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 مٜٕٔٓ/ٜ/ٖٕتاريخ قبػله للشذخ:  مٜٕٔٓ/ٔ/ٕٓتاريخ تدلع البحث: 
 

 ملخص

أزوم شففت تكذففه هففحد الجرانففج يففغ تنلعففاو ارغبةففا  والخدبففج شففت الضنففجاق والمففخاو رشففس الػاقفف  السفف      
"اخثعج الذايخ السنهػل" شت اجيشج ُشَلْعُصَلج إبَّان نقػشها شفت ييفجا ابنفبان شفت يهفج الفػا الصػالفه بذف   

ذففف )قرفف ج   -إن جففاز لشففا الضةب ففخ–يففامق والففػا ذشففت وا الشففػن بذفف   اففاصق ولكششففا بةففج الجرانففج نشدففس ها 
 ارغبةا ق ورشس الهديسج(. 

ػاغف  اهسفج: يولهفاق ين القرف ج  ر تشضسفت إلفن اللفػن الضفنةفت العفالذق والحق ين الجرانج كذفت يفغ ج     
وإغسففا هففت تبةففث الافف  والضنففجاق وثاغ هففاق ذعففان اطففاهخ وبقخيففج الذففايخ واػهبضففه الذففةخيج شففت انففضشصا  كفف  
السػجففػااو شففت رشففس البشففن الدففلبعج السهدواففج السهعسشففج شففت السنضسفف ق وثالنهففاق إذففخاز  عسففج الففشز الػثال عففج 

 اريخّعج شت تدن   جػاغ  الحعا  ارجضساوعج والدعانعج آغحاا. الض
 الخشسق ارغبةا ق السخي ق الػشغق الجيغ. الكممات المفاتيح:

 
Abstract 

      Manifestations of resurrection and the will of revival, and the signs of rejecting 

stressful reality in the anonymous elegy of Tulaitelah in the time of its fall in hands of the 

Spaniards, in the era of the Sects Kings in general and the kings of “Bani Thinoon” in 

particular. After this study we can call it (the poem of resurrection and the rejection of 

defeat. 

      The study has revealed many important aspects :First, the poem doesn’t belong to the 

catastrophic, despairing color, as it is a call for hope and revival Second, the poets genius 

and talent in interrogating the existents in rejecting negative and defeated structures that 

dominated the society Third, highlighting the historical and documentary value of the text 

in recording the social and political life then . 

Keywords: rejection, resurrection, women, home, religion. 

                                                 

 .باحنج (ٔ)
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 .املقدمة

قالهففا بةففج  (ٔ)غ ذ ضففا لذففايخ يغجلدففت انهففػلتشاولففت هففحد الجرانففج قرفف ج  مففةخيج قػااهففا نففبة 
ق وصشفت هحد القر ج  انلها ان  يا قر ج  ق لت بةج (ٕ)هٙٚٗنقػط ُشَلْعُصَلج ذ ج الوشػغر نشج 

نففقػط السجيشففج تحففت " تحففت ااغففج ب العففاو الففجبار" وكففان الةففخق يخثففػن اففجغهع الدففاقصج رثففا  افقففػا 
غ بقفففخي قرفف ج  شلعصلففج ر يلسفف  ذهفففا هففحا اللففػن افففغ يديففد لغهففع كففاغػا ر يلاشفففػا بةػاتهففاق ولكففغ افف

الضفن ؛ لحلظ كاغت يهسعج هحد الجرانج يغها ييااو قخا   هحد القر ج  قفخا   ججيفج ق ح فث انفضنسخو 
اررٍو حاضففخ ال رشضذففال اففجلػرٍو  البففجق كففان لهففا الثففخ شففت اغقففاق القرفف ج  اففغ الخثففا  والحففدن 

 والعأس إلن  الشرخ والضفاؤل.
تفػجهت ول ت وجهت تناد قخا   ججيج  لهحا الشز الذفةخا بحنفت يفغ ارانفج غقجبفج تليفج ولسا 

وجف  افا وجفجو مفخوحاو تنةفف   -شفت حفجوا يلسفت وجهففجا شفت البحفث-وادفةااق ولكشفت لفع يينفخ
الصػالففففه  "يرففففخ )تففففاريخ الاق الغجلدففففت القرفففف ج  ضففففسغ االففففخ   رثففففا  السففففجن شففففت الغففففجلذق واشهففففا:

)غسففاوف شففت رثففا  اففجن  ق و)ااافف  الذففةخ الغجلدففت لةسففخ الففجقالق(ق وارانففجوالسففخابص غ" حدففان وبففاس(
(ق ٕٓٔٓق يبفار ٓٙ٘واسالظ يغجلدفعج لففػرار اب ذفغ لخزفخ غذفخها شفت انلفج يشفا  السةخشفجق الةفجا

م(ق و  خها اسغ ٜٛٙٔق ٔوارانج )نقػط ُشَلْعُصَلج لفلاا جبػر حجااق غذخها شت انلج الةخبت الةجا 
 ج  تساث    خها اغ القرالج شت رثا  السجن وزوال السسالظ.يحكخ ين القر 

وتبخز إم العج الجرانفج ين ضفاهخ السخثعفج ب فالت تفنةفتق شفت حف غ ين باششهفا تففاؤلت يبةفث   
الحعففا ق كسففا وية ففج لجاففج ذهنضهففا واغضرففارهاق وهففحد الجرانففج تقففػم بقففخا   هففحد القرفف ج  قففخا   ججيففج  تحففت 

الحناجعفج ورذفج ا انضفااو اغ اشاهج يافخ:: كالبش ػيفجق والنفلػبعجق والضجاولعفج اطلج السشهج الضحل لتق كس
 اغ السشهج الشفدت شت تأوي  اواش  الخشس شت الشز الذةخا.

شضضسّ ففُد بخصففاق  -انففال الجرانففج –ياففا القرفف ج   الضففت ق لففت بةففج نففقػط ُشَلْعُصَلففج للذففايخ السنهففػل
ةففاٍن وتحقففق الخؤيففا السشذففػا ؛ لففحلظ يوجبففت الجرانففج شخحهففا بحضففاف إلففن الػقففػل يشففجدق  ويلفففاٍ  تخففخف لس

ضففسغ احففاوَر واحاولففج ااضبففار تلففظ السحففاور: شففالسحػر الول يػضفف  ارلففج الففخشس السةنسعففج والشفدففعجق 
فا  والسحػر الناغت يبّ غ يغػاع الخشس شفت السْخِثَعفج افغ افال ثاثفج رافػز هفت : الفجيغق والفػشغق والسفخي ق وياَّ

ث شقففج ذفف َّغ غضففالج الففخشس الضففت قففااو إلففن السقاواففج لضحق ففق حاضففخ اذففخلق وإبنففاا القالففج السحففػر النالفف
اببنفففاذت الفففحا بحقفففق ولفففظق وقفففج قفففّجاُت السحفففاوَر ذضػشرفففٍج تبففف غ الدفففعاَ  الخفففارجت الفففحا ق لفففت  عفففه هفففحد 

 القر ج ق وييقبُضها بخاتسج تذ خ إلن يهع الشضالج الضت اخجت ذها الجرانج.
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 .ماهية الرفض
اار إلففن الففحهغ يشففج نففسايه كلسففج الففخشس الرففجاُم ذفف غ الش عزفف غق يو السػقففه الففحا ُيضخففح يضبفف

-افغ وجهفج غطفخ الباحنفج -لعةبخ يغ ايضخاضق يو ثػر  بقػم به شفخا يو جسايفجق وقفج ب فػن الفخشس
افهػااال  عسعاال؛ لغفه را  شةف  برفاحبه اخج عفج ثقا عفج وييجلػجعفجق حضفن يضدفشن لفه الضخلفت يفغ الفكفخ  

خوحجق وإر لرار الخشس لسنخا الخشسق ياا إوا كان الخشس بأتت ذبجي  يشزف  افغ السصفخو  السص
 السخشػض شهحا السبضغن. 

وشت احاولج لضأص   افهفػم الفّخشس شفت الضفخا  ابغدفاغت ذضحجيفج السةشفن اللغفػا السػصفػل شفت" 
بحالففج افغ الففػيت قففج ق والسضرف  شففت السشطففػر الفلدففت الػجففػاّا (ٖ)لدفان الةففخق" بسةشفن الضففخا للذففت 

فا السضرف  شفت السشطفػر الشفدفتق  عفأتت كأنفلػق  (ٗ)تقضخن بفة  تسّخا شفت الحعفا  يو شفت الففّغ وابذفجاع ياَّ
(ق واضشا عفا اف  الدفلبعج شفت Bachelard) باشالرراشايت ر يضخح الرجاج كخا  شةف  للػاقف ق كسفا يفخ: 

اغعجق وهففت ر تففلاا شففت اػاجهففج الصبعةففج الصففخ  )لعدففت شلدفففج الففخشس اففحًباال نففلبعاال اففغ الػجهففج الشفدفف
. وبالضففالت شابغدففان الفففحا بسضلففظ القففجر  يلفففن الففخشس تدففق  واتفففه؛ وولففظ لغفففه (٘)إلففن اففحه  يفففجات(

ن شرففهخ شففت ذػتقففج  ففعع السنضسفف  الدففالج ق كسففا بصلفف  اشففه ين ب ففػن السنفف  اليلففن للزففس خ النسةففتق 
إغفه بةضشفق تساافاال ب ه يغ ين برفب  غفدفهق إلن ولظ )إن الفخا  (Erich Frommإريك فخوم )ويذ خ 

]هحا غز اقضبذ ر بنفػز لفت السدفاس بفهم السقجافج لفه افغ جاغف  الشسفاوف الحزفاريجق  غػع الذخرعج
ولهحا شإغه برب  تساافا مفأن ارافخيغ وكسفا يضػقةفػن اشفه ين ب فػن.. ويلفن يبفج حفال شفإن الفنسغ الفحا 

ر بنففػز لففت السدففاس بففهم  والففخشس بحضففاف إلففن  ]هففحا غففز اقضففبذ (ٙ)ق إغففه شقففجان غفدففه( ففالٍ يجشةففه 
البيالالالخ يلفففن حفففج تةب فففخ -]رمق كسفففا تحضفففاف إلفففن  مخرفففعج واوعفففج لضقفففػادق وإلفففن حالفففج افففغ الضسفففخا تقفففػل

 .   (ٚ)ثالخ إوا اا رشس َيرَّ يضخاج - (Albert Camusكامه)
غةلففع ين  ق ولكففغ حفف غ(ٛ)وقففج يضبففاار إلففن الففحهغ ين الففخشس هففػ الضسففخا والخففخوف يففغ غطففام اةفف غ

  ففخ صففال  لعقففػا هففحا الزففس خ النسةففت شففإن هففحا الففخشس بحففاول شففخ   –ح ففام ُشَلْعُصَلففج-هففحا الشطففام 
: )الففخشسق بحففج واتففهق يشرففخ هففجمق لكففغ اففا اففغ ثففػر  أدونالاليذا عففار ججيففج لحعففا  ججيففج  كسففا بقففػل 

..شفإو غفخشس جحريجق يو حزار  تأتتق اون ين يضقجاها الخشس ويسهفج لهفاق كالخيفج الفحا بدفبق السصخ.
ين غأافففح حعاتشفففا بحزفففػرغا السطلفففع والدالفففهق ر بةشفففت يغشفففا غضخلَّفففن يشهفففاق ذففف  بةشفففت يغشفففا غضخّصفففن هفففحا 

. واغ هحا ابرهاص الدخي  يغ ااًعج الفخشس بس فغ الػلفػف إلفن (ٜ)الحزػر إلن حزػر رلق  شت(
ت بدفقػط الغفجلذ بةفجهاق لكششفا اخثعج ُشَلْعُصَلج والضت ُارنت يلن يناس يغَّها تخثت نفقػط ُشَلْعُصَلفج وتذف
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يلففن يغهففا قرفف ج  الففخشسق الضففت تكذففه واقفف  الحففال شففت الغففجلذ بذفف   -شسففا ينففلفت-نففشضةاا  اةهففا
 يامق وُشَلْعُصَلج بذ   ااصق شت احاولج تذ    افهػم ججيج لػاق  يشز .

