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 التشبيه يف معلقت عنرتة... رؤيت بالغيت جديدة

 )*(أمساء سعود اخلطاب

 مدخل

بٕ بُٕ٘ بُٓؼى١ بُه١ ج٤ٖ أ٣م٣٘ة ٣سٌٕٞ ٖٓ ٝبؾدم ٝضٔدة٤ٖٗ ج٤سدة ْدؼى٣ة ٣ٔطدَ 

بُح٤ر ك٤ٚ ج٤٘د زى٤ًح٤د زٓسَٔ ػ٠ِ ٓدٞبل ُـ٣ٞدد زٌدٕٞ زىب٤ًدث غ٤ِٔدد ٓكسِلدد زٓدٌَ 

ٗٞو ك٤ٜة، ك٢ بُٞهر بُه١ ز٘لدسؽ ك٢ ؾػٜٔة ج٤٘د ٓـِود ػ٠ِ ٜٓٛٔٞٗة بُػ٢ِٔ بُٔؿ

ك٤ٚ ػ٠ِ ب٧ج٤٘د ب٧قىٟ بُس٢ زٌَٓ ٓػٔٞع بُٕ٘ جأًِٔٚ، ًَٝ ج٤٘دد زسؿدىى ٚدٖٔ 

ػ٘ةٖى ٓكسِلد هم ٣ٌٕٞ ٖٓ ٜٚٔ٘ة ػ٘ٗدى جغؿد٢ أٝ بًطدى
(1)

. ٝٓدة ٣ٜٔ٘دة ٓدٖ ٛدهٙ 

بُؼ٘ةٖى بُٗٞو بُسٓح٤ٜ٤د ٝٝظةئلٜة بُمال٤ُد ك٢ بُٗٞوخ بُٓؼى٣د بُس٢ ًةٕ ُٜة لٝو 

بُٞبهغ بُٗى٣ؽ ٝبُك٤ةٍ بُٔ٘ؼٌٍ ػٖ بُٞبهدغ كد٢ ٝغدمبٕ ػ٘سدىخ كسؿُٞدر  ك٢ ئظٜةو

ٛدهٙ بُٗددٞو كدد٢ بُٔؼِوددد ئُدد٠ ٓؼةٗوددد ٗلُدد٤د كػددى ٓددٖ قغُٜددة بُٓددةػى ٓددة زـددٞو ػددٖ 

ٓٓةػىٙ زؿر وًةّ بُهٖٛ، َٝطؿ٤د بُٔ٘طدن ٖٝدٞالب جدٚ ئُد٠ هٛد٤سٚ ب٧َةَد٤د كد٢ 

وَٚ ػحدى ٌٓٞٗةزدٚ ٝلبالزدٚ زؿو٤ن بالٗسٔةء ٝبُؿى٣د. كةُوىبءخ بُٔسؼٔود ُِٕ٘ بُه١ ٗم

بُسٓح٤ٜ٤د زوٞلٗة ئ٠ُ بَسػغء بُىؤ٣د بُٓؼى٣د بُس٢ ٣ٔسٌِٜة ػ٘سىخ بُس٢ غدةءذ ٓ٘حطودد 

ٓددٖ ٓٞهددق كٌددى١ ٣س٘ددةٍٝ ئؾُددةٌ بُددهبذ بُٓددةػىخ جٜددةغٍ بُٔٗدد٤ى ب٩ُٗددة٢ٗ كدد٢ 

                                              
 . ٤ًِد ب٥لبت / غةٓؼد بَُٖٔٞ -هُْ بُِـد بُؼىج٤د  -)*(  ٓموٌ ُٓةػم

( ٣٘ظى: ل. كةئً ػةوف بُوىػةٕ، أَة٤ُث بُكطةت بُحغؿ٢، ٝبُىؤ٣ة بُٓؼى٣د، هىبءخ جغؿ٤د كد٢ ٗدٕ ْدؼى١ 1)

 .80ّ، 1997ٔ 1، ى1، ٓع2ػِؤد بُلؿَ، ٓػِد غىِ ُِحؿٞش ٝبُموبَةذ، ٓع
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بُؿ٤ددةخ، ٛددهب بُٜددةغٍ بُدده١ ٣سؼةٓددَ ٓددغ ٓؼط٤ددةذ بُؿ٤ددةخ جٌددَ َددِح٤ةزٜة ٝئ٣ػةج٤سٜددة 

ُٔػُٜٞد بُس٢ زسٞغٍ بُهبذ بُٓةػىخ ق٤لد ٖٓ ٚحةج٤سٜة ٝٓػ٤ُٜٞسٜة بُٔموًد ٜٓ٘ة ٝب

ُهب ٗػم بٕ ػ٘سىخ ٣ؿةٍٝ بٕ ٣ؿون نبزٚ ك٢ بُٞغٞل ٖٓ قغٍ ب٩ؾُدةٌ جٜٞدأخ َدِث 

ب٩وبلخ بُسدد٢ زٔددةوٌ بُؿ٤ددةخ ػِدد٠ ٛددهٙ بُددهبذ
(2)

، بُسدد٢ قِوددر ٝٛدد٢ ٌٓحِددد جو٤دددٞل 

ٝبُؿِدْ ٣ٌٔدٖ نُدي بُح٘دةء بُؼحٞل٣د. كلد٢ ػٔدن زػىجدد ػ٘سدىخ بُؿ٤ةز٤دد ٓدة جد٤ٖ بُٞبهدغ 

بُكل٢ ج٤ٖ بُلٌىخ ٝبُسػ٤ُم بُل٘د٢ ُٜدة، جد٤ٖ ب٧لبء بُودةئْ ػِد٠ زو٤٘دد بُِـدد ٝٓلىلبزٜدة 

بُٔؼلددىخ جىبئؿددد بُح٤اددد ٝبُٔؿِٔددد جةُمالُددد ٝبُىٓددٞي، ٝجدد٤ٖ ؾةغددةذ بُٓددةػى بُ٘لُدد٤د 

ٝزىب٤ًث ٓػسٔؼٚ بُلٌى٣د ٝكد٢ ٓطدَ ٛدهب بُسدمبقَ ٗػدم ٗٔدٞ بُلؼدَ ب٩جدمبػ٢ ٓسؿدٞالب  

٠ ٜةهدد ْدؼى٣د ٓدٖ قدغٍ ُٗدو٤ٖ كٌدى٤٣ٖ ٓسدىبجط٤ٖ زىبجطدةب ػٛد٣ٞةب ٛٔدة: بُؿدث ئُ

ٝبُؿىت، كٜهبٕ بُُ٘وةٕ ًةٗة بُٔ٘طِن ب٧َةٌ ك٢ بُح٘ةء بُل٢٘ ػ٘م بُٓةػى ٝهدم أٓدمٙ 

بُٔدىأخ، بُطح٤ؼدد، بُ٘ةهدد،  –جطةهد بالٗلسدةؼ بُٓدؼٞو١ ػِد٠ َدىل بُسلةٖد٤َ ب٧قدىٟ 

ِّٞ / ٝبُٔػٍٜٞ( ٝ )بُطحةذ / ٝبُسؿٍٞ( ٝ ٖٓ قغٍ ٓؿةٝو ٝغٞل٣د )بُٔؼ –بُحطُٞد 

 )بُسمبػ٢ ٝبُؿٛٞو( ٝ )بًُٖٓ بُٔة٢ٚ / ٝبُؿةٚى(.

 النص

 بّ ٛـَ ػىكر بُمبو جؼم زٞٛــْ َٛ ؿةلو بُٓؼىبء ٖٓ ٓـسىلّ

 ؾسـ٠  زٌـِْ  ًةالٖـْ  بالػػـْ بػ٤ةى  وَْ  بُمبو  ُْ  ٣سٌِـْ

 ًم  غطْبْــٌٞ  ئ٠ُ  َـلغ  وٝب ُٝوم ؾحُر جٜة ٣ٜٞغ ٗةهسـ٢

 ٝػ٢ٔ ٖحةؾةب لبوػحِد ٝب٢َِٔ ٣ة لبو ػحِد  جةُػٞبء  زٌِٔــ٢

 كـمٕ ٧هٛـ٢  ؾـةغـد بُٔسـِـّٞ كٞهلر  ك٤ٜة  ٗةهس٢   ًٝأٗــٜة

 جةُؿــًٕ كةُٗــٔةٕ كةُٔسطـِــــْ ٝزؿَ ػحِد جةُػٞبء ٝ أٛـــِ٘ة

                                              
 .91( ٣٘ظى: ّ. ٕ. / 2)
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 ـــْبهــــٟٞ ٝبهلـــى جؼَم بّ ب٤ُٜطــ ُؾ٤٤ر ٖٓ  َِٜ  زوةلّ  ػٜــــمُٙ 

كـــَىّ ْطُر ًٓبو بُؼةْو٤ٖ كةٖحؿرُ  َٓ  ػ٤ُىبب ػ٢ِّ ٜغجي بج٘د 

 يػٔة ٝوت بُح٤ر ٤ٍُ جًٔػــْ ػِوسـٜة ػىٚـةب ٝبهســَ هٞٓـــٜة

 ٢٘ٓ جًُِٔ٘د بُٔؿث بٌُٔــــــــىّ ُٝــوم ًُِٗر كغ زظــ٢٘ ؿ٤ــىٙ

 ـــْجؼ٤ً٘ز٤ــــٖ ٝأِٛ٘ة  جةُـ٤ِـــــ ٤ًق بًُٔبُو ٝهـم زىجغ أِٜٛــــة

 يٓر  وًةجٌـــْ  ج٤ِــَ  ٓظِـــْ ٔـةـــــِ٘ر بيٓؼِر بُلىبَم كةٗـــً

 َٝٝ بُم٣ةو زُق ؾّث بُكـُٔكـُْ ٓـة وبػ٘ــ٢ ئال ؾٔـُٞـد أِٜٛـــة

 َــٞلبب ًكةك٤ِد بُـىبِت ب٧ََؿــــْ ك٤ـــٜة بض٘ةٕ ٝأوجؼٕٞ َؾِٞجـــــد

وحِـــــد  ئن  زُــسح٤َي  جةٖــِس٢  ٗةػـــْ ُٓ  ُه٣ـــــه بُٔطؼــــْػهت 

 َوْـَــــةب ٖٓ بُـًالٕ ٤ُـــٍ جسٞأّ ًٝأٗـــٔة ٗـَظَىْذ جؼ٢٘٤ ْـــةلٕ

 َحور ػٞبوٜٚة ئ٤ُي ٖٓ بُلــــْ وخب  زةغــِى  جوُـــــ٤ٔدِ أًٝإٔ  كـ

َٖ ٗحســـــٜة  ؿ٤ص ه٤َِ بُمٖٓ ٤ُــــٍ جٔؼِــــْ أٝ وٝٚـد بٗلةب زٛـَٔ

 كسىًــٖ ًـــَ ؾم٣وــد ًةُموٛــــْ خغـةلذ ػ٤ِــٜة ًـَ ػ٤ـٖ ضــــى

 ٣ػى١ ػ٤ِٜـــْ بُٔةء ُْ ٣سٗـــىّ َـــؿة ٝزُـــٌةجة كٌَ ػ٤ٓـــــد

 ًٛغة ًلؼَ بُٓـــــةوت بُٔسىٗـــْ كسىٟ بُهجةت جٜة ٣ـ٢٘ ٝؾـــــمٙ

 كؼـــَ بٌُٔــث ػ٠ِ بًُٗةل بالغمّ ؿىلب ٣ُــٖ نوبػـــٚ جهوبػــــٚ

 ٝأج٤ر كــــٞم َــــىبخ ألْٛ ِٓػْ ٓــ٤دز٢ُٔ  ٝزٗحؽ  كٞم  ظٜى ٝؾ

 ٜٗــــم ٓىبًِــــــد ٗح٤َ بُٔؿــــًّ بُٟٓٞ ػحَٝؾ٤ٓس٢ َىظ ػ٠ِ 

 ُؼ٘ر جٔؿىّٝ بُٓىبت ٓٗـــــىّ ٛــَ زحِـ٘ــ٢ لبوٛــة ْـــم ٤ٗد

 زوٕ ب٩ًـــةّ جٌـــَ قق ٤ٓطــــْ قطـــةوٙ ؿث بُُـــــىٟ ي٣ةكد 

 جوى٣ث ج٤ــــٖ بُُٔ٘ـــ٤ٖٔ ِٓٗــْ ــ٤دًٝأٗــٔة بهٕ ب٩ًـةّ ػٓــــ

 ؾًم ٣ٔة٤ٗــــد ٧ػػـــْ ٜٔطــــْ ٣أٟٝ ئ٠ُ ؾًم بُ٘ؼةّ ًٔة بٝذ

 يٝظ ػ٠ِ ؾـىظ ُٜــــٖ ٓك٤ـــــْ ٣سحؼـــٖ هِـــد وأَـــٚ ًٝأٗـــــٚ
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 ًةُؼحم ن١ بُلىٝ بُط٣َٞ بالِٖــْ ٖؼَ ٣ؼٞل جه١ بُؼ٤ٓىخ ج٤ٛــــد

 يٝوبء ز٘لى ػٖ ؾ٤ة٘ بُم٤ُـــــْ ْىجر جٔةء بُمؾى٤ٖٚ كأٖحؿر

 ٝؾٓـــ٢ جؼم ٓك٤ِـــد ٝزًػــــــْ ًٝأٗٔـــــة ٣٘ةٟ جػ٘ث لكٜــــة بُــ

 ة جة٤ُم٣ٖ ٝجةُلـْــؿٛحــــ٢ بزوةٛـ ٛى غ٤٘ث ًِٔــــة ػطلــــر ُــــٚ

 ْــَـــ٘مب ٝٓطَ لػةئــــْ بُٔسك٤ـــ بجو٠ ُٜة ٍٜٞ بُُـــــلةو ٓوىٓــمب

 جىًر ػ٠ِ هٗث أغّ ٜٓٛـــْ ــةء بُىلبع ًةٗٔـــةجىًر ػ٠ِ ٓــ

 ــــْؤهؾّ بُو٤ـــةٕ جـــٚ غٞبٗث  ًٝـةٕ وجـة أٝ ًؿ٤ــــغ ٓؼوــــــمب

 ي٣ةكــــد ٓطَ بُل٤٘ــــن بُٔوــــــىّ ٣٘حةع ٖٓ نكىٟ ؿٛٞت ؾـــــىخ

 بُُٔــــسِاْ ٜـــث جةقـــه بُلةوٌ ئٕ زـمكـ٢ لٝٗـ٢ بُو٘ــةع  كاٗ٘ـــ٢                

 َــــٔؽ ٓكةُوســـ٢ ئنب ُــْ أظِــــْ بض٘ـــ٢ ػ٢ِ جٔة ػِٔــر كاٗ٘ـــــ٢

 ٓــــــى ٓهبهســــٚ ًطؼـــْ بُؼِوــــْ كانب ظِٔر كإ ظ٢ِٔ جةَـــــــــَ

 وًــــم بُٜـــٞبغى جةُٔٓٞف بُٔؼِْ ُٝوم ْىجر ٖٓ بُٔمبٓــد جؼمٓــــة

 هىٗر جأيٛى ك٢ بُٓــــٔةٍ )ٓومّ( ىخجًغةغد ٖلـــــىبء نبذ أَــــ

 ٓة٢ُ، ٝػى٢ٚ ٝبكـى ُــــْ ٣ٌِـــْ كانب ْــــىجر كاٗ٘ـــ٢ ُٓــــسِٜي

 ًٝٔـــة ػِٔر ْٔةئِــ٢ ٝزٌىٓـــ٢ ٝئنب ٖؿٞذ كٔة بهٗى ػٖ ٗمٟ

 زٌٔـــــٞ كى٣ٗسٚ ًٓمم بالػِــــْ ٝؾ٤َِ ؿة٤ٗـــد زىًـــر ٓػــــمال

 ٝوْةِ ٗةكـــهخ ًِــــٕٞ بُؼ٘ــــمّ ـــدػػِر ٣مب١ ُٚ جٔـــةوٕ ٜؼ٘ـ

 ئٕ ً٘ر غةِٛد جٔــة ُـــْ زؼِٔــــ٢ ـةُيج٘د ٓـبٛغ َــــأُر بُك٤َ ٣ة 

 ٜٗــــــم زؼـــةٝوٙ بٌُٔـــةخ ٌِٓـــــْ ئن ال بيبٍ ػ٠ِ وؾةُــــد َــــةجؽ

 ٣أ١ٝ ئ٠ُ ؾٗــــم بُو٢ُ ػىٓىّ ٜٞوب ٣ؼـى٘ ُِطؼــــةٕ ٝزـــةوخ

 أؿ٠ٓ بُٞؿ٠ ٝبػق ػ٘م بُٔـ٘ــْ ٖ ْــٜم بُٞهةئـــغ ب٣٢٘ٗكحـىى ٓـ

 ٧ٓٔؼــــٖ ٛـــىجة ٝال ُٓسُـــِــْ ٝٓـمغع ًـــىٙ بٌُٔــةخ ًٗبُــــــــٚ

 جٔطوق ٖــــمم بُو٘ــــةخ ٓوــــــّٞ غةلذ ٣مب١ ُــٚ جؼةغــــَ ٜؼ٘ـــد
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 ـــىّجة٤َُِ ٓؼسٍ بُُـــــحةع بُٛــ جىؾح٤ـــٚ بُلىؿ٤ٖ ٣ٜـم١ غىَٜة

 ٤ٍُ بٌُى٣ـــْ ػ٠ِ بُو٘ة جٔؿــــــىّ ًٔٓر جةُىٓــــؽ بُط٣َٞ ض٤ةجــــٚ

 ٓة ج٤ٖ هِـــد وأَــــٚ ٝبُٔؼٗـــــْ ٝزىًسٚ غًو بُُــــحةع ٣آـــــ٘ٚ

 جة٤ُُق ػٖ ؾة٢ٓ بُؿو٤ود ٓؼِـــــْ ٝٓٓي َةجـد ٛسٌر كىٝغـــــــٜة

 ؿة٣ةذ بُسػــــــــةو ِٓـــــّٞٛسـةى  وجــه ٣ـــمبٙ جةُوـــــمبؼ ئنب ْــــسة

 ٣ُؿه١ ٗؼـــةٍ بُُـــحِر ٤ٍُ جسَٞءّ جطـــَ ًإٔ ض٤ةجـــــٚ ك٢ َىؾـــٚ

ــــْ ُٔة وبٗــــ٢ هم هٗــــمذ أو٣ـــمٙ ُُ  أجــــمٟ ٗٞبغـــــهُٙ ُـ٤ــــى زح

كــــمّ كطؼ٘ســــٚ جةُىٓــــؽ ضْ ػِٞزـــــٚ ِٓ  جٜٔ٘ـــــٍم ٖةكـــ٢ بُؿم٣مخ 

ـــــــُٚ  جٚ ْـــّم بُٜ٘ـــــةو ًأٗـــٔة ػٜم١ َُ ُٕ  ٝوب ـــَث  بُِحــــــة ِٛ ُ  قـ

