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 ملخص

د   دد         ُ  هد ا البحددث هدو العش  َف مداي ال طد ا وي هد دو لالخيّميددو قدو م امدات لددَان الهي لبيدداي ، مدوان  الخفّي
ت ا االجخطاعيية، لَراسة العبلقات الّهئيية لالعمييية لي  أهمي  ظاصدرها: العظدواي، لالب،د ، بعض أسرارها، لدالال

ا  مدد  الطددظ    ، ا خطدداد  ددم،ة قددو ال ددري الريابددن ال ّددر ي ددعر، نددط  رؤيددة تعشدد   دد   بلقددة الطة يدد  بالسا لالشي
، قو ثبلثة  ظدالي : العظدواي ل داي الط امدة، لصدددد وي رس الظيصي ددددر، لقدَ االجخطا وي لالَي ع  ر الشيع ل  ددد ، لدف ورة البف،ف

ا خ دد  إلدد  العشدد   دد  إرهاصددات )الواقدييددة الظي َايددة( قددو تصددوير الطّخطددن، لعددرلز تظاقضددات الحيدداة  مدد  
ا أدليًّا سمبيًّا م  الطكاي لالهيماي. ؤية لالخيشكي ، لالوقُو موقّ   مسخوى الري

م،ةق ي الط امات، ا، جَليية العبلقة: الكلسات الّداّلة ر، الط ة َّ  لالسا ع   .لع ظواي، البف،ف ، الشيع

 
Abstract 

      This research aims to disclose the places of the concealment and revealing in maqamat 

"Badi' Al-zaman Al-hamadhani", to illustrate some of its secrets and social indications, 

through studying its partial relations between its most important components: the title, the 

hero and the poetry, within a vision clarify the relationship between the intellectual and 

authority in the fourth century (A.H), dependence on social approach and textual studying, 

in three titles: The title and the text of maqama, the image of the hero, and the role of the 

poetry. The research ended up revealing the signs of critical realism in the portrayal of 

society, emergence of contradictions of life at the level of vision and formation, and 

taking a negative moral attitude of place and time. 

Keywords: the dialectical relationship, Al-maqamat, the title, the hero, the poetry, the 

intellectual and authority. 
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 .املقدمة

ِع اليدد    ميددم بدال مم،  ميددم اإل سدداي مددا لدم اف  دَ   ددلصددمي  ع  مدد  الظي عمددم، الحط  بددوي م، الظي مَّ بدوي الطصدد،ّ  لسف
؛مع ن العف األميوي الي   أ لتو جوامع   م، لععَ 

 ابدن ال ّدر ي ه( قدو ال دري الري 398    الخَ ده ال طد ا وي )تقإيي الحَيث  د  قد ي الط امدات اليد
ددرالعل لالظددوي بالددَيالالت حددَيث   لسددواها مدد   للعدد ي مددا تحخويدده م امددات ال طدد ا وي ، قددَ ا،ددو   دد  قدد ي م 

د ندوَّ  ما يها    خّااا لأسرار دتخي  تده لمدا تدها للرعيطدا اا دم م اما، لالعخطداي ،ورالسي ح دائ  مد   دوع ب م  سع
 أي   -جاهدَة  - م  حاللفد الط امدات البلح دة طعظدم  ق ؛الطعظد أل  لم ت خعمَّ  بالمغة، خاصي )ح ائ  أدليية(

دد تحدد لف  دد   حف ددل ف  لعظددا    بل  ك  لها شف لمددا ، لمضددطو  ا الط صددود، رهددا الفّددوي ع  العظااددة بّع  عظييددة ادد ي اليددر مف ، اَ    
خدو ترعدو  مد  الفطسدي  تظعشد  الي  م امات ال طد ا وي لل لك قإيي ،  ، ا م  الطوض ألسباب شخي يحا  

 لتظغم   م  األذهاي قو أخرى.، قو أمور
 ميه م  أسرار  لما ا ،وت  ، ه   بعض خّااا ما جا  قو م امات أكش ف  أي   ارتأيم   ه ظالم  
دددمددداي لالعف لعالهي ، ال  ألي  هع تعمي دددم بددد خمدددك لغوييدددة ّددداتي  ل  بطف ، اثالة ددد ي  لعالبيئدددة لالطّخطدددن الدبياسددديي ، ار ثا ي دددص 

ة فيطدددا افددداي ثبلثددد، ...لألندددحم  ، لعييظدددم  ، لأظ دددرت  ، لألدددرزت  ، لاشدددّم  ، هدددو: تّميدددم  ، غدددالي الطف 
ددة قددو لظددا  الطف  ظاصددر م   ددهيأ  جدده    أ يددهلال شددكي قددو ، ظددوايالع    األلي :  امددة طي ّف ،  امددةمدد  لَااددة الطف ال ي خ

د الدث  الةي ل ،  اادة ا  حدو الظي أحدَاثف  ا  كدحريع م  ، فيه ور  ط  ل  اف   ابع م     قف     ظّصع    ال يف الي  ا و الب،   لالةي   ر  ع  الشيع
َّّ ا لم غهى ّا     الطف ااشع ، ةفاتطالقو  -الالبا  -     يخّمَّ الي  ّميدو قدو )الخفّيو لالخي   ظواي تحمف ، تففف
 (.ال ط ا وي  ماتم ا

دد دد  بدداب اإلاضدداح  ف لمع ددّ  لف   خ ددا إلدد  ا ت  َ  طف ددة الخي ظف ددو ال الفف فّي ، ا صددود  لمف  بل  عف ّددخف م   ه اددايف أل يدد ؛ا ّف
دد ف  تع أ  افدد م  مفددقف  َف طددا لإ ي ، رالفددانع  وف ّ  دد ال تظّصدد   دد  لاقددن  لظددرُل  وامدد ة  ف لعددَي  اإلخّددا ف  ال طدد ا وا  تعطَّ

ه   اا دو  مد  الخي  ك  طدَت  إلد  ت دَامع لا ل .ابن ال ّر ي قو ال ري الري  شف  ط امداتهد   ال أليي ؛ ّميدوالخيفّي
دددأف  م مددد  خّاادددا اا فددد ل ظيفدددم   مييدددم  ،  االخدددَا ع  اسف سف دددلوف  ثدددمي ح  ددد، و المغدددة الطسدددّو ةش  ، ُر  لالّعاهدددة لالظَّ
دد ّددا  ، مددنف اإلشددارةع إلدد  أسددبتيية االهخطددام ل دد ا الّا دد ، ...فرية البلذ ددةلالسي قددو  ظددواي )جَلييددة الفف
 :مظ ا،    أسئمة  ةع ئلجابل الطونوعه ا اخخيار قَ تمَّ ل ّميو( لعطا  ألو دي . لالخي 
 لما داللة ذلك؟ ؟ال ط ا وي  لرز الخيفّو لالخّميو قو م امات أي ف  -1
ؤية لالخيشكي ؟      خّاااش  كيف اطك  العف  -2  تمك الط امات،  م  مسخوى الري
طظوي ؟ لما مَى ارتبان ا بةاالجخطاعيي  ؟ لما دالالت ااحخوت  اخو الفّااا الي  ما -3  ؟كاتب ا الضي

دل ميه اقخف  دةصديية لمّوا د  الط  راسدة الظي لالَي  االجخطدا وي  حميد فد  مد  الخي تخي  أي   الطوندوعنبيعدة  م  ضف  خعدَي
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ّ  مف  دَ مدوان  العبلقدات لجهئيي رف   د  ل ، ةمدري   دا اليدرف اميع  ال طد ا وي  م اماتع  اسخ را ع  بعَف ، اظ  ات دا لدي  ص 
لثبلثدة ، مدة َي قو لظا  هيكمدوي ا دوم  مد  م  ، هى غ  طف ر لال  ع  لالشيع ، ال    لالري ،ف لالبف ، لط امةا اي  ف ظواي لف الع  
دا الطبحددث األلي  م  بفدثف  يخبع  ددالخاتطدة، ، باحدثمف    قيخظدال   ظددالي  م امدات ال طدد ا وي بالطصددادر لالطراجدن، أمي

دا الطبحدث الةيدةاي الط امد فد)العظدواي ل  تحم  ال بلقات ا لظصوص  لصدورة ب،د ع  و في دوم  مد  ت داي  ا (، لأمي
دا تواق   ي اصورة رال ب خ ا بلق منف توني الط امات ألو الّخ  اإلسكظَر ي  دتظاق  أل  ا  دعيسد  لد  هشدام إمي ا، ض 

ددد، بعظدددواي )صدددورة الب،ددد ( رس شع دددا الطبحدددث الةالدددث قيددَد دددا لظيّددده قدددو خ، لاليدددر  عر ال طددد ا وي لأمي  اتطددداتمطي
د ر  ل  )دف  ظدواي    تحمف  اَ  خ صَّ م   ادلر    ف ليؤدي  - م  األالم - م اماته دا الفاتطدة ق فد، ر(ع  الشع د َع لأمي  مد   م  خطمف اش 

دد  إليدده البحددث مدد   خددائ  ان الهي  ، مددنف الخيظويددهع با خطددادألددرز مددا توصي دد :مدداي ال طدد ا وي م امددات لدَد َ شددرح محطي
ر  حيدددو الدددَي م   ة الّامدييدددسدددائ  الطراجدددن لالري  بعضاالسدددخعا ة لدددإنددداقة إلددد  ، اأساسددديًّ  اي   بددَد الحطيددَد مصددَد

 .ته، لت عي  قو الخيحمي غظو مادي خو ت  لاألبحاث الي 
 

 .ةقامصّ امَلَنهوان والُع: املبحث األّول
د،مف مف ل  العطد  األدلدوي  جدهف عَي العظواي لف ا   اطدا ا عدَا "ندرلرة اخالييدة"،  دار     يواجده الاليد ه  عف

 أل، (1)
دداد، (2)رسددالة دد، للدد لك   ظددو بدده بعددض  البدداحةي  لالظي ي ، وا لَراسددة  بلقخدده بددالظياي اليدد   يميددهاطددا اهخطي

م م م فخاي به هو رفسف هؤال  بعض لألهطيية ذلك ظف فرف  ع طدا ة لع  ظالي  األ طا  األدلييد ) مم العظو ة(، قَف
د ََّ     دليالعظابعضف أيي  ها، إناقة إل ل ا م  قيطة قو العش     أسرار  ليظده لعدي   ت دوم   اصدغير   ا صًّ

بلقات، أميا األلل  قعبلقة سيطيائيية اكدوي العظدواي قي دا ميه لبظائه ثبلثة أ واع م  العف    يالظياي العبير الي 
دا الةا يدة قبظائييدة  م   بلمات العطد  األدلدوي   بلمة   لدي  العطد  ل ظوا ده  مد   العبلقدات  قي دا تشدخبك  ، لأمي

ددا الةي أ ي إندداقوي لتراكطددوي  أسدداس لظددائوي   لظددا    العظددوايقددو  عطدد  األدلددوي إذ ا فخددهف  ال؛ الةددة قا عكاسدديية، لأمي
 .(3)امييًّا لداللة  

دأدلوي قَام لحَيث ال افمدو مد   ظو دة قف  لأليي ق ي الط امة جظس   شدخي  لدي    بلقدات   م  لوحظفد َ   ف
ددة  بلقددة لددي   ظددالي  م امددات ال طدد ا وي صددوص الي الط امددات لالظي   ظددالي ع   ؟ل صوصدد اخددو تمي ددا. ق دد  ثطي
الالت ا ا؟ لما لما  و     ؟ ليخو تظ،و   مي االَي
 قو تحمي  تمك العظالي  أيي معظم مف  تظال  م امات ال ط ا وي  الفوضع    الططك  ال و  قب ف مع 

دددا م رل دددة باألمددداك  ألبددديي ف أف أشدددار إلددد   ظاليظ دددا لي   لإمدددا ، قي دددا األحدددَاث خدددو جدددرت  الطدددَي الي   ي دددا إمي
ددا بطونددوع مددا، بشفصديية مددا ددا باسددم نعددام مددا، لإمي م لظيّددة إدراكييددة مفددظ،مدد  م  ، لإمي   أيي العظددواي "ا ددَي

دد ددة ت ييددهامي ددظ،مدد  اطكدد  أي ا  لمدد  هدد ا الط  ، اي اي أل مددا افبددر بدده الددظي و لبظددا  تّسددير لمددظي ئ الطخم ي  ََّ عف
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دد االعظددواي جدده    بعددض ث لددم يخحددَي لعدد   ل  ؛(4)اكرة لتحّيههددا"إذ اسددا َ  مدد  تظشددي  الدد ي ، ظيددة العبددرى البع   ف مع
ددد بطدددا اطكددد  أي اّميدددوف ، مي دددات الظيصدددوصع اليخدددوقدددو  دف رف بطدددا لف أللئدددك  ددد  صدددمة تمدددك العظدددالي   ، ا الوامضف

 امدات أ ي دا مّدريد تراكيد  لصدنيية  اقصدة تحخداج الطف  تمك اغم   م   ظالي ا؛ قالي   هاصَف  ليكش  مف 
، ل     ، مبخدَأ  اإذ ت دوم  مد  مظعدوت قدَ اكدوي خبدر   ؛إل  لجه م  العطدا  ديخبدن محد ُل م هد ا الطظعدوت  ع 

 خعدامبل  م  صدوص الظي  يبدرز قدوق دا، خدواتر لدي   ظدالي  الط امدات امي الط     الطظعدوت مد ا،  يده تسدما قَ  َّ ف
 الير  م  العظالي  .   ا أل منف معف 

دد  طدد ا وي  امددات البعددض مأيي  صددحي    صددميية لاألذرعيّا ييددة بطددا يددوحو و  طيو بالبغَادايددة لالطف قددَ س 
بعض ا  يَ ي ذلك؟ ثمي إيي  قو تمك الطَي؟ ل بلمف  بل  ع  تمك األحَاث قع  لع   ه  جرت   ؛بأماك  األحَاث

دد راآلخدد  ألمدداي؟ ذاك الهي  قددوهدد   العظددالي  بطددأكوالت  مةدد    ق دد  ارتب،ددم  ، ضدديرييةطيو باألزاذايددة لالطف س 
 اآلخدر بعضد ا أيي اطدا أل دليم  م  أحَاث ترتب  لخمك األنعطة؟ ، ت راها دليم  م  زماي  ضوج األزاذ

 مد  خمد  لد   ر لظو حطَاي؟ لما داللة ذلك؟ لهد  أثظدم  ك  منيية، ق   تظاللم بال ي طيو بالحطَا يية لالفس  
، تظ،دو   ميدهأل خّااا ما  ات  إل  إجابه   األسئمة سظحال  الخوصا لمع  مة  ؟... إلخ . حتي ة   أحطَ

 لخظال   طاذج م   ظالي  الط امات .
صدّف الي   َد  ظالي  م امات ال طد ا وي  غف مف لف ل َ    ار دة  إلد  الطكداي  شدري  م امدة م   ظسدبة  ل م  خدو ل 
لخحَيدَ الطكداي   طد ا وي لهد ا اعظدو احخّدا  ال، عدامفوص لال،ي  م  الطونوع لالشي  م  زي ف خو ل  بغيرها الي 

دأمداك مد   خو تدَ ي الط امات الي  ة به. أميا  ظالي   ل ظايخه الفاصي   :ق دو، ة قي دا حتي دة    أحدَاث ال صي
ددلالبف ، العوفييددةل ، صددافييةلالرا ، ةيسددالوريي الظي  ، لالبغَادايددة، لاألصددّ ا يية، ةلاألذرعيّا ييدد، ةلالّرجا ييدد، ةريي ص 

ات  مد  لجده الحتي دة قالنيبل ييدة بشفصديي  خو ارتب،م  لأميا العظالي  الي ، ةلالبفاريي ، لال هليظيية، ةلاألهوازيي 
ددة( إلدد  الدديبلي لدد   تبددة  سددبة   دد، )ذ  الريمي ددإلدد  ألددو العظددبس ال يطريية  سددبة  لالصي ددصي ، لأمي ا العظددالي  يطر ي
)نم  الطا (، لاألسدَاية مد  )تصدوير مشد َ  ة م ،مبيي لالطف ، ةال ريضيي قبصم  الطونوع  خو ارتب،م  الي 

؛ للع   مداذا  د  اللظه(ة بفي  ة م  )لصيي لالوصيي ، م(م  مطيية م  )ت َام  صائ  قو العع لالعع ، من األسَ(
 ة؟بتيية العظالي  اليخو ال صمة ل ا بطخ  الط ام

ددد ددد ف خدددو ال صدددمة ل دددا بطدددا لرد قدددو    ظدددالي  الط امدددات الي مع دددراقييدددة(، لمددد   ف العع الط امدددة ) ا صي  أيي     ّف
دللدم احدَي ، سطياها اد ا البَان اث ال صي أيي الط امدات ، ل مد  الدريالم مد  ة قدو العدراأ أل اليرهداد موندن أحَد

اثشدو بطوندن ّسدخا يية قَد تف ة لالسيع بأسطا  الطَي االبمفيي  طييم  خو س  الي  أيي  اي إالي أيي الّمدوي قدو الدظي  ؛األحَد
البغَادايدة، لهدو خدارج مد   صافيية مدةبل  الرا  الط امةف  ا سميع  لعمف لم   للع    ؛قو ال،يري  إلي ا ال  ي ار األحَاثف الري 

ز  ال ط ا وي ال و  إيي  أ  دار  الفبلقة؟ لعميظو أصَ   حيث  ، تمك إلي ا ديخحري   م   سبة ما لرد قو الط امة مع
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ز ا، (بغددَاد)حددإ إلدد  دار الفبلقددة الّ   قددو  دد تحددري ر  م  ، م،اتمدد  االصدد،َام الطباشددر بالسي رف  اصددوي  تددَهو 
 هع اسطيو إحَى م اماتع   إذ  َّ؛ ال  إل  أذرعيّايّرا الري ذلك مف  ةبم  لي  ، ابن ال ّر ي بغَاد قو ال ري الري 

دد، األذرعيّا ييددة الط امدةف  ّددري إلدد  اليرهددا مدد  الطددَي الطّددالرة قددو ا لعددمف لددم   :ر   للموهمددة األللدد  يخسددا   الطف
 د  ، لهرلعده ال  بطدا    دام الدري    يميده  ظدَ اتي اي اليدالعراأ؟ ل َ اشّم العبلقة لي  ه ا العظدواي لالدظي 

قه الشي ،   ذلك الطكاي لأما هأم   إنداقة إلد  ، آخر داخ  حدَلد العدراأ َيَ م  االلخّا  إل ل   تفوي
مددةبل   (الطضدديرييةمددنف أيي الحانددر قددو )الط امددة ، دة،ددارف راقبددة لالط  بلح ددة لالط  مدد  الط   -أاضددا  –قدده فوا تف 

دمبوي الواند  ق دَ زييد  الخيداجر صدورة الطَيظدة الخدو ال ، محاللة إ صاُ صورة بغَاد رالدم الطوقد  السي
ددار ّي ا الخيوزيددن ال،يب ددوي  اسددكظ ا اليددر الخي  َ دد لقفامددة العطددراي ، إلدد  جا دد  حراددة األسددواأ لالخيّددارة، مؤاي

ة الب،دد  مدد  شفصدديي ا عشددّم فيدده ه وييددة ، اخرأل درامددوي لأسددموب سدد قصصددوي  قددو مشدد َ، ارلالطععطدد
  لطعظم الط امات. االبَااة خبلق  

د–للموهمة األلل   ل سدبة ، ث  د  لظدو ساسداياسدا يية تخحدَي السي  أيي الط امدةف   دار  اعخ دَ ال -اأاض 
ظواي بطكاي األحَاث قو  اي الع   مة ه اغّ  صع للعظيه قَ ا   ؛له ا صحي ، إلي م سطييم الط امة ل لك

قدالعظواي اشدير إلد  جطا دة  ؛بطدا اكشد   د  جطمدة مد  الفّاادا، لما قَ يظبة  م  الخ ائ طدا، الط امة
ددبالع   م  رقفددل   ، قددو الطّخطددن الدبياسددوي  خددو ظ ددرت  ساسدداي الي  دد خَّا  لالخي َاددة لاالس  للعدد ي البددارز قددو ، ظ ي

ظ ددر لهددو لددم تف ، ا دمشدد  ال بغددَاد لال العددراأ لال قددارسجعدد  مددون  اسددخ راره بددَانف(ال)الط امددة أيي 
زا  ، ذلدددكإلددد   ضددد،ر  ملاأ يددده ، هظددداك أصدددبل   قدددا  لتحدددري مدددة لالَائطدددة ي دددو  إيي تمدددك الّطا دددة الطخظ ي ل، تفوي

ددرحددا  لددم تف الخي  ددت،ما   إلدد إندداقة،  قددو دمشدد ها إالي مسددخ رَّ  َ  ّع دد ه  عف ددةام  إلدد  دمشدد  لالشي   ظ،مفددمدد  م  ، امي
 ار لظو ساساي قو س،ور الط امة.ة من سيطيائييخ ا بحضور ذع ة العبلقلظائيي 

لععددض ، لتعشدد  لظددا الط امددة الحرزييددة بطّددريد قددرا ة العظددواي  دد  الطسددخوى الّعددر ي لمطّخطددن آ دد اك 
دددل معخ َاتددده،  أ ال دددو  إ ي دددا تعدددرض موندددوع الشي ددداددد لك  ظو دددة الط امدددة اإللميسددديية، ق ددَد اصددَد عرا  عر لالشي
اع لع   يخّمي ل  ؛لشيانيظ م   قي ا لاحَ م  ألرز الطعخ َات الطورلثدة  د  الّاهمييدة فيطدا يخعميد  بعطمييدة اإللَد

، لادأيي  ان)الشعر ي يث  د  شدياني   (البَد  لشدعرا  مد  بداب الدوهم الطدورلث ال أكةدر لال أقد ي ايدرى أيي الحَد
اث قي بطّريدات بارتباندهة ف  العظواي خصوصديية قدو الط امدة الطارسدخا يي . ليظطا يخي بأسموب ساخر ،  دااألحَد

اكشد  ذادا   هلعظيد ؛إلد  الطارسدخاي لهدو الطشّد   سبة  ،  اا  ظو  ل ار  قطا تمك الفصوصيية؟ قَ اسخظُر ا
رة قائ دة  مد  االحخيدا  ، اإلسبلميية آ د اك االطعخهلدة عبير    لج ة  ظر  تّا  الّرأ   قو الخي الطؤلي  مدن قَد
 ا لرد قو  اي الط امة.لعغير  مطي ر ، باخخيا
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ة(  م  مّارقة ابرى بطا احطمه م  دالالت الّدوع لالبدؤس  وم  ظواي )الط امة الطّاعيي ليظطا ا
رماي  ع  لدي  لعطدا يخّميد  مد  خدبل  الدري ، لالّ ر لال،يبتيية لسو  األلناع االقخصداداية لال،بيدييدةلالحع

دد ة، الط امددة ا و مدد  العظددواي لعددي   دداي  ي الةيددالشي اعييددة إلدد  إذ تظسدد  الطّ ؛لهددو مّارقددة بالغددة الحددَي
هور األلندداع االجخطاعييدددابدد –اطددا ذار ددا –)الطّا ددة( لهدد ا اشددو  ة لّوع لالبددؤس لالحرمدداي لال حدد  لتدَد

ددد  الدددظي لاالقخصددداداي  ددداي لطوائددَد ال،ي ة، ا المددده  مددد  الظتددديض مظددده لص  هددد    لادددأيي راب لمّالسددد ا، عدددام لالشي
ائم قددو الواقددن لددي  جددوع الّ ددرا  ظدداقض ال ددة لالخي الحيدداة االجخطاعييددة الط امددة ل دد ا العظددواي تعشدد  سددمبيي 

َ  لإسددراُ األالظيددا . للددو تظاللظددا  ظددواي )الط امددة الحطَا ييددة( لف   بلقددة  اي  ا العبلقددة ليظدده لعددي  الددظي وجدد
ة؛ الط امد اي ظف د رع،ده لدضد  قيطدة العظدواي بطّدري دالالت أخدرى، اطدا تخي   دار  لإلد  ال  يهلظائيية، تضيف إل

دد  نطددوح الطؤليدد إلددرازا  لشددا رييخه لعرا خدده المغوييددة، مةمدده قددو ، ببلط الحطددَا ييي   قددو االلخحدداأ لددإذ يخعشي
بددأمير لظددو حطددَاي  هاكشدد   دد  إ ّابدد لادد لكلمحظددوة بأ ،يددات م لهبددات م، ، و لاليددر ذلددك مةدد  الطخظبيدد

ددَا يي مدد(، لمدد  الطعللددة الحطددَا وي )سدديف الَي  ددوم أيي إمددارة الحط  ددي  قامف  ام قددو حمدد  خارجددة  م قددو بددبلد الشي
دا–الفنييدة  ال صدَاية م  ، اطا تّميدآ  اك ي  لخبلقخ م م  الدبياسيي  د  صدر  ة  أي يخطةيد  لال قدو -أاض    مطي

 . طوذج األ م  قو ذلكم األ     قف ، ل ،ا   ا م  رف يَيرلي شؤلي الببلد بالحطَا ييي  اف 
ال  قدو مدن الدري  ت  أحدَاث جدرف  ُ مدون ف ليخعدري  ل ار  ليّخ   ظواي الط امة الحموا يية األق  أمام ا

لخمددد   ، لعددمف سددطييم لدد لكل  ؟ ظددواي )الط امدددة الفمنييددة( دد  مدداذا  اي  مدد  م رعددة مدد  بغدددَاد. للعدد   حمددو 
لاحدَ قدو خاتطدة الط امدة؟  سوى فيطا لرد  م  لساي الغبلم قدو ليدم شدعر ي  األمير لم ي  ار قي ا أصبل  

دددمف الفمفددد (  ددد  ذلدددك الغدددبلم اليددد ال دددو  بدددَان(ال)طدددا يريدددَ لعأ ي  دددم فيددده خيدددر  ) عع  ا صدددَ أميدددر  م  مفدددقف ، ا   توسي
د  ا العظوايذاته ل (خم  ل  أحطَ)سّسخاي  تديض لهدو الصدال  أل الفيدر، لالظي  (مفد الفف ) َف ، للرعيطا قصف
لظصديحة  الط امدة شدو اخخيدار هد ا العظدواي الطدرتب  لدظاي طدا اف ال  أل الّساد، لاأ ي م  ( لهو ال،ي مظه )الفف 
حدد ير مدد  سددو  تدددَلير و ح سدد  اخخيددار الحاشدددية لالخي لهدد، مفمّددا لال   مدد  لسدداي الدددري  تددهلد و )البددَان( 

األ اجم قو أمور الفبلقة الدبياسيية لسمبييات ذلك، لقَ تعش     دلر قَ يخغاق  الفمّدا   د  اال خبدا  
هدو  اقو الط امة يةبدم معظد  خنيًّدطا اليرهم، ق  م لعي ف لة ليظف خبادف   إل  سو  العبلقات الط  إليه بطا قَ يؤدي 
مدداي، لقددَ الفددَم لالعبيددَ لالغمطدداي قددو ذلددك الهي ، السددييطا أل الددوالو مدد  حاشدديخه لع،ا خددهتحدد ير الفميّددة 
ددابن قددَ أليي الخيدد ؛ّ ددمبطددا لرا  الددوالة لخم   -لخسددكي  الددبلم-اشددو العظددواي  دديددؤثر قددو الطخبددوع إمي أل  اب  م  ا سف

 . ...األ خير   األ قساد  ، اإاّاب  
دإلد  الفف  ة  سدبة  اعظوي م امدة أخدرى بالط امدة الفطرييد  ليظطا  َّ  ةأيي الفطدر بدارز  صدحي   ل ، رط 

قمعمف لم  ، هَار الهي ار الطّوي الط ال  لخيي لعظيه اطةي  تيي به؛ ل م   بلقة لظائيية ، االط امة لمّظ  قو  اي 
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ددَ لهددو قددادر  مدد  ذلددك؟   ددو : لرعي ، سددَّاية أل اإلمامييددةاسددطي ا الط امددة الطف   ددا  ظو خف  ال طدد ا وي طددا تعطي
لإي  اداي ال لدَي مد  دليد  آخدر قدو م اماتده ، هدَار الطّدوي لالمبخده  مد  الهي  مد  شديوع تييدليدَ ي ك ل ل

لقددَ اكددوي ، أ  اظددهي  ؛ ،مبددي  ،مبييددة  سددبة إلدد  مف ق ددو  ظو خدده لط امددة أخددرى بالط امددة الطف ،  مدد  ذلددك
، ط امدةالطّارقة قو  بلقة ه ا العظواي بطا جا  قو  اي الوم لت ، البة فيه سبة إل  نم  الطا  لالري 

 ليظطدا الب،د  شدابي  ال  يخد اكر مدن أصدحابه قدو قيطدة الطدا الري قد ؛  الدَ يا للد يات امف  م  نف  باال ،وا 
دو لالخيّميدو تخي  لمطا . اب  اس قي ا اس  يههيَ الظي ،  يازاهَ قو الَي  ضد  قدو  ظدواي لال افّ  أيي ثظائيية الخيفّي

دالبصدر نو   قعفد ي ، اي م  خبل   بلقخ دا بدالظي  (الط امة الطكّوفيية) د ا   د، اعظدو الفّدا  اَ  أل قص    ي لالشي
 . اس...فَاع الظي لعامو الخي ب حاي إذ ا وم  م  الخي ؛ اي ظي الص  بالةا و م  العظواي يخي 

ً ، خفاصًًاالبسًًا صفذًن عًًؼ ، السقامًًة عالقًة النشًًؽان ذًشّ   فيسًًا صخًًّ  ، انكتفًًب ذيً  اوختام 
 :ما صأتب فدششتيب إلى، لبّب والسحايد(والدّ األبناد )اإلصجاذّب  مؼ حيث   اّلتب لؽ تتّبنشا بنزيا

 تعامميية قو  بلقة، قو جرجاي خارج العراأ، (ا)إاّاليًّ  اعَ  ف  ب  : تخي السقامة القريزّية. 
 م  سمبيي : ذات ب  ةة األزاذصّ مالسقا ) مفه  م  ، ة الطكاي)بغَاد(عَ)سمبوي  الّ ر لالحرماي.بطا حطي
  ّالبرلز.لقو ي  عَ  الير م   ّسخايقو سع  الب، ق ؛(ااّاليًّ )إ اعَ  ف  ب  تخي  :جدتانّيةالسقامة الد 
 األماي. فيه لال رلب م  مون  ق ي ، ام( قو ببلد الشي ا)إاّاليًّ ا عَ  ف  ب  : تخي السقامة األسدّصة 
 عَ: ذات ب  السقامة الكؽفّية  ) ُ لالغخي الظاقض لي  الخي الظوي ب)سمبوي  صاصة.فف ال منف ، وااةصوي
 عَ: ذات ب  ةيّ السقامة الغيالن  )  (، منف اإل راض.العراأ)مية لالّرزدأ ذ  الري طون : رتب  بي)سمبوي
 بعَ االتي ام بطا ، مايبحة ا    األب ل ( بسب  ال ر ا)إاّاليًّ ا عَ  ف  ب  : تخي السقامة األذربيجانّية. 
 ة لال إاّاليية قي ا.حايَ( ال سمبيي )م   عَذات ب   :السقامة الجرجانّية 
 لمخي  عَذات ب   :السقامة األىؽازّية )  هَ لالطّوي.ظاقض ال ائم لي  الهي )سمبوي
 خيّة الّ ر لالعوز لالّوع لالحرماي لعؤس الحا . عَذات ب   :السقامة البغدادّصة  )  )سمبوي
  ّخيّة ال عَذات ب   :ةالسقامة البرري  ) ظ لي  الّ ر لال ّّوة)سمبوي  .غع
  اعف  ب  : تخي ةيّ السقامة البخار  ال .لالري  لي  صورتو الب،  ظاقضف الخي  مع المبف  خومّصاحة الي ل (ا)إاّاليًّ  َ 
 وة إل  قخ  الببلد.َي الإذ تعش      ؛(ا)إاّاليًّ ا عَ  : تخف  ب  السقامة القزويشّية  
   خيّة س اجة أه  ال رية لتفما  عَ: ذات ب  ؽصلّيةالسقامة الس  ) .)سمبوي  ّ م الّعر ي
 عَ: ذات ب  السقامة السارستانّية  )  .قو البصرةلقعرفق ا يظيية م،ة الَي السا  كش     م اجطةا)سمبوي
  ّماي.إذ ت وم  م  الشكوى م  مرارة الهي  ؛عَ )محايَ( ال أكةر لال أق ي : ذات ب  يرازّيةالسقامة الذ 
 عَذات ب   :السقامة الحلؽانّية ) م،ة الططةيمة سبلنة لسايلع  )سمبوي    .العبيَ لس اجةل ، ال انوب السي
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  ّقو الّصاحة لالببلالة، لمَح األمير خم . ( مخطةيبل  ا)إاّاليًّ ا عَ  ف  ب  : تخي ارّيةالسقامة الد. .. 
 و كاّفًة  ختراص النًرا  بسدنًوا، فب ى ه الّثشائّية لبّية على اإلصجاذّيةالدّ  غلبة  تّتزح   عليوو 

 .الس ثّقن األديب )الكاتب الّزسشّب/ الحقيقّب( عشدذثؽرة عارمة تتأّجج  بسا ص ذب، ياذ
 

 .ورة البطلص :املبحث الثانّي
 ا  د اشدّ  ، ال  ط ار خ دا بصدورة الدري لألدو الّدخ  اإلسدكظَر ي  ب،د السيخظال  ه ا الطبحث صدورة 

صدا ... ا ّصدام أل اتي ، ض  أل تظداق  تعام د، رب أل تظداق  تّداذ  ، ّاأ أل اقخدراأنبيعة العبلقة ليظ طا: اتي 
 د  ب،د  الط امدات  مد  الّطمدة أقخخ  الحدَيث ؛ لع   قب ف ذلدك سدما تَ ي  ميه العبلقة الغالبةل ، إلخ

 و.ّمي و لالخي فّي    يمخ و من الخي الي  أل الطوض ال  ويية، : النياب أل الحضورم  حيث  
 

 .أوال : البطل اإلسفشدرّي الغائب الحاضر
ة ألدو فد  شفصديي لتخي ، و بشدك  لاند  قدو أالمد  م امدات ال طد ا وي ّميد"تبرز ثظائييدة الفّدا  لالخي 

 طد   ثدمي ، ة قدو لَاادة م اماتدهفصديي ق دَ  طدَ العاتد  إلد  إخّدا  هد   الشي ، ةظائييدالّخ  لخّسيَ هد   الةي 
أل    أل رجد   اللدة  ميده ق دو قخ دعدرة لمَي قدو اسدخفَام الظي  الطوض ال  وييةلقَ اتيض  ، (5) م  إظ ارها"

 : قو مة ، أل مّظوي... شيخ  
  (6)..." ل م ا و ، لهم يراسمو ه زعيم  "لقي م. 
  (7)..." تساقر يَ   م  الفواي رج   "لمعظا  م  ال،عام. 
   (8)..." مّظوي  إل   "قظظرت. 

دا فيطدا افداي خّدا   لظ دور  ، ه ا فيطا افاي اليابه لحضور   م  مسخوى الط امة الواحَة أمي
قددو الط امددات الخددو   ظو ددم بأسددطا    ددا ق ددَ اخخّدد  ألددو الّددخ  اإلسددكظَر ي  مدد  مسددخوى الط امددات امي 

دمة : النيبل ييدة ، ات اشفصيي  د لاداي، يطريية...لالصي إذ لدم اكد  قي دا؛  ر    طدا لت،دوي و  الوحيدَ اليدالشي
لثالةددة ، لأخددرى اكددوي مطخهجددا  بغيددر  مدد  أب،ددا ، ة ال تددرا  قددو الط امددة لال تحددسي لوجددود قطددري ، ادداي ثددمي 

 . (9)اجميًّ  اترا  لانح  
ده م   يدإذ  َّ  قو صور مفخمّة م  م امة إل  أخدرى، اطدا أ ؛ثبات صورته لال اعظو ه ا   لد اا  خظ ي

 دبللة  مد  خدو تمي دا ايّطدا شدا ، اّاجئدك قدو الي  ثدمي ، خدو تمي دااغيد  قدو الي  قَ احضدر قدو م امدة ثدمي ، شَيَ
ددد، لع،ددد  قدددو الطغدددامرات، َادددةب،والتددده لمغامراتددده ق دددو ب،ددد  قدددو الع   أل يددده  ؛عرلع،ددد  قدددو الّصددداحة لالشي

ددد، لق،ه ل اائددده الحدددادي    يخطييددد  اليدددة الطؤليددد"ا عكددداس لشفصددديي  بل ددده الواسدددن  مددد  العمدددوم َيَة، لاني ظخددده الشي
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دددالعةيدددرة، لقَرتددده العبيدددرة  مددد   ف  دددظ  دددع  م الشيع ددداأللغددداز، لتدددأليف الف    ي ر، لحف ، لهددد   (10)  األحددداجو"و  لقفددد،  ،ف
ددددلالامضددددة ال  وييددددة، خظاقضددددة  مدددد  العطددددوم قددددو ذات ددددا، ، م  (11)درامييددددةالشفصدددديية  ة مبيي لمخرالحددددة لددددي  السي
 ة. االجخطاعيي السييطا بطا فيه م  تظاقضات   ط ا وي خعكس  صر الل، لال ه  الَّي عي ف ل ، ةلاإلاّاليي 

دو لالخّمي فّي ة الخي جَليي  لتخيض  دو فيطدا افصي للعيده لتظداهر  بعدَم ،   لظ دور اخخّداؤ     حيدث  ه مع
  لي اسن  الشي  لالبوي  ، لالطوض شفصييخه، هه ل ّاق     موا لتف ، لتعاميه اسخَّا   ، بل  نه تحاا  لتطار  ، الو و

ددب لالخي  لدد   لالخي ، ه لقالبددهبعددم  لقف ، بانظدده لظدداهر  ددلالخي ،   لال مدد  م   دد  لالخي ظ ا قددو الطددا   رالبددة   ؛رأ   لاألف رحا
 قو الط امة الفطريية. السييطا، للع ي ا ي ما ذار ا  بارز الونوح،  لالعس  

يث  د  اليابده لحضدور   مد  مسدخوى الط امدات امي دا، او  طدا تشدكي  لعالعف  د إل  الحَد تسمسدبل  حكائيًّدا و 
اية14باتيصددددال ا،   دددددو : الدددداب الب،ددددد  اإلسددددكظَر ي قدددددو ) ، لالبغَادايدددددة، لالنيبل ييدددددة، ( م امددددة، هدددددو: األسدددَد

ديطريية، لالفمنييدة، لالظياجطييدة، لالظي يَايدة، لالطغهليية، لالريصافيية دعريية، لالصي د، لالشي ، ةطيطييدلالخي ، ةّريي لالصي
دليظطددا حضدر قدد، ةلالبشددريي ، ةلالط،مبييد لالغمبدة لانددحة لموجددود ال ، بلثددي  الباقيددةبن لالةي و الط امددات السي
، ل اتددده اذاتددده  مددد  إثبدددات ب،مددده إثبات ددد  مددد  إلحددداح ال طددد ا وي  يدددَ ي  هددد ال ، ّدددولاإلثبدددات ال الظي ، العدددَم

 .ة... إلخغويي َراته الم  عرية لق  خه لث اقخه الشي لصّاته لشفصيي  ار  اسخحضال 
دد ددأيي مددا يةبددم الخي    ذلددك  إلددأنع فصدديية للصدّد ا و قددو صددورة الب،دد  ّميددو لالخي فّي إت دداي رسددم الشي
اي ة الي اخميدة، الفارجييدة لالَي ه الفارجييدبدرلز صدورتي  لعظائ ا، ل ة لهيئخده البائسدة لأنطدار  خدو تعكدس لظيخده الّسَد

لر قدو دخيمخده مد  حف خدو تعكدس  ّسديي ة الي البالية...، لالَاخمييد  مداي لأهمده، لنطدوح إلد    مد  الهي ظفدخه لمدا يَد
ة قدو سد،ور الط امدات فصديي ث اقخده لمعخ َاتده لسدطاته الشي ا س    ل اته  اكع ما يخعمي تَاعياته ل به، ل الطا  لاس  
دا  ظصدر الةيد، عر  م  لسدا هأل قو الشي     لدم تّخده ظداهرة اي اليد  قدو بصديرة الّظيدورة قدو  ّسده ق َد تّميد"أمي
ددد واهر الطكوي دددة لطّخطعددده"مددد  الظي

ة   سدددكظَر ي م صدددورة الب،ددد  اإلإذ تّميددد ؛(12)    ددد  ثورتددده  مددد  شدددخي  ااشددّد
، ةإذ  ّددَد  قدددو الط امدددات الطكّوفييددد ؛مةددد : ثورتددده  مددد  الواقدددن الطدددديإ، اسدددوي الحيدددوات قدددو الطّخطدددن الدبي 

ا  ة م  لال ردايدد، ةلالعوفييدد، ةاسددا يي لالسي ، ةلاألزاذايدد البرا ددة  الخعددامو أل حايدد  أل  بالخي بأسددالي  شددخي  اسددخَّا  م   اعدَد
(  مددد   (13)م "صدددورة أيَللوجيدددة"ضدددحة، لعددد لك اتي المغوييددد )ال طددد ا وي دددم،ة ل لةدددورة العاتددد  الحتي وي الحيددداة السي

دا مد  سدم  طدلما قي خي  ، االجخطا يي  عدامبلت لخصدوير   مد  الط   ااجخطاعيًّد اظدرا  ثدائر  قَادة،   لاحخيدا  لا    ل   
دَع ع  لاد لك  َّد  ثدائر ا، ةة لالوصديي أخدرى اطدا قدو الطضديريي  احيظ   لعفيبل  ا، حيظ   امبخهًّ  يظييدة لظ   دم،ة الَي  مد  السي

دددرييية لالعمظييدددة  يي  اطدددا قدددو )الفطرييدددة(، قنيطدددا يخعميددد  بع يَتددده الط هبييدددة السي الّعدددرفأف اإلسدددبلميية م خظددداهر ا بالخيددَد
فصدديية لالطّخطددن الحيدداة  ا لمشي (   ددَ  ددطظوي ى ال طدد ا وي )العاتدد  الضي اية لدَد أشددار)مو رل( إلدد  الطّارقددة ال صدَد

د. (14)االجخطاعيية دعرا  ل    ا  اآلرا  قدو الشي د  حيدث  إلَد ( مع م،ة الّظييية )سم،ة األدب لالظي َد َ لا لك  م  السي
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 مد  الحيداة  اثدائر   ة، لاد لك  َّد ة لالّاحظييدال ريضديي الط دامخي  الّداح  قدو بعض العخياب، مةد :  أسموب
د ه  إذ يوجي ؛ ةعميطيي ة لالخي العمطيي     الب،د  اإلسدكظَر ي ة، لعد لك اطةيدمطييدعع الالط امدة ه اطدا قدو مع ب  نمبة العمم إلد  س 

ابدن، لأيي الطأسداة قدو ال دري الري  اسوي قو الطّخطن الدبي  "أ طوذجا  ا عش  م  خبلله اهخرا  البظياي االجخطا وي 
خو  ريت ذلك الطّخطن، لأبا م زيّه"هو الي  قه الّعر ي تّوا  قو نيا ه منف  مم  الخو تطةي 

(15). 
دد ددلمطي شفصدديية  مددة قددو الب،دد   ظددَ ال طدد ا وي ة الطخطةي ة الط امييددفصدديي شي يخبدديي  أيي الا ا سددب  أاض 

رة زة لمدددرؤى؛ إذ، مخظاميدددة لمخ،دددوي ددددهة لؤلحدددَاث لم عددددهي قددددو  جدددَلوي   دددد  لاقدددن اجخطددددا وي  "كشدددّم   لمحّي
ة العدوي ال ائطدة  دا جَلييدإ ي  ا؟عدَا    أي اصدب  م  قعيدف ل د ا الطة يد، ابنقو ال ري الري  الطّخطن الدباسوي 

ثددمي إيي اخخّددا  ، (16)خ ا البلمخظاهيددة..."يي ة الحيدداة أل نددَي  دد  تعاممييدد ا ددا لاآلخددر تعبيددر  ة األ مدد  ثظائييدد
للدد لك تددرا  يخ ميدد  ، لي فّددو  ظدده أكةددر ار     ي بددَ  اةيددمدداي اليددنبيعددة الطّخطددن لالهي  الب،دد  يددخبل م مددنف 

ي(وب الط ميدم لالطمديَ و  ّسه بألو قمطدوي )الةيد بل  ةمف  قاإلسكظَر ي ،  ي ليخحوي ليخموي  لد  إ   إشدارة  لهد ، وي
، ظدة بصدورة مفخمّدةة معيي مدرة شفصديي   مد  ا خحالده قدو اد ي  اطدا يدَ ي ،  مد  حدا  م  ه ال يةب دلأ يد تظعير 

.  قو أصع  الظي لقادر  م  اال خّاع حخي ، ذاوي ل ، َائَ م  الشي  ذلك صبور   لهو منف    رُل

،   تظ درة ال تعداد تفخّدو حخيدة زئبتيي ه مادي  الية لاأ ي  ة الب،  مرل ة  كطا أ يك تَّ قو شفصيي 
بلع لاالنيدد، خه ذات الطعرقددة الواسددعة  شفصدديي يطةيددل  دد  البددَان  أ طددوذج قظيددوي اعبيددره أ يددقددو لال شددكي 

، لسددر ة البَي ددة لحضددورها، ة الطبلحظددةلقددوي ، ه ة الدد ي ة مددن حددَي  مييددة لالظي العطيدد   مدد  العمددوم الع مييدد
 لسموك العتبات.  َرة  م  اجخياز الطصائ الل ، ّعاهةالُ ل ر  لالظي 

فد  مد  الّصداحة لالبيداي  دا تخي أ ي  لردة اليدر مدا فصديي و قدو هد   الشي ّميدو لالخي فّي ة الخي َ جَليي ا يؤاي لمطي 
افّ  أيي "البَان يبس  الطشداك  قدو ببلالدة لال ك  قيظب ر ل ا الحضور، و قو الشي فّي و من الخي ّمي لسيمة لمخي 

ة لالعظددد  أحيا  دددا"لقدددوة لعيددداي لجدددبل ، رائدددَ    المدددي  لاأل ددداة حيظ ددد دددَي فصددديية اطدددا أيي ، (17)ا لالشي دائطدددة  هددد   الشي
د، و فّي الخي  ر  ، أمرهدا العمديم أل الط شدارك ال  ذلدك بعَد أي اكشد  الدري  ض ليخي خم   ا لمخيشوي ، لنفمفب ا لخظامو السي

ددد إذ، لقددَد  الدددم مرادهدددا مظددده أل مددد  اليدددر  اطدددا قدددو الطكّوفييدددة مدددةبل   لب،ددد  وا  الظفددد اتظخ دددو الط امدددات دائط 
ل قدو ل ه  الإنطار     الّ َ قو الحيمة لاالحخيا ، من تظاهر  بالَّي    ه بعَ لف لف ؤ  س   اإلسكظَر ي   ، لاد لك يبَد

د    ال  اليدة قدو صدورة الدري تمدك الَّلييد ضد   للعد ي ألدرز مدا تخي ، لمطظّعدة نالبدة   ه  ثوب البؤس لالحرمداي، ل ّس 
د  لالخي  ميد   هدو دائدم الخي اليد لصورة الب،  اإلسكظَر ي ، و لالحضورّمي هو دائم الخي   ثسدظخحَي   ميدهو...، ل فّي

    العبلقة ليظ طا.
 

 :اوي ثانيا : صؽرة البطل وعالقتيا برؽرة الرّ 
خ  اإلسكظَر ي    ةشفصيي    الحَيث     بل  ظّصع أي اكوي م   ال اص ي  إيي الحَيث    الب،  ألو اّل
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ة ضددة ل ددا قددو جوا دد  ظاقع م   دد(مالدد  هشددا)ال  ة الددري هددو شفصدديي  ددَي   ي  بلي لج ددتطددةي  إذ ا؛ة  بلقددة ليظ طدد، قةطي
اآلخدر قدو بعدض مظ طدا موقدن  اد ي  ل لك احخد ي م ط ا وي ذاتعه، خاي قريَتاي للعطمة لاحَة، ق طا حالخاي  ّسيي 

ا قددو اليرهددالاتي ، الط امددات أ  دد  شفصدديي لمخي ، حدَد ان الهي عبيددر بصدَد  مددوي شددكي  لالخي مدداي ال ابعددة خمدد  الخي ة لدَد
  . (18)َاخ لالخي 

قو قو   ض    ا تخي لعظي ؛   قو الير مونن،ف ال  بالبف خو ترع  الري الي  الطخيظة   العبلقة   ضحمع اتي  لل َ
دا قّم   ة:وصدميي ال  قدو الط امدة الطف الري  ق مدم: أيد  ، ألدو الّدخ  لمعدو اإلسدكظَر ي ، ..وصد .ظدا مد  الطف "لطي

د    يالي  ر لمب، ال  هو الع   الطَلي الري  اعظو أيي  األمر الي  ، (19) ح  م  الحيمة؟" د، ظّي  قدإيَّ  مَّ   ثفدلمع
عدر  مد  ّداأ قدو الّع لهدو  بلقدة اتي ، ال  عيس  ل  هشامبصورة الري   بلقة   لصورة الب،  اإلسكظَر ي 

 –كطددا ذار ددا آ ّددا  –  العبلقددة تخّميدد ثددمي إيي ، لالطواقدد  ة َايددالظي  السددييطا مدد  اآلرا   ة  األالمدد  مددن مواق دد
 حد ي ال  تداجر ادريم لم  قدالري  ؛ة مدةبل  اطدا قدو الط امدة ال ريضديي ،  ظده  حري بعَ الخي   ف ،ف ال  البف الري   ع ش  بكف 

أدي   ه شاب  إذ إ ي ؛ ال  وائم ما اصبو إليه الري ت   الب،  اإلسكظَر ي لصورة ، عر   م  الشي  بع لآلداب لم  
ألدب إلد  ا     ميمه اش   منف ، تخعام  لتخواق  أراد لمعبلقة ليظ طا أي   عات ال لاأيي ، لشا ر ل  يادة

ددد السدددييطا دددالشي ددد مددد  الدددريالم م، َ عر ل     ة َايدددة لالظي ا يظ،دددو   ميددده ذلدددك مددد  ثدددورة  مددد  الحيددداة األدلييدددطي
م،ة الّظييية(  قي ة .َ لوج ات  ظر  الَي    ّرى الظي ة تغيير مف لإمكا يي  )السي

و  مد  ّمي ال  عيس  ل  هشام، لقو ه ا جا   م  الخي      الب،  بالري صّة العش   لقَ الخهمم  
ة الخي مدد  الب،دد  اليددالظتدديض  دد   الزمخدده صدّد ددفّي ر الدد  هشددام ميسددور ة قخصددوي ّسددخا يي ا الط امددة السي و. أمي
  بلقدة من لنوح  خير مف    ف ، ، لمع اق ير  ب،بل   اإلسكظَر ي  لتصويررحا ، الخي  ، لدائمف ا خَر  الحا ، لم  

دالي ة إ، لا لك قو الط امة العوفيي م   احية الطسخوى االجخطا وي ليظ طا ظاقض خي ال   آخدر يخّميد ا أيي تظاقض 
  .ال  ا   لالري  قالب،  قخو   م  حيث  العطر؛ قي ا

ددة الخي ل ّدَ مدد  ثظائييدد   ه اطةيددال  أل يددة إ ددراض الب،دد   دد  الددري و قددو الط امددة النيبل ييدّميددو لالخي فّي
ة ه ظ در قدو الط امدر أل ي م لتصبا م  لعظيه إ راض حع  ؛ّ  معه قو اةيرلإي ااي يخي ، خصطه االجخطا وي 

م  الطدخي  ال  الغظدوي   الطّارقدة قدو صدورة الدري ة تخّميدة. لقدو الط امدة األذرعيّا ييدالية لهدو األذرعيّا ييدالخي 
 بغددضي ،    يبحددث  دد  الطددا  ل ضددا  حاجاتدده قددو الددببلدسددخَّ  اليددلصددورة الب،دد  الّ يددر الط  ، بطددا 
الغظد   العبلقدة مد  حيدث  هظا تّخرأ م  ل ، ةحاجاته الفنيي  هع ّع ع  ائم لم اف الَي  ه  خرحال  ؛ قظر    حتي خ االظي 

 لعظي ا تمخ و قو الخيصبير لالخظ ي  لال رلب .، لالّ ر
خدو يبددَل قي ددا ة الي ال  لالب،دد  قدو الط امددة ال هليظييددظدداقض لددي  صدورة الددري ضدد   بلقدة الخي ليظطدا تخي 

د إل  قو ي  المحخاج   المم وق   انديّ   لالب،  اإلسكظَر ي ، اقويًّ  احارع  م   ال  ب،بل  الري  ، اريظصر   م  العّي
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ال  قدددو معظدددم م امدددات ة الّ دددر لالغظددد  الّدددارأ األلدددرز لاألقدددوى لدددي  الب،ددد  لالدددري لتعددداد تعدددوي ثظائييددد
دددد الّصدددداحةف   أيي إالي ، ةة لالبمفييددددة لاألزاذايددددة لالبفارييددددة لالّرجا ييدددداطددددا قددددو الطكّوفييدددد ال طدددد ا وي   عرف لالشي

دد للعدد ي ال طدد ا وي ، األقددوى ليظ طددا اب    طددا الددري لنمبف  دد االّ ددر لالغظدد  خي، دد ادد ي مدد  أي اكددوي  َف قصف ، ارفيع 
ا لرؤيخدده، يددظظم بدده جددواهر م اماتدده  َ ، التدداجر  ، اال  الظيًّدد  صددورة الددري ة تخّميددقّددو الط امددة البمفييدد، تأكيدد

 ق   ل لك الااة؟، ه قصي  لأدي لعظي  ا؛لمعوز   اظ ر الب،  ق ير  اليظطا ، باألدب لالمغة اعظيًّ لمف 
دَ اخخيدار صدّة الّصداحة لالببلالدة لمب،د  الّ يدر وي ال ط ا وي أليس م  الططك  أي اك ، قَ تعطي

لدد   لاإلبا ددة اشدد  لظ ددور لتّدد ي  ، ؟ قالّصدداحة إبا ددةامغطددور  ل  اقددو إظ ددار  لقددَ ادداي م،طددور   رالبددة  
 اخموي  دلعفدبلُ او ده م  ، إذ يظدهل  ليفخّدو  د  األ ظدار ؛تيض م  او ه ق يدرا  قحسد  م  الظي ، ل موي 
دة تدَ و  إلد  ندرلرة الخي يي بشفص ار  خظعي لم     لهد ا اكشد   د  م دَرة الطؤليد، و قدو معظدم الط امداتفّي

لمد  لجده آخدر ، هد ا مد  لجده،  ّدو تسداليه مدن اآلخدر مد   احيدة الّ در لالغظد  مدنف ، لأدلييخه الّائ ة
 ُ    نبيعخه.ر  كشّم ه   العبلقة    إقباله  م  األدب بغضي ال،ي 

ال  قددو الط امددة قددو ا خحددا  الددري ، ال  ي  صددورتو الب،دد  لالددري ّدداأ لددعامدد  لاالتي لتةبددم  بلقددة الخي 
 ب،د ف  ام غييب   قاجأ ا به ال ط ا وي  له ا تّ ي  ، لهو الّ ر لالحيمة م  صّات اإلسكظَر ي  ة صّة  البغَاداي 
ال  لعد   لطداذا اجخطدن الب،د  لالدري ؛ ل هظا لالب،د  رال   ال  ب،   الري  لساي حاله ا و : إيي  لاأيي ، م اماته
 قو بغَاد؟ لما داللة ذلك؟  تحاا بل  ا لاتّ 

د ميسدورف  االظيًّد  مد  األالمد اداي  الط شدارك رال  م امدات ال طد ا وي  تَّر اإلشارة إل  أيي  ا الحدا ، أمي
 ئ داخّاجع خدو  َّد  قي دا م  ة الب،   م  الير  ادته الي يظخح  شفصيي  ة قّ ير  قو بغَاد حانرة الفبلقة الدباسيي 

م رالبخده قدو الظي ذلدك تطدري  قدو  طا يخّميدز  لاسخَّائه، للرعي  وف لق ر  ل    حي  اإلسكظَر ي مع   دور د الب،د  ل َد
لديس قدو جرجداي أل أصّد اي أل أذرعيّداي ، ال   م  ديَ ه لا  دبلب حالدهد الري ، اطا تعش     تطري اَ  ط   ف 

 ؛ةالدباسديي ذاتده  مد  الفبلقدة   مد  تطدريد ال طد ا وي  ااي ل لك داللدة قدبل  سدخبعَ أي تَد ي  ل  قو بغَاد، لإي  
خه لف إذ لدم تظصدّ   د  قدو الددببلده، قمددو أ صّد ع قظًّد سدخ رَّ لالف ، طددا تظ ي  اال اشدبه شدديئ   اجَيددَ   اقددو مونظده، للفطدا الخدَد

د يَد ي  هد ا، ل    سدخف  م   ر  خظعيد  لم  خ ميدالدة لجويالدة، لم   مد  األالمد  لرحي  سخَّ  قبمه، ب،مه ق ير لم   م  مد  هض 
د، ةاالجخطاعيي  تح وأ ال،ب ا ة م  ال،ي    قدوحخيد، ابعض ا بعض  اد، قطدا اليدالري بدمدة طةي ب دة الواحَد    ال  قدو بغَد

عظو ددة بالط امددة البغَادايددة؟ لعدد ي قددو م امددة م   ا   جعدد  مظدده ق يددر  را ؟ لمددا اليددلددَي  حالدده قّددأة مدد  الغظدد  لالةيدد
م،ة  م   طة ي ذلك يومئ إل  ثورة ال د   ال افمدو مد  ة الدبياسديية ل مد  الطّخطدن اليديي ياسدالسي السا  يج لال السي

اد، لإي ادداي ال لددَي  السددييطامدداي تظخّددو فيدده نددرأ االحخيددا  قددو ذاك الهي  الط امددة  مدد  اإلندداقة قددإيي  قددو بغدَد
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ددد، ة تعشددد   ددد  مّارقدددة ابدددرى البغَاذايددد دددلهدددو تّشي ددد)ر قدددو ظددد ي محميدددة و الّ   خدددو   رقدددم بأسدددواق ا الي  (خر  العف
 ش،ة!!!لحراخ ا الظي 

ّف   ليهيَ م  دور قدو الط امدة ال  أيي الب،د  اعدود إلد  الظي   لالري و الب،  العبلقة لي  صورتف  
قو الغظد  لالم دو لالطّدوي ، أكةرال  إل  سيرت ا األلل  ل اطا تعود صورة الري ، ة بعَ االخخّا البصريي 

ابدن خظاقرة ليظ طا تعش   د  نبيعدة مَيظدة البصدرة قدو ال دري الري خظاقضة لالط  له   العبلقة الط  ، ُرلالخي 
ل م  الريالم ، عوزي الطحخاجي  لالّ را  لالط    ف   مع ،ف  و لالطّوي من لجود أمةا  البف مَيظة الم ال ّر ي 
ددضددد  قددو جَلييددالطشددكمة تخي  لاددأيي ،  قصدداحخه لعبلالخدده البدددارزتي  مدد   ددد  م،ة ة العبلقدددة لددي  السي لالطة ي

م،ة ، األدي  م  ج ة  . م  ج ة أخرى  لاألدبلالسي
لالغظد   الّ در   مد  حيدث   خظداقرة  م   ليظ طا عبلقةال رَ صوي ة ققو الط امة الّهاريي  ااي ال ط ا وي  لإي  

د  لالخي  ظسدّطة لمخواق ددة مد  حيددث   دا تبددَل م  إالي أ ي  طدا يريددَ لاأ ي ، رحددا  لحاجدة أحددَهطا إلد  اآلخددرالخظ ي
ال  لالدري ،  د  الغظدوي  اقدو الدببلد بحة د اب  قالب،د  الّ يدر جدوي ، ال  الطكاقأة لي  صورة الب،  لصورة الري 

قدو لالطسدالاة االجخطاعييدة اصبو إلد  العَالدة  ال ط ا وي  لاأيي ،    الّ ير اقو الوهاد بحة   اأ  أقي  الغظوي 
و    ُ  إليده، و: األالظيدا  لالّ درا   ل،ب خفدالطكاقدأة لدي   طدوذجي  نف واقد  قدو العبلقدة ليظ طدا الخي  أيي  ا ضدا

 ظدَ  الالبدا   لعد ي الغظدوي  ؛قوي المسداي لالطفدهلي الة دا دائطدا  الظدوي  ي الّ يدر  ظدَ ال طد ا وي او  قو ض  يخي 
 خو اكشّ ا بعَ قوات األلاي .إذ تظ،مو  ميه حي  الب،  الي ؛ ق ير المساي لالع  

ؤهطددا قددو لتوان   طددا ّاقال  قددو اتي   لالددري ،فددو البف صددا  لددي  صددورتف واقدد  لاالتي لقددَ لددرزت  بلقددة الخي 
لقدددَ ، اسدرجدددة ل دددو الظيددد السدددييطا ،كا  ثدددورة   مددد  الحيددداة االجخطاعييدددةالحيمدددة لالفدددَاع لالطغدددامرة لالددد ي 

ة فصديي ال  الشي إذ اسخَرج الدري  ؛ةكا  قو الط امة الطارسخا يي ّاأ  م  االحخيا  لال ي االتي  -أاضا  –ض  اتي 
 إنداقة  إلد ، صدمييةو  لاد لك قدو الطف ، اإلسكظَر ي  الب،    مة لمطعخهلة إل  مارسخاي الطّا ي  حيث  الططةي 
ددد أكةدددر   لعددد ي الب،ددد ف ؛ ل ةّاعييددد امدددة الطف قدددو الطف  الّ دددر    طا مددد  حيدددث    لدددي  صدددورتي  واق دددالخي   الق دددر   اجو  

 ة . خبلقة الدباسيي حانرة عوز مظ  زم  قو بغَاد ه ق ير لم  أل ي  ا؛لتشوي   
ددأ  للددو تظاللظددا  ة ظددا  فخددار الط امددة الفطرييددال  قإ ي معبلقددة لددي  صددورتو الب،دد  لالددري ل اأخيددر   ا طوذج 

ابي ال  إذ إيي صورة الري  ؛حقي ا العبلقة لونو  خو تَاخمم  الي  م  جا   اهَ لالهي ، م  جا   الطاج الشي
تعشد  ، ب قو الحا دة لديبل  ،رع لالط   الصورة الب،  اإلمام   ار  ، ضما تظ،و   ميه م  تظاق  آخر رالم 
 طددا اّخرقدداي هددَ لالطّددوي لعظي لت لدد ل طا لددي  الهي ، أ لاالقخددراأ إذ يبددرز مّددوي امي طدداتيّدداة اال دد  جَلييدد
دد، مظ طددا ظ ددور صددورة ادد ي  قددو مددَى ال  بدداد  لئلمددام قطّددوي الددري ، ورةلالّئددة الخددو تظ ددر ل ددا تمددك الصي

ُ   م  الظاس الط  ،   اإلسكظَر ي ،ف البف  لمّاريدة  قظاهر   اإلسكظَر ي الب،  اإلمام  أميا مّوي  ، مي غَّّ لخا
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ُ   م  الري ، الحسظا  عامد  مدن ا حسد  الخي اطدا أيي الب،د  اإلسدكظَر ي ، اال  لحي  ل م  الظاس ألَ  لخا
م لده باالحخيدا . ل ميده م دال  مسكي  لعسي  ال حيمدة لده لال  ع ليظطا الري ، حاي   مي م سفرية  الظاس لالخي 

اية اسييةضات الحياة الدبي   تعش     تظاق    الط اورتي  ورتي  قإيي ه   العبلقة لي  الصي  َي  لالةيظائييات الضي
 . كا  لالنبا ...لال ي ، لالو و لالبلل و، هَالطّوي لالهي ك

 

 .عزالشِّ ُرِوَد: الثاملبحث الّث

 

 ر فب السقامات:ن  الذّ  
رلر ي   ةدر،مظي ل خَمدة   طا أ يده قدَ حضدر، السديي ر قدو م امدات ال طد ا وي ع  الشيع  خظال  أي  لعميه م  الضي

دد ، قإ يدده   قددو  سددي  قصَخا بالخيدد فددوَّ اليددر م   عاتدد ا ادداي الللطي  لادد لك ها، ظاصددر  ليراقدد ف  يظددهل  صدده الّظيددوي
فصدديية اددلسدداي  يظبددر ف  ي ددؤثعر أي   م مددن موقّدده،  ةددر ا لشددعر ا، ال سددييطا ال  أل الب،دد  الري الشي   أل عر شددبطددا يظسدّد

مفه  ، شعر الير   لذاا  تأليف.، وظيفترؤيخه بط ارة مطيا حطي
ددلل دَد لّددأ ال طدد ا وي  ددم  ميدده، لليّ الَّيدَد ةددر قددو قظيددهعر لالظي إلدد  الطهالجددة لددي  الشي مفدده طي لضددرلرة ألحي

ددالخي  جَلييددةضدد  مددا اا دم تخي  البرا ددة، لالالب دد  طداة تّطددن ليظميددة شددكميي ح  تعبيريًّدا ب  قددو قددو م اماتعدده وّميدو لالخي فّي
 .. .ة.لاإلاحائيي  و ي سطخو اال حراُ المغالي   يخطييه ب عرالشي 

ددث ددمي إيي  س أل إذ  ّددَ  ا خددب ؛اميدده قددو الط امددات لددم اكدد  مدد  تددأليف ال طدد ا وي  دف رف    لف عر اليددالشي
ا، زما ه  ف بف   سف عرا  مطي   بعض ما قاله الشي يوظي  اال ّخاح  م   لل لك لم تف   الط امات م ، م خظاصًّ

ددتخي ، أجظداس أدلييددة ددلتظسدّم داللددة، احدَ موقّ  اطددا ، عر. لقددَ ا خ دم معظددم الط امدات  مدد  األالمد  بالشي
دددد، دا ةالّددددودة لالددددري ل ، تّددددالت لددددي  العةددددرة لال ميددددةل ، لددددي  سدددد،ورها األخيددددرة -حيظ ددددا–م ددددا تفمَّ  فرية لالسي

ثمي إ يه ، إناقة إل  الّطاليية، لعالّطمة ا ،وى بعضه  م  لّخات بار ة أل تعبيرات صائبة، ل َم ا
دق دل ده؛ ة أي تعخطد أل لمدبة البَان المغوييد، لم اك  لحيمة الب،  اإلسكظَر ي أي تخمي دلي شعر  عرالشي

د ل الفانر   ّوف ال ، ض  قو  ةر عريية تخي لالشي ، اّر  قو  رلقه قطدا ، قدإذا اداي األمدر اد لك، اَ  تعطا
اه لر َي ال   عر قو الط امات؟ لما دالالته؟الشيع الي   ي ؤدي

د    ظف الي   عر تَّر اإلشارة إل  أيي شع  إالي أ يه ، (20)غ مدا يرعدو  مد  مدائخي  لسدبعة لتسدعي  ليخدا  مفدلف ، هطف
، لالغمبددة لانددحة لصددال  اثطائددة لخطسددوي ليخ ددلجطمددة مددا أحصدديظا  مدد  شددعر قددو الط امددات لدده للغيددر  ثبل

دالع  )ئيس له ا اعظو اهخطامه بإلراز شا رييخه، ثمي إ يه ثطية  بلقدة لدي  الطوندوع الدري ، ال ط ا وي   (؛عرَادة لالشي
ددد صددد  حايددد ، اطدددا أ يددده يخي فّدددو  ّسددده بالخي عددَد  ا  ة، لالط  باال حراقدددات المغوييددد الطباشدددرة فّدددو معا يدددهعر ا  قالشي
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ددبالببلالدة لال دده يخظعيددعر، لصددحي  أ يددّصدداحة لقددو  الشي -اطددا اظ ددر بعاهددة ، شددوي  خددر  لم    لدده ي م  ر ليخفّي
مددد    دددول م  اسددداخر  ا، ليبدددهيهم لسدددا   ، ه يخّميددد   مدددي م أ يدددإالي  ؛اسلعسددد  الطدددا  مددد  الظيددد -بعدددض األحيددداي

عر ا فيّةالسي   .شع
 

 : وأدواره نرالذّ  وظائن
دو قو دلر الّمي و لالخي فّي ة الخي تبرز ثظائيي  يث  د  لجدود  ل َف شي د مده مد  حيدث  عر قدو الحَد   ع حضدورع  ما اف

د ال طد ا وي  حضدرإذ اسخ ؛أل اليابه قداخخّ  قدو تسدن ،  ظده لعظيده أ درضف ، عر قدو معظدم الط امداتالشي
، ةلالوصديي ، ةيرازيي لالشي ، ةلالطضيريي ، ةلاألهوازيي ، ةّسخا يي لالسي ، ةصافيي لالري ، ةيطريي لالصي ، ة يَاي : الظي مظ ا
 تو:اطا اأّطم ا أدلار    لوظيّخه االجخطاعيية الوانحة     ثبمف عر الي ة. للمشي يي يظار لالَي 
 دد ، لالخيددأثير قددو ل ددو عددريض بسدد اجة   ددول ممدداي لالخي ر لددو و أهدد  الهي غددايع    دد  الددو و الط  العش 

 ة.ميي اطا قو الط امة الطوص، ضات مفّ م لتظاق   مي م لس   الب،    عر تغمي ف ب مي  م  إ طا  الّع ف الطخم يي ؛
 مةبل   ةالحكطة لالطو ظة اطا قو الط امة الحرزيي  لنن الحمو  لت َام. 
  رد ال  أثير قو الري الخي فصييات األخرى لتحّيه السي  . اطا قو الط امة الطكّوفيية مةبل  لالشي
 ه م  الطا  قو ال ريضيية .لف ؤ  ال  بإ ،ا  الب،  س  إقظاع الري ا، الخأثير لاإلقظاع 
  فصيي تصوير  ة .عريي لرا خه الشي     اسخغ ي حي  الب،  الي ة لمع،يات ا اأدلات الشي
  اخموي  اطا قو قوله: ، حاي ات لمخي ر الب،  لت ظين ال ي خ  سف لتظالب الخيَا و ب، الخيبئير الَي

 االنسًًًًًًًًًًًًر تذًًًًًًًًًًًًبيي   فقًًًًًًًًًًًّ   
 

 (44)اس وتسؽييًًًًًًًًاعلًًًًًًًًى الّشًًًًًًًً 
 

  لال  ر، علالّو ، لالحرماي، لالّ ر، البؤساقة الطؤري مسي بعض ال ضااا االجخطاعيية: 
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًغ اّل   يال صغّرّن

 

ًًًًًًًًًًب    ًًًًًًًًًًو مًًًًًًًًًًؼ الطل ًًًًًًًًًًا في  أن
 

 أنًًًًًًًًًًا فًًًًًًًًًًب ثًًًًًًًًًًروة ت ذًًًًًًًًًً   
 

ًًًًًًًًًًًًًردة الّطًًًًًًًًًًًًً   رب     ليًًًًًًًًًًًًًا ذ 
 

ًًًًًًًًًًؽ  ًًًًًًًًًً    التخًًًًًًًًًً     أنًًًًًًًًًًا ل
 

ًًًًًًًّ ىب    ًًًًًًًؼ ال  (44)ت  سًًًًًًًقؽفا  م
 

   قّددو خخدددام اليدددر  مدددن لددرلز صدددوت الددد يات)أ ا(؛، ه اإلسددكظَر ي لب،ددد  بأ يدددالح دددائ   دد  اكشدد
 : ا و ، وفّي بعَ الخي ، خهلنبيعة شفصيي  ل ريُ لظّسه، مس   رأسه م امة أكيَ الب، 

 أنًًًًًًًًًًًًًا يشبًًًًًًًًًًًًًًؽ  النجائًًًًًًًًًًًًًًب
 

 فًًًًًًًًًًب احتيًًًًًًًًًًالب ذو مراتًًًًًًًًًًب   
 

 أنًًًًًًًًًًا فًًًًًًًًًًب الحًًًًًًًًًًّ  سًًًًًًًًًًشا   
 

 أنًًًًًًًًا فًًًًًًًًًب البا ًًًًًًًًل غًًًًًًًًًارب   
 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًا إسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفشدر داري   أن
 

 فًًًًًًًًًًًًًب بًًًًًًًًًًًًًالد   سًًًًًًًًًًًًًارب   
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 أغتًًًًًًدي فًًًًًًب الًًًًًًدير قديدًًًًًًا  
 

 (47)وفًًًًًًًًًب السدًًًًًًًًًجد راىًًًًًًًًًب   
 

 :ةلي و  قو الط امة الطّاعيي 
ًًًًًًًًا مًًًًًًًًؼ ذوي اإلسًًًًًًًًفشدر   ّيو  أن

 

ًًًًًًؼ نبنًًًًًًة  فًًًًًًييػ زكّيًًًًًًو     (40)م
 

 :لي و  قو الط امة العمطيية
 إسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفشدرّية داري 

 

 لًًًًًًًًًًًؽ قًًًًًًًًًًًّر فييًًًًًًًًًًًا قًًًًًًًًًًًراري  
 

 ا  ليلًًًًًًًًًًًًًًًبلكًًًًًًًًًًًًًًًؼ  بالّذًًًًًًًًًًًًًًً
 

 (44)وبًًًًًًًًًًًًًًًًًًالنرا  نيًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاري  
 

     اطا قو قوله:، لجظو ه،  هلتموا ، همع يف حع أدلاته: اإلقصاح 
ًًًًًًًًًًًًًًًًًؽ قلسًًًًًًًًًًًًًًًًًؽن  ًًًًًًًًًًًًًًًًًا أذ  أن

 

ًًًًًًًًًًؽن    ًًًًًًًًًًؽن  أ  ًًًًًًًًًًّل ل ًًًًًًًًًًب ك  ف
 

ًًًًًًً  ااختًًًًًًًر مًًًًًًًؼ الكدًًًًًًًب دون 
 

 ّن دىًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًر  دون  فًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  
 

 مًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًان بحسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً زّج الزّ 
 

 مًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًان ز بًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًؽن  إّن الزّ  
 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًل   ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًّ ذّؼ بنق  ال ت ك
 

 ًًًًًًًً  (44)ل إال الجشًًًًًًًًؽن  مًًًًًًًًا النق 
 

 

 لة لالّا مة قو األحَاث؛ فصيية الطخحوي دّدوا  لالخي ط  سدطات الب،د  الخي ق رسم الشي ، رحدا   لالخي ظ ي
 كطا قو: ،قو ا ي م امة الطبلم له ا ما ألّأ  إل  تغيير ،  بات الحال َم ثف 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًب النًًًًًًًًًًًًًًًًًأ ًًًًًًًًًًًًًًًًًة ال  ا جّؽال
 

    ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ، وجّؽابًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًة األ ف   د 
 

 أنًًًًًًًًًًًًًًا خ  روفًًًًًًًًًًًًًًة الّزمًًًًًًًًًًًًًًًا
 

 وعّسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًارة الّعًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًر   ، ن   
 

ًًًًًًًًًًًًًغ الّر ًًًًًًًًًًًًًا ًًًًًًًًًًًًًب ل  ال تلسش
 

 ًًًًًًًًًً ًًًًًًًًًًى ك   (43)ديتب، وذ    د، عل
 

 

   لاال خساب إل  ا ي مكاي اطا قو: ظ ي لالعش     ال م  لالخي 
 د   مًًًًًًًًًًًًًؼ اللًًًًًًًًًًًًًؽ  ولكًًًًًًًًًًًًًؼ  

 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًب  ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًا   تران  أّي دّك
 

ًًًًًًًًًًًا مًًًًًًًًًًًؼ صنرفًًًًًًًًًًًو كًًًًًًًًًًًل    أن
 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًانبل  ت     يًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًا   ويس
 

ًًًًًًًًًًًار ًًًًًًًًًًًّل  ب ًًًًًًًًًًًؼ ك ًًًًًًًًًًًا م  أن
 

ًًًًًًًًًًًان    ًًًًًًًًًًًّل مف ًًًًًًًًًًًؼ ك ًًًًًًًًًًًا م  أن
 

ًًًًًًًًًًًًًًًز  محًًًًًًًًًًًًًًًرا  سًًًًًًًًًًًًًًًاعة  أل
 

 وأخًًًًًًًًًرن ذيًًًًًًًًً   حًًًًًًًًًان  ، بًًًًًًًًًا   
 

 وكًًًًًًًًًً ا صفنًًًًًًًًًًل مًًًًًًًًًًؼ صًًًًًًًًًً 
 

ًًًًًًًان    ًًًًًًً ا الزم ًًًًًًًب ى ًًًًًًًل ف  (43)ق
 

 

  ل ّددَ ذلددك قددو شددعر ، مدداي ددَم ثبددات الهي ل ، موقدد  العاتدد  مدد  المحظددة الخياريفييددة عبيددر  دد الخي
 ةدددددماي قو سبعالهي ت مي  بالموم  م   م متي ا، لالبمفيية مةبل  ، ةلال هليظيي ، ةفيي لالطكّو ، ةدددالط امات: األزاذيي 
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 ا و :، ة لاليرهالال رداي ، ةلالحطَا يي ، ةاسا يي اطا قو السي  ا شر مونع  
 ذًًًًًًًًًًًًًًؽ مًًًًًًًًًًًًًًان م  ىًًًًًًًًًًًًًً ا الزّ 

 

ًًًًًًًًًًًًًًًًراه غ     ذًًًًًًًًًًًًًًًًؽ    سًًًًًًًًًًًًًًًًا ت
 

   ًًًًًًًًًًًًًً  لًًًًًًًًًًًًًًيحفيًًًًًًًًًًًًًًو م   الحس
 

ًًًًًًًًًًل    ًًًًًًًًًًب   والنق ًًًًًًًًًًؽ    عي (43)ول 
 

 

 :ةلي و  قو ال رداي 
 ّ ًًًًًًًًًًًًً ًًًًًًًًًًًًًبنال ًًًًًًًًًًًًًا  ال ل  ب لألص

 

(74)على صرف الليالب  فاعتب   
 

مم  دل ماي أيي الهي منف العع داي لالير محسوسي  لد لك لد  ترلم طدا السي ة أاًّدا م،صرُل الميالو مّري
 م،ة .  بالسي    سو   بلقة الطة ي  اّ  ااشع ، إيده حي  اشخط طا اشخم سياسة الواقن الطف لاأ ي ، كا م

 

 مددا اعا يدده الب،دد  مدد  إحبدداط لنددياع سددب  ق ؛أهمددهل مدداي لهي سددف  اأزمددة الدد يات ل  دد   خيعبيددرال
مد  ل دو  اخر  اسد؛ إذ ا دو  قدو شدعر  التعدرار   اد ذادر  مدرار     تردي ماي الي الهي  هو ن ألناعح وأ لتراج  

 فيصّ م ليشخط م: ، اسالظي 
ًًًًًًًًًًًً ، ف  الّش ًًًًًًًًًًًًر  ًًًًًًًًًًًًاس حس   ز  ؽ ّ ج 

 

ًًًًًًًًًًًًًّرز    ًًًًًًًًًًًًًييػ وب ًًًًًًًًًًًًًرز  عل  وأذ
 

ًًًًًًًًًًًًً     مًًًًًًًًًًًًًشيػحّتًًًًًًًًًًًًًى إذا نل 
 

(74)ا تذًًًًًًًًًًتييو ففًًًًًًًًًًروز  مًًًًًًًًًً 
 

 

 :ماي لأهمه لسفّ م لسفّهكطا ا و  قو سفريخه م  الهي 
 ان وأىلًًًًًًًًًًًومًًًًًًًًًًًسًًًًًًًًًًًخن الزّ 

 

ًًو   بمًًؼ سًًخف فركبًً      (74)مطّي
 

  :ةقو الط امة الحطَا يي   لكلا
ًًًًًًًًًًًًًغ جًًًًًًًًًًًًًّداسًًًًًًًًًًًًًاخ    ن زمان

 

ًًًًًًًًًًًًًًان سًًًًًًًًًًًًًًخي   إّن الزّ    (77)م
 

  :ةالط امة األرميظيي  قول 
ًًًًًًًًًًًًًًب ًًًًًًًًًًًًًًس ال تتغّش ًًًًًًًًًًًًًًا نف  ص

 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًىفالّذًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً   يػ ال يتغّش
 

  ًًًًًًلىر صأمًًًًًًؼ صرًًًًًًحب الًًًًًًدّ 
 

 اوغث ًًًًًًًًًًًًًًً افيًًًًًًًًًًًًًًًو سًًًًًًًًًًًًًًًسيش   
 

 اجديًًًًًًًًًًًًًد   فًًًًًًًًًًًًًالبس  لًًًًًًًًًًًًًدىر  
 

 (70)والًًًًًًًًًًًًبس  خًًًًًًًًًًًًر رّثًًًًًًًًًًًًا 
 

 :اس قو قولهم  الظي  الظّسه لساخر   اة مّخفر    قو الط امة الطوصميي َّلا لك ت
 ال يبنًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًد   مثلًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًب

 

 وأيًًًًًًًًًًًًًًًًؼ مثلًًًًًًًًًًًًًًًًب أيشًًًًًًًًًًًًًًًًا 
 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًؽ  ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًة ق  هلل غفل
 

ًًًًًًًًًًًًًًًًاليؽيشى   (74)غشستيًًًًًًًًًًًًًًًًا ب
 

 

 َال  بداألمير خمد  إذ اكشد   د  سدري إ ّداب الدري  ؛بل  ة مةاريي الطضطوي اطا قو الط امة السي  تأكي
 بّود ، ا و : االظيًّ  الّ يرف  ماي، م حيبل  ه  م  مواج ة مصا   الهي تع َرف ه لق  ائع ،ف ه ل ف مع رف ل  أحطَ لعف ا
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ًًًً ًًًًوال دّر درُّ الفق  زيت  ر فيًًًًؽ  ريًًًًده، وبًًًًو ر 
 

 (74)ألسلطّؼ عليو مؼ خلن ذؼ أحسًد مًؼ ص سيتًو 
 

   

  داسخسدفاقه لمظيدإلدراز مدن ،  دا  ظدَ الب،د ات لاألإظ ار  ظطدة الد ي ، فرية مدظ ماس لزمدا  م لالسي
 اطا قو قوله:، لظفّفس  نامع 

 مًًًًًًًًًًًًًًًًانا جّبًًًًًًًًًًًًًًًًار الزّ نًًًًًًًًًًًًًًًًأ
 

 ًًًًًًً  خن منًًًًًًًانبلًًًًًًًب مًًًًًًًؼ الدُّ
 

 وأنًًًًًًًًًًًًًًًًا الس شفًًًًًًًًًًًًًًًً  بًًًًًًًًًًًًًًًً 
 

 بمًًًًًانس األيد السًًًًًال مًًًًًؼ كًًًًً 
 

ًًًًًًًًًً  ن والغًًًًًًًًًًر  مًًًًًًًًًؼ أراد القر 
 

ًًًًًًًًًانب  ًًًًًًًًًى عًًًًًًًًًز ف السث  ف عل
 

ًًًًًًًًردان   ًًًًًًًًج   واصًًًًًًًًطفى الس   الي 
 

ًًًًًًًًًًًًًًًالن    ًًًًًًًًًًًًًًًؼ ف ًًًًًًًًًًًًًًًالن  م  وف
 

 صًًًًًًًًًار مًًًًًًًًًؼ مًًًًًًًًًال و  بًًًًًًًًًا
 

ًًًًًًًًًًًب أمًًًًًًًًًًًان    ًًًًًًًًًًًراه ف ، ت  (73)ل 
 

 

 دد دددمفددل دد  نف ،  مدداي قددو الخ ميددعددم الهي لح  ،   األحددوا    دد  تبددَا العش   ب  أليي   الغظدد  بكاقددة السي
 :ةال  الب،  قو الط امة البغَاذاي    قاله الري عر الَّ غيير اطا قو الشيع ماي اّي  بالخي الهي 

ًًًًًًًًًأ    لرزقًًًًًًًًًغ كًًًًًًًًًّل  لًًًًًًًًًو   ل  عس 
 

 دّن بفًًًًًًًًًًًًّل حالًًًًًًًًًًًًًو  ال تقنًًًًًًًًًًًً 
 

ًًًًًًًًًًًة ًًًًًًًًًًًّل ععيس  وانيًًًًًًًًًًً   بف
 

ًًًًًو    ًًًًًالسرز صنجًًًًًز ال محال  (73)ف
 

 

 دد عامدد  معدده لالخي ،    ظددرُل  صددر ادده لتحددَي تحَي  مدداي بسددفرية الذ ددة مددنف   الهي كوى مدد  ت ماددالشي
( ال اا  ) ًَّ   :قو قولهطا ا، لظَي

ًًًًًًًًً ًًًًًًًًًان زور  غ ىًًًًًًًًً ا الزّ ويح   م
 

 فًًًًًًًًًًًًًًال صغرنًًًًًًًًًًًًًًغ الغًًًًًًًًًًًًًًرور   
 

 ال تلتًًًًًًًًًًًز  حالًًًًًًًًًًًة ، ولكًًًًًًًًًًًؼ
 

ر بال   (73)ليًًًًًًًالب كسًًًًًًًا تًًًًًًًدور  د 
 

 

  دد  مدد  ، لجظددود لأ ددواي، مدد  ذ   ددهية لسددم،اي طددام لالبيدداي: "كددم  ايظددم  ونددي  لالخي الخي قددَ تطكي
 .رلجطن األ بلأ لالعساك، ساكرقبظ  الحصوي لالَي ، ظا ل ا  مظ ا م  ، د  يا 

 فسًًًًًًا صًًًًًًرف   كًًًًًً   السشّيًًًًًًة إذ أتًًًًًً   
 

ًًًًًًًًًًاد    ب ًًًًًًًًًًّ خائر  م  ًًًًًًًًًًو ال ًًًًًًًًًًؽي إلي  رة  تي
 

 تًًًًب ذشًًًًىلحرًًًًؽن الّ وال دفنًًًً   عشًًًًو ا
 

 وحّقًًًًًًًًً   ذيًًًًًًًًًا أنيارىًًًًًًًًًا والّدسًًًًًًًًًا ر   
 

 وال قارعًًًًًًًًً   عشًًًًًًًًًو السشّيًًًًًًًًًة  حيلًًًًًًًًًة  
 

 (04)"رب  عشو الندًا ر  وال  سن   فب التّ  
 

 

 إذ اشّفم  ه   األليات    أزمة الب،  لالطؤلي  الوجوداية تّا  الطوت .
 

   الط امددة اطددا قددو ، ب،دد الحيدداة لالطددوت يددؤم  ل ددا اللجودايددة تّددا  إلدد  قمسددّة  االّددواب اسددخظاد
 ي .قطا ه ا؟ ق ا : الشي ، حّظك ع :ة: "ق مم  الو ظيي 
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 نًًًًًًًًًًًًً ير  ولكّشًًًًًًًًًًًًًو سًًًًًًًًًًًًًا    
 

 وضًًًًًًًًًًي   ولكّشًًًًًًًًًًو  ًًًًًًًًًًًام    
 

 و  ًًًًًًًًًًخاص مًًًًًًًًًًؽت ولكّشًًًًًًًًًًو
 

 (04)"إلًًًًًًًى أن أ ًًًًًًًّينو ثاذًًًًًًً    
 

 

 ددد دددا البيدددم اليدددحددد ي األلغددداز لالعش  ددد  اطدددا قدددو الط امدددة العراقييدددة: "لأمي    هدددو م دددي     ددد  الطعطي
 قع و  ألو  واس:، بح ُ لرهي ، بحُر

 لقًًًد ضًًًا   ًًًنري علًًًى بًًًابفػ
 

 (04)" سا ضا  درٌّ علًى خالرًو   
 

 

 ال قدددو الفاتطدددة اطدددا قدددو ، قدددو مدددخ  الط امدددة اخَمدددة الطعظددد  لتأكيدددَ  مدددن  ظدددم الطظةدددور أحيا  ددد
لقددَ ، خددو ا ددو  قي ددا: "إيي لرا كددم مددوارد أ ددخم لاردلهدداة الي لاألهوازييدد، ةلالّرجا ييدد، ةلالنيبل ييدد، ةاألسددَاي 

ة:  ّي  سرتم إلي ا  شري  ح
 قًد سًار عذًريؼ حّجًة او ّن امرز  

 

رده ل قريًًب     (07)"إلًًى مشيًًل  مًًؼ و 
 

 

ددة الخي   بَّلييددلفيطددا يخعميدد  -فيطددا سددب  ذاددر -و اشددّم لظددا جطمددة األشددعار لأدلارهددا ّميددو لالخي فّي
 : هو، بَ ه ال ط ا وي لم  ، أ الب، تؤري  ثةف أمورثبل
دددد   داليددددلهددددو مدددداي لأهمدددده: الهي  -1 دددد ددددا  إلدددد  إ عددددار  لالسي فرية مدددد  أهمدددده ف   ميدددده للومدددده مددددن السي

 قه لقم ه لقمسّخه قو الوجود.فوي ت  عشت اجخطاعيية لسيكولوجييةألسباب ، عريض ل ملالخي 
 ن.طف لال،ي ، لاالسخَّا ، َاةلالع  ، : لهو ما د ا  إل  الخظ ي )الطصال ( الطا  لاسبه -2
 (أ دا)لخعرار ندطير ، األ ا لالخيرايه  م ، الظيّسخو د خه إل  تطّيَ ات لنطوح ا: لهو الي ال ي  -3

 ا و : ة مةبل  قّو الط امة ال هليظيي ، ةطف ظف مطيا يظخ و به إل  جظوي العف ، ليا  الطخعميم
 مًًًًًًًًًًامًًًًًًًًًًؼ الزّ  بحًًًًًًًًًًال أنًًًًًًًًًًا

 

 دًًًًًًًًًًًب  مًًًًًًًًًًً  الشّ  بن  كحًًًًًًًًًًًال 
 

 مًًًًًًًًًًافًًًًًًًًًًب يًًًًًًًًًًد الزّ  بندًًًًًًًًًًب
 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًب     ن  إذا سًًًًًًًًًًًًًًًًًًًامو انقل
 

 بًًًًًًًًي مًًًًًًًًؼ الشّ  با أ مدًًًًًًًًأنًًًًًًًً
 

 (00)مًًًًًًًًؼ النًًًًًًًًرب   بوأ ضًًًًًًًًح 
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 الب،  =        = دالب،                                             
 الطدددا                 األ دددا                                           
                                                                 +  + 

 مدايالهي                                تح ي                                    
 ل                                         نطوح                               

                                         أهمددده                                               اتالد ي                             
                      

 ماي + اس  الطا الب،  = الهي                                          
 
 
 :ّهتائجال

(، إل و الطالبحث لقو الفخام خم ا    اآلتو: سوم ب)الخيفّيو لالخيّميو قو م امات ال ط ا وي
ر ال طددد ا وي الواقدددنف ل بلقاتددده لمخظاقضددداته، بّظي   :أوال   ييدددة قصصددديية ذات رؤيدددة لموقددد  لاندددحي  مددد  صدددوي

سمبيياته، م خّدا بل  )م خدأثير ا لم دؤثير ا( مد  خدبل  رسدم صدورة اميييدة لطّخطعده، ذات دالالت  طي دة، تظخ َد 
ياسديية بإرهاصدات )لاقدييدة   َايدة( لاندحة؛ إذ   تّميدم  الحيوات الّعريية لاالجخطاعيية لاالقخصداداية لالسي

مبيية  ت ه   ظر  فصدييات، أ خبلقمعرالالسي َ   ا، م  خبل  لص  البظيدة الخيحخييدة لتحدريك الشي ة  لم ّخطع ا لم 
اد) مدد  د  تطددري مددا اكشدد   ددم،ة، حانددرة الفبلقددة الدباسدديية،  (بغدَد بطددا يددظما  دد   بلقددة الطة يدد  بالسا

دمحدالال  بالب،د  األ طدوذجوي تح يدد  ال ددو    مد  الطف ددث ددة  مد  ج دة، ل ؛ ملع االحد عدالمآرب لتسدمي  الضي  اقم  

مان لز  بديع ا

 الهمذاني  

 

 انـــــــمالز  

 اتذ  لا

 ا لـــــــالم
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دددَ  مل  .سددداع الّّدددوة لدددي  الواقدددن لالطةدددا التي ، مددد  ج دددة أخدددرى لهرلع دددا  هو  ا بّظيددده تراجدددن الّعدددر ل ؤاي ر تددَد
 .يظييةياسيية لالَي م،خي  السي  م  السا  ةور ةي الل  ساد الحياة االجخطاعييةلقحإ األقوا  األحوا  لق  

ًً ددة الخي ثظائييدد إيي ألددرز مددا اطييدده م امددات ال طدد ا وي  :اثاني  ة وييددالمغ و  مدد  مفخمدد  الطسددخوياتّميددو لالخي فّي
د،حيية لالعطي دة، غوييةلالير الم دل   ةرهداقدو ، لقدو اد ي  ظاصدرها، لقو البظيخفي   السي قدو ل ، هاعر شع

دو، ال  صورة الب،  ل بلقخه بالري  د لقدو إلدراز  بعدَ الخيفّي حضدور الةيظائييدات لقدو ،  يفد  الحع لاش 
اية السدددييطا  دددَي دددهدددو الخي  لدددرزف أ ة  تحيددد  إلددد  ثظائييدددة الّ دددر لالغظددد  الخدددو ثظائييدددالضي ّميدددو أل و لالخي فّي

ددةال سددياأل  ؛ لقددو تأكيددَ تحددوي  شفصدديية الب،دد  ددوراال ددهلا  لالظي  الطددظ  قعدد  بعددَ  المغددو ي   صي
دد، لالع،ددا  دد، ر    سددر إلدد  اسددقطع ، ة  اسددخع،اُ لاسددخعا ة لنددع  إلدد  لنددوح لعددرلز لقددوي لمع

عريية... .إل  يية ةر ظي ال  لمع   الشيع
إلددد   أنددداقم   لظائييدددة    بلقدددة  ، لهدددو  صوصددد ال  ظدددالي  الط امدددات لدددي   اتعبلقدددحم نبيعدددة الاتيضددد :اثالث ًًً

اث ونديحيي ت بلقدة ل ة،  ميده اطدا قدو الط امدة الفمنييد الطعظ  الط صود لعظدم   ة دليدم  مد  مكداي أحَد
دد م  عاممييدد بلقددة تة الط امددة أل مونددو  ا، ل قصي ددمبييةةفصدديي الشي /الطكدداي) صددورة دد   ة اشدّد اطددا  ( السي
َا يية طا قو الطف امخي  ا ةاّاليي اإلأل  ؛ة لالّاحظييةالبغَاداي الطف امخي   قو   .... األذرعيّا يية لالحط 

دطظوي ) مهاجييدةف لت ميب دا   ،ف البف شفصيية  صورةت ل  ب  أظ رف : ارابن     شفصدييخه، لت ماد (ال طد ا وي العاتد  الضي
اية اه ا مدن  ا  لم   اعدوز  م    تصدوير  قدولط امدات قصَد ؛ مد  جا د  آخدر العميغ د اقصديح  ، ل جا د  مد  اعَد

دد الب،د  لجدهق داليدد عاتد   لجدو  المع د ه     اخخم ف خددو الطصدادر الي و مدا أثبخخدده لهد، ك  األدلددوي قددو هد ا الشي
، ما يَ ي  م  ترجطم ال م  لالغرعدة بد، قدائم  مد  اإللحداح لاإلحسداس اتدوي  ي ذسدير  إسد اط   لم ط ا وي

 .هلاقعااتبه ل    ظّص  ال ي األدب؛ ا ،بلق ا م  أيي لاالالخراب
ًًا ، عامدد واقدد  لالخي  ددارب لالخي ال  مددَى اال سددّام لالخي  بلقخ ددا بصددورة الددري ل ظددم صددورة الب،دد  ليي : خام د 

؛ إالي أيي الخيواقدد  الالدد ؛ او  طددا لج ددي  لعطمددة عددارضظدداقر لالخي ظدداقض لالخي اال ّصددام لالخي لادد لك 
دعر ا ،جالطدهدل ه سدموام الةيظائيية قو صدورته ل تّمي اطا ، لاحَة ة الفطرييد خي  الط دامقدو  السدييطا، شع

 .  لالواقعوي الطخفيَّ الب،بلي فيه  اديإ مأزلم    زمايإذ اش  ، ةلالطارسخا يي 
 

 :هلوامش
                                                 

دة لمعخداب، ال داهرة، النشؽان وسيسؽ يقا االّترال األدذًبّ محطيَ،  الّهيار، (1) ، ال يئدة الطصدريية العامي
 . 45ص م،1998
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ام،  (2)  .50م، ص2001مكخبة اخا ة، إرعَ، سيسياز النشؽان، ا ظر: ق،وس، بسي
: أهطييخدده لأ وا دده،  (3) ًًة اا ظددر: رحدديم،  بددَ ال ددادر، العظددواي قددو الددظياي اإللددَا وي ًًة كّلّي  داب مجّل

ًًة،  ًًؽ  اإلندًًانّية واالجتسا،ّي بسددكرة، الّهائددر، -م، جامعددة خ خيضددر2008(، 3+2ع )والنل
 .13ص

ًاقيياس، ليظدَة،  (4) ، مكخبدة اآلداب، لدانّيات الّشّ : الّشعرّية والّتطبي : مقامًات اليسً انّب أنسؽذج 
 .157م، ص2009مصر، 

)رسدالة ماجسدخير(،  ليس انّب: دراسًة أسًلؽبّية "" مقامات ذدص  الزمان ا بَ ال اد ، خير الَي ،  (5)
 .211م، ص1996 طياي، -الّامعة األرد يية

، لَان الهيمداي )ت  (6) َد ، مقامات ذدص  الّزمان اليسً انبّ ه(398ال ط ا وي ، ال،بعدة الةيا يدة، )شدرح: محطي
اسا 1962 بَ الحطيَ(، مكخبة محطيَ  موي صبي  لألالد ، ال اهرة،   .111يية، صم، الط امة السي

 .90الطصَر  ّسه، الط امة الّاحظيية، ص (7)
 .144الطصَر  ّسه، الط امة الطارسخا يية، ص (8)
، دار اآلقدداأ، السقامًًات مًًؼ اذًًؼ فًًارس إلًًى ذًًدص  الّزمًًان اليسًً انبّ ا ظددر: حطددود ، هدداد ،  (9)

 .84م، ص1985ليرلت، 
 .93قيياس، مرجن سال ، ص (10)
رام (11) فصدديية الَي ، ترجطددة:  الددَ خه ددَار، السرًًطلح الدًًرديّ ييددة: لددر س، جيرالددَ، ا ظددر  دد  الشي

 .68م، ص2003الطّمس األ م  لمة اقة، ال اهرة، 
 .110م، ص1979، دار ال مم، ليرلت، فّؼ السقامات ذيؼ السذر  والسغرب وض، يوس ،  (12)
، ل،يف،  (13)  .136م، ص2002مكخبة لبظاي  اشرلي، لبظاي، منجػ مرطلحات نقد الّرواصة، زيخو وي
 ، ترجطدة: خميد  ألدو رحطدة، مظشدوراتمقامات ذًدص  الّزمًان اليسً انّب وقرً  البيفاريدًغا ظدر:  (14)

 .26م، ص1995جامعة اليرموك، إرعَ، 
 .117الطرجن  ّسه، ص  (15)
ًا"ألو زيَ، رائَ، " (16) )رسدالة ماجسدخير(، جامعدة  جدلّية األدب والؽاق : مقامات اليس انّب أنسؽذج 

 . 95م، ص2013جرش،  -جرش
كعة، مص،ّ ،  (17)  ، مكخبدة ال داهرةذدص  الّزمًان اليسً انّب رائًد القّرًة النربّيًة والسقالًة الّرًح ّيةالشي

 .213م، ص1959الحَيةة، مصر، 
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" )رسددالة داخددورا (، مقامًًات ذًًدص  الّزمًًان اليسًً انّب: دراسًًة نّرًًّيةا ظدر: خصددال ة، سد ي ، " (18)
 .259م، ص1997إرعَ، -جامعة اليرموك

، مصَر سال ، ص (19)  .119ال ط ا وي
يخ، موس ، " (20)  -" )رسدالة ماجسدخير(، جامعدة األزهدرذدص  الّزمان: حياتو و ًنرها ظر: ألو الشي

 .193-187م، ص1981ال اهرة، 
 .15الط امة األزاذاية، ص (21)
 .33الط امة العوفيية، ص (22)
 .146الط امة الطارسخا يية، ص (23)
 .150ص (24)
 .232ص (25)
 .96الط امة الطكّوفيية، ص (26)
 .55 – 54الط امة األذرعيّا يية، ص (27)
 .275الط امة الفطريية، ص (28)
اسا يية، ص (29)  .112الط امة السي
 .114ص (30)
 .66الط امة األصّ ا يية، ص (31)
 .150الط امة الطّاعيية، ص (32)
 .179ص (33)
 .217- 216ص (34)
 .121 – 120ص (35)
 .265 – 264ص (36)
 .279 – 278امة الط،مبيية، صالط  (37)
 .74ص (38)
 .12الط امة ال ريضيية، ص (39)
 .155الط امة الو ظيية، ص (40)
 .158ص (41)
 .192. لا ظر: الط امة الطغهليية، ص173ص (42)
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 . 69ص (43)
 .107ص (44)
 

 :واملزاجع املصادر
  ،َال دداهرة، ، ترجطة: الددَ خه ددَار، الطّمددس األ مدد  لمة اقددة، السرًًطلح الدًًرديّ لددر س، جيرالدد

 م.2003
  ،َال يئة الطصريية العامية لمعخاب، ال داهرة، النشؽان وسيسؽ يقا االّترال األدذبّ الّهيار، محطي ،

 م.1998
  ، ال،بعة األلل ، دارالسقامات مؼ اذؼ فارس إلى ذدص  الزمان اليس انبّ حطود ، هاد ، 

 م.1958اآلقاأ، ليرلت، 
 " ، رسددالة داخددوراة(، جامعددة  انّب: دراسًًة نرًًّيةمقامًًات ذًًدص  الزمًًان اليسًًخصدال ة، سدد ي( "

 م.1997إرعَ، -اليرموك
  ،"أهطييخه لأ وا ده : مجّلًة كّلّيًة ا داب والنلًؽ  رحيم،  بَ ال ادر، "العظواي قو الظياي اإللَا وي

 بسكرة، الّهائر.-(، جامعة خ خيضر3+2م، ع )2008اإلندانّية واالجتسا،ّية، 
  ،ل،يف ،  م.2002مكخبة لبظاي  اشرلي، لبظاي، ات نقد الّرواصة، منجػ مرطلحزيخو وي
 " ،َا" )ألو زيَ، رائ  رسالة ماجسخير(، جامعة جدلّية األدب والؽاق : مقامات اليس انّب أنسؽذج 
 جرش– ،  م.2013األرديي
  ، ّ،ددكعة، مصدد ، مكخبددة ذًًدص  الّزمًًان اليسًً انّب رائًًد القّرًًة النربّيًًة والسقالًًة الّرًًح ّيةالشي

 ال اهرة 
 213م، ص1959لحَيةة، مصر، ا. 
 " ، دديخ، موسدد ال دداهرة،  - " )رسددالة ماجسددخير(، جامعددة األزهددرذًًدص  الّزمًًان: حياتًًو و ًًنرهألددو الشي

 م. 1981
 " ، ي  " )رسددالة ماجسددخير(،مقامًًات ذًًدص  الزمًًان اليسًً انّب: دراسًًة أسًًلؽبّية بدَد ال دداد ، خيددر الددَي

 م.1996 طياي،  - الّامعة األرد يية
  ، م.1979، دار ال مم، ليرلت، السقامات ذيؼ السذر  والسغرب فؼّ  وض، يوس 
  ،ام  .م2001مكخبة اخا ة، إرعَ، سيسياز النشؽان، ق،وس، بسي
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  ،ًاقيياس، ليظَة ، ، ال،يبعدة األللد لدانّيات الّشّ : الّشعرّية والّتطبيً : مقامًات اليسً انّب أنسؽذج 
 م.2009مكخبة اآلداب، مصر، 
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