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انًستخهص  

ك٢ ادسحى ٗٔو ُٞكذس حُوق٤ذس  (684ٙ)      ٛزٙ حُذسحعش طٜذف ا٠ُ حٌُؾق ػٖ دٝس كخصّ حُوشهخؿ٢٘

حُظو٤ِذ٣ش، رخإلكخدس ٓٔخ سحًٔٚ ػِٔخء حُؼشد حُغخرو٤ٖ ُٚ، ٝرٔخ ٗوِٞٙ ٖٓ ٓـٜٞدحص أسعطٞ ك٢ طشحرو حُ٘ـ، ٝهذ 

طؼذد ٓلخٝالص ػِٔخء حُؼشر٤ش ُخِن حالكغخط رظشحرو حُوق٤ذس حُؼشر٤ش، ٝحُظ٢ ُْ طشم ا٠ُ ٓغظٟٞ حُٞكذس 

عظ٘ذ ١ ، ٜشص حُذسحعش إ كخصٓخ ػٔذ ا٠ُ حُظخط٤و ُِٞكذس طخط٤طخًا ٛش٤ٓخًا أحُظٌخ٤ِٓش ؽؤٕ رو٤ش حُلٕ٘ٞ، ٝهذ 

 ط٘نخّ ًَ ٛزٙ حُٔوٞٓخص ٝطظٌخَٓ ُخِن حالكغخط ع٣ٝش، ٝأعِٞر٤ش،ٝٗظ٤ٔش، ٝك٤٘ش، ك٢ٕع٤ش، ٝٓغفا٠ُ هخػذس ٕ

رخُٞكذس، ٓظخز٣ٖ ٖٓ ٗـ ُِٔظ٘ز٢ ٤ٓذحٗخ ُِظطز٤ن، ٝخِقض حُذسحعش ا٠ُ إٔ حُٞكذس حُظ٢ عخهٜخ كخصّ، ٝكذس 

طغِغ٤ِش ال ٝكذس طٌخ٤ِٓش، كنال ػٖ حعظؼخمش ٝكذس حُٞػزخص رذال ٖٓ ٝكذس حألر٤خص، ًٔخ ٝمق ؿ٤ِخًا إٔ كخصٓخ 

 ٖٓ ؿخٗذ آخش، رخإلكخدس ح٤ُٞٗخ٤ٗشحُؼوخكش   ٖٓ ؿخٗذ، ٖٝٓهذ حعظو٠ ٗظشطٚ ُٞكذس حُوق٤ذس ٖٓ حُؼوخكظ٤ٖ حُؼشر٤ش

 ٖٓ ط٘خ٢ٓ حُلذع ٝطشحرطٚ ك٢ حُظشحؿ٤ذ٣خ ٝح٤ٌُٓٞذ٣خ، طشحرطخًا ٣لن٢ ا٠ُ حُؼوذس ٝحالػخسس حُل٤٘ش 

 كخصّ حُوشهخؿ٢٘            حُظغ٣ْٞ            حُظلـ٤َ            :      انكهًاخ انًفتاحٍح
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Abstract 

the study aims to reveal  the role of  for the Hazim Elgortigani to 

comprehend the pattern for the traditional poem unity and hoe he benefited  

from accumulation of the latest Arab scholars knowledge besides what 

they got from Aristotle's efforts on the text unity. In fact the scholars a 

Hempted a lot to create a sense for the poem unity. The study reveals that 

Hazim in tented to integrative unity planning this unity hadn't been 

achieved as an integrated unity like the other linguistic arts. The study also 

showed that Hazim intended to plan for this unity in a hieradical way that 

depended on ppsychlogical and moral base , in addition to stylistic, 

orgnizational and artistc way so as to gather  all these traits in order to 

create the following of unity. To Hazim's contexts for experimentation . 

 the study found that Hazim's unity  was serial unit not an integrative 

unity in addition in addition to ……. revolution  unity  instead of verse 

unity . 

he clearly explains that Hazim's had extracted his views about poem unity 

from culture of the Arabic and the greek. 
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أهذاف انذراسح 

ٕ ُِوق٤ذس حُؼشر٤ش ٝكذس رحص هز٤ؼش خخفش طظ٘خعذ ٓغ حُـ٘ظ حُؾؼش١ رؤطٜذف حُذسحعش ا٠ُ حإلكخدس       

حُؼشر٢، هذ طظٞحكن ٓغ ؿ٤شٛخ ٖٓ حألؿ٘خط حألخشٟ ٝهذ طخظِق، ًٔخ طٜذف ُٔؼشكش ػٔخ ارح ًخٕ كخصّ هذ 

حعظو٠ هش٣وظٚ ك٢ حُٞكذس ٖٓ حُٔٞسٝع حُؼشر٢، أّ ًخٕ ٓظؤػشح رخُٞكذس حألسعط٤ش ٖٓ خالٍ ٓـٜٞدحص كالعلش 

. حالعالّ

يُهح انذراسح 

    حػظٔذص حُذسحعش ػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ حُظل٢ِ٤ِ حالعظوشحث٢ ك٢ طظزغ حُظخٛشس حُظ٢ حعظزطٜ٘خ كخصّ ك٢ 

، ٖٓ خالٍ سفذ حُٔلخٝس حألعخع٤ش ُٔٞمٞع حُذسحعش أك٤خٗخًا، ٝطظزغ طلخف٤ِٚ ٝؿضث٤خطٚ أك٤خٗخًا (حُٜٔ٘خؽ)ًظخرٚ

. أُخش، ٖٝٓ ػْ ٓالكظش ؿزٝس حُظخٛشس ػ٘ذ ػِٔخء حُزالؿش، ٝحُ٘وذ، ٝحُلالعلش

يشكهح انذراسح 

طلخٍٝ حُذسحعش حُ٘ظش ك٢ ٓؼخُـش ٓؾٌَ ٓلذد، ٝٛٞ ٝفْ حُزؼل حُ٘وذ حُؼشر٢ رخُؼوْ، ٝػذّ حُوذسس ػ٠ِ      

 حُظ٢ طـخررض ر٤ٖ طِٔظ حألػش حُ٘لظ حعظ٘طخم حُ٘ـ حُؾؼش١ حُؼشر٢، ال ع٤ٔخ ك٢ ٓغؤُش حُٞكذس حُؼن٣ٞش،

.  ٛزٙ حالطٜخّ كـخءص حُذسحعش ًخؽلش ػٖ ٗل٢ُِؾخػش، ٝحُؼخدس حُظ٢ دسؽ ػ٤ِٜخ حُؾؼشحء،اُخ،
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  انًقذيح

 ػ٠ِ دسحعش حُٞكذس حُؼن٣ٞش ُِوق٤ذس، ٝٗلٞح ك٤ٜخ ٓ٘خك٢ ؽظ٠، حًا        دسؽ ػِٔخء حُؼشر٤ش هذ٣ٔخًا ٝكذ٣غ

مخُظْٜ ك٤ٜخ أٜٗخ طٔؼَ خالفش طـخسد حُؾؼشحء ك٢ طز٤ِؾ سعخُش حُؾؼش، ٝ ِض ٓـٜٞدحطْٜ ك٤ٜخ طظشحٝف  ر٤ٖ 

كذٝد حُـِٔش، ٝر٤ٖ حُز٤ض حُٞحكذ، هزَ إٔ طشطو٢ ُظؾَٔ حُوق٤ذس رؤعشٛخ، ك٢ عز٤َ رُي، ٝ لٞح ًَ ٓؼ٤٘خص 

حُخطخد حُؾؼش١ ُخِن حالكخط رٞكذس حُوق٤ذس، ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ رُي  ِض ٓـٜٞدحطْٜ هخفشس ُزِٞؽ حُٞكذس 

حُز١ ط٘خٍٝ هن٤ش حُٞكذس ٖٓ خالٍ ًظخرٚ  (684ٙ)حُظٌخ٤ِٓش حُٔ٘ؾٞدس ُِ٘ـ، مٖٔ ٛئالء، كخصّ حُوشهخؿ٢٘

حُز١ ؿؼِٚ ٓق٘لخ ٣غظوشة ك٤ٚ حُؾؼش حُؼشر٢ رخُظلغ٤ش ٝحُظل٤َِ، ٝهذ ًخٗض  (ٜٓ٘خؽ حُزِـخء ٝعشحؽ حالدرخء)

حُٞكذس طٔؼَ خالفش طخ٤ُلٚ ُِٜٔ٘خؽ، ُزح حهِغ ػ٢ِ ٓخ سحًٔٚ حُؼِٔخء حُغخرو٤ٖ ُٚ ٓؾلٞػخ رخُٞحكذ ٓٔخ ٗوِٚ 

حالعِٞر٤ش : سعطٞ ك٢ ٝكذس حُ٘ـ، ُظلو٤ن رُي ٝ ق ًَ حُٔؼ٤٘خصأحُؼِٔخء ٝحُلالعلش ٖٓ ٓـٜٞدحص 

ُلغٖ ٓطِغ حُوق٤ذس ُٜٝ٘خ٣ظٜخ،  ٝحُ٘ظ٤ٔش، ٝحعظؼخٕ رخٓٞس ٝص٤ٗش ٝهل٣ٞش، ٝرخالرؼخد حُ٘لغ٤ش ُِٔظِو٢، ٝخطو 

كٌشط٢ ؿضحء حُز٤ض حُٞحكذ ٝر٤ٖ ؿ٤شٙ ٖٓ حألر٤خص، ٝؽلغ ُٞكذس حُ٘ـ ُٞكش ؿٔخ٤ُش رخرظٌخسٙ أُِٝظشحرو ر٤ٖ 

ػ٠ِ ر٘خء ٛش٢ٓ، هخػذطٚ ًَ ٓؼ٤٘خص حُخطخد حُؾؼش١،  ػ٘ذٙ ، ٝهذ حسطٌضص كٌشس حُٞكذس (حُظغ٣ْٞ ٝحُظلـ٤َ)

حُظ٢ ال طظؤط٠ اال ٖٓ خالٍ حالكغخط رٞكذس ٝطٔخعي حُ٘ـ، ُٝٔخ ٝؿذ فؼٞرش ك٢  ٝسحعٚ طز٤ِؾ سعخُش حُؾؼش

. خِن حالكغخط رخُٞكذس حُظٌخ٤ِٓش ألر٤خص حُوق٤ذس، حعظؼخك ػٜ٘خ رٞكذس طغِغ٤ِش هٞحٜٓخ حُٞػزخص ال حألر٤خص
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االطار انُظري نقضٍح انىحذج : أوال

انىحذج عُذ تعض انعهًاء / أ

طشددص ًِٔش حُ٘ظْ ػ٘ذ حُزالؿ٤٤ٖ هزَ ػزذ حُوخٛش حُـشؿخ٢ٗ ، كؤرٞ ٛالٍ حُؼغٌش١ ك٢ حُق٘خػظ٤ٖ 

ٌَّٖ ك٢ " أكشد ُٜخ ٓغخكش ٝكذد ٓؼ٘خٛخ رؼل حُظلذ٣ذ  ٝكغٖ حُشفق إٔ طٞمغ حألُلخ  ك٢ ٓٞحمؼٜخ ٝطٔ

أٓخًٜ٘خ ، ٝال ٣غظؼَٔ ك٤ٜخ حُظوذ٣ْ ٝحُظؤخ٤ش ٝحُلزف ٝحُض٣خدس اال كزكخًا ال ٣ُلغذ حٌُالّ ٝال ٣ُؼ٢ٔ حُٔؼ٠٘ ، ٝطنْ 

ٝعٞء حُشفق طوذ٣ْ ٓخ ٣٘زـ٢ طؤخ٤شٙ ٜٓ٘خ ، ٝفشكٜخ ػٖ ٝؿٜٞٛخ . ًَ ُلظش ا٠ُ ؽٌِٜخ ٝطنخف ا٠ُ ُلظٜخ 

"ٝطـ٤٤ش ف٤ـظٜخ ٝٓخخُلش حالعظؼٔخٍ ك٢ ٗظٜٔخ 
[5]
. 

ٛخ ٛٞ حرٖ حألػ٤ش ٣غٞم كذ٣ؼخ ػٖ مشٝسس حُٔ٘خعزش ر٤ٖ حالعظٜالٍ ٝحُـشك حألف٢ِ ُِوق٤ذس ٝ

ٖٝٓ أدد ٛزح حُ٘ٞع، أال ٣زًش حُؾخػش ك٢ حكظظخف هق٤ذطٚ رخُٔذ٣ق ٓخ ٣ظط٤َّش ٓ٘ٚ ٝٛزح ٣شؿغ ا٠ُ أدد حُ٘لظ ال "

.  [1]"ا٠ُ أدد حُذسط

ُِؾؼش كقٍٞ ًلقٍٞ حُشعخثَ ، ك٤لظخؽ حُؾخػش "ًٝزح حرٖ هزخهزخ ُْ ٣خطت ك٢ طوذ٣ش ٛزٙ حُٔغؤُش 

ٝحمق إٔ حُ٘ظْ ٛٞ أٍٝ ِٓٔق ك٢ ر٘خء حُؾؼش [5]"ا٠ُ إٔ ٣قَ ًالٓٚ ػ٠ِ طقشكٚ ك٢ ك٘ٞٗٚ فِش ُط٤لش

م ر٤ٖ ٗٔٞرؽ ٝآخش، كظ٠ ُٞ حطلوخ ك٢ ٓخدس حُظ٣ٌٖٞ ، كخُٔخدس ال طؼ٢٘  رقلش ػخٓش ، ٝٛزح حُظؾ٤ٌَ ٛٞ حُز١ ٣لشَّ

ؽ دحخَ اهخس ٝؽٌَ ٓخ ، ُٜٝزح حعظٔذ حألعِٞد كخػ٤ِظٚ ػ٘ذ حُ٘وخد، كبرح عشٗخ ػ٠ِ ٛزح حُ٘غن،  َّٞ ؽ٤جخًا ٓخ ُْ طظ

أُل٤٘خ حؿظٜخدحص ٓوذسس طلخٍٝ إٔ طظِٔظ آػخسح حُٞكذس ك٢ حُوق٤ذس حُظو٤ِذ٣ش، كْٜٔ٘ ٖٓ طٞخ٠ حُلزس ٖٓ ٓلخؿؤس 

حُغخٓغ ٣ٔخ ال٣٘خعذ حُـشك، ك٢ ك٤ٖ ؿ٘ق حُزؼل ا٠ُ ٝؿٞد سفق حُؼزخسس حُؾؼش٣ش ٝكن ٓوظن٠ 

