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 تنتهي األوراق تتوقف األقالم عندما اذكر كلمة والدي هبذا اخلطاب احلرب،ينفذ  

ي مل ترتك يل فيكما شيئاـــــــــــــــــاستفتح ذكركما و آيات رب  
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 و إىل حممد رضا

" يوسف"ايل وقرة العنيـإىل الزوج الغ  

"ليليا" و اللؤلؤة " هنى "زمردةالإىل   

 إىل كل األصدقاء و الصديقات اهدي مثرة عملي هذه

 بن صايف أمال
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:المقدمة  

 عليها اسم مدينة الفن و التاريخ نظرا دلا سامهت بو يف احلفاظ أطلقتعد تلمسان مدينة عريقة ، فقد 
 هتتم أنو استطاعت    اجلزائري، و تعاقبت عليها عدة دولّ ، فأثرت و تأثرت،اإلسالميعلى الرتاث 

. دبجال الفن ادلوسيقي

 ىذا الفن ادلتميز عن غًنه من الفنون و ادلتجذر يف تاريخ حضارة ادلغرب العريب ألصالةو نظرا 
 ، فكل الدالئل التارخيية اليت ربطت تاريخ حضارة مدينة تلمسان دبدينة وجدة عرب اذلجرات اإلسالمي
 باجلزائر مث فرتة االستعمار الفرنسي األتراك و ادلرنٌن عهد إىل إفريقيا حنو مشال لألندلسيٌنادلختلفة 

. بشمال افريقية اثنت وحدة التاريخ و احلضارة بكل عناصرىا وتقاليدىا

و تعترب ادلوسيقى يف اجلزائر نواة الرتاث ادلوسيقي احلضاري فهي ذلك الصوت الذي يتم ترتيبو يف 
 أوساطو زبتلف استعماالت ادلوسيقى بٌن . احلزنأو بالسرور و ادلتعة اإلحساسقوالب تثًن يف النفس 

 و طباعهم و كذا غاياهتم فمنهم من يستخدمها بغرض التعبًن عن مشاعره أمزجتهمالناس باختالف 
و        و ىناك من يستلهم منها الرتفيو االجتماعية، الثقافية و األنشطة ذباه سلتلف أفكارهو 

. الراحة

 الشعيب اجلزائري ، وىو بالرتاث علمي يف االىتمام إسهامو دراستو " احلوزي"  الشعر الشعيبفإحياء
 سوى انطالقة خلدمة ىذا الرتاث الذي انفردت بو تلمسان جبودتو و األمر ال يعد يف حقيقة إسهام
. إذلاموعلو 

 مظهرا األذىان و الفنانٌن ربقيقا و حبثا ليتجلى يف الدارسٌن مزيد من اىتمام إىلو ما يزال يف حاجة 
 أصوذلا هتمل الثقافة العربية يف أن ىذا الفن شعرا و حلنا دون أبدعتمن مظاىر العبقرية اجلزائرية اليت 

و ادلوضوعات       األغراض و استوحى منها الثقافةو منابعها، بل انو تراث استوعب يف روحو تلكم 
 اجلزائري برتاثو العريب و اإلنسان  شعبيا يربطأدبيا،فكان احلوزي بذلك جنسا االستشهادو ادلعاين و 

و اجتماعيا ، يتيح         بنكهة زللية و باستعماالت تعكس واقعا  إياهال يفصلو عنو ، ملونا 



 

 ب
 

 النص ليكتشف منو معطيات تسعف كثًنا رسم معامل تطور الفكر و اجملتمع يستقرى إنللدارس 
. اجلزائريتٌن

 و نصوصها عند إيقاعاهتا احلوزي مفهومها و بأغنية ادلرسوم حبثناو من ىنا ربفزت الختيار موضوع 
 ىو احلاج زلمد غفور أمهها دراسة ربليلية تقف وراءه اعتبارات عديدة لعل منوذجااحلاج زلمد غفور 

.  الشعبية التلمسانية احلوزياألغنيةفهو يعد رائد 

فادلوضوع يكشف لنا تركيبتو الثقافية و اجلمالية عن مستوى عال 

 احلفاظ على الرتاث ادلوسيقي الغنائي بتلمسان من حيث مجيع مقطوعات إىلفيما يرتبط بضرورة 
 .احلوزي و العمل على تدوينها خوفا من الضياع

:  فيما يليإمجاذلا ديكن أخرى اختيار موضوع حبثي دوافع سلتلفة إىلو شلا دفعين كذلك  

 . الذي تعاين منو ادلكتبة اجلزائرية من مثل ىذه الدراساتالنقصزلاولة سد  -1
، ال سيما الشعر منو  فهو حيمل بذور حياتو و اإلنساين و األديببعث جانب من الرتاث  -2

 ادلهتمٌن بو ال يريدون اطالع الغًن على ما أن إذ أىلواندثاره يف ذاتو و يف نفوس ذويو و 
 .يتوفرون عليو

 .األديب مدى مسامهة تلمسان و حوزهتا ، موطن الشاعر يف العطاء الثقايف و إبراز -3
تعلقي باحلوزي عن طريق احلفالت و الوالئم العائلية يف تلمسان و ادلهرجانات و ادلواسم يف  -4

اجلزائر بكاملها، فتذوقو عند تلحينو و غنائو يزيده عذوبة و مجاال، ما جيعلو يضاىي كثًنا من 
عيون الشعر اليت غناىا مطربون مقتدرون كاحلاج زلمد غفور ، و نوري الكويف ، احلاج قاسم 

، رمي حقيقي و غًنىم من الفنانٌن و يعود سبب اختياري حلاج زلمد غفور من بٌن ىؤالء 
 .ذلجتو الندرومية و طريقة غنائو و صوتو القوي الفنانٌن ىو



 

 ت
 

 احلوزية و حنو رجل األغنية بعض احلق حنو أؤدي أن هبذا البحث و أتقدم أن أحببتفمن اجل ذلك 
 مكانتو إىل أتعرفمن رجاالت الغناء الشعيب اجلزائري و من رجال الفن احلوزي فأجلي شخصيتو و 

بٌن ادلغنٌن احلوزي 

 مغامرة من مغامرات البحث عن احلقيقة و توخي األقل على أمره عملي ىذا كان يف بداية أن إال
. ادلوضوعية اليت ال ديكن ربقيقها كاملة يف تقديري يف رلال الدراسات النظرية بالصورة ادلثالية

 ليس ىناك حبث علمي بدون صعوبات اليت يتلقاىا أقولو عن صعوبات البحث ، اليت اعرتضتين ، 
   . ، و ادلساعدات اإلمكانيات رسالتهم العلمية ، متكافئة ، من حيث ادلتاعب و أداءالباحثون يف 

 إىل يفتقرو مشاكل البحث العلمي يف دولة من دول العامل الثالث معروفة ، و خاصة بالنسبة دلن 
. التقاليد العلمية يف تصنيف ادلكتبات و مجع الوثائق و االىتمام بالقضايا الثقافية

: و تكمن ىذه الصعوبات يف ما يلي 

 قلة ادلراجع اليت هتتم دبثل ىذا النوع من الفن -
قلة ادلصادر فكانت عزيزة نادرة  -

 فيما خيص منهج البحث فطبيعتو جعلتين التزم دبنهج معٌن فاعتمدت على ادلنهج الفين يف حديثي أما
.عن ادلوسيقى العربية قدديا و حديثا  

و اعتمدت على ادلنهج التارخيي عندما تكلمت عن تاريخ تلمسان و ندرومة و تاريخ الغناء و شليزاتو 
.و خصوصياتو  

.فقد قسمت ىذه ادلذكرة اىل مدخل و اربعة فصول و اهنيتها خباسبة  

.ففي ادلدخل عملت على التعريف سطحيا نوعا ما دبنطقة تلمسان و ندرومة تارخييا و جغرافيا  



 

 ث
 

 التارخيية األصول فخصصتو لتاريخ الشعر الغنائي و عالقة الشعر بالغناء، و ذكرت األول الفصل أما
 تعريف احلاج و إىل النوبة اخلمس مث تطرقت أقسام عرفت فن احلوزي و أينللغناء و ادلوسيقى كما 

. ادلوسيقية اليت استعملها زلمد غفوراآلالت إىل  

 الغزل و أوذلا احلاج زلمد غفور، فكان الشعرية الغاين إلغراض الفصل الثاين فخصصتو إىلمث انتقلت 
.بادلديح الشعرية األغراض أهنيت الوصف و إىل غرض الشكوى مث ذىبت إىلثانيها احلنٌن مث انتقلت   

 اإليقاع فتكلمت عن مكونات العروض ادلوسيقية و اإليقاعات إىل الفصل الثالث تطرقت فيو أماو 
 بنوعيو الداخلي و اخلارجي و اإليقاع ضوابط ادلوسيقى و مصطلحاتو و عن تعريف إىلمث انتقلت 

.القواعد ادلوسيقية  

 اليت غناىا احلاج زلمد غفور األغاين دراسة ربليلية لبعض إىل األخًنو اقتصرت يف الفصل الرابع و 
 قمت أين خصائص ادلفردات كما إىلحبيث تعرضنا للقائد من الناحية الفهم العام للنصوص و 

.بدراسة ادلستوى الصويت و غًنىا من الدراسات   

. ادلالحظاتأىم يف شكل خاسبة فيها إليها النتائج ادلتوصل أىم عملي بذكر أهنيتو   

.و ختمت عملي دبلحق القصائد و قائمة ادلصادر و ادلراجع و بفهرس تفصيلي للموضوعات  

... نذكرإليها النتائج اليت توصلت أىمو من بٌن   

 و شخصية الشعب اجلزائري أصالة فن احلوزي فن شعري وجد يف اجلزائر منذ القدم فهو يعايش إن
.كما أنو يعرفنا على عاداتو و تقاليده العريقة و قد ظهر ىذا الفن خاصة يف منطقة تلمسان  

 مسامعنا بواسطة صوتو و ذلجتو إىل احلوزي أغنية لنا أوصلاحلاج زلمد غفور مغين معروف  -
 .الندرومية

 لنا  بان لو خصوصياتو و شليزاتو و ليس ما قبل جملرد تسلية أثبتت الدراسة الفنية للحوزي إن -
 . موضوعات جادة و ىادفةأشعارهو ذلو فهو حيمل يف 



 

 ج
 

 قدور بن عاشور و ابن سهلة و ابن الرتيكي و ادلنداسي و ابن أمثالاحلوزي ىو نتاج الشعراء  -
 . عن طريق الباحثٌنإلينامسايب و غًنىم من الشعراء الكرام ووصل 

 .ان الغناء وسيلة من وسائل الرتويح عن النفس البشرية و عن القلب -
 نص مسعي يعتمد يف تشكيلو على باألساس احلوزية يف بنيتو الكلية ىو األغنية نص إن -

  الصوتيةادلوزونات و اإليقاعيةالطاقات 
 اإلمدادات اليت تعترب واحدة من األندلسية احلوزية مكانة ىامة ضمن ادلوسيقى األغنيةربتل  -

 .اليت تفرعت عن ادلوسيقى العربية
 ادلوسيقى احلوزية التلمسانية تزخر برتاث العريق حيث تغىن بو التلمسانيون و خاصة إن -

 أكرب األخرادلوسيقيون ادلوىوبون نأيت على ذكر اللسان رضوان بن صاري الذي يعترب ىو 
  .األندلسيةعمالقة ادلوسيقى 

 . الرتاث ادلوسيقي ما يزال موجودا بفضل عمل اجلمعياتإن -
 ذلجة احلوزي ادلتداولة يف قلب مدينة تلمسان و ترتبط ارتباطا وثيقا باللهجات العربية إن -

 . الفصحىاألمالقددية كما ال ديكن فصل ىذا ادلنطق احلضاري عن اللغة 
 حبوث معمقة و شاملة و إىلو يبقى موضوع احلوزي صاحلا للدراسات فهو ال يزال حيتاج  -

  حديثة أساساتذلك بفتح 
 معلومات أهنا ىدفنا بالرغم من إىل نكون قد وصلنا إنو من خالل ىذه ادلعلومات نرجو  -

ينقصها الكثًن فقد كان ىديف التعريف بفن احلوزي حق ال يبقى غريبا يف عقر داره و اهلل 
 . انو نعم ادلوىل و نعم النصًناألحوالنسأل حسن اخلتام و صالح 

 بن صـــايف آمـــال

25-12-2013 
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ممينةلتللسانلولمنطقةلنمرومة:للل المدخلل  

  
 : المدخل 

 

  : الموقع الجغرافي
 

 تعتبر تممساف إحدل المدف الجزائرية ك ممتقى الحضارات ك تالقح الماضي     
بالحاضر، ك تعّد تممساف مف أشير المدف الجزائرية التي شّيدت في العيد اإلسالمي، 

 .لتككف مركزا إلشعاع الديف اإلسالمي، ك منارا لمفكر ك العمـ 
 تقع كالية تممساف في أقصى الغرب الجزائرم ، ك تبعد عف الجزائر العاصمة 

ك تعتبر ممتقى الطرؽ " كمـ ك عمى مقربة مف الحدكد الجزائرية المغربية 700بحكالي 
الرئيسية الرابطة بيف الشرؽ ك الغرب مف جية ، ك بيف الشماؿ ك الجنكب مف جية 

 (1)"  كمـ60 ـ ك تبعد بنحك 830أخرل ، ك ترتفع مدينة تممساف عف سطح البحر بنحك 

. 

مما جعميا ىذا المكقع اإلستراتيجي الرائع مركزا ميما لمحرب ك التجارة ك السياحة  
 ك العمـ ك السياسة ك مكنيا مف االنفتاح مبكرا عمى مختمؼ التيارات الحضارية 

ةك الفكر ،  دكف أف يجنبيا أخطار الحمالت ك التحركات ك يقحميا في صراعات ي
 .ك حركب عديدة 

° 35ك ° 33غربا ك بيف حطي عرض ° 2ك ° 1      كما أنيا تقع بيف حطي طكؿ 
 .(2)شماال 

                                                           

باقة السكساف في التعريؼ بحضارة تممساف عاصمة دكلة بني : محمد بف رمضاف شاكش - ( 1)
  .25 ، ص 1995 ، سنة 1زياف الجزائر ، ديكاف المطبكعات الجامعية ، ط

الشعر الشعبي بمنطقة تممساف الحكفي نمكذجا جمع ك دراسة ، : عبدلي كىيبة نسريف - ( 2)
  .2007-2006مخطكط ماجستير ، سنة 
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ممينةلتللسانلولمنطقةلنمرومة:للل المدخلل  

 ك تعتبر المدينة الكحيدة التي تجمع بيف التؿ ك الصحراء ، ك تمتاز تضاريس  
تممساف بثراء كبير ك تنكع في سطح األرض مف جباؿ ك تالؿ ك سيكؿ ك أكدية  

ك مناخ جميؿ ك معتدؿ، حيث عمى سفح جبؿ يقييا مف ريح السمـك اآلتية مف الجنكب 
ك تحتكم تممساف " صيفا السيرككك ك قد بنيت في منطقة تكثر فييا أشجار الجكز، 

عمى أربع سالسؿ جبمية تكاد تككف متكازية ىي جباؿ تانكشفي المطمة عمى سبدك ثـ 
الممتدة مف أكالد ميمكف شرقا إلى مدينة سبدك  (بني صميؿ)سمسمة جباؿ بني إسماعيؿ 

غربا، ثـ سمسمة جباؿ رأس  العصفكر المطمة عمى سيكؿ مدينة كجدة المغربية، ثـ 
المشرفة عمى مدينة تممساف، ك في جنكب جبؿ  (جبؿ الشككة)سمسمة جباؿ الال ستي 

اعتقدت بسفح جبؿ ك دكف " يقكؿ المؤرخ يحي بف خمدكف  عف تممساف  (1)" الناظكر
رأسو ببسيط أطكؿ مف الشرؽ إلى الغرب عركسا فكقو منصة          ك الشماريخ 

 ، ك منو فيي تطّؿ عمى سيكؿ خضراء (2)" مشرفة عمييا إشراؼ التاج عمى الجبيف
كاسعة األرجاء تحّدىا سمسمة مف التالؿ قميمة االرتفاع فتصّب فكؽ تؿ يعكس مناظر 

فتمتاز تممساف بجكدة تربتيا ك اتساع سيكليا   ك حقكليا . " خالبة ألكدية التافنة 
الخضراء ك مياىيا العذباء ك الصالحة لمسقي ، مما جعؿ منيا جنة مف الجنات تغص 

فإقميـ تممساف فسيح مف أكفر أقاليـ المغرب خيرات ك كسائؿ رخاء ،  (3)"بالزركع اليانعة 
. فيي منطقة سيكؿ ك ىضاب كثيرة الكدياف كافرة األمطار في الشتاء 

  (4)". يكفيؾ منيا ماؤىا ك ىكاؤىا : "   فقد أصاب الخطيب بف مرزكؽ في قكلو عنيا

                                                           

  .30محمد بف رمضاف شاكش ، المرجع السابؽ ، ص - ( 1)
بغية الركاد في ذكر ممكؾ بني عبد الكاد ، الجزائر ، المجمد األكؿ ، سنة : يحيى بف خمدكف - ( 2)

  .15 ـ ، ص 1903/  ىػ ، 1324
  .37محمد بف رمضاف شاكش ، المرجع السابؽ ، ص - ( 3)
  29نفسو ، ص - ( 4)
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ممينةلتللسانلولمنطقةلنمرومة:للل المدخلل  

تممساف بماىا ك ىْػكاىا ك تػْػمْػحيفْت تْػساىا ما تنْػصابش : أما المثؿ الشعبي فيقكؿ  
 .في البػُمداف ، فيكاء مدينة تممساف حسب األطباء يعالج مرض الربك 

فإتكاء تممساف عمى كثمة جبمية ذات ارتفاع نسبي مّكنيا مف الحصكؿ سنكيا عمى كمية 
معتبرة مف األمطار تزيد الغطاء النباتي  كفرة ك نكعية فيي عمى حّد تعبير لساف الديف 

 . (1)" خزانة ك زرع ك مسرح ضرع ك فكاكييا عديدة األنكاع : بف الخطيب 
 زاد عمى ذلؾ مناخ البحر المتكسط المعتدؿ القارم يسكدىا ك يتميز بحرارة 

المرتفعة صيفا ك بسقكط المطر شتاء ، لذا تكثر بالمدينة أحكازىا الينابيع ك اآلبار 
كما تكجد بيا عّدة أكدية منيا كادم الصفصيؼ ، كادم المفركش : " السيمة المناؿ 

.  (2)" البعيدة المنظكر ك التي طالما تغنى بيا الشعراء (الكريط)الذم يمتاز بشالالتو 

إذا استعممت مياه ساقية النصراني المجمكبة "لـ تحتاج تممساف لجمب مياه الشرب      
مف الكريط لتشغيؿ األرحية ، أما مياه عيف الفكارة المجمكبة مف ىضبة الال ستي فقد 

.    (3)" استعممت لمسقاية العمكمية ك لتزكيد المحالت بالمياه الالزمة لنشاطيا 

تقع تممساف في الشماؿ الغربي مف "   كتحّدث بف خمدكف عف مناخ تممساف بقكلو 
المغرب األكسط في اإلقميـ الرابع مف األقاليـ الفمكية السبع ، ك ىك يعّد مف أشّد األقاليـ 

األمر الذم جعؿ مناخيا  . (4)" اعتداال في المناخ ك أكثرىا كفرة لمنباتات ك الحيكاف
                                                           

 مطبعة مصر 9 ، ج2نفح الطيب ، مف غصف األندلس الرطيب المجمد : أحمد المقرم - ( 1)
  .341 ىػ ، ص 1302

  .37/43نفسو ص ، ص - ( 2)
 تحقيؽ ك تعميؽ ، عبد الحميد 1يحي بف خمدكف ، بغية الكرد في ذكر الممكؾ عبد الكاد ، ج- ( 3)

  .10 ىػ ، ص 1498حاجيات ، المكتبة الكطنية ، الجزائر 
  .84نفسو ، ص - ( 4)
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ممينةلتللسانلولمنطقةلنمرومة:للل المدخلل  

جافا ك ممطفا بنسيـ البحر المحمكؿ عف طريؽ التيار الشمالي الغربي فيصير ىكاؤىا  
منعشا ك صحيا  إضافة إلى كجكد عّدة معادف كالحديد ك الرخاـ ك المرمر الذم صعت 

.  بو أعمدة ك تيجاف المساجد ك األضرحة ك القبكر أثناء القرف الثامف اليجرم 

ك ىذه المدينة تممساف قاعدة المغرب األكسط ،  " يصؼ البكرم تممساف قائال         

ك ليا أسكاؽ ك مساجد ك مسجد جامع ك أشجار ك أنيار عمييا طكاحيف ك ىك نير 
ك ىي دار مممكة زناتة  ك مكسطة قبائؿ البربر     ك  (الصؼ صيؼ حاليا)سطيسؼ 

 .  (1)" مقصد لتجار األفاؽ

         فالدارس لمكقع تممساف يمتمس عّدة عكامؿ طبيعية ك أخرل سياسية        ك 
اقتصادية ك اجتماعية قد تفاعمت لتعطينا مدينة متكاممة تصّبح بالحياة ك الحركة 

 .فسكنت ليا القمكب ك انشرحت ليا الصدكر

                                                           

 ، ص 1965البكرم أبك عبيد ،  المغرب في ذكر بالد إفريقيا ك المغرب ، مطبعة دكسالف - ( 1)
21.  
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ممينةلتللسانلولمنطقةلنمرومة:للل المدخلل  

  :لمحة تاريخية   

بيا لمممؾ قصكر زاىرات، اشتممت عمى ...تممساف مدينة كبيرة سيمية جميمة المنظر"
 .(1)... " المصانع الفائقة ، ك الصركخ الشاىقة ك البساتيف الالئقة

      ك لممكقع أسماء ك ألقاب ، ك أكؿ اسـ عرؼ بو المكاف ك ىك االسـ الالتيني 
 .ك الذم يعني البساتيف لكثرة الحدائؽ ك األشجار  (POMARIAبكماريا )

     ك كاف المكقع أىال بالسكاف قبؿ مجيء الركماف ، ثـ أصبح عبارة عف تجمع 
سكاني أما زيغي اتخذه الركماف مستعمرة ك مركزا عسكريا لحراسة الطريؽ الرابط بيف 

 )أطمقكا عميو اسـ            (مغنية)ك نكميركس  سيركرـك  (أكالد ميمكف)ألطاقا 
 .(بكماريا

تعّد تممساف مدينة عريقة األصؿ ك التاريخ ك الحضارة ، تعاقب عمييا عّدة دكؿ        "
ك إمبراطكريات مف بينيا اإلمبراطكرية الركمانية ك الكندالية ك البيزنطية ،     ك أطمؽ 

  (2)"عمييا الركماف اسـ بكماريا 

    (أقادير)  ك استمرت المدينة مركز تجمع سكاني بعد الفتح اإلسالمي يحمؿ اسـ 

الحصف أك الصخرة المنيعة ، ك ربما  "ك أقادير كممة أمازيغية تعني بالميجة المحمية 

                                                           

ابف صفية ، ممتقى حكؿ تسيير المدف الكبرل ، مجمة تممساف ، المكضكع ، حفظ كحماية ك - ( 1)
 1986 أبريؿ 5 إلى 2 ، مف 2تسيير المعالـ التاريخية ك األثرية في مدينة تممساف ، الجزائر ، ط

  .  2ـ ، صر 
  .57محمد بف رمضاف شاكش ، المرجع السابؽ ، ص - ( 2)
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ممينةلتللسانلولمنطقةلنمرومة:للل المدخلل  

  

 

 .      (1)" كاف مشتقا مف لفظ أغادير أم جدار المدينة الحصيف

    ك في أكاخر القرف الحادم عشر لمميالد الخامس اليجرم ، غزا المرابطكف أقادير ، 
فأقاـ يكسؼ ابف تاشفيف المرابطي مخّيمو في غربيا ثـ استعاض عنيا بالبناء فكاف نكاة 

أك المعسكر "     المخيـ"ك ىي كممة أمازيغية تعني في النطؽ المحمي  (تاقرارت)مدينة 
 .          (2)المحّصف 

      ك كانت تاقرارت في البداية مفصكلة عف أقادير بسكر أزيؿ بسبب التكسع 
التي اتسع مجاليا العمراني في عيد " تممساف"العمراني فالتحمت المدينتاف ك ككنتا 

ـ اتخذىا ياغمراسف بف زياف 1236المكحديف ك عندما أسس بنك الكاد دكلتيـ سنة 
عزبيا في بداية " المنصكرة"عاصمة ، ك أثناء الحصار الكبير لتممساف أنشأ المرنيكف 

 . القرف الرابع عشر 

" أقادير ك تاقرارت "    ك كاف اسـ تممساف متداكال إلى جانب االسميف اآلخريف 

                                                           

  .20يحي بف خمدكف ، بغية الركاد المرجع السابؽ ، ص - ( 1)
  .6عبدلي كىيبة ، المرجع السابؽ ، ص - ( 2)
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ممينةلتللسانلولمنطقةلنمرومة:للل المدخلل  

ما دامت األسماء الثالثة المستعممة ىي بربرية األصؿ ، ك ماداـ لفظ تممساف يشير إلى  
ك ...       الجمع بيف مدينتيف ضميا سكر كاحد ، أحدىما أزلية ك تعرؼ بأقادير 

 . (1)"األخرل بتاجرارت 

 جدار قديـ أك مدينة محصنة  فقد :التي تعادؿ العبارتيف  ":أما تسميتيا أقادير      
 (2)أطمقيا عمييا البربر بعد تفكيضيـ نفكذ الركماف ك الكاندؿ ك استثاب األمر ليـ فييا 

. 

 أما عف (3)"مدينة الجدار أم المدينة المحاطة باألسكار"       كما تدعى تممساف أيضا 
اشتقاؽ لفظ تممساف ، فقد اختمؼ المؤرخكف في تحديده ، فيركم األخكاف ابف خمدكف 

 أم عبد اهلل األبمي أف المفظ بربرم األصؿ ، ك ىذا االسـ في لغة زناتو :عف أستاذىما 
بمعنى اثنيف ىما البحر ك " ساف"بمعنى تجمع ك " تمـ"  قـك اإلقميـ مركب مف كممتيف 

 ك تجمع بيف التؿ ك الصحراء فيذا عند (4)البر ، ىذا ما يراه عبد الرحماف بف خمدكف 
 ك أما عند  لساف الديف بف الخطيب فيي تجمع بيف الصحراء ك (5) أخيو يحي

 .  (6)الريؼ

                                                           

 9بنية الركاد ، المرجع السابؽ ، ص : يحي بف خمدكف - ( 1)
  .9عبدلي كىيبة ، المرجع السابؽ ، ص - ( 2)
  .9نفسو ، ص - ( 3)
  .116 ، ص 1984  ، المطبعة المصرية 7عبد الرحماف بف خمدكف كتاب العبر ج- ( 4)
  .9يحي بف خمدكف بغية الركاد ، المرع السابؽ ، ص -  ( 5)
  .341 ، ص 9المقرم ، نفح الطيب ، المرجع السابؽ ج-( 6)



 

17 

 

ممينةلتللسانلولمنطقةلنمرومة:للل المدخلل  

 (1) بمعنى ليا شأف" المفظ ىك تممساف "     ك يقاؿ أيضا أف  
جمع لكممة تممست أك تمماس التي تعني األرض التي " ك يرل البعض أّف تممساف 

تنعـ بالمياه ك األعشاب ك األشجار أك الينابيع أك جيكب المياه ك ىذا ما ذىب إليو عبد 
الكىاب بف منصكر في تحميمو المغكم لإلسـ أنو مشتؽ مف كممة أمازيغية ىي  

ك تجمع عمى بتميمساف أك تيميماسيف ، بمعنى جيكب الماء  أك  (تيميماس)أك  (تيممكس)
  .(2)" العيكف 

التي تعني  (تمي امسف)      ك ىناؾ مف رأل بأف إسميا مستكحي مف كممتي 
 . (3)باألمازيغية كثرة الظؿ لكثافة أشجارىا 

 فتممساف مدينة عريقة في التمّدف لذيذة اليكاء عذبة الماء كريمة المنبت ، فسكاء 
أخذىا باإلسـ الالتيني أك باألسماء األمازيغية أك باأللقاب العربية ، فجعميا تكحي 

 .بالخضرة ك كثرة األعشاب ك أزىار البساتيف ك فيض العيكف 

جكىرة المغرب أك قاعدة المغرب :   أما بالنسبة أللقابيا المشيكرة فيي كالتالي 
األكسط ، باب الغرب ، غرناطة إفريقيا ، ك في األخير عاصمة حب الممكؾ ، ك نذكر 

 . (4)" أال إنيا بسبب حب الممكؾ كانت مطعمة لمممكؾ: " في ىذا المقاـ مقكلة بشأنيا 

                                                           

  .9يحي بف خمدكف بغية الركاد ، المرجع السابؽ ، ص - ( 1)
تحميؿ لغكم ك تاريخي ألسماء ك ألقاب دعيت ليا حضارة : عبد الكىاب بف منصكر - ( 2)

  .9المغرب األكسط ، مطبعة ابف خمدكف ، ص 
  .  7عبدلي كىيبة نسريف المرجع السابؽ ، ص - ( 3)
نفح الطيب مف غصف األندلس الرطب ، مطبعة مصر ، المرجع السابؽ ، : أحمد المغرم - ( 4)

  .268ص 
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ممينةلتللسانلولمنطقةلنمرومة:للل المدخلل  

ك كانت المدينة األكلى "  فتممساف اسـ عمـ لمدينة مشيكرة تاريخيا ك حضاريا  
بالمغرب األكسط ك حضارة زناتة في العصكر المتعاقبة لما تميزت بو مكارد ضخمة 

  .(1)"تسكغ الحياة ك تؤىميا لمسكف ك تجمع بني اإلنساف

 ك أركع ما يشّد إلى ىذه المدينة ك إلى أىميا الطيبيف الكرماء ، ك ىذا التالقي 
بيف الماضي ك الحاضر ك التي تجّسده المعالـ التاريخية األثرية الرائعة التي تزيد مف 

ركعتيا الغابات المحيطة بالمدينة ك البساتيف الغناء ك تمؾ التحؼ كالساعة الميكانيكية 
المعمقة داخؿ قصر المشكر ، ك الشجرة الذىبية المميئة بالطيكر ذات األصكات الجميمة 
ك كاف مقّرىا المدرسة التاشفينية ، ك كؿ ىذا يعيد إلى األذىاف جماؿ األندلس ك ركعة 
قرطبة ك إشبيمية ك غرناطة حيث تدفؽ المياجركف األندلسيكف عمى تممساف سيما في 

القرنيف التاسع ك العاشر اليجرييف ، فتغيرت بذلؾ التركيبة البشرية لممجتمع الحضرم ك 
بالتالي تأثر الميداف العمراني باإلقتناء أساليب جديدة في فف العمارة     ك زخرفتيا 

 .كاستعماؿ األسقؼ المقببة بفنيات جديدة ك األقكاس الربع دائرية بمداخؿ المنازؿ 

 فإّف كؿ األثار ك المعالـ التاريخية المنتشرة في تممساف ما تزاؿ تحكي عظمة ىذه 
ك لعؿ أجمؿ المعالـ ك المباني التاريخية " المدينة الفكرية ك الحضرية ك العمرانية 

بتممساف تمؾ التي بنيت في الفترة الممتّدة مف القرف الثاني عشر إلى القرف الخامس 
 . (2)" عشر ك التي تمّيزت بسيادة األسمكب المعمارم األندلسي المغربي األندلسي

                                                           

(1)barges 2 G Tlemcen Ancienne, capitale de Royaume de ce nom sa 
topographie, son histoire, Paris 1859, P 17.  

ممتقى حكؿ تسير المدف الكبرل ، مجمة تممساف ، المكضكع حفظ ك حماية ك : ابف صفيك - ( 2)
 تسيير المعالـ التاريخية ك األثرية في مدينة تممساف الجزائر    
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ممينةلتللسانلولمنطقةلنمرومة:للل المدخلل  

 كما تتجمى معالـ التأثير مف فّف الطبخ ك فنكف البستنة ك فف المكسيقى الذم  
يعّبر مكضكعا قائما بذاتو يقتضي الدراسة ، ك قد حافظ عمييا المجتمع التممساني عبر 

  .(1)" الدليؿ عمى تمكنيا في حضارة المغرب األكسط في عيد عبد الكاد" القركف 

      فإف المساجد ك المدارس ك القصكر التي تحمّػت بيا تممساف لشاىد قكل عمى رقي 
الحضارة المغركسة في تممساف ك قد تدّؿ عمى أف اإلتجاه في التعمير كاف تتابعا لمتقاليد     

  .      (2)األندلسية المغربية  ك قد عـّ ىذا اإلتجاه المكسيقي أيضا 

 ك إذا أردنا التحدث عف المكسيقى األندلسية بتممساف ، فالبّد مف اإلشارة إلى 
األحداث التاريخية ك الظركؼ السياسية التي خضعت ليا تممساف عبر العصكر ، ككف 

الفّف كليد حضارات متعاقبة ، كما ينبغي لنا معرفة العكامؿ التي ساعدت عمى بقاء 
 ...المكسيقى إلى يكمنا ىذا 

 فقد مّرت تممساف كغيرىا مف مدف الكطف عمى عيكد سياسية مختمفة ، حتى جاء 
العيد اإلسالمي في منتصؼ القرف األكؿ لميجرة عمى يد فاتحيف القائد أبي مياجر 

ك لقد كاف أبك المياجر دينار أّكؿ أمير "  ـ ك عقبو بف نافع الفيرم 678دينار سنة 

                                                                                                                                                                                                 

  03 ـ ، ص 1988 أفريؿ 5 إلى 2 مف 2       ط
جكانب مف الحياة في المغرب األكسط ، في القرف التاسع ىجرم الشركة : محمكد بكعياد - ( 1)

  .33الكطنية لمنشر ك التكزيع ، ص 
محمد بف عمرك الطمار ، تممساف عبر العصكر ، دكرىا في سياسة ك حضارة الجزائر ، - ( 2)

  .219 ، ص 1986المؤسسة الكطنية لمكتاب ، الجزائر ، 
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ممينةلتللسانلولمنطقةلنمرومة:للل المدخلل  

مسمـ يتكغؿ في ديار المغرب العربي ك يصؿ إلى تممساف ، ك بيا سميت عيكف أبي  
  .(1)" المياجر قريبا منيا 

 فانطكت تممساف تحت لكاء الخالفة اإلسالمية بالمشرؽ إلى أف قامت الدكلة 
إدريس بف عبد اهلل فنزؿ مف جبؿ زرىكف    ك " اإلدريسية بالمغرب األقصى عمى يد 

ك لما انقرضت دكلة .  فإنظمت تممساف إلى حكميا  (2)" نزؿ أخكه سميماف تممساف
األدارسة مف المغرب ك كلى أمره مكسى ابف أبي العافية الشيعي ك الذم فتح تممساف 

 ىػ بعدما تغمّػب عمى أميرىا الحسف بف العيش األدريسي ك حاصره ثـ كقعت 219سنة 
 .اليدنة بينيما 

ك لما تغمب الشيعة عمى المغرب األكسط ، أخرجكا أعقاب محمد بف سميماف مف    " 
سائر أعماؿ تممساف أنيـ أخذكا بد عكة بني أمية مف كراء البحر الذيف أجازكا إلييـ     
ك مكنكىـ عمى بالد زناتة ك المغرب األكسط ، فقد عقد الناصر األمكم ليعمى بف محمد 

ك لما ىمؾ يعمي  ك أقاـ . (3)" اليفريني عمى ىذه المناطؽ أعكاـ أربعيف ك ثالث مائة 
بعده بأمر زناتة التي كانت في حركب دائمة  مع قبيمة ضنياجة محمد بف الخير بف 

 ىػ ك لكنو قتؿ في إحدل المعارؾ ، 360محمد خرذادية الحكـ المستنصر بتممساف سنة 

                                                           

عبد الرحماف بف خمدكف ، كتاب العبكر ديكاف المبتدأ ك الخبر في أياـ العرب ك العجـ ك -( 1)
 البرير ك مف عاصرىـ مف ذكم لبسمطاف األكبر ، لبناف ، 

  . 76 ـ ، ص 1971/ ىػ 1391 ، 6      بيركت ، منشكرات األعممي المطبكعات ، ج
  . 166 ، ص 1يحي بف خمدكف ، بغية الركاد في ذكر ممكؾ بني عبد الكاد ، ج- ( 2)
  .77عبد الرحماف بف خمدكف ، المصدر السابؽ ، ص - ( 3)
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ك بذلؾ انقسمت دكلة األدارسة ك افترؽ أمرىا ك استقؿ بإمارة زناتة ك كالية المغرب  
  .(1)زيرم عطية 

الصراع الذم كاف قائما بينيما ك بيف " الى ك يرجع سقكط الدكلة األدريسية
األمكييف باألندلس مف كراء البحر مف جية ، أك مف جية أخرل أحفاد ادريس األكبر 

الذيف اقتسمكا إرث كالدىـ ك خربكا بذلؾ الصرح السياسي الذم بناه مف دكف أف يقدمكا 
تمؾ المدينة الكحيدة المتفكقة في .عمى طمس عممو الحضارم المشع مف مدينة فاس 

  .  (2)"المجاؿ الحربي بالمغرب األقصى في تمؾ الفترة
 342سنة ك انتيت ىذه الدكلة سنة  170       ك قد عمرت الدكلة االدريسية بالجزائر 

ـ أما المغرب األقصى فقد تقدـ انيياره عف الجزائر االدريسية باحدل كثالثيف 953/ىػ
 . سنة 

ـ   1014/ ق 405     ثـ انضكت منطقة تممساف بعدىا تحت حكـ الدكلة الزيرية سنة 
تكلى أمر تممساف يعمي بف زيرم، ك ظمت تابعة لمدكلة الزيرية إلى أف سقطت عمى " ك

  .(3)" يد قبيمة لمثكنة المرابطية
     ك تنتمي الدكلة المرابطية إلى قبيمة لمثكنة الصنياجية ك المشيكرة باسـ دكلة 

كىـ الذيف كاف عمى يدىـ تأسيس ىذه " الممتميف،  عرفكا فيما بعد باسـ المرابطيف 
ـ ففتحكا بالد الصحراء ك المغرب األقصى ، ك انتصركا 1042/ ق434الدكلة سنة 

                                                           

  .44نقسو ، ص - ( 1)
مف الفتح ( تكنس ، الجزائر ، المغرب األقصى)تاريخ إفريقيا الشمالية : شارؿ أندرم جكلياف - ( 2)

 ، تعريب مزالي ، البشير  1830إلى سنة 
  .59 ـ ، ص 1978/ ىػ1398      سالمة 

  .76/77عبد الرحماف بف خمدكف ، المصدر السابؽ ، ص - ( 3)
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عمى األندلس ، ككاف استفحاؿ ممكيـ عمى يد عيد األمير يكسؼ بف تاشفيف عاىؿ  
 (1)" لمتكنة كرافع عماد الدكلة المرابطية 

ك أصبحت تممساف تابعة ليا ، ك خاصة بعد بداية تحرشات المرابطيف                
حيث تحرؾ جيشيا  " ـ 1148 –ـ 1079 المكافؽ ؿ –ق 542/ق472بتممساف  سنة 

مف مراكش بقيادة مزدلي بف بكالف الممتكني ،  ك الذم جاء غازيا لمجزائر في نخك 
فحؿ بأحكاز تممساف فقاتميـ يكمئذ عنيا األمير العبيسي بف يحي .عشريف ألؼ مقاتؿ 

بف بيف خرز المغراكييف إلى أف سقط ميتا في ساحة القتاؿ ، ك بدلؾ انطمؽ جند بف 
 .       (2)" تاشفيف يبعث بتمؾ النكاحي ثـ عاد الى مصدره

          ك بعد ثالثة سنكات غز األمير يكسؼ بف تاشفيف مممكة الجزائر ، ك افتتح 
منيا عدة أماكف مستكليا عمى مدينة تممساف بعد قضاءه عمى أمراء بني خرز أك بني 

 .  يفرف ، ك اتخذىا مأكل لو ك معسكرا لجيشو

     ك لكف لـ يكف حكـ المرابطيف بتممساف حكما مستقرا  ، ك ذلؾ لتعرض الدكلة 
المرابطية لغزكات الحمادييف ، إال أف دلؾ لـ يمنع مف ازدىار الحياة الثقافية ك الدينية   

ك نأخذ مثاال عمى ذلؾ المساجد التي بنيت بتممساف ، . ك الفنية ك المكسيقى بالمنطقة  
 . المسجد الكبير عمى يد عمي بف يكسؼ بف تاشفيف 

                                                           

 ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر كدار 3عبد الرحماف الجياللي ، تاريخ الجزائر العاـ ، ج- ( 1)
الثقافة ، بيركت ، طبعة جديدة منقحة ك مزيدة  

 .   100 ، ص 1982      
رابح بكنار ، المغرب العربي ، تاريخو ك ثقافتو ، الشركة الكطنية لمنشر ك التكزيع الجزائر - ( 2)

  . 238 ـ ، ص 1981
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فقد عرؼ عف السالطيف المرابطيف تشجيعيـ لمثقافة ، ك خاصة اىتماميـ ببناء "   
  باإلضافة إلى صيغ الكتابة المستعممة في تممساف ك تطكر (1)"المساجد ك القصكر 

 . الخط الككفي ، ك الذم بمغ ذركتو الزخرفية ك الجمالية في عيدىـ 
 الفتف :       غير أف الدكلة المرابطية سرعاف ما انيارت نتيجة عدة أسباب نذكر منيا 

الداخمية بيف قبيمتي مسكفة ك لمتكنة ك انضماـ قبيمة مسكفة الى دكلة المكحديف ، كما 
 .... نشأ صراع بيف المرابطيف ك مسممي األندلس ، األمر الذم سمح بتدخؿ المكحديف 

ك بذلؾ يمكننا القكؿ أف األمبراطكرية المرابطية تمزقت بنفس السرعة التي تأسست    " 
 سنة ، ك بعد انيزاـ يكسؼ      ك الذم 67بيا ، بعدما قضت ىذه الدكلة بالجزائر 

سقط ميتا في احدل المعارؾ التي دارت رحاليا بتممساف ك التي احتميا المكحدكف يـك 
  .(2)" ـ 1145 مارس 26ق المكافؽ لػ 539 رمضاف سنة 29

ك انتيى الحكـ المرابطي ك تأسست الدكلة المكحدية عمى يد محمد بف محمد    
 مف 1139عبد اهلل المعركؼ بالميدم بف تكمرت ، ك تـّ اإلستالء عمى تممساف عاـ 

طرؼ عبد المؤمف بف عمي ك أمست تممساف تحت سمطاف ىذه الدكلة ، ك لـ يكتفي 
 .المكحدكف بتممساف فعـّ نفكذىـ جميع تراب الشماؿ اإلفريقي 

ك بذلؾ فيـ أعظـ مممكة شيدىا اإلسالـ في المغرب ، ك مف المظاىر العظيمة 
 : التي خمػّدىا التاريخ المكحديف في ىذه الفترة بعد دخكليـ إلى تممساف 

                                                           

السيد عبد العزيز سالـ المغرب الكبير ، العصر اإلسالمي ، دراسة تاريخية ك أثرية لبناف - ( 1)
 ـ   1981 سنة 2بيركت ، دار النيضة العربية ، ج

  .715       ص 
  .120/121شارؿ أندرم جكلياف ، المرجع السابؽ ، ص - ( 2)
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 .األخذ بطريقة السمؼ في الفقو بغير التقّيد بمذىب معيف  -

 .التطمع ك التعمؽ في فنكف العمـ ك األدب ك المكسيقى  -

إزدىار الخطكط ك تطكر الخط النسخي منيا في النصؼ الثاني مف القرف  -
 .السادس اليجرم ك الدليؿ عمى ذلؾ شكاىد القبكر 

 .تعريب المجتمع الذم يضـّ عناصر بربرية  -

 .  التكسع في حركة نشر الكتب بمختمؼ تكجياتيا  -

قصكر : تخميؼ األثار المعمارية مف طرؼ المكحديف في منطقة تممساف منيا  -
...       ـ ، ك ضريح الشيخ أبي مديف بالعباد العمكم1145/  ىػ 540المشكر 

 .ك اىتماـ الكالة إلى تحصينيا ك تشييد أسكرىا ك عمرانيا 

ك لـ يزؿ عمراف تممساف يتزايد ك خطتيا تتكسع ك الضركح باألجر تتعالى إلى نزليا " 
  .(1)" آؿ زياف ك إتخاذكىا دارا لممكيـ ك كرسيا لسمطانيـ 

 غيراف الدكلة المكحدية سرعاف ما انيارت ك بدأ نفكدىا يتقمص مف البكادم       
 .ك األطراؼ ك انحصر حكميا في المدف ك العكاصـ كمراكش 

ك لبنى       " تكنس"كما أّف بالد المغرب انقسمت إلى ثالثة أجزاء فكاف لمحفصيف " 
ك لـ يكقؼ بنك           (المغرب األقصى)ك لبنى مريف  (المغرب األكسط)عبد الكاد 

  .(2)" عبد المكمف في إنشاء كحدة بربرية دائمة 

                                                           

  .26عبد الرحماف الجباللي المرجع السابؽ ، ص - ( 1)
  .167/168شارؿ أندرم جكلياف ، المرجع السابؽ ، ص - ( 2)
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ك اشتد التنافس بيف الدكيالت الثالثة عمى تركة الدكلة المكحدية ك تمكنت الدكلة  
الحفصية مف فرض نفسيا بادعائيا  الكراثة األكلى لممكحديف المنياريف ك المحافظة 

 .لتقاليدىـ ك مخمفاتيـ المادية ك الثقافية 
 ـ تحت 1242/  ىػ 642 ك لـ تنج تممساف مف الغزك الحفصي الذم دخميا سنة 

قيادة أبك زكريا الحفصي ك الذم تركيا تحت ضغط بني عبد الكاد ك بذلؾ سقط عرش 
أبك يكسؼ ) ىػ بقيادة األمير 668المكحديف بيد المرنييف الذيف أسسكا دكلة بنمريف سنة 

بعد ( مراكش)بعدما انتصركا عمى يد الدكلة المكحدية كاختمكا  (يعقكب بف عبد الحؽ
 .سنيف مف الحرب دامت بالجزائر أزيد مف تسعيف سنة 

"  كما فكر بنك مريف في اجتياح المغرب األكسط بعدما خابت آماليا في األندلس 
 ىػ بعدما نزعكا مف مكسى بف عثماف بف يغمراسف 714ك استكلكا عمى تممساف سنة 

     .(1)"سمطاف بني عبد الكاد
     ك ظمت إحدل عشر عاـ مركزا لمحككمة المرينية ، ثـّ خرجت مف سمماف بني 

 .مريف ك استعادىا نبك عبد الكاد 
أثناء الحصار الذم  (المنصكرة) ك مما قامكا بو المرينيكف بتممساف تأسيس مدينة 

 ىػ ، ك قد داـ ىذا الحصار أكثر مف ثماني سنكات ، مما أّدل 737ضرب عمييا سنة 
 ـ في انسحاب بني 706/1306إلى إغتياؿ السمطاف المريني أبك يكسؼ يعقكب سنة 

مريف مف تممساف ك تخمييا عف المممكة التممسانية ك رفع الحصار عف أىميا ، فتحكلت 
    الكلد  : الدكلة إلى كثمة مف إضطرابات ك خالفات بيف األسرة المرينية عمى العرش 

يستند إلى بني  (أبي ثابت عامر بف عبد اهلل )ك األخ ك الحفيد ، ىذا ما جعؿ الحفيد  
                                                           

  .871السيد عبد العزيز سالـ ، المرجع السابؽ ،ص - ( 1)
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ك انتقاما لذلؾ دّمر " زياد فخافيـ عمى تناكؿ بني مريف ك اشتّد العراؾ عمى العرش   
الزيانيكف مدينة المنصكرة عف آخرىا ، حيث لـ يبؽ منيا إال صكمعة مسجدىا شامخة 

 (1)" ك بقايا أسكارىا 
 ك بإمكاننا القكؿ أف الزيانييف ك المرنييف كانكا يتناكبكف عمى الحكـ في تممساف 

 .بحّد السيؼ 

في القرف الثالث عشر الميالد منتمية  (زناتة)ك نشأت الدكلة الزيانية في بطكف قبيمة 
إلى قبائؿ بني عبد الكاد ، حيث رحمت إلى سكاحؿ المغرب األكسط ، ك أصبحت ليا 
سيادة في ىذه المنطقة ، ك اتخذت ىذه القبائؿ مف تممساف عاصمة ليا ، فنيض بنك 

 ىػ 633زياف ليا   ك عمى رأسيـ الممؾ أبك يحي يغمراسف بف زياف الذم حكميا سنة 
 ـ نيضة كاسعة ك دفعكا بيا دفعة قكية حتى أصبحت تممساف في عيدىـ 1236/

 .حاضرة مف حكاضر العمـ ك السياسة في العالـ اإلسالمي 

 ك قد شيدت تممساف إزدىارا رغـ ما تعّرضت إليو مف ىجكمات مرينية           
 .ك حفصية حيث ابتنى بنك عبد الكاد القصكر ك المدارس 

 ـ 1545/ ىػ 963 ـ إلى سنة 1235/ ىػ 635 ك استمرت ىذه الدكلة مف سنة 
 سنة  ك نالت تممساف مكانة استراتيجية في ظؿ الحكـ المكحدم ك بمغت في 328أم 

عيد بني عبد الكاد ازدىارىا ك عظمتيا ، ك بمغت األفاؽ ، ك اتسعت في ىذه الفترة 
لـ " أحكاؿ أىميا ، ك بيذا التطكر الكبير الذم شيدتو بقكؿ عبد الرحماف بف خمدكف 

يزؿ عمرانيا يتزايد ك خطت تتسع ك الضركح بيا تتعالى ك تشاد إلى نزليا آؿ زياف ،        
                                                           

  .106عبد الرحماف الجياللي ، المرجع السابؽ ، ص - ( 1)
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ك اتخذكىا  دار لممكيـ ك كرسيا لسمطانيـ فاختطكا بيا القصكر المكتقة ك المنازؿ  
الحافمة ، ك اغترسكا الرياض ك البساتيف ، ك اجركا ليا المياه فأصبحت  أعظـ أمصار 
المغرب ، ك بحؿ الناس إلييا مف القاصية ، ك نفقت بيا أسكاؽ العمـك ك الصنائع ،    
فنشأ بيا العمماء ك اشتير فييا العالـ ، ك ضاىت أمصار الدكؿ اإلسالمية ك القكاعد 

  .(1)" الخالفية 

فال تجد التممساني إال تاجرا أك محترفا أك طالبا لمعمـ أك معمما أك جنديا مع       "
الجيش يدافع عف كطنو ك قد كممت صنائعيا ، ك الصنائع إنما تكمؿ بكامؿ العمراف 

 . (2)"الحضارم ك كثرتو 

 ك كانت تممساف مربعا عمماء ك أدباء مكسيقييف تبكؤك المقاـ السامي ك اإلفتخار 
المفرط مف طرؼ البالط الزياني ، فقد مدرسيا الطالب مف كؿ جية حامميف معيـ 

تراثيـ الفكرم ك الفني ك الميني ك أذكاقيـ التي تنـّ عف ماض مجيد ضارب بجذكره في 
التاريخ ك الحضارة راقية أصيمة ، ك استكطنيا أكلياء قد أعجبيـ المكقع ك راقيـ 

 .المجتمع 

 ك لقد كاف ممكؾ بني زياف يفاخركف ممكؾ المغرب في جميع مقكمات الحضارة 
فانساقت أكضاع االندلسية المغربية ك أساليبيا ك ضاىت ما شػُّيد بغرناطة ك فاس 

 .ركعة ك إبداعا ، ك استحكدت عمى أىكاء ك أذكاؽ التممسانييف 

                                                           

  .78 ، ص 2عبد الرحماف بف خمدكف ، العبر المطبعة المصرية ، ج- ( 1)
 ، دار الكتاب المبنانب ، بيركت 2المقدمة المجمد األكؿ ، ط: عبد الرحماف بف خمدكف - ( 2)

  .349 ـ ، ص 1961



 

28 

 

ممينةلتللسانلولمنطقةلنمرومة:للل المدخلل  

  كما ساىمكا في اإلشعاع العممي ك الديني ك الثقافي ، ك كضعكا المبنة الحضارية  
في التاريخ العربي اإلنساني ، ألف معظـ المساجد ك المدارس ك القصكر التي تحمت 

 .بيا تممساف لشاىد قكم عمى رقي الحضارة المغركسة فييا 

غير أف تممساف عرفت رككدا ك جمكدا في العيد العثماني بسبب إىتماميـ      " 
  (1)"بالجماؿ العسكرم

 ك يرجع انحطاط تممساف إلى القرف السادس ، عشرحيث قاـ اإلسباف بتيديـ ميناء 
مف أجؿ حرماف تممساف مف كؿ منفذ عمى البحر ، ك اىتمكا بتطكير الكىراف  (ىكنيف)

مف خالؿ تغيير طريؽ البضائع التي أصبحت بيف أيدم األتراؾ ، ك دخؿ األتراؾ 
 ، فقاسى الشعب التممساني مرارة 1555تممساف كألحقكىا بدكلتيـ في الجزائر عاـ 

تصرفات الجيش التركي ، االمر الذم اضطر بعض األسر التممسانييف إلى مغادرة 
 .بمدىـ العزيز ك استكطنكا المغرب 

فإف معظـ التقاليد الثقافية ك الفنية لتممساف أصبحت تنحصر في دكر الحارس عمى قيـ 
مكركثة عف الماضي ، فيفقداف عاصمتيا اإلقتصادية ك السياسية أصبحت عاجزة عف 
التطكر ك اإلثراء مف أجؿ خمؽ ثقافة حقيقية مطابقة لمكقائع الجديدة ، إال أف في عيد 
محمد عثماف باشا ك محمد بام الكبير ، ك كقع استقرار نسبي كاف لو أثر في الميداف 

 .اإلجتماعي ك اإلقتصادم 

                                                           

  .238محمد عمرك الطمار ، المرجع السابؽ ، ص - ( 1)
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 فازدىرت الفالحة ك الزراعة ك تربية المكاشي ، كما نشطت بعض الصناعات  
كالنسيج ك النحاس ك الدباغة ، ك ىكذا أصبحت تممساف عبارة عف مدينة زراعة تشرؼ 

 .عمى سيكؿ ك كدياف غنية تمتد مف صبرة إلى عيف تالكت 

 ـ 1830ك بقيت تابعة األتراؾ إلى أف استعمرت مف طرؼ الجيش الفرنسي سنة 
 سنة ك يعد ثكرة أكؿ نكفمبر الكبرل 132، ك بعد سنكات مف الكفاح ك المقاكمة دامت 

استرجعت الجزائر سيادتيا ك استقالليا ، فدخمت مدينة تممساف مرحمة الحرية ك الكرامة 
ك العّزة ك الشرؼ ، ك ىي اآلف تسترجع شيئا فشيئا مكانتيا الشييرة ،    ك تسعى إلى 

رفع مستكل البالد إجتماعيا ك إقتصاديا ك عمرانيا حتى تكاكب سير التقدـ ك تبشر 
 بالمستقبؿ السعيد ك تصبح في صؼ األقطار الغنية الراقية 

 فالزائر لتممساف مرة البّد أف يعكد مّرات فطيبة أىميا ك جماؿ طبيعتيا الخالبة    
 .ك آثارىا الحضارية ك معالميا الفكرية تشّد اإلنساف إلييا 

 .       إنيا تممساف جكىرة المغرب العربي الكبير الماضي ك الحاضر
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 : لمحة عن ندرومة  

تعتبر مدينة ندركمة ، مدينة تاريخية قديمة ذات مكقع جميؿ ، بحيث أنيا تزخر بشكاىد 
رخيف ك الرحالة عمى مّر التاريخ ؤتاريخية ك إرث حضارم استقطب إلييا العديد مف الـ

، أم تعتبر ذات شيرة في تاريخ شماؿ إفريقيا لككنيا ميدا ألىـ  دكلة إسالمية ىي 
 ك مازالت ندركمة تحتفظ  (1)دكلة المكحديف ك مؤسسيا عبد المكمف بف عمي الككمي 

. بمالمح ك ميزات المدينة العربية اإلسالمية 

  (2)      تتصؼ مدينة ندركمة بقكة اإلستقرار الحضارم ، إنيا تتكسط منطقة ترارة 
 .فيذا المكقع يسمح ليا بتنمية أنشطتيا الحرفية ك التجارية 

أحكاز المدينة غنية بمنتكجاتيا الزراعية ك الحيكانية ، حيث أف فئة ىامة مف السكاف 
 .تمارس الزراعة ك تعيش مف مردكفيا ، ك أخرل يغمب عمييا طابع الحرفة ك الجارة

 نالت منطقة ندركمة مرتبة ىامة في النسيج كما اشتيرت بالصناعة  الفخارية     
،          ك  (3)ك صناعة الدراز ك الحاج محمد الغفكر يعتبر كاحد مف صناع الدراز 

أصبحت ىذه المنطقة مركزا سياسيا ك اقتصاديا ك ثقافيا ىاما ك ساىـ كجكد ىذا الدكر 
كؿ مف تاريخ المدينة العريؽ ك الدكر الياـ الذم احتمتو كمركز إشعاع ثقافي  ك حرفي 

 .إضافة إلى الدكر التجارم 
                                                           

(1 )- René Basset : Nédroma et les taras. Publication de l’école des lettres 
Ed. leroux-1901 . P III. 

 ـ أكؿ مرة في تاريخ المنطقة ك تعني التجمعات القبمية التي 16كممة استعممت في القرف - ( 2)
 . تحيط بالمدينة 

 .معمكمة سمعناىا عمى لساف الشيخ الحاج محمد غفكر - ( 3)
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        إّف األىمية التاريخية لمدينة  ندركمة ، ك الدكر الذم لعبتو في التطكر  
الجكىرم ك المحمي يدفعنا إلى التعريؼ بيا ك لك بشكؿ مقتضب ك إبراز بعض الجكانب 

 . (1)مف ىذا الدكر 

لقد شكؿ اإلطار الطبيعي ك اإلطار التاريخي ليذه المنطقة إطار متكامال           
 .ك منسجما عمؿ عمى تطكر ك استمرار الحياة الحضرية 

                                                           

  59الطاىر الزرىزني ، ندركمة ما بيف الماضي ك الحاضر  مجمة الثقافة ، العدد - ( 1)
 .140 ـ ، ص 1987المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية ، الجزائر 
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  اإلطار الطبيعي لمنطقة ندرومة :   أوال
 : موقع ندرونة - 1
 : الموقع اإلقليمي - أ

 تقع مدينة ندركمة ، أقصى الغرب الجزائرم شماال ، غير بعيد عف الحدكد 
 كمـ إلى الشماؿ الغربي مف 60" الجزائرية المغربية أم ىي في منطقة جبمية عمى بعد 

  . (1)"  كمـ عف البحر األبيض المتكسط في خط مستقيـ06تممساف ك 
 ـ 360يمتد ما بيف "  أسست ندركمة جنكب سفح جبؿ فالكسف عمى ارتفاع 

ك مرسى الغزكات      ك  (2)"  ـ ك متصمة بالبحر عف طريؽ شاطئ سيدم يكشع470
، تحدىا (3) كمـ فقط 20الذم ىك أحد مكانئ المدينة ك مراسييا التجارية ك يبعد عنيا بػ 

شرقا مدينة تممساف ، ك غربا مدينة مغنية ، ك مدينة الغزكات في الشماؿ الغربي ك 
  .(4)ىنيف مف الجية الشمالية الشرقية  أما جنكبا فمدينة فالكسف 

                                                           

أبك بكر ترفكس ، حرفة الدراز صناعة نسيجية تقميدية دكرىا اإلجتماعي ك الثقافي ك - ( 1)
  رسالة ماجستير 2اإلقتصادم ، مدينة ندركمة ، نمكذجا ، ص 

  .2004/2005      سنة 
(2 )- Gilbert Grand quillaume : Nédroma, l’évolution d’une média  Ej Brill 
1976 . P 75 .  

  . 2أبك بكر ترفكس ، المرجع السابؽ ، ص - ( 3)
يقصد بيا ىنا المدينة ك مقر الدائرة ك ليس الجبؿ الذم أسست مدينة ندركمة : فالكسف - ( 4)

 .عمى سفحو ، ك فالكسف تعرؼ عند سكانيا ك ضكاحييا بمدينة  الميراز 
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ىذا المكقع الجغرافي المتميز أكسبيا حضارة استراتيجية ك دفاعية طبيعية ما مكنيا  
   .(1)الصمكد عمى مّر التاريخ 

 - 633) كما تعّد ندركمة إحدل المدف اليامة ك الرئيسية لمممكة تممساف الزيانية 
.  في المغرب األكسط ( ـ954

 : الموقع االداري- ب
          ندركمة مقر بمدية ك دائرة تابعة لكالية تممساف ، تقدر مساحتيا بحكالي 

.                                                (2) نسمة 22600 يسكنيا ²كمـ140
يحدىا مف الشماؿ دائرة الغزكات ك مف الغرب دائرة مغنية كدائرة باب العسة ،     ك 

مف الجنكب دائرة الرمشي ك مف الغرب دائرة بني صاؼ التابعة اداريا لكالية عيف 
 .  (4)ـ فيي منطقة متكسطة االرتفاع650ترتفع ندركمة عف سطح البحر ب  (3)تمكشنت

 . ندركمة كعيف الكبيرة كفالكسف :     تتككف اداريا دائرة ندركمة مف ثالث بمديات كىي 

                                                           

(1 )-Sari : les villes précoloniales de l’Algérie Occidentale , 2ème édition 
SNEB Alger 1977, P 14. 

الزيف محمد ، العمارة الدينية اإلسالمية في منطقة ندركمة مف خالؿ نمكذجيف الجامع الكبير -( 2)
ك زاكية سيدم بف عمر دراسة تاريخية ك فنية ،  

   .2002/2003 رسالة  ماجستر 7     ص 
 .أنظر الخريطة - ( 3)
 .7الزيف محمد ، المرجع السابؽ ، ص - ( 4)
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  : التضاريس- 2

  : المنطقة الجبلية - أ

            تتككف جباؿ منطقة ندركمة مف ثالث سالسؿ مكازية لمبحر ذات أشكاؿ 
مكشكرية أك مخركطية ك تقترب مف بعضيا عند الساحؿ ، ك تشكؿ امتداد طبيعيا 

كما تعدد نذركمة قمب ىذه المنطقة حيث يحدىا شرقا   ك . لجباؿ منطقة ترار بكامميا 
جنكبا كادم تافنة ك غربا كادم كيس الذم يفصميا عف المغرب ، ك كانت كؿ قبيمة في 
المنطقة تحتؿ مكانا محدد في جباليا عمى شكؿ قرل أختيرت بحيث يمكف الدفاع عنيا 
طبيعيا    ك بشريا بكؿ سيكلة كيسر ، ككذلؾ منحدرات كعرة يصعب الكلكج الييا أك 
  (1)الكصكؿ الى مضاربيا حيث تبدك كؿ قرية أك مركز كما لك كاف حصنا    أك قمعة 

. 

   : المنطقة السهلية - ب

           أىـ ما يميز إقميـ ندركمة أنو يقع عمى المنحدر الشمالي لجباؿ فالكسف يمتد 
عمى اليضبة الشرقية المتكجية نحك البحر األبيض المتكسط ، خصكبة أرضو تكحي 

بكجكد مياه كافرة بالمنطقة    كليذا فاف خصكبة األرض ك أىمية المكقع شكمت مظاىر 
 . إغراء لإلقامة دائما 

          إف مكقع ندركمة الممتاز كغير البعيد عف البحر يجعميا ذات أىمية 
 إستراتيجية ك نقطة حساسة في العممية التجارية  

                                                           
1 -Canal.Managraphie de l’Agrandissement de Tlemcen, Bulletin de la 
Société de géographie et d’archéologie de  
    la provence d’Oran, TVIII, 1888, P 83. 
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         سيكؿ المنطقة ثرية صالحة لمزراعة ، حيث نجد غابات متنكعة ك أشجار  
 التيف ، الزيتكف ، التكت البرم ، ك الخركب ، أم كؿ منتجات الحكض :مختمفة مثؿ 
 . المتكسطي 

 مكسـ رطب :        مناخيا فاف منطقة ندركمة تنقسـ فييا السنة إلى مرحمتيف كبيرتيف 
بارد يمتد مف أكتكبر الى أكاخر أفريؿ  ك مكسـ حار ك جاؼ يمتد مف أكائؿ شير مام 

 (1)ممـ600ك400الى أكاخر شير سبتمبر ك يقدر متكسط التساقط عمى المنطقة ما بيف 
   .

 االطار التاريخي لمدينة ندرومة  :ثانيا 
  :التسمية وداللتها  -1

ـ مف الناحية التاريخية ما 11/ق 5           إف المعرفة بمدينة ندركمة قبؿ القرف 
زاؿ يحيطو الغمكض بصفة عامة ، كفي مجاؿ الدراسة األثرية ك العمرانية بصفة 
خاصة ، فنحف نجيؿ تماما مصدر إسميا ك اشتقاقاتيا عمى سبيؿ المثاؿ ، كما 

. نجيؿ ظركؼ تأسيس المدينة ك نشأتيا كتطكرىا اؿ عمراني 
             ك عمى حسب ما جاء عف حسف الكزاف حكؿ إسميا مف أنيا مف 

تأسيس الركماف ك أنيـ اختاركا ليا مكقعا مماثال ك تصميما مشابيا لمدينة ركما ، 
في لغة األفارقة ك يقصد بيا كما في المغة العربية  (ند)كأف إسميا مشتؽ مف كممة 

 ك        (2)(مثيؿ)الالتينية التي تعني  (similis)التي ليا نفس مدلكؿ كممة سيميميس 

                                                           

   .8الزيف محمد ، المرجع السابؽ ، ص - ( 1)
 ، 2حسف الكزاف ، كصؼ افريقية ، ترجمة عف الفرنسية محمد حجي ك محمد األخضر ، ج- ( 2)

 ،  1983دار الغرب اإلسالمي بيركت ، لبناف 
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ىي معمكمات خاطئة ك غير صحيحة ، نقميا عنو مارمكؿ مف غير تمحيص    ك  
   (1)زاد عمييا معمكمات أشد خطأ امعانا في تأييد سابقو ك إرضاء لتعصب 

      ك المعركؼ أف الدراسة األثرية لممنطقة ك المدينة لـ تصؿ إلى أم نتيجة يحتمؿ 
معيا أف تككف المدينة ركمانية ، فقد حاكؿ الكثير مف المالحظيف ك الدراسييف 

الفرنسييف أف يؤكدكا كجية نظر حسف الكزاف فأجركا حفرات في أماكف مختمفة مف 
المنطقة  

ك المدينة .  فغياب أم أثر أك أثار لمركماف بالمنطقة (2)ك المدينة نفسيا دكف جدكل
 . تجعمنا نؤكد أنيا مدينة أحدث مف العيد الركماني في شماؿ إفريقيا 

      ك يحتمؿ أف اسـ المدينة حؿ محؿ االسـ القديـ ليا نتيجة أحداث ك تطكرات كقعا 
 .  التي كانت تشرؼ عمى المدينة ك المنطقة بأكمميا (3)فييا ربما عمى يد قبيمة ككمية 

       غير أف االسـ الحقيقي لمدينة ندركمة يستدؿ عميو مما يكرده بف خمدكف في 
كاف ليـ ثالثة بطكف منيا تفرعت شعكبيـ     ك "حديثو عف قبيمة ككمية ، اذ يقكؿ أنو 

أف مكاطف ككمية كانت :قبائميـ ، كىي ندركمة ك صغارة ك بني يمكؿ ، ك يضيؼ 
 .(4)"  كتممساف بالمغرب األكسط في المناطؽ الساحمية بنكاحي أرشككؿ

        ك مف ىنا يتضح أف اسـ قبيمة ندركمة أطمؽ عمى المدينة ك المنطقة    
                                                                                                                                                                                                 

  .13/14      ص 
كربخاؿ مرمكؿ إفريقيا ، ترجمة عف الفرنسية محمد حجي ك آخر ، دار نشر المعرفة ، - ( 1)

  .295 ، ص 1989الرباط ، 
2 - Canal, OP.cit, TVIII1888. P 207. 
3 - Basset .H. Nedroma et les taras, P 6/7 

  -أرشككؿ تسمى اليـك رشقكف ك ىي قرية ساحمية تابعة إداريا لكالية عيف تمكشنت .
  .10الزيف محمد ، المرجع السابؽ ، ص - ( 4)
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، الشؾ أف ىذه القبيمة كانت عمى درجة مف القكة ك الكثرة فرضت عمى بقية القبائؿ  
غير أننا ال نعرؼ بالضبط . األخرل حتى أصبحت المدينة ك المنطقة تعرؼ باسميا 

 .متى أسست ىذه القبيمة مدينتيا ك متى أصبحت تعرؼ بيا 
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  :نبذة تاريخية- 2

       إف اإللماـ بكؿ ما قيؿ عف تاريخ المدينة ليس باألمر الييف في ىذه العجالة   ك 
 .لكننا سنحاكؿ أف نذكر أىـ األحداث التاريخية  المعركفة عنيا 

لقد حضت ندركمة بأبحاث كثيرة لمؤرخيف عرب ك أجانب إال أنيـ لـ يجتمعكا عمى رأم 
بخصكص تاريخ إنشاء ىذه المدينة ك بداية ظيكر التجمعات الحضرية بيا  

ك ظركؼ اإلستقرار العمراني ، ك أيضا كؿ ما يتعمؽ بسكانيا األصمييف ك يبقى بذلؾ 
عمـ اآلثار السبيؿ الكحيد إلى إستكشاؼ الحقيقة ، ما ال شؾ فيو أّف المنطقة عرفت 
ترجمات بشرية تعكد إلى ما قبؿ التاريخ ، ك ما عثكر المؤرخ األثرم ستيفاف جزاؿ 

(Stéphane Gsell)  عمى قطع أثرية في كيكؼ مدينة ندركمة المتكاجدة عمى الشاطئ
  .(1)األيمف لكادم الغزكات الشاىد عمى ذلؾ 

 : ندركمة في المصادر ك المراجع 
          شيدت المدينة إىتماـ المؤرخيف ك الباحثيف ك الرحالة إذ جاء ذكرىا في 

كتاب )تحّدث الجغرافي اليعقكبي في  (ـ9)مؤلفاتيـ ففي القرف الثالث اليجرم 
في  (فالكسف) ـ عف مدينة بربرية تدعى 899 ـ ز 876  ك المؤلؼ ما بيف (2)(البمداف

ذكرىا  ( ـ11)المكاف الذم تقع فيو مدينة ندركمة حاليا ، ك في القرف الخامس اليجرم 

                                                           
1 D.Sari : Op . cit. P 31 . 

كتاب البمداف ، السمسة الجغرافية ، دار إحياء الثراث العربي ، : أحمد بف كاضح اليعقكبي - ( 2)
  .112 ـ ، ص 1988الطبعة األكلى 
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ثـ الجغرافي األندلسي البكرم في  (1)...العالمة عبد الرحماف إبف خمدكف في كتابة العبر 
 ، ككصفت مدينة ندركمة في (2) ـ 1086كتابو المسالؾ  ك المماليؾ الذم ألفو سنة 

  (3) (ـ12)لمجغرافي العربي اإلدريسي في القرف السادس اليجرم  (نزىة المشتاؽ)كتاب 

 .
      أما في القرف السادس عشر الميالدم فقد جاء ذكرىا مف طرؼ الرحالة       ك 

أضؼ إلى ىذه الباقة مف العمماء  (كصؼ إفريقيا )في كتابو  (الحسف الكزاف)المؤرخ 
العرب ك المسمميف باحثكف غربييف ك مستشرقكف جاء ذكرىـ في األبحاث التي قاـ بيا 

: كؿ مف مارم آف بركناف ك الجياللي صارم نذكرىـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 
  (ـ18)في القرف  (Shaw)كتابة إفريقيا ثـ شاك  (ـ17) خالؿ القرف Marmolمارمكؿ 
 ك ألفرد ياؿ René Basset قركني باسي Canalك كؿ مف كناؿ  (ـ20)ك القرف 

alfred Bel.  
            إف التحدث عف تاريخ تأسيس ندركمة ك التعمؽ في حيثياتو ال يمكف 

حصره في ىذه العجالة إال أنو يجذر بنا اإلشارة إلى ما عرفتو المدينة مف تحّكالت  ك 
 : تطكرات جد ىامة عبر العصكر ما يمكف إيجازه فيما يمي 

 :ندركمة في العصر الكالة 

                                                           

عبد الرحماف ابف خمدكف ، كتاب العبر ك ديكاف المبتدأ ك الخبر في أياـ العرب ك العجـ ك - ( 1)
 . D.Sari : Op . cit. P 31 1البربر ك مف عاصرىـ

  مف ذكم السمطاف األكبر ، دار 
  .126 ـ ، ص 1992 ، بيركت 6 ، ج 1       الكتب العممية الطبعة 

2 G. Grand guillaume : OP.cit . P.X.III 
3 - Sari : OP.cit P 201. 



 

40 

 

ممينةلتللسانلولمنطقةلنمرومة:للل المدخلل  

     ال شؾ أف ندركمة ساىمت إلى جانب تممساف في الصراع السياسي ك الذم عـ  
البالد بكفاة الخميفة األمكم العادؿ عمر بف عبد العزيز ك ذلؾ بسبب سياسة الظمـ    ك 

اإلستبداد التي استمسؾ بيا عماؿ المغرب في عيد الكالة مف قبؿ الخالفة األمكية في 
دمشؽ ك العباسية في بغداد ك برضاء منيما ، ك ىي السياسة التي كضع خطكطيا 

 . (1)العريضة الحجاج بف يكسؼ في المشرؽ

        ك طبقت فيو كما طبقت في المغرب ، ك لكف البربر كانكا أشد مقاكمة ليا 
لتعارضيا مع ركح التعاليـ اإلسالمية التي فيمكىا ك آمنكا بيا ك اتخذكا اإلسالـ دينا ليـ 

عمى ضكئيا خصكصا ك أّف نذركمة فرع مف قبيمة ككمية المنتسبة لمقبيمة األـ زناتة 
التي لعبت دكرا خطيرا في األحداث السياسية ك الصراع المذىبي في المغرب منتحمة 

  .(2)المذىب الصفرم

 ـ تجمعت قكات زناتة بنكاحي تممساف تحت زعامة أبي قرة 752/ ىػ135ك في حدكد 
اليغرني عاـز عمى اإلنضماـ إلى ثكرات العرب ك الخكارج ك البربر القائمة أنذاؾ ضّد 

كالي القيركاف عبد الرحماف حبيب بإفريقيا ك المغرب األدنى ك طرابمس ، ك لـ يكف ىذا 

                                                           

  .13الزيف محمد ، المرجع السابؽ ، ص -( 1)
س ككالف ك إ .ابف عذارم المراكشي ، البياف المغربي في أخبار األندلس ك المغرب ، ج- ( 2)

 ، 1980ليفي بركفنساؿ ، دار الثقافة ، بيركت لبناف 
  .65/68       ص 
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التجمع خافيا عمى الكالي ، فخشي مف ىذا الحمؼ ، مما جعمو يبادر إلى مياجمة تجمع  
 .(1)تممساف ك تمكف مف تفرقة ك إلحاؽ اليزيمة بو 

      ال شؾ أّف قبيمة ككمية ك ندركمة الزيانتيف كانتا ضمف التجمع ك أصابيا ما     
  .(2)أصابو   

             ك بعد سقكط الخالفة األمكية تكاصمت ثكرات البربر ضّد الخالفة العباسية 
، ك كانت منطقة تممساف دائما متزعمة لحركة الثكرة ، فقد أحست زناتة ىناؾ مشركعا 

 ك ذلؾ مف خالؿ تعييف (3)مكجيا ضّدىا تقـك الخالفة العباسية بإعداده لمنطقة المغرب 
األغمب بف سالـ التميمي ك محمد بف األشعث الذم بادرا إلى تحصيف القيركاف ك إتخاذ 

 ، فعمدت زناتة التي كانت (4)طبيعة قاعدة متقدمة لمقيركاف في المغرب األكسط 
تتزعميا آنذاؾ قبيمة بني يغرف إلى المبايعة  أبي قرة اليفرني بالخالفة ك ذلؾ سنة 

 فاتخذ مف تممساف قاعدة لو في المغرب األكسط ك مف طنجة مركزا (5) ـ 765/ىػ148
 .لو بالمغرب األقصى 

                                                           

 تحقيؽ ك تعميؽ األستاذاف جعفر ك 1السالكم، االستقصاء ألخبار دكؿ المغرب األقصى ج- ( 1)
  105 ، ص 1954محمد الناصرم ، دار البيضاء المغرب 

  .14الزيف محمد ، المرجع السابؽ ، ص - ( 2)
 ، القصر اإلسالـ ، دار النيضة العربية ، 2السيد عبد العزيز سالـ ، المغرب الكبير ، ج- ( 3)

  .1981بيركت لبناف ، 
 .الزيف محمد ، المرجع السابؽ ، نفس الصفحة - ( 4)
  .223عبد الرحماف بف خمدزف ، كتاب العبر ، المرجع الستبؽ ، ص - ( 5)
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ك كاف أبك فرة يمتاز بالقكة ك الشجاعة ك الدىاء ، إذ تمكف مف ضـّ زناتة المغربيف  
 ، ك سارت جيكش الطرفيف كؿ منيما لآلخر ،     (1)األقصى ك األكسط تحت زعامتو 

ك اقتربت مف بعضيا في منطقة الزاب ، غير أّف المعركة لـ تحدث بينيما لتخّكؼ كؿ 
منيما مف صاحبو ، فتحاشى كؿ منيما مكاجية اآلخر لما كاف تحت يد كؿ منيما مف 

 ، ك ظؿ الحاؿ عمى ذلؾ مف مساىمة (2)قكات ، فعادا كؿ منيما إلى مركزه دكف قتاؿ 
.   تممساف ك نكاحييا كندركمة ك تاجرا في الصراع السياسي المكجو ضّد الكالة العباسييف

 :ندركمة في عيد األدارسة 

 نسبة إلى قبائؿ       كانت المدينة ، تدعى فالكسف آنذاؾ ثـ حممت اسـ ترارة 
دخمت اإلسالـ عمى عيد األدارسة حيث كاف يكجد بيا مركز ديني مف الخكارج 

الصفرية ، في القرف الثامف الميالدم تتميز بمكانة مرمكقة في ميداف التكسع اإلسالمي 
 .(3)، مف خالؿ تأثرىا عمى القبائؿ الككمية المجاكرة 

 : في عيد المرابطيف 

                                                           

  .247/248السيد عبد العزيز سالـ ، المرجع السابؽ ، ص -( 1)
  .116 ، ص 1السالكم ، اإلستقصاء ، ج- ( 2)
  عبارة عف مجمكعة مف القبائؿ البربرية منيا قبيمة ككمية ذات النفكذ القكم التي ينتمي :  ترارة

 إلييا عبد المكمف بف عمي مؤسس الدكلة المكحدية ك 
   أخذت المنطقة تسميتيا عف سكانيا مف تمؾ القبائؿ ، ينظر عبد الرحماف الجياللي تاريخ 

 الجزائر العاـ الجزء الثاني ، ديكاف المطبكعات الجماعية الجزائر  
  .07    ص 

  .147المرجع السابؽ ، ص - ( 3)
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        سعى يكسؼ ابف تشفيف أمير المرابطيف ، إلى تكحيد المغرب ، ك قد تـ ذلؾ ما  
بيف الفرنيف الخامس ك السادس اليجرم إباف ىذه الفترة قامكا بتشييد مسجد مدينة 

إذ نجد إشارة إلى ذلؾ في لكح مف شجر األرز كجد مف طرؼ  (الجامع الكبير)ندركمة 
 ـ ك ىك جزء مف منبر يعكد لعيد 1900في عاـ  (rené Baset)الباحث الفرنسي 

 Georgesاألمير يكسؼ ابف تشفيف نفسو حيث يرجع تاريخو حسب جكرج مارسي 

Marcais الشيء  (1) ىػ أم أربع سنكات قبؿ كالدة عبد المؤمف 483 ـ 1090 إلى
 .الذم يؤكد عمى كجكد مدينة ندركمة قبؿ عيد أمير المكحديف عبد المؤمف بف عمي 

 :في عيد المكحديف 

 ىػ 558 ىػ ك تكفي سنة 487         اعتمد مؤسس دكلة المكحديف الذم كلد سنة 
في تسيير شؤكف دكلتو عمى قبيمة الككمية     ك * بجبؿ تاجرة ( ـ1163 /1094)

ك كاف نتاج ذلؾ ازدىار مدينة ندركمة ك عمك شأنيا   قبائؿ الناحية أم قبائؿ ترارة 
فتمتعت بنكع مف اإلستقالؿ إذ لـ تخضع لميجماف ك اإلضطرابات التي كانت تيددىا  

          كما حكليا األمير عبد المؤمف إلى حصف حصيف محاط بالقصبة ، تاريخ 
المدينة الزاىر في ىذا العيد يتجمى في العمراف ك النمك اإلقتصادم ك النشاط الثقافي ك 

العميـ ، ك بمكف استسقاء ذلؾ مف خالؿ العطاء الثقافي ك الحضارم المعتبر الذم 
    (2)عرفتو المدينة ك المغرب العربي عمى حد سكاء

 :اإلحتالل المريني للمدينة 
                                                           
1 Gran guillaume : OP.cit P 79 . 

  .07عبد الرحماف الجياللي ، المرجع السابؽ ، ص - ( 2)
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            كانت مف قبيمتي بني عبد الكادم في تممساف ك بني مريف بفاس دائمة  
ك كانت ندركمة محط أطماع سالطيف تمؾ القبيمتيف ك نقطة "الصراع ك التطاحف ،  

 فشيدت المدينة أثناء  (1)"  ـ 1335 ـ إلى غاية 1258نزاع بينيما مّدة زماف داـ 
 .التكاجد المريني بيا حصارات متكررة نتج عنيا حزاب معالميا التاريخية 

 ـ أصبحت ندركمة تابعة لحكـ بني عبد الكادم بعدما كانت 1532           ك بعد 
 ك عرفت المدينة ك ضكاحييا في ىذه المرحمة جممة تصكفي (2)تحت السيطرة المرينية 

 كلي صالح ك تسع كاليات صالحات حسب 296ك مف شكاىدىا كجكد ما ال يقؿ عف 
  René Basset(3)ما ذكره المؤرخ ، ركني باسي 

 : في العهد العثماني 

           يعكد تكاجد العثمانييف الفعمي في الغرب الجزائرم إلى تاريخ خركج االحتالؿ 
مما سمح لمعثمانييف بالتمركز بيا ك مف ثـ (4) ـ 1791األسباني مف مدينة كىراف سنة 

بسط حكميـ عمى المنطقة ككؿ  ك كانت ندركمة قبؿ تمؾ الفترة محؿ نزاع دائـ بيف 
 .الحكاـ الشريفيف بالمغرب األقصى ك بيف العثمانييف 

                                                           

  .05حرفة الدراز صناعة نسيجية تقميدية دكرىا االجتماعي ك الثقافي ك االقتصادم ، ص - ( 1)
2 - GGran guillaume M OP .cit P 79 . 

مف الميـ اإلشارة ىنا أف باسي يشير إلى ىؤالء األكلياء ك الكاليات بمصطمحي سيدم أكاللة - ( 3)
 René Basset nedrama les، أنظر كتاب ... بيف أك مسجد سيدم بيت أك مسجد اللة 

traras E.d leraux Parx 1901         

  .6أبك بكر ترفكس ، المرجع السابؽ ، ص - ( 4)
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 تاريخ  (1) ـ 1791 ـ إلى 1554       داـ ىذا النزاع طيمة الفترة الممتدة مف  
استرجاع مدينة ندركمة مف حكـ مكالم إسماعيؿ الشريؼ ك ضميا إلى الحكـ العثماني 

. 

 ـ حيث أصبحت تحت حكـ 1831      ك استمر الحكـ العثماني لندركمة إلى غاية 
 ـ تاريخ إحتالؿ 1842 مارس 08 سنة أم إلى غاية 11األمير عبد القادر الذم داـ 

  .(2)ك قكاتو الفرنسية لممدينة  (Bedeauبيدك )الجينراؿ 

        ك يالحظ مما ذكر أف ندركمة ك رغـ ما عرفتو مف اضطرابات عبر تمؾ 
المراحؿ ، إال أف البنية األساسية ليا لـ يشبيا أم تغيير ، ك ضمت إشعاع الحضارة 

اإلسالمية بألكانيا ك ىك ما يظير جميا في المباني األثرية ك المساجد ك أسكار القصبة 
 .(3)المحيطة بالمدينة 

 :إبان اإلحتالل الفرنسي 

       كما أشرنا لو سابقا أف ندركمة كانت قبيؿ االحتالؿ الفرنسي خاضعة لحكـ 
األمير عبد القادر الذم عيف بعض أعياف المدينة لتسييرىا غمى غاية تاريخ ك قكضو 

                                                           

مف الميـ اإلشارة ىنا أف باسي يشير إلى ىؤالء األكلياء - ( 1)6نقس المرج السابؽ ، ص  - ( 1)
، أنظر كتاب ... ك الكاليات بمصطمحي سيدم أكاللة بيف أك مسجد سيدم بيت أك مسجد اللة 
René Basset nedrama les traras E.d leraux Parx 1901         

.  
2 - G Granguillaume : I Bid P XVI 

 . 160المرجع السابؽ ، ص : الطاىر زرىكني - ( 3)
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بعد انسداد جميع المنافذ عمى الحدكد     (Lamoricièreالمكريسيار )في قبضة الجنراؿ  
  .(1)المغربية 

     ك بقيت ندركمة نحت سيطرة االستعمار رغـ المقاكمات الشعبية إلى غاية اندالع 
. الثكرة التحريرية 

  : الحياة العامة للمنطقة :ثالثا 

  : الحياة االقتصادية- 1

بالرغـ مف أّف منطقة ترارا ك ندركمة بالذات مف المناطؽ الجبمية لكنيا مع ذلؾ كانت 
تشرؼ في أسفميا عمى جيكب فالحية في ىيئة  كدياف  صغيرة ، إضافة إلى سيكؿ 

كاسعة لزرع الحبكب ك يتخذ منيا مراعي لمماشية ، ك كانت تسمى عندىـ العزب      
  .  (2)أك العزيب 

   ك كانت السيكؿ ك البساتيف لسكاف ندركمة ك ضكاحييا تربة خصبة ك أراضي 
زراعية يستغمكنيا في إنتاج الحبكب المختمفة ك الخضر ك الفكاكو ك ىك ما يعّبر عنو 

بغربي لمدينة ك شماليا بسايط طيبة ك مزارع ك كاد بيا كادم ماسيف : " .. البكرم أنو 
 .(3)" كثير الفكاكو ك الثمار

                                                           
1 - GGran guillaume M OP .cit P161/174. 
2 - camal : OP-cit, T VII 1887 P 84  

أبك عبيد البكرم ، المغرب في ذكر بالد إفريقيا ك المغرب ك ىك جزء مف المسالؾ ك - ( 3)
    Librairie A maison neuve Paris  7الممالؾ نشر دكسالف بنصو العربي ك الفرمسي ص
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     ك كانت منطقة ندركمة تتكفر أيضا عمى عدد كبير مف قطعاف الماشية ك أغناـ        
ك ماعز ك أبقار ك ساعدىـ عمى ذلؾ تكفر المرعى السيمي ك الجبمي الذم  يعد 

 .مصدر أساسيا لتربية الحيكانات 

       ك مف جية أخرل فإف كقكع المدينة في منطقة جبمية صخرية ك قريبة مف البحر 
، جعميا تتمتع بمناخ معتدؿ ممطر شتاء ك معتدؿ حار صيفا ، أكسبيا غطاء نباتيا 

معتبر عبارة عف غابات كثيفة تمتّد بامتداد منحدرات ك مرتفعاتيا حتى تمتقي عند 
   .(1)السكاحؿ في الغزكات ك ىنيف 

 

 

:  الحياة االجتماعية 

        كانت مدينة ندركمة ك نكاحييا منزال ك مرتعا لمجمكعة مف قبائؿ البربر مف 
زناتة تجكب نكاحييا منذ فترة سابقة عف اإلسالـ ك ىي قبمة ككمية أشير ىذه القبائؿ ،  
ك يشير ابف خمدكف إلى أف ىذه القبيمة ،  فكانت تعرؼ قديما باسـ صطفكرة ، ىـ إخكة 
لماية ك مصغرة ك لكنيـ ينسبكف إلى جّدىـ فاتف ، ك دخمت لماية مف إخكة ككمية في 

الصراع الخارجي بالمغرب مما أّدل بيا إلى اإلنتشار في أماكف مختمفة مف أرض 

                                                           

  .45الزيف محمد ، المرجع السابؽ ، ص - ( 1)
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إفريقية ك المغربية األكسط ك األقصى ك أصابتيا بسبب ذلؾ كثير مف المحف  ك  
  . (1)الميالؾ

       أما ككمية فيي كبيرة كثيرة العدد ، ذات فركع ك أفخاذ ك بطكف ، ك بطكنيا 
ندركمة ك صغارة ك بنكيمكؿ ، ك عنيـ تتكزع قبائؿ أخرل كثيرة ، فمف ندركمة : الكبرل 

تتكزع  نفكطة ك حرسة ة فردة ك ىفانة ك فراتة ك مف ىذه الفركع تتكزع أفخاد أخرل 
 ك كانت ككمية قد اعتنقت اإلسالـ منذ الفترة المبكرة مف فجر الدعكة (2)...كىكذا

. (3)اإلسالمية بالمغرب 

        ك لـ يكف مف السيؿ التعرؼ عمى الحدكد الحقيقة التي كانت تحتميا كؿ قبيمة 
ك كؿ فرع مف قبيمة في المنطقة الممتدة مف كجدة إلى تممساف ، ك يشير ابف خمدكف 

إلى أّف ككمية كانت تنتجع سكاحؿ البحر أك سيفو عمى حد تعبيره مف المغرب األكسط 
بجبؿ تاجرا ، ك أنو كانت ليـ كثرة مكفكرة ك شككة مرىكبة ك خاصة بعد أف اعتمى 

. ابنيـ   عبد المكمف بف عمي حكـ الدكلة المكحدية 

         لقد قاـ الضباط الفرنسيكف عند احتكاكيـ بسكاف المنطقة ، إضافة إلى 
مسؤكلي اإلدارة اإلستعمارية بدراسة السكاف دراسة انتركبكلكجية مف حيث أصكليـ ك 

                                                           

 .247/254 ، ص 6عبد الرحماف بف خمدكف ، مصدر سابؽ ، مج - ( 1)
  .257نفسو ، ص - ( 2)
عبد اهلل عمي عالـ ، الدكلة المكحدية بالمغرب في عيد عبد المكمف بف عمي دار المعارؼ - ( 3)

  .86 ، ص 1971بمصر ، القاىرة 
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ممينةلتللسانلولمنطقةلنمرومة:للل المدخلل  

 إضافة إلى (1)أحكاليـ النفسية ك خصائصيـ النفسية ك خصائصيـ الفسيكلكجية  
إعتمادىـ عمى أسماء األشخاص ك األماكف ك القبائؿ ، ك ىذا المنيج الدراسي المركب 
خضع لخمفيات تتكخى أىدافا تأسيسية إستعمارية أدت إلى تنميط سكاف ندركمة كما ىك 

الحاؿ في بقية مناطؽ البالد ك اليدؼ األساسي ليذا المنيج ىك تكريس اإلختالؼ ك 
. تعميؽ اليكة بيف أبناء األمة الكاحدة 

        لقد كانت منطقة ترارا مرتبطة سياسيا بندركمة ك ظمت كذلؾ حتى انفصمت 
 ـ ضّد الغزك الفرنسي لممنطقة ك كانت ترارا تتضمف 1845/ ىػ 1261عنيا في ثكرة 

مجمكعة عناصر سكانية متجمعة في قبائؿ أىميا ككمية التي يشكميا إتحاد ترارا الذم 
   .(2)نشأ بسبب الخالفات المحمية في جك الصراع بيف األتراؾ ك السعيديف 

 

                                                           
1 Merad –Boudia , A. La formation social Algérienne précolonial. OPU, 
Alger 1981. 
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  اغنيةل اشعبية:ل الفصل األولل
 

 

 :  تمهيد 
     يعتبر األدب الشعبي أدب أصمي، نبع مف أصكؿ شعبية ك أكساط نعتكىا 

بالمنحّطة ك غير مثقفة ك لكف ليذه األكساط تطمعات كفؽ ظركفيا المختمفة، عّبرت 
عنيا بطرؽ خاصة مف أجؿ التعبير عف أحالميا ك أماليا، أنشدكا األشعار ك القصص 

كؿ ذلؾ حفظ لنا محتكل ك أشكاؿ الثقافة الشعبية، تاريخيا  ... ك األساطير ك األغاني
ك كؿ ما تحممو حياة المجتمع كما يتمّيز سمة التداخؿ في ... ك اجتماعيا ك سياسيا

اتصالو بالمعارؼ المختمفة ، يعّبر عف ركح الجماعة ك ىذا ما يمّيزه عف األدب الرسمي 
  فجّسد (1)"ينبع مف الكعي الالشعكرم الجمعي" الذم يعّبر عف أفكار الكاتب فقط ، أم 

األخالقية ك التعميمية : أىدافا سامية لممجتمع ك رّشح عّدة قيـ منيا 
.  ك المعرفية ك الترفييية

    لـ يكف ترفيييا فقط بقدر محافظتو عمى الذات الجماعية ك لـ ينحصر في الحكاية 
ك األسطكرة فحسب بؿ سجؿ أدبي ك فكرم لإلنساف يتضمف العديد مف األشكاؿ 

إال أنيا تعتبر بابا " معظميا درست بعنابة خاصة الشعر الممحكف ك القصة الشعبية 
 . (2)" كبيرا مف أبكاب األدب الشعبي ك فنا أصيال لإلنساف الشعبي

 
  
 
 
 

                                                 

(
1
 و١ٌٕٔٛ ج١ًٌٕ ، 1119أٖىحي جٌطؼر١ٍ فٟ جألوخ جٌٗؼرٟ ، وجٌ جٌّؼحٌف : ٔر١ٍس جذٍج١ُ٘ - ( 

  . 03جٌمحٍ٘ز ، جٌطرؼس جٌػح١ٔس ، ؼ َ ع ، ٘ 

(
2
ْْٕٟٛ ١ٍٚكس ، ِهط٠ٛ ِحؾٓط١ٍ ، جألغ١ٕس جٌٗؼر١س ج١ٌٓح١ْس فٟ ٌٍغٍخ جٌؿُجتٍٞ ، ِح - ( 

 -2002/  ٘ـ 1424-  ٘ـ 1423لرً جإلْطمالي ضكص جٍٖجف ْؼ١ىٞ ِكّى ، جٌٕٓس  جٌؿحِؼ١س 

 .   12 َ ،لُٓ جٌػمحفس جٌٗؼر١س، ٘ 2003
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  اغنيةل اشعبية:ل الفصل األولل
 

:  تعريف الشعر الشعبي - 1
 إف الكالـ عف الشعر الشعبي طكيؿ ك شّيؽ عمى تعّدد مكاضيعو ، حيث تتمثؿ 

كظيفة الشعر سكاء كاف عاميا أك فصيحا في تسميط األضكاء عمى جكانب ميمة لعصر 
ك الشعر ألنو تعبير عف الحاالت الفائقة في الحياة يحتاج " ما قد ال يبكح بيا التاريخ ، 

أكثر مف فّف آخر مف الفنكف األدبية إلى شّدة التطابؽ ك التناسؽ بيف التعبير ك 
 . (1)" الحاالت الشعكرية المعّبر عنيا

 ك ال تفكتنا اإلشارة إلى ذكر مشكمتيف يكاجييما الباحث في الشعر الشعبي، 
تتجمى إحداىما بشكمو، ك األخرل بمضمكنو، لذا الباحثكف يختمفكف في تسميتو ك قد 

. كانت كممة الممحكف مف بيف القضايا التي كثر حكليا الجدؿ ك النقاش
ألنو أىـ مف الشعر الشعبي إذ "  فمحمد المرزكقي يفضؿ مصطمح شعر الممحكف 

يستعمؿ كؿ شعر منظـك بالعامية سكاء كاف معركؼ المؤلؼ أك مجيكال ك سكاء دخؿ 
في حياة الشعب فأصبح ممكا لو أك كاف مف شعر الخكاص ك عميو فكصؼ الشعر 
أك  الممحكف أكلى مف كصفو بالعامي فيك مف لحف في كالمو أم أنو نطؽ بكالـ عاّمي

 . (2)" بمغة عامية غير معربة 
فرقا بيف الشعر الشعبي ك الشعر الممحكف، مف  (صالح الميدم)بينما ال يرل 

  (3):حيث التسمية ك ذلؾ انطالقا مف عدـ تطبيؽ قكاعد المغة الرسمية عميو
فالشعر الشعبي ىك الشعر العربي الذم تغمبت عميو الميجات المحمية التي لـ " 

تطمؽ فييا قكاعد اإلعراب الخاصة بالمغة العربية الفصحى، ك لذا اشتير في الكثير مف 
 . (4)" األقطار العربية باسـ الشعر الممحكف

                                                 

(
1
  . 21ػرىٌٟ ١٘ٚرس ، ِهط٠ٛ ِحؾ١ٓط١ٍ جٌٗؼٍ جٌٗؼرٟ ذّٕطمس ضٍّٓحْ جٌكٛفٟ ّٔٛيؾح ، ٘ - ( 

(
2
  .51 ، ٘ 1967ِكّى جٌٍَّٚلٟ فٟ جألوخ جٌٗؼرٟ ، جٌىجٌ جٌط١ٓٔٛس ٌٍٍٕٗ ، ػحَ - ( 

(
3
ػرى جٌكك ٠ٌَٛـ ، وٌجْحش فٟ جٌٗؼٍ جٌٍّكْٛ جٌؿُجتٍٞ ، وجٌ جٌغٍخ ٌٍٍٕٗ ٚ جٌط٠َٛغ - ( 

2008 ٘ ، 32.  

(
4
ضح٠ٌهٙح ٚ أوذٙح ، جٌىجٌ جٌط١ٓٔٛس ٌٍٍٕٗ ضّٛٔ ، و٠ٛجْ جٌّطرٛػحش : ج١ٌّْٛمٝ جٌؼٍذ١س - ( 

  .183 ، ٘ 1986جٌؿحِؼ١س ، جٌؿُجتٍ ، ٔٛفّرٍ 
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  اغنيةل اشعبية:ل الفصل األولل
 

         ك قد يؤكد عبد اهلل الركيبي خاصية عدـ مراعاة القكاعد النحكية في 
الشعر الممحكف لما كاف في معظمو تقميد لمقصيدة المعربة فإّف الفرؽ بينو ك بينيا ، ىك 

فيك إذف مف لحف يمحف في الكالـ إذا لـ يراع اإلعراب ك قكاعد المغكية " اإلعراب 
 . (1)" المعركفة 

: لكجدنا أنيا تحمؿ معاني عديدة منيا  (لحف )ك حقيقة إذا عدنا إلى معنى كممة 
التطريب ك الغناء ك الخطػأ في المغة ك الميجة الخاصة ك لعّؿ المعنى ىذا خاص بالمغة 

أك القكاعد ، أّف ظاىرة عدـ مراعاة القكاعد النحكية ك الصرفية في الشعر الشعبي 
. يؤيدىا كثير مف الدارسيف 

ك مف ىنا فإف الشعر الشعبي أك الممحكف لـ يكف مجرد نظـ فقط ال حياة فيو ألف 
يخاطب الكجداف البشرم         ك " مثؿ ذلؾ يكفي ، ك لكف إضافة عمى ذلؾ فيك 

يحرؾ ككامنو بفضؿ مضمكنو الشعرم ، ك إذا تناكؿ الشاعر قضايا منطقية      أك 
اجتماعية ، فإنو يمّكنيا بألكاف عاطفية ك بربطيا بالكجداف اإلنساني لكي ييّز ىذا 

. (2)" الكجداف ك يستحؽ أف يسمى شعرا
كما يفضؿ عبد اهلل الركيبي مصطمح الممحكف عمى باقي المصطمحات مفسرا 

ك قد اخترت مصطمح الشعر الممحكف دكف غيره مف المصطمحات : " ذلؾ بقكلو 
األخرل التي استخدميا الباحثكف ، مثؿ الشعر الشعبي أك العامي تماشيا مع ما شاء 

في البيئة األدبية بالمغرب العربي التي عينت بدراسة ىذا الشعر ، فجمعتو ك سجمتو ، 
ك قد اتخذ ىذا الشعر الميجة العامية ، أك الدارجة أداة لو ، ك بذلؾ كاف تعبيرا عف 

 . (3)"مزاج العامة مف الناس
ك تأسيس عمى تعريفو يمكننا الكقكؼ عند مميزات حدكد لغة الشعر الشعبي ، 

فاألدب : " فيي ليست بعيدة نيائيا عف الفصحى ، ك ىذا ما جعؿ محمكد ذىني يقكؿ 
                                                 

(
1
ػرى هللا جٌٍو١رٟ جٌٗؼٍ جٌؿُجتٍٞ جٌى٠ٕٟ جٌكى٠ع ، جٌٍٗوس جٌؿُجت٠ٍس ٌٍٍٕٗ ٚ جٌط٠َٛغ ، . و- ( 

  .363 ، ٘ 1981 ، جٌؿُجتٍ ْٕس ٠1

(
2
  . 94 ، ٘ 1983 ْٕس 2أقّى ٔؿ١د ، فٓ جٌىطحذس ٌأل٠فحي ، وجٌ جلٍأ ذ١ٍٚش ، ٌرٕحْ ، ٠. و- ( 

(
3
  .363ػرى هللا جٌٍو١رٟ ، ٍِؾغ ْحذك ، ٘ - ( 
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  اغنيةل اشعبية:ل الفصل األولل
 

الشعبي يمتاز بمغة معينة ، مف الصعب كصفيا ك تحميميا ك لكنيا عمى كجو القطع 
 . (1)" ليست عامية ، ك عمى أساس الترجيح فصحى راعت السيكلة في إنشائيا

ك بناء عمى ما سبؽ نالحظ أّف شاعر الممحكف يستعمؿ ليجة أك لغة بيئية 
لمتعبير عما يجيش في خاطره ك تككف مكجكدة عمى أسنة الطبقات الدنيا ك ىـ الغالبية 

الساحقة مف أم شعب ، أك الطبقة المتعممة ك ىي تساير حركة التطكر العامة ك 
بالتالي حققت فكرة أف تيار الشعر مالـز لفكر ك حضارة كؿ مجتمع مف المجتمعات 

. العربي 
ك إذا تحدثنا عف لغة الشعر الممحكف ، فميست ىي الفصحى سكاء سميناىا بعد 

ذلؾ بالميجة أك العامية أك بالمغة عمى أساس التسمية العربية القديمة ، فإّف العالقة بيف 
ىذه التسميات كميا قائمة لما تحممو مف مكاصفات ك خصائص فنية مشتركة ، إذف 

فالعالقة بيف المغة ك الميجة ىي العالقة بيف العاـ ك الخاص ، فإذا كانت المغة شجرة 
. فإّف الميجة غصنيا 

يختمؼ عف الشعر الفصيح في " ك شعر الممحكف لو ما يميزه مف صفات فيك 
لغتو الشعبية  كىي حضرية أك قركية أك بدكية كفي أكزانو الممزكمة ك القسيـ المسدس 

 . (2)" ك الغرؼ ك في مكاضيعو
ك بإمكاننا القكؿ أّف شاعر الممحكف قد يككف أميا ، ك لكف ىذا لـ يمنعو قطعا 
مف فرض نفسو ك إنتاجو عمى الصعيد االجتماعي ، ك نجاحو الذم يستدعي التقدير 

في تقميد كؿ أغراض الشعر العربي ، كما استطاع نظاـ تقنيات الشعر القديمة منيا   ك 
المعاصرة كالكحدة العضكية ك الكحدة المكضكعية ، ك إيحائية المغة ك تكظيؼ 

. الشخصيات الدينية ك التاريخية 

                                                 

(
1
ِكّٛو ي٘رٟ ، جألوخ جٌٗؼرٟ جٌؼٍذ١١ٓ ِفِٙٛٗ ٚ ِّٟٛٔٗ ، ِطرٛػحش ؾحِؼ١س ، جٌمحٍ٘ز . و- ( 

 ٘ ،81 . 

(
2
  .62 ، ٘ 1981 ْٕس 2ش ، ضّٛٔ ، ٠.ػػّحْ جٌىؼحن ، جٌؼحوجش ٚ جٌطمح١ٌى جٌط١ٓٔٛس و. و- ( 
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ك منو فقد كرث الشعر الممحكف كثيرا مف الخصائص الفنية لمشعر الفصيح ، 
فانتقمت السيادة ك الشرؼ مف الشعر الفصيح إلى الشعر الممحكف في ىذه القركف 

األخيرة ك خصكصا ما يصدر عف أعالمو ك فحكلو ، كأكلئؾ الذم عرفتيـ الجزائر 
... كالمنداسي ك ابف مسايب كابف التريكي  ك بف قيطكف ك غيرىـ 

 
:  تعريف الغناء    - 2    

     
شعر ممحف داخؿ " الغناء بأنو  ( ىػ421ت بعد )          تعرؼ أبك حياف التكحيدم 

. (1)" اإليقاع ك النغـ الكترية منعطؼ عمى طبيعة كاحدة يرجع سالكو إلييا
تمحيف األشعار المكزكنة بتقطيع األصكات عمى "           ك قد عّرفو ابف خمدكف بأنو 

نسب منتظمة معركفة يكقع كؿ صكت تكقيعيا عند قطعة فيككف نغمة ، ثـ تؤلؼ تمؾ 
النغـ بعضيا إلى بعض عمى نسب متعارؼ فيمّد سماعيا ألجؿ ذلؾ التناسب ك ما 

 . (2)"يحدث عنو مف الكيفية في تمؾ األصكات 
 فميس ىناؾ غناء دكف شعر ك إنما كاف اختالؼ الباحثيف في تقديـ ىذا الشعر 

المرافؽ لمغناء فقد تكفرت في كثير مف نصكصو مقكمات الشعر الخالد ك مف أفكار 
... مبتكرة متميزة، ك إحساس دافؽ متكىج ، ك نسيج بديع ، ك إيقاع آسر

إف فف الغناء ضارب بالقدـ عند العرب ك ال شؾ بيذا ،    : "  ك يفيـ مف ذلؾ 
ك لو شعراؤه ك مغنكه ك كمنشدكه  ك ممحنكه ك لكؿ منيـ لغتو ك ليجتو ك بيئتو      ك 

مستكاه ، ك قد ألفت فيو عّدة كتب حتى أف بعضيـ اختارىا كعناكيف إلبداعاتيـ مف 
  . (3)" مثؿ األغاني لألصفياني

                                                 

(
1
 ، وجٌ 1ِٛطفٝ جٌؿَٛ ٚ ٔظ٠ٍحش جٌٗؼٍ ػٕى جٌؼٍخ فٟ جٌؿح١ٍ٘س ٚ جٌؼٌٛٛ جإلْال١ِس ؼ- ( 

  .66جٌط١ٍؼس ، ذ١ٍٚش ، ٘ 

(
2
  .423 ، ٘ 1968 ، 6ػرى جٌٍقّحْ جذٓ نٍىْٚ ، جٌّمىِس وجٌ جٌمٍُ ، ذ١ٍٚش ٌرٕحْ ، ٠- ( 

(
3
أقّى ذٓ ضٍوٟ ، جٌٍّمد جذٓ َٔمٍٟ ، و٠ٛجٔٗ ؾّغ ٚ ضكم١ك ، و ػرى جٌكك ٠ٌَٛـ ، ٍٔٗ جذٓ - ( 

  . 13نٍىْٚ ضٍّٓحْ جٌؿُجتٍ ، ٘ 
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ك مف المعركؼ أّف الغناء ال يصّح إال بالكزف ، ك ما داـ الشعر مكزكنا في 
أصمو غناء ، فكاف ىذا األخير مصاحبا لنشأة الشعر أك ىك متقدما عميو ك مؤسس لو 

ك ال شؾ أّف صمة الشعر العربي بالغناء ىي صمة بالكزف ك القافية ، إذ ىما ركناف 
. أساسياف مف أركاف القصيدة العربية 

 ك تقـك القصيدة الشعبية عمى اإليقاع خاصة في تجانس األلفاظ ك إذا كانت لـ 
تأخذ حظيا مف الدراسة قصد الكقكؼ عمى أكزاف ليا، فإنيا تحمؿ خصكصيات فنية 

تميزىا عف باقي األشكاؿ ك األجناس، كما تظير جكدة الشعر في تالحـ أجزائو      ك 
. سيكلة مخارجو

يمتاز غناء العربي بتقطيع : "  أما اتصاؿ الكزف بالغناء يعبر عنو الجاحظ بقكلو 
 ، فالكزف عمكد الغناء ،       ك الغناء (1)" األلحاف المكزكنة عمى األشعار المكزكنة 

القديـ سكاء كاف بالمغة العامية أك الدارجة فمف المفركض كاف لو كزنا حتى ك إف لـ 
ك ال " تكف لو بحكرا ك تفاعيؿ ، حيث كاف النظـ ك الغناء فيو مكجكد قبؿ الفراىيدم 

يستبعد الكثيركف مف ككف بحكر الشعر بقايا إيقاعية لحنية غنائية حيث اتصؿ الشعر 
 . (2)" بالغناء

أف  ( ىػ 294ت ) أما أبك حياف التكحيدم فينسب إلى الشاعر محمد اإلسالمي 
مف فضائؿ النظـ أنو ال يغنى ك ال يجدم إال بجيده ، ك ال يؤىؿ لمحف الطنطنة ك ال 

يحمى باإليقاع الصحيح غيره ألف الطنطنات ك النقرات ك الحركات ك السكنات ال 
تتناسب إال بعد اشتماؿ الكزف ك النظـ عمييا ، ك لك كاف فعؿ ىذا بالنثر كاف منقكصا 

. (3)" ، كما لك لـ يفعؿ ىذا بالنظـ لكف محسكسا ك الغناء معركؼ الشرؼ 
  ك نحف بصدد الحديث عف الغناء بالشعر العربي أك الشعبي ك اعتماد الكزف 

لتقطيع األلحاف فإننا نتحدث بالضركرة عف اإليقاع ، فمك لـ يكف اإليقاع لما كاف الشعر 

                                                 

(
1
  .68ِٛطفٝ جٌؿَٛٞ ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ٘ - ( 

(
2
  .14أقّى ذٓ جٌطٍوٟ جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ٘ -( 

(
3
  .17ِٛطفٝ جٌؿَٛٚ ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ٘ - ( 
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أّف منزلة اإليقاع مف  " ( ىػ280ت )، ك ىذا ما أضاؼ المسعكدم إلى ابف الخردادية 
 . (1)" ك اإليقاع ىك الكزف... الغناء بمنزلة العركض مف الشعر 

       ك بما أف منزلة المكسيقى لقكانينيا مماثمة لقكانيف العركض ، فإنو يصح تطبيؽ 
فالمكسيقى فف جميؿ ال مجرد : " اإليقاع الشعرم عمى اإليقاع الغنائي أك العكس إذف 

  .(2)" فف ممتع ككنيا تستخدـ أداة لمشعر
 ك مما الشؾ فيو أّف اإليقاع المكسيقي في العمؿ الشعرم يعّد مف أىـّ العناصر 

التي يعتمد عمييا الفّف ألّف العالقة بيف المكسيقى ك الشعر عالقة ترجع إلى طبيعة 
ـّ فإنيما يصدراف عف نبع كاحد ك ىك " الشعر نفسو الذم نشأ مرتبطا بالغناء  ك مف ت

  .(3)..." الشعكر بالكزف ك اإليقاع
 ك عميو فإننا نشير عمى أمر مشترؾ بيف الشعر ك الغناء أال ك ىك الكزف فالشعر 

بصفة عامة يخضع إلى ثالث أمكر أساسية مميزة ك ىي الكزف القافية       ك اإليقاع 
، لدل اختمفت الدراسات ك االتجاىات حكلو ، ثـ إّف شكؿ القصيدة الشعبية يتأثر كثيرا 

 .بالكزف 
  ك ىناؾ مف يبعد األكزاف عف الشاعر الشعبي نيائيا أمثاؿ إحساف عباس الذم 

ك عمينا بالطبع أف : "يجعؿ استقامة الكزف تتـ بانسجاـ النغـ  ك استقامة المحف فيعمف 
نتذكر دائما أّف العبرة في ىذه األغاني الشعبية ىي في لفظ كممات األغنية كما تغنى ،   

 .ك ليس بالحكـ عمييا كما تكتب 
ك تمؾ قضية أساسية ، ألّف المغنى الشعبي ال يعرؼ البحكر ك ال يفكر فييا ك إنما 
يعرؼ لحف األغنية ، ك ىك لحف قديـ متكارث ك كرث الكزف الفصيح الذم كضع لو 

                                                 

(
1
  .32ػرىٌٟ ١٘ٚرس ٠ٍٓٔٓ ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ٘ - ( 

(
2
ع ْ جٌمحٍ٘ز ، .َ.أٌفٍو جٔٗط١ٓ ، ج١ٌّْٛمٝ فٟ جٌؼٍٛ جٌٍِٚحٟٔٓ ، ضٍؾّس  فإجو َو٠ٍح ، ٖ- ( 

  .126 ، ٘ ٠1972 .و

(
3
  .53 ، 1965ٖ٘ىٍٞ ِكّى ػ١حو ، ١ِْٛمٝ جٌٗؼٍ جٌؼٍذٟ ، وجٌ جٌّؼٍفس ، جٌمحٍ٘ز ، . و-( 
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المحف في كقت معيف ماضي األغنية الطكيمة ك يقيس الكممات التي يتغنى بيا عمى 
  . (1)" ذلؾ المحف ، فيمّد الكممة أك يختصرىا لتتفؽ مع المحف

        ك إذا أنيينا كجية نظرنا فيما استعرضناه فإّف أصكؿ األشعار الشعبية غناء ، 
فقد تككف منطمقة مف األغنية الشعبية التي تبني كزنا عمى المحف أكثر مراعاتيا لبحكر 

الخميؿ ، ك عميو فقد تستكقفنا ىذه األخيرة لما ليا مف أىمية عند األدباء       ك 
 .الباحثيف في نبش ماضييا ك أصكليا ك التعّرؼ عمييا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(
1
 01جٌم١ٛىز جٌٗؼر١س ، ِؿٍس فٍٓط١ٓ جٌػٌٛز ػىو نح٘ ، :  ػرى جٌٍط١ف جٌرٍغٛضٟ ِٓ ِمحٌس – ( 

 ،1981 ٘ ، 346.  
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 :    األغنية الشعبية 
 تندرج األغنية الحكزية   تحت إطار األغنية الشعبية ، ك سميت كذلؾ الرتباطيا 

المتيف بالشعب أك بالجماىير الشعبية التي عّبرت عف آالميا ك آماليا ك قد التصقت 
األغاني الشعبية بمناحي حياة الشعب ك الزمت اإلنساف ك تغنت بقيمة الركحية ك 
األخالقية ك لكؿ شعب أغنية أك أغاني خاصة بو ، ك نابعة مف أكساطو ، تعكس 

اىتـ باألغنية الشعبية ك قاـ  (ىربر)ىكيتو ك تعّبر عف تقاليده  فيذا األديب األلماني 
أصكات الشعكب " بجمعيا نظرا لما تمثمو عنده كأفضؿ أسمكب شعرم ك لو ديكاف سّماه 

 ك ىك (2) لغة ، لفظ الشعبية مأخكذ مف الكممة المصدر الشعب (1)" مف خالؿ أغانييا
" ك ىك مكصؿ قطع الرأس الّصدع ، يقاؿ : الجيؿ مف الناس ك الشعب جمع شعكب 

أم تجمعكا بعد التفرؽ ك ىك القبيمة العظيمة الطبقة األكلى التي عمييا " التاـ شعبيـ
 .العرب ك ىي الشعب ك القبيمة ك العمارة ك البطف ك الفخذ يجمع الفصائؿ 

 ك ألّف مكضكعات ىذه األغاني كانت صميـ الكاقع االجتماعي لمشعب أم 
 .األغنية الشعبية بكمماتيا ك ألحانيا: مدرسة الحياة، أطمؽ عمييا اسـ

 فتككف المكسيقى غالبا مرتبطة بالكممة، فإذا تزاكجت بالكممة تشكؿ أغنية النكع 
األدبي ك الفني ك الترفييي الذم احتؿ مكانا بارزا بيف أنكاع اإليداع الشعبي في 

 .مجتمعنا ك في غيره مف المجتمعات
األغنية تكشؼ عف نظاـ المجتمع الكاقعي الذم يعيشو : "        تقكؿ نبيمة إبراىيـ 

  .   (3)"الشعب

       فاألغنية تتنكع لتنكع المناسبات مثؿ األفراح ، األعياد فيي تعتبر عف كاقع الفرد 
ك ركحو الداخمية ، يقكؿ الدكتكر عبد العزيز األىكاني في كتابو الزجؿ في األندلس 

لسنا في حاجة ألف نثبت مف الناحية العقمية  ضركرة كجكد األغاني في المجتمع "

                                                 

(
1

  16 ، ٘ 1980ؼ ، جٌؿُجتٍ .َ.١ٌٍٝ ١ٌٌَٚٓ ل٠ٍٕ ، جٌمٛس جٌٗؼر١س يجش جألًٚ جٌؼٍذٟ ، و- (

(
2
 . ، وجٌ جٌٍّٗق ، ذ١ٍٚش 26ٍٖـ ِفَٙٛ جٌٗؼد ، جٌّٕؿى فٟ جٌٍغس ٚ جإلػالَ ، ٠ - ( 

(
3
  .223ٔر١ٍس ئذٍج١ُ٘ ، أٖىحي جٌطؼر١ٍ فٟ جألوخ جٌٗؼرٟ ، ٘ - ( 
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اإلنساني كمو ، ك إّف األغاني الشعبية قديمة العيد بيف سكاف المدف ك البكادم ، ك إف 
الحياة االجتماعية بمناسباتيا المفرحة ك المحزنة قد حتمت التعبير الجماعي الذم 

يستفيد باآلالت المكسيقية ك بالتنغيـ المفظي ، فاصطنع فنا يجمع بيف ىذيف الجانبيف 
  .(1)" المكسيقي  ك المغة ىك ما نصطمح عمى تسميتو باألغنية الشعبية 

       إذف فاألغنية رمز الشعب تعبر عف عاداتو ك تقاليده ك كجدانو ك تبيف ىكيتو 
.  الحقيقية

منذ القدـ في األلعاب اإليقاعية لألطفاؿ ك نكاح األميات     "       فاألغنية مكجكدة 
  .(2)" كميا تستحضر جكا ال تكمؼ فيو ... ك غناء العجائز ك الندب ك ارتجاؿ الرثاء

 ك إذا عرفنا أف الغناء ما ىك إال تمحيف لمشعر يمكف القكؿ بأّف األغنية ما ىي إال 
نمط مف أنماط التعبير األدبي في تكزيعيا تؤدم عف طريؽ الكممة ك المحف معا   ك 

فالبحث في مجاؿ األغنية تنقسـ عمى قسميف األكؿ يختص بالكممة ك الثاني " عميو 
  .(3)" بالمحف المكسيقي ك كؿ شؽ لو باحثيف ك مختصيف 

 ك محكر األغنية بمختمؼ صكرىا ك ألكانيا تحتؿ الصدارة ك السيما الشعبية التي 
نحكـ عمييا باعتبار كمماتيا مشاعر تمقائية تصدر بكؿ عفكية، ك لعؿ ىذا السبب كاف 

. يجعؿ منيا أكثر مالئمة بيف الناس
 
 
 
 
 
 

                                                 

(
1

ػرى جٌؼ٠ُُ جأل٘ٛجٟٔ ، جٌُؾً فٟ جألٔىٌّ ، ٍٔٗ ِؼٙى جٌىٌجْحش جٌؼٍذ١س جٌؼح١ٌس ، جٌمحٍ٘ز . و- (

   . 3 ، ٘ 1957، ْٕس 

(
2
  .379ٔر١ٍس جذٍج١ُ٘ ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ٘ . و- ( 

(
3
  .223ٔفّ جٌٍّؾغ ، ٘ - ( 
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  : عالقة الشعر الشعبي بالغناء- 3

   تكطدت الصمة بيف المكسيقى ك الشعر الغنائي أك األغنية ك ذلؾ طيمة 
العصكر القديمة فمقد كجدت المكسيقى منذ كجكد اإلنساف عمى األرض فاستعمميا 

اإلنساف القديـ في السحر ك الشعكذة  ك إبعاد الشياطيف ككنيا ألكانا فطرية مف حركات 
مكزكنة  ك أصكات ك صرخات ك صيحات فتطكرت بتطّكر اإلنساف       ك بدأت في 
النماء فاخترع آالت السماع ك طرب متنكعة مف النبات ك الحيكاف       ك ارتقت مع 

الزمف مف آالت النقر ك اإليقاع إلى آالت النفخ ثـّ اآلالت الكترية       ك تميزت 
أّف الكالـ المكزكف     ك الغناء " المكسيقى بإيقاعات ك أكزاف مختمفة ك مف المؤكد 

المصحكب بتصفيؼ األيادم أك العزؼ عمى اآللة ، كانا متالزميف في سير القكافؿ ك 
ك الغناء أثناء العمؿ ك ىدىدة أسرة األطفاؿ ك التعاكيذ السحرية ك األناشيد  (1)" الحراء

  .(2)" الدينية 
          ك ليذا كانت المكسيقى أقدـ الفنكف جميعا بحيث تعتبر الكسيمة األكلى 

لمتعبير عف أحاسيس اإلنساف ك ترجماف لرغباتو ك رفيقة الدائـ في مسيرتو ك ما نسميو 
اليـك تراثا مكسيقيا ، إنما ىك مجمكعة مف األصكات التي تجمعت ك تشكمت عبر الزمف 
" ك استقرت كتعبير فني عف الخكاص المزاجية ألجياؿ ىذه الحضارة في مراحؿ تطّكرىا 

ك كاف الشعر كثيؽ الصمة بالغناء ، ك ال غرابة في ذلؾ فإف الشعر الغناء يصدراف عف 
  .(3)" عاطفة ك تجمع بينيما المكسيقى

     ك الشعر الغنائي كما يسميو بعض الدارسيف يتألؼ مف كالـ منظـك ك مف لحف 
مكسيقي ك إيقاع شعبي خاص ك كثيرا ما تشكؿ قصائده حسب الظركؼ االجتماعية      

                                                 

(
1
ػٕى جٌؼٍخ لى٠ّح ٘ٛ جٌغٕحء جًٌٞ ٠ؼ١ٓ جإلذً ػٍٝ لطغ جٌرؼ١ىز ذىْٚ أْ ضٗؼٍ ذحٌطؼد، ٚحٌف -( 

ِٙىٞ ، ج١ٌّْٛمٝ جٌؼٍذ١س ضح٠ٌهٙح ٚ أوذٙح و٠ٛجْ جٌّطرٛػحش جٌؿحِؼ١س جٌؿُجتٍ ، جٌىجٌ جٌط١ٓٔٛس 

  .7 ، ٘ 1986ٌٍٍٕٗ ْٕس 

(
2
 جٌىجٌ جٌط١ٓٔٛس ٌٍٍٕٗ، َ ، 1ئذٍج١ُ٘ جٌى١الٟٔ ، ضح٠ٌم جألوخ ، ؼ.وٌؾ١ّ ذال١ٍٖ ، ضٍؾّس و- ( 

  364 ،  ٘ 1986ٚ ٌٍىطحخ جٌؿُجتٍٞ ، ْٕس 

(
3
  .74 ، ٘ 2 ، 997٠ِٛطفٝ ػٜٛ جٌى٠ٍُ فٓ جٌط١ٖٛف ٌِٕٗٛجش وجٌ جٌػمحفس ذ١ٍٚش . و- ( 
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ك حسب إيقاع الكؼ أك صكت اآلالت المرافقة لألداء ، ك قد تككف مف نتاج جماعي ال 
أّف الشعر  إنني أرل: يعرؼ قائمو ، أكلشاعر شعبي معيف ، ك في ذلؾ يقكؿ ىردر 

عامة ىك نتاج جماعي ، ك إنتاج شعبي يتطمب أذانا كثيرة لتسمع أك حناجر كثيرة لتردد 
، ك لقد ضؿ الشعر يعيش في أذف الشعب ك عمى شفاىو يحفظ لنا التاريخ ، األحداث 

 . (1)ك األسرار ك المعجزات ك اآليات 
    ك مف ىنا يتبيف أّف العالقة بينيما متبادلة ، ك ذلؾ ألّف أغمب الشعراء المحترفيف 

مغنكف ، ك رغـ أنيـ أميكف في أكثر مف األحياف إال أّف القصائد التي يرتجمكنيا مازالت 
راسخة في أذىاف الشعب ك ليا صدل عميؽ عند المستقبميف ، ك السبب في ذلؾ ال 

يعكد إلى المكسيقى فحسب بؿ ألف الشاعر الشعبي ينقؿ ىمـك الشعب الذم يعد جزء 
. إال يتجزأ منو

الشاعر نفسو عضك في مجتمع منغمس في كضع اجتماعي معينة ك "        ك بما أّف 
يتمقى نكعا ما مف االعترافات االجتماعية ك المكافأة كما أنو يخاطب جميكرا ميما كاف 

 . (2)" افتراضيا 
         ينتقؿ الشاعر الشعبي في األكساط االجتماعية لمتعبير عف انشغاالت 

الجماعة، يحتفظ بجكدة فييا ك يعكس عف طريؽ ظركفيا االجتماعية ك االقتصادية، ك 
. يعالج قضايا في سياؽ لغكم خاص ممزكج بالمكسيقى

       ك المكسيقى أيضا تتطمب أساسا التفتح عمى العالـ الخارجي الذم ينبثؽ مف 
بيف الفناف ك المستمع أك المشارؾ ، فيي عالقة اجتماعية بيف " العالقة االجتماعية 

شخصيف ، كما ىك الحاؿ بيف الشاعر ك القارئ لشعره أك بيف رساـ ك مشاىد لرسكمو 

                                                 

(
1
ِكّى جأل١ِٓ أقّى جٌٗؼٍ جٌٗؼرٟ فٟ ١ْىٞ نحٌى ، ِؿٍس آِحي أوذ١س غمحف١س ضٛىٌ ػٓ َٚجٌز - ( 

 ، ٘ 1969 ، 2 ، 4٠جإلضٛحي ٚ جٌػمحفس ، جٌؿُجتٍ ، جٌٍٗوس ج١ٕ٠ٌٛس  ٌٍٍٕٗ ٚ جٌط٠َٛغ ، جٌؼىو 

10 . 

(
2
١ٌٔس ٚ ١ٍ٠ٚه ، ٔظ٠ٍس جألوخ ضٍؾّس ِكٟ جٌى٠ٓ ٚركٟ ذ١ٍٚش ، جٌّإْٓس جٌؼٍذ١س - ( 

  .97 ، ٘ 1981 ، 2ٌٍىٌجْحش ٚ جٌٍٕٗ جٌطرؼس 
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 عالقة  تفاىـ ك شعكر مشترؾ ك ما ينتج عنيا مف م،إف ىذه العالقة االجتماعية ق
  . (1)" تأثير فكرم ك ديني  ك نفسي الذم يربط الفناف بالمجتمع

 فكؿ منيا يكمؿ المكسيقي،ك منو فإننا نخرج لكجكد عالقة جدلية بيف الشعر الشعبي ك 
.  اآلخر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(
1
 1جٌك١ىٌٞ جذٍج١ُ٘ ، جٔطٍٚذٌٛٛؾ١ح جٌفْٕٛ جٌطم١ٍى٠س ، ٠ٌْٛح وجٌ جٌكٛجٌ ٌٍٍٕٗ ٚ جٌط٠َٛغ ، ٠- ( 

  . 87 ، ٘ 1984ْٕس 
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:  األصول التاريخية لمغناء و الموسيقى 

 

 أف ننتقؿ اآلف إلى أصكؿ يجدر بنابعد التطرؽ إلى النغـ ك عالقتو بالشعر             
الغناء التي ترجع في تقديرنا إلى القرف الرابع الميالدم الذم ازدىرت فيو المكسيقى ك 

.  يتناسب مع مدينة سبأ ازدىاراالشعر 
ك         كما أننا ال ننسى الدكر العظيـ الذم لعبتو المكسيقى في أسرار العرافيف       

 .الكيافك    السحر
:   الموسيقى 
 فكممة المكسيقى ىي ترجمة لكممة الغناء،عرفت المكسيقى باسـ جنسيا             

MUSICIEN ك إف كاف مدلكليا الخاص يقتصر عمى مف يغنيعامة، بصكرة  ...
كما سميت بالطرب ، فالمطرب ىك المكسيقى  

فال يمكف ألم شخص كاف أف يمحف أم كالـ ك يخضعو آللية تقطيع األصكات         
إال إذا كاف عالما ك بأحكاـ المكسيقى ك الغناء ، لذا فالكثير مف الباحثيف مف جعؿ 

ذف أل اتحبذالمكسيقى عمما قائما بذاتو ، بحيث تتركب منيا األلحاف في مكازيف مكسيقية 
. سماعيا 
ك المكسيقى تكتب ك تقرأ كما ىك شأف المغات ، ك لكنيا تتميز بخصكصياتيا ك        

ىي تنتظر اإلنساف الحاذؽ الذم يدفع بيا إلى األماـ ، فيك حكيميا الذم سكؼ يقـك 
بعّدة تجارب عف طريؽ القمب ك السماع ليصؿ في األخير إلى نظرية حقيقية ليا 

فعمـ المكسيقى ينحصر " ء  غاأساسيا طبيعة القمب البشرم ك عادات األذف أك اإلص
في عمـ الغرؼ عمى اآلالت المكسيقية ك عمـ الغناء بمكجب األكزاف المكسيقية الزمنية 

  (1)" التي تجعؿ المحف مؤلفا مف عبارات متساكية في أزمانيا ك لك اختمؼ في أنغاميا 

                                                 

(
1
  .١ٍْ12ُ جٌكٍٛ ، ج١ٌّْٛمٝ جٌٍٗل١س ، ٌِٕٗٛجش وجٌ ِىطرس جٌك١حز ذ١ٍٚش ٌرٕحْ ، ٘ - ( 
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 ك      كما تعرؼ عمى أنيا عمـ يبعث فيو عف أحكاؿ النغـ مف جية تأليؼ المذيذ      
 ينقسـ ىك النافر عف أحكاؿ األزمنة المتخممة بيف النغمات مف جية الطكؿ ك القصر ؼ

ك الثاني عمـ اإليقاع ىك المسمى أيضا ،األكؿ عمـ التأليؼ ك ىك المحف : إلى جزئيف 
 . (1)" باألصكؿ
الصكت ك الزمف ، فالصكت : ك قد ينحصر تككينيا بعنصريف أساسيف ىما        

: عنصر أساسي ك رئيسي مف عناصر المكسيقى ك الغناء األربعة ك ىي كالتالي 
. الصكت  الزمف ، التأليؼ ، اإليقاع 

ك الصكت في عرؼ العمماء ظاىرة طبيعية تنشأ عف اىتزاز األجساـ حيث تكلد     
 ارتفاع صداىا مف مسافة ك مف زيادة عدد الذبذبات يزيد مف عأصكاتا ذات ذبذبات يسـ

. الصكت 
 اآلذاف التي تككف تستسيغوفالصكت المكسيقي ك الذم ترتاح لسماعو النفكس ك       

 .(2)"  أك بكاسطة اآلالت المكسيقية اإلنساني،لحنا يتغنى بو نغما بكاسطة الصكت 
 لتعدد أنكاع اآلالت ك طرؽ استخداميا ، فإننا نستنتج صفات لمصكت اك نظر      

متنكعة بمقدار تمؾ اآلالت الذم يمعب فيو الصكت اإلنساني دكرا في تنكعو ك تعدده 
نيـ ك مدل قدراتيـ الصكتية ، فمكؿ صكت درجة ساألشخاص حسب جنسيـ  كبتعدد 
الصكت البشرم ىك : " ك في ىذا قاؿ فانجر  (نغمة الصكت) خاصة بو ك ىي ارتفاع

 ك الصكت المكسيقى (3)" أجمؿ اآلالت ك أنبميا ، ك ىك المترجـ المباشر لمقمب ك الركح
.    ترتاح النفس لسماعو ك لو قيمة مكسيقية نقّدرىا بعد النقر عمى الكتر

                                                 

(
1
ِكّى وحًِ جٌهٍؼٟ ، وطحخ ج١ٌّْٛمٝ جٌٍٗلٟ ، ِىطرس جٌىجٌ جٌؼٍذ١س ٌٍىطحخ ، جٌمحٍ٘ز أٌٚجق - ( 

 .7ٍٖل١س ذ١ٍٚش ، ٘ 

(
2
  . ١ٍْ13ُ جٌكٍٛ جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ٘ - ( 

(
3
ػفص ٚ َِالؤ٘ح ، ضٍذ١س جٌٛٛش جٌغٕحء جٌّىٌْٟ ، جٌطًٚق ج١ٌّْٛمٟ ِطحذغ ًِوٍز ، . و- ( 

  . 18 ، ٘ 1992جٌمحٍ٘ز 
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فإف تنكع مصادر الصكت ك شدتو ك سرعتو تكمف في تنكع صفاتو ، ك رغـ أّف     
اآلالت المكسيقية المتعددة إال أّف صفات أصكاتيا األساسية تنحصر في أنكاع ثالثة 

:  رئيسية ىي 
. (...البيانك ، العكد ، الماندكؿ)ائؿ األصكات الكترية صكما في ؼ: صكت الكتر  -
 (...البكؽ ، القصبة) تتجمى في آالت النفخ التي يستعمميا البشر :النفخصكت  -

 .(...الدربككة ، الطبكؿ المتنكعة)كما في اآلالت اإليقاعية : صكت القرع  -

ك        أصكات النساء ) خمدكف في صفات الصكت اإلنساني ابفك عمى حّد تعبير   
أف تككف األصكات ( سماع الغناء)إّف الحس المسمكع ك يعني : "في الغناء  (األطفاؿ

ك الرخاكة ك   متناسبة ال متنافرة ك ذلؾ ألّف األصكات ليا كيفيات مف اليمس ك الجير 
 (1)" الشّدة ك القمقة ك الضغط ك غير ذلؾ ، ك التناسب فييا ىك الذم يكجب ليا الحسف

 .
ما مف تراث كؿ أمة ك مف شأنيا   ىا جانبااك إذا أدركنا أنا المكسيقى أداء ك نص    

أف تعمؿ عمى تربية الذكؽ األنيؽ ك صقؿ أحاسيس اإلنساف ك رفعو إلى مراتب الفف 
يسرم في الجسـ ك يجرم في العركؽ ، فيصفك لو الّدـ " األصيؿ ألّف الصكت الحسف 

 . (2)" يرتاح لو القمب ك تنيس لو النفس ك تيتّز الجكارح ك تخؼ الحركات

                                                 

(
1
  .١ٍْ14ُ جٌكٍٛ ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ْ ٘- ( 

(
2
 ، ٍٖقٗ ٚ ٞرطٗ ٚ ٚككٗ ٚ ػْٕٛ ِٛٞٛػحضٗ 6جذٓ ػرى ٌذٗ جألٔىٌٟٓ ، جٌؼمى جٌف٠ٍى  ؼ- ( 

 ، 3ع ، ذ١ٍٚش ، ٠.ن.ٚ ٌضد فٙحٌْٗ أقّى أ١ِٓ ٚ ئذٍج١ُ٘ جألذ١حٌٞ ٚ ػرى جٌٓالَ ٘حٌْٚ ، و

1965 ٘ ، 04 . 
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: الموسيقى الشعبية 
 الفف المكسيقي الغنائي بالشعب مند القدـ ك كاف ك مازاؿ كسيمة مف ارتبطلقد       

كسائؿ التعبير الكاقعي في نكاحي حياة اإلنساف معبرا عف آمالو ك انفعاالتو ك كانت 
لغتو لغة الشعب في جميع مستكياتو األدبية ك العامية الدارجة ك أصبحت األغنية 

تتككف ىذه األلحاف " الشعبية مرآة تعكس ما مر بو الشعب مف أحداث ك مكاقؼ ك ليذا 
  . (1)" مف بناء إيقاعي بسيط ، ك تكظيؼ عددا مف الكحدات الخفيفة مف حيث التركيب

فاإلنساف يدرؾ مكسيقى الكالـ ك األصكات المكسيقية الطبيعية ك لغة المكسيقى      
المبتكرة بأنكاعيا ك قكالبيا المختمفة ، سكاء كانت عزفا أك غناء بشكؿ يختمؼ عف 

إدراكو لمضكضاء ك الطنيف ، فبينما يسبب لو الطنيف التعب ك اإلرىاؽ ، نجد عمى 
 ك          العكس مف ذلؾ المكسيقى يكفي عّدة نغمات أك جممة لحنية تسبب لو الراحة

.  ك تثير فيو البيجة ك السعادة االطمئناف
فكؿ ما يتداكؿ بيف الناس مف أشكاؿ ك أنكاع ك قكالب ك أنماط غنائية مكسيقية      

 .الحضرميعبر بصدؽ عف مستكاىا الثقافي أصدؽ تعبير ك يعكس مسيرة خطيا 
ك بال شؾ تصاحب المكسيقى الشعبية مراحؿ حركة التاريخ ك معظـ المتناسبات      

.  التي تالـز حياة اإلنساف الشعبي التي ترتبط بميالده ك ىك طفؿ حتى كفاتواالجتماعية
األغنية الشعبية الحية ك نعني بذلؾ تمؾ األغنية التي تنبعث مف صميـ الشعب "    

 (2)"لفظا ك لحنا
 ذلؾ يكحدىماك ال شؾ أيضا إّف التراث الشعبي كمما كاف رصينا ك أكثر تماسكا     

 الجماعي التمقائي بالنظرات ك القكاعد ك األصكؿ التي تتحكـ فييا ، ك تحافظ االلتزاـ
بدلو ك تحكيؿ مكاقع استيالكو ، ك كمما صعبت ت تغيره ك  قضيةعمييا ، كمما تعقدت

                                                 

(
1
 5أقّى ِْٛٝ جألغ١ٕس جٌٗؼر١س ١ِْٛمح٘ح ٚ ػاللطٙح ِؿٍس جٌفْٕٛ جٌٗؼر١س جٌؼٍجق ، جٌؼىو - ( 

  .44 ، ٘ 1968فرٍج٠ٍ 

(
2
  . 224ٔر١ٍس ئذٍج١ُ٘ ، أٖىحي جٌطؼر١ٍ فٟ جألوخ جٌٗؼرٟ ، ٍِؾغ ْحذك ، ٘ - ( 
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ك         إمكانات مطاكعتو لمنطقات فنية مستحدثة ذات عالقة مباشرة بكسائؿ تعبيره 
 .ق ئأساليب أدا

فبعدما تطرقنا إلى مفيـك المكسيقى بصفة عامة ك مفيـك المكسيقى الشعبية بصفة      
 .المكسيقىخاصة فيجب عمينا العكدة إلى األصكؿ التاريخية لمغناء ك 

          كما قمنا مف قبؿ لقد لعبت المكسيقى دكرا عظيما في أسرار العرافيف ك السحرة       
 غير أنو ال يعرؼ سكل القميؿ عف الدكر الذم لعبتو المكسيقى في عبادة الكياف،ك 

.  الجاىمية الكثنية
     ك يبدك أّف الحجاج كانكا ينيمككف أثناء الحج في تمؾ األغاني المكسيقية البدائية      

    ف ينشدف األناشيد الحماسية ؾك كانت ىند بنت عتبة عمى رأس بعض النسكة الالئي 
ك يرثيف قتمي بدر ك يضربف الدفكؼ فكف ال ينقطعف عف الغناء ك العزؼ ك كاف الفف 

. الذم تميزت فيو ىك الرثاء ك النكح 
ك نستطيع أف نرل أّف في الغزكات األكلى التي غزا فييا محمد صمى اهلل            

 ، فحيف االجتماعيةجزءا مكمال مف الحياة " عميو ك سمـ أىؿ مكة مدل صيركرة القياف 
 ـ ك قد أخذكا معيـ جميع آالت الميك ك القياف يعزفف 624سار المكيكف إلى بدر عاـ 

 . (1)" عمى اآلالت ك يغنيف كأنيـ في عرس ك يطمف ألسنتيف بيجاء المؤمنيف
ك يكلع المؤرخكف باإلطالة في الكالـ عف أصؿ الغناء ، فيقكلكف أف الحداء الذم     

ّب األنكاع لمشعب ككنو مف بحر الرجز جعمو أشد األنكاع حيسمى أحيانا الركباني أ
. مالئمة لمغناء المرتجؿ ك الذم يستعممكف قضيبا لتمييز كزف األغنية 

 الحجاز،ب ك النكح النكعيف الكحيديف المعركفيف مف الغنائي في د ك كاف الف          
.  ـ 6ك لعمو لـ يكف بمغ مبمغ الحيرة ك غساف في تقدـ المكسيقى حتى نياية القرف 

                                                 

(
1
ػٍّ ٌٞح وكحٌس ، جٌفْٕٛ جٌؿ١ٍّس فٟ جٌؼٌٛٛ جإلْال١ِس ، جٌّطرؼس جٌطؼح١ٔٚس ذىِٗك ، ْٕس - ( 

1972 ٘ ، 267.  



 

69 

 

  اغنيةل اشعبية:ل الفصل األولل
 

الحميرم ك الحنفي ، ك لكنيـ كانكا " ك عرؼ اليمنيكف نكعيف مف الغناء        
  يفضمكف األخير ك نعترؼ في ىذيف النكعيف عمى غناء جاىمي ىك الحميرم ك معناه 

  . (1)"  ك عمى نكع أحدث منو ىك الحنفي فالحميرييمكسيقي 
ك لـ يبؽ لنا مف أسماء المغنيف الجاىميف إال القميؿ ك مع ذلؾ يقاؿ أف المغنيف       

في الجاىمية كثيركف ك يبدك مف المحتمؿ أنيـ قصدكا أف تنشد القصائد الجاىمية مع آلة 
مكسيقية بسيطة ك كاف المحف الذم يكضع لمشعر مف بقايا التمحيف البدائي لمشاعر ك 

لعّؿ الشاعر الحسف الصكت في ىذه األياـ التي نتكمـ عنيا كاف يشتير بتفكقو عمى مف 
. ال يممؾ ىذه المكىبة 

ك بظيكر اإلسالـ أصاب الغناء في الحجاز نكسة عظمى ك ذلؾ ألشغاؿ الناس     
بما ىك أعظـ ك أجؿ ك مع أف الرسكؿ صمى اهلل عميو ك سمـ كاف متسامحا إلى حد ما 

مع المغنيف ك المغنيات إال أف بعض أصحابو السيما عمر بف الخطاب كاف شديد 
الزجر ليـ حتى في حضرة الرسكؿ صمى اهلل عميو ك سمـ ، ك بعد انقضاء عيد الرسكؿ 

ك جاء ىـ الترؼ ك غمب " صمى اهلل عميو ك سمـ ك العمريف جنى الناس ثمرة الفتكح 
 ك رقة       عمييـ الرفو بما حصؿ ليـ مف غنائـ األمـ ك صاركا إلى نضارة العيش

 . (2)"  الفراغ استجالءالحاشية ك 
فأخذ الغناء يستعيد مكانتو السابقة ك أخذ الناس يقبمكف عميو ك يكرمكف مف       
 .مناىمو

لـ تنقطع المدينة عف الغناء في عصر محمد صمى اهلل عميو ك سمـ حيث نجد أّف 
نساءىا استقبمف الرسكؿ محمد صمى اهلل عميو ك سمـ عندما ىاجر إلييا ك ىف يتغنيف 

 (3): بقكاىّف 

                                                 

(
1
  .269ٔفّ جٌٍّؾغ ، ٘ - ( 

(
2
ػرى جٌٍقّحْ ذٓ نٍىْٚ ، جٌّمىِس ، جٌّؿٍى جألٚي ، جٌطرؼس جٌػح١ٔس ، وجٌ جٌىطحخ ٌرٕحٟٔ ذ١ٍٚش - ( 

  .427 ، ٘ 1961، ْٕس 

(
3
وٌجْس ٔٙ جألغ١ٕس جٌٍٛ٘ج١ٔس ، أغحٟٔ أقّى ٚ٘رٟ ِهط٠ٛ ِحؾٓط١ٍ ، : ذٓ ْؼ١ى ػرح١ْس - ( 

  9 ٘ لُٓ جٌػمحفس جٌٗؼر١س،ؾحِؼس ضٍّٓحْ، ، ئٍٖجف ذٓ ِحٌه ١ٌٖى ،2001/2002ْٕس 
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                   طمع البدر عمينػػػػا                 
مف ثنيات الكداع                                                      

                    كجب الشكر عمينا                    
ػػػا داع هلل داع                                                    ـ

                    أييا المبعكث فينػا                 
جئت باألمر المطاع                                       

        
 مف غنى في اإلسالـ الغناء الرقيؽ الذم يدخؿ في أكؿأّف : " ك قد ذكره األبشيي فقاؿ 

 (1)" اإليقاع طكيس ، ك أّف أكؿ صكت بيذا البيت 
                 

حتى  قد براني الشكؽ                                   
كنت مف شكقي أذكب                                                          

          
ابف سريج ك الدالؿ ك نؤكمة الضحى ، ك جاء بعده سائب خاثر " ك ىك الذم عّمـ 

 ك يذكر أّف عبد اهلل بف عامر (2)" فكاف أكؿ مف أدخؿ العكد في المدينة بعد اإلسالـ
اجات ك أتى بيّف المدينة فكاف ليف يـك في الجمعة يمعبف فييكل سمع صفاشترل أماء 

الناس منيف فأخذكا عندىف ثـ قدـ ذلؾ رجؿ فارسي يسّمى بنشيط فغنى ، فأعجب عبد 
  (3)" أنا أصنع لؾ مثؿ غناء ىذا الفارسي بالعربية : " اهلل بف جعفر فقاؿ سائب خاثر 

 قاؿ ابف (4)"ك قد صنع لمف الّديار رسكميا فقر" ثـ  غدا عمى عبد اهلل بف جعفر  
      الكمبي

                                                 

(
1
  .9ٔفّ جٌٍّؾغ ، ٘ - ( 

(
2
 ضكم١ك ٚ ئٍٖجف ٌكٕس ِٓ جألْحضًز وجٌ جٌػمحفس 8جذٛ جٌفٍؼ جألٚفٙحٟٔ ، وطحخ جألغحٟٔ ؼ- ( 

  .321 ، ٘ 1981 ْٕس 5ذ١ٍٚش ٠

(
3
  .9ذٓ ْؼ١ى ػرح١ْس ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ٘ - ( 

(
4
  .321أذٛ جٌفٍـ جألٚفٙحٟٔ جٌّٛىٌ جٌٓحذك ، ٘ - ( 
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ىك أكؿ صكت غنى بو في اإلسالـ مف الغناء العربي المتقف أك قاؿ مف الغناء " ك 
 . (1)" الثقيؿ

ك مف أساليب الغناء العربي ليذا العيد ابف محرز الذم شخص إلى فارس          
فتعمـ ألحاف الفرس ك أخذ غناءىـ ثـ صار إلى الشاـ فتعمـ ألحاف الرـك ك أخذ غناءىـ 
فأسقط مف ذلؾ ماال يستحسف مف نغـ الفريقيف ، ك أخذ محاسنيما فمزج بعضيا ببعض 

  ك (2)ك ألؼ منيا األغاني التي صنعيا في أشعار العرب ، فأتى بما لـ يسمع قبمو 
بف الخطاب كاف متشددا كسمفو فمـ يتسع الغناء في عصره ك ال في  ميما يكف فعمر 

عصر أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنيما إنما اتسع أك قؿ ما أخذ يتسع في عصر 
 ك السياسية تغيرا االجتماعية      عثماف بف عفاف فقد تغيرت في عيده حياة العرب 

كبيرا ، فاستطاع العرب بفضؿ التجارة الكاسعة أف يقيمكا الركائع الشبيية بما كانكا يركنو 
 البيزنطية اإلمبراطكرية ك         ك ينفسكنو عمى بالد العربية األخرل ك عمى فارس

 ك الحشـ الكثير مف الرفيؽ   تا تحت سيكفيـ ، فأصبحت القصكر الشامخةطالمتيف سؽ
ك المراكب المترفعة ك المعيشة المرىفة مف األمكر المألكفة في العراؽ ك الشاـ المتيف 

. قبؿ    كانتا تعرفاف ىذه األمكر مف 
 العربية بدك الصحراء ك قصر االجتماعيةك لـ يظؿ لكاء اإلسالـ طرفي الحياة      

الحيرة ك اليمف ك غساف فحسب بؿ كصؿ بينيـ حضارات أكثر تمدنا ك تيّدبا مف أم 
شيء آخر جر بو الحجاز الذم كاف المركز السياسي حتى ذلؾ العيد ك كانت النتيجة 
أف صارت المدينة عاصمة الخالفة ، مناط األبصار أم أبصار أعداء العرب كحدىـ 

             الشامييف الفرس ك اإلغريؽ ك ابؿ أبصار الباحثيف مف الخارج أيضا فتقاطر إليو
  . (3)ك العراقيكف ك اإلفريقيكف 

                                                 

(
1
  .321ٔفٓٗ ، ٘ - ( 

(
2
  .378 ، ٘ 1ٔفٓٗ ، ؼ- ( 

(
3
  . 272ػٍّ ٌٞح وكحٌس ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ٘ - ( 
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ك األمر الجدير بالمالحظة ىك دخكؿ ىذا التجديد ، ك كاف المكسيقى المحترؼ      
األكؿ في الحجاز مف الطبقة المعركفة باسـ المخنثيف يشتيكف بالنساء فيخضعكف 

أيدييـ بالحناء ك يتمسككف بعادات النساء ك جممة القكؿ أف أكؿ مكسيقى في اإلسالـ 
 (1)ىك طكيس المخنث 

 نكع أكثر فنا مف المكسيقى يسمى تقريبا،ك كجد في نياية عصر الخمفاء الراشديف     
 كما يظير أنو الشعر،الغناء المتقف ك أىـّ خكاصو تطبيؽ إيقاع مستقؿ عف عركض 

 .العركضيةأف مف األكزاف 
ك يمكف القكؿ أننا نرل في العصر األمكم تأثير الغناء عمى الشعر أكضح منو      

في العصر السابؽ لو إف ظير شعراء يؤلفكف األشعار ك يقدمكنيا لممغنييف ليمحنكىا ك 
ك      يفتكا بيا ك قد اشتير بيذا عمر بف أبي ربيعة ك الحارث بف خالد المخزكمي 

ك    سائر الغزلييف الحجازييف ، ك اشتير في ىذه الفترة خميفة شاعر يصنع األشعار 
 . (2)بف يزيد الذم كاف يجد الغناء ك العزؼ عمى اآلالت    يتغنى ليا الكليد 

ك يبدك أف حياة كبار المكسيقييف كانت مرىفة بعض الشيء إذا كاف البالط في       
حاجة دائمة ليـ ، كما كانت كذلؾ قصكر األشراؼ ك األثرياء ، ك خاصة في األعياد 

.  عامة االجتماعيةالتي ال يمكف حصرىا في المناسبات الدينية ك 
ك حممة القكؿ أف المكسيقييف في العصر األمكم كانت تتسـ بثالث سمات كاضحة      

  :
. بعث الحب العربي القديـ لممكسيقى -  1
تأثير الشاـ الذم أتى مع انتقاؿ العاصمة إلى دمشؽ حيث ساعدت الثقافة السامية - 2

 .جديداإلغريقية الشمالية عمى تشكيؿ عمـ مكسيقي 
. تأثير فارس المممكس في اآلالت - 3

                                                 

(
1
٠ح٠ّٚ جٌٛغ١ٍ ٚ لى غٍد ػ١ٍٗ ً٘ج جٌٍمد ٚ جّْٗ ػ١ٓٝ ذٓ ػرى هللا    * 272ٔفٓٗ ، ٘ -( 

 . ٚ ١ِٕطٗ أذٛ جٌّٕؼُ 

(
2
  .275 ، ٘ 9أذٛ جٌفٍـ جألٚفٙحٟٔ ، جٌّٛىٌ جٌٓحذك ، ؼ- ( 
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ك نستطيع أف نستنتج مف ركايات أبي الفرج في األغاني أمكرا محددة تتعمؽ بنشأة ىذا 
:  الغناء المتقف ك تطكره في القصر األمكم منيا 

 عمى مؤثرات غير عربية ، ك ىذه مسألة ال حاجة بنا إلى إنكارىا فيي اعتماده- 
. مظير حضارم لو ما يسكغو في بعض العصكر 

 الغناء الثقيؿ بيذه النشأة فكانت تالحينو ارتبط ك قد (1)صمة الغناء في نشأتو بالنكح - 
. تعتمد عمى الشجف ك الحزف ك ظؿ األمر كذلؾ عمى مّر الزمف 

 في االبتكارالتغني في القصيدة الكاحدة أك أجزاء منيا ك تنافس الممحنيف عمى - 
. (2)النطاؽ الضيؽ مف التفاعالت 

اإلقباؿ عمى تمحيف الشعر القديـ إلى جانب الشعر األمكم المعاصر ك ليذا    -
نستطيع أف نصحح قكؿ القائميف بأّف الغناء األمكم قد حد الشاعر إلى ترقيؽ األلفاظ ك 

  (3) تعقيد النغمات
أما في العصر العباسي فقد بزغ في ىذه الفترة عصر جديد لمعرب ك كضعت       

     أسس الحياة الفكرية ك أصبح كاضحا تأثير الغناء عمى الشعر ، فقد صيغت لغتو 
ك قاربت المألكؼ الذم يتحدث لو الناس ، ك قد أخذت النفكس تنفر مف األساليب 

 . (4)القديمة ك ترتاح ليذا المكف مف الشعر حتى عـّ ك مأل األفاؽ 
ق أىؿ فارس قي ؿالذم الكثيؽ ببزنطة ك التشجيع االتصاؿإف أىـ عكامؿ ىذا التحكؿ     

ك خرساف ، فقد شجع أبك العباس الممقب بالسفاح الخميفة العباسي األكؿ الفنكف ، ك 
لعب خالد البرمكي ك إبنو يحي ك حفيد جعفر ك الفضؿ البرميكياف ، دكرا ىاما في نشر 

الفنكف ك خاصة المكسيقى ، ك كاف الميدم مغرما غراما خاصا بالمكسيقى فأخذ عمى 
 ك أحضر        الخمفاء األمكيكف المتأخركفانتيىنفسو برعاية في الغناء فبدأ حيث 

                                                 

(
1
  .149جٌّٛىٌ جٌٓحذك ،٘ - ( 

(
2
  .149/150ٔفٓٗ ، ٘ - ( 

(
3
 .150 ، ٘ 1 1962٠ئقٓحْ ػرحِ ، وطحخ جٌّٖٛكحش جأل١ٍٓٔس وجٌ جٌػمحفس ذ١ٍٚش - ( 

(
4
 .16ذٓ ْؼ١ى ػرحذٓس ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ٘ - ( 
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ك زمف       صاحب الصكت الشجي الذم قالكا فيو أدفأ لممقر (1)إليو سياطا المكي 
 . (2)محّمى    حماـ 
         ثـ كاف بالط ىاركف الرشيد المركز الرئيسي الذم يتزاحـ العمماء ك األدباء       

ك الفنانكف عميو ، كانكا يمقكف في ىذا البالط كؿ الترحيب ك التكريـ حيث نجده قد 
ألؼ درىـ ك كاف يصمو بعشرة 150استحؽ بو إبراىيـ المكصمي ك إتخذه نديما ك منحو 

آالؼ درىـ كؿ شير ، ك قد أعطاه يكما مائة ألؼ درىـ عمى صكت كاحد غناه بو 
  .(3)فأعجبو 

 ك أقاـ الحفالت المكسيقية المكسيقى، ابف ىاركف الرشيد فشجع األميفثـ جاء      
.  (4) ك كىب المكسيقييف ىبات جزيمة عظيمة،الرائعة ك أنفؽ عمييا تكاليؼ 

     ك ىكذا نرل أّف العباسييف فاقكا بني أمية في دمشؽ بمف خرج منيـ مف المغنييف     
. ك المنشديف ك الضاربيف عمى العكد 

تأثرت المكسيقى المعتمدة عمى الغناء الذم كاف محبكبا ألكثر مف العزؼ اآللي     
بف سريج كانكا يزدادكف ميال لتفضيؿ اإليقاع اكثيرا بنفس األثر ، ففي أياـ معبد ك 

الخفيؼ عمى الكامؿ التاـ الرزيف ، أما في ىذه الفترة فحّنكا بالخفيؼ ك أكثركا مف طمب 
اإليقاع ك اليزج ك عمى الرغـ مف المكانة السامية التي كصؿ إلييا فف المكسيقى ك 

الفنكف األخرل في العصر العباسي ، ىجر الفنانكف المثؿ القديمة العظيمة ك صارت 
القصيدة القديمة التي تكحي بالصحراء أثر مف الماضي ك أصبح أغمب األدباء أىؿ 

ك أعياد ، لـ يعنكا المثؿ الحياة العربية المتشددة التي تككف قكاـ الشعر          المدح
 . (5)العربي 

                                                 

(
1
  .16ٔفٓٗ ، ٘ - ( 

(
2
  . 14 َ ، ٘ 1971/ ٘ـ 1391ٌرٓ ٔى٠ُ ، جٌفٍْٙص ، ضكم١ك ٌٞح ضؿىو ، ٠ٍٙجْ ، و ٠ - ( 

(
3
 239 ، ٘ 1982 /2جذٓ ػرى ٌذٗ ، جٌؼمى جٌف٠ٍى ، ٌِٕٗٛجش وجٌ جالٌىطحخ جٌؼٍذٟ ذ١ٍٚش ٠- ( 

. 

(
4
  .18ذٓ ْؼ١ى ػرح١ْس ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ٘ - ( 

(
5
  .19ٔفٓٗ ، ٘ - ( 
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ك خالصة القكؿ أّف العقكؿ أخذت تقبؿ منذ ىذا العصر الخركج عمى مذىب      
 في الغناء ك ليذا لـ نستبعد صحة ما زعمو بعض المؤرخيف مف اختراع المكاليا األكائؿ

في ىذا العصر في ىذا ك قد قالكا أف مخترعيو جارية لمبرامكة  كانت تنكح عمى مكالييا 
 ك يخبرنا   ك أّف كزنو مخالؼ لمشعر العربي ك أّف لغتو دارجة في بعض األحياف

أنو يجكر ك ال ينكر أف يغير اإلنساف "صاحب األغاني أنو قرأ بخط عبيد اهلل طاىر 
 ك قد    ،(1)" بعضيـ نغـ الغناء القديـ ك يعدؿ بيا إلى ما يحسف في حمقة ك مذىبو

ك قد   كتاب اآلداب الرفيعة  " اسموكاف لعبد اهلل ىذا الكتاب في النغـ ك عمؿ األغاني 
 . (2)"كصفو أبك الفرج بأنو جميؿ الفائدة داؿ فضؿ مؤلفو

        إلى جانب ىذا التسامح في تحكيؿ األغاني القديمة ك اقتباس األلحاف المكلدة       
ك العجمية الذم زاد في دخيرة العرب مف األلحاف فقد اكتشؼ المغنكف العرب عّدة 

 ك         كسائؿ لمتخمص مف رتابة النغـ ك لمحصكؿ عمى التنكيع الذم يشبع رغباتيـ
. رغبات مستمعييـ 

فمف محرر لو طريقة اتبعيا مف جاء مف بعده ك ىي أف يغني المغني ابياتا بمحف  
معّيف ثـ ينتقؿ إلى أبيات أخرل يختار ليا لحنا آخر ، ذكر أبك الفرج أنو أكؿ مف غنى 

            األفراد ال تتـ بيا : " بركح مف الشعر كعمؿ ذلؾ بعد المغنكف اقتداء بو ك كاف يقكؿ 
 . (3)" األلحاف

ك قد أتاحت مجالس خمفاء ك األمراء المغنيف فرصة ذىبية لمحصكؿ عمى ىذا     
التنكيع المكسيقي ، فقد كاف يجمع في المجمس الكاحد عدد مف المغنيف ك العازفيف فبدأ 

ـّ  أحدىـ بالغناء أك الضرب عمى آلة المكسيقية ثـ تنتقؿ النكبة إلى مف يميو ، ك قد أل
المغني العبقرم أبك الحسف عمى بف نافع الذم انتقؿ إلى األندلس في عيد األمير الحكـ 

. ابف ىشاـ بكؿ ىذه المبتدعات  ك أسس في األندلس مدرسة لمغناء المشرقي 

                                                 

(
1
  .131أذٛ جٌفٍؼ جألٚفٙحٟٔ ، جٌّٛىٌ جٌٓحذك ، ٘ - ( 

(
2
  .20ذٓ ْؼ١ى ػرح١ْس ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ٘ - ( 

(
3
  .270 ، ٘ 4أذٛ جٌفٍؼ  جألٚفٙحٟٔ ، جٌّٛىٌ جٌٓحذك ، ؼ- ( 
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ك استمر في األندلس أّف كؿ مف افتتح : ليا نيج خاص كصفيا المقرم بقكلو       
 الغناء يبدأ بالنشيد أكؿ شبكه بأم نقر كاف ، ك بالتالي إثره بالبسيط ك يختـ بالمحركات 

. (1)ك األىزاج تبعا لمراسـ زرياب 
ك قد كاف نشاط زرياب محصكرا في أّكؿ األمر داخؿ البالط الممكي ثـ انتشر فيو      

في قصكر األمراء ك الكجياء ، ثـ عـّ جميع الناس الذيف كانكا يتذكقكف المكسيقى 
. المشرقية بفضؿ أبنائو ك تالميذه ك تبنكا دعائيما 

فتكسعت مدرستو عمى أكربا الشرقية ، ك تخرج منيا أغمب فناني عصره ، ك فرض 
. نفسو عمى التاريخ 

 بيف ؿ الحاصاالحتكاؾرس زرياب بكادر الفف المكسيقي فينا ك ذلؾ بفضؿ     غ
ك       المغرب ك األندلس ، حيث سمؾ تطكر المكسيقى األندلسية مجرل خاص بو ، 

 ك      نظاـ أربع ك عشركف نكبةابتكرتفكؽ عمى المدرسة الكالسيكية الشرقية حيث 
ك التأثيرات الفمكية ، ك الرمز  المضبكطة الذم يجمع فييا بيف القكاعد المظربية 

.   الميتافيزيقي 
 ك      ك حينما غزا العرب األكائؿ بالد أسبانيا معيـ المكسيقى ك ازدىرت قرطبة    

 ك غرناطة خاصة في الحفالت التي كانت تقاـ ، فاكتسبت المكسيقى مظيرا اشبيمية
رائعا جعؿ عرب المغرب ك المشرؽ يعشقكنيا ، فالمكسيقى اإلسبانية العربية أك 

 خالؿ الحكـ األيبيرية ىي المكسيقى التي نشأت في شبو الجزيرة اإلسبانية اإلسالمية
ك ال زالت  (ـ1609/ـ1492)، ك الحقبة المكركسية  ( ـ1492/ ىػ711)اإلسالمي 

ك قد تطكرت " تقاليدىا محتفظ بيا في بعض البمداف اإلسالمية ك بمداف شماؿ إفريقيا 
 ك Mozarabeالمكسيقى المزارابية : مكسيقى األندلس باحتكاكيا بعّدة ألكاف قديمة كػ 

ىي مسيحية ، تحمؿ مف كاصفات ركمانية تأثرت بالشعكب البربرية ك البيزنطية ك 

                                                 

(
1
 ٘ـ ، ٘ 1302 ، ِطرؼس ٍِٛ 2َ/أقّى جٌّمٍٞ ٔفغ جٌط١د ِٓ غٛٓ جألٔىٌّ ج١٠ٌٍد - ( 

112.  
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 ك      ك المكسيقى(1)" المكسيقى البربرية ك العربية ك اإلسالمية مف الشرؽ األكسط
. الغناء األندلسي في إسبانيا كاف متأثر لحد كبير بالغناء العربي القديـ 

ك فيما نقؿ العرب مف مكسيقى عف األندلس إلى المغرب ما قدمو الباركف ركدكلؼ     
 ـ مف تقرير عف 1963دم أرلنجير إلى مؤتمر المكسيقى العربية بالقاىرة سنة 

إذا كاف مكسيقى مصر ك دمشؽ ك حمب " المكسيقى المغربية األندلسية حيث قاؿ 
الممثمة في المكشحات فإف مكسيقى  (العربية اإلسبانية)يتحفظكف بذكرل المكسيقى 

        المغرب يقركف بأنيـ أخذكا األندلس مكسيقاىـ القديمة جمعاء المركبة مف النكبة 
ك ممحقاتيا ك التي تسير عمى مقاـ كاحد ال يفرؽ بينيما إال طريقة أكزانيا لذلؾ رأينا 

سكاف فاس ك تممساف ك الجزائر ك تكنس يحرصكف عمى ىذه المكسيقى يعتبركنيا بحؽ 
.  (2)"مف أركع ك أتقف أنكاع  المكسيقى

لدا فإف العديد مف المظاىر الثقافية األندلسية نتاج لمتعايش الذم جمع بيف      
الشعكب العربية لسكاف اسبانيا ك التي تعتبر بمثابة فضاء جديد إللماـ الشعراء العرب ، 

ك بفضؿ الكحدة اإلسالمية في المغرب أصبحت األمـ اإلسالمية تتفاىـ بكاسطة لغة 
جديدة ، ىي لغة الفف ك األدب ، لغة اإلبداع في فف مكسيقي األندلس التي أصبحت 

. كسيمة لمتعبير في كصؼ الطبيعة
ك إذا اقتصرت المكسيقى في العصكر السابقة عمى طبقة مف الناس فإنيا خالفت     

القاعدة في األندلس ، حيث لـ تكف المكسيقى في األندلس كفقا عمى طبقة معينة مف 
الناس كما كاف الحاؿ في الشرؽ لكنيا كانت مباحة لعامة الناس عمى اختالؼ مراكزىـ 

في البناء الركحي لإلنساف ألنيا "  ، لذا عّدت المكسيقى جكىرة االجتماعيةك أكساطيـ 

                                                 

(
1
 )-Reales alcazares de seville la musique et poésie du sud dal Andalus 5 

Avril – 15 Juillet 1995. P 35 . 

(
2
 1932جٌرحٌْٚ ٌٚوٌٚف وٞ ٌٕؿ١ٍ ـ ضم٠ٍٍ لىِٗ ئٌٝ ِإضٍّ ج١ٌّْٛمٝ جٌؼٍذ١س ذحٌمحٍ٘ز ْٕس - ( 

 .68، ػٓ ج١ٌّْٛمٝ جٌّغٍذ١س جألٔى١ٌٓس ، ٘ 
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تكقظ فيو الشعكر بالمعاني الكبير ، المعاني السامية ، ك تحّرؾ كجدانو ك ترىؽ شعكره 
  (1)" .ك تساعده عمى تحقيؽ الكئاـ مع نفسو ك التكافؽ مع الحياة حكلو

 اشبيميةفكؿ ما كرثناه مف مكسيقى أندلسية بالمغرب األكسط إنما تعكد أصكلو إلى     
 ك ىجرة سكانيا أشّد تعمؽ الناس بيا شكقا إلييا ك انييارىاك لكف بسقكط غرناطة ك 

. تعاطفا معيا ، رغـ أنيا مدينة لـ تشتير بالمكسيقى قدر اشتيارىا بالعمـ 
 إلى تكنس في اشبيميافرجع أىؿ قرطبة إلى الجزائر بما عندىـ مف التراث ك أىؿ     

 األسبافك قد استكلى " طريقيـ إلى سكريا ، ك أىؿ غرناطة إلى المغرب ك تممساف 
 الثقافة بعد سقكط قرطبة ، ك اشبيميا فما كاف أنجزتعمى غرناطة ك ألميريا حيث 

المسمميف إال أف ييجركا األندلس فرحؿ منيا عدد كبير إلى الجزائر ك انتشر في 
حكاضرىا ك سكف قسط كبير منيـ تممساف التي كانت عمى صمة كثيقة باألندلس مف 

  . (2)" قبؿ
 عمى الشعر ك الغناء ك المكسيقى التي تدىكرت لما طرأ االنييارك قد أثر ذلؾ      

           حيث فقدت ميزتيا الفنية ضعمييا مف تغيير ك أكضاع مزرية ىبطف بيا إلى الحضي
ك احتراميا مف طرؼ الناس ، ك لكف مع ذلؾ ظيرت بعض أسماء الفنانيف في تمؾ 

      الفترة أمثاؿ ابف باجة أستاذ المكسيقى المعركؼ ك الفيمسكؼ الذم ساىـ في إثرىا 
ك اإلنظماـ إلى الحركة المكسيقية العالمية ، ك نجد أيضا أبي المجد محمد بف أبي 

       الحكـ الذم كاف يعتبر مف كبار األدباء ك رجاؿ العمـ ك أبي الصمت أمية العالـ
. ك المكسيقار الكبار ، ك بفضميـ بقيت المكسيقى صناعة محترمة 

ك حكـ المكحديف بالد األندلس ك شماؿ إفريقيا حكالي قرف مف الزمف ك كمف تأثرىـ     
بالعمـ ك المكسيقى المعتمدة عمى الغناء ك تعمقيـ بيا حيث تألقت في زمانيـ أسماء 

  طفيؿ ك ابف رشيد ك مكسى بف ميمكف ك ابف سيعيفكابفأعظـ بناة الحضارة العربية 

                                                 

(
1
 321ضأغ١ٍ ج١ٌّْٛمٝ  ذ١ٓ جٌفُٙ ٚ جٌكم١مس ِؿٍس جٌؼٍذٟ ع : ِكّى فطكٟ جٌك٠ٍٍٞ ، ِٓ ِمحٌس - ( 

  .59 ، ٘ 1985أٚش 

(
2
  . 58ػرىٌٟ ١٘ٚرس ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ٘ - ( 



 

79 

 

  اغنيةل اشعبية:ل الفصل األولل
 

ك استمر الكضع عمى ذا النحك إلى أف أعمف بنك حفص استقالليـ في ... " ك غيرىـ 
 1230 ـ لتبدأ مرحمة الضعؼ تتب في المكحديف إذ لـ تكد سنة 1225تكنس في سنة 

تحؿ حتى كاف المسيحيكف قد طردىـ مف األندلس ك أعادكىـ إلى مكطنيـ شماؿ إفريقيا 
.  (1)"عمى أف ىزيمة المكحديف لـ تكف خاتمة العرب في األندلس

 ك لما انيار سمطاف المكحديف باألندلس ، ك أخذت قكاعد األندلس الكبرل تتالشى       
م ثغكر بك تسقط تباعا في أيدم النصارل عبر ك تسمؿ كثير مف عمماء األندلس أل

  ك أدبية  ك قامت في شماؿ حركة فكرية... إفريقيا ك السيما تكنس ، بجاية ك تممساف 
ك فنية زاىرة في أكساط القرف السابع اليجرم ، زد عمى ذلؾ أّف العيد الفاطمي عّد مف 

ألمع عيكد التاريخ العربية مف جية التقدـ الفكرم ك الثقافي فكانت رعاية الفاطمييف 
. لمختمؼ أنبع ثمرا 

ك الميـ ىنا منذ كصكؿ المسمميف إلى شماؿ إفريقيا حتى سقكط غرناطة عرفت      
 ك   ىذه المنطقة بثراء ك عمؽ أصكليا البربرية ، حيث احتكت ىذه األصكؿ بمعارؼ

ك لغة القادميف الجدد إلييا ك ليذا فإنو لمف البدييي أف يككف تأثير المكسيقى   أفكار
قد نشأت المكسيقى األندلسية "  لذا االحتكاكاتاألندلسية قد استكحت جذكرىا مف تمؾ 

داخؿ رصيد مشترؾ لبمداف المغرب الغربي ، ك لقد لعبت عاصمة الجزائر التي كانت 
تمثؿ السمطة السياسية في البالد دكرا حاسما في تطكرىا إذ ىاجر إلييا عدد كبير مف 

 . (2)"أىالي مراكز ثقافية أخرل عمى غرار تممساف ك قسنطينة أثر اليجكمات اإلنسانية 
 حيث ىـ رجاؿ الفطاحؿإف تاريخ المكسيقى األندلسية يذكرنا بأسماء كثيرة مف    

:  الصنعة في األندلس نذكر منيـ 

                                                 

(
1
 َ ضٍؾّس 13ٔمال ػٓ جذٓ ١ْٕح ، ضح٠ٌم ج١ٌّْٛمٝ جٌؼٍذ١س قطٝ جٌمٍْ : ٍٕ٘ٞ ؾٌٛؼ فحٌوِٓ - ( 

 . 276 /275ٚ ضؼ١ٍك ؾٍؾ١ّ هللا جٌّكحِٟ ، ٌِٕٗٛجش وجٌ ِىطرس جٌك١حز ذ١ٍٚش ٌرٕحْ ، ٘ 

 

(
2
 ، 1984  ، 142ِكّى لطح٠ح ، جٌطٍجظ جٌٗؼرٟ جٌكُجتٍٞ ، ِؿٍس جٌك١حز جٌػمحف١س ضّٛٔ جٌؼىو - ( 

 ٘141/142.  
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    برع في األلحاف " أبك الحسف عمي بف لحمارة ، ىك شاعر مكسيقي غرناطي  -
 . (1)"ك عمميا ك عرؼ أنو اخترؽ نكعاف مف األعكاد

لة الذم كصؼ بأنو طأبك الحسف بف أبي جعفر الكقيشي ، ك ىك أحد كزراء  طمي -
  .(2)" آية في ظرؼ ك كاف صاحب ذكؽ ك صكت بديع"

 أثناء تكسع المكحديف حيث أصبحكا ممككا في 1157 إلى 1061ففي المرحمة       
:  إسبانيا ، فحممكا باألندلس إلى شماؿ إفريقيا ، يقكؿ ابف خمدكف في كتابو اإلبرة 

 مما أكثرإف تكنس المكحديف بقيادة الممؾ الثاني عمى ابف يكسؼ ظير بقكة ك تعّمـ " 
 . (3)" صنعو أبكه إسبانيا السمطة المغربية 

          أما إبداع زرياب في الغناء ك الميارة في العزؼ مؤثرا في األدب العربي       
 ك      أداة جديدة تسرم عف الناس ىمكميـ ك أحزانيـاخترعك المكسيقى األندلسية إذا 

 ك   دعا إلى اإلجادة في تجديد أنكاع الشعر الغنائي ، لذا عدت المكسيقى أكؿ العمـك
الفنكف باألندلس ، ك الطرب األندلسي ، اعتبر بذرة جاء بيا زرياب ك أمثالو مف الشرؽ 

لتنمك ك تستمر باألندلس مع ظيكر اآلالت المكسيقية ذات األصؿ العربي كالعكد ك 
... ك الرباب ك الطبؿ ك القيتار ك الّدؼ   الجيتار 
ف األندلسيكف في فتؼ: " ك في ىذا يقـك سميـ حمك صاحب كتاب فف التكشيع         
ك          المكسيقي فأكجدكا الجديد فييما ك ابتكركا اآلالت المكسيقية ؼالتأليالغناء ك 

ضبطكا تسكياتيا عمى قكاعد ك أصكؿ جديدة فخمقكا النكبة األندلسية ك الغرؼ الجماعي 
ك ىما أىـ أنكاع المكسيقى في األندلس ك بدؤكا في تأليؼ النكبة مف أربع  (األكركسترا)

" قطع عمى كؿ منيا اسما خاصا ثـ زادىا إلى خمس ثـ ابتدعكا الزجؿ ك المكشحات 
(4).   

                                                 

(
1
  .517جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ٘ : جقّى جٌّغٍٞ - ( 

(
2
  . 616 ئٌٝ 515ٔفٓٗ ، ٘ - ( 

3
 - Benali El Hasser Tlemcen, cité des grands maitres de music arabe – 

andalous, préface de mohamed Agha  Bouayed édition dalimen, P 41 . 

(
4
١ٍُْ قٍٛ ، فٓ جٌط١ٖٛف ، جٌّٖٛكحش جألٔى١ٌٓس ٔٗأضٙح ٚ ضطٌٛ٘ح ٌِٕٗٛجش وجٌ ِىطرس جٌك١حز - ( 

  .35 ، ٘ 1 ، 1965٠ذ١ٍٚش ٌرٕحْ ، 
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   كشاعت ىذه األنكاع ك انتقمت إلى جميع البالد العربية في الشرؽ ك بالد البربر       
. ك مصر

 ك خالصة القكؿ الطرب األندلسي كاف منبعو الشرؽ العربي حيث عبر عصكر مرت 
ك ليكنتيا       عميو ، جعؿ مف القصيدة العربية يدخؿ عمييا تغييرا مف سالسؿ األلفاظ 

مف حيث النغـ ، ك ذلؾ باحتكاؾ العرب بالفرس ك الرـك ، أم أف الطرب األندلسي 
اعتبر بذرة جاء بيا زرياب ك أمثالو مف الشرؽ لتنمك ك  تثمر  باألندلس فتعطي ما 

. سمي بالمكشح 
ألف الغناء ىك الذم سيؿ " ك الحقيقة التي تبقى ثابتة ىي صمة المكشح بالغناء         

 عمى الكشاح رككب األعاريض الميممة إذ الغناء ىك الذم يحدث التناسب المفقكد بالمّد 
 . (1)" ك القصر ك الزيادة ك الخطؼ

لما شاع فّف : " أما مف ناحية أسبقية الزجؿ أـ المكشح فنجد ابف خمدكف يقكؿ        
التكشيع في أىؿ األندلس ك أخذ بو الجميكر لسالستو ك تنميؽ كالمو ك ترصيع أجزائو 

نسجت العامة مف أىؿ األمطار عمى منا ك لو ك نظمكا في طريقتو بمغتيـ الحضرية 
 . (2)" مف غير أف يمتزمكا فييا إعرابا ك استحدثكا فنا سمكه الزجؿ

معترضا عمى " تاريخ األدب األندلسي"ك يقكؿ الدكتكر إحساف عباس في كتابو        
ىذا قكؿ يستدعي تكقفا ك مراجعة فإّف استقرار األشياء في كضعيا : "زعـ ابف خمدكف 

الطبيعي قد يرده ك ينقضو ، ذلؾ أننا إذا سممنا بأّف المكشح إنما نشأ حكؿ مركز عامي 
أك أعجمي فيجب أف نفترض أيضا أّف ىذا المركز العامي إنما كاف في الغالب جزء مف 

" . (بالمغة اإلسبانية القديمة)أغنية أعجمية 
 
 

                                                 

(
1
  .26ذٓ ْؼ١ى ػرح١ْس ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ٘ - ( 

(
2
وجٌ جٌػمحفس ذ١ٍٚش ( ػٍٛ جٌطٛجتف ٚ جٌٍّجذط١ٓ)ئقٓحْ ػرحِ ، ضح٠ٌم جألوخ جألٔىٌٟٓ - ( 

1962٠ ، 1 ٘ ، 221.  
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ـ بدمنذ القديـ بؿ منذ آالؼ السنيف ك شعب الجزائر الذم سقي عيدا بعد عيد 

   كقكتو ك حزمة نشاطوجديد ك عدل بثقافات متجددة ك امتزاج بغيره ك ازدكج ك جدد 

ك لكنو ظؿ مستمسكا بصفاتو ك خصائصو أف ذلؾ الشعب بقي دكما ينشد المحف الخالد 

 بشيء مف الدىشة عمى جميع شكاطئ البحر األبيض بنبراتيالحف أرضو الكريمة النبيمة 

المتكسط ك ىي تنطكم عمى ذكريات ألجياؿ ال يعرؼ زمانيا ، جاء بعضيا مف 

 مفعمة بأفريقياحكاضر القارة األسيكية النائية ك بعضيا اآلخر مف السباسب الرىيبة 

كميا باألكزاف القكية ك مشبعة بأنكار الشمس البييجة أف قرطاجة ك ركما ك الزحؼ 

 مف اليجرة البطيئة لمنازحيف مف ماثالهالجزيرة العربية ك ف الكبير الذم قاـ بو فرسا

األندلس بما جممكه مف الرقة الساحرة كؿ ذلؾ قد ترؾ أثره في ىذه األرض التي امتازت 

ك   ثـ جاء العصر الحديث بإفاقة المفتكحة ك أكزانو الجديدة الجذابةبصفتيا الكثيرة 

الحانة العربية الراقية التي لـ تستطع مع ذلؾ أف تمحك الطابع النيائي الثابت لمحضارة 

 ك اندمج بعض في بعض ك تحكؿ إلى تربة  العربية ك اإلسالمية كؿ ذلؾ قد اشتب

عريقة في القدـ طيبة خصبة أنتجت الكثير مف األنكاع ك األساليب ك األغاني ك 

الرقصات التي تحاكؿ ىذه المختارات القميمة أف تقدـ منيا مزيجا معقكال ك مقبكال المرجع 

بالرجكع  

ك كما تبيف لنا مف قبؿ فمقد تعددت الفنكف في شماؿ إفريقيا ك تركت الحضارة 

. العربية بصماتيا باليندسة ك المعمار



 

84 

 

  اغنيةل اشعبية:ل الفصل األولل
 

ك      فبسطت المغة العربية نفكذىا ك تحققت شرعيتيا ك بانت شخصية الفكر العربي 

 فحطت لذلؾ الصكتية،نمت ك شكمت الحضارة أثرىا أيضا بصنع الحرؼ العربي درجتو 

ك حددت قكاعد   نظريات ك ىيكمت قكاعد لبحكث الشعر ك قكانيف لعدة عمـك كما أثرت 

 .العربيةالمقامات المكسيقية 

ك كاف الشعر محطة االعتناؽ ك التسمية الجادة ك اعتبر سمة الحنكة ك الذكاء 

 العرب فامتينكه ك أجادكا صناعتو ك ظؿ كسيمة تعبير تفكؽ المنطؽ ك ضربا مف لذا

. البياف ك الجماؿ يؤثر سماعو ك نغمو عمى النفس البشرية فتكشؼ عف خبايا القمكب

       ك دراسة مكضكعنا تتمثؿ في فف مف فنكف المكسيقى التقميدية كلد بتممساف ،

ك ترعرع ك انتشر فييا قبؿ أم بمد كاف ك ىك فف الحكزم ك كما تالحظكف قمنا فف 

 ك     الحكزم ك ذلؾ ألف الحكزم في حد ذاتو شعر ك مكسيقي في آف كاحد أم كالـ

. نغـ ليس مكسيقي كحدىا أك شعر كحده 

الفف األندلسي محبكب ك معنى عبر التراث الكطني ك لكف كؿ منطقة تنفرد بنكع 

 ك   المناطؽ فيناؾ المالكؼ المشيكر بتكنسباقيخاص ك تشتير بشعبة منو عف 

 ك          الشرؽ الجزائرم ك ىناؾ مدرسة العاصمة التي نجدىا كثيرا مف الشعبي

ك     ك ىذا ليجرة إلييا ركاد ىذا الفف اآلتييف مف غرب البالد   األندلسي المحض 

شرقيا ك ىناؾ تممساف عاصمة الزيانييف ىذه المدينة معركفة بعاداتيا ك تقاليدىا العربية 

اإلسالمية فيي مازالت متعمقة بالفف ك تكاصؿ مسيرىا في ىذا الميداف نجد بيا حبة مف 

ك المزمـك ك الدليؿ إلى الزيداف ك الماية ك الحكزم    سنبمة فمف الرمؿ 
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ك ىناؾ مدينة ندركمة التي تعرؼ بنكع خصا أال ك ىك الحكزم الذم يميؿ إلييا 

 1الكثير مف عشاؽ الفف االندلسي 

 عامة مف بصفةك شعر الحكزم فف مأخكذ مف دكحة الشعر العربي الباسقة 

 أف فيو ما لشجرة الشعر الشعبي بصفة خاصة ك ىك مرآة عاكسة لحياة التممسانييف فتر

 .طبع تمؾ الحياة مف أحداث مختمفة 

: المعنى المغوي لمحوزي.

   الحاء ك الكاك ك الزام أصؿ كاحد ك ىك الجمع . من الحوز: الحوزي في المغة 

ك  ك التجمع ، يقاؿ لكؿ مجمع ك ناحية حكز ك حكزة ك حمى فالف الحكزة أم الجمع 

  2الناحية 

 ك       3 ك الجمع األحكاز ةالمكضع يحكزه الرجؿ تتخذ حكليو مسنا: ك الحكز 

 : في معجمة المزدكج إف danielheigيذكر االستاذ دانياؿ ريغ 

  lintegrite latatalite du tervtoire:حكزة البمد "

  qui feit bande a part isole:ك حكزم

 banlieu alentours envicons   ك حكز جمع أحكاز مف الحيازة

territoihe  (1) ك المعنى نفسو نممسو عند ابف مريـ حينما ذكر ىدفو مف تأليؼ   

                                                 

 

 ذطكم١ك ٚٞر١ ػرى جٌٓالَ 2أقّى ذٓ فحٌِ أذٛ ٌرك١ٓٓ ذٓ َو٠ٍح ِؼؿُ ِمح١٠ّ جٌٍغس ؼ- 1ٚ2

 .117 ٘ 1979ِكّى ٘حٌْٚ وجٌ جٌفىٍ ٌٍطرحػس ٚ جٌٍٕٗ ٚ جٌط٠َٛغ ْٕس 
3

 ضكم١ك جٌطَٛٞ ٚ 15جٌُذ١ىٞ ج١ٌٓى ِكّى ٍِضٝ جٌك١ٕٟٓ ضحؼ جٌؼٍِٚ ِٓ ؾٛجٍ٘ جٌمحِِٛ ؼ-  

قؿحَٞ ٚ جٌطكحٚٞ ٚ جٌؼُذحٚٞ ٌجؾؼس ػرى جٌٓحٌ أقّى فٍجؼ ذحٍٖجف ٌؿٕس ف١ٕس ذَٛجٌز جالػالَ 

 .120 ٘ 1975ِطرؼس قىِٛس جٌى٠ٛص 
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مؤلفو البستاف أشار إلى كممة الحكزم بمعنى المكضكع ك الجية مف خارج المدينة قاؿ 

جمع أكلياء تممساف ك الفقياء األحياء منيـ ك األمكات ك جمع مف كاف بيا " إنو يقصد 

 2" كحكزىا ك عمالتيا

فالحكزم عبارة عف مقطكعات شعرية نظمت بالمغة المتداكلة مف قبؿ األكساط 

  3الشعبية ، ثـ صّيبت في قالب مكسيقي خاص بيا 

فالحكزم لغكيا ىك الحي المجاكر لمركز حضارم أك مممكة أك مدينة ك ىك اسـ 

ربي الجزائرم ك خصكصا بتممساف ىذا ىك الحكزم غناء البالط غالغناء الشعبي ب

 ك قد نممس الطابع اإليقاعالسمطاني نجد فيو بساطة الكممات ك التأليؼ ك التمحيف ك 

. الديني عند األحكاز

 فالحكزم مثؿ 4ك الحكزم ناشيء مف المكسيقى الكالسيكية مع تبسيط لغتيا

. ناشيء مف المكسيقى الكالسيكية مع تبسيط لغتيا 5العركبي

                                                                                                                                                                  
1

 َ ٌلُ ِحوز قَٛ 1983 6جٌٓر١ً ِؼؿُ ػٍذٟ فٍٟٔٓ ، فٍٟٔٓ ػٍذٟ ِىطرس الٌِٚ ذح٠ٌّ -  

1408. 
2

 ج١ٌٗم أٍٚٗجٌرٓطحْ فٟ يوٍ جأل١ٌٚحء ٚ جٌؼٍّحء ذطٍّٓحْ ٚلف ػٍٝ ٠رؼس ٚ جػطٕٝ ذٍّجؾؼس -  

 .03 ٘ 1986ِكّى ذٓ أذٟ ٖٕد و٠ٛجْ جٌّطرٛػحش جٌؿحِؼ١س جٌؿُجتٍ ِحٞ 
3

 ِٓ لرً جٌّطٍذٛس ج٢ٔٓس 19/11/81 ذطح٠ٌم 1 ِٓ ٖؼرس ج١ٌّْٛمٝ ٌلُ 1ِكحٍٞز فٟ جٌمُٓ -  

 ذٛػ١حو ف٠َٛس جٍٖجف جالْطحي ؾؼٍٛن ػرى جٌٍَجق 
4

جٌٗؼٍ جٌؼٍذٟ جٌّغٍذٟ جٌكَٛٞ ِٓ جػىجو جٌّطٍذٙ ٠ٛ٠ً ضكص جٍٖجف جالْطحي ؾؼٍٛن ػرى - 

 جٌٍَجق 
5

٘ٛ أُ٘ ٖىً غٕحتٟ فٟ جٌغٍخ جٌؿُجتٍٞ ٚ ِٕٗ ِٕطمس ضٍّٓحْ ٍٚ٘جْ ِٓطغحُٔ فٟٙ ضط١ُّ - 

ذطٕٛع أالضٙح جال٠محػ١س ِٓ جٌمٛرس جٌٕحٞ جٌرٕى٠ٍ جٌمالي وّح أٔٙح ضهطٍف ِٓ ِٕطمس ئٌٝ أنٍٜ 

جٔظٍ ػرىٌٟ ١٘ٚرس ٠ٍٓٔٓ ٍِٗٚع ١ًٔ ٖٙحوز ِحؾٓط١ٍ جٌٗؼٍ جٌٗؼرٟ ذّٕطمس ضٍّٓحْ جٌكَٛٞ 

 110 -108 لُٓ جٌػمحفس جٌٗؼر١س ٘ ٘ 2007 – 2006 ِكّى ْؼ١ىٞ ْٕس ئٍٖجفّٔٛيؼ ضكص 
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في المغة فماذا يككف شأنو عند الدارسيف ك الباحثيف " حكز" ىذا شأف لفظ 

 .مالمكسيؽبالمعنى االصطالحي أك قؿ بالمعنى الفني 

: المعنى االصطالحي لمحكزم

 الدكتكر عبد الحميد حاجيات ك الذم ذىب بأستاذنا الحديث نبدأفي بداية األمر 

الحكزم في اصطالح الفنانيف ك األدباء بتممساف ىك الشعر المنظـك بالمغة "إلى أف 

 1"خالؼ أكزاف المكشح ك الزجؿ تالعامة حسب أكزاف خاصة 

ا مف قكلو حسب أكزاف خاصة أف الحكزم مرتبط أساسا بالمحف نقصد مك يبدك جؿ

. المكسيقى ك الغناء ك ىذا ما تكممنا عنو مف قبؿ 

    فيك نكع مف الشعر المصحكب بالمكسيقى منذ زمف قديـ يرجع إلى ثقافة أدبية 

. ىا بعيدا في ماضي الجزائرم ركذك فنية ضربت بج

فيعتبر فف الحكزم جزءا كامال مف الثراث الكالسيكي الشعبي المتألؼ مف األدب 

  زجمي أك         ك المكسيقى فيك عبارة عف عدة قصائد شعرية أك نظـ شعرم عامتي

أك ممحكف أك في ليجات دارجة محمية ذات الكممات ك المعاني المتداكلة بيف جميع 

الناس نشأت في أحكاز المدف أك التجمعات الحضرية أك المماليؾ القديمة مثؿ مممكة 

 ) فيك حؽ مف حقكؽ المكاطنيف في أقدـ عاصمة بنكزياف(الجزائر تممساف)الزيانييف 

.  2(المغرب) أك المرابطيف ( تكنس)فأك الحفصيي   (تممساف

                                                 
1

ِكّى ٍِجذ١ جٌؿٛجٍ٘ جٌكٓحْ فٟ ٔظُ أ١ٌٚحء ضٍّٓحْ ضمى٠ُ ٚ ضكم١ك ٚ ضؼ١ٍك ػرى جٌك١ّى -  

 .87َ ٘ 1982قحؾ١حش جٌٍٗوس ج١ٕ٠ٌٛس ٌٍٍٕٗ ٚ جٌط٠َٛغ جٌؿُجتٍ 
2

 102ػرىٌٟ ٚ٘ررس جٌٗؼٍ جٌٍّكْٛ ذّٕطمس ضٍّٓحْ جٌكٛفٟ ٘ -  
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كما يعد نكعا مف أنكاع المكسيقي الخفيفة ظير بالمغرب األكسط إلى جانب المكسيقي 

األصمية الكارد مف األندلس ك كافؽ أذكاؽ العامة ك سمي لذلؾ بالحكزم ألف الحكز ىك 

 1"ضاحية المدينة ك كاف في الغالب مكانا السكف العامة مف الناس 

 أحمد بف التريكي الشاعر التممساني نجده يشير إلييا أشعارأنا بعض رك إذا استؽ

ك          العيد الكبير : " الحاؿ في قصيدتو المكسكمة بػ بالمعنى السابؽ كما ىك

" الفرحة في باب الجياد 

              : 2ك التي يقكؿ في طالعيا

    الجياد العيد الكبير و البنات ايسوجوا فيباب  

ىذم لذبؾ تتبختر باليمة 

 شي قابضة الكرد في يدىا لمعقاد 

شي جايو تدلكح كالعادة 

 ماراتش عيني ذا الفرحة يا اسياد 

فيمة   في عمرم يا حيماداـ

 العيد الكبير و الفرحة في باب الجياد 

ق ػػػػ الكشـةتـ نظرتيا مكال

 العيد الكبير ك الفرحة يا معشكؽ تـ             

                                                 
1

٘ـ جٌٍٗوس ج١ٕ٠ٌٛس ٌٍٍٕٗ ٚ 9ِكّٛو ذٛػ١حو ؾٛجٔد ِٓ جٌك١حز فٟ جٌّغٍخ جأل١ْٚ فٟ ق - 

 .87 1982جٌط٠َٛغ جٌؿُجتٍ 
2

 .123و٠ٛجْ جذٓ جٌطٍذٟ ؾّغ ٚ ضكم١ك ػرى جٌكك ٠ٌَٛـ ٍٔٗ جذٓ نٍىْٚ ضٍّٓحْ ٘ -  
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البنات ىايمة في الحكز أك األدراب 

 

فإف المعرفة ك التكجو الحسي ك الميكالت الشعرية ك الفنية سقت بعتيقيا في 

أعماؽ الذاكرة الثقافية المغربية فيذا الفف المككف مف الشعر الشعبي ك المكسيقي يعتبر 

 كثيقة رسمية ك أصمية لمبحث التاريخي ك األدبي ك الذم يتميز حقيقة ذاتوفي حد 

.  كقيـ فريدة بجماليات

 تنتسب إلى فترة ما قبؿ " الحكزم" أف أصؿ ىذه المكسيقىالدراسات تتبك قد أث

 قديمة جدا ك لكف تقسيـ الجنس في مقامات الحكزم إيقاعات في شكؿ اإلسالـ جيءما 

 : المكسيقي ىك مف القدـ مسجؿ بالمغرب يؤكد ذلؾ السيد ابف قمفاط باحث مكسيقي 

 المغربي الغابر فظير ليذا التراثحيث أف الدراسات المعاصرة فتحت أبكابيا ليذا " 

 الشعب بصكرة ممتدة بمغةالفف الحكزم خصكصية فإنو يتألؼ مف الشعر المغنى مدكف 

 تكنس ، تممساف،ك عرؼ في القرف العاشر في المدف الكبرل لممغرب العربي كفاس

 1 األندلسيةبالمكسيقى 

 ك الحكزم فبنكعو الخاص ك أسمكب 2 كؿ مف المغربيمك قد تفرع مع األندلس

األصيؿ استطاع أف يثقؿ كاىؿ الميكالت المغكية لمقبائؿ ك العرب بالمحمييف ك كاىؿ 

خطكط التالحيف األندلسية 

                                                 
1

  -benaliel hassar cite des grande maitre de la musiqui arabo andalouse 

prefase mouhamed agha bouyed p 40  
2

ٚ ٟ٘ ض١ّٓس ؾ٠ٛٙس ٚ جٌطٟ ضؼٛو ئٌٝ جٌؿٙس جٌطٟ ٌٚى ف١ٙح ً٘ج جٌٕٛع جٌغٕحتٟ : جٌٕٛع جٌّغٍذٟ-  

 ِغ أغح١ٔٗ 1938 – 1850جٌغٍخ َجو ضطٌٛ ٚ غٕٝ ذحػّحي جٌٗؼٍجء وح١ٌٗم لىٌٚ ذٓ ػحٌٖٛ 
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مع العمـ أف الييكمة المكسيقية لمحكزم ك الغربي ىي أصال تقميدية ك تتميز بأكثر 

. بساطة ك لكنيا صمبة مف حيث المحف المكسيقي المستقر في الحكزم

 شكال لحنيا حيث تظير 12 عشر اثنيك في فف الحكزم عدد تقربي ما يعادؿ 

 2 أحمد بف تركي1 كسعيد المنداسيفالمكسيقيكجؿ األغاني الشعبية التي تركيا كتاب 

  3محمد بف مسايب 

                                                                                                                                                                  

ِٓ الَ وٌٞ ػٗمٟ أٚ وًٌه أغحٟٔ ج١ٌٗم " ٠حٌٚفٟ ١ُِ" " ْؼىٞ ٠ٌص ٌرحـ" " ٠ح١ٌحَ " ٠حأً٘ هللا 

. َ٘حْٚ ١ٌحَ ٚ جقُْٚ

Yelles chaouche m le haufi poesie feminine et tradition orale au maghreb o 

p u alger mai 1990 p 120.  ٍجٔظ
1

٘ٛ ْؼ١ى ذٓ ػرى هللا جٌطٍّٓحٟٔ جٌّٕٗأ جألًٚ ٚ ٘ٛ ِٓ ٖؼٍجء جٌّىجتف جٌٕر٠ٛس وّح : جٌّٕىجْٟ -  

أٔٗ ٠ؼطرٍ أْطحي ألقّى ذٓ جٌط٠ٍىٟ  

جٔظٍ جٌهٛحتٙ جٌف١ٕس ٌٍٗؼٍ جٌٗؼرٟ جٌّٕىجْٟ ؾحِؼس ضٍّٓحْ ٌْحٌس ِحؾٓطٍ ِؼٙى جٌػمحفس جٌٗؼر١س 

1991 ٘ 86 .
2

أقّى ذٓ ضٍوٟ ٚ ٘ٛ ضٛغ١ٍ ضٍوٟ ضٍّٓحٟٔ جألًٚ ٖحػٍ فٟ جٌؿى ٚ جٌٙٛي ٌمد ذٓ جٌُٔمٍٟ - 

٠ٓرد جٌٗىز ٚ جٌهٗٛٔس  

 01وٗف جٌمٕحع ػٓ آالش جٌّٓحع ِطرؼس ؾٌٛوجْ جٌؿُضحتٍ ٠ : أٔظٍ أذٛ ػرٛ ػٍٟ جٌغٛٔطٟ 

1940 ٘ ٘ 75-76 .

. 26 -25و٠ٛجْ أقّى ذٓ جٌطٍوٟ ٘ ٘ 

 – 2007ٌْحٌس ِحؾٓط١ٍ ٚحفٟ أِحي جٌّى٠ف جٌٕرٛٞ فٟ ٖؼٍ أقّى ذٓ جٌطٍوٟ وٌجْس ضك١ٍ١ٍس ْٕس 

 .55 ئٌٝ 48 ٘ 2008
3

ِكّى ذٓ ِٓح٠د أٍٖٙ ٖؼٍجء جٌٗؼٍ جٌٍّكْٛ ذحٌؿُجتٍ ٚ ضٍّٓحْ ٚ فحِ ػٍٝ جٌٓٛجء ٚ أًٚ -  

ػحتٍطٗ ِٓ فحِ ٔٗأ جذٓ ِٓح٠د ِّطٕٙح قٍفٗ جٌؼ١حوس ذحٌكحٌز جٌٗؼر١س وّح أْ ٌٗ لٛحتى ػى٠ىز فٟ 

جٌؿى  

 hamidou a h apercu sur lapoesie vulgaire de tlencn les deux poeteجٔظٍ 

populaire de tlemcen ibngmsaib et ibn triki in actes du 2em congres de 

federation des societes sauntes de lafrique du nord alger publication de la 

societe bistoigue algerienne tome 2 1936 p p 1007 – 1046. 

Mohdjoub a h les grands hommes de tlemcen ibn amsaib poete et saint in 

bulletin de la societe lesamis du vieux tlemcen dhier et dayoud huit n 3 – 

1954. 

  7 -6 ٘ ٘ 1939ِكّى ذهٖٛس وطحخ جٌكد ٚ جٌّكرٛخ ِطرؼس جذٓ نٍىْٚ ضٍّٓحْ و ٠ =

  5 -1 ٖ ٘ ٘ 1370ٍٔٗ ِكّى ذهٖٛس ِطرؼس جذٓ نٍىْٚ ضٍّٓحْ و ٠ : و٠ٛجْ جذٓ ِٓح٠د 
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ىؤالء الكجكه الذيف شدكا بأيدم الفف المكسيقي ك التقميدم ظمكا  1بكمديف بف سيمة

 2 في كؿ القطر ك الجية رمزا لعبقرية الشعر الشعبي إخكانيـمع 

ك تتضح أكثر عالقة الحكزم بالمكسيقي أك بالغناء مع الباحث يمس شاكش مراد 

ك تعني       الحكزم مف بيف األنكاع الشعرية التي نشأت في تممساف " الذم يؤكد أف 

 . 3بيا التممسانيكف ك الحكزم مف حيث الشكؿ كالممحكف

ك ثمة رأم آخر نكرده تدعيما لما سبؽ ك تأكد عمى الصمة الكثيقة الكائنة بيف 

الحكزم ك الغناء ك الرقص مفاده أف الحكزم متفرع مف المكسيقى الكالسيكية مع تبسيط 

لغتيا ك تراكيبيا ك إنو رغـ ككنو يعتبر رجكعا إلى القصيدة القديمة ذات القافية الكاحدة 

فإنو يعتمد أساسا عمى خاصيات الميجة المحمية ك مكاضعيا الشعبية ذات الكممات ك 

ك   ك األحزاف      المعاني البسيطة المتداكلة بيف جميع الناس تعتبر عف المسرات

 بركائع الطبيعة ك تدعكا إلى الرجكع إلى رب العباد ك ىذا النكع مشيكر بكفرة تتغنى

 إذ يعرؼ لو أكثر مف ثالثة أالؼ مقطكعة تتسـ بطابع الريؼ المتميز بما يمكف إنتاجو

  4باألكتاؼىركيمة أك المشي تأف نسميو اؿ
                                                 

1
٘ٛ أذٛ ِى٠ٓ ذٓ ِكّى ذٓ ٍْٙس ٖحػٍ ضٍّٓحْ ِٓ فكٛي جٌكَٛٞ ج٠ٌٌّٛٙٗٓ ضؼح٠ٝ فٟ ٖرحذٗ -  

ِٕٙس جٌك١حوس فؿّغ ذ١ٓ جٌٗؼٍ ٚ جٌك١حوس ٚ جٌغٕحء ؾً ٖؼٍٖ فٟ جٌغُي  

. ٚ ٠ٌٍُّى ػٓ جنرحٌٖ ٠حٌغ

ٖؼ١د ِم١ٕٔٛك ٌٚٛز جٌٍّأز فٟ ٖؼٍ جذٓ ٍْٙس ؾّغ ٚ وٌجْس جٌمُٓ جألٚي ِهط٠ٛ ٌْحٌس 

. 21 – 13 ٘ ٘ 1995ِحؾٓطٍ ؾحِؼس ضٍّٓحْ 

ؾّغ ٚ ضكم١ك ٚ ٞر١ ٚ ضؼ١ٍك ٖؼ١د ِم١ٕٔٛك وجٌ جٌؼٍخ ٌٍٍٕٗ ٚ جٌط٠َٛغ : و٠ٛجْ جذٓ ٍْٙس 

 .41 – 16 ٘ ٘ 2002 – ٠2001رؼس 
2

 -55 p جٌٍّؾغ جٌٓحذك  benali el hassar 
3

  -yelles chaouche p 164  
4

 3-2ِكّٛو جٌمطح٠ ِٓ ِمحٌس جٌػٍجظ ج١ٌّْٛمٟ جٌؿُجتٍٞ ِؿٍس جٌك١حز جٌػمحف١س ض١ٓٔٛس ع . و-  

. 148 َ ٘ 1984نح٘ ذحٌؿُجتٍ 
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         فيذا الشاعر.لو الشعراء أنفسيـ إشارة ك ارتباط الحكزم بالغناء يفسره 

      1:قصيدة العيد الكبير في ابف التركي يقكؿ 

      

 اليناب أعمى صاحب الكتر زاىي محمد 

 

 

اترل اتقكؿ شغؿ اترل يدما 

 ترل يقكؿ حكزم تارة أك باد 

تره ايجيب غرناطو في الخدمة 

 

المكسيقى األندلسية أك الكالسيكية ك ىي في اصطالح " بغرناطة"ك المقصكد 

 ك لكف لماذا ارتبطت ىذه المكسيقى أساسا ،المكسيقييف ك أىؿ الطرب الصنعة

 بالعمـ بينما المدينة ااشتياره  ا مع العمـ أنيا مدينة لـ تشتير بالمكسيقى قدر؟بغرناطة

ك   رب غ ك عدكه الـاألندلس شيرتيا المكسيقية اآلفاؽ في جميع أطبعتاألندلسية التي 

. با ىي اشبيمية كرأ

 بالمغرب األكسط إنما تعكد أصكؿ إلى أندلسية مف مكسيقى متكارثك كؿ ما ىك 

اشبيمية لكف الناس تعمقكا بغرناطة تعاطفا معيا ك شكقا إلييا بعد سقكطيا ك ىجرة 

 2سكانيا 

                                                 
1

 .127و٠ٛجْ جذٓ ضٍوٟ ٘ -  
2

  -rubrique culture musique entre grenade et tlemcen in el moudjatid du 29 

-08-1985 p 12. 
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 في أكؿ عيد األندلس بيذا الفف المغنيفعمى أّف غرناطة قد استأثرت بالغناء ك 

  1الغناء إلى اشبيمية حتى صارت شبو عاصمة ليذا الفف فإنو يتقادـ الزمف انتقؿ مركز

فالحكزم كأسمكب شعرم غنائي جزء ينتمي إلى ىذه الثقافة التي أصبحت كاحدة 

ضيعو ىك االسـ المرادؼ   المحمي األصمي ك مابنطقومف المكتسبات الكبيرة ىذا النكع 

إنو مع الشعر يدخؿ نيائيا في العادات األدبية لممدينة فيك ك الحرية ،لمعبقرية الحرة 

الشعر ك )انعكاس لممجمكع الثقافي الحقيقي لممجتمع في تممساف فالبمد اليادئ تممساف

 أثرت حافظة كثيرا مف شعراء الحكزم خالؿ القركف الماضية ك بما يحممكف (المكسيقى

 2 ك مخطكطات إبداعاتمف 

 عمى تناكؿ مكاضيع مختمفة مستميمة مف لشاىدةفإف مؤلفات الكثير منيـ 

. الحياةالطبيعة كالحب الصداقة المدح النقد الاّلذع ك الحس المأساكم في 

ك الطبيعة بيذا النكع مف الكالـ الشعبي في الفترة داـ فييا االنقطاع مع أقدـ 

 أصبحت لغة الثقافة الشعبية في حاجة إلى العكدة إلى المغة األـ التي ،العادات ك المثؿ

ك فف الحكزم بشعره ك مكسيقاه يعتبر زبدة ليذه الحقيقة ،تعتبر عش الحس العميؽ 

التاريخية نعـ ىذا الكالـ العامي في شكمو ك نحكه ك فكره ك ثركاتو ك مكاضيعو مف 

             شعرم بالمغة العربية الفصحى لغة العمـ كإنتاجالظكاىر الممفتة لمنظر ، فيك 

. ك الرساالت الجميمة 

                                                 
1

 1979 -04ِٛطفٝ جٌٗىؼس جألوخ جالٔىٌٟٓ ِٛٞٛػحضٗ ٚ فٕٛٔٗ وجٌ جٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ ذ١ٍٚش ٠ - 

 ٘ َ9- 8. 
2

 .103ػرىٌٟ ١٘ٚرس جٌٍّؾغ جٌٓحذك ٘ -  
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     ك ىنا يشير المقرم في كتابو نفح الطيب بأف لمفف األندلسي تأليؼ ذات قكائـ 

 كالنكبة ك الزجؿ الذم يخضع غالبا إلى قكاعد عركضية مع مقاميو بقكاعدك بناء 

 بؿ يرعى فيو التفعيمة أّما الحكزم فإّنو ال يخضع لنظاـ ،تساىؿ في احتراـ تمؾ القكاعد

. إاّل عدد الحركات 

كما أّف ىذا الكالـ بالمغة الّدارجة ينقطع ال في الساحة ك ال حتى في المنظكمة 

الثقافية ك كاف ىذا حؽ مف اختيار المكاطف المعاصر ك إف حقبة الزيانييف كانت فعال 

 1 ثقافة الشعر الشعبي عمييامسيطر 

 ك مف ىذا الزماف يبدأ ، قرنيف ذىبييف في الجزائر ك المغرب18-17ك بعد القرف 

تصادـ المغة الشعبية مع خصكصية ك نكعية المذىب المغكم ك بقدر األستاذ عبد 

 حيث انتيى عيد حقبة الشعر 16الحميد حاجيات بداية فف الحكزم مف القرف 

المنداسي :الكالسيكي ليبدأ ظيكر الشعر العاّمي عمى ألسنة الشعراء المشيكريف ك منيـ 

بف خمكؼ ك ابف مسايب ك ابف سيمة األب ك االبف يعتبركف ألكانا فنية في  ك لخضر

  2شيرة ثقافية لتممساف الزيانية

لسعيد " ربح اشجارؾ،" البف مسايب " ماؿ حبيبي مالك"ؾك األشعار الشعبية 

. دخمكا إلى الفف األندلسي أالمنداسي قد 

                                                 
1

 104ػرىٌٟ ١٘ٚرس جٌٍّؾغ جٌٓحذك ٘ -  
2

 .104ٔفٓٗ ٘ -  
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 النكبة باسـ جمسة أك مقاـ تستحؽ اسـ الحكزم تأليؼفيذه األشعار الدخيمة في 

 1"المتصنع

. كما يعمؽ عميو أىؿ الصنعة ك يعتبر قطعة مف الفف الكالسيكي التاـ

      برقة المغة ك ثراثيا قالمتيازك ال يخفي عمى القارئ ما ليذا الشعر مف أىمية 

 2ك جماؿ الصكر ك لكّنو أصدؽ معبر عف الحياة اليكمية ببالدنا 

 بعركقوفالحكزم في مدينة تممساف كممة ليا كزنيا تطمؽ عمى ىذا الغناء الجدير 

. في ىذه المدينة

فيك عنصر تاريخي ك فني يربط المدينة بماضييا أما عف التاريخ فيك فف الحياة 

 أم التحضير نسبة إلى فكر القركييففي المدينة المسمى بعبارة أخرل التمدف لدل 

الحضارة كما تستعمؿ في كؿ مف بالد المغرب ك المشرؽ فعند مجيء األتراؾ في سنة 

 العثماني ك قبؿ ىذا كانت ءاالستيال تحكلت المدينة إلى ثكنة لمدفاع في كقت 1584

فقّكة حضكرىا الدائـ في تاريخ  3تممساف تظير مف بعيد عاصمة كسط المغرب األكسط 

الجزائر رفع مف كعييا ك عدؿ مف شخصيتيا الجزائرية المديدة 

 بمسانو أحسف بضيؽ ليس المتكمـفمحمد بف مسايب العارؼ بشؤكف الحكز ك 

      تعبير عند سقكط مدينة تممساف فألؼ قكال ربي أقضي عميا ك مف ثـ دخؿ الشعراء 
                                                 

1
جٌؼحٌفْٛ ذح١ٌّْٛمٝ ٠مٌْٛٛ أْ جٌكَٛٞ جٌّٕٛغ ج٠محػٗ ِٓ جٌٕٛؼس ٚ ٘ٛ ١ُِجْ جٌم١ٛىز ٚ -  

ٖىٍٗ جٌفٕٟ ِٖٛف ٚ ٌّح ّْٟ جٌكَٛٞ ئٌٝ وٌؾس جٌّٖٛف جألٔىٌٟٓ ِٓ ق١ع جٌٗىً ّْٟ وًٌه فٟ 

ئٌٝ وٌؾس جٌٕٛؼس أٚ ِح ٠ؼٍف hyrhmes  ٚ جال٠محع  notesج١ٌّْٛمٝ ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌٕٛذحش 

ذحٌٕٛذحش جالٔى١ٌٓس ٚ ٟ٘ جٌفغ وٌؾحش ج١ٌّْٛمٝ جٌىال١ْى١س جٌؿُجت٠ٍس 

 ٠104ٕظٍ ئٌٝ ػرىٌٟ ١٘ٚرس ٠ٍٓٔٓ جٌٗؼٍ جٌٗؼرٟ ذّٕطمس ضٍّٓحْ ٘ 
2

 .15ِكّى ٍِجذ١ جٌؿٛجٍ٘ جٌكٓحْ فٟ ٔظُ أ١ٌٚحء ضٍّٓحْ جٌٍّؾغ جٌٓحذك - 
3

  -benali el hssar p 58. 
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 مما جعؿ اإلشاعات أثناء المرحمة العثمانية دائرة الحرب الكالمية ك فالمكسيقيكك 

 فقضى عنيـ ألف نظرتيـ إلى المجتمع لـ تكف إطفائيـالسمطة العثمانية تعمؿ عمى 

       مفصكلة عنو فعاش الشعراء ىذه المرحمة بمزيد مف البؤس ك خيبة األمؿ العميقة 

مف كيالت المحف ك نقص األمكاؿ ك الحرماف مف حرية الفكر ك ثمرة  ك ذا قكا

 العثمانيف إلى تممساف ىاجر الكثير مف مكاطنييا إلى المغرب نحك بمجيءاالستقالؿ ك 

 1....تطكف ك تكنس – الجزائر – فاس – مدينة سبتة 

     ك مف ىنا تعتبر ظاىرة اليجرة ظاىرة طريفة في تاريخ المدينة ك في منفاىـ 

ك  ك بعيدا عف مكاطنيـ األـ كؿ ىؤالء الشعراء المغنيكف كانكا يحنكف إلى أرض تممساف

 ك متابعة العادة المكسيقية فالحكزم الغنىيرجكف العكدة إلييا ك كؿ ىذا لـ يمنعيـ مف 

كتعبير شعرم مكسيقي شعبي لـ يستقر فقط في تممساف بينما امتد إلى البميدة ، 

 2قسنطينة، الجزائر ، تكنس ، تطكف 

نشأ  الذم األندلسي الحكزم يختمؼ عف الطرب :ك في خالصة القكؿ نقكؿ بأف

 العربية في بعض األقطار ثـ انتشر عبر كؿ األندلسية غرناطة بالديار في

 ك المستميـ في الشعر األندلسيالخصكصيات أىميا أف األكؿ يعد امتدادا لمزجؿ 

. العامي الشيء الذم جعمو يستعمؿ الميجة التممسانية الميذبة في قصائده 

                                                 
1

 .105جٌٗؼٍ جٌٗؼرٟ ذّٕطمس ضٍّٓحْ ػرىٌٟ ١٘ٚرس جٌٍّؾغ جٌٓحذك ٘ -  
2

 .105ٔفٓٗ ٘ -  
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ف في اإليقاع بحيث أّف الحكزم يعتمد عمى البركالي الخفيؼ رغـ كـأّما الفرؽ الثاني في

 المكسيقى األندلسية في صنعة جديدة الشيء الذم جعؿ أركاف ك إيقاعاتأنو يتقمص 

. المختصيف في الفف يطمقكف عميو الحكزم المصنع

        ،ابف التركي،ك مف أىـ شعراء الحكزم يسجؿ عمى الخصكص المنداسي 

 كاف ليا باع طكيؿ في فنكف أسماء ك االبف ك ىي ،ابف السيمة األب،ابف مسايب 

 فحاكؿ الشعراء قريحة،األدب العربي الفصيح ك حفظ أميات لقصائد التي جادت بيا 

 أشعار جميمة في الحكزم تنمك عف ذكؽ رىيؼ ك بتدبيحالعرب الشيء الذم سمح ليـ 

  فإف دكاكيف الحكزم غنية بشعر الغزؿ الذم يتغنى بغراميات الشعراء الطبيعةفضال عف

.  ك كذا الشعر االجتماعي ك المدبح الديني بمختمؼ أساليبو لألحبةك كصفيـ لشكقيـ 

أما المكضكع الذم ناؿ أكبر حصة في ىذا النكع مف الشعر فيك الحنيف إلى 

الكطف كما يكجد مثال لدل أحمد التركي الذم اضطر إلى الفرار مف مدينتو خشية مف 

 بأبيات قريحتوتيديد السمطات الحاكمة ك تعسفيا ليمتجأ إلى المغرب حيث جادت 

شعرية ممتزجة بالشكؽ ك الحنيف إلى أرض الكطف ك سمى ىذا الغرض الشعرم عند 

المكسيقييف بالفراؽ ك مف القصائد التي اشتيرت في ىذا النكع نذكر عمى الخصكص 

 1" ك ممحكف ممحكف" طاؿ نجي "

ك لمحفاظ عمى ىذا الكنز الثراثي النفيس يقتضي األمر مف الفنانيف ك أصحاب 

 ك         المقطكعات الحكزية شعرا ك لحنا بالقكاعد التي عرفت بيايؤذكاالصنعة أف 

تكارثيا عف طريؽ أصحابيا األصمييف ك االبتعاد عف المحاكالت الفاشمة التي ينيجيا 
                                                 

1
 120ذٓ ٚحفٟ آِحي جٌّى٠ف جٌٕرٛٞ فٟ ٖؼٍ أقّى ذٓ ضٍوٟ ٘ -  
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 لحنا خاصا ليطبقكه عمى ألنفسيـبعض المكسيقييف المعاصريف الذيف اخترعكا 

المقطكعات الحكزية التي احتفظ بيا القدماء بغيره متناعية ك أطمقكا عمييا أسماء مبتدعة 

. مثؿ الشعبي المعاصر 

إّف الحكزم كما قمنا مف قبؿ فف غنائي معركؼ بمنطقة تممساف ك ىك ينتمي إلى 

فف أكثر شمكلية عف المالكؼ األندلسي أم أّف الحكزم يعتبر مف المكسيقى التممسانية 

 الميالد ك 18أقرب إلى الشعر منو إلى المكسيقى ك قد تعايش مع الشعر منذ القرف 

يعتبر فف الحكزم مقطكعات شعرية منظكمة بالمساف الدارج ك المغة العامة في قالب 

مكسيقي خاص يقترب مف حيث األداء مف النغـ األندلسي فيك األكثر تحددا مستنبطا 

 ك أكسع       كمماتو مف الميجة العامية مستميما الكاقع المعاش مما جعمو أكثر تجددا

. انتشارا 

. فيك يتميز بقمة المجكء إلى نغمات متعددة ك قصر المسافات الصكتية لمغنيو

: ك ىذا الفف المكسيقي بما فيو مف مميزات متنكعة يتجمى فيما يسمى النكبة

لقد عرؼ العمماء النكبة مف ناحية الداللة المفظية لمكممة ك لكف تعريفيا اقترف 

: بمدلكالت اجتماعية اصطالحية في كثير مف المرات ك أبرز ىذه التعريفات

يقاؿ جاءت نكبتؾ : معناىا الفرصة ك ىي اسـ مف المناكبة : النكبة

معناىا ما كانت منؾ سيرة يـك ك ليمة : النكبة

 1معناىا النجؿ ألنيا ترعى ثـ تنكب ترجح: النكبة 

                                                 
1

ؾٍٛي ٠ٍّ ٚ جٌكفٕحٚٞ أِمٍجْ جٌّٖٛكحش ٚ جألَؾحي جٌؿُء جألٚي جٌٍٗوس ج١ٕ٠ٌٛس ٌٍٍٕٗ ٚ -  

 .37 ٘ 1975جٌط٠َٛغ جٌؿُجتٍٞ 
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ك ىذه المعاني المغكية ىي التي أعطت لمكممة اجتماعيا مكانيا اصطالحيا سكاء 

 مف أف ىذا  اثبتمنيا الفرصة ك ىي تداكؿ األلحاف أك المشايخ أك المعنى الثاني إذ

 أك المعنى ةالميؿالمكف مف الغناء لو أربعة ك عشركف طبعا بحسب ساعات اليـك ك 

الثالث الذم تشبو بو المجمكعة اآللة الصكتية في حركتيا ك نغماتيا ك رنيف أصكاتيا ك 

مف نشكة ك ابتياج في النفكس بدمكع مف النحؿ  أك مستقرة مع ما تتركو  ىي مقبمة 

تنطمؽ لتمتص الرحيؽ في كقت الخضرة أك ىي تحيط عمى األزىار اليانعة ك ىي أيبة 

 1ك العسؿ    لتضع الشيد 

إف استعماؿ كممة نكبة يرجع إلى العيكد األكلى لمنيضة المكسيقية العربية 

بالمشرؽ ك مف تـ انتقمت إلى المغرب اإلسالمي ك مف تالىـ مف رجاؿ المكسيقي الذيف 

 ك الكاضح أف ىذه الكممة قد اعترل معناىا مف التغيرات ما ،نزحكا إلى بالد األندلس

قبؿ أف يستقر بيا المطاؼ عمى 2يعترم في العادة سائر المصطمحات العممية ك الفنية 

.  الثالثة اآلتيةراألطكامعاني قارة ك يمكف إجماؿ ىذه المتغيرات في 

  :الطور األول

 كانت النكبة تعني فيو الدكر الذم ينتاب مجمكعة مكسيقية مف بيف أدكار 

المجمكعة الباقية التي يشمميا برنامج النشاط المكسيقي في مناسبة ما ك في ىذا المعنى 

                                                 
1

ؾٍٛي ٠ٍّ ٚ جٌكفٕحٚٞ أِمٍجْ جٌّٖٛكحش ٚ جألَؾحي جٌؿُء جألٚي جٌٍٗوس ج١ٕ٠ٌٛس ٌٍٍٕٗ ٚ -  

 .37 ٘ 1975جٌط٠َٛغ جٌؿُجتٍٞ 
2

ػرى جٌكك . ١ْى أقّى ّْحٔ ج١ٌّْٛؼٟ جالٔىٌٟٓ ذطٍّٓحْ ِهط٠ٛ ِحؾٓط١ٍ ضكص جٍٖجف و-  

 .52 ٘ 2010 – ٠ٌَ2009ٛـ ؾحِؼس ضٍٍّٓٓ ْٕس 
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كانت لي نكبة في دار الكاثؽ : حدثنا حسيف بف الضحاؾ قاؿ : " يقكؿ األصفياني 

. 1" أحضرىا جمس ك لـ أجمس 

ك صفا رائعا كامال لمجمسو – نقال عف ابف حياف – ك فيو أيضا يركم ابف بساـ 

" :  قاؿ إذفي قصره بطمطة  (أحد ممكؾ الطكائؼ  ) بيف ذم النكف فالمؤمنكأنو عقده 

، فيا جكا اإلطراب ك استخفكا األلباب ثـ فض الصالة .... ك نظمت نكبة المغنيف زمرا 

كف تمؾ الميمة الغناء بمقطكعات مف شعر غفك الخميج في سائر الطبقات، ك تناكب الـ

. 2" عبد اهلل بف خميفة الممقب بالمصرم 

كلعؿ مما يدخؿ في مفيـك تناكب المغنييف عمى المثكؿ بيف أيدم األمراء في 

 في مجمس كصؼ لألمير محمد بف عبد الرحمف األكسط 3المجالس ما ذكره الحمادم 

ك لعؿ .... 4" بمراتب الغناء ك آالت الصيباء   (أم األمير  )ثـ أمر : " حيث قاؿ 

 المذىب المالكي أعالـمف أقدـ النصكص الشعرية الكاردة في ىذا المعنى قكؿ أحد 

  :يقكؿ ىػ ، ك ىك238باألندلسي ك ىك  عبد الممؾ بف حبيب السممي المتكفي عاـ 

 

صالح أمرم ك الذم أبتغى  

 

 

هين عمى الرحمن فيقدرته  

 ألؼ مف الصفر، ك أقمؿ بيا  
ه  ــــــــلعالم أربي عمى بغيت

                                                 
1

 .185٘ – ذ١ٍٚش – وجٌ جٌػمحفس - 7ِؿٍى " وطحخ جألغحٟٔ : ٘ٛ جٌفٍؼ جألٚرٙحٟٔ - 
2

 .107- 106٘  – 4جذٓ ذٓحَ جًٌن١ٍز فٟ ِكحْٓ أً٘ جٌؿ٠ٍُز، جٌمُٓ - 
3

 - 
4

 جٌّْٛٛػس جٌؼٍذ١س جٌؼح١ٌّس - 
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 زرياب قد يأخذىا قفمة  
 1صنعته  من أشرف وصنعتي

 

 : الطور الثاني

تطكر مفيـك النكبة فأصبحت تدؿ عمى جزء أك مقطع مف الصكت الذم يرادؼ 

ذا فالنكبة بيذا المعني تناسب ؾمعناىا األغنية المكسيقية حسب االستعماؿ المشرقي ك ق

. مفيـك الحركة المكسيقية بكصفيا جزءا مف المعزكفة المكسيقية السنفكنيو

أنو كانت الجف تعممو كؿ ليمة " ك ربما نستنتج ىذا المعنى مما أثر عف زرياب 

. 2" ما بيف نكبة أم دكر إلى صكت كاحد 

 : الطور الثالث

مفيـك في ىذه المرحمة، فأصبحت تدؿ عمى إنتاج مكسيقى كامؿ لو اؿتطكر 

 ، ك قد اكتسبت النكبة مفيكميا العممي ىذا في كقت متأخر اإليقاعيةمقكماتو المحنية ك 

يميؿ االعتقاد إلى أنو بدأ بعد تحكؿ زرياب مف بغداد إلى قرطبة حاضرة الخالفة 

األمكية باألندلس ك منذ ذلؾ الحيف دخمت الكممة قامكس المصطمحات المكسيقية 

العربية ك ىي بدكرىا خاضعة لمتعريفات العممية، ك لعؿ مف أقدـ ىذه التعريفات تعريؼ 

النكبة الكاممة لمغناء : "  في القرف السابع اليجرم فقد كرد فيو أفيفاشيأحمد الت

جؿ ك زك   بالمغرب تقـك عمى نشيد ك استيالؿ ، ك عمؿ، ك مجرم ،ك مكشحو 
                                                 

1
 .جٌّْٛٛػس جٌؼٍذ١س جٌؼح١ٌّس  - 

2
 1942 – 1939ذطكم١ك جٌٓمح ٚ جألذ١حٌٞ ٚ ٖرٍٟ جٌمحٍ٘ز  – 3أؾُجء - جٌّفٍٞ، أَ٘حٌ ج٠ٌٍحٜ- 

 ٘68. 
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األغاني العربية، ثـ التعريؼ  (أم األدكار  )جميعيا يتصرؼ في كؿ بحر مف بحكر 

 مف أف 1435،الذم كرد في كتاب جامع األلحاف لعبد القادر بف غيبي المتكفي عاـ 

النكبة ىي احدم الصكر الفنية الغنائية التي كانت عمى عيد المؤلؼ كاسعة االنتشار، 

.... القكؿ، الغزؿ، الترانو، الفرداكشت " ك أنيا تحكم في عيده عمى أربع قطع تسمى 

 حركة قطعة خامسة عمى النكبة سماىا 1379لكف ىذا المكسيقار أدخؿ في عاـ 

 . 1" ىي مجمكعة مف الميازيف الخمسة : المستزاد كما عرؼ التادلي النكبة فقاؿ 

: و المقصود بالميازين أقسام النوبة الخمسة

ك ىك أىـ حركات النكبة ك أكؿ حركة غنائية ك رئيسية لمنكبة أك ىك : المصدر.1

 يتبع نمطو بطيء فيك إيقاعو أما عف .فاصؿ مكسيقي غنائي ك ليذه الحركة نمط ثقيؿ

. الثقيؿ 

 ك مطمع ثـ أغصافك يتألؼ المصدر مف أبيات عديدة ، ك لكؿ منيا ثالثة 

 النيف األكليف ك رد عمييما بجكاب ثـ مع غناء الغصف الثالث يدخؿ فعند غناءخركج، 

المغنكف مباشرة في المطمع دكف جكاب الغص األخير حيث يأتي جكاب المطمع ، ك ىك 

عبارة عف تحكيؿ غنائي ك آلي في طبع آخر ، ك عامة ما يككف مجاكرا لمطبع األصمي 

. 2ثـ يختتـ ىذا األخير بالرجكع إلى المحف األصمي ك سمى الخركج 

. 3" حمة مريـ " قصيدة الحاج قدكر بف عاشكر : مثاؿ 

                                                 
1

 .53/54ػرى جٌؼ٠ُُ ذٓ ػرى جٌؿ١ًٍ، ٍِؾغ ْحذك ٘ - 
2

جٌٕٛذس فٟ ج١ٌّْٛمٝ جٌؿُجت٠ٍس ٌْحٌس ١ًٌٕ ِحؾٓط١ٍ ؾحِؼس أذٟ ذىٍ ذٍمح٠ى " وّحي غحفٌٛ - 

 .116ضٍّٓحْ ، ٘ 
3

 .737و٠ٛجْ لىٌٚ ذٓ ػحٌٖٛ ٘ - 
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أي و اهلل عذراء محضرة طمت من 

سرجم   

 

عارم زاللة باهته بقد مخّنت في قوامه   

ك بالحسف الفايؽ يفتخر عف ذرية ساـ 

ك ىك الحركة الثانية لمنكبة ك تحتكم كؿ قطعة منو عمى فاصؿ : البطايحي.2

غنائي مكسيقي خفيؼ الكزف سريع العزؼ بكاسطة آالت الطرب ك األصكات الرخيمة،  

 ك اآللي لممصدر الغنائيلكف حركتو ال تزاؿ تتسـ بالثقؿ نكعا ما ، فمو نفس الشكؿ 

ك   الدربكة إيقاع أثناء تناكؿ الخركج ينقمب اإليقاع إلى درج ك يختمؼ فيو ضرب ماعدا

. 1الطار أثناء الغناء 

ك ىك الحركة الثالثة التي تتكسط النكبة ك نككف حركتو ذات نمط : درج .3

معتدؿ يجمع الثقؿ بالخفة ك سرعاف ما يتغير البطء إلى خفة لينتيي يقفؿ نيائي ك كثيرا 

ما يؤديو المغنيكف بميارة فائقة ك أداء جيد يتغزلكف فيو بحماؿ المحبكب ككلعيـ بو مف 

. 2خالؿ بيت شعرم أك بيتيف 

 ىك الحركة الرابعة لمنكبة ك تتميز ىذه الحركة بالخفة ك الشرعة في :األنصراف.4

" النمط عما سبقتيا مف الحركات ك ليا نفس الشكؿ الغنائي اآللي غير أنو أثناء تناكلو 

محتفظا بنفس اإليقاع  (خالص  )يستيؿ الحركة الختامية الحركة الختامية " الخركج 

                                                 
1
- Moktar Hadj Sliman" la music amdalouse a Tlemcen 2001 op cite p 82. 

2
- Mokhtar Hadj Sliman p 82. 
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 السرعة عند نيايتو لذا يفّضؿ المكسيقيكف ليستعمؿ األكؿ غصلكنو ثقيؿ في اؿ

. 1التممسانيكف في ىذا المرحمة غناء عدد كبير مف االنصرافات لطبعيا الخفيؼ 

ك ىك الحركة الخامسة ك األخيرة لمنكبة سريع فيو حيكية تساعد : الخالص.5

 دكف 2 ( 6/4 ) النمط سريع ك الرقص ك لو مقياس خاص ك حاالنشراعمى التحرؾ ك 

ف ص االنصراؼ، لكنو أثقؿ قميال في العبإيقاعتغير في القكؿ ك الجكاب غير أنو يحتفظ 

" . خالص " األكؿ ليستعمؿ السرعة عند النياية ك يصبح  

 

 

: تعريـــــــــــــف الحــــاج محمد الغفور
الحاج محمد غفور، عندليب ندرومة 

 أستاذ كبير في الحوزي
 

       جٌكحؼ ِكّى غفٌٛ ٘ٛ جٌٗهٙ جًٌٞ ٠ىحو ال ٠ؿٍٙٗ أقى ِٓ ِهطٍف جٌطرمحش 

جٌّػمف١ٓ ٚج١ٌّْٛم١١ٓ ورحٌج أٚ ٚغحٌج فمى أقٍَ ػٍٝ ٍٖٙز ٚجْؼس ذك١ع ال ضٓأٌؼٕٗ 

ِطًٚلح ٌفٓ جٌكَٛٞ ئال ٚؾىش ػٕىٖ ِٓ أٍِٖ ن١ٍج ٚيٌه ذمًٟ ٍٖٙز غٕحتٗ ،وّح أٔٗ 

 . ٠ؼطرٍ أٍٖٙ ِغ١١ٕٓ جٌكَٛٞ ػٍٝ جإل٠الق ذطٍّٓحْ

          فٙٛ ِكّى غفٌٛ ِغٕٟ ٔىٌِٚس ِٓ  فهٛي ِغ١١ٕٓ جٌكَٛٞ ج٠ٌٌّٛٙٗٓ وجنً 

3وّح أٔٗ ٠ؼطرٍ ٍَ٘ جألغ١ٕس جٌك٠َٛس.جٌؿُجتٍ ٚنحٌؾٙح 
. 

 ذٕىٌِٚس فٟ أٚي ٠َٛ ػ١ى 1930 ِحٌِ 05         ٌٚى ج١ٌٗم ِكّى غفٌٛ ذطح٠ٌم 

ٚ .   ِٓ ػحتٍس ضم١ٍى٠س ٚ ِكحفظس ػٍٝ جٌم١ُ جإلْال١ِس جٌٍٓف١س4جٌفطٍ لرً ٚالز جٌّغٍخ

ػٍٝ غٍجٌ ؾ١ّغ أ٠فحي جٌّى٠ٕس، ضٍوو ػٍٝ جٌّىٌْس جٌمٍآ١ٔس غُ جٌّىٌْس جالذطىجت١س 

                                                 
1

 .100جٌٗؼٍ جٌٗؼرٟ ذّٕطمس ضٍّٓحْ ٘ - 
2

 100ٔفٓٗ، ٘- 
3

  ق١حز جٌكحؼ ِكّى غف22:30ٌٛػٍٝ ْحػس 2009أذ21ً٠ٍقٛس غٍف٠ُإ١ٔسفٟ جٌمٕحز جٌؿُجت٠ٍس ٠َٛ -  
4

 ٔفٓٗ-  
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 ْٕس ِٓ أؾً ضؼٍُ ٚ ِّحٌْس قٍفس ج١ٌٕٓؽ ٚ جٌك١حوس 15جٌف١ٍٓٔس ٚ جٌطٟ ضٍوٙح فٟ ْٓ 

  . 1ِغ ٚجٌىٖ جًٌٞ ٠ٍد ِٕٗ جٌّؼٛٔس 

        ذحٍٖ جٌؼًّ  ِغ ػّٗ جًٌٞ وحْ ٌِٛؼح ذحٌفٓ ،فىحْ ٠ؼًّ ِؼٗ جٌىٌجَ جٌؿالذس 

فٍُ ٠طؼٍُ ػٍٝ ٠ى ػّٗ جٌىٌجَ فم١ ،ذً ضؼٍُ ػٍٝ ٠ىٖ أ٠ٟح *،جٌكح٠ه،جٌٍِّس ٚجٌرٌٛذف

،وحْ ِهّى ٠ٓطّغ ئ١ٌٗ ذٗغف ٚقد غُ ضطًٍّ ػٍٝ ٠ى ػىز *جٌفٓ ،فؼٕىِح وحْ ػّٗ ٠ىٔىْ

١ٖٛل ُِٕٙ ْٟ جو٠ٌّ ٌقحي ،ج١ٌٗم ػرٌٛز ٚج١ٌٓم جٌٕمحٔ ٚغ١ٍُ٘ ٚػٍّٖ أًٔجن ٌُ 

 .ْٕس18ٌُ ٠طكحَٚ

 ئٌٝ أٌٚوٓطٍج 1948       وحْ ِٛ٘ٛذح فٟ ج١ٌّْٛمٟ ٚ جٌغٕحء، جُٟٔ فٟ ذىج٠س ْٕس 

ج١ٌٗم جٌكحؼ ِكّى غ١ُٕ جٌّىػٛ ٔمحٔ، جًٌٞ وحْ ِؼٍّٗ جألٚي ذؼى ػّٗ ٌطؼٍُ فٓ جإل٠محع  

فىحْ فٟ ذحوب جألٍِ ػٓ ٠ٍ٠ك جٌٍٗٚع ذحٌىٌذٛوس ٚ ِّحٌْس يٌه ػٍٝ جٌّٕى١ٌٚٓ ٚ ِٓ 

وّح وحْ ٌى٠ٗ ٚٛش ٚجٞف ٚ . ضُ جٌىّحْ ٚ أن١ٍج جٌؼٛو جًٌٞ أٚرف آٌطٗ جٌّفٍٟس 

 .ِطٕحغُ لحَ ذؼٍٞٗ ِغ ِؿّٛػس جألٌٚوٓطٍج أٚ ذّفٍوٖ فٟ جْطهرحٌ

 جٌطكك ذأٌٚوٓطٍج ج١ٌٗم ْٟ جو٠ٌّ ذٓ ٌقحي جًٌٞ وحْ ِؼٍّٗ 1951      ٚ فٟ ْٕس 

 .جٌػحٟٔ ذؿحٔد ج١ٌٗم أقّى جٌكٓٛٔس جٌكحؼ غّحٌٞ

فرؿحٔد ٘إالء جٌّؼ١ٍّٓ ضؼٍُ ج١ٌٗم ِكّى غفٌٛ  ؾٍٛ٘ ج١ٌّْٛمٝ جٌّٓطّىز ِٓ 

جألْالف ٚ لى ضّىٓ ِٓ جْطٍؾحع ِؼُٚفحش ج١ٌّْٛمٟ جٌّّٙس ِٓ جٌٗؼٍ ٚ جألٌكحْ 

   وْٛ أٚي أٌٚوٓطٍج ٌٗ ٚ ذىأ ١ٕٗ٠ فٟ جألػٍجِ 1954ٚ فٟ ْٕس .جٌمى٠ّس

 .ٚ جٌكفالش جٌؼحت١ٍس ٌىٓ ً٘ج جٌٕٗح٠ ٌُ ٠ىَ ٠ٛ٠ال ذٓرد قٍخ جٌطك٠ٍٍ ج١ٕ٠ٌٛس

 ؾ١ٍ٠ٛس ٚ أػحو ضٗى١ً 05 ذّٕحْرس 1962ٚ ٌُ ٠ٓطٍؾغ ٔٗح٠ٗ ئال ذكٍٛي ْٕس 

جألٌٚوٓطٍج جٌهحٚس ذٗ ِٓ أؾً جالقطفحي ذّٕحْرس جْطمالي جٌؿُجتٍ ٚ أق١ح ذؼى٘ح ػىز 

قفالش َفحف ٚ  ٍْٙجش ػحت١ٍس ذم١حوز ج١ٌٗم أقّى جٌكٓٛٔس جًٌٞ ػحو ِٓ جٌّغٍخ، ً٘ج 

جالن١ٍ ١ِْٛمٟ ٚ وحْ جْطحيج ور١ٍج ٌٍٍّكْٛ ٚ جٌكَٛٞ ذحإلٞحفس ئٌٝ جٔٗ فٕحْ ِرىع فٟ 

 .1967ضٛفٟ فؿحز فٟ ْٕس . آٌس جٌؼٛو ِٛ٘ٛخ يٚ ٚٛش ْحقٍ

 ضؼٍف 1967ٚ ذفًٟ ٍِٙؾحْ ج١ٌّْٛمٝ جالٔى١ٌٓس ذحٌؿُجتٍ جٌؼحّٚس فٟ ْٕس 

جٌؿٌّٙٛ جٌؿُجتٍٞ ػٍٝ ج١ٌٗم غفٌٛ ٚ فٍلطٗ ج١ٌّْٛم١س جٌطٟ ضطىْٛ ِٓ ٠َٓ جٌؼحذى٠ٓ 

ِكّى  (ػحَف ػٍٝ آٌس جٌرحٔؿٛ  )ٚ ذؿح٠ٟ غفٌٛ  (ػحَف ػٍٝ آٌس جٌّٕىٚي)ن١ٍفس 

ٚ ػرى  (ػحَف ػٍٝ آٌس جٌىٌذٛوس) ٚ ػرى جٌٓالَ ن١ح٠  (ػحَف ػٍٝ آٌس جٌىّحْ)١ِىْٚ 

 .ِطكفُ ٌٍم١حَ ذؼًّ أفًٟ (ػحَف ػٍٝ آٌس جٌم١طحٌ)جٌٍَجق وذَٛز 

ػَُ ج١ٌٗم غفٌٛ جألٌٚوٓطٍج جٌهحٚس ذٗ ػٓ ٠ٍ٠ك جْطىػحء أفًٟ ١ِْٛم١ٟ جٌّى٠ٕس، 

ل٠ٍرٗ ِٛفك جًٌٞ وحْ ػٟٛج فٟ أٌٚوٓطٍج جو٠ٌّ ٌقحي، ذٛػٕحٟٔ ق١ٕٟٓ، ٌِٕٛ 

 .2ؾٕحْ، ٠ؼمٛذٟ أذٛ ذىٍ ٚ ٌٔٛ جٌى٠ٓ قف١ى ج١ٌٗم لىٌٚ

وّح لحَ ذّٓحٔىضٗ ٚ ضٗؿ١ؼٗ ِكرٛ ج١ٌّْٛمٝ جٌّؼٍٚفْٛ ِٓ ُّٕٞٙ جألْطحي ْٟ ِكّى 

جٌرٌٛٞ ٚ وًج ْٟ ِكّى ذٓ ػٍّ ؾرحٌٞ ، أٔٗح ج١ٌٗم ِكّى غفٌٛ ؾّؼ١س جٌّطٍذ١س ٚ 
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جٌّٛقى٠س ذٕىٌِٚس ٚ جٌطٟ لحَ ذم١حوضٙح ذرٍجػس ق١ع جْ جٌٙىف ِٕٙح وحْ ض٠ٍٚؽ ج١ٌّْٛمٝ 

جالٔى١ٌٓس ِغ ِٕف ِىحٔس ِّٙس ٌٍٍّكْٛ، ج١ٌّْٛمٝ جٌٗؼر١س جٌّط١ُّز جٌطٟ ضؼُف ػٍٝ 

جإل٠محع ٚ جٌٍٚـ جالٔى١ٌٓس ٚ جٌطٟ ض١ُّ ذٙح جٌؼى٠ى ِٓ جٌىطحخ جٌّك١١ٍٓ ػٍٝ غٍجٌ لىٌٚ 

 .ذٓ ػحٌٖٛ ٚ ِكّى ٌِحْٚ

 فٟ ٍِٙؾحْ ج١ٌّْٛمٝ جٌٗؼر١س ذمٕٓط١ٕس، 1969ٚ ذؼى يٌه وحٔص ِٗحٌوطٗ فٟ ْٕس 

١ٌٓىٞ " ٠ح ٌٚفٟ ٠ٍُِ"ضٍؾّس ل١ٛىز  فٟ جألٌٚٝ ذحٌؿحتُز ضٍّٓحْ ٚ جٌؼحّٚس أ٠ٓ فحَ

لىٌٚ  ذٓ ػحٌٖٛ ٚ جٌطٟ ِٓ نالٌٙح ضُ ٌو جػطرحٌ ً٘ج جٌىحضد ج١ٌٓحْٟ ٌٍٗؼٍ جٌٗؼرٟ 

 . 1938ذٗىً ٌجتغ ، ضٛفٟ ً٘ج جألن١ٍ فٟ ْٕس 

ئيْ ًٖ٘ جٌم١ٛىز ٟ٘ ِٓ ؾؼٍص ج١ٌٗم ػفٌٛ ٌِٗٙٛج نٛٛٚح ذأٍْٛخ ضٍؾّطٗ ٚ 

اللٝ ذؼى يٌه ج١ٌٗم غفٌٛ ٔؿحقح ور١ٍج ٚ ضفح١ٔح . ضأ٠ٍٚٗ جٌٛٛضٟ يٚ جألًٚ جٌٕىٌِٟٚ

وّح ضُ ٠ٍرٗ ِٓ ٠ٍف جٌؿ١ّغ ِٓ أؾً . قم١م١ح، جٌّغٕٟ جٌّكٍٟ جًٌٞ يجع ١ٚطٗ ١ٕ٠ٚح

 .1ضمى٠ُ قفالش ١ِْٛم١س ػٍٝ ٖحٖس جٌطٍف٠ُْٛ ٚ وًج ئق١حء ٍِجُْ ١ٌّْس ٚ نحٚس

ػٍفص ؾّؼ١س جٌّطٍذ١س ذم١حوز ج١ٌٗم غفٌٛ ٔٗح٠ح ِىػفح فمى ضّص 1970نالي ْٕٛجش 

ذٍِؿطٙح أغٕحء أغٍد جٌطظحٍ٘جش جٌػمحف١س ، ِهطٍف جٌٍّٙؾحٔحش قطٝ نحٌؼ ج٠ٌٛٓ 

 .ئٌم...ذحٌٟر١ فٟ فٍٔٓح، ئ٠طح١ٌح، جٌٍّّىس جٌؼٍذ١س جٌٓؼٛو٠س، ٠ٛغْٛالف١ح ٚ وٛذح

غٕٝ أِحَ ف١ىجي وحْطٍٚ، جٌٍّه ف١ًٛ ٚ ض١طٛ ٚ غحٌرح أِحَ ؾٌّٖٙٛ ٚ ٌٍٕحِ ق١ع ذمٟ 

ٌُ ٠غ١ٍ جٌػٍجء جٌّحوٞ ٚ ال جٌؼُز ٚ . ٍِضرطح ذٗىز ذؿٌّٖٙٛ جٌٕحٖة جًٌٞ جٔرػك ِٕٗ

ٚ ٌُ ٠كّ ذٌٍٟٚز ٚ قط١ّس أَ  ٠ٓى ػٍٝ ٔفٓٗ فٟ أْطٛو٠ٛ  جٌٍٗٙز أذىج ِٓ ٠رحػٗ

وحْ ذؼ١ىج وً جٌرؼى ػٓ جٌٍٗٙز ٚ . ضٓؿ١ً ِٓ أؾً ئٚىجٌ ألٍج٘ ٚ ض٠ٛٓك فٕٗ

جٌٕح٠ٍٖٓ ج٠ًٌٓ ٌطحٌّح ٌوٟٛج نٍفٗ ٌىٓ جٌطٓؿ١الش جٌٛق١ىز جٌطٟ لحَ ذٙح ٟ٘ ضٍه جٌطٟ 

ٚ ػالٚز ػٍٝ يٌه فاْ جٌمٍ٘ جٌٛق١ى جًٌٞ ضُ ٍٖٔٗ ٘ٛ ِٓ . أٔطؿٙح جٌطٍف٠ُْٛ ٚ جٌٍجو٠ٛ

 .2ػًّ جإليجػس ٚ جٌطٍف٠ُْٛ جٌؿُجتٍٞ

جٌّكطٍفْٛ ٚ جٌٙٛجز جوجتٙح فٟ  أِح ذحٌٕٓرس ٌٍطٓؿ١الش جألنٍٜ فٟٙ ضٍه جٌطٟ أػحو 

 فمى لٌٍ ج١ٌٗم 1980جِح فٟ ْٕٛجش . جالػٍجِ ٌىٕٙح ِٛؾٙس ألوجء نح٘ ٚ ػحتٍٟ

غفٌٛ جالٔمطحع ػٓ ٔٗح٠ٗ ج١ٌّْٛمٟ ٚ يٌه ذٓرد ضىٌ٘ٛ قحٌطٗ جٌٛك١س ذحإلٞحفس ئٌٝ 

 لى ْحّ٘ص 1990جألقىجظ جٌىج١ِس جٌّكُٔس جٌطٟ ضؼٍٞص ٌٙح جٌرالو فٟ نالي ْٕٛجش 

أ٠ٟح فٟ ذؼىٖ ػٓ جٌٍّٓـ جٌفٕٟ ق١ع أْ جٌمىٌ لى أٌؾؼٗ ٍِز غح١ٔس ٌّٕٙطٗ جألٚي وٕٓحؼ  

فمى وحْ ٌج١ٞح ػٓ ض١١ٍٓ ٌٖٚطٗ جٌّطٛجٞؼس فٟ ِى٠ٕطٗ جالَ ذؼ١ىج ػٓ جٌٗغد ٚ 

نالي ً٘ج جٌطٛجٌٞ ٚ جإلنطفحء ذىأش ضظٍٙ ػىز ِكحٚالش ٌطم١ٍى ٚٛضٗ ٚ ١٘ثطٗ . جٌٛهد

ِٓ وً  (قاللطٗ جٌكٍّجء، جٌؿالذس جٌفح١ْس جٌر١ٟحء ٚ جٌرحذٛٔ)ال ١ّْح ٌرحْٗ جٌطم١ٍىٞ 

 (ٔٛع ِٓ أٔٛجع جٌمٍٕٚس)جٌؿٙحش ػٓ ٠ٍ٠ك ْٚحتً جالػالَ ٚ يٌه الْطغالي ٔؿحقٗ 

ٚ فٟ أغٕحء جٌكٍّس ج١ٌٓح١ْس جٌطٟ لحَ ذٙح . ٌىٓ ج١ٌٗم ٌُ ٠ٙطُ ٚ ٌُ ٠مٍك أذىج ذٗأْ يٌه

 ذطٍّٓحْ، ذمحػس جٌٍّود ج٠ٌٍحٟٞ ذٍٚجٔس 2001جٌٍت١ّ ػرى جٌؼ٠ُُ ذٛضف١ٍمس فٟ ْٕس 
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ِح جًٌٞ :"فٟ ئ٠حٌ ضٍل١س جٌٛتحَ جٌّىٟٔ ضُ جْطىػحء جٌكحؼ غفٌٛ ِٓ لرً جٌٍت١ّ لحتال

أقّ ج١ٌٗم  ( ْٕس71)ٚ ذحٌٍغُ ِٓ ْٕٗ " ٠ٕطظٍٖ ػٕى١ٌد جٌؿُجتٍ الْطٍؾحع جٌغٕحء؟

جٌكحؼ غفٌٛ يٌه وٛجؾد ٠ٕٟٚ ٠طٛؾد ػ١ٍٗ أوجتٗ، ٚ ضُ جْطىػحء جٌفٍلس ِٓ أؾً ئػحوز 

جْطىٌجن جٌّٗؼً ٚ ئذٍجَ جٌػمحفس ج١ٕ٠ٌٛس ٚ ػ١ٍٗ لحَ ذاػحوز ضٗى١ً جألٌٚوٓطٍج جٌهحٚس 

، أذٕحؤٖ 1ذٗ ٚ جٌّطىٛٔس ِٓ أن٠ٛٗ ػرى جٌٍَجق ٚذ١ؿح٠ٟ ٚ وًج جٌٍّقَٛ ١ِىْٚ ن١ٍ جٌى٠ٓ 

 (والّ٘ح أْطحيج ١ِْٛمٝ)ػرى جٌكك، أ١ِٓ ٚ ِكّى، ِكّى أٌٔٛ ن١ٍفس، ١ْى أقّى وؿحٌ 

ٚ ذىػٛز ِٓ ٌت١ّ جٌؿ٠ٌّٛٙس أٌَف ٚ غٕٝ ػٍٝ جٌطٍف٠ُْٛ . ٍٖرٟ، ذىٛٔ ٚ ؤىجْ

ٚ ذؼى جٌؼٛوز ئٌٝ جٌظٌٙٛ ِؿىوج ضّص وػٛز . ل١ٛىز ؾ٠ًٌس ضطؼٍك ذحٌٍُٓ ٚ جٌٛتحَ جٌّىٟٔ

ج١ٌٗم ٚ جألٌٚوٓطٍج جٌؿى٠ىز إلق١حء قفالش ١ِْٛم١س أٔى١ٌٓس ٌىٓ فم١ ذّٕحْرس جٌٍّجُْ 

ج١ٌٍّْس ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌٍتحْس ذحٌؼحّٚس، ػٍٝ جٌطٍف٠ُْٛ أٚ ذّٕحْرس جٌٍّٙؾحٔحش ٚ 

ٚ ذؼرحٌز ١ِْٛم١س ٚجٞكس ؾحٌٓس فٟ ١ْٚ جٌٍّٓـ، لحو ج١ٌٗم ِكّى . جٌكفالش ج١ٕ٠ٌٛس

غفٌٛ فٟ ١٘رس ٚ ٚلحٌ ٚ ؾى٠س جألٌٚوٓطٍج جٌّؼَُز ذأفٍجو٘ح ٚ وحْ أْطحيج فٟ ضأ٠ًٚ 

جٌٕٛذس، جٌكَٛٞ، جٌغٍذٟ ٚ نحٚس جٌٍّكْٛ جٌّكٍٟ ١ٌٍٗم لىٌٚ ذٓ ػحٌٖٛ ٚ ٌِحْٚ ٚ 

فمى ١ْطٍ " ٌٚفٟ ٠ٍُِ، ْؼىٞ ٠ٌص جٌرحٌـ، ٠ح ١ٌحِٕٟ"جٌطٟ أػطح٘ح ل١ّس ػرٍ لٛحتى 

ذٍٚػس ػٍٝ جٌٕٛٛ٘ ٚ جٌٍٚـ جألٔى١ٌٓس جٌطٟ ٌو جالػطرحٌ ٌٙح ٚ وحْ ذّػحذس ْف١ٍ ٌٙح 

  2.وّح ٖحٌن فٟ جٌّكحفظس ػ١ٍٙح

ٚ ذٛفس ػحِس فمى أذىع فٟ أوجء فٕٗ ذٍٚػس ٚ لى ؾؼٍص ِٕٗ ًٖ٘ جٌم١ُ ج١ٌّْٛم١س  أْطحيج 

ٚ فٟ ً٘ج جٌٛىو ضُ  ضى٠ٍّٗ ِٓ ٠ٍف . ٍِّٓح ذٗ ال ٠مرً جٌّٕحَػس ئٔٗ ١ٖم ور١ٍ

 ِحٌِ 14جٌّإْٓس جٌّى١ٔس، ق١ع ضّص ذٍِؿس جٌطى٠ٍُ جألن١ٍ ذطح٠ٌم ٠َٛ جٌؿّؼس 

 ذحٌّىٌؼ جٌىر١ٍ ذحٌٍٛذْٛ  ِٓ ٠ٍف ؾّؼ١س جً٘ جالٔىٌّ ذٕىٌِٚس ضكص ػٕٛجْ 2008

 ".جٌكحؼ ِكّى غفٌٛ، ػٕى١ٌد ٔىٌِٚس، أْطحي ػظ١ُ فٟ جٌكَٛٞ"

ٚ ِٛجَجز ِغ ق١حضٗ جٌف١ٕس ٚ ج١ٌّٕٙس، ضحذغ ج١ٌٗم غفٌٛ جٌٛٛفٟ ٌٍُج٠ٚس ج٠ٌُح١ٔس ٚ ٌطحٌّح 

ػٓ  وحْ ٚف١ح الػطمحوجضٗ جٌى١ٕ٠س ٚ ٌط٠ٍمس أن٠ٛطٗ ئٌٝ قى جٔٗ ٌُ ٠ٕمطغ أذىج ٠ٛجي ق١حضٗ 

جٌطٍوو ػٍٝ جٌُج٠ٚس ِٓ أؾً جٌطٍٟع ئٌٝ هللا ٚ جإل٠ٍجء فٟ ِىقٗ ٌُّج٠ح جٌٍْٛي 

ٚ أٚرف ِىجِٚح ٌٍُج٠ٚس جٌىٌلح٠ٚس ذٕىٌِٚس ٌٍٗحػٍ جٌّطٛٛف . ٚ جأل١ٌٚس" ٍٚؼُ"

 . ج١ٌٗم لىٌٚ ذٓ ػحٌٖٛ جٌٌُٟ٘ٛٔ

ٚ ق١ٓ ضُ ضأ١ّْ جٌُج٠ٚس جٌىٌلح٠ٚس ذطٍّٓحْ ِٓ ٠ٍف ػرى ٌذٗ ج١ٌٗم ١ْىٞ ذٓ ػٛوز 

ذٓ ِّٗس، ذىأش ضٓطمرً وً ْٕس ِٓ ّٞٓ ِإ٠ى٠ٙح ج١ٌٗم غفٌٛ ٚ وًج أن١ٗ ػرى جٌٍَجق 

 جٌّىجتف جٌٛٛف١س جٌٕر٠ٛس ِٓ ٔٛع  ِٓ أؾً ئق١حء يوٍ جٌٌّٛى جٌٕرٛٞ ج٠ٌٍٗف ٚ ضالٚز

 . جٌّٓحع ذٛٛض١ّٙح جٌٗؿ١١ٓ

ٌطحٌّح ألحَ ١ٖهٕح  ذٕىٌِٚس أ٠ٓ لحو ٚ غحٟٔ ئنٛضٗ ٌٖٚس ٕٚحػس ٚغ١ٍز ٚ ٌطحٌّح ٌجفمٗ 

ًِٕ جالْطمالي ْٟ ١ٍّْحْ ذىٛٔ، ئِحَ جٌّٓؿى جٌىر١ٍ ذٕىٌِٚس ِٓ أؾً جإلٍٖجف ػٍٝ 
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جٌٍٛٛجش جٌّؼطحوز ٚ قٍٟ جؾطّحػحش جٌطٍرس ٚ أق١ح ؾٍٓحش يوٍ أٚ ضالٚز ؾّحػ١س 

 . (جٌطٍض١ً)ٌٍمٍآْ جٌى٠ٍُ 

 أػٍٓ ػرى جٌكك غفٌٛ ٔؿً جٌكحؼ ِكّى غفٌٛ ذطٍّٓحْ أٔٗ 2012أف٠ًٍ 28    ٚفٟ 

ئػطُي جٌفٓ ٚجٌغٕحء ١ٌطٍن ٌِٛٚغٗ جٌفٕٟ ٌفٍلس أقرحخ جٌكحؼ غفٌٛ ٚيٌه نالي ضى٠ٍّٗ 

ًٖٚ٘ ١ٌٓص أٚي ٍِز ٠طٛلف ف١ٙح .وأقى ٌَِٛ ج١ٌّْٛمٝ جألٔى١ٌٓس ذمٍٛ جٌػمحفس ئِحِس 

ػٓ جٌغٕحء ذً ئٔٙح غحٟٔ ٍِز وّح لٍٕح ِٓ لرً ْٚرد ػٛوضٗ ٘ٛ فهحِس جٌٍت١ّ ػرى 

 *.ذٍرً جٌؿُجتٍ ْىص ،ٚهللا ٌٓ ضٓىص ذالذً جٌؿُجتٍ *جٌؼ٠ُُ ذٛضف١ٍمس جًٌٞ لحي 

    ئْ ِٓحٌ جٌكحؼ جٌفٕٟ قحفً ذحٌّكطحش جٌطٟ وٍٍص ِٗٛجٌٖ ذحٌٕؿحـ ئي ٠ؼطرٍ لطرح ٘حِح 

 1.ِٓ ألطحخ جألغ١ٕس جألٔى١ٌٓس ِٓ نالي ْؼ١ٗ ٌٍكفحظ ػ١ٍٗ

 

 

 :   التي استعممها الحاجاآلالت الموسيقية 

:  الفحل.1

يختص الرجاؿ بالعزؼ عمى الفحؿ في تممساف كما أنو يعتبر أكؿ آلة عزؼ 

 يحمؿ الغياب ك قد ظمت ىذه اآللة تتأرجح بيف الظيكر ك 2عمييا الحاج محمد غفكر 

عمى التساؤؿ عف الكظيفة التي يمكف أف تقـك مستقبال في ظالؿ المناخ الصكتي التي 

. تعيشو بالدنا جراء التطكر في التكنكلكجيا ككسائؿ االتصاؿ؟

 30 إلى سـ 20الفحؿ ىك آلة نفخية عريقة شبيو بالنام ك يتراكح طكلو ما بيف 

سـ ك بو سبعة ثقكب، كنجد كذلؾ الفحؿ العادم، الذم يختمؼ عف النام في الفكىة 

. بالمنقار أما الفكىة السفمى فيي مغمكقة شبيية التي ينفخ فييا إلخراج الصكت فيي 

                                                 
1

 جٌٍّؾغ جٌٓحذك -  
2

 . ذّى٠ٕس ٔىٌِٚس ذر١ط14.00ٗ ػٍٝ جٌٓحػس 05/01/2009ػٍٝ ٌٓحْ جٌكحؼ ِكّى ػفٌٛ ٠َٛ - 



 

109 

 

  اغنيةل اشعبية:ل الفصل األولل
 

ك تعرؼ ىذه اآللة عند المحترفيف باسـ الككاال أم أنيا فحؿ مقنف، ك ىك أقصر 

مف النام يحكم سبع قطع ك ستة ثقكب كخمسة عقد  كست قبضات ك ىي تشترؾ مع 

. 1الفحؿ في طريقة العزؼ عمييا 

كما انو يعرؼ بأنو قائد اآلالت المكسيقية فيك الفحؿ الذم يقكد القافمة ك ىك ذلؾ 

اآللة التي يقاس عمييا المقاـ، حيث يطمبيا قائد الجكؼ مف العازؼ أثناء أداء مختمؼ 

. النكبات

 

 

: اآلالت النفخية عبر التاريخ

اىتدل اإلنساف إلى آالت النفخ بعد اآلالت االقاعية ك كاف أقدـ تمؾ األدكات 

القصبات ك العظاـ المجكفة ك القكاقع المائية ، ك لـ تكف الثقكب عمى جكانبيا 

االستخراج أصكات مختمفة إنما كاف يصدر منيا في أكثر الحاالت صكت كاحد مفرع ، 

       مثؿ ىذه اآلالت أك األدكات ال شأف ليا بالتطريب أك إثارة العكاطؼ إف ،ك المؤكد

. ك ليس ليا أية قيمة فنية 

ثـ تفنف اإلنساف بعد ذلؾ في صنع آالت النفخ فصنع آالت النفخ الخشبية بداية 

        ك تطكرت منو آالت النام ك القصبة ،ك ىك مجمكعة مف القصبات  (المصفار  ) بػ 

                                                 
1

ػ١ٓٝ ذٓ ٘حُٖ ج٢الش ج١ٌّْٛم١س جٌّٓطؼٍّس فٟ ج١ٌّْٛمٝ جألٔى١ٌٓس ذطٍّٓحْ ِهط٠ٛ ٌْحٌس - 

 120، لُٓ جٌػمحفس جٌٗؼر١س ٘ 2005، 2004ِحؾٓط١ٍ ضكص جٍٖجف ػرى جٌك١ّى قحؾ١حش ، 
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ك المزامير ك ما شابييا مف آالت النفخ مفتكحة الطرفيف، ك تطكرت آالت النفخ شيئا 

. 1فشيا حتى صنعت مف المعادف كآالت البكؽ ك النفير ك غيرىا 

 ك أف اإلنسافك قد عـز بعض المؤرخيف أف أكؿ نافخة صنعت مف عظـ ساؽ 

 . 2ة تعّرؼ عمى السمـ المكسيقي األكؿ عف طريؽ القصبأك القديـ اكتشؼ اإلنساف

       تخرج بطبيعة حاليا البدائي مف ثقبيا " ك ىكذا كانت في بداية األمر قصبة 

 سمع ا ألكؿ مّرة ك لـّ اإلنسافالعميا ك السفمى صكتا كاحد فنفخ فييا  (أم فكىتييا  )

صكتا ك استحسنو خطر عمى فكره أف يحدث في كسطيا ثقبا ثانيا ك سمع مف ىذا 

 الثقب المستحدث صكتا ثانيا ك لما استحسنو أيضا ضاعؼ الثقكب ثـ استمر في التأمؿ

ك البحث مع األياـ، فخطر لو يكما أف يرتب ىذه الثقكب فظؿ يغير في أمكنتيا ك يبدؿ 

في أبعادىا ك يجرب في تحسينيا ك تركيز الثقكب عمى أبعاد ما بينيا بدكف أف تكف 

 عادة في قياس ثقكب القصب في تتّبع كالتيعنده عمـ عف أية قاعدة رياضية حسابية 

. 3" عصكر المعرفة، ثـ كّيفيا مع الزمف تمؾ األصكات بعد عدة تجارب 

ك اتضح لو أف ىذا السمـ لـ يكتمؿ معو إال بعد أف ثقب القصبة سبعة ثقكب في 

: مكاضعيا الصحيحة يجمع بيف أصكاتيا التناسب الصكتي ستة منيا ألصابع اليديف 

ك السابع لإللياـ في قفا القصبة ك ىذا الثقب السابع – البنصر – الكسطى – السبابة 

                                                 
1

١ٍُْ جٌكٍٛ، ج١ٌّْٛمٝ جٌٍٗل١س، ٌِٕٗٛجش وجٌ ِىطرس جٌك١حز، ذ١ٍٚش ٌرٕحْ جٌطرؼس جٌػح١ٔس ، ٘  -

190. 
2

 143ػ١ٓٝ ذٓ ٘حُٖ ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ٘ - 
3

 ٔفٓٗ - 
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يجب أف يككف في منتصؼ طكؿ القصبة بالدقة ليخرج منو الصكت الثامف الذم ىك 

. 1جكاب ك الذم يكمؿ بو الديكاف المكسيقي الذم ىك السمـ 

  ك يمكف حصر آالت النفخ المستعممة في المكسيقى األندلسية بتممساف في النام 

ك الفحؿ فقط ك بنسب متفاكتة ، ك ىناؾ آالت أخرل تستعمؿ في شتى أنكاع المكسيقى 

. الجزائرية كالقصبة ك الزرنا ك المزكد ك غيرىا

 المتشابية لمنام ك الفحؿ يضرب بجذكرىا في أعماؽ التاريخ، اآلالتإف أصؿ 

فقد كجد أثر لمزامير مصنكعة مف القصب كانت تستعمؿ في مصر القديمة حسب ما 

 sachs  ماأللماف ذكرىا الباحث الفراعنةأثبتتو الرسـك ك النقكش التي ترجع إلى عصر 

ك قد صنعت في أربعة أشكاؿ ك أحجاـ " في كتابو اآلالت المكسيقية في مصر القديمة 

. 2مختمفة 

ك انتقمت اآللة الشبيية بالنام إلى اليكنانييف القدامى ك صارت مف أىـ آالت 

النفخ لدييـ ، ك ذكرت في بعض النصكص الفارسية خالؿ عصر الساسمنييف ، الذيف 

 ـ ك لعمو 651 ـ ك الفتح اإلسالمي 225حكمكا إمبراطكرية كاسعة فيما بيف حكالي 

اعتبارا لمفكارؽ المكجكدة بيف النام الفارسي ك النام التركي المتمثمة خاصة في عدد 

 الختراعالثقكب ككضع األنبكب بالنسبة لمفـ فقد عزا بعض الباحثيف قصب السمؼ 

                                                 
1

 .143ػ١ٓٝ ذٓ ٘حُٖ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘ - 
2

 .144ٔفٓٗ ، ٘ - 
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رفو حاليا إلى األتراؾ بالرغـ مف تسميتو نعالنام العربي التركي ذم الشكؿ الذم 

. 1الفارسية األصؿ 

 2:الدربكة

        ثاني آلة مكسيقية يستعمميا الحاج محمد غفكر بعد آلة الفحؿ الدربكةتعتبر 

 ىي أحدل اآلالت اإليقاعية األكثر أىمية في البمداف 3ك استعمميا لمدة شيريف،

أك الخشب يشد عمى الطرؼ العريض منيا  (الطيف  )العربية، ك ىي آلة مف الخزؼ 

.  الدربكةسطح جمدم أك بالستيكي يصنع جسـ 

 تحت ذراعو أك بيف رجميو ك ينقر عمى سطحيا بكمتا يديو الدربكةمسؾ العازؼ م

      فيككف الصكت ينبعث مف األنامؿ رقيقا أما الذم يحدث بالكؼ كمو فيككف غميظا ، 

. 4"د ـ تؾ "  ىما  إيقاعيفك ينتج اثر ذلؾ صكتاف أم 

 

 

 5: المندلين

                                                 
1

 .145ٔفٓٗ ، ٘ - 
2

 .138ٔفٓٗ ، ٘ -
3

 .11/04/2009ػٍٝ ٌٓحْ جٌكحؼ ِكّى ػفٌٛ ٠َٛ - 
4
- françois-rené tranchefort les instruments de musique dans le momde 

édition du seu, l 1980 p 99. 
5

 .122ػ١ٓٝ ذٓ ٘حُٖ جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ٘  -
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ة م تعتبر المندكليف آلة ك تر1 الدربكةك ىي اآللة الثالثة التي استعمميا الحاج بعد 

تتألؽ مف أربعة أكتار تماثؿ العكد في شكميا ك ىي مف فصيمة ك لكف صندكقيا 

. المصكت أصفر

 حيث يعزؼ عمييا بالنقر العنؽ دساتيف تبيف مكاضع اآللةيكضع عمى رقبة ىذه 

.  بكاسطة الريشة راألكتاعمى 

يعكد أصؿ الماندكليف إلى القرف الخامس عشر إذ نشأت ك تطكرت انطالقا مف 

آلة شبيية بيا تدعى ماندكال ك ىي أكبر حجما يشد عمييا أربعة أكتار معدنية مزدكجة 

. 2 المندكليف مع انخفاضيا عنيا ديكانا كامال أكتار ؿفيما يماثتسكل 

 

: أوتار المندولين و تسويتها

المندكليف آلة كترية تتألؼ مف أربعة أكتار بعزؼ عمييا بكاسطة النقر عمى 

 ك مف خصكصيتيا أف العزؼ عمييا أسيؿ مف مشتقات العكد األخرل ،األكتار بالريشة

 .

تشابو آلة المندليف في تسكية أكتارىا تسكية أكتار الكماف ، فيككف كؿ ك تر عمى 

ك تمتد منطقة أصكاتيا – مي - ال – رم – صكؿ : بعد ذم الخمس مف الذم قبمو 

. 3 بمفتاح صكؿ معزكفاتياإلى ثالثة دكاكيف ك تدكف 

                                                 
1

 .2009-04-11ػٍٝ ٌٓحْ جٌكحؼ ِكّى غفٌٛ ٠َٛ  -
2

 .1971ِكّٛو أقّى جٌكٕفٟ ، ػٍُ ج٢الش ج١ٌّْٛم١س ، ج١ٌٙثس جٌؼحِس ٌٍطأٌف جٌٍٕٗ - 
3
- Moktar Hadj Slimane , recueil d'information élémentaire sur la music 

andalouse a Tlemcen 2001 p 73. 
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: أجزاء الموندولين

يشبو المندليف آلة العكد في تشكميا العاـ إلى أنيا اصغر بكثير ك تحتكم عمى 

 مزدكجة ، ك نجد منيا النكع ذم الظير المقكس المعركفة باسـ المندليف أكتارأربعة 

      كما نجد النكع الذم يشبو صندكقو المصكت شكؿ حبة المكزMilanaiseالميدانية 

 تثبت األكتار عمى ؿاألك في napolitaineك ىك المعركؼ باسـ المندكليف النابكلية 

 . 1Table Dharmonieظير اآللة أما في الثاني فتثبت عمى طاكلة اليرمكنيا 

 2 :العود

      آلة ك ترية تحدث أصكاتا بكاسطة العزؼ عمى األكتارالعكد : تعريف العود

ك تتككف مف صندكؽ مفرغ رناف بيضكم الشكؿ عبارة عف عدة شرائح تصنع مف خشب 

الجكز، ك فائدتو تضخيـ األصكات الصادرة مف اىتزازات األكتار ، ك ىناؾ غطاء مف 

الخشب األبيض يغطي كجو الصندكؽ الرناف ك يطمؽ عميو صدر العكد ك بو ثالث 

فتحات ، تقع الفتحة األكلى الكبرل في منتصؼ العكد تقريبا ك الفتحتاف الصغيرتاف في 

. 3النصؼ السفمي مف العكد 

 سـ ، 15 سـ ك عمقو 30 حكالي قمتر كعرضيبمغ طكؿ جسـ العكد نحك نصؼ 

. 4إلى الخمؼ – ك ىي الجزء العمكم مف العكد - ك تميؿ الرقبة

                                                 
1
 - Francos – René Transchort .OPCIT.P 179-180 

2
 .113ػ١ٓٝ ذٓ ٘حُٖ ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ٘ - 

3
 .113ٔفٓٗ، ٘ - 

4
 .113ٔفٓٗ ، ٘ - 
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 بيدؼ تضخيـ الصكت، ك يختمؼ عدد األكتار ازدكاجك ترتب أكتار العكد في 

 مزدكجة أكتار خمسةفي العكد ك كذلؾ المادة التي تصنع منيا ، كقد يشد عمى العكد 

ك األكتار إما جمدية تصنع مف أمعاء .مكازية لسطح الصندكؽ الرناف ك أحيانا يضاؼ 

 . 1 مف النايمكف أك مف الحرير الممفكؼ لسمؾ أكالحيكانات 

يعتبر العكد أقرب األصكات إلى صكت اإلنساف ك لذلؾ يستخدمو الممحف عادة 

. 2لحانو ، فيك يجمب المسرات ك ينفع الجسد ك يعدؿ المزاج أفي صياغة 

ك تعتبر آالت الككيترة ك المندكليف مف فصيمة آلة العكد ، كميا تستعمؿ في 

. المكسيقى الحكزية ك األندلسية 

  تعتبر آلة العكد اآللة الرابعة التي استعمميا الحاج محمد غفكر كما أنو يعتبر 

   جميع اآلالتق عمىعّكض في أّنو مفاختياره ليذه اآللة يكـ كسببصديقو ك رفيقو 

 . 3 الدربكة مع أكيستطيع الغناء بو لكحده ك

 4:الكمانجة أو الكمان

  ىي أقدـ آلة ك ترية كقع عمييا بالقكس في تاريخ العالـ كمو  : تعريف آلة الكمان

ك ىي آلة ىندية قديمة يرجع عيدىا إلى أكثر مف خمسة آالؼ عاـ قبؿ الميالد ك 

يرجع لمعرب الفضؿ في أحياء آالت القكس، حيث أكجدكا اآللة الكترية المعركفة 
                                                 

1
 .71ِكّٛو أقّى جٌكفٟ ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ٘ - 

2
ألٔٗ ٠ٍ٠د جألوِغس ٚ ٠ٕؼٕ جٌمٍٛخ ٚ "ٔفم ٌٍؿٓى ٚ ضؼىي ٌٍُّجؼ ، ًٚ٘ج ػالؼ ٚ أٞ ػالؼ - " 

ِكّى وّحي *** " ٠ٍَْ جٌؼمٛي ٚ ٠كٍٛ جٌىٍٚخ ٚ ٘ٛ غًجء جألٌٚجـ ٚ ؾحٌد جألفٍجـ ٚ ًِ٘د جأل

جٌهٍؼٟ وطحخ ج١ٌّْٛمٝ جٌٍٗل١س، ِىطرس جٌىجٌ جٌؼٍذٟ ٌٍىطحخ جٌمحٍ٘ ز أٌٚجق جٌٍٗف١س ذٟ ٌٚش 

1993. 
3

 .11/04/2009ػٍٝ ٌٓحْ جٌكحؼ ِكّى غفٌٛ ٠َٛ - و 
4

 .99ػ١ٓٝ ذٓ ٘حُٖ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ٘ -  
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بالرباب كما أسفمت القكؿ ، ك منيا تطّكرت آلة الكماف ك أصبحت تشغؿ المحؿ األكؿ 

، ككنيا تعبر عف مكسيقاىـ بجدارة ك اإلفرنجبيف جميع اآلالت الكترية خاصة عند 

سمطانة العكاطؼ ك ممكة اآلالت في الترجمة عف " ك كصفيا بأّنيا  استحقاؽ ،

. 1" األحاسيس 

ك تعني كممة رباب عند العرب عدة أشكاؿ مف المالىي القكمية ، فربما كاف 

النكع القكمي منيا ىكذ ك الصدر المسطح ك عمى ىذا المنكاؿ أطمؽ الفرس لفظة 

عمى آالتيـ القكسية ك ىناؾ نكع خاص سمكه  (قكس  )ك معناه  (الكماف  )كمنجة

. 2... سينا كابف زيمة  ابفك ك استعمؿ القكس منذ زمف إخكاف الصفا الغيشؾ ،

 ك قد أكدع البشر في آلة الكماف نتيجة إلتقانيـ صناعتيا ، أسرارا عجيبة

 ك مزايا مدىشة غربية حيث أصبح كامنا في أكتارىا الساحرة ك بطنيا المجكؼ 

 إخراجك قكسيا المنسؽ مف القكة ك المزايا ك األساليب المدىشة ماال يحصى لو عد في 

لتشتمؿ عمى أربعة أكتار – مصنكعة مف ألكاح رقيقة " العبارات المكسيقية المختمفة، 

يمكف الدس عمييا بجميع األنامؿ ك تقرع عكد أيضا كالرباب ، ك كؿ كتر نزؿ عف 

الذم يميو بأربعة درج ، ك كؿ ك تر أغمظ مف الذم يميو ، ك الغميظ إذا قرع مف غير 

دس فتمؾ يكو ك الدس بعد أصبعيف عف العثبة دككة ك بالكسطى سيكة ك بالنصر 

                                                 
1

 .66ِكّٛو أقّى جٌكٕفٟ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ٘  -
2

ٕ٘ىٞ ؾٌٛؼ فحوٍِ ، ضح٠ٌم ج١ٌّْٛمٝ جٌؼٍذ١س قطٝ جٌمٍْ جٌػحٌع ػٍٗ، ضٍؾّس ٚ ضؼ١ٍك ؾٍؾ١ّ -

 .302فطف هللا جٌّكحِٟ ، ٌِٕٗٛجش وجٌ ِىطرس جٌك١حز ـ ذ١ٍٚش ، ٌرٕحْ ، ٘ 
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جياركو ك ينتقؿ الذم يميو مف غير دس بنجكو ك بالسبابة ششكو ك بالكسطى ىفتكو ك 

 1" ىكذا عمى الترتيب 

 

                                                 
1

 .302أذٛ ػٍٟ جٌغٛضٟ ذٓ ِكّى ، وطحخ وٗف جٌمٕحع ػٓ آالش جٌّٓحع ، وجٌ ِٛفُٙ ، ٘ - 
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 األغراض الشعرية 

      ال ٠ؼطرٍ غ٠ٍرح ٚ جٌشؼٍ جٌشؼرٟ ٍِآز ضؼىّ ػ١ٍٙح ِشحػٍ جٌؿّح١ٍ٘ جٌشؼر١س  

ٚ ذأْ ٠طؼٍع ً٘ج جٌشؼٍ ٌؿ١ّغ جألغٍجع جٌشؼ٠ٍس جٌطٟ ٔظُ ف١ٙح جٌفظ١ف ، فمى ضىٍُ 

ػٓ جٌٍّأز ٚ ؾّحٌٙح ٚ أذٍع فٟ ئذٍجَ ِفحضٕٙح وّح أٔٗ ٚطف جٌطر١ؼس ٚ جٌىْٛ ٚطفح ال 

٠ّىٓ ألٞ ئٔٓحْ ػحوٞ فؼً يٌه ٚ ػرٍّ ػٓ جألقىجظ جالؾطّحػ١س ، ٚ ضٕحٚي جٌّىجتف 

جٌى١ٕ٠س ِر١ّٕح قرّٗ ٌٍٍْٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُْ ٌجؾ١ح ِٕٗ جٌشفحػس ٠َٛ جٌكٓحخ ٠مٛي 

أغٍجع جٌشؼٍ جٌشؼرٟ وػ١ٍز ؾىج ٚ ٌٙح أّْحء نحطس فٟ جططالـ "ِكّى جٌٍَّٚلٟ 

أٌذحخ ً٘ج جٌفٓ ، فمى ٔظُ شؼٍجء جٌٍّكْٛ فٟ ؾ١ّغ جألغٍجع جٌطٟ ٔظُ ف١ٙح جٌفظ١ف   

ٚ ؾٍٚج فٟ ٔفّ جٌّٕٙؽ ٚجضهًٚج ٔفّ جألٍْٛخ فٟ ؾ١ّغ جألغٍجع جٌمى٠ّس      

 (1)"جٌّؼٍٚفس 

ّْ جٌشؼٍ جٌشؼرٟ : "  ٚ ٠إوى ٌٕح ًٖ٘ جٌفىٍز جٌطٍٟ ذٓ جٌش١م ف١مٛي  ٚ ِح ِٓ شه أ

ًّ جألغٍجع جٌشؼ٠ٍس      (2)". جٌؿُجتٍٞ ٠ّػً طٌٛز ِٓ طٌٛ جٌطم١ٍى ٌٍشؼٍ جٌؼٍذٟ فٟ و

 ٚ ْٕكحٚي فٟ ً٘ج جٌفظً جٔطاللح ِٓ جٌٕظٛص جٌطٟ ؾّؼٕح٘ح ٔطٕحٚي جألغٍجع 

 " .جٌش١م ِكّى جٌغفٌٛ" جٌشؼر١س جٌطٟ ضطٍق ئ١ٌٙح جٌّغٕٟ 

 ٚ أٚي غٍع ٔططٍق ئ١ٌٗ ٘ٛ غٍع جٌغُي جًٌٞ ٠ؼطرٍ أوػٍ جٌفْٕٛ ئ٠كحء ٌٍشؼٍ 

ٚ قطٝ ٌٍّغ١ٕٓ ، فمى فطف لٍٛذُٙ ٚ ػ١ُٛٔٙ ٚ أؽٍك ِٛج٘رُٙ ٚ أنظد يُٕ٘ٙ ٚ ن١حٌُٙ ، 

غٍػح ِٓ أْٚغ أغٍجع جٌشؼٍ ٚ أوػٍ٘ح ضىجٚال ذ١ٓ جٌشؼٍجء : " ٠مٛي جٌطٍٟ ذٓ جٌش١م 

ٚ أذؼى٘ح أغٍج فٟ ق١حز جٌطرمس جالؾطّحػ١س ، فحٌشؼٍجء جٌى٠ٓ ٔحٌٛج شٍٙز ٚجْؼس ذ١ٓ جٌٕحِ 

ئّٔح نٍىٚج ذحٌشؼٍ جًٌٞ ػرٍ ػٓ ٚؾىجُٔٙ ٚ ػٛجؽفُٙ ٔكٛ جٌٍّأز ٚ لى ال ٠ؼطٍف 

  .(3)" ذحٌشحػٍ جٌٕحشة ِح ٌُ ٠مً شؼٍج ؾ١ىج فٟ ً٘ج جٌّٛػٛع 

                                                           

(
1
  .125 ، ص 1967 ْٕس 1ِكّى جٌٍَّٚلٟ ، جألوخ جٌشؼرٟ ، جٌىجٌ جٌط١ٓٔٛس ٌٍٕشٍ ، ؽ- ( 

(
2
جٌطٍٟ ذٓ جٌش١م ، ِٕطٍمحش جٌطفى١ٍ فٟ جألوخ جٌشؼرٟ جٌؿُجتٍٞ ، جٌّإْٓس جٌٛؽ١ٕس ٌٍىطحخ - ( 

  .87، ص 1990جٌؿُجتٍ ،  ذـ ؽ ، ْٕس 

(
3
  .87ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 
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 ٚ ِٓ جٌطر١ؼٟ أْ ضكؼٝ جٌٍّأز ذح٘طّحَ جٌشحػٍ جٌشؼرٟ ذحػطرحٌٖ ئٔٓحْ ٌٗ 

ػٛجؽف ٚ قطٝ جٌّغٕٟ فٕؿىٖ ٠هطحٌ جألغحٟٔ أٚ جٌمظحتى جٌّهطظس ذحٌٍّأز ١ٌطغٕٝ ذٙح 

 . ف١ؼطٟ ٌٙح ج٘طّحِح ور١ٍج 

فٍٍغ١ٌُحش ِىحٔٙح جٌٍِّٛق ػٕى شؼٍجء جٌٍّكْٛ ، ٚ ف١ٙح ٠ؼٍف فؼً جٌشحػٍ ػٍٝ " 

غ١ٍٖ ، فًٙج جٌرحخ ٠شطٍن ف١ٗ جٌؿ١ّغ ٚ ٠ٕظُ ف١ٗ وً ِٓ ٘د ٚ وخ ، ٚ ؽ٠ٍمطُٙ فٟ 

ً٘ج جٌرحخ ِطكىز جألٍْٛخ ٚ جالضؿحٖ ال ضٓطط١غ أْ ضفٍق ذ١ٓ شحػٍ ٚ شحػٍ ئال ذّح 

 (1)" جِطحَ ذٗ وً ٚجقى فٟ جٌطؼر١ٍ

٘ٛ فٛـ جٌكد ، جٌكد ف١غ جٌٕشحؽ " ٚ جٌغُي وّح ٠مٛي جٌىوطٌٛ ػٍٝ شٍك 

جٌك١ٛٞ فٟ جٌىحتٓ جٌكٟ ، ِٓ غٍجتُٖ شٛلح ئٌٝ جٌٍّغٛخ ف١ٗ ٌطٕحْرٗ ِغ جٌٍجغد ،     

 . (2)" ٚ جٌطٕحْد ؾّحي ، ؾّحي ٔىجء ِٓ جٌط٠ٛس ٚ جتطالف وجع جٌشىً

 ، ٚ ٠ؼٕٟ فٟ جٌٍغس جٌٍٙٛ ِغ جٌٕٓحء ذظٌٛ (3)        جٌغُي ٘ٛ شؼٍ ٚؾىجٟٔ يجضٟ غٕحتٟ 

ِكحوغٙٓ ٚ ٍِجٚوضٙٓ ،        : ٚ ِغحٌَطٙٓ .. قى٠ع جٌفط١حْ ٚ جٌفط١حش " ِهطٍفس ، فٙٛ 

                                                           

(
1
  .126جألوخ جٌشؼرٟ ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ص : ِكّى جٌٍَّٚلٟ - ( 

(
2
    ػٍٟ شٍك ، أذٛ جٌٕٛجِ ذ١ٓ جٌطهطٟ ٚ جإلٌطُجَ ، جٌّإْٓس جٌؿحِؼ١س ٌٍىٌجْحش . و: أٔظٍ - ( 

  .189 َ ، ص 1982 ، 01ٚ جٌٕشٍ ٚ جٌط٠َٛغ ، ذ١ٍٚش ، ؽ

(
3
    ٠ىنً فٟ ٔطحق ً٘ج جإلضؿحٖ جٌشؼٍٞ وً جذىجع أوذٟ ، لٛجِٗ جٌٍؤ٠ح جًٌجض١س ئٌٝ جألشهحص - ( 

ٚ جألقىجظ ٚ أش١حء جٌىْٛ ٚ جٌٛؾٛو ، ٕ٘ٙح ِغ جٌشؼٍ جٌٛؾىوجٟٔ ٔكٓ ِغ جٌكمحتك جًٌجض١س وّح ٠رٍٛ٘ح 

ّّ جإلٔٓحٟٔ ذه١حالضٗ ٚ ِشحػٍٖ ٚ أذؼحوٖ ٚ إٌٌٔٛٗ ٚ ئضؿح٘حضٗ ًٌٌه فٙٛ   قٟ قحٌ ، ِإغٍ، "جٌك

ِرحغع ، ٠شرغ ف١ٗ جٌطفؿ١ٍ جٌىجنٍٟ ، ٚ جٌطفٍجش جٌٍفظ١س ٚ جٌر١ح١ٔس ٚ جٌشى١ٍس ألٔٗ فٟ جألْحِ 

" . غٕفؼحي ٚ ئغحٌز 

 ، ص 1979 ِحٌِ 1ذ١ٍٚش ، ؽ: ؾرٌٛ ػرى جٌٌٕٛ جٌّؼؿُ جألوذٟ ، وجٌ جٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ .أٔظٍ و* 

161 . 

ٚ جٌشحػٍ جٌٛؾىجٟٔ ٠طٛفٍ فٟ جٌؼحوز ػٍٝ جألقٛجي جٌّطؼٍمس ذٗ شهظ١ح ٚ ٌذّح أًّ٘ جٌّمح١٠ّ جٌؼحِس 

٠ؼرٍّ ٘ٓ جٔفؼحالضٗ جًٌجض١س ٚ " فٟ جألٌِٛ ٚ جوطفٝ ذّمح١٠ٓٗ جًٌجض١س  ػٕى جٌٕظٍ فٟ جألٌِٛ وٍٙح وٛٔٗ 

"  ِح ٠ىطف ٚؾىجٔٗ ، ِٓ نٛجؽٍ ٚ أقح١ّْ ٚ ػٛجؽف ِهطٍفس 

 َ ، 1959ؽ ، ْٕس .أقّى أذٛ قحلس ، جٌّف١ى فٟ جٌرالغس ٚ جٌطك١ًٍ جألوذٟ ، ذ١ٍٚش ، و.و : أٔظٍ * 

 . 243ص 

جػطٍجف أٚ جفؼحء " جألٍِ جًٌٞ ٠ؿؼٍٕح ٔؼّى  جٌشؼٍ جٌغٕحتٟ جٌٛؾىجٟٔ ، شؼٍج شهظ١ح ، ذّؼٕٝ أٔٗ 

" . ذّح ٠هحٌؽ جٌٕفّ فٟ ٔظُ شؼٍٞ

     ، ٔظ٠ٍس جألٔٛجع جألوذ١س ضٍؾّس ئٌٝ جٌٍغس جٌؼٍذ١س (L’Abbé Vincent)أخ فحْْٛ : جٔظٍ * 

 . 124ش ، ص .و.ؽ.جإلْىٕى٠ٌس ، و: قٓٓ ػْٛ ، ِطرمس ٠ٌٚحي . ٚ ػٍك ػ١ٍٗ و
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ي  ُّ ي أٞ ضىٍف جٌغُي ، ٚ لى : ٚ جٌطغ ُّ جٌطىٍـّف ًٌٌه ، ضمٛي غحٌَطٙح ٚ ػٌُطٟ ، ٚ ضغ

ي ذحٌٕٓحء  ُّ ي ذٙح ٚ غحٌَٙح ٚ غحٌَطٗ ِغحٌَس ، ٚ ٌؾً غُي ِطغ ُّ غُي غُال ٚ لى ضغ

غُي "  ٚ (2)"قحوغٙح ٚ ٌجٚو٘ح "غحَي فالْ فالٔس " ٚ ِٕٗ (1)" ػٍٝ جٌٕٓد أٞ يٚ غُيٍل 

ال ٚ غحٌَٙح  ُْ   .(3)" قحوغٙح ٚ ضّٛوو ئ١ٌٙح : ذحٌٍّأز ٠غُي غ

ي، أٞ جٌطىٍف ٌٍّٙٛ ِغ جٌٕٓحء ٘ٛ جٌٍّجو ذٗ فٕح شؼ٠ٍح  ُّ ّْ جٌطغـ ٠رػٗ " ٚ ٠رىٚ ٌٕح أ

جٌشحػٍ ػٛجؽف جٌكد ٔكٛ جٌّكرٛخ، ٚ ٠ؼّٕٗ جٌشىٜٛ أٚ جالْطؼطحف، أٚ ٚطف 

  .(4)" ًٌجش جٌٜٙٛ ٚ ِح ئٌٟ يٌه 

ّٓ أوذٟ ِطظً ذكم١مس جإلٔٓحْ ٚ ٘ٛ ِٛؾٛو  ّْ جٌغُي ف  ٚ ٠فُٙ ِٓ ًٖ٘ جٌٕظ٠ٍس، أ

١ٌٚى جٌىػس ٚ جٌٕٙحء ٚ ظفٍ جإلٔٓحْ ذحٌّٕحل "فٙٛ ..ق١ع ٠هفك لٍد ئٞ شحػٍ ذحٌكد

لى٠ُ لىَ ػٙٛو " ٚ لى جقطً فٟ ؾّغ ج٢وجخ ِىحٔس ٌف١ؼس، ٚ ٘ٛ ذًٌه (5)" جٌٕىٞ جٌّالتُ

  .(6)" جٌرش٠ٍس، ٚ ِح جٔفّه ٠طٍلٝ ذطٍلٟ جإلٔٓحْ ٚ ضكؼٍٖ

جألٚي ٚطف ِح : ٠ٍؾغ ئٌٝ أط١ٍٓ جغ١ٕٓ "  ٚ جٌغُي وّح ٠مٛي َوٟ ِرحٌن 

٠اللٟ جٌّكرٛخ ِٓ ػٕص جٌكد ، ٚ ٠ىنً فٟ يٌه وً ِح ٠رٙؽ جٌٛؾى ، ٚ ٠ػ١ٍ جٌىِغ ، 

ٚطف ِح ٠ٍٜ جٌشؼٍجء فٟ : وكى٠ع جٌفٍجق ، ٚ جٌؼطحخ ٚ جًٌوٍ ٚ جٌك١ٕٓ ، جٌػحٟٔ 

                                                                                                                                                                                                 

ًٌج وحْ ٌٍمظ١ىز " ٍِضرطس فٟ جألطً ذحٌغٕحء ٚ ج١ٌّْٛمٝ ٚ جٌؼحؽفس "ٚ جٌشؼٍ جًٌجضٟ جٌغٕحتٟ 

فٟ جألوخ جٌؼٍذٟ فٟ وً قحٌس ئؽحٌ ٚجقى ٚ ِكحٌٚس جٌهٍٚؼ ئٌٝ أؽٍ ؾى٠ىز وحٔص فٟ "جٌغٕحت١س 

" . جٌغحٌد ضطّػً فٟ جٌشؼٍ جٌشؼرٟ وحٌُؾً ٚ جٌمِٛح ٚوحْ ٚ وحْ ٚ غ١ٍ٘ح 

 ، ْٕس 07وٌجْس ٚ ٔمى ، وجٌ جٌفىٍ جٌؼٍذٟ ، ؽ: ػُ جٌى٠ٓ ئّْحػ١ً ، جألوخ ٚ فٕٛٔٗ . أٔظٍ و* 

 .  154 /149 ، ص 1978

(
1
ش ، .ؽ ، و. ، وجٌ طحوٌ ٚ وجٌ ذ١ٍٚش ، و11جذٓ ِٕظٌٛ ، ٌٓحْ جٌؼٍخ ، جٌّؿٍى : جٔظٍ - ( 

  .492ص 

(
2
ِؼؿُ ٌغٛٞ ٌإلٔٓحْ ٚ جٌك١ٛجْ ٚ جٌط١ٍ ٚ جٌٙٛجَ ، : جأل١ٍِ آي ٔحطٍ  جٌى٠ٓ ، جٌٍجفى : أٔظٍ - ( 

 ، ٚلف ػٍٝ ؽرؼٗ ٚ ػرطٗ ػٍٝ أطٍٗ جأل١ٍِ ٔى٠ُ آي جٌى٠ٓ ، 2ٚ وً ِح فٟ جٌّٓحء ٚ جألٌع ؼ

  .119 َ ، ص 1971، ْٕس 1ِىطرس ٌرٕحْ ، ذ١ٍٚش ؽ

(
3
 ، وجٌ جٌفىٍ جٌؼٍذٟ ، 1قٓٓ ٠ْٛف ِْٛٝ ٚ ػرى جٌفطحـ جٌظؼ١ىٞ ، جإلفظحـ فٟ فمٗ جٌٍغس ؼ ( 

  . 331ش ، ص . و ؽ ، و 

(
4
 ، 3 ، وجٌ جٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ ، ذ١ٍٚش ؽ2ؾرٍجْ ِٓؼٛو ، جٌٍجتى ، ِؼؿُ ٌغٛٞ ػظٍٞ ، ؼ- ( 

  .1077 َ ، ص ٠1978ٕح٠ٍ 

(
5
وٌجْس ٚ ٔظٛص أوذ١س ٌؼىو ِٓ ورحٌ جٌشؼٍجء ج٠ًٌٓ : وحًِ ػرى هللا ، شؼٍجء ِٓ جٌّحػٟ - ( 

  . 105 ، ص 1962ؽ ، . جغٕٛج جٌطٍجظ ، ِٕشٌٛجش وجٌ جٌك١حز ، ذ١ٍٚش ، و

(
6
 156أْرٛػ١س جٌشٍٚق جٌؼٍذٟ ؾُجت٠ٍس ، ع "أّْحء شٍفٟ ِٓ ِمحٌٙح ، جٌغُي أقالٖ جٌكىذس - ( 

  ."19 َ ، ص 1994 ِحٞ 123ِٓ 
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أقرحذُٙ ِٓ ٌٚػس جٌكٓٓ ٚ ٠ىنً فٟ يٌه وً ِح ضطّطغ ذٗ جٌٕفّ ٚ جٌؼ١ٓ ِٓ قّحي 

جألذىجْ ٚ جألٌٚجع ، وٛطف جٌؼ١ْٛ ٚ جٌهىٚو ٚ جٌػغٌٛ ٚ جٌظىٌ ، وحٌكى٠ع ػٓ 

 . (1)" جٌٍفف ٚ جٌٛفحء ٚ جٌؼفحف

 

                                                           

(
1
 . 13 ، ص 1343 ، ْٕس 2ِىجِغ جٌؼشحق  ، جٌّىطرس جٌؼظ٠ٍس ذ١ٍٚش ، ؽ: َوٟ ِرحٌن - ( 
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ٚ ٌٍشؼٍجء فٟ جٌغُي ، ػحوجش ٚ ضمح١ٌى ، ٚ ٟ٘ ضهطٍف ِٓ ػظٍ ئٌٝ ػظٍ      

ٚ ضؿحٌخ جٌٍّأز ِغ جٌغُي ٠طٛلف ػٍٝ شهظ١طٙح ِٓ "ٚ ِٓ قؼحٌز ئٌٝ قؼحٌز ، 

ؾٙس ، ٚ ػٍس ِٛلغ جٌشهض جًٌٞ ٠ظىٌ ِٕٗ جٌغُي ، ٚ ِٛجطفحش ً٘ج جٌشهض ًٌج 

فأقرّٗ ِح ٠ظىٌ ِٓ جٌّكرٛخ ، ٚ أوى ذٗ ِح ٠ظىٌ ػٓ طحقد جٌغح٠س ، أٚ أغمٍٗ ِح 

٠ظىٌ ػٓ طحقد جٌغح٠س ٚ أغمٍٗ ِح ٠ظىٌ ػٓ جألقّك ، ٚ أؾٍّٗ ِح ٠ظىٌ ػٓ شحػٍ 

  . (1)" أو٠د 

ٚ ٌٍغُي ػٍٛق ذحٌٕفّ جإلٔٓح١ٔس ٚ ِح ِٓ أقى ئال ٚ ٘ٛ ػحٌخ ِٕٗ ٌٓرد يٌه 

ػحؽفس ل٠ٛس أٚ ٌجذؾ ِر١ّٓ ذ١ٓ ئٔٓحْ ٚ ئٔٓحْ "ال٘طّحَ جإلٔٓحْ ًِٕ وحْ ، ذحٌكد ٚ ٘ٛ 

ٚ ٌٍكد ِظحٍ٘ شطٝ ضهطٍف ذحنطالف جألفٍجو ، ٚ لى ػرٍّ جٌشحػٍ جٌؼٍذٟ ػٓ ً٘ج جٌكد 

ذّظحٍٖ٘ شطٝ ، فىحْ قد جٌشحػٍ ٌٌٛىٖ ، ٚ قد جٌشحػٍ ألن١ٗ ٚ قد جٌشحػٍ ٢ذحتٗ    

  .(2)" ٚ قد جٌشحػٍ ٌٕفٓٗ ، ٚ قد جٌشحػٍ ٌٍٍّأز ٚ قد جٌشحػٍ هلل

ٚ ٠ؼطرٍ جٌغُي ِٓ ألىَ جألغٍجع جٌشؼ٠ٍس ػٕى جٌؼٍخ ،  ٚ أوػٍ٘ح ش١ٛػح 

الضظحٌٙح جٌٛغ١ك ذحٌطر١ؼس جإلٔٓح١ٔس ، فحٌكد أٚ ِكحٌٚس جٌكد ٌغس ػح١ٌّس ٚ ١ًِ فطٍٞ 

٠رٍَ ً٘ج جٌفٓ " فٟ وً ذ١ثس ، ٚ طف جٌّكرٛذس ٚ جٌطغٕٟ ذؿّحٌٙح ئقٓحِ ضٍمحتٟ ٚ ًٌج 

فٟ أشىحي ِطٕٛػس ٚ وٍٙح ضإوٞ ئٌٝ غح٠س ٚجقىز فٙٛ ٠مطظٍ ق١ٕح ػٍٝ جٌطكّىظ ػٓ 

ّّ ذٙح  ٚـ ، أٚ ٠طٕحٚي ج٢الَ جٌطٟ ٠ك ٍّ ؾّحي جٌٍّأز ِٓ ِفحضٓ فٟ جٌؿُٓ ، ئٌٝ نفس فٟ جٌ

  .(3)" جٌؼحشك جٌّٙؿٌٛ ٚ جؾطّحع جٌشًّ 

ٚ جٌغُي لى٠ُ ، ألٔٗ ضؼر١ٍ ػٓ ئقٓحِ ، ٚ جٌطؼر١ٍ ػٓ جألقح١ّْ ، ٔشأ ذٕشٛء 

جٌرشٍ ، فًّٕ ٚؾىش جٌطر١ؼس ، ٚؾى جٌكد ، فغ١ٍ ػؿ١د أْ ٠شحٌوٗ جٌطؼر١ٍ ضٍه جأللى١ِس 

ٓح ٌكحالش ػحؽف١س ٚ ٌّْح الٔفؼحالش لٍر١س ، ٚ لى ٠طهً جٌشحػٍ ِٓ  ّّ ، ف١ىْٛ جٌغُي ضٍ

والِٗ ػٍٝ جٌٍّأز ٚ شإٚٔٙح ٚ ػٛجؽفٙح ِىنال ٌإلفحػس فٟ جٌّٕحلد جٌطٟ ٠طكٍٝ ذٙح ٘ٛ 

                                                           

(
1
ِم١ٕٔٛك شؼ١د طٌٛز جٌٍّأز فٟ شؼٍ جذٓ ٍْٙس ، ؾّغ ٚ وٌجْس جٌمُٓ جألٚي ٌْحٌس - ( 

  .95 َ ، ؾحِؼس ضٍّٓحْ ، ص 1994ِحؾٓط١ٍ ضكص ئشٍجف ػرى جٌك١ّى قحؾ١حش ْٕس 

(
2
ز غ٠ٍح ػرى جٌفطحـ ٍِكّ ، جٌم١ُ جٌٍٚق١س فٟ جٌشؼٍ جٌؼٍذٟ ، لى٠ّٗ ٚ قى٠ػٗ قطٝ ِٕطظف .و- ( 

ش .ؽ ، و. َ ِىطرس جٌّىٌْس ٚ وجٌ جٌىطحخ جٌٍرٕحٟٔ ٌٍطرحػس ٚ جٌٕشٍ ، ذ١ٍٚش ، و1950 ، 20جٌمٍْ 

  .87، ص 

(
3
 ، 1979 ، ِحٌِ 1ؾرٌٛ ػرى جٌٌٕٛ ، جٌّؼؿُ جألوذٟ ، وجٌ  جٌؼٍُ جٌّال١٠ٓ ، ذ١ٍٚش ، ؽ. و- ( 

  .186/187ص 
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ً ذٗ ِٓ شهظ١س ل٠ٛس ٚ قى٠ع فحضٓ ٚ ؾّحي آٍْ ، ٠ؿّٕد ًٌٙج  ّّ ٔفٓٗ ، ٚ فٟ ِح ٠طك

ّٓ ؽٛع ئٌجوضٗ  ٚ ٘ٛ ِح ػرٍّ ػٕٗ لىجِس ذّظطٍف جٌغُي  (1)" وٍـٗ لٍٛخ جٌكٓحو ٚ ٠ؿؼٍٙ

٘ٛ جٌطظحذٟ ٚ جالْطٙطحٌ ذّّٛوجش جٌٕٓحء ٚ ٠محي فٟ جإلٔٓحْ ئٔٗ غُي ئيج "ٚ لٌٍ أٔٗ 

وحْ ِطشىال ذحٌظٌٛز جٌطٟ ض١ٍك ذحٌٕٓحء ، ٚ ضؿحّٔ ِٛجفمطٙٓ ٌكحؾطٗ ذحٌٛؾٗ جًٌٞ 

٠ؿًذٙٓ ئٌٝ أْ ٠ٍّٓ ئ١ٌٗ ٚ جًٌٞ ١ّ٠ٍٙٓ ئ١ٌٗ  ٘ٛ جٌشّحتً جٌكٍٛز ٚ جٌّؼحؽف جٌظ٠ٍفس   

ٚ جٌكٍوحش جٌٍط١فس ٚ جٌىالَ جٌّٓطؼًخ ٚ جٌُّجؼ جٌّٓطغٍخ ٚ ٠مٛي ٌّٓ ٠طؼحؽٝ ً٘ج 

جًٌّ٘د ِٓ جٌٍؾحي ٚ جٌٕٓحء ِطشحؼ ، ٚ ئّٔح ٘ٛ ِطفحػً ِٓ جٌشؿٟ أٞ ِطشرٗ ذّٓ لى 

 .  (2)" شؿحٖ جٌكد

     ٌمى وحٔص جٌٍّأز ٚ ِحَجٌص ِكٌٛ جٌطفى١ٍ ػٕى جٌٍؾً ٚ ٍِّٙس جٌشؼٍجء ٚ جٌفٕح١ٔٓ 

ّْ جٌكى٠ع ػٕٙح فٟ جٌشؼٍ  ٠ّػً ِٓ أْٚغ أغٍجع جٌشؼٍ ٚ أوػٍ٘ح ضىجٚال "ئٌٝ وٌؾس أ

ذ١ٓ جٌشؼٍجء ، ٚ أذؼى٘ح أغٍج فٟ ق١حز جٌطرمحش جٌشؼر١س ، فحٌشؼٍجء ج٠ًٌٓ ٔطٍٛج شٍٙز 

ٚجْؼس ذ١ٓ جٌٕحِ ئّٔح نٍىٚج ذحٌشؼٍ جًٌٞ ػرٍّ ػٓ ٚؾىجُٔٙ ٚ ػٛجؽفُٙ ٔكٛ جٌٍّأز ،    

  .(3)" ٚ لى ال ٠ؼطٍف ذحٌشحػٍ ِح ٌُ ٠مً شؼٍج ؾ١ىج فٟ ً٘ج جٌّٛػٛع 

ّْ جٌشؼٍ جٌشؼرٟ جٌؿُجتٍٞ ٠ّػً طٌٛز جٌطم١ٍى ٚ جإلضرحع ٌٍشؼٍ جٌؼٍذٟ  ٚ ال شه أ

فٟ ؾ١ّغ جألغٍجع جٌشؼ٠ٍس، ِغ ضرح٠ٓ فٟ ؽٍجتك جٌطؼر١ٍ ٚجنطالف فٟ جٌٍؤٜ ػالٚز 

ػٍٝ جنطالف جٌر١ثس ٚ أذؼحو جٌك١حز جٌّططٌٛز ػٍٝ جٌّٓطٜٛ جالؾطّحػٟ ٚ جٌػمحفٟ ٔط١ؿس 

 .جٌهظٛط١س جٌّك١ٍس

أْ جإلؽحٌ جٌػمحفٟ ٚ جٌكؼحٌٞ ٌألوخ جٌشؼرٟ   "ٚ ئيج وحْ ذؼغ جٌرحقػ١ٓ ٠ٍْٚ 

ّْ ًٖ٘ جٌٛقىز ، ٚقىز (4)" ٚ جألوخ جٌّىٌْٟ ٚجقى ِّح ٠ٓطٍَُ ٚقىز فٟ جٌٍؤ٠س   ، فا

جإلؽحٌ جٌػمحفٟ ٚ جٌكؼحٌٞ ، ضرمٟ ٌؤ٠س جٌشحػٍ جٌشؼرٟ ِكىٚوز فٟ ئؽحٌ فىٍٞ ػ١ك 

ي ٌٗ جإلفحوز ِٓ جٌطٍجظ جٌؼٍذٟ جإلْالِٟ ذحٌط٠ٍمس ٔفٓٙح جٌطٟ ٠ف١ى ذٙح جٌشحػٍ  ّٛ ال ٠ه

 .جٌّىٌْٟ 

ٚ لرً جٌطكىظ ػٓ أٌٛجْ جٌغُي ٌىٜ جٌشؼٍجء جٌشؼر١١ٓ ج٠ًٌٓ غٕٝ ٌُٙ جٌكحؼ 

ِكّى غفٌٛ ٠ؿد جإلشحٌز ئٌٝ أٔٗ غ١ٍ نحف أْ جألشؼحٌ جألٌٚٝ ١ٌٍّْٛمٝ جألٔى١ٌٓس ،  
                                                           

(
1
  .187ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
2
ٔمى جٌشؼٍ ، ضكم١ك ٚ ضؼ١ٍك جٌىوطٌٛ ِكّى ػرى جٌّٕؼُ نفحؾٟ ، وجٌ جٌىطد : لحػٟ ِكّى - ( 

  . 134ش ، ص .و.ؽ.جٌؼ١ٍّس ، ذ١ٍٚش ، و

(
3
  .87ِٕطٍمحش جٌطفى١ٍ فٟ جألوخ جٌشؼد جٌؿُجتٍٞ ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ص : جٌطٍٟ ذٓ جٌش١م -  ( 

(
4
ػرى هللا جٌٍو١رٟ ، جٌشؼٍ جٌى٠ٕٟ جٌؿُجتٍٞ جٌكى٠ع ، جٌشٍوس جٌٛؽ١ٕس ٌٍٕشٍ ٚ جٌط٠َٛغ - ( 

  .115 ، ص 1981 ، 1جٌؿُجتٍ ، ؽ
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ٚ ِح ٔطؽ ػٕٙح ِٓ أٌٛجْ ١ِْٛم١س غحٌرح ِح ضىػٟ ذحألغحٟٔ فٟ جٌكٛجػٍ جٌّغٍذ١س وفحِ 

٠غٍد ػ١ٍٙح " ٚ ض١طْٛ ٚ ضٍّٓحْ ٚ لٕٓط١ٕس ٚ جٌؼ١طس ٚ جٌكَٛٞ ٚ جٌّأٌٛف ، وحْ 

جٌغُي ٚ ٚطف ِؿحٌّ جألّٔ ٚ جٌطر١ؼس ، غُ فىٍ ذؼغ جٌّغحٌذس ِٓ ٘ٛجز جٌّٓحع     

ٚ جٌّشطغ١ٍٓ فٟ جْطرىجٌٙح ذأشؼحٌ جٌّى٠ف جٌٕرٛٞ ٚ ِح ئ١ٌٗ ٌطٕشى وْٚ ئ٠محع ، ٚ قطٝ 

  .(1)" ضىْٛ فٟ ِمحذٍس ج١ٌّْٛمٝ جألٔى١ٌٓس يجش ج٢ٌس 

 ٚ ًٖ٘ جٌؼاللس ، أٞ ػاللس جٌغُي ٚ ج١ٌّْٛمٝ ، لى٠ّس ٚجٌوز قطٝ فٟ جٌمظ١ىز 

نؼغ نؼٛػح ضحِح ٌطأغ١ٍ جٌغٕحء جًٌٞ شحع فٟ جٌكؿحَ "جٌؼٍذ١س ، فحٔطشحٌ شؼٍ جٌغُي 

فٟ جٌمٍْ جألٚي ٚ جًٌٞ جٔطمً ئٌٝ جٌؼٍجق ذؼى يٌه فٟ جٌمٍْ جٌػحٟٔ ، ٚ ًٌٙج أطركص 

ّْ جٌشؼٍجء  ١ِْٛمٝ جٌشؼٍ جٌؿى٠ى فٟ جٌطغُي أوػٍ ٌطفح ِٓ ١ِْٛمٝ جٌشؼٍ جٌمى٠ُ أل

أنًٚج ٠ٍفمْٛ جٌٍفع ٚ ٠هطحٌْٚ جٌٍغس جٌّأٌٛفس جٌطٟ ضىحو ضمطٍخ ِٓ ٌغس جٌك١حز       

  .(2)"ج١ِٛ١ٌس 

ّْ جٌّغ١ٕٓ ٚ جٌّغ١ٕحش وحٔٛج "ٚ ٠ش١ٍ جألْطحي شٛلٟ ػ١ف ئٌٝ ًٖ٘ جٌؼاللس لحتال  ئ

٠ؼطٍْٚ ِغ أٌكحُٔٙ أْ ٠ط١ٍٛج ٚ ذّىو ٚجفٟ ذؼغ قٍٚف ضفؼ١الش جٌر١ص ، ٚ أْ 

٠مظٍٚج أٚ ٠ّٙٓٛج فٟ قٍٚف أنٍٜ ِٓ ًٖ٘ جٌطفؼ١الش فأقىغٛج َقحفحش ٚ ػٍال وػ١ٍج 

فٟ شؼٍُ٘ ، ٚ جػطٍ جٌشؼٍجء ػٍٝ جألَٚجْ جٌهف١فس جٌٍٓٙس ِػً جٌٛجفٍ ٚ جٌهف١ف      

ٚ جٌٍِحي ٚ جٌّطمحٌخ ٚ جٌُٙؼ ، ٚ ٠ؿُتٛج جألَٚجْ جٌط٠ٍٛس جٌّؼمىز ، ذً جألَٚجْ جٌٍٓٙس 

 . (3)" جٌر١ٓطس أ٠ؼح 

، ْحػىٖ فٟ يٌه (4)ٚ وحْ ِٓ ٔطحتؽ يٌه أْ طحٌ شؼٍ جٌغُي شؼٍج شؼر١ح ػحِح 

ّْ جٌؼٍجء أنًٚج ٠ًٙذْٛ أٌفحظٗ ٚ ١ِْٛمحٖ ٚ لى ؾؼٍٛج جٌٍغس أوػٍ لٍذح ٌٍٕحِ ِٓ ٌغس ... أ

جٌشؼٍ جٌمى٠ُ، ٚ ٌُ ضىٓ ٌغطٗ ٟ٘ جٌم٠ٍرس ِٓ ٔفِٛ جٌٕحِ فمؾ، ذً وحٔص ِؼح٠ٕس أ٠ؼح، 

 .(5)" فٟٙ ضىٌٚ قٛي جٌكد ٚ ٚلحتؼٗ 

                                                           

(
1
ِؿٍس جٌطٍجظ جٌشؼرٟ " ضح٠ٌم ج١ٌّْٛمٝ جألٔى١ٌٓس فٟ جٌّغٍخ : "ِكّى جٌّٕٟٛٔ ، ِٓ ِمحٌٗ - ( 

  ."32/53 َ ، ص 1979 جٌٕٓس جٌؼحشٍز ، 6، ع (ػٍجل١س)

(
2
ئضؿح٘حش جٌشؼٍ جٌؼٍذٟ فٟ جٌمٍْ جٌػحٟٔ جٌٙؿٍٞ ، وجٌ جٌّؼحٌف : ِكّى ِظطفٝ ّ٘ىجٌز . و- ( 

  .500/501 ، ص 1970 ، 2ذّظٍ ، ؽ

(
3
شٛلٟ ػ١ف ، جٌشؼٍ جٌغٕحتٟ فٟ جألِظحٌ جإلْال١ِس فٟ جٌّى٠ٕس ، ٔشٍ وجٌ جٌفىٍ جٌؼٍذٟ . و- ( 

  .116 َ ، ص 1949ؽ ، .، جٌمحٍ٘ز ، و

(
4
شٛلٟ ػ١ف ، جٌشؼٍ جٌغٕحء فٟ جٌّى٠ٕس ٚ ِىس ٌٍؼظٍ ذٕٟ أ١ِس ، وجٌ جٌّؼحٌف ذّظٍ ، . و- ( 

  .104 َ ، ص 1976 ، 2ؽ

(
5
  .107ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 
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ّْ ِٓ أٌٛجْ جٌغُي ٔٛػحْ ّ٘ح   : لٍٕح ، لرً ق١ٓ ، ئ

       

ٚ ٠ؼٍف ذحٌغُي جإلذحقٟ ، ق١ع ٠ؼٕٝ ذٛطف  :  الغزل الحّسي الفاحش أو العابث- 1

ِكحْٓ جٌٍّأز جٌؿٓى٠س ِٓ ػ١ْٛ ٚ لىٍل ٚ ؾ١ْـى ٍل ٚ غغٍ ذحإلػحفس ئٌٝ ٚطف جٌّؼحِالش ، 

 ، ١ّ٠ُٚ شؼٍجؤٖ (1)" جٌغُي جٌكؼٍٞ" ٚ ٠ظٕف ػٕى جٌىج١ٌْٓ ٌٍطٍجظ جألوذٟ ضكص 

ّٟٓ فٟ جٌطؼر١ٍ ػٓ ػٛجؽف جٌكد ، ضف٠ٍمح ٌُٙ ػٓ جٌشؼٍجء جٌؼ١٠ًٌٓ ،  ذحٌطحذغ جٌك

ٍّٓج ً٘ج جالططالـ ٌىٜ قى٠ػٗ  فحٌىوطٌٛ ؽٗ ق١ٓٓ ، ٌقّٗ هللا ، ١ّٓ٠ُٙ جٌّكمم١ٓ ِف

ٚ لى ٌأ٠ٕح أْ ػٍّ ٌُ ٠ىٓ ػ٠ًٌح ، ٚ ٌُ ٠ىٓ : " ػٓ شؼٍ ػٍّ ذٓ أذٟ ٌذ١ؼس ، ذمٌٛٗ 

٠ٍ٠ى أْ ٠ٕٙد ِٕٙد جٌؼ١٠ًٌٓ ، ٚ ئّٔح وحْ ػ١ٍّح ِكممح ٠ٍطّّ جٌكد فٟ جألٌع ال فٟ 

  .(2)" جٌّٓحء

١ح لٌٛٗ ّٓ ئٔٗ ً٘ج جٌكد جٌكٟٓ : "  أِح جألْطحي شىٍٞ ف١ظً ف١ّٟٓ قرُٙ قرح ق

أِح ِح ٌٚجء يٌه ِّح ... جًٌٞ ٌطىْٛ جٌٍّأز ق١ع ٟ٘ نٍك، ِرىأٖ ٚ ضىْٛ وًٌه غح٠س

و ػٓ جٌّحوز ٚ أِح جألفحق  ٍّ ٠كممٗ جٌكد ِٓ ِؼٕٝ جٌطظف١س جٌٕف١ٓس ٚ ٠مٛو ئ١ٌٗ ِٓ جٌطؿ

ّْ جٌٍرحٔس ٚ جٌكحؾس    ... جٌرؼ١ىز جٌطٟ ضطٍمٙح ًٖ٘ جٌؼُز جٌىجن١ٍس فشٟء ٌُ ٠مف ػٍّ ػٕىٖ ئ

  .(3)" ٚ ِح ئٌٝ يٌه ِّح ٠طظً ذحٌشٙٛز ٟ٘ أوػٍ ضٛجَٔح فٟ ً٘ج جٌشؼٍ ٚ أذٍَ٘ح ف١ٗ 

شؼٌٛ " ٚ ٠ؼٍف ذحٌغُي جٌؼف١ف ٚ ج١ٌٕٓد أ٠ؼح ، ٚ ِىجٌٖ : ٚ جٌطغُي جٌّؼٕٛٞ - 2

ُّكد ، ٚ ِىٜ جٌضرحؽٗ ذٗ ٚ جٔىِحؾٗ ِؼٗ ، ٚ ِٛلف  جٌكد ٔفٓٗ ٚ ضأغ١ٍٖ فٟ ٔفّ جٌ

جٌكر١رس ِٓ طحقرٙح فٟ جٌظى ٚ جٌٛطحي ئٌٝ ِح ْٜٛ يٌه ِٓ جٌٕٛجقٟ جٌّؼ٠ٕٛس جٌطٟ 

  ، ٚ ًٌٌه ٠ؼٕٝ طحقرٗ ذٛطف ِكحْٓ (4)" ضطؼٍع ٌّٛجػغ ق١ٓس فٟ جٌّكرٛذس

جٌٍّأز جٌىجن١ٍس ِٓ أنالق ٚ ػفحف ٚ ل١ُ ، ٚ ٠طكىظ ػٓ ٌٛػس جٌفٍجق ٚ أْٝ جٌرؼى      

ٚ ٠ؼٍف ػٕى جٌىج١ٌْٓ ذحٌغُي جٌؼًٌٞ ٔط١ؿس ضشحذٗ شؼٍجتٗ ذرٕٟ ػًٌٖ ، ٚ ٘ٛ ٌّو فؼً 

ّْ جٌؼفس فٟ جٌمٛي ٚ جٌؼًّ ، غ١ٍ ٍِ٘ٛٔس ذؼظٍ ِٓ جٌؼظٌٛ ،  ؽر١ؼٟ ٌٍٕٛع جألٚي ، أل

غُ جٔغّحِ أوػٍ جٌٕحِ ٚ ُِٕٙ جٌشؼٍجء ، ذحٌّؿْٛ ٚ ِفحضٓ جٌكؼحٌز ال ٠ؼٕٟ جٔطفحء جٌؼفس 

ٚ جنطفحتٙح ٔٙحت١ح ، ئي الذّى ِٓ أْ ٠ٛؾى فٟ وً ِؿطّغ جٌه١ٍْٚ ٚ جألشٍجٌ ، جٌّؿحْ     
                                                           

(
1
ػرى جٌمحوٌ جٌمؾ ، فٟ جٌشؼٍ جإلْالِٟ ٚ جألِٛٞ ، وجٌ جٌٕٙؼس جألوذ١س ٌٍطرحػس ٚ جٌٕشٍ ، . و- ( 

  . 172 َ ،  ص 1979ؽ ، .ذ١ٍٚش ، و

(
2
  .308ضح ، ص . ، و11 ، وجٌ جٌّؼحٌف ذّظٍ ، ؽ 1ؽٗ ق١ٓٓ ، قى٠ع جألٌذؼحء ، ؼ. و–  ( 

(
3
شىٍٞ ف١ظً ، ضطٌٛ جٌغُي ذ١ٓ جٌؿح١ٍ٘س ٚ جإلْالَ ، ِٓ جٍِب جٌم١ّ ئٌٝ جذٓ أذٟ ٌذ١ؼس .و- ( 

   408 َ ، ص 1983 ، 6وجٌ جٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ ، ذ١ٍٚش ، ؽ

(
4
  .503جضؿح٘حش جٌشؼٍ جٌؼٍذٟ فٟ جٌمٍْ جٌػحٟٔ جٌٙؿٍٞ ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ص - ( 
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  ِػً جٌغ١١ٌُٓ ِٓ جٌُ٘حو جألضم١حء ج٠ًٌٓ وحٔٛج أْرك (1)ٚ جٌُ٘حو ٚ أً٘ جٌطٍٙ ٚ جٌؼفس 

جٌمٍْٚ جٌٙؿ٠ٍس جألٌٚٝ ئٌ٘حطح ذًٙج "   ،  فمى وحْ ظٌُٙٛ٘ فٟ (2)ضح٠ٌهح ِٓ جٌؼ١٠ًٌٓ 

ُّ فٟ جٌشؼٍ جٌظٛفٟ ذ١ٓ جٌكد جإلٔٓحٟٔ ٚ جٌكد جإلٌٟٙ  ، أٚ جٌطؼر١ٍ   (3)جٌطٛف١ك جًٌٞ ض

ػٓ جٌكد جإلٌٟٙ ذٍغس جٌؼٛجؽف جإلٔٓح١ٔس ، وّح ٠ط١ف ظٌُٙٛ٘ ِؿحال ٌّمحٌٔس ِٓحٌه 

 (4).." جٌؼ١٠ًٌٓ ذٍّٓه جالٔم١حء

ٚ ئيج وحْ وً ِٓ جٌف٠ٍم١ٓ ، ف٠ٍك جٌُ٘حو ٚ ف٠ٍك جٌؼ١٠ًٌٓ ضؿّؼّٙح طفحش ِشطٍوس 

ضطّػً فٟ جٌؼفس ٚ جٌطٍٙ ، ٚ جٌطٓحِٟ ػٓ جٌّكٍِحش ٚ جٌطٛف١ك ذ١ٓ جٌٍ٘رس ٚ جٌٍغرس    

فاْ جٌٛجْطس شى٠ىز ل٠ٍرس ذ١ٓ جٌغُي جٌؼًٌٞ ٚ جٌكد جٌظٛفٟ ٚ يٌه .. ٚ ِح ئٌٝ يٌه 

ٌّح ذ١ٓ جٌؼفس فٟ جٌكد ٚ ذ١ٓ جٌُ٘ى ِٓ ّْحش ِشطٍوس ٚ ِالِف ِطشحذٙس ففٟ و١ٍّٙح 

ُٔٚع ئٌٝ جإلػالء ٚ جٌطٓحِٟ ٚ شؼٌٛ قحو ذحٌطك٠ٍُ جٌؿٕٟٓ ٚ جٌٍغرس فٟ ضكم١ك 

ػٍخ ِٓ جالٔٓؿحَ ٚ جٌطٛجفك ذ١ٓ ِح ٠ٍغد ف١ٗ ٚ ِح ٠هشٝ ِٕٗ نالي شؼٌٛ أناللٟ 

 . (5)" ٠ٕظّٗ جألٔح جألػٍٝ 

ٚ ئيج وحْ جأللىِْٛ ِٓ ج١١ٌٍّْٓ ، ٠ؼٍّْٛ فٟ شؼٍُ٘ جٌغٌُٟ ، وً ػٍٝ شحوٍطٗ 

، فاْ جٌشؼٍجء جٌشؼر١١ٓ ، ال ٠ٍطُِْٛ ذحٌؼٌٍٚز ذٕٛع ٚجقى ِٓ جٌغُي ، ذً ئْ ُِٕٙ 

                                                           

(
1
٠ْٛف ق١ٓٓ ذىحٌ ، ئضؿح٘حش جٌغُي فٟ جٌمٍْ جٌػحٟٔ جٌٙؿٍٞ ، وجٌ جٌّؼحٌف . و: ٌجؾغ - ( 

  .267ش ، ص .ؽ ، و.ذّظٍ ، و

(
2
ػحؽف ؾٛوش ٔظٍ ، جٌٍُِ جٌشؼٍٞ ػٕى جٌظٛف١س ، وجٌ جالٔىٌّ ٌٍطرحػس ٚ . و: ٌجؾغ - ( 

  .131 َ ، ص 1983 ، 3ذ١ٍٚش ، ؽ: جٌٕشٍ 

(
3
لى أغحٌ فٟ جٌطٍجظ جألوذٟ جٌظٛفٟ نالفح ور١ٍج " ٚ جٌكد جإلٌٟٙ"جٌؼشك جإلٌٟٙ "ِظطٍكح - ( 

ذ١ٓ جٌىج١ٌْٓ قطٝ ئْ جألْطحي ػرى جٌٍقّحْ ذىٚٞ ٌفغ وٍّس جٌؼشك ٚ آغٍ وٍّس جٌكد ِؼًٍ يٌه 

ٚ ال ٠ٛطف جٌؼرى ذحٌؼشك هللا ضؼحٌٝ ألْ جٌؼشك ِؿحَٚز جٌكّى فٟ جٌّكرّس ٚ ال ٠ؿحَٚ "جٌٍفغ ذمٌٛٗ 

أقى فٟ ِكرس هللا ضؼحٌٝ لىٌ جْطكمحلٗ ، ذً ال ٠رٍغ ئٌٝ يٌه جٌمىٌ ، ٚ ٌٛ جؾطّؼص ِكرس جٌهٍك وٍُٙ 

 . "

جٔظٍ ش١ٙىز جٌؼشك جإلٌٟٙ ٌجذؼس جٌؼى٠ٚس ، ٌٕشٍ ِىطرس ٔٙؼس ِظٍ أٚ ِىطرس جٌٕٙؼس جٌّظ٠ٍس * 

  .   66/67 ، ص 1948ؽ .، جٌمحٍ٘ز ، و

(
4
ِكّى غ١ّٕٟ ٘الي ، جٌك١حز جٌؼحؽف١س ذ١ٓ جٌؼ٠ًٌس ٚ جٌظٛف١س ، وجٌ جٌّؼحٌف . و: أٔظٍ - ( 

  .33 َ ، ص 1960 ، 2ذّظٍ ، ؽ

(
5
جٌٍُِ جٌشؼٍٞ ػٕى جٌظٛف١س ، وجٌ جألٔىٌّ ( : جٌىوطٌٛ)ػحؽف ؾٛوش ٔظٍ : أٔظٍ - ( 

 .   1983َ ، 3ٌٍطرحػس ٚ جٌٕشٍ ، ذ١ٍٚش ، ؽ



  

128 

 

  ألغر ضل اشعريةلألغثانل احثجلمحمدلغلور:ل الفصل الثانلل

  ، وّح ٘ٛ جٌشأْ ٌىٜ جذٓ جٌط٠ٍىٟ ٚ جذٓ ِٓح٠د     (1)ِٓ ٠ؿّغ فٟ شؼٍٖ ذ١ٓ ج١ٌٍٔٛٓ 

 ....     ٚ جذٓ جٌىذحـ ٚ جذٓ لْٕٛ 

ٚ ؾٍّس أفىحٌ ٘إالء ضىٌٚ قٛي طىق جٌكر١د فٟ قرٗ ، ٚ ٌغرطٗ جٌشى٠ىز فٟ 

 .ِكرٛذطٗ ٚ ػٕحتٗ جٌشى٠ى فٟ ْر١ً ً٘ج جٌكد 

. ٚ ٔؿى جٌش١م ِكّى غفٌٛ ٘ٛ أ٠ؼح ضغٕٝ ذًٖٙ جٌمظحتى

 . (2)فٕؿىٖ ٠غٕٟ فٟ لظ١ىز جٌشحػٍ جٌطٍّٓحٟٔ  ذِٛى٠ٓ  ذٓ ٍْٙس ٚ ٠مٛي 

   

  ْٓ ْٓ ٠َــــــــ    ِح أػطحٌْه ٌذٟ ِ

ل١ــــــــْك جٌكحَؾـــــــــْد  ٌْ      ٠ح 

 ْٓ ٠ـــــــ َّ  ْٓ    ِح أػطحٌْه ٌذٟ ِ

ل١ك جٌكحؾد ٚ جٌؼ١ـــــٓ  ٌْ      ٠حج

 ْٓ ْٓ جؾ١ّغ جٌرحل١    فؼـٍْْه ٌذٟ ػ

     وحٌٙـْــــالْي جٌٍجّلـــــــــــــْد 

   فؼـٍْـــــْه فحٌرــْــــٍج٠ــــــــــــح

     أٚ ال أٚؾْىْش ِػـٍْْه ف١ّح٠ٌْص 

 

فٕؿى جٌشحػٍ فٟ ًٖ٘ جٌمظ١ىز ٠طغُي ذفطحز ٚ ٠مٛي ذأٔٗ ال ٠ٛؾى ِػ١ً ٌٙح ٚ شر١ٗ 

ٌٙح ٚ ٔؿى جٌّغٕٝ جٌكحؼ ِكّى غفٌٛ ٠غ١ٕٙح ذاقٓحِ ٚ وأْ جٌىالَ جًٌٞ ٠غ١ٕٗ ٘ٛ ِٓ 

 .وطرٗ 

، بحٌث أنه " ٌا مسلمٌن" ونجده أٌضا ٌؽنً لنفس الشاعر فً قصٌدة أخرى بعنوان 

ٌذكر حزن قلبه و ٌصؾ كاتبته الدائمة و صمته فً المجالس كأنه ؼرٌب ٌنزوي دون 

أن ٌشارك فً الحدٌث و ما ذاك كله إال أنه ٌرى حبٌبته و ال ٌستطٌع لقاءها و لو تّم له 

هذا اللقاء لهدأت نفسه و برأ قلبه من جراحه ، فنجده ٌقول 
3

 . 

                                                           

(
1
  .101طٌٛز جٌٍّأز فٟ شؼٍ جذٓ ٍْٙس ، ص - ( 

(
2
 ٌٍىوطٌٛ ِم١ٕٔٛف ٚ ٔؿى٘ح أ٠ؼح فٟ و٠ٛجْ جٌش١م 171ٔؿى ًٖ٘ جٌمظ١ىز فٟ جٌى٠ٛجْ ، ص - ( 

جٌطٍّٓحٟٔ ذِٛى٠ٓ ذٓ ٍْٙس شؼٍ ٍِكْٛ ؾّؼٗ جألْطحي ِكّى جٌكر١د قشالف ، ضّٗ ٚ قممٗ ٚ أػّىٖ 

ِح أػطحن ٌذٟ " ، ٚ ٔؿى٘ح ذحُْ 29 ، ص 2001 ، ْٕس 1ٌٍٕشٍ ِكّى ذٓ ػٍّ ٚ جٌٍُٟ٘ٚٔ ، ؽ

 ٓ٠َ . " 

(
3
  .224أٔظٍ جٌى٠ٛجْ ، ص - ( 
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ـْرٌْب   كون كٌِفً مْن األْحباْب ؼ ٌْ    اللً 

     طـُوْل الْزمان نـُّواْح و الْفراق أكواه  

ـْجــاْل     طـُوْل الْزمان نّواْح ساَهْر باألن
1

 

ـْحاٌنً رانـً        أنا الْؽرٌب باقً فً م

    

ـْــنً المــــــــْدالْل                       أنا بؽٌر سبه اجفت

ًّ ْجمٌع ُعْدٌانــــــً         حتى اشتفوا ف

 ًَ ًَ ْوَسْبتً عٌنــــــ    َرْجـلً ْمشْت ب

ـْلٌلً ْجفانً إال بؽٌر اْسباب        أنا خ

ـْفً اْنقطعْت الُزورة      بٌنً ْو بٌْن و ل

     ٌا رافْع الْسما ٌا ْكرٌــم ٌا وّهـاْب  

   رْد الْحبٌْب لً مْن الُحْزْن نْبــــــرا   

ـْفى المْشعــاْل        رْد الْحبٌْب لً ٌنط

ـْنى الدلٌل    ٌه
2

 و ْتَكْؾ دْمْعتً عّنـــً  

     جٌْش الْؽراْم حّرْك لً ْوساْق لً بْمحاْل  

     

سبحان خالقً  " و نجده أٌضا ٌقول أو ٌؽنً لنفس الشاعر فً قصٌدة المشهورة

"سلطانً 
3

   

                                                           

(
1
 .جٌؼ١ْٛ : ذحألٔؿحي - ( 

(
2
 .جٌفإجو : جٌى١ًٌ –  ( 

(
3
 ذؼٕٛجْ ْركحْ نحٌمٟ ٍْطحٟٔ ٚ و٠ٛجْ ٌألْطحي 167أٔظٍ و٠ٛجْ ٌىوطٌٛ ِم١ٕٔٛف ، ص - ( 

 . ذؼٕٛجْ ٠َٛ جٌه١ّّ ٚجٔ جوجٟٔ 37ِكّى  جٌكر١د جٌكشالف ، ص 
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   ٌوم الْخمٌْس ســـــارت  

ـْد راس الْمْصـــــــدع   ـْعن      رْجـلً ل

ـْمة الهّمٌـــة      ألقٌت فاط

ـْــالل الطالــــــــــــــْع        اشبٌهة اله

ـْـَها اْمـثٌـل فالّدنٌـــا       مال

     تاْج الّرٌـــــــام ٌا مْن لْسمــــــــْع  

ـْواتنً اْبنار اقوٌـــــة      اك

     امشت بالْؽــرام مّولـّــــــــــــــــْع  

ـْواها فانً      اْمشٌت مْن اه

     قلبً أو خاطري شـُْعلْت فٌه الناْر  

ـْعرنً      مالً اصدٌق مْن ٌن

ـْها  مْصبوؼة األشفـــــاْر        ٌْمشً ل

   اٌجٌب لً أخبار ها و ٌجٌـنً  

     ٌعمل ْجمٌْل فٌا ٌهدٌه القهـــــــاْر 

   ٌوْم الْخمٌــــس واْش دانـــً  

            حتى لقٌت فاطمة مصبوؼة األْشفارْ 
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القلب بات سالً و الخاطر "     كما أنه أٌضا للشاعر بن مساٌب عّدة قصائد ،منها

" فارْح 
1

 

  القلْب باْت سالً و الخاطْر فارْح  

ـْبالتً     و المحبوْب ق
2

 فً تخبٌلة  

  زاْل الْؽٌاْر و ارطاب القلْب القاسْح 
3

 

    و ْسكْن خاطري اللً فً تْهوٌلة  

ـْْت ال نسٌتك ٌا لٌلْة البارْح     ْحلف

    ٌالوكاْن زْعما تعوْد لً لٌلة  

     و لهذا نكون قد استوفٌنا ، بشكل عام ، الحدٌث عن شعر الؽزل الشعبً و عرفنا 

أّن لهذا اللون الشعري حضورا فً التراث الرسمً و الشعبً ، و قد مٌزته فً الثانً 

. لؽة شعبٌة متداولة األمر الذي مّكن من شٌوعه شٌوعا كبٌرا ال ٌزال إلى الٌوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
1
  .127و٠ٛجْ جذٓ ِٓح٠د ، ص - ( 

(
2
 أِحِٟ : لرحٌطٟ - ( 

(
3
 .جٌظٍد : جٌمحْف - ( 
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:  الحنين 

 و من األؼراض الشعرٌة التً استعملها الحاج محمد ؼفور فً ؼناه ؼرض 

و القصٌدة التً اختارها المطرب لكً تكون فً هذا المجال هً قصٌدة الشٌخ " الحنٌن"

: بحٌث نجده ٌقول فٌها " ٌا ضوء اعٌانً" بومدٌن بن سهلة بعنوان 
1

 

    ٌا ضوْء أعٌانً  

    ٌا القـُْمري زْرق الجْنحان  

   جمْل واسعانً  

    واحد ال تقرا فٌه أمــــان  

   كونْك سٌسانً  

    و سلم على ناس تلمسان  

      كتب الشاعر هذه القصٌدة عندما كان فً المنفى ، بمدٌنة وهران فهً رصد عام 

ألهّم دروب مدٌنة تلمسان و أبوابها ومساجدها و بعض المواضع ، كل ذلك حنٌن إلٌها   

ألنه كما قلت فً بداٌة األمر كان بعٌدا عنها 
2

 . 

: و ٌقول أٌضا 
3

 

   ٌا زٌن الدْرجة نرسلك لْبناْت البهجة  

     ُروْح أسْع تْرجى و أدخل على درب السّجان  

ـْْبها          و الّزٌن  الفتاْن      أْتفّرْج فْرَجة فال

ـَْبــــْك مْشــــروْح        تّم تْتبّرْج روْح ٌااْحماْم بقل

   تلقى زْهو الّروح فالسوٌقة عْند الفّراْن 
                                                           

(
1
  .73و٠ٛجْ ذٓ ٍْٙس ضكم١ك شؼ١د ِم١ٕٔٛد ، ص - ( 

(
2
  .73ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص -( 

(
3
  .74ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 



  

133 

 

  ألغر ضل اشعريةلألغثانل احثجلمحمدلغلور:ل الفصل الثانلل

ران  ٌْ     بْهواها مْجُروْح       خاْطري أو قلبً ح

      ٌحاول الشاعر أن ٌظهر لنا مدى شوقه إلى تلمسان و دروبها فٌبدأ كالمه بدرب 

السجان و المقصود به صانع أقفاص الطٌور و لٌس المقصود به حارس السجن و فً 

أؼلب الظن أّن هذا الدرب حالٌا ٌحمل اسم الموحدٌن 
1

    . 

         و بعد ذلك ٌطلب من الحمام بأن ٌذهب إلى السوقٌة و هً تصؽٌر لسوق فهً 

عبارة عن سوق مصؽر لكل األسواق العمومٌة الموجودة بالمدٌنة إذ نجد بها الجزار  

و الخضار و البقال و الكتانً و الحّجام و الفّحام و المراد بها فً القصٌدة هو أحد 

دروب الجزء السفلً الشمالً للمدٌنة 
2

 . 

: و نجده أٌضا ٌقول 
3

 

   مْن تّم عّول على درب بن سوفة فٌه ادخـُل 

نٌْك فالقّران   ٌْ       بالْك ال تـَْؽفْل حّوْس ْبع

   الزٌــــن الكامــــْل                 ٌاْدرى باقً كٌـْؾ ْزمـان 

         ثم ٌطلب من الحمام أن ٌدخل إلى درب بن سوفة و فً الحقٌقة هو درب 

مّسوفة نسبة إلى قبٌلة مّسوفة البربرٌة بحٌث أنه ال ٌزال بحمل االسم نفسه ، و هو 

موجود قبالة درب الصباؼٌن القدٌم بٌن نهج مرابط محمد و نهج ابن خلدون 
4

  ، ثم 

ٌقول إذهب إلى القران و هذا االسم ٌطلق على دربٌن الكبٌر و الصؽٌر ، و ٌقال أّن 

هذا االسم تعرٌؾ من القرٌنان ، أو لكثرة قراءة القرآن بالمنطقة 
5

.  

: و ٌقول فً نفس القصٌدة 
6

 

   ٌا سابْػ للماْح عنْد سٌدي الشعار اْرتاح  

                                                           

(
1
  .74جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ص - ( 

(
2
  .74جٌٍّؾغ ٔفٓٗ ، ص - ( 

(
3
  .75ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
4
  .75ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
5
  .75ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
6
  .75جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ص - ( 
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     كْؾ مْن التْنواْح شوؾ مْن نْهوى ُؼْصن البان  

ـْماْح       فاطمة اْمدْبلْة األعٌان      مْسبوؼْة الل

ـْسْن ال ؼٌْر   ـْدْرْب سٌدي لح           مْن تّم اعزْم طٌْر ل

             ادخل باْب زٌر فاقد أهلً مع الجٌران  

ـٌْاْن         زاٌدنً تْحٌٌْر      حالتً بالمحنة تش

و ٌؤدي هذا الدرب من السوٌقة :      نجد الشاعر هنا ٌأخذنا إلى درب سٌدي الشعار 

باب زٌر 
1

  وبعد ذلك ٌأخذنا إلى درب سٌدي لحسن و هو خارج باب زٌر و حول 

ضرٌح و مسجد سٌدي أبركان 
2

 ، و بعد ذلك ٌأخذنا الشاعر لتجّول فً باب زٌر و هو 

خمسة أبواب ، "من أبواب تلمسان المشهورة و الكثٌرة ، حٌث ذكر البكري أن لتلمسان 

ثالثة منها فً القبلة باب الحمام ، و باب وهب ، و باب الخوخة و فً الشرق باب 

" العقبة و فً الؽرب باب أبً قرة 
3

 

أما أبو الفدا إسماعٌل بن علً فذكر ثالثة عشر باب 
4

 بٌنما ٌحً بن خلدون 

باب اٌالن ، و باب عمران : ٌضٌؾ على األبواب السابقة سبعة عشر بابا أخرى و فً 

و باب الجٌاد و باب القرمادٌن   .، باب البنود ، باب كشوطة ، باب علً ، باب التوتة 

و باب الحلوي و باب الملعب و باب زٌر و باب إٌمان تجمى 
5

 . 

                                                           

(
1
  .75ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
2
  . 76ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
3
  .76ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص  -( 

(
4
ؽ ، .ئّْحػ١ً جٌؼٍذٟ ، جٌّىْ جٌّغٍذ١س ، جٌّإْٓس جٌٛؽ١ٕس ٌٍىطحخ ، جٌؿُجتٍ ، و: جٔظٍ - ( 

  .136 ، ص 1984

(
5
 ، ضمى٠ُ ٚ ضكم١ك ٚ ٠1كٟ ذٓ نٍىْٚ ، ذغ١س جٌٍٚجو ، فٟ ووٍ جٌٍّٛن ِٓ ذٕٟ ػرى جٌٛجو ، ؼ- ( 

ضؼ١ٍك ػرى جٌك١ّى قحؾ١حش ، جٌّىطرس جٌٛؽ١ٕس ، جٌؿُجتٍ ،  

  .68 ، ص 1980ؽ  .       و
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و باب زٌر ٌقع فً الشمال الشرقً للمدٌنة ، و فٌه مسجد دّرس به كبار األئمة  

و العلماء فً مختلؾ العلوم ، من بٌنهم الحسن بن مسعود بأبركان 
1

 . 

 

 

: ٌقول 
2

 

  انزل باب علً فاقْد الّزهرا و اْعوالً  

ـْنوا بالً صاْرلْونً ْمثْل الٌْرقاْن        مْن شط

  أْعدْمت اْنجالً            كْل ٌوْم اْنجدْد األحزان  

ـْبــً   ـْد الطوبً نْرْسلْك لدْرْب الُمق   ٌا ول

ـْرة ٌا الورشاْن                           فا قد مْحبوبً فً جامْع الُحف

ـْها ربً                زٌْن عن جْمَع النْسوان     فّضل

:      أما هنا فٌنتقل بنا الشاعر إلى باب علً فٌحتوي هذا الحً على عّدة دروب منها 

الدرب المقوس ، درب السقال ، درٌبة الحمام ، درب سلسلة ، درب سٌدي الحباك                                         

و درب الزناتً و نطن أّن باب علً من األحٌاء السكٌنة األولى التً أنجزت فً عهد 

المرابطٌن 
3

 . 

أما فٌما ٌخص درب المقبً فهو مدخل درب سٌدي الٌدون من الجهة الشمالٌة و به 

خلوة الشٌخ السنوسً 
4

 ، و بعد ذلك أخذنا إلى جامع الحفرة فهو فً الحقٌقة ؼٌر 

معروؾ ، و ربما كان ٌجاور الحمام الذي الزال ٌحمل اإلسم نفسه 
5

.  

                                                           

(
1
جٌرٓطحْ فٟ يوٍ جأل١ٌٚحْ ذطٍّٓحْ ٚلف ؽرؼٗ ٚ ( : أذٛ ػرى هللا ِكّى ذٓ أقّى)جذٓ ٠ٍُِ - ( 

 ، 1986ؽ ، .جػطٕٝ ذٍّجؾؼس أطٍٗ ِكّى ذٓ أذٟ شٕد ، و٠ٛجْ جٌّطرٛػحش جٌؿحِؼ١س جٌؿُجتٍ ، و

  . 74ص 

(
2
  .77جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ص - ( 

(
3
  .77ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
4
  .77ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
5
  .77ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 
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: ثم ٌقول 
1

 

ـْدْرب بن حْربٌط أتقّدْم      من تّم ابترْم ل

     تّم حا العارْم بْنت نسبة ؼالٌة الشان  

بان أٌباْن   ٌْ    لو نْعٌـــــــــا نكتــــْم            صاحْب الّسْر ا

ْد األطٌار نرسلك لسٌدي الجبار   ٌّ         ٌا ج

                    الزٌن المْسرار ٌْذكرلً تّم فتان  

راُهْم ٌْمشً دْهشاْن   ٌْ ْكوٌْوا  ْبال ناْر                مْن  ٌْ              

   البْدْر الضاوي ٌاْمنة فً سٌدي الحلوي  

ـَْد الوْرشان        بْهواها مْكوي خاْطري ٌا ول

   ُكَونْك َمْعناوي              تْكتْم الّسْر أو لٌس ابٌاْن  

 

 ٌأخذنا الشاعر إلى درب الحرٌبط و هو درب موازي لدرب المقبً ثم ٌأخذنا إلى 

درب سٌدي الجبار و هو ال ٌزال ٌحمل االسم نفسه إلى ٌومنا هذا ، و درب سٌدي 

درٌبة الفرٌنة أو الفران و درٌبة السقٌفة : الجبار به درٌبتٌن 
2

 .  

فهو الشٌخ الولً أبو عبد هللا الشوذي "  أما فٌما ٌخص درب سٌدي الحلوي 

" االشبٌلً المعروؾ بالحلوي نزٌل تلمسان من كبار العّباد العارفٌن
3

 . 

قاضٌا باشبٌلٌة آخر دولة بنً عبد المومن ثم فر بنفسه من القضاء و أوى "  كان 

" إلى تلمسان فً ذي المجانٌن
4

 . 

                                                           

(
1
  . 78جٌى٠ٛجْ جٌٓحذك ، ص - ( 

(
2
  78جٌٍّؾغ ٔفٓٗ ، ص - ( 

(
3
  . 127 ، ص 1ذغ١س جٌٍٚجو ، ؼ- ( 

(
4
  .70جذٓ ٠ٍُِ ، جٌرٓحْ ، ص - ( 
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و سمً بالحلوي ألنه كان ٌطوؾ فً السوق و بٌده طبق من عود فٌه الحلواء 

للصبٌان
1

 . 

: ثم ٌعود و ٌقول 
2

 

   ٌا ْكحل النجال طرفً األمـــزان تْعــــــــال  

     ال ْهل ْبنً ْجْملة ٌْحْفظْك ُموالنا الّرحمْن  

   مْن دْرب الؽْفلــــــة           و الْحسود و أجمٌع الرْقبان  

 

و فً هذا الجزء من القصٌدة نجد الشاعر ٌذكر اسم بنً جملة فهو نسبة للدرب الذي 

واحد ؼٌر ناقد ، و به قوس للداللة على : ولد فٌه و نشأ به ، و هو فً الواقع دربٌن 

ذلك و الثانً ناقد و ٌنفتح على مستوى درب الصّباؼٌن ٌوجد مدخله الرئٌسً بالقرب 

من حمام الحفرة 
3

 . 

: ٌقول الشاعر 
4

 

   ٌا صقً األجناح عنْد سٌدي الٌدون ارتاح  

نٌك ٌا وْرشاْن  ٌْ       الزٌْن الوضاْح انظْر ْبع

   َتَم راْه  فتـــح         وْرد فاح أْمع نْعمـان    

"  Rue des bonnes enfants"     ٌتكلم الشاعر فً هذا البٌت عن سٌدي الٌدون 

.ساحة الشهداء حالٌا : مدخله الرئٌسً من المدرسة 
5

 

: ثم ٌقول 
1

 

                                                           

(
1
ضٍّٓحْ ػرى جٌؼظٌٛ ، وٌٚ٘ح فٟ ١ْحْس ٚ قؼحٌز جٌؿُجتٍ : ِكّى ذٓ ػٍّٚ جٌطّحٌ - ( 

  . 143 ، ص 1984جٌّإْٓس جٌٛؽ١ٕس ٌٍىطحخ ، جٌؿُجتٍ ، 

(
2
  .79جٌى٠ٛجْ ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ص - ( 

(
3
  .79جٌٍّؾغ ٔفٓٗ ، ص - ( 

(
4
  .80ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
5
  .80ٔفّ  جٌٍّؾغ ، ص - ( 
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ـْراْس المْصداْع     ٌا القمري ْتطلـّْع نْرْسلك ل

ـٌْْح بصافٌة فً زقاق الرمــــان            رانً مْتل

ـّْمــــــْع              أش ٌْجمْعنا ْزمــان     بهــــــا مط

  ٌا صافً الجنحٌن طٌر و نزل الصبانٌن  

                       فا قْد كحل العٌن مْن نْهوى ؼصن البال 

  مْن فات البدرٌن              زٌنها و ابهاها فتـــــان    

    ٌذكر الشاعر فً هذا الجزء من القصٌدة لراس المصداع فهً المنطقة الموجودة 

بٌن حمام الحفرة و المدرس ثم بذكر زقاق الرمان فهو موجود بٌن جامع الشرفاء       

و طرٌق العشابٌن 
2

ثّم ٌتكلم عن درب الصباؼٌن و هو درب ما ٌزال ٌحمل االسم  .

نفسه ٌنتهً عند درب الحوات 
3

 . 

: ثّم ٌقول 
4

  

لدْرْب الحوات نرسلك ٌا زٌن الدرجات  

                 تّم ظل أو بات عن طول أعالم المدان  

مسبوغ الرمقات               فاطمة طولة عود البان  

ـْتافراطة لٌْه أّداعنً   ـْدرْب الصنعة ل                ل

ـْصٌب اْرباعة الْبسٌْن الشاْش اْو ُرّوان                               ات

ستــــً وربٌعـة             مرٌم أو مٌرة ٌا ورشاْن  

                                                                                                                                                                                                 

(
1
  .81ٔفّ جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ص - ( 

(
2
  .81جٌٍّؾغ ٔفٓٗ ، ص - ( 

(
3
  .81ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
4
  .82ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 
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      و أما فً هذا الجزء من القصٌدة ٌأخذنا الشاعر فً جولة إلى درب الحوات و هذا 

 Rueالدرب لقد زال رسمه عند إعادة بناء المنطقة ، و عّوضه شارع بومارٌا 

pomaria 
1

 . 

 Rue deو بعد ذلك ٌأخذنا إلى درب الصنعة و لقد زال رسمه ، عند شق شارع فرنسا 

France فً نهاٌة القرن الماضً ، و ٌحمل الٌوم اسم شارع االستقالل 
2

 . 

: و ٌقول الشاعر أٌضا فً نفس القصٌدة 
3

 

   ٌا زْهو انجالً نرسلك للقصْر البالً  

     ٌحضٌك العالً ال ْتساعْؾ حتى شٌطان  

   بلْػ لً رْسلـــــــــً             و اعزم خّبرنً باالً كاْن 

    و ٌقع القصر البالً فً ؼرب الجامع الكبٌر ، و من درب الصنعة و القصر البالً 

ندخل الجزء العلوي من تلمسان المدٌنة 
4

 . 

: ثم ٌقول الشاعر فً بٌت آخر 
5

 

أفهم ذا المعنى ، طٌْر ٌا قُْمري بْرزانة  

   فا قْد نْجلً ٌْذكْرها باب إٌالْن  

 فّضلها موالنــــــــــــــــــــا             زٌْنها عن ْجمٌع النسوان 

     ٌعّرفنا الشاعر هنا بباب إٌالن وهو حوالً ملتقى درب سٌدي عمران و درب سْن 

و نهج بابل على شارع الرائد جابر ، و بابل هو تحرٌؾ لباد إٌالن 
6

 . 

: ثم ٌواصل الشاعر كالمه 
1

 

                                                           

(
1
  .82ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
2
  .82ٔفّ جٌٍّؾغ  ، ص - ( 

(
3
  .82ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
4
  .82ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
5
  .83ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
6
  . 83ٔفّ جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ص - ( 
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ـْدرب الفوقً     كاْن أنت طـُْرقً نرْسلْك ل

     فً درب الشرقً عند جامْع سٌدي عمران  

بان   ٌْ      تّم أكثـــــــــــــــــــــــــر ُعشقً            ُخفت سّري لّناس ا

: ثم نجده ٌقول فً هذا البٌت 
2

 

دٌْك   ٌْ   القلب اْعدم لٌك اْرٌاْط بْن فارس بٌن إ

     فاقْد مْن ٌْهوٌك ٌا القمري زرق الجْنحاْن  

بباب الحدٌد حالٌا ٌعرؾ بشارع " السوق الفوقً"        فهو درب ٌصل بٌن درب 

  ، و درب سٌدي بو عبد هللا ، مدخله الثانً على B.Fillaoucèneمعركة فالوسن 

. مستوى نهج الحكٌم دمرجً 

 

:         ثم نجد الشاعر ٌنتقل إلى درب آخر فٌقول 
3

  

تّم ادُخل باْب الحدٌد أو طوؾ فاألدراب  

   ٌا سابْػ األهداْب زٌْنهم ما رٌتو فً أمكان  

ـْفوا لً بعد التهاْن   ءاْه اْعلى مْن صاْب          ٌعط

     و هو درب باب الحدٌد ٌقع فً الجزء العلوي للمدٌنة و ٌنتهً إما عند شارع 

 ex. Rue أو عند شارع فالوسن  ex.Rue de parisالحكٌم دمرجً 

B.Fillaoucène أو الرائد جابر ex Rue Eugene  و حول باب الحدٌد الدروب 

باب أٌالن ، درب السن ، درب أوالد اإلمام ، درب سٌدي عمران أو الدرب : الثالٌة 

الشرقً ، درب رٌاض ابن فارس ، درٌبة ابن سكنٌن ، درٌبة دار الضٌاؾ ، درب 

باب الحدٌد ، درب سٌدي زكري ، درب سٌدي بو عبد هللا ، درب موالي عبد القادر ، 

. درب رأس القصٌبة ، درب سٌدي اٌرٌهم المصمودي 
                                                                                                                                                                                                 

(
1
  .84ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
2
  .84ٔفّ جٌٍّؾغ  ، ص - ( 

(
3
  .85ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 
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:و فً آخر القصٌدة ٌتكلم الشاعر عن درب الملٌانً فنجده ٌقول 
1

  

  الزٌْن اسبانً أو تلّْؾ أمري ٌا لمحانً  

    درب الملٌانً عند جامع سٌدي الوزاْن  

و هً أحد الدروب الشعبٌة القدٌمة فً تلمسان بحارة باب الجٌاد لنسبة إلى الشاعر    

صاحب العالمة بالمؽرب ، " و الكاتب أحمد بن علً ، الملٌانً أبً العباس المراكشً 

الكاتب الشهٌر ، البعٌد الشأن فً اقتضاء الثرة ، المثل المضروب فً العفة و قوة 

الصرٌمة و نفاذ العزٌمة ، كان نبٌه البٌت ، شهٌر األصالة ، رفٌع المكانة ، على سحٌة 

ؼرٌبة كانت فٌه من الوقار و االنقباض و الصمت أخذ بحظ من الطب ، حسن الخط ، 

" ملٌح الكتابة ، قارضا للشعر ، ٌذهب نفسه فٌه كل مذهب 
2

 . 

و ٌبدأ هذا الدرب عند سٌدي الوزان بباب الجٌاد و ٌنتهً عند نهج فاتح نوفمبر حالٌا 

. مقابالت لدرب حالوة ، المسدود فً الوقت الحالً 

ٌّد من خالل ؼرض  إلى " الحنٌن" و كان الشاعر قدور بن عاشور الزوهونً ٌش

ـْالْدنا"وطنه و بالده فٌقول فً قصٌدة  " : سلـّْم على ب
3

  

           ٌا ابن الورشـــــــــــــــــــــــــان  

                                       ٌا الساكن فً دارنا  

           نكتْب لْك ُعنـــــــــــــــــــــــــوان  

ـْأْحباْبــــــــنا   ـْؽه ل                                       بل

           فً ٌْد الرحمــــــــــــــــــــــــــان  

                                        نْرْسلْك ٌا ْحماْمـَنا 

                                                           

(
1
 .90ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
2
 ، قممٗ ػرى هللا ػٕحْ ، ِىطرس 1ٌٓحْ جٌى٠ٓ ذٓ جٌهط١د ، جالؽحقس فٟ جنرحٌ غٍٔحؽس ؼ- ( 

  .285 َ ، ص 1973 ، 2جٌمحٍ٘ز ، ؽ: جٌهحٔؿٟ 

(
3
و٠ٛجْ جٌش١م لىٌٚ ذٓ ػشٌٛ جٌُٟ٘ٛٔ شؼٍ ِٓ ٔٛع جٌُؾً ٚ جٌٍّكْٛ ؾّغ ٚ ضكم١ك ِكّى - ( 

  .321 ، ص 1996 ، 1ذٓ ػٍّ ٚ جٌٌُٟ٘ٛٔ جطىجٌجش جٌّىطرس جٌٛؽ١ٕس ، ؽ
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            ٌا ْحمـــــام ٌاْحمــــــــــــــــــــــام  

                                       سلـّم على بــالدنا  

            أنت قلبك هانً ٌا قٌمــــــــــــــــري  

                             ما صادوك أمحان و ألكـــــدار  

ـْـلٌْت ْبُحــْب قمـــــِر                 ما بت

                             و ال حشاك الحْب العـــــــذري  

              ما حرقْك الجوى و ال ْجمار  

ـْراْح مْن الؽٌار                                عقلْك سالً مْست

            كذا زاهً فً اللٌل و الْنهاْر 

إّن ظاهرة الحنٌن إلى البلدان و المساجد و األصحاب كلها ظواهر و الؽرض منها هو 

التقرب إلى هللا عّز و جل و إلى األصدقاء و البحث عن المصالحة و العفو و التسامح 

. فً الدنٌا و اآلخرة ، و البعد عن الخالؾ و الحث عن الحٌاة األخروٌة 

     

:       و نجد أٌضا ٌشعر بالحنٌن القوي إلى مسقط رأسه ندرومة فنجده ٌقول  
1

 

                  بسم هللا كاْن  

                       كْون الجلٌل رْبنــا  

 الّدٌـــاْن  هللا                  

                    مْن به األخالق كاٌنة  

                مْن به الّصعب أهوان  

                   فً حق طه بن ٌامنه  

                                                           

(
1
  .325و٠ٛجْ لىٌٚ ذٓ ػشٌٛ ، ص - ( 
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ٌّد األكوان                  س

                    و ْكْوكْب الخٌْر و الهنا  

              بخٌْر األدٌان  

                      وْدنالْه قاْدنــــــــــــــا 

:ثم ٌقول فً نفس القصٌدة 
1

 

            فً الّرضى و الرضوان  

                    ُرْح مْحروْس عندنا  

           لندرومة عجــــــــــالن  

ـْنا                       صّفق ْعلى ْجبال

      بعدما ذكر الشاعر فً هذه القصٌدة أشراؾ مدٌنة ندرومة و بعض المدن 

المجاورة لها ، و هً قرٌبة إلى المدح الممزوج بالمعانً القدٌمة كمدح الكرم          

و الشجاعة و بٌن المعانً الدٌنٌة و عمق اإلٌمان و ٌستمر الشاعر فً الحنٌن إلى 

أعٌان التصّوؾ و رجال الدٌن حٌث ؼلب على هذه القصٌدة سمات و خصال سامٌة 

. صافٌة تعّبر عن عمق اإلٌمان و اإلخالص فً الرؤٌة الصوفٌة 

  : الشكــــوى

و ٌسمى فً ؼٌر " الشكوى هً الؽوث و معناها هو القطب حٌن ما ٌلتجأ إلٌه 

ذلك الوقت ؼوثا ، له عالقة بالبكاء و هو من بقٌة الوجود و للباكٌن عند السماع لموا 

جٌد مختلفة فمنهم من ٌبكً خوفا و منهم من ٌبكً شوقا و منهم من ٌبكً فرحا ،      

و ٌكاد الوجدان أعز رتبة ، و حدوث ذلك فً بعض مواطن حّق الٌقٌن ، و من حق 

الٌقٌن فً الدنٌا   ، فٌوجد البكاء فً بعض مواطنه لوجود تؽاٌر و تبلٌػ بٌن المحدث  

" و القدٌم ، فٌكون البكاء رشحا هو من وصؾ الحدثان لوهج سطوة الرحمان
(2)

.  

                                                           

(
1
  .326ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
2
 36 ، ص 1987 ، ْٕس 2ِؼؿُ ِظطٍكحش جٌظٛف١س ، وجٌ ج١ٌٍّٓز ، ؽ: ػرى جٌّٕؼُ أٌكفٟ - ( 

 .
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هو أكمل مجالً الحق ألنه المختصر "و السبب فً ذلك ٌعود إلى أن اإلنسان 

الشرٌؾ و الكون الجامع لجمٌع حقائق الوجود و مراتبه ، هو العالم األصؽر الذي 

انعكست فً مرآة وجوده كل كماالت العالم األكبر أو كماالت الحضرة اإللهٌة 

اإلسمائٌة و الصفاتٌة و لذا استحق دون سائق الخلق أن تكون له الخالفة عن اله و لما 

" لم تقؾ المالئكة على حقٌقة النشأة اإلنسانٌة و ما أودع هللا فٌها من أسرار
(1) 

. 

انطالقا من هذه المعطٌات نالحظ أّن هللا خلق اإلنسان نموذجا عجٌبا فً هذه 

: الحٌاة جمع بٌن العاملٌن 
(2)

  المادي و الروحً و هو بروحه ٌشارك أهل السماء فً 

السمو و الصفاء و النقاء النفسً ، و بجسده ٌعٌش فً األرض و ٌشارك الحٌوانات فً 

تعاطً أفعالها و ٌقضً فً هذا الوجود وقتا محددا ثم هو تراب فً تراب 
(3)

.  

و لالتفاق هذٌن العنصرٌن المتضادٌن فً اإلنسان أي لكونه سموٌا و أرضٌا نال 

مٌزة التكرٌم و استخلفه هللا فً هذه األرض و جمله سٌد الكائنات ، و لخطورة هذه 

الخالفة و ثقل تبعاتها و مسؤولٌتها أودع هللا فً اإلنسان من قوة التمٌٌز و اإلدراك      

و اإلدارة و االختٌار ، ما ٌحقق به رسالته فً هذه الحٌاة ، ثّم من فضل هللا تعالى على 

اإلنسان أنه انزل علٌه القرآن و رسم له فً المعالم و األنظمة و الحدود ، التً علٌها 

تترتب استقامة اإلنسان ، ثم بالتالً تأدٌة 
(4)

  إذ هو أحكم النظر ، و استؽل العقل فً 

االنتفاع بها ، و سخره فً البحث السلٌم و الدراسة الهادفة المتزنة ، دون مؽاالت     

من عمل صالحا فلنفسه و من أساء فعلٌها و ما رّبك بظالم : " أو تطرؾ لقوله تعالى 

" للعبٌد
(5) 

و نفس و ما سّواها فألهمها فجورها و تقواها قد أفلح : "  و فً قوله تعالى 

" من زكاها ، و قد خاب من دساها 
(6) 

ففً هذا الكتاب المبٌن الذي ٌصل األرض . 

بالسماء، ما ٌرقى اإلنسان إلى أسمى مكانه ٌحكم بها الصالحون فً هذا الوجود        

                                                           

(
1
 .فظٛص جٌكىُ : ِكٟ جٌى٠ٓ ذٓ ػٍذٟ - ( 

(
2
جٌطظٛف فٟ جٌشؼٍ جٌشؼرٟ ٌٍش١م لىٌٚ ذٓ ػشٌٛ جٌٌُٟ٘ٛٔ ، وٌجْس : لح٠ى ١ٍّْحْ ٍِجو - ( 

ضك١ٍ١ٍس ، أؽٍٚقس ١ًٌٕ وٌؾس ووطٌٛجٖ فٟ جألوخ جٌشؼرٟ ،  

  . 2006/2007 ، ْٕس 222     ص 

(
3
  .222ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
4
  .223ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
5
  .29ٌْٛز جٌىٙف ، ج٠٢س - ( 

(
6
  .7،8،9،10ٌْٛز جٌشّّ ، جٌى١س - ( 
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فٌها ما ال عٌن رأٌت و ال أذن سعت و ال خطر » و ٌضمن له بعد هذه الحٌاة األخرى 

" على قلب بشر
(1)

  .

فاإلنسان إذا اعتصم بالقرآن الكرٌم و استضاء بتعالٌمه و أنظمته و توجهاته كان 

إنسان القرآن و اإلٌمان و الحق الذي ٌسعى من أجل صنعه ألدٌان السماوٌة ، على 

اختالؾ عصورها و أصحابها و قد تفتح العقل البشري لهذا الكتاب ، و تفاعلت النفس 

مع تعالٌمه ووعً القلب أحكامه و أسراره فكان ما كان من تأثٌره المجٌب فً أصحاب 

 .  الرسول صلى هللا علٌه و سلم ثم فً التابعٌن بعدهم 

فبٌنما كان اإلنسان فً الجاهلٌة فً الدرك األسفل من االنحطاط  العقلً          

و النفسً و الروحً ٌعاقر الخمر إلى حد اإلدمان ، و بماجن إلى حّد االستهتار        

و ٌطمح إلى حّد الجشع و النهامة و ٌقسو و ٌظلم إلى حّد الوأد و قتل األوالد 
(2) 

. 

و ٌرتكس فً عادات و تقالٌد ال استخؾ منها و ال أحّط منها و بعٌد األصنام    

و النجوم ، فإذا بالقرآن الكرٌم ٌحّول هذا اإلنسان الذي حاطت به أسباب الؽناء العاجل 

من كل جهة إلى إنسان آخر مهذب النفس ، سامً العواطؾ ، رقٌق الشعور حّر فً 

تفكٌره ، ٌعبد هللا عّز و جّل وحده ال شرٌك له و ال ٌشرك به شٌئا ، و ٌضحً بماله   

و نفسه فً سبٌل عقٌدته و ٌحب ألخٌه المسلم ما ٌحّب لنفسه ، و ٌحارب الفساد        

و ٌقاوم العادات السٌئة و ٌنشر العدالة السماوٌة 
(3)

  . 

و إذا أردنا أن نعرؾ وصفنا دقٌقا موجزا لهذه النقلة الضخمة العجٌبة التً لم 

ٌعرؾ التارٌخ مثلها فً مختلؾ العصور ، فاستمع إلى جعفر بن أبً طالب و هو 

كنا " ٌجٌب النجاشً إمبراطور الحبشة و قد سأل المهاجرٌن عن وصؾ اإلسالم ٌقول 

..." قوما أهل جاهلٌة نعبد األصنام و نعتدي على المحارم و الدماء
(4) 

إلى آخر القول 

ففً هذه اإلجابة الدقٌقة الوجٌزة وصؾ للعرب و أخالقهم قبل اإلسالم و أثر اإلسالم 

 .فٌهم بعد أن اعتنقوا عن عقٌدة و إٌمان 

                                                           

(
1
  .224لح٠ى ١ٍّْحْ ٍِجي ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ص –  ( 

(
2
  .85ػرى جٌّٕؼُ جٌكفٕٟ ، ِؼؿُ ِظطٍكحش جٌظٛض١س ، ص - ( 

(
3
   . 224جٌطظٛف فٟ جٌشؼٍ جٌشؼرٟ، ص: لح٠ى ١ٍّْحْ ٍِجو - ( 

(
4
  .225ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 
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و ؼٌر خاؾ إذن إن الذٌن انتفعوا بعقولهم و حكموها فٌما جاد به القرآن الكرٌم 

من شرائع و مبادئ و توجٌهات قد ارتفعت عن بصائرهم ؼشاوة الجهالة و أضاء 

أمامهم سبٌل المعرفة فتحّرروا من أؼالل التقلٌد و أسرار محاكاة اآلباء األولٌن ألنهم 

 . اتبعوا ما أنزل هللا و الحق و الٌقٌن

 و أما الذٌن طبع على قلوبهم و خٌمت على عقولهم سحب الوهم و استبدت  بها 

الضاللة و زاؼت بها األهواء ، فهؤالء كلما دعوا إلى تعالٌم القرآن و شرائعه         

و هجر ما ألقوه مما ال ٌقره اإلسالم و ال ٌتفق و مكانة اإلنسان فً هذا الوجود ، إنهم 

االستجابة و أصروا على التشبٌت بما وجدوا علٌه أبائهم و إن كان ذلك ال ٌقبله المنطق 

.و ٌتناقض مع الواقع و لٌس العدل فً نظرهم أن ٌتنكروا لما علٌه اآلباء و األسالؾ 
1

   

    و لهذا تراهم ٌؤمنون بالمشعوذٌن و ٌتمسكون بالعادات الزائفة التً وحدوا علٌها 

أبائهم و ٌتشبثون بالبدع و الخرافات و ٌتكلمون على األموات و ٌتمسحون بأضرحة 

األولٌاء و ٌترامون على أعتابها و ٌشنون لرحال إلٌها 
2

 . 

      ترى عقٌدة التوحٌد و اإلٌمان باهلل هو عقل اإلنسان على سعة النظر و حّب 

اإلطالع على أسرار الكون ، و الطموح إلى معرفة ما وراء الحس ، فكل ما فً الكون 

مما نرى و ما ال نرى من السماوات و الكرسً و العرش و المالئكة كل ذلك من هللا ، 

و كل كائن صؽٌر أو كبٌر ٌسبح بحمد هللا و ٌشهد بعظمته و هذا ما ٌؤدي باإلنسان إلى 

التواضع و عدم التطرؾ أو الؽرور بأي صفة من صفاته اإلنسانٌة فإذا اؼتر بقوته    

و أراد البطش أو الظلم ذكر قدرة هللا علٌه و أنه هو الذي ٌحً و ٌمٌت ، و إذا اؼتر 

بماله و أسرؾ و استهتر ذكر أّن هللا هو الؽنً و هو الذي وهبه المال و فال إلى 

. السخاء و البذل و التضحٌة و التودد و التوسل و الشكوى إلى هللا 

    و إذا اؼتر اإلنسان بعمله فظّن أنه بلػ الكمال ، نظر إلى الكون الكبٌر الذي هو 

جزء صؽٌر من عالم هللا و علمه ، فنقلب بصره خاسئا و هو حصٌر ، و عاد إلى نفسه 

صؽٌرا متواضعا ٌطلب المزٌد من المعرفة بروٌة و صبر و أناة  و تدبٌر و تفكٌر 
3

 .  

                                                           

(
1
 ، ْٕس 91ِكّى طحٌف جٌظى٠ك ، ئٔٓحْ جٌمٍآْ ٚ ئٔٓحْ جٌش١طحْ ، ِؿٍس جألطحٌس ، جٌؼىو - ( 

  . 107 ، ص 1974

(
2
  .107ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
3
  .227لح٠ى ١ٍّْحْ ٍِجو ، جٌطظٛف فٟ جٌشؼٍ جٌشؼرٟ ، ص - ( 
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    و بالتوحٌد و أفراد هللا بكل صفات اإللوهٌة ٌبتعد اإلنسان عن التعلٌل باآلمال 

الكاذبة ، فال تنفع عند هللا شفاعة الشافعٌن ، إال لمن ٌأذن هللا و ٌرضى و ما من أحد 

ٌفٌده قربه من هللا إال عن طرٌق العمل الصالح فلٌس هللا قرابة رحم و ال صلة أبوه    

و ال صحبه ، و ٌتسلح اإلنسان إذا آمن باهلل حق اإلٌمان بالرجاء و التوسل و السعً   

. و عدم التوكل 

     و فً هذا النهج ؼنى الشٌخ الحاج محمد ؼفور لمجموعة من الشعراء من بٌنهم 

: ٌقول فٌها " الؽوثٌة "الشٌخ قدور بن عاشور قصٌدة تحمل عنوان 
1

   

ٌّا ننحْب كل ٌوْم نواْح      واجْب عل

سٌحوا   ٌْ ـْـلً       لٌْل و النهاْر ْدموْع ْنواج

   فوْق الْخدوْد ْجداوْل ساكبٌن ظفاْح  

طٌحوا   ٌْ ـْفً       هارقٌن على طوْق مراش

ـْراق اللـًّ مّزقنً ْبسٌْؾ َجراْح   مْن ف

  أشحال مْن عاشق مثلً شال به ذْبُحه  

كما ذبْحنً و سلْخنً قلت أْح  

ـْها بمالُحه     ُمهْجتً رشْقها و أنتصف

.      ٌظهر الشاعر شّدة تعلقه بممدوحه الذي ٌجد فً وصفه متعة فً تعلقه بالمحبوب

: و فً قصٌدة أخرى لنفس الشاعر ٌقول 
2

  

ـْنٌن سهران اللٌل     هذي مّدة س

    و القلب من ْجراُحه ٌبكً فً تْخبٌله  

  و الجسم راهُ مْن فرقة الْخلٌل  

                                                           

(
1
و٠ٛجْ جٌش١م لىٌٚ ذٓ ػشٌٛ جٌٌُٟ٘ٛٔ شؼٍ ِٓ ٔٛع جٌُؾً ٚ جٌٍّكْٛ ؾّغ ٚ ضكم١ك - ( 

  .617 ، ص 19996 ، 1ِكّى ذٓ ػٍّ جٌٌُٟ٘ٛٔ ؽ

(
2
  .621ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 
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ـْبٌله      و العقل طار ْوخلنً فً ه

  و الدموْع على الْخدود باقٌة زّراقة ْتسٌْل  

ٌّرنً فً تعطٌلة       ْوحرْم عّنً الْمناْم ص

  قْوتً أمرار ما عْندي لٌه سبٌل  

ـْوٌلة       و الضْر زاد لً فً أٌام ط

       و ٌستمر فً الشكوى على طرٌقة القدماء فً التحّدث عن صفات ممدوحة مشٌدا 

. بمكانتهم 

: ثم ٌقول فً قصٌدة الالٌم 
1

 

  ٌا الالٌْم حالً ْخطٌبْك ما هّزك عشُق عوارْم 

                                        ٌا الالٌْم  

    لْو نْدري ما فً الضمٌر تْعذْر روحً الْهزٌمة  

  من طعن أحداق النٌام  

     إّن شكواه ممزوجة بالؽزل ٌعّبر عن الجوهر األنثوي فً عمقه و هو ٌتجلى 

. بوصفه انكشاؾ للجمال

    و الشاعر فً مثل هذه الموقؾ ٌتحدث عن المرأة بوصفها رمزا موحٌا داال على 

. الحب

ـْالْع " و فً قصٌدة  : لنفس الشاعر فنجده ٌقول " لو صْبت ق
2

 

  خؾ ساكنً و المٌْر فزع  

ـْزلوه مْن ؼٌر إنفاق       زل

ـْرّوْع     دركوا على الحْشو ت

                                                           

(
1
  .  625جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ص - ( 

(
2
  .633ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 
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    مْن ْزعاْفهم صْدري ضاْق  

 

فً هذه القصٌدة المتعلقة بالشكوى ٌتوجه الشاعر بالدعاء إلى هللا عّز و جل ثّم 

ٌذكر تلك الظروؾ التً تطؽى فٌها الفتن و الحروب و سوء األخالق، فٌكثر الدعاء فً 

. شعره و الشكوى

  و ٌتوجه إلى هللا عّز و جّل حٌث ٌجد طاقة روحٌة جدٌدة، فتعبر من خاللها عن 

قلقه و اضطراب األوضاع و ضٌقه من بعض الناس و هذه القصائد تعّد شكوى هلل عّز 

. و جلّ 

     و بعد هذا ٌنتقل إلى سرد الحوادث التً استجار منها باهلل و كانت سببا فً شاكٌته 

. ثّم ٌذكر فً سٌاق كالمه من أخالق أهل عصره

      إّن هذا البكاء لٌس ألمر خاص بالشاعر ، و إنما بكاء على حال العامة من جّراء 

الفتن التً عّمت فً البالد و فساد عقٌدة البعض ، و على الدٌن اإلسالمً الذي هان 

على الناس و ضعؾ النفوس ، و هذا التؽٌٌر الذي حدث فً األخالق مثلما حدث فً 

السّنة النبوٌة ، و استبدلت األخالق الكرٌمة بالنمٌمة ، و عزت المثل الطٌبة ،          

و ضعفت القٌم اإلسالمٌة فً النفوس و انتشرت الفواحش و اللهو و العبث ، و تفشت 

. الخمر و عم الجهل 

: فٌقول شاعرنا فً هذا الشأن 
1

      

  ٌا أهل الهوى لْو صْبت قالع  

    ُصْندلً بْجناحه خفاْق  

   

              نركبه بال راٌْس ْنقلْع  

    مْن ْزعاْؾ قِوم النفاْق  

                                                           

(
1
  .635 /634 / 633جٌى٠ٛجْ لىٌٚ ذٓ ػشٌٛ ، ص - ( 
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  بٌن رٌْح و أمواْج نذرع  

    نْرتمى لجزٌرة و ْقواْق  

  ال حدٌث ال خبر نسمع 

    فً الجنوب نوجد ُعشاق  

  لْو ْجبرت مْركب قاطْع  

    ٌا ْمالْح و إال زوارق  

فً ؼرض الشكوى فً قصٌدة " أبً مدٌن بن سهلة"     و أٌضا ؼنى محمد ؼفور لـ 

" . قلبً زاد أهبال" و المعروفة أٌضا" ٌا مسلمٌن"

: فٌقول 
1

 

ـْمٌن قلبً الٌوم زاد هبال     ٌا مسل

    الحب ساْق لٌا أوراه مّضانً  

ـْضى اْعلٌا حٌن شْفت اؼزال     رّبً اق

    جْبرا ارتهبت مّنوا ْبال ْعـقل رانً  

ـْشت بٌا ألقٌت زٌن القْد   ـْلً ام   رج

ـْقاه   ـْهار شال انوٌت شً مـل     فً ذا الن

 

: فنجده ٌقول" نار أهواكم فالدلٌل تلهب " و فً قصٌدة أخرى تحت عنوان 
2

  

   

ـْهٌْب             نار أهواكم فالدلٌل تلهب ل

                                                           

(
1
  .222و٠ٛجْ ذٓ ٍْٙس ، ص - ( 

(
2
  .176ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 
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    صْرْت أهبٌل والوعد طاْل بٌا  

  رانً ٌا األحباب عابد إال النجٌب 

ـْـنٌا       مالً ال راحة و ال اه

  ندعٌكم هلل السمٌع الوجٌب  

ٌّا       ٌا جبرانً دْبروا أعل

 

ـْباْد ُسـلطانً"      ٌقول أٌضا فً قصٌدة  آش "و تعرؾ أٌضا بـ " ٌا الواحد خالق الع

ـْرا ـْـلى الّزه ـْنً اع ـْحّدث " مْن مْرسول أٌ
1

  .

ـْباد سـُلطانً                    ٌا الواحْد خالْق الع

ـْأمري ٌا صاحْب القـُْدرا   ـْكً ب ـْت     لٌْك نش

ـْرام و الهْجرا و الشوق دْركونً     الؽ

ـْرا   ـْلك صب ـْقا اْبعْد عْن قلبً ما ام     و الل

ـٌْا عنً     طاْل وْعْدها و اْبطات الجاف

ـْرا   ـْنً اعلً الزه ـْحّدث     أش ْمْن مْرسول أٌ

 

" مال حبٌبً ماله"    و نجد أٌضا ابن مساٌب فً قصٌدة 

:  فٌقول 
2

 

   

                                          مال حبٌبً ماله  

                                                           

(
1
  .124ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
2
و٠ٛجْ جذٓ ِٓح٠د ، ئػىجو ٚ ضمى٠ُ جٌكف١حٟٔ جِمٍجْ جٌٓكٕٟٛٔ ٚ أّْحء ١ْفحٚٞ ، جٌّإْٓس - ( 

  . 135 ، ص 1989جٌٛؽ١ٕس ٌٍىطحخ ، ْٕس 
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                                          مال حبٌبً ماله  

ـْحل العٌن مذبل الشفر                               ك

                                           بهً الحـُْس عظٌم القدر  

ـْفْر   ـْلٌا سابْػ الش                            تاْه ع

                                           أش من شبه شد األمر  

       ثم نعود إلى قدور بن عاشور مشتكٌا من فراق فاطمة فً قصٌدة تحمل عنوان 

: فٌقول " فراق فاطمة"
1

  

ـْعْب ٌوم الوداع و خروج األرسام     ما ص

    هْزمْت قلبً ٌا ناْس فرقة فاطمة  

ـْجام   ـٌْونً مْن جفـُونً س   فاضت مطْر ع

ـْمة   ـْدودي جداول عاٌ ـْحان خ     فوق اص

ـْرام     ماذا نـُْحت أناي و هً ٌا ك

ـْجْل مْن بوها و أمها متحاشمة       تخ

ـْفت سْر الؽطا و نْزعْت اللثام     كش

    و اهتزت كالمح الطوٌلة الناْعمة  

 

ففً هذه القصٌدة ٌذكر فراق فاطمة و معاناته إزاء هذا الفراق و هو بهذا الشعر ٌذكرنا 

بالشعراء الجاهلٌن و بؽزلهم العذري فالشاعر قدور بن عاشور مزج فً شكواه         

. و توسله بالؽزل 

 

                                                           

(
1
  .637و٠ٛجْ لىٌٚ ذٓ ػحشٌٛ ، ص - ( 
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:  الوصف 

       إننا نعلم أّن الوصؾ نوع من أنواع الرسم و التصوٌر و ُصوره و لوحاته عادة 

ما تكون خٌالٌة برسم أبعادها كال ما جمٌال منسقا و ٌحلق بها فً األجواء، و عادة ما 

. ٌتسم به الشعراء و كلما كانت عبقرٌة الشاعر متفتحة، كلما كان فّنانا بارعا

       فالؽزل بالمرأة هو تصوٌر ٌعكس لنا محاسنها و مفاتنها ، و بالتالً فالشاعر 

ٌصؾ لنا ما ٌراه و ما ٌتخٌله من محاسن و مفاتن ، فالوصؾ العادي ٌثٌر الشهرة     

و ٌستفز المشاعر الرجولٌة و لذلك قلنا عنه عزل و تشّبب ، و لمدح كذلك وصؾ فهو 

. ٌصّور قرة و شهامة و خصال الممدوح الحسٌة و المعنوٌة 

 و لكنه لما كان فً الؽالب ٌتسم بالمبالؽة و هو نوع من التزلؾ للوصول إلى 

الهدؾ ، فقد أطلق علٌه اسم المدٌح 
1

 .  

 و هكذا الحال مع كل اللوحات التً ٌرسمها الشاعر الفنان سواء أكان شعبٌا أم 

. رسمٌا ، أما الموصوؾ فإنه أنواع منها الموصفات الطبٌعٌة و الموصفات الصناعٌة 

هً تلك اللوحات اإللهٌة التً ٌبدعها الخالق عّز و جل أن تمتّد : الموصفات الطبيعية 

. إلٌها ٌد اإلنسان ، كان ٌصؾ نهرا أو جدوال أو ساقٌة أو ؼابة أو صخرة أو شجرا 

فهً تلك التً ٌتناول فٌها الشاعر ما صنعته ٌد اإلنسان من  : الموصفات الصناعية

لوحات أو مشارٌع 
2

 

      و الحق أّن الفنان العربً قد امتد إلى جمٌع األشكال و المواضٌع 
3

 . 

 و كان الشاعر قدٌما أول ما لفت نظره تلك الحقول المخضرة و المزارع        

و األزهار المختلفة كذلك لم ٌهمل الشاعر وصؾ تلك الجلسات الخمرٌة التً تجمعه 

بمن ٌحب إناثا و ذكورا على اختالؾ الؽرض و الؽاٌة ، فسّخر رٌشته فً وصؾ هذه 

الجلسات والمنتدبات التً كانت تجمعهم على هذه الشاكلة ، سواء أكانت بالطا أو ضفة 

. نهر و جمال الكون عاّمة و التأّمل فً خلق هللا عز و جل

                                                           

(
1
  .176 ،ص جٌطظٛف فٟ جٌشؼٍ جٌشؼرٟ: لح٠ى ١ٍّْحْ - ( 

(
2
  .177 ، ص ٖٔفّ- ( 

(
3
  .67 ، ص 1987ل١ظٍ ِظطفٝ ، قٛي جألوخ جألٔىٌٟٓ ، ِإْٓس جألشٍجف ، ْٕس - ( 
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        ٌقول الشاعر قدور  بن عاشور الزرهونً فً قصٌدة نبكً على حٌوط 

"الصهرٌج 
1

 . 

   نبكً و نشتكً للزاٌد مقداره  

ـَْدْر        نعم المولى شامخ الق

   سابق حـُكمـُه فً لوح القدْر  

     السابق القدٌم باقً فً اختٌاره  

   من ٌنفع ؼٌره و من ٌضْر 

     إال هو الحً لٌس ٌوري  

ـْنظُرْه   ـْضى و حكْم ب    سبحان من ق

     و الجاهل ما ساق له خبْر 

   ما لُه تحدٌد وال آخرا  

:  إلى أن ٌقول 

ـْرٌْج أحمروا    ـٌْوط الصه    نبكً ْعلى ح

ـُْدْس أخضْر        بعد كانوا سـُن

ـْحو فً مّرة  ـْمل ـْخّربوا و أت    أت

       ٌذكر الشاعر هنا جمال الطبٌعة و جرٌان الماء فً الصهرٌج و ٌتأمل فً تدفق 

الماء و خروجه من جوؾ األرض ، و منظر هذا الصهرٌج كان دائما ٌؽري الشعراء 

على نظم الشعر و الرسم و التحلٌق ، و ثمة منظرا آخرا له عالقة بالماء و الطبٌعة    

 . و إنزال الؽٌث و ألوانه الزاهٌة و كل هذا الوصؾ تابع من إٌمان الشاعر 

 

 
                                                           

(
1
  .695و٠ٛجْ لىٌٚ ذٓ ػشٌٛ ، ص - ( 
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:    المديــح

    ٌعتبر شعر المدائح النبوٌة ذلك الشعر الذي  ٌنصب على مدح النبً صلى هللا علٌه 

و سلم بتعداد صفاته الخلقٌة والخلقٌة و إظهار الشوق لرؤٌة و زٌارة قبره و األماكن 

المّقدسة التً ترتبط بحٌاة الرسول صلى هللا علٌه و سلم مع ذكر معجزاته المادٌة      

و المعنوٌة و نظم سٌرته شعرا و نثرا و اإلشادة بؽزواته و صفاته المثلى و الصالة 

علٌه تقدٌرا و تعظٌما 
1

 . 

و ٌظهر الشاعر المادح فً هذا النوع من الشعر الدٌنً تقصٌره فً أداء واجباته 

الدٌنٌة و الدنٌوٌة ، و ٌذكر عٌوبه و زالته المشٌنة و كثرة ذنوبه و ٌنتقل بعد ذلك إلى 

. الرسول صلى هللا علٌه و سلم طامعا فً وساطته و شفاعته ٌوم القٌامة 

و ؼالبا ما ٌتداخل المدٌح النبوي مع قصائد التصّوؾ و قصائد المولد النبوي 

. التً تسمى بالمولدٌات 

كما أنه ٌعتر شعر المدائح النبوٌة من األؼراض المهمة التً ٌزخر بها تراثنا    

. و ثقافتنا اإلسالمٌة العرٌقة و األصلٌة

و لقد ظهر هذا الؽرض مع بداٌة الدعوة اإلسالمٌة و طلوع شمس اإلسالم ،    

و تعود بداٌات المدٌح فً األصل إلى الجدار التارٌخً الذي نشأ بٌن شعراء من قرٌش 

الذٌن تجّندوا للدفاع عن الزعامة القرٌشٌة المناهضة لدعوة اإلسالم من جهة ، و النبً 

محمد صلى هللا علٌه و سلم و صحابته من جهة ثانٌة ، فالرسول ما كان شاعرا و ما 

قال شعرا و ما ٌنبؽً له
2

 . 

و لكن الحمالت الؽذائٌة الشعرٌة و تقدٌره لتأثٌر الشعر و الشعراء فً المجتمع 

الجاهلً، جعلت الرسول ٌستعٌن بشعراء المسلمٌن للّرد على حمالت أعدائه بسالح 

. الشعر نفسه

                                                           

(
1
 2007جٌّى٠ف جٌٕرٛٞ فٟ شؼٍ أقّى ذٓ ضٍوٟ ، وٌجْس ضك١ٍ١ٍس ، ْٕس : ذٓ طحفٟ آِحي - ( 

  .3 ، ؾحِؼس ضٍّٓحْ ، ص 2008/

(
2
 .3ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 
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و من المعروؾ أّن الرسول صلى هللا علٌه و سلم كان ٌتعهد هؤالء الشعراء 

بالعناٌة و الرعاٌة فٌرفع من مكانتهم و ٌفضلون فً العطاء ، و ذلك ألهمٌة الدور "

" الذي كانوا ٌقومون به فً حض دعاوي مشركً مكة و شعرائهم
1

 . 

فً هذا السٌاق تطّور فّن المدٌح النبوي فً الشعر العربً أول على ٌد هؤالء 

الشعراء الذٌن دافعوا عن اإلسالم و رسوله ، و كان منهم حّسان بن ثابت و كعب بن 

مالك و عبد هللا بن رواحة ،و من النساء مٌمونة بنت عبد هللا البلوٌة 
2

 . 

و تعرؾ المدائح النبوٌة كما ٌقول الدكتور زكً مبارك بأنها فن من فنون الشعر 

الذي أذاعها التصوؾ فهً لون من التعبٌر عن العواطؾ الدٌنٌة و باب من األدب 

الرفٌع، ألنها ال تصدر إال عن قلوب مفعمة بالصدق و اإلخالص 
3

     .

و إذا كان الشعراء فً القدٌم ٌمدحون الملوك و ٌزدلفون إلى الرؤساء استدرارا 

عنهم من منح فإن اإلسالم أعطى للمحبة مفهوما ؼٌر الذي ألفه العرب فً قاموسهم 

منطلقٌن من قوله ، علٌه أزكى الصالة و التسلٌم المرء مع من أحب 
4

 ، و إذا كانت 

المحبة ٌرجً منها المقابل فإن محبة هللا و رسوله ، و أولٌائه و أصفٌائه عند العارفٌن 

و كل محّبة كانت لؽرض إذا زال ذلك " هً محبة الشًء لذاته على حّد تعبٌر الجنٌد 

" الؽرض زالت و تلك المحّبة و هً إفراط المٌل بال نٌل
5

                                          

و لذلك وجدنا المسلمٌن من الصحابة و التابعٌن و من حذا حذوهم أحبو النبً حبا جما 

فوصفوه بأعلى ما ٌوصؾ به موصوؾ فكان مدحهم له مفارقا لمدح القوام أو حتى 

                                                           

(
1
ػرى جٌؼ٠ُُ طحٌف جٌٙالذٟ ـ جٌك١حز جٌؼ١ٍّس ٚ جألوذ١س فٟ ػٙى جٌٍْٛي ٚ جٌهٍفحء جٌٍجشى٠ٓ فٟ - ( 

 ، ؾحِؼس جٌٍّه ْؼٛو ، 2جٌؿ٠ٍُز جٌؼٍذ١س فٟ ػظٍ جٌٍْٛي ٚ جٌهٍفحء جٌٍجشى٠ٓ جٌىطحخ جٌػحٌع ، ؼ

  .  20 ، ص 1989ج٠ٌٍحع ، 

(
2
 ، 6 ، وجٌ جٌمٍُ ، ذ١ٍٚش ، ؽ٠2ٕظٍ ، أقّى جٌشح٠د ، ضح٠ٌم جٌشؼٍ ج١ٌٓحْٟ ئٌٝ ِٕطظف ق- ( 

 ، ٚ ْؼىْٚ قّحوٞ ٚ آنٍْٚ ، وٌٚ جألوخ فٟ جٌٛػٟ جٌمِٟٛ جٌؼٍذٟ 100/121ش ، ص .و

  .  113، ص 1984 ، 3ٍِوُ وٌجْحش جٌٛقىز جٌؼٍذ١س ذ١ٍٚش ، ؽ

(
3
َوٟ ِرحٌن ، جٌّىجتف جٌٕر٠ٛس فٟ جألوخ جٌؼٍذٟ ، ِٕشٌٛجش جٌّىطرس جٌؼظ٠ٍس ، ط١ىج . و- ( 

  . 17 َ ، ص 1935 ، 1ذ١ٍٚش ، ؽ

(
4
أذٛ ػرى هللا ِكّى ذٓ جّْحػ١ً جٌرغٍٍٞ ، طك١ف جٌرهحٌٞ ذهحش١س جٌٕٓىٞ ، ٌرٕحْ ، وجٌ -( 

  .12 ، ص 1جٌّؼحٌف ٌٍطرحػس ٚ جٌٕشٍ  ، ؽ و ش ، جٌؿُء 

(
5
جإلِحَ أذٛ جٌمحُْ ػرى جٌى٠ٍُ جٌمش١ٍٞ ، جٌٍْحٌس جٌمش٠ٍ١س ، ٚػغ قٛجش١ٗ ن١ًٍ جٌّٕظٌٛ ، - ( 

  352 ، ص 1998 ، 1وجٌ جٌىطد جٌؼ١ٍّس ، ذ١ٍٚش ، ٌرٕحْ ؽ
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الملوك و السادة  فبمدحه ٌطمع أن ٌنال التقّرب من الحضرة و كذلك ألّن صفاته من 

. البر و الرحمة و الهداٌة 

المدائح النبوٌة من "  و المدٌح النبوي استوعب هذه الصفات و ألمر ما كانت 

فنون الشعر التً أذاعها التصرؾ فهً لون من التعبٌر عن العواطؾ الدٌنٌة و باب من 

" األدب الرفٌع، ألنها ال تصدر إال عن قلوب مفعمة بالصدق و اإلخالص
(1)

 كما سبق 

. و قلنا

و لقد سمٌت بالمدائح ألن الشعراء ٌرون أّن الرسول صلى هللا علٌه و سلم 

و المدٌح ال ٌكون إال لألحٌاء "موصول الحٌاة و أنهم ٌخاطبونه كما ٌخاطبون األحٌاء 

"أما ما ٌكون لألموات فهو الرثاء 
(2)

 و هو التفجع و الحزن على المٌت ، أما المدٌح 

النبوي فالمراد منه التقّرب إلى هللا تعالى بنشر محاسن الدٌن و الثناء على شمائل 

و قد مدح الشعراء  النبً صلى هللا علٌه و سلم ألنهم "الرسول صلى هللا علٌه و سلم 

"ٌرون أّن مدحهم واجب علٌهم ، و ذلك هللا سبحانه و تعالى أوجب علٌنا 
(3)

 لقوله 

ٌُحببكم هللا و ٌؽفْر لكم ذنوبكم و هللا ؼفور "تعالى  قْل إْن كنتْم تـُحبوَن هللا فاتبعونً 

" رحٌم 
(4)

 

    و محبة الرسول و آله و أتباعه هً سبٌل الوصول إلى الحقٌقة المطلقة ، و معرفة 

ٌّز الجهل إلى وضح  هللا ، و كٌؾ ال ٌمدح الرسول و هو هادي األمة و مخرجها من ح

فكان المدح باب كبٌرا من أبواب الشعر الصوفً ، و قد قال فٌه الشعراء على "الهداٌة 

مختلؾ العصور الكثٌرة و أجادوا إجادة بارعة و إمامهم فً ذلك هو البوصري 

" صاحب البردة و الهمزة ، و قد عارضها الكثٌر من الشعراء
(5)

 . 

         و تمتاز المدائح النبوٌة عامة لصدق العاطفة و حرارة الشعور و سعة التناول 

و هً تحوٌل بارع لشعر المدٌح العربً ، و ٌالحظ أّن عصر ازدهار هذا الفن هو 

                                                           

(
1
َوٟ ِرحٌن ، جٌّىجتف جٌٕر٠ٛس فٟ جألوخ جٌؼٍذٟ ، ِٕشٌٛجش جٌّىطرس جٌؼظ٠ٍس ط١ىج ،  - ( 

  .17 ، ص 1935 ، ْٕس 1ذ١ٍٚش ، ؽ

(
2
جٌّى٠ف جٌٕرٛٞ فٟ جٌشؼٍ جٌشؼرٟ ، شؼٍجء لظٍ جٌشالٌس ، ِهطٛؽ ِحؾٓط١ٍ ػ١ٓٝ أنؼٍٞ - ( 

  .23 ، ص 2004، ؾحِؼس ضٍّٓحْ ، ْٕس 

(
3
  .23ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص - ( 

(
4
  .31ِٓ ٌْٛز آي ػٍّجْ ، ج٠٢س - ( 

(
5
  .8جٌّى٠ف جٌٕرٛٞ فٟ شؼٍ أقّى ذٓ ضٍوٟ ، ص - ( 
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عصر الحروب الصلٌبٌة و ؼزو التتار للشرق اإلسالمً و كثً منها جاء قبل "

" الرسول صلى هللا علٌه و سلم 
(1)

 و بالرجوع إلى هذه الفترة ، فإّن ما ٌقال بعد وفاته 

و لكنه فً الرسول صلى هللا علٌه و سلم ٌسمى مدحا كأنهم "ٌسمى فً ؼٌره رثاء 

الحظوا أّن الرسول صلى هللا علٌه و سلم موصول بالحٌاة و أنهم ٌخاطبونه كما 

ٌخاطبون األحٌاء ، و قد ٌمكن القول بأّن الثناء على المٌت ال ٌسمى رثاء إال إذا قٌل 

فً أعقاب الموت، قال حسان ٌرثً ، لٌرفقوا حالٌن من الثناء ما كان فً حٌاة الرسول 

صلى هللا علٌه و سلم ، و ما كان بعد موت الرسول عله الصالة بخالؾ ما ٌقع من 

"الشاعر ولد بعد وفاة النبً صلى هللا علٌه و سلم ، فإن ثناءه مدٌح ال رثاء 
(2)

 . 

إن شاعرنا قدور بن عشور الزرهونً مال إلى السٌرة النبوٌة و كانت بالنسبة له 

 .المصدر الثانً بعد القرآن الكرٌم و ذلك راجع بالدرجة األولى إلى تكوٌنه الدٌنً 

و حٌاة الرسول صلى هللا علٌه و سلم ، و سٌرة الخلفاء الراشدٌن أحدث قسطا كبٌرا 

: فٌقول " الهادي راْس مالً"من أشعاره فهو ٌستهل قصٌدته 
(3)

 

ـْصول       ْبدٌت باسِم هللا فً كالمً َنقوْل و ن

ـْالتً على الهادي راْس مالً   ـْزٌْد فً ص       و ن

   مْن هدانا لطرٌق الخٌر سْر مكموِل 

ـْخْر صاْر عالً         به صْرنا إسالم و الف

ـْزوْل   ـْلٌْه من    به نلنا الفـُرقان كالْم ع

      عْجزوا فً أمثالْه مْن شكْوا فٌه بأْجهال ِ   

: ثم ٌقول 
(4)

 

ًْ الرسوْل   ـْالم على النب    الْصالة و الس

      سٌْدناَ محمْد إمام كّل والً  
                                                           

(
1
  .17جٌّىجتف جٌٕر٠ٛس فٟ جألوخ جٌؼٍذٟ ، ص - ( 

(
2
  .17جٌّىجتف جٌٕر٠ٛس فٟ جألوخ جٌؼٍذٟ ،ص- ( 

(
3
  .35و٠ٛجْ لىٌٚ ذٓ ػشٌٛ ، ص - ( 

(
4
  .35ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص -( 
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ـْجالً      ٌا سٌدي أحمْد ٌا محمد ٌا نور ان

ـْسْر ْحمالْه         وفـّقْك نْعم المفرد و إختّصْك ب

    

                 ٌا رئٌس األقطاْب ْمَع األنجاب ْمَع األْبدال  

ـْصاٌْب ْمَع أهوالـُه   ـْبعْد عّنا الم       ْبجاهْك ت

      و كانت تلك عادة مدح الرسول صلى هللا علٌه و سلم من طرؾ شعراء الزجل 

فإذا كان الوقوؾ على اإلطالع ظاهرة عرؾ بها الشعراء فً تمهٌد قصائدهم للوصول 

إلى الؽرض الرئٌسً ، فإّن شاعرنا مدح الرسول مباشرة فهو ٌقول فً القصٌدة التً 

". نعتً من نعتك ٌا طه "تحمل عنوان 

:فنجده ٌقول 
(1)

 

ـْرْد   ـْر المـُف    بسم هللْا الوت

ـْسالْك               بٌدهُ الم

   الّداٌْم أبد األَبْد  

  ْْ ـُْره هالْك            و ؼٌ

ـُْد هو المْعبْد      هو العب

            مّنً فً ذلْك  

   شمسً و قمري مـُمدْد  

            ال فراْق علٌك  

ـُْك تنّفـْذ            و برْز ألجلْك      ٌا مْن بك المـُل

 

                                                           

(
1
  .39جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ص - ( 
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: ثم ٌقول 
(1) 

   

                    ٌا سٌدي أحمْد ٌا محمد  

     صلً هللا علٌْك  

   و اْصطفاْك الفرْد الصمْد  

     فً هذي و فً ذٌك  

نلمس من خالل أشعار قدر بن عاشور فً مدحه الخاص للرسول الكرٌم صلى 

هللا علٌه و سلم أّن نفسه زكٌة و هً تعبر عن إٌمانه العمٌق و ذلك راجع إلى تكوٌنه 

الدٌنً انطالقا من ثقافة أسرته المحافظة و فً الوقت نفسه نالحظ تشبعه بالفطرة 

الفطرة الدٌنٌة و بعد النمو الروحً فٌه ، فذكر هللا تعالى و رسوله الكرٌم ، فتأدب 

شاعرنا بأدب القرآن و حّبب إلى قلبه اإلٌمان ، و حببه إلى الناس كافة و زٌنه فً 

قلوب الناس ، فكّره إلٌهم الكفر و الفسوق و العصٌان حتى ٌصور المجتمع اإلسالمً 

الجزائري صورة فرٌدة متمٌزة عما سواها ، كما كان  مجتمع المدٌنة قمة فً التواصل 

و التوادد و التراحم ، و كان ٌرى الشٌخ قدور أّن المجتمعات اإلسالمٌة فٌها ٌرى فً 

. حٌاة الرسول النموذج المثالً 

 كان الشٌخ قدور بن عاشور ٌرى اإلسالم و الفرد المؤمن مفطور على التربٌة 

ال ٌـُكلُؾ هللا نفسا : " اإلسالمٌة و له استعداد ٌؤهله لإلٌمان ، كما جاء فً قوله تعالى 

ـْعها ، لها ما كسبْت و لها ما اكتسبْت  "إال وس
(2) 

 . 

 لقد استطاع الشاعر أن ٌعرض هذا المدح عرضا موفقا فاستمد معظم صوره ، 

مما عرفه من الثقافة اإلسالمٌة ، و لدى الشعراء السابقٌن بٌد أنه لك ٌفرق فً أوصاؾ 

الؽزل المادٌة ، كما هو الحال عند شعراء الؽزل و عند بعض شعراء المدائح النبوٌة ، 

و إنما إلتزم االحتشام و التأدب و السٌما أنه فً موقؾ مدح الرسول صلى هللا علٌه   

و سلم ، إّن الؽزل الذي ٌصدر به المدٌح النبوي ٌتعٌن على الناظم أن ٌحتشم فٌه       

                                                           

(
1
  .40ٔفّ جٌٍّؾغ ، ص -( 

(
2
 .285ِٓ ٌْٛز جٌرمٍز ، ج٠٢س - ( 
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و ٌتأدب و ٌتخلق و ٌتشبب مطرٌا بذكر السفح و العقٌق و العذٌب و الؽوٌر و ما أنسبه 

.ذلك 
(1)

   إّن هذا القول فً الواقع هو المٌزان النقدي الذي ٌقوم به الؽزل بمختلؾ 

أنواعه ، و الشك أّن هذا النسٌب التقلٌدي منهج البد منه فً المدائح النبوٌة و ؼٌرها ، 

عند األقدمٌن من الشعراء باللؽة الفصحى أو العامٌة الشعبٌة ٌتجلى لنا بوضوح أّن 

. الشاعر كان مدفوعا فً هذا المدح بعاطفة صادقة 

 و الحقٌقة التً الشك فٌها ، هً أنه خالً القلب من الهوى ، نظم هذه القصائد ، 

و ال ٌعنً هذا أنه لم ٌجد تقدٌم هذا النسٌب ، فقد كان الشاعر فارغ القلب من الصبوات 

الحسٌة فإننا نراه مجٌد فً التعبٌر عن لوعة الحنٌن إلى الرسول صلى هللا علٌه        

  .و سلم 

و إن اعتمد شاعرنا على اللؽة العامٌة ، فال شك أنه نهج أسلوب الشعراء التقلٌدٌن        

و أجاد فً مدحه كل اإلجادة ، إذ عّبر عن وحده و شوقه  و التزام السنن     و المبادئ 

.اإلسالمٌة 
(2)

      

و الشروط  الذي وضعها البالؼٌون عن شرائط المدح النبوي ثم ٌنتقل  الشاعر 

إلى ذكر النفس اإلنسانٌة و التحذٌر من هواها و قد الحظنا من خالل األبٌات الشعرٌة 

  .ٚ ؾ١ّىز جٌّؼٕٝ ذشىً جٌؼحَ لهذا الدٌوان أنها كانت موفقة من الناحٌة الشعرٌة ،

                                                           

(
1
  . 126 فٟ جٌشؼٍ جٌشؼرٟ ٌٍش١م لىٌٚ ذٓ ػشٌٛ ، ص جٌطظٛف-( 

(
2
  .126جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ص - ( 
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: يكىَاث انعزوض انًىسيقي و اإليقاع

ئٕ أٍٝ ٓح ٣هطٍ ػ٠ِ جأليٛحٕ ػ٘ى يًٍ ًِٔس ٗظْ ، ٛٞ يُي جُركٍ ٝ ضِي 

ج١ًُ  (جُؼٍٜٝ )جُطلؼ٤الش ٝ ٓح ٣ٍجكوٜح ٖٓ ٞٞجذ١ جُِلع جُِـ١ٞ ٝ ج١ًُ ػٍف ذحْْ 

 ك٢ جُوٍٕ جُػحٖٓ ج٤ُٔالو١ ػ٠ِ ٣ى جُه٤َِ ذٖ أقٔى ٞٞجذطٚٝٞؼص هٞجػىٙ ٝ 

. ك٢ ػٍٛ جُىُٝس جُؼرح٤ْس (791ّ- 718 )جُلٍج٤ٛى١ 

ئال إٔ جُ٘ظْ ػٍف ػ٘ى جُؼٍخ هرَ ًٛج ذوٍٕٝ ٣ٞ٠ِس جٓطىش ئ٠ُ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ 

ك٢ أٌؾحء جُؿ٣ٍُز جُؼٍذ٤س ، أ٣حّ ؾ٣ٍٍ ٝ جُلٍَوم ٝ ػ٘طٍز ٝ ه٤ّ ذٖ جُِٔٞـ ٝ جُ٘حذـس 

ٝ ؿ٤ٍْٛ ، ٓٔح ػٔص ٍٖٜضْٜ ج٥كحم ٝ يًٍ ٖؼٍْٛ ػ٠ِ أُٖٓ جُ٘حِ ك٢ ٓٗحٌم 

جألٌٜ ٝ ٓـحٌذٜح ، ٝ ُٓ٘ح ٛ٘ح ذٛىو قٍٛ ككٍٞ جُٗؼٍجء أٝ يًٍ ٖؼٍْٛ ، ئال أٗ٘ح 

ٕ كو١ إٔ ٌٓٞٗحش جُؼٍٜٝ جُِـ١ٞ ٝ ج٤ُْٞٔو٢ ٝ جال٣وحع هى ػٍكص إٔ يجى ، ٝ هى ١ٗد

ُْ ٣ٓطوٍب " جْطهىٓص ػ٠ِ ْؿ٤طٜح ، ٝ ٓح ػٍٜٝ جُه٤َِ ئال جْط٘رح٠حش ٖٓ يُي 

 1"جُٗؼٍ ًِٚ ، ٖٓ ؾٜس ، ٝ ُْ ٣كٍٛ ًِٔح ك٤ٚ ذوحٕٗٞ ، ٖٓ ؾٜس أنٍٟ 

 ذؼٝ جُٗؼٍ ًحٕ الْط٘رح٠ هٞج٤ٖٗ ٞرطٚ ، ٝ ًٛج ٓح هحّ ذٚ ٗلٓٚ جْطوٍجءئٕ 

. ػ٘ىٓح ٝٞغ هٞج٤ٖٗ ٞر١ ذؼٝ جُٗؼٍ ٝ ْٔحٛح جُؼٍٜٝ

ُوى جهطٍقص ضل٤ٍٓجش ػىز :" ٝ ٣كىغ٘ح جُىًطٌٞ ًٔحٍ أذٞ جُى٣د ػٖ جُؼٍٜٝ ذأٗٚ 

ًُٜج جُٔٛطِف ٛٞ ٓح ٣ُجٍ أًػٍٛح والُس ضل٤ٍٓ ذؼٝ جُ٘ك٤٣ٖٞ جُؼٍخ ، جُوحتَ إٔ ػِْ 

 2"جألَٝجٕ ٢ْٔ جُؼٍٜٝ ألٕ جُٗؼٍ ٣ؼٍٜ ػ٤ِٚ 

ٝ ُٞ إٔ ذؼٟح ٖٓ جُٔٓطٍٗه٤ٖ هحُٞج ؿ٤ٍ ًٛج ك٤ٌٞو جُىًطٌٞ أذٞ و٣د ٌأٟ أقىْٛ 

جٖطن ٖٓ جُٔؼ٠٘ جُكو٤و٢ جُِِٔٔٞ  (جُؼٍٜٝ  )ق٤ع ٣إًى إٔ ٓٛطِف " كح٣َ" ٝ ٛٞ 

ٌُِٔس ػٍٜٝ جُط٢ ض٤ٍٗ ئ٠ُ ػٔٞو أٝ هطؼس ٖٓ جُهٗد ك٢ ١ْٝ جُه٤ٔس ، ٝ جُط٢ 

٢ْٔ جُؿُء ج١ُْٞ ٖٓ جُر٤ص جُٗؼ١ٍ : ضٌَٗ جُىػْ جٍُت٢ٓ٤ ُٜح ٝ ٖٓ ٛ٘ح ٣وٍٞ كح٣َ 

                                                 
1
ك٢ جُر٤٘س جال٣وحػ٤س ُِٗؼٍ جُؼٍذ٢ ٗكٞ ذى٣َ ؾ١ًٌٝ ُؼٍٜٝ جُه٤َِ ٝ : ًٔحٍ أذٞ و٣د . و-  

. 117 وجٌ جُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ ذ٤ٍٝش ُر٘حٕ ٘ 1981 و٣ٓٔرٍ ٠2– ٓوىٓس ك٢ ػِْ جال٣وحع جُٔوحٌٕ 
2
. 26ًٔحٍ أذٞ جُى٣د جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ . و-  
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      ٛٞ ًٍُٓ ذ٤ص جُٗؼٍ  ( جألن٤ٍز ٖٓ جُٗطٍ جألٍٝجُطلؼ٤ِس )ػٍٝٞح ألٕ ًٛج جُؿُء 

 1 ك٢ ذ٤ص جُٗؼٍ أ٤ٔٛطٚٝ أ٤ٔٛطٚ ك٤ٚ ضؼحوٍ 

أٓح ٓإّْ ػِْ جُؼٍٜٝ ٗلٓٚ جُه٤َِ ذٖ أقٔى كطٍى ُ٘ح ضكى٣ىج ُٔؼ٠٘ ًِٔس " 

:  ٝ جُه٤َِ ٣وٍٞ ٓح ٢ِ٣أُلٜح،ػٍٜٝ ك٢ ًطحخ جُؼ٤ٖ ًٔح ْٔؼٜح ضٓطهىّ ٝ ًٔح 

 ٝ ٛٞ أػحٌٜػٍٜٝ جُٗؼٍ ألٕ جُٗؼٍ ٣ؼٍٜ ػ٤ِٚ ، ٝ ٣ؿٔغ : ٝ جُؼٍٜٝ 

. ًٔح إٔ جُؼٍٜٝ ضإٗع ٝ جُط٤ًًٍ ؾحتُ ك٤ٜح.كٞجَٚ جإلٗٛحف 

٣ٍ٠ن ك٢ ػٍٜ جُؿرَ ، ٝ ٛٞ ٓح جػطٍٜ ك٢ ػٍٜ جُؿرَ ك٢ : ٝ جُؼٍٜٝ 

 2" ٤ٟٓن ٝ ٣ؿٔـغ ػٍٜٝ

ٝ ُٔؼٍكس ٌٓٞٗحش جُؼٍٜٝ جُِـ١ٞ ٝ ج٤ُْٞٔو٢ ٝ جإل٣وحع ، ػ٠ِ جػطرحٌٛٔح 

ٝقىز يجش ٌٓٞٗحش ٓٗطًٍس ، ال ذى ُ٘ح ٖٓ جُطؼٔن ك٢ ٓؼٍكس ػ٘حٍٚٛح جأل٠ُٝ ، ٖٓ 

ق٤ع ئٜٗح ضٔطى ئ٠ُ ٌٓٞٗحش جُِلع جإلٗٓح٢ٗ ٝ جُ٘طن ٝ جُِـس ، ػحُْ جألٚٞجش ٝ ٓح ٤ٛأضٜح 

 جألُكحٕٛح ٍ ٝ ٌٓٞٗحش جُ٘ـْ ق٤ع ٢ٛ ػ٘حٍٚ جُٔطٍجًرس جُط٢ ضإُق ك٢ ٓؿْٞٞجذطٜحٝ 

 (٤ْٞٓو٠ جُٗؼٍ ٝ جُ٘ظْ )جإلٗٓح٤ٗس ٝ جُط٢ وػ٤س ػ٘ى جُٗؼٍجء 

ٝ ك٢ ًٛج ًطد جُؼى٣ى ٖٓ جُلالْلس ٝ جُلوٜحء ٝ جُِـ٣ٕٞٞ ٝ جألوذحء ٝ ؿ٤ٍْٛ ٖٓ 

ٝ ًطحذٚ 3 ٤ْٞٓو٢ جُٗؼًٍطحذٚ أ٤ّٗ ك٢ ئذٍج٤ْٛجُوىٓحء ٝ جُٔكىغ٤ٖ ، أٓػحٍ جُىًطٌٞ 

 ١ٌٍٖ ٓكٔى ك٢ ًطحذٚ ٤ْٞٓو٢ جُٗؼٍ جُؼٍذ٢ ٍٓٗٝع ػ٤حي ٝ 4 جُِـ٣ٞس جألٚٞجش

 ش) ٝ ْٛ ٖٓ جُٔكىغ٤ٖ ، ٝ ُ٘ح ك٢ هٍٞ جُل٤ِٓٞف ج٤ُْٞٔو٢ جُلحٌجذ٢ 5وٌجْس ػ٤ِٔس

 كوى أٌٝو ك٢ ًطحذٚ ج٤ُْٞٔو٢ جٌُر٤ٍ ذكػح قٍٞ ٌٓٞٗحش ،ٖٓ جُوىٓحء ٓػحٍ ًر٤ٍ(ٛـ 339

 ك٢ جُٔوحُس جُػح٤ٗس ٖٓ جُلٖ جُػحُع ذؼ٘ٞجٕ جُٛ٘ق جُػح٢ٗ ٖٓ ٚ٘ل٢ جإلٗٓح٢ٗجُِلع 

 ق٤ع ضٌِْ ػٔح ٣كىظ ذحُط٣ٞٛطحش جالٗٓح٤ٗس جُط٢ ضوطٍٕ ذأهح٣َٝ وجُس ػ٠ِ ٓؼحٕ جألُكحٕ

ٝ ػىو كٍٛٞ جُ٘ـْ ٝ ٤ًل٤حضٜح ، ٝ جُٔٛٞش ٖٓ جُكٍٝف ٝ ؿ٤ٍ جُٔٛٞش ، ٝ أؾُجء 

                                                 
1
. 26ٗلٓٚ ٘ -  

2
. 26ٗلٓٚ ٘ -  

3
ّ  1972 ٌٓطرس جالٗؿِٞ ٣ٍٛٓس جُوحٍٛز ٤ْٞٓ4و٢ جُٗؼٍ ٠: جذٍج٤ْٛ ج٤ّٗ -  

4
ّ 1961 ٌٓطرس جالٗؿِٞ ٣ٍٛٓس جُوحٍٛز ْ٘س 3جألٚٞجش جُِـ٣ٞس ٠: جذٍج٤ْٛ ج٤٘٣ّ -  

5
٤ْٞٓو٢ جُٗؼٍ جُؼٍذ٢ ٍٓٗٝع وٌجْس ػ٤ِٔس وجٌ جُٔؼٍكس جُوحٍٛز ْ٘س : ػ٤حو ١ٌٍٖ ٓكٔى -  

1968  ّ
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          ، ٝ ٚ٘لٜح جألهح٣َٝذحُكٍٝف ٝ أؾُجء جُ٘ـْ ٝ ٤ًق ٣ٌٕٞ جهطٍجٕ جُ٘ـْ ذكٍٝف 

   1ٝ ػٍكٜح ٝ ٝٚلٜح ٝ يًٍ أٍٚٞ ٞٞجذطٜح 

       ٝ ػ٠ِ جػطرحٌ إٔ ج٤ُْٞٔو٠ ٚ٘حػس ضأ٤ُق جألٚٞجش ٝ جألٗـحّ ٝ ٓ٘حْرحضٜح 

ٝ ُٔح ًحٕ هٛىٗح "  ٝ ٓح ٣ىنَ ك٤ٜح ك٢ جَُٕٔٞٝ ٝ جُٔإُق ذح٤ٌُٔس ٝ ج٤ٌُل٤س ئ٣وحػحضٜحٝ 

 ، ػ٠ِ ئػٍجٜٞح ؾؼِ٘ح ٓح ًًٍٗٛح ٛ٘ح ٖٓ كٍٛٞ جُ٘ـْ ٝ جإلٗٓح٤ٗسضِه٤ٙ أٍٓ جألُكحٕ 

 جإلٗٓحٕ ٝ كٍٛٞ ُ٘ـْ جٗٓح٤ٗس ٝقىٛح ، ًحٗص ضِي ك٤ٜح ضهطٙ ذٜح ٗـْ أػٍجٜأٜٗح 

 2"  جألنٍ ٖٓ ق٤ٞجٕ ٝ ؿ٤ٍٙ جألؾٓحّٝقىٙ أٝ ًحٗص ٓٔح ٣ٞؾى ُٜح ٝ ُٓحتٍ 

 ٝ ُٞ ًحٕ ُٜح ٗظحتٍ ػ٘ى ئٗٓح٤ٗس جُ٘حضؿس ػٖ أٚٞجش جألُكحٕٝ ذًٜج قىو ٓٞٞٞع 

ٝ جُلٍٛٞ ٝ جألػٍجٜ جُٔٞؾٞوز ُِ٘ـْ ، :" ؿ٤ٍٙ ، ٝ ٣طحذغ ك٢ ًٛج جُٔٞٞٞع ك٤وٍٞ 

      أقىٛٔح جُلٍٛٞ جُطحذؼس ك٢ ٓوحو٣ٍٛح ٤ٌُٔس جألؾٓحّ جُٔوٍٝػس : ك٢ جُؿِٔس ٚ٘لحٕ 

ٝ ذحُؿِٔس جألؾٓحّ جُكحوغس ك٤ٜح ٝ ذٜح جُ٘ـْ ، ٝ جُٛ٘ق جُػح٢ٗ جُلٍٛٞ جُط٢ ٤ُٓص ضحذؼس 

 ضطرغ ك٢ هِطٜح ٝ ًػٍضٜح ٤ًل٤حش ئٗٔح٤ٌُٔحش جألؾٓحّ جُط٢ ك٤ٜح ٝ ذٜح ضكىظ جُ٘ـْ ، ٌُٜ٘ح 

 ، ٢ٔٓٗٝ جُٛ٘ق جألٍٝ ٖٓ أػٍجٜ جُ٘ـْ ٤ًٔحش جُ٘ـْ ٝ جُٛ٘ق جُػح٢ٗ جألؾٓحّ

   ٤ًل٤حضٜح ، ٝ ٤ًٔحش جُ٘ـْ ٢ٛ جُكىز ٝ جُػوَ وٕٝ ؿ٤ٍٛح ٝ ٤ًل٤حضٜح ٓح ػىجٛح ٖٓ 

 3"جُلٍٛٞ 

          ٝ هى أٌجو إٔ ٣ر٤ٖ ُ٘ح ٛ٘ح إٔ جألٚٞجش ضط٤ُٔ ػٖ ذؼٟٜح ذحٌضلحع ٠روطٜح 

أٝ جٗهلحٜٞح ، ٝ ٣ٌٖٔ ض٤٤ُٔٛح ذ٘حء ػ٠ِ يُي ، ًإٔ ٤ُٔٗ ٓػال ٚٞش ٚـ٤ٍ ٖٓ ًر٤ٍ ، 

٢ٖء ك٢ ٗح جُط٤٤ُٔأٝ ٚٞش ٌؾَ ٖٓ ٚٞش جٍٓأز ، أٝ ٚٞش كالٕ ٖٓ كالٕ ٝ ًٛج 

٣ل٤حضٜح ، ًٔح ى  ذ٤ٌٔحش جُ٘ـْ ٝ جذ٢أِٚٚ ٖٓ ٌٓٞٗحش جُٛٞش ٗلٓٚ ٝ جُط٢ قىوٛح جُلحٌ

        :  أٝ ق٤ٞج٤ٗس أٝ وٕٝ ًٛج ق٤ع هحٍ ئٗٓح٤ٗسكٍم جألٚٞجش ك٢ ٓ٘ٗحتٜح ك٢ ًٜٞٗح 

 جألؾٓحّ نحٚس ٝ ذؼٟٜح ٣ؼْ ؾ٤ٔغ جإلٗٓح٤ٗسٝ ذؼٝ ًٛٙ جُلٍٛٞ ٣ٞؾى ك٢ جُ٘ـْ " 

 4"يٝجش جُ٘ـْ ، ٝ ذؼٟٜح ٣ٞؾى ُ٘ـْ جُك٤ٞجٕ ٝقىٙ 

                                                 
1
 1063ًطحخ ج٤ُْٞٔو٢ جٌُر٤ٍ وجٌ جٌُطحذس جُؼٍذ٢ ُِطرحػس ٝ جٍُ٘ٗ جُوحٍٛز ٘ ٘ : جُلحٌجذ٢ -  

 –1100 .
2
 1065 - 1064ٗلٓٚ ٘ ٘ -  

3
 1065جُٔٛىٌ جُٓحذن ٘ -  

4
. 1065جُٔٛىٌ ٗلٓٚ ٘ -  
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ٝ أْرحخ جُكىز : " ٝ ٣ؼَِ أْرحخ جٌضلحع جألٚٞجش ٝ جٗهلحٜٞح ٝ ٣ٔػَ ُٜح ك٤وٍٞ 

 ٢ٛ ذأػ٤حٜٗح أْرحخ جُكىز ٝ جُػوَ ك٢ جُ٘ـْ جُٔٓٔٞػس ٖٓ جإلٗٓح٤ٗسٝ جُػوَ ك٢ جُ٘ـْ 

. 1"جُُٔج٤ٍٓ ، كإ جُكِٞم ًأٜٗح ُٓج٤ٍٓ ٠ر٤ؼ٤س ، ٝ جُُٔج٤ٍٓ ًأٜٗح قِٞم ٚ٘حػ٤س

 جُٛٞش ق٤ع ٣هطِق جُٛٞش قىز ٝ جٗهلحٞح ذحنطالف ٓ٘ٗأ ئ٠ُ ئٖحٌزٝ ك٢ ًٛج 

 ٓ٘ٗأ ظ كٌِٔح ٞحم ٓ٘ٗأ جُٛٞش ٌٝم جٌضلحع جُٛٞش ، ٝ ًِٔح ْٝغ ٝؿَٓ٘ٗأٙ،

. جُٛٞش جٗهلٝ

ٝ ك٢ ًٛج ٣ًًٍ جُلحٌجذ٢ ٓر٤٘ح ٤ًل٤حش قىٝظ جألٚٞجش ٝ ػٞجَٓ ضرح٣ٜ٘ح ٌجوج ًٛج 

 ٣كىظ ذِٓٞى جُٜٞجء ك٢ جإلٗٓح٢ٗٝ جُط٣ٞٛص : " ئ٠ُ ػ١ٍٛ٘ ج٤ٌُٔس ٝ ج٤ٌُٔس ك٤وٍٞ 

 جُط٢ ٣ِٓي ك٤ٜح ، ٓػَ جألػٟحءجُكِٞم ٝ هٍػٚ ٓوؼٍجش أؾُجء جُكِٞم ٝ أؾُجء ْحتٍ 

 2" جألٗق  أؾُجء جُلْ ٝ أؾُجء 

ٝ هى هٛى ٛ٘ح ٌٍٓٝ جُٜٞجء ك٢ ضؿ٣ٞق جُلْ ٝ جُكِن ٝ ٓح ٣ؼطٍٜ يُي ٖٓ ُٓحٕ 

 . قٞج٤ٖٚ ٝ جُكّ٘ٗٞ ٝ جألٗقٝ ٖلط٤ٖ ، أٝ أؾُجء 

 ٝ جُٛٞش جُٛ٘حػ٢ جإلٗٓح٢ٗئٕ جُٔوحٌٗس جُط٢ أٌٝوٛح جُلحٌجذ٢ ذ٤ٖ جُٛٞش 

 ضٍضٌُ ػ٠ِ أْرحخ ٝ ٓٓررحش يًٍٛح ئٗٔحوالُس ػ٠ِ إٔ ٌٓٞٗحش جُٛٞش أٝ جُِلع 

 ئ٠ُ ٌؤ٣طٚ ٝ وجنَ ٚىٌ ٖٓ جإلٗٓحٕٝ ًٛج جُٜٞجء ٛٞ ج١ًُ ٣ؿًذٚ :" ذحُٔػحٍ كوحٍ 

 ٛٞجء جإلٗٓحٕنحٌؼ ٤ٍُٝـ ذٚ ػٖ جُوِد ، غْ ٣ىكؼٚ ٜٓ٘ح ئيج ْهٖ ئ٠ُ نحٌؼ ، كايج وكغ 

 جإلٗٓحٕجُ٘لّ ئ٠ُ نحٌؼ ؾِٔس ٝجقىز ٝ ضٍكن ُْ ٣كىظ ٚٞش ٓكِٓٞ ٝ ئيج قٍٛ 

ًٛج جُٜٞجء ك٢ ٌتط٤ٚ ٝ ٓح قٞج٤ُٜح ٖٓ أْلَ جُكِن ٝ ٍْخ أؾُجء ئ٠ُ نحٌؼ ٤ٖثح ك٤ٗثح 

جُ٘ـْ ، ذُُٔ٘س ٓح ٣كىظ ق٤٘ثً ػ٠ِ جضٛحٍ ٝ ٌقْ ذٚ ٓوؼٍ جُكِن ٝ ٚىّ أؾُجء قىغص 

 ًحٗص جُ٘ـٔس أقى ، ٝ ئيج أْٝغ ًحٗص ٌِٓٓٚذِٓٞى جُٜٞجء ك٢ جُُٔج٤ٍٓ ، كايج ٤ٚق 

 3" جُ٘ؼٔس أغوَ 

 (ُْ ٣كىظ ٚٞش ٓكِٓٞ )٣س ػ٘ى هُٞٚ ُْ ٛ٘ح ٗوطس قٓحْس ع١جُلحٌجخٝ هى أغحٌ 

 ق٤ع جغرص ػ٤ِٔح ٙ ْٔحعئٌٓح٤ٗسكٜٞ ٛ٘ح ال ٣ٌٍ٘ ٝؾٞو جُٛٞش ، ٌُٖ ٤ٗ٣ٍ ئ٠ُ ػىّ 

                                                 
1
. 1066جُٔٛىٌ ٗلٓٚ ٘ -  

2
. 1066جُلحٌجذ٢ جُٔٛىٌ جُٓحذن ٘ -  

3
. 1066جُٔٛىٌ ٗلٓٚ ٘ -  
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ٛٞ ٓح ًحٕ ضٍووٙ ذكىٝو أٌذؼ٤ٖ يذًذس ك٢ جُػح٤ٗس "  ْٔحػٚ ُإلٗٓحٕج٤ُّٞ إٔ أهَ ٓح ٣ٌٖٔ 

.  1"ئ٠ُ أالف يذًذس

 إٔ ٌٓٞٗحش جُِلع ٛٞ ٓح ٣ٓٔف ٜٓ٘ح كو١ ، ٝ ٖٓ جُرى٢ٜ٣ إٔ * ئ٠ُئٖحٌزٝ ك٢ ًٛج 

 ذحْطٍٔجٌ وٕٝ جٗوطحع ٝ ًٛج ٓح ٣ٗؼٍٗح ذٞؾٞو ٓلٛالش جإلٗٓحٕال ضٌٕٞ ٓطٞجِٚس ػ٘ى 

٤َ٘ٓس ذ٤ٖ جألُلحظ ضٞقى ٤ًٔحضٜح ذؼ٤ٖ جالػطرحٌ ك٢ جألُكحٕ ٝ ج٤ُْٞٔو٢ ٝ جال٣وحع ٝ ُٞ إٔ 

  2 *ججُؼٍٜٝ ُْ ٣طؼٍٜ ُٚ

ٝ ًًُي :"  أًػٍ ك٢ ٍٖقٚ ُِؼٞجَٓ جُٔإغٍز ك٢ قىز جُٛٞش ٝ غوِٚ ك٤وٍٞ ٣ل٤ىٗحٝ 

 ؾُءج ٖٓ جُكِن أهٍخ ئ٠ُ جُوٞز جُط٢ ضىكغ يُي أؾُجتٚ ذؼٝ أٝئٕ ٚىّ جُٜٞجء جُٓحُي 

جُٜٞجء ًحٕ جُٛٞش أقى ٝ ئٕ ٚىّ ؾُءج ٖٓ جُكِن أذؼى ػٖ جُوٞز جُىجكؼس ُٚ ًحٕ 

جُٛٞش أغوَ ًًج ئٕ ًحٕ جُٜٞجء جُٓحُق ك٤ٚ أًػٍ ًحٕ جُٛٞش أغوَ ، ٝ ئٕ ًحٕ أهَ ًحٕ 

. جُٛٞش أقى

ٝ ًًُي إٔ ًحٗص جُوٞز جُىجكؼس أهٟٞ أٝ أٞؼق أٝ إٔ ًحٕ ًِْٞٚ ػ٠ِ ٓووٍ جُكِن 

ٝ ٛٞ أِٚد أٝ أُرٖ أٝ أنٖٗ أٝ أٖى ٓالْ٘س ًحٗص جُ٘ـٔس أٓح ذأقىٛٔح كأقى ٝ أٓح 

  3" ذح٥نٍ كأغوَ 

 4ٝ ٣وحٌٕ ُ٘ح ًٛج ٝ ٓح ٣٘ٗأ ٖٓ جُٛٞش ألٝضحٌ ج٥الش ج٤ُْٞٔو٤س جُٞض٣ٍس ًحُؼ٤ىجٕ

ٝ أؾُجء ٓوؼٍ جُكِن جُط٢ ضوٍخ ٖٓ جُوٞز : " ك٤وٍٞ  6هٞخ جُُٔج٤ٍٓ ظ أٝ 5ٝ جُط٘حذ٤ٍ

جُط٢ ضرؼى ٖٓ ج٤ُى جُوحٌػس ألٝضحٌ 7جُىجكؼس ُِٜٞجء ئ٠ُ نحٌؼ ضوّٞ ك٢ جُكِن ٓوحّ جُىْحض٤ٖ 

ألٝضحٌ جُؼ٤ىجٕ ٝ جُط٘حذ٤ٍ أٝ ٓوحّ غود جُُٔج٤ٍٓ جُط٢ ضوٍخ ٖٓ كْ جُ٘حكم ، ٝ أؾُجؤٙ 

جُط٢ ضرؼى ػ٘ىٛح ضوّٞ ٓوحّ جُىْحض٤ٖ جُط٢ ضوٍخ ٖٓ ج٤ُى جُوحٌػس ألٝضحٌ جُؼ٤ىجٕ ٝ 

 جُُٔج٤ٍٓ جُط٢ ضرؼى ػٖ كْ جُُجٍٓ ، كإ أؾُجء جُٜٞجء جُٓحُي ك٢ غودجُط٘حذ٤ٍ أٝ ٓوحّ 

                                                 
1
ػِْ ج٥الش ج٤ُْٞٔو٤س ج٤ُٜثس ج٣ٍُٛٔس جُؼحٓس ُِطأ٤ُق ٝ جٍُ٘ٗ جُوحٍٛز : ٓكٔٞو أقٔى جُك٘ل٢ . و-  

1971 ّ . ٘09 .
2
ؾؼِٞى ػرى جٍَُجم جُؼٍٜٝ ج٤ُْٞٔو٢ ٝ جال٣وحع ك٢ ٗظْ جُِٔكٕٞ ػ٘ى جذٖ ٓٓح٣د ٌْحُس -  

. 264 ٘ 1995 ، 1994قحؾ٤حش ػرى ج٤ُٔى ٝ ْؼ٤ى١ ٓكٔى ْ٘س . ٓحؾٓط٤ٍ ضكص جٍٖجف و
3
. 1067 – 1066جُلٍجذ٢ جُٔٛىٌ جُٓحذن ٘ ٘ -  

4
ؾٔغ ػٞو  : جُؼ٤ىجٕ -  

5
جُط٘حذ٤ٍ ؼ ج٠٘رٌٞ ٝ ٢ٛ آُس ٤ْٞٓو٤س ٝ ض٣ٍس -  

6
٢ٛ ؾٔغ ُٓٓحٌ آُس ٤ْٞٓو٤س ضٓطؼَٔ ذحُلْ : جُُٔج٤ٍٓ -  

7
. جألؾُجء جُط٢ ضوْٓ ُٜح يٌجع ج٥ُس ج٤ُْٞٔو٤س جُٞض٣ٍس: وْحض٤ٖ -  
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أؾٞجف جُُٔج٤ٍٓ ٓط٠ ٚىٓص أٌٓ٘س ٢ٛ أهٍخ ئ٠ُ كْ جُ٘حكم قىغص ػٜ٘ح ٗـْ أقى ، ٝ 

  1ٓط٠ ٚىٓص أٌٓ٘س جذؼى ػٖ كْ جُ٘حكم قىغص ػٜ٘ح ٗـْ أغوَ 

ٝ ػٖ ٠ر٤ؼس جألٚٞجش ٝ ٠رٞػٜح ٝ كُٜٛٞح ٝ أقٞجُٜح ٝ ض٤ٔٓطٜح ٝ والالضٜح ٣لٍ 

  كٖٔ كٍٛٞ جُ٘ـْ جُٛلحء :" ُ٘ح جُلحٌذ٢ كوٍز ًحِٓس ٛحٓس ٣ٞٞف ذٜح ًَ ًٛج ق٤ع ٣وّٞ 

 ٝ جُٗىز ٝ جُٛالذس ، ٝ هى ٣ِكن جُ٘ـْ ذٓرد 2ٓس ؽٝ جٌُىٌز ٝ جُهٗٞٗس ٝ جُٔالْس ٝ جُٖ

ِْٞى جُٜٞجء ج١ًُ ػ٘ٚ قىغص ك٢ ؾُء ٖٓ أؾُجء أػٟحء جُٛٞش أقٞجٍ أنٍٟ ًػ٤ٍز 

ُٜح أْٔحء ، ٝ ٖٓ  ، ٝ ضِي ًِٜح ٓكْٓٞس ػ٘ى ٖٓ ػ٠٘ ذطك٤ِٜٛح ، ٝ أًػٍ ًٛٙ ٤ُٓص

ٝ جُُّ ، ٝ ًٛجٕ ٓطوحٌذحٕ كحُُّ ٢ٛ جُكحٍ 3أْٔحء ذؼٟٜح ج٠ٍُٞذس ٝ ج٤ٍُٓ ٝ جُـ٘س 

 ك٢ جألٗق ، ٝ يُي ٓط٠ أ٠روص جُٗلطحٕ ٝ ٗلً جُٜٞجء ذأٍْٙجُكحوغس ُٜح ػ٘ى ِْٞى جُٜٞجء 

ًِٚ ك٢ جألٗق ، ٝ جُـ٘س ٓح ضؼٍٜ ػ٘ى ِْٞى ذؼٝ أؾُجء جُٜٞجء ٖٓ جألُق ٝ ذؼٝ 

 ٝ يُي ػ٘ىٓح ٣٘وْٓ جُ٘لّ ك٤ِٓي ذؼٟٚ ك٢ جألٗق ٝ ذؼٟٚ ػ٠ِ   ٕجُٗلح ض٢ ذ٤ٖ أؾُجتٚ

. ٓح ذ٤ٖ جُٗلط٤ٖ

ٝ جُ٘ـْ ٜٓ٘ح ٓٔىٝوز ٝ ٜٓ٘ح ٓوٌٛٞز ٝ ٜٓ٘ح ٓطْٞطس ٝ ٜٓ٘ح ٓٓطى٣ٍز ٝ ٜٓ٘ح 

 ك٤ٜح ، ٖٓ جإلٗٓحٕٓٓطو٤ٔس ٝ ًٛج ٖٓ جالْٔحٕ ٣ىالٕ ٖٓ جُ٘ـٔس ػ٠ِ ضه٤َ ٓح ٣طه٤ِٚ 

ؿ٤ٍ إٔ ٣ٌٕٞ ُٜح ذحُكو٤وس جْطىجٌز أٝ جْطوحٓس ٝ ٜٓ٘ح َُٜٓٝز ٝ ٜٓ٘ح هحٌز ٝ ٜٓ٘ح ٓطِوس 

. ٝ جُٔهررس ٜٓ٘ح ٓح أٖرٚ ًالّ جُ٘حػّ ئيج ه٤ّ ذٌالّ ج٤ُوظحٕ 4ٝ ٜٓ٘ح ٓهررس

ٝ ٖٓ كٍٛٞ جُ٘ـْ جُط٢ ذٜح ض٤ٍٛ وجُس ػ٠ِ جٗلؼحالش جُ٘لّ ٝ جالٗلؼحالش 

  ٝ جُكُٕ ٝ جُهٞف ٝ جُطٍخ ٝ جُـٟد ٝ جًُِز جُوٓٞزػٞجٌٜ جُ٘لّ ٓػَ جٍُقٔس ٝ 

 ُٚ ػ٘ى ًَ ٝجقى ٖٓ ًٛٙ جالٗلؼحالش ٗـٔس ضىٍ ذٞجقى جإلٗٓحٕٝ جأليٕ ٝ أٖرحٙ ًٛٙ كإ 

ٜٓ٘ح ػ٠ِ ػحٌٜ ٖٓ ػٞجٌٜ ٗلٓٚ ٝ ًٛٙ ئيج جْطؼِٔص ن٤ِص ئ٠ُ جُٓحٓف ضِي جأل٤ٖحء 

  5جُط٢ ٢ٛ وجُس ػ٤ِٜح 

ٝ ذًٜٙ جُؼرحٌز جُط٢ أٌٝوٗحٛح ًحِٓس أٝ ك٢ جُلحٌجذ٢ ذٜح ٠رحتغ ٝ ٠رٞع جُِلع ج١ًُ 

. ئ٣وحػ٣ٌٕٚٞ ُٚ أغٍ ًر٤ٍ ك٢ ٗظْ جُ٘حظْ ، ٝ َٕٝ جُِلع ٝ ػٍٝٞٚ ٤ْٞٓٝوحٙ ٝ 
                                                 

1
 1067جُلٍجذ٢ جُٔٛىٌ جُٓحذن ٘ -  

2
. 265ٖٓ جُ٘ؼحٓس ٝ جُ٘ؼٞٓس ؾؼِٞى ػرى جٍَُجم جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ : جُ٘ـٔس -  

3
. 265جُٛٞش جُٔطٍٓخ ٖٓ جُهرّٗٞ ٝ ٖٓ ذ٤ٖ جُٗلط٤ٖ ذحٕ ٝجقى ٗلٓٚ ٘ : جُـ٘س -  

4
. 265ذؼٟٜح أٍْع ٖٓ ذؼٝ ٗلٓٚ ٘ : ٓهر٤س  

5
 1071- 1070جُٔٛىٌ جُٓحذن ٘ ٘ -  
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ٝ ذؼى ًٛج جُطوى٣ْ جُٔطٍٞ ٗىنَ ٓىنَ أنٍ ق٤ع ُكٍٝف جُِـس كٛٞال ٝ ض٤ٔٓحش 

 ٝ ٜٓ٘ح جُط٣ِٞس ٝ جُو٤ٍٛز ٝ ٌَُ ٜٓ٘ح جُٔٛٞضس ٝ ؿ٤ٍ جُٔٛٞضسٝ ٚلحش ، كٜٔ٘ح 

ٝ ٖٓ : "  ق٤ع هحٍ ١جُلحٌجخُٜح  ٤ٔٓٓحش ٝ ضؼح٣ٌق ػٍكص ك٢ ُـس جُؼٍخ ٝ هى أٖحٌ

    كٍٛٞ جألٚٞجش جُلٍٛٞ جُط٢ ذٜح ض٤ٍٛ جألٚٞجش قٍٝكح ٝ جُكٍٝف ٜٓ٘ح 

 2ٝ ٜٓ٘ح ؿ٤ٍ ٓٛٞش 1ٓٛٞش 

ٝ جُٔٛٞضحش ٜٓ٘ح ه٤ٍٛز ٝ ٜٓ٘ح ٣ٞ٠ِس ٝ جُٔٛٞضحش جُو٤ٍٛز ٢ٛ جُط٢ ض٤ٜٔٓح 

ٝ جُكٍٝف ؿ٤ٍ جُٔٛٞضس ٜٓ٘ح ٓح ٣ٔطى ذحٓطىجو جُ٘ـْ ٝ ٜٓ٘ح ٓحال ٣ٔطى 3جُؼٍخ جُكًٍحش 

ذحٓطىجوٛح ، ٝ جُٔٔطىز ٖٓ جُ٘ـْ ٢ٛ ٓػَ جُالّ ٝ ج٤ُْٔ ٝ جُٕ٘ٞ ٝ جُُٜٔز ٝ جُؼ٤ٖ ٝ جُُج١ 

جُػحء ٝ جُىجٍ ٝ جٌُحف ٝ جُكٍٝف جُٔٔطىز ذحٓطىجو : ٝ ٓح أٖرٚ يُي ، ؿ٤ٍ جُٔٔطىز ٓػَ 

 ٓٓٔٞع جُ٘ـْ ، ئيج جهطٍٗص ذٜح ٓػَ جُؼ٤ٖ ٝ جُكحء ٝ جُظحء ٝ ٓح عجُ٘ـْ ، ٜٓ٘ح ٓح ٣رٕ

ذٗؼٚ ٝ ٢ٛ ًٛٙ جُػالظ جُالّ ، ج٤ُْٔ ٝ جُٕ٘ٞ ٝ جُالّ ٖٓ ذ٤ٜ٘ح ١أٖرٚ يُي ٝ ٜٓ٘ح ٓحال 

ضٔطى ٝ إٔ ُْ ٣ِٓي جُٜٞجء ك٢ ٓوؼٍ جألٗق ٝ ج٤ُْٔ ٝ جُٕ٘ٞ ال ٣ٔطىجٕ ئال إٔ ٣ِٓي جُٜٞجء 

. ك٢ جألٗق 

ٝؾَ جُ٘ـْ جإلٗٓح٤ٗس ، كاٗٔح ضٓٔغ ٓوطٍٗس ذرؼٝ جُٔٛٞضحٕ أٝ ذؼٝ ٓح ٛٞ ٓٔطى 

جُٔٔطىز جُط٢ ٢ٛ ؿ٤ٍ ٓٛٞضس ٓح ٣رٗغ ٓٓٔٞع جُ٘ـْ  ٖٓ ؿ٤ٍ جُٔٛٞضحش ٝ ٍُ٘كٝ ٖٓ

ٝ ال ٗٓطؼِٜٔح ٓوٍٝٗس ذ٘ـٔس أٚال ٝ ُطأنً ٜٓ٘ح جُالّ ٝ ج٤ُْٔ ٝ جُٕ٘ٞ كو١ ٝ جُٔٛٞضحش 

أٓح جُطٍف : ػٖ جأل٠ٍجف ٝ جأل٠ٍجف غالغس 5ٝ ٜٓ٘ح ٓٔطُؾس 4جُط٣ِٞس ، ٜٓ٘ح أ٠ٍجف 

        جُؼح٢ُ ٝ ٛٞ جألُق ٝ أٓح جُطٍف جُٔ٘هلٝ ٝ ٛٞ ج٤ُحء ٝ أٓح جُٔط١ْٞ ٝ ٛٞ جُٞجٝ

ٝ جُٔٔطُؾس ئٓح ُٓٔٝؾس ٖٓ جألُق ٝ ج٤ُحء ئٓح ٖٓ ٣حء ٝ ٝجٝ ٝ ئٓح ٖٓ أُق ٝ ٝجٝ ٝ ًَ 

                                                 
1
٢ٛ جُكٍٝف جُٔطكًٍس ضٔطى قًٍحضٜح ٓغ جُٛٞش ٝ ًًج جالْرحخ جُكو٤وس : جُكٍٝف جُٔٛٞضس -  

. 266ؾؼِٞى ػرى جٍَُجم ٘ 
2
٢ٛ جُٓحً٘س ٝ ًٛٙ ٜٓ٘ح ٓح ٣ٔطى ٓغ جُ٘ـْ ًكٍف جُالّ ٝ جُٕ٘ٞ ٝ ٜٓ٘ح ٓحال ٣ٔطى : ؿ٤ٍ جُٔٛٞضس -  

  266ٓؼٜح جُطحء ٝ جُىجٍ ٝ جُوحف ٗلٓٚ ٘ 
3
. 266جُٔوح٠غ جُوٍٛز ٢ٛٝ جُكٍٝف ٗلٓٚ ٘ :  جُكًٍحش -  

4
أ١ يجش جضؿحٛحش ٓٓطو٤ٔس ال ٓطىجو جُٔٛٞضحش ٝ ٢ٛ ضك٣ٍي جألُق ذحُلطف ٝ جُٞجٝ : ج٠ٍجف - 

. 267ذحُْٟ ٝ ج٤ُحء ذحٌٍُٓ ٗلٓٚ ٘ 
5
٣ٔطى جُٛٞش ك٤ٜح ْٝطح ذ٤ٖ ج٣ًُٖ ٖٓ جأل٠ٍجف جُػالغس أٝ ٣ٔطى ٓحتال أًػٍ ئ٠ُ أقى : ٓٔطُؾس -  

. 267جُطٍك٤ٖ وٕٝ ج٥نٍ ٗلٓٚ ٘ 
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       ٝجقى ٖٓ ًٛٙ جُػالغس جُٔٔطُؾس ئٓح ٓحتِس ئ٠ُ أقى جُطٍك٤ٖ ، أٝ ٓطْٞطس ؿ٤ٍ ٓحتِس

 1.ٝ جُٔحتِس ئٓح ئ٠ُ ًٛج ٝ ئٓح ئ٠ُ يجى

ٝ ُٔح ًحٗص جُٔٛٞضحش جُٔٔطُؾس ذحُؿِٔس غالغس ٝ أٚ٘حف ًَ ٝجقى ٜٓ٘ح غالغس 

 ٝ هى ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘وْٓ ًَ ٝجقى ٖٓ ًٛٙ ؿ٤ٍ إٔ ٓٓٔٞػحش 2ٚحٌش ؾِٔطٜح ضٓؼس 

َ جُٓٔغ ذ٤ٖ كُٜٛٞح ٝ ًُُي ٣٘رـ٢ إٔ ٣وٍٛ ٜٓ٘ح ػ٠ِ ًٛٙ ١أهٓحٜٓح ضطوحٌخ ضوحٌذح ال ٣ْ

 جُط٣ِٞس جُٔ٘لِٛس جُٔٛٞضحشجُطٓؼس ٝ ٣ؿٔغ ئ٤ُٜح جأل٠ٍجف جُػالغس كط٤ٍٛ أٚ٘حف 

 3 ػٍٗ ٓٛٞضح جغ٢٘ذلٍٛٞ ذ٤طٚ ك٢ جُٓٔغ 

 جُط٢ ال ضرٗغ ٓٓٔٞع 4ٝ ٣ؿٔغ ئ٠ُ ًٛٙ ٖٓ ؿ٤ٍ جُٔٛٞضحش جُٔٔطىز ضِي جُػالغس

 جُ٘ـْ كطٌٕٞ ؾ٤ٔغ جُكٍٝف جُط٢ ضٓحٝم جُ٘ـْ ٝ ضوطٍٕ ذٜح ٝ ال ض٘لي ٜٓ٘ح ٗـٔس ئٗٓح٤ٗس 

 ٝ ضكّ قٓح ؿ٤ٍ ٓٓطرٗغ نٔٓس ػٍٗ ٌٓٓط٘يٕ ؿ٤ٍ ١ٝ ضٓطؼَٔ جْطؼٔحال ِْر٤ح ٝ ضد

  5قٍكح 

ٝ أٓح جُٔٛٞضحش جُو٤ٍٛز كاٜٗح ال ضٔطى ٓغ جُ٘ـْ ٓح وجٓص ػ٠ِ هٍٛٛح كايج 

 ٓح ١جُلحٌجخ ٖٓ ًالّ ٗٓط٘ؽٝ 6ذص جُ٘ـٔس جٓطىش قط٠ ال ٣ؼٍف ذ٤ٜ٘ح ٝ ذ٤ٖ جُط٣ِٞس ـ٘ج

ٓح ٢ِ٣ ك٢ ؾىٍٝ ٓر١ٓ  

 ال ضرٗغ ٓٓٔٞع جُ٘ـْ        ٍ    ّ   ٕ  ٓٛٞضسأقٍف ؿ٤ٍ .1

ٓٛٞضحش ٣ٞ٠ِس أ٠ٍجف                              أ     ٝ   ١  .2

ٓٛٞضحش ٓٔطُؾس ٓحتِس ئ٠ُ أقى جُطٍك٤ٖ أٝ ٓطْٞطس         .3

 

. 7 ٝ ٢ٛ جُكٍٝف ٢ٛ جُط٢ ضٛحقد جُ٘ـْ ٝ ػىوٛح نٔٓس ػٍٗز قٍكح 

ُْٝ ٣وطٍٛ جْطهىجّ ًٛٙ جُكٍٝف ك٢ جُ٘ظحّ جُؼٍذ٢ ػ٘ى ٖؼٍجء جُلٛك٠ ذَ 

ٝأًػٍ ٓح ٣ظٍٜ ك٢ جُ٘ظْ ػ٘ىٓح ٣ٓطؼَٔ هٞجك٢ . جْطهىٓٚ ٗحظٔٞ جُِٔكٕٞ أ٣ٟح

                                                 
1
. 267جُؼٍٜٝ ج٤ُْٞٔو٢ ٝ جال٣وحع ك٢ ٗظْ جُِٔكٕٞ ػ٘ى جذٖ ٓٓح٣د ٘ -  

2
وٕٝ جأل٠ٍجف جُػالغس : ضٓؼٚ -  

3
. 267جُؼٍٜٝ ج٤ُْٞٔو٢ ٝ جال٣وحع ك٢ ٗظْ جُِٔكٕٞ ػ٘ى جذٖ ٓٓح٣د ٘ -  

4
. ٣ؼ٢٘ جُالّ ٝ ج٤ُْٔ ٝ جُٕ٘ٞ : جُػالغس -  

5
. 267جُؼٍٜٝ ج٤ُْٞٔو٢ ٝ جال٣وحع ك٢ ٗظْ جُِٔكٕٞ ػ٘ى جذٖ ٓٓح٣د ٘ -  

6
. 1075 -1072جُٔٛىٌ جُٓحذن ٘ ٘ : جُلحٌذ٢ -  

7
 268جُؼٍٜٝ ج٤ُْٞٔو٢ ٝ جال٣وحع ك٢ ٗظْ جُِٔكٕٞ ٘ -   

اأ       أو       أي 
وا       وو      وي 

 ي ا     ي و     ي ي
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ًٝحٕ جُٗؼٍجء ج٣ًُٖ ؿ٠٘ ُْٜ جُكحؼ ٓكٔى ؿلٌٞ، أٌجوٝج . ُألؿٛحٕ أٝ كوٍجش جُ٘ظحّ

. يُي هٞجك٢ ك٢ ٗظْٜٔ

كحٗٚ جْطهىّ " ٚرٍش ٝٓح ٗلغ ٚر١ٍ"كٔػال ك٢ ه٤ٛىز ج٤ُٗم هىٌٝ ذٖ ػحٌٖٞ    

                 1:جُٕ٘ٞ جُٓحً٘س كوحٍ

   ٕ                    ٖٝٓ ال و١ٌ ذؼٗو٢ ٣ى١ٌ          قط٠ ُٝٔط٠ ١ًٛ ٌذغ ٢ْ٘

 ٕ                  ٍٗؾحى ٣حْرح٣د ١ٍٞ  ذًٍحى ٖٓ جُؿلح ٣ح ًحِٓس ج١ُُ

" ًٛج جُكد ؿًجٌ" 2ٝك٢ ه٤ٛىز ج٤ُٗم جُٔٓؼٞو١

 3:ك٘ؿىٙ جْطؼَٔ ج٤ُْٔ جُٓحً٘س ذك٤ع أٗٚ هحٍ

 ّ           ُٞٗؼح٣ٖ جأل٣حّ             ٤ٍٛٗٝ ك٢ جُ٘ؼح١

 ّ       ٓٓرٞؿص جٌُٔح١ّ          ضؼطق ػ٤ٕٞ جأل٣َح

" ٣ح ُٞجقى نحُن جُؼرحو ِْطح٢ٗ" ًٔح ٗؿى أ٣ٟح جُٗحػٍ جذٖ ِْٜس ك٢ ه٤ٛىضٚ

     4:جْطهىّ جُالّ جُٓحً٘س ك٘ؿىٙ ٣وٍٞ

 ٍ     آغٍ ٖٓ ٍٍْٓٞ ج٣كىغ٢٘ جػ٢ِ ُٝل٢         ٌج٣ّ جُرىٌ جُظ٢ جُالذّ جُىٝجل

 ًَ      هلطحٕ ٚٞف جذكٍ ٣ٌٞٗس ٓحٗهل٢            ذٚ ك٢ جٜٗحٌ جُِٔو٠ ؾحش ضىٙ

. جُلحٌجذ٢ جُط٢ ال ضٗغ ٓٓٔٞـ جُ٘ـْ ػ٘ى جُٔٛٞضسكًٜٙ ٢ٛ جألقٍف جُػالظ ؿ٤ٍ 

ج ٣هٙ جُٔٛٞٗحش جُط٣ِٞس ك٢ قحُس ًٜٞٗح أ٠ٍجف كوى ظٍٜش ػ٘ى جُٗؼٍجء ج١ًُ ّأٓح ك٢

. ٝهغ ػ٤ِْٜ جالنط٤حٌ ٖٓ هرَ جُكحؼ ؿلٌٞ ٢ٌُ ٣طـ٠٘ ذٗؼٍْٛ

. 5"جُال٣ْ"ػحٌٖٞ ٣وٍٞ ك٢ ه٤ٛىضٚ  ك٘ؿى هىٌٝ ذٖ

 ١ًٛ ٓىز ٓحُو٤طْٜ ٝال٣ٌص ؾٓح٣ْ     

  ٣حال٣ْ                                                  

ِٝٛي ٜٓؿط٢ جُر٤ٖ ٌج٢ٗ ك٢ ٚىٝو و٣ٔح                                                 

 

                                                 
1
. 643و٣ٞجٕ هىٌٝ ذٖ ػٌٗٞ ٘ -  

2
 ٤ٓالو١ ٖؼ٤د ٓل٘ٞٗل٢ ٌٚٞز 19ٛٞ ٝجقى ٖٓ جُٗؼٍجء جُٔـ٣ٌٖٞٔ جُٔو٤ِٖ ػحٔ ك٢ جُوٍٕ -  

جٍُٔأز ٘  
3
 2009 ٓحٌِ 12ج٢ٗ ذٜح جُكحؼ ٓكٔى ؿلٌٞ ٣ّٞ فأٝ-  

4
. 125و٣ٞجٕ ذٖ ِْٜس ٘ -  

5
 630هىٌٝ ذٖ ػٌٗٞ ٘ -  
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 1:ٝأ٣ٟح ك٢ ه٤ٛىز ٌٓطٞخ ج٠ُُٞٔ ٍٗٛكٚ

 ٣ح ٓو٤ى جألٌٝجـ ًِٜح    

ك٢ ٣ٌحش جألٖرحـ ٚلطٜح                                       

. 2"جُوِد ذحش ْح٢ُ ٝجُهح٠ٍ كحٌـ" ٝٗؿى جذٖ ٓٓح٣د ك٢ ه٤ٛىز

     ْؼى١ ٝكٍقط٢ ذٚ              

ًكَ جُؼ٤ٕٞ و٣ٔح                                              

ٝٗؿى أ٣ٟح ك٢ هٛحتى جُكحؼ هىٌٝ ذٖ ػحٌٖٞٗلٜٓح جُٔٛٞضحش جُط٣ِٞس ٝجُٔػحٍ 

3":ْحػى كحٌـ"ػٖ وُي ه٤ٛىز 
 

               ٗطٔطـــــغ ك٢ ذٜــــحٛــــــح 

                                            ٝػٔـــــــ١ٍ ٓــحٗ٘ٓحٛــح

 4 :ٝ ٣وٍٞ ك٢ ٗلّ جُو٤ٛىز 

               ؿـــــحٌش نٓق ٤ٞحٛح

                                          ٝوذِص كــ٢ ْٔــحٛــــــــح 

5ُِٗحػٍ جذٖ ِْٜس "٣ح جُٞجقى نحُن جُؼرحو ِْطح٢ٗ "ٝيًٍجُٞجٝ ك٢ ه٤ٛىز 
 

              ٗٗط٢ٌ ُهِو٢ ٤ُح ج٣ُ٣ى جُٛرـــــــٍ  

                                        ٚرٍ ٤ْىٗح ٣ؼوٞخ ج٤ٞح ذٍٛٝ 

                  كحٌُرحو ٖٓ ٖٞكٞ ١ٌٞٓ ذال ٓكٌٞ

                                       ٝجٗوطغ جػ٤ِٚ جُؼ٤ٕ أٝٞحم ذٚ أٍٓٝ 

: .6يًٍج٤ُحء ك٘ؿىٙ ٣وٍٞ" ٣ح ٌه٤ن جُكحؾد" ٝه٢ ه٤ٛىز 

                   جٌُٞو كحـ ٝجكطف جُ٘ٓـــ١ٍ  

                                                  كٞم نىى جنطق ذ١ٍٛ 

                                                 
1
 .665 ٘ جٍُٔؾغ جُٓحذن- 

 127و٣ٞجٕ جذٖ ٓٓح٣د ،٘- 2

 .734 و٣ٞجٕ هىٌٝ ذٖ ػٌٗٞ ٘ -3

 735ٗلٓٚ ، ٘- 4

 127و٣ٞجٕ ذٖ ِْٜس ٘ - -5

 173ٗلٓٚ ،٘ -6
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أٓح جُٔٛٞضحش جُٔٔطُؾس جُٔحتِس ئ٠ُ أقى جُطٍك٤ٖ أٝ جُٔطْٞطس ًحُٞجٝ ٝجالُق 

 .1"ٗحٌ جٛٞجًْ كحُى٤َُ ضِٜد"كٌٞوش ك٢ ه٤ٛىز جُٗحػٍ جذٖ ِْٜس ذؼ٘ٞجٕ 

 ٗىػ٤ٌْ هلل ٓحُي جُٔح٤ٌُٖ                               

٣ح جألقرحخ جُؿحك٤٤ٖ ٌٝكٞج                                                  

 ػًذط٢ٗٞ جٗوٍٜش ٣ح ؾحك٤٤ٖ                     

ءجٙ أػ٠ِ ٓح ٚحذٌْ ضؼل٤ٞج              

 ٓح جٗلؼ٢٘ ٠حُد ٝ ال هحٌذ٤ٖ                            

ٝ أٗطٔح جػ٠ِ جُىٝجّ ضؿل٤ٞج              

 ك٤ٌْ نحخ ْؼى١ أهِٞذٌْ هحٚك٤ٖ                       

 ٣ٜى٣ٌْ ٖٓ يج جُٛىٝو ًلٞج                 

  2ٝ جألُق ٝ ج٤ُحء ٌٝوش ك٢ ه٤ٛىز جُٗحػٍ ذٖ ِْٜس ك٢ ه٤ٛىز ٣ح ٤ِٖٔٓٓ

 ػ٘ىٝ جػ٤ٕٞ ًكَ ٝ جُهحٍ كٞم جُهى       

٣َ٘ٞج ػؿ٤د ٣ٓر٢ أٝ ٣لطٖ ٖٓ ٌجٙ                            

 ٓ٘ٞج ج٤ٖحٕ قح٢ُ أٝ نح١ٍ٠ جضٌ٘ى          

جُوِد ٠حٌ ػ٘ىٝ ال جؾرٍش جوٝج١                                

 ٗح١ٌ ٝ هٍقط٢ ٝ ْرد "ذؼ٘ٞجٕ ٌٝو ك٢ ه٤ٛىز جذٖ ٓٓح٣د ٝجُٞج ٝ جألُقٝ 

 :3"جُوِد جُك٣ُٖ

 ٜٗٞجٙ ًحَٓ ج٣ُُٖ            

ٓحوٓص ق٢ ٜٗٞج                                       

 4 ػ٢ِ ُِٗحػٍ جذٖ ٓٓح٣د"ٛحٜ جُٞقٕ"ٝ جألُق جُٔٔىٝوز ٌٝوش ك٢ ه٤ٛىز 

 ٌٍٗٗ ٞح٣ٝس جُؿر٤ٖ           

 ٓحوج٢٘ٓ ك٢ جُى٤ٗح                                     

  

 176و٣ٞجٕ ذٖ ِْٜس ،٘-1 

 222ٗلٓٚ ،٘ -2

 147و٣ٞجٕ جذٖ ٓٓح٣د ،٘-3
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 153ٗلٓٚ ،٘- 4

  

 1 ُٜحخ  ّٗحٌ ٛٞجى ضكص ػ٘ٞجٕ زَْٜ ؾحءش ك٢ ه٤ٛىز ذٖ جألُقٝ ج٤ُحء ٝ 

           ـن٤ِط٢ٗٞ ٗٞج                                  

جذٌح٣ح   ٗر٢ٌ ٓح كحو                                                     

 ك٢ ًَ جٓٓح ٝ جٚرحـ                           

 وٓغ جػ٤ح٢ٗ ؾٍج٣ح                  

 جـ            ــــــذٜٞجًْ هِر٢ ؼ                      

 ضؼر٢ ٝ جٖوح٣ح ًػٍٝ                                                

ٝ جُٞجٝ ك٢ ضْٞطٜح ٓغ جُٞجٝ ٝ ؿحُرح ٓح ضٍْْ ٝجٝج ٝ ضٓٔغ ٓٗىوز ٝ ٢ٛ هحذِس 

  2ًُُي كوى ٌٝوش ك٢ ه٤ٛىز جُٗحػٍ جذٖ ٓٓح٣د

 جػَٔ جُٛحو أٚكحخ جُِٜٞ           

 ٝ جٗظٍخ ٓؼْٜ ذحُُٛٞ                                         

  3"ٛحٜ جُٞقٕ ػ٤ِح"ٝ ًًُي جُٞجٝ ٓغ ج٤ُحء ٌٝوش ك٢ ه٤ٛىضٚ 

 ػو٢ِ ذٜٞج ٌجـ ٠حٌ               

نالض٢٘ ٣حن١ٞ                                  

ٝ ج٤ُحء ٝ جُٞجٝ ؿحُرح ٓح ٣ٍو ذؼىٛح ٤ٍٔٞ جُـحتد ٛـ ٝ ٌٝوش ك٢ ه٤ٛىز جذٖ 

  4"ػ٤ِح ٛحٜ جُٞقٕ"ٓٓح٣د 

 ٖٓ ٍٖـ آ٣حش جُلٍػحٕ        

ٝ ضٔحتَ ك٢ جألٍٓ ٝ ٤ٜٗٞٙ                                        

ٝ ج٤ُحء ٖٓ ٠ٍكٜح ٗلٓٚ ضٍْْ ٣حءج ٝ ضٓٔغ ٓٗىوز ٢ٛ هحذِس ًُُي ٝ ٌٝوش ك٢ 

 5 ٚر١ٍ ضكص ػ٘ٞجٕ ٓح ٗلؼ٢٘ ٌػحٖٞه٤ٛىز هىٌٝ ذٖ 

 

                                                 

. 242و٣ٞجٕ جذٖ ِْٜس ٘ - 1
2
. 154و٣ٞجٕ جذٖ ٓٓح٣د ٘ -  

3
. 152ٗلٓٚ ٘ -  

4
  152ٗلٓٚ ٘ -  

5
. 645و٣ٞجٕ هىٌٝ ذٖ ػٌٗٞ ٘ -  
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 ١ٌ         ـــٝـ ٣حٗح ِــٕ ٗدــُْ

 ٚرٍش ٝ ٓح ٗلؼ٢٘ ٚر١ٍ                                  

 ٝ جُط٢ ، جألٚٞجش جُٓحذوس جًًٍُٗرٍجشجػطٔحوج ٤ًِح ػ٠ِ  ئٕ ًٛٙ جُؿُت٤حش ضؼطٔى 

.. ضٌَٗ أْحْح ُوٞجػى جُ٘ظْ جُٗؼ١ٍ ٝ ٢ٛ ذىٌٝٛح أْٛ ػٞجَٓ ج٤ُْٞٔو٠ ٝ جُـ٘حء

 هٞجػى 1 ذؼرحٌز ػ٘ٞجٜٗح أؾُجء جُكٍٝف ٝ ٗظحتٍٛح ك٢ جإل٣وحعجُلحٌجذ٢ٝ ٣ر٤ٖ ُ٘ح 

جُٟر١ جُؼ٢ٍٞٝ ٝ ؾُت٤حش جُكٍٝف ٝ ض٤ًٍرحضٜح ٝ ًٔح ضإو٣ٚ ٖٓ ٓٓٔٞع جُٛٞش 

: ػ٠ِ ٌَٖ ٗوٍجش ئ٣وحػ٤س ٣ٌٖٔ ُ٘ح جْطهىجٜٓح ػ٠ِ أ١ ْطف أٝ آُٚ ئ٣وحػ٤س ق٤ع هحٍ 

ٝ ًَ قٍف ؿ٤ٍ ٓٛٞش أضرغ ذٔٛٞش ه٤ٍٛ هٍٕ ذٚ كاٗٚ ٠ٔٓ٣ جُٔوطغ "

جُو٤ٍٛ ٝ جُؼٍخ ٣ٓٔٞٗٚ جُكٍٝف جُٔطكٍى ٖٓ هرَ أْٜٗ ٣ٕٓٔٞ جُٔٛٞضحش جُو٤ٍٛز 

  2"قًٍحش

ٝ ًَ قٍف ُْ ٣طرغ ذٔٛٞش أٚال ٝ ٛٞ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وٍٕ ذٚ ٗـٔحضْٜ ٣ٓٔٞٗٚ 

 .جُٓحًٖجُكٍف 

ٝ ًَ قٍف ؿ٤ٍ ٓٛٞش هٍٕ ذٚ ٓٛٞش ٣ٞ٠َ ٤ٔٓٗٚ جُٔوطغ جُط٣َٞ ٝ ًَ 

قٍف ٓطكٍى أضرغ ذكٍف ْحًٖ كإ جُؼٍخ ٣ٓٔٞٗٚ جُٓرد جُهل٤ق ٝ ًَ قٍف 

ٝ جُٓرد جُػو٤َ ٓط٠ جضرغ .ٓطكٍى أضرغ ذكٍف ٓطكٍى كاْٜٗ ٣ٕٓٔٞ جُٓرد جُػو٤َ 

  3 جُٔؿٔٞع الؾطٔحع جُٔطك٤ًٍٖ ك٤ٚجُٞضىذكٍف ْحًٖ ْٔٞٙ 

ٟ جضرغ ذكٍف ْحًٖ ْٔٞٙ جُٞضى جُٔلٍو الٗلٍجو جُٔطكٍى ك٤ٚ شٝ جُٓرد جُهل٤ق ّ

جُٓرد جُػو٤َ ٓط٠ جضرغ ذٔطكٍى ك٤ِٔٓ٘ٚ ٗكٖ جُٓرد جُٔطٞج٢ُ ُطٞج٢ُ جُٔطكًٍحش جُػالغس ٝ

. ك٤ٚ

 ٝ ًَ ٓوطغ ٣ٞ٠َ كإ هٞضٚ هٞز جُٓرد جُهل٤ق كًُِي ٣ؼى ك٢ جألْرحخ جُهل٤لس 

 4 جُٔوح٠غ جُط٣ِٞسم جألْرحخ جُهل٤لس ُفمٝ ًَ ٓح ُف

     .ًٍٓرسٝ ْحتٍ ٓح ٣ًٍد ض٤ًٍرح أ٣َى ٓٔح ػىوٗحٙ كإ ؾ٤ٔؼٜح 

                                                 
1
. 1075جُلحٌجذ٢ جُٔٛىٌ جُٓحذن ٘ -  

2
 271جُؼٍٜٝ ج٤ُْٞٔو٢ ٝ ج٤ُوحع ك٢ ٗظْ جُِٔكٕٞ ٘ -  

3
. 271ٗلٓٚ ٘ -  

4
. 271ٗلٓٚ ٘ -  
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   . ٣ٞ٠َٓوطغٝ ًَ ْرد نل٤ق كاٗٚ ٣وّٞ ٓوحّ ٗوٍز ضحٓس ضؼورٜح ٝهلٚ ٝ ًًُي ًَ 

. ٝ ًَ قٍف ْحًٖ ضرغ جُٓرد جُهل٤ق كاٗٚ ٣وّٞ ٓوحّ ٗوٍز ٤ُ٘س ضطرغ ٗوٍز ضحٓس ْحً٘س 

 ٝ ٝهق ػ٤ِٚ كاٗٚ ٣وّٞ ٓوحّ ٗوٍز 1ٝ ًَ قٍف ٓطكٍى ضطرغ جُٓرد جُهل٤ق 

 .ْحً٘سٓطْٞطس ٣طرغ ٗوٍز ضحٓس 

ٝ ًَ قٍف ٓطكٍى جذطىب ذٚ ضْ أٌوف ذكٍف آنٍ كإ جُكٍف جُٔطكٍى ج١ًُ 

جذطىب ذٚ ٣وّٞ ٓوحّ ٗوٍز ٓطكٍى ٝ ج١ًُ ذؼىٙ ئٕ ًحٕ ْررح نل٤لح هحّ ٓوحّ ٗوٍز ضحٓس ْحً٘س 

ٝ ئٕ ًحٕ قٍكح ٓطكًٍح كٜٞ أٓح إٔ ٣ٌٕٞ جُٞهٞف ػ٤ِٚ ٝ أٓح إٔ ضٍوكٚ أ٣ٟح ٓطكًٍحش 

أنٍٟ ئ٠ُ إٔ ٣ط٘ح٢ٛ ئ٠ُ ٓطكٍى ك٤ٞهق ػ٤ِٚ إٔ ًَ ضِي جُكٍٝف ضوّٞ ٓوحّ ٗوٍجش 

  2ٓطكًٍحش

ٝ أٓح جُٔطكًٍحش جألن٤ٍز ج١ًُ ػ٤ِٚ ٣ٞهق كاٗٚ ٤ُّ ٣وّٞ ٓوحّ ٗوٍز ٤ُ٘س ٓح ُْ ٣ٌٖ 

ٌو٣ق قٍف ْحًٖ ًٔح ال ضطرغ جُ٘وٍز ج٤ُِ٘س ٗوٍز ٓطكًٍس ٖٓ هرَ أ١ ٗوٍز ج٤ُِ٘س ئٗٔح 

ؾؼِص ٤ُٗـَ ذٜح ذؼٝ َٓحٕ جُٞهٞف جُطح٢ُ ُِ٘وٍز كإ جُٞهٞف ًِٔح ٠حٍ ًحٗص جُكحؾس 

ئ٠ُ ٗوٍز ٣ٗـَ ذٜح ذؼٝ يُي جُُٓحٕ ٝ أًػٍ كًُِي ضطرغ جُ٘وٍجش ج٤ُِ٘س أذىج ٗوٍجش ضحٓس 

 3ْحً٘س 

ٝ ًًُي جُكٍٝف جُٔطكًٍس ئٗٔح ضوّٞ ٓوحّ جُ٘وٍجش ج٤ُِ٘س ٓط٠ ًحٗص ضح٤ُس ُٓرد 

نل٤ق ٝ ًحٕ جُٞهٞف ػ٠ِ جُكٍف جُٔطكٍى ٝ ئٓح ٓط٠ ًحٗص ضح٤ُس ُكٍٝف ٓطكًٍس ُْ 

. ضوْ ٓوحّ ٗوٍجش ٤ُ٘س

  أٝ هٍٗص قًٍحضٜح ذ٘رٍجش  ٝ جُكٍٝف جُٔطكًٍس جُط٢ أٓىش قًٍحضٜح أو٠ٗ ٓى 

 ٓطكًٍحش ًػ٤ٍز ٝ ض٘حٛص ئ٠ُ ضٞجُصأٝ ٛحء نل٤لس ًحٗص هٍذ٤س ٖٓ ْرد نل٤ق ٝ ٓط٠ 

  ٌذٔح ؾؼَ جُٔطكٍى جألن٤ٍ ٓٔىٝو أو٠ٗ ٓى أٝ ٓوٍٝٗح ذ٘رٍز ٙكإٓطكٍى ٝ ٝهق ػ٤ِٚ 

 جُٞهٞفأٝ ٛحء نل٤لس ك٤وّٞ يُي ٓوحّ ْرد نل٤ق ك٤وحّ ق٤٘ثً ٓوحّ ٗوٍز ْحً٘س ئيج ًحٕ 

ػ٠ِ ٓطكٍى ٣ؼٍٓ ٝ ًًُي جالٗطوحٍ ٖٓ جُٓحًٖ ٣ؼٍٓ كًُِي ُٔح ًحٗص جُ٘وٍز جُٓحً٘س 

 .٣4ؼٍٓ جالٗطوحٍ ٜٓ٘ح ٖـَ ذؼٝ َٓحٜٗح ذ٘وٍز ٤ُ٘س قط٠ ٣َٜٓ جالٗطوحٍ ٜٓ٘ح 

                                                 
1
. 271جُٔٛىٌ جُٓحذن ٘ - 

2
. 272ٗلٓٚ ٘-  

3
 272ٗلٓٚ ٘ -  

4
. 1085 – 1075جُلحٌجذ٢ ٗلّ جُٔٛىٌ جُٗٓحذن ٘ ٘ -  
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          هى ٝٞغ ُ٘ح هٞجػى ػٍٜٝ جُِلع ٝ ذ٤ٖ ُ٘ح أٗٞجػٜح ١جُلحٌجخٝ ذًٜج ٣ٌٕٞ 

ٝ أٚ٘حكٜح ٝ أٖحٌ ئ٠ُ جُط٤ًٍرحش جُط٢ ٣ٌٖٔ ُ٘ح ض٤ًٍرٜح ٝ ٣ر٤ٖ ُ٘ح ٓٞجٞغ ٝ ٤ًل٤حش 

    جُِلع ٝ جُ٘طن ٝ جُٞهٞف ٤ٍٗٓج ئ٠ُ ٌٓح٤ٗس ضطر٤ن يُي ذحالْطهىجّ جُ٘وٍز أٝ جُطٞه٤غ 

ٝ يُي ٖٓ أْرحخ ٝ أٝضحو أٝ ٓح ػٜ٘ٔح ٙ جٍ ض٤ًٍد ض٤ًٍرحش أ٣َى ٓٔح ػىؼٝ ضٍى ُ٘ح ّ

 .ؾ٤ٔؼح 
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: اتّ نخضىابط انعزوض انًىسيقى و يصط

 ك٢ وٌجْحش ضل٤ىُوى ال قع جُىًطٌٞ ٓٛطل٠ قًٍحش جٚطالقحش ػ٤ٍٞٝس 

   ػٍٜٝ جُٗؼٍ ذحْطهىجّ أِْٞخ ًٌُ ك٤ٚ ػ٠ِ ٓح ؾحء ذٚ جُه٤َِ ذٖ أقٔى جُلٍج٤ٛى١ 

ٝ ػحُؿٚ ذأِْٞخ ٣ٌح٢ٞ ئال أٗٚ أكحو ك٢ جُ٘ظْ جُٔـٍخ كٜٞ ال ٣ل٢ ذحُـٍٜ ًحٓال ك٢ 

  1ٗظْ جُِٔكٕٞ 

  ًٔح إٔ جُىًطٌٞ ًٔحٍ أذٞو٣د أض٠ ذرى٣َ ؾ١ًٌ ُؼٍٜٝ جُه٤َِ أٝ ًٔح هحٍ

 550ٝ ٓوىٓس ك٢ ػِْ جال٣وحع جُٔوحٌٕ ٝ هى ػحٌٜ جُه٤َِ ذٖ أقٔى ك٢ ًطحخ ْٞ 

    ٚلكس ذحُطٔحّ ئي ًحٗص ضىٌى ػ٘ى ٓػوق ك٢ ٓٓطٟٞ كاٜٗح ذؼ٤ىز ػٖ جُٗحػٍ جُٗؼر٢ 

  2ٝ ٓٓطٞجٙ

 ز٢ُٖٞٔذ١ٓ ٓح ٣ٌٖٔ ٖٓ جُٔٛطِكحش جُط٢ ٌأ٣٘حٛح أًػٍ أُوى ػٔىٗح ئ٠ُ جْطهىجّ 

ٝ أَْٜ جْطهىجٓح ٝ ضطر٤وح ٝ ئٕ ًحٗص ٗظ٣ٍح ال ضٓطؼ٢ٛ ١ًُٝ جُػوحكحش جُٔطْٞطس 

ئوٌجًح كاٜٗح قطٔح ك٢ ٓٓطٟٞ أذ١ٓ ٚ٘حع قٍكس جُ٘ظْ ٝ جُـ٘حء ضطر٤وح ٝ ؾِْٜ ٖٓ أكٍجو 

جُطروس جُٗؼر٤س جُر٤ٓطس ذحهط٘حػ٢ إٔ جُكحْس ج٤ُْٞٔو٤س جإل٣وحػ٤س ٓٞؾٞوز ُىٟ ًحكس جُ٘حِ 

 ذٍَٝٛح ضهطِق ٖٓ كٍو ألنٍ ٝ ٢ٛ ْ٘س هللا ك٢  ٝوٕٝ جْطػ٘حء ئال إٔ وٌؾس ٗٔٞٛح 

 .هٚنَ

     ٗٚ ال ٣هل٢ ػ٠ِ أقى ٌٓحٗس ػِْ ج٤ُْٞٔو٠ ٝ جُـ٘حء ذ٤ٖ جُؼِّٞ كوى هحٍ ػ٘ٚ ئ

٣ْٞق .  ئٕ ٚ٘حػس جُـ٘حء ذٍٔضرس ٚ٘حػط٢ جٌُطحخ ٝ جُطد ٝ هحٍ و 3جذٖ نِىٕٝ

           ػِْ ج٤ُْٞٔو٠ ٛٞ ٓؼٍكس ٗٓد جألٚٞجش ٝ جُ٘ـْ ذؼٟٜح ٖٓ ذؼٝ  : 4كٍقحش

. ٝ ضوى٣ٍٛح ذحُؼىو ٝ غٍٔضٚ ٓؼٍكس ضالق٤ٖ جُـ٘حء

                                                 
1
و ٓٛطل٠ قًٍحش ًطحخ جُؼٍٜٝ جُو٤ٛىز جُؼٍذ٤س ذ٤ٖ جُ٘ظ٣ٍس ٝ جُٞجهغ جٌُٔطرس ج٤ُٗٞس و ش -  

 ٘265 .
2
. 200ًٔحٍ أذٞ و٣د جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ .  و- 

3
. 260 ٘ 1 ؼ1 67٠جذٖ نِىٕٝ جُٔوىٓس وجٌ جٌُطحخ جُِر٘ح٢ٗ ذ٤ٍٝش -   

4
 ٍٗٗ ضٍجو ٤ًْٓ ٌٍٖز ٓٓحٛٔس ٣ٍٓ٣ْٞس ٣1ْٞق كٍقحش ػِٔحء جُؼٍخ ضحخ جُْٔٞٞػس ٠. و-  

. 32 ٘ 1986ؾ٤٘ق ٣ٍْٞٓج 
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 ٖٓ ٓٛطِكحش ػِْ ج٤ُْٞٔو٠ ٓح ضؼِن ذٔٞٞٞع جُُٖٓ ٝ ج١ًُ ٣ٜٔ٘حٝ ئٕ ٓح 

ػٍف جٚطالقح ذحُو٤ٔس ج٤ُُ٘ٓس ُِؼالٓحش ج٤ُْٞٔو٤س ٝ ٢ٛ ٓٛطِكحش ػ٠ِ أٌٖحٍ 

ٌّْٞ ُِؼالٓحش ج٤ُْٞٔو٤س وٍ ًَ ٜٓ٘ح ػ٠ِ ٓىز ٤َ٘ٓس ٓؼ٤٘س ٝ ًحٗص ذ٤ٜ٘ح ػالهحش 

   ٗٓر٤س قٓرص ٣ٌح٤ٞح ٝ ًحٕ أٜٛٔح ضِي جُط٢ ضٌَٗ ٓطٞج٤ُس ٛ٘ى٤ْس ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ 

1،  2 ، 4 ،8 ،16، 32 ،64  1 . 

 : 2ٝ ًحٗص ٌّْٞ جألٌٖحٍ ٢ٛ          

هٓٔص ٝ ٢ٛ أًرٍ جُؼالٓحش ج٤ُْٞٔو٤س َٓ٘ح ك٢ ًٛٙ جُِِٓٓس ٝ   (0)جُٔٓطى٣ٍز 

:  وػ٢ ًَ ٜٓ٘حه٤ٖٔٓ

جُر٤ٟحء ٝ ًحٕ ُٜح ٗٛق َٖٓ جُٔٓطى٣ٍز هٓٔص ه٤ٖٔٓ وػ٢ ًَ  جُؼالٓس 

. ٜٓ٘ح 

جُٓٞوجء ٝ ًحٕ ُٜح ٗٛق َٖٓ جُر٤ٟحء هٓٔص ه٤ٖٔٓ وػ٢ ًَ  جُؼالٓس 

. ٜٓ٘ح

يجش جُٖٓ  ٝ ًحٕ ُٜح ٗٛق َٖٓ جُٓٞوجء ٝ هٓٔص ه٤ٖٔٓ وجػ٢  ز       جُؼالّ

     .ًَ ٜٓ٘ٔح

ج٤ُٖ٘ٓ ٝ ًحٕ ُٜح ٗٛق َٖٓ يجش جُٖٓ ٝ هٓٔص ه٤ٖٔٓ  جُؼالٓس يجش 

. وجػ٢ ًَ ٜٓ٘ٔح

جُؼالٓس يجش غالظ  ًٝحٕ ُٜح ٗٛق َٖٓ يجش ج٤ُٖ٘ٓ هٓٔص أْ٘حٕ

. ه٤ٖٔٓ وػ٢ ًَ ٜٓ٘ٔح

جُؼالٓس يجش أٌذغ      ٝ ًحٕ ُٜح ٗٛق َٖٓ يجش غالغس أْ٘حٕ  أْ٘حٕ

. ٝ ّٛ أٚـٍ جُؼالٓحش َٓ٘ح

 3ش جُؼالٓحش ك٢ ٗٓد جُ٘كٞ جُطح٢ُوٝ ًٌٛج خ

ٗٓرطٜح
1

. و٣ٍز ِشّ ٖٓ ج1ٍ              ججُٔٓطى٣ٍز ٌِٖٝٚ

ٗٓرطٜح 
2

جُر٤ٟحء ٌِٖٜٝح  .جُٔٓطى٣ٍز ٖٓ 1

                                                 
1
 275جُؼٍٝ٘ ج٤ُْٞٔو٠ ٝ جال٣وحع ك٢ ٗظْ جُِٔكٞٗس ٘ -  

2
. 275ٗلٓٚ ٘ -  

3
 275ٗلٓٚ ٘ -  
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ْرطٜح ٕ
4

جُٓٞوجء ٝ ٌِٖٜح              .جُٔٓطى٣ٍز ٖٓ 1

ْرطٜح ٕ
8

.  ٖٓ جُٔٓطى٣ٍز 1           ٕيجش جُّ

ٗٓرطٜح  
16

.  ٖٓ جُٔٓطى٣ٍز 1        ٕيجش ج٢ُ٘ٓ

أْ٘حٕ          ٗٓرطٜح    
32

.     ٖٓ جُٔٓطى٣ٍز 1 يجش غالغس 

أْ٘حٕ         ٗٓرطٜح     
64

.     ٖٓ جُٔٓطى٣ٍز 1 يجش أٌذغ     

: أ١ إٔ ٓٓطى٣ٍز ٝجقىز ضٓح١ٝ 

 

ٝ ًٌٛج أٚركص ًٛٙ جألٌهحّ أٌهحٓح جْطىج٤ُس ُِؼالٓحش ج٤ُْٞٔو٤س قٓد جُطٍض٤د 

جُٓحذن ئال إٔ جُٞقىز ج٤ُُ٘ٓس جُٔٓطهىٓس ػ٤ِٔح ك٢ جُطأ٤ُق ج٤ُْٞٔو٠ ٝ جُطِك٤ٖ ؿحُرح ٓح 

جُٓٞوجء     أٝ يجش جُٖٓ    ٗظٍج ُطْٞطٜح قٓد جُوٍٞ )جُؼالٓط٤ٖ  ضٌٕٞ أقىٟ 

جُٔؼٍٝف   1ن٤ٍ جألٌٓٞ أْٝطٜح ٝ ه٤ٓص ذو٤س جُؼالٓحش ٗٓرس ُٜٔح 

ٝ ٗٗأ ػى يُي أٞؼحف جُؼالٓحش ٝ ٢ٛ جألًرٍ ٜٓ٘ح َٓ٘ح ٝ أؾُجء جُؼالٓحش ٝ 

   ٢ٛ2 جألٚـٍ ٜٓ٘ح َٓ٘ح ػ٠ِ جُطٍض٤د جُٓحذن 

ٝ ٖٓ جُرى٢ٜ٣ ػ٘ى جْطهىجٓ٘ح إلقىٟ ٛحض٤ٖ جُؼالٓط٤ٖ ٝقىز ٝ ِٗطُّ ذٚ ًحَٓ 

 جُوطؼس جُٞجقىز قط٠ ٜٗح٣طٜح 

كايج جْطهىٓ٘ح جُٓٞوجء ٝقىز ضٓح١ٝ َٓ٘ح ًحٗص ٗٓد جُؼالٓحش جألنٍٟ ُٜح جُ٘كٞ 

 3أٞؼحكٜح : جُطح٢ُ 

 

 

 

 

 

                                                 
1
. 275جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ -  

2
 276ٗلٓٚ ٘ -  

3
 276ٗلٓٚ ٘ -  
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جُٔٓطى٣ٍز                 

جُر٤ٟحء  

جُٓٞوجء  

أؾُجؤٛح 

يجش جُٖٓ  

يجش ج٤ُٖ٘ٓ  

يجش غالظ أْ٘حٕ 

يجش أٌذغ أْ٘حٕ 

 

 

ٌذغ ٓٓطى٣ٍز  = ٗٛق ذ٤ٟحء= ٗٓرس ُالٚ٘حف ضٌٕٞ جُٓٞوجء 

جء     جججججججج ضٌٕٞ جُٓٞوُألؾُجءٗٓرس 

ٝ ئٕ جْطهىٓ٘ح يجش جُٖٓ ٝقىز ضٓح١ٝ َٓ٘ح ًحٗص ٗٓد جُؼالٓحش جألنٍٟ ُٜح 

. 1 أٞؼحكٜحػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
. 277جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ -  
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جُٔٓطى٣ٍز  

 جُر٤ٟحء  

جُٓٞوجء  

أؾُجؤٛح 

يجش جُٖٓ  

يجش ج٤ُٖ٘ٓ  

يجش غالظ أْ٘حٕ 

يجش أٌذغ أْ٘حٕ  

ٖٓ ٓٓطى٣ٍز ظ= ٌذغ ذ٤ٟحء = ٗٛق ْٞوجء = ٗٓرس ُألٞؼحف ضٌٕٞ يجش جُٖٓ 

 ضٌٕٞ يجش جُٖٓ  ُألؾُجءٝ ٗٓرس 

 

ٝ ٖٓ جُؿى٣ٍ ذحًًٍُ إٔ ٌْْ جُؼالٓحش ٣طْ ػ٠ِ ْطٍ ٝجقى ٝ ٣ٌٖٔ ٌْْ ي٣ِٜح ٖٓ 

  1ج٤ٔ٤ُٖ ئ٠ُ جألػ٠ِ أٝ ذحألقٍٟ ٠ٍكٜح ج٤ُٓحٌ ئ٠ُ جألْلَ ًٔح ٢ِ٣

 

 

 جضؿحٙ أْ٘حٕ جُؼالٓحش ئ٠ُ جُؿٜس ج٠٘ٔ٤ُ وجتٔح ًٔح ٣ٌٖٔ ٌجُكحُط٤ٖ ٣ؼطدٝ ك٢ ًال 

َٝٚ ٣ٌٖٔ َٝٚ أْ٘حٕ جُؼالٓحش ذرؼٟٜح ك٢ ٓؿٔٞػحش ضؼحوٍ جُٓٞوجء َٓ٘ح ًٔح 

٢ِ٣2 

 

 

 .جألْ٘حٕٝ ك٢ ًٛٙ جُكحالش ٣ؼطرٍ ًَ ن١ أكو٢ ذ٤ٖ جُؼالٓحش ذٔػحذس ْٖ ٖٓ 
                                                 

1
. 278جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ -  

2
. 278ٗلٓٚ ٘ -  
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ًٛٙ جُٔؿٔٞػس ٖٓ جُؼالٓحش ٤ُٓص ًَ ٓح ك٢ ػِْ ج٤ُْٞٔو٠ ٖٓ ٓٛطِكحش 

ُو٤حِ ٝٞر١ جُُٖٓ ئال أٗ٘ح ٌٗطل٢ ذٜح ك٢ ذكػ٘ح قٍٞ جُؼٍٜٝ ج٤ُْٞٔو٠ ٝ ٢ٛ ًحك٤س 

ٝجك٤س ٝ ضـط٢ ٗٓرح ٤َ٘ٓس ال ذأِ ذٜح كؼ٠ِ جػطرحٌ جُؼالٓس جُٓٞوجء ٝقىز ٤َ٘ٓس ذٔوىجٌ 

 :وه٤وس ٓػال 

ال قع ٗٓرس جُُٖٓ ج١ًُ ضـط٤ٚ جُؼالٓحش جألنٍٟ 

 غح٤ٗس  60 وه٤وس أ١ 1ئيج ًحٗص جُٓٞوجء ضٓح١ٝ 

كًجش جُٖٓ ضٓح١ٝ 
2

. غح٤ٗس30 وه٤وس أ١ 1

ٝ يجش ج٤ُٖ٘ٓ
4

.  غح٤ٗس 15 وه٤وس أ١ 1

ٝ يجش غالظ أْ٘حٕ 
8

.  غح٤ٗس 7.5 وه٤وس أ١ 1

.  غح٤ٗس 3.75ٝ يجش أٌذؼس أْ٘حٕ وه٤وس أ١ 

غح٤ٗس  120 وه٤وس أ١ 2 جُر٤ٟحء جألٞؼحفٝ ضٌٕٞ جُؼالٓحش 

.  غح٤ٗس 240 وهحتن أ١ 4ٝ جُٔٓطى٣ٍز 

كٔح ذحُي ئيج ًحٗص جُٓٞوجء ٣ٓح١ٝ ذًجضٜح غح٤ٗس ٝجقس ٝ ٢ٛ جُو٤ٔس ج٤ُُ٘ٓس 

جُٔطْٞطس ضو٣ٍرح ٝ جُط٢ ٣ؼَٔ ذٜح ػحوز ك٢ ػحُْ ج٤ُْٞٔو٠ ٝ ٓغ ًَ ًٛج كاٗ٘ح ك٢ 

ٓٞٞٞػ٘ح قٍٞ جُؼٍٜٝ ج٤ُْٞٔو٠ ُٖ ٗٓطهىّ ػ٠ِ جُـحُد أًػٍ ٖٓ أٌذؼس أٗٞجع ٖٓ 

أْ٘حٕ  جْطهىجّ جُٔٓطى٣ٍز ٌُرٍٛح ٝ يجش غالغس ضٓطرؼىجُؼالٓحش ق٤ع  شٝيج

جُٓٞوجء        ٝ أٌذؼس أْ٘حٕ ٚـٍٛٔح ٝ ٗوطٍٛ ػ٠ِ جْطهىجّ جُر٤ٟحء       

. ٝ يجش ج٤ُٖ٘ٓ       ٝيجش جُٖٓ      

 

 1أٓح ك٤ٔح ٣هٙ ُلع جُٔٛطِكحش ج٤ُْٞٔو٤س ك٢ٜ ًٔح ٢ِ٣ ك٢ ػِْ ج٤ُْٞٔو٠ 

يجش جُٖٓ    ئيج ٝهؼص ك٢  ٍُُٓ جُؼالٓس " ضح " ٣ٓطهىّ ُلع جُكٍف

. ذىج٣س جُٔوطغ جُِلظ٢ أٝ ك٢ ذىج٣س جُٔو٤حِ

يجش جُٖٓ         ئيج ٝهؼص ك٢  ٝ ٣ٓطهىّ ُلع جُكٍف ض٢ ٍُُٓ جُؼالٓس 

. ٜٗح٣س جُٔوطغ جُِلظ٢ أٝ ك٢ ٜٗح٣س جُٔو٤حِ

                                                 
1
. 280جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ -  
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ج٤ُٖ٘ٓ        ئيج ٝهؼص ك٢  ٝ ٣ٓطهىّ ُلع جُكٍف ش ٍُُٓ جُؼالٓس يجش 

. ذىج٣س ُلع جُٞقىز ج٤ُُ٘ٓس جأل٠ُٝ ضح

ج٤ُٖ٘ٓ       ئيج ٝهؼص ك٢  ٝ ٣ٓطهىّ ُلع جُكٍف ف ٍُُٓ جُؼالٓس يجش 

. ٜٗح٣س ُلع جُٞقىز ج٤ُُ٘ٓس جأل٠ُٝ ضح

ج٤ُٖ٘ٓ       ئيج ٝهؼص  ٝ ٣ٓطهىّ ُلع جُكٍف ش ٍُُٓ جُؼالٓس يجش 

. ك٢ ذىج٣س ُلع جُٞقىز ج٤ُُ٘ٓس جُػح٤ٗس ض٢ 

ج٤ُٖ٘ٓ       ئيج ٝهؼص ك٢  ٝ ٣ٓطهىّ ُلع جُكٍف ف ٍُُٓ جُؼالٓس يجش 

. ذىج٣س ُلع جُٞقىز ج٤ُُ٘ٓس جُػح٤ٗس ض٢ 

ٝ ٣ٌٕٞ جُٔى ذطر٤ؼس جُكحٍ ُكًٍس أٝ جُكٍف جألن٤ٍ ٖٓ ًَ ٓوطغ ُلظ٢ قٓد 

 .جُٔىٓىز يُي 

ٝ هى أٍٖٗح ئ٠ُ ٌٓح٤ٗس َٝٚ أْ٘حٕ جُؼالٓحش ك٢ ٓؿٔٞػحش ضؼحوٍ ك٢ ه٤ٔطٜح 

 1ج٤ُُ٘ٓس ٓوىجٌ َٖٓ جُؼالٓس جُٓٞوجء ٓػَ 

 جٍُُٓ                     ٝ ٣ٔػَ     

ُلع   

جٍُُٓ                     ٝ ٣ٔػَ    

ُلع  

 

جٍُُٓ                       ٝ ٣ٔػَ         

 ُلع   

 جٍُُٓ                      ٝ ٣ٔػَ  

  

 ُلع  

 

جٍُُٓ                       ٝ ٣ٔػَ  

 
                                                 

1
. 281 جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘-  
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 ُلع  

 

  

ٝ ٣ٓطهىّ جٌُٓٞش ػٜٞ أ١ ػالٓس ٤ْٞٓو٤س ٝ ٣ِلع أِ ذٔوىجٌ جُٔىز ج٤ُُ٘ٓس 

. ُِؼالٓس جُط٢ ٣ٔػِٜح

ٝ ٣طْ جْطهىجّ ًٛٙ جُٔٛطِكحش جُىجُس ػ٠ِ جُؼٍٜٝ جُِـ٣ٞس أٝ جُؼٍٜٝ 

: ج٤ُْٞٔو٠ ك٢ قحالش ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ 

قٍف جُٔى جألُق جُٓحً٘س ٓػحٍ ٖٓ ه٤ٛىز ج٣ُُٖ جُلح٢ْ  .1

ٌج٢ْ -        جُىجؼ  -     جُلح٢ْ     

 

  

قٍف جُٔى جُٞجٝ جُٓحً٘س ٓػحٍ ٖٓ جُو٤ٛىز ٗلٜٓح  .2

٣وٍٞ  -  ٚلٞ– ضهرِٞ – ضِّٞ 

 

 

قٍف جُٔى ج٤ُحء جُٓحً٘س ٓػحٍ ه٤ٛىز ٖٓ ال وٌٟ ذؼٗو٢ .3

جؾٔح١ٌ - جقُج٢ٓ- ػٗو٢

 

 

ال ٣ِكن " ٝ ٣َٗٔ جُٔؼٍخ وٕٝ جُِٔكٕٞ ق٤ع جُِٔكٕٞ  (ٝٝ)ضٔػَ جُط٘ٞذٖ . 4

  1" آنٍ ٢ٖء ُط٤ٌٓ٘ٚ أذىج كال ؾٍٝ ال ض٣ٖٞ٘

ٓػحٍ ه٤ٛىز ٣ح جُٞجقى نحُن ُؼرى 

ٚٞف - كٍكطحٕ  –  ٌٍْٞ    

 

                                                 
1
. 13أذٞ ػ٢ِ جُـٞض٢ جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ -  
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ضٔػَ جُكًٍس جُظحٍٛز ك٢ آنٍ جٌُِٔس ٝ ٣َٗٔ جُٔؼٍخ وٕٝ جُِٔكٕٞ ُ٘لّ .5

ْرد جُط٣ٖٞ٘ 

ه٤ٛىز ٗلٜٓح  : ٓػحٍ 

جٍُْْٔ – جُوىٌز    - جُٞجقى      

 

. ٝ ٗوٛى ذٜح ٛ٘ح جُٔى (- )ج٤ُْٞٔو٠    ٝ ٌُٓٛح ٝ ٝقىز جُؼٍٜٝ 

ضٔػَ ٓى أقٍف جُٔى جألُق ٝ جُٞجٝ ٝ ج٤ُحء ٝ جُط٢ وػحٛح جُلحٌجذ٢ جُٔٛٞضحش 

ٝ جُٔٛٞضحش جُط٣ِٞس ٜٓ٘ح أ٠ٍجف ٝ ٜٓ٘ح ٓٔطُؾس ػٖ :" جُط٣ِٞس جُٔٔطُؾس هحٍ 

ٝ أٓح ٖٓ  (٣حء ٝ جُٞجٝ ) ٝ أٓح ٖٓ ج٤ُحءجأل٠ٍجف ٝ جُُٔٔٝؾس أٓح ُٓٔٝؾس ٖٓ جألُق ٝ 

 ٝجقى ٖٓ ًٛٙ جُػالغس جُٔٔطُؾس ئٓح ٓحتِس ئ٠ُ أقى جُطٍك٤ٖ أٝ ٓطْٞطس ٍأُق ٝ ٝجٝ ٝ ى

  1"ؿ٤ٍ ٓحتِس ٝ جُٔحتِس ئٓح ئ٠ُ ًٛج ٝ أٓح ئ٠ُ يجى 

 ق٤ع ٣طرغ جُٔى غالغسٝ ال ٣ظٍٜ جُٔى ُِٔٛٞضحش جُط٣ِٞس جأل٠ٍجف ئال ك٢ قحالش 

ذٔوىجٌ َٜٓ٘ح ُطٛرف ٝ  ٗوّٞ ذٍذ١ جُٞقىض٤ٖ  وز ـجُٞ

 

جُٞقىز  ٣وِٞ جضٛحٍ أٝ ٗؿٔغ ه٤ٔطٜٔح ػ٠ِ ٌَٖ ٞؼق 

. 2كايج ًحٗص يجش ْٖ ٣طٔػَ جُٟؼق ذحُؼالٓس جُٓٞوجء   

 

 

. ضٔػَ جألُق ػ٘ى ٓىٛح أ١ أُق ٝ أُق .1

: ه٤ٛىز ٗلٜٓح: ٓػحٍ 

٣رحٕ – جُرالٌ         –             ضكُجّ 

  

 

                                                 
1
. 1074 -1073جُلحٌجذ٢ جُٔٛىٌ جُٓحذن ٘ ٘ -  

2
. 284ؾؼِٞى ػرى جٍَُجم جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ -  

 أٝ 
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ٝ هى ٌْ٘ح آنٍ جٌُِٔس ٛ٘ح قٓد ٓٓطُِٓحش ُلع جُِٔكٕٞ ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ذط٣ٖٞ٘ 

ُطَٗٔ جُٔؼٍخ ٝ ٗالقع ذٞٞٞـ إٔ جُٞهغ جألػظْ أٝ جُرٍ٘ جُو١ٞ ظٍٜ ك٢ ذىج٣س 

جُٔوطغ جُِلظ٢ أٝ جٌُِٔس  

  (ٝجٝ ٝ ٝجٝ )ضٔػَ جُٞجٝ ػ٘ى ٓىٛح أ١ .2

ه٤ٛىز ٗلٜٓح  : ٓػَ 

ٗٞـ –              ٍٍْٓٞ -                   ٖٞم 

 

 

 

 (٣حء ٝ ٣حء )ضٔػَ ج٤ُحء ٓىٛح أ١ .3    

ٓػحٍ ه٤ٛىز ْركحٕ نحُو٢ ِْطح٢ٗ 

أ٤ٗٓص      -             ٤ٗ٣ف -             ن٤ّٔ

 

 

 

 

 

:  جُكحُس جُٓحذوسؿٍجٌٝ ٢ٛ أ٣ٟح ػ٠ِ 

أٓح ك٢ قحُس جُٔى ٣طرغ جُكٍف جألٍٝ ػ٠ِ ٌَٖ قٍف ْحًٖ يٝ ٌْٕٞ ظحٍٛ ، 

ضٔػِٚ ٝقىز   ػ٠ِ ض٣ٞٛطٜحق٤ع ٣ـِد  (0)جُؼٍٜٝ ج٤ُْٞٔو٢   ٝ ٌُٓٛح 

 

ٓطكٍى يٝ قًٍس  جُكٍف جُٓحذن ُٜح ٝ ج١ًُ ٣رىٝ ٝ ٣ٌَٗ قٍف 

. ٝ ٢ٛ جأل٠ُٝ ٖٓ جُكحالش (/)ظحٍٛز ضٔػِٚ ٝقىز جُؼٍٜٝ ج٤ُْٞٔو٠     ٝ ٌُٓٛح 

ضٔػَ جألُق ٣طرؼٜح ٝجٝ .4

ٓػحٍ ه٤ٛىز ٣ح ال٣ْ الٔ ضِّٞ 

أٌٝجـ – أٖلص             
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ٝ ًٛج جُِلع نٙ جُِٔكٕٞ ق٤ع ٌْٖ آنٍ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ جُٔؼٍخ ق٤ع ٣رىٝ 

جُط٣ٖٞ٘ ك٢ آنٍ  

ضٔػَ جُٞجٝ ٗرؼٜح جألُق .5

ْركحٕ نحُو٢ ِْطح٢ٗ  : ٓػحٍ ه٤ٛىز 

 

أوج٢ٗ  – أ٢ًٗٞ                   

 

 

. ٝ هى ٣ٌٕٞ جُٔى ألًػٍ ٖٓ ًٛج ٝ ًٛج ٗحوٌج ئال أٗ٘ح ال ٗ٘ل٢ ٝؾٞوٙ

 ٗٛق ٝقىز جُؼٍٜٝ 

 

ج٤ُْٞٔو٠      ٝ ٌُٓٛح ك٢ٜ ضٔػَ جُكٍف جُٓحًٖ يٝ جٌُٕٓٞ جُهل٤ق ك٢ ذىج٣س 

جُٔوطغ جُِـ١ٞ أٝ جُكٍف جُٔطكٍى يٝ جُكًٍس جُهل٤لس ج١ًُ ذ٤ِٚ ٓرحٍٖز ٝ ٗحوٌج ٓح 

٣ٓطهىّ ٗٛق جُٞقىز جُؼ٤ٍٞٝس ج٤ُْٞٔو٤س ٓٓطوال ُٞقىٙ ق٤ع ؿحُرح ٓح ٣طرغ جُكٍف 

 1جُٓحًٖ يٝ جٌُٕٓٞ جُهل٤ق ك٢ ذىج٣س جُٔوطغ جُِـ١ٞ قٍكح ٓطكًٍح قًٍس نل٤لس 

ٓػحٍ ه٤ٛىز ُٝل٢ ٣ٍْٓ  

٤ُي -             ُٖٔ        

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
1
. 287ؾؼِٞى ػرى جٍَُجم جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ -  

 و قد ترسم
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: تعزيف اإليقاع

ٛٞ جُ٘وِس ػ٠ِ جُ٘ـْ ك٢ أَٓ٘س ٓكىٝوز جُٔوحو٣ٍ :" ٣ؼٍف جُلحٌجذ٢ جإل٣وحع ذٔح ٢ِ٣ 

  1"ٝ جُ٘ٓد

 جُكحِٚس ج٤ُُ٘ٓسإٔ جُ٘وِس ػ٠ِ جُ٘ـْ ضِي جُٔىز ٍ ٝ ًحٕ ٣وٛى جُلحٌجذ٢ ذًٜج جُوٞ

. ذ٤ٖ جُ٘وٍض٤ٖ ٝ جُٔكىٝوز ٓوحو٣ٍٛح ذ٘ٓد ٓؼ٤٘س 

 ٝ هى 2هٍع ؾْٓ ِٚد ذؿْٓ آنٍ ِٚد وه٤ن جُطٍف " ًٔح أٗٚ ػٍف جُ٘وٍ ذأٗٚ 

 أ١ ٓىذد جٍُأِ ذٔح ٣ٗرٚ جُوِْ ٓػحال ق٤ع ٣٘ط٢ٜ فهٛى ذؿْٓ آنٍ ِٚد وه٤ن جُطٍ

كًُِي ٚحٌش ًٛٙ " ذأٚـٍ ٓح ضٌٕٞ ػ٠ِ ٌَٖ ٗوطس ُطؼط٢ ضٔحْح وه٤وح ق٤ع هحٍ 

 ٝ ٣طٞهق وهس جُوٍع أٝ جُ٘وٍ 3"ٓٔحْس ٣طٌٛٞ ك٤ٜح أٜٗح ٓٔحْس ذ٘وطس أًػٍ ٖٓ ؿ٤ٍٛح 

  ٝ هى أًى 4" ٝ وهس جُوحٌع ٝ هِس أؾُجتٚ ٢ٛ ذحإلٞحكس:" ػ٠ِ ٜٓحٌز جُوحٌع ق٤ع هحٍ 

جُلحٌجذ٢ ػ٠ِ إٔ جُوٍع جألكَٟ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ؾْٓ أٌم ٝ هى هٛى ذًٜج جُؿِى جٍُه٤ن 

    جًُٜٔخ ٝ جُٔٗىٝو ٝ ٛٞ ٓح ٣ٓطهىّ ج٤ُّٞ ػ٠ِ ٝؾٞوٙ ج٥الش جإل٣وحػ٤س ًحُطرَ ٓػال 

  5" أنٍٟ ٓح ٢ْٔ ٗوٍج جُوٍع ذطٍم ؾْٓ أٌم:" ٝ هى هحٍ جُلحٌجذ٢ 

كأَٓ٘س جإل٣وحع ئيج هىٌش :" أٓح ػٖ ٓوحو٣ٍ ٝ ٗٓد أَٓ٘س جإل٣وحع كوى كحٍ جُلحٌجذ٢ 

ك٤٘رـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ جُٔوىٌ ُٜح َٓحٗح ٛٞ أهَ جألَٓ٘س جُكحوغس ك٤ٔح ذ٤ٖ ذىج٣حش جُ٘ـْ ٝ ًٛج 

                                                 
1
. 436جُلحٌذ٢ جُٔٛىٌ جُٓحذن ٘ - 

2
. 447ٗلٓٚ ٘ -  

3
. 447ٗلٓٚ ٘ -  

4
. 447ٗلٓٚ ٘ -  

5
. 447ٗلٓٚ ٘ -  
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جُُٓحٕ جألهَ ٛٞ ًَ َٓحٕ ذ٤ٖ ٗـٔط٤ٖ ُْ ٣ٌٖ إٔ ٣وغ ذ٤ٜ٘ٔح ٗـٔس أنٍٟ ٣٘وْٓ جُُٓحٕ 

  1" ذٜح

ٝ ٛ٘ح كحُُٖٓ جألهَ ٝ جأل٠ٍٞ ك٢ أؾ٘حِ جإل٣وحػحش ٤ُّ ُٚ ٓوىجٌ غحذص أٝ َٓحٕ 

ٓكىٝو ذحُلؼَ ًٔح ٣وٍٞ ٓكون ًطحخ جُلحٌجذ٢ ك٢ جُٜحٕٓ ٝ أهَ جألَٓ٘س أٝ أ٠ُٜٞح ك٢ 

أؾ٘حِ جإل٣وحػحش ٤ُّ ُٚ ٓوىجٌ ضحذص أٝ َٖٓ ٓكىٝو ذحُلؼَ ئي ٣هطِق ًَ ٜٓ٘ٔح 

ذحنطالف ًَ ٜٓ٘ٔح ذحنطالف جٍُٓػس ٝ جإلذطحء ٝ جُط١ْٞ ك٢ جُ٘وِس ػ٠ِ جإل٣وحع ٝ ًُُي 

٣وحِ جُُٖٓ جألهَ ذأٗٚ ؾُء ٝجقى ٖٓ جألػظْ كٍٞح ٝ إٔ ٣ِطّٔ ٖٓ ٓوحو٣ٍ جألَٓ٘س ٓح 

  2"ٛٞ ػ٠ِ جألٍٓ جُٔورٍٞ ذح٤ٌُٔس هٍٛ أٝ ٠ٞال

ٝ ًٛٙ جُك٣ٍس جُط٢ ضًٍد ُِوحٌع ذطكى٣ى َٖٓ ٝقىز جإل٣وحع ٤ُٓص ٓطِوس ٌُٜ٘ح 

٠ٍٝٗٓس ذأٍْع ٓح ٣ٌٖٔ إٔ ضإو١ ذٚ ٝ ػ٠ِ ٌٚٞز ٓورُٞس ٝ ذىٕٝ ٝهلحش ذ٤ٜ٘ح ٣وٍٞ 

ٝ جُُٓحٕ جألهَ أٜٗح ٣كىٟ ٓط٠ ًحٗص ٗوِس جُوحٌع ئ٠ُ جُ٘ـٔس جُػح٤ٗس أٍْع :" جُلحٌجذ٢ 

  3"  ز ٓ٘ٚ ذؼود ذىج٣س جُ٘ـٔس جأل٠ُٝهق ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ ؿ٤ٍ إٔ ٣طوىٜٓح ٝٗوٍز

ٝ ئيج ًحٕ ضكى٣ى أٚـٍ ٝقىجش أَٓ٘س جإل٣وحع ػ٠ِ ًٛج جُ٘كٞ كإ ْحتٍ جألَٓ٘س 

جألنٍٟ ضوحِ ُٜح ٗٓرس ٝ هى هحٍ جُلحٌجذ٢ ذًٜج ْٝحتٍ جألَٓ٘س جُط٢ ٢ٛ أًرٍ ئٗٔح ضكىظ 

ئٓح ذكًٍس ٖٓ جُوحٌع ذط٤ثس ذ٤ٖ جُ٘ـٔط٤ٖ أٝ ذٞهلس ٖٓ جُوحٌع ٌٓحٕ جُ٘ـٔس جأل٠ُٝ غْ ٗوِس 

  4ذؼىٛح ئ٠ُ جُ٘ـٔس جُػح٤ٗس 

ٝ ُٔح ًحٕ أػظْ جألَٓ٘س ٓٔح ٢ِ٣ جُٔرىأ ٣ٗرٚ َٓحٕ " ٝ هى أٖحٌ جُٔكون ًُٜج ذوُٞٚ 

 جألَٓ٘س ئ٠الهح ٣ٗرٚ َٓحٕ ٓح ذ٤ٖ كأٚـٍجُ٘طن ذػٔح٤ٗس أْرحخ نل٤لس ػ٠ِ جضٛحٍ 

ٖٓ جُُٓحٕ جألػظْ ٝ ٛٞ  (1/8 )قًٍط٤ٖ ٓطِٛط٤ٖ ًَ ٜٓ٘ٔح ًحُٓرد جُهل٤ق كٜٞ ًُُي 

ٝهلس ٍٓح ٠ٔٓ٣ َٓحٕ جُهل٤ق جُٔطِن ٝ ك٢ جُطى٣ٖٝ ج٤ُْٞٔو٢ ٣ٍُٓ ُ٘ـٔس ٝ ٣ٍُٓ أ٣ٟح 

()"5  ٣ٔػَ ًٛج جُُٓحٕ ذحُؼالٓس

ٝ ًٛج ك٤ٔح ٣هٙ جإل٣وحع ك٢ جألوخ جُل٤ٛف ٝ أٓح ػٖ جإل٣وحع ك٢ جألوخ جُٗؼر٢ 

. كًٜج ٓح ْ٘وّٞ ذىٌجْطٚ 
                                                 

1
. 438ٗلٓٚ ٘ -  

2
.  289جُؼٍٝ٘ ج٤ُْٞٔو٠ ٝ جال٣وحع ك٢ ٗظْ جُِٔكٕٞ ػ٘ى جذٖ ٓٓح٣د ٘ -  

3
. 442. -441جُلحٌجذ٢ جُٔٛىٌ ٗلٓٚ ٘ ٘ -  

4
. 442 – 441ٗلٓٚ ٘ ٘ -  

5
ٗلٓٚ  -  
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 ٛٞ ج٤ُْٞٔو٠ ٝ ئٕ جُط٣ٍن ئ٠ُ جُط٤٤ُٔ جُ٘ػٍئٕ جُلحٌم جألْح٢ْ ذ٤ٖ جُٗؼٍ ٝ 

ذ٤ٜ٘ٔح ٛٞ جأليٕ يُي إٔ جُٗؼٍ ٣ٔطحَ ذُنٍكس ٤ْٞٓو٤س ٝ ٛٞ ك٢ قو٤وطٚ ٣ٌٓد ٚلطٚ 

جُٗؼ٣ٍس ذْٞحتَ ك٤٘س ٓطؼىوز أٜٛٔح ج٤ُْٞٔو٠ ٝ جٌُٛٞز ٝ أؾَٔ ٓح ه٤َ قٍٞ ضأغ٤ٍ 

ؾٔحٍ جألِْٞخ ك٢ جُِـس "  جُ٘ـْ ػ٠ِ جُ٘لّ جُر٣ٍٗس أٜٗح ضػ٤ٍ نلح٣ح جُوِٞخ ٝجُٓٔحع 

 ئػؿحَٙجُؼٍذ٤س ٣وّٞ أْحْح ػ٠ِ جإل٣وحع جُٛٞض٢ ٝ هى ظٍٜ يُي قح٤ُح ك٢ جُوٍإٓ ئيج هحّ 

  1"ذحُىٌؾس جأل٠ُٝ ػ٠ِ جإل٣وحع جُٛٞض٢ جُؼرو١ٍ 

كحإل٣وحع ٛٞ جَُٕٞ جُطر٤ؼ٢ جُٔكِٓٞ أغ٘حء جٍُهٙ ٝ ج٤ُْٞٔو٠ ٝ جُِـس كل٢ 

     جٍُهٙ ض٘رؼع جألٗٔح٠ ٝ جألٗـحّ ج٤ُْٞٔو٤س ذكًٍحش ؾٓى٣س كطٍجش أهٍٛ أٝ أ٠ٍٞ 

ٝ ذ٘رٍجش ٓٗىوز أٝ ٓهللس ٝ ك٢ ج٤ُْٞٔو٠ كإٔ جُطؼر٤ٍ ٝ جألٌٖحٍ جُٔولحز جُط٢ ض٘رغ ٖٓ 

ضٍض٤د جألُكحٕ ٣طْ ض٘ظ٤ٜٔح قٓد جُٞهص ٝ جُٗىجز أ١ ًَ ٓح ٣طؼِن ذحُٗن ج٢ُُ٘ٓ 

ُِٛٞش ج٤ُْٞٔو٢ ٝ ٛٞ ض٘ظ٤ْ جألٚٞجش ج٤ُْٞٔو٤س أٓح ك٢ جُِـس كإ جُوحك٤س ٢ٛ ٌكغ 

     جألٚٞجش ٝ نلٟٜح قٓد جُٔوح٠غ ٝ جألُكحٕ جُٛٞض٤س ٝ جُٗىجز جُِلظ٤س ٝ جٌُٓ٘حش 

 ٛ٘ح ذ٤ٖ أ٣ٍٖٓ أٝالٛٔح ٣لٍمٝ ضطٔػَ ٤ْٞٓو٠ جُٗؼٍ جُٗؼر٢ ك٢ ذكٌٞٙ ٝ هٞجك٤ٚ ٝ 

جإل٣وحع جُؼحّ ٝ ٣ؼ٢٘ ٝقىز جُ٘ـْ جُط٢ ضطٌٌٍ ػ٠ِ ٗكٞ ٓح ك٢ جٌُالّ أٝ ك٢ جُر٤ص ق٤ٖ 

      ضطٞج٠ُ جُٔطكًٍحش ٝ جُٓٞجًٖ ذٌَٗ ٓطٓن ك٢ ٓوطؼ٤ٖ أٝ أًػٍ ٖٓ ٓوح٠غ جٌُالّ 

   2أٝ أذ٤حش جُو٤ٛىز 

كحإل٣وحع ك٢ جُٗؼٍ جُؼٍذ٢ ٛٞ ضٍض٤د ٓوح٠غ جٌُالّ ذك٤ع ضوحذَ ذؼٟٜح ك٢ ًَ 

 ك٤طٌٕٞ ذًُي ٍْ ؾٔحُٜح ٝ ٍْ ....ٖطٍ ٝ ذ٤ٖ أٝ ك٢ ًَ ؾُء ٖٓ جُر٤ص جُٗؼ١ٍ

 3ضؼر٤ٍٛح جُوٟٞ ػٖ جُلٌٍز  

ئٕ ئ٣وحع جُ٘ٙ ٣ُٞى جٓط٘حع ج٤ُْٞٔو٢ ج١ًُ ٣ٍضر١ ذحإلٖرحع جُ٘ل٢ٓ ٝ ج٢ُٛ٘ 

     ُِٓحٓغ ٝ ػى ًَ ٖٓ جَُٕٞ ٝ جُوحك٤س ٤٠ٍٖٖ أْح٤٤ْٖ ُرِٞؽ أه٠ٛ وٌؾحش جُٔطؼس 

ٝ جُؿٔحٍ ك٢ جُوٍٞ جُٗؼ١ٍ ئال إٔ جُوٍجءز جُٔؼحٍٚز ئٞحكس ئ٠ُ ٣ًٖٛ جُؼ٣ٍٖٛ٘ 

                                                 
1
ػرى جُٔحُي ٍٓضحٜ جالٓػحٍ جُٗؼر٤س جُؿُجت٣ٍس و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼس جُؿُجت٣ٍس جُؿُجتٍ -  

. 140 ٘ 1982ْ٘س 
2
أقٔى ج٣ُٞٗهحش ٌت٤ّ ٓؿِّ جالوجٌز ٝ ٌت٤ّ الُطك٣ٍٍ جُ٘ٓهس . جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س جُؼح٤ُٔس و-  

. ّ 2004ٛـ 1425 )جالٌُط٤ٍٗٝس 
3
. جألؿ٤٘س جُٗؼر٤س ج٤ُٓح٤ْس ك٢ جُـٍخ جُؿُجتال١ٌ ٓح هرَ جالْطوالٍ ٢ْْٞ٘ ٤ِٚكس جٍٖجف و-  

. 112 ٘ 2003 – 2002ْؼ٤ى ٓكٔى ؾحٓؼس ضِٔٓحٕ هْٓ جُػوحكس جُٗؼر٤س 
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جُٜح٤ٖٓ ضٓؼ٠ ئ٠ُ ًٗق جُٔؿٍٜٞ ٝ ٓؼٍكس ٓح ُْ ٣ؼٍف ٝ ًٛج ٖٓ نالٍ أوٝجش ٓؼٍكس 

ٝ ٢ٛ جهطٍجـ نحٞغ ُالقطٔحٍ ٝ جُطأ٣َٝ ج١ًُ ٛٞ ُد جُوٍجءز ج٤ٔ٤ُٓحت٤س جُط٢ ضىٌِ 

جُطك٤َِ ج٤ٔ٤ُٓحت٢ ػ٘ى جُطؼحَٓ ٓغ جألٌٖحٍ " ٓح ؾؼَ ج جُىجُس ٝ ًُٛألٗٓحمجُٔرحوب جُؼحٓس 

  1" ذ٘ظٍز ٤ًٗٞس ٝ ٓٓطورِس ذٞٚلٜح يجش قُٔٞس ٓؼٍكس ضٍضر١ ذحُؼرو٣ٍس جإلٗٓح٤ٗسجٍُٓو٣س

  ئٕ ج٤ُْٞٔو٠ ض٣ُى ُألؿ٤٘س هىٌز جُِـس ػ٠ِ ضك٣ٍي جُه٤حٍ ٝ ػ٠ِ جإله٘حع جُ٘ل٢ٓ 

ٝ ٣ٌٓرٜح ٠حهس ؾى٣ىز ال ٣ٌٖٔ إٔ ضطٞجكٍ ُٜح ك٢ ٤ٛثطٜح جُ٘ػ٣ٍس كال ٣ٓطط٤غ ئؿلحٍ ػٍ٘ٛ 

ج٤ُْٞٔو٢ جألْح٢ْ ئي ًَ ٢ٖء ك٢ جٌُٕٞ ٓٞهغ َٕٓٞٝ ٝ ًُُي كوى ٣ٌٖٔ ئٛٔحٍ جَُٕٞ 

ٝ جُوحك٤س ٝ جالًطلحء ذح٤ُْٞٔو٢ جُىجن٤ِس ، ألٜٗح ٤ِْٝس ٖٓ ْٝحتَ جألوجء ال ضوَ أ٤ٔٛطٚ ػٖ 

جألُلحظ ٝ جُطٍج٤ًد ذَ ٝ هى ضلٞهٜح ألٕ جُ٘ـْ ٤ِْٝس ُِطؼر٤ٍ ػٖ ظالٍ جُٔؼح٢ٗ ٝ أُٞجٜٗح 

جُ٘ل٤ٓس ٝ هى ٗؿى ك٢ جألؿ٤٘س ٤ْٞٓو٠ ُْ ضط٠ُٞ ػٖ جَُٕٞ كو١ ذَ ٗطؿص ػٖ ػالهحش 

. جألُلحظ ٖٓ جُ٘حق٤س جُٛٞض٤س 

ٝ ًٔح هِ٘ح ٖٓ هرَ كإ ضكى٣ى ٓىز جإل٣وحع ٝكن ٗٓرس ٓكىوز ذك٤ع ال ضهِن ٓؿحال 

ُِهَِ ذ٤ٖ جُ٘ـٔحش جُط٢ قىٛح جُوحٌع كآح ضٌٕٞ جُ٘وٍز ذط٤ثس أٝ ٣ٍْؼس ٝ ُوى ضٍؾٔص 

 . 2ًٛٙ جألَٓ٘س ٝكن ٌَٓٞ ض٠ٔٓ جُؼالهحش ج٤ُْٞٔو٤س

:  ٝ ضطأُق ج٤ُْٞٔو٢ ك٢ جألؿ٤٘س ٖٓ ػٍ٘ٛ ذٖ أْح٤٤ْٖ ٛٔح

جُهحٌؾ٢ ًٔح إٔ ٌُِِٔس ئ٣وحػح ٓإغٍج ك٢ ٓٞهؼٜح ٖٓ ٝ جإل٣وحع جإل٣وحع جُىجن٢ِ 

 "ذحُؿٍِ"م جألؿ٤٘س ٝ والُطٜح جُِـ٣ٞس ٝ يُي ٓح ٠ٔٓ٣ 

 3" ٚرٍش ٝ ٓح ٗلؼ٢ ٚر١ٍ "ٓػَ ه٤ٛىز هىٌٝ ذٖ ػحٌٖٞ

 ٖٓ ال و١ٌ ذؼٗو٢ ٣ى١ٌ                      

 قط٠ ٝ ُٜط٠ ًٛٙ ٌذغ ٤ْٖ٘                                 

  ٍٗؾحى ٣حْرح٣د ١ٍٞ                          

 ذًٍحى ٖٓ جُؿلح ٣ح ًحِٓس ج٣ُُٖ                                   

   ٝ ػالٔ َج٣ىز ك٢ ٛؿ١ٍ                           
                                                 

1
ٓكٔى ذِٞؾ٢ جُهطحخ جُ٘وى١ جُٔؼحٍٚ ٖٓ ج٤ُٓحم ئ٠ُ جُ٘ٓن جالّْ ٝ جال٤ُحش وجٌ جُـٍخ . و-  

 111 ٘ 2002ٍُِ٘ٗ ٝ جُط٣َٞغ ْ٘س 
2
 ذ٤ٍٝش ُر٘حٕ 1ٚحُف جُٜٔى١ ًطحخ ج٤ُْٞٔو٢ جُؼٍذ٤س ضح٣ٌهٜح ٝ أوجذٜح وجٌ جُؼٍخ جالْال٢ٓ ٠-  

1993 ٘ 117 .
3
. 643و٣ٞجٕ هىٌٝ ذٖ ػٌٗٞ ٘ -  
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 ٓح نلص ٢ٖ ٖٓ ٌخ جُؼح٤ُٖٔ                             

  

  1ٝ أ٣ٟح ك٢ ه٤ٛىز ج٤ُٗم ذٞػُز ضكص ػ٘ٞجٕ أٗح جٌُح١ٝ 

 ال ٔ ض٢ِٗٞٓٞ ًٌٛج ك٢ قح٢ُ ٝ أٗح ك٢ هٍج٣ؿ٢ ال ٢ُ        

ٖح٢ً ذح٢ً ٖٓ جُّٜٔٞ هِر٢ ٝ ٛٞج٢ُ                                                

 ضٍٟ ٍٓٞ جُـٍجّ ضح٣ٚ ضٍٟ قحُٞ ٣ؼٞو ْح٢ُ          

ضٍٟ ٣رو٠ ٤ْٔٛ ٛح٣ْ ٖال ٣ٞٛحُٞ                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
ٝجكحٗح ذٜح ج٤ُٗم ٓكٔى ؿلٌٞ  -  
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: االيقاع انخارجي.أ

:  انىسٌ.1

  ٣1ؼٍف جُٗؼٍ ػحوز ذأٗٚ جُوٍٞ جَُٕٔٞٝ جُٔول٠ جُىجٍ ػ٠ِ ٓؼ٠٘

ٝ ٖٓ ٛ٘ح ٛٞ ذٔػحذس جُٗؿٍز ٝ جَُٕٞ ٝ جُوحك٤س جُػٔحٌ ٝ جألٌٝجم كايج ؿحخ أقىٛٔح 

    ئيٕ ال ذى ٖٓ ضٞجكٍ ٣ًٖٛ ج٤ًٍُٖ٘ جُٜح٤ٖٓ ٝ جَُٕٞ " كوىش جُٗؿٍز ٤ٌِٜٛح ٝ ؾٔحُٜح 

ٝ جُوحك٤س ك٢ جُٗؼٍ ئ٠ُ ؾحٗد جُه٤حٍ جٍُجتغ ٝ جُط٣ٍٞٛ جُىه٤ن ٝ أٗٚ ئيج كوى أقىٛٔح ال 

 2"  ٣ؼطرٍ يُي جٌُالّ ٖؼٍ ٣ؼطى ذٚ ٝ ئٗٔح ٛٞ ٗظْ أٝ ٗػٍ ك٢٘ ٤ُّ ئال 

ٝ ئيج ػىٗح ئ٠ُ جُٗؼٍ جُٗؼر٢ ٗؿى ذأٗٚ ٣ؼطٔى ػ٠ِ جإل٣وحع كًٌٜج أؾٔغ جُىجٌْٕٞ 

جُٗؼر٤ٕٞ أٓػحٍ جٍَُٔٝه٢ ج١ًُ ٣ٍٟ ذأٗٚ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٗطرن ػ٤ِٚ جُركٌٞ جُوى٣ٔس ٝ ال إٔ 

  ُٗٗٚ ذطلؼ٤الضٜح ٝ ًٛج ٠ر٤ؼ٢ ٌُٞٗٚ ٍٓضرطح ك٢ ٗٗأضٚ ذح٤ُْٞٔو٢ ٝ جُـ٘حء ٓػِٚ جُٖٔٞف 

. ٝ جُُؾَ ك٢ جألٗىُّ 

 ٝ ٣ْ٘ جوجن٢ِئٕ جُو٤ٛىز جُٗؼر٤س ضؼٔى ػ٠ِ جُٛٞش ًؼٍ٘ٛ أْح٢ْ ٣ٔ٘كٜح ئ٣وحػح 

ٌُْٜ٘ ال ٣ؼٍكٕٞ ٣ٞ٠ِٜح ٖٓ ذ٤ٓطٜح " ػٖ هىٌز جُٗحػٍ ك٢ ئٗٗحء جُؼالهس ذ٤ٖ جٌُِٔحش 

. 3"أٝ ٝجكٍٛح ٖٓ ًحِٜٓح ًُج أٌٟ ال َٕٝ ُٜح ؿ٤ٍ جإل٣وحع 

 

: انشكم .بـ     

ئٕ جُكى٣ع ػٖ جألٌٖحٍ ٣وٞوٗح ئ٠ُ ضٓحؤالش ػٖ ج٤ٌُل٤س جُط٢ ٌَٖ جُٗؼٍجء 

. هٛحتىْٛ 

ٝ جػِْ إٔ أَٛ جُٔـٍخ جأله٠ٛ ذِـٞج جُـح٣س ئ٠ُ ػٜىٗح " ٣وٍٞ أذٞ ػ٠ِ جُـٞغ٢ 

ك٢ ض٤ٔ٘ن كٖ جُُؾَ ٝ ٚحٌٝج ٣طٍٛكٕٞ ك٤ٚ  ٤ًلٔح ٖحءٝج ٝ جْطكىغٞج ذكٌٞ ًػ٤ٍز ضؼِٞ 

                                                 
1
. 64هىج٢ٓ ذ٘ؿؼلٍ ٗوى جُٗؼٍ ٓكٔى ػرى جُٔ٘ؼْ نلحؾ٢ وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ذ٤ٍٝش و٠ ٘ -  

2
. 53 ٘ ٣ًٍَ1984ح ٤ٚحّ وٌجْس ك٢ جُٗؼٍ جُؿح٢ِٛ و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼس جُؿُجتٍ -  

3
ذًٍس ذ٤ٖٞرس جال٣وحع ك٢ جُو٤ٛىز جُٗؼر٤س ػ٘ى ٖؼٍجء ي١ٝ ٤٘ٓف وٌجْس ضك٤ِ٤ِس ٝ ضطر٤و٤س -  

. 59ٌٓ٘ٗٞجش جُطر٤٤ٖ جُؿحقظطٚ ِِْٓس جُٔػح٤ُس جُؿُجتٍ ٘ 



 

195 

 

  يق ثعثتلأغثنيل احثجلمحمدلغلور:ل الفصل الثاللل

ػٖ جُكى ٝ ضٟغ ُْٜ ك٤ٜح ٓؿحٍ جُرالؿس كٖٔ جُركٌٞ ػ٘ىْٛ ٓح ٣ٓٔٞٗٚ ذحٍُذحػ٢ ٝ ٛٞ 

 1" ػرحٌز ػ٠ِ إٔ ًَ ذ٤ص ٣ٗطَٔ ػ٠ِ أٌذؼس قٍٝف ٓح ٠حُص جُو٤ٛىز 

ؿ٤ٍ إٔ جألْطحي جُـٞغ٢ ك٢ ٓح ؾحء ذٚ ال ٤ٔ٣ُ ذ٤ٖ جُركٌٞ ٝ جألَؾحٍ كٜٔح ػ٘ىٙ 

. ٤ْحٕ ػ٠ِ جألهَ ٖٓ ق٤ع جُٔٛطِف 

ٝ ٜٓٔح ٣ٌٖ ٖٓ أٍٓ كإ ػرى جُؼ٣ُُ جُٔوحُف ٣ٍجٛح ك٢ قى٣ػس ػٖ أٌٖحٍ جُو٤ٛىز 

 2" جُؼح٤ٓس ج٤٘ٔ٤ُس ك٢ أؿِد أٌٖحُٜح ضطأُق ٖٓ ٓوح٠غ ضط٘ٞع َٝٗح ٝ هحك٤س

ٝ ػ٠ِ ؿٍجٌ ٓح يٛد ئ٤ُٚ ػرى جُؼ٣ُُ جُٔوحُف ك٢ قى٣ػٚ ػٖ جألٌٖحٍ كإ جُىًطٌٞ 

ٝ جُٖٔٞف ٝ جُُؾَ ز جُو٤ٛى: ػرى هللا ج٤ًٍُر٢ ٣القع غالغس أٌٖحٍ ك٢ جُو٤ٛىز ٝ ٢ٛ 

: ٝ ٣ٌٖٔ ٌٚى أٌٖحٍ غالغس ُِو٤ٛىز ك٢ جُٗؼٍ جُِٔكٕٞ ضٔح٤ٖح ٓغ ضؼ٣ٍل٘ح ُٚ " ذوُٞٚ 

جٌَُٗ جُؼحو١ ج١ًُ هِى جُو٤ٛىز جُٔؼٍذس جُطو٤ِى٣س ٝ ٌَٖ جُٖٔٞكحش غْ أن٤ٍج ٌَٖ 

 3"جألَؾحٍ 

ٝ ذؼى ضطرؼ٘ح ُِوٛحتى جُط٢ ذ٤ٖ أ٣ى٣٘ح ضِٞٚ٘ح ئ٠ُ إٔ جُوٛحتى جُط٢ ؿ٘حٛح جُكحؼ 

ٓكٔى ؿلٌٞ جُٗؼٍجء ج٣ًُٖ جنطحٌْٛ يجش ٌَٖ ٝجقى ضو٣ٍرح كٜٞ جٌَُٗ جُٔوِى ُِو٤ٛىز 

جُطو٤ِى٣س ج٤ٍُْٔس ألٕ جُٗؼٍجء ٚحٌٝج ك٢ ض٤ٌَٗ هٛحتىْٛ ػ٠ِ ٗلّ ٣ٍ٠وس جُٗؼٍجء 

جألهى٤ٖٓ كحَُٕٞ ٝ جُوحك٤س ٝجقىز ًٔح أٗٚ ٣ٌٖٔ ضوى٣ْ جألذ٤حش ٝ ضأن٤ٍٛح وٕٝ إٔ ٣كىظ 

أٗح " أ١ نَِ ك٢ جُٔؼ٠٘ كٌَ جُوٛحتى ؾحءش ػ٠ِ ًٛج جٌَُٗ ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ه٤ٛىز 

" جٌُح١ٝ

 أٗح جٌُح١ٝ ذ٢ٌ ٓهل٢ ٤ًق جًُجش ٓح ذٍج٢ُ      

ذؼى ال ٣ٌٞٗص ٝ ذ٣ٍص ؾٍجق٢ ٠حُٞ                                        

 ٣ك٤حٝ قط٠ ٢ُٜٗٞٞ٣ ٝ ٗؼٞو ٗٓحٍٛ ج٤ُِح٢ُ           

جنٍؼ جُر٤ٖ ٝ جُـٍجّ ٝ جُٜؿٍز ال َجُٞ                                        

 جنٍؼ جُر٤ٖ ٝ جُـٍجّ ٝ جُؼ٤ّٞ جُٗح٠٘حش ٣ح٢ُ      

ٛحيٝج ٖٓ ؿ٤ٍ ٖي َجوٝ ُِوِد ٛٞجُٞ                                       

                                                 
1
. 89 ٘ 1904 جُؿُجتٍ 1أذٞ ػ٠ِ جُـٞغ٢ ًٗق ػٖ آالش جُٓٔحع ٓطرؼس ؾٌٞوجٕ ٠-  

2
. 124 ٘ ٠1978 ذ٤ٍٝش . ػرى جُؼ٣ُُ جُٔوحُف ٖؼٍجُؼح٤ٓس ك٢ ج٤ُٖٔ وجٌ جُؼٞوز و. و-  

3
. 496ػرى هللا ج٤ًٍُر٢ جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ -  
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 1"ِْْ ػ٠ِ ذالوٗح "ٝ أ٣ٟح ٗالقع ك٢ هٛحتى هىٌٝ ذٖ ػحٌٖٞ ًًٍٗ ٜٓ٘ح أٝال 

 ٣ح جذٖ جٌُٖٞحٕ                     

٣ح ْحًٖ ك٢ وجٌٗح                               

 ٌٗطد ُي ػ٘ٞجٕ                 

ذِـٚ ألقرحذ٘ح                              

  ك٢ ٣ى جٍُقٖٔ                  

ٍِْٗي ٣ح قٔحٓ٘ح                               

 ٣حقٔحّ ٣حقٔحّ                   

ِْْ ػ٠ِ ذالوٗح                                 

 . 2"جُـ٤ٖٞس "ٝ أ٣ٟح ه٤ٛىز 

 خ ًَ ٣ّٞ ٗٞجـ            ـٝجؾد ػ٢ِ ٖٗ

٤َُ ٝ ٜٗحٌ وٓٞع ٗٞجؾ٢ِ ٤ٓ٣كٞج                                            

 كٞم جُهىٝو ؾىجٍٝ ْحًر٤ٖ ٠لحـ          

ٛحٌه٤ٖ ػ٠ِ ٠ٞم ٍٓجٖل٢ ٣ط٤كٞج                                              

 ١ ُٓه٢٘ ذ٤ٓق ؾٍجـ            ٍٖٓ كٍجم جٍ

جٖكحٍ ٖٓ ػحٖن ٓػ٢ِ ٖحٍ ذٚ يذكٚ                                             

كحُٔالقع ك٢ ًٛٙ جألذ٤حش إٔ جُٗؼٍجء جضرؼٞج جٌَُٗ جُطو٤ِى١ ج١ًُ ٛٞ جٌَُٗ 

. جُؼٔٞو١ ج١ًُ ٣طٌٕٞ ٖٓ ٖط٣ٍٖ

ٝ ٓؿَٔ جُوٍٞ ئٕ جُٗؼٍجء ج٣ًُٖ ؿ٠٘ ُْٜ جُكحؼ ٓكٔى ؿلٌٞ ُْ ٣٘ٞػٞج ك٢ 

أٌٖحٍ هٛحتىْٛ ٝ جًطلٞج جٌَُٗ جُطو٤ِى١ جُٔٔػَ ُِو٤ٛىز ج٤ٍُْٔس ٝ ٌذٔح ًٛج ٌجؾغ ئ٠ُ 

. هٍخ جُٗؼٍ ٖٓ جُلٛك٠ ٝ ًًُي ئ٠ُ ضأغٍ جُٗؼٍجء ذحُٗؼٍجء جألهى٤ٖٓ ك٢ ٗظْ جُٗؼٍ

 

 

   

 
                                                 

1
. 32.1و٣ٞجٕ هىٌٝ ذٖ ػٌٗٞ ٘ -  

2
. 617 ٘ ٌػحٖٞو٣ٞجٕ هىٌٝ ذٖ -  
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: انقافيت .3

     ك٢ جُو٤ٛىزجألذ٤حشٝ ٗوٛى ذٜح ٓؿٔٞع أٚٞجش ضطٌٌٍ ك٢ أٝجنٍ جألٖطٍ ٝ 

٤ُٓص جُوحك٤س ئال أٚٞجش " ٝ ٣طِن ػ٤ِٜح جْْ جإل٣وحع جُهحٌؾ٢ ػ٠ِ ٌأ١ ئذٍج٤ْٛ أ٤ّٗ 

ج ٛحٓح ٖٓ ءضطٌٌٍ ك٢ أٝجنٍ جألٖطٍ أٝ جألذ٤حش ٖٓ جُو٤ٛىز ٝ ضٌٌٍٛح ًٛج ٣ٌٕٞ ؾُ

 ًٔح أٜٗح 1"جُٗؼ٣ٍس ك٢ٜ ذٔػحذس جُلٞجَٚ ج٤ُْٞٔو٤س ٣طٞهغ جُٓحٓغ ضٍووٛح  ج٤ُْٞٔو٠

ضطٍم ج٥يجٕ ق٤ٖ ٗٓطٔغ ئ٤ُٜح ًُٜج ٝؾد إٔ ضٞٞف جُوحك٤س ٖٓ أؾَ جأليٕ جُٓٔحع 

. ج٤ُْٞٔو٠ ٝ ٢ٛ ٍٓضرطس ذحَُٕٞ ق٤ع ضؼطرٍ نحضٔس جُؿِٔس ج٤ُْٞٔو٤س

جُوحك٤س ؾُء ٖٓ ذ٤٘س جُو٤ٛىز جإل٣وحػ٤س ذَ أْٛ ؾحٗد ك٤ٜح ٣طٍوو " ٝ ٖٓ ضْ كإ 

         ٝ ٣طٞهؼٚ جُوحٌب ٙ ذٞٞٞـ ٝ ٣طٌٌٍ ك٢ ًَ إٔ ٓؼِّٞ َٓ٘ح ذٌٔٚ جُٛٞض٢ ٝ ٤ًق

 2"  ٝ جُٓحٓغ ذؼى ًَ ق٤ٖ ٓؼِّٞ

كحُٗؼٍجء ج٣ًُٖ ؿ٢٘ ُْٜ جُكحؼ ٗٞػٞج ك٢ هٞجك٤ْٜ كٜ٘حى ٖٓ جضرغ قٍف ٝجقى ٖٓ 

 3" ٌٝـ ٗىٌٝٓس ػؿالٕ"  ٓػَ هىٌٝ ذٖ ػحٌٖٞ ك٢ ه٤ٛىضٚ ٜٗح٣طٜحذىج٣س جُو٤ٛىز ئ٠ُ 

 ذه٤ٍ جألو٣حٕ                

 ٝو٣حٗٚ هحوٗح                            

 ؾحٗد جُر٤حٕ               

 ٝ جُؼٜٞو ٓىٗح                                   

 ال ٣ٌد ال نطالٕ         

 ٣حكٍق٘ح ذٚ كٍق٘ح                                     

 ٣ح جذٖ جٌُٖٞحٕ            

                                                 
1
 273 ٘ 1972 ْ٘س 04جذٍج٤ْٛ أ٤ّٗ ٤ْٞٓو٢ جُٗؼٍ وجٌ جُوِْ ذ٤ٍٝش ُر٘حٕ ٠. و-  

2
ٓهطحٌ قرحٌ جُٗؼٍ جُٛٞك٢ جُوى٣ْ ك٢ جُؿُجتٍ ج٣وحػٚ جُىجن٢ِ ٝ ٝظ٤لطٚ و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش -  

. 15 ٘ ٠1987 . جُؼحٓؼ٤س و
3
. 325و٣ٞجٕ هىٌٝ ذٖ ػٌٗٞ ٘ -  
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 ٣ح جُٓحًٖ ك٢ وجٌٗح                                  

 

 

 

 

 1" ٣حٞٞ جػ٤ح٢ٗ "ٝ أ٣ٟح ك٢ ه٤ٛىز أذ٢ ٓى٣ٖ ذٖ ِْٜس ذؼ٘ٞجٕ

 م جُؿ٘كحٕ        ٣ٌحٞٞ جػ٤ح٢ٗ ٣ح جُو١ٍٔ َ              

 أٓحٕ ٙضوٍج ك٢ؾَٔ ٝ جْؼح٢ٗ ٝجقى ال                      

  ١                          ـــــــــــــجٕـــــــــى ٤ّْـــــٕٝــــــــ ى                     

جٕ  ــــــــجِ ضِّٔــــــــأٝ ِْْ أػ٠ِ ٕ                 

 ٣ح ٣َٖ جُىٌؾس ٍِْٗي ُر٘حش جُرٜؿس                        

ٌٝـ جْْ ضٍؾ٢ ٝ جونَ جػ٠ِ وٌخ جُٓؿحٕ                                      

 ج                             ـــــــــــــــــــــــز كحُرٚـــأضلٍؼ كٍؼ                

جٕ ـــــــــــــٕ جُلصــــــــــــــــــــــــــــٝ ج١ُُ                                 

ع ك٢ ه٤ٛىز ٝجقىز ػّىز قٍف ك٢ جُوحك٤س ٓػَ جُٗحػٍ جذٖ ٓٓح٣د  ّٞ ٝ ٛ٘حى ٖٓ ٗ

 2" ٛحٜ جُٞقٕ ػ٤ِّح"ج١ًُ هحٍ ك٢ ه٤ٛىز

 ٛحٜ جُٞقٕ ػ٤ِّح                                             

ٛحٜ جُٞقٕ ػ٤ِّح                         

 أٗح ذٍج٢ٗ ؿ٣ٍد                                                 

ال ٖٓ ْحٍ ػ٤ِح                        

 ٛحٜ جُٞقٕ ػ٢ِ ٝؾحٌ                                      

ٗر٢ٌ ك٢ ج٤َُِ ٓغ جُٜ٘حٌ                                  

  جُىٓؼس ضؿ١ٍ ًحُٔطٍ                                            

 ػٖ ن١ً ٓؿ٣ٍس                             

 ػو٢ِ ذٜٞجٛح ٌجـ ٠حٌ                                         
                                                 

1
. 73و٣ٞجٕ أذ٢ ٓى٣ٖ ذٖ ِْٜس ٘ -  

2
. 152و٣ٞجٕ جذٖ ٓٓح٣د ٘ -  
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 نالض٢٘ ٣ح ن١ٞ                              

 ػو٢ِ ذٜٞجٛح ٣حى ٌجـ                                           

ٝ ذو٤ص ػحذى ؿ٤ٍ جُ٘ٞجـ                                          

. جٌؾ٢ ٝ أٓح ك٢ ٓح ك٢ ٓح ٣هٙ لًٛج ًحٕ ك٤ٔح ٣هٙ جال٣وحع  جٍ

 

: االيقاع انذاخهي 

        ئٗٚ ٤ُٝى جُٜٞجؾّ جُٔ٘رػوس ٖٓ هٟٞ جًُجش جُٔطلحػِس ٗلٛى عك٤وحٍ ػٖ جإل٣وح

ذحال٣وحع جُىجن٢ِ ئ٠ُ جُٛٞش ج١ًُ ض٘ط٢ٜ ذٚ ٜٗح٣حش ٚىٌٝ جُٞقىجش أٝ جألػح٣ٌٝ " 

 1" ًٔح ٛٞ ٓؼٍٝف ك٢ ػِْ جُؼٍٜٝ 

 جُٔطؼس ك٢ ٗٓوٜح جُ٘ـ٢ٔ ، كإ جْطؿحذس جُؼٍٛ ٟوجال ػَٝ ئيج ًحٕ جال٣وحع هى٣ٔح 

جُكى٣ع ضرؼع ػ٠ِ ٌكحٛس جًُٝم جُهل٤ق ضٔح٤ٖح ٓغ جالْطؼىجو جُ٘ل٢ٓ ٍُٝـ جُؼٍٛ ك٢ 

. جُطٔظٍٜ جُهحٌؾ٢  ٓحو٣طٚ ٝ  ٍْػطٚ جًُِٔٛس ٌٝجء

: ٝ ٖٓ ذ٤ٖ جُؼ٘حٍٚ جُط٢ ٣طٌٕٞ ٜٓ٘ح جال٣وحع جُىجن٢ِ ٗؿى  

 ُىٟ جُٔطِو٢ ، ُكحْس جُٓٔغجُٔ٘رٚجُط٢ ضؼطرٍ ذٔػحذس :" انًحسُاث انبذيعيت .1

 2"ضكىظ ك٢ أيٗٚ ؾٍْح ٤ْٞٓو٤ح ضطٔثٖ ُٚ جُ٘لّ ٝ ضٍضحـ ُٚ

ابٍ سههت : انجُاص.1

  3" ٣حٌه٤ن جُكحؾد : " ًوٍٞ جُٗحػٍ ك٢ ه٤ٛىز 

                جألًطحفجُٗؼٍ ٠حـ أػ٠ِ 

 كٞم جُرىٕ ٌجؾ٢ جألقىجف                                    

جالًطحف ٝ جألقىجف : ٗالقع ك٢ جُر٤ص إٔ جُٗحػٍ ٝظق ًِٔط٤ٖ ٓطؿحٗٓط٤ٖ ٛٔح 

ؿ٤ٍ أٜٗٔح ٓهطِلحٕ ئال إٔ جُٗحػٍ جْطؼحٕ ذٚ ُطو٣ٞس جُٔؼ٠٘ ٝ ضأ٤ًىٙ ٝ ًًُي ٖٓ أؾَ 

 جُ٘ٙ ٗـٔس ٤ْٞٓو٤س  ئػطحء

: انطباق.2
                                                 

1
وٌجْس ٤ٔ٤ْحت٤س ضل٤ٌٌطٚ ُو٤ٛىز أ٣ٖ ٤ُال١ ُٔكٔى جُؼ٤ى و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش : ػرى جُِٔي ٍٓضحٜ -  

. 155 ٘ 92- 10جُؿحٓؼطٚ جُٓحقس ج٣ًٍُُٔس ذٖ ػٌٕ٘ٞ جُؿُجتٍ 
2
ٚحُف ٣ْٞق ػرى جُوحوٌ وٌجْس ضك٤ِ٤ِس ضطر٤و٤س ًٍٖس جأل٣حّ : ك٢ جُؼٍٜٝ ٝ جال٣وحع جُٗؼ١ٍ -  

. 160 ٘ 1997 -1996 1ُِطرحػس ٝ جٍُ٘ٗ ٝ جُٔط٣َٞغ ٝ جُطٍؾٔس ُرؿُجتٍ ٠
3
. 172و٣ٞجٕ ذٖ ِْٜس ٖؼ٤د ٓو٤ٗٞ٘ق ٍٓؾغ ْحذن ٘ -  
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  1"ٓح ٗؼ٢٘ ٚر١ٍ" :ه٤ٛىز٣وٍٞ جُٗحػٍ ج٤ُٗم هىٌٝ ذٖ ػحٌٖٞ ك٢ 

 ٣٘ظٍ جُّٗٔ ٝ جُؤٍ                             

ك٢ نىٛح ٣رو٠ قحُٚ ٤ٌٖٓٓ                                        

ٝظق جُٗحػٍ ٠رحهح ك٢ جِْٞذٚ ذ٤ٖ جٌُِٔط٤ٖ جُّٗٔ ٝ جُؤٍ ٛٔح ًِٔطحٕ 

 ٝ هى جْطؼحٕ ذٚ جُٗحػٍ ضأ٤ًى جُٔؼ٠٘ ض٤ٞٞك٤ٚ جإل٣ؿحخٓطٟحوضحٕ ٝ ٖٓ غْ كٜٞ ٠رحم 

 2 ئ٠ُ ضِي جُ٘ـٔس ج٤ُْٞٔو٤س جُٜحوتسئٞحكس

: انسجع .3

ْحػى كحٌـ  : ٣وٍٞ جُٗحػٍ هىٌٝ ذٖ ػحٌٖٞ ك٢ ه٤ٛىز 

 ٗطٔطغ ك٢ ذٜحٛح                

ٝ ػ١ٍٔ ٓح ٗ٘ٓحٛح                                      

ٗالقع إٔ جُٗحػٍ جْطؼَٔ جُٓؿغ ك٢ جٌُِٔط٤ٖ ذٜحٛح ٝ ٗ٘ٓحٛح كوى أقىظ ٌٗس 

 .٤ْٞٓو٤س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
. 645و٣ٞجٕ هىٌٝ ذٖ ػٌٗٞ ٘ -  

2
. 734ٗلٓٚ ٘ -  
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: ضىابط االيقاع

 ٝ هى قىوٗحٛح ضٚئيج ًحٗص ٝقىز جال٣وحع يجش َٖٓ ٗٓر٢ ٗكٖ ٗكىو ٓوىجٌٙ ٝ ٍْع

ذحقىٟ جُؼالٓط٤ٖ جُٓٞوجء  أٝ يجش جُٖٓ  ٝ كِٟ٘ح جُػح٤ٗس ٝ هٓٔ٘ح ذو٤س جُؼالٓحش ٗٓرس ُٜح 

كاٗ٘ح ك٢ جُٞجهغ هى ػىوٗحٛح كو١ ٖٓ ؿ٤ٍ إٔ ِٗهٙ ٖٓ أٍٓٛح ٤ٖثح آنٍ ْٟٞ إٔ ضكَٛ 

. ٓكىٝوز جُؼىو ك٢ جًُٖٛ ٝ ض٤ٍٛ ه٣ٍرس جُٔأنً ػ٘ى ض٘حٍٝ ٢ٖء ٜٓ٘ح ػ٘ى جْطهىجٜٓح 

ٝ جْطهىجّ ٝقىز جال٣وحع أٝ جُؼٍٜٝ ج٤ُْٞٔو٢ ٝ أؾُجؤٛح ٝ أٞؼحكٜح ٝ ًٛج ػ٠ِ 

 ٓؼ٤٘س قط٠ ضىػ٠ ئ٣وحػح ٝ أ٠ُٝ ًٛٙ ٞٞجذ١ٌَٖ ٗوٍجش ٓططح٤ُس كو١ ذَ ٣ٗط٠ٍ ك٤ٜح 

ٝ ُطٌٖ أ٠ٍجف  :" ٙ ٛٞ ٓح ٠ٔٓ٣ ذٍٔجضد جُ٘وٍجش ٝ هى قىوٛح جُلحٌجذ٢ ذوٍٞجُٟٞجذ١

أَٓحٕ جإل٣وحػحش ٛح ٛ٘ح ٓكىٝوز ذحُ٘وٍجش ٝ ُ٘لٍٜ جُ٘وٍجش ك٢ ٍٓجضد غالظ ٜٓ٘ح ٗوٍز 

     جُِٓحٕ جُؼٍذ٢ ئػٍجخه٣ٞس ٝ ٜٓ٘ح ٗوٍز ٤ُ٘س ٝ ٜٓ٘ح ٓطْٞطس كٗرٚ جُو٣ٞس جُط٣ٖٞ٘ ك٢ 

    ْٛ ٝ ج٤ُِ٘س ضٗرٚ أٖٔحّ جٌُِٔس أٝ ٌّٝ ْٕحٍٝ جُٔطْٞطس ٖر٤ٜس ذكًٍس جُكٍف ك٢ 

  قًٍس ) ٝ جُكًٍس زَجتى ٝ هى هٛى ذحُط٣ٖٞ٘ ض٤ٗى جُكٍف ذٕ٘ٞ ْحً٘س 1"جُكًٍس 

أ١ جُٔوطغ جُو٤ٍٛ ج١ًُ ٣٘ط٢ٜ ذحٌُٕٓٞ ًكًٍس جُٓرد جُهل٤ق ٝ جإلٖٔحّ ك٢ (ُكٍف ج

 جُِـس ٛٞ ئظٜحٌ قًٍس جُكٍف كو١ وٕٝ ٓى ٝ ٌّٝ جُكًٍس ٛٞ إٔ ضٍّٝ جُكٍف ٌٝٓح 

. ال ضظٍٜٙ ٝ جٍُّٝ ٝ جإلٖٔحّ ًالٛٔح ٓٓطو٢ٛ ك٢ ًطد جُِـس  ٝ

 نل٤لس كطر٤ٖ ذ٤حٗح زٝ جألٍٓ ًًُي ك٢ جال٣وحع كحإلٖٔحّ ك٢ جُ٘وٍز ٛٞ إٔ ض٘حُٜح ذكٍى

 ٤ٓ٣2ٍ أٓح جٍُّٝ كٜٞ إٔ ضٍّٝ جُ٘وٍز ذإٔ ضر٤ٖ ٓٞٞؼٜح ٢ً ٣لطٖ ُٜح

 ػ٠ِ ٓح جُ٘وٍزٝ ذؼٝ جُ٘حِ ٣ٞهغ جْْ "ٝ ٣ر٤ٖ ُ٘ح جُلحٌجذ٢ ًٛج أًػٍ ك٢ هُٞٚ 

إٔ  ز ٝ جألؾٞوًَحٕ ٜٓ٘ح ه٣ٞح ضحٓح كو١ ٝ أٓح جُٔط١ْٞ كاٗٚ ٤ٔٓ٣ٜح جُٔٓكس ٝ ج٤ُِ٘س ؿْ

ض٘وَ ئ٤ُٜح أْٔحء أٖرحٜٛح ٖٓ جُكٍٝف ٝ ٣إنً يُي ػٖ أَٛ ػِْ جُ٘كٞ ك٢ ًَ ُٓحٕ كأٓح 

                                                 
1
. 986جُلحٌجذ٢ جُٔٛىٌ جُٓحذن ٘ -  

2
. 986ٗلٓٚ ٘ -  
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ٗكٖ ٛحٛ٘ح كاٗ٘ح ٗ٘وَ ئ٤ُٜح أْٔحء أْرٜٔح جُط٢ ٤ٔٓ٣ٜح ذٜح أَٛ جُ٘كٞ ك٢ ُٓحٕ جُؼٍذ٢ 

  1".ه٢ٔٓ ج٤ُِ٘س جٍُّٝ ٝ جُٔطْٞطس جإلٖٔحّ

ٝ ٖٓ نالٍ جٍُْْ جُط٤ٞٞك٢ ٣ٌٖٔ ضطر٤ن ٍٓجضد جال٣وحع ػ٠ِ أقى ج٥الش 

 .جإل٣وحػ٤س جُٔؼٍٝكس ذًجش جٍُم جُطرَ ٓػال

كحٍُٟخ جُو١ٞ ٣ٌٕٞ ًٍُٓج ١ْٝ ج٥ُس ك٢ ًٍُٓ ٝؾٜٜح ٝ ٠ٔٓ٣  .1              

وّ ٝ ضٍْْ ػالٓطٚ ػ٠ِ ٌَٖ ٝقىز ٤َ٘ٓس ضٌٕٞ 

 2 ْٞوجء أٝ يجش جُٖٓ ٝ ي٣ِٜح ئ٠ُ جألػ٠ِ 

٣ٖ  ٣ىػ٢ ضي ٝ ضٍْْ ػالٓطٚ ػ٠ِ  ٍٝ جٍُٟخ جٍ.2

ٌَٖ ٝقىز ٤َ٘ٓس ْٞوجء أٝ يجش جُٖٓ ٝ ي٣ِٜح  

 3 جٍُّٝ ١جُلحٌجخئ٠ُ جألْلَ قٓد ضؼ٣ٍق 

 أٓح جٍُٟخ جُٔط١ْٞ ك٤ٌٕٞ ذ٤ٜ٘ٔح ٝ ٣ىػ٠ ضي ٝ ضٍْْ .3

 4. أ٣ٟح ٝ هى ْٔحٙ جُلحٌجذ٢ جإلٖٔحّ  ػالٓطٚ ذ٣ًَ ئ٠ُ جألْلَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
. 987جُلحٌجذ٢ جُٔٛىٌ ٗلٓٚ ٘ -  

2
. 986جُلحٌجذ٢ جُٔٛىٌ جُٓحذن ٘ -  

3
. 986جُلحٌجذ٢ جُٔٛىٌ جُٓحذن ٘ -  

4
. 986جُلحٌجذ٢ جُٔٛىٌ جُٓحذن ٘ -  
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 : يقاييسّ و اإليقاع

      ضطٞج٠ُ ٍٞٝخ جال٣وحع ك٢ وٌٝضٚ ػ٠ِ جُطٞج٢ُ ٓطٔػِس ذحُٞقىجش ٝ أؾُجؤٛح 

ٝ أٞؼحكٜح ٝ ٌَٓٞ ٌْٞضٜح ػ٠ِ ٌَٖ ٓؿٔٞػحش ٗوٍ ضكىو ٤ًٔطٜح ٗٞػح ٖٓ أٗٞجع 

. جإل٣وحػحش جُٔطؼىوز ٝ جُط٢ ال قى ُؼىوٛح

كٔط٠ ػٍف جُٓحٓغ أهىّ جإل٣وحػحش ٝ ٛٞ ج١ًُ كٍٜ ٓرىأ ُرحه٤ٜح " ٣وٍٞ جُلحٌجذ٢ 

ٝ ٤ًق أٗٗحؤٛح أٌٖٓ ذًٜٙ جُؿٜس إٔ ٣ؼٍٛ ك٢ يٖٛ جُٓحٓغ ٓح ٣ٌحو ال ٣ك٢ٛ ًػٍز 

  1"ٗكٞج ٖٓ جُكٍٛ ًٔح ٣ٌٖٔ يُي ك٢ جُٓطٞـ ٝ جألػىجو

ئال إٔ ٖٓ جإل٣وحػحش ٓح ٛٞ ٖحتغ جالْطؼٔحٍ ٝ ٜٓ٘ح ٓح ٣ٌٖٔ إٔ ٣طًٍد ػٖ ٣ٍ٠ن 

 ٓح ٣ٌحو ال :ذوُٞٚجالقطٔحالش ػ٠ِ ؿٍجٌ جالقطٔحالش ج٣ٍُح٤ٞس ٝ ًٛج ٓح هٛىٙ جُلحٌجذ٢ 

   .2 جإل٣وحػحش جُٔؼٍٝكس ٝ جُٗحتؼس جالْطؼٔحٍ ك٢ٜ ٗٞػحٕجًػٍز، أ٣ّك٠ٛ 

       جإل٣وحػحش جُر٤ٓطس ٝ ٢ٛ غالغس أٗٞجع ٝ ٢ٛ جألَٚ ك٢ جإل٣وحػحش ًِٜح:أوال

 ٢ٛ ٝ .

: االيقاع انثُائي انبسيط.1

ٝ ٛٞ أذ١ٓ أٗٞجع جإل٣وحػحش ٣ؼطٔى ػ٠ِ و٣ٌٝس ٍٞذ٤ٖ كو١ ٝ ٛٞ ٓؼٍٝف ذحْْ 

 جغ٘حٕ أٝال ه١ٞ ٠ٔٓ٣ وّ ٝ ٣ٍْْ ػ٠ِ ٌَٖ ٍٞٝذٚئ٣وحع جُٞقىز جُٛـ٤ٍز ٝ ػىو 

ػالٓس ي٣ِٜح ئ٠ُ جألػ٠ِ ٝ ٣ٍٟخ ١ْٝ ٝؾٚ آُس جال٣وحع ٝ جُػح٢ٗ ٜٓ٘ٔح ٞؼ٤ق ٠ٔٓ٣ 

 3ضي ٝ ٣ٍْْ ػ٠ِ ٌَٖ ػالٓس ي٣ِٜح ئ٠ُ جألْلَ ٝ ٣ٍٟخ ذطٍف ٝؾٚ آُس جال٣وحع

 

 

                                                 
1
. 985جُلحٌجذ٢ جُٔٛىٌ ٗلٓٚ ٘ -  

2
. 985ٗلٓٚ ٘ -  

3
. 985ٗلٓٚ ٘ -  
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 ٍْْٗ ػالٓط٤ٖ ٜٓ٘ح ٖٞٔ ٓو٤حِ أٝ قوَ ، ْٞوجء١جُػ٘حب جُو٤حِ وزئيج ًحٗص ٝـ

  4/2ٗكىوٙ ذكحؾُ ٚـ٤ٍ ػ٠ِ جُٓطٍ جال٣وحع ٝ ٤ٍٓٗ ُٚ ذى٤ُح ٝ ٛٞ 

ٓػَ  

 

. ٝ ضطٞج٠ُ جُٔوح٤٣ّ أٝ جال٣وحع ػ٠ِ ًٛج ج١ُٔ٘ 

  8/2ٝ هى ضٌٕٞ جُٞقىز يجش جُٖٓ ٝ ٣ٌٕٞ و٤َُ ٓو٤حْٜح جُػ٘حت٢

ٓػَ  

 

ئال أٗٚ ال ٣ٔ٘غ ٖٓ جْطهىجّ جُ٘ٞع جألٍٝ ٓغ جْطهىجّ ػالٓحش يجش ْٖ ٌٓحٕ 

. جُٓٞوجء

ٓػحٍ  

 

 ٍٗجٛح ال ضهٍؼ ػٖ قىٝو ٓوىجٌ جُو٤ٔس ج٤ُُ٘ٓس جُٔكىوز ك٢ و٤َُ ٤ٚـسأٝ أ١ 

 1 ال ٣ٌٖٔ ؾٔؼٜح ق٤ع ٣هٍؼ جُٔو٤حِ ػٖ ًٞٗٚ غ٘حت٢ 2/8جُٔو٤حِ ئال إٔ ج٤ُٛـس 

االيقاع انثالثي انبسيط .2

ٝ ٛٞ ػ٠ِ ْحًِس جال٣وحع جُػ٘حت٢ جُر١٤ٓ ئال إٔ ػىو ٝقىجضٚ أٝ ٍٞٝذٚ غالظ ، 

 3/4كأٓح إٔ ضٌٕٞ ٝقىجضٚ ْٞوجء أ١ 

    : ٓػحٍ 

 

 

 

 

 

                                                 
1
. 294جُؼٍٜٝ ج٤ُْٞٔو٤س ٝ جال٣وحع ك٢ ٗظْ جُِٔكٕٞ ػ٘ى جذٖ ٓٓح٣د ٘ -  

 و تتوالي مقاييسه على هذا النمط
 و يضرب 
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 3/8أٝ ضٌٕٞ ٝقىز ٍٞٝذٚ يجش ْٖ ، أ١  

 

:  ٓػحٍ 

ٝ ٣ٍٟخ   

                                      ٝ ضطٞج٠ُ ٓوح٤٣ٓٚ ػ٠ِ ًٛج ج١ُٔ٘ 

 

ٝ هى ضٓطهىّ جُؼالٓحش يجش جُٖٓ ك٢ ج١ُٔ٘ جأل٠ُٝ ٓغ ٍٓجػحز قىٝو ٓوىجٌ جُو٤ٔس 

ج٤ُُ٘ٓس جُٔكىوز ك٢ و٤َُ جُٔو٤حِ  

  :ٓػحٍ

 

أٝ أ١ ٤ٚـس أنٍٟ ٍٗجٛح ال ضهٍؼ ػٖ قىٝو ٓوىجٌ جُو٤ٔس ج٤ُُ٘ٓس جُٔكىوز ذى٤َُ 

 .1جُٔو٤حِ

: االيقاع انزباعي انبسيط.3

 أٌذؼس ٝ ٣ىػ٠ ئ٣وحع جُٞقىز ٍٞٝذٚٝ ٛٞ ػ٠ِ ٖحًِس ْحذوس ئال إٔ ػىو 

. 4/4 ْٞوجء أ١ ٍٞٝذٚجُٔطْٞطس كآح إٔ ضٌٕٞ ٝقىجش 

:  ٓػحٍ

 

 

                                                 
1
 أٝ. 295جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ -  
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ٝ ٣ٍٟخ                                                      ٝ ضط٠ُٞ ٓوح٤٣ٓٚ ػ٠ِ ًٛج 

ج١ُٔ٘ 

                                    

أٝ أ١ ٤ٚـس أنٍٟ ٍٗجٛح ال ضهٍؼ ػٖ قىٝو ٓوىجٌ جُو٤ٔس ج٤ُُ٘ٓس جُٔكىوز ك٢ 

. و٤َُ جُٔو٤حِ

  1.ٝ ال ٣ٌٖٔ جُؿٔغ ك٢ ج٤ُٛـس جُػح٤ٗس ق٤ع ٣هٍؼ جُٔو٤حِ ػٖ ًٞٗٚ ٌذحػ٢

 

:  اإليقاعاث انًزكبت 

         ٝ ٢ٛ جإل٣وحػحش جُط٢ ض٣ُى ك٢ ػىز ٍٞٝذٜح ػٔح يًٍ ك٢ جال٣وحع جُر١٤ٓ 

ٝ ضطًٍد ػحوز ٖٓ ؾٔغ جإل٣وحػحش جُر٤ٓطس ٓغ ذؼٟٜح ٝ ٣ٍُٓ و٤ُِٜح ػ٠ِ ػىو 

جٍُٟٝخ جٍُت٤ٓ٤س جُٔٓطهىٓس ك٤ٜح ٝ يُي ك٢ جٍُهْ جألػ٠ِ ٖٓ جٌٍُٓ أٝ ٓح ٠ٔٓ٣ ُر١ٓ 

 ذ٘ٞػ٤ٖ ٜٓ٘ح جًطل٤٘حجٌٍُٓ ٝ ٣ىٍ جٍُهْ جُٓل٢ِ ػ٠ِ ٗٞع ضِي جٍُٟٝخ جٍُت٤ٓ٤س ٝ هى 

جُٓٞوجء        ٓٔػِس ذٍهٜٔح  4جالْطىال٢ُ 

                        ٝ يجش  8جُٖٓ        ٓٔػِس ذٍهٜٔح جالْطىال٢ُ

ٝ هى يًٍ جُلحٌجذ٢ ػىوج ٖٓ جإل٣وحػحش ك٢ قحالش جْطهىجّ ك٤ٜح ٓ٘حْد ٝقىش 

 . ذؼٝ ضِي جإل٣وحػحش ُط٤٤ُٔٛح ٓػَ ٢ْٔٓح ٝ ٙجُٓٞوجء أٝ يجش جُٖٓ أٝ ٌْٞش

: ج و قال عُّسسزيع انّ.1

  ٖٓ جإل٣وحػحش ٓح ٢ٛ ذ٘وٍز ٗوٍز وجتٔح ٖٓ ؿ٤ٍ إٔ ٣ٌٖ ذ٤ٖ جغ٤ٖ٘ ٜٓ٘ح ٗوٍز ٝ ًٛج 

  ٤ٔٓٗ2ٚ ٣ٍْغ جُُٜؼ 

جُٓٞوجء     ٝهى ػ٠٘ ذٌالٓٚ جوٌجؼ ٗوٍجش ٓطٞج٤ُس هى ضٌٕٞ ٝقىجضٜح ٖٓ ٗٞع 

. ضطلن ٓغ جُطلؼ٤ِ٤س                              أُم 

ٓق ػٞ ُٖ كغ ُٖ  

يجش جُٖٓ  ٓغ ٗلّ جُطلؼ٤ِس                                                                      أٝ ضٌٕٞ ٝقىضٜح ٖٓ ٗٞع 

 ٍْٝػس جُػح٢ٗ ٞؼق ٍْػس جألٍٝ ٗٓرس ٠رؼح  

ٝ هحٍ ػ٘ٚ : خفيف انهىج .2
                                                 

1
. 296جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ -  

2
. 450جُلحٌجذ٢ جُٔٛىٌ ٗلٓٚ ٘ -  
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 ٝجقىز كو١ ٝ ًٛج ٗوٍزٝ ٜٓ٘ح ٓح ٢ٛ ذ٘وٍز ٗوٍز ٝ وجتٔح ٣ٌٖٔ ذ٤ٖ ًَ جغ٤ٖ٘ ٜٓ٘ح 

   1 نل٤ق جُُٜؼ ٙكِْ٘ٓ

 جٌُٓٞش ذ٤ٖ جُ٘وٍجش ٝ ٢ٛ ٌْٞش ضِي جُ٘وٍجش كإ ٝقىجضٜح ٖٓ أوٌجؼٝ ػ٠٘ 

: ٗٞع جُٓٞوجء  كطٌٕٞ

  جُطلؼ٤ِسٝ ضطلن ٓغ 

  ٞٛ         ٌُٓ    ٞٛ        ٌُٓٝ

 

جُٖٓ   أٝ ضٌٕٞ ٝقىضٜح ٖٓ ٗٞع يجش 

ئُم                                         

 

 

  2ٝ وجتٔح جُػح٢ٗ ٞؼق ٍْػس جأل٠ُٝ ٗٓرس 

ٝ هحٍ ػ٘ٚ : خفيف ثقيم انهشج .3

 وجتٔح ٝ ٣ٌٖٔ ذ٤ٜ٘ٔح ٗوٍضحٕ ٝ ًٛج كِ٘ٓٔٚ نل٤ق غو٤َ  ٝ ٜٓ٘ح ٓح ٣طٞج٠ُ ٗوٍز 

   3جُُٜؼ

 ٍٞذ٢ ٌْٞش ذ٤ٖ جُ٘وٍجش ٓػَ  ئوٌجؼٝ ػ٢٘ 

ٝ ٣طلن ٓغ جُطلؼ٤ِس 

 

ُٖٓ   ٓػَ   جأٝ هى ضٌٕٞ ٝقىجضٜح ٖٓ يٝجش 

ٝ ٣طلن ٓغ جُطلؼ٤ِس  ئُم  

 4ٝ أ٣ٟح ٛ٘ح جُػح٢ٗ ٞؼق ٍْػس جأل٠ُٝ ٗٓرس

ٝ هحٍ ػ٘ٚ : ثقيم انهشج .4

                                                 
1
. 451جُلحٌجذ٢ جُٔٛىٌ جُٓحذن ٘ -  

2
 297جُؼٍٜٝ ج٤ُْٞٔو٤س ٝ جال٣وحع ك٢ ٗظْ جُِٔكٕٞ ػ٘ى جذٖ ٓٓح٣د ٘ -  

3
 452- 451جُلحٌجذ٢ جُٔٛىٌ جُٓحذن ٘ ٘ -  

4
. 297جُؼٍٜٝ ج٤ُْٞٔو٤س ٝ جال٣وحع ك٢ ٗظْ جُِٔكٕٞ ػ٘ى جذٖ ٓٓح٣د ٘ -  

 

 ئُم
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ٝ ٜٓ٘ح ٓح ٣طٞج٠ُ ٗوٍز ٗوٍز وجتٔح ٝ ٣ٌٖٔ ذ٤ٜ٘ٔح غالظ ٗوٍجش ٝ ًٛج ك٤ِٔٓ٘ٚ غو٤َ 

   1جُُٜؼ

  غالظ ٍٞٝخ ٌْٞش ذ٤ٖ جُؼالٓحش ٖٝٓ ٗٞػٜح ئوٌجؼٝػ٢٘ ٛ٘ح 

     ٓػَ 

 ٝ ضطلن ٓغ جُطلؼ٤ِس

أٝ هى ضٌٕٞ ٝقىضٜح يجش جُٖٓ         ٓػَ  

                             

 ٝ ضطلن ٓغ جُطلؼ٤ِس  

  2ٝ وجتٔح جُػح٢ٗ ٞؼق ٍْػس جأل٠ُٝ ٗٓرس

ٝ ًٛٙ جألٓػِس ض٘ىٌؼ ضكص ػ٘ٞجٕ جإل٣وحػحش جُر٤ٓطس ئال إٔ ض٤ًٍرٜح ٝ ُٓؾٜح هى 

ٝ ذحُؿِٔس كٌَ ٓح :" ٣ؿؼِٜح ًٍٓرس ٝ ٢ٛ ك٢ ًٛج ٚ٘ق ٝجقى ق٤ع هحٍ ػٜ٘ح جُلحٌجذ٢ 

          ضٞجُص ٗوٍجضٚ ٗوٍز ٝ ًحٗص جألَٓ٘س جُط٢ ذ٤ٜ٘ح ٓطٓح٣ٝس ًِٜح ك٘كٖ ٤ٔٓٗٚ جُُٜؼ 

ٝ جُٔٓطؼَٔ ٖٓ ًٛٙ جألٌذغ ٛٞ نل٤ق جُُٜؼ نل٤ق غو٤َ جُُٜؼ ٝ جُُٔجُٕٝٞ ألػٔحٍ 

 3" ٜٗح ٓؼح ػ٠ِ أٜٗٔح ٚ٘ق ٝجقىًِٓٞٛٙ جُٛ٘حػس ك٢ َٓحٗ٘ح ٣ٕٓٔٞ ٣ًٖٛ ُٛؼ ٝ ٣ٓطغ

ٝ ٖٓ ٛ٘ح ٣طر٤ٖ ُ٘ح إٔ جْط٘رح٠ ئ٣وحػحش ٤ُّ ٝكوح ػ٠ِ أٗٞجع ٓؼ٤٘س ٝ ئٗٔح ج٠ٍُٗ 

 ػ٠ِ ٌَٖ ٞٞجذ١ جُُٖٓ ك٤ٜح ٝ ذًٜج ٣ٌٕٞ جُرحخ ٓلطٞقح ُ٘ح ُٞٞغ ٞٞجذ١جقطٍجّ  

 ٗظْ جُِٔكٕٞ ق٤ع إٔ ٝقىجش جُٟر١ ضٔػَ جألُلحظ جُِـ٣ٞس ٞر١ئ٣وحػحش ٣ٌٖٔ ُ٘ح ذٜح 

ؾِٔس ٝ ضل٤ٛال ٓح ؾحء ك٢ ٓؼٍذٜح ٝ ِٓكٜٞٗح  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 452جُلحٌجذ٢ جُٔٛىٌ جُٓحذن ٘ -  

2
 298جُؼٍٜٝ ج٤ُْٞٔو٤س ٝ جال٣وحع ك٢ ٗظْ جُِٔكٕٞ ػ٘ى جذٖ ٓٓح٣د ٘ -  

3
. 453جُلحٌجذ٢ جُٔٛىٌ جُٓحذن ٘ -  
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: قىاعذ انًىسيقى

٢ٌُ ٗلْٜ ؾ٤ىج ػ٘حٍٚ ج٤ُْٞٔو٠ جُٓحُلس جًًٍُ ٣ؿد جُطؼٍف ػ٠ِ هٞجػى 

ج٤ُْٞٔو٠ كِٜح هٞجػى ٝ ٌٓٞٗحش ًرحه٢ جُؼِّٞ جُط٢ ُٜح ٓٛطِكحضٜح جُطو٤٘س ٝ كوٜٜح 

جُهح٘ ذٜح ك٢ ض٣ٌٜٞ٘ح ٝ ًٛٙ جألن٤ٍز أِٛطٜح ألٕ ضٌٕٞ ُٜح ٌٓحٗس ذ٤ٖ جُؼِّٞ ٝ ك٢ ًٛج 

     1"ئٕ ٚ٘حػس جُـ٘حء ذٍٔضرس ٚ٘حػط٢ جٌُطحذس ٝ جُطد :" جُٛىو ٣وٍٞ جذٖ نِىٕٝ 

كٌٔح جُِـس قٍٝف ُِ٘طن ٝ ُِطد أوٝجش ُِؼالؼ ًًُي ٤ُِْٞٔو٠ قٍٝف ٝ أوٝجش 

ُِطٍخ ٝ ذًٜج كإ ُؼْ ج٤ُْٞٔو٠ ٓٛطِكحش ضطؼِن نٛٞٚح ذٔٞٞٞع جُُٖٓ ٝ ج١ًُ 

٣ؼٍف ذـحُو٤ٔس ج٤ُُ٘ٓس ُِؼالٓحش ج٤ُْٞٔو٤س ٝ ٢ٛ ػ٠ِ أٌٖحٍ ٌّْٞ ضكىو ٓىز ٤َ٘ٓس 

: ٓؼ٤٘س ٝ ذ٤ٜ٘ح ػالهس ٗٓر٤س قٓرص ٣ٌح٤ٞح ػ٠ِ ٌَٖ ٓططح٤ُس قٓحذ٤س ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ

60.32.16.8.4.2.1 .

: انعالياث انًىسيقيت

 ٤ْٞٓو٤س ٖٓ ْرغ آالشضطًٍد ؾ٤ٔغ جألٚٞجش جُِك٤٘س ْٞجء ًحٗص ذ٣ٍٗس أٝ 

ػالٓحش كو١ ٝ ٢ٛ ٍٓضرس أْٔحؤٛح ك٢ جُؿىٍٝ أوٗحٙ ٝ ضوٍأ قٍك٤ح جذطىجء ٖٓ ج٤ُٓحٌ ئ٠ُ 

 ج٤ٔ٤ُٖ 

                                                 
1
. 320جُٔوىٓس ٘ -  
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 1:انجذول

SI LA SOL FA MI RE DO  انالتيُيت

جُؼٍذ٢ ٌْص وٝهح ذِْٞي ٛحًٌٚ جُ٘ٞع جُك٤ٖٓ جُٔحٌٛٞ 

كح٢ٌْ ٣ٌٚ وًٝٚ ٤ٌْٚ ؾٜحًٌٚ ٗركٌٚ ٌٖٗٚ ٛلطٌٚ 

و٣َ ٓح٣ٚ ٤ٌْٚ ُّٓٓٞ ٌَٓ ق٤ٖٓ  
ػٍك٢ ضو٤ِى١ 

ضِٔٓح٢ٗ 

  .أشكال انعالياث انًىسيقيت

ٝ وٌؾحضٜح جُط٢ ٗكىو ُٜح ًًُي ٣ٞؾى ٌَُ ع ًٔح إٔ ٌَُ ٖٓ ًٛٙ جُؼالٓحش جُٓد

 ضِٜح ك٢ جُُٖٓ ٝ أٗٞجع ًٛٙ ـٜٓ٘ح ٌِٖٜح جُهح٘ ج١ًُ ٣كىو ُٜح جُٔىز جُط٢ ٣ؿد إٔ ش

 

 

: جألٌٖحٍ ٢ٛ ًٔح ٢ِ٣

=64qc =32tc =16dc =8c =4n =2b 1r 

ٌذحػ٢ 

جُٖٓ 

يجش جُػالغ٢ 

أْ٘حٕ 

جُٔٓطى٣ٍز  جُر٤ٟحء  جُٓٞوجء يجش جُٖٓ يجش ج٤ُٖ٘ٓ 

 جُِكظس pauseأٓح ػالهحش جُٛٔص كٓرؼس أٌٖحٍ ٓهطِلس ٝ ٢ٛ جُرٍٛس

pause2/1جُُكٍز soupirٗٛق جُُكٍزsoupir2/1ٌذغ جُٞكٍز soupir4/1 ٖٔغ 

. soupir16/1 2 ٗٛق غٖٔ جُُكٍزsoupir8/1جُُكٍز

 

 

 : انًذرج انًىسيقي

٣طٌٕٞ جُٔىٌؼ ج٤ُْٞٔو٢ ٖٓ نٔٓس نط٠ٞ أكو٤س ٓطٞج٣َس ٝ أٌذغ كٓكحش ذ٤ٖ ًَ 

ٝ ػ٠ِ ًٛج جُٔىٌؼ ضٌطد ٝ ضوٍأ ؾ٤ٔغ جُؼالٓحش ج٤ُْٞٔو٤س جُط٢ ذؼٟٜح ، ٖٓ جُهط٠ٞ 

                                                 
1
. 261ًٗق جُو٘حع ػٖ آالش جُٓٔحع ٘ -  

2
. 07 ٘ 1974 ْ٘س 03ئو٣ٌّ جٍُٗجو١ جُِكٖ ٝ جال٣وحع ك٢ هٞجػى ج٤ُْٞٔو٠ ٝ جُططر٤ن ٠-  
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ٙ ئ٠ُ أػالٙ ًٔح ٛٞ ٍك٢ أْٝح٠ نط٠ٞٚ ٝ ذؼٟٜح ك٢ أٝج١ْ كٓكحضٚ ٝ ٣رطىب ٖٓ أْق

 .1ٓر٤ٖ 

 

 4جُلٓكس

 3جُلٓكس

 2جُلٓكس

 1جُلٓكس

 

 

 

 

 

 

 

 : انًفتاح

ٓٛطِف ٤ْٞٓو٢ ٣ٓطهىّ ٤ُىٍ ػ٠ِ جألْحِ ج١ًُ ًطد ذٚ جُؼَٔ ج٤ُْٞٔو٢ 

 ٝ c . ًٍُٓ جُ٘ـْ ك٤ٜح ٛٞ جُٔو٤حِ cِ ٗؿى أْحcْٚكحألؿ٤٘س جُط٢ ًطرص ذحُٔلطحـ ِ 

٣طٟٖٔ جُٔلطحـ ٗـٔحش جُٔو٤حِ ٝ ًَ جألٝضحٌ جُط٢ ٚ٘ؼص ًٛٙ جُ٘ـٔحش ٝ جُ٘ـٔس 

ج٤ُْٞٔو٤س جأل٠ُٝ ٖٓ جُٔو٤حِ ض٠ٔٓ جألْحِ ٝ ٣أنً ًٛج جُٔٛطِف جْٔٚ ٖٓ جُ٘ـٔس 

ج٤ُْٞٔو٤س جأل٠ُٝ ٝ ٌَُ ٝجقى ٖٓ أال غ٠٘ ػٍٗ ِْٔح جٌُر٤ٍ ك٢ ج٤ُْٞٔو٠ ٝ أال غ٠٘ 

  2ػٍٗ جُٛـ٤ٍ أْحِ 

 

ٓلطحـ ٍٚٞ      

ٓلطحـ كح 

 ٓلطحـ وٝ
                                                 

1
. 9ٗلٓٚ ٘ -  

2
جٍُٔؾغ جُٓحذن جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س جُؼح٤ُٔس  -  
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: انسهى انطبيعي و أبعادِ

٣طٌٕٞ جُِْٓ جُطر٤ؼ٢ ٖٓ ْرغ ػالٓحش ٓططحذؼس ًٌٛج وٝ ، ١ٌ، ٢ٓ، كح ، ٍٚٞ ، 

ال ، ٢ْ، ٝ ضٟحف ػالٓس غحٓ٘س ٝ ٢ٛ وٝ جأل٠ُٝ ٌٌٍٓز ٝ ض٠ٔٓ جُؿٞجخ أٝ جألًطحف 

octave  ًُُُِْٓي ٠ٔٓ٣ ًٛج ِْْ وٝ أٝ جُِْٓ جُطر٤ؼ٢ ألٗٚ جذطىجء ذؼالٓس وٝ  ج ٝ 

. جُطر٤ؼ٢

                ِْْ وٝ ٤ٌٓ٘ٞ جٌُر٤ٍ    

 

 

ِْْ وٝ ٤ٌٓ٘ٞ جُٛـ٤ٍ  

 

 

 

 

: انًىاسيٍ و األسيُت 

 جُوطؼس ج٤ُْٞٔو٤س ئ٠ُ ضوْٓٝ ٢ٛ ج٤ُِْٞس جُط٢ ض٤ٍٓ جُوطؼس ج٤ُْٞٔو٤س ذحٗطظحّ ٝ 

ػىز أهٓحّ ٚـ٤ٍز ٓطٓح٣ٝس ٝ يُي ذٍْْ ن١ ٣ٍْْ ػٔٞو٣ح ػ٠ِ جُٔىٌؼ ٝ ٠ٔٓ٣ قحؾُج 

           ٝ ًَ هٓٔس ٖٓ ًٛٙ جألهٓحّ ض٠ٔٓ قلال ق٤ع ضٌٕٞ ؾ٤ٔغ جُؼالٓحش ج٤ُْٞٔو٤س 

 1ٝ جُٛٔطحش جُٔٞؾٞوز ٖٞٔ جُكوٍٞ ٓطٓح٣ٝس ك٢ جُو٤ْ ٝ جُٔىز ج٤ُُ٘ٓس ٤ُُِٔجٕ جُٞجقى

: بُيت انتشاكم االيقاعي

 جإل٣وحػ٤س ك٢ جٍُٔضرس جأل٠ُٝ ٝ هى أًٓرطٚ ًٛٙ ئ٣وحػ٤ح٣ؼطرٍ جُٗؼٍ جُٗؼر٢ نطحذح 

جُِـس جُٗؼ٣ٍس جُط٢ هحّ ذ٤٘حذس ػ٠ِ ق٤ًٍطٜح ٖٓ ؾٜس ٝ ٖٓ ؾٜس أنٍٟ ٓحَجو ك٢ هٞز ًٛٙ 

        ضِي جُر٤٘س جُرالؿ٤س جُٔطؼىوز ٝ ٓط٘ٞػس جٍُٝجكى ٖٓ ضٟحو ٝ ٓوحذِس ٝ ْؿغ زجإل٣وحػ٢

ٝ ؾ٘حِ ٝ ضٌٍجٌ ٝ ضٗر٤ٚ ئٕ جُر٤٘س جإل٣وحػ٤س جُٔكًٍس ُ٘ٛٞ٘ نِوص ٤ْٞٓو٠ نحٚس 

ٝ ٤ُٔٓز ْٞجء ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُطِلع أ١ ُىٟ هحتَ جُوٍٞ أٝ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُطِو٢ أ١ ُىٟ 

                                                 
1
. 130 – 105جُِكٖ ٝ جال٣وحع ك٢ هٞجػى ج٤ُْٞٔو٠ ٝ جُططر٤ن ٘ ٘ -  
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ٓطِو٢ جُوٍٞ ق٤ع ضٓطِْٓ قٞجْٜٔح ُطي جًُِز جُط٢ هى ٣كىغٜح جُ٘ٙ ٝ جُط٢ هى ضكٍى 

جُٞؾىجٕ جُىجن٢ِ ك٤كطٝ ٗٙ ج١ًُ ٣ٓطوٍ أٝال ك٢ جأليٕ غْ ك٢ ذح٠ٖ جًُجش ُِطؿحٝخ 

   1 ٝ جُٔٓحءُسخذحالْط٤ؼحٓؼٚ 

٣ٌٓد جال٣وحع جُ٘ٙ ضأ٤ٍٖز جهطكحّ جًُجش جُٔطِو٤س ق٤ع ضكىظ ٤ْٞٓوحٙ قًٍس 

جٗلؼح٤ُس هُٞٚ ُىٟ جُٔطِو٢ ج١ًُ ٣طأغٍ أٍٝ ٓح ٣طأغٍ ػ٘ى ْٔحػٚ ُ٘ٙ جُٗؼر٢ ذًُي جُٞهغ 

ج٤ُْٞٔو٢ ئٕ أْحِ جُٗؼر٢ ٛٞ يُي جال٣وحع ُٓوٝؼ جًُِز ٝ جالٗلؼحٍ ق٤ع ًُز أ٠ُٝ هحتَ 

 ًٔح ٣كىظ جُٔطِو٢جُوٍٞ أغ٘حء ػ٤ِٔس جُطِلع ُططٓغ غح٤ٗس ٓكىغس ٗلّ جُطأغ٤ٍ جُ٘ل٢ٓ ُىٟ 

جٗلؼحال أ٤ُٝح ُىٟ هحتَ جُوٍٞ ج١ًُ هى ٣طًًٍ جُ٘ٙ كؿأز ذؼحَٓ جُطىجػ٢ ٝ جْطٍؾحع 

جٌُٛٞ جُٔح٤ٞس ػ٠ِ جغٍ ٚىٓس جُكحٍٞز ٤ُطٓغ ًٛج جالٗلؼحٍ ٝ ٣طكٍٞ ئ٠ُ جٗلؼحٍ آنٍ 

 2ُىٟ جُٔطِو٢ ق٤ع ٚىٓس جُكحٍٞ ذحُٔح٢ٞ 

ٝ ُؼَ ٓح ٣إَٛ جُ٘ٙ جُٗؼر٢ ئ٠ُ ٍٓضرس أوذ٤س ٝ ؾٔح٤ُس ٛٞ ضِي جإل٣وحػ٤س جُط٢ 

ضكًٍٚ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جًُِز ٝ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جالٗلؼحٍ كحُ٘ٙ ٛٞ ئ٣وحػ٢ يٝ ٤ْٞٓو٢ وجن٢ِ 

.  ٓإغٍز نحٌؾ٤سٝ 

ٝ هى ال ٣ٓؼ٘ح ٛ٘ح جُٔؿحٍ ُِكى٣ع ػٖ ٓلّٜٞ جال٣وحع ق٤ع ضكىظ ك٤ٚ ٝ ػ٘ٚ ًػ٤ٍج 

جُ٘وحو ٝ ػِٔحء جُِـس ٝ جُرالؿس ْٞجء جُوىٓحء أّ جُٔكىغٕٞ ٝ نحٚس ك٢ ٓؿحٍ جُىٌجْحش 

 3جُٗؼ٣ٍس 

 ْٞف ٌٗطل٢ ذىٌجْس ذ٤٘س جُطٗحًَ جإل٣وحػ٢ ُِ٘ٙ جُٗؼر٢ ٓر٤٘٤ٖ ٠ر٤ؼس جُِـ٣ٞس 

. ٝ جُرالؿ٤س ٝ وٌٝٛح ك٢ ضك٣ٍي جُ٘ٙ 

ٝ ٓػِٔح هِ٘ح ٖٓ هرَ ئ٣وحع جُ٘ٙ جُٗؼ١ٍ جُٗؼر٢ ضِلظ٢ هرَ ًَ ٢ٖء ق٤ع ئٗٚ 

ذحٍُؿْ ٓٔح ٣كط٣ٞٚ ٖٓ ٌٚٞ ذالؿ٤س ٖٓ ْؿغ ٝ ؾ٘حِ ٝ ضٟحو ٝ ٗٞجَ كوى ٣ٌٕٞ ئ٣وحػٚ 

ٓح ئيج ُْ ٣كٖٓ هحتَ جُوٍٞ جُطِلع ذٚ قٓد ٓح ٣ططِرٚ هحٕٗٞ جُِلع  ٓطٞضٍ أٝ ٓطؼى

                                                 
1
ٓكٔى ْؼ٤ى١ جُطٗحًَ جال٣وحػ٢ ٝ جُىال٢ُ ك٢ ٗٙ جُٔػَ جُٗؼر٢ جُؿُجت١ٍ و٣ٞجٕ .و.أ-  

. 6-5٘ ٘ . ش.  ذٖ ػٌٕ٘ٞ جُؿُجتٍ وج٣ًٍُُٔسجُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س جُٓحقس 
2
 7ٗلٓٚ ٘ -  

3
 1984جُر٤ٍٗ ْالٓس ٗظ٣ٍس جُططؼ٤ْ جال٣وحع ك٢  جُلٛك٢ جُىجٌ جُط٤ٓٗٞس ٍُِ٘ٗ -  

. 117ًٔحٍ أذٞ و٣د ك٢ جُر٤٘س جال٣وحػ٤س ُِٗؼٍ جُؼٍذ٢ ٘ 

 1979ٓكٔى جُؼ٤ح٢ٖ ٗظ٣ٍس ج٣وحع جُٗؼٍ جُؼٍذ٢ جُٔطرؼس جُـؼ٣ٍٛس ضّٞٗ 

Ahmed tahar la poesie populaire algerenne snes alger 1975 
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 ئ٣وحػ٢جإل٣وحػ٢ ٝ ج١ًُ ٣ٟٖٔ ُِ٘ٙ ٤ْٞٓو٢ وجن٤ِس ٝ ٤ْٞٓو٢ نحٌؾ٤س ٓكٌٔس 

. وجن٤ِح ٝ نحٌؾ٤ح

جال٣وحع جُىجن٢ِ  =  جٌُٛٞ جُرالؿ٤س وجنَ جُ٘ٙ 

 1جال٣وحع جُهحٌؾ٢ = ٝ قٖٓ ٝ ْالٓس جُطِلع

 ٣رىٝجٕ ٓهطِل٤ٖ ٓ٘ل٤ِٖٛ ٖٓ جُ٘حق٤س ًٕٛج ٝ ٤ٍٗٗ ئ٠ُ إٔ ئيج ًحٕ جإل٣وحػح

 كاٜٗٔح ك٢ قو٤وس جألٍٓ ئ٠حٌ ُؼِٔس ٝجقىز ٌُٖ جُطلحٝش ذ٤ٜ٘ٔح ٣ىٌٝ جإلؾٍجت٤سج٤ٌُِٗس ٝ 

 2قٍٞ جال٣وحع جُٔكىو وجنَ ًٛٙ جُٔؼوىز

٣ُقُ ٓط٘ح ذ٘ٛٞ٘ يجش جُر٤٘س جإل٣وحػ٤س جُوٞز ٝ ٓهطِلس جألٌٖحٍ جُٛٞض٤س ًٔح 

 ٝ ؾحٕ ٤ٓٗحٍ 4 ٝ ْٝغ ٖٓ ٓؿحالضٚ ًَ ٖٓ ٌج3٢ٓ٤ْقىوٙ ٝ ٤ُحّ جُؿ٤ٍ وجِ ٣ًٍٔحِ

 ُطٌٍجٌأوّ ٝ ج١ًُ جْطؼٍٗح ٓ٘ٚ ضؼ٣ٍلٚ ُٚ ق٤ع ٣وٍٞ إٔ جأل٠َٞذ٤س ٢ٛ قوَ ٓلطٞـ 

ٝقىجش أ٤ُ٘ٓس ٣ٍٚكس أٝ ٤٘ٔٞس ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُطؼر٤ٍ ج٢ٌُِٗ أٝ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ 

ٝ هى ْٝغ ذًُي ٓؿحٍ جُٔٔحٌْحش جأل٠َٝٞذ٤س ج١ًُ ًحٕ هى قىوٙ ٣ًٍٔحِ 5جُٟٕٔٔٞ 

 أ٣ٟح ذحٌَُٗ ٝ يجُي ذىٌجْس ًَِ  ٣ؼ٠٘ئال ك٢ ٓٓطٟٞ جُٟٕٔٔٞ كأٚرف جُطٗحًَ

      جُؼ٘حٍٚ جُكحٍٚز ػِس ٓٓطٟٞ جُ٘ٙ ًحُٞقىجش جُٛٞض٤س ٝ جإل٣وحػ٤س ٝ جُٛٞك٤س 

ٝ جُ٘ك٣ٞس ٝ هى ٜٗؽ جُٜ٘ؽ ٗلٓٚ جألْطحي ػرى جُٔحُي ٍٓضحٜ كٍٜخ جأل٠َٝٞذ٤ح ٝ جْٔحٛح 

جُطٗحًَ ق٤ع ٣ؼٍكٚ ذأٗٚ ٣وٛى ذٚ أ١ جُطٗحًَ ئ٠ُ ٓح جْطٟٞ ٖٓ جُٔوٞٓحش جُظحٍٛز 

جُٔؼ٠٘ ٝ ذح٠٘طٚ ٝ جُٔطٔػِس ك٢ جُطؼر٤ٍ أٝ ج٤ُٛحٗس ٢ٛ ٓطٔػِس ك٢ جُٟٕٔٔٞ ضأض٢ 

 جُطرح٣٘حشٓطٗحذٜس ٍٓكُٞٞؾ٤ح أٝ ٗك٣ٞح أٝ ئ٣وحػ٤ح أٝ ضٍج٤ًر٤ح ػرٍ ٌْس ٖٓ جالْطرىجالش ٝ 

 6"ٝ يُي ذلَٟ ػالهس ٤ْحه٤س ضكىو ٓؼ٠٘ جٌُالّ

                                                 
1
. 8جُطٗحًَ جال٣وحػ٢ ٝ جُىال٢ُ ك٢ ٗٙ جُٔػَ جُٗؼر٢ جُؿُجت١ٍ ٘ -  

2
. 182 ٘ 1979أ٤ُحِ جُه١ٌٞ وٌجْحش ك٢ جُ٘وى جُٗؼٍ وجٌ جُٗؼٍ وجٌ جذٖ ٌٖى ذ٤ٍٝش -  

3
 -a j greimas semantique strectural e d paris larouss 1966 du sens ed paris 

seuil 1970 
4
 -erancois rastier systematique des isotopies in essais de semeotiqu 

poetique paris larousse 1972. 
5
 Jean michel adam et pierre gjoldenstein linguitique et discours litteraire 

paris larousse 1976 p 97- 
6
. 98 ٘ 1993ػرى جُوحوٌ ك٤ىٝـ والت٤ِٚ جُ٘ٙ جألوذ٢ و٣ٞجٕ ٓطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س -  
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ٝ ض٤ٜٓال ُِىٌجْس ٝ قط٠ ٗطٌٖٔ ٖٓ جٍُٞٚٞ ئ٠ُ أذؼى قى ك٢ جٌُٗق ػٖ ٓٓطٟٞ 

ٝ ٠ر٤ؼس جال٣وحع ك٢ جُ٘ٙ جُٗؼٍ جُٗؼر٢ قحُٝ٘ح ض٤٘ٛق ٓؿٔٞػس ٖٓ ٗٛٞ٘ ض٤٘ٛلح 

 ٝ ٓح ضكط٣ٞٚ جُ٘ٛٞ٘ ٖٓ ٓكطحش جإل٣وحػ٤س جألٚٞجش قٓد ٠ر٤ؼس ئ٣وحػ٤حٓرىت٤ح 

 ٝ الٖي ك٢ جٛحؾٓح ّ ًحُطٌٍجٌ ٝ جُؿ٘حِ ألٗٚ ًٔح ٣رىٝ إٔ ٌٝجء ًٛٙ جُٔططروحش ئ٣وحػ٤س

أٜٗح ال ضطٍى ئقٓحِ جُوحٌب جُٔطِو٢ ٓؼطال ذَ ضـ٣ًس ذىجش جُٜحؾّ ٝ ضِٓٔٚ ئ٠ُ قحالش 

ٖٓ جٍُؤ٣س ٝ جُطٌٛٞجش ٓؼ٤٘س نٛٞٚح ٝ إٔ جٌُِٔحش ًٔح ٣ٍٟ ٌٝالٕ ذحٌظ ًَ ق٤س 

 ٝ جٌُِٔس ٛ٘ح ضٌَٗ ... ػ٠ِ ٠روحش ٤ًٗٞٔس ٖٓ جٍَُٓٞ ٝ جُطٍٓذحشضَٗٔٛؿس ٝشّٝ 

٤ْٞٓو٠ ٣ٜى ٛى جُٞػ٢ جُٓٔؼ٢ أٝال هرَ إٔ ٣ٜى ٛى جُٞػ٢ جُؼو٢ِ أٝ جُٗؼ١ٌٞ ذٛلس 

  1ػل٣ٞس ٓرحٍٖز

ئْوح٠ ٚٞش جُُٜٔز ك٢ أٝجنٍ جٌُِٔحش ٝ يُي ٗط٤ؿس ٠ر٤ؼس جُِٜؿس  : انهًشة.1

. جُٔك٤ِس جُط٢ ض٤َٔ ئ٠ُ جُطهل٤ق ٝ ضْ ضرى٣ِٜح ئ٣وحػ٤ح ٝ ٚٞض٤ح ذحألُق

  2"ْحػى كحٌـ " ٣وٍٞ ك٢ ه٤ٛىز ٌػحٖٞك٘ؿى هىٌٝ ذٖ 

 ؿحٌش نٓق ٤ٞحٛح                      

ٝ وذِص ك٢ ْٔحٛح                                    

ٗوٍٞ ٤ٞحٛح ذىال ٖٓ ٤ٞحءٛح ٝ ْٔحٛح ذىال ٖٓ ْٔحءٛح كوى ضْ ٗطن جألُلحظ يجش 

.  جُٛٞض٤س ُٛٔز أُلح ٓٔىٝوز جألٝجنٍ

: صىث انباء

  3ٝ ك٢ ٗلّ جُو٤ٛىز ٗؿى أ٣ٟح ٣وٍٞ

 ًق نطحذ٢ ٝجؾد                     

ْر٤ٌس جُوحُد                             

  4"٤ًق جػٔح٢ُ ٝق٤ِط٢"ٝ ك٢ ه٤ٛىز ذٖ ِْٜس ضكص ػ٘ٞجٕ 

 هحٍ جٍٍُْٔٞ ٣ح جػؿد               

 يج ج٢ُٗ ٖٓ هِس جألوخ                                      

                                                 
1
. 94 ٘ 1993وٌؾس جُٞػ٢ ٌُِطحذس وجٌ جٍُ٘ٗ جُٔـٍذ٤س ْ٘س : ٗؿ٤د جُؼٞك٢ -  

2
.   735و٣ٞجٕ هىٌٝ ذٖ ػحٌٖٞ ٘ -   

3
 736ٗلٓٚ ٘ -  

4
. 146و٣ٞجٕ جذٖ ِْٜس ٘ -  
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   1ٝ ٣ٞجَٚ ك٢ هُٞٚ 

 جْٔغ ٤ٚٞٗي ٣حُر٤د                  

ٝ جٚـ٢ ٌَُ ٓح جٗؿ٤د                                   

: صىث انتاء

    2ٝ أ٣ٟح ٗلّ جُو٤ٛىز ٝ ُ٘لّ جُٗحػٍ ٗؿىٙ ٣وٍٞ

 ٤ًق أػٔح٢ُ أٝ ق٤ِط٢                

ُٖٔ ٢ٌٗٗ ذ٤ِؼط٢                                   

 3ٝ ٣ٞجَٚ هُٞٚ ئ٠ُ إٔ ٣وٍٞ

 جُرحٌـ ٣ح جُؼحٓس                       

ج٢ٗٓ ٢ٌِْ جُلح٠ٔس                                     

:  صىث انثاء

 ٚٞش جُػحء ٓ٘ؼىٓس ك٢ جُٔٔحٌْحش جإل٣وحػ٤سضٌحو ضٌٕٞ جُ٘ٛٞ٘ يجش جُر٤٘س 

  4.ضْ ضرى٣َ جُٛٞض٤ٖ" جءش" " غح"  جُٔك٤ِس ٝ يُي ُطؼٞو ٗحِ ٗطن جٌُال٤ٓس

: صىث انجيى

 5"ٓح ٗلؼ٢٘ ٚر١ٍ " ك٢ ه٤ٛىز ٌػح٣ٖٞوٍٞ هىٌٝ ذٖ 

 ذٍؼ                    ٝ جُػـٍ ك٤ٚ وٌُٓ

ٝ ج٣ٍُن ًحُؼَٓ ٣هٍؼ                                         

: ٚٞش جُكحء

   6"ِْْ ػ٠ِ ذالوٗح"٣وٍٞ ٗلّ جُٗحػٍ ك٢ ه٤ٛىز 

  نح٣ق ػ٤ِي ضؼرى جُ٘ٞجـ              

ٝ ض٠ٓ٘ ه٤ٟحٕ جُٛالـ                                 

  ًٗحٌخ جٍُجـ         ٓىٝلٝ ضؼٞو 

                                                 
1
. 148ٗلٓٚ ٘ -  

2
 143ٗلٓٚ ٘ -  

3
 144ٗلٓٚ ٘ -  

4
 11جُطٗحًَ جال٣وحػ٢ ٝ جُىال٢ُ ك٢ ٗٙ جُٔػَ جُٗؼر٢ جُؿُجت١ٍ ٘ -  

5
 646و٣ٞجٕ هىٌٝ ذٖ ػحٌٖٞ ٘ -  

6
 322ٗلٓٚ ٘ -  
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ٓح ضٓطًِ ذأكٍجـ ٝ ال ضطلٍ ذ٘ؿحـ                                             

 1 " ٝ جق٤ِط٢ أػٔح٢ُ "ٝ هٍٞ ذٖ ِْٜس ك٢ ه٤ٛىز ٤ًق

  ُٜح ٣ح ٢ٞ جُِٔحـ                هحٍ

هِد جُٔكرٞخ ٌجٙ ؾحـ                                              

:  صىث انخاء

 ٚٞش جُهحء ٓ٘ؼىٓس ٖٓ جُٓؿ٤َ جُٗؼٍ جإل٣وحػ٤سضٌحو ضٌٕٞ ٗٛٞ٘ يجش جُر٤٘س 

جُٗؼر٢ ٝ قط٠ ٖٓ جُٔٔحٌْحش جٌُال٤ٓس جُؼحو٣س ذَ أذؼى ٖٓ ًٛٙ جُوِس كإ جُػوحكس جُٗؼر٤س 

جٌُال٤ٓس ض٘لٍ ٖٓ ًٛج جُٛٞش ج١ًُ جٌضرطص ق٤ًٍطٚ ج٤ٌُِٗس ٝجُىال٤ُس ذرؼٝ جُٔكحٌٝ 

   جُىال٤ُس ج٣ٌٍُٜس ٝ ج٤ُٓثس ك٢ ٝهؼٜح ػ٠ِ جًُجش جٍَُْٔ أٝ جُٔطِو٢ ٖٓ جُ٘حق٤س جُ٘ل٤ٓس 

 . 2ٝ جألناله٤س 

 

:  صىث انذال

  3"ضى٢ٌٗ ٝ جُـ٤ٍ ال و١ٌ "  ك٢ ه٤ٛىزٌػح٣ٖٞوٍٞ هىٌٝ ذٖ 

 

 ج ًىج                  ٣ٜٙٗى ٢ُ ٝ ٣وٍٞ 

٣٘ٛك٢٘ ٝ ٣ُٗى كح٣ىز                                                

   4: ٝ ٣ٞجَٚ ك٢ ًالٓٚ ٝ ٣وٍٞ

 ٌؿْ جُكحْى ٝ جُكٓٞو                   

 جْو٤ْٜ ٤ًٓحٕ جُٛىٝو                                              

: صىث انذال

 ذٛٞش جُىجٍ كط٘طوٚ ئذىجُُٚوى ٝهغ ُٛٞش جًُجٍ ٓح ٝهغ ُٛٞش جُػحء ق٤ع ضْ 

ج ذىال ٖٓ ًٛج ئٕ ٚٞش جًُجٍ ٝ ٚٞش جُػحء ٚٞضحٕ ٖٓ وٓػَ ٙ: جُؼحٓس وجال ٓهلوس 

ٓهٍؼ ٚٞض٢ ٝجقى ذ٤ٖ ٠ٍف جُِٓحٕ ٝ أ٠ٍجف جُػ٘ح٣ح ٝ هى أْوطح ك٢ ٓٔحٌْحش 

                                                 
1
. 145و٣ٞجٕ جذٖ ِْٜس ٘ -  

2
. 12جُطٗحًَ جال٣وحػ٢ ٝ جُىال٢ُ ك٢ ٗٙ جُٔػَ جُٗؼر٢ جُؿُجت١ٍ ٘ -  

3
. 661و٣ٞجٕ هىٌٝ ذٖ ػحٌٖٞ ٘ -  

4
   -



 

218 

 

  يق ثعثتلأغثنيل احثجلمحمدلغلور:ل الفصل الثاللل

جٌُال٤ٓس ُػوَ ٓهٍؾٜح ٝ ُِٞؾٞو ٓح ٣ؼٜٞٞح ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُِِٓٓس جٌُال٤ٓس كٌحٕ ٚٞش 

    1جُطحء ذى٣ال ُِػحء ٝ ٚٞش جُىجٍ ذىذال ًُِجٍ

: صىث انزاء

   2" ك٢ هِر٢ ٣ٛرٍأػ٤٤ص" ٝ هٍٞ ذٖ ِْٜس ك٢ ه٤ٛىز  

                 ك٢ هِر٢ ٣ٛرٍأػ٤٤ص

 َٛٞ جُهح٠ٍ أػ٠ِ ال ذح                                                

    3:ٝ ٣ٞجَٚ ك٢ هُٞٚ 

 أ٠ِرص ٚحقد جُوىٌز             

ٍُٞٚٞ ٞح٣ٝس جُـٍز                                               

 4:ٝ ٣ٞجَٚ ك٢ هُٞٚ 

  ٚـ١ٍ       أػ٠ِ أ٤ٗٗدنٞك٢ 

 ٓح ٚرص ٖٓ ٣ورَ ػ١ًٌ                                           

 

 

: صىث انسيٍ

   5"٣ح ٌه٤ن جُكحؾد" أٓح ػٖ ًٛج جُٛٞش ك٘ؿى جُٗحػٍ ذٖ ِْٜس ٣وٍٞ ك٢ ه٤ٛىز 

  ج٣ِٜٞ ضٜٞجِ                  أٌو٣ق

 ِج٤ُحخ ٕق٤ٖ ضىٌؼ ٣ح ؿٙ                                             

   6"ٌػحٌٖٞه٤ن جُكحؾد ُِٗحػٍ هىٌٝ ذٖ " ٝ ٗؿى أ٣ٟح قٍف ِ ك٢ ه٤ٛىز 

 َج٢ٌٗ ٌَٝضٚ ٓٞجّٗ                   

ٚحذؾ جُٗلٍ جُ٘حػّ                                          

:         صىث انشيٍ

                                                 
1
. 13-12 ٝ جُىال٢ُ ٘ ٘ جإل٣وحػ٢جُطٗحًَ -  

2
. 155و٣ٞجٕ جذٖ ِْٜس ٘ -  

3
. 157ٗلٓٚ ٘ -  

4
   -

5
. 174و٣ٞجٕ جذٖ ِْٜس ٘ -  

6
 745و٣ٞجٕ هىٌٝ ذٖ ػحٌٖٞ ٘ -  
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   1  ك٢ ٗلّ ه٤ٛىزٌػح٣ٖٞوٍٞ هىٌٝ ذٖ 

 يج جُكى٣ع ٌج٣ف ٝ ٓح٢ٖ                    

 ُِـٍُ َٛٞ أٌٓح٢ٖ                                       

   جُٗؼر٤س جٌُال٤ٓس ذٌٛٞ ذالؿ٤س ٓهطِلس شجُطؼر٤ٍج٣ظٍٜ ٚٞش ج٤ُٖٗ ًػ٤ٍج ك٢ 

. ٝ يُي ٖٓ أؾَ هٍٞ وال٢ُ ٝجقى جضكىش ػ٘حٍٚٙ ق٢ُٞ ٓؼ٠٘ جُ٘ل٢ 

 ٤ٖٞػح ٝ جٗطٗحٌج ك٢ جُٓؿَ جُِـ١ٞ جُٗؼر٢ ٢ٛ ضِي جُطؼر٤ٍجشٝ ُؼَ أًػٍ ًٛٙ 

 ػ٠ِ جُ٘ل٢ ٝ جُؼىّ  ُىالُسجُط٢ جهطٍٗص ذحألُلحظ " ٔ"جُط٤ًٍرس جُِـ٣ٞس 

 ُْ ٣ٌٖ ، ُْ ٣ؿة ، ُْ ٣وَ ، )'أ١- ٓحػىٗحٔ- ٓحهحُٕ– ٓحؾحٔ – ٓػَ ٓحًحٕٗ 

جهطٍٕ ذًٜٙ جألُلحظ ُ٘ل٢ قىٝظ أٝ ٝهٞع أٝ قٌٟٞ " ٔ"كإ ٚٞش (٤ُّ ُى٣ٚ 

   2ج٢ُٗء

    ًٔح أٗٚ هى ٣هط١ِ ٚٞش ج٤ُٖٗ ذٛٞش ج٤ُٖٓ ًٔح ك٢ جُّٓٔ ذىال ٖٓ جُّٗٔ 

     غوحك٤س ذـ٤د ٓطِوح ٚٞش ج٤ُٖٗ ٖٓ أٝجنٍ ؾـٍجك٤سٝ ك٢ أق٤حٕ ًر٤ٍز ٝ ك٢ ٓ٘ح٠ن 

.  3ٝ ٓوىٓحش جٌُِٔحش ٓػَ ٍٖجخ ٍْجخ

ٝ ُؼَ ٓح َْٜ ًٛج جالذًجٍ ٝ ًٛج جُه١ِ ٛٞ جٗطٔحء جُٛٞض٤ٖ ئ٠ُ وجتٍز ٚٞض٤س 

ٝجقىز ٝ ٢ٛ جألٚٞجش جُْٜٔٔٞس ؿ٤ٍ إٔ جْطؼٔحٍ ٚٞش ج٤ُٖٓ أنق ٖٓ ٚٞش ج٤ُٖٗ 

         جُؼٍذ٤س جُوى٣ٔس شجُِٜؿح أٝ جُه١ِ جُؼل١ٞ ٝ جُطر٤ؼ٢ ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ جإلذىجٍئٕ ًٛج 

ٝ جُٔؼحٍٚز ُٚ ؾًٌٝ هى٣ٔس ك٢ جُِـس جُٓح٤ٓس ق٤ع إٔ ج٤ُٖٗ هى ٚحٌ ك٢ جُؼٍذ٤س 

 جُٓح٤ٓس جُوى٣ٔس جُط٢ زج٤ُٛؾجُلٛك٠ ئ٠ُ ٤ْٖ ٝ ٣ؿَٞ إٔ ضٌٕٞ ًِٔس ّٖٔ ذح٤ُٖٗ ٢ٛ 

     4"آُص ك٢ جُؼٍذ٤س ئ٠ُ ّٖٔ ذاذىجٍ ج٤ُٖٗ جألن٤ٍ ٤ْ٘ح

 ذوىٌز ٓح هى ٣ٌٕٞ ٠ر٤ؼ٤ح ضط٣ٌٞح ك٢ ذؼٝ جُِٜؿحش هى ٣ٌٕٞ ك٢ جإلذىجٍئٕ ًٛج 

جألنٍ ٓؼطٔىج ذىجكغ جُطكًُن جُِـ١ٞ جُٛٞض٢ ج١ًُ ٤ٔ٣َ ئ٠ُ جُطلٖ٘ جُٛٞض٢ ٓهطحٌ 

جألٚٞجش جُِٜٓس جُهل٤لس جٍُه٤وس ًٔح هى ٣ٌٕٞ ك٢ ُٜؿحش أنٍٟ ػ٤رح ٚٞض٤ح ٝهغ ػ٘ى 

                                                 
1
. 746ٗلٓٚ ٘ -  

2
. 14جُطٗحًَ جال٣وحػ٢ ٝ جُىال٢ُ ٘ -  

3
. 15ٗلٓٚ ٘ -  

4
 ٘ ٘ 1966ؾحٕ ًحٗط٤٘ٞ وٌِٝ ك٢ ػِْ أٚٞجش جُؼٍذ٤س ضؼ٣ٍد ٚحُف جُوٍٓح١ٝ ضّٞٗ -  

97-98 .
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ٌج ٝ ٗحك٤ح ّػحتِس ٝ جْطٍٔ ٓ٘طٍٗج ٓٓطوٍج ٤ُٛرف ك٢ ذؼٝ جُٔ٘ح٠ن ٚٞضح أْح٤ْح ٓى

    1ُٛٞش جأل٢ِٚ ج١ًُ ٣وَ ٝؾٞوٙ ٝ جْطؼٔحالضٚ

: صىث انصاد

 ُٛٞش جُٛحو ٓح ٝهغ ُٛٞش جُػحء ٝ جُىجٍ ٝ ج٤ُٖٗ ق٤ع ُْ ٣ٓطِْٓ ٛٞ عُوى ٝم

 ٖٓ ْ٘س جالنطال٠ ٝ جإلذىجٍ ُوى يٛد قٌٟٞٙ جُٛٞض٢ ٞك٤س ق٤ًٍس ٚٞش جألنٍ

ج٤ُٖٓ ج١ًُ جقطَ ٓٓحقس ٚٞض٤س ًر٤ٍز كحُ٘حِ ٣٘طوٕٞ ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ جُٔكطحش جٌُال٤ٓس 

 ئ٠ُ إٔ جال٣وحع ُىجن٢ِ جُٔر٢٘ ػ٠ِ ٚٞش جُٛحو أ٤ِٚح ذحإلٞحكس ًٛج ٤ْ٘حٚٞش جُٛحو 

ه٤ِال ؾىج ٝ يُي ُ٘لٌٞ جُؼحوز جُٛٞض٤س جٌُال٤ٓس ٖٓ ٝهغ ًٛج جُٛٞش جُو١ٞ جُهٖٗ 

    2جُؼ٤٘ق ػ٘ق جٍُٚح٘

: صىث انكاف

 3"٣ح ٌه٤ن جُكحؾد"  ٝ ٣وٍٞ ذٖ ِْٜس ك٢ ه٤ٛىز  

ٞحم أ١ٍٓ ٤ُّ جٗك٤لي                  

                                             ٣ح ج٢ُِ هِر٢ ج٣ٍجػ٤ي 

 

 

 

 

: صىث انعيٍ

   4"ٌٓطٞخ ج٠ُُٞٔ ٍٗٛكٚ " ك٢ ه٤ٛىز ٌػح٣ٖٞوٍٞ هىٌٝ ذٖ 

  ٝ جُٔطحع                 جُُجوق٤ٖ نطح٢ٗ 

 ًػٍ ػ٢ِ جُْٜ ٝ جُٛىجع                                          

: صىث انفاء

   1"   ٣ح ٌه٤ن جُكحؾد»ه٤ٛىز ٝ ٣وٍٞ ذٖ ِْٜس ك٢ 

                                                 
1
. 15جُطٗحًَ جال٣وحػ٢ ٝ جُىال٢ُ ك٢ ٗٙ جُٔػَ جُٗؼر٢ جُؿُجت١ٍ ٘ -  

2
 16ٗلٓٚ ٘ -  

3
. 175و٣ٞجٕ جذٖ ِْٜس ٘ -  

4
. 664و٣ٞجٕ هىٌٝ ذٖ ػحٌٖٞ ٘ -  
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 جألقىجمجُٗؼٍ ٠حـ جػ٠ِ جٌُطحف                 كٞم جُرىٕ ٌجن٢ 

: صىث انقاف

   2" ك٢ هِر٢ ذ٤ٍٛأػ٤٤ص" ٣وٍٞ جُٗحػٍ ك٢ ه٤ٛىز 

 ٓٗ٘ٞع ك٢ جُرٜؿس كح٣ن                    

جٓن                                      ٍّ  ٣َٖ كح٠ٔس ًكِس جُ

: صىث انالو

    3"ق٤ِط٢ أٝ أػٔح٤ً٢ُق "  ٗلّ جُٗحػٍ ك٢ ه٤ٛىز  ٣وٍٞ

                       جُـُجٍ ٗحَفهحُص ُٞ 

 ٖٓ ٜٟٗٞ ٠حُن جُىالٍ                                          

    4:ٝ ه٤َ ٖٓ ًٛج جُر٤ص ٗؿىٙ هى هحٍ

                     أٌٌٍْٞٝـ ٣ح  هحُص ُٞ

ج٢ٗٓ ٓح ٛٞ ٢ٖ يج جُوٍٞ                                         

 5ٝ ٣ٞجَٚ هُٞٚ ك٢ ٗلّ جُو٤ٛىز 

 هحُص ٓكٖ جُه٤َِ                       

٣ٖ جُى٤َُ                                           ُّ جُٔحٍ ج٣

: صىث انًيى

    6" أٝ ق٤ِط٢أػٔح٤ً٢ُق " ٝ ٣وٍٞ جُٗحػٍ جذٖ ِْٜس ك٢ ه٤ٛىز 

 هحُص ٓٓرٞؿس ج٤ُ٘حّ                   

 ٖٓ ٜٟٗٞ ٌجنق جُكُجّ                                     

: صىث انُىٌ

   7"٣ح ٌه٤ن جُكحؾد" ٣وٍٞ  ٗلّ جُٗحػٍ ك٢ ه٤ٛىز  

                                                                                                                                                                  
1
. 172و٣ٞجٕ جذٖ ِْٜس ٘ -  

2
. 157ٗلٓٚ ٘ -   

3
 145ٗلٓٚ ٘ -   

4
 144ٗلٓٚ ٘ -   

5
. 146ٗلٓٚ ٘ -   

6
. 147و٣ٞجٕ جذٖ ِْٜس ٘ -  

7
 171ٗلٓٚ ٘ -  
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  ٖٓ ٣َٖ                  ٌذ٢ أػطحُيٓح 

٣ح ٌه٤ن جُكحؾد ٝ جُؼ٤ٖ                                     

: صىث انهاء

    1"ـٌْحػى كح "  ك٢  ه٤ٛىزٌػح٣ٖٞوٍٞ هىٌٝ ذٖ 

 ٗطٔطغ ك٢ ذٜحٛح                             

ٝ ػ١ٍٔ ٓح ٗ٘ٓحٛح                                 

    2: إٔ ٣وٍٞئ٠ُ هُٞٚٝ ٣ٞجَٚ 

 ؿحٌش نٓق ٤ٞحٛح                    

 ٝ وذِص ك٢ ْٔحٛح                                    

: ٚٞش جُٞجٝ

    3" ٣ح ٌه٤ن جُكحؾد" ٣وٍٞ ٗلّ جُٗحػٍ ك٢ ه٤ٛىز  

  ٚلس جُٜالٍ جُٟح١ٝ                     

 ك٢ ْٔحٙ ٌٗٞٙ ٛح١ٝ                                    

 

 

 

 

 4"ضى٢ٌٗ ٝ جُـ٤ٍ ال وج١ٌ" ٝ ٗؿى قٍف ٚٞش جُٞجٝ ٝ ك٢ ه٤ٛىز 

 نطلص ٢ٓٞٗ ٣ح أَٛ جُٜٟٞ              

ػ٠ِ ٠ٍٞ ج٤َُِ ٟٗ٘ٗٞ                                           

ئٕ ًٛٙ جُٔوىٓس جُٞٚل٤س ُطر٤ؼس جألٚٞجش ٝ جألُلحظ ٝ جُٔكطحش جُرالؿ٤س جُرى٣ؼس 

جُط٢ ْحٛٔص ك٢ ض٤ٌَٗ جُر٤٘س جإل٣وحػ٤س ُرؼٝ جُ٘ٛٞ٘ ضٌَٗ ك٢ قى يجضٜح ؾٞجذح 

     ج٣ُٙ٘كىغٜحُٓإجٍ ظَ ٣ٟـ١ ػ٤ِ٘ح وٝٓح ٝ أذىأ قٍٞ ضِي ج٤ُْٞٔو٠ جإل٣وحػ٤س جُط٢ 

                                                 
1
. 734و٣ٞجٕ هىٌٝ ذٖ ػحٌٖٞ ٘ -  

2
. 735ٗلٓٚ ٘ -  

3
 745ٗلٓٚ ٘ -  

4
 660ٗلٓٚ ٘ -  
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ٝ ٠ر٤ؼطٜح ٝ ٌٓٞٗحضٜح جُِـ٣ٞس ٝ جُرالؿ٤س ٝ وٌٝٛح ك٢ ضك٣ٍي جُ٘ٙ ْٞجء ػ٠ِ ٓٓطٟٞ 

    1جُطِلع ٝ جُطِو٢ ٝ جُطأغ٤ٍ ٝ جالٗلؼحٍ أٝ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ أوذ٤س جُ٘ٙ ك٢ قى يجضٚ

ئٕ ًَ ًٛٙ جُؼ٘حٍٚ هى ضٌَٗ ذ٤٘س جُ٘ٙ جألوذ٢ ك٢ غرٞضٜح ٝ ك٢ قًٍطٜح جإل٣وحػ٤س 

 ك٤ٜح ًٔح أٗٚ هى ٣ٓطؼ٤ٖ ذٜح ُط٤ٌَٗ جال٣وحع ج٤ُْٞٔو٢ ٗوٛحٕق٤ع ال ٣ورَ ج٣ُُحوز ٝ ال 

     2ُِطأغ٤ٍ ك٢ جُ٘لِٞ ٝ ض٤ٜثطٜح ٝ ؾؼِٜح أًػٍ ٓطحٝػس ُٔح ٢ٍٓ٣ ئ٤ُٚ

ٝ ذ٤٘ٔح ً٘ح ٗكحٍٝ وٌجْس جألُلحظ ٝ جألٚٞجش ٝ جُٔكطحش جُرالؿ٤س جُرى٣ؼ٤س 

ػرى جُٔحُي ٍٓضحٜ ق٤ٖ وٌِ . ْإجٍ ًحٕ هى ٠ٍقٚ أ٣ٟح هرِ٘ح وخٞـطص ػ٤ِ٘ح 

ق٤ع هحٍ ٓطٓحتال ػٖ " ج٣ٖ ٤ُال١" ه٤ٛىز جُٗحػٍ جُؿُجت١ٍ ٓكٔى جُؼ٤ى آٍ جُه٤ِلس 

َٛ قٍٟش قوح ًٛٙ جُٔٞجو جُٛٞض٤س " ٗحضٚ ك٢ ًٛج جُ٘ٙ جُٗؼ١ٍ ٠ٝر٤ؼس جال٣وحع ٝ ٓي

 ٝ ػطحء جُه٤حٍ جُو٣ٍكسهرَ جٍُٗٝع ك٢ ًطحذس جُو٤ٛىز أّ ؾحءش ػلٞ جُهح٠ٍ ٝ ٤َْ 

 3"؟جُٔكٝ

ٝ هى ٠ٍق٘ح جُٓإجٍ ٗلٓٚ ػٖ جُٔٞجو جُٛٞض٤س جُط٢ ٌِٖص ضٟح٣ٌّ ٗٙ جُٗؼ١ٍ 

 .جُٗؼر٢

 والت٢ِ وٕٝ أنً ك٢ جُكٓحخ جُٔٓؿٞػسًحٕ ظ٘٘ح إٔ جُٔرىع جٚط٘غ ًٛٙ جُر٤٘س 

 جألْح٢ْ جُؼَٔ ٖٓ أؾَ ضكو٤ن جال٣وحع ج٤ُْٞٔو٢ ٝ ذحُطح٢ُ ًحٕ ٙجُ٘ٙ ق٤ع ظَ ْٛ

 جُط٢ جُِر٤٘حشػىوج ٖٓ جٌُِٔحش ٣أض٢ ٖر٤ٜح ضرِي جُِٔٓحش جإلٞحكس أٝ " جالػطوحو إٔ 

ضٞٞغ ُٔؿٍو ضط٣ٞؽ جُر٘حء ٝ جُكلحظ ػ٠ِ ض٘حْوٚ جُٜ٘ى٢ْ ٝ ٣طؿ٠ِ ًٛج ك٢ جْطىػحء 

ًِٔحش ضرىٝ أغ٘حء جُطٔؼٖ ك٤ٜح ًأٜٗح ٓوكٔس الٖطٔحُٜح ككٓد ػ٠ِ يجش جُ٘ـٔس أٝ يجش 

      4أوٝجش ج١ٍُٝ 

جْططحع جُٔرىع جُٗؼر٢ إٔ ٣ٍَْ جُ٘ٙ ك٢ هحُد ئ٣وحػ٢ ٤ْٞٓو٢ ٓإغٍ ٝ يُي ك٢ 

ضك٣ٍي جُر٤٘س جُ٘ل٤ٓس ٝ جُػوحك٤س ُىٟ جُٔطِو٢ ٝ هى جْطؼحٕ ك٢ ًٛٙ جُٜٔٔس ذطِي جُظٞجٍٛ 

 ئٕ ًٛٙ جالْطؼحٗس ..... جُٓؿغ، جُؿ٘حِ،جُٔٞجَٗس، جُٔوحذِس ،ًحُطٌٍجٌ:جُِـ٣ٞس ٝ جُرالؿ٤س 

                                                 
1
. 23جُطٗحًَ جال٣وحػ٢ ٝ جُىال٢ُ ك٢ ٗٙ جُٔػَ جُٗؼر٢ جُؿُت١ٍ ٘ -  

2
ٓكٔى ؾحذٍ جُل٤حٜ جالٓػحٍ ك٢ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٠ جُٔؼٜى جُؼح٢ُٔ ُِلٌٍ جالْال٢ٓ أ٣ٌٍٓح . و-  

1993 ٘ 107 .
3
ُٔكٔى جُؼ٤ى و٣ٞجٕ " إٔ ٢ِ٤ُ" ػرى جُٔحُي ٍٓضحٜ وٌجْس ٤٘٤ْٔحت٤س ضل٤ٌ٤ٌس ُو٤ٛىز . و-  

. 165 ٘ 1992جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س جُؿُجب 
4
  108جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ -  
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    ٝ ضٞظ٤ق ًٛٙ جُظٞجٍٛ ك٢ ٗٙ ٖؼر٢ ٤ُّ ػ٤ِٔس جػطرح٤٠س ٝ ٤ُٓص ػى٣ٔس جُىالُس 

ٝ ٤ُٓص أ٣ٟح ٓؿح٤ٗس جُطٍـ كِٜح أًػٍ ٖٓ والُس ٝ أًػٍ ٖٓ ٝظ٤لس ق٤ع إٔ ض٘ٞع 

    جُِـ٣ٞس ٝ جُرالؿ٤س جًٓد جُ٘ٙ ٠حذؼح أوذ٤ح ٝ ٖؼ٣ٍح جُط٤ًٍرسجألٚٞجش ٝ جُطلٖ٘ ك٢ 

 وجن٤ِح ٖٓ جُ٘حق٤س ج٤ُْٞٔو٤س  هرَ إٔ ٣طؿحٝخ ٓؼٚ ٣كطٟ٘ٚٝ ٖحػ٣ٍح ٤ُٔٓج ق٤ع 

    1نحٌؾ٤ح ٖٓ جُ٘حق٤س جُىال٤ُس

: األولانُص    

   2"جُٔحٌُٚ" ذ٢ِ ك٢ ه٤ٛىز ج٣وٍٞ جُٗحػٍ أقٔى جُـٍ                     

  

       ػو٢ِ أوٝج أٝضحٙ ذٗٞهي                                           

ٝ ج٣ُُٖ ك٢ ٝٚق قوٞهي                                                    

 ُٞ ًحٕ ضٍؾ٢ٔ ٓؼٗٞهي                                               

 ضلى٣ٚ ٖٓ جؿالُي ٤ًق كىض٢ ٗحِ ػٗٞهي                                    

 ٝ ك٘حٝ ق٤ٖ كٍهٞى                                                      

 أٗص ٤ِٓٓح ٝ أٗح كحٍُٜٛجٕ ٝ جُرٌح                                  

 ق٤ٖ أُٝغ ذ٤ح جُٓحذوي                  

 نِلٞ ٝ هحٍ هللا ٣ٜى٣ي أٌٓح٢ٗ ٝ                                  

 

 

      :انثاَيانُص 

 3"ٛحٜ جُٞقٕ ػ٤ِح" ٝ أ٣ٟح ك٢ ه٤ٛىضٚ                         

 

                       ٛحٜ جُٞقٕ ػ٤ِح

أٗح ٣ح ذٍج٢ٗ ؿ٣ٍد ال ٖٓ ٣ٓحٍ ػ٤ِح                                                    

 ٛحٜ جُٞقٕ  أػ٢ِ أٝؾحٌ            

                                                 
1
 25جُطٗحًَ جال٣وحػ٢ ٝ جُىال٢ُ ك٢ ٗٙ جُٔػَ جُٗؼر٢ جُؿُت١ٍ ٘-  

2
ه٤ٛىز ٝجكحٗح ج٤ُٗم جُكحؾٔكٔى ؿلٌٞ -  

3
ٗلٓٚ -  
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 ٗر٢ٌ كح٤َُ ٓغ جُٜ٘حٌ                                        

 وٓغ جػ٤ح٢ٗ ٓػَ جُٔطحٌ                    

ػٖ نى١ ٓؿ٣ٍٚ                                       

أض٠ ك٢ ض٤ٍٗٔحضٚ ٚىٟ ُِ٘لّ ٝ ٣ٛد جٛطٔحٓحضٚ "  ٓإغٍ ئ٣وحعُوى ٠رغ ج٤ُٖٛ٘ 

ػ٠ِ ٜٗح٣س جُٓطٍ ٖٓ ق٤ع جُطٔحغَ ٝ جُطأغٍ ٝكن ٓ٘حل ٓطٌحَٓ ٝ ضلحػَ ٓغ جُوٟٞ 

    1"جُٗؼ٣ٌٞس ك٢ ٗىجنِٜح ٓغ جُوٟٞ جُك٤ٓس

: جُ٘ٙ جألٍٝ ٗالقع

ى +م = ػٗٞهي + ٓؼٗٞهي + قوٞهي +ذٗٞهي 

ٝ جُ٘ٙ جُػح٢ٗ ك٘القع ك٤ٚ ٓح٢ِ٣ 

ٌ +ج= جُٔطحٌ +جُٜ٘حٌ +أٝؾحٌ

ػرٍ ًٛج جُطٔحغالش ٛ٘حى ؾٔح٤ُحش ٝ ه٤ْ ك٤٘س ٝظ٤لطٜح جُطأغٍ ك٢ جُٓٔحع ٝ ئٖرحع 

قحؾحضٚ جًُٝه٤س كـح٣س جُ٘ٙ إٔ ضكون ٓػَ ًٛٙ جُطٔحغالش جُط٢ ضٌَٗ ُكٔطٚ ٝ ًٞٗٚ 

   ق٤ع ٣رو٠ جُٔطِو٢ 2"جإل٣وحػ٢ ٝ جْطؿالخ جُٔطورَ ٝ ئٓطحػٚ ٝ ئْٔحػٚ ٓح ك٢ جُٞؾىجٕ

ًٓ٘ جُِكظس جأل٠ُٝ ْؿ٤ٖ جُٞقىز جإل٣وحػ٤س جُط٢ ضرؼع ٝقىضٜح جأل٠ُٝ كحُػح٤ٗس كحُػحُػس 

ك٢ٜ أ٣ٟح ضىكغ ئيٕ جُٔؼ٢ ئ٠ُ ٠ِد ج٣ُُٔى ٝ ًأٜٗح ٌْٔص ُ٘لٜٓح ٣ٍ٠وح ٝ كٟحء 

    3ٙجْط٤ؼحخ ئ٣وحػ٤ح كٜ٘ح٣طٜح ضٌَٗ ػٜ٘ح ال ٣وىٌ ػ٠ِ ضٔألٙ ٝ ض٣ٍى إٔ جُِٔطو٢وجن٢ِ ًٛج 

ُوى ضٌَٗ جال٣وحع ك٢ جُ٘ٙ جُٗؼ١ٍ جُٗؼر٢ ًالَٓس ٤ْٞٓو٤س ٌكٝ جُ٘ٙ 

     ُٔٞؾحضٜح جُٛٞض٤س جُط٢ جٗطٍٗش أٚىجءٛح ُطٔأل كْ جُٔطِلع ٝ أيٕ جُٔطِو٢ ك٢ جال٣وحع 

 ًُز ٤ٛٗس ٖحًٌص ك٢ ٙالْط٤ؼحخٝ ػرو٣ٍس هحتَ جُوٍٞ ك٢ ضك٣ٌٍٚ ٝ هىٌز ٓطِو٢ جُوٍٞ 

        ؾٔح٤ُطٜح ٓؿٔٞػس ٖٓ جُظٞجٍٛ ٝ جإلؾٍجءجش ذؼٟٜح ٢ٛٗ ذحتٖ جُِـس ٝ جُرالؿس 

    جُوٍٞ ٓطِو٢ٝ ذؼٟٜح ؿ٤ٍ ذحتٖ نح٘ ذحإل٠حٌ جٌُال٢ٓ جُهح٘ ذأٗح هحتَ جُوٍٞ ٝ ًًج 

 4ٝ جٓط٤حَٙ ذكىِ ْٔؼ٢ ٤ْٞٓو٢ قٓحِ

                                                 
1
. 56ػرى جُوحوٌ ك٤ىٝـ جٍُٔؾغ جالذن ٘ -  

2
. 57ٗلٓٚ ٘ -  

3
. 26جُطٗحًَ جال٣وحػ٢ ٝ جُىال٢ُ ك٢ ٗٙ جُٔػَ جُٗؼر٢ جُؿُت١ٍ ٘ -  

4
. 28ٗلٓٚ ٘ -  
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 ضكص ػ٘ٞجٕ ٓ٘ٓؿٔس ٌػحٖٞ ؾحءش ئ٣وحػ٤س ًٛٙ جُو٤ٛىز ٤ُِٗم هىٌٝ ذٖ وُن

    1:ذلَٟ جُطلحػَ جُٛٞض٢ ٝ جُرالؿ٢ ك٘ؿىٙ ٣وٍٞ 

جٌ أْط٠ ٗحؾْ           ٍّ   ذؼٝ ٖٓ جُٓحػس ٣ٌٕٞ ق

ٍ هّىجٓٚخّ ك٢ جُٔٞ                                        ّٞ     2ٌ ٝ جُّٔٓؿٍ ًَ ١َ ٓط

ك٘القع ذإٔ جألذ٤حش جُٗؼ٣ٍس ك٢ ًٛٙ جُو٤ٛىز ك٢ جُٔوىٓس ٝ ك٢ جُهحضٔس ػرٍ 

كِوى هىٓص ُِ٘ٙ ٠حذؼح ٖؼ٣ٍح ٝ ؾٔح٤ُح ٓإغٍج  (ّ ...ٝ ذؼٝ ٖٓ جُٓحػس)جُل٤ٗٞٔحش 

     ق٤ع ُٝىش ًُز ُِٔطِلع ٝ ُِٔطِو٢ ج٣ًُِٖ ٣ٓطِٓٔحٕ ُِ٘ٙ ٝ ئٖؼحػحش ُـطٚ ٝ ذالؿطٚ

    ٝ ٖؼ٣ٍس ٖٓ نالٍ ضِي جالٓطىجوجش جُٛٞض٤س جُٔلطٞقس ػ٠ِ جُلٟحء جُٛٞض٢ جُٞجْغ 

كٛٞش ج٤ُْٔ جُٔٗرغ ال ضكىٙ قىٝو ٚٞض٤س كٜٞ وجتٔح ٣طِٓن ٗكٞ جُؼال جُرؼ٤ى ،ٝ جٍُقد 

. جُالٓكىٝو 

  ٣طؿحٝخ جُٔطِلع ٓغ جُ٘ٙ ٝ جٓطىجوجضٚ جُط٢ ضٌِٗص ك٢ ضٔحضالش ٓ٘ٓؿٔس وجن٤ِح 

ٝ نحٌؾ٤ح ٝ ظح٣ٍٛح ٝ ذح٠٘ح ٝ ذحُطح٢ُ كإ ػرٍ ًٛٙ جُطٔحضالش ٛ٘حى ؾٔح٤ُحش ٝ ه٤ْ ك٤٘س 

 جُطأغٍ ك٢ جُٓحٓغ ٝ ئٖرحع قحؾطٚ جًُٝه٤س كـح٣س جُ٘ٙ إٔ ضكون ٓػَ ًٛٙ جٝظ٤لطٚٝ 

جُطٔحغالش جُط٢ ضٌَٗ ُكٔطٚ ٝ ًٞٗٚ جإل٣وحػ٢ ٝ جْطؿالخ جُٔطورَ ٝ ئٓطحػٚ ٝ ئْٔحػٚ ٓح 

    3ك٢ جُٞقىجش 

 ئ٣وحػ٢ُوى ضكىغ٘ح ًٓ٘ جُرىج٣س ئ٠ُ إٔ جُ٘ٙ جُٗؼ١ٍ جُٗؼر٢ ٛٞ نطحخ ُـ١ٞ 

 4"٤ًق أػٔح٢ُ ٝ ق٤ِط٢ ُِٗحػٍ جذٖ ِْٜس "ذحُىٌؾس جأل٠ُٝ ٝ ٣طر٤ٖ ُ٘ح يُي ك٢ ه٤ٛىز 

 هحٍ ُٜح ٣ح ٢ٞ جُِٔحـ                  

هِد جُٔكرٞخ ٌجٙ ؾحـ                                          

  ن٤ِطٞ ػحذى جُ٘ٞجـ                      

وٓغ ػ٤ٞٗٞ ًٔح جُٔطٍ                                                 

 ئ٣وحػ٤ح  جٌضرح٠ح ٍٓضرطس ذرؼٟٜح جُرؼٝ جإل٣وحػحش٣وّٞ جُ٘ٙ ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ 

 " أـ "ٚٞض٤ح ضكٌٔص ك٤ٜح جُل٤ٗٞٔحش

                                                 
1
 740و٣ٞجٕ هىٌٝ ذٖ ػحٌٖٞ ٘  -  

2
" قِس ٣ٍْٓ" ضكد جُو٤ٛىز ًحِٓس ك٢ جُِٔكن ضكص ػ٘ٞجٕ -  

3
. 57ػرى جُوحوٌ ك٤ىٝـ جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ -  

4
. 29و٣ٞجٕ ذٖ ِْٜس ٘ -  

       ياضي اللماح
      راه جاح    

 عابد النواح         

       أح
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كحُ٘ٙ ٣طكٍى ذٌٛٞز ٠ر٤ؼ٤س ٛحوتس ذ٤ٖ كٟحت٤ٖ جُىال٢ُ ٝ جُط٢ِ٤ٌٗ وٕٝ أ١ 

نَِ أٝ ضٟك٤س ذلٟحء ػ٠ِ قٓحخ جألنٍ كؿحء جُ٘ٙ ٌٓطٔال ٓر٢٘ ٝ ٓؼ٠٘ ٝ ًحو إٔ 

       ٣هٍؼ ٖٓ ؾ٘ٓٚ ألذ٢ ٓؼحٗوح ؾ٘ٓح أوذ٤ح ٗٙ ٖؼ١ٍ ق٤ع إٔ ًٛٙ جُر٤٘س جإل٣وحػ٤س 

. ٝ جُىال٤ُس ًٔح إٔ ٓوح٠غ جُ٘ٙ أذ٤حش ٖؼ٣ٍس جضكىش هحك٤طٜح وجن٤ِح ٝ نحٌؾ٤ح 

    ضلؿٍ جٌُٔرٞش جُ٘ٙ ُٞػ٢ "  جُ٘ٙ ذك٤ًٍس ئ٣وحػ٤س جُط٢ وال٤ُسُوى جٌضرطص 

أٝ ذال ٝػ٢ ذك٤ع ضؼَٔ ػ٠ِ ض٤ُٞى كٟحءجش والُطٚ ٝ أذؼحو ؾٔحُطٚ ٖٓ ق٤ع ٝظ٤لس ئال 

           غحٌز ٝ جٗلطحـ جُ٘ٙ ػ٠ِ ٓػَ ًٛٙ جُلٟحءجش و٤َُ ػ٠ِ جٗٓؿحّ ًٛٙ جإل٣وحػحش 

 1"ٝ ضىجػ٤حش جُىكوس جإل٣وحػ٤س ضِٞ جألنٍٟ ػرٍ ٤ٓٗؽ جُ٘ٙ ج٤ُْٞٔو٢

ٝ ٖٓ ٛ٘ح ٗوٍٞ ذإٔ جال٣وحع قحكع ػ٠ِ جُو٤ٛىز ٝ ٓ٘كٜح ه٤ٔس ؾٔح٤ُس ٓإغٍز ك٢ 

. جُٔطِو٢

 

 

                                                 
1
 .54ػرى جُوحوٌ ك٤ىٝـ جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ -  
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إ ٓؼَكظ٘خ رخ٤ٌُل٤ش حُظ٢ طؼخِٓٞح رٜخ حُ٘ؼَحء ح٣ٌُٖ ؿ٠٘ ُْٜ حُلخؽ ٓلٔي      

ح٤ُ٘ن رٖ " هيٍٝ رٖ ػخٍٗٞ ح٢ٍُِٗٞٛ" "حرٖ حُظ٢ٌ٣َ" " حرٖ ٓٔخ٣ذ"ؿلٍٞ ٖٓ ر٤ْٜ٘ 

ٓٔؼٞى ، ح٤ُ٘ن رٖ ػخَٓ ٓغ أىٝحص حُظ٤ٌَ٘ حُِـ١ٞ إلٗ٘خء ٗؼَٙ ك٢ ا١خٍ ٤ٓخهٚ 

ٝ حالؿظٔخػ٢ ط٠غ أ٣ي٣٘خ ػ٠ِ ر٤٘ش ٓٞهلٚ حُـٔخ٢ُ ٝ ٖٓ ػْ ػ٠ِ أر٤٘ظٚ  حُظخ٣ٍو٢

إٔ ٓخ٤ٛش حُ٘ؼَ ٢ٛ ٤ًل٤ش هخٛش ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ أىحس "حُظ٤ِ٤ٌ٘ش حُوخٛش ٝ ال ٗي ك٢ 

ٝ طظزيٟ ٌٛٙ ح٤ٌُل٤ش ك٢ ١َحثن ٓوٜٞٛش طئُق ر٤ٖ حٌُِٔخص ٝ    ػخٓش ٢ٛ حُِـش ، 

ط٘ظٜٔخ ٍُِٞٛٞ ا٠ُ أٗظٔش ٝ أٗٔخم ٝ طَح٤ًذ ٝ أر٤٘ش طلـَ حُطخهش حُ٘ؼ٣َش ك٢ حُٞحهغ 

ٝ طوِن ٓٞحُحس ٣ٍِٓش ٌُٜح حُٞحهغ ٝ ٖٓ طْ ال ٣ؼٞى ٌَٓ٘ حُ٘خػَ طؤ٤ٓٔخ ػ٠ِ ٌٛح 

 . (1)" ٌَٓ٘ ط٤َٛٞ ٝ اٗٔخ ٌَٓ٘ ط٤ٌَ٘

ّٕ حُ٘خػَ ال ٣ٌٕٞ ٜٓظٔخ أٛال رخُظٞؿٚ ا٠ُ ؿَٝ ٣ٔؼ٠   ٝ ٓخ ىحّ حألَٓ ًٌُي ٝ ا

ا٠ُ حُظؼز٤َ ػ٘ٚ ، ٝ ال ٣ٌٕٞ ٓ٘ـٞال رٔؼ٠٘ ٣ٔؼ٠ ا٠ُ ط٤ِٛٞٚ ٝ ٌُٖ حٛظٔخٓٚ ٣ٌٕٞ 

ٓٞؿٜخ ا٠ُ إٔ ٣ؼ٤َ ك٢ حُِـش ٗ٘خ١ٜخ حُوالم كظ٠ ٣ٌظَٔ ُٚ حُظ٤ٌَ٘ حُـٔخ٢ُ ح١ٌُ ٣ؼخىٍ 

 أٝ ٣ٞح١ُ ٝحهؼٚ حُ٘ل٢ٔ ٝ حُل١ٌَ ٝ حالؿظٔخػ٢ ٝ ًٔخ ٝحؿٜٞح حُ٘ؼَحء ٝحهؼْٜ

حُظخ٣ٍو٢ ٝ حالؿظٔخػ٢ رٔٞهلْٜ ، كبْٜٗ ٣ٞحؿٜٕٞ هزَس ٓـظٔؼٚ حُل٤٘ش ٓٞحؿٜش ؿٔخ٤ُش 

. رظ٤ٌَ٘ هخٙ ألىٝحطٚ 

ٝ حُِـش ك٢ حُ٘ؼَ ٤ُٔض أُلخظخ ُٜخ ىالُش ػخرظش ؿخٓيس ، ٝ ٌُٜ٘خ ُـش حٗلؼخٍ َٓٗش       "

 ٝ ٌٛح ٣ؼ٢٘ إٔ حُِلع ال ٣ؼ٢٘ حُٔؼ٠٘ ًحطٚ ػ٘ي ًَ حُ٘ؼَحء ح٣ٌُٖ ٣ٔظويٓٞٗٚ اً (2)"

٣ظٔغ ٓؼ٘خٙ أٝ ر٤٠ن ىالُش ٝ ٓلٜٞٓخ طزؼخ ُٔخ ٣زؼٚ ك٤ٚ حُ٘خػَ ٖٓ ١خهخص ٝ ٓخ ٣٘ل٘ٚ ك٤ٚ 

ك٤ِٔض حألُلخظ إً ك٢ رٔخ١ظٜخ أٝ ؿالٛخ ك٢ حُٔلي ٝ ٌُٖ حُطخهش أٝ "ٖٓ ًحص ٗلٔٚ 

 ٝ حُو٤ٜيس (3)" حُؼخ١لش أٝ حُلًَش حُظ٢ ٣ٔزـٜخ حُ٘خػَ ػ٤ِٜخ ٢ٛ حُظ٢ طلّيى ه٤ٔظٜخ

                                                           

(
1
ر٤َٝص : ٍٗٞحص ىحٍ حألكخم حُـي٣يس ٕػزي حُٔ٘ؼْ ط٤ِٔش ، ٓيحهَ ا٠ُ ػِْ حُلٔخٍ ، ّ. ى: أٗظَ - ( 

١ ،1 ، 1976 ٙ ، 99.  

(
2
 ،١2 ٓوخٍٗش، ػَٝ ٝ طل٤َٔ ٝ حُؼَر٢، حألْٓ حُـٔخ٤ُش ك٢ حُ٘وي آٔخػ٤َ،ػِ حُي٣ٖ . ى- ( 

1968 ٙ ،ّ 340.  

(
3
ٓلٔي ارَح٤ْٛ حُٕ٘ٞ ، . ا٤ُِحر٤ض ىٍٝ ، حُ٘ؼَ ٝ ٤ًق ٗلٜٔٚ ٝ ٗظٌٝهٚ ، طَؿٔظٚ ى- ( 

  .89 ، ٙ ١1961 ، .ر٤َٝص ، ٤ٍٗٞى ، ى: ٍٓ٘٘ٞحص كَح٤ٌِٖٗ 
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ًظ٤ٌَ٘ ُـ١ٞ ؿٔخ٢ُ ُٔٞهق ٓخ ، ال طؼي ٝ إٔ طٌٕٞ ر٤٘ش ُـ٣ٞش ًَٓزش ٖٓ ػ٘خَٛ ٗظ٠  

. طظلخػَ ٝ طظآٍُ ُظ٘ـِ ٌٛح حُظ٤ٌَ٘ 

 ٝ ػ٠ِ حُ٘خػَ ك٢ ط٤ٌِ٘ٚ ٌُٜٙ حُز٤٘ش ، إٔ ٣ؼَٔ ػ٠ِ طلو٤ن حالٗٔـخّ ر٤ٖ ٓوظِق 

ّٕ حُو٤ٜيس ٝكيس ك٤٘ش طؼَٔ ك٢ ىحهِٜخ  حُؼ٘خَٛ ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس ، ؿخػال ك٢ حُلٔزخٕ أ

، ػ٤ِٚ إٔ ٣َٜ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘ٔخ    ٝ إٔ ٣ظوٖ ر٘خء ه٤ٜيطٚ ...أٗظخص ٖٓ حُٔلَىحص ٝ حُيهخثن

ٖٓ ك٤غ ٢ٛ ًَ ٣ظـِأ ٝ أ٤ٔٛظٚ ٌٛح حُز٘خء ح٤ُٓٞٔو٢ طؼٞى ا٠ُ أٗٚ أٍٝ ٓخ ٣ٜخىم 

. (1)حُٔخٓغ أٝ حُوخٍة ك٤ٜخ 

 ٝ ٖٓ أْٛ ٓخ طظلخٝص رٚ ٓ٘خٍُ حُ٘ؼَحء ، ٝ طظٔخ٣ِ ىٍؿخطْٜ ٝ طظلخَٟ أًٝحهْٜ 

حُل٤٘ش ك٢ أىحء حُٔؼ٠٘ ٝ رِٞؽ حُـَٝ ٝ ٣وظزَ رٚ ٓيٟ ػوخكظْٜ حُز٤خ٤ٗش ٝ ٣ؼَف ٓ٘ٚ 

ٓويحٍ ٓطخُؼظْٜ حُ٘ؼ٣َش ، ٝ ٗلًٞ ًَ ْٜٓ٘ كَ حٌُالّ ٝ هخُٜٚ ًُي حُؼٞد حُز٤خ٢ٗ ح١ٌُ 

٣ِزٔٚ حُ٘ؼَحء ٓؼخ٣ْٜ٘ ، ٝ طِي حٍُٜٞس حُِلظ٤ش حُظ٢ ٣زَُٕٝ ك٤ٜخ أؿَحْٟٜ ٝ ُـظْٜ 

 . (2)حُ٘ؼ٣َش 

    كخُِـش حُ٘ؼ٣َش طظَ ًخٓ٘ش ك٢ حُ٘لْ كظ٠ طزَُٛخ حٍُٜٞس حُظؼز٣َ٤ش ٝ ال ٣يًٍٜخ 

ّٕ حُ٘ؼَ ٢ٛ ٓخىس "ح٥هَٕٝ اال ٖٓ هالٍ حُظؼز٤َ حُِلظ٢ ح١ٌُ طٜخؽ ك٤ٚ ٝ ٌُٜح ه٤َ  ا

َّ ٖٓ ٣ظـّٜ٘خ ٝ ٣ؼَف أَٓحٍٛخ  . (3)" حُ٘ؼَ ، ٝ ٖٓ أؿَ ًُي ه

 كخُ٘ؼٍٞ ٝ حُظؼز٤َ إً ٝكيس ٓظٌخِٓش ، ٝ حٍُٜٞس حُظؼز٣َ٤ش ٓخ ٢ٛ اال ػَٔس 

حالٗلؼخالص حُ٘ؼ٣ٍٞش ، ٝ ٢ٛ حألىحس حُٞك٤يس حُظ٢ ٣ٔظؼِٜٔخ حألى٣ذ ك٢ ٗوَ طـَرش ا٠ُ 

ح٥ه٣َٖ ، ٝ ٓظ٠ ػَك٘خ  ًُي إٔ حُ٘ؼَ أكلَ أُٞحٕ حألىد رخُٔ٘خػَ أىًٍ٘خ إٔ ٝظ٤لش 

حُظؼز٤َ حُ٘ؼ١َ ال طوظَٜ ػ٠ِ حُيالُش حُٔؼ٣ٞ٘ش ُألُلخظ ٝ حُؼزخٍحص ٝ كٔذ رَ ٠٣خف 

ٜخ  ّٔ       حُيالُش حُ٘ل٤ٔش ، : ا٠ُ ٌٛٙ حُيالالص ٓئػَحص أهَٟ ٣ٌَٔ رٜخ حألىحء حُل٢٘ ٝ أٛ

ٝ حٍُٜٞ ٝ حُظالٍ حُظ٢ طؼ٤ٜ٘خ حألُلخظ ٝ حُؼزخٍحص ٝ حإل٣وخع ح٤ُٓٞٔو٢ ، ػْ ٣َ١وش 

 . (4)حُ٘خػَ ك٢ ط٘خٍٝ ٝ ط٤ٔ٘ن حٌُِٔخص ٝ حُؼزخٍحص 

                                                           

(
1
١ ، .ر٤َٝص ، ى: ػِ حُي٣ٖ آٔخػ٤َ ، حُظل٤َٔ حُ٘ل٢ٔ ُألىد ، ىحٍ حُؼٞىس ٝ ىحٍ حُؼوخكش .ى- ( 

  . 63/64ص ، ٙ .ى

(
2
  .173 ، ٙ 1ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ ٗؼَ ارٖ ِٜٓش ، حُؤْ - ( 

(
3
ارَح٤ْٛ حُٔخَٓح٢ٗ ، ُـش حُ٘ؼَ ر٤ٖ حُـ٤ِ٤ٖ حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُِيٍحٓخص ٝ حَُ٘٘ ، ر٤َٝص . ى- ( 

١ ،2 ،1980 ٙ ، 7.  

(
4
  .173 ، ٙ 1ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ ٗؼَ ارٖ ِٜٓش ، حُؤْ - ( 
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كخُِـش ٛيف ٓئػَ ٢َٓ٣ ا٤ُٚ حُ٘خػَ ، ٝ ٣٘ظو٢ ٜٓ٘خ ٓخ ٛٞ ؿي٣َ ربريحع  "        

ّٕ حُ٘خػَ ك٤ٖ ٣ٔظويّ (1)٠ٓخ٤ٓ٘ٚ ، ٝ رٔخ ك٤ٚ ٖٓ ا٣لخءحص ط٣َ٣ٜٞش ٗل٤ٔش   كظ٠ ا

        حُِـش أىحس اٗٔخ ٣وّٞ رؼ٤ِٔش ط٤ٌَ٘ ِٓىٝؿش ك٢ ٝهض ٝحكي ، اٗٚ ٣ٌَ٘ ٖٓ حُِٓخٕ 

 ٜٝٓخٍطٚ اٗٔخ ٢ٛ ك٢ ٓالءٓظٚ حُيه٤وش ر٤ٖ أُلخظ ٝ ٓؼخ٤ٗٚ (2)ٝ حٌُٔخٕ ٓؼخ ر٤٘ش ًحص ىالُش 

، رل٤غ ال ٣طـ٠ ك٤ٜخ ؿخٗذ ػ٠ِ ؿخٗذ ، كال ٣ٜزق ُلظخ هخُٜخ ٝ ال ٣ٜزق ٣ٍِٓخ 

 . (3)" هخُٜخ كظ٠ ال ٠٣ل٢ رٔؼخ٤ٗٚ ػ٠ِ ٌٓرق حألُلخظ ٝ ال ػ٠ِ ٌٓرق حُٔـخُ

ٝ ػَٜ٘ حُِلع ك٢ ٌٛح ح٤ُٔيحٕ، ػ٠ِ ؿخٗذ ًز٤َ ٖٓ حأل٤ٔٛش، ٝ ك٢ طوي٣َٗخ ُٚ 

طٜزق حُِـش ُيٟ حُ٘خػَ ٤ِٓٝش ُِظؼز٤َ ٝ حُوِن، ٤ٓٞٓوخٙ ٝ أُٞحٗٚ    ٝ كٌَٙ ٝ ٓخىطٚ 

ٝ ٌُح   ، (4) كًَش ٝ ك٤خس ٗزٞ ًٝخث٘خ ًح ... حُظ٢ طٟٔٞ ٜٓ٘خ ًخث٘خ ًح ٓالٓق ٝ ٓٔخص

ٓ٘طِن حُو٤ٜيس حُ٘ؼ٣َش رَ ح٤ٌَُٜ حُؼخًْ ُظـَرش حُ٘خػَ ك٢ "ًخٗض حُِـش ٝ ٓخ طِحٍ 

. (5)" ٓوظِق حُٔٞحهق

ٝ اًح ًخٕ حُ٘ؼَ ٛٞ حُِـش ك٢ أرَُ ٝ أػٔن طـ٤ِخطٜخ حإلريحػ٤ش حُظ٢ طؼَٔ ػ٠ِ 

طـخُٝ ٝ حُظؤ٤ْٓ ُ٘ٚ ٣ؼَٔ ػ٠ِ حُٔٔق حُـخى ، رٞحٓطظٚ ٣ؤط٢ ُِؼَٔ حإلريحػ٢ ، إٔ 

 ّٕ ٝػ٢ حُِـش ك٢ حُ٘ؼَ ٣ؼط٢ رؼيٙ "٣ؤهٌ ٓٔخٍٙ ٝ كخػ٤ِظٚ ك٢ ٤ٓخم حألؿ٘خّ حألىر٤ش كب

 . (6)" ٝ ظالُٚ ٝ أه٤ِظٚ ، ٝ كظٞكخطٚ حُظ٢ طٌٔ٘ٚ ٖٓ حُِٔحكٔش 

                                                           

(
1
ػِ حُي٣ٖ ٍٜٓ٘ٞ ، ىٍحٓخص ٗوي٣ش ٝ ٗٔخًؽ كٍٞ رؼٞ ه٠خ٣خ ُِ٘ؼَ حُٔؼخَٛ ٓئٓٔش .ى- ( 

  .63 ، ٙ 1985 ، 1ُِطزخػش ٝ حَُ٘٘ ، ر٤َٝص ، ١

(
2
١ ، .ر٤َٝص ، ى: ػِ حُي٣ٖ آٔخػ٤َ ، حُظل٤َٔ حُ٘ل٢ٔ ُألىد ، ىحٍ حُؼٞىس ٝ ىحٍ حُؼوخكش - .( 

  . 56ص ، ٙ .ى

(
3
  .113ص ، ٙ . ، ى5ٗٞه٢ ٟق ك٢ حُ٘وي حألىر٢ ، ىحٍ حُٔؼخٍف حُوخَٛس ، ١ .ى- ( 

(
4
ٓلٔي ٢ًُ حُؼؼٔخ٢ٗ ، ه٠خ٣خ حُ٘وي حألىر٢ حُٔؼخَٛ ، ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد ، . ى- ( 

  .31/32 ، ٙ ١1975 ، .حإلٌٓ٘ي٣ٍش ، ى

(
5
رؼٞ حُ٘ٔخًؽ ح٤٘١ُٞش ك٢ حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ حألٍٝح٢ٓ هالٍ حُؼٍٞس حُظل٣َ٣َش : حُؼَر٢ ىكٞ . ى- ( 

، ىٍحٓش طخ٣ٍو٤ش ك٤٘ش ك٢ ٜٗٞٙ حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢  

  .141 ، ٙ 1986      حألٍٝحّ ، ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش ، حُـِحثَ ، 

(
6
ػزي حُل٤ٔي كخؿ٤خص ط٤ٌَ٘ ٖٓ ٓوخُٚ حُِـش ك٢ حُ٘ؼَ ، ؿ٣َيس حَُ٘ٝم حُؼوخك٢ حُـِحث١َ ع - ( 

  . 12/13 ، ٙ 1995-08-25 حُو٤ْٔ 56
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ّٕ حُِـش هخىٍس ك٢ ٣ي حُ٘خػَ حُٔٞٛٞد ػ٠ِ رغ حُلَحٍس ٝ حُل٤خس   ٝ ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ ا

ٝ حإلػخٍس ك٢ حُٔؤُٞف ٖٓ ًِٔخص حُل٤خس حُظ٢ طؼ٤ٖ ك٢ ٗلٞٓ٘خ ٝ حُظ٢ ط٘زٖ، ػٜ٘خ حُوزٍٞ 

         (1)ك٢ ٓؼخؿْ حُِـش 

ّٕ حُ٘خػَ  ربكٔخٓٚ ٝ ٓٔؼٚ حُِـ١ٞ حُيه٤ن، ٣ٔي ُألُلخظ ٓؼخ٢ٗ ؿي٣يس ُْ طٌٖ " ًُي أ

ّٕ ٗخػَح ٝحكيح هي ٣ٜ٘غ ُِـش ٓخ ال ٣ٜ٘ؼٚ أُق ٗل١ٞ ٝ ُـ١ٞ ٓـظٔؼ٤ٖ...ُٜخ  . (2)" ا

ّٕ حُِّـش ٢ٛ أىحس حُ٘خػَ ك٢ حُظّؼز٤َ ٝ حُز٤خٕ ٝ ٢ٛ ح٤ُِٓٞش   طوِٚ ٓٔخ طوّيّ ا٠ُ أ

حأل٠ُٝ ُِظ٤َٛٞ ، ط٤َٛٞ حألكٌخٍ ٝ ح٥ٍحء أٝ ٗوَ حإلكٔخّ ا٠ُ  حُـ٤َ ، ٝ ٌُٜح ػيٛخ 

 . (3)" اكيٟ ٝٓخثِ٘خ ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حُؼَٜ"ُ٘ي حُل٤يح١ٍ دحُ٘خػَ 

 حَُٞٛ ر٤ٖ حََُٔٓ ٝ حََُٔٓ ا٤ُٚ اً ريٜٝٗخ ال ٣ظْ س    ٝ ٢ٛ رٌٜح حُٔ٘ظٍٞ كِن

. حُوطخد ٝ ال ٣ٌٕٞ ػٔش طٞحَٛ

ّٕ ُـش حُ٘ؼَ طوظِق ػٖ ُـش حُ٘ؼَ ٖٓ ك٤غ       ٝ ٤ُْ ٖٓ ٗخكِش حُوٍٞ حُظ٤ًٌَ ٛ٘خ رؤ

ه٤ٔظٜخ حُـٔخ٤ُش ٝ ٝظ٤لظٜخ حُظؼز٣َ٤ش ، ًٔخ طوظِق ٤ِٓحطٜخ ٖٓ ٗخػَ ا٠ُ آهَ رخهظالف 

ػٍٜٞ حُ٘ؼَحء ، ٝ ر٤جخطْٜ حُٔل٤ِش ٝ ٓٔظ٣ٞخطْٜ حُؼوخك٤ش ٝ ٓٞحٛزْٜ حُ٘ؼ٣َش ، ٝ هي ًخٕ 

أٓالك٘خ حُ٘وخى ٓي٤ًٍٖ ٌٛح حُظزخ٣ٖ حُِـ١ٞ ر٤ٖ كجخص حٌُظّخد حُ٘ؼَحء ، ٓٔخ ؿؼِْٜ ٤ٔ٣ِٕٝ 

ُِ٘ؼَ ُـش هخٛش طزظؼي " كظ٠ ه٤َ (4)ر٤ٖ أُلخظ حُِّـش ك٤ٖ طٌٕٞ ك٢ حُ٘ؼَ ٝ ك٢ حُ٘ؼَ 

 . (5)" ػٖ ُـش حُ٘ؼَ

، ٣ئٖٓ  Coleridge  (1772-1834) (6)     ٝ حألَٓ ٗلٔٚ ػ٘ي حُـَر٤٤ٖ كٌَُٞىؽ 

ّٕ ُِ٘ؼَ ُـش هخٛش ٝ ٌٛح ٜٓ٘ذ ٣ظزخٙ  ٝ ٣ؼي ٖٓ أًزَ ىػخطٚ"   ٝ ٣وخُق ك٤ٚ ٍٝى ،رؤ

                                                           

(
1
حألىد ٝ ه٤ْ حُل٤خس حُٔؼخَٛس ، ىحٍ ح٠ُٜ٘ش ُزؼَر٤ش ُِطزخػش ٝ : ٓلٔي ٢ًُ حُؼ٘ٔخ١ٝ . ى- ( 

  .130 ّ ، ٙ ١1988 .ر٤َٝص ، ى: حَُ٘٘ 

(
2
  .7 ، ٙ ١1971 .ٗخُى حُٔالثٌش ، ٗظخ٣خ ٝ ٍٓخى ، ىحٍ حُؼٞىس ، ر٤َٝص ، ى. ى- ( 

(
3
ُِ٘ي حُل١َ٤ ، اٗخٍس ػ٠ِ حُط٣َن ٝ ٗوخ١ ح٠ُٞء ، حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُِيٍحٓخص ٝ حَُ٘٘ ، ى- ( 

  . 84 ّ ، ٙ 1980 أك٣ََ 1ر٤َٝص ، ١

(
4
ػؼٔخٕ ٓٞحك٢ ، ٖٓ ه٠خ٣خ حُ٘ؼَ ٝ حُ٘ؼَ ك٢ حُ٘وي حُؼَر٢ حُوي٣ْ ، َٗ٘ ٓئٓٔش حُؼوخكش . ى-( 

  .100 ّ ، ٙ ١1975 ، .حُـخٓؼ٤ش حإلٌٓ٘ي٣ٍش ، ى

(
5
  .5ُـش حُ٘ؼَ ر٤ٖ ؿ٤ِ٤ٖ ، ٙ -( 

(
6
   ح٣ٌُٖ ال ٣َٟ أ١ كَم ر٤ٖ ُـش حُ٘ؼَ  words worth (1770 - 1850)ٓخء ٍٝىٍُٝع -( 

ٝ ُـش حُ٘ؼَ  ، رَ ٣ٔظل٤َ إٔ ٣ٌٕٞ ػٔش كخٍم ؿ١َٛٞ ر٤ٖ ُـظ٢ حُ٘ؼَ ٝ حُ٘ؼَ ٝ ط٘خٍُظٖ ، ح١ٌُ 
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 . (1)" ٍُٝع ٓوخُلش طخٓش ٝ ٣ٌَ٘ كــٚ ٝ ٣٘لٌٛخ ط٘ل٤ٌح ًخٓال  

إ حُ٘ؼَ ٗلٔٚ ػ٠ِ حألهَ ك٢ ًَ حألػٔخٍ حُـي٤ُش ٝ ًحص حألؿِحء : " ٝ ٓٔخ ٣وٍٞ 

حُٔظَحرطش ٣وظِق ٝ ٣٘زـ٢ إٔ ٣وظِق ػٖ ُـش حُلي٣غ طٔخٓخ ، ًٔخ ٤ُ٘زـ٢ إٔ طوظِق 

كٖٔ حٌُٖٔٔ إٔ ٣لظَٝ رطز٤ؼش حُلخٍ إٔ الرّي إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ... حُوَحءس ػٖ حُلي٣غ 

 ٝ ر٤ٖ ط٘خٓن حُ٘ؼَ أػظْ ٓٔخ ٣ظٞهغ إٔ ٤ٔ٣ِ ر٤ٖ حُ٘ؼ١َ،حهظالف ر٤ٖ ط٘خٓن حُظؤ٤ُق 

 . (2)" حُ٘ؼَ ٝ ر٤ٖ حُلي٣غ حُؼخى١

" ر٤٘ش حُِـش حُ٘ؼ٣َش " ٝ ه٣َذ ٖٓ ٌٛح حَُأ١ ، ٓخ ٣َحٙ ؿخٕ ٤ًٖٛٞ ، ك٢ ًظخرش 

ّٕ حُ٘ؼَ ٗو٤ٞ ُِ٘ؼَ  ى حهظالف ػٖ حُ٘ؼَ كلٔذ ، رَ اٗٚ ًٌُي " ٖٓ أ َّ كخُ٘ؼَ ٤ُْ ٓـ

 . (3)" ٣ظؼخٍٝ ٓؼٚ ، كٜٞ ٤ُْ اال ٗؼَ ، رَ ٗو٤ٞ حُ٘ؼَ

٠ٗ ُْٜ ؽٝ ػ٠ِ ٟٞء ٌٛٙ ح٥ٍحء ًِٜخ ، ٓ٘لخٍٝ ىٍحٓش ُـش حُ٘ؼَحء ح٣ٌُٖ 

ّٕ ىٍحٓظ٘خ ألُلخظ رؼٞ حُ٘ؼَحء ٝ ٓلَىحطْٜ  حُلخؽ ٓلٔي ؿلٍٞ حُ٘ؼ٣َش ك٢ ٤ٓخهٜخ أ١ أ

  ٝ طَح٤ًزْٜ ١َٝ٘ٓش رخُظ٤ٌَ٘ ٝ حُز٘خء حُظ٤ًَز٢ ٝ ح٤ُٔخه٢ حُوخٙ ح١ٌُ ٍٝىص ك٤ٚ ، 

ٝ ٛ٘خ ٗٔؤٍ َٛ ٝكّوٞح حُ٘ؼَحء ح٣ٌُٖ ؿ٠٘ ُْٜ حُلخؽ ؿلٍٞ ك٢ حٓظويحّ ُـظْٜ حٓظويحٓخ 

ك٤٘خ ؟  

 ًَ ّٕ  إ ٖٓ ٤ِٔٓحص حُوطخد حألىر٢ ، ه٠ٞػٚ ُظخَٛس حالهظ٤خٍ ٝ ٌٛح ٣ؼ٢٘ أ

ٝ كٌَس حالهظزخٍ ٌٛٙ ك٢ "ٓخ ٣ٞؿي ك٤ٚ ٖٓ أُلخظ ٝ طَح٤ًذ ٣ئى١ ٝظ٤لش هٜيٛخ حألى٣ذ 

طلي٣ي ٓخ٤ٛش حألِٓٞد طٔظِؽ ك٢ رؼٞ حألك٤خٕ رٌَ ٓوظ٤٠خٙ ػ٤ِٔش حإلرالؽ حُِٔخ٢ٗ ، 

. (4)" كال طظ٤ِٔ رخُٔٔش حإلريحػ٤ش ، ٝ طظَ ٗؼخػخ ُيحثَس حُليع حُوطخر٢ ػخٓش 

                                                                                                                                                                                                 

ّٕ ُلظش طِٜق َُِ٘٘ ٝ ال طِٜق "ٓخٍ ك٢ حطـخٙ ٖٓ ٓزوٚ اً ٣َٟ أٗٚ  ٖٓ أكلٖ حُوطخء إٔ ٣ظٖ أ

ٖٓ حُٞؿٜش حُ٘ل٤ٔش ك٢ ىٍحٓش حألىد ٝ ٗويٙ ، ٓؼٜي حُزلٞع ٝ : ، ٍحؿغ طلخ٤َٛ ًُي ك٢ " ُِ٘ؼَ=

 . 72/89 ّ ، ٙ 1970 ، 2حُيٍحٓخص حُؼَر٤ش ، حُوخَٛس ، ١

(
1
ػزي حُل٤ٌْ كٔخٕ ، ىحٍ . ، طَؿٔش ى( حُ٘ظ٣َش حَُٝٓخٗط٤و٤ش ك٢ حُ٘ؼَ)ًَُٞىؽ ، ٤َٓس أىر٤ش - ( 

  .287 ّ ، ٙ ١1971 .حُٔؼَكش رَٜٔ ، ى

(
2
  .291 /290 ، ٙ حَُٔؿغ حُٔخرن-( 

(
3
 )-Cohen jean : Structure de langage poétique Flammarion, Paris 1966, P 

91.   

(
4
      ّ ،1982 ، ٓ٘ش 2حألِٓٞر٤ش ٝ حألِٓٞد ، ىحٍ حٌُظخد حُؼ٤ِٔش ، ١: ػزي حُٔالّ حُٔٔي١ -( 

 ٙ75.  
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ّٕ حُوطخد حألىر٢ ٣ظْ ػٖ    أكي حُٔؼخ٤٣َ حألٓخ٤ٓش ُظلي٣ي حالهظ٤خٍ ٝ ٣ؼّي ٝػ٢،ٝ ٌُح كب

 .حألِٓٞدٓخ٤ٛش 

 ك٢ حُيٍحٓش  حألِٓٞر٤ش ألٗٚ حالهظ٤خٍأ٤ٔٛش ٓو٤خّ "  ٝ ٖٓ ٌٛح حُٔ٘ظٍٞ طزَُ

ّٕ َٓكِش ىٍحٓش حٌُِٔش طٌَ٘ َٓكِش ٣ٍَٟٝش  ٝ أٓخ٤ٓش ك٢ حُيٍحٓخص  ٣ًَِ ػ٠ِ أ

حألِٓٞر٤ش ، ًُي أٜٗخ طٔخػي حُزخكغ ك٢ حُظؼَف ريهش ا٠ُ هٜخثٚ حُـِٔش حُظ٢ ٓخ ٢ٛ 

 . (1)" اال ظخَٛس أِٓٞر٤ش ًَٓزش ٖٓ ػيس ًِٔخص

 ٝ    ًٔخ طزيٝ ك٢ ُـش حُ٘ؼَحء ؟ ٝ ك٤ٔخ طظ٤ِٔ حُٔلَىس ؟حُٔلَىس،كٔخ ٢ٛ هٜخثٚ         

٤ًق حٓظؼِٜٔخ حُ٘ؼَحء هطخرْٜ حُ٘ؼ١َ ؟  

 ُـش حُ٘ؼَ طؼخٍ ٣ق حُ٘ظَ ك٢ رؼٞ ٗٔؼٖٝ ُإلؿخرش ػٖ ٌٛٙ حألٓجِش ، ٣٘زـ٢ ُ٘خ إٔ 

ك٢ " ، طؼ٣َق حألٓظخً ٤ًٍز٢ ٝ حُوخثْ ػ٠ِ إٔ حُِـش حُظؼخٍفحُ٘ؼز٢ ٝ ٖٓ ر٤ٖ ٌٛٙ 

:  حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ أٗٔخ١ ػالػش ٢ٛ 

 .حُٔظلخٛق ٝ حُٔوٜٞى رٚ حُِٜـش حُو٣َزش ٖٓ حُلٜل٠ رويٍ ًز٤َ  -1

٢ٓ حُوخُٚ ٝ حَُٔحى رٚ حُِٜـش حُيحٍؿش حُظ٢ ىٍؽ ػ٤ِٜخ حُ٘خّ ٝ ٢ٛ طوظَد ححُغ -2

 .ٖٓ ُـش حُظوخ١ذ ر٤ٖ حُـٔخ٤َٛ حُ٘ؼز٤ش 

حُِٜـش حُزي٣ٝش ٝ ٢ٛ حُٔظيحُٝش ر٤ٖ ٗؼَحء حُِٔلٕٞ ك٢ حُزٞحى١ ٝ هخٜٓٞٓخ ٣ِٓق  -3

 .(2)" ٖٓ حُٔظلخٛلش ٝ ٖٓ حُؼخ٤ٓش

ٝ رؼيٓخ ٍأ٣٘خ أٗٔخ١ حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ ُؼزي هللا ح٤ًَُز٢ كٔ٘لخٍٝ إٔ ٗطِن ًُي ػ٠ِ      

٠ٗ ُْٜ ح٤ُ٘ن حُلخؽ ٓلٔي ؿلٍٞ ، كٞهغ حهظ٤خٍٗخ ؽه٤ٜيس ٖٓ  هٜخثي حُ٘ؼَحء ح٣ٌُٖ 

.  ح٢ٍُِٗٞٛ ػخٍٗٞػ٠ِ ه٤ٜيس ح٤ُ٘ن هيٍٝ رٖ 

ٝ حهظَٗخ ٌٛح حُ٘خػَ ألٗٚ أًؼَ ٓخ ؿ٠٘ ُٚ حُلخؽ ٓلٔي ؿلٍٞ ٝ حُو٤ٜيس حُظ٢ ٤ٓظْ      

" . كِش ٣َْٓ"ػ٤ِٜخ حُيٍحٓش رؼ٘ٞحٕ 

 خصائص انًفرداخ  :أوال 

                                                           

(
1
  .176ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ ٗؼَ حرٖ ِٜٓش ، ٙ - ( 

(
2
حُ٘ؼَ حُي٢٘٣ حُـِحث١َ حُلي٣غ ، حًَُ٘ش  ح٤٘١ُٞش َُِ٘٘ ٝ حُظ٣ُٞغ : ػزي هللا ح٤ًَُز٢ - ( 

  .540 ، ٙ 1981 ، 1حُـِحثَ ، ١
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حُٔظلخٛق ، : ُ٘خ ٖٓ هزَ رؤٕ حُِـش حُ٘ؼز٤ش ط٘لَٜ ك٢ ػالػش أٗٔخ١ ٝ ٢ٛ م ٝ ًٔخ  

. ٢ٓ حُوخُٚ ٝ ك٢ حأله٤َ حُِٜـش حُزي٣ٝش حٝ حُغ

 ح٢ٍُِٗٞٛ ػخٍٗٞػ٘ي ح٤ُ٘ن هيٍٝ رٖ " كِش ٣َْٓ"ٝ ػ٘ي ىٍحٓظ٘خ ُألُلخظ ك٢ ه٤ٜيس 

. كٞؿيٗخٛخ ه٣َزش ٖٓ حُلٜل٠ أ١ ٝؿيٗخٛخ ٓظلخٛلش 

:  حُٔظلخٛق - 1

 (1): هخٍ هيٍٝ رٖ ػٍ٘ٞ ك٢ ريح٣ش ه٤ٜيطٚ 

  ْْ َؿ َْ َٓ  ْٖ َٓ ُٓل٠َّسُ ١َـِـّْض    أ١ُ ٝ هللاِ ػٌٍحء 

  ٚ ُٓ ح َٞ ٤َْٛش روي ٓوْ٘غ ك٢ ْه الَُش رَخ َُ  ّْ ٍَ       َػخ

  ّْ َْ ػٖ ٣ًٍْش ٓخ ِٖ حُلخ٣ْن ٣لظو   ٝ رخُُلٔ

ْْ  ح      ر٠ٜظ٢٘ ٣خ ُػٖ م ٖٓ ٝؿي١ ّٗيٓ

    ٚ ُٓ   ٝ  أٗخى١ ٖٓ ٗٞه٢ ٝ ٤ُؼظ٢ هِز٢ ٛخؽ ؿَح

  ّْ ُص حٌُخ٣ٝش ْى٢ِ٤ُ ىحْػـش حأل٤ٗخ َْ      ك٤ٖ ٗظ

  ْْ ْٛٞحى ؿخٍ ْػ٢َِ كَؿ   هِض ُـْٜخ ٣خ ٤ٛلخء 

 ٝ ػٌَٔ ٓخم ٢ُ ٣ُ٘خى١ ػ٢٘ ْرِطـْٔٚ  ّ    رخُوٞ

  ّْ ِٞى ْؿال ْٓ  ٚ ُٓ ٤ْ٘ض ك٢ حْكٌخ ْٓ   ًز٢ِّ٘ ٝ 

– ٣خ – ٣ًٍش – حُلٖٔ ٣لظوَ – ك٢ هٞحٓٚ – ٓل٠َس – ػٌٍحء – هللا : كخألُلخظ ٢ٛ 

ٛٞحى – ُٜخ – هِض – ؿَحٓش – هِز٢ – أٗخى١ ٗٞه٢ – ٝؿي١ – ٖٓ – َٛص – ػ٘خم 

. ًز٢ِّ٘ –٣٘خى١ – ػٌَٔ – حُوّٞ – 

 اٜٗخ أُلخظ ه٣َزش ؿيح ٖٓ          حُلٜل٠ أ١ ح٢ُٔ٘ حُٔظلخٛق 

  (2): ٝ ٣وٍٞ أ٠٣خ 

  

  ّْ ُٖ حُؼخٍ ْٖ ػ٤ لخٓ َٔ  هخُض ٢ُ ٌُِٓٔٞش حُ

 ٚ ُٓ ٝح َْ     أْٝٛق ٢ُ ٢٘٣ُ ٝ كَٞٛٙ أػوـْـُيٙ ك٢ ط

 ْْ خّ ُٔ٘طوي ٜٗـ٢  ٝ طـٌِْ ـّ  ُٞ ًخٕ أٗض ٗـْ

 ْْ َْ طْي٢٘٣ٍ كخً     هِض ُِٜخ ٣خ ١ـُِؼش ْ حُوـْٔ

 ٚ ُٓ ظ٢ ال ُح٣ْؾ رَخهـْيح ْٔ ح ُكٌ ْٞ    ٝ حُُلٌٔخء ٣و٘

   ّْ ٣خ َّ     ٓخ٢ُ أَٛ حُٔؼ٠٘ ٣وزَّْٝى ٣خ أ٤َٛ حُ
                                                           

(
1
  .737ى٣ٞحٕ هيٍٝ ح٢ٍُِٗٞٛ ، ٙ - ( 

(
2
  .738حَُٔؿغ ٗلٔٚ ، ٙ -( 
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حُؤَ – أٗض – ٜٗـ٢ - طٌِْ– أٝٛق ٢ُ – ػ٤ٖ – حُٔلخٖٓ – ٌُٓٔٞش : حألُلخظ ٢ٛ  

. ٣وزَٝى – حُٔـ٠٘ – كخًْ حُلٌٔخء – 

 اٜٗخ أُلخظ ه٣َزش ؿيح ٖٓ           حُلٜل٠ أ١ ح٢ُٔ٘ حُٔظلخٛق 

 (1): ٝ ٣وٍٞ أ٠٣خ 

 ْْ ّٔ َْ ٤ٓق ٣و    ُؿ٤ْٞٗي َٛىس ِىػخْؽ ٝ حُ٘ل

َْ ؿخ١ْ ًخْٗق ُِـؼخٓٚ        ٝ حُوْ٘ حُٔخ٣َ ًؤٗٚ ٤١

   ٝ حُْٞؿ٘خْص حُ٘خ٣َ٣ٖ ٝ حُويٝى ٍٝٝى حُظٞحّ  

٤١َ  – ًؤٗٚ – ٤ٓق – ػ٤ٕٞ : حألُلخظ ٢ٛ 

 .ٓظلخٛلشاٜٗخ أُلخظ ه٣َزش ؿيح ٖٓ          حُلٜل٠ أ١ 

 (2): ٝ ٣ٞحَٛ ٗخػَٗخ ٝ ٣وٍٞ 

  ْْ ٤ٔغ ْهٞحط ـْ ه٤ٖ رَ ّٞ ُٓط    حُؤٔش ك٢ هٔٔش 

     ٝ ْٜٓ٘ ْرَٝم طَْ٘غ ٖٓ ٣ط٤ن ٣لون رؤ٤ٗخٓٚ  

٣َٖ ك٢ ٢ْ١ حُؼيّ   ْٓ ْذ ٝ ْػـٞرخص ٣خ ـَ    ْػ

  ْْ ّْ ر٤ٜؾ َّٓه هخ َُّ يٍ حُٜخك٢ ك٢ حُ ْٜ      ٝ حُ

 ٚ ُٓ وخ ْٓ ُؿٞ ك٢  ِْ ْْ ٢ٗ َٗٞحرؾ رَ    ًؤٗٚ ٍٟٝخْص ًح حُِ

    ّْ كخ ُْ  ْٚ ْٕ ٝ حُوْيُْؾ ْػ٤ِ ْٛيح ٍ ْٕ      ٝ حُزي

– حُزيٕ – ًؤٗٚ – ٍٟٝخص – َٓهْ – حُٜخك٢ – حُٜيٍ – هٞحطْ – حألُلخظ ٢ٛ هٔٔش 

. ًؤٗٚ 

 .ٓظلخٛقاٜٗخ أُلخظ ه٣َزش ٖٓ حُلٜل٠          

  (3): ٝ ٣وٍٞ أ٠٣خ 

  ْْ ّٜ ْٖ حُٔخػش ٣ٌٕٞ ٣ز٢٘ رْلـَ حُ ٓ َٞ    ٝ رؼ

  ٚ ُٓ ٍْ ٝ ْه٤خ ٍْ ٝ حُوـٌزْذ ٝ هُٜٞ ٞح ْٓ ْٖ ٝ أ      ْرٔخط

  ْْ ُٓظِ ْْ ك٢ رْلَ  ْٖ حُٔخػش ٣ٌٕٞ ٍح٣َ ٓ ْٞ    ٝ رؼ

َْ طِـْطخٓٚ   هخ١ش ٣ْٔٞؽ كَٞم حُِحه َْ      ٍحًْذ ك

  ّْ خْك٤ِٖ ٝ ٣ّْْٔ٘غ حألْؿ٘خ ّٔ    ًَ ٣ّٞ ٣ْـ٤ْغ حُ

. كٞم – ًَ ٣ّٞ – ٓظِْ – رلَ – أٓٞى – كـِ – حُٔخػش –ٖٓ – رؼٞ : حألُلخظ ٢ٛ 

                                                           

(
1
  .738ٗلْ حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٙ - ( 

(
2
  .739حَُٔؿغ ٗلٔٚ ، ٙ - ( 

(
3
  .740حَُٔؿغ ٗلٔٚ ، ٙ - ( 
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اٜٗخ أُلخظ ه٣َزش ؿيح ٖٓ حُلٜل٠    ٓلظخف   

:   األنفاظ انعايُح -2

  (1): ٣وٍٞ ٗخػَٗخ هيٍٝ ح٢ٍُِٗٞٛ 

ْْ   ٣خ   هِض ُٜخ َْ طِي٢٘٣ٍ كخً  ١ِـْؼش حُؤ

  ٚ ُٓ ٔظ٢ ال ُح٣ْؾ رؤْهيح ٌْ ح ُك ْٞ      ٝ حُُلٌٔخء ٣َْو٘

٣خّ َْ ٝى ٣خ أ٤َٛ حُ َُ ََ حُٔؼ٠٘ ٣ْوْز .    ٓخ٢ُ أٛ

:  حألُلخظ ٢ٛ 

ٓؼ٘خٛخ طـؼ٢ِ٘  : طي٢َٗ٣ 

ٓؼ٘خٛخ آؤ٢ُ  : ٓخ٢ُ 

 (2):ٝ هخٍ 

  ْْ ْٜ٘خ ػظـِْـَ ٍس ٗخك ّٞ َْٛس ٓ٘ س ُح َّ    ػ٘يى ُؿ

ْٖ ٝ حُْلٞحؿْذ  ْٖ أُوخْد ه٤ٓٞ ٚ  هط٤ٖ     ر٤ ُٓ  أهـاْل

  ّْ َْ ٍْرَ٘خ حُِِٔي حُؼال    طِـ٣ْٖٞ حُوي٣

ٓؼ٘خٛخ ُي٣ي    : حُِلظش ٢ٛ ػ٘يى 

 (3): ٝ ٣وٍٞ 

ِْ ٝ حُّيّ   ٓ َْ َْ حُو ٍْ ٝ حُؼـ    حُ٘لخ٣ق ٖٓ ؿال

ْْ هللا ط٘ـْـظخٓٚ   ٌّ ك ٍْ      ر٤٘ـْْٜ ُٝؽ ه١ٞ٤ ى

: ٢ٛحألُلخظ 

 ٓؼ٘خٛخ ٝٓطْٜ  :ر٤ْٜ٘

 . حػ٘خٕٝ ٓؼ٘خٛخ : ُٝؽ 

  

 4: ك٢ ٗلْ حُو٤ٜيس 

س  َّ ُٔ ّْ  طشهٞد   ٝ حُ طخ ْٔ ط َٓ ُٓو٤َس ك٢ ًِ٘   

ُٓطِـْٔٔش ػلخ٣ٍض ػ٤ِٜخ كخٓٞح   ِْ      رْيرخف ٝ ه

                                                           

(
1
  .738حَُٔؿغ ٗلٔٚ ، ٙ -( 

(
2
  .738حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٙ - ( 

(
3
  .738ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 

(
4
  .739حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٙ - ( 
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: حُِلظش ٢ٛ 

ٓؼ٘خٙ ىحٍٝ ٖٓ كُٜٞخ  :  كخٓٞح 

    1ٝ ٗـيٙ ٣وٍٞ أ٠٣خ 

ّْ  حػزض   ٌٛح حكخٍ ح٤ُ٘ن ٣خ حُلخكع   ٝ حْؿِ

ْْ رؼَٔ ١ـْؼخٓٚ        حْهيّ رخ٤ُ٘ش ٝ ُْى ططـؼ

: حُِلظش ٢ٛ

رٔؼ٘خٛخ حػَٔ   :  ّْ  حكٌ

 2ٝ ٣وٍٞ أ٠٣خ 

زْي ٤ٓل٢ ًِـْٜخ طو٠غ ٝ طـِْْٔ   ـْ    اًح ٗ

ٞح   ُٔ      ٣ؼَك٢ٗٞ حأل٤ٗخم ك٢ حُل٤خس حُٔٞط٠ ٣َُْك

: حُِلظش ٢ٛ

زي   ـْ  أهَؽٓؼ٘خٛخ :  ٗ

 انًستىي انصىخ :ثاَُا 

حُِـ١ٞ ٝ حُزالؿ٢ ٓؼخُـش طظ٘خٓذ ٓغ حُظ٤ًَذ  ُوي ػخُؾ ٗوخىٗخ حُٔظويٕٓٞ ٌِٓ٘ش 

ح ٝ ٛخؿٞح ًٍؼ٢" حُٜٞص حُِـ١ٞ" رـك٘ـلٞحظَٝف ػَْٜٛ حُظخ٣ٍو٤ش ٝ حُل٠خ٣ٍش 

 ا٠ُ ًُي ، ا٠ُ ٓخ ٣٘زٚ ٗظ٣َش هخٛش ك٢ حٗظزٜٞححٛظٔخْٜٓ رٚ ك٢ أٌٗخٍ ٓوظِلش ٝ 

      حُظ٤ٌَ٘ حُٜٞط٢ ، ٝ حٗظٜٞح ا٠ُ حُوخ٤ٛخص حُيه٤وش حُظ٢ ٣٘ط١ٞ ػ٤ِٜخ ٌٛح حُظ٤ٌَ٘ 

ٟٞح حُزخكؼ٤ٖ ػ٠ِ إٔ ٣ؼ٤يٝح هَحءس حُؼزخٍس حألىر٤ش ك٢ ٟٞء ٌٛٙ حُوخ٤ٛخص  َّ      ٝ ك

.  حُيه٤وش سأٝ ح٤ٌُل٢

ك٢ ؿٔخ٤ُخص حُظ٤ِ٤ٌ٘ش حُٜٞط٢ ٢َٓ٣ ا٠ُ ٓؼَكش حُظـ٤َحص حألىر٤ش " ٝ ٌُح كخُوٍٞ 

 1"  ا٤ُٜخ ٗوخىٗخ حُؼَد حُٔظويٕٓٞ ٝ ط٤ِٔص ٖٓ حُيالُش حُٔٞؿٜشَٛحُظ٢ ٝ

                                                           

(
1
  .741ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ –  ( 

(
2
  .742ٗلْ حَُٔؽ ، ٙ –  ( 
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 ٝ ػ٠ِ ٛي٣ْٜ ٓخٍ حُٔظؤهَٕٝ كخألٓظخً طٔخّ كٔخٕ ٣َٟ إٔ ىٍحٓش حٌُِٔش طظْ  

حُ٘خك٤ش حألٛٞحط٤ش ػٖ ٣َ١ن ٝٛق ٓوخٍؽ أٛٞحطٜخ ٝ ١َم حُ٘طن ُٜخ "ٟٖٔ 

ٝٛلخطٜخ ، ك٤وخٍ ٓؼال ، إ حُٜٞص حُلال٢ٗ ٖٓ أٛٞحص ٌٛٙ حٌُِٔش ٣وَؽ ٖٓ حُٔوَؽ 

حُلال٢ٗ ٝ ٛٞ ر٘ي٣ي أٝ ًَٓذ أٝ ٓظ٢ٓٞ ، ٝ ٛٞ ّٜٓٔٞ أٝ ٓـٍٜٞ ، ٓطزن أٝ ٓـٍٞ 

 ّ  ر٤ٖ ٓـٍٜٞ ٝ ّٜٓٔٞ ػْ ٓلنكخُٔوخرِش: " ، ٝ ٤٠٣ق ك٢ ٟٓٞٞع آهَ 2" أٝ ٓلِن

ٝ َٓكن ػْ ٛل٤ق ٝ ػِش ، ػْ ٗي٣ي ٍٝهٞ ٝ ًَٓذ ٝ ٓظ٢ٓٞ ػْ ر٤ٖ ٣ٞ١َ ٝ ه٤َٜ ، 

ٝ ر٤ٖ ٓوَؽ ٝ ٓوَؽ آهَ ٝ ر٤ٖ حُ٘زَ ٝ ػيٓٚ ٝ ر٤ٖ حُِلٖ حألٍٝ ٝ حُِلٖ حُؼخ٢ٗ ، ًَ 

 ٝ ٓخ ٣ظَٜ رٚ ٖٓ كْٜ ىالُش ، ًَ ٓوخرَ ٖٓ ٌٛٙ حُٔوخرالص ٛٞ حألٓخّ ح١ٌُ ػ٤ِٚ ىأُٝت

 3" ػِْ حُظ٤ٌَ٘ حُٜٞط٢

ّٕ ىٍحٓش حُوٜخثٚ   ٝ ر٢٘ء ٖٓ حإلٓؼخٕ ك٢ حَُأ٤٣ٖ ح٥ه٣َٖ ٣ظ٠ق ُ٘خ أ

هٚ حُ٘طن حُظ٢ ١  ػْ 4َ١حُٜٞط٤ش ُِٔلَىس ٣٘طِن ٖٓ حألٓخّ حُؼ١ٞ٠ ح١ٌُ ٛٞ حُٔوَؽ 

 . ٢ٛ5 حُٜلش 

 كخُٔوَؽ ٝ حُٜلش ٣ٌٖٔ كَٜٛٔخ ك٢ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حألٛٞحص ، ًٔخ ٣ٌٖٔ ػّيٛخ 

.  حُِـ١ٞ ُ حُظظ١َء ح١ٌُ ٣وّٞ ػ٤ِٚ ر٘خٓخّحأل

 ٝ هزَ حُوٞٝ ك٢ حٓظؼَحٝ حُ٘ٔخًؽ حُظطز٤و٤ش ُزلغ حُ٘خك٤ش حُٜٞط٤ش ُِٔلَىس ، 

خ ١١ ػ٤ِٚ حُٔلَىس ٕالري ُ٘خ إٔ حُٜٞص ح١ٌُ ط٘ذ ّٓ ؽ ا ٍّ :  طي

                                                                                                                                                                                                 

(
1
ػخَٓ ِّٓٞ ، ٗظ٣َش حُِـش ٝ حُؼَر٤ش ٝ حُلٔخٍ ك٢ حُ٘وي حُؼَر٢ ، ىحٍ حُلٞحٍ َُِ٘٘ ٝ . ى- ( 

  . 14 ّ ، ٙ 1983 ، 1حُالًه٤ش ، ١ : حُظ٣ُٞغ 

(
2
١ ، ٓ٘ش .طٔخّ كٔخٕ ، ٓ٘خٛؾ حُزلغ ك٢ حُِـش ، ىحٍ حُؼوخكش ، حُيحٍ حُز٠٤خء ، حُٔـَد ، ى. ى–  ( 

1975 ٙ ، ّ 45.  

(
3
  . 112ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 

(
4
حُٔوخٍؽ حُـٞك٤ش ٝ ػيىٛخ "  ٓوَؿخ ٢ٛ 15ٓوخٍؽ حألٛٞحص ك٢ حُؼَر٤ش هٔٔش ػَ٘ - ( 

، " أٍرؼش ٓوخٍؽ ، ٝ حُٔوخٍؽ حُِٔخ٤ٗش ٝ ٢ٛ طٔغ ٓوخٍؽ ، ٝ حُٔوخٍؽ حُ٘ل٣ٞش ٝ ٢ٛ ٓوَؿخٕ

أٗظَ ٓؼـْ حألُلخظ حُؼخ٤ٓش ًحص حُلو٤وش ٝ حألٍٛٞ حُؼَر٤ش ٓؤهًٞس ٖٓ حُوَإٓ ، حُلي٣غ ، ٓؼخؿْ 

ص . ، ى2، ١ (٤ُز٤خ )١َرِْ : حُِـش ٝ ٓؤػٍٞٛخ ، ػزي حُٔ٘ؼْ ٤ٓي ػزي حُؼخٍ ، ىحٍ ٌٓظزش حُلٌَ  

 ٙ،45.  

(
5
 ٛلش ٢ٛ حُـَٜ ٝ حُْٜٔ حُّ٘يس ٝ حَُهخٝس  ٝ 13طَؿٔش ٛلخص حألٛٞحص حُؼَر٤ش ا٠ُ - ( 

حُظ٢ٓٞ ر٤ٜ٘ٔخ ، حإل١زخم ٝ حالٗلظخف ، حالٓظؼالء ، حالٗولخظ ، حُالهش ، ٝ حُٜٞص حُٜٞص حُٜـ٤َ ، 

  .43ٗلٔٚ ، ٙ 
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ع ، ؽ ، ١ ، ١ ، ح،ء ، " كَكخ ٝ ٢ٛ 19ٟٖٔ ا١خٍ حألٛٞحص حُٔـٍٜٞس ٝ ػيىٛخ - 1 

 . 1"،م،ؽ د ، ّ ، ٝ ، ٝ ، ٍ ٕ ، ٍ،ً،ى ،ُ ،ظ 

أٗٚ كَف أٗزغ حالػظٔخى ك٢ ٟٓٞؼٚ ٝ ٓ٘غ حُ٘لْ إٔ " ٝ حُٜٞص حُٔـٍٜٞ ٛٞ 

 . 2" ٣ـ١َ ٓؼٚ كظ٠ ٣٘و٢٠ حالػظٔخى ٝ ٣ـ١َ حُٜٞص

ص ، ع ، ف ،م " كَٝف ٝ ٢ٛ 10ٝ آخ ٟٖٔ ا١خٍ حألٛٞحص حُٜٔٔٞٓش ٝ ػيىٛخ - 2

 . 3 "ٝ ٣ـٔؼٜخ هُٞي كؼٚ ٗوٚ كٌٔض" ، ّ ، ٕ  ٙ ، ف ، ى ، ٛـ

 كَف أٟؼق حالػظٔخى ك٢ ٟٓٞؼٚ كظ٠ ؿَٟ ٓؼٚ "ٛٞ  ٝ حُٜٞص حُّٜٔٔٞ 

  4" حُ٘لْ

ٝ حُٜٞص حُٔـٍٜٞ ، ًٔخ ٛٞ ٓؼِّٞ ، ٛٞ ح١ٌُ ٣ٜظِ ٓؼٚ حُٞطَحٕ حُٜٞط٤خٕ       

ّٕ ٝػٌْ حُـَٜ حُْٜٔ،ٝك٤ٚ ٣َطو٢ حُٞطَحٕ حُٜٞط٤خٕ ٝ  ال ٣ٜظِحٕ ٝ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أ

ّٕ حألرلخع ىُـّض  ٗٔزش ًَ ٖٓ حألٛٞحص حُٔـٍٜٞس ٝ حُٜٔٔٞٓش ٓظؼخىُش ك٢ حٌُالّ ، اال أ

 ، ٢ٛ ٓـٍٜٞس ًٔخ ٗٔظٌ٘ق 5ػ٠ِ حُٔٞحء حألػظْ ٖٓ حألٛٞحص حُِـ٣ٞش ك٢ ًَ ًالّ 

 ػ٠ِ ٗٔزش ٤ٗٞع حألٛٞحص حالٓظوَحءهي رَٖٛ "ٖٓ هٍٞ حألٓظخً ارَح٤ْٛ أ٤ْٗ 

 ّٕ حُٜٔٔٞٓش ك٢ حٌُالّ ال طٌخى ط٣ِي ػ٠ِ حُؤْ أٝ ػ٣َٖ٘ رخُٔخثش ٓ٘ٚ ، ك٢ ك٤ٖ أ

 . 6" أٍرؼش أهٔخّ حٌُالّ طظٌٕٞ ٖٓ أٛٞحص ٓـٍٜٞس

 ٝ ٖٓ ٛ٘خ ٣ٌٖٔ ُ٘خ حًظ٘خف ح٤ُِٔس حُ٘ـ٤ٔش حُظ٢ طظلَى رٜخ حألٛٞحص حُٔـٍٜٞس ػٖ 

ّٕ حُ٘ٔخًؽ حُظ٢ ٓ٘ؼَٝ ُٜخ ٓ٘٘ظَ ا٤ُٜخ ػ٠ِ أٜٗخ ِِٓٔش  حألٛٞحص حُٜٔٔٞٓش ، ٌُح كب

ٌُخك٢ ٌُٜٙ حُظخَٛس حٛٞط٤ش طظٌَ٘ ٖٓ أٛٞحص آخ ٓـٍٜٞس أٝ ٜٓٔٞٓش ، أٓخ حُظؼ٤َِ 

. كٔ٘ٔظ٘ظـٚ رؼي حُيٍحٓش حُظطز٤و٤ش 

    .حُٔـخٍٝ ك٢ ٓخ ٢ِ٣ ػالػش ٗٔخًؽ ططز٤و٤ش ٓ٘ظ٘خُٜٝخ ُِزلغ ك٢ ٌٛح 

                                                           

(
1
  .16ٗظ٣َش حُِـش ٝ حُـٔخٍ ك٢ حُ٘وي حُؼَر٢ ، ٙ - ( 

(
2
  .16/17ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 

(
3
  .43ٓؼـْ حألُلخظ حُؼخ٤ٓش ، ٙ - ( 

(
4
  .17ٗظ٣َش حُِـش ٝ حُـٔخٍ ، ٙ ، - ( 

(
5
  .186ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ ٗؼَ حرٖ ِٜٓش ، - ( 

(
6
  .22 ، ٙ 1961 ، ٓ٘ش 3ارَح٤ْٛ أ٤ْٗ ، ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش ، حُوخَٛس ، ١ . ى- ( 
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ٝ ٝهغ حهظ٤خٍٗخ ػ٠ِ ػالػش هٜخثي ُؼالػش ٗؼَح ٓوظِل٤ٖ ح٣ٌُٖ ؿ٠٘ ُْٜ ح٤ُ٘ن حُلخؽ  

. ٓلٔي ؿلٍٞ 

. ُِ٘خػَ ٤ٗن هيٍٝ رٖ ػٍ٘ٞ " ٓخ ٗلؼ٢٘ ٛز١َ" ه٤ٜيس - 1

. ُِ٘خػَ رٖ ػخَٓ" ٓخ ٢ِ٣ ٛيٍ ك٤ٖ٘"ه٤ٜيس - 2

. ُِ٘خػَ رٖ ٓٔخ٣ذ " حُوِذ رخص ٓخ٢ُ "ه٤ٜيس - 3
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قصُذج انشُخ قذور تٍ عاشىر   : انُص األول 

يا َفعٍُ صثرٌ 

ـــــٖ  ٤٘ٓـ رؼ٘و٢ ٣ي١ٍ   كظ٠ ٝ ُٔظ٠ ٛي١ ٍرغ 1  ٖٓ ال ىٍٟ

ح ًخِٓش ح٣ُِٖ  ١ 4 ٖٓ حُـلخ3 ٣خ ٓزخد ٟـــ١َ   رًَخى2  َٗؿخى

١ ٛـ١َ   ٓخ هلض ٢ٗ ٖٓ ٍّد حُؼخ٤ُٔـــــٖ  ف 5  ٝػالٕ ُح٣يٙ

ع 6  ٣ز٤ِي  َّ ّٝ حُٔل٘ش ٝ حُز٤ٖ  ١ ٖٓ ى7 طٔظ٠ُٞ أٓــــــ١َ   طـ

٣ــــٖ   ٗض  ٝطؼٞى ؿخٍكش ك٢ رلـــ١َ   ٖٓ إٓ َٗرض أٗخ طَ٘د ح

  أال طٌم طوزَ ُػـــــــــ١ٌٍ   ٛزَص ٝ ٓخ ٗلؼ٢٘ ٛزــــــــ١َ  

ٛزَص ٝ ٓخ ٗلؼ٢٘ ٛز١َ            

٤ًُّٞ حُٔل٘ـــــش   ٝ حُظؼذ ٝ حُـلخ ٝ حُٜــــــــــــَ    طَ٘د ٖٓ 

 ٓؼ٢ِ طل٘ـــــــــ٠  طز٢ٌ ٝ ىٓؼظي اال طظـــــــــــَٟ  8  كظ٠ طؼٞى

  ٗل٠٘ طَٜ٘ع ًل٢ أٗـــــــــخ  طٔو٢ ٖٓ حُيٓٞع حُؼـــــــــــَٟ  

ػٖ ٛلٖ هّيى ال كظـــــــــَٟ             9ٖٓ ًَ ػ٤ٖ ط٢َٓ ُكل٘ـــــش

َّ ــُلــــــــح ٖٓ ٤ُٜذ أٗؼٞىًخُٔطَ ٓخكٔش ػ٠ِ حُٞؿ٘ش   ٝ   حـــ

ٓـــَس   ؽ ح١ًٍٝ طوٍٞ ٣خ هللا حؿٔؼـــــــــ٘خ   ك٢ حُل٤ٖ ط٘طل٠ 

                                                           
1
ال ٣ؼَف  = ال ىٍٟ  -  

2
. حٗظظَى = َٗؿخى -  

3
ًلخى  = رًَخى -  

4
. حُوٜخّ = حُـلخ -  

5
. ٓٞحِٛش = ُح٣يس -  

6
٤ٜ٣زي  = ٣ز٤ِي -  

7
ع -   َّ طَ٘د  = طـ

8
. طَؿغ = طؼٞى -  

9
. ٤ًٔش = كل٘ش -  
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ْٖ     * ٝ ْؿٔــــخ١ٍ   (1) طزَْى هََحك٢ َْ رِلـِع حُؼ٤ْـ٤٘ـــــ ْٗ٘خْٛي حُو٤ِ  أ

 ِْ ْٖ  (3) ٣ـ٤ز٢٘ *ُـْٜـــــــْي١ٍ   (2)ك٤ٚ   ٝأٗخ ِٗ ل٤ــــ ّ٘  ٝ ٣َٟٝ ٖٓ حُ

ـــ١َ    ْٜ ْْ ٠ْ٣ل٠ ر ْٖ  *  رْؼَي حُّيٗ ٚ رخ٤ُي٣ـــ ُّٔ َٗؼّ٘ـْن حُلز٤ْذ ٝ ٠َُٗ

ُيٙ ّٓ ْٞٗ َْٗي حٍ  ٝ  ِّ ـــــــ١َ   ١ُ حُ ْٓ *   ْٖ ٝح رـِٞىحِى حُؼخٗو٤ـــــــــــ  َٗـظـْٞحىُّ

ـــــ١َ    ْٜ ْف ه ََ ٢ِ ٝ حُل ْٔ ْٖ  * ٝ حُزَ ُْ ًْق ٓخ كخُٝح حُلخ٣ِ٣ــ ٝ ٗـْلٞ

ُص ٝ ٓخ ٗلْؼ٢٘ ٛزــــــ١َ     * ٛــــــ١َٗل٢ّ٘ ػ٠ِ كز٤ز٢  َْ ٛزّ

ُص ٝ ٓخ ٗلْؼ٢٘ ٛز١َ       َْ  ٛزّ

َٖ حُِـّـ*  ٓـــــ٢   ح ٗلـ٢ْ٘ ػ٠ِ حُلز٤ــْذ أ١ّ  ْٞ ٓخ ٗـْوـــــــخْف ٓ ٓـــــش ُٝ

ْٞ ٣ـُوخ١ِؼٞٗــــــ٢ ٗـوـْٔــــــــش  *   كظـ٠ّ ٗوؼـْــــُيٙ هـُـــــــــــيح٢ٓ   ُ ٝ

ـــــــــــش *   ٠ِٛ٣ ٝ ٣٘طَْد ك٢ أٍٓخٓـ٢   ّٔ ٙ ك٢ ٛ َُ ٝ أٗخ ٓـُّٜ٘ــــ

ٍْ ٓخ ٣لـَُ كـْ  ـــــــ٢  ُ ٝ طوٞ ْٓ ٓــــــــش  *  ح َْ ٓٞحْى ٣خ ػظ٤ــْ حُلـُــ

  

٤خء ْٟ ْٖ * ر١َٜ  (4)أٗض حُلز٤ذ ٝ ٜي٣ـــ ّٜ َْ حُ ػ٤ِي َٗط٠ٔ ك٢ ك

ْٖ ًٝـْـــ١َ   ْٖ  *    ٝ ػ٤ِْي ٗ٘ـْـ٠ِ ٓ ٍَ ٓـ٤ْ٘ َْ أكـْزخر٢ ١ٞ ْٜـ ػ٤ِْي ٗ

ْٚ أٗخ هـــــْي١ٍ   ّْ أ * ٝ ػ٤ِْي َّٗه ١ ُ٘خ َّ ْٖ ك٤ْ٘ض ٓ   ٣ٍٕـــم ٣خ ٓ

١  ؿـ ٓخ ُُـُْض ػخْى رخه٢  َّ ْٕ طَمّ  *ــــــ ْٞ ًخ ْٖ  د ُ  ػ٠ِ هِز٢ حُل٤ـــ

ْٖ أٓــــــ١َ  هٌطْل٠٘ ٝ ط٘ـْ  ٓ ٍْ *        ْٖ ْٚ رال طلـْط٤ـــــ ْٕ رْي طخ٣ ٝ ػـاْل

َْ ػـُــــ١ٌٍ   ْْ ٝ أهز ُص ٓخ ٗلؼـْ٘ــ٢ ٛزـــــــ١َ * هْق ح٣ٌَُ َْ ٛز

ُص ٝ ٓخ ٗلْؼ٢٘ ٛز١َ             َْ   ٛزّ

                                                           

(
1
 أكِح٢ٗ : هَح٣ل٢ - ( 

(
2
 ٣ؼ٢٘ أؿِزٚ اُـ٤ّخ : طِِك٤ٚ - ( 

(
3
 .٣ؤط٢٘٤: ٣ـ٤ز٢٘ - ( 

(
4
 .ٟٞء : ٤ٟخء -( 
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ْْ ٗخكـْضْ         َّ حُْو٤ٔ ٍحء *     ػ٢٘٤ْ  (1)٣ٞ ٌْ ريس كُٞم ٓـْطـــــــــخْف  (2) ػ َْ ٓـُؼ

ّْ ُْلظٜخ ١ـْؼ٘ظـْ٘ــــ٢    ٜخ ْٔ ِْ ٍٗـْـوـ٢ُٗٞ حألُٔـــــــــــخْف    *           رَ ٜـْ ّٔ ًخُ

كضُ  ّٝ ْٖ ٛٞحٛخ كخٗـــ٢    (3) ٍ ّْ ٛخىْكُض ؿـْـــــ*  ٓ ْٕ ػخى ٌٞ ْٔ ــَحْف ــٓـ

َْ ٣ؤط٤٘ــــ٢     ز ّٜ َٖ حُ ٍْ فٓـُ * ال رُْي ٓ طــــــــــــخْف  (4)ح َْ ُٓوخ٢ٓ ٗ  ْٖ ٓ

ْٕ ٓٔــــــــــــخْف        *    ٍح٢ٗ ٓـُّٞؿْي ػ٠ِ ًلـْ٘ـــ٢      ٝ اًح ْٗٔٞص ٓخ ًخ

ْٖ ػ٘ـْيْى حُّيٝحء ىحٝٗـــ٢    ـــــــــــــــخْف       *       ٓ ّٟ ٍْ حُٞ ٣خ ٛلش حُٜال

 

ْٕ ٝ حُٔـُ٘ظـــــــ١َ     ١َّٔخ ح * حُ ْٝ ْٖ  ٕكَٞم حُوـُيْٝى رٜخ ّْ آهـ٣َْـ ـُـٞ

ْٚ ٝ حُـــــــٌٍح١ٍ َْ ك٤ ك ُُ(5) *     َْ ْٜز ٣ ْْ ُ ْٖ ٣َحٛـ ْٖ  (6)ؿ٤ْٔغ ٓ  ك٢ حُل٤

    َِ َْ ٝ حُؤــــــ َْ حُ٘ٔ ُ ْٖ ٙك٢ َهيْ * ٣٘ـْظـ ح ٣زو٠ كخُـُٚ ٓٔـ٤ٌْــــــــ

ْٖ  * ًٔخ ك٤ْ٘ض ٣خٗخ ػـُٔـــــــــ١َ      ْي ٝ حُـلخ ، ٝ ال ْٛزُض ٓـُؼ٤ ّٜ ٣خُ

ْٖ كخ٢ُ ٣ــــ١ٍُْٕٞ ٣خ ػخ ْٖ    * (7)ه٤ ّْ ٓؼـ٢ِْ ُٓٞٞػ٤ــــــ ٓخ ٛزـُْض ٗخ

    ١ َّ ْٖ ٗزـُْٞف ٣خٗخ ٓــــــــــ ُص ٝ ٓخ ٗلؼـ٢ْ٘ ٛزـْـــــــــ١َ * ُٔ َْ ٛز

ُص ٝ ٓخ ٗلْؼ٢٘ ٛز١َ              َْ ٛزّ

 

 

      

 

 

 

                                                           

(
1
 ٍأص: ٗخكض - ( 

(
2
 كظخس ؿّي ؿ٤ِٔش : ػٌٍحء - ( 

(
3
 ٝٛزض: ٍٝكض - ( 

(
4
 ؿ٤َ ٌٖٓٔ : ٓـخٍ - ( 

(
5
 أٝالى : حٌٍُح١ٍ - ( 

(
6
 ٣ـٖ : ٣ٜزَ - ( 

(
7
 ٣ظَٜ ٣ز٤ّٖ : ١ٍٞ٣ - ( 
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ْٖ ٣ـُلخؿ٢        *(1)ُٖٔ ٗزْٞف ٛيٝح حٌُـُـــَحدْ          ْٖ هِزـــــ٢  (2)ٓخ ٛزـُْض ٓ ػ

ٍْ أْػـٞرـــــــــــ٢   *      حد    ٝ ػ٢ِ حألرــ(3) طـَزِـَؼــــضْ  ٗٞح حألهلخ َّ ٝ ا١ـّ

زـــــــــــــ٢  *  ح٢ُِ ػ٤ْ٘ن ٓؼـ٢ِْ ٓـُٜـــخْد    ْٔ ٓ ّْ َٖ حُؼٞحٍ ٓ ْٕ لٞ ْٔ ٓ

ْي ٝ حُـلخء هِزـــ٢ ١خْد    ّٜ َْ ُٔخ هـ٠٠ْ ٢ُ ٍرّــــــــــــــ٢ *       ٣خُ ٜٗـْز

ّْ ؿخ٢ٗ ؿــــــالّْد    ُـُٚ ٓؼـــــ٢ْ َٓرّـــــــــــــــــ٢      * ٌٛح حُــَْح ّٝ ْٖ أ ٓ

 

ُْ٘يٙ ٓ٘ـْـــــ١َ     ُْٔٞد ُُٚ ػ ْٖ  *   ٌٓـْ ٤ ّٜ ّْ حُ ْٝ ٣ُ٘ـُٚ حُوْي أػـاْل ك٢ ؿَ

ّْ ىٛـ١َْ  ْٖ     *   هخٗـ٠ْـُٚ ٗـ٤ْغ كخٍ َّ حُطـَّحْى ر٤ٖ حُطّؼـْـٖ ِ ٝ ٌٓـ٤ّــ ْٞ ٣ 

 

ْٖ  * ىٍهