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 هـ(364التناّص في رسائل ابن زيدون )

 الدكتور عبدالحليم حسين الهروط
 جامعة الحسين بن طالل
 قسم اللغة العربية وآدابها

 الملّخص

كك ّي   ككلّأكك  ّشكك ّ  لّالتنكك ظّهكك أدبّة فيككسّئككاّد كك ولّافككيّتيكك خيرّالتككاّتلكك هّ يككدّ  
اله أدبّئاّاألن لسّئاّعصخدأ ّال  تلفسرّت تحق ّال دا سّخالخقخفّعليه رّئق ّتن  بّ
ّف دا ككسّ  ككتقلسّشاّ كك ّبكك فّ ككيّششكك دا ّعكك فدبّئككاّ الفكك ح خيّعككيّ دا ككته رّخلكك ّتحككه م 

تي خيرّخ يّأن ّبك ف ّأك  ّال دا كسرّا كتب فّال دا   ّالتاّةبدي ّعلىّة بّافيّ
أكك اّالتنكك ظّفب يككلّةشكك  ل رّخفيكك يّقكك دبّافككيّتيكك خيّعلككىّال ككت ّفككييّالككنظّال  وككبرّ
خالنظّالح ضدرّئاّفنيسّنصي سّخاح برّتتح ّئيه ّال دبلي  ّاأل فيسّخال ينيسّخالف ديسّ

ّ ه ن ه .ّّخاللل يس؛ّأل افّغ يسّخاح برّعلىّا ت فّأ  ّال دبلي  رّختف يي
خلتحقيككقّأكك  ّال  يككسرّئقكك ّق  كك  ّأكك  ّال دا ككسّق كك ييرّةخله كك  ّةشكك  لّالتنكك ظّ
)األ فككاّخال لدئككاّخالكك ينانرّخ  نيه كك  ّتليكك  ّالتنكك ظّ)ااقتفكك سّال ف شككدّخالصككدي رّ
اإلش دبّخالتل ي رّخاأل لخبنرّخ  ّيدائكقّ لكمّ كيّش كه  ّالتنك ظّئكاّفنك فّالكنظرّ كيّ

ّلفنا.حيثّال ض خيّخالتش يلّا
خليسّ يّغدضّالف حكثّئكاّأك  ّال دا كسّالنصكي سّالخقكخفّعلكىّ فهكخ ّالتنك ظّ
فخصف ّ صطلحً ّنق يً رّةخّال خضّئاّنشأت ّختقص اّال دا   ّالتاّت حخد ّحخل رّ
ّ خاآلدافّالتاّقيل ّئي رّفي ّةنك ّ كيّال فيك ّئهك ّأك اّال صكطل رّعلكىّةنك ّتف عكلّالكنظ 

 ّةخّ ل صكككدبّلككك رّعلكككىّخبككك ّااوكككت فّةخّاأل فكككاّ كككلّنصكككخظّفلينهككك ؛ّ ككك فقسّعليككك
اا كككت فرّختضككك ينه ّئكككاّالكككنظّعكككيّطديكككقّتليككك  ّ تلككك  برّئيلكككتح ّالكككنظّال  وكككبّ
لّال الكسّال كي قيسّئكاّالكنظّال كأ خ ّشلكىّ الكسّ كي قيسّب يك برّ ف لنظّالب ي رّختتحكخ 

ّعلىّالدغ ّ يّاحتف هه ّف  نخيّ الته ّاألخلىّئاّ ي قه ّال  وب.ّ
 تمهيـد
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رّع  كككككس هّةفكككككخّالخليككككك ّةح ككككك ّفكككككيّتيككككك خيّعل كككككً ّ كككككيّةعككككك  ّاأل بّاللدفكككككاُّيلككككك
رّةحك  ّ كيّة فك فّاألنك لسّرّخق ّن لّ يّال يخعّ  ّل ّينكلخاألن ل اّخال  دفاّ  صس
تن خلكك ّبخانككبّ ككيّّّ-لككيسّ ككيّفينهكك ّأكك  ّال دا ككسّّ-خقكك ّحهككاّف دا كك  ّ تلكك  ب

ّ.قّفلي بّ يّاانتش د  ت ّشلىّتئ رّخن لّشهدبّخا لسّةشف اع  ّل سّخة ف ًّ

رّخا كككتخقفه ّن1)خال  كككدبّخقككك ّة نكككىّعليككك ّ  د كككخّاأل بّاللدفكككاّئكككاّاألنككك لس
لككيسّللفحككدّ ككدًا؛ّشلككىّة بّ"خ ككلّالفيكك يّنه ككً ّخنّ ن2)خقكك ّقكك لّعنكك ّافككيّف كك  رّة فكك 

خشكلدّلكيسّلل كحدّفي نك ّخاّللنبكخ ّالتأكدّاقتدانك رّخحهك ّرّت ئ ق رّخاّللفك دّتأل قك 
 ّن3) ككيّالن ككدّغديككبّال فكك نارّشككلداّاأللفكك هّخال ل نكككا"رّخقكك لّعنكك ّافككيّ  قكك ي

رّئبكك فّ ككيّت   كك ّلكك اّفهككدّفنه  كك رّخههككدّ  لفكك دّليلككس"تعككي ّالفتنككسّالقدطفيككس...ّا
ش ّانفككد ّف صخصككيسّ ل كك د ّالفنككاّّ.ّخأككخّ كك ّي يككت ّ ككيّة فكك فّعصككد ؛القككخلّف ككحد"

رّختنكك خلّال لكك ناّالتككاّ ككسّالشككلديسلنصخصكك ّالن ديككسرّخاقتدفكك ّل تكك ّالن ديككسّ ككيّالل
ّ ّف لشلدّ خيّالن دّئاّد  ول .ا تصّ 

ىّخل كسّخصكخدبّ ّ فنكالد  ولّاأل فيسّئاّاأل بّاللدفاختل هّد  ول ّئاّطليلسّ
يق عكككً رّخقككك ّةعبكككبّفهككك ّال فككك عخيرّ رّخئُكككتيّفهككك ّال تلقكككخيرّخن لككك ّخ  د كككخّاأل بخا 

ّشعبككك فه ّتنككك امرّئقككك ّ"ة د ككك ّالحفكككلرّخا كككتخقف ّة ككك ّال نطكككقّ البكككتلرّ ككك ّي كككد 
                                                 

 نرّالك  يدبّئكاّ ح  كيّةأكلّالبتيكدبر1141ّأكك 245ّانهد ّافكيّف ك  ّالشكنتدينارّةفكخّالح كيّعلكاّ)ّ.1
 .ّافككيّ  قكك يرّالفككت ّعفي اللكك 1891ّتككخنسرّّ–تحقيككق ّشح كك يّعفكك سرّالكك ادّاللدفيككسّلل تكك برّليفيكك ّ

 نّق وكك ّاللقيكك يّخ ح  ككيّاألعيكك يرّتحقيككق ّح ككييّ ديككخ،رّ ادّال نكك دبرّالتدقكك ف 1112ّك ّأكك258)
 نرّال طككدبّ ككيّةشككل دّةأككلّال  ككدبرّتحقيككق 1512ّأككك 311ّ .ّافككيّ حيككسّال لفككاّ)1898األد يرّ

 ن1593ّأككك 392ّ.ّافكيّ ككلي رّعلكاّفككيّ خ كىّ)139-131 رّظ1823شفكداأي ّاألفيك دارّالقكك أدبرّ
ّال  ككدبرّتحقيككق ّشككخقاّضككيفرّ ادّال لكك دفرّالقكك أدب.ّال قككدارّةح كك ّفككيّ ح كك ّال  ككدبّئككاّحكك 

  ّ.1839 نّّنف ّالطيبرّتحقيق ّشح  يّعف سرّ ادّص  درّفيدخ ر1311ّأك 1441ّ)

 .113رّظ1رّ 1افيّف   رّال  يدبرّقّ.5
 .548رّظ1افيّ  ق يرّق و ّاللقي يرّ ّ.1
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قكك   فّرّخ ككيّ هكك أدّاأت كك  ّالن1)رّخي ككت فّاأللفكك بّخي ككتطيدأ "اآل ابّخيصككخ دأ 
ّتن ُخله ّف لشدحّخالتحليلّخال ل دضس.ّرّفه 

فقكككاّ كككيّن كككدّافكككيّتيككك خيّ ب خعكككسّ كككيّالد ككك ولّالتكككاّنبككك ّ كككيّالضكككي عرّ
ّ الد  ولّأاّرّخأ   ّةص بّالتداثّاللدفاّئاّاألن لسخعخا اّالت يرّ  لّ 

فكيّ؛ّ  كتلطفً ّةفك ّالحكت ّ خضكلّاعتق لك ّالتكاّ تفهك ّئكاّن5)الد  لسّالب يسّ-1
بهخدّقك ّرّخ  يّافيّ قخطّال  ئسّاأل خيسّئاّاألن لسح   ّقدطفسّعن ّّن1)بهخد

رّئل كك ّطكك لّفلككضّال  كك وسرّنتيبككسّات كك ّافككيّتيكك خيّختيككدًارّ كك  ّت ي ككدّعليكك ّخ ككبن 
خأكككخّتحككك ّتكككأ يدّرّ تكككبّأككك  ّالد ككك لسّ–   ككك  وسّيكككخ –األ كككدّعلكككىّافكككيّتيككك خيّ

رّخ كقخطّال نتلكسّعنك ّىّشك  بّاللقخفكسالل طفسرّة فً ّعلّاانفل ا ّالنف يسّخ"الته ب
خقك ّبك ف ّ ل نيهك ّ ت  كقسّ كلّ ك ّرّرّخأاّ يّةشهدّد ك ول ن4)خعن ّالن س"رّاأل يد

ة كلخبّّحيثّةع  ّصخغه ّ يّب يك ّئكارّطدح ّئاّ ط ف ّالشلداّال اّ ي ل ّفه 
ت كك  ّال تككخيّئككاّشككدحّ"ّشككدحّأكك  ّالد كك لسّافككيّةيفككمّالصككف اّتحكك ّعنككخاي.ّ  كك يد

أككنّئكا249ّّ ّ ح ك ّفكيّنصكدّالقي كداناّ)خن جّعلىّ نخالهرّن2)د  لسّافيّتي خي"

                                                 

 .118رّظ1رّ 1افيّف   رّال  يدبرّقّ.1

ر1ّل بلسّاألد نيسّئاّالل كسّاللدفيكسّخت افهك رّال بلك حققه ّال  تخدّعف الحلي ّالهدخطّخال  تخدّ ح خ ّعف الدحي رّاّ.5
  .5441ر1ّالل  

أككّفلك ّانتهك فّال  ئكسّاأل خيكسّئكاّاألنك لسرّخ   كه ّ يكد455ّأخّةفخّالحت ّفكيّبهكخدرّتكخل ىّح ك ّقدطفكسّ كنسّّ.1
.ّالفككت ّفككيّ  قكك يرّعفي اللكك 112ّرّظ1ر 1تكك  ّافككيّف كك  رّالكك  يدبرّقأككك.ّانهككدّتدب 412 ي  ككسرّتككخئاّ ككنسّ

 نرّ ط ك ّاألنفكسرّ دا كسّختحقيكق ّ ح ك ّعلكاّالشكخاف سرّ ادّع ك دّخ    كسّالد ك لسر1112ّأكك 258القي اّ)
.ّال قكدار23ّرّظ1.ّافكيّ كلي ّال  دفكارّال  كدبرّ 148.ّافكيّ حيكسرّال طكدبرّظ194ع  يرّاألد يرّظ

 .145ظر1ّنف ّالطيبرّ 

 .124 رّظ1894ّ-1891 ح  ّدضخايّال ايسرّاأل بّاللدفاّئاّاألن لسّخال  دبرّب  لسّ  شقرّّ.4

 نرّت   ّال تكخيّئكاّشكدحّد ك لسّافكيّتيك خيرّتحقيكق ّ ح ك ّةفكخّالفضكل1135ّأك 134الصف ارّ ليلّفيّةيفمّ)ّ.2
 فيدخ رّ) . ن.ّ–شفداأي رّال  تفسّاللصديسرّصي اّ
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ك  "ت خقل ك أ ّ حيكاّرّصك  كيّحيكثّالشك لّاّ كيّحيكثّال ق ّن1)أليفّ"ه  سّةفكاّت  
ّ.ن5)رّخص حّال ييّالصف اال ييّفيّه أد

خ ككلّةيّأكك  ّالد كك لسّتلكك لجّقضككيسّ  صككسّفصكك حفه رّئةنهكك ّتلكك لجّقضككيسّع  ككسّ
ّال  ق فّال اّئدض ّعلي ّال هدخفّال ي  يسّتن امّةيّيقفلّئاّال بيرّختب   ّت س 

ككيّاّيقكك دخيّقي ككسّشف اعكك رّخئككاّ خابهككسّال ككلطسّالح   ككسّ ةت ككسّالُ فكك عّئككاّ خابهككسّ  
أككككنّالتكككا455ّ-188خع قتككك ّفهككك رّخأكككاّع قكككسّتل  كككه ّهكككدخفّالفتنكككسّاألن ل كككيسّ)

ليك ّة  كدّال داتكبُّةشلل ّن دأ ّنه يسّالقديّالدافلّالهبدارّئ  ن ّالختادبّخال ن صكبّالل
 كككفيً ّللككك  خلّئكككاّال كككبيرّخدف ككك ّةئضككك ّشلكككىّالقتكككلرّخقل ككك ّنبككك ّ كككبييّفنف ككك ّ كككيّ

ّ.ّن1) بن 
الد  لسّالهتليسّالتاّ تفه ّقفلّ بن ّعلىّل  يّحهيتك ّخا بّشلكىّ صك  ّّ-5ّّ

   دًاّ ن رّخُ شه دًاّف رّفل ّةيّةخئ ّاأل يدّلخا بّا دةبّت ت يله رّن4)الل خ ّافيّعف خس
ّشكهدبّعككيّ ختدغفهك ّئيكك رّخأكاّئككاّع يك ّالد كك ولّال  لك ا ّئككاّاأل بّاللدفكارّخاّتقككله

.ّخقكك ّن2) خضككخعّال كك ديسّالته  ي ككس"ّالد كك لسّالب  يككسرّختلكك هّ"ةشككهدّد كك لسّةن ل ككيسّئككا
ّ شدحه ّافيّنف تسّال صداّتح ّعنخايّ" دحّالليخيّئاّشدحّد  لسّافيّتي خي".

                                                 

حققّأ  ّالد  لس ّال  تخدّح يّعف اله  ارّخال  تخدّ ح خ ّعف الدحي ّص ل رّ بلسّ ب لّالل سّاللدفيسّّ.1
 .91ّ-48ّ رّظ5441أك ّةيلخل1454ّرّدبب1ّالفل طينارّفي ّال ق سرّالل  ّ

 ر1821ّانهككد ّافككيّتيكك خيرّ يككخايّافككيّتيكك خيّخد كك ول رّتحقيككق ّعلككاّعفكك اللهي رّ  تفككسّنهضككسّ صككدرّّ.5
  ق  سّالتحقيق.

.ّانهككدّعلككىّ ككفيل111ّ رّظ1814ال نبكك رّصكك حّالكك ييرّفككييّال لفكك فّخال للكك فرّ ادّال تكك بّالب يكك رّّ.1
 ييّفيّال طيب...الخ.ّال   ل ّبلفدّفيّع   يّال صحفارّعف ال لمّالبتيدارّ ح  ّفيّع   درّل  يّال 

أخّةفخّع  دّةح  ّفيّعف خسرّخلاّالختادبّفقدطفسّألفاّالحت ّفكيّبهكخدرّخ ك يّصك يقً ّافكيّتيك خيّقفكلّّ.4
أك.ّانهد ّافيّ كلي ّال  دفكارّعلكاّفكي415ّنسّأ  ّال صخ سرّخ  يّي عاّحفهّالشلدّخقدض رّتخئاّ 

 نّدايكك  ّال فككدتييّخغ يكك  ّال  يككتييرّتحقيككق ّعفكك ال تل لّالق ضككارّلبنككسّشحيكك ف1159ّأكككّ 392ّ خ ككىّ)
رّظ1ّرّ 549ر541ّرّظ4.ّّال قككككدارّنفكككك ّالطيككككبرّ 19 رّظ1811التككككداثّاإل كككك  ارّالقكككك أدبرّ

 فلضّالقض ب.ّّرّخق ّةخد ّل ّال قداّفيتييّشلدّئاّأب ف538ر144ّ

د ك ولّئكاّاألنك لسّئكاّالقكديّال ك  سّالهبكدارّ ادّالفشكيدّللنشكدّخالتختيكلرّع ك يرّالقي ارّئ يترّة بّالّ.2
 .514 رّظ1898ر1ّاألد يرّط
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تفكيضّفكدخحّالكته ه ّّخرّخ لّةنه ّأب فّافيّعف خسّال اّش  لّ حخدّالد  لس
ئةنهككك ّتقككك   ّصكككخدبّة كككدرّ كككيّصكككخدّالصكككداعّال ي  كككاّخال قككك ئاّالككك اودّرّخال ككك ديس

ش ّشيّأ  ّالدخحّالته  يكسّتلك هّشئكداتًاّلك لمّالصكداعّفكييّال   كسّ؛ّتن امّئاّاألن لس
أخّال اّخب  ّالف  أسّخال  ديسّأك  ّالخبهكسّّ-ال  لبّ- ليً ّعلىّةن ّرّّخخال  قفيي
رّئقكك ّههككدّ ككيّا  عككىّاأل برّخال ف دقككسّئفيهكك ّششكك دبّشلككىّ كك ّيفلككثّاأل ككىرّاأل فيككس

خأكاّة كخدّلك ّت كيّلت كخيّلكخاّشئكداتا ّتلكمّرّخ يّا  عىّال ي  كسرّخ يّا  عىّاللل 
ّ.ّن1)فتنسال

ّفقدطفككسّفلكك ّئككداد ّ ككيّال ككبيد كك لسّةد ككله ّخأككخّّ-1 شلككىّصكك يق ّّرن5)  تككفب
خقك ّ ي ككلّرّ؛ّلللفكخّعنك ئيهك ّالتخ  كطّفينك ّخفكييّافكيّبهكخدط لفكً ّةفكاّف كدّفكيّ  كل ّ

  ل ك ّئلكلّئكاّرّةع  ّئيه ّصكي غسّال لك ناّالتكاّ  دأك ّن كداًّرّد  لت ّفقصي بّشلديس
ّ.سّالب  يسالد  ل
قفككلّرّئككاّششككفيليسّن1)د كك لسّةد ككله ّ ككيّقدطفككسّشلككىّةفككاّعكك  دّفككيّ  ككل سّ-4

لّافيّتي خيّشليه  تحخ 
رّ ضكطداًّّرّخ ك يّافكيّ  كل سّقك ّغك  دّقدطفكسّشلكىّششكفيليسن4)

ل بيوكك ّشلككىّششككفيليسّخغ يككسّافككيّتيكك خيّ نهكك ّالت هيكك ّرّخاتصككلّف ل لتضكك ّفككيّعف كك  
ّ.فخ  طسّص حف 

                                                 

ّال ل ك يرّخشك فّالفتيك يرّّ.1 يح يّفن ّةيّنشيدّشلىّ  ّخد ّئاّالتخافلّخالتخافلّافيّشهي ّئاّقخل  ّ"ئقك ّشكب 
إل كك دبرّخانتهككىّشلككىّالككختادب"ّخأككخّحككخادّة اد ّافككيّشككهي ّفككييّف ككلّختن  ككد ّال كك يرّخ ككيّش خانككمّ ككيّفلكك ّا

لّال ي  اّخاابت  عاّئاّتلمّالفتدبّ.ّ  خح  درّخئاّ لمّ يّالد تيسّ  ّاّي فىرّخئيه ّشش دبّشلىّالتحخ 

 .122ّر1رّ 1قافيّف   ّالشنتدينارّال  يدبرّّ.5

فكيّعف اللك ّفكيّ  كل سّالقدطفكارّ ك يّعل كً ّ كيّةعك  ّعصكد رّب كلّفكييّئنكاّالشكلدّأخّةفخّع  دّ ح ك ّّ.1
خالن درّدحلّشلىّششفيليسّ ضطدًاّفل ّانته فّال  ئسّاأل خيسّئاّاألن لسرّخاتصلّف ل لتض ّفيّعف   ّح   ّ

أكك.411ّفلك ّّششفيليسرّخةلفّل ّ ت فكً ّ ك    ّح يقكسّاادتيك حّئكاّصكفسّحقيقكسّالكداحرّتكخئاّةفكخّعك  دّغديقك ًّ
.ّافكيّ كلي 142ّرّظ1رّ 5.ّافكيّف ك  ّالك  يدبرّق544انهدّتدب تك  ّافكيّ  قك يرّ ط ك ّاألنفكسرّظ

 .83رّظ1ال  دفارّال  دبرّ 

 .442-441رّظ1رّ 1افيّف   ّالشنتدينارّال  يدبرّقّ.4
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رّاألخلككككىّفلكككك ّأدخفكككك ّ ككككيّن1)عف كككك  د كككك لت يّةد ككككله  ّشلككككىّال لتضكككك ّفككككيّّ-2
؛ّ  هككك ًاّللنكككتخحّشلككككىّل كككك فقستكككاّةد كككله ّشلككككىّافكككيّ  كككل سّاش كككدّالد كككك لسّالرّال كككبي
؛ّئتقفلكككك ّال لتضكككك ّفكككك لقفخلّ.ّخقكككك ّة  ككككد ّأكككك  ّااتصكككك ا خاللبككككخفّشليكككك رّششككككفيليس
ّ.ّ  ّخا ّالختادبرّخاإل دا 

ّ.ششفيليسّخالد  لسّال  نيسّعن   ّع  ّافيّتي خيّ يّقدطفسّشلىّّّ

د ككككك لسّشلكككككىّال هف كككككدّفكككككيّ كككككيفّال خلكككككسّةفكككككاّف كككككدّفكككككيّاألئطكككككسّحككككك   ّّ-3
خقك ّضك  نه ّقصكي بّشكلديسّ كيّرّرّيتشف لّفه ّألح ّةصك ق و ّ كيّاأل فك فن5)كخسفطلي

ّنه  .

خت دّ  ّفقاّ يّد  ولّافيّتي خيّد  لسّة فيكسّخصكفّئيهك ّليلكسّقضك أ ّّ-1
ّ.ن1)انفد ّافيّف   ّف  دأ ّئاّال  يدبرّا لّخا بّفن ّال  ت ف

 :ابن زيدونفي رسائل  التناّص 

رّخت   لّفلضّ هك أد رّخة  دّ ن رّاعت  ّافيّتي خيّعلىّالتن ظّئاّد  ول 
ابت لكك ّئيكك ّب يككلّرّل ّد كك ول ّ يكك انً ّدحفكك ًّئقكك ّشكك ّ رّالتككاّدةرّئيهكك ّ ككداًفّل ل نيكك 

حيثّيكدرّالك ادسّأي نكسّأك اّالتكداثّعلكىّأك  ّرّبن سّاأل فيسّخال ينيسّةخّ    األ
ش ّ  يّن يجّخحك  ّئكاّاات ك فّعلكىّّرفش لّاّيحت  ّ ل ّشلىّ فيدّعن فالد  ولّ

                                                 

 .449-442رّظ1رّ 1رّقافيّف   ّالشنتدينارّال  يدبّ.1
خدثّال هفككككدّفككككيّاألئطككككسّخايككككسّفطليككككخسّعككككيّةفيكككك رّ كككك يّئ ضككككً ّع ل ككككً رّخشككككب عً ّئ د ككككً رّتككككخئاّّ.5

 نرّالحلكسّال كيدافرّتحقيكق ّح كيي1534ّأكك 329ّأك.ّانهكدّتدب تك  ّافكيّاألفك دّالقضك عاّ)434 نس
.ّل ك يّالك ييّفكي83ّظّر5 رّ 1831ر1ّخالنشكدرّالقك أدبرّطّ  نسرّ طفلسّلبنسّالتأليفّخالتدب كس

.ّخالد كك لسّئككاّالكك  يدبر191ّ رّظ1823ر5ّ طيككبرّةع كك لّاألعكك  رّتحقيككق ّليفككاّفدخئن كك لرّطال
 .445-181رّظ1رّ 1ق

 .411-414رّظ1رّ 1افيّف   رّال  يدبرّقّ.1
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ختف عككلّ لكك ّفككخعاّرّخااأت كك  ّفتخهيفكك ّفب يككلّةشكك  ل رّئككاّفنكك فّد كك ول ّن1)التككداث
خي كككتدئ ّرّئ ككك يّينتبكككلّاأل بّاللدفكككا ّ نهخ ككك ّخ ن كككخد رّخا  دامّ ليقكككييّف لتقككك يد

خي تحضككككدّ ل دئكككك ّاللل يككككسّخالل خيككككس؛ّلدئكككك ّد كككك ول ّف كككك ّيتككككي ّلهكككك ّرّالقككككدتيّال ككككدي 
ش ّشيّالككنظّ"ي  ككيّةيّي ككخيّعفكك دبّعككيّلخحككسّئ يف كك ويسّ؛ّخفلككخاّال قصكك رّالنبكك ح

تل نسّعلكككىّتأ يككك ّال لنكككىّخاإلشككك دا ّخالتل يحككك  ّ"قصككك ًاّل  كككّن5) ليوكككسّااقتف  ككك  "
ّفخصفه ّخاح بّ يّعخا لّالتأ يدّئاّالنظ.ّّن1)ال قصخ "

رّىّه أدبّالتنك ظّعنك  ّ كيّ ك لّالحضكخدّال    كفّللنصكخظّال  وفكسختتبلّ 
ش دبّخة لخف ًّرّف  ّب   ّف ّقديحت  ئكاّصكخدبّرّخة لفت ّ ا دت ؛ّصداحًسّختض ينً ّخا 

ّال  كتخيرّف خّئيهك ّخا كلّااطك عي ّاأل كلخبرّغتيكدّال لدئكسرّبك  ّالللك رّ كد  ، قكخا 
علكىّة كك سّخهيفكاّيب  كك ّالتف عكلّال كك قّرّئقك ّ كت ّ ككيّ دبليك  ّ ق ئيككسّ تنخ عكس

ّ.ّفينه ّخفييّد  ول 
فلّ يّةبلّدئكلّ  كتخرّرّخل ّت يّا تل نت ّف لتداثّّقصخدًاّئاّ ل ت ّاأل فيس

ختخ يككك ّال لنكككىّختد كككي  ّئكككاّرّت  يكككفّالب نكككبّالب ككك لاّللكككنظّخرّاإلب فكككسّلل تلقكككا
؛ّئقكك ّا ككتل ل ّن ككقً ّفن ويككً ّيّتخصككيلّال ق صكك ّ خيّلككفسّةخّغ ككخضخضكك  رّالككنفس

ّفك ّ كيّ شك عدّّخةح  كيسرّئاّد  ول  بنفكً ّشلكىّرّخة لخفً ّتلفيديً ّ خحيً ّع   ّيحس 

                                                 

انهكككدّعكككيّتخهيكككفّالتكككداثّعنككك ّاأل فككك فّئكككاّال طككك بّاأل فكككارّخا  كككه   ّئكككاّتشككك يلّالكككنظّالب يككك  ّّ.1
.ّح ئهرّصفدار12ّ-11 رّظ1882 ّنهديً ّختطفيقيً رّ  تفسّال ت نارّشدف رّالتعفارّةح  رّالتن ظ

ش دا ّالل لّاأل فارّئاّةئقّال ط بّاأل فا ّ دا سّنهديسّخقدافا ّتطفيقيسرّ ادّشدقي  ّ ّخا  التن ظ 
 .33ّ–41ّ رّظ1883ر1ّللنشدّخالتختيلرّالق أدبرّط

.ّ ح  ّ فت حرّتحليلّال ط بّالشكلدارّا كتداتيبيسّالتنك ظرّ ادّالتنكخيدّللطف عكسّخالنشكدرّفيكدخ رّ ّ.5
 .151 رّظ1892

ح ك ّ نرّال  لّال ك ودّئكاّة بّال  تكبّخالشك عدرّتحقيكق ّة1518أك 311ّافيّاأل يدرّضي فّال ييّ)ّّ.1
 .541رّظ1  ر1811ّر5ّالحخئارّخف خاّطف نسرّ طفلسّنهضسّ صدرّالق أدبرّط
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خلّال تنكك غ ّلب يككلّئ ل ككلّأككخّالشكك ا ّالفنيككسّاأل ككدرّال شكك  لسّلهكك ّ"بنككبّ ككلّاأل ّخ
ّ.ن1)ةبتافّالل لّاأل فا"

ختب  ك ّئيهك ّرّخق ّ نح ّأك  ّال تن صك  ّد ك ولّافكيّتيك خيّتئ قكً ّشف اعيكسّ كد ب
رّفكييّاألبنك سّاأل فيكسّتف عليك ًّّف ك ّي فك ّ فك ةّالحكخادرّ  ّي ك  ىّفتك ا لّالنصكخظ

ش ّ؛ّخ ف يتك ّفهك رّ يّ  لّد يكسّشف اعيكسّّتل كاّان ك قّالبكنسّاأل فكاّعلكىّنف ك 
لّ ككيّالبككنسّتلككمّال لي ديككسّالتككاّتبلككرّةل ككىّأكك اّالتنكك ظّ لي ديككسّالككنظّاأل فككا

ّينفت ّعلىّنصخظّة دراأل فاّبن ً ّنقيً ّ" ّنظٍّ خت نح ّرّي  به ّئاّفنيت رّئ له
ّ.ن2)  تلطً ّخ تبت فًا"ّ ههداًّ

   ّةيّف دبّالنظّخغ يت ّاللتييّتنب بّشليه  ّاألئ  دّأ  ّاللت يّش لت ّ ائلً ّ
رّخ ككيّ ككي ق ّالتكك دي ارّلطفيلككسّالككنظّالكك اّيككدا ّانتتاعكك ّ ككيّ خضككل ّقخيككً ّخدوي كك ًّ

ّة فككككاّب يككك  ئ ل  يككككسّ ككككيّد كككك ول ّأكككاّال  كككك خلسّعككككيّحضككككخدّرّخا  دابككك ّئككككاّنككككظٍّ
  ك ّ كيتفييّرّخ ك ّي  كيّةيّت  يك ّئكاّالكنظّإلنب حك رّ تن ص ت ّخطفيلسّ  لخاته 

ّ.شيّش فّالل ئي  ّفل ّ

 : األدبي التناّص 

ة ككد ّد كك ول ّف كك ّرّاّعنكك ّافككيّتيكك خيّهكك أدبّئنيككسّخ اليككسشكك  لّالتنكك ظّاأل فكك
خ كك ّي  ككيّةيّتكك  اّرّتتنكك غ ّ ككلّح بتكك ّشليهكك رّا ككت عت ّ ككيّنصككخظّة فيككسّغ وفككس

ئق ّ  يّال دضّ يّد  ول ّح ئتًاّل ّ  يدًاّرّ يّخهيفسّ اليسّةخّئنيسّةخّ ليه  ّ ل ًّ
ّ.ّا ت ع و ّئهخّال اّيح   ّطفيلسّالنظّاأل فاّال  وبّختليسرّل  نخن 

                                                 

 ر1892ّغتخايرّعن  رّالتحليلّالنق اّخالب  لاّلكد برّ ادّتئك قّعدفيكسّللصكح ئسّخالنشكدرّف ك ا رّّ.1
 .32ّظ

ةشهفخيرّعف ال  لمّ"ش خاد ّال كد اطّخقضك ي ّتبنكيسّالنصكخظّال كد ي س"ّ بلكسّالللكخ ّاإلن ك نيسرّ ليكسّّ.5
 .32 رّظ5448ر11ّ 13ّاآل ابرّب  لسّالفحدييرّالل  ّ
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ّةشكككككل دّال تقككككك  ييّ خقككككك ّة  كككككدّئكككككاّن كككككد ّ" كككككيّا كككككتل  لّة  ككككك لّاللكككككدبرّخبكككككل 
لفليكك ّ ككيّ كك  ّاللككدبرّئ كك يّلهكك ّحضككخدّخاضكك ّئككاّد كك ول رّعلككىّخاّن1)خال تككأ ديي"

ّ نهكك ّئككاّالد كك لسّالخاحكك ب ّئككاّ  كك حسّحضككخدّ ككلٍّ ّاللفككدبّئككاّ لككمّف كك ّّ؛تفكك خ ب ش ّشي 
ّت  اّأ  ّال تن ص  ّ يّخهيفسّ اليسّخب  ليسّتن ب ّ لّال ي قّخال دض.

