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مبلؿماهللماظرغبـماظرحقؿ

مايؿدمهللمربماظعوٌنيم،مواظصالةمواظلالممسؾكمخاو منغؾقوهافمورداؾفم،ممم

ؾفموعااـمعؾااعمػااداهمم ظبمؼااقمماهللم،موسؾااكمهظاافمو ااقسؾاادمربؿاادمبااـممدااقدغو

م.وبعدم.ماظدؼـ.

ضراءةمعراثـومماظـؼدىمضراءةمجدؼدةمسصارؼيمععادمعاـمنػاؿماظرطاوهزمممممممصنن

ماظؿكمعمدسمظـظرؼيمسربقيمحدؼـيمصكماظـؼدماألدبكم.

 ظبمضااراءةمػااذاماظااااثمضااراءةمواسقاايممعـؼقاافمو غـااومظػااكمحوجاايمعؾقاايم

ومتقصف،موعـػضمسـفمعومسؾؼمبفمعـمشؾورماظزعـم،مضاراءةمزبؾصايمشاهممػقوبايممممم

عـعاز مممطيمنومعاددة،مصكمرؤؼيمالمعـلؾخمساـمعوياقفو،موالمموالمعؿقجلي،موالمذو

نومعؿكؾػمسـمحويرػوم،م منومعلخذمعـماٌويكمعومعـطؾاؼمبافمصاكمايويارم،ممممم

موعمدسمبفمظؾؿلؿؼؾؾم.
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ونؤطدمننمصكمعراثـوماظـؼدىمعاـماظػؽارمواظؿـاقامواظـاراءمعاومؼادسقم ظبممممممم

ؿـااوماظـؼدؼاايممومعؿقـّااومظـظرؼءة،موعااومنؽااـمننمؼأااؽؾمندوّدااومضقؼ ااممممػااذهماظؼاارام

ـممممم–حوظايمغجاففومممم–اٌـأقدة،ماظؿكمغمعؾمننمعؽقنم مممممممممممممممممػقؼؿـاوماظقاضقايمصاكم عا

م"ماظعقٌيم"مواظؿقوراتماظـؼدؼيمواظػؽرؼيمواظـؼوصقيماىورصيم.

والمذؽمننمطؿوبم"ماٌـؾماظلوهرم"مالبـماألثهمؼعدمواحّدامعـمنػاؿمعصاودرممم

مارراءماظـؼدؼايممممـّهاظؾالشكم،مونغافمعجاؿـمطاممماظااثماظـؼدىموا اظقاسقايم،ماظؿاكممممعـا

ـؾطقهمؿعاعمعاومادامممم–نصودمعـفومطـهمعـماظـؼودماحملدثنيمواٌعو رؼـم،موبـقامسؾقفاومم

مطـّهامعـمنصؽورػؿموندلفؿماظـؼدؼيم.م–عـمعصودرماظااثماألخرىم

سؾكمنغـكمنرطازمصاكمعـاووظبمظؾػؽارماظـؼادىمسـادماباـماألثاهمصاكمعـؾافممممممممممم

نخاارىممؼجااوؼوماظـؼاادماألدبااكماياادؼٌم،منومبعؾااورةممماظلااوهرمسؾااكمعااومؼؿصااؾمبمم

ميمغؼدؼيمحداثقيمسصرؼيم.حوو مضراءةمػذاماظػؽرمصكميقءمخؾػقدل

مممممممممممممممممسؾااكمدراداايمغؼدؼاايمواحاادةمعـووظااًممم–صقؿااومارؾعااًمسؾقاافمم–وملمنسـاارم

اٌـؾماظلوهر"مالباـماألثاهمعاـمػاذهماظزاوؼايمعـاوواًلمذاوعاًلم،محقاٌماغصاؾًمممممممممم"

مممممممممممممٌعـااقنيمبااوظااثمعااـمايااداثقنيمواألدااؾقبقنيمسؾااكمطؿوبااوتمممجفااقدمنطـاارما
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كم،موملمؼلخذماباـماألثاهمحظافمصاكممممماظؼوػرمماىرجوغكموحو مماظؼرروجـمسؾد

م.درادوتماظـؼودماحملدثنيمواٌعو رؼـم المصكمعقارـمعؿػرضيم

ممممممممممممممممممموظعاااؾمنػاااؿمعاااومطؿاااىمحاااق مغؼااادماباااـماألثاااهمػاااقمرداااوظيماظعوٌقااايمممم

"ماظاادطؿقراهم"محملؿاادم شؾااق مدااالم،موعقيااقسفوم"ميااقوءماظاادؼـمبااـماألثااهمم

مملمعؼؿصاارمسؾااكم"ماٌـااؾماظلااوهر"م،مم–بااوظطؾعمم–وجفااقدهمصااكماظـؼاادم"م،مظؽـفااوم

األثااهماظـؼدؼااي،موطااونم"ماٌـااؾماظلااوهرم"منحاادممومعـووظااًمطااؾمجفااقدمابااـ مناا

ؾؿمؼرب منثارماظػؽارمممربوورػو،موطونماظؾوحٌمعومؼزا مصكمبداؼيمحقوعفماظعؾؿقيمص

اظـؼاادىمسـاادمابااـماألثااهمصااكماظـؼاادماياادؼٌم،موجااوءمعـووظاافمظاافمنضااربم ظبمممم

ماظدرادوتماظؿؼؾقدؼيمعـفم ظبماظدرادوتمايدؼـيمنوماظعصرؼيم.

وبعدمضراءةمعؿلغقيمظام"ماٌـؾماظلوهرم"مرنؼًمننمنجعؾمدراداؿكمظافمصاكمممم

ممتفقدموثالثيمصصق مسؾكماظـققماظؿوظبم:م

مقؿـوو ماظؿعرؼػمبوبـماألثهموطؿوبف"ماٌـؾماظلوهرم"م.صمنعوماظؿؿفقدم:

م،صقؿـااوو مغظاارةمابااـماألثااهم ظبماظؾػظاايماٌػااردةمماظػصااؾماألو م:ونعااوم

موؼلعكمصكمثالثيمعؾوحٌم:

م.اٌؾقٌماألو م:مضقؿيماظؾػظيماٌػردةم
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ماٌؾقٌماظـوغكم:ماٌلؿقىماظصقعكمظؾػظيماٌػردةم.

مػظيماٌػردةم.اٌؾقٌماظـوظٌم:ماٌلؿقىماظدالظبمظؾ

م،صقؿـاوو مغظارةماباـماألثاهم ظبماىؿؾايمواظلاقو مممممممونعوماظػصؾماظـاوغكم:م

م:وصقفمعؾقـونم

ماٌؾقٌماألو م:مغظرعفم ظبماىؿؾيم.

ماٌؾقٌماظـوغكم:مغظرعفم ظبماظلقو م.

م،صقؿـوو مرنؼفمصكمبعضماظؼجاوؼوماظـؼدؼايماألخارىمممماظػصؾماظـوظٌم:ونعوم

ظااذو ماألدبااكم،مواظطؾااعمواظصااـعيم،ممموصقاافمهاادثًمسااـمرنؼاافمصااكمضجااوؼوم:ماممم

واظؾاادؼع،مواظؿؿودااؽماظـصااكم،مواظلاارضوتماألدبقاايم،مواظؼاادؼؿمواحملاادثم،ممممممم

مواظعدو مواالسبراف.

صمنػاؿمغؿاوهٍماظؾقاٌم،مثاؿمصفاراماٌصاودرمممممممكظاؿؾمثؿمجوءتماًومتيم

مواٌراجعم،موصفراماٌقيقسوت.

صننمطـاًمضادموصؼاًم،مصاذظؽمصجاؾماهللمععاوظبم،مو نمطوغاًماألخارىممممممممم

واهللمعـموراءممدتم،مملمه مجفّدامنومندخرمودّعوم.ؾكمنغكمحووظًمواجؿفصقل

ماظؼصد،موػقمحلؾـوموغعؿماظقطقؾم.



                                                                     
 

 -7- 

م

مد/مربؿدمزبؿورمعبعيمعربوكممن.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ممتفقد

م

منماماظؿعرؼػمبوبـماألثهم:

ؾادماظؽارؼؿمباـماظقاحادمممممػقماظػؿحمغصرماهللمبـمربؿدمبـمربؿادمباـمسمم

األثهماظأقؾوغك،ماٌعروفمبجقوءماظدؼـمبـم
(1)م

مم.

وظؼؾفم"ميقوءماظدؼـم"منقزهمسـمنخقؼفم:منباكماظلاعوداتمذبادماظادؼـممممم

ابـماألثهم وحىمطؿوبم"ماظـفوؼيمصكمشرؼىمايدؼٌمواألثرم"ماٌؿقصكمدـيم

ػااام،مونبااكمايلااـمساازماظاادؼـمبااـماألثااهم ااوحىمطؿااوبم"ماظؽوعااؾمصااكمم606

                                                           

            –رحقيععععععن عحاععععععكن   ععععععك   -389ص  5راجععععععر مععععععب ررج رععععععأل يان ععععععكرن  يم ععععععك  ا   ععععععكن   ععععععن ن  ععععععكن جععععععع  (1)
نشعر  سااعة ا    عب  -97ص  4م. ي عرة  اججنعكن ج  عكمجب جعع 1977هعع/ 1397انة  – يري   –ط/ دار صكدر 

ا ععي اجل عع            رحقيععن    -315ص  2م، ي غ ععة اجي ععك  ج اععييطب جععع 1971هععع / 1391اععنة  – يععري   –
 –ط/ دار اجلكعر   -187ص 5م، يشعررا  اجعرهال   عن اجج عكد جعع 1979هع/ 1399انة  –ع راه م ع ط/ دار اجلكر 

اععنة  – يععري   –ط/ دار اجج ععم           -354ص  8م، يا  عع م ج كرك ععب جععع 1979هععع / 1399اععنة  – يععري  
 –ط/ دار اج جععكر    –ي ععك  جععدهك     32م ، ي عع كا اجععدين  ععن ا  يععر جعع  ك  ععيل اعع م ص 1969هععع / 1389
 م ) ا ا ة نيا غ اجلكر ( .1981انة 
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ػام،موطوغقامعبقّعومعـماظعؾؿاوءماٌعادودؼـ،مطاؾمممم630ظؿورؼخم"ماٌؿقصكمدـيما

مصكمعقداغفم
(1)

م.

وظادمياقوءماظادؼـمصااكمجزؼارةماباـمسؿارماظقاضعاايمساو ماٌق اؾمدااـيممممممممم

اٌؾؼىمػا،موغألمصكمبقًمسزموذبدم،محقٌمطونمواظدهمنبقماظؽرممربؿدم558

ـمباـم غؽاكمسؾاكممممبام"منثاهماظادؼـم"معؼرّباومعاـمه م غؽاكم،موالهمضطاىماظادؼممممممم

مجزؼرةمابـمسؿرم،مثؿمجعؾفم وحىمخزاغؿفمبوٌق ؾم.م

م منػؾفؿ م سداّدا منوالده ماظدؼـ منثه منسد مم-وضد مبعد ظؾؽؿوبيمم-صقؿو

واظقالؼيمواظق ارةم
(2)م

ماغؿؼؾمعـمجزؼرةمابـمسؿرم ظبماٌق ؾماغؿؼؾموحنيم،

امعـمععفمنبـوؤه،موبفومن ميقوءماظدؼـمععؾقؿف،مصقػظماظؼرهنماظؽرؼؿم،موطـّه

موطـّهامعـمنذعورماظؼدعوءمواحملدثني،مصقػظمذعرمنبكمنحودؼٌماظـؾكم ،

ماظـققم مودرا م، مشهػؿ منذعور معـ مطؾّها موجوغّؾو م، مواٌؿـؾك مواظؾقاى متوم

                                                           

رحقيععن     ععد  -111ص  7ياج دا ععة ياجنيك ععة   ععن ك يععر جععع  ،397ص  5( انظععر   يم ععك  ا   ععكن   ععن ن  ععكن جععع 1)
م، ي قد عة كرك عأل ا اج  ع  اجاعكىر معب ادال اج كرعال ياجشعك را 1992هعع / 1412اعنة  -نشر دار اجغد اججربب –اججكيك اجنجكر 

  دين ركريخ . –ط/ ني ة  صر  -27، رحقين اح د اجحيمب يبديى ط كنة ص 

ط/ دار  -313م اجنقععععكد اججعععرال  اعععركرنك اج رحععععيم د/   اجاعععجدى مرهععععيد ص انظعععر   نصعععيص نقد ععععة   ععع  (2)
 م.1975هع / 1395انة  –اجط ك ة اج  ة 
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واظؾغيمواظؾقونم
(1)م

موضدرعف مندفؿمصكم ؼؾمعقػؾؿفم، سؾكماظؿصرفمصكمم،مممو

مؿفموغـرهم.وجقهماٌعوغكم،موحؾماٌـظقم،مواالدؿعوغيمبفمصكمطؿوب

ػاماعصؾميقوءماظدؼـمبوظؼويكماظػويؾ،مصق ؾفماظػويؾم587وصكمدـيم

صكمذفرمعبودىمارخرةمعـمػذهماظلـيمخبدعيماٌؾؽماظـو رم الحماظدؼـم

مرؾؾفم مثؿ مغػلفو، ماظلـي معـ مذقا  م مذفر م ظب مخدعؿف مصك مصلضوم األؼقبك،

ـدهماألصجؾمبـم الحماظدؼـمعـمواظده،مصكههم الحماظدؼـمبنيماإلضوعيمس

مغقرم م ظب ماالغؿؼو  مصوخؿور م، ماظدؼـ مغقر ماألصجؾ ماٌؾؽ موظده م ظب واالغؿؼو 

معقصكم الحماظدؼـموادؿؼؾم مصؾؿو مظف، اظدؼـماظذىمضربفمعـف،موادبذهمو ؼّرا

اظدوظيم ظبمو ؼرهميقوءماظدؼـم،مماألصجؾمحبؽؿمدعأؼمنظؼكمبؽـهمعـمنعقر

ى،موطونمو ؼرهمصكمايزمموددادماظرنمظؽـماألصجؾمملمؼلرمسؾكمغفٍمواظده

مسؾكمنػؾمممؾؽؿف معلؿعؾّقو ضبلـمم،مومليقوءماظدؼـمذدؼدماالسؿدادمبـػلف،

ؽفماألصجؾم،مووضػقام ظبمِؾععوعؾؿفؿ،مصجفروامعـمدقودؿف،موثوروامسؾقفموسؾكمَع

جوغىماظعزؼزمسـؿونمبـم الحماظدؼـموسؿفماٌؾؽماظعود ،مونسوغقػؿومسؾكم

صجؾم ظبماظصؾح،موننمؼـؿؼؾماغؿزاامدعأؼمعـماٌؾؽماألصجؾم،موايطرماأل

                                                           

 .355ص  2، ي غ ة اجي ك  ج اييطب جع 389ص  5انظر   يم ك  ا   كن   ن ن  كن جع  (1)
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عـمعؾؽمدعأؼمواظأومم ظبموالؼيم غهةمصكم رخد
م(1)

مصكرجمابـماألثهم م،

عؿكػّقومخقًصومسؾكمحقوعف،مويؼمبوألصجؾمصكم رخد
(2)

م.

مابـم موػروب م رخد، م ظب موخروجف ماألصجؾ مؼد معـ مدعأؼ وبجقوا

ماظلقو ماألثه مابـ منرؿوا مطؾه محد م ظب معـؿفك مبف، مظؾقو  موهعاألثه وظفمدقي

فومظـػلفمطرجؾمدوظيمظفمذلغفماظؽؾهةماظؿكمطونمؼؾـق
(3)

م.

م خرجماٌؾؽماألصجؾمعـممونخذتماألؼوممعؿؼؾىمبوبـماألثه،مصعـدعو

 رخدم ظبمعصرميؼمابـماألثهمبف،مثؿمعركماألصجؾمعصرمسوهّدام ظبماظأوم،م

صكرجمابـماألثهمعـمعصرمعلؿّاامخقًصومسؾكمغػلفمعـمعبوسيمطوغقامؼابصقنم

ماظأومبف مصك مبوألصجؾ مويؼ ممم، مدـي معـ م قؾؿف مصك مدـيم596ونضوم م ظب ػا

 م،مصوغؿؼؾمابـماألثهم ظبمقاألصػام،موطونمنؿماألصجؾمهغذاكمهخّذامصكم607

مؼطؾم مصؾؿ محؾى، م وحى ماظدؼـ م الح مبـ ماظظوػر ماٌؾؽ مممممممممممممممممممممممخدعي

                                                           

                  -411ص  3كقي  جععععع صععععرند    ععععد   صععععن جعععع  د حععععيران  ععععن ا  ععععكل د شععععن . انظععععر   ججععععم اج  ععععدان ج عععع (1)
 م.1977هع/ 1397انة  – يري   –ط/ دار صكدر 

 – 37، ي عع كا اجععدين  ععن ا  يععر جعع  ك  ععيل اعع م ص 391ص  5انظععر   يم ععك  ا   ععكن   ععن ن  ععكن جععع  (2)
 .28، 27، ي قد ة اج    اجاكىر  ح د اجحيمب يبديى ط كنة ص 39
 .39 ك  يل ا م ص   كا اجدين  ن ا  ير ج  (3)
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علعقدمبـمغقرمممظدؼـعؼوعفمسـده،مصعودم ظبماٌق ؾمواظؿقؼمخبدعيمنعهػومسزما

مربؿقد،ماظدؼـ ماظدؼـ مغو ر موظده مخبدعي مثؿ مذوه، مظمظمممنردالن ماظدؼـ مبدر ثؿ

ـمربؿقد،موعؾًؽومظؾؿق ؾمعـمبعدهماظذىمطونمو ق  ومسؾكمغو رماظدؼ
(1)

م.

م وػكماظػاةمم–وضدمزؾميقوءماظدؼـمبـماألثهمرقا معلعيمسأرمسوّعو

ندػورهمذرًضوموشرّبوم،مسواًلممامبوٌق ؾمبعدمرق علؿؼر م–األخهةمعـمحقوعفم

وجـقّبوم،مدعّقوموراءماىوهمواجملدمواظغـكم،موصكمػذهماظػاةمعػرغمابـماألثهم

ظألدبمواظـؼدمضراءةموطؿوبيموععؾقّؿوم
(2)

م.

محػؾًم مواجملد، ماىوه موراء مبوظلعك ماألثه مابـ محقوة محػؾً وطؿو

مواظؿصـقػ مواظؿدرؼس م، مواألدب مبوظعؾؿ ممطذظؽ مثروة مظـو مصاك م، عـمغػقلي

عـمنػؿفوماٌصـػوتماألدبقيمواظـؼدؼيم،م
(3)

م:

                                                           

د/  –، ياج  ع  اجاعكىر معب ادال اج كرعال   عن ا  يعر 391، 391ص  5راجر   يم ك  ا   كن   عن ن  عكن جعع  (1)
م، ي ععع كا اجعععدين  ععن ا  يعععر جععع  1966اععنة  -ط/ اجييىعععة اج صععرية اججك عععة ج  رعععكال – 13،  12 ععديى ط كنعععة ص 
 .44 -41ك  يل ا م ص 

 .44 ن ا  ير ج  ك  يل ا م ص انظر     كا اجدين  (2)
جعع         ، ي رة  اججنعكن ج  عكمجب392، 391ص  5انظر مب ركر  صنلكرأل   يم ك  ا   كن   ن ن  كن جع  (3)
، ينصععيص نقد ععة   عع م 354ص  8، يا  عع م ج كرك ععب جععع 315ص  2، ي غ ععة اجي ععك  ج اععييطب جععع 98ص  4

، ياج  ع  اجاعكىر معب ادال اج كرعال   عن ا  يعر 316، 315 اجاجدى مرهعيد ص اجنقكد اججرال  اركرنك اج رحيم د/  
 .14ع د/  ديى ط كنة ص 
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ماماٌـؾماظلوهرمصكمندبماظؽوعىمواظأوسر.1

ماماظقذكماٌرضقممصكمحؾماٌـظقمم.2

ماماالدؿدراكمسؾكماٌكخذماظؽـدؼيمعـماٌعوغكماظطوهقيم.3

ماماىوععماظؽؾهمصكم ـوسيماٌـظقممعـماظؽالممواٌــقر.4

ممماظأوسرمواظؽوعى،امطػوؼيماظطوظىمصكمغؼدمطال5

ماماٌعوغكماٌكاسيمصكم ـوسيماإلغأوء.6

مامردوهؾميقوءماظدؼـمبـماألثه.7

وشااهمكظااؽمعااـماٌمظػااوت،مممااومؼااد مسؾااكمشاازارةمسؾؿااف،مودااعيمنصؼااف،م

مورق مبوسفمصكماألدبموغؼده.

شهمننمنطـرماظؽؿوبمؼلخاذونمسؾقافم صرارافمصاكماالسؿادادمبـػلافم،مو سفوبافمممممممم

مممماظأدؼدمبنغأوهفموهراه فموادؿـؿوجوعف،موعطووظفمسؾكمارخرؼـم،موربووظؿافماظغاضمعـا

ذلغفؿ،مصكمدؾقؾم زفورمعػقضفمسؾقفؿموعػردهمعـمبقـفؿ
(1)

م.

                                                           

هعع / 1396اعنة  –نشعر  كر عة ا نج عي اج صعرية  -271د/  عديى ط كنعة ص  –راجر مب رجك   اج  كن اججربعب  (1)
د/                     يماجط جععععة اجاكداععععة ، ينصععععيص نقد ععععة   عععع م اجنقععععكد اججععععرال  اععععركرنك اج رحعععع -م1976

 – صعععر  –ط/ دار اج جعععكر   -324د/ شعععيقب  عععي  ص  –، ياج   عععة رطعععير يرعععكريخ 314اجاععجدى مرهعععيد ص 
، 276ص       اجقاععععم ا يل  –د/ حلنععععب   شععععر   –م، ياجصععععير اج د ج ععععة  ععععين اجنظريععععة ياجرط يععععن 1995اععععنة 
  .م1966هع / 1385انة  –  نشر  كر ة اجش كال  كج نير  –ط /  ط جة اجراكجة  -277
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ننمؼؽاقنم اوحىمخؾاؼممممموععمعلطقادىمسؾاكمننماظعاوملماظؽاؾهممؼـؾغاكممممم

و،موعـصاًػوم،مصانغـكمممو،موحقودؼ امكمننماظـؼدمؼـؾغاكمننمؼؽاقنمعقياقسق مممرصقع،موسؾ

منذهم ظبمنعرؼـم:

وعطووظفمسؾاكمممغـومو نمنغؽرغومسؾكمابـماألثهم سفوبفماظأدؼدمبـػلف،امن1

مارخرؼـ،مصننمكظؽمالمؼعـكماغؿؼوصمعؽوغؿفماظعؾؿقيمنوماظـقؾمعـف.م

امنغـومؼـؾغكمننمغػر مبانيمخؾاؼماظـوضادموسؾؿاف،مصـعؿاؾمسؾاكماإلصاودةمممممممم2

معـمهراهفماظـؼدؼيماظقاسقيم،موغطرحمجوغّؾومعؾؽمارراءماظؿاكمغارىمنغفاومجاوءتمممم

غؿقفيماٌقؾمنوماهلقى،موػذامعـمنػؿمذاروطماظؼاراءةماظعصارؼيماظؿاكمععؿاؾمممممم

مسؾكمعـؼقيماظااثمو سودةمطؿوبؿفممبومؼؿـودىموروحماظعصرماظذىمغعقشمصقف.

وطوغًموصوةميقوءماظدؼـمبـماألثهمدـيمدؾعموثالثنيمودؿؿوهيمبؾغدادم،م

موطونمضدمعقجفم ظقفومبردوظيمعـم وحىماٌق ؾمصقاصؿفمعـقؿفمبفو
(1)

م.

مبمام"ماٌـؾماظلوهر"موضقؿؿفماظعؾؿقيم:

م"اضاغااًمذاافرةميااقوءماظاادؼـمبااـماألثااهمبأاافرةمطؿوباافم"ماٌـااؾماظلااوهرم

وكؼقام قؿفمصكمارصو م،محؿكمشطكمػاذاماظؽؿاوبمسؾاكمداوهرمعصاـػوعفمعاـممممممم

                                                           

 . 396ص  5يم ك  ا   كن   ن ن  كن جع  (1)
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جفايم،موسؾاكمعؽوغؿاافموحقوعافماظلقوداقيمعااـمجفايمنخارىم،مصؿؿااكمكطارميااقوءمممممممم

ممماٌـااؾماظلااوهرم"،موعؿااكمكطاارماظؽؿااوبمكطاارمممماظاادؼـمبااـماألثااهمكطاارمطؿوباافم"ممم

 وحؾفم
(1)

م.

ؼؼق مابـمخؾؽونم:موظجاقوءماظادؼـمعاـماظؿصاوغقػماظداظايمسؾاكمشازارةمممممممم

صجؾفمطؿوبفماظذىممسوهم"ماٌـاؾماظلاوهرمصاكمندبماظؽوعاىمواظأاوسرم"،معباعممممممم

صاارغمعااـمصقاافمصلوسااىم،موملمؼاااكمذااقّؽومؼؿعؾااؼمبػااـماظؽؿوباايم المكطاارهم،موٌااوممم

ـوامسـفمعصـقػفمطؿؾفماظ
(2)

م.