 

 .الرفض يف القصيدة
ه بففه يلففن زاففغ اةفف غق تدففضلدم قففخا   الففشز ذهففحا السةشففن قففخا ت غ: قففخا   تغلففق الففشزق وتقفف

ق (ٓٔ) وقفففخا   تففففض  الفففشز وتنةلفففه يلفففن الفففجوام احاينفففاق وبففف غ هفففات غ القفففخا ت غ تقففف  ادفففألج الحجاثفففج
 Roland Barthes)) بالارت روالنوتطهخ لح  الشز الضت تشقلشا إلن  عسج الجال الفااخق كسفا بقفػل 

 ق وهشا يضنلن الخشسق ونشقخي الشز كالضالت:(ٔٔ)
 

 .الرفض املباشر
 خ الخشس السبامخ يشج الذايخ السنهفػل حفال تل عفه ابفخ نفقػط ُشَلْعُصَلفج راشزفاال هفحا الدفقػطقبطه

وهحا الحزػر ارغهداات اجمشاال بغعاق الفخ ق وحلػل الضذفاؤم يلفن النغفػر الضفت ازاوجفت لضذف   الزفس خ 
اؤُل السنهففػل النسةفتق وتدففػم جسالعففاو الس فان لضنةلففه بقطففاال وازفف راالق يلفعذ كفف  اففا ُبزف   ُيففخ:  ق شضدفف

إغدفاغت ويسخاغفت للسجيشفج اغ البجابج ُيػا  ذضداؤل يغ الحعفا  ابغدفاغعج والحزفاريج واطاهخهفا افغ كفػن 
 :(ٕٔ)السشهار ق ور ذج اغ تةسعع الدخور يلن الس ان كله

 لَنْكففففففففِلِظ ك ففففففففَه تبضدففففففففُع النغفففففففففففػرُ 
 

 نففففففففخوراال بةفففففففففجاا نفففففففففب ت ثغفففففففففػر 
 

)لَنْكفففِلِظ(  َلْعُصَلففج ارففخَّحا بففه شففت ذجابففج القرفف ج واففغ الساحففض رشففس السنهففػل لففحكخ انففع شُ 
ويغففاق ا اغففه صففشػد ياا  الخصففاق )الكففال( لع ذففه قخبففه اففغ لغففج الس ففان شففا )يػجففج اػضففػع اون 

. والس ففان هشففا السذففار إلعففه بالخصففاق بفففخض ضففاال يلففن السْخِثَعففجق شزففاال يففغ يغففه جففد  اففغ (ٖٔ)واو(
 غ الخؤيففج لففج: الذففايخ وبفف غ اففا نفف لول إلعففه هففحا الس ففان. البشففا  الفشففت لهففاق وي ذففه يففغ ااضففداف ذفف

ويخشفج الفخشس قزفعج الفقفج السلرقفج الضفت تضفػزع يبففخ تعسفاو كفان لهفا الثفخ البفالق شفت غففذ السضلقففتق 
َوَهففاَن َيلفن َيِديفْفِد الَقفففْػِم ]اإلندالان : يشجاا يشااا بحضسعج السػو السدعصخ يلن ك  مت  افغ حػلفه

ق (ٙٔ) َوَناَاففَ  ِشفت الَحففِخيِع َشضَفن َ ُ فففففػُرم] والعالخ ق (٘ٔ)مياف ففخ الكاشففخيغ لففه ضهففففففػر] قوالجينق (ٗٔ)مُول  
شالفقفففج ُ لفففه بفففالخشس لهفففحد الضعسفففاوق والضرفففسعع يلفففن إزاحضهفففا افففغ شلكهفففا الفففجوار شفففت شزفففا  الفقفففجق 

 .تدضجي ها رؤيضه للضغ  خ (ٚٔ)واتخاوها اداراال آاخ غحػ يػتػبعا
لفقفففج لهفففحا الكشفففد النسففف غ افففغ السخفففدون النقفففاشتق والهػيفففج والحزفففار  اةفففاار ويصفففب  الدفففقػط وا

انفُضبجلت مفحشاو ارغضسفا   اػضػوعاال للةشه والخػل الحا نفعصخ يلفن يهف  ُشَلْعُصَلفج بةفج شقفجهاق إو
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لهحا الػشغق وجخيفاو الفػر  للةخوبفجق وابنفام إلفن مفحشاو  زف  اتخفحو يمف ار اضةفجا  للةشفه 
نباغت ذػصففه السنفخم الفحا قفام بفارغضداعق  وإقاافج حزفارته يلفن يغقفاض حزفار  والخشس للةجو اب

تأنفعذ شاقفج تذفّج ارغضبفادق حفاول الذفايخ الفضح ع ( ُشَلْعُصَلج)هحا الس انق شانضجيت انع هحا الس ان 
 ِإنَّ َوا)ذجرجاتها اببقاوعج؛ ل حكت رو  الخشس شت غفذ السخاش ق  عحس  الخؤيج الضت ترش  الضغ خ

فففففِجْيُخ( (ٜٔ)ولعذ)ِاَنالَهففففففا ِإْيففففففَػاُن ِكْدفففففَفخ:(( ٛٔ)َغَبفففففففُأ َكِبف ففففففُخ(  و)ُاَحَرَشففففففج   (ٕٓ)و)َر ِاْشَهففففففا الَخفَػْرَغففففففُق َوالدَّ
 .  (ٕٕ) و)َبِة ففففج  َتَشاُوُلَهففا َوَاْصَلُبفَهففا َيِد ُخ(( ٕٔ)ُاَحَدَشفج ( 

و شففت شعاتهففاق انفف  اللففع واللففح ق ثففعَّ بحففاول الذففايخ شففخ  تدففاؤرو اقلقلففج تحسفف  السضشاقزففا
والةففد والففحلق شففت احاولففج لضزففخعع اور الفففخا شففت ين يػلففج قػيففاال اففغ رحففع الزففةهق(َيَلْع تَفففُظ َاْةِقففففاال 

ام  ق َقفففِللِجيفففِغ َصففْ باال  وك فففه تبضدفففع النغففففففػر ق َوَكْ فففَه َبِرففُف  َاْغُلفففػق  َقفِخْيفففُخ ق َيَغَأَافففُغ َيْن َبِحففف َّ ِذَشففففا اْغضِ 
ا ق َيَغْةَسففن َيففْغ َيَصْبفففَخاال َبْةفففَج َنففْبٍت َواْاِضفَحفففاٍن ق ِإلففن َيْيفففَغ الضََّحففففُػلُ َوالَسِد فففُخ ق َيَغْضفففُخاُ ُاوَرَغففا َوَغِففففُخ َيْشَهفففف

 .(ٖٕ))َاَخاِمفَجَغا َجِسعةففاال 
ج تجيػ صحع  ين ضاهخ تلظ الضداؤرو يبةث يلن الضذاؤم وابحباطق ولكغ شت ذشاها الةسعق 

إلن الخشس. ويحع  بالضداؤرو الدابقج مت  اغ الح خ  الضفت تدفعصخ يلفن كف  نفلالق وهفحد الح فخ  
ابةنها الخسػل ويجم الضحخاق كسا ين الح خ  تلاا إلن الش   اغ الحاو وجلجها وإااغضهاق وهت تةبفخ 

شفت الضغ  فخ شةفاال يغ اػقفهفا تنفاد ارف بضهاق   فخ ين هفحد الح فخ  تضةفج: ذهفحا النسايفج إلفن الخدبفج 
" لهففحا الحزففػر الدففت ق وهففحا اففا يضصلفف  إلعففه الذففايخ السنهففػل شففت ين يففخ: ياضففه بقطففج البقػلهففا "

 واضدلحج بالقػ    خ اضخبصج شت اضاهاو ونخااي  الح خ ق اضصلةج إلن يدها.
 

 .  أشكال الرفض
  برصجم الذايخ وهػ يحكت رو  الخشس ذشػي غ اغ الحاو:  
 . لج الخاضعج ذػاق  الهديسج كسا هتالحاو الحل: األولى

وهحد الحاو تحضاف اغ الذايخ لسخاشبضها إلفن لغفج حػاريفجق وينفال   اضدفلحج بالحنفجق ورؤ: 
واق عج اغ يج  إياا  شخ  الػاق  السللعق وإذخاز القجراوق وغبح الخػل افغ يجف  الػصفػل إلفن رؤيفج 

   ججيج  تدضذخل السدضقب .
 ق وتسنلفت شفت انسػيفج افغ الشفاس رشزفت اقاوافج الةفجوق والخح ف احضلت هحد الفحاو ادفاحج احفجوا 

ق واشضففففت بفففالحدن الذفففجيج وابحبفففاطق (ٕٗ) افففغ يجففف  انفففضةاا  قػتهفففا وتبخيخهفففا )َوَلفففْعَذ َلَشففففا َوَراَ  الَبفْحففففِخ ُاوُر(
 ُاوَرَغا ُ االاخ الحا جةلها تخضن بابقااج يلن الحلق وارغديا  يغ اخكد الكخااجق ادضدلسج للقجر )يََغضْفخُ 
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 .(ٕ٘)َوَغِففُخ َيْشَهففا(
 (ٕٙ) عدففارع الذففايخ السنهففػل بإيصففا  البففجي  لهففحد الففحاو السهدواففج شففت إضففا   وتذفف    غػنففضالنعا

عاع(ق  للس انق وينخا الحاشخ  لنسالعاو هحا الس ان غحفػ ينفباق البقفا  والحعفا : شضسنف  الفػشغ ذفففف)الزِّ
النس لففج ذففففففف )اخيففخ السففا ق والنففجاول(ق والشبففاو ذفففففف)الفاشهج(ق والسشفففا  والاففان ذففففففف)الط  السسففجوا( والصبعةففج 

 السةضجل ذفففف )َشفَا َقفُّخ َوَر َحفففُخوُر(ق  عرب  الس ان بسا بحس  اغ إا اغعاو بدضحق البقا  والجشاع يشه.   
قففػل ويففخشس الذففايخ السنهففػل تكففعَّفهع افف  الحاضففخ الففحل  ؛ لن الضكعفف  شففت انفف  هففحا كسففا ب

الُةَراق واتفه... وكفع هفػ افاش  تةخيفشفا للةرفاق يلفن يغَّفه الفذف  شفت الضكعف  اف  السنضسف  " روله ماي
إنَّ هففحا الضكعفف  هففػ الةرففاق بالزففب ق إنَّ هففحا الضكعفف  اةشففاد يْن بقبفف  ابغدففان كففّ  النففد  الشبففخ اففغ 

افغ ييفخاض الُةرفاق لفعذ  وجػاد اغ يج  اببقا  يلن جد  صغ خ ججاال افغ هفحا الػجفػا... وإْن افا تفخاد 
إر ييففخاض لسغدفففان الففحا حفففاول الحفففا  يلفففن إغدففاغ ضه ووجفففػاد... إن القلففق هفففػ حالففج ابغدفففان يشفففجاا 

 .  (ٕٚ) "برارع تلظ القػ: الضت تحاول تحصعع وجػاد
ق وهشا بقه الذايخ يلن السذف لج )الُةَرفاق( ويحفاول اشاقذفضهع بالحنفجق ويفخا يلفن الفخشس بفالخشس

نضدففام نففعصس  الةففجو شفف هعق ونففضلول الِزففعاع إلففن َضففعاعق ويشففجاا بصخحففػن ذففجبا آاففخق شالبقففا  افف  ار
؛ لغَّهفع وجفجوا شفت هفحا الةفجو الشاصفخ (ٕٛ)وهػ ياا  اال تةػيزفاال يفغ بقفالهع )ُيففَلّا: َاْغفَخم  شفت ُكف ِّ َمْهفففٍخ(

ق وتفع الضخلفت (ٖٓ)َوالَةِذ فففُخ(وهفع )الَسففَػلن  ق و)َوَيولفن ِذَشفا((ٜٕ)والرجيق والحاات لهع )َشُهْع َيْحَسفن ِلَحْػَزِتففَشا(
)  .(ٖٔ) يغ العق غ)َلَقفْج َوَهفَ  الَعِق ُغ َشا َبِق ففغ 

ويفخشس الذففايخ هففحا الخصفاق السقففجم اففغ الفرفج الُسجّجشففج الضففت يِلَففت الخشففػع للةففجوق ادففضخجاج 
ػغها للسدفففلس غ اقاذففف  لغضهفففا الخاصفففج ذهفففا يشفففجاا اغقلبفففت الافففػرق شالنديفففج بةفففج ين كفففان الشرفففار: يفففجشة

حسايضهعق يصب  السدلسػن يجشةػغها ونس ت )اغخاا( والسغخم ر ب فػن إر للضةفػيس يو القرفاص )يفلا: 
ويلداففػا بس ففػس  ق(ٖٖ))ييففػو بففا  اففغ السغففخم والسففأثع(  ق وقففج انففضةاو اشففه الشبففت(ٕٖ)اغففخم شففت كفف  مففهخ(

انضحداغهع للةفجوق وتقجبسفه برفػر   كسا رشس الذايخ ق(ٖٗ)يلاوغها ك  صع )ويلاح ك  صالفج يذػر(
السففػالت والشرفف خق  عففأتت ذلفطففج )حففػز ( واففا تحسلففه اففغ ارلففج اراففضااق وتدففلعع زاففام الاففػرق وبهففحا يففخا 

 يشجاػن ورو ح غ اشجم. يل هع ذخشس ابامخ لزةفهعق بأن هحد الحالج ر تجومق ونػل 
 

   يلن الضغ  خ.الحاو الخاشزج لهحا الػاق  ولكشها   خ قاار  والثانية:
وهحد الحاو شعةج للسحاور  الفكخيجق ولكشها احبصج اغ الضغ  خ؛ لحلظ غنج الذايخ يضلسذ     

هففحد الفرففج شففت الففحوا يففغ الففػشغق ولففع يففخض ين تضففػف ايػتففه بارغكفففا  وشقففجان الففجورق وهشففا بطهففخ 
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يها ورشزفهاق ابذجاع الذةخا ح ث يضخلز الذايخ اغ الرجاج الولن للسرف بجق ويقفػ: يلفن تحفج
احففاور إحففال واقفف  آاففخ بانففضجيا  الزففس خ النسةففت لاغففج ام شففت الففخشس والضحففخا باتنففاد الهففجل 
الداات السشذػا اضخصعاال ك  الة باو. وغنج الذايخ يخكد يلن يج  احاور اغ مفأغها الضفأث خ يلفن 

 هحد الفرج تشجرف شت يولػياو تضدق اةها واغ يذخزها: 
 المحهر الجيني. (ي 

صاق الجيشت الفحا يشصلفق االسفا افغ ثػاذفَت شكخيفٍجق افا حف َّ بُصَلْعُصَلفج ؛ لن افا حفج  ذهفا يخشس الخ
-الخصفاق الفجيشت–ر يضػاشق اف  اةصعاتفه الضفت تزفسغ لسغدفان الكخاافج والضسضف  ذفػشغ آافغ؛ لفحلظ وضف 

هاق يو مففخط النهفففاا كفففت تضحقفففق هففحد الس فففد ق ولكفففّغ ابمففف العج وقففففت ياففام الضسدفففظ ذهفففحد الضةفففالعع ومفففخوش
الضحففخر اشهففاق  عدففضنسخ الذففايخ غففدوع ابغدففان إلففن الضةففالت غحففػ السصلففقق ويمففػاقه للخلففػا وتنففاوزد الحعففا  

ق (ٖ٘)الساابففففج السحففففجوا ق ششحففففت اففففغ هففففحا الضةففففالت كلسففففاو مفففففاشجق ادففففضنسخاال الخرففففالز الجيشّعففففج للس ففففان
اار إبسفانق واةقفا للفجيغ...(ق ثفع وارنضكنار اغ الّجواّل الس اغعج الضت تدضػي  اطاهخ القجانج )ادنجق و 

بدفففضكنخ افففغ الفففّجواّل الةقالجبفففج الضفففت تُفففخا الففففخا افففج: الضذفففػيه وارنفففضاق الفففحا حفففّ  يلفففن هفففحد النػاذفففت 
 اببساغعج )يااو ااَر كفخق واداجُجها كشالذق وتسلََّكها الكفػرق وشا ايغق وازن ابنام(.  

بج الةقجبجق شسقاذ  السد نج كشعدجق واقاذ  النديج كاغت السغارمق واقاذ  ثع يخصج اطاهخ الشجِّ
الةخوبج كان ابنبانق اةالع ايشعج شاادج كالصل  شت اقاذلفه اةفالع غرفخاغعج بفارز ق واقاذف  الدف  شج 
والهفففجو ق الفضشفففج واافففضال السفففػازيغق وكففف  ولفففظ شخحفففه الذفففايخ برفففػر مفففةخيج تح ففف  السففففخااو إلفففن 

َااَر  ق َو)َيففاَاْو (ٖٚ)و)َاَةفاِلُسَهففا الضَّفت ُشِسَدففْت تُِشفف ُخ( (ٖٙ)اَر ِإبَسفاٍن َوِيلففٍع()َوَكفاَغْت اَ  اذاهج شػتػ خا عج الثخ 
 .(ٜٖ)ق و)َاَداِجفُجَها َكَشفاِلُذ((ٖٛ)ُشْففٍخ ُاْرَصَففاٍ (

وكسففا ين الففجيغ يبةففج الفففخا يففغ  الففّحغػَق ويذففجا الةقففاق يل هففا يففاجاال يم آجففا؛ لففحلظ بحففخص 
يفففج الضفففت تدفففةن لضصه فففخ اةضشق هفففا افففغ يوبفففال الخويلفففج )َوِش ففففَشا الُفْدفففُق َيْجَسفففُ  الذفففايخ يلفففن إثفففار  الشد 

( برفضها  تسن  الدلصج يلن هحد الفحاو والقفػ  القفاهخ  لهفا ذفف )الةقػبفج( لن الخص رفج َٓٗوالُفُنفػُر( )
   .(ٔٗ)فففػُر(ففف... َوَكْعَ  َبْدَلُع َاْغ َبنُ  اخشػضج وافزػحج: )شإغا انلهع ويمج اشهع غنػر

الضخلفت لن الهجل هػ الضةالت يل ها والدةت لضأابج ك  شخا الجور الحا يُغفع  بفه تنفاد ايشفهق ويفجم 
 يشهق وإر تكػن الشضعنج الةقػبج وكذه الدضخ:

ْضفُخ َيْغ َقفػٍم ِإَوا َافا       ضُفػُر( ... )َيُدوُل الدِّ  . (ٕٗ)َيلن الِةْرفَعاِن ُيْرِا َفِت الدُّ
 

 الحاكخة(. الهطن )المكان و  (ب 
 بذخاز جسالعاو الس ان الحا حس  له ياشفض غ غابزض غ ؛(ٖٗ)يضنه الذايخ إلن الرػر  الفػتػ خا عج
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بالرج : ياشفج الحش غ لُصَلْعُصَلج قب  الدقػط وارغهدامق وياشفج الحدن والضألع  يلن السجيشفج السفقفػا ق 
الةاقفففج   فففخ شفففت السخاشففف ق وادفففضا وهاتفففان الةاشفضفففاِن يندفففضا شاقفففج هاللفففج افففغ الفففخشس افففغ يجففف  الضغ
 الحسعسج الضت تخب  ابغدان بالرض الضت بفدع إل ها يشج تػتخد.

ُشَلْعُصَلج ا اغا اباركا تشضذخ  عه الخوحاغعفج اربساغعفج ويسفارس الشفاس  عفه مفةالخ ابنفام  كانت
ق كسفا كاغفت آاشفج لغهفا تضسضف  (ٗٗ)َدفْت ُتِشف خ(بصسأغ شج )َوَكفاَغْت َااَر ِإبَسفاٍن َوِيلفٍع... َاَةفاِلُسَهفا الضَّت ُشسِ 

)ُاَحَرَشففففج  ُاَحَدَشففففج   بحسابفففج وحخانفففج مفففجيج ق واحرفففشج شالسجيشفففج احاشفففج بأنفففػار ر بس فففغ ااضخاقهفففا
... َتَشاُوُلَهففا َوَاْصَلُبفَهففا َيِد ُخ( ق وكاغت اةقا للجيغ ر يضخكها يهلها افغ الفجشاع والنهفاا لبقفا  (٘ٗ)َبِة ففففج 

 .(ٙٗ)لاغ ش ها)َيَلْع تَفُظ َاْةِقففاال ِللِجيفِغ َصْ باال... َشَحلَّلفُه َكَسففا َمففاَ  الَقِجْيفخ(ُ ا
بةج الدقػط شت ييجا القذضال  غ ا اغا لسسارنج الكفخ )َشَةفاَاْو َااَر ُكْففٍخ ُاْرَصَففاٍ ... أصبحت 

والاففان إلففن اضففصخاقق وقلففق ورح فف ق و زالففت  ق وتحففػل الاففغ(ٚٗ) َقففْج اْضففَصَخَبْت ِبَأْهِل َهففا اُلُافففػر(
السداججق وتةالعع ابنام الدسحج الضفت يضةااف  ذهفا الشفاس إلفن تةفالعع غرفخاغعج ر تدفس  لهفع بإقاافج 
مففةالخهعق وتخففخجهع قدففخا اففغ يرضففهع يولففج  )َوياففخَف يَْهَلهفففَا ِاْشَهففا َجِسعةففففاال... َشَرفففاُروا َحْ ففُث َمففاَ  ِذِهففْع 

وتةخض الذ ػ  واريدا  إلن القض  والضةحي  شت ض  دعاق الكخاافج والةق فج ق ونفعصخ  ق (ٛٗ)َاِر فُخ(
   .(ٜٗ))َلَقْج َاَزفَةْت ِرَقاق  ُكغَّ ُ ْلبفففاال... َوَزاَل ُيضفػُّهففا َواَزفن الشُُّففػُر( الشرار: يلن السجيشج

ق احفاور اضهفار شالس ان يصفب  ياا  للفخشس بدفضخجاها الذفايخ شفت تػجعفه الصاقفاو وإبقاضهفا 
اهارته اللغػيج والفشعج رغضقا  الفا  تدس  له إجخا  اقاذلج ذف غ صفػر  السجيشفج الساضفعجق وافا تسضةفت 
به اغ اطاهخ حزاريج غابزج بالحعا ق إلن صػر  السجيشج الحاضخ  بةج الدقػط واا زاخو بفه افغ 

 اةالع الجاار والضخخي .
 