 ؾىْٓر ػ٢ِّ ٤ُٝســـٜة ُــْ زؿــــُىّ ٣ة ْةخّ ٓة هٕ٘ ُٖٔ ؾِــر ُــــــٚ

 كسؿ٢ُُ أقحةوٛة ُــــ٢ ٝبػِٔـــ٢ ـــ٣٢س٢ كوِر ُٜة بنٛحـوكحؼطر غة

 ُٖٔ ٛــــٞ ٓىزـــــــْٝبُٓةخُ ٌٓٔ٘د  هةُر وأ٣ر ٖٓ ب٧ػةل١ ِؿـــــىخ

 وْـة ٖٓ بُــــًالٕ ؾــــى بوضـــــْ كٌأٗٔــــــة بُسلسر جػ٤ِم غمب٣ـــــدٍ 

 ٝبٌُلــــُى ٓكحطــــد ُ٘لـــٍ بُِٔ٘ؼـْ ٗحاُر ػٔىبب ؿ٤ى ْةًٍى ٗؼٔســـــ٢

ُٕ بُٓلسةٕ ػٖ ٝٚؽ بُلـــْ جةُٛؿ٠ُٝوم ؾلظر ٖٝةخ ػ٢ٔ    ئن زوِ

 ؿـَٔىبزٜة ب٧جطـةٍ ؿ٤ـــى زـٔـــــْ زٌٓــ٢)ك٢ ؾِٞٓد بُٔٞذ بُس٢ ال 

 ػٜ٘ــــة ُٝٞ ب٢ٗ زٛة٣َن ٓومٓــــ٢( ئن ٣سوٕٞ ج٢ ب٧َاِد ُـــْ بقـــــْ

 ْْ  ٣سهبٓـــــىٕٝ ًىوُذ ؿ٤َى ٓمٓـــــْ ُٝٔة وأ٣ر بُوّٞ بهحـــَ غٔؼٜــــ

 ـْأْـــطةٕ جاِى ك٢ ُحـــــةٕ ب٧لٛـــ ٣مػـٕٞ ػ٘سى ٝبُىٓــــةُؼ ًةٜٗــــة

ََ جةُــــمّ ٓةيُُر بو٤ٜٓــْ جطـــــىخ ٗؿــــىِٙ  ِٚ ؾســــ٠ زُـــىج  ُٝحةٗــــ

 ِٚ  ْٝـــــٌة ئ٠ُ جؼحـــــىٍخ ٝزؿٔؿــــْ كأيٝو ٖٓ ٝهــــغ بُو٘ــــة جِحةٗــــ

 أٝ ًــةٕ ٣ـمو١ ٓة غٞبُت زٌِٔــــ٢ ُٞ ًةٕ ٣مو١ ٓة بُٔؿةٝوخ بْسٌـ٠

ُْ بُـحـــةو ػٞبجُـــ  ٓة ج٤ـــٖ ٤ْظٔــٍد ٝأغىَل ٤ْظــــْ ــةٝبُك٤َ زوسؿ
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ََ  ػ٘ســـَى هـــَمّ ُٝوم ْل٠ ٗل٢ُ ٝبجىأ َؤٜــــــة َُ  بُلٞبوٌ  ٣ٝ  ه٤

اُر ٓٓة٣ؼـ٢ ِْ َّ غٔة٢ُ ؾ٤ص  حـــــــــَىّ ُنُـُ ُٓ  ُحــــ٢ ٝأؾلــــًٙ جىأ١ 

َٙ ٓة ُْ زؼِٔــــ٢ ئ٢ٗ ػمب٢ٗ إٔ بيٝوَى كةػِٔ٘ــ٢  ٓة هم ػِِٔر ٝجؼ

ْذ غٞب٢ٗ بُؿىِت ٖٓ ُْ ٣ػِىّ ةؼ ج٢٘ جـ٤ٙ لٌٝٗــْ ؾةُر وٓ َٝ  ٝي

 ؾس٠ بزوس٢٘ بُك٤َ جةج٘ـــ٢ ؾه٣ــــْ ُٝوم ًىوذ بُٜٔى ٣م٢ٓ ٗؿـــىٙ

 ُِؿىت لبئىخّ ػ٠ِ بج٢٘ ٚٔٛــــْ ُٝوم ق٤ٓر جةٕ بٓٞذ ُْٝ زــَُموْ 

 النص املعتمد من شرح املعلقاث السبع / السوزوني

 الوحدة األوىل0 الطلل

بُٔؼِوددد ال زكددىظ ػددٖ ًٞٗددٚ ٓٞبغٜددد ٓددٖ بُٓددةػى ُِؼددمّ، كىَددْ بُددمبو    جمب٣ددد 

ٛ٘ددة )بػ٤ددةى وَددْ بُددمبو( ٛددٞ ٓةٚدد٢ بُؼٔددى ٝوٓددً ُٓدد٢ء ٚددةع، ٝجٌددةء ؾددةو ػِدد٠ 

بُؿ٤ددةخ. كةُؼوددَ بُؼىجدد٢ كدد٢ بُؼٗددى بُػددة٢ِٛ بٖددحؽ ٓٓددـٞالب جٔٓددٌِد بُٔددٞذ بُدده١ 

ُؿ٤ددةخ، ٌُٝددٖ ٣سػُددم كدد٢ بُطِددَ، بُطِددَ ًددةٕ جددة٧ٍٓ لبوبب ػددةٓىخ جةُحٓددى ٖٝدد٘ةع ب

بُىؾ٤َ ٣طدىأ لٝٓدةب ػِد٠ ٓٞهدق ب٩ُٗدةٕ: بُىؾِدد ٛد٢ بُسد٢ ٗـٗدر ْدؼٞو بُحدم١ٝ 

بُل٘ةٕ جةُؿث ٝبُؿ٤ةخ كٌَ ٢ْء ٣ىؾَ
(3)

. 

كػددغٍ بُٞهددٞف جٔطةجددد بُِح٘ددد ب٧ُٝدد٠ كدد٢ بُح٤٘ددد بالكسسةؾ٤ددد ُِوٗدد٤مخ، ؾ٤ددص 

 زٌِٓر ٓغٓؽ بُٗٞوخ بُسٓح٤ٜ٤د ك٢ ضغش ٝهلةذ:

 بُٔٓحٚ جٚ            بُٔٓحٚ                    

 بُىَّٞ  =  وَْ بُمبو  +  ب٧ْٖ ب٧ػػْ                       ب٤ُأٌ  -

 بُٔٓحٚ           بُٔٓحٚ جٚ                 

 بُ٘ةهد  =  ٤ٛاد بُ٘ةهد  +  بُلمٕ                          بُطحةذ  -

                                              
 .238ى: ل. ٓٗطل٠ ٗةٖق، لوبَد ك٢ ب٧لت بُؼىج٢، بُمبو بُو٤ٓٞد ُِطحةػد ٝبُ٘ٓى، بُوةٛىخ، )ل.ذ(، ٔ ( ٣٘ظ3)
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 بُٔٓحٚ جٚ  بُٔٓحٚ                                             

 ؾغئث أَٛ بُؿح٤حد = ب٤ُ٘ةم بُؿِٞجد + قةك٤د بُـىبت بالَؿْ      بُِٕٞ ب٧َٞل      بالَسغت  -

 -كؼ٘سىخ وبؼ ٣٘ةغ٢ نبزدٚ ؾد٤ٖ ػدْ بُولدى بٌُٔدةٕ ٓدٖ قدغٍ ٓدة ػِدن جةُىٓدةٍ

ًحوة٣ة بُىَّٞ ٝؿ٤ى نُي ٖٓ بُٔٞبٖلةذ بُسد٢ ْكٗدر ٖدٞوخ بٌُٔدةٕ بُده١ ٖدحؾ 

٧ُْ ٖٓ قدغٍ ئؾُةَدٚ جةُٔةٚد٢، ٝػغهسدٚ جٜػدىبٕ بُؿح٤حدد جؼدم ٝغمبٗٚ جةُِٞػد ٝب

بٗلٗةُٜة ػٖ بٌُٔةٕ بُه١ ُٝم ك٤ٚ ب٩ؾُةٌ جةٗوٛةء بًُٓةٕ ك٢ ٖدٞوزٚ بُٔسٞٛػدد 

بُس٢ زىجطٚ جؿى٣سٚ ؾِٔٚ بُٔإغَ، كػٔغ ػ٘سىخ ج٤ٖ ػ٘ٗى٣ٖ أؾدمٛٔة ٣دهًى جةُل٘دةء 

ؼىكسددٚ جددٚ ًةالٖددْ ٝٛددٞ )بُطِددَ( بُدده١ غِٜددٚ ٝزددْٞٛ ٓغٓؿددٚ ٝػ٘ددمٓة زح٤٘ددٚ ًةٗددر ٓ

بالػػْ، أ١ ؾس٠ جؼم ٓؼىكسٚ ٝزٓك٤ٗدٚ ٌُِٔدةٕ ًدةٕ جةُُ٘دحد ُدٚ ًٔدٖ ال ٣ُدٔغ ٝال 

٣لوددٚ ُددٚ هددٞال كحؼددم وؾ٤ددَ بُؿح٤حددد وؾددَ ؾِددْ ػ٘سددىخ ٝٚددةػر ٓغٓؿددٚ ًٔددة لوَددر 

وَددّٞ ٛددهٙ بُددمبو، بٓددة بُؼ٘ٗددى ب٥قددى ك٤ددهًى جةُؿ٤ددةخ ٝٛددٞ )بُؿددث(. ُٝدد٤ٍ بغسٔددةع 

ك٢ بُٔٞهق بُٞبؾم ٝبوزحةٜ أؾمٛٔة جدة٥قى ئال زأ٤ًدمب ٛه٣ٖ بُ٘و٤ٛ٤ٖ: بُل٘ةء ٝبُؿ٤ةخ 

غ٢ بّ ػةُٔدددٚ و٩ؾُدددةٌ بُٓدددةػى جةُس٘دددةهٙ بُؼدددةّ بُٔةضدددَ َدددٞبء كددد٢ بُؼدددةُْ بُكدددة

بُحة٢ٜ٘
(4)

. بُِده٣ٖ زدمبقِر ك٤ٜٔدة نبذ بُٓدةػى ٓدٖ قدغٍ نًى٣دةذ ٣ُدسمػ٢ ك٤ٜدة ٓدة 

ٜة جؼ٤مب ػدٖ كومٙ ٖٓ بغَ ٓؼة٣ٓد بالَسٔىبو٣د ك٢ بُحؿص ػٖ نبزٚ بُؿو٤و٤د ك٢ بئسغك

بُؼًُد ٝب٤ُأٌ بُِه٣ٖ كىٚسٜٔة هُةٝخ بُطح٤ؼدد، كةٌُٔدةٕ ٛ٘دة بٖدحؽ زو٤٤دمب ٝبوزحةٜدة 

ئال بٗددٚ ُددْ ٣ؼددم ٣ؿددىوٙ ٓددٖ ؾددمٝل بُددمٓةو بُٔسىَددحد كدد٢ ْددؼٞوٙ، ُددهُي ًددةٕ قددغٔ 

 ػ٘سىخ ك٢ بوزحةٜٚ جاضحةذ بُؿٛٞو جأ١ ٌَْ ٖٓ ب٧ٌْةٍ.

 ٙٗددٞوخ ؾةٚددىئنٕ بُىَددّٞ أٖددحؿر ػ٘ددم ػ٘سددىخ يٓ٘ددة ٓس٘ة٤ٛددة ٓددىزحٝ ج

بُغٓس٘ددة٢ٛ، كٗددٞوخ بٌُٔددةٕ بُكددة٢ُ بُٔددٞؾ٢ جددةُكىبت ٝبُددمٓةو ًددةٕ ٓددٞول بُؼطددةء 

                                              
 .20 -19ّ، ٔ 1978( ٣٘ظى: ػًبُم٣ٖ ئَٔةػ٤َ، وٝؼ بُؼٗى، لبو بُىبئم بُؼىج٢، ج٤ىٝذ، 4)
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ٝق٤ى بالٗلؼةٍ، ٧ٕ ئؾُةٌ ػ٘سىخ جلومبٕ بُك٤ٜٞ بُِٖٔٞد ئ٠ُ بُؿى٣دد كد٢ ٖدٞوخ 

بُطَِ أكومٙ ئؾُةَٚ جٔسغ بُؿ٤ةخ ٝبُسى١ٝ ك٢ ٓغنٛدة كدألوى ٓكدةٜى ٛدهب ب٩ؾُدةٌ 

كؼٚ ؿى٣دًخ بُؿدث ئُد٠ بُسؼِدن جة٧ٓدَ، ؾسد٠ ال ٣ٓدؼى كىبؼ ٣وحَ ػ٠ِ بُؿ٤ةخ جْٜ٘، زم

 –بُ٘ةهدد  –جؿ٤ةزٚ بُٜٔملخ جةُكىبت، ٝٛهب ٓة زحىوٙ ٝزإًمٙ بُٗٞوخ بُسٓح٤ٜ٤د بُطة٤ٗد 

كوم ْحٚ ٗةهسٚ بُس٢ ٝهلر جدٚ ػِد٠ لبو بُؿح٤حدد جةُوٗدى ٝٓدة ٣ؼ٤٘٘دة ٓدٖ ٛدهٙ بُٗدٞوخ 

ٖٓ ٜة بُػٔة٢ُ جٔة ٣وسىت بُسٓح٤ٜ٤د ٢ٛ زِي بُ٘ةهد )بُلمٕ( بُس٢ زسػُم ك٢ ٓظٜى ٌِْ

ٓلّٜٞ ز٤ْٔٗ )بُوٗى( ك٢ كٖ بُح٘ةء بُؿٛدةو١ ٝهدم بَسؿٛدى ػ٘سدىخ كد٢ بُٖٞدق 

لٛٓسٚ ٖٓ نُي ب٤ٌَُٜ بُٔؼٔةو١ ٝبػةوٙ ُ٘ةهسٚ جٓدةػى٣د بُل٘دةٕ بُٔٗدْٔ ُِٓدٌَ. بٕ 

ٛددهٙ ب٧ٓددةًٖ زٓددٌَ كدد٢ ئ٣ؿةئٜددة بُل٘دد٢ ج٤٘ددد غٔة٤ُددد ُِ٘ةهددد بُٖٔٞددٞكد بٓددة ٝظ٤لسٜددة 

ٔد ئضةوخ ب٩ؾُةٌ جةٌُٔةٕ ٝبُ٘ةهد ػ٠ِ ؾم َٞبء ٝئ٣ٗةٍ بُىؿحد بُٓؼى٣د كسإل١ ٜٓ

كدد٢ زػُدد٤م غٔة٤ُددد بُددهبذ ب٩ُٗددة٤ٗد ٝهٞزٜددة ٝػظددْ آةُٜددة، كؿٗددِر بالٗسوددـةُد ٓددٖ 

ٝزٓدح٤ٚ بُ٘ةهدد  –بُطحدةذ  –ئُد٠ ئؾُدةٌ ب٣٩ػدةت  –بُسؿدٍٞ  –ئؾُةٌ ػ٘سىخ بُُدِث 

كدد٢ زٓدد٤ٌَ ٖددٞوخ جةُوٗددى ٝجةُح٘ددةء بُٛددكْ ػٌددٍ هددموخ ػ٘سددىخ ػِدد٠ بُلؼددَ بُل٘دد٢ 

ٓٞؾمخ ٖٓ بُٔؿَُٞةذ بُػةٓمخ ٝبُؿ٤د ٝنُي ػٖ ٜى٣ن بُسٞبكن جد٤ٖ ب٧غدًبء بُده١ 

٣ؼحى ػ٘ٚ "جةئسغف بُٔؼة٢ٗ ٝؾُٖ بُػٔدغ ج٤ٜ٘ٔدة ٝبُٔؼدة٢ٗ بُٔسةُلدد بُسد٢ ٣ُسؿٛدى 

جؼٜٛة بُحؼٙ"
(5)

ٝجطى٣ن بُس٘ةَث أ٣ٛدة ٝٛدٞ بزحدةع هدةٕٗٞ بُٔ٘ةَدحد كد٢ بُؿػدّٞ  

بُُٔددةكةذ جدد٤ٖ ب٧غددًبء ٝز٣ٞ٘ددغ ٛددهٙ ب٧غددًبء جؿ٤ددص  ٝبُُٔددةكةذ ٝٛددهب ٣ؼ٘دد٢ ز٣ٞ٘ددغ

زسٞبكددن ٓددٖ ؿ٤ددى بٕ زٌددىو ٗلُددٜة جٗددٞوخ ِٓٔددد
(6)

، ٝجطى٣ددن بُسددٞبيٕ ٝٛددٞ زؼددةلٍ 

بُوٟٞ ٝزوةجَ ٤ْا٤ٖ جؿ٤ص ٣س٘ةيػةٕ بٗسحةٙ بُ٘ةظى أٝ بُُةٓغ جٔودمبو ٝبؾدم ٝبُسدٞبيٕ 

                                              
 .23ّ، 1952ٔ( وٝي ؿى٣ث، بُ٘وم بُػٔة٢ُ ٝأضىٙ ك٢ بُ٘وم بُؼىج٢، لبو بُؼِْ ُِٔغ٤٣ٖ، ج٤ىٝذ، 5)

 .24( ٣٘ظى: ّ. ٕ / 6)
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٦ُقدى  ٛٞ زػٔغ ب٧غًبء ؾٍٞ ٓىًً ٝزىز٤حٜة جٗدٞوخ زػؼدَ أؾدم بُػدةٗح٤ٖ ٓؼدةلال

ك٢ بُػةنج٤د
(7)

. كةُوٗى ٣سٞبكن ٖٓ قغٍ بُسٓح٤ٚ كد٢ ٤ٌٛدَ زٗد٤ٔٔٚ ٓدغ ج٤٘دد بُ٘ةهدد 

ك٢ بُس٣ٞٗى ٝز٘ةَث أٌْةٍ ػ٘ةٖىٙ ٓغ أػٛةء بُ٘ةهدد كد٢ ؾدٍ بُٓدةػى بُكدةٔ، 

ٝزسٞبيٕ هٞبٛة ٓغ ٖغجد بُ٘ةهد ْٝمزٜة ُؿظد بُسل٤ُى بُهٛح٢ ػ٘دم بُٔسِود٢. ٌُدٖ ٓدة 

نبًددىخ ػ٘سددىخ ؾسدد٠ ػددةلذ بُٗددٞو بُمبػ٤ددد ئُدد٠  ئٕ بًسٔددَ ٛددهب بُٗددىؼ بُك٤ددة٢ُ كدد٢

بُؿح٤حدد ٓدٖ وبؾِدد بُلومبٕ زغؾوٚ ٓىخ أقىٟ كٔة ٣ىٝػٚ ٛدهٙ بُٔدىخ ُد٤ٍ بُطِدَ جدَ 

  بُ٘ددٞم بُسدد٢ زٓددحٚ جُددٞبلٛة َددٞبل قةك٤ددد بُـددىبت بالَددؿْ ٝٛدد٢ أٝبقددى بُددى٣ّ ٓددٖ

بُػ٘ددةؼ ٓٔددة ٣ِدد٢ بُظٜددى َٝدد٤ٔر جددهُي ُكلةئٜددة ٝبالَددؿْ ٛددٞ ب٧َددٞل بُٔةئددَ ئُدد٠ 

ٗٞوخ بُسٓح٤ٜ٤د ٌٓسِٔد ب٧غًبء قل٤د بُٔؼدةُْ زػِد٢ بُغْدؼٞو بُػٔؼد٢ بُٗلىخ، كةُ

 ػ٘م ػ٘سىخ:

بُ٘دددٞم بُؿِٞجدددد = بالَددسغت+ بُطدددىف بُطدددة٢ٗ: قةك٤ددد بُـدددىبت بالَدددؿْ =   الطرررا ال:  

 بُكلةء + بُِٕٞ ب٧َٞل )بالَؿْ( = بُـ٤ث + ٝؾمخ ب٩ُٗةٕ + بُطٞوخ + بُ٘ةو.

سٔغ ب٧ؾىبو ٝٓدة ٣ؼةٗٞٗدٚ ٓدٖ بَدسغت كؼ٘سىخ ٣ؼٌٍ ُ٘ة ٖٞوخ بُؼح٤م ك٢ ٓػ

كدد٢ ئُٗددة٤ٗسْٜ، ٌُددٖ ٛددهب ال ٣ٔ٘ددغ ٓددٖ ٝغددٞل ضددٞوخ كدد٢ لبقددَ ًددَ ٝبؾددم ٓددْٜ٘ ٣ى٣ددم 

ب٩ػغٕ ػٖ زؿى٣ىٛة كٌَ نُي زٔطِٚ ػ٘سىخ كد٢ ْكٗدٚ جؼدمٙ جدإوخ بالٗطدغم ُسِدي 

بُطٞوخ. كةٜٗٗى بُٔة٢ٚ كد٢ بَدسػةجةذ بُؿةٚدى كد٢ ٝغدمبٕ ػ٘سدىخ كؿٗدَ زٞبكدن 

ًى٣ةذ كد٢ جٞبػطٜدة ٝجد٤ٖ ٓدة ٣موًدٚ كد٢ ٝبهدغ بُؿدةٍ ٝبُػدٞ بُ٘لُد٢ ج٤ٖ بَسمػةء بُه

بُه١ ٣ٍٔ أػٔةم ْةػىٗة ٓؼًيب ب٧ٗة بُؼ٤ِة ُم٣ٚ، كةُٗٞوخ بُسٓح٤ٜ٤د ٝٓة أضةوزٚ ٖٓ 

زمبػ٤ةذ ُٗٞو بُٔة٢ٚ ٝبوزحةٜٜة جةُؿةٚى ٝجة٥ٓةٍ بُُٔسوح٤ِد ُِٓةػى ًةٕ ٓؼ٤ٖ 

                                              
 .25بُؼىج٢ ٔم بُ٘وم بُػٔة٢ُ ٝبضىٙ ك٢ بُ٘و( ٣٘ظى: 7)
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ؾث نُدي ٓدٖ بَدس٘سةظ، ٖٝدِد نُدي زمكوٜة بُسٓةجٚ ج٤ٖ ٓة بوزُْ ك٢ نبًىزٚ، ٝٓة ٖة

 جةُٗٞوخ بُُٔسوح٤ِد بُس٢ ٣ى٣م بٕ ٣ح٢٘ ػ٤ِٜة وؤ٣سٚ ُؼةُْ بُؿى٣د بُه١ ٣٘ٓمٙ.

 الوحدة الثانيت0 املرأة

ئنٕ ُوم ُٝم ٛةغٍ بُؼحٞل٣د ْٝحؽ بُٞبهغ ُمٟ ػ٘سىخ ٤ٛػةٗة ٗل٤ُة ك٢ ٓؿةُٝد 

٣ُدسط٤غ بُسـِدث  بُهبذ بُس٢ ٣٘حـ٢ بٕ زإل١ ٝظ٤لسٜة ُٝٞ ك٢ زلةػِٜة ٓغ ٗلُدٜة ؾسد٠

ػ٠ِ وٝؼ بُٔٓةوًد بُُِح٤د ك٢ بُؿ٤دةخ كدأِٜن بُؼ٘دةٕ ُؼةُٔدٚ بُحدة٢ٜ٘ ٤ُىَدْ ٖدٞوب 

زؼحى ػٖ ػةُٔٚ بُٔ٘ٓٞل ٖٞوب ٓكًٝٗد ك٢ بُغْؼٞو ُم٣دٚ ٓ٘طِودة ٓدٖ بُؿدث بُده١ 

ًةٕ أؾم بُك٤ٜٞ بُس٢ ٣ُٔي جٜة ٍُِٖٞٞ ئ٠ُ ػةُْ بُؿى٣دد ككِدن ٓدٖ قدغٍ ٖدٞوخ 

هٝوٛة ك٢ زىجد ٛٔٞٓٚ بُهبز٤دد، كٌدةٕ ؾدم٣ص بُؿدث ػ٘دمٙ بُؿح٤حد ٓؼةلُد ٗل٤ُد زٔم غ

ٛٞ ؾث ُسِي بُطٔٞؾةذ بُس٢ ز٘ٗدث أٓةٜٓدة بُٔؼٞهدةذ، كػدةءذ ٖدٞوخ بُٔدىأخ كد٢ 

بُٔؼِود وٝؾة ؾ٤د ٣سٔطَ ك٤ٜة ٓظةٛى بُػٔةٍ ك٢ ٖٞو ؾ٤ُد ٓسمبقِدد كد٢ ٓؼط٤ةزٜدة 

٤ٜٝدث بُلدْ  ًٝةِٓد ب٧ٜىبف ك٢ ج٘ةئٜة، كٜٞ ٣سـًٍ جةُؿح٤حد ٝال ٤َٔة جػٔةٍ بُؼ٤ٖ،

كةنب جٚ زطلٞ ػ٠ِ َطؽ نبًىزٚ ٖدٞوخ وٝٚدد جؼ٤ٜ٘دة ٣ُدسػٔغ ٓدٖ قغُٜدة ٖدلةذ 

بُؿح٤حد بُٓةقٗد كد٢ نبًىزدٚ. كٌأٗدٚ ٣ٗد٢ِ كد٢ ٤ٌٛدَ بُؿدث ٓحسدمئة جٖٞدق غٔدةٍ 

ػ٤ٕٞ بُؿح٤حد، ٝٓوحِٜة بُطث بُؼهت، ٝوبئؿد كٜٔة ب٤ًًُد، ٤ُُسُِْ جؼدمٛة ُسدمبػ٤ةذ 

 ٖق ٣ٝٓحٜٜة جل٤ٙ ٖٓ بُسٓح٤ٜةذ بُٔسسةجؼد.ٛهٙ بُؼهٝجد بُس٢ ٣ٓؼى جٜة ػ٘م بُٞ

كػؼددَ بُىٝٚددد اٗلددة ُددْ ٣ددمقِٜة بُ٘ددةٌ ُٝددْ ٣لُددمٝٛة ٝغؼددَ أٓطةوٛددة ًط٤ددىخ 

ؿ٣ًىخ ال زسٞهق، ٝوجٝ ًٍٗٝ بُٔطى جةُؼ٤ٓد ٝغؼِٚ ٣كِق بُحىى بُؼم٣مخ بُس٢ زحمٝ 

ُؼ٤ٖ بُ٘ةظى ًٔ٘ظى بُموبْٛ زِٔغ زؿر بُٛٞء، ٝجدةُؾ كد٢ بُٔٞٚدٞع كػؼدَ بُدهجةت 

كد٢ ٛدهٙ بُحوؼدد ٝهدم أَدٌىٙ غٔةُٜدة  ٝوبب ىأُق بُ٘ةٌ ٣سىًْٜ ٣ٝؼ٤ّ ٝؾ٤مب ُٓبُه١ ٣
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ٝأضىذ ك٤ٚ وٝػسٜة كىبؼ ٣ـ٢٘ ٣ٝؼىجم ز٤ٜة َٝىٝوب ٝؾحٞوب ًٔة ٗىٟ ب٧ج٤ةذ زْٛ 

 ٌُٖٝ بُه١ ٣ٜٔ٘ة ٛٞ  أٝ هٗىٙ، ؾٓمب ٖٓ بُسٓح٤ٜةذ، ٝال ٣ٜٔ٘ة ًط٤ىب ٍٜٞ بُسٓح٤ٚ 

ةػىٗة ٣ودد٤ْ بُىبجطددد جدد٤ٖ بُٔٓددحٚ جطددد بُسدد٢ زددىجٝ جدد٤ٖ بُٔٓددحٚ ٝبُٔٓددحٚ جددٚ، كٓددبُىب

ٝبُٔٓحٚ جٚ ػ٠ِ أَةٌ ؾُد٢ "ٝه٤دَ ٛدهب بُسٗدٞو بُؿُد٢ ٛدٞ بُٓد٢ء بُـةُدث ػِد٠ 

بُو٤ٗمخ ك٢ بُٓؼى بُػة٢ِٛ"
(8)

، كةُسػ٤ُم بُوةئْ ػ٠ِ بُسوم٣ْ بُؿ٢ُ ُِٔؼة٢ٗ بُٔػىلخ 

ك٢ بُٗٞو بُسٓح٤ٜ٤د ٛٞ بهمو ػِد٠ أؾدمبش بالَدسػةجد بُٔ٘ةَدحد ػ٘دم بُٔسِود٢ ٝز٤ٜادد 

  ةـ بُ٘لُد٢ بُٔغئدْ ُِسػىجدد بُغْدؼٞو٣د، ٝئٕ بُسٓدح٤ٚ بُودةئْ ػ٤ِدٚ "أظٜدى ٝبجد٤ٖبُٔ٘

ٖٓ بٕ ٣ؿسدةظ ك٤دٚ ئُد٠ كٛدَ ج٤دةٕ"
(9)

جدَ ب٩ؾُدةٌ ٝب٩لوبى بُؿُد٢ ٛدٞ ب٧َدةٌ  

ب٧ٍٝ ُِؼ٤ِٔد بُٓؼى٣د، ٝٓلٜٞٓٚ ػ٘م ػ٘سىخ ٛٞ بُلٜدْ أٝ بُسؼودَ جَٞدةٜد ب٩ؾُدةٌ 

ٜة ٝ أجؼةلٛة ٝ أٝٚةػٜة جةُحٗدى، ٝئلوبى ًالوبًٚ ٧ُٞبٕ ب٤ْ٧ةء ٝأٌْةُٜة ٝأؾػةٓ

ب٧ٖددٞبذ ٝبُ٘ـٔددةذ جةُُددٔغ، ٝئلوبى بُطؼددّٞ جةُددهٝم، ٝبُددىٝبئؽ جةُٓددْ، ٝزِٔددٍ 

ب٧ْدد٤ةء جددةٍُِٔ، جددَ ػ٘ددمٙ هددم زسددىبٝظ بُٗددٞو ك٤ٔددة ج٤ٜ٘ددة ُسٗددحؽ ُم٣ددٚ بُٗددٞوخ 

بُسٓددح٤ٜ٤د ٌِٓددة ُؼددةُْ بُلٌددى جؼددم بٕ ًةٗددر ْدد٤اة ٓددٖ ب٧ْدد٤ةء، ك٤لددى٘ ػِدد٠ بُِٔسودد٠ 

ُٓددةؾد ؾددىخ كدد٢ ػ٤ِٔددد بُسِودد٢ ٣ٌٔددٖ زُدد٤ٔسٜة )ًُددى أكددن بُسٞهددغ( نُددي بٕ زٌدد٣ٖٞ 

بُِٔسوددد٢ كددد٢ )بُسٓدددح٤ٚ( ٣ٗدددةلف زٞهؼدددةذ ٓكسِلدددد زلىٚدددٜة ػ٤ِدددٚ وٓدددٞي بُٗدددٞوخ 

بُسٓدح٤ٜ٤د ُدمٟ ػ٘سدىخ، ُٝدٞ كٗدِ٘ة ٓؼط٤ددةذ بُٗدٞوخ بُسٓدح٤ٜ٤د ُِؿح٤حدد كد٢ بُٔؼِوددد 

 بُٔٓحٚ          بُٔٓحٚ جٚ                      :ُٞغمٗة

 بُؼ٤ٕٞ  =  ػ٤٘ة بُؿح٤حد  +  ػ٢٘٤ ْةلٕ ٖٓ بُـًالٕ              بُوم٤َد  -

                                              
( ٓؿٔم ي٢ً بُؼٓٔة١ٝ، بُ٘ةجـد بُهج٤ة٢ٗ )ٓغ لوبَد ُِو٤ٗمخ بُؼىج٤دد بُػة٤ِٛدد( لبو بُٜ٘ٛدد بُؼىج٤دد، ُح٘دةٕ، 8)

1980ٔ ،ّ291. 

 .51ٔ    ّ،1968( ػحمبُوةٛى بُػىغة٢ٗ، أَىبو بُحغؿد، زؽ: ب٤ُُم ٓؿٔم و٤ْم وٚة، لبو بُٔؼىكد ُح٘ةٕ، 9)
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 بُٔٓحٚ جٚ      بُٔٓحٚ                     

 بُلْ  =  وبئؿد بُلْ  +  بُىٝٚد بالٗق             بُسلىل  +  بُكٗٞجد  -

 بُٔٓحٚ               بُٔٓحٚ جٚ      

 بُم٣ٔٞٓد          بُىٝ٘ بالٗق  =  بُموْٛ    

 )ج٤ة٘ بُٔةء(

 بُٔٓحٚ        بُٔٓحٚ جٚ

 بُهجةت  +  كؼَ بُٓةوت بُٔسىْٗ            بالٗطغم

 بُٔٓحٚ          بُٔٓحٚ جٚ

 بُهجةت  +  كؼَ بٌُٔث ػ٠ِ بًُٗةل بالغهّ              بُؼػً ػٖ زؿو٤ن بُؿِْ

ط٤ددق كدد٢ ُِلددْ ٝبُب٧ج٤ددةذ زددمٝو ؾددٍٞ ٓؼ٤٘دد٤ٖ بض٘دد٤ٖ: غٔددةٍ بُؼدد٤ٖ، ٤ٜٝددث ب

ب٧ٓددى ٛددٞ بُددىجٝ جدد٤ٖ كٌددىخ بُػٔددةٍ بُُ٘ددةئ٢ ٝبُطح٤ؼددد، كٗددٞوخ بُؿح٤حددد زوددّٞ ػِدد٠ 

ٖددلةذ ؾُدد٤د ز٘سوددَ ٓددة جدد٤ٖ بُحٗددى٣د، ٝبُٓدد٤ٔد، ٝبُُددٔؼ٤د ُسُٞددم ٖددٞوخ ؾى٤ًددد 

ٓؿةٖىخ بُؿىًد، كةُٔٓحٚ )ػ٤٘ة بُؿح٤حد، ٝبُٔٓحٚ جٚ ػ٢٘٤ ْةلٕ ٖٓ بُـدًالٕ( ٝهدم 

ُؿح٤حد جؼ٢٘٤ ْةلٕ ٖٓ بُـدًالٕ جةُدهبذن ٗودٍٞ بٕ ٓدٖ ٣ُأٍ بُُةئَ ُٔةنب ْحٚ ػ٢٘٤ ب

ٓؼة٢ٗ بُـدًالٕ بُٓدٍٔ
(10)

، ٣ودٍٞ بُكلدةغ٢: "بُـًبُدد ٓإٗدص بُـدًبٍ ٝبَدْ ُِٓدٍٔ 

ٓطِوة أٝ ك٢ ٝهر ْىٝهٜة"
(11)

ًٔة بٕ بُـًبٍ ؾ٤ٞبٕ ٓودمٌ كد٢ بُػة٤ِٛدد كِدْ زدهًى  

٢ٜٔٞ ؾ٤دٞبٕ ٜد –ػ٘دمْٛ  –بٌُسث جةٕ بُؼىت ك٢ بُػة٤ِٛد هدم ٖدةلٝب ؿدًبال، كٜدٞ 

  ٓومَدد٢ زؼٔددَ ُددٚ بُسٔةض٤ددَ ٣ٝٞٚددغ كدد٢ ٓؿةو٣ددث بُِٔددٞى، ٣ٝ٘ددةؼ ػ٤ِددٚ ئنب ٓددةذ،

 بٗٚ ٤ٖم ػ٠ِ ًطىخ   بُػة٤ِٕٛٞ  ٚ، ضْ ٛٞ ؾ٤ٞبٕ ال ٣هًى بُٓؼىبء٣وسِ  ٣ٝؿىم ٖٓ

                                              
 ّ، ٓةلخ )ؿًٍ(.1952( ٣٘ظى: ٓػم بُم٣ٖ بُل٤ىٝي اجةل١، بُوةٌٓٞ بُٔؿ٤ٝ، بُحةج٢ بُؿِح٢، 10)

 .166ٛـ ، 1383( ْٜةت بُم٣ٖ بُكلةغ٢، ْلةء بُـ٤َِ ك٤ٔة ك٢ ًغّ بُؼىت ٖٓ بُمق٤َ، ب٤ُٛٞحد، 11)
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ؾم٣طْٜ ػٖ ب٤ُٗم
(12)

 . ئنٕ بٖحؽ ُم٣٘ة ٓؼةلالٕ ُِـًبٍ:

 بُـًبٍ  =  بٍُٓٔ

 بُوم٤َد                                                                        

 بُـًبٍ  =  ؾ٤ٞبٕ ٢ٜٜٔٞ                     

ًٝغٛٔة ًةٕ ٓؼحٞلب ُمٟ بُؼىت ك٢ بُػة٤ِٛد، كُ٘أٍ ب٣ودٟٞ ػ٘سدىخ بُػدة٢ِٛ 

ػ٠ِ زٓح٤ٚ ػ٢٘٤ بُؿح٤حدد جٔؼحٞلزدٚ بٕ ُدْ زٌدٖ بُٔدىأخ بُسد٢ نًىٛدة كد٢ بُٔؼِودد ػِد٠ 

ػ٘دمٙن ٓدة بُده١ ٣حؿدص ػ٘دٚ ػ٘سدىخن ْٝدم نبذ ٖدلد همَد٤د  –ؿ٤ى ٓة ٣حمٝ ظةٛىٛدة 

بُىؾةٍ ٖٓ بغِٚن ٖٓ ٢ٛ ػحِدد بًُٔٓدغ بُىؾ٤دَ ئ٤ُٜدةن بٕ بكسىٚد٘ة بٕ ػحِدد ٓؼدةلٍ 

بُؿى٣د ك٢ ٝغمبٕ ػ٘سىخ ُٗسط٤غ بٕ ٗ٘سًع ٖلةذ ٛهب بُؿِْ )بُؿى٣د( ٓدٖ ٖدلةزٜة. 

