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احليوان يف احساس الشاعر اجلاهلي
بٌّذسط بٌّغةػذ
 ػحذ بٌشظةٍٟةء ػ١ظ
دبت٢د ب١ٍ و- جةِؼد بٌحصشخ
ٍُِخّص بٌحذث
تناالًا بحث ااا ة بيااح اااِ ئاعاالل بحلاالال بحااالىيِ ِاالح ٌْب حْ اوِ ًًالااْو ف ايثااْد ِ ا
ّاذُ حا

بحيأمل اِ ِ ض بحنصٌص بحل لّح ب بحللال بحالىيِ ةقْق بحمالاظح اِ بح ْاٌب ًقا

مال بكالٍ ف مال

ًبض لً اِ ت ثْله اد ئاعليو ِلح ٌْب مال ًت ثْاله ااد ئاعليالح بح ْاٌب

اِ ا ّثو ااد بح الل ًبحنلقاح بفحْ اْد ًا ّثاو ااد بحاي ي بحايُ ّالٍ اْاو م الة ً مٌضاٌاًْل االًا
بحللال ب ٌّظف م لنل بحي ي حي حح بحلمزّح ايَ م لن لتو بحلخصاْح مال ا ال حثْا ااِ ا ّثاو ااد
بحثٌ ًبحثقل ًبحٌالْْد ًبحلن لٍ اِ ا ّثو اد بحاي ي ف ًىذايب ًتا حُ بحلالال بحاالىيِ ملىاف
. بإلاعلل ًةقْق بحنظل بحَ بح ٌْب بحيُ ّ ْش م و ًّالزمو اِ ايو ًتلالحو
Abstract
This paper studies the pre-Islamic poet's feeling of animal as domestic and
wild. After meditation in some poetic texts , it has become clear that the
pre- Islamic poet was keen in his observation of animal. We saw that very
evident in his expression about his feeling of animal one time and another
time about the feelings of the animal of itself as in his account about horse
and camel as two domestic animals. In his expressive example of the wolf,
the poet finds this animal as an objective correlative.
The pre- Islamic poet Tried to use the sufferings of the wolf as a
reference to his personal suffering.
A clear example of that is what the pre- Islamic poet, Labeed, said
about OX and cow as two wild animals and shanfra in his account of wolf as well
. Thus , we saw the pre- Islamic poet sensitive and strong – sighted to the
animal with which the poet lived and accompanied in his stay and travel.
) ٔ79 (
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بٌّمذِــــد :
بح م هلل مل ّنثغِ ب ّ م ًصيَ بهلل ايَ ياٌحو ًاثْثاو م ما ًاياَ بىال ِْياو بحقال
بحمقّْ ف بمل ِ :
اااا مااد بحيذاالّي ب حيااِ حإلنعاال ب ت يااو يااْ بً ايااَ اال اِء ِماال بًةف اْااو مااد ميذااح
ب اعلل ًبحي ذْل ًبحي ثْل ثي ةاله بحَ بحي ِل ِخيقو – تل ًاال – ًِا ّع صان و حْذاٌ

حا ًياْيحً

حالاياالبب ِ ظااْي اواايو ًبحي لّااف ِن مااو ً ااذلىل ًِ .اايح ّلقااَ ِلحمنزحااح بحلاْ ااح ًّناالا االب
بحعْلة ايَ تمْع بحمخيٌقلح.
ًممل

ّخ َ ايَ بحثلاا بحميأمل اِ بحل ل بحالىيِ ب ىنال ِ اض بحٌموالح ب نعالنْح

بحمُي ّل ِاث ض بحخصالا ب ياالمْح نيقلىال مث ثٌثاح ااِ بِْالح ِال ااِ قصال
بحٌْم ب ّلْلًب بحْيل ًّي لًب ِيل ف ً ياد ِا ماد ب

ال

ثْال ًتا ّل ِلحثالاثْد

بحْيال ًبحياي ْل ِيال ماد ِالل بحٌاالء حيايب

بحيلبث بحالىيِ بحغنِ ِلح طلء ب نعلنِ .
اااالء ىاايب بحث ااا ت لّ ال ًتااي ْلًب ِااعاالل ب نعاال بحااالىيِ ِلحطثْ ااح بح ْااح اااد طلّااق
بحيأمل اِ ِ ض بحنصٌص بحل لّح بحيِ تلتي اْيل بحللال بحالىيِ باعليو بحملىاف ِ ٌْبناوِ بحْ اوِ
ًًالْو م لً  ً .ل بىيملمو ِلحنلقح ًبح لل ًبحاي ي ًيْلىال بىيملماًل مي ٌظاًل ًت ثْاله ت ثْالًب ةقْقاًل
ً مْنلً الص اْو ايَ بيياالء مٌبطد بحاملا اِ ب ْل و بحيِ ىِ م و اِ اياو ًتلالحاو ًحيال ايْاو
اق بحم ل ل بحم غ اٌا اناو ىايه ب ّالم  .ا ثال ااد ئاعلياو ِلحنلقاح ًبح الل ًاالّب ِ واييمل ايْاو
نيمل يثي م ل و ً لّذل اْلتو ً ل

ِ ب ّ ثّل اد باعليو ِيمل ف ًحذد بح ااي ت ثْاله ااد

باعليااو ِلحااي ي ااال ب لنااذ بحنلقااح ًبح االل م ااو ًّلبىماال ضاالً

مااد ض الً بح اْلتااو اماال ياال

باعليو بحملىف ًت ثْاله بحا قْق ب ماْد اناو ِلحاي ي حا بح ْاٌب بحٌالاِ بحم يالل ِال ًمال يال
بطنلل بح ّا انو ًبيياالء م لنِ بحخْل ًبحاملا اِ ىيب بح ٌْب ؟ ىيب مل يٌب ّاْاي اناو ىايب
بحث ا بحصغْل اِ ص لتو بحقيْيح بحقلةمح .

أٚال ً  -بإلدغةط جةٌٕةلد:
بييأثل بح ٌْب ٌِت ب بحللال بحالىيِ ًت ث انو ثْلبً اِ

له اٌقف ايَ مظيله

بحخل تِ ميأمالً ِ ّع كيْقيو ًبص لً ئّله ًص لً ةقْقلً ً ّذلة اِ ًص و ّغلة صغْل ً ً
( ٓ) ٔ8

ثْل ً ايَ
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ّ صْيل ًّ ىل ا ب ً.ح ل نظل ً ًبا ً اِ مل قْل اِ ًصف بحنلقح ـ مثالًـ ًبحي صْل اِ كِيقْيِيل
ًكُيِقُيل ت حنل ايَ مل ّعي ق بحنظل ًب ايثل ًبحيأمل ِ ال ي صنع بهلل ـ يث لنو ًت لحَ ـ ايَ ئ ب
الغ مد ًص يل بحخل تِ بنيقل حْصٌ بحمٌبقف بحن عْح ًبحٌت بنْح بحميمح ِيل مد كٌب ًتزف
ًانْد ًىٌٍ ًيْل ح ممل ّيصل ِ لحميل بح بكيِ ًبحٌت بنًِّ .عيٌُ اِ ح بحنلقح ًيْل بحنلقح
ايَ ّلمل ل مل ّقع ايْو ِصله مد اٌْب ِْئيو اأحْ و ًًالْو يٌبء اِ بحي ثْل ًامق بحيصٌّل.
الط ح ًتذلف اد ت لال بحللال ِأ ْل و بحمالزمح

ًاِ لًّ ّني بحي ثْل اد ص ق ئاعلل ًالب

حو اِ ايو ًتلالحو  .بمل بحنلقح اال ّقل اوٌ ىل بحٌت بنِ اد اوٌ ىل بحمذلنِ ان بحللال
بحالىيِ ًق باييذ بحمعلاح بح لّوح مد بىيملمو ًِيغذ أًبً ّذلة ّمن يل اق بحق بيح ايطلحمل
قعي ِيل بحللال ًاثّل اد اظْي تأثْلىل اِ اْلتو ايَ بح ّ كل الحميل بح بكيِ ًّيلتي مل اْو
مد يلب اِ ةقح ًتل ْز ًامق ً.حي ّ ف ْئأً مد اٌبط يل ب ًاثل انو اِ