 أصبحت كانت
َوِيلففففففففٍع... َاَةفاِلُسَهففففففففا الضَّفففففففت  َوَكففففففففاَغْت َااَر ِإبَسففففففففانٍ 

 (ٓ٘)ُشِسَدفْت ُتِشف خ
َشَةفففاَاْو َااَر ُكْففففٍخ ُاْرَصَففففاٍ ... َقففْج اْضففَصَخَبْت ِبَأْهِل َهففا 

 (ٔ٘)اُلُافػرُ 
... َتَشاُوُلَهفففففففا َوَاْصَلُبفَهفففففففا  ُاَحَرَشففففففج  ُاَحَدَشففففففج  َبِة فففففففففج 

 (ٕ٘)َيِد خُ 
ةفففاال... َشَرففاُروا َحْ فُث َمفاَ  ِذِهفْع َوياخَف يَْهَلهفَا ِاْشَها َجِسع

 (ٖ٘)َاِر فخُ 
َيَلففْع َتفففُظ َاْةِقففففاال ِللِجيفففِغ َصففْ باال... َشَحلَّلفففُه َكَسففففا َمففففاَ  

 (ٗ٘)الَقِجْيفخُ 
َلَقْج َاَزفَةْت ِرَقاق  ُكغَّ ُ ْلبفففاال... َوَزاَل ُيضفػُّهففا َواَزفن 

  ( ٘٘)الشُُّففػرُ 
 

 لسزت قجاا غحػ الخشةج والسنج وانضحزار الساضت لهحا الػجػا ابغداغتقولة  الضقاذ  اغ مأغه ا
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 ع نه الذايخ النهػا بيا  مأن الػشغق ورب  السػاشغ به ويجم الخح   يشه؛ لن ارذضةاا يشفه 
 .بةج يقػبج شت ابنام

لضفت وكأن الخشس هشا يداوف لعذ   رشزا لةجم بقا  الرػر  النس لجق ورشزا للحالج السدريفج ا
يصففبحت يل هففاق شقففج يصففبحت صففػر  السجيشففج القاحلففج اةففاارال اػضففػوعاال للفقففجان والغخبففج وار ضففخاق 

 والضذخا وشقجان الحاو وانضاق الرض.
 

 المخأة )العخ ، الذخف(. (ج 
 حففاول الذففايخ ي ففذ الففجررو اللغػيففج والضففت يخشففت شففت ابر  ارجضسففايت يغهففا اررو ضفف عفج

شس الزفةهق ششنففج الذففايخ بصلفق يلففن اجيشفج ُشَلْعُصَلففج لففض )لنكلففظ( وهففحا إلفن اررو قػيففج؛ لغفه يففخ 
الجال بصلق يلن الغنن الضت شقجو زوجها وحسايضهاق شالذبه قػا ذف غ تلفظ النكلفن والسجيشفج الضفت شقفجو 
ارجر قػتها هحا اغ جهجق واغ جهج ياخ: تقاذف  الرفػر  ذف غ الفحكػر  والغػثفج السنازيفج شةلفن نفب   

 الحرفففخ الففحكػر  شفففت )الكقففخ( وارغػثفففج )ُشَلْعُصَلففج( شفففخاوم الذففايخ شفففت جةفف  )الس فففان( بحسففف  السنففال ر
السنففاز اللغففػا لجغنففن الزفف عفج يشففج اصاذهففا والضففت تضةففخض للقسفف   وارغضهففاا بسففا بسففارس يل هففا اففغ 

تػزيففف  الغػثفففج  نففعاا  للحكػريفففجق )يبففا  الكففففخ حسفففن ُشَلْعُصَلففج(ق و )تسلفففظ الكفففخ ُشَلْعُصَلفففج(  ششنفففجد بقففخر
وهشفا تفأتت السفخي  إلفن اللغفج بةفج ين نفعصخ الخجف  "الح ع عج والسنازيجق وكسا يحكخ الغحاات ذهحا الرجا 

يلففن كفف  ابا اغففاو اللغػيففجق وقففخر اففا هففػ ح عقففت واففا هففػ انففازا شففت الخصففاق الضةب ففخاق ولففع تكففغ 
ويشدفنه حدف  اواوعفه البعاغعفج السخي  شت هحا الضكػيغ نػ: انفاز رافدا يو اخعفال وهشفت ب ضبفه الخجف  

 .(ٙ٘)"والحعاتعج
ثففع بحذففج كفف  اطففاهخ الزففةه انفف  الخزففػعق والدففبتق والخففخ ق وارغخدففالق وإباحففج الحسففن شففت 
)ازةت الخقاق(ق و)النغػر نفب ت(ق و)اخقهفا(ق و)تشخدفه البفجور( هفحد اللغفج الغنػيفج تةصفت ارغصبفاع 

حػلففج والففحكػر  واشةهففا إلففن الاففح ذػاجفف  الػصففابج بالزففةه والففشقزق  عدففضنسخ الذففايخ ولففظ بانففضفداز الف
شفت احاربفج وكػريفج يافخ: ادفضبج  حاولفت ( ٚ٘) يلن الشدا  والػربج يل هغ اغ ح ث ا   الفشقز السلغفث

 اغضداع هحا الند  السهع.
فا بالذففقج والةصفهق وإّافا بنةلهفا تذف   جفد اال افغ الفحكػر   ويسضحغ الذايخ الحكػر  بالفحاو الغنفن إاَّ

النفد  السقضفػل افغ الفحاوق والنفد   شفت صفخاع ذف غ-بسفارس شفغ الػصفابج  –اببقا  يل هفا  عقف  وهفػ عن  
ق وربسففا كاغففت ادففألج الضأغ ففث هففحد تسففخ شففت السسارنففج اللغػيففج الففحا بحضففاف إلففن صففخاع اخيففخ للحفففا  يلعففه

 .اون ااحطج يغها صارو اضغلغلج شت غدعج اللغج وااباها
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الطفاهخ اففغ تق  فج الفحاو الغنػيفجق ووياهفاق واتهااهفا بالقرففػرق ثفع يلضففت الذفايخ إلفن السةشفن 
القبفػر( )اغلفػق  ... والش عع )قاصخاو الصخل( )الحخيع( )اداششها القرػر(ق )ياركهفا الفضفػر(ق )اغزفست
وقرفػرهاق ورشاه ضهفا قخيخ( شكأن السخي  ذحلظ شقجو واتهفا يو ين اللغفج نفلبضها ولفظق شفقفجو اورهفا لةندهفا 

وهحا هػ حال الاج القاب  تحت الةنفد والزفةهق ولكشفه يفخشس هفحا القرفػر شفت الافجق  وكبخيالها
ويحاول تػل فج حخيفج افغ هفحا القلفق الفحا  يفختب  ارتباشفا يسعقفا بسذف لج الحخيفج وكف  اديفج افغ الحخيفج هفػ 

ق  وهففػ يبحففث يففغ انففضقخار بةففج هففحا الضذففضت والزففعاعق وهففجو  بزففسغ نفف ػن الضففػتخ (ٛ٘)زيففاا  شففت القلففق
شفففت لغفففج الضزفففاا )السغلفففػقق والقخيفففخ( شفففالسغلػق افففغ الػجهفففج  والقلفففق وتبةنفففخ الفففحاوق ويطهفففخ هفففحا القلفففق

يلففن النبففػو الرفخ عج انففع افةففػل وتخاففت ذفجرلضها للةنففد والقهففخ وارنففضاقق والقخيففخ صففج اذففبَّهج تففجّل 
 وتذت بالخاحج وارشسرشان والدخور.

تةب ففخد يففغ رشزففه وهففػ يبحففث شففت رحففع  وهففحد الخاديففاو تضحففج  اففغ اففال واو الذففايخ شففت
الةنففد يففغ ارنففضقخار والقففخارق وإن لففع يضحقففق  ع ففػن السرفف خ)القبخ( الففحا ب بفف  تحففت ضالففه الففػيا. 

 وهحا الذةػر قخرد الػاق  اللعع.  
ويدففضسخ الذففايخ شففت رشففس هففحا الػاقفف  الغنففػا القاصففخ  عحففاول لففّت يففج الففحكػر  بالضشبعففه والضحففحيخ؛ 

رففػر شففت رصفف جد الحسانففتق بيففاا  الصػباويففج للففحاو الغنػيففج كسففا حففجاو اةالسهففا البشعففج لعخضففدل هففحا الق
الضحضعفففج الحكػريفففج )السحرفففشجق السحدفففشجق بة فففج  الضشفففاولق واو السصلففف  الةدففف خق اةقففف  صفففة  للفففجيغ(. 

لفففٍع(ق شهففػ يففخشس وارتبصففت الففحاو الغنػيففج بالففجيغ لعزفففت يل هففا غػيففاال اففغ القجانففج )َوَكفففاَغْت َااَر ِإبَسفففاٍن َويِ 
إبقا ها ذجون حخيج تزسغ كخااضهاق كسا تُبػالت الاوار اف  الس فان شحزفخو شفت الس فان وتدفسن بانفسها 
ولكشهففا نففضحاط بدففعاف اففحكخق وبففجل ين تففشن  السففخي  شففت تأغ ففث الس ففان تففػلن الس ففان واتففه تففحك خ الغػثففج 

 .  (ٜ٘) وإاااجها شت نعا  احكخ ض  يلشخها ويصػقها
 

 .ضنتائج الرف

 ينتج عن الخفض حرَّن:
 األول: المقاومة لتحقيق حاضخ مذخف.

لع ب غ الخشس اغ ذجابج القر ج  ل شن  لفػ لفع ب فغ رشزفاال إبناذعفاال يفلاا الغفخض السشذفػاق ويدفضشج 
 إلن ينلػق حناجت بقبله الةق  ويدلع له السشصق؛ للسحاشطج يلن الػجػا ابغداغت والحزارا. 

 خصف  لع ضف  قرف جته بأغهفا نفضصخا الةضف  يشفه ذضدفن   وثعقفج تاريخعفجولع غلحض ين الذايخ وهػ ب
يو  لح بج اخو ذها الاجق وتضخغ  إلن جاغ  قرالَج يافخ: شفت رثفا  السفجن السنقلفج بارغكدفار والسرفال ق
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يغهففا قرفف ج  ب العففج تشففػ  يلففن زوال ُشَلْعُصَلففج واػتهففا؛ لن الخثففا  اففاص بففالاػاوق يو ين الذففايخ 
كحفففاا  يخيفففج الضبلعفففق يشفففه ادفففقصاال حدغفففه واطهفففخاال إغدفففاغ ضه وتفففأثخد بسفففا يفففخاد ويدفففسةه؛ ولكفففغَّ يضةااففف  اةهفففا 

الذفايخ يفخشس  كف  هفحد السةصعفاو رنفضخجاع هفحا الس فتق وينةف  افغ مفةخد  مفةخ اغضرفاراو ر مففةخ 
الزفففةه وارغكدفففارق  ؛ لغفففه يفففخل كعففف  برفففح  السػقفففه افففغ الحعفففا  والسفففػوق ر انفففخا غففففت(ٓٙ)هفففدالع

 واحاولج احػد اغ الحاشخ ق شح شها تكػن الهديسج نببا شت الشرخ.
وُشَلْعُصَلج شت الاويت يشج الذايخ لع تستق وهحا بطهخ ذجّوالَّ بادّعجق وااصفج شفت انفال الصبفا  

ر  والسقاذلفففج لشنفففج افففا تفففػزع شفففت الفففػيت والاويفففت افففغ اضزفففاااو يوجفففج ذ شهفففا ومفففالجق شةلفففن نفففب   السنفففال
شفففت الففػيت تسنفف  الففحل و الهففػانق  ولكففغ رشزففه لهففحا الحاضففخ  ( ٔٙ)ذل(القففػم  عديالالدالحرففخ )وهففان يلففن 

 يوجج له شت الاويت ين الحل والهػان نعذ   الةد   وهحا بطهخ شت تػزيةه هحد الّجواّل يلن السفخا والنس .
الاويفت يراا النسف  بالحل والهػان للسفخا )هفانق يديفدق الفحل( ولكفغ شفت  -شت ووعه-شالسةشن

ال )القػم( شدوال هػان وول الفخا ر يضحقق إر بةد  القػمق وي نخ شفت القرف ج  الصبفا   بانضجياله الجَّ
ق  ُكفغَّ ُ ْلبففففاال( -ذحكا   -الحا يضر ج  ق و)َشففاَغْت (ٕٙ)اا يرااد الذايخ اغ انفضنا   البفه )َاَزففَةْت ِرَقفاق 

)َبُصففففْػُل َيَلففتَّ  ق(٘ٙ)ق )َ َعْدُهفففُ  اَلْافففُخ الَةَد ففففُخ((ٗٙ)) بفشفففاق حزفففففففففػر( ق(ٖٙ)ُكْففففٍخ( َااَر ِإبَسفففاٍنق َشَةفففاَاْو َاارَ 
و  خها كن خ... وهحد إبسفا او ووذفحباو يخنفلها الامفةػر يفغ شخيفق هفحد  (ٙٙ)َلْ ِلتق الَلْ فُ  الَقِر فخ(

لهػيففج الةخبعففج وابنففااعجق السضشاقزففاو وكلهففا تكذففه الففخشس وتشذففج حعففا  ش هففا الغلبففجق وحزففػر ل
 والحزار  ابغداغعج. 

شسفففا غهزفففت الرفففعق ابغذفففالعج ور نفففعسا ارنفففضفهام الفففحا يبفففجو شفففت الطفففاهخ تقخيخيفففا بقفففخ بالهديسفففج 
ويدففػ هاق   ففخ يغَّففه انففضفهام انففضشكارا شففت ح عقضففه يففخشس الرففبخ شففت   ففخ اػقةففه؛ لسففا لففحلظ اففغ اور 

 واض  شت إثار  السذايخ وحفدها:
 َخاال َبْةفففففففففففَج َنففففففففففْبٍت َواْاِضفَحفففففففففففانٍ َيَصْبففففففففففف

 

 (ٚٙ)ُيفففَامُ َيَلْ هسفففا الَقْلفففُ  الَرُبفففػُر  
 

ويسزففت الذففايخ شففت النهففخ بففالخشس اببنففاذتق بإثففار  ااش عففج الحففػاشد شففت نففعا  اففغ الرففعق 
ارغفةالعففج السخضبرففج الففه يشةففال الاففخ )غفف ق واغففجقق وحففارقق ونففلػا( وصففعق الشهففت احسلففج بففالقػ  

يالعففاال )ر تنففش ق ور تحففف ق ور تد فففففففففخق وَر َتِهُشفففػا( والضففت  ال""الضففت تحسفف  مففةار الففخشس  وابصففخار
 تخفت تحضها قجراال كب خاال اغ ارغفةالق شضبةث اذايخ الخشس اغ يج  الشهػض. 

وغلحض شت الذفايخ السلضفدم غحفػ قزف ضه يغفه يفجرا  عسفج الكلسفج ويثخهفا شفت الشففػسق  عفأتت ذهفا 
 اضداوقج ا  تسخاد يلن واقةه الحا حاول رنع حاضخد و البه ذخيذج الفشان السضسخس؛ شت اػضةها
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 لغه يخ: يغه التسغ يلن تةبرج الػججان الةخبت وتةجيله بسذايخد ويحانعده.
 واسا باحض يلفن ينفلػق الذفايخ شفت القرف ج  انفضةسال يلفػان بادعفج تضشانف  اف  رؤ: الذفايخق

ن تدففس ضه "را الةنففد يلففن الرففجر"ق وهففحا النففلػق اففغ مففأغه ين تكففػن واشهففا اففا اصففصل  البا  ففػن يلفف
شفت ذجابفج القر ج  اضاحسج الجدا  شفت تذف    الخصفاقق وشفخز الشكفار الضفت تدفعصخ يلعفه وشفت تكخارهفا 

 الذصخ وااضضااها به شخصج لقج  زغاا الضغ  خ.
لففشفذ )السشػلففػف الففجاالت( شقففج ذففجو الففّجواّل البادعففج وكأغهففا ينففباق اختبصففج ذشضففالج يو حففػار ا

ينرلج اغهدااعج يابقج ذخالحج الهديسفجق ولكفغَّ ابجابفج والشضعنفج غابزفج بفالخشس والضسفخاق وبلغفج باوافج 
ق شففإوا اففاروا بالسرففال بففالسشصق تففجحس لغففج السففدايع السصخوحففجق وكأغهففا صففخاع اللغففاو السضزففاا : 

ق شقففج ازففن الدففخور يففغ القففػم ع ادففخورايحففجه وإوا رييشففاشففالبقخ القففػا بخففػر إوا لففع بدففاغجد مففت . 
ق شلفعذ لشفا تخكشفا ُاوَرغفا ق شقج كان للكففار ضهفػر  ذفحلشا واشػيشفاق وإواقرست ضهػرغا السضخاول غق وإوا

وهففف   ق  بدفففب  إرافففا  نفففضػر السةرفففعجق وإوازال الدفففضخ يفففغ القفففػم   خهفففا اور )وشفففغ ذفففجي (ق وإوا
ق شسبةنففه ارنففخال ويففجم هشففاا  ففخور بالس عذففجكففان  ق شقففج اغةففجم بقفف غ الشرففخ يشففجهعق وإواالعقفف غ

الحففففا  يلفففن الفففشةعق وبهفففحا ازفففن يفففجاش  الذفففايخ يفففغ شكختفففه ب ففف  افففا يوتفففتق ويصفففخ يلفففن رشزفففه 
 الحاضخ الد   شسةاال شت تحق ق الصػباويج الضت يرااها. 

 

 الثاني: إيجاد القائج الحي نخيج.
ضهع يلفن هفحا ابر  الحزفاراق شان للضفخي  ال عااا اور شت الزفعاع والفقفجانق لةفجم احفاشط

وإصخارهع يلن تنحيخ الػر  والسػار  للقسج الدعانعج يلن حداق الػشغق شزا يلفن يفجم اافضاا 
هففحد الخاففػز اقػاففاو تص فف  اففغ يسففخ الجولففج: كففالقػ  والضغ  ففخ والضحففجا؛ لففحلظ لففع َتْحففَض هففحد الخاففػز 

الةفالع افغ اون ين بخلخف  مف راال ر بدفضحق اغ بفأو إلفن (بأغه :رينيه شار بارحضخام والضقجيخق بقػل 
 . (ٛٙ))اخايا  ور صبخا

ق شنّففه الذففايخ النهففػا؛ لُعرففِةج اففغ حشففق الاففج يلففن تلففظ الفرففج الضففت تخلففت يففغ اورهففا اببنففاذت
 واغداحت يغ اخكدها ال عاااق ش دااا الخشس والحشق يشجدق ومخع بدضةخض صفاو الدلصج الطالسج:

 :(ٜٙ)فدق والفنػر: النخي  شت ارتكاق الأوالا 
 َيَغففففففففففففَأَاُغ َيْن َبِحفففففففففففف َّ ِذَشففففففففففففا اْغِضَقففففففففففففام  

 

 وِشْ َشفففففففففا الُفْدفففففففففُق َيْجَسفففففففففُ  والُفُنفففففففففػرُ  
 

 َوَلِكففففففففففففّغ ُجففففففففففففْخيَ   ِشففففففففففففت ُيْقففففففففففففِخ َاارٍ 
 

 َشففففففففففَحِلَظ َبْفَةففففففففففُ  الَكْلففففففففففُ  الَةُقففففففففففػرُ  
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 :(ٓٚ)والنخي  شت الباش : يش  الحخامق ثانياا 
 وَيْشفففففففففففففٍ  لِلَحففففففففففففففَخاِم ور اْضِفصففففففففففففففَخار  

 

 ِإَلْعففففففففففِه َ ْعْدففففففففففُهُ  اَلْاففففففففففُخ الَةِدفففففففففف خُ  
 

 َيففففففُدوُل الِدففففففْضُخ ُيفففففففْغ َقففففففْػٍم ِإَوا َافففففففا
 

 َيَلفففففن الِةْرفففففَعاِن ُيْرِاَ فففففُت الُدفففففُضػرُ  
 

 :(ٔٚ): ارنضهضار بالجيغق واهااغج اليجا ق والخضا بالةبػابج للةجوثالثاا 
َباَغففففففِج َتْحففففففَت ِاففففففْداٍ   َ َبففففففاٍ  ِشففففففت الجِّ

 

 ُج َوالَبِة ففففففففففففففففففخُ ُتَنِبَصففففففففففففففففففُه الُذففففففففففففففففففَػْيهَ  
 

 وآَاففففففففففففُخ َاففففففففففففاِر   َهاَغففففففففففففْت َيَلْعففففففففففففهِ 
 

 َاَرففففففففففاِلَ  ِاْيَشففففففففففُه َشَلففففففففففُه الَدفففففففففففِة خُ  
 

 َرُضفففففففففففففػا ِبفففففففففففففالخِِّ  َبفففففففففففففا ِ  َافففففففففففففاَوا
 

 َرآُد َوَافففففففففففففا َيَمفففففففففففففاَر ِبفففففففففففففِه ُاِذففففففففففففف خُ  
 

وتةفخيهع  ق(ٕٚ))السفار ( ور ب ضفت الذايخ ذخشس تخاولهعق ولكشه بحاول اشا  صففاو قانفعج انف 
الةقففاقق وإلغففا  )الكلفف  الةقففػر(ق جففخا  انففضبةااهع وتغ ففبهع للففجيغ والففػيتق شهففع بدففضحقػن   اففغ إغدففاغ ضهع

شفففايل ضهعق وهفففػ ذفففحلظ بخلفففق افارقفففج تقفففػم يلفففن النػرّيفففج شقفففج كفففاغػا يلغفففػن شايلعفففج يا ويفففت ا فففخس 
 لسرلحج الاج حضن ضايت الباا.   

هحا الفػيت َمفِقَت بسفا ااضفدل ويضز  لشا ين الذايخ بذ   ارجر ويت االعق يشذج الحخيجق لكغ 
اففغ حاضففخ افففأزومق شففخشس هفففحا الشطففام )الدفففلصج( وحففاول الففق انففف  ييلففن بةفففػض الدففاذقق ويرففف  

لصففخ  اخعفففال الخافففد ال عفففااا السشضطففخق بةفففج الرفففخاع والفففخشس  التمالالالخدإلفففن ذففث رو  -يو كفففاا-الذففايخ
 تهني بناليػجعج واوعج بقػل لسندع الخاد الداذقق والضػص  إلن حج الضرخي  ذف "ر" السشصلقج اغ ييجول

)"ر" برففػر  مففسػلعج وجحريففج شففت آن واحففج: بسففا هففػ إغذففا  وبسففا هففػ رؤيففا ر بسففا هففػ  إن الذففةخ بقففػل
ق شقج ينذ رشس القالج السضخاول إلن رنفع صففاو ججيفج  تحف  احلهفا (ٖٚ)اػقه وهشت انخا وحد (

 وقج صخ  ذها اون وج ق لن السػقه يشبخ اغ الخػل: 
 :(ٗٚ)هع ومناعق واضسخس واضقغ لغػاع الفخونعج: يذت ومأوالا 

 َيَلففففففففْعَذ ِذَهففففففففا َيِذففففففففتُّ الففففففففشَّْفِذ َمففففففففْهع  
 

 ُيفففففففففِجيُخ َيَلفففففففففن الفففففففففَجَواِلِخ إْو تَفففففففففُجورُ  
 

 ُيَبففففففففففففاِاُر َاْخَقَهفففففففففففففا َقْبففففففففففففَ  اتَِّدفففففففففففففاعٍ 
 

 ِلَخْصففففففففٍ  ِاْشففففففففُه َتْشَخِدففففففففُه الُبففففففففففُجورُ  
 

لفػشغ ويرفػن السسضلكفاو؛ حضفن ر تقف  الافج شفت : اصاع شت قػاهق وريبه نجيج لعحاشض يلن اثانياا 
 :   (٘ٚ)ذخاثغ واجع اليجا 

 َيَر َرُجففففففففففففففففف   َلفففففففففففففففففُه َرْيا  َيِصففففففففففففففففف    
 

ففففففففففففا ُغَحففففففففففففاِوُر َغْدففففففففففففَضِن ُخ    ِبففففففففففففِه ِاسَّ
 

: تنش فج النشفػاق وتفجريبهع وتةلفعسهع ششفػن القضفالق وارغقزفاض يلفن الةفجو والقزفا  يلف هعق ور ثالثاا 
 :(ٙٚ)ا الندػرب ػن ولظ إر للقالج القػ 
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 َبِكففففففففففففففففُخ ِإَوا الُدفففففففففففففففف ػُل َتَشاَوَلْضففففففففففففففففهُ 
 

 َوَيْيفففففففففففففَغ ِذَشفففففففففففففا ِإَوا َولَّفففففففففففففْت َكفففففففففففففُخورُ  
 

ففففففففاِر َحضَّففففففففن  َوَيْصَةففففففففُغ ِبالَقَشففففففففا الَخصَّ
 

 َبُقففففففػُل الفففففففُخْاُ  َاففففففا َهفففففففَحا الَخِص فففففففخُ  
 

 َوَر َتْنففففففففففَشْ  ِإَلفففففففففن ِنفففففففففْلٍع َوَحفففففففففففاِرْق 
 

 َيَدفففففن َيْن ُبْنَبفففففُخ الَةْطفففففُع الَكِد فففففففُخ 
 

 الخحسج بالشاس وانضعةاذهعق وتقب  ااضاشهعق وانضعةاق ار بضهع:  :رابعاا 
 ُيَػِنففففففففففففُ  ِللفففففففففففِحا َيْلَقفففففففففففاُد َصفففففففففففففففففْجراال 

 

ففا َتْلَقففن ُصفففففُجورُ    (ٚٚ)َشَقففْج َضفففاَقْت ِبسَّ
 

وتأنعدا يلفن افا نفبق غلحفض ين الذفايخ  ُبّحسف  افخااتفه وصفػرد اةفاغت السخاو فج السداوجفجق 
الضةب ففففففخ يففففففغ رشزففففففهق شهففففففػ يففففففخاوم شففففففت انففففففضخجام لفطففففففج )ارتدففففففاع( شففففففت  ويحففففففاول تػضعفهففففففا شففففففت

الذصخيغ)ُيَبفاِاُر َاْخَقَهففا َقْبفَ  اتَِّدففاٍع( و)ُيَػِنفُ  ِللِحا َيْلَقاُد َصففففففْجراال(ق ويحفاول تزف  ق السّضدف ق وتػنفع  
اف  اللغفج ب عةعفج الضنخبج الذفةػريج تفجش  السبفجع إلفن الضفايف  "الزّ قق ولكغ بسا بخجم  خضه؛ لن 

ااصففجق تضففع  لففه إا ففان ابشزففا  ذضحػيفف  افخااتهففا إلففن ياواو اصػايففجق تضذفف   وشقففاال لهففحد الضنخبففجق 
اففغ اةاغ هففا السةنسعففج السحففجا  لضحسفف  اررو  –جدلعففا يو كلعففا  –ويةسفج السبففجع إلففن إشففخام افخااتففه 

 .(ٛٚ) "ججيج  وتقجم كسا هالا اغ ابا اغعاو ابشخاابج والضخك بعج
حَسَ  الذايخ لػا  النػر  والخشسق وازن شت إبقفا  ياضفه  ادفضة شا بأشةفال الافخ الضفت تخافت 
ذففجرلضها يلففن الحففث والحخكففجق كسففا يشصلففق اشهففا القففػ  والضحففجاق وغنففج شغعففان النسفف  الفةلعففج يلففن 

يلفن وقج امضسلت  -شسا ينلفت-النس  ابنسعج شت القر ج  الصػيلج الضت قػااها اثشان ونبةػن ذ ضا
 نت وثاث غ وارج جسلج شةلعج ويلن ثسان وثاث غ جسلج انسعج.

وهفففحد الشدفففبج كب فففخ  بالشدفففبج لجحفففجا  وتحخكهفففاق واسفففا بطهفففخ رو  الضنفففػيخ شفففت هفففحا الح فففد  
السضحخا حزػر النسلج الفةلعج حزػراال قػياال ورشضاال و لبضهفا النسلفج ابنفسعجق )وتفػاتخ النسلفج الفةلعفج 

نففسعج بةشففت تغلفف  الحخكففج يلففن الدفف ػنق والحففج  يلففن النبففػو وارنففضقخارق ذشدففبج تفففػ  النسلففج اب
ق ويففجل حذففج الذففايخ لهففحد النسفف  (ٜٚ)وآبففج ولففظ ين الشةففال تكدفف  هففحا الّح ففد حخكّعففج واضففصخاباال(

ق والسزفت قفجااال (ٓٛ)الفةلعج يلن تػث  القر ج  وحخكضها شت ايػتها الةسعقج لخشس النبػو والد ػن 
 لق كسا اغبنق يغ ولظ بالزخور  شغعان النس  الخبخيج يلن ابغذالعج.    شت نب   تحق ق الهج

ق (ٔٛ)وقج آاغ الذايخ اشح البجابج ين الخشس بقػا إلن الحخيفج )شففت قلف  الفخشس ت فعر الحخيفج(
ولكغ إوا كاغت الشضعنج الة ذ غر  إلن غهابج شخيق ادفجواق وتكفػن السحرفلج ين )الفخشس كش عزفه 

ج كش عزففضها الدفف ػن؛ لن ا ففدان الةففجل اخضفف ق اسففا يففلاا إلففن ضففعاع  عسففج القبففػل واحرففلج الحخكفف
 ؛ وشلدفج الذايخق إاا اساو  عه تضامن(ٕٛ)الحخيج لعح  احلها: يبنعج الػجػاق ويبنعج السنهػا(
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 :(ٖٛ) عسج الحعا ق وارغضقال إلن يالع يشنخ يجر
 َوُافػتُففففففففففػا ُكَلففففففففففُكْع َشاْلَسففففففففففػُو َيْوَلفففففففففن

 

 ْن ُتَنففففففاُروا َيْو َتُنففففففػُرواِبُ فففففْفع ِاففففففْغ يَ  
 

فَرفففففففففففِت الَحَ فففففففففففاُ  َشففففففففففَا َح فَففففففففففففا     َتَشغَّ
 

 َوَوِاْع ِج فففففففففففففففففففففففَخ ال ِإْو َر ُافِن ففففففففففففففففففففففففففخُ  
 

 :  (ٗٛ)وإاَّا حعا  اذخشج تضحقق ش ها الحخيج والكخااج شت الجغعا والاخ ق شضكػن الرفقج ح شرح اخبحج
 َغفففففففففففففففْخُجػ َيْن ُيِضففففففففففففففعَ  ُ  َغْرففففففففففففففففففخاال 

 

 َلْ ِهفففففففففففففْع ِإغَّفففففففففففففُه ِغْةفففففففففففففَع الشَِّر فْفففففففففففففففخُ يَ  
 

 
 .اخلامتة

ذفففخزو بةفففج ارانفففج )ججلعفففج الفففخشس وتنلعفففاو الاففف  وارغبةفففا  شفففت )َاْخِثَعفففِج ُشَلْعُصَلفففج( لذفففايخ 
 :يغجلدت انهػل الحقالق ارتعج

 بففج : ذففجي الذففايخ رشزففه الػاقفف  بقففػ  وااش عففج   ففخ قاذلففج للضخاجفف  افف  تقففجبع يشخوحففاو رشففا  رحأوالا 
لاغةضا ق شبخع شت احفاور  ارافخ بفكفخ اغلفه بالالفج ر ذلغفج الس نػلػجعفج )الخخاشفج والخعفال( 
ور ذلغج الجو ساتعج )الضةر  اون الشقاش(؛ لحلظ جة  لغج الخشس هت الضت تدػا الخصاقق 

الكشفالت ادضف جا اغ الّجواّل ارمضقا عج شت تذ    غبخ  الخصاقق واغ  الّجواّل البادعفج كالبشفا  
 شت تػجعه الخصاق لخنالج الذايخ. 

ين الذفايخ غنف  شفت ادفةاد  للػصفػل إلفن ارغضرفار افغ قلف  -وبنخي  وحق-وغدضصع  القػل: ثانياا 
 .  الهديسج ذخشزه الهديسج ب   اتناهاتها

 هفػ ويفت الذفايخ للػاقف ق وإحاشضفه بفالبا  الفحا جفنع يلفن (اخثعفج ُشَلْعُصَلفج)إن السفجا  لفهفع : ثالثاا 
صففجر الاففجق والففحا تخجسففه الذففايخ اففغ اففال ذشففن نففصحعج ااضدلففت ذشففن يسعقففج تشبفف  يففغ 
رشس الحاضخ السأزوم بالزةهق ويدااا هحا الخشس تأصعا شت اخوجه بقػالف  حػاريفجق يو 
ذجّوال لغػيج اضشػيج اصػايجق يضداو  ولظ ا  وضػ  الخؤيج وتػازغها اا ذ غ الػاق  والصسفػ ق 

 ل ها )قر ج  ارغبةا ق ورشس الهديسج(. ويحق لشا ين غصلق ي
َخ الذايخ ك  افا بسلفظ وتسلفظ اللغفج افغ قفجراو شفت تصػيف  الخصفاق الذفةخا ل شدفنع اف  : رابعاا  نخَّ

رؤ: وتصلةففاو الذففايخ شففت الػصففػل إلففن الففخشس الح عقففت للػاقفف ق وإحففال الضغ  ففخ اببنففاذت 
اغها جشػ  إلن الضبرخ شت ملن واغ هشا تصااشت شت هحا الشز حج  الب ا ق وح  ا  لجاج.