٣ُٝسٌَٔ ْةػىٗة ٖٝق بُؿح٤حد ٓس٘وغ ئ٠ُ غٔةٍ بُلْ بُه١ أٝالٙ ػ٘ة٣د قةٖد ٝٛهب 

ُسى٤ًً بُِٔؿدٞظ ػِد٠ غٔدةٍ بُلدْ بؿِدث بُظدٖ ػ٘دمٗة بٗدٚ ُدٕٞ ٓدٖ أُدٞبٕ بُسؼد٣ٞٙ ب

كودم ٖٝدق جأٗدٚ ًدةٕ  –بُ٘ل٢ُ، كغ ٣ـ٤ث بٕ بُلْ ًةٕ ٗوطد ٚؼق قِو٢ ك٢ ػ٘سىخ 

ٜٓمٍ بُٓلةٙ بكِؽ ًٝةٕ ٣ِوث جؼ٘سىخ بُلِؿةء
(13)

، كٜٞ ٣ُسٌَٔ غٞبٗث ٗوٕ ػ٘مٙ كد٢ 

ك٢ ْكٗٚ، كؼ٠ِ ٓمٟ ضغش ٖٞو  ٖٞوخ بُؿح٤حد، ٣ٝحىي ك٢ ْكٜٗة ٓة ٣لومٙ ٛٞ

بُٔٓحٚ ٝبؾم )وبئؿد بُلْ( ٝبُٔٓحٚ جٚ ٓسؼمل، كل٢ بُٗدٞوخ ب٧ُٝد٠ بُٔٓدحٚ جدٚ ؾُد٢ 

٢ْٔ )كةوخ زةغى( ٝنًدى ك٤ٜدة ب٧لبخ )ًدإٔ( ٝػِد٠ بُدىؿْ ٓدٖ إٔ ألبخ بُسٓدح٤ٚ ؾدةغً 

ج٤ٖ بُطىك٤ٖ ٌُٜ٘ة كد٢ بُٞهدر ٗلُدٚ ٓدٖ َٝدةئَ بالزٗدةٍ ج٤ٜ٘ٔدة، كدهًى ألبخ بُسٓدح٤ٚ 

                                              
بُؿم٣ص، ٌٓسحد ب٧هٗد٠، ( ٣٘ظى: ل. ٗٗىذ ػحمبُىؾٖٔ، بُٗٞوخ بُل٤٘د ك٢ بُٓؼى بُػة٢ِٛ ك٢ ٚٞء بُ٘وم 12)

 .114 – 113ّ، ٔ 1976ػٔةٕ، 

 .237، 8ٔ( ٣٘ظى: أجٞ بُلىظ ب٧ٖلٜة٢ٗ، ب٧ؿة٢ٗ، ج٤ىٝذ، ظ13)
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إٔ وبئؿد بُلْ ال زِسو٢ ٓغ )كأوخ بُسةغى( ٗٞػة ٝؾو٤ود ك٢ ُٓدةؾد ٝغدٚ بُٓدحٚ،  ٣ؼ٢٘

ٝبٗٔة ٣ؼ٢٘ بٜٗة زدمٗٞ ٜٓ٘دة ٝزوةوجٜدة كد٢ بُٗدلةذ، ٝؾدهف ٝغدٚ بُٓدحٚ ٝأكدةل زٌد٣ٖٞ 

ٖدٞوخ زٓدح٤ٜ٤د ٓطِودد بُُٔددةؾد جد٤ٖ بُٔٓدحٚ ٝبُٔٓدحٚ جددٚ، كلد٢ زٓدح٤ٚ ػ٘سدىخ زسٔطددَ 

ٝب٤ُٜاددد، ُددهُي كددةٕ بُٔسِودد٢ ٣طِددن  ٖددٞوخ كددةوخ بُسددةغى ٓطِوددد كدد٢ ُٓددةؾد بُٗددٞوخ

بُؼ٘ةٕ ُك٤ةُٚ ٝزٗٞوٙ ٝكٜٔٚ ٤ُٔطَ ٤ٜث وبئؿد كْ بُؿح٤حد غٞلخ ٤ٜٝحة، ٝك٤ٜدة زِدي 

بُؼهٝجد بُس٢ زٓؼى جةُ٘ٓٞخ. ٝئنب ٓدة ػىك٘دة بٕ بُؼدىت هدم٣ٔة أُٝؼدٞب جةُط٤دث كس٣ً٘دٞب 

جدددٚ، ٝٚدددٔكٞب جدددٚ أغُدددةلْٛ، ٝبؿسُدددِٞب جٔدددةء بُدددٞول، ٝزؼطدددىٝب كددد٢ ٓػةُُدددْٜ، 

ػددةزْٜ ٝأكددىبؾْٜ ٝأػىبَددْٜ، ٝؾٔددَ بُؼطددى لبئٔددة كدد٢ ؾ٤ددةزْٜ بػظددْ ٓؼددة٢ٗ ٝبغسٔة

بُسٌى٣ْ
(14)

، ًٝةٕ ػ٘مْٛ ٖٓ ٖ٘ةػةذ ب٧ْدىبف ٝزدةغى جدٚ ِٓدًْٜٞ ٝأٓدىبؤْٛ
(15)

 ،

كٜٔ٘ة بُُحث بُه١ غؼَ ػ٘سدىخ ٣ٓدحٚ بُىبئؿدد بُٔ٘سٓدىخ كد٢ كدْ بُؿح٤حدد جلدةوخ بُسدةغى 

٠ ٓٗدةف ب٧ْدىبف، كطؼدْ كؿُٗٞٚ ػ٠ِ ٓؿحٞجسدٚ بُؿى٣دد ك٤دٚ زٌدى٣ْ ُدٚ ٣ىكؼدٚ ئُد

بُؿى٣ددد ُددمٟ ػ٘سددىخ ٣ٔسددةي جةُؼهٝجددد بُ٘لُدد٤د بُسدد٢ غٔؼددر ٜىكدد٢ بُسٓددح٤ٚ كدد٢ ػغهددد 

ٗلُدد٤د كٔددهبم بُؿى٣ددد ػددهت ًىبئؿددد كددةوخ بُسددةغى بُسدد٢ زػِددث بُىبئؿددد ٝبُٜ٘ددةءخ ضحسددة 

 ؿٔةزٜة بُؼطى٣د بُؼهجد.

بٓدددة بُٗدددٞوخ بُطة٤ٗدددد كةُٔٓدددحٚ جدددٚ ؾُددد٢ ْددد٢ٔ جٗدددى١ )بُىٝٚدددد بالٗدددق(      

ئؿددد كددْ بُؿح٤حددد و٣ددؽ وٝٚددد ًةِٓددد بُ٘حددر ٝٓددة أٖددةت ٗحسٜددة ٓددٖ بُـ٤ددص ه٤ِددَ،          كىب

ةٌ، كٔٞٚدؼٜة ؿ٤دى ٓٓدٜٞو كٜدٞ بؾُدٖ ُ٘حسٜدة ٘دُْ ٣ٗةلف ك٤ٜة لٓ٘ة ُحؼدمٛة ػدٖ بُ

                                              
( ٣٘ظى: ػ٢ِ غٔؼةٕ ب٤ٌَُٓ، ٖ٘ةػد بُؼطٞو ك٢ بُؿٛةوخ ب٩َغ٤ٓد، ٓػِد أكةم بُطوةكد ٝبُسىبش، بُؼدملبٕ 14)

25 ،26 ،1999 ٔ ،ّ154. 

ّ، 1983، 6ك٢ بُؼٗى بُػة٢ِٛ، ؾ٤ُٞةذ ٤ًِد ب٩ُٗة٤ٗةذ، غةٓؼد هطى، ع (  ٣٘ظى: ٣ؿ٠٤ بُػحٞو١، ب٣ًُ٘د15)

ٔ201 – 276 . 
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ٝبزددْ ُددٚ ٝبجؼددم ُٜددة ٓددٖ بٕ زٜٞددأ ٝزددمكٖ
(16)

، ٝهددم ؾددهكر ٜٓ٘ددة ب٧لبخ ٝؾددهكٜة ٣ؼ٘دد٢        

ةذ ٓدددددٖ ؿ٤دددددى زو٤٤دددددم جةُٔٓدددددةجٜد أٝ                              " بٕ بُٔٓدددددحٚ ٛدددددٞ بُٔٓدددددحٚ جدددددٚ كددددد٢ بُٗدددددل

بُٔٔةضِد
(17)

، ئنٕ ػ٘سىخ ٣ٗق كْ بُؿح٤حد كطـر ػ٠ِ َطؽ نبًىزدٚ ٖدٞوخ وٝٚدد 

جؼ٤ٜ٘ة زـلٞ ك٢ نبًىزٚ ُٝٞ زسحؼ٘ة وٓٞي ٛهٙ بُىٝٚد ٧زٛؽ ُ٘دة ٖدِد بُسٓدةجٚ بُسد٢ 

ػةٛة كْ بُؿح٤حد، ٝٗظةّ ٣وّٞ ػ٤ِٜة ٛهب بُسمبػ٢ ك٢ بُٗٞو ُِىٝٚد بالٗق بُس٢ بَسم

بُسمبػ٢ بُ٘لُد٢ ٛدهب ٣ودّٞ ػِد٠ ػٞبٓدَ بُسدهًى ٝبَسؿٛدةو بُٔةٚد٢ جُد٤ةم زدمبػ٢ 

ب٧كٌةو بُس٢ زُسط٤ى بُٔٓةػى ػحى بُٗٞو بُٔسغؾود ػدٖ ٜى٣دن َٝدةٜد ٓدٖ نبًدىخ 

ٌ٘ةو٣د ٓسؼةهحددد ٣ٌددٕٞ ٓددٖ ْددأٜٗة بٕ زٞؾددم جدد٤ٖ غ٤ٔددغ بُىٓددٞي ـبُغٝػدد٢ جؼل٣ٞددد بَسدد

ٓمُُٜٞة بُحة٢ٜ٘ ُِدهبذ بُٔحمػددبُٔٞغٞلخ ك٢ بُٗٞوخ ك٢ 
(18)

، ٝال ٣سدأز٠ ُ٘دة ٓؼىكدد 

بُٞضحةذ بُ٘ل٤ُد ُؼ٘سىخ ئال جسسحغ ٖٞوخ بُسػدةنت بُسد٢ زودّٞ جد٤ٖ بُٔٓدحٚ ٝبُٔٓدحٚ جدٚ 

ػددٖ ٜى٣ددن بُسددمبػ٢، كؼ٘سددىخ ٓددٖ قددغٍ ٛددهٙ بُٗددٞوخ بُسٓددح٤ٜ٤د ٣ؿددةٍٝ بَسؿٛددةو 

ع جٗٞوخ ػةٓد بُُٔسوحَ جسػ٤ُم ٖٞوخ بُٔة٢ٚ ُِؼ٤ةٕ. ًٝٔة ٛٞ ٓؼىٝف بٕ ًُِو

أ٤ٔٛدد ػظ٤ٔدد كد٢ ؾ٤دةخ بُؼدىت ٝزؼددةج٤ىْٛ ٝزل٤ٌدىْٛ كةُُدٔد بُـةُحدد ػِد٠ بُػ٣ًددىخ 

بُؼىج٤د بٜٗة بو٘ ٖؿىب٣ٝد غةكد، ٌُٖٝ نُي ال ٣ٔ٘غ ٖٓ بٕ زسكِِٜة ٓ٘ةٜن قٗحد 

زسددٞكى ك٤ٜددة ب٤ُٔددةٙ ٓٔددة ٣ػؼِٜددة ٜٓٞ٘ددة ٖددةُؿة ُ٘ٔددٞ بُ٘حةزددةذ بُٔكسِلددد
(19)

، كػددةء كددْ 

٘طود ٖٓ ب٧و٘ ٝنُي أٓى ُٓسؿث ٗل٤ُة ػ٘م بُؼدىت بُِده٣ٖ بُؿح٤حد ٓٓحٜة جسِي بُٔ

                                              
 .196( ٣٘ظى: ل٣ٞبٕ ػ٘سىخ، زؽ: ١ُٞٞٓ، بٌُٔسث ب٩َغ٢ٓ، ٔ 16)

( ٣٘ظى: ل. ًةَٓ ؾُٖ بُح٤ٗى، ج٘ةء بُٗٞوخ بُل٤٘د ك٢ بُح٤دةٕ بُؼىجد٢، ٓٞبيٗدد ٝزطح٤دن، ٓطحٞػدةذ بُٔػٔدغ 17)

 .280ٔ ّ، 1987بُؼ٢ِٔ بُؼىبه٢، 

( ٣٘ظى: ػحمبُوةلو ك٤دمٝؼ، بالزػدةٙ بُ٘لُد٢ كد٢ ٗودم بُٓدؼى بُؼىجد٢، لوبَدد ٓ٘ٓدٞوبذ بزؿدةل بٌُسدةت بُؼدىت، 18)

1992 ٔ ،ّ308. 

 .93، 1ّٔ، ظ1954( ٣٘ظى: ل. غٞبل ػ٢ِ، زةو٣ف بُؼىت هحَ ب٩َغّ، ٓطحٞػةذ بُٔػٔغ بُؼ٢ِٔ بُؼىبه٢، 19)
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ػةْددٞب كدد٢ بُٗددؿىبء، ئن زسؼِددن جةُى٣ددة٘ بُ٘لددٌٞ بُٜةوجددد ٓددٖ بُؿددى، ٝبُوِددٞت 

بُٔسطِؼد ئ٠ُ بُحىل ٝبُظَ، ٝوٝػد بُٔ٘ظدى، كٛدغ ػدٖ ْدؼٞو ب٩ُٗدةٕ جػٔدةٍ ٛدٞ 

 غًء ٖٓ بُطح٤ؼد ب٩ُٗة٤ٗد بُس٢ غحَ ػ٤ِٜة ٓ٘ه بٕ ػىف بُؿ٤ةخ.

 ػ٘م ػ٘سىخ ك٢ ٛهب بُح٤ر ُٜة أجؼةلٛة بُٔسٔطِد جـ: ٝبُطح٤ؼد

 كْ بُؿح٤حد                                                

 

 

 

 

 

 

 ٤ٍُ جٔؼِْ                                          

كٓةػىٗة ٣ُسكمّ بُِٕٞ جٗٞوخ ؿ٤ى ٓحةْىخ ٓسٔطغ جوُٞدٚ )بُىٝٚدد ب٧ٗدق( 

ـ٤ص(بُه١ ٣ؼٌٍ بُح٤دة٘، ٣ٝظٜدى بُِدٕٞ ٛ٘دة لبقدغ كد٢ بُه١ ٣ؼٌٍ بُكٛةو، ٝ )بُ

ئٜةو ب٤ُُةم بُٓؼى١ لقٞال ػ٤ٔوة، كٜٞ ٤ٍُ ٛة٤ٓٓة ٝبٗٔة ٣ؿسدَ ٌٓةٗدد أَةَد٤د كد٢ 

ئٜةو ز٤ٌَٓ بُٗٞوخ بُسٓح٤ٜ٤د ُمٟ ػ٘سىخ ٤ٌُٕٞ ٛٞ ب٧ًطى جىٝيب، كةُدمالالذ ؿ٤دى 

ٓؼ٘دد١ٞ بُٔحةْددىخ ٧ُددٞبٕ بُىٝٚددد ب٧ٗددق، ٝبُـ٤ددص، زػُددم ٓٔةضِددد ؾُدد٤د ُٓدد٢ء 

ٝبُُددإبٍ بُدده١ ٣طددىؼ ٗلُددٚ ٛ٘ددة ُٔددةنب أٖددى ػ٘سددىخ ػِدد٠ بقس٤ددةو ٛددهٙ ب٧ُددٞبٕ لٕٝ 

ؿ٤ىٛددة ٓددٖ ب٧ُددٞبٕ كدد٢ ٖٝددق كددْ بُؿح٤حدددن ئٕ وؤ٣ددد ػ٘سددىخ ُِؿى٣ددد ٛدد٢ ٓ٘طِددن 

بقس٤ةوٙ ُِدٕٞ، ئن ٣ٗدحؽ بُِدٕٞ ب٧قٛدى ٝب٧جد٤ٙ ػغٓدةذ ٓسػدملخ ٝٓسىَدكد كد٢ 

قٛددى بُٔسٔطددَ جةُىٝٚددد  ْددكٕ ؾح٤حددد جددمال ٓددٖ بُطح٤ؼددد، كسـِددث ٖددلد بُِددٕٞ ب٧

ب٧ٗددق غددًءب أَةَدد٤ة كدد٢ بُٗددٞوخ بُٓددؼى٣د كٜددٞ ُدد٤ٍ قة٤ُددة ٓددٖ بُمالُددد بُ٘لُدد٤د 

 بُِٕٞ ب٧قٛى =

 بُ٘ؼ٤ْ + بُكٗٞجد
 بُِٕٞ ب٧ج٤ٙ= زٖٛٔ ٤ٗسٜة ؿ٤ص ه٤َِ بُىٝٚد بالٗق

 بُسلىل + بُ٘وةٝخ + بُكٗٞجد
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ٝبُٞغمب٤ٗد، ٝبٗٔة ٛٞ ٓىزحٝ جٔٞهق ٗل٢ُ ٣حؼص ػ٠ِ بالٜٔا٘دةٕ ٝبالَدسوىبو، ٧ٗدٚ 

 ٣ـمٝ زػ٤ُمب ُمالُد بُطحةذ ػ٘م ػ٘سىخ كٜٞ ُٕٞ بُكٗٞجد ٝبُ٘ٔةء ٝب٧َٓ.

كٜٞ أ٣ٛة ال ٣كىظ ػٖ لالُدد بُكٗدٞجد ٝبُ٘ٔدةء بٓة ؾم٣ص ػ٘سىخ ػٖ بُـ٤ص 

 ئُد٠ ٝبُؿ٤ةخ، ٌُٖ أ٣ٖ ٌٓةٕ ٛهٙ بُىٝٚدن ٛٞ ٤ٍُ جٔؼِْ ٝٛ٘ة زدإٍٝ ٖدٞوخ ػ٘سدىخ

ػةُْ بُٔػٍٜٞ ٝٚحةج٤سٚ، كسُسؼ٤م بُهبًىخ ب٧ؾة٤ٍَ جةُم٤ٗٝد ٝبُؼحٞل٣د، ئنٕ ٓة ج٤ٖ 

 –بُِددٕٞ ب٧جدد٤ٙ  –ٝبُـ٤ددص  –بُِددٕٞ ب٧قٛددى  –بُطددىف ب٧ٍٝ بُىٝٚددد ب٧ٗددق 

بُطددىف بُطددة٢ٗ بٌُٔددةٕ بُٔػٜددٍٞ، زٗددةلّ ٝز٘ددةهٙ ٝبٚددؽ ٝٛددٞ ز٘ددةهٙ ٣ددٞؾ٢ ٝ

جؿ٤ةز٤ٖ ك٢ ٝغمبٕ بُٓةػى بُؼحٞل٣د ٝبُؿى٣د، ٝجهُي ٣ٌٕٞ بُٔٓحٚ جٚ ٝٓة ؾِٔدٚ ٓدٖ 

ئ٣ؿةءبذ ٝزػ٤ِةذ ٤ُٗٞد هةلوب ػ٠ِ ئجىبي وؤ٣د بُٓدةػى ٝؾِٔدٚ جىؤ٣دد ػدةُْ بُؿى٣دد 

سلىل، جَ بٕ ػ٘سدىخ ال ٣ٌسلد٢ جٜدهٙ بُه١ ٣ل٤ٙ جةُؿ٤ةخ ٝبُكٗٞجد ٝبُسلسؽ ٝب٧َٓ ٝبُ

بُٗلةذ ُِؿح٤حد جَ ٣ٛل٢ ػ٤ِٜة ٖلد بُم٣ٔٞٓد كودم غدةل ػِد٠ ٛدهٙ بُىٝٚدد ب٧ٗدق 

س٨ذ ٓددبوزٚ ؾدد٤ٖ ببُٔطددى بُػددٞل كسىًٜددة زِٔددغ ًةُددموبْٛ. كٓددحٚ ج٤ددة٘ بُٔددةء ٝبَددسم

بُؿم٣ود جةُموبْٛ
(20)

 . 

ىخ كدْ ٝبُٔؼىٝف ٝكن ب٤ُُةم بُظةٛى١ ُِٕ٘ بٕ ٛهٙ بُىٝٚد ٣ٓحٚ جٜة ػ٘سد

بُؿح٤حد ٝوبئؿسٚ ٌُٝدٖ ٗسُدةءٍ ٓدة ٝغدٞل بُدهجةت كد٢ ٛدهٙ بُٗدٞوخ ٝٓدة لٝوٙن كٜدَ 

٤ِ٣ن بٕ ٣وٍٞ ئُٗةٕ ُٔدٖ ٣ؿدث بٕ كٔدي ٣ٓدحٚ بُىٝٚدد بُ٘ةٚدىخ بُسد٢ بغسٔدغ ػ٤ِٜدة 

بُددهجةتن كةُؼغهددد بُِـ٣ٞددد بُػم٣ددمخ جدد٤ٖ )بُطـددى ٝبُددهجةت( زؼطدد٢ لالُددد غم٣ددمخ ًؿ٤ددةخ 

بُسٓح٤ٜ٤د، ٝزلةػدَ غًئ٤ةزٜدة. ٝهدم ٣حدمٝ بُسٓدح٤ٚ ػ٘سىخ بُؿىخ جلؼَ بُٗٞوخ بُٓؼى٣د 

ؿى٣حة جؼ٤مب جةُُ٘حد ئ٠ُ ٗلدٍ بُٔسِود٢ "ٝبُٔؼ٘د٠ بُػدةٓغ كد٢ َدحث بُـىبجدد بٕ ٣ٌدٕٞ 

                                              
 .197(  ٣٘ظى: بُم٣ٞبٕ، ٔ 20)
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بُٓحٚ ٓوٗدٞلب ٓدٖ بُٓد٢ء ٓٔدة ال ٣٘دًع ئ٤ُدٚ بُكدةٜى ٝال ٣ودغ كد٢ بُدْٞٛ ػ٘دم جم٣ٜدد 

بُٗددٞوخ     بُ٘ظددى ئُدد٠ ٗظ٤ددىٙ بُدده١ ٣ٓددحٚ جددٚ، جددَ جؼددم زطح٤ددر ٝزددهًى ٝكٌددى ُِدد٘لٍ كدد٢ 

بُسدددد٢ زؼىكٜددددة ٝزؿى٣ددددي بُددددْٞٛ كدددد٢ بَددددسؼىب٘ نُددددي ٝبَسؿٛددددةو ٓددددة ؿددددةت             

ٚ٘ٓ
(21)

ٌُٖ ئنب ٓدة وجط٘دة ٛدهب بُسٓدح٤ٚ جكٖٗٞد٤د بُسػىجدد ُدمٟ ػ٘سدىخ ُٗدسط٤غ بٕ  

ٗسلْٜ غٔةٍ  ٛهٙ بُٗٞوخ بُؿ٤ُد كىٝٚدد ػ٘سدىخ بُٖٔٞدٞكد ًط٤دىخ بُؼٓدث ٌٓسِٔدد 

غددة ًلؼددَ بُٓددةوت بُٔسددىْٗ كٔددة بُؼغهددد جدد٤ٖ بُ٘حددر،  ٝبُددهجةت ٣أُلٜددة ٣ٝـ٘دد٢ جٜددة ًٛ

 بُطىك٤ٖ ُٞ بكسىٚ٘ة بٕ :

  :ٚبُٔٓحٚ )بُهجةت( = ػ٘سدىخ: كودم غدةء كد٢ بُُِدةٕ: "بُؼ٘سدى، ٝبُؼ٘سدى ٝبُؼ٘سدىخ ًِد

بُهجةت"
(22)

. 

  ٚبُٔٓحٚ جٚ كؼَ بُٓدةوت بُٔسدىْٗ = بُ٘ٓدٞخ كٓدةوت بُكٔدى كد٢ أٝظ ؾةُسدٚ ٗغؾظد

 ِوة ًةَىب ه٤ٞل ؾ٤ةزٚ:كةهمب ُِؼوَ ٝبُسل٤ٌى ك٤ٌٕٞ ًةُؿى ٓ٘ط

كٗٞوخ بُهجةت ك٢ ٛهٙ بُىٝٚد زٔطَ ٛ٘ة بُٓةػى ٗلُٚ ٢ٛٝ ئَدوةٜٚ ُؼ٘سدىخ 

ػ٠ِ بُهجةت ٣ؿِٔٚ ٓٞهلٚ ٝٝبهؼٚ بُ٘ل٢ُ ٣ٝكسل٢ ٛٞ ٣ٝػؼَ بُؿم٣ص ػ٘دٚ جؼدم نُدي. 

كؼ٘سىخ ٖٓ قغٍ ٛهب بُىجٝ ج٤ٖ بُٔٓحٚ ٝبُٔٓحٚ جٚ ٣ى٣م بٕ ٣َٗ ئ٠ُ ٓىؾِد زط٤ٜدى 

ٗٓددٞخ بُؿ٤ددةخ ٝزؿى٣ددىٙ ٓددٖ ٜةهسددٚ بٌُٔحٞزددد. ٝٓددٖ ٛ٘ددة ٣حددمٝ  بُددهبذ ٓددٖ بُسددٞزى ئُدد٠ 

زٓح٤ٜٚ ؿى٣حدة ٧ٗدٚ ػٌدٍ ٖدٞوخ بُػدٞٛى بُده١ ٣٘ٓدمٙ ػ٘سدىخ بُسٔةَدة ُىٚدةٙ، الٕ  

ٛهٙ بُٗٞوخ زػِث ُٚ بُسأُق ٓغ ٝبهؼٚ بُُٔسوح٢ِ بُه١ ٣سؿون ٓدٖ قدغٍ وجطدٚ جد٤ٖ 

 ٝظةئلٚ بُ٘ل٤ُد ٝزؿو٤ن َؼةلزٚ جؿى٣سٚ.

                                              
 .126د، ٔ ( أَىبو بُحغؿ21)

 .610، ٔ 4ٖٓ ظ1990( بجٖ ٓ٘ظٞو، ُُةٕ بُؼىت، لبو ٖةلو ج٤ىٝذ، 22)
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سٓدح٤ٜ٤د ُِدهجةت كٜدٞ ُد٤ٍ ًٛغدة كؿُدث جدَ ؿدىل ٝزُسٔى ؾى٤ًد بُٗٞوخ بُ

٣ُٖ نوبػٚ جهوبػٚ )بُٔٓحٚ( ًلؼَ ٓوطٞع بٌُل٤ٖ ٣ٞو١ يٗةلب كٜٞ ٣ٔمٙ ج٤ٖ نوبػ٤ٚ 

ئن ُددْ ٣ٌددٖ ُددٚ ًلددةٕ ٣ُٔددي جٜٔددة )بُٔٓددحٚ جددٚ( كةُٗددٞوخ ؾى٤ًددد ٌُددٖ ػ٘سددىخ ٣ؿددةٍٝ 

ٕ، ٓؿةٖىخ ٛهٙ بُؿىًد جةُؼػً كـ)بُٔٓحٚ جٚ( ؾةُد ؾى٤ًد ٌُٜٝ٘ة زإٍٝ ئُد٠ بُُدٌٞ

كؼ٘سددىخ ػِدد٠ بُددىؿْ ٓددٖ ٓؿةٝالزددٚ الٗسددًبع بُؿى٣ددد ٌُ٘ددٚ ٣لٓددَ ٝٛ٘ددة ٣ؼددٞل بُٓددةػى 

جهبًىزددٚ ئُدد٠ ُؿظددد بُٗددلى بُسدد٢ بجسددمأذ ك٤ٜددة ؾةُددد بُسددمبػ٢ ٝٛددهب ٓددة ٣إًددمٙ بٗسوةُددٚ 

بُٔلددةغم ٓددٖ ؾةُددد بالٗطددغم ئُدد٠ بُؼػددً ٝب٤ُددأٌ جددهًى ؾ٤ددةخ بُ٘ؼدد٤ْ بُسدد٢ زؼدد٤ّ ك٤ددٚ 

 بُؿح٤حد.

٣ُدسط٤غ ٓ٘دٚ كٌةًدة ٝٛىٝجدة كٜدهٙ بُٔؿحٞجدد ٛد٢ كؼ٘سىخ ٣وغ كد٢ ؾدث قةُدم ال 

بُؿ٤ةخ ك٢ يٝب٣ة ٓكسِلد ٝبُٗٞوخ بُٓؼى٣د )بُسٓدح٤ٚ( ٛ٘دة زودّٞ ػِد٠ بضدى بُٔٓدحٚ كد٢ 

ٗلددٍ بُٓددةػى ضددْ ٖدد٤ةؿد ب٧ضددى بُ٘لُدد٢ ُددٚ كدد٢ ٖددٞوخ ْددؼى٣د نبز٤ددد زظٜددى وؤ٣ددد  

بُٓددةػى ُؼةُٔددٚ بُٔ٘ٓددٞل ٝٛدد٢ زددمٝو ؾددٍٞ بُسوددم٣ٍ ٝبُسٌددى٣ْ ٝبُسلددىل ٝبُكٗددٞجد 

م٣ٔٞٓد ٝبالٗطغم، ٝٗؿٖ ُٗأٍ أ٤ُُر ٛهٙ بُكطٜٞ ٢ٛ ٓؼةُْ ػدةُْ بُؿى٣دد ًٔدة ٝبُ

٣ىبٛة ػ٘سىخن أُد٤ٍ ئنٕ ٓدٖ ؾدن ػ٘سدىخ بٕ ٣ٗد٢ِ كد٢ ٤ٌٛدَ ٛدهب بُؿدث ٤ٌٛدَ ٛدهب 

بُىؾةت بُٔومٌ بُه١ بوزحٝ جٗدٞوخ بُٔؿحٞجدد كد٢ ػودَ ػ٘سدىخ بُغٝبػد٢. كٗدٞوخ 

ى ػدٖ نبزدٚ ٝزػةوجدٚ بُٔٔسًغدد ػ٘سىخ بُسٓح٤ٜ٤د بُس٢ ؤَٜة ُِٔىأخ بُٔطةٍ ًةٗدر زؼحد

جةُؼٞبٜق، ٝنُي الٕ ٛهٙ بُٗٞوخ زحدمٝ قل٤دد ٝػ٘دمٓة ٗـدٞٔ كد٢ بُٔؼ٘د٠ بُدمبق٢ِ 

ُِددٕ٘ ٗددىٟ ْدد٤اة اقددى ػِدد٠ ؿ٤ددى ٓددة ظٜددىذ جددٚ كدد٢ ٓؼ٘ةٛددة بُظددةٛى١، كةُٔٓددحٚ  

ٝبُٔٓددحٚ جددٚ ٣ددمالٕ ػِدد٠ قغٖددد و٣ًٓددد بجؼددم ٓددٖ بُؼغهددد بُظةٛى٣ددد جدد٤ٖ بُطددىك٤ٖ  

ػدٖ بُسودةء بُؿدٍ جدةُٔؼ٠٘، كؼ٘سدىخ أػطد٠ ُٗدٞوخ بُٔدىأخ  كىأ٣٘ة ٤ًق ػحدى بُسٓدح٤ٚ 

جؼمب ب٣و٤ٗٞة، أٝ ٓة ٣ُد٠ٔ زٓدح٤ٜة ب٣و٤ٗٞدة ٝٛدٞ زٓدح٤ٚ ٣حدمٝ كد٢ ظدةٛىٙ بٗدٚ هدةئْ ػِد٠ 
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بُؿددٍ ٌُٝددٖ كدد٢ ٛددهب بُؿددٍ ٓؼددة٢ٗ بُُددٔٞ ٝبُطٜددى ٝبُومَدد٤د
(23)

، كسددمبقِر ٖددٞوخ 

جؼٛدٜة بُٔٓحٚ جٗٞوخ بُٔٓدحٚ جدٚ جطى٣ودد ْدٌِر ٖدٞوب زٓدح٤ٜ٤د ػ٘وٞل٣دد ٓسٗدِد 

جحؼٙ ِٓسؿٔد بُػ٣ًاةذ ٓىزحطد جىبجطد زَٗ جد٤ٖ بُٞضحدد بُ٘لُد٤د بُسد٢ ًدةٕ ػ٤ِٜدة 

ٝػدد٢ ػ٘سددىخ جٜددة ٓ٘ددمكؼة ئُدد٠ بُسؼح٤ددى ػددٖ نبزددٚ ٓؿووددة جددهُي بُٞؾددمخ بُٓددؼٞو٣د جدد٤ٖ 

 بُسمبػ٢ ٝبُؿٛٞو.

 الوحدة الثالثت0 الرحلت

أقهذ بُىؾِدد ضغضدد ػٓدى ج٤سدة ٓدٖ ُٓدؿد بُوٗد٤مخ ٝٛد٢ زسؿدمش ػدٖ بُ٘ةهدد  

ُس٢ زوَ ػ٘سىخ ئ٠ُ ٝغٜسٚ، ٝهم غةءذ ٓسٌِٓد ٖٓ ُٗن ج٘دةئ٢ ٣سٌدٕٞ ٓدٖ ٓسٌدةكا٤ٖ ب

أَة٤٤َٖ ٣ؼسٔم ًَ ٌٓةكم ٜٓ٘ٔة ػ٠ِ بٌَُٓ بُسٓدح٢ٜ٤ ك٤ػسٔؼدةٕ ٓؼدة ُطدىؼ بُىؤ٣دد 

بُٓؼى٣د بُس٢ زؼسٔدم ػِد٠ ٓؿدٞو )بُطحدةذ ٝبُسؿدٍٞ(
(24)

كدةٕ ًدةٕ ػ٘سدىخ ٣حؿدص ػدٖ  

٠ بُٔةٚدد٢ بُٔكسددًٕ كدد٢ ٓددٞبٜٖ ٣ٝى٣ددم بُسؿددٍٞ ٓددٖ أَدد –بُؿى٣ددد  –ؾِٔددٚ بُٛددةئغ 

بُهًىٟ بُوم٣ٔد ئ٠ُ ػةُْ اقى ٤ٜٓأ الَس٤ؼةت ٝبهغ بُؿ٤ةخ، كغجدم ٓدٖ وؾِدد ٣ودّٞ جٜدة 

زػُم ئوبلزٚ ك٢ زأ٤ًم ٝغٞلٙ ػ٠ِ ب٧و٘ ٝزؼحى ػٖ ٓؼةٗةزٚ بُهبز٤د ٓٔة ٣ؼسٔدَ كد٢ 

يؾٔددد ٓػسٔؼددٚ ٓددٖ ٖددىبػةذ زٓددمٙ ئُدد٠ بُسددًبّ هحِدد٢ ٖددةوّ ٝ )بُ٘ةهددد( ٛدد٢ َٝدد٤ِد 

س٢ ٣ُسؼ٤ٖ جٜة ػ٠ِ جِٞؽ بُٜمفبُٓةػى بُ
(25)

، كٛغ ػٖ ًٜٞٗدة َٝد٤ِسٚ بُسد٢ ٣ُد٢ِ 

                                              
 .183( ٣٘ظى: بُٗٞوخ بُل٤٘د ك٢ بُٓؼى بُػة٢ِٛ، ٔ 23)

 .104( ٣٘ظى: أَة٤ُث بُكطةت بُحغؿ٢ ٝبُىؤ٣ة بُٓؼى٣د، 24ٔ)

لبو بُىَددةُد (  ٣٘ظددى: ٓؿٔددٞل ػحددمد بُػددةلو، ْددؼى أٌٝ جددٖ ؾػددى ٝوٝبزددٚ بُػددة٤٤ِٖٛ، لوبَددد زؿ٤ِ٤ِددد، 25)

 .327ّ، ٔ 1979ُِطحةػد، جـمبل، 
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جٜة بُْٜ
(26)

، جٖٞلٜة وًٓ ب٩وبلخ بُِٗحد ك٤ُمٍ جٜة بُُسةو ػ٠ِ بُٔةٚد٢، ك٤ٔٛد٢ 

ػ٘سىخ ٤ُوٕ ػ٤ِ٘ة ٓػةجٜد ػ٘ةء كىل١ ٖٓ ٗٞع قةٔ غدةػغ ٓدٖ بُسٗد٣ٞى بُؿُد٢ 

غددمب٤ٗة ٤ٜٓددأ ٌُِٓددق ػددٖ ُِ٘ةهددد ٤ٓددمبٕ زػىجددد جم٣ٝددد ج٤اددد، ٖٝٝددلة ٝ –بُسٓددح٤ٚ  –

 ٌٓ٘ٞٗددةذ بُددهبذ ٝلٛٓددسٜة جحٜػددد ب٧ْدد٤ةء ٓددٖ ؾُٜٞددة كٜددَ ٣ددة زددىٟ زحِددؾ جٗددةؾحٜة 

 بُٜمف قغٍ بُىؾِدن

 ػ٠ِ ٌٓةكا٤ٖ أَة٤٤َٖ: –بُىؾِد  –زوّٞ ٛهٙ بُٞؾمخ 

 (.39 -33بٌُٔةكم ب٧ٍٝ: ٖٞوخ بُظ٤ِْ )

 (.32 -29بٌُٔةكم بُطة٢ٗ: ٖٞوخ بُ٘ةهد )

 ك٢ أٜىبف ز٤ٌِٜٓٔة بُٗٞو١: ٝٛهبٕ بٌُٔةكاةذ ٓسمبقغٕ

 ٖٞوخ بُظ٤ِْ:  بُٔٓحٚ      بُٔٓحٚ جٚ . أ

 بُ٘ةهد  =  ػ٘سىخ  +  بُظ٤ِْ      

 بُٔٓحٚ        بُٔٓحٚ جٚ      

 ؾىًد بُظ٤ِْ  +  بُسلةف بُؿًم ب٤ُٔة٤ٗد

 بُٔٓحٚ      بُٔٓحٚ جٚ

 بُظ٤ِْ  +  ٓىًث غؼَ ق٤ٔد

 بُٔٓحٚ       بُٔٓحٚ جٚ

 ُلىٝ بُط٣َٞ بالِْٖبُظ٤ِْ  +  بُؼحم نٝ ب

 

                                              
( ٣٘ظددى: ٗددٞو١ ؾٔددٞل١ بُو٤ُدد٢، ٝؾددمخ بُٔٞٚددٞع كدد٢ بُوٗدد٤مخ بُػة٤ِٛددد، غةٓؼددد بُٖٔٞددَ، ٓإَُددد لبو 26)

 .33 – 32ّ، ٔ 1974بٌُسث، 
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 ٝبُٔٓحٚ جٚ      بُٔٓحٚ     ٖٞوخ بُ٘ةهد:  . ت

 هٞبئْ بُ٘ةهد  +  لػةئْ بُك٤ٔد               

 بُٔٓحٚ              بُٔٓحٚ جٚ           

 ؾىًد ٝٗٓةٜ بُ٘ةهد  +  ًإٔ ٛىب زؿر بجطٜة ٣ٜٜ٘ٓة

 بُٔٓحٚ             بُٔٓحٚ جٚ              

 زٜة  +  بُوٗث بالغّؾ٤ٖ٘ بُ٘ةهد ٖٝٞ

 بُٔٓحٚ        بُٔٓحٚ جٚ     

 ػىم بُ٘ةهد  +  بُىت أٝ بٌُؿ٤َ

 بُٔٓحٚ        بُٔٓحٚ جٚ       

 ٖلةذ بُ٘ةهد  +  بُل٤٘ن بُٔوىّ

 ؿٛٞت، ؾىخ، ي٣ةكد

٣حمٝ ٜٓٓم بُىؾِد أٍٝ ِٝٛد بؾسلة٤ُد ك٤٘د زًلؾْ ك٤ٜة ٓكسِق بُٗٞو بُحةػطد 

كد٢ بٜدةو بُدٕ٘ بُٓدؼى١  –ؾىًد بُ٘ةهدد ٝبُظِد٤ْ  –ػ٠ِ بُؿىًد ٝبُمٛٓد ٝبُسؿٍٞ 

ؾ٤ص أَٜٔر ٝؾمبذ زػىجد بُىؾِد بُطغش )بُؿمش ٝبًُٓةٕ ٝبٌُٔةٕ( ئَٜةٓة كةػغ 

ك٢ ج٘ةئٜة ٝبؾسدٞبء ْكٖٞدٜة. ٝبُىؾ٤دَ بُٗدؿىب١ٝ كد٢ بُحةل٣دد ًدأ١ َدلى اقدى ُدٚ 

 جةػص ٝٝهر، ٣ٝحمأ ٖٓ ٌٓةٕ ٣ٝٔى جأٌٓ٘د ٣ٝ٘سٌث جأقىٟ، ٣ٜٝحٝ جٌٔةٕ. 

