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تٗدف ايدراص ١إىل ايتُٝٝش بني منطني أصاصني يًؾنيٛر ٠ايغنيعزُٖ ;١ٜنيا
ايُٓط اؿضٚ ٞايُٓط ايذٖين أ ٚاملعٓ .ٟٛنُا تضع ٢إىل تكضني ِٝننيٌ
َنينئ نٜٓنينيو اينينيُٓط إىل عنينيدَ ٠ضنينيتٜٛات قهُنيني ١اعتُنينيا ا عًنيني ٢طبٝعنيني١
طزيف ايتغب ٚ ٘ٝطبٝعٚ ١د٘ ايغب٘ يف ايؾٛر.٠
ٚتضنينيتؿٝد ايدراصنينيَ ١نينئ ايتنينيٓق ايعُٝنينيل اينينيذ ٟقدَنيني٘ يًؾنينيٛر ٠ايغنينيعز١ٜ
ايٓاقد ايكد ِٜاؾدٜد عبد ايكاٖز اؾزداْ ،ٞخاؽَ ١ا ٜتؾنيٌ بطبٝعني١
ايؾٛر ٚ ٠ايع٬ق ١ب طزيف ايتغب.٘ٝ
ٚيف إطار سزن ١اؿداث ٚ ١ايتذدٜد اييت عزؾٗا ايعؾز ايعباصني ،ٞؾني ٕ
ابٔ املعتش ُع ٖد را٥نيدا يًنيُٓط اؿضني ٞيًؾنيٛر ،٠عًني ٢سني تضنيِٖٓ أبني ٛمتنياّ
رٜا  ٠ايُٓط ايذٖينٚ .تٗدف ايدراص – ١عرب مجع ايغٛاٖد  ٚؼًًٗٝا –
اختبار ايٓتٝذ ١املغار إيٗٝا َ ،ع ايرتنٝش عً ٢ايُٓط اؿض ٞيًؾنيٛر،٠
 ٚإبزاس ٚيع ابٔ املعتنيش بتؾنيٜٛز اؿزننيات املتكابًنيٚ ،١اصنيتخداَ٘ املُٝنيش
يً. ٕٛ
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ٞ ايطنينينيابع اؿضنينيني،١ٜ ايغنينينيعز٠رٛ ايؾنينيني، ابنينينئ املعتنينينيش:١نينينيٝنًُنينينيات َؿتاس
.ٞ ايغعز ايعباص،٠رٛيًؾ
Summery
This study aims at making a clear distinction between two
types of poetic imagery, called the ĥissî (sensory) and the
dhihnî or ma‘nawî (intellectual), and at creating
categorizations for each type, depending on two aspects: the
nature of the two parts that are compared in a poetic image,
as well as the nature of the point of similarity in the same
image. The study is benefiting from the deep theorization of
the new-old critic named ‘Abd Al-Qahir Al-Jurjānî,
specially his comments on the nature of poetic imagery and
the relationship between its two parts .
In the context of the new movement that witnessed in
Abbasid era, Ibn al-Mu‘tazz considered to be the pioneer of
ĥissî (sensory) type, whereas Abû Tammām is the pioneer
dhihnî (intellectual) type. Through collecting and canalizing
examples from Ibn al-Mu‘tazz's poetry, this study examined
the above mentioned result, with special concentrating on
ĥissî (sensory) type, and IB's fond for dealing with images
that involve opposite movements, as well as his distinguish
use of color .
Keywords: Ibn al-Mu‘tazz, poetic imagery, ĥissî (sensory)
image, Abbasid poetry .
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متجٌ ايؾٛر ٠ايؿٓ ١ٝايعٓؾنيز ا٭بنيزس يف ايتغنيه ٌٝايغنيعزٚ ،ٟقنيد ًني
عًنيني ٢اينينيدٚاّ قنينيو ننينيج َنينئ سزننينيات ايتذدٜنينيدٚ .يف ايعؾنينيز ايعباصنينيٞ
ْغنينينيط اٖ٫تُنينينياّ بايؾنينينيٛر ٠فنينينئُ َنينينيا صُنينينيُ ٞدرصنينيني ١ايبنينينيدٜعٚ ،صنينينيًو
ايغنينيعزا ٤طزقنينيا َتبآٜنيني ١يف رلٗنينياٚ ،يعنينيٌ أبزسٖنينيا ا٫ػاٖنينيإ :اؿضنينيٞ
ٚايذٖين ،نُا ص

بٝاْ٘ ٫سكاٚ .تٗدف ٖنيذ ٙايٛرقني ١إىل راصني ١أسنيد

نٜٓو ا٫ػاٖ  ٖٛٚ ،اؿضني ،ٞنُنيا ٜتُقٗنيز – بغنيهٌ أصاصني- ٞ
يف ععز را٥د ٙعبداهلل بٔ املعتنيش ٖ 96 -247نيني .)ّ 908 -861 /نُنيا
صٝتِ ايتطنيزم إىل ا٫ػنيا ٙايجنياْٖٚ ٞني ٛا٫ػنيا ٙاينيذٖين،

نيج ٬يف عنيعز

را٥نينينيد ٙأبنينيني ٞمتنينينياّ سبٝنينينين بنينينئ أٚظ ايطنينينياٖ 288 – 188 ٞ٥ني نيني) ،بكؾنينينيد
تٛفٝض ا٫ػا ٙاؿضٚ .ٞتضع ٢ايدراصني – ١أٜقنيا – إىل بًنيٛر ٠قنيد ات
قٝكنينينيني ١يًتؿزٜنينينينيل بنيني ني منطنينينيني ٞايؾنينينينيٛر ٠املغنينينينيار إيُٗٝنينينينياٚ ،إىل ايتشًٝنينينينيٌ
ايتؿؾ ًٞٝيؾٛر ابٔ املعتنيش اؿضنيٚ ١ٝتُٓٝطٗنياٚ ،ؾكنيا يًُشنيد ات املغنيار
إيٗٝنينيا ٚٚؾكنينيا ملكنيني٫ٛت ْكدٜنيني ١اصنينيتؿا ٖا ايبشنينيح َنينئ ْقنينيزات ثاقبنيني ١يًٓاقنينيد
ايعزب ٞعبدايكاٖز اؾزداْٖ471 ٞني . )ّ1078 /
 -1انذراصاث انضابقت حىل عبيعت انصىرة انشعزيت.

تهغـ ايكزا ٠٤املتُعٓ ١يغعز ابٔ املعتش عنئ غًبني ١ايطنيابع اؿضني ٞعًني٢
ؽٛر ٙايغعز ١ٜبغهٌ ٫ؾني يٖ٬تُنياّ ٚ ،ضنيتٜٛات َتعنيد  ٚ .٠تٗنيدف
ٖذ ٙايٛرق ١إىل ايرتنٝش عً ٢نيو ايطابع  ٚإبزاس َضتٜٛات٘.
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 ٚقنينيد إ إدنينيزا ٤عنينيد ٠راصنينيات يبشنينيح أمننينياط ايؾنينيٛر ٠يف ايؿنينئ  ٚايغنينيعز
بغهٌ عاّ ٚ ،ايغعز ايعباص ٞبغنيهٌ خنياـ ٚ .نهنئ بدقني ١ؼدٜنيد
اػاٖ اثٓ  :ا٭ٜ ٍٚتعاَنيٌ َنيع ايؾنيٛر ٠فنئُ راصني ١ايؿنئ عَُٛنياٚ ،
َٔ ٖٓا ؾ ْ٘ نٝش ب اػاٖ رٝ٥ضني  :ايتؾنيٜٛزٚ ٟايزَنيشٚ .ٟا٫ػنياٙ
ايزَنينينيش ٟأنجنينينيز ؼدٜنينينيداٜ ٚ ،زنلنينينيش عًنينيني ٢اـًنينينيل ايغنينينيعز ٚ ٟأصنينينيايٝب٘
املختًؿ ١ؾُٝنيا ٜتؾنيٌ ٛفنيٛعات٘  ٚتكٓٝاتني٘ ٚ ،بٓنيا ّ ٤عًني ٞنينيو نٝنيش بني
تٝارات َ ٚدارظ كتًؿٚ .١صٓك ّٛبعزض ٖنيذ ٜٔا٫ػنياٖ بػٝني ١إسنيٍ٬
اإلْتاز ايغنيعز٫ ٟبنئ املعتنيش فنئُ صنيٝام اـًنيل ايغنيعز ٟيعؾنيز .ٙنُنيا
صنينينيٓتخ ثنينيني٬خ راصنينينيات

جًنينيني ١ي٬ػنينينياٖ ْ ٚ ،عزفنينينيٗا اْط٬قنينينيا َنينينئ

ا٭نجز ؼدٜدا إىل ا٭ٚصع; ْ ٕٚقز يتضًضًٗا ايشَين.
راص ١عٛق ٞفٝـ نهٔ أخذٖا نُٓٛنز ي٬ػا ٙا٭نجز ؼدٜنيدا،
ايذُٜ ٟعٓني ٢ببًنيٛرَ ٠نيذاٖن َ ٚنيدارظ عنيعز ١ٜفنيٝـ ٚ .)1969 :قنيد قنياّ
فنينيٝـ بتُٝٝنينيش ث٬ثنينيَ ١نينيذاٖن عنينيعز ١ٜيف ا٭ م ايعزبنيني٪َ ،ٞصضنينيا متٝٝنينيشٙ
بٗٓٝنينيا عًنيني ٢قنيني ِٝتارىٝنيني ٚ ١ؾٓٝنيني ٚ .١قنينيد أعطنينيٖ ٢نينيذ ٙاملنينيذاٖن تضنينيُٝات
َتكارب :ٖٞ ١ايؾٓع ٚ ١ايتؾٓٓع  ٚايتؾٓٝعٚ .ايضبن يف إعطاٗ٥ا تضُٝات
َتكاربنينيٖ ١نيني ٛأْٗنينيا ؼنيني ٟٛقٛاصنينيِ َغنينيرتن ١عًنينيَ ٢ضنينيت ٜٞٛاملقنينياَ ٚ
ا٭ٚسإ فٝـ.)90 :1969 :
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َ ٚذٖن ايؾنيٓع – ١تارىٝنيا – ٖني ٛا٭صنيبلٜ ٚ .نيز ٣فنيٝـ إٔ ايغنيعز ؾنئ
ًَنينيني ٧بايتكايٝنينينيد ٚاملؾنينينيطًشات ٚ ،إٔ بداٜنينيني ١ايؾنينينيٓع ١تعنينيني ٛإىل ايعؾنينينيز
اؾاًٖ ٞيد ٣ععزاَ ٤جٌ اَز ٨ايكٝط  ٚعنيٓرت ٚ ٠أفنيزابُٗا ٚ .قنيد يؿني
اْ٫تبنينيا ٙإىل إٔ َنيني ٬ٝننينيإ غايبنينيا َٓنينيذ ايكنينيدّ إىل ؛ؾنينئ ايتؾنينيٜٛز؛;

نينيا

٪ٜند سقٛر ايؾٓع ١يف ايغعز اؾاًٖٜ ،ٞك:ٍٛ
؛  ...بنينينيٌ ٖنينينيِ ٜعتُنينينيد ٕٚعًنينيني ٢ؾنينينئ عخنينينيز يعًنينيني٘ أنجنينينيز تعكٝنينينيدا ٖ ٚنينيني ٛ؛ ؾنينينئ
ايتؾٜٛز؛ ٜ َٔ ٚ ....زدع إىل منانز اَز ٨ايكٝط  َٔ ٖٛ ٚأقدّ ايغنيعزا٤
اؾاًٖ٬ٜ ٝسظ أْ٘ ٜعٓ ٢بايتؾٜٛز يف ععز ،ٙنإٖٔ ؛ ايتؾنيٜٛز؛ غاٜني١
يف ْؿض٘  ،ؾا٭ؾهار تت٬سل يف ؽٓٛف َنئ ايتغنيبٗٝات  ،ستني ٢تضنيتتِ
ٖنينيذا ايؿنينئ َنينئ ؛ ايتؾنينيٜٛز ؛  ٚنأمننينيا ايكؾنينيا٥د بنينيز ٚناْٝنيني ، ١ؾؿٗٝنينيا
أيٛإ ْ ٚكٛؼ  ٚرص ّٛعً ٢ؽٛر  ٚأعهاٍ نج ٠؛ .)15 :1969
 ٚباصتكؾنينيا ٤سَنينيين تتبنينيع فنينيٝـ َنينيذٖن ايؾنينيٓع ١يف ايعؾنينيز اإلصنينيَٞ٬
َ٪ندا أْني٘  ٫ىتًنيـ عٓني٘ يف ايعؾنيز اؾنياًٖ .ٞأَنيا يف ايعؾنيز ا٭َنيٟٛ
ؾ ٕ ٖذا املذٖن وقز بغهٌ خنياـ يف ايػنيشٍ اؿضني ٞيعُنيز بنئ أبنيٞ
ربٝع ٚ ،١يف َٓا ز ٚؽـ ايؾشزا ٤يف ععز ن ٟايزَٗ.)15 :1969 ١
أَا يف ايعؾز ايعباصْ ،ٞتٝذ ١يتٛصع ايدٚي ١اإلص ٚ ،١َٝ٬ايتؿاعنيٌ بني
كتًـ ا٭َِ ٚايجكاؾات ،ؾ ٕ تػ ٝا أصاصٝا طنيزأ عًني ٢ايغنيعز ايعزبني،ٞ
إن تط نيٖٛر َنينيذٖن ايؾنينيٓعٚ ٚ ١ؽنينيٌ غاٜتنيني٘ اينينييت ألاٖنينيا فنينيٝـ ب نيني؛تعكٝد
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ايؾنينيٓع١؛ ،نُنينيا ٗنينيز َنينيذٖن عخنينيز ٖنينيَ ٛنينيذٖن ايتؾنينيٓٝع .)141 :1969
ٚايتطنينيٛر اينينيذ ٟطنينيزأ عًنيني ٢ؾنينئ ايؾنينيٓع – ١نُنينيا ٜنينيز ٣فنينيٝـ – ٜقٗنينيز يف
غزا٥نينينين املعنينينياْ ٚ ٞطزا٥نينينيـ ا٭ساصنينينيٝط  ٚإسهنينينياّ ايؾنينينيٝاغاتٜ .كنينينيٍٛ
َ٪ندا نيو َ ٚغ ا إىل ايتُٗٝد يًؿٔ ايجاْ:ٞ
؛  ...ؾكد ارتك ٢ايغعزا ٤بٗا طؽٓع ١ايغعزص َٔ ٚد ٙٛننيج َ ،٠نئ سٝنيح
املعاَْ ٚ ،ٞا أثارٚا َٔ غزا٥بٗا  َٔ ٚ ،سٝح ا٭ساصٝط َ ٚا بعجٛا َنئ
طزا٥ؿٗا  َٔ ٚ ،سٝح ايؾٝاغات َ ٚا ْضكٛا َنئ سا٥نيدٖا ٚ .صنيٓز ٣بعنيد
قً ٌٝإٔ فزٚم إسضاِْٗ يذيو نًني٘ اْتٗني بٗنيِ إىل َنيذٖن ددٜنيد ٖنيٛ
َذٖن ايتؾٓٝع  ٚ ،يهٔ ٖذا املذٖن مل ٜقٗز تٓٛاّ ،بٌ أخنيذُٜعنيدُٓ يني٘
دنيني ، ٕ٬ٝدٝنينيٌ بغنينيار  ٚ ،دٝنينيٌ أبنينيْ ٞنينيٛاظ  ٚأبنيني ٞايعتاٖٝنيني... ١؛ :1969
)148
ٜ ٚعد فٝـ ايبشرت ٚ ٟأبا متاّ

جً ينيني؛تعكٝد ايؾنيٓع١؛ ٚ .ننيإ عنيعز

ايٛؽـ ٖ ٛاجملاٍ ايذ ٟأبزس ؾ ٘ٝاينيبشرتَٗ ٟاراتني٘ خؾٛؽنيا يف ٚؽنيـ
ايكؾٛر ٚ ٚؽـ ايربى ٚ ٚؽنيـ اؿٛٝاْنيات ايٛسغنيَٚ 190 :1969 ١ٝنيا
بعنينينيدٖا) ٚ .ننينينيذيو ؾعنينينيٌ ابنينينئ ايزَٚنينينيَ ٞضتعزفنينينيا َٖٛبتنينيني٘ يف تؿؾنينينيٌٝ
ايعٛاطـ ٚ ٚؽـ ايطبٝعًَ ٚ ١ذاتٗا خاؽ ١يف ؾؾنيٌ ايزبٝنيعٚ ٚ ،ؽنيـ
ا٭طعُ.)200 :1969 ١
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 ٚنجٌ املذٖن ايجاْ ،ٞايتؾٓٝع ،أُٖ ١ٝخاؽ ١يف ٖذا ايضٝام َنئ دٗني١
أْ٘ عؾار ٠اؿقار ٠اإلص ١َٝ٬يف ايعؾنيز ايعباصنيَ ٚ .ٞنئ دٗني ١إٔ ابنئ
املعتش ْؿض٘ عُدٖ َٔ

جًٖ ٞذا املنيذٖن ٚ .قنيد اصني ُتخِدّٔ املؾنيطًض يٝغني

إىل ايشخنينينينيزف  ٚايشٜٓنينينينيٖ ٚ .)172 :1969 ١نينينيني ٛأَنينينينيز نهنينينينئ تًُٓضنينينيني٘ يف
كتًـ َٓاس ٞاؿٝا ٠ايعباصني ;١ٝيف ايٓضنيٝر  ٚؾنئ ايعُنيار ٚ ٠يف ا٭ مٚ .
سضن فٝـ ؾكد:
؛ أخذ ٖذا ايتؾٓٝع ٜتضزم َٔ سٝا ٠ايغنيعزا ٤ايعاَني ١إىل سٝنياتِٗ ايؿٓٝني١
اـاؽنينيٖ ٚ ، ١نيني ٞساينينيني ١طبٝعٝنيني ١تٛدنينيد اُ٥نينينياّ يف ايؾنينيٓا٥ع سنيني ٜعنينينيُِٓ
ايرتف  ٚ ....يٝط ايغعز ٚسد ٙايذ ٟأخذ ٜضني ٛؾٝني٘ ٖنيذا ايتؾنيٓٝع; ؾكنيد
ننينيإ ٜغنينيٝع يف ؾنينئ ايعُنينيار ٚ ٠بٓنينيا ٤املضنينيادد  ٚايكؾنينيٛر  ،نُنينيا ننينيإ
ٜغنينينيٝع يف ايتؾنينينيٜٛز اينينينيذ ٟننينينيإ ٜضنينينيتخدّ سٜٓنينيني ٚ ١سخزؾنينينياّ يًهتنينينين ٚ
ايكؾؿ  ،ؾ ٬عذن إٔ ٜٓتكٌ إي ٞايغعزا ٚ ، ٤إٔ َ ُٜٛٓع ايشَٔ ستني٢
تؾنينيبض ايكؾنينيٝد ٠نأْٗنينيا ٚادٗنيني ١ملضنينيذد َشخنينيزف بنينيدٜع  ،قنينيد تنينيأيل يف ٚ
عَ ٞزؽٓع نج ؛ .)174 :1969
ٚقنينيد ٚدنينيد ٖنينيذا املنينيذٖن طزٜكنيني٘ إىل ايغنينيعزٜ ٚ ،ع نيدٗ َضنينيًِ بنينئ ايٛيٝنينيد
املٓغنيني ٧ينيني٘ َٚ 180 :1969نينيا بعنينيدٖا) .أَنينيا را٥نينيدا ٙؾُٗنينيا أبنيني ٛمتنينياّ  ٚأبنينئ
املعتش ،ايًذإ ننيج ٕ٬منطني َنئ أمننياط ايتؾنيٓٝعُٜ ٚ .عنيد أبني ٛمتنياّ أٖنيِ
عنينياعز يف ٖنينيذا ا٫ػنينيا ،ٙخؾٛؽنينيا املنينيزتبط َٓنيني٘ بنينياملٓش ٢ايعكًنيني ،ٞأبنينيإ
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ايكزٕ ايجايح اهلذزٚ ،)219 :1969 ٟقد صنياعدت٘ َعارؾني٘ ايؿًضنيؿٚ ١ٝ
ايعكًٝنيني ١يف املنينيشز ب ني ايؿنينئ ٚايجكاؾنيني ١إلْتنينياز سخنينيارف عكًٝنيني ٚ ١سضنيني ١ٝيف
عنينينيعز ٚ ،ٙنهنينينئ إٔ ُٜغنينينياٖد يف قؾنينينيٝدت٘ املغنينينيٗٛر ٠يف ؛ؾنينينيتض عُٛرٜنينيني١؛
ٜ ٚ .) 256 :1969زتبط بٗذا أٜقنيا ايػُنيٛض اينيذًٜ ٟنيـ عنيعز أبني ٞمتنياّ
ا ٜعهط ايجكاؾ ١اؾدٜد.)239 :1969 ٠
 ٚيف املكابنينيٌُُٜ ،جنينيٌ ابنينئ املعتنينيش اينينيُٓط اؿضنيني ٚ ٞغاؽنيني ١يف اصنينيتعُاي٘
يًذٓنينياظ ٚايطبنينيام  ٚايتؾنينيٜٛزٜ ٚ .نينيٛي ٞفنينيٝـ اٖتُاَنينيا خاؽنينيا يتغنينيبٗٝات
ابٔ املعتش .إن أٚفض إٔ ايغاعز رنش عً ٢مننيط ٚاسنيد َنئ ايتؾنيٜٛز ٖنيٛ
ايتغنينيب ٚ ،٘ٝلنينينيض يف إْتنينينياز أعنينينيهاٍ ننينينيج َٓ ٠نينيني٘  ٚ .)267 :1969قنينينيد
اَتنينيدت تكٓٝنيني ١ايغنينياعز يف إفنينيؿا ٤ملضنينيات عًنيني ٢ايتغنينيبَ ٘ٝجنينيٌ اؿزننينيٚ ١
ايً ٚ ٕٛايغهٌ .)271 :1969
 ٚاملنينيذٖن ايجاينينيح اينينيذَٓٝ ٟنينيش ٙفنينيٝـ ٖنينيَ ٛنينيذٖن ايتؾنينيٓٝع ٚ .قنينيد ٚؽنينيؿ٘
بني؛ايتهًّـ ٚايتطزف؛ ٚ ،خًؿ إىل إٔ قُٝت٘ ايغعز ١ٜأقٌ َٔ املنيذٖب
ايضنينيابك

 ٚ .)9 :1969يف رأٜنيني٘ إٔ نينينيو يٝنينيٌ عًنيني ٢افنينيُش ٍ٬ايعكنينيٌ

ايعزب ٞايذ ٟتبني دٓ ٣يف اٖ٫تُنياّ بٛفنيع فُٛعني ١غني َٓتٗٝنيَ ١نئ ايكٝنيٛ
يتشهِ كتًـ اجملنيا٫ت ايجكاؾٝني ٚ ١اؿٜٛٝني ٚ .)280 :1969 ١قنيد قنيدّ
فنينيٝـ مننينيانز عنينيد ٠يتٝ ٛنينيـ تًنينيو ايكٝنيني ٛيف ايٓجنينيز ،نُنينيا ٖنيني ٛاؿنينياٍ يف
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ا٭صًٛم املعكَّد يف َكاَنيات اهلُنيذاْ ٚ ،ٞيف ايغنيعز ،نُنيا يف يشَٝٚنيات
أب ٞايع ٤٬املعزَ ٚ 280 :1969 ٟا بعدٖا).
َ ٚنينئ اونينيا٫ٚت ،اينينييت نهنينئ إٔ تعنينيد ٚاسنينيدَ ٠نينئ اونينيا٫ٚت ا٭نجنينيز
عُكا  ٚثزا ّ ٚ ٤ر نيا قنيدَا أٜقنيا ،اينييت عجني ايؾنيٛر ٠ايغنيعز ١ٜيف إطنيار
عاٌَ عً ٢اعتبار أْٗا ْتاز يعًُ ١ٝعكً ،١ٝنهٔ إؿاقٗنيا بايٓاقنيد عبنيد
ايكنينياٖز اؾزدنينياْ ،ٞاينينيذٝٓ َ ٟنينيش بنيني فنينيزب َنينئ املغنينيابٗ ،١ا٭ ٍٚغنيني
قتاز إىل تؿضني  ٚتأٜٚنيٌ ٚ ،ايجنياَْ ٞتشكنيل بُٗنيا ؾكنيطٜ ٚ .نيز ٣نُنياٍ
أبٜ ٛن
 ،)Abu-Deeb 1979اينينيذ ٟألنينينيش ؼًنيني ٬ٝعُٝكنينينيا يُٓنينيانز ٖنينينيذٜٔ
ايقنينيزب َكارْنينيا عرا ٤اؾزدنينياْ ٞيف ٖنينيذا اإلطنينيار بنينياراْ ٤كنينيا َعاؽنينيزٜٔ
نذْٛض ٚ Johnson ٕٛإيٛٝت  ،Eliotإٔ نينيو ايتُٝٝنيش اينيدقٝل ٜعتنيرب
؛ٚاسدا َٔ إصٗاَات اؾزداْ ٞيف راص ١ايؾٛر ٠ايغعز١ٜ؛ اييت ػاٚس
ؾٗٝنينيا َنينيا ٜطنينيزت اٯٕ عٓنينيد املٓقنينيز ٜٔاملعاؽنينيز ٜبهنينيج

p. ،1979

 ٚ .)104ىًؿ أبٜ ٛن إىل ايك:ٍٛ
؛ ٚخ٬ؾنينيا يًزَنينيش ٚ ٜايتؾنينيٜٛز ٜؾ ني ٕ اؾزدنينيآَْٝ ٞنينيش منطنيني ٞاملغنينيابٗ١
عًنينيني ٢اعتبنينينيار أُْٗنينينيا أصنينينيًٛبإ يًؾنينينيٛر ٠ايغنينينيعز ،١ٜنُٖ٬نينينيا َتشكنينينيل ٚ
نُٖ٬ا ععز ٚ ،ٟمل ٜكنيٌ  -أيبَتٖنيني - ١إٕ أسنيدُٖا ؾكنيط ٖني ٛاينيُٓط
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ا٭ٚسنينيد  ٚاملضنينيٝطز ٚ ،صنينيٛاٜٛ ٫ ٙدنينيد مننينيط ينيني٘ قُٝنيني ١يف عًُٝنيني ١اـًنينيل
ايغعزٟ؛ .)p. 141 ،1979
 ٚيف صٝام أٚصعٜ ،غ رٜد  )Read 1951, pp. 17-45إىل ْٛع
َنينئ ايؿنينئ عٓنينيد عجنيني٘ عنينئ املنيني٪ثزات ا٫قتؾنينيا  ٚ ١ٜا٫دتُاعٝنيني ١عًنيني ٢ايؿنينئ
اؿنينيدٜح ٚ .ايتُٝٝنينيش بني ايؾنينيٛرٚ ٠ايزَنينيش – بايٓضنينيب ١ينيني٘ – ؛أَنينيز أصاصنينيٞ
يؿٗنيِ اؿزننيات اؿدٜجني ١يف ايؿنئ؛ ٚ .)p. 19 ،1952ر نيا ننيإ َنئ
ايقزٚر ٟاإلعار ٠إىل إٔ نيو ايتكض ٫ ِٝنهٔ سؾنيز ٙيف اؿزننيات
ايؿٓٝنيني ١اؿدٜجنيني ١ؾكنينيط – نُنينيا ؾعنينيٌ رٜنينيد  ٚ -إمننينيا ٜعُنينيِ عًنيني ٢مجٝنينيع
اإلْتاز ايؿين يف كتًـ عؾٛر ،ٙخؾٛؽنيا  ٚإٔ اؾزدنياْ ٞأننيد عًني٢
نيو يف متٝٝش ٙب فزب َٔ ايعًُٝات ايعكًَٓ ١ٝذ قز ٕٚعدٜد.٠
 ٚر نينيا ْنينيتر عنينئ ؽؾنينيٝؿ راصنينيَ ١ضنينيتكً ١يطبٝعنيني ١ايؾنينيٛر ٚ ٠أمناطٗنينيا،
َضتؿٝدَ ٠نئ ايٓتنيا٥ر اؾدٜنيد ٠اينييت تٛؽنيٌ إيٗٝنيا سكنيٌ ايعًني ّٛايذٖٓٝني،١
ؾٛا٥د مجَ ٖٛ ٚ .١طُض عضني ايتشكنيل بايٓضنيب ١هلنيذ ٙايدراصني ٚ .١يهنئ
ايٓتنينينيا٥ر اينينينييت تٛؽنينينيٌ إيٗٝنينينيا اؾزدنينينياْ ٞسنينيني ٍٛأمننينينياط ايؾنينينيٛر ٠صنينينيتهٕٛ
ْرباصنينيا يٓنينيا يًتُٝٝنينيش ب ني منطنيني ٞايؾنينيٛر ٠ا٭صاصنيني ٝاملعنينيزٚؾ باؿضنينيٞ
ٚايذٖين.
 -2ومغا انصىرة األصاصيان.
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اعتُنينينيا ا عًنينيني ٢طبٝعنينينيٚ ١دنينيني٘ ايغنينينيب٘  ٚطنينينيزيف ايتغنينينيب ٘ٝيف ايؾنينينيٛر ،٠ؾنيني ٕ
منطني َنينئ ايؾنينيٛر ٠نهنينئ متٝٝشُٖنينيا ُٖ ٚنينيا اينينيُٓط اؿضنيني ٚ ٞاينينيُٓط
املعٓ ٚ .ٟٛصٝتِ ٖٓا عح ٖذ ٙايقاٖز ٠بغ َٔ ٤ٞايتؿؾنيَ ،ٌٝنيع إعنيار٠
صزٜع ١ملد ٣سقٛر ٖذ ٜٔايُٓط يف ايٓكد ايػزب.ٞ
 ٚتٛد٘ املٛصٛعات َ ٚعادِ املؾطًشات ا٭ ب ١ٝايػزب ١ٝاٖتُاَا فني٬ٝ٦
يتُٝٝنينيش نٜٓنينيو اينينيُٓط َ ،نينيع غٝنينيام ناَنينيٌ يًنينيُٓط ايجنينياْ :ٞاينينيذٖينٚ .
املكابنينينيٌ ايًػنينيني ٟٛيًُؾنينينيطًض ايعزبنينيني ٞ؛سضنينينيٞ؛ ٖنينيني sensuousness ٞأٚ
 ٚ .sensibilityقد قُدّ يًهًُ ١ايجاْ ١ٝبعني

ايتؿؾنيٚ .ٌٝقنيد اصنيتخدّ

نينينيو املؾنينيطًض يف َنينيزسًت َتعنينياقبت  .ا٭ٚىل عٓنينيدَا ؛اصنينيتكز َؾنينيطًشا
أ بٝنينينيا يف ايكني نيزٕ ايجنينينيأَ عغنينينيز يإعنينينيار ٠إىل املغنينينياعز أ ٚا٭ساصنينينيٝط ٚ
ايعاطؿنيني ،١خاؽنيني ... ١ايكُٝنيني ١اوببنيني ١يف عؾنينيز صنينيرتٜين  ٚ Sterneدٛينينيد
لنيح  ٚ Goldsmithننياٚبز ٖٚ .Cowperنينيذ ٙايعٛاطنيـ قنيد تهنينيٕٛ

ناتٝني ٚ ١قنيد تهني ٕٛغ ٜني١؛

Preminger and Brogan, 1993,

)p. 1143
ٜ ٚزبط ٖذا ايتشدٜد بايعاطؿ ١املقُٓ ١يف ايؾٛر .٠أَنيا املزسًني ١ا٭خنيز٣
ؾٝهتضن املؾطًض ؾٗٝا ؼدٜدا هعً٘ أ خٌ ؾُٝا منئ بؾنيد َ ٚ .ٙنئ
ب اصتخداَات املؾطًض يف ايكزٕ ايعغز ٜٔؾ ٕ قاٚيني ١ايٝنيٛت Eliot
اييت متجٌ ٖٓا أُٖ ١ٝخاؽني .)p. 1144 ،1993 ١؛ؾبايٓضنيب ١يني٘ طايٝنيٛتص
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ؾ ٕ ايعٓؾز املا  ٟي٘ سقٛر ق ،ٟٛؾايؿهز ٠عٓنيد ْٝٚني٘ ٖ Donneنيٞ
ػزب ٚ :١ػضد سضاٖ ٚ ،ذا  ٫بد إٔ ٜعين أْ٘ ٜنيدرى ايؿهنيز ٠بٛاسنيد٠

َٔ سٛاص٘ اـُط؛ .)p. 1144 ،1993
 ٚنهٔ اـًٛـ إىل إٔ املؾطًض يف ايٓكد ايػزبني ٞمل ٜنيزتبط ارتباطنيا
ٚثٝكنينينيا بايطبٝعنينيني ١اؿضنينيني ١ٝيطنينينيزيف ايؾنينينيٛر ٠ايغنينينيعز ١ٜأ ٚبٛدنينيني٘ ايغنينينيب٘ٚ ،
يهٓنيني٘ رُبنيط عًنيني ٢اينينيدٚاّ باملغنينياعزٚ .ستنيني ٢ايٝنينيٛت ْؿضنيني٘ ننينيإ ٜضنينيتخدّ
املؾطًض بغهٌ ؾقؿاض .ؾعٓد:ٙ
؛ إٔ املؾطًض ٜ ٫غ إىل ْٛع قد ٜٓ ٫ ٚتر ْٛعا ٚاسدا َٔ ا٭صنيايٝن
ايغنينيعز .١ٜاؿضنيني – ١ٝببضنينياطٖ – ١نيني ٞتضنينيُ ١ٝملكنينيدر ٠اـًنينيل ايؿنينيين اينينييت
تٛدنينيد عٓنينيد ننينيٌ عنينياعز ٚ .اؿؾنيني ١ًٝأْنيني٘ قنيزٓم املؾنينيطًض يٝغنينيٌُ ايكنينيدر٠

عً ٢إبزاس َكا ١َٚنٖٓ ١ٝملخاطز ايتعُِٝ؛ )p. 1144 ،1993
 -1-2انصىرة انحضيت.

 ٚعً ٢ايعهط

ا صنيبل َنئ غُنيٛض ،تنيٛؾز أ بٝنيات ايب٬غني ١ايعزبٝني١

َٓذ ايكد ِٜاْغنيػا ٫أننيرب بشنيح ايؾنيٛر ٚ ٠ؼدٜنيد أمناطٗنيا ٚ .نُنيا
صنينينيٝػد ٚدًٝنينينيا ،ؾنيني ٕ يًؾنينينيٛر ٠منطنيني أصاصنينيني – ٝنُنينينيا صنينينيبل – ُٖنينينيا
اؿض ٚ ٞايذٖين ٚ .يف راصت٘ يٓقز ١ٜاؾزداْ ٞيًؾنيٛر ٠ايغنيعز ١ٜقنياّ
أبٜ ٛنين  )p. 82 ،1979بؾنيٝاغ ١ؼدٜنيد يًطنيابع اؿضني ٞاينيذٜ ٟتُجنيٌ
يف قٛي٘ إٕ:
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؛ اؿضنيني – ١ٝببضنينياط – ١نهنينئ ؼدٜنينيدٖا يف فنيني ٤ٛا٭يؿنيني ١ايٓاػنيني ١عنينئ
طزيف ايتغب ٚ .٘ٝنذيو بايٓقز إىل ايٝ ٛؿني ١املتشككني ١عنئ ايع٬قني ١بني
نٜٓو ايطزؾ ؛.
 ٚعٓنينيدْا ٚ ،عًنيني ٢اينينيزغِ َنينئ إٔ اؾزدنينياْ٪ٜ ٞننينيد اُ٥نينيا عًنيني ٢إبنينيزاس
املغنينينيابٗ ١اخنينينيٌ ايبٓٝنينيني ١ايكاُ٥نينيني ١عًنينيني ٢طبٝعنينيني ١طنينينيزيف ايتغنينينيب ٘ٝاملهنينينيْٛ
يًؾٛر ،٠ؾ ٕ ايطبٝع ١املؿز  ٠يهٌ طزف  ٚن ْ٘ٛسضنيٝا أ ٚغني سضنيٞ
ٜٓبػ ٞإٔ ت٪خذ يف اؿضبإ ٚ .نيو أَز عً ٢قدر نب َٔ ا٭ُٖٝنيٚ ،١
ر نينيا مل ٜٓتبنيني٘ إيٝنيني٘ اؾزدنينياْ ٚ .ٞعًٝنيني٘ ،ؾ ني ٕ اينينيُٓط اؿضنيني ٞاـنينيايؿ
يًؾٛر ٖٛ ٠نيو ايُٓط اينيذ ٟلنيد ؾٝني٘ ٚدني٘ ايغنيب٘ نا طبٝعني ١سضنيٚ ،١ٝ
نذيو ايطزؾإ َا ٜإ ،أَا ايُٓط اؿض ٞغ اـايؿ ؾٛدني٘ ايغنيب٘
ؾ ٘ٝغ سضَ ٞع بكا ٤طزيف ايتغبَ ٘ٝا  ٜأ ٚأسدُٖا.
 ٚيف ٖ نيذا اإلطنينيار ؾ ني ٕ اٖ٫تُنينياّ إ تٛدٗٝنيني٘ إىل أَنينيز ٜٔاثنينيٓ  :ايؾنينيؿات
اـارد ١ٝيطزيف ايؾٛر ٠نايً ٚ ٕٛايغهٌ  ٚاؿزنَ ٚ ١ا إىل نيو،
 ٚايجنينياْ ٞطبٝعنينيٚ ١دنيني٘ املغنينيابٗ ٚ .١نُنينيا صنينيٝقٗز ٫سكنينيا ،ؾ ني ٕ عنينيعز ابنينئ
املعتش ٚاسد َٔ أخؾن ايُٓانز يتًو ايتؾٓٝؿات.
 ٚيف َكابنينيٌ تًنينيو ايؾنينيٛر ٠اؿضنيني ١ٝلنينيد اينينيُٓط ايجنينياْ ٞيًؾنينيٛر ٠املضنينيُ٢
ايؾٛر ٠ايذٖٓ ٚ ،١ٝنجنيٌ ٚدني٘ املغنيابٗ ٚ ١طبٝعني ١ايطنيزؾ اؿنيد ايؿنيارم
بُٗٓٝا ٚ .قد ٚفٓض اؾزداْ )80 :1954 ٞنيو ايؿارم نايتاي:ٞ
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؛اعًنينيِ إٔ ايغنيني ٦ٝإنا عُ نيبٓ٘ أسنينيدُٖا بنينياٯخز ننينيإ نينينيو عًنيني ٢فنينيزب :
أسدُٖا إٔ ٜه َٔ ٕٛدٗ ١أَز ب ٫ ٔٓٝوتاز ؾ ٘ٝإىل تأ ٚ ،ٍٓٚاٯخنيز إٔ
ٜه ٕٛايغب٘ قؾٓ ٬بقزم َٔ ايتأٍٚ؛.
 -1-1-2أوماط انصىرة انحضيت.

 ٚقنينيد َنينيارظ اؾزدنينياْ ٞاصتكؾنينيا ٤أعُنينيل ٭مننينياط ايؾنينيٛر ٠ا٭ٚىل ٚ .بٓنيني٢
تُٓٝط٘ عً ٢عٛاٌَ عدَٗٓ ،٠ا طبٝعٚ ١د٘ ايغنيبٖ٘ ٚ ،نيٌ ٖنيَ ٛتنيأت َنئ
خنيني ٍ٬ايؾنينيؿَ ١باعنينيز ٠أَ ٚنينئ خنينيَ ٍ٬عٓنيني ٢عخنينيز ُٜؿٗنينيِ َٓٗنينياٖ ٚ ،نينيٌ ٖنينيٞ
ؽؿَ ١ؿز  ٠أ ٚؽؿَ ١زنب ٚ ،١ننيذيو َنئ خني ٍ٬ا٭عنيهاٍ املختًؿني١
يًؾنينيٛر ٠ايغنينيعز ١ٜنايتغنينيب ٚ ٘ٝا٫صنينيتعار ٚ .٠قنينيد سقنيني ٞاينينيُٓط ايجنينياْٞ
يًؾٛر ٠باٖتُاّ أقٌ َٓ٘ يضبن صٝأت ٞننز.ٙ
ْ ٚتٝذنيني ١ملعاؾنيني ١اؾزدنينياْ ٞاإلمجايٝنيني ١يًؾنينيٛر ٠ؾ ْنيني٘ ينينيٝط َنينئ ايضنينيٗٛي١
هنينيإ إٔ ْضنينيتخزز ؽنينيٛر ٠قٝكني ١٭مننينياط ايؾنينيٛر ٠اؿضنينيَ ١ٝنينئ خنينيٍ٬
تٓق اتٖ٘ٓ ٚ .ا ما ٍٚتكد ِٜؽٛر ٠أٚي ١ٝيتًو ا٭مناط َعتُنيد ٜٔطبٝعني١
طزيف ايتغبٚ ٚ ٘ٝد٘ ايغب٘:
ٚد٘ ايغب٘

ايطزف ايجاْ ٞايطزف ا٭ ٍٚايُٓط

ت

تت

سض ٞخايؿ

ن

تت

سض ٞغ خايؿ 1

ن

تن

سض ٞغ خايؿ 2
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ن

نت
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سض ٞغ خايؿ 3

ددٜٛ ٍٚفض أمناط ايؾٛر ٠اؿض .١ٝت = سض ،ٞن = نٖين.
 ٚاملجنينياٍ عًنيني ٢ايغنينيهٌ اؿضنيني ٞاـنينيايؿ ٖنيني ٛقنينيٛهلِ ؛خنينيد ٚننينيايٛر ؛.
ؾاؿُزٚ ٖٞ ٠د٘ ايغب٘ ب ايٛر  ٚاـدٚ ٚ . ٚدني٘ ايغنيب٘ ُٜتٛؽنيٌ إيٝني٘
عاص ١اإلبؾار .)105 :1954
 ٚاينينينيُٓط غني ني اـنينينيايؿ نهنينينئ إُٔنجٓنينينيٌ ينينيني٘ بكنينينيٛهلِ ؛أيؿا نينيني٘ ناملنينينيا٤
ؾؾاس١؛ ،سٝح ايطزؾإ َا ٜإ .ؾايهًُات تعترب َا  ١ٜ٭ٕ هلنيا ٚدني ٛا
َا ٜا نهٔ إٔ ُٜدرى َٔ خ ٍ٬ساص ١ايضُع .أَا ٚد٘ ايغب٘ ؾ ْ٘ غني
َباعز  ٚوتاز إىل رد َٔ ١ايتأ.ٌٜٚ
 ٚايجاينينيح ُعنيني ٖد َنينئ قبنينيٌ اؾزدنينياْ ٞ؛اينينيُٓط ا٭ م َنينئ سٝنينيح املغنينيابٗ،١
ٚاينينيذ ٫ ٟنهنينئ ؾُٗنيني٘ إَ ٫نينئ قبنينيٌ َنينيدقك ٞايٓقنينيزٜٛ ٫ ٚ ،دنينيد إ ٫يف
ا٭عُاٍ ا٭ ب١ٝ؛ .)105 :1954
 ٚاملجنينياٍ عًنينيٖ ٢نينيذا اينينيُٓط قنينيٛهلِ ؛ننينياْٛا ناؿًكنيني ١املؿزغنينيٜ ٫ ١عنينيزف
طزؾاٖا؛  ٚ .)105 :1954ايطزف ا٭ ٍٚ؛ِٖ؛ املؿٗٚ َٔ ١َٛا ٚاؾُاع١
 ٚاو ١ًٝإىل أ ٫ٚاملًٗن بٔ أب ٞؽؿزَ ٖٛٚ )٠ا  .ٟأَا بايٓضب ١يًطنيزف
ايجنينياْ ٞ؛اؿًكنيني١؛ ؾاملغنينيابٗ ٫ ١تهُنينئ ؾٗٝنينيا ْؿضنينيٗا بنينيٌ يف ؽنينيؿ ١نٖٓٝنيني ١أٚ
عكًَ ١ٝزتبط ١بٗنيا ٖ ٚني ٞا٥ز ٜٓني ١اؿًكني ٚ ١سكٝكني ١أْٗنيا ينيٝط هلنيا أ٫ ٚ ٍٚ
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عخنينيز َعزٚؾنينيإ أ ٚقنينيد إٚ ٚ .دنيني٘ ايغنينيب٘ ٖٓنينيا وتنينياز ردنيني ١عايٝنينيَ ١نينئ
ايتأ.ٌٜٚ
 ٚقدَُجٌ اؾزداْ )69 :1954 ٞيًغهٌ ا٭خ بكٛهلِ:
 ٚأْ َ أْشرُ َِٔ  ٫ع َ٧يف ايعد ٔ
ٖ ٚذا ايغهٌ ن ٚطبٝع ١كتًؿْٛ ١عا َا ٚ ،نهٔ طزت تضنيا ٍ٩دنيدٟ
سَ ٍٛد ٣اْتُا ٘٥إىل ايكا ١ُ٥اينييت ُٚفنيع ؾٗٝنيا .ايطنيزف ا٭ٖ ٍٚني ٛ؛أْني ؛
املٗذنينيٖ ٚ )ٛنينيَ ٛنينيا  ،ٟبُٓٝنينيا ايطنينيزف ايجنينياْ ٞ؛ ٫عنيني٤ٞ؛ ٖ ٚنيني ٛنٖنينيين أٚ
عكً ٚ ،ٞنذيو ٚد٘ ايغب٘ ٚ .صتعاجل اؿاي ١اإلعنيهاي ١ٝهلنيذا اينيُٓط
٫سكا بايتؿؾ.ٌٝ
 -2-2انصىرة انذهىيت.

ايؾنينيٛر ٠ايذٖٓٝنيني ١أ ٚايعكًٝنيني ١تتنينيٛؾز يف ننينيٌ ؽنينيٛر ٠لنينيد أسنينيد طزؾٗٝنينيا
نٖٓٝنينينيا  ٚننينينيذيو ٚدنينيني٘ ايغنينينيب٘ ؾٗٝنينينيا ٚ ،ايؾنينينيٛرٖٓ ٠نينينيا تؿٗنينينيِ َنينينئ خنينينيٍ٬
عًُٝات عكًَ ٫ ١ٝنئ خني ٍ٬إسنيد ٣اؿنيٛاظ اـُنيط ٚ .هلنيذا اينيُٓط َنئ
ايؾٛرَ ٠ضتٜٛإ :بضٝط َ ٚزننين ٚ .باإلعنيار ٠إىل اونيد ات املٛفنيش١
أعنينيني ٚ ٙ٬املُٝنينينيش ٠يطبٝعنينيني ١ايؾنينينيٛر ٠ايغنينينيعز ١ٜؾني ني ٕ تُٓٝطنينينيات اؾزدنينينياْٞ
يًؾنينيٛر ٠اؿضنيني ٚ ١ٝاملٛفنينيش ١يف اؾنينيد ٍٚصنينيتتِ إعنينيا  ٠ايٓقنينيز إيٗٝنينياٚ ،
صٓٝكٌ ايُٓطإ  )4 ٚ 3يًؾٛر ٠اؿض ١ٝغ اـايؾ ١يٝغه ٬اينيُٓط
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ايبضنينيٝط َنينئ ايؾنينيٛر ٠ايذٖٓٝنيني .١أَنينيا اينينيُٓط املزننينين ؾٗنيني ٛعنينيهٌ َنينئ
أعهاٍ ايتغب ٘ٝصُُ ٞبايتُج ٚ ،ٌٝصٓٝاقػ ٫سكا .
ٜ ٚكدّ أبٜ ٛن ٖ )p.107 ،1979ذا اينيُٓط َنئ ايؾنيٛر ٠يف ايؾنيٝاغ١
اٯت:١ٝ
؛ ٚاملغنينيابٗ – ١يف أبضنينيط َقاٖزٖنينيا – تٛدنينيد يف عنيني ٦ٝاثنينيٓ  ...أَنينيا يف
ٗٛرٖنينينيا ا٭نجنينينيز تعكٝنينينيدا ؾٗنينيني ٞفُٛعنينينيَ ١نينينئ ا٭عنينينيٝا ٤تهنينينيٚ ٕٛسنينينيد٠
ٚاسنينيد ٚ ،٠املغنينيابٗ ١اينينييت تٓتذٗنينيا ٖنينيذ ٙا٭عنينيٝاٖ ٤نيني ٞأَنينيز عخنينيز ْنينياتر عنينئ
تؿاعًٗا بعقٗا َع بع ٚ .املغابٖٗٓ ١ا ٖ ٞمتجٝنيٌ يًتؿاعنيٌ بني عني، ٦ٝ
 ٚايؾٛر ٠اؾدٜد ٠كتًؿ ١عٔ ايؾٛر ٠اييت ٜكدَٗا نٌ طزف َٓؿنيز ا.
ؾؾٛر ٠نٌ طنيزف تتبنيدٍ  ٚتتشني ٍٛيف عًُٝني ١تؿاعنيٌ ٕٚ ،إ راى قٝنيل
يذيو ايتؿاعٌ ٚ ،ر ا بطً أٜقا؛.
 ٚملشٜنينيد َنينئ ايتٛفنينيٝض ؾض نيُٝكدّ َجنينياٍ يًؾنينيٛر ٠ايذٖٓٝنينيَ ١نينئ خنيني ٍ٬اٯٜنيني١
ايكزاْ ١ٝايهزن ١اٯت:١ٝ
؛َجٌ ايذ ٜٔمحلًٛا ايتٛرا ٠ثِ مل وًُٖٛا نُجٌ اؿُار وٌُ أصؿارا؛
 ٚقد عًّل اؾزداْ )1 -90 :1954 ٞعًٖ ٢ذ ٙايؾٛر ٠ا :ًٜٞ
؛ايغب٘ َٓتشع َٔ أسٛاٍ اؿُار  ٖٛ ٚأْ٘ وٌُ ا٭صؿار اييت ٖني ٞأٚعٝني١
ايعًَ ٚ ّٛضت ٛع مثز ايعك ٍٛثِ ُٜ ٫شطٓ ا ؾٗٝنيا ٜ ٫ ٚغنيعز قنيُْٗٛا
ٜ ٫ ٚؿزم بٗٓٝا  ٚبني صنيا٥ز ا٭محنياٍ اينييت يٝضني َنئ ايعًنيِ يف عني٫ٚ ٤ٞ
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َنينئ ايد٫ينيني ١عًٝنيني٘ َنينئ صنينيب .ٌٝؾًنينيٝط ينيني٘

نينيا وُنينيٌ سنينيظ صنيني ٣ٛاْنيني٘ ٜجكُنينيٌ

عًٜ ٚ ،٘ٝهُدٗ دٓب ،٘ٝؾٗ ٛنُا تنيزَ ٣كتقني ٢أَنيٛرٕ فُٛعنيْ ٚ ٕ١تٝذنيُ١
٭عنينيٝا ٤اُيؿ ني  ٚقُنينيزٕ بعقنينيٗا إىل بع ني  ٕ٫ ... .ايغنينيب٘ ٜ ٫تعًنينيل باؿُنينيٌ
ستنيٜ ٢هنيَ ٕٛنئ اؿُنيار ثنيِ ٜ ٫تعًنينيل أٜقنيا عُنيٌ اؿُنيار ستنيٜ ٢هنينيٕٛ
اوُنيني ٍٛا٭صنينيؿار ثنينيِ ٜ ٫تعًنينيل بٗنينيذا نًنيني٘ ستنينيٜ ٢كنينيرتٕ بنيني٘ دٗنينيٌ اؿُنينيار
با٭صؿار اوُٛي ١عًٗ ٢ز ...ٙ؛.
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 -3-2إشكانيت انتمثيم.

 ٚتُٓنينينيٝط اؾزدنينينياْ ٞيًؾنينينيٛر ٠اؿضنينيني ١ٝوتنينينياز إىل قنينينيدر َنينينئ املزادعنينيني١
يقبط٘ بغهٌ أقزم إىل ايدق ٚ .١قد صبل ايك ٍٛإٔ ايُٓط ا٭خ ٜٔ
يًؾٛر ٠اؿضٜ ١ٝزتبطإ بغهٌ أق ٣ٛبايؾنيٛر ٠ايذٖٓٝني ٚ .١ؾُٝنيا ٜقٗنيز
دعني ٬سضنيٖ ٝني ٛإٔ طنيزيف ايتغنيب٘ٝ
ؾ ٕ ايضبن ايٛسٝد ايذ َٔ ٜٔأدً٘ ُ
َؿنينينيز إ ٚ ،يٝضنينينيا َنينينيزنب ناملجنينينياٍ ايكزعْنينيني ٞايضنينينيابل ٚ .نهٓٓنينينيا إٔ
ْكنينيرتت إٔ ايؾنينيٛر ٠ايغنينيعز ١ٜتتشنينيد بنينيايٓقز إىل ٚدنيني٘ ايغنينيب٘  ٚاملغنينيب٘ بنيني٘.
ؾٓٝتر نيو منط اثٓ َٔ ايؾنيٛر ،٠ا٭ ٍٚسضنيٜ ٞزتهنيش أصاصنيا عًني٢
َكارْنينينيات سضنينيني ٚ ١ٝإٕ ننينينيإ أسٝاْنينينيا ٜكنينينيارٕ َهْٛنينينيات عكًٝنينيني ١بنينينيأخز٣
سض ٚ ،)١ٝايجاْ ٞنٖين ٜزتهش عًَ ٢كارْات ب َؿاٖ ِٝأ ٚأؾهار.
 ٚيف فنيني ٤ٛنينينيو ؾني ٕ ايتُجٝنينيٌ  -اينينيذ ٟعنينيزف بأْنيني٘ ؛ تغنينيبٜ ٘ٝعتُنينيد عًنيني٢
فُٛع َٔ ١اؾٌَُ :تخَ ٚ ١ًٝزنبٖ ،١ني ٛتغنيب ٘ٝغني َنيا ٟ؛ :1954
ٚ .)IXعًٝنيني٘ ؾٗنيني ٛعنينيهٌ ب٬غنيني ٞوتنينياز إىل ردنيني ١عايٝنينيَ ١نينئ ايتأٜٚنينيٌ –
نهٔ تكدنني٘ ٖٓنيا بُٓقنيٛر ددٜنيدَ ٚ .نئ املنيدٖػ إٔ ْ٬سنيظ إٔ تكٓٝني١
ايتُج ٌٝؽتًـ عٔ تكٓ ١ٝايتغب ٘ٝايبضٝط  ٚا٫صنيتعار ٠اينييت تعتُنيد عًني٢
ايتؿاعنينينيٌ بُٓٝنينينيا تعتُنينينيد تكٓٝنينيني ١ايتُجٝنينينيٌ عًنينيني ٢اَ٫تنينينيشاز ٚ .صنينيُٝكدّ َجنينينيإ٫
يتٛفٝض ٖذا ايتٓق  .ؾؿ ٞاملجاٍ املذنٛر صًؿا املتؾٌ بك ٍٛايغاعز:
ٚأْ َ أ ِْ َشرُ َِٔ  ٫ع َ٤ٞيف ايعد ٔ
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نهٔ بٛفٛت ؼدٜنيد عٓؾنيز .ٜٔا٭ ٍٚايقنيُ ؛أْني ؛ ايعا٥نيد يًغنيخؿ
املٗذنيني ٚ ،ٛايجنينياْ ٞاملؿٗنيني ّٛايعنينيد  ٟ؛يًٓنينيشر؛ أ ٚ؛ايكًنيني١؛ .ؾٗٓنينياى تؿاعنينيٌ ب ني
طنينيزيف ايؾنينيٛرٛ ٠دبنيني٘ إ ْكنينيٌ َعنينيإ ؽنينيؿ ايطنينيزف ا٭ ٍٚإىل ايطنينيزف
ايجاْ ٚ .ٞعً ٘ٝؾؿٖ ٞذا املجاٍ لد طنيزؾ ٚع٬قنيٚ ١اسنيد .٠أَنيا يف َجنياٍ
ايتُج ٌٝاملذنٛر ؾٗٓاى أطزاف عد ٠أ ٚعٓاؽز عد ٚ ٠ع٬قنيات َتعنيد ٠
تعُنينيٌ يف اػاٖنينيات كتًؿنيني ٚ ،١نهنينئ تٛفنينيٝشٗا َنينئ خنيني ٍ٬اؾنينيدٍٚ
اٯت:ٞ
طبٝع ١ايع٬ق ١ايعٓاؽز ايطزف
تقا ايتٛرا ٠اي ٛٗٝايطزف ا٭ٍٚ
تقا ا٭صؿار اؿُار ايطزف ايجاْٞ
متاثٌ ايطزف ايجاْ ٞايطزف ا٭ ٍٚايتُجٌٝ
ددٜٛ ٍٚفض أطزاف ايتُجٚ ٌٝعٓاؽزٚ ٙع٬قات٘.
بٓنينينيا ّ ٤عًنينيني ٢اؾنينينيد ٍٚايضنينينيابل ،نهنينينئ ؼدٜنينينيد أربعنينيني ١عٓاؽنينينيز  ٚثنينيني٬خ
ع٬قات يف ٖذ ٙايؾٛرٜ .٠ته ٕٛطزف ايؾٛر ٠ا٭ َٔ ٍٚعٓؾزُٖ ٜٔا
اي ٚ ٛٗٝايتٛرا ٚ ٠ايع٬ق ١بُٗٓٝا قاُ٥ني ١عًني ٢ايتقنيا ٜ ٚ .تهني ٕٛايطنيزف
ايجنينياَْ ٞنينئ عٓؾنينيز ٜٔعخنينيزُٖ ٜٔنينيا اؿُنينيار  ٚا٭صنينيؿار  ٚايع٬قنيني ١بُٗٓٝنينيا
قا ١ُ٥عً ٢ايتقا أٜقا .باإلفنياؾ ١إىل نينيو ٖٓنياى ع٬قني ١ثايجني ١كتًؿني١
يف طبٝعتٗا ؾٗ ٞقا ١ُ٥عً ٢ايتُاثٌ ب طزيف ايؾٛر ٠ا٭صاصٖٓ ٚ . ٝا
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نهٓٓنينيا إٔ نًنينيؿ إىل إٔ ايؾنينيٛر ٠ايذٖٓٝنيني ١تعُنينيٌ يف عنينيهً اثنينيٓ :
تؿاعً ٞؾُٝا ىؿ ايتغب ٚ ٘ٝا٫صتعارَٚ ٠شد ٞبايٓضب ١يًتُج.ٌٝ
 -4-2غهبت انىمظ انحضي نهصىرة و أصبابه.

يك ٞايُٓط اؿض ٞيًؾٛر ٠اٖتُاَا نب ا َنئ قبنيٌ ايؿ٬صنيؿ ١ايعنيزم ٚ
ايٓكنينينينيا َ ٚؿضنينينينيز ٟايكنينينينيزعٕ ايكنينينينيدَا ٚ ،٤ننينينينيإ َٛفنينينينيٛع٘ أسنينينينيد أٖنينينينيِ
املٛفنينيٛعات اينينييت ناْني َجنينيار ننينيج َنينئ ايٓكنينياؼ يف ايكنينيزْ ايجاينينيح ٚ
ايزابع اهلذنيز ٚ .ٟؾُٝنيا ٜتؾنيٌ عكنيٌ ايدراصنيات ايكزعْٝني ،١ؾكنيد ٫سنيظ
ايزَنينياْ ٞإٔ أصنينيًٛم ايكنينيزعٕ ٜكنينيارٕ ا٭عنينيٝا ٚ ٤املؿنينياٖ ِٝبنينيأَٛر نهنينئ إٔ
تنينيدرى بنينياؿٛاظ اـُنينيط ٚ .قنينيد ٫سنينيظ ا٭َنينيز ْؿضنيني٘ ارصنيني ٕٛعخنينيزٕٚ
ننينيأبٖ ٞنيني ٍ٬ايعضنينيهز ،ٟاينينيذ ٟأعًنينيَ ٢نينئ عنينيإٔ ساصنيني ١قنينيد ٖ ٠نينيٞ
ساص ١اإلبؾارٖ ٚ .ذا ا٫ػا ٙيًدراصات ايكزعْٝني ١ننيإ يني٘ أثنيز ٙايبنيايؼ
عًنينيَ ٢عاؾنيني ١ايؾنينيٛر ٠ايغنينيعز ٚ ١ٜؼًًٝنينيٗا ٚ ،قنينيد يعبني ايؿًضنينيؿٚ ١را يف
عِ نيو ا٫ػا ٚ .ٙعً ٢صنيب ٌٝاملجنياٍ ؾني ٕ دنيابز عؾنيؿٛر )273 :1992
يف ايٓؿ اٯتٜٓ ٞاقػ أثز أرصط ٛطايٝط عً ٢ايؿ٬صؿ ١املضنيًُ ؾُٝنيا
ٜتؾٌ بايؿا٥د َٔ ٠اصتخداّ ا٭عٝا ٤اؿض ١ٝيإٜقات ،ؾٝك:ٍٛ
؛ٚارتبنينينياط اوضٛصنينينيات بايتٛفنينينيٝض َبشنينينيح اس ٖنينينيز أصاصنينينيا يف ا٭ٚصنينينياط
ايؿًضؿَٓ ١ٝذ أٚاخز ايكزٕ ايجاينيح ٖٚ ،نيَ ٛبشنيح ننيإ ٜضنيتٓد إىل ْنيٛع
َٔ املعنيارف اينييت أؾا ٖنيا ايعنيزم ْتٝذني ١اط٬عٗنيِ عًني ٢اينيرتاخ ايؿًضنيؿٞ
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ايْٛٝنينينياْ ٞبٛدنينيني٘ خنينينياـَٚ .نينينئ املعنينينيزٚف إٔ ايعنينينيزم اطًّعنينينيٛا عًنينيني ٢نتنينينيام
ايٓؿط ٭رصط ٛيف ايٓؾـ ايجاْ َٔ ٞايكزٕ ايجايح عً ٢أقٌ تكدٜز.؛
ٜ ٚربس َضه - )1 -240 :1951 ٜ٘ٛيف ْؿ بنيايؼ ا٭ُٖٝني – ١نٝنيـ
تعُنينيٌ ا٭عنينيٝا ٤اؿضنيني ١ٝيف ايتٛفنينيٝض ٚ ،ننينيذيو أثزٖنينيا عًنيني ٢املتًكنينيٚ ،ٞ
تزتٝن اؿٛاظ سضن أُٖٝتٗا ؾٝك:ٍٛ
؛ٚايضنينيبن يف نينينيو ططًنينين املجنينياٍ اوضنينيٛظص أْضنينيٓا بنينياؿٛاظ ٚ ،إيؿٓنينيا هلنينيا
َٓذ أ ٍٚنْٓٛا ٚ٭ْٗا َبا  ٨عًَٓٛا َٗٓٚ ،ا ْزتك .ٞؾ نا أخرب اإلْضنيإ
ا مل ٜدرن٘  ،أ ٚسدخ ا مل ٜغاٖدٚ ،نإ غزٜبا عٓد ،ٙطًن ي٘
َجا َٔ ٫اؿط ،ؾ نا أعط ٞنيو أْط ب٘ٚ .قنيد ٜعنيزض يف اوضٛصنيات
أٜقنيا ٖنينيذا ايعنينيارض ،أعنينيين إٔ إْضنينياْا ينيني ٛسنينيدخ عنينئ ايٓعاَنينيٚ ١ايشراؾنيني، ١
ٚايؿٚ ، ٌٝايتُضات ،يطًن إٔ ٜؾٖٛر ي٘ يٝكع بؾنيز ٙعًٝني٘ ٚوؾنيٌ ؼني
سضٓنيني٘ يعٓٝنينيٖ٘ٚ .هنينيذا ا٭َنينيز يف املَٖٛٛنينيات ؾنينيإ اإلْضنينيإ ينيني ٛنًنينيـ إٔ
ٜتنيني ِٖٛسٛٝاْنينيا مل ٜغنينياٖد َجًنيني٘ يضنينيأٍ عنينئ َجًنيني٘ٚ ،نًَّنينيـ َنينئ ىنينيرب ٙإٔ
ٜؾنينينيٛر ٙينينينيَ٘ ،جنينينيٌ عٓكنينينياَ ٤ػنينينيزم ،ؾنينينيإ ٖنينينيذا اؿٝنينينيٛإٚ ،إٕ مل ٜهنينينئ
َٛد ٛا ،ؾني ٬بني ٓد ملتُٖٛني٘ َنئ إٔ ٜتُٖٛني٘ بؾنيٛرَ ٠زنبنيَ ١نئ سٛٝاْنيات
قنينيد عنينياٖدٖا .ؾأَنينيا املعكنيني٫ٛت ؾًُنينيا ناْ ني ؽنينيٛرٖا أيطنينيـ َنينئ إٔ تكنينيع
ؼنينيني اؿنينينينيطٚ ،أبعنينينينيد َنينينينئ إٔ متجنينينينيٌ جنينينينياٍ اؿنينينينيط – إ ّ ٫عًنينينيني ٢دٗنينينيني١
ايتكزٜن -ؽارت أسز ٣إٔ ته ٕٛغزٜب ١غ َأيٛؾ.١
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ٚايٓؿط تضهٔ إىل َجٌ ٚإٕ مل ٜهٔ َج ... ٬؛.
 ٚأثنينيز ٖ ني ذا ا٫ػنينيا ٙنهنينئ إٔ ٜنينيز ٣أٜقنينيا يف أعُنينياٍ ْكنينيا طبكنيني ١عبنينيد
ايكاٖز اؾزداْ ٚ ٞساسّ ايكزطادين .ؾكنيد اعتنيرب ا٭ ٍٚايطنيابع اؿضنيٞ
يعٓاؽز ايؾٛر ٠أْٗا ؛ايُٓط ا٭ؽًٞ؛ يًُكارْ ،١أَا ايطابع ايذٖين ؾكنيد
اعترب ٙ؛َتؿزع؛ عٔ نيو ا٭ؽٌ .)62 -61 :1954
 ٚقنينيد أعطنيني ٢اؾزدنينياْ )317 :1961 ٞأُٖٝنيني ١خاؽنيني ١ؿاصنيني ١اإلبؾنينيار
عٓنينيدَا ننينيإ ٜنينيٛاسٕ ب ني أعُنينياٍ ايغنينيعزا ٚ ٤ايزصنينياَ  ،ؾُٗنينيا ٜكنينيدَإ
أؾهارا َٛ ٚا بطزٜك ١سَ ٚ ١ٖٜٛٝعبز .٠أَا ايكزطنيادين – )18 :1986
عًنينيني ٢اؾاْنينينين اٯخنينينيز -ؾكنينينيد أبنينينيد ٣تؿُٗنينينيا ننينينيب ا يًطبٝعنينيني ١اؿضنينيني١ٝ
يًؾٛرٚ ،٠بغهٌ أ م ،يًتأث ايٓؿض ٞيًؾٛر ٠عً ٢املتًك.ٞ
 -5-2انصىرة انشعزيت عىذ ابه انمعتز وأبي تماو.

نهٔ اجملا ي ١إٔ ابٔ املعتش ٚأبنيا متنياّ نهنئ إٔ ٜعنيدٓا

نيجً دٝنيدٜٔ

يتطٛر ايغعز ايعزب ٞيف ايعؾز ايعباص ،ٞؾُٝا ٜتؾنيٌ بتغنيهٌ ايؾنيٛر٠
ايغنينينيعزٚ .١ٜنُنينينيا نننينينيز صنينينيابكا ؾنيني ٕ ا٭ٜ ٍٚعنينيدٗ را٥نينينيد ا٫ػنينينيا ٙاؿضنينينيٞ
يًؾنينيٛر ٠بُٓٝنينيا ٜع نيدٗ ايجنينياْ ٞرا٥نينيدا ي٬ػنينيا ٙاينينيذٖين هلنينيا .إٕ ٖنينيذا املبشنينيح
كؾؿ يدراص ١أمناط ايؾٛر ٠اؿض ١ٝيف ععز ابٔ املعتنيش ،غني أْٓنيا،
قبٌ ايغزٚع يف نيو ،صنيٓٓاقػ ايؾنيٛر ٠ايذٖٓٝني ١عٓنيد أبني ٞمتنياّ يٝتقنيض
ايضٝام ايعاّ.
جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

140

اجمللد ( )4العدد السابع يوليو 3122م

أمناط الصورة احلسية يف شعر عبداهلل بن املعتز

د .حممد احملروقي

يكد ؽدّ أبني ٛمتنياّ َعاؽنيز ٜ٘باصنيتعارات٘ ايػزٜبني ،١اينييت دنيا٤ت ننيذيو
ؿزؽنينيني٘ عًنينينيَ ٢ؿارقنينيني ١تكايٝنينينيد ايغنينينيعز ١ٜايعزبٝنينينيٚ .١قنينينيد ا عنينينيْ ٢كنينينيا  ٙإٔ
املغابٗ ١ب طزيف ؽٛر ٙإَا فعٝؿا أَ ٚؿك ٛا أؽٚ .٬عً ٢صب ٌٝاملجاٍ
ؾكنينيد اْتكنينيد اٯَنينيد )208 :1954 ٟاصنينيتعارات أبنيني ٞمتنينياّٚ ،اؽنينيؿا إٜاٖنينيا
بني’ايكبض‘– ٖٞٚ ،عٓد-ٙ

 ٫ )213 :1954تعهط ا٭صًٛم ايعزبني،ٞ

ايذ ٟعزس٘ عً ٢ايٛد٘ اٯت:ٞ
؛ٚإمنا اصتعارت ايعزم املعٓ ٢ملا يٝط يني٘ إنا ننيإ ٜكاربني٘ أٜ ٚداْٝني٘ ،أٚ
ٜغبٗ٘ يف بع

أسٛاي٘ ،أ ٚنإ صببا َٔ أصباب٘  ...؛.

ٚخ٬ؾا ملا صبل َٔ ٚدْٗ ١قنيز ايٓكنيا ايه٬صنيٝه ، ٝؾ ْٓنيا صنيٓذا ٍ
ٖٓنينيا إٔ ؽنينيٛر أبنيني ٞمتنينياّ يٝض ني ’غزٜبنيني ‘١أ’ ٚفنينيعٝؿ ‘١بطبٝعتٗنينيا ،عًنيني٢
ايزغِ َنئ أْٗنيا ؽنيا َٚ ١كايؿني ١ملنيا عنياع عْنيذاى .نينيو إٔ أبنيا متنياّ أٚينيع
بايتعاَنينينينيٌ َنينينينيع املٛفنينينينيٛعات املبتدعنينينيني ١يف عنينينينيعز ،ٙناملؿنينينينياٖ ِٝايذٖٓٝنينينيني١
اينينينيدٖز) أ ٚا٭ؾهنينينيار ايعاَنينيني ١ؽنينينيؿات ا٭عنينينيخاـ)ٚ .عًٝنينيني٘ ؾني ني ٕ ٖنينينيذٙ
ا٫صنينيتعارات تعهنينيط ًَٝنيني٘ يًتعاَ نيٌ َنينيع املؿنينياٖٚ ِٝا٭ؾهنينيار ،أَنينيا صنينيبن
‘غزابتٗا‘ ؾٝهُٔ يف ايطبٝع ١ايعكً ١ٝيطزيف ايؾٛرٚ ٠يٛد٘ ايغب٘.
ٚتغخٝؿ أبني ٞمتنياّ يًنيدٖز يف عنيعز ٙننيج اينيٛرٖ ، ٚني ٛينيذيو ٜضنيتشل
اٖتُاَنينينيا خاؽنينينيا ٖٚنينيني ٛنجنينينيٌ ؼنينيني ٫ٛمنينيني ٛايؾنينينيٛر ٠ايذٖٓٝنينينيٚ .١اينينينيدٖز يف
قؾا٥دٜ ٙز َغخؾا غايبا ٚقد َٓض خؾا٥ؿ بغز ،١ٜنُنيا يف ايبٝني
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ايتنينياي ٞاينينيذ ٟىاطنينين اينينيدٖز ؾٝنيني٘ يتػنيني ٝطبٝعتنيني٘ ايعدٚاْٝنينيٚ ١صنينيًٛنٝات٘
املزؾٛفٚ .١إ إعطا ٚ ٙ٩د ناإلْضإ متاَاٜ ،ك ٍٛأب ٛمتاّ:
خ َزقٔنيوْ
ذ َ ٖذا ا٭ْاَّ َٔ ِٔ َ
ذ ِ
فَ
أ ِ

ٜا ٖزُ ق َِٔٔ ّٛأخَدَعِٝو ؾكدِ
اٯَد)208 :1954 ٟ

ٚيف َجاٍ عخز لد ايدٖز َؾزٚعا غطٛم ا٭ٜاّ:
ؾزَعُ
خُطٛمْ نإٖٔ ايدٖزَ َٖٓٗٔ ُٜني ِ

تَزٚتُ عًٓٝا نٌٓ َ ٚ ٕ ّٜٛتػِتَدٟ
اٯَد)209 :1954 ٟ

إفنينينينياؾ ١إىل نينينينينيو لنينينينيد إٔ ؽنينينينيؿات ايبغنينينينيز إ إسقنينينينيارٖا إىل املٝنينينينيدإ
ايغعزٚ .ٟيف ايغعز ايعزبني ٞلنيد إٔ ايهنيزّ ٜعنيد أسنيد ؾقنيا ٌ٥اإلْضنيإ
ايٓبٝنينينينيٌ ا٭صاصنينينينيٚ .١ٝقنينينينيد رننينينينيش أبنينينيني ٛمتنينينينياّ عًنينينيني ٢أُٖٝنينينينيٖ ١نينينينيذ ٙايؾنينينينيؿ١
بتغخٝؾنينيٗا ،نُنينيا يف ايب ٝني ايتنينياي ٞاينينيذ ٟلنينيد ايهنينيزّ ؾٝنيني٘ قنينيدُٖنينيشّ
بغعزٚ ٙصكط ؽزٜعا:
دذب ُ َْدا ُٙغد ٠ٚايضب ٔ دَذِبَ١

ؾنيخَنينيزٖ ؽَزٜعا بَ َِٔٝأٜد ٟايكؾا٥د ٔ

اٯَد)210 :1954 ٟ
ٜٛٚفنينيض اؾنينيد ٍٚايتنينياي ٞطبٝعنيني ١طنينيزيف ايؾنينيٛر ايغنينيعز ١ٜاملٓاقغنيني ١أعنيني،ٙ٬
ٚنذيو طبٝعٚ ١د٘ ايغب٘:
ٚد٘ ايغب٘

طزف 2

طزف 1

غزٚر ن)

اإلْضإ ت)

ايدٖز ن)
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فعـ ن)

اإلْضإ ت)

ايدٖز ن)

2

ٖشن ١ن)

اإلْضإ ت)

ايهزّ ن)

3

دنيد ٍٚ٭َجًني ١ايؾنيٛر ايذٖٓٝني ١يف عنيعز أبني ٞمتنياّ .ت) تعنيين سضنيني ٚ ٞن)
تعين نٖين.
ٜٚربس اؾد ٍٚأعني ٙ٬إٔٓ ٖٓنياى –عًني ٢ا٭قنيٌ -دنياْب نٖٓني ٝيف ننيٌ
ؽٛرُٖ ،٠ا ايطزف ا٭ٚ ٚ ٍٚد٘ ايغب٘ٚ .عً ٢صب ٌٝاملجنياٍ ؾني ٕ ايؾنيٛر٠
ا٭ٚىل تزننينيش عًنيني ٢ؽنينيؿ ١عكًٝنينيٖ ١نيني’ ٞايػنينيزٚر‘ ،إفنينياؾ ١إىل نينينيو ؾ ني ٕ
ايطنينيزف ايجنينياْ’ ٞاإلْضنينيإ‘ ينينيٝط طزؾنينيا سضنينيٝا خايؾنينيا ،إن إْنيني٘ ٜعهنينيط
ؽؿات دضدٚ ١ٜعكً.١ٝ
إٕ َٓاقغنينيني ١ايؾنينينيٛر ٠ايغنينينيعز ١ٜعٓنينينيد أبنينيني ٞمتنينينياّ ٜٓ ٫بػنينيني ٞإٔ ؽنينينيتِ قبنينينيٌ
اإلعنينينيار ٠إىل ايٓتنينينيا٥ر اينينينييت خًؾنيني إيٗٝنينينيا راصنينيني ١عبنينينيد ايكنينينيا ر ايزبنينينياعٞ
 ،)1980املٛص ١َٛبني؛ايؾٛر ٠ايؿٓ ١ٝيف ععز أب ٞمتاّ؛ .إٕ ْتٝذنيٚ ١اسنيد٠
َنينينئ ْتا٥ذنينيني٘ عًنينينيٚ ٢دنينيني٘ اـؾنينينيٛـ ؼتنينينياز إىل َزادعنينينيٖٓ ١نينينيا ،يف فنينيني٤ٛ
إ ارنٓنينيا ينينيدٚر أبنيني ٞمتنينياّ را٥نينيدا ي٬ػنينيا ٙاينينيذٖين يًؾنينيٛر ٠ايغنينيعز ١ٜيف
ايعؾز ايعباص.ٞ
قضنينيِ ايزبنينياع )156 :1980 ٞايؾنينيٛر ٠عٓنينيد أبنيني ٞمتنينياّ إىل منطني ُٖنينيا:
ايُٓط اؿضٚ ٞايُٓط ايعكًني .ٞثنيِ قنياّ بتكضني ِٝا٭خني إىل ث٬ثني ١أقضنياّ
ؽنينيػزٖ ،٣نيني :ٞايُٓنينيٛندٚ ٞايتذزٜنينيدٚ ٟايًؿقنينيٚ .ٞؾُٝنينيا ٜتؾنينيٌ بايكضنينيِ
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ايجنياْ ٞا٭ؽنينيػزٖٚ ،ني ٛايتذزٜنينيد ،ٟاينيذٜ ٟعنينيا ٍ ا٫ػنيا ٙاينينيذٖين يف ٖنينيذا
املبشح ،ؾ ٕ ايزباعٜ )160 :1980 ٞكزر ايتاي:ٞ
؛ٚعًنيني ٢أٜنيني ١سنينياٍ ؾنيإٕ ايؾنينيٛر اينينييت بًنينيؼ عنينيد ٖا ٦َ )108نينيٚ ١مثنينياْ ٞؽنينيٛر
قنينيدْ ٠ ٚضنينيبٝا يف عنينيعز ٙاينينيذ ٟسا ت ؾٝنيني٘ ايؾنينيٛر عنينئ صنينيت ١ع٫ف نُنينيا
رأٜٓا يف ايبام ايضابلٚ .هلذا ؾإٕ ايٓضب ١ايقني ١ًٝ٦اينييت تغنيهًٗا  ٫تني٪ثز
نج ا يف اػاٖ٘ ايعاّ يف ايؾٛر ، ٠نيو ا٫ػا ٙايذ ٟرأٜٓنيآٜ ٙنيشع ؾٝني٘
اُ٥ا إىل متج ٌٝاملٛفٛعات اؿض.١ٝ؛
ٚنُا ٜٛفض ايغاٖد املكتبط ؾ ٕ ايزباع ٞخًؿ إىل ٖنيذ ٙايٓتٝذنيَ ١نئ
خنينيَ ٍ٬كارْتنيني٘ ب ني ايعنينيد اإلمجنينياي ٞيًؾنينيٛر اؿضنينيٚ ١ٝايعنينيد اإلمجنينيايٞ
يًؾنينينيٛر ايعكًٝنينيني ١يف عنينينيعز أبنينيني ٞمتنينينياّ ْؿضنينيني٘ٚ .يضنينينيبب اثنينينيٓ  ،ؾنيني ٕ ٖنينينيذٙ
ايٓتٝذ َٔ ١ايؾعٛب ١ايكب ٍٛبٗا .أ ،٫ٚأخنيذا يف اؿضنيبإ ُٖٓٝني ١ايؾنيٛر
اؿض ١ٝعًني ٢فُنيٌ ايؾنيٛر يف ايغنيعز ايعزبني ٞايكنيد ،ِٜؾني ٕ تكزٜنيز تًنيو
ايػًب ٫ ١تهؿ ٞيًد٫ي ١اؾاسَ ١عًني ٢أصنيًٛم ايغنياعز أ ٚأعطنيا ٤سهنيِ
ْٗا ٞ٥سني ٍٛاصنيتخداَ٘ يًنيُٓط اٯخنيز َنئ ايؾنيٛر ٠ايغنيعز .١ٜثاْٝنياٖ ،نيذا
ايٓٛع ايجاْ َٔ ٞايؾٛر – ٚإٕ نإ قً ٬ٝعد ٜا  -نهٔ عدٓ ٙؽنيٛرا
اي ١عً ٢أصًٛم ايغاعز أنجز َٔ ايؾٛر ا٭ٚؾز يف ايعد .
إٕ اصنينيتعُاٍ أبنيني ٞمتنينياّ يًؾنينيٛر نات ايطبٝعنيني ١ايعكًٝنيني ،١ستنينيٚ ٢إٕ ناْ ني
أقٌ يف ايرت  ،نهنئ إٔ تزصنيٌ أفنيٛا ٤ناعنيؿ ١سني ٍٛؽنيٓع ١ايغنياعز.
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 ٖٛٚأَز نهٔ إثبات٘ َٔ خَ ٍ٬كارْنيْ ١ضنيب ١اصنيتخداّ ايؾنيٛر ايعكًٝني١
عٓدٚ ٙعٓد عاعز عخزٚ .إنا أخذْا ابٔ املعتش َجا ٫يف ٖذا ايضٝام ،ؾني ٕ
عد ايؾٛر ايعكً ١ٝيدٜ ٫ ٜ٘تذاٚس  40ؽٛر ،٠ؾُٝا تبًؼ ايؾٛر اؿضني١ٝ
 6000ؽنينينيٛرَ ،٠غنينينيهً ١اينينينيُٓط ا٭عًنينيني ٢يًؾنينينيٛر يف اْتادنينيني٘ ايغنينينيعز.ٟ
 ٚكارْنيني ١سذنينيِ ايؾنينيٛر ايعكًٝنيني ١ب ني ايغنينياعز ،ٜٔؾ ْٗنينيا ينينيد ٣أبنيني ٞمتنينياّ
تتذاٚس ؽٛر ابٔ املعتش بأنجز َٔ ث٬خ َنيزات .أَنيا ارتؿنياع عنيد ايؾنيٛر
اؿض ١ٝيدُٜٗا ؾ ْ٘ َ٪عز عً ٢غًب ١اينيُٓط اؿضني ٞيًؾنيٛر ٠يف ايغنيعز
ايعزبنيني ٞايكنينيد ِٜبعاَنيني ،١أَنينيا أبنيني ٛمتنينياّ ؾكنينيد اتؿنينيل إٔ ؽنينيٓعت٘ تكنيني ّٛعًنيني٢
صط ٠ٛسقٛر ايؾٛر ايعكً ١ٝيف ععز.ٙ
 -3انصىر انذهىيت في شعز ابه انمعتز.

إٕ منانز ايؾنيٛر ايذٖٓٝني ١يف عنيعز ابنئ املعتنيش قًًٝني ١يف ايعنيد

نيا ٜكنيارم

 40ؽنينيٛرٚ ،٠تقٗنينيز متٓٝنينيشا ؾٓٝنينيا أقنينيٌ َنينئ ايؾنينيٛر اؿضنينيَٚ .١ٝعقنينيِ تًنينيو
ايؾنينيٛر ايذٖٓٝنيني ١تػطنيني ٞمننينيانز بضنينيٝط ،١نُنينيا يف ا٭َجًنيني ١ايتايٝنيني ١يؾنينيٛر
ىاطنينينين ايغنينينياعز ؾٗٝنينينيا ا٭ؾعنينينياٍ ايبغنينينيزٚ ١ٜاملغنينينياعز ٚاْ٫ؿعنينينيا٫تٚ .يف
ؽٛر ،ٙتكارٕ املقنياٖز ا٫هابٝني ١بايطنيا٥ز ،أ ٚظنيشَٓ ٤ني٘ ا٭دٓشني ،)١أٚ
بأؾعاي٘ ايط إ) ،أَا املقاٖز ايضًب ١ٝؾتكارٕ با٭ثٛام اـزقنيٚ .١عًني٢
صب ٌٝاملجاٍ ؾ ٕ ايضعا  ٠تعد ط ا نُا يف ايب ٝاٯت:ٞ
ََٖٓتِو أَ َ امل َ َٓ٪خنئ٬ؾنيٌ١
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ابٔ املعتش  1977ز)603 :1
أَنينيا أدٓشنينيني ١ايطنينيا٥ز ؾكنينينيد اصنينيتخدَ باإلعنينينيار ٠إىل ’أدٓشنيني ١ايضنينيني،‘ّ٬
نُا يف ايب ٝايتاي:ٞ
ٚملّا أقزٓتِ يف َٜدَِٜو عٓاَْٗا

غزِتَ عً ٢ايدْٝا دٓاسا ََٔ ا٭َِٔ ٔ
َْ َ

ابٔ املعتش  1977ز)603 :1
ٚيف اؾاْنينين اٯخنينيز ؾني ٕ عنينيد ا ًَش ٛنينيا َنينئ ايؾنينيٛر ٜكنيارٕ ايغنينياعز ؾٗٝنينيا
بني ني ايجٝنينينيام ٚأخنينيني٬م ايٓنينينياظٚ .عًٝنينيني٘ ،ؾني ني ٕ أؾنينينيزا أصنينينيزت٘ يف خ٬ؾٗنينينيِ
نكطع ١ثٛم قدن ١٦ًَٝ ١بايجكٛم:
ؾشٓا يزقعِ
ثُِٓ ُٖ ِِ نايجٛمٔ أعٝا تارنا ي ِٛرأ ٣ؾَ ََ ٔ٘ٝ
ٚايؾنينيٛرْ ٠ؿضنينيٗا تتهنينيزر يٛؽنينيـ أساصنينيٝط ايغنينياعز اػنينيا ٙايٓنينياظ عاَنيني١
بعد َٛت أقارب٘ ٚاسدا بعد اٯخز ٚتؾاعد رد ١تغا:َ٘٩
خًٔكا َا ؾ ٔ٘ٝيََ َِٔ ٞزِقنيع ٔ
َ

ٚرأ ُ ٜايٓاظَ ثٛبا بع َدنُِِ
 -4انصىر انحضيت في شعز ابه انمعتز.
 -1-4حضىر انحىاس انمختهفت.

إٕ َعقنينيِ ايؾنينيٛر اؿضنيني ١ٝعٓنينيد ابنينئ املعتنينيش تنينيأتَ ٞنينئ َؾنينيا ر بؾنينيز،١ٜ
يدردني ٕ١نهنينئ َعٗنينيا إٔ ٜعنينيد عنينياعزا بؾنينيزٜاٚ .صنينيٛف تُشًنينيٌ ٖنينيذ ٙايؾنينيٛر
ايبؾنينينيز٫ ١ٜسكنينينيا ،أَنينينيا اٯٕ ؾضني نيتُٓاقػ ايؾنينينيٛر املضنينينيتكاَ ٠نينينئ املؾنينينيا ر
اؿض ١ٝا٭خزٚ .٣ايؾٛر ايكا ََ َٔ ١ؾا ر سضني ١ٝأخنيز ،٣غني ساصني١
اإلبؾار ٫ ،تز بهجاؾني ١يف عنيعز ابنئ املعتنيش ،باصنيتجٓا ٤ايؾنيٛر ايكا َني١
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َنينينئ ساصنينيني ١ايضنينينيُع ،إن متجنينينيٌ ٖنينينيذ ٙا٭خني ني  ٠أُٖٝنينيني ١خاؽنينيني ١عٓنينينيد ٖنينينيذا
ايغاعزَ ،قٗز ٠عغك٘ يًُٛصٝك ،٢ا٭َنيز اينيذ ٟنهنئ ؾُٗني٘ يف فني٤ٛ
َٖٛبنينيني ١ايغنينينياعز املٛصنينينيٝكٚ ٚ ١ٝفنينينيع ا٭ؿنينينيإ ا٭ؽنينينيؿٗاْ 1938 ٞز :10
ٚ .)86 -274يف ايػاينينين َنينئ تًنينيو ايؾنينيٛر ،ؾ ني ٕ تػزٜنينيد ايطٝنينيٛر ٚعنينيشف
اٯ٫ت املٛصٝكٚ ١ٝغٓا ٤اإلْضإ تتِ َكارْتٗنيا بعقنيٗا بنيبع ٚ .عًٝني٘ ؾني ٕ
ايطٛٝر ،بتػزٜدٖا ،ؽزز أؽنيٛاتا مجًٝني ١مجنياٍ ؽنيٛت َػنئ َٖٛنيٛم أٚ
مجاٍ قؾبَٛ ١صٝك:١ٝ
ؾؿٔزَٕ َِٔ قؾَبات ٔ
ٚنأُْٓا ِ َٜ

ؾتَخايُٖٗٔ نزٚف َِٔ ٕ١يُذٕ١
ابٔ املعتش  1977ز)59 :2

نأ ُْٓ٘ َُزدعْ يف َٔشَِارِ

ؽؿّنينينيارِ
َِٔٔ نٌُٓ ؽَدٓات ٔ ايعغَ ٞ
ابٔ املعتش  1977ز)439 :2
نُا قٛرْ أؽٛات بع

ايطٛٝر بنيُٓط خنياـ َنئ ايػٓنيا ،٤ؾنيايكُز،ٟٗ

 ٖٛٚأسد طٛٝر ايػٓا ٤املؿقً ١يد ٣ايغاعز ٟ ٪ٜ ،ايتطزٜن ٗار:٠
ٚقبٌَ َتطْزٜن ٔ غٔٓا ٔ٤ايكُُِزٟ

ٌِٖ يهُا قبٌَ ابتضاّ ٔ ايؿذِنيز ٔ
ابٔ املعتش  1977ز)145 :2

ٚيف املكابٌ ؾ ٕ ؽٛت غٓاَ ٤ػٜٓ ١ٝغب٘ تػزٜد ايكُز:ٟ
ُٚقُِز ٔ١ٜا٭ؽٛاتٔ سُ ُِزْ ثٝابُٗا

دزٓا ٚتَضِشابا
تُٗ ُ ثٝامَ ايٛعَ ٞ

ابٔ املعتش  1977ز)31 :1
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ٚايتكاط ابٔ املعتش يٮؽٛات املختًؿ ١نهٔ إٔ ٜز ٣يف نيو ايُٓط َنئ
ايؾٛر املتؾً ١بعٓاؽز طبٝعٚ ١ٝاملتؾًٛ ١اقنيـ ْؿضني .١ٝؾايزٜنيات ،عًني٢
صب ٌٝاملجاٍ ،هلا ؽٛت عاٍ نشم ٖد ٤ٚايً:ٌٝ
ََشٓقٗا َعشِفُ مشاٍٍ ُٜػِزٟ

ع ْؿ ُ ؾٗٝا رِٜنيكني ١ناـُز ٔ
َر َ

ابٔ املعتش  1977ز)141 :2
أَا ؽٛت صكٛط املطز عً ٢ا٭سذنيار ايؾنيػ  ٠ؾٝغنيب٘ ايػٓنيا ٤املؾنيشٛم
برتقٝؿ:
ؾأيك ٢عً ٢ايدٜٓز ٔ أثكايُ٘

 ٚدنيًنيني ١ؾنياينيكنيا٥نينيِِ اينيُنيؿنينينينينينينينيز ٔ

بنيٛبنيٌ ٕ ُٜني َزقلنينيؿُ عني٪بُنيٛبُنيُ٘

ؾنيـ ٔ ا٭دِنينينيزَ
ثنئكنياٍَ سَؾ ٢ايؾٓنيؿْني َ

ابٔ املعتش  1977ز)3 -562 :2
ٚيهنينئ ؽنينيٛر ٠لعٝنينيَ ١عٓٝنيني ١تعطنينيَ ٞجنينيا ٫دٝنينيدا ٭ُٖٝنيني ١ايؿٗنينيِ املغنينيرتى
ؾُٝنينيا ىنينيؿ اينينيداٍ ٚاملنينيدي ٍٛبني ايغنينياعز ٚاملتًكنيني ٞيف تٝ ٛنينيـ ايؾنينيٛر،٠
ٜك:ٍٛ
نأْٓٚ ٞرسً ٞؾٛمَ أسكنَ قارت ٕ

ُٜضٓٛمُ قبٓا صَ ُِ ٝزُٖٔٓ نَيٝلُ

ابٔ املعتش  1977ز)370 :2
إٕ ؽنينينيٗ ٌٝؾنينينيزظ ايغنينينياعز يف ٖنينينيذ ٙايؾنينينيٛر ٠قنينينيٛرٕ بػٓنينينيا ٤ايطني ني ،

نينينيا

ٜعهنينيط سبنيني٘ هلنينيذا ايؾنينيٛت َٚغنينياعز ٙاإلهابٝنيني ١ػاٖنيني٘ٚ .يهنينئ ٖنينيذٙ
ايؾٛرْ ٠ؿضٗا تؾدّ املتًك ٞاملعاؽز ايذ ٟهنيد إٔ نينيو ايؾنيٛت ْؿضني٘
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هعً٘ ٜضتشقز ؽٛتا َشعذا َٓٚهزا َٚزتبطا غاعز صًب ١ٝأنجنيز
َٔ اهاب.١ٝ
ٚنُنينيا ٚر يف ؽنينيدر ٖنينيذا اؿنينيدٜح ،ؾ ني ٕ ايؾنينيٛر ايكا َنينيَ ١نينئ َؾنينيا ر
سضنيني ١ٝأخنينيز ٣فنينيٚ ١ًٝ٦نات أُٖٝنيني ١قًًٝنينيٚ .١يف إسنينيد ٣ايؾنينيٛر ،ؾ ني ٕ عبنينيل
ايشٖنينيٛر أ ٚايؿٛاننيني٘ ٜنينيذنز ايغنينياعز بابتضنينياَ ١سبٝبنيني٘ ٚبا٭َنينيانٔ اينينييت
ٚ .٣ٜٛٗعً ٢صب ٌٝاملجاٍ ؾ ٕ ايٓارْر ٜذنز ايعاعل بابتضاّ سبٝب٘:
ؾٗاد ِ يُ٘ ا٭سشإَ َِٔ سٝحُ ٜ ٫درٟ

أ َت ِ نٌٖ َُغِتامٕ بزٜٓا سبٝبنئ٘ ٔ
ابٔ املعتش  1977ز)601 :2

ٜٚتعزف ابٔ املعتنيش عًني ٢ايٓضني ِٝايكنيا ّ َنئ َهنيإ طؿٛيتني٘ :؛غ ُٓني٢؛ ،إن
إْٗا

شٚد ١بايكزْؿٌ ٚايهاؾٛر:

ٜا طٝنَ رٜٓاى ٔ س َ َٜبِتَضُِٔ ايؿني

ذزُ ٚؾٗٝا يًزٚضِ أخِبارُ
نيني ِ

نأْٓنيُنيا ََنيضٓني ٔ اينيكنيزَِْنيؿنينينيٌَ أِٚ

نرٓ عًٗٝا ايهاؾٛرَ عنيطّنيارُ

ابٔ املعتش  1977ز)9 -118 :2
ٚساصنينيني ١ايتنينينيذٚم ٖنينيني ٞا٭خني ني  ٠اينينينييت صنينينيتُجٌ هلنينينيا ٖٓنينينيا يف ٖنينينيذا ايضنينينيٝام.
ٚايزصا ٌ٥املتبا ي ١ب ايغاعز ٚسبٝبت٘ عذب ١عذٚب ١ايغٗد:
أ ٫ ٫أر ٣نايدار ٔ إنِ َْشُِٔ دٔ ٠
بضز أسا ٜح ٕ عنئذامٕ ي ِٛأْٓٗا

ُتنيضنينياؾٔنيزُ ؾُٝا بٓٓٝا ا ُيهْتنُ ٚاي ُزصٌُِ
دٓ ٢ايغِٗٗنيدٔ ملِ ًٜؿٔظْ سَ ٚ٬تُ٘ ايٓشٌُِ

ابٔ املعتش  1977ز)601 :2
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 -1-1-4أوماط انصىر انبصزيت.

ٚنُا صنيبل تكزٜنيز ٙؾني ٕ ابنئ املعتنيش ٖني ٛرا٥نيد ا٫ػنيا ٙاؿضني ٞيف ايغنيعز
ايعزبنيني ٞيف ايعؾنينيز ايعباصنينيٚ .ٞوؿنينيٌ عنينيعز ٙبؾنينيٛر تزننينيش عًنيني ٢كتًنينيـ
ا٭عنيهاٍ ٚايؾنينيؿات اـاردٝنيني،١

نينيا ٜتؾنيٌ بني راى اؿاصنيني ١ايبؾنينيز.١ٜ

ٚصنينينيٛف تكضنينينيِ تًنينينيو ايؾنينينيٛر إىل فُٛعنينينيات كتًؿنينيني ١با٫صنينينيتؿا َ ٠نينينئ
َ٬سقنينينيات عبنينينيد ايكنينينياٖز اؾزدنينينياْ ٞايذنٝنينيني ١سنينيني ٍٛتؾنينينيٓٝـ ايؾنينينيٛر
ا يغنينيعزٚ .١ٜيهنينئ ٖٓنينياى ْكطنينيت أصاصنينيٝت ٜٓبػنيني ٞننزُٖنينيا يف ٖنينيذا
ايضنينيٝام ،تتؾنينيٌ ا٭ٚىل با٭صنينيًٛم اينينيذ ٟتؾنينياؽ ؾٝنيني٘ ايؾنينيٛر ٠ايغنينيعز،١ٜ
ٚايجاْ ١ٝبايتكُٖٓٚ ،١ٝا تتؾ ٕ٬ؿٗ’ َٞٛاهل’ٚ ‘١٦ٝايتؿؾ.‘ٌٝ
ٖٓٚاى يف ايعُْٛ ّٛعإ يًٗ ;١٦ٝاهل ١٦ٝايجابتٚ ،١اهل ١٦ٝاملتشزننيٜٚ .١غني
اؾزدنينينياْ )5 -164 :1954 ٞإىل إٔ اينينينيُٓط ايجنينينياْٜ ٞنينينيأت ٞيف ؽنينينيٛرت
اثٓت  :اهل ١٦ٝاملتشزنني ١املؾنيشٛب ١بؾنيؿات أخنيز ٣ننيايًٚ ٕٛايغنيهٌ،
ٚاهل ١٦ٝاملتشزن ٕٚ ١ؽؿات َؾاسبٜ .١ك ٍٛاؾزداْ:ٞ
؛اعًنينيِ إٔ

نينيا ٜنينيش ا بنيني٘ ايتغنينيب ٘ٝقنينيٚ ١صنينيشزا إٔ هنيني ٤ٞيف اهل٦ٝنينيات اينينييت

تكنينينيع عًٗٝنينينينيا اؿزننينينياتٚ .اهل٦ٝنينينيني ١املكؾنينيني ٠ ٛيف ايتغنينينينيب ٘ٝعًنينينيٚ ٢دٗنينيني
أسدُٖا) إٔ تكرتٕ بػ ٖا َٔ ا٭ٚؽاف نايغهٌ ٚايًٚ ٕٛمُٖٛنيا،
 ٚايجاْ )ٞإٔ ػز ٖ ١٦ٝاؿزن ١ستٜ ٫ ٢زا غ ٖا  ...؛
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ٚأننينينيد اؾزدنينينياْ ٞرأٜنينيني٘ ٖنينينيذا بعنينينيد  ٫وؾنينينيَ ٢نينينئ ا٭َجًنينيني ١صنينينيٓهتؿٞ
بنينيذنز ث٬ثنينيَٗٓ ١نينياٚ .قنينيد َجنينيٌ يًنينيُٓط ا٭ ٍٚببٝني لنينيد ايغنينيُط ؾٝنيني٘ قنينيد
عنينينيبٗ بنينينياملزع ٠يف ننينينيـ ا٭عنينينيٌ ،سٝنينينيح إٕ ايرتنٝنينينيش ٜكنينينيع عًنينيني ٢ؽنينينيؿ١
اإلععاع ٚايغهٌ ايدا٥ز ٟيًطزؾ :
ٚايغَُِطُ ناينيُنينيزع ٔ ٠يف نـ ا٭عٌَِ
)165 :1954
َٚجٓنينيٌ يًنينيُٓط ايجنينياْ ٞبضنينيؿ ١ٓٝمتٝنينيٌ يٮصنينيـ ٚا٭عًنينيَ ٢غنينيبٗا إٜاٖنينيا بكنينيز
ؽػ ٜكؿش يف املا ٤صزٚرا:
ٜٓش ٚاينينينيزٗباتُ خ ٬يُ٘ نزِعُ

ٜنيكٔنيؿُ ايضؿ ُ ظاْبَ ِ٘ٝنُا
)167 :1954

ٚأخني ا ،تغنينيب٘ ايؾنينيٛر ٠ايتايٝنيني ١اينينيدٚا٥ز املتضنينيع ١عًنيني ٢ؽنينيؿشَ ١نينيا ٤غنينيدٜز
عٛادن متط ،سٝح ؼقز يف ايطزؾ اتضاع ٖ ١٦ٝايدا٥ز:٠
نإٔٓ يف غُدِراْنئٗا

سٛادبا ًّ تَُُطْ

)166 :1954
ٜٚكدّ اؾزداًَْ )167 :1954 ٞش ٛات َُٗ ١أخز ،٣ؾكد ٫سنيظ إٔ
اهل ١٦ٝايجابتْ ١ؿضٗا نهٔ إٔ تأت ٞيف أٚفاع كتًؿ ،١ؾٗ٦ٝني ١ايزدنيٌ –
َنينيج – ٬قنينيد تهنيني ٕٛيف ايكٝنينياّ ٚقنينيد تهنيني ٕٛيف اؾًنينيٛظٚ .يف َٓاقغنينيت٘
يًٗ٦ٝنيني ١املتشزننيني ١ؾ نيزٖم ب ني ْنينيٛع َنينئ اؿزننيني ;١ا٭ٚىل بضنينيٝطٖٚ ١نينيٞ
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سزننينيني ١يف اػنينينياٚ ٙاسنينينيدٚ ،ايجاْٝنينينيَ ١زنبنينيني ١ؿنينينيزنت يف اػنينينياٖ
كتًؿ

ٜ ،)167 :1954ك )147 :1954 ٍٛعارسا منط ٞاؿزن:١

؛ٚأَنينيا ٖ٦ٝنيني ١اؿزننيني ١فنيزٖ َ ٠نينئ ننينيٌ ٚؽنينيـ ٜهنيني ٕٛيف اؾضنينيِ ؾٝكنينيع
ؾٗٝا ْٛع َٔ ايرتنٝن بنيإٔ ٜهني ٕٛيًذضنيِ سزننيات يف دٗنيات كتًؿني١
منيني ٛإٔٓ بعقنينيٗا ٜتشنينيزى إىل ن ني ٚاينينيبع
ٚبع ني

إىل مشنينياٍ ٚبع ني

إىل ؾنينيٛم

إىل قُ نيدٓاّ ٚمنيني ٛنينينيوٚ ،نًُنينيا ننينيإ ايتؿنينياٚت يف اؾٗنينيات اينينييت

تتشنينيزى أبعنينياض اؾضنينيِ إيٗٝنينيا أعنينيد ننينيإ ايرتنٝنينين يف ٖ٦ٝنيني ١املتشنينيزى
أنجز ،ؾشزن ١ايزسا ٚايد٫ٚم ٚسزنني ١ايضنيِٗ  ٫تزنٝنين ؾٗٝنيا ٭ٕ
اؾٗٚ ١اسد ... ٠؛
ٚاملًش ٛنيني ١ايجاْٝنيني ١ا٭صاصنيني ١ٝاينينييت نهنينئ ا٫صنينيتؿا َٗٓ ٠نينيا َنينئ تنينيٓق
اؾزدنينينياْ ٞتتؾنينينيٌ بتكٓٝنينيني’ ١ايتؿؾنينيني ٚ .‘ٌٝكارْنينيني ١ايتؿؾنينيني ٌٝباإلمجنينينياٍ
أصنينينيتطاع اؾزدنينينياْ )167 :1954 ٞإٔ ٪ٜننينينيد عًنينيني ٢أُٖٝنينيني ١ا٭ٚ .ٍٚقنينينيد
أٚفض إٔ ايٓؿط تؿِٗ ا٭عٝا ٤يف نًٝتٗا أ ٫ٚثنيِ تٓتكنيٌ إىل َعزؾتٗنيا يف
تؿاؽًٗٝا ٚ .أثٓا ٤ؼً ً٘ٝؾٛاْن ٖذ ٙايتكٓ ١ٝاملختًؿني ١أٚفنيض أْني٘ نًُنيا
سا ت ايتؿاؽنيني ٌٝاملغنينيرتن ١ب ني ايطنينيزؾ سا ت ايؾنينيٛر ٠مج نياٚ .٫نُنينيا
صٝتقنينيض خنيني ٍ٬ايؿؾنينيٌ اؿنينياي ،ٞؾ ني ٕ ابنينئ املعتنينيش

نينيارظ را٥نينيع يتكٓٝنيني١

ايتؿؾنينينينيني ٌٝيف عنينينينينيعزٚ ،ٙنينينينينينيو ا عنينينينينيا ٤تضنينينينينياْد – ٙأٜقنينينينينيآَ -اقغنينينينيني١
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اؾزدنينياْ ،ٞسٝنينيح إٕ َعقنينيِ ا٭َجًنيني ١اينينييت تغنينيزت ٖنينيذ ٙايقنينياٖزَ ٠نينيأخٛن٠
َٔ ععز ابٔ املعتش.
ٚيف راصت٘ يٓقز ١ٜاؾزداْ ٞيف ايؾٛر ٠ايغعز ،١ٜقاّ نُنياٍ أبٜ ٛنين
 )Abu-Deeb1979, p.110-7باختبنينيار أمننينياط ايتؿؾنيني ٌٝاملختًؿنيني١
اييت سد ٖا اؾزداْ ،ٞنُا قاّ باختبنيار تطبٝكاتني٘ يتٓق اتني٘ ايٓكدٜني١
ٚ .)pp. 114-5،1979اعتُنينيا ا عًنيني ٢عٓاؽنينيز كتًؿنيني ١ؾكنينيد َٓٝنينيش ب ني
ث٬ثنيني ١أمننينياط َنينئ ايتؿؾنيني .ٌٝا٭ ،ٍٚاينينيذ ٟعُ نيدٓ اينينيُٓط ا٭نجنينيز عنينيٛٝعا،
ٚمتهٔ َ٬سقت٘ يف ث٬ث ١أعهاٍ:
؛إٔ تبٓني ٢املغنينيابٗ ١عًني ٢دنينيشَ ٤نئ ؽنينيؿَ ،١نيع تنينيزى ا٭دنيشا ٤ا٭خنينيز ٣اينينييت
تزتبط باملغابٗ ١غايباٚ ... ،ربط عد َٔ ؽنيؿات املغنيبٓ٘ٚ ،ايٓقنيز إيٗٝنيا
َؿز ٚ ٠يف ع٬ق ١ننيٌ ٚاسنيد َٓٗنيا بنياٯخزَٚ ،كارْتٗنيا بؾنيؿات َتعنيد ٠
يف املغبٓ٘ ب٘ٚ ،ايرتنٝش عً ٢تؿؾ ٌٝقد يف املغبٓ٘ ب٘؛.
ٚاينينيُٓط ايجنينياْٜ ٞتبنينيد ٣يف صنينيٝام ؼًًٝنيني٘ يتباعنينيد أٚدنيني٘ ايغنينيب٘ ٚغزابتٗنينيا،
ٖٚنيَ ٛنينيا لنينيد ٙيف ؼًًٝنيني٘ يًتغنيب ٘ٝاملزننينين  .)pp. 114-5،1979أَنينيا
ايجاينينيح ،ؾكنينيد عُنيدٖ ،بتٛؾٝنينيل ،اينينيُٓط ا٭عُنينيل يًتؿؾنيني ،ٌٝسٝنينيح ’نهنينئ
يًغاعز إٔ ُٜٗٓو يف تؿاؽ ٌٝؽٛرت٘ ايغعز ١ٜيٝبًؼ ايػا ١ٜيف ايدقنيٚ ١يف
اإلعنينينيزام ايبؾنينينيزٚ .)p.116 ،1979 ‘ٟصنينينيٓكدّ َجنينينياي َنينينئ عنينينيعز ابنينينئ
املعتش يتٛفٝض ٖذ ٙايؿهز ٠ايٓقز.١ٜ
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ٚود اؾزداْ ٞاينيُٓط ا٭َ ٍٚنئ ايتؿؾني ٌٝعًني ٢أْني٘ ٜكنيع سٝنيح ٜنيزبط
ايغاعز عد ا َٔ ؽنيؿات املغنيبٓ٘ ،بنيايٓقز إيٗٝنيا يف اْؿزا ٖنيا ٚيف ع٬قني١
ننينينيٌ ٚاسنينينيد َٓٗنينينيا بنينينياٯخز يعنينينيد َنينينئ ايؾنينينيؿات املغنينينيابٗ ١يف املغني نيبٓ٘ بنينيني٘
 ،)p. 112،1979ثنينيِ أسنينياٍ إىل ؽنينيٛر ٠سٝنينيح ٜغنينيب٘ ابنينئ املعتنينيش ٗنينيٛر
ايجزٜنينينيا بعٓكنينينيَ ٛنينينئ ايعٓنينينين ٚ .)p. 150،1979قنينينيد عنينينيزت أبنينينيٜ ٛنينينين
 )p. 113،1979تًو ايؾٛر ٠عً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
؛ْقنينيز ايغنينياعز إىل ايٓذنينيٚ ّٛسنينيدٖا; ٖ٦ٝتٗنينيا ٚيْٗٛنينياٚ ،أٜقنينيا إىل ايع٬قنيني١
بٗٓٝا ،أ ٟؾُٝا ٜتؾٌ باؿٝش املهاْ ٞيهٌ ٚاسد .ثِ إْ٘ ْقز إىل ٖنيذٙ
ايعٓاؽنينيز َغنينيهً ١ننينيٚ ٬اسنينيدا بؾنينيؿات قنينيد  .٠ثنينيِ أنتغنينيـ ايغنينياعز
املغابٗ ١ب ايجزٜا يف إعزاقٗا ٚقارْٗا بعٓك َٔ ٛايعٓن ا٭ب ٝ؛.
ٚايُٓط ايجايح إ تٛفٝش٘ َٔ خ ٍ٬ب ٝععز ٟعخز ٫بنئ املعتنيش ٜغنيب٘
ؾٝنيني٘ بنينيزٚس ايٓٗنينيار خنينيًُ ٍ٬نيني ١ايًٝنينيٌ بنينيربٚس قنينيٛا ّ غنينيزام خنيني ٍ٬دٓاسٝنيني٘
ايؿامح ٞايضٛا سُٓٝا ٜٓغزُٖا يًط إ:
نأْٓا ٚف ُ٤ٛايؾبض ٔ ٜضتعذٌُ ايدٗدْ ٢ط ُ غُزابا ّ نا قٛا َّ دُٕٔٛ
اؾزداْ)162 :1954 ٞ
ٚقد قاّ اؾزداْ )162 :1954 ٞبتٛفٝض ايتؿؾٚ ٌٝمجاٍ نينيو ايبٝني
عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
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؛عبٓ٘ طابٔ املعتنيشص ايًٝنيٌ سني ٜقٗنيز ؾٝني٘ ايؾنيبض بأعنيخاـ ايػزبنيإ  ،ثنيِ
عزط إٔ ته ٕٛقٛا ّ رٜغٗا بٝقا ّ ٭ٕ تًنيو ايؿنيزم َنئ ايقًُني ١تكنيع يف
سٛاعنينيٗٝا َنينئ سٝنينيح تًنينيَ ٞعقنينيِ ايؾنينيبض ٚعُنيني ٙ ٛملنينيع ْنينيٛر ٜتخٓٝنينيٌ َٓٗنينيا يف
ايع نغنيهٌ قنيٛا ّ إنا ناْني بٝقنياٚ ، ٤متنياّ ايتنيدقٝل ٚايضنيشز يف
ٖذا ايتغب ٘ٝيف ع ٤ٞعخز  ٖٛٚإٔ دعٌ ف ٤ٛايؾبض يكنيٗ ٠ٛنيٛر ٚ ٙؾعني٘
يق ّ٬ايً ٌٝنأْٓ٘ وؿش ايددٜٚ ٢ضتعذًٗا ٜ ٫ٚزفنيَٗٓ ٢نيا بنيإٔ تتُٗنيٌ
يف سزنتٗا.؛
ٚعً ٢ايعُ ّٛؾ ٕ عنيعز ابنئ املعتنيش ٜنيٛؾز َنيا  ٠فنيخُ ١يؾنيٛر نهنئ إٔ
تعاجل َٔ سا ١ٜٚتكٓ ١ٝايتؿؾ ،ٌٝخاؽ ١ايؾٛر املتؾنيً ١بنيايًٚ ٕٛاـنيط .
ٚيذيو ؾ ْٓنيا صنيٓك ّٛبتطبٝنيل ٖنيذا ايتنيٓق اؾزدنياْ ٞاملغنيار إيٝني٘ ،عًني٢
عنينيعز ابنينئ املعتنينيشٚ .صٓكضنينيِ ؽنينيٛر ٙايبؾنينيز ١ٜإىل قضنينيُ ننينيب ُٖ :ٜٔنينيا
ايؾنينينيٛر ايجابتنينينيٚ ١املتشزننينيني .١غنيني أْٓنينينيا صنينينيٓطٛر تكضنينينيُٝات اؾزدنينينياْ،ٞ
يػزض ٖذ ٙايدراصنيَ ،١قنيٝؿ قضنيُا ثايجنيا ىنيتؿ بؾنيٛر ايًني ،ٕٛاينييت
بعقٗا ثاب ٚبعقٗا َتشزى.
ٚقبٌ إٔ ْضتطز  ،ؾضٓعزض بع

املًش ٛات اـاؽني ١بٛينيع ابنئ املعتنيش

يتًك ٞايعامل عً ٢م ٛسضٜٚ .ٞبد ٚأْ٘ اَتًو َؾدراْٗ ٫ ،ا ١ٜيَ٘ ،نئ
ايؾٛر اؿضني١ٝ

نيا ٜتؾنيٌ بأعقنيا ٤اإلْضنيإ إىل ا٭ ٚات ايَٝٛٝنيٕٚ ،١

إٔ ْٓض ٢ايٓباتات ٚا٭سٖار.
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أَنينيا أعقنينيا ٤دضنينيِ اإلْضنينيإ ؾكنينيد ناْ ني َؾنينيدرا ينينيبع
ٚاملتشزننينينيٚ .١يٓنينينيذنز ٖٓنينينيا بعني ني

ؽنينيٛر ٙايجابتنيني١

ا٭َجًنينينيَ ١نينينئ قاُ٥نينيني ١طًٜٛنينيني ٫ .١عنينيني٤ٞ

نهٔ إٔ ٜٛفض قني ١عنيهٌ ايبنيدر املضنيتدٜز أنجنيز َنئ عنيهٌ قَ٬ني١
ايقؿز يف ايب ٝاٯت:ٞ
أعًَُِتُٗا ٚايبدرُ َُ٪تٓـْ

ست ٢اْهؿا نكُ ٔ١ََ٬ايقنيؿْنيز ٔ

ابٔ املعتش  1977ز)592 :2
أ ٚتغب ٘ٗٝيًٗٚ ٍ٬ايجزٜا بٓؾـ صٛار ٚنـ تغ إىل نيو ايضٛار:
ٚنإٔٓ اهلْ ٍَ٬ؾـُ صٛار ٕ

ٚايجٗزٜٓا نـٌّ ُتنيغ ُ إئ٘ٝ

ابٔ املعتش  1977ز)655 :2
غ ني إٔ ايؾنينيٛر ٠اٯتٝنيني ١يؿنينيو نًنينين ؽنينيٝد ٚاينينيذ ٟقنينيٛرٕ بكطعنينييت خغنينين
َضُٖز ،٠تعد ٚاسد َٔ ٠ايؾٛر املًؿت ١يْ٬تبا ٙيف ٖذا ايضٝام:
َضاَ ُ أقٝإ ٕ هلٔٓ ُغنيزٚمُ

ننَ ؾُٗٝا
 َٚيشِٝإِ نايًٛس ٔ ُر ل
ابٔ املعتش  1977ز)54 :1

يكنينيد عنينيب٘ ايغنينياعز عًنيني ٢اينينيدٚاّ بايزصنينياّ ،سٝنينيح إٔ عًُنينيُٗا ٜعتُنينيد عًنيني٢
َ٬سق ١ا٭عٝا ٤ثِ ْكًنيٗا إىل ايكؾنيٝد ٠أ ٚايًٛسنيَ ،١نيع بعني

ايتػني ٝات

املكؾ ٠ ٛعً ٢ايغهٌ ا٭ؽً .ٞأَنيا ابنئ املعتنيش ،ؾٗني ٛأقنيزم إىل املؾنيٛر
ايؿٛتٛغزايف ايذٜٓ ٫ ٟكٌ َا ٜز ٣بأَاْ ١ؾكط ،بٌ ٜتؿٓٔ يف تػني ٝساٜٚني١
ْقز ٙإيٗٝا ٚقزب٘ ٚبعد ٙعٓٗا ،إْٗا نٖٓ ١ٝاملؾٓٛر ٚتكٓ ١ٝايهنياَ ا اينييت
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تنينينيتشهَِّ يف عدصنينينيني ١ايتهنينينينيب ٚؼدٜنينينينيد املغنينينيٗد بدقنينينيني ١ستنينينينيٜ ٢تقنينينينئُ
َهْٛات ايًكط ١بدقنيٚ .١عًني ٢صنيب ٌٝاملجنياٍ ،ؾٮخنيذ ؽنيٛر ٠ؾٛتٛغزاؾٝني١
٭عنينيخاـ ػُعنينيٛا يف َهنينيإ فنينيٝل ؾ ْنيني٘ عًنيني ٢املؾنينيٛر إٔ ٜبتعنينيد قًنيني٬ٝ
ستنينينيٜ ٢دخًنينينيِٗ مجٝعنينينياٚ ،بايٓتٝذنينيني ١ؾني ني ِْٗ صنينينيٝقٗز ٕٚبأسذنينينياّ ؽنينينيػ ٠
نشبنينيات ايزَنينيإ املًتؾنينيك ١بكغنينيزتٗاٖٚ ،نينيذا املغنينيٗد ٖنيني ٛاينينيذ ٟقبق ني
عً ٘ٝع ايغاعز ايؿٜٓ ،١ٝك ٍٛابٔ املعتش:
ٜا رمٖ بٝنيني ٕ ُسرِ ُتُ٘ ؾهنينينينينينينيأُْٓا

صذُِٔ
قدِ فُٓين َِٔ فٔٝكٔ٘ ٔ ٔ

مل ُٜشِضُٔٔ ايزَٗإُ َٜذَُِعُ سَ ٓبُ٘

غزِ ٔٙا ٫ننيُنيا َْنيشِنينئُ
يف ق ِ

ابٔ املعتش  1977ز)646 :2
ٚتكٓٝنيني ١أخنينيز ٣يًتؾنينيٜٛز ٖنيني ٞإٔ تقنينيع يف قًنينين ايؾنينيٛر ٠عنيني٦ٝاٜ ،هنينيٕٛ
رٝ٥ضاٚ ،سٛي٘ أعٝا ٤أخز ،٣غ رٝ٥ض ،١ؼنيٝط بنيَ٘ .نئ ٖٓنيا ؾني ٕ غنيز٠
ؾزص٘ اينييت تقٗنيز عًنيْ ٢اؽنيٝتٗا ُتغنيبٓ٘ بايطًعني ١تبنيد ٚبني اـنيٛـ ،أ،ٚ
نُا يف ؽٛر ٠أخز ،٣نعٓك ٛعٓن ْٖٛر ب غؾٓ :
نينينيلُ عٓٗا نطًع ٕ ١بَ َِٔٝخُنيٛـ ٔ

ٚينيٗنيا غُنيزَْٚ ٌ٠اؽ ٌ١ٝتَِٓغَنينيني
ابٔ املعتش  1977ز)453 :2
إنا َا بدا أبؾزتَ غُزٚ ٠دٗنئ٘ ٔ

نعٓك ٔ ٛنزّ ٕ ب َ غُؾِٓ ٔ ْٓٛرا

ابٔ املعتش  1977ز.)110 :1
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 -2-4انصىر انثابتت.

ٚايرتنٝنينينيش يف ٖنينينيذ ٙايؾنينينيٛر بغنينينيهٌ أننينينيرب عًنينيني ٢اهل٦ٝنينيني ١اينينينييت تنينينيز يف
عهً اثٓ  :ا٥زَٚ ٟضتكٚ .ِٝفُٔ ٖذ ٙاجملُٛع ١تنيز ايؾنيٛر اينييت
تضنينيتكَ ٢ؾنينينيا رٖا َنينئ اـنينينيط ايعزبنينيْٚ .ٞقنينينيزا ٭ُٖٝنينيٖ ١نينينيذ ٙاجملُٛعنينيني١
ٚنرب سذُٗا ؾضٓؿز هلا َعاؾَ ١ضتكً.١
ايٓباتات ،خاؽ ١ا٭سٖارٚ ،اؿٛٝاْات ،خاؽ ١ايعكارم ٚايطٝنيٛر أَنيدت
ايغاعز بأعنيهاٍ ا٥زٜنيَ ١هتًُنيٚ ١غني َهتًُني .١أَنيا عنيهٌ اينيدا٥ز٠
املضتدٜز ٠ؾٝبد ٚيف ايؾٛر ٠ايتاي ١ٝاييت تغب٘ رٚ٩ظ ايؿزصنيإ يف عنيدتٗا
اؿزب ١ٝبايزٚ٩ظ ايؾًعا:٤
ٚاـ ٌُِٝعُعِحْ ٚأبطاٍْ نأِْْْٓٗ

ؽًْعْ إنا غغُٔٛا يف ايبنيٚ ٔ ٝاي ٓشرَ ٔ
ُ

ابٔ املعتش  1977ز)153 :3
ٚعًنيني ٢املٓنينيٛاٍ ْؿضنيني٘ هنينيز ٟتغنينيب ٘ٝمثنينيار عنينيذز ٠ايكزْؿنينيٌ :اـنيزّٓ ،بٗاَنيني١
ايطاٚ٩ظ:
ٚخُنينيزّٓ ٕ نٗاَ ٔ١ايطاٚ٩ظ ٔ
ابٔ املعتش  1977ز)540 :2
ٚٚدنيني٘ ايغنينيب٘ يف ايؾنينيٛر ايجابتنيني ١اُ٥نينيا ٜنينيأتٚ ٞافنينيشا ،نُنينيا يف ا٭َجًنيني١
ايضنينيابكٚ .١يف َجنينياٍ عخنينيز لنينيد ايٓذنيني ّٛيف اصنينيتدار ٠ننينيٌ ٚاسنينيد َٓٗنينيا ٚ
ػاٚرٖا تغب٘ ْٛر ا٭قاس:ٞ
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نإَٔ لََٗٛا َْ ِٛرُ ا٭قاسٞ

 َٚقدِ ٫س ِ يضارٜٗا ايجٗزٜٓا
ابٔ املعتش  1977ز)72 :1

ٚؽنينيٛر ٠أخنينيز ٣يًجزٜنينيا أنجنينيز ؼدٜنينيدا َنينئ دٗنيني ١سَنينئ ٗٛرٖنينيا ،إن إْٗنينيا
تكنينينيارٕ ٗنينينيٛر ٖنينينيذ ٙايٓذنينيني ّٛيف عخنينينيز ايًٝنينينيٌ بنينينيايٓٛر املتؿنينينيتض أ ٚبايًذنينينياّ
املؿق :
نإٔٓ ايجٗزٜٓا يف أٚاخز ٔ يًٗٔٝا تَؿتُضُ ْنيَِٛر ٕ أ ٚئنيذاّْ َُؿنيقٓ ُ
ابٔ املعتش  1977ز)168 :2
ٚسٝنينيا ٠ايط ني َؾنينيدر عخنينيز يؾنينيٛر اهل٦ٝنيني ١ايدا٥زٜنيني .١ؾ ني ىل داْنينين ايؾنينيٛر
ايتكًٝد ١ٜاييت تغب٘ ا٭ٚتا باؿُاّ ،نُا يف ايبٝت اٯت: ٝ
ٍّ با ٓننينيار ٕ َُنيٛيعٔ
ينيُنيًنيِ
ملِ ٜدعِ ؾٗٝا ايبًٔ ٢باقّ ١ٝ
ٚأثاف ٕ ناؿُاّ ٔ اي ُٛقّع ٔ

غ َ ُْٚ ٍٟ٪رَا ٕ ارظ ٕ
ابٔ املعتش  1977ز)3 -62 :2

لد عد ا َٔ ايؾٛر ٜنيربس ٚينيع ابنئ املعتنيش بايغنيهٌ اـنيارد ٞيٮعنيٝا.٤
عًٝنينيني٘ ،ؾني ني ٕ عثنينينيار أقنينينيداّ سؾنينينياْ٘ عًنينيني ٢ا٭رض ناثنينينيار فنينينيجِ ايكطنينينيا:
أؾشٛؽ٘ ،أ ٚأَانٔ بٝ

ايٓعاّ:
نأؾشٛـ ٔ ايكطا أ ِٚنا٭ اسٞ

خًلـُ يفُٚد ٔٙٛا٭رض ٔ رلا
ُت َ
ابٔ املعتش  1977ز)72 :1

أَا ل ّٛايجزٜا ْؿضٗا ؾٗ ٞنايب: ٝ
جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

159

اجمللد ( )4العدد السابع يوليو 3122م

أمناط الصورة احلسية يف شعر عبداهلل بن املعتز

د .حممد احملروقي

بٝقاتُ ا سًَُٜ ٓٞشَِٔ بٔنيؿدِؾنيد ٔ

ٚتز ٣ايجٗزٜٓا يف ايضُا ٔ٤نأْنيٓٗا
ابٔ املعتش  1977ز)87 :1

ٚؽٛر ا٫صتدار ٠ايٓاقؾ ١نهٔ تًُضٗا يف ايؾٛر اييت تؾنيـ ايكنيارم
ٚننيني٬م ايؾنينيٝد .ؾؿنينيَٛ ٞفنينيع لنينيد ايغنينيهٌ املنينيٓشين يًكنينيٛارم ٜغنينيب٘
بأنٜاٍ عكارم ؽٛبٓ٘ يٮعً:٢
وه ٞسٚارٜكُٗا يف

نٖابنئٗا ٚاؾ٘ٓٝ

عكاربا عنينينينينينينينيا٬٥ت ٕ

أنْابُٗا ََخِغ٘ٓٝ

ابٔ املعتش  1977ز)1 -260 :2
ٚنذيو ؽُٛرِتِ ن٬مُ ايؾٝد تبد َٔ ٚبعٝد ٚنأْٗا أنْام عكارم:
ؾأبنيؾنيزَ يني ُٓنيا نا َ ٜأَُٔ قًنيبُنينيُ٘

صًٛقُ١ٝعٛصا ػانمُ ننينيّ٬با

خًَْٔ عَكارِبا
ٚأطًلَ أعِباساّ َُ ٜ

إنا رؾع ِ عٓدٔ اؿؿٝق ٔ ١أنْابا

ابٔ املعتش  1977ز)32 :1
ٚيف املكابنيٌ ؾني ٕ ؽنينيٛر ٖ٦ٝنيني ١اـنينيط املضنينيتك ِٝأقنينيٌ عنينيد اٖٚ .نيني ،ٞبغنينيهٌ
عنينينياّ ،تنينينيأت ٞيف فُنينينيٛعت  .ا٭ٚىل ،أغؾنينينيإ ا٭عنينينيذار ُتغَني نيبٖ٘ بكاَنينينيات
ايٓضا ،٤نُا يف املجاٍ ايذُٜ ٟغب٘ ؾ ٘ٝايٓزدط ٚايضنيز ٚبايكنيد ٚاملاً٥ني١
يف أسر خقز:
قد ُ ٚدٛار ٕ ًََْٔٔ يف ُأسُر ٕ خُقِنيز ٔ

ٍّ ٚصز ٕ ٚنأ ُْٓ٘
يدَْ ٣زِدَط ٕ غ
ابٔ املعتش  1977ز)130 :2
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ٚمثنيني ١ؽنينيٛر ٠أخنينيز ٣يف ٖنينيذا ايضنينيٝام ينينيدْإ

نينيز يف ؽنينيـ ٚاسنينيد َغنينيبٗ١

بؾـ رداٍ ٜزقؾ ٕٛ؛ صتبٓدا؛ ٜ ،ك ٍٛابٔ املعتش:
قدِ ُأقُٛٝا ي قؾٛا َصِتَبَِٓدا

ْ ٚإ ٕ نُجٌ ٔ ؽـ رداٍ ٕ
ابٔ املعتش  1977ز)93 :2

ٚاجملُٛع ١ايجاْ ١ٝتتؾٌ بٛؽـ ن٬م ايؾٝد ،اييت تبد َٔ ٚعً ٢بعد
ٚنأْٗا أسشَ َٔ ١اؾًد:
د٘ٔ ايبًَدِ
ٚايً ٌُٝقدِ رمٓ عًِ ٚ ٢

قنيـ ٕ نايكٔنيد ِ
غدَِٚتُ يًؾٝد ٔ بػُني ِ
ابٔ املعتش  1977ز)433 :2

ٚيف َٛفع عخزٜ ،غب٘ ايغاعز ايجعبإ عشاّ دًد:ٟ
غزِمُ صٝـ ٕ يِِ َٜذٔدِ ؾ ٔ ٘ٝبًٌَِ

طعَنيُ٘
قاسٌْ نايكٔد ي ٛق ّ
ابٔ املعتش  1977ز)81 :3
 -5انصىر انمتحزكت.

تع ني ٗد اؿزننينيَ ١هْٛنينيا رٝ٥ضنينيا يف أصنينيًٛم ابنينئ املعتنينيش يؾنينيٝاغ ١ايؾنينيٛر٠
اؿضٚ .١ٝاؿزن ١بضزعاتٗا ٚاػاٖاتٗا املختًؿني ،١متني َ٬سقتٗنيا يف
اإلْضنيإ ٚايطني َٚقنياٖز ايطبٝعنيني ،١نايزٜنياتٚ ،ا٭ْٗنيار ٚاؾنيدا .ٍٚأَنينيا
ؽنينيٛر اؿزننيني ١ايبط٦ٝنيني ١ؾٗنيني ٞيف َعقُٗنينيا نات طبٝعنيني ١تكًٝدٜنينيٚ ١ؽنينيٛر
َهنينينيزرٚ ،٠نينينينيو َجنينينيٌ تغنينينيب ٘ٝعنينينيزٚم ايغنينينيُط ٚغزٚبٗنينينيا بكٝنينينياّ إْضنينينيإ
ٚقع:ٙ ٛ
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ست ٢إنا ايٓذُِ بدا ي ٞنايكبَطِ

قاَّ ايٓٓٗارُ يف  ٕ ّ٬ق ِد دًَطِ

ابٔ املعتش  1977ز)448 :2
ٚسزننينيات ايؾنينينيَ ٠٬نينينئ صنينينيذٚ ٛرننينينيٛع ٖنينيني ٞاملغنينينيب٘ بنينيني٘ ملنينيني ٕ٬ٝدنينينيدار
ٚصكٛط عخز:
ؾه ِِ نِ ددار ٕ يٓا َاٚ ٕ ٌ٥عخزُ ٜضذدُ أٜ ِٚزنعُ
ابٔ املعتش  1977ز)611 :2
ٚتدؾل ْٗز ايؿزات يف اػاٚ ٙاسد ٜغب٘ سزن ١ثعبإ ا٭رقِ:
َبعَرَ ايؿزاتُ هلا ؾضًضٌَ ددَ ٫ٚتضزبا يف نزَنئٗا نا٭رقِ ٔ
ابٔ املعتش  1977ز)85 :3
ٚعًني ٢ننينيٌ سنينياٍٍ ،ؾ ْنيني٘ إىل داْنينين اصنينيتخداّ ايؾنينيٛر ايتكًٝدٜنيني ١يف غاينينين
ؽنيٛر ٖنيذا اؿكنينيٌ لنيد ؽنينيٛرا أخنيز ٣تهغنينيـ عنئ بزاعنيني ١ابنئ املعتنينيش يف
رصنينيِ ؽنينيٛر

ٝنينيشٚ .٠يف ايؾنينيٛر ٠اؾًُٝنيني ١ايتايٝنيني ،١لنينيد إٔ عٓٝنيني٘ ايبارعنيني١

امل٬سق ٫ ١ؽط ٧املغابٗ ١ب ثٛر وو ا٭غؾإ بكزْني٘ ٚسا٥نيو ٜجكنين
ْع:٬
َٜشو ايػُؾ َٕٛاملٛرقات ٔ بزٚقٔني٘ٔ

ننيخؾؿنئو باإلعؿْ ٢عاَ ٫نيخنيؾٓنيزا

ابٔ املعتش  1977ز)109 :1
أ ٚايٓش ٍٚايك ٟٛساؾز ؽكز َغاب٘ ملعٜ ٍٛؿًل ؽخز:٠
إِٕ ٜدؾلٔ ايؾخزَ ٜٗغ ُُِ٘ عاؾٔنيزِٔ ٙ
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ابٔ املعتش  1977ز)328 :2
َٚجً٘ ،رقإ خطٝإ ىرتقإ ايؿزٜض ١نُضاَ تٓؿذ يٛسا خغبٝا:
ْؿذا نُا تٓؿذُ ايًٛتَ املضاَ ُ

َِٜٓؿ َذُٖٔٓ غط ٔ ٓٝقد ََنيُزْا
ابٔ املعتش  1977ز)328 :2
لد اؿزن ١املتهزر٠

جً ١يف ععز ابٔ املعتنيشٚ ٚ ،ؾنيزت سزننيٜ ١نيد

اإلْضإ عدٜدا َٔ تًو ايؾٛر اؿزن ،١ٝنُنيا ٜقٗنيز يف املجنياٍ ايتنيايٞ
ايذٜ ٟغب٘ عد ٚايؿزظ عزن ١أْاٌَ اؿضٓام بٝد ٜ٘ا٫ثٓت :
ٚي٘ اربعْ تزا ُٙإنا َُِٖني

نينيًرَ تَشه ٞأْاٌََ اؿضٓام ٔ

ابٔ املعتش  1987ز)125 :2
ٚيف عنينيعز ايطنينيز لنينيد إٔ املطنينيار  ،نايهًنينين ٚايؿٗنينيدٜ ،٠غنينيب٘ بنينيايزٜض
ايعاؽؿ:١
عََٛاؽٔـُ َٓتٗٝاتْ يٮَدِ

َا َٜضِ َتشِ ِٖا ايغٓٛطُ َِٔ عد ٕٚتَنيشِ ِ

ابٔ املعتش  1977ز)434 :2
ٜٚك:ٍٛ
طًٔك ِ َِٔٔ ق ٬اتنئٗا
ٚإُِٕأ ْ

ٚطنينينينينينيارَ اينيُػبارُ ٚدنيدٖ اينيطنيٓنيًنِ

ؾنيشََ ِٚب َعني ََٔ ٌ١بَنيٓات ٔ اينينينيزٜا

ذنِ
تٔ تزى عً ٢ا٭رضِ عدا َع َ

ابٔ املعتش  1977ز)404 :1
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ٚاؿزن ١ايضزٜع ١يػشايني ١رؾعني دضنيدٖا بأ ٬ؾٗنيا يًنيٗزم ْتٝذنيَ ١نيج
عُبٗ عزن ١أٜد تًتكط ؽَدَؾا:
ٚإنا َا ٖنٓ َِٔ رقدٕ ٠

خا٥ؿا َِٔ عبنينيض ٕ َنينياثٌ ٔ

رَؾنيعَني ِ أ نيني٬ؾنيُ٘ أربعْ

يكطُ أٜدٕ ؽدفَ ايضاسٌ ٔ

ابٔ املعتش  1987ز)71 :3
باإلفنينياؾ ١إىل نينينيو ،ؾ ني ٕ ايطٝنينيٛر ٚاؿؾنيني ٢أؽنينيبش دنينيش٤ا َنينئ ؽنينيٛر
تعهط كتًـ اؿزنات .ؾؾٛر ٠املكنيارٜ

اينييت تكنيؿ عنيعزا أعنيٝن

قٛرْ بؾٛر ٠غزبإ ػش صٓابٌ ايشرع:
أيض َ تز ٣عٝبا بزأص َٞعاَ٬

 ِ ْٚسًٔٝيت ؾٚ ٔ٘ٝفامَ ب٘ٔ نرعٞ

نإٔٓ املكار َ ٜاييت َٜني ِعنيتَنينيٛر َُْ٘

َٓاق ُ غزبإ ٕ عً ٢صٓبٌ ٔ اي ٓشرِع ٔ

ابٔ املعتش  1987ز)182 :3
ٚاؿؾ ٢املتطاٜز َٔ ؼ أقداّ ايؿزظ َغب٘ بايٓشٌ أ ٚاؾزا :
ٚتَخاٍُ اؿؾ ٢إنا َا عَدَتِ ْنيشنينيني ٬أط تِ َِٔ ؼتنئٗا أ ٚدَزا ا
ابٔ املعتش  1977ز)144 :1
ٚقد أٖتِ ابٔ املعتنيش با٭عنيٝا ٤اينييت تتشنيزى يف اػنياٖ َتقنيا  ٜٔأ ٚيف
اػاٖات كتًؿٖٓ َٔٚ .١ا ؾ ٕ ايربم َٚا ٜعكب٘ َٔ تػ صزٜع ب ايٓنيٛر
ٚايق ّ٬مت َكارْت٘ عزن ١دٓاس ٞباس  ِٜٗبايط إ:
أ ِر ْق ُ ٚأخًتِينَ ايعان٫تُ

ينيربم ٕ عنيٓاْ ٞؾنينيًنيِِ أ ِرقُنينينينينينينيد ٔ
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َٜط ُ ٜٚزتدٗ َجٌَ اْتٗنينيا

ض ٔ باس ٕتنيَقَنينيزٓمَ ؾنينينينيٛمَ اينينينيٝنينينينيد ٔ

ابٔ املعتش  1977ز)562 :2
ٚمث ١ؽٛر ٠أخز ٣يًربم قٛرٕ ؾٗٝا بجعبإ ٜقطزم يف نجٝن:
خًْتَنيُ٘
إنا َت َعزٓ ٣ايربمُ ؾٗٝا ٔ

بطَٔ ُعذاع ٕ يف نجٝن ٕ َٜقِطزِمِ

ابٔ املعتش  1977ز)41 :1
باإلفنينياؾ ١إىل َنينيا صنينيبل ،ؾ ني ٕ أساصنينيٝط ابنينئ املعتنينيش

جًنيني ١يف ننينيج َنينئ

ؽنينيٛر ٙاؿزنٝنيني ،١نُنينيا يف ا٭بٝنينيات ايتايٝنيني ١املكتطعنينيَ ١نينئ َزثٝنيني ١تػًنينين
عًٗٝا َغاعز ايؿكنيد ابنئ املعتنيش ٜٚ .)6 -154 :1987زٜنيد ابنئ املعتنيش إٔ
هضنينيد سكٝكنينيَ ١ؿا ٖنينيا إٔ اإلْضنينيإ هٓنيني ٢ايجنينيزٜٚ ٠ٚهضنينين ا٭ؽنينيدقا٤
يٝخضنينيز ننينيٌ نينينيو ٫سكنينياَ .نينئ ٖٓنينيا لنينيد سزننينيٜ ١نينيد ايٓاقنينيٚ ١ردًنينيٗا يف
اػنينياٖ َتقنينيا ٚ ٜٔنأمننينيا تكتقنيني ٞأ ٚتأخنينيذ إسنينيداُٖا بُٓٝنينيا ػشنينيد
ا٭خز:٣
تنيشنيُنيًٓني ٞطٔنيزِؾنيٌ١

ؽنينينينينيا رٚ ٌ٠ار َٙ

تُزفٝو يف َٜٛنئٗا

 ٖٞٚغدا رأ٥دَٙ

ٚردًُٗا تَكْتَقٜٚ ٞدُٖا داسدَٙ
ابٔ املعتش  1987ز)156 :3
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 -6األنىان.

يكد إ اصتخداّ أيٛإٍ كتًؿ ،١ؽاؾ ٚ ١ٝشٚد ،١يف عنيعز ابنئ املعتنيش،
ٚبغنينيهٌ أصاصنيني ٞيتٛفنينيٝض ايؾ نيؿات اـاردٝنيني ١يٮعنينيٝاٚ ،٤يف َنينيٛاطٔ
أخز ٣يٓكٌ أبعا ْؿضني ،١ٝعًني ٢منيَ ٛنياٚ .ايًني ٕٛا٭صني ٛاصنيتخدّ أنجنيز
َٔ أ ٟي ٕٛعخز يٛؽـ سم اـُز ٚايضؿٔ ٚعٚاْ ٞاملا ٤ايؿخارٚ ١ٜايغنيعز
 ٚني ّ٬ايًٝنيٌ ٚأعنيٝا ٤أخنيزٚ .٣عٓنيد عجني٘ ملكابنيٌ يتًنيو املٛفنيٛعات اعتنينيا
ايغاعز ايبشح عٔ َؾا ر ايً ٕٛا٭صني ٛيف أعقنيا ٤دضنيِ اإلْضنيإ ٚيف
َنينيٛا أخنينيزٚ .٣بع ني

َؾنينيا ر ٖنينيذ ٙايؾنينيٛر قنينيد ٜهنينيَ ٕٛضنينيتؿشا يًكنينيار٨

املعاؽنينيز ،نُنينيا ،عًنيني ٢صنينيب ٌٝاملجنينياٍ ،تغنينيب ٘ٗٝيشقنينيام اـُنينيز بأدضنينيا
عار ١ٜجملُٛع َٔ ١ايض ٛإ:
أبا طٝن ٕ ََِٔ يًُذايط ٔ ٚاـُِز ٔ

ٚنأظ ٔ غبٛمٕ أ ِٚؽَبٛت ٕ َنيع ٔ ايؿذِز

َٚصَنيشِنين ٔ سِقام ٕ عا٬٥ت ٕ بأرِدٌُ ٕ نؾزع ََٔٔ ٢ايضٗ ٛإ ٔ غ ٔ ن ٟٚأسر ٔ
ابٔ املعتش  1977ز)663 :1
ٚايضؿ ١ٓٝتغب٘ اَزأ ٠ص ٛا:٤
ٚسل ٕ١ٝنز  ٔ١ٜاؿً ٞؾٛقٗا
ُٜني ٪بُنيٗا أُٖ ٫ٚنيا بنيعٔنيؾٝنيِِٗ

دَٓاتْ هلا ؾز ْ عً ٢املاَٜ ٔ٤نيخِنيؿُنينيلُ
ؾ ُتشِبَطُ قضِزا ّ نٝـَ عاُ ٚ َ٤تطًْل ُ

ابٔ املعتش )616 :1977
ٚايً ١ًٝناْ ص ٛا ٤ناَزأ ٠أثٛٝب:١ٝ
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إىل إِٔ بدا ؽُبِضْ أغزٗ ؾتنيٝلُ

صزَ ِ ُ ٜبٗا يف ي ٕ ١ًٝسَبَغٕٔ١ٓٝ
َ
ابٔ املعتش  1977ز)370 :2

ٚر نينيا ننينيإ َنينئ ايؾنينيشٝض إٔ تًنينيو ايؾنينيٛر ايضنينيابك ١قنينيد تنينيشعر ايكنينيار٨
املعاؽز غ إْٓا ْ ٛإٔ ْقع ٖٓا بع

املًش ٛنيات اينييت قنيد ؽؿنيـ َنئ

غًٛا ٤نيو اإلسعاز .ؾجُ ١إعهاي ١ٝأصاصني ١ٝيف ؾنيزض قُٓٝنيا َٚؿآُٖٝنيا
اؾُايٝنيني ١عًنيني ٢ايغنينيعز ايه٬صنينيٝه .ٞؾكنينيد نُنينيا إٔ َٓشنيني ٢ابنينئ املعتنينيش
ٜٓبػ ٞإٔ ٜؿِٗ يف صنيٝام ايقنيزٚف ايضٝاصنيٚ ١ٝا٫دتُاعٝني ١اينييت يف ًنيٗا
ْقِ ععز .ٙنإ اجملتُنيع ايعباصنيَ ٞتعنيد ا٭دٓنياظٚ ،يف إطنيار ٙايتكني
ععٛم َٔ كتًـ بكاع ايعامل ٚاَتشد يتٓتر سقار ٠عقُٝنيٚ ،١يهنئ
ٖنينيذا ايتؿاعنينيٌ اـنيني٬م مل نٓنينيع متاَنينيا ٚدٗنينيات ْقنينيز عٓؾنينيزٜ ١ٜبنينيد ٚأْٗنينيا
اعتٓكني َنينئ قبنينيٌ ايٓنينياظ ايعنينيا ٚ ٜايطبكنيني ١اؿانُنيني ،١عًنيني ٢سنينيد صنينيٛا.٤
ْٚشعنينيني ١ايغنينينيعٛب ١ٝاملعا ٜنينيني ١يًعنينينيزم ٚيهنينينيٌ َنينينيا ٖنينيني ٛعزبنينيني ٞيف ايضنينينيًٛى
ٚايجكاؾنينيني ،١نهنينينئ إٔ تتكنينينياطع َنينينيع عرا ٤ابنينينئ املعتنينينيش ايعٓؾنينينيز ٕٚ ،١ٜإٔ
تربرٖا.
إفنينياؾ ،١إٕ تًنينيو ايؾنينيٛر اٯْؿنيني ١اينينيذنز  ٫تعنينيد خاؽنيني ١أَ ٚكؾنينيٛر ٠عًنيني٢
ابنينئ املعتنينيش أ ٚغ ني َ ٙنينئ ايغنينيعزا ٤ايعنينيزم ،بنينيٌ إْٗنينيا َنينئ ايؾنينيٛر ايهنينيج ٠
اينينيٛر ٚيف عنينيعز ايعؾنينيز ايعباصنيني ٞعاَنيني ١ستنيني ٢ب ني عنينيعزآٜ ٫ ٤تُنيني ٕٛإىل
ايعٓؾز ايعزب ٞنأبْٛ ٞاظ ٚابٔ ايز َٔ َٞٚاملٛيد.ٜٔ
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ٚباْ٫تكاٍ إىل ؽٛر تضتخدّ ا٭يٛإ اصتخداَا عاَا لد فُٛعَ ١نئ
ايؾٛر تربس تزنٝش ابنئ املعتنيش عًني ٢ايؾنيؿات اـاردٝني ١يطنيزيف ايؾنيٛر٠
ايغعز ،١ٜؾق ّ٬ايً ٌٝنضٛا ايكار:
تضاَزُ اي ٓد ِٖزَ يف ي َٔ َٔ ٌٕٝايكّارٔ

ا ََ ِ ث٬ث َ عٗزا يف َكاؽٔنيزِٖا
ابٔ املعتش  1977ز)129 :2

ٚايػزام َؾدر يًضٛا أٜقا ،ؾضٛا طز ٠ايضاق ١ٝنذٓات ايػداف:
يُ٘ طُز ٌ٠نذٓات ٔ ايُنيػنيداف ٔ

تًَٛتُ عً ٢غُنيزَُٓ ٕ ٠كْ ُٔزَٙ

ابٔ املعتش  1977ز)118 :2
ٚيف بع

ٚا٭صَٓ ٛتذ ؽٛر٠

ايؾٛر ٜتداخٌ ايًْٛإ ا٭بٝ

تعني.١

ٚعً ٢صب ٌٝايتُج ،ٌٝؾ ٕ ٗٛر ايٓٗار خ ٍ٬ايً ٌٝدذم اٖتُاّ ايغاعز
ؾزصِ ي٘ ؽٛرا سزنٝني ،١نُنيا يف ايبٝني ايتنياي ٞاينيذٜ ٟنيربس ؾٝني٘ ٗنيٛر
ايٓٗار ؾٛم ايً ٌٝبربٚس ايغعز ا٭عٝن ؾٛم ا٭ص: ٛ
عَ ِٝنُ بدا يف ينئُِ ٕ١صَ ِٛأ٤

ٚايؾٓبِضُ َِٔٔ ؼ ٔ ايق ٔ ّ٬نأ ُْٓ٘
ابٔ املعتش  1977ز)496 :2

ٚبنينينيزٚس ايغنينينيٝن يف املؿنينينيارم أ ٗنينينيز َنينينيا ٜهنينينيٚ ،ٕٛننينينيذا ٖنينيني ٛبنينينيزٚس فنينيني٤ٛ
ايؾبض:
ست ٢بدا فَ ُ٤ٛؽباتٕ ؾاتل ٔ

َجٌُ تَبد ٟايغٝنُ يف املؿارم ٔ

ابٔ املعتش  1977ز)470 :2
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ٚبزٚس ايٓٗار خ ٍ٬ايًٚ ٌٝدد يني٘ َكابنيٌ عخنيزٖٚ ،ني ٛبنيزٚس ايكنيٛا ّ خنيٍ٬
اـٛايف ؾٓات غزام:
ُْط ُ غُزابا نا قٛا َّ دُٕٛ

نأْٓا ٚف ُ٤ٛايؾٓبِض ٔ ٜٔضِ َت ِعذٌُٔ ايدٗد٢
ابٔ املعتش  1977ز)249 :2
ٚقٛي٘:

ؽباسا نباس ِٕٖٓ بايٓٗ ٔ أقُز ٔ

أُ٫رمٓ نأظ ٕ قدِ صَبَ ْك ُ يغزبنئٗا
ابٔ املعتش  1977ز)252 :2

ٚعٓدَا ٜؿِٗ ايكارٖ ٨ذ ٙاملكارْ ١ا٭خ  ٠ؾ ْ٘ صٝكدر ؽٛرا أخز٫ ٣بنئ
املعتش تبد ٚعً ٢رد َٔ ١ايػُٛض سٝح ٜ ٫نيز نننيز ايػنيزام إط٬قنيا،
أٜ ٚز بغهٌ دش ،ٞ٥نُا يف املجاٍ اٯت:ٞ
ست ٢بدا ايؾبضُ َب َ ٝاملكا ِٜٔ

قدِ بٔني ُ ايج ُُُ٘ ٚايً ٌُٝسارصُٓا
ابٔ املعتش  1977ز)226 :2

يف ٖنينينينيذ ٙايؾنينينينيٛر ٠لنينينينيد إٔ ايطنينينينيزف ا٭َ ٍٚهنينينينيَ ٕٛنينينينئ أَنينينينيز ;ٜٔايًٝنينينينيٌ
ٚايؾبات ،عً ٢س  ٫لد ص ٣ٛعٚ ٧اسد يف ايطنيزف ايجنياْ ;ٞايكنيٛا ّ
أ ٚاينينيزٜػ ا٭بنينيٝ

املخؿنيني ،ٞاينينييت ٜكابًنينيٗا ايؾنينيباتٜٛ ٫ٚ .دنينيد َنينيا ٜكابنينيٌ

ايًٝنينيٌ ،غني إٔ ايكنينيار ٨صنينيٝتعزف عًنيني ٢ايعٓؾنينيز ايػا٥نينين َنينئ خنيني ٍ٬ربتنيني٘
عًنيني ٢عنينيعز ابنينئ املعتنينيشٚ .نهنينئ أٜقنينيا َعزؾنيني ١ايعٓؾنينيز ايػا٥نينين بٛصنيني١ًٝ
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أخنينيزٖ ٣نينيٚ ٞصنيني ١ًٝا٫صنينيتد ٍ٫املٓطكنيني ٞاعتُنينيا ا عًنيني ٢نننينيز ابنينئ املعتنينيش
يًكٛا ّ،

ا ٜضتدع ٢اصتشقار ’دٓات ايػزام‘ نُكابٌ يً.ٌٝ

ؾاإلفنينياؾ ١إىل ايؾنينيٛر اينينييت تزننينيش عًنيني ٢ايؾنينيؿات اـاردٝنيني ١ؾ ني ٕ ٫بنينئ
املعتش بع

ايؾٛر اييت ؼ ٟٛؽؿات اخً ١ٝأٜقا ،خاؽ ١ايؾٛر اينييت

تعاجل إعزام ايٓار .إٕ ق ٠ٛاؿزم ٚع٫تٗا نايضٛٝف ٚايضنيٗاّ ٚاـٝنيٍٛ
ٚننينينيذيو ايػبنينينيار ،نًنينينيٗا َٛفنينينيٛعات قنينينيد قٛرْنيني بايٓنينينيارٚ .عًٝنينيني٘ ،ؾنيني ٕ
ايتضبن يف ابتداَ ٤عزنٚ ١أثز ٙن ععاٍ ْار:
قدَسِتُِِ سْا َ اؿزمٔ أََ ٍٓٚزٕٓ ٠

يٓا ٚخًَعِتُِِ بٓٓٝا ربك ١ايعَنيٗد ٔ

ابٔ املعتش  1977ز)314 :2
ٚايضٝـ َتكد نايٓار:
ٚقدِ أ٫ق َٞبأظَ ايعُدا ٔ ٠عً ٢طٔنيزِف ٕ بعَقِن ٕ نايٓار ٔ َٜتَكٔدٗ
ابٔ املعتش  1977ز)84 :1
ٚايضٛٝف ٚايزَات تغتعٌ ْارا يف َٝدإ املعزن:١
ٚملّا سبا ايؾؿّإ ٔ ؾزٓمَ بٓٓٝا

سَزٜلُ فٔنيزام ٔ ايبٚ ٔ ٝا٭صٌ ٔ ايضُٗنيز

ابٔ املعتش  1977ز)116 :1
إفاؾ ١إىل أْ٘ تز عنيد ٠ؽنيٛر متنيٓض املنيٛت يْٛنيا أ ٚأنجنيزَٗٓ ،نيا ا٭محنيز
ٚا٭ص: ٛ
قنُ رَُِشٚ ٞصَِٝؿُٚ َٚ ٞد ٔٙٛاملٛت ٔ صٚ ْ ٛسُ ُِزُ
 َٚيكدُِأخِ ٔ
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ابٔ املعتش  1977ز)124 :1
 ٚقٛي٘:
بايهنيزِخ ٔ ٚايدٗٚر ٔ ََٛٚتا أسَُِزا

 َٚنٌٗ  ٕ ّٜٛعَضِهزا ؾَني َعنيضِهزا
ابٔ املعتش  1977ز)523 :1

ٚيهنينينئ ايؾنينينيٛر ا٭خنينينيز ٣اينينينييت تؾنينينيـ ايٓنينينيار تعهنينينيط ٚينينينيع ابنينينئ املعتنينينيش
بايرتنٝش عً ٢ايؾؿات اـارد ،١ٝنُا يف ايؾٛر ٠ايتاي ١ٝاييت ٜؾنيـ
ؾٗٝنينيا ينيني ٕٛايبٓؿضنينير ب عنينيعاٍ عنيني ٛنرب ٜني ٚ ،نينينيو إلبنينيزاس ينيني ; ْٛأمحنينيز
سٛي٘ أسرمٚ ،نيو ٜتطابل َع أٚا ٌ٥ايٓار يع ٛنرب: ٜ
أٚا ٌُ٥ايٓار ٔ يف أعٛا ٔ نبِزٔ ٜ

نأ ُْٓ٘ ٚؽَؿا ُ٠ايكُقِن ٔ َتشِ ًُُُٔ٘
ابٔ املعتش  1977ز)528 :2

ٜٚكنينيارٕ ابنينئ املعتنينيش ،أٜقنينيا ،اينينيٛرٚ ٚبعني

ا٭سٖنينيار ٚايؿٛاننيني٘ باـنينيدٚ

ٜٓٚبػ ٞايتٓب٘ إىل إٔ ايؾٛر اييت تكارٕ اـد ٚبنيايٛر ٚعنيا٥ع ١يف عنيعز
نيو ايعؾز ٫ٚ ،متجٌ أُٖ ١ٝخاؽ ١عٓد ٖذا ايغاعز)
ٚاملجاٍ اٯتٜ ٞكدّ ؽٛر’ ٠ايٛر ٚخد:‘ ٚ
أتاى ايٛر ُ َبٝقٓا ََنيؾنيْٛا

ننيَُنيعِنيغنيٛم ٕ تَنيهني ٓنيؿنيُ٘ اينيؾُنيدُ ٚ

نإٔٓ ُٚد َُٖ٘ ٛملّا َتنيٛاؾني ِ

ُْنيذني ّْٛؾنيَ ٞنيطنيائنيعنئٗا اينيضٗنيعنيُ ٛ

بٝاضْ يف دٛاْبنئ٘ اسُِٔزارْ

نُا اسِ َُزٓتِ َنئَٔ اـذٌَ ٔ اـُدُ ٚ

ابٔ املعتش  1977ز)565 :2
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ٖنينيذ ٙؽنينيٛر ٠دٝنينيد ٠إن ؼُنينيٌ َغنينياعز ٚتؿاؽنيني ٌٝيف ننيني ٬طنينيزيف ايؾنينيٛر.٠
ؾخنينيد ٚاملعغنينيٛق ١اـذًنينيٚ ٢ؽنينيؿ بًنيني ; ْٛا٭بنينيٝ

يف ايٛصنينيط ٚأمحنينيز

ؾنياتض عًني ٢اؾٛاْنينُٖٚ ،نيا يْٛنيإ َتنيداخ ٕ٬نهنئ رٜ٩تُٗنيا يف اينيٛر .
ٚيف َجاي عخز ،ٜٔلد ايتؿات ٚايٓارْر َغبٗ باـد: ٚ
ُتؿّاسَََ ٌ١نيعنيِقٛفٌ١

ناْ ِ رص ٍَٛاي ُكنيبنيٌَ ٔ

نإٔٓ ؾٗٝا ٚدنيٓني١

تَٓنيَكبَني ِ با ْيخَنيذِنينينيٌ ٔ

ابٔ املعتش  1977ز)327 :1
نأْٓنيُنيا ايٓٓار ِْنيرُ ينيُنيٓا بَنينينينينينيدَتِ

ؽؿْنيزَتُنيُ٘ ؾني ٞسُنيُِنيزَ ٕ ٠نايًنيٗٝن ٔ
ُ

َٚدَََِٓ ُ١عِغٛمٕ رأ ٣عاعكا

ؾأؽِؿزٓ ثَِ أسِ َُزٓ خٛفَ ايزٓقنيٝنينين ٔ

ابٔ املعتش  1977ز)510 :2
ٚاجملُٛعنيني ١ا٭خني َ ٠نينئ ايؾنينيٛر اوًًنينيٖٓ ١نينيا تتؾنينيٌ بنينيا٭يٛإ املُشٚدنيني ١يف
ايكُنينياؼ ٚا٭ثنينياخٚ .عًنيني ٢صنينيب ٌٝاملجنينياٍ ؾ ني ٕ ننينيأظ ْبٝنينيذ َشخنينيزف ٜغنينيب٘
ايكُٝؿ املٓكػ:
 َٚعزٚظُٕس ّؾ ِ عًَ ٢بطْٔ ٔ نـ
ٍّ

يف قُٝؿ ٕ ََُٓكػٕ بٔنيشُداز ٔ

ابٔ املعتش  1977ز)67 :2
عً ٢س تتعد ا٭يٛإ يف ب ٝعخز ،ؾًني ٕٛننيأظ ايٓبٝنيذ املُتًنيٜ ٧غنيب٘
ايشعؿزإ ،أَا ايدْإ ؾض ٛا ٤ناؿرب:
يهِٔٔ َُشَعِؿزَ ٠ايكُٝؿ ٔ ص٬ؾ١
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ابٔ املعتش  1977ز)91 :2
 -7انخاتمت.

َٓٝنينينيشت ايدراصنينيني - ١بغنينينيهٌ تنينينيٛخ ٢ايدقنينيني - ١بني ني منطني ني أصاصني ني
يًؾنينيٛر ٠ايغنينيعزُٖ ١ٜنينيا اينينيُٓط اؿضنيني ٚ ٞاينينيُٓط اينينيذٖين أ ٚاملعٓنينيٚ .ٟٛ
ْقزا يغٛٝع٘ يف ايكزعٕ ايهز ٚ ِٜايغعز اؾاًٖ ٞبغنيهٌ خنياـ ؾني ٕ
ايُٓط ا٭ ٍٚسق ٞباٖتُاّ أٚؾز َٔ قبٌ ايب٬غ ٚ ٝاملؿضز ٜٔا٭ٚا،ٌ٥
 ٚع ني ٓد ؛ايغنينيهٌ ا٭ؽنينيً ٞيًُغنينيابٗ١؛ .نُنينيا أٚفنينيش ٖنينيذ ٙايدراصنيني ١إٔ
ننينينيٌ مننينينيط َنينينئ نٜٓنينينيو اينينينيُٓط نهنينينئ تكضنينيني ُ٘ٝإىل عنينينيدَ ٠ضنينينيتٜٛات
اعتُا ا عً ٢طبٝع ١طزيف ايتغب ٚ ٘ٝطبٝعٚ ١د٘ ايغب٘ يف ايؾٛر.٠
َٔ ٖٓا ٚ ،ؾُٝا ٜتؾٌ بعًُ ١ٝاـًنيل ايغنيعز ٟيف إطنيار سزنني ١اؿداثني١
 ٚايتذدٜد اييت عزؾٗا ايعؾز ايعباص ،ٞؾ ٕ ابٔ املعتش ُعدٖ را٥دا يًنيُٓط
اؿض ٞيًؾٛر ،٠عً ٢س تضِٖٓ أب ٛمتنياّ رٜنيا  ٠اينيُٓط اينيذٖين ٚ .عًني٢
ايزغِ َٔ إٔ ا٭ ٍٚقد ؽاؽ ؽٛرا تٓتُ ٞإىل ايُٓط ايذٖين غني أْٗنيا ٫
تعهط متٓٝشا ٫ؾتا ٚ .يف املكابٌ ،ؾ ٕ ؽٛر ٙاؿض ١ٓٝغٓٝني ١يف عنيد ٖا ٚ
ًَؿت ١يف متٓٝشٖاَ ،ع تزنٝش دً ٞعً ٢ساص ١اإلبؾار.
ُعزف ابنئ املعتنيش بٛيعني٘ بتؾنيٜٛز اؿزننيات املتكابًنيٜ ٚ ،١نيٛؾز عنيعز ٙإىل
داْنينينين نينينينينيو عنينينينيد ا ننينينيب ا َنينينينئ ايؾنينينينيٛر املتشزننينيني ٚ ١ايجابتنينينينيٜ ٚ .١عنينينينيد
اصتخداَ٘ يً ٕٛنا ل١

ٝش ٠يؾٛر ٙإن هني – ٤ٞغايبنيا – َنيربسا لنيات

جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

173

اجمللد ( )4العدد السابع يوليو 3122م

أمناط الصورة احلسية يف شعر عبداهلل بن املعتز

د .حممد احملروقي

خارد ١ٝيًؾٛر ٚ ،٠أسٝاْنيا هنيَ ٤ٞعنيربا عنئ داْنين عنياطؿ ٞؾٗٝنيا ٚ .مثني١
ل ١أخز ٣إ رؽدٖا  ٖٞ ٚإٔ ايؾٛر ايجابت ١تعزض غايبنيا يف عنيهً
طٛي ٞأ ٚا٥ز.ٟ
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عُٓإ).
جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

174

اجمللد ( )4العدد السابع يوليو 3122م

أمناط الصورة احلسية يف شعر عبداهلل بن املعتز

د .حممد احملروقي

ايزَاْ ،ٞت) ،ث٬خ رصا ٌ٥يف إعذاس ايكزعٕ ،تض قُنيد خًنيـ اهلل ٚ
قُد ص ّ٬ايكاٖز.)٠
فٝـ ،عٛق ،)1969 ٞايؿٔ َ ٚذاٖب٘ يف ايغعز ايعزب ،ٞايكاٖز.)٠
ايعضنينيهز ،ٟأبنينيٖ ٛنيني ،)1952 ٍ٬نتنينيام ايؾنينيٓاعت  ،تنينيض قُنينيد أبنينيٛ
ايؿقٌ  ٚأمحد ايبذا ٟٚايكاٖز.)٠
عؾنينيؿٛر ،دنينيابز  ،)1992ايؾنينيٛر ٠ايؿٓٝنيني ١يف اينينيرتاخ ايب٬غنيني ٚ ٞايٓكنينيدٟ
عٓد ايعزم ،ب ٚت) ،ط .3
ايكزطنينيادين ،سنينياسّ َٗٓ ،)1986نينياز ايب٬غنيني ،١تنينيض قُنينيد بنينئ اـٛدنيني٘
ب ٚت) ،ط .3
ََ٪ين ،قاصِ ْ ،)1982كد ايغعز يف ايكزٕ ايزابع اهلذز ٟايزٜاض.
Abu-Deeb, K (1979) Al-Jurjānî’s Theory of Poetic Imagery,
((Warminster
Read, H (1951), The Philosophy of Modern Art, (London(.
L. Lerner ‘‘Sensibility,’’ in The New Princeton
Encyclopedia of Poetry and Poetics, Ed. by A. Preminger
and T. Brogan, (New Jersay: 1993), p. 1143 .

جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

175

اجمللد ( )4العدد السابع يوليو 3122م