ّ الشعر
لتقكك فّاألبنكك سّخصككخدبّ ككيّصككخدّارّيلكك  ّالشككلدّ صكك دّ ككدافّئككاّالن ككدّالفنككا

خأخّ يّةأ ّالنصخظّالفنيسّالتاّتههدّئيهك ّرّاأل فيسّال تف ينسّئاّطفيلسّتش يله 
عككك  بّشنتكك  ّنككظّب يككك ّرّقكك دبّاأل يككبّعلكككىّالب ككلّفككييّبن كككييّة فيككييّ  تلفككيي خا 

ّ  تقلّف ات ّيب لّفينه  .
ةب  ّافيّتيك خيّئكاّاإلئك  بّ كيّأك اّالبكنسّاأل فكارّشك ً ّخ ضك خنً رّخا كتط عّ

يّيلخ يّنصخص ّالن ديسّف رّئق ّا تل يّف ل   ودّالفنيسّال تخاد كسّئكاّالشكلدّاللدفكارّة
ش ّ  يّينهدّّ؛ب عً ّ نه ّعن صدّفن فّ ا ّقي سّب  ليسّ ت  خقسّ لّ ق ص ّد  ول 

خ كك ّيح  كك ّ ككيّة ككدّئككاّف نهكك دّ خقّئنككارّ ككلّش دامّل ككدّالب كك لّئيكك رّّشلككىّالشككلد
ّرّخش  بّتد يترّخب  لّة اف.؛ّل  ّئي ّ يّت  يفّ لنىالنفخس

فكلّفقك دبّرّ لك ّخل ّيقفّافيّتيك خيّعنك ّنكظّ لكييّةخّشك عدّفلينك ّللتنك ظ ّ
خالتف عكلّ لهك ؛ّللخصكخلّشلكىّال  يكسّرّأ اّالنظّعلىّش دافّالب نبّال الاّللد ك لس

ئ ك ّأك  ّ...خ كيّ لكمّقخلك ّئكاّد ك لت ّالب  يكسّئكاّ   طفكسّافكيّبهكخد ّ".ّال نشخ ب
رّئه ّ  يّأكخامّئكي يّأكخا ّئيكمرّخال يلّ نمّع يّي يلّشليمرّخامالفدافبّ  يّيت

ّ.خدض مّل يّدض  ّلم

ّعلينكككككككككككك ّةيّنفكككككككككككك دقه  ّيكككككككككككك ّ ككككككككككككيّيلككككككككككككته
 

ّشككككككافّفلكككككك   ّعكككككك ُ " ّخبكككككك انن ّ ككككككله
 

                                                 

 نرّ دحّالليخيّئاّشدحّد  لسّافيّتي خيرّتحقيق 1133ّأك 139ّافيّنف تسّال صدارّب  لّال ييّ)ّ.1
 .11 رّظ1889أك 1418ّ ح  ّةفخّالفضلّشفداأي رّال  تفسّاللصديسرّصي ارّفيدخ رّ
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؛ّليحيكككلّ كككلّ كككيفّال خلكككسّالح ككك انان1)ا تحضكككدّتبدفكككسّال تنفكككائككك فيّتيككك خيّ
تلمّالتبدفسّالتاّعف دّ يّ  لهك ّال تنفكاّعكيّ نتلكسّ كيفّال خلكسّرّال   طبّشليه 

 ّفك ّ كيفّال خلكسّ كيّخ ك ّق فلكرّعلكىّالكدغ ّ  ك ّحصكلّفينه ك ّ كيّبفكخبرّ يّنف  
ش ّّيكدرّرّحيثّخب  ّافيّتي خيّأ اّالفي ّف  ّيح ل ّ يّ اا ّشلىّنف  رّص خ 

خغ يتك ّ كيّأك اّالتنك ظّالقك و ّعلكىّرّئاّتبدفت ّ لّافيّبهخدّت دادًاّلتلكمّالتبدفكس
ّ كك ُّن ككبّشليكك ّ حككضّائتككدافّ ككيّالح  كك ييّخالشكك  تييرّالتككفلف خأككخّرّفيكك يّةيّ ككل 

كً ّرّ يّ ففً ّفكييّ كيفّال خلكسّخال تنفكاال فبّ ات ّال اّ  ئقك ّح  كلّأك اّالتنك ظّأ  
ككك ًّ يشكككاّفل قكككسّب ليكككسّختف عليكككسّفكككييّاألنككك ّ)الكككنظّالب يككك نّخاآل كككدّ)الكككنظّرّ  ص 

ّ ككلّأكك  ّال لكك ناّال  تتلككسّئككاّالككنظّال  وككبّا تحضككدأ ّرّال ككخدخثن خفكك لمّئككةي 
ّللتلفيدّعيّالف دبّالتاّةدا أ ّفةيب تّخت  يف.

كك ّئككا لككىّّ  كك ّل    لككمّشلككىّةخلوككمّالكك ييّيتتلفككخيّئككاّ حف ككته ّلكك ّت لهقككً ّخديكك ًفرّخا 
ش  صكك ّافككيّبهككخدّخ حفتكك ّالصكك  قسّالتككاّأككخّةحككقّفهكك ّ ككيّغيككد ّلصكك ق ّختيفهكك رّ
ّ ال سرّص غه ّ يفي يّ لمّئاّ ف دقسّفين ّخفينه رّ يّ  لّ  ّق   ّله اّالفي ّ يّ ل يب

ّئاّشفداتّتلمّال ف دقس.ّّئاّعف دا ّات أّئيه ّعلىّتن خبّحدخفّالبدّ 
"...ّئنهككد ّئككاّ ف دقككسّّخ ككيّ لككمّقخلكك ّئككاّد كك لت ّشلككىّةفككاّف ككدّفككيّ  ككل  

ّ خ   ّالِللقّال فيطّئاّ ل ن رّشْ ّق ي ً ّض عّالف ضلّئاّخطن رّالخطي
ّةضكككككككككككككيلّئكككككككككككككاّ لشكككككككككككككداّخ ككككككككككككك ّفلككككككككككككك ّب

 

ّن5)فككككككك "يلكككككككخ ّعكككككككخ ّالِ فككككككك فّ كككككككيّحط
 

ككئككةيّ ؛ّرّبكك فّفكك ن1) ككلّفيكك ّشككلدّألفككاّت كك  ًّ ّصككديحً ّخ ف شككداًّئككاّ لككمّتن ص 
التكاّا ككت عت ّشلككىّ ف دقككسّّرخعك  ّقفككخلّالكك لّخال ه نككسرّخانتصكك دًاّلهكك رّاعتكتاتًاّفنف كك 

                                                 

 ّ صككطفىّ نرّالك يخايرّشكدحّةفككاّالفقك فّالل فككدارّتحقيكق832أككك 124ّال تنفكارّةح ك ّفككيّالح كييرّ)ّ.1
فداأي ّاألفي دارّخعف الحفيهّشلفارّ طفلسّالف فاّالحلفارّالق أدبرّ  .114رّظ1 رّ 1811ال ق  رّخا 

 .123ّرّظ1ّرّ 1افيّف    رّال  يدبرّقّ.5

 نرّال يخايرّشدحّال طيبّالتفديتارّتحقيكق ّدابكاّاأل ك در941ّأك 515ّ)ّةفخّت   رّحفيبّفيّةخسّ.1
  .14رّظ5 رّ 1889ر1ّ ادّال ت بّاللدفارّفيدخ رّط
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فلكككك ّةيّت لككككىّعنكككك ّرّخاإلح كككك سّفكككك ل دادبرّيتبلككككىّ لككككمّف لشككككلخدّف لضككككي عرّفلكككك  
ئفاّا تله  ّأ اّالتن ظّتخهيفّرّخض ق ّف ّال فلرّال قدفخيّختن  دّل ّاألص ق ف

يح فّ الاّللتلفيكدّعكيّ ت ي كدا ّالخاقكلّالك اّ ك يّالفكداقّرّئن اّئاّ ي قّالد  لس خا 
ّ.ّعن ّافيّتي خيةح ّ ه أد ّ

ّّّّّّّّّّّّّّخئكككاّالد ككك لسّنف كككه ّيصكككفّافكككيّاللطككك دّالككك اّ  نككك ّشكككه  ت ّ كككففً ّئكككاّ كككبن  
"خشككه ّافككيّاللطكك دّاللش كك دّاللكك داّعككيّال قككسّخاأل  نككسّ...ّ خيّةيُّيلحككقّفُ تي ككسّ اّ

ّ الشه  تييرّخينخبّعيّا نيي

ّلكككككككككككككككككككيسّعلكككككككككككككككككككىّاللككككككككككككككككككك ّفُ ْ كككككككككككككككككككتنِ د
 

ّةيّيب كككككككككككككككلّاللككككككككككككككك ل ّئكككككككككككككككاّخاحكككككككككككككككك ِّ
 

ّقخل ّعلاّ ّ-ّخليتنا ّئاّشه  ت ّشلاّ- لّ  يّايحله ّ.ّ"ُةعِ د 

خئككككاّ كككك دي ت ّ ككككيّافككككيّعفكككك خسّئككككاّد كككك لت ّالهتليككككسّيقككككخلّعلككككىّل كككك يّخا بّّّّّّّّّّّ
دّالتن ظ ّ- ّالصي ّئاّبخفّالفدارّخّ-خق ّ د  ّ..ةنمّال قخلّئي  ّ ل  ّ ّ"حت ىُّ ي ل  

ّلكككككككككككككككككككيسّعلكككككككككككككككككككىّاللككككككككككككككككككك ّفُ ْ كككككككككككككككككككتنِ د
 

ّئكككككككككككككككاّخاحككككككككككككككك ِّ ّ"ةيّيب كككككككككككككككلّاللككككككككككككككك ل   
 

رّخ كك ّئيهكك ّ ككيّن1)ئقكك ّابتلككبّ لنككىّ ككيّ لكك ناّال كك ي ّئككاّشككلدّةفككاّنككخاس
رّلتكفلفّئكاّال ف ل كسخارّ؛ّلت خيّ خضلّتن ظّق و ّعلكىّالت ك لفّئكاّال الكس ف ل س

ةدا ّافكيّتيك خيّال ف ل كسّئكاّرّئفاّالخق ّال اّةدا ّئيك ّةفكخّنكخاسّاإلشك  بّف ل  ك خح
                                                 

ّالفي ّألفاّنخاسّئاّ  حّالفضلّفيّيحيىرّ يّقصي بّيقخلّئيه ّ   طفً ّأ دخيّالدشي  ّّ.1
ّقككككككككككككككككككككككخاّلهكككككككككككككككككككككك دخيّش كككككككككككككككككككككك ِ ّالهككككككككككككككككككككككككك رّّ
ّعلككككككككككككككىّ كككككككككككككك ّفككككككككككككككمّ ككككككككككككككيّقكككككككككككككك دب ّةنكككككككككككككك  

 كككدكككلىّالل ّفُ ْ تنِ ككيسّعككل

ّعنكككككككككككككككككك ّاحتفكككككككككككككككككك لّال بلككككككككككككككككككسّالح شكككككككككككككككككك ِّ
ّ  ككككككككككككككككككككلّ ّالفضككككككككككككككككككككلّف لخابكككككككككككككككككككك ِّئل كككككككككككككككككككك  

 كك ِّك ل ّئاّخاحككككلّاللككةيّيب 

 ادّرّ ّشيليك ّالحك خارّتحقيكقشكدحّ يكخايّةفكاّنكخاسرّ ن914أكك 189الح كيّفكيّأك ن ّ)رّةفخّنخاس
 .149ّّظر1ّ ر1ّطرّفيدخ رّ  تفسّال  د سرّال ت بّاللفن نا
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شككه  بّخال ف ل ككسّئككاّئ كك  ّرّال كك ديسّخاا ككتهتافّ ككيّافككيّعفكك خسّئككاّال ككد بّاألخلككى
ّّ.ّئاّال دبّال  نيسّ-؛ّإل ف  ّفط نه ّافيّاللط  د

رّفكيّ  كل سّ كيّقدطفكسّشلكىّششكفيليسخق لّ كيّد ك لسّفلكثّفهك ّشلكىّةفكاّعك  دّ
لكك ّشليهكك  قفككلّتحخ 
رّرّلي ه كك ّلكك ّعنكك ّال لتضكك ّفككيّعفكك  ّئككاّدغفتكك ّئككاّالخئكك  بّعليكك ن1)

رّالككك اّ ككك يّ قصككك ًاّلد فككك فّ كككيّةنحككك فّ  تلفكككسّ كككيّاألنككك لسرّخالل كككلّئكككاّف طككك 
ّ كيّاّي ألهكرّليلدضّنف  ّ"  لخ سّعليك  يّع كْدض   ّإلب تتك ّشاّف ا كتب تبّ...ّخا 

ّع  ُت ّةيّيلخق ّعيّاله فد ّ خيّاأل لرّع قّحد  ي  ةي ك  ّاللك ّّ-ئأْعِلْ  ّرّخيلتدض 
رّةناّئاّح لاّاللطلكسّ كلّغيكد ّخالتصكد ف...ّ  ل هتك اّفك لنب ّحكييّعك  ُّ  ك فّ-

ّ ل ّيب ّال  فّخ تي   ّالصلي ّش 

ّقخ ككككككككككً ّغيككككككككككد  ّةخّةتْدُأكككككككككك ُّئككككككككككة ّْيّةغكككككككككك، 
 

ّخح،ّي نيككككك ّ كككككيّاألنكككككسّال حكككككلُّئ ككككك ل
 

ّ.ّخاإلع فّأل د "رّخالل ّيتخا ّف لف حسّئاّع د 

رّرّعلكىّبهكسّااوكت فن5)ئةيّأ اّالتن ظّخقلّ لّفي ّشلدّل  ل ّفكيّالخليك 
للتلفيككككدّعككككيّح لكككك ّ ككككلّرّشْ ّةدا ّافككككيّتيكككك خيّةيّيت   ككككلّ كككك ّق لكككك ّ  ككككل ّفككككيّالخليكككك 

  ك ّرّئيقكخلّشنك ّ كيلبأّشلكىّالل كلّ كلّغيكد ّ كيّ لكخمّالطخاوكفّ ضكطداًّرّال لتض 
بك ابرّيضطدّالخح،ّشلىّالقدبّ يّالنك س ّخا  شيّلك ّرّل ك ّيصكيبّ خطنك ّ كيّقْفكدب

ّف ط .ّيقفلّف ّع  ً ّئاّ

رّا ت لّافيّتي خيّح لكسّاا كتقط بّالتكاّيتنك ئسّ كيّ  لهك ّ لكخمّالطخاوكف
نبكك تاته رّ؛ّليلهبككخاّف ككف دأ ئككاّابككت بّاأل فكك فّشلككىّف طكك ته  رّخينخ أككخاّفأع كك له ّخا 
                                                 

 .441رّظ1ر 1ّافيّف   رّال  يدبرّقّ.1
 نرّشدحّ يخايّصديلّال خانارّتحقيقّختلليق ّ   ا951ّأك 549ّ  ل ّفيّالخلي رّصديلّال خاناّ)ّ.5

 .144 رّظ1814ر1ّال أ يرّ ادّال ل دفرّالق أدبرّط
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ي   كك ّ لككمّ كك ّق لكك ّ.ّئي خنككخاّل كك يّحكك له ّالكك اّيت ل ككخيّفكك رّخيفينككخاّشككدعيسّح  هكك 
لّش اّفل تنككاّ ّ"سافككيّبهككخدّئككاّالد كك لسّالب  يكك ّصككدي ّالككدةاّةيّةتحككخ  خلل ككداّةي 

ئقكك ّرّخةصككف ّعككيّال طكك  لّالتككاّتقطككلّةعنكك قّالدبكك ل"رّخنفكك ّفككاّال نككتلرّالشكك س
ّ ن1)ئاّال د بّاألخلىّشلىّقخلّةفاّت    ّةش د

يّصكككككككككككدي ّالكككككككككككدةاّخالحكككككككككككت ّا كككككككككككد  ّخا 
 

ّش اّفل تككككككككككككككككك ّالشككككككككككككككككك سّةيّيتحكككككككككككككككككخ ا
 

ّ ّن5)ال دبّال  نيسّشلىّقخلّعنتدبّاللف اخئاّ

ّال ككككككككككخفّا ّلّفكككككككككك تحلككككككككككّاحكككككككككك ْدّ حككككككككككل 
 

ّخا  اّنفكككككككككككككككك ّفككككككككككككككككمّ نككككككككككككككككتلّئتحككككككككككككككككخل
 

ّ ّن1)شلىّقخلّالفليثّال ب شلاخئاّال دبّال  ل سّ
ن ككككككككككككككك  ّط لكككككككككككككككُ ّفليلكككككككككككككككىّةيُّتديكككككككككككككككلّخا 

 

ّتُقطِّكككككككككككلّةعنككككككككككك ق ّالدبككككككككككك لّال طككككككككككك  لُّ
 

خا ككككتخحىّ كككك ّئككككاّال تن صكككك  ّال كككك  خدبّ ككككيّ اا ّتح ككككلّ لكككك ناّالته يكككك ّ
رّعلككىّ كك فّ خقفكك ّ ككلّال لتضكك رّف لدحيككلّعنكك ّشلككىّ ن ئ ككي ّ ككيّ لككخمّالطخاوككف

ّّ.ّب فال اّتح لّ تن ص ت ّ ل ناّالّد
ّافكككيّتيككك خيّ ككك ّئكككاّالشكككلدّ كككيّط قكككسّ   نكككس ئيتنككك ظّ لككك ؛ّلي كككخيّرّخا كككت ل 

ّ الد  لسّالهتلا  ل  ّب فّئاّنه يسّرّ  ت سّللد  لس
                                                 

 .143رّظ5ةفخّت     ّال يخايرّ ّ.1
.ّخين ككب111ّ نرّالكك يخايرّشككدحّخضككفطّع ككدّالطفكك عرّ ادّالقلكك ّللطف عككسرّظ312عنتككدبّاللف ككاّ)ّ.5
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ّبلبلككسّفكك ّ ْيّقلكك   ّاشككتدي ّالل ئيككسّلككمّ...ّخا  يّفكك  د ّف لن ا ككسّ...ّ نكك   "خا 
كككيّيككك ئلمّشلكككىّال ضكككدافّ ئلكككً ّ...ّ لكككمّف ككك ّقككك    ّيككك  ام؛ّطحكككيّ...ّفل ككك ّشلكككىّ  

ّ ختدرّ يتايّق دمرّلت خقّخف لّة دم

ّئ كككككككككككككككككككككيّبهلككككككككككككككككككككك ّنف ككككككككككككككككككككك ّقككككككككككككككككككككك د 
 

ّدةرّغيككككككككككككككككُد ُّ نكككككككككككككككك ّ كككككككككككككككك اّيككككككككككككككككدر"
 

؛ّ كككاّيضكككلّافكككيّعفككك خسّف نتلكككسّشكككلدّلل تنفكككاّئقككك ّبلكككلّت كككدّالد ككك لسّفيككك 
ئضكً ّرّخضكح لسّالللك رّ  ئخدّاإل شي اّئي  ّصخد ّف ّال تنفاّ يّال فك فّخالبهكل

رّ ككك يّت دأككك ّفيككك ّال تنفكككاّالككك اّ دي كككسختيكككسّقدتنيكككسّرّع ككك ّضككك  نه ّ كككيّ  كككلّ ككك ود
ةخّرّخ  لمّ  اأبّة  دّالفل  فّئاّ قك طلّد ك وله ّش ك ّففيكسرّ ت  ّف  د ّالد  لس"

رّ؛ّئي كخيّلك ّ تي كسّهك أدبدّيت   لخيّف ّئكاّ لنكىّ ك ّأك ّئيك ةخّفي ّ يّالشلرّ  ل
ّ.ن1)خيببّةيّي خيّ يّةح يّ  ّ  ل"

خ كت ّالد ك لسّالتكاّ تفهك ّشلككىّةفكاّف كدّفكيّ  كل ّف  ككلّ لكم ّ"خلكمّ كي اّئككاّ
ي أبّاللدفّّارّخالصن ولّخ اولرّخاألي  اّقدخضرّانت افمِّل  ّن فُتمّشلي ّالفضلُّ

ّ.ّفييّالل ّخالن س"
ّ ن5)ئق ّةنهىّد  لت ّف لتن ظّاإلش داّئاّقخل ّ"خالصن ولّخ اول"ّ لّقخلّلفي 

ّخ ككككككككككككك ّال ككككككككككككك لّخاألألكككككككككككككخيّشاّخ اوكككككككككككككل
 

ّخاّفكككككككككككككك  ّيخ ككككككككككككككً ّةيّتُككككككككككككككد ّالخ اوككككككككككككككل
 

 كيّرّ لّعبتّفيك ّللحطيوكسّ-ت  يفً ّلل لنىّ ل  ت -خ ن ىّف لتن ظّالصدي ّ
ّالفي ّخرّقصي بّأب ّئيه ّالتفدق يّفيّف د ّ نظ 

كككككككككيّيفلكككككككككلّال يككككككككك ّا   ّيلككككككككك  ّبخاتيككككككككك ّد 
ّّّّّّّّّ 

ّيككككك أبّاللككككككدفّفكككككييّاللكككككك ّخالنكككككك سّا
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خأخّئاّأ اّالتن ظّيخئ كقّفكييّّ قصك ّالد ك لسّالتكاُّتلنكىّف لتخ  كطّعنك ّافكيّ
ّ.ّلي تت ّالد  لسّف  ّافت ةأ ّف رّخفييّ  ّيح ل ّالتن ظّ يّ السّخد ترّبهخد

ّ كك ّخد ّ ككيّة  لككسّي  كك ّ"ةيّئككاّال شككلدّ لنككًىّ  لكك ًاّخ ه كك ّي ككيّ ككيّة ككدّئككةي 
ّبيكككككككلّقككككككك دًاّيتن  كككككككبّخعقليتككككككك  ّّّّّّّّّّّّخيتخائكككككككقّ كككككككلّ دبكككككككسّشح   ككككككك ّرّيككككككك دمّ نككككككك ّ كككككككله

ّ.ّرّخيت  أىّ لّتبدفت ن1)ف ألشي ف"
 :ن كالم العرباألمثال العربية والبليغ م

رّ كيّ كك  ّاللكدبّخ كيّة  كك له ّي تلكمّافكيّتيكك خيّح   كيسّع ليكسّحيكك لّالفليك 
ةخّتطلفكك ّال لنككىّرّ ل كك ّ كك يّ لككمّ خائقككً ّلل خقككفّخال ن  ككفسرّخقكك ّت   لهكك ّئككاّد كك ول 

ئفككاّد كك لت ّالتككاّعككدضّعلككىّال لتضكك ّفككيّعف كك  ّئيهكك ّطلككبّال   ككسّئككاّرّلتأ يكك  
خاّينصد ِّحييّ يّع كداّشاّئكاّالك  دّرّ  ّينصدفّئ دارّئخالل "ّيقخل رّف ط 

خةنك ّةقك   ّااعتك ادّ كيّ ه فكسّت كت لمّرّختصكخ دّال  كخلّفكييّي يك رّخقّشليك خالشرّل 
لّال ش ئهسّل  نارّبن نا ئلك داّعك دّرّئكةيّحك ثّ لكمرّخحصدّي   ّيقطلّئاّةخ 

 كيّئداأكسّرّيك ّة يكدّال ك  نييّرّئقك ل خق ّانقطكلّفكييّيك اّالدشكي رّالفضلّفيّ هل
 لمّال خقكفّخيت  لك ّئكاّ   طفكسّئهخّي تحضدّرّاللف ّةيّت تلمّقلف ّ ه فسّ ي   "

لفيككك يّ ككك ّلل لتتضككك ّ كككيّأيفكككسّخخقككك دّئكككاّالنفكككخسّت   كككلّأيفكككسّأككك دخيّرّال لتضككك 
فتك ّئكاّال  كخلّفكييّي يك ّخي تح   ّعلىّتلفيسّدغرّ اّيصلّشلىّقلف رّالدشي ّخخق د 
؛ّش دا ً ّ ن ّ  رّة دّ لمّئاّنفسّال لتضك ؛ّل ك ُّعكدفّعنك ّ كيّف غكسّخ ب ل ت 

ّ.ّخ خاطيّالتأ يدّ يّ   ّاللدبرّحسّالل  يخئص رّالقخل
رّ؛ّلي دبك ّئكاّد ك ول   ّيب  ّ ك أ ً ّللتنك ظّ لك    ّي ت دّ يّ   ّاللدبّ

ّ رّليتفككدةّ  كك ُّن ككبّشليكك ئفككاّالد كك لسّالب ي ككسّخصككفّالح كك  ّخالخشكك بّف ل كك بّخالديكك ف
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ح خ ّشاّن مّفقخ ّالص قّ  ّ  ّهرّئق ل...ّخال ل بّال ييّ  دأ ّاألحنفّفيّقيس"
ّ. نه "

؛ّل  ّئي ّ يّالف غسّخالفي يّ  ّأخّةقك دّعلكىّئق ّت   لّقخلّاألحنفّفيّقيس
ّ.ال ييّةط حخاّف ّعن ّافيّبهخد  ّخالخش بّالتلفيدّعيّالح ّ 

اّي كتطيلّال فك عّةيّيفك  له ّئكاّ ككي قه ّرّة ك ّاأل  ك لّئةنهك ّتح كلّ الكسّ  فتككس
يتصككد فّفهكك ّ ككيّحيككثّتخبيههكك ّئكككاّفيكك ّةنكك ّي ككتطيلّةيّرّال خضككخعاّخالتكك دي ا

خقككك ّرّالكككنظّالب يككك ّ كككخافّة ككك يّ لكككمّعلكككىّ كككفيلّال   لفكككسّة ّعلكككىّ كككفيلّال خائقكككس
؛ّحيككثّيضككلّال تلقككاّة كك  ّقصككسّاأل  كك لّاللدفيككسّةح كيّافككيّتيكك خيّئككاّاإلئكك  بّ ككي

ّخا تب فسّل دض .ّرّلي خيّة  دّتف عً ّ لّد  ول رّال  ل
ّبهكخدرئفاّالد  لسّالب ي سّي   دافُيّتيك خا  كه   ّّ خيّفأي  يك ّال ك ف سّعلكىّافكي 

ّالبفكك فّ ّ"خبككتا  ّال ككبيرّ؛ّئ كك يّ صككيد ّااعتقكك لئككاّشق  ككسّ خلتكك  ...ّخِل كك ّعفككث 
ّاللك بتّالضكليفرّخع ثّاللقخقّئاّ كخاتافأت تا خلط تنكاّغيكدّرّ...ّخئ كدّعلكا 

ّ ا ّ خاد".
؛ّلفي يّ  رّ  ّلحكقّفك ّن1)ئق ّتن ظّ لّال  لّالق ولّ"لخّ اُ ّ خادّلط تنا"

كيّتكخلىّة كد ّئكاّال كبير   ك ّتا ّئكاّرّةخّ ك يّ كففً ّئكاّ حنتك ّ يّة رّعلىّيك ّ  
رّفلككك ّانتتاعككك ّ كككيّ كككي ق ّالتككك دي ارّلكككىّنف ككك حيكككثّقككك  ّفتخبيككك ّال  كككلّشرّ ل ن تككك 

ّعلكا"لخلّال  كلش ّشيّ  رّخال خضخعا خأكخّرّ ّ"لكخّ  نك ّال ط كسّحكد بّل ك يّة كف 
ّعطكفّرّف لمّيشيدّشلكىّالهكخايّالك اّلحقك ّئكاّال كبيّخال ف ل كسّئكاّش الك  لي كت د 

ّافيّبهخدّ يّ  ل .ّ
التككأ يدّ كك ّاّي  يكك ّّ  ك ّ كك يّي تكك دّ كيّاأل  كك لّ كك ّيكك  اّ الكسّئيهكك ّ ككيّقكخ ب

ئككة اّ كك يّال ككي قّئككاّرّخانتق ويتكك ّتلككمّاأل  كك لّ تخائقككسّ ككلّال ككي قّالكك الارّغيدأكك 
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ّعفك خسّرّئةن ّيأ  ّ يّاأل   لّ  ّيلف دّعكيّأك اّال لنكىرّال  ديس   ل ك ّأبك ّافكي 
رّعلككىّل كك يّخا بّئككاّد كك لت ّالهتليككسّفخصككف ّ"ال كك قطّ ككقخطّالكك ف بّعلككىّالشككداب"

خأخّ يكدّ ك ّيك  اّرّن1)ال  لّال شهخدّ"ةخقلّ يّ ف بّعلىّشداب"ّئه اّتن ظّ ل
ّأ اّال لنىّ يّ ل ناّالهب فّخالتحقيد.

