
 





 شكس و تقدٌس
أزفع  أمسى عبازاث الشكس و التقدٌس  للدكتىزة  زشٌقت   طاوطاو  اليت 

هنحتنا كل  الدعن والثقت  ، وأفادتنا بنصائحها وتى جٍهاهتا لسلىك طسٌق البحث  ، 

 أدهها اهلل يف خدهت  العلن 

كوا أتقدم بشكسي لكل أستاذ لقنين العلن و املعسفت وعلوين البحث  يف 

 هرا القسن 

 وأشكس كل شهالئً الرٌن  بادلىنً األفكاز واملعلىهاث

 شكسا                                                                                                                



 
 أ

خهقَظاوانؼصثٛحانقثهٛحفٙانًعرًغانعاْهٙظاْشجانصأس،انرٙكاَدإؼذٖ

انهثُاخاألعاعٛحفٙتُٛرٓااإلظرًاػٛح،ٔكاَدػالقرًٓايعغذجأًٚاذعغٛذفٙأٚــــــاو

.انؼشب؛ؼٛسذٕقفٔظٕدانصأس،ػهٗقٕجؼعٕسانؼصثٛحانقثهٛحفٙكٛـــاٌانًعرًغ

ٔنؼمتقاءْزاانؽظانقثهٙٔانؼصثٛحفٙانًعرًؼاخانًؼاصشج،عثةتقاءظــاْشج

انصأسفٙتؼطدٔلانؼانىانؼشتٙ،كصؼٛذيصش،ٔتؼطقثائمانٛـًٍٔغٛشْايــٍ

انذٔلانرٙالذضالانذياءفٛٓاذٓذستاعىانصأس،ًٔٚكٍانقٕلأٌنهشؼشانعاْهــٙدٔس

فٙإٚصالْزِانظاْشجٔإشاػرٓاػثشاألصياٌ،فقذؼشصانشاػشانعاْهٙػهٗأٌ

ٚعغذْاتأياَحفٙدٔأُّٚ،ٔظؼهٓاُعَُحنهرـاتؼٛـٍ،فٕظغفٛٓاكمؼاقاذّاألعهٕتٛح

نثهٕؽغاٚحانرأشٛشفٛٓى،ْٔزايادفغفُٛاسغثحيهؽحنهثؽسفٙاألعهٕبانز٘اذثؼّ

؟انشاػشنزنك،ٔكٛفكاٌيٕقفّيٍانصأس،تصفرّظضءفاػمفْٙزاانًعرًغ

ٔقذصادسغثرُانهخٕضفٙقهةْزاانًٕظٕع،إقرصاسانثؽسفّٛػهٗانعاَـة

انراسٚخٙيٍقثمانًؤسخٍٛٔانًرأدتٍٛ،يغفهٍٛانعاَةانفُٙٔانعًانٙانـز٘عــاػـذ

ًًاْائميٍانشؼش،تاخيٍ انشاػشػهَٗششانصأس،ٔنًاكاٌانؼصشانعاْهٙٚغغك

انصؼةاإلنًاوتكمْزِاألشؼاسانًعغذجنهصأس،نزنكاقرصشَاانثؽسػهٗإًَٔرضٔاؼذ

ٔكاٌيٕظٕع"مهلهل به ربيعت "يٍأشٓشانشؼشاءانزٍٚشغهٓىانًٕظٕعْٕٔ

دراست - مهلهل به  ربيعت أومىذجا–الثأر في العصر الجاهلي ":انثؽسذؽدػُٕاٌ

".أسلىبيت

 :ومه أهم األسباب التي دفعتىي إليه ما يلي

اقرصاسانذساعاخؼٕلانًٕظٕعػهٗانعاَةانراسٚخٙ،يغفهحإعٓايٓا .1

 .انكثٛشفٙإششاءانعاَةاألدتٙ

يٓهٓمتٍستٛؼحْٕأشٓشٔأكصشانشؼشاءاَشغاالتٓزِانظاْشجانرٙ .2

 .اَؼكغدتشكمٔاظػػهٗشؼشِ

 يؽأنحانرٕصمانٗاألعهٕبانز٘ػًذإنّٛشؼشاءانعاْهٛحفٙإٚقاض .3

.انصأسٔكٛفكاٌرٔذأشٛشػهٗانًرهقٙ



 
 ب

"مىهج وصفي تحليلي"ٔاَؽهقدانذساعحنًقؽٕػاخيٓهٓميٍاالػرًادػهٗ

فٙقٛاطيذٖذٕظٛفانظٕاْشانهغٕٚحاألسلىبي اإلحصائي ، يغرؼُٛحتانذسط

ٔانصٕذٛحٔانفُٛحفٙيقؽٕػاخانصأسذٕظٛفاظًانٛا،ٔيٍشًحسصذكٛفٛاخاَؽشاف

.انهغحيٍانؼادٚحانٗانٕظٛفحانرٕصٛهٛحاإلتذاػٛح

يٍششغٔذقذٚى"ديىان مهلهل به ربيعت "ٔقذاػرًذخْزِانذساعحػهٗ

،تاػرثاسِيصذسأعاطنهثؽس،تاإلظافحانٗياظاءفٙكرةفٙذاسٚخطالل حرب

األدبانؼشتٙٔدساعاذّ،فٙشأٌيٕظٕعانصأس،يٍأظمذرثغانظاْشجٔيؼشفحأؼشْا

أعشاسانثالغحنؼثذ:"انؼايح،يؤكذٍٚػهٗاْىانكرةانرشاشٛحانرٙعاػذخانثؽسكـ

ٔغٛشْايٍانكرة"العمدة البه رشيق" ٔ"الحيىان للجاحظ"ٔ"انقاْشانعشظاَٙ

األسلىبيت وثالثيت "انٓايح،دٌٔأٌَُغٗأْىيشظغفٙانذساعحانرؽثٛقٛحْٕٔ

،أياػٍانكرةانرٙذُأندانًٕظٕعتصفح"البالغيت لعبد القادر عبد الجليلالدوائر

خاصح،فهىٚغغانثؽسانؽصٕلػهٛٓا،ٔكاٌْزاأؼذيؼٛقاخانثؽس،ٔيٍتُٛٓا

:أٚعا

ػغشػًهٛحظًغاالنًقؽٕػاخانرٙذرؽذزػٍانصأسفٙدٕٚاٌيٓهٓمانز٘ (1

 .ٚرعًٍانؼذٚذيٍانقصائذ

افرقاسانذساعاخانرٙاْرًدتٓزاانًٕظٕع،إاليافّٛاشاساخَظشٚح (2

 .تؼٛذجػٍانذساعحانرؽثٛقٛح

.ظٛقانٕقدانز٘نىٚغًػنهثؽساإلؼاؼحتكمياٚرؼهقتانًٕظٕع (3

نٛؽذديفٕٓوانصأس،المدخلٔكاَدانذساعحيشرًهحػهٗيذخمٔشالزفصٕل،ظاء

.ٔٚعثػإؼاسِانؼاو،ٔيخرهفاٜساءفّٛ

ذُألانعاَةانفُٙنًقؽٕػاخانصأس،ػثشذرثغانصٕسجانشؼشٚحفٙ:الفصل األول

،ٔإتشاصظًانٛرٓاانرٗعاػذخفٙ(انرشثٛٓٛحٔاإلعرؼاسٚحٔانكُائٛح)صٕسْاانصالشح

.ذؼًٛقانذالالخ



 
 ض

ذًؽٕسؼٕلشؼشٚحانهغحفٙيقؽٕػاخانصأس،يٍخاللذؽذٚذ:الفصل الثاوي

انغًاخانرشكٛثٛح،فعاءخفّٛظاْشجانرقذٚىٔانرأخٛشٔظاْشجانؽزف،كأْى

.انظٕاْشانرشكٛثٛحنهغحانشؼشٚح

أذٗذؽدػُٕاٌاإلٚقاعانشؼش٘فٙيقؽٕػاخانصأس،ٔفّٛانكشف:الفصل الثالث 

ػٍظًهحيٍانظٕاْشانصٕذٛحانرٙذًٛضختٓاانًقؽٕػاخ،يٍخالليثؽصٍٛ؛

األٔلفٙاإلٚقاعانخاسظٙانز٘يصهّانٕصٌٔانقافٛحٔانشٔ٘ٔيًٛضاخاعرخذايٓا

ٔاخرٛاسْافٙانًقؽٕػاخ،ٔانصاَٙؼٕلاإلٚقاعانذاخهٙيٍخاللانُظشفٙذكشاس

تؼطاألصٕاخكانؽشٔفٔانكهًاخٔانعًم،ٔذثٍٛشذجاسذثاغاإلٚقاعترشكم

انذالالخانرٙأػؽاْايٓهٓمنشؼشانصأس،إظافحإنٗاإلٚقاعانًرٕنذػٍانرعُٛظٔ

.انرعاد

.تخاذًحذظىأْىانُرائطانرٙذٕصهدإنٛٓا،وختمت البحث ،

ٔفٙانخراوَغألاهللانغذادٔانرٕفٛقنهثؽس؟



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثأر 

 الماهية 

 مظاهره عبر العصور 
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 : رؼشٝف اىثؤس : أٗال 

 : وٍّش   ؿخء فٟ ٌغخْ حٌؼشد الرٓ ِٕظٛس:ىغخ - أ      

ًُ :  ٚ حٌُؼْئَسُس حٌَؼؤُّْس: َػَؤَس  حٌذَ ٔفغٗ ، ٚ حٌـّغ : حٌَؼْؤُس حٌيٍذ رخٌذَ ، ٚ ل١ً : ارٓ ع١ذس . حٌَْٕل

١ِّّه ، ٚ حالعُ حٌُؼئسس  ًُ َك  . َأْػآٌس،ػٍٝ حٌمٍذ ، كىخٖ ٠ؼمٛد ، ٚ ل١ً حٌَؼؤُس لخط

ُٖ : حألفّؼٟ  ُٗ ارح أدسن ِٓ ٠يٍذ َػْؤَس  ... أدسن فالْ ػئَسَط

.... ، أٞ لظٍض لخطٍٗ َػخثٌشَػَؤْسُص حٌمظ١ً َػؤًسح ٚ ُػْئَسًس ، فؤٔخ 
(1)

   

 : اططالزب - ة

    ال ٠ٛؿذ طؼش٠ف ؿخِغ ِخٔغ ٌٙزٖ حٌٍفظش ، اال إٔٔخ ٔغظي١غ حعظخالفٙخ ِٓ رحطٙخ فخٌؼؤس ٘ٛ سد 

فؼً ِٓ فشد أٚ ؿّخػش ا٠ضحء ِٓ طؼذٜ ػٍٝ كمٛلُٙ أَ ِٓ أؿً دَ ِغفٛن ، ٠يخٌزٗ حٌّظٍَٛ أٚ 

ىثؤس رقيٞذ ٍِ رقبىٞذ اىدبٕيٞخ ، ٗ ثبثذ ٍِ ح: " حٌّمظٛي ٌٗ ِٓ حٌمخطً ، أٚ وّخ لخي أكذ حٌذحسع١ٓ 

. ث٘اثذ اىْظبً اىقجيٜ ، ٗ ثَب أُ اىؼبداد فٜ أمثش أز٘اىٖب ٕٜ ٍشاٝب األز٘اه ٗ اىزقبىٞذ ٗ اىقٌٞ 

فقذ ػشف اىدبٕيُٞ٘ ػبدرٜ رس٘ٝو ٗخٖخ اىجٞذ ٗ إضشاً اىْبس إضشاٍب دائَب ، ززٚ إدساك    

 " ...اىثؤس
(2 )

 . 

اىثؤس ػبدح رؤطيذ فٜ طجبع اىؼشثٜ ٗ أطجسذ خضءا ٍِ مٞبّٔ إرا أساد أُ : " ٚ ٠مٛي آخش 

ٝؼٞش ٍسزشٍب ثِٞ أفشاد قجٞيزٔ ، فٖٜ ىٔ شفبء ٗ سازخ ، ٗ األخز ثٔ دىٞو اىشدبػخ ٗ اىق٘ح    

ٗ ٌٕ َٝدذُٗ اىق٘ح ألّٖب اىغجٞو اى٘زٞذ ىيسٞبح اىنشَٝخ ، ٗ اىغن٘د ػْٔ دىٞو ػِ اىخض٘ع             

 " ٗ اىضؼف
(3)

 .  

    اْ طؤفً ٘زٖ حٌؼخدس فٟ حٌّـظّغ حٌـخٍٟ٘ ؿؼٍٗ ل١ّش طظٛحسع أرخ ػٓ ؿذ ، فقخسص حٌلشٚد 

 طلفً  ٚ ٘زح ِخ. ِظظخ١ٌش فٟ طخس٠خ ٚ أ٠خَ حٌؼشد ، ال طىخد كشد طٕمنٟ كظٝ طمَٛ كشد طخٍفٙخ 

رٗ أ٠خَ حٌؼشد ٚ أؽؼخسُ٘ حٌظٟ ٚفٍض ا١ٌٕخ ٚ رخطض فٟ أدرٕخ ِالكُ طؼخدي ِالكُ حإلغش٠ك           

 . ٚ حٌشِٚخْ 

 ىؼو إٌٔ ٍب َٝٞض زٞبح اىؼشة فٜ اىدبٕيٞخ أّٖب : "   ٠مٛي ؽٛلٟ م١ف فٟ كذ٠ؼٗ ػٓ حٌؼؤس 

مبّذ زٞبح زشثٞخ رقً٘ ػيٚ عفل اىذٍبء ززٚ ىنؤّٔ أطجر عْخ ٍِ عٌْْٖ فٌٖ دائَب قبريُ٘ 

ٍقز٘ىُ٘ ال ٝفشغُ٘ ٍِ دً إال إىٚ دً ، ٗ ىزىل مبُ أمجش قبُّ٘ ػْذٌٕ ٝخضغ ىٔ مجٞشٌٕ ٗ 

" ... طغٞشٌٕ ٕ٘ قبُّ٘ األخز ثبىثؤس 
(4)

     

 

  .  4ؿ  . 3ِـٍذ . ىزؼش ؿذ٠ذس ِخممش . دحس فخدس ر١شٚص . ٌغخْ حٌؼشد . حرٓ ِٕظٛس  (1)

ؽشوش حٌّيزٛػخص ٌٍظٛص٠غ ر١شٚص . فٛسس حٌؼخدحص ٚ حٌظمخ١ٌذ ٚ حٌم١ُ حٌـخ١ٍ٘ش فٟ وظذ حألِؼخي حٌؼشر١ش . ٠ٕظش ِلّذ أرٛ ػٍٟ  (2)

  .  168 – 167ؿ  . 2001 . 2ه

   130ؿ. ٘ـ 1428-2007َ. )حٌيزؼش حألٌٚٝ .دحس حٌىظذ حٌؼ١ٍّش ر١شٚص. ِظخ٘ش حٌمٛس فٟ حٌؾؼش حٌـخٍٟ٘ . كٕخ ٔقش حٌلظٟ  (3)

   .  62ؿ  . 2004 . 24ه . حٌمخ٘شس . دحس حٌّؼخسف . طخس٠خ حألدد حٌؼشرٟ . ؽٛلٟ م١ف  (4)
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       ٠ؼظزش حٌؾؼش حٌـخٍٟ٘ حٔؼىخط ٌٍل١خس حٌؼشر١ش فٟ ؽزٗ حٌـض٠شس لزً حإلعالَ ، ٚ ٘ٛ طق٠ٛش 

أؿخد حٌؾخػش طق٠ٛشٖ فٟ أؽؼخسٖ كظٝ أفزق ٘زح حٌؾؼش . ٚحمق ٌّٕو حٌؼ١ؼ ٚ حٌظفى١ش حٌـخٍٟ٘ 

ٚػ١مش  ٚ عـال ٌٍزخكؼ١ٓ ٠ؼظّذٚٔٗ إلرشحص طخس٠خ حألدد ٚ وؾف خزخ٠خ حٌؼشد ٚ ِخ طلفً رٗ أ٠خُِٙ  

. فمذ ٚفٍٛح ِٓ خالٌٗ اٌٝ طلذ٠ذ ِغظٜٛ حٌؼم١ٍش حٌؼشر١ش ٚ حٌؼٛحًِ حٌظٟ عخّ٘ض فٟ طؾى١ٍٙخ 

فـؼٍٛح حٌز١جش حٌقلشح٠ٚش ِٓ أُ٘ حٌؼٛحًِ حٌظٟ عخػذص ػٍٝ فمً حٌؼم١ٍش حٌؼشر١ش ٚ ؿؼٍٙخ كخدس 

ِظؼقزش طغؼٝ ٌٍزمخء رمٛس ، طغضٚ ٚ طقخسع ٚ طؼٛس ِٓ أؿً رٌه ، ٚ ِٓ حٌيز١ؼٟ أْ ٠ىْٛ 

ٕ٘خن فخثضٚ خخعش ، وخٌس ٚ فخس ، ِٓ ٠ٕظقشٚ ٠زمٝ ك١خ ، ٚ ِٓ ٠ّٛص ٚ طٛد ٔفغٗ أْ ٠ُؼؤس ٌٙخ ٘زح 

ِخ وخْ ٠ؼظمذٖ حإلٔغخْ حٌـخٍٟ٘ ٚ ٘زح ِخ فٛسٖ ٌٕخ حٌؾخػش ، فّخ ٘ٛ طؼش٠ف حٌؼؤس ٚ و١ف وخْ 

 . ٚ ِخ ٟ٘ حٌذٚحفغ حٌظٟ عخػذص اٌٝ حٔظؾخس٘خ ؟ . حٌؾخػش حٌـخٍٟ٘ ٠ٕظش اٌٝ ٘زٖ حٌفىشس ؟ 

 

 : اىثؤس فٜ اىؼظش اىدبٕيٜ : ثبّٞب 

  ِٓ خالي طظزغ ِخظٍف حٌذسحعخص ٚ حٌزلٛع حٌظٟ ىشلض ِٛمٛع حٌؾؼش حٌـخٍٟ٘ سفذٔخ أْ 

 : ٕ٘خن ػالع أعزخد سث١غ١ش ٚسحء حٔظؾخس ظخ٘شس حٌؼؤس فٟ حٌؼقش حٌـخٍٟ٘ ٚ ٟ٘ 

 

