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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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بس أَؽّ.ََ.                      ّ َ ٌغٛٞ/ اٌٍغخ    –                ذ ِؾّٛدــػ ّٛ  ى١ٍض٠ خاِلِٔم
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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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128 - 151 

 256ٖأعٍٛة اٌفظً فٟ أؽبد٠ش وزبة األدة اٌّفشد ٌإلِبَ اٌجخبسٞ اٌّزٛفٝ 

 اؽّذ غبصٞ عبعبْ ٚ ش١ّبء اؽّذ اٌجذسأٟ
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ط ــــد سبـــعن رأةـــعر املـــــي شـــّدوة فـــات الضـَـّــالثنائو

 (ـه385ذي ) ت ـــابن التعاوو


 


 

 22/6/2222ربرٚخ قجٕل انجحث: 22/5/2222انجحث:ربرٚخ رقدٚى 

 :  صسزخهانً 

راا في ااِي ظاا بي) ااازّيكك) ؼااضّيّااييًااِفيػاا  ّيًااْد  ي ْ   ااو يً) ظااٌ) يػااضّي

ػضّي) ني ريإذ)ير فيىذ)يذىا يذ ا  يً) ؼاضّيي خايي)  ْ ع يً) مٌتيػضّي) ضْ ة يً)  ْيي

) شِف يً) ؼضّيخال و((
(1ك

ي.ي

) متؼ  ّّني عي ز)ع ةي) تق بيي((ً) تؼ  ّككيأبيّزمعيبْني
(2ك

ي.

اااز)ف) ماازأةي ٌػااٌريًااازُي  نّااَيييييي ًًاا  ْ ي ن  اا ي ااِي ظااْزةي) شااازيي ْياا ي) شُّ

) ازبااِيّظااايرماا أي) ماازأةيأصْ   اا ي ااِيًطاالي ي   شاا عزييباا  اي) شاااز)فًي ) ازبااِ

يً) مانٌّ .ي ) ضظْ بمظ ىزى ي

(يباازبؾيرم  ياا يب  خن  ْاا تيأحاازي) ماازأةي ااِيًازكطاا ؾي)بااني) تا ًّااذًُّتز ااَي

 يأصااضي)س ظاا  يً) خن  ْاا تي) ؼااضّّ) ؼااضّّ ي) تااِي ضماايي ااتي   ًاازةي ااِي ظااٌّزى ي

؛يس يا ي شانييرًسي)اباض)ري ْيا ي نا بي يا ي) اضًري اِي امْا ي) ل ع  ي ِيًازّ ي) نضّي

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييصظ يقظ  ضي) ش عزي:ي ط  ْنيذىني) مت قِ.يًقضيقُظّمي)  ضجيإ َ) مانَيً ضلْشي

أي:ي) ٌطاي) مانٌُ. ؼمني) مط  ي) ًّ يس

ي خ  ِي:ي) ٌطاي) ضظِ.) ؼمني) مط  ي

 

 .) خن  ْ تي) ؼضّّ  ي) مزأة ي) ٌطاي) ضظِ ي) ٌطاي) مانٌُانكهًبد انًفزبحٛخ: 

 

 رٕطـــــئخ:

ازّ ي) تاِي مزأةيِ ْنيأَىمي) مٌػٌع تي) اضي) يا  ي ياِير اشي  ناَي) شُّااز)ُفيب ّشِ

قضيً    ًَ صاضّخ  يي  ضْ ة يكك ًَ يقاضّم  ي ِّ اازي) ازبا ايً) مزأةي ن   ي مْاشةي اِي ظاْزةي) ّشِ

                                           
 

 

ه( يطضضو:يأ ْنيدمحميع ض) ٌى ّ يًدمحمي711_630 ظ بي) ازّ يرم أي) ضّني)بني نظٌركتي(1ك

 ي3  ن ب يؽي-) ظ   ي) ا ْضُ ي )ري)صْ في) تز)ثي) ازبِي  ط  ع يً) نشزيً) تٌسّع يبْزًت

ي.34 يص:ي8 ي   ةيكػض ( يديم1999ي-ه1419

 في) تز)ثي) ازبِي يبْزًتي ي  ن ب ي(يّت ّي) تازّل ت ي  شزّايع ِيبنيدمحمي) ززر  ِ ي )ريإص2ْك

 .48م يص:ي2003-ه1424 ي1ؽ



                                              هـ(582الثنائوــَـّـات الضـــّدوة فـــي شـــــعر املـــرأة عنـــد سبــــط ابن التعاووـــذي ) ت 
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طْم ي) مزأةي) مض ٌب  يإْذيقظَزيباغي) شُّاز)فيقظ  ضيّ    ي ِي) ت شأيبيا  ي اِيصاْني

طاا ًَ زّض  ((يقَظاازيباؼاايمي)ٓخاازي ً)ًّاانيّ   اا ي   ااشِأيباا ختالِفيأَطاان  ويعلْل اا ي
(1)

.ي

باا   ٌ)ي ااِيًطاالي ي ًَ صااضّخ   ي ًَ طااضزى يقااضّم  ي ًَ اااز)فيإِ ااَيإِ ر)هيرم  ياا ي )  اازٍي) شُّ ًَ
ًَ نني) ازّي ز ًسً)ي ِي) ت نِيب  مزأةيّييصاضيصتاَيأَطا ضْ يىاِي)  ضاني) زمْايي كك

ااز((ي ىِي) ن م ي) ظضزّ ي) تِي نلاتشي يا يّناٌسي) ّشِ ًَ ) ذُي ظتيييبوي) قظ  ضي
(2)

ّا بي.ي

اا عزي) ازبااِيّظااايرماا أي) ماازأةيبزطاامي ) مانٌّاا ) شَّ ًَ ع ااَيً اا يي ظ ىزىاا ي) ضظااّْ ي

) لا ا يا ي) زم  َّْا  يإِْذي ًَ )اعتاض)أي اِيًان ي  ي ًَ ) تن ظزيسًَطا  ِي ي ًَ ) تن ط ي ًَ ) تزظْمي

ًَ ن ط يأَي رش) ويع اَيً ا يككبنَي) ش عزيرم أيًنِيي) مزأةيع َي نزةيصظني) مظيز ي

 يبناييراشف((يطم تيرم  ْ يخ طا
(3)

ًَ تز ّاَ ) مازأةي اِي ّاٌ)بي) شَّا عزيكطا ؾي)بانيي.ي

) تاِي ضمايي ا ا ي   ًازةي اِي ظاٌّزى يي ؼاضّّ )ا ًّذُ( يبزبِؾيرم  ي يب  خن  ْ تي) ت

يبذ  ي ز قِي) خن  َّْ تي) ؼضّّ يإِ اَي ن  ا ي تمْاشةي اِي ًَ َعني) زم أ يأًَي ا  يطْ قَّْ يكك

ًَ شنْيي ان ى  رطميظال ي  ي يِيأَصضي)سَ ظ  ي) ل ع  ي ِيًاازّ ي نٌّني) ظٌُّرة ي ًَ  ي

ًَ شانْييإِباض)عي ((يي)ت) نّضيٌّ ي يذ خظٌطاْ ي زّاضةي تلطايي اِيعما ي) ازًسي
(4)

.ي

 ظيزْتيطٌرةي) مزأةي ِي ٌّ)بي) شَّا عزيكطا ؾي)باني) تا ًّاذُ( يبزجّا يرم  ْا ي نْا ي

) ز ٌسي) ق  م يع َيقْمي ًَ  متؼا  ّةيخ ط يب  خن  َّْا تي)خ ط يع َيأَط صيِ ْني) ضااتي

ًَ ضلْااشيذىااني) مت ّقااِيي ) متؼاا  ّ)تي ااِي امْاا ي) مانااَع ااَي ظااتٌٍي) لاان يًأطاايم ي
ًَ انٌَّاا بتظاا )يصظااَْ ي )ي نْاا  ييٌّزى ي ظااٌّز  اا عزيباا   شأيأَْبيّظاانعيطااٌر    طااتط ري) شَّ

ازّ ي  ريرم  ْا يَعاْنيؽزّا يإّقايإل تا ديؽ قا ؛  مض ٌب يب  متؼ  ّ)ِتي ِي) نظٌصي) ّشِ

ي عي) مت ّقِ ي زا فيبلَ لا ظي تؼا  ّةي ْتضق يي؛إل ت دي زٌةي )خيي) نضّيًي) تؼ  ّ  ) ظ ا 

صظني  ًَ ي. تاض ةي ضمييؽ ق تي ا ْ يَعْنيرم أي) مزأةي

اايًككييييييييييي  عزيأَباٌي) لااتشيدمحميباانيع ْااضيديباانيع ااضدي) ن  اا ي) مااازًفيباا بني) تا ًّااذُي) شَّ

)طموي") مشيٌر؛يّ بيأَبٌهي ٌ َي ًَ ْن" ي َظمَّ هيً ضهي) ماذٌّريع ْاضيـْشتَنِيـ ُييابني) مظلزي

ٌيط ُؾيأبِيدمحمي) م  رهيبني) م  رهيبنيع اِي ظازي) ظَّاز)دي) زاٌىزُي) ش)ىاضيـد يًى

) مازًفيب بني) تا ًّذُ يًإ ّم ي ظ ي) َيرضهي) مذٌّر؛يس َّويّل اويطا ْز)  يً شالي اِي

                                           
ًطاي) مازأةي اِيًاازيبشا ريبانيباز :ي ر)طا ي ض ْ ْا  يع اِي) طٌ)  ا  يدمحميبناِيّ طاْن ي ز ا يي(1ك

 يص:ي2016 ي3 ي  ضاا ي43 ر)طاا تي) ا ااٌمي)إِل ظاا  ْ يً)ارتم عْاا  ي) ز  ااا ي)سَر  ْاا  ي ااذي

1443. 

ّ يأبٌي) ق طمي) ش بِ ي ؤطظ يىنض)ًُي  تا ْميً) خق   يً  نشز ي) ق ىزةي) خْ أي) شازُيعنضي) ازي(2ك

 .46م يص:ي2012 ظز يي–

" يخ  اضي) قْمي) زم  ّْ يبْني) شازي) زا ى ِيًًاازيطاضري)إِلطاالمي"ي ر)طا يرم  ْا يأَ بْا ي قضّا ي"ي(3ك

  اٌمي)إِل ظا  ْ  سغزّ  يكأُؽزًصا ي ّتاٌر)ه( يبئًِاز)ف:يأ.ي .يأَصماضيع اِي ىما ب يّ ْا ي)ٓ )ّيً) ا

 .ي33 يص:يم2011ي-ه1432ر  ا ي)  اج ي

 .يع اِيع اضي)إِل ا مي)سَطاضُ يي) خن  ْ تي) ؼضّ ي ِيًازيأَبِي) االفي) مازُ"ي ر)ط يأُطا ٌبْ ي" ي(4ك

 .306ص:ييم 2013 ي1 مٌسي  ط  ع يً) نشزيً) تٌسّع ي  ش  يؽ
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صززهي َنُِظ يإِ ْاو((ي
(1ك

ِ اضي ًُ ًَ ا ًزيِ انيررا يّاٌمي) زماا يطان ي ظاعيعشازةيـ اِيكك) ا.ي

ًخمظم   ((ي
(2ك

ي ًَ يً) ـ ّزبَي ِيّن.ي ضهي ٌ ِيًىٌي ا يس)أيطا ْز) يكك قا ميـايرضه؛يسبَّ

ًَ اميّ  اْجيأَْبي  ع َي زبْتويخْزيقْ م؛يإْذيأ ضقوُيب ُنتَّ ّ يحميبَض ق تي) ا م في اِي) مظا رض ي

ااازّ ((ي )طااتْقظْ ي ٌى تااِوي) شَّ
(3ك

ّاا ًَ اا ـ.ي  صيب  ّظااالسيـااـني) نّيـ يذ) ااعي) ظااْ يبْااـبيع  م 

يقٌٍّيـً) ت

ّاـضّضي) ظاْزةيّقااـككًْخ  يط  ض   يطاًَي ًَ ٌبيـ بي) نا صيّت زّاـضي اِيطاٌ ي) زاٌىزّْنيب  اض)  ي

بااو((ي
(4ك

.يًقْااييإ ّااويّاا بيككًاا عزيًقتااو ي ااميّنااني ْااوي خ ااو يرمااعيًااازهيبااْنيرش) اا ي

) ضالًة((ي ًَ ىٌي ِيغ ّ ي) ضظني ًَ ًَ قتي  ي رق ي) ما  ِي ًَ عذًبتي ي ًَ )سَ ل ظي
(5ك

ي.

ً نمنيأىمْ ي)ختْا ري) شا عزيِ اْنيأىمْا ي) ضزّا ي) شاازّ ي اِي) قازبي) ظا  صي) يزازُي

ًَ ضزّاا ي) ااذُيّاا بي ااوي)سحاازي) ٌ)ػااشي ااِي)س ىاا ري) ض )س بْاا يً) خق  ْاا ي ي ًَ زّاا ي) ا مْاا ي

 ي)س ااا يمعز اا يىااذ)ي) اظااازي؛ي  قؼاا فيع ااَيصااا  تِي) ؼاااايً) تمااش ي)  تاااْنيع ًااتي

)إلطال ْ ي ني) ضزًّي) ظ ْ ْ ي ي لِي ز أي) شازي لحزي) شاز)فيب سصض)ثي) ز رّ ي اِي

ز)في ي ززّ  ياا ي يًبااذ  يظياازتي اطْاا تي) شااايذ)ي) قاازبي ظااز ٌ)ييًق  اياا يًرطااضً)ىاا

ً نٌعْ يبتنٌري)سغز)عي) شاازّ ي) تق ْضّا يً ا  ْيا ي) تاِيا ظاْ يّاييرٌ) ا ي) ضْا ة ي

ًِ ْنيأىمي) اٌ) يي) تِيأطيمْ ي ِي شانْييصزّا يًاازّ ي اؤحزةي اِيىاذ)ي) قازبي يبازًسي

ًّضتلاٌبيبياميًّظاماٌبيي أ ز)فيًًسر)فيًخ ل فيإ َير  ا ي) شااز)في نا  ٌ)يّز  ظاٌ يم

تي لاٌذىمي؛يسبي نيميًّتلحزًبيبيمي زا ٌّ  ٌ)ي نيميأطٌ)   يإعال ْ يًّؽضتيعزًًايميًقا

يًحْق  يبيامي ي لطا ضْ ي ز  ظايمي ْاض)   ي  ا اميً اذ ّ؛ي اذ  ي صْ  يميّ   ي تظ  ي) ظ ا 

صليي) قزبي) ظ  صي  يززةيبنت ديإبض)عِيغشّزي ِي) مٌػٌع تي) شازّ يّ يا ي ي ؼاال ي

ذُيراااييىااذ)ي) قاازبيّتمْااشيب ناا هي)س بااِيعااني طااٌري)س لاا ظيً) ظاا ري ا  ْياا ي ي)س اازي) اا

ًّخزةي) شاز)في يً) ش عزيكط ؾي)بني) تا ًّذُ(يِ انيأبازسي) شااز)في) اذّنياس اٌ)ييىاذهي