خحييّةدا ّالتلفيدّعيّتبدفت ّال ديكدبّالتكاّ  نك ّ كففً ّئكاّأدخفك ّ كيّال كبيّ
  ككتلينً ّف كك ّي ككخيّرّ شككدحّ لككمّئككاّد كك لت ّشلككىّةفككاّف ككدّفككيّ  ككلرّ كك ّشلككىّششككفيليس

التكاّاّرّال ال سّعلىّتلكمّال حنكسّخال ل نك برّة  دّتأ يدًاّ يّاأل   لّاللدفيسّال شهخدب
رّ"ةف ةّةخ ًاّفشدحّالضدخدبّالح ئتبّشلكىّ ك ّصكنل رّق لّئيه  ّي تشلدأ ّشاّص حفه 

ّ يّال لارّش ّفل ناّةنمّص ُدّال و ييّلاّعلي  يّخأ رّخ يّة   له  ّخيلّللشبا 
رّخُةخ كط ّف ل تفتكمّعلكىّ ك ّ ك يّ كيّانفصك لمّعن كارّعلىّاأل لكسّ ك ّاقكىّالك  فد
ّ.ّخفدافتمّة  ّال حنسّ ن ا"

ّ نه ك ّقصكسّةخّح  يكسرّئةيّئاّأك اّالكنظّ   لكييّا نكيي ةدا ّافكيّتيك خيّرّل كلٍّ
 ك ّرّخيلكي،ّال فكدّال كدتفطّف كلّ نه ك رّ يّالتن ظّ له  ّةيّيحيكلّال تقكاّشليه ك 

"خيكككلّللشكككباّ كككيّال لكككا"ّعككك  ّش دامّل ّئ الكككسّال  كككرّبدفتككك ّال اتيكككسينطلكككقّشلكككىّت
ّ.خال ه خ ال  لاّ يّاله خ ّ  ّيشلدّف ّالحتييّ

 ككخفّاأت كك  ّالدبككلّّ"أكك يّعلككىّاأل لككسّ كك ّاقككىّالكك  فد"ال كك نا ّخ الككسّال  ككلّ
فشكككأيّصككك حف ؛ّئفكككاّ ككك ّال  لكككييّتلفيكككدّعكككيّةيّافكككيّ  كككل ّلكككخّعككك ،ّ حنكككسّافكككيّ

ّفكك ّ ككيّ ل نكك بّةخّ كك يّلكك رّتيكك خي كك ّعلككىّرّاأت كك  ّفصكك حف ّخدةرّ كك ّحككل  كك ّا   ل  
ّ؛ّطلفً ّلد  يّخالداحس.شلىّششفيليسأدخف ّ يّقدطفسّ

ّال خقّالفناّ ّا تحضك دّّ-ئكاّالحخاضكدّاأل فيكسّال  تلفكس-خللل   ك يّي كتحب 
ئكككّ"ش اّة  ككدّصكك حبّرّ ككي  ّالد كك ولّفب يككلّةشكك  له ّارّاأل  كك لّئككاّالككنظّاأل فككا

                                                 

 .58افيّنف تسّال صدارّ دحّالليخيرّظّ.1
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خ فق ّشلي ّرّانق   ّشلي ّ ل نيه رّسّ يّحفهّاأل   لّالش ولّا تل  له أ  ّالصن ع
رّئأخ عه ّئاّ   نهك رّئاّخق ّااحتي  ّشلىّنه ودأ ّ يّالخق ولّخاألحخالرّةلف هه 

ّ.ن1)خا تشه ّفه ّئاّ خضله "

 :التناص الفكري
ا كككتل يّافكككيّتيككك خيّئكككاّتشككك يلّد ككك ول ّف لتنككك ظّالف كككدارّش ّ  نككك ّل يككك ّالقككك دبّ
يق عكً .ّ ال  ئيسّعلىّالتن غ ّفييّ  تخنك ّالف كدارّخفكييّال لك ناّالتكاّي كخقه  ّ لنكًىّخا 

ف ديسّخاللل يسّالتاّ ك ّانفكمّيخهفهك ّئكاّنصخصك ّ ل ك ّئد  ول ّتق   ّشيوً ّ يّ ق ئت ّال
 ككنح ّلكك ّالفدصككسرّحيككثّيككأتاّف ل صككطلح  ّخالللككخ ؛ّئيكك يدّفلككضّال لكك ناّعليهكك رّ

ّخ  يّاقت اد ّعلىّ لمّن فلً ّ يّاأت    ّفه  ّالللخ رّخ لدئت ّفه .ّ

ّةن خ بك ًّّ-ختل ّالد  لسّالهتليسّالتاّ تفه ّشلكىّافكيّعفك خسّعلكىّل ك يّخا بّ
ئق ّخضكلّأك  ّاإلشك دا ّخالد كختّ كيّةبكلّةيّيهكتةّفك ّرّل لمّعلىّخب ّال صخظ

ئفيهكك ّ ككيّةعكك  ّرّخيبللكك ّ خضككلً ّتبت ككلّئيكك ّعخا ككلّال كك ديسّخااحتقكك درّخيتنكك د
"ق طلكسّةنكمّانفكد  ّ ّالف دّخاللل ّخالطبّخغيكدأ ّ ك ّي  كيّةيّيلفكدّفك ّعكيّغ يتك 

خفطلي كككخسّرّليسّ ككك ّنقككلّعنكككمئككاّالب ككك لّ...ّخةيّةئ طكككخيّةخد ّعلككىّةد كككط ط 
خصخ دّال دبّعلىّتق يدمرّخةفقداطّعل ّالِللكلّخاأل كداضّرّ خ رّاا طدابّفت فيدم

خ  أ كك ّقل كك مّئككاّرّخبكك لينخسّعككدفّطفكك ولّالحشكك و،ّف ق ككسّح  ككمرّفلطككفّح  ككم
خا تشككك دمّئكككاّالككك افّرّخا تخصكككفمّتد يكككبّاألعضككك فرّخ كككألمّعكككيّال كككتا رّاللككك  

ئأحلككك ّالفحككك دّرّخ  لفككك ّال لهكككخ ا رّو ّ دقككك ّاللككك  ا خالككك خافّ...ّخةنكككمّلكككخّشككك
ّال ِّ  رّع فس ّغ ًاّئص دّة   ًّرّدطفسّن5)خةع    خت  ّئاّاللن صدّئ  ن ّرّخنقل  
" ً   ّ.ّ

                                                 

ئاّصن عسّاإلنش رّتحقيق ّ ح  ّح ييّ نرّصف ّاألعشى1419ّأك 951ّالقلقشن ارّةفخّاللف سّ)ّ.1
 .121رّظ1 رّ 1891ر1ّسّال ييرّ ادّال تبّاللل يسرّفيدخ رّطش 

 ال ِّ   ّالحب دب.ّافيّ نهخدرّل  يّاللدبرّ   ب ّ ل .ّ.5
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 ديسّخأخّئاّ لمّيب   ّ ب خعسّ يّةعك  ّالف كدّخالطكبّخالفل كفسرّش ل نكأّف ل ك
 ككيّافككيّعفكك خسرّي ككتطيلّال تلقككاّ ككيّ  لهكك ّالخقككخفّعلككىّ كك ّخدافّأكك افّاألعكك  رّ
ّ كككنه رّش ّ ّخاحككك ب خ كك ّيد كككتخيّشليكك ّ كككيّعلككك ّخ لدئككس؛ّئقككك ّةشكك دّشلكككىّ ككك ّشككهدّفككك ّ ككل 
ا تحضدّ ك ّا كتح   ّفطلي كخسّئكاّعلك ّالفلكمرّخا تكداعّاا كطدابّالك اُّيلكدفّفك ّ

ّ ّ   ل ّأيوسّالفلم. ق ادّال  ع  رّخ ط للّال خا برّخف

ئهخّالك اّفكدأيّ يكفّرّ  ّا تحضدّةفقداطّخ  ّيد تّشلي ّ يّشهدبّئاّالطب
خا تنفطّةبن سّاأل داضّخ فلّرّي خيّال دضّخالصحسّئاّب يلّالحيخايّخالنف  

ّ.ّخأخّةخ لّ  يّا تح ثّالفي  د ت يرّ  خاته 
 ّ ككك حّ؛ّئقككك كككدّاألطفككك فّال لل كككييخترّ ككك  ّا تحضكككدّبككك لينخسّت كككدّالح  ككك ف

خخضلّال تبّرّخشد حّاألعض فرّخبد بّخق سّة تبته ّخطف وله رّخطلبّالحش و،
ّ.ن1) بّاألطف فالتاّأاّ  رّالنفي سّئاّأ  ّالصن عس

رّّّّّّّّّّّيّةدفلكككككسخة يكككككدًاّا تحضكككككدّدةاّالف  كككككفسّئكككككاّةيّاللن صكككككدّال شككككك  لسّلل كككككّخ
رّخقككك ّا كككت دمّعلكككيه ّافكككيّعفككك خسّئصككك د ّن5)ا ّال ككك فّخالهكككخافّخالنككك دّخالتكككدابأككك

ّ.؛ّ  ديسّخا تهتافًّ    ًّ
فقك دّ ك ّينهكدّشلكىّالللكخ ّالتكاّرّيّئاّ لمّاّينهدّشلىّاللل ّل اتك خافيّتي ّخ

خقك ّا كتط عّا كتيح فّ ك ّئكاّرّخانل   ه ّئاّ أكيّال تلقكارّةدا ّالتلفيدّ يّ  له 
نكككك ّل يكككك ّةطككككدًاّ دبليككككسأكككك  ّال تن صكككك  ّ ككككيّد ككككختّ رّللنيككككلّ ككككيّافككككيّخ اا ّ خ 

 ككيّ كك لّرّلصككف  ّئيكك ختأ يكك ّأكك  ّارّخبهلكك رّعفكك خسّخاا ككتهتافّفضككفلسّ لدئتكك 
رّرّخاألع ك لّال لبكتبل  دقستبلله ّتت  ّف ألئل لّارّغداوفيسّتح يلّش صيت ّةفل  اًّ

ليبلككلّال تن صكك  ّال تت فلككسّرّحيككثّات كك ّال كك ديسّنقطككسّادت كك تّئككاّأكك  ّالد كك لس
                                                 

 رّئق ّا تخئ أ ّشدحً ّخفي نً .518ّ-515انهدّئاّ لمّافيّنف تسرّ دحّالليخيرّظّ.1

 نرّالتلديفكككك  رّتحقيكككق ّعفكككك الدح ي1451ّأكككك 913البدبككك ناّالحنفككككارّعلكككاّفككككيّ ح ككك ّالح ككككيناّ).5ّ
 .1-5 رّظ1891أك 1441ّر1ّع يدبرّع ل ّال تبرّفيدخ رّط
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رّخ"يبلكككلّال ككك ديسّأنككك ّن فلكككسّ كككيّن كككفسّأككك  ّخائقكككسّئكككاّتخليككك ّالط قكككسّاإلنشككك ويس ت
رّئهخّيصكخ د ّخقك ّابت لك ّئيك ّال تف ينسّشلىّش صيسّافيّعف خس ّال ل دفّخالللّخ

رّعلكىّن1)ضدخبّال ق دبّخال لدئسّخاإلح طكسّخالشك خليسّالتكاّلي ك ّف قك خدّالفشكد"ّ
 يّةيّي ك  ىّ تنكً ّ كيّال تكخيّيحتك  ّشلكىّفل ّةيّخضل ّة   ّ  ّي رّبهسّال  ديس

خحكككك  بّ  كككك فرّخأككككاّة ككككخدّةدا ّافككككيّتيكككك خيّةيّينفيهكككك ّعككككيّرّخ ككككلسّاطكككك عرّ لدئككككس
ئك ّقي كسّرّالتاّت ي  أ ّافيّتيك خيرّئاّصخدبّ يّصخدّال  ديسّخالتحقيدرّص حف 

ّشيّل ّي    ّال لنى ّخيح ل ّشلىّت   ّفلي برّة  كدّ  ك ّلكخّبك فرّخيقخي رّألاّتن ظٍّ
ّ ُكك  ّةلف كك ّ خفككً ّئضف ضكك ًّرّئقكك ّصككخ دّافككيّعفكك خسّقت ككً ّضككوي ًّرّفكك ّفصككخدبّ ف شككدب

ّع ديس.ّن5)ت ّخ ل يف ّ ب   س؛ّليههدّعخدات ّخ خفائتل  دّئي ّ  ّ لل ّعن ّف تسًّ
  ل كك ّخد ّئككاّد كك لت ّرّلف ككداّئككاّا ككتل  لّعلككخ ّالل ككسخقكك ّيككأتاّالتنكك ظّاّ-

ئيقكخلّئكاّخصكفّرّخطفيلكسّ ح   تك رّشك دحً ّ كفبّ كبن رّشلىّةفاّف كدّفكيّ  كل 
 ّ"اللك داّعكيّرّفأنك الش أ ّال اّ ك يّالقكخلّالفصكلّئكاّش انكسّافكيّتيك خيّ ك ّ كبن 

يّالب كلّخنكّخرّال قسّخاأل  نسّ...ّخل ّيقتصدّةيّةلحقّف لشهخ ّخأخّخاخّع كدخّئكيه 
ّ.ن1)ال ض فّشليه "

تح لّ يّال فد ا ّ ك ّيشكيدّّئ فيّتي خيّلبأّئاّ لمّشلىّعلخ ّالل سّالتاّا
خةيّنخيّرّخأخّالقخلّئاّةيّخاخّع دخّعن ّالنحخيييّتاو برّشلىّ ص دأ ّئاّالنظ

رّ كيّال كي قّالتللي كاّالل ككخا؛ّشاّةنك ّنقكلّأك  ّالللككخ ّ ئسالب كلّتحك فّعنك ّاإلضكك
للتلفيدّعيّةيّأك اّالشك أ ّشك أ ّرّشلىّال ي قّاأل فاّخالب  لاّئاّصخدبّال  ديس

ّشه  ت ّشدع ًّّتخدّا  حك خفّرّئهخّتاو ّئاّالب  عسّال ييُّي  ك ّفشكه  ته رّتص  
"خللل كمّشن ك ّالهتليكس ّخأكخّ ك ّنلك ّفك ّافكيّعفك خسّئكاّالد ك لسّ.ّعن ّشض ئت ّشليه 

                                                 

.ّخانهككد ّعفكك سرّعصككدّالطخاوككفّخال ككدافطيير512ّالقي ككارّئكك يترّة بّالد كك ولّئككاّاألنكك لسرّظّ.1
 .122ظ

 .415 رّظ1822عف اللهي رّعلارّافيّتي خيّعصد ّخحي ت ّخة ف رّ  تفسّاألنبلخّال صديسرّّّ.5
 .153ّ-154 يخايّافيّتي خيّخد  ول رّظّّ.1
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ّصفختاّشلي غد مّ ّ  ّ  ك عفتاّلك رّيّعل    يك حييّخّدرّ كيّةق ك دّاللصكدرّخشكه   
ّخُّأْ !ّخةييّتقلّ نه  ّشاّخاخّع دخّئيه "الِ صدّ...ّ  ّةن   ّ.ّ!ّخألّةن  

يلدئكككخيّ ككك رّرّخيككك د خيّصكككنلت رّخعلكككىّالكككدغ ّ كككيّةيّ"الككك ييّيلككك نخيّاأل ب
نهكك ّئككاّفنيككسّالنصككخظّخاإلئكك  بّ رّخنحتهكك رّال شككق سّال فيككدبّئككاّابككت بّأكك  ّالللككخ 

رّئق ّةف يّافيّتي خيّعيّ ق دبّئ وقسّئكاّن1)فش لّيتخائقّ لّاأل دّاأل فا"رّاأل فيس
خا تط عّةيّيتن ظّ لهك ّ خيّةيّيفك خّرّتخهيفّأ  ّالللخ ّئاّد  ول ّفش لّع  

يّاقتدبّ يّال للرّعلي ّالت ل فّئاّابت فه  رّةحي نً ّئاّد  لت ّالهتليسّن5)خال أ ّخا 
ئق ّة هبّئكاّ  كدّة  كدّ كيّ   كييّش صكيسّ كيّةصكح بّالف كدّخالللك ّرّالهتليس

ّ لكككمّففداعتككك ّئكككاّالصكككن عس"ئيهككك ّ كككد أ ّ كككد ًاّّ"خل نككك ّ ككك ئكككك"ئيه ّ كككيّّرن1)تدّ كككل 
ّ.ّّّّّّن4)ح  ّخالتن يدا ّ  ّاّ تي ّعلي "التل ي

دّئكةيّئكاّ لكمّ ك ّيشكيدّشلكىّةيّأك  ّالللكخ ّال دتفطكسّفتلكمّخ ه  ّي يّ يّة 
ّعلكككىّ لدئتككك ّفهككك ّخ دايتككك ّرّالش صكككي  ّلي ككك ّغديفكككسّعلكككىّافكككيّتيككك خي خةنهككك ّتككك ل 

ّف  لخاته .
  :التناص الديني

؛ّل ك ّئيك ّ كيّه كً ّ كيّ دت كتا ّد ك ولّافكيّتيك خيالب نبّال يناّ دت كتًاّ يل هّ
خالت كككلي ّالنف ككككاّال طلككككقّرّال أنيككككسّالقطليككككسّخالقن عككك  رّة كككف بّاا ككككتقدادّالكككك اتا

ّلنصخص .

                                                 

الهككدخطرّعفكك الحلي ّح ككييرّالن ككدّالفنككاّعنكك ّل كك يّالكك ييّفككيّال طيككبرّ ادّبديككدّللطف عككسّخالنشككدرّّ.1
 .128 رّظ5443ر1ّع  يرّاألد يرّط

 .414عف اللهي رّعلارّافيّتي خيّ)عصد ّخحي ت ّخة ف نرّظّ.5
 .144 رّظ1889ر5ّضيفرّةح  رّف غسّاللدبّئاّاألن لسرّ ادّال ل دفرّ صدرّطّ.1
 .541رّظ4.ّخانهد ّال قدارّنف ّالطيبرّ 11افيّنف تسّال صدارّ دحّالليخيرّظّ.4



 144 

دوي كً ّّرّخال كيدبّالنفخيكسّبكتفاًّخالحك يثّالنفكخاّالشكديفرّئق ّش  لّالقكدتيّال كدي 
خا    لهك ّرّخة دمّ  ّله ّ كيّ يكتبّتكخئ دّعلكىّاقتن صكه رّ يّ ا دبّافيّتي خيّال ينيس

ضك يّرّلنكىّةحي نك ًّ كلّاانتيك حّئكاّال رّض يّ ي ق  ّ ب تيسّ صفسرّئاّد  ول 
رّخ كككيّأنككك ّيصكككف ّن1) غكككس"ئه ككك ّ" لككك يّالفصككك حسّخالفرّ حككك  ا ّالتنككك ظّخةأ ائككك 

خ ع ً ّا ت داد ّرّفّالنظّال يناّئاّد  ول ّتلتيتًاّقخيً ّلفنيت ّالفنيسّخال اليستخهي
عط وككك ّت  كككً ّتأ يديكككً ّة  كككدرّئككاّ ا كككدبّال تلقكككا عكككيّالكككت  ّالدخحكككاّالككك اّّئضككك ًّرّخا 

ّ.ئاّد  ول تشيل ّأ  ّالنصخظّال ينيسّ

 :القرآن الكريم

ّعككيّالكك  دّةيّالقككدتيّال ككدي ّ صكك دّشلهكك  ّلد فكك فّ رّي ككتله خيّنصخصككسغنككاع
 الككككسّختصككككخيدًاّ"  ككككت لييّط قكككك ته ّاإلف اعيككككسّئككككاّالخصككككلّفككككييّتبكككك دفه ّال اتيككككسّ

رّ ن ّفتخاّئبدّاإل   ّشلىّيخ ن ّأك ارّئقك ّيقكخ ّالكنظّالقدتنكاّئكاّن5)خنصخص "ّ
لسختخئيسّال ق ص رّالنظّالب ي ّئاّفلخاّال دض رّ  ّاّتقخ ّف ّال تبّال طخ 

ّ.ن1)

انط قً ّ يّشي  ن ّفكأيّالقكدتيّال كدي ّرّخب ّافيّتي خيّض لت ّئاّالقدتيّال دي 
يح ككلّلسن كك يّ اا ّاّ تن أيككسّشكك ي بّالل ككقّخالتككأ يدّئككاّ ككلّ كك ّرّنككظّ قكك  س

ت  يّّإلع  بّالتش يلّئاّ لخل اّت خيّ ل ني ّخةئ  د ّق فلسّ"ّيلدضّل ّ يّتب دب

                                                 

 نرّال  ككلّال ككك ودّئككاّة بّال  تكككبّخالشككك عدر1518ّأكككك 311ّافككيّاأل يكككدرّضككي فّالككك ييّنصككدّاللككك ّ)ّ.1
 .154رّظ1 رّ 1811ر5ّتحقيق ّةح  ّالحخئارّخف خاّطف نسرّ طفلسّنهضسّ صدرّالق أدبرّط

الشككخاف سرّ ح كك رّتخهيككفّالتنكك ظّالقدتنككاّئككاّ ت أككسّاألعككدابّئككاّن طحكك  ّال ككدابّل كك نسّالككدتاترّّ.5
 ر1882ّأكرّةيك در1412ّ بلسّ  تسّللفحخثّخال دا   رّال بل ّالل شدرّالل  ّال  نارّ خّالحبسرّ

 .13ظ
ككلرّتحقيككق ّة ككد 1152ّأككك 152الحلفككارّشككه بّالكك ييّ ح ككخ ّ)ّ.1 ككلّشلككىّصككن عسّالتد    نّح ككيّالتخ  

 .13ّ رّظ1894 ادّالدشي ّللنشدرّف  ا رّع   يّيخ فرّ
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خئصكككك حسّرّيدئكككك ّ لككككمّف غككككُسّالقككككخلرّاّي ككككتطيلّال تلقككككاّآلي تكككك ّ ئلكككك ًّرّن1)"خ  كككك ي
خي ك ه ّفكدخحّشي  نيكسّت كداّرّ؛ّ   ّي  كبّد ك ول ّفهك فّ كيّالب ك لّالفنكاّ لخباأل 
يّتنككك ظّ كككلّاآليكك  ّالقدتنيكككسّال دي كككسّئكككاّد ككك ولّافكككيّتيككك خيّئكككةيّ ككك ّخد ّ كككرّئيهكك 

فكلّأكاّضكدخدبّ لنخيكسّتك ئلّافكيّتيك خيّشلكىّاللبكخفّشلكىّرّلي  ّحليسّئنيسّخح ب
ه كككسّئكككاّفخصكككف ّخ كككيلسّ رّاآليكككسّالقدانيكككسّال دي كككسّالتكككاّاّيككك  اّغيدأككك ّ ككك ّت  يككك 

ّ.اإلقن عّخالتأ يد
ئكك  بّ ككيّط قتهكك ّال دي ككسّاإلّخقكك ّةدا ّافككيّتيكك خيّ ككيّتخهيككفّاآليكك  ّالقدتنيككس

 ككككيّ كككك لّ ككككي ق  ّتلفيديككككسّ تلكككك  بّرّعككككيّال لكككك ناّالتككككاّطدقهكككك ال   نككككسّللتلفيككككدّ
ةخّرّةخّفصكخدبّضك نيسرّخا تيح فّاألئ  دّخال ل ناّفش لّصدي ّخ ف شدرّخ  تلفس

سشش دا ّ دبليسّ   ت ع فّةع  ّتحيلّشلىّالقدتيّال دي  ّ.رّض يّتليسّ  ص 

 كيّ ك لّالطلكبّرّ لىّب أ ًاّلتفدوسّنف ك ّخالك ئ عّعنهك ّرئفاّد  لت ّالب ي س
؛ّئحييّت ل  ك ّ  لّشلىّتص يقه ّ يّ لط ن ّةيّيتحد رّ  ّيد ّشلي ّ يّة ف دّ   فس

خشف ّرّختبدفسّال بيّ  يدبّللفتعّخالهللرّخاّ فيلّلد   رّشلخدّفأيّالقض فّق ّح ّ 
خد ّفخبكخ ّ صكخ ّةقخيك فّلك ّ؛ّلشلرّخب ّض لت ّئاّالقدتيّال دي اللق بّي  لّة    

 ّق لّ-ا تط عخاّةيّين لخاّ يّ نتلت ّعن ّاأل يدّال اّ  لّشلىّقفخلّ  ّاته خ ّف ّ
"خلي ّشلداّ ك ّالك نبّالك اّة نفك ّخلك ّي كل ّاللفكخّ...ّئ يكفّخاّ نكبّشاّن ي كسّ

ّّ.ّخأ ّاله   تخيّال ش   خيّفن ي "رّخنفأّب فّف ّئ  قرّةأ اأ ّ  ش 

رّأكاّالتكاّةخحك ّشليك ّفهك اّالتنك ظرّافيّتي خيّئكاّال كبيخاّشمّفأيّح لّ
ئأح لك ّعلكىّالكنظّالقدتنكا؛ّتيك  بّئكاّالتكأ يدّرّئهخّيلي ّ لط ن ّ يّالهل ّخالحيف

خالخهيفكسّالت  دي كسّئكاّ كي ق ّرّ يّ  لّاا كتدب عّالتك دي اّللقصكسّالُ ضك  نسّئيك 
ش ّشيّالكنظّرّال ي قّشاّ  ّ  يّ يّ السّض نيسّئارّ خيّةيّيف اّقدينسّال  وب

                                                 

 .13الشخاف سرّ ح  رّتخهيفّالتن ظّئاّ ت أسّاألعدابّئاّن طح  ّال دابرّل  نسّالدتاترّظّ.1
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القدتناّي خيّ  ت  ًاّفةيح فات ّخهل  ّعلىّالد  لسرّئكنل  ّئيك ّبكتفًاّ كيّقصكسّقدتنيكسّ
ئقك ّتنك ظّئكاّال كدبّاألخلكىّ كلّاآليكسّالقدتنيكسّرّتت  أىّ لّال ي قّاللك  ّئكاّالكنظ

الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة   ياأيها ّن1)ال دي س

وال تطة   ّن5)خئاّال د بّال  نيسّ لّاآليسّال دي سرّفتصبحوا على ما فعلتم نادمين

رّرّحيكثّتك ّتخهيكفّاآليتكييّال كدي تييّفنبك حهّماٍز مّشاٍء بنمةيم، ينكّل حالف مه
خب فت ّ لتح تييّ لّنظّالد ك لسّ كيّحيكثّال كدض؛ّئصكخ دّافكيّبهكخدّئكاّال كدبّ

اّ ككي  ّئككاّعصككدّ-خأككاّصككفسّي ككلىّشليهكك ّالح  كك  ّتنكك امّرّاألخلككىّ ككيّال كك  نيي
خصكخ دّافكيّتيك خيّنف ك ّّ-يفح خيّعيّشكدعيسّ ينيكسّلح  هك  لخمّالطخاوفّال ييّ

ّخن كك   يفكدةّ ككيّرّ  ك ّبلكلّ ككيّالشك أ ّئكاّقضككيت ّشك أ ّتخدرّضكحيسّئ  كقّخخا،ب
ّ ك ّقيكلّرّ كاّاّينك  ّفلك ّئكخا ّاألخايرّص حف ّةيّيتفن أ  فحقك ّ فل ك ّالح ك ّئ كل 

ّ.خال يدب

 ونكككك يّشلككككىّخيككككخ  ّالتنكككك ظّاألخلّشلككككىّضككككدخدبّالتحككككد اّعككككيّاأل فكككك دّخااط
ته ّةخّتيفهككك   كككيّ ككك لّخصكككفّالككك ييّرّخالتنككك ظّال ككك ناّبككك فّلتأ يككك ّفدافتككك رّصكككح 

ئ له ككك تخيّأككك ّالككك ييّي تككك فخيّالنككك سّ، خاإلح لكككسّشليككك رّةئ ككك خاّفينه ككك ّخصكككفً ّقدتنيككك ًّ
رّخال ش   خيّفن ي ّال ييّي لخيّف لن ي سّفييّالن سّليف  خاّفينه رّخي  دخنه ّف لشد

خأكخّ يكدّرّن1) خافّ دأ ّال نقكخلّعنك ّةخّال نقكخلّشليك رّشف خال شفّع  ُّي ت د ّ 
  كك ّلككخّرّختشككهيدًاّفهكك رّخصككفّينطفككقّعلككىّشككهخ ّالككتخدّئككاّقضككيت ؛ّتحقيككدًاّلهكك 

ّخصفه ّفصخدبّ ف شدبّ خيّاا تل نسّف لتلفيدّالقدتنا.

 ّعككيّحكك لّالضككيقّالتككاّيلف ككدّلككرّخقخلكك ّئككاّد كك لت ّشلككىّةفككاّف ككدّفككيّ  ككل 
ة  ّشلكككىّئكككداد ّ نككك  ّرّالتكككاّخالتبدفكككسّال ديكككدبّالتكككاّي كككدّفهككك ّئكككاّال كككبيرّيليشكككه 

                                                 

 .3الحبدا رّاآليسّّ خدبّ.1
 .11خ14ّ خدبّالقل رّاآليت يّّ.5
 .145البدب ناّالحنفارّالتلديف  رّظّ.1
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خاللصكخظّال قي ك خيّ...ّرّ"ئ نيُ ّ...ّف  ّاقتضىّنقلاّشلىّحيكثّالبنك بّال ف ك خي
لةةن خأككخّتنكك ظّ ككلّقخلكك ّتلكك لى ّّ"ُ ُّعكك داًّخعل ككُ ّةنككاّقكك ّةفليككرّئلكك ّة ككتطلّصككفداًّ

تسةةتطي  معةةر صةةب ا
خيضككل ّة كك  ّرّرّخفكك لمّيحيككلّال تلقككاّشلككىّالككنظّالقدتنككان1)
كككسّالنفكككاّ خ كككىّ كككلّال ضكككدّعليه ككك ّرّبكككتفّ كككيّقصكككسّقدتنيكككس حيكككثّا تحضكككدّقص 

ّعلكىّت ئي ك ّلك ّع قككسّرّخقككخبّالتكأ يدرّأ يك ّال لنكىال ك  ّالتكاّخبك ّئيهك ّ يككدّعكخيب
خع  ّق دت ّعلىّالتح  لّ   ّةص ف ّ يّضيقّخ ل نك بّئكاّرّفنف  ّصفدّافيّتي خي

ّ ككيّ ككبن رّ ككبن  رّئضككً ّعككيّعكك  ّش دا كك ّل كك ّيبككداّحخلكك رّئلكك ّيفككق ّشاّةيّيفككد 
ّخع  ّ لدئت ّاأل ف بّالحقيقيسّالتاّةئض ّف ّشلىّأ اّال صيد.

ئفكاّرّصظّالقدتناّلدئ ّد  ول ّف  ّي داّ ل نيه ّفصخدبّد تيس   ّا تله ّالق
؛ّش كككداًفّللكككنظّخ كككفّعليككك ّال ككك  ّ كككلّا كككدةبّاللتيكككتد ككك لت ّالهتليكككسّا كككتله ّقصكككسّي

ق لّافيّتي خيّئكاّ   طفكسّافكيّعفك خس ّ"ّئةنهك ّةعك د ّرّفشقي ّالب  لاّخال الا
ىّ لك ّ ل  ك لّ...ّحتكخا كتأ د ّفرّئاّال ف دبّلمّ...ّق طلسّةنكمّانفكد  ّف لب ك ل

خةيّا كككدةبّاللتيكككتّدةتكككم؛ّئ كككل ّرّ؛ّئ ضضككك ّ نككك ةيّيخ كككفّعليككك ّال ككك  ّح  كككنم
ّ.ّعن "

ئهككاّرّ؛ّإلفككداتّال الككسّاإليح ويككسّلهكك  ّا ككتله ّش صككيسّيخ ككفّعليكك ّال كك  ئقكك
ع كك ّينف ككقّعككيّ  ككدّيخ ككفّعليكك ّّئضكك ًّرّش صككيسّّتد ككتّشلككىّالب كك لّال  و ككا

ل ككك ّافكككيّتيككك خيّئكككاّالكككنظّةشكككت تً ّ كككيّالككك اا ّئقككك ّةرّال ككك  ّ كككيّن حيكككسّ اليكككس
رّخ نهكك ّاافككيّال كك ل لّالقديككبّ ككيّخال يكك رّابت لكك ّئككاّشكك ظّيخ ككفّعليكك ّال كك  

خاأل كككييّالككك اّةألتككك ّة  نتككك ّةيّبللككك ّ كككلط ُيّ صكككدّعلكككىّرّ ختككك شال ح كككخ ّ كككيّ
رّخال  صكككككخظّ كككككيّاللككككك ّ كككككفح ن ّختلككككك لىّف ط عككككك ّعلكككككىّعلككككك ّال يكككككبرّ تاونهككككك 

  كك ّيكك  اّخهيفككسّرّخفكك لمّئهككخّيكك  اّ خدًاّئككاّالب نككبّالكك الا.ّخاصككطف و ّد ككخاًّ

                                                 

 .12ر15ّر31ّ خدبّال هفرّاآلي  ّّ.1
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؛ّ فّخليسّااوت فّ  ك ّأكخّ تخق كلش ّب فّأ اّالتن ظّعلىّ فيلّاا ترّب  ليس
لفيكك يّقككف ّافككيّعفكك خسّخلككيسّلب  لكك رّئحككييّبكك فّانفهكك دّا ككدةبّاللتيككتّخصكك حف ته ّ

ّئةيّانفه دّخا بّب فّ  ديسّخته   ً .رّحقيقس
دّال تلقاّقصسّا دةبّاللتيتّ لّيخ كفّعليك ّال ك  ّحكييّداخ تك ّ   ّي تحض

 خيّةيّيضكطدّرّخ  ّتفلّ لمّ يّاانفه دّالتاّةف ت ّالن  فّئاّب  ل رّعيّنف  
سّ. ّافيّتي خيّشلىّ  دّتف صيلّأ  ّالقص 

خ ه  ّي يّ يّة دّئةيّ لّ  ّبك فّفك ّافكيّتيك خيّ كيّتيك  ّقدتنيكسّةدا ّ نهك ّ
فخصككف ّ دبلكً ّدوي ككً ّل ككد ّفلكضّالقضكك ي ّالتككاّرّالكنظّالقدتنككاشعك  بّال تلقككاّشلككىّ

 لّال ح ئهكسّعلكىّ التهك ّرّةخّالتاُّيدا ّ نه ّ   سّغدض رّتح  اّتبدفت ّال اتيس
خا ت كك فه ّ الككسّب يكك بّ ككيّخحككاّتبدفككسّافككيّتيكك خيّئككاّ ككي قه ّرّئككاّ ككي قه ّالقكك ي 

ّ.يّي خيّأن مّانقط عّفييّال ي قيي خيّةرّالب ي 
 :ث النبوي الشريفالحدي

ل ّاألح  يثّالنفخيسّالشديفسّحضخدأ ّئاّد ك ولّافكيّتيك خي ّينهكلّرّ ب  خهكل 
؛ّإلغنك فّتلكمّالد ك ولّ  ك ّلك ّع قكسّفهك خ كيّ شك  بّال كيدبّالنفخيكسّّخرّ يّ شك  ته 
ّالنق كك  ّ ككيّاألح  يككثّ كك ّرّقكخبّخع قكك ًّ يتصككلّف ل ككيدّخال  كك تاّخاألح كك  ّخقكك ّا ككتحب 

رّفيكك ّةنهكك ّةقككل ّحضككخدًاّ  كك ّخد ّ ككيّتيكك  ّقدتنيككسّن1)"لككىّ ككلس"لينفككقّ نهكك ّال  تككبّع
ّ.ّ دي س

"خلل دمّي ّ ي ارّشيّ  حسّّ   ل سخ يّ لمّقخل ّئاّد  لت ّشلىّةفاّف دّفيّ
بك دمّخشكي مّ...ّالل دّلتضيقّعنمرّخ  ّت   ّتت لّلمرّئاّش   مّتل يك مّخافكيّ

انصدّة  مّه ل ً ّةخّ هلخ ً رّّخ  ل ّال  لخق ّدخي ّةيّح يّالله ّ يّاإلي  يرّ

                                                 

 .19الحلفارّشه بّال ييّ ح خ رّح يّالتخ  لّشلىّصن عسّالتد  لرّظّ.1
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ّن1)ال ككدفّ  يككدّفأ يكك ""ّ ئقكك ّتنكك ظّ ككلّالحكك يثّالنفككخائكك ل دفّ  يككدّفأ يكك ".ّ رّلي ككتحث 
ّص حف ّعلىّالتشفلّل رّ يّف بّة خبّال  ل ييّئاّال يي.

ّ ككلّال كيدبّالنفخيككس ئفكاّد كك لت ّرّ  ك ّا تحضكدّ ككيّة  ك لّاللككدبّ ك ّلكك ّت ك س 
نمّدا لتناّ  ته  بّئاّ   طفسّافيّعف خسالهتليسّيقخلّعلىّل  يّخا يً ّ ّ"...ّخا 

 تصك يً ّ كيّ لتكاّل ك ّقدعك ّ خنك ّةنكخفّرّ يّصلتاّ  ّصفدْ ّ ن ّةي اّة   لكم
ئقك ّتنك ظّ كلّ ك ّت   لك ّرّ  كتل ً ّعشكيقتمّقكخ ا ب"رّ د كً ّ ليلتكمُّ دتك  برّةش  لم

 ل خيكككسّفكككيّةفكككاّ كككفي يّحكككييّفل ككك ّتخا ّالد كككخلّصكككلىّاللككك ّعليككك ّخ كككل ّافنتككك ّة ّ
بك فّفهك اّالتنك ظّعلكىّفيك ّةيّافكيّتيك خيّرّ"" لمّالفحلّاّيقدعّةنف رّئق ل ّحفيفس

لكيسّ كيّالضكدخداّرّش ّ"خليسّلسشك  بّخال ك ي رّ؛ّل  تهتافّخالتخفيخبهسّالت  لف
فكككلّي كككخيّرّةيّي كككخيّالتنككك ظّ بكككد ّحضكككخدّللكككنظّاآل كككدّعلكككىّ كككفيلّاا كككت  ا 

ئتفكك خّقك دبّافككيّتيكك خيّئككاّرّن5)الحضكخدّةيضككً ّعلككىّ كفيلّال ل دضككسّةخّال ن قضككس"
 .اإلئ  بّ يّال تن ص  ّة  دّب فًّ

"خ  ّةداناّئاّصخدبّتن ظّشش دا ّخ يّ لمّقخل ّئاّ لدضّد  لت ّالب يسّ
رّختأخلككك ّئكككاّفيلكككسّاللقفكككسرّشاّةنكككاّلكككخّ...ّع أككك  ُّقديشكككً ّعلكككىّ ككك ّئكككاّالصكككحيفس

خت لفككك ّعكككيّصككك بّرّخاعتتلككك ّف لكككثّّالنككك سّيكككخ ّةحككك رّلكككىّالليكككدّففككك دخنفكككد ّش
رّخةنفككك ّ كككيّش ككك دبّة ككك  سرّخبوككك ّف إلئكككمّعلكككىّع وشكككسرّاللصكككدّئكككاّفنكككاّقديضكككس

خصكككلف ّالل وككك ّفهككك ّعلكككىّرّختع ككك ّةيّ  ئكككسّةفكككاّف كككدّئلتكككسّ...ّخدب ككك ّال لفكككس
ّ.ّال نيس"

                                                 

 نرّال ق صكك ّالح ككنسّئككاّفيكك يّ  يككدّ ككيّاألح  يككث1483ّأككك 845ال كك  خارّ ح كك ّفككيّعفكك الدح يّ)ّ.1
 .119ّأكرّظ1112ألل نسرّ طفلسّ ادّاآل ابّاللدفاّف صدرّال شتهدبّعلىّا

 .25-21 رّّّّظ1881نظرّالهيوسّالل  سّال صديسّلل ت برّعف ال طلبرّ ح  رّأ  اّت ل  ّالّ.5
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النصكخظّال قتف كسّّخا  اّ  ّتأ لن ّالنظّال  فقّئةنن ّنلحهّال ف ل سّئكاّتكخالا
خللكلّةأك ّشكافّأكخّقلكسّال لك ناّرّشاّةنن ّنب ّله ّ  ّي كخ اّخبخ أك رّخت ل له ّئي 

رّخضككلفّالتككأ يدّئككاّال تلقككارّخأككاّقل ككسّتهكك  ّالد كك لسّف لضككح لسرّال ف شككدبّلل ككدض
ّّ  لّأ  ّاأل خدّئض ًّ ّ.ّعيّ يلّال خقّالل  ّئاّاألن لسّال اّ  يّي تحبه

 دبّشلكىّالصكحيفسّالتكاّتل أك  ّئيهك ّدبك ا ّقكدي،ّعلكىّئفاّال دبّاألخلىّشش
خئكاّال كد بّال  نيكسّششك دبّشلكىّرّ ق طلسّفناّأ ش ّقخ ّالد خلّصلىّاللك ّعليك ّخ كل 

اّالدافلكسّششك دبّشلكىّرّخئكن1)خئكاّال  ل كسّششك دبّشلكىّغكتخبّفك درّفيل  ّالد كخلّال كدي 
اللككك ّفكككيّةفكككاّ كككلخلّحكككييّتدابكككلّ لكككثّالنككك سّعكككيّال كككدخ ّشلكككىّقتككك لّ ككك ّئللككك ّعف 
خئككاّال ككد بّال    ككسّّرن5)ختككدمّالد ككخلّال ككدي ّخةصككح ف ّلقتكك لّال  ككل ييرّال شككد يي

ّةحكك  ّاللصككدّشاّّتنكك ظّصككدي ّ ككلّقككخلّالد ككخلّصككلىّاللكك ّعليكك ّخ ككل ّ"ا يصككليي 
رّختنكك ظّئككاّال ككدبّن1)ت ّالد ككخلّال ككدي ّعلككىّغككتخّ يكك دأ ئككاّفنككاّقديهككس"ّحككييّعكك

ّخفلكك ّ لككمّششكك دبرّال    ككسّ ككلّحكك يثّاإلئككمّخ كك ُّن ككبّلل ككي بّع وشككسّة ّال كك  نيي
  ّاإلشك دبّشلكىّ ك ّقيكلّرّشلىّش  دبّة   سّفيّتي ّئاّقي  بّالبي،ّخأخّص يدّال ي

ك  ّ.ّئاّ  ئسّةفاّف دّدضاّاللك ّعنك  خئكاّال كدبّاأل يكدبّششك دبّشلكىّحصك دّالحب 
رّاللك ّفكيّالتفيكدّئيهك رّخقتلك ّعف خقكْ ئه ّفك ل نبنيقرّفيّيخ فّال قفكاّل   كسّال  د  كس

ّ.ّن4)خصلف ّعلىّال نيس
ئكككككةيّال تلقكككككاّة ككككك  ّحكككككخا ثّت دي يكككككسّ  كككككت  بّ كككككيّال كككككيدبّالنفخيكككككسّخالتككككك ديخّ

 خيّاإلشككككك دبّشلكككككىّرّئكككككاّصكككككلي ّخاحككككك ب لهككككك ّافكككككيّتيككككك خيّخخضكككككله ّرّاإل ككككك  ا
                                                 

أككد اسرّ  تفككسّ نرّال ككيدبّالنفخيككسرّنشككد  ّ ح كك ّ ليككل911ّأككك 519ّافككيّأشكك  رّةفككخّ ح كك ّعفكك ال لمّ)ّ.1
 .513رّظ5الب هخديسرّخ  تفسّتأدايرّالق أدبرّ 

 .1رّظ1رّ 118-119رّظ1ّافيّأش  رّال يدبّالنفخيسرّ ّ.5
 .544رّظ1رّ ال  فقّنف  ّ.1
 نرّاإل   ككسّخال ي  ككسرّتحقيككق ّطكك 998ّأككك 513ّفككسّالكك ينخدارّةفككخّعف اللكك ّ ح كك ّفككيّ  ككل ّ)افككيّقتيّ.4

 .118ر119ّرّظ5 ح  ّالتينارّ    سّالحلفاّخشد   ّللنشدّخالتختيلرّالق أدبرّ 
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خا كككتط عّةيّيكككخاو ّئي ككك ّفينهككك ّعلكككىّا كككت فّرّخاانشككك  لّفتفصكككي ته رّ ضككك خنه 
بللهكككك ّتفكككك خّن ككككيبً ّ ككككت ح ّرّ دبلي تهكككك ّ"خةيّيكككك  به ّئككككاّعف داتكككك ّفقكككك دبّغديفككككس

رّتأ يكك ًاّلل الككسّخة  ككدرّمّتفكك خّة  ككدّت  يفككً ّلل لنككى؛ّلكك لن1) ت ككقّاأللككخاي"رّاألبككتاف
لي كتحقّرّئق ّصكخ دّنف ك ّفأنك ّلك ّيقتكدفّ  كلّأك  ّالك نخبرّخةش  ّتأ يدًاّئاّال تلقا

ّ. لّأ  ّال نخبّ-  ُّن بّشلي ّلخّص ّ ّ-ش اّ  ّقخديّ نف ّرّاللق ب
يّالقكككدافبّالنق يكككسّالخاعيكككسّتلحكككهّةيّأككك  ّاإلشككك دا ّ فكككيّالتكككاّا تحضكككدأ ّا-خا 

ختن  ككقّ ليككقّف إل فكك دّئككاّ بكك لّرّقكك ّخد  ّفت ل ككلّ-تيكك خيّ ككيّال ككيدبّالنفخيككس
ف ك ّيشك لّتن  يكً ّ اليكً ّئكاّالد ك لسّرّخت ديخّةخاولّال  ئسّشإل   يسرّال يدبّالنفخيس

تقكك يرّ ككيّ كك لّتككخالاّأكك  ّاإلشكك دا ّخت ل ككله  ؛ّرّخفحكك دّشكك ي يككأتاّفكك لمّف قككسّخا 
رّخ اّيت ئىّاأل ط فّالتاّت كلبّالد ك لسّغ يتهك ّن5) اّاّت  دّة    ّال نلطف  

ّخأ ئه .
خةئككك  ّافكككيّتيككك خيّ كككيّ صكككطلح  ّالحككك يثّخ ككك ّتلككك دفّفكككييّالفقهككك فّخعل ككك فّ

قك لّافكيّتيك خيّئكاّرّتصنيفّالح يثّالنفخاّفييّ  كن ّخ د كلالح يثّف  ّيتللقّف
خفحكككثّرّد ككك لت ّالهتليكككس ّ"حتكككىُّ يلككك ّةنكككمّ...ّالككك اّةأ كككلّخقي ككك رّخةد كككلّخة كككن 

ّدخايككسّرّخنهككدرّختصككف  ّاأل يكك ي" ئقكك ّةئكك  ّ ككيّعلكك ّ صككطل ّالحكك يثرّئي كك ّي ككظ 
لك اّيلت ك ّرّخئكاّ لكمّششك دبّشلكىّال  كن ّئكاّالحك يثّا"ةد لّخة ن "الح يثّالنفخاّ
خسّرّخقكك ّبلككلّافككيّعفكك لكك ّيكك  دّال ككن ّئككاّةخلكك ّخال د ككلّالكك ارّال ككن ّئككاّدخايتكك 

تك ّة ك يّالحك يثّ  كن ًاّرّخأكخّ صك دّال قكسّئكاّدخايال لخ لّعلي ّئاّدخايسّالحك يث
ّ.  ديسّخته   رّخق ّب فّف لمّئاّصخدبّة ّ د  ًّ

 آليات التناص:

                                                 

 .411عف اللهي رّعلارّافيّتي خيرّعصد ّخحي ت ّخة ف رّظّ.1
ال ككيخئارّ صككطفىرّ   كك ّالتب يكك ّئككاّالن ككدّاألن ل ككاّئككاّالقككديّال كك  سّالهبككدارّعكك ل ّال تككبرّّ.5

 .335 رّظ1892أك 1442ّر1ّفيدخ رّط
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ّئل ك  رّلّئكاّش كدافّ  كتخي ته ّال تلكك   بآلليكسّالتنك ظّئكاّد ك ولّافكيّتيك خيّ خد 
غن وه ّ. ّف لّ  ّيلت ّ يّ تطلف  ّنب حه خا 

 خيّةيّي كككخيّرّخقككك ّتلككك   ّتليككك  ّالتنككك ظّخطداوقككك ّئكككاّد ككك ولّافكككيّتيككك خي
خ نهك ّرّئ نهك ّ ك ّ ك يّاقتف  كً ّختضك ين ًّرّأن مّاضطدابّئكاّال لنكىّةخّئكاّال فنكى

ّ.في ًّرّخ نه ّ  ّ  يّتن صً ّة لّخ  ّ  يّشش دبّختل يح ًّ
 االقتباس والتضمين:

خقكك ّرّة  ككدّافككيّتيكك خيّ ككيّأكك  ّاآلليككسّ ككيّتليكك  ّالتنكك ظّال ف شككدّئككاّد كك ول 
ّههد ّأ  ّاآلليسّئاّصخدتيي ّ

ـــ   ّالتنككك ظّالصكككدي ّخال ف شكككدّالككك اّيأ ككك ّشككك ً ّ كككيّةشككك  لّالصـــورأل األول
ئكاّصكخدته ّاألصكليسّ كيّرّااقتف سّخالتض ييّئاّصخدبّابتتافّنصخظّفأعي نه 

دتنيكسّ دي كسّةخّتيكسّقرّةخّفبكتفّ نك رّ أيّيأ  ّفيتً ّشكلديً ّفلفهك رّصه ّال  وفسنصّخ
لّئكاّت ييكدّةخّتحكخيدفلفهه ّةخّفبتفّ نه  خ خيّةيّي كخيّلك ّة كدّئكاّرّرّ خيّت   

ّشع  بّصي غسّأ  ّالنصخظ.

ّئنيككسّ ئككاّد كك ولّافككيّخأكك اّالشكك لّ ككيّةشكك  لّالتنكك ظّيلكك  ّةقككلّتليكك  ّالتنكك ظ 
ف لّبه ًاّشف اعيً ّئاّتش يلّالنصخظّال قتف سّةخّشع  بّتشك يله ّ؛ّألن ّاّيتي خي

رّخان ب  ه ّ كلّت ئ قك رّخح يّتخهيفه ّئاّالنظرّ خرّ  ّ  يّ يّح يّا تي دأ 
خئاّ  لّأ  ّالح لسّتلت  ّالفني كُسّاأل فيكسّئكاّتشك يلّالد ك لسّعلكىّالخهيفكسّال اليكسّ

ّ. ظّنف ه ليسّالتنللنظّال  ت عىّة  دّ يّاعت   أ ّعلىّت
 ّةيّيقكك   ّاألولــ رّخلكك ّئككاّ لككمّطديقتكك يّلكك  جّأكك اّالككنظّ ككلّالككنظّالب يكك 

ئفكاّد ك لت ّشلكىّةفكاّرّ؛ّخف ك ّيشكلدّفق خ ك ال دا ّالتنك ظّ لك ّف إلشك دبّشليك للنظّ
يك  دّئيهك ّدئكضّالق ضككاّالنهكدّئكاّالخ يقكسّالتكاّت فك ّفدافتك ّ ككيّرّف كدّفكيّ  كل 
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ّ" ك ّ رّقك ل ّن1)لشكهخ ّإل فك  ّصك قه ّ كيّع  ك ع فّاخا كت رّالته سّالتاّة كن  ّشليك 
ةيّاّقكك ّةشككه ّّ–رّخنككخ دّضككديح قكك  سّاللكك ّدخحكك -ةههككدُ ّلكك ّعقكك ًاّ كك يّال تككخئ ىّ

ّلكك ّ...ّئ ككألُت ّالشككخدرّئي كك ّة فتهكك ّئككاّأكك اّاللقكك رّئلكك ُّيبْفنككاّلكك لمرّخلككخّلكك ّ ت ككيّ كك ل 
وشاو هم فر األم ، وإذا عقدت العةزم  فتوّكةل علةى  ّيقكخلّالشخدرّ يّت ابّالل ّش 

اللةةةة 
شحكككك رّرّلخبككككبّةيُّيللكككك ّةنهكككك ّلقكككك حّاللقككككلرّخداوكككك ّالصككككخابرّخةيّلل شكككك خدّن5)

  تكك رّةخّ طككأُّيشكك د مّئككاّ   تكك ".ّئقكك ّ كك يّأكك اّالتنكك ظّ ّصككخافً ّيفككختّف حالح ككنييي
فة فك  ّاآليكسّفلفههكك رّ قك  ً ّلهكك ّفن كفته ّشلككىّاللك ّعكتّخبككل؛ّلفيك يّةأ يككسّالشكخدرّئككاّ

ّ.خأخّ  ّتن  بّعن ّالق ضاالقض فرّخخبخبّالتتا ه ّئاّاألح   رّلتحداّالل لرّ
ّفكك ّ"شيّالكك اّا تدتُكك ّلنف ككاّغ يككسّ كك ّخقكك لّئككاّالد كك لسّنف ككه   رُّي ككافّاللكك خ 

أو ، ولةةو أنةةا كتبنةةا علةةيهم أن اقتلةةوا أن سةةكمخُي كك فّال ككخلىّ نكك ّ...ّقكك لّتلكك لى ّ

إال قليٌل منهم، ما فعلوه، اخ جوا من ديا كم
ّ ن4)خق لّالش عدرّن1)

ّخ ككككككككيّي تككككككككدبّعككككككككيّ اد ّاّيككككككككتْلّيككككككككدر
ْيُّي كككككككككك  ّختكككككككككك ئيّ نكككككككككك ّالصكككككككككك لح  رّخا 

 

ّ بد ًاّخ  حفكك ّ كك ص دع ّ هلخ ب
ّئككككاّدةسّ ف فكككك " ّيُ ككككيّ كككك ّة كككك فّالنكككك د 

 

ّخبك ّف ك ّقك  ّلهك ئق ّة ف ّئاّأ اّالتنك ظّن كفسّاآليكسّال دي كسّللك ّعكت    ك ّرّل 
ئلككك ّي كككيّيلنيككك ّا ككك ّرّ خيّةيّيحككك   ّا ككك ّالشككك عدرّة فككك ّن كككفسّالشكككلدّشلكككىّق ولككك 

ّ.ّفق دّ  ّته  ّ السّالنظّنف  رّالش عد
                                                 

 .411ّرّظ1رّ 1افيّف   رّال  يدبرّقّ.1

 .128 خدبّتلّع دايرّاآليسّّ.5
 .33 خدبّالن  فرّاآليسّّ.1
لفيتككك يّلدعشكككىّال فيكككدرّ ي كككخيّفكككيّقكككيسرّالككك يخايرّتحقيكككق ّ ح ككك ّ ح ككك ّح كككييرّ طككك فلّ    كككسّاّ.4

ّ.ّخأ  ّ لف ق يّ يّ   سّةفي  ّئاّال يخايرّأا 148األأدا رّالق أدبرّظ
ّ تكككككككككككىّي تكككككككككككدبّعكككككككككككيّقخ ككككككككككك ّاّيبككككككككككك ّلكككككككككككك 
ّخيحطكككككككككككككككك ّفهلكككككككككككككككك ّاّيككككككككككككككككتالّيككككككككككككككككدرّلككككككككككككككككككككك 
يّي كككككككككككككككككك  ّخيككككككككككككككككك ئيّ نكككككككككككككككككك ّالصككككككككككككككككك لح  ّخا 

 

ّ  ضكككككككككككف ّعلكككككككككىّ كككككككككيّلككككككككك ّدأكككككككككطّحخاليككككككككك 
ّ صكككككككككككككككك دعّ هلككككككككككككككككخ ّ بككككككككككككككككد اّخ  حككككككككككككككككككككف 
ّي كككككككككيّ ككككككككك ّة ككككككككك فّالنككككككككك دّئكككككككككاّدةسّ ف فككككككككك 
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ّةخّتيكككسّرّال تلقكككاّشلكككىّا كككتقف لّ  كككلّ شكككهخدّيهيككك خأكككخّفككك لمّ ةخّفيككك ّشكككلدب
ئي ككخيّّ؛رّخ ككلّال ككي قّالكك اّأككخّفصكك     كك ّيتخائككقّ ككلّال لنككىّال قصككخ رّقدتنيككس

ّة  دّا تب فسّختف عً ّخان   بً ّ لّالنظّئاّصخدت ّال ت   لس.
شاّرّ ّةيّيأتاّف لنظّئاّ د ّال   ّ خيّالتصد فّفألف ه ّةخّ التك والثانية

ئكاّ  كلّقخلك ّئكاّد ك لت ّشلكىّةفكاّف كدّرّ  ّ ك يّتخبيهكً ّ اليكً ّيتن  كبّ كلّال كي ق
ّّ .ّختقديبّفلي أ  لّالق دبّفمّعلىّتهخييّ طفه ّ.. ّ"فيّ  ل 

ّخ كككككككككككككككك ّ ارّئككككككككككككأدرّصكككككككككككك قمّالحكككككككككككك يث
ّخلككككككيسّ ككككككيّحككككككقّعينككككككارّةنكككككك ّعينككككككا

 

ّعليكككككككككككككككككككمّف إلغضككككككككككككككككككك ف ّمّلف كككككككككككككككككككلب
ّةبف نهكككككككككك ّعلككككككككككىّاألقكككككككككك اف" ّن1)غككككككككككضه

 

ش ّبلله  ّيف خايّرّئق ّ لفّشلىّفيتاّالشلدّ خيّةيّيق   ّف  ُّيشلدّف بيوه  
؛ّ  ككك ّيبلله كك ّ ن  كككفييّرّةخّغكككديفييّعليكك خلككيسّتن صكككً ّ له كك رّبككتفًاّ ككيّالكككنظ

خأكاّفيك يّقك دبّافكيّ  كل ّرّخي  يك يّالخهيفكسّال نخطكسّفه ك رّان ي بّالنظّخت ئ ق 
ّةت ّعلى ّ.سّافيّتي خيال   ع بّئاّحل 

"خ ك ّةدانكاّنف ّال اّاته ّفك  ّ  تص دًاّ رّخ يّ لمّ  ّخد ّئاّد  لت ّالب ي س
ّ ف ل ّلقط  لخّةناّ...ّ

ّ   كككككككككككككككككككككككككسّتافّخعفككككككككككككككككككككككككك ًاّخقينكككككككككككككككككككككككككس
 

ّف لح كككككككك  ّال صكككككككك   "ّ ّعلككككككككاٍّ ّخضككككككككْدب 
ّ 

ّئللكىّالككدغ ّ كيّةيّافككيّتيك خيّلكك ّي كيّ نشككوً ّلهك اّالككنظّشاّةنك ّا ككتط عّةي
لك ّشلكىّة ابّئ علككسّئكاّتشكك يلّد ك لت   خيّرّحتكىّفكك اّبكتفًاّةصككيً ّئكاّالد كك لسرّيحخ 

الدح يّفكككيّ لبككك ّّرّئهككك اّتنككك ظّ كككلّفيككك ّشكككلداّللفككك ةيّيهكككافّال تلقكككاّا كككتقف ل 
؛ّئ شتدط ّعلي ّةيّيف لّرّخ  يّق ّتق   ّل طفسّقط  ال اّقتلّعليً ّ د  ّالل ّخبه 

                                                 

 ن983ّأكككك 591يّقصكككي بّافكككيّالدخ كككاّيل تكككبّةحككك ّةصككك ق و .ّافكككيّالدخ كككارّعلكككاّفكككيّاللفككك سّ).ّ ككك1
 .41رّظ1 رّ 1881ر1ّلرّفيدخ رّطال يخايرّتحقيق ّعف األ يدّعلاّ هن رّ ادّخ  تفسّاله 
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ّ د  ّالل ّخبه رّ ديسّ  نيسخبرّخعف اًّرّئاّص اقه ّ   سّتاف ّعلاّ  بك فّرّن1)خقتل 
رّش ّلككك ّيدت كككبّبن يكككسُّيل قكككبّعليهككك ّ  ككك ّئللككك ّقطككك  ّئكككاّفككك ّعلكككىّبهكككسّالت ككك لف

 ّ"ئ أنك ّيديك ّةيّةخّةنك ُّيل قكبّعلكىّ نكبّلك ّيدت فكرّتحديضّافكيُّ لبك ّعلكىّئللتك 
ّ.ّّن5)ي تص دّ طيوت 

رّحيكثّعلكىّالتصكد فّئكاّالضك  ودّئكاّالكنظّخل رّافيّتي خيّالقك دبّالف وقكس
خيحككخ دّ الككسّالككنظّال  وككبّليككت ف ّ ككلّرّي ي ككدّئككاّ تن صكك ت ّ ككيّ الككسّالضكك يد

 كيّ ك لّتحخيكلّالضك  ودّ كيّال بهكخلّخال   طكبّخال  وكبّ....ّرّال ي قّخالف دب
كك ّضكك يدّرّليفكك خّخ أنكك ّأككخّال  صككخظّف ل طكك ب شلككىّضكك يدّال ككت ل رّةخّةيّيخب 

ال   طبّئكاّالكنظّال  وكبّخبهكسّيفك خّةيّال قصكخ ّفك ّأكخّال   طكبّئكاّالكنظّ
خاّعتْككبّعليك ّئككاّرّ ّ"لكك ّالح ك ّعلككىّاأتف لك رّقك لّئككاّد ك لت ّالب ي ككسّةيضك ًّالب يك 
ّ شغف ل 

ّئكككككككةيّي كككككككيّالفلكككككككلّالككككككك اّ ككككككك فّخاحككككككك اًّ
 

ّخفُّ كككككككككككككدديّةلكككككككككككككّائأئل لككككككككككككك ّال وككككككككككككك
 

ّ ئأييّئضلمرّةخّ  يو ًّرّييّع لمأ...ّخاّة لخّ يّة خيّفديوً ّئ

ّئلككككككككككككككككك لمّخا كككككككككككككككككل ّشاّي كككككككككككككككككْيّ نكككككككككككككككككب 
 

ّئلفكككككككخمّةخ ككككككككل ّ"ةخّ ككككككك يّلكككككككاّ نككككككككب 
 

علكىّ كفيلّال  ك لّّ–ئحييّةش دّشلىّع قت ّ كلّافكيّبهكخدّئكاّال كد بّاألخلكىّ
ّال تنفان1)ا تشه ّففي ّشلدّلل تنفاّئاّ يفّال خلسّ- ّنف  ّ حل  ك ّرّرّخةحل  خخب 

؛ّلت   ككلّالتبككدفتييّئككاّالشكك لّ  طككبّ ككيّ ككيفّال خلككسّشلككىّافككيّبهككخدضكك يدّال 
خةعك  ّفنك ف ّرّن4)خحييّةدا ّ ك حّافكيّبهكخدّا تحضكدّ ك ّق لك ّالفحتكدارّخال ض خي

                                                 

 .144رّظ1افيّقتيفسّال ينخدارّاإل   سّخال ي  سرّ ّ.1
 .43شخقاّضيفرّافيّتي خيرّظّ.5
 .148رّظ5 يخايّال تنفارّ ّ.1
ر5ّ رّ 1882 نرّالكككك يخايرّتحقيككككق ّحنكككك ّالفكككك  خدارّ ادّالبيككككلرّفيككككدخ ر981ّأككككك 594ّالفحتككككداّ)ّ.4

 .98ظ
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ف  ّيتخائقّ لّ لك ناّال ك ي ّرّفأ لخف ّ  ّة    ّفأيّب فّف ّاقتف  ً ّفلفه ّ دبّة در
 .رّخأ   ّالل لّخالفضلالتاّةش دّشليه ّئاّالنظ

عكك  بّفن وكك ّ ككيّب يكك ّختحككخيد الصــورأل الثانيــة رّ ّالتصككد فّئككاّالككنظّالقكك ي ّخا 
ئكاّصكخدبّيفك خّ كيّرّب يك ف  ّيتن  بّ لّال ي قّاإليقك عاّخالتد يفكاّئكاّالكنظّال

 كاّيشك  لّ ل لكسّئكاّشْ ّشيّ"التحكخيدّئكاّالكنظّالتدارّ  له ّالنظّال  وبّخاضكح ًّ
خا تحضك دّرّرّئي كتح   ّعلكىّالتف عكلّ لك ّ كيّ ك لّتحفيكتّ ا دتك ن1)تخق لّالق دئ"

ي ّف ألشكك طّقكك لّافككيّتيكك خيّئككاّالّدرّ كك ّأككخّ كك  يّئيهكك   كك لسّالب  ي ككس ّ"...ّخضككح 
ئهخّتن ظّ لّفي ّح  يّفيّ  ف ّ يّقصكي بّق لهك ّئكاّ.ّال اّعنخايّال بخ ّف "

ّ ّن5)د  فّع   يّفيّعف يّدضاّالل ّعن 
ّضككككككككحخاّفأشكككككككك طّعنككككككككخايّال ككككككككبخ ّفكككككككك 

 
ّيقط كككككككككككككلّالليكككككككككككككلّت كككككككككككككفيحً ّخقدتنككككككككككككك 

 

 كلّااحتفكك هّفكفلضّاأللفك هّال ال كسّعلككىّرّئقك ّةعك  ّفنك فّأك اّالفيكك ّ كيّب يك 
ه ّال  وب رّسّئي خي  اّخهيفسّب  ليسّئنيرّليتن  بّ لّ ي قّالنظّاأل لخفارّنص 

ّ.ّّشلىّبنبّ لّالخهيفسّال اليسّبنف ًّ
ختككأتاّّفلككضّاأل  كك لّئككاّد كك ولّافككيّتيكك خيّخقكك ّتصككد فّتصككدئً ّف ككيطً ّئككاّ

تّتفكك يلّةلف ههكك ّعنكك ّاا ككتل  لّئقكك ّتخاطككأّّالنقكك  ّعلككىّعكك  ّاإلقككدادّفبككخارّ فن أكك 
رّخل ّي د ّافيّتي خيّعيّأ  ّالشدخطّالتاّعليهك ّن1)"ألنه ّف لمّعدئ ّخاشتهد "

                                                 

 .115ّدف فلسرّ خ ىرّب  لي  ّاأل لخبّخالتلقارّظّ.1

 رّالككككك يخاير1885ّ نرّشكككككدح ّيخ ككككفّعيكككك رّ ادّالبيكككككلرّفيككككدخ ر314ّأككككك 24ّح كككك يّفككككيّ  فككككك ّ)ّ.5
رّ ادّالف كككككدّللب يكككككلرّ ادّشحيككككك فّالتكككككداث515ّرّظ1.ّخالفيككككك ّخد ّئكككككاّالفيككككك يّخالتفيكككككييرّ 442ظ

 اللدفارّفيدخ .

 نرّ كخا ّالفيك يرّ نشكخدا 1442ّأكك 411لفّ).ّعلاّفيّ 122رّظ1القلقشن ارّصف ّاألعشىرّ ّ.1
رّ  تفكسّال كلي  نيسر4159ّ له ّت ديخّالللخ ّاللدفيسّخاإل   يسرّطفلّف لتصخيدّعكيّ  طخطكسّئك ت ّ

ّفتف يلّةلف هه اإلض ئسّشليه ّ.ّخق ّةب تّافيّاأل يدّحل ه رّشديطس191ا تنفخلرّظ يّل ّيقد  .ّرّخا 
رّتحقيق ّب يكلّالخشاّال دقخ ّئاّحلّال نهخ رّن 1518أك 311ّ)ّضي فّال ييرّافيّاأل يد

 .29ّظرّ 1898رّ طفلسّال ب لّاللل اّاللداقاّر لي 
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فكةبدافّفلكضّالتحكخيدّرّفق دّ ك ّيتكي ّلك ّال كي قرّئ  يّيتصدفّئيه رّةغلبّاآلداف
يق عكً ّ لّالنظّالب يك رّلتتن  بّ لّال ح ئهسّعلىّةصلّةلف هه رّعليه  ؛ّ الكسّخا 

ك  رّ"رّق ل ّ"خ كدي ّلكمّشاّألح ك ّال كدرّلك يمخان ب   ًّ عنك ّالصكف حُّيح ك ّ"ّخنص 
هكك ّخبهككسّة ككدرّ ككيّالب ككلّشلككىّال فككد رّحيككثّتصككد فّفكك ّن1)ال  ككدر" ليكك  اّرّخخب 

خيقتضككككاّتخبيهكككك ّأكككك  ّرّاّخد ّئيكككك خيتنكككك غ ّ ككككلّال ككككي قّالكككك رّخهيفتكككك ّئككككاّالككككنظ
 خيّةيّيكك  دّ لككمّئككاّال قصكك ّالككدويسّلل  ككلرّخأككخّاحت كك لّال ككدفّال شككق سّرّالخبهككس

ّ.ّّلق فّالداحس
خئاّأك  ّالطديقكسّ كيّةشك  لّالتنك ظّي لكبّعليك ّالحكدظّعلكىّاتحك  ّةخا كدّ

لكككنظّالب يككك ّ ل ككك ّ ككك يّ لكككمّالنصكككخظّال تن صكككسّال  وفكككسّ كككلّةخا كككدّالب كككلّئكككاّا
؛ّتفضكككاّشلكككىّقككخ بّ ائلكككسّللتف عكككلّ لّخحكك بّ ت   ككك سّشككك ليً ّخ اليكك ًّ  ككك ّيشككك؛ّ خاتيكك ًّ
 ّن5)ق لّافيّتي خيّئاّد  لت ّشلىّال لتض ّفيّعف   رّخ    دبّئاّشنت  ّالنظرّ ل 

لككاّقكك ّادتكك  ّالبنكك بّالدحككب ّة   خللككلّالحهككخهّرّخال شككدبّاللكك برّ"...ّخح ككفاّةي 
شلكككىّةيّةفلككك ّغ يككك  ّاأل كككلّ كككيّ شككك أ بّحضكككدت ّرّخالنخاوكككبُّ تصكككدفرّ ت شكككف
ّ ّأداف"رّحيثّتن ظّ لّقخلّالش عدخالنهدّشلىّغد ت ّالّترّالللي ف

ّيككككككككككككككككككككت حُ ّالنكككككككككككككككككككك ُسّعلككككككككككككككككككككىّف فكككككككككككككككككككك 
 

ّخال نهكككككككككككككُلّاللككككككككككككك ُبّ  يكككككككككككككُدّالتحككككككككككككك  
 

بّ)البنكككك بّالدحككككب ّئقكككك ّحككككدظّعلككككىّةيّي ككككخيّتصككككدئ ّئككككاّالككككنظّال  وكككك
رّ؛ّ كككاّيكككت ف ّ كككلّالتد يكككبّاأل كككلخفاّلللفككك دبّئكككاّالكككنظّالب يككك للككك بنال شكككدبّا

ّ.ّئضً ّع  ّئاّ لمّ يّتخاصلّف ل لنىّال قصخ ّئاّال ي ق
ئاّد  لت ّشلىّال هف دّ كيفّال خلكسّرّخالتن ظّنف  ّا تل ل ّئاّ خضلّت د

د افّال بك ّّ–ةعكت  ّاللك ّّ–سّالح بكبّ ّ"ل ك ّلكفن1)حيكثّقك لرّةفاّف دّفيّاألئطكس
                                                 

 .5195رّدق 1ّرّظ5ال ي انارّ ب لّاأل   لرّ ّ.1
 رّال تيّ لّالحخاشا.111 يخايّافيّتي خيّخد  ول رّظّ.5

 .181رّظ1رّ 1افيّف   رّال  يدبرّقّ.1
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ككلّرّ...ّخ  ككدّالت كك يدّعلككىّتفيكك ّهلكك ّ...ّخاّغككدخّةيُّي ككت طدّال  كك   لل ككً ّ خُي   
ّّ.ّخي ُ دّئاّال شدبّالل بّالتح  "رّال دا 

خت   ل ّتليسّرّخت   لّالتن ظّتفلً ّل لمرّئق ّت   لّال دضّئاّ لت ّالد  لتيي
 لفكك ّئككاّا ككت  ّّخأككخّ كك ّي   كك ّعلككخّ رّدا ّ  تلفككسفيكك ّةنكك ّبكك فّفكك ّفلفكك رّا ككت ع و 

؛ّعيّال لنىّالخاح ّفطداوكقّ  تلفكسّخالق دبّعلىّالتصد فّئاّالتلفيدرّن صيسّالل س
ّالشكككلدن1)يصككلّشلكككىّغ يككسّاّيشككك د  ّئيهكك ّةحككك ل قكككً ّئككاّحكككل  رّرّش ّةفككك رّفداعككسّختفخ 

ّ د ّشنش و .ّّّّّخا    ل ّئا
 ّخة د ك ّ ن كرّ ّ"...ّئل ك ّشكففن ّن دأك ن5)خ  لّ لمّيصفّليلسّقض أ ّ لّخا ب

ّ ن ّفحف رّ  دأ  خنقطكفّرّخفتنك ّليلكسّنبنكاّةقحكخايّال  كخدرّخش  ّةلي ّقلفك رّف حّ لع
ّ.ّد   يّالص خد"

ئفكككاّال كككدبّرّخالكككنظّالح ضكككدرّ كككلّفكككييّالكككنظّال  وكككبئقككك ّتخائقككك ّةخا كككدّالب
ّاألخلىّتن ظّ لّقخلّالش عد 

ّخال  كككككككككدّتلكككككككككدفّ يكككككككككفّتأ ككككككككك ّ  دأككككككككك 
 

ّشنكككككككككككككككاّة لكككككككككككككككُ ّشن فأككككككككككككككك ّئأ ككككككككككككككك لنا
 

ئككةيّأكك اّالتنكك ظّ ن يككسّعككيّالنشككخبّرّخئككاّ لككمّتخاصككلّ ككلّال لنككىّال قصككخ 
ّ.رّخأاّتشف ّنشخبّش دبّال  دالتاّا تشلداأ ّئاّتلمّالليلس

ّت كدّلفيك يّ هكخ ك لمّئلكلّ  أدّئكاّال كد بّال  نيكسّحيكثّتنك ظّ كلّقكخلّشك عدب
ّ النشخبّخال دخد

ّتحي ككككككككككدّئككككككككككاّالديكككككككككك ضّئلككككككككككيسّيكككككككككك دا
 

ّةيبنكككككككككككاّالكككككككككككخد ّة ّيبنكككككككككككاّاألق حككككككككككك 
 

ككككك ّالكككككنظّف ل ن يكككككسّخالتشكككككفي  رّخف لتقطيلككككك  ّالصكككككختيسرّخاا كككككتل دبرّخقككككك ّعض 
ّرخاتيّالب كلتكّخّررّ  دأك نال تأتيسّ يّال بلّال ح كخ ّخ ك ّيح لك ّ كيّبنك سّ)ن دأك 

                                                 

 .333ال يخئارّ    ّالتب ي ّئاّالن دّاألن ل ارّظّ.1
 رّال تيّ لّالحخاشا.113 يخايّافيّتي خيّخد  ول رّظّ.5
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كك يّالصكك خدنّت  يفككً ّللب نككبّالب كك لاّئككاّرّئككاّقخلكك ّ)ةقحككخايّال  ككخدرّخالتدصككيل د  
ّ.ّالنظ

ّرّنيكسّ دي كستخ يّتلي  ّتن ص ّئكاّأك  ّالصكخدبّةيّيأ ك ّتيكسّقّد ةخّشكطدّفيك ب
رّليف خّخ أن ّأخّةخّةيّي ي دّلفهسّ ن ّليتن  بّ لّال ي قرّ  ّيضيفّللنظّحدئ ًّ
 .ال  صخظّف ل ط ب

" ككككك ّةدانكككككاّشاّلكككككخّة كككككدُ ّف ل كككككبخ ّآل  ّئأفيكككككُ ّئكككككاّد ككككك لت ّالب  يكككككس ّخلّيقككككك
يكك ّد حكك خ تقككُ ّاأل يكك ّالكك اّف د كك ّيككُ ّاللكك ّرّ ككيّ تيفككسّ  لكك ّاخا ككت فد ...ّخدخ 

ّئي ".
لّالتكك فّئي كك ّةشكك دّشليكك ّئككاّاآليككسّال دي ككسّ ككيّتكك فّال   طككبّشلككىّتكك فّ ئقكك ّحككخ 

شكلداّال  وكبّشلكىّضك يدّال كت ل ّئكاّ   ّخب  ّضك يدّال كت ل ّئكاّالكنظّالرّال ت ل 
خا ككتط عّةيّيخبكك ّالضكك يدّرّئأ كك ّشككطدّفيكك ّ ككيّقصككي بّق ي ككسرّالككنظّالح ضككد
ّائكاّالتنك ظّ كلّقكخلّةفكرّخغي كدّحكدفّاللطكفّ كيّالفك فّشلكىّالكخاخرّئيه ّشلىّ ات 
ّّ ن1)شبدبّال ل ا

يكككككككككك ّد حكككككككككك ّ ككككككككككيّ تيفككككككككككسّ  لكككككككككك ّبّائدخ 
 

نكككككككككككك ككككككككككككداّاخا  ّألدبككككككككككككخّفلكككككككككككك أ ّةيُّةع  
 

خ ن  كفسّ لكمّةيّالشك عدّقك ّحك دبّال  ككل ييّفقيك  بّ  لك ّفكيّالخليك ّئكاّة نكك فّ
في ّةيّافيّتي خيّا تط عّةيُّيشكلدّرّعخ ته ّ يّقت لّفناّحنيفسّئاّحدخبّالد  ب

خلككيسّالشكك عدّالكك اّقكك لّأكك اّالفيكك ّخأككخّرّال تلقككاّفأنكك ّأككخّال قصككخ ّفيكك فّال ككت ل 
ّرّةخّفشطدّ ن رّقفّعن ّح  ّالتن ظّ لّالفي ّالشلداّفلفه ف لمّل ّي فكلّا كتظ 

ه ّال  وب. ّ السّالفي ّئاّنص 
                                                 

 الل ّةفخّال يكدرّ ادّ نرّالد  برّتحقيق ّ ح خ ّعف955أك 541ّالخاق ارّةفخّعف الل ّ ح  ّفيّع دّ)ّ.1
ككدا"ّف  ككدّال ككي 154ّ رّظ1881الفدقكك يّللطف عككسّخالنشككدّخالتختيككلرّع كك يرّاألد يرّ .ّخقخلكك ّ"ةيّةع ِّ

ككدا"ّففككت ّال ككي ّال شكك   برّ لنككىّ ال شكك   بّيلنككاّةيّةئلككلّفل ككدّ  ككلّالكك اّئللككُ ّف  لكك رّخيككدخرّ"ةيُّةع  
  لمّةيّيطخلّع دا.
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خئككاّال ككدبّال  نيككسّ كك يّالتنكك ظّ ككلّقككخلّالشكك   فّفككيّضككدادّالكك في ناّئككاّد كك فّ
ّّ ن1) فل ّةيّةع  ّفن فرّع دّفيّال ط  ب

ّخف د ككككككك ّْ ّبكككككككترّاللككككككك ّ يكككككككدًاّ كككككككيّش ككككككك  ب
 

ّيككككككككُ ّاللكككككككك ّئككككككككاّ امّاأل يككككككككِ ّال  ككككككككت قِّ
 

سّ قتلّع دّفيّال ط  بّدضاّالل ّعن ّخالصخدبّالتاّقتلّ ئق ّا تحضدّقص 
ّتلينك ّعلكىّالتف عكلّاإليبك فاّرّفه  خ  ّي  يّةيّيتك اعىّلل تلقكاّ كيّةئ ك دّخ لك يب
ّع دّفيّال ط برّالنظّ ل ة خدّل ّت يّ  نلًسّرّخقخت ّخحت  رّخخدع رّئةيّعْ ل 

ّ.ّاغتي ل 

 كيّرّلق ّا تط عّافيّتي خيّئاّأ  ّال تن ص  ّال تت فلسّةيّيكخاو ّئي ك ّفينهك 
لتههدّئاّرّئهاّتدتفطّفل ق  ّ اليسرّ  لّع ق  ّدافطسّفييّالخح ا ّالنصيس

ّه .خاح ًاّعلىّالدغ ّ يّا ت فّ ه نّ ّ  ًّرّةخّصخدبّخح بّ اليسّخاح ب

شاّةنككك ّةخ عّئيهككك ّ ككك ّيبلكككلّرّخعلكككىّالكككدغ ّ كككيّتككك ا لّالنصكككخظّال  كككت ع ب
حيكثّيقكفّال تلقكاّعلكىّرّال تلقاّي دمّ ك ّحصكلّعلكىّالكنظّاألصكلاّ كيّت ييكد

ال لدئكككسّال لفيكككسّ؛ّش ّشيّ"لككك ّي كككيّلككك ّعهككك ّفككك ّئكككاّالكككنظّاألصكككيلرّ ت ي كككدّب يككك 
ّ.ن2)"نت ب قف لّالنظّ   ّأاّضدخديسّإلال شتد سّضدخدبّا ت

بنفكً ّشلكىّبنكبّ كلّرّخ  يّافيّتي خيّ اّقك دبّ ك وتبّعلكىّا تيك دّ تن صك ت ّ-
ًاّلهكك ّئككاّ  كك ّيشكك  لّت ككداّدرّق دتكك ّال فيككدبّعلككىّح ككيّالتصككدفّئككاّأكك  ّال تن صكك  

ّ حلكخاًّرّد  ولّ  تلفس خ كدبّرّةخّئكاّصكخدبّششك دبّئكاّد ك لسرّئ دبّيأتاّففيك ّشكلدب
قكك لّئككاّد ككك لت ّشلككىّةفككاّف كككدّفككيّ  ككل  ّ"خلككك ّرّيككأتاّفكك ّفلفهككك ّئككاّد كك لسّة كككدر

                                                 

حّالكك ييّالهكك  ارّ ادّال لكك دفرّ نرّالكك يخايرّتحقيككق ّصكك 341أككك 55ّالشكك   فّفككيّضككدادّالكك في ناّ)ّ.1
 .449 صدرّظ
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خةخلّةدضّرّخ لككق ّت كك و ارّة ككت دبّةيُّة كك  ّ  ككلّأكك اّال  ككفّئككاّ  ككقطّدة ككا
ّتدافه ّبل ا"ّ ّ ّن5)رّئق ّتن ظّ لّقخلّالش عدن1) س 

ّفكككككككككك  ّاللكككككككككك ّ كككككككككك ّفككككككككككييّ ككككككككككنلج ّةحككككككككككبه
ّفككككككككككك  ّفهككككككككككك ّعكككككككككككق ّالشكككككككككككف بّت ككككككككككك و ا

 

ّخ كككككككككككل ىّةيّيصكككككككككككخبّ كككككككككككح فه  ّشلكككككككككككا 
ّبلككككككككككككككككك اّتدافهكككككككككككككككككك  ّ كككككككككككككككككس  ّخةخلّةدضب

 

ن ك ّبك فّئكاّالد ك لسّالب يكسّفيرّئق ّبك فّفهك اّالتنك ظّئكاّأك  ّالد ك لسّ حلكخاًّ
رّخاّين ككىّفلكك ًاّئيهكك ّ داضككل "ّ كك ّ  ككدّ"خال ككدي ّاّيبفككخّةدضككً ّفهكك ّقخافلكك فلفهكك  ّ

ّ.الفيتييّفلفهه  

"خلكككخّ ا ّ ككككخادّ ّخ  كككلّ لكككمّ ككك ّق لككك ّئكككاّد ككك لت ّشلكككىّةفكككاّف كككدّفكككيّ  كككل 
ّالل بتّالضليف"رّلط تنا ّ ّن1)ئق ّتن ظّ لّقخلّا دئّالقيسرّخئ دّعلا 

نككككككككككككمّلكككككككككككك ّيف ككككككككككككدّعليككككككككككككمّ فكككككككككككك  دّب ّخا 
 

ّضككككككككليفّخلكككككككك ّي لفككككككككمّ  ككككككككُلّ  ل ككككككككبِّ
ّّ 

"...ّئلككخّ ا ّ ككخادّلط تنككا"ّ كك ّرّقكك ل ّفلفهكك رّفين كك ّبكك فّئككاّد كك لت ّالب يككس
ّ.فلفه   دّالفي ّّال ش دّشلي ّ  فقً ّ

شيّت دادّفلضّال تن ص  ّئاّد  ولّافيّتي خيّت شكفّعكيّقكخ بّاانفلك ا ّ
خاّ ككي  ّش اّ  نكك ّتلككمّالد كك ولّتلكك لجّرّل كك  دا ّالنف ككيسّال  ككلطسّعلككىّ شكك عد خا

ّ خيف خّةيّت دادّفلضّال تن ص  ّفلينه ّئاّد ك ولّ تلك  بّتكخ .ّغدضً ّ تش فه ًّ
كككسّأ ب كككً ّيلت كككلّئكككاّ ا لككك  ئفكككاّرّيلف ككدّعنككك ّ ل ككك ّةتيحككك ّلككك ّالفدصكككسرّشلككىّةيّ   

  كككيّابت لككك ّئكككيه ّة كككف بّرّخال ه نكككسال  ككك لييّال ككك فقييّيلف كككدّعكككيّالشكككلخدّف لككك لّ
                                                 

 .411رّظ1رّ 1 يدبرّقافيّف   رّال ّ.1
 الفيت يّلدق عّفيّقيسّاأل  ارّل  يّاللدبرّ   بّنخط.ّ.5
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رّالك ييّ ك نخاّ كففً ّئكاّخةفنك فّفلك  رّخالشلخدّف لهل ّخالحيفّ كيّفنكاّبل تك رّالد يلس
ّ. بن 

خأ كك اّن ككتطيلّةيّنقككفّعلككىّح ككيّتصككد ئ ّئككاّ تن صكك ت ّش اّ كك ّاحتكك  ّشلككىّ
 خيّةيّي كككخيّّخةغكككداضّ تق دفكككسّئكككاّالهككك فّخال  يكككسرّت دادأككك ّئكككاّ خاضكككلّ  تلفكككس

ّ.لقّةخّاضطدابأن مّق

خالفلككك ّرّخ ه ككك ّي كككيّ كككيّة كككدّئكككةيّافكككيّتيككك خيّيلت ككك ّغ لفكككً ّالب نكككبّالكككخهيفا
خ ككيلسّ ككيّرّاإلفكك اعاّئككاّالتنكك ظّالصككدي ّالكك اّيأ كك ّشكك لّااقتفكك سّخالتضكك يي

فق دّ  ّي خيّص لحً ّللتنك ظّرّخي خيّاأت    ّف رّخ  ولّ ل  د ّالفناّئاّد  ول 
ّ.ّ ل 

 :التناص باإلشارأل والتلميح

ي دمّافيّتي خيّخعاّال تلقاّلسش دا ّال دبليسّالتاّيف  هك ّئكاّد ك ول ّعلكىّ
ئقكك ّخد ّئككاّد كك ول ّةعكك  ّالد ككلّخال   ككسّخالقكك  بّخالح كك  ّخاأل فكك فّرّشكك لّتنكك ظ

 ككك  ّةصكككفح ّرّخحكككخا ثّت دي يكككسّغني كككسرّخادتكككفطّخبكككخ أ ّفقصكككظّحقيقيكككسرّخغيكككدأ 
رّ تصكككدّال  ككك ئسّالقصصكككيسة ككك   أ ّئكككاّنفكككخسّال فككك عييّد كككختًاّف بكككد ّ  دأككك ّت

]لد ف ف[ّيخهفخنهك ّتخهيفكً ّّ ًّئةيّ"أ  ّاألع  ّةصفح ّ ل رّخت   فّف ل سّةخّب لس
خقدفهك ّشلكىّالخبك تبّخالت  يكفّرّخي نحه ّةفلك  ًاّغيكدّ ف شكدبرّي  اّشلىّشغن فّالنظ

خق ّاصكطل ّعلكىّأك اّالنكخعّ كيّالد كتّفك لد تّرّال اّأخّ ع  سّ يّ ع و ّالد تيس
  كك ّةيّالش صككيسّالتدا يككسّتتحككخ لّعنكك ّتخهيفهكك ّئككاّالككنظّاأل فككاّّن1)ا"ال خضككخع

