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 (1)الصورة التناصية في شعر عارف الساعدي

 
 عسخ عادؿ حامج الخاشجؼ                          أ.ـ.د. جاسع دمحم جاسع

 جامعة السػصل / كمية التخبية األساسية / قدع المغة العخبية
 (3/3/2021، قبل لمشذخ في  7/11/2020)قجـ لمشذخ في 

 
 : ممخز البحث

يعج التشاص آلية شعخية يمجأ الييا الذاعخ بػصفو فشًا يعتسج عمى الحاكخة الى حج كبيخ، وقج       
دراسات التشاص في العرخ الحجيث اىتساما نقجيا كبيخا نطخا لخصػرة ىحه اآللية في تذكيل  نالت

الشز الذعخؼ وشخح رؤية ىحا الشز، ولجػ قخاءة مشجد الذاعخ عارؼ الداعجؼ في ىحا 
السزسار يقف القارؼء عمى خرػصية واضحة في تػضيف الذاعخ ليحه اآللية وعمى نحػ 

كدية يعػؿ عمييا الذاعخ في بشاء الشز وشخح مزاميشو، وسشتشاوؿ يجعل مشيا آلية اشتغاؿ مخ 
في ىحا البحث مػضػعة التشاص وتجمياتيا وآليات اشتغاليا عشج الذاعخ وىي آليات تتػزع بيغ 
اإلفادة مغ السػروث الجيشي والذعخؼ عمى العسػـ، فالرػرة التشاصية، ىي الرياغة الذعخية التي 

ى ثقافتو التي تأسدت قخانيًا مغ ثقافة سابكيو، ويرػر الذاعخ يرػغيا الذاعخ اعتسادًا عم
األشياء واألفكار بصخيقة )اليزع( ليشتج صػرة شعخية تبجو جسالياتيا باألعتساد عمى صػر 
سابقة، ومغادرة حخفيتيا في الػقت نفدو، والسيسا أف التجارب اإلندانية تجارب متذابية إلى حج 

تػػ الفكخة والرػرة مقترخًا عمى آليات استعساؿ األغخاض كبيخ مسا يجعل اإلبجاع عمى مد
البالغية.  لحا تكسغ ججة الذاعخ وحخفيتو وإف تشاوؿ فكخة مصخوقة سابقًا. فزال عغ ركائد 

 تشاصية أخخػ ستتزح مغ خالؿ سياؽ ىحا البحث . 
 

 

 

 
                                                           

 (( بحث مدتل مغ رسالة الساجدتيخ الباحث األوؿ بعشػاف ) البشاء الفشي في شعخ عارؼ الداعجؼ (. 1
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Abstract 

Intertextuality is a poetic mechanism used by poetry as an art that 

depends to a large extent on memory, and the studies of intertextuality in 

the modern era have gained great critical attention due to the danger of 

this mechanism in forming the poetic text and proposing the vision of this 

text. On the specificity of the poet’s use of this mechanism in a way that 

makes it a central working mechanism on which the poet relies in 

building the text and proposing its contents. In this research, we will deal 

with the issue of intertextuality, its manifestations, and the mechanisms of 

its functioning among the poet, which are mechanisms that distribute 

between the benefit from the religious and poetic heritage in general, as 

well as other intertwining pillars that will be clarified through the context 

of this research. 
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 مجخل :
يذتق مرصمح التشاص مغ الجحر)نرز(، مسا يجعمُو عمى صمة وثيقة بسرصمح          

الشز لحا نجج انو البج مغ أضاءة مرصمح الشز لفيع مرصمح التشاص الحؼ يسثل تفاعل 
ُيذتق مغ مادة)ف.ص.ص(،والشز: نزَّ الذيء: رفعُو  الشز لغةالشرػص فيسا بيشيا، و 

لحجيث إلى فالف أؼ رفعُو، وكحلمظ نررتُو إليو، وأضيخه وكل ماأضيخ فقج نز. ونز ا
وجاء أيزًا  (2)نررت الستاع: إذا جعمت بعزو عمى بعزو، وكل شيء أضيختو فقج نررتُو.

. مسا يجعل التخخيج (3)أف " الشز والشريز:الديخ والحث، وليحا قيل: نررت الذيء رفعتو"
 الخفع والديخ والتججيج. القػؼ لمسادة. ويتبيغ مسا تقجـ أف الشز يجور حػؿ معاني

آراء الجراسيغ تشاواًل يتبيغ مشُو أختالفًا تارًة واتفاقًا تارة أخخػ في ويتشاوؿ الشز اصصالحا       
الشطخ إليو، وإف كانت السذتخكات بيغ مغ تشاولو أكثخ مغ األفكار السختمفة، وسشتشاوؿ ىشا مجسل 

ىشا إنسا ىػ حجيث عغ الشز الذعخؼ الحؼ ىحه األفكار لكغ البج مغ اإلشارة إلى أف الحجيث 
ميد عغ غيخه مغ الشرػص بدسة الذعخية و ىي" ليدت حكخًا عمى الشز األدبي، ولكشيا 

، (4)تدتأثخ بو ويدتأثخ بيا، ألنيا سبب تمّكيو كشز أدبي وبجونيا اليحطى الشز بدستو األدبية"
 .(5)ارات المغػية.فيي تؤسذ لمشز األدبي  بشيتُو الجاخمية بتفجيخ شاقات االش

ناؿ الشز اىتسامًا كبيخًا لجػ الشقاد الغخبييغ مغ حيث بشيتو ومجلػالتو وتجاخل ىحه  وقج     
السجلػالت في تأسيدو، فالشز عشج جػليا كخستيفا ىػ " جياٌز عبخ لداني )لداني( يعيج تػزيع 
نطاـ المغة بخبط الحجيث التػاصمي، الخامي إلى االخبار، مع مختمف أنساط العبارات الدابقة أو 

، ويسثل التخابط بيغ الدابق والالحق وعالقات التجاور بيغ الكمسات عسمية تحجث حالة (6)يشية"الح
، بتجاخل السجلػالت وتكثيف المغة بصخيقة يتقشيا صانع الشز مخفقة بتػازف صػتي (7)إنذاء لغػؼ 

ف وإيقاعي وخمق صػرؼ داخل الدياؽ محسمة باألفكار التي تشبع مغ ثقافة صانعو، إذ يقػؿ روال
بارت عغ ذلظ أف الشز :" نديج مغ االقتباسات تشحجر مغ مشابع ثقافية متعجدة، دوف أف يكػف 

                                                           
. ويشطخ : تاج العخوس،  لمديج دمحم 98/  7يشطخ : لداف العخب، ابغ مشطػر، مادة )ف.ص.ص( :  ()2

 . 440/  4مختزى الحديشي الدبيجؼ : 
 . 98/  7لداف العخب :  ()3
 .24الخصيئة والتكفيخ مغ البشيػية إلى التذخيحية، عبجهللا الغحامي:  ()4
 .24يشطخ: الخصيئة والتكفيخ:  ()5
 .13تشاصية األنداؽ في الذعخ العخبي الحجيث. د.دمحم جػدات:  ()6
 .25يشطخ: الخصيئة والتكفيخ:  ()7
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، وىشا إشارة إلى أف الشز يقػـ عمى عسمية تشاصية َتحجث (8)ذلظ الفعل أصياًل عمى األشالؽ"
مغ الالوعي الفكخؼ لجػ صانع الشز ويدتحزخ السبجع الشرػص السيزػمة في الحاكخة 

لغػؼ ججيج لشز أدبي يختمف في بشائو عغ الشرػص العادية بػ" حخؼ الشز عغ  لعسمية خمق
مداره العادؼ إلى وضيفتو الجسالية، وىي عسمية وصفيا ياكػبدػف بأنيا :انتياؾ متعسج لدشغ 
المغة العادية، أوكسا وصفيا الشاقج الذكمي أرليخ بأنيا : عشف مشطع يقتخؼ ضج الخصاب 

 .(9)العادؼ"
روالف بارت الشز ايزًا بأنو " نديج مغ الكمسات، ومجسػعة نغسية وجدع  ويعخؼ      
، ويربح الشز بيحا السعشى كيانًا (11)، وىػ أيزًا "نديج مغ الجواؿ التي تكػف العسل"(10)لغػؼ"

مدتقاًل مشغمقًا لُو نديجُو المغػؼ الخاص، محساًل بذحشة مغ الجواؿ يراحبيا إيقاع نغسي، وىػ 
روؼ بقػلو: " الشز أنتاج لغػؼ مشغمق عمى ذاتو، ومدتقل بجالالتو، وقج يكػف ماعبخ عشُو تػدو 

، ويعخؼ دريدمخ الشز بالسعشى نفدو فيقػؿ: "الشز ىػ القػؿ المغػؼ (12)جسمة أو كتابًا بأكسمو"
، إذ يؤكج الػحجة واألندجاـ داخل الشز كبشية مدتقمة (13)السكتفي بحاتو، والسكتسل في دالالتو"

 تيا.مكتفية بحا
تشاوؿ الشقاد العخب الشز كاًل بحدب مشصمقاتو واتجاىاتو الفكخية، فكل باحث لو مشيجو        

الخاص في األستقراء، مسا يحقق فيو غايات وأىجاؼ تشاسب تػجيو الفكخؼ، لحا مغ الرعػبة 
تحجيج تعخيف جامع مانع لمشز. ويعخؼ شو عبجالخحسغ الشز بأنو "بشاء يتخكب مغ عجد مغ 

ل الدّميسة مختبصة فيسا بيشيا بعجد مغ العالقات .... وقج تخبط ىحه العالقات بيغ الجس
، فيػ البشاء الحؼ يقػـ عمى عالقات داخمية تؤسذ لشٍز (14)جسمتيغ.... أوبيغ أكثخ مغ جسمتيغ"

يقػـ عمى فكخة مػحجة تخجـ غخض الشز بتػضيف المغة ومكشػناتيا الجاللية، والشز عشجه قج 
يتكػف مغ جسمتيغ أو اكثخ وقج يكػف )كتابًا بأكمسو(. وىػ السفيـػ نفدو الحؼ ذىب  يكػف قريخاً 

إليو بعس الغخبيػف، فال حجود لمشز عمى شخط أف يحقق الفكخة التي ُبشي عمى أساسيا. ويعخؼ 
                                                           

 .13تشاصية األنداؽ في الذعخ العخبي الحجيث:  ()8
 .25الخصيئة والتكفيخ:  ()9

 .44حديغ خسخؼ : ،نطخية الشز، مغ بشية السعشى إلى سيسيائية الجاؿ ()10
 . 44السرجر نفدو :  ()11
 .14الشز الغائب، دمحم عداـ:  ()12
 .215 -214بالغة الخصاب وعمع الشز، صالح فزل:  ()13
 .35ر وتججيج عمع الكالـ ، شو عبج الخحسغ :في أصػؿ الحػا ()14
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سعيج يقصيغ الشز بأنو "بشية داللية تشتجيا ذات )فخدؼ أوجساعية(، ضسغ بشية نرية مشتجة، 
. ويعخفُو دمحم عداـ بأنُو " وحجات لغػية ذات وضيفة (15)ات ثقافية واجتساعية محجدة"وفي أشار بشي

. في حيغ يجج دمحم مفتاح (16)تػاصمية داللية تحكسيا مبادغ أدبية، وتشتجيا ذات فخدية أوجساعية"
أف الشز "مجونة كالمية وحجث تػاصمي، وتفاعمي، ولو بجاية ونياية، أؼ انو مغمق كتابيًا، لكشو 
تػالجؼ معشػيًا ألنو متػلج مغ احجاث تاريخية ونفدانية ولغػية... وتتشاسل مشو أحجاث لغػية 

. إذ يقػـ الشز بحدب ىحه القخاءات الشقجية عمى جسمة مغ األمػر مشيا ما (17)أخخػ الحقة لُو"
 يأتي: 

الثقافي لمسبجع. اواًل: أف الشز يتأثخ بخوح الثقافة الجساعية والبيئة األجتساعية مغ حيث السكشػف 
ثانيًا: يخزع الشز لسفيػـ الػضيفة التػاصمية الف الشز خصاب يقػـ بيغ الُسخسل والسخسل إليو. 