وضاادمغؼااؾماظقااوصعكمصااكم"معاارهةماىـااونم"مطااالممابااـمخؾؽااون،مونذااودممممم

بوظؽؿوبم
(3)

،مونذورماظلققركموشههم ظبمذفرةماظؽؿوبموعؽوغؿف
(4)

م.

                                                           

  .  16د/  ديى ط كنة ص  –انظر   اج    اجاكىر مب ادال اج كرال   ن ا  ير  (1)
   . 391ص  5يم ك  ا   كن   ن ن  كن جع  (2)

   .98ص  4انظر    رة  اججنكن ج  كمجب جع  (3)

، ينصععععيص نقد ععععة   عععع م اجنقععععكد اججععععرال  اععععركرنك اج رحععععيم          315ص  2ب جععععع انظععععر    غ ععععة اجي ععععك  ج اععععييط (4)
، ياجصععير اج د ج ععة 17، ي قد ععة اج  عع  اجاععكىر  ح ععد اجحععيمب يبععديى ط كنععة ص 316د /   اجاععجدى مرهععيد ص 

 . 278د/ حلنب   شر  ع اجقام ا يل ص  – ين اجنظرية ياجرط ين 
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وضاادمعفقاالتمهلااذاماظؽؿااوبمسقاعااؾموزااروفمعقاعقاايمجعؾااًمعـاافمطؿوّبااومممم

عؿؿقّزامبنيمعمظػوتمابـماألثهمعـمجفيم،موبنيمطؿىماألدبمواظـؼدمعاـمجفايممم

منخرىم،مغذطرمعـفوم:

ااامننمابااـماألثااهمنظااػمػااذاماظؽؿااوبمبعاادمننمو ااؾم ظبمضؿاايمذباادهمممم1

وكروةمغجففماألدبكمصكمنخرؼوتمحقوعفم،مصفوءمخال يموربيمندبقيموغؼدؼايمم

وبالشقيمرقؼؾيم،مؼؼق مد/مربؿدم شؾق مدالمم:موؼغؾىمسؾاكماظظاـمنغافمهخارممممم

ؿدراك،مصؼدمكطارمصاكمممعومنظػمابـماألثهمعـماظؽؿىم،منومرمبومدؾؼمطؿوبماالد

بعااضمغلااكفمنغاافمصاارغمعااـمعلظقػاافمؼااقمماظلااؾًمايااودىمواظعأاارؼـمعااـمذاافرمم

ػاامم622عبودىماألوظبمدـيم
(1)

صاكماًوعلايمواظلاؿنيمعاـمممممم–هغاذاكممم–،موػاقمم

مسؿره.

صاكمنواهاؾماظؼارنماظلاوبعمممممم–سؾاكماألرجاحمممم–امنغفمطؿىمػذاماظؽؿاوبمم2

عـاوػٍماظؾقاٌ،مممممفاهلفرىمبعدما دػورماظؾققثماظؾقوغقايموغجاففوم،مواخاؿالممم

راءمصااكماظؾقااونم،موباارو مطااـهمعااـماظـظرؼااوتمواٌمظػااوتماألدبقاايممممموععااددمار

                                                           

   . 51  ك  يل ا م ص   كا اجدين  ن ا  ير ج (1)
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واظـؼدؼاايم
(1)

سؾااكمعصااـػوتمعااـم،موطااونمابااـماألثااهموادااعماظـؼوصاايمواالرااالامم

وعـوضأاؿفمظؾؼجاوؼوماظـؼدؼايممممدؾؼقه،مممومطونمظفمنثرموايحمصكمسريافمودراداؿفممم

ماظؿكمعـووهلومصكمػذاماظؽؿوبم.

ألثهمطونمعـماظؽؿوبماٌعدودؼـمصكمدوظيماألؼقبقني،موضدمامننمابـما3

دوظيم الحممػقلتمظفمعؽوغؿفماألدبقيمواظلقودقيمننمؼؿصؾمبؽؾورمسؾؿوءموطؿوبم

اظاادؼـماألؼااقبكمعااـمنعـااو م:ماظؼويااكماظػويااؾم،موسؿااودماظاادؼـماأل ااػفوغك،مم

وشهػؿوم
(2)

م.

ظيمنغألماظػويؾمصكمردوهؾف،مصنكامنغألماظػويؾمردوموطونمؼعورضماظؼويك

ابـماألثهمعـؾفوم،موطوغًمبقـفؿومعؽوعؾوتم
(3)

م.

موضدمندفؿمكظؽمصكم ؼؾمعؾؽؿفماألدبقيم،موغجقجمحلفماظـؼدى.

م***

م

م

                                                           

   . 269انظر   اج  كن اججربب د/  ديى ط كنة ص  (1)

   .39  كا اجدين  ن ا  ير ج  ك  يل ا م ص  (2)

   .396ص  5انظر   يم ك  ا   كن   ن ن  كن جع  (3)
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موبـكمابـماألثهمػذاماظؽؿوبمسؾكمعؼدعيموعؼوظؿنيم:

نعوماٌؼدعيم:مصفوءتمصكمن ق مسؾؿماظؾقونماظذىمؼؿلاعمعػفقعافمسـادمممم

مثم:ماٌعوغكمواظؾقونمواظؾدؼعم.ظقأؿؾمسؾقمماظؾالشيماظـالاألثهمابـم

ونعوماٌؼوظؿونم:مصؿـووظًمنوالػؿوماظصاـوسيماظؾػظقاي،موعـووظاًماألخارىممممم

اظصااـوسيماٌعـقؼااي،موصااكمخؿوعفااومهاادثمبودؿػوياايمسااـمعقيااقاماظلاارضوتممممم

ماألدبقي.

وؼومكظؽمطؾفمؼعرضمابـماألثهموجفيمغظرهمصاكماظؼجاوؼوماألدبقايممممـوصكمث

ممممممممممممماظؿاااكمؼعريااافومنومضبؾؾااافومنومؼـوضأااافو،مواظـؼدؼاااي،موصاااكمطاااـهمعاااـماظـصاااقصم

ممومجعؾمطؿوبفمنضاربم ظبماظـؼادماظؿطؾقؼاكماظاذىمنؿازجمصقافماألدبمبوظـؼادمممممممم

ممممممممممممممممعـااافم ظبماظؿؼعقااادمواظؿاااـظهماىاااوفماظاااذىمؼعـاااكمبوظؼقاسااادمواظـظرؼاااوتمممممممم

ذباواًلمخصاّؾو،ممممنطـرمعـمسـوؼؿفمبوظـصمغػلاف،موػاقمعاومجعاؾمعاـمػاذاماظؽؿاوبممممممم

ماظعصرمايدؼٌم.معػؿوّحومظؽـهمعـماظدرادوتمواٌؼوربوتماظـؼدؼيمصكو

م

م

م
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ماظػصؾماألو 

مابـماألثهم ظبماظؾػظيماٌػردةمغظرة

م

م

م

موصقفمثالثيمعؾوحٌم:

ماٌؾقٌماألو م:مضقؿيماظؾػظيماٌػردةم.

ماٌؾقٌماظـوغكم:ماٌلؿقىماظصقعكمظؾػظيماٌػردة.

ماٌػردةم.اٌؾقٌماظـوظٌم:ماٌلؿقىماظدالظبمظؾػظيم

م

م

م

م

م
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ماٌؾقٌماألو 

مضقؿيماظؾػظيماٌػردةمسـدمابـماألثه

م

نذقوءمميؼرىمابـماألثهمننم وحىماظصـوسيمضبؿوجم ظبمثالث
(1)

م:م

ماٌػردة.ماخؿقورماألظػوزم-1

موم.هلغظؿمطؾمطؾؿيمععمنخؿفوماٌأوطؾيمم-2

اظغرضماٌؼصقدمعـماظؽالممسؾكماخؿالفمنغقاسف،موػقمعومؼعربمسـفمم-3

مومم.بوٌؼ

صلو ماألدسماظؿكمؼـؾغكمننمؼؼقممسؾقفوماألدبمسـدهم مناومػاقماظؾػظايمممم

،مصنغفااومعاؿكهموعـؿؼاكمضؾااؾممماٌؾاددةمممظاهماٌػاردة،م"موحؽاؿمكظاؽمحؽااؿماظ ممم

اظـظؿم"م
(2)

م.

ؼؼاق م:ماألظػاوزمداخؾايمصاكمحقازماأل اقاتم،مصؿاومؼلاؿؾذهماظلاؿعمعـفااومممممممممم

نالمعارىمننماظلاؿعمممونقؾم ظقفمػقمايلـ،موعومؼؽرػفموؼـػرمعـفمػقماظؼؾاقح،مم

                                                           

  . 163ص  1اج    اجاكىر   ق  (1)
   .اج صدر اجاك ن   اج ي ر نلاأل  (2)
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ؼلؿؾذم قتماظؾؾؾؾمونقؾم ظقافم،موؼؽارهم اقتماظغارابموؼـػارمعـافكموطاذظؽمممممممم

ؼؽرهمغفقؼمايؿورموالمصبادمكظاؽمصاكم افقؾماظػاراكمواألظػاوزمجورؼايمػاذاممممممممم

اجملرىم،مصنغفمالمخالفمصكمننمظػظيم"ماٌزغيم"مو"ماظدنيم"محلـيمؼلاؿؾذػومم

لاؿع،موػاذهماألظػاوزماظـالثايمممممظػظيم"ماظؾعاو م"مضؾققايمؼؽرػفاوماظمممننماظلؿع،موم

عـم ػيماٌطر،موػكمعد مسؾكمععـكمواحدم
(1)

م.

والمؼؼػمابـماألثهمصكمغظرعفم ظبماظؾػظيماٌػردةمسـدمػذامايد،مبؾم

 غفمظقـقكمبوظالهؿيمسؾكمعـمؼـؽرونماظؿػويؾمبنيماألظػوز،موؼصػفؿمبوىفؾي،م

هماظؾػظايممصقؼق م:موضدمرنؼًمعبوسيمعـماىفو م كامضقؾمألحادػؿم:م نمػاذمم

رمكظؽم،موضو م:مطؾماألظػوزمحلـمواظقايعمملمؼجاعممحلـي،موػذهمضؾققيمنغؽ

ممممممممم الممحلااـّو،موعااـمؼؾؾااغمجفؾاافم ظبمننمالمؼػاار مباانيمظػظاايم"ماظغصااـم"موظػظاايمممم

وظػظاايم"ماإلدااػـط"م،موباانيمظػظااايممممم"اظعلااؾقجم"م،موباانيمظػظاايم"ماٌداعااايم"ممم

م،م"ددم"موظػظايم"ماظػادوطسمماًـأؾقؾم"م،موبنيمظػظيم"ماأل"ماظلقػ"موظػظيم"

صالمؼـؾغكمننمطبورىمخبطوبموالمصباووبم،مباؾمؼااكموذالغف،موعاومعـوظافمصاكمممممممم

ػذاماٌؼومم المطؿـمؼلقىمبنيم قرةم نقيمدقداءمعظؾؿيماظلقاد،مذاقػوءمم

                                                           

  .91ص  1ق اج    اجاكىر    (1)
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اًؾؼ،مكاتمسنيمربؿرةم،موذػيمشؾقظيم،موذعرمضطط
(1)

،موبنيم اقرةمروعقايمممم

نداقؾمممبقجوءماظؾأرةم،معأاربيمحبؿارةم،مكاتمخادممم
(2)

،مورارفمطققاؾم،موعؾلاؿمممم

طلمنومغظؿمعـمنضوح
(3)

،موررهم
(4)

مطلغفومظقؾمسؾكم ؾوح.م

ممصنكامطونمبنغلونمعـمداؼؿماظـظارمننمؼلاقىمبانيمػاذهماظصاقرةموعؾاؽممممممم

صالمؼؾعدمننمؼؽقنمعـمدؼؿماظـظرمننمؼلقىمبنيمػذهماألظػوزموعؾؽم
(5)

م.

موػـومؼـؾغكمننمغمطدمسؾكمنعقرم:

بوظؾػظااايماٌػااردةمالمؼااالعكمسؾااكمحلاااوبمممااامننماػؿؿااومماباااـماألثااهمممم1

اظاطقااىمنوماظلااقو م،مصوخؿقااورماٌػااردةمعااومػااقم المعؼدعاايمظـظؿفااومعااعمنخؿفااوم

ماٌأوطؾيمهلوم،موويعفوماٌقيعماظذىمؼؿطؾؾفماٌقضػمواظلقو .

                                                           

   .شجر قطط   شديد اجرججد (1)

   .ا اي   ن اجنديد   اجطيي  اج اررا  (2)

   .اقكح   ج ر ُاقحيان، يهي ن   طيال اجراىحة جينأل ا  ض رش أل  أل ا انكن مب صلكىيك  (3)

   .اجطر    اجنكص ة  (4)

  .171ص  1اج    اجاكىر   ق  (5)
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دثنيمواٌعو ارؼـمرنىماباـماألثاهمصاكمممممامعؾـكمطـهمعـماظـؼاودماحملامم2

غظرعفماظأوعؾيمظؾؽؾؿيمواظلاقو معّعاوممم
(1)

،مؼؼاق مد/منغبادمؼوداقفم:م نماخؿقاورممممم

ابـمداـونمواباـماألثاه،مممممقورماٌودةمثؿماظصقغيم،موػذامعؾدناظؾغيمؼؾدنمعـماخؿ

بؾاوبممم كمؼؾدنمعبو ماظؾغيمصاكمطؿوبقفؿاوم"مدارماظػصاوحيم"موم"ماٌـاؾماظلاوهر"مممممم

رقؼؾماظلردمواظأرحمسـمعبو ماٌػردة،مؼؾقافمباوبمعباو ماظاـظؿ،موعؾعفؿاومممممم

ؽمرجو ماظؾالشيمصكمكظ
(2)

م.

صوظؽؾؿيمػكماظؾؾـيماٌلؿكدعيمصكماظؾـوءماظؾغقىم،موػكمعصوصحمحوديم

اظلؿعمضؾؾمننمعطر مبوبماٌأوسرم،موعـمػـومطاونماالػؿؿاومماؿاو م اقتممممم

مضدؼؿمضدمماألدبماظعربك.م–نىم قرعفوماألوظبمم–اظؽؾؿيم

                                                           

) راععكجة  كجاععرير  ك  ععة ااداال جك جععة ح ععال (  44/ اح ععد  كاععي  ص د –انظععر   ج كج ععك  اج لععرد  اجقرةن ععة  (1)
اجط جعععة اج كن عععة ، يجدج عععة اتمعععراد ياجرركيعععال معععب اجنقعععد  –م 1999هعععع / 1419اعععنة  –د شعععن  –ط / دار اج كر عععب  –

   .م1995انة  –اجقكهر   –نشر شركة ا ب اجييل  –ي ك  جدهك  84د /     د اج ط ال ص  –اججربب اجقد م 

   . 29انظر   ج كج ك  اج لرد  اجقرةن ة ع د / اح د  كاي  ص  (2)
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وضاادماػااؿؿماظأااعرماياادؼٌماػؿؿوّعااوموايااّقومبوٌقدااقؼكماظداخؾقاايمممممممم

اظؽؾؿااوت،مواألدؼااىماظؾااورامعااـمؼقزااػمعؾااؽماظؼقؿاايمماٌؿقخااوةمصااكمرقااوت

اظصقعقيمصكمردؿماٌعوغكموؼأكصفومظؾؿؿؾؼكم
(1)

م.

م ماظـؼود مبعض م صبوبق وؼمطد موضّعو ماألظػوز مىرا مؼعنيممونن معو طـّها

اظؽوعىمنوماظأوسرمسؾكمادؿـػودم حلودفم
(2)

،ماظؽؾؿيم،موؼـظرمبعجفؿم ظبمدالظيم

مذلّغو معؼؾ مال ماظؾػظ مدالظي منن ماظدطؿقر/ممصهى مندؿوكغو مؼعؼى م، م دـوده سـ

ربؿدمرجىماظؾققعكمسؾكمطالممسؾدماظؼوػرمصكمايدؼٌمسـمضقظفمععوظبم:م

ممم

مم

مم

ممم

ممم

ممم

مم

مم
(3)

م:م مظػظ ماخؿقور م ن م: مصقؼق  ،

"مجك"ضممممممممممممدونماظأربم،موطؾؿيم"منضؾعكم"مدونماعـعكم،موصعؾمم"م"اظؾؾع

                                                           

   .31انظر   اج رجر اجاك ن ص  (1)

   .م1977انة  –ط / ني ة  صر  -186انظر   مب اج يكان اججديد د/    ندير ص   (2)

   . 44 اا ة هيد  اير    (3)
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مظؾؿ مسؾكماٌؾـك مادؿقت مو" منؼّجو، مظؾؿففق  ماٌؾـك مغػذ مدون ففق 

اىقدىم"مدونمادؿؼرتم،مطؾمكظؽمممومؼرعػعمبورؼيم ظبماإلسفو م،موػقمصكم

ؼرجعم ظقفم ظبماظؾػظمدونماإلدـودممعمصقؿو ؿقؿفمراج
(1)

م.

معوءكم مجػػك م: مؼؼؾ ممل منغف منرنؼً م: ماظؾقرك مدعقد مربؿد مد/ وؼؼق 

م م: مضو  مو منو م، موذلغفو ماألرض مرؾقعي معع ماٌؿػؼ ماظؿعؾه منغف معع م، معـاًل

مم مننممم مظؽ ظقصقر

معلوع ماغؼؾؾً ماًؾه ماظعزؼز م رادة م ظقفو ماوفً مطؿو م ظبماألرض موذؼقضفو فو

بوظطؾقعيماٌلظقصيمهلومنصقاهمصوشرةمعؾؿؾعمبفوماٌقوهمابؿالّسو،مصفكمملمعـػذماألعرم

خوظؼفومجؾمجالظفمغؼقودمألعرممو منومبوال
(2)م

مم.

وضدمغظرمابـماألثهم ظبماٌػردةمسؾكمنغفومجزءمالمؼؿفزنمعـماظـظؿم،م

واسافماؿو ماظطرصنيمعّعوم
(3)م

عـماظدراديم،موػقمونسطكمطاًلمعـفؿومحؼفمم،

                                                           

قع   عن نطعيا  معب اجرلاعير اج  عكنب ج عدكرير ، ن 51د/ اح عد  كاعي  ص  –انظر   ج كج ك  اج لرد  اجقرةن عة  (1)
   .م1971اجقكهر  ع انة  –ط / دار اجنصر  -225/   رجال اج يي ب ص 

   .م1971انة  –د شن  –ط / دار اجلكرا ب  -269د/   اجيد اج يطب ص  –انظر    ن رياىر اقرةن  (2)

   .54د / اح د  كاي  ص  –انظر   ج كج ك  اج لرد   اجقرةن ة  (3)
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معلؿقؼوعفم مبؽؾ ماظـص معدرا ماظؿك مواظعصرؼي مايدؼـي ماظدرادوت معمطده عو

ومسؾكمارخرمؿاإلصرادؼيمواظاطقؾقيمدونمننمؼطغكمنحدػ
(1)م

مم.

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                                           

ي عك  جعدهك ، ياج   عة  133ي عك  جعدهك، ص  89راجر مب رجك  جدج ة اتمراد ياجرركيال ج    عد اج ط عال ص  (1)
ي عك  جععدهك ، نشعر شععركة ا عب اجيعيل  كجقععكهر  ) ا اع ة اد  ععك  ( ، يد جعة اجاعع كق  315ا اع يب ة ج  سجع  نلاععأل ص 

هععع ، يا اعع يب ة 1424اععنة  –جك جععة ام اجقععرى  ط/ – 215 -213د/ رد  هللا  ععن رد   ععن  ععي  هللا اجط حععب ص 
 –نشعععر دار صعععلكا ج نشعععر ياجريكيعععر  –ي عععك  جعععدهك  211ي    ععة اجعععدياىر اج    عععة د /   عععد اجقعععكدر   عععد اجج يعع  ص 

   .م2112هع /1422ا ردن ع انة  –  كن 
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م

ماٌؾقٌماظـوغك

ماٌلؿقىماظصقعكمظؾػظيماٌػردةمسـدمابـماألثه

مبو مؼؿصؾ منحدػؿو م: م قعقني مبلدودني ماظؼدعوء ماظـؼود م،ماػؿؿ ٌكرج

موارخرمؼؿصؾمبعددمحروفماظؽؾؿيم،منىمننمنحدػؿومؼؿصؾمبوظؽقػموارخرم

بوظؽؿماظصقعكماٌـطق مؼؿصؾم
(1)م

م.

ماظؿالؤمماظصقعكم:م–نم

مسـفم مسربوا مصؼد م، مايروف ممبكورج مؼؿصؾ ماظذى ماألو  ماىوغى نعو

ماألظػوزم مبلفقظي مكظؽ موؼظفر م، ماظؿلظقػ مصك مايروف مععدؼؾ موػق م، بوظؿالؤم

ونم،موحلـفومصكماألمسوام،موعؼؾؾفومصكماظطؾوامسؾكماظؾل
(2)م

مم.

مشهم م، مسؾكمػذهماظصػيمدخؾًمصكمبوبماظؿـوصر صننمملمعؽـماألظػوزم

ماٌػردة ماظؾػظي م ظب ماظؿـوصر معـفو مؼلعك ماظؿك ماىفي مصك ماخؿؾػقا مممممممممممممممممممممنغفؿ

                                                           

   .89انظر   جدج ة اتمراد ياجرركيال ج    د اج ط ال ص  (1)

 جععكك اجقععرةن ج ر ععكنب )  عع ن  عع   راععكى  مععب ع جععكك اجقععرةن ج ر ععكنب ياجنطععك ب ي  ععد انظععر   اجنكعع  مععب ع  (2)
اععععنة  – صععععر  –ط / دار اج جععععكر   –رحقيععععن   ن عععع  هللا اح ععععد ي  ك  ععععيل اعععع م  – 96-94اجقععععكهر ( ص 

   .اجط جة اجرا جة –م 1991
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مػذ معرد منن منغبد مبـ ماًؾقؾ مسـ مؼـؼؾ مصوظرعوغك م، ماٌرطؾي ماألظػوز امنو

ماظؼر م"موكظؽمنغفماظؿـوصرمػقماظؾعدماظأدؼدمنو بماظأدؼدمٌكورجمايروفم،

مطونم ماظأدؼد ماظؼرب مضرب مو كا م، ماظطػر ممبـزظي مطون ماظأدؼد ماظؾعد مبعد  كا

ممبـزظي مألغف ماٌؼقد، معأك مممبـزظي معؽوغف، م ظب مورده ماظؾلون وطالػؿومرصع

 عىمسؾكماظؾلونم،مواظلفقظيمعـمكظؽمصكماالسؿدا م"م
(1)م

مم.

عـممؿمجوءمابـمدـونماًػوجكمصوذاطمصكماظؾػظيمننمعؽقنمعمظػيث

موسؾيمكظؽمسـدهم"مػكمننمايروفماظؿكمػكم حروفمعؿؾوسدةماٌكورجم،

مننم مصك مذؽ موال ماظؾصر، معـ ماألظقان مذبرى ماظلؿع معـ مورى ن قات

ماألظقانم معـ منحلـ ماٌـظر مصك مطوغً معبعً م كا ماٌؿؾوؼـي األظقان

ماظؾقم،اٌؿؼوربي مطون مظؼربموهلذا م، ماظصػرة معع معـف منحلـ ماظلقاد معع ممممممممممموض

عومبقـفموبنيماأل ػرم،موبعدمعومبقـفموبنيماألدقدم"مم
(2)م

مم.

ثؿمجوءمابـماألثهمصوحؿؽؿمصكمكظؽم ظبماظذو ماظلؾقؿم،مصفقمؼرىمننم

ماٌؼوممحبلـمعومضبلـمعـماألظػوزم،م حوديماظلؿعمػكمايوطؿيمصكمػذا

                                                           

   . 96اج رجر اجاك ن ص  (1)

 م.1982هع / 1412انة  – يري   –ط / دار اج رال اجج   ة  -64ار اجلصكحة   ن انكن اجنلكجب ص  (2)
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بـمدـونمصكماسؿؿودمعؾوسدماٌكورجمذرًرومعـموضؾحمعومؼؼؾح،موننمضوسدةما

ذروطمصصوحيماظؽؾؿيمضدمذذمسـفومذقاكمطـهة،مألغفمضدمصبكءمصكماٌؿؼوربم

مذكءم ماٌكورج ماٌؿؾوسد معـ مؼلعك موضد مراهؼ، محلـ مػق معو مممممممممممممممماٌكورج

ضؾقحم
(1)م

مم.

موػكمعـم منالمعرىمننماىقؿمواظأنيمواظؾوءمزبورجمعؿؼوربيم، ؼؼق م:

معرطىممودط مو كا م، م"ماظأفرؼيم" موعلؿكمثالثؿفو اظؾلونمبقـفموبنيمايـؽ،

م"مجقشم"مطوغًمظػظيم مصننمضقؾم: م، مراهًؼو مذكءمعـماألظػوزمجوءمحلـّو عـفو

طوغًمنؼّجلمظػظيمم:م"مذفكم"مربؿقدةم،منومضدعًماظأنيمسؾكماىقؿمصؼقؾ

فومعـمربؿقدةم،موممومػقمنضربمزبرّجومعـمكظؽماظؾوءمواٌقؿمواظػوءموثالثؿ

م مصنكا م، ماظأػفقيم" موعلؿكم" مذكءمعـماألظػوزمطونمعبقاًلاظأػيم، مغظؿمعـفو

:محلـّو،مطؼقظـوم:م"مصؿم"مصفذهماظؾػظيمعـمحرصنيمػؿوم:ماظػوءمواٌقؿم،موطؼقظـوم

م،موطالػؿومحلـ مممممممممممممممكضؿفم"مبػؿكم"م،موػذهماظؾػظيمعمظػيمعـماظـالثيماؿؾؿفو

مالمسقىمصقفم.
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حمععماظؿؾوسد،مصؿـمكظؽمنغفمؼؼو م:م"معؾعم"م كامسدام،موضدمؼؽقنماظؼؾ

صوٌقؿمعـماظأػيم،مواظعنيمعـمحروفمايؾؼ،مواظالممعـمودطماظؾلونم،موطؾم

مصننمػذهماظؾػظيمعؽروػيمصكماالدؿعؿو مؼـؾقمسـفوم موععمػذا كظؽمعؿؾوسد،

ماظذو ماظلؾقؿم،موالمؼلؿعؿؾفومعـمسـدهمععرصيمبػـماظػصوحي.

سؾؿ"مكامسؽلـومحروفمػذهماظؾػظيم ورتم"وػقمنٓغوم وػـومغؽؿيمشرؼؾيم،م

موسـدمكظؽمعؽقنمحلـيمالمعزؼدمسؾكمحلـفوم.

م،مألغفمملمؼؿغهمعـمزبورجفومذكء،م وعومغدرىمطقػم ورماظؼؾحمحلـّو

موظقم م، مجوغؾقفو معـ مؼؽؿـػوغفو مواظعني مواٌقؿ مودًطو، معز  ممل ماظالم منن وكظؽ

معغهتمػذهماظؾػظيمطوغًمزبورجمايروفمععؿربةمصكمايلـمواظؼؾحم م ٌو

صكم"معؾعم"موم"مسؾؿم"م
(1)م

مم.

صقفماظعؾقىممثهمعـماالسؿؿودمسؾكماظذو معوبعفوعومكػىم ظقفمابـماأل

"م،مصلطدمننماظؿـوصرمالمؼرجعم ظبمعؼوربمزبورجمايروفممصكمطؿوبفم"ماظطرا م
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م مػق معرجعف م منو م، موشهه مدـون مابـ م سؿ مطؿو معؾوسدػو ماظلؾقؿممنو اظذو 

لؿؼقؿ،موغؼؾمنطـرمطالممابـماألثهمصكمكظؽمواظطؾعماٌ
(1)م

م.

ؾقىمصكماالغؿصورمالبـمثؿمجوءماظأقخمسؾدماٌؿعو ماظصعقدىمصؿوبعماظع

األثهمواظردمسؾكمابـمدـون،مظؽـفمملمؼطؾؼماظعـونمظؾذو م،مصدسوم ظبماإلصودةم

ماظذو م منعوم موايّقو مععقوّرا مظؿؽقن مبفو مواالدؿؽـوا ماظؾغي مسؾؿ ميقابط عـ

ماظل منؾقؿ، م ظب ماألثه مابـ مكػى م: ماظذو مؼؼق  مسؾك مكظؽ مصك ماٌعق  ن

اظصققح،مصؿومؼعدهمثؼقاًلمسلرماظـطؼمصفقمعؿـوصر،مدقاءمنطونمكظؽمعـمضربم

مضربممزبورج منن مدـون مابـ موكطر مشهػؿو، معـ منم مبعدػو معـ منم ايروف

اٌكورجمؼؽقنمدؾّؾومصكمضؾحماظؾػظم،موبعدػومؼؽقنمدؾّؾومصكمحلـف،موكظؽم

 حداػؿوممضدمعاطؾونمعـمحروفمواحدةموعؽقنمألنماظؽؾؿؿنيمحم،شهم قق

دونماألخرى،موععمكظؽمالمنؽـم غؽورمعومٌكورجمايروفمو ػوعفومميثؼقؾ
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م موثؼؾفو ماظؽؾؿي م مخػي مصك ماألثر معـ معلظقػفو وػقؽي
(1)

مو مصكم، ماٌرجع مطون  ن

ماظذو ماظلؾقؿ.ماظـفوؼيم ظبمحؽؿ

ـؾغكمننمغـظرمبعنيماالسؿؾورموععموجوػيمعومكػىم ظقفمابـماألثهمصنغـومؼ

م رذودؼ  ظبمرنىمابـمدـونموضقاسدهماظعؾؿق مععقوّرا موننمنعؾمعـفو منعوممي، و

منحدم مؼمطده معو موػق ماظذو ، مسؾك ماٌعقور مػذا مغػرض مال مطـو مو ن اظذو ،

بأؽؾمجزهكمبـظرةمماظؾوحـنيماٌعو رؼـمبؼقظف:م نماظـؼدمايدؼٌمؼعافم

م المنغفمؼؼدممعؼقوام مايو مسـدمابـمابـمدـونم، مػقم اظذو ماظلؿعكمطؿو

األثهم
(2)

م.

مبماماظؽؿماظصقعكم:

وػقمعومؼؿصؾمبعددمحروفماظؽؾؿيم،مصؼدمععؼىمابـماألثهمابـمدـونم

عـمننمعؽقنمععؿدظيمشهمطـهةمايروف،موننمصقؿوماذارفمظػصوحيماظؽؾؿيم
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مضدمؼؽقنمنحدمندؾوبمضؾقفوموعـوصرػو،مطؽؾؿيم"مدقؼداواعفوم"مرق ماظؽؾؿي

صكمضق ماٌؿـؾكم
(1)

م:

م نماظؽراممبالمطراممعـفؿمممممممممممعـؾماظؼؾقبمبالمدقاؼداواعفو

ؼؼق مابـماألثهم:موظقسماألعرمطؿومكطرمابـمدـونم،مصننمضؾحماظؾػظيمملم

ؼؽـمبلؾىمرقهلو،مو منومػقمألغفومصكمغػلفومضؾققيم،مموضدمطوغًموػقمعػردةم

محلـي،مصؾؿومعبعًمضؾقًم،مالمبلؾىماظطق .

هنماظؽرؼؿمنظػوزمرقا ،موػكمظدظقؾمسؾكمكظؽمنغفمضدموردمصكماظؼروا

مكظؽ ممعع مععوظب: مطؼقظف مراهؼي، محلـي

مم
(2)

مممممممممممممممممم،م

م م مدؾقوغف: مموضقظف

مممم
(3)

مضؾّقومم، مؼقجى مممو ماظطق  مطون وظق

محني مصك م، ماظؾػظؿون مػوعون مطؾؿيمظؼؾقً مود منغؽ موطؾؿيمم م" م فصؾؼ "

مسؾك" مؼـؾغك موطون مضؾققؿني، مثؼقؾؿني مننمممجقؿرش" مدـون مابـ مكطره عو
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مواظؾػظؿونماظقاردعونمصكماظؼرهنم عؽقنمػوعونماظؾػظؿونمحلـؿنيمظؼصرػؿو،

اظؽرؼؿمضؾققؿنيمظطقهلؿو،مونغًمعرىماألعرمبوظجدمممومكطرهم
(1)

م.

مو من مضصرػو، منو ماظؽؾؿي مبطق  ماظعربة مايروفمصؾقلً معلظقػ مبـظؿ و

بعجفومععمبعضم،مصقفىموـىماألظػوزماٌمظػيمعـمحروفمؼـؼؾماظـطؼمبفوم

مدقاءمطوغًمرقؼؾيمنممضصهةم،موعـو مكظؽمضق ماعرئماظؼقس:

معجؾماٌدارىمصكمعــكموعردؾمشداهرهمعلؿأزراتم ظبماظعالم

ماظؾلون،م مسؾك معـؼؾ مألغفو مادؿعؿوهلو، مؼؼؾح مممو م" معلؿأزرات م" صؾػظف

معلؿـؽرات"مموؼأؼ م" مضؾـو: مظق مألغـو مبطقهلو، معؿعؾًؼو مظقس مواألعر مبفو، مممممممممماظـطؼ

علؿـػرات"مٌومطونمصكمػوعنيماظؾػظؿنيمثؼؾموالمطراػي،موػؿومصكمو غفوم"منو

موسددمحروصفو.

م:م موضؾـو مواظؿوء، ماألظػ معـفو محذصـو مظق مصنغو مصقلى، ماألعرمطذظؽ ممممممممممممممموظقس

اظأنيمضؾؾفومعوءموبعدػوم اى،مصـؼؾمثؼقالم،مودؾؾفمننمعلؿأزر"م،مظؽونمكظؽم"
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م مراء ماظزاى معـ مسقّيو مجعؾـو مصؾق مو ال مبفو، ماظراءاظـطؼ موعـ مصؼؾـو:مم، مممممممممممممممممصوء،

ؽماظـؼؾ"علؿأر "مظزا مكظ
(1)

م.

ماظـؼودم معـ مطـه مؼمؼده ماظألن مػذا مصك ماألثه مابـ م ظقف مكػى وعو

صكمظقلًمصكمطـرةمايروف،مبؾمماحملدثني،محقٌمؼؼررمبعجفؿمننماظعربة

م مايروف مػذه غقسقي
(2)

م ماظطق  منن مبعجفؿ موؼمطد مم–، مكاعف محد ممممممممممممممممممم–صك

مذبكء مبدظقؾ مثؼاًل، مؼلؿقجى مصكممال مايروف ماظؽـهة ماألظػوز معـ طـه

اظـؿوكجماألدبقيماىقدة،مبؾمذبقؽفومصكماظؼرهنماظؽرؼؿمنؼّجو،موالمغلؿأعرمصكم

بـقؿفومثؼاًل
(3)

م.

مصكمو معرده ماألعر منن معـ ماألثه مابـ م ظقف مكػى معو م ظب مألعقؾ  غك

اظـفوؼيم ظبماظذو ماظلؾقؿ،موننماظطق موحدهمظقسمعدسوةمظؾؼؾحمنوماظـؼؾم،م

شهمنغـكمنؤطدمننمرق ماظؽؾؿيمنؽـمننمؼؽقنمعمذّرامنعومماظذو مؼـؾغكم

محيماظؽؾؿي. ظقفمبعنيماالسؿؾورمسـدمدراديمصصواظـظرم

م
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ماٌؾقٌماظـوظٌ

ملؿقىماظدالظبمظؾػظيماٌػردةمسـدمابـماألثهاٌ

وؼؿصؾمػذاماٌلؿقىمبؼدرةماٌؾدامسؾكماغؿؼوءمواخؿقورمنظػوزافمسؾاكممم

ندوامدالظؿفوماظؿكممتؿدمسـادماظاطقاىم ظبمشهػؿاومعاـماظادالالتم،مظؿصاـعممممممم

اإلرااورماظاادالظبماٌرطااىم
(1)

،مصااوظـظرةم ظبماٌػااردةمػـااومالمعؽااقنمعااـمجفاايمم

معؽقنمعـمجفيمعومهؿؾفمعـمدالظيمنومدالالت.مبـقؿفوماظصقعقي،م منو

وضدمحوو ماظـؼودماظؼاداعكمر ادمبعاضماىقاغاىماظؿاكمعؿصاؾمبوظؾعادمممممممم

اظاادالظبمظؾؽؾؿااي،مصوذااارقامنالمعؽااقنماظؽؾؿاايموحأااقي،مونالمعؽااقنمسوعقاايمممممممم

نمالباـماألثاهمممرػوماظدالظبمبعنيماالسؿؾورم،موطاومعؾؿذظي،موغظرمبعجفؿم ظبمعطق

ماغىم.رؤؼيموايقيمصكمػذهماىق

مرنىمابـماألثهمصكماظقحأكم:

ؼؼااق م:موضاادمخػااكماظقحأااكمسؾااكمعبوساايمعااـماٌـااؿؿنيم ظبم ااـوسيمم

اظااـظؿمواظــاار،موزـااقهماٌلااؿؼؾحمعااـماألظػااوز،موظااقسمطااذظؽ،مبااؾماظقحأااكمم

مؼـؼلؿمضلؿني:منحدػؿومشرؼىمحلـم،موارخرمشرؼىمضؾقح.م
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،موكظؽمنغفمعـلقبم ظبمادؿماظقحشماظذىمؼلؽـماظؼػورموظقسمبلغقسم

ـموطذظؽم ذارطماظقحأاكمممماألظػوزماظؿكمملمعؽـمعلغقديماالدؿعؿو ،موظقسمعا

ننمؼؽقنمعلؿؼؾّقوم،مبؾمننمؼؽقنمغوصّرامالمؼلظػماإلغاسم،مصؿاورةمؼؽاقنمحلاـّو،ممممم

وعورةمؼؽقنمضؾقّقوم
(1)

م.

وضلؿمابـماألثهماظؾػظمثالثيمنضلومم
(2)

م:

 ،مخار،موػاذامػاقماٌالظقفماٌؿاداومممممامعومعاداو ماداؿعؿوظفماألو موارمم1

مممممممممممممممموػاااقمنحلاااـماألظػاااوزم،مألغااافمملمؼؽاااـمعلظقًصاااومعؿاااداواًلم المٌؽاااونمحلاااـف،ممممم

موػذامالمؼـعًمبقحأقيمنومحقذقي.

ااامعااومعااداو مادااؿعؿوظفماألو مدونمارخاار،موطبؿؾااػمصااكمادااؿعؿوظفممممممم2

بوظـلااؾيم ظبماظاازعـمونػؾااف،موػااذامػااقماظااذىمالمؼعااوبمادااؿعؿوظفمسـاادماظعااربمم

مو،موػقمسـدغوموحأك.سـدػؿموحأق األواهؾ،مألغفمملمؼؽـم

امعومؼؼاؾماداؿعؿوظف،موؼؽاقنمثؼاقاًلمسؾاكماظلاؿع،مطرؼّفاومسؾاكماظاذو م،مممممممممم3

وراءهمصاكمموؼلؿكم"ماظقحأاكماظغؾاقظ"م،موؼلاؿكمنؼّجاوم"ماٌؿاقسرم"م،موظاقسممممممم
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نجفؾماظـوامممـمملمطبطرمبؾوظافمذاكءمممماظؼؾحمدرجيمنخرى،موالمؼلؿعؿؾفم ال

معـمععرصيمػذاماظػـمن اًل.

"ماظقحأكماظغؾقظم"مضق معلبطمذّرامماوعـمػذ
(1)

م:

جققّأوموؼعرورىمزفقرماٌفوظؽممكمبغههلِؿؼظؾممبقعوةموُؼ
(2)

م.

صرؼد،ممصننمظػظيم"مجققشم"معـماألظػوزماٌـؽرةماظؼؾققي،موػكممبعـك

ػذاماظؾقًمعقياعم"مجقاقشم"مٌاومممموصرؼدمظػظيمحلـيمراهؼي،موظقمويعًمصكم

مؾمذكءمعـمو غف.اخؿ

اٌؿـؾكمممونشؾظمعـمػذامضق 
(3)

م:

مؿمٔفِبم–وػؿمالمصبػكقنمبفومم–ًمَكَػَج

رمدالهؾمَشذقؿمسؾكمايلىماأَلممممم
م(4)

                                                           

  .181ص  1اج    اجاكىر   ق   (1)
 جريرى  يرر عال اج يكجعك ، ياج جنعب انعأل ك يعر اججعي ن  اج ي ك    اج لكك  اجرب    كا مييك، ياججح ش   اج نلرد ، (2)

   .مب ا رض، ينكطر  نلاأل جشد  جرارأل يح كارأل

   .182ص11اج    اجاكىر   ق  (3)

   .جلن    منر  ير  ر  (4)
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كامعارتمسؾاكماظلاؿعماضأاعرمعـفاو،مممممم،مو صننمظػظيم"مجػاخم"معارةماظطعاؿمممم

منم كامصكاار،موظااقمادااؿعؿؾمنبااقماظطقااىمموععـوػااو،مصكاارتم،مؼؼااو م:مجػااخمصااالمم

صااكمادااؿعؿوظفممدااؿؼوممو نماظؾقااًم،موحظااكمم"صكاارت"معؽااونم"مجػكااً"مالم

بوألحلـم
(1)

م.

صؼدمراسكمابـماألثهمصاكمغظرعافم ظبماظغرؼاىمثالثايمنعاقرمهلاوماسؿؾورػاومممممممم

مصكمعقدانماظـؼدماألدبك،مػكم:

ماماظـلؾقيماظزعوغقي:1

وكظااؽمصااكمحدؼـاافمسااـماظؼلااؿماظـااوغكمعااـماألظػااوزم،موػااقمعااومعااداو مممم

ونػؾف،مملؾيم ظبماظزعـادؿعؿوظفماألو مدونمارخر،موطبؿؾػمصكمادؿعؿوظفمبوظـ

ومسـادغوم،مظؾعادمممرؼّؾاوموحأاق ممومسـادػؿ،مو مناوم اورمشمممصنغفمملمؼؽـمشرؼّؾوموالموحأاق م

 عوغـومسـم عوغفؿ،موألثرماظؿقجرمصاكماغؿؼاوءماظؾغاي،مواخؿقاورماألظػاوز،مواغادثورممممممم

اظغرؼىماظقحأكمعـفو
(2)

م.

                                                           

  .182ص  1اج    اجاكىر   ق  (1)
   .176ص  1اج    اجاكىر   ق (2)
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ؿمصقافمطاـهمعاـماظـؼاودمممممفوػذاماٌؾؿحمضدمعـؾفم ظقفماظـؼودماظؼدعوءموعاوبعم

،مؼؼق ماظؼويكماىرجوغك:مصؾؿوميربماإلداالمماراغافمواعلاعًمممماحملدثنيم

مموظؽماظعرب،موغزسًماظؾاقادىم ظبماظؼارى،موصأاوماظؿالدبمواظؿظارفماخؿاورممممممم

اظـوامعـماظؽاالممنظقـافموندافؾف،موسؿادوام ظبمطاؾمذاكءمكىمنمساوءمطاـهةممممممممم

اٌؿلخرؼـماإلشرابمواالضؿاداءمممصوضؿصروامسؾكمندؾلفومونذرصفو،مصنكامراممنحد

عـمبعاضمعاومؼرؼادم المبلذادمعؽؾاػم،مون ممممممعجكمعـماظؼدعوءمملمؼؿؿؽـمممبـ

عصـع،موععماظؿؽؾػماٌؼً،موظؾـػسمععماظؿصـعمغػرة،موصكمعػورضيماظطؾعمضؾيم

ايالوة،موكػوبماظروغؼ،مو خال ماظدؼؾوجيم
(1)

م.

مممممممممممممممممممموؼؼاااق ماباااـمرذاااقؼم:مونااادماظأاااعراءماياااذا معؼوباااؾمطاااؾم عاااونمممممم

سـدمنػؾفمفم،موطـرمادؿعؿوظفمبومادؿفقدمصق
(2)

ايلاـممم،موؼـؼؾمسـمنباكمربؿادمم

مبـمسؾكمبـموطقعمضقظفم:موظقمدؾؽماٌؿالخرونمعلاؾؽماٌؿؼادعنيمصاكمشؾؾايممممم

                                                           

رحقيعن   ا عي اجل ع  ع عراه م ي  عب   اج جعكيى  –  رصعر   اعير 19، 18اجياكطة ج قك عب اججرجعكنب ص  (1)
  .م1966هع / 1386انة  – يري   –نشر اج كر ة اججصرية  –
 ععدين  – يععري   –ط / دار اججيعع   -رحقيععن    حععب اجععدين   ععد اجح يععد -93ص  1اجج ععد    ععن رشععين جععع  (2)

   .ركريخ
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وكطرماظقحقشموايأراتم..مواظؼػور،مماظغرؼىمسؾكمنذعورػؿموو ػماٌفوعف

عومروؼً
(1)م

م.

وضدمنطدمبعضماظـؼودماحملادثنيمسؾاكميارورةماظـظارم ظبم عاـماظاـصممممممم

ماالسؿؾور،موايؽؿمسؾقفمصكم رورمسصرهموبقؽؿفمبعني
(2)

بعجافؿماظزعاونممممم،موجعاؾم

نحاادمضااقاغنيماألدبماظـالثاايماظؿااكمهؽااؿمسؿؾقاايماإلبااداام،موػااكماظزعااون،ممممم

واٌؽونم،مواىـس
(3)

م.

ماماظـلؾقيماٌؽوغقيم:2

اظزعااونمطبؿؾااػمبااوخؿالفماٌؽااون،ممممبااوخؿالفمصوظغرؼااىمطؿااومطبؿؾااػم

ومؼاالممسؾاكممماظغرؼىمايلـمعـماألظػوز،مو منمصوظؾدوىمالمؼالممسؾكمادؿعؿو 

ح،مونعومايجارىمصنغافمؼاالممسؾاكماداؿعؿو ماظؼلاؿنيمممممممادؿعؿو ماظغرؼىماظؼؾق

عّعو،موػقمصكمنحدػؿومنذدمعالعيمعـمارخرم
(4)

م.

                                                           

  .92ص  1اج صدر اجاك ن جع  (1)
، يكرك عأل ا اج عراهال اجنقد عة 35اجنقعكد اججعرال  اعركرنك اج رحعيم د/   اجاعجدى مرهعيد ص نصيص نقد ة    م (2)

   .م 1973هع / 1392/ ط اج سج  انة  3 ين اجنظرية ياجرط ين ا ص 

   .م1988انة  -ط / دار اج جكر  -38انظر   مب اجنقد ا د ب د/ شيقب  ي  ص  (3)

   .197، ص 182ص  1انظر   اج    اجاكىر   ق  (4)
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صاكماداؿكداممممموضدمعلثرمابـماألثهمصكمعػرضؿفمبنيماظؾادوىموايجارىمم

ومنماظؽالممشرؼّؾاوموحأاق مماظقحأكمعـماألظػوزمبؼق ماىوحظ:مالمؼـؾغكمننمؼؽق

ومنسرابّقااو،مصااننماظقحأااكمعااـماظؽااالممؼػفؿاافممم المننمؼؽااقنماٌااؿؽؾؿمباافمباادوؼ م

اظقحأكمعـماظـوا
(1)

م.

اظقحأاكمعاـماظؾادوى،ممممشهمننمابـماألثهمالمؼطؾؼماظؼق مبؼؾاق مػاذاممم

محأكمايلـمدونماظقحأكماظغؾقظمنوماٌؿقسر.ق منومؼؼؾؾمعـفمادؿكدامماظ

ؼودماحملدثنيم ظبماظؾقؽيماٌؽوغقايمبعانيماالسؿؾاورمممموضدمغظرمطـهمعـماظـ

نرادمنممملمم–صلطدوامننماألدؼىمؼارعؾطممبؽوغايمو عوغافمارعؾوًراومؼػارضمسؾقافممممممم

اسباو م ظبمشهػؿاومممماظؾصق ماظـػلكمبفؿو،موصبعؾفم كاماغػصاؾمسـفؿاومنوممم-ؼرد

شرؼّؾومظدىمغػلفموشرؼّؾومسـدمعـمؼؿذو مذعره
(2)

م.

                                                           

اععععععنة  -نشععععععر  كر ععععععة اجنععععععكنجب -رحقيععععععن   ععععععد اجاعععععع م هععععععكرين  -144ص  1انظععععععر   اج  ععععععكن ياجر يععععععين جععععععع  (1)
   .م1948هع/1367

  .35 اركرنك اج رحيم د /   اجاجدى مرهيد ص  -انظر   نصيص نقد ة    م اجنقكد اججرال (2)
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ؾماألويااواماظزعوغقاايمواٌؽوغقاايمصااكمموعااـم اايمصعؾااكماظـوضاادمننمؼاادخمم

اسؿؾورهمسـدمايؽؿمسؾكماظـصم
(1)

م.

مامحلـماظؾػظيمنومضؾقفو:3

غك،مو مناوممملمؼؼؿصرماباـماألثاهمسؾاكمعراساوةماظؾعادؼـماظزعاوغكمواٌؽاوممممممم

ممممممممممممممممممممممضؾقفااومبااوظـظرم ظبمخػؿفااومموموػااقمحلااـماظؾػظاايمنومممنيااوفم ظقفؿااومبعااّدامػوع اامم

مكظؽمبوظذو ماظلؾقؿ.م،مواسؿدمصكنومثؼؾفو

وضدمدسومابـماألثهماظـوزؿم ظبموـىمايروفماظؿكمؼجقؼمبفوماظؽاالممم

صااكمبـااوءمضقاصقاافمطااام"ماظـااوءمواظااذا مواًااوءمواظأاانيمواظصااودمواظطااوءمواظظااوءمم

واظغاانيم"م،محقااٌمؼجااطرهمكظااؽم ظبماإلعقااونمبوظؾأااعماظؽرؼاافماظااذىمنفاافمممممم

ؿكمعطؾعفومقيماظطؿومصعؾمنبقممتوممصكمضصقدعفماظـوهاظلؿع،م
(2)

م.

ثوثوـمٔرٔفقـِِطؾو مَضًمِحنعَلممالثووتمُسَدؾق ماظدأربوظطُّمِػِض
(3)

م

                                                           

 –ط / دار اجط ك عععة اج  عععة  -199هعععيد ص ا.د /   اجاعععجدى مر  –انظعععر   ارجكهعععك  اجنقعععد ا د عععب اججربعععب  (1)
  .35د/ شيقب  ي  ص  –م، يمب اجنقد ا د ب 1981هع / 1411

 –شعععرح اجنطيعععال اجر ريعععكى  -311ص  1، ياجقصعععيد  معععب ديعععيان ا عععب ر عععكم جعععع 195ص  1اج  ععع  اجاعععكىر   ق (2)
   .م1976انة –ط/ دار اج جكر   –رحقين     دن  كام 

   .  ة ، ياجقطين   اه  اجدار ، اجر ك    ج ر ر  ، يهي اجن ن اج كجب   ك   ررن م   (3)
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ظايمسالثاومصفاكمردؼؽايم،موظاقمننممممممضو ماباـماٌلاؿقصكم:موطقاػمروؼاًمظػمممم

وارراحفااومميمشالعاايمسؾااكمايؼقؼاايمظقجااىمسؾقاافموـااىمػااذهماظؾػظاايمممممسالثاا

ظغرابؿفو
(1)

م.

وعـفمذقـقيماٌؿـؾكماظؿكمعطؾعفوم
(2)

م:

محؤشمأوَىَحمٓرَقظبمِبمأوُهَحمممرأشأؼمسؾكمِصَعـمِدعؾقؿكمع

ٌُٖقَؿطوُيمؿٍَّػَوممقّغوَظمٔكااااؾاظَظمطعنٔيمقٕؾؼكمَظَظ أؤشومصكما
(3)

م

رعنيموشهػؿاومعاـمممقوضدمراجعًمضصقدعكمنبكممتوممواٌؿـؾاكماٌاذطمم

صرنؼًمنغفاومطاـّهامعاومعجاطرماظأاوسرمممممماظؼصوهدماظؿكمعؾـكمسؾكمػذهمايروفم،م

قؿفمزمعلؿؽرػيم،مطؼق منبكممتوممصكمثوهداممنظػو ظبمادؿك
(4)

م:

ًُمَكظقالماسؿؿوُد بوسقـوثومونرٔضمَدااااااااعقرَضسـمَبممممممممميـدوَحكامَعمطـ
(5)

م

                                                           

) هعك ش اجصعلحة  312ص  1رحقيعن     عدن  عكام جعع  –شعرح اجنطيعال اجر ريعكى  –انظر ا دييان ا عب ر عكم  (1)
).   

اعععنة  – ط/ اجييىعععة اججك عععة جقصعععير اج قكمعععة –رحقيعععن     عععدن  عععكام  – 228ديعععيان ا عععب اجطيعععال اج رن عععب ص   (2)
  .م1995

   .اج قك   هي اجرج  اجك ن اجرى   حراك  أل (3)

  .321ص  1دييانأل جع  (4)
   . رقجيد ي ك ينك     ي جكن  كججكير  (5)
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وضقظفمصكمضصقدةمجقؿقيم
(1)

م:

وَجَذاظَؽمَ ؿـَزَدِامطوَنمَكَهوننمَشمممممممممّدامممَبنؿمُفؾؼكمَظننمَعمَؽضقَعمٖرعومَد
(2)

م

ومم ظبماجااؿالبمػااذهماألظػااوزم الماسؿؿااودهمروؼااومعااـمصؿااومايااطرمنبااوممتاا

ايااروفماظؿااكمؼجااقؼمبفااوماظؽااالممصااكمبـااوءماظؼااقاصك،موخبو اايمصااكماظؼصااوهدمم

ماظطقا .

مغظرعفم ظبماٌؾؿذ معـماألظػوز:

ؼأاطمابـماألثهمظػصوحيماظؽؾؿيمنالمعؽقنمعؾؿذظيمبنيماظعوعاي،موؼؼلاؿممم

اٌؾؿذ مضلؿنيم
(3)

م:

ألظػوزمدااًلمسؾاكمععـاكموياعمظافمصاكمن اؾمممممممعومطونمعـماماظؼلؿماألو م:

ماظؾغي،مصغهعفماظعوعيموجعؾؿفمدااًلمسؾكمععـكمهخر،موػقميربونم:

معومؼؽرهمكطرهم،مطؼق منبكماظطقىم:ماظجربماألو م:

مكماظصرمَؾسـكمَسمـٖصفو اُػمٖػضــكمممموَسَكعومَنمُفلـُقاغكمُحنكا ماظَغ

                                                           

  .331ص  1دييانأل جع  (1)
  .442ص  4اج رج  اام حصن  أرربيجكن ، انظر    ججم اج  دان ج كقي  جع  (2)
  .211-196ص  1اج    اجاكىر   ق (3)
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اظؼطااعم"م،مؼؼااو م:مصااننمععـااكمظػظاايم"ماظصاارمم"مصااكمويااعماظؾغاايمػااقمم"مم

 رعفم كامضطعف،مصغهعفوماظعوعيموجعؾؿفاومداظايمسؾاكماحملاؾماٌكصاقصمعاـممممممم

مايققانمدونمشهه.

وعـمنجاؾمكظاؽماداؿؽرهماداؿعؿو مػاذهماظؾػظايموعاومجارىمذبراػاو،مممممممممم

قايمطؿاوممممسسؾاكم اقغيماالمميمكداممػاذهماظؾػظاممسؾكمننماٌؽاروهمػـاومػاقماداؿمممم

ممممممممممممم اارعي"مظػعااؾمطؼقظـاو:م"مدااؿكدعًمسؾاكم اقغيماممجاوءتمصاكماظؾقااً،منعاوم كاماممم

المؼدخؾمصكمكظؽممي"مصنغفومالمعؽقنمطرؼفيم،مألنمادؿعؿو ماظعوعو" رعؿف
(1)

م.

 ؾماظؾغيمٌعـاكمصفعؾؿافماظعوعايمدااًلممممنػقمعومويعمصكمماظجربماظـوغكم:

سؾكمشهه،م المنغفمظقسممبلؿؼؾحموالمعلؿؽره،مطق ػفؿماإلغلاونمباوظظرفم كاممم

مدؾقؾف.اظصقرةمنوماظؾؾوا،منومعومػذامطونمدعٌماألخال ،محلـم

واظظرفمصكمن ؾماظؾغايمزباؿصمباوظـطؼ،موضادمضقاؾمصاكم اػوتمخؾاؼممممممممم

اإلغلونم:ماظصؾوحيمصكماظقجاف،مواظقياوءةمصاكماظؾأارة،ممواظرذاوضيمصاكماظؼادم،مممممممم

مواظظرفمصكماظؾلون.

                                                           

  .197ص  1اج صدر اجاك ن  ق  (1)
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ؿمسااـمجفااؾممؼقجااىمصااكماظؾػظاايمضؾّقااوم،مظؽـاافمؼااـواًطالمصااكمكظااؽمالم

مبعرصيمن ؾفومصكمويعماظؾغيم
(1)

م.

منمممممعاومابؿذظؿافماظعوعايمبمممماظؼلاؿماظـاوغكم:مم  اؾممؽـارةمعداوظاف،مظؽـفاومملمعغاههمسـا

مويعف.

ؼؼااق م:موصااكمػااذاماظؼلااؿمسـاادىمغظاار،مألغاافم نمطااونمسؾااورةمسؿااومؼؽـاارمم

،مبقـفؿمنظػوًزومصصققيمطام"ماظلؿوءعداوظفمبنيماظعوعيمصننمعـماظؽـهماٌؿداو م

وضدمغطاؼمبفاومممونذؾوهمكظؽم"م،مموءم،مواظـورم،موايفرم،مواظطنيم،واألرضم،مواٌ

ماظؼرهنماظؽرؼؿمصكمعقايعمطـهةم،موجوءتمصكمطالمماظػصقوءمغظّؿوموغـّرا.

بوٌؾؿذ معـمػذاماظؼلؿم منومػاقمممواظذىمعرجحمصكمغظرىمننماٌراد

مممممممممممممممممممماألظػاااوزمماظلاااكقػيماظجاااعقػيم،مداااقاءمعاااداوظؿفوماظعوعااايمنمماًو ااايم،مطؾػظااايممم

اٌؿـؾكماظؾؼوظؼ"مصكمضق "
(2)

م:

ٔؼوِظاظؾَؼمقوَحصكمصقفومِ اَيمصقُحَؼممٌيٖقِعَبيمَرػٖقِقَدمٌيؾؿقَعوَع
(3)

م

                                                           

   . 198ص  1اج    اجاكىر   ق (1)

   ط/ اجييىة اججك ة جقصير اج قكمة. -389، ياج ي  مب دييان ا ب اجطيال ص 199ص  1( اج صدر اجاك ن   ق2)

 اج   ي ععة   اج ري ععة اج جر جععة، ياعع ل ة    ناععي ة عجععب اععي  اجديجععة ، يربج ععة    ناععي ة عجععب رب جععة ق ي ععة اععي  (3)
   .اجديجة، ياج قكجن  ج ر جق ن ، يهي طكىر ك ير  اكن اجج ران مب ارض اججراق 
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موطؾؿيم"ماظأطورم"مصكمضق منبكمغقاام:

موراظأّطمَيقَؾُ منعرُكمظؾعذٔ ممهلىمنغـكممبوظعذٔ مٍيؾٖقوُع

وضدمادؿعؿؾمنظػوزم:م"ماظأوررم"م،مو"ماظأوررةم"م،مو"ماظأطورم"مو"ماظأاطورة"مم

ام،موػكمعـماألظػوزماظؿكمابؿذظؿفوماظعوعيمحؿكمدؽؿًمعـمابؿذاهلومطـّه
(1)

م.

موغالحظمارعكم:م

امننمابـماألثهمؼراسكماظؿطقرماظدالظبمظؾؽؾؿيم،موؼمطدمبؼاقةمسؾاكمضجاقيمممم1

اظـلااؾقيمصااكمايؽااؿمسؾااكماظـصااقصم"محبقااٌمضبؿااوجمايؽااؿمبلااؼقطماظؾػظاايممممم

و"ماعفمعؽوغق ومو عوغق ؾعمجملوالتماالدؿعؿو مكظعوعقؿفوم ظبمغقامعـماظؿؿ
(2)

م.

ممممممممممممممممممممممممممممااامننمابااـماألثااهمضاادمغظاارمبعاانيماالسؿؾااورم ظبمعااومضااررهمعااـمدااؾؼفممممممممممم2

موو،موالمشرؼّؾااومدااقضق ودمعااـمياارورةمنالمؼؽااقنماظؾػااظمسوعق ااوموالمدااوضطًممعااـماظـؼاا

و،موػقمعومغؼؾفمابـمرذقؼمساـماىاوحظممموحأق 
(3)

،مونداوعيمباـمعـؼاذمساـمنباكمممممم

                                                           

   .211ص  1اج    اجاكىر   ق (1)

  .115جدج ة اتمراد ياجرركيال ج    د اج ط ال ص  (2)
  . 144ص  1، ياج  كن ياجر يين ج جكحظ جع123ص  1انظر   اجج د    ن رشين جع (3)
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ال مػ
(1)

داـونماًػاوجكممم،موصصؾفموبلطماظؼق مصقفمابـ
(2)

،مؼؼاق منداوعيمغؼاالمممم

سـمنبكمػال :ماظؽالممثالثيمن ـوفم:مساوعكم،موخو اكم،مووحأاكم،مصوظعاوعكممممم

المؼلؿعؿؾمظرطوطيمصقافم،مواظقحأاكمالمؼلاؿعؿؾمىفوعؿاف،مواًو اكمؼلاؿعؿؾممممممم

م:مضقظؽظػصوحؿفموعالحؿفم،مصوظعوعكمعـؾمضقظؽ:مسدالمعبؾم،مواظقحأكمعـؾم

،مواًو كمعـؾمضقظؽم:مصردومرػونم ـقمجرثقعيم
(3)

م.

و نمطونمهلمالءمصجؾماظلؾؼمصققلاىمالباـماألثاهمغظرعافم ظبماظؿطاقرمممممم

اظدالظبمظؾؽؾؿي،موعلطقدهمسؾاكمعراساوةماظؾعادماظزعاوغكمواٌؽاوغكمالداؿكدامممممممم

ماألظػوزم،موعؿؾعفومصكمبقؽوعفو.

م

م

م

                                                           

رحقيعن د/ اح عد اح عد  عديى يد/ حك عد   عد اج جيعد  -162اجشعجر  اعك ة  عن  نقعر ص  انظر   اج عد ر معب نقعد (1)
رحقيععن  -167، 166م، ياجصععنك رين   ععب هعع ل اججاععكرى ص 1961هععع/1381 اععنة  –ط/  صععطلب اجح  ععب  –

 م.1989هع/1419انة  – يري   –ط/ دار اج رال اجج   ة  –د/  ليد ق  حة 

   .73، ص  66اجنلكجب ص انظر   ار اجلصكحة   ن انكن  (2)

  .162انظر   اج د ر مب نقد اجشجر  اك ة  ن  نقر ص  (3)
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م

ماظػصؾماظـوغك

ماظلقو غظرةمابـماألثهم ظبماىؿؾيمو

م

م

موصقفمعؾقـونم:

ماٌؾقٌماألو م:مغظرعفم ظبماىؿؾي

ماٌؾقٌماظـوغكم:مغظرعفم ظبماظلقو 

م

م

م

م

م

م
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ماظػصؾماظـوغك

مغظرةمابـماألثهم ظبماىؿؾيمواظلقو 

م

عػاووتماظؿػوياؾمممععمسـوؼيمابـماألثهمبوظؾػظيماٌػردةمصنغافمؼمطادم"مننممم

نماظاطقااىمنسلاارمؼؼااعمصااكمعرطقااىماألظػااوزمنطـاارمممااومؼؼااعمصااكمعػرداعفااو،مألمم

ونذؼ"
(1)

م.

وؼؼااق م:منالمعاارىمننمنظػااوزماظؼاارهنماظؽاارؼؿمعااـمحقااٌماغػرادػااومضاادممممم

ادؿعؿؾفوماظعاربموعاـمبعادػؿ،موعاعمكظاؽمصنغافمؼػاق معبقاعمطالعفاؿموؼعؾاقممممممممممم

وظقسمكظؽم المظػجقؾيماظاطقىممكسؾقف
(2)

م.

منطـرم موؼـؼؾ ماظـظؿ، مصك ماظؼوػر مسؾد منثر مكظؽ مصك ماألثه مابـ وؼؼؿػك

م محق  م:طالعف مععوظب مممضقظف

مم

مم

                                                           

، ي ج ن د/   عد اجحكع م را عب   عب نعص ا عن ا  يعر  قيجعأل   ي عك صعرح  عأل ا عن 166ص  1اج    اجاكىر   ق (1)
 – 156جنقعد ا د عب ا ص ا  ير هنك ا ر ررك ر    أل ك ير  ن اجنقكد ياج   يين . انظعر   كرك عأل ا نظريعة اج غعة معب ا

   .م1981انة  –نشر  كر ة اجنكنجب 

  .162ص  1اج    اجاكىر   ق  (2)



                                                                     
 

 -51- 

ممم

ممم

ممم

مم

ممم
(1)

ؼؼق م:موػؾمعأؽمنؼفوماٌؿلعؾمم.

مصؽرتمصكمضقظفمعع م كا مػذا موظبم:ظؽؿوبـو م م م م م م م م م م م م م مممم

ممم

...وموجدعفمهلذهماألظػوزمعـماٌزؼيماظظوػرةم المألعرمنغؽمملمودمعممارؼي،مم

مػذا مهلو مؼعرض ممل مونغف معرطقؾفو، م ظب مالضًممؼرجع محقٌ معـ م ال ايلـ

ماألوظبمبوظـوغقي،مواظـوظـيمبوظرابعيم،موطذظؽم ظبمهخرػو..

رعؾًمصكمكظؽمصؿلعؾمػؾمعرىمظػظيمعـفومظقمنخاذتمعاـمعؽوغفاوممممصننما

ونصردتمعـمبنيمنخقاعفومطوغًمالبليمعـمايلـمعومظؾلاؿفمصاكمعقياعفومعاـممممم

مارؼيمك

                                                           

   . 44 يد   اا ةاير  ه (1)
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ومماومؼأاافدمظااذظؽموؼمؼاادهمنغااؽمعارىماظؾػظاايمعروضااؽمصااكمطااالمم،مثااؿممم

ممممممممممممممعراػااومصااكمطااالممهخاارمصؿؽرػفااو،مصفااذامؼـؽاارهمعااـمملمؼااذ مرعااؿماظػصااوحيممممممم

المسرفمندرارماألظػوزمصكمعرطقؾفومواغػرادػوو
(1)

م.

وؼمطدمابـماألثهمننمعرطقاىماألظػاوزمضبادثمسـافمعاـمصقاهادماظؿالظقػمممممممم

مواظـظؿمعومطبقؾمظؾلوععمننمػذهماألظػوزمظقلًمعؾؽماظؿكمطوغًمعػردة.

ظغوظقايمصلظػفاو،ممموعـو مكظؽمطؿـمنخاذمرظاهمظقلاًمعاـمكواتماظؼقؿايماممممم

ظؾـاوزرمحبلاـمعلظقػافمو عؼاونم اـعؿفمنغفاوممممممممظقػفاو،مصكقاؾممونحلـماظقيعمصاكمعلم

مظقلًمعؾؽماظؿكمطوغًمعــقرةمعؾددة.

عـمكواتماظؼقؿماظغوظقيمصقػلدمعلظقػفو،موصكمسؽسمكظؽمعـمؼلخذمرظهم

مصنغفمؼجعمعـمحلـفو.

وؼعؼااىمسؾااكمكظااؽمبؼقظااف:موػااذامعقيااعمذاارؼػمؼـؾغااكماالظؿػااوتم ظقاافم

واظعـوؼيمبفم
(2)

م.

                                                           

ن ككن ا ن  ا  يعر يعد ب اجل ع   92، 91، يانظر    د ى  ات جكك ص 166ص  1اج    اجاكىر   ق  (1) ، يا 
كج عجععب م عع  مكععر  يا  جععكن نظععر، ي ععك رجععرض ج رن  ععأل ياجاعع ن مععب رجععك جنلاععأل، م قععيل   ا يهععرا  ي ععر  ععك ض  حرعع

   .، يهي اد كا مب  ير  ح أل167ص  1   أل احد ق  ب ا. اج    اجاكىر ق
   .219ص  1اج    اجاكىر   ق (2)
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ؽمعااـمخااال مغؼاادهماظؿطؾقؼااكموضاادمسؿااؾمابااـماألثااهمسؾااكمعلطقاادمكظاام

وهؾقؾفمظؽـهمعـماظـصقصماظؼرهغقيموشهػومعـمعـظقمماظؽالمموعــقرهم
(1)

م.

م

م

م

ماٌؾقٌماألو 

مغظرعفم ظبماىؿؾي

م

مممممممممم ظبماىؿؾيمسؾاكمنغفاومجازءمالمؼؿفازنمعاـماظلاقو ،موننمممممممغظرمابـماألثه

مظلقو .عومؼعاؼفومعـمزقاػرمندؾقبقيم منومؼلعكموصؼمعومؼؿطؾؾفمػذاما

سؾكمننمػذهماظظاقاػرماألداؾقبقيمنوماظلاقوضقيماظؿاكمدردافوماظؾالشقاقنممممممم

صكمعؾوحٌماظؿؼدؼؿمم–عـمنعـو مسؾدماظؼوػرموابـماألثهموشهمػؿومم–اظؼدعوءم

واظؿلخه،مواظذطرموايذف،مواإلصبو مواإلرـوبم،مواظؿعرؼػمواظؿـؽه،مواظػصؾم

األداااؾقبقيمضااادم اااورتمعاااـمنػاااؿمرباااوورماظدراداااوتمممم-واظق اااؾ،موشهػاااو

                                                           

   ي ك  جدهك. 135ص  2ي ك  جدهك ، ق166ص  1راجر   اج صدر اجاك ن   ق  (1)
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ايدؼـي
(1)

،مبؾم نمبعضماظـؼودماٌعو رؼـمؼرىمننمجفقدماظؾالشقنيماظؼادعوءمم

صكمػذاماجملو منؽـمويعفومعاعممم-وسؾكمرندفؿمسؾدماظؼوػرموابـماألثهمم-

نحدثمعومعـووظؿفماظدرادوتماألدؾقبقيماٌعو رةم
(2)

م.

وصقؿااومؼؾااكممنااوكجمظـظرعاافم ظبمبعااضمعااومؼؿعؾااؼمبوىؿؾاايمعااـمزااقاػرمم

مقيم:مندؾقب

منمامدقو ماظؿؼدؼؿمواظؿلخهم:

ملمؼؼااػمابااـماألثااهمصااكمعـووظاافمظلااقو ماظؿؼاادؼؿمواظؿاالخهمسـاادماظـظاارةمم

اىزهقيماظؿكمعؿعؾؼمبؿؼادؼؿماًاربمسؾاكماٌؾؿادنم،منوماٌػعاق مسؾاكماظػوساؾمممممممم

موسبقمكظؽ،م منومغظرم ظبمػذاماظلقو معـم اوؼؿني:

غكم،محبقاٌمظاقمنخارممممؿصمبدالظيماألظػوزمسؾاكماٌعاوممدب:مماظزاوؼيماألوظب

اٌؼدممنومضدمماٌمخرمظؿغهماٌعـكم
(3)

م.

                                                           

، 355، 349، 292، 282/   ععععد اجقععععكدر   ععععد اجج يعععع  ص انظععععر   ا اعععع يب ة ي    ععععة اجععععدياىر اج    ععععة د  (1)
ي ععك  163ي عك  جععدهك، يجدج عة اتمعراد ياجرركيعال ج  سجع  نلاعأل ص  313ياج   عة يا اع يب ة جع    عد اج ط عال ص 

   . جدهك
 -228ج د حععة جعك ر اجاععك   ص  –اجرط يعن  ،انظعر   اج عنيا ا اعع يبب معب اجنقععد ا د عب   اجرطعير ، اجنظريععة  (2)
   . م2113انة  –اجييىة اججك ة جقصير اج قكمة  ط/
   .  172ص  2اج    اجاكىر   ق (3)
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م: مععوظب مضقظف ماظؼلؿ مػذا مذقاػد مموعـ

ممم

مم

ممم

ممم

مممم

مم

ممم

مممم

ممم

ممم
(1)

م.

م مضو  م منو مصنغف م: ممم:ؼؼق 

ممم،م ماهلل ماسؾد مبؾ م: مؼؼؾ مظػظمومل معؼدم مألن ،

:مبؾمموظقمضو ممممممممممممممموحدهمدونمشهه،اىالظيمؼػقدماخؿصوصماظعؾودةمبوهللم

م مىو  مذوءاسؾد معػعق  منى مسؾك ماظػعؾ ماظذىم ؼؼوا ماالخؿصوص مواغؿػك ،

نصودهمعؼدؼؿماٌػعق 
(2)

م.

                                                           

  . 66-64اا ك  اير  اجك ر    (1)
  . 173ص  2اج    اجاكىر   ق  (2)
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اظزاوؼيماألخرىم:مدباؿصمبدرجايماظؿؼادممصاكماظاذطر،مالخؿصو افممباومممممممم

مؼقجىمظفمكظؽ،موظاقمنخارمٌاومعغاهماٌعـاك،مطؿؼادؼؿماظلاؾىمسؾاكماٌلاؾىممممممممم

واظؽـهممسؾكماظؼؾقؾم،مواألسفىمسؾكماظعفقىم
(1)

م.

ممصؿـمعؼدؼؿماظلؾىمسؾكماٌلؾىمضقظفمععوظبم:م

مممم

(2)

مضؾؾم مواظقدقؾي ماظؼربي معؼدؼؿ مألن م، ماالدؿعوغي ماظعؾودةمسؾك مضدم م منو مصنغف ،

م:م مضو  موظق م، ماإلجوبي مظؼؾق  موندرا ماظطؾى، ميصق  مننح مايوجي رؾى

مماو ؼوكمغعؾدمظؽونمجوهّزم ؼوكمغلؿعنيم  المنغفمالمؼلدمكظؽماٌلد،موالمؼؼعم،

كظؽماٌقضع
(3)

م.

مموعـمعؼدؼؿماألسفىمسؾكماظعفقىمضقظفمععوظبم:م

مممم

ممممم

مممم

ممم

مممم

                                                           

  .  185-182، 172ص 2اج    اجاكىر   ق  (1)
   . 5اير  اجلكرحة   اا ة  (2)
  .182ص  2اج    اجاكىر   ق  (3)
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م
(1)م

مند م مألغف م، مبطـف ماٌوذكمسؾك مضدم م منو مصنغف ،

ماٌكؾقضيم مارظي مبغه معوش مػق م ك مرجؾني، مسؾك ماٌوذك معـ ماظؼدرة سؾك

ظؾؿأك،مثؿمكطرماٌوذكمسؾكمرجؾني،موضدعفمسؾكماٌوذكمسؾكمنربع،مألغفم

ند مسؾكماظؼدرةمنؼّجو،محقٌمطـرتمهالتماٌأكمصكماألربع
(2)

م.

ممممممممممؿؼاادؼؿمواظؿاالخهمؼظفاارمبعاادمغظاارمموصااكمػااذهماظرؤؼاايماظأااوعؾيمظلااقو ماظمم

ابـماألثهموسؿؼمثؼوصؿفم،محقٌمملمؼؼػمصكمعـووظفمهلذاماظلقو مسـادمعاومضاررهمممم

اظـقوهمواظؾالشققنمعـمضؾؾافمصاكمعؼادؼؿماٌلاـدمسؾاكماٌلاـدم ظقافم،موعؼادؼؿممممممممم

ممممممممممبعااضمعؿعؾؼااوتماظػعااؾ،موسبااقمكظااؽمممااومؼؿصااؾمبؼجااقؿكماإلدااـودمواظؿعؾااؼ،ممم

ممممممممممممنودعمورؤؼيمثوضؾيم ظبمعومؼؿعؾؼمبؾـقيماظاـصموارعؾاوطمنجزاهافم،ممم منومغظرمبعني

موعومؼؿطؾؾفماٌعـكمنوماظلقو معـمعؼدؼؿمنومعلخهم.

م

مدقو ماإلصبو م:م–بم

                                                           

   . 45اا ة جكا  ن ر   اير  اجني  (1)
   .. 183ص  2اج    اجاكىر   ق (2)
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 مبوياذفمحاذفماٌػعاق مباف،مطؼاقهلؿم:ممممممؼذطرمصكم رورمدقو ماإلصباوم

مصااالنمضبااؾموؼعؼااد،موؼااربمموؼااـؼض،موؼجاارموؼـػااعم،مواأل ااؾمصااكمكظااؽمسؾااكمم

 ثؾوتماٌعـكماٌؼصقدمصكمغػلؽمظؾأكءمسؾكماإلرال 
(1)

م.

م ممموعـمبدؼعمكظؽمضقظفمععوظبم:

مممم

ممم

ممم

مم

مممم

ممممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم

مممم
(2)

مم.

صػكمػوعنيمارؼؿنيمحذفماٌػعق مبفمصكمنربعيمعقايعم،م كماٌعـكم:م

مموامؼلؼقنمعقاذاقفؿ،مواعارنعنيمعاذودانمعقاذاقفؿو،موضوظؿاو:ممممموجدمنعيمعـماظـ

                                                           

   .  239ص  2اج    اجاكىر   ق  (1)
   . 23،24اايركن اجقصص  اير   (2)
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،مألنماظغارضم نمؼعؾاؿمنغافمطاونمعاـممممممعقاذاقفؿومصلاؼكمهلؿاومممالمغلؼكمعقاذاقـومم

اظـااوامدااؼك،موعااـماالعاارنعنيمكود،مونغفؿااومضوظؿااو:مالمؼؽااقنمعـااومدااؼكمحؿااكممم

بعدمكظؽمدؼك،مصلعومطاقنممم(سؾقفماظلالممم)ؼصدرماظرسوء،مونغفمطونمعـمعقدكم

منومشهمكظؽمصكورجمسـماظغرضالشـّؿومنوم بماٌلؼك
(1)

م.

وصكميقءمػذامنؽـمننمؼػلرمطـهمعـمصؼفماٌلؽقتمسـافمصاكماظؼصايمممم

ممممممممممماظؼرهغقاايم،محقااٌمؼرطاازماظااـصماظؼرهغااكمسؾااكمعااومظاافمضقؿاايمصااكمذباارىماظؼصااي،

نعومعومالمطبدمماظغرض،موعومنؽـمننمؼؽاقنمحأاّقامصاالموجاقدمظافمصاكماظاـصمممممممم

اظعوعيممنامعومؼردمسؾكمطـهمعـماظؿلوؤالتماظؿكمعأغؾمنكػواظؼرهغك،موصكمػذ

صكمبعضمعومؼؿصؾمبوظؼصصماظؼرهغكم
(2)

م.

                                                           

، ياج حعري  هنععك هعي اج اععكي   نعأل مععب جغعة اجنقععد اجحعدا ب ي ععك  جعد اجحععدا ب. 239، ص  2اج  ع  اجاععكىر  ق  (1)
هعع 1422 عدد ج عكدى ا يجعب  –نشعر ا اع ة  عكجم اج جرمعة  -376يد  ص انظر  اج را ك اج قجر  د/   د اججكيك ح 

   .( 272م رقم )2111ا اط   -
 جعد ان اجرقعب  ياعب  )    عأل اجاع م( ن رجك   ب ا ي  اج  كل قيجيم  اين رهعال اجغع م اجعرى كعكن  عر  ياعب  (2)

لععظ اج  نععب دين ا ر ععكر جيجععيد    –   ععأل اجاعع م  – كجن ععرو يقععد   ععر اجععنص اجقرةنععب  جععد اجرقععكا  ياععب  كجن ععر 
نكرًجععك  ععن اجغععرض ياجاعع كق ، يهععي  ععك  ج ععر  نععأل  جععض  ناجغعع م اي  ععدم يجععيدن،  ن ديرن قععد انريععب ، ياصعع   ا ععر 

اجنقععكد اج جكصععرين  ععع ا جدج ععة اجح ععير ياجغ ععكال مععب اجععنص ا د ععبا ، حيعع   قععيم اجععنص   ععب نععي ين  ععن اجج قععك   
ن هععرن اججنكصععر ديرن ة ، يج عع   نصععر  ععانععر    ينيععك يبععين اججنكصععر اجغكى ععاحععده ك    ععين اججنكصععر اجحك ععر  ، يا
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م

مدقو ماإلرـوبم:م-جام

صاكماظؼلااؿماظـاوغكمعااـماإلرـاوبماٌكااؿصمبوىؿاؾمؼااذطرماباـماألثااهمممممم

ميرّبومعـماإلرـوبمؼلؿقفماظـػكمواإلثؾوتم.

ؾماإلثؾوتم،موػقمننمؼذطرماظأكءمسؾكمدؾقؾماظـػك،مثؿمؼذطرمسؾكمدؾق

م ؼودةمظقلًمصكمارخر،مواظغرضم نومبوظعؽس،موالبدمننمؼؽقنمصكمنحدػؿو

ماٌؼصقد ماٌعـك مكظؽ معلطقد عـف
(1)

م:م، مععوظب مضقظف مورد مموسؾقف

مممم

ممممم

ممم

مممم

مممممم

مممم

ممم

ممممم

مممم

مممممم

ممم

                                                                                                                                             

ط / اجييىععة اج صععرية اججك ععة  -214. انظععر   نظريععة اج نكى ععة مععب اجنقععد ا د ععب د/ صعع ح م عع  ص مععب  ن ععة اجععنص
   .م2113انة  –ج  ركال 

   .  287ص  2اج    اجاكىر  ق  (1)
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مممم

ممم

ممم

ممم

مممم
(1)

،م

م م: مععوظب مممصؼقظف
م

م: مدؾقوغف مضقظف ممممممممممممممبعد

مممماظجربم مػذا مغػكممعـ منغف معرى منال ،

ماظعؾؿمسـماظـوا م م م م م م م م م مبومخػكمسـفؿمعـمهؼقؼمموسده،مثؿمنثؾًمهلؿممم

 كماظعؾؿمبظوػرماألعقرمؿمبظوػرمايقوةماظدغقوكمصؽلغفؿمسؾؿقاموعومسؾؿقا،مؾاظع

عومطونمبوظؾورـمعـماألعقرممممممممممممسمبعؾؿ،مو منوماظعؾؿمػقظق
(2)

م.

م

م

م

م

م

                                                           

   . 7-1  اا ك  اجريم  اير  (1)
   . 288ص  2  اج    اجاكىر ق انظر  (2)
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م

م

م

م

م

م

م

ماٌؾقٌماظـوغك

مغظرعفم ظبماظلقو 

ملمؼـظاارمابااـماألثااهم ظبماظؾػظاايماٌػااردةموالم ظبماىؿؾاايممبعااز مسااـم

دااقوضفؿو،مصؼاادمغظاارم ظبماظلااقو مبعاانيماالسؿؾااورمدااقاءمصااكمعااـظههمنممصااكمممممممم

فقااىمكظااؽمعطؾقؼوعاافم،مؼؼااق م:م"موعااـمس
(1)

نغااؽمعاارىمظػظااؿنيمعاادالنمسؾااكمم

ععـكمواحد،موطالػؿومحلـمصاكماالداؿعؿو ،موػؿاومسؾاكمو نمواحادموسادةممممممم

                                                           

   . اى   ي ن  جيال اارار اجنظم يي ر ك  جلظة مب  ي جيك اج ىن  يك  (1)
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واحدة،م المنغفمالمضبلـمادؿعؿو مػذهمصكمطؾمعقياعمعلاؿعؿؾمصقافمػاذهم،ممممم

بؾمؼػر مبقـفؿومصكماظلؾؽم،موػذامالمؼدرطفم المعـمد مصفؿفموجؾمغظره
(1)

م.

مممم مععوظب مضقظف مكظؽ مممم:صؿـ

مممم

ممم
(2)

مم.

م مععوظب مممم:وضقظف

ممممممم
(3)

م.

صوداؿعؿؾم)ماىااقفم(مصاكماألوظبمو)ماظااؾطـ(مصاكماظـوغقااي،موملمؼلااؿعؿؾممممممممممممممم

قفم(،مواظؾػظؿونمدقاءم)ماىقفم(معقيعم)ماظؾطـم(موالم)ماظؾطـ(معقيعم)ماى

نمصكمسددمواحد،موو غفؿومواحدمنؼّجوم،مصاوغظرم ظبممكماظدالظيم،موػؿومثالثقؿوص

دؾؽماألظػوزمطقػمعػعؾمك
(4)

م.

بؾم غؽمعرىماظؾػظيماظقاحدةمهلـمصكمعقيعموالمهلـمصاكمشاهه،ممم

وعـمكظؽمطؾؿيم"معمكى"،موػاكمظػظايمواحادةمجاوءتمصاكمهؼايمعاـماظؼارهنممممممممم

                                                           

   .164ص  1اج    اجاكىر  ق  (1)
   .4 جكا  ن اا ة  ا حكاال  اير   (2)
   . 35جكا  ن اا ة  ةل   ران  اير   (3)
   .  164ص  1اج    اجاكىر   ق (4)
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عؿقـاي،موصاكماظأاعرمممممي،مصفوءتمصكماظؼرهنماظؽرؼؿمجزظاماظؽرؼؿموبقًمعـماظأعر

مرطقؽيميعقػي.

م مععوظب مضقظف مصفك مارؼي مم:نعو

ممم

مممم

مممم

ممممم

ممممم
(1)

م.

نبكماظطقىماٌؿـؾكمميونعوبقًماظأعرمصفقمضقظ
(2)

م:

مـمؼعأؼمؼؾذمظفماظغرامعوممعؾذمظفماٌروءةموػكمعمكىم

وػاذاماظؾقااًمعاـمنبقااوتماٌعاوغكماظأاارؼػيم المننمظػظايم"معاامكىم"مضاادممممم

مـػمعرطقؾفااو،موحلااكمارؼاايم،مصقطااًمعااـمضاادرماظؾقااًمظجااعمجااوءتمصقاافموصاا

عقضعفومصكمعرطقىمارؼيم
(3)

م.

م

                                                           

   . 53 ن اا ة  جكا ا حكاال  اير   (1)
   . 94، يهي مب داييانأل ص 167ص  1اج    اجاكىر  ق (2)
   . 167ص 1اج    اجاكىر   ق (3)
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مممممممممممممممممممظفمعومؼؿعؾؼمبوىؿؾيمعـمعؼدؼؿمنومعلخه،منومصصؾمنومو ؾم،وصكمعـوو

مسـم ممبعز  ماظـص ماألثه مابـ مؼدرا ممل م، مكظؽ موشه م رـوب، منو م صبو  نو

دقوضف،م منومغزرمبعنيماالسؿؾورم ظبمػذاماظلقو ،مصػكم رورمحدؼـفمسـماضؿجوءم

ممم:مدؾقوغفمماٌؼوممظؾؿؼدؼؿمنوماظؿلخهمؼؼق م:مضو مايؼ

مممم

مممم

مممم

ممم

مممم

مممم

ممممم

مممم

ممم

ممم

مممم

مم
(1)

م م: مضو  مثؿ ،مم

ممم

مم
(2)

منػؾم مسؾك ماظذطر مصك ماظـور منػؾ مصؼدم ،

اىـي،مألغفمٌومطونماظؽالممعلقًضومصكمكطرماظؿكقؼػمواظؿقذؼر،موجوءمسؼىم

                                                           

   . 116-113 يركناا هيد  اير   (1)
   .118 جكا  ن اا ة  هيد  اير   (2)
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طونماألظقؼمم-ضصصماألوظني،موعومصعؾماهللمععوظبمبفؿمعـماظؿعذؼىمواظؿدعه

منجؾم مصؿـ ماظـور، منػؾ مكطر موػق ماٌعـك، مصك مؼـودؾف ماظؽالمممبو مؼق ؾ نن

كظؽمضدعقامصكماظذطرمسؾكمنػؾماىـي
(1)

م.

م: مععوظب مضقظف مصك ماإلصبو  مدون مظإلرـوب ماظلقو  ماضؿجوء مذبو  مممممممممممممممموصك

مممممم

ممممم

ممم

مم

مممم

م

ممم

ممم

مممم

ممم
(2)

م.

ؼؼق مابـماألثه:منالمعرىمننمعلو ماظؽالممننماإلغلونمؼؼاق مظزوجؿاف:ممم

نغًمسؾكمطظفرمنعكم،موؼؼق مٌؿؾقطافم:مؼاومبـاكم،مصجاربماهللمظاذظؽمعـاواًل،ممممممم

وكموطقاػمؼؽاقنماٌؿؾاقكمابـّاوكمواىؿاعمبانيمممممممطقاػمعؽاقنماظزوجايمنع اممممم:صؼو 

                                                           

   .184ص  2اجاكىر   قاج     (1)
   .4 اا ة ا حكاال  اير   (2)
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عمبانيممطاوىؿمم-اظزوجقيمواألعقعي،موبنيماظعؾقدؼيمواظؾـاقةمصاكمحوظايمواحادةمممم

اظؼؾؾنيمصكماىقف،موػذامععظقؿمٌومضوظقه،مو غؽورمظف،موٌومطاونماظؽاالممصاكمممم

ممممممممممممممممحااو ماإلغؽااورمواظؿعظااقؿمنعااكمبااذطر"ماىااقف"م،مو المصؼاادمسؾااؿمننماظؼؾااىمممممم

مالمؼؽقنم المصكم"ماىقف"م.

م مبؼقظف: مؼصح مػـو ممممواظؿؿـقؾ

ممممظؽـمصكموػقمعوممم،

 ؼودةمعصقؼرمظؾؿعـكمم-نؼّجوم–كطرم)ماىقفم(م ؼودةمصكماإلغؽورمسؾقفؿ،موصقفم

اٌؼصقدم،مألغفم كاممسعفماٌكورىمبفم قرمظـػلفمجقًصومؼأؿؿؾمسؾكمضؾؾني،م

صؽونمكظؽمندرام ظبم غؽوره
(1)

م.

 ظبمم،وضدمووو مابـماألثاهمعقاضاعماألظػاوزمعاـماظلاؾؽ،موبـاوءماىؿؾايممممممم

طادمننماظؽاالممضادمضبؿؿاؾمممممملقو ماظـص،موكظاؽمحقاٌمؼممغظرةمنسؿمونسؾمظ

نطـرمعـمععـك،موالمؼؿجحماٌعـكماٌرادم المباوظـظرم ظبمععـاكمعؼدعافمنوم ظبمممم

ععـكمعلخرمسـف،موعـمكظؽمضق مذؼرانمعقظبمبـكمدالعون
(2)

م:

                                                           

   . 283ص  2اج    اجاكىر   ق (1)
ب اجععديجرين ا  ي ععة  ر هععي شععقران  ععيجب  نععب اعع  كن  ععن اععجد  ععن هععد م،  ععن شععجراا اجح كاععة، يهععي  ععن  ن عع (2)

   .ياجج كا ة 
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مموظقمطـًمعقظبمضقسمسقالنمملمودمممممممم

مسؾكمإلغلونمعـماظـوامدرػؿو

م

ممواااايمطؾفاااقظبمضجوسااااااااــكمعاااوظؽممممممممم

موااااصؾلًمنبوظبمننمندؼـموعغرعمممممممممممم

ؼؼق م:مصنكامغظرغوم ظبماظؾقًماألو موجدغوهمضبؿؿاؾمعادّحوموكّعاو،منىمممم

مننمؼاادؼـ،منومنغاافمطااونمطبااوفماظاادؼـمحااذرمنالممنغفااؿمطااوغقامؼغـقغاافمبعطااوهفؿ

دّحو،مصفذامألو مكمموظقسمعؼؼقعقامسـفمبقصوهف،مظؽـماظؾقًماظـوغكمحؼؼمننما

المؼؿقؼؼمصفؿفم المبكخرهماٌعـك
(1)

م.

وعـمكظؽمضق ماٌؿـؾكمصكمطوصقرم
(2)

م:

مذربًممبوءمؼعفزماظطهموردهممصننمغؾًمعومنعؾًمعـؽمصرمبو

صننمػذاماظؾقًمضبؿؿؾمعادّحوموكّعاو،مو كامنخاذممبػاردهمعاـمشاهمغظارمممممممم

دم ظبمعااومضؾؾاافمصنغاافمؼؽااقنم ظبماظااذممنضاارب،مألغاافمؼؿجااؿـمو ااػمغقاظاافمبوظؾعاا

                                                           

   .77ص  2اج    اجاكىر  ق  (1)
   .453، يهي مب دييان اج رن ب ص 65ص  1اج    اجاكىر   ق  (2)
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واظأذوكم،مو درماظؾقًمعػؿؿحمبام)م نم(ماظأاررقي،موضادمنجقؾاًمبؾػاظم"مرب"ممممم

اظؿكمععـوػوماظؿؼؾقؾ،منىمظلًمعـمغقاظؽمسؾكمؼؼنيم،مصاننمغؾؿافمو اؾًم ظبمممم

عقردمالمؼصؾم ظقفماظطهمظؾعدهم،مو كامغظرم ظبمعاومضؾاؾمػاذاماظؾقاًمد مسؾاكمممممم

اٌدحمخو يمالرعؾورفمبوٌعـكماظذىمضؾؾف
(1)

م.

األثاهم ظبمداقو ماظؼصاقدة،موصلارماظؾقاًمصاكمياقءمػاذاممممممممممصؼدمغظرمابـ

اظلقو ،مواظؼصقدةمصكمعدحمطوصقر،موعومدؾؼمػذاماظؾقًمعـمنبقوتمؼدورمصاكمم

صؾؽمػذاماٌدؼح،موكظؽمحقٌمؼؼق ماٌؿـؾكم
(2)

م:م

رجوءمنبكماٌلؽماظؽرؼؿموضصدهمونعجكمدالحمضؾدماٌرءمغػلف
(3)

م.

مدهااااااارموعفااافمدرماظصغقاااااـمعوظاااوعمصؿـمعوظفمعو ماظؽؾهموغػلف

وحقٌمؼؼق مصكماظؼصقدةمغػلفوم
(4)

م:

مضرؼىمبذىماظؽػماٌػداةمسفدهممونظؼكماظػؿماظجقوكمنسؾؿمنغف

موصكماظـوام المصقؽموحدكم ػدهممصزاركمعـكمعـم ظقؽماذؿقوضف

                                                           

   . 65ص  1اج    اجاكىر   ق  (1)
   . 451دييان ا ب اجطيال ص  (2)
   .ا ي اج اك   كن ة ككمير اتنشيدى  (3)
   .  453دييان ا ب اجطيال ص  (4)
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ورشؿماساايوتمابـمنباكمايدؼادماظؽاـهةمسؾاكماباـماألثاهمصنغافمضادممممممممم

غفمظاقسمعاادّدامبانيماٌادحمواظاذممطؿاومعقػؿافممممممممعوبعفمصكمصفؿمػذاماظؾقًمبل

ضقم،مألنمدقو ماظأعرمؼؼؿجكمنغفمنرادماٌدحمالماظذم
(1)

م.

وضدمنثـكمبعضماظـؼودماٌعو رؼـمسؾكمدراديمابـماألثاهمظؾفؿؾايمصاكمممم

 رااورماظااـص،موسؾااكمغظرعاافماظأااؿقظقيمظااؾعضماظؼجااوؼوماألدااؾقبقيمنوماظلااقوضقي،ممم

طاربمػاقمداقو ماإلصباو م،موداقو ممممممطدرادؿفمظلاقو ماياذفمصاكم راورمداقو منممممم

اظذطرمصكم رورمدقو منسؿمػقماإلرـاوب،موسادوامكظاؽمربووظايمجاودةمنؽاـممممممم

عـؿقؿفومصكمذباو ماظؾقاٌماظؾالشاكمايادؼٌ،موربطافمبوظدرادايماألداؾقبقي،مممممممم

حبقٌمؼصاؾحماظؽاؾمظافماألػؿقايماألوظبمنوماٌرعؾايماألوظبمبوظـلاؾيمظألجازاء،مممممممم

عقضػمعلثههمصكماظلقو ممء،موالو نمطوغًمػذهماألوظقؼيمالمعؾغكماىز
(2)

م.

                                                           

 -رحقيعن د/ اح عد اجحعيمب يد/  عديى ط كنعة -59انظر   اجل ك اجداىر   ب اج    اجاكىر   عن ا عب اجحديعد ص  (1)
ن كعكن  جعض اج رعكال  –ط/ ني عة  صعر ) ط جعة   حقعة  كج  ع  اجاعكىر   عن ا  يعر  ينعكج  معب اجقاعم اجرا عر ( ، يا 

ميععم هععرا اج يعع  ييععرى ان اج رن ععب كععكن   كععر  كععكمير، م ج ععد عجععب احععدا  ريج ععأل  ريععال مععب قصععكىدن يا  كرععأل،  حيعع  
رحر   اج دح ياجرم، يرح    ك مب نلاأل  ن  رار  رجكن ككمير اجرى جم  ارجال جط يحأل ، مإن اجعرى  جنينعك  عن ع عراد 

 ععأل مععب ميععم اجععنص. انظععر   مععب اجنقععد ا د ععب / شععيقب  ديا  رععدا ا ععن ا  يععر عجععب اجاعع كق  ععك هععي نظععر هععرا اجشععكهد عن
   .م 1988انة  -ط/ دار اج جكر  -134 ي  ص 

، ياج ععنيا ا اعع يبب مععب اجنقععد ا د ععب مععب  صععر  351، 349انظععر  اج   ععة يا اعع يب ة جعع    ععد اج ط ععال ص (2)
   .  229، 228اجرطير، اجنظرية، اجرط ين ع ج د حة جك ر اجاك   ص
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بؾم نمغظرةمطـهمعـماظـؼودماٌعو رؼـم ظبماظلقو مالمعؽودمدبرجمسـم

ممحدؼـفمسـماظلقو :صفؿمابـماألثهمظف،مؼؼق مربؿدمسؾدماٌطؾىمصكمعلؿفؾم

"مسـدعومؼعؿدماٌؾادام ظبمعؽاقؼـمعبؾايمظغقؼايمؼؼاقممبعؿؾقاؿنيمعؿؽاوعؾؿني:مممممممم

كمعػرداتمزبزغفماظؾغقى،موصكماظـوغقي:مصبرىمصكماألوظبم:مصبرىماخؿقوّرامص

سؿؾقيمعـظقؿمٌوم ماخؿقوره،محبقٌمؼاؿالءممػاذاماظؿـظاقؿمعاعماظـلاؼماظاذىممممممم

ؼدورمصقفماظؽالمم"م
(1)

م.

ممماظعالضاوتماظلاقوضقيمسـادمدىمدقداهمممموؼؼوربمسؾدماٌطؾىمبنيمعػفاقم

ماألثاهمصقؿاومكطاارهماباـماألثاهمصاكمباوبماظصاـوسيماظؾػظقااي،مممممممواٌؼاوممسـادماباـمممم

حقااٌمعاادرجمابااـماألثااهمعااـماإلرااورماظجااقؼمظؾعالضااوتماظلااقوضقيم ظبماإلرااورمم

                                                           

           ، يانظعععععر  ا اععععع يب ة ي    عععععة اجعععععدياىر اج    عععععة/ د/   عععععد اجقعععععكدر   عععععد اجج يععععع 315اج   عععععة يا اععععع يب ة ص  (1)
 -177،178ي ععك  جععدهك، يمععب اج   ععة اججرب ععة يا اعع يب ك  اج اععكن ة  ةمععكق جديععد  د/ اععجد  صعع يح ص 211ص 

-2د/ رد  هللا  عن رد   عن  عي  اجط حعب ص  ، يد جة اجا كق2113انة  -جك جة اج يي  - ج   اجنشر اجج  ب
جرااارعععأل د/  254، ياج را عععك اج قجعععر  د/   عععد اججكيعععك ح عععيد  ص 215 -3 ي عععك  جعععدهك ، ي  عععم ا اععع يال    كدىعععأل يا 

 .م 1998هع / 1419انة  –ط/ دار اجشريق  -251، 244، 115ص ح م   ص 
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اظقادااعمٌػفااقمماظلااقو ماٌؿصااؾمبوٌؼااوم،مواظااذىمؼأااؿؾماخؿقااورماألظػااوزمممممم

اٌؼصقدمعـماظؽالممماٌػردة،مثؿمغظؿفومععمبعجفو،مثؿماظغرض
(1)

م.

وؼاارىمننمعـااوو مابااـماألثااهمهلااذهماظعالضااوتماظلااقوضقيمؼمطاادم دراطاافممممم

االعؿدادماًطكمظلؾلاؾيماظؽاالم،مونػؿقايماظؿقاصاؼماظاذىمصباىمننممممممممٌػفقم

ؼؿقصرمصقفم
(2)

م.

م

م

م

م

م

م

م

م

                                                           

  اج عنيا ا اع يبب معب اجنقعد ا د عب معب  صعر ، يانظعر 319، 318اج   ة يا ا يب ة ج    عد اج ط عال ص  (1)
 .189-187ج د حة جك ر اجاك   ص –  اجرطير ، اجنظرية ، اجرط ين 

 .319انظر   اج   ة يا ا يب ة ص   (2)



                                                                     
 

 -73- 

ماظػصؾماظـوظٌ

مصكمبعضماظؼجوؼوماظـؼدؼيماألخرىمرنىمابـماألثه

ماظذو ماألدبكموندواتماظـوضد:م

ؼعاادماالسؿؿااودمسؾااكماظااذو مواالسؿاادادمباافمخط ااوموايااّقومصااكم"ماٌـااؾممم

كظؽم راحيمصاكمعقاياعمعؿعاددةمعـاف،مؼؼاق ممممممماظلوهر"،موضدمنسؾـمابـماألثه

صكمعؼدعؿف:م"مواسؾؿمنؼفوماظـوزرمصكمطؿوبكمػذامننمعدارمسؾؿماظؾقاونم
(م1)م

سؾاكمم

حوطؿماظذو ماظلؾقؿماظذىمػقمنغػعمعـمكو ماظؿعؾقؿ
(م2)

م.

وؼؼق مصكمحدؼـفمسـمادؿعؿو م قغماألظػاوز:م"موسباـمصاكماداؿعؿو ممممم

ؼرجاعممطؾافممعاعماىاقا ،موػاذامممممعومغلؿعؿؾفمعـماألظػوزمواضػقنمععمايلاـمالم

 ظبمحوطؿماظذو ماظلؾقؿ
(م3)

م.

مممممممممممممممممممموؼؼااق :م غااومصااكمعاالظقػماظؽااالممبصااددمادااؿعؿو مايلااـمواألحلااـ،مممم

المبصددمادؿعؿو ماىوهزموشهماىوهز،موممومصبرىمػذاماجملرىمضقظـو:مصعاؾمم

                                                           

  م اج  كن هنك  ش     عيم اج   عة اج   عة  اج جعكنب، ياج  عكن، ياج عد ر، اي  ج عكر  انعرى هعي معن اجقعيل يصع ك ة  (1)
   اج  م .

   .35ص  1اج    اجاكىر  ق  (2)
 .311ص  1اج صدر اجاك ن  ق ( 3)
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دتم ظبمواصؿعؾ،مصننمظؽؾمعـفؿومعقيّعومعلؿعؿؾمصقف،منالمعرىمنغؽمعؼق :مضعام

صااالنمنحدثااف،موالمعؼااق :ماضؿعاادتم ظقاافكموطااذظؽمعؼااق :ماضؿعاادتمشااوربمممممممم

اىؿؾ،موالمعؼق :مضعدتمسؾكمشاوربماىؿاؾكمو نمجاو مكظاؽ،مظؽاـماألو مممممم

نحلـ،موػذامالمضبؽؿمصقفمشهماظذو ماظلؾقؿ
(م1)

م.

وضدمنذرغومصقؿومدؾؼم ظبمعدىماسؿادادماباـماألثاهمبوظاذو مصاكمضجاقيممممممم

عالؤممايروفمنومعـوصرػو،مورق ماظؽؾؿيمونثرهمصكمثؼؾفو
(م2)

م.

موػـومنذهم ظبمنعقرم:م

ننماظذو ماظذىمؼـأدهمابـماألثهم منومػقماظذو ماظلاؾقؿماظاذىممم -من

غػّعاو،ممم ؼؾؿفماًربةمواظؿفربي،مؼؼق :م"مصننماظدربايمواإلدعاونمنجادىمسؾقاؽمممم

ونػدىممسّعوموبصّرا،موػؿومؼرؼوغؽماًربمسقوّغاو،موصبعاالنمسلاركمعاـماظؼاق مممممم

 عؽوّغو،موطؾمجورحيمعـؽمضؾّؾوموظلـّو"م
(م3)

م.

ننماسؿاادادمابااـماألثااهمبوظااذو مالمؼاالعكمسؾااكمحلااوبماألدواتمم -مب

األخرىماظذىمؼـؾغكمسؾكماظـوضدمهؾصقؾفو،مؼؼق :مصنكامرطىماهللمععوظبمصكم

                                                           

 .314ص  1اج    اجاكىر  ق( 1)
 .31، 29، 25راجر  ص ( 2)
 .35ص  1انظر  اج    اجاكىر ق ( 3)
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باًلمهلذاماظػـمصنغفمؼػؿؼرمحقـؽذم ظبم وغقيمنغقاامعاـمارالت،مماإلغلونمرؾّعومضو

ػك
(م1)

م:

مععرصيمسؾؿماظعربقيمعـماظـققمواظؿصرؼػ. -1

 ععرصيمعومضبؿوجم ظقفمعـماظؾغي. -2

 ععرصيمنعـو ماظعربمونؼوعفؿمووضوهعفؿ. -3

االرالامسؾكمعلظقػوتمعـمعؼدعفمعـمنرباوبمػاذهماظصاـوسيموحػاظممممم -4

 اظؽـهمعـفو.

ؾطوغقيمصاكماإلعوعايمواإلعاورةمواظؼجاوءموايلاؾيممممممععرصيماألحؽاومماظلامم -5

 وشهمكظؽ.

حػظماظؼارهنماظؽارؼؿ،مواظؿادربمبوداؿعؿوظف،مو دراجافمصاكمعطاووىمممممممم -6

 اظؽالم.

واظلاؾقكمبفاوممممحػظمعومضبؿوجم ظقفمعـماألخؾورماظقاردةمسـماظـؾكم -7

 علؾؽماظؼرهنماظؽرؼؿمصكماالدؿعؿو .

                                                           

 .41ص  1انظر  اج    اجاكىر ق ( 1)
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ػاقمزباؿصمممر،موسؾؿماظعروضمواظؼقاصكماظاذىمؼؼاوممبافمعقازانماظأاعممممم -8

 زؿمدونماظـوثر.بوظـو

وؼاارىمننماظااذو مالباادمظاافمعااـميااقابطمهؿقااف،مصعؾااكماظأااوسرمععرصاايممممم

اظعروضم"مألنماظذو مضدمؼـؾقمسـمبعضماظزحوصوت،موؼؽقنمكظاؽمجاوهّزامصاكمممم

ممممممممممماظعروض،موضدموردمظؾعربمعـؾف،مصانكامطاونماظأاوسرمشاهمساوملمبافمملمؼػار مبانيمممممممم

ـفموعومالمصبق "معمعومصبق 
(م1)

م.

وطذظؽمصننماظأوسرمضبؿوجم ظبماظعؾؿمبوظؼقاصكموايرطوتمظقعؾؿماظروىم

واظردفموعومؼصحمعـمكظؽموعومالمؼصح
(م2)

م.

ننمعومضررهمابـماألثهمصكمحدؼـفمساـماظاذو موثؼوصايماظـوضادمطاونممممممم-جام

مممممممممممممممممممربااؾم ذااودةموعؼاادؼرمسـاادمطااـهمعااـماظـؼااودماحملاادثنيمواٌعو اارؼـ،مؼؼااق مم

مؽقؿمرايك:موعـمنطـرماظـؼودماظعربمعقصقيمٌقيقاماظـؼوصيماظؿكمد/مسؾدماي

                                                           

حعععرا عجعععب ، يهعععي  عععرجك ينعععكج   عععن ط كط عععك اجعععرى يعععرى ان  عععن صععع  ط جعععأل جعععم  61ص  1اج  ععع  اجاعععكىر  ق( 1)
 راججععة  –رحقيععن   ععك    ععد اجاععكرر  –ا اععرجكنة   ععب نظععم اجشععجر  ععكججريض، انظععر    ععكر اجشععجر   ععن ط كط ععك 

 م.1982هع /  1412انة  – يري   –ط/ دار اج رال اجج   ة  –نج م كركير 
   .62ص 1اج    اجاكىر  ق  (2)
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ضبؿوجفوماألدؼىميقوءماظدؼـمبـماألثاهمصاكمعؼدعايمطؿوبافم"ماٌـاؾماظلاوهر"،ممممممم

وكظؽمصكمحدؼـفمسـمهالتمسؾؿماظؾقونموندواعف
(م1)

م.

ووصكمذباو ماالسؿادادمبوظاذو مؼؼاق مد/مربؿادم شؾاق مداالم:معؾؽايممممممممم

اىؿاو ممألغفوممتؽـفمعـماظؿعرفمسؾكمعاقارـممماظذو مالمشـكمألىمغوضدمسـفو،

اظـصقصمواظؼؾحمصقؿومؼعرضمظفمعـم
(م2)

مم.

وؼؼق مد/مربؿدمعـادور:مصاكمذباو ماألدبمالمنؽاـمننمضباؾمذاكءممممممم

ربؾماظذو 
(م3)

،مصننماظاذو ماظلاؾقؿمػاقمعرجعـاوماألخاهمصاكمدرادايماألدب،مممممممم

وصبىمننمؼظؾمكظؽماٌرجع
(م4)

"مصعؾقـاومم،مظؽـفمالمؼطؾؼماظعـونمهلذاماظاذو ،مم

ننمغعرفمطقػممنقزه،موغؼدره،موغراجعف،موسبدده"
(م5)

م.م

م

                                                           

 .172ص  ،نظرية اج غة مب اجنقد ا د ب د/   د اجحك م را ب( 1)
 –ط/  نشععأ  اج جععكر   – 14رععكريخ اجنقععد ا د ععب ياج   ععة حرععب اجقععرن اجرا ععر اجيجععرى د/   ك  ععيل اعع م ص  (2)

   .م 1982انة  –اتاكندرية 
 .م 1996انة  –ط / ني ة  صر  – 412اجنقد اج نيجب  ند اججرال د/    ندير ص  (3)
 .193مب اج يكان اججديد د/    ندير ص  (4)
  .414اج نيجب  ند اججرال د/    ندير ص اجنقد  (5)
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اظطؾعمواظصـعي
(1)

م

علعكمغظرةمابـماألثهم ظبمضجاقيماظطؾاعمواظصاـعيماعؿاداّدامظـظرعافم ظبمممممم

اظذو مواألدوات،مصؿالكماألعرمطؾفماظطؾع،مصنغفم كامملمؼؽـمػـاوكمرؾاعمصاننمممم

هصقؾمارالتمواألدواتمالمؼغـكممذقّؽومك"
(م2)

م.

كامرطىماهللمععوظبمصكماإلغلونمرؾّعومضوباًلمهلذاماظػـماصؿؼرمبعدمكظاؽممصن

 ظبمهصقؾمندواتموهالتم ـوسؿف
(م3)

م.

صااكماٌاادؼحمدونمممننم ااوحىماظطؾااعمصااكماٌـظااقممضاادمصبقاادممسؾااكم

ممممممممممممممممممماهلفااااوء،منومصااااكماهلفااااوءمدونماٌاااادؼح،منومصبقاااادمصااااكماٌراثااااكمدونممممم

                                                           

قععد ينر عع  اجنقععكد حععيل هععرا اج صععط    اجط ععر ياجصععنجة، اي اجط ععر ياجرصععنر، اي اجط ععر ياجر  عع ، يانيععًرا مععب اجن (1)
 يد، ياجرى نريد ان نسكعد    عأل هعي ان  عم مرًقعك يا عًحك  عين اجصعنجة ياجرصعنر، مكجصعنجة ا د ب اجحدي   اج يه ة ياجرق

 عععداً ك يرعععأرب ج عععن حصععع  اديا  اجلعععن يا ر عععك ة رعععأل، ك  ياجرنقععع   ياجر قيععع ، يقعععد رنعععرا ع عععال اججيعععد ياج جكنععع  ععع  يرط
يج نل   ر اجرصنر نلر . انظعر معب رجعك  ق عك ك اجنقعد ا د عب اجحعدي   اعركرنك  ياجرصنر ر   ، ي ر اجر    اج ق ،
م، ط/ دار اج قكمعععة 1979هعععع / 1399اعععنة  – ط/ دار اجط ك عععة اج  عععة – 87اج رحعععيم د/   اجاعععجدى مرهعععيد ص 

، ياجياععععكطة  ععععين اج رن ععععب 131، 129ص  1م، يراجععععر   اجج ععععد    ععععن رشععععين جععععع 1983اععععنة  –ج نشععععر ياجريكيععععر 
 .19ينصي أل ج قك ب اججرجكنب ص 

 .38ص  1اج    اجاكىر  ق ( 2)
 .41ص  1اج صدر اجاك ن  ق ( 3)
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راثاااك،موطاااذظؽم اااوحىماظطؾاااعمصاااكمممنومصاااكماظؿفاااوغكمدونماٌمماظؿفاااوغك،

م.

ننماظأااعراءمزبؿؾػااقنمصااكمؼاارىم،محقااٌموػااقمعااومدااؾؼم ظقاافمابااـمضؿقؾااي

اظطؾع،مصؿـفؿمعـمؼلفؾمسؾقفماٌدؼحموؼعلرمسؾقفماهلفاوء،موعاـفؿمعاـمؼؿقلارممممم

ظفماظرثوءموؼؿعذرمسؾقفماظغز ،مصام"ماٌدؼحمبـوءمواهلفاوءمبـاوء،موظاقسمطاؾمباونمممممم

بجربمبوغّقومبغهه"م
(م2)

م.

وضجقيماظطؾعمواظصـعيمصكماظؾالشيماظعربقيماظؼدنيمػاكمضجاقيماٌقػؾايمممم

واظؿؼوظقاادمصااكماظـؼاادماألدبااكماياادؼٌ،موملمؼؽااـماالخااؿالفمباانيماظؼاادؼؿممممممم

وايدؼٌمنطـرمعـماخؿالفمصكماٌصطؾحمالمصكماٌػوػقؿ
(م3)

م.

وؼرىمبعضماظـؼودماحملدثنيمننماظؾالشيماظعربقيماظؼدنيمعمطدمرؼودعفوم

صكمعطقؼرموسكمعؾؽرمبفذاماظرطـمعـمنرطونماظـظرؼيماألدبقياٌطؾؼيم
(م4)

م.

                                                           

  .38ص  1انظر  اج صدر اجاك ن ق  (1)
          – راججعععععة     عععععد اج عععععنجم اججريعععععكن  –رقعععععد م اجشعععععيخ حاعععععن ر ععععع م  – 43ص  شعععععجر ياجشعععععجراا   عععععن قري عععععةاج( 2)

د/               م، يانظععر  ق ععك ك اجنقععد ا د ععب اجحععدي 1987هععع / 1417اععنة  – يععري   –ط/ دار عح ععكا اجج ععيم 
 .83  اجاجدى مرهيد ص 

 .458يك ح يد  ص انظر  اج را ك اج قجر  د/   د اججك ( 3)
 .458انظر  اج رجر اجاك ن ص ( 4)
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عـمننماٌادارمنواًلمسؾاكماظطؾاع،مثاؿمؼالعكممممممم–وعومكػىم ظقفمابـماألثهم

نعارمنطادهمطاـهمعاـمممممم–بعدمكظؽمدورماألدواتمصكم ؼؾمػذاماظطؾعموعفذؼؾفم

اظـؼااودماحملاادثنيمواٌعو اارؼـ،مصااام"منػؿقاايماٌقػؾاايمطأاارطمظإلبااداامنعاارمممم

عـف"معػروغ
(1)

دم ظبمحسمغـومننمغؿصقرم ـعيمصكماظػـمالمعرع،موظقسمصكم عؽوم

 ااـعيمبوػؿااي،موضأااقرمرااالء،م عرػااػموضؾااىمحااكموسؼااؾمغااوبضم المننمعؽااقن

مممممممممممممممممممموسرّياااومعاااـمنساااراضماىاااقاػر،موطاااؾمكظاااؽمؼااازو مبعااادمحاااني،موالمؼؾؼاااكم

صاكمنسؿاو مممعقضقعاي،مالمؼؼادرمهلاومننمععاقشمممممم الممبؼدارماظؾذةمعـف،موػاكمظاذةمم

اظزعون
(2)

م.م

ظؽااـمػااذهماٌقػؾاايمالباادمهلااومعااـمععفاادمرقؼااؾمحؿااكمؼاادركماٌؾااداممم

 دراًطومدضقًؼومععوغكماأل اق ماألدبقايماأل اقؾي،موضبلافومصاكمنسؿوضافم حلوّداومممممممم

ؼػقضمسؾقفمبصقرمجدؼدةمحقيمضقؼيمغوبجي
(3)

م.م

م

                                                           

  .461اج رجر اجاك ن ص  (1)
ع ط/ دار اجط ك ععة  263( انظععر  ارجكهععك  اجنقععد ا د ععب اججربععب  اععركرنك اج رحععيم د /   اجاععجدى مرهععيد ص 2)

   م .1981هع/ 1411اج  ة ع انة 

   . 461اج قجر  د/  د اججكيك ح يد  ص ، يانظر  اج را ك179( مب اجنقد ا د ب د/شيقب  ي  ص3)
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مرنؼفمصكماظؾدؼعم:م

ٌـااؾمنؽااـمننمشبؾااصمعااـمدراداايمابااـماألثااهمظؾؾاادؼعمصااكمطؿوباافم"ام

ماظلوهر"م ظبمنعرؼـمندودقني:م

ننماظؾاادؼعمسـاادمابااـماألثااهمظااقسمذبااردمحؾقاايمنوم ؼـاايمممممماألعاارماألو :

ظػظقااي،م منااومػااقمصااكم ااؿقؿماظعؿااؾماألدبااك،موصااكم ااؾىمعاالظقػماألظػااوزمممممممم

اٌرطؾي
(1)

اٌعـكمصقفم،موؼـؾغكمننمؼؽقنماظؾػظمصقفمعوبّعومظؾؿعـك،مالمننمؼؽقنم

طظوػرمممقهمسـمبورؾمعأقه،موؼؽقنمعـؾفممسـدمكظؽمعوبّعومظؾػظ،مصنغفمصبكء

مطغؿدمعـمكػىمسؾكمغصؾمعـمخأى.

صنكام قرتمصكمغػلؽمععـكمعـماٌعوغك،مثؿمنردتمننمعصاقشفمبؾػاظممم

مممممممممممممعلاافقا،موملمؼقاعااؽمكظااؽم المبزؼااودةمصااكمكظااؽماظؾػااظمنومغؼصااونمعـااف،ممممممممم

نموالمؼؽاااقنمربؿوّجاااوم ظبماظزؼاااودةموالم ظبماظـؼصاااون،مو مناااومعػعاااؾمكظاااؽمأل

ممممممممممممماٌعـكماظذىمضصدعفمضبؿوجم ظبمظػظمؼاد مسؾقاف،مو كامدظؾاًمباذظؽماظؾػاظممممم

                                                           

   . 213ص 1( اج    اجاكىر  ق1)
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المؼؽقنمعلفقّسوم المننمعجقػم ظقفمذقّؽومنومعـؼصمعـف،مصننمصعؾًمكظاؽمصنغافممم

اظذىمؼذممعـماظلفع،موؼلؿؼؾحمٌومصقفمعـماظؿؽؾػ
(1)

م.

كمنغاافمغظاارم ظبماظؾاادؼعمبعاانيماالسؿاادا ،مصؾااؿمؼـؽاارهمسؾاامماألعاارمارخاار:

 رالضفمنومؼؼؾؾفمسؾكم رالضف،م منومضؾؾمعـفمعومجوءمسػاّقامشاهمعؿؽؾاػ،مؼؼاق :ممممم

 منااومم-عااـماظؿصاارؼع،مواظا ااقع،مواظؿفـااقس،موشهػااوممم- نمػااذهماأل ااـوفم

ضبلااـمعـفااومصااكماظؽااالممعااومضااؾموجاارىمذباارىماظغاارةمعااـماظقجااف،منومطااونمممم

ومنعاوراتممطوظطرا معـماظـقب،مصلعوم كامعقاعرتمصنغفاومالمعؽاقنمعرياقيمٌاومصقفاممممم

اظؽؾػي
(2)

 .م

صاكمشوؼايمممماًلمسؾاكماظطؾاعمشاهمعؿؽؾاػمصنغافمصباكءممممممونعوم كامطونمربؿقم

ايلـ
(3)

م.

عاـميارورةمننمؼؽاقنماظؾػاظمصاكماظؾادؼعمممممممم-وعومكػىم ظقفمابـماألثاهمم

ضدمعؾـؿفمودسًم ظقفماظدرادوتماألدؾقبقيمواظـؼدؼايمممم-عوبّعومظؾؿعـكمالماظعؽس

ىؾقؾ:م نمسؾؿماظؾدؼعمؼـؿٍمسـفمذاقـيممايدؼـي،مؼؼق مدم/مسؾدماظؼودرمسؾدما

                                                           

   ( اج صدر اجاك ن  اج ي ر نلاأل .1)

   . 259ص 1( اج صدر اجاك ن  ق2)

   . 113ص 1( اج صدر اجاك ن  ق3)
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بالشقااايمعؼصااادػومهلااانيماٌعـاااك،ماٌعـاااكمنواًلموبوظاااذات،مواظؾػاااظمثوغّقاااومممم

وبوظعرض
(1)

م.م

وضدمندخؾاًمػاذهماظدراداوتماظؾادؼعمصاكمباوبماألداؾقبقوت،موجعؾؿافممممممممم

ضلااقّؿومظؾؿعااوغكمواظؾقااونمالم اهااّدامسؾقفؿااو،موراسااًمصقاافماٌلااؿقؼني:ماظصااقعكم

واظدالظبمعّعو
(2)

م.م

صوظؿصرؼع،موعأوبفماألرراف،موردماظعفزمسؾكماظصدر،مواإلر ود،موعردؼدم

ؼايمعاردمصاكماظؽاالممممممضقؿمععؾهم-ايؾؽ،مواٌأوطؾي،موشهػومعـمصـقنماظؾدؼعم

ومعـمخال مارعؾورفوممبقضعمععانيمعاـماظلاقو ،مععؿاؾمممممصؿمثرمصقفم قعق ومودالظق 

ه،مسؾااكمحلااىمعااـمخالظاافمسؾااكم شااال ماٌعـااك،منومعااده،منوم طؿوظااف،منومبااام

اظؾعدماٌؽوغكمظألداءماظػـكم-سـدماظؼدعوءمم-عؼؿجقوتماٌؼومماظذىمعـؾم
(3)

م.

                                                           

   . 519( ا ا يب ة ي    ة اجدياىر اج    ة د/  د اجقكدر   د اجج ي  ص1)

   . 313، 312   د اج ط ال ص( اج   ة يا ا يب ة ج 2)

   . 315، 314( جدج ة اتمراد ياجرركيال مب اجنقد اججربب اجقد م د/     د اج ط ال ص3)
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نيماظؾدؼعمصاكم راورمعاومؼطؾؼاقنمسؾقافممممممقوضدمدرامبعضماظـؼودماألدؾقب

"سؾؿماظصقعقوتماظأاعرؼي"م
(1)

،موم"سؾاؿماظرداؿماظأاعرى"ممم
(2)

،موم"صاـماىؿوظقاوتممم

اظؾـوهقي"
(3)

 .م

عـميرورةمننمؼؽقنماٌعـاكمصاكمممم-ونرىمننمعومكػىم ظقفمابـماألثهم

اظؾدؼعمعوبّعومظؾػظ،موننمصبرىمادؿعؿوظفمصكماظؽالممذبرىماظغرةمعاـماظقجاف،ممم

ؼعدميوبًطومجقّداموواسّقومهلذاماظػاـ،موننماباـماألثاهممممم-دونم درافمنومعؽؾػم

مممممممممممضدمدؾؼمباذظؽمطاـّهامعاـماظـؼاودمواظؾالشاقنيماظاذؼـمعؾـاقامػاذهماظرؤؼايمبعادمممممممممم

اإلداارافمصااكمادااؿكدامماحمللااـوتماظؾدؼعقاايم منااومؼاالعكمسؾااكممممممننمرنوامنن

حلوبماٌعـكموؼؽقنمسؾّؽومثؼقاًلمسؾكماظـصماألدبك
(4)

م.م

م

م

 

                                                           

   . 77( انظر  مب اج   ة اججرب ة يا ا يب ك  اج اكن ة  ةمكق جديد  د/ اجد  ص يح ص1)

   . 77( انظر  اج رجر اجاك ن ص2)

   . 518ر اج    ة د/   د اجقكدر   د اجج ي  ص( انظر  ا ا يب ة ي    ة اجدياى3)

ط/ ط جعة اجحاعين اتاع   ة  - 27( انظر  اجلنين اج د ج ة مب داىر  اج ح  اج   ب د/ميكى اجايد   عد ربعأل ص4)
   م .1988هع/1418ع انة 
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ماظؿؿودؽماظـصك:م

وبماألدؾقبقنيم ظبمجارنةماباـماألثاهموعػاردهمعاـمبانيمممممممؼأهمنحدماظُؽٖؿ

اظـؼودماظؼدعوءمبـظرعافم ظبمعجاؿنيماإلداـود،موػاقماحؿقاوجماظؾقاًمصاكممتاومممممممممم

وهم ظبماظؾقاااًمنوماألبقاااوتماظؿاااكمعؾقااافععـااا
(1)

،محقاااٌمطوغاااًموحااادةماظؾقاااًم

ممممممممممممموادااؿؼال مععـااوهمربااؾماسؿؾااورمظاادىمنطـاارماظـؼااودماظؼاادعوء،مظؽااـمابااـماألثااهمم

المؼعدهمسقّؾو
(2)

ًماألو مسؾاكماظـاوغك،ممم،م"ألغفم نمطونمدؾىمسقؾفمننمُؼعّؾؼماظؾق

معاـماظأاعرمصاكمععؾاؼمممممبلؾىمؼقجىمسقّؾو،م كمالمصر مبانيماظؾقاؿنيمممصؾقسمكظؽ

نحدػؿومبورخرموبنيماظػؼرعنيمعـماظــرمصكمععؾؼم حداػؿومبوألخرى"
(3)

م.م

                                                           

  اج لظعة اج رج قعة (  جر  ا ن رشين اجر  ين  أنأل رج ن اجقكم ة اي جلظة   ك ق  يك   عك  جعدهك، ي قعيل  يك  عك ككنع1)
   . 171ص1 كج ي  اج كنب  جيد   ن اجقكم ة ككن ااي   يً ك. انظر  اجج د  جع

 أل  ج ععيم اجر عع ين اجق عع  . ياجر عع ين اجععرى   يععرم اج عع م ع   ععأل  جععد  ععن  يععيال اجقععيامب  نععد اججري ععيين، ي اعع 
ع ط/  186اجاع م ا عي اجنجعك اعرحكن صاج ج ي عة اجيام عة  ج  عب اججعريض ياجقكم عة  اعركرنك اج رحعيم د/  عد انظعر  

 م .1985هع/1415اج سج  ع انة 

ع نشر اج سااعة اججرب عة ج درااعك  ياجنشعر ع  يعري  ع اعنة  56( انظر  ا ا يب ة ينظرية اجنص د/ع راه م ن ي  ص2)
   م .1997

   . 211ص 3( انظر  اج    اجاكىر ق3)
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ابـماألثهمػذهمظؽوغًماظؼصاقدةممػذاماظؽوعىمنغـومظقمعؾـقـومغظرةموؼرىم

مممممممممممممطوظلااؾقؽيماظقاحاادة،مالمؼلااؿطقعمنحاادمننمؼاادسكمعػؽؽفااوموعأااؿًمنجزاهفااو،ممم

اٌؾادا،موععانيماٌؿؾؼاكمسؾاكماظؿػوساؾممممممنومخؾقػومعـموحدعفوماظؿكمؼـأادػومم

مزاؼااوهماٌؿؿـؾاايمصااكماغجااؾورفمعااعماظااـصمعػااوساًلمنؽـاافمعااـماظقضااقفمسؾااكمعمم

وعـظقؿفماظداخؾك
(1)

 .م

وممااومؼؿصااؾمبرؤؼاايمابااـماألثااهمظؾؿؿودااؽماظـصااكمدسقعاافم ظبمحلااـمممممم

اظاؿكؾص،مؼؼاق :منعااوماظاؿكؾصمصفااقمننمؼلخاذمعمظااػماظؽاالممصااكمععـاكمعااـممممممم

كمنخذمصكمععـكمهخرمشاهه،موجعاؾماألو مداؾّؾوم ظقاف،ممممماٌعوغك،مصؾقـومػقمصقفم 

صقؽقنمبعجفمهخّذامبرضاوبمبعاض،معاـمشاهمننمؼؼطاعمطالعافموؼلاؿلغػمطالّعاوممممممممم

هخر،مبؾمؼؽقنمعبقعمطالعفمطلمنومنصرغم صراًشو،موكظؽمممومؼد مسؾكمحاذ مم

اظأوسرموضقةمعصرصف
(2)

م.م

وممومجوءمعـماظؿكؾصوتمايلـيمضق منبكماظطقىمصكمضصقدةمندحم

فومدقػماظدوظيب
(3)

: 

                                                           

   . 56( انظر  ا ا يب ة ينظرية اجنص د/ ع راه م ن ي  ص1)

   . 121ص 1( اج    اجاكىر  ق2)

   . 124ص 3( اج    اجاكىر  ق3)
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ُدكماظؼصوِهـِٓعَوماظدسقَىمُؿعـُفمِؿِؾَصمَخؾقَؾٖكم غكمالمنرىمشهمذوسر
(1)

 .م

مْدواِحماظققَممِياظدوَظمدقَػمـٖظِؽَومصالمععفؾومٔ ٖنماظلققَفمطـهٌة

صفذامػقماظؽالممارخذمبعجفمبرضاوبمبعاض،منالمعارىم ظبماًاروجم ظبممممم

غمصكمضوظىمواحدكعدحماٌؿدوحمصكمػذهماألبقوتمطلغفمنصر
(2)

م.م

والمذؽمننماظدسقةم ظبماظؿؿوداؽماظـصاكمووحادةماظعؿاؾماظػـاكمععادممممممم

عـمنػؿمضجوؼوماظـؼدماألدبكمايدؼٌ
(3)

م.م

 

ماظلرضوتماألدبقي:م

سـدعومو ؾمعقياقاماظلارضوتماألدبقايم ظبمسصارماباـماألثاهمطاونمضادممممممممم

نخااذمغصااقّؾومواصااّرامعااـماظدراداايمسـاادمطااؾمعااـمابااـمرؾورؾااومممممممم
(4)

،مواظؼويااكم

                                                           

 ( اجْما ج ارليكم، دن    م اججر   ب  ك ا ارليك  ة محر  اجليك، ياكن  اج  م ج رير  اجشجر. 1)

   . 125ص 3( اج    اجاكىر  ق2)

دي  ا.د/  اجاععجدى مرهععيد ، يق ععك ك اجنقععد ا د ععب اجحعع153( راجععر مععب رجععك  اجنقععد ا د ععب د/شععيقب  ععي  ص3)
جرااارععأل د/ صعع ح م عع  ص ، ي  ععم ا اعع يال ..299/ ععديى ط كنععة ص، ياج  ععكن اججربععب د96ص ، 115  كدىععأل يا 

   . 629يد جة اجا كق د/ رد  هللا  ن  ي  اجط حب ص

   ي ك  جدهك . 79( انظر    كر اجشجر ص4)
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ىرجوغكا
(1)

رعدىا،مو
(2)

،مونبكمػال ماظعلؽرى
(3)

،موسؾدماظؼوػر
(4)

،موشهػؿ،م

وم"طونماظؾالشققنماظعربماغؿفوءمبعؾدماظؼوػرمضدمضؿؾقاماٌقيقامحبـّوموجاداًل،مم

مممممممممموو ؾقامصكمغفوؼيماألعرم ظبمعؼاـنيمذاؾفمرباددم ظبمعاومنؽاـماسؿؾاورهمعالثّهامممممممم

وعومنؽـماسؿؾورهمغؼالمودرضي"
(5)

م.

المعؽودمرؤؼيمابـماألثهمظؾلرضوتمدبرجمسؿومادؿؼرمسؾقفماظـؼودمضؾؾفمعـمو

ننماظلر مالمؼؼاعمصاكماألظػاوزماٌػاردة،موالمصاكماٌعاوغكماٌكؿؾػاي،موالمصاكممممممممم

اٌعوغكماظعوعيماٌأااطي،موالمصاكماٌعاوغكماٌلؿػويايماٌؿداوظاي،م مناومؼؼاعمممممممم

مصكماٌعـكماظؾدؼعماٌكاا.

م

م

ماماظؾوبمنعران:موضبلىمالبـماألثهمصكمػذ

                                                           

   ي ك  جدهك . 183( انظر  اجياكطة  ين اج رن ب ينصي أل ص1)

                      ي ععععك  جععععدهك ع رحقيععععن اجاععععيد اح ععععد صععععقر ع 346، يص127ععععع 123ص 1آل ععععدى جععععع( انظععععر  اج ياكنععععة ج2)
   م .1992ط/ دار اج جكر  ع انة 

   ي ك  جدهك . 217( انظر  اجصنك رين ص3)

   م .1979هع / 1399يرر ع نشر  كر ة اج رن ب ع انة ر ي ك  جدهك ع رحقين هع .  313ج   ة ص( انظر  اارار ا4)

   . 444( اج را ك اج قجر  جج د اججكيك ح يد  ص5)
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طـاارةمذااقاػدهموعطؾقؼوعاافماظؿااكمعااد مسؾااكمدااعيمسؾؿاافممممماألعاارماألو :

وارالسفمسؾكمعـظقمماظؽالمموعــقره،مممومندفؿمصكمغأاوطماظـؼادماظؿطؾقؼاك،مممم

ؼؼق مد/مسؾدماظعزؼزمغبقدة:م نماىد ماظذىماغأاغؾمبافماظؾالشقاقنماظعاربممممم

مامطونماظؾداؼيممعؾؽّرامحق مدرضيماٌعوغكموعداسقفو،مواضؿؾواماظصقرمنوم عؼوربفو

مايؼقؼقيمظؾـؼدماظؿطؾقؼكماظؼوهؿمسؾكمضراءةمظصقؼيمظؾـص.

عرؼيمصكمعؾاؽممومننمايدؼٌمصكمنعقرماظلرضوتماظأونػؿقيمكظؽمعورطبق 

ؾمٖ امرمحؼقؼكمبوظـظرؼاوتمواألصؽاورماظقاصادةمنَممماٌرحؾيماٌؾؽرة،موضؾؾمنىمعلث

وثؼوصؿاف،مثاؿم نمكظاؽمممماٌؿوردوتماظؿطؾقؼقيمعل قالمطاوعالمصاكماظػؽارماظعرباكممممم

اىد ماظؿطؾقؼكمػقماظذىمصؿحماظؾوبمنعومماظؿاـظهماظؾالشاكمواظـؼادىمصقؿاوممممم

بعد
(1)

م.م

ننماباـماألثاهماداؿقسىمعاومطؿؾافماظـؼاودماظلاوبؼقنمونساودممممممممماألعرمارخر:م

 قوشؿفموعؼـقـف
(2)

 .م

                                                           

   . 443، 442( اج را ك اج قجر  د/  د اججكيك ح يد  ص1)

   ي ك  جدهك . 218ص 3( اج    اجاكىر  ق2)
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و نمطونمضبلىمسؾقفمنغفمضدمندارفمصاكماظؿؼلاقؿمواظؿػرؼاع،ممماومنصؼادممممممم

مممممممممممممممممميماظعؾؿقااي،موجعااؾمععرؼػاافمظااؾعضماألضلااوممشااهمجااوععممممبعااضمعؼلااقؿوعفماظدضاام

والمعوغع،مصنغفمضدمضلؿماظلر م ظبمػبليمنضلوم،مكطرمثالثيمعـفو،مػكم
(1)

م:مم

ماماظـلخ،موػقمنخذماظؾػظمواٌعـكمبرعؿفمعـمشهم ؼودةمسؾقف.1

ماماظلؾخ،موػقمنخذمبعضماٌعـكم.2

مغفم.اماٌلخ،موػقم حوظيماٌعـكم ظبمعومدو3

ثؿمضو :موػـوكمضلؿونمهخران
(2)

م:م

منحدػؿو:منخذماٌعـكمععماظزؼودةمسؾقف.

موارخر:مسؽسماٌعـكم ظبميدهم.

وصكمحدؼـفمسـماظلاؾخمجعؾافماثـاكمسأارميارّبو،ماظجاربماظراباعمعـفاو:مننممممممممم

ؼمخذماٌعـكمصقعؽس
(3)

،مواظجربماظلودا:مننمؼمخذماٌعـكمصقزادمسؾقفمععـاكمم

هخر
(4)

 .م

                                                           

   . 222ص 3( اج صدر اجاك ن  ق1)

   ( اج صدر اجاك ن  اج ي ر نلاأل .2)

   . 244ص 3( اج صدر اجاك ن  ق3)

   . 249ص 3در اجاك ن  ق( اج ص4)
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ألخهانمعـمعؼلقؿفماًؿودكمألغقااماظلارضوتمداخاالنممموسؾقفمصوظؼلؿونما

صكماظؼلؿماظـوغكموػقماظلؾخ،مصؿومطونمنشـوهمسـمطـرةمػذهماظؿػرؼعوت
(1)

م.م

ماظؼدؼؿموايدؼٌ:م

ؼلاؾؽماباـماألثااهمصاكمساادادماظـؼاودماٌـصاػنيمصااكمغظارعفؿم ظبماظؼاادؼؿممممممم

احملادثممواحملدث،مصنغفمالمؼـظرم ظبماظؼادؼؿمبعانيماإلجاال مظؿؼدعاف،موالم ظبممممم

مبعنيماال دراءمظؿلخره،مبؾمؼـظرمبعنيماظـصػيمواظعد م ظبمطؾمعـماظػرؼؼني.

وػااقمبااذظؽمؼؿااوبعمطااالمعااـمابااـمضؿقؾاايمم
(2)

واظؼويااكماىرجااوغكم
(3)

صااكمم

 غصوصفؿومظؾؿقدثني،مؼؼق :موملمنطـمممـمنخذمبوظؿؼؾقدمواظؿلؾقؿمصكماعؾاوامم

ػقم ؼدااماٌعـكمعـمضصرمغظرهمسؾكماظأعرماظؼدؼؿ،م كماٌرادمعـماظأعرم منوم

اظأرؼػمصكماظؾػظماىز ماظؾطقػ،مصؿؿكمُوجدمكظؽمصؽؾمعؽونمخقؿًمصقفم

صفقمبؾوبؾ
(4)

 .م

                                                           

، ياجنقعد اج نيجعب  نعد اججعرال د/  292( انظر    كا اجدين  ن ا  ير يجييدن مب اجنقد د/  ك  يل اع م ص1)
   . 372ع 371 ندير ص

ع رقعد م حاعن ر ع م ع  راججعة     عد اج عنجم اججريعكن ع ط/دار عح عكا  23( انظعر  اجشعجر ياجشعجراا   عن قري عة ص2)
   م .1987هع/1417 يري  ع انة  اجج يم ع

   . 51( انظر  اجياكطة ج قك ب اججرجكنب ص3)

   . 225ص 3( اج    اجاكىر  ق4)
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وؼـؽرمسؾكمابـماألسرابكماسبقو هم ظبمجوغاىماظأاعرماظؼادؼؿ،موؼلاؿـؽرممممم

عومطونمعـفمسـدعومُنغأدمنرجق ةمسؾكمنغفومألحدماظأاعراءماظؼادعوءمصودؿقلاـفومممم

وضو :مػاذامػاقماظادؼؾوجماًلارواغكمممم
(1)

،مثاؿماداؿؽؿؾفو،مصؾؿاومنغفوػاومضقاؾمظاف:ممممممم

اظؽؾػي،مثؿمنظؼكماظقرضيممػذهمألبكممتوم،مصؼو :معـمنجؾمكظؽمنرىمسؾقفومنثر

عـمؼده،موضو :مؼومشالممخٓر مخٓر 
(2)

م.م

وصكمحدؼـفمسـماظؿكؾصمواالضؿجاوبمؼارىمننمحلاـماظاؿكؾصمدظقاؾمممممم

سؾااكمحااذ ماظأااوسرموضااقةمعصاارصف،موننماحملاادثنيمعصاارصقامصااكماظااؿكؾصممممممم

دسقامونزفروامعـفمطؾمشرؼؾيصلب
(3)

م.م

نعوماالضؿجوبمصنغفميدماظؿكؾص،موكظؽمننمؼؼطعماظأوسرمطالعافماظاذىممم

ممممممممممممممممممممممممممممػاااقمصقااااف،موؼلاااؿلغػمطالّعااااومشااااههمعاااـمعاااادؼحمنومػفاااوءمنومشااااهمكظااااؽ،ممممم

والمؼؽاااقنمظؾـاااوغكمسالضااايمباااوألو ،موػاااقمعاااذػىماظعاااربموعاااـمؼؾاااقفؿمعاااـمم

اٌكجرعني
(4)

م.م

                                                           

   ( اجدي كج اجناريانب  اجحرير اجلكراب اجلكنر .1)

   . 273ص 3( انظر  اج    اجاكىر ق2)

   . 122ص 3( انظر  اج صدر اجاك ن ق3)

   . 121ص 3( انظر  اج صدر اجاك ن ق4)
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ؾصفؿ،موعػقضقامصكمكظاؽمسؾاكمممننماحملدثنيمنبدسقامصكمدبمصنغفمؼرى

مندالصفؿمعـماىوػؾقنيمواٌكجرعني.

م

والمذااؽمننمغظاارةمابااـماألثااهم ظبماظؼاادؼؿمواحملاادثمعؿلااؿمبوظدضاايمممممم

ملمؼؼصرماظعؾؿمواظأعرمم-طؿومكطرمابـمضؿقؾيمم-واٌقيقسقي،مصننماهللمسزموجؾم

ممممممممممممممجعاااؾمكظاااؽممسؾاااكم عاااـمدونم عاااـ،موالمخاااصمبااافمضقّعاااومدونمضاااقم،مباااؾممم

عأاااًطومعؼلااقّعومباانيمسؾااودهمصااكمطااؾمدػاار،موجعااؾمطااؾمضاادؼؿمحاادؼـّومصااكمممممم

سصره
(1)

،مصؼدؼؿماظقاقممطاونمحادؼٌماألعاس،موحادؼٌماظقاقممداقؽقنمضادؼؿممممممممم

 اظغد.

م

م

م

م

                                                           

، ينصععيص نقد عة   ع م اجنقعكد اججععرال  اعركرنك اج رحعيم د/   اجاعجدى مرهععيد 23نظعر  اجشعجر ياجشعجراا ص( ا1)
ع  231م، ي طكججعك  معب اج رعال ياجح ععك  ج جقعكد ص1975هععع/1395ع ط/دار اجط ك عة اج  ععة ع اعنة  31، 31ص

   م .1987ط/دار اج جكر  ع انة 
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اظعدو مواالسبراف
(1)

م:مم

ؼعدمابـماألثهمعـمنضدمماظـؼودماظاذؼـمهادثقامساـمعصاطؾحماظعادو ،مممممم

بوسؿؾااورهماغؿؼااواًلمسااـم ااقغيمعااـمم-قبقي،مصؼاادمكطاارهموندلااقامظاافمطظااوػرةمندااؾ

األظػوزم ظبم قغيمنخرىمنومسـمندؾقبم ظبمندؾقبمهخر،مًصق قيمعؼؿجاكمم

دااًمعااراتمصااكمبااوبماالظؿػااوتموحاادهمم-كظااؽم
(2)

،موكطاارهمنومنذااورم ظقاافمصااكم

عقايااعمطااـهة،معـفااو:ماظعاادو مسااـمايؼقؼاايم ظبماجملااو مممم
(3)

،مواظعاادو مسااـمم

 ظبماىؿؾايماظػعؾقايمنوماظعؽاسممماًطوبمبوىؿؾايماألمسقايممم
(4)

،مواظعادو مساـممم

حرفمعـمحروفماىرم ظبمحرفمهخر
(5)

،مواظعدو مسـماداؿكدامم اقغيمعاـمممم

                                                           

لعك  عجعب صع غة انعرى، اي  عن ااع يال عجعب ااع يال ةنعر، جنصيصع ة ( اججديل  هي ا نرقكل  عن صع غة  عن ا ج1)
 ج عيم هعرا اج جنعب  د قر ييك اج قكم اي اجا كق، ا ك ا نحرا   م أرب  ند  جض اجنقعكد  رادًمعك ج جعديل، ييرجعكيك  نع

عجععب كينععأل ياععي ة ج اععر اجنظععكم ينق ععأل  ععن ااكاععأل، يقععد مصعع   اجقععيل مععب رجععك مععب  حعع  جععب  جنععيان  ااججععديل  ععين 
رح  اجنشر  كج ج ة اجج   عة ج   عة اجدرااعك  اتاع   ة ياججرب عة ج  نعين  ا 14ع7صا جقد كا ياج حد ين ع درااة نقد ة ا

    كجقكهر  .

   . 148، 146، 145، 141، 137ص 3( اج    اجاكىر  ق2)

   . 68، 64ص 2( انظر  اج صدر اجاك ن ق3)

   . 191ص 2( انظر  اج صدر اجاك ن ق4)

   . 191، 189ص 2در اجاك ن ق( انظر  اج ص5)
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األظػااوزم ظبم ااقغيمنخاارىمم
(1)

،موػااقمعااومؼعاارفمصااكماظـؼاادماياادؼٌمبعؿؾقاايمممممم

االدؿؾدا 
(2)

 .م

وضاادمنوردمابااـماألثااهمصااكمعـؾاافماظلااوهرمذااقاػدمطااـهةمهلااذهماظظااوػرةممم

ماألدؾقبقي،معـفو:م

ممممممناااامضقظااافمععاااوظب:مم

ممم

ممم

ممممم

مم
(3)

م.م

ؼؼق :منالمعرىمطقػمسد مسـمظػظماٌويكمػـوم ظبماٌلؿؼؾؾ،مصؼو :ممممممممممممممم

مممم

صل ؾقً"مسطًػومسؾكم:م"،موملمؼؼؾمم،وكظاؽمإلصاودةمممم

بؼوءمنثرماٌطرم عوّغومبعدم عون،مصنغزا ماٌوءمعجكموجقده،مواخجرارماألرضم

بو مملمنض،موػذامطؿومعؼق :منغعؿمسؾٓكمصالنمصلروحمونشدومذاوطّرامظاف،موظاقمممم

                                                           

   . 297ص 1( انظر  اج صدر اجاك ن ق1)

، يقعد مصع   اجقعيل معب اججعديل  نعد ا عن ا  يعر معب 255، 252( انظر  اج را ك اج قجر  د/  د اججكيك ح عيد  ص2)
   . 19ع 15 ح ب اج شكر عج أل اكجًلكا اججديل  ين اجقد كا ياج حد ين ع درااة نقد ةا ص 

   .  63 اا ة اجحا اير  ( 3)
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ضؾً:مصرحًموشدوتمذوطّرامظف،مملممؼؼعمكظؽماٌقضع،مألغفمؼد مسؾكمعاوضمم

واغؼجكضدمطونم
(1)

 .م

مامضقظااااااااااااافمععاااااااااااااوظب:مممممممممممممممم مممب

مممم

ممممم

ممم

ممممم

مم

مم

مم

مممم

ممممم

ممم

ممم

ممم

مممم

ممم
(2)

م.م

مممصؼااااااااااااااااااااااااااااااااو مدااااااااااااااااااااااااااااااااؾقوغفم:مم

مبؾػظماٌويك،مثؿمسطػمسؾقفماٌلؿؼؾؾمم

                                                           

  . 149، 148ص 2( انظر  اج    اجاكىر  ق1)
   . 31، 31 اا ة اجحا  اير  (2)
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ممومممم،و منومسد مصكمم

كظؽم ظبماٌلؿؼؾؾمالدؿقجورم قرةمخطػماظطهم ؼوهموػقىماظرؼحمبف
(1)

م.م

وكظؽمألنماظػعؾماٌلؿؼؾؾمؼقياحماياو ماظؿاكمؼؼاعمصقفاو،موؼلؿقجارممممممم

عؾؽماظصقرة،محؿكمطلنماظلوععمؼأوػدػو
(2)

 .م

وضاادمهثاارمابااـماألثااهمعصااطؾحماظعاادو مسؾااكماالسبااراف،مصؾااؿمؼااذطرمممممممم

واحاادةمصااكمفمطظااوػرةمندااؾقبقيمصااكم"اٌـااؾماظلااوهر"مطؾاافم المعاارةمماالسباارا

مممممحدؼـاافمسااـمضقظاافمععااوظب:ممممم

مم...م
(3)

م

م.

ؼؼق م:مظؼدمن رحمدؾقوغفموععوظبماًطاوبمٌاومكطارماظـعؿايمممم
(4)

ممممممممممممممممم،مصؼاو :م

مممم

مممم،مثاااااااااااااااااااااؿمضاااااااااااااااااااااو :مممم

                                                           

   . 148ص 2( انظر  اج    اجاكىر ق1)

   . 145ص 2( انظر  اج صدر اجاك ن ق2)

   . 7 اا ة اجلكرحة اير  ( 3)

   .  انج  ( اصرح اجنطكال  اى صرح  ركر اجلك   مب قيجأل رجكجب  4)
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ممسطًػومسؾكمم

األو ،مألنماألو معقيعماظؿؼاربمعاـماهللمععاوظبمباذطرمغعؿاف،مصؾؿاوم اورم ظبمممممممم

كطرماظغجىمجوءمبوظؾػظمعـقرًصومسـمكطرماظغويى،مصلداـدماظـعؿايم ظقافمظػًظاو،ممممم

وروىمسـفمظػظماظغجىمهــّوموظطًػو
(1)

م.

م

صطؾحماظعدو مسؾكمعصطؾحماالسبارافمعاومؼأاهممممونرىمننمصكم ؼـورهمع

مممممممممممممممم ظبمدضؿااافموداااالعيمكوضاااف،مألنماالسبااارافمعاااعمطقغااافمعاااقاًلمنوماغصاااراًصومساااـ

ععاوغكماظزؼاغمواًاروجممممماظأكءم ظبمشههمصننمجذرهماظؾغقىمضبؿؾمذقّؽومعـ

ودة،مسؾكماظعؽسمعـماىاذرماظؾغاقىمظؾعادو ،ماظاذىمضبؿاؾممممممسـمررؼؼماى

االدااؿؼوعيمواظؿؼااقؼؿ،مؼؼااو :مسدظؿاافمصوسؿااد منىمدااقؼؿفمممممممصااكمرقوعاافمععـااكمم

:م"ايؿاادمهللممصودااؿقى،موضقعؿاافمصودااؿؼوم،موسؾقاافمضااق مسؿاارمبااـماًطااوبم

اظذىمجعؾـكمصكمضقمم كامعؾًمسدظقغكمطؿومؼعد ماظلفؿمصكماظـؼوف"م،منىم

ضقعقغك
(2)

 .م

                                                           

   . 137ص 2جاكىر ق( اج    ا1)

 8، 7( جاكن اججرال   ن  نظير   كد  ا دلا، يانظر  اججديل  عين اجقعد كا ياج حعد ين ع درااعة نقد عة ج  كحع  ص2)
   ) رجر ا ن( .
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م

 
م

م

 
 

ماًومتي

موخؿوّعومندفؾمارعك:م

ـمم1 ؼادىمضاراءةمواسقايمعـصاػيمدونماغؾفاورممممممامنغـومظقمنسدغومضاراءةمعراثـاوماظ

علؾؼممبـفزاتماظعؼؾماظغربكمظقضػـومسؾكمطـهمعاـمطـاق هموغػوهلاف،مواعجاحممممم

ننمايقااوةماألدبقاايمصااكمسصاارػوماظااذػؾكممم-المؼاادامذبااواًلمظؾأااؽممممبااوم-ظـااو

متااقجمبؿقااوراتموحرطااوتمغؼدؼاايمالمعؼااؾمحققؼاايمونػؿقاايمسااـمحرطاايممممًطوغاا

اظعأارؼـمداقاءمصاكمنوروباومنممصاكمسوٌـاومممممممايقوةماألدبقيمواظـؼدؼيمصكماظؼارنمم

اظعربك،موننماظؼجوؼوماظؿكمعـووهلوماظـؼودماظعربماظؼدعوءمملممتًممبقعفؿ،مصاننمم

اظؽـهمعـفومعوم ا محويّرامبؼقةمصكمثؼوصؿـاوماألدبقايمواظـؼدؼاي،موعاوم ا مضاودّرامممممم
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سؾكمعأؽقؾمعـطؾؼمضقىموعؿنيمظـظرؼيمسربقيمحدؼـيمصكماظـؼدماألدبكمعـظرم

مممممممممممممممالسؿؾااورم ظبماٌويااكموايوياارمعّعااو،محبقااٌمالمعـؽػااهمسؾااكماظؼاادؼؿمممممبعاانيما

عاذوبمصاكمػاذامممم والمعـلؾخمعـف،موالمعـعز مسـمايويارموارخارماظـؼاوصك،موالممم

مرخرمكوبوّغومؼػؼدػومخصق قؿفومومتقزػو.ا

امننمطؿوبم"اٌـؾماظلوهر"مالبـماألثهمؼعادمنمنقكّجاومجقاّدامظؾؿصاودرممممم2

ؼدؼيماظؿكمؼـؾغكم سودةمضراءعفومصكمحجقرمخؾػقايمغؼدؼايمسصارؼي،مممماألدبقيمواظـ

وننمػـوكمعصودرمنخرىم:مطام"اظقداوري"مظؾؼوياكماىرجاوغك،موم"اٌقا غاي"ممممم

ظ عاادى،مو"اظصااـوسؿني"مألبااكمػااال ماظعلااؽرى،مو"اظعؿاادة"مالبااـمرذااقؼ،مممم

موشهػو،مصكمحوجيمعؾقيم ظبمعـؾمػذهماظؼراءة.

ؾاكمنغفاومجازءمالمؼؿفازنمعاـماظاـظؿ،مممممممامغظارماباـماألثاهم ظبماٌػاردةمسمممم3

مواسافمبؼقؿيموعبو ماظطرصنيمعّعو.

صلو ماألدسماظؿكمؼـؾغكمننمؼؼقممسؾقفوماألدبمسـدهم منومػكماألظػاوزمم

اٌػردة،موحؽؿفومحؽاؿماظ ظاهماٌؾاددة،مصنغفاومُعؿكٓقارموُعـؿؼاكمضؾاؾماظاـظؿ،ممممممممم

كموظؾؿػردةمربودـمعجوفم ظبمربودـماظـظؿ،موىاراماألظػاوزموضاعم صباوبمممم

مطـّهامعومؼعنيماظؽوعىمنوماظأوسرمسؾكمادؿـػودم حلودف.
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سؾااكمننماػؿؿااوممابااـماألثااهمبوظؾػظاايماٌػااردةمالمؼاالعكمسؾااكمحلااوبممممم

اظاطقااىمنوماظلااقو ،مصوخؿقااورماٌػااردةمعااومػااقم المعؼدعاايمظـظؿفااومعااعمنخؿفااوممم

اٌأااوطؾيمهلااو،موويااعفومصااكماٌقيااعماظااذىمؼؿطؾؾاافماٌقضااػمواظلااقو ،معااعمممم

اظؿػويااؾمؼؼااعمصااكمعرطقااىماألظػااوزمنطـاارمممااومؼؼااعمصااكمممممممعلطقاادهمننمعػااووتم

معػرداعفو،مألنماظاطقىمنسلرمونذؼ.

وػذهماظـظارةماظأاوعؾيمظؾػظايمواظلاقو معّعاومضادمعؾـوػاومطاـهمعاـماظـؼاودممممممممممم

ماحملدثنيمواٌعو رؼـم.

ومصااكمؾاايمصااكم رااورماظااـص،موملمؼؽااـمعؼؾقاادؼ مااامدرامابااـماألثااهماىؿ4

واظؿالخهمملمؼؼاػمسـادماظـظارةماىزهقايمممممممدرادؿف،مصعـدعومدرامدقو ماظؿؼدؼؿ

اظؿكمعؿعؾؼمبؼجوؼوماإلدـودمنوماظؿعؾؼ،مطؿؼدؼؿماًربمسؾكماٌؾؿادنم،منومعؼادؼؿممم

بعااضمعؿعؾؼااوتماظػعااؾ،م منااوموااوو مػااذهماظـظاارةم ظبمرؤىمدااقوضقيمنودااع،مممممم

سؾاااكماظؼؾقاااؾ،مواألسفاااىمسؾاااكممطؿؼااادؼؿماظلاااؾىمسؾاااكماٌلاااؾى،مواظؽاااـه

م.اظعفقى

اٌعو اارؼـمسؾااكمدرادااؿفمظؾفؿؾاايمصااكم رااورمموضاادمنثـااكمبعااضماظـؼااودمم

اظااـص،موسؾااكمغظرعاافماظأااوعؾيمظااؾعضماظؼجااوؼوماألدااؾقبقي،مطدرادااؿفمظلااقو مممممم
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ذطرمصكم رورمدقو م رورمدقو منطربمػقمدقو ماإلصبو ،مودقو ماظصكمايذفم

رـوب،موسدوامكظؽمربووظيمجودةمنؽـمعـؿقؿفومصكمذباو ممنسؿمػقمدقو ماإل

بوظدراديماألدؾقبقي،محبقٌمؼصؾحماظؽؾمظفمماظؾقٌماظؾالشكمايدؼٌ،موربطف

ظقؼايممواألػؿقيماألوظبمنوماٌرعؾيماألوظبمبوظـلؾيمظألجزاء،مو نمطوغًمػذهماأل

مالمعؾغكماىزء،موالمعقضػمعلثههمصكماظلقو .

امغوظًمهراءمابـماألثاهمصاكمطاـهمعاـماظؼجاوؼوماألدبقايمواظـؼدؼايماظؿاكممممممممم5

ةموعؼدؼرمطـهمعـماظـؼاودماحملادثنيمممغوضأفومنومععرضمهلومصكمعـؾفماظلوهرم ذود

واٌعو رؼـ،موخبو يمعـووظفمظؼجوؼو:ماظذو موثؼوصيماظـوضاد،مواظطؾاعمواظصاـعي،مممم

مواظؿؿودؽماظـصك،مواظلقو ،مواظعدو مواالسبراف.

ضبلىمالبـماألثهمصكمعـؾافماظلاوهرمطـارةمذاقاػدهموعطؾقؼوعافماظؿاكمممممممام6

ـاقره،مومتؽـافمعاـممممعد مسؾاكمداعيمسؾؿاف،موارالسافمسؾاكمعـظاقمماظؽاالمموعـممممممم

مندواتمصـف،مممومندفؿمصكمغأوطماظـؼدماظؿطؾقؼك.

و نمطونمضبلىمسؾقفماسؿدادهماظأدؼدمبرنؼف،موادسوؤهماظلؾؼمصكمطـهم

معـماظؼجوؼومظـػلف.
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دل ماظلدادمواظؿقصقؼ،مواظريومواظؼؾق ،مػقمعقالغومصـعؿماٌاقظبممواهللمن

موغعؿماظـصهم.

م

م

م

م

ماٌصودرمواٌراجع

م********

وػااوتماظـؼاادماألدبااكماظعربااكمألدااؿوكغومن.د/مربؿاادماظلااعدىمممممماااماو1

ممم.1980ػا/1400صرػقدممم)رغبفماهلل(مامط/دارماظطؾوسيماحملؿدؼيمامدـيم

ماممممممم2 مامهؼقااؼمػااام.مرؼااا مممممممممماامنداارارماظؾالشاايمظإلعااوممسؾاادماظؼااوػرماىرجااوغك

ممم.1979ػا/1399غأرمعؽؿؾيماٌؿـؾكمامدـيم

ماممماااماألدااؾقبقيموثالثقاايماظاادوام3 ممممممممممممهرماظؾالشقاايمد/سؾاادماظؼااودرمسؾاادماىؾقااؾ

ممم.2002ػا/1422غأرمدارم ػوءمظؾـأرمواظؿق ؼعمامسؿونماماألردنمامدـيم
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اماألدؾقبقيموغظرؼايماظاـصمد/ باراػقؿمخؾقاؾمامغأارماٌمدلايماظعربقايممممممممم4

ممم.1997ظؾدرادوتمواظـأرمامبهوتمامدـيم

مم.1969ػا/م1389دـيمماماألسالممظؾزرطؾكمامط/دارماظعؾؿمامبهوتما5

مامممممم6 مامهؼقااؼمربؿاادمسؾاادماظعزؼاازماظـفااور مممممممممممماااماظؾداؼاايمواظـفوؼاايمالبااـمطااـه

ممم.م1992/ػا1412غأرمدارماظغدماظعربكمامدـيم

ااامبغقاايماإلؼجااوحمظؿؾكااقصماٌػؿااوحمصااكمسؾااقمماظؾالشاايمظؾأااقخمسؾاادممممممم7

ػرةمامماٌؿعو ماظصعقدىمامط/اٌطؾعايماظـؿقكجقايمامغأارمعؽؿؾايماردابماماظؼاومممممممم

مبدونمعورؼخ.

امبغقيماظقسوةمصكمرؾؼوتماظؾغقؼنيمواظـقوةمىاال ماظادؼـماظلاققركماممممم8

ممم.1979ػا/1399دارماظػؽرمدـيم/مهؼقؼمربؿدمنبقماظػجؾم براػقؿمامطم

مامدااـيمممممممم9 مامط/دارماٌعااورف اااماظؾالشااي:معطااقرموعااورؼخمد/ذااقضكميااقػ

ممم.1995

ذرطيمنبكماهلق مامماماظؾالشيمواألدؾقبقيمد/ربؿدمسؾدماٌطؾىمامغأر10

ماظؼوػرةم)دؾلؾيمندبقوت(م.
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اظؾالشقاايمسـاادماظعااربمممةماااماظؾقااونماظعربااك:مدراداايمصااكمعطااقرماظػؽاارمم11

نؾاقماٌصارؼيماممممىمد/بدوىمرؾوغيمامغأرمعؽؿؾايماألمموعـوػففوموعصودرػوماظؽرب

مم.1976ػا/1396دـيم

اماظؾقونمواظؿؾقنيمظؾفوحظمامهؼقؼمسؾدماظلاالممػاورونمامغأارمعؽؿؾايممممممم12

ممم.1948ػا/1367ونكمامدـيماً

اااامعاااورؼخماظـؼااادماألدباااكمواظؾالشااايمحؿاااكماظؼااارنماظراباااعماهلفااارىمم13

مم.1982د/ربؿدم شؾق مدالممامط/عـألةماٌعورفماماإلدؽـدرؼيمامدـيم

مممممممجدظقاايماإلصاارادمواظاطقااىمصااكماظـؼاادماظعربااكماظؼاادؼؿمد/ربؿاادممممااام14

ماماظؼااممممممم مامغأاارمذاارطيمنبااكماهلااق  مامدااـيمممممػرةم)دؾلااؾيوسؾاادماٌطؾااى ندبقااوت(

م.م1995

مام ذاارافموعؼاادؼؿممممم15 ااامعبوظقااوتماٌػااردةماظؼرهغقاايمد/نغباادمؼودااقف

مامممممممم مممممممممممممممممد/غاااقرماظاااادؼـمساااام)ردااااوظيمعوجلااااؿهمبؽؾقااايماردابمجوععاااايمحؾااااى(

مم.1999ػا/1419ط/دارماٌؽؿؾكمامدعأؼمامدـيم

امدالهؾماإلسفو مظإلعوممسؾدماظؼاوػرمامهؼقاؼمربؿادمرياقانماظداؼايممممممم16

مم.1987ػا/1407وصوؼزماظداؼيمامغأرمعؽؿؾيمدعدماظدؼـمامدعأؼمامدـيم
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- مد/ردةماهللمباااـمردةمباااـمياااقػماهللماظطؾقاااكماااامدالظااايماظلاااقو17

مػا.1424ط/جوععيمنمماظؼرىمامدـيم

ممممممممممممممهؼقااااؼمم-ذاااارحماًطقااااىماظؿربؼاااازىمم-ااااامدؼااااقانمنبااااكممتااااومم18

ممم.1976دـيمم-ربؿدمسؾدهمسزاممامط/دارماٌعورفم

-هؼقااؼمد/سؾاادماظقػااوبمساازاممم-ااامدؼااقانمنبااكماظطقااىماٌؿـؾااكم19

ممم.1995دـيمم-ط/اهلقؽيماظعوعيمظؼصقرماظـؼوصيم

-ط/دارماظؽؿااىماظعؾؿقاايمم-ااامداارماظػصااوحيمالبااـمدااـونماًػااوجكم20

ممم.1982ػا/1402دـيمم-بهوتم

مممممممممممممممم-ااااامذااااذراتماظااااذػىمصااااكمنخؾااااورمعااااـمكػااااىمالبااااـماظعؿااااودم21

ممم.1979ػا/1399دـيمم-بهوتمم-ط/دارماظػؽر

اماظأاعرمواظأاعراءمالباـمضؿقؾايمامعؼادؼؿماظأاقخمحلاـممتاقؿمامعراجعايمممممممممممم22

مامممممممممممممممممممم مامبااااهوت مامط/دارم حقااااوءماظعؾااااقم ممممممممممممممممممممممممممممربؿاااادمسؾاااادماٌااااـعؿماظعرؼااااون

مم.1987ػا/1407دـيم

مامممممممممم23 مامهؼقااؼمد/عػقاادمضؿققااي مممممممممممممماااماظصااـوسؿنيمألبااكمػااال ماظعلااؽرى

مم.1989ػا/1409ط/دارماظؽؿىماظعؾؿقيمامبهوتمامدـيم
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ااماظصاقرماظؾدؼعقايمبانيماظـظرؼايمواظؿطؾقاؼمد/حػـاكمربؿادمذارفماممممممممممم24

ممم.1966ػا/1385ط/عطؾعيماظردوظيمامغأرمعؽؿؾيماظأؾوبمامدـيم

اميقوءماظادؼـمباـماألثاهمحملؿادم شؾاق مداالممامط/دارماٌعاورفمامممممممممم25

مربك(.مم)دؾلؾيمغقابغماظػؽرماظع1981دـيم

اميقوءماظدؼـمبـماألثهموجفقدهمصكماظـؼدمد/ربؿدم شؾاق مداالممامممم26

ممم.1956ط/غفجيمعصرمامدـيم

مممممممممممممممممااااماظطااارا ماٌؿجاااؿـمألدااارارماظؾالشااايموسؾاااقممحؼاااوهؼماإلسفاااو ممممممم27

مامممممممممممممم مامعراجعايموياؾطموعادضقؼمسؾادماظلاالممذاوػني ظقققاكمباـمغبازةماظعؾاقى

مم.1995ػا/1415مط/دارماظؽؿىماظعؾؿقيمامبهوتمامدـي

اماظعدو مبنيماظؼدعوءمواحملادثني:مدرادايمغؼدؼايمظؾؾوحاٌ،مهاًمممممم28

ماظـأرمبوجملؾيماظعؾؿقيمظؽؾقيماظدرادوتماإلدالعقيمواظعربقيمظؾؾـنيمبوظؼوػرة.

مامغأرمدارماظأرو م29 مامسؾؿماألدؾقب:معؾودهفمو جراءاعفمد/ الحمصجؾ

ممم.1998ػا/1419امدـيم

ؼمربؿادمربقاكماظادؼـمسؾادمايؿقادماممممممماماظعؿدةمالبـمرذقؼمامهؼقامم30

مط/دارماىقؾمامبهوتمامبدونمعورؼخم.
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مامعراجعاايمممممممم31 مامهؼقااؼمسؾااوامسؾاادماظلااوعر مممممممممممااامسقااورماظأااعرمالبااـمرؾورؾااو

ممم.1982ػا/1402غعقؿم ر ورمامط/دارماظؽؿىماظعؾؿقيمامبهوتمامدـيم

مامهؼقااؼممممم32 مممممممممماااماظػؾااؽماظااداهرمسؾااكماٌـااؾماظلااوهرمالبااـمنبااكمايدؼااد

مامط/غفجايمعصارم)رؾعايمعؾقؼايمبؽؿاوبماٌـاؾممممممممم نغبدمايقصكموبدوىمرؾوغاي

ماظلوهرمالبـماألثهماماظؼلؿماظرابع(.

مممممممممماااماظػـااقنماظؾدؼعقاايمصااكمداهاارةماظؾقااٌماظؾالشااكمن.د/صااق ىماظلااقدممم33

مم.1988ػا/1408سؾدمربفمامط/عطؾعيمايلنيماإلدالعقيمامدـيم

ممممممممممممممممممداااؾقبقوتماظؾلاااوغقي:مهصاااو مجدؼااادةممماااامصاااكماظؾالشااايماظعربقااايمواألممم34

مم.2003د/دعدمعصؾقحمامط/ذبؾسماظـأرماظعؾؿكمامجوععيماظؽقؼًمامدـيم

مم.1988امصكماظـؼدماألدبكمد/ذقضكميقػمامط/دارماٌعورفمامدـيم35

مامعاااالظقػمممممممااااام36 ممممممممممممممممماٌـااااؾماظلااااوهرمصااااكمندبماظؽوعااااىمالبااااـماألثااااه"

م.مم1996قؽيماٌصرؼيماظعوعيمظؾؽؿوبمامدـيمد/بدوىمرؾوغيمامط/اهل

مامهؼقااؼممممممم37 مممممممممماااماٌـااؾماظلااوهرمصااكمندبماظؽوعااىمواظأااوسرمالبااـماألثااه

منغبدمايقصكموبدوىمرؾوغيمامط/غفجيمعصرمامبدونمعورؼخم.
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مممممممممممماااماجملؿقساايماظقاصقاايمبعؾؿااكماظعااروضمواظؼوصقاايمن.د/سؾاادماظلااالممممممم38

ممم.1985ػا/1405امدـيمنبقماظـفومدرحونمامط/اٌمظػم

مممممممممممممممممممااااااماٌاااااذاػىماظـؼدؼااااايمبااااانيماظـظرؼااااايمواظؿطؾقاااااؼمألداااااؿوكغوممممم39

ممم.1973ػا/1392د/ربؿدماظلعدىمصرػقدم)رغبفماهلل(مامط/اٌمظػمامدـيم

عرهةماىـونموسربةماظقؼظونمصكمععرصيمعومؼعؿربمعـمحقادثماظزعونمام40

مم.1977ػا/1390دـيمظؾقوصعكمامغأرمعمدليماألسؾؿكمامبهوتمام

ماممممممم41 ممممممممممممممممممماااماٌراؼااوماٌؼعاارةمد/سؾاادماظعزؼاازمغبااقدةم)دؾلااؾيمسااوملماٌعرصااي

م(م.272ممامسددمرضؿم2001ػا/1422سددمعبودىماألوظبم

ماممممممممممممممممممم42 مامباااااهوت مامط/دارم اااااودر مممممممممممممممممممممممممممممماااااامععفاااااؿماظؾؾااااادانمظقاااااوضقت

مم.1977ػا/1397دـيم

مامممممااامعااـمرواهااعماظؼاا43 مامط/دارماظػااورابك رهنمد/ربؿاادمدااعقدماظؾااقرك

ممم.1970دعأؼمامدـيم

اماٌـفٍماألدؾقبكمصكماظـؼدماألدباكمصاكمعصارم:ماظؿطاقر،ماظـظرؼاي،مممممم44

مامممممممممممممممممممم مامغأاارماهلقؽاايماظعوعاايمظؼصااقرماظـؼوصااي مامٌدضباايمجااوبرماظلااوؼح مممممممممممممممممممماظؿطؾقااؼ

ممم.2003دـيم
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مممممممم45 ماممممماااامعطوظعاااوتمصاااكماظؽؿاااىموايقاااوةمظؾعؼاااود ممممممممممممممممممممامط/دارماٌعاااورف

مم.1987دـيم

مامهؼقاااؼممممم46 ممممممممممممممااااماٌقا غااايمبااانيمذاااعرمنباااكممتاااوممواظاااؾقاىمظ عااادى

مم.1992اظلقدمنغبدم ؼرمامط/دارماٌعورفمامدـيم

امغصاقصمغؼدؼايمألساالمماظـؼاودماظعاربمألداؿوكغومد/ربؿادماظلاعدىممممممممم47

مم.1975ػا/1395ؿدؼيمامدـيمصرػقدم)رغبفماهلل(مامط/دارماظطؾوسيماحمل

مامممممممممممممم48 مممممممممممممممممممممممااااامغظرؼاااايماظؾـوهقاااايمصااااكماظـؼاااادماألدبااااكمد/ ااااالحمصجااااؾ

ممم.2003ط/اهلقؽيماٌصرؼيماظعوعيمظؾؽؿوبمامدـيم

امغظرؼيماظؾغيمصكماظـؼدماألدبكمد/سؾادمايؽاقؿمراياكمامغأارمعؽؿؾايممممممم49

مم.1980اًونكمامدـيم

ايلاـمسؾاكمباـمسقلاكماظرعاوغكمممممماماظـؽًمصكم سفو ماظؼارهنمألباكممم50

ماممممممم )يؿـمثالثمردوهؾمصكم سفو ماظؼارهنمظؾرعاوغك،مواًطاوبك،موسؾادماظؼاوػر(

مامممممممممممم مامط/دارماٌعاورف مهؼقاؼمربؿادمخؾاػماهللمنغبادموربؿادم شؾاق مداالم

مم.1991دـيم
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مامهؼقااؼمممممم51 اااماظقدااوريمباانيماٌؿـؾااكموخصااقعفمظؾؼويااكماىرجااوغك

ؽؿؾايماظعصارؼيمامممماٌووىمامغأارمممربؿدمنبقماظػجاؾم باراػقؿموسؾاكمربؿادماظؾفاممممم

مم.1966ػا/1386بهوتمامدـيم

اموصقوتماألسقونمالبـمخؾؽونمامهؼقؼم حلونمسؾوامامط/دارم ودرممم52

ممم.1977ػا/1397امبهوتمامدـيم

م

م

 

م

م

م
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م

م

م

مصفراماٌقيقسوتم

ماظصػقيماٌقيااااااااااااقا

ممعؼدعيم

مممتفقدم

ممناماظؿعرؼػمبوبـماألثهم.

ممـؾماظلوهرموضقؿؿفماظعؾؿقيم.بماماٌ

ماظػصؾماألو :م

مغظرةمابـماألثهم ظبماظؾػظيماٌػردة.

م

مماظؾػظيماٌػردةمسـدمابـماألثهمماٌؾقٌماألو :مضقؿي

عكمظؾػظاايماٌػااردةماٌؾقااٌماظـااوغك:ماٌلااؿقىماظصااقم

مسـدمابـماألثه

م

مظبمظؾػظاايماٌػااردةماٌؾقااٌماظـوظااٌ:ماٌلااؿقىماظاادالم
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مسـدمابـماألثه

ماظػصؾماظـوغك:م

مغظرةمابـماألثهم ظبماىؿؾيمواظلقو .

م

مماٌؾقٌماألو :مغظرعفم ظبماىؿؾي.

مماٌؾقٌماظـوغك:مغظرعفم ظبماظلقو .

األثااهمصااكمبعااضماظؼجااوؼوممممابااـماظػصااؾماظـوظااٌ:مرنىمم

ماظـؼدؼيماألخرى.

م

مماظذو ماألدبكموندواتماظـوضدم.

مماظطؾعمواظصـعي.

ممرنؼفمصكماظؾدؼعم.

ممدؽماظـصكم.اظؿؿو

مماظلرضوتماألدبقي.

مماظؼدؼؿمواحملدثم.

مماظعدو مواالسبرافم.

ممخومتيم.
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مماٌصودرمواٌراجعم.

ممصفراماٌقيقسوتم.

مم