فكلّت ك أ ّ  ك أ سّرّاّيقتصدّ خدأ ّعلىّالب نبّال الاّئح برّ"شلىّخح بّحي س
خل لمّحكدظّافكيّتيك خيّةيّيضك  يّد ك ول ّة ك  فّرّن5)ئ علسّئاّالتش يلّالب  لا"

                                                 

 .154 رّظ1811 ن خدرّ ح  رّاأل بّخ  اأف رّنهضسّ صدرّّ.1
ا كككسّئكككاّتخهيكككفّالش صكككي  ّالتدا يكككسرّالهيوكككسّال صكككديسّ ب أككك رّةح ككك رّةشككك  لّالتنككك ظّالشكككلدارّ ّدّ.5
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للتلفيككدّعككيّرّختح يلهكك ّةفلكك  ًاّ اليككسّخد تيككسّردا يككسّ كك يّلهكك ّ خدّئ عككلّئككاّخقتهكك ت
التكك دي اّفككييّالش صككيسّّيهكك  ّالككت ت يّأ ئهككخّي تلككمّالقكك دبّعلككىرّةئ كك د ّخ ل نيكك 

رّخيليككك ّتشككك يله ّئكككاّصكككخدبّالتدا يكككسّخ ككك ّيكككدتفطّفهككك ّ كككيّةحككك اثّئكككاّ أكككيّال تلقكككا
فحيكككثّيكككدتفطّئيهككك ّالحككك ثّالقككك ي ّف لش صكككيسّرّ؛ّللتلفيكككدّعكككيّخاقلككك ّال لكككي،ة كككدر
ّّّّّّ.ّّالب ي ب

 كككيفّال خلكككسّةفكككاّف كككدّافكككيّئ كككيّ لكككمّ ككك ّخد ّئكككاّد ككك لت ّشلكككىّال هف كككدّفكككيّ
خة كك   ّئككاّرّخفداعككسّافككيّ ككهلرّةختيكك ّئككاّالن ككدّغككتادبّع ككدخ"خلككخّةنككاّاألئطككس ّ

رّل ك ّد   ّشلكىّالح بكبّشاّ ك ّة ك  ّ نك رّخصن عسّالطك وارّالنه ّطفلّالفحتدا
لكك ّأكك  ّالش صككي  ّشلككىّد ككتّئن ككاّن1)خاّةخد  ّشليكك ّشاّ كك ّصكك دّعنكك " رّئقكك ّتحخ 

ط عّةيّينقلهكككك ّ ككككيّشط دأكككك ّالتكككك دي اّخالتدا ككككاّشلككككىّأليّافككككيّتيكككك خيّا ككككترّخ الككككا
لفيكك يّرّاإلطكك دّال ل صككدرّختخهيفهكك ّئككاّأكك اّالككنظّعككيّطديككقّاإل ككق طّالتكك دي ا

ّ نتلتك رّخفيك يّقك د رّئضلّال   طبّعلىّغيد  ئقك ّةشك دّشلكىّة بّالبك حهّرّخعلكخ 
لىّ  ّات  ّف ّالفحتداّ يّة لخبّشلداّق و رّخفداعسّافيّ هلّئاّال ت فس علىّّخا 

 خيّةيّيك  لّرّخف  ّات  ّف ّةفخّت   ّ يّة لخبّشلداّق و ّعلىّالصكنلسرّالطفل
 ّ  كككدبّخفداعكككسّىّةيّال   طكككبّقككك ّب كككلّأككك  ّال ح  كككيخأكككاّششككك دبّشلكككرّف لتف صكككيل

خل كك ّ كك يّال ككي قّيتللككقّف كك حّال   طككبّئككاّالب نككبّاأل فككاّئقكك ّرّخطفلككً ّخصككنلس
ّّّّ.ّ فقّئي ُخئقّافيّتي خيّف إلش دبّشلىّ يّح تّقصبّال

 لّ  ّئاّرّخق ّخد ّأ اّالتن ظّئاّد  لت ّشلىّةفاّف دّفيّ  ل ّئاّششفيليس
خبلفكدّرّ"خلخّ ن ّالخلي ّفكيّعفيك ّفداعكسّنهك خغ يس ّّ ظّش  ًّ لمّ يّت دادّالتن

فكككداأي ّفكككيّال هككك اّطيكككبّ ب ل كككسرّفكككيّيحيكككىّف غكككسّن كككد رّ ككك  ّخا  تككك عّ شككك أ برّخا 
رّشاّئككاّب نككبّالتقصككيدّ–لّ ككلسّشح طتكك ّ ككّ–؛ّل كك ّ نكك ّحضككد ّف كك ط ّاللكك لا
ّ.ن5)ختح ّعه بّالنقص ي"
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شاّةنكككك ّرّخعلكككىّالكككدغ ّ ككككيّةيّال  يكككسّأكككاّ كككك حّال   طكككبّئكككاّ كككك ّالحككك ليي
ئهكككخّحككك   ّرّخ ب ل ككك رّخ ككلط ن رّةضكك فّشلكككىّافكككيّاألئطكككسّ  كك ّيتخائكككقّ كككلّة فككك 

 يّ  لّالتن ظّ كلّرّإليب تئخصف ّف لق دبّعلىّارّفطليخسّخةح ّ لخمّالطخاوف
رّال شهخدّئكاّشب تتك ّخف غتك ّئي ك ّعكدفّف لتخقيلك  ّئكاّت  نك ّن1)بلفدّفيّيحيى
رّلت   ككلّن5)مّطيككبّال ب ل ككسّ ككيّ كك لّالتنكك ظّ ككلّشفككداأي ّال هكك اختا ّعلككىّ لكك

ّخح يّال ب ل س.رّاا نييّف لح  ّخال لط ي
ّ افككيّتيكك خيّي تكك دّ ككيّ تن صكك ت ّ كك ّيتن  ككبّ ككلّطفيلككسّال ككدضّخفكك لمّئككةي 

يّتشكك ف ّال ككدضّنهككدّئككاّ صخصككيسّال   طككب؛ّ ككاّاّتتشكك ف ّرّالكك اّيل لبكك  خا 
خقككك ُّعكككدفّعكككيّافكككيّتيككك خيّالتلفيكككدّعكككيّال كككدضّالخاحككك ّرّ لككك ناّال ككك ي ّعنككك أ  

ككيّاّة ئككلّ فككد ّ ككيّختدافّ ّ"ن1)قكك لّافككيّف كك  رّفأ كك ليبّ  تلفككس ششككفيليسرّة فدنككاّ  
خنككك ّعلكككىّرّ ّللهككك اّفكككأفاّالخليككك ّق و كككً ّعلكككىّبنككك تبّفلكككضّحد ككك قككك ل خالنككك سّيلت 

لحضكخدّبن نك ّرّئ ك ُّ ك لّيبيكبّدبكً ّ كنه ّف ك ّةبك بّفك ّت كدرّا ت فّطفقك ته 
ّخ لسّ ي ان "ّ.

ئكةيّرّ خعلىّالدغ ّ يّتلك   ّالش صكي  ّال  كت ع بّختنخعهك ّئكاّالكنظّالخاحك
ّ ح ك ّالفنك ف .ّخقكخ بّالتكأ يدرّختكدافطّاألبكتافرّ كيّحيكثّشنت بيكسّال الكسرّالنظّيهل 

خفييّئنيسّتخهيفه ّع قكسّرّفي ّةيّالل قسّفييّال   حسّالنصي سّللش صي  ّالتدا يس
ّ.النصي سئ ل  ّتا ّع  ّالش صي  ّئاّالد  لسّالخاح بّقل  ّ   حته ّرّع  يس

رّ"خلككت يّف يتككمّالتككاّتكك   دأ ّعليهكك ّ ل ككسّتككأ يي ّ خ ككيّالتنكك ظّاإلشكك داّقخلكك
شككك دبّشلكككىّتكككأنيسّخت ككك يي رّخُةلقكككاّاللصككك ّتدابلنكككاّفهككك ّئكككأههدّفحيكككثّةنككك ّت نككك ًّرّخا 

                                                 

أكككخّبلفكككدّفكككيّيحيكككىّالفد  كككارّختدّلهككك دخيّالدشكككي رّخ ككك يّ شكككهخدًاّفف غكككسّاإليبككك ترّا كككي  ّئكككاّّ.1
 أك.191ّالتخقيل  رّقتل ّالدشي ّئي  ُّيلدفّفن فسّالفدا  سّ نسّ

أخّة خّأ دخيّالدشي رّا  عىّلنف  ّال  ئسّفل ّاأل ييرّ   ّ لل ّال أ خيّخعف ّعن رّفدعّئاّال نك فرّّ.5
 أك.554خُح يّال ن   سرّخطيبّال  ان سرّتخئاّ نسّ

 .118رّظ1رّ 1قافيّف    رّال  يدبرّّ.1
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سّفكيّح ك دّالفك دقاّحليككفّئهكخّيتنك ظّف إلشك دبّشلكىّقككخلّال لف كدّفكيّةّخ.ّ" ط ونك ًّ
ّ  ن1)فناّن يد

ّ ّفهكككككككك ّالنككككككككخرخةلقكككككككك ّعصكككككككك أ ّخا ككككككككتقد 
 

ّعينككككككككً ّف إليكككككككك بّال  كككككككك ئد ّ  كككككككك ّقككككككككد 
 

"للل اّةيّةلقاّعص اّرّحيثّق لّ خأخّ  ّب فّف ّتض ينً ّئاّد  لت ّالب ي س
ّفكاّالنكخرّئكاّهلكم".ّ  ك ّي  ك ّقك دبّافكيّتيك خيّعلكىّالتصكد فّئكاّرّف دام خي تقده

ّئكاّنصكخظّ  تلفكسرّالنصخظّالتاّي تله ه  ختخهيفهك ّ ل ك ّ عك ّرّحكييّت كتقد 
ف كك ّئككاّ لككمّ ككيّتلفيككدّعككيّالهكك بسّالكك اّيشكك ل ّخأككخّئككاّأكك اّالتنكك ظّرّ بككسالح

ّ.ّخالحي بّاآل نسّخال دي سرّيفحثّعيّااط ون ي

خ يّصخدّالتن ظّاإلش داّعن ّافيّتي خيّةيُّيل  ّشلكىّالكنظّال  وكبّ خيّ
ن  ّ يرّالتصدي ّف  ؛ّليلطكاّ الكسّ  ك يدبّ  لّالتن ظّ كلّشكافّ كيّ تللق تك ّخا 
ئاّالنظّال  وبّئاّ  لّ  ّب فّئاّد ك لت ّالب يكسّ"خ ك ّةدانكاّلكخّ...ّّعيّ الت 

ّللل اّةطللّعلىّشلك ّ خ كىّ...ّل ك يّئي ك ّبكّد ّ ك ّيحت كلّة دُ ّففن فّصدحب رّعلكا 
لعلّةةةر أطلةةة  علةةةى إلةةة   ّتنككك ظّ كككلّاآليكككسّالقدتنيكككسّال دي كككسّئقككك ّ.ةيُّي ككك  ىّن ككك ًا"

موسةةى
ششكك دبّشلككىّئدعككخيّحككييّة ككدّأ  كك يّففنكك فّصككدحّ خيّةيّيصككد حّافككيّّ-ّن5)

ّخ اا ّ  يكككدبّ–تيككك خيّفككك ّ ّ كككلّئدعكككخيّ لككك نا  ي تحضكككدأ ّرّئقككك ّةشككك عّالتنككك ظ 
خ كلسّ ل ك ّرّخ نهك  ّقكخ بّئدعكخيّخط ي نك ّخبفدختك رّال تلقاّعن ّخقخئ ّعلىّالنظ

خ فد ّف  ّبك فّفك ّ خ كىّعليك ّال ك  ّ كيّعفك  بّرّخا ع   ّاأللخأيسرّخعه ّ لط ن 
ّخبكل  ك ّاللقك بّالك اّن لك ّعلكىّالكدغ ّ كيّأك  ّالقكخبّخالبفكدخ ّرّ ك ّئكداد رّالل ّعت 

لي ككخيّعفككدبّل يككد ّئي كك ّرّئ كك يّعق فكك ّال ككدقرّنكك لّاللقكك بّالكك اّي ككتحقّ رّخالط يكك ي
                                                 

 .133الصف ارّت   ّال تخيرّظّ.1
 .19 خدبّالقصظرّاآليسّّ.5
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ّ ّئاّ ح  ّ ت ف ّاللتيكتّ ةش دّشلىّ لمّالل ّعت  ، لتكةون اليوم ننجية  ببةدن خبل 

لمن خل   آي 
ّ.ّّن1)

   ّةيّ السّاآليسّئاّاألصلّتشيدّشلىّعه ّال نبّخخبخبّاللق برّفين  ّأكاّ
لقك برّش ّبلكلّأك اّالتنك ظّخ كيلسّ كيّخ ك ولّالتلفيكدّعكيّضكفلسّأن ّلي  ّ خبفسّلل

الكك نبّالكك اّاقتدئكك رّقي  ككً ّ ككلّ نككبّئدعككخيرّ ككيّ كك لّة ككلخبّاا ككتفه  ّاا ككتن  داّ
للتلفيكدّعكيّأك اّّ-خغيكد ّئكاّد ك لت ّالب ي كسّ–ال اّيتضك ئدّ كلّأك اّالتنك ظّالقدتنكاّ

 ّخاللفككخرّخفكك لمّئككةيّال لنككىّلتخصككيلّد كك لسّصككديحسّافككيّبهككخدّتح  كك ّعلككىّالصككف
اآليسّش ل ّ داًفّشيح ويً ّخب  ليً رّخفه ّتفتدقّعيّحدئيسّاإلش دبّلشافّةح  اّ ف شدرّ

ّ    ً ّفش صيسّئدعخي.ّّ
خئاّد  لت ّشلكىّةفكاّف كدّفكيّ  كل رّيطلكبّئيهك ّالتخ  كطّفينك ّخفكييّافكيّبهكخد؛ّ

 ّ"خال اّةحف  ّ نمرّخة كقّئكاّال  ك دعسّن5) اّيلي  ّشلىّ  فقّعه  ّئاّقدطفسرّيقخل
شليكك ّفككمرّلقكك   ّ ب ديككً ّ  ككدارّ ف خضككً ّئككاّة ككداّ...ّخقكك ّأبككد ّاألدضّالتككاّأككاّ
ّةنك ّخاحك أ رّت تك هّةنف  كه ّشكخقً ّشلكارّ ضودارّخال ادّالتاّ  ن ّ ه ارّخغفكُ ّعكيّة ٍّ

ّةبف نه ّحتنً ّعلارّخالل ّيدرّف  فأ رّخي  ل ّلاّعلىّ يّهل ناّن افأ ".ّخت ضه
صخ دّح ل ّفييّعكت بّال  ضكاّخ لكسّالح ضكدّئكاّال دفكسرّخالفلك ّعكيّ ئ فيّتي خي

 داتككلّصككف  رّئ كك يّالتنكك ظّ ككلّ كك ّق لكك ّةفككخّئككداسّالح كك اناّخأككخّئككاّاأل ككد؛ّششكك دبّ
ّّ ن1)ختل يح ًّ

                                                 

 .85 خدبّيخنسرّاآليسّّ.1
 .413رّظ1رّ 1رّقافيّف   رّال  يدبّ.5
ّ يّقصي بّ طلله  ّ.1

ّيكككككككككككككككك ّح ككككككككككككككككدبّ كككككككككككككككك ّة كككككككككككككككك  ّةح لهكككككككككككككككك 
 

ّت دأككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُّ كككككككككككككككككككككككككككككككككككككتعجّخةخلهككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 
 

 نرّال يخايرّدخايسّةفاّعف اللك ّالح كييّافكيّ  لخيك ر831ّأك 121ّ  انارّالح دثّفيّ لي ّ)ةفخّئداسّالح
.ّخ ن  فسّالقصي ب ّةيّةف ّئداسّفل  ّ أ بّة  ّشلىّحلبّت ل ّ يفّال خلسّئا541ّ ادّص  درّفيدخ رّظ
 ال ف  ابرّئد أ ّ  وفس.
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ّعليلكككككككككككككككككككككككككككككككككسّف لشكككككككككككككككككككككككككككككككككف ّ فكككككككككككككككككككككككككككككككككد ب
 

ّفككككككككككككككككك  ّفأيككككككككككككككككك اّالِلككككككككككككككككك اّ لل لهككككككككككككككككك 
 

ّ ال ل ن بّالتاّ  يّيليشه ّأاّالتاّةخح ّشلي ّف إلش دبّشلكىّأك اّالكنظ؛ّخللل 
خ  ّعخ لّئي ّرّحيثّ  يّال بيّالق  ارّليلف دّ يّ  ل ّعيّ ش عد ّخةح  ي  

فداتّلخعت رّ  ع بّإل  دبّشبخن رّخ  ّا تشلد ّ يّ ل ن برّ يّش ال خأكاّح لكسّرّخا 
شلكىّرّنطلقّ يّضيقّالتبدفكسّالفد يكسف لنىّةن ّيرّ   دبّف اته ّئاّفل أ ّاإلن  نا

ش ّرّالتبدفككسّاإلن ككك نيس؛ّخأنكك ّت  ككيّقي ككسّأككك اّالتنكك ظّالفني ككسّخال اليكككسّ ككلسّئضكك ف
لككىّرّخ كك ّي تشككلد ّئككاّال دفككسّ ككيّهلكك رّيككخ  ّفكك لمّشلككىّح ككدبّة كك ّعلككىّئداقكك  خا 

الكككك ييّبللهكككك ّف نتلككككسّالككككدخ ّئككككاّتلكككك  له ّ ككككلّة كككككدرّرّطفيلككككسّ ككككب  ني ّالل خانيككككس
ّ.ّئاّنظّةفاّئداسّال  وبّال اّش  لّحضخدًاّ  تتدًاّئاّأ اّال ي قّرال  ل يي

ئيحتكك طّلد ككدّف كك ّرّخافككيّتيكك خيّ  يككدّااحتككداتّعلككىّشيصكك لّئ دتكك ّفخضككخح
ّلككككفسّةخّ طكككأّتف ككككيد ّّّّّّّّّّّّّّّ ّن1)ّئكككاّ  ككككلّ ككك ّ تفكككك ّشلكككىّةفككككاّف كككدّفككككيّ  ككككل رّيتيكككلّةا 

ككلرّئحككهعّّةقفككلرّ ّال كك نحسّاإلدا ب"ئككةيّخائقكك خلكك ّةقككل ّرّخعفكك  ّ ككيّقفككخلّ ككي  ّ كك ّة  
.ّئقك ّع ك ّن5)فكلّقلك  ّخقك ّيب كلّاللك ّالشكتيتيي"رّ   ّقيلّئكاّالنب كييرّع  دمّالل 

رّ لت  ًاّعلىّت اعاّالفي ّئاّ أيّال تلقارّخل ّي ت  ل رّشلىّقطلّالفي ّالشلدا
ّخال  تخرّالتد يفاّئي .رّعّالصختاّئاّالنظخ داع بّاإليق 

  كككك ّةيّش دا كككك ّئككككاّةيّصككككي سّالكككك ع فّال خبككككخ بّئككككاّالككككنظّصككككي سّ ألخئككككسّ
ة فككك ّةنهككك ّلي ككك ّ عككك فّرّةخّ كككلسّالتأخيكككلرّخ خئكككً ّ كككيّة طككك فّالتخصكككيلرّخ لتككك  ب

                                                 

 .444رّظ1رّ 1افيّف   رّال  يدبرّقّ.1
 .411رّظال  فقّنف  ّ.5
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يّةخحىّالنظّف لمّّ–لل   طبّ ّ لّفيك ّشكلداّ–خا  ن  ّأخّتن ظ  رّحكييّئ  كدّخا 
ّّ ن1)خأخّ أ خ ّ يّقخلّع دّفيّةفاّدفيلسرّقيلّئاّالنب يي"ّ ّ"ّ    لمّفقخل 

ّةيهككككككككككككككككككك ّال كككككككككككككككككككن  ّال ديككككككككككككككككككك ّ كككككككككككككككككككهي 
 

ّع ككككككككككككككككدمّاللكككككككككككككككك ّ يككككككككككككككككفّيلتقيكككككككككككككككك ي
 

ّعليكك  خأككاّغ يككسّلكك ّي ككلّرّالككنظّأككخّا ككتح لسّاللقكك فّفككييّاا نككييّئكةيّ كك ّيكك ل 
ن ك ّغ يتك ّف ك فّ لكمرّشليه    ك ّيتطلكبّشحك اثّتنك ظّت كدّرّخأكاّة كلّاللقك فرّخا 

حضكككدّفلكككضّفيككك ّئكككاّصكككي سّش ّا ترّيككك لّعلكككىّاأل كككلّلتأ يككك ّال لنكككىّالككك اّيديككك 
رّيلكىفكلّقلك  ّخقك ّيب كلّاللك ّالشكتيتيي"ّخأكخّتنك ظّ كلّقكخلّ بنكخيّلاا ت دام ّ"

ّ ن5)قيسّفيّال لخ ح

ّخقكككككككككك ّيب ككككككككككلّاللكككككككككك ّالشككككككككككتيتييّفلكككككككككك   
 

ّيهنككككككككككك يّ كككككككككككلّالهكككككككككككيّةيّاّت قيككككككككككك 
 

شلىّ كي قّب يك ّيههكدّرّالت دي اّخأن ّنلحهّةيّأ اّالتن ظّتحخ لّ يّ ي ق 
ف لنككىّةنكك ّتحككخلّ ككيّرّئككاّشطكك دّالف ككدبّال لف ككدّعنهكك رّ ككيّ كك لّالخهيفككسّالب يكك ب

ضك يّرّيفينه ّال بك لّالك اّخد  ّئيك رّ السّ ي قيسّغ وفسّشلىّ السّ ي قيسّب ي ب
ّ لطي ت ّال اليس.

فحيكثّرّختنطخاّة ك  فّاألعك  ّعلكىّقكداويّ الكسّعليهك ّئكاّد ك ولّافكيّتيك خي
ئكككاّ  كككلّ ككك ّقككك لّئكككاّالد ككك لسّرّيصكككف ّالللككك ّال خه كككفّ لدخئكككً ّت   كككً ّلككك رّال تلقكككا

دّافكيّتيك خيّرّخلقاّاألضي فّففشدم"رّالهتليسّ"...ّخح ت ً ّشن  ّب  ّفخئدم خقك ّ كد 
"...ّئككةيّالحكك وتّرّفيكك ّةنكك ّبكك فّئككاّصككككخدبّة ككككدر ّأكك اّالتنكك ظّئككاّد كك لت ّالب ي ككس

                                                 

 نرّشككدح ّخ تككبّحخاشككي  ّعفكك ّعلككاّ هنكك ّخ كك يدّبكك فدرّ اد891ّأككك 123ّاألصككفه نارّةفككخّالفككد ّ)ّ.1
 .115-111رّظ1 رّ 1893ر1ّال تبّاللل يسرّفيدخ رّط

أكككرّتحقيككق ّبكك ل1129ّ نرّالكك يخايرّب ككلّختدتيككب ّةفككخّف ككدّالككخايلار391ّأككك 39قككيسّفككيّال لككخ حّ)ّ.5
 .84ال ييّالحلفارّ طفلسّ صطفىّالف فاّالحلفارّظ
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ئقك ّ.ّخضكخحمّقفكلّشنكتالّدحلك "رّخحط ّئاّبن بّقفخلرِّفدّ ّله  ّ...ّشن  ّخد  ّ نهلّ 
حيككثّبلككلّال ككد ّقدينككسّ الككسّعلككىّرّةشكك دّشلككىّ كك ُّشككهدّفكك ّحكك ت ّالطكك واّ ككيّال ككد 

رّخأكاّاإلشك دبّشلكىّشكلد ّالك اّرّ  ّةضك فّشليهك ّقدينكسّة كدرش صيسّح ت ّالط وا
ّ ّن1)يقخلّئي 

ّشنكككككككككتالّد ْحلككككككككك  ُّةضككككككككك حُمّضكككككككككيفاّقفكككككككككل 
 خ  ّال ْصُبّلدضي ِفّةيّي   دّالِقدر

ّبكككككككك يبُّ ّخي صككككككككُبّعنكككككككك اّخال حككككككككله
صكككككككككككككيبُّ ّخل ن ككككككككككككك ّخبكككككككككككككُ ّال كككككككككككككدي ّ  

 

ئ ككيّغيككدّال   ككيّانصككدافّالكك أيّشلككىّغيككدّ كك ّةدا ّافككيّتيكك خيّ ككيّتخهيككفّ
ئةيّتح ي ّ لنىّالد تّاّيأتاّشاّ يّ  لّ خقل ّئاّتشك يلسّةخّرّأ  ّالش صيس

ّعلكككىّقككك دبّافكككيّتيككك خيّالل ليكككسّعلكككىّ.ّن2) ب خعكككسّ كككيّالد كككختّاأل كككدر خأككك اّيككك ل 
رّش اّ كك ّاحتكك  ّشلككىّتخهيفهكك ّئككاّة  ككدّ ككيّنككظرّظّال  وفككسالتصككد فّئككاّالنصككّخ

الد ك لسّاألخلكىّّشاّةنك ّبك فّفك ّئكارّخعلىّالدغ ّ كيّاتحك  ّال دبليكسّئكاّالد ك لتيي
رّش ل نككً ّف ل كك ديسّّ نكك رّ؛ّلل الككسّعلككىّشكك  بّف ككلّافككيّعفكك خسئككاّصككخدبّالت كك لف
اإلشكككك  بّف ككككد ّّ؛ّلل الككككسّعلككككىالد كككك لسّالب ي ككككسّئككككاّصككككخدبّااتفكككك قفين كككك ّبكككك فّئككككاّ

ّ.ّال  صخظّئاّالد  لسّخالتنخي ّف 
ّ:التناص األسلوبي

ئةيّ قصخ ّالتن ظّاأل لخفاّأخّشئ  بّالنظّالب ي ّ يّتقني  ّفن ويسّق ي كسّ
رّةخّ  تلفكسّعنك ّئكاّفن وهك رّخانفت حك ّعلكىّةبنك سّة فيكسّ    لكسّلك رّةخّ ل صدبّل 

؛ّشيق عككً ّ ككلخبّالشككلدا ككيّاألخقكك ّةئكك  ّافككيّتيكك خيّ ككيّتلككمّالتقنيكك  ّ  ككلّاإلئكك  بّ
                                                 

ر5ّ  لّ ككلي  يرّ  تفككسّال كك نبارّالقكك أدبرّط نرّالكك يخايرّتحقيككق ّعكك244حكك ت ّفككيّعف اللكك ّالطكك واّ)ّ.1
 .585 رّظ1884

حككختارّشينككخرّب ليككسّاابت كك عّفككييّالد ككتّخاإلشكك دبرّتدب ككسّقككيسّالنككخدارّ ادّالشكك خيّالل  ككسرّف كك ا رّّ.5
 .543 رّظ1899ر1ّط
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ككلّّيةخّاإلئكك  بّ كيّة كك ليبّال ت كك بّالك يرّخل كسّخصككخدب  كك يّلهكك ّة كدّخاضكك ّئككاّتد  
خ كك ّشلككىّ لككمّ ككيّة ككخدّةئكك  ّرّ  ككلّالبكك حهّخفكك يلّالت كك يّاله ك انارّة فك فّاألنكك لس

ّ نه ّافيّتي خيّئاّة لخبّفن فّد  ول .
ّال تفص دّئاّة كلخبّافكيّتيك خيّخة كلخبّالبك حه ي كتطيلّةيّيقكفّعلكىّرّشي 

ئق ّ ك يّالبك حهّ صك دّشلهك  ّلك ّة  كدّرّة دّة لخبّالب حهّئاّد  ولّافيّتي خي
يّيأ ككك ّأككك  ّشخ ككك ّرّ ككيّ خنككك ّة كككت  ًاّئكككاّالتلفيكككدّ...ّيلكككتقطّ نككك ّ فككك تي ّاأل كككلخب

رّخ ككيّ كك  ّخةشكك  ّصككخغ ًّرّال فكك تي ّحتككىّينتحككاّفهكك ّانتحكك فا ّب يكك بّةقككلّا تد كك اًّ
خح خلّةيّيضكلّرّ.ّّخيف خّةن ّقدةّد  لسّالتدفيلّخالت خيد؛ّئُأعببّفه ن1)ةعه ّة داًّ
ّ.ّن5)أ  ّالد  لسّالهتليسرّعلىّ   له 

ّ كككيّيتصكككف  ّالد ككك لسّالهتليكككسّافكككيّتيككك خيّي كككتطيلّةيّيكككدرّال شككك فه  ّ خ كككل 
رّئضكككً ّعكككيّد ككك ولّافكككيّن1)لبككك حهالخاضكككحسّفينهككك ّخفكككييّد ككك لسّالتدفيكككلّخالتككك خيدّل

ّ.خيّاأل درتي 

ئةيّح لسّالضيقّخالحق ّخال داأيسّالتاّ كد ّعلكىّافكيّتيك خيّقلفك ّأكاّالتكاّ
دًاّ لككككمّئككككاّ ككككخبّ ككككيّال كككك ديسّرّ كككك  خ خضككككخع ت رّة لكككك ّعليكككك ّطفيلككككسّالتنكككك ظ

ةح ككك ّفكككيّّاّ ككك ديت ّ كككيئكككّرّ تكككأ دًاّضككك نيً ّفأ كككلخبّالبككك حهخاا كككتهتافّخالف  أكككس
فيك ّرّش ّا تل لّالق لكبّالفنك واّلهك  ّالد ك لسرّالخأ بّئاّد  لسّالتدفيلّخالت خيدعف 

رّ خيّةيّي ككخيّتقليكك ًاّةنكك ّةضكك فّشليهكك ّ ككيّ خأفتكك ّ كك ّبلككلّلهكك ّ يككتبّ  صككسّفهكك 

                                                 

ر1ّتككخنسرّطّ–سرّشح كك يرّخت ككدخيرّ دا كك  ّئككاّاأل بّاألن ل ككارّالكك ادّاللدفيككسّلل تكك برّليفيكك ّعفكك ّ.1
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اّالن كدّاألن ل كاّئكاّالقكديّ.ّال يخئارّ صطفىرّ    ّالتب ي ّئك44شخقاّضيفرّافيّتي خيرّظّ.5
ّعلىّ لمّشش دت ّشلىّالب حهّخف يلّالت  يّئاّد ك لتي ّشلكى325ّال   سّالهبدارّظ .ّخ   ّي له

 افيّاألئطسرّخال لتض ّفيّعف   .