 فمذ حطفك أغٍذ حٌذحسع١ٓ أْ حٌـض٠شس حٌؼشر١ش رحص ىز١ؼش لخكٍش ل١ٍٍش :اىجٞئخ اىطجٞؼٞخ :     أ

حٌٕزخص ٚ حٌّخء ؿؼً حإلٔغخْ حٌؼشرٟ غ١ش ِغظمش ، ٠غٍذ ػٍٝ ك١خطٗ حٌظشكخي رلؼخ ػٓ أعزخد 

حٌؼ١ؼ ١ٌنّٓ رمخءٖ ، ٚ ٘زٖ حٌظشٚف حٌمخع١ش ؿؼٍظٗ ِغظؼذح ٌٍٙالن ٚ لغٛس حٌيز١ؼش ٚ ِٛحؿٙش 

 . أخيخس حٌقلشحء فقخس أغخٔخ كزسح ِظؤ٘زخ ِظؼقزخ ػٍٝ حٌذٚحَ ، ٠ؼٛس ألطفٗ حألعزخد 

اىؼشثٜ ػظجٜ اىَضاج ، عشٝغ اىغضت : " ٠مٛي حألعظخر أكّذ أ١ِٓ فٟ طل١ٍٍٗ حٌؼم١ٍش حٌؼشر١ش 

ٖٝٞح ىيشٜء اىزبفٔ ، ثٌ ال ٝقف فٜ ٕٞبخٔ ػْذ زذ ٗ ٕ٘ أشذ ٕٞبخب إرا خشزذ مشاٍزٔ أٗ 

اّزٖنذ زشٍخ قجٞيزٔ ، ٗ إرا إزبج أعشع إىٚ اىغٞف ٗ اززنٌ إىٞٔ ، ززٚ أفْزٌٖ اىسشٗة       

  .         (1)" ٗ طبسد ّظبٌٍٖ اىَؤى٘ف ٗ زٞبرٌٖ اىٍٞ٘ٞخ 

 

 ٚ ٔؼٕٟ رٙخ وً ِخ ٠ل١و رٗ ِٓ ٔظُ ع١خع١ش ٚ د١ٕ٠ش ٚ ػخدحص ٚ :اىجٞئخ االخزَبػٞخ :       ة

طمخ١ٌذ ٚ ل١ُ ، فل١ٓ وخْ ٘زح حٌّـظّغ رذ٠ٚخ ؿزشطٗ حٌز١جش حٌظٟ وخْ ٠ؼ١ؼ طلض سكّظٙخ، أْ ٠ىْٛ 

ٌٗ ؽشوخء ٚ ِشحفم١ٓ ٠غخػذٖٚ ػٍٝ ِـخرٙش ٚكؾش حٌقلشحء ، ٚ ِخ طـٍزٗ ٌٗ ِٓ أ٘ٛحي ، فىخْ ال 

 . ٠ٕغٍخ ِٕٙخ ٚ ٠ٕقٙش ف١ٙخ كظٝ ٠ظؾىً وـضء ػٍٝ ال ٠ظـضأ ِٕٙخ 

 

 

 

 

 
  .    37ؿ .  َ 1979 . 11حٌيزؼش . ر١شٚص . دحس حٌىظخد حٌؼشرٟ . فـش حإلعالَ . أكّذ أ١ِٓ  (1)
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     وّخ فشمض ٘زٖ حٌز١جش ػٍٝ حٌؼشرٟ أْ ٠ؼ١ؼ فٟ ٚعو لزٍٟ مّٓ لزخثً ِظٕخػشس فٟ رمخع 

ؿض٠شس حٌؼشد حٌقلشح٠ٚش ٠غٍذ ػ١ٍُٙ حالسطلخي رلؼخ ػٓ أعزخد حٌؼ١ؼ، ٚ ٘زح ِخ خٍف ٔٛػخ ِٓ 

وخْ ٠لخٚي أْ ٠خظـ ٔفغٗ رٙخ ٚ فٟ ِـظّغ وٙزح ال : " حٌٕضحع ػٍٝ أِخوٓ حٌّخء ، فخٌؼشرٟ 

وخْ حٌمٛٞ ٠غظؤػش رٙزٖ حٌّٛحلغ ، فخسمخ ػ١ٍٙخ كّخ٠ظٗ ٚ ٌزح ع١ّض  : طلىّٗ اال ؽش٠ؼش حٌمٛس 

" . كّٝ 
(1 )

  

فٕشٜ حٌٛحكذ ُِٕٙ ارح عّلض ٌٗ حٌفشفش ٚ وخْ ٌٗ حٌفنً فٟ ا٠ـخد ِٕزغ حٌّخء حعظفلً ػٍٝ رم١ش 

حأللٛحَ ٚ وخٔٛح طلض سكّظٗ ٚ أؽظذ فٟ ٔفغٗ حٌىزش ٚ حٌغ١يشس ، ٚ ىز١ؼش حإلٔغخْ ٟ٘ كذ حٌظٍّه 

ٚ وّخ وٕخ ٔؼشف أْ حٌؼشرٟ رٚ أٔفش ٠ؤرٝ حٌٙٛحْ ، فظؾظؼً فٟ ٔفغٗ سغزش سد حالػظزخس ألٔفظٗ        

حٌظٟ حؽظؼٍض " كشد حٌزغٛط " ٚ ٌؼضطٗ ، ٚ خ١ش ِؼخي ٌٕخ فٟ رٌه ِخ عّؼٕخٖ ٚ لشأٔخٖ ػٓ 

١ٔشحٔٙخ ٚ ٌُ طخّذ ِذس أسرؼ١ٓ عٕش ِٓ ريؼ حٌظغٍز١١ٓ ػٍٝ رٕٛ ػِّٛظُٙ ٚ ؿ١شحُٔٙ حٌزىش١٠ٓ 

رغزذ صػ١ُّٙ ٚ كخوُّٙ حٌزٞ ىغٝ ٚ حعظفلً ػٍٝ رٕٛ أػّخِٗ ، ٚ ىخٌض ٘زٖ حٌلشد وً ٘زٖ 

حٌّذس رغزذ ؿّشس حٌؼؤس حٌظٟ ٌُ طٕيفت كظٝ فٍق حٌل١١ٓ 
(2 )

      . 

 

فٙٛ اكغخط حإلٔغخْ حٌؼشرٟ حٌـخٍٟ٘ حٌمٛٞ ربٔظّخءٖ ٌمز١ٍظٗ، فؤغٍذ  : اىؼظجٞخ اىقجيٞخ:     ج

حٌزخكؼ١ٓ ٚ حٌذحسع١ٓ ٠شْٚ أْ حٌمز١ٍش ٟ٘ و١خٔٗ ٚ ِـظّؼٗ ٚ ٟ٘ إِٔٗ ٚ ِٕزظٗ ٚ ِالرٖ ، ٠ؼٛس 

٠مٛي دس٠ذ رٓ .ألؿٍٙخ ، ٠ٕقش٘خ ظخٌّش ٚ ِظٍِٛش ، ٚ لذ رشص رٌه وؼ١شح فٟ أؽؼخس حٌؼشد 

 :حٌقّش

َْ٘د    ُْ َغ ََٝخ إ ِْ ُغَض َّب إىَّب ٍ َٗ َأ                    ََٝخ َأْسُشذ ُْ َرْشُشْذ ُغَض َٗ إ ُْٝذ  َ٘      َغ

    ٚ لذ رشص ٘زح حٌؾؼٛس حٌمزٍٟ وؼ١شح فٟ حٌؼقش حٌـخٍٟ٘ ػٕذ حٌؼشرٟ ، فبْ عمو ؽخـ ِٓ 

لز١ٍش ػخسص وً حٌمز١ٍش ٌظؼؤس ٌٗ وـغذ ٚحكذ ، كظٝ اْ طمخدَ حٌؼٙذ ٚ أفٕض طٍه حٌمز١ٍش فشعخٔٙخ فبْ 

 . أعالفُٙ ع١خٍفُٛٔٙ اٌٝ ِخ ال ٔٙخ٠ش ِٓ حٌلشد ٚ حٌذَ 

وّخ دفغ ٘زح حٌٕظخَ حٌمزٍٟ اغخسس حٌمزخثً رؼنٙخ ػٍٝ رؼل ِٓ أؿً حٌّخي ٚ حٌّخء ِّخ أدٜ اٌٝ 

حعظفلخي حٌؼؤس ر١ٓ اغخسس ٚ ٚسد ، ٚ فٟ وؼ١ش ِٓ حألك١خْ أدٜ اٌٝ طىظً رؼل حٌمزخثً حٌقغشٜ 

ٗ ّ٘ع آخش : " ِغ رؼنٙخ ٌٍؼؤس ِٓ حٌؼذٚ ٚسد حٌغضٚ ٌٗ ٚ طلذع ػٓ ٘زح أكّذ أ١ِٓ لخثال 

 ٗ مثٞش –ٗ ٕ٘ اىغبسح ٗ اىغيت ، ٝغٞشُٗ ػيٚ قجٞيخ ٍؼبدٝخ : ارخزٗٓ ٗعٞيخ ٍِ ٗعبئو اىؼٞش 

 فٞؤخزُٗ خَبىٌٖ ٗ ٝغجُ٘ ّغبءٌٕ ٗ أٗالدٌٕ ، رزشثض ثٌٖ اىقجٞيخ األخشٙ –ٍب رنُ٘ اىَؼبداح 

" فزفؼو ٍب فؼي٘ا ، ثو ٌٕ إرا ىٌ ٝدذٗا ػذٗا ٍِ غٞشٌٕ قبري٘ا أّفغٌٖ 
(3 )

    . 

 ٚ ِٓ حٌّفشٚك أْ ٠ىْٛ حٌؾخػش حٌـخٍٟ٘ ٘ٛ حٌّقٛس حٌٛك١ذ حٌزٞ ٠ـؼٍٕخ فٟ لٍذ ٘زٖ 

حألكذحع فمذ وخْ أُ٘ ؽخـ ِظؤػش رّخ ٘ٛ كٌٛٗ، ٚ أكغٓ طق٠ٛشٖ ٚ حالٔذِخؽ ف١ٗ ٚ حإلكغخط 

 .     رٙزٖ حٌؼقز١ش ٌٗ أػشٖ فٟ حٌؾؼش ٚ حٌؾؼشحء حٌـخ١١ٍ٘ٓ 

 
  34ؿ . 2004َ – 1425. 3حٌيزؼش .حٌمخ٘شس.ِئعغش حٌّخظخس ٌٍٕؾش ٚ حٌظٛص٠غ.دسحعخص فٟ حألدد حٌـخٍٟ٘.ٔزٛٞ ػزذ حٌؼض٠ض(1)

  . 42ؿ . حٌّشؿغ حٌغخرك . أٔظش  (2)

  . 3ؿ . فـش حإلعالَ . أكّذ أ١ِٓ  (3)
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ٗ قذ رشك ٕزا اىْظبً اىقجيٜ أثشٓ فٜ أدة اىؼشة ، إر دفغ اىشؼشاء إىٚ رغؼٞش اىخظٍ٘خ ثِٞ " 

اىقجبئو ، ٗ خضت اىقظض ٗ األٍثبه ثزَدٞذ اىجط٘ىخ ٗ خٖش مو رٛ ىغِ ٗ ثٞبُ ثبىذػ٘ح إىٚ 

 " األخز ثبىثؤس
(1. )

 

 فخٌؾخػش ٌغخْ لز١ٍظٗ فٟ وً حٌّٕخعزخص ٠ذػٛ اٌٝ حٌظلٍٟ رخٌؾـخػش ٚ حإللذحَ ػٍٝ حٌلشد ٚ ػٍٝ 

حٌؼذٚ رؾشحعش ٚ ٠زغ فٟ أً٘ لز١ٍظٗ حٌل١ّش ٚ حالٔذفخع ، اْ وخٔض حٌلشد طؼ١ٕٗ ِٓ لش٠ذ أٚ ِٓ 

 . رؼ١ذ، عٛحء وخْ ىشفخ فٟ ٘زٖ حٌلشد أَ ٟ٘ كشد ٌمز١ٍظٗ 

     اْ طظزغ لق١ذس حٌؼؤس فٟ حٌؼقش حٌـخٍٟ٘ ٠ٛفٍٕخ اٌٝ حسطزخىٙخ حٌٛػ١ك رمق١ذس حٌشػخء ، 

فخٌلشٚد ريز١ؼظٙخ طخٍف حٌمظٍٝ ، ٚ حٌؼؤس ٠خٍفُٙ أوؼش ٚ أوؼش ، فظظخرغ عٍغٍش حٌذِخء ٚ حٌنلخ٠خ ٚ 

رخٌظخٌٟ ٕ٘خن حٌّظؤٌُ أللشرخثٗ ٚ أرٕخءٖ ٚ أرٕخء لز١ٍظٗ ، ٚ ٠ظٙش ٘زح فٟ أؽؼخسُ٘ ، ففٓ حٌشػخء ٠ظٙش 

رظٙٛس حٌلشٚد ٚ وؼشطٙخ ، فخسطزو ٘زح حٌفٓ رخٌؼؤس فٟ وؼ١ش ِٓ حألك١خْ فٕـذ حٌؾخػش ٠شػٟ ِشػ١ٗ        

ٚ ٠ذػٛ فٟ ٔفظ حٌٛلض اٌٝ حألخز رؼؤسٖ ، ٠مٛي حًٌٍّٙٙ حرٓ سر١ؼش ٠شػٟ أخخٖ و١ٍذ حٌزٞ لظٍٗ 

 :    ؿغخط رٓ ِشس حٌزىشٞ 

    ٗ اعزت ثؼذك ٝب ميٞت اىَديظ ّجئذ أُ اىْبس ثؼذك أٗقذد                             

     ى٘ مْذ شبٕذٌٕ ثٖب ىٌ ْٝجغ٘ا ٗ رنيَ٘ا فٜ أٍش مو ػظَٞخ                           

   ٗ رساع ثبمٞخ ػيٖٞب ثشّظ     إرا رشبء سأٝذ ٗخٖب ٗاضسب                        

   رؤعٚ ػيٞل ثؼجشح ٗ رْفظ  رجنٜ ػيٞل ٗ ىغذ الئٌ زشح                           

 : ٗ ٝق٘ه فٜ ٍشثٞزٔ ألخٞٔ ميٞت 

        أثٞشٕٗب ىزاىنٌ اّزظبس أق٘ه ىزغيت ٗ اىؼض فٖٞب                                

      ثزشمٜ ميَب ز٘د اىذٝبس خز اىؼٖذ األمٞذ ػيٜٙ ػَشٛ                           

     ٗ ىجغٜ خجخ ال رغزؼبس ٕٗدشٛ اىغبّٞبد ٗ ششة مؤط                        

      إىٚ أُ ٝخيغ اىيٞو اىْٖبس ٗ ىغذ ثخبىغ دسػٜ ٗ عٞفٜ                         

      فال ٝجقٚ ىٖب أثذا آثبس ٗ إال أُ رجٞذ عشاد ثنش                               

  ففٟ حألر١خص حٌؼالػش حألٌٚٝ طزذٚ ٔزشس حٌلضْ رخسصس ػٍٝ ٔفغ١ش حًٌٍّٙٙ فٙٛ ٠شػٟ أخخٖ ، ػُ طظغ١ش 

ٚ حٌظٙذ٠ذ . ٔزشس حٌلضْ اٌٝ ٔزشس ١ٍِجش رخٌمغٛس ٚ حالٔذفخع حٌظٟ ط١ٙؾ فذسٖ ٌألخز رخٌؼؤس ألخ١ٗ 

 . ٌٍخقُ كظٝ ٠زغ ف١ٗ حٌشػذ ٚ حٌخٛف 

  ٚ لذ حسطزو حٌؼؤس أ٠نخ رؤغشحك أخشٜ وخٌٙـخء ففٟ لق١ذس حٌؼؤس ٠مَٛ حٌؾخػش حٌـخٍٟ٘ رخٌفخش 

رؾـخػش لز١ٍظٗ ٚ فشعخُٔٙ ، ٚ فٟ حٌٛلض رحطٗ ٠غؼٝ ٌظلي١ُ حٌؼذٚ ٔفغ١خ لزً حٌٙـَٛ ػ١ٍٗ ، وّخ 

حسطزو رخٌلّخعش ٚ حٌفخش ألْ حٌؾخػش فٟ ِّٙش ؽلٓ ُّ٘ حٌّمخط١ٍٓ ٚ دفؼُٙ ٌالٔذفخع ٌألخز رخٌؼؤس 

فخٌؾخػش فٟ لق١ذس حٌؼؤس ٠ٍّه ػالع ِٙخَ ؽلٓ حٌُّٙ ، ٚ امؼخف حٌؼذٚ ، ٚ سػخء حٌمظٍٝ امخفش 

 . اٌٝ حٌّّٙش حألعخع١ش ٚ ٟ٘ خٛك حٌّؼشوش 

 
.    1ه.دِؾك . دحس حٌفىش ( . فٕٛٔٗ . أػالِٗ . أغشحمٗ . لنخ٠خٖ )حألدد حٌـخٍٟ٘ . غخصٞ ى١ٍّخص ٚ ػشفخْ حألؽمش . د (1)

  . 39 – 38ؿ . ( َ 2002 ٘ـ 1422)

  . 34 – 33ؿ . دحس حٌؼخ١ٌّش . ؽشف ٚ طمذ٠ُ ىالي كشد . د٠ٛحْ حًٌٍّٙٙ رٓ سر١ؼش  (2)
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 : اىثؤس فٜ اإلعالً :ثبىثب   

     ال ؽه أْ حإلعالَ لذ أكذع ٘ضس ػ١ٕفش فٟ عٍٛوخص ٚ سإٜ حٌؼشد ، ٚ غ١ش طغ١١شح وز١شح فٟ 

عٍٛوُٙ حالؿظّخػٟ ، فمذ ؿخء حٌٕزٟ فٍٝ حهلل ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ١ٌظُّ ِىخسَ حألخالق ٚ ٠ئعظ أِش طلض 

سح٠ش حٌظٛك١ذ ، فىخْ ٌضحِخ ػ١ٍٗ أْ ٠ظخٍـ ِٓ أُ٘ ػمزش طؼ١مٗ فٟ رٌه ٚ ٟ٘ حٌؼقز١ش حٌمز١ٍش حٌظٟ 

 . وخٔض أعخط حٌٕضحػخص ٚ حٌذَ حٌّٙذٚس ٚ حٌفظ١ً حٌزٞ ٠ؾؼً ٔخس حٌؼؤس 

 

 : ٍ٘قف اإلعالً ٍِ ظبٕشح اىثؤس -   أ

      ٌّخ فظق حٌٕزٟ فٍٝ حهلل ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ِىش ٚ ظٙش ِلّذ رٕٛس حٌلك ، أٔٙٝ ٔظخَ حٌمز١ٍش حٌغخثذس 

فٟ رٌه حٌؼقش ، رذػٛطٗ حٌٕخط اٌٝ حٌظخٍٟ ػٍٝ حألخالق حٌغٍز١ش وخٌىزش ، ٚ حٌلمذ ، ٚ حٌفظٕش 

١ٌمنٟ ػٍٝ حٌؼقز١ش حٌمز١ٍش ٚ ٠ئعظ ٌٕظخَ ؿذ٠ذ أال ٚ ٘ٛ ٔظخَ حألِش ، ٚ ِٓ ِظخ٘ش رٌه ا٠خخإٖ 

ر١ٓ حٌّغ١ٍّٓ ٚ حألٔقخس ١ٌغ١ش سحريش حٌذَ رشحريش حٌؼم١ذس ، ٚ ٔٙٝ ػٓ حٌمظخي خخسؽ سح٠ش حإلعالَ      

ػٓ " كـش حٌٛدحع " ٚ حٌـٙخد فٟ عز١ً حهلل ، ٚ ىٜٛ ففلش حٌؼؤس ربػالٔٗ فٟ حٌٕخط فٟ خيزش 

 : ٚمغ دَ حٌؼؤس ٚ اػالْ كشِش حٌذَ ٚ حألِٛحي ٚ حألػشحك لخثال 

إُ دٍبءمٌ ٗ أٍ٘اىنٌ زشاً ػيٞنٌ ، إىٚ أُ ريق٘ا سثنٌ ، مسشٍخ ٍٝ٘نٌ ٕزا ، فٜ : أٖٝب اىْبط " 

ٗ إُ دٍبء اىدبٕيٞخ ٍ٘ض٘ػخ ، ٗ إُ ... شٖشمٌ ٕزا ،فٜ ثيذمٌ ٕزا، أال ٕو ثيغذ ؟ اىيٌٖ اشٖذ 

أٗه دً أثذأ ثٔ دً ػبٍش اثِ سثٞؼخ ثِ اىسبسس ثِ ػجذ اىَطيت ، ٗ إُ ٍآثش اىدبٕيٞخ ٍ٘ض٘ػخ 

غٞش اىغذاّخ ٗ اىغقبٝخ، ٗ اىؼَذ ق٘د ، ٗ شجٔ اىؼَذ ٍب قزو ثبىؼظب ٗ اىسدش ، ٗ فٞٔ ٍبئخ ثؼٞش 

 " ، فَِ صاد ، فٖ٘ ٍِ إٔو اىدبٕيٞخ
(1. )

  

      فمذ حرظذأ حٌٕزٟ فٍٝ حهلل ػ١ٍٗ ٚ عٍُ رؼذ كّذ حهلل ٚ حٌؼٕخء ػ١ٍٗ ،رؤُ٘ حألكىخَ ٚ حٌظؾش٠ؼخص 

حٌظٟ ؿخء رٙخ حٌىظخد حٌؼظ١ُ فٟ لن١ش طلش٠ُ دِخء حٌّغ١ٍّٓ ٌّخ ف١ٙخ ِٓ خيٛسس ػٍٝ عالِش 

ٚ ٠ٍغٟ ػخدس حٌؼؤس ٚ عفه حٌذِخء حٌظٟ حٔظؾشص ر١ٓ " حٌّـظّغ حإلعالِٟ ٚ حعظمشحسٖ ٚ كفظٗ 

حٌؼشد فٟ ؿخ١ٍ٘ظُٙ ٚ فىىض ر١ٓ حٌمزخثً ٚ أمؼفظٙخ ، رخدثخ رذَ ػخِش رٓ سر١ؼش رٓ حٌلخسع رٓ 

 فٍٝ حهلل ػ١ٍٗ ٚ –ػزذ حٌّيٍذ ٘زٖ حٌؼذحٌش حإلعال١ِش طزظذة رظيز١ك حٌظؾش٠ؼخص ػٍٝ رٚٞ حٌٕزٟ 

.... "  ٚ ٟ٘ ػذحٌش ال طغّٛ ا١ٌٙخ ػذحٌش فٟ طخس٠خ حألُِ لخىزش –عٍُ 
(2)

  .  

    وّخ أػيٝ حإلعالَ رذ٠ال ػٓ ٘زح حٌؼؤس رخٌمقخؿ ، فز١ٓ ٌٍٕخط أْ حٌمخطً ٠ؤخز ؿضحءٖ ِٓ 

حٌلخوُ كظٝ ال طغٛد حٌفٛمٝ فٟ حٌّـظّغ ٚ أػيٝ أً٘ حٌّمظٛي د٠ش فٟ غ١ش حٌمظً حٌؼّذ لذس٘خ 

رّجش رؼ١ش ، ٚ لذ أٚملض ٘زٖ حٌخيزش ٌٍٕخط ِخ ؿخء رٗ حٌمشآْ حٌىش٠ُ ِٓ ِٛلف ِنخد ٌٍؼؤس 

 وخٔض طؼ١ؾٗ . ك١غ أْ حٌؼذ٠ذ ِٓ آ٠خص حٌزوش حٌلى١ُ ؿخءص ٌظؾشع ٚ طلشَ ٘زح حٌغٍٛن حٌفٛمٛٞ 

 

 
  147ؿ .  ٘ـ1404. ه حألٌٚٝ .ر١شٚص . دحس حٌىظذ حٌؼ١ٍّش  .4ؽ. ِف١ذ ِلّذ ل١ّلش .طق.حٌؼمذ حٌفش٠ذ.حرٓ ػزذ سرٗ حألٔذٌغٟ (1)

 1984.د ه . حٌـضحثش . د٠ٛحْ حٌّيزٛػخص حٌـخِؼ١ش . دسحعخص فٟ حألدد حٌـخٍٟ٘ ٚ حإلعالِٟ . صوش٠خ ػزذ حٌشكّٓ ف١خَ  (2)

                                                                                                                                         234ؿ.
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: " ؽزٗ حٌـض٠شس حٌؼشر١ش ، ٠مٛي طؼخٌٝ فٟ عٛسس حٌزمشس 

178

179 " )*( .  

 

   فمذ طٛػذ حهلل طؼخٌٝ فٟ آ٠خطٗ حٌىش٠ّش حٌّؼظذ٠ٓ رؼذ أْ طز١ٓ حٌٙذٜ ٌُٙ رؼزحد أ١ٌُ ، ٚ ٘زح ٌشدع 

٘زٖ حٌظخ٘شس حٌظٟ وخٔض ٔظخثـٙخ ٚخ١ّش ػٍٝ حٌفشد ٚ ػٍٝ حألِش ، وّخ ٔٙٝ حٌٕزٟ فٍٝ حهلل ػ١ٍٗ    

ٚ عٍُ ٚ حػظزش أْ وً ِٓ لظً طلض سح٠ش حٌؼؤس، فبٔٗ ٠ّٛص ػٍٝ حٌـخ١ٍ٘ش ٚ وؤٔٗ وخفش ال فٍش ٌٗ 

ٍِ قبرو رسذ ساٝخ ػَٞخ ٝغضت ىؼظجٞخ أٗ ٝذػ٘ إىٚ : " رخإلعالَ ،ار ٠مٛي فٟ حٌلذ٠غ حٌؾش٠ف 

 سٗآ ٍغيٌ" فقزو قزو قزيخ خبٕيٞخ . ػظجٞخ أٗ ْٝظش ػظجٞخ 
(1)

 .  

   ٚ لذ ٔـق حٌٕزٟ فٍٝ حهلل ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ػٓ ىش٠ك دػٛطٗ رخٌمنخء ػٍٝ حٌؼقز١ش ٚ حٌظخٍـ ِٓ 

ِظخ٘ش٘خ فظغ١شص ِفخ١ُ٘ حٌؼشد ٚ أػش رٌه ػٍٝ عٍٛوُٙ فخخظٍفض ٔظشس حإلٔغخْ اٌٝ حألؽ١خء     

ٚ أفزلض حٌلمٛق ٚ حٌٛحؿزخص فشحدٜ ٚ ١ٌغض ؿّخػش وً ِٓ ٠خيؤ ٠ظلًّ ػٛحلذ خيجٗ ٌٛكذٖ 

٠مٛي حألعظخر أكّذ أ١ِٓ ػٓ حٌظغ١١ش حٌزٞ أكذػٗ . فال ٠ؼؤس فالْ ألخ١ٗ ٚ ال ألر١ٗ ٚ ال ٌمز١ٍظٗ 

مبُ ىإلعالً أثش مجٞش فٜ رغٞٞش قَٞخ األشٞبء ٗ األخالق فٜ ّظش : " حإلعالَ فٟ عٍٛن حٌؼشد 

 " ....اىؼشة ، فبسرفؼذ قَٞخ أخشٙ ٗ أطجسذ ٍقٍ٘بد اىسٞبح فٜ ّظشٌٕ غٞشٕب ثبألٍظ 
(2 )

 .

ػُ ٠ٕمً ا١ٌٕخ ػٓ ِخ لخٌٗ حٌّغظؾشق غٛٔذ ص٠ٙش ِمخسٔش ٘خِش ػمذ٘خ ر١ٓ ل١ُ حإلعالَ ٚ حٌفنخثً 

إُ اإلعالً سعٌ ىيسٞبح ٍثال أػيٚ غٞش : " ػٕذ حٌؼشد فٟ حٌـخ١ٍ٘ش ٍِخقخ ا٠خٖ فٟ ٘زٖ حٌفظشس 

اىَثو األػيٚ ىيسٞبح فٜ اىدبٕيٞخ ٗ ٕزاُ اىَثالُ ال ٝزشبثٖبُ ٗ مثٞشا ٍب ٝزْبقضبُ اىشدبػخ 

اىشخظٞخ ٗ اىشٖبٍخ اىزٜ ال زذ ىٖب ، ٗ اىنشً إىٚ زذ اإلعشاف ، ٗ اإلخالص ىيقجٞيخ ٗ اىقغ٘ح    

ٗ األخز ثبىثؤس ٍَِ اػزذٙ ػيٞٔ أٗ ػيٚ قشٝت ىٔ أٗ ػيٚ قجٞيزٔ ثق٘ه أٗ فؼو ٕزٓ أط٘ه 

أٍب فٜ اإلعالً فبىخض٘ع هلل ٗ االّقٞبد ألٍشٓ ٗ اىظجش ٗ إخضبع . اىفضبئو ػْذ اىؼشة اى٘ثِْٞٞ 

ٍْبفغ اىشخض ٗ ٍْبفغ قجٞيزٔ ألٗاٍش اىذِٝ ٗ اىقْبػخ ، ٗ ػذً اىزفبخش ٗ اىزنبثش ٗ ردْت اىنجش 

" ٗ اىؼظَخ ٕٜ اىَثو األػيٚ ىإلّغبُ فٜ اىسٞبح 
(3)

  .  

   حسطمٝ حإلعالَ ٚ حٌمشآْ حٌىش٠ُ رؼم١ٍش حٌؼشد اٌٝ ِؼخٟٔ ل١ّش ؿذ٠ذس ، ٚ رخخفش ػم١ٍش حٌؾؼشحء 

فمذ وخْ طؤػشُ٘ رخٌم١ُ حٌـذ٠ذس ، ٚ حألفىخس حٌغخ١ِش ٠ٕؼىظ ػٍٝ أؽؼخسُ٘ ٚ أفزلٛح ٠غخّْ٘ٛ اٌٝ 

كذ وز١ش فٟ ِغ١شس حٌذػٛس حإلعال١ِش ٚ حٌٕٙٛك رخٌؼمً حٌؼشرٟ اٌٝ ِغظٜٛ أسلٝ ٚ أػٍٝ ِٓ 

 . حٌّٙـ١ش  ٚ حٌفٛمٝ حٌظٟ وخٔض طؼّٟ رق١شطُٙ ٚ رقشُ٘ ٚ طـؼٍُٙ ِؾظظ١ٓ 

 
 . سٚح٠ش ٚسػ ػٓ ٔخفغ . حٌمشآْ حٌىش٠ُ  (*)

 1476ؿ  .3ؽ. ر١شٚص .دحس اك١خء حٌظشحع حٌؼشرٟ .طلم١ك ِلّذ فئحد ػزذ حٌزخلٟ . حٌقل١ق حٌّخظقش . ِغٍُ رٓ حٌلـخؽ  (1)

  . 75ؿ . فـش حإلعالَ . أكّذ أ١ِٓ  (2)

           . 37ؿ . حٌّشؿغ ٔفغٗ  (3)
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   ٚ ٌؼً حٌؾخػش وخْ أوؼش حٌؼشد طؤػشح رخإلعالَ ٚ حٌمشآْ حٌىش٠ُ ٚ ِخ كٍّٗ ِٓ سعخٌش ٠مٛي 

ٗ قذ أدخو اىقشآُ اىنشٌٝ مثٞشا ٍِ اىَؼبّٜ اىقَٞخ ٗ : " صوش٠خ ػزذ حٌشكّخْ ف١خَ فٟ ٘زح حٌؾؤْ 

األفنبس اىغبٍٞخ فٜ زٞبح اىؼشة ، إر مبّ٘ا فٜ اىؼظش اىدبٕيٜ ٝفخشُٗ ثؤٝبٌٍٖ ٗ ٝثٞشُٗ 

 "األزقبد ثغجت عشٝبُ اىؼظجٞخ اىقجيٞخ فٜ ػشٗقٌٖ
(1)

ػُ ٠نشد حٌّؼً رؤكذ حٌؾؼشحء  . 

فزشٙ اىقشآُ اىنشٌٝ ٝشرقٜ ثفنش : " حٌّخنش١ِٓ حٌزٞ ػخ٠ؼ حٌفظشط١ٓ ٚ و١ف وخْ طؤػشٖ لخثال 

زغبُ ثِ ثبثذ شؤّٔ شؤُ اىشؼشاء اىزِٝ ششذ اهلل طذٗسٌٕ ىإلَٝبُ ، ٗ ٝزس٘ه اىفخش اىقجيٜ 

ػْذٓ إىٚ اىفخش ثبىَغيَِٞ خَٞؼب ألُ اإلعالً أطفؤ خزٗس اىؼظجٞخ اىدبٕيٞخ ٗ أىف ثِٞ قي٘ة 

" اىؼشة فؤطجس٘ا ثْؼَخ اهلل إخ٘اّب 
(2)

 .  

 

   ٚ ٠ظنق ٌٕخ ِٓ خالي ِخ عزك ٚ ِٓ خالي حٌّٕخرؽ حٌغخرمش أْ حإلعالَ ٌٗ دٚس وز١ش فٟ اخّخد 

فظ١ٍش حٌؼؤس ِٓ خالي حٌمنخء ػٍٝ ِقذس ح١ٌٍٙذ ٚ ٟ٘ حٌؼقز١ش حٌمز١ٍش ١ٌنُ ٘زٖ حٌمزخثً حٌّظٕخػشس 

طلض ؽؼخس حألِش حٌؼشر١ش حإلعال١ِش ، فقخس حٌؾؼش فٟ فذس حإلعالَ ٠ظؾىً فٟ ٘ذٚء ٚ عى١ٕش 

رؼ١ذح ػٓ حألكمخد ٚ حٌنغخثٓ ١ٌشطمٟ اٌٝ ٘ذف أعّٝ ٚ أسلٝ ٚ ٘ٛ حٌذػٛس ٌإلعالَ ٚ طٛك١ذ حهلل 

 .     طؼخٌٝ ٚ حٌذػٛس ٌٍمظخي طلض سح٠ش حإلعالَ ال طلض سح٠ش حٌؼؤس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  . 309ؿ . دسحعخص فٟ حألدد حٌـخٍٟ٘ ٚ حإلعالِٟ . صوش٠خ ػزذ حٌشكّٓ ف١خَ  (1)

 .   حٌقفلش ٔفغٙخ . حٌّشؿغ ٔفغٗ  (2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول                                                              شعرية الصىرة في المشهد الثأري 
 

 

22 

     ٌمذ أٌٚٝ جٌٕمحد جٌّوحطشْٚ جٌىػ١ش ِٓ جٌوٕح٠س ٌٍشوش جٌؿحٍٟ٘ ٚ أقحؿٖٛ ذىػ١ش ِٓ جٌذسجعحش 

جٌف١ٕس ٚ جٌؿّح١ٌس ، ٚ شغٍص جٌظٛسز ق١ضج ور١شج فٟ ٘زٖ جٌذسجعحش ذً ئْ جٌّطّوٓ فٟ ضشجغٕح 

جٌوشذٟ جٌٕمذ ٌٓ ٠ؿذ طوٛذس فٟ ئدسجن ضفـٓ جٌٕمحد جٌمذجِٝ ئٌٝ جٌظٛسز جٌشوش٠س ، هٍٝ ٚؾٛد 

جخطبلف صٚج٠ح ضفغ١ش٘ح فمذ ٔلش جٌمذجِٝ ئٌٝ جٌظٛسز ِٓ ِٕلٛس ذبلغٟ ِكق ، ذ١ّٕح ضوذدش 

ضٛؾٙحش جٌّوحطش٠ٓ فٟ دسجعس جٌظٛسز فٟ جٌشوش جٌؿحٍٟ٘ فطضجقّص ضحسز ٚ ضؼحسذص ٚ جخطٍفص 

 . ضحسز ٚ عٕوشع ٌروغ ٘زٖ جٌطٛؾٙحش ٚ جٌطفغ١شجش جٌمذ٠ّس ٚ جٌكذ٠ػس ٌٍظٛسز جٌشوش٠س 

 : ِفَٙٛ اٌظٛسح : أٚال 

 : ٌغخ  - 1      

َٚ ، َس  ) فٟ ٌغحْ جٌوشخ الذٓ ِٕلٛس ِحدز ؾحء  أثٓ ع١ذح اٌظٛسح فٟ اٌشىً لبي فأِب » (َص ، 

ْٛس ٚ لذ  َٛس ٚ َط َٛس ٚ َط ِب جبء فٟ اٌذذ٠ش ِٓ لٌٛٗ خٍك اهلل آداَ ؾٍٝ طٛسرٗ ، ٚ اٌجّؽ ُط

 .طٛسٖ فزَظٛس 

ٚ اٌظٛسح رأرٟ فٟ والَ اٌؿشة ؾٍٝ غب٘ش٘ب ٚ ؾٍٝ ِؿٕٝ دم١مخ اٌشٟء ٚ ١٘ئزٗ ٚ ؾٍٝ ِؿٕٝ 

 . «طفزٗ ، ٠مبي طٛسح اٌفؿً وزا ٚ وزا أٞ ١٘ئزٗ ، ٚ طٛسح ا٤ِش وزا ٚ وزا أٞ طفزٗ
(1)

   

 : اططالدب - 2     

( Image)٠وَشف جٌشحهش جٌفشٔغٟ ذ١حس س٠فحسدٞ ٚ ٘ٛ ِٓ جٌّذسعس جٌشِٕٚط١ى١س ٌفلس طٛسز 

 إثذاؼ رٕٟ٘ ِطْشف ، ٚ ٟ٘ ال ٠ّىٓ أْ رٕجضك ِٓ اٌّمبسٔخ ٚ إّٔب رٕجضك ِٓ اٌجّؽ ث١ٓ »: ذأٔٙح 

دم١مز١ٓ ٚالؿ١ز١ٓ رزفبٚربْ فٟ اٌجؿذ ِلٍخ ٚ وضشح ٚ ال ٠ّىٓ إدذاس طٛسح اٌّمبسٔخ ث١ٓ دم١مز١ٓ 

 . «ٚالؿز١ٓ ثؿ١ذر١ٓ ٌُ ٠ذسن ِب ث١ّٕٙب ِٓ ؾاللبد عٜٛ اٌؿمً 
(2)

        

 ئْ وبلَ ٘زج جٌٕحلذ جٌفشٔغٟ ٠إوذ ٌٕح ِح لٍٕحٖ عحذمح ئٌٝ ضفـٓ جٌوشخ ئٌٝ جٌظٛسز لذ٠ّح فمٌٛٗ أْ 

  ال ٠ّىٓ إدذاس طٛسح» ٚ لٌٛٗ أٔٗ « رٕجضك ِٓ اٌجّؽ ث١ٓ دم١مز١ٓ ٚالؿز١ٓ »جٌظٛسز 

 " . ٌٍطشر١ٗ "  ٠ك١ٍٕح ئٌٝ ضوش٠ف جٌٕمحد جٌمذجِٝ «اٌّمبسٔخ ث١ٓ دم١مز١ٓ ٚالؿز١ٓ ثؿ١ذر١ٓ 

 

 

 

 

  ( .304-303 ) ، ص 8جذٓ ِٕلٛس ، ٌغحْ جٌوشخ ، دجس طحدس ذ١شٚش ، د ؽ ، د ش ، ؼ  (1)

  .  237 ، ص 1974ِؿذٞ ٚ٘رس ، ِوؿُ ِظـٍكحش جألدخ ، ِىطرس ٌرٕحْ ، ذ١شٚش ،  (2)
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 طفخ اٌشٟء ثّب لبسثٗ ٚ شبوٍٗ ِٓ جٙخ ٚادذح أٚ جٙبد »: ٠وشف جذٓ سش١ك جٌطشر١ٗ ٠مٌٛٗ 

 «وض١شح ال ِٓ ج١ّؽ جٙبرٗ ٤ٔٗ ٌٛ ٔبعجٗ ِٕبعجخ و١ٍخ ٌىبْ إ٠بٖ 
(1)

 .  

 اؾٍُ أْ اٌش١ئ١ٓ إرا شجٗ أدذّ٘ب ثب٢خش وبْ رٌه ؾٍٝ »: ٚ ٠وشفٗ هرذ جٌمح٘ش جٌؿشؾحٟٔ ذمٌٛٗ 

 : ػشث١ٓ 

ٍِْش ث١ِٓ ال ٠ذزبط ف١ٗ إٌٝ رأ٠ًٚ : أدذّ٘ب   . أْ ٠ىْٛ ِٓ جٙخ َأ

َُِذظال ثؼشة اٌزٕبٚي ، فّضبي ا٤ٚي رشج١ٗ اٌشٟء ثبٌشٟء ِٓ جٙخ: ٚ ا٢خش   أْ ٠ىْٛ اٌشجٗ 

اٌظٛسح ٚ اٌشىً ٔذٛ أْ ٠شجٗ اٌشٟء إرا اعزذاس ثبٌىشح فٟ ٚجٗ اٌذٍمخ فٟ ٚجٗ آخش ٚ ِٓ 

 «. اٌٍْٛ وزشج١ٗ اٌخذٚد ثبٌٛسد ، ٚ اٌشؿش ثب١ًٌٍ ، ٚ اٌٛجٗ ثبٌٕٙبس  جٙخ
(2)

  

 ذذالٌطٙح جٌكذ٠ػس فمذ ذشص ٘زج «طٛسز» ٚ فٟ ٘زج جٌمٛي ٠لٙش ٌٕح أْ جٌؿشؾحٟٔ ٠غطوًّ ٌفلس 

: جٌّظـٍف فٟ وػ١ش ِٓ ٔظٛطٗ ِٕٙح قذ٠ػس هٓ جٌظٛسز فٟ وبلِٗ هٓ جٌظٕحهس جٌشوش٠س لٌٛٗ 

 ِؿٍَٛ أْ عج١ً اٌىالَ عج١ً اٌزظ٠ٛش ٚ اٌظٛـ ف١ٗ وبٌز٘ت ٚ اٌفؼخ ٠ظبـ ِٕٙب خبرُ أٚ »

عٛاس ، فىّب أْ ِذبال إرا أٔذ أسدد إٌػش فٟ طٛـ اٌخبرُ ٚ فٟ جٛدح اٌؿًّ ٚ سداءرٗ أْ 

 «أٚ اٌز٘ت اٌزٞ ٚػؽ ف١ٗ رٌه اٌؿًّ ٚ رٍه اٌظٕؿخ .رٕػش إٌٝ اٌفؼخ اٌذبٍِخ ٌزٍه اٌظٛسح 
(3 ) 

جٌطٟ ٔغطكؼش٘ح ٌٍٍٛ٘س اٌجبدع   وّح ٠غطٛلفٕح جٌكذ٠ع هٓ جٌظٛسز هٕذ جٌٕمحد جٌمذجِٝ ِمٌٛس 

 ٚ اٌّؿبٟٔ »: جألٌٚٝ أغٕحء جٌكذ٠ع هٓ جٌظٛسز لٌٛٗ فٟ ئؿحس قذ٠ػٗ هٓ جٌٍفق ٚ جٌّوٕٝ 

ِطشٚدخ فٟ اٌطش٠ك ٠ؿشفٙب اٌؿجّٟ ٚ اٌؿشثٟ ٚ اٌجذٚٞ ٚ اٌمشٚٞ ٚ اٌّذٟٔ ٚ إّٔب اٌشأْ فٟ 

إلبِخ اٌٛصْ ٚ رذ١ض اٌٍفع ، ٚ عٌٙٛخ اٌّخشط ، ٚ وضشح اٌّبء ٚ طذخ اٌطجؽ ٚ جٛدح اٌغجه ، 

 «فئّٔب اٌشؿش طٕبؾخ ٚ ػشة ِٓ اٌزظ٠ٛش
(4)

.  

 فحٌؿحقق ٕ٘ح ٠مش ذؼشٚسز جٌظٛسز فٟ جٌشوش ، ٚ ٠وطرش٘ح أعحط ٌؿٛدضٗ ، ٚلذ هذ جٌظٛسز ِحدز 

 . فٟ طٕحهس جٌشوش جٌؿ١ذ 

 

 

جذٓ سش١ك جٌم١شٚجٟٔ ، جٌوّذز فٟ ِكحعٓ جٌشوش ٚ آدجذٗ ، ضف ِكّذ هرذ جٌمحدس أقّذ هـح ، دجس جٌىطد جٌو١ٍّس ، ذ١شٚش  (1)

  . 289 ، ص 1، ؼ  ( َ 2001-  ٘ـ 1422 )جٌـروس جألٌٚٝ 

هرذ جٌمح٘ش جٌؿشؾحٟٔ ، أعشجس جٌربلغس ، جهطٕٝ ذٗ ١ِغش همحد جهطٕٝ ذٗ ِظـفٝ ش١خ ِظـفٝ ، ِإعغس جٌشعحٌس ٔحششْٚ  (2)

  . 70، ص  ( َ 2013-  ٘ـ 1434 )جٌـروس جألٌٚٝ 

  .   254 ، ص 2001سػٛجْ جٌذج٠س ، دجس لط١رس ، د ؽ ، : هرذ جٌمح٘ش جٌؿشؾحٟٔ ، دالتً جإلهؿحص ، ضف  (3)

هرذ جٌغبلَ ٘حسْٚ ٚ ِظـفٝ جٌرحخ جٌكٍرٟ ، دجس جٌّوحسف ، جٌمح٘شز   : جٌؿحقق هػّحْ ذٓ هّشٚ ذٓ ذكش ، جٌك١ٛجْ ، ضف  (4)

  .  132 َ ، ص 1982 ، د ؽ ، 3ؼ 
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   أِح جٌٕمذ جٌّوحطش فمذ ضىحغشش جٌذسجعحش قٛي ٘زج جٌّٛػٛم ف١ٗ ، ٚ ضرح٠ٕص ِفح١ُ٘ جٌظٛسز 

ٌذ٠ُٙ قغد جٌضِحْ ٚ جٌّىحْ ٚ جخطٍف ِٕلشُٚ٘ هٓ جٌّٕلٛس جٌمذ٠ُ فٟ ضوش٠ف جٌظٛسز ٚ 

ؿش٠مس جعطخذجِٙح ، ٚ ٌوً أُ٘ ِمحسذس جعطٛلفطٕح ٟ٘ ِمحسذس ِظـفٝ ٔحطف جٌزٞ ٠شٜ أْ 

 رغزؿًّ ؾبدح ٌٍزؿج١ش ؾٓ وً ِب ٌٗ طٍخ ثبٌزؿج١ش اٌذغٟ ٚ رطٍك أد١بٔب ِشادفخ »:جٌظٛسز 

 «ٌالعزؿّبي اإلعزؿبسٞ 
(1 )

. 

 إْ ٌفع »:     ٚ ِٓ خبلي قذ٠ػٗ ٠كحٚي أْ ٠ومذ سذحؿح ذ١ٓ جٌظٛسز ٚ جالعطوحسز ق١ع ٠مٛي 

 «. االعزؿبسح إرا أدغٕب إدساوٗ لذ ٠ىْٛ أ٘ذٜ ِٓ ٌفع اٌظٛسح 
(2 )

 

   أِح هٍٟ جٌرـً فمذ أخشؼ جٌظٛسز ِٓ جٌٕـحق جٌزٞ ؾحء ذٗ جٌربلغ١ْٛ جٌمذجِٝ ١ٌشذؾ جٌظٛسز 

 اٌظٛسح رشى١ً ٌغٛٞ ٠ىٛٔٙب خ١بي اٌفٕبْ  »:ذحألذوحد جٌٕفغ١س ٚ جٌفىش٠س ٚ جٌوحؿف١س ٌٍفٕحْ ٠مٛي 

  «.ِٓ ِؿط١بد ِزؿذدح ، ٠مف اٌؿبٌُ اٌّذغٛط فٟ ِمذِزٙب 
(3)

   

 اٌشىً اٌفٕٟ اٌزٞ رزخزٖ ا٤ٌفبظ ٚ اٌؿجبساد ٠ٕػّٙب »   ٚ ٠شٜ هرذ جٌمحدس جٌمؾ جٌظٛسز 

اٌشبؾش فٟ ع١بق ث١بٟٔ خبص ١ٌؿجش ؾٓ جبٔت ِٓ جٛأت اٌزجشثخ اٌشؿش٠خ اٌىبِٕخ فٟ اٌمظ١ذح 

ِغزخذِب طبلبد اٌٍغخ ٚ إِىبٔبرٙب فٟ اٌذالٌخ ٚ اٌزشاو١ت ٚ اإل٠مبؼ ، ٚ اٌذم١مخ ٚ اٌّجبص ، ٚ 

ٚ  ٚ ا٤ٌفبظ... اٌزشادف ٚ اٌزؼبد ٚ اٌّمبثٍخ ، ٚ اٌزجبٔظ ٚ غ١ش٘ب ِٓ ٚعبئً اٌزؿج١ش اٌفٕٟ 

اٌؿجبساد ٟ٘ ِبدح اٌشبؾش ا٤ٌٚٝ اٌزٟ ٠ظٛـ ِٕٙب رٌه اٌشىً اٌفٕٟ أٚ ٠شعُ ثٙب طٛسح 

 «اٌشؿش٠خ 
(4 )

. 

 .  ٚ جٌورحسجش جٌوٕحطش جألعحع١س جٌطٟ ضطشىً ِٓ خبلٌٙح جٌظٛسز جٌف١ٕس ٚ ٘ٛ ذٙزج ٠ؿذ جألٌفحف

ُّٓ فٟ ؿشقٙح ٌٍّوحٟٔ فٟ قٍس        ٚ ٌٍظٛسز دٚس ُِٙ ٚ أعحعٟ جضفك ه١ٍٗ جٌربلغ١ْٛ ٠ى

 ٚ ِٓ –ِكغٕس ٚ ِٛؾضز ١ٌرذٚ أوػش ذ١حٔح ٚ ٚػٛقح فٟٙ لٛجَ جٌر١حْ ، فحٌّوحٟٔ وّح لحي جٌؿحقق 

 ِشطشوس فٟ جألر٘حْ هٕذ ؾ١ّن جٌٕحط ، أِح جٌظٛسز فطؿوً ٘زٖ جٌّوحٟٔ ِطّح٠ضز ذ١ٓ –ضروٗ 

جٌفٕح١ٔٓ جٌّرذه١ٓ ٚ ضرشص جخطبلف جٌومٛي ٚ ضذسؾحش جٌطفى١ش ٚ جٌخ١حي ٚ ضؼحسخ جٌّشحهش ٚ 

جألقحع١ظ ذ١ُٕٙ ، ئػحفس ئٌٝ ِح ٠ُشىٍٗ جٔغؿحَ ٚ ضٛجفك جٌومً ٚ جإلقغحط ًِوح فٟ ضشى١ً جٌظٛسز 

 . ِّح ٠ؿوً جٌّطٍمٟ أوػش لشذح ِٓ جٌّوٕٝ 

 ػّٓ دجتشز – جٌظٛسز –ٚ ٔغطـ١ن ئضرحم جٌربلغ١١ٓ فٟ ؾوً ٘زج جٌطشى١ً جٌطور١شٞ ٌٍّوحٟٔ 

    (5).  ٚ جٌىٕح٠س – جٌّؿحص –جٌطشر١ٗ : ذ١ح١ٔس غبلغ١س ٚ ٟ٘ 

 
  . 3 ،  ص 1983، 3ِظـفٝ ٔحطف ، جٌظٛسز جألدذ١س ، دجس جألٔذٌظ ، ذ١شٚش ، ؽ (1)

  . 5جٌّشؾن ٔفغٗ ، ص  (2)

  . 30 ، ص 1981 ٘ــ ، دجس جألٔذٌظ ، ذ١شٚش ، د ؽ ، 2هٍٟ جٌرـً ، جٌظٛسز فٟ جٌشوش جٌوشذٟ قطٝ آخش جٌمشْ  (3)

  . 391 ، ص 1981 ، 2هرذ جٌمحدس جٌمؾ ، جالضؿحٖ جٌٛؾذجٟٔ فٟ جٌشوش جٌوشذٟ جٌّوحطش ، دجس جٌٕٙؼس جٌوشذ١س ، ؽ (4)

  . 387 ، ص 2002جٔلش هرذ جٌمحدس هرذ جٌؿ١ًٍ ، جألعٍٛذ١س ٚ غبلغ١س جٌذٚجتش جٌربلغ١س ، دجس جٌظفحء ، ؽ جألٌٚٝ ،  (5)



 الفصل األول                                                              شعرية الصىرة في المشهد الثأري 
 

 

25 

 اٌظٛسح اٌزشج١ٙ١خ: اٌّجذش ا٤ٚي    

      وحْ جٌطشر١ٗ قحػشج ذمٛز فٟ وبلَ جٌوشخ 
(1)

 ٠غ١ـش هٍٝ ٔغرس ور١شز ف١ٗ ، ٚ ٌوٍٗ جألدجز 

فبٌزشج١ٗ أٚي طش٠مخ رذي »جٌطٟ فؼٍٙح جٌشحهش فٟ ضظ٠ٛش ق١حضٗ ، ٚ ئذشجص هٛجؿفٗ ٚ جٔفوحالضٗ ، 

- ؾٕذ ؾٍّبء اٌج١بْ - ؾ١ٍٗ اٌطج١ؿخ ٌج١بْ اٌّؿٕٝ ٚ ٘ٛ فٟ اٌٍغخ اٌزّض١ً 
 ...