له .ا ِ بحي ثْل

اد ذٌبىل ّقٌا بحمثقي بح ث ُ(ٔ) .
ر أسدٍُـــٙة جًٍٍ ١
ئرب ِــة لُّــْـ ُ
ذ ٌٙة ٚظٟٕ١
زمٛي ئرب ِة دس ْأ ُ
بُوً بٌذ٘ــــــش دَـــً ٚبسزـذةيٌ
ًاِ تزايل ّقٌا بحمييمس(ٕ) :
ع ٠ط١ش فإبد٘ة
ٚزىةد ِٓ جض ٍ
ًّص يل طلاح ِلح
ًتلل

زأ ُّٖٚآ٘د بٌشجً بٌذضِ ٠
ٓ
أ٘زب دٕ٠ـــٗ بجذبً ٚدٕ٠ــٟ
أِة ُ٠حم ٟػٍِٚ َّٟة ٠مٟٕ١
ئْ صةح ُِىةء بٌعذِ ٝسٕ ّىظُ

ًبحي لء اْقٌا(ٖ) :

وّشدبخ صخشٍ ِٓ صف١خٍ ِصّّ ِذ
ٚأسٚعَ ٔحّةض أخزّ ٍٍٍُِّ
بحنلقح صلاثيل اِ ثْل مد اٌبط و اي لح ح لاو ًت ز ح زنو ًتيثلةا بحمللال م و

ً أنيل تص

اد اييٍ ًًاٍِ حمل ّالُ ايَ صلاثيل ( الحملل ح بحٌت بنْح حمل ّقع ايْو ًبض ح

اِ بحصٌ بحيِ ق َميل حنل بحل لبء فا ن مل

ل بملؤ بحقْس ِلحمٌح تصٌ بِيو قل مح حي تيق ْئأّ

مد بحط لم ملل ح ئّله اِ مصلِو )(ٗ)  .قلا(٘) :
ص زظًُّ ِمٍذبذٍ
ػٍُ ٝلٍُ ٍ
ًّ ّ اِ بفالَ

بصِسِ ّٓٙة ٠ؼذفَْٓ ػٛدب

ىٌٍ قيٌصو ِ ض ىٌبه تن لب امد ّن لب ًّقص بحيُ ّقصا ت الب بقٌبمالً

ًاْلضلً ًتلًٍ ـ عْ ىل ـ ِملء ىٌ ه ِد ايِ(: )ٙ
زجةٔف ػٓ جً بٌ١ـّةِد ٔةلسٟ
( ٔ) ٔ8

ِٚة لصـــذذ ِٓ أٍ٘ٙـــة ٌغٛبئىة
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لٍٛص ٟفىةْ بٌششت ِٕٙة جّةئىة

بٌّّــر جألٛب ٍَ فؼةفر د١ةظُٙ
ًّموِ بحللال ّليي حنلقيو مللى ثْال مخيي اح
ا ّا ّ ا ايَ ملبقثح

ّيعاع بحمقالم ح صالىل ىنال ف ًااِ الٍ

ّ حييب بح ْاٌب بحايُ ح او ااِ اياو ًتلالحاو ً ناس بحقالل مناو اياَ ال

الا ًّ .ذلف اد تال ل اْح مع بن ل تو ً اليْعو ًق ّياي ي بحلا ٌ اْناٌل بحلالال ااد نلقياو
اِ اْل ٍ ثْال ٍ ًّعيليال ااِ بحي ثْال ًّطغاَ اياَ ّصاثي بحي ثْال ةب ً اياَ الحا ٍح ًت بنْا ٍح ًباا
تص ق ايَ ل مد بحللال ًنلقياو ( اياِ مثياو

تذالة تنيياِ ِيال ظيماح بحلاْال ئحاَ بحمما ًح اياَ

ّنذلف انيل بحول ًتث ة مد ن عيل بحميلاي )(: )7
فىأٔٙة ٌُ زٍكَ عسد بشٙشٍ

ظشبً ئرب ٚظؼر ئٌ١ه جالٌٙة

( )8

ً ل مد بحطثْ ِ ب ّنلأ ىيب بحي لطف ِْد بح لِِ ًنلقيو ايثل بح ثْل ح ييل ت اٌة ااِ
صااٌحيل بحق ّمااح ئحااَ تاايً ِ ْا تيصاال ِاالحمٌقف بحق يااِ منياال اااِ ياالحح بحنثااِ بح لِااِ

()9

صاالحي

( ايْو بحعالم ) ً مل تث و مد تليْخ ىيه بحمع ح بحق يْح ًتأ ْ ىل الة ا الٍ انْاف ااد بحيخياِ ااد
ىيب ب ايثل بح ّنِ ب ل بح قلل بحل ّ بحيُ نزا ِعثثيل اِ قٌم صلحي ًمد ثال

حا مال نالبه ااِ

ِ ض م يق بتيي اِ بحنلقح ب الّمٌب ِي بحث ْل (ٓٔ) ً ٌِيل ًمثييال بحعال ثح(ٔٔ) ًبحٌصاْيح
بحثيْح(ٖٔ) ايُيل ملٌِ طح

(ٕٔ)

 .بمال

ّي لضٌ حيل ِلِء ًتثقَ ىذيب ئحَ ب تمٌح ثاي مال اُالب ااد بح ياف

ِيل ةً يل ل بح ٌْبنلح بحيُ ل م لًالً ان ىي ل ح ق ّا ل بحللال بحاالىيِ ّنظال ئحْيال ىايب
بحنظل بحمي لطف ًّقف منيل ىيب بحمٌقف بإلنعلنِ بحيُ ّصل ا ( ايمو كطلبح ن عيل ًت يماو حيمٌميال ب
ّخيع ايْيل مد ن عو اْا ييل بح مللال ئنعلنْح )(ٗٔ) ًّوْق بحمقلم حيي صْل اِ ىيب بحثلل .

ثةٔ١ة:بالدغةط جةٌفشط:
ً ّقل بح لل اوٌ بً اِ ًت ب بحللال بحالىيِ اد اوٌ بحنلقاح اياٌ بٓكال ياي حاو
حٌالح ا ّ اصّل اْيل بح ّا ًنٌّف بفحٌب ًةقّق بحياعْ ايَ تخلحو يلملً مالىلبً ّقاْس بفِ الة
ًّ ة بحمٌبقف ًّصثغ بفحٌب ( ًّايىي بحلالال بحاالىيِ ال مايىي ااِ ت صاْل صاٌ تو ًّظيال
ةب ملً اِ ذل مثلحِ أنو بحنمٌ ج بحيُ كيقذ بحخْل ايَ مثلحو )(٘ٔ) ( ً لنٌب ّ لصاٌ اياَ ئِالبز
بحصٌ

بحذلميح بح قْقح حييب بح ٌْب حْظيلًب اظماح ال تاو ً ا االتييي ئحْاو ف ًحاي ّق اٌب انا ىايه

بفًصلب بحخلصح ًبنمال االًحٌب ب ّصا ٌّ ًب حنال بحاٌبناي بح بكيْاح حيايب بح ْاٌب فنيال لناذ ًثْقاح
( ٕ) ٔ8
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بحصيح ِلح لتح بحيِ ّلّ ًنيل منو…)( . )ٔٙايَ ئ ب ثل ًِيغ مثيغ بحلتلا ت ل ًقلّياو ٌقلّاح ن عاو
ً لبميو ملىٌنح ِذلبميو ً أنو ًبا مد بحقٌم حو مل حيقٌم ًايْو مل ايْيي ّ .قٌا:
()ٔ1

جٕ ٟػةِــش بْ بٌخ١ـــٛي ٚلة٠د

ألٔفغــىُ ٚبٌّٛذ ٚلرٌّ ِإجًَُّ

ِس ٝزىشِ٘ٛة ٠ىشَ بٌّشء ٔفغٗ

ٚوً بِشؤ ِٓ ل ِٗٛد١ث ٕ٠ضيُ

بمل تملا مظيله ا ْو ايناح ح اْد بحنالظل ًَيْالل حبحثالل اياَ ّذالة بحثصال ّثثاذ انا ه ً ّ ْا اناو
طلاح اْد حمل حو مد ي ل ّعيايي بفنظل ًّعيمْل بحقيٌل ّقٌا بملؤ بحقْس اِ تملا اليو :
ٚسدٕة ٠ىةد بٌطشف ٠مصش دٗٔٚ

ِسِ ٝة زشقّ بٌؼ ٓ١ف ٗ١زغفًِّ

فحـةذ ػٍ١ـٗ عشجـــٗ ٌٚجةِــــٗ

()ٔ8

ٚجةذ جؼ ٟٕ١لةئّةً غ١ش ِشعًِ

ً أنو ّنزف اد م نَ ئيالمِ ّإ ص ق ةاٌٍ بحللال اِ مل ّلبه اِ اليو ًّإّ ئطلحح
كيْقيو ايطلحمل تلءح ةاٌٍ بحقل بحذالّي ئحاَ بحنظال ااِ ِا ّع كيقاح بح ْاٌب
بحنظل ًبحيأمل اِ ِ ّع ِ
ًاْمل تلء مد حا بحيأمال ااِ تملحيال بحخال تِ قصا بح ظاح ًب ايثال .قالا ياث لنو ًت الحَ ب البً
بحخْل ًبحثغلا ًبح مْلًَ ( :حَذُيْ اِْيَل تَمَلال اِْدَ تُلِّ ٌُ َ ًَاِْدَ تَعْ َلاٌُ َ )(ً . )ٔ9ىيب يل مذنٌ ماد
يلب بحاملا اِ بف ْلء ّخي و بحللال ايَ اليو حْ ا ِيح ايَ امْق ئاعلل ِو ً .ىذايب ُّايّاِ
بإلاعلل ِلح ٌْب م النِ حيامالا مغ اٌاٍ انيال ًىاِ ااِ االل بمالؤ بحقاْس اياٌ ااِ بحمظيال ًئِا بف ااِ

َ حيامالا ّعايذمل اْاو ئاالِاو
بحخيْقح ًتملا ّقصال بفِصال ًّأيال بفحثالل اياَ ّاا بحنالظل ئحْاو م نا ً
ًايٌنو اِ يْله مد بف ْلء اْصلب بحطلب انو ئحْيل .بمل بحمالزمح حو ايثياغ اا بحواد ِاو ااد ب
ُّليل ًُّيمل ًّثييا غْله مد بح ٌْب ً.اِ اٌمح بحٌيَ ًتيثح بحقيلا ًبنيمال بح ال ل بحثطال ااِ
مقل اااح بفاا بء ّنعااَ ب ّ نااٌ ايااَ اْااق ة ِااو ًّااي ف اقْقااح ملاالاله ًااالءً حصااثله ًثثلتااو اْقااٌا
انيل ب لبً اليو ًىٌ اِ ضن ىيب بحمٌقف ًنل ثلً انو اِ بحي ثْل اد اٌبط و ًكيالح ن عو :
(ٕٓ)

فةصٚسّ ِٓ ٚلـــــغ بٌمــــٕة جٍحــــــةٔٗ

ٚشىة بٌ ٟجؼحشخٍ ٚزذّذُِ

ٌ ٛوةْ ٠ذسِ ٞة بٌّــذةٚسخ بشسىٝ

ٌٚىةْ ٌ ٛػٍُ بٌىالَ ِىٍّٟ

( ًىنل ّخيع ايْو ص ح مد بِلز بحص لح بإلنعلنْح ىِ صا ح ( بحثذالء ) ًن اس مال ّقاٌم ِْنيمال ماد
مٌة ًتلباي ف ًتلاي ن س انيل ايعع بتو ً بح تاٌبةه ًّم اِ تا ب بح اماح ِْنيمال بً ّذالة ثاي
ّقف تلتملنلً ِْننل ًِْنو )(ٕٔ) .

( ٖ) ٔ8
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ثةٌثةً :بإلدغةط جةٌذٛ١بْ بٌٛدش( ٟبٌثٛس ٚبٌذّةس ٚبٌحمشخ ٚبٌزئث) -:
ٔ -بإلدغةط جةٌثٛس ٚبٌذّةس ٚبٌحمشخ -:
ًحي ّقيصل ىيب بحيصٌّل بحن عِ ًبحٌت بنِ ايَ اٌْبنو بفحْف ًاا ه ِال تاالًز حا ئحاَ بح ْاٌب
بحٌالااِ اا كل الحمااو بحا بكيِ ًتأماال اْلتااو بحخلصااح اصااٌ ةقاال ق بن ل تااو ًاٌبط ااو ًا ّثاال اااد
امْق ئاعليلتو ًىٌبتعو ًّيايَ ح ًبض لً اِ مٌبقف ثْال حيثاٌ بحٌالاِ ًبح مال بحٌالاِ
ً نثله مد تيح ًبحصلبف بحيُ ّلي ِْنيل ًِْد الل بحصال ماد تياح كالٍ ً .مثيمال ةقاق بحلالال
بحنظاال ًبحيأماال اااِ بحمظياال بحخاال تِ ح ٌْبنااو بفحْااف ىاالىٌ ّ ا قق بحنظاال ًّيأماال مظياال بح ْااٌب
بحٌالِ اْليي حو صٌ ًب ِ ّ اح مخيي اح مي ل اح ًيال نح اصاٌ ه قثال بحم ل اح ًًصا و ااِ بثنل يال
ًاْمل صٌّ حي ٌْب بحٌالِ صٌّ بحثٌ بحٌالاِ مال هُ اْلنالً اثا ب حينالظل بِاْض بحياٌ

الحثٌل

بحْملنِ بً بحذٌ ي بحموِء بي ع بحٌتو أ ِو ةّثلتلً ف مٌ َ بحقٌب ي أ ب ن تلً(ٕٕ) ِأ لاو :
ٌٗ جذدٌ عٛدٌ وأْ بسٔذجةً

جأوشػٗ ٚجةٌزسبػ ٓ١عٕذطُ

(ٖٕ)

(ٕٗ) ًًصف ِلّق ًتيو ًيٌبة اْنْو .

ًحي ّغ ل قلنو اٌص و ِلحصالِح ًبحعٌبة ًبحطٌا ًبح
قلا بحمثقي :
(ٕ٘)
ِٓ زذر سٚقٍ عىَث بٌّزَٚدِ
وأّٔة ٕ٠ظــش فـــ ٟجشلـــغٍ

ًًصف ب الَ بن و ب اطس ًًقف ِلل ّصف القو ً ّيو ً تيْو ًب نْو ً.مال ب ثال مال
ًصف بحل لبء ثْلبنيي ِلحوامٌ ًبحااٌف ًبحنلالا ًبحياٌتس ًبحايال ًبإلاعالل ِالحخطل ً اأنيي
ّصٌ ً ِيح ااد ّلاح انال

يالم ِال ف

ّيال حيملاي صاغْل ً

ثْال ب اصالىل ِأملناح

َ اااق ئاعليااو مااد بحيصااٌّل
بح ناال بحااٌبق ِ اااِ بحي ثْاال اااد مظاالىل بح ْاال بحمخيي ااح .ايااَ ب ب ًا ا ّ
بحخل تِ بح قْق بح ّذلف اد مذنٌنلح اٌْبنو بحٌالِ اصٌّ يُيمْيو ًيْلتو ايَ بنثله مل ا ال
حثْ اِ بحي ثْل اد يَْْال بح مال بحٌالاِ ( ايماس ِااعالل بح نال بفصاْل باماق ملالال بحان س ً ك لىال اصاٌّ
يْلتو بحقلتيح ًالصو بح اْي ايَ بنلثو يْل ً ِيغذ ب ّطْق ؤّح ل كال ياٌبه الصالً ةااع ِاو
ئحَ ب ّن ِ بً ةه بحصغل كلْح ب تغيثو اْد تلي ثي بحيمس حو بح ي ِ

ح )( . )ٕٙقلا(: )ٕ7

أرٌه بَ ػشبلـــ ٌٟشس١ــٌُ

بسّْ ػٍٔ ٝذةئص وةٌّمةٌٟ

ٔف ٝجذشةٔٙة ججّةد لٍّٛ

خٍ١ط ِة ٠الَ ػٍ ٝبٌضجـــةيِ

( ٗ) ٔ8

لسنت 3102

مجلت آداب البصرة  /العدد ( ) 65

ًّصٌّ حثْ اْمل ّصٌّ مد كٌبطل ىيب بح ٌْب بحلَثِق ًمل ّ ً اِ ةبكيو مد بن ل حٍ يْال ً اياَ
بنثله اْقٌا:
أٍُِّ ٚغٍ ٚعَمَر ألدمثَ الدٗ

طشد بٌفذٛي ٚظشجٙة ٚوذبِٙة

٠ؼٍ ٛجٙة دُذت بألوةَ ِغجّخٌ

لذ سبجـــٗ ػص١ةٔٙة ٚٚدةِــٙة

جأدـــضخ بٌثٍحٛذ ٠شجأ فٛلٙة

لُ ْفش بٌّــشبلث خٛفٙة آسبِــــٙة

()ٕ8

ب ب بحمٌقف ّيأزم ًّث ً ب ثل ضنذًل انا مل ّيااأ بحلا لبء بحاَ تصاٌّل اٌبطاف بفمٌماح
ًمل ّيثع ح ماد اماق بإلاعالل ًبحصاثل اياَ مخالطل بح ْال بحميلصا حيايه ب م بحثذياَ ااِ ال
اْد ًمذل  .اذل بح كٌا بحَ الحي بحثقل بحٌالْح ًمل ح ّي ِيال ماد كطاي ا ّ مالًّف ّمثال مٌق اًل
ًت بنْلً مإثلبً ان بحللال بحالىيِ ًاِ ىيب ّقٌا حثْ مصٌ بً الحح ِقل ٍ ًالْح ثذيَ(: )ٕ9
خكككزٌر ٘ٚةد٠كككد بٌصكككٛبس لٛبِٙكككة
بفسٍككككككككككه أَ ٚدشكككككككككك١دً ِغككككككككككحٛػد
ػككشض بٌشككمةئك طٛفٙككة ٚج ةِٙككة
خٕغككككةء ظكككك١ؼر بٌ ش٠ككككش فٍككككُ زككككشَ
غكككحظ وٛبعكككث ال ّ٠كككُّٓ طؼةِٙككككة
ٌّؼفكككككككككشٍ لٙكككككككككذٍ زٕكككككككككةصع شكككككككككٍٖٛ
بْ بٌّٕة٠ككككككة ال زطكككككك ١عككككككٙةِٙة
صكككككككةدفٓ ِٕٙكككككككة غكككككككشخً فأصكككككككحٕٙة
٠كككش ٞٚبٌخّةئكككً دبئّك ك ًة زغكككجةِٙة
جةزكككككر ٚبعكككككحً ٚبوكككككف ِكككككٓ دّ٠ككك كدٍ
فككككٍ١ٌ ٟكككدٍ وفككككش بٌٕجكككك َٛغّةِٙككككة
٠ؼٍككككككك ٛطش٠مككككككككد ِسٕٙككككككككة ِسككككككككٛبزشبً
جؼجكككككٛت بٔمكككككةءٍ ١ّ٠كككككً ٘١ةِٙكككككة
ال لةٌصككككككك ًة ِسٕحككككككككزبً
زجسككككككككةف بصكككككك ك ً
جىكككشذ زكككضي ػكككٓ بٌثكككش ٜبصالِٙكككة
ٚزعككٟء فككٚ ٟجككٗ بٌظككالَ ٚبعككفشذ
عحؼةً زإِةً وةِالً أ٠ةِٙــــــــــــــــة
ػٍٙر زشدد فٙٔ ٟــــــــــــــةء صؼةئذٍ
ًحي ت لغ ب م مد بحث ا اد ًح ىل ايَ ت ىميل الل بحصل ًقثل ح ّ ىميل مطل ا ّ
ّياإىل بحَ تٌب ال ايوطل حي الف اد ن عيل ًت ً م ل ح انْ حً ِْنيل ًِْد بحذالل
دسككككك ٝبرب ٠اغكككككر ٚبعكككككذك دككككككةٌ ٍ
ك
فسٛجغككككككككر س ّص بالٔكككككككك١ظ فشبػٙككككككككة
ف ككككذذ وككككال بٌفككككشج ٓ١زذغككككث بٔككككٗ
دسككككك ٝبرب ٠كككككاظ بٌشِكككككةخ ٚبسعكككككٍٛب
فٍذمكككككٓ ٚ ،بػسىكككككشذ ٌٙكككككة ِذس٠كككككد
ٌسكككككككزٚدّ٘ٓ ٚب٠مٕكككككككر ئْ ٌكككككككُ زكككككككزدْ
فسمصذذ ِٕٙة وغةت فعشجر جــــذٍَ

ٌكككككككككُ ٠حٍكككككككككٗ بسظكككككككككةػٙة ٚفطةِٙكككككككككة
ػككككٓ غٙككككش غ١ككككث ٚبالٔكككك١ظ عككككمةِٙة
ِككككككك ٌٝٛبٌخالفكككككككد خٍفٙكككككككة ٚأِةِٙكككككككة
غعككككككفةً دٚبجككككككٓ لككككككةفالً بػصككككككةِٙة
وةٌغكككككككككككّٙش٠د دكككككككككككذ٘ة ٚزّةِٙكككككككككككة
أْ لكككككذ بدككك كُّ ِكككككغ بٌذسكككككٛف دّةِٙكككككة
ٚغكككككككككٛدس فككككككككك ٟبٌِّىككككككككشّ عكككككككككخةِٙة

( ٘) ٔ8
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ًتع ل بحم ل ح اد ىزّماح بحذاالل ً تٌايال كل ثاح بحاَ صالاثيل مال بحثقال اظياذ تا باع
اد ن عيل ًب ي ذ ِأ تلِي بح ْل ِ ب ّقنذ ِييب بحخطل بح بىي بحيُ ّقيوِ ةه ِذل مال تعاي ق
بح ْال ماد بح االي ايْيالً.حِيَ تُاالٍ ِعا بحلاالال حثْا ىاايب بحمٌقاف ًاصّال بحي ثْال انااو؟  .حقا ىااي
ِ ض بح ب ياْد بحاَ بحالِ ِاْد مٌقاف بحلالال ماد بح ْال ًبحٌتاٌة ًىايب بحمٌقاف بحايُ ّذين او ماد
بحلثو ٌِبقع اْل بحللال ًمل منِ ِو مد بإلك لق اِ تالِح الط ْح مع صلاثيو نٌب بحيِ بظيل اِ
بفِْلح بحيِ ِ ىل ت لءىل ًئالبضيل انو

(ٖٔ) :

ب ٌُ ٚزىٓ زذسٔ ٞـٛبسُ جإٔٔــٟ

ٚصّـــةيُ ػمـذ دحةئـــًٍ جزبِــــٙة

زــشبّن أِىٕدٍ برب ٌـــُ أسظَـٙة

ب٠ ٚؼسٍك جؼط بٌٕفٛط دّةِٙة

ًىذاايب قاا ت ماال تااال ل بحلاا لبء بحيبتْااح ايااَ تقمّااف بح ْااٌب ًب نطااالق مااد الحمااو
بحمذلٌب حيي ثْل امل ّ ً اِ الحميي ماد يالب بً بحين اْس انيالً .ىاٌ مايىي مازُ ّا ا اياَ
ق

انْح ااِ تٌاْا بح قال ق ًتٌظْاف ملالال بح ْاٌب

مٌبقف ًت بنْح كلصاح مال ا ال حثْا ااِ بفِْالح بحماي ٌ

م الةا مٌضاٌاِ ّ ازف ئحْاو بحلالال ااِ
ب يايي بح ا ّا ااِ اٌبطاف بح مال

بحٌالِ ًمال ا ثياو بحغْال اياَ نثاله ماد يايٌ ت ّا ً .مثياو ا ال ماع بحثقال بحٌالاْح بحياِ اقا ح
ًح ىل اثقْذ تيلةة يث ح بّلم لميح تيي ايَ ب ت ثل ايْو ًحي تذلَّ ًتْاأل اياَ اعاذ ِخطال ت ّا
اٌق ذ ملمو ِ زم

ّيْد ً .ىذيب (ال حثْ مَثَلُ بإلنعل مد كالا بحثيْمح ًبنو ب يلاف بحيملثال ِاْد

طثل ع بإلنعل ًمل ّولىْيل اِ بح ٌْب ًىِ اْاو ب ا قاٌ ًان الً فنيال امْالء ميملةّاح

قثال اياَ

ب نعل ِيل )(ٕٖ)  .حق ثل بحللال حييه بحقصح ِلحي صْل اينلًا ثاالث اقال ق ميصايح بتصال ً مثل البً
ٌِبقع اْلتو اي ل يْل بح مل حْ ا ايَ مْيو بحَ نٌب ً ل بحمٌح ( بحمنْح ) حْ ا ايَ بح ق ـ اقا
ب اثح ـ ً ل بحمطل بحنلزا ِل ااِ ح ظاح بحييِايل ًيْالل ب ُىثاح ًب ياي بة حمٌبتياح بفكطال
حْ ا ايَ تلصُّ بفق ب ًًقٌايل ِغيحً ب
حيمٌبتيح  -ئ

ّ يي بإلنعل ّد ًميَ ّاأتِ بحقا

حْأكاي ااي ه ًّعاي

لنذ تُا ُ بحمٌبتيح ًِ .-يح ّلِ ِْنو ًِاْد بحمٌقاف بح ازّد ىايب حْا ا اياَ ناٌف

مماال ّااالُ اااِ ن عااو مااد بن اال ح منطيق الً مااد بح ا ّا بحم صاال اااِ ( ًصااف ااالا اماال بحااٌاش
ت صْالً ّطي
الصلً

ايَ نٌف ممل ّاالُ ِقيثاو ( ُ بح مال ) ماد بن ال ح بحغْال ًبح الص اياَ بنثاله

ّقل ِو اْو ب بإلنعل ًىٌ ئ ّ ل ح ّييثع تيا ب ن ال ح بحن عاْح بحطل اح اياَ بحاي ل

اِ الحيو ىيه تيث لً ةقْقلً ًباْلً ًّصف مد الحو ً اٌبا نثله مل
( ) ٔ8ٙ
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لسنت 3102

مجلت آداب البصرة  /العدد ( ) 65

باعليلح صلاي بحل ل ن عو ًتال ِو ً.حاٌ ال م ال ىايب بح مال ئنعال حمال بيايطلف بحلالال ب
ّايىي ااِ ت يْال الصاو اياَ نثاله ب ثال ماد ىلِاو ااِ ت يْال ملالال بح مال )(ٖٖ)  .ثاي ّ الغ بحااَ
ًصااف بحثقاال بحيااِ ضاالاذ ًح ا ىل ِلفياايٌل ن عااو اااِ تصااٌّل ملاالال م بحثذيااَ بحيااِ

ت ثااأ

ِلحصثل ايَ ت اي بحمعاْل ًبحيطاٌبب ىنال ًىنال ً ِمال حاي تايق اْئًل ماد بحقاٌح ً ت اس ِالحزمد
ًاْمل ىِ ايَ ىيه بح لا ئ تي ة اْلتيل ِلح نالء ايصاثي ِاْد مالّد االىمال مال ـ ِاْد ب تثقاَ ااِ
انلء بحث ا ًمالزماح االء ًحْا ىل بحايبىي ًِاْد ب تظ ال ِلح ْال بحياِ ىاِ باماق ًب ثال ماد ال
ِء ( ًتيثا ىنل ِلىح مٌزاح ِْد مطيي بح ْل ف ًمطياي بفمٌماح ااِ اْال ماد ملىال ت ماِ
ن عيل بم تث ا اد ط ييل؟ ًحٌ ًضع بحللال مٌضع ىيه بحثقل بنعلنلً ايقاِ مال حقْاذ بحثقال ااِ تيا
بحي ظلح بحقصصْح بحذثلٍ ف حمل ًت مل ّقٌحو اِ

له ب ثل ممل قلا )(ٖٗ) .

ٕ -بإلدغةط جةٌزئث :
ًتذثل صٌ بحي ثْل اد مثل ىيه بحقصف بح زّنح اِ بحل ل بحالىيِ ًق الص بحل لبء
ايَ تعاْييل ِاز ْلتيل تعاْالً ةقْقلً ّ ا ايَ ملنح بحللال ًًال و حمل ّ عو ًّلبه ًّيأميو ااِ ِْئياو
بحص لبًّح بحقليْح ئ

ِ مد بحيذْف م يل ايَ ل الا ًق ّثيغ بحيذْف ىيب م نَ بحي تْد مل ىاٌ

بح لا اِ اْال بحصا يٌ بحياِ

تخيياف ماد اْا ا مقليال ىاٌبا بحطثْ اح ااد اْال بح ْاٌب بحيال ي

ايَ ًتيو اِ تي بحص لبء بحممي اينلأ االقاح ِْنيمال اثو مال تذاٌ ِلحمٌبطناح بحصالح ح ًاعاد
بحاٌب ـ ئ ب صي بحي ثْل ـ ًىايب مال ا ياو بحلان لٍ ماع بحاي ي ااْد صا ٌّ مذلِ تاو بحااٌف ًمقليالتو
ىٌبا بحطثْ ح ً أنو ّنزف اد كالقو ىٌ بحيِ الضييل طثْ ح اْلتو صا يٌ ً ( .ماد بحطثْ اِ ب
ّذااٌ اا ّا بحصا لحْ اااد بحااي ي اا ّا بحمطيااع بح اال ب ِذاال ماال ّ ااْ ِااو فحيقاال ل بحعااثْل بحاايُ
ّعيذو ل منيمل اِ بحثقلء ًب ييملب ً يلبِح ِ

ح ب ب يم نل ااد بحلان لٍ ِأناو ّاإثل صا بقح

بحي ي ًيْله مد بح ٌْب فنيل بالص ايَ بحقْي ًب ىف باعليلً)(ٖ٘) ّقٌا:
()ٖٙ

 ٌٟٚدٔٚىُ أٍ٘ ْٛعــــ١ذ ػٍّّظ

ٚأسلط صٍ٘ٛي ٚػشفةء ج١ــــأيُ

ُ٘ بألً٘ ال ِغسٛدع بٌغش ربئــغٌ

ٌذٚ ُٙ٠ال بٌجةٔ ٟجّة ج َش ُ٠خزَيُ

( اأّلً تذٌ تي بحيالِح بحيِ ا ح ِو بحَ ب ّإثل ص ثح بحي ي ًبحنمل ًبحوثع ً.حقا ال
ميملً ِطثل يل ّص يل اذأنو بح يل ً ح يو .

ب ً بء ح
( ) ٔ87
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ّيحٌنو ًّعخلًنو ًّيخيٌ انو اِ بحمقلم بح لج ) . )ٖ7اذل مل ل ِْنو ًِْد قٌمو مد بح بء ًِْناو
ًِْد بحي ي مد بإلكلء ً .تي ايع ح بحللال بحصا يٌ بحايُ ًتا م الة ً بتيملاْاًل ااد قٌماو اي ح او
ًتذّْف م و اصل بحَ ب ّذٌ ان ه حْ لً ّعيأنس ِو بقلل منو بحَ ب ّذٌ ًالْلً ّن ال مناو ً .حِايَ
؟  .حي ّذد الىمل ىْدَ مذلِ مع بحطثْ ح بحقليْح ًالضح حيقيي بفاٌبا ًايْف اٌز ًتٌف
ًضن ؟ بفمل بحيُ ت ييمل ّي قل اِ ثْلٍ مد بحخصلا بحيِ تقلّل ِْنيمل ًتٌا ِْد باعلياْيمل .
ًحمّاال اال بفماال اايح اقا اظااي ئاعاالل بحلاالال ِم لناال صاالاثو اموااَ ّا ًّ ماال ّ عااو اااِ ىاايب
بح ٌْب مل ً ًّنٌل انو اِ بحي ثْل امل ّ عو مل كلٍ ً .ىذيب ّث ً ل اِء ااِ االحي بح ْاٌب
بحالىيِ ّني ِلح ق ًّث ا ايَ بح ي ًبحْقظح ًّ اٌ بحَ بح ز ًبفيَ الحطثْ اح بحقلياْح

تُاإمد

ايَ الا ًبفا بء ّيلِصٌ ًّيلص ً ًمللى بحصْ ًمال ّصا ثيل ماد صالبف ملّال ماد بتال
بحثقلء ل ح نيّل ِلحي ٌا ًبحيقيي ًاقا ب بحثقاح ِ ْال مناح مطمئناح ً .االُ ِماد ّ اْش مثال ىايه
بح ْل ب ّثقَ اِي ًب ميْقظًل لكف بحثصال مالم ىاٌبا تياٌ ىاٌبا مال ِاْد ىزّماح ًبنيصال ًاالبق
ًًصلا ًت ل ًكصي ًاْل ًمٌح ّقف بحللال بحالىيِ ميأمالً ّيال ِو

ٌ ب بح از ًبح الح ـ

بح ز بحيُ ت يمو طثْ ح بح ْل بحقليْح ًبح لح بحيُ ّيٌق ئحْو ّينلزالنو اقْقاح بح ْال ًّعايمل ااِ
صْلً تيل ًايمْح بييملب ىل ًِقل يل ً .حي ّذد ِ ْ بً اد ًاِ بحللال بحالىيِ
ّ ْش اْو اياَ مال اْاو ماد اازب

الحمو ىيب بحايُ

ح ملالقح ت مييال ُمثلّالبح بحلّالح ِاْد
ح اَا َل ٍ
ّخياٌ ماد ًموال ِ

بح ْد ًبح ْد ايأتِ ِلحغْا بحمُ ِْ ًبحثلاا ف ضو كصاثلً ًنمالءً ًاْال ً ت ّا  .بمال االحي بح ْاٌب
بحملثل بملم اْنْو ًبح بكل ايْاو ِأاليْعاو ًًت بناو اماع مال اْاو ماد اقلء ًِاإل ًمذلِا ًصالبف
ممْااذ اانااو ّلاالق ِااْد بح ااْد ًبح ااْد ِلفماال بحثلاااا اااِ ح ظااح بحظ اال ِغنْمااح ًب ني اال

ِخصااي

بحطثْ ح ًب نيصل ايَ اا ً ميالِف ااا ب ِيايب بح ْاٌب بحلاقِ ّان ي ِنلاٌ بحمنيصال اَلاالً مُغالةبً
ّلةة نل ْ بحعلً ف ًق صٌ ه بحل لبء يح اِ مٌبطد ثْل  .اييب زىْال ّصاف ملاي بح مال
مع تلنو ًىمل ّلةب ِ مْله صلاْح

ّذ

صا ٌىل صاْلة ً ياٌبه ًقا مابح بحغثطاح ًبح ثاٌ صا

بح مل ً كيتو بحنلٌ اط ق ّغلة ِْد تي بحمْله منلً مطمئنلً :
 ٠شّد ج ٓ١خذٍَ ِفشطةذٍ

صٛبفٍ ِة زىذس٘ة بٌذالءُ

( ) ٔ88

()ٖ8
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( ًنظ ل اِ ِ ض قصل حثْ ِييه بحنيلّح بحلبضاْح بٓمناح ايالة ب ُتاد بحمالء تملااح تذعال
ِو ييح بتٌبايال ًّلااع بح مال اقْلتاو ِلحغنالء اْميا ِاو بحان س بً ّيقطاع ًتالةة بحصاٌٍ ىايب بحغنالء
بح لِق ِلحثياح ًبح لح ًّ ٌة بح مل ًبُتنو بحَ تٌ ت ّ مد بحع لة ًبحملح )(ّ . )ٖ9قٌا :
فــــأٚسد٘ة بٌؼــشبن ٠ ٌُٚزد٘ــة

ُ٠ ٌُٚشفكْ ػٍٔ ٝمص بٌذّخـــــةيِ

٠فــــشّج جةٌغـــٕةجه ِٓ شش٠ـثٍ

٠شٚع لٍٛتَ بجــــٛبفٍ غــــاليِ

٠شجّــــغ جةٌصــ ٜٛجّٙعّّةذٍ

جحٓ بٌصذس ِٓ لصَث بٌؼٛبٌٟ
ُ َ٠

(ٓٗ)

ل ّغناِ ًّطالل بحلالل بحمينالةمْد ًّياز
( ًًصف بمالؤ بحقاْس تغلّا ه ااِ بفيا ل اال ه لال ٍ
باطلاو يذلب ًنللطل )(ٔٗ) ّقٌا:
 ٠شّد جةألعـــذةس ف ٟوً عذفدٍ

ز شّدَ ِ١ةحِ بٌٕذبِــ ٝبٌّط ّشَتِ

ايَ ب مٌبقف بح از ًب فياَ ااِ اْال بح ْاٌب تثقاَ ىاِ بف ثال ًبفَةااَ ئحاَ ت مْاق بإلاعالل
ِلح ق ف امل بح لح بح لِل ىيب يٌٍ الحٍ قيِقٍ مُثَطَّدٍ ِلحخٌب مد بحق

ًبإل ا لق ماد بحماياٌا ًتٌقّاع

بحمصْل بحملإًم بحيُ ّنيظله  .ىٌ الحل ًحذنو اِ بحٌقذ بتو از ل مع ًَقْف بحين ْي .