 .44شخقاّضيفرّافيّتي خيرّظّ.1



 171 

 ككخافّرّخح لتكك ّالنف ككيسرّ؛ّئ  نكك ّد كك ول ّ ككدتبّتككنل سّعليهكك ّ خأفتكك ّاأل فيككسللبك حه
 داأيكسّخالحقك ّةخّح لكسّالرّضطدابّالنف اّةخال ل ن بّئاّد ك لت ّالب يكسئاّح لسّاا

ّ.ئاّد  لت ّالهتليس

 لخفاّفييّد  لسّالب حهّخد  ولّافيّتي خيّئاّ  دبّّتت فلّخيف خّالتن ظّاأل
ح لككسّال تلقككاّشلككىّ تن صكك  ّ تلكك  بّال دبليكك  ّ  كك ّرّال تن صكك  ّئككاّ ككلّ نهكك  خا 

حككككدا ّال قصككككخ ّئككككاّالد كككك لسّالهتليككككسّ كككك  ًّرّئيككككسيليكككك ّال تلقككككاّشلككككىّ ا دتكككك ّال ق  رّخا 
ههككك د ّئكككاّصكككخدبّاللككك بتّعكككيّ لدئكككسّ ق صككك أ ّئكككاّصكككخدته ّالتفصكككيليس يقكككخلّرّخا 

خةشه ّفل ّةنمّ ّ"   طفً ّةح  ّفيّعف ّالخأ  برّالب حهّئاّد  لسّالتدفيلّخالت خيد
رّدقخت نكاّ كلّ  ك رّ ك ّتط دئك ّختط خلك رّختل قلك رّت  شيّع دخّفيّفحدّالب حه

خت كككت فاّقكككيسّفكككيّرّخت كككتفد ّاألصككك لارّخت كككتبهلّالنه ككك  رّختن كككدّئضكككلّتدتخد
ّاألحنككفّفكيّقككيسرّتأيكد ّفكيّةفككاّط لككبّدضككاّرّخت ككت ف  ختفكك دتّةفك ّالح ككيّعلككا 

خ كككيّحككك  ّاألحيككك فّشلكككىّحككك  ّرّ ككك ّت كككد ّ كككيّحككك  ّال لفكككسّشلكككىّحككك  ّال كككدافرّاللككك ّعنككك 
ل كككي ّ كككيّالترّعّ تن صككك ت خعلكككىّأككك  ّالطديقكككسّي كككت دّالبككك حهّئكككاّتنكككخّ .ّاأل كككخا "

ت ك  ّال ك خا ّخاألدضّيتفطكديّّخاإلش دبّشلىّالتن ظّالصدي  ّ"خل نمّتأتاّفشكاف
ّالبف لّأ  ا"رّختنشق ّاألدضرّ ن  خأخّاأل لخبّال اّاتفلك ّافكيّتيك خيّئكاّ.ّخت د 

ّ نه ك رّد  لت ّالهتليس ختق دفه ك ّئكاّ  يكدّ كيّرّعلىّا ت فّ دبليك  ّتنك ظّ كلٍّ
"...ّخقكيسّفكيّ ّ ته  ً ّف رّافيّعف خسّ  لّقخلّافيّتي خيّ   طف ًّئاّرّاألحي ي

يك سّفكيّ ل خيكسّشن ك ّا تضك فّف صكف حّ   وكمرّتأيدّشن  ّا كتل يّفكم خ كحف يّرّخا 
ّالصل ّفرّأت ّشن  ّ  حدّففي نمخع دخّفيّاألرّشن  ّت ل  ّفل  نم ييّف دّخت لبّخةي 

خأكخّاأل كلخبّ اتك ّالك اّرّ ك لت "ّخأ  اّي كت دّافكيّتيك خيّئكاّّدت  ّفد  لتمّ......
شكككك دبّشلككككىّة كككك  فّشكككك خظرّا ككككتل ل ّالبكككك حه ةخّرّةخّحككككخا ثّت دي يككككسرّتل يحككككً ّخا 

رّئككككاّال تن صكككك  ّخالحككككخا ثّالت دي يككككسّةحي نكككك ًّّ– ككككلّخبككككخ ّت   ككككلّرّ  كككك ولّئ ديككككس
ّ.ّخال   ولّالف ديسّفييّالدبليي
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ف لت ل ككلّّئ لبك حهّاّيلتنكارّفيك ّةنه ك ّيفتدقك يّ كيّحيككثّتدتيكبّال تن صك  
ئكاّالخقك ّالك اّنبك ّئيك ّافكيّتيك خيّيلكت ّنف ك ّرّالت دي اّئاّ كد ّحكخا ثّالتك ديخ

خا  ككك ّةيّرّئة ككك ّةيّت كككخيّالنصكككخظّ دتفكككسّتدتيفكككً ّت دي يكككً ّ تت فلككك ًّرّشحككك رّطكككديقتيي
علكككىّ كككفيلّّ-ئفكككاّالد ككك لسّالب ي كككسّّرّت كككخيّ تدتفكككسّعلكككىّح كككبّال بككك لّال لدئكككا

خ ك يّلتدتيكبّأك  ّال تن صك  ّختت فلهك ّة كدّخاضك ّّر ك يّالتدتيكبّت دي يك ًّّ-ال   لّ
ئضً ّعيّةيّأ اّالتدتيبّ  يّتدتيفً ّرّخ خدّدويسّئاّتدافطّأ  ّالد  لسّخت    ه 

؛ّل ككاّنظةخّطفقككً ّل كك ّيتطلفكك ّالككرّي  كك ّحضككخد ّطفقككً ّل ق صكك ّال  تككبرّتصكك ع ي ًّ
رّسّخال ق صك ف لنىّةيّله اّالتدتيبّخهيفسّئاّالنظّ يّحيكثّال الكرّي خيّئ ع ًّ

ّخاّيلطي ّ تي ّاأت   .رّخأخّة دّاّينش لّف ّالب حهرّخ يّحيثّالفن فّالفناّل 

رّخ كيّةخبك ّالتنك ظّ كلّد ك لسّالبك حهّتنك ظّال كد ّالك اّيقكخ ّعلكىّالحككخاد
ّ-ةحي نك ًّّ–خاات ك فّعلكىّالحكخادّرّحيثّةق  ّافيّتيك خيّد ك ول ّعلكىّة كلخبّال كد 

خأككخّفكك لمّيتنكك ظّ ككلّالبكك حهّالكك اّاعت كك ّئككاّرّال ت   ككلّئككاّا ككتل  لّئلككلّالقككخل
"...ّشيّ  يككدًاّ  كك ّّن1) قكك لّالبكك حهّعلككىّ ككفيلّال  كك لرّد كك لت ّعلككىّال ككد ّخالحككخاد

يّ نك ّقكك ّةغضكفت ّخاّي يّ نكك ّقك ّةخبلتك ت  تحك ّيضكحمّخا  ئككةيّرّقطكلّ تاحكمّخا 
ككلّئك لمّالكف فرّحقك ّئفكاّالحقك ّالك اف يّعب   ّ كك ّة  لكمّئكاّشكافّأكك اّرّئكةيّقلك ّ خا 

خخ قككك ّرّقلكككُ  ّألنكككاّحكككييّة نككك ّعقككك بّاإل ككك فبرّ؟رّخأ ككك اّبكككخأد ّخطديقككك  كككفيل 
رّخعل كككُ ّةنكككمّاّتقضكككاّشاّعلكككىّالل ككك ّ...ّصككك دّاأل كككيّ ككك وق ًّرّف كككخابّاإلح ككك ي

ّشدي اّئي ّخاأل لّق و اًّ خلخّ  يّتقصيدًاّل نك ّ كففاّرّ...ّخلخّ  يّأ اّ نفً ّل ن  
خأككخّ ك ّت   لكك ّافككيّتيكك خيّرّخأ كك اّي ككت دّالبك حهّئككاّة ككلخبّال كد ّخالحككخادّرشليك "

قكك لّافككيّتيكك خيّئككاّ.ّخئككاّد كك ول ّاأل ككدرّعلككىّخبكك ّالل ككخ رّئككاّد كك لت ّالهتليككس
                                                 

 نرّد ككك لسّالتدفيكككلّخالتككك خيدرّتحقيكككق ّئكككختاّعطكككخارّ اد938ّأكككك 522ّالبككك حهرّع كككدخّفكككيّفحكككدّ)ّ.1
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ا كب معنا، فقلت سةوو  إلةى جبةل يعصةمنر مةن  ّ"خق لّلاّنكخح ّسد  لت ّالب  ي

رّف كك ّئككاّ لككمّ ككيّتخبيكك ّضكك يدّال   طككبّخال ككت ل ّ ككيّال ضككدّعليكك ّن"(1المةةاء
   ككلّفكك فيّشلككىّضكك يدّال ككت ل ّئككاّالككنظّالب يكك ّال ترّال كك  ّئككاّاآليتككييّال ككدي تيي

ّ.ّتي خي
اات ككك فّعلكككىّال  كككتخيّرّخ ككيّةخبككك ّالتنككك ظّالفنككك واّخاأل كككلخفاّ كككلّالبككك حه

ن قً ّأ اّال  تخيّ يّحقلّ الكاّشلكىّحقكلّ الكاّت كد؛ّرّالف داّخاأل فاّخال ينا
  ع ً ّش  دبّال تلقاّف لحب  ّاللقلاّال اّا ت    ّ فيً ّلخصكخلّرّاوت ئً ّخا ت ئ ًّ

خيلت كككك ّئككككاّ لككككمّعلككككىّ  ككككجّالككككنظّال  وككككبّئككككاّالككككنظّرّأ د كككك ول ّشلككككىّ ق صكككك 
ئقك ّتخ  كبّعلكىّطديقكسّالبكك حهّرّخلكيسّ  كيً ّعليك رّئيفك خّةنك ّبكتفّ نك رّالح ضكد

ةخّرّشلكىّحك يثّنفكخاّشكديفرّ؛ّ يّفي ّشلدّشلىّتيكسّ دي كسظ يّتن ظّشلىّتن 
خت كتدبلّرّيك ّعك  ّحكييّتصكل ّ ك ّةئ ك ّالك أدّ ّ"خةنك ن5)ق لّالبك حهرّ  لّ شهخد

ّ رّل   ّق لّالش عد  ّة   ّ يّاألي  

كككككككككككككىّةيّت كككككككككككككخيّئتيككككككككككككككس ّعبكككككككككككككختّتدب 
ّشلككككككككككىّاللط كككككككككك دّ يككككككككككدبّةألهكككككككككك  ّتكككككككككك س 

 

ّخقككك ّلحكككبّالخبهككك يّخاحككك خ بّالههكككد
 خألّيصل ّاللط دّ  ّةئ  ّال أكد"

ّخأككك اّاأل كككلخبّأكككخّخاحككك ّ كككيّتليككك  ّالتنككك ظّالتكككاّا كككتل له ّافكككيّتيككك خيّئكككا
يّا تلفك ّال تن صك  ّرّ ت ك ً ّة كلخبّالبك حهرّعلىّا كت فّةغداضكه رّد  ول  خا 

ّ نه كك ّئككاّد كك ول  شاّةيّافككيّتيكك خيّاّيلتككت ّالتقكك ي ّل تن صكك ت ّرّتفلككً ّل ق صكك ّ ككلٍّ
خأاّ  دبّغ لفسّعلىّة لخبّالب حهّال اّ   ّةيّيقفّتن ص ّرّف  ّيشلدّف بيوه 

ّ  ّيض ن ّالب حهّئةن ّرّعليه  ّّ.ّين ف ّشلىّق ول ّخي فت ّل ئ ل 

                                                 

 .41ر45ّ خدبّأخ رّاآليسّ.1
 .51الب حهرّد  لسّالتدفيلّخالت خيدرّظّ.5
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 ّشاّةنك ّتارّخعلىّالدغ ّ يّةيّافيّتي خيّحك  ىّة كلخبّالبك حهّخاقتفكىّة كد 
ف ان كي فيسعلي ّفتلمّالطديقكسّ" خت نحك ّرّخالتف عك ّفكييّالب كلرّخاإلط لكسرّالتكاّت ك   ّ 

ّخ ك ّة كلفت ّفك رّخ ف بف ّ  ت لحسّ...ّئيطخ عّتي  ّالتنتيلّالح كي رّةصف غً ّن  دب
ّاألفيكككك  ّالشككككلديسرّ ا دتكككك ّ ككككيّال  كككك لّخالح كككك  خيصككككف ه ّب يلككككً ّئككككاّقخالككككبّرّخحككككل 

ّ".ّختتصلّاتص ًاّخ يقً ّفقخل رّعف دات 
   ّةيّ"طفيلسّاألشل دّةخّالنخا دّالتاّيت   لّفه ّ]الب حه[ّ يّحيثّئحشكه ّ

ّرّةخّالتحككده ّ ككيلكك ّتقككفّحكك وً ّة   كك ّئككاّاا تشككه  ّفهكك رّةخّاافتلكك  ّعككيّالفحكك،
ئكك ّنلحككهّئككاّن ككد ُّئحشككً ّرّخأككخّة ككدّتن  ككبّعنكك ّافككيّتيكك خيرّئككاّ ت ف تكك ّن1)شيدا أكك "

ّ ف شدًاّخخاضحً .ّ
لب حهّاعت   ّافيّتي خيّعلىّتن خبّحكدخفّخ يّةخب ّالتن ظّ لّة لخبّا
قكك لّافككيّرّخأككخّ كك ُّشككهدّفكك ّة ككلخبّالبكك حهرّالبككدّئككاّتخليكك ّاإليقكك عّئككاّد كك ول 
رّخاعتككك ا اّفككك رّ ّ"يككك ّ كككخااّالككك اّخ ا اّلككك ن5)تيككك خيّئكككاّ  كككتهلّد ككك لت ّالب ي كككس

خاداّتنكك ّاأل ككلّ...ّفلكك ّةيّنهككدّّرةفقكك مّاللكك ّ  ضككاّحكك  ّاللككت رّخاعت كك  اّعليكك 
ّالب ك  ّرّخ  لّاألص  ّ ن واّعليمرّاألع ىّشلىّتأ يلاّلم .ّ"فة كن  اّشليكمخةحكس 

ّفككمخقخلكك ّئككاّد كك لت ّالهتليككس ّ خ لتككمّش ّلكك ّت   ككْدّرّ"خاّشككمّةنهكك ّقلتككمّش ّلكك ّتِضككي 
ككد ّئككاّالني فككسّعنككم...ّق طلككسّةنككمّرّئةنهكك ّةعكك د ّئككاّال ككف دبّلككمرّعليككم خ كك ّقص 

رّخا كتخلي ّعلكىّخا تللي ّئكاّ داتكبّالبك لرّخا تأ د ّف ل   لرّنفد  ّف لب  لا
ّ. داتبّال  ل"

ّ"...ّّّّّخقخل ّئاّد  لت ّشلىّال هف دّفيّاألئطسّئاّخصفّ كيّتشكف لّلك  ّ
فكييّ وك بّرّخاعتكد ّاأليك  ّفك رّ؛ّئتن  كدّالت ك يّلك رّخا كتيقهّحك   خأكخّئتكىّنك  ّبك   
ّ."ش يسّ ف  ّشلي خعق دبّّخرّ ل يسّعخ ّعلي 

                                                 

.ّالهككككدخطر594ّرّظ5 رّ 1818الف ككككت نارّفطككككدسرّة فكككك فّاللككككدبرّ ادّ كككك دخيّعفككككخ رّفيككككدخ رّّ.1
 .513عف الحلي رّالن دّالفناّعن ّل  يّال ييّفيّال طيبّظ

 .144ر1ّرّ 1افيّف   رّال  يدبرّقّ.5
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خدف ك ّات كأّعلككىّرّ  ك ّتنك ظّافكيّتيك خيّ كلّة ككلخبّفك يلّالت ك يّاله ك اناّ-
ئككاّ  ككلّقخلكك ّئككاّد كك لت ّشلككىّال هفككدّفككيّرّفلككضّ ل نيكك ّخةعكك  ّفن فأكك ّئككاّد كك ول 

ُدّنْف ككاّ كك ّة تقِصككرّخُحد ككسّالككخ  ّخاأل برّ"...ّخفيننكك ّ ككيّ  كك  ّالطلككبّ ن1)األئطككس
خُيلككك  ّاقتصككك دّف يتككك ّرّخقككك ّتكككأ  د ّقككك  اّر ّةيّيتقككك   ّئكككاِّ   كككسّدغفتككك ّقل كككا لككك

ئقكك ّتنكك ظّة ككلخفيً ّ ككلّالفكك يلّئككاّشحكك رّد كك ول ّالتككاّ.ّ"رّ خيّةيّةت  ّد كك فا تكك فا
ّ ّ"يقككخلّئيهكك ّ ّعلككا  ةيّينككخبّئككاّ   تكك ّّ–ةطكك لّاللكك ّفقكك فّالشككيخّالككدويسّّ–يلككته

خيكد ّشكدعسّاألنكسّفك ّ تك فاّرّ يت ّد خلاّقفلّخصكخلاخي ل ّفّدرّقل اّعيّق  ا
ّّّ.ّ"  فاقفلّّد

ةتلقكككىّ كككيّّ-ةفقكككىّاللككك ّالح بكككبّّ-"...ّخ ككك ّتلككك ّنف كككه  ّخقككك لّئكككاّالد ككك لسّ
رّخيقكككدعّ ككك لاّف كككف د ّال كككأ خدبّ ككك ّأكككخّةنككك رّ كككيّفلكككخاّاأل كككلرّ  ككك عي ّال شككك خدب

خنهد ّرّخال خ  بّخةشهىّ يّا ت سّالُقفلّ...ّحتىّانق   ّنف اّئاّت   ّالتأ يل
ّشلكككىّ ككك ّ خيّ لكككمّ كككيّاأل كككف بّال  نلكككسّ...ّشلكككىّةيّنككك فناّئككك يّشلكككىّ   طفتككك ر

ّ؛ّخحد ضناّعلىّ   تفت 

ّئطدفككككككككككككككككككككككككككككككك ّشلكككككككككككككككككككككككككككككككىّ لكككككككككككككككككككككككككككككككم
ّخاأتككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتت ّلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 

 

ّ  ككك ّطكككدبّالنشكككخايّ  لككك ّفككك ّال  كككد
ّتحكككككككك ّالفكككككككك دحّال صككككككككيّ   كككككككك ّاأتككككككككت 

 الدطب"

ّة كت طدّبه  ك ر"ُةعي مّفنف اّ يّةيّةشكي ّ ل فك رّّخّخق لّئاّالد  لسّالب يس 
ّّرخة   ّئاّغيدّ    

ّخةشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك خ
 

ّ"اللقفكككك يّخالككككد  ّشكككك خرّالبككككدي ّشلككككى
 

تنكك ظّ ككلّقككخلّّخأككخرّئقكك ّبكك فّفككأخلّال ككطدّن ككدًاّئككاّحككييّبلككلّت ككد ّشككلداًّ
ّ ّن5)ال تنفا

                                                 

 .19ر1ّرّ 1ال  يدبرّقافيّف   رّّ.1
 .135رّظ4ال تنفارّال يخايرّ ّ.5
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ّخاّتشكككككككككككككككُمّشلككككككككككككككككىّ ْلكككككككككككككككقبّئتشككككككككككككككككت ه 
 

ّشككككك خرّالبكككككدي ّشلكككككىّاللقفككككك يّخالكككككد  
 

ناّال اّتن ظّ ل ّئاّأك اّ يدّعلىّأ رّف يلّالت  يّاله  اخأخّئاّ لمّي
 كطدّن كدًاّخت كد ّئكاّةيّيبلكلّةخلّالّن1)ش ّ  يّالفك يلّداوك ّأك اّاأل كلخبّراأل لخب

ّ ن5)ش ّيقخلّئاّد  لت ّشلىّةفاّف دّال خادت اّةخلّق خ  ّشلىّني  فخدرّشلداًّ

ّ"ةنككك ّلقكككدبّاأل كككت  ّةطككك لّاللككك ّفقككك ف 
ّخ ككككككككككككككككككككككككككيّاادتيكككككككككككككككككككككككككك حّللق وكككككككككككككككككككككككككك 
ّخ ككككككككككككككككككككككككككيّاا تككككككككككككككككككككككككككتا ّفخاوكككككككككككككككككككككككككك 
ّخ كككككككككككككككككككككككككككيّاافتهككككككككككككككككككككككككككك  ّف كككككككككككككككككككككككككككدت 

 

ّ  ككككك ّطكككككدبّالنشكككككخايّ  لككككك ّفككككك ّال  كككككد
ّ  ككككككك ّانكككككككتفضّاللصكككككككفخدّفللككككككك ّالقطكككككككد
ّ  كككككك ّالتقكككككك ّالصككككككهف فّخالفكككككك د ّاللكككككك ب
ّتحكك ّالفكك دحّال صككيّالدطككُب" ّ  كك ّاأتككت 

 

ّ لككم ّ الككسّخاضككحسّعلككىّة ككدّد كك ولّفكك يلّّخاّيفككخ ّالف حككثّالتنخيكك ّفككأي  يكك ل 
رّ  ك ّأكخّالحك لّالت  يّاله  اناّئاّتد  لّة فك فّاألنك لسّخال  كدبّئكاّخقك ّ ف  كد

ّ. لّالب حهّخغيد 

حيكثّرّخق ّيأتاّأ اّالتن ظّعلىّش لّت ا لّاألبنك سّاأل فيكسّئي ك ّفينهك ّ-
 طلّ ليكككً ّئنصخصككك ّالن ديكككسّتتقكككرّتتقككك طلّد ككك ولّافكككيّتيككك خيّفأبنككك سّة فيكككسّة كككدر

 كك لقدتيّال ككدي ّرّخخ كك ولّالتلفيككدّئيهكك رّفككأنخاعّ  تلفككسّ ككيّالفنككخيّالقخليككسّال  تلفككس
رّ كلخفيً ّ كلّالشكلدّ ك  ًّةئ  يدًاّ  ّيتن ظّئاّد ك ول ّرّخاأل   لّخالشلدّ...ّخغيدأ 

حيكثّرّخأكخّ ك ّتنفك ّلك ّ ل صكدخ رّحتىّتف خّة  كدّقدفكً ّشلكىّالشكلدّ نهك ّشلكىّالن كد

                                                 

رّصك ل رّ ح كخ ّعفك الدحي رّئنككخي158ّرّظ1ت كاّ فك دمرّالن كدّالفنككاّئكاّالقكديّالدافكلّالهبككدارّ ّ.1
 .152 رّظ5443الن دّئاّاللصدّاللف   ارّ ادّبديدرّع  يرّ

 نرّ شكفّال لك ناّخالفيك يّعكي1449ّأكك 189ّف يلّالت  يّاله  انارّةفخّالفضكلّةح ك ّفكيّالح كييّ)ّ.5
 .159د  ولّف يلّالت  يرّتحقيق ّشفداأي ّفيّاألح بّالطدافل ارّ ادّالتداثرّفيدخ رّظ
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 فكككدًاّعلكككىّل ككك يّةحككك ّ ل صكككداّافكككيّتيككك خيّالككك ييّفهكككدته ّد ككك ول رّةخد ّافكككيّف ككك  ّ
ّ ّ"  ن ّتأتاّ يّششفيليسّ تبّأاّف ل نهخ ّةشف ّ نه ّف ل ن خد".ّن1)يقخل

"أ اّاللتُبّ ح كخ ّعخاقفك رّخأك  ّالنْفكخبّغ كدبّّ ئاّد  لت ّالب  يسّق لّافيّتي خي
ن فسّ ح فسّصيفّعيّقديبّتقش لرّخليّيديفناّ يّ ي اّشيّةفطكأّ  ّتنبلارّخأ  ّال
دّ ن   رّئأفطأّال افّئيضً ّة ل أ رّخة قلّال ح وبّ شيً ّّ–غيدّضنيي– يف رّةخّتأ   غ 

ّةحفله رّخةنفلّالحي ّ  ّةص بّب فً رّخةل  ّالشدابّ  ّةص بّغلي ".

لينقلهك ّ كيّبكنسّئفاّ لمّئيضّ كيّال تن صك  ّالشكلديسرّةعك  ّصكي غته ّن كدًا؛ّ
ّ ّن5)ة فاّشلىّبنسّة فاّت درّئق ّتن ظّعلىّ فيلّال   لّ لّقخلّال تنفا

ّعتفكككككككككككككككككمّ ح كككككككككككككككككخ ّعخاقفككككككككككككككككك  ّللكككككككككككككككككل 
 

ّخدف  ككككككككككك ّصكككككككككككح  ّاألب ككككككككككك  ّف لللكككككككككككل
 

ّ ن1)خ لّال تنفاّ د بّة در

ّخ كككككككككككيّال يكككككككككككدّفكككككككككككطفّ كككككككككككيفمّعنككككككككككككا
 

ّل  ككككككيدّالبهكككككك  ة ككككككدعّال ككككككحبّئككككككاّا
 

ّّ ن4)خ لّقخلّافيّال لتت

ّ  ككككككككككككككككك رّخا كككككككككككككككككتيقنخاّفككككككككككككككككك لدخافّ نككككككككككككككككك 
 

ّةفطككككككككككككككككككأُّخْئككككككككككككككككككدّالكككككككككككككككككك افّة ل أكككككككككككككككككك 
 

                                                 

 .111رّظ1رّ 1افيّف   رّال  يدبرّقّ.1

 .9رّظ1ال تنفارّال يخايرّ ّ.5

 .144رّظ4ال ص دّنف  رّ ّ.1

 نرّالكك يخايّفدخايككسّةفككاّف ككدّالصككخلارّتحقيككق ّيككخنسّال كك  داوارّعكك ل 848ّأككك 583اللكك ّ)افككيّال لتككترّعف ّ.4
ّ.ّخق ّخد ّفي ّقفل ّئاّال يخايرّخأ  ّئاّاا ت ق ف 444رّظ5 رّ 1881ال تبرّفيدخ رّ

ّدائلككككككككككككككككككككككً ّيكككككككككككككككككككككك   ّ ّقلكككككككككككككككككككككك ّخقكككككككككككككككككككككك ّضككككككككككككككككككككككج 
ّّّّّّّّّّ 

ّايككككككككككككككككككككككككككككككك ّئ للككككككككككككككككككككككككككككككك ّي ل أككككككككككككككككككككككككككككككك الفّدّا عكككككككككككككككككككككككككككككككّخ
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ّ ن1)خ لّقخلُّ ش ب 

ّخ  لكككككككككك رّأكككككككككك اّالشككككككككككدابّة ككككككككككخّالحيكككككككككك ب
 

ّ كككككككككككيّلككككككككككك  بّحتكككككككككككىّيصكككككككككككيبّغلكككككككككككي 
 

ّعلىّرّ"خأ اّالن طّب يللخبّالشلداّ ظّة لخفيً ّ لّاأل خف لمّئهخّيتن ي له
رّختق كككي ه ّخح ككيّات كك قه رّئقصككدّاللفكك دبّن5)دئككسّال  تككبّفأ ككدادّالشككلدّالفليككك " ل

ت  اّرّخال بلّال اّب فّ خن  ّطلبّةخّا ت ع فرّخح يّنه ه رّخبخ بّصي غته 
رّيت ك سّ كلّاإليقك عّالشكلدارّخأكخّ ك ّيتيك أ ّشيق عك ًّرّ بت لسّتن ي ً ّ خ يقيً ّعك ف ًّ

ّ.لىّالل سّالشلديسخينتاحّفل ته ّالن ديسّش

ّالشككلديسرّ  كك ّيتنكك ظّافككيّتيكك خيّ ككلّاأل ككلخبّالشككلداّئككاّا ككت ع فّالصككخدب
ّرّّخش ّات ك أ ّخ ككيلسّ ككيّخ ك ولّالتلفيككدّالفنككاّئكاّد كك ول ؛ّخالتفكنيّئككاّتشكك يله  هككل 

ك ًّّي ن ّالتصخيدّالفناّخالب  لاّاأت    ًّ خأكخّرّ؛ّلفكثّالحيخيكسّئيهك ل ئكاّد ك وّ  ص 
خصككفّئيهكك ّّئفككاّد كك لت ّالتككارّة ككلخبّحككدظّعليكك ّالشككلدافّئككاّ طكك فه ّالشككلدا

ةقفلككك ّفقككك ٍّّرّخرّالنهككك دّ ككك ئخد رّخنشكككدّالليكككلّعفيكككد "ئل ككك ّطكككلقككك ف ّ كككلّخا بّيقكككخل ّ

                                                 

.ّخالفيككك ّغيكككدّ خبكككخ ّئكككاّ يكككخايّ شككك ب ّالد لكككارّطفلكككسّال ككك نبار91ّالصكككف ارّت ككك  ّال تكككخيرّظّ.1
1881.  