»
 (2)

    

فٟ ِؿٕٝ  (اٌّشجٗ ثٗ  )ثأِش  (اٌّشجٗ  ) إٌذبق أِش »:      أِح جٌطشر١ٗ فٟ جالطـبلـ ٘ٛ 

 «ٌغشع فبئذح  (اٌىبف ٚ وأْ ٚ ِب فٟ ِؿٕبّ٘ب  )ثأداح  (ٚجٗ اٌشجٗ  )ِشزشن
(3 )

    

   ٚ ٌمذ ضوذدش طٛسٖ ٚ ضضجقّص آسجء جٌربلغ١١ٓ لذ٠ّح ٚ جألعٍٛذ١١ٓ قذ٠ػح فٟ ضكذ٠ذ أٔٛجم 

 : جٌطشر١ٗ فىحْ ِٓ جٌظود جإلٌّحَ ذٙح ؾ١ّوح ، ٚ ِحٌص ِإششز ٘زج جٌركع ئٌٝ جٌطمغ١ُ جألعٍٛذٟ 

 : رشج١ٗ رّض١ً - 1    

وأْ ِضبس "  ٚ ٘ٛ ِب وبْ ف١ٗ ٚجٗ اٌشجٗ ِغزخٍظب ِٓ ِزؿذد دغٟ أٚ غ١ش دغٟ فّٓ ا٤ٚي »

 : ) ٚ ِٓ اٌضبٟٔ ِب روش ف١ٗ ا٤داح ومٌٛٗ رؿبٌٝ" إٌمؽ 

» (4)    

ٚ ِٓ جٌظٛس جٌطشر١ٙ١س جٌطٟ ٚسدش فٟ ِمـٛهحش ًٍِٙٙ ذٓ سذ١وس جٌػأس٠س هٍٝ ٘زج جٌٕكٛ ِٓ    

 : لٌٛٗ " جٌطشر١ٗ جٌطّػ١ً " 

     وبٌٕبس ش١ت ٚلٛد٘ب ثؼشاَ             ٚ عم١ذ ر١ُ اٌالد وأعب ِشح    

جٌّوٕٛٞ جٌزٞ ٠ذسوٗ جٌومً ئٌٝ  (جٌكشخ  )فٟ ٘زج جٌّشٙذ جٌطظ٠ٛشٞ ٠أخزٔح جٌشحهش ِٓ ِوٕٝ 

ِوٕٝ قغٟ ضذسوٗ جألذظحس ، فشرٗ ٘زج جٌّوٕٛٞ ذحٌٕحس ذحهطّحدٖ هٍٝ ٘زج جٌطشر١ٗ جٌطّػ١ٍٟ جٌزٞ 

، فٙزٖ جٌظٛسز جٌك١س جٌطٟ ؾغذ٘ح  (وحٌٕحس ش١د ٚلٛد٘ح ذؼشجَ  )٠ُغطخٍض ِٓ ِطوذد قغٟ 

جٌشحهش ٌٍٕحس جٌطٟ ضٛلذ ِٓ ؾّش عش٠ن جالشطوحي ؾوٍطٕح ٔشٜ ٘زج جالشطوحي ٚ جالٔذفحم فٟ سدز فوً 

 . جٌشحهش هٍٝ جٌوذٚ ٚ صجد جٌّوٕٝ لٛز ٚ ٚػٛقح ِّح صجد قؿُ جٌطأغش ذحٌّوٕٝ 

  : رشج١ٗ غ١ش رّض١ً- 2     

 « ٚ ٘ٛ ِب وبْ ٚجٗ اٌشجٗ ف١ٗ خب١ٌب ِٓ اٌزشو١ت ٚ اٌزؿذد »
(6 )

 

 
 ٘ـ  1424) هرذ جٌك١ّذ ٕ٘ذجٚٞ ، دجس جٌىطد جٌو١ٍّس ذ١شٚش ، ؽ جألٌٚٝ : جٌّرشد أذٛ جٌورحط ، جٌىحًِ فٟ جٌٍغس ٚ جألدخ ، ضف  (1)

  (116 - 107 ) ، ص 2، ؼ ( َ 2003
  . 200 ، د ش ، ص 2جٌغ١ذ أقّذ جٌٙحشّٟ ، ؾٛج٘ش جٌربلغس فٟ جٌّوحٟٔ ٚ جٌر١حْ ٚ جٌرذ٠ن ، دجس جٌىطد جٌو١ٍّس ، ذ١شٚش ، ؽ (2)

( 1984 ٘ـ 1404 )2ِف١ذ ل١ّكس ، دجس جٌىطد جٌو١ٍّس ، ذ١شٚش ، ؽ: أذٛ ٘بلي جٌوغىشٞ ، جٌظٕحهط١ٓ جٌىطحذس ٚ جٌشوش ، ضف  (3)

  . 209ص 

  . 423هرذ جٌمحدسهرذ جٌؿ١ًٍ ، جألعٍٛذ١س ٚ غبلغ١س جٌذٚجتش جٌربلغ١س ، ص  (4)

  . 76جًٌٍّٙٙ ، جٌذ٠ٛجْ ، ص  (5)

   .  424جألعٍٛذ١س ٚ غبلغ١س جٌذٚجتش جٌربلغ١س ، ص  (6)
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     ئْ ِػً ٘زج جٌطظ٠ٛش ٚجسد وػ١شج فٟ جٌشوش جٌؿحٍٟ٘ رٌه أْ جٌشوش ٠غٍد ه١ٍٗ جالسضؿحي جٌزٞ 

٠ؿوً جٌشحهش ذّػحذس ِظٛس فٛضٛغشجفٟ ٌٍر١ثس جٌّحغٍس أِحِٗ فٕؿذٖ ٠شرٗ ذوف٠ٛس ٚ جٔذفحم ِح ٠ؿوً 

ٚؾٗ جٌشرٗ ِخظظح ذو١ذج هٓ جٌطشو١د ٚ جٌطوذد وػ١ش جٌذلس ذىٍّس ِفشدز ٚ ِػحي رٌه فٟ 

 :جٌّمـٛهحش جٌطٟ ئعطخٍظٕح٘ح ِٓ د٠ٛجْ ًٍِٙٙ لٌٛٗ ٠ظف غأسٖ ِٓ جذٓ جٌكحسظ ذٓ هرحد 

     ثج١شا فٟ دَ ِضً اٌؿج١ش                ٚ أٟٔ لذ رشوذ ثٛاسداد     
(1)

   

  ِػٍص ٘زٖ جٌظٛسز لّس ٔشٛز جٌػأس ٌذٜ جٌشحهش ، ؾوٍطٗ ٠طّحدٜ فٟ جٌغؼد ٚ جٌػأس ئٌٝ ؾوً دَ 

جٌوذٚ شر١ٙح ذحٌور١ش ٌطظرف ٘زٖ جٌظٛسز أوػش ضٛػ١كح ٚ ئذشجصج ٌٍكذ جٌزٞ ٠ظً ئ١ٌٗ ًٍِٙٙ فٟ 

ؾبلي ل١ّس ٚ لذس  )ئسجلس جٌذَ ، فٙزٖ جٌم١ّس جٌّو٠ٕٛس جٌطٟ أهـح٘ح ٌؼك١طٗ هرش ٘زٖ جٌظٛسز 

ضش٘د ٚ ضطود جٌوذٚ ، ٚ ضغ١ؼٗ فٟ آْ ٚجقذ ، ئٔٙح طٛسز ِٛق١س ٚ ِورشز هٓ هّك  (ػك١طٗ 

دَ " خ١حي جٌشحهش جٌزٞ لحسخ ذ١ٓ ش١ث١ٓ ذو١ذ٠ٓ وً جٌروذ طحسج فٟ وفس ٚجقذز فٟ ٘زج جٌطشر١ٗ 

 " .ِػً جٌرو١ش 

 « ٚ ٘ٛ ِح ٠ظّشـ ف١ٗ ذٛؾٗ جٌشرٗ »  :اٌزشج١ٗ اٌّفظً-3     
(2)

   

 « ٚ ٘ٛ ِح ٌُ ٠ظّشـ ف١ٗ ذٛؾٗ جٌشرٗ » :اٌزشج١ٗ اٌّجًّ - 4     
(3 )

     

  ئْ ٘زج جٌٕٛم ِٓ جٌطشر١ٗ ٠ؼفٟ هٍٝ جٌّوٕٝ جضغحهح ، ف١ىْٛ جٌّؿحي فغ١كح ٌومً جٌّطٍمٟ فٟ 

ئدسجن ٘زٖ جٌظٛسز ، فٛؾٗ جٌشرٗ ٠ؿوً جٌّوٕٝ ِكظًٛسج فٟ ِح ٠ٌّٛذٖ خ١حي جٌّرذم ، أِح ئػّحسٖ 

٠كفض جٌز٘ٓ ئٌٝ ئخؼحم ؾ١ّن ِذسوحضٗ ف١وًّ همٍٗ ٚ ٠شغً قٛجعٗ ، ٚ ٠غطػ١ش ٚؾذجٔٗ ، فططٌٛذ 

" جٌطشر١ٗ جٌّؿًّ " ٌٕح ِوحٟٔ وػ١شز ٚ ِطؿذدز ٔحضؿس هٓ ضّحصؼ ٘زٖ جٌّذسوحش جٌطٟ جعطػحس٘ح 

« فٙٛ ألشة إٌٝ إِىب١ٔخ رذم١ك ٚغبئف اٌظٛسح ِٓ أّٔبؽ اٌزشج١ٗ ا٤خشٜ»العط١وحخ جٌظٛسز
4

   

 .ٚ جٌطشر١ٗ ذٙزٖ ج١ٌّضز ذغ١ش ٚؾٗ جٌشرٗ لذ جعطٜٙٛ شحهشٔح فٟ ِمـٛهحضٗ 

 : ٠مٛي ٚجطفح ٘ؿِٛٗ هٍٝ أهذجتٗ ؿحٌرح ٌٍػأس 

   (5) .      فئْ رالؼ اٌّٛد ثبٌّٛد دّسدأٔبدٞ ثشوت اٌّٛد ٌٍّٛد غٍغٛا      -1

      وّشٟ اٌٛؾٛي ؾـــٍٝ اٌػب٘شح   ٚ خــ١ــً رــىــذط ثــبٌـذاسؾـ١ــٓ       -2

شرٗ جٌشحهش جٌخ١ٛي جٌكحٍِس ٌؿ١شٗ جٌّذّسم ٚ ٘ٛ ِمرً هٍٝ جٌوذٚ ، ذحٌٛهٛي أٚ جٌّوض جٌّطضجقُ 

جٌظحهذ هٍٝ جٌطٍس ، ٚ ٘زج جٌطظ٠ٛش جٌخحٌٟ ِٓ ٚؾٗ جٌشرٗ ؾوٍٕح ٔفىش فٟ ٘زج جٌشجذؾ ذ١ٓ 

  . (جٌّكغٛط جٌّشرٗ ٚ جٌّكغٛط جٌّشرٗ ذٗ  )جٌـشف١ٓ 

 
  . 40ًٍِٙٙ ، جٌذ٠ٛجْ ، ص  (1)

  . 424جألعٍٛذ١س ٚ غبلغ١س جٌذٚجتش جٌربلغ١س ، ص  (2)

 . جٌّشؾن ٔفغٗ ، ص ْ (3)

  . 319، ص  ( 1998َ-  ٘ـ 1419 )1طبلـ فؼً ، هٍُ جألعٍٛخ ِرحدتٗ ٚ ئؾشجءجضٗ ، دجس جٌششٚق ، جٌمح٘شز ، ؽ (4)

  .  37جٌذ٠ٛجْ ، ص  (5)
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ُٛهٛي –جٌخ١ً  )   فوٍٝ جٌشغُ ِٓ ضغحٚٞ جٌـشف١ٓ ِٓ ٔحق١س جٌؿٕظ  جٌزٞ ٠ؿوً ِٓ  ( ٚ جٌ

جٌطشر١ٗ طٛسز هحد٠س ، فاْ قزف ٚؾٗ جٌشرٗ جٌزٞ ٠م١ذ جٌظٛسز ؾوٍٙح ضطّلٙش فٟ ر٘ٓ جٌّطٍمٟ 

ذـش٠مس ِـٍمس ٔحذوس ِٓ خ١حٌٗ جٌخحص جٌزٞ ضٛجٌذ هٓ ِؿّٛهس جٌوٕحطش جٌـر١و١س جٌّأخٛرز ِٓ 

 . جٌر١ثس جٌوزسجء جٌطٟ ضأغش ذٙح جٌشحهش 

  : رشج١ٗ لش٠ت ِزذاٚي- 5    

 «دْٚ ئهّحي جٌز٘ٓ .  ٚ ٘ٛ ِح ٠ذسوٗ جٌّطٍمٟ »
(1 )

 . 

 : رشج١ٗ ثؿ١ذ غش٠ت - 6

 « ٚ ٘ٛ ِح ال ٠ذسوٗ جٌّطٍمٟ ئال ذاهّحي ر٘ٓ »
(2)

.  

ٚ ِػً ٘زج جٌٕٛم ٘ٛ د١ًٌ هٍٝ لذسز جٌّرذم جٌورمش٠س فٟ ئٔطحؼ ِوحٟٔ ؾذ٠ذز ِرطىشز ، ٚ د١ًٌ هٍٝ 

لذسضٗ جٌطخ١ٍ١س جٌطٟ ضؿوً جٌمحسب ٠وًّ رٕ٘ٗ ٚ ضكشع ؿحلحضٗ ٚ ئِىحٔحضٗ فٟ ضك١ًٍ ٚ فُٙ 

 : ٚ ٠طرحدس ئ١ٌٕح ٘زج جٌّػحي جٌزٞ ؾحء ذٗ ًٍِٙٙ ذٓ سذ١وس ٚ ٘ٛ ٠طٙذد أهذجتٗ ذٕٟ ذىش . جٌظٛسز 

ُِْفَشِد         فئْ ٠طٍؽ اٌظجخ ا١ٌّٕش فئٕٟٔ       ٍْ       عأغبدس ا٠ٌٕٛٙب غ١شٚا

ًّ ش١خ ٚ أِـــــشد        ٚ أْطَجُخ ثـــىشًا غبسح ط١ٍّ١خ           ٠ٕبي ٌػبِب و
(3)

.  

ّٛي جٌشحهش ِشرٙٗ جٌّوٕٛٞ   (جٌّٕحس  )ئٌٝ ِح ٠ذسن ذحٌكحعس ٚ ٠إغش ف١ٙح ٚ ٘ٛ  (جٌكشخ  )   ق

جٌطٟ ضكشق ذ١ٍٙرٙح وً ذٕٟ ذىش ٚ ٘زج جٌطكٛي فٟ جٌظٛسز ذ١ٓ جٌّحدٞ ٚ جٌّوٕٛٞ رٚ أغش أهّك 

ُٗ  عطغرك هحؿفطٗ ٚ ضغرك خ١حٌٗ ٌفُٙ جٌظٛسز ٚ ضؿوٍٗ ٠طأٌُ ٚ ٠ؿضم  وّح . هٍٝ جٌّطٍمٟ ألْ قحعط

ٌٛ أٔٗ رٌه جٌوذٚ ٚ ٘زج ِح عوٝ ئ١ٌٗ جٌّرذم ، دْٚ روش أدجز ٚ ال ٚؾٗ شرٗ ٚ ال ِشرٗ ذٗ ئال أٔٗ 

 . ؾوً جٌز٘ٓ ٠طظٛس طٛسز جٌكشق ٚ جألٌُ جٌزٞ ٠أضٟ ِٓ ٘زٖ جٌكشخ 

    وحْ ٌٍطشر١ٗ دٚس ور١ش فٟ ضكذ٠ذ جٌذالالش ٚ ع١حلحش جٌٕض ، ٚ ٘زٖ جألدجز جٌطظ٠ٛش٠س فٟ ذ١ٕس 

جٌمظ١ذز جٌػأس٠س أػفص هٍٝ جٌّمـٛهحش جٌػأس٠س أدجء ؾّح١ٌح رٚ أغش ور١ش ٚ ذحسص فٟ جٌّطٍمٟ ، فمذ 

ذذش جٌّوحٟٔ ٚ جٌوٛجؿف ٚ جٌكمحتك جٌرو١ذز لش٠رس ٚ ِشطشوس ذ١ٓ جٌّرذم ٚ جٌّطٍمٟ ٚ وأٔٗ ٠و١ش 

ِوٗ جٌكذظ ٚ جٌُٙ ٚ جٌغؼد طٛش ٚ طٛسز ٚ قشوس ، ٚ ئ٠محم ، فىً ٘زٖ جٌّكغٛعحش        

 . ٚ جٌّؿشدجش لذ ئٔطغؿص ٚ جٔغؿّص دجخً ٘زٖ جٌظٛس 

 

  . 424جألعٍٛذ١س ٚ غبلغ١س جٌذٚجتش جٌربلغ١س ، ص  (1)

  . 425جٌّشؾن ٔفغٗ ، ص  (2)

  .     29جٌذ٠ٛجْ ، ص  (3)
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 : ٚ ٘زج جٌؿذٚي ف١ٗ قظش ٌٍظٛس جٌطشر١ٙ١س جٌٛجسدز فٟ جٌّمـٛهحش جٌػأس٠س 

 

 ٔٛم جٌطشر١ٗ سلُ جٌظفكس  جٌظٛسز جٌطشر١ٙ١س 

 ضشر١ٗ ذو١ذ غش٠د   33ص      ضـح٠ش ذ١ٓ ؾٕرٟ جٌششجس وأٟٔ ئرج ٔوٝ جٌّٕحهٟ و١ٍرح   

 ضشر١ٗ غ١ش ضّػ١ً   32ص     وأْ غؼح جٌمطحِد ٌٙح شفحس أذص ه١ٕحٞ ذوذن أْ ضىفح    

 ضشر١ٗ ضّػ١ً   57ص      فط١حْ ِطذق و١ٍٛظ جٌـش٠ك عوح١ٌح ضكًّ ِٓ ضغٍد       

 ضشر١ٗ ِفظً   56ص  أسِحقٕح ِٓ هحضه وحٌشق١ك غذج ٔغحلٟ فأهٍّٛج ذ١ٕٕح     

 ضشر١ٗ غ١ش ضّػ١ً   40ص     ُذؿ١شج فٟ دَ ِػً جٌور١ش ٚ ئٟٔ لذ ضشوص ذٛجسدجش   

ّّحَ ذٓ ِشز لذ ضشوٕــح     ٘ ٚ ه١ٍٗ جٌمشوّحْ ِٓ جٌُٕغٛس     
ُٗ َخــْذٌخ وــحٌرو١ش ٠ٕٛء ذظذسٖ ٚ جٌشِف ف١ٗ        ٚ َضخــٍُْؿ

