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خ اٌّٛصّمخ فٟ ا٢داة ّخ رؼٕٝ ثٕشش اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّ  ِغٍخ ِؾىّ 

 خخ ٚاٌٍغبد األعٕج١  شث١  ؼخ ثبٌٍغخ ا١ٌ  ٔغبٔٚاٌؼٍَٛ الِ 
 2023َ اراس ٘ـ /1444 - 10/03/2023 / خّغْٛاٌٚ اٌضبٌضخٕخ: اٌغ  اٌزغؼْٛ      ٚ اٌضبٟٔاٌؼذد 
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 اآلداب/ جاؿعة املوصل/ اؾعراقؽؾقة  )اؾؾغة اؾعربقة(     ذقلان ادقب رؿضاناؾدؽمور  املساعد اأُلدماذ :رقرــاؾمح ؿدقر

 :عضاء فقكة اؾمحرقر َأ

 /اؾعراقاملوصلؽؾقة اآلداب/جاؿعة  ( عؾم االجمؿاع)                   حارث حازم َأقوباأُلدماذ اؾدؽمور 
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 ردن/اأُلؽؾقة اآلداب/جاؿعة اؾزقموـة (اؾؾغة اؾعربقة)           اأُلدماذ اؾدؽمور عالء اؾدقن َأمحد اؾغراقلة

 ؽؾقة اؾرتبقة/جاؿعة بابل/اؾعراق (اؾمارقخ)                      اأُلدماذ اؾدؽمور ؼقس حامت فاـي

 جاؿعة رقلة/ اؾسعودقةؽؾقة اؾعؾوم واآلداب/ (اؾمارقخ)                ؿصطػى عؾي اؾدوقداراأُلدماذ اؾدؽمور 

 ؽؾقة اآلداب/جاؿعة عني مشس/ؿصر( اإلعالم)                اأُلدماذ اؾدؽمورة دوزان قودف َأمحد

 ؽؾقة اؾرتبقة/جاؿعة حاجت تله/ ترؽقا( وآدابفا اؾرتؽقةاؾؾغة )            ؽول جؾب أوغؾواأُلدماذ اؾدؽمورة عائشة 
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 ئداسح اٌّزبثؼــخ   –            ١ٓ     ِزشعُ.ٔغالء أَؽّذ ؽغ                 

 

  



 قواعد تعليمات النشر
 ش اٌزغغ١ً فٟ ِٕظخ اٌّغٍخ ػٍٝ اٌشاثؾ ا٢رٟ: ػٍٝ اٌجبؽش اٌشاغت ثبٌٕش  -1

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

ٗ ِفبد٘ب أٔ   سعبٌخ ثؼذ اٌزغغ١ً عزُشعً إٌّظخ ئٌِٝ ثش٠ذ اٌجبؽش اٌزٞ عغً ف١ٗ -2

، ٚع١غذ وٍّخ اٌّشٚس اٌخبطخ ثٗ ١ٌغزؼٍّٙب فٟ اٌذخٛي ئٌِٝ اٌّغٍخ ثىزبثخ ٙبً ف١عغ  

 اٌجش٠ذ الٌىزشٟٚٔ اٌزٞ اعزؼٍّٗ ِغ وٍّخ اٌّشٚس اٌزٟ ٚطٍذ ئ١ٌِٗ ػٍٝ اٌشاثؾ ا٢رٟ:

 m/contacts?_action=loginhttps://radab.mosuljournals.co  . 

عزّٕؼ إٌّظخ )اٌّٛلغ( طفخ اٌجبؽش ٌّٓ لبَ ثبٌزغغ١ً؛ ١ٌغزط١غ ثٙزٖ اٌظفخ  -3

ئِدخبي ثؾضٗ ثّغّٛػخ ِٓ اٌخطٛاد رجذأ ثًّء ث١بٔبد رزؼٍ ك ثٗ ٚثجؾضٗ ٠ّٚىٕٗ 

الع ػ١ٍٙب ػٕذ رؾ١ًّ ثؾضٗ .   االّؽِ

ٌّغٍخ، ٚػٍٝ إٌؾٛ ٠غت ط١بغخ اٌجؾش ػٍٝ ٚفك رؼ١ٍّبد اٌطجبػخ ٌٍٕشش فٟ ا -4

 ا٢رٟ :  

  اٌّزٓ: 16رىْٛ اٌطجبػخ اٌم١بع١خ ػٍٝ ٚفك إٌّظِٛخ ا٢ر١خ: )اٌؼٕٛاْ: ثؾشف /

(، ٠ٚىْٛ ػذد اٌغطٛس  فٟ اٌظفؾخ اٌٛاؽذح: 11/ اٌٙٛاِش: ثؾشف 14ثؾشف 

( عطًشا، ٚؽ١ٓ رض٠ذ ػذد اٌظفؾبد فٟ اٌطجؼخ األَخ١شح ػٕذ إٌشش داخً اٌّغٍخ 27)

ٍجؾٛس اٌخب١ٌخ ِٓ اٌّظٛساد ٚاٌخشائؾ ٚاٌغذاٚي ٚأػّبي ( طفؾخ 25ٌػٍٝ )

( طفؾخ ٌٍجؾٛس اٌّزؼّٕخ ٌألَش١بء اٌّشبس 30اٌزشعّخ، ٚرؾم١ك إٌظٛص، ٚ )

 ئ١ٌِٙب ٠ذفغ اٌجبؽش أعٛس اٌظفؾبد اٌضائذح فٛق ؽّذ ِب رُوش آٔفًب . 

  ف ثبٌّظذس ٚاٌّشعغ فٟ ِغشد ب ٌىً طفؾخ، ٠ُٚؼش  ًِ رُشر ت اٌٙٛاِش أَسلب

اِش ٌذٜ ٚٚسد روشٖ أٚي ِشح، ٠ٍٚغٝ صجذ )اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ( اوزفبًء اٌٙٛ

، فٟ ؽبٌخ رىشاس الزجبط اٌّظذس ٠زوش )ِظذس ثبٌزؼش٠ف فٟ ِٛػغ اٌزوش األٚي 

 . عبثك(

  ؾبٔٗ ٌٍٕشش ثؼذ رذل١ك سطبٔزٗ اٌؼ١ٍّخ، ٚرأو١ذ ٠ُؾبي اٌجؾش ئٌِٝ خج١ش٠ٓ ٠شّشِ

ُ(  –اخزٍف اٌخج١شاْ ئْ  –عالِزٗ ِٓ إٌمً غ١ش اٌّششٚع، ٠ُٚؾبي  ؾّىِ ُِ ئٌٝ )

ٌٍفؾض األَخ١ش، ٚرشع١ؼ عٙخ اٌمجٛي أَٚ اٌشفغ، فؼاًل ػٓ ئِؽبٌخ اٌجؾش ئٌِٝ خج١ش 

االعزالي اٌؼٍّٟ ١ٌؾذد ٔغجخ االعزالي ِٓ اٌّظبدس اِلٌىزش١ٔٚ خ ٠ُٚمجً اٌجؾش ئرا ٌُ 

 % . 20رزغبٚص ٔغجخ اعزالٌٗ 

 ٌّؼٍِٛبد ا٢ر١خ ػٓ اٌجؾش، ٟٚ٘ :٠غت أَْ ٠ٍزضَ اٌجبؽش )اٌّإٌِّف( ثزٛف١ش ا -5

  ْٚاٌجؾش اٌّشعً ٌٍزم١١ُ ئٌِٝ اٌّغٍخ اعُ اٌجبؽش، أَٞ: ٠شعً ثذ ُّ ٠غت أَْ ال ٠ؼ

 اعُ .

  )٠غت رضج١ذ ػٕٛاْ ٚاػؼ ٚوبًِ ٌٍجبؽش )اٌمغُ/ اٌى١ٍخ اٚ اٌّؼٙذ/ اٌغبِؼخ

ٚاٌجؾش ثبٌٍغز١ٓ: اٌؼشث١خ ٚاِلٔى١ٍض٠خ ػٍٝ ِزٓ اٌجؾش ِّٙب وبٔذ ٌغخ اٌجؾش 

ٌّىزٛة ثٙب ِغ ئِػطبء ػٕٛاْ ِخزظش ٌٍجؾش ثبٌٍغز١ٓ أ٠ًؼب: اٌؼشث١خ ٚاِلٔى١ٍض٠خ ا

ُّ أَثشص ِب فٟ اٌؼٕٛاْ ِٓ ِشرىضاد ػ١ٍّخ .   ٠ؼ

  ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش ط١بغخ ِغزخٍظ١ٓ ػ١١ٍّٓ ٌٍجؾش ثبٌٍغز١ٓ: اٌؼشث١خ

ْ ػٓ ) بد ، ٚرضج١ذ وٍّ(350ٚال ٠ض٠ذاْ ػٓ ) وٍّخ (150ٚاِلٔى١ٍض٠خ، ال ٠مال 

٠غٍت  (5)ٚال رض٠ذ ػٓ  ،( وٍّبد3)ٔى١ٍض٠خ الرمً ػٓ اٌؼشث١خ ٚال :فزبؽ١خ ثبٌٍغز١ِٓ

ٓ  اٌزّب٠ض فٟ اٌجؾش.  ػ١ٍٙ
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٠غت ػٍٝ اٌجبؽش أَْ ٠شاػٟ اٌششٚؽ اٌؼ١ٍّخ ا٢ر١خ فٟ وزبثخ ثؾضٗ، فٟٙ األَعبط  -6

ب اٌششٚؽ  اٌؼ١ٍّ خ ف  ِ ىّب ٘ٛ فٟ اٌزم١١ُ، ٚثخالف رٌه ع١ُشّد ثؾضٗ ؛ لوّبي اٌفٛاد، أَ

 ِج١ّٓ ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ : 

  :٠غت أَْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رؾذ٠ذ ٚاػؼ ٌّشىٍخ اٌجؾش فٟ فمشح خبطخ ػٕٛأٙب

 )ِشىٍخ اٌجؾش( أَٚ )ئِشىب١ٌ خ اٌجؾش( .

  ٠غت أَْ ٠شاػٟ اٌجبؽش ط١بغخ أَعئٍخ ثؾض١ خ أَٚ فشػ١ بد رؼجِّش ػٓ ِشىٍخ اٌجؾش

 فٟ ِزٓ اٌجؾش .٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾم١مٙب ٚؽٍِّٙب أَٚ دؽؼٙب ػ١ًٍّّب 

  د ٠ؼًّ اٌجبؽش ػٍٝ رؾذ٠ذ أ١َّ٘خ ثؾضٗ ٚأَ٘ذافٗ اٌزٟ ٠غؼٝ ئٌِٝ رؾم١مٙب، ٚأَْ ٠ؾّذِ

 اٌغشع ِٓ رطج١مٙب.

  ٗ٠غت أَْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رؾذ٠ذ ٚاػؼ ٌؾذٚد اٌجؾش ِٚغزّؼٗ اٌزٞ ٠ؼًّ ػٍٝ دساعز

 اٌجبؽش فٟ ثؾضٗ .

  ،ٗ٠غت أَْ ٠شاػٟ اٌجبؽش اخز١بس إٌّٙظ اٌظؾ١ؼ اٌزٞ ٠زٕبعت ِغ ِٛػٛع ثؾض

وّب ٠غت أَْ ٠شاػٟ أَدٚاد عّغ اٌج١بٔبد اٌزٟ رزٕبعت ِغ ثؾضٗ ِٚغ إٌّٙظ اٌّز جغ 

 ف١ٗ .

  ٖ٠غت ِشاػبح رظ١ُّ اٌجؾش ٚأُعٍٛة ئِخشاعٗ إٌٙبئٟ ٚاٌزغٍغً إٌّطمٟ ألَفىبس

 ٚفمشارٗ.

 اػٟ اخز١بس ِظبدس اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب اٌجؾش، ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش أَْ ٠ش

ٚاخز١بس ِب ٠زٕبعت ِغ ثؾضٗ ِشاػ١ًب اٌؾذاصخ ف١ٙب، ٚاٌذلخ فٟ رغغ١ً االلزجبعبد 

 ٚاٌج١بٔبد اٌجج١ٍٛغشاف١خ اٌخبطخ ثٙزٖ اٌّظبدس .

  ِٓ ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش أَْ ٠شاػٟ رذ٠ٚٓ إٌزبئظ اٌزٟ رٛطً ئ١ٌٙب ، ٚاٌزأوُّذ

خ رشاثطٙب ِغ األَعئٍخ اٌجؾض١خ أَٚ اٌفشػ١بد اٌزٟ ٚػؼٙب اٌجبؽش ِٛػٛػبرٙب ٚٔغج

 ٌٗ فٟ ِزٓ ثؾضٗ .  

َُ ػٍٝ اٌجؾش ع١ىْٛ ػٍٝ ٚفك اعزّبسح  -7 ْ  اٌُؾْى ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش أَْ ٠ذسن أَ

ُ ٚػٍٝ أَعبعٙب ٠ُؾى ُ اٌجؾش  ؾّىِ ُّ ُّ اٌزفبط١ً اٌٛاسدح آٔفًب، صُ رُشعً ئٌِٝ اٌ رؾى١ُ رؼ

مشارٗ ٚػٍٝ ٚفك ِب رمشسٖ رٍه األَٚصاْ ٠ُمجً اٌجؾش أَٚ ٠شفغ، ٠ُٚؼطٝ أَٚصأًب ٌف

 ف١غت ػٍٝ اٌجبؽش ِشاػبح رٌه فٟ ئِػذاد ثؾضٗ ٚاٌؼٕب٠خ ثٗ .

 ر٠ٕٛٗ: 
رؼجِّش ع١ّغ األَفىبس ٚا٢ساء اٌٛاسدح فٟ ِزْٛ اٌجؾٛس إٌّشٛسح فٟ ِغٍزٕب             

 رؼجِّش ثبٌؼشٚسح ػٓ آساء ػٓ آساء أَطؾبثٙب ثشىً ِجبشش ٚرٛعٙبرُٙ اٌفىش٠ خ ٚال

                                                          ١٘أح اٌزؾش٠ش فبلزؼٝ اٌز٠ٕٛٗ

 رسئ١ظ ١٘ئخ اٌزؾشٞ                                                                  
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 ٔغبػ ع١ٍُ ػ١ذٚ  ٚ  طفٛاْ ٔبظُ داؤد                                      
307- 329 



  َ   1401-1323٘ـ/ 804-723عشاط اٌذ٠ٓ ثٓ اٌٍّمٓ ؽ١برٗ ٚع١شرٗ اٌؼ١ٍّخ )

 350  -330  ٘جخ ٠بع١ٓ ص١٘ش ٚ دمحم ػٍٟ ا٠ٌٛظ                                                              

                                                                                                                                                                               2002 -1967ع١بعخ ئعشائ١ً اٌّبئ١خ ٚاصش٘ب فٟ االِٓ اٌمِٟٛ ٌٍغّٙٛس٠خ اٌٍجٕب١ٔخ 

 379 - 351 ؽٕب  اؽالي عبٌُعبسح ؽالي ػجذهللا   ٚ                                                             

                                                                                                                                  دٚافغ دٌٚخ اٌّّب١ٌه ٌال٘زّبَ ثؾمٛق ػٕبطش اٌّغزّغ : ؽمٛق اً٘ اٌزِخ أّٔٛرعبً                                                   

 411 -380 ...                                                                             خٕغبء ؽغٓ االػشعٟ

 ثؾٛس ػٍُ االعزّبع
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 ثؾٛس ػٍُ إٌفظ ٚؽشائك اٌزذس٠ظ
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  (ـههان املوصلي )تاآلخر املرأة يف شعر ابن الدَّ 

       عجٕل مذ هللا أحمذ المزُٕرٓ

 مقذاد خلٕل قبعم الخبرُوٓ

 ُة( 581ابةي الةاُ ى الوْغةلٖ ) ))ٗقْم البضج علٔ دراسة  اٙر//الوة/ ف  ةٖ ضة /
(1 

 

، التٖ ت ا البإرف ال/ئ٘س   ةٖ الةٌع الطة /ٕ الي لةٖ الةدٕ تتةاارا  ٘ةَ الضق٘قة   هة  ال ٘ة  

التةٖ  لةَ،لق٘و  تااّل٘  تزلةٖ اًع  لةَ بة لْاا  امرتوة عٖ، ّ صْا ف  َ٘ ال/ؤٗ  ب لضاث ؛ّت/تب

للس/د، ًّقط  امرتك ز الوْؾْع٘  للتضل٘ق  ٖ عْالن ب ٘اف تتز ّز ّلٔ ك ًت امًطالا  اٛ

 ،ّٗتكْى البضج هةي حالحة  هط لة بلي  ض /ٗ  ت توا الوز ز،   دائ/ف الو/آف ّس٘ اِ  الْاا ٖ

اّٛ  : اٙر/ الو/ ف ب لْغف الضسٖ ّ َ٘ ّغةف لوكة هي الزوة    ِ٘ة ، ّالوطلة  الخة ًٖ: 

ةةاٙ بةة لضْار ّالض/كةة  ّالطةة ْر، ّالوطلةة    رةة/ الوةة/ ف الط٘ةةف بْغةةعَ هٌطلقاةة  سةة/دٗ   هع وا

بوض سةٌِ ، ّرو لِة   لضنة  التْدٗة  ٖ التولة ٘ةَ الخ لج: اٙر/ الوة/ ف ّامرتضة   ّالن ةي، ّ

   ب ل ِْد .ه  سك  الاهْع ّالتدك٘/ 

الْغةةةةف الضسةةةةٖ، الط٘ةةةةف، امرتضةةةة    ،اٙرةةةة/ الوةةةة/ ف  ،ضةةةة /الكلماااابد الميزبحٕااااخ   

 الْاا . ،الي/ب  ،ّالن ي

 الزُطئخ 

ا ضةةةة /ٗ    ةةةة عالا دمل٘ ةةةة ، ّسةةةة٘ ا٘ا         ةةةةٖ ضةةةة / ابةةةةي  ٗزسةةةةا اٙرةةةة// الوةةةة/ ف صؿةةةةْرا

ٍ ؛ ئذ ٗسةةةةةتْصٖ  صْالِةةةةة ، ّغةةةةةْر رو لِةةةةة  بليةةةةة  ضةةةةة /ٗ   581الةةةةةاُ ى الوْغةةةةةلٖ )

ّرااً٘ةةة  تقةةةْم علةةةٔ هضةةة ّر اٝدراع ّالتْاغةةةا هةةة  الوةةة/ ف، ّ  سةةةْا   ك ًةةةت تز/بةةة  

صق٘ق٘ةةة  هةةة/ا بِةةة  الطةةة ع/  م غةةةْرف ر٘ ل٘ةةة  ًسةةةزِ  هةةةي ه ٘لةةة ،  ةةةٌضي  هةةة م تز/بةةةة  

                                                           

 طبلت مبجغزٕش / قغم اللغخ العشثٕخ / كلٕخ االداة / جبمعخ المُصل 

 المُصل ثٕخ / كلٕخ االداة / جبمعخ اعزبر / قغم اللغخ العش 

(1 
ُْ عباهللا بي  س ا بي ع٘سٔ بي علٖ،  بْ الع/د بي الاُ ى الز رٕ حن الوْغلٖ، العقَ٘ الط   ٖ 

ٍ ، ض ع/ هي امدب   ّالعقِ   ّلا  ٖ الوْغا هْـٌَ امغلٖ ّاا م هاف بوػ/، 581امدٗ  ) 

ع ش ص٘ ف ارتو ع٘  غ٘/ هستق/ف بسب  كخ/ف الت/ص   ّاًتقا ب اُ  الٔ الط م )صوع  

 .     4/1509،ٌٗن/: ه زن امدب   :ّالع ا 
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ًتأهلِةةة   ٗ /ؾةةةِ  لٌةةة  الطةةة ع/ ً/ٗةةةا  ى ًقةةةف عٌةةةاُ  ّ
(2 

بةةةْعٖ ّئه ةةة ى  ًنةةة/؛ ٛى  

ا عةةةي هكًٌْةةة   الةةةٌعس، ّرةةةْالذ الةةةدا   ةةةٖ  رسةةةن هطةةة ُا  الضةةةاٗج عٌِةةة  ٗ ةةةا  ت ب٘ةةة/ا

ارتضةةةة   اٛصبةةةة ، ّّغةةةةف الوض سةةةةي الزسةةةةاٗ  ّال لق٘ةةةة  عٌةةةةا الوةةةة/ ف  
(3 

؛   لطةةةة ع/ 

َِّ ًةةةة االا عْاـعةةةةَ، ّ ص س٘سةةةةَ بوطةةةة ع/، ّرؤٓ هٌا  ةةةة   ٗ باِّةةةة/ عوةةةة  ٗزةةةة٘ص  ةةةةٖ ًعسةةةة

// الوةةة/ ف بةةةُْذ ًعسةةةٖ هتيةةة م بأسةةةلْج را   هبٌ٘اةةة  ّرةةةْدٍ امرتوةةة عٖ ب تزةةة ٍ اٙرةةة

ّاًع  متةةةَ بٌسةةةق ضةةة /ٕ هةةة ئ  هضةةة ّما التقةةة/ج هةةةي اٙرةةة// الوةةة/ ف،  ّ اٝ ػةةة س عةةةي 

ا رةةةدابا  صتةةةٔ ٗسةةةتو٘لِ  ئلةةةٔ ّدٍا  ًؿةةةذ  دبةةةٖ ّاةةةارف ضةةة /ٗ  ، ّ  ٗكةةةْى صاٗخةةةَ هةةةإح/ا

  ّلقةةة   م ا  ّدم ، ّ ةةة/ّٗسةةةتِِْٗ  ئلةةةٔ صبةةةَ... ّالوةةة/ ف بةةة٘ي ُزةةة/ ّّغةةة   ّتوٌاةةة

تكةةةة د تلقةةةة ع ب سةةةةو  الوض٘ةةةة   تةةةةٌ ن بِةةةةدا ال/ؾةةةة  صتةةةةٔ تٌقلةةةة  ع بسةةةة  الْرةةةةَ  
(4 

 ،

ّالطةةة ع/  ةةةٖ التقل٘ةةةا الطةةة /ٕ ّالضق٘قةةة  الْاا ٘ةةة   ٗةةة/ٓ  ةةةٖ رؿةةةْعَ لضب٘بتةةةَ، ّ ةةةٖ 

ا هةةةةي هنةةةة ُ/ ررْلتةةةةَ، م ؾةةةة ف  ٘ةةةةَ ّم  الو ةةةة ـ/ف  ةةةةٖ سةةةةب٘لِ  ّصو ٗتِةةةة  هنِةةةة/ا

يا الوةةةة/ ف  ةةةة/ام ذلةةةة  الوزتوةةةة   رةةةةْر، ّكةةةة ى ـب٘ ٘ ةةةة   ى تطةةةة
(5 

، ّتضؿةةةة/ الوةةةة/ ف 

ب ٘ةةة   ٗطةةةكا هٌِةةة  ّاا اةةة  ضةةة /ٗ   بػةةةْر  هتك هلةةة  البٌةةة  ، ّليةةة  ذا  رةةة/  هْسةةة٘قٖ 

 ٘ةةةةَ ال/اةةةة ، ّاٝحةةةة رف ّالخةةةة/ا ، ّ  ؿةةةةا التطةةةةبِ٘   التةةةةٖ تةةةةأتٖ هتْا قةةةة   ةةةةٖ ًعسةةةةَ، 

 ّهالئو  لْرااًَ دمل٘   ّض ْرٗا .

ّاةةةا ك ًةةةت ًػْغةةةَ  تػةةةْر ئصسةةة   اًٛةةة  ال/رةةةا، بةةة ٙر/ الوةةة/ ف ك٘ ًاةةة   

هٌبخقاةةة  عةةةي هطةةة ع/ اًٛةةة  ذاتِةةة ، ّك ئٌاةةة  لةةةاّارلِ  ال و٘قةةة ؛  ِةةةٖ رةةة   م ٗتزةةة   هةةةي 

بٌ٘تةةةَ الٌعسةةة٘ ، ّغةةةااهَ الٌعسةةةٖ ه ِةةة  كةةة ى غةةةااها  هألْ اةةة  ّه/غْباةةة   
(6 

، ّتتؿةةةش 

ةةة /ٗ   ، ّال ٌ غةةة/ الوْؾةةةْع٘  ؾةةةوي دائ/تِةةة  عالاةةة  الطةةة ع/ اًٛةةة  ّاٙرةةة/ بةةة لق٘ن الطاِّ

التةةةٖ تبقةةةٔ الطةةة/  الوِةةة٘وي علةةةٔ الوطةةةِا الطةةة /ٕ، ّ  الةةةتكلن عةةةي اليةةة   ّالضةةة ، 

ْٗرةةةة  الضةةةةاٗج عةةةةي احٌ٘ي.....ُّةةةةدا هةةةة  ٗإكةةةةا  ى اًٛةةةة  م ٗوكةةةةي  ى تسةةةةتيٌٖ عةةةةي 

اٙرةةة/؛ ل وةةةق الػةةةل  بٌِ٘وةةة ،   لضةةة  ئذاا هْؾةةةْع ٗبةةةا  ذات٘ ةةة  هةةةي الوضةةة ، ّٗػةةةبش

ضبةةةةْج  غ٘/ٗ ةةةة   ةةةةٖ الو
(7 

 ةةةةٖ التْا٘ةةةةف ال ةةةة م للض لةةةة  امرتو ع٘ةةةة ، ّالب ةةةةا الضق٘قةةةةٖ  

الوضةةة/ع لل ٘ةةة   هةةة  التةةة ام التقل٘ةةةا الطةةة /ٕ الةةةدٕ ٗقؿةةةٖ بضؿةةةْر اٙر//الوةةة/ ف  ةةةٖ 

 القػ٘اف ّاا ٘    ّ ض /ٗ  .

ّاٙر//الوةةة/ ف  ةةةةٖ ضةةة / ابةةةةي الةةةةاُ ى الوْغةةةلٖ ا٘وةةةة  ارتو ع٘ةةة  سةةةة ه٘  اتػةةةةعت        

ب ل عةة  ّالْاا ٘ةة  عب ةة/ عةةي  صْالِةة  بليةة  ضةة /ٗ   هطةةضًْ  ب لػةةْر التةةٖ ٗةةأتٖ ال ٘ةة   

ةةة  بأصةةةااث صق٘ق٘ةةة   ّ غةةة٘ا  ٌ٘ةةة ، ّبٌةةةٔ تيةةة در هؿةةة هٌِ٘  الْااةةة ،   لةةةٔ   ِ٘ةةة  هو ّرا

                                                           
(2  

اًٛ  ّاٙر/  ٖ الو لق   ال طة/، سة ا سة هٖ ر، رسة ل  ه رسةت٘/)غ٘/ هٌطةْرف ، باضة/ا  الةاكتْرف 

 .120م: 2012-1433ٍرٌ ى ر عبا الزل٘ا، كل٘  اٙداج، ر ه   البػ/ف ،  
(3  

 .6الز ه ٘ ، ب٘/ّ ، لبٌ ى، )د. ـ ، )د.   : الي    ٖ الط / ال /بٖ، س/اد الاٗي ر، دار ال/ت  
(4  

-1366ٍ، 1ضة/ك  هسة ُو  هػة/ٗ ، القة ُ/ف، ـالي   عٌا ال /ج، صس ى  بةْ رصة ج، هطب ة  هػة/ 

 .8م: 1947
(5  

الٌقا امدبٖ الضاٗج، د. ر غٌ٘وٖ ُال ، دار ًِؿ  هػ/ للطب ع  ّالٌط/ ّالتْزٗ ، القة ُ/ف، )د.ـ ، 

 183م:1997
(6 

   العٌ٘  ل الا  اًٛ  ب ٙر/  ٖ الطة / ال /بةٖ الو  غة/، د  صوةا ٗ سة٘ي السةل٘و ًٖ، دار ال هة ى،       التزل٘ 

  140م:2009، 1دهطق، سْرٗ ، ـ
(7 

 .85: م2016، 1اٙر/  ٖ ض / الوتٌبٖ، د. س ا صوا ًْٗس ال/اضإ، دار هزامّٕ ،عو ى، ـ
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 ع عةةةةةي الْرةةةةةْد ّالِْٗةةةةة  الةةةةة/غن هةةةةةي  ى ال ػةةةةة/ اٛٗةةةةةْبٖ عػةةةةة/ صةةةةة/ّج، ّد ةةةةة

لت ه  ًِ٘ةةةة ، ّ صْالِةةةة  ّعٌ غةةةة/ُ  الوْؾةةةةْع٘  يّامًتوةةةة   ًزةةةةا  ى الوةةةة/ ف اةةةةا ضةةةة

هزةةةة ما ّاسةةةة ا  هةةةةي ًت رةةةةَ الطةةةة /ٕ  زةةةة    تع غةةةة٘ا ّرْدُةةةة ، ّهةةةة  ٗالزهِةةةة  هةةةةي 

هْااةةةةف، ّغةةةةْر، ّ صةةةةااث ّسةةةة٘ل   ةةةةٖ تةةةةأـ٘/ رؤٗةةةة  الطةةةة ع/ لوتي٘ةةةة/ا  ّاا ةةةةَ 

راتَ اًطالااةةة  هةةةي دائ/تِةةة  بٌن/اتةةةَ، امرتوةةة عٖ ّالس٘ سةةةٖ؛ ٛى الطةةة ع/ ٗبةةةج تػةةةْ

 ّتطل  تَ، ّ  /اصَ، ّ ص اًَ، ّر ؿَ ّابْلَ، ّهْ٘لَ، ّغ/بتَ ّصؿْرٍ.

 أَالا  اٖخش المشأح ثبلُصف الحغٓ
ةةةة ع/ ابةةةةي الةةةةةاُ  ى  صن٘ةةةةت غةةةةْرف اٙرةةةة// الوةةةةة/ ف ب ٌ ٗةةةة  كب٘ةةةة/ف هةةةةةي الط 

الوْغةةةةةةلٖ بػةةةةةةْرُ  الضسةةةةةة٘ ، ّالو ٌْٗةةةةةة  التةةةةةةٖ تستضؿةةةةةة/  ّغةةةةةة  ِ  ّص/ك تِةةةةةة  

ئذ  ٗػةةةةةف هض سةةةةةٌِ  ّهعةةةةة تي  ّـب عِةةةةة ، ّ صْالِةةةةة  بليةةةةة  ضةةةةة /ٗ   ه بةةةةة/ف هتقٌةةةةة ؛

رسةةةاُ ،  
(8 

ه  ً تةةةَ الٌعسةةة٘  بةةةامم  هةةةإح/ف ّبِةةة  اسةةةت/ر ع غةةةْرُ  ، ّٗزسةةةا  ِ٘ةةة  

تٌطلق هي ّاا  الي/ب  ّالب  د الدٕ ع ضَ؛ ئذ ٗقْ 
(9 

 )ثحش الكبمل(: 

ااااز َس َخااااذ ي  -1 ااااَه حاااإَه ع   َجماااام المحبعح

 

ْ  ََْسد ي  َثاااااااااااذا   اااااااااااش ُه ً ال  ثىْيَغاااااااااااج 

 
اااب -2 اااجب َٔ عٕىٍ  اااْه رَمااإظ  ثاااً الصه  غ ص 

 

ي    ااااااااجب َُّٕمٕاااااااال لٕحىاااااااااب قااااااااذ   َمااااااااشا  الص 

 
3-  ََ اَل َغااْش

 )10(
 احْن َجااشَا الق لااَُة ثْلح ااً

 

ي    غاااااااااابَف كاااااااااازاَ  ْٔيعَاااااااااال  حااااااااااذ   إنه الح 

 
اااْعف  الااازْ ُّااآ َجْيىاااً -4 ْه َ  ال ٔغ اااش  ََ 

 

ْٕف  ْٔقُاااااااام  وَصاااااااالً    اااااااا ْمااااااااذي  َالغ   ال غح

 
ًح  -4 اااف  ثَاااْشدح سح ااابثح َْ ٔ ْشااايٓ غلٕلااآ َس

 
 

 

 ََٔضٔاااااااااااااذ وٓ َدمااااااااااااا  إلٕاااااااااااااً َسَدي   

 
ي -5 ااااااجبن ْٔقْصااااااذ  رلهزاااااآ َأَعااااااض  ْْ  َغ

 

 أَثَااااااااااااااذاا َْٔعَشاااااااااااااا   قزْلزاااااااااااااآ َأََد ي 

 
اااإهه   -6 ٌَ اااآ   ََ ااااله  س  ك   ُ  َٔااااب َمااااْه ٔ َصاااا

 

ي    ٓه َصاااااااااااااااااذ   إال  رَعز ج اااااااااااااااااً  علااااااااااااااااا

 
 درع الطةةةةة ع/ روةةةةة   اٙرةةةةة// الوةةةةة/ ف؛   بةةةةة/ عٌةةةةةَ بةةةةة لوٌنْرا  الضسةةةةة٘  

هتيةةة ما هسةةةتز٘با  لوطةةة ع/ٍ الٌعسةةة٘  ّال  ـع٘ةةة ؛ ًِٛةةة  رو ةةةت الوض سةةةي رو٘ ِةةة   لعةةة  

)روةةة   ٗةةةا  علةةةٔ اضةةةتو   اٙرةةة/ علةةةٔ غةةةع   الزوةةة  ، ّالكوةةة   هةةةي هلوةةةس ال ةةةا 

ةة/ٕ الةةدٕ ٗطةةبَ ّردف البٌعسةةذ بلًْةةَ راةة  ًّنةة رف ًّؿةة رف ّ  ةة ، ّاةةا بةة لا  ةةٖ الط  رٗزا

الْغةةةف هضةةة ّما تضق٘ةةةق   عل٘ةةة  كب٘ةةة/ف  ةةةٖ ًعةةةس الوتلقةةةٖ بليةةة  هْص٘ةةة  ت توةةةا غةةةْر 

ةةةة ذف هةةةةي الةةةةْرّد ّاٛغػةةةة ى الط/ٗةةةة  التةةةةٖ ٗو٘لِةةةة   -)غػةةةةي توةةةة٘س  -الطب٘ ةةةة  اٛر 

                                                           
(8  

د. صس٘ي عطْاى، دار الو  ر ، هػة/)د. ـ ، )د.    : هقاه  القػ٘اف ال /ب٘ ) ٖ الط / الز ُلٖ ،  

128. 
  (9)

ٍ ، تضق٘ق: 581دْٗاى ابي الاُ ى الوْغلٖ،  بْ الع/د هِدج الاٗي عباهللا بي اس ا الوْغلٖ ) 

  155م:1968-1339ٍ، 1عباهللا الزبْرٕ، هطب   الو  ر ، بيااد، ـ

، 3ٍ ، دار غ در، ب٘/ّ ، ـ711غ/ّ: ال ز ، ٌٗن/ لس ى ال /ج رو   الاٗي ابي هٌنْر، )  ) (10

1414 :ٍ15/123  



  (ـه851هان املوصلي )تاآلخر املرأة يف شعر ابن الدَّ
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 الِْا  ب تز ُ   هت ادف رض ا  ًّ ْه .

ّاةةةا سةةةزلت اٛب٘ةةة   رْاًةةة  الوت ةةة ، ّالتةةة/  التةةةٖ مزهتِةةة ؛ ّاةةةا هت  ةةةت  

امسةةةةةت  رف للػةةةةةع   الطةةةةة ع/ ّالٌةةةةة ا/ٗي بضسةةةةةٌِ ، ّدملِةةةةة  ًّؿةةةةة رتِ ، ّّاةةةةةف 

الطب٘ ٘ةة ، ّرل ِةة  علةةٔ اٙرةةة// الوةة/ ف  ةةٖ تطةةبِِ٘  ب ليػةةةي ل/ضةة اتِ  ّص٘ ئِةة ، ّ هةةة  

سةة  م صةةا ف؛  ز/صةةت البةةَ الوتةة٘ن  ةةٖ )الب٘ةةت الخ لةةج   ٘ت زةة  هةةي عًِْ٘ةة  التةةٖ تطةةبَ الض 

اٍ   ًّع ذاا بزو   ًن/اتِ  الخ اب  )صِّ
. 

ّْٗاةةةةةف )كةةةةة   الو  ـةةةةة    ةةةةةٖ )ٗيةةةةة/ع  ُّةةةةةْ   ةةةةةا لضةةةةةاحٖ اٝغةةةةة/ا ، 

ّالتٌب٘ةةةَ ٝحةةة رف الوتلقةةةٖ، ّاسةةةتو لتَ ذٌُ٘ ةةة  بالضةةة   )غوةةةا السةةة٘ف بةةة لزعْى، ّال ٘ةةةْى  

 تزةةة ٍ ابةةةْ  العكةةة/ف بٌػةةةا السةةة٘ف ؛ ئذ ٗوخةةةا  ةةةٖ )الب٘ةةةت ال/ابةةة   ص لةةة  بض لةةة  للةةةا   ب

باا هةةة  الةةةال٘ا عل٘ةةةَ باتبةةة ع الزعةةةي ب ليوةةةا، ّالٌنةةة/ف ب لسةةة٘ف، ّؾةةة ف الزعةةةي بؿةةة ف 

اليوةةةا  ةةةٖ التةةةأح٘/ الضق٘قةةةٖ؛   لسةةة٘ف م ٗط ةةةي ب ليوةةةا، ّال ةةة٘ي بةةة لزعي ؾةةة ٘ع  م  حةةة/ 

ةةةة   لِةةةة ،  ةةةةال ٗطةةةةعٖ ر/اصةةةةَ، ّضةةةةْاَ لٚرةةةة// الوةةةة/ ف ئم  رٗقِةةةة  البةةةة رد، ّٗةةةة داد عططا

 بع عل٘  ص ستٖ الدّ  ّاللوس. ّاوأ عٌاه  ٗ/اُ 

لقةةةةا غةةةة م الطةةةة ع/ الػةةةةْرف بليةةةة  ضةةةة /ٗ   ذا  رةةةة/  هْسةةةة٘قٖ هةةةةإح/،  

ّر الةةة   ةةةٖ اٛلعةةة ا ّرةةةاف  ةةةٖ الو ةةة ًٖ؛ لتضقةةةق هبلياةةة   ةةةٖ ًعةةةس الوتلقةةةٖ، ّضةةة ْرٍ 

ّع ـعتةةةةَ؛ ئذ ٗضؿةةةة/  ةةةةٖ الةةةةٌع  تػةةةةْٗ/ داةةةة ئق الضةةةة ، ّعْاـعةةةةَ ّ ُْائةةةةَ دّى 

التةةةةْرـ  ةةةةٖ غ/ائةةةة  الزسةةةةا ّ دراًةةةةَ 
(11 

ُّةةةةٖ ا٘وةةةة  ارتو ع٘ةةةة  سةةةة ه٘  اكتٌ تِةةةة  ، 

ةةة ع/ ابةةةي الةةةاُ  ى الوْغةةةلٖ ه توةةةااا علةةةٔ هُْبتةةةَ ّدائ/تةةةَ الو / ٘ةةة   ةةةٖ  تز/بةةة  الط 

ةةة  هٌةةةَ بأُو٘تِةةة   ةةةةٖ  ّغةةةف اٙرةةة/  ب لػةةةْرف التطةةةبِ٘٘   ةةةٖ تطةةةةك٘ا ه  ً٘ةةةَ؛ ئدراكا

ا صسةةةة٘     ئرُةةةة    سةةةةلْبَ الطةةةة /ٕ ّتِدٗبةةةةَ، ّتػةةةةْٗ/ ضةةةة ْرٍ تػةةةةْٗ/ا
(12 

، ٗزسةةةةا 

  تَ.هْ٘لَ ّرغب

  ل الاةةة  هةةة  اٙرةةة// الوةةة/ ف هتةةةْت/ف تةةةْصٖ بِةةة  لعنةةة  )غؿةةةب ى ؛ لةةةدا ٗسةةة ٔ 

ئلةةةٔ التقةةة/ج هٌِةةة ، ّاسةةةتزاا  الْغةةةا، ُّةةةٖ ت طةةةق اتلةةةَ اةةةتالا هز زٗ ةةة ؛ ئذ  ئى ًنةةة/ف 

ا لل/ٗبةةة  ةةة  هػةةةارا لةةةدل   ةةةاى هةةة  ًةةة/اٍ سةةة/ع ى هةةة  ٗتضةةةْ  ئلةةةٔ ضةةةٖ   ؛اٙرةةة/ تبقةةةٔ دائوا

 ّ سةةةةلب٘تَ، ّٗزةةةة/ٕ الت  هةةةةا ه ةةةةَ علةةةةٔ ُةةةةدا اٛسةةةة     هتطةةةة/   ةةةةٖ ئٗز ب٘تةةةةَ
(13 

 ،

ّ هةةة  )الب٘ةةةت السةةة د    بةةةا ٍ ب لػةةةع  الوطةةةبِ  )غؿةةةب ى ؛ غةةةع  اٙرةةة// الوةةة/ ف التةةةٖ 

عةةة   ٝحبةةة   ال الاةةة  ال كسةةة٘  بٌِ٘وةةة   -ٗ  ُةةة  ّتدلةةةَ، ّرةةة   التؿةةة د  ةةةٖ لعنتةةةٖ )ذ 

 هلةةةة  عةةةةي  صْالِةةةة ، آً٘ اةةةة  هضةةةة ّما اسةةةةتو لتِ ، ّلكٌِةةةة  غ٘ةةةة/ هب ل٘ةةةة  لةةةةْدٍا بػةةةةْرف هتك

م هسةةةةةْغ  ِّ ت لقةةةةةَ بِةةةةة  علةةةةةٔ الةةةةة/غن هةةةةةي  ّتوٌ ِةةةةة  ّرضةةةةة ا  رسةةةةةوِ ؛ ّكأًةةةةةَ ٗقةةةةةااِّ

ئع/اؾةةةةِ ، ّغةةةةاُ  الوتضققةةةة٘ي  ةةةةٖ الةةةةٌع، ّكأًةةةةَ  راد بِةةةة  الةةةةاً٘  التةةةةٖ  ع/ؾةةةةت 

ا ّص/ه ًاةةة   ةةةٖ غ/بتةةةَ؛ ئذ  اِةةة/ عٌ ٗةةة  ب لػةةةْرف ّالليةةة ، ّضةةةاد  عٌةةةَ، ّغةةةا   قةةة/ا

                                                           
(11  

 .8م: 1999-1419ٍ، 1الض  ال درٕ، د.ضْاٖ ؾ٘ف، الاار الوػ/ٗ  اللبٌ ً٘ ، الق ُ/ف، هػ/،  ـ
(12 

ضة /ا  ع/اا٘ةةْى  ةٖ ال ػةة/ الْسةة٘ف )اة/ا ا  ًقاٗةة   ةٖ الػةةْرف ّالوطةةِا   ، د. هقةااد رل٘ةةا ا سةةن  

 .20م:2023، 1ال  تًْٖ، دار غ٘اا  للٌط/ ّالتْزٗ ، عو ى، امردى، ـ 
(13  

اٙر/  ٖ الخق    ال /ب٘  هي هطلة  القة/ى السة د  صتةٔ هطلة  القة/ى ال طة/ٗي، صسة٘ي ال ةْدا ، دار 

 .25م:2010، 1، لبٌ ى، ـ الس اٖ، ب٘/ّ 
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؛ ٝرسةةةة   ا٘وةةةة   َِّ تضتةةةةْٕ، ّاا ةةةةَ ّت ةةةة/د اًع  لةةةةَ  ةةةةٖ اسةةةةت /اؼ هضطةةةة   ؾةةةة ع

 بتز ّز  هاٗ   اٙر// الو/ ف ّدائ/تِ  امرتو ع٘  ئلٔ هاٗ    ب ا ّدائ/ف  ّس .

ّٗطةةةةكا الطةةةة ع/ غةةةةْرف لٚرةةةة// الوةةةة/ ف هةةةةي بٌةةةةٔ صسةةةة٘ ، ّهةةةةاارع ت/سةةةةن 

بةةةأـ/ ب٘ ً٘ةةة  تةةةاعن   عل٘تِةةة   ةةةٖ الوتلقةةةٖ، ّتو/ك ُةةة   ةةةٖ الةةةْعٖ؛ ئذ ٗقةةةْ 
(14 

)ثحاااش : 

 الُُٔل(

َٕااااَف  -1 ٌْ أَ  صاَد الُْعااااك  عااااْكشحَ طْشُّحااااًََ

 

اااايحً ح  َْ ا ََ اااائْذ  َح ْ ااااىٓ ثحمااااب   َُّٕااااب سة  أَْمشح

 
ْغاااىحً َغاااضاغ  َغشٔاااش   -2 وااآ َُّاااْشط  ح   َغش 

 

ًح   ياااااا ُْ يااااااً لاااااإه  عح ُْ  َأْطمعىاااااآ ُّاااااآ َع

 
اااف َخْصاااشي -3 ُْ لىااآ ماااه حج اااً ل  حم  ََ 

 

إرا ماااااب )ر ىَاااااّ( 
 (15 

)مبئحغاااااب( 
 (16 

ثْقااااال   

ًح   سْدُّحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ْشااااااا ح  -4  اااااااْه عح القحلاااااااُة َأْعجااااااات  مح

ًح   لُْشُّاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

ًح   اااااال  قْلاااااات  ثَحزْياااااا مااااااب َصاَغ َْٔشماااااآ ك  ََ 

 
ًح  -5 ٕحجحاااا ااااضنح عىااااَذ َمغح  ٔ عَى يىاااآ ُّاااآ الح 

 

ًح شْقااااااخ ُّح َعاااااالٕم  الَحَشااااااب َمااااااب رَا     إْلياااااا

 
ْىااااااذ  َمحبقَااااااً   -6 ا أَمح ااااااب ثااااااذا ثااااااْذسا لم  ََ 

 

ًح   اااااااً لكْغااااااايح ْٕ ااااااآ َْجاااااااذاا عل  َلكاااااااهه لح

 
ةةةة   ٌ٘اةةةة  بقةةةةارف   ئقةةةة   ةةةةٖ  ٗطةةةةكا ا ضةةةة /ٗ   صسةةةة٘  تضوةةةةا ا٘وا الطةةةة ع/ غةةةةْرا

ّغةةةةف اٙرةةةة// الوةةةة/ ف التةةةةٖ اًع ةةةةا بوض سةةةةٌِ ، ّغةةةةْرُ  الضسةةةة٘  ) ُ٘ةةةةف ؛  ِةةةةٖ 

ؾةةة ه/ف الةةةبطي رضةةة٘ق  القةةةْام، ّالزسةةةن زادُةةة  الْعةةة  ّالوةةة/ؼ صسةةةٌا ، ّروةةة ما  ةةةٖ 

 ِ٘ةةة  اٝٗخةةة ر  وع راةةة  ضةةة /ٗ  بسةةةك/ف عًِْ٘ةةة ، ّٗةةةاعْ هللا ت ةةة لٔ  ى ٗطةةةعِ٘  ّٗو/ؾةةةَ 

 ّاٝح رف.

ضةةةةةع    ل/سةةةةةن الوْاةةةةةف الطةةةةة ْرٕ  -ّٗةةةةةأتٖ التؿةةةةة د  ةةةةةٖ لعنتةةةةةٖ )هةةةةة/ؼ 

ةةةة  ًّ٘ةةةةا الوك ًةةةة  عٌةةةةاُ ، ّتضؿةةةة/  ب لليةةةة ؛  ِةةةةْ ٗضةةةة ّ  التقةةةة/ج هٌِةةةة ، ّكسةةةة  ّدُا

٘ةةةةةف )اليةةةةة ا   ذٕ الْرةةةةةَ الزو٘ةةةةةا ّالونِةةةةة/ بتْا امسةةةةةت  رفالطب٘ ةةةةة  الض٘ةةةةة  بٌ٘ةةةةة  

الضسةةةةي،  ةةةة لو/ ف تيةةةة/ٕ الطةةةة ع/ بضسةةةةٌِ ، ّرو لِةةةة  غ/ٗةةةة/ف ً عوةةةة  ال ةةةة٘ص ه/ُعةةةة  

طعةةةَ  الةةةدٕ  –هاللةةة  ت ةةةاد  ه اٗ ُةةة  روةةة ما ّراةةة ، ّّاةةةف الزٌةةة    ةةةٖ )ع طعةةةَ  عِّ

؛ ٛى الطةةةة ع/ م ٌٗعػةةةةا عةةةةي اٙرةةةة//  زاد الةةةةٌ ع الطةةةة /ٕ رًّقاةةةة  ّعدّبةةةة  ّئٗضةةةة  ا

 -غ/ٗةةةة/ – غةةة ا ّتكةةة/ار )اليةةة٘ي   ةةةةٖ غةةةار الب٘ةةةت الخةةة ًٖ )  ه ِةةة ، الوةةة/ ف هتْا قاةةة

غ/ًةةةٖ   سةةةِن  ةةةٖ تع ٘ةةةا اٛدا  الٌيوةةةٖ، ّالتتةةة ب  الػةةةْتٖ بوطةةة ع/ هتأرزةةة ، ًّعةةةس 

ه/ُعةةة  ّ ص سةةة٘س غةةة دا  اتزةةة ٍ الوةةة/ ف التةةةٖ اكتٌةةة   روةةة ما  اِ/تةةةَ غةةةْر  هت ةةةادف 

هطةةةةِ٘   تتِةةةة دٓ  ةةةةٖ–سةةةةل٘ن الضطةةةة   -لطةةةةف ال ػةةةة/- ةةةة/ـ الضسةةةةي  -هٌِةةةة : ) ُ٘ةةةةف

ا  لط٘عةةةةةة  ال ػةةةةةة/ ه ئلةةةةةة  امردا  ؛ ّتٌطلةةةةةةق الػةةةةةةْرف  ّتتب تةةةةةة/ توٌ اةةةةةة  ّتكبةةةةةة/ا

 البػةةةةة/ٗ  هةةةةةي الو  ٌٗةةةةة ، ّالتولةةةةةٖ بوض سةةةةةي الوةةةةة/ ف الض ؾةةةةة/ف  
(17 

 ةةةةةٖ الةةةةةْعٖ،  

                                                           
(14  

 .142الاْٗاى: 
(15  

 .9/250ّالتكب/، ٌٗن/: لس ى ال /ج:  ال تخٌٔ: ٗت  ـف  ٖ هطَ٘ ٗتِ دٓ ّٗتو ٗا هي ال ٘
(16  

 .6/224ه ئس: ٗو٘س ه٘سا  اذا تب ت/  ٖ هطَ٘ ّتخٌٔ، ٌٗن/: لس ى ال /ج: 
(17  

 111ض /ا  ع/ااْ٘ى  ٖ ال ػ/ الْس٘ف )ا/ا ا  ًقاٗ   ٖ الػْرف ّالوطِا  :  
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 -غةةة ا  -ّٗكتوةةةا الو ٌةةةٔ، ّٗسةةةتق٘ن الوطةةةِا الْغةةةعٖ بةةةدك/ هةةةْاـي الزوةةة   ) ُ٘ةةةف

ةةةة   ُّةةةةدٍ هةةةةاع ف -سةةةةك/ٍ ـ/ ةةةةَ -حقةةةةا رد ةةةةَ -لطةةةةف رػةةةة/ بةةةةأى ٗ زةةةة  عزباةةةة   ه ئسا

 ض /ٗ   هي عطق القلْج ٛع٘ي ا تل  ت/هٖ بسِ م الضتف.

ّتةةةةأتٖ غةةةة٘ي  الزوةةةة  )القلةةةةْج  ئعز باةةةة ، ّهب ليةةةة  بةةةة ٙر// الوةةةة/ ف؛ ًِٛةةةة   

تسةةض/  عةة٘ي هةةي ٌٗنةة/ ئلِ٘ةة ، هإكةةااا  ًةةَ ٗلقةةٔ صتعةةَ بوب ليةة  ضةة /ٗ    ةةٖ ّغةةف صسةةي 

ّالوةةة/ؼ، ّاٛلةةةن عٌةةةا الوٌنةةة/ ّروةةة   الِ٘حةةة  بةةة لضس، ّٗػةةة/س بةةة لت ٌ٘ف ّالضةةة ى 

الي٘ةة ج، ّ هةة  الةةدٕ لةةن ٗةةد   لةةن العةة/ا   ةةاى رْارصةةَ سةة لو ، م ٗطةةكْ ٌُّاةة   ّ ؾةة عا ؛ 

ٛى الب ةةة د ٗوةةة/ؼ القلةةة  ّالِةةةْٓ دا  بةةة لت و٘ن الطةةة /ٕ،  ةةةال  ةةة/  بٌِ٘ةةة  ّبةةة٘ي البةةةار 

الضةةة ى ّبةةةا ُةةةٖ البةةةار ذاتةةةَ   ٌةةةاه  تةةة/ٓ البةةةار  اٙرةةة// الوةةة/ ف م تةةةأهي هض اةةةَ، 

الونلةةن ، ّلكةةةي البةةَ ّّرااًةةَ ٗإًب ًةةَ بةةة لٌْٓ، ّالب ةةا الةةدٕ عبةة/ عٌةةةَ  ّاٛلةةن )الطةةٖ 

 ب لكسْ ، ّغ٘ ج الٌْر، ّس٘ دف النالم  ٖ الوك ى ص ًا  ّ لوا .

ةةةةةة٘   هتقٌاةةةةةة   ٘ةةةةةةَ الض٘ةةةةةة ف،  ا  صسا   لطةةةةةة ع/ ٗػةةةةةةْر اٙرةةةةةة// الوةةةةةة/ ف تػةةةةةةْٗ/ا

ّال ػةةةةة  علةةةةةٔ الةةةةة/غن هةةةةةي اةةةةة/ّ  الضةةةةة/ج  ةةةةةٖ عػةةةةة/ٍ، ّتكةةةةة/ار الِزوةةةةة   

   ى اٛدج اةةةةةا ًوةةةةة  ّالض٘ةةةةة ف تطةةةةةْر  ّرةةةةة د  ا/ٗضتةةةةةَ بوةةةةة   ةةةةةٖ الػةةةةةل٘ب٘ ، ًّلضةةةةة

ا  غةةة٘الا  ّرااًةةَ، ّعبةةة/  عةةةي الض/هةةة ى الةةةدٕ لق٘ةةةَ هةةةي اٙرةةة// الوةةة/ ف بْغةةةعِ  رةةة  ا

 هي ر ئ٘   ص٘ تَ  ٖ صل َ ّت/ص لَ.

ّٗزوةة  الطةةة ع/ بةةة٘ي  ّغةةة   اٙرةةة// الوةةة/ ف الضسةةة٘  ّهةةة  ٗ ةةة ًٖ هةةةي الْرةةةا، 

ةةةة  غةةةةْ رٗ   ذا   عل٘ةةةة  تْاغةةةةل٘ ؛ ئذ ٗقةةةةْ ّ لةةةةن العةةةة/ا  هْاعاةةةة  اللةةةةْى داعوا
(18 

)ثحااااش :

 الُُٔل(

ب َْٔجااااذَ َُّزجلااااّ ثحااااْ ثحلااااّ-1  َُّااااْ َْصاااالٍ 

 

ْىجااااااذ صااااااْجشْ  َال لاااااآ  م 
 (19 

ااااااب  ُوٍ   ُّ خ 

 
ل اااخ -2 اااشح عح ْٕ  وَحٕلاااخ  َجْياااهح العَااإهح ماااه غ

 

اااااب  يُوٍ   كااااازا  عااااإُت  الٍىاااااذح رَجلاااااّ ج 

 
اااااَُدٌ -3 أمْاااااّ َأُّْزاااااك ُّااااآ ب أَسِ ع 

 الَحشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب

 

ااااااب  ا ثَمٕىٍ   ُّمااااااب ثَاااااابغ  أْوقبٌااااااب ثَٕاااااابَ  ا

 
ا  ةةةةٖ ًعسةةةةَ  ٗ ةةةة ًٖ الطةةةة ع/ هةةةةي اط٘ ةةةة  ر لتةةةةَ  ةةةةٖ ص/هةةةة ى آًةةةةٖ تةةةة/ع  حةةةة/ا

ا عةةةام ّغةةة لِ  بةةة لبلْٓ، ّلةةة٘س لةةةَ الػةةةب/ علةةةٔ العةةة/ا ، ّم ٗ ةةة/  ال ٘ ًةةة   هػةةةْرا

ِةةة  هْاعاةةة  صةةة/  ال طةةةف ّم الٌ  ٘ةةة  )ّم  تأك٘ةةةااا  سةةةلْكا  ذات٘ ةةة ، ّا٘وةةة  ارتو ع٘ةةة  ٗوز 

غةةب/ٍ؛  بقةةٖ غةة داا  عع٘عاةة ، حةةن ٌٗتقةةا ئلةةٔ الونةة ُ/ الضسةة٘  )ًض٘لةة   ًّعةة د علةةٔ ضةةْاَ،

رعةةةي ال ةةة٘ي ؛  ةةة ٙر// الوةةة/ ف ًض٘لةةة  رعةةةي ال ةةة٘ي هةةةي غ٘ةةة/ هةةة/ؼ  ّ علاةةة ، ّئًوةةة   ةةةٖ 

 رع ًِةةة  الضسةةةي، ّالبِةةة   ّالتةةةألق ّالتةةةأًق، ّٗطةةةبَ اٛرعةةة ى بسةةةْ٘  الٌِةةةا  ةةةٖ صةةةااتِ  

الٌةةةة ا/ٗي كوةةةة   ى سةةةةْ٘  الٌِةةةةا اسةةةةتكو م للق٘وةةةة  الضسةةةة٘  الزو ل٘ةةةة ؛  ةةةة ٛع٘ي ت/ُةةةة  

ت/ُةةة  اٛعةةةةاا  ّت ةةة٘عِن، ّئلضةةةة   ال ةةة٘ي ب لسةةةة٘ف غةةةْرف هألْ ةةةة  اسةةةتواُ  الطةةةة ع/ 

 هي الت/اث الط /ٕ حن الن/ّ  الس٘ س٘  ّالض/ب٘   ٖ عػ/ٍ.

ّٗبةةة لا  ةةةٖ ّغةةةف هعةةة تي / الوةةة/ ف؛ ئذ ئى  ص٘ةةة   الوةةة/ ف هةةةي هكوالتِةةة   ةةةٖ  

                                                           
(18  

 .107الاْٗاى: 
(19  

 .3/418هٌزا: ررا ٌٗزا  ٕ هز/ج، اا غب/ٍ الاُ/ ئذ ر/ج ّع/ ، ٌٗن/: لس ى ال /ج: 
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وٌ ِةةة  ّ ًْحتِةةة ، ّاةةةا  عزةةة  بةةةَ ًنةةة/ ال/رةةةا؛ ًٛةةةَ دل٘ةةةا علةةةٔ تػةةةًِْ  ّععتِةةة  ّت

ال ةةة/ج؛ ٛى  رالاِةةةن ا ئوةةة  علةةةٔ الي٘ةةة/ف ّال عةةة  ّاٝضةةة دف بةةة لو/ ف الوسةةةتكول  لػةةةع   

اًْٛحةةةة   
(20 

، ّاكتٌةةةة  ضةةةة /ٍ   عل٘ةةةة  هةةةةي الػةةةةْرف البػةةةة/ٗ  ّٗةةةة/ٓ سةةةةْاد اٛعةةةة٘ي 

 هِلكا ، ّٗعت ، ّتوؿٖ ًن/اتِ  ك لس٘ف الدٕ ٌٗعد  ٖ الزسن )اٛصط    ٗ /اِ :

 األحشب      الى شاد       ن عُاد  العُٕ

                                       

 األحشب     الْشة         الغُٕت     

ّاةةةةةا  صةةةةة ّ  الطةةةةة /ا  ئاِةةةةة ر اٛلةةةةةْاى، ًّػةةةةة عتِ  هوةةةةة  ٗطةةةةة / بتوكةةةةة٘ي 

دملتِةةة   ةةةٖ ًعْسةةةِن ّ ذُةةة ًِن  
(21 

؛  سةةةْاد ال ٘ةةةْى ٗعتةةة  بأصطةةة   الٌةةة ا/ كوةةة  تعتةةة  

ا.السْ٘    ب لوق تل٘ي  و  ب   ًق   ب٘ ؾِ  الدٕ ٗكْى  ضا تأح٘/ا

 -  تةةةة   مرحاةةةة  ئلةةةةٔ التؿةةةة د اللةةةةًْٖ ) سةةةةْد -ّركةةةة  علةةةةٔ  غةةةة٘ا التعؿةةةة٘ا ) هؿةةةةٔ

ّب٘ ؾةةةةةِ  حوةةةةة٘ي  للت/ك٘ةةةةة  ضةةةةة /ٗ   علةةةةةٔ الوةةةةة/ ف،   - بةةةةة٘ؽ ؛ ئذ ئى )سةةةةةْادُ  ا تةةةةةا

بةةةَ بْغةةةعَ ّرو لِةةة   ةةة(  اٝعزةةة ج بةةة ٙر/ ّالةةةاعْف  ّ ربوةةة  الةةةتضوس ٝا هةةة  ال الاةةة  

هتعْااةة ... الٌنةة/ف اٝٗز ب٘ةة  ئل٘ةةَ بوةة  ٗ ٌةةٖ ئهك ً٘ةة  ئا هةة  عالاةة  ه ةةَ،  ةةٖ اةةا الٌنةة/ف 

اًٝسةةة ً٘  للط ػةةة٘   
(22 

بتو/ٗةةة/ رؤٗةةة  هْؾةةةْع٘  ب لق٘وةةة  الضسةةة٘ ، ّهةةة  تةةةإدٕ هةةةي  

 ب ةةة د رو ل٘ةةة  تإكةةةا الٌنةةة/ف الو لٌةةة   ةةةٖ )الب٘ةةةت اّٛ   الق ئوةةة  علةةةٔ )م  الٌ  ٘ةةة   ةةة()م  

 م   هل  الػب/.ّغلِ  ٗباّ، ّ)

سةةةةلْ  واٙرةةةة// الوةةةة/ ف بٌن/اتِةةةة  الق تلةةةة  ك لػةةةة رم ال نالةةةةّٗطةةةةكْ الطةةةة ع/  

هضةةةةةتوالا اٛذٓ هةةةةةي رو لِةةةةة  بزوةةةةة  بةةةةة٘ي الضسةةةةةٖ، ّالو ٌةةةةةْٕ  ةةةةةٖ بٌةةةةة   الػةةةةةْرف 

ّبلْرتِ ؛ ئذ ٗقْ 
(23 

 )ثحش الغشٔم(: 

ف-1 اااااااه َصااااااابسح  َكااااااام ثَااااااإه أْجيبوحاااااااك مح

 

ااااااااااابئحمح   ٍَ ااااااااااال ً الل ْحااااااااااا   علاااااااااااّ ال  َٔغ 

 
اااااااااب حك مز اااااااااً ُّبعزاااااااااذَِٔاااااااااب  -2  َدبلما

 

  ٓ  إلٕااااااااك أَااااااااكُ مىااااااااَك ٔااااااااب داااااااابلمح

 
ًح  -3 ااااااه َحق ااااااا  َمااااااب أثعااااااَذ الم لاااااااَُف مح

 

مح    احْن َكبواااااااذح الاااااااذهعُِ َعلاااااااّ الَحااااااابكح

 
4- ِ َُ ااااا ٍَ  لااااام أدسح ماااااه أٔاااااه َدٌااااابوٓ ال

 

اااااااابلحمح   اااااااخ الغه  ُ َجااااااابس ثحااااااآ َعااااااااه َخ ََ 

 
 ماااااااه طْشُّحاااااااك األْكَحااااااال أْف ثْغااااااا شح  -5

 

اااااااااْعشح    ََ ااااااااام أفح ماااااااااه  مح الجَبعح  اليَااااااااابحح

 

                                                           
(20  

- 1369ٍ، 1اليةة    ةةٖ ال ػةة/ الزةة ُلٖ،  صوةةا ر الضةةْ ٖ،  هكتبةة  لزٌةة  الب٘ةة ى ال /بةةٖ، هػةة/، ـ 

 .67م:  1950
(21  

-1390ٍ، 1الطب٘ ةةةة   ةةةةٖ الطةةةة / الزةةةة ُلٖ د. ًةةةةْرٕ صوةةةةْدٕ الق٘سةةةةٖ، دار اٝرضةةةة د، ب٘ةةةة/ّ ، ـ

 . 147م:1970
(22 

ًضي ّاٙر/  ٖ ال/ّاٗ  ال /ب٘  الو  غ/ف، ًزةن عبةاهللا كة ان، دار العة ر  للٌطة/ ّالتْزٗة ، اٛردى، 

 .255م: 2013، 1ـ
(23  

 .153-152الاْٗاى: 
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ااااب ح َُّاااابْحكم َكمااااب -6  حكمااااَذ ُّحاااآ الع شه

 

ااااااااااااام ُّااااااااااااآ العااااااااااااابلمح   ك ح اااااااااااااذ  ح  حم   م 

 
ةةة ا الطةةة ع/  صةةةْا  الوةةة/ ف بػةةةْر ب٘ ً٘ةةة  هبتةةةائا  بةةة()كن  التكخ٘/ٗةةة  للاملةةة  رس 

علةةةٔ الوب ليةةة   ةةةٖ تطةةةبَ٘ ًنةةة/ا  الوةةة/ ف ب لسةةة٘ف )الػةةة رم   ةةةٖ ًن/اتِةةة  ّرو لِةةة ، 

ٗ ةةتلذ  ةةٖ ًعسةةَ بٌ٘٘ةة  ضةة /ٗ   ٗتزلةةٔ  ِ٘ةة   ّاةةا صوةةا التطةةبَ٘ ا٘وةة  رػةةب  كطةةعت عوةة 

ةةةةا لض اِةةةة  كوةةةة  ٗسةةةةا السةةةة٘ف؛  ٌ٘ةةةة دٕ الطةةةة ع/  اٙرةةةة// الوةةةة/ ف هْغةةةةْ   هخ ل٘ةةةة  تسا

َِّ هع راةةة  ضةةة /ٗ   تزوةةة  بةةة٘ي  بأسةةةلْج صةةةْارٕ بأًِةةة  ا لوةةة  ّص كوةةة   ةةةٖ الْاةةةت ًعسةةة

 الؿاٗي ال ػن ّالضكن.

/صوةةةَ ّت ةةةا  ّٗةةةأتٖ اسةةةن الع عةةةا )اةةة لن  الوٌةةة دٓ؛ مسةةةت ط   الوةةة/ ف بةةةأى ت 

 ةةةٖ صكوِةةة ، ُّةةةٖ غةةةْرف تبٌةةةٔ علةةةٔ الوع راةةة ، ّالةةةاُص بةةةأى ٗطةةةكُْ  هٌِةةة ؛  ضةةة٘ي 

ٗتضةةةةاث ئلةةةةٔ الوةةةة/ ف  م تةةةة/اٍ ئماِّ عةةةةدج الضةةةةاٗج، ّصةةةة٘ي ْٗدعِةةةة  م تةةةة/اٍ ئم  را٘ةةةةق 

الضةة   رطةة٘  العةة/ا  ّهةة   ضةةاٍ علةةٔ الٌعةةْ   ّصةة٘ي ٌٗ رِ٘ةة  م تةة/اٍ ئم  ُةة ٗالا ٗ/سةةا 

، بةةا صةة٘ي تِزةة/ٍ ّتزعةةٍْ م تةة/اٍ ئم  ؾةة رعا  هتْسةةالا ًعخةة   صبةةَ، ُّةةْ ه ةةدج ه ٌاةةٔ

، ل لِةةة  ت/ؾةةةٔ ب ةةةا اهتٌةةة ع، ّتبسةةةن ب ةةةا عبةةةْ ، ُّةةةدٍ ُةةةٖ الو ةةة ًٖ  ر ؾةةة ا  هتةةةدلالا

ال/ا٘قةةة  ال دبةةة ، ّتلةةة  ُةةةٖ املعةةة ا السةةةِل  اللٌ٘ةةة   
(24 

، ّحوةةة  هق ربةةة  دمل٘ةةة  بةةة ٝدراع 

ةةةة ع/  ابةةةةي الةةةةاُ  ى الوْغةةةةلٖ الضسةةةٖ، ّاسةةةةتو/ار سةةةة٘ اٖ، ّئلوةةةة م بةةةة لت/اث ٗنِةةةة/ الط 

 َ٘ اٝ  دف هي اْ  الوتٌبٖ
(25 

 )ثحش الجغٕط(: 

عاااااابملزٓ         َٔاااااب أْعااااااذغ الىهاااااابط إاله ُّحاااااآ م 

 الخصبف َأوذ الخصم َالحكم  

 

 

ااااَك   أوااااذ الَخصاااام  َالَحكاااام  ُّٕح ََ صاااابف   الخح

 
ةةة  ئلةةةٔ اٙرةةة// الوةةة/ ف  ـ لباةةة  ال ةةةا   هطةةة٘ااا ب ةةةا   - ؿةةةال عةةةي ه ٌةةة ٍ هضتكوا

 ٌ ف هٌَ.خُّْ عا  تكْى اًٛ  الطاِّ /ٗ   هست -الوواّس اٙر// 

ةةةة /ٗ      ِّٗةةةة٘وي ؾةةةةو٘/ الو  ـةةةة  )الكةةةة  ُ٘وٌةةةة  رط ب٘ةةةة  علةةةةٔ البٌ٘ةةةة  الطاِّ

ا اًطالااةةة  هةةةي صقاةةةَ الْرةةةْدٕ بةةةاعْف عٌةةةا ا لوةةةَ/الض كن اٙرةةة// الوةةة/ ف؛ ّذلةةة   صةةةْارا

حٌةةة ى ٗةةةأتٖ  هةةةي ؾةةة/ّرف ه/ار ةةة  غةةة٘ا الضةةةْار هةةة  الةةةدا  ّالضةةةْار الةةةاارلٖ لالـو

ئلةةٔ ؾةةو ً   ًز صةةَ هةةارالا صتو٘ ةة  ئلةةٔ ئًزةة س الضةةْار هةة  اٙرةة/  ةةٖ ؾةةْ  الخق  ةة   

ّالتكةةةة  إ ّالٌاٗةةةة  ّال ةةةةا  الضؿةةةة رٕ، ّالةةةة/ؤٓ الوتب دلةةةة ، ّالوٌِز٘ةةةة  الاا٘قةةةة   ةةةةٖ 

ةةة  الض كوةةة    ؾةةْ  تقةةةاٗ/ الوػةةة لش امسةةةؤ، ّئعةةةال  ضةةأى القةةة٘ن ال ل٘ا
(26 

، ُّةةةدٍ ًنةةة/ف 

ةةة  ارتو ع٘ ةةة  هةةةي  ع هةةة   ةةةٖ اٙرةةة/ تتةةةاارا هةةة  ال/ؤٗةةة  ةةة /ٗ  ؛ اذ ٗ ةةة ًٖ الطةةة ع/ الوا الطاِّ

؛  ْاةةةف )لةةةن الٌ  ٘ةةة   الز زهةةة ؛ ل٘إكةةةا  ًةةةَ الي/بةةة ، ّالعقةةة/ صتةةةٔ  ى ضةةة /ٍ لةةةن ٗ   زةةةاِّ

هطةةةتت  ةةةٖ ص٘ةةة/ف هةةةي  هةةة/ٍ ب تزةةة ٍ اٙرةةة// الوةةة/ ف هسةةةت والا اسةةةن امسةةةتعِ م ) ٗةةةي ؛ 

، ّاةةةا غةةةْر ل٘ز٘ةةة  عةةةي اسةةةتعِ هَ بةةة() م الو  دلةةة   بةةةأكخ/ هةةةي ر٘ةةة ر هْغةةةا بةةة لضساِّ 

ب عةةةةج ُةةةةْاٍ  ُةةةةْ هةةةةي ال ةةةة٘ي الكضةةةةال  )السةةةةْدا  ، ّالعةةةةن الب سةةةةن الؿةةةةضْع   م هةةةةي 

الطةةة / العةةة صن )اٛسةةةْد   ُّةةةدٍ اةةة٘ن هخلةةةت الوةةة/ ف الوخ ل٘ةةة  الزدابةةة  الزو٘لةةة   ةةةٖ ذّ  

                                                           
(24  

 .10ل /ج: الي   عٌا ا
(25 

-1422ٍ، 1ض/س دْٗاى الوتٌبٖ: ّؾ َ :عبا ال/صوي الب/اْاٖ، دار الكت  ال لاو٘ ، ب٘/ّ ، لبٌ ى، ـ 

 .4/62م:2002
(26  

 .8م:  2012صؿْر اٙر/  ٖ ذاك/ف الط ع/ ال /بٖ عباهللا التط ّٕ، دار غ/ٗ ، الق ُ/ف، )د.ـ ، 
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الطةةة ع/ ب معتوةةة د علةةةٔ الػةةةْر الضسةةة٘  التةةةٖ ر لةةةت هةةةي الةةةٌ ع لْصةةة   ٌ٘ةةة  تةةة دصن 

؛ ًِٛةةةن   دركةةةْا روةةة   الوةةة/ ف  ِ٘ةةة  اٛلةةةْاى، ّتِةةة٘وي علِ٘ةةة  الض/ كةةة  ع ـعةةة  ّر٘ةةة ما

ةة  كل٘ ةة ..... كةةا رةة   علةةٔ صةةاف، حةةن ؾةةن ُةةدٍ اٛرةة ا  ب ؿةةِ  ئلةةٔ الةةب ؽ ل٘ةة/ٓ  ئدراكا

 ُةةةةٖ رو٘لةةةة ....ٛى الزوةةةة   ٗةةةةارع د  ةةةة  ّاصةةةةاف  
(27 

، ّٗ  ـبِةةةة  بلعةةةة  )صكوةةةةت ؛ 

ي ر بةةي ل٘زلةة  اًتب ُِةة  هوٌ٘اةة  الةةٌعس بةةأى ت ةةا   ةةٖ الضكةةن كوةة  صكةةن ر )ً غةة/ الةةاٗ

ضةةة٘/كٍْ 
(28 

، ٌُّةةة  تنِةةة/ الق٘وةةة  العٌ٘ةةة  ب ٝضةةة رف ئلةةةٔ الووةةةاّس، ّئاةةة/ار ال ةةةا  غةةةع ا 

 غةةةل٘   ٘ةةةَ؛ ّكأًةةةَ صةةة ّر اٙرةةة// الوةةة/ ف مًؿةةة د ُةةةدٍ اٝضةةة رف، ّئعط ئِةةة  ًعةةةْذاا  ةةةٖ 

ًعةةةةةس اٙرةةةةة// الووةةةةةاّس، ّب٘ةةةةة ى ص رتةةةةةَ لل ةةةةةا  ّاًٝػةةةةة  ،  ك ًةةةةةت الوةةةةة/ ف آرةةةةة/ 

لِةةةا  ّاا ةةةٖ  ةةةٖ اٝـةةة ر الس٘ سةةةٖ ت/ًةةةْ ئل٘ةةةَ الةةةدا   ارتوةةة عٖ هِةةةا  بةةةَ الطةةة ع/

 الط ع/ف.
ٌّٗنةةةة/ الطةةةة ع/ ئلةةةةٔ اٙرةةةة// الوةةةة/ ف ًنةةةة/ف تْا ةةةةق، ّّئةةةة م  هسةةةةت والا  د  

ا ئلةةةٔ ععتةةةةَ  ةةة  هطةةة٘/ا الو ةةة ًٖ ّ بليِةةة   ةةةٖ الةةةٌعس بػةةةْر صسةةةة٘  هضةةة ّما كسةةة  ّدُا

هوخالا اتز ٍ الوزتو ، ّ ع/ا َ الس ئاف؛ ئذ ٗقْ 
(29 

 ثحش الكبمل(: )

ْٕجاااااخا -1 ٌَ اااااكُ ُّ َْعاااااكذ   َْ  أَْلقَااااابَ  َكااااآ أَ

 

ااااااااْذوَب َُّغااااااااَُت أَقااااااااُغ     َأَقااااااااُغ  إْن ع 

 
اااااازٓ -2 أَغاااااابس  أْن ٔاااااا رٓ إلٕااااااَك ثقصه ََ 

 

ااااااااُغ    ٔاااااااابَا سع   َغٕااااااااشْ َلااااااااُ أنه الش 

 
إحنه المْحااااااااخَ  -3

(30)
َغ     َدَلااااااااخ  َعاااااااازض 

 

يح   ٌاااااااااااب ثحعااااااااااازاسح َأَمٕش 
 (31)

غ     َ  َمعاااااااااااض

 
اااال -4 غااااىك لَاااام َٔح  ْس ثنحغاااابن َح   ثَاااابدح

 

غاااااَه َعاااااَُت َٔحاااااُغ     َاْعلااااام ثحااااا ن  الح 

 
ش -5 ااااقٕل لىحاااابدح  قَااااذ ثَاااابَن ُّاااآ الخااااذ ح الصه

 

ٕاااااتح ر ثاااااُغ    طح  َكلَاااااف  َُّااااآ الغ ْصاااااه الشه

 
خْاااشح   -6 ََ قاااذ َكجاااْشَد  ََ  َكااام رَا الاااذ اَلغ 

 

ْٕكَ   ُّحاااآ َعبسح اااا
 (32)

اااازاس َدلٕاااال     علااااّ العح

 
ٗبٌةةةٖ الطةةة ع/ هطةةةِااا ّغةةةع٘    ٘ةةةَ الٌقةةة  ، ّال عةةة  هتوٌ٘ ةةة  لقةةة   اٙرةةة// الوةةة/ ف 

 ةةةٖ هْاةةةف ٗسةةةتي/اَ الض٘ةةة  ، ّتسةةةْدٍ غةةة٘ ً  الةةةٌعس؛   لطةةة ع/ م ٗبةةةْس بْرةةةاٍ رزةةةالا 

                                                           
(27  

-1،1369ٍهكتبةة  لزٌةة  الب٘ةة ى ال /بةةٖ، هػةة/، ـاليةة    ةةٖ ال ػةة/ الزةة ُلٖ،  صوةةا ر الضةةْ ٖ،  

 .28م: 1950
(28 

ٍ ،  بْ عباهللا الول  الق ُ/ اْٛٗبٖ، غ ص  صوع، هي هلْع 581ر ً غ/ الاٗي بي ض٘/كٍْ )  

، ُّْ ابي عن السلط ى غالس الاٗي، ك ى   رسا  ضز عا ، ا٘ا: ه   هي ض/ج ال و/ الاّل  اْٛٗب٘ 

 .  6/160ل٘ل  ع٘ا اٛؾضٔ بضوع، ٌٗن/: اٛعالم :
(29  

 .88الاْٗاى: 
(30  

الوالص : صسي ال لق، ل٘ست بوْؾْع الواس لل/رة  ، الولة٘ش الوستطةعٔ ب/ ٗةَ، ٌٗنة/: لسة ى ال ة/ج: 

1/769. 
(31  

 .4/550، الض٘  ، ٌٗن/: لس ى ال /ج: عدارٍ: رل  ال دار
(32  

ال ةْارؼ: الؿةةْاص ، لوك ًِةة   ةةٖ عةة/ؼ الْرةةَ، ٌٗنةة/: ه زةةن هقةة ٗ٘س الليةة ،  صوةةا بةةي  ةة ر  بةةي 

ٍ ،تضق٘ق عباالسةالم ر ُة رّى، دار العكة/، ب٘ة/ّ ، 395زك/ٗ   الق ٌّٖٗ ال/ازٕ،  بْ الضس٘ي) 

 .4/277م: 1979-1399ٍلبٌ ى،  )د. ـ ،  



  (ـه851هان املوصلي )تاآلخر املرأة يف شعر ابن الدَّ
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ّرْ اةةةةة  )ُ٘بةةةةة  ؛ ئذ ٗوٌةةةةةٖ الةةةةةٌعس عٌةةةةةا اللقةةةةة  : )سأسةةةةة/د اػةةةةةتٖ التةةةةةٖ تزةةةةةْ   ةةةةةٖ 

 غ ٘/فا. ر ـ/ٕ ، ّٗي ر  ى ٌٗقا ُْاٍ غ٘/ٍ  ّ ٗتكلن  صا

ّّاةةةةف )لةةةةْ  الطةةةة/ـ٘   ةةةةٖ عزةةةة  )الب٘ةةةةت الخةةةة ًٖ ؛ ٛى ال/ٗةةةة س رسةةةةْ   

الوضبةةة٘ي  ةةةٖ التقل٘ةةةا الت/احةةةٖ، ّاسةةةت وا  سةةةلْج التةةةالٖ هةةةي اٛعلةةةٔ ئلةةةٔ اٛدًةةةٔ؛ ٛى 

اٙرةةةة// الوةةةة/ ف هِ بةةةة  علِ٘ةةةة  الْاةةةة ر، ّالطةةةة ع/ ٗػةةةةوت رزةةةةالا بةةةةأى ٗنِةةةة/ ضةةةة ْرٍ 

دُةةة ، ّلةةةن ٗػةةة/س الٌعسةةةٖ الػةةة د ، ّٗطلةةة   ى تبةةة در ب ٝصسةةة ى، ُّةةةٖ لةةةن تزةةة ُ/ بْ

بْرةةةةْدٍ، ّاٛٗةةةة م توؿةةةةٖ، ّلةةةةن ٗةةةةبش بوطةةةة ع/ٍ، ّر ةةةةا هةةةةي الوالصةةةة   ةةةةٖ )الب٘ةةةةت 

الخ لةةةةج  دّلةةةة  سةةةةت ّ ، ّ ه٘/ُةةةة  الوةةةة/ ف ب ةةةةدارُ  سةةةةت    بتق/ٗةةةة  للق٘وةةةة  ّئلض اِةةةة  

 بض ل  ٗستقبلِ  الدُي بقارف ئبااع٘  ّر٘    د. 

 / ف ّ ه   ٖ )الب٘ت ال  هس   ٘نِ/ عاله   تقام ال و/ ب ٙر// الو 

 كلف الصقٕل    الخذ      

 رثُغ الشطٕت     الغْه   

َِّ الو ؾةةةةةٖ:   َِّ بتةةةةةاا٘ق ّغةةةةةعٖ ّزهٌةةةةةٖ  ٘ةةةةة ّكأًةةةةةَ  راد الت ب٘ةةةةة/ عةةةةةي ًعسةةةةة

ةةةة  عةةةةي ئصس سةةةةَ تزةةةة ٍ الْااةةةة   -ال/ـ٘ةةةة   ّالض ؾةةةة/ )كلةةةةف –)الػةةةةق٘ا  ذبةةةةْ   هٌو 

َ  ٘ةةةَ، ّاٙرةةة// الوةةة/ ف؛ ئذ  ئى الضةةة   ةةةٖ ذاتةةةَ م ٗ ةةةا  ؿةةة٘ل  ئم  بوقةةةاار ععةةة  غةةة صب

ّسةةوٍْ بةةَ عةةي الوط لةةة  الةةاً٘ ،  هةة  الضةةة  ًعسةةَ  ؿةة ف ٗسةةةْاَ القةةار لةةدّٕ الضسةةةي 

الو/ُةةةةف، ّالضةةةة  رةةةةاٗ/ بِةةةةدا امسةةةةن ُةةةةْ الةةةةدٕ ٗ ةةةةف  ٘ةةةةَ غةةةة صبَ  
(33 

.  ةةةة ٙر// 

الوةةةةةة/ ف هػةةةةةةار ئلِةةةةةة م، ّهضطةةةةةة  ئبةةةةةةااع ، ّتةةةةةةأر٘ذ للوطةةةةةة ع/، ّئحةةةةةة رف لل  ـعةةةةةة  

 ّاٛص س٘س.

ّ هةةة  )كةةةن ال ب/ٗةةة    ِةةةٖ عالهةةة  ًػةةة٘  علةةةٔ تةةةالا الوةةة/ ف علةةةٔ الةةة/غن هةةةي  

هةةةةة/ّر اٛٗةةةةة م، ّال الاةةةةة  ٌُةةةةة  تتسةةةةةن ب ل عةةةةة  ّٗ ت/ِٗةةةةة  الض٘ةةةةة   ّٗسةةةةةْدُ  الكتوةةةةة ى، 

 ّل٘سةةةت ال عةةة   ةةةٖ ص رةةة  ئلةةةٔ  ةةة/ؼ اٛدٗةةة ى لِةةة ، بةةةا ُةةةٖ هوةةة  تقؿةةةَ٘ الطبةةة ئ  

الطةةة ُ/ف  
(34 

ا، ّلةةةن ٗتزةةة/  علةةةٔ  ، ّٗنِةةة/ الطةةة ع/ ضةةةْاَ ّٗكطةةةف عةةةي ّرةةةاٍ ضةةة /ا

البةةةْس بِةةةْاٍ؛  ٘  تةةة  اٙرةةة// الوةةة/ ف علةةةٔ توٌ ِةةة ، ّدملِةةة  بةةة()كن ذا الةةةام  ، ّاةةةا 

هةةةة/  اٛٗةةةة م، ُّلةةةةت عالهةةةة   الكبةةةة/، ّاغةةةةطبا رعةةةةي ال ةةةة٘ي )رؿةةةة/ف ، ّهالهةةةةش 

الْرةةةَ تي٘ةةة/ ؛ ّ هةةة  ال  رؾةةة ى  عِ٘وةةة  رؿةةة/ف كٌ ٗةةة  عةةةي تقةةةام ال وةةة/، ّدل٘ةةةا علةةةٔ 

وةةة/ ف بتع ٘ةةةا هةةةاارع هت ةةةادف تتةةةاارا هةةة  ال عةةة  ّالض٘ةةة  ؛ ئذ ٗةةةأتٖ  ّغةةةف هعةةة تي ال

ًةةة ّع ب٘ةةة ًٖ توخةةةا ب لتطةةةبَ٘، ّالكٌ ٗةةة ، ُّوةةة  سةةةب٘الى ٗلتق٘ةةة ى  ةةةٖ تطةةةكا غةةةْر ت ةةة ز 

الوطةةةةِا، ّتوٌضةةةةَ   عل٘ةةةة   ةةةةٖ التْاغةةةةا، ّتطةةةة / بأب ةةةة د رو ل٘ةةةة  رلق٘ةةةة  تضقةةةةق لةةةةد فا 

بػةةةةة/ٗ  ا تٌطلةةةةةق  هةةةةةي الو  ٌٗةةةةة   
(35 

، ّٗإكةةةةةا زّا  )الضسةةةةةي ّالزوةةةةة    ّالبِةةةةة  ، 

  ّالٌؿةةة رف هةةة  اٛٗةةة م ئلةةةٔ الكلةةةف/ ال ؿةةة/ف/  ةةةٖ ال ةةة رؼ؛ ّاةةةا تطةةة٘/ البٌةةةٔ ّالةةة/ّا

ةة /ٗ   ٌُةة  ئلةةٔ ذا  الطةة ع/  ةةٖ ّااةة   ت بِةة ، ّ ّغةةا  ةةٖ ئٗةةدائِ ، ّكةةأى الض٘ةة ف  ةةٖ  الطاِّ

غةةاّد دائةةن عٌِةة ؛  ك ًةةت دائةة/ف اٙرةة// الوةة/ ف ًقطةة  اًطةةال ، ّهضطةة  للْاةةْ  عٌةةا 

                                                           
(33  

 .190ل /بٖ الضاٗج: الٌقا ا
(34  

 .191الٌقا ال /بٖ الضاٗج: 
(35  

 .111ض /ا  ع/ااْ٘ى  ٖ ال ػ/ الْس٘ف )ا/ا ا  ًقاٗ   ٖ الػْرف ّالوطِا   : 
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 ه ِ  ّغالا ّاًقط عا .الو  ً ف عب/  صْالِ ، ّتع غ٘ا ال/ّابف 

ّب ةةةةا الِزةةةة/اى ّاٛسةةةةٔ، ّاٝعةةةة/اؼ ٗسةةةة ٔ هتةةةةأهالا هض سةةةةٌِ ، ّهةةةةْاـي 

ا ب ل ْاهةةةا امرتو ع٘ةةة  التةةةٖ تسةةةْد؛  ٘كةةةْى بةةة٘ي التْا ةةةق ّامرةةةتال ؛ ئذ  رو لِةةة  هتةةةأح/ا

ٗقْ 
(36 

 )ثحش الُُٔل(:

ْا لٍَاااب مَ -1 ااا ٌح  ْشثَاااْم ُّااآ القلاااتح ماااب صاَغ  

 

ْضن أْقيَاااااش  اااااب ثااااابلح  إرا َسْثعٍ 
(37)

  َْ أ
 

 َأْقاااااُِ

 
لَزْاااااً  لَصااااابثشْ  -2  َإحو ااااآ علاااااّ ماااااب َحمه

 

 َإن ك ْىاااااااذ  ال أثقَاااااااّ علٕاااااااً َال أْقاااااااُِ 

 
د َأأثاااّ الااازْ أثَاااْذ  -3 اااشه  أ َعاااش  ثماااب ع 

 

اُِ الهازْ رٍَاُِ  ٌْ  َأْس ّ الهزْ رَش ّ َأ

 
فْ  -4 حاااااااش  اااااااقبف م  ااااااإْش لٍَاااااااب أن  الغه  َٔغح

 

 ثحجْغااااامٓ َعاااااٍل  أنه قَْلجااااآ ثٍاااااب َٔاااااْذَِ 

 
ااجبثخح لاام َٔااضغْ  -5 وَْشااُان مااه َخْمااشح الص  ََ 

 

َِ مااه الااذ غ  َٔمٕاال  إلااّ َعااْكش
(38)

 أَ وْشااُِ 

 
 ُّمااب َْٔغاازيٕ   القلاات  مااه ثَااْشا َصااجُح   -6

 

إلاااّ َدْجَٕاااخ  أْدماااب َ  
 (39)

ااا     ََ أَ َس
 (40)

 أْحاااُِ 

 
تنِةةة/ هك ًةةة  اٙرةةة// الوةةة/ ف ببٌةةةٔ ضةةة /ٗ   صسةةة٘   تقةةةْم علةةةٔ غةةةْر هتؿةةة دف؛ 

ذك/ُةةة  بقةةةارف كب٘ةةة/ف علةةةٔ البةةةْس بوةةة   ةةةٖ دارلةةةَ بليةةة  ضةةة /ٗ   ص ٌٗةةة  ئذ لةةةن ٗيعةةةا عةةةي 

ةةَ ّص ًةةَ،  وةة  زا  البةةَ ٗلِةةذ بةةدك/ُ  هةة  هةة  بةةَ هةةي صةة ى م ٗقةةْٓ عل٘ةةَ   -ضةة ك٘ا  ُوا

هػةةة/صا  بأًةةةَ ّاُةةةي ؾةةة ٘ف لةةةن ٗطةةةق تضوةةةا الوطةةةق  ّال ةةةداج بلعةةة  )م  اةةةْٓ ؛ ئذ 

ا هتعةةة ئالا ٗوٌةةةٖ الةةةٌعس ب ةةة لتةةةَ هةةة  م ٗقةةةْٓ عل٘ةةةَ غةةة ب/ا ْدف الْغةةةا هةةة  الوةةة/ ف التةةةٖ صو 

 اةةةْٓ  لتةةةأه٘ي رةةة/  هْسةةة٘قٖ ٗطةةة/ج  -لةةةن تزبةةة/ رةةة ـ/ٍ، ّاسةةةت وا السةةةز  ) بقةةةٔ

 الوتلقٖ، ّٗستاعٖ ذائقتَ.

ّ هةةةة   ةةةةةٖ )الب٘ةةةةت الخ لةةةةةج   قةةةةا اةةةةة/ى ضةةةة /ٗ   سةةةةة  دتَ بسةةةة  دتِ ، ّص ًةةةةةَ 

ةةةة  بةةةةأى ٗقةةةة/ى ص٘ تةةةةَ، ّعْاـعةةةةَ بةةةة ٙر// الوةةةة/ ف؛  ض٘ تةةةةَ  بض ًِةةةة ، ّلةةةةن ٗزةةةةا ص/را

ا ب ٛ  ةةة   ) سةةة/هق/ًّةةة  بْر  - رؾةةةٔ - بةةةٔ -ْدُةةة  ه لٌاةةة  اًكسةةة رٍ ًضُْةةة ، ّهػةةةْرا

 ُةةْٓ  رةةْاـ/ٍ دملةة  علةةٔ اٛهةةا، ّالتعةة ؤ  بةةأى ٌٗةة   الوةة/اد هْاعاةة  صةة/  ال طةةف 

 ،ٍِّ )الةةةْاّ  بضةةةاٗج ضةةة /ٕ را٘ةةةق؛ ًٛةةةَ لةةةن ٗعةةة  بْغةةةا  ّ لقةةة     ْغةةةعَ لِةةة  دل٘ةةةا ّرةةةا

ضةةة ى، ّالبةةةَ ٗةةةةاهٔ ّت/ؾةةةٔ ب دابةةةَ، ّه/ؾةةةَ ّابت ةةة دٍ ّلةةةن ت ةةةص هةةةي  /ااةةةَ  ّ ت

 بِْاُ .

ّ هةةة   ةةةٖ )الب٘ةةةت ال ةةة هس   اًةةةَ ٗ ةةة ًٖ هةةةي اٙرةةة// الوةةة/ ف التةةةٖ عٌعتةةةَ هةةةي 

                                                           
(36  

 .80-79الاْٗاى: 
(37  

 .5/110ااع/: رال، ٌٗن/: لس ى ال /ج: 
(38  

السةة٘/ف، ٌٗنةة/: لسةة ى ال ةة/ج: الةةاا : الض لةة  التةةٖ ٗكةةْى علِ٘ةة  اًٝسةة ى هةةي السةةكٌ٘  ّالْاةة ر ّصسةةي 

11/248. 
(39  

اده  : اٛدم هي الؿب   ب٘ؽ ت لُْي راد  ِ٘  غب/ف، اه  امًخٔ  ده   علةٔ ّزى   ةال ، ٌٗنة/: لسة ى 

 .1/46ال /ج: 
(40  

 .1/86رض : النبٖ ئذا إْ، ّتض/ع ّهطٔ ه   هَ، الزو  ارض  ، ٌٗن/: لس ى ال /ج: 



  (ـه851هان املوصلي )تاآلخر املرأة يف شعر ابن الدَّ
 مقداد خليل قاسم اخلاتونيو  عجيل مد اهلل أمحد املتيوتي
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)الػةةةب ب  ؛  ِةةةْ  ع ضةةةق اةةةا  سةةةك/ٍ ال طةةةق، ّاسةةةتبا بةةةَ الطةةةْ  صتةةةٔ بلةةةا بةةةَ صةةةاا 

الزٌةةةْى ّالِةةةدٗ ى، كوةةة  ٗسةةةت طف الةةة  غةةة صبتَ.. ل لاِةةة  تةةة/  لةةةَ ّت طةةةف عل٘ةةةَ، ئذ 

ى تقسةةةْ علةةةٔ هةةةي ت لةةةق بِةةة ، ّضةةةقٔ بضبِةةة   لةةة٘س هةةةي ـبةةة  الوضبْبةةة  الك/ٗوةةة   
(41 

 ،

ّاةةةا عةةة ًٔ  لةةةن الطةةةْ  ّ)الػةةةب ب  ، ّلةةةن ٗسةةةتعق البةةةَ الِةةة ئن بِةةة ، ّلةةةن تعةةة ر  ر٘ لةةةَ 

َِّ ب ٙهةةة    ى ٗػةةةضْ هةةةي تبةةة رٗش الِةةةْٓ هتب اةةة   سةةةلْج  ا عةةةي ًعسةةةَ ّهوٌ٘اةةة  ذاتةةة ه بةةة/ا

ٖ؛ الطةةةة /ا  القةةةةاه   هةةةةي ال ةةةةدرٗ٘ي، ٌّٗتقةةةةا ئلةةةةٔ تػةةةةْٗ/ هض سةةةةٌِ ، ّرو لِةةةة  الضسةةةة

 ِةةةةٖ اب٘ةةةة / غ الةةةة   دهةةةة   ب٘ؿةةةة    ّ رضةةةة ؛  طةةةةبَ اٙرةةةة// الوةةةة/ ف بةةةةألق هْرةةةةْدا  

الطب٘ ةةة  الض٘اةةة ، ّعلةةةٔ الةةة/غن هوةةة  ك بةةةاٍ هةةةي  لةةةن اٝعةةة/اؼ، ّالػةةةا ئم   ًةةةَ ّغةةةعِ  

ا.  بأروا اّٛغ   ض /ا

ُّةةةدا امًكسةةة ر هةةة  ص لةةة  ال٘ةةةأ  التةةةٖ غلبةةةت  ةةةٖ ًػةةةْظ الطةةة ع/ ٗإكةةةااى 

ي  رزا  باضةةة را  ضةةة /ٗ   ٗوِةةةا بِةةة  للوةةةاٗش  ةةةٖ  ًةةةَ ٗ ةةة/ؼ ّاا ةةةَ، ّهةةة  ٗضةةة٘ف بةةةَ هةةة

هقةةةاه   اػةةة ئاٍ الواص٘ةةة ، ّكأًةةةَ ٗبةةةا  بْغةةةف ذاتةةةَ هت ةةةداا هةةةي اٙرةةة// الوةةة/ ف بةةةْرف 

 ّاٌ عا  للكطف الْرْدٕ ّالت ب٘/ الداتٖ.

ّاةةةا توكةةةي الطةةة ع/ بأسةةةلْبَ الزةةة  ، ّاارتةةةَ الع ئقةةة   ةةةٖ رسةةةن الػةةةْر هةةةي 

ا ه  ً تةةةةَ، تكةةةةْٗي غةةةةْرف هت ٘لةةةة  لٚرةةةة/ الوةةةة/ ف عو دُةةةة  ا لضةةةةس  ّاٝدراع  هنِةةةة/ا

َِّ بتت ب  اّٛغ   الضس٘ ؛ ئذ ٗقْ  ّهكٌْى ًعس
(42 

 ثحش الُُٔل(: )

ىااااابط-1 ٓ  الكح َٔم  لاااااً  َدْجااااا
 (43)

ب   ٍا َشااااابثح  م 

 

َماااااااااا ْ   ٍ ً  ثااااااااااْذس  الزهماااااااااابفح م   َٔ ْشااااااااااجح

 
ٔ ْخجااال  مٕ ااابَط القْااإتح  -2 ََ

 (44)
ْا    رَمااابٔ 

 

ْىٍاااااابغ  ْ  م  اااااا َْ َْٔي
 (45)

 الك ٕااااااتح رٍَاااااإْ  

 
 َعااااااقّ سْثعَااااااً وَااااااُ   رٍلهاااااال ثبكٕاااااااب  -3

 

ثااااااااّ  س  الش  ُْ ُّقبثَلااااااااً وَاااااااا
 (46)

اااااااازٍَلْ    م 

 
ا -4 ااااَذو شا ٔااااب ح م  ٔجااااباح الش  ااااذْسٌم  دح م 

 (47) 

 

ااااااُانح   ا  أْعااااااْ األ ْقح   ُ زَاااااا م 
 (48)

كل ااااااْ   م 

 
اااَف جااابَدي   -4 ع   كااا ن  واااذاِ ماااه كاااف  ُٔ 

 

ااااااْ  َْ ٓ  الجُاوحااااااتح أَْخ اااااا َح َْ مُ  ُّ ْصااااااج

 
ّغةةةف الطةةة ع/ اٙرةةة// الوةةة/ ف باؾةةةع   غةةةع   ب ةةةؽ هْرةةةْدا  الطب٘ ةةة  

الض٘ةة  ّالػةةة هت  علِ٘ةةة ؛  ِةةٖ تطةةةبَ النبةةةٖ/ اليةة ا  الوسةةةتنا ب٘حتةةةَ ّكٌ سةةَ، ّهةةة   ٘ةةةَ 

هةةةي ًبةةة   رو٘ةةةا، ّهٌنةةة/ رائةةةق  ةةةٖ سةةةكًِْ ، ّ هةةة  ـلْعِةةة   ٘طةةةبَ بةةةار التوةةة م الةةةدٕ 

                                                           
(41  

/ الز ُلٖ، د. صس٘ي عطْاى، دار الو ة ر ، هػة/،)د.ـ ، )د،    : هقاه  القػ٘اف ال /ب٘   ٖ الط 

96. 
(42  

 .39-38الاْٗاى: 
(43  

 .1/229الكٌ  : الوك ى الدٕ ٗلذ  َ٘ النبٖ ّغ٘/ٍ هي الْصص، ٌٗن/: لس ى ال /ج: 
(44  

 .2/325القؿ٘ : ال/ـ  الو ئا، ٌٗن/: لس ى ال /ج: 
(45  

 .11/714ال /ج:  هٌِ  ، م ٗخبت، ٌٗن/: لس ى -هٌِ  : اُ٘ا
(46  

 .1/408ال/بٔ: ًبت  غ٘ع٘ ، ّكا ه  ارؿ/، ّتا  علٔ الٌ و  ّاٝصس ى، ٌٗن/: لس ى ال /ج: 
(47  

 .4/292هاً/: كخ٘/ الاً ً٘/، ٌٗن/: لس ى ال /ج: 
(48  

 .3/546اماضْاى: عطب  هي ًب   ال/ها، راصتِ  ٗو ً٘ ، ٌٗن/: لس ى ال /ج: 
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هةةة٘الا هخةةا عةةةْد القؿةةة٘  ٗؿةةٖ  اٛرؼ رو٘ ِةةة ، ّ هةة  هطةةة٘تِ   عِ٘ةةة  تب تةة/،  ّتو٘ةةةا 

ال/ـةة  ـةة/اّف تِةة ٍ ال/ٗةة س هةةي كةةا ر ًةة ، ّتبقةةٔ هتب تةة/ف ه ئلةة  دملةة  علةةٔ ال/اةة ، 

ّالٌ ْهةةة  ّالةةةام  الةةةدٕ ت ةةة٘ص  ٘ةةةَ، ّ هةةة  تض/كِةةة   ٘و حةةةا تضةةة/ع ال/هةةة   )الكخ٘ةةة   

بِةةةاّئِ  ّرزاًتِةةة ؛   ل/هةةة    ك ًةةةت تزةةةا لِةةة  هضةةةالا  ةةةٖ  ر٘لةةة  الطةةة /ا ، ُةةةٖ ّغةةةعِن 

 عؿةة ئِ  ب لكخ٘ةة  ّالةةاعع ّالٌقةة   للوةة/ ف ّتطةةبَ ب ةةؽ 
(49 

، ّتٌقلِةة  هةةي هكةة ى ئلةةةٔ 

چ   َ  ُ   آرةةة/ تطةةةبَ رهةةة   كخ٘ةةة  سةةة كٌ ، هع٘ةةةااا هةةةي القةةة/آى الكةةة/ٗن هةةةي اْلةةةَ ت ةةة لٔ :

ِ      ے  ے  چ 
(50  

لقةةةةةا توكةةةةةي هةةةةةي غةةةةة٘ غ  غةةةةةْرف اٙرةةةةة// الوةةةةة/ ف، ّبلْرتِةةةةة  

ـا  بأسةةةلْج ضةةة /ٕ ت ٘٘لةةةٖ  ةةة ٙر// الوةةة/ ف  التةةةٖ صؿةةةْرُ  الضق٘قةةةٖ لةةة٘س    ةةةٖ ضةةة/

....ا ئوةةةةة  بٌعسةةةةةِ  ب ٘ةةةةةااا عةةةةةي الوْؾةةةةةْع  ا هت ٘الا الطةةةةة / بةةةةةا اةةةةةا  ٗكةةةةةْى صؿةةةةةْرا

ا بٌ ئ٘اةةةة  ٗ كةةةةس  الطةةةة /ٕ، الةةةةدٕ توِةةةةا لةةةةَ، ّتزةةةةدج ئل٘ةةةةَ اٛسةةةةو ع؛ لكٌِةةةة  تةةةةإدٕ دّرا

تز/بةةةة  الطةةةة ع/ الي ل٘ةةةة ، ّت بةةةة/ عةةةةي ضةةةة ْرٍ الٌعسةةةةٖ  
(51 

، ّٗطةةةةكْ الطةةةة ع/ هةةةةي 

، ّ ّردٍ الِزةةةة/اى  الوِ لةةةة   اسةةةةْف  ةةةةٖ اٙر//الوةةةة/ ف ُّز/اًِةةةة ؛ ئذ سةةةةق ٍ ال ػةةةةا  الوةةةة/ 

 )تِلا ب ك٘ا  .

ّ هةةة  ًةةةْر ال/بةةةٔ  كةةة ى هِلةةةالا بِةةة ، ّه/صباةةة  علةةةٔ الةةة/غن هوةةة  تضولةةةَ هةةةي  

ةةةة  هةةةةي  الطةةةة ع/، ّ ةةةةٖ ُةةةةدٍ  ا آرةةةة/  ه ت/عا الِزةةةة/ ّالػةةةةاّد،  ّٗعتةةةة/ؼ تػةةةةْرا

ةةة ، ّتػةةةار  الض لةةة ، تػةةةبش اًٛةةة  السةةة ردف للةةةٌع،  ًةةة  هعت/ؾةةة  ت  ـةةة  آرةةة/ ه ت/عا

 بِةةةةةة  ال ةةةةةة ـعٖ،  لةةةةةة٘س كةةةةةةا الطةةةةةة /ا  كةةةةةة ى لةةةةةةاِٗن اٙرةةةةةة/ )الوضبْبةةةةةة  ئل٘ةةةةةةَ رط

ّالو طةةةْا  ... ئًوةةة  ٗػةةةْر رغبةةة   اًٛةةة  الضق٘ق٘ةةة ، ّهت ٘التِةةة   ةةةٖ الالّعةةةٖ الةةةدٕ 

ٗعتةة/ؼ ضةةكالا هةةي  ضةةك   ُةةدا اٙرةة/  
(52 

ا تِلةةا ب ك٘اةة   ،  ةة لو/ ف  ُةةٖ التةةٖ تسةةقٖ ًةةْ ا

الا ب لٌ وةةةة  ّاٝصسةةةة ى؛ بٌسةةةةق ٗقةةةةْم علةةةةٔ الوع راةةةة ، ّٗق بلةةةةَ بةةةة()ًْر ال/بةةةةٔ  هةةةةتِل

  ةةةةة ٙر/ ٗةةةةةارا صٌ٘اةةةةة  ـ/ اةةةةة   ةةةةةٖ حٌ ئ٘ةةةةة  عالئق٘ةةةةة  هةةةةة  الةةةةةدا   
(53 

ٗ بةةةةة/ عٌِةةةةة    

 علةةةةٔ )اٛاضةةةةْاى ؛  -هتةةةةْد -دٗبةةةة د -بوْرةةةةْدا  الطب٘ ةةةة  بتػةةةةْٗ/  صسةةةةٖ )هةةةةارُن

 ِةةةدٍ غةةةع   الطب٘ ةةة ، ّالولةةةْع داما علةةةٔ اليٌةةةٔ ّال ٌٗةةة  ّالضلةةةٖ؛   لخ٘ةةة ج هارُوةةة ، 

ّ هةةةة  الػةةةةْرف الطةةةةو٘   عِ٘ةةةة  رائضةةةة  اٛاضةةةةْاى، ٌُّةةةة  ّالةةةة/   هتةةةةْد بةةةة ٛاضْاى، 

الطب٘ ةةة  هالزهةةة  للةةةٌع الي لةةةٖ ٗسةةةتوا هٌِةةة   لقِةةة ، ّهؿةةة هٌِ٘  الع علةةة   ةةةٖ الةةةٌعس 

 ّالْعٖ  ٖ تػْٗ/ اٙر// الو/ ف.

 

 ثبوٕاب  اٖخش المشأح الُٕف
ّصولةةةةت غةةةةْرف اٙرةةةة// الوةةةة/ ف  ةةةةٖ الط٘ةةةةف ال ائةةةة/ ا٘وةةةة  ّاا ٘ةةةة ، ّب ةةةةااا 

٘ةةةة  تةةةةةإـ/ اٝبةةةةةااع الطةةةة /ٕ ّتستقػةةةةةٖ  صةةةةْا  هت ةةةةةادف ّغةةةةةعا  ر٘ ل٘ ةةةة ، ُّةةةةةٖ حٌ ئ
                                                           

(49  
 .28 الطب٘    ٖ الط / الز ُلٖ:

(50 
 14سْرف الو ها، اٙٗ  : 

(51  
ٍ ، رةة/ر٘س عة كْج عبةةاهللا ال/اضةةإ، 627البٌة   العٌةةٖ للقػة٘اف  ةةٖ ضة / ابةةي دًٌ٘٘ةة/ الوْغةلٖ ) 

 ـ/ّصة  دكتةْراٍ )غ٘ةة/ هٌطةْرف ، ئضةة/ا  د. ضة/ٗف بطةة٘/  صوةا، كل٘ةة  اٙداج، ر ه ة  الوْغةةا، 

 .36م: 1435ٍ-2014
(52  

ر/  ٖ الط / ال /بٖ الو  غ/، د  صوا ٗ سة٘ي السةل٘و ًٖ، دار ال هة ى، التزل٘   العٌ٘  ل الا  اًٛ  ب ٙ

 .139م: 2009، 1دهطق، سْرٗ ، ـ
(53 

 .103التزل٘   العٌ٘  ل الا  اًٛ  ب ٙر/  ٖ الط / ال /بٖ الو  غ/ : 



  (ـه851هان املوصلي )تاآلخر املرأة يف شعر ابن الدَّ
 مقداد خليل قاسم اخلاتونيو  عجيل مد اهلل أمحد املتيوتي
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ا تتْا ةةةةق  ٘ةةةَ الةةةة/ؤٓ ّت/سةةةةن  ٘ةةةَ ال ةةةةْاـ/ ّاٙهةةةة  ، ّتضؿةةة/  ةةةةٖ الط٘ةةةةف  ّصةةةْارا

ا صسةةةةة٘  بليةةةةة   غةةةةةْر الطةةةةةكْٓ ّال تةةةةة ج، ّهؿةةةةة ه٘ي الطةةةةةْ ، ّتسةةةةةتاعٖ غةةةةةْرا

    ػضت عي ئصس سَ الو/ُف، ّضاف ت لقَ ب لو/ ف؛ ئذ ٗقْ
54 

 )ثحش الكبمل(:  

اااااإُت  أَْف ع ٕااااااُنأَد جااااااّ -1 اااااإهح  ع   العح

 

ياااااااااُنح   ْغااااااااام  أْف َعاااااااااقبف  ج   ََعاااااااااقبف  جح

 
 َٔااااب َدْجٕااااخَ الَحااااشفح الجخٕلااااخح مااااب أَسِ -2

 

ف َعااااااااااااااْىكم ر ْغاااااااااااااالٕىٓح   راَد الزهكااااااااااااااش 

 
 عاااااْيْ  َماااااذمعَٓحز ااااابَف ْٔغااااايْ كااااال   -3

 

ْٔك د ٔااااااااااااُوٓ   َإالَف ال ر ْقْااااااااااااّ لااااااااااااذ

 
4-   ٓ ااا َطشقَاااْذ َقاااذ وَااابَف الَخلح

 (55 
ْٕىىاااب   َث

 

ْا َصسَدَ   َجاااااااجَ
 (56  

َث ْشقَزااااااااب َْٔجااااااااشٔه
 (57   

 
 طَش  الَخٕابَغ ُّلْغاذ َماْه ٔقاُِ علاّ -5

 

  َِ ااافح َكاااش ْٕ ْٕهح َط ْٕيااا ط
 (58  

ااافح جى اااُنح  ْٕ  َط

 
ْا  -6 اااابغح ََ  كي اااآ َكيااااّ ثحاااابليَْقش د َوااااك 

 

ااااااضَن  ًح َح  ااااااٍُل َْٕه ع  َْ ثَاااااا ااااااشا َع 
(59 

 

 
ضةةةة /ٗ   ٗ ةةةة/ؼ الطةةةة ع/ بةةةة لط٘ف ضةةةةْاَ، ّّرةةةةاٍ لٚرةةةة// الوةةةة/ ف ع/ؾةةةة  

هطةةةبِ  ًنةةة/ا  عًِْ٘ةةة  بأسةةةلْج كٌةةة ئٖ بةةة( )ابةةةٔ السةةةْ٘  ،  ٌن/اتِةةة  الضةةة دف تطةةةبَ 

ةةة٘ي لسةةة تِ  ّرو لِةةة ، ّتأح٘/ُةةة   ةةةٖ الٌةةة ا/ٗي، ّغةةة م )الب٘ةةةت  صةةةاا السةةة٘ف، ّع٘ةةةْى ال ِّ

اّٛ   بليةةة  ضةةة /ٗ   ت توةةةا امسةةةتعِ م هسةةة ّٗا  هسةةة ّاف ضةةة /ٗ   بةةة٘ي ر٘ةةة را  هت ةةةادف 

هةةةةي   ةةةةا اٛعةةةة٘ي ّصسةةةةٌِ ،  ةةةة لو/ ف رو٘لةةةة  ال ٘ةةةةْى بةةةة() م الو  دلةةةة  ؛ ًٛةةةةَ ت زةةةة  

ّالزسةةةن، ّاةةةا  ّغةةةا غةةةْرف صسةةة٘  ص/ك٘ةةة  لزسةةةوِ  ًّنةةة/ا  ال ٘ةةةْى، ّالتع ت تِةةة  

ا لتطةةةةك٘ا غةةةةْرف الط٘ةةةةف ال ائةةةة/؛  ِةةةةٖ تتب تةةةة/  ةةةةٖ هطةةةة٘تِ  هتكبةةةة/ف هتوٌ ةةةة  هوِةةةةاا 

ً عسةةةة  ال ٘ةةةةْى بض/كةةةة  رعًِْةةةة  )سةةةةق م رعةةةةْى ؛ ٛى  هةةةةي  سةةةةلض  الٌنةةةة/ف  ى تكةةةةْى 

م علِ٘ةةة   تي لبةةةَ،  ِةةةةٖ هعت ضةةة  هيوؿةةة ، ُّةةةدا  روةةةة  ال ةةة٘ي ً عسةةة ْا   كةةةأى الٌةةةةْم ِٗةةة

لعتًِْةةة   
(60 

؛   ليْاٗةةة   ةةةٖ رسةةةوِ ، ّـل تِةةة  ّاملةةةق  ةةةٖ عًِْ٘ةةة ؛ ئذ ٗ نةةةن هةةةي ضةةةأى 

صسةةةٌِ  بتطةةةبِِ٘  بةةة()اب   الضةةة/م  التةةةٖ ٗضةةة/م غةةة٘اُ ، ّالتقةةة/ج هٌِةةة   ّ ّغةةة لِ ؛  ةةة( 

تٌعةة/د بةةَ ابةة   هكةة  ب لةةدا   ابةة   هكةة ، غةة٘اُي صةة/ام، هةة  تضةة/ٗن غةة٘ا النبةةٖ، لةةن 

ّصب٘بتةةةةَ ؛
(61 

؛  ةةةةال  صةةةةا ٗسةةةةتط٘   ى ٗسةةةةلَ٘ عةةةةي اٙرةةةة// الوةةةة/ ف الوتوٌ ةةةة  الب ٘لةةةة  

                                                           
(54  

 .110-109الاْٗاى: 
(55  

 .14/239ال لٖ: الدٕ م ُن لَ الع رم الِوْم، ٌٗن/ لس ى ال /ج: 
(56  

ّد: ربا ب٘ي الخ لب٘  ّال  ٗو٘  بط/ٗةق الضة د لوكة  هةي الكْ ة ، ٌٗنة/: ه زةن البلةااى، ٗة اْ  بةي زر

 .3/139عباهللا الضوْٕ  بْ عباهللا، دار العك/، ب٘/ّ ، لبٌ ى،)د.ـ ،) د.  : 
(57  

: ٗب/ٗي: ربا هي ال/ها، ُّٖ اكخ/ بالد هللا كٜ ه  ال  غدا  ّه٘ ٍ ُّْ بط/ٗق هك  هي البػ/ف. ٌٗن/

 .2/493ه زن البلااى: 
(58  

 .15/221ك/ٓ: الك/ٓ  ّ  الٌْم، ٌٗن/: لس ى ال /ج: 
(59  

 .3/112ص ّى: ه  غل  هي اٛرؼ، ٌٗن/: لس ى ال /ج: 
(60  

 .58الي    ٖ ال ػ/ الز ُلٖ: 
(61  

الزٌةإ،  الػْرف  ٖ الط / ال /بٖ صتٔ الق/ى الخ ًٖ الِز/ٕ دراس   ةٖ  غةْلِ  ّتطْرُة ، د.علةٖ
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 بْغ لَ.

ك/ٗوةةةةة  ؛ ٛى ذا  التكةةةةة/م ك/ٗوةةةةة   -ّّاةةةةف التؿةةةةة د بةةةةة٘ي لعنتةةةةةٖ )ب ٘لةةةةة  

الٌسةةة  هةةة  روةةة   عًِْ٘ةةة ؛ ّرسةةةوِ  ال/ضةةة٘ق )السةةةق٘ن  الةةةدٕ ٗطةةةبَ اليةةة ا ، ّ هةةة   ةةةٖ 

مم؛ ّم تز زٗةةةَ عةةةي لةةةاهْع ّاٙٗأسةةةَ، ّؾةةةٌ ٍ ّت بةةةَ ّسةةةعش ا )الب٘ةةةت الخ لةةةج   ٘نِةةة/

اٙمم، ّم تقؿةةةٖ لةةةَ دٗةةةْى  راةةةَ، حةةةن ٗتضةةةْ  ئلةةةٔ ـ٘ةةةف ال ٘ةةة   ال ائةةة/؛ ٛى اٙرةةة/ 

الوةة/ ف لةةن تيةة  عةةي ب لةةَ ٗتةةدك/ُ   ةةٖ غةةضْتَ، ّٗ/اُةة   ةةٖ ًْهةةَ علةةٔ هةة  بٌِ٘وةة  هةةي 

تو٘ا الوتلقةةةةٖ، ٗبةةةة/ٗي  ّالسةةةةِْ ؛  ةةةةأراد  ى ٗسةةةة -هسةةةة     ب ٘ةةةةاف هةةةةي الزبةةةة   )زرّد

ا ئلةةةٔ  ّٗطةةة/كَ  ةةةٖ ه  ً تةةةَ بةةةدك/ٍ )ًةةة م ال لةةةٖ  ال ةةة لٖ هةةةي الِوةةةْم ّاٛصةةة اى هطةةة٘/ا

ُوْهةةةَ، ّآمهةةةَ بطةةة/  ر٘ لِةةة ، ُّةةةْ  هةةةي التؿةةة د الوتيليةةةا بةةة٘ي الةةةدا ، ّاٙرةةة/ ئم  

 ًةةةةَ باهك ًِوةةةة   ى ٗطةةةةكال عالاةةةة  اتػةةةة  ، ّتْاغةةةةا ت/بطِوةةةة  هةةةة  ب ةةةةؽ؛ ل٘ػةةةةبض  

ّ الضب٘ةةة  ّهضبْبتةةةَ ـ/ اةةة  ّاصةةةااا ك لةةةدا  ّذاتِةةة   
(62 

؛   لي/بةةة  ّالعةةة/ا  لةةةن ٌٗسةةة٘ ٍ 

ـ٘عِةة  الةةدٕ ضةةيلَ ـةةْا  الْاةةت، ّلةةي ٗقةةْٓ علةةٔ ـ٘عةة٘ي ـ٘ةةف )الكةة/ٓ  الةةدٕ ٗةةأتٖ 

اب٘ةةةة   -ّع٘ةةةةْى ال ةةةة٘ي - ةةةةٖ الوٌةةةة م، ّـ٘ةةةةف الضق٘قةةةة  بتطةةةةبَ٘ عًِْ٘ةةةة  )بضةةةةا السةةةة٘ف

ّدائةةةن الِ٘وةةة ى بِةةة ، ّلةةةي ٗسةةةتط٘  الضةةة/م ؛ ٛى الوةةة/ ف ص ؾةةة/ف  ةةةٖ ذٌُةةةَ، ّ كةةة/ٍ 

 .ًس٘ ًِ   بااا
ّٗةةةةأتٖ اٛسةةةةلْج القػػةةةةٖ السةةةة/دٕ ل٘سةةةةتْع  رغ ئةةةة  الطةةةة ع/ بةةةة ٛه/  

)كعةةٖ  بليةة  ضةة /ٗ   هع وةة  ب ٝصسةة   ك ضةةعا  عةةي بإسةةَ ّه  ً تةةَ، ّ قةة/ٍ الةةدٕ ضةةيلَ 

 ةةةةةٖ الضةةةةةا، ّالت/صةةةةة   بةةةةة٘ي السةةةةةِا  رؾةةةةةَ الوْغةةةةةا التةةةةةٖ   راِةةةةة ، ّٗضةةةةةي ئلِ٘ةةةةة  

ٕا هك ى آر/ صلاَ هيت/با  ٗتأٍّ  صٌٌ٘ا  ّضْاا . ّٗتطْ ، ّالض ى  رؼ الي/ب   ّ  

ّل ةةةةةاا ـلةةةةة  امهتٌةةةةة ع )كعةةةةةٖ ، ّصاحةةةةةَ )كعةةةةةٔ  ٗإضةةةةة/اى لضنةةةةة   ضةةةةةيف 

ٍ  هْؾةةةْعٖ  ةةةٖ ّااةةة   الطةةة ع/ هْغةةةْل  ب لضةةةاث الط٘عةةةٖ ) لسةةةت هةةةي ٗقةةةْ    ةةةٖ توةةة 

تسةةةةة٘اٍ العقةةةةة/ ّضةةةةةيا  زهٌتةةةةةَ ّ هكٌتةةةةةَ )سةةةةةِالا ّص ًاةةةةة  ؛ ّٗسةةةةةتقٖ غةةةةةْرف سةةةةةو ٘  

لْصةةة   ضةةة /ٗ   ٗسةةةْدُ  لٚر//الوةةة/ ف بةةة لضْار )كعةةةٖ  ـلباةةة  لةةة(  تسةةةِن  ةةةٖ ئرةةة/اد 

الضةةة ى، ّٗت ِةةةاُ  الطةةةْ  هةةة  اٝه ةةة ى ببِةةة   الوةةة/ ف ّرو لِةةة  ّصسةةةٌِ   
(63 

هتةةةأهالا  

 اللق   ّهتوٌ٘   الْغ  ، ّالنع/ بْدُ  ّام ػ س عي هط ع/ٍ.

ّٗػةةةةةْر الطةةةةة ع/ هطةةةةةِا ـ٘ةةةةةف اٙرةةةةة// الوةةةةة/ ف، ّهةةةةة  ٗت للةةةةةَ هةةةةةي لقةةةةة   

تةةةةةٌن عةةةةةي ال عةةةةة   ّه/ار ةةةة ، ّصةةةةةْار هةةةةةي دّى را٘ةةةة  بػةةةةةْر ذا  غةةةةةع  ّرااً٘ةةةة 

ّالطْ  ّالضٌ٘ي؛ ئذ ٗقْ 
(64 

 )ثحش الُُٔل(: 

                                                                                                                                               
 .117م:1981-ٍ 1401، 2دار امًالس، هػ/، ـ 

(62  
رو ل٘  الو/اّغ  ّلتْا٘ف الؿو ئ/ٕ لًٜ  ّاٙر/ عب/ اللي  الطاِّ /ٗ   دراس   ةٖ اػة ئا ه تة رف هةي 

دْٗاى هسقف البٖ لسو٘  هضٌص  . ص تن زٗااى،  .د. ال ٘ا رلْلٖ، هزل  اٛح/، ر ه   ا غإ ه/بة س 

 .200م:  2017، 29اد، ّرال ، الز ائ/، ال 
(63  

ٍ  د  هقةااد رل٘ةةا ا سةن ال ةة تًْٖ، )بضةةج 688رو ل٘ة   الػةةْرف السةو ٘   ةةٖ ضة / الطةة ج الن/ٗةةف )

م: 2021، 1، ال ةاد 16هٌطْر ،  هزل  ر ه   ك/كْع الاراس   اًٝس ً٘ ، ر ه ة  ك/كةْع،  هزلةا 

36. 
(64  

 .170-169الاْٗاى: 
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قَبئحلاااااخ  َخاااااله الز صااااابثٓ  -1 ََ
(65)

 ُّنوهاااااً   

 

ْٕه  َُّااااابحح  َُّْْاااااُا    ااااا ََ ْٕتح   مااااام الَشااااا

 
ْٕ  ُّآ وَقااب -2 ْل مب ثَقٓ مه لازهح العا مح ََ 

 

   ْ  ثَٕااااااااااب ح وٍَاااااااااابس  ثاااااااااابل  ْف َٔصاااااااااإ

 
اااااذْ  -3 صائحاااااشح  وَمه ََ

  
ااااااب ُلٍ  ج   علٍٕاااااب ح 

 

 ََعااااااااااْشت  إرا مااااااااااب َكزهَمزْااااااااااً  َٔيااااااااااُا   

 
 َُّجحزْىااااب َجمٕعاااااب َمااااب لَىااااب مااااه دوَٕ ااااخ   -4

 

ى ااااااااااُا  ىااااااااااباح ج  ح َال وَْحااااااااااُ الج   ُ  دو اااااااااا

 
رسةةةن الطةةة ع/ غةةةْرف ضةةة /ٗ   لط٘ةةةةف ر٘ةةة   اٙرةةة// الوةةة/ ف بضةةةْار سةةةة/دٕ 

اػػةةةٖ،  ةةة لو/ ف تضةةة ّرٍ بةةة ٛه/ )رةةةا ، ّت  تبةةةَ علةةةٔ ّرةةةاٍ، ّاضةةةت٘ اَ هةةة  تقاهةةةَ 

ِةةة/  عل٘ةةةَ عالهةةة   الكبةةة/  ةةةٖ السةةةي )الطةةة٘  ؛ ٛى ُّةةةذ ال  ـعةةة   ةةةٖ ال وةةة/؛ ئذ ا

التةةةٖ ر ضةةةت بِةةةة  ً عسةةةَ ـ  ضةةة  ّهتأرزةةةة ،   لطةةة٘  ٗػةةة/  ص هلةةةةَ عةةةي التػةةةة بٖ؛ 

 ا  َ٘ ّا ر ّات اى سلْكٖ.بْغعَ  دل٘ا الكب/ ّالؿ ف، ًّدٗ/ا 

ئى  الط٘ةةةةف عٌةةةةا الطةةةة ع/  ٘ةةةةَ تػةةةةْر  الو ةةةة ًٖ ال/ائ ةةةة ، التةةةةٖ تضةةةةاح  عةةةةي 

ا،  ال ْاـةةةةف الولتِبةةةة  الوتقاهةةةة ، ئً ةةةةَ ٗكةةةةْى  ةةةةٖ ضةةةة /ٍ كوةةةة  ٗكةةةةْى  ةةةةٖ ضةةةةب بَ زاُةةةة/ا

ةةةةة  هةةةةةي البةةةةةَ ّّص٘ ةةةةة  هةةةةةي  ا... ئًةةةةةَ ٗب ةةةةةج  ةةةةةٖ ضةةةةة /ٍ رّصا ةةةةة  حةةةةة ئ/ا ا، صس سا ًةةةةة ا/ا

ةةةةااف، ّ ِ٘ةةةة   ةةةةي الزوةةةة     ع ـعتَ....غةةةةْرف رائ ةةةة   ِ٘ةةةة  اةةةةْف، ّ ِ٘ةةةة  رِّ
(66 

، ّٗةةةةأتٖ 

ااا عةةي الةةدم؛ ئذ اٛهةة/ )هةةا  دعةةْف ضةة /ٗ   لتةة/ع هةة  بقةةٖ هةةي لدٗةةد ال ةة٘ص  ةةٖ ًقةة   ب ٘ةة

تؿةةةة د  ةةةةٖ عزةةةة  تةةةةأبٔ الوةةةة/ ف  ى ٗلضقةةةةَ ع٘ةةةة  التػةةةة بٖ؛  تةةةةدك/ٍ ب لطةةةة٘  هْاعاةةةة  ال

اةةالم  هسةةةت والا الػةةْرف السةةةو ٘  التةةٖ ُ٘وٌةةةت علةةٔ )الب٘ةةةت  – ًِةةة ر)الب٘ةةت الخةة ًٖ  )

 ؿةةةةْس ، ّ)الب٘ةةةةت الخةةةة ًٖ  )ٗػةةةة٘ش ، ّرةةةة     ص هلةةةة   – ةةةة صص  -اّٛ  ، ّ)ا ئلةةةة 

ًقةةةةالا ضةةةة /ٗ   رو ل٘ ةةةة  لةةةةن ٗلتةةةة م  ٘ةةةةَ بْاا ٘ةةةة  الق٘وةةةة   ل/ؤٗةةةة  الطةةةة ع/، ًّ الةةةة  لٌن/اتةةةةَ

ا هةةةة  ـ/صِةةةة   امرتو ع٘ةةةة ، ّلةةةةن ٗنِةةةة/  ةةةةٖ الْاةةةةت ًعسةةةةَ تق ـ اةةةة   ّ ارتال اةةةة  اةةةة ُ/ا

الت/احةةةٖ، هٌةةةتقالا بةةة٘ي الوتؿةةة دا  بأسةةةلْج ضةةة /ٕ  
(67 

ٗ بةةة/ عةةةي هةةةاٗ   ارتو ع٘ةةة   

 ٗ ٘طِ ، ّٗ  ًٖ ّـأتِ .

ا لزوةةة   اٙر//الوةةة/ ف ب/ؤٗةةة  ّ هةةة   ةةةٖ )الب٘ةةةت الخ لةةةج   ةةةأـ/ الطةةة ع/ غةةةْرا  

ٍِّ، ّآهةةة   ًعسةةةَ؛  ػةةةار     هْؾةةةْع٘  تكتٌةةة  البةةةْس ب  ـعةةة ّا ةةة دف  ت بةةة/ عةةةي رةةةْاـ/

ةةةٔ علةةةٔ الػةةةْرف السةةةو ٘  )ًوةةةت علةةةٔ صزْلِةةة  ؛  ةةة ٙر// الوةةة/ ف/ الط٘ةةةف  الب٘ةةةت بٌ 

، ّ هةةةة  عزةةةة  الب٘ةةةةت  ضوةةةةا  تتةةةة ٗي بةةةة(ضزْ  ٗسةةةةو  غةةةةْتِ  ب لض/كةةةة ، ّالسةةةة٘/ لةةةة٘الا

 : هةةةةةةارك ى )السةةةةةةو ٖ، ّالطةةةةةةوٖ  ٗ وةةةةةةالى ئحةةةةةة رف، غةةةةةةْرف ضةةةةةةو٘  )ٗعةةةةةةْس  ُّوةةةةةة

ّٗ سةةةتقبالى صتةةةٔ  ةةةٖ النةةةالم غةةةْتا  ّعبقاةةة  بقةةة٘ن صسةةة٘  تتؿةةةوي روةةة ما هت ةةة٘الا للوةةة/آف 

 الط٘ف.

ّ هةةةة   ةةةةٖ )الب٘ةةةةت ال/ابةةةة    ٘ػةةةةع  اللقةةةة    ّالْغةةةة   هةةةة  اٙر//الوةةةة/ ف بلعةةةة  

 )بتٌةةةة  رو٘ اةةةةة  ، ّم ًقتةةةةة/ج هةةةةةي  ٕ   ةةةةةا دًةةةةٖ ؛  ةةةةة(  ـ٘ةةةةةف اٛصباةةةةة  الةةةةةدٕ ٗقطةةةةة 

                                                           
(65  

 .1/518ٌن/: لس ى ال /ج:  ، ع ضق ّهطت  ، ٗبالتػ بٖ: الػب 
(66  

 .40الي   عٌا ال /ج: 
(67  

 .29ٍ  )بضج هٌطْر : 688رو ل٘   الػْرف السو ٘   ٖ ض / الط ج الن/ٗف ) 
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الوسةةة     الطةةةْا  ل٘ةةة ّرٍ، ّربوةةة  كةةة ى ذلةةة  ص٘لةةة  لزةةةأ ئلِ٘ةةة ؛ ل٘ عةةةف هةةةي تةةةْت/ٍ، 

ِّٗةةة/ج هةةةي ه  ً تةةةَ  
(68 

، ّاةةةا غةةةْر   ب٘ةةة   الطةةة ع/  صْالةةةَ ّهةةة   ةةةٖ ًعسةةةَ هةةةي 

ةةةةةا  آمهةةةةةَ ّ ص اًةةةةةَ، ّصٌٌ٘ةةةةةَ ّضةةةةةْاَ   ًةةةةة٘ي، ّصةةةةة ى اِةةةةة/ا ّاؾةةةةةض٘ي بليةةةةة  رس 

ا ّاسةةةةةت/ر عا  هةةةةة  استطةةةةة/ ا  الِةةةةةاّ ، باضةةةةة را   ِ٘ةةةةة  ال ٌةةةةة  ، ّال/غبةةةةة  ص ؾةةةةة/ا

َ الػ   ّمزهَ امؾط/اج.  ّالسكٌ٘   ٖ ّاا  عو 

ّٗعؿةةةةا الطةةةة ع/ اٛر  ّالسةةةةِ د بوع راةةةة  ضةةةة /ٗ  ؛ ٗطةةةة/د بِةةةة  ر٘ لةةةةَ  ةةةةٖ 

هٌطةةةق ضةةة /ٕ ه كةةةْ  صتةةةٔ م تيعةةةْ رعًْةةةَ عةةةي اٙرةةة// الوةةة/ ف التةةةٖ ـ/اةةةت ر٘ لةةةَ 

بلْص   ِ٘  ب٘ ى رْاـ/ٍ؛ ئذ ٗقْ 
(69 

 )ثحش الجغٕط(: 

ااابلٓ -1 اااٍبد  رَْجقاااّ اللٕه الهزااآ َكااابن الغ 
 (70)

 ثٍاااب 

 

افح   ُه اااَه الغَماااْف ُّااآ أَجيااابن وااا  أَْحلاااّ مح

 
ْٔل   -2 ثحزْىب َر

 (71)
الذ جّ 

 (72)
ّ علّ َكاشف  ْشخا  م 

 

ااااه رَافح   ْلااااُحَ األْسجااااب  مح  ُّاااآ َخْلااااُح  خ 

 
عًَ   -3 ٕااااااات  عزْااااااات لَاااااااُ رََغااااااامه  َثٕىَىاااااااب طح

 

ْٕه أْقااااااُافح   زاااااابة  َحٕاااااابح  ثَاااااا  ق ْلااااااذ  العح

 
ُّااااابرحش  -4 ًح ََ اااااشت لَاااااُ أو ااااآ أَث اااااُا  ثحااااا ُه  ال

 

امٓ   ُ اااااحذ  عاااااْزسْ عىاااااذ ل ااااا َْ ح  إراا أل

 
آ َأ ْغْاآ َقااذ أَْصامّ -5 َْٔشمح

 (73)
 َُّقْلااذ  لَااً   

 

اماااآ  َم َالشه ٍْ اااا ْمَذ الغه ااااْذ َعااااْذالا َعااااذح  أَعح

 
ااااااااايًَ   -6 َح ااااااااإه أَْخلاااااااااُ أَْن أ كب  أَخبُّ اااااااااً حح

 

اااااآ  ٓ َ ٖمح َجاااااابعح َْ ْجااااااذْ َُّ َْعااااااز ش أَ ََ 

 
أَْخاااااَذ    -7 اْكاااااز مٍمََ ََ  الىهااااابَط َعاااااه حج ااااآ 

 

 ٓ َٓ الاااااذهامح ال جْيىااااا ُْ َٓ لَااااا اااااشاَا قَْلجااااا  جح

 
ةة/ الطةة ع/ لقةة  ٍ هةة  اٙرةة// الوةة/ ف  ةةٖ ـ٘ةةف ال ٘ةة   ال ائةة/ بليةة  ضةة /ٗ    ـا  

ةةةت عةةةي سةةة   ر٘ لةةةَ، ّاهتةةةااد  كةةة/ٍ ّعوةةةق دملتةةةَ،  ّاغةةةع ، ٗضؿةةة/  ِ٘ةةة  الوزةةة ز، ًو 

لقةةة  ٍ، ّرلةةةٍْ بةةة ٙر// الوةةة/ ف ب لضةةةاث ّر الةةة   سةةةلْبَ الت ب٘ةةة/ٕ ّ  عل٘تةةةَ، ّاغةةةعا  

)بتٌةةةة   هسةةةةٌااا ئلةةةةٔ )ًةةةة   الوتكلوةةةة٘ي، ّٗعؿةةةةا الل٘ةةةة لٖ التةةةةٖ كةةةة ى السةةةةِ/ ّاٛر  بِةةةة  

هتْاغةةةل٘ي؛ صتةةةٔ م ٌٗقطةةة  ذك/ُةةة ، ّتبقةةةٔ غةةةْرتِ  ص ؾةةة/ف  ةةةٖ ذٌُةةةَ م تي٘ةةة  عةةةي 

تعؿةة٘الا ضةة /ٗا ؛ ئذ  ب لةةَ، ّ ؿةةلِ  علةةٔ الل٘ةة لٖ التةةٖ ٗيوةةؽ  ِ٘ةة  الزعةةي ّتٌةة م ّال ةة٘ي

الوكةةة ى السةةةكْى هْاعاةةة  اسةةةن التعؿةةة٘ا ) صلةةةٔ ؛ ل٘بةةة/ز الوعؿةةةا )السةةةِ د  علةةةٔ   ةةةن  ٗ

 )الٌْم  الوعؿا علَ٘.

                                                           
(68  

ض /ا  ض هْ٘ى  ٖ ال ػ/ اٛٗةْبٖ، اٛسةت ذ الةاكتْر ضةع٘ق ر عبةاال/صوي ال/اة ، دار ٗ  ة  ال ل و٘ة ، 

 .18م: 2009، 1عو ى، اٛردى، ـ 
(69  

 .114-113ْٗاى: الا
(70  

 .3/224السِ د: امر  ال٘ا الٌْم، ٌٗن/: لس ى ال /ج: 
(71  

 .11/260ذٗا: آر/ كا ضٖ ، ٌٗن/: لس ى ال /ج: 
(72  

ا، ٌٗن/: لس ى ال /ج:   .14/249الارٔ: سْاد الل٘ا الونلن  ه  الي٘ن، م ت/ٓ غ٘وا  ّم او/ا
(73  

اى تقتةةا الػةة٘ا هك ًةَ، اغةةوت الػةة٘ا ئذا رهتةةَ  قلتةَ هك ًةةَ، ٌٗنةة/: لسةة ى ال ةة/ج:   غةؤ: امغةةو  

14/469. 
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ّاةةةا رةةة   ّغةةةف ـ٘ةةةف ال ٘ةةة   بػةةةْرف ضةةة /ٗ   هتقٌةةة   ِ٘ةةة  تضاٗةةةا للةةة هي  

باملةةةة  الع ةةةةا الو ؾةةةةٖ )بتٌةةةة   التةةةةٖ  تةةةةت هتالزهةةةة  هةةةة  تطةةةةك٘ا الوْاةةةةف اًٙةةةةٖ هةةةة  

ئلةةٔ  ّارةة/ الل٘ةةا زهٌاةة  ب مسةةت  رف )ذٗةةا الةةارٔ   اٙرةة// الوةة/ ف التةةٖ بقةةٖ ر٘ لِةة  ه ةةَ

  ٖ عت ج بل٘ل  ك/ٗو  ر ل٘  هي كا ذه٘و  ّ  صط .

ٌّٗطةةةةف ر٘ةةةة   الوتلقةةةةٖ ب لؿةةةةو٘/ )الِةةةة    ب لػةةةةْرف السةةةةو ٘ ؛ التةةةةٖ  ضةةةة ر  

ئلةةٔ الػةةا   ةةٖ الطةة ْر ّالْئةة م بٌِ٘وةة ؛   لوةةارع السةةو ٖ  ٗلزةةأ ئلةةٔ تْا٘عةةَ، ل/سةةن 

 ر٘لتةةةَ اًطالااةةة  هةةةي ّع٘ةةةَ التةةة م بةةةأح/ الضةةةس  ةةةٖ غةةةْر ٗةةةدٗ  بِةةة  ه  ً٘ةةةَ، ّٗػةةةْر 

ةةة /ٗ  ، ّغةةةْغِ ، الةةةٌعس، ّاْتةةةَ  ةةةٖ اٝب ًةةة  ّالبةةةْس، ّئسةةةِ هَ  ةةةٖ تكةةةْٗي الاملةةة  ال طاِّ

حةةةةن تْرِِ٘ةةةة  ّئرسةةةة لِ ؛  ،ٗبِ ، ّت و٘قِةةةة ، ّهٌضِةةةة  الٌؿةةةةذ العٌةةةةْٖػةةةةّتطةةةةك٘لِ ، ّت

لتػةةةة٘/ هت صةةةة ، ّهةةةةإح/ف  
(74 

 ؛  ةةةة لط٘ف هطةةةةِا ضةةةة /ٕ تقةةةةْم لضن تةةةةَ علةةةةٔ اًٛةةةةس

ةة/ج علِ٘ةة   ّال تةة ج، ّربوةة   لةةن تكةةي الوةة/ ف الضةة/ف هعػةةْل  عةةي ال/رةةا، كأًوةة  اةةا ؾ 

سةةةةْر  هةةةةي صاٗةةةةا، بض٘ةةةةج م تةةةة/اٍ ّم ٗ/اُةةةة ، ّم تضاحةةةةَ ّم ٗضةةةةاحِ ، ّئًوةةةة  ك ًةةةةت 

هْغةةةْل  بةةةَ ّغةةةالا اْٗ ةةة ، تلتقةةةٖ بةةةَ، ّتزلةةةس ئل٘ةةةَ، ّتز ذبةةةَ  ـةةة/ا  الضةةةاٗج  
(75 

 ،

لضسةةةٖ ) ةةة ت/ الطةةة/  ، ّلةةةن ٗةةةدك/ اسةةةوِ  ّْٗاةةةف الق٘وةةة  الزو ل٘ةةة  ال لق٘ةةة  ب لْغةةةف ا

هكتع٘اةةة  بػةةةع  هةةةي غةةةع تِ  بةةة ٛع٘ي السةةةة ك/ف السةةة ص/ف الزو٘لةةة  الْاسةةة  ؛ ل٘ةةة/د ك٘ةةةةا 

 الالئو٘ي ّال دا ؛ ٛى غ لَ عع٘ف ب ٘ا عي الدم.

ّٗقةةةةام  عةةةةدارٍ بسةةةة/د هض سةةةةٌِ  ّهةةةةْاـي رو لِةةةة ، ّ هةةةة  ًنةةةة/ا  عًِْ٘ةةةة   

ن/اتِةةة : )عةةةا  السةةةِ م ، ّاعتوةةةا ليةةة   اًِةةة  )غةةةو    ا تلةةة  ح ابةةة  تطةةةبَ سةةةِ م ال/هةةة ف ً

ا زهةةة ى  ضةةة /ٗ   هز زٗةةة  بتطةةةبَ٘ بل٘ةةةا )ال تةةة ج ص٘ةةة ف  ّ سةةةلْج اػػةةةٖ سةةة/دٕ ذاكةةة/ا

ـا  ّتضل٘قاةةة   –الْغةةةا )الل٘ةةةا  بتٌةةة  ، ّالوكةةة ى )رلةةةْف ؛  ةةة(  الو ٘لةةة  تكةةةْى  كخةةة/ ًطةةة 

ةةة  ّٛسةةة  عةةةاد هةةةي الوتلقاةةة٘ي  صةةة٘ي ٗطةةةب  الطةةة ع/.... ّكةةة ى الطةةة / الي لةةةٖ بضةةةق   ا

مصتةةةْائِن ّؾةةةو ى اًض٘ةةة زُن للقؿةةة٘  الو/ك ٗةةة  للقػةةة٘اف التةةةٖ ٗسةةة ٔ الطةةة ع/ ّسةةةببا  

ئلةةةةٔ تْك٘ةةةةاُ   
(76 

، ُّةةةةدا ٗإكةةةةا  ى الوةةةة/ ف اةةةةا م تةةةةدك/ لةةةةداتِ ، ّئًوةةةة  تكةةةةْى بةةةةإرف 

 للت ب٘/ عي هْااف ّاا ٘  ر رد دائ/تِ .

ّ ّلةةةةٔ الطةةةة ع/ اٙرةةةة// الوةةةة/ ف  ةةةةٖ ـ٘ةةةةف ال ٘ةةةة   هك ًةةةة  كب٘ةةةة/ف  ةةةةٖ ال عةةةة  

، ّال/غةةة ً   ةةةٖ اٝـةةة ر امرتوةةة عٖ الضةةة كن الةةةدٕ ر لةةةَ ٗ توةةةا ّالتعؿةةة٘ا ّالضػةةة ً 

ةةة  باارلةةةَ ّّرااًةةةَ  لةةةن  الكتوةةة ى ليةةة  ّسةةةلْكا ؛ ّلةةةن ٗزةةة/ؤ علةةةٔ البةةةْس ّهك ضةةةعتِ  عوا

ٗسةةةتعا ئم  اّٛرةةة ع ّاٛلةةةن هْؾةةةضا  الض لةةة  الٌعسةةة٘ ، ّالْؾةةة  الطةةة ْرٕ اللةةةدٗي ٗوةةة/ 

َِّ ّٗ عةةةٖ  بِوةةة ، ّٗلزةةةأ ئلةةةٔ ئِٗةةة م الٌةةة   بتب/ٗ/اتةةةَ، ّ عةةةدارٍ ّٗكةةةتن  سةةة/ارٍ  ةةةٖ ًعسةةة

رةةة/اس البةةةَ، ّلةةةن ٗةةةبش ب مهةةةَ ّ ص اًةةةَ التةةةٖ  دهةةةت رعًْةةةَ ّعًْ٘ةةةَ، ّتكطةةةف اٛرعةةة ى 

ب لبكةةة   ّرةةةاٍ ّتػةةة/س بض لةةةَ؛ ئذ ئى ليةةة  الزسةةةا ُةةةٖ التةةةٖ ت بةةة/ عةةةي هكًٌْةةة   ًعسةةةَ 

 ّه م  ص لَ.
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 .54-53هقاه  القػ٘اف ال /ب٘   ٖ الط / الز ُلٖ: 
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 َال عه غَاالسرحبثبل اب  اٖخش المشأح 

ا  ا هةةةةي ضةةةة / ابةةةةي الةةةةاُ ى اسةةةةتي/ات لضنةةةة   التْدٗةةةة  ّالعةةةة/ا  ص٘ةةةة ا كب٘ةةةة/ا

،  أرةةةد ِٗةةة ٍ الطةةةْ ، ّٗعةةة٘ؽ البةةةَ بةةة ل ْاـف،  ؛الوْغةةةلٖ َِّ مرتب ـِةةة  الْح٘ةةةق بض٘ تةةة

ّ كخةةة/ هةةةي ّغةةةف امرتضةةة  ، ّابت ةةة د اٛصبةةة  بليةةة  هٌسةةة ب  ب ٘ةةةاف عةةةي التكلةةةف؛ ًٛةةةَ 

ا عٌِةةةة  ب عْٗةةةة  ٌٗسةةةة   ّرا  ع ـعتةةةةَ لضنتِةةةة  ّٗست/سةةةةا ه بةةةة/ا
(77 

، ّل ةةةةاا العةةةة/ا  

.بي/بتَ، ّآمهَ   ٗ/دً  بض     ؿا ّٗزو ٌ  ال ه ى ب ْد ا/ٗ   هالا ّرر  ا

ةةةةة ع/ ابةةةةةي الةةةةةاُ  ى  ّتكةةةةة د غةةةةةْر ّداع اٙر//الوةةةةة/ ف م تعةةةةة ر  ر٘ةةةةة   الط 

الوْغةةلٖ ُّةةٖ سةةب٘لَ ٝبةة/از ذاتةةَ ّتْا قةةَ ه ةة   ةةٖ لضنةة   ضةةاٗاف الْاةة   ةةٖ ًعسةةَ؛ 

ئذ ٗقْ 
(78 

 ثحش الُُٔل(: )

ْٔقَىَاااااااذْ  -1 دا ح َأ َُ اااااااب ثشْصواااااااب للااااااا لم  ََ 

 

ْٕه  ماااااب هللا  صااااابوحم  و    اااااب الجَااااا ٌَ  ياااااُط  َدٌب

 
اااب -2 ٍَ ْٕى ث ََ اااُ  ثَٕىااآ  ْعااال  الشه قْيىاااب َس  ََ 

 

اااااااااااات  أد ْد ث هىااااااااااااب َأَصاااااااااااابثحم     حُاجح

 
ًح رَجل ااااااذ   -3 ااااااّ َعلٕاااااا  ُ ْضوىااااااب غ  َُّااااااْ ح 

 

ااااااْذ َعلٕااااااً الجَشاقحاااااام    ُه ب غ ْغااااااىٍ  ال ح  ََ 

 
الااااذ جّ -4 ََ ْٕه َمااااب ثَٕىاااآ َثَٕىااااك   أَرَىغاااا

 

ُااااااااب   َعلٕىااااااااب   اااااااام  غح ٌَُاجح ااااااااُن    َالعٕ 

 
اااإه َملكزحااااً -5 ٌْجااااكح أ ااااْعذح القلاااات َحح ََ 

 

دائحااااام    ََ اااااُدح هللاَ ٍُّااااآ   رَقاااااّ ُّحااااآ العٍ 

 
ةةة ع/ ابةةةي الةةةاُ  ى الوْغةةةلٖ هُْبةةة  ضةةة /ٗ   ع ل٘ةةة ،  تإكةةةا اٛب٘ةةة   اهةةةتالع الط 

ا؛ ئذ تعػةةةةش ه/اسةةةة٘ن الةةةةْداع، ّهْااعةةةةَ امرتو ع٘ةةةة  اًٙ٘ةةةة  عةةةةي  ّه  ًّاةةةة  ليْٗ ةةةة  حةةةة/ 

، اسةةتو/ار  ٔا امرتضةة   بوطةةِا هْاةةْ   علةةٔ ذكةة/ اٙرةة// الوةة/ ف، ّهةة  دُ ُةة  هةةي ؾةةٌ

ّتبقةةةٔ الػةةةْرف البػةةة/ٗ   ص ؾةةة/ف  ةةةٖ ر ةةةا الوؿةةة ه٘ي الي ل٘ةةة ، ّتزل٘ةةة  الوْااةةةف؛ 

 ِةةةةٖ ّسةةةة٘ل  الطةةةة ع/....  ةةةةٖ عةةةة/ؼ تع غةةةة٘ا ارتو ع٘ةةةة  تْارِةةةةَ هن ًِةةةة ، ّتضةةةة٘ف 

تع غةةةة٘لِ  بسةةةةلْكَ  
(79 

ا ،  ٘ تػةةةة/ُ  ، ّاةةةةا  ٗقٌةةةةت الٌعةةةةْ  بضتو٘ةةةة  الب ةةةة د ّالعةةةة/

 الطْ  ّلْع  الضٌ٘ي.

ّ هةةةة   ةةةةٖ )الب٘ةةةةت الخةةةة ًٖ   ٘ةةةةأتٖ لعةةةة  )ّاعٌةةةة   بػةةةة٘ي  الو ؾةةةةٖ، ّدمل ةةةة   

الزوةةةة  لق٘وةةةة  ضةةةة /ٗ  ؛ ٛى الطةةةة ع/ ّاٙرةةةة// الوةةةة/ ف ٗتطةةةة رك ى  ةةةةٖ ئرسةةةة   ًنةةةة/ا  

الطةةةْ  بِ٘وٌةةة  ليةةة  الزسةةةا )بةةةج الضْارةةة   ّ اٛغةةة ب    ةةةٖ هضعةةةا هةةةي الوةةةْدع٘ي 

ةةة/ٍ ب ل ـ  ةةةت عةةي اٛلةةةن ّالؿةةة٘ ع ّالوةة/تضل٘ي   وطةةِا البػةةة/ٕ ب/ؤٗةة  ضةةة /ٗ   رو ل٘ةة  ًو 

 الدٕ ٗضاحَ زهي الْداع ّهك ًَ.   

ةةةةةٔ ال طةةةةة ج  ًّستطةةةةةف بةةةةة لق/ا ف ه  ًةةةةة ف الطةةةةة ع/ ّاٙرةةةةة// الوةةةةة/ ف  ةةةةةٖ بٌ 

الطةة /ٕ الةةدٕ  ّلةةٔ اٛر٘ةة/ف عٌ ٗةة  كب٘ةة/ف   لةةٔ الةة/غن هوةة  ٗتطلةة  اٛهةة/ هةةي غةةب/، 
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  (ـه851هان املوصلي )تاآلخر املرأة يف شعر ابن الدَّ
 مقداد خليل قاسم اخلاتونيو  عجيل مد اهلل أمحد املتيوتي

 

001 
 

ت٘ي الٌعسةةة٘  ّامرتو ع٘ةةة ؛  لةةةن ٗسةةةتط  كةةةتن ّتزلةةةا ّهةةة  ٌٗةةةتذ عٌةةةَ هةةةي تةةةأزم  ةةةٖ الضةةة ل

ٍِّ، ّاةةةا  قةةةا  الب/ااةةة  ّا٘عتِةةة ، ّلةةةن تيةةةفِّ  صسةةةي الوةةة/ ف  ّ ت ةةةفِّ   ص اًةةةَ ّئرعةةة   ّرةةةا

 رو لِ  بتق با ب٘ي غْرت٘ي  ِ٘و  ًعٖ لتي٘٘  غْرت٘ي:

 اّٛلٔ: ه ٌْٗ  توخلت ب لض ى الب ئي الدٕ م ٗوكي ئرع ؤٍ. 

ّالخ ً٘ةةةة : صسةةةة٘  توخلةةةةت بضسةةةةي الوةةةة/ ف ّبِةةةة   ـل تِةةةة  التةةةةٖ ٗت ةةةةدر علةةةةٔ  

الب/اةةة  تي٘بِةةةة ، ٌّٗتقةةةا ب ةةةةا  ى رسةةةن هطةةةةِا الن عٌةةة  الوتضةةةة/ع ئلةةةٔ سةةةة/د هض سةةةةٌِ  

 ّمس٘و  عًِْ٘  ًّن/اتِ .

/ اٙر//الوةةةةة/ ف ب ِةةةةةا  سةةةةة بق دكاِّ ّ هةةةةة   ةةةةةٖ )الب٘ةةةةةت ال/ابةةةةة  ؛  ضةةةةة ّ   ى ٗ ةةةةة

أًِةةة  لةةةي تٌسةةةٔ ّدٍا ّع٘ةةةْى القةةةْم ً ئوةةة  هقطةةةْع بٌِ٘وةةة  ب سةةةت/ر ع ضةةة /ٕ للةةة هي ب

ُ ر ةةة ، ّٗضؿةةةِ  ضةةة /ٗ   علةةةٔ  ى تضةةة    علةةةٔ ال ِةةةْد، ّالوْاح٘ةةةق ّٗةةةدك/ُ  بةةة ل ِْد 

 التٖ ر لِ  ّدائ  ّ ه ً   ٗز   ى ت/د، ّصقْ  ٗز   ى تضع  ّت طٔ.

ةةة ع/ ابةةةي الةةةاُ  ى الوْغةةةلٖ رؤٗةةة  ضةةة /ٗ   ب ٌ غةةة/ تةةةإـ/ دائةةة/ف  ّبٌةةةٔ الط 

هْؾةةةْع٘  هت ةةةادف تبةةة٘ي  صْالِةةة ، ّـب٘ ةةة  لضنةةة   ّداعِةةة ؛ ئذ اٙرةةة// الوةةة/ ف بةةةأـ/ 

ٗقْ 
(80 

 ثحش الكبمل(: )

ْٕل ألَوهٍاااام -1 ااااَحّ أْن َْٔغاااازَح  ْ  أَمااااشَا ال

 

لعاااااآ  ُْ ٌم ال ر ااااااذ َسح  قَاااااابلُا لَشاااااامظح خ 

 
لهااااااخ   -2 ّا ُّحاااااآ كح ٍ م د جاااااا  رَحماااااآ قحجاااااابث 

 

ااااااامح  
م  ُّااااااآ ث ْشق   ٍ  َرااااااازَد  عاااااااىٍم أْعااااااا

 
ْٕلاااااااخح  -3 ااااااابق اااااااْل للجَخح عا اااااااْف رَُس   ثبلغ 

 

عٓ  لَااااام رَزاااااُس  ََ اااااف اْعااااازَجَحذح َدمااااآ  ْٕ  َك

 
اااب -4 ٍَ ٍح ْج ََ ْغاااهح الهزااآ ُّحااآ  ٔعَاااخح الح  ثَذح ََ 

 

ْجااااااااااااذح ح   ىَبَٔااااااااااااْخ للم  جااااااااااااُيح عح  ُ َن ال  َ  د 

 
ل ٍااااااب -5 ِ َٔ حح َُ  ثَْٕاااااابَ  ٔ ااااااْذوٍٕب الىهاااااا

 

ااااامح   ُْ ح ب ُّحااااآ القَْلاااااتح أْكاااااشَف َم ٍَ ااااا  إْعشا  

 
ااااااب  -6 ااااااك َدائما ااااااش  ثحَشْثعح ْعزَمح  َمااااااب ثَاااااابغ  م 

 

ااااااااااشح رَمز اااااااااامح   ْٕ ٔبَسرَااااااااااً  ثحغ  َْٔقْاااااااااآ صح

 
اااتْ  -7 ْكغح صااال  م  ٌَجاااشدح إْر الزُه  َكااام قَاااْذ 

 

َسحا َعلاااااااّ أَْن رَْىيَعااااااآ  َ اااااااشْسدح قَااااااابدح ََ 

 
ٗسةةةتاعٖ الطةةة ع/ ذاكةةة/ف الوتلقةةةٖ بوطةةةِا ضةةة /ٕ ٗػةةةْر  ٘ةةةَ اٙرةةة// الوةةة/ ف 

ئضةةة/ااتِ ؛  ٌْرُةةة  ٗطةةةبَ ًةةةْر الؿةةةضٔ لطةةةاف رو لِةةة  الن عٌةةة  التةةةٖ تطةةةبَ الطةةةوس  ةةةٖ 

ّ اِةةةة/ هب ليةةةة   ةةةةٖ تػةةةةْٗ/ هةةةةاٗ    الٌةةةة ا/ٗي،ّبِ ئِةةةة  الوطةةةة/ ، ّتأح٘/ُةةةة   ةةةةٖ 

ةةةار هةةة  هضعةةةا  هةةةي الٌسةةة   الوةةة/تضال  ٗضوةةةٖ ابةةة بِي،  صسةةةٌِ ؛  ِةةةٖ ك لطةةةوس  ةةةٖ ال ِّ

 ّكللِةةةي  ةةةٖ ا ةةةٌِي لو ةةة ى  ع٘ةةةٌِي التةةةٖ ضةةةبِِ  ب لنبٔ/السةةةْ٘ ، ّت/هةةةٖ  ع٘ةةةٌِي

، ّر ةةا الٌنةة/ا  هةةي لتةةٖ تةة/السةةِ م ا د عةةٌِي الٌةة ا/ٗي بتقل٘ةةا ضةة /ٕ ت/احةةٖ ص ؾةة/ 

 تضت الب/اا  بأع٘ي ح اب  تطبَ السِ م.

ّتوكةةةةي هةةةةي تزسةةةة٘ا غةةةةْرف الوةةةة/ ف بوطةةةةِا صسةةةةٖ هضققاةةةة  ر٘ةةةة ما رػةةةةبا ، 
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ةةة  ب لػةةةْر ّاٛص سةةة٘س، ّالوطةةة ُا الضق٘ق٘ةةة ، ّالوت ٘لةةة   ا هع وا ّ سةةةلْبا  ضةةة /ٗ   هةةةإح/ا

التةةةٖ تزتةةةدج الوتلقةةةٖ؛ ل٘طةةة ركَ امًع ةةة   بػةةةْر تزلاةةةٖ ّع٘ةةةَ ّئدراكةةةَ، ّاةةةا  بةةةآ 

ا عةةةي ئصس سةةةَ بػةةةْرف تطةةةبِ٘٘  تةةةإـ/  هِةةة رف   ئقةةة   ةةةٖ ّغةةةف اٙرةةة// الوةةة/ ف ه بةةة/ا

 ه  ع ٗي هي بِ   لضن  الع/ا . 

ّ هةةةة   ةةةةٖ )الب٘ةةةةت الخ لةةةةج   ٘ةةةةأتٖ   ةةةةا اٛهةةةة/ )اةةةةا  للب ٘لةةةة ؛ ٛى الوةةةة/ ف 

دُةةة ؛ ل٘ ةةة ًٖ اٛلةةةن   ْ هوتٌ ةةة  م تةةة/د السةةةالم كٌ ٗةةة  عةةةي اٝعةةة/اؼ، ّغةةة ْب  النعةةة/ ب

ّالضةةة ى ّالض/هةةة ى، ّاةةةا اسةةةتب صت دهةةةَ  لةةةن تعةةة ر  ر٘ لةةةَ، ّلةةةن تأرةةةدُ  الطةةةعق ، ّلةةةن 

 ْغا.السالم ّالكالم ّالالتض ّر ّتضولِ  الوْدف علٔ 

غةةةف رو لِةةة  ّصسةةةٌِ ؛  ِةةةٖ )باٗ ةةة  الضسةةةي  هت/ ةةة  رلةةةت حةةةن اًتقةةةا الةةةٔ ّ

الْرةةةةٍْ هةةةةي صسةةةةٌِ   ّ  ى تضوةةةةا غةةةةع تِ  )دّى الْرةةةةٍْ ؛   طةةةةك  ضةةةةااف الْرةةةةا ّ لةةةةن 

العةةةة/ا ، ّ ةةةة/ـ الػةةةةب ب  ّالطةةةةْ ، ل٘و٘ةةةةا ًضةةةةٍْ القلةةةةْج، ّٗػةةةة/  ئل٘ةةةةَ الْرةةةةٍْ 
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ّتأسةةة/ٍ، ّتضةةةا  ، ّّغةةةعِ  بزوةةة   اللةةةْى ًّؿةةة رتَ )ب٘ؿةةة    تقتةةة/ج هةةةي القلةةة 

 ةةةٖ سةةةْٗاائَ بػةةةاُ  ُّز/اًِةةة ، ّكلوةةة  تبت ةةةا تقتةةة/ج هةةةي الةةةٌعس ّالْرةةةااى، ّٗسةةة/د 

ص رتةةةَ الٌعسةةة٘  لٚرةةة// الوةةة/ ف التةةةٖ ُز/تةةةَ ّ ع/ؾةةةت عٌةةةَ؛ اٛهةةة/ الةةةدٕ ر لِةةة   ةةةٖ 

هْؾةةةة  التكةةةة/ٗن باملةةةة  اسةةةةن التعؿةةةة٘ا ) كةةةة/م ؛ ّبةةةةدل   تنِةةةة/ الطةةةةضٌ  ال  ـع٘ةةةة  

ال ةة ـعٖ ّاٛلةةن ّالطةةكْٓ، ّكةةا هةة  ٗ ةةتلذ  ةةٖ  القْٗةة ، ّالت ب٘ةة/ عةةي ه ةة ًٖ الض/هةة ى

الةةةةٌعس.....هي هةةةة/ارف الضةةةة  ّاْتةةةةَ تةةةةأح٘/ٍ  ةةةةٖ ًعْسةةةةِن، ّاسةةةةت٘ال  ال  ـعةةةة  علةةةةٔ 

الةةةةْبِن  
(82 

؛  ةةةة ٙر// الوةةةة/ ف هةةةةي غةةةةع تِ  الِزةةةة/، ّالب ةةةةا لةةةةن تةةةة/   بةةةةَ هْاعاةةةة  

ِا  ًعسةةَ بةة لو تو/ الةةدٕ لةةن ٗتوتةة  ب ةةا  غةةْرف الو توةة/ لبٌةة   غةةْرف هٌِةة  ه  ً تةةَ هطةةب

اؿةةة   الٌسةةة  ٗلِةةةذ بةةةدك/ُ ، ّاةةةا سةةةلبتَ هت ةةة  السةةةكٌ٘ ،  ّاةةةا ّغةةةعْا بةةة ٙمم الٌعسةةة٘  

الٌ ضةةةح  عةةةي ص/هةةة ًِن، هةةةي ً٘ةةةا الوتةةة  الضسةةة٘  الو/تبطةةة  ب لوض سةةةي الضسةةة٘  للوةةة/ ف 
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بةةةةادرع روةةةة   اٙرةةةة// الوةةةة/ ف  ةةةةٖ الوٌنةةةةْر الضسةةةةٖ، ّذّاةةةةَ الطةةةة /ٕ ًّسةةةةقَ  

ةةة  لةةةَ هسةةةت ةةة  سةةةلْع الِزةةة/ ه  رؾا ْص٘ا  ر٘ لةةةَ هةةةي )الو توةةة/ لب٘ةةةت امرتوةةة عٖ ع رؾا

 هللا الض/ام .

ّتةةة داد الوةةة/ ف باع/اؾةةةِ  ّتوٌ ِةةة  ا/باةةة ، ُّوةةة  سةةةلْك ى عةةةااا هةةةي هقةةة ٗ٘س 

الزوةةة   ّالز ذب٘ةةة  عٌةةةا الطةةة ع/ علةةةٔ الةةة/غن هةةةي القط٘ ةةة  ّالِزةةة/؛ ئم   ًةةةَ غةةةْرُ  

بب/اعةةة ؛   ٛب٘ةةة   هةةة/آف لض٘ةةة ف الطةةة ع/  ةةةٖ ّاا ةةةَ؛ ئذ  ضةةةيلت الي/بةةة  ّع٘ةةةَ، ّٗ ةةة ًٖ 

لض/هةةة ى، ّالب ةةةا ّسةةةْ  الضةةة  ؛    لةةةدا  الطةةة ع/ف ٌُةةة  كأًِةةة   ةةةٖ ص لةةة  لةةةْم ّعتةةة ج ا

تزةةةة ٍ الوضبةةةةْج الةةةةدٕ لةةةةن ٗضةةةة/ع سةةةة كٌا   ةةةةال  اِةةةة/ لِةةةة  صباةةةة ، ّم ّداا  ِةةةةٖ ت ةةةة٘ص 

غةة/اعِ  ّصةةاُ   ِةةدا الضةة ، ُّةةدا امضةةت٘   ٌٗقػةةَ ـةة/  آرةة/ ل٘كتوةةا، ّلكةةي ُةةدا 
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ٍ ، دار الضاٗج، القة ُ/ف،)د. ـ ، 276الط / ّالط /ا ،  بْ ر عباهللا بي هسلن بي ات٘ب  الاًْ٘رٕ ) 

1423 :ٍ1/76. 
(82  

الي   ال درٕ صتٔ ًِ ٗة  ال ػة/ امهةْٕ  غةْلَ ّبْاعخةَ ّبٌ٘تةَ العٌ٘ة ، كة/ٗن ا سةن رة ب/ ال/ب٘ ةٖ، 

ى، كل٘ة  الت/ب٘ة ، ر ه ة  البػة/ف، رس ل  ه رست٘/)غ٘/ هٌطْرف ، ئض/ا  د. رب ر عةْدف بةار ضةضو 

 .21م: 1433ٍ-2012
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، 1الي   ال درٕ صق٘قة  اة ُ/ف، ّرػة ئع العةي، د. غةالس ع٘ةا، الٌ ضة/ هكتبة  اٙداج، القة ُ/ف، ـ

 63م: 1993 -1414ٍ



  (ـه851هان املوصلي )تاآلخر املرأة يف شعر ابن الدَّ
 مقداد خليل قاسم اخلاتونيو  عجيل مد اهلل أمحد املتيوتي
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  هةةةاف امًتنةةة ر  الطةةة/  الخةةة ًٖ م ّرةةةْد لةةةَ، ّلةةةن ٗةةةأ ِّ بةةة ل/غن هةةةي ـةةةْ
(84 

، ّهخةةةا 

 ذل  الي/ب  علٔ الضق٘ق  ّالتقل٘ا الط /ٕ  ٖ الوت ٘ا.

ّ هةةة   ةةةٖ )الب٘ةةةت اٛر٘ةةة/   قةةةا رةةة    )كةةةن ال ب/ٗةةة   هةةة  التؿةةة د بةةة٘ي لعنتةةةٖ 

ًعةةة   ل/سةةةن ه  ً تةةةَ هةةة  اٙر//الوةةة/ ف التةةةٖ ٗتطةةةْ  ئلةةةٔ  -ّغةةة    ّ)ؾةةة/ر -)ُزةةة/

وتٌ اؿةةة   التةةةٖ ٗ ٘طةةةِ ؛  ِةةةْ ّغةةة لِ ، ّكأًةةةَ بةةةاٗ/اد الوتؿةةة دا  ٗ بةةة/ عةةةي رولةةة  ال

 ةةةٖ ُزةةة/ دائةةةن ٗةةة/ّم الْغةةةا، ّالْغةةةا  ٘ةةةَ ؾةةة/ر ٗ/تزةةةٖ هٌةةةَ الٌعةةة  بليةةة  ضةةة /ٗ   

ا ب مرتضةةةة  ، ّئبةةةة/از الوض سةةةةي حةةةةن الب ةةةةا  ، ّتالزهِةةةة  الض/كةةةة  بةةةةا ا ٗت ِةةةةاُ  الضةةةةسا

بةةة لْد ّالْغةةةا. ّالسةةةالم، ّتأك٘ةةةا الِزةةة/ ّالؿةةة/ هةةة  القةةةارف علةةةٔ الٌعةةة ، ّالْغةةةا 

 ّ ه ى  تض كٖ ض ْرٍ.  صْا  ّتع غ٘ا ّرغب  

ّت تلزةةةةةَ الضسةةةةة/ا  بةةةةةدك/ اٙرةةةةة// الوةةةةة/ ف التةةةةةٖ لةةةةةن تيةةةةة  عةةةةةي ر٘ لةةةةةَ، 

ةةةة  ّتةةةةأهالا  ةةةةٖ الن ةةةةي عةةةةي ارتض لِةةةة  هةةةة  ال عٌ٘ي؛ ئذ نةةةة ّص ؾةةةة/ف  ةةةةٖ ّع٘ةةةةَ ئدراكا

ٗقْ 
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 ثحش الكبمل(:)
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ة    ااااااْحتح َدْمعاااااآ أوهٍااااااَه غااااااُاسح  ُّاااااآ ع 
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ا ت لقةةةَ  ةةة ع/ ابةةةي الةةةاُ  ى الوْغةةةلٖ ارتضةةة   اٙرةةة// الوةةة/ ف هنِةةة/ا ٗػةةةْر الط 

ةةة  ضةة /ٗ   للي/بةة   ةةةٖ ّاا ةةَ، ّتأك٘ةةااا علةةةٔ  بِةة  هسةةت والا )علةةن ، ُّةةةْ   ةةا ٗقةة٘ي ئدراكا

صتو٘ةةةةة  العةةةةة/ا ، ّاةةةةةا ضةةةةةبَ )الضوةةةةةْ   الن ةةةةةي الو/تضةةةةةا ب لطةةةةةوْ   ةةةةةٖ ضةةةةة/ّاِ  

َِّ  ب لسةةةةةض ج  ةةةةةٖ هب ليةةةةة  ضةةةةة /ٗ    تإضةةةةة/ ّؾةةةةة ا  ارتو ع٘اةةةةة  ّغ/ّبِةةةةة ، ّ)دهْعةةةةة

هؿةةةط/با ؛  ِةةةْ علةةةٔ ٗقةةة٘ي بةةةأى ا ةةةي الوةةة/ ف سةةة٘/تضا عةةةي دٗةةة رٍ ّٗيةةة/ج ك لطةةةوس، 

ُّةةدٍ غةةْرف صسةة٘  ذا  روةة    ٌةةٖ هةةتقي هاعوةة  ب لتؿةة د  سةةلْبا  ضةة /ٗا   ةةٖ لعنتةةٖ 

ٗقنةةةة  ؛ ئذ لةةةةن تيةةةة  عةةةةي ر٘ لةةةةَ، ّعلةةةةٔ الةةةة/غن هةةةةي  ى -غةةةة/ّج ، ّ)ًةةةةْم -)ـل ةةةةت

كةةةةااى اسةةةةتضْاذ اٙرةةةة/ الوةةةة/ ف   ًِوةةةة  غةةةةْرت ى تإهتق بلتةةةة ى، ئم  اللعنتةةةة٘ي هتؿةةةة دت ى 

 علٔ  البَ، ّ ك/ٍ ّلن ٗسلِ    بااا؛ ٛى ّراُ  ب     ٖ ًعسَ هتيليا  ٖ ك٘ ًَ.

ّ هةةةةة   ةةةةةٖ عز )الب٘ةةةةةت الخةةةةة ًٖ   قةةةةةا ؾةةةةةوي الوخةةةةةا  هةةةةة  ال ةةةةةْاـٖ سةةةةةِن 
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ة /ٗ   دراسة   ةٖ اػة ئا ه تة رف هةي  رو ل٘  الو/اّغ  التْا٘ف الؿو ئ/ٕ لًٜ  ّاٙر/ عب/ اللي  الطاِّ

 .204ى هسقف البٖ لسو٘  هضٌص )بضج هٌطْر :دْٗا
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غةةةة ئ  
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الةةةةدٕ ٗؿةةةة/ج لوةةةةي ٗػةةةة٘  سةةةةِوَ، ّلةةةةن ٗكةةةةي هت وةةةةااا  ةةةةٖ اٝغةةةة ب ،  

ّهةةةإدٓ ذلةةة  اٛر  ّالسةةةِ/ ّاٛلةةةن ّئى لةةةن ٗكةةةي عوةةةااا، ُّةةةٖ م تعةةة ر  ر٘ لةةةَ  ةةةٖ 

ًْهةةةَ  ّ  ةةةٖ ٗقنتةةةَ  ةةةٖ صل ةةةَ ّت/ص لةةةَ؛ ئذ  سةةة٘ط/ عل٘ةةةَ ر٘ةةة   هضبْبتةةةَ سةةة٘ط/ف م 

ةةة ،  ةةةال ٗزةةةا  ه هةةةَ ئم  الطةةة / ٗةةةٌعس  ٘ةةة ةةة   ّ  ك كا َ هةةةا  غةةةارٍ؛ ٗولةةة  ه ِةةة  رالغا

ل٘ عةةةف عةةةي ًعسةةةَ ب ةةةؽ هةةة  تٌةةةْ  بةةةَ هةةةي الض/هةةة ى ال٘ةةة ئس الةةةدٕ ٗ  ً٘ةةةَ، ّال ٘ةةة   

الةةْاُن الةةدٕ ٗ ةة٘ص  ٘ةةَ، ّاٛهةةا الضةة لن الةةدٕ ٗ ةة٘ص لةةَ، ّاٛصةة اى السةةْد التةةٖ تسةةتبا 

بةةةَ، ّالضٌةةة٘ي الزةةة ر  الةةةدٕ ٗوةةةٜ عل٘ةةةَ  ررةةة   ًعسةةةَ  
(88 

؛  ٘توٌةةةٔ  ى ٗكةةةْى لقةةة ؤٍ 

  ٖ ال ٘  . ب ٙر//الو/ ف صق٘ق٘  ، ّل٘س

ةةةة /ٗ    ةةةةٖ غةةةةار )الب٘ةةةةت الخ لةةةةج : )سةةةة٘ ى ًةةةةْهٖ  ةةةةٖ   ّتةةةةأتٖ الوسةةةة ّاف الطاِّ

َِّ بةةةة لو/ ف بةةةة ٛصْا  رو٘ ِةةةة ، ّ ى   ا عةةةةي ت لقةةةة ًةةةة ر ُةةةةْاٍ م  ُةةةةْاع ّٗقنتةةةةٖ  ت ب٘ةةةة/ا

تٌطعةةال م  ةةةٖ الضق٘قةةة  ّم  ةةةٖ ال ٘ةة  ، ُّةةةْ عةةة لن بضتو٘ةةة  العةة/ا  هتةةةْدداا ئلِ٘ةةة  هتق/باةةة  

/تةةةَ ّّع٘ةةَ ) ةةةٖ الضةةة لت٘ي ، ّٗ/اُةة   ه هةةةَ، ّئى غةةة ج هٌةةَ، ّلْعتةةةَ لةةةن تيةة  عةةةي ذاك

؛  ٛى الط٘عةةة٘ي اللةةةدٗي ُوةةة  ّهةةة  ٗتوخةةةا  ا  ةةةٖ ال ٘ةةة   لةةة٘الا ض ػةةةِ  عٌةةةَ ٗكةةةْى ص ؾةةة/ا

 ةةةٖ الٌةةةْم ّٗت ٘ةةةا، م ْٗغةةةع ى بةةة لِزْد، ّئًوةةة  عب ةةة/ بةةة لط٘ف عةةةي غةةة ص  الط٘ةةةف؛ 

ةة خةةا لِةة  هةة  ي ٗتوخةةا لةةَ  ّ هٌةةَ الط٘ةةف...ئى الٌعةةْ  ُةةٖ التةةٖ تزتوةة  ّتلتقةةٖ، ّٗتوّعوا

تتوخلةةَ  ةةٖ ٗقنةة   ّ ًةةْم 
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 ةةٖ الةةٌ ع غ٘ةة ج للوةة/ ف  ةةٖ الْااةة  هةة  صؿةةْر  ةةٖ ذُةةي  

، هتوٌ ةةة ، ّلةةةْ  الطةةة ع/، ّّع٘ةةةَ  ةةةٖ  صْالةةةَ ُّ٘ تةةةَ رو٘ اةةة ، ُّةةةٖ م ت/رةةةْ ّغةةة ما

سةةةةةوضت ب لْغةةةةة   ل  ةةةةةا  السةةةةةْ٘  الػةةةةة ره  الق ـ ةةةةة ، ّ  اةةةةةت ر/اصِةةةةة  رةةةةة/اس 

اْاؾةةة   ُّةةةٖ  -ّاتِةةة  : )غةةْارمالسةةْ٘ ، ّاةةةا  كخةة/ هةةةي تْا٘ةةةف  لعةة ا الضةةة/ج ّ د

، ّ ررةةةش اى ٗكةةةْى السةةةب   هةةةي لةةةْازم عػةةة/ٍ اٛٗةةةْبٖ؛   ةةة لي   الضق٘قٖ...كةةة ى الةةة٘الا

تلةةة  القلةةة  اسةةةتو/ار الضةةة/ج التةةةٖ ر لةةةت  بٌةةة   اٛهةةة ...  ةةةٖ تأُةةة  هسةةةتو/ ّاسةةةت ااد 

ا عو٘قاةة  ٗزةةْد  تةة م لةةارئِ ، هوةة  ٗعسةةش الوزةة   ك  ٘اةة   هةة م الوةة/ ؛ ٛى ٗعكةة/ بداتةةَ تعك٘ةة/ا

 / ٗ بةةةة/ عةةةةي صبةةةَ الػةةةة د   بطةةة
(90 

الةةةةدٕ  ٘ةةةةَ غةةةا  ال  ـعةةةة ، ّراةةةة  اٝصسةةةة  ،  

ّك ًةةةةةت  دّا  الضةةةةة/ج تضؿةةةةة/  ةةةةةٖ صةةةةة ل٘ي ّهةةةةةْاع٘ي اّٛ : هةةةةة  اٙرةةةةة// الوةةةةة/ ف،  

ّالخةةة ًٖ: هةةة  اٙرةةة// الوضةةة رج الووةةةاّس، ّ ةةةٖ الػةةةْرت٘ي تبةةةاّ هخةةةا ُةةةدٍ اٛدّا  

ا  ٖ اّٛلٔ، ّصق٘ق   ٖ الخ ً٘ .  الض/ب٘    عل ، هز زا

الطةةةةة ع/ هطةةةةة ُا تْدٗةةةةة  اٙرةةةةة// الوةةةةة/ ف بأب٘ةةةةة    ِ٘ةةةةة  ال/اةةةةة ،  ّٗػةةةةةْر

ّالطةةةزْى هْاعاةةةة  الضةةةةْار  ةةةٖ ّغةةةةف هطةةةة ع/ٍ الػةةة دا ، ّضةةةةْاَ الطةةةةاٗا ّدهْعةةةةَ 

                                                           
(87  

ٍ ، تضق٘ةق عباالوز٘ةا اطة هص، 224امهخ  ،  بْ ع ب٘ا الق سن بي سالام بي عباهللا الِة/ّٕ البيةاادٕ ) 

 .312م: 1980-1400ٍ، 1ـ دار الوأهْى للت/اث، دهطق ، سْرٗ ،
(88  

 الضةةةة  الوخةةةة لٖ عٌةةةةا ال ةةةة/ج، د. ْٗسةةةةف رل٘ةةةةف، دار ابةةةة   للطب عةةةة  ّالٌطةةةة/ ّالتْزٗةةةة ، القةةةة ُ/ف

 .59،)د.ـ ،)د.  :
(89  

ٍ ، تضق٘ةةق ر سةة٘ا 436ـ٘ةةف ال ٘ةة   علةةٖ بةةي الضسةة٘ي بةةي هْسةةٔ الولقةة  ب لطةة/ٗف الو/تؿةةٔ )  

-ٍ 1374، 1ّ ّمدٍ بوػةة/،  القةة ُ/ف، ـك٘الًةةٖ، ضةة/ك  هكتبةة  ّهطب ةة  هػةةطعٔ البةة بٖ الضلبةةٖ 

 .38م : 1955
(90  

، 1البطةةا  ةةٖ ضةة / الضةة/ّج الػةةل٘ب٘  ،  . د. ع غةةن عبةةا دّاس، دار الع/اُ٘ةةإ، ال ةة/ا ، بيةةااد، ـ

 .169م: 2010
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الي ار؛ ئذ ٗقْ 
(91 

 ثحش الُُٔل(: )

َلٍّ-1 ََ
(92)

دٔم لم رَش مَه   مه الزُه

ذاا ْىجح ذاا مىم  ْىجح  م 

 

شاااابفح   ْٕهح م  ٍٔب علااااّ ثاااا  مااااه الااااذهممح ٔ ْعااااذح

 
 َُّقبلَااااْذ  َقااااذ أْجااااشْد َعااااُاثحَ  َعْجااااشح-2

 

اااااْ لحمٓ   أُّااااآ كااااال  ٔاااااُف  أواااااَذ ثبلج ْعاااااذح م 

 
ىاااااااب َكجحااااااشحا -3 ْٕ ث ََ ا   أَرْجماااااام  لاااااآ َُّْقااااااشا

 

ٕياااااااخ  َمااااااا َثمح    لاااااااَك هللا  ماااااااب ر  ىٕاااااااك خح

 
وااااااب-4  َُّقْلااااااذ  لٍااااااب  ٌاااااازا ُّحااااااشا   َٔشد 

 

 ٓ ٔىب علااااّ الااااذ ٌش َُّاااابْعلَمح  َجمٕعاااااب َٔ ْعااااذح

 
ٕاااااااااابةَ -5 ْ العح أعااااااااااذ ح

 (93)
َالمااااااااااشاثََط  

 َاْخُجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااآ

 

 ٓ ف  َاسقجااااآ وْجاااااْ مْقاااااَذمح ُْ  كشٔماااااخَ قااااا

 
ّ هةةةة  )الب٘ةةةةت الخ لةةةةج   بةةةةا  ب مسةةةةتعِ م ) تزوةةةة   هض ّلةةةة ا حٌةةةةٖ الطةةةة ع/ عةةةةي 

الٌعسةةةةٖ،  ال/ص٘ةةةةا؛ ًٛةةةةَ روةةةة  لِةةةة  العقةةةة/ ّالكبةةةة/ ّالي٘ةةةة ج، ُّةةةةْ تْؾةةةة٘ش  لْاا ةةةةَ

ا الػ/اع الوتع ان الق ئن ه  الْاا  ّ َ٘.   ّامرتو عٖ ّ  اتَ هػْرا
ّٗبةةةةاّ الوطةةةةِا الطةةةة /ٕ هسةةةةتوااا هةةةةي ّااةةةة  التز/بةةةة ؛ ئذ ئًةةةةَ ٗضةةةة ّر آرةةةة/ 

صق٘ق٘ ةةة ، ّٗإضةةة/ ذلةةة  اسةةةتٌ داا ئلةةةٔ هي درتةةةَ للوْغةةةا، ّعْدتةةةَ ئلِ٘ةةة  بطةةةكا هتكةةة/ر؛ 

هْؾةةْع٘  تزسةةا ّع٘ةةَ لداتةةَ، اٛهةة/ الةةدٕ ر لةةَ  ةةٖ صةةْار دائةةن هةة  الوةة/ ف ب ٌ غةة/ 

ّضةةةةت   ذٌُةةةةَ ّاًطةةةةي    كةةةة/ٍ بوكةةةة ً٘ي ُوةةةة  الوْغةةةةا، ّالطةةةة م  عةةةةٖ اّٛ  : اُٛةةةةا 

ّاٛغةةةض ج، ّ ةةةٖ الخةةة ًٖ: الووةةةاّس ّال طةةة  ، ّتضقةةةق ّرةةةْد الةةةدا ، ّٗستطةةةف ذلةةة  

 هي اْلَ: )ّارابٖ ًزش هقاهٖ  غْرف  ِ٘  هْاس ف للٌعس ّاٙر/ الو/ ف.

ةةة /ٗ    ةةةةٖ  تػةةةْٗ/ ص ًةةةةَ، ّ ضةةةْااَ الض ٌٗةةةة  التةةةةٖ  راد ّتنِةةة/ هُْبتةةةةَ الطاِّ

 ى ٌٗقلِ  لٚر// الو/ ف بتػْٗ/ الن عٌ٘ي؛ لتزس٘ا ه  ٗو/ بَ؛ ئذ ٗقْ 
(94 

 : 

قاااإم  معاااااز ة  -1 ٓ الم  ْغااااامح  َُّٕااااب َعججاااااب جح

 

   ْ ااااابعىٕه قَاااااشٔ قْلجااااآ الهااااازْ ُّااااآ ال ه ََ 

 
ٔااااشح   -2 ُ   َغضح  َٔقاااال  أْصااااُجبسْ َالااااذ م 

 

داَد   ُح ْغااااااامٓ َالااااااا َْٔغاااااااقم جح ََ  ْ  َصاااااااحٕ

 
ااااٍم د َوَاااااً   -3 ألزااااز  َكااااشه اللهحاااا ح َالغه ََ 

 

   ْ ااااٍمح ُّٕااااً َجااااشٔ  َمااااب الزاااازه َسْجااااَم الغه

 
َعغاااااااّ أْن رشٔحاااااااُا ماااااااه َغاااااااشاف   -4

لقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُا  ُْ  َُّز 

 

َْ رقزلااااااااااااُا َُّز شٔحااااااااااااُا  اااااااااااإَشك م  أ  أعح

 
اااّ -5 ااالُ  علاااّ أعا  ْ ْ  ال  َإحو ااآ لَمُاااُ

 

َا  ِ َق ااااش  ُا ِ َجاااا  َُّاااآ َكجحااااذْ الحااااشه
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 .129-128الاْٗاى: 
(92  

 .13/561ّلِٔ: ضاٗاف الض ى ّالز ع، ٌٗن/: لس ى ال /ج: 
(93  

عوة/ّ بةي بضة/ بةي هضبةْج الكٌة ًٖ   ٘ةَ الوسة ، ٌٗنة/: كتة ج الض٘ةْاى،ال ٘ ج: الْع   الةدٕ ْٗؾة  

:  2ُ( ،  دار الكت  ال لو٘ ، ب٘/ّ ، لبٌة ى، ـ255ب لْم ، الل٘خٖ،  بْ عخو ى، الطِ٘/ ب لز ص  )  

3/199. 
(94  

 .55الاْٗاى: 
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زاااااااَشو م  ٍَٔااااااإ    -6 عزٓ م  ُْ  عشاااااااب ا لَااااااا

 

ا   َ ااااجباح َصااااذ  ََْٔصااااذ   قْلجاااآ ُّحاااآ الص 

 
/ الطةةة ع/ عةةةي ضةةةْاَ، ّصٌٌ٘ةةةَ لٚرةةة// الوةةة/ ف هْاعاةةة  صةةة/  الٌةةةاا  )ٗةةة   عباةةة

لزةةةدج الوتلقةةةٖ بليةةة  ضةةة /ٗ   سةةة ردف ضةةة رصا   ًٌ٘ةةةَ، ّرةةةْاـ/ ص ًةةةَ ب  ـعةةة  ر٘ ضةةة ، 

 ةةةةٖ دّارلِةةةة  صسةةةة/ف ّ لةةةةن، ًّقةةةةا غةةةةْرف ، ّدهةةةةْع غةةةة ار ضةةةة ك٘ ، ًّعةةةةس هلت عةةةة  

ر٘ ل٘ةة   ِ٘ةة  داةة  الْغةةف  ةة()الزسن  هقةة٘ن  ةةٖ الةةاٗ ر، ّ)القلةة   راصةةا هةة  النةة عٌ٘ي، 

 قلبةةَ ضةة رد ه/تضةةا، ّ)اةة/ٗش  هةةي الؿةةٌٔ ّالت ةة ، ّلةةن ٗسةةتط  التولةةٖ ببِةة   الوةة/ ف 

ةةةة /ٗ   اٙرةةةة/، ّدائ/تةةةةَ الو / ٘ةةةة   ةةةةٖ  ب/ؤٗتِةةةة ، ّالضةةةةاٗج ه ِةةةة   ّت توةةةةا اًٛةةةة  الطاِّ

لت ب٘ةةةة/ عةةةةي  ؿةةةة ئِ ، ّتػةةةةْٗ/  صااحةةةةَ الو/تٌِةةةة  بطب٘ ةةةة  ال الاةةةة  الْاا ٘ةةةة  اًٙ٘ةةةة  ا

الق ئوةةة ، ّبْاعةةةج تكٌِْٗةةة  التةةةٖ تتةةةألف هةةةي ر ئ٘ةةة   تسةةةتقط  هةةةي هسةةة     هتب ٌٗةةة  

تضتع  بِ  الداك/ف  
(95 

ا ع لق   ٖ الدُي.  ، ّٗزادُ  الْعٖ، ّتبقٔ غْرا

ر الطةةةة ع/  صْالةةةةَ بقةةةة٘ن صسةةةة٘  ضةةةة ك٘ا ، ّهإكةةةةااا   ْ ،  ى اغةةةةطب رٍ ٗقةةةةاا ّغةةةة

ّدهْعةةةةةَ غ ٗةةةةة/ف، ّرسةةةةةوَ سةةةةةق٘ن، ّالةةةةةْداد غةةةةةض٘ش، ُّةةةةةٖ هزوْعةةةةة  هتؿةةةةة دا  

تػةةةْر صةةة لت٘ي ُوةةة  اّٛلةةةٔ: ص لةةة  الْغةةةا، ّالخ ً٘ةةة : ص لةةة  العةةة/ا  هةةة  تيلةةة  العةةة/ا ، 

  الػةةةب/ ّالةةةاهْع السةةةق م  ةةة(  ده ةةةَ كطةةةف سةةة/ٍ  لةةةن ٗ ةةةا ٌٗعةةة  ُّ٘وٌتةةةَ باملةةة  الاةةة

 ع/  ًك/اًةةةةةَ؛   لطةةةةةْ  الوتةةةةة/اكن  سةةةةة/ الةةةةة  الطةةةةة
(96 

، ُّةةةةةٖ هؿةةةةة ه٘ي ت/اح٘ةةةةة ، 

ّعٌ غةة/ تةةالزم دائةة/ف الوةة/ ف، ّاليةة   ّلةةن ٗةةٌ ن  ةةٖ ص٘ تةةَ سةةْا   كةة ى بٌنةة/ف السةةِ م 

)ال ٘ةةةةْى   م الٌنةةةة/ا  هةةةةي اٙر//الوةةةة/ ف  ةةةةٖ رص٘لِةةةة  ّا ٌِةةةة ؛  قةةةةا  بقتةةةةَ هزةةةة/ّس 

 القل  ٗ  ًٖ هي الضس/ف، ّاٛلن ّّـأف الع/ا .

سةةةٔ  صةةة/  التوٌةةةٖ للةةةدٕ م ّ هةةة   ةةةٖ )الب٘ةةةت ال/ابةةة    ْاةةةف الطةةة ع/ )ع 

ِا  ًعسةةةَ ب لوق تةةةا )اٛسةةة٘/   ةةةٖ الو /كةةة ،  ا ب ل/ا ةةةا الض/بةةةٖ هطةةةب ٗوكةةي صػةةةْلَ، هتةةةأح/ا

 ٘ضػةةا لةةَ ئهةةة  ئـةةال  اٛسةة/  ّ القتةةةا ّالخةة ًٖ ر٘ةةة ر ٗقتةة/ج هةةي الوةةةْ  الةة/ص٘ن  ةةةٖ 

 ٘ةةةةَ ب٘ةةةة ى لطةةةةاف الو  ًةةةة ف؛  قةةةة/ى عدابةةةةَ بةةةة ٙر/ الوةةةة/ ف،  -اٛدب٘ةةةة   الضاٗخةةةة  ا٘وةةةة  

ْا ه تطلةةةةةق سةةةةة/اصَ  ّ تقتلةةةةةَ لِةةةةةْ  ّٗتوٌةةةةٔ  ى  ر ؾةةةةة عَ ب لكٌ ٗةةةةة  ٗق سةةةةَ٘، حةةةةةن ٗػةةةةة

)هطةةةةْٕ الؿةةةةلْع  علةةةةٔ الض/هةةةة ى ّاٛسةةةةٔ، ّٗكطةةةةف عةةةةي هكٌةةةةْى ًعسةةةةَ، ّكبةةةةاٍ 

ٓ بٌةةة ر الِةةةْٓ؛  ِةةةدا الزسةةةن ٗزوةةة  )الضةةة  ّال ةةةداج ، ّالقلةةة  ِٗةةة٘ذ  ةةةٖ عطةةة  ا  الضةةة/ا

الْغةةةا  هتيٌ٘اةةة ، ّٗػةةةاس  ةةةٖ الػةةةب س بةةةدك/ُ  الةةةدٕ لةةةن ٗعةةة ر  ر٘ لةةةَ ّ كةةة/ٍ، ّكةةةأى  

 هاٗ   ص٘ ت٘   ب ا.  هٌ٘  ؾ ئ   تتز ّز اٙر// الو/ ف ئلٔ

ت/ٗضةةةةْا   -تقتلةةةةْا -ّلقةةةةا ّاةةةةف الطةةةة ع/ تق ًةةةة  السةةةةز   ةةةةٖ )تطلقةةةةْا

رةةةةْٓ  لتٌةةةة غن الزةةةة/  الوْسةةةة٘قٖ ّالوب ليةةةة   ةةةةٖ ّغةةةةف  –صةةةة/ٓ  -ّ) سةةةةٔ 

غةةةةب س  ٝب ًةةةة   ًةةةةَ ٗلِةةةةذ بةةةةدك/  –ص لةةةةَ، ّٗةةةةأتٖ التؿةةةة د  ةةةةٖ لعنتةةةةٖ )عطةةةة   

 دّى اًقط ع، ُّو  غْرت ى سو ٘ت ى  ّغلِو  ب ل هي: اٙر// الو/ ف هي

، ُّةةةْ زهةةةي تكخةةة/  ٘ةةةَ اللْعةةة ، ّتسةةةتط٘ا  ٘ةةةَ   / لةةة٘الا اّٛلةةةٔ : عطةةة  ا
                                                           

(95 
ة ،  .م. د. هقة675اٙر/  ٖ ض / ضوس الةاٗي الكةْ ٖ )  ااد رل٘ةا ا سةن ٍ ، اػة ئا رحة   بيةااد اًوْذرا

، القسةن 42، ع12ال  تًْٖ )بضج هٌطْر ، هزل  آداج الع/اُ٘إ، ر ه   تك/ٗةت، كل٘ة  اٙداج، هةذ

 .45م: 2020امّ ، 
(96 

 .37ٍ ،  ـ/ّص  دكتْراٍ )غ٘/ هٌطْرف : 627البٌ   العٌٖ للقػ٘اف  ٖ ض / ابي دًٌ٘٘/ الوْغلٖ ) 
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 اٛص اى.
ّالخ ً٘ةةة : الػةةةب س  زهةةةي  ٘ةةةَ ص/كةةة  هض لةةة  بةةة٘ي تةةة/ًن لْعةةة ، ّالةةة  غةةةاّس  

 ٗػ٘ش غْرت ى سو ٘ت ى )ت/ًن ّغاّس .

ا  ةةةٖ عالاةةة  الطةةة  ع/ بةةة ٙر// الوةةة/ ف هتةةةاارالا ّتةةةأتٖ الطةةةكْٓ سةةةلْكا  ص ؾةةة/ا

سةةة٘ا الةةةاهْع تضةةةت الزسةةةا، ّٗ   ٖؿةةةٌهةةة   لةةةن العةةة/ا  الةةةدٕ ٗسةةةل  ال قةةةا ات اًةةةَ، ّٗ  

ّـأف الي/ب  ّامرتض   هتوٌ٘ا  الْغ  ؛ ئذ ٗقْ 
(97 

 )ثحش الكبمل(: 

اااتح  -1  َماااب كااابن َ اااشه ح لَاااُ َغماااْضدح ثحبجح

 

اااااااْشدح ثنَصاااااااجمح   ََ َْ أ  عىاااااااذ الزياااااااش  ح أ

 
ََعااااْذرحىٓ إْن  -2 َحصاااابلحىبََ َد  ُْ ااااذدح َعاااا  ع 

 

ااااآ  عح  ٌٍٕااااابد ماااااب أثقاااااّ إلاااااّ أْن رَشجح

 
ْٔغاااااَش وَبئااااال   -3 ااااال رَْغاااااَمحٕه ثجَاااااْزغح أ ٌَ 

 

اااااازكٓ َْجااااااذْ إلٕااااااك َرَْغاااااامعٓ  ََ  أْن أ

 
َْ َااااااابٌذْ َجَغاااااااذْ رَاااااااَشْ أَثَاااااااش  -4 أ

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىّ ْه  ال

 

َذ أَْدمعااااآ  ٌح َْ ُّبعااااا لٓ إْن َااااائذح َاااااب  أ

 
ااااه الٍااااُِ -5 ااااْقم   ٔااااخ  مااااب أ جااااه  مح  ُّبلغ 

 

 َالاااااااذهمم  ثَٕ ىاااااااخ  علاااااااّ َماااااااب أَدهعااااااآ 

 
ْغاااااااااشفْ  -6 رٕقهىااااااااآ أو ااااااااآ ثحج حاااااااااك حم  ََ 

 

 ٓ ااائْذ ثااآ أْن رَْصاااىعح َح  ثااامه اصاااىعٓ ماااب 

 
ٗعةةة رال الطةةة ع/ الوتلقةةةٖ بػةةةْر ضةةة /ٗ   )صسةةة٘   لالرتضةةة   هع وةةة  ب الهةةة   

 ضةةة/  باغةةةب    -بض رةةة  –اتػةةة   غ٘ةةة/ لعن٘ةةة : )ليةةة  الزسةةةا  الوتوخلةةة  بةةة()غو   

اٙرةة// الوةة/ ف، ّابةةْ  ّغةةلَ بةةأى ت/سةةا لةةَ عالهةة   ّ ئضةة رف  ِ٘ةة   للاملةة  علةةٔ رؾةة 

ئاةةةة/ار ب ل/ؾةةةة ، ّتػةةةة/ٗش بةةةة لقبْ ؛  ةةةةأراد ًقةةةةا غةةةةا  ال ةةةة ـف، ّصةةةة/ارف الطةةةةْ  

ةةة   ةةةٖ ًعسةةةَ هةةةي هطةةة ع/ ئًسةةة ً٘ ؛ ٛى اٙر//الوةةة/ ف  ب ٝضةةة رف الةةةٔ ص لةةةَ ّاٝ ػةةة س عو 

عٌةةةةا التعةةةة/  ؛ ل٘سةةةةت هسةةةةتق/ف، ّئًوةةةة  ه/تضلةةةة ، ّ ةةةةٖ تٌقةةةةا    عةةةةَ هْاعاةةةة  اللعةةةة  )

ٝٗػةةة   رؤٗتةةةَ بليةةة  ضةةة /ٗ   تقةةةْم علةةةٔ السةةة/د الوب ضةةة/ للو ٌةةةٔ، ّب٘ةةة ى الوطةةة ع/، 

 ّرولةةةة  الو ةةةة ًٖ التةةةةٖ ٗ ةةةةْؼ  ِ٘ةةةة  ضةةةة /ا  التيةةةة   الو ٌةةةةْٕ تةةةةاّر صْلةةةةَ غةةةةا  

الضب٘ةةة ... ّ ًةةةَ ٗلقةةةٔ ال ٌةةة   كةةةا ال ٌةةة    ةةةٖ سةةةب٘ا ُةةةدا الضةةة ، ّهةةة  ذلةةة  ٗػةةةب/ ل ةةةاا 

اٛٗ م تٌ٘لَ هطلْبَ  
(98 

 ض /ٗ    ّ صق٘ق   ٖ الْاا .تقل٘ااا  

ا اٙرةةةة//   زةةةة   ب بةةةة را  ضةةةة /ٗ   ر لةةةة  اْٗاةةةة   ِ٘ةةةة  ّؾةةةةْس الو ةةةة ًٖ هةةةةدك/ا

 -الوةةةة/ ف بأًِةةةة  اط ةةةةت لةةةةَ ّعةةةةااا بةةةةأى صبةةةةا التْاغةةةةا، ّالوةةةةْدف بٌِ٘وةةةة  لةةةةي ٌٗقطةةةة  

هػةة/صا  بض ًةةَ، ّ لةةن ذاتةةَ هةةي الي/بةة  بتْا٘ةةف )ُِ٘ةة      ُةة   اٛسةةٔ اةةا ر/رةةةت 

تز/بتةةةَ؛  ةةةاى لةةةن تسةةةوش لةةةَ ب لطةةةكْٓ، ُّةةةٖ  ٗسةةة/  هةةةي  عو اةةةَ، ّ كةةةا  الضةةة ى  ةةةٖ

ً ئةةةةةا هٌِةةةةة ؛  لتٌنةةةةة/ ئلةةةةةٔ رسةةةةةوَ الؿةةةةة ٘ف الةةةةةدٕ  ؾةةةةةٌ ٍ العةةةةة/ا ، ّ ت بةةةةةَ اٛر ، 

ّؾةةة ف رسةةةوَ ّ رُقةةةَ الػةةةا  ّالِزةةة/اى ّآلوةةةَ الضٌةةة٘ي،  ٘لزةةةأ الطةةة ع/ ئلةةةٔ اٙرةةة// 

                                                           
(97  

 .28-27الاْٗاى: 
(98 

ٖ القةة/ى الخةة ًٖ الِزةة/ٕ، د. ر هػةطعٔ ُةةاارف، دار الو ةة ر ، القةة ُ/ف، اتز ُة   الطةة / ال /بةةٖ  ة 

 .503م: 1963)د.ـ ،
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ةةة   ا ضةةة /ٗ    ةةةٖ هطةةةِا ٗ توةةةا علةةةٔ الو  ٌٗةةة  الوسةةةت/ر    س سا الوةةة/ ف ل٘ض ّرُةةة  صةةةْارا

ب ل ٘ةةة را  الليْٗةةة  هةةةي  سةةة ل٘  ضةةة /ٗ   ت/سةةةن هالهةةةش  -ٖ ئاِةةة ر الق٘وةةة  اٝبااع٘ةةة   ةةة

اٙرةةةةة/، ّتإكةةةةةا صؿةةةةةْرٍ  ةةةةةٖ الةةةةةدُي، ّالق٘وةةةةة  الٌعسةةةةة٘  تةةةةةإدٕ ّا٘عةةةةة  ارتو ع٘ةةةةة  

تأح٘/ٗةةة 
(99 

بليةةة  ضةةة /ٗ   ت/سةةة ت  ِ٘ةةة  ه ةةة ًٖ ال تةةة ج، ّهؿةةة ه٘ي الطةةةكْٓ الػةةة دا   

السةةةقن هةةةي  -ضةةة ُا  ده ةةةٖ -ٌٔ حةةة/ الؿةةة -)ضةةة ُا  ده ةةةٖ  هةةةي الوةةة/ ف : ) ضةةةتكٖ ّرةةةإ

ر ه  ً تةةةَ هةةةي الطةةةْ  ّالةةة(  ع ـعةةة  ئًسةةة ً٘  تض/كِةةة   -الِةةةْٓ  ْ الةةةاه  البةةة٘ي ، ّغةةة

هطةةةة ع/ ر٘ ضةةةة  ًضةةةةْ اللقةةةة  ، ّالتْاغةةةةا ب ةةةةا الِزةةةة/ ّالقط٘ ةةةة ، ّالي/بةةةة  ّالةةةةْداع 

ةةةة   ا هكتْهةةة ، ّهطةةة ع/ هكبْتةةة  ّدهْعا ّامرتضةةة  ؛ ئذ ٗنِةةة/ الطةةةْ  ّالضٌةةة٘ي  سةةة/ارا

  هضبْس  ّذاك/ف هتػل 
(100 

 ، ب لْاا .

ةةةة  علةةةةٔ ٌُّةةةةَ ّؾةةةة عَ ّهةةةة  ٗةةةةاّر  ةةةةٖ رةةةة ـ/ٍ هةةةةي اُٙةةةة  ،   ّاةةةةا رك 

 ّاٛصةةةة اى بأسةةةةةلْج ـلبةةةةٖ؛   ل الاةةةةة  بةةةة٘ي اًٛةةةةة / الطةةةة ع/ ّاٙرةةةةة// الوةةةة/ ف ك ًةةةةةت
هؿةةةط/ب  عكسةةةت رؤٗتةةةَ ّئصس سةةةَ الو/ُةةةف، ّالضةةة ى هةةةي الِزةةة/ ّالعةةة/ا  

 ّالزسا الوؿٌٔ هستاما علٔ ذل  
علةةةٔ هةةةي  دعةةةٔ ّال٘وةةة٘ي علةةةٔ هةةةي  ًكةةة/   :  البٌ٘ةةة  بضةةةاٗج الٌبةةةٖ )

(101 
؛
 

لب٘ةةة ى 

ٍ، ّكطةةةعت ّرةةةاٍ ّغةةةب بتَ؛ لتػةةةا ه  ً تةةةَ  هضٌةةةَ ّ رزائةةةَ؛ ّاةةةا ب صةةةت دهْعةةةَ بسةةة/اِّ

ةة  تزسةةا  لةةن الةةٌعس، ّٗطلةة  هٌِةة   ى تػةةٌ  بةةَ ك٘عوةةة   ئلةةٔ اٙرةة// الوةة/ ف هْاعاةة   لع اا

ةةة  ضةةة /ٗ    ةةةٖ سةةة/د  صْالةةةَ -ّ -العةةة   -تطةةة   هلت هةةة  ال طةةةف ) ّ ، ّهْااعةةةَ حةةةن  رابطا

ما علةةةٔ الق٘وةةة  التااّل٘ةةة  لل طةةةف بأص/ ةةةَ الوتٌْعةةة   ةةةٖ الاملةةة  علةةةٔ  ِّ ْا هةةة  الوةةة/ ف، ه ةةة

 امرت٘ ر، ّالت  ا  ّالت/ارٖ  ٖ تضق٘ق امستز ب ، ّئـ/اج الدائق  الوستقبل٘ .

ّاًبخقةةةت ًػةةةْظ الطةةة ع/ هةةةي ّرااًةةةَ، ّ  ؾةةةت بةةةدك/ اٙرةةة// الوةةة/ ف التةةةٖ 

ةةةة  ضةةةة /ٗا  ّغ٘ بةةةة  ت   ّاا ٘ ةةةة ، ّلةةةةن تلتةةةة م ب ِةةةةاٍ؛  ٌ٘عزةةةة/ ب/ك ًاةةةة   ةةةة/ؼ عٌةةةةَ ئع/اؾا

ا ص لتَ الٌعس٘ ؛ ئذ ٗقْ  هػْرا
(102 

 ثحش الكبمل(:)

ااُِ-1 ٍْ ْجااذْ كاازا أَْف ٌكاازا ك اال  َمااْه َٔ ََ  أَ

 

اااازٕبقاب علااااّ الجَْلااااُِ  ََ ااااب َا ٔااااذ  َغشاما  َٔضح

 
اااااااُ    -2 َسعاااااااب هللا  َماااااااْه أْمغاااااااْذ َع 

ٍب  َصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىٕعح

 

ُْ  أْن ٔخياااّ َإْحغااابوٍب َدْعاااُِ   ثحىاااب َُّااا

 
َسأْد أنه ُّاااااااآ اقْعااااااااشا  رْقااااااااُِ  -3

لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذْ   ُّحم 

 

ااشَ ح  َالزهقااُِ   ااش ح مااب رَاا ْثّ الم   ْ ااْه ال  مح

 
ُثَااا   َجعلاااْذ ثاااً -4 اااْه م  كااام وَقَْاااْذ مح ََ 

 

 َاااإٍذاا علٍٕااااب عاااابلحَم الغااااشح  َالىهجااااُِ 

 
ٌَْجَشٌااااب -5 اااازا الٕااااُف أْعااااُأ  ٌَ  إحرا َُّااااكه 

 

اااااااه رَجى جٍاااااااب أْعاااااااُا   ثَىَزْاااااااً  ثٕاااااااُف  مح

 
                                                           

(99  
 .43: ٍ  اػ ئا رح   بيااد اًوْذرا  )بضج هٌطْر 675ٌٗن/: اٙر/  ٖ ض / ضوس الاٗي الكْ ٖ )  

(100  
 .39ٍ ،  ـ/ّص  دكتْراٍ )غ٘/ هٌطْرٍ : 627الوْغلٖ )  البٌ   العٌٖ للقػ٘اف  ٖ ض / ابي دًٌ٘٘/

(101  
سٌي الاار اطٌٖ،  بْ الضسي علٖ بي اصوا بي هِإ بي هس ْد بةي الٌ وة ى بةي دٌٗة ر البيةاادٕ الةاار 

، 1ٍ ، تضق٘ةق: صسةي عبةاالوٌ ن ضةلبٖ ّآرة/ّى، هإسسة  ال/سة ل ، ب٘ة/ّ ، لبٌة ى، ـ385اطٌٖ ) 

1424ٍ-2004 :5/390. 
(102  

 .79-78: الاْٗاى



  (ـه851هان املوصلي )تاآلخر املرأة يف شعر ابن الدَّ
 مقداد خليل قاسم اخلاتونيو  عجيل مد اهلل أمحد املتيوتي
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الطةةةة ع/  ةةةةٖ )الب٘ةةةةت اّٛ   ئلةةةةٔ صةةةة/  امسةةةةتعِ م )الِوةةةة ف  هسةةةةتعِوا  لزةةةةأ 

عةةةةي ص لةةةةَ ّصةةةة   هةةةةي ِٗةةةةْٓ اٙرةةةة/ الوةةةة/ ف، ّك٘ةةةةف تز زٗةةةةَ ب لػةةةةا ّاٝعةةةة/اؼ 

ا  ٘ةةةَ  ةةة  ئلةةةٔ الوتلقةةةٖ ّهةةةإح/ا ِا هْاعاةةة ) م الو  دلةةة  ؛ صتةةةٔ ٗكةةةْى ال طةةة ج الطةةة /ٕ هْر

ةةة  ّر ا عةةةي لْاعزةةةَ الٌعسةةة٘  هةةةي هةةة/ارف الِةةةْٓ؛   ةةة لو/ ف رّصا سةةةااا، ّ كةةة/ف، ّه بةةة/ا

تتعتةةةةق  ةةةةٖ ذُةةةةي ال/رةةةةا، ّٗتةةةة٘ق  ه ِةةةة  الضةةةة ، ّٗكةةةةْى ال/رةةةةا  ه هِةةةة   ةةةةٖ صةةةة لت٘ي 

ئصةةةااُو  سةةةوْ، ّاٛرةةة/ٓ ُبةةةْـ،  ةةةاى ُةةةْ اسةةةتز ج لةةةاّاعٖ الةةة/ّس، ّصةةة/ر ًعسةةةَ 

هةةةي ا٘ةةةا الزسةةةا،  سةةة٘تضْ  ئلةةةٔ ـةةة ئ/ ٗيةةة/د  ةةةٖ سةةةو   الضةةة  البِ٘اةةة ... ٗعةةة٘ؽ بةةةَ 

ّرااًةةةَ  ةةةٖ ه ةةة ًٖ الزوةةة   ّالضةةة  ّالِ٘ةةة م  
(103 

ُّةةةٖ ه ةةة ًٖ ال عةةة  التةةةٖ تزسةةةا  ، 

  ٖ ض / الو/ ف عٌا الط  ع/ ابي الاُ  ى الوْغلٖ.

ّْٗاةةةف  ةةةٖ )الب٘ةةةت الخةةة ًٖ   سةةةلْج الةةةاع   )رعةةة  هللا  هػةةة/صا  بةةةأى سةةةْ  

ا، ّتزةةة ّز ال عةةة   ّئع/اؾةةةِ   ةةة   الْغةةةف ّالػةةةٌ  ّالتةةةاب٘/؛  غةةةٌ٘ ِ  غةةةاا اةةة ُ/ا

لتةةةٖ  غةةةبش ئصسةةة ًِ  دعةةةْٓ  ةةةأراد  ى ٗكطةةةف بةةةدل  عةةةي ه  ً تةةةَ هةةة  اٙرةةة// الوةةة/ ف ا

 هض ل  ّ ه ًٖ هت درف.

 الاةةةةة  هتي٘ةةةةة/ف بةةةةة٘ي التْا ةةةةةق )ّالْئةةةةة م بئى اٙرةةةةة// الوةةةةة/ ف  ةةةةةٖ الةةةةةٌ ع  

ةةةة/ ، ّتبةةةةإ التوٌةةةة  ّاٝعةةةة/اؼ، ّٗضةةةة ّ   ّاليةةةة/ام ، ّامرةةةةتال  )اٝعةةةة/اؼ ّالؿا

الطةةة ع/ التقةةة/ج بوةةة   بةةةااٍ هةةةي الْرةةةااى، ّالِةةةْٓ  ةةة(  اًٛةةة  صةةة٘ي تٌنةةة/ ئلةةةٔ اٙرةةة/ م 

رتَ  قف، با تٌقا غْرتِ  الدات٘   ٗؿ   تٌقا غْ
(104 

 الوٌع ل  ب لْاا . 

ّتةةةأتٖ كةةةن )الب٘ةةةت ال/ابةةة   للاملةةة  علةةةٔ ًقةةةؽ الوْاح٘ةةةق بطةةةكا هتكةةة/ر،  لةةةن 

تةةةٌقؽ ه٘خ ااةةة  ّاصةةةااا بةةةا عةةةاف هْاح٘ةةةق، ّعِةةةْداا اط تِةةة  هةةة  الطةةة ع/ الةةةدٕ صةةة/ظ 

ةةة/،  ا هٌةةةَ ب لطةةةكْٓ ئلةةةٔ هةةةي ٗ لةةةن السا ةةة  ّالٌازةةةْٓ هقعلةةةٔ تأك٘ةةةا اٝعةةة/اؼ ئاةةة/ارا تبسا

 چ ې  ى  ى    ائ   ائ  ەئ  چ هةةةةةي الةةةةةدك/ الضكةةةةة٘ن اةةةةة   ت ةةةةة لٔ:
(105  

؛  ةةةةةدك/ غةةةةةا الوةةةةة/ ف 

الوطةةةةا، ّالعةةةة/ا  هةةةةي ت لةةةةق ّ  ُّز/ُةةةة   ّ ب ةةةةاُ  ّاًعػةةةة لِ   ّ هةةةة  ٗ لعةةةةَ الِزةةةة/

ضةةةةاٗا، ّضةةةةْ  هسةةةةتبا، ّدهةةةةْع غةةةة ار ٗسةةةةكبِ  الطةةةة ع/ صسةةةة/ف ّ لوةةةة  ّلِعةةةة   
(106 

 ،

 هْااعَ. تتك/رٗت/ا   ى ٌٗتِٖ الِز/، ّ ى م 
ّْٗرةةةَ الةةةٌ ع ببٌةةة ٍ ّت/اك٘بةةةَ ّسةةة٘ اَ ئلةةةٔ  ى الطةةة ع/ عبةةة/ بةةةاائ/ف اٙرةةة// 

ر ئعةةةة/اؼ الض٘ةةةة ف الوةةةة/ ف التةةةةٖ اِةةةة/  بأسةةةةلْج الزوةةةة  عةةةةي غ/بتةةةةَ، ّكأًاةةةة ْا َ غةةةة

 بوض ّرف الو/ ف بامل  عوق الطكْٓ، ّاٝ /اـ  ٖ الض ى.

 ةةةةٖ  ّٗطةةةةكْ الطةةةة ع/ هةةةةي غةةةةاّد اٙر//الوةةةة/ ف، ّغ٘ بِةةةة  ّارتض لِةةةة ؛  ِةةةةْ

ةةة ؛ ئذ  عةةةداج هتْاغةةةا، ُّةةةنا  رةةة حن  ٗضةةة ّ  التةةةْدد ئلِ٘ةةة  ّالتقةةة/ج هٌِةةة ، ّالنعةةة/ بْدُا

ٗقْ 
(107 

 ثحش الُُٔل(:)

                                                           
(103  

ال ط٘ح  ّالتكع٘/ هي البٌْ٘ٗ  ئلةٔ التطة/ٗض٘ ، ًن/ٗة  ّتطب٘ةق، عبةاهللا  ر الي ةدااهٖ، الو/كة  الخقة  ٖ 

 .220م: 2006، 6ال /بٖ، الاار الب٘ؿ  ،  الوي/ج، ـ
(104  

، 1غةةْرف اٙرةة/  ةةٖ التةة/اث ال /بةةٖ، د. ه رةةاف صوةةْد، دار ال /ب٘ةة  لل لةةْم ً ضةة/ّى، الز ائةة/، ـ

 .9م: 2010
(105  

 62سْرف ـَ، اٙٗ  :
(106  

 .128هقاه  القػ٘اف ال /ب٘   ٖ الط / الز ُلٖ: 
(107  

 .36الاْٗاى: 
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 إحرا أصدسْد َْجاااااذاا صاَد صاااااذاا َكل مااااااب-1

 

 رَااااااازل لذ  ماااااااه َُّاااااااْشطح الغاااااااشاف رَاااااااذلْ  

 
ٔقزل ىاااااااآ َعْمااااااااذاا ألو اااااااآ أ حج ااااااااً   -2 ََ 

 

 أَلااااااااإَظ َعجٕجااااااااااب أَن  أحاااااااااته َُّااااااااا  ْقزْ 

 
ٌَْجااااشيح  -3 حْذ ثبلٕاااا ْط  ٔاااابد   ااااشه  إحرا ص 

 

ىاااااااّ األطماااااااب ح أْن أرَااااااا َال   َدَعزْىااااااآ م 

 
ًح  -4 قااذ كْىااذ  أَااكُ الٍْجااَش قجاال سحٕلاا ََ 

 

 ْ اااااب رَاااااشح  ْجاااااَش لمه ٍَ ااااآ ال  ُّ َْصاااااجحذ  أَثكح

 
شْ -5  إحرا اَاااازقزً  َعل لااااذ  ثحبلجااااْذس  وَاااابدح

 

ْقاااااااااجْ   ٔاااااااااباح م  َْ الش  قبثلاااااااااذ  ع ل اااااااااُ ََ 

 
 ةةةٖ الةةةٌ ع اسةةةتي/ا   ةةةٖ الو  ًةةة ف،  كل وةةة  ٗةةة داد ّرةةةاٍ تةةة داد الوةةة/ ف غةةةااا  

ةةةةة ، ّكل وةةةةة  تةةةةةدلا   /ـةةةةةت  ةةةةةٖ التةةةةةالا، ّٗطةةةةةكْ الطةةةةة ع/ الِزةةةةة/،  ا، ّئع/اؾا ّتكبةةةةة/ا

ّالقط٘ ةةةة  هْاعاةةةة  لعةةةة  )ٗقتلٌةةةةٖ  هب ليةةةة   ةةةةٖ ضةةةةكْاٍ، ّهسةةةةتعِوا  ّهت زباةةةة   ى ٗالاةةةةٖ 

بةةةَ ّّرةةةاٍ القتةةةا، ُّةةةْ اتةةةا هزةةة زٕ كٌ ٗةةة  عةةةي ضةةةاف اٛلةةةن ّال ةةةداج ٗػةةةْر  علةةةٔ تق/اِّ

ضةةةْاَ بوطةةة ع/ غةةة دا  ٗولإُةةة  الضٌةةة٘ي؛ ئذا هةةة  غةةة/صت ب ل٘ةةةأ ، ّالت ةةة  عالهةةة   

تةةةاعٍْ اٛهةةة ًٖ، ّاٛـوةةة ع  ى ٗتةةةأّ  السةةةلْك٘   بضولِةةة   ةةةٖ غ٘ةةة/ ه/ادُةةة   -الِزةةة/

، ّّاةةف الطةة ع/ الع لةة٘ي الو ؾةةة٘٘ي  تةةأّما ـو اةة  بْغةة   ا/ٗةة  هةةي ب ةةةا ُزةة/ ّب ةة د 

ش  ئ ػةةة صا  عةةةي ه ؾةةةَ٘ الضةةة ٗي الوةةةإلن هةةة  اٙرةةة// الوةةة/ ف، ّ غةةةب -الٌ اػةةة٘ي )كةةة ى

ٌقةةةةا هأسةةةة تَ، ّ ًةةةة٘ي رّصةةةةَ، ّهةةةة  ٗ ةةةةتلذ  ةةةةٖ لّبألع اةةةَ الوكةةةة/رف للِزةةةة/، ّت ةةةة ب٘/ٍ 

 ًعسَ. 

ئذ ٗ لةةةا ًعسةةةَ ّٗوٌِ٘ةةة  بةةة لٌن/ ئلةةةٔ البةةةار؛ ًٛةةةَ ٗطةةةبَ اٙرةةة/ الوةةة/ ف صسةةةٌا  

  ئم  الِةةةْا  ال ةةةة لٖ ّروةةة ما ّٗق بةةةا  عةةةة لٖ ال/ٗةةة س داما علةةةٔ الب ةةةةا؛  لةةةن ٗةةةأ  بطةةةةداُ

كٌ ٗةةة  عةةةي الب ةةةا  ئى  ب٘ةةة   الطةةة ع/ تخ٘ةةة/ هطةةة ع/ً ، تأسةةة/ الْبٌةةة ، ّل ةةةاا ذلةةة  ٗ ةةةْد 

التةةةٖ ت/رةةة  ئلةةةٔ ّصةةةاف بض/ُةةة  ّاتضةةة د رّٗتِةةة ، ّرلُْةةة  هةةةي ع٘ةةةْج   ُْسةةة٘ق ئلةةةٔ ه

ةةة وا عل٘ةةةَ هةةةي  ص سةةة٘س ه/ُعةةة   ت  تطةةةالةةةْزى ّالق  ٘ةةة ،  ؿةةةالا عوا
(108 

؛  ك ًةةةت الليةةة  

ئاِةةة ر هةةة   ةةةٖ ًعسةةةَ هةةةي هْارةةةا، ّهةةة  ٗ ةةة ًٖ هةةةي هتٌ اؿةةة    ةةةٖ سةةةب٘لَ، ّ داتةةةَ  ةةةٖ 

 ّاا َ ه  اٙر//الو/ ف.

ّلةةةن ٗسةةةتط  الطةةة ع/ كةةةتن الِةةةْٓ، ّص لةةةَ هةةة  اٙرةةة/ هةةة/تضالا هيت/باةةة  علةةةٔ 

الةةة/غن هةةةي تػةةةب/ٍ؛  ةةةاذا كتوِةةة  بض سةةة  تةةةٌن بِةةة  الض سةةة  اٛرةةة/ٓ، ّتبةةةاِٗ  هطةةة ع/ لةةةن 

ذ ٗقْ  ٖ ًط   الو/ ف با تز ّزتِ  ئلٔ الوك ى؛ ئ تبق  
(109 

 ثحش الجغٕط(:)

ْ  َْجاااااذ  ثَْعاااااذ ث ْعاااااذٌم-1 ىاااااذْ أحااااابد  عح

 

ااااااااب  ٍَ ٔ َح ْٕه  رَش  أداااااااال  أْجحااااااااذ ٌب َالعاااااااا

 
 َكاام لاآ ثٍاااب صاابحت عىاااذْ لااً وعَااام   -2

 

 ك ٕااااااااااااشح  َأٔاااااااااااابد  مااااااااااااب أَ دٍٔااااااااااااب 

 

                                                           
(108  

اغةةْلَ ّبْاعخةةَ ّبٌ٘تةةَ العٌ٘ةة ، رسةة ل  ه رسةةت٘/)غ٘/ -اليةة   ال ةةدرٕ صتةةٔ ًِ ٗةة  ال ػةة/ امهةةْٕ 

 .119هٌطْرف : 
(109  

 .238الاْٗاى: 



  (ـه851هان املوصلي )تاآلخر املرأة يف شعر ابن الدَّ
 مقداد خليل قاسم اخلاتونيو  عجيل مد اهلل أمحد املتيوتي

 

091 
 

 َُّبسْقز ااااااً  غٕااااااش مخزاااااابس  ََُّصاااااابَحجَىٓ -3

 

َصااااااااجبثخ   
 
ااااااااب  ٍَ ٕ ىااااااااً ر ْخيٕىاااااااآ َأْخيح  مح

 
ْٕذ  ثبلكزْااااااااتح ثَعااااااااذ -4 القااااااااْشة  َس اااااااا

 ُّبوقُعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذْ 

 

ب  ٍَ اااإ َح ب ُّاااآ َحُا  حزهااااّ َس اااإذ  َعااااْما

 
ٗبةةةج الطةةة ع/ رةةةْالذ ًعسةةةَ هسةةةت والا  سةةةلْج ت/اسةةةا الضةةةْا  ببٌةةةٔ ضةةة /ٗ   

ت بةةة/  عةةةي هكًٌْةةة   الةةةدا  الطةةة ع/ف بطةةةكا تتٌةةة ّج  ٘ةةةَ الضةةةْا ، ّتتبةةة د  الْاةةة ئف 

بِةةةا  تطةةةك٘ا غةةةْرف ضةةة /ٗ   ه/كبةةة  تِةةة٘وي  ِ٘ةةة  دملةةة  غةةةْرف علةةةٔ  رةةة/ٓ  
(110 

 ،

ّٗةةةأتٖ ًسةةةق الةةةٌ ع الطةةة /ٕ ) اةةةا  ًةةة   رضةةةاُ  ؛  ةةةال ٗ/ٗةةةا البةةةْس ب لْرةةةا لٚرةةة// 

الوةةة/ ف التةةةٖ  سةةة/  البةةةَ؛  تعػةةةش ال ٘ةةةْى عةةةي الضةةة ى بةةةدر ِ  )الةةةاهْع  التةةةٖ تبةةة٘ي 

الطةةةْ ، ّتنِةةة/ الضٌةةة٘ي للوكةةة ى ّاٙرةةةة// الوةةة/ ف؛  ْ٘اةةةف الطةةة ع/ )كةةةن التكخ٘/ٗةةةة   

ٗسةةةتط  كةةةتن اٛلةةةن ّالضةةة ى اللةةةدٗي  ةةةٖ  للاملةةة  علةةةٔ كخةةة/ف  غةةةض بَ اليةةة ئب٘ي عٌةةةَ، ّلةةةن

دارلةةةةةَ، ّٗ عةةةةةٖ ّرةةةةةاٍ  ةةةةةٖ تقل٘ةةةةةا ضةةةةة /ٕ اةةةةةاٗن،   ٌةةةةة/ٓ  ةةةةةٖ  ضةةةةة  رُن الطةةةةةكْٓ 

عةةةي ئرع ئِةةة ، ّالةةةاهْع التةةةٖ م ٗولكةةةْى لِةةة   الػةةة رر ، ّاٛصةةة اى التةةةٖ ٗ زةةة ّى

كتو ًاةةةةة ، ّالسةةةةة ف الةةةةةدٕ م ٗقةةةةةارّى علةةةةةٔ الةةةةةت لع هٌةةةةةَ  
(111 

 ةةةةةٖ الْااةةةةة   

 امرتو عٖ.
لةةةةج ؛  ٘طةةةةكْ هةةةةي الب ةةةة د ّالعةةةة/ا   ػةةةة صبَ الطةةةةْ ، ّ هةةةة   ةةةةٖ )الب٘ةةةةت الخ 

 رعِ٘ةةة  ؛  تكةةةْى الػةةةب ب   -ّرا ةةةت ص لةةةَ، ّاسةةةت وا الوع علةةة  ّالتٌةةة ّج  ةةةٖ )ت عٌ٘ةةةٖ

، ّهع ةةةْما علةةةٔ ّ ةةةق بٌ٘ةةة  الع ةةةا؛  ِةةةْ ٗ عةةةٖ غةةةب بتَ تةةة رف  الوػةةة صب  للطةةة ع/  ةةة عالا

ّئروةةة   ُّةةةٖ ت ع٘ةةةَ تي٘بةةةَ تةةة رف  رةةة/ٓ، ّالو ٌةةةٔ الخةةة ًٖ  ٘ةةةَ ئٗيةةة    ةةةٖ الو  ًةةة ف، 

للطةةةكْٓ؛  ةةة(  صةةة٘ي ٗطيةةةٔ ئصسةةة   )اًٛةةة   بنلةةةن اٙرةةة/ ُّ٘وٌتةةةَ، تبةةة در ئلةةةٔ الةةةا  ع 

ٕ اًتو  ُةةة  ئلةةةٔ الزو عةةة ، ّتتوةةة ُٔ بِةةة  هةةةي  رةةةا  ْا عةةةي ًعسةةةِ  رطةةة٘  الةةةدّب ى،  تقةةة

الضػةةةْ  علةةةٔ امعتةةة/ا ، ّهْارِةةة  اٝاػةةة    
(112 

 ةةةٖ الوٌنةةةْر ال ةةة م لل/ؤٗةةة  بوةةة   

تضقةةةةق القةةةة/ج رةةةة   امًقطةةةة ع  /ؾةةةةٖ  ٘ةةةةَ اٙر//الوةةةة/ ف هةةةةي دّى تعػةةةة٘ا؛  ب ةةةةا 

ال/سةةة ئا، حةةةن رؾةةةٖ ب لسةةةالم  ةةةٖ صْاضةةةِ٘ ، ّ ةةةٖ ذلةةة  بةةةا  هةةةي  –الطةةة ع/ ب لكتةةة  

  ؿةةةا ه/غةةةْج ُّةةةْ القةةة/ج ّالْغةةة   ب ةةةا القط٘ ةةة ، ّالِزةةة/ )ب ةةةا ب ةةةاُن ، ّاةةةا 

  ةةة د الطةةة ع/ هةةةي  سةةةلْج التةةةالٖ هةةةي اٛعلةةةٔ ئلةةةٔ اٛدًةةةٔ، اّٛ : الْغةةة  ، ّاللقةةة   

د ئم  الخةةة ًٖ: العةةة/ا ، ّال/ؾةةة    ب لكتةةة  ّالخ لةةةج: اًقطةةة ع الكتةةة  )اًقط ةةةت ، ّلةةةن ٗ ةةة/ِّ

ةةة  بِةةة   ةةةٖ ص لةةة  هةةةي ال٘ةةةأ   السةةةالم  ةةةٖ صْاضةةةِ٘  باضةةة رف ئلةةةٔ  ًةةةَ لةةةن ٗكةةةي ه ػْغا

 ّالؿ٘ ع.

   الخبرمخ

ٗستقػٖ الط ع/  صْا  اٙ( / الو/ ف ّٗتااّ  ا/ّ ِ  بػْر ت/سن رو لِ  الضسٖ،   -

ا  ّا ٌِ ؛ اٛه/، ّ ر/ٓ تإـ/ هْااف ارتض لِ ، ٗ ّغع تِ  الو ٌْ الدٕ ر لَ ٗ ْ  كخ٘/ا
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 . 57ض /ا  ع/ااْ٘ى  ٖ ال ػ/ الْس٘ف )ا/ا ا  ًقاٗ   ٖ الػْرف ّالوطِا : 
(111  

 .49الض  الوخ لٖ عٌا ال /ج: 
(112  

ئضك ل٘  اًٛ  ّاٙر/ )ًو ذد رّائ٘  ع/ب٘   د. ه راف صوْد، الوزلس الْـٌٖ للخق    ّالعٌْى ّاٛدج، 

 .21م: 2013-1434ٍ. ـ ، الكْٗت، )د
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 علٔ ـ٘عِ  الدٕ استي/  ر ًبا  هِو   هي تز/بتَ بْغعَ سب٘الا للبْس ب لوط ع/، ّالت ب٘/

 الْاا  امرتو عٖ ّهضاداتَ هي ر ً  آر/. عي ال ْاـ/ هي ر ً  ّـ/ٗق  ل/غاِّ 

،ابي الاُ ى الوْغلٖ؛  ك ى ّرْدُ  لن تي  غْرف اٙر/ الو/ ف عي تز/ب   -    عالا

ّكأًو  ُٖ الاً٘  التٖ  ع/ؾت عٌَ، ّ تت غْرف  الط /ٕ،ّعكست ّاا َ ب ل ٘   

 اٙ( / الو/ ف اس٘و  الْاا  ّالتقل٘ا الط /ٕ؛ ئذ ٗض كٖ  ِ٘   سلْج القاه    

ر   ض /ٍ  ٖ اٙر/ الو/ ف ّل٘ا ه  ً تَ امرتو ع٘ ، ّالن/ّ  الػ ب ، ّاعتوا علٔ  -

باا ه/ُف  ّااالػْر الضس٘  ّالو ٌْٗ  هض ّم التْدد ّالتق/ج هي الو/ ف؛ لٌ٘   ّّدُ ؛ 

 تأرذ الوط ع/ ٗ/ّم الْغا ببٌٔ ض /ٗ  هإح/ف عب/  عي هُْبتَ ال  ل٘  .هالضس 

 
 المصبدس َالمشاجم 

  الط / ال /بٖ  ٖ الق/ى الخ ًٖ الِز/ٕ، د. ر هػطعٔ ُاارف، دار اتز   ُ

الو  ر ، الق ُ/ف )د.ـ 
  

  ،اٙر/  ٖ الخق    ال /ب٘  هي هطل  الق/ى الس د  صتٔ هطل  الق/ى ال ط/ٗي

 م.2010، 1صس٘ي ال ْدا ، دار الس اٖ، ب٘/ّ ، لبٌ ى، ـ 

  1ال/اضإ، دار هزامّٕ ،عو ى، ـاٙر/  ٖ ض / الوتٌبٖ، د. س ا صوا ًْٗس 

 .م2016،

  ( ٖ ْاػ ئا رح   بيااد اًوْذرا ،  .م. 675اٙر/  ٖ ض / ضوس الاٗي الك ، ٍ

اُ٘إ، ر ه    د. هقااد رل٘ا ا سن ال  تًْٖ )بضج هٌطْر ، هزل  آداج الع/ِّ

 م2020، القسن امّ ، 42، ع12تك/ٗت، كل٘  اٙداج، هذ

 اٛدب٘  ّتضل٘ا الٌع ، عبااٝلَ  الػ ئا، دار  اٛدج الز ُلٖ ّبالغ  ال ط ج(

 م .1999-1420ٍ، 1العك/ الو  غ/، غٌ   ، ـ

   اًٛ  ب ٙر/  ٖ الط / ال /بٖ الو  غ/، د  صوا ٗ س٘ي  التزل٘   العٌ٘  ل الا

 م.2009، 1السل٘و ًٖ، دار ال ه ى، دهطق، سْرٗ ، ـ

 تضق٘ق 224ِ/ّٕ البياادٕ ) امهخ  ،  بْ ع ب٘ا الق سن بي سالام بي عباهللا ال ، ٍ

 م1980-1400ٍ، 1عباالوز٘ا اط هص، دار الوأهْى للت/اث، دهطق ، سْرٗ ، ـ

  /٘اًٛ  ّاٙر/  ٖ الو لق   ال ط/، س ا س هٖ ر، رس ل  ه رست٘/)غ

هٌطْرف ، باض/ا  الاكتْرف رٌ ى ر عبا الزل٘ا، كل٘  اٙداج، ر ه   البػ/ف ،  

 م.1433ٍ-2012

  ض / الض/ّج الػل٘ب٘  ،  . د. ع غن عبا دّاس، دار الع/اُ٘إ، البطا ٖ 

 م.2010، 1ال /ا ، بيااد، ـ

  ( ٖر/ر٘س ع كْج 627البٌ   العٌٖ للقػ٘اف  ٖ ض / ابي دًٌ٘٘/ الوْغل ، ٍ

عباهللا ال/اضإ،  ـ/ّص  دكتْراٍ )غ٘/ هٌطْرف ، ئض/ا  د. ض/ٗف بط٘/ 

 م .2014-1435ٍ صوا، كل٘  اٙداج، ر ه   الوْغا، 

 ( د  هقااد رل٘ا ا سن 688رو ل٘   الػْرف السو ٘   ٖ ض / الط ج الن/ٗف  ٍ

ال  تًْٖ، )بضج هٌطْر ،  هزل  ر ه   ك/كْع الاراس   اًٝس ً٘ ، ر ه   

 م.2021، 1، ال اد 16ك/كْع،  هزلا 

  ٖ   رو ل٘  الو/اّغ  ّلتْا٘ف الؿو ئ/ٕ لًٜ  ّاٙر/عب/ اللي  الطاِّ /ٗ   دراس
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اػ ئا ه ت رف هي دْٗاى هسقف البٖ لسو٘  هضٌص  . ص تن زٗااى،  .د. ال ٘ا 

 2017، 29رلْلٖ، هزل  اٛح/، ر ه   ا غإ ه/ب س ّرال ، الز ائ/، ال اد، 

 م.

 1الض  ال درٕ، د. ضْاٖ ؾ٘ف، الاار الوػ/ٗ  اللبٌ ً٘ ، الق ُ/ف، هػ/،  ـ ،

 م .1419ٍ-1999

 رل٘ف، دار اب   للطب ع  ّالٌط/ ّالتْزٗ ،  الض  الوخ لٖ عٌا ال /ج، د. ْٗسف

 الق ُ/ف ،)د.ـ ،)د.  .

  ،صؿْر اٙر/  ٖ ذاك/ف الط ع/ ال /بٖ عباهللا التط ّٕ، دار غ/ٗ ، الق ُ/ف

 م. 2012)د. ـ ، 

  ال ط٘ح  ّالتكع٘/ هي البٌْ٘ٗ  ئلٔ التط/ٗض٘ ، ًن/ٗ  ّتطب٘ق، عباهللا  ر

 م .2006، 6لاار الب٘ؿ  ،  الوي/ج، ـالي دااهٖ، الو/ك  الخق  ٖ ال /بٖ، ا

  ٖدْٗاى ابي الاُ ى الوْغلٖ،  بْ الع/د هِدج الاٗي عباهللا بي اس ا الوْغل

-1339ٍ، 1ٍ ، تضق٘ق: عباهللا الزبْرٕ، هطب   الو  ر ، بيااد، ـ581) 

 م.1968

  سٌي الاار اطٌٖ،  بْ الضسي علٖ بي اصوا بي هِإ بي هس ْد بي الٌ و ى بي

ٍ ، تضق٘ق: صسي عباالوٌ ن ضلبٖ ّآر/ّى، 385ياادٕ الاار اطٌٖ ) دٌٗ ر الب

 . 2004-1424ٍ، 1هإسس  ال/س ل ، ب٘/ّ ، لبٌ ى، ـ

  ، ّ/٘ض/س دْٗاى الوتٌبٖ: ّؾ َ :عبا ال/صوي الب/اْاٖ، دار الكت  ال لاو٘ ، ب

 م.2002-1422ٍ، 1لبٌ ى، ـ

 دار 276ًْ٘رٕ ) الط / ّالط /ا ،  بْ ر عباهللا بي هسلن بي ات٘ب  الا ، ٍ

 ٍ.1423الضاٗج، الق ُ/ف،)د. ـ ، 

  ض /ا  ض هْ٘ى  ٖ ال ػ/ اْٛٗبٖ، اٛست ذ الاكتْر ضع٘ق ر عباال/صوي

 م: 2009، 1ال/ا ، دار ٗ    ال ل و٘ ، عو ى، اٛردى، ـ 

  .ض /ا  ع/ااْ٘ى  ٖ ال ػ/ الْس٘ف )ا/ا ا  ًقاٗ   ٖ الػْرف ّالوطِا   ، د

، 1ال  تًْٖ، دار غ٘اا  للٌط/ ّالتْزٗ ، عو ى، امردى، ـ هقااد رل٘ا ا سن 

 م.2023

  ،غْرف اٙر/  ٖ الت/اث ال /بٖ، د. ه راف صوْد، دار ال /ب٘  لل لْم ً ض/ّى

 م .2010، 1الز ائ/، ـ

   ِالػْرف  ٖ الط / ال /بٖ صتٔ الق/ى الخ ًٖ الِز/ٕ دراس   ٖ  غْل

 م.1981-ٍ 1401، 2، ـ ّتطْرُ ، د.علٖ الزٌإ، دار امًالس، هػ/

 1الطب٘    ٖ الط / الز ُلٖ د. ًْرٕ صوْدٕ الق٘سٖ، دار اٝرض د، ب٘/ّ ، ـ ،

 م. 1390ٍ-1970

   ( ٔ436ـ٘ف ال ٘   علٖ بي الضس٘ي بي هْسٔ الولق  ب لط/ٗف الو/تؿ ، ٍ

تضق٘ق ر س٘ا ك٘الًٖ، ض/ك  هكتب  ّهطب   هػطعٔ الب بٖ الضلبٖ ّ ّمدٍ 

 م .1955-ٍ 1374، 1ـ بوػ/،  الق ُ/ف،

  الي   ال درٕ صتٔ ًِ ٗ  ال ػ/ امهْٕ  غْلَ ّبْاعخَ ّبٌ٘تَ العٌ٘ ، ك/ٗن

ا سن ر ب/ ال/ب٘ ٖ، رس ل  ه رست٘/)غ٘/ هٌطْرف ، ئض/ا  د. رب ر عْدف بار 
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 م.2012-1433ٍضضو ى، كل٘  الت/ب٘ ، ر ه   البػ/ف، 

 ٘ا، الٌ ض/ هكتب  الي   ال درٕ صق٘ق  ا ُ/ف، ّرػ ئع العي، د. غالس ع

 م .1993 -1414ٍ، 1اٙداج، الق ُ/ف، ـ

  ، ٗ/الي   عٌا ال /ج، صس ى  بْ رص ج، هطب   هػ/ ض/ك  هس ُو  هػ

 م .1947-1366ٍ، 1الق ُ/ف، ـ

  ،الي    ٖ الط / ال /بٖ، س/اد الاٗي ر، دار ال/ت  الز ه ٘ ، ب٘/ّ ، لبٌ ى

 )د. ـ ، )د.   .

 ،بي هضبْج الكٌ ًٖ ب لْم ، الل٘خٖ،  بْ عخو ى، عو/ّ بي بض/  كت ج الضْ٘اى

 . 2ُ( ،  دار الكت  ال لو٘ ، ب٘/ّ ، لبٌ ى، ـ255الطِ٘/ ب لز ص  )  

  ( ،3ٍ ، دار غ در، ب٘/ّ ، ـ711لس ى ال /ج رو   الاٗي ابي هٌنْر ،

1414.ٍ  

  ،/لي    ٖ ال ػ/ الز ُلٖ،  صوا ر الضْ ٖ،  هكتب  لزٌ  الب٘ ى ال /بٖ، هػ

 م.1950-1،1369ٍـ

  ، ّ/٘ه زن البلااى، ٗ اْ  بي عباهللا الضوْٕ  بْ عباهللا، دار العك/، ب

 لبٌ ى،)د.ـ ،) د.   .

  ْه زن هق ٗ٘س اللي ،  صوا بي   ر  بي زك/ٗ   الق ٌّٖٗ ال/ازٕ،  ب

 ٍ 395الضس٘ي) 

 م.1979-1399ٍتضق٘ق عباالسالم ر ُ رّى، دار العك/، ب٘/ّ ، لبٌ ى،  )د. ـ ،  

  ، هقاه  القػ٘اف ال /ب٘   ٖ الط / الز ُلٖ، د. صس٘ي عطْاى، دار الو  ر

 هػ/،)د.ـ ، )د،   .

  /ًضي ّاٙر/  ٖ ال/ّاٗ  ال /ب٘  الو  غ/ف، ًزن عباهللا ك ان، دار الع ر  للٌط

 م.2013، 1ّالتْزٗ ، اٛردى، ـ

 لٌط/ الٌقا امدبٖ الضاٗج، د. ر غٌ٘وٖ ُال ، دار ًِؿ  هػ/ للطب ع  ّا

 م .1997ّالتْزٗ ، الق ُ/ف، )د.ـ ، 
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The Other is a Woman in the Poetry of Ibn 

al-Dahan al-Mosli (D 581 A.H) 

Ajeel Mad-Allah Ahmed

  

Miqdad Khalil Qasim Al-Khatuni


 

Abstract : 

     The research is based on the study "The Other", a woman in 

the poetry of Ibn al-Dahan al-Moslli (D 581 A.H)which is the 

main element of the flirtatious poetic text in which the truth 

overlaps with the imagination of a circular value that 

demonstrates his emotion with social reality and conditions. 

    The research consists of three demands; The first, the 

"other", is a woman with a sensitive description and a 

description of  her beauty covert. The second, the "other", is a 

spectrum woman as a narrative platform of dialogue, 

movement and feeling. 

    The third requirement; "The other" is a woman, travelling, 

and enjoying their charming merits and beauty at the moment 

of goodbye, pouring tears and reminding of the covenants. 

Keywords: poetry, "other" woman, sensitive description, 

spectrum, commute, alienation, reality
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