 ثالثًا: الشز فزاء مفتػح الجاللة، لكشُو ُمشغمق كتابيًا، اؼ يكتفي بحاتو.
 مفيػـ التشاص بيغ المغة واالصصالح :

السعجع العخبية القجيسة، إنسا جاء تحت لع يخد مرصمح التشاص بيحا المفع في و       
مادة)نرز(، مسا ضسشاه سابقًا، لكغ ىشالظ تقارب داللي أوردُه دمحم الدبيجؼ بقػلو: " تشاص 

. واوردت السعاجع الحجيثة السعاجع الحجيثة مرصمح التشاص مسا جاء في (18)القـػ أزدحسػا"
الذيء مع السذاركة والجاللة الػاضحة السعجع الػسيط، التشاص "الخفع واإلضيار، والسصالعة في 

 .(19)مع االستقراء"
سدتػػ االصصالحي فالتشاص ضاىخة أدبية ميسة شغمت الشقاد والسيتسيغ اما عمى ال       

باآلدب وأولػىا أىتسامًا كبيخًا، لسا ليحا السرصمح مغ معاٍف ودالالت تحيل الشز إلى مخجعيتو 
كيكو لألشالع عمى الكيفية التي بشي بيا. فالتشاص آلية وتعالقو مع الشرػص اآلخخػ ومحاولة تف

قخاءة ججيجة تعصي لمشز معاٍف ودالالت متججدة وتتيح لمستمقي معخفة البعج الثقافي لمذاعخ؛ لكغ 

                                                           
 .32أنفتاح الشز الخوائي : سعيج يقصيغ :  ()15
 .26الشز الغائب ، دمحم عداـ :  ()16
 .120تحميل الخصاب الذعخؼ ، استخاتيجية التشاص، دمحم مفتاح، :  ()17
 .440\4تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس:  ()18
العاشي عصية ، أحسج حامج حديغ ، جساؿ مخاد حمسي ، أشخؼ عمى شبعو شعباف عبج  , السعجع الػسيط ()19

 .226د. شػقي ضيف  : 
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تقػـ ىحه السعخفة عمى شخط الثقافة العالية لمستمقي، فإؼ نز البج مغ أف يكػف متشاصًا ولُو ُبعج 
 نري متعالق. 

التشاص ىػ مرصمح حجيث ضيخ تحت وشأة التأثخ بالسرصمحات الغخبية، إال مرصمح      
أنشا نجج جحور ىحا السرصمح في تخاثشا الشقجؼ والبالغي وإف لع يكغ بيحه الرياغة إال أف 
السفيػـ واحج، وقج تحجث عشو نقادنا تحت مدسيات عجيجة ىي،)الدخقات الذعخية، وقزية المفع 

ذا تتبعشا البعج التاريخي لمسرصمح أف جحوره ضاربة في عسق تاريخشا والسعشى..وغيخىا(، ونجج ا
ىػ(، حيغ تحجث عغ أشتخاؾ السعاني بيغ الذعخاء إنسا ىػ تأسيذ 255الشقجؼ، فالجاحع )ت 

لمسرصمح، إذ يقػؿ: "اليجُع أف يدتعيغ بالسعشى، ويجعل نفدُو شخيكًا فيو؛ كالسعشى الحؼ تتشازعو 
وأعاريُس أشعارىع، واليكػف احج مشيع أحقَّ بحلظ السعشى مغ صاحبِو،  الذعخاء فتختمف ألفاضيع،

أولعّمُو أف يجج أنو سسع بحلظ السعشى قطُّ، وقاؿ إنِّو خصخ عمى بالي مغ غيخ سساع،كسا خصخ 
، إذ يجؿ حجيثو ىحا عمى معخفتو بالتجاخل الشري وإف لع (20)عمى باؿ األّوؿ، ىحا إذا قخعِّػه بو"

 لظ، لكشو أحاط الػعي الشقجؼ والثقافي بو عمسًا. يكغ قج أسساه كح
الوعي لإلى قزية التشاص في خزع حجيثو عغ فكخة ا ىػ(345أشار أبغ شباشبا )تقج و 

 الجساعي إذ يقػؿ: "وإذا فتذت أشعار الذعخاء ُكمََّيا وججتيا متشاسبًة إما تشاسبًا قخيبًا أو بعيجًا،
، ويعج التشاسب في االشعار (21)الُبمَغاِء وِفَقِخ الحكساء" وتججىا مشاِسبًة لكالـ الخصباء، وُخَصبِ 

 قخيبيا وبعيجىا وتزسيشيا أجشاس أخخػ ماىػ إال ما جخػ عمى تدسيتو حجيثًا بسرصمح التشاص. 
ىػ( في خزع حجيثو عغ الدخقات وتجاخل 392ثع يصالعشا قػؿ القاضي الجخجاني)ت 
متى أجيج احجنا نفدُو، وأعسل فكخُه، وأتعب خاشخه الشرػص وتػارد السعاني واأللفاظ، إذ يقػؿ: "و 

وذىشُو في تحريل معشى يطشُو غخيبًا مبتجعًا، ونطع بيت يحدبو فخدًا مختخعًا، ثع ترفح عشو 
الجواويغ لع يخصِئو أف يججه بعيشو،أو يجج لو مثااًل يغّس مغ ُحِدشو؛ وليحا الدبب أخصخ عمى 

. والحجيث عغ الدخقات الذعخية إنسا (22)خ بالدخقة"نفدي، وال أرػ لغيخؼ بّث الحكع عمى شاع
ىػحجيث عغ التشاص وإف اختمفت التدسية، واختمفت الجواعي إذ يشصػؼ مفيػـ الدخقة عمى فعل 

                                                           
 . 311/  3الحيػاف ، الجاحع :  ()20
 .81عيار الذعخ ، أبي الحدغ دمحم بغ أحسج بغ شباشبا العمػؼ :  ()21
 ابػالفزل إبخاليع و الػساشة بيغ الستشبي وخرػمو ، لمقاضي عمي بغ عبجالعديد الجخجاني، تحقيق : دمحم ()22

 .215عمي دمحم البجاوؼ : 
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تشاص واع ومقرج،وقج يكػف التشاص غيخ مقرػد لتذابو التجارب األندانية، مسا يجؿ عمى 
 معخفة سابقة لعرخ التشاص بػصفو مرصمحًا.

إذ  ،ىػ( مفيػـ التشاص باألىتساـ بالسخجعية الثقافية لمذاعخ808)ت  بغ خمجوف وتشاوؿ ا
قادرًا عمى التحوؽ  ،كثيخ الحفع يجج أف عمى الذاعخ أف يكػف مصمعًا عمى السػروث الذعخؼ،

األدبي ولُو ُبعج ثقافي يداعجُه عمى صياغة أشعاره، إذ يقػؿ: "ومغ كاف خاليًا مغ السحفػظ 
فشطسو قاصٌخ ردؼء،وال يعصيو الخونق والحالوة إال كثخة السحفػظ، فسغ قل حفطُو،أو ُعِجـ لع يكغ 

ثع بعج األمتالء مغ  حفػظ،نطٌع ساقٌط واجتشاب الذعخ أولى بسغ لع يكغ لو م لُو شعخ،وإنسا ىػ
وباألكثار مشو تدتحكع ممكتُو، ، وشحح القخيحة لمشدج عمى الِسشػاؿ يقبل عمى الشطع،  الحفع

ذ يداعج الحفع إبسفيػـ التشاص، عخؼ حجيثًا  وأسذ ابغ خمجوف في حجيثو لسا ،(23)وتخسخ"
األشالع عمى أشعار الذاعخ عمى صػغ اشعاره بالسخدوف المغػؼ والثخوة المغػية الستحققة مغ 

إذ يقػؿ: "فإذا ندييا وقج ، أو بالالوعي الػعيػضيف ىحه المغة سػاء بصخيقة اآلخخيغ ومغ ثع ت
، وىحا إقخار واضح بأف لكل نز بعج نري (24)تكيفت الشفذ بيا، أنتقر األسمػب فييا.."

يخزع ليا.  حتسي. فالسبجع حتى إف لع يجرؾ البعج التشاصي الحؼ يحكع عسمو األدبي فإف الشز
لكغ تعػد معخفة ىحه العسمية )عسمية التشاص( إلى متمٍق عالع بالتجاخالت الشرية متشػع في 
قخاءتو قادرًا عمى التسيد وتسحيز الشز وقخاءة السؤشخات الجاخمية التي تحيمو إلى الشرػص 

ليع التي السشزػية والسشريخة داخل الشز السقخوء.وجاءت آليات أشتغاؿ التشاص ردًا عمى السفا
قاؿ بيا أصحاب السشيج البشيػؼ مغ دوف اقراء الشز عغ محيصو وانغالقو عمى ذاتو وأقراء 

 السؤلف عغ نرو كسا ذىبت إلى ذلظ الشطخية البشيػية.
ضيخ التشاص مرصمحًا نقجيًا في ستيشيات القخف الساضي وأوؿ مغ استخجـ ىحا وقج       

يفا(، في حجيثيا عغ السجلػؿ الذعخؼ، إذ تقػؿ: "يحيل السرصمح الفيمدػفة البمغارية)جػليا كخست
السجلػؿ الذعخؼ إلى مجلػالت خصابية متغايخة بذكل يسكغ معُو قخاءة خصابات عجيجة داخل القػؿ 

، وبحدب كخيدتفيا فإف (25)الذعخؼ، إنو مجاؿ لتقاشع شفخات تجج نفديا في عالقات متبادلة"
جة أنريخت داخل الشز الججيج وتفاعمت معُو، الشز يشتج عغ عالقات تفاعمية لشرػص عجي

وقج تتغيخ مجلػالت تمظ الشرػص احيانًا، لكغ تبقى شفخاتيا داخل الشز الججيج بصخيقٍة يسكغ 

                                                           
 .1/370مقجمة ابغ خمجوف :  ()23
 .370/  1مقجمة ابغ خمجوف :  ()24
 .151التشاص في القريجة العخبية الحجيثة ، دمحم البخيكي:  ()25
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معيا االستجالؿ عمى نرػص سبقت ىحا الشز وتجاخمت معُو، "فجاخل بخاغع الشز تذتغل كل 
 -الثقافة السخجعية لمذاعخ-لسقخوء، فالسشدي مغ ا(26)نرػص الفزاء السقخوء مغ شخؼ الكاتب"

البج مغ أف تطيخ أثارُه في نرو بصخيقة أو بأخخػ حتى إف جاءت األلفاظ مغايخة. ومغ الشقاد 
الغخبييغ الحيغ تحجثػا عغ مرصمح التشاص ميخائيل ريفاتيخ إذ يقػؿ: "إف الشز األدبي ىػ 

ر أدبية مختمفة عشو أو الشز الحؼ يكيع عالقات واضحة أو خفية مع نرػص تشتسي إلى أثا
، ويؤكج ريفاتيخ أف الشز في عالقات دائسة مع نرػص سابقة وإف لع تكغ (27)متقاشعة معو"

مغ الجشذ نفدو، لكغ العسمية التشاصية حاصمة ال محاؿ، فال يػجج نز مشقصع عغ تخاثو 
 الشري. 