 ضشر١ٗ ِفظً   40ص 

ًّ ش١خ ٚ أِشدٚ أْطَرُف ذىشًج غحسز ط١ٍّ١س    ضشر١ٗ ذو١ذ غش٠د   29ص    ٠ٕحي ٌلحِح و

 ضشر١ٗ ِؿًّ   37ص   وّشٟ جٌٛهٛي هٍٝ جٌلح٘شز ٚ خ١ً ضىذط ذحٌزسجهـــ١ٓ   

 ضشر١ٗ ضّػ١ً   77ص   وحٌـ١ش فٛق ِوحٌُ جألؾشجَ ٚ ٌمذ ضشوٓ جٌخ١ً فٟ هشطحضٙح

 ضشر١ٗ ِفظً   77ص      ِػً ج١ٌٍٛظ ذغحقس جألٔحَِٓ خ١ً ضغٍد هضز ٚ ضىشِح    

    ًٌ  ضشر١ٗ ذو١ذ غش٠د   67ص      ٚ ١ٌظ جٌشأط وحٌشؾـــًٚ لـطـٍـطـُ وـفـإٖ ِسؾــــــــ

 ضشر١ٗ ضّػ١ً   76ص    وحٌٕحس ُشدَّ ٚلٛد٘ح ذِؼشجَ ٚ عم١ص ض١ُ جٌبلش وأعح ِشز   

 ضشر١ٗ ِؿًّ   40ص   أؾــ١ــش فٟ قــذذحش جٌـٛف١ش  وــأْ جٌـطـحذن جٌّغى١ٓ فـــ١ٙح  

 ضشر١ٗ غ١ش ضّػ١ً  41ص    وأعذ جٌغحخ ٌََؿْص فٟ جٌضت١ش ِفــًذٜ ٌرٕٟ شم١مس ٠َٛ ؾحؤٚج  

 ضشر١ٗ ِؿًّ   68ص     وـكـزٚ جٌـٕـوـً  ذحٌـٕـوـً عـأؾـضٞ س٘ــؾ ؾــغـــحط   

َّّش   ضشر١ٗ ِفظً   76ص   ِػً جٌزتحخ عش٠وس جإللــذجَ ٚ سؾوٕح ٔؿطٕة جٌمٕح فٟ َػ
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 : اٌزؿ١ٍك ؾٍٝ اٌجذٚي 

 ِٓ لشجءز جٌؿذٚي جٌغحذك جٌزٞ ٠ّػً ئقظحء ٌٍطشر١ٙحش فٟ جٌّمـٛهحش جٌػأس٠س ًٌٍّٙٙ ذٓ سذ١وس 

ِٓ ِؿّٛم جٌظٛس  ( % 50) ضشر١ٙح أٞ ذٕغرس  (16)ٚؾذش جٌذسجعس أْ هذد٘ح ٠غحٚٞ 

جٌّطٛجؾذز فٟ جٌّمـٛهحش ، ٚ ٘زٖ جٌٕغرس ضذي هٍٝ جقطبلي جٌطشر١ٗ ٌٕظف ِؿّٛم جٌظٛس جٌر١ح١ٔس 

، ٚ ٘زج ٠إوذ ِح لٍٕحٖ عحذمح ذشأْ قؼٛس جٌطشر١ٗ ذظفس ذحسصز فٟ وبلَ جٌوشخ هحِس ٚ وبلَ 

 . ًٍِٙٙ ذٓ سذ١وس خحطس 

 وّح ضرذٚ ه١ٕحش جٌشٛج٘ذ أوػش ضٕٛهح فٟ جٌّمـٛهحش جٌػأس٠س ، فمذ وحٔص ذّػحذس جٌٛع١ٍس جإل٠ؼحق١س 

عحهذش فٟ ض٠ٕٛن  (6)فٟ فظحتً جٌطشر١ٗ جٌغص  (ٚؾٗ جٌشرٗ  )جٌطٟ أهطّذ٘ح جٌشحهش ، فطكٛالش 

 . جٌذالالش ، ٚ ضٛؾ١ٗ جٌّطٍمٟ ئٌٝ جٌغٛص فٟ ِكطٛج٘ح 
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 :اٌظٛسح االعزؿبس٠خ : اٌّجذش اٌضبٟٔ 

  ئرج وحْ جٌطشر١ٗ رٚ قؼٛس فٟ وبلَ جٌوشخ ٚ فٟ شوشُ٘ ، فاْ ٌئلعطوحسز أ٠ؼح ِىحٔطٙح فٟ 

   : فحإلعطوحسز . جٌشوش جٌؿحٍٟ٘ ، ٚ ٟ٘ د١ًٌ هٍٝ ٔؼؽ جٌخ١حي جإلذذجهٟ ٌٍوشذٟ فٟ ضٍه جٌفطشز 

ٚ ١ٌظ ؾٍٝ اٌشؿش أؾجت ِٕٙب ٚ ٟ٘ ِٓ ِذبعٓ اٌىالَ . أفؼً اٌّجبص ٚ أٚي أثٛاة اٌجذ٠ؽ  »

  .(1) «ٚلؿذ ِٛلؿٙب ، ٚ ٔضٌذ ِٛػؿٙب ، ٚ إٌبط ِخزٍفْٛ ف١ٙب  إرا

ٟ٘ رشج١ٗ دزف أدذ طشف١ٗ ٚ أدارٗ ٚ ٚجٗ اٌشجٗ ، فٟٙ ِٓ اٌّجبص  »: ٚ جإلعطوحسز فٟ قّذ٘ح 

اٌٍغٛٞ ، ٚ ٟ٘ ألغبَ وض١شح ، رفٕٓ اٌجالغ١ْٛ فٟ رظ١ٕفٙب ، فّٕٙب اٌزظش٠ذ١خ ٚ اٌّى١ٕخ           

 .( 2) «... ٚ اٌؿٕبد٠خ ٚ اٌٛفبل١خ ٚ ا٤ط١ٍخ ٚ اٌزجؿ١خ 

ٚ ٠ىّٓ دٚس جإلعطوحسز فٟ ؾوٍٙح ٌٍّوٕٝ ٠طٌٛذ هٓ هرحسجش ل١ٍٍس ٠مٛي هرذ جٌمح٘ش جٌؿشؾحٟٔ فٟ 

فئٔه ٌزشٜ ثٙب اٌجّبد د١ب ٔبطمب ، ٚ ا٤ؾجُ فظ١ذب ، ٚ ا٤جغبَ اٌخشط  »: ٚطفٗ ٌئلعطوحسز 

  .(3) «... ِج١ٕخ ، ٚ اٌّؿبٟٔ اٌذم١م١خ ثبد٠خ ج١ٍٍخ 

    فحإلعطوحسز ئرْ ٟ٘ أسٚم جٌر١حْ ٚ جألِطن فٟ ئغحسز جٌخ١حي ٚ جألٔؿف فٟ ضكش٠ه جٌوٛجؿف         

ٌّح ضكٍّٗ ِٓ لذسز هٓ جٌطور١ش ذذلس ، فٍؿٛء٘ح ئٌٝ جٌوبللحش جٌّؿحص٠س هٍٝ أعحط . ٚ جٌٛؾذجْ 

أٔٙح ؾضء ِٓ جٌّؿحص أذذم طٛسج قحفٍس ذحٌخ١حي جٌخظد جٌّطٌٛذ هٓ لّس جٌطؿشذس جٌشوٛس٠س 

ِظذس ٌٍزشادف ٚ رؿذد اٌّؿٕٝ ٚ ِزٕفغب ٌٍؿٛاطف ٚ اٌّشبؾش  »ٌٍّرذم ، فٙزٖ جألدجز جٌطور١ش٠س 

  .( 4) «االٔفؿب١ٌخ اٌذبدح ٚ ٚع١ٍخ ًٌّء اٌفشاغبد فٟ اٌّظطٍذبد 

ضمَٛ جإلعطوحسز ذاغحسز جٌغحِن ٚ ضكف١ضٖ هٍٝ ئهّحي جٌز٘ٓ ، فوٕذِح ضظرف جألٌٛجْ ضغّن ، ٚ - 

ضرع جٌكشوس فٟ جٌؿّحدجش ، ٚ ضٕضي جٌّمذعحش ٚ جٌّو٠ٕٛحش ،ٌطوحس ٌٍطور١ش هٓ ِوحٟٔ ِؿغّس ٚ 

ِحد٠س ، فاْ جٌومً ٠كحٚي عو١ح ٌطمرً ٘زٖ جألّٔحؽ جٌّخحٌفس ٌّح أٌفٗ ٚ هٙذٖ ِٓ جألّٔحؽ جٌّو١حس٠س 

جٌغحذمس ٚ جٌّطوحسفس فٟ رٕ٘ٗ ، ف١لٙش جألغش هٍٝ جٌّطٍمٟ ق١ٓ ٠ظرف رج أ١ّ٘س  ٚ ؾضء ِٓ ٘زج 

 . جٌوًّ جإلذذجهٟ 

   ٚ ٌمذ ذشم ًٍِٙٙ ذٓ سذ١وس فٟ جٌٍؿٛء ئٌٝ جإلعطوحسز فٟ ٘زٖ جٌّمـٛهحش جٌػأس٠س فأذذم خ١حٌٗ 

جٌوحوغس ٌكحالضٗ جإلٔفوح١ٌس ٚ جٌٕفغ١س ٚ جٌّورشز هٓ لٍد . طٛس قحفٍس ذٙزٖ جٌوبللس جٌّؿحص٠س 

 . ِكٕطٗ 

 

  . 270ص . جٌوّذز فٟ ِكحعٓ جٌشوش ٚ آدجذٗ . ئذٓ سش١ك جٌم١شٚجٟٔ  (1)

ػرـٗ ٚ ششقٗ هرذ جٌشقّحْ جٌرشضٛلٟ ، دجس جٌىطحخ . جٌطٍخ١ض فٟ هٍَٛ جٌربلغس . ؾبلي جٌذ٠ٓ جٌمض٠ٕٟٚ  (2)

  . 292ص . دش.ذ١شٚش . جٌوشذٟ 

  . 39-38ص . أعشجس جٌربلغس . هرذ جٌمح٘ش جٌؿشؾحٟٔ  (3)

جأل١ٍ٘س ٌٍٕشش ٚ . جإلعطوحسز فٟ جٌٕمذ جألدذٟ جٌكذ٠ع جألذوحد جٌّوشف١س ٚ جٌؿّح١ٌس . ٠ٛعف أذٛ جٌوذٚط  (4)

   .    11ص . د ش . ؽ جألٌٚٝ . هّحْ . جٌطٛص٠ن 
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%( 21.87)ئعطوحسجش أٞ ذٕغرس  (7)  ٚ ٠رٍغ هذد جإلعطوحسجش جٌٛجسدز فٟ جٌّمـٛهحش جٌػأس٠س 

ِٓ ذ١ٓ طٕٛف جٌطظ٠ٛش جٌر١حٟٔ ، ٚ ٘زج جٌؿذٚي ف١ٗ ِح ٚطً ئ١ٌٗ جٌركع ِٓ طٛس ئعطوحس٠س فٟ 

 : جٌّٕحرؼ جٌشوش٠س جٌطٟ ذ١ٓ أ٠ذ٠ٕح 

 

 ٔٛهــــــٙـــح جٌظفكس جٌظٛسز جإلعطوحس٠س

 ئعطوحسز –ضظش٠ك١س  44 ٚجعطد ذوذن ٠ح و١ٍد جٌّؿٍظ  ذوذن ُأٚلذشإٌبسُٔرثص أْ 
 ِحدٞ ٌّوٕٛٞ 

 ئعطوحسز ِى١ٕس  47  أقّظَدَش ِٛد٠َٛ جٌزٔحتد ئْ جٌمرحتً أػشِص ِٓ ؾّوٕح 

 ئعطوحسز ضظش٠ك١س  27  قطٝ ذى١ص ٚ ِح ٠رىٟ ٌُٙ أقذ   ثىش ثشثُٙأوػشش لطً ذٕٟ 

 –ئعطوحسز ِى١ٕس  32    وأْ غؼح جٌمطحد ٌٙح شفحس  ذوذن أْ ضىفح    أثذ ؾ١ٕبٞ
 ِوٕٛٞ ٌكغٟ 

 –ئعطوحسز ضظش٠ك١س  76  وحٌٕحس شد ٚلٛد٘ح ذؼشجَ   وأعب ِشحٚ عم١ص ل١ُ جٌبلش 
 ِحدٞ ٌّوٕٛٞ 

ئعطوحسز ضظش٠ك١س  67   ٚ ِٓ ٌــ١ــظ ذــزٞ ِــػــً    عــ١ــذ اٌــٕــبطلــطــٍــطــُ 
 ِمذط ٌّؿغُ 

ئعطوحسز ضظش٠ك١س  67  وــحٌــشؾــًاٌــشأط  ٚ ٌــ١ــظ    سجــــــًلـطـٍـطـُ وـفـإٖ 
 ِمذط ذكغٟ 

 

 :اٌزؿ١ٍك ؾٍٝ اٌجذٚي 

فٟ ٘زٖ جٌّمـٛهحش جٌػأس٠س ، ئال أْ ٘زٖ جٌظٛس  (جٌطشر١ٗ  )ٌُ ٠ىٓ ٌئلعطوحسز قق وغحذمٙح 

جإلعطوحسز ئعطـحهص أْ ضر١ٓ ٌٕح لذسز جٌّرذم جٌطخ١ٍ١١س هٍٝ دِؽ جٌّكغٛعحش ٚ جٌز١ٕ٘حش ِّح 

 ٠ؿوً جٌّوٕٝ أوػش ٚػٛقح ٚ ضأغ١شج ٌذٜ جٌّطٍمٟ ، ٚ ٌٕطأًِ ذوغ ٘زٖ جٌظٛس جإلعطوحس٠س 

 : ٠مٛي جٌشحهش 

 ٚ جعطد ذوذن ٠ح و١ٍد جٌّؿٍظ *                   ُٔرثص أْ جٌٕحس ذوذن أٚلذش     

ؾوً ٌٍّٛش خحطس قغ١س ٚ ٟ٘ جٌكش ١ٌخشؾٙح ِٓ ذوذ٘ح جٌّوٕٛٞ ، ١ٌؿوٍٗ أوػش طوٛذس ٚ لٙشج 

فحٌّٛش جٌوحدٞ ذّوٕحٖ جٌّوٕٛٞ ١ٌظ وحٌّٛش جٌزٞ ٠أضٟ ذحٌكشق ٚ أٌُ جٌٕحس ، فٙٛ ِٛش ِشضرؾ 

ذحألٌُ قطٝ ٠روع فٟ جٌّطٍمٟ جٌخٛف ٚ ٠ؿوً جٌوذٚ ٠ش٘د ِٓ ٘زج جٌّٛش ف١ػأس ِٕٗ ٔفغ١ح         

 . ٚ ٠شوشٖ ذحٌش٘رس ٚ جٌخٛف فٟ ٔفغٗ لرً جٌػأس جٌكم١مٟ جٌّحدٞ 

ٚ لذ طشقص جإلعطوحسز ذمذسز جٌشحهش جٌبلِطٕح١٘س هٍٝ ؾوً قٛجعٗ ضٕفوً ِن رٕ٘ٗ ٚ هٛجؿفٗ 

ف١خشؼ ِٓ قضٔٗ جٌذف١ٓ ٚ طّطٗ ١ٌٕـك ذّوحٟٔ ِرٙشز ٚ ِإغشز ١ٍِثس ذحالٔفوحالش ٚ جٌشحهش٠س 

جٌطٟ ؾوٍص جٌّطٍمٟ ٠و١ش ِوٗ جٌٛلن ٌكلس ذٍكلس ٚ ٠ىْٛ ِشجفمح ٌٙزٖ جٌظٛس ٚ وأٔٗ ؾضء ال 

 . ٠طؿضأ ِٓ ٘زٖ جٌٍٛقس جٌطظ٠ٛش٠س جٌف١ٕس 
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  ٚ٘ح ٟ٘ رٞ ٘زٖ جالعطوحسز جٌطٟ ؾحءش ِٓ ٔرن جٌغؼد ٚ جالٔذفحم ، ؾحهبل ِٓ جٌّطرحهذ٠ٓ 

 : لحتبل . ضطأٌف ٚ ضطٛقذ ذحٌشغُ ِٓ ضرحهذ٘ح 

(1)     وبٌٕبس شت ٚلٛد٘ب ثؼشاَٚ عم١ذ ر١ُ ا٣ٌد وأعب ِشح     
.  

وأعح  (لر١ٍس ض١ُ جٌآلش  )  فمذ ضغٍغً جٌغؼد فٟ أهّحق جٌشحهش قطٝ طحسش قشذٗ هٍٝ أهذجتٗ 

ِشز ذغم١ُٙ ئ٠ح٘ح ، فبل أفؼن ِٓ ششخ جٌّش جٌزٞ ٠كشن قحعس جٌّطٍمٟ فرّؿشد عّحم جألرْ ٌٙزٖ 

ٌٓ ضإدٞ  (جٌوشخ  )جٌظٛسز ، قطٝ ضٕطفغ قحعس أخشٜ فطكظ ذـوُ ٘زج جٌّشجس فحٌىٍّس جألطً 

ِح أدضٗ جٌٍفلس جٌّوحسز ، فرحٌشغُ ِٓ ضرحهذ جٌـشف١ٓ فاْ جٌظٛسز لذ ٚطٍص ذغشهس ئٌٝ جٌز٘ٓ     

 : ٚ ٘ح ٘ٛ ٠ٕغؽ ِٓ ٘زج جٌطرحهذ أ٠ؼح طٛسز أخشٜ فٟ لٌٛٗ . ٚ أقذغص أغشج ٚجػكح فٟ جٌّطٍمٟ 

       ٚ ٌــ١ــظ اٌشأط وـبٌــشجــً        لــــزـــٍـــزـــُ وــفــؤٖ سجـــً       
(2)

.  

فحٌظٛسز جالعطوحس٠س ٕ٘ح أفظكص هٓ أدق ضور١ش ٚ أضُ غح٠س ٚ ٟ٘ ئ٘حٔس جٌوذٚ ٚ جٌكؾ ِٓ شأٔٗ 

            (جٌشؾً  )ضحسز ، ٚ جٌشفن ِٓ جٌٕفظ ٚ جٌّّذٚـ ضحسز أخشٜ ، فّٓ ذذ٠وٙح أْ ٠ؿغذ جٌشحهش 

       (و١ٍد  )ذذ٠بل هٓ جٌظٛسز جألط١ٍس ٚ جألهٍٝ ِٕضٌس ِٓ جٌّوحس ٌّٙح ، فحٌشأط  (جٌشأط  )ٚ 

إْ اٌؿبًِ فٟ رأص١ش  » ٘زٖ جألؿشجف جٌّطرحهذز ؾوٍص جالعطوحسز أوػش ضأغ١شج (جٌوذٚ  )ٚ جٌشؾً 

صا٠ٚخ اٌخ١بي        ( cayce )االعزؿبسح ٘ٛ اٌّغبفخ ث١ٓ اٌّشجٗ ٚ اٌّشجٗ ثٗ أٚ وّب ٠مٛي عب٠ظ 

رىْٛ " رشج١ٗ ٚسدح ثٛسدح أخشٜ " ٚ إرا وبٔذ اٌّغبفخ ث١ٓ اٌّشجٗ ٚ اٌّشجٗ ثٗ لش٠جخ ٔذٛ 

             ( 3) «ِٕبعجخ ٚ ٌىٓ دْٚ أٞ طفخ رؿج١ش٠خ  

ّٛس جٌشحهش     ٚضرذٚ جٌظفس جٌطور١ش٠س ؾ١ٍس فٟ طٛس جٌشحهش جإلعطوحس٠س ، ففٟ ٘زٖ جألذ١حش ط

  . «ضىفح  »ٚ  «أَذْص  »طٛسز أهحس ف١ٙح ٌو١ٕ١ٗ طفس قغ١س ضىّٓ فٟ فو١ٍٓ 

 : ٚ ٘زٖ جٌّشقٍس جٌّطمذِس ِٓ جإلعطوحسز ٔحذوس ِٓ هّك ئقغحط جٌشحهش ٠مٛي 

           وأْ غظٕب اٌمزبد ٌٙب شفبس          أثذ ؾ١ٕبٞ ثؿذن أْ رىفب         
(4)

.   

   فمذ ئِطضؼ ئقغحط جٌشحهش ذخ١حي ذحسم ٌٗ أغش ور١ش فٟ ضكش٠ه ِشحهش جٌّطٍمٟ وّح ذشم 

جٌشحهش جٌػحتش فٟ جٌٍؿٛء ئٌٝ جٌوبللحش جإلعطوحس٠س ٚ ٘زج ِح ؾوً جإلعطوحسز ضط١ّض ذحٌشغُ ِٓ 

 . ٔغرطٙح جٌم١ٍٍس ِٓ عحذمطٙح ، ئال أٔٙح أهـص ٌٍّوٕٝ أوػش دلس ٚ ٚػٛـ 

 

 

  . 76ص . جٌذ٠ٛجْ  (1)

  . 67ص . ِظذس ٔفغٗ  (2)

  . 11ص . جإلعطوحسز فٟ جٌٕمذ جألدذٟ جٌكذ٠ع . ٠ٛعف أذٛ جٌوذٚط  (3)

  .32ص . جٌذ٠ٛجْ  (4)
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 :اٌظٛسح اٌىٕبئ١خ : اٌّجذش اٌضبٌش 

جٌىٕح٠س ٚجقذز ِٓ جألعح١ٌد جٌف١ٕس جٌطٟ هرش ذٙح جٌشوشجء هٓ ضؿحسذُٙ ، وّح ضوذ أُ٘ أعٍٛخ ٠ؿوً 

جٌّطٍمٟ ٠ٕؿزخ ئٌٝ جٌٕض ألْ جٌىٕح٠س ضطخز ِٓ جإل٠كحء آدجز أعحع١س ٌؿزخ جٌّطٍمٟ ، ال ضوطّذ هٍٝ 

جٌٛػٛـ ٚ جٌّرحششز فٟ ئهـحء جٌظٛسز ، ئّٔح ٠ّػً جٌخفحء ف١ٙح ؾحٔرٙح جألوػش ؾّحال ، ٠وشفٙح 

أْ ٠ش٠ذ اٌّزىٍُ إصجبد ِؿٕٝ ِٓ اٌّؿبٟٔ ، فال ٠زوشٖ ثبٌٍفع  »هرذ جٌمح٘ش جٌؿشؾحٟٔ ذأٔٙح 

ُٗ فٟ اٌٛجٛد ، ف١ِٛئ ثٗ إ١ٌٗ ، ٚ  اٌّٛػٛؼ ٌٗ فٟ اٌٍغخ ٚ إّٔب ٠جٟء إٌٝ ِؿٕٝ ٘ٛ رب١ٌٗ ٚ ِسْدُف

     .(1) «٠جؿٍٗ د١ٌال ؾ١ٍٗ 

دالٌس عـك١س ٚ ٟ٘ جٌّوٕٝ جٌٍغٛٞ ، ٚ دالٌس ه١ّمس ٚ جٌطٟ ٠ٕظشف ئ١ٌٙح :   فحٌىٕح٠س ٌٙح دالٌط١ٓ 

ٚ اٌّشاد ثبٌٍضَٚ ٕ٘ب ِطٍك  »جٌمحتً ٚ ٠مظذ٘ح ، ٚ جٌوبللس جٌمحتّس ذ١ٓ جٌذالٌط١ٓ ٟ٘ هبللس ٌضَٚ 

 .( 2) «اإلسرجبؽ 

صالصخ خطٛؽ ط١بغ١خ رشىً لٛاؾذ إٔزبط اٌذالٌخ ا٤عٍٛث١خ فٟ ث١ٕخ اٌىٕب٠خ دغت  »    ٕٚ٘حن 

  .(3) «وٕب٠خ ؾٓ طفخ ، وٕب٠خ ؾٓ ِٛطٛف ،وٕب٠خ ؾٓ ٔغجخ : اٌم١ّخ 

   ٚضط١ّض جٌىٕح٠س هٓ عحذمط١ٙح ذأٔٙح ضكًّ جٌىػ١ش فٟ ؿ١حضٙح ، فٟٙ ضخطضي جٌّوحٟٔ فٟ ط١حغطٙح      

ٚ ضؿٕف ئٌٝ جإل٠كحء ، ٚ لذ ٌورص جٌىٕح٠س دٚسج ور١شج فٟ ئذشجص ِٛلف ًٍِٙٙ ذٓ سذ١وس فٟ جٌػأس  

فمذ وحٔص ٘زٖ جٌط١ٍّكحش ٚ جٌّوحٟٔ جٌّىػفس أفظف فٟ جٌطور١ش هٓ ئٔفوحالضٗ ٚ ٔفغ١طٗ ِٓ أٞ 

وأْ ٘زٖ . ضظش٠ف هٓ أفىحسٖ ، فؿوٍٕح ٕٔؿزخ ٚ ٔغطّطن ِطوطٗ ٚ ٔأعٝ ألعحء ، ٚ ٔػٛس ٚ ٔػأس 

جٌّغ١شز جٌطٟ عحس٘ح غحتشج ألخ١ٗ ذ١ٓ أه١ٕٕح ،ٚفٟ قٛجعٕح ٚ ِٛؾٛدز فٟ أفىحسٔح ، فحٌظٛسز 

. جٌىٕحت١س ضؿوً جٌّوٕٝ ٠ؿٕف ئٌٝ جٌكم١مس ٚ ٠ٍضِٙح ،ٚ ٘زج ِح ٠ؿوٍٕح ٔغطغ١غ جٌّوحٟٔ ٚ ٕٔكحص ٌٙح 

ٚ عٕشطذ فٟ ٘زج جٌؿذٚي أُ٘ جٌىٕح٠حش جٌطٟ ؾحءش فٟ ِمـٛهحش ًٍِٙٙ جٌػأس٠س ِكح١ٌٚٓ 

 . ئقظحء٘ح  ٚ ٚػن ٔغرطٙح ذحٌٕغرس ٌكؼٛس٘ح ٚعؾ جٌظٛس جألخشٜ 

 

 

 

 

  . 57ص . دالتً جإلهؿحص . هرذ جٌمح٘ش جٌؿشؾحٟٔ  (1)

     3ؽ . ذ١شٚش . دجس جٌؿ١ً . هرذ جٌّٕوُ خفحؾٝ . ضف . جإل٠ؼحـ فٟ هٍَٛ جٌربلغس . جٌخـ١د جٌمض٠ٕٟٚ  (2)

  . 158ص . ٘حِش  . 5ؼ . د ش 

  .338ص . جٌطٍخ١ض فٟ هٍَٛ جٌربلغس . ؾبلي جٌذ٠ٓ جٌمض٠ٕٟٚ  (3)
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 ٔٛم جٌىٕح٠س  جٌظفكس جٌظٛسز جٌىٕحت١س 

    ٠ح ٌرىش أ٠ٓ أ٠ٓ جٌفشجس٠ح ٌرىش أٔششٚج ٌٟ و١ٍرح   
   طشـ جٌشش ٚ ذحْ جٌغِّشجس    فحكغٕٛج أٚ فكٍٛج٠ح ٌرىش 

 وٕح٠س هٓ ٔغرس  35

 وٕح٠س هٓ طفس  32 ٌمحد جٌخ١ً ٠كؿرٙح جٌغرحس  هٍٝ ِٓ ٌٛ ُٔو١ص ٚ وحْ ق١ّح  

 وٕح٠س هٓ طفس  72  ذ١ؼح ٚ ٔظذس٘ح قّشًج أهح١ٌٙحفٕٛسد٘حٔشِٟ جٌشِحـ ذأ٠ذ٠ٕح 

 وٕح٠س هٓ طفس  41     ئرج ػحلص سق١رحش جٌظذٚسهذال ِٓ و١ٍد  هٍٝ أْ ١ٌظ

 وٕح٠س هٓ ِٛطٛف  41     ئرج ٘رص س٠حـ جٌضِٙش٠شهٍٝ أْ ١ٌظ هذال ِٓ و١ٍد    

 وٕح٠س هٓ ٔغرس 41      ئرج ٚغد جٌّػحس ِٓ جٌّػ١شهٍٝ أْ ١ٌظ هذالِٓ و١ٍد    

 وٕح٠س هٓ طفس  41      هٍٝ جألغرحؼ ُِٕٙ ٚ جٌٕكٛس ٚ ٌىٕح ؿوٕح جٌمَٛ ؿوٕح    

 وٕح٠س هٓ ٔغرس  41    ط١ًٍ جٌر١غ ضمشم ذحٌزوٛسأعّن ِٓ ذكؿش  فٍٛال جٌش٠ف 

 وٕح٠س هٓ ٔغرس  43 ف١غ جٌذِٛم ذأٍ٘ٗ جٌذهظ*ٌمذ عمحن ِٓ جٌوذٜٚجدٞ جألقض 

 

 : اٌزؿ١ٍك ؾٍٝ اٌجذٚي 

ِٓ خبلي جٌؿذٚي ٔبلقق جٌذسجعس أْ جٌىٕح٠س فٟ ِمـٛهحش جٌػأس هٕظش ُِٙ فٟ ضشى١ً جٌظٛسز 

ٚ ضمش٠د جٌّشٙذ جٌوحَ جٌزٞ طٕوٗ جٌّرذم ِٓ خبلي ضخ١١ٍٗ جٌزٕٟ٘ ، ذً ٚ ٟ٘ ئٔوىحط ٌٍر١ثس 

جٌـر١و١س ٚ جالؾطّحه١س ٌٍشحهش جٌؿحٍٟ٘ ضشعخص فٟ ِخ١ٍطٗ فظٛس٘ح ضظ٠ٛشج ، ٚجه١ح ٚ دل١مح 

 . ٍِخظح ٌّح ٠ذٚس ِٓ قٌٛٗ ٚ فٟ ٔفغٗ ذـش٠مس ِٛؾضز ٚ ١ٍِثس ذحٌكشوس ٚ جٌك١حز 

ضغن وٕح٠حش ،  (9)ٚ ضٛطٍص جٌذسجعس ِٓ خبلي ئقظحء ٘زٖ جٌظٛس جٌىٕحت١س ئٌٝ قظش٘ح ػّٓ 

ٚ ٟ٘ ٔغرس ِّٙس ذحٌٕغرس . ِٓ ِؿّٛم جٌظٛس فٟ جٌّشٙذ جٌػأسٞ  ( % 28.12 )أٞ ذّح ٠وحدي 

ٌّؿّٛم ٔغد جٌظٛس ، فحٌىٕح٠س ١ٌغص وحٌطشر١ٗ ٚ جالعطوحسز فٟ قؼٛس٘ح فٟ جٌشوش جٌؿحٍٟ٘ ، 

ٚ ٟ٘ أسعخ فٟ جٌز٘ٓ ، ٚ رجش ضأغ١ش لٛٞ هٍٝ . ٌىٕٙح ضكًّ وّح ِىػفح ِٓ جٌّوحٟٔ هٍٝ لٍطٙح 

جٌّطٍمٟ ق١ع أْ وٕح٠حش جٌوشخ ال ضضجي ِكفٛسز فٟ ر٘ٓ أٞ ِطٍمٟ ٌٙح ٚ ئْ ؿحي جٌذ٘ش ، فٟٙ 

د١ش ٠جشٞ أعٍٛثٙب اٌظ١بغٟ ثبٔغ١بث١خ ٚ رزىْٛ  »ذّػحذس قىُ ، ٚ أِػحي ِٛق١س ٚ ِورشز 

        .(1) «اٌزذٛالد ثظٛسح ِزّبعىخ ثؿ١ذح ؾٓ اٌشخبٚح ٚ اٌزفىه 

 

 

 

 

  .501ص . جألعٍٛذ١س ٚ غبلغ١س جٌذٚجتش . هرذ جٌمحدس هرذ جٌؿ١ًٍ  (1)
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٠مٛي ًٍِٙٙ فٟ ٘زٖ جٌىٕح٠س ِٕـٍمح ِٓ ذ١ثطٗ ٚ ؿر١وطٗ جٌطٟ ضشحسوٗ غؼرٗ ٚ غأسٖ ٚ وحٔص جٌشف١ك 

 : ٚ جٌّإٔظ ٌٗ فٟ وً قحالضٗ 

     ثـبٌـجـىـش أ٠ــٓ أ٠ــٓ اٌــفــشاس         ٠ـبٌــجـىــش أٔـشـشٚ إٌـــــٟ وـٍـ١ـت    

 .     طـّشح اٌشـش ٚ ثــبْ اٌشــشاس        ٠بٌـجــىــش فـأغـؿـٕـٛا أٚ فـذـٍــــٛا    
(1)

    

ففٟ جٌر١ص جٌػحٟٔ وٕح٠س هٓ طفس جإلػـشجخ فٟ جألقٛجي ، ٚ هذَ جالعطمشجس ، فحٌشق١ً          

ٚ جٌؼوف جٌطٟ وحٔص ٚع١ٍس جٌوذٚ ٌٍفشجس ِٓ جٌػحتش ٌُ ضوذ ضوٕٟ ًٍِٙٙ ، فمذ ذحْ ِظ١شُ٘       

 . ٚ كٙش ، ٚ ذذج ٚجػكح فبل جٌكٍٛي ٠ف١ذُ٘ ٚ جٌشق١ً 

 : ٚ فٟ لٌٛٗ 

    ثــ١ــؼـب ٚ ٔـظذس٘ــب دـّـشاء أؾـبٌـ١ـٙـب      ٔــشِـٟ اٌـشِـبح ثـأ٠ـذ٠ـٕـب فـٕـٛسد٘ـب     
(2)

 

وٕح٠س هٓ طفس جإلوػحس ِٓ جٌمطً ، فٙزٖ جٌظٛسز ئْ أضص ئ١ٌٕح ِظّشقح ذٙح ِىشٛفح هٓ ٚؾٙٙح ٌُ 

٠ظً ئ١ٌٕح ِح أسجد جٌٛطٛي ئ١ٌٗ ِٓ ِرحٌغس ، فشذز جٌمطً ٚ ئعشجفٗ فٟ عفه جٌذِحء ؾوً جٌشِحـ 

 . ضطٍـخ قطٝ أهح١ٌٙح ، فٙزٖ جٌىػشز جٌطٟ أٚقٟ ئ١ٌٙح جٌشحهش ؾوٍص جٌظٛسز أفخُ شأٔح 

    ئْ جألعٍٛخ جٌىٕحتٟ ٠غطخذَ ٌئلذحٔس ٚ إلكٙحس جٌّوحٟٔ ذـش٠مس ِخحٌفس ؾذ٠ذز ، وّح ٠غطخذَ 

ٌٍّرحٌغس وّح شح٘ذٔح فٟ جٌّشٙذ جٌغحذك ٚ ِشح٘ذ هذ٠ذز ئعطوٍّٙح جٌشحهش إلس٘حخ جٌوذٚ ٚ جإلفظحـ 

 : هٓ ِمذسضٗ فٟ ضذ١ِشٖ ٚ جٌػأس ِٕٗ ذـش٠مس ِرحٌغ ف١ٙح ٠مٛي 

      فـ١ـغ اٌـذِـٛؼ ثـأ٘ـٍـٗ اٌـذؾــظ   ٚادٞ ا٤دــض ٌــمــذ عــمــبن ِـٓ اٌـؿـذٜ     
(3)

     

   ئْ ٘زٖ جٌظٛسز جٌىٕحت١س ف١ٙح ِٓ جٌّرحٌغس ِح ٠ٛقٟ ذحٌكذ جٌزٞ ٚطً ئ١ٌٗ جٌشحهش فٟ جٌػأس         

ذذِٛم غىٍٝ ٚ ٠طحِٝ ٚ أسجًِ قشذٗ هٍٝ أهذجتٗ      " جألقض " ٚ جإلفطخحس ذزٌه ، فمذ ئِطؤل ٚجدٞ 

 : ، ٚ ٘زج ِح ٠ىشف هٓ أدق ِوٕٝ ٌؤلٌُ جٌزٞ أرجلٗ ٌٍّػحس ، ٚ ٠مٛي  (أً٘ جٌذهظ  )

    إرا ػـبلـذ سدـ١ـجـبد اٌـظـذٚس ؾـٍـٝ أْ ٌـ١ـظ ؾـذال ِـٓ وـٍـ١ـت             
(4)

.  