حُـشك، ٝػذّ ٓخخُلش ٓخ دسؽ ػ٤ِٚ ػشف حُؼشد، ٝحرٖ حألػ٤ش ؽلغ حُلٌشس رخُظ٘خعذ ر٤ٖ حُٔٞمٞػخص 

.  حُٔظؼذدس ُِ٘ـ ٝٓظطِزخص حُ٘لظ

      أٓخ حُ٘ظْ ػ٘ذ ػزذ حُوخٛش حُـشؿخ٢ٗ، كوذ أفزق أًؼش طلذ٣ذحًا ٝٝمٞكخًا ، كوذ حعظو٠ ٓلٜٞٓٚ ٖٓ ٓ٘خٛؾ 

 حعظو٠ ٖٓ حُٔ٘طن كٌشس حسطزخه حألُلخ  رخُٔؼخ٢ٗ ، كخسطوض ا٠ُ حُزلغ ػٖ عش ؿٞدس حٌُالّ حُٔ٘ظّٞ ال ،ًؼ٤شس

ٖٓ ك٤غ ؿشط أُلخ ٚ ، رَ ٖٓ ك٤غ حثظالف ٓؼخ٤ٗٚ ػ٠ِ ٝؿٚ خخؿ ٣ٌٕٞ ٌُِالّ رٚ كنَ ٓض٣ش ، ػْ حعظو٠ 

 حُٞكذس حُ٘ظ٤ٔش ك٢ كذٝد حُـِٔش، ٝحسطزخه حُؼخَٓ  كؤهخّٖٓ حُ٘لٞ ك٢ حالسطزخه حُٔؼ١ٞ٘ ر٤ٖ حُؼخَٓ ٝحُٔؼٍٔٞ،

ٝحػِْ إٔ حألفَ إٔ طظخز "رخُٔؼٍٔٞ ػْ هٞسٛخ ا٠ُ حُز٤ض حُؾؼش١ ، ُْٝ طشم ا٠ُ ٓغظٟٞ حُوق٤ذس رؤًِٜٔخ 

ٍٕ ٜٓ٘خ رؤٍٝ ، ٝإٔ ٣لظخؽ ك٢ حُـِٔش ا٠ُ إٔ ٣نؼٜخ  أؿضحء حٌُالّ ٣ٝذخَ رؼنٜخ ك٢ رؼل ، ٣ٝؾظذ حسطزخه ػخ

..." ك٢ حُ٘لظ ٓٞمؼخًا ٝحكذحًا ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ كخُي كخٍ حُزخ٢ٗ ٣نغ ر٤ٔ٤٘ٚ ٜٛ٘خ ك٢ كخٍ ٣نغ ر٤غخسٙ ٛ٘خى 
[11]
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حُظ٢ ُٞ حخظَ ٖٓ - ٝرُي ألٕ حُٞكذس ٓؼَ حُظ٢ ٣ش٣ذٛخ كالعلش حإلعالّ حُز٣ٖ حعظوٞٛخ ٖٓ ٓلخًخس أسعطٞ

ُْ طٞؿذ ك٢ حُوق٤ذس حُؼشر٤ش حُوذ٣ٔش، كٞؿذٝح إٔ أسعطٞ ًخٕ ٣ؼٍٞ ًؼ٤شحًا - حُوق٤ذس ؿضء ٝحكذ كغذ ك٤ٜخ حُ٘ظْ 

ك٤ِظ ٖٓ "ػ٠ِ ٝكذس حُؼَٔ حُؾؼش١ ك٢ ا ٜخس ؿٔخٍ حُ٘ـ، ٣ٝـؼِٜخ ٤ٔٓضحًا ُِؼَٔ حُؾؼش١ ط٤ٔضحًا ًخٓالًا 

حُقٞحد ك٢ ؽ٢ء إٔ ٣وخٍ إٔ ٛزٙ حُظشحؿ٤ذ٣ش ؿ٤ش طِي أٝ أٜٗخ ٠ٛ ٠ٛ حػظٔخدحًا ػ٠ِ إٔ حُوقش ٝحكذس أٝ 

" ٓخظِلش ، رَ ٣قق رُي ارح ًخٗض حُؼوذس ٝحكذس ٝحُلَ ٝحكذ
[4]
.   

حُْٜٔ ك٢ حألٓش إٔ ٛ٘خُي خطٞحص ػ٤ِٔش ك٢ ػ٤ِٔش ر٘خء حُوق٤ذس طذحُٜٝخ حُلٌش حُلِغل٢ حُٔظؤػش رٔلخًخس 

 حُز١ ططشم ا٠ُ حُـضء حُخخؿ رٞكذس حُلذع ك٢ حُٔلخًخس ػ٘ذ أسعطٞ ، ٣ؾ٤ش ا٠ُ ،أسعطٞ ، ٓؼَ حرٖ ع٤٘خ

ك٤ـذ إٔ ٣ٌٕٞ طو٣ْٞ "هن٤ش حُظ٘خعن ٝحُظشط٤ذ ر٤ٖ أؿضحء حُوق٤ذس ، رل٤غ طقزق حُوق٤ذس ًخُز٘خء حُٔشفٞف 

ٝإٔ ٣ٌٕٞ حُٔوقٞد ٓلذدحًا ال ٣ظؼذٟ ٝال ... حُؾؼش ػ٠ِ ٛزٙ حُقلش ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٓشطزخًا ك٤ٚ أٍٝ ٝٝعو ، ٝآخش 

٣ُخِو رـ٤شٙ ٓٔخ ال ٤ِ٣ن رٜزح حُٞصٕ ، ٣ٌٕٝٞ رل٤غ ُٞ ٗضع ٓ٘ٚ ؿضء ٝحكذ كغذ ٝحٗظول ، كبٕ حُؾ٢ء حُز١ 

ٍَّ ػ٘ٚ حُظشط٤ذ ُْ ٣لؼَ كؼِٚ ٝرُي ألٗٚ ًَ ، ٣ٌٕٝٞ حٌَُ ؽ٤جخًا ٓللٞ خًا رخألؿضحء " كو٤وظٚ حُظشط٤ذ ارح ص
[3]
.  

كؤٓخ أؿضحء "أٓــخ حرٖ سؽــذ كوذ طوذّ خطٞس ٌُٜ٘خ طظَ ك٢ دٝس حإلؿٔخٍ ٝحُ٘ظشس حُؼٔـ٤ٓٞش ٣وٍٞ 

حُـضء حألٍٝ ، : ف٘خػش حُٔذ٣ق ٖٓ رخد ح٤ٌُل٤ش كوذ طٌِٔ٘خ ك٤ٜخ ، كخُز١ ٣ٞؿذ ٜٓ٘خ ك٢ أؽؼخس حُؼشد ك٠ٜ ػالػش 

٣ـش١ ػ٘ذْٛ ٓـشٟ حُقذس ك٢ حُخطزش ، ٝٛٞ حُز١ ٣زًشٕٝ ك٤ٚ حُذ٣خس ٝح٥ػخس ٣ٝظـضُٕٞ ك٤ٚ ، ٝ حُـضء ، 

أًؼش حُٔذ٣ق ، ٝ حُـضء حُؼخُغ ، حُز١ ٣ـش١ ٓـشٟ حُخخطٔش ك٢ حُخطذ ، ٝٛزح أًؼش ٓخ ػ٘ذْٛ آخ دػخء 

كٜٞ ٣ش٣ذ طلغ٤ش حُز٘خء ك٢ حُؾؼش حُؼشر٢ ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ ٣ز٠٘ ػ٤ِٚ . [2]" ُِٔٔذٝف ، ٝآخ طوش٣ظ حُؾؼش حُز١ هخُٚ

حُؾؼش ح٤ُٞٗخ٢ٗ ، ك٢ رُي ٣شٟ حُذًظٞس فلٞص حُخط٤ذ إٔ ٓلخُٝش حُظلغ٤ش رخهِش الخظالف هز٤ؼش حُؾؼش٣ش ، 

اال أٜٗخ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ٓوزُٞش ارح أُخز ٜٓ٘خ ٓخ ٣خـ ػِْ حُؾؼش حُٔطِن 
[9]
 ُٝؼَ حرٖ سؽذ ٣لخٍٝ طِٔظ أػش ،

ُِٞكذس ك٢ حُ٘ٔٞرؽ حُؼشر٢ ُِوق٤ذس، ٖٓ خالٍ حُٔوخسٗش ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ٝحُلَ ٝحُشرخه ك٢ حُؾؼش حُٔغشك٢، ُؼِٚ 

أدسى إٔ ًَ ٓذ٣ق ػ٘ذ ح٤ُٞٗخٕ، كٔ٘ٚ ٓخ ك٤ٚ سرخه ر٤ٖ أؿضحثٚ ٝٓ٘ٚ ٓخ ك٤ٚ كَ ، ٝٛزح حُشرخه حُٔٞؿٞد ك٢ 

  .رؼ٤شٙ ٖٓ حألؿشحكأؽؼخسْٛ إٔ ٣ٌٕٞ أهشد ٓٔخ ٣غ٠ٔ ػ٘ذٗخ رخالعظطشحد ، ٝٛٞ سرو ؿضء حُ٘غ٤ذ 

٣ظِٔظ خطخٙ ك٢ عز٤َ خِن حالكغخط - كظ٠ ك٢ حُؼقش حُلذ٣غ–  َ حُ٘وذ ػ٠ِ ٓش حُؼقٞس 

ٕ حُؾؼش أُغض أس٣ذ إٔ أرؼذ ك٢ حُظذ٤َُ ػ٠ِ : "  كطٚ كغ٤ٖ، ٣ؾ٤ش ا٠ُ ٝكذس حُوق٤ذس  ٖٓ ٗلٞ ٓخ رخُٞكذس،

حُؼشر٢ حُوذ٣ْ ًـ٤شٙ ٖٓ حُؾؼش هذ حعظٞك٠ كظٚ ٖٓ ٛزٙ حُٞكذس حُٔؼ٣ٞ٘ش، ٝؿخءص حُوق٤ذس ٖٓ هقخثذٙ ِٓظلٔش 

ؽذٙ ٓالثٔش ُِٔٞع٤وخ حُظ٢ طـٔغ ر٤ٖ ؿٔخٍ حُِلظ ٝحُٔؼ٠٘ ٝحُٞصٕ أًِٔٚ، ٝأحالؿضحء هذ ٗغوض أكغٖ ط٘غ٤ن ٝ
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٣لظوذ ا٠ُ حُٞكذس حُؼن٣ٞش حُٔظٌخِٓش رخُ٘طش ا٠ُ ؿ٤شٙ ٖٓ  كل٢ ٛزح اؽخسس ا٠ُ حُؾؼش حُؼشر٢[10]ٝحُوخك٤ش 

حألؽؼخس، ٝٛزح حُظ٤ِٔق ُون٤ش حُٞكذس، ٣قشف رٚ ٓقطل٠ رذ١ٝ، كوذ أفش ػ٠ِ حُٔؼخدُش ر٤ٖ حُـٞدس حُل٤٘ش 

ك٢ حُوق٤ذس حُؼشر٤ش حُوذ٣ٔش  خٛشس كو٤و٤ش - ػ٠ِ كذ طؼش٣ل٘خ ُٜخ-ٕ ؿ٤خد حُٞكذس حُؾؼش٣ش ا" ٝحُٞكش حُؼن٣ٞش

ٕ أٜٛٔخ أؿذ٣شٟ رخُٔالكظش ٝحُظؤَٓ، ٝال ؽي إٔ ػٞحَٓ ػذس عخػذص ػ٠ِ ح٣ـخد ٛزٙ حُظخٛشس، سرٔخ ًخٕ 

 طغظخذّ ك٤ٚ حألُلخ  رٌَ ٓخ ك٤ٜخ ٖٓ هٟٞ طوش٣ش٣ش ، ٝطٌخد ال ،حُؾؼش حُؼشر٢ حُوذ٣ْ ك٢ ؿٞٛشٙ ؽؼش طوش٣ش١

ٕ طـخسد حُؾؼشحء حُؼشد حُوذح٠ٓ أٝسرٔخ ٣شؿغ ؿ٤خد حُٞكذس حُؾؼش٣ش ح٠ُ .... طغظـَ ك٤ٚ حٌٓخ٤ٗخطٜخ حال٣لخث٤ش 

ًخٗض طـخسد ٓلذٝدس ، ًِٜٝخ ٖٓ حُ٘ٞع حُزغ٤و حُلغ٢ حُٔزخؽش، ُٝزح ٣شػٞح ك٢ حُـضث٤خص حُؾؼش٣ش دٕٝ 

ٝحُـذ٣ش رخُٔالكطش، ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ طذحٍٝ حُون٤ش هذ٣ٔخًا ٝكذ٣ؼخًا ٖٓ ػِٔخء حُؼشر٤ش،  [7]٣لووٞح حُٞكذس ح٤ٌُِش 

ٝحُٔلخٝالص أ،  ػ٘ذ حُزؼل ك٢ كغٜٔخ، ٢ٛٝ ال طؼذٝ إٔ ط٘لقش ك٢ حُظزش٣شحصحًا  ٝحمقحًا اال إٔ ٛ٘خُي طزخ٣ٖ

ٛخ، ُٝؼَ كخصٓخًا ٖٓ حُز٣ٖ طزِٞسص ػ٘ذْٛ كٌشس حُٞكذس رؼذ ٓشحؿؼخص ُٜخ ك٢ حُؼوخكش حُؼشر٤ش حُـخدس ُالكغخط د

 .ٝح٤ُٞٗخ٤ٗش

وحذج انقصٍذج عُذ حازو انقرطاخًُ / ب

       طزِٞسص كٌشس ٝكذس حُوق٤ذس ػ٘ذ كخصّ رؼذٓخ ػخػ طـخسد حُ٘وخد حُغخرو٤ٖ ، ٝرذص ُٚ حُلٌشس أًؼش 

فؼٞرش ارح عخس رٔلخرحطْٜ، ك٢  َ طلخد١ حُزؼل ططز٤ن حُٞكذس حُ٘ظ٤ٔش ػ٠ِ حُوق٤ذس ًِٜخ ٓؼَ حُـشؿخ٢ٗ، 

ٝحُٔؾٌَ اٗٚ ٓنطُش ُ إٔ ٣غظؼ٤ش حُٔؼخٍ حُز١ ٣لظز٣ٚ ٖٓ خخسؽ كذٝد حألدد حُؼشر٢ ، دٕٝ إٔ ٣ـل حُطشف 

ػٖ خقٞف٤ش حُؾؼش حُؼشر٢ ، ٝٓـٜٞدحص حُ٘وخد حُغخرو٤ٖ ُٚ حُز٣ٖ خخمٞح ك٢ ٝكذس حُوق٤ذس حُؼشر٤ش ، ٖٓ 

ُٝؼَ كخصّ حُوشهخؿ٢٘ ًخٕ ٖٓ أكنَ ٛزح حُٔ٘طِن طلخٍٝ حُذسحعش ط٘خٍٝ ٓٞهق كخصّ ك٤خٍ ٛزٙ حُون٤ش، 

٣ـذ حٕ طؼِْ حٕ حر٤خص حُؾؼش ٝحٕ : " حُ٘وخد حُؼشد حُز٣ٖ كِِٞح ر٤٘ش حُوق٤ذس ٖٓ ك٤غ طش٤ًزٚ أر٤خطٜخ ك٤غ ٣وٍٞ

ًخٗض حٝحثِٜخ ٓ٘لقِش ػٖ حٝحخشٛخ ، كخٕ حُ٘ظخّ ك٤ٜخ ك٢ طوذ٣ش حالطقخٍ ػ٠ِ حعظذحسس، حر ًخٕ ٝمغ حالٝصحٕ 

حُؾؼش٣ش ٝطشط٤زٜخ طشط٤زخ صٓخ٤ٗخ ال ٣ٌٔ٘ي ك٤ٚ ٖٓ حٕ طشؿغ رخُٜ٘خ٣ش ح٠ُ صٓخٕ حُٔزظذأ ، رَ طٌٕٞ ر٤ٜ٘ٔخ كغلش 

ٖٓ حُضٓخٕ، ٝال رذ ٝطشط٤ذ حُز٤ض حُٔنشٝد طشط٤ذ ٌٓخ٢ٗ، حرح رذأص ك٢ ح١ ٓٞمغ ٓ٘ٚ ػْ دسص ػ٤ِٚ طؤط٠ 

ُي حٕ طشؿغ ح٠ُ حُٔٞمٞع حُز١ رذأص ٓ٘ٚ ٓغظذ٣شس ػ٠ِ حطقخٍ ٖٓ ؿ٤ش حٕ طٌٕٞ ر٤ٖ حُٔزظذأ ٝحُٜ٘خ٣ش كغلش 

 حُوق٤ذس ػ٘ذ كخصّ ًْ ال٣ٌٖٔ طـضثظٚ، ك٤غ ٣شطزو حُز٤ض رٔخ رؼذٙ ٝرٔخ هزِٚ ٝكن ه٤ذ ٌٓخ٢ٗ ٝصٓخ٢ٗ ٕار[6]

كخٍ حُظِلظ رٚ، كخألر٤خص طظؼخهذ رؾٌَ طشحطز٢ ٝرضٓخٕ طؼخهز٢، ك٤ـذٝ حُ٘ـ حُؾؼش١ ك٢ حٗذ٣خف طخّ، ر٤٘ٔخ حُزؼذ 

حُ٘لغ٢ ُِٔظِو٢ ٣ٔؼَ حُنخٖٓ العظٔشحس ٛزح حالٗذ٣خف، ٌُٖٝ ٣ـذ حُظ٘زٚ ا٠ُ إٔ كخصٓخ ُْ ٣ٌٖ ٣وقذ رخُز٤ض رحى 

حُز٤ض حُٔؤُٞف حُز١ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ؽطش٣ٖ، رَ ًخٕ ٣وقذ رٚ حُلضّ حُٔؼ٣ٞ٘ش ٝحُ٘لغ٤ش حُظ٢ طشطزو ٓوقذ ٝحكذ، 
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ٝكذس حُوق٤ذس، حُظ٢ ٍٝحُشرخه حُز١ ٣ؾ٤ش ا٤ُٚ، سرخه حُٞكذص ال سرخه حألر٤خص، رٜزٙ حُطش٣وش حُٔزظٌشس 

 .حعظزطٜ٘خ ك٢ ٜٓ٘خؿٚ، ٣ـؼِٚ سحثذح ك٢ ٛزح حُٔـخٍ

محّدًدا وواضًحا؛ فقد سعى إلى استنباط قوانين كّمية تستوعب  الشعر  (منياجو)كان ىدف حازم في        
أرسطو وفالسفة العرب، : العربي، ويبدو أّن عممو ىذا كان تكميمًيا لعمل الحكماء الذين سبقوه أمثال

كالفارابي، وابن سينا، وقد تناول عممية الصناعة اإلبداعية لمشعر من خالل مبادئ عاّمة تسيم في تكوين 
اإلبداع الشعري، فكان عممو تنظيرًيا بالدرجة األولى، لكنو قابل لمتطبيق، وسنشير بإيجاز إلى أبرز القواعد 
النظرية التي استنبطيا في بناء النّص، ووظيفة األسموب وأىّميتو في إنتاج الشعر وتماسك النّص، ومن ثم 

. التطبيق
 

  شروط بناء النّص الشعري
لمنيج الرابع في اإلبانة عن كيفية العمل في ا ، وذكر       تحّدث حازم عن بناء القصيدة في صورتيا الكمية

 اً إحكام مباني القصائد وتحسين ىيئاتيا، وما تعتبر بو أحوال الّنظم في جميع ذلك من حيث يكون مالئم

 ليا، وىو أحد النقَّاد القالئل الذين أّكدوا ضرورة النَّظر إلى العمل األدبي كاماًل، ويقوم بناء اً لمنفوس أو منافر

وحدة اإليقاع : القصيدة عند حازم عمى ثالث وحدات أساسية تتضام وتتفاعل في تماسك عضوي ىي

 .الخارجي، ووحدة البناء الداخمي، ووحدة الشعور النفسي

ال بدَّ في المنظوم حتى ، تعود إلى الوزن الذي يمّيز الشِّعر عن النثر، والوزن  :وحدة اإليقاع الخارجي/  أ

؛ أي ال بدَّ فيو من معايير الجودة والتناسب بين المحتوى والمقاصد واألغراض  يعّد شعًرا أن يكون مستطاًبا

إلى خصوصية الشعر العربي، - بالنظر إلي اإليقاع- ، وقد انتصروالمعاني التي يريد الشاعر التعبير عنيا

في خواتم  (الروي)حيث شفع الفكرة بالبعد النفسي، وكسب تجاوب المتمقي، حين ينيط الشاعر حرم الترنم 

 . أشعارىم، وفي ذلك مناسبة زائدة تستجد نشاط النفس، وتضمن توالي النص عمى نسق واحد

ٝطظؼِّن رخألعِٞد ٝرخَُّ٘ظْ حُذحخ٢ِ؛ أ١ إٔ طظشحرو حألر٤خص، ٝط٘غـْ حُٔؼخ٢ٗ،  :وحذج انثُاء انذاخهً/ ب

ٝطظالكْ حُلقٍٞ ك٢ مشد ٖٓ حالُظلخّ ػـ٤ذ؛ رل٤غ ال ٣ٌخد حُٔظِو٢ ٣ؾؼش رخُظوطّغ أٝ حُظٞهق ك٢ أ١ ٓٞهغ 
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ّٕ حألعِٞد ٛٞ آ٤ُش ر٘خء  ًخٕ ٖٓ حُوق٤ذس، ٣ٝٔؼَّ ٛزح خالفش ٓخ طّٞفَ ا٤ُٚ حألعِٞر٤ٕٞ حُٔؼخفشٕٝ ٖٓ أ

. حُ٘قٞؿ، ٛٞ حُؼالٓش ح٤ُّٔٔضس ُ٘ٞػ٤ش ٓظٜش حٌُالّ دحخَ كذٝد حُخطخد

ُٝٔخ ًخٕ حألٓش حُٔؼظزش ك٢ ر٘خء حُظشحؿ٤ذ٣خ ػ٘ذ أسعطٞ ، ٛٞ حُؼوذس ، كوذ : وحذج انشعىر انُفسً (ج)

حٛظْ كخصّ رذٝس ٓخدس حُؾؼش ٝر٘خثٚ ٝحألػش حُ٘لغ٢ ُِؾخػش ٓنخكخًا ا٤ُٚ حُظخ٤٤َ ، ٝرزح ٣ٌَٔ دحثشس حُظؤػ٤ش ك٢ 

ٗلظ حُٔظِو٢ ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ طلؼِٚ حُوقش ك٢ حُظشحؿ٤ذ٣خ حألسعط٤ش ، خخفش ارح أمل٘خ ك٢ حالػظزخس حُـشك حُز١ 

ػْ ٣ؼٞد ٓزًشحًا رؤكٞحٍ حُ٘لظ ٓؼذدحًا أٝؿٜٚ ٝٓخ ٣ـذ ٓشحػخطٚ ك٢ حُز٘خء حُؾؼش١، ػ٠ِ مٞء ،٣وقذٙ حُؾخػش

ًَ ٝؿٚ ٜٓ٘خ ، ك٤زًش ٖٓ ٓذسًخص حُلظ ًخُؼ٘خم ٝحُِؼْ ، ٖٝٓ حُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ طلٔذ ك٢ حألكٞحٍ حُغخسس ٗلٞ 

ٓـخُظ حألٗظ ، ٝٓؾخٛذ حألػشحط ، ٖٝٓ حألكٞحٍ حُؾخؿ٤ش ، ٗلٞ اػوخد حُظ٘ؼْ رخُلز٤ذ رخُظؤُْ ُلشحهٚ ، ٝؿٞس 

حُضٓخٕ ٝخٕٞ حألخٞحٕ ، ًٝؼ٤شحًا ٓخ ًخٕ أرٞ حُط٤ذ حُٔظ٘زت ٣وقذ ٛزح حُنشد 
[6]
 . 

رٜزح ال ٣ٌٖٔ حُـضّ إٔ كخصٓخًا حعظٞك٠ حُ٘ظشس حُـٔخ٤ُش ا٠ُ حألعِٞد حُؾؼش١ ٖٓ حُظشحع ح٤ُٞٗخ٢ٗ ،  

ك٢ حُظشحؿ٤ذ٣خ، ار إٔ ُِلٌشس فذٟ ك٢  (حُؼوذس ٝحُشرخه ٝحُلَ)ٝإ ًخٕ ٓظؤػشح رطش٣وش أسعطٞ ك٢ ٓغؤُش 

حُظشحع حُؼشر٢، ألٕ حخظالف هش٣وش حُز٘خء ر٤ٖ حُؾؼش٣ٖ حُؼشر٢ ٝح٤ُٞٗخ٢ٗ ُٚ حػظزخس ك٢ ٛزح حُٔوخّ ، ٣ٌٖٝٔ إٔ 

ٗالكظ أفٞالًا ُٔؼَ ٛزٙ حُ٘ظشحص  حُـٔخ٤ُش ك٢ حُ٘وذ حُؼشر٢ 

ػ٘ذٓخ ط٘خٍٝ كخصّ هن٤ش ر٘خء حُوق٤ذس ٗظش ا٤ُٜخ ٖٓ ك٤غ حُظش٤ًذ ٖٓ حُوخػذس ا٠ُ حُؤش ، أ١ ر٘خء 

ٛش٢ٓ ٣زذأ ٖٓ ٓؼخ٢ٗ حُؾؼش ٝأُلخ ٚ ٝحٗظٜخءًا رز٘خء حُوق٤ذس ، ار إ ٓؼخ٢ٗ حُؾؼش طقزق عخرؿش ػ٘ذٙ ال ط٘ظغذ 

ا٠ُ حُلٖ ك٢ ؽ٢ء ، ارٕ كوذ أدسى كخصّ حالسطزخه ر٤ٖ ٓؼخ٢ٗ حُؾؼش ٝطؾ٤ٌَ ر٘خثٚ خخفش ار هُِشٕ رُي 

.  رخٗلؼخالص حُؾخػش رٔٞمٞػٚ

ٝكخصّ ٣ٌخد ٣طزن حألعظ حُـٔخ٤ُش حُخخفش رق٤خؿش حُؼزخسس ٖٓ حُظ٘خعذ ٝحُظ٣ٞ٘غ ٝحُظش٤ًذ ك٢ 

كخألعِٞد ٤ٛؤطٚ طلقَ ػٖ حُظؤ٤ُلخص "ػشك حألكٌخس ٝحُٔؼخ٢ٗ دٕٝ حالهظقخس ػ٠ِ كخٍ دٕٝ كخٍ ٝحكذس 

حُٔؼ٣ٞ٘ش، ٝحُ٘ظْ ٤ٛؤطٚ طلقَ ػٖ حُظؤ٤ُلخص حُِلظ٤ش ، ُٝٔخ ًخٕ حألعِٞد ك٢ حُٔؼــــــخ٢ٗ ربصحء حُ٘ظْ ك٢ 

حألُلخ ، ٝؿذ إٔ ٣اُلكظ ك٤ٚ ٖٓ كغٖ حالهشحد ٝحُظ٘خعذ ٝحُظِطق ك٢ حالٗظوخٍ ٖٓ ؿٜش ا٠ُ ؿٜش ٝحُق٤شٝسس 

ٖٓ ٓوقذ ا٠ُ ٓوقذ ٓخ ٣الكظ ك٢ حُ٘ظْ ٖٓ كغٖ حالهشحد ٖٓ رؼل حُؼزخسحص ا٠ُ رؼل ، ٝٓشحػخس حُٔ٘خعزش 

" ُٝطق حُ٘وِش
[6]
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ٌُٖٝ ٣ظَ حُلخسم ػ٤ٔوخًا ر٤ٖ حُظو٤ٖ٘ حُ٘وذ١ ػ٘ذ كخصّ، ٝر٤ٖ حإلؽخسحص حُؼـ٠ِ ػ٘ذ حُغخرو٤ٖ ، ًٔخ 

، ك٤ٖ ٣شٟ [6]ع٤ظنق رؼذ ، ٣ٝلقق كخصّ ػٖ هش٣وظٚ ك٢ ر٘خء حُوق٤ذس ٓغظشؽذحًا رٞف٤ش أر٢ طٔخّ ُِزلظش١

إٔ حُؾخػش ٣زذأ رخُظخط٤و حُؼخّ ك٢ طلذ٣ذ حُٔوقذ ، ػْ حألكٌخس، ػْ حُؼزخسس ػٖ حألكٌخس ، ػْ طلذ٣ذ حُلقٍٞ 

ٝطشط٤زٜخ ػْ ٝصٕ حُؼزخسحص ٝٝمغ حُوٞحك٢ ، ٝٓلخُٝش طظزغ حُوق٤ذس رؼذ ػ٤ِٔش حُٔشحؿؼش حُؼخٓش ٝحُظ٘و٤ق ، 

.  ٝرٜزح ٣زظؼذ ًؼ٤شحًا ػٖ دٝس حُطزغ ك٢ اٗؾخء حُؾؼش 

 طظ٘خعذ ٓغ سؿزظٚ ك٢ ،ٛزٙ حُطش٣وش حُٜش٤ٓش حُٔلٌٔش ٝحالعظوقخء حُذه٤ن ألرؼخد ػ٤ِٔش حُ٘ظْ حُؾؼش١

.  طو٤ٖ٘ حُؾؼش حُؼشر٢، ٝٝمغ ٜٓ٘خؽ ٣ٜظذ١ رٚ حألدرخء ٝحُؾؼشحء ػ٠ِ كذ عٞحء 

ارح ًخٗض حألكٞحٍ حُ٘لغ٤ش ك٢ ر٘خء حُوق٤ذس ٠ٛ حُٔؼظزشس ػ٘ذ كخصّ ، كٔخ ٝؿٚ حُظطز٤ن حُؼ٢ِٔ ُزُي ؟ 

رُي إ حألٓٞس حُ٘لغ٤ش طغ٤ش ؿ٘زخًا ٓغ ٓوقذ حُؾخػش، ٝال ٝؿٚ ٣لٞم ح٥خش اال ٓشحػخس حُٔوخّ ، ػ٤ِٚ كبٕ اكٌخّ 

ر٘خء حُوق٤ذس ػ٘ذ كخصّ ٣وّٞ ػ٠ِ عِغِش ٖٓ حُلضّ حُ٘لغ٤ش ك٢ حُشرو ر٤ٖ كقٍٞ حُوق٤ذس ، ٝهذ أؽخس ا٠ُ رُي 

كٖٔ حُٞحمق إٔ حُؾخػش ال ٣٘ظوَ ٖٓ ر٤ض ا٠ُ ر٤ض ٌُ٘ٚ ٣٘ظوَ ٖٓ ٝػزش ا٠ُ :حُذًظٞس ٓقطل٠ ع٣ٞق روُٞٚ 

ٝػزش ، ٖٝٓ رُي ٗغظ٘ظؾ إٔ حُوق٤ذس ٖٓ ك٤غ ٠ٛ ػَٔ د٣٘خ٢ٓ طظؤُق ٖٓ ٝػزخص ال ٖٓ أر٤خص ، ٖٝٓ ٛ٘خ ًخٗض 

.  [13]حُٞػزش ٠ٛ ٝكذس حُوق٤ذس ٤ُٝظ حُز٤ض ٛٞ حُٞكذس ًٔخ ٛٞ ؽخثغ ػ٘ذ حُ٘وخد حُؼشد رٞؿٚ خخؿ

ٝٓؾٌِش كخصّ ك٢ ٗظشطٚ ُٞكذس حُوق٤ذس ٖٓ خالٍ حُ٘وخد حُؼشد، أٗٚ ُْ ٣ـذ ٓخ ٣ؾؼشٙ رخُٞكذس 

حُلو٤و٤ش ، كظ٠ إٔ ػزذ حُوخٛش حُـشؿخ٢ٗ ٗلغٚ أهخّ حُٞكذس حُ٘ظ٤ٔش ك٢ كذٝد حُـِٔش ٝحسطزخه حُؼخَٓ رخُٔؼٍٔٞ 

ػْ هٞسٛخ ا٠ُ حُز٤ض حُؾؼش١ ، ُْٝ طشم ا٠ُ ٓغظٟٞ حُوق٤ذس رؤًِٜٔخ، ر٤٘ٔخ ٝؿذ ك٢ حُظشحع ح٤ُٞٗخ٢ٗ ٓظغؼخًا 

ُزُي رلٌْ هزخثغ حألؿ٘خط حألدر٤ش ػ٘ذْٛ الع٤ٔخ حُٔالكْ رحص حُطٍٞ حُخشحك٢ ، حُظ٢ ٠ٛ أكٞؽ ٓخ طٌٕٞ 

إلكٌخّ ر٘خء كقُٜٞخ ر٘خءًا ك٤٘خًا ُظٌٕٞ أًؼش طـخٝرخًا ٝطؤػ٤شحًا ك٢ حُٔظِو٢ ، ػ٤ِٚ ًخٕ ٓلّٜٞ حُٞكذس ػ٘ذْٛ ٣ذٝس ك٢ 

.  ٓـِٔٚ كٍٞ ط٘خعذ حألؿضحء ٝحطقخٍ ٝكذس حُلذع 

ارٕ كخألػش حألسعط٢ ٣ؼٞد رظؤُن ٝحمق ػ٘ذ كخصّ ٖٓ خالٍ هن٤ش حُٞكذس حُؼن٣ٞش ُِوق٤ذس، 

 ٝٛٞ ٣غظقلذ خقٞف٤ش حُـ٘ظ حألدر٢ ،ٝحٌُخٓ٘ش ك٢ طٞحفَ حألؿضحء ٝطغِغِٜخ ًٔخ ٣ؾ٤ش رزُي أسعطٞ

ٝأٓخ حُِٔلٔش ك٤ٌٖٔ رلنَ أعِٞرٜخ حُشٝحث٢ ٝحُغشد١ إٔ ٣ئط٠ ك٤ٜخ رؤؿضحء ًؼ٤شس طلقَ ك٢ ٝهض "ح٤ُٞٗخ٢ٗ 

ٝحكذ ، ٝٛزٙ حألؿضحء ارح أكٌْ سرطٜخ رخُٔٞمٞع صحدص حُوق٤ذس رٜخءًا ، ٝحٓظ٤خص حُِٔلٔش ٖٓ ٛزٙ حُ٘خك٤ش 

٣ُلن٢ ا٠ُ حٓظ٤خص رشٝػش حُظؤػ٤ش ٝحُظ٘وَ رخُغخٓغ ، ٝطخل٤ق حُوقش رِٞحكن ٓخظِلش كبٕ حُظؾخرٚ عشػخٕ ٓخ 

.  [4]"٣لذع حُغؤّ ، ٣ٝئد١ رخُظشحؿ٤ذ٣خ ا٠ُ حُغوٞه
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ٝال ٣ٌٖٔ حُـضّ رؤٕ كخصٓخًا ٝكذٙ حُز١ أدسى ه٤ٔش حُظ٘خعذ ك٢ هن٤ش حُٞكذس ، اال إٔ ط٘خُٝٚ ُٜخ ًخٕ 

ػ٠ِ ٗلٞ ٣زذٝ أًؼش طلق٤الًا ُٔٞحهٖ ٛزح حُظ٘خعذ ٝٓـخالطٚ ، كخُٞكذس ػ٘ذٙ ًٔخ أعِل٘خ طزذأ ٖٓ حُؼالهش ر٤ٖ 

حُِلظ ٝحُٔؼ٠٘ ، ػْ حُؼالهش ر٤ٖ حُق٤خؿش ٝحُٔٞمٞع ، ػْ ػالهش حألر٤خص ٝطشط٤زٜخ ٓؼخًا رل٤غ ٣زذٝ حُلقَ ٖٓ 

كقٍٞ حُوق٤ذس ٓظٔخعي حُز٤٘ش ، ٝٛزح ٝحمق ٖٓ خالٍ حُوٞح٤ٖٗ حُظ٢ ٝمؼٜخ كخصّ ٓلخٝالًا ػزشٛخ حُٞفٍٞ 

.  ا٠ُ طلو٤ن حُٞكذس ك٢ ر٘خء حُوق٤ذس 

ٝهزَ حإلكخدس ػٖ، رُي ٗؾ٤ش ا٠ُ هٍٞ حُذًظٞس ؽٌش١ ػ٤خد، ُٔخ ُٚ ٖٓ ه٤ٔش ك٢ هن٤ش حُٞكذس حُلخص٤ٓش 

ٝؿذ كخصّ ٓـخالًا ُظطز٤ن كٌشس حُٞكذس ػ٠ِ هقخثذ حُؾؼشحء ، الع٤ٔخ حُٔظ٘ز٢ ، ٌُٖٝ حُٞكذس حُظ٢ : "٣وٍٞ 

.  [4]"سعٜٔخ ُْ طٌٖ ٝكذس طٌخَٓ ًظِي حُظ٢ سعٜٔخ أسعطٞ ، رَ ًخٗض ٝكذس طغِغَ

 .  كب٠ُ أ١ ٓذٟ ٣ٌٖٔ حٗضحٍ حُظ٘ظ٤ش ُون٤ش حُٞكذس ا٠ُ حُٞحهغ         

 االطار انتطثٍقً نىحذج انقصٍذج عُذ حازو:       ثاٍَا

ٓغظشؽذحًا ك٢ كذٝد م٤وش رآسحء ، كوذ كخٍٝ ر٘خء ٝكذس ٓظٌخِٓش ُِوق٤ذس ، أٓخ كخصّ حُوشهخؿ٢٘ 

ٌُٖٝ حُٞكذس حُذه٤وش حُظ٢ أسحدٛخ أسعطٞ ٖٓ خالٍ ٓخ ػشف ػٖ ح٤ُٞٗخٕ ٖٓ ٝكذس حُلذع أٝ حُؼوذس ،أسعطٞ 

ألٜٗخ طوّٞ ػ٠ِ طشحرو أؿضحء حُ٘ـ كظ٠ ارح ،ك٢ حُخشحكش ٝحُٔغشك٤ش فؼزش حُظطز٤ن ػ٠ِ حُؾؼش حُؼشر٢ 

ًٝخٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣ظِٔظ ططز٤ن كٌشس حُٞكذس ػ٠ِ ٗٔخرؽ ٖٓ حُؾؼش حُؼشر٢ . حٗظول ٓ٘ٚ ؿضء ٝحكذ كغذ ٝطؾٞػ 

. ؿ٤ش إٔ حُٞكذس حُظ٢ عخهٜخ ك٢ دسعٚ ،  ٝكذس طغِغ٤ِش ٤ُٝغض ٝكذس طٌخ٤ِٓش ًٔخ ٛٞ ػ٘ذ أسعطٞ ،

ٝحُٞحهغ إٔ ًظخد حُٜٔ٘خؽ ٣ٞؽي إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓـِٔٚ ٓغخشحًا ُِٞفٍٞ ا٠ُ اػطخء حُٜٔ٘ؾ حُٔؼخ٢ُ ُز٘خء 

٢ٛٝ خالفش رلظٚ ك٢ ًظخرٚ حُز١ ؿؼِٚ  ،ٖٓ ٛ٘خ حعظٔذص هن٤ش ٗظْ حُوق٤ذس ٌٓخٗظٜخ ػ٘ذ كخصّ، حُوق٤ذس

. ٜٓ٘خؿخًا ٝعشحؿخًا ٣ٜظذٟ رٚ

حطخز كخصّ هق٤ذس حُٔظ٘ز٢ حُزخث٤ش ك٢ ٓذف ًخكٞس حألخؾ٤ذ١ أٗٔٞرؿخًا ُظطز٤ن كٌشس حُ٘ظْ حُؾؼش١، 

ط٤َٔ ا٠ُ طلق٤َ ٓخ أؿِٔٚ، ٝأٍٝ ٓظخٛش حُٔؼخُـش ُِلٌشس طظٜش ك٢ طوغ٤ٔٚ حُذسحعش ططز٤وخًا اؿٔخ٤ُخًا، ُٝؼَ ٛزٙ 

ٝطشط٤ذ حألر٤خص دحخَ ، حالٛظٔخّ رخُٔطخُغ ٝحُٔوخهغ :  ُِوق٤ذس ا٠ُ ػذس هنخ٣خ ؿِٜخ طظؼِن رخُز٘خء حُؾؼش١ ٓؼَ

.  ٝا٤ُي ر٤خٕ رُي .  ٝهن٤ش حُٞكذس ر٤ٖ كقٍٞ حُوق٤ذس ،(حُظلـ٤َ ٝحُظغ٣ْٞ)ٝهن٤ش ، حُلقَ حُٞحكذ 

كخُؼ٘خ٣ش رٜٔخ حٗظقخس ُِلٖ ٝحُـٔخٍ حُز١   (حُٜ٘خ٣خص)حالٛظٔخّ رخُٔطخُغ ٝ حُٔوخهغ : انقضٍح األونً

٣ض٣ذ ٖٓ كظٞ  حُ٘ـ ك٢ ٓخ٤ِش حُٔظِو٢، ٝ عش حالٛظٔخّ رخُٔطخُغ ألٕ حُ٘لظ حُزؾش٣ش طزظٜؾ ٝطظـخٝد ٓغ ًَ 
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كبرح "، ٣ٝغظٔش ك٢ ر٤خٕ ٓخ ٣ـذ ٓشحػخطٚ ك٢ حُٔطخُغ ٌُٜٞٗخ سحثذس ٓخ رؼذٛخ ا٠ُ حُوِذ ، ؽ٢ء رشٝػش حالرظذحء

 [6]ٝ إ ُْ طوزِٜخ ًخٗض خ٤ِوش إٔ ط٘وزل ػٔخ رؼذٛخ، هزِظٜخ حُ٘لظ طلشًض ُوزٍٞ ٓخ رؼذٛخ 

ُْٝ ٣ٌظق ، ٣ٝلزس ٖٓ ًَ هزق ٣ؾٞرٜخ ، ٝحُـذ٣ش رخُٔالكظش أٗٚ ٣شٝؽ ُلغٖ حالٛظٔخّ رخُٔوخهغ 

 ّ عٞحء ًخٗض ك٢ حُؼزخسحص أ، رظلذ٣ذ حُو٤ٔش حُـٔخ٤ُش ُٜخ،رَ ٣ذػٞ ا٠ُ ٓؼخ٣ؾظٜخ كٌشحًا ٝططز٤وخًا ، رٔـشد حُظ٘ز٤ٚ 

ٝٛٞ إٔ طٌٕٞ حُؼزخسس ك٤ٚ كغ٘ش ، ٓخ ٣شؿغ ا٠ُ ؿِٔش حُٔقشحع ... ٝأٓخ ٓخ ٣ـذ ك٢ حُٔطخُغ "ك٢ حُٔؼخ٢ٗ 

ٝإٔ طٌٕٞ حألُلخ  حُٞحهؼش ك٤ٚ ، ٝإٔ طٌٕٞ حُذحُش ػ٠ِ حُٔؼ٠٘ ٝحملش ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ حُٔؼ٠٘ ؽش٣لخًا طخٓخًا ، ؿضُش 

ًَ ٛزح ، ]6[ٓغظلغ٘ش ؿ٤ش ًش٣ٜش ٖٓ ؿٜش ٓغٔٞػٜخ ٝٓلٜٜٞٓخ، الع٤ٔخ حأل٠ُٝ ٝحُٞحهؼش ك٢ ٓوطغ حُٔقشحع

ٕ اف،  ػ٘ذ كخصّ ٢ٛ حُنخٖٓ ُظٞعالص حُؾؼش ُِٔظِو٣٢ظؤط٠ ألٕ حُ٘لظ حُزؾش٣ش ك٢ حٗـزحرٜخ أٝ ك٢ ٗلٞسٛخ، 

ك٢ٜ ط٘زغو العظوزخُٜخ حُلغٖ أٝالًا ٝط٘وزل العظوزخُٜخ حُوز٤ق ، حُ٘لظ طٌٕٞ ٓظطِؼش ُٔخ ٣غظلظق ُٜخ حٌُالّ رٚ 

  [6]أٝالًا أ٣نخًا 

كٜٞ ٣لظظق ، ٝأر٤خص حُٔظ٘ز٢ حُظ٢ حكظظق رٜخ هق٤ذطٚ  ؿخءص ٝكن ٓخ ٣خطو ُٚ كخصّ ٖٓ كغٖ حالرظذحء 

ٝال ٣خل٠ ػ٤ِي كغٖ حُظقش٣غ ، ٝحألُلخ  ؿخءص ٓظقخُلش ٓغ حُغٔغ ٝحُلْٜ ،ٝٛٞ حُذػخء ، رؤؽشف حُٔؼخ٢ٗ 

:  ٣وٍٞ ، حُز١ ٣ؤخز رخُوِٞد رال حعظجزحٕ 

أؿخُذ ك٤ي حُؾٞم ٝحُؾٞم أؿِذ   ٝأػـذ ٖٓ رح حُٜـش ٝحُٞفَ أػـذ  

أٓــخ طـِـــو حأل٣خّ كــ٢ رـخٕ أسٟ   رـ٤نـــخًا طــ٘خثـــ٢ أٝ كـــــز٤زخًا طوــــشد 

ٝهلل عــــ٤شٟ ٓــــخ أهــــَ طج٤ــش   ػؾــ٤ش ؽـــشه٢ حُلــذح٠ُ ٝؿـــشد 
[12]

 

ٓظلخد٣خًا ، ُْٝ ٣٘غخم ٝسحء حُٔؤػٞس ٖٓ ًالّ حُؼشد ك٤ٚ ، حكظظق حُؾخػش هق٤ذطٚ رخُز٤ض حُٔقشع 

ٝٓخ ؽخًَ رُي امخكش ، أٝ  ٝهٞكخًا رٜخ فلز٢ ، خ٢ِ٤ِ ، أٝ هلخ ٗزي : هش٣وظْٜ ك٢ ػذّ طشد٣ذ ػزخسحطْٜ ٓؼَ 

ٝٛٞ حُظؼـذ ٖٓ ؽذس ، ٝٓلظخكخًا ُؾ٤ٜش حُ٘لظ ، ا٠ُ أٗٚ هذّ ك٢ فذس حُٔقشحع ٓخ ًخٕ ٓ٘خعزخًا ُـشك حٌُالّ 

 ٝٛزح ٓخ دػخ ، أٗغذ ك٢ حُٔؾخسًش ػٖ ػ٘خث٤ش حُؾٞم ٝحُقزش(أؿخُذ)كٌخٗض ػزخسس ، ؽٞهٚ حُز١ ٣ٌخد ٣قشػٚ 

ٖٝٓ رُي ٓخ ٣شؿغ ا٠ُ حٌُِٔش حُٞحهؼش ك٢ ٓوطغ حُٔقشحع ٣ٝـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٓخظخسحًا ٓظٌٔ٘ش كغ٘ش ، ا٤ُٚ كخصّ 

دحُش ػ٢ِ حُٔؼ٠٘ طخرؼش ُٚ 
[6[

ٓظقخُلش ٓغ ، ًخٗض ػزخسس أػـذ، ٝأكٌخٓخًا ُشرو أر٤خص فذس حُوق٤ذس رزؼنٜخ 

ٓوقذٙ ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ حُز١ حكظظلٚ رخُذػخء ٝحُظ٢٘ٔ، رؤٕ طخخُق حأل٣خّ هز٤ؼظٜخ كظزؼذ حُزـنخء ػ٘ٚ ٝطوشد 

.  ًخٗض حُذٛؾش ٝحُظؼـذ ٖٓ عشػش ع٤شٙ دٕٝ رِٞؽ حُٔشحد ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ ، ُٝٔخ ُْ ٣ظْ رُي ، ا٤ُٚ حألكزخء 
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 كال طخطجٜخ حُؼ٤ٖ ،أٓـخ ػـٖ حُٔـٞع٤و٠ حُ٘خطــش ػـٖ طـ٘خؿْ حُؼشٝك ٝحُنـشد كـ٢ حُظقـش٣ـغ

كـخء حُٔطِغ ، ٓخ ٣ـؼَ حُ٘لظ أًؼش حٗـزحرخًا ُظ٢ِٔ حُـٔخٍ حُٔ٘زؼغ ٖٓ حُٔغٔٞع ك٤ٜٔخ، (أػـذ– أؿِذ )

  .حُظ٢ دػخ ا٤ُٜخ كخصّ،ٓٞحكوخًا ُؾشٝه حُظقش٣ق 

ألٗٚ ،ٝعؼ٠ إلرشحص حُو٤ٔش حُـٔخ٤ُش ك٤ٜخ، (أٝحخش حُوق٤ذس)حٛظْ رخُٔوخهغ ، ٝػ٠ِ ٗلٞ حٛظٔخٓٚ رخُٔطخُغ

ٝالؽ٢ء أهزق ، ك٤شٟ إٔ حإلعخءس ك٤ٚ ٓؼل٤ش ػ٠ِ طؤػ٤ش حإلكغخٕ حُٔظوذّ ػ٤ِٚ ك٢ حُ٘لظ ،ٓ٘وطغ حٌُالّ ٝخخطٔظٚ 

ٓٞالس حٌُالّ ُلظخًا ٝٓؼ٠٘ ٓغ ، ٝأ٠ُٝ ٓشحكَ حالٛظٔخّ رخُٔوطغ. [6]ٝطش٤ٓذ رؼذ اٗنخؽ، ٖٓ ًذس رؼذ فلٞس 

ؿشك حُوق٤ذس ٝػ٠ِ حُؾخػش إٔ ٣ـخٗظ ر٤ٖ حألُلخ  حُغِٜش ٝحُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ طشٝم ُِ٘لظ، إ ًخٕ حُٔوخّ ٓذكخًا 

ٌٝٛزح خظْ هق٤ذس حُٔظ٘ز٢ ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ رذأ رٚ ،ٝحألُلخ  حُو٣ٞش ٝحألعِٞد حُـضٍ ك٢ ٓوخّ حُلخش ،أٝ ؿضالًا 

: حُٔطخُغ ٣وٍٞ حُٔظ٘ز٢  ك٢ آخش حُوق٤ذس 

ٝطؼزُـ٢٘ كـ٤ي حُوــٞحك٢ ٝٛٔـظ٢   ًؤٗــ٢ رٔــذف هـزَ ٓذكــي ٓـزٗذ  

ٌُٝــ٘ٚ هــخٍ حُطش٣ن ُٝـْ ٣ـضٍ   أكـظؼ ػـٖ ٛــزح حٌُــالّ ٣ٜٝ٘ــذ 

كؾشم كظ٠ ٤ُظ ُِؾشم ٓؾـشم   ٝؿشد كظ٠ ٤ُظ ُِـشد ٓـشد    

كخُٞدحع آخش ٓخ ٣زو٠ ك٢ حُ٘لظ ٝحالٛظٔخّ رٚ د٤َُ ، ٣ٝلظشص كخصّ عٞء حالرظذحء ك٢ ٓوطغ حُوق٤ذس 

٣ز٤ٖ رُي رظللظٚ ك٢ أٍٝ ر٤ض حُٞحهغ ، حُظقخُق ٓغ ٗلظ حُٔظِو٢، كظ٠ ُٝٞ عجْ حالعظطشحد ك٢ ٓظٖ حُوق٤ذس 

ٓوطؼخًا ُِوق٤ذس ٖٓ ًَ ٓخ ٣ٌشٙ ُٝٞ  خٛش ٓخ طٞٛٔٚ دالُش حُؼزخسس أٝالًا 
[6]  

 رنشٝسس طلش١ -آؼخٗخ ك٢ ؽذس طشحرو حُوق٤ذس ٝ حُظآخ٢ ر٤ٖ كقُٜٞخ- ٣ِضّ كخصّ حُؾؼشحء ٝحُ٘وخد 

ٝإٔ ٣شطزو رٔخ هزِٚ ٖٓ أر٤خص حُوق٤ذس رؤ١ ٗٞع ٖٓ أٗٞحع ، حُٔؼ٠٘ حُؼخّ ٝػذّ حُؾزٝر ػٜ٘خ ك٢ خظخّ حُوق٤ذس 

 حكظوخسحًا ٣ـؼِٜخ ؿ٤ش ٓغظوِش ،أر٤خص حُوق٤ذس ؿ٤ش ٓلظوشس ا٠ُ ٓخ هزِٜخ ٣ؼنذ حُلٌشس ك٤ٖ ٣ـؼَ أٝحخش، حالسطزخه 

– كـخءص ٓظآخ٤ش ٓغ ؿشك حُوق٤ذس ، ٛزح ٝحمق ك٢ خظخّ حألر٤خص عخُلش حُزًش ، رؤٗلغٜخ أٝ ك٢  هٞس حُٔغظوِش 

٣ٝ٘ذد كظٚ حُؼخػش ، كخُؾخػش ٗلغٚ ٓلظوشحًا ا٠ُ ٓذف حأل٤ٓش حكظوخسحًا ًشط ُٚ ٛٔظٚ ٝٓٞٛزظٚ حُؾؼش٣ش – حُٔذف 

. ػ٘ذٓخ أؿٜذ ٗلغٚ ك٢ ٓذف ؿ٤شٙ، ٝٛزح ك٢ كذ رحطٚ ؿشّ ال ٣ـظلش 

:  ترتٍة األتٍاخ داخم انفصم انىاحذ : انقضٍح انثاٍَح 
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طشط٤ذ حألر٤خص دحخَ حُلقَ ، ٖٓ حُٔشحكَ حُظ٢ ط٘خُٜٝخ كخصّ ُظشع٤خ ٓلّٜٞ حُ٘ظْ ٝر٘خء حُوق٤ذس

، ٝأٍٝ ٓخ ٣ِلض حالٗظزخٙ ا٤ُٚ ،٢ٛٝ ػ٘ذٙ رٔؼخرش كضّ ٗلغ٤ش ٓقـشس طظـغذ ك٤ٜخ ٖٓ ٓوٞٓخص حُوق٤ذس ، حُٞحكذ 

ٝإٔ ٣ؤط٢ ٓغ ٛزح إٔ ٣ٌٕٞ ،ك٤لذ إٔ ٣زذأ ٜٓ٘خ رخُٔؼ٠٘ حُٔ٘خعذ ُٔخ هزِٚ "حُٔ٘خعزش حُظ٢ طـٔغ أر٤خص حُلقَ 

" ٝحُز١ ُٚ ٗقخد حُؾشف ًخٕ أر٠ٜ ُٞسٝد حُلقَ ػ٠ِ حُ٘لظ، رُي حُٔؼ٠٘ ٛٞ ػٔذس ٓؼخ٢ٗ حُلقَ
[6]
 .

ؽؤٕ حُٔؼٔخس١ حُز١ ٣ٜظْ رخُظلخف٤َ ، ٝحمق أٗٚ ٣ٜظْ رز٘خء حُوق٤ذس ٓشكِش ٓشكِش دٕٝ إٔ ٣٘غ٠ حُؾٌَ حُؼخّ 

 .   حُؼخّدٕٝ إٔ ٣ـلَ ؿٔخٍ حإلخشحؽ

ٝػ٠ِ حُؾخػش إٔ ٣غظلنش ك٢ طـشرظٚ حُلخُش حُ٘لغ٤ش ، حُلقَ ػ٘ذ كخصّ ُٞكش ك٤٘ش هخثٔش رزحطٜخ

ٝإٔ ٣شحػ٢ ك٢ أٍٝ حُلقَ حُٔؼخ٢ٗ ًخُذػخء ، ٝأال ٣قذٜٓخ رلٌشس ٓؾ٘ٞءس ٝال رؤُلخ  ٓغظٌشٛش، ُِٔظِو٢ 

ألٕ ٤ٛٔ٘ش حإلكغخط حُٞحكذ د٤َُ حُٞكذس حُؼن٣ٞش ُِلقَ ، ٝػ٤ِٚ إٔ ٣غٞم أكٌخسٙ ربكغخط ٝحكذ،ٝحُظؼـذ 

ٝإٔ طٌٖٔ ٓغ ٛزح إٔ ٣٘خه ، ٝحُؾخػش حُلخرم ػ٘ذ كخصّ ٛٞ حُز١ ٣غظَٜ كقِٚ رٔخ ٣ذٍ ػ٠ِ أٗٚ ٓزذأ حُلقَ ،

رٚ ٓؼ٠٘ ٣لغٖ ٓٞهؼٚ ٖٓ حُ٘لٞط رخُ٘غزش ا٠ُ حُـشك، ًخُظؼـذ ٝحُظ٢٘ٔ ٝحُذػخء ٝطؼذ٣ذ حُؼٜٞد ٝحُغٞحُق 

ٝٓخ أؽزٚ رُي ًخٕ أكغٖ 
[6]
كٜٞ ٣زذأ حُلقَ رخُظؼـذ ٖٓ عؼخدس حألٗخّ ، ٝح٤ُي أر٤خص حُٔظ٘ز٢ حُظ٢ طظٜش رُي. 