ات متفاوتة، ويجج روالف بارت "أف كل نز البج أف تخػ فيو شػاىج عمى نرػص أخخػ بسدتػي
إذ نتعخؼ فيو إلى نرػص الثقافة الدابقة والحالية، فالشز ليذ إال نديج مغ نرػص، والشدج 

، لحا تكػف قيسة التشاص عشجه واضحة، فال يسكغ أف يػجج نز مغ (28)يعشي التجسيع والتأليف"
 دوف تشاص، إذ يدتحزخ السقخوء كمو في الشز الججيج.

 (29) :لمشز الغائب إلى ثالثة معاييخ ىيويقدع دمحم بشيذ نػعية القخاءة 

االجتخار: ىػ عسمية كتابة الشز الغائب بػعي سكػني، فزاًل عغ تسجيج بعس مطاىخه  .1
 الذكمية والخارجية، واليعج الشز ابجاعًا نيائيًا النو نسػج جامج.

االمتراص: ىػ مخحمة أعمى مغ قخاءة الشز الغائب، وىػ القانػف الحؼ يشصمق أساسا مغ  .2
قخار بأىسية ىحا الشز، وقجاستو، فيتعامل وإياه كحخكة وتحػؿ، ال يشفياف االصل، بل اال

يداىساف في استسخاره كجػىخ قابل لمتججيج، ومعشى ىحا أف االمتراص ال يجسج الشز 
الغائب وال يشقجه، بإنو بعيج صػغو فحدب عمى وفق متصمبات تاريخية لع يكغ يعيذيافي 

ا يدتسخ الشز غائبا غيخ مسحػ، ويحيا بجؿ أف يسػت .اؼ ىػ السخحمة التي كتب فييا، لح
عسمية كتابة الشز الغائب عمى وفق الشز الججيج ليربح مغ ثع امتراصًا لو، متعاماًل 

 معو بذكل حخكي وتحػلي فيػ اليجسج الشز.

                                                           
 .37تشاصية األنداؽ في الذعخ العخبي الحجيث، أ.د. دمحم جػدات :  ()26
 .150ية الحجيثة : التشاص في القريجة العخب ()27
 .151التشاص في القريجة العخبية الحجيثة:  ()28
 .253مقاربة بشيػية تكػيشية ، دمحم بشيذ:  ، يشطخ: ضاىخة الذعخ السعاصخ في السغخب ()29
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الحػار: ىػ عسمية تغيخ الشز الغائب والعسل عمى فقج قجسيتو في العسميتيغ الدابقتيغ  .3
 ار واألمتراص(، إذ يعج الحػار أعمى مخحمة في قخاءة الشز الغائب)األجتخ 

 
 اشكاؿ التشاص:

متعجدة لمتشاص بحدب السجاالت التشاصية وعالقات الشرػص بعزيا مع  اً تبخز انػاع       
البعس اآلخخ، قج تتحجد االنػاع تبعًا التجاه الشز، فسشو مغ يتجو الى االخخ البعيج كالتاريخ، 

 جو الى القخيب،ومشو نز يتجو إلى اعساؿ الذاعخ نفدو.ومشو مغ يت
 

 أنػاع التشاص:
اواًل: التشاص الحاتي: ىػ تشاص يحجثو الكاتب بيغ نرػصو لحاجة الشرػص بعزيا     

لمبعس اآلخخ، فالتشاص الحاتي ىػ : "تشاص الذاعخ مع نفدو )نرػصو( الدابقة ويتع ىحا 
التشاص بػ )االجتخار واالمتراص و الحػار(، فثسو نرػص تجتخ نرػصًا اخخػ، أو تستريا 

حا الشػع مغ التشاص إما سمبيًا؛ يقف عشج الجالالت القجيسة مغ دوف ويكػف ى (30)أو تحاورىا"
تغيخ، أو أف يكػف تشاصًا فاعميًا إيجابيًا؛ يفتح أماـ الشز آفاقًا ججيجة ومعاٍف تزيف لمشز 
فيكػف" تجاوز تجخبتو الدابقة إلى كتابٍة أكثخ تفتحًا عمى الخمفيات الشرية، نرػص تتحاور 

 .(31)ابقة عغ شخيق أستمياميا أو معارضتيا أو نقجىا"وتتفاعل مع كتاباتو الد

ثانيًا: التشاص الجاخمي: ىػ تشاص يقػـ عمى تقاشع الشز مع نرػص أخخػ غيخ نرػص    
 الكاتب لكشيا لسعاصخيو، والسيسا عشج وجػد تقاشع فكخؼ بيغ السبجع ومعاصخيو مغ الُكتاب.

ساط التشاص وفيو يتشاص الكاتب مع أجشاس ثالثًا: التشاص الخارجي )السفتػح(: ىػ أوسع أن   
نرية مختمفة قج تكػف )ديشية، شعخية، فمدفية ...الخ(، لتعصي مزسػنًا ججيجًا لمشز، عمى 

 شخط أف تكػف ىحه الشرػص تشتسي إلى زمغ غيخ زمغ الكاتب.
سادًا بشاًء عمى ما تقجـ فالرػرة التشاصية، ىي الرياغة الذعخية التي يرػغيا الذاعخ اعت      

عمى ثقافتو التي تأسدت قخانيًا مغ ثقافة سابكيو، ويرػر الذاعخ األشياء واألفكار بصخيقة 
)اليزع( ليشتج صػرة شعخية تبجو جسالياتيا باألعتساد عمى صػر سابقة، ومغادرة حخفيتيا في 

ع عمى الػقت نفدو، والسيسا أف التجارب اإلندانية تجارب متذابية إلى حج كبيخ مسا يجعل اإلبجا 
                                                           

 .64)( التشاص في شعخ الخواد ، احسج ناىع : 30
 .45تجاخل الشرػص في الخواية العخبية ، حدغ دمحم حساد :  ()31
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مدتػػ الفكخة والرػرة مقترخًا عمى آليات استعساؿ األغخاض البالغية.  لحا تكسغ ججة الذاعخ 
 وحخفيتو حتى إف تشاوؿ فكخة مصخوقة سابقًا.

تعج الرػرة التشاصية استميامًا لرػرة سابقة، بأخح فكختيا والترخؼ بيا أسمػبيًا بسا تشاسب مع 
سشح نرو خرػصية تسيده عغ نرػص االخخيغ عمى قشاعات الذاعخ وآليات أشتغالو مسا ي

مدتػػ االسمػب غالبًا مادامت األفكار األندانية تكاد تكػف أفكارًا متذابية ومحجدة األفق عشج 
 السبجعيغ كميع.
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 ّٔبمط رؾ١ٍ١ٍخ

 
ٌؼبهف اٌَبػلٞ ٌَّخ فبٕخ فٟ ر١ّٚٓ ٖٕٔٛٗ ثؼ٘ االّبهاد اٌزٟ رْىً ثؼلاً رٕب١ٕبً 

ِٕٙب ك٠ٕٟ ٚافو ّؼوٞ... اٌـ. ئم ػّل اٌٝ ر١ّٚٓ ٖٕٔٛٗ ئٌّبؽبد ماد ِغ ٖٔٛٓ ِقزٍفخ، 

ٛج١ؼخ ِوعؼ١خ رٕب١ٕخ فٟ ػلك ِٓ لٖبئلٖ فىبٔذ ثٛاثزٗ ٌٌٍٛٛط اٌٝ ِب رزّزغ ثٗ رٍه إٌٖٛٓ 

 ِٓ ْٔبٛ ٌغٛٞ ٚكالٌٟ الػبكح أزبعٙب ٌّب ٠ضوٞ لٖبئلٖ، )اػبكح أزبط ِؼب١ٔٙب(.

 -عؼ١زٙب اٌزٕب١ٕخ ٚثؼل٘ب اٌلالٌٟ:ٌنا ٍٍَٕٜ اٌٚٛء ػٍٝ ثؼٚٙب ٚٔج١ٓ ِو

 (، ٕ٘بٌه رٕبٓ لٛافٟ فٟ لٛي اٌَبػلٞ:٘نا ٘ٛ االهٗفٟ ل١ٖلح )

 ٚى٘ٛ ِٓ ٛبفذ اٌل١ٔب وَّجؾخ  

 

ِٗ، ٘ي٘ب فبٍبلطذ هٛجب  فٟ وف
(32)

 

 

 هل مل خل ُّ  ام عبء ٘نا اٌج١ذ ِزٕبٕبً ِغ ِب عبء فٟ ٍٛهح ِو٠ُ فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ:
(، ام ِٕؼ اٌْبػو ٌٍّّلٚػ ثؼلاً ٕ٘)ٍٛهح ِو٠ُ: اال٠خ  َّ جن مم خم حم جم

ً ِٓ فالي رٕبٕٗ ِغ ٘نٖ ا٠٢خ اٌموآ١ٔخ اٌىو٠ّخ، ١ٌْزون إٌٖبْ فٟ ث١بْ ثؼ٘  ً ٚلل١ِب ك١ٕ٠ب

 فٚبئً اٌّّلٚػ.

 ٚأرٝ اٌَبػلٞ فٟ اٌم١ٖلح ٔفَٙب )٘نا ٘ٛ االهٗ(، ػٍٝ رٕبٓ آفو، ام ٠مٛي:

 ٚػلُد اثؾش ػٓ رفبػ أٍئٍزٟ

 

ٍجبٚػٓ ثمب  ُٕ ٓ  فٟ كِٟ  ٠ب ٌغٖ
(33)

 

 

 جل مك لكخك حك ُّ  :ٕٚ٘ب رٕبٓ ِغ ِب عبء فٟ ٍٛهح االػواف فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ: 
 ٰه  مه جه هن من خنحن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل
 (.ٕٕ)ٍٛهح االػواف: ا٠٢خ   َّ هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي

ْ  فٟ رٕبٓ  ٕٚ٘ب رٕبٓ ِيكٚط، ام افبك اٌْبػو ِّب عبء فٟ ٘نٖ ا٠٢خ ِٚب١ِٓ ٚافىبه ِٚؼب

ٕب ؽٛاء )ػ١ٍّٙب اٌَالَ( ئم أوً آكَ ِٓ رٍه اٌْغوح ثؼل أْ أغٛاٖ ا١ٌْطبْ  ِِ ُ ِغ لٖخ اثٛٔب آكَ ٚأ

ه ٌالعبثخ ػٓ أٌٚٝ اٌزَبؤالد االَٔب١ٔخ ٟٚ٘ اٌجؾش ػٓ اٌقٍٛك ٚفٟ ثؼل آفو ػيى اٌَبػلٞ رٍ

اٌفىوح ثّب آٌذ  ا١ٌٗ ؽبي اث١ٕب آكَ ٚىٚعٗ ٚػوفب ِى١لح ا١ٌْطبْ ئم ثلد )ٍٛءارّٙب( فجؾضب ػٓ ِب 

١ٌأرٟ اٌَبػلٞ ثبؽضب ػٓ ِب   َّ خنحن جن مم خم حم  جم ُّ ٠ٛاه٠ب ثٗ رٍه اٌَٛءح 

 ٠ٛاهٞ ثٗ ١ٙبع ٚف١جبد االًِ.