بٌخةزّــــد :
الًحذ اِ ىيب بحث ا بحصغْل ب بتٌصل بحَ اقْقح تذلف يل بحٌالء ً -الء بإلنعل
بحالىيِ  -إلاعليو ِمل ًمد اٌحو اِ ِْئيو بحقليْح اعيطذ بحوٌء ايَ ئاعليو ِلحطثْ ح بح ْح اِ
له كلصح ً .ق ب ي ْذ ِلح ّا اد ئاعليو ِلح ٌْب

حْ و ًًالّْو اٌت ح بحللال بحالىيِ ب

نظ ل ثلقثح ًت يْل امْق حمل ّ عو ًّلبه اِ بح ٌْب اق صٌ ِلّليو بفةِْح بحملى ح ص لح
اٌْبنو مد اْا بحمظيل بحخل تِ اال ّذلة ّغلة ُ ل بحيُ ايْو اْنو اِ بح ٌْب ايَ ّعاييل اِ
له مل اِ ا ّثو اد بحنلقح بحيِ حي ّقف ان بحيصٌّل بحخل تِ حيل ًئنمل تالًز ح بحَ تصٌّل
الحميل بحن عِ ايلتي بن ل تيل ًمل ّ ً اِ ةبكييل مد كطلبح ًىٌبتس ّ ً .قل بح لل نصْثل
اِ ًت ب بحللال اد نصْي نلقيو اق اثل اد ئاعليو ِو بحْ لً بحَ ا بحي يق ِو اثْثل .
بمل تملا مظيله بحخل تِ ا ْو اينح ح ْد بحنلظل ً يل حيثو ايَ ب بحثصل ّذلة ّثثذ ان ه
ً ّ ْ انو يمل نظل بحْو حمل حو مد ي ل ايل ًتملا ّأكي ِمالمع بحقيٌل ً .أنو ّنزف اد م نَ
بيالمِ ّإ

ص ق ةاٌٍ بحللال بحَ مل ّلبه اِ اليو ًّإّ ئطلحح بحنظل ًبحيأمل اِ ِ ّع كِيْقيو

ايطلحمل تلءح ةاٌٍ بحقل بحذلّي بحَ بحنظل اِ ِ ّع كيقح بح ٌْب ًااْي بتقلنو ف ًاْمل تلء مد
( ) ٔ89
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ح بحيأمل اِ تملحيل بحخل تِ قص بح ظح ًب ايثل ف قلا يث لنو ت لحَ ب لبً بحخْل ًبحثغلا
ًبح مْل ًَ ( :حَذُيْ اِْيَل تَمَلال اِْدَ تُلِّ ٌُ َ ًَاِْدَ تَعْ َلاٌُ َ ) (بحن ل. )ٙ:
ب يل مذنٌ مد بيلب بحاملا اِ ب

ْلء ّخي و بحللال ايَ اليو حْ حو ِيح ايَ

امْق باعليو ً .ىذيب ّايِ ب اعلل ِلح ٌْب م لنِ حياملا مغ ٌا انيل ًىِ اِ بح لل ان
بحللال بحالىيِ ايٌ اِ بحمظيل ً ِ بف اِ بحخيقح ًتملا ّقصل ب ِصل ًّأيل ب حثلل .
ً ّنعَ ب ّ نٌ ايَ اْق ة ِو بحمصلاي حو اِ ايّو ًتلالحو اْي ف اقْقح مللاله ًالءً
حصثله ًثثلتو اِ اٌمح بحٌيَ ًئكالصلً ح الاو بحمعيمْذ اد ال يو ًصلاثو ف ًمثيمل ةقق
بحللال بحنظل ًتأمل اِ مظيل اٌْبنو بفحْف ًاثل ت ثْلبً بمْنلً اد ئاعليو ِ لحمو بحن عِ بح بكيِ
بح ّ قق بحنظل ًبحيأمل اِ مظيل بح ٌْب بحٌالِ اليي حو صٌ بً ِ ّ ح مي ل ح ًيل نح اصٌ ه
اْد ّذٌ ًبةف بحثلا يل د بحن س ًصٌ ه اْد ّذٌ ىل الً معيثل بً اِ صلباو مع ا ًه مد
تلني ًمع بحطثْ ح بحقليْح مد تلني بكل .
ثي حي ّذيفِ بحللال بحالىيِ ِيح

يو ايَ

ّنله ّ ثل اد ئاعلل ّث ً ااْثلً ًيلّثلً اِ بحطثلف

بحثللّح ًىٌ بنعنيو بحطثْ ح بح ْح بحقليْح ًبيياالء م لنِ بحاملا اْيل ًىيب مل تيقله صلّ لً ان
بحللال بحالىيِ بحص يٌ

بحلن لٍ اِ مْيو بحم لًاح بحيُ يطل اْيل مد بحخصلا بإلنعلنْح

ًبحم لنِ بإليالمْح اِ بحي ي مل از ب تا ه ان بإلنعل بحمي ول بحٌْم اي ل ص ق يلّلتو
ًًالءه ح لْله ًق ال ص ب ّ ْش م و ِ ّالً ّعي ْض ِو اد بِنلء تنعو مد بحثلل ا ثل ص بقيو
ً يي اِ اللتو بحَ ا بحي ثْل اد بحمٌبطنح بحصلح ح ئّله ـ ب ب صي بحي ثْلـ .
ىيب ىٌ بإلنعل بحالىيِ اِ نظلبتو بحثلقثح بحَ بف ْلء ًئاعليو بح لحِ ِيل ّث ً صلّ لً
اِ

له بحيُ اثل اْو اد ئاعليو ِلح ٌْب بحْ و ًًالْو بقلل بحَ ًح بإليالم ًبح ول

منو

بحَ بحالىيْح ًبحيخيّف .
ًب

مثل ىيه بحم لنِ بحل لاح ًبحخصلا بإليالمْح بحذلّمح اِ

ل بحالىيْْد تي لّ

ِلحم لىْي بإليالمْح بفصْيح بحيِ ّنثغِ ب تلتقِ ِااعلل بحمعيي بحَ ىيب بحمعيٌٍ بحل لب مد
بإلّمل ِل حغْي ًبحنظل بحثلقي بحَ بف ْلء ًبيياالء م لنِ بحخْل ًبحاملا بحمغ ٌا انيل بحٌْم اْيل .
ًىيب مل ّ اٌ بحَ ب نيأمل طٌّالً حن لب مذلنح ىيب بحللال بحالىيِ بحولا

بحيُ يثق ايَ

ضالحو ًتلىيْيو بحَ مل تخيف انو بإلنعل بحمي ول ايَ مل ان ه مد بحي ٍ ًبحي ول ًبحيق م
( ٓ) ٔ9
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بٌٛٙبِــــــــــ
( ٔ)

ل بحمثقي بح ث ُ ص ٗٓ-ٖ9

(ٕ) ةٌّب بحمييمس صٓ.ٙ
(ٖ) ةٌّب طلاح ِد بح ث ص ٕ8ف لح بحم يقلح بحعثع ص٘٘ .
(ٗ) بحطثْ ح اِ بحل ل بحالىيِ صٖٓٔ .
(٘) ةٌّب بملب بحقْس ص. 87
( )ٙةٌّب ب الَ صٔٔ .
( )7بحلايح اِ بحقصْ بحالىيْح صٖ. 8
( )8ةٌّب بفالَ صٖ .
( )9بحنٌ بحمثْد اِ قصف ب نثْلء ًبحملييْد صٕٕٔ .
(ٓٔ) بحث ْل  :ىِ بحنلقح بحيِ ًح ح كمعح بِطد كلمعيل بنثَ اْلقٌ ب نيل ًتيل طيْقح
( بتع ت عْل ب مثل بحمل
(ٔٔ)

ٖٓٔ ) .

بحٌصْيح  :ىِ بحلل بحيِ ًح يث ح بِطد ًقْل بنيل بحيِ تي بحيٌب ي اْ لمٌ

ت عْل ب مثل بحمل
(ٖٔ)

ٖٓٔ ) .

بحعل ثح  :ىِ بحنلقح ًح ح بثنِ الل ِطنلً اْطيقٌنيل يل ثح ً ّميطْيل با  ( .بتع ت عْل

ب مثل بحمل
(ٕٔ)

تيِي .

ِ يل ( بتع

ٖٓٔ) .

بحثيْح  :بحنلقح بحيِ تلِ ان قثل بحمْذ ًتيل ىذيب ايَ تمٌح .

(ٗٔ)

بحصٌ

اِ بحل ل بح لِِ ايَ نيلّح بحقل بحثلنِ بحيالُ صٖ٘ ف ايِ بحثطل .

(٘ٔ)

بحصٌ

اِ بحل ل بح لِِ ايَ نيلّح بحقل بحثلنِ بحيالُ  .ص٘٘ٔ.

()ٔٙ

بحطثْ ح اِ بحل ل بحالىيِ ص.ٔٔ8

()ٔ7

بٌِ اثْ بحخْل.ٕٔ/

()ٔ8

ةٌّب ملب بحقْس ص ٘9ف لح بحم يقلح بحعثع  .ص. ٖ7

()ٔ9

بحن ل ف بّٓح (ٖ) .

(ٕٓ)

ةٌّب انيل صٖٓ ف لح بحم يقلح صٕ٘ٔ .

(ٕٔ)

بحلايح اِ بحقصْ بحالىيْح صٔ. ٖ7
( ٔ) ٔ9
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ن ج بً بحْلن ج  :بحاي ب يٌة ت مل منو بحخ لب .

(ٕٕ)

ب

(ٖٕ)

ةٌّب بحمييمس  .ص  ٕٕ8ف بحاُ ة  :تمع بحاُ ه طلّقح ل ِ ًاالميو ًاد بح لبء

بحاُ ة  :بحخُط ًبحطلق تذٌ اِ بحاثلا كُط ِْض ًيٌة .
(ٕٗ)
(ٕ٘)

ةٌّب بحمييمس صٗٔ .
ل بحمثقي بح ث ُ صٓٔ .

()ٕٙ

بحلايح اِ بحقصْ بحالىيْح ص.ٖٔٙ

()ٕ7

لح ةٌّب حثْ صًٔ 8مل ِ ىل .

()ٕ8

بحمص

ن عو .

()ٕ9

بحمص

ن عو .

(ٖٓ)

لح ةٌّب حثْ صً ٖٓ8مل ِ ىل .

(ٖٔ)

لح ةٌّب حثْ صٖٖٔ.

(ٕٖ)

اِ بحنق ًب ةل ص. ٕٗ7

(ٖٖ)

تل ّخ بحل ل بح لِِ ص 9ٙف بحثيثْيِ .

(ٖٗ)

تل ّخ بحل ل بح لِِ ص 97ف بحثيثْيِ .

(ٖ٘)

بحطثْ ح اِ بحل ل بحالىيِ ص٘.ٔٙ

()ٖٙ

بااي بح اي  ٔٙ/ـ . ٔ8

()ٖ7

اِ بحنق ًب ةل ص. ٖٙ9

()ٖ8

لح ةٌّب زىْل ص.ٙ9

()ٖ9

بحلايح اِ بحقصْ بحالىيْح ص.ٕٔ9

(ٓٗ)

لح ةٌّب حثْ ص 8ٙـ  87ف . 89

(ٔٗ)

بحلايح اِ بحقصْ بحالىيْح صٖ٘ٔ.

لح بحم يقلح بحعثع صٖٓٔ ًمل ِ ىل .

( ٕ) ٔ9
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بٌّصةدس ٚبٌّشبجغ
ٔ) بحقل بحذلّي .
ٕ) ب مثاال اااِ ت عااْل ياالل بهلل بحمُناازا ف ّااح بهلل بحلااْخ نلصاال مذاال م بحلااْلبزُ ف بحطث ااح بحثلنْااح ف
ِْلًح حثنل ٖٓٗٔىـ
ٖ) تل ّخ بحل ل بح لِِ ايَ كل بحقل بحثلحا بحيالُ ف ناْاي م ما بحثيثْياِ ف مذيثاح بحخالناِ ف
بحقلىل ف ةب بحذيلل بح لِِ ف ِْلًح ف بحطث ح بحثلحثح ف  ٖٔ87ىـ ف  ٔ9ٙ7م .
ٗ) بحخْل :بٌِ اثْ م مل ِد بحمثنَ بحيمْماِ ف ت قْاق م ما اثا بحقالة باما ف ةب نيواح مصالف
تل ّخ بإلص ب ف .ٔ98ٙ
٘) ةٌّب ب الَ ف ت قْق حانح بح بيلح ااِ ةب بحذيالل بحيثنالنِ ِأ البب لمال يايْمل ف بحطث اح
ب ًحَ ف ةب بحذيلل بحيثنلنِ .
 )ٙةٌّب بملب بحقْس ف ةب صلة ف ِْلًح حثنل ف بحطث ح ب ًحَ .
 )7ةٌّب ِلل ِد بِِ كلزم ف ت قْاق ااز اعاد ف مطثٌاالح م ّلّاح باْالء بحيالبث بحقا ّي ف ًزب
بحثقلاح ًبإل
 )8ةٌّب

لة ف ةملق ف ٓ ٔ9ٙم .
ا ل بحماييمس ف ًبّاح ب ِالم ً ِاِ اثْا ااد بفصام ِ ف اناِ ِي قْقاو ً الاو اعاد

لمل بحصْلاِف ٓٔ97ف م ي بحمخطٌطلح بح لِْح .
 )9ةٌّب طلاح ِد بح ث ف ةب صلة ِْلًح حثنل ف ٖٓٔ8ىـ ف ٔ ٔ9ٙم .
ٓٔ) ةٌّب انيله ف ةب صلة ِْلًح حثنل ف ٖ٘ٔ8ىـ ف ٔ9ٙٙم .
ٔٔ) بحلايااح اااِ بحقصااْ بحالىيْااح ف ًىااي ًمْااح ف بحطث ااح بحثلحثااح ف مإيعااح بحلياالحح ف ِْاالًح
ٕ.ٔ98
ٓٔ) االح مْااح بح االل ف بحمعاامَ ِأااااي بح اااي ف فِااِ بحثقاالء اثا بهلل اثا بح عااْد بح ذثاالُ ف
ت قْق ًتق ّي ة .م م كْلُ بح يٌبنِ ف منلٌ بح ةب بٓالق بحا ّ ف ِْلًح .
ٕٔ)

ل بحمثقي بح ث ُ ت قْق بحلْخ م م اعْد ا ّليْد ف مطث ح حم ل ب ف ِغ بة ف ٖ٘ٔ7ىاـف

ٔ9٘ٙم .
ٔٔ) لح ةٌّب حثْ اققو ًق م حو ة .ئاعل اثلل ف بحيلبث بح لِِ ف بحذٌّذ ف ٔ9ٕٙ.
( ٖ) ٔ9
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ٕٔ) لح ةٌّب زىْل ِد ِِ ييمَ ف بٌِ بح ثلل بام ِد ّ َْ ِد زّ بحلْثلنِ ف بحمعامَ ِث ياي
ف بحقلىل ف ٗٔ9ٙف بح ب بحقٌمْح حيطثلاح ًبحنلل .
ٖٔ) لح بحم يقلح بحعثع ف بحزًزنِ ف ةب ئاْلء بحيلبث بح لِِ ف بحطث ح بحثلنْح ف ِْلًح ف حثنال ف
ٕ٘ٓٓ م .
ٗٔ) بحصٌ

اِ بحل ل بح لِِ ايَ كل بحقل بحثلنِ بحيالُ ف اياِ بحثطال ف ة بياح ااِ صاٌحيل

ًتطٌ ىل ف ةب بفن حس ف بحطث ح بفًحَ .
 )ٔٙبحطثْ ح اِ بحل ل بحاالىيِ ف ناٌ ُ اماٌةُ بحقْعاِ ف بحطث اح بحثلنْاح ف االحي بحذياي حيطثلااح ف
ٔ98ٗ.
 )ٔ7اِ بحنق ًبفةل ف ئّيْل الًُ ف ةب بحذيلل بحيثنلنِ ف ِْلًح ف بحطث ح بحلبِ ح .
 )ٔ8بحم ويْلح ف ت قْق بام م م

ل لف اث بحعالم ىل ً ف ةب بحم ل ب ف مصل .

 )ٔ9بحناااٌ بحمثاااْد ااااِ قصاااف ب نثْااالء ًبحمليااايْد بحعاااْ ن ماااح بهلل بحازب ااالُ ف منلاااٌ بح ًُ
بحقلَِف قي بحمق يح ف بحطث ح بحلبِ ح ف ٖٓٗٔ ىـ .

( ٗ) ٔ9