: ٣وٍٞ ، ك٢ ك٤ٖ إٔ حٌُآرش ٝحألكضحٕ ال ط٘لي طالصٓٚ،رخُؼ٤ذ

٣نخكـي ك٢ رح حُؼ٤ذ ًَ كز٤زٚ  كـزحث٢ ٝأرٌــ٢ ٓـــٖ أكذ ٝأٗــذد 

  [12]أكٖ  ا٠ُ أ٢ِٛ ٝأٟٛٞ ُوخءْٛ  ٝأ٣ٖ ٖٓ حُٔؾظخم ػ٘وخء ٓـشد

ٝٛزح ال ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ ، ٝكذس حُٔٞمٞع ٝحُـشك ػ٘قش أعخع٢ ك٢ حإلكغخط رظٔخعي حُلقَ حُٞحكذ 

ٝحُٞؿٚ حُالثن ك٢ رُي ٣ـذ إٔ ٣شدف حُز٤ض ، طِٔظ آػش آخش إل ٜخس طٔخعي حُلقَ ٓوخسٗش رزخه٢ حُلقٍٞ 

حألٍٝ ٖٓ حُلقَ رٔخ ٣ٌٕٞ الثوخًا رٚ ٖٓ رخه٢ ٓؼخ٢ٗ حُلقٍٞ، ٓؼَ إٔ ٣ٌٕٞ ٓوخرالًا ُٚ ػ٠ِ ؿٜش ٖٓ ؿٜخص 

أٝ طلغ٤شحًا ُٚ، أٝ ٣ٌٕٞ ٓوظن٢ ٓؼَ إٔ ٣ٌٕٞ ٓغززخًا ػ٘ٚ ... حُظوخرَ 
[6]

، رخُشؿٞع ا٠ُ حألر٤خص عخُلش حُزًش  ، 

كٜٞ ٣لَٔ حُل٤ٖ٘ ا٠ُ حألكزش ، طشٟ ٤ًق ؿخء حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ٓشطزو أؽذ حالسطزخه رخُز٤ض حألٍٝ ٓلظظق حُلقَ 

ٝٛزح أٗغذ ُٔؼ٢٘ حُز٤ض حُظخ٢ُ ُٚ حُز١ ، ٓغ هذّٝ حُؼ٤ذ ٌُٖٝ ٤ٜٛخص حُِوخء  كال ٓـ٤ذ اال حُذٓٞع ٝحألكضحٕ 

 ٝحالعظلٜخّ حإلٌٗخس١ أدٍ ػ٢ِ حُظؾخإّ ؟ٝأ٣ٖ ٖٓ حُٔؾظخم ػ٘وخء ٓـشد، ٣لَٔ ك٢ ه٤خطٚ ح٤ُؤط ٖٓ حُِوخء

. العظلخُش طلو٤ن ٓخ ًخٕ ٣ؤَٓ ك٤ٚ 

: ػْ ٣ٌَٔ حُلقَ رخألر٤خص حُظخ٤ُش 
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كبٕ ُْ ٣ٌٖ اال أرٞ حُٔغي أٝ ْٛ       كخٗي حكِـ٢ ٓـٖ كٞحد١ ٝأػــزد 

، ٝٛزح أ٤ُن رخُٔذ٣ق حُز١ ٣٘ؾذٙ حُؾخػش - ًٔخ ٣٘ؾذ كخصّ - كؤط٠ رخُظوخرَ رٔخ عزن ٖٓ أر٤خص 

كخُزًش٣خص حأل٤ُٔش عشػخٕ ٓخ طظالؽ٠ ك٢ ٓؼ٤ش ًخكٞس حُز١ ٛٞ ٗللش ٖٓ ٗللخص حُٔغي ٝسٝػش ٝهالٝس ك٢ 

. حُوِذ 

كخُٔؼ٠٘ حُخطخر٢ حُٜٔٔٞس رخُلٌٔش ػالٓش رخسصس ك٢ ، ػْ ٣ض٣ٖ حُلقَ رض٣٘ش حُٔؼخ٢ٗ ػ٘ذ كخصّ 

: روُٞٚ ، حُظؤػ٤ش ألٗٚ ٣لَٔ حُلنٞس حُز٢٘ٛ ٝحُؼخهل٢ ؿ٘زخًا ا٠ُ ؿ٘ذ 

ًَٝ حٓشة ٢ُٞ٣ حُـ٤َٔ ٓلزذ   ًٝــَ ٌٓــخٕ ٣٘زض حُؼــض هـ٤ذ 

أكٌْ حُؾخػش حُشرو رٔخ عزوٚ ٖٓ كقَ ٓغ ػ٘خ٣ظٚ ، كٌخٕ ٛزح حُلقَ ػالٓش رخسصس ك٢ ع٤خم حُوق٤ذس 

، ار حعظِٜٚ حُؾخػش رؼٔذس حُٔؼخ٢ٗ حُظل٤ِ٤ِش ٝخظٔٚ رؤؽشف حُٔؼ٠٘ حُخطخر٢ حإله٘خػ٢ ، رٚ ًٞكذس هخثٔش رزحطٜخ 

كخٕ حألكغٖ ُٚ إٔ ٣لظظق حُلقَ رؤؽشف ، كؤٓخ ٖٓ ٣شدف حألهٞحٍ حُؾؼش٣ش رخُخطخر٤ش ، ٝحُٞحؿذ ك٢ ٛزح ػ٘ذٙ 

ك٢ – سكٔٚ هللا – ٝا٠ُ ٛزح ًخٕ ٣زٛذ أرٞ حُط٤ذ حُٔظ٘ز٢ ، ٣ٝخظٔٚ رؤؽشف ٓؼخ٢ٗ حإله٘خع ، ٓؼخ٢ٗ حُٔلخًخس 

ًؼ٤ش ٖٓ ًالٓٚ 
[6]

ٝهذ ط٘زٚ حُذًظٞس ؽٌش١ ػ٤خد ا٠ُ هش٣وش كخصّ حُذحػ٤ش ا٠ُ سكغ دسؿش حُظؤػ٤ش ك٤غ أؽخس ، 

.  [4]ا٠ُ إٔ كخصّ هذ ؿٞص إٔ ٣غظخذّ حُؾخػش حُٔؼخ٢ٗ حُخطخر٤ش ارح فخؿٜخ ك٢ ػزخسس ٓخ٤ِش

انتسىٌى و انتحدٍم  : انقضٍح انثانثح 

ٖٓ حُٔالٓق حُل٤٘ش ك٢ ر٘خء حُوق٤ذس ٓخ ٣طِن ػ٤ِٜخ كخصّ حُظغ٣ْٞ ٝ حُظلـ٤َ 
[6]

٣ؤط٢ رُي ك٢ اهخس ٓخ ، 

 ٝحُـٔخٍ حُز١ ٣ض٣ذ ٖٓ حالٗلؼخٍ ٝحُظلخػَ ٓغ ،٣ئٖٓ رٚ كخصّ ٖٓ حُقِش حُٞػ٤وش ر٤ٖ أعِٞد ر٘خء حُوق٤ذس

ٖٝٓ ػْ ًغذ طـخٝرٜخ رٜزح حُظ٣ٞ٘غ خخفش ارح أسطزو ،  طِي مشٝسس ؿٔخ٤ُش العظـذحد ٗؾخه حُ٘لظ ،حُ٘ـ

ُزُي كوذ حػظ٘ٞح رخعظلظخكخص حُلقٍٞ ، رق٤خؿش ٓظ٤ٔضس طظٜش ه٤ٔظٜخ ٝطٌٕٞ اؽخسس ا٠ُ رذح٣ش حُلقَ ٜٝٗخ٣ظٚ 

ٝطٞهظ ٗؾخهٜخ ُظِو٢ ٓخ ٣ظزؼٜخ ٣ٝظقَ رٜخ ٝفذٝسٛخ رخألهخ٣َٝ حُذحُش ، ر٤ٜجخص طلغٖ ُٜخ ٓٞحهؼٜخ ٖٓ حُ٘لٞط 

. ػ٠ِ حالٗلؼخالص ٝحُظؤػ٤شحص

ك٢ اؽخسس ٝحملش ا٠ُ إٔ ،  (حُظغ٣ْٞ)ٝٛزح حُٔلظظق حُـٔخ٢ُ ُزذح٣ش حُلقَ حُز١ ٣طِن ػ٤ِٚ كخصّ 

حُٞحؿذ ك٤ٚ إٔ ٣زذأ ك٢ رذح٣ش حُلقَ رخُٔؼ٠٘ حُٔ٘خعذ ، حُلقَ ػزخسس ػٖ ٝػزخص ٗلغ٤ش مخرطٜخ ؿٔخ٢ُ ك٢٘ 

ٝحُز١ ًخٕ ُٚ ٗقخد حُؾشف ًخٕ أر٠ٜ ُٞسٝد ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ رُي حُٔؼ٠٘ ٛٞ ػٔذس ٓؼخ٢ٗ حُلقَ ، ُٔخ هزِٚ 

حُلقَ ػ٢ِ حُ٘لظ 
[6]
 .
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٢ٛٝ ٝكذس  خخفش رخُلقَ ٌُٖٝ ُٜخ اعٜخٜٓخ ك٢ حُٞكذس حُؼخٓش ، رٜزح ٣ؼظزش كخصّ حُـٔخٍ ك٢ حُٞكذس 

حُظ٢ ط٘ؼذّ ك٢ – ًٔخ ٓشص ر٘خ – ٢ٛٝ هطؼخًا ٝكذس طغِغ٤ِش حعظؼخك رٜخ ػٖ حُٞكذس حُظٌخ٤ِٓش ، ُِوق٤ذس 

ٝػ٠ِ حُؾخػش إٔ ٣زذأ رؤؽشف حُٔؼخ٢ٗ حُظخ٤ِ٤ش ٝهذ ، ٢ٛٝ ٝكذس ٝػزخص ال ٝكذس أر٤خص ، حُوق٤ذس حُظو٤ِذ٣ش 

ٝإٔ ٣خظْ ، ألٗٚ أ ٜش أر٤خص حُلقَ ٝأسٝػٜخ ػ٠ِ حُ٘لظ ، ط٤ٔ٘خًا رغ٤ٔخ حُلشط  (حُظغ٣ْٞ)أهِن ػ٤ِٜخ كخصّ 

ٗغزش ا٠ُ حُلـٍٞ حُز٤نخء ػ٠ِ  (حُظلـ٤َ )ٝهذ أهِن ػ٤ِٚ ، رخألر٤خص حُظ٢ طلَٔ حُلٌٔش ٝحُذالالص حُؼو٤ِش 

ٜٝٓخسس حُؾخػش طٌٖٔ ك٢ ا٣ـخدس حُشرو ر٤ٜ٘خ ٝؿ٤شٛخ ٖٓ ، كظقزق حُوق٤ذس رحص ٓؼخُْ ٝحملش ، هٞحثْ حُلشط 

.  أر٤خص رٞػزخص ٗلغ٤ش ٝٓؼ٣ٞ٘ش ٝف٤خؿ٤ش

 ٖٓ هق٤ذس حُٔظ٘ز٢، حُز١ رذأ كقِٚ رخُظؼـذ ٖٓ كخٍ ؿشرظٚ ػ٘ذ ،ٝٛزح ٣٘طزن ػِى٠ ٛزٙ حُـضث٤ش

: ٣وٍٞ ، كٍِٞ حُؼ٤ذ ٓوخسٗش رلخٍ رو٤ش حُ٘خط 

٣نخكي ك٢ رح حُؼ٤ذ ًَ كز٤زٚ   كزحث٢ ٝأر٢ٌ ٖٓ أكذ ٝأٗذد  

ُٓـشد   أكٖ ا٠ُ أ٢ِٛ ٝأٟٛٞ ُوـخءْٛ   ٝأ٣ٖ ٖٓ حُٔؾظخم ػ٘وخء 

كخٕ ُْ ٣ٌٖ اال أرٞ حُٔغي أُْٝٛ   كبٗي أك٢ِ ٖٓ كــئحد١ ٝأػزد  

، أرشصٙ حُؾخػش ٓقلٞرخًا رخُظؼـذ ٖٓ ؿشرش حُ٘لظ ك٤خٍ حُؼ٤ذ ، ُلقَ حٓؼخ٢ٗ  حُز٤ض حألٍٝ ػٔذس

ك٤قزق حُلقَ ، ٣ٝغظٔش ا٠ُ إٔ ٣خظْ حُلقَ رخُلٌٔش ، كقخس رزُي ٓلو أٗظخس حُٔظِو٢ ٝٓلظخف ؽ٤ٜظٚ 

:  ٣وٍٞ، ٓلٌٞٓخًا ك٢ رذح٣ظٚ رخُظغ٣ْٞ ٝك٢ ٜٗخ٣ظٚ رخُظلـ٤َ 

ًَٝ حٓشة ٣ُٞـ٢ حُـٔـ٤َ ٓلـزذ  ًٝــَ ٌٓـخٕ ٣ُ٘ــزض حُؼــــض هــ٤ُذ  

٣ُــش٣ذ ري حُلغــخد ٓـخ هللا دحكـــٌغ   ُٝعٔــش حُؼٞحُــ٢ ٝحُلـذ٣ذ حُٔـزسد  

َُ أؽ٤ُذ   ٝدٕٝ حُز١ ٣زـٕٞ ٓخ ُٞ طخِقٞح   ا٠ُ حُؾ٤ذ ٓ٘ٚ ِػؾَض ٝحُطل

ك٤غ خِٞؿ حألػذحء ا٤ُٚ ٓغظل٤َ حعظلخُش ؽ٤ذ ، ٝال أسٝع ػ٠ِ ٗلظ حُٔٔذٝف ٖٓ ٛزح حُظز٤٣َ 

كبرح ر٣ِض أٝحخش ، رٜزح ٣ئًذ حُذػٞس حُلخص٤ٓش ا٠ُ طز٤٣َ حُلقَ رخألر٤خص حُل٤ٌٔش ٝحالعظذال٤ُش ، حُُٞذحٕ 

صحدص حُلقٍٞ رٜخءًا ٝكغ٘خًا ٝٝهؼض ك٢ ، كٌخٕ رُي رٔ٘ضُش حُظلـ٤َ ، حُلقٍٞ رخألر٤خص حُل٤ٌٔش ٝحالعظذال٤ُش 

ٗلٞط أكغٖ ٓٞهغ 
[6]
مٖٔ حُؾخػش طـخٝد حُٔظِو٢  ، كِٞ عخسص حُوق٤ذس ػ٢ِ ٛزح حُ٘لٞ . 