) مز  ضيبشاز) ي يًأ ز) ي يًًسر) ي يًخ ل  ي ي ي لخذيّنييي) ا مي ني ظ  رهي)سطا ْ ي

اا س ّي؛ي زاا في ت رااوي) شااازُي تن ي ظاا ريع ااَي رراا يع  ْاا ي ااني) ا ااميً)  تيبخن  َّْاايٌع 

ي ذغااز)عي) شاازّ يّ  اا  يً نظٌطاوي) شااازّ ييّ يأػاا   ْيػاضّي اا يًًامٌا   ضٌّ) اوي نٌع 

. يًرً ق  يًبي ف  يرم ا 

يييييييييييي

                                           
ً ْا تي)سَعْاا بيًأَ  اا فيأَبناا في) ش اا ب يسَبااِي) ا اا صيًاامضي) ااضّنيأَصمااضيباانيدمحميباانيأبااِيبناازيبااني(ي1ك

يخ نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بي

ي.466 يص:ي4ه( ي ضقْ :ي .يإِصظ بيع  ص ي )ريط  ر يبْزًت ي ذ681-608ك

ي.472 يص:ي4) مظضري لظو:ي ذ(ي2ك

ط ظ  ي ا رّ ي)سَ ّي) ازباِ ي .يإِّز)ب(ي نيي-) از) ي-عظزي) ضًأيً)إل  ر)تيك) زشّزةي) ازبْ (ي3ك

ي.352-351 يص:ي2) ق ىزة يؽي-ًٌقِيػْا ي )ري) ما رفي  نشز ي) نْي

اااما  ِيكتي(ي4ك -ه562)سَ ظاا ّ ي ا اا ميأباااِيطاااضيع ااضي) نااازّميباانيدمحميبااني نظاااٌري) تمْمااِي) ظَّ

باني ْمْا  يم( ي ضقْ :ي) شْ :يع ضي) زصمنيبنيّضَْي) ما مِي) ْم  ِيرصمويدي اا  َ ي نت ا ي)1166

ي.60-59م يص:ي1980-ه1400 ي2 يؽ3) ق ىزة يد

ي.466 يص:ي4ً ْ تي)سَعْ بيًأَ   فيأَبن في) ش  ب ي ذ(ي5ك
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ا ي:ي  تني) شُّاز)فيبتظاٌّزيرما أيأَخاال ي) مازأةيإْذيكك) تلتاٌ)يإِ اَييانٕصف انًعُٕ٘:أً 

يػامنيأَخالقْا تي) مزتماعي طٌرًى  يّما يأَص اٌ)يأَْبيّازًىنَّ ًَ أَخال ي ض ٌب  يم ي

أَبازسي ًَ ) تمناع ي ًَ ) ضظ   ي ًَ ) ظ  ضة ي  َضْتي) نظ فيصْْ تيع َيقضريّ ْزيِ ني) اقيي

يع َيإِظي ريىذهي) ما  ِي) شُّاز )في) اذرٌّب((يَ ْنيأَ شَّ
(1)

ًَ اض ْتيطٌرى ي ياِي .ي

)  ْماا  يًىااِ ًَ ) ااٌؽني ًَ ) مض ٌباا ي ًَ )ابناا ي ًَ )سُخاا ي ًَ ) قااٌةيي)سُمي ًَ ر ااشي  ضناا بي

ك اا  مزأةيىااِي) مظياازي)سَع ااَي  ضْاا ة يبااييىااِي  ااضأي) ضْاا ةي)إِل ظاا  ْ ((ي
(2)

.ي)ذي

ااا عزيكطااا ؾي)باااني) تا ًّاااذُ(يع اااَي لااا ي) ت ااا هي) مت قاااِي ب طاااتام  ويّضااازصي) شَّ

طاتخن ف؛ي  شّا  ةي ااِيباْنيك) لظا  ي/ي) ظااالس( ي ٌظل ا يأَ ً)تي)اي ؼاضّّ ) خن  ْا تي)

 ْقٌُأيي لّْضي) مانَ؛
(3)

:  

 كبضزي) ز ي(

َٚتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ْثَٗ َٔ ْ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَد  َٕ  أَْستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزََى اْن
 

 

 

 

 

 

ٙ  َحْستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتََُّ      اْ ز َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبح 
 

  ّ تتتتتتتتتتتتتتتت ل   ٛ   َيتتتتتتتتتتتتتتتتب َ هَتتتتتتتتتتتتتتتتٗ اْنعَتتتتتتتتتتتتتتتتب  
 

 ٙ َصتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َح  َٔ  ٘ ٍْ  ََستتتتتتتتتتتتتتتتتتتب   تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ي 
 

 ٍْ تتتتتتتتتتت ٍْ َصتتتتتتتتتتتَحب ي   َستتتتتتتتتتتْكَىح  انتتتتتتتتتتتـَيتتتتتتتتتتت
 

تتتتتتتتتتتتتتَى َصتتتتتتتتتتتتتتب     ْٛ قَْهج تتتتتتتتتتتتتتٙ َ 
 َحتتتتتتتتتتتتتتَت   َ

 

  مشي ِيعزشي)  ْ ي) خ  ِي ؼ  ّي) مط بقا يباْنيك ظا  ُ/يطاالصِ(؛ي تظاٌّزي

اٌرةي  ض ْ اْنيب  خن  ْا تي) متؼا  ّةِي ْرض يإِْذيرطمي) شَّ عزيطُّ ٌَ  ( ًَ ) شٌ  ي ًَ  ٌ)عذي) ض ي

  لظ يكك) لظ  ُ:ي قْغي) ظالس((ي
(4)

ىِي ا  يط  ْ ي اٌص ًَ ا ي لظا ي.ي ِيبا ا ضز)ف يأَ َّ

أَطاا َشي) شااَِفيباااضَي ظاا  ه((ي ك) ظااالس(ي ًَ ضا اا يإِّز بْاا يكك   ظااالس:يِػااضّي) لظاا  ي
(5)

 ي

يرما أيًرياوي ًَ ٌعتاويَعاْني اشاٌقويايّظاتطْع؛يسَبَّ    ا ً ي يم يصا ًأيإِخلا فيُص ّاوي

ًٌقو ي   شَّي ًَ ْرضهي ًَ ق  ويّز ؼ بيطتزي )  َّيل ييّلؼض ِبي) مض ْنَيًَ ًَ اي  نشالًَّييٌ ي ًَ يم؛ي

اا يِ ااْنيمي  ظاا  يصاا يمياليّظااتطْاٌبيإِي اا ناا بي  ااا ذأيً) ض طااضيبْاانيمي ميماا ي  قَّااٌ)يّال  

ايّظتطْاٌ ًَ ًرضىم ي  إِطالسييًِفيإِذ)ي ظضيبْنيم .ييييبًَ

ااٌرةي نشااايَعااْنيص  تااوي) نلظااْ يب  لااايي) ضزّااِيكأطااتز اا عزيطُّ ي-ًقااضيرطاامي) شَّ

ايّلبَ( ي ز فتْي ىاِ ن ط  ي عيقظاضّّ ي) شَّ ًَ عاضميإِخلا في ا ي اِيذ)تي) شَّا عزيِ اْنيي عزي

                                           
) مزأةي ِي) شازي)سُ ٌُيك ر)ط ( ي .ي  ؽم ي زاٌر ي نشاٌر)تي) ضا  ي) نتا ّي) اازّ ي  شا  يي(1ك

يم ي1999

 .269ص:ي

ع ضي) ض ي نظا يأَ زّقْ ي) شاز ي  ط اعيي) ضن ّ (ي ي-)إل ظ تي-أَبا  ي) تززب ي) ظٌ ْ يكي) ض ي(2ك

 .137ص:يمي ي2007) ض)ري)  ْؼ ف يي-ً) نشز ي) م زّي

 ٌّ)بيًازي)سريي) ا  مي) ل ػيي زضي) ضً  يً) ضّنيرم أي) نتّ ّ يأبِي) لتشيدمحميبانيع ْاضديبانيي(3ك

) تا ًّذُ ي)عتنَيبنظخويً ظضْضو:ي .يص.ي زر ٌْث ي ط ا ي) مقتطاييع ضدي) مازًفيبظ ؾي)بن

 .83 يص:يمي1903  ط ع ي ظز ي

 .261 يص:ي10   ةيك ظض( يدي ظ بي) ازّ يي(4ك

 .384 يصي:ي7) مظضري لظو:ي   ةيكط ش( يدي(5ك
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ي)طاات الأي) تزاا  ضي ّماا يأَبَّ ًَ ًَ نّْاا ي )خاايي) اانّض ي ْرااض؛يإِل تاا دي ا اا يرم  ّْاا ي ًَ ًَ ًااٌ ي

ٌ ِيبَْنيكط سَي )ي يًّظلاوُي) شَّا عزيإّق عَْا يأطض ( يككصق ي ز)ّم  يطٌ َْيي-) ظَّ حازي الحْز 

ع َي) مت ّقِي ظنعي ًَ )يع َي) ضا   ي  نلظوي   يخ ط يع اَي ضاٌيغْازي ال ٌف((ي   ًز 
(1)

ًَ زضي)طتام أي كَ ْن( يكَ ْنيطاض ي...(؛ييشَّ عزي ِيطضري)  ْ ي) خ  جي)طمي) شزؽ) .ي

  نشايعمَّ يّيتشيبض)خ ويِ ْني ش عزي) ُض ي  مت قِ يإِْذيّقٌأي) ش عز:ي ين هيَ نيطاض ي

)  ااز)مي ناانيق  ااِيايّلْاا يِ ااْنيىااذهي) ظاانزة ًَ اا عزيِ ااْنيطاانزةي) اشاا ي  يّماا ي)طااتا بي) شَّ

يباال ً)تي)اطاات ـيغْااُزيطاا س(ي اال )ةي)اطااتخن فيكإِاّ(يخن فيكإاّ يغْااز( يكإِاي) تؼاا صِ

ي ا ْ   يأَ َّ يكغْز( ي ام ْ يّ ؤرةي ت ْزي) ماناَيباْنيطاضري)  ْا ي) خ  اجيط يرب ) نضَّ

بااذ  يصققاا ي) خن  َّْاا ي ًَ عزااشه ي ) مانااَي) متؼاا  ّةيبااْنيك) لظاا  /ي) ظااالس( ي امْاا يًَ

ي) ت اا هي) مت ّقااِي  اانِض؛ياّتماا أي) مانااَي ضّااويب  ضزّاا يًص  ظاا يعب  ٌطاايي  ااَيًااضِّ

اا عزي) مت ّقااِ اا ي شَّ  ّ ًَ ضز ااازّ  ي ًِّ ي ْظاا شي ااي) زض َّْاا ي) ق  ماا يبْنيماا ي ضقق اا ي ااذّةي نلاال 

 .ي  نّضيً تذًقـ  يرم  و

 ش(يضازّ/ي) ظا زطاْ ي) خُّن  َّْا تي) متؼا  ّةي) متق ب ا يباْنيك) )طتط َري) شَّا عزيً

ازّ ي  ْقٌُأييَمظض ي) زم  َّْ يبَم يّخضميغزػو؛؛يإلػل في) ْ )  ش  ِي ظٌطوي) ّشِ
(2)

:  

 كبضزي) ٌ) ز(

أَْثعَتتتتتتتتتتتَد َيتتتتتتتتتتتب َٚتتتتتتتتتتتَىاَو نَتتتتتتتتتتتَّ  تتتتتتتتتتتفَب    َٔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتتتتتتتت   َ تتتتتتتتتْى َ  ْٛ َُ ْٛ  َ ٍْ تتتتتتتتت ّ  ي  تتتتتتتتت   َتتتتتتتتتِا    ٛ 
 

ٌ  َحتتتتتتتتتتتْىة   ا َٕ تتتتتتتتتتتْه انس  َٔ ٍَ اْنقَْهتتتتتتتتتتتت   ْٛ   جَتتتتتتتتتتت
 

   ٍ ٍَ اْنَ ْفتتتتتتتتتت ْٛ ثَتتتتتتتتتت انعَجَتتتتتتتتتتَىاد  َصتتتتتتتتتتْه َ َٔ َٔ 
 

تتتتتتتتتً   ْٓ  َيَزْحتتتتتتتتتَذ ث َحتتتتتتتتتجَ َكْى َٚتتتتتتتتتب قَْهتتتتتتتتتَت َ 
 

تتتتتتتتَ  َيتتتتتتتتْز َ   ْٛ ٌَ َ هَ ا َٕ تتتتتتتت َٓ َكتتتتتتتتْى َ هَتتتتتتتتَت اْن َٔ 
 

ا ٌ)بي ّقضمي) شَّ عزي ِي)  ْا ي) خا  ِيحن  َّْا يِػاضّّ ي تق ب ا يباْنيك  اَْني) ق اِ يً) ظُّ

) اَ ز)ِتيُط ش( يإْذيرباَؾيأَي ًَ بَْني) زلني ًَ /ي ٌّ اازُيباؼاي يبا اغراش)في) انّضيصز ي) ّشِ

) نظاْ بي ًَ ) شٌ  ي ش ي  ي  يباْني) ق ا ي ًَ رضي ٌَ  نٌ ْ يطٌرةيّ ْ ي ِي ظٌّزي ش ىضي) 

ًَ شا ي ي ) يززيبـيك) َضزّ(ي ا ا يطا  ْ ي اٌصِيبا  ضشب ي ) زلانيي يرزّا بي) اضُّ ٌريِ انًَ

ي ٌظْااي) شَّا عزي ظازفي) منا بي) ض ْا يباـيك) ظا ش(ي ا ا يإّز بْا  يً ازٍييأَرييِ نْي

عزاشه؛ي تظاٌّزي)سَ امي) مظا ص ي  ُضا  ي َ اْنيكبْ ًَ َن(ي ز ْني ِيطضري)  ْا ي) خا  ِي

)سًَاااز ب يإِْذيرااا فْتي تال مااا ي اااعي)  لظتاااْني ًَ ) ضااا ي خاااييَ ااا يباااْني)سَرّااا بي ًَ )سَ ااامي

َّْ ي) ؼاضّّ يكطا ش/يكبَْن(يع َي) خن  يظزفي) من بيط ش( ي  طتنضي) متؼ  ّ ْنيكصزّ/

ااٌرةي) ن ْاا ؛ي  ٌطااٌأيإِ ااَي) خن  ْاا ي) ِؼااضّييصاازّ( ي لطاايم  ّ ي) متق ب اا ي ااِيإِ تاا دي) ظُّ

) ّظا ٌ)بي ًَ )سَ امي) اذُيبَاْني) ق ا ي ًَ ًَ لّْضي) مانَي اِي لاضي) مت ّقاِ ي  سًَاٌ) ي ) ضا   ي

                                           
 يؽ ر يسّا  يدمحميخؼازي) ا ْاضُ يكرطا   ي  رظاتْز( ي2013ي-2003ًازي)  شأي ِي) مٌطييي(1ك

ر  ااا ي) مٌطااي يي-بئًِااز)ف:يأ.ي .يدمحميرااٌ) يص ْاا ي)  ااضر) ِ يّ ْاا ي) تزبْاا ي  ا ااٌمي)إِل ظاا  ْ 

يم ي2015ي-ه1436

 .69ص:ي

 .102) ضٌّ)ب يص:يي(2ك
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) ض ٌري) تِيبْني) زلٌبيط شي اعيذ) اوي    اض ٌريّلازايَ ا ي اِيذ) اوي ًَ صزّي عيذ) و ي

يِ ْنيصشب.يي

ي) شَّ عزي)  ي) زلان(؛يإِلعطا فيكعْنْا ِيي) ظٌُّرةي)  ظزّ يبضا ا طتامييًَ زٍيأَبَّ

يَعاْني )سَص طْضيب   ظز ي ؼاال  ًَ ًَ تضزّ ي) مشَّ عزي  ليٌمي) اش يصظ  يرم  َْ يخْ  َْ  ي

ي ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااز)ري)سَ لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ظي

) الًااٌرُي اِي ًَ بَْن ي زصَ  ي زُس( ) تِيرا فْتي؛يإلباز)سي)سَحازي) شُّااٌرُي ًَ ك  ْن ي

)ي) م )سَ امي) اذُيّظاْ ي) مض اَْنيِ اْني) ٌراضيذ)تي) شَّ عز يُ خ ز  ًَ ت ّقاِيَعاْنيّمْا ي) اذُّأي

ااخْ يىااذِهي) ااضَّااتي بااذ  يرطَّ ًَ ) ُيْاا ميبااـيكّاامي) خ زّاا (ي) تااِيأَخ اازيبياا يَعااْنيصاا  يم ي ًَ
ي  َمانَيًعنظْ يؽ ْا ي) ما   ةي) ن ِ ْنا ي اِي )صتٌ)ف  ًَ ي ) متؼ  ّةيكط ش يصزّ(ي)ّتم ا 

َّ َبيأَىميا ييذ)تي) ُمِضّ  يإِْذيكك ظتاْزُي    ي) اش ي لز ) ي ي ني ز اتي خت ل  يًُربم ي

ىاٌيّزغا يأَْبيّتزا ًسي ًَ    ي) ضزّ يإْذيّزٍي) شَّ عزي لظوي ِي ازّ ي عي) ماشاٌق  ي

ؽ ق  ِويّ ي ؛ي ْنلذيع ازيخطاٌؽي  ا ري) ماشاٌق ((يمْعي) اق  ت؛ي ْظَييإ ْي ي َْظتنلزير
(1)

طاا ش(يأَطاايمْ ي ااِي شاانْيي ااذَّةيعق ْاا ي ااضٍيي ي  سَ لاا ظي) ؼااضّّ ُي) متق ب اا ُيكصاازّ/

) خ ز)تي) منتظ  يِ ْنيقْمي) زم ِأ. ًَ  ) مت قِيب  شُّاٌري

اازيكطا ؾي)باني) تا ًّاذُ(ي ا اً) م ا  رةي) اٌ ةًَ ل ِيحن  ْ يك ًِّ )يَعاْني( ي اِي ز 

ًَ ا ب ي ي) مزأة؛يإْذيي تاض ةي ااتي ّقٌُأ:ي خضُّ
(2)

ي

 كبضزي) ٌ) ز(ي

  ٌ ٍْ َ َُتتتتتتتٕ تتتتتتت تتتتتتتَى أَََ تتتتتتتَٙٔيتتتتتتتب ث تتتتتتتٙ ي  ْٛ  َ 
 

 

 

 

 

 

تتتتتتتتتَّ ثَتتتتتتتتتْى َ  ُْ ًٖ ث قَْهج تتتتتتتتتٙ ي  َٕ تتتتتتتتت َْ   ٍ تتتتتتتتت  أَح 
 

٘ ْٕ   َصتتتتتتتتْجى  تتتتتتت َْٛ  ان   تتتتتتتب  َتتتتتتتم  َ تتتتتتت  ً نَ َٔ 
 

َٕ َستتتتتتتتتتت     َْتتتتتتتتتتت َٔ تتتتتتتتتتتٙ  َ تتتتتتتتتتتبَ  َر َا َ َ ْيع  َٔ 
 

ٖ َستتتتتتتتجٛ  ً  َٕ تتتتتتتتْك تتتتتتتتْ    نَتتتتتتتتٗ ان   نَتتتتتتتتْى أَْيه  َٔ 
 

َحتتتتتتتتتتتٕ  ًْ اْنعَجَتتتتتتتتتتتَىاَد رَ َٔ تتتتتتتتتتت    ْٛ  َكزَْجتتتتتتتتتتتَذ   ن
 

) انّضيباْنيك اّي/يعا  (ي ا ا يرض ّْا يإًِا رةيإِ اَي) ظا رير في ؼ  ُّي) مط بقِ ي اِي

ا ي أَ َّ ًَ ي لظا يك اّي(ي اَْناِي)ا ياش)ميأَ ا مي) ُضا يّضا ا يطا  ْ  ي ) مظ   يبْني) ؼاضِّّن؛يسَبَّ

) ٌرضيّمطزيػاْايّنشأيقطز)تيطا ْزةي ًَ  لظ يكع  (ي تانِيعٌ ةي ْز)بي)سًٌَ) ي

اا ي) اناا فيع ااَيؽزّقاا ي) شاااز)في) ُمِضاا ّيق اا ييٌ يعنااض تت بااا يِ ااْنيصزقاا ي) شَّ  ي ااتضمال 

)ّتاٌٍيبنا ري) ٌراض ييذهي) ضُّ ٌري ا يىاِيإاّيًانٌٍي انيصاز)رةيق  يا ي) اذُ ي ي) متْمْن

أ مي) لز) ي ي) ذُيصٌأيأَ مي) ق  يإِ َي  اٌري) شاٌ  ي ياذ)يىاٌي) ضا ي) الْااي) م اِفي ًَ
) اتاا ّيكك اا   شأي) اااذرُيغااشأي قااِيؽاا ىزي ماااني اا ًَ )  ناا في ًَ اانٌٍي ِي) نقاا ِفيب  شَّ

ّظااتقزيبااْنيأَصشاا  ِو ي ًَ ) طَّياا رةِ ي   ُضاا ي) الْاااي) ظاا  ِي) ااذُيَّظاا َي) ُمِضااّ يبناا رهي ًَ

                                           

 .يطامزي) اضٌّّ ي نشاٌر)تي) يْدا ي) ا  ا ييم ) خن ّ تي) ؼضّّ ي ر)طا تي اِي) شاازي) ازباِي) قاضّي(1ك

 .191ص:يمي ي2009 ي1  ش  يؽي–) ظٌرّ ي  نت ّ يًس)رةي) خق   ي

 .102) ضٌّ)ب يص:يي(2ك
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اي)ا ظااز)فيَعْنااو((ي ًَ صتااَي ْظاا َشيّلَ َّااوي ضناا يأًَي )فيايّظااتطْعي) ااتخ ضيِ ْنااوُي
(1)

.ي

) ض ػازيك اّي يعا  َ(ي ما ي ًَ )  لظت بي تؼ  ّ  بي ؼ  ّ) يس   ْ  يأَّؼ  يبْني) م ػاِي س) يًَ

) خْا أيً ًَ يذ)ِ ْنيصضّةي) زضّأيً) تٌ زيبْني) ٌ)قعي  شعا يبضا ا ي)سَ )ةيك ّما (ييراايي) انضَّ

كك ز فْتي ا  ي)  ْا ّي اِيًعاِي) شَّا عزيي م ػِي) مظتمزيإِ َي) ض أ) تِي لْ يس ني)

اااٌرةي ًرض) اااوي) اق  اااضُ ي ْتز َّاااَي اناااَي) ضؼاااٌريي)ًي تز اااَي ا  ْاااوي اااِيأَّماااييطُّ ًَ
 منن ((

(2)
بيي َش عز  ي. ٌّ )ي تاض ةي ِي   رّشي) ِاش يًآّ  ويع ّازيَعْنيا يبز اٌسياطٌر 

باذ  ي ناٌبي) االقا ي ًَ ًَ ااتي ي يكك ض ٌ ي ي) تالًّ ِي ليامي  ع ْا ي) ضزّا ي)إِلبض)عْا  ي
ازّ ) ظٌُّرةي) ّشِ ًَ صقْق ي) شِفيع ازي) ز اٌسي يىِيعالق ي ل عيي ازفيِ ْني يبْني)  ُّ  ي

ا) م ًَ  اذّي (ضظٌط ي) تاِي ز اِي) ظُّ (يٌرةي
(3)

ع اَييًَ زاِفيأَ )ةي) زاشميك اْم(ي) ضَّ)خ ا ي

ي إْذيق  اي نيك اّي/يعا  َ() لايي) مؼ رريكأَ   (يي الف ْ ي عيس ني)  لظتاْني) متؼا  ّ ْ

.ي لَصااضَثي ٌ)س  اا ي ااِي ا اا ي) ااش ني ااعي)  لظتااْني)س )ةيس ااني) مؼاا رريإِ ااَي) م ػااِ

اٌرةيذىنْا يس نْا  ) متؼ  ّ ْني لط ضْ ي ؼ  ّ) يع اَي ظاتٌّ تي ايي شانيي) شَّا عزيطُّ

 ي) زناٌبُييأَطا ّي) ُمِضا َّييبمظ عضةي) اقايي َِماْنيّخازةي) ما  ا ة  خْ أيبيّمننيإِ ر)ّي يإِاّي

عااضمي)  ااٌسيبااو ي ْخلااِ  زااليإِ ااَي) نتماا ًَ بااو ي  رتمااا ي)  لظتاا بييشاام ص ااوُي ااداليُّيي بي

اا عزييميبااْنيق اا قاا  ي) متؼاا  ّ  بي تامْاا ي) مانااَي ااضٍي) مت قااِيع ااَيًاانييطااز)ر ) شَّ

عق و ي ًَيًًَ ي.يي) زغ  ي ِيإِظي ري)سَ مبْني) اقيي

ي ًَ  صايَّ ّز ض  ي) شَّ عزيبخن  َّْ ي تؼ  ّةي ؼ  َ)ي تط بق  يباْنيك) زماعيً) لاز) ( ي ًَ
 ْقٌُأيينيرل فيبظٌُّرةي ؤحزةي ِي) مت قِ؛بْني) مض ْني 

(4)
ييييييييييييييييييييييييييي:يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ي

 كبضزي) منظزس(

تتتتتتتتتتتتب ًَ قَتتتتتتتتتتتتبَ   َ ُْٛتتتتتتتتتتتتٙ انى  َكتتتتتتتتتتتتىْد   َْ أَ َٔ 
 

 

 

 

 

تتتتتتتتتتٓد   تتتتتتتتتتَى انتتتتتتتتتتد َيٕ   ٔانس  ْٛ َا َ   رَْعتتتتتتتتتتى 
 

ْ تتتتتتتتى  ٔاْنفَتتتتتتتتىا   َيعًتتتتتتتتب َٓ ف اْن  َٚتتتتتتتتب  تتتتتتتتبي 
 

ُْفَتتتتتتتتتتتى      ْٕ   َي تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتَت  ثبن    َ هَتتتتتتتتتتتٗ َيح 
 

٘ َ هتتتتتتتتتٗ َ فَب تتتتتتتتتَ  َيتتتتتتتتتب   َ رْهتتتتتتتتتَي ثَْعتتتتتتتتتد 
 

  ًٗ ٍْ  تتتتتتتتتتُ تتتتتتتتتت ٍْ كًتتتتتتتتتتد  نق ٛزَتتتتتتتتتتَّ ي  تتتتتتتتتت ي  َٔ 
 

اٌرةي زّ ا ي زّْ  ا ي ز ًرَّا ي اِي ر في ؼ  ّي) مط بق يباْنيكرا  ع/ي) لاز) (يبظُّ

طضري)  ْا ي) خا  ِ ي  لظا ي) زا  عي اناِيككأَرماَعيأَ ازهُيأَُيرا اوُيرمْا ا يبااضي ا يّا بي

                                           
ي-) اظزي)إِلطال ِي نيط ظ  ي  رّ ي)س ّي) ازبِ ي .يًٌقِيػْا ي )ري) ما رفي  نشز ي) نْيي(1ك

 .359ميص:ي1989 ي11) ق ىزة يؽ

 يبْاض)فيبشاْزيّاٌ ضي) طا  ِيكرطا   ي  رظاتْز( ي) خن  ْ تي) ؼضّّ ي ِيًاازي)باني ّر)دي) قظاط ِي(2ك

ي-ه1442بئًِاااز)ف:يأ.يم.ي .ي   ّااا ي تضاااِيىااا  ُيصمااا  ُي) ضْااا  ِ يّ ْااا ي)ٓ )ّ ير  اااا ي) مٌطاااي ي

 .85ص:ييمي 2020

)ري) ظال في  ط  عا ي)ا ز هي) نلظِي ِي قضي) شاازي) ازباِي"ي ر)طا ي"ي ي .يع اضي) قا  ري ْاضًس ي ي(3ك

 .385ي-384)سَر ب يص:يي-ً) نشزيً) تٌسّع يعم ب

 .147) ضٌّ)ب يص:يي(4ك
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 تلزق  ((ي
(1)

أَّ  ي لظ يك) لز) (ي يِ ًَ )ا لظا أ ي ا ر) يي ي ًَ ًَ اناِي) ت  عاضي ِػضّي) زماع ي

اا عزيباا   لظتْني) متؼاا  ّ ْنيأَْبيّا اازيَعااْنيًااٌقوي) م اازسي زاا فيب لظاا يك ا اا (ي) تااِي ) شَّ

ي ٌطااايصاا أي) ُمِضاااّ ي يأحناا في)رتم عيماا يً) تز)قيماا يً اا ي اااِ ااِيًقااا يىناا يصاا ا 

ًرض ي ئِبِي ًَ ي ) تزقٌ)ي   شٌَّ ييرٌ)رصيم يِ ْنيًٌ   ًَ  السمي يمي اليأَصضيّظاتض ي)رتماٌ)ي

ق  ي ٌ اوي ًَ ػاايرظموي ًَ ِطض يص وي مخييبيش)أي ًَ ىذ)ي) شٌ يغْزي) مزأةي) مض ٌب ي ي

بُاااضه ي َااتمنني اازعي) اشاا يِ ْنااو ي   خااذي) ااضّ ٌري ًَ صش ااوي) شااضّضيباااضي ااز) ي) ض ْاا ي ًَ
ّمااض ي  ااميَّييًطااْ  ي  تنلااْضيعّماا ي ااِ ًَ ق ميًااْد  يِ ااني) ض ْاا يغْاازي) ظااي اا َيذ) ااويِ ااْنيأ اام ي

)طتاميي ًَ ) ؼنَي ِي ز)قيم ي ي ) شَّ عزيصازفي) ناض)فيكّا (يق ايي)  لظتاِْني) متؼا  ّ ِْنيًَ

ّظٌُّريغازعي) شَّا عزيِ اني) قظاْضةي ًَ كر  ع/ي) لز) (؛ي نِيّلظييبْنيم ي ِي) مانَي

) ماااتن مي ًَ بياااذ)يّظااا شيأُطااا ٌّي) ناااض)فيذ)يرم  َّْااا يإًااا رّ ي اااِي ا  قاااوي اااعي)   ااا ي ًَ كك

) مخ ؽ ؛يسَ َّو أَ ٌ)عاو((ييًَ ًَ ا اوي ٌّ ُ ْنط َا يًغ ّا ي اِي ض
(2)

) خن  َّْا ي) ؼاضّّ يي.ي زا فت

 ا ي)  اشأيرم  َّْا ي مْاشةيب طاتام أي) شَّا عزيطاٌرةيبْنيكر  ع ي) لاز) (؛يإلعطا في ا

أَ نازْتيعْناِ..(ي اْنا هي امي ازَيغش َّْ يبظزّ يبضا ا ي)  لظا يكعْناِ( ي ًَ ) ناٌم؛يبظا  ييك

عزيَعْنيطز)عوي) نلظِيبخن  ْ يك) زمعيً) لز) (يًا ّْ  يِ اْنيزي) شَّ ) شٌ يً) َزل ف ي ا ّي

) ٌطا أ ي ضققا يأ مي) مزأةيًىززى ي ويًصظز ويً  يّاتزُيق  اوي ًَ ِ اْنيًاٌ ي) لاز) ي

 إِظي ريقظضّّ ي) شَّ عزي ِي لضي) مت قِ.)  لظت بي) متؼ  ّ  بي

ااضةي اا عزي زمٌعاا يِ ااْني) خن  َّْاا تي) متؼاا  ّةيبااْنيك) ّشِ يٌّظاااي) شَّ ) ؼاااا( يًَ ًَ
باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْن يًَ

) ق ْي(؛يإل ت ديطُّيي ًَ ازّ ي  يز ي تا  يب  مزأة؛ك) نخْزي ًِّ  ْقٌأيُيٌري
(3)

ي:يييييييييييييييييييييييييي

ي

 كبضزي) طٌّي(

ٛتتتتتتتتتد  َيتتتتتتتتتت  اقًب ا   َٕ ًَ تتتتتتتتتٙ اْن  ْ ا َٔ تتتتتتتتتْقزََّ   رَعَ  
 

 

 

 

 

 

تتتتَّ أَْ َ قَتتتتب ُْ ٖ ي  َٕ تتتت َٓ و    تتتتٙ اْن ْٕ  ََتتتتَىٖ َكتتتتم  َٚتتتت
 

 ٍْ تتتتت ٍ  اْنَكتتتتتىٖأََ تتتتتد  ََفَتتتتتبًرا ي   َ فَتتتتتَٕٙ  َ تتتتت
 

تتْجى  َيْ تتزَبقَب   ُ تتٙ َ هَتتٗ ان ٍْ َ ْزي  تت أَْ تتعََف ي  َٔ 
 

تتتتتتتتتب قَتتتتتتتتتم  َ ْ فَتتتتتتتتتَّ  ًَ  َكثٛتتتتتتتتتَى انز َ ُ تتتتتتتتتٙ َكه 
 

تتتتتتتتتتتتبقَب  ّ  َ اَ َِ  َ َ    تتتتتتتتتتتتق ٛ  َ هَتتتتتتتتتتتتٗ َ ب  
 

ّ  َستتتتتتتتَٕ  َ تتتتتتتتَدا  ى تتتتتتتت ْٛ  ََٚ تتتتتتتتَٕل َ هَتتتتتتتتٗ َيزَُْ
 

َراقَتتتتتتب  ْٔ تتتتتتَىََ َ  أَ ًَ ٍَ ان تتتتتت ُْ تتتتتتب ََفَتتتتتتَ  اْنََ ًَ  َك
 

 تمخاييبطا بعي) ظاز)ري) نلظاِ ي خما َيحن  َّْا ي تؼا  ّةييػاضّّ ِي) نّضيحن  َّْا تي 

اضة/ي) ؼااا( ي  لظا يك) شاضَّة( ي ا ا يإِّز بْا ي اناِ:ي) ظاالب ي  ؼ  ّ) ي ط بقَْا يباْنيك) ّشِ

                                           
 .358 يص:ي2 ظ بي) ازّ ي   ةيكرمع( يدي(1ك

 .يصظْنيرما  ي نشاٌر)تي) ضا  ي) نتا ّييرم  ْ ي) خ زيً)إِل ش فيك ر)ط يبالغْ يرم  ْ ي قضّ ( ي(2ك

 .180ص:يمي ي2005) ازّ ي  ش  ي

 .ي301ـي300) ضٌّ)ب يص:ي(3ك
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) قٌةي ًَ
(1)

) تَّز)خِ ي   شَّا عزي ًَ ةي ٌَّ  يأَ َّ ي لظ يك) ؼاا(ي يِي ا  يط  ْ ي انِي قض)بي) ق

عاضمي ضم اويٌّطاي ًَ ّظاايًاٌقي ي ًَ م ي ٌّ  لٌري) مزأةيَعْنوُيأًَضيِ ْني لٌريعْنْويَعْني) ن

يأَػاااايِ اْنيعااشمي) شَّا عزي لظااو ي ا  مزأةي ضّااويغْازيطاا  ق ي ااِي طا  ب ي) شااٌ يبااشم 

ّ  اْ يع ؽلا ي) شَّا عزي قظام يي) ايضي وُ يأَخالقي ي) مٌ)عْضي  قؼ  ًَ  ت ْزةي اِي) ياٌٍ.ي

ًَ يذ)يأَبزسيحن  ْا يػاضّّ يأُخازٍي اِي) انّضيبْنيع ؽلتْن:يأ مي) ٌرض ي ع ؽل ي) شٌ  ي ًَ
) لناازةي تؼاا رّي ااضٍي) مت ّقااِ ييتط بق اا يبااْنيكّخْااز/يقااّي( ي لطاا ض  تؼاا  ّةي ؼاا  َ)ي 

ذ  ي تت بعيظيٌري) متؼ  ّ)تيإْذيأطا شيىاذ)ي) تتا بعيِ اني) ِؼاضّيإ اَي) ِؼاضّي نَا ي)ّق عْ ا ي ًَ
ًَيُ يم  ؛يسَ َّويّضلشي) مت قِيإِ اَي ال  ناز)رييرا فصقا يذ ا ي) تتا بعي ضقق ا ي ظا   ي) تاٌ ز ي

)يَعاْني كك ا ْاز  ًَ )سَ ل ظيك اشقتوُ يع ًقِْو يُعش ق  (؛يإِح رةي  ا ؽل ي) نلّظاْ ي اضٍي) مت قاِي

حقاييًقايا يع اَي)  لاع((ي ًَ ّخ   ي) ض ق ي) ٌرض) ْ  ي
(2)

ًَ لّْاض )ي  ماناَ ي ا ر) َي) شَّا عزي  ي

)يبل لاا ظيغش ْاا يِ ااْنيطااٌري ااَيذرً ااوي) ا ؽلَّْاا ي اااشباا  تنز)ريأَْبيّظاايي) مت قااِيإِي س 

ىاذِهي) خن  َّْا تيي ضّاِو ي  رتماا ىاذهي) ظال يح ا تي) اش (ي ا  يع َي  طتام  وي لظ يكي

ازُ؛ي تا زيَعْني ضٍي ا ّ ي) شَّ عزيب  مزأة ي زمعيبْني)سَػاضّ) ي ) ؼضّّ ي ِي) نّضي) ّشِ

 ِوي) نلظاْ ي اتماض )يع اَي) ظاٌري) تشا ْيْ يكأًض ي)ػاا يّخْز يقّي(ي  تا ْزيَعْني ا   

ااضةيص اا ًِّ ويأَطاا شيباال )ةي) تشاا ْويك) ناا ف( يكّماا ي لااَغي)  ظااُني) مااز ّشيأًر)قاا ( ي َِمااْني

 تلّْااضييشّاا  ة يكِ ااْنيُطاانزةي) اشاا (ي ٌظاااي) تشاا ْوي ظااْمي) يااٌ)فييّ   ظاانيّتم ّاايي ااع

) تلحْزي ِي لضي) مت ّقاِيككًىاِيًطاْ  يِ اْنيًطا  يي ًَ )إِلقن ري ) ظاٌرةي) تاِيّنقاييبيا يًَ

ّتاالحزيًرااض) ْ  (( ًَ إِصظ طااويإِ ااَي) مت قااِي نااِيّنلااايي
(3)

ْني ٌظْلااويسُطاا ٌّي.ي ؼااال يَعاا

يعطلو(ي) تاِيس) ْتيِ اْنيقاٌةيّضضحاوُي) تٌّْضيب سَي ُّي( يكّييٌّمي ِي) يٌٍ يّ مَّ يقيَّ  )ةيك

أُط ٌّي) تٌّْض((ي
(4)

ىاذ) ًَ )ا يا مي  ض ْا  ي ًَ ) تزناِيّشّاضيِ اْنيي.ي   ُمِض يّخْازي) تَّزناِي

يقٌةي) اش يبْنيم يّ م يّقييعطاي) ض ْ ي و.ي

ازُييأطيم  ظل ي) تشا رّْ ي اعي) مت ّقاِ يب) خن  َّْ تي) ؼضّّ يبئغن في) نّضي) ّشِ

را ااوُيّظ  ااِي )خاايي) اانّضييتشااازي ا    ااِوي) ذَّ) ْاا  ي لطاا ض ي) متؼاا  ّ)تي تظاا ررًَ

) تلحْزيبو. ًَ ازُي) ٌ)صض؛ييإلّظ أي) مانَي  مت ّقِي  ) ّشِ

) ٌطاا أ(ي) تااِي ًَ اا عزيكطاا ؾي)بااني) تا ًّااذُ(يإِ ااَيحن  ْاا يك) يزاازي ّ تلااُ ي) شَّ ًَ
)ي ِي ازُ؛ي  تا ْزيَعْنيآاً  ْ يصْش   ْقٌُأيي؛ وي) ذَّ) ْ  ت روي) ّشِ

(5)
ييييييييييييييييييييييييي:يييييييي

 ْا(كبضزي) خل

َ هَ ُتتتتتتتتتتتتتتٙ  َج قَْهجتتتتتتتتتتتتتتٙ َٔ َٛتتتتتتتتتتتتتتب   ََتتتتتتتتتتتتتتْى َ ه 
 

 

 

 

 

 

ٖ َ  ث قَْهج تتتتتتتتتتتَ  اْنجَْهجَتتتتتتتتتتتبلَ  َٕ تتتتتتتتتتت َٓ    تتتتتتتتتتتٙ اْن
 

                                           
 .54 يص:ي7ّنظز:ي ظ بي) ازّ ي   ةيكًض ( يدي(1ك

ي-ه1398 ي1) تنزّزيبْني) مخْزيً) تلحْز ي .يعشي) ضّنيع ِي) ظْض يع  مي) نتا ي  ط اعيً) نشاز يؽي(2ك

 .283م يص:ي1978

يأ.يمي. .ي ا  شيصمااضيي(3ك ًَ طاٌرةي)  اشأي)سَ ض ظااِي اِيًااازيبناِي)سَصماز يأ.ي .يقظااِيطا  ميع ااٌ)ب ي

يم.يم.يًْم فيى  ٌي اي ي ز  يآ )ّي) ز) ضّن ي) اض ي ًَ  .8م يص:ي2010ي-ه1431 ي56أَصمض ي

 يه( ي .ي  رصيّ طاْنيدمحمي) ضماض) 656ِ"يكت)  نَي) لنْ يكي ر)ط ي ِيًازي زضي) ضّني) نش بِ(يي(4ك

 .92ص:ييمي2014ي-ه1435 ي1)سَر ب يؽي- )ريغْض)في  نشزيً) تٌسّع يعم ب

 .347) ضٌّ)ب يص:يي(5ك



                                              هـ(582الثنائوــَـّـات الضـــّدوة فـــي شـــــعر املـــرأة عنـــد سبــــط ابن التعاووـــذي ) ت 
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ٖ اْنتتتتتتتتتـ َٔ تتتتتتتتتب قَتتتتتتتتتْد رََستتتتتتتتتب َْ  ٕ ََ َ  ْ َ   َ رَعَتتتتتتتتتد 
 

َصتتتتتتتبلَ    ٕ اْن َٔ تتتتتتتب  َٓ ٘  تتتتتتتٙ َحجَ  تتتتتتتد  ُْ  َْْ تتتتتتتَى   
 

هَتتتتتتتتتتتتتتتتتْذ أََُ  تتتتتتتتتتتتتتتتتٙ أَ ََٔة َََحتتتتتتتتتتتتتتتتتًٕ    َكف 
 

اْ َْكفَتتتتتتتتتتبلَ   َٔ تتتتتتتتتتَٕر  َُ تتتتتتتتتتب اْنَخ َْ ا َٕ َْ    تتتتتتتتتتٙ 
 

 بقا يباْنيك) يزاز/ي) ٌطا أ(؛ي) اذُيرا فيعزشي)  ْ ي) خ  ِي زضي ؼا  ي) مط ِي

)ٓخاز ي  لظا يك) يزاز(ي ا ا ي ًَ   تا ْزيَعْنيقٌةي) اش يبْني) مض ْنيع َي ظتٌٍي)سَ  ي

طي((ي ٌَ ط  ْ يكك) يزُز:يِػضي) 
(1)

) ٌطاُييِػاضّي أَ َّ ي لظ يك) ٌطي(يي ًَ ضا ا يإِّز بْا يكك

) يزز)ب((ي
(2)

ّا بي ًَ  ًري اّا أيي يأَذًّ( يكك ضؼاٌري)سَ اا أيك اْم ياي ااضْ  ي ظا ًٍ ي

) نشاا ؽي ااِي) ضزّاا ي)اّق عْاا ي ااِيباااجي) ضْ ًَ    ْاا يًذ اا ي  ا اا ي  تااٌ زي)ا لااا  ِيٌّاا ي

اا عز((ي ًَ  اااِوي  مشاا رّ ي ااِي) ض  اا ي) تااِيّاْشااي ي) شَّ ) ناا رميَعااْني ن ْااوي) مت قااِي
(3)

.ي

رم  َّْ ؛يِ َم ي ضم ويِ اْني) خن  َّْ ي) ؼضّّ يبْنيك) يزز/ي)ي لػل  ًَ  ٌط أ(يًظ  اي ا ْ ي

اا عزيبتنااز)ريصاازفي) زاازيك ااِ(ي )طااتط ري) شَّ ًَ  ااتي لظااَّْ يطااز)عْ يبااْني) ض ْ ااْن ي

أَْبيّز ا ي) ت ا هي) مت قاِ يإْذيرا فْتي ًَ ك ِي) يٌٍ ي ِيىٌ)ىا ( يأَْبيّؤّاضيأَباا  ي) ضا ا  ي

أَطايمي ناز ًَ )ريصازفيك) يا ف(ي) اذُيايّنا  يبْا ي تال م ي عي) ز   ي) نلظاِي  شَّا عز ي

أَ ماوي ًَ ّخ ٌيِ ْنوُيك) يٌٍ ي ُ ٌى  ي) يزز يص ّي  يىٌ)ى (ي اِيأَْبيّا ازي) شَّا عزيَعاْنيق قاوي

ىذ)ي) تنز ًَ يظ ىزةيب رسةيعنيؽزّ يِ ْنيقٌةي) اش يكك )   ا ي) ضٌ)رّا ي) تاِي)ريقضيًنيَّ

صضّخ  يَعْنيص أي) ض ْ ي)     ًَ قاضيرا في اِيخض ا ي) ضَّا ا يٌّرضى ي) شَّ عزي عي لظِوي ًَ   ي

يطااٌ َْ ي  ٍ اا عز ي اا  تنز)ريقااضي اانشي) اانّضي ااض اااٌرّ ي  شَّ ) مٌصْاا يب  تززباا ي) نلظااْ ي) شُّ

) تَّزق ي ِي لضي) شَّا عز((ي ًَ ي  مت ّقِيبمضٍي) ضظزةي أَعطَيإِّض ف  ًَ أَباض ي
(4)

ي.ي  رتماا ِي

يٌّااا يك ُ ٌىااا (ع اااَيظاااٌ)ىزي  نيْ )  لظتااا بي) متؼااا  ّ  بيك) يزاااز/ي) ٌطااا أ(ي اتماااض

) ٌطاا أي ااِي ًَ بقاا في) ُضااّ ي ًَ  ااض)خ ْ ي ااعي) ضا اا ي)إِلّز بْاا يك) ٌطاا أ(يِ ااْني)طااتمز)ري

ًَ زِفي) ضزفيكقض( ّي يإِْذيقازَّي) تقزّا ي عي) لاايي) م ػاِيك ظا ًٍ(ي ل ا  تي) قزّ.ي

) ٌطااي( ي  طااتضعَيك) ٌطااي(ي  ااتخ ضيِ ااْنيأُ اامي ًَ بااْني)  لظتااِْني) متؼاا  ّ ِْنيك) يزاازي

يأَْبيّزمااعيًاام يم يباااضَي) يزاازي ااِي شاانْييحناا  ِيقاا  ميع ااَي) ِؼااضِّي) يزااز ي يّ  ضاا ًا 

ًَ زٍي)ختالفي) مً (يعَم انَ.ي ا  ْويِ اْنيػامٌريّي) شَّ عزيع َّزيب  ض أي) ملز ةيك ُضٌا 

ًَي ُىش)أ ي ) خن  ْ تي) متؼا  ّةيباْنيك) يزاز/ي) ٌطا أ(يي لطيم يقْويِ ْنيقظٌةِي) مزأةّالًَ

اا ) ٌطااٌأيإِ ااَي انااَيأَعماا ي ااِي تاالحْزي ْااو عزيإِ ااَي) مت ّقااِي  ااِي قااييإِصظاا صي) شَّ ًَ  ي

 .) نلض

اا عزي ااِي شاانْييحن  ْاا يك) ٌطااي/ي) يزااز(؛يإل تاا دي َّا اا يرم  َّْاا ّمؼااِي) شَّ  يًَ

ًَ لظَّْ ي ِيقظ  ضه؛يإذْي ّقٌُأييًَ نزَّّ ي
(5)

ي:يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

                                           
 .31 يص:ي15 ظ بي) ازّ ي   ةيكي) يززي( يدي(1ك

 .316 يص:ي15) مظضري لظو ي   ةيكيًطيي( يدي(2ك

 .ي)بتظ ميأَصمضيصماض)ب ي ز)راا يً اضقْ :يي)سُطضي) زم  ْ ي ِاّق ري)  الغِي ِي) اظزي) ا  طِ ي(3ك

 .218ص:ييمي 1997ي–هي1418 ي1ص   يؽي–أصمضيع ضدي زىٌ  ي )ري) ق مي) ازبِي  نشز يطٌرّ ي

 .ي66 يص:ي2013ي-2003ًازي)  شأي ِي) مٌطيي(4ك

 .432) ضٌّ)ب يص:يي(5ك
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 كبضزي) خلْا(ي

٘ َ هَتتتتتٗ انُ تتتتت ْ  تتتتتد  ْٓ تتتتذ  َ  ًْ ٍْ قَتتتتتْد َ ه   أَََتتتتب َيتتتتت
 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍَ ٘ َيز تتتتتتتتتتتتتتتٛ   َ َٔ َحْجتتتتتتتتتتتتتتتَم  َٔ تتتتتتتتتتتتتتتي   ثٛ  َٔ   ٘ 
 

ْ تتتتتتتتتتـ َٓ َٕ  حَ ثبْن تتتتتتتتتت ًَ ُ َتتتتتتتتتتٙ اْن ْل ي   ٔ  َ  رََحتتتتتتتتتتب
 

  ٌَ  ر   َتتتتتتتتتتت  ََٙ َ هَتتتتتتتتتتتٗ اْنَ فَتتتتتتتتتتتب   َحتتتتتتتتتتتَىٔ
 

اَصتتتتتتتتتم  َرْقتتتتتتتتتَىا َٕ  أَََتتتتتتتتتب َيتتتتتتتتتب   َ هَتتتتتتتتتٗ انز 
 

ْ تتتتتتتتتى    َٓ َٔ  تتتتتتتتتٙ اْن     ٍَ  َصتتتتتتتتتْخَىح  َ  رَهتتتتتتتتتٛ 
 

ٌ   َتتتتتتتتت  َصتتتتتتتتتب ا َٕ تتتتتتتتت َٓ َ  اْن ر  ْٕ َٙ  َيتتتتتتتتت  َ تتتتتتتتتَد 
 

  ٌَ َْتتتتتتٕ   َ٘ ٌَ   تتتتتتٙ انتتتتتتَى  َٚتتتتتتب ََٚكتتتتتتٕ  َ ْ تتتتتتَذ ر 
 

 اِي) يزازيي) / تز َيِ ني) نّضيحن  ْ يػضّّ ي تق ب  يباْنيكع اَي) تٌ)طاييرقاز

)ا لا  ي ًَ طخزةٌ( يإْذيقاضّمي) شَّا عزي) ضَّا ا ي)إِلّز بْا يك) تٌ)طاي(ي) تاِي اناِي)ارتما ري

عضمي)ا قط ر يع َي) ضا ) قطاع يبي  ي) ظ  ْ يك) يزز(ي) تِي ٌصًَِ ًَ ) م   رةي ًَ   ؼْ ري

ااازُيبااـيكأَ اا (ي) ذَّ) ْاا ي زااذّي) ت اا هي) مت َّقااِي  اا عزي ّظااوُي) ّشِ أَعطااَيإِْذي)بتااضأي) شَّ ًَ ضااٌهي

طاالب ي ًَ ةي ٌَّ )يقا  زط يّ ْزةي  تا ْزيعّم يّضًري اِيذ) اويِ اْنيطاز)ريًراض) ِ ي ظاٌر 

يقااٌةي ضم اوي ااِي)احنااْنياي ااَْني أَبَّ ًَ ًَ ق ر  اا يباْنيك) قاازّيً) يزااز( ي ) تَّضمايي ااِيق  ااو ي

ًَ زااِفيكأَ اا (ي ااِي)  ْاا ي) خ  ااجي ااعي)  لظتااْني) مت ؼاا  ّ ْنيك) تٌ)طااي/ي) يزااز(ي ْياا  ي

) مت ّقِيبلًَط  ِوي) متؼ  ّةي ل تزْ يصزّ يطز)عّْ يذ) ْ ي عي)ٓخازيك) مازأة( ييأًَىم 

ي) شَّا عزي)طاتا عيَعاْنيآاُي-ًي-ًَ ؼال يَعْني زاِفيأَصازفي) ماضّيبنخازةيكأ  اوي(ي نالبَّ

صش ااويبمااِضيىااذِهي)سَصاازفيصتااَي   ااِيؽمٌص  ااو ي زااايي) مت ّقااِيّنظاازمي اااويب خْ  ااو يًَ

يعنيأ اويأر)   ي ٌطااي) شَّا عزيياذهي)سَصازفيَعاْني  ْازيًي  اضأيص  او ازيبأَْبيّاي ؼال 

ص ّوي ي يح ب يايّنظزهيأَُيىزز ي ْزٍي لظاوي ظات ًَ ا ْ  يذ) ويبل َّويع َيعيضي)  ُاضيقٌُي

أَ  (ي) ذ) ْ ي ْط ا يِ اْني ض ٌبتاويعاضميؽ ا ي) ماٌ ةيً)إلخاالصيع َي ض ٌبتويب لظ يكي

 ْياا  يًّظاااي لظااويبلَ َّااويػاااْايْظاايي)ّقاا ًميىااذ)ي)ابتااا  يباناا  ي  ااِيىززىاا ي ئ ّااوُي

ًَ ق بااييذ اا يق  ااويّ  ظااخزةيقااٌُيّتضمااييىااذ)ي) يزاازي أَ   ياا ي ااِي) تٌ)طااييً)  قاا ف ي

 ّ  ز ي.

)طتاميي ) شَّ عزي) تاضًّزيك) نالُ يبا  يزز يرقاز)ٌ  يطا    (؛يكك  تا ْازيَعاْنيًَ

) تالحْزيع اَي) لا ا اِوي) ضظاْ ((ي ًَ سّا  ةيًاضنتي ي) ٌرض) ْا ي ًَ صزّ ي) نلضي) شُّااٌرّ  ي
(1)

ًَ زااِفي) متؼاا  ّ ْنيبنظاا يً)صااضيطاا عض ككع ااَي قاايي) ضا اا يإِ ااَي اا يايّضتم ياا يي.ي

زً)يإِ اَي) شاِفي) ٌ)صاض((ي َْضضثي) تض)خييبْني) طز ْنيصتَيّظْ
(2)

) تقا أي) شَّا عزي ًَ .ي

اازُي ااِيطاْ غ ي) زماييِ ااني)سَطامْ يكأَ ا يَ انيقَااْضيعَي ِ ْماِ يَعْياضُيَع َااَي اِي) انّضي) ّشِ

 ْا ي اعي)سَ ا يالقا ي ا ْا ي ق بع لا ْ ييكاي ض ًأي نِي) ماٌ ة...(يًان ْ ي) نّلُ...(يإ َي)

)ٓخز يًًضْتي اازُيباؼاًَ أَبازسيَ ا ييويآذ)بي) مت ّقاِي َاغ يً اي يباأَرش)في) انّضي) ّشِ ًَ
ي الصااااااعي ااااااِيىااااااذ)ي) اااااانّضيًػااااااٌسي)سُطاااااا ٌّيّل َّااااااويصااااااٌ)ري لااااااضيذ) ااااااِي

                                           
 .177)  نَي) لنْ يكي ر)ط ي ِيًازي زضي) ضّني) نش بِي( يص:يي(1ك

ي–بن في)سُط ٌّي ِيًازي) ضض)ح ي"ي) تنٌّني)  ضّاِي" ي .يدمحميع ضي) مط   ي )ري) ما رف ي) نْييي(2ك

 .273م يص:ي1995 ي2) ق ىزة يؽ
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كيأَ  ي  فيع َي) تٌ)طي...( ًَ ًَ زِفي) متؼا  ّ)تي از ا ييكأَ  يَ نيقضيع مِ يعيضُ...(ي
ذ  يسَّ َّوُيّشضُّيخْ أي) مت قِيإِ اَيأَرعي) ٌ)قاع يي)طيم ًَ ازُ؛ي  ِيكك ضضّضيأُ  ي) ا  مي) ّشِ

ااازّ يىااذ)يِ اا ّضظاازى ي ااِيإِؽاا ري)  ٌصاا ي) ّشِ ًَ ) مااضرّ تي ًَ ْني) ن صْاا ي ْزااض ي)سًَااْ في

) ظٌ ْ ي ئ َّوُيّضزمي) ن م ي) ي) ضا ْ  يأَ َّ يِ ن ًَ لاز ةيِ اْني نٌّنيا ((يم) ن صْ ي) م  ّ ي
(1)

.ي

)ي) مظاانضيإ ْااِويكرقااز) ٌي ذ اا ي تٌّْااضيي-ذ)ّااز  ًَ طااخٌز(ي  متؼاا   ْنيك) تٌ)طااي/ي) يزااز(؛ي

) ي) مانَ  ًَيي ِزيتلحًَْ ) خن  ْا تي) متؼا  ّةي اِي ظاٌّزييًل و ي لطايم مي اظْ) مت قِ ي

) تاٌ ز) ًَ ) ت  ىاو يتي)ا لا  ْا ي اضٍي) شَّا عز ي خْازةي) ضزّا ي) نلظاْ ي ًَ  ل عايي) مت قاِ ي

إِّق ظيإِص ًَ  تا ْزيَعْني ززبتوي) ذَّ) ْ .ًَ  ظ طو؛ي  ٌطٌأيإِ َيقظضّ ي) شَّ عز ي

 

ااا عزي) ازباااِيًااا ٌ  ييانٕصتتتف انحستتتٙ: -ثبًَٛتتتب: بتظاااٌّزيرمااا أي ض ٌبتاااويي ّااا بي) شَّ

ر)سيّقااايِعْنااضيّااييعؼااٌيِ ْنياا يِ ااْني زعياا يإِ ااَيأَؽز) ياا  ي ْاطْناا ي ًَ ًطاالي يكك ًَ
اٌرةي) مخايي)سَع اَي ِ ْني زمٌريذ  ي تنٌبيطُّ ًَ طٌرةي  مخيي)سَع َي نييعؼٌ ي

ِ ْنيىن يّ بي) شَّا عزيصظاْ  ي اِي ظاٌرهي  زما أيً ظاٌّزهي اويع اَي ًَ   زظميّ و ي

) ظااٌ)ف((ي
(2)

اا ي.ي اا   ًرااض)بيأّؼ  ًَ ك اازبُؾي كمزأةي ْظااْ يرظاام  ي قااؾيبااييىااِيرًسي

ّ ااتمضيبيااذ)ي ًَ ي) ا ًاا يّنظااُزي  نااٌبيباااْني) ماازأةي) مض ٌباا  ي يب  زماا أ؛يسَبَّ ) ضاا َّ

ي ) اض ْييىاٌيأَبَّ ًَ ) ض ي)ا ظ أيب  زم أي) ن  يي) ذُيّظيزي ا قويب  زم أي)إل يِ ي

ىِيع ْو ي   مزأةي زااييي) ا ً يّاطِي  ضق   ي انَيآخزيب  مزأةيع َيعنضي  

ًَ ااِيإِبااض)ريطااٌرةي) ماازأةي ااِي) نااٌبي ااِيأَصظااني )إِل ظاا بي ااِي خْاايي  زمْااي ي

) ظٌُّرييىذ)ي  يراييرم أي) مزأةي قتز   يب  لني ) م  يً)بض) ((ي
(3)

.ي ن  ا ي) خن  ْا تي

ازّ .ي ي) متؼ  ّةي ز  ط يصظَْ يًًرض) َْ ي عيذ)تي) شَّ عزيًرًصوي) ّشِ

عزيكط ؾي)بني) تا ًّذُ(ي ٌظْاي) تؼ  ّي) تا  ضُيباَْنيك)  ٌْ ا يً)طتط ري) شَّ 

ًَ ااتي نشااي) ما  ا ةي) ن  نا ي )خايي)  ُمِضاّ يً) قظٌة(ي ِيًازه يإْذيصم اْ ي اا  ِي

ًراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااض؛ ًَ ييِ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْنيػاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي

 ْقٌُأ:
(4)

يييي

يييييييييي

 كيبضزي) ن  ي(

ٖ َٕ تتتتتتتت َٓ ٍْ َ ا   اْن تتتتتتتت تتتتتتتتَذ ي  تتتتتتتتب َ ٕ ٛ  ًَ َْ ك  َ َٔ 
 

 

 

 

 

ََحتتتتتتتتٕل   َ تتتتتتتتَحٕثٙ ثُ  َٔ د    ْ ٙ َ تتتتتتتتب  ً ْستتتتتتتت    
 

                                           
 .232-231)سُطضي) زم  ْ ي ِاّق ري)  الغِي ِي) اظزي) ا  طِ يص:يي(1ك

طام عْي ي )ري) لنازي .يعش) اضّنيإِييعازعيً لظاْزيً ق ر ا  ي-)سُطضي) زم  ْ ي اِي) نقاضي) ازباِي(2ك
 .111ص:يمي ي1992ي-ه1412) ازبِي  ط عيً) نشز ي) ق ىزة ي

ي ليااٌمي) لاانيً) زماا أي ااِي"ي)ًر) ي) ااٌر "ي ــااـ:ي ظااطلَيطاا   ي) ز) اااِ"يأًَر) ي) ااٌر ي" ي(3ك
خضّز يس)ّاضُ يكرطا   ي  رظاتْز( يبئًِاز)ف:ي .يرما أي  ا رِّ يّ ْا ي)ٓ )ّيً)   ا ت ير  اا يدمحمي

 .45ص:ييمي 2016هيـي1938مي ي2015-هي1936بظنزة ي) زش) ز يي-خْؼز

 .52ي-51) ضٌّ)ب يص:يي(4ك
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ٖ َٕ تتتتتتتتتتتتت َٓ ٌَ قَْهجَتتتتتتتتتتتتتَ    تتتتتتتتتتتتتٙ اْن   ْٕ  نَتتتتتتتتتتتتت

 

َ تتتتتتتتتخ  اْنَحتتتتتتتتتَت    ْٕ ٍْ نَ تتتتتتتتت تتتتتتتتتٙ ي  تتتتتتتتتَذ ن  ْٛ  نََىثَ
 

تتتتتتتتت  ٘ تتتتتتتتتَذ ن  ْٛ تتتتتتتتتب َرثَ ًَ َد  َ ْٕ ٍْ قََستتتتتتتتت تتتتتتتتت  نَك 
 

َ ْ رَْحَُتتتتتتتتتتتتٕ َ هَتتتتتتتتتتتتٗ َصتتتتتتتتتتتتَت    َٔ تتتتتتتتتتتتد   ًَ  َك
 

تتتتتتتتتتهَّ َ هَتتتتتتتتتتٗ َيهَتتتتتتتتتتم   اص  َٔ َ ٍْ أ  َٚتتتتتتتتتتب َيتتتتتتتتتت
 

تتتتتتتتتتتتتت    َْ َ َىَ تتتتتتتتتتتتتٙ ث تتتتتتتتتتتتتَ   َ ْٓ ٚ َٔ    ّ   ٛ تتتتتتتتتتتتت
 

ّقعيكك) تؼ  ّي) تا  ضُ((ي
(1ك

) خ  اجيإِْذيي ًَ بْنيكاَب يقظاٌَت( ي اِي)  ْتاْني) خا  ِي

اٌرةي اضٍي) مت قاِ ي  لظا ي )ي  مانَ؛يإلعط في ا  يع اَي ن  ايي) ظُّ ّل ِي ؼ  َ)ي ظتمز 

ًَ طلاوي ياِي ا ا يإِّز بْا يع اَي ًَ اٌ تاوي )  ّطاا يرقا ي) ق ا ي ًَ كاَب(ي ضأيع َي) زق ي

)سَي ًَ ىاٌيِػاضّيطنٌبي) زًسي ًَ طالبتوي ًَ ًٌ)  يأَ َّ ي لظ يكقظٌَت(ي تضأيع َيًضةي) ق  ي

ىااٌيِغ َااعي) ق اا ي ًَ ) خشااٌريِ ْنااو ي ًَ ) زصماا ي ًَ )  ااْن يكك   قظااٌةي ااِي) ق اا يذىاا ّي)  ااْني

ًضّ و((ي ًَ
(2)

ًَ زٍي)طاتام أي) شَّا عزي) ي يِي ا )     ا يزي ؼام    يط  ْ يع َي) ضشب ي

 ي ي زحْاااَ  يقظاااٌَت يرحْاااَ  ياي ضناااٌ يأً)طااا وُ يّيزز اااِ( ي) تاااِي اااٌصِيكُعٌ ْااا َي

) تٌ)طااايي اا ًَ ) تم طااا ي ًَ ي)إِلبيااا م ي لطااايم باا  تز)بؾي ضقااا ي) تااات اي يِي) ااانّضي اااشّال 

اازُ؛ي) تا  ضّ يبَْنيكاَب يقظاٌَت(ي اِي) خن  َّْ تي) ؼضّّ ي أَْبيّ تلا ي) مت قاِي  انّضي) ّشِ

ىااٌي) ت ااش ًَ اا عزي أيباا  مزأةيبضا اا ي)سَ لاا ظيك) ُضااّ  ي) يااٌٍ ي ٌعاا  ي ماز اا يقظااضّ ي) شَّ

ي) ق  (.

ً)طتط ري) شَّا عزيبالَ )ةي) شازؽيك اٌ( يكي اٌيابيق  ا ...(يأَْبيّازبؾيباْني) ظا  ي

)اصتما أيع اَي ظاز)عْويأَ ا مي) مت قاِي ْلْاضيِ ْناوُي ًَ أَْبيككّلتشيبا ّي) تخّْايي ًَ ) مظ  ي ًَ
) مااا   ًَ اٌري ّتخْاييِ ااْني) ظُّ ًَ ِيبضظاا يَ ا يّمناانيأَْبيّاٌصِيبااِوي) اانضيبضظا يخ ز ااو ي

ّنزظمي اَو((ي ًَ
(3)

رٌ)بويك زحَْ (يب  لايي) م ػِي ا ا ي ًَ  ي مزِفي ايي) شزؽيكاَب(ي

اا عز ي ظاااْطزْتي ااا  مي) ضاااشبي ) ٌراااضي ااِيق ااا ي) شَّ ًَ ع ااَي)طااتمز)ريصزقااا ي) ضااشبي

ازُيكك تاض ْتي لظْز)تي)   صخْني ظا ىزةي) ضاشب ) تش جميع َي) نّضي) ّشِ   اايي) تاِيًَ

ِ اْنيقاز)فةيًاازي ًَ ًَ م يح ا يِ اْني اظامي)ٓر)ف ي  ظ ىزيصْ ةي) مزأةي ِي اظميًازى ي

ازي) مازأة((ي ًِّ يىذهي) ظ ىزةي لزعي لظي يبقٌةيع َي ) مزأةي لظو ي زضيأَبَّ
(4)

صْ  يا ي ًَ  ي

ي.

) تاا اا عزي)  ْاا ي) ز)بااعيبضاازفي) نااض)فيكّاا (ي ا اا يع ااَي لظااْ ي شاا عزيًَ تشي) شَّ

ًَ زااذّي ي)اقتااز)ّيِ ااني) ت اا هي) مت قااِي لَ اا  ي انااَي) تشااٌ ) ُمِضااّ  ي )  يلاا  ي ضاا ًا  يًَ

) تٌ)طااييبْنيماا يع ااَيىْداا ي ًَ ي) تقاازّي ) مض ااٌّيبضا اا يّ ماا يكَ  َااي(ي) ااذُي ااٌصِيباالبَّ

                                           
ً) خزًديبا  نضي) تؼ  ي) تا  ضُ:يّاضيعنظز) ي ا ا ي ِي نٌّني)ا ت دي) شازُييًإ ت دي) ضا  ي(ي1ك

إ َي ظتٌٍي   ي)ا ّ ييً نيحمي ئ ويّزايي) نضيص  ال يب  شازّ ي) تِيطْتخذى ي) ن قضيىض   ي ام وي
ًٌّرويع  مي) نض؛ي ْ مضي ل  ْضوي ر)ط يً ض ْال ييّنظز:ي) خن  ْ تي) ؼضّ ي اِيًاازي)باني ر)دي

ي.150) قظط ِييص:ي
 .168 يص:ي11 ظ بي) ازّ ي   ةيكيقظ (ي يدي(2ك
 .82)  نَي) لنْ يكي ر)ط ي ِيًازي زضي) ضّني) نش بِ(ي يص:يي(3ك
   ي) شازي) نظٌُي) ازبِي) ما طز:ي  سهي) مال ن  يًطا  ي) ظ  س يً  ْ  ي) خطْا  ي ما ْذد. يي(4ك

ي-  ؽم يصظْنيعْظَي) الْا يكرط   ي  رظتْز( يبئًز)ف:يأ.ي .يعش ِي) ظَّ  ضِ يّ ْا ي)ٓ )ّ
 .144م يص:ي2010-ه1432ر  ا يرزعي)سَى ْ  ي
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( ًَ يص ي يّ بيط  ق  ) م يي أَبَّ ًَ ) يزز ي ًَ ظامي ي َِمْنيعال  يطض يص يا ي ُضاٌأيري ؼززي

ًَ ز)ىا ي ًاضٌّيًرييا  ي راضيً)طال  يىاذ)ي) ُضا ي ا ازيَعاْنيقًَ ٌَ صاز)رةي)  ًَ ظاٌةي) لاز) ي

بْنيص ْ ي ي  اٌياََبيق ا ي) ض ْا ي يا ي  ناَي ًَ عالديىذ)ي) ضّ)فيىٌي) ٌط أيبْني ي ًَ ب  ضّ)في

ًُااضٌّيًريياا ي ي ي ننُّااويّاا بيق طااْ ي ًَ عااذ)ّيُص ياا ي ًَ  يايّشااازيبياا  ي اا  نّضيِ ااْنيأَ اامي

عماا يز)تي)) مت ْااي(ي)باازستي ْااوً) قظااٌة  ااْنيك)ييبمتؼاا  ّ) و ًَ اا عز ي  نلظااْ ي ااضٍي) شَّ

ا يِ اني) مانَي ضٍي) مت ّقِ يأَ َّ ي) تنز)ر ) اتالصميي)  لظِي  لظا يك) ياٌٍ( ي قاضيصقا ي ٌع 

)اطتمز)رّ ي اِيعم ْا ي) ازبؾيباَْنيأَي ) خن  ْا ي) ؼاضّّ ي) تا  ضّا ييراش)في) انّضي شان  ًَ

يعالق ي ٌ) قّْ ي ن   ّْ يبْني) طز ْنيع َي ظتٌٍي) ذ)ت.

) زضّاض(يَعاْني ا    اوي) ض)خ ْا  ي ًَ ّلظشي) شَّ عزيب  خن  َّْ تي) ؼضّّ يبْنيك) قاضّمي ًَ
صشبي نز)بًَ  يّاتزّويِ ْني ًَ  ْقٌُأيي؛) مزأةيأ مي

(1)
ي:

 كبضزي) ن  ي(

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَى  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَّ   َا رَجَس  ُْ  َْٚفزَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى  ي 
 

 

 

 

 

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب رَقَه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدْ   ً ًكب َ   َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبح 
 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب ًَ ٚى  َحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَت  َكه  قَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  َٔ 
 

ّ  رََ تتتتتتتتتتتتتتتد  ْ قَتتتتتتتتتتتتتتتَدَو   ٌَ ث تتتتتتتتتتتتتتت َيتتتتتتتتتتتتتتتب  انز 
 

ٙ  ً ْستتتتتتتتتتتتتتتتتت َََحتتتتتتتتتتتتتتتتتتَٕل    َٔ َكْىرَتتتتتتتتتتتتتتتتتتَّ  َْ  أَ
 

دَ   َٓ اْنعَجَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَىاَد رَْ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َٔ   ّ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ٛ  
 

اازُيباْنيكقاضّم/ي زاضّ (؛ي ر في ؼا  ّي) مط بقا ي اِي)  ْا ي) خا  ِيِ اْني) انّضي) ّشِ

 ْؤّضَيص   ي) شَّنٌٍيِ ْنيىززي) مزأةيّاٌبيىاذ)ي) ُضاّ يّزاض ي) ازًسيّما يّتزاض ي) ش ا بي

ُّ م يقَضُمي) ش  ب ي يٌيّ  زبْعيّتزاض يب عخ ا ي ق  اوي) اطا فيً) قاٌةيًّش ىزي    ض يّتزضّ ي

ًَ زًصويطا  ة  يبضا  ي)  لظتِْني) متؼ  ّ ِْن ي   شَّ عزيب  خن  ْ ي) يويًَ ٌر ؼاضّّ يرً ق  ي

ااٌرةيغش ّْاا يق  ماا يع ااَي)ا تااز)ِي مت ّقاا) ق  ماا يع ااَي) تطاا ب يّاطااِي)  ي) ش نااِ يطُّ

)بتاااض)في) َشااا  اااازُيب  لاااايي) مؼااا رريكّلتاااز(ي) اااذُيّاااضأيع اااَي) تزاااض يعزي ظاااويًَ ) ّشِ

) تَضٌأي ِي) ش نير في تال م ًَ ) ضزّ ي  عي)  لظتْني) متؼا  ّ ْنيكقاضّم/يرضّاض(يِ َما يي ًَ

ًَ ا ْ  ي ؼاال يَعاْني)طاتام  أَّظ ي) نّضيقْم يرم  ُّاّي(ي اعيّيِويسُطا ٌ ّْ ي ) تٌّْاضيباـيك

ًَ ضقْق اا ي انااَي)  لظتااْني) متؼاا  ّ ْس) ي يكّ ّماا (يك اا (ي) مظااضرّ ًَ ٌّْااض )يكك نيإِّؼاا ص  ي

)س)  ي) تزٌسي ِي) نالم((ي ًَ
(2)

يقَضَُم(.ي- يإِْذيأَّضّي لظ يكقضِّم(ي) ننزةيبتنز)ري ان هيكقضّم

ع َّاااز آايًَ ًَ ااا عزيَعاااْني ا    اااوي ي) شَّ ذ ااا يسَبَّ ًَ خ ز  اااويبلُطااا ٌّي) نن ّااا ؛ي ًَ  اااوي

 عزي) تِي اتزُي) شَّ عزي يٌيّ ْنيصزامي) شَّانٌٍيِ اْني  ظٌُّرةيق ب ْ يع َي زرم ي) مشَي

) اَ از)ت(ي خْاز) يع ؽلا ي) مت ّقاِ ي ْمتاشدي ااعيي-ىزازي) مازأةي اوُيبضا ا ي لظتاِيك ُضاٌأ

اٌرةيّن  ْا ي يىذِهي)سَ ل ظي  با يِ اْنيًراض)بي) شَّا عزي نٌ اْ يطُّ ) نّضي) تش)ر  ي     ؛يسَّبَّ

اا عزيإ ااَيراا ذىنْاا  يًعمااضي) شَّ ًَ ذّي) ت اا هي) مت قااِيباال  )ةي) شاازؽيكإْذ)(يً ا ااويعق ْاا ي

ًَ ؼاال يعاْني)ختت  اويعزاشي ًرٌ)بو يإِْذيختميطضري)  ْا ي)سًَأيبلاايي) شَّازؽيك  ّظام( ي

                                           
 .124) ضٌّ)ب يص:يي(1ك

ي-)  الغااا ي) ازبْااا ي لطاااْييً زضّاااض ي .ي ظاااطلَي) ّظااا ًُي) زاااٌّنِ ي نشااالةي) ماااا رفي  نشااازي(2ك

 .57م يص:ي1985)إِلطننضرّ  ي
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)  ْ ي)سًَأيبزٌ)ّي) شَّزؽيك ق ّض( يكك ْظيَمي ِيإِّز  ي) تز)بؾيبْنيّاييبْا يِ اْنيأَبْا تي

ًَ تْز ي ذ  ي نشليص   ي) تٌ)سبي) نلظِ  اضٍي) مت قاِي اِيص  ا ي)طاتق   ِويّاالميي) قظْضة ي

ِ اْنيحاميخاتمي) ناالميبزم ا يراٌ)ّي ًَ رم  ي اايي) شَّازؽ ي ًَ ) شَّ عزيب طتام أيأَ )ةي) شَّزؽي

) شَّزؽ((ي
(1)

إِّاز) ي) ماناَي ًَ  ي  رتماْ ي) خن  ْا ي) ِؼاضّّ ؛ي  تا ْازيَعاْنيقظاضّ ي) شَّا عزي

ي ِي لضي) مت ّقِ.

يأُخااا ااا عزيبخن  ْااا   يّط  انااا ي) شَّ زٍيباااْنيك)  قااا ف/ي) لاااز) ( يِ َمااا يأَعطاااَي ا ااا يًَ

رم  ًَ أَّظاا ي) اانّضي ٌ  اا ي نَْاا ي ًَ ااٌرةي) ضظااّْ  ي اا عز؛يإْذي  ظُّ  َْاا يّتل عاايي ااعيإِصظاا صي) شَّ

ّقٌُأي
(2)

ي:يييييييييييييييييي

 كبضزي) زرش(

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٙ َ  ن  ًَ ٌَ َ  َْٚستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب َٔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ْستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزََى    ًَ  ث تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبنُ َ ى  اْن

 

ٌ  انهَ قَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبَ    نَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْى أََ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْم أَ َٔ 
 

ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَد انز فَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى       ر 
 

َٕ ا    َو اْنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ْٕ َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب َٚتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أََُ  َٔ 
 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٙ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَىا   ََْهزَق  ْهف   ن 
 

رماا  ِي ًَ اا عزي ؼاا  ّي) مط بقاا يبااْنيك)  قاا ف/ي) تلّااز (يبتزّْاا يًظْلااِي قااضّمي) شَّ

ًَي ًَ ّمي ظٌّزُ ي  لظ يك)  ق ف(ي انِي)ارتم ريبْنيًخظْنيباضي ز) ي ) تشات  يغْ ّي

اا ي لااع أَ َّ كك) تلااّز ي قْااي:يىااٌيب سَبااض)ب((يًَ
(3)

ّ ًَ اا عزيب  خن  َّْاا ي.ي انااِي) تشاات .ي ا ّاازي) شَّ

) متؼ  ّةيبْنيك)  ق ف/ي) تلز (يَعْني ضٍيقظٌةيق  ي) مزأة يإْذيّ َبيايّظمشي يا يبا  نَّظزي

ًَ مي  ي)اطتمت ريبنشٌةي)  ق ف ي ًَ عْنْويخلْ   ي ًَ ًَ ل ييًريِو ي ي)  قا في) مظتز  ي ازفيأَبَّ

اٌرةي ًَ الصاعي)طاتا   ي) شَّا عزيب  ظُّ أَّبيّاٌمي) اٌ )ريىاٌيّاٌمي)  قا ف ي ًَ ىٌيق  ضي) تلاز  ي

 مانااَي) مط ااٌّ يإْذيّظاااييا اا ي) مضظٌطااا تيك) نّظااز(ي  ٌطااٌأي) اااَي))  ظاازّّ يبض

بي لاع) مت قِيبخْ  ويإِ َي ٌّ ًَ َاذّة ي نا  يبظازَّّ يك) نّظاز(يطاٌرةيصظاَّْييطٌريذ)تي تا ي

يب رسي ِي ل ّ يي) مت قِ؛يِ َم ي و ضٍي )طتامييِ ْني ًر  ًَ إِّظ أي) ضا   ي ًَ ) شَّا عزي) مانَي

)  لظتْني) متؼ  ّ ْنيحميّاٌ ي) ْيما يإْذيككّاماضيي)اطتطز) ي نزٍيأَ َّوُيّخزديِ نأُط ٌّي

ي) شَّ عزيإِ َيىذ)ي)سُط ٌّي م ي ْاِويِ اْنيإِّيا مي انلضي) مت  قاِ يإْذيىاِيطاتنٌبيأَّخازي قا ال 

ا لاااا اتي) تززبااا ي) لنْااا ي) شااااٌرّ ي ْيااا ((ي
(4)

 ي نٌ اااْ ي) خن  َّْااا تي) ؼاااضّّ يصزّااا ي

)يظماالي ر  ٌّ رض) َّْاا ي ااضٍي) مت ّقااِي تامْاا ي) مانااَي ظاا ًَ ذبذباا يصظااَّْ ي ًَ ًاااٌرّ ي لظااّْ ي

 ًَ ضْ ي) ُمِضّ ي) م تي يًٌق  ي زجّ ي) مزأة.

                                           
 .74)  نَي) لنْ كي ر)ط ي ِيًازي زضي) ضّني) نش بِ( يصيي(1ك

 .309) ضٌّ)ب يص:يي(2ك

 .243 يص:ي10 ظ بي) ازّ ي   ةيكي ز ي(ي يدي(3ك

)سطااضي) نلظااْ يسطاا  ْ ي)  الغاا ي) ازبْاا  ي .ي زْااضيع ااضي) ض  ااضي اا رِيي) مؤطظاا ي) ز  اْاا يي(4ك

 .ي101مييص:ي1984-ه1404يي1  ن بييؽي-  ضر)ط تيً) نشزيً) تٌسّعييبْزًت
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ّتا  يي) شَّ عزيكط ؾي)بني) تا ًّذُ(ي عيحن  ْ تيػاضّّ ي تااض ةي )خايي) انّضي ًَ
يك) خلّاا /ي) خقْااي(؛ي ًَ يك) قاااٌ /ي) نيااٌع(ي ًَ ااازُي) ٌ)صااضيبااْنيك) مْااي/ي)اعتااض)أ(ي ) ّشِ

ٌر  ْقٌُأييةيرم  َّْ ي ِي) ذىنيَعْني) مزأة؛ تشنْييطُّ
(1)

ييييييييي:يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 كبضزي) ٌ) ز(

تتتتتتتتتتتتٛت   ب قَ   َٓ تتتتتتتتتتتتح    َٕ   َزَتتتتتتتتتتتتبح    تتتتتتتتتتتتٙ َي
 

 

 

 

 

 

ٛتتتتتتتتتتتمَ   ٓ ْقتتتتتتتتتتتف  َي تتتتتتتتتتتب ح  َْ رَْحتتتتتتتتتتتَذ   َ ار  َٔ 
 

اَيٓتتتتتتتتتتب َ تتتتتتتتتتَٕط ا ََرا   اْنتتتتتتتتتتـ َٕ ٚتتتتتتتتتتَ  قَ  َٚى 
 

َٙ اْنَختتتتتتتتتت َٔلَ   ْجتتتتتتتتتت َْب ان   ٛتتتتتتتتتتَد   َٔ َٚى   ٕ  قَتتتتتتتتتت
 

٘ اْ ز تتتتتتتَدال   ٛتتتتتتتَم َ هَتتتتتتتٗ اْنقَهَتتتتتتتٕة  ث تتتتتتت    ً  رَ
 

  ًٗ تتتتتتتتتج ص  َٔ ح   َٕ ٍْ ََْ تتتتتتتتت تتتتتتتتت  َيًٛتتتتتتتتتمَ نَتتتتتتتتتَّ ي 
 

ًَٕٓ تتتتتتتتتتتتتتتتب َْب    َا َ ف تتتتتتتتتتتتتتتتْذ ََ تتتتتتتتتتتتتتتتَد َْٚقع  َٔ 
 

تتتتتتتتتتتتتتتتتب انث قٛتتتتتتتتتتتتتتتتتمَ   َْ َر   َِ  ن َحبَ زَٓتتتتتتتتتتتتتتتتتب َي
 

ٌْ رَُتتتتتتتتتتتتتتبَ ْد    َٔ تتتتتتتتتتتتتتت    َستتتتتتتتتتتتتتقَب َ اَر اْنَحجٛ 
 

ََْ تتتتتتتتتتتتتٕلَ   ثتتتتتتتتتتتتتَم أَْ فَتتتتتتتتتتتتبَٙ   تتتتتتتتتتتتذف ي   َيه 
 

اااازُي زمٌعااا يِ اااني) خن  َّْااا تي)  تا ااا يبزمااا أيي ؼاااضّّ  تز اااَي اااِي) ااانّضي) ّشِ

ًَ ؼا  ّي ا ( ي ) مزأةَي) تِيرماْ يبْني) تؼ  ّي) ظْ قِيك مْي/ي)عتاض)أ( يًكّقااضى /ي يٌػ 

يككً ازةي) خن  ْا تي اِي) انّضي)سَ باِي  ْايي) ظاز ميي؛) مط بق يبْنيكخلَّْ /ي) خقْاي( إْذيإبَّ

) لت صااويع ااَيأَّخاازيِ ااْني ضااٌر ي ااْمننيأَْبي اخاازيع ااَي زمٌعاا يأَ ظاا   ًَ يإِّق ع  ااو ي

) ضزّا ((ي ًَ  تؼ  ّةي ِي) انّضي)سَ باِي) ٌ)صاضي ؼالِيع ْاِوي شّاض )يِ اْني) ضٌّْا ي
(2)

.يإْذي

 زضي ِي)  ْا ي) خ  اجي ؼا  َ)يطاْ قَْ يباْنيك مْاي/ي)عتاض)أ(ي  لظا يك)عتاض)أ(ي تؼا  ّي اعي

)إِلق ا أييِازممك)اطتق   (يع َي) مظتٌٍي)  ًَ   لظ ي) مْيي اَْنِ:يكك) اضًأيإِ َي) شِفي

ع ْو((ي
(3)

َّْاا((ي يأًَي  يأَ َّ ي لظ يك)عتض)أ( ي َتانِ:يكك ٌطؾيص أيبْنيص  ْني ِيّم 
(4)

.ي

ا (ي اناِ:ي ا ( ي  لظا يك يٌػ  )اطاتاض) يًَ زضيحن  ْ يطاْ قْ يأُخازٍيباْنيكّقااضى /ي يٌػ 

طا عض ًَ ا ( يككبا ا طال يإِ اَيآ ا  يً)طاا ي خ اُايي  نيٌعيبخل   ي  ننْازي لظا يك يٌػ 

)ي ضٍي) مت قِيإِصظ ط  يعم  ٌ ّناتذيرا ًَ ) تيٌّاي ي ًَ ّؼلِي ٌع  يِ ْني)  مٌعي ًَ ْق  يب  ن ْ  ي

  ضمَْاا يّامقااوُي) ز  اا ي)ٓخاازي  نناازة((ي
(5)

 يحن  ْاا يك مْااي/ي)عتااض)أ( يأ ٍيإِ ااَيٌراا.ي ٌ

ظيٌريحن  ْ يػضّّ يبْنيكّقاضى /ي يٌػ  ( يً نيحميظيٌريحن  َّْ ي تط بقا يباْنيكخلّا /ي

 مْاايي ض ْ ياا يّ   ظااني) نا عم؛ي تُظااِاضيق  ااويبنشااٌةي) خقْاي( ي  قٌ) ياا ي) ماتااضأي) زًاْ ي

يىنا هيًاْد  يّاؤحزيع اَيخلتيا ييًحقايي خلتيا يإِاّيأَبَّ ًَ ) ُض  يًع اَي) ازغميِ اْنيرًا قتي ي

ىاٌيحقاييرظاضى يَ اني) مااضبي ًَ طازع ي ًَ عضمي يٌػاي يبخلا ي ًَ طزع يصزّتي ي ًَ رظضى ي

ِصقايِ ني) ز يي) منتشزي ض يحٌبي . ًَ  ) تِي زبؾيبوي ًٌضي ي

                                           
 .340ي-339) ضٌّ)ب يص:يي(1ك

 .12) خن  ْ تي) ؼضّ ي ر)ط تي ِي) شازي) ازبِي) قضّم يص:يي(2ك

 .234 يص:ي13 ظ بي) ازّ ي   ةيكي ْي( يدي(3ك

 .85 يص:ي9) مظضري لظو ي   ةيكعضأ( يدي(4ك

 .231)سُطضي) زم  ْ ي ِاّق ري)  الغِي ِي) اظزي) ا  طِي يص:يي(5ك
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رمااا أيقٌ) يااا يبمظااا ىزي) طَّ ْاااا ي) ضْااا ي ًَ رم  يااا  ي ًَ ااا عزي) مااازأةي ري) شَّ ٌّ َطااا ًَ
ك) ظ ِ( ي ش ي  يرْضى يبزْاضي) ظ اِيعناض  ي ماضّيَعْنقيا يإِ اَيأًَاز ري)سر)ه يكك ا  ظ ِي

) زًا ق ي ًَ ) ضزّا ي ًَ ّ  ن  يا ي) ضْا ي) تاِي ضمايي ااتي) زما أي ًَ ِ ْنيَعن طازي) طَّ ْاا ي

اا ) متااا  يًظلَّااوُي) شَّ ًَ شاا ْي  وي ااِي) ماازأة؛يإل ااز)اي) ط قاا ي) نلظااَّْ يًَ  عزي تزظااْضيُرج)هي

) لنَّْ ي) ن  نا ي ْاو((ي ًَ
(1)

ًا ّويقٌ) يا ي) زًاْ يبمظا ىزي) طَّ ْاا ي) ظا  ت يباـيكخاٌُؽي ًَ .ي

َعااضَيييّاام )سر)ه(ي) ناا عمي) زقْاا ي) مت ًَ ًاا ّويبن فىاا ي  ض ْاا ي) ااذُي بٌعااضهيًَ ااميّااِاييًَ

) خْا أ((بيطٌأي) مطز ي نخزةي) تش ّْي ًَ  تيككأَح رْتي ِي) مت قِيص   يِ ْني) تزّْاشي
(2)

.ي

رماا ا ي ااضٍي)يً االحْز يي  ااض)يأّخاازيًَ شاا ب يأَ ااٌ)بي)  ااضّعي ااِيىااذ)ي) اانّضيأَّم ااْ ي) مشاايض

) قاٌّم ي ًَ )اًاتق  يباْنيكقٌ) يا ي ًَ ) مت قِ يإْذيّذّزي) زنا صيباْنيكأَس)رىا يً ؤسرىا ( ي

ي مْاا ًَ مْااي( يَّماا يأَبَّ ي ٌظْاااي) ط اا  ييي ًَ )عتااض)أ(ي ًَ بااْني)سَ لاا ظي) ؼااضّّ يبااْنيك مْاايي

ًَ ل قااوكخلّااْ يً) خق اا ( يس) يِ ااْنيرم  ْاا يىااذ)ي) مشاايضي ًَ يٌػ  يكّقاااضى ي ًِ ًَ نااٌريْااي( ي  ي

ّخز ي ي ًَ ازُيً)صضي ًِّ ييي) تلحْزي ِي لظْ ي) مت قِ.يس) تي) خن  َّْ تي) ؼضّّ ي ِي ّضي

     

 انخبرًخ:

 زطاميرما أي؛ي تي) ؼاضّّ ي اِي ٌّ) اوي) خن  َّْاًظاي) ش عزيكطا ؾي)باني) تا ًّاذًُ(يي-

 ز فْتيأص طْظوي نلا ا يي؛ّخ ؽ ي يبذّزيأًط  ي ي) ضظِيً) مانٌُ ي ن بي) مزأة

عزيً نااٌّني ظااضريإ ياا مي) ّشاا يطااٌرةي) ماازأةيّ  اا ْييذْيإباا  مزأةيً) شاااٌريبياا  ي

ي عزكطاا ؾي)بااني) تا ًّااذُ( ااِي ّااٌ)بي) شّييأحاازيذ اا يً شاانْ وي ااِي) اانض يً ز ااَي

؛يإل تا ديطاٌريطاْ قْ ي) تِي ضميي ا  ي   ًزة يبالؽزي يب  خن  َّْ تي) ؼضّّ بزبطي

ا ي) ت  ىاو يً شاضهي تل  يا  يً شّا  ةي) انضي ٌىي يً  لا ُيًازّ ي ؤحزي اِي) مت قاِ ز 

يياا  زاا فيبلَ لاا ظي تؼاا  ّةي تاااض ةي ضمااييؽ قاا تي ا ْاا يَعااْنيرم  ي؛رم  َْاا يً نْ اا 

صظني   زىايذ)تي ااتيعمْق . ي  با يعنيع ؽل يرْ ً يًصضيًَ

ي 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 طاْنيدمحمي) ضماض) ِ ي )ريغْاض)في  نشازيقز)ف)تي قضّ ي ِيًازي) اظزي) ٌطْؾي يأ.يم.ي .ي ا رصيّي(1ك

 .96م يص:ي2021 ي1)سر ب يؽي-ً) تٌسّع يعم بي

) تشنْيي) ضظِي ِيًازي) ط ْا ي) ا  طِي ِي) قزبي) خ  جي) يززُي ِي) قازبي) خ  اجي) يزازُ يي(2ك

بظ ميإطم عْييع ض) ق  ريطْ ميكأُؽزًصا ي ّتاٌر)ه( يبئًاز)ف:يأ.ي .يع اض) خ   يدمحمي) ااا يّ ْا ي

 .63م يص:ي2017ه ي1438غشة يي- )ّ ي) ز  ا ي)إِلطال ْ )ٓ
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 انًُب ر ٔانًىا ف:

 ي)سُطضي) زم  ْ ي ِاّق ري)  الغِي ِي) اظزي) ا  طِ)بتظ ميأَصمضيصمض)ب ي 

 طلض ي.ي240م ي1997ي–هي1418ص   يي– )ري) ق مي) ازبِي  نشز يطٌرّ ي

ي ٌّ)بيأبٌي) لتشيدمحميبنيع ْضديبنيع ضدي) مازًفيبظ ؾي)بني) تا ًّذُ   

ي ط ا ي ي) نتّ ّ  يرم أ يً) ضّن ي) ضً   ي زض ي) ل ػي ي) ا  م ي)سري ًاز

 .طلض يي460م ي1903) مقتطاي  ط ع ي ظز ي

ي  تا ْمي  يىنض)ًُ ي ؤطظ  ي) ازّ  يعنض ي) شازُ ي) خْ أ ي) ش بِ  ي) ق طم أبٌ

 طلض .ي165م ي2012 ظز يي–ً) خق   يً  نشز ي) ق ىزةي

يكأُؽزً  يطْ م يع ض) ق  ر يإطم عْي يع ض) خ   يبظ م يبئًز)ف: ي ّتٌر)ه(  ص 

ي) خ  جي ي) قزب ي ِ ي) ا  طِ ي) ط ْا  يًاز ي ِ ي) ضظِ ي) تشنْي ي) اا  دمحم

غشة يي-) يززُي ِي) قزبي) خ  جي) يززُ يّ ْ ي)ٓ )ّ ي) ز  ا ي)إِلطال ْ 

 طلض .ي435م ي2017ه ي1438

ي تضِيى  ُي  ي   ّ  يبئًِز)ف: ي  رظتْز(  يكرط    يٌّ ضي) ط  ِ يبشْز بْض)ف

ي) ضْ  ِ صم  ي) قظط ِ ي ُ ي ّر)د ي)بن يًاز ي ِ ي) ؼضّّ  ّ ْ يي) خن  ْ ت

 طلض ي.ي230م ي2020ي-ه1442)ٓ )ّ ير  ا ي) مٌطي ي

ي نظٌركت  ي)بن ي) ضّن يع ض) ٌى ّ ي711_630رم أ يدمحم يأ ْن يطضضو: ه( 

ي  ط  ع ي ي) ازبِ ي) تز)ث يِإصْ ف ي )ر ي) ازّ  ي ظ ب ي) ا ْضُ  ي) ظ    ًدمحم

 طلض .ي1520م ي1999ي-ه1419  ن ب يي-بْزًتً) نشزيً) تٌسّع ي

يرما    ي قضّ ( يصظْن يرم  ْ  يبالغْ  يك ر)ط  يً)إِل ش ف ي) خ ز يرم  ْ 

 طلض ي.ي360م ي2005 نشٌر)تي) ض  ي) نت ّي) ازّ ي  ش  ي

ي ىم ب   يع ِ يأَصمض يبئًِز)ف: ي ّتٌر)ه(  يكأُؽزًص  يسغزّ   ) قْمييخ  ض

ي)إلِي يطضر يًًاز ي) ز ى ِ ي) شاز يبْن يأَ بْ ي) زم  ّْ  يرم  ْ  ي ر)ط  ي" طالم

  ي.م2011ي-ه1432ر  ا ي)  اج ي " يّ ْ ي)ٓ )ّيً) ا ٌمي)إِل ظ  ْ   قضّ ي"

ي   رِّ   يرم أ يبئًِز)ف: ي  رظتْز(  يكرط    يس)ّضُ  ي) لنييخضّز   ليٌم

يأًَر) ي) ٌر ي ي ظطلَيط   ي) ز) اِ" ي ـــ: ً) زم أي ِي"أًَر) ي) ٌر "

ير  اي"  ي)ٓ )ّيً)    ت  يي- يدمحميخْؼزّ ْ  ي) زش) ز  ي1936بظنزة  -ه

 طلض .ي340م ي2015

 نشٌر)تيي) خن ّ تي) ؼضّّ ي ر)ط تي ِي) شازي) ازبِي) قضّم يطمزي) ضٌّّ  

ي ي) خق    يًس)رة ي  نت ّ  ي) ظٌرّ  ي) ا    يي–) يْد  ي2009  ش   ي390م 

 طلض ي.
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ي )ري  ي) ازبِ  ي)س ّ ي  رّ  يط ظ   ي ن ي)إِلطال ِ ي) اظز يػْا  ًٌقِ

 طلض .ي234م ي1989) ق ىزة ييي-في  نشز ي) نْي) ما ر

يرٌ) ي  يدمحم يبئًِز)ف: ي  رظتْز(  يكرط    ي) ا ْضُ  يخؼز يدمحم يسّ   ؽ ر 

ي ي) مٌطي ي ِ ي)  شأ يًاز ي)  ضر) ِ  ي) تزبْ ي2013ي-2003ص ْ  يّ ْ   

 طلض .ي490م ي2015ي-ه1436ر  ا ي) مٌطي يي-  ا ٌمي)إِل ظ  ْ 

ي) ضن ّ (ي ي-)إل ظ تي-) ظٌ ْ يكي) ض أَبا  ي) تززب يع ضي) ض ي نظا ي 

ي ي) م زّ يً) نشز  ي  ط ع ي) شز  يي-أَ زّقْ  ي)  ْؼ ف  ي2007) ض)ر ي220م 

 طلض ي.

ي )ري  ي ر)ط ي"  ي) شازي) ازبِي" ي) نلظِي ِي قض ي)ا ز ه ي) ق  ري ْضًس  ع ض

 طلض ي.ي355 ي2011)سَر ب يي-) ظل في  ط  ع يً) نشزيً) تٌسّع يعم ب

ي) ظْ  يع ِ ي) ضّن ي  ط عيعش ي) نت  يع  م يً) تلحْز  ي) مخْز يبْن ي) تنزّز ض 

 طلض .ي360م ي1978ي-ه1398ً) نشز يي

يإِطم عْي   ي) ازبِيعش) ضّن ي) نقض ي ِ ي) زم  ْ  يً لظْزيي-)سُطض عزع

ي280م ي1992ي-ه1412 )ري) لنزي) ازبِي  ط عيً) نشز ي) ق ىزة ييً ق ر   

 طلض ي.

) مزأةي ِيًازيبش ريبنيبز :ي ر)ط يع ِي) طٌ)    يدمحميبنِيّ طْن يًطاي 

 ض ْ ْ  ي ز  ي ر)ط تي) ا ٌمي)إِل ظ  ْ يً)ارتم عْ  ي) ز  ا ي)سَر  ْ  ي ذي

 .ي164ي-121 ي) ظلض ت:ي2016 ي3 يري43

ي)سَطضُ   ي)إِل  م ي) مازُ"ييع ِيع ض يأَبِي) االف ي ِيًاز ي) ؼضّ  ) خن  ْ ت

ي185م ي2013ع ي  ش  ي مٌسي  ط  ع يً) نشزيً) تٌسّي ر)ط يأُط ٌبْ ي" 

 طلض .

ي) ضمض) ِ   يدمحم يّ طْن ي) ضّنيي  رص ي زض يًاز ي ِ ي ر)ط  يك ي) لنْ  )  نَ

ي يكت) نش بِ( يعم ب656" يً) تٌسّع  ي  نشز يغْض)ف ي )ر )سَر ب يي-ه( 

 طلض .ي235م ي2014ي-ه1435

ي )ري  يقز)ف)تي قضّ ي ِيًازي) اظزي) ٌطْؾي    رصيّ طْنيدمحمي) ضمض) ِ 

 طلض .ي356م ي2021)سر ب يي-ً) تٌسّع يعم بيغْض)في  نشزي

ي) نت ّي  ي ِي) شازي)سُ ٌُيك ر)ط ( ي نشٌر)تي) ض   ي) مزأة   ؽم ي زٌر 

 طلض .ي160م ي1999) ازّ ي  ش  ي

يعش ِي  يبئًز)ف: ي  رظتْز(  يكرط    ي) الْا  يعْظَ يصظْن   ؽم 

يًطا   ي) مال ن   ي  سه ي) ما طز: ي) ازبِ ي) نظٌُ ي) شاز ي    ي) ظَّ  ضِ 
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ي)ٓ )ّ يّ ْ  ي م ْذد.  ي) خطْ   يً  ْ   ي)سَى ْ  يي-) ظ  س  يرزع ر  ا 

 طلض .ي380م ي2010-ه1432

ي)  شأي  يطٌرة ي اي  يى  ٌ يًًْم ف يأَصمض  يصمض يً   ش يع ٌ)ب  يط  م قظِ

ي) اض ي م ي2010 ي56)سَ ض ظِي ِيًازيبنِي)سَصمز ي ز  يآ )ّي) ز) ضّن 

 .ي172ي-143) ظلض ت:ي

ِيي)سطضي) نلظْ يسط  ْ ي)  الغ ي) ازبْ  ي) مؤطظ ي زْضيع ضي) ض  ضي  ر 

يبْزًت يً) تٌسّعي يً) نشز ي  ضر)ط ت يي-) ز  اْ  م ي1984-ه1404  ن بي

 طلض .ي410

دمحميع ضي) مط   يبن في)سُط ٌّي ِيًازي) ضض)ح ي"ي) تنٌّني)  ضّاِي" ي )ري 

 طلض .ي292م ي1995 ي2) ق ىزة يؽي–) ما رف ي) نْيي

ي)   ي) ّظ ًُ ي نشلةي ظطلَ يً زضّض  ي لطْي ي) ازبْ  ي)  الغ  زٌّنِ 

 طلض .ي192م ي1985)إِلطننضرّ  يي-) ما رفي  نشز

ي
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Antonyms in the Woman Poetry in Sabt 

Ibn Al-Taawithi Collection (Born in 583 

A.H.) 

 

Noha Khair El Din Saeed

  

Faris  Yassin Muhammad Al-Hamdani


 

Abstract 

      The woman was one of the most essential poetic topics on 

which poets wrote, as she represents life. Poets, both ancient 

and modern, are conscious of their beauty and attractiveness, 

and they overprescribe her. The Arab poets described a 

woman’s beauty by depicting her sensory and moral appearance 

in terms of regularity and symmetry in her descriptions, 

moderation in her form, and aesthetic emotions. The influence 

of a woman’s attractiveness is seen in the Sabt Ibn Al-Taawithi 

Collection’s correlation of her beauty with antonyms 

vocabularies that have a direct or contextual connotation in its 

depiction of beauty. As a result, the woman’s image appeared in 

the poet’s collection (Sabt Ibn Al-Taawithi) with the vision of a 

unique creative aesthetic based on connotations and symbolism 

based on particular antonym values at the artistic level. By 

depicting them sensually and morally, the antonyms assisted in 

intensifying the meaning and stimulating the recipient’s 

intellect. As a result, the poet could create artistic images of the 

adored through flirtation by using antonyms in his poetic texts 

to create aesthetic energy through antonyms rhythm and to 

create a gap within the text in order to make contact with the 
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recipient, and as a result, he came up with multiple antonyms 

bearing connotative energies about women’s beauty.    

Keywords: antonyms, women, sensory description, moral 

description. 