*** 

عل٠لح ٌٍٕٔ ( ّٙٓ اٌْبػو اّبهح رٕب١ٕخ ِٕؼ اٌم١ٖلح ف١ٙب فبػ١ٍخ آدٚفٟ ل١ٖلح )

 اٌْؼوٞ، ئم ٠مٛي:

                                                           
 .98األعساؿ الذعخية ، عارؼ الداعجؼ :  ()32
 .96السرجر نفدو:  ()33
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ُُ ػ١ْٛ اٌٌّْ ؽ١ش هِذْ   آد  أٌ

 

ػ١ٛٔٙب ٚأكاهد فل٘ب ٕغوا 
(34)

 

 

 حل جل مك لك خك ُّ ١ٌزٕبٓ ٘نا اٌج١ذ ِغ ِب عبء فٟ ٍٛهح ٌمّبْ فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ: 
 (.1ٔ)ٍٛهح ٌمّبْ: ا٠٢خ  َّ هن من خن حن جن مم خم حمجم  هل مل خل

إواهٖ ػٍٝ ِٛلفٗ اٌنٞ عبء فٟ اٌم١ٖلح ٚ٘ٛ أّب أهاك أْ ٠ج١ٓ ئثبئٗ ٚػٕفٛأٗ ١ٌٚج١ٓ 

.  ْ  ١ٌٚجوى ّبػو٠زٗ ثبفبكح ٖٔٗ ِٓ رلاٚي ِب فٟ إٌٔ اٌموآٟٔ ِٓ ِؼب

*** 

( فمل ِٕؼ اٌْبػو إٌٔ ثؼلاً كال١ٌبً عبء ِزّب١ّبً ِٓ ؽ١ش اٌلالٌخ ل١ً ِٕفٝاِب فٟ ل١ٖلح )

 ِغ ِب رٕبٓ ِؼٗ، ئم ٠مٛي:

 ٚال رضمٛا ثبٌٍّٛن

 

  

ٍِىٛا لو٠خ ١ٙؼٛ٘بفاْ اٌٍّٛن اما 
(35)

 

 

ام اػزّل ٘نا اٌّمطغ اٌْؼوٞ فٟ كالٌزٗ ِٚؼٕبٖ ػٍٝ اٌّؼبٟٔ اٌزٟ للِٙب إٌٔ اٌنٞ أؽبي 

 جك مق حق مف ُّ  ا١ٌٗ فٟ رٕبٕٗ، ٟٚ٘ اّبهح اٌٝ ِب عبء فٟ ٍٛهح إًٌّ فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ:
 (.ٖٗ)ٍٛهح إًٌّ: ا٠٢خ َّ جم هل ملخل حل جل مك لك  خك حك

(، ئْ ئم ػوٙٛا ػ١ٍٙب أٔفَُٙ ٌمزبي ٔجٟ هللا ١ٍٍّبْ ) لبٌذ ٕبؽجخ ٍجأ ٌٍّأل ِٓ لِٛٙب،

 .َّ... لك  خك حك جك مق حق ُّ أِورُٙ، لبٌذ 

١ٌأرٟ اٌْبػو ػٍٝ ٘نا اٌّؼٕٝ فٟ اّبهح رٕب١ٕخ، فٙٛ ٚثؼلِب اللبٖ ثٍلٖ ِٓ فواة ثلأ 

ٍِىٛا ثٍلاً ثزٛع١ٗ إٌٖؼ ألثٕبء ثٍلٖ ١ٌؼ١لٚا ع١ّؼبً ثٕبءٖ ِٓ ٘نٖ إٌٖبئؼ ػلَ اٌضمخ ثبٌؾىبَ فُٙ ئْ 

 أفَلٖٚ ٚعؼٍٛا ػب١ٌخ اٌمَٛ أمٌخ ٚونٌه ٠فؼٍْٛ.

*** 

٠ْزغً اٌفٚبء اٌْؼوٞ ٌٍم١ٖلح اّزغبالً  اٌٌّْ فٟ ثغلاك رؼٕٟ ؽٚٓ أِٟ (ٚفٟ ل١ٖلح )       

ٔٛػ١بً فبٕبً، ئم للَ اٌَبػلٞ أّٔٛمعٗ اٌْؼوٞ فٟ اٌزٕبٓ ِغ ِب لبٌٗ ا١ٌَبة فٟ ل١ٖلح )غو٠ت 

ٚ٘ٛ ػٍٝ فواُ اٌّٛد فٟ اؽلٜ اٌلٚي اٌؼوث١خ، ئم ػبٔٝ اٌْبػو ثله  ػٍٝ اٌق١ٍظ(، اٌزٟ وزجٙب

ّبوو ا١ٌَبة فٟ افو ػّوٖ ِٓ اٌفمو ٚاٌّوٗ ِٚبد غو٠جبً كْٚ أْ ٠ٍزفذ ٌؾبٌٗ أؽل ٚ٘ٛ اٌنٞ 

وبْ أؽل اػّلح اٌْؼو، ٌنا رجٕٝ ػبهف اٌَبػلٞ رغ١َل رٍه اٌٖٛهح اٌّأٍب٠ٚخ اٌزٟ ِضٍزٙب ؽ١بح 

ٚوض١و ِٓ اٌْؼواء اٌن٠ٓ وبثلٚا ِواهح اٌؼ١ِ ٕٚؼٛثخ اٌزألٍُ ِغ ػٛاٌُ ا١ٌَبة فٟ آفو أ٠بِٗ ٘ٛ 

غو٠جخ ػُٕٙ، فبٌغوثخ ٌٍْبػو ِٛد ثطٟء، ٌىُٕٙ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ ٕؼٛثخ اٌؾ١بح ِٚب ٠ىبثلٖٚ ثؼ١لاً 

ػٓ ُٕٚٛٙ ظً أٌٚئه اٌْؼواء ٠زغْٕٛ ثؾت اٌٛٛٓ، ٌنا عبء ٔٔ اٌَبػلٞ ١ٌىْٛ ٌَبْ ؽبٌُٙ 

بهف اٌَبػلٞ أؽٌ أْ ِٓ اٌٛاعت اٌنٞ رفوٙٗ ػ١ٍٗ ١ٕٛٚزٗ أٚالً اٌّؼجو ػٓ ِؼبٔبرُٙ، فؼ

ٚرٕبٕٗ اٌوٚؽٟ ٚاٌؾَٟ ِغ أٌٚئه اٌْؼواء صب١ٔبً، أْ ٠ملَ فٟ عيء ِٓ اٌٛفبء ٕٛهح رؼجو ػٓ 

                                                           
 38األعساؿ الذعخية :  ()34
 .90السرجر نفدو :  ()35
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 رٍىُ اٌّأٍبح ِٚب مُِوو ا١ٌَبة فٟ اٌم١ٖلح ئال ك١ًٌ ٠وٍـ ِب ؽبٚي إٌٔ أْ ٠ملِٗ، ئم ٠مٛي:

 أثىٟ ٚأموو ٕوفخ

 

فٟ ػ١ٕٟ رُزٍٝ)ا١ٌَبة(  
(36)

 

 

ٚاؽٌ اٌْبػو ثؾولخ عواء ِب ؽً ثب١ٌَبة ؽزٝ أٗ ثىبٖ، فٖوفخ ا١ٌَبة ٚلؼذ فٟ ِىبْ 

 ٌلٜ اٌَبػلٞ.

٠مَٛ إٌٔ ِٓ ؽ١ش اٌجٕبء اٌؼبَ ػٍٝ اٌزٕبٓ فٟ ِؾبٌٚخ ٌّؾبوبح ِب للِٗ ا١ٌَبة ِٓ ٕٛه 

رٕبٕٗ، ٚاوضو٘ب  فٟ ل١ٖلح )غو٠ت ػٍٝ اٌق١ٍظ(، ِٚٓ أُ٘ األ١ّبء اٌزٟ هوي ػ١ٍٙب إٌٔ فٟ

ؽٚٛهاً ٚرلاٚالً ٟ٘ رٍه اٌٖٛه اٌزٟ رؾزْل فٟ ١ٍبق كهاِٟ ٠ّضً اؽزغبعبً ػٍٝ ِٛد اٌْؼواء 

ثؼ١لاً ػٓ أٚٛبُٔٙ ٚأؽالُِٙ، فزأرٟ ٕوفخ اٌَبػلٞ ٌزىْٛ ٕلٜ ٌٖوفخ ا١ٌَبة، فٙٛ ٠ٖف 

 مٌه اٌؾيْ ٚرٍه اٌغوثخ، ئم ٠مٛي:

 هللا ٠ب ؽيْ اٌؼوالٟ

 

 اٌغو٠ت ئما أٛال 

 

 ػ١ٍٗ رفب٘خِْٚذ 

 

 اٌّلْ اٌج١ٍلح فبٍزظال 

 

 ِب وبْ ئال ٔقٍخً ػجود

 

 ؽلٚك اٌٌّْ ١ٌال 

 

 ٚثىذ ٕ٘بن ٚألَّذ

 

وجوا فىبْ اٌلِغ ٔقال 
(37)

 

 

ٚٔغل فٟ ٘نٖ األث١بد اّبهاد رٕب١ٕخ رزّب٘ٝ ِغ ِب م٘ت ا١ٌٗ ا١ٌَبة فٟ ل١ٖلرٗ )غو٠ت 

َِزٜٛ االٌفبظ، ِضً )اٌغو٠ت، ٔقال(، ػٍٝ اٌق١ٍظ(، اٌزٟ عبء إٌٔ ِزٕبٕبً ِؼٙب، ٍٛاء ػٍٝ 

 أٚ ػٍٝ َِزٜٛ اٌطوػ.