انىحذج تٍٍ أخساء انقصٍذج  : انقضٍح انراتعح 
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  هٞح٤ٖٗك٤ٜخ  ُٝٚ،  حُٞكذس حُظ٢ طلٌْ أؿضحء حُؼَٔ حُؾؼش١، طؼذ ػٔشس ؿٜذ كخصّ ٖٓ طؤ٤ُلٚ حُٜٔ٘خؽ 

طلٌْ ػ٤ِٔش حُز٘خء حُؾؼش١،  

. حعظـخدس ٓٞحد حُلقٍٞ ٝحٗظوخء ؿٞحٛشٛخ  : القانون األول

ؿ٤ش ٓظخخرُش ، ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٓظ٘خعزش حُٔغٔٞػخص ٝحُٔلٜٞٓخص كغ٘ش حالهشحد ، طظْ ػ٘ذٙ ًخألط٢ 

ال ٣ؾِٔٚ ٝؿ٤شٙ ٖٓ ، ؿ٤ش ٓظ٤ٔض رؼنٜخ ػٖ رؼل حُظ٤ٔض حُز١ ٣ـؼَ ًَ ر٤ض ًؤٗٚ ٓ٘لخص ر٘لغٚ ، حُ٘غ٤ؾ 

ٝحُوقخثذ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٗٔو حُلقَ ٓ٘خعزخًا ُِـشك كظؼظٔذ ك٤ٚ حُـضحُش ك٢ ... حألر٤خص ر٤٘ش ُلظ٤ٚ أٝ ٓؼ٣ٞ٘ش 

حُلخش ٓؼالًا ٝحُؼزٝرش ك٢ حُ٘غ٤ذ 
[6]
 .ٝٛزح ٣ظـ٠ِ مٔ٘خًا ػ٘ذ حُظطز٤ن ُزو٤ش كقٍٞ حُوق٤ذس . 

  ترتٍة تعض انفصىل إنى تعض داخم انقصٍذج : انقاَىٌ انثاًَ 

ٝخالفش عؼ٤ٚ ٤ُٔالد هق٤ذس ػشر٤ش ، حٛظْ كخصّ رٜزٙ حُـضث٤ش ألٜٗخ ؿٔخع ٓـٜٞدٙ ك٢ حُٜٔ٘خؽ 

كٜٞ طشط٤ذ رؼل ، أٓخ حُوخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ : ٣وٍٞ ،ٓلٌٔش حُز٘خء آخزس رضٓخّ رؼنٜخ حُزؼل ٖٓ رذح٣ظٜخ كظ٠ ٜٗخ٣ظٜخ 

، ك٤ـذ إٔ ٣وذّ ٖٓ حُلقٍٞ ٓخ ٣ٌٕٞ ُِ٘لظ رٚ ػ٘خ٣ش رلغذ حُـشك حُٔوقٞد رخٌُالّ ، حُلقٍٞ ا٠ُ رؼل 

٣ٝظِٞٙ حألْٛ كخألْٛ ا٠ُ إٔ طظقٞس حُظلخطٚ ٝٗغزش ر٤ٖ . ٣ٌٕٝٞ ٓغ رُي ٓظؤط٤خًا ك٤ٚ كغٖ حُؼزخسس حُالثوش رخُٔزذأ 

كق٤ِٖ طذػٞ ا٠ُ طوذ٣ْ ؿ٤ش حألْٛ ػ٠ِ حألْٛ 
[6]

  .

ٝٛزح ، كظزذأ رخُظؼـذ ػْ حُذػخء ػ٠ِ حُٔٔذٝف ، ٣شٟ كخصّ إٔ هق٤ذس حُٔظ٘ز٢ طِظضّ ٛزح حُوخٕٗٞ 

ؿشك الثن رخٛظٔخّ حُ٘لظ ٝ ٝٓلظظق ٓ٘خعذ ُؾ٤ٜش حُٔٔذٝف الع٤ٔخ إٔ حُٔذف حُٔٞمٞع حألعخع٢ ُِوق٤ذس 

ٖٝٓ ػْ ػشؽ ا٠ُ ٓٞمٞع أهَ أ٤ٔٛش ٝٛٞ ، رَ طذسؽ هزَ حُذخٍٞ ك٤ٚ ، كٜٞ ُْ ٣ٜـْ ػ٢ِ ٓٞمٞػٚ ٓزخؽشس 

:  ٣وٍٞ ، رًش ؿٞحدٙ ٝ حُظلٖ٘  ك٢ حٗظوخء فلخطٚ 

أؿخُذ ك٤ي حُؾٞم ٝحُؾٞم أؿِذ   ٝأػـذ ٖٓ رح حُٜـش ٝحُٞفَ أػـذ  

أٓــخ طـِــو حأل٣ــخّ كــ٢ رـؤٕ أسٟ  رـ٤نـــخًا ط٘خثـــ٢ أٝ كـــــز٤زخًا طوـــــشد  

: ا٠ُ إٔ ٣وٍٞ 

َلـــــزُذ   ُٔ ٝهخى سدٟ حألػذحء طغش١ ػ٤ِْٜ   ٝصحسى كـــــ٤ٚ رٝ حُـــَذالٍ حُ
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: ػْ ػٖ ؿٞحدٙ

ُٚ كنِش ػـٖ ؿغٔـٚ ك٢ اٛـــخرٚ   طـــ٢ء ػِـ٠ فـذس سك٤ذ ٝطزٛذ  

ؽووُض رٚ حُظِٔــخء أُدٗـــ٢ ِػَ٘خُٗٚ   ك٤طـــ٠  ٝأسخـــ٤ٚ ٓــشحسحًا ك٤ِؼــذ  

ٝأفــشع أ١ حُــٞكؼ هل٤ظٚ رـٚ   ٝأٗــضٍ ػــ٘ٚ ٓؼِــٚ كـــ٤ٖ أسًـــذ  

ٝٛزح ٛٞ ، ٝحُظ٘خعذ ك٤ٜخ ، امخكش ا٠ُ طشط٤ذ حُلقٍٞ ٣ؾ٤ش كخصّ ا٠ُ أٝؿٚ حطقخُٜخ ٝهشحثق طشط٤زٜخ 

: كخُظؤ٤ُق ك٢ رُي ػ٠ِ أسرؼش أمشد ، حُوخٕٗٞ حُشحرغ حُخخؿ رٞفَ رؼل حُلقٍٞ رزؼل 

. مشد ٓظقَ حُؼزخسس دٕٝ حُـشك - 2     . مشد ٓظقَ حُؼزخسس ٝحُـشك  -1

.  مشد ٓظقَ حُـشك ٝحُؼزخسس- 4   . مشد ٓظقَ حُـشك دٕٝ حُؼزخسس -3

ٝٗلغذ أٗٚ رٜزح حُظشؿ٤ق ٣ُؼ٢ِ ٖٓ ه٤ٔش ، [6]ٝأكنَ حُنشٝد ػ٘ذٙ ٓظقَ حُـشك دٕٝ حُؼزخسس

حُٞػزخص حُ٘لغ٤ش رحص حالسطزخه حُٔؼ١ٞ٘ حُز١ ٣٘ظظْ عخثش أؿضحء حُوق٤ذس  ٓٔخ ٣ـؼَ ًَ كقَ ٓشطزو رخ٥خش 

. ك٢ طقخُق ٗلغ٢ ٝٓؼ١ٞ٘ 

٣شٟ إٔ طخِـ حُٔظ٘ز٢ ٖٓ رًش حُخ٤َ حُز١ خزش فلخطٚ ، ٝػٖ حُظطز٤ن حُؼ٢ِٔ ُلٌشس ر٘خء  حُوق٤ذس

ٝاػالءًا ُو٤ٔش حُنشد ، ٝطٞعو رّ حُذ٤ٗخ ر٤ٜ٘ٔخ، اال حٗظقخس ُِٞكذس ٝطشحرو حألكٌخس ك٢ حُ٘ـ، ا٠ُ حُٔذ٣ق

. حُخخؿ رخطقخٍ حُـشك دٕٝ حُؼزخسس 

، حُظ٢ طلظخؽ ا٠ُ خز٤ش ٓـشد ػشف فلخطٜخ، حُلقَ حُغخرن حُز١ حٗظ٠ٜ رزًش فلخص حُخ٤َ حألف٤ِش 

ٛزٙ حُٔؼشكش ًل٤ِش رٔ٘لٚ حُخزشس حٌُخك٤ش ُٔذف ، ٝٛزح كخٍ حُذ٤ٗخ حُظ٢ طلظخؽ ا٠ُ ٖٓ ػشًٜخ ٝخزش أعشحسٛخ 

 ارٕ ُسؿْ حُظزخػذ حُظخٛش ر٤ٖ حُٔٞمٞػخص اال إٔ ٛ٘خُي ، ًخكٞس ٝطوش٣ظٚ ٝحإلعٜخد ك٢ فلخطٚ حُل٤ٔذس 

.  ٣ـٔغ ر٤ٜ٘خ طظٔؼَ ك٢ حُخزشس رخألؽ٤خء ٝٓؼشكش كوخثوٜخ حًا  ٓؼ١ٞ٘حًا سرخهح

. ٝا٤ُي حألر٤خص حُظ٢ ٣ؾ٤ش ا٤ُٜخ 

ٝٓخ حُخ٤َ اال ًخُقـــذ٣ن ه٤ِِـــش   ٝإ ًؼشص ك٢ ػ٤ٖ ٖٓ ال ٣ـشد  

: ػْ ٣وٍٞ سحرطخًا 
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ُلخ هللا ر١ حُذ٤ٗخ ٓ٘خخخًا ُشحًــذ   كٌـَ رؼــ٤ذ حُٜـــْ ك٤ٜــــخ ٓؼــــزد  

أال ٤ُض ؽؼش١ َٛ أهٍٞ هقــ٤ذس   كـــال أؽظٌــ٢ ك٤ٜــــخ ٝال أطؼــــظذ  

: ػْ ٣خِـ ا٢ُ حُٔذ٣ق 

ٝأخالم ًخكــٞس ارح ؽجض ٓذكـــٚ  ٝإ ُــْ أؽؤ طِٔــ٢ ػِـــ٢ ٝأًــظذ  

ارح طــشى حإلٗغــخٕ أٛــال ٝسحءٙ   ٣ٝــــْٔ ًــخكـــٞسحًا كٔـــخ ٣ظــــــشد  

كظـ٠ ٣ٔــال حألكؼخٍ سأ٣خًا ٝكٌٔـش   ٝٗــخدسس أ٣ــخٕ ٣شمـــ٠ ٣ٝـنــذ  

ٝحٕ ٣ظ٢ِ رُي رظلذ٣ذ ، ك٤شٟ كخصّ إٔ حُٞؿٚ حألٓؼَ ك٤ٚ ٣ٌٕٞ رظؼذ٣ذ كنخثَ حُٔٔذٝف ، أٓخ حُٔذ٣ق 

طؾل٤غ رًش ٓآػشٙ رزًش ٓآػشْٛ ، ٝارح ًخٕ ُِٔٔذٝف عٌِق كغٖ ، ٝرًش أ٣خٓٚ ك٢ أػذحثٚ ، ٓٞحهٖ رؤعٚ ًٝشٓش 

ػْ ٣خظْ رخُظ٤ٖٔ ُِٔٔذٝف ٝحُذػخء ُٚ رخُغؼخدس ٝدٝحّ حُ٘ؼٔش ٝحُظٜٞس ػ٠ِ حألػذحء ٝٓخ ٗخعذ رُي
[6]  

: ك٤وٍٞ ك٢ فلخص ًخكٞس ، ٗلغذ إٔ حُٔظ٘ز٢ ٣غ٤ش ك٢ رحص حالطـخٙ حُز١ دػخء ا٤ُٚ كخصّ 

ارح طشى حإلٗغخٕ أٛالًا ٝسحءٙ   ٣ْٝٔ ًخكٞسحًا كٔـــــــــــخ ٣ظـشد  

كظ٠ ٣ٔأل حألكؼخٍ سأ٣خ ٝكٌٔش   ٝٗخدسس أ٣خٕ ٣شم٠ ٣ٝـنذ 
[12]

 

كٜٞ ، ٖٓ ك٤غ طشط٤ذ ٓٞمٞػخطٚ ٝٓٞحالس  حُشرو ر٤ٜ٘خ ، هذ عِي حُٔظ٘ز٢ حُٞؿٚ حألٓؼَ ك٢ حُٔذف 

كزؼذ . ٣ٝخظْ رُي حُلقَ رخُلٌٔش ، ا٠ُ رًش أكنخُٚ ، ٝأ٣خٓٚ ػ٢ِ أػذحثٚ ، ٣٘ظوَ ٖٓ رًـش فلخص حُٔٔـذٝف 

، خِـ ُزًش أكنخُٚ ٝؿالثَ أػٔخُٚ ٓظ٘خٝالًا دٝحّ ٌِٓٚ حُز١ ؽخدٙ رلٌ٘ظٚ ٝكٌٔظٚ ،إٔ أرخٕ فلـخص ٓٔذٝكٚ 

: ٣وٍٞ ٓشدكخًا 

ُد  ٣ــش٣ذ ري حُلغـــخد ٓـخ هللا دحكــغ   ٝعٔــش حُؼٞحُـ٢  ٝحُلـــذ٣ذ حُٔــَزسًا

ٝدٕٝ حُز١ ٣زـٕٞ ٓخُٞح طخُِقٞح   اُـ٠ حُؾــ٤ذ ػؾــّض ٝحُطلــَ أؽــ٤ُّذ  

ارح هِزٞح ؿذٝحى أػطٞح ُٝكٌٔٞح   ٝ إ هِزٞح حُلنَ حُز١ ك٤ي ُخ٤ٌزٞح 
[12]
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٢ٛ رال ؽي طـخسد اٗغخ٤ٗش ،  (ًَٝ آشة ٢ُٞ٣ حُـ٤َٔ ٓلزذ )، إ خظخّ حُلقَ حُغخرن رخُلٌٔش 

كِْ ٣ِؾ ، ُٜٞ أٗغذ الرظذحء حُلقَ حُؼخ٢ٗ حُز١ خقٚ ُظوش٣ظ أكؼخٍ حُٔٔذٝف ٝؿالثَ أػٔخُٚ ، ٝٗظشحص طؤ٤ِٓش 

 ٝدكغ كغذ حُلغخد ػٖ ،ك٤ٚ هزَ إٔ ٣ٜٔذ ُٚ رٔخ ٣٘خعذ حُلقَ حُز١ حٗظ٠ٜ رٚ رزًش هذسس هللا ػ٠ِ ف٤خٗش ٌِٓٚ

: ٣ٝغظٔش ك٢ رًش أكنخٍ حُِٔي روُٞٚ ، ك٤غظل٤َ ح٤َُ٘ ٓ٘ٚ كظ٠ ٣ؾ٤ذ حُُٞذحٕ ، ٓٔذٝكٚ

ُٝٞ ؿخص إٔ ٣لٞٝح ػالى ٝٛزظٜــخ  ٌُٝـٖ ٓــٖ حألؽ٤خء ٓخ ُـ٤ظ ٣َُٞٛذ 

ٝأ ِْ أَٛ حُظِْ ٓـٖ رخص كــخعذحًا  ُٔـــٖ رخص كــ٢ ٗؼٔــــــــخثٚ ٣ظوِـذ 

ٝأٗض حُز١ سر٤ض رح حُِٔي ٓشمؼخًا  ٤ُٝـــــظ ُــــــٚ أّ  ٛـــ٘خى ٝال أد  

ك٤٘زـ٢ إٔ ٣غظخذّ ك٤ٜخ حُؾخػش أخـ حُٔؼخ٢ٗ ٝحألُلخ  حُظ٢ ط٘خعذ ؿشك حُوٍٞ ، أٓخ خظخّ حُوق٤ذس 

ٝكخصّ ٗلغٚ ، ٣ـذ أال ٣خٔذ ك٤ٜخ ٢ٛٝ طظخرغ خظخّ حُوق٤ذس ، ٝ كخُ٘ؾخه حُز١ طـذٙ حُ٘لظ ك٢ ٓغظَٜ حُوق٤ذس 

ٝطش٤ٓذ رؼذ اٗنخؽ ، ٝال ؽ٢ أهزق ٖٓ ًذِس رؼذ فلٞس ، ٣شكل رُي 
[6]
،  ُزح ؿخء حالٛظٔخّ رخظخّ حُوق٤ذس ،

ٍٕ عخسس ك٤ٔخ هُقذ رٚ حُظٜخ٢ٗ ٝحُٔذ٣ق  ًٝزُي ٣ٌٕٞ حالخظظخّ ك٢ ًَ ؿشك رٔخ ٣٘خعزٚ ... ك٤٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ رٔؼخ

كبٕ حُ٘لظ ػ٘ذ ٓ٘وطغ حٌُالّ طٌٕٞ ٓظلشؿش ُظلوذ ، ٣ٝ٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ حُِلظ ك٤ٚ ٓغظؼزرخًا ٝحُظؤ٤ُق ؿضالًا ٓظ٘خعزخًا ، 

ٓخ ٝهغ ك٤ٚ ؿ٤ش ٓؾظـِش رخعظج٘خف ؽ٢ء آخش 
: ٣وٍٞ ، كـخء حُخظخّ رٔخ ٣الثْ رُي ، [6]

ٝطؼزُ٘ـ٢ كـــ٤ي حُوـــٞحك٢ ٝٛٔظ٢  ًؤ٢ٗ رٔــذفٍ هــزَ ٓذكــي ٓــزٗذ  

ؼِـــ٠ أٝ خـــزخٌء ٓطــ٘ذ   ُٓ ارح هِـظٚ ُْ ٣ٔــظ٘غ ٓــٖ ٝفُٞـــٚ  ؿـــذحٌس 

ٝٝمغ رؼنٜخ ٖٓ ، كؼ٠ِ ٛزح حُ٘لٞ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ حُٔآخز ك٢ حعظلظخكخص حُلقٍٞ : ٣وٍٞ كخصّ 

ٝٛزح حُلٖ ٖٓ حُق٘خػش سًٖ ػظ٤ْ ٖٓ أسًخٕ حُق٘خػش حُ٘ظ٤ٔش ال ٣غٔٞ ا٤ُٚ اال ٖٓ ه٣ٞض ٓخدطٚ ٝكخم ، رؼل 

كٖٔ حٛظْ رٔخ سعٔظٚ ك٢ رُي ُْ ٣نَ إ ؽخء هللا ... هزؼٚ 
[6]
 . 
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 انخالصح

إ حُ٘ظشس حُلخص٤ٓش ُشكِش ر٘خء حُوق٤ذس ، حعظٔذص كٌشطٜخ ٖٓ حُٔٞسٝع حُؼشر٢ ٝحُٔلخٝالص 

ٓخ حعظوخٙ ٖٓ حُٞكذس حألسعط٤ش حُظ٢ طوّٞ ػ٠ِ حعظقلخد د رُي  ٝؽلغحُٔغظٔشس إل٣ـخد طلغ٤ش ُؼٔٞد حُؾؼش،

.  حُخشحكش ٝحُِٔلٔش ٝحُٔغشك٤ش 

ٝكذس : ٓلخُٝظٚ حُـخدس إلدسحى حألرؼخد حُٔخظِلش ُِٞكذس ، ٝرخُ٘ظش ا٠ُ دسحعش كخصّ ُِٔٞمٞع طظنق

 حرظذحءًا رخُظخط٤و حُؼخّ ،حُٔٞمٞع ، ٝكذس حُٔؾخػش ٝٓخ ٣غظِضٜٓخ ٖٓ طشط٤ذ حُقٞس ٝحألكٌخس طشط٤زخًا طقخػذ٣خًا 

.  ٝحٗظٜخءًا رؤش حإلػخسس حُ٘لغ٤ش ، ٓٔخ ٣ٞك٢ رؤٕ حُوق٤ذس ػ٘ذٙ كٖ ٣ئػش طؤػ٤شحًا رخُـخًا ك٢ حُٔظِو٢ 

إ ٓلّٜٞ كخصّ ُِٞكذس حُؾؼش٣ش ٓظقَ رٔلّٜٞ حُٞكذس ػ٘ذ أسعطٞ ، ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ حؿظٜذ حُؼِٔخء 

حُوذٓخء ك٤ٚ ، ٌُٖٝ كخصّ ٣ظـخٝص حؿظٜخدحص حُغخرو٤ٖ ا٠ُ ٓلخُٝش ططز٤ن ٓلّٜٞ حُٞكذس حألسعط٤ش ػ٠ِ ٗٔخرؽ 

 حُوق٤ذس حُؼشر٤ش هذ ططٞسص ػ٘ذ حُٔلذػ٤ٖ ا٠ُ ٗٞع ٖٓ طشحرو ، إٖٓ حُؾؼش حُؼشر٢ ، حُز١ أػخٗٚ ػ٠ِ رُي

حألؿضحء ، ٝهذ أؽخس ا٠ُ إ ؽؼشحء حُٔلذػ٤ٖ ًخٗٞح أكغٖ ٓؤخزحًا ك٢ حُظخِـ ٝحالعظوشحس ٖٓ حُوذٓخء، ُزُي ُْ 

.  ٣ـذ فؼٞرش ك٢ ططز٤ن ٓلّٜٞ حُٞكذس ػ٠ِ هق٤ذس حُٔظ٘ز٢

ٝهذ حطنق إٔ كخصٓخًا هذ ٝكن ك٢ خِن حإلكغخط رٞكذس حُوق٤ذس ألٕ حُظٞك٤ن ر٤ٖ حُٔلّٜٞ حألسعط٢ 

 ُٞ ُْ ٣ُِق ػ٠ِ مشٝسس حُظ٘ٞع ك٢ حُوق٤ذس حُٞحكذس، ُٝٞ ُْ ٣لخٍٝ طزش٣ش ،ٝحُؾٌَ حُظو٤ِذ١ ُِوق٤ذس ٣لوذ ه٤ٔظٚ

ٛزح حُظ٘ٞع طزش٣شحًا ؿٔخ٤ُخًا ٝطزش٣شحًا ٗلغ٤خًا ، ك٢ طلغ٤ش ُٚ ٓئدحٙ إٔ حُ٘لظ ُؿزِض ػ٠ِ كذ حُ٘وِش ر٤ٖ حألؽ٤خء 

حُٔٔظؼش ، ٝارح ًخٗض حُ٘لظ طغؤّ حالعظٔشحس ٓغ حُؾ٢ء حُزغ٤و حُز١ ال ط٘ٞع ك٤ٚ ٝططِذ ؿ٤شٙ حُز١ ال ٣ُلن٠ 

ا٠ُ حُشطخرش ، كال رذ ُٜزٙ حُ٘لظ إٔ طُؼـذ رخُوق٤ذس حُظ٢ طظشًذ ٖٓ أًؼش ٖٓ ؿشك ، خخفش ارح طشطزض 

 ٌُٖٝ حُٞكذس حُظٌخ٤ِٓش رٔلّٜٞ أسعطٞ فؼزش حُظطز٤ن ػ٠ِ ،حألؿشحك ك٢ ٗظخّ ٓظؾخًَ ٝطؤ٤ُق ٓظ٘خعن

ٝرٜزح ٣ٌٕٞ ٖٓ  أًؼش  ٗوخد ، كخعظؼخك رٜخ حُٞكذس حُظغِغ٤ِش ،  ُطز٤ؼش حخظالف حُـ٘غ٤ٖ ،حُؾؼش حُؼشر٢

 .حُؼشر٤ش ؽؼٞسحًا رٞكذس حُوق٤ذس حُظو٤ِذ٣ش
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 انُتائح

ع٤ش، فعظ٘ذ ا٠ُ هخػذس ١ٕ طخط٤و ٛش٢ٓ حُٞكذس ػ٘ذ كخصّ ٗظخّ ٓظٌخَٓ طوّٞ ػ٠ِ حُظخط٤و حُذه٤ن، ٝٛٞ/ 1

 . ط٘نخّ ًَ ٛزٙ حُٔوٞٓخص ٝطظٌخَٓ ُخِن حالكغخط رخُٞكذسع٣ٝش، ٝأعِٞر٤ش،ٝٗظ٤ٔش، ٝك٤٘ش، ك٢ٕٝٓغ

إ ٓلّٜٞ كخصّ ُِٞكذس حُؾؼش٣ش ٓظقَ رٔلّٜٞ حُٞكذس ػ٘ذ أسعطٞ ، ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ حؿظٜذ حُؼِٔخء حُوذٓخء / 2

 ٓخا٠ُ ططز٤ن ٓلّٜٞ حُٞكذس ػ٠ِ ٗٔخرؽ ٖٓ حُؾؼش حُؼشر٢ ،  ،عخرو٤َُٖ  حُ٘ظش٣شؿظٜخدحصحال طـخٝص ٙك٤ٚ ، ٌُٖٝ

 .ٕ حُوق٤ذس حُؼشر٤ش هذ ططٞسص ػ٘ذ حُٔلذػ٤ٖ ا٠ُ ٗٞع ٖٓ طشحرو حألؿضحءأ ،أػخٗٚ ػ٠ِ رُي

ٝؿذ كخصّ فؼٞرش ك٢ ططز٤ن حُٞكذس حألسعط٤ش، ألٜٗخ ٝكذس طٌخ٤ِٓش طوّٞ ػ٠ِ طشحرو أؿضحء حُ٘ـ، كظ٠  / 3

 .ُٝٞ حخظَ ٓ٘ٚ ؿضء ٝحكذ كغذ حُ٘ـ ٝطؾٞػ، ُزح حعظؼخك ػٜ٘خ رٞكذس طغِغ٤ِش هٞحٜٓخ حُٞػزخص ال حألر٤خص

أُق كخصّ اُلخكخًا ؽذ٣ذحًا ػ٠ِ حُـٞحٗذ حُ٘لغ٤ش ك٢ ٗظشطٚ ُِٞكذس، ٢ٌُٝ ٣شكغ حُظؤػ٤ش ك٢ حُٔظِو٢، حرظٌش  / 4

٢ٛٝ ٓغخُش  ك٤٘ش ُخِن حإلكغخط رٞكذس حُوق٤ذس ، كنالًا ػٖ حػظٔخدٙ حُٔلخعٖ حُظؤ٤ُل٤ش ،  (حُظغ٣ْٞ ٝحُظلـ٤َ)

 .٣ٝؤر٠ اال إٔ ٣غـَ ُِؾؼش حُؼشر٢ طلشدٙ رخإلرذحع ك٢ ٛزح حُٔـخٍ 

 ألٕ حُظٞك٤ن ر٤ٖ حُٔلّٜٞ حألسعط٢ ٝحُؾٌَ حُظو٤ِذ١ ُِوق٤ذس ، ك٢ خِن حإلكغخط رٞكذس حُوق٤ذس كخصّٝكن/ 5

  ُٞ ُْ ٣ُِق ػ٠ِ مشٝسس حُظ٘ٞع ك٢ حُوق٤ذس حُٞحكذس، ُٝٞ ُْ ٣لخٍٝ طزش٣ش ٛزح حُظ٘ٞع طزش٣شحًا ؿٔخ٤ُخًا ،٣لوذ ه٤ٔظٚ

 ٝٗلغذ إٔ ٛزح حُ٘ٔو ٖٓ حُظل٤ٌش ٣ُزشس ُقخكزٚ حُظغ٤ِْ رٞكذس حُوق٤ذس سؿْ ط٘ٞع أؿشحمٜخ ، ًٔخ ، ٗلغ٤خًا ٝ

 ٝٝكذطٚ ٓغ رخه٢ حألر٤خص ك٢ طؤ٤ُق ٓظ٘خعن ، ًٔخ ٛٞ ٝحمق ،٣زشس ُٚ ك٢ حُٞهض ٗلغٚ ٝكذس حُز٤ض ك٢ رحطٚ

. ػ٘ذ حُظطز٤ن ػ٠ِ هق٤ذس حُٔظ٘ز٢ 

 :أٝفض حُذسحعش رخ٥ط٢ : انتىصٍاخ

التي  الحاجة الممحة إلى استنطاق جديد النص الشعري العربي، والواضح أنو يكتنز بكثير من المحاور - 1

الشعري، ونظرية الحجاج العقمي،  (المحاكاة)التخييل كوحدة القصيدة، تصمح لدراسات قديمة متجددة،

. والذرائعية التداولية، إلى غير ذلك من الموجود الذي لم يدرك بعد
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ضرورة إذابة الجفوة بين الموروث األدبي العربي، والنقاد المحدثين، وىي جفوة ال مبرر ليا، فاألولى -  2 

.  االلتفات إلى مناجم التراث الشعري العربي، واستخالص الدر الكامن فيو

انًراخع 

   

 .،د ص1ؽ  ك٢ أدد حٌُخطذ ٝحُؾخػش ، ٗؾش ٣ل٠٤ حُذ٣ٖ ػزذ حُل٤ٔذ ، حُوخٛشس ،حُٔؼَ حُغخثش:  حرٖ حألػ٤ش -1 

 ٓلٔذ ع٤ِْ عخُْ ، ه حُٔـِظ حألػ٠ِ ُِؾئٕٝ . طِخ٤ـ ًظخد أسعطٞ هخ٤ُظ ك٢ حُؾؼش ، طق د: حرٖ سؽذ- 2 

ّ 1967حإلعال٤ٓش ، حُوخٛشس ، 

. 1953ّه حُٜ٘نش حُؼشر٤ش حُلذ٣ؼش، حُوخٛشس، (مٖٔ أسعطٞ كٖ حُؾؼش)حُؾلخء : حرٖ ع٤٘خ- 3
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