ػ٘سددىخ ُٔسـ٤ددىبذ ٝبهؼددد ػِدد٠ ٝكددن زػىجسددٚ بُكةٖددد ؾددملذ ب٧جؼددةل ٝوؤ٣ددد 

ب٩ُٗددة٤ٗد ٝبالغسٔةػ٤ددد ُِىؾِددد، كٌةٗددر ٗسددةظ لكددغ ػددةٜل٢ ٓس٘ددةّ ٓػُددم ٓددٖ قددغٍ 

غٔة٤ُةذ ب٤ْ٧ةء ك٢ بُؼةُْ بُٗدؿىب١ٝ، كٜدهٙ بُ٘ةهدد ٓدة َدٔةزٜة ٣دة زدىٟن ٗغؾدع إٔ 

، جدَ َدِي ٜى٣ودة ٖدؼحة ػ٘سىخ ُْ ٣ؼحى ػٔة ٤ُٔٗٚ ػةٜلسٚ ٗؿٞ بُ٘ةهد زؼح٤ىب ٓحةْدىب

ؾةكغ جةُسٓدح٤ٜةذ كودم ْدحٜٜة أٝال جدهًى بُ٘ؼدةّ، ضدْ ْدحٚ بُ٘ؼدةّ ؾدٍٞ ٛدهب بُظِد٤ْ كد٢ 

ئْىبم قِوٚ جٜٞلظ غؼَ ًةُك٤ٔد ضدْ ْدحٚ ٓدة ػ٤ِدٚ ٓدٖ و٣دّ جؼحدم ؾحٓد٢ بٖدِْ هدم 
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  ُحٍ كىٝب، ضدْ ٣٘سودَ ٤ُٗدق ٓٓد٤د ٛدهٙ بُ٘ةهدد كٜد٢ كد٢ ٗٓدةٜٜة ٝبقس٤ةُٜدة ًدإٔ ٛدىب

كس٤َٔ ك٢ ٤َىٛة ئ٠ُ ْدوٜة ب٣٧ٔدٖ كس٘لدى ٓ٘دٚ ئُد٠ ْدوٜة ب٣٧ُدى ػ٠ِ غ٘ح٤ٜة ٣كمْٜة 

كسؼمٍ ك٢ ٤ٓٓسٜة ٌٝٛهب ٝجؼم ٛهب بُ٘ٓةٜ ك٢ بُُلى ٓةنب جود٢ ُٜدةن ُدْ ٣حدن ُٜدة َدٟٞ 

  ٓددة زٓددحٚ جددٚ لػددةئْ قٓددث بُك٤ٔددد أ١ بٜٗددة أٖددحؿر ٚددةٓىخ ٝٗس٤ػددد ُِسؼددث بُدده١

ُٔددةء زٓددىجٚ أٖددةجٜة جىًددر ػِدد٠ ٓددةء بُددىلبع كحؼددم إٔ ٜددةٍ ظٔإٛددة كةٌٗحددر ػِدد٠ ب

ت جٓددٜٞخ كٌددإٔ ٖددٞزٜة ًٗددٞذ بًُٔب٤ٓددى، ٝٓددة زٗددحث ٜٓ٘ددة ٓددٖ ػددىم ٣ٓددحٚ  بُددى 

ؿٛدٞت، ؾدىخ،  –ٝبٌُؿ٤َ ٝهم قسْ زٓح٤ٜةزٚ جٔة هدم ُٗد٤ٔٚ أٝ ٗطِدن ػ٤ِدٚ بُٔؼدةلٍ 

 ُٔة َحن ٖٓ أٖٝةف. –ي٣ةكد 

كح٤٘د بُٕ٘ أقهذ جةُسٌَٓ ٖٓ قغٍ بُسٓح٤ٜةذ بال٣و٤ٗٞدد جسدمبقِٜة بُؼ٘ودٞل١ 

ُطحدةذ ٝبُسؿدٍٞ ٤ُ٘سٜد٢ بُسٓدٌَ بُسٓدح٢ٜ٤ ئُد٠ لالُدد بُطحدةذ.  ٝزأوغؿٜة جد٤ٖ ٓؿدٞو ب

ٝئنب ٓة أٓؼ٘ة بُ٘ظى ك٢ ٗةهد ػ٘سىخ ُٞغمٗة ٛدهب بٌُدةئٖ بُده١ ٣ؿسلد٢ بُٓدةػى جأغًبئدٚ 

ٌُٖ ٜى٣ودد زك٤ِٜدة زؼطد٢ ُٜدة ٖدٞوخ  َبهىت ئ٠ُ بُطحةذ، ٖؿ٤ؽ أٜٗة زسؿىى ٝز٘سو

٤دَ بُده١ أيٓدغ كد٢ ٤ًةٕ ُٓسوى أ٠َٔ ٖٓ  ػٞبو٘ بُسـ٤ىبذ ٝبوكغ ٓدٖ هٗدد بُكِ

ظةٛى بُٕ٘ بُُلى ئ٤ُٚ، كوٗد بُك٤َِ جػةٗدث بُ٘ةهدد زحدمٝ ػىٚدة ٓدٖ ب٧ػدىب٘ أٝ 

غًءب ٖٓ بُٔة٢ٚ
(27)

بُحةؾدص ػ٘سدىخ  –بُؿِدْ  –، أٓدة بُ٘ةهدد كٜد٢ بُؿةٚدى بُُٔدسٔى 

ػ٘ددٚ ٝبُدده١ ٣ى٣ددمٙ إٔ ٣سؿوددن ٝبٕ ال ٣سـ٤ددى أٝ ٣ددًٍٝ. ٝأٍٝ ٓددة ٣ٞبغٜ٘ددة ٓددٖ ٛددهب  

٘ةهددد( ٌٓةكاددة ٖددٞو٣ة ُِظِدد٤ْ، ٝبُظِدد٤ْ ٣ٌددةكم ج٤ٜاسددٚ بُسٓددٌَ بُسٓددح٢ٜ٤ ٛددٞ غؼددَ )بُ

ٖٞوخ ٛهٙ بُ٘ةهد، ك٢ٜ ُٜهب زسؿدٍٞ ٓدٖ ػةُٜٔدة ئُد٠ ػدةُْ بُظِد٤ْ ُسؼدٞل ٓدىخ أقدىٟ   

 ٗسٗٞو  إٔ  ٣ٌٖٔ  أ١ –بُؿى٣د  –بُؿِْ   زؿو٤ن  ٝوبء  َؼ٤ة بُؿو٤و٢   ػةُٜٔة ئ٠ُ 

                                              
، لبو ب٧ٗمٍُ ُِطحةػد ٝبُ٘ٓى ٝبُسٞي٣غ، 2( ٣٘ظى: ل. ٓٗطل٠ ٗةٖق، هىبءخ ضة٤ٗد ُٓؼىٗة بُوم٣ْ، 27ٜ)

1981ٔ ،ّ 97- 98. 
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 ٛهٙ بُؼغهد جةٌَُٓ ب٥ز٢: 

                          

 

 

 

ٜ٘ةى زٞؾم ٓة ج٤ٖ بُظ٤ِْ ٝبُ٘ةهد ٝزٞؾم بُ٘ةهد جةُظ٤ِْك
(28)

 ، 

 ُٝٞ بكسىٚ٘ة لالالذ ٛهٙ بُسٓح٤ٜةذ ػ٠ِ بُ٘ؿٞ ب٥ز٢:

 بُ٘ةهد بُكطةوخ = )ػ٘سىخ(          بُظ٤ِْ = )ػ٘سىخ(          بُؿًم ب٤ُٔة٤ٗد )بُوح٤ِد(

ل٣دد ال ٓٛد٠ كسدىخ ٓدٖ ؾ٤ةزدٚ ػحدمب، كدةٕ ٛدهٙ بُؼحٞأٗوٍٞ : ئنب ًةٕ ػ٘سىخ هم 

زُددسط٤غ إٔ ز٘لدد٢ بَددسؼمبلٙ ب٧ٖدد٤َ ُؿٔددَ وب٣ددد بُؿى٣ددد، ٝٛددهب بالَددسؼمبل ٛددٞ بُدده١  

لكؼددٚ ئُدد٠ إٔ ٣ُددسـَ بُظددىٝف بُؿىغددد بُسدد٢ ٓددىذ جوح٤ِسددٚ، ك٤ٓددةوى كدد٢ ؾىٝجٜددة، 

٣ٝلى٘ ػ٤ِٜة ؾى٣سٚ، ٖٝٓ ٛهب بالَسؼمبل ٣حدىي زؼ٤ِدَ ٓؼودٍٞ ُسؿدم١ ػ٘سدىخ ُُدةلخ 

أكؼةُددٚ ٝجطُٞسددٚ ْٝددػةػسٚ أٓددٞو ال  ػددحٍ كدد٢ بًطددى ٓددٖ ٓٞهددق، كوددم ًددةٕ ٣ٓددؼى إٔ

بُده١ زؿ٤طدٚ  –بُظِد٤ْ  –زىزحٝ جةُ٘ٓأخ، همو بوزحةٜٜة جةُ٘لٍ َٝدٔٞٛة، ٝػ٤ِدٚ كٜدٞ 

ٝزسحؼددٚ ٓددغ ػحٞل٣سددٚ، كٜددٞ بُك٤ٔددد بُسدد٢ ٣ؿسدد١ٞ ٛددهٙ بُوح٤ِددد  –هح٤ِسددٚ  –ؾددًم بُ٘ؼددةّ 

ٝزؿ٤ٜٔة، ٌُٖٝ ٓوةجَ ٛهٙ بُطود بُؼة٤ُد جةُ٘لٍ ٣ٌٖٔ ٚؼق لبق٢ِ ٣سٔطَ ك٢ ٖدٞوخ 

بُظ٤ِْ بُه١ غؼِٚ ػ٘سىخ ه٘ةػة ٣كل٢ ٝوبءٙ ٚؼلة ٝؾ٤٘٘ة ُْ ٗؼٜمٛٔة ك٢ ٖٞوخ نُي 

 بُحطَ ٝٓة ٣سٗق جٚ هُٞخ ٝوجةٜد غأِ.

                                              
 .108( ٣٘ظى: أَة٤ُث بُكطةت بُحغؿ٢ ٝبُىؤ٣ة بُٓؼى٣د، ٔ 28)

 

 بُظ٤ِْ بُ٘ةهد ػغهد بُسؿ٣َٞ                      

 ٓٓحٚ /  ٓٓحٚ جٚ   

 ٓٓحٚ جٚ /  ٓٓحٚ
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ٝئنب ػىك٘ددة إٔ نب بُؼٓدد٤ىخ ٓٞٚددغ كدد٢ بُٗددٔةٕ ٝٛددٞ ل٣ددةو هح٤ِددد ػ٘سددىخ
(29)

 ،

 –ٓةٚد٢ ػ٘سدىخ  –ٝزهًىٗة ٓمٍُٞ بُغْؼٞو بُػٔؼ٢ جدمأ بٓةٓ٘دة بُٔةٚد٢ ٓدٖ غم٣دم 

بُظِدد٤ْ بُُٔددسوح٤ِد غؼِس٘ددة ٗظددٖ إٔ بُٔةٚدد٢ بٗسٜدد٠ ٝبٖددحؽ غددًءب ال كٖٞددق وؾِددد 

٣ؼددٞل، ٌُددٖ ْددةػىٗة ٣لةغا٘ددة جٞضحددةذ ْددؼٞو٣د ك٤ٜددة ٗددٞع ٓددٖ بُؿ٘دد٤ٖ ُوح٤ِسددٚ ٝأِٛددٚ 

بُوة٤ٜٖ٘ ٛ٘ةى كٜٞ جةؾدص ػدٖ بالٗسٔدةء ٝػ٘دمٓة ٣سدىبءٟ ُدٚ بُٔػٜدٍٞ ٣ؼدٞل جهبًىزدٚ 

٢ كد٢ بقسدًبٍ بُدًٖٓ كد٢ ئ٠ُ جؼص بُٔة٢ٚ ٖٓ غم٣م زؿو٤وة ُٜهب بالٗسٔةء، كٜٞ ٣ٔٛ

ُؿظددةذ ٓس٘ٞػددد ك٤وةجددَ جدد٤ٖ بُٔةٚدد٢ ٝٓأَددةخ بُٞبهددغ بُٔػٜددٍٞ بُٔٗدد٤ى كدد٢ ٖددٞو 

٣ٓكٕ جٜة بُهًى٣ةذ ًٝأٗٚ ٣ؼ٤ٜٓة ٖٓ قغٍ ػدٞلخ بُظِد٤ْ ئُد٠ ج٤ٛدٚ كٌدإٔ بُىٓدً 

ًٞٗٚ ػحى ػدٖ وؿحدد  ٖٓظٜى ٖٓ ٓظةٛى بُحؿص ػٖ جؼٙ بٝغٚ بالٗسٔةء، كٛغ ػ

ٓسٔدطغ نُددي جهو٣سدٚ، ضددْ ٣٘سودَ جؼددم نُدي ئُدد٠  ػ٘سدىخ كد٢ إٔ ٣سددىى أضدىب ػِدد٠ ب٧و٘

ٖٝق ٗةهسٚ ٓحسمئة ج٤ُىٛة ك٢ٜ ك٢ ٗٓدةٜٜة ًدإٔ )ٛدى( ػِد٠ غ٘ح٤ٜدة ٣كمْدٜة كس٤ٔدَ 

ك٢ ٤َىٛة ئ٠ُ ْوٜة ب٣٧ٔدٖ كس٘لدى ٓ٘دٚ ئُد٠ ْدوٜة ب٣٧ُدى كسؼدمٍ كد٢ ٓٓد٤سٜة ٌٝٛدهب، 

٢ كٜهب بُٖٞق ٣ٞؾ٢ جةُٗىبع كغ ؾ٤ةخ ئال جٔمبكؼد بُٛـٜٞ بُس٢ زسؼدى٘ ُٜدة، كلد

٤ُُدر بًطدى ٓدٖ ٓمبكؼدد ٛدهٙ بُٛدـٜٞ بُسد٢  –زِي بُس٢ ٤ُٜٔٗة بُُدغّ  –٤َى بُ٘ةهد 

زكطددى ُٜددة كدد٢ ًددَ قطددٞخ زكطٞٛددة زوى٣حددة، كددةُلٌىخ بُسدد٢ زطىؾٜددة ٛددهٙ ب٧ج٤ددةذ  

بُٗىبع ب٧جم١ بُه١ ٣إوم ٓٓةػى ْةػىٗة بُوِود ك٢ ٛهٙ بُؿ٤ةخ. ٝٛٞ أٓى ٣وىٙ ػِْ 

ٝٛد٢ ؾدث   Eros ب٩ُٗدةٕ ًٗػدد ب٣دىٌٝ  بُسؿ٤َِ بُ٘ل٢ُ بُه١ ٣ودٍٞ بٗدٚ ٣ٞغدم كد٢

ٝٛد٢ ؿى٣دًخ بُٔدٞذ  Thana Tos ٝهدموخ قغهدد، ٝٓ٘دٚ أ٣ٛدة ًٗػدد ض٘دةزٌٞ 
(30)

 ،

ُددهُي ًددةٕ ئؾُددةٌ ػ٘سددىخ جددةُسطِغ ئُدد٠ بُسٔسددغ جٔددغن بُؿ٤ددةخ ٝجةَددسٔىبو ٗةهسددٚ جٜددهٙ 

                                              
 .219، 1ٔٛـ، ظ1370( ٣٘ظى: ٓؿٔم جٖ ج٤ِٜم، ٖؿ٤ؽ ب٧قحةو، 29)

 .68( ٣٘ظى: بُم٣ٞبٕ، ٔ 30)
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بُىؾِد زؿو٤وة ُٜهب بُسطِغ ٖٓ بُُٔةذ بُكةٖد بُس٢ ٣ٌدةكؽ ٓدٖ بغِٜدة ُوٜدى ٖدىٝف 

ٖ ٣ػِددث ُددٚ كٌددىخ بُٔددٞذ، كاؾُةَددٚ جـى٣ددًخ بُٔددٞذ غُددمذ كدد٢ ٖددٞوخ بُددمٛى ؾدد٤

٣سٗدمٟ  –ؾث بُؿ٤ةخ ٝؿى٣ًخ بُٔٞذ  –)بُٜى( ْٝةػىٗة ك٢ قْٛ ٛهٙ بُٗىبػةذ 

ُلٌىخ ب٤ُٗٔى جٞغٞل ٓسغ بُؿ٤ةخ ٝجهُي زٌِٓر ػ٘مٙ كٌىخ ب٧ٗة بُٔسؼة٤ُدد بُسد٢ ًلِدر 

ُٚ ٓوةٝٓد ًَ ٓة ٣ؼ٤ن ئٌٓة٤ٗد ؾى٣سٚ ك٢ بُسل٤ٌى ٝب٤ُٗٔى
(31)

، ٝجؼدم ٛدهب ٓدةنب بجود٠ 

 بُُلى ُٜهٙ بُ٘ةهد بُىًٓن

 لػةئْ بُٔسك٤ْ     زٓحٚ        هٞبئْ   

 

 بُىت أٝ بٌُؿ٤َ    ٣ٓحٚ         ػىم  

 

 

أُْ ٣حن ُٜة ٤ٛاد ػ٘سىخ بُكةوغ٤دن كانب ٓدة أَدوط٘ة ٓٞبٖدلةذ ٛدهٙ بُ٘ةهدد ػِد٠ ٤ٛادد 

 ئؾمٟ هٗةئمٙ: ػم نُي بُسًبٝظ ٝبُسغؾْ بُـى٣ث ج٤ٖ ب٤ُٜاس٤ٖ كٜٞ ٣وٍٞ ك٢ٗػ٘سىخ 

ػةو١ بالْةغغ ْةؾث ًةَُٔ٘ٗ            ػػحر ػح٤ِد ٖٓ كس٠ ٓحسهٍ   
(32)

. 