   فٙزٖ جٌىٕح٠س هٓ طفس جٌمٙش ، جٌزٞ ألكّٗ ًٍِٙٙ ذحٌرىش١٠ٓ ؾوً جٌظذٚس جٌظرٛسز ضؼ١ك 

ذأطكحذٙح ٚ ضرع ف١ُٙ هذَ جٌـّأ١ٕٔس ، ٚ لذ ذٍغ قذ جٌّرحٌغس أْ ٠شؾن وً ٘زج ١ٌظ ٔل١شج ٚ هذال 

ٚ ٌوً جٌظٛسز جٌىٕحت١س جٌٛق١ذز جٌطٟ طشقص ذكؿُ جٌػأس   . ٌى١ٍد ، ٘زج ِح ذٍغٗ ًٍِٙٙ فٟ غأسٖ 

ٚ آغحسٖ هٍٝ رجتم١ٗ ٚ آغحسٖ هٍٝ طحقرٗ ًٍِٙٙ جٌزٞ ذ١ٕص ٌٕح جٌىٕح٠س هٓ هّك ضفى١شٖ ٚ ٔفغ١طٗ 

 . جٌطٟ طحسش ال ضشػٝ ئال ذحٌذِحس ٚ جإلذحدز ٌٍوذٚ 

 

  . 35ص . جٌذ٠ٛجْ  (1)

  . 72ص . ْ . َ  (2)

  . 43ص . ْ . َ  (3)

  .                 41ص . ْ . َ  (4)
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 : فً خزبم ُزا الجحث ًٌزمل الى سطذ أُن ًزبئح الجحث

الثأس فً الؼظش الدبُلً ُْ أحذ هظبُش الؼظجٍخ المجلٍخ ، ُّْ اًؼكبط للجٍئخ - 

 .الطجٍؼٍخ ّ االخزوبػٍخ الدبُلٍخ 

 هي هفِْم الثأس، ٌزضح أًَ - 

أثٍزذ الذساسخ الزطجٍمٍخ ، أُوٍخ الؼبهل الفًٌ ّ الظْرً  ّ اللغْي فً اثذاع - 

 :الذالالد 

 : العامل الفني *

 كبى الؼبهل الفًٌ ػجش رؼذد الظْس ّرٌْػِب هٌظبس الوزلمً لوشبُذح ظبُشح الثأس -

 .فً الودزوغ الدبُلً ػي لشة 

 الظْسح فً الٌظْص الثأسٌخ ، ًُ ّسٍلخ الشبػش الزؼجٍشٌخ الزً رخبطت الؼمل -

 ّالْخذاى  ّكل حْاط الوزلمً 

الزشجٍَ هي أكثش ّسبئل الزظٌْش ػٌذ هِلِل ، حٍث أضفذ ػلى الوؼبًً الحشكخ - 

 .ّالزدذد ،الزي حبكى طجٍؼخ الثأس الدبُلً الوسزوش ّ الوزدذد

ػولذ االسزؼبسح ّالكٌبٌخ فً أسلْة  هِلِل ، ػلى رشكٍل الذالالد ، ّخؼل - 

الوؼبًً رذفك ّ رزكثف فً الومطْػبد ، لزكْى أكثش دلخ ّ ردسٍذ للوْضْع، 

 .ّكبًذ سشبلزِب سجت سسْخِب فً رُي الوزلمً

 :العامل اللغوي *

 . كبًذ الجٌى الزشكٍجٍخ فً الومطْػبد الثأسٌخ هسبٌشح للوضوْى الثأسي-

حظً الزمذٌن ّالزبخٍش ، ثحضْس ثبسص ، ّلذ كبى ّخْدٍ هزوبشٍب هغ ًفسٍخ - 

 .الشبػش الثبئشح  ػلى الؼذّ 

 :العامل الصوتي *

اإلٌمبع أكثش اسزٍؼبثب للطبلبد الزؼجٍشٌخ الوزشكلخ ػي الٌفسٍخ الوزفدشح ثوخزلف - 

 .الوزٌبلضبد اإلًفؼبلٍخ للشبػش الثبئش 

 سٍطش الزكشاس الظْرً للحشف ّاللفظخ ّالدولخ فً شؼش هِلِل الثأسي ، هؼجشا -

 .ػي  هخزلف اًفؼبالد الشبػش
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 ػول الدٌبط ّالطجبق ، ػلى خلك اًسدبم ّارسبق ًغوً اسزسبغَ الوزلمً ، -

 .ّخزة اًزجبَُ ّشغل كل هذسكبرَ

  ّلذ أدد كل ُزٍ الؼْهل ، ػلى إثشاص حمٍمخ الظذق الزؼجٍشي للشبػش ػي هْلفَ 

هي الثأس ، الزي اػزجشٍ خضء هي حٍبرَ ،ّغبٌخ سؼى لزحمٍمِب ، ّطبس الثأس ًوط 

ػٍش ّػبدح ّخت ػلٍَ  آدائِب ، هبدام فشدا هي ُزا الودزوغ ، الزي طبس فٍَ الثأس 

 لٍوخ أخاللٍخ  ركسجَ الؼضح ّ رحوً كشاهزَ هي الؼبس 

فمذ لخض لٌب ُزا األًوْرج ، االًطجبػبد الزً حولِب الدبُلً إصاء ُزٍ الظبُشح ، 

 ثكل أهبًخ ّ طذق لمٍوخ الثأس فً الحٍبح الدبُلٍخ 
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 :قائمة المصادر و المراجع 

 . ، برواية ورش عه وافعالقرآن الكريم*

 3َٛص ، يٕضٛمٗ انشؼر ، يكتثح األَجٛهٕ انًصرٚح ، انماْرج ، ط أإتراْٛى  (1

 (و1965)

ػثذ انًُؼى خفاجٗ ، دار انجٛم ، تٛرٔخ : تخ .إتٍ انًؼتس ػثذ اهلل ، انثذٚغ  (2

 (و1990-1410ِ )1ط

 (و1982-1402ِ )5إتٍ خهذٌٔ،انًمذيح، دار انرائذ انؼرتٙ ، تٛرٔخ، ط (3

يذًذ ػثذ انمادر : إتٍ رشٛك انمٛرٔاَٙ ،انؼًذج فٙ يذاضٍ انشؼر ٔآداتّ، تخ (4

 1، د (و2013-1434ِ )1أدًذ ػغا ، دار انكتة انؼهًٛح ، تٛرٔخ ، ط

يفٛذ لًٛذح ، دار انكتة انؼهًٛح ، : إتٍ ػثذ رتّ االَذنطٙ ، انؼمذ انفرٚذ،تخ  (5

 .(1404ِ)1ط

 3 ، و8 إتٍ يُظٕر، نطاٌ انؼرب ، دار صادر تٛرٔخ،دط، دخ ، يجهذ  (6

يفٛذ لًٛذح ، دار انكتة :أتٕ ْالل انؼطكر٘، انصُاػتٍٛ انكتاتح ٔانشؼر،تخ (7

 (و1984-1404ِ )2انؼهًٛح ، تٛرٔخ، ط

أدًذ انٓاشًٙ،جٕاْر انثالغح فٙ ػهى انًؼاَٙ ٔ انثٛاٌ ٔانثذٚغ ، دار انكتة  (8

  ، دخ 6انؼهًٛح تٛرٔخ ، ط

 (و1979)،11أدًذ أيٍٛ، فجر اإلضالو ،دار انكتاب انؼرتٙ،تٛرٔخ،ط (9

أدًذ يذًذ ٔٚص، االَسٚاح فٙ يُظٕر انذراضاخ األضهٕتٛح ،يجذ انًؤضطح  (10

 (2005)1انجايؼٛح نهذراضاخ، ط

 3أدًذ يختار ػًر، ػهى انذالنح، يُشٕراخ ػانى انكتة، انماْرج ، ط  (11

(1992) 

أدًذ يصغفٗ انًراغٙ،ػهٕو انثالغح ٔانثٛاٌ ٔ انًؼاَٙ ٔ انثذٚغ،دار اٜفاق  (12

 (2004-1420ِ)1انؼرتٛح، انماْرج ،ط
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انجادظ اتٕ ػخًاٌ تٍ ػًرٔ تٍ تذر، انذٕٛاٌ ،تخ ٔشرح ػثذ انطالو يذًذ  (13

 (1948)ْارٌٔ ، انماْرج 

ػثذ انًُؼى خفاجٗ ، دار :انخغٛة انمسُٔٚٙ،اإلٚضاح فٙ ػهٕو انثالغح ، تخ (14

 5،دخ،د3انجٛم ،تٛرٔخ ،ط

ضانى شًص انذٍٚ، :انشٛخ يصغفٗ انؼالُٚٛٙ،جايغ انذرٔش انؼرتٛح ، تخ (15

 (و2004-1420ِ)انًكتثح انؼصرٚح ،تٛرٔخ،دط 

ػثذ انذًٛذ ُْذأ٘ ، دار :انًثرد أتٕ انؼثاش ،انكايم فٙ انهغح ٔاألدب، تخ (16

 2د (و2003-1424ِ)،1انكتة انؼهًٛح، تٛرٔخ،ط

جالل انذٍٚ انمسُٔٚٙ ، انتهخٛص فٙ ػهٕو انثالغح ،ظثغّ ٔشردّ ػثذ  (17

 انردًٍ انثرتٕلٙ،دار انكتاب انؼرتٙ ،تٛرٔخ،دخ

دُٗ َصر انذتٙ،يظاْر انمٕج فٙ انشؼر انجاْهٙ، دار انكتة انؼهًٛح ،  (18

 .(و2007-1428ِ)1تٛرٔخ ، ط

زكرٚاء ػثذ انردًٍ صٛاو،دراضاخ فٙ انشؼر انجاْهٙ ٔ االضاليٙ،دٕٚاٌ  (19

 (و1984)انًغثٕػاخ انجايؼٛح ، دط،انجسائر،

ضذر ضهًٛاٌ انؼٛطٗ ، يذخم إنٗ ػهى االضهٕتٛح ٔانثالغح انؼرتٛح،دار انثذاٚح  (20

 .(و2011-1432ِ)1ػًاٌ ،ط

 24شٕلٙ ضٛف تارٚخ االدب انؼرتٙ ، دار انًؼارف ، انماْرج ، ط (21

(2004(ّ. 

 2،د(و1963)صفاء خهٕصٙ ،فٍ انتمغٛغ ٔانمافٛح ،دار انًؼارف ،تغذاد،دط (22

صالح فضم،ػهى االضهٕتٛح يثادؤِ ٔإجراءآتّ،دار انشرٔق ، تٛرٔخ  (23

 (و2008)

عانة يذًذ اضًاػٛم،يمذيح نذراضح ػهى انذالنح ،فٙ ضٕء انتغثٛك انمرآَٙ  (24

 فٙ انُص انشؼر٘،دار كُٕز انًؼرفح انؼهًٛح،ػًاٌ،دط،دخ
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ػثذ انجهٛم يرتاض،انهغح ٔانتٕاصم التراتاخ نطاَٛح نهتٕاصهٍٛ انشفٓٙ      (25

 (و 2003)ٔ انكتاتٙ،دار ْٕيح ، انجسائر،دط

ػثذ انطالو ْارٌٔ ، األضانٛة اإلَشائثح فٙ انُذٕ،يكتثح انخاَكٙ ، انماْرج ،  (26

  (و2011-1421ِ)5ط

-1405ِ)ػثذ انؼسٚس ػتٛك،ػهى انثذٚغ، دار انُٓضح انؼرتٛح ، تٛرٔخ،دط  (27

 (و1985

 .ػثذ انؼسٚس ػتٛك ، ػهى انًؼاَٙ،دار انُٓضح انؼرتٛح ، تٛرٔخ،دط،دخ (28

ػثذ انؼسٚس َثٕ٘ ، دراضاخ فٙ األدب انجاْهٙ ،يؤضطحانًختار نهُشر ٔ  (29

 .(و2004-1425)3انتٕزٚغ، انماْرج ،ط

ػثذ انمادر انمظ،االتجاِ انٕجذاَٙ فٙ انشؼر انؼرتٙ انًؼاصر،دار انُٓضح  (30

 (.1981 )2انؼرتٛح ، ط

ػثذ انمادر ػثذ انجهٛم ، االضهٕتٛح ٔحالحٛح انذٔائر انثالغٛح،دارانصفاء ،  (31

 .(و2002)1ط

،دار (يٕضٛمٗ انشؼر انؼرتٙ)ػثذ انمادر ػثذ انجهٛم،ُْذضح انًماعغ انصٕتٛح  (32

 (و2010-1420ِ)1صفاء نهُشر ٔ انتٕزٚغ ، ػًاٌ،ط

يٛطر ػماد ٔيصغفٗ شٛخ : ػثذ انماْر انجرجاَٙ،أضرار انثالغح،اػتُٗ تّ (33

 .(و2013-1434ِ)1يصغفٗ ،يؤضطح انرضانح َاشرٌٔ،تٛرٔخ،ط

يذًذ انتَٕجٙ،دار : ػثذ انماْر انجرجاَٙ،دالئم اإلػجاز،شرح ٔتذمٛك (34

 .(و1999)3انكتاب انؼرتٙ، تٛرٔخ،ط

ػهٙ انثغم ، انصٕرج فٙ انشؼر انؼرتٙ دتٗ آخر انمرٌ انخاَٙ انٓجر٘ ،  (35

 (و1981)دار األَذنص ، تٛرٔخ ، دط 

لضاٚاِ ٔ أغراضّ ٔأػاليّ )غاز٘ عهًٛاخ ٔػرفاٌ األشمر،االدب انجاْهٙ  (36

 (و2002-1422ِ)1، دار انفكر ، ديشك ،ط(ٔفَُّٕ
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يذًذ اتٕ ػهٙ ،صٕرج انؼاداخ ٔ انتمانٛذ ٔ انمٛى فٙ كتة األيخال انؼرتٛح،  (37

 (.2001 )2شركح انًغثٕػاخ نهتٕزٚغ ، تٛرٔخ ، ط

يذًذ صاتر ػثٛذ ،انمصٛذج انؼرتٛح انذذٚخح تٍٛ انثُٛح انذالنٛح ٔانثُٛح  (38

 .(و2001)اإلٚماػٛح،  يُشٕراخ اتذاد انكتاب انؼرب،ديشك 

يذًذ فؤاد ػثذ انثالٙ ، دار :يطهى تٍ انذجاد ، انصذٛخ انًختصر،تخ  (39

 3إدٛاء انتراث انؼرتٙ ، تٛرٔخ ،دط ،دخ ، د

 (1983)3يصغفٗ َاصف، انصٕرج األدتٛح،داردار األَذنص ، تٛرٔخ ، ط (40

 ( 1974)يؼجى انًصغهذاخ األدب، يجذ٘ ْٔثح ،يكتثح نثُاٌ ، تٛرٔخ  (41

 يٓهٓم تٍ رتٛؼح، دٕٚاٌ يٓهٓم ،عالل درب ، انذار انؼانًٛح ،دط،دخ (42

ٕٚضف أتٕ انؼذٔش ، اإلضتؼارج فٙ انُمذ األدتٙ انذذٚج األتؼاد انًؼرفٛح  (43

 ، دخ1ٔانجًانٛح ، األْهٛح نهُشر ٔانتٕزٚغ ، ػًاٌ ،ط

 :المجالت و الدوريات 

جٕدخ فخر انذٍٚ ،فٙ نغح انشؼر ٔ انثذج ػٍ انشؼرٚح ،يجهح َسٖٔ انؼذد  (1

12،(26/06/2009) 

ضؼٕد أدًذ َٕٚص انخفاجٗ ،أحر اإلٚماع فٙ شؼر غرتٙ انذاد،يجهح أتذاث  (2

 (.2013 )3 انؼذد12كهٛح انترتٛح االضاضٛح ، جايؼح انًٕصم ، انًجهذ

 

 

 



 ملخص : هذه المذكرة دراسة تطبيقية حول شعر مهلهل بن ربيعة الثأري ، تمحورت في ثالث فصول ، 

ساهمة في كان االول في البحث عن االهم الصور الفنية من تشبيه واستعارة وكناية و ما لجماليتها من م

تقديم والتأخير و لوبية كالتشكيل الداللة الثأرية ، وكان الفصل الثاني يبحث في اهم الظواهر اللغوية االس

توضيح داللة  األسلوبي فيالحذف وعالقتها بنفسية الشاعر الثائر ، و الفصل الثالث حول ما أداه االيقاع 

تهالثأر   ، وكان البحث مثال يبرز ما لهذه الظاهرة نن قيمة في حياة الجاهلي وكيف عمل على حماي  

 الكلمات المفتاحية : الشعر- الشعر الجاهلي – الثأر – شعر مهلهل بن ربيعة

Résumé : 

Cetteétude de rechercheappliquée à la vengeance de poem pour le poète ignorant" mohalhil ben 

Rabia " , et le suivi et recensement des phénomènes les plus importants de style au cours des trois 

axes , la première étude technique de l'image de la scène de la poésiedans la vengeance et à la 

métaphore et de la métaphore et comparaison de l'esthétique , et la secondesur la langue de la 

poésie et de la contribution linguistiquedans la formation des connotations , telsque les retards 

d'introduction et les suppressions , tandisque le troisièmeétait à l'étude du rythmepoétiquedans les 

pièces de la vengeance, et nous avons vu comment ilétait en ligne avec les significations qui 

sontvenus par le poèterebelle , a étéuneétude des piècesestjuste un exemple de l'Encyclopédie de 

cepoétiqueancienne qui a effectué les principes de l'actionhumaine pour protéger les ignorants 

Mots clés: poem :-   Pré-islamiquePoésie - Revenge – poem bin Rabiamohalhil 
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