صُ ٚفٟ ٕٛهح أفوٜ للَ اٌَبػلٞ ٕٛهح عل٠لح رؾبوٟ ِب م٘ت ا١ٌٗ ا١ٌَبة ِٓ ؽ١ش 

ٍّبع مٌه إٌغُ ٚرٍه االٕٛاد اٌْغ١خ اٌزٟ ٠ّزبى ثٙب اٌؼوال١ْٛ ؽ١ٓ ٠زغْٕٛ ثؾت أٚٛبُٔٙ 

ً ال هاؽخ كٚٔٗ. ٠ٚزنوو ا١ٌَبة اٌؼواق ٚ٘ٛ ٕٚٚف اٌّؾجٛثخ، ٚو١ف ٠ىْٛ اٌٛٛٓ أزّبًء ٚؽجب

 ٠ّو ػٍٝ اٌّمبٟ٘ اٌمل٠ّخ ؽ١ش اٌٖقت ٚكفء االٔزّبء، ف١مٛي:

 ثبألٌِ ؽ١ٓ ِوهد ثبٌّمٙٝ ٍّؼزه ٠ب ػواق

 ٚوٕذ كٚهح اٍطٛأٗ

 ٟ٘ كٚهح األفالن فٟ ػّوٞ، رىٛه ٌٟ ىِبٔٗ

 فٟ ٌؾظز١ٓ ِٓ األِبْ، ٚئْ رىٓ فملد ِىبٔٗ

 ٟ٘ ٚعٗ أِٟ فٟ اٌظالَ

 ٛرٙب ٠زيٌمبْ ِغ اٌوؤٜ ؽزٝ أٔبَٕٚ

                                                           
 .112األعساؿ الذعخية:  ()36
 السرجر نفدو: الرفحة نفديا. ()37
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ٟٚ٘ إٌق١ً أفبف ِٕٗ ئما أكٌُٙ ِغ اٌغوٚة
(38)

 

ٟٚ٘ ٕٛهح للِٙب ا١ٌَبة ٠مٛكُٖ اٌْٛق اٌٝ اٌؼواق، ٌزأرٟ أث١بد اٌَبػلٞ ِزٕبٕخ ِؼٙب، ئم 

 ٠مٛي:

 ٍّٚؼزٗ )الث١خ ػٛفٓ ٍٟ٘

 

 ٚالث١خ أػٛف ا٘ٛاٞ( 

 

 غٕٝ ٚكٔلْ ٚاٍزواػ

 

ً صُ ٍٕٝ   ثىٝ ّف١فب

 

 أ٠ٓ ٌٟ ٚع١ّغِٓ 

 

 أؽالِٟ اٌٝ ثغلاك ؽٍجٝ 

 

 فبٌٌّْ فٟ ثغلاك ٠ؼٕٟ

 

ؽٚٓ أِٟ ١ٌٌ ئال 
(39)

 

 

 امْ فبٌفبػ١ٍخ اٌزٕب١ٕخ عود ػجو ِمبٛغ اٌم١ٖلح فٟ رٛارو ثبئٓ ٚفٟ أغٍت َِبؽزٙب.

*** 

( ٠وعغ اٌْبػو فٟ ٘نٖ اٌم١ٖلح هعٛػبً اٌٝ لٖخ اٌق١ٍمخ  أٚي أ٠بَ اٌقٍكاِب فٟ ل١ٖلح ) 

(. ٚاٌم١ٖلح رَبؤالد ػٓ علٜٚ اٌق١ٍمخ ٚأٌُ ١ٌّٖو اإلَٔبْ فٟ ٘نٖ ٚثلا٠خ فٍك ١ٍلٔبً آكَ )

اٌؾ١بح، ال ٠ن٘ت اٌْبػو ف١ٙب اٌٝ أثؼل ِٓ اٌؾوٓ ػٍٝ اٌؾ١بح اٌىو٠ّخ ٌٍٕبً اٌّزؼج١ٓ ِٓ كْٚ 

ش، ثّؼٕٝ أْ اٌم١ٖلح رؾبٚي ِٓ فالي اٌوعٛع اٌٝ لٖخ أْ ٠َزوًٍ فٟ فٍَفخ اٌّٛد ٚاٌجؼ

اٌقٍك أْ رؼبٌظ اٌفمــو االعزّبػٟ ٚرجؾش فٟ َِججبرٗ ، أوضو ِّب أْ رن٘ت ٌٍجؾش ػٓ ١ِٖو 

االَٔبْ ثؼل اٌّٛد. ٚٔغل اما ػلٔب ٌٍم١ٖلح أٔٙب ثٕبء ٠غّؼٗ ِغ لٖخ اٌق١ٍمخ هاثٜ رٕبٕٟ ٠جٍٛه 

ِواد(  ٗٚرٍؼ ػٍٝ رىواه٘ب، ِضً رىواه وٍّخ اٌقٍك )اٌم١ٖلح فٟ رىواهاد رقٔ لٖخ اٌق١ٍمخ 

ِواد(، فٚالً ػٓ ِىّالد كال١ٌخ أفوٜ رٌّ اٌّٛٙٛع ٔفَٗ ِضً )ٌُ ٔفقو( 9ٚوٍّخ اٌط١ٓ )

 (.ٗٔ)ٍٛهح اٌوؽّٓ: ا٠٢خ  َّ خت حت جت هب  مبُّ اٌزٟ رؾ١ً اٌٝ لٌٛٗ رؼبٌٝ: 

ؽت اٌؾ١بح اٌزٟ  ٚرظٙو ٕٛهح اٌّقٍٛق فٟ ٘نٖ اٌم١ٖلح ػٍٝ أٔٗ وبْ ػٍٝ ػغً وٕب٠خ ػٓ

 خيحي جي يه ىه ُّ  ال ٠ؼوف ِب ٠ٕزظوٖ ف١ٙب، ٚفٟ ٘نا اّبهح رٕب١ٕخ اٌٝ لٌٛٗ رؼبٌٝ:
 (، ٔموأ فٟ اٌم١ٖلح:3ٖ)ٍٛهح األٔج١بء: ا٠٢خ َّ ٰذ يي ىي  مي

 ِٓ  وٕب ػغ١ٌٛٓ ٌُ ٖٔجو ػٍٝ اٌط١

 

  ِٓ  ٌُٚ ٔفّقو ٠ٛٛال فٟ اٌىٛا١ٔ

 

 ٌنا فوعٕب ٌُٚ رىًّ ِالِؾٕب

 

  ً ِْ وٕب الزواؽب ٍو٠ؼب غ١و ِّٚٛ
(40)

 

 

 ٚٔموأ ا٠ٚبً:

                                                           
 .8-7ديػاف انذػدة السصخ، قريجة ) غخيٌب عمى الخميج (، بجر شاكخ الدياب:  ()38
 .112: األعساؿ الذعخية ()39
 179األعساؿ الذعخية :  ()40
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 فٍُ أعل ١ٕٛزٟ األفوٜ ئم أقٍمذ

 

ٔٙواً ِٚو ػغٛالً وٟ ١ٍَ٠ٕٟ 
(41)

 

 

 ٌُ أوزًّ ثؼل ٌىٕٟ رووذ ٌىُ

 

ٖٔف اٌم١ٖلح اّىٛ٘ب فزجى١ٕٟ 
(42)

 

 

ً ٠زٚؼ مٌه فٟ  ً اٍزوعبػ١ب ً رٕب١ٕب ٠َزٍُٙ اٌْبػو فٟ ٘نٖ اٌم١ٖلح لٖخ اٌقٍك اٍزٍٙبِب

ِٓ اٌؼٕٛاْ اٌنٞ ٠ٚغ اٌمبهب فٟ أفك رٕبٕٟ ِغ لٖخ )أٚي ا٠بَ اٌقٍك(، اٌّّْٚٛ أٚالً، ثلءاً 

( ِٓ ٚأزٙبء ثّفوكاد ٚرواو١ت ئم رؾ١ً رٕب١ٕبً اٌٝ لٖخ اٌق١ٍمخ اٌزٟ ُفٍك ف١ٙب ١ٍلٔب آكَ )

 فالي ِفوكاد ٚاعٛاء رٍه اٌمٖخ.

١َٗ ( ٠ٚزمّٔ هٚؽٗ ٚأؽبٍال ٠َوك اٌْبػو ٕ٘ب اٌمٖخ ٍوكاً ثً ٠زّب٘ٝ ِغ ماد آكَ )

ٚ٘ٛ ٠قٍك ِٓ ١ٕٛزٗ األٌٚٝ، ١ٌٕزٟٙ اٌٝ ؽىّخ اْ هللا رؼبٌٝ ئم أٚكع فٟ األَٔبْ إٌمٔ الْ 

اٌىّبي ٌٗ ٚؽلٖ ، ِٚٓ ٘نا إٌمٔ رجلأ ِؼبٔبح اإلَٔبْ فٟ اٌؾ١بح ٌٍَؼٟ اٌٝ االلزواة ػٍٝ لله 

اٌٝ ؽ١ٓ  اٌؼًّ ِٓ اٌىّبي ، ٌنا فٍك اإلَٔبْ فٟ اٌم١ٖلح ٌُ ٠ىزًّ ١ٍٚجمٝ ٠ؼبٟٔ ِٓ ٘نا إٌمٔ

 ِٛرٗ ٚ٘نٖ ؽىّخ ٠و٠ل٘ب هللا ٍجؾبٔٗ فٟ فٍمٗ ١ٌّزؾٓ إٌبً ٠ٚغبى٠ُٙ ثّب ػٍّٛا.

*** 

( رظٙو اٌؼاللخ اٌزٕب١ٕخ ِٕنُ اٌؼٕٛٔخ )ّٙو٠به٠بد(، ٟٚ٘ اّبهح  ّٙو٠به٠بد ٚفٟ ل١ٖلح )

اٌٝ ّق١ٖخ هئ١َخ ٚفبػٍخ فٟ ؽىب٠بد )أٌف ١ٌٍخ ١ٌٍٚخ(، ٟٚ٘ لٖخ ِؼوٚفخ فٟ ربه٠ـ االكة 

ٟ. ئم ٠ؾون اٌؼٕٛاْ ِٕن رٍم١ٗ ماووح اٌمزً ٚاٌّٛد اٌّورجطخ ثْق١ٖخ ّٙو٠به، فبٌٍَطخ اٌؼوث

اٌزٟ ِضٍٙب ّٙو٠به فٟ اٌم١ٖلح ؽلكد ِٕٚنُ اٌجلء ؽووخ االؽلاس ١ٍٚو٘ب، ام ػّل اٌْبػو ف١ٙب 

ئٌٝ هثٜ االؽلاس ثبٌٕٔ االٍٕٟ. ئماً ٠ورىي اٌؾل٠ش ٕ٘ب ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌزٕبٓ اٌؾبٍٕخ ث١ٓ 

 إٌٔ االٍٕٟ، ًٌٕٖ اٌٝ اثواى ف١ٕٖٛخ إٌٔ اٌْؼوٞ ٚر١ّيٖ ػٓ اٌَبثك.اٌم١ٖلح ٚ

٠ؾٛي اٌْبػو اٌّٛٙٛع اٌمل٠ُ اٌٝ ِٛٙٛع عل٠ل ِٓ اعً اعواء اٌؾلس اٌْؼوٞ ػٓ 

 ٛو٠ك رٕبٕٗ ِغ ِغو٠بد األؽلاس كافً إٌٔ اٌمٖٖٟ، ٚاعواء ؽٛاه ث١ٓ ا١ٌٖٕٓ.

٠ؼبهٗ اٌْبػو رٍه اٌمٖخ اٌّؼوٚفخ ٚاٍزْؼو فبػ١ٍخ اٌؾٛاه اٌلائو ث١ٓ ّقٛٓ اٌؾىب٠ب 

ْ  عل٠لح، فىبٔذ اٌؼٕٛٔخ ٟ٘ االٔطاللخ  )ّٙو٠به ّٚٙوىاك(، ٚاػبك ١ٕبغخ اٌلٚاي ٌز١ٌٛل ِؼب

 األٌٚٝ اٌٝ إٌٔ.