 . (٘ٛالحعا  وشبعةضهاق و ل  يل ها غطخاو الفكخ واصخاو الحهغ
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 .اهلوامش
                                                 

ّػل شفت تفاريخ الػجفػا الةخبفت ابنفاات شفت الغفجلذق قج كان نقػط شلعصلج ذجابج السأنا  وغقصج تحف ٔ))
إو الفففت ذػضفففػ  يلفففن تخاجففف  القفففػ: ابنفففااعجق وتةفففاضع القفففػ: الرفففل بعج الضفففت يافففحو تذفففغُّ حخبفففا 
صففل بعج قػيففج تدففضهجل ذجابففج حففخق ارنففضخااا وإيففاا  الغففجلذ إلففن حط ففخ  الشرففخاغعجق وإغهففا  الح ففع 

ضالج ين ياففخا  الصػالففه كاشففج  ففجوا رهففغ إمففارته وشففػع الةخبففت ابنففاات ش هففاق شقففج ترففػر الففظ قذفف
ذشاغه؛ لسا وجج ش هع افغ الزفةه؛ لفحلظ ارتفف  مفأغه لعصلفق يلعفه الابخاشفػر وا السلضف غ )ابنفااعج 
 والشرفففخاغعج(ق ولقفففج يا: هفففحا الافففخ إلفففن اافففػل السفففخابص غق ثفففع إلفففن نفففقػط اول الصػالفففه واغفففجثارها.

 هففف(قٕٗ٘)و اغطففخ: اذففغ بدففام:يذػ الحدففغ يلففتشلعصلففج: حااثففج نففقػط عالالن لمديالالج مالالن التفرالالي  
ق ٔق مٗ ق ٜٜٚٔق اار النقاشفجق ذ فخووقٔالحا خ  شت احانغ يه  النديخ ق تحق ق إحدان وباسقط

هفففف(ق تففاريخ الغفففجلذق تحق ففق يحسفففج ٘ٚ٘واذففغ الكخاذػس:يبفففج السلففظ ذفففغ قانففع )و. ٜٙٔ-ٗٙٔص
. واذفففففغ الث فففففخ: يلفففففت ذفففففغ ٚٙق صٜٔٚٔاخضفففففار ال بفففففاااق اةهفففففج الجرانفففففاو ابنفففففااعجق اجريفففففجق

 قٜٚٛٔهف(ق الكاا  شت الضاريخق تحق قق ب يػنه الجقا ق اار الكضف  الةلسعفجق ذ فخووقٖٓٙب)و
هففففف(قالسةن  شففففت تلخففففعز يابففففار يهفففف  ٚٗٙ. والسخاشذففففت:يبج الػاحففففج ذففففغ يلففففت)وٕٗٛص قٜف

. واذففغ ٕٗٔقصٖٜٙٔهخ قالسغففخقق تحق ففق ب نففة ج الةخيففانق لنشففج إحعففا  الضففخا  ابنففااتق القففا
هفف(ق تففاريخ إنفباغعا ابنفااعج يو كضففاق ييسفال اليففامق تحق فق ي.لعفففت ٙٚٚلدفان الففجيغ)و الخص ف :

 . ٗٗٔق صٕقفٜٙ٘ٔق اار الس ذػلق ذ خووق ٕذخوششدالق ط
غففز شػيفف  قػاافه اثشففان ونففبةػن ذ ضففاال لذففايخ يغجلدففت لففع تحفففض ورا غفز السخثعففج شففت غففف  الص فف  وهففػ  ٕ))

وقفففج غدففف  الفففجكضػر مفففػقت ضفففع  القرففف ج  إلفففن اذفففغ ق وغةفففت بالذفففايخ السنهفففػلق اار انفففسهلشفففا السرففف
ال غطخاال للضذابه الكب خ شت النلػقق وغدبها الجكضػر يحسج ا ت إلفن اذفغ الػقذفت. وشالسفا لفع ينبفت  الةدَّ

غفه الشز لذايخ شط  يشةت بالذايخ السنهػلق ويقضفخ  غةضفه بالذفايخ الغ فػر يولفن لفه افغ السنهفػل؛ ل
نفالالالح الظيالالالص مالالالن  رالالالن  :ف( افففٖٔٙٔ/هٔٗٓٔ: السقففخا: يحسفففج ذفففغ ب)و  ففػر يلفففن بفففااد. اغطفففخ

. ٙٛٗ-ٖٛٗق صٗمق فٜٛٙٔإحدفففان وبفففاسق اار صفففاارق ذ فففخووق  تحق فففق:. األنالالالجلذ الخطيالالالص
. ٖٔٛق صٜٜٛٔاار السةفففارلق القفففاهخ ق  .عرالالالخ الالالالجول واإلمالالالارات )األنالالالجلذ(  :ضفففع ق مفففػقتو 

 .ٕٕٛص مقٜٚٛٔق اار السةارلق القاهخ قٖط .ةدراسات أنجلديَّ  :وا تق يحسج
لدالالان (: مٖٔٔٔ/هٔٔٚالسرففخا )واذففغ اشطففػرق يذففػ الفزفف  جسففال الففجيغ ب ذففغ ا ففخم اغطففخ:  ٖ))

 قمٜٙ٘ٔاار صاارق ذ خووق  قوهامع ب الذاولت قويبج   الكب خ قب حد    تحق ق .العخب
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 .( )رشسااا  
ال ف  يحسفج  :تخجسفج. دفج الخشس ابحث شفت الةقف  الةلسفت النجيفجبامارق  انضػن: شلاغطخ:  ٗ))

 .٘ص مقٜ٘ٛٔق اار الحجاثجق ذ خووقٔال  ق ط
 :تخجسفففففج .اغطفففففخ: رباغفففففرق جفففففانق وبػغضفففففالعذق ف.ق: اةنفففففع ارفففففصلحاو الضحل ففففف  الشفدفففففت ٘))

 .واا بةجهإٕٙمق صٜ٘ٛٔارصفن حنازاق السلندج الناا عج للجراناو والشذخ والضػزي ق 
. ٕٕٔٓ/ٕ/ٗٔجخيففففففج  الذففففففخو ق . شففففففت النقاشففففففج الةخبعففففففج لصفففففففت: ادففففففألج الففففففخشسّتق والذففففففاذ

http://www.alchourouk.com. 
اناهفففج يبفففج السفففشةع اناهفففجق ذ فففخووق السلندفففج الةخبعفففج  :تخجسفففج .شفففخومق إريفففظ: الخفففػل افففغ الحخيفففج ٙ))

وارجففخا    واغطففخ: قصففػسق بدففام: انففضخاتعنعاو القففخا   الضأصفف  .ٓ٘ٔص مقٕٜٚٔللجرانففاو والشذففخق 
 .ٗٙٔصمق ٜٜٛٔقربجإ الكشجاق واار الندج حساا  .الشقجا

مق ٖٜٙٔاصبةج الكخمق لبشانق  قٔغهاا رضاق ط :تخجسج .غدان السضسخااب :الب خ قاغطخ: كااػ ٚ))
 .ٖٖففٕٚص

 مقٜٗٛٔتفػغذق  للكضفاقق الةخبعفج الفجار السضشبفتق مفةخ شفت واةاغعفه الفخشس :يػنفه قاغطفخ: الحشامفت ٛ))
 .٘ص

  .ٔٙٔص مقٜٛٚٔذ خووق اار الةػا ق  قٕط .الذةخ ياوغعذ: زاغ ٜ))
اشفحر وعامفتق اخكفد ابغسفا  الحزفاراق حلف ق نفػرياق  :تخجسفج .: لفح  الفشزرورنباروق اغطخ:  ٓٔ))

 .ٗٔص
 .ٗٔالشزق صلح   اغطخ: باروق ٔٔ))
   .ٗٛٗق صٗف قغف  الص   اغ  رغ الغجلذ الخش  ق السقخا اغطخ  ٕٔ))
 .ٓٔصق ضػن: جسالعاو الس انبامارق  ان ٖٔ))
 .ٖٛٗق صٗالسقخاق غف  الص  ق ف ٗٔ))
 .ٖٛٗق صٗالسرجر غفده: ف ٘ٔ))
 .ٖٛٗق صٗالسرجر غفده: ف ٙٔ))
 وهت السجيشج الفاضلج شت جسهػريج يشاشػن. ٚٔ))
 .ٖٛٗق صٗالسقخاق غف  الص  ق ف ٛٔ))
   .ٖٛٗق صٗالسقخاق غف  الص  ق ف ٜٔ))
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 .ٖٛٗق صٗالسرجر غفدهق ف ٕٓ))
 .ٖٛٗق صٗالسرجر غفدهق ف ٕٔ))
 .ٖٛٗق صٗالسرجر غفدهق ف ٕٕ))
 واا بةجها. ٖٛٗق صٗالسرجر غفدهق ف ٖٕ))
  .٘ٛٗق صٗالسقخاق غف  الص  ق ف ٕٗ))
 .٘ٛٗق صٗالسرجر غفدهق ف ٕ٘))
 .زاانحجا  يوالةذخ  القجبسج و  قه جو لي قالحش غ للساضتغػنضالنعا تةشت  ٕٙ))
(Rollo may: existential psychology.81 random house, newyork 1961 (ٕٚ 

 قذ فخوو قالسلندفج الةخبعفج للجرانفاو والشذفخ .الغنن هفت الصف  الدةجاواق غػال:غقا يغ: 
 .ٕٕٓق ٕٓٓمق صٜٗٚٔ

 .٘ٛٗق صٗالسقخاق غف  الص  ق ف ٕٛ))
 .٘ٛٗق صٗالسقخاق غف  الص  ق ف ٜٕ))
 السرجر غفده. ٖٓ))
 السرجر غفده. ٖٔ))
 السرجر غفده. ٕٖ))
 تحق ففق:. صففحع  البخففارا م( : ٜٙٛه/ٕٙ٘)و  النةفففت يبففج  ب ذففغ إنففساي   يذػ  قبخففارا ال ٖٖ))

 .هفٕٕٗٔ اار شػ  الشنا ق قٔق طب زه خ ذغ غاصخ الشاصخ
 .٘ٛٗق صٗالسقخاق غف  الص  ق ف ٖٗ))
 .صػر  السجيشج السحضّلج شت الذةخ الذفااّت زافغ الحفخوق الرفل بّعجب: الّخق ق مف ق  :خاغط ٖ٘))

 .ٕٓمق صٕٗٔٓق اار باشا الةلسعج للشذخ والضػزي قٔط
 .ٗٛٗق صٗالسقخاق غف  الص  ق ف ٖٙ))
 السرجر غفده. ٖٚ))
 السرجر غفده. ٖٛ))
 االسرجر غفده. ٜٖ))
 السرجر غفده. ٓٗ))
  .ٗٛٗق صٗالسقخاق غف  الص  ق ف ٔٗ))
 السرجر غفده. ٕٗ))

 



 مساح مسريات .......................................................................................................  جدلية الرفض وجتليات األمل واألنبعاث

 

 

                                                                                 (353)                                                          م6262، 3 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

 

حرف  يل هفا افغ الضت بُ  الرػر  هت: سدعجالرػر  الذ يو الرػر  الزػلعج يو لرػر  الفػتػ خا عجا ٖٗ))
والسفخاا افغ وجفػا هفحا . حدفاس للزفػ  ق وولظ بدفقػط الزفػ  يلفن نفص الضرػيخ الزػلت يسلعج

السرصل  ين الذفايخ انفضصاع ذبخايضفه ترفػيخ جسالعفاو الس فان وكفأن اةفه يجنفج ضفػلعج. اغطفخ 
 م.32/9/3129اع ارنضخف تاريخ /https://ar.wikipedia.org/wikiاػنػيج وي  ب جبا 