.ّخقك ّا كتل لّأك اّاأل كلخبّفلكض158ّرّظ1ت اّ ف دمرّالن كدّالفنكاّئكاّالقكديّالدافكلّالهبكدارّ ّ.5
لق ضككاّالف ضككلرّال ت كك برّفيكك ّةنهكك ّلكك ّيت   ككدخاّ نكك ّلخعككخدبّ  ككل  .ّانهككد ّالق ضككاّالف ضككلرّ يككخايّا

.ّ  كك 488ّ-481رّظ5ّ رّ 1831ر1ّتحقيككق ّةح كك ّةح كك ّفكك خارّ ادّال تكك بّاللدفككاّالقكك أدبرّط
نهجّأ اّال فيلّافيّةفاّالش ف فّئاّفلضّد  ول رّالشيتدارّ  ل ّفكيّ ح كخ رّب هكدبّاإل ك  ّ ا ّ

اّالشك ف فّئكا ّن.ّانهدّافكيّةفك24 ّة بّ)لخ8551ّالن دّخالنه  رّ صخدبّ ادّال تبّال صديسرّدق ّ
 نرّ ديكككك بّالقصكككدّخبديككك بّاللصككككدرّفككك بّشكككلدافّع ككككق ير111544ّأكككك 281الل ككك  ّاألصكككفه ناّ)

تحقيككق ّ .ّ ح ككخ ّعفكك ّالككدحي رّخ .ّعفكك ّالحلككي ّالهككدخطرّال بلككسّاألد نيككسّئككاّالل ككسّاللدفيككسّخت افهكك رّ
  .5448رّتشدييّاألخلرّ نس4ّرّالل  2ّال بل ّ
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ّالُ قلرّخد فّ  ل  يبرّ  لقضيب ئ لنك ّشلكىّرّعلكىّخد ّال بكلرّخق ّةطفقْ ّندبس 
ُّ  ف ج ّ ب جرّدخضب ّ."خئ ض ّ   لّةنه د رّق ّق   ّداي  ّةشب د رّخهلٍّ

أ  ّّا تط عّافيّتي خيّئيه ّةيّيطخ عرّئه  ّالد  لسّ  ّأاّشاّقصي بّ ن خدب
تلكمّال لك ناّالتكاّصكخدّفهك ّالشكلدافّرّالد  لسّأليّت كخيّصك لحسّلل لك ناّال دا يكس

ةخّاا ككتل دبّةخّرّفكأنخاعّالصكخدّالشكلديسّال  تلفكسّالق و كسّعلكىّالتشكفي رّ حفخفك ته 
؛ّل لكخ  ّ كيّوظّالشلدّةصف ّةق دّ ن ّئاّالخصكفئكّ"الن دّش اّة  ّ ص رّال ن يس

ّ.ّن1)قي ّالختيّخالق ئيس"

التككاّت ككن ّرّخد ّال بككلنرّ  كك ّات ككأّعلككىّاأللككخايّئككاّتشكك يله ّ)نككدبسّالُ قككل
ئضككككً ّعكككيّع خفككككسّاللفككككهّخال  ككككتخرّرّالصكككخدبّالفنيككككسّأكككك ا ّ كككيّالب كككك لّخالفهكككك ف

يق عهككك رّخقصكككدّاللفكك دبرّالصككختاّئكككاّال ككبل  اليكككسّّئقكك ّبلكككلّللصككخ ّخهيفكككسرّخا 
الفنك فّّخأكاّ كيّال قخ  ك  ّاألصكيلسّئكارّخقكخ بّالتصكخيدّخب  ليتك رّتل  قّة كدّالف كدب

 .الشلدا

تتكك ّد ك لت ّالب  يكسّي  طكبّافكيّبهكخد ّخئكاّ "...ّخأكلّلكفسّالصكف حُّفكد ًاّطد 
كككلُت ّف ككف دم  ّالبككختافّشاّعقككختقل ككرّففضكك ولم ئقكك ّبكك فّفصككخدتييّة فيتكككييّرّ" ًاّئص 

تتضككك ّئيه ككك ّق دتككك ّاإلف اعيكككسّالتكككاّتت  كككلّفككك لب لّفكككييّرّ دبقككك و تييّعلكككىّاا كككتل
ال تف عكككك ا ّئككككاّتخصككككيلّال لنككككىّفصككككخدبّ كككك  دبرّخّتب ككككي ّال لكككك ناّختش يصككككه ّ

ّ ككلّ كك ّتككخئ دّعليكك ّالشككلدافّئككاّرّتش يصككً ّحيككً ّينككفضّف لحيكك ب خأككخّتنكك ظّيت كك س 
ّ.ّالفن فّاا تل داّئاّشلدأ 

ح   ككك ّالدقيكككقّينحكككىّ نحكككىّرّخأ ككك اّئقككك ّ ككك يّافكككيّتيككك خيّف خقككك ّال دأكككف خا 
ي ككن ّاللنصككدّ خهككلّ رّخيتفككلّة ككلخفه ّالشككلداّئككاّ لككقّصككخدأ ّالشككلديسرّالشككلداف

                                                 

 .114رّظ1اّ ف دمرّالن دّالفناّئاّالقديّالدافلّالهبدارّ ت ّ.1
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رّخ  ك فّنف كك رّخفقيك ّ ل تك ّاأل فيكسّخ كلسّ ي لك رّالب ك لاّعن يكسّ فيكدبّئكاّد ك ول 
ت نحه ّش عديسّت يدّال أشسّخاانفه د؛ّ   ُّيفضاّشلىّالهي نسّعلىّنش طّال تلقكاّ

ّ.لّالصخدّخت ئ قه  يّ  لّتت فرّ ختف عل ّ له
ّّ:وصفوأل القول

يّالتداثّئةيّافيّتي خيّا تط عّةيّيلخ يّد  ول ّف    دا ّنصي سّشت ىّ ّ-ّّّ
شك دبّختل يحك ًّرّ؛ّتض ينً ّخاقتف  ً ّ ف شكداًّاأل فاّخالف داّخال ينا ةفك يّ كيّ  لهك ّرّخا 

ّ.بّ ب اته ختشلّ رّخ لسّ ل دئ رّعيّقخ بّح ئهت 

خق دبّئنيسّع ليسّئاّالب لّفييّ تن ص  ّ  تلفسّئاّرّرّفداعسّئ وقسخةف ّ-ّّ
ش ّاقتضك ّأك  ّال تن صك  ّرّ تف ينسّئكاّ ق صك أ ّئكاّنصخصكه ّال  وفكسرّ ي ق ته 

 كيّغيكدّةيّرّخ ق كسّئكاّالتخهيكفرّالتاّت  لّئاّتش يلّد  ول ّفداعسّئاّالتخليكف
رّب ّان ب  ً ّئاّالتش يلّالفناتشلدّال تلقاّف لتن ئدّةخّف لتن قضّئي  ّفينه رّفلّن

ئهكككخّيب كككلّشلكككىّأككك  ّال تن صككك  ّخح كككيّالتصكككد فّرّخالتد يفكككارّخالتشككك يلّالككك الا
خت حكككقّالصكككخدّرّخح كككيّالتق كككي رّختن  كككبّالفقكككدا رّتكككأنهقّالب كككلّختخاتنهككك رّئيهككك 
ّخ  ّي فلّلد  ول ّ يّتلخين  ّصختيسّف يلس.رّالفنيس

ختلكك   ّ دبلي تكك ّرّفب يككلّةشكك  ل خت   ككيّ ككيّةيّيبلككلّ ككيّأكك اّالتنكك ظّّ-ّّ
كككاّ ئكككةيّأككك  ّرّ ّ ضككك خنً ّختشككك يً ّئنيككك ًّئكككاّد ككك ول صكككخدبّ كككيّصكككخدّالتكككدافطّالنص 

النصككخظّالُ  ككت ع بّخاإلشكك دا ّالت دي يككسّخةعكك  ّالف ككدّخاأل بّتتككفلفّئي كك ّفينهكك ّ
كً ّرّ؛ّلتفافّئاّالنه يسّشلكىّأك فّخاحك ئاّصلي ّخاح ّختلتو رّختت ا لّ يخطه  نص 

ّف صخصكيتسّرّ ت   ً ّخغ يسّة فيسّ تب ن كسً ّية ف ّتنك ظٍّ علكىّالكدغ ّ كيّانفكدا ّ كل 
ال اليسّئاّ دبليت ّال  وفس؛ّخأخّف لمّيبللّال تلقاّفييّع  بّ ت ي دا ّئاّالتلفيدّ

ّ.ل دفّة درخ رّفييّشلدّخن دّخقدتيّ دي رّالفنا
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ئكاّ كي قّرّخف لمّئل ّتُلكْ ّأك  ّال تن صك  ّنصخصكً ّ  دبيكسّتكأتاّع د ضك ًّّ-ّ
  كك ّةنهكك ّلكك ّتككأِ ّلتكك  اّخهيفككسّشكك ليسّرّا ككتلط فّةخّدبكك فّةخّعتكك بّةخّا ككتهتاف

ئتتبككك ختّالخهيفكككسّالشككك ليسّشلكككىّرّفكككلّلتككك  اّخهيفكككسّئكككاّال ضككك خيرّب  ليكككسّح كككب
عفككدّشحيكك فّأكك اّرّخالتككأ يدّئككاّال تلقككارّغ يتهكك ّالتنفككيسّعككيّالكك ا رّخهيفككسّ اليككس

ش ّشيّتئككك قّ تن صككك ت ّرّخال تلقكككاّ لككك ًّّالتنككك ظّئكككاّالشكككلخدّخالخبككك ايّعنككك ّاأل يكككب
يح فاتهكك ّت ككن ّال تلقككاّاألفلكك   ؛ّل كك ّئيهكك ّ ككيّالنف ككيسّالتككاّتبللكك ّيتف عككلّ لهكك ّخا 

ّ.ّيخا فه ّخب ايرّخت اتدأ ّع طفسرّخب  لي  ّة اويسرّشيح فا ّ اليس

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 المصادر والمراجع

الحلكسّرّ ن1534 ّكأك329عف اللك ّ)ّالل ّ ح  ّفيرّةفخّعف افيّاألف دّالقض عاّ-
رّ طفلككككسّلبنككككسّالتككككأليفّخالتدب ككككسّخالنشككككدرّ ّح ككككييّ كككك نسرّتحقيككككقال ككككيداف
ّ .1831ّر1ّطرّالق أدب

ال  كككلّال ككك ودّئكككاّة بّال  تكككبّرّ ن1518 ّأكككك311رّضكككي فّالككك ييّ)افكككيّاأل يكككدّ-
رّالق أدبرّ طفلسّنهضسّ صدرّخف خاّطف نسرّ ّةح  ّالحخئارّتحقيقخالش عد

ّ. 1811ر5ّط
رّرّالخشاّال دقكخ ّئكاّحكلّال نهكخ  ن1518 ّأك311)ّرّضي فّال يي يدافيّاألّ-

  .1898ّرّ طفلسّال ب لّاللل اّاللداقاّرتحقيق ّب يلّ لي 

"ّ بلككسّاطّخقضكك ي ّتبنككيسّالنصككخظّال ككد ي سش خاد ّال ككدّ رّعفكك ال  لمّ"ةشككهفخيّ-
ّ. 5448ر11ّ 13الل  ّرّب  لسّالفحدييرّ ليسّاآل ابرّالللخ ّاإلن  نيس

رّشدح ّخ تبّحخاشي  ّعف ّعلاّ هن ّ ن891 ّأك123رّةفخّالفد ّ)ألصفه نااّ-
ّ .1893ر1ّطّررّفيدخ  ادّال تبّاللل يسرّ  يدّب فدّخ

 ّةح ك ّرّتحقيكقاألصك لي  رّ ن911 ّأكك513رّعف ال لمّفكيّقديكبّ)األص لاّ-
ّ.2طرّلفن يّ–فيدخ ّرّال   ّأ دخيرّعف  ح  ّش  د

 ّ ح ك ّ ح ك ّرّتحقيكقالك يخايرّ ن359 ّأكك1)ّس ي خيّفيّقيرّاألعشىّال فيدّ-
ّ.رّالق أدب ط فلّ    سّاألأدا رّح يي

رّ ادّالبيككككككلرّ ّحنككككك ّالفككككك  خدارّتحقيككككككقالككككك يخايرّ ن981 ّأكككككك594الفحتكككككداّ)ّ-
ّ .1882رّفيدخ 

 شفّرّ ن1449 ّأك189)ةفخّالفضلّةح  ّفيّالح ييّرّف يلّالت  يّاله  اناّ-
 ّشفككككككداأي ّفكككككيّاألحكككككك بّتحقيكككككقرّلت ككككك ياللككككك ناّخالفيككككك يّعككككككيّد ككككك ولّفكككككك يلّا

ّ.رّفيدخ  ادّالتداثّرالطدافل ا
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الك  يدبّئكاّ ح  كيّرّ ن1141 ّأكك245)ةفخّالح يّعلاّرّافيّف   ّالشنتديناّ-
رّتككخنسّ–ليفيكك ّرّالكك ادّاللدفيككسّلل تكك برّ ّشح كك يّعفكك سرّتحقيككقةأككلّالبتيككدب

1891 .ّ
ّ. 1818رّخ فيّدرّ ادّ  دخيّعفخ رّة ف فّاللدبرّفطدسرّالف ت ناّ-
رّشكدحّال طيكبّالتفديكتارّالك يخايرّ ن941أكك 515ّحفيكبّفكيّةخسّ)رّةفخّت   ّ-

  . 1889ر1ّطرّفيدخ رّ ادّال ت بّاللدفارّ ّداباّاأل  دتحقيق

رّ ادّالف كدّللب يكلرّالفي يّخالتفيييّر ن938أك 522ّع دخّفيّفحدّ)رّالب حهّ-
 . فيدّخرّ ادّشحي فّالتداثّاللدفا

تحقيكككقّّرّد ككك لسّالتدفيكككلّخالتككك خيدرّ ن938 ّأكككك522فكككيّفحكككدّ)ّرّع كككدخالبككك حهّ-
 .رّفيدخ  ادّصلبرّئختاّعطخا

رّالتلديفككك  رّ ن1451أكككك 913علكككاّفكككيّ ح ككك ّالح كككيناّ)رّالبدبككك ناّالحنفكككاّ-
ّ .1891ّأك 1441ّر1ّطرّفيدخ رّع ل ّال تبرّالدح يّع يدبتحقيقّعف 

  تفككككسّرّعكككك  لّ ككككلي  يّتحقيككككق رّالككك يخايرّ ن244اللكككك ّالطكككك واّ)حككك ت ّفككككيّعف ّ-
ّ. 1884ر5ّطرّالق أدبرّال  نبا

شككك دا ّالل كككلّاأل فكككارّصكككفدارّحككك ئهّ-  ّرّئكككاّةئكككقّال طككك بّاأل فكككاالتنككك ظّخا 
ر1ّرّطالقككك أدبرّ ادّشكككدقي  ّللنشكككدّخالتختيكككلرّ دا كككسّنهديكككسّخقكككدافا ّتطفيقيكككس

1883 .ّ
 ادّالبيككككلّرّ ّيخ ككككفّعيكككك حشككككّدرّالكككك يخايرّ ن314 ّأككككك24ح كككك يّفككككيّ  فكككك ّ)ّ-

ّ .1885ّرّخ فيّد
ككلّشلككىّصككن عسّرّ ن1152 أككك152رّشككه بّالكك ييّ ح ككخ ّ)الحلفككاّ- ح ككيّالتخ  

ّ. 1894رّف  ا رّ ادّالدشي ّللنشدرّ ّة د ّع   يّيخ فرّتحقيقالتد  ل
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 ادّرّتدب ككسّقككيسّالنككخدارّب ليككسّاابت كك عّفككييّالد ككتّخاإلشكك دبرّشينككخرّحككختاّ-
ّ. 1899ر1ّرّطف  ا رّالش خيّالل  س

 ن1114ّّأككك 113ّاللكك ّ)رّل كك يّالكك ييّةفككخّعف اللكك ّ ح كك ّفككيّعف يككبافككيّال طّّ-
ّ. 1823ر5ّطرّ ّليفاّفدخئن  لرّتحقيقةع  لّاألع  

رّال طككككدبّ ككككيّةشككككل دّةأككككلّال  ككككدبرّ ن1512 ّأككككك311)افككككيّ حيككككسّال لفككككاّّ-
ّ .1823ّرّ ّشفداأي ّاألفي دارّالق أدبتحقيق

األ يدّرّتحقيككق ّعفكك  يخاي نّّالكك983أككك 591ّعلككاّفككيّاللفكك سّ)ّرلدخ ككاافككيّاّ-
ّ.ّ 1881ر1ّطرّفيدخ رّ ادّخ  تفسّاله لرّعلاّ هن 

ّّ. 1882رّشدف رّ  تفسّال ت نارّنهديً ّختطفيقي ًّّ رّالتن ظةح  رّالتعفاّ-
ّ رّتحقيككككقالد كككك لسّالب يككككسرّ ن1414 ّأككككك431)ةفككككخّالخليكككك ّةح كككك ّرّافككككيّتيكككك خيّ-

د نيسّئاّالل سّال بلسّاألرّحي الّدلحلي ّالهدخطّخال  تخدّ ح خ ّعف اعف ال  تخّد
ّ.اللدفيسّخت افه 

رّ يكككخايّافكككيّتيككك خيّخد ككك ول رّ ن1414 أكككك431رّةفكككخّالخليككك ّةح ككك ّ)افكككيّتيككك خيّ-
ّ. 1821رّ  تفسّنهضسّ صدرّاللهي علاّعف ّ تحقيق

ال ق صك ّالح كنسّرّ ن1483أكك 845ّش سّالك ييّةفكخّال يكدّ ح ك ّ)رّال   خاّ-
 طفلككككسّ ادّاآل ابّرّشككككتهدبّعلككككىّاألل ككككنسئككككاّفيكككك يّ  يككككدّ ككككيّاألح  يككككثّال 

ّ.ّأك1112رّاللدفاّف صد
دايكككك  ّال فككككدتييّرّ ن1593 ّأككككك392رّعلككككاّفككككيّ خ ككككىّ)افككككيّ ككككلي ّال  دفككككاّ-

رّلبنسّشحي فّالتداثّاإل   ارّال تل لّالق ضارّتحقيق ّعف خغ ي  ّال  يتيي
ّّ.ّ 1811رّالق أدب

ال  كككدبّئكككاُّحككك ّرّ ن1593 ّأكككك392)ّعلكككاّفكككيّ خ كككىّرافكككيّ كككلي ّال  دفكككاّ-
ّالق أدب.رّ ادّال ل دفرّ ّشخقاّضيفرّتحقيقال  دب
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   ككك ّالتب يككك ّئكككاّالن كككدّاألن ل كككاّئكككاّالقكككديّال ككك  سّرّ صكككطفىرّال كككيخئاّّ-
ّ. 1892أك 1442ّر1ّطرّفيدخ رّع ل ّال تبرّالهبدا

 ّصككك حّالككك ييّرّتحقيكككقالككك يخايرّ ن341 ّأكككك55)الشككك   فّفكككيّضكككدادّالككك في ناّّ-
ّ.رّ صدال ل دفّ ادرّاله  ا

تخهيكككفّالتنككك ظّالقدتنكككاّئكككاّ ت أكككسّاألعكككدابّئكككاّن طحككك  ّرّ ح ككك رّالشكككخاف سّ-
اللك  ّرّال بلك ّالل شكدرّ بلسّ  تسّللفحخثّخال دا   رّال ح بّل  نسّالدتات

ّ. 1882رّةي درّأك1412رّ خّالحبسرّال  نا
 كك  ّب هككدبّاإلرّ  ككل ّفككيّ ح ككخ ّ) ككيّةفنكك فّالقككديّال كك فلّالهبككدانرّالشككيتداّ-

ّ.ّ ّة ب8551رّدق ّ ا ّالن دّخالنه  رّ صخدبّ ادّال تبّال صديس
رّع ك يرّ ادّبديكدرّئنخيّالن دّئاّاللصدّاللف   ارّالدحي رّ ح خ ّعف ص ل ّ-

5443.  

ت ك  ّال تكخيّئكاّشكدحّد ك لسّافكيّرّ ن1135 ّأك134 ليلّفيّةيفمّ)رّالصف اّ-
رّفيدخ ّ–صي اّرّاللصديسّال  تفسرّ ّ ح  ّةفخّالفضلّشفداأي رّتحقيقتي خي
ّ) . ن.

ر5ّطرّ صككككككدرّ ادّال لكككككك دفرّف غككككككسّاللككككككدبّئككككككاّاألنكككككك لسرّةح كككككك رّضككككككيفّ-
1889 .ّ

رّالك ادّاللدفيكسّلل تك برّ دا ك  ّئكاّاأل بّاألن ل كارّخت كدخيرّشح  يرّعف سّ-
ّ.ّ 1813ر1ّطرّتخنسّ–ليفي ّ

رّل صككديس  تفككسّاألنبلككخّارّحي تكك ّخة فكك ّخّرّافككيّتيكك خيّعصككد علككارّاللهي عفكك ّ-
1822 .ّ

رّالهيوكككككسّالل  كككككسّال صكككككديسّلل تككككك برّأ ككككك اّت ل ككككك ّالكككككنظرّ ح ككككك رّال طلبعفككككك ّ-
1881 .ّ
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رّ ادّالقلككككك ّشكككككدحّخضكككككفطّع كككككدّالطفككككك عرّالككككك يخايرّ ن312عنتكككككدبّ)رّاللف كككككاّ-
ّ.للطف عس

 نشكخدا ّ لهك ّتك ديخّرّ كخا ّالفيك يرّ ن1442أكك 411ّعلاّفيّ لكفّال  تكبّ)ّ-
  تفكسّر4159ّطفلّف لتصخيدّعيّ  طخطكسّئك ت ّرّالللخ ّاللدفيسّخاإل   يس

ّ.ّا تنفخلرّال لي  نيس
فككك بّرّ ديككك بّالقصكككدّخبديككك بّاللصكككدرّ ن1544أكككك 281ّالل ككك  ّاألصكككفه ناّ)ّ-

ال بلسّرّالحلي ّالهدخطرّخ .ّعف الدحي رّتحقيق ّ .ّ ح خ ّعف شلدافّع ق ي
 كككنسّرّاألخلتشكككدييّر4ّاللككك  ر2ّال بلككك ّرّاألد نيكككسّئكككاّالل كككسّاللدفيكككسّخت افهككك 

5448ّ. ّ
 ادّتئككك قّعدفيكككسّللصكككح ئسّرّالتحليكككلّالنقككك اّخالب ككك لاّلكككد برّعنككك  رّغكككتخايّ-

ّ .1892ّرّف  ا رّخالنشد

ق وك ّاللقيك يّرّ ن1112 ّأكك258)ةفخّنصدّالفت ّفيّ ح ك ّّرالفت ّفيّ  ق يّّ-
رّالتدقكككك ف ّاألد يرّ ادّال نكككك دبرّ ّح ككككييّ ديككككخ،رّتحقيككككقخ ح  ككككيّاألعيكككك ي

1898 .ّ

 ط كككك ّرّ ن1112 ّأككككك258رّةفككككخّنصككككدّالفككككت ّفككككيّ ح كككك ّ)الفككككت ّفككككيّ  قكككك يّ-
رّ ادّع ك دّخ    كسّالد ك لسرّ ّ ح ك ّعلكاّالشكخاف سرّ دا سّخّتحقيكقاألنفس
ّ.ّاألد يرّع  ي

دخايككسّةفككاّرّ نرّالكك يخاي831 ّأككك121رّالحكك دثّفككيّ ككلي ّ)ةفككخّئككداسّالح كك اناّ-
ّ.رّفيدخ  ادّص  درّالل ّالح ييّفيّ  لخي عف 

 ّرّتحقيكككقالككك يخايرّ ن1188 ّأكككك283الدحي ّالفي ككك ناّ)رّعفككك الق ضكككاّالف ضكككلّ-
ّ.ّ 1831ر1ّطرّ ادّال ت بّاللدفاّالق أدبرّةح  ّةح  ّف خا
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 نرّاإل   كككس998ّأكككك 513ّاللككك ّ ح ككك ّفكككيّ  كككل ّ)رّةفكككخّعف افكككيّقتيفكككسّالككك ينخداّ-
رّيكل    كسّالحلفكاّخشكد   ّللنشكدّخالتخّترّتحقيق ّط ّ ح  ّالتينكارّخال ي  س
ّ.الق أدب

رّئاّصن عسّاإلنشك صف ّاألعشىّرّ ن1419 ّأك951رّةفخّاللف سّ)القلقشن اّ-
ر1ّطرّفيككككككدخ رّ ادّال تككككككبّاللل يككككككسرّ ّ ح كككككك ّح ككككككييّشكككككك سّالككككك ييتحقيكككككق
1891. ّ

 ادّرّة بّالد كككك ولّئككككاّاألنكككك لسّئككككاّالقككككديّال كككك  سّالهبككككدارّئكككك يترّالقي ككككاّ-
ّ. 1898ر1ّطرّاألد يرّع  يرّالفشيدّللنشدّخالتختيل

 ادّال تكككك بّرّ ّحنكككك ّالحتككككارّتحقيككككقالكككك يخايرّ ن313أككككك 12ّلفيكككك ّفككككيّدفيلككككسّ)ّ-
 . 1881ر1ّطرّفيدخ رّاللدفا

شككككدحّةفككككاّالفقككككك فّرّالكككك يخايرّ ن832 ّأكككككك124رّ)ةح كككك ّفككككيّالح ككككييرّال تنفككككاّ-
فككككداأي ّاألفيكككك دارّالل فككككدا رّالحفيهّشككككلفارّخعفكككك تحقيككككق ّ صككككطفىّال ككككق  رّخا 

ّ .1811ّرأدبالق رّ طفلسّالف فاّالحلفا
رّ دا سّئاّتخهيفّالش صي  ّالتدا يسّررّةش  لّالتن ظّالشلداةح  رّ ب أ ّ-

ّ. 5443رّالق أدبرّالهيوسّال صديسّالل  سّلل ت ب
رّشكدحّ يكخايّصكديلّال كخانارّ ن951 ّأك549)صديلّال خاناّرّ  ل ّفيّالخلي ّ-

رّ 1814ر1ّطرّالقككككككك أدبرّ ادّال لككككككك دفرّ ّ ككككككك  اّالككككككك أ يتحقيكككككككقّختلليكككككككق
ّ.144ظ

 ادّالتنكككككخيدّرّا ككككتداتيبيسّالتنككككك ظرّتحليككككلّال طككككك بّالشكككككلدارّ ح ككككك رّ فتكككك حّ-
ّ. 1892رّفيدخ رّللطف عسّخالنشد

رّالك ادّالفيضك فرّفيكدخ رّال د كتّال قك ئاّاللدفكارّ ين  يسّالنظرّ ح  رّ فت حّ-
1891 .ّ
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ال ك  ّرّعف  ّةح  ّ ح  ّشك  درّتحقيقال فضلي  رّال فضلّفيّ ح  ّالضفاّ-
ّ.3طرّلفن يّ–فيدخ ّرّدخيأ 

رّالكككك يخايّفدخايككككسّةفككككاّف ككككدّالصككككخلارّ ن848 ّأككككك583افككككيّال لتككككتّرعف اللكككك ّ)ّ-
ّ. 1881رّفيدخ رّع ل ّال تبرّ ّيخنسّال   داواتحقيق

رّنفكككك ّالطيككككبرّ ن1311 ّأككككك1441شككككه بّالكككك ييّةح كككك ّفككككيّ ح كككك ّ)رّال ق ككككداّ-
ّ. 1839رّفيدخ رّ ادّص  درّ ّشح  يّعف ستحقيق

رّ ّةفككخّف ككدّالككخايلارّب ككلّختدتيككبالكك يخايرّ ن391أككك 39ّقككيسّ)رّلككخ حافككيّال ّ-
رّ طفلككككسّ صككككطفىّالفكككك فاّالحلفككككارّ ّبكككك لّالكككك ييّالحلفكككارّتحقيككككقأكككك1129
ّ.الق أدب

ّ .1811رّنهضسّ صدرّاأل بّخ  اأف رّ ن خدرّ ح  ّ-

ّّ. 1814رّ ادّال ت بّالب ي رّفييّال لف فّخال لل فرّص حّال ييرّال نب ّ-

رّ ب كككلّاأل  ككك لرّ ن1115أكككك 239ّةفكككخّالفضكككلّةح ككك ّفكككيّ ح ككك ّ)رّ اناال يكككّ-
ّ .1815ر1ّطرّ ادّالف درّالح ي تحقيق ّ ح  ّ حياّال ييّعف 

 ككدحّالليككخيّئككاّشككدحّرّ ن1133أكككّ 139ّب كك لّالكك ييّ)رّافككيّنف تككسّال صككداّ-
رّلصككككديسلال  تفككككسّارّ ّ ح كككك ّةفككككخّالفضككككلّشفككككداأي رّتحقيككككقد كككك لسّافككككيّتيكككك خي

ّ.ّ 1889 ّأك1418رّ فيدّخرّصي ا

 ّرّتحقيكقشدحّ يخايّةفكاّنكخاسرّ ن914 ّأك189رّالح يّفيّأ ن ّ)ةفخّنخاسّ-
ّ.1ّطرّفيدخ رّ  تفسّال  د سرّ ادّال ت بّاللفن نارّشيلي ّالح خا

 ادّبديدّرّالن دّالفناّعن ّل  يّال ييّفيّال طيبرّالحلي ّح ييرّعف الهدخطّ-
ّ. 5443ّر1رّطاألد يرّع  يرّللطف عسّخالنشد
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 ّ ح ك ّرّنشكد ال كيدبّالنفخيكسرّ ن911أكك 519ّال لمّ)رّةفخّ ح  ّعف افيّأش  ّ-
 .رّالق أدبخ  تفسّتأدايرّ  تفسّالب هخديسرّ ليلّأد اس

رّتحقيكق ّ ح كخ ّالكد  برّ ن955أكك 541ّالل ّ ح ك ّفكيّع كدّ)رّةفخّعف الخاق اّ-
رّاألد يرّع ككك يرّل ادّالفدقككك يّللطف عكككسّخالنشكككدّخالتختيكككرّاللككك ّةفكككخّال يكككدعف 

1881 ّ.ّ
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