ؾل٠ش ثّب صُ ٠جلأ اٌْبػو فٟ اثواى ِغًّ اٌؼاللبد اٌزٕب١ٕخ اٌؾبٍٕخ ث١ٓ ا١ٌٖٕٓ، ِجزلءاً اٌ

رّٕٚٗ إٌٔ ِٓ اٍزفٙبَ فوط اٌٝ ِؼٕٝ ِغبىٞ، فوط اٌٝ ِؼٕٝ اٌزٙىُ ٚاالىكهاء ١ْ١ٌو اٌٝ 

 ِب أٌذ ا١ٌٗ اؽٛاي اٌجالك، ئم ٠مٛي:

 "أ٠مٟٚ فٍُ رُٕ ّٙوىاكُ 

 ٠ب أ١ِو اٌجالك أ٠ٓ اٌجالكُ 

  َ  ٌُ إُٔلق، ل١ً اٌجالكُ وال

ٍٛف ٠ُؾىٝ ٠ٚقزفٟ ٠ٚؼبكُ 
" (43)

 

٠ؾلك اٌْبػو ِووي اٌؾلس اٌوئ١ٌ ٚاٌجإهح اٌوئ١َخ فٟ إٌٔ ٟٚ٘ صُ فٟ ِجبّوح اٌؾل٠ش 

 )ثغلاك(، ١ٌملَ هؤ٠بٖ ؽٛي ِب ٠لٚه ف١ٙب ِٓ اؽلاس، ئم ٠مٛي:
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ًُ ٚاٌىالَ أ١ٔك    ِٚٚٝ ا١ٌٍ

 

ٚئما اٌفغو ٌُ رىٓ ثغلاكُ 
(44) 

 

ئم لُلِذ اٌٖٛهح فٟ رٕبٕٙب ِغ )أؽالَ اٌفغو اٌىبمة(، ٟٚ٘ اٌّغّٛػخ اٌم١ٖٖخ اٌزٟ 

)ِٖطفٝ ثٛغبىٞ(، ِٕٚٙب )ؽىب٠بد ّٙو٠به، أٌف ١ٌٍخ ١ٌٍٚخ(، ئم رّضً ٘نٖ اٌوؤ٠خ وُ للِٙب 

اٌٛػٛك اٌىبمثخ اٌزٟ للِٙب ِٓ أي ا١ٌٗ اِو٘ب، ئم رٍَؼ إٌٔ ثمٛح األّٔٛمط اٌنٞ ٠ؾبو١ٗ ٚاٌملهح 

ػٍٝ عو األؽلاس ٌزؾبوٟ اٌٛالغ، ٚاٌزطٍغ اٌٝ رىو٠ٌ ٘نا إٌّطك ٌؼوٗ اٌؾمبئك ثفٍَفخ ّؼو٠خ 

 ٠خ ٔمل٠خ ِجطٕخ.ٚهؤ

 صُ ٠ىًّ اٌْبػو ٕٛهح رٍه االؽلاس فٟ اىكهاء ٚاٙؼ، ئم ٠مٛي:

   أوٍّٟ ٌٟ اٌؾل٠ش ٠ب ّٙوىاكُ 

   أوٍّٟ

ب اٌٍُّه اٌَؼ١لُ     ٍالِبً أ٠ُّٙ

ٓ  عل٠لُ  ًُّ ؽىب٠خ  ٚٛ    ٚو

 ًٝ    ٌٚألٚٛبْ فٟ اٌىٍّبد ِؼٕ

   ٌٚىٓ اٌّؼبٟٔ ال رف١لُ 

   اما أفزؾذ ّجبث١ه إٌّبفٟ

   ٚفّود ِٓ ِقبفو٘ب اٌؾلٚكُ 

   فّب ِؼٕٝ اٌجالك اماً أروٙٝ

ب اٌٍُّه اٌَؼ١لُ؟ ٔلاءن أ٠ُّٙ
(45)

   

ٟٚ٘ ٕٛه رْبوٍذ ٚرظبفود ٌزّضً ؽبٌخ ا١ٌٚبع اٌزٟ ٍٕٚذ ا١ٌٙب ثغلاك ِٚب رؼب١ٔٗ عواء 

 رىبٌت اٌطبِؼ١ٓ ف١ٙب.

االؽلاس كافً صُ ٠َزوًٍ اٌْبػو فٟ رمل٠ُ ٕٛهح اٌْؼو٠خ ثزٛظ١ف رٕبٕٟ لبك ِغوٜ 

ً ٖٔٗ ثفٍَفخ فبٕخ، ثٍغخ  ماد  اٌم١ٖلح ؽزٝ ٔٙب٠زٙب، ١ٌجوى ف١ٕٖٛخ ٖٔٗ اٌْؼوٞ ِٚملِب

 رىض١ف ػبٌٟ ٚرواو١ت فبٕخ.

*** 

ً فبػالً  اٌطٛفبْاِب فٟ ل١ٖلح )  ( ٠إكٞ اٌزٕبٓ فٟ ا١ٌَٕظ اٌلافٍٟ ٌٍٕٔ ثٕٛفٗ ١َٔغب

ً ِٚجبّواً ػٍٝ ٕؼ١ل اٌوؤ٠خ اٌزبه٠ق١خ، ئم رزغٍٝ ف١ٗ ظب٘وح اٌزٕبٓ ِٕنُ اٌقطٛاد  كٚهاً ِّٙب
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األٌٚٝ ٌْٕٛئٗ، ٚأفزبؽٗ رٕب١ٕبً ػٍٝ ؽلس ٠زَُ ثبٌغبٔت اٌزبه٠قٟ ٚاٌل٠ٕٟ، ئم ؽبٚي اٌْبػو أْ 

(، فٟ ٕٕغ اٌَف١ٕخ ٚإٌغبح ثّٓ آِٓ ٚاٌزمبهة ِغ لٖخ ١ٍلٔب ٔٛػ )٠ملَ هؤ٠بٖ فٟ اٌزغبمة 

( ٚاثٕٗ اٌنٞ أثب ِؼٗ ِّٓ ارجؼٗ، ٚاٍزٍٙبَ فىوح إٌغبح رٍه ِٓ اٌؾٛاه اٌمبئُ ث١ٓ ١ٍلٔب ٔٛػ )

َِزىجواً، فبٌم١ٖلح ِٕٚن ػٕٛٔزٙب عبءد ِزٕبٕخً ِغ ِب عبء فٟ ٍٛهح اٌؼٕىجٛد فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ: 

)ٍٛهح   َّ لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ ُّ

(، ٚ٘نٖ وبٔذ االٔجضبلخ األٌٚٝ ٌٍجؼل اٌزٕبٕٟ اٌنٞ اّزغً ػ١ٍٗ اٌفٚبء ٗٔاٌؼٕىجٛد: ا٠٢خ

 اٌؼْوٞ ٌٍم١ٖلح.

ئم ٠ملَ اٌْبػو ّىٛاٖ إٌّجضمخ ِٓ ِواهح اٌؼ١ِ اٌزٟ ٠ؼب١ٔٙب أثٕبء ّؼجٗ ثَجت ِب ٌؾك ثُٙ 

ٌَبْ مٌه اٌفزٝ فٟ ؽٛاه٠خ رغوٞ اؽلاصٙب ِٓ  ِٓ عٛه اٌّزٍَط١ٓ، ٌىٓ اٌٖٛهح لُلِذ ػٍٝ

 فالي اٍزٕطبق ٌَبْ ؽبي اٌفزٝ ، ئم ٠مٛي:

ُٛ اٌٖٛد رورفغُ   ٔبك٠زُٗ ٚف١ٛ

 

 ً٘ فٟ اٌَف١ٕخ ٠ب ِٛالٞ ِزَُغ؟ 

 

 ٔبك٠زُٙ وٍُٙ ً٘ فٟ ٍف١ٕزىُ؟

 

وأُٔٙ ٍّؼٛا ٕٛرٟ ِٚب ٍّؼٛا 
(46)

 

 

١خ ٌم١ٖلرٗ اٌم١ٖلح كال١ٌبً، فاعواء اصود االٍزؼبهاد اٌزٟ اٍزّل ِٕٙب اٌْبػو اٌّٛاك األٌٚ

ً ؽمك ٌٍم١ٖلح فٚبًء  اٌؾل٠ش ػٍٝ ٌَبْ اثٓ ٔٛػ ِغبىاً ، ٚاٍزقلاَ اٌمٖخ ٚاٍزٍٙبِٙب رٕب١ٕب

ِفزٛؽبً َػجََو اٌْبػو ِٓ فالٌٗ ػٓ فؾٜٛ هؤ٠بٖ، فٙٛ ٠جؾش ػٓ ٛٛق إٌغبح ٌٍقالٓ ِّب أٌُ ثٗ 

ًٕٚ ا١ٌٙب ثؼل اٍزٕغبكٖ ٚإٌلاءاد وٍٙب اٌزٟ  ٚثْؼجٗ، ؽزٝ أٔٗ للَ رَبؤالرٗ َِزٕىواً اٌؾبٌخ اٌزٟ

 أٍٛمٙب، ئم ٠مٛي:

 ٚهؽُذ أٍأٌٗ ٠ب ١ّـ لَّخ ِٓ

 

 

 

 ؟ٔغَٛد ٚؽلن ٚاٌجبلْٛ لل ٚلؼٛا 

 

 

 

 ًٜ  ؟ًٚ٘ ٍزوربػ ً٘ فٟ اٌؼّو ٛؼُ ٔل

 

 

 

 ٚأٔذ ٚؽلن ٚاٌٖؾواء رغزّغُ  

 

 

 

 ؟ٚو١ف رجلأ ٘نا اٌىْٛ صب١ٔخً 

 

 

 

 

 

 

 

 ٠ٖطوعُ ٚلل رووَذ اٌفزٝ ٚاٌّٛط  

 

 

 و١ف اٍزوؽذ ٚػ١ٕٟ ٍِإ٘ب ٍُ٘غ؟  اٌّبء ٠أوً أؽلالٟ ٚرجٖؤٟ

                                                           
 .144السرجر نفدو :  ()46



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

625 

 

 

 

 

 

 

 أٔب ٕغ١ون ألٕؼٕٟ ٚفن ث١لٞ

 

 

 

 أَ أٔذ ثبٌّٛد ٚاٌطٛفبْ ِمزٕغُ  

 

 

 

 ؟ًٚ٘ ٍزنوو لجً اٌّٛد و١ف كٔب

 

ػ١ٕٟ ر١ٚك ٚػ١ٓ اٌّٛد رزَّغُ  
(47)

 

 

أّب أهاك اْ ٠لًٌ ػٍٝ ٛٛفبْ  ٌُ ٠وك اٌْبػو أْ ٠ؼبهٗ اٌؾىُ اٌنٞ عبء ثٗ اٌموآْ اٌىو٠ُ،

اٌظٍُ ٚٔٙو اٌلَ، ٚاٍزٕياف اٌؼّو فٟ أزظبه اٌقالٓ، ٛٛفبْ لل ٛبي وً اٌن٠ٓ إِٔٛا وٍُٙ ثؼل 

أْ هوت مٌه ا١ٌْـ ٍف١ٕخ إٌغبح ٚؽلٖ غ١و أثِٓ ثّٓ رون فٍفٗ، فٟ اّبهح اٌٝ ِٓ ٌجَٛا ػجبءح 