 السرجر غفده. ٗٗ))
 لسرجر غفده.ا ٘ٗ))
 .ٖٖٛالسرجر غفدهق ص ٙٗ))
 السرجر غفده. ٚٗ))
  .ٖٛٗق صٗالسقخاق غف  الص  ق ف ٛٗ))
 السرجر غفده. ٜٗ))
 السرجر غفده. ٓ٘))
 السرجر غفده. ٔ٘))
 السرجر غفده. ٕ٘))
  .ٖٛٗق صٗالسقخاق غف  الص  ق ف ٖ٘))
 .ٖٖٛالسرجر غفدهق ص ٗ٘))
 السرجر غفده. ٘٘))
ق السخكففد النقففاشت الةخبففتق الففجار البعزففا ق ذ ففخووق ٖط. : السففخي  واللغففجالَغففحَّااتق يبففج   ب ٙ٘))

 .ٚص مقٕٙٓٓ
 .ٖٙق صالسرجر الداذقاغطخ:  ٚ٘))
 .ٖٙٔص  السرجر الداذقق ٛ٘))
 ٙ٘ٔص السرجر الداذقق ٜ٘))
 البذف خقاار  يّسفانق .السقفجس شفت ياق الحفخوق الرفل بّعج ذ فت: النل ف اغطخ: يبفج السهفجاق يبفج  ٓٙ))

 .ٕٙ-ٕ٘مق صٜٜٛٔ
 .ٖٛٗق صٗالسقخاق غف  الص  ق ف ٔٙ))
 .ٖٛٗق صٗالسقخاق غف  الص  ق ف ٕٙ))
 .ٗٛٗق صٗالسرجر غفدهق ف ٖٙ))
 السرجر غفده. ٗٙ))

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%20تاريخ
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 السرجر غفده. ٘ٙ))
 السرجر غفده. ٙٙ))
 .ٗٛٗق صٗالسرجر غفده ف ٚٙ))
 /http://www.alrumi.com/2017/10 "قالةاصفج شت ي ش غ َحشػَغ غ: قر ج  "ريشعه قمار ٛٙ))

1907-1988.html م.ٕٛٔٓ/٘/ٕق تاريخ ارنضخجاعق 
 .ٗٛٗق صٗالسرجر غفده ف ٜٙ))
 .ٗٛٗق صٗالسرجر غفده ف ٓٚ))
 .٘ٛٗق صٗالسرجر غفده ف ٔٚ))
 .( اللدان ااا  )اخ   السار : ُاْخَتج  يغ الِجيغ. ٕٚ))
 .ٚٚصمق ٜٚٛٔالذةخيجق ذ خووق الندج البحا  الةخبعجق  : شتكساليذػ اي ق  ٖٚ))
 .ٙٛٗق صٖٛٗق صٗالسرجر غفده ف ٗٚ))
 .ٙٛٗق ٗالسرجر غفدهق ف ٘ٚ))
 .ٙٛٗق ٗالسرجر غفدهق ف ٙٚ))
 السرجر غفده. ٚٚ))
اار  .( وغففازا والبعففاتت )الدففعاقششففجاق ب يلففت: الخاففد والقشففاع شففت الذففةخ الةخبففت الحففجيث  ٛٚ))

 .ٖٚ-ٖٙص مقٖٕٓٓج السضحج ق الكضاق النجي
 الندالفخق ايفػان السصبػيفاوالة ج. لقر ج  "ييغ لعاا" لسحسج  نعسالعجاختاضق يبج السلظ: ارانج  ٜٚ))

 . ٚٙص-ٙٙص مقٕٜٜٔالناا عجق 
 .٘ٗانضخاتعنعاو القخا   الضأص   وابجخا  الشقجاق ص ققصػسق بدام ٓٛ))
 .ٙٚٔصالسرجر غفدهق  ٔٛ))
 .ٜٗٔالسرجر غفدهق ص ٕٛ))
 .ٖٗٛق صٗالسقخاق غف  الص  ق ف ٖٛ))
 .ٕٕٖ-ٕٖٔا.و( : ص)اغطخ: يسخ الجقا : ااا  الذةخ الغجلدتق اار الذخو ق ذ خوو  ٗٛ))
 .ٙٛٗق.ٗالسرجر غفدهق ف ٗٛ))

 

 

 

 
 

http://www.alrumi.com/2017/10/%201907-1988.html
http://www.alrumi.com/2017/10/%201907-1988.html
http://www.alrumi.com/2017/10/%201907-1988.html
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 .قائنة املراجع

 .الكتص القجيمة

 ق تحق ففقق ب يػنفه الففجقا ق اارالكامالال  فالالي التالاري  (قهففٖٓٙ)و اذفغ الث فخ: يلففت ذفغ ب 
 م.ٜٚٛٔالكض  الةلسعجق ذ خووق 

  صالالالحيح البخالالالاري  :( مٜٙٛهفففف/ ٕٙ٘)و: البخفففاراق ب ذفففغ إنفففساي   يذػيبفففج   النةففففت .
 هف.ٕٕٗٔق اار شػ  الشنا قٔتحق ق: ب زه خ ذغ غاصخ الشاصخق ط

  ق تحق فق إحدفان الالحييخة فالي محاسالن أاال  الجديالخة (قهففٕٗ٘اذغ بدام: يذػ الحدغ يلت )و
 م.ٜٜٚٔر النقاشجق ذ خووقق اأوباسق ط

 ق تالاري  إسالبانيا اإلسالرمية أو بتالاب أعمالال األعالرم (قهففٙٚٚ)و اذغ الخص ف : لدفان الفجيغ
 م.ٜٙ٘ٔق اار الس ذػلق ذ خووق ٕتحق ق ي. لعفت ذخوششدالق ط

 ق ق تحق فق يحسفج اخضفار ال بفاااتالاري  األنالجلذهفف(ق ٘ٚ٘اذغ الكخاذفػس: يبفج السلفظ ذفغ قانفع )و
 م.ٜٔٚٔابنااعجق اجريجقاةهج الجراناو 

 ق تحق فق المعجص في تمخيص أيبار أا  المغخب (قهففٚٗٙالسخاشذت: يبج الػاحج ذغ يلت)و
 م.ٖٜٙٔب نة ج الةخيانق لنشج إحعا  الضخا  ابنااتق القاهخ ق

 :نفالالح الظيالالص مالالن  رالالن األنالالجلذ الخطيالالص :( مٖٔٙٔهففف/ٔٗٓٔالسقففخا: يحسففج ذففغ ب)و .
 مق الند  الخاب .ٜٛٙٔر صاارق ذ خووق تحق ق: إحدان وباسق اا

 :لدالالالان م( : ٖٔٔٔف/هفففٔٔٚاذفففغ اشطفففػرق يذفففػ الفزففف  جسفففال الفففجيغ ب ذفففغ ا فففخم السرفففخاق )و
ق تحق فففق: ب يحسفففج حدففف    ويبفففج   يلفففن الكب فففخ وهامفففع ب الذفففاولتق اار صفففاارق العالالالخب

 م. ٜٙ٘ٔذ خووق 
 

 الكتص الحجيثة:
 :م.ٜٚٛٔخووق الندج البحا  الةخبعجق ذ في الذعخية،  يذػ اي ق كسال 
 :ٜٛٚٔق ٕق ذ خووق اار الةػا ق طزاغ الذةخ ياوغعذ. 
  :ق السلندج الناا عج للجراناو ٕ. تخجسج:  ال  هلدجق طجماليات المكانبامارق  انضػن

 . مٜٗٛٔوالشذخ والضػزي ق ذ خووق لبشانق
 ق تخجسج: ال   يحسج ال ف ق الخفض مبحث في العق  العممي الججيج بامارق  انضػن: شلدفج

 .ٜ٘ٛٔق اار الحجاثجق ذ خووقٔط
 



 مساح مسريات .......................................................................................................  جدلية الرفض وجتليات األمل واألنبعاث

 

 

                                                                                 (335)                                                          م6262، 3 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

 

  :تخجسج: اشحر وعامتق اخكد ابغسا  الحزاراق حل ق نػرياق ا.و لحة النص.باروق رورن. 
 ( الجقا ق يسخ: ااا  الذةخ الغجلدتق اار الذخو ق ذ خوو )ا.و.     
  :ق ٔ. طزمن الحالخوب الرالميبّية صهرة المجينة المحتّمة في الذعخ الذاميّ الّخق ق مف ق ب

 م.ٕٗٔٓاار باشا الةلسعج للشذخ والضػزي ق
  :م.ٜٗٛٔتػغذق  للكضاقق الةخبعج الجار قالمتنبي شعخ في ومعانيه الخفضالحشامتق يػنه 
  :م.ٜٗٚٔق السلندج الةخبعج للجراناو والشذخق ذ خووق األنثى اي األص الدةجاواق غػال  
  :مٜٜٛٔ. اار السةارلق القاهخ ق ( ات )األنجلذعرخ الجول واإلمار ضع ق مػقت. 
 ق اار النقاشففجق ذ ففخووق٘وبففاسق إحدففان: تففاريخ الاق الغجلدففتق يرففخ الّصػالففه والسففخابص غق ط 

ٜٔٚٛ. 
  :  مٜٜٛٔ. يّسانق اار البذ خق بيت المقجس في أدب الحخوب الرميبّيةيبج السهجاق يبج النل. 
  :ق السخكفد النقففاشت الةخبفتق الففجار البعزفا ق ذ ففخووق ٖق طلمغالالةالمالالخأة واالَغفحَّااتق يبفج   ب

 م.ٕٙٓٓ
  ٕٜٚٔشخومق إريظ: الخػل اغ الحخيجق و اناهج يبج السشةع اناهجق ذ خووق السلندج الةخبعجق. 
  :الكشفجاق واار . الندفج حسفاا استخاتيجيات القخاءة التأصي  واالجالخاء النقالجيقصػسق بدام 

 م.ٜٜٛٔقإربج
 م.ٖٜٙٔق اصبةج الكخمق لبشانق ٔ. تخجسج: غهاا رضاق طندان المتمخداإل ق الب خ: شااػ 
 اار ( الخمد والقناع فالي الذالعخ العخ الي الحالجيث )الدالياب ونالازي والبيالاتيق ب يلفت: ششجا .

 . مٖٕٓٓالكضاق النجيج السضحج ق 
 تخجسففج: ارففصفن معجالالم مرالالظمحات التحميالال  النفدالاليق جففانق وبػغضففالعذق ف. ق: رباغففر .

 م.ٜ٘ٛٔالسلندج الناا عج للجراناو والشذخ والضػزي ق  حنازاق
  :الندالففخق ايففػان  .دراسالالة سالاليمائية لقرالاليجة " أيالالن لالاليري" لمحمالالج العيالالجاختففاضق يبففج السلففظ

 . مٕٜٜٔالسصبػياو الناا عجق 
  :م.ٜٚٛٔق اار السةارلق القاهخ ق ٖ. طدراسات أنجلديَّةا تق يحسج 

 

 .المهاقع االلكتخونية
 خحعع حسففجان " ضففاهخ  الخح فف  يففغ السففجن الغجلدففعج السحضلففج شففت الذففةخ الغجلدففت" حسففجانق يبففج الفف

 م.ٕٛٔٓ/٘/ٖتاريخ ارنضخجاع:  www.diwanalarab.com ٜٕٓٓغعدان )يذخي ( 
 

http://www.diwanalarab.com/
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  ّٗٔق لصففففففت: " ادفففففألج الفففففخشس شفففففت النقاشفففففج الةخبعفففففج"ق جخيفففففج  الذفففففخو ق الذفففففاذت/ٕ/ٕٕٓٔ 
http://www.alchourouk.com :م.ٕ٘ٔٓ/ٖ/٘تاريخ ارنضخجاع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alchourouk.com/
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