 ٝهةٍ:                                                                                     

َــــػىٚة ٧ٜىبف ب٧َ٘د ٣٘ؿ           أٓة زى٢٘٣ هم ٗؿِر ٖٝٓ ٣ٌٖ  
(33)

 . 

 ٝهةٍ:

َــــــــٖمأ بُؿم٣م جػِمٙ ُْ ٣ـُ          ٣م  كاٗٔة    هم ٜةُٔة  ُحٍ  بُؿم
(34)

             . 

 

                                              
 .256 – 255( ٣٘ظى: بالزػةٙ بُ٘ل٢ُ ك٢ ٗوم بُٓؼى بُؼىج٢، ٔ 31)

 .253( ل٣ٞبٕ ػ٘سىخ، ٔ 32)

(33 ٔ ،ٕ .ّ )256. 

(34،ٕ .ّ )  ٔ254. 

لػةئْ 

 بُٔسك٤ْ

بُىت أٝ 

 ًؿ٤َ
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ٝٓة ج٤ٖ بُوٞبئْ ٝبُؼىم ٝٚٔٞو هةٓسٚ جو٢ ُدٚ ٖدٞذ ْدؼىٙ بُؿ٘د٤ٖ ٣ٗدمؼ 

               وؿْ ًَ بُظىٝف ٝبُٔٗةػث: 

   ؾ٤ٖ٘ ْىجٜة ُِٔةء
 ٣ٓحٚ

 ٖٞذ بًُٔب٤ٓى بالجؽ      

 ْٝةػىٗة ػ٘مٓة ْحٚ ػىم بُ٘ةهد جةُىت أٝ بٌُؿ٤َ ٌَْ ٖٞوخ ٗٔط٤دد هةئٔدد

جةُموغد ب٠ُٝ٧ ػ٠ِ بُِٕٞ ُٓسكمٓة أَِٞت بُسٓح٤ٚ، كٜٞ ٣سؿمش ػٖ بُؼىم ب٧َدٞل 

بُه١ ٣سٗحث ػ٠ِ غُمٙ بُ٘ةهد ٓٓحٜة ئ٣ةٙ جةُوطىبٕ ٝبٕ ٛهب بُُٞبل بُه١ ٣إٜى ٛدهٙ 

بُٗٞوخ بُٓؼى٣د ٣ىزحٝ بوزحةٜة ٝض٤وة جةُٔؼةٗةخ ٝبُٓمخ ٝبُوُدٞخ كد٢ أْد٤ةء ًدةٕ الجدم 

 ٝٛهب بُؼىم ٓٔة ٣٘حةعن ُِ٘ةهد إٔ زٗةلكٜة ك٢ وؾِسٜة

 ؿٛٞت                                         

 ٣٘حةع ٖٓ نكىٟ                      ؾىخ                   ٓطَ بُل٤٘ن بُٔوىّ

 ي٣ةكد                                                          

ُٚ َٞبلٙ ٝػحٞل٣سدٚ )ًدإٔ ئنٕ جؼم ٛهٙ بُىؾِد ٓةنب ٤َحو٠ ُؼ٘سىخن َٛ ٤َحو٠ 

)٣٘حددةع ٓددٖ نكددىٟ ؿٛددٞت، ؾددىخ،  –بُؿى٣ددد  –وجددة أٝ ًؿدد٤غ( بّ َدد٤ؿون بُؿِددْ 

ي٣ةكد..( ٝٛهب جمٝوٙ ٣ؼ٤مٗة ئ٠ُ ٗوطد بُحمب٣د )بُطَِ ٝبُٔدىأخ( كلد٢ ًِسدة بُٞؾدمز٤ٖ ُدْ 

٣ؿون ٓة ٣ى٣م، كٜدٞ ٓدة جد٤ٖ بُٞبضدن ٝبُٔسدىلل كد٢ ٜدىؼ أؾغٓدٚ بُٔٓدىٝػد كد٢ ٤ٗدَ 

كوم ٓطِر ؾمخ ٛهب بُٗىبع ٓدٖ بغدَ بالٗسٗدةو  –بُىؾِد  –مخ بُطةُطد بُؿى٣د بٓة بُٞؾ

ػِدد٠ بُحوددةء ٝٓددة ئَددىبف ْددةػىٗة كدد٢ ٖٝددلٜة ئال ل٤ُددَ ػِدد٠ بٜٗددة وٓددً ُٔٞغددٞلبذ 

بُٗؿىبء ػٖ ٛٔد بُٛةئغ، ٝػ٤ِٔد بُىجٝ ٓة ج٤ٖ بُظ٤ِْ ٝبُ٘ةهدد ػ٤ِٔدد ٓ٘طو٤دد ٝبٕ 

ٖ ُد٤ٍ ٛ٘دةى بٗلٗدةٍ كؼ٘سدىخ ًةٗر بُ٘ةهد جةُٔؼ٠٘ بُؿىك٢ ؾ٤ٞبٗة ٝبُظ٤ِْ ٜةئىب ٌُٝ
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غؼددَ بُٞؾددمبذ بُٔسٔددة٣ًخ ٓسمبقِددد ٣٘سٔدد٢ جؼٛددٜة ئُدد٠ جؼددٙ كِدد٤ٍ ٛ٘ددةى كددىم جدد٤ٖ 

ب٧ٗٞبع كٜهٙ بُ٘ةهد زكل٢ ك٢ ٗلُٜة ْد٤اة ٓدٖ بُٛدؼق ٝبٕ ًدةٕ ػ٘سدىخ ُدْ ٣ؼحدى ػدٖ 

ٛدهب بُٛددؼق زؼح٤ددىب زوى٣ى٣دة ٌُٝددٖ بُسددمبػ٢ ُدٚ ٓ٘طددن كددـ "بُظِد٤ْ غددًء ٓددٖ ٚدد٤ٔى 

بُ٘ةهددد"
(35)

هددغ ًِددٚ ٓىزٌددً كدد٢ ٓػددةٍ ٖدد٤ةؿد ٛددهٙ بُىؾِددد بُوٗدد٤ىخ ٓددٖ كٔػددةٍ بُٞب 

زػىجد ؾ٤ةخ ػ٘سىخ ٖٓ قغٍ بُمكغ بُ٘ل٢ُ بُٔىًث ٓدة جد٤ٖ بُؼةٜلدد ٝبُؼودَ ٝٓدة جد٤ٖ 

بُمٓع ك٢ ؾِْ بُهًى٣ةذ بُس٢ ٣ط٤ىٛة ج٤ٖ ب٤ُوظدد ٝبُدٞػ٢ جةُدهبًىخ بُسد٢ ٗٓدطر جدمء 

 بُٞهٞف ػ٠ِ ب٧ٜغٍ.

 الوحدة الرابعت0 البطولت

بُٔؿددىى ػِدد٠  ال:لرر  ؾددمخ ٓددٖ َددسد أج٤ددةذ جددطغش ٝهلددةذ، زسٌددٕٞ ٛددهٙ بُٞ

ٗس٤ػد بُلؼَ، ٝجٜهٙ بُٞهلةذ بُطغش أٝ ٓة ٣ٌٖٔ  :الثالثت بضى بُلؼَ، :الثانيت  بُلؼَ، 

ز٤ُٔسٜة جـ )كؼَ بُحطُٞد( ٣ؿةٍٝ ػ٘سىخ بٕ ٣كسىم بُٔـِن ٣ٝكِن ُدٚ ػةُٔدة ٓلسٞؾدة، 

ٓددغ بُٖٞددق بُؿو٤ودد٢  ٣ٝددٜ٘ٙ بُسٓددح٤ٚ جٌددَ ٖددٞوخ ٝأْددٌةُٚ ٓددغ بُٖٞددق بُؿو٤ودد٢

بُٔحةْى جٜٔٔسٚ ك٢ وَْ ٖٞو كؼَ بُحطُٞدد ؾ٤دص زٓدٌِر ٛدهٙ بُٗدٞو ػِد٠ بُ٘ؿدٞ 

 ب٥ز٢:

 بُٔؿىى ػ٠ِ بُلؼَ  =    بُٔٓحٚ         بُٔٓحٚ جٚ -

 ٜؼْ ظِْ ػ٘سىخ  +  ٜؼْ بُؼِوْ              بُىؿحد                        

 بُٔٓحٚ جٚ  بضى بُلؼَ )ٖٞوخ بُكْٗ( = بُٔٓحٚ    -

 ٖٞذ بُطؼ٘د ػ٘م قىٝظ بُمّ + ٖٞذ بُحؼ٤ى ئنب ٛمو       بُؼػً+ بُسؼ٣ٞٙ     

                                              
 .102( هىبءخ ضة٤ٗد ُٓؼىٗة بُوم٣ْ، ٔ 35)
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 بُٔٓحٚ              بُٔٓحٚ جٚ

 بُمّ        +      ُٕٞ بُؼ٘مّ

 بُٔٓحٚ                بُٔٓحٚ جٚ

 ٤ٛاد بُحطَ          بُُىؾد                         بُؼػً + ُهخ بالوزٞبء

 ٓحٚ            بُٔٓحٚ جٚبُٔ

 بُمّ        +      بُٛطِْ

 ٗس٤ػد بُلؼَ: بُٔٓحٚ        بُٔٓحٚ جٚ

 +     بْطةٕ بُحاى             بُىٓؽ    

ٝبٕ كدد٢ مكٓددةػىٗة ٣ػٔددغ جدد٤ٖ بُىهددد ٝبُِدد٤ٖ كدد٢ بُُددِْ ٝبُٓددمخ ٝبُوُددٞخ ٝبُؼدد

 بُؿىت ٝٛٞ َدٔؽ بُٔؼةْدىخ ٓدغ بُ٘دةٌ ئنب بؾُد٘ٞب ٓؼةِٓسدٚ ُٝدْ ٣ُد٤اٞب ئ٤ُدٚ أٓدة ئنب

زؼىٚٞب ُٚ كهُي بُـٛث بُه١ ٣ٌٕٞ ًةُؼِوْ ال ٣ط٤ودٚ ب٩ُٗدةٕ ٝال ٣ٌدةل ٣ُد٤ـٚ
(36)

 ،

كانب ظِْ كةٕ ظِٔٚ )بُٔٓحٚ( ٓى ًطؼْ بُؼِوْ )بُٔٓحٚ جدٚ( ؾ٤دص زسدمبػ٠ بُٗدٞو كد٢ 

نبًددىخ ػ٘سددىخ كظِٔددٚ جةَددَ ٓددى بُٔددهبم ًددـ )ٜؼددْ بُؼِوددْ( ٝبُؼِوددْ ٗحددةذ ٜؼٔددٚ ٓددى      

 ُٝٞٗٚ بٖلى.

 +  بُِٕٞ ب٧ٖلى بُٔىطؼْ ئنٕ ظِْ ػ٘سىخ =  بُ

َدِح٢ ئن بٗدٚ ٣حدىي  ال:  كةُٔى ٚم بُؿغٝخ، ٝبُِدٕٞ ب٧ٖدلى ٣ٓدٌَ جؼدم٣ٖ 

ٖددٞوخ بُوسددَ ٝبُٔددٞذ، بٓددة بُحؼددم ب٥قددى كٜددٞ ب٣٩ػددةج٢ الوزحةٜددٚ جؼ٘سددىخ ٧ٗددٚ بُدده١ 

                                              
 .85(  بُم٣ٞبٕ، ٔ 36)
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بٓسِددددي بُوددددموخ ػِدددد٠ غؼددددَ ٝهددددٞع ظِٔددددٚ ًطؼددددْ بُؼِوددددْ، كؿٔددددَ ٛددددهب بُِددددٕٞ                  

ب٠ُٝ٧ زٞؾ٢ جٔٞذ بُكْٗ ٝلالُدد أقدىٟ زإًدم بٗسٗدةو ػ٘سدىخ لالُس٤ٖ ٓس٘ةهٛس٤ٖ 

ٝئ٣ػةج٤ددد كؼِددٚ. ٝوؿددْ بػسٔددةل ػ٘سددىخ كدد٢ ػددى٘ ٖددٞوزٚ بُسٓددح٤ٜ٤د ػِدد٠ ؾةَددد       

بُددهٝم )ٜؼددْ( ئال إٔ نُددي ٣ؿ٤ددَ ئُدد٠ ؾةَددد بُحٗددى كددةُطؼْ ٣ٔطددَ بُػددًء ٝبُىؤ٣ددد     

كددد٢ زػىجدددد         )ؾةَدددد بُحٗدددى(  زٔطدددَ بٌُدددَ الٕ بُىؤ٣دددد أٝ بُٗدددٞوخ بُٔىئ٤دددد ٤ٜٓدددأخ 

بُٓدددةػى ُِسؿدددٍٞ ئُددد٠ أ١ ٓػدددةٍ ؾُددد٢ اقدددى ٣ُدددسمػ٤ٚ ٗٔدددٞ بُٔػدددةٍ بُؼدددةٜل٢ أٝ          

ٜح٤ؼددددد بُسػىجددددد بُٓددددؼٞو٣د كدددد٢ جؼددددمٛة بُؿُدددد٢
(37)

، ٝبُىؤ٣ددددد زسٔطددددَ )جٗددددٞوخ             

ُٝٞٗدددٚ ب٧ٖدددلى(، ئنٕ بُٗدددٞوخ بُسٓدددح٤ٜ٤د جأًِٜٔدددة هةئٔدددد ػِددد٠      –بُؼِودددْ  –بُ٘حدددةذ 

 بُٕ٘ ٝلبقِٚ. بُسٛةل ك٢ ظةٛىخ

كةُهٝم ٣ؿ٤ِ٘ة ئ٠ُ بُلْ ٓىخ أقىٟ ٌُٖ ٛهٙ بُٔىخ ػ٠ِ ػٌٍ ٓهبم كْ بُؿح٤حدد 

ْ زمقَ جٗٞوخ ٓحةْىخ ٢ٛٝ بٍُِٔ، ُ بُطث بُؼهت، ضْ ٣٘حطن ػٖ ٛهٙ بُؿةَد ؾةَد

كؼ٤ِٔٚ بُسهٝم ٗلُدٜة ػ٤ِٔدد ُُٔد٤د جد٤ٖ بُ٘حدةذ ػِد٠ بُؿو٤ودد ٝبُلدْ كةُؿةَدد بُُِٔد٤د 

ػٖ )بُىؿحد( ػ٘م ػ٘سىخ ٢ٛٝ جمٝوٛة زم٣ى غ٤ٔدغ بُؿدٞبٌ ٓطِر بُهوٝخ ك٢ بُسؼح٤ى 

ب٧قىٟ )بُهٝم ٝبُحٗى( ٝزٞغٜٜة ٝزٞظلٜدة كد٢ زدأغ٤ع بُؼةٜلدد بُ٘ٞػ٤دد أٝ بُحِدٞؽ 

جٜددة ئُدد٠ ؾةُسٜددة بُوٗددٟٞ جددـ )بُىؿحددد( كةُح٤ددر بُٓددؼى١ ٝبٕ غددةء جددٚ ػ٘سددىخ ُِلكددى 

سٔى ْدؼٞوٙ جحطٞالزٚ ئال بٗٚ ػحى ػٖ ػػً ك٢ ئوٝبء ػ٘سدىخ ُىؿحسدٚ بُػُ٘د٤د، ٣ُٝد

جةُؼػً ػ٠ِ ٓمبو بُ٘وغذ ب٧قدىٟ ٓؿدةٝال قِدن ٖدٞوخ ُِحطدَ بُلدةوٌ كٔدٖ بُدمبٍ 

غدمب إٔ أٍٝ كؼددَ ُِحطدَ ٛددٞ )بُوسدَ( ٝٛددٞ هسددَ )ؾ٤ِدَ ؿة٤ٗددد( كٓدؼٞوٙ جددةُؼػً أٓددةّ 

                                              
، ٔ 3ّ، ظ1955، 1(  ٣٘ظددى: ل. ػِدد١ٞ بُٜةْدد٢ٔ، بُُددٌٕٞ بُٔسؿددىى، بزؿددةل ًسددةت ٝألجددةء ب٩ٓددةوبذ، 37ٜ)

254. 



 م 4007–هـ 4141                                                        (           73العذد ) –آداب الرافذين 

 353 

بُٔىأخ ال ٣ِـ٤ٚ ئال هسَ ؾ٤َِ بٓىأخ أقىٟ
(38)

ة ْدحٚ ٖدٞذ ٜؼ٘سدٚ ػ٘دم قدىٝظ ٘د، ٝٛ

بُمّ ٜٓ٘ة جٗٞذ ْمم بُحؼ٤ى ئن ٛمو
(39)

، كِىجٔة ُْ ٣ٌٖ ُٜهب بُٔػمٍ ك٢ ٗظى ػ٘سدىخ 

أ١ نٗث َٟٞ بٗٚ ؾ٤َِ ؿة٤ٗد ؾُ٘ةء ٝبُٔىأخ ك٢ بُُٔسٟٞ بُغْؼٞو١ ػ٘مٙ ٓىبلف 

ُِؿى٣د، كٌإٔ هسَ ٛهب بُؿ٤َِ ٣ٖٞدَ ػ٘سدىخ ئُد٠ بُٔدىأخ )بُؿى٣دد(، كٜدٞ ُم٣دٚ بُودموخ 

ٖٞدٍٞ ئُد٠ ػ٠ِ بقسىبم ػةُْ بُُةلخ جوسِْٜ ػ٘مٛة ُدٖ ٣ُدسط٤غ أؾدم إٔ ٣ٔ٘ؼدٚ ٓدٖ بُ

 ػةُٔٚ بُٔ٘ٓٞل جةَسؼٔةٍ بُوٞخ ك٤٘سًع ؾ٤٘اه ؾى٣سٚ بٗسًبػة.

كؼػً ػ٘سىخ أٓةّ ٖٞوخ بُٔىأخ ب٠ُٝ٧ )ػحِدد( لكؼدد ئُد٠ زؿو٤دن ٝغدٞل اقدى 

ؿ٤ى بُٞغٞل بُؼةل١ بُه١ ٣إوهٚ ٣ٝوِوٚ ٖٓ قغٍ هسَ ؾ٤َِ بٓىأخ أقدىٟ ٝبٓسغًٜدة، 

 بُسؼدد٣ٞٙ بُ٘لُدد٢  كٛددغ ػددٖ نُددي كوددم ٓطِددر ٛددهٙ بُٗددٞوخ بُسٓددح٤ٜ٤د ٗٞػددة ٓددٖ

)بُكِو٢( ُمٟ ػ٘سىخ كوم ػىف بٗٚ ٜٓمٍ بُٓلةٙ بكِؽ
(40)

، كؼ٘م زٓح٤ٜٚ ُِلى٣ٗد بُسد٢ 

زٌٔٞ ًٓمم ب٧ػِْ ٌُأٗٚ ٣وٍٞ ك٢ لبقِٚ: ٌُْ َكىذ أ٣ٜة ب٤ُُم ٖٓ ْمه٢ ب٧ػِْ كٜة 

بٗهب غؼِسي ًِي ْمهة بػِْ
(41)

 . 