 .(٠ب ١ّـاٌل٠ٓ ِؼجواً ػٓ مٌه ثمٌٛٗ: )

 فٟ ّوػ ِب ٠ؼب١ٔٗ فٟ اٌفٚبء اٌنٞ ّىٍزٗ اٌٛظ١فخ اٌزٕب١ٕخ، ئم ٠مٛي:صُ ٠َزوًٍ اٌْبػو 

 ًٚ٘ رٕبَ؟ ٚفٟ ػ١ٕ١ه ٔبثزخً 

 

 ػ١ْٛ ٛفٍه ٚاألٌؼبة ٚاٌّزغُ  

 

ً ثقبٕوح  أَ ٍٛف رَٕبٖ ِيهٚػب

 

 اٌطٛفبْ؟ ٠ووٍُٗ اٌطٛفبْ ٚاٌفيعُ  

 

 ٠ب ١ّـ ماوورٟ األٌٚٝ ٠ٚب أثزٟ

 

٠ٚب اٌنٞ ٙبق ثٟ رمٛاٖ ٚاٌٛهعُ  
(48)

 

 

 ٠ٚمٛي ا٠ٚبً:

َٟ إٌبً ٚاٌزٖمٛا ً ػٍ  ِّود ٍو٠ؼب

 

 فٟ كِؼزٟ ٚػالٔب اٌّٛط فبٍْٔؼٛا 

 

ًُّ اٌؾىب٠بد ٠بِٛالٞ رجٖو٘ب  و

 

 ٚريكه٠ٙب ٌٙنا ؽئٕب عْغُ  

 

 أٔذ اٌن٘جذ ثؼ١لاً ػٓ ِٛإٍّب

 

ٌزٖٕغ اٌىْٛ ال فٛف  ٚال ّٛغُ  
(49)

 

 

٠ؼبٌغٙب ٚث١ٓ لٖخ ١ٍلٔب ٔٛػ  ٠ظٙو اٌزالؽُ ٚاٌزٖبكَ ث١ٓ اٌم١ٚخ اٌزٟ ٠ؾبٚي اٌْبػو أْ

( ٍٝفالي رلفك األؽلاس كافً اٌم١ٖلح ف١مَٛ أؽلُ٘ ثبٔزبط ا٢فو فٟ ِؾبٌٚخ ٌٍزل١ًٌ ػ ِٓ ،)

َّْ كٚهح اٌؾ١بح رؼ١ل ٕٕبػخ ٔفَٙب، ئم ٠مٛي :  أ

 ِبما ٕٕؼَذ؟ ٚ٘نٞ إٌبً صب١ٔخً 

 

ً  ئٌٝ ٍٛءارُٙ هعؼٛا  ١ٌ ًِّ  ِٓ و

 

 ٕبغٛا ِالِؼ ِٛد  ال ١ٍ٠ك ثٕب

 

 ٚؽيِخً ِٓ ِٕبف  فٛلٕب ٚٙؼٛا 
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 ٚأٚهصٛا وً ١ّت األهٗ فٟ كِٕب

 

 ِزٕب وض١واً ٚلبٌٛا ِٛرىُ عوعُ  

 

 ألعً ِٓ أٔذ ٠ب ِٛالٞ روفٕٟٚ؟؟

 

 ألعٍُٙ أوٍٛا اٌل١ٔب ِٚب ّجؼٛا 

 

  َ َٜ ك  ٚ٘بُ٘ ىهػٛا األٔٙبه ف١

 

 ٚوُ ؽٖلٔبٖ فٟ ّٕذ  ٚوُ ىهػٛا 

 

 ِبما ٕٕؼَذ ئماً ٠ب وٙف أكػ١زٟ

 

ٍإاي  َّٚىٟ وٍُّٗ ثمغُ وٍّٟ  
(50)

 

 

اٍزقلَ اٌْبػو رم١ٕخ اٌّقبٌفخ، ٚٔغل ثؼل اٌّمبهٔخ ث١ٓ ا١ٌٖٕٓ ٚعٛك رقبٌف فٟ إٌز١غخ اٌزٟ 

٠ّضٍٙب إٌٖبْ ، ٚأزٙٝ إٌٔ اٌموآٟٔ ئٌٝ ػلَ ئ٠ّبْ االثٓ ٚػلَ رٖل٠مٗ كػٛح ٚاٌلٖ ِملِبً 

ٕٛهح اٌفزٝ اٌنٞ ٠جؾش ػٓ  ٕٛهح اٌؼمبة ِٚب آي ا١ٌٗ ١ِٖو االثٓ. أِب إٌٔ اٌْؼوٞ فملَ

 اٌقالٓ ئم ٠مٛي:

 ٔؾزبعه ا٢ْ ٌٍطٛفبْ صب١ٔخً 

 

ْ  ٕٚٔزفغُ    فوثّب ُٖٔف ٛٛفب

 

 فبٕٕغ ٍف١ٕزه األُفوٜ ٚفن ث١لٞ

 

فإّٟٔ ا٢ْ ثبٌطٛفبْ ِمزٕغُ  
(51)

 

 

٠ّىٓ ٕٚف ٘نٖ اٌزغوثخ ثأٔٙب أمالث١خ فٟ ِؾبٌٚخ ٌزغ١١و اٌَّبه اٌْؼوٞ، ئم ارجؼذ 

اّزغٍذ ػ١ٍٙب اٌم١ٖلح فٟ ١ٍوٚهح اؽلاصٙب ارجؼذ ِغوٜ األؽلاس ٔفَٗ اٌنٞ اٌّووي٠خ اٌزٟ 

لُلِذ ِٓ فالٌٗ أؽلاس اٌطٛفبْ فٟ لٖخ اثٓ ١ٍلٔب ٔٛػ ٌالفبكح ِٓ اٌؼجو اٌَّزقٍٖخ ِٓ مٌه 

 اٌؾلس ١ٌٌٚ ٌّؼبهٙخ اٌؾىُ اٌموآٟٔ.

*** 

٠خ ٌٙنٖ اٌم١ٖلح ؽٛي أّٔٛمط رزّووي اٌىزبثخ اٌْؼو ) أب ... اٌٛٛٓ ... اٌّزٕجٟ (ٚفٟ ل١ٖلح       

ؽبٚي اٌْبػو ِؾبوبرٗ فٟ اٌٛظ١فخ اٌزٕب١ٕخ، ئم للَ اٌْبػو ٕٛهٖ اٌْؼو٠خ فٟ ٔٛع ِٓ اٌّؾبوبح 

األكث١خ ٌجؼ٘ أّؼبه أثٟ اٌط١ت اٌّزٕجٟ ٚ٘ٛ ٠ْٕل ِفزقواً ثْؼوٖ فٟ ل١ٖلح للِٙب اثٛ اٌط١ت فٟ 

رٙب ِزٕبٕخ ِغ ِب لبٌٗ اٌّزٕجٟ، ٠مٛي ِلػ ١ٍف اٌلٌٚخ اٌؾّلأٟ، ٌزأرٟ ٘نٖ اٌم١ٖلح فٟ ثؼ٘ أث١ب

 ػبهف اٌَبػلٞ:

 أٔب ... ٕٛد ِب١ٙه إٌلٞ ٚصغوٖ

 

أٔب ... ٕٛرُه اٌّّزلُ فغواً ِٚٛػلا 
(52)

 

 

 ١ٌؾبوٟ لٛي اٌّزٕجٟ:

 ٚكع وً ٕٛد غ١و ٕٛرٟ فبٕٟٔ

 

 أٔب اٌٖبكػ اٌّؾىٟ ٚاالفو اٌٖلٜ 

 

اٌل٘و ِْٕلاً أٔب لٍذ ّؼواً إٔجؼ   ِٚب اٌل٘و اال ِٓ هٚاح لالئلٞ
(53)

 

                                                           
 .146-145األعساؿ الذعخية :  ()50
 .146السرجر نفدو :  ()51
 .59السرجر نفدو :  ()52

 . 373)(ديػاف الستشبي ، قريجة ) لكل امخػء ما تعػد ( :  53
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ٌنا ٠ؼزل اٌّزٕجٟ ٠ٚفقو ثأّؼبهٖ ٚإفبً ا٠ب٘ب ثبٌزفوك ٚأٗ ال ٠ّىٓ ألؽل أْ ٠أرٟ ثّضٍٙب، ٚوً 

ِٓ لبي ثؼلٖ ثيػّٗ ئّٔب ٘ٛ ٕلٜ اّؼبهٖ، ١ٌأرٟ ػبهف اٌَبػلٞ ٠ٚملَ ِب عبء ثٗ ِٓ لٛي 

ً اٌفىوح اٌزٟ ٍجك ئ١ٌٙب اٌّز ً ِغ ِب لبٌُٗ اٌّزٕجٟ ، ِٛظفب ٕجٟ ١ٌؼجو ػٓ ػظ١ُ ؽجٗ ّؼوٞ ِزٕبٕب

ٚرؼٍمٗ ثجٍلٖ فٙٛ، أٞ اٌَبػلٞ، ٠ْٕل األّؼبه ِزغ١ٕبً ثؾت ٕٚٛٗ، ؽزٝ أٗ ٠وٜ أْ ال أؽل ٠َزط١غ 

 أْ ٠أرٟ ػٍٝ ِضً ِب لبٌٗ فٟ ؽت اٌٛٛٓ، ١ٌف١ل ِٓ اٌزٕبٓ اٌؾبًٕ ِغ ِب عبء ثٗ اٌّزٕجٟ.

ً ماد االٍٍٛة اٌ نٞ للَ ف١ٗ ٕٛهرٗ صُ ٠أرٟ اٌْبػو ػٍٝ ث١ذ آفو ١ٌؼيى ِب للِٗ ِزجؼب

 األٌٚٝ ٚ٘ٛ اٍٍٛة اٌزٕبٓ ِغ ِب ٍجك ا١ٌٗ اثٛ اٌط١ت، ٠مٛي ػبهف اٌَبػلٞ:

 وأٔه ٌِٛٛك  ػٍٝ عوػ غ١ّخ  

 

ِؼجأح  ثبالٔزظبهاد ٚاٌٖلٜ 
(54)

 

 

 ئم عبء ٘نا اٌج١ذ ِزٕبٕبً ِغ لٛي ٌٍّزٕجٟ فٟ ٔفٌ اٌّؼٕٝ، ٠مٛي اٌّزٕجٟ:

 ػٍٝ لٍك وأْ اٌو٠ؼ رؾزٟ

 

ً اٚ   ّّبالً أٚعٙٙب ١ّ٠ٕب
(55)

 

 

ئم ػّل اٌْبػو اٌٝ ثٕبء ل١ٖلرٗ ػٍٝ ِؾبوبح ِب لبٌٗ اثٛ اٌط١ت اٌّزٕجٟ ثٛظ١فخ اٌزٕبٓ، 

لَلِذ اٌّمطٛػخ اٌزٕب١ٕخ فٟ رٕٛػٙب ٚأفزبؽٙب ٌٍْبػو اكٚاد االّزغبي اٌزٟ ػبٌظ ِٓ فالٌٙب 

 ً ٚاػزياىاً ثأثٟ فىوح اٌم١ٖلح، ١ٌٌ ٌْٟء ٍٜٛ أْ اٌَبػلٞ ؽبوخ ٘نا االّٔٛمط اٌْؼوٞ ؽجب

 اٌط١ت ٌّب ٌٗ ِٓ ِىبٔخ أكث١خ. ِّب عؼً اٌَبػلٞ ٠ؼْٕٛ اٌم١ٖلح ثـ )أٔب اٌٛٛٓ اٌّزٕجٟ(.

