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المعاصرة في شعر يوسف الصائغ والمفاهيم النقدية المضامين التراثية 

 

هما٥  بشاظّذ ؿ.م.م

ت    -ظامّت الاهباس ١لُت التربُت للّلىم الف٘ش

 

ظخخلق الم

املمامين الترازُت واملّاـشة في ؼّش ًىظٚ الفاجٖ بُٕت اواُل الٝاست ِلى مهاسة الؽاِش في  إلبشاصٌّذ َزا البدض مداولت 

ذسجه ِلى مذ هخاظه  مىس جىٌُٚ َزٍ  الزي ظّله ٢ًخب في   مشمً هدذ وسظم  بجٝانهابّذد مً الٙىىن التي بُش في  إلابذاعي، ٜو

شظم ِ٘عخٕل مخُلخه ا٥ ت، لزل٤ ظاءث َزٍ الذساظت لدعلي المىء ِلى الؽّش ِ٘عخّين بالشظم والدؽ٢ُل ٍو مً َزا  ببذاُؼٍّش

. الىُى

ًىظٚ الفاجٖ ، الُٝم الترازُت، الؽّش الّشاقي املّاـش: ال٣لماث الشثِعُت

 

 Abstract 

  This is a search to try to highlight the implications of traditional and contemporary in the 

poetry of Joseph al-saaegh order to see the reader on the skill of the poet in the recruitment of 

these things ,and his ability to extend his production creative with a number of arts that 

excelled al-saaegh the mastery of sculpture and drawing, which make it write sin the hair 

Vista and rawing and forming and paints   poetic imagination, so this study came to highlight 

the creativity of this kind. 

Key Words: Contemporary Iraqi Poetry, Heritage, Yousef Al Saagh 

 

 املٝذمت

لى اله وصحبه ومً والاٍ بّذالحمذ هلل والفالة والعالم ِلى مدمذ ؤ٘مل خير خلٞ  . هللا ِو

ال ؤِٗش الىظُلت ؤو ال٢ُُٙت التي ًم٢ً مً خاللها جٝذًم الؽاِش ًىظٚ الفاجٖ، وخُىما اخخبرث راثٝتي في ٠ُُٙت ولْ الؽاِش ًىظٚ         

 -، وَزا الخىُى لم ًٙٝذٍ "بخشاط... هدذ ...سظم... سواًت... ٜفت... معشح... ؼّش" الفاجٖ في ـىسجه املىاظبت، تهذ وحّثرث بعبب جىُى ببذاِه 

زا٥ -وفي ؤًما لحٍت  ىن بةبذاِه، ِو زاله، ٘دعاد الؽّش ٌّت٘ر ًٝىلىن ٌ ِملُت إلابذاُ، ٘هى ًجُذ في ١ل ً٘ ًماسظه، بلى دسظت جىُى خعادٍ ِو

 ...به٤ ؼاِش ما الزي ظاء ب٤ بلى َزا الًٙ؟ و٢َزا دوال٤ُ: له

شظم ِ٘عخٕل مخُلخه  بنها لفّىبت ؤن جٝذم مبذِا        ًخًٝ َزٍ الٙىىن وبمهاسة ٜلب ُٔىس، ٢ًخب الؽّش ِ٘عخّين بالشظم والدؽ٢ُل ٍو

ت ت ال ًذُ ٘ىا .. وؤخعب ؤهه... الؽٍّش ذ هٙض ُ٘ه مً الؽّش الص يء ال٢شير، لزل٤ وؤهذ جىالْ ؤِماله الىثًر سواًت، ظيرة راجُت، ٜفت، ) بال ٜو

 معشح
ًا
 .٘ٛى ما ٌعشد ِلى املعشحث٢ًخب ٠ما اه٤ جٝشا ٜفت جٙٛى ما ًشظم وسواًت  حؽّش بإه٤ جٝشؤ ؼّشا ًٙٛى ما(  ا

الزي ٜعم ( املمامين الترازُت)ٜعمين جممً الٝعم  و٥ مىه  ِلىخاولذ ان اجدبْ هخاظه الؽّشي مّخمذا في رل٤ ِلى جٝعُم البدض       

( املمامين املّاـشة)والح٢م، في خين اؼخمل الٝعم الشاوي ِلى ِىىان الشمىص الذًيُت، وبّذ رل٤   مشا٥ ِلى الصخفُاث الترازُت زم جالَا

 الزي ٜعم َى 
ًا
امِلى الٝىاُ زم ً٘ الٝفت زم الٙشأاث زم  ؤًما . زم الفذي زم خخم البدض بخاجمت جلتها ٜاثمت باملفادس واملشاظْ  ٜس

ِل م ًخخَل ًِ الترار الزي اظخمذ مىه ٜىجه في بن َزا الخٝعُم ا٘شص ؤمشا في ٔاًت  َمُت وَى ؤن الؽاِش ًىظٚ الفاجٖ ٥  ْط الُم  جإمُّم
َ

 ث
ْ
 ٥ِ َب ٛ

 ٢ًً ُ٘ه لُّٚ مْ ري ٥َ ا٥ّ 
ًا
 ؤو مٝفش ا

ًا
  ٠ال فيٌ بهما ؤظذ ا

ًا
ً مبذِا لى الىدى الاحي  مٍش ُما ًلي جٝعُماث البدض ِو :- ٘و

 
ًا
:- املمامين الترازُت :-ؤوال

 

ظىدىاو٥ ؤَم املفادس الترازُت  بربالترار،  الؽاِش ًىظٚ الفاجٖال٢ؽٚ ًِ ِالٜت و حعلُي المىء هداو٥ في َزٍ الذساظت

، وَى الترار  دبي، ورل٤ مً خال٥ الىٜىٗ ِىذ املداوس الؽاِش التي اظخٝى منها  جىٌُٚ: آلاجُت الترازُت ، وحّامل مّها في ؼٍّش
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بّن املّاوي الترازُت الٝذًمت،  جىٌُٚالصخفُاث الترازُت، الترار الذًني ِىذ الؽاِش والفىس املعخىخاة مً املّخٝذاث الذًيُت، 

م ووالح٢م،   مشا٥ جىٌُٚ مً الؽّش الّشبي  ؤمالخممين مً الحذًض الؽٍشٚ  جىٌُٚوالح٢م والاٜخباط مً الٝشآن ال٢ٍش

. الٝذًم

َزا الترار بفٙخه مفذس بلهام وبًداء َام، ال ٔنى  بلىلفاجٖ بالترار ١اهذ ِالٜت وزُٝت، ٘هى ًىٍش ِالٜت الؽاِش ًىظٚ ا بن

للؽاِش ِىه، وؤن َزٍ الّالٜت ال جٝىم ِلى املدا١اة ؤو بِادة بهخاط الترار ٠ما َى، بل جٝىم ِلى الخٙاِل الّمُٞ مْ ِىاـٍش 

ت املّاؿ ا، واظخٕال٥ واٜاتها وبم٣اهاتها الٙىُت؛ للخّبير ًِ الخجشبت الؽٍّش سة، وبًفا٥ ؤبّادَا الىٙعُت ومّىُاجه؛ ٜفذ جىىٍَش

. املخلٝي بلىوالؽّىسٍت 

 

:- الصخفُاث الترازُت–1

ِمُٞ ٜشاءجه  بلىٌّذ جىٌُٚ الصخفُاث والشمىص الترازُت ظمت باسصة في ؼّش الؽاِش ًىظٚ الفاجٖ، وهي حؽير بؼاسة ظلُت  

ذسجه ِلى اظخٕال٥ ِىاـٍش ومّىُاجه التي مً ؼإنها ؤن جمىذ الٝفُذة   باإلؼاساث والذالالث ٘ماءًا للترار، ٜو
ًا
 ٔىُا

ًا
 واظّا

ًا
ا . ؼٍّش

ٝفذ بخىٌُٚ الصخفُت الترازُت  اظخخذامها لحمل بٍّذ مً ؤبّاد ججشبت الؽاِش املّاـش، ؤي ؤنها جفبذ وظُلت حّبيٍر ))ٍو

 ًِ ؤن اظخذِاء الؽاِش املّاـش للصخفُاث (1)((ًِ سئٍاٍ املّاـشة( ٌّبر بها)ؤووبًداء في ًذ الؽاِش ٌّبر مً خاللها، 
ًا
، ٘مال

خي وال٢ٙشي يهذٗ : الترازُت املدملت ببّذيها ت، ظىاء ؤ١اهذ الصخفُت جدؽابه في  بلىالخاٍس  في بهخاط الؽاٍِش
ًا
 مدذدا

ًا
ؤن ًادي دوسا

ًت وشخفُاث َزا الّفش، ٘مً ِالٜاث الدؽابه بين الصخفُت الترار. مىٜٙها مْ املىٜٚ الحالش، ؤم ١اهذ بُنهما ِالٜت هذًت

 بىٙىط الؽّشاء . جخطح الفىسة املشاد سظمها
ًا
وملا ١ان مً الىبُعي ؤن ٌّذ املىسور  دبي مً ؤ٠ثر املفادس الترازُت الخفاٜا

ىاوٙهم، ٘ةن مً الىبُعي ٠زل٤ ؤن حّذ شخفُاث الؽّشاء مً ؤ٠ثر املفادس التي  " منها الؽّشاء شخفُاتهم الترازُت؛  اظترحِو

ا وـىجه،  مش الزي ؤ٠عبها ٜذسة خاـت ِلى  ألنها ت، وماسظذ الخّبير ِنها، و١اهذ هي لمير ِفَش هي التي ِاهذ الخجشبت الؽٍّش

خُت ١ان واضحا وظلُا في  بن. (2)((الخّبير ًِ ججشبت الؽاِش في ١ل ِفش ًىظٚ الفاجٖ  ؤؼّاسَزا الاظخذِاء للصخفُت الخاٍس

وظذ في َزٍ الٝفُذة خير ِىن له  بروالظُما في مشزِخه التي سسى بها هٙعه، ( مال٤ بً الٍشب)شخفُت  اظخلهام الىِمذ  الزي

ججعُذٍ مً ـىس وظذَا جخىابٞ جمام الخىابٞ مْ ما ظاء ِىذ مال٤ بً الٍشب وَى ًداو٥ البىح بم٢ىىن هٙعه  ؤسادلُجعذ ما 

ىت ًٝى٥ ًىظٚ الفاجٖ :- الحٍض

لبفشة ا ؤَلًا  بل٢ُمبالحضن سظّذ 

لِغ ظىي مشض ي 

شي  وظٍش

وَمىم ابً الٍشب 

سخلي ِىذ بىٍب  ٘إهُخىا

ت، وَى لم ٌعخذِها؛ لخبىح  بهماس الؽاِش َىا لهزٍ الصخفُت ااظدشم ظاء للخّبير ًِ الجاهب البا١ي الحٍضً مً ججشبخه الؽٍّش

واْٜ  مت الّشبُت التي  بلى٘مال٤ بً الٍشب في سئٍخه ًشمض . بدضهه ولىِخه ٘ٝي ، وبهما لِعٝي ِليها دالالث اظخماُِت مّاـشة

ما في ؤًذي الٝذط والجىالن : ِليها  خضان والهضاثم، وجدعاٜي مذنها الترازُت واخذة جلى  خشي مشل وجخىالىِليها املدً  سجخ٣ار يَر ٔو

. لٝذ ٠شٚ الؽاِش الذاللت خين مضط شخفِخه بصخفُت مال٤ بً الٍشبالٕضاة الىامّين، 
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 -:الشمىص الذًيُت: 2

 لحمل ُبّذ مً ؤبّاد ججشبت  اظخخذامهابن جىٌُٚ الترار وشخفُاث املىسور الذًني في الؽّش الّشبي املّاـش، ٌّني 
ًا
ا حّبيًر

هشي بإن ٌاَشة اظخخذام الترار الذًني وشخفُاث املىسور الذًني في و (1) الؽاِش ٌّبر مً خاللها ـ ؤو ٌّبر بها ًِ سئٍاٍ املّاـشة

١ّل الّفىس ـ باليعبت للؽاِش ولٝذ ١ان الترار ـ في . ة مً ؤبشص ظماث َزا الّفشٜبل ختى ؤـبدذ ظمالؽّش املّاـش ؼاِذ مً 

ٍُ الؽّشي الجذًذ ِلى آجٙجش بَى الُيبُى الذاثم الم ـل الُٝم وؤهفّها وؤبٝاَا، و سك الفلبت التي ًٝٚ ِليها لُبني ٘ىٜها خالش

ما ِفٙذ به الّىاـٚ ُ٘مىده  مً والّع٢ُىتبلُه  خفً املىُْ الزي ًلجإؤسسخ الٝىاِذ وؤووذَا، وا٥
ّ
هشي بإن الؽّشاء و (2) ١ل

ً ؤدس٠ىا ؤّن الترار الذًني مفذس ٔني وَام ًخىظب ِليهم ؤن ال ٌعخٕىىا ِىه :- ًٝى٥ ًىظٚ الفاجٖ املّاـٍش

 
ُ

: ٘إَخٚ

   
ًا
 ـباخا

ُ
.. وبذ

.. وواب الفباُح ِشاٜا   

اٍء،  ىُس ٘و  َص
ْ

ووابذ

 اؼدُاٜا   
ُّم
.. جٗش

 للحىيِن 
ًا
 ِشاُٜت

ًا
.. ظإخخاُس ؤّما

جٝىم مْ الٙجِش، مً هىمها، 

ي،    
ّ
٘خفل

ىَسَا     
ّ
وحسجُش جى

والفباُح، ِلى ظاهبيها،     

ُذ اثخالٜا                               (3)..ًٍض

: - آخش٠ما ًٝى٥ في م٣ان 

وألها ٜىم، هامً باهلل، 

وبالعلم  

وباإلوعان،  

هاؼذها الح٣ام بةًشان 

ًدخ٢مىا ل٢الم هللا،  ؤن

الٝشان،  وؤخ٣ام

فىهىا خٞ الجيرة والجيران،  (4)ٍو

:- ًٝى٥ ٗ املعُحي الترار إلاظالميظاهب الاظخخذام الذًني  بلى٠ما اهه اظخخذم 

في ٠ىِعٍت مهجىسٍة، 

ٍْ ... بٌّب ٘ال ح ... وال ِباد

 لُلٍت 
َ

. ٠إهما الّزساء، لم جلْذ بها املعَُذ راث

ؤو ؤنها، 

 مً بّذما اظخىي 
ًا
ا ُّ ، .هب

 ٍْ  مُالَد
ْ

 (5)..ؤه٢شث

                             

 6/ انىعبظر، عهً عضري زاٌدإشخدعبء انضخظٌبح انخراذٌج ؿً انضعر انعرتً  :-ًٌظر - 
. 7ًـشٍ :ًٌظر - 
. 70 -69  /قظبئدًٌظر   3
. 76 /قظبئد- 
. 57 /انىظدر ًـشج  -5
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تفي الّالم الّشبي ًفذس ؤ ٠ثر مً واخذ ًِ مداوالث إلظخلهام الٚ ولٝذ خّذد بّن الؽّشاء .))٠شة الذًيُت في ؤِمالهم الؽٍّش

م  لل٢ٙشة الذًيُت ؤو الشٝا٘ت الذًيُت في ؤدبهم وؼَّش
ًا
ً مىهجا ت جبدض ًِ . املّاـٍش . الحُٝٝتِلى ؤظاط ؤن  دًان العماٍو

ت ال جخدذر ًِ خٝاثٞ الُّٝذة املبلىسة في ـىسة ٘لعُٙت ٘ٝي وال ٢ًىن مجمىِت مً الح٢م واملىٍِت  و دًان العماٍو

ت الشٝا٘ت الذًيُت ؤو الا  ؤؼمل مً رل٤ وؤوظْ، ٢ًىن الخّبير الجمُل ًِ خٝاثٞ الىظىد مً صاٍو
ًا
لتزام وإلاسؼاداث، وبهما ٢ًىن ؼِئا

و١اهذ شخفُاث الترار الذًني ؤو الشمىص الذًيُت هي َزٍ  ـىاث التي بظخىاُ الؽاِش الّشبي املّاـش  (1) ((لهزا الىظىد يالذًً

مخه ؤخّش الب٣اء وؤـذٜه وؤ٘جّه، وؤن ًخجاوصَا في هٙغ الىٜذ بِىما  ١ان   مً خاللها ؤن ٌّّبر ًِ  ١ل ؤجشاخه وؤ٘شاخه، ؤن ًب٣ي ٍَض

 جدذ ووإتها ا
ًا
ق به في ١ل  ٠ُان  مت ًئن ميسحٝا َش ٍٞ لشُٝلت، وؤن ٌعدؽٗش الىفش ٍو ت الىفش، وؤن  ؤ٘ لم ج٢ً جلىح ُ٘ه باٜس

ت ؤِزب الٕىاء وؤهبله ومً زم ٘ٝذ ِٝذ الؽّشاء الّشب املّاـشون ؤواـش ـلت بالٕت الّمٞ والثراء بصخفُاث َزا . ًخّٕنى للحٍش

١ل  َمىمت، املخمّشدة والخاوّت، مًاملعخبؽشة والم (2) ومتالترار الذًني، وؤـبدذ َزٍ الصخفُاث جىالّىا بىظىَها املىخفشة واملهض

ً الؽّش الّشبي  لٙذ الاهدباٍدواٍو
ُ
ا ٌاَشة ج ظخمّذ منها الؽّشاء الّشب اواملفادس الترازُت الذًيُت التي . املّاـش وؤـبذ اهدؽاَس

ٙىَالصخفُاث الذًيُت ااملّاـشون  فقهي  التي ٌو م ـ ٜفق الٝشآن، ٜو  هبُاء، وال٢خاب املٝذط وبّن  بّذ الٝشآن ال٢ٍش

الم والتراظم والىبٝاث وبّن ٠خب العير و ا٠خب الخفىٗ واِ  يَر خ  دب ٔو خ وجاٍس َاالء الؽّشاء املّاـشون مً  اظخمذ( 3)لخاٍس

 
ًا
ً  َزٍ املفادس وظُلت لعٙت ال٢ىن والىظىدللخدّذر ًِ الحٝاثٞ الذًيُت وشخفُاجه وؤخذازه ِو ًٝى٥ ًىظٚ  (4)الحُاة ٘و

: - الفاجٖ

وظالٌم ِل٤َُ 

ظالم الٙشاجيِن،  

   ،
َ

ًىم ُولْذث

    ،
َ

ىم اهخفشث ٍو

     
ًا
ىم ظخىلذ زاهُت ٍو

 (5)مً مخاك العالم     

خلٞ وظىد معخٝل ًِ راجه، وبزل٤ ًبخّذ ًِ خذود الٕىاثُت والشوماوعُت التي جشدي ؤ٠ثر الؽّش الّشبي  بلىؤن الؽاِش ٌّمذ  

. (6) الخلٞ الٙني املعخٝل بلى ولى لم حّذ ؼ٣ل الٝفُذة ومممىنها، بل هي الىظُلت  ٘االهّٙاالث. ٘يها

م هي الٍشوٗ العُاظُت والاظخماُِت  بلىن يججاٍ الؽّشاء الّشب املّاـشاومً ؤظباب  الصخفُاث الترازُت والذًيُت في ؼَّش

الخاهٝت التي مّشث بها  مت الّشبُت، ٘ٙي الّفش الحذًض مّشث ؤٜىاٌس مً  مت الّشبُت بٍشوٗ مً الٝهش العُاس ي والاظخماعي، 

شك ِلى ؤصحاب الشؤي ظخاس مً الفمذ الشُٝل الٙاد  ادث ُ٘هتو اث، ٘و ح  ١اهذ ؤًت مداولت لخجاوصٍ ج٣لٚ ـاخبها ١ل الحٍش

 مً الى٣ا٥ و ري ٜذ يهىن  ؤ٘ملخُاجه ؤو في 
ًا
 التيمً  ظباب  خشي  ٠ما بن .(7) ظىاس بّمها املىث راجه بلىالٍشوٗ ج٢ّبذٍ ؤلىاها

ىىا مً ؤن ًفّىسوا خلجاتهم  بلىن يالؽّشاء الّشب املّاـش دّ٘ذ
ّ
اظخخذام الترار والصخفُاث الترازُت والذًيُت، َى ؤن ًخم٢

 ظاوير  بلى٘الؽّشاء املّاـشون ًشظّىن . الىٙعُت وآالمهم وَمىمهم مً خال٥ َزٍ الصخفُاث الترازُت،  ظىىسٍت والذًيُت

ّاودون الشظُى ِلى ؤمل ؤن ٌعخىُّىا َمىمهم الخاـت، ٥جمشُل  ؤـذًِٛ بهزٍ الىظاثل ؤن ٌّّبروا  املٝذظت ؤو الترار والذًً َو

ً ، و٠ثر تهذثت لهاوسّبما ؤ م في  ظاوير املٝذظت ؤو الشٝا٘ت الذًيُت  اِخٝذوا ؤّنهملّّل الؽّشاء املّاـٍش برا ولّىا ؤدبهم ؤو ؼَّش

                             

 .90 / إشخدعبء انضخظٌبح انخراذٌج ؿً انضعر انعرتً انىعبظر، عهً عضري زاٌد - 

 ، 7ط  / انضخظٌبح انخراذٌج ؿً انضعر انعرتً انىعبظر، عهً عضري زاٌد اشخدعبء ًٌظر - 

 .9ط /انىظدر ًـشٍ -:ًٌظر -3

 .90 / مً، اضىد مىبل زدراشبح ؿً انًكد األدتً  -:ًٌظر  - 
. 07  /و986 ،  ، ٌِشؾ انظبئػ، دار انضؤِي انذكبؿٌج انعبىج، تؽداد، طانىعهو -5

 .35 /و 97 ي  عتد انَِبة انتٌبخً، تٌرِح، ط انضعرٌج، خسرتخً: -ًٌظر -6

 . 3 زاٌد طانضخظٌبح انخراذٌج ؿً انضعر انعرتً انىعبظر، عهً عضري  اشخدعبء: -ًٌظر -7
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 (1) د خُاتهم الذاخلُت وما ِليهم ؤن ًدبّىَا في َذوءما وساء ؤظئلتهم الزَىُت الباسدة، واملىىٞ الّٝلي الزي ٌعى بلى٘ةنها ظخّبر بهم 

سّجلها ؤو  الحذًضالؽاِش في الّفش  ّن ٘ةوبهزا  ًذّون املّىُاث الترازُت والشٝاُ٘ت امللتزمت  ٠صخفُاث دًيُت ؤو سمىص مٝذظت َو

تراظل بدُض  ه ؤـبذ ًشي ؤّن دوسٍ َى ؤن ًخخاس مً َزٍ املّىُاث ما ًىا٘ٞ ججشبخه ٍو
ّ
ًد٢يها ؤو ًىٍمها ـ ؤو باخخفاس ٌّّبر ِنها ـ ٘ةه

 مً 
ًا
بىها بالخجشبت إلاوعاهُت في مّىاَا الؽامل، ومً هاخُت ؤخشي ًثري َزٍ س مً خال٥، والؽمى٥  ـالتًمىذ ججشبخه هىِا

٢عبها بٌ ياملّىُاث بما ًمٚ ليها مً دالالث ظذًذة ٍو

 برن ؤن هجذ الؽاِش الّشبي املّاـش ًٙسح املجا٥ في ٜفاثذٍ للمّىُاث الترازُت الذًيُت التي جخجاوب ( 2)ة خُاة ظذًذ
ًا
با ٘لِغ ٍٔش

اهتها  ٠ما ِاهاَا الؽاِش هٙعه هٙعها ًىم بالخجشبتمّه والتي مّشث راث  ـىس ولذي ُوفي الحُٝٝت  ١ان الترار الذًني في  ١ّل ا٥ (3) ِو

 مً مفادس إلالهام الؽّشي، 
ًا
ا ُّ  سخ

ًا
 ١ل  مم مفذسا

ْ
 ؤدبُت بر

ًا
 دب الّشبي املّاـش  .ٌعخمّذ مىه الؽّشاء همارط ومىلىِاث وـىسا

شث بؽ٣ل ؤو بأخش بالترار الذًنيخا٘ل بال٢شير مً  ِما٥  دب
ّ
. ًت الٍُّمت التي مدىسَا شخفُت دًيُت ؤو مىلُى دًني، ؤو التي جإز

 مً مفادس الشٝا٘ت 
ًا
ا ُّ  ؤظاظ

ًا
٘لهزا ٌّّذ املىسور الذًني في  دب الّشبي املّاـش، مفذسا

 

منها شخفُاث جشازُت ِّبروا مً خاللها ًِ ظىاهب مً  واظخمذوا. والُٝم إلاوعاهُت التي ٢ِٚ ِليها الؽّشاء املّاـشون 

 (4) ججاسبهم الخاـت

  :-والح٢م  مشا٥ -3

 املشظل الُه مً مّاٍن  بلىما ًجى٥ في خاوش املشظل  بًفا٥امل٢شٙت لها الذوس الباسص في  إلاًداثُتوالح٢م َزٍ الجمل   مشا٥ بّن 

ذ  ذ  وبًجاص٠شا٘ت باملخلٝي  بلىًىـلها  ؤن١ان ًٍش :- ة مىظضة ودُٜٝت ًٝى٥ ًىظٚ الفاجٌّٖبر به بفىس  ؤنًٍش

... ومً صادها جإ١لىن، ظىىَٜ ِين الٕضا٥ِ 

 
ًا
ذ مالذ، سئوُط  ًاثل، مزبىخت ٘ٛى ظىس   وللٍش

ٝت في ـذوس الشظا٥ِ 
َ
 ١الممير، مّل

ًا
ىت

َ
.. مفٙ

وفي الٝذط هامذ خٝى٥ُ ؤبي، 

 
ٌ
ا ُمّشة  (5)..البرجٝا٥ِ  واِتراَا املعاُء، ٘إشجاَس

والح٢م ١ان خالشا في مخُلت الؽاِش ووظذاهه   مشا٥مً   دبياملىسور  ؤنَزا الخىـُل لم ٢ًً لىال  بن

 

 
ًا
املّاـشة  املٙاَُم الىٝذًت :-زاهُا

في اظخخذام الترار  ؤظادالؽاِش مشلما  وظذهاما ظاء في ؼّش الؽاِش مً الاظخخذاماث الحذازىٍت ٘ٝذ  بلىباالهخٝا٥  ؤما

  ؤظاد٠ىظُلت للخىـُل والخىاـل 
ًا
بها  ؤبذُالاظخخذاماث الحذازىٍت التي  بلىفي الش٠ىن  ؤٜشاههفي مىا٠بت ظير الخىىس ومجاًلت  ؤًما

جذاخل الٙىىن اظخخذم  إلابهاماظخخذم في ؼٍّش اظخخذم الٝىاُ   ظىىسةاظخخذام : هي الؽاِش ومً َزٍ الاظخخذاماث 

بُت في ؼٍّش مً خال٥ اظخخذام ـىث الفذي في  اظخخذم باث  ؤؼّاٍسالخٝلُّاث الخجٍش . ؤخشاظخخذم لٕت الٙشأاث وججٍش

:- الٝىاُ :-1

ً، وفي الىٝذ  بلىٌّىد ٌهىس الٝىاُ بمّىاٍ الٙني في الؽّش الّشبي املّاـش  العخِىُاث ِلى  بلىالخمعُيُاث مً الٝشن الّؽٍش

، ٌّىد اظخخذامه . ًذي ِبذ الىَاب البُاحي
ًا
، اظخّان به إلاوعان البذاجي، لُّّبر مً  بلىوَى مفىلح معشحي ؤظاظا

ًا
صمً ٜذًم ظذا

 -ًخدذ ُ٘ه الؽاِش املّاـش بالصخفُت الترازُت  .خالله ًِ مٍهش ـلخه باآللهت والىبُّت في وٝىظه الذًيُت
ًا
لُمٙي ِلى  -ٔالبا

عُىش ِلى ـىجه هبر ة مىلىُِت ؼبه مداًذة، جبخّذ به ًِ خذود الٕىاثُت والشوماوعُت التي جشدي ٘يها ؤ٠ثر الؽّش الّشبي، َو

                             

 .38ط  /ًـشٍ انىظدر: -ًٌظر- 

 .38ط  /انىظدر ًـشٍ :-ًٌظر- 

 307ط إشىبعٌل عّز اندٌي، انضعر انعرتً انىعبظر، قضبٌبٌ ِظِاَرٌ انـًٌّج ِانىعًٌِّج،  :-ًٌظر  -3
. 