سد٢ زطؼدٖ ٣ُٝسٔى ػ٘سىخ كد٢ زٔط٤دَ ْدػةػسٚ ٝٛدة ٛدٞ ٣ٔطِٜدة جٗدٞوخ ب٤ُدم بُ

كسلػى بُمّ وْةْة ًِٕٞ بُؼ٘مّ كٓدحٚ زدمكن بُدمّ جِدٕٞ بُؼ٘دمّ )ب٧ؾٔدى( ٣ٝدأز٢ بُِدٕٞ 

ب٧ؾٔى ٤ُٓدٌَ غدًءب أَةَد٤ة كد٢ ٛدهٙ بُٗدٞوخ كٛدغ ػدٖ ؾٛدٞو بُِدٕٞ ٝكةػ٤ِسدٚ 

                                              
٤ٛد (  ٣٘ظى: بُإٟ بُٔو٘ؼد، ٗؿٞ ٜٓ٘ع ٗح١ٞ٤ ك٢ لوبَد بُٓؼى بُػة٢ِٛ، بُح٤٘د ٝبُىؤ٣ة، ًٔةٍ أجٞ ن٣ث، ب38)

 .280ّ، ٔ 1986بُٔٗى٣د بُؼةٓد ٌُِسةت، 

 .207( ٣٘ظى: بُم٣ٞبٕ، ٔ 39)

 .237( ٣٘ظى: ب٧ؿة٢ٗ، ٔ 40)

 .185( ٣٘ظى: كٞي١ ٓؿٔم أ٤ٖٓ، ػ٘سىخ جٖ ْمبل بُؼحّ، لبو بُٔى٣ف، بُى٣ة٘، 41ٔ)
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ٝٛٞ ٓةئدَ ئُد٠ بُُدٞبل كد٢ هُٞدٚ )... قٛدث بُح٘دةٕ ٝوأَدٚ جدةُؼظِْ(، ٝهدم ٣ُدأٍ ٓدة 

 بُسٓح٤ٜ٤دنؾٔى ك٢ ٛهٙ بُٗٞو كةػ٤ِد بُِٕٞ بال

أٝال ٗوددٍٞ إٔ بُِددٕٞ ب٧ؾٔددى ٛددٞ ُددٕٞ بُلؼددَ ٝب٩ضددةوخ ُٝددٕٞ ٣وسددىٕ جددةُوٞخ 

ٝبُٓمخ
(42)

، ٝٛ٘ة ٣ػؼِٚ ػ٘سىخ ػغٓد ػ٠ِ بُوسدَ كٜدٞ ٣ٔطدَ لالُدد ئ٣ػةج٤دد ُٔدة ٣ؿوودٚ 

كؼددَ بُحطُٞددد ٓددٖ بٗسٗددةو ػِدد٠ بالػددمبء ٝبُسٔط٤ددَ جٜددْ، كددةُِٕٞ ب٧ؾٔددى ل٤ُددَ ٣إًددم 

جٔطةجد بُٞوهد بُٞؾ٤مخ ُٚ ٣طحر ٓدٖ قغُدٚ ُٔػسٔؼدٚ  بُٔٞذ ٣ٝطحسٚ، كلؼَ بُحطُٞد ًةٕ

ٓمٟ كةػ٤ِسدٚ ٝهموزدٚ ػِد٠ ٓدٖ ٣ظِٔدٚ ئن بٕ وٓدٞي بُسؼدة٢ُ ٛد٢ بُىٓدٞي بُسد٢ زٔطدَ 

ًلةؼ ب٩ُٗةٕ ُسؿو٤ن بُٜمف
(43)

، ٝؾى٣د ٛهب ب٩ُٗدةٕ زسٔطدَ كد٢ ًٞٗدٚ ؿ٤دى ُٓدسحؼم 

 ُِؿ٤ةخ ٝأٗٔةٜ بُٞغٞل كةُل٤ِٛد بُس٢ زٗ٘غ ب٩ُٗةٕ بُؿى ٢ٛ بُٓػةػد.

ٝضة٤ٗدددة كدددةُِٕٞ ب٧ؾٔدددى ٣وسدددىٕ أ٣ٛدددة جةُلؿُٞدددد
(44)

،ئن ًدددةٕ ُٜدددهٙ )بُٗدددٞو 

ٓدة ٛدٞ لبقِد٢ كد٢ ٗلدٍ ػ٘سدىخ ٣د٘ؼٌٍ ػِد٠ غؼدَ بُسٓح٤ٜ٤د بُؿٔىبء( بُودموخ ػِد٠ 

بُكددةوظ ك٤سؿددٍٞ بُكٗددْ بُحطددَ ئُدد٠ جددم٣َ ُِٔددىأخ، ٣ٝٗددحؽ كؼددَ بُطؼددٖ بُٔسٌددىو 

ٗدٞوخ زؼ٣ٞٛة ػٖ بٗؼدمبّ بُطؼدٖ بُػُ٘د٢ ُٝؿظدد َدوٜٞ بُحطدَ زسٞؾدم ٖدٞوزٚ ج

بُٔىأخ بُٔـسٗحد، ٝجةُٔىأخ بُس٢ زِدم جٓدٌَ قدةٔ كأؾدم ٚدؿة٣ةٙ جطدَ ٚدكْ بُػطدد 

٣ٓحٚ ْػىخ ػظ٤ٔد ٣ٝ٘سؼدَ ٗؼدةٍ بُُدحر بُـة٤ُدد ُد٤ٍ ُدٚ زدإبّ كٌأٗٔدة ٛدهٙ بُٗدٞوخ 

                                              
ّ، 1995، 36( ٣٘ظى: بُٗةلم ب٤ُُٔة١ٝ، ب٧ُٞبٕ ك٢ بُِـدد ٝب٧لت، ؾ٤ُٞدةذ بُػةٓؼدد بُسُٞٗد٤د، زدٍٞٗ، ع42)

ٔ256. 

( ٣٘ظى: ًةوٍ ٣ٞٗؾ ٝاقىٕٝ، ب٩ُٗةٕ ٝوٓٞيٙ، زىغٔد: ٤َٔى ػ٢ِ، لبئىخ بُٓإٕٝ بُطوةك٤د ٝبُ٘ٓى، جـدمبل، 43)

، ٝٗٗىذ ٖةُؽ ٣ٍٞٗ، بالؿسىبت ك٢ ْؼى بُؼح٤٤ُ٤ٖ، ػ٘سىخ جٖ ْمبل ٝػىٝخ جٖ بُٞول، 202ّ، 1984ٔ

 .78وَةُد ٓةغُس٤ى، ٔ

 . 256( ٣٘ظى: ب٧ُٞبٕ ك٢ بُِـد ٝب٧لت، ٔ 44)
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زلٗؽ ٓدٖ ُٓدسٟٞ بُغٝػد٢ بُده١ ٣ٓدٌَ بُحطدَ بُٔوسدٍٞ ك٤دٚ ٖدٞوخ أقدىٟ زٞأٓدة 

ُِٔىأخ بُس٢ ال ز٘ةٍ
(45)

٣ٛل٤ٜة ػ٘سىخ ػ٠ِ قٗٞٓد ٓىزحطد  ، كٜهٙ بُٔٞبٖلةذ بُس٢

جةُٔٞبهؼد بُػ٤ُ٘د، ٝبُسٔط٤َ بُمه٤ن ك٢ ؾىًةذ ٣م٣دٚ ٝكؼِدٚ بُػُدم١ ٚدم قٗدٞٓد 

ٓة ٛٞ ئال جؿص ػٖ ُهخ بالوزٞبء. كٜٞ وغَ ٓـسىت ػٖ ج٤اسٚ بالغسٔةػ٤د ٣ؼد٤ّ أُدْ 

بُؼحٞل٣ددد ٣ٝؿددةٍٝ إٔ ٣إًددم نبزددٚ ٣ٝسؼددة٠ُ ػِدد٠ ٖددٞوخ بُؼحددم كدد٢ لبقِددٚ. ئنٕ كسلدد٘ع 

وسة٢ُ ٝيٛٞٙ ٝككدىٙ جٓدػةػسٚ ٓدٖ ب٧ٓدٞو بُسد٢ بٛدسْ جٜدة هدٞال ٝكؼدغ كٜدٞ ػ٘سىخ بُ

بُػةٗث بُٔلَٛ بُده١ بَدسطةع إٔ ٣ؼدٞ٘ جٞبَدطسٚ ػٔدة ٣ؼة٤ٗدٚ ُٝد٤ٍ بكٛدَ ٓ٘دٚ 

أ٣ٛة ٤ًَِٞد ُغٗسوةٍ ٖٓ ػةُْ بُؼح٤م ئ٠ُ ػةُْ ب٧ؾىبو
(46)

 . 

 ٝٛة ٛٞ ٣كسدسْ أج٤دةذ كؼدَ بُحطُٞدد جٗدٞوخ بُٔودمبّ بُلدةوٌ بُده١ ال ٣سىبغدغ

ٜٓٔددة ًةٗددر بُؼوحددةذ، كلدد٢ ؿٔددىخ بُؿددىت ٣مػٞٗددٚ هٞٓددٚ ٝبُىٓددةؼ كدد٢ ٖددمو كىَددٚ 

ًأٜٗة ؾحةٍ بُحاى، ُٔةنب ؾحةٍ بُحاىن ٖٓ بُطح٤ؼ٢ إٔ ٓغؾظد ؾحةٍ بُحاى ْم ُْ ٣ٌٖ 

٤ُٓـَ ٜحود بُُةلخ ك٢ بُٔػسٔغ بُػة٢ِٛ كٜهٙ بُٜٔٔد ًةٗر ًُٓٞٞدد ُِؼح٤دم ٝٓدٖ كد٢ 

ٙ بُُدةلخ ٓدٖ هٞٓدٚ ئُد٠ نُدي بُؼحدم بُده١ ًدةٕ ؾٌْٜٔ، كٌإٔ ػ٘سىخ أوبل إٔ ٣ِلر بٗسحة

 ٨ٔ٣ بُمالء كْٜ ب٤ُّٞ جؿةغسٚ ٣ِٝػةؤٕ ئ٤ُٚ.

ئنٕ ػ٠ِ بُىؿْ ٖٓ بُؼػً بُه١ ٣ؼة٤ٗٚ ػ٘سىخ ئال بٗٚ ال ٣ِحص إٔ ٣ؼدٞل ٤ُػؼدَ 

ٖٓ ٗلُٚ بُٔؿٞو بُه١ زمٝو ك٢ كٌِٚ هح٤ِسٚ بُس٢ ؾىٓسٚ بُؿى٣د كٔة ٣ُس٣ٜٞٚ ٣ٝػؼِٚ 

ةء هٞٓٚ ك٢ ْمخ ٝٓؿ٘د كغ ٣٘ػ٤ْٜ ٜٓ٘دة ٝٓدٖ ٚدىبٝزٜة ٣ٓؼى جؼِٞ ًُٓ٘سٚ وؤ٣د أج٘

أؾم َٞبٙ، كػةءذ ٖٞوزٚ بُسٓح٤ٜ٤د ُٞٗدة ٓدٖ أُدٞبٕ ز٤ًٞدم بُدهبذ أٝ جسؼح٤دى ػِٔدةء 

                                              
 .282( ٣٘ظى: بُىؤٟ بُٔو٘ؼد، ٔ 45)

( ٣٘ظى: ػمٗةٕ ػحةُ٘ح٢ بُحِمب١ٝ، ػةٛةذ بُٓؼىبء ك٢ بُػة٤ِٛد ٝب٩َغّ )ٜح٤ؼسٜة ٝأضىٛة ك٢ ُٓسٟٞ بُٕ٘ 46)

 .74ٝبالؿسىبت ك٢ ْؼى بُؼح٤٤ُٖ، ٔ 13ّ، 1977ٔ، 1بُٓؼى١( ٓٝ، بُٓؼث، جـمبل، ٜ
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بُ٘لٍ ٢ٛ جؼٙ بُؿ٤َ بُمكةػ٤دد بُسد٢ ٣ِػدأ ئ٤ُٜدة بُٓدكٕ ٩يبؾدد بُوِدن ٝبُدسكِٕ 

ٓ٘ٚ جؼمّ ٓٞبغٜد بٌُِٔٓد ب٤ِٖ٧د
(47)

حى٣دى ٝبُٔحةُـدد ، ٖٝٓ ٛهٙ بُؿ٤َ ب٩ٌٗدةو ٝبُس

ٝبُسؼ٣ٞٙ ٝبُؼمٝبٕ ٝبُسو٤ِدَ ٓدٖ ْدإٔ ب٥قدى٣ٖ
(48)

، ٝككدى ػ٘سدىخ ال ٣ؼدمٝ ئؾدمٟ 

 ٛهٙ بُؿ٤َ.

كةُٗدددٞو بُسٓدددح٤ٜ٤د ُدددـ )كؼدددَ بُحطُٞدددد( غدددةءذ ٓسؿىًدددد ٗةجٛدددد جةُؿ٤دددةخ 

ٝبُكٗددٞجد ؾ٤ددص ًددةٕ كؼددَ بُحطُٞددد كؼددغ ٖددىكة بٗددٚ جطُٞددد بُػُددم ٝكؼددَ بُوددٞخ 

ىي بُود٤ْ كاٜٗدة زدأز٢ كد٢ ٖدحؾ ػةٓدد ٛةٓٓد٤د بُٔكسىهد بُطةػ٘دد بُٔدمٓىخ ٝؾ٤٘ٔدة زحد

جمٕٝ إٔ زسؿٍٞ ئ٠ُ ٓؿىم ُِلؼَ ٝبُسػ٢ِ ب٠َٔ٧ ُلؼَ بُحطُٞد ٛٞ بقسىبم ب٤ُ٘ٔدغ 

ٝبُ٘لةن ئ٠ُ بُػُْ بُٔؿٖٗ ٝزػ٤ى بُمّ
(49)

 . 

ٝػ٤ِٚ ًةٕ بُسٓح٤ٚ ٓػةال وؾحة ُلىٌ ػ٘سىخ بُٓؼى١ ٣ٗدٍٞ ٣ٝػدٍٞ ٓدمبكؼة 

ُٓدسكمٓة كد٢ لكةػدٚ )بُىٓدً( بُده١ ُدْ ٣ٌدٖ جٚ ػٖ ٤ًةٗٚ ب٩ُٗة٢ٗ أٓةّ َطٞخ بُومو 

زؿ٤ِغ ُٞبهؼٚ جَ زٌط٤لة ُٚ ٝٛٞ ٣حمأ ٖٓ بُٞبهغ ٌُٝ٘ٚ ال ٣ىَٔٚ جٌَ زكٞٓٚ جدَ ٣دىلٙ 

ئ٠ُ بُهبذ ٝٓ٘ٚ زٜ٘ةو ٓؼةُْ بُٔةلخ ٝػغهةزٜة جةُطح٤ؼد ُسودّٞ ػِد٠ أٗوةٚدٜة ػغهدةذ 

ؾةُٚ ٗلُد٤د  ٜٝد جىؤ٣سٚ بُهبز٤د، كػةءذ ٖٞوخ بُسٓح٤ٜ٤د بُى٣ًٓد ُسٔطَىغم٣مخ ٓٓ

 ؾو٤و٤د كٛغ ػٖ زؼح٤ىٛة ػٖ ؾ٤ىزدٚ بُحةُـدد ٝؾ٤دىخ بُوةكِدد ب٩ُٗدة٤ٗد ٝٛد٢ زسكدحٝ 

ك٢ ٖؿىبء بُٞغٞل، ك٤سؿم ػ٘مٙ ب٠َ٧ جةُُؼةلخ ك٢ ٖٞوخ نبزٚ بُحةئُدد ٓدٖ ٝهدةئغ 

 بُؿ٤ةخ، غةٛمخ ك٢ أ٣ػةل ػةُْ ٓطة٢ُ ٣كلق ٖٓ ٜٝأخ ٛهب ب٩ؾُةٌ. 

                                              
 .182( ٣٘ظى: ػ٘سىخ جٖ ْمبل بُؼح٢ُ، ٔ 47)

 ٝٓة جؼمٛة. 231ى: ل. كةقى ػةهَ، بُ٘لٍ )لوبَد بُس٤ٌق بُحٓى١(، ٜ ج٤ىٝذ، ٔ ( ٣٘ظ48)

 .283( ٣٘ظى: بُىؤٟ بُٔو٘ؼد، ٔ 49)
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ػ٠ِ ٗلٍ ٛهب بُلةوٌ بُؼىجد٢ ٓدٖ  ٝجؼم كؼِ٘ة بَسطؼ٘ة إٔ ِٗو٢ جؼٙ بُٛٞء

قغٍ ٓؼِوسٚ ٝٗؼ٤ّ جؼٙ ٓدة ًدةٕ كد٢ ٗلُدٚ ٓدٖ ؾِدْ ٝػػدً ٜٝٔدٞؼ ٝهُدى، ٝال 

ٗمػ٢ إٔ ٓة ِٖٝ٘ة ئ٤ُٚ ٛٞ بُؿو٤ودد بُسد٢ ال غدمبٍ ك٤ٜدة كِؼدَ ٓدة كؼِ٘دةٙ ٛ٘دة ال ٣ؼدمٝ 

بًطى ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ُٞٗة ٖٓ بالغسٜةل بُٓك٢ٗ وجٔة بهس٘غ كى٣ن جدٚ وجٔدة أٌٗدى ػ٤ِ٘دة 

ئٗ٘ددة أجؿ٘ددة ٧ٗلُدد٘ة إٔ ٗػددٍٞ كدد٢ ٝغددمبٕ ػ٘سددىخ ٝٗسؼددىف ػِدد٠ ٓددة ًددةٕ  كى٣ددن اقددى

٣ُةٝوٙ ٖٓ ٓٓةػى ٖدةقحد بُٜٔدٍ ٝٛدٞبغٍ ٓدٞبوخ بُٗدٔر، كد٘ؿٖ ؾ٤٘ٔدة ٜلو٘دة 

ٗسٍِٔ ب٥ٓد ٝٗٛغ أ٣م٣٘ة ػ٠ِ ٌٓةٕ غىبؾٚ ئٗٔة ً٘ة ك٢ بُؿو٤ود ٗسٍِٔ َى بُؼظٔد 

ْ ٓددٖ نوٟ بُلىَٝدد٤د كدد٢ ٛددهٙ بُدد٘لٍ ب٩ُٗددة٤ٗد بُسدد٢ بوزلددغ جٜددة ب٧ُددْ ئُدد٠ ؾ٤ددص زؼِدد

ٜٔة ًةٕ ٖٓ أٓى ك٢ٜ ٗظىخ ال زؼطَ ٓدة ػدمبٛة ٓدٖ ٗظدىبذ إٔ ُدْ زٌدٖ ٓٝبُٓؼى، ٝ

 زٌِٜٔة ٝزأزِق ٓؼٜة، ٝزأُلر ٓؼٜة.  
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Abstract 

Simile in Antra’s Mu’alaqa                         

(A New Rhetorical View) 

                                                       Asmaa Saud AL-Khattab
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Simile is considered as one of the most significant types of 

Arts of Rhetoric, and the most ancient style used in expression 

imagination. This is because simile is considered to be the best 

means for clarification and exhibition. Also, it is the best 

instrument to make meaning as clear as possible. In its essence, 

simile is the language of understanding and making other people 

understand. So, in Antra’s Mu’alaqa, the poet does not only use 

simile to explain an intellectual luxury or an additional elements 

that can be used just for the sake of adding touches of beauty to his 

pictures. But, simile is an essential part in the poetic picture, and in 

the psychological supposition of Antara himself without which the 

meaning can not be completed. The present paper, thus, consists of 

four units which are mentioned below, respectively. 
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