ٌٍَٚبػلٞ ث١ذ آفو فٟ ل١ٖلح افوٜ ٟٚ٘ ل١ٖلح )اٌّزٕجٟ ٛؼُ اٌؾٚبهح(، ئم عبء ف١ٙب 

ً ِغ ِب لبٌٗ اٌّزٕجٟ فٟ اٌج١ذ اٌَبثك )ػٍٝ لٍك ...اٌـ(، ١ٌأرٟ اٌَبػ لٞ ثج١ذ ٘نا اٌج١ذ ِزٕبٕب

 ػٍٝ ّبوٍزٗ ف١مٛي:

ُُ ئَٔه  ً٘ وَٕذ رؼٍ

 

اٌٛٛٓ اٌنٞ ال ٠َزموُ  
(56)

 

 

 ِّب ٠إول اٌّىبٔخ اٌزٟ ٠ؾزٍٙب اٌّزٕجٟ ػٕل اٌَبػلٞ.

ٌمل ؽمك اٌزٕبٓ اٌؾبًٕ فٟ اٌٖٛه اٌْؼو٠خ ٌٍم١ٖلح ثؼلاً ما ِوعؼ١خ ه١ٕٕخ فبٌوِي ١َ٘أ     

إٌّبؿ إٌّبٍت الٍزمجبي ٘نا اٌؾْل اٌّزٍْٛ ِٓ اٌٖٛه ِٚىٓ اٌم١ٖلح ِٓ اؽزٛائٗ، ٌنا فوط 

 إٌٔ ػٓ اٌؾلٚك اٌزم١ٍل٠خ اٌّزجؼخ فٟ ٘ىنا ِٛٙٛع.

 

 اٌّٖـــبكه ٚاٌّواعــــغ
، ئٕلاه كاه ٍطٛه ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ، اٌؼواق، ٕ٘ٔٓ/99٘ٔخ ػبهف اٌَبػلٞ األػّبي اٌْؼو٠

 .1ٕٔٓثغلاك، اٌطجؼخ األٌٚٝ، 

 اٌّواعغ 

                                                           
 .60األعساؿ الذعخية:  ()54

 .140ديػاف الستشبي ، قريجة ) ومغ يظ ذا فع مخ مخيس ( :  ()55
 .105األعساؿ الذعخية:  ()56
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 اٚالً : اٌىزت اٌؼوث١خ ٚاٌّزوعّخ :
 َ .ٕٗٔٓثله ّبوو ا١ٌَبة ، ِإٍَخ ٕ٘لاٚٞ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌضمبفخ ، اٌمب٘وح ، أْٔٛكح اٌّطو ،   .ٔ

اٌّووي اٌضمبفٟ اٌؼوثٟ، اٌّغوة، اٌلاه اٌج١ٚبء، اٌطجؼخ ٍؼ١ل ٠مط١ٓ، أٔفزبػ إٌٔ اٌوٚائٟ،  .ٕ

 َ.ٕٔٓٓاٌضب١ٔخ، 

ٕالػ فًٚ، ػبٌُ اٌّؼوفخ، ٍٍٍَخ وزت صمبف١خ ّٙو٠خ ثالغخ اٌقطبة ٚػٍُ إٌٔ،   .ٖ

 َ.99ٕٔاٌى٠ٛذ،  –٠ٖله٘ب اٌّغٌٍ إٌٟٛٛ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚاالكاة 

ٟ اٌيث١لٞ ، اٌغيء اٌضبٟٔ ١ٌٍَل دمحم ِورٚٝ اٌؾ١َٕربط اٌؼوًٚ ِٓ عٛا٘و اٌمبًِٛ ،  .ٗ

ٚاٌؼْوْٚ رؾم١ك ِٖطفٝ ؽغبىٞ ، هاعؼزٗ ٌغٕخ ف١ٕخ ِٓ ٚىاهح االػالَ ، ِطجؼخ ؽىِٛخ 

 َ.91٘ٔاٌى٠ٛذ ، 

اٍزوار١غ١خ اٌزٕبٓ، دمحم ِفزبػ، اٌّووي اٌضمبفٟ اٌؼوثٟ، ٌجٕبْ، رؾ١ًٍ اٌقطبة اٌْؼوٞ   .٘

 َ.99ٕٔث١وٚد، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ، 

ثؾش فٟ ّٔبمط ِقزبهح ، ؽَٓ دمحم ؽّبك ، ا١ٌٙئخ ٌؼوث١خ ، رلافً إٌٖٛٓ فٟ اٌوٚا٠خ ا  .ٙ

 َ .993ٔاٌّٖو٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ، اٌمب٘وح ،

دمحم  َ،1ٕٔٓٚلبئغ ِٙوعبْ اٌْبهلخ ٌٍْؼو اٌؼوثٟ اٌزٕبٓ فٟ اٌم١ٖلح اٌؼوث١خ اٌؾل٠ضخ،   .3

 اٌجو٠ىٟ، ئٕلاهاد كائوح اٌضمبفخ، ؽىِٛخ اٌْبهلخ، االِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح، اٌطجؼخ

 َ.9ٕٔٓاالٌٚٝ، 

كهاٍخ، اؽّل ٔبُ٘، ٍٍٍَخ هٍبئً عبِؼ١خ، كاه اٌْإْٚ اٌضمبف١خ اٌزٕبٓ فٟ ّؼو اٌوٚاك،   .1

 َ.ٕٗٓٓاٌؼبِخ، اٌؼواق، ثغلاك، اٌطجؼخ األٌٚٝ، 

، دمحم عٛكاد، ػبٌُ اٌىزت اٌؾل٠ضخ، االهكْ، ئهثل، رٕب١ٕخ االَٔبق فٟ اٌْؼو اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش .9

 َ.ٕٔٔٓاٌطجؼخ االٌٚٝ، 

دمحم عٛكاد، ػبٌُ اٌىزت اٌؾل٠ضخ، االهكْ، االَٔبق فٟ اٌْؼو اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش،  رٕب١ٕخ  .ٓٔ

 َ.ٕٔٔٓئهثل، اٌطجؼخ االٌٚٝ، 

ٖ(، اٌغيء اٌضبٌش، رؾم١ك : ٕ٘٘أثٟ ػضّبْ ػّوٚ ثٓ ثؾو اٌغبؽع )داٌؾ١ٛاْ،  .ٔٔ

ػجلاٌَالَ دمحم ٘بهْٚ، ّووخ ِٚطجؼخ ِٖطفٝ اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ ٚاٚالكٖ، ِٖو، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، 

ٔ9ٙ٘.َ 
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، ِٓ اٌج٠ٛ١ٕخ ئٌٝ اٌزْو٠ؾ١خ، ٔظو٠خ ٚرطج١ك، ػجلهللا دمحم اٌغَنَّاِٟ، اٌقط١ئخ ٚاٌزىف١و .ٕٔ

 َ.ٕٕٔٓاٌّووي اٌضمبفٟ اٌؼوثٟ، ٌجٕبْ، ث١وٚد، اٌطجؼخ اٌَبثؼخ، 

زٕجٟ ،  .ٖٔ ُّ ُْ اٌ أثٛ اٌط١ت أؽّل ثٓ اٌؾ١َٓ اٌغؼفٟ ، كاه ث١وٚد ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ، ك٠ٛا

 َ.91ٖٔث١وٚد ، 

ِمبهثخ ث٠ٛ١ٕخ رى١ٕ٠ٛخ، دمحم ث١ٌٕ، كاه اٌز٠ٕٛو  اٌْؼو اٌّؼبٕو فٟ اٌّغوة،ظب٘وح   .ٗٔ

 َ.91ٌٍ٘ٔطجبػخ ٚإٌْو، اٌّووي اٌضمبفٟ اٌؼوثٟ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، 

ٖ(، رؾم١ك : اٌلوزٛه ٕٕٖأثٟ اٌؾَٓ دمحم ثٓ أؽّل ثٓ ٛجبٛجب اٌؼٍٛٞ )دػ١به اٌْؼو،   .٘ٔ

ٌؼٍَٛ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو، اٌو٠بٗ، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ، ػجلاٌؼي٠ي ثٓ ٔبٕو اٌّبٔغ، كاه ا

ٔ91٘.َ 

ٛٗ ػجلاٌوؽّٓ، اٌّووي اٌضمبفٟ اٌؼوثٟ، فٟ إٔٛي اٌؾٛاه ٚرغل٠ل ػٍُ اٌىالَ،   .ٙٔ

 َ.ٕٓٓٓاٌّغوة، اٌلاه اٌج١ٚبء، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، 

و٠مٟ ٌإلِبَ اٌؼالِخ أثٟ اٌفًٚ عّبي اٌل٠ٓ دمحم ثٓ ِىوَ ثٓ ِٕظٛه األفٌَبْ اٌؼوة،   .3ٔ

 َ.9ٖ٘ٙٔ ( ، كاه ٕبكه ، ث١وٚد ،  33ٔاٌّٖوٞ ) د 

ّؼجبْ ػجل اٌؼبٟٛ ػط١خ ، أؽّل ؽبِل ؽ١َٓ ، عّبي ِواك ؽٍّٟ ، اٌّؼغُ ا١ٌٍٜٛ ،   .1ٔ

 َ .ٕٗٓٓأّوف ػٍٝ ٛجؼٗ ك. ّٛلٟ ١ٙف ، ِىزجخ اٌْوٚق اٌل١ٌٚخ ، اٌطجؼخ اٌواثؼخ ، 

ٌْٕو اٌموآاْ اٌىو٠ُ ٚاٌىزت  ػجلاٌوؽّٓ اثٓ فٍلْٚ ، ِطجؼخ ػجلاٌوؽّٓ دمحماٌّملِخ ،   .9ٔ

 االٍال١ِخ ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، ) ك ، د ( .

رغ١ٍبد اٌزٕبٓ فٟ اٌْؼو اٌؼوثٟ، دمحم ػياَ، ِْٕٛهاد  ارؾبك اٌىزبة إٌٔ اٌغبئت   .ٕٓ

 َ.ٕٔٓٓاٌؼوة، ٍٛه٠ب، كِْك، 

ؽ١َٓ فّوٞ، اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ ، ِٓ ث١ٕخ اٌّؼٕٝ ئٌٝ ١ّ١ٍبئ١خ اٌلائظو٠خ إٌٔ ،   .ٕٔ

 َ.3ٕٓٓٔبّوْٚ، اٌغيائو، اٌطجؼخ األٌٚٝ، 

ٌٍمبٟٙ ػٍٟ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي اٌغوعبٟٔ، رؾم١ك : دمحم اٌٍٛبٛخ ث١ٓ اٌّزٕجٟ ٚفِٖٛٗ،   .ٕٕ

اثٛاٌفًٚ ئثوا١ُ٘ ٚ ػٍٟ دمحم اٌجغبٚٞ، ٛجغ ثّطجؼخ ػ١َٝ اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ ّٚووبٖ، ِٖو، 

 َ.9ٙٙٔاٌمب٘وح، 