 .76-75انضخظٌبح انخراذٌج ؿً انضعر انعرتً انىعبظر، عهً عضري زاٌد، ط  اشخدعبء-:ًٌظر  - 
. 75: قظبئد -5
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ًٝى٥ ًىظٚ . ًخىاصن ُ٘ه ـىجا املاض ي والحالشالصخفُت الترازُت، ِلى هدى  بلىالزي ٌّىد  -ؤها-ٜفُذة الٝىاُ لمير املخ٣لم 

:- الفاجٖ

،  بلىؤسؤًِذ  ِٞ ظىىاِث الّؽ

َم٤ِ اليعُاُن؟ َو  ذَّ
َ
ه

خزًني آلاَن برْن، 

 ،
ًا
مٕتربا

 ،  في الُجّبِ
َ

 ًىظٚ
َ
ٔشبت

، ًِ  (1)وفي السج

، ولم ٢ًً والاظخماعي ٜذ بذا الٝىاُ وظُلت ٘ىُت لجإ الؽّشاء بليها للخّبير ًِ ججاسب، جخفل ِلى  ٔلب بالىاْٜ العُاس ي٥

ذ ٜاد اظخخذام الٝىاُ  ا، ول٢ىه ٜاد في بّن الحاالث  بلىمً العهىلت الخّبير ِنها مباؼشة، ٜو  بلىبٔىاء الٝفُذة الّشبُت وجىىٍَش

مىلها وحؽّبها، ٠ما ٜاد  ت في بىاء الٝفُذة الحذًشت،  . ج٢شاس ؤٜىّت بلىوىلها ٔو اجخز الؽاِش الّشبي املّاـش الٝىاُ وظُلت حّبيًر

 أل: رل٤ دواْ٘ ؼتى بلىًذّ٘ه 
ًا
فّب جشجُبها جبّا َمُتها؛ ألنَّ رل٤ ًخخلٚ مً ؼاِش آلخش، ٠ما ؤنها ٜذ ٘ىُت وظُاظُت واظخماُِت ٍو

ذ ٢ًىن بّمها ِىذ آخش    .ج٢ىن مجخمّت ِىذ واخذ، ٜو

:- ٘يها بر ًٝى٥  (2)(مؽاس٠ت) ومً  مشلت  خشي ٜفُذجه

 ، ُْ َزا الشظُل  ـل

 
ْ
.. رو  ظىان الزَبُت

ْه  ُّ .. ًإجُني ١ل ِؽ

ؽاس٠ني خبزي  .. َو

هْ 
َ
.. ٘إؼاس٠ه ؤخضاه

َْ ختى  .. ٌؽب

اٟ، ربر 

خشط مً ظُبِه،  ًُ ؤساٍ 

ِىد زٝاٍب، 

هْ 
َ
ٚ ؤظىاه

ّ
شوح ًىٍ  ..ٍو

 مً راجِخه، ؤي ؤن الؽاِش ٌّمذ ٗ
ًا
خلٞ وظىد معخٝل ًِ  بلىالٝىاُ َى الاظم الزي ًخدذر مً خالله الؽاِش هٙعه، مخجشدا

   .(3) ٘يهالتي جشدي ؤ٠ثر الؽّش الّشبي راجه، وبزل٤ ًبخّذ ًِ خذود الٕىاثُت والشوماوعُت ا

 الجىَشي منها 
ّ
 هي سمض ًم٢ً الؽاِش مً ججاوص  خذار الهاسبت، ٘ال ًلخٝي بال

ًا
بنَّ )بن الصخفُت املعخذِاة لخ٢ىن ٜىاِا

الؽاِش ِىذما ًخلٞ شخفُت ؤو ٌعخذِيها جفبذ جل٤ الصخفُت معخٝش ظمُْ الحش١اث و ّ٘ا٥، بهه ًخخبئ وساءَا ٘خفبذ بمشابت 

ري ًم٢ىه مً ٠عش ال٣افي ا٥الٝذس  وبزل٤ ٢ًىن ٜذ خٝٞ. ِلى الّالم ها٘زة ًىل مً خاللها

ت الخجشبت   .(4) (مباؼٍش

ذ مً  بّاد الجمالُت ِلى  ب ؼّشائها في الاظخٙادة مً الخٝىُاث الجذًذة التي بشصث في الؽّش الٕشبي، إللٙاء مٍض لٝذ ٔس

م، ٘شاخىا ًدزون خزو هٍشا  َم الٕشبُين في ظمالُاث ؤؼّاستؤؼّاَس
ًا
 ظذًذا

ًا
ؼّشها الّشبي املّاـش، ٘ٝذ  بلىَم التي ؤلا٘ذ ظماال

   صحب اَخمام الؽاِش املّاـش باملمامين الجذًذة خىىة

                             

. 53/قظبئد  - 
. 385 /انىظدر ًـشٍ - 

 -انهؽج انذبًٌج ؿً إضمبنٌج انىًُز ِانًظرٌج ِانىظطهص ؿً انخطبة انًكدي انعرتً انضدٌد، د :-ًٌظر  -3
   . 99 ،  ؿبضل ذبىر، انىرمز انذكبؿً انعرتً، تٌرِ ح، اندار انتٌضبء، ط

   .976 /  االشخهُبىبح انضدٌذج نألدة انكدٌو، ىىدِش ضىدي، األقالو، انعراف، عدد - 
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هي بٔىاء الخ٢ى٤ُ الؽّشي بّىاـش ظمالُت لم ج٢ً ؼاجّت، بر ِٗش الؽاِش إلا٘ادة الجادة مً مّىُاث ً٘ املعشح 

ىاء الؽّشدوالٝص ي  .س الجمالُت للىق  دبيواخذ مً بين الّىاؿ، والؼ٤ ؤنَّ الٝىاُ  (1) ة إٔل

 للبىل الىمىرجي الزي ٌععى بلُه الؽاِش، ٣٘ل ٜىاُ في 
ًا
 ٘ىُا

ًا
ؽ٣ل الٝىاُ همىرظا وجدىُى النهاًت همىرط ًدمل سئٍا الؽاِش،َو

 -َزٍ  ٜىّت، ٘خ٢ىن 
ًا
 مً الصخفُاث املّاـشة املؽهىسة، و -ٔالبا

ًا
ل٢نها في النهاًت مً الصخفُاث الٝذًمت املّشو٘ت، وؤخُاها

 مً  لٙت لذي املخلٝين
ًا
 . حؽ٣ل همارط ٘ىُت جلٝى هىِا

خ جٙاِل وحّاوٚ ومؽاس٠ت في املىٜٚ واللهٙت بن ؤٔاوي "مهُاس َى ؤدوهِغ في  فيٗ ، وان الؽّشاء لِعىا مجشد وؿالخاٍس

. والخُام َى البُاحي ومال٤ َى ًىظٚ في اِترا٘اث مال٤ بً الٍشب" مهُاس

خ بل هدعها و٠إنها ؤظضاء مً َمىمىا بن ، ولِغ َزا وخعب بل ( 2) َمىم َاالء الؽّشاء لم جىّض٥ ِىا لخُٕب في مجاَل الخاٍس

ًدُذ للؽاِش ؤن ًىُى في ؤظالُبه باالبخّاد ًِ الٕىاثُت الٝاثمت ) بن اظخلهام الترار وبّض شخفُاجه لمً الىشاثٞ الٙىُت املخبّت 

 للعاثذ املجترِلى الحماظت والخدٍشن، 
ًا
 مٕاًشا

ًا
 ظمالُا

ًا
ت بّذا مذ الٝفُذة الّشبُت الحذًشت بىاٜاث ٘ىُت  (3) ( ومىذ اللٕت الؽٍّش ٍو

خشظها مً ظلىت الّٙىٍت التي ؤلفٝذ بؽّشها الّشبي وىا٥  ال له ِالٜت ووُذة بالُٝم الجمالُت  ومما (4) مذة ٠بيرةجىمب، ٍو

. في الؽّش الّشبي املّاـش ٌاَشة إلاًداء والخ٢شُٚ التي حّذ ظمت باسصة

:- الٝفت -2

ٞ بين الؽّش والٝفت ٌ ؤن الٝفت جدخىي ِلى مجمىِت مً الّىاـش وهي الضمان وامل٣ان والحذر والصخفُاث  وبن الخٍٙش

ٝت ظشد جخخلٚ ُ ٝت ٠خابخه وال٘مال ًِ املّنى و ظلىب بر ل٣ل ٜفت مّنى ووٍش ىا ؤن َىاٟ ن مّاوي الؽّش ووٍش ظُما برا ِ٘ش

 وبين ؤن ٌعخّير بّن ؤدواث الٝفت وؤظلىبها 
ًا
 بين ؤن ٢ًىن الؽّش ٜففُا

ًا
 ؼاظّا

ًا
ا ؤواخذ ))ظُما ؤن ٜفُذة الىثر ٜذ وال (5)ٜ٘ش

ت وهي الفىث  بىاخذة مً ؤ٠بر مهُمىاث اللٕت الؽٍّش

الٝفاثذ ، الح٣اًاث    –الٙفل بين الشواًاث ))ختى ؤـبذ مً الّعير ظذا ٠ما جٝى٥ ظىصان بيرهاس  (6)((  مٝذمت بذًال َى ال٢خابت

فاثذ الىثر –الٝفاثذ ، واملٝاالث  – الىصن والٝاُ٘ت اللزًً ًشٝالن الحىاس  بلىبر بن الؽّش ١ان خالّا  (7)(( الٝفاثذ ، ٜو

ت التي ٌعاًٍش . ا الؽاِش بُّذا ًِ جىامي  خذار ، وخىاس الصخفُاث في الٝفت الٝفص ي ب٢شير مً الخشوٛ والؽىداث الؽٍّش

                             

عتد انرضب عهً، ،  آداة انىشخًظرٌج، انعراف،  -تً انىعبظر، ىرضهج انرِاد، دانكًبع ؿً انضعر انعر  
   .983 ، 7عدد

   .978 ،  سبتر قىٌضج، َسر نهطتبعج، انكبَرث، ط -انخراد اإلًشبًً ؿً ضعر أىل دًكل، د :-ًٌظر  - 

إلرضبد انكِىً، دىضف، ىكبنج األشبطٌر ؿً ضعر عتد انَِبة انتٌبخً، طراد انمتٌشً،   ِزارث انذكبؿج ِا -3
 97 .   

شعد اندٌي مهٌة، دراشج أعدح  -د -975 -950 -انكٌو انسىبنٌج ؿً انضعر انعرتً انضدٌد  :-ًٌظر  - 
 989 نًٌل درسج اندمخِراٌ، سبىعج ضهة 

،  ، ِمبنج انىطتِعبح، انمٌِح، طنؽج انضعر انعراقً انىعبظر ، عىراي خضٌر ضىٌد انمتٌشً: ًٌظر  -5
.  7  -6  /و 98 

،   ضعرٌج انًط انضرر ، ىضىد ؼبزي األخرس ، انطهٌعج األدتٌج ، دار انضؤِي انذكبؿٌج ، انعدد  -6
.    /و999 

زٌَر ىسٌد ىؽبىس، دار انىبىِي نهخرسىج ِانًضر، . ، خرسىج د اٌبىًب إنىىي تِدنٌر  قظٌدث انًذر-7
.  73 /و993 تؽداد،
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ه  دب الّشبي ماخشا ، ))لزل٤ برا ١اهذ الّشب لم حّٗش الًٙ الشواجي بال في الّفش الحذًض و بن الشواًت ً٘ ٜىلي خذًض ِ٘ش

لِغ بُّذا ًِ الؽّش الّشبي بر في  ٘مً را ًى٢ش وابْ الٝفت الزي ٠ما ًٝى٥ ِمشان ال٢بِس ي (1)(( وؤخزٍ مً آلاداب   الٕشبُت

ضلُاث ِمش بً ؤبي سبُّت هدغ بّن مّالم الٝفق)) لذ ، وَزٍ هي  (2)(( ٜشاءجىا ألؼّاس امشت الِٝغ ٔو مً خال٥ الحىاس ٜالذ ٜو

 (3)(( البذاًت ل٢خابت الٝفُذة الٝففُت))الش٠يزة  ظاط في هٝاؼاث الٝفت مْ الؽّش ، ومً را ًجضم ؤن مىىالث العُاب هي 

ىاَا للخى ولم ج٢ً جدا١ي  لّمش بً ؤبي سبُّت مشال بفٗش الىٍش ًِ سؤي مً ًٝى٥ بهىا ( وّم آ٥ؤمً )١اهذ جدا١ي الٝفت التي ِ٘ش

وسؤي  (4)(( وعخىُْ ؤن هخشط مً ١ل منها بما ٌؽبه الٝفت ل٢نها لم ج٢ً ٔاًت ؤو َذ٘ا ، ٘هي ٜفاثذ وؼّش ٜبل ؤن ج٢ىن ٜفت))

اـا في آن واخذ))آخش ًشي ؤن املىمغ الّمُاء   (5)(( جبذو مً َزا املىىلٞ ٜاـشة ألن العُاب لم ٌعخىْ ؤن ٢ًىن ٘يها ؼاِشا ٜو

اًت ، ول٢ً الٝفت مم٢ً ؤن ج٢ىن ِادًت  ظلىب بعُىت اللٕت ))ورل٤ ألن  والشواجي ٌسجل بفذٛ  000اللٕت في الؽّش َذٗ ٔو

خبرها اجْ الصخفُاث إلاوعاهُت وجدش١اتها وَى ما ال ًصح في الؽّش لهزا ١اهذ املىمغ الّمُاء وشجشة  وؤماهت ١ل ش يء ، ٍو ًِ ٜو

.  (6)(( الٝمش وخٙاس الٝبىس ٜفاثذ ٜبل ؤن ج٢ىن ٜففا

ن الٝفُذة الّشبُت لم حّٗش ً٘ الٝفت ٜبل ٜفُذة الىثر التي خشسث الُٝىد وسّ٘ذ الحىاظض بلزا ؤظذ مً املعٓى ؤن ؤٜى٥ 

ت ؤ٠ثر وبعاوت لٕىٍت ؤ٠ثر دون إلا٘الت في الؽشوح و٠ثرة املٝذماث وبن ما ظاء مً هفىؿ ظُابُت بهما وظّل ث الؽاِش ًخمخْ بدٍش

خه الٝفُذة الّشبُت ظابٝا ٜبل ؤن حّٗش الٝفت بمئاث العىين و بن ظّذي ًىظٚ وخعب الؽُخ ظّٙش ))هي مدا١اة ملا ِ٘ش

الل الّضاوي َم خير مً ٠شط َزا املىهج  عا ًىؼ٤ ؤن ٢ًىن جاما٘و بُّذا ًِ املدا١اة وإلا٘الت البالُٔت ألن  (7)(( الؽّشي ج٢َش

ت الخّبير الذسامي ٘هىاٟ خذر وخ٣اًت وـشاُ  الاَخمام بّىاـشؼذًذ  الزي جذسب وماسط ال٢خابت الٝففُت مز بذاًخه الؽٍّش

ولىخاث هامُت وؤشخاؿ وؤـىاث مخّذدة حؽ٣ل بمجمىِها مىلُى 

:- ًىظٚ الفاجًٖٝى٥ مً خال٥ هفىـه التي ظاءث ِلى ٔشاس ؤظلىب الشواًت  (8) الٝفُذة املىىس 

اسة)ٜفُذة :- (9)(ٍص

 ... ُُ ٝش ًُ ..                      ظشُط الباِب، 

..                                   ًنهن مً هىِمِه 

ُْ مً ٘خدٍت في العخاسِة،                 ًخىلَّ

 
ًا
ُْ مشجب٣ا ..                               ًشظ

ًترّدُد                                 

 
ًا
..                          ًىٍُش زاهُت

ًخّٙشُط،                            

٢ِت،                    ٍس
َ
ًجلغ ٘ٛى

 خىىًا في ممّشِ الحذًِٝت 
َ

ٌعمْ ـىث

 
ًا
               ...       ًنهُن مْشجِب٣ا

خان ِلى الباِب،                    وٜش

                             

.  07 /ينؽج انضعر انعراقً انىعبظر ، عىرا- 
.  7  -6  /انىظدر ًـشٍ - 
ىضشي اطٌىص، دار . دراشج ًكدٌج نهظِاَر انطتٌعٌج ِانـًٌج ؿً انضعر انعراقً انىعبظر، د دٌر انىالل -3

.  37/ و 98 انضؤِي انذكبؿٌج انعبىج، تؽداد 
.  7  /انىظدر ًـشٍ - 
.  39/نىظدر ًـشٍا-5
.  8  /نؽج انضعر انعراقً انىعبظر ، عىراي-6
.  37/ىضشي أطٌىص. ، د دٌر انىالل-7
.  57/انىظدر ًـشٍ-8
 . 0 -03 :قظبئد-9
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..                                 زالشت

ًٙخذ الباَب                             

 .....

 .....

..                   ًطح٤ مً هٙعِه 

 
ًا
..                   ٌٕلٞ الباب زاهُت

٢هْ  ..             زّم ًجلغ ٘ٛى  ٍس

جشّظْل               

٘ةّن الٝىا هاثٌم       

 
ٌ
والٝىاُ٘ل مخّبت

َّىَم الىاصخىَن لىى٥ العشي 

ٝت ظشدًت مباؼشة دون مُل  ٝت  بلى٘الؽاِش َىا ظاٛ هفه بىٍش ت ؤو املجاصاث البالُٔت ، ٘الىق ظاء بىٍش اخاث الؽٍّش الاهٍض

ت   بلىظشدًت ِلى خالٗ ما ظاء به ؼّش الشواد مً جٝىُاث ٜففُت ِلى ظبُل املدا١اة ال الخمشُل لزل٤ بُٝذ هفىـهم الؽٍّش

ا ظشدًا ألن خاظتهم  ٍش جٙشلها ظُاٜاتهم الاظخماُِت جٝىُاث خاظت مىلىُِت ا٥ مشل َزٍ بلىظاهب حّبيري بًداجي ؤ٠ثر مىه جٍٝش

العُاب ١ان ؤٜشب ؼّشاء ))العُاب التي ٘شلتها ٜاُ٘ت مخىاثمت مْ ظُاٛ الىق ولِغ الخشوط ِلى اللٕت املعجمُت ألن ( خىُت)٠ـ

.  (1)((املٙشدة الّشبُت املىسوزت التي لم ٌّذ اظخّمالها ؼاجّا في لٕت َزا الّفش بلىظُله 

م مً ٔىاثُتها الّالُت َى مً ٜبُل بزشاء الٝفُذة  بلىبن هٍش الىٝاد  الجاهب الٝفص ي في الٝفاثذ الّشبُت املّاـشة ِلى الٔش

ِٗش بالبنى  الخمعُني ؼاِشا٥الن ما ًىاصي ؤو سبما ًٙٛى َزا الاهذماط الٝفص ي  اظُجذون ُ٘ه التيبهزٍ الىشوخاث الىٝذًت 

ت الفاسمت  ٘اللٕت ِىذٍ بعُىت ؤلُٙت ال ًم٢ً اظدُّاب داللتها التر٠ُبُت بامخالٟ مٙاجُذ  .ل٢نها لِعذ ؤبيُت لٕىٍت . الاظخٙضاٍص

الٝفت  الن التر٠يز ِلى لزا ظاء ولْ الؽاِش باِخىاٛ الٝفت  (2)لّبت املجاص داخلها ل٢نها لٕت ؤسلُت ال حعدى٢ٚ ِلى ؤًت مٙشدة

.  دبظمُّها في النهاًت في سا٘ذ  الىفىؿ هي في النهاًت هق واخذ جفب وان٠ىق ًم٢ً ؤن ًخذاخل مْ الؽّش 

 

 

 

:- الٙشأاث  -3

ذ  (3)((ؤًا هٙس ي ال جفىعي الٝفُذة بهزٍ  خٗش التي ؤٔشظها ١املعامير، بل بما ًدبٝى مً البُاك ِلى الىسٛ))ًٝى٥ سامبى  ٜو

 
ًا
ـٙدت ١املت  بلىلخىٍُم ال٣لماث في الفٙدت مّٙى٥ به ، بن اللٍٙت الىاخذة جدخاط : ))، ًٝى٥ ِني ماالسمُه بالٙشآ ؤًما

٘خذ ٘جىة ؤو ب٘عاح مجا٥ بين مبذؤ ال٣لمت وال٣لمت ، ؤو بين ال٣لمت وال٣لمت الخابّت لها ؤو بين املٝىْ ))والٙشآ بهما َى  (4)((بُماء

.  (5)((واملٝىْ

ت الىٜذ ))٘ـ ؤو ـمذ ، وَزا الفمذ َى ( بُالاث)ؤظضاء مىخٍمت في ؤٔلب  خُان جٙفلها  بلىجٝعم مٝاوْ الىثر الؽٍّش

ؽير  ذ ِني الذاداثُىن بهزٍ الخ٢ى٣ُاث الىباُِت لخا٠ذ حّلٝهم  (6)((اله٣ُل الشوحي للٝفُذة بلىالزي ًخلٞ بًٝاِا ، َو بالؽار ))ٜو

 :-(1)(الؽبيهت)مً ٜفُذة، ًٝى٥ ًىظٚ الفاجٖ (7)((واملٙاجئ وما لِغ له ؼ٣لوالٕلَُ واملخخل  000والهضلي 

                             

.  89 /ىضشي أطٌىص. ، د دٌر انىالل - 
.   30/و 99 ، دار انضرِف خىِز ، ضبخو انظمردراشج ؿً ِقبئعٌج انضعر مخبتج انذاح :-ًٌظر  - 
اد ، دار انىمضِؾ نهًضر ، ؿؤاد ضد: نٌِس تبرِح ِسبي ىبرشًٌبل ، خرسىج : تِل أٌهِار ، خأنٌؾ -3

.   /ح.د
.   0 /ح.طبس مرو ، دار انىمضِؾ ، دغانرىزٌج ِاألدة انعرتً انضدٌد ، أًطِي  - 
.   5/و996 قظٌدث انًذر ؿً األدة انعرتً انىعبظر، شرِر عتد انرضىي عتد اهلل، -5
.   6 /قظٌدث انًذر ، شِزاي تٌرًبر-6
. 5  /ح.ضِل، انىؤششج انخسبرٌج نهطتبعج ِانًضر، داندادائٌج تٌي انٌِو ِاألىس، عهً ال -7
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ٞ املادي  بُدىا  بلىفي الىٍش

 ،
ًا
ت ٠ىِذ جمؽين معِش

ِذ ١ي ٌّبَر 
ْ
ص ، "الباؿ"وخين جشٍّ

 وظه٤، 
ُ

والّني هفٚ

 والحّب، 
ُ

٘اخخلي الخىٗ

 خىىاحي 
ْ

واسجب٢ذ

 ......

ِٙذ  ... ٜو

لٝذ ١ان بِى٤ والباب، 

.. خمغ خىىًا 

خىىة 

خىىجين 

 
ًا
زالزا

 .....

 .....

.. زالزين

ٌؾ مً الٝلب،  ٌعٝي َس

 ً ٘ٛى التراب الحٍض

اح ظُاٜاث الٝفُذة مً الفىث  ت الٙشآ مخإجُت مً اهٍض الفمذ الزي ًٙصح ًِ مذلىالث مّىىٍت ًٙشصَا امل٣ان  بلى٘ؽٍّش

ٝٚ ِىذَا الٝاست، ؤو . الزي ؼٕلخه ؤو ولّذ ُ٘ه  لزا بن الٕشك مً جٟش الٙشأاث ، بما لدعىَٖ جنهذاث ًمّها املالٚ ٍو

ل املىاظب ٥ . لٙشآ مممشاث مً  ٜىا٥ ال ٌعخىُْ ال٢ؽٚ ِنها، ؤو لتٟر مجا٥ للٝاست في ولْ داللت مً خال٥ الخإٍو

ل الىق  وحّذ الٙشأاث مً املٝىماث املشثُت الحذًشت التي ؤ٘اد منها الؽاِش في جيؽُي رًَ الٝاست ، وجٟش دوس ٌعير له في جإٍو

:- ًىظٚ الفاجٖبدعب ما ًشي ، وفي رل٤ ٌّذ الٝاست ظضءا مً الىق ؤو املالٚ ، ًٝى٥ 

ظُذحي حٕٛش 

ْش  ّْ َ
. حٕىؿ في اللزة ختى الٝ

… .

… .

ْش للحٍت ًخذ
َ
ٍ

ْ
… لج املى

… .

ْبْر 
ًا
ت في الٝ  (2)…ظُذحي ِاٍس

ت للخإمل والخذبش والخ٢ٙير ٘الؽاِش ؤساد ، بن جٟش الٙشآ َىا َى مداولت اظخذساط الٝاست للمؽاس٠ت في ٠خابت الىق ٘هي ٘ـش

ت مً خال٥ إلاظهام في الّملُت إلاهخاظُت  .  ٠عب زٝت الٝاست في الخّبير ًِ ؤَذاٗ مؽتر٠ت ، وإلاظهام الٙاِل في الّملُت الخّبيًر

:-  ًىظٚ الفاجٖؤن الٙشآ ؤخز ؤؼ٣اال ؤخشي بر ًٙسح الؽاِش املجا٥ للخّبير ًِ الطجش ؤو امللل مً وى٥ الاهخٍاس ، ًٝى٥ 

خلٚ الؽّباٟ  امشؤة ججلغ

 ًإحي مً ِمٞ الؽاُس 
ًا
جخإّمل وٙال

 .....

وٙل ًإحي مً ِمٞ الؽاُس 

.. ًشهى المشؤٍة ججلغ خلٚ الؽّباٟ

 .......

                                                                                

 .   :قظبئد- 
 .90 : قظبئد - 
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 ، ًٍ ظُاسة شح

حّبر بين الؽّباٟ 

وبين الؽاُس 

وآلان 

املشؤة جىٍش مً خلٚ الؽاُس 

ال وٙل جشي ًجلغ في ِمٞ الؽّباٟ 

 ......

... الىٙل ًدّذٛ مً خلٚ الؽّباٟ

 ججلغ في الؽاُس
ًا
 (1)ال ًجذ امشؤة

ت للىق ال ًم٢ً الاظخٕىاء ِىه ٘هى ؼٕل م٣اها ال ٌعخّاك ِىه بال٣لماث ، ؤو سبما ٢ًىن الٙشآ ؤِىى  الٙشآ َىا واٜت حّبيًر

اخخفاسا ل٢ثرة  

ءة املإلى٘ت مً خال٥ بن جٟش معا٘ت ٘شأُت في الىق خىىة في ب٘عاح مجا٥ لٝشاءة الىق ٜشاءة مٕاًشة لٝشاءة املالٚ ؤو للٝشا

ت لخّذد الٝشاءاث اوسجاما مْ ما ًجى٥ في رًَ ١ل ٜاست مً زُماث ، وبًداءاث  الث التي جخخلٚ مً ٜاست آلخش وفي رل٤ ٘ـش الخإٍو

ت لخ٢ىًٍ الىق املٙخىح الزي ٢ًىن ُ٘ه باب مً الذالالث مٙخىخا ِلى مفشاُِه مً خال٥  جٙشلها ٜشاءة الىق وفي رل٤ ٘ـش

ت حّذد ا٥ دالالث ،  خٍش

ل  بلىبن َزٍ النهاًاث املٙخىخت التي جش٠ها الؽاِش مً خال٥ املممشاث ؤ٘مذ  ِخمت داللُت ِلى ما في هٙغ الؽاِش وجٟش الخإٍو

ماء النهاًاث  بلىما ؤن ملء الٙشأاث ًٙط ي مٙخىخا ؤمام الٝشاء والس يّ  ٠خابت هق زان ًٝابل هق الؽاِش ، ٘الىفىؿ املٙخىخت ٘و

ا املالٚ التي ِىذ ا٠دؽا٘ها جدذر وؽىة في   بلىَى بوالٛ ِىان الخُا٥ في ٣َُلت النهاًت ختى ًفل الٝاست  ١لمت العش التي ًممَش

له ، بر بن سبي خُىه الىق لِغ باألمش الٝاست واللمير ا لعهل مما ًدخم ِلى الٝاست املداولت ؤ٠ثر مً مشة ظُما برا اٜخىْ في جإٍو

بُت في ٠خابت الىفىؿ وفي ٜشاءتها  ذ جشد الٙشأاث ِلى َُئت اخخالٗ في املذة . في جبفير املّمُاث وجل٤ م٢مً الّملُت الخجٍش ٜو

الضمىُت بين مٝىْ وآخش جٙشله لشوسة ظشدًت  

ر وآخش بر بن الؽاِش ٢ًخب ًِ صمً زم ًخيبإ بما ظُدفل في صمً صمىُت بين خذي مذةبن الٙشآ بين ؤبُاث الىق ظاء مللء 

خا وَمُا ٌّخٝذ ُ٘ه اهٙشاط ال٢شبت ، لزا ١ان للٙشآ َىا داللت صمىُت ِما ظُاو٥ بلُه الضمً مً حٕيراث  . آخش ُ٘ٙترك الؽاِش جاٍس

خ املىظىد في الىق ٜشاءة ٠ما ؤن للٙشآ داللت ظشدًت ٘مال ًِ داللخه الفىسٍت بر هي ٠الم مممش ًٝشؤ مشلما ي ٜشؤ الخاٍس

ـىجُت ختى ٌعخىي إلاًٝاُ ، بر بن بًٝاُ الٙشآ امل٣اوي ؤِىى لها بًٝاِا داللُا لىظىدَا داخل الىق ، وبال ٘هي ٘شآ في ٘شآ خاسط 

. الىق 

ن تهمِؾ دوس بن اظخٕال٥ ٘ماءاث الىق ومداولت إلا٘ادة مً البُاك املتروٟ في الفٙداث ؤمش ؤوظذٍ الؽّشاء ٠جضء م

ت ؼ٣لُت مخخلٙت اوسجاما مْ ما جخىلبه  ىاء هفىـهم الؽٍّش خماد ِلى ما َى لٍٙي و٠زل٤ إِل  لٙاً في ٠خابت الىق بااِل

ُيُت ظمالُت ؤـبدذ في املشخلت الشاَىت بخذي مٝىماث الٝفُذة الحذازىٍت في الخبلُٖ وإلاًفا٥  . الٝفُذة الحذًشت مً ـىسة جٍض

ام -4 :-  ٜس

عخان جضاسا ًٝى٥ ث .  (2)(( ؤها لذ  هٍمت ، بن  ٠ثر ٜبىال بين  هٍمت َى ؤال ٢ًىن ل٤ مبذثُا ؤي هٍام))َس

ِلى مخخلٚ الاججاَاث دوس في  خز مً اللٕت الُىمُت ومً الٙىىن  خشي  الحذًضلٝذ ١ان لالهٙخاح الزي ؼهذٍ الىق 

ا ، مما ظّله ًدُل  يَر ام والحشوٗ لٕت بلىٔو بت مىه في بزشاء لٕت الىفىؿ  وهي.  ٜس الُت ؤدخلها الؽاِش ٔس ِباسة ًِ ؤؼ٣ا٥ ٍس

ت والخّبير ِما ًجى٥ في مخُل ٠جضء مً ٘لعٙخه بصاء الىق ٘خٍهش َزٍ ِلى َُئت سمىص وبًداءاث ومىالب مخّذدة ًداو٥  جهالؽٍّش

ٝت الخّذاد ٠ما في ٜى٥  :-  ًىظٚ الفاجٖالؽاِش الخّبير ِنها بما بىٍش

 ةًً وحعْ مئفي ِام زمان

 ً مً َزا الٝشن الّؽٍش

ؼً الّذوان ِلى بلذي ،  

                             

. 5  : قظبئد - 
خرٌشخبي خزارا ، خأنٌؾ رًٌٍِ المِح ِسِرر َبندص ، خعرٌة مىٌل قٌظر داؼر ، شهشهج أعالو انـمر  - 

.  7/و 98 / انؽرتً ، تٌرِح ، ط
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،   بًشاندظا٥ ًد٢م في 

. (1)باظم الذًً

مً زماهُت ظىىاث  ؤ٠ثرالٕاؼم ِلى الّشاٛ في خشب لشوط دامذ  إلاًشاويبه الّذو  ابخذؤالّام الزي بن الؽاِش ٌّبر ًِ 

لى  خ جشاٍ ال ًٙاٛس  بن١ا٘ت لزا   ـّذةجش٠ذ في مخُلت الّشاُٜين ا٘ترالاث ؼتى في ظمُْ املجاالث ِو الّشاُٜين  ؤرَانَزا الخاٍس

. ظمُّهم

.. مً ظيخيْن 

.. وؤها ؤخمُل ها٘زحي

.. وؤوىٗ الذهُا

 ِى٤ِ 
ُ

.. ؤبدض

.. مً ظيخيْن 

 ُِىاَي 
ْ

ـاسث

ألظل٤ِ، 

 (2)...ها٘زجيْن 

م في 1958م مشوسا بشىسة 1947بن الىلْ املإظاوي الزي ِاؼه الؽّشاء و مت الّشبُت ٣٠ل ابخذاء مً ظٝىه ٘لعىين ِام 

م وما ٜبلها في الّشاٛ مً اهخٙالاث واهٝالباث ظُاظُت 1968م زم ُٜام خضب البّض ِام 1967الّشاٛ ختى ه٢بت الّشب في 

ت ختى خشب  ًام العخت ِام  ع٢ٍش ش ظِىاء م 1973ِٗو ها الؽّشاء في . ي مفش وجدٍش ام التي ِ٘ش ١ان له  زش الىاضح في لٕت  ٜس

خ ساسخت في رًَ الؽاِش مما جشظمها  الحٝبتَزٍ  ت ٠شيرة بلىبر بُٝذ َزٍ الخىاٍس الؽاِش اظخخذمها ٠ىظُلت  ، بنهفىؿ ؼٍّش

م ًشمض  ام َىا اظخخذاماث لٍُٙت ؤٔىذ ًِ ٠شير مً  بلىبًماخُت ٣٘ل ٜس م الالخٞ وبهزا ج٢ىن لألٜس م٣ان مّين ًخخلٚ ًِ الٜش

ام ولِغ ٠ما رَب ظامي مهذي خُىما ِذَا حٕيراث ؼ٣لُت ال ًم٢ً  ال٢الم ُ٘ما لى ؤساد الؽاِش جىـُٚ  م٢ىت دون اظخخذام  ٜس

م٢ً ؤن تهمؾ ٠ما َى يهمؾ الؽ٣ل في ٜىله .  (3)َزا  إلا٘ادة منها ٍو

اماظخّاك ًِ  بن باألخٗش سبما لذاللت جبادلُت جاسة بر ؤساد ؤن ًممً ٜفُذجه مخخلٚ  لشب والخىىَّاث الفُأُت   ٜس

بُت  ٝت ججٍش ت في الؽّش والٕشك مىه بخذار لٕت جدخىي ِلى ظمُْ  ؤسادبىٍش مً خاللها صط ا٠بر ٜذس مً الاظخخذاماث ٔير الؽٍّش

ظُما ؤن الؽاِش ٔير معلم ٘اظخخذامه الحشوٗ الّشبُت إلاظالمُت له ٜاثذًا جاسة ؤخشي وال٢ًىن الٕشك ُ الاظخخذاماث ، ؤو سبما

. في َزا املمماس وبُّت جمامىُت لزا ظاءث بؼاسجه واضحت

ير ؼّشي لزا  ٕ٘ٛش الىق في الّلمُت بفىسة واضحت ولخاـِخه العشدًت ؤخذر جبادال في املشا٠ض بين ما َى ؼّشي ٔو

ت املممىهُت  اٜخمذ)) و٠ُُٙت  (4)((ألنها جشي ؤهه لِغ مهمت الؽاِش ؤن ٌعخيسخ الّالم بل ؤن ٌُّذ خلٝه. ٜفُذة الىثر َزٍ الحٍش

الخلٞ َزٍ ال جإحي مً ؤدب الالتزام ختى وبن ١ان خذًشا بل مً ؤدب الٙىض ى والخدىُم ألنها في وىس البدض الذاثم ًِ  همىرط 

بٝى داثما في وُاث املجهى٥ لُبٝى الؽاِش في ظُّه الحشِض هدى َزٍ الىٝىت التي ال ًبلٕها وبن اظخىاُ  . الزي ال ًدؽ٣ل ٍو

٘إساد الؽاِش  (ال)ًٝت ظذًذة في الخذلُل لم جإلٙها الٝفُذة الّشبُت مً خُض الؽ٣ل والذاللت بمّنى لزا اِخمذ الؽاِش وش

ن ٔير املخدٝٞ ت ؤ٠بر مما لى اظدبذلها الؽاِش  . الخّبير ًِ َزٍ املىالب بفُٕت ال٘ش بن مشل َزا الاظخخذام ٌّىي دالالث حّبيًر

. ة َا العشدًت لخّمُذ املمامين الىثري ب٣لماث ِشبُت ٘مال ًِ واُّٜتها الخدفُلُت وخاظذ

:- الفذي -5

ت  بلى ًىظٚ الفاجٖبن اوّىاٗ الؽاِش  خاهت الخجٍشب والخٕاًش ظّله في دوامت الحذًض واملبخ٢ش مما ؤخشط الىفىؿ الؽٍّش

ؤن مّش٠ت  ظُماتها والبدض ًِ جش٠ُباث ظذًذة والب٘شآ  ؼُاء مً مدخىٍا بلىًِ ١ل ما ًشبىها بالىمىُت الخٝلُذًت ٠خىىة 

بُت جٟش الفىث واظخخذام الفذي   هىاُ ٜذ ظمدذ لٝفُذجه ؤن جبعي مُذانها ِلى ١ل الفُٖ ومً ظملت َزٍ الفُٖ الخجٍش

 بىـٙه بدشا داثم
ًا
:- في بخذي ٜفاثذٍ ٜىله  الفاجًِٖ الجمالُت بر ؤوسد  ا

                             

،   76   -75 : قظبئد  - 
. 377: انىظدر ًـشٍ - 
.    /و 99 ، دار انضؤِي انذكبؿٌج انعبىج ، تؽداد،  ضعر انشخًٌبح ؿً انعراف انىِسج انظبختج: ًٌظر  -3
.   6 /قظٌدث انًذر ، شِزاي تٌرًبر - 
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ُ

عذ
ّ
.. وجىٙ

 ٍْ  واخذ
ًا
تها، دّ٘ت

ْ
.. زّم جهّجإ

.. ووني -

: وؤظاَب الفذي

...." ووني.. ووني"  

… .

م، ٌعبٝىا
ّ
 املّل

ُ
: ١ان ـىث

- 
ُ

.. ووني لى ؼٕلذ

: ٠ىذ ؤٜى٥ له

.... ووني -

... ِ٘ؽخمني

 

.. ظِبٝى ًالخٝني 

ِذ ِىه ) 
ْ
 بالخل

ُ
ووني لى ؼٕلذ

ني بلُه   
ْ
خ ......( هاِص

 

: وهي جٝى٥ُ له

.... ووني -

.. ِ٘ؽخمها

 

 ؤٜى٥ له
ُ

: ٠ىذ

.. ووني -

 (1)..ُّ٘اهٝني

الّٙل الزي َى المشب ِلى آلت الىبل ولبي بًٝاُ المشباث ِلى ؼ٣ل وٕماث مخّاٜبت الٕشك منها حصخُق ٘الؽاِش جٟش 

ق زاهُا  خىابٞ مْ ّ٘ل الٜش ق ِليها  ٜباه ؤوال ، وخلٞ بًٝاُ ـىحي ًخخلٚ ًِ جفىٍذ الحشوٗ ٍو . الىٕمت إلاًٝاُِت التي ًٜش

ها ؟ : ٜا٥ الشبُّم  ؤحّ٘ش

بني
ّ
ز ني الحضُن ، ِو  ،  ما واِو

ُ
الىظه املّشوٛ

.. بال ؼٙخيِن .. بال ُِىيِن 

ها : ؤِاد الشبُّم  .. ؤحّ٘ش

 
ًا
 ُٔبُا

ًا
ُبا  آلاَن َس

ُ
..  ١ان الفىث

ٍُ الُٝٙش  .. سَدد

ها  ها  .. احّ٘ش
ُ
ها .. ٘س

ُ
.. ٘س

 ًخٙٞ مً خىلي 
ًا
ها : وبذا ؤن ظىاخا

ُ
ها .. ِس٘

ُ
. (2).. ِس٘

 ْ ه٘الؽاِش ـىس ٜو ىاء يوما  الفىث املخُٚ الزي اِ٘ض خذزه مً ضجُج بفىسة مخىامُت مْ وظىد ٘اـل صمني خش١ي إِل

. بؽ٣ل مخُٚ  الفىث مش ؤَمُت ؤ٠ثر ، لٙشك خالت مً إلاًٝاُ املخ٢شس  ٘هي ـىسة لىٝل الفذي الىاجج ًِ 

 

 

 الخاجمت

 

                             

. ، ِىب تعدَب70: انىعهو - 
 .   : قظبئد    
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مشحعماجه واججاَاجه  الترار ومىلُى الحذازت ٌؽخٕل آلان ِليهما ال٢ٙش الىٝذي الّشبي املّاـش بمخخلٚ بن مىلُى       

  -ومىاهجه ومٙاَُمه ألنهما

اـاث النهمت الحذًشت املخىّٜت       ومّاملها  ٜفذ املىلىِين الترار والحذازت ٌؽ٢الن ؤظاظين مهمين مً ؤظغ بَس

، و٢َزا ٘ماصالذ املؽ٢ال ِه اَخمام بالترارسة، بر بن ١ل اَخمام بالحذازت ظُدباملعخٝبلُت املىخَ
ًا
ث راث وال٢ّغ صحُذ ؤًما

الشٝاُ٘ت  الفلت بهما ًخ٢شس وشخها ِلى َزا ظلىب ؤو راٟ ٘خّٝذ خىلها الىذواث بإهىاِها واملاجمشاث بإؼ٣الها وماصالذ الىخب

ت مً آ٘اٛ احعاِها وؼمىلها  في ؤٜىاس الىوً الّشبي جخفذي لها باَخمام ظذي ومخابّت مخىاـلت وحّاوي  مّاهاة ٢ٍ٘ش
ًا
مىهجُا

مٝها وبهخاظها ِلى   ؤسك الىاْٜ ؤومً لُٞ سئٍتها واه٢ماؼها وحعىدها وخىاء مشدودَا في املىخىط باملٝابل، لزل٤ جدٙلِو

ت في ؤٜىاس الّشوبت بإبدار ومدالشاث حّالج َزًً املىلىِين الترار والحذازت ِبر مداوس  الذوسٍاث الشٝاُ٘ت وال٢ٍٙش

الترازُت ُ٘ه، ومداوس جخإمل خىاب الحذازت وخىاب الترار  املازشاث حعخ٢ؽٚ ِىاـش الحذازت في الىٝذ الّشبي املّاـش وججلى

الّشبي الشاًَ وجىشح  املّاـش والّالٜت الجذلُت بُنهما، ومداوس حّالج مٙهىم الحذازت في املؽشوُ النهمىي  في ال٢ٙش الّشبي

بؽإن ظمُْ ما ظلٚ ؤظئلت مخىىِت جٙصح ًِ ؤظىبت مخخلٙت وما دساظدىا َزٍ الا واخذة مً َزٍ الذساظاث التي حّمذ َزا 

الجاهب في الادب الّشبي وما اخخُاسها َزا الؽاِش الا دلُل ِلى ان هخاط َزا الؽاِش ظمْ بين َزًً الاججاَين ولم ٌٕلب 

ِلى اَمُت َزا الؽاِش واَمُت هخاظه الؽّش  جإ٠ُذ في مجا٥ الابذاُ وما جىاولىاٍ في الفٙداث املالُت الا خذَما ِلى الاخش الاؤ

. التي َى ٘يها واملشخلت
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   .1994، 1الشٝافي الّشبي، بيرو ث، الذاس البُماء، ه

   .12/1976الاظخلهاماث الحذًشت لألدب الٝذًم، ممذوح خمذي،  ٜالم، الّشاٛ، ِذد 

ت، الّشاٛ، ِذد -ـش، مشخلت الشواد، دالٝىاُ في الؽّش الّشبي املّا    .1983، 7ِبذ الشلا ِلي، ،  آداب املعدىفٍش

   .1978، 1ظابش ٜمُدت، هجش للىباِت، الٝاَشة، ه -الترار إلاوعاوي في ؼّش ؤمل دهٝل، د

   .1974مٝالت  ظاوير في ؼّش ِبذ الىَاب البُاحي، وشاد ال٢بِس ي،   وصاسة الشٝا٘ت وإلاسؼاد الٝىمي، دمؽٞ، 

ظّذ الذًً ١لُب، دساظت ؤِذث لىُل دسظت الذ٠خىساٍ،  -د -1975-1950-الُٝم الجمالُت في الؽّش الّشبي الحذًض 

. 1989ظامّت خلب 

. 1982، 1لٕت الؽّش الّشاقي املّاـش، ِمشان خمير خمُذ ال٢بِس ي، و١الت املىبىِاث، ال٢ىٍذ، ه

ت الىق الحشط ، مدمذ ٔاصي  خشط ، الىلُّت . م1999،  1 دبُت ، داس الؽاون الشٝاُ٘ت ، الّذد  ؼٍّش

ير مجُذ مٕامغ، داس املامىن للترظمت واليؽش، بٕذاد، . ٜفُذة الىثر مً بىدلير الى اًامىا،ظىصان بيرهاس، جشظمت د َص

. م1993

، سدًش املالٟ دساظت هٝذًت للٍىاَش الىبُُّت والٙىُت في الؽّش الّشاقي املّاؿ

 .م1982س الؽاون الشٝاُ٘ت الّامت، بٕذاد ، مدعً ؤوُمؾ، دا. د

اجُّت الؽّش٠خابت الزاث .                                       م1994، داس الؽشوٛ، جمىص ، خاجم الف٢ش، دساظت في ٜو
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. ث.٘ااد خذاد ، داس امل٢ؽىٗ لليؽش ، د: لىَغ باسوث وظان ماسظِىاٟ ، جشظمت : بى٥ ؤًلىاس ، جإلُٚ 

ت و دب الّشبي الحذًض ، ؤهىىن   ٓالشمٍض
ّ
. ث.اط ٠شم ، داس امل٢ؽٗى ، ده

. م1996ٜفُذة الىثر في  دب الّشبي املّاـش، ظشوس ِبذ الشخمً ِبذ هللا، 

ت للىباِت واليؽش، د ، املاظعت الخجاٍس . ث.الذاداثُت بين الُىم و مغ، ِلي الؽٟى

عخان جضاسا ، جإلُٚ سوهُه ال٠ىث وظىسط ٌ الذػ ، حٍّشب ٠مُل ُٜفش دأش ، ظلعلت ؤِالم ال٢ٙش الٕشبي ، بيروث ، جَش

. م1/1981ه

 .م1994، داس الؽاون الشٝاُ٘ت الّامت، بٕذاد، ظامي مهذيؼّش العخِىاث في الّشاٛ املىظت الفاخبت

ش مىزس الجبىسي،  اظهم في الٝعمين ال٢شدي و التر٠ماوي  ِبذ  مدمذ البذسي ، : ؼّشاء مً الّشاٛ ،  جدٍش

لى،  داس الؽاون الشٝاُ٘ت الّامت  ىٍش. 72،  1989، الّشاٛ بٕذاد،   1،  ه( ؤ٘اٛ ِشبُت )اللىُٚ بىذس أو : ٍو

 . 71-7/70 2002معجم  دباء مً الّفش الجاَلي ختى ظىت 

.  1ه ،  ٘الل زامش،  داس الؽاون الشٝاُ٘ت الّامت ،  بٕذاد،( الجىَش الحىاسي للخىاب  دبي ) الفىث  خش 

1992 :308 . 

 .1991/23، بٕذاد،1ِىاد ٔضوان، داس الؽاون الشٝاُ٘ت الّامت، ه. ،  د: ؤ٘اٛ في  دب والىٝذ

 .11-10: ، ؿ1986،  بٕذاد، 1املّلم،  ًىظٚ الفاجٖ،  داس الؽاون الشٝاُ٘ت الّامت، ه:مٝذمت خاجم الف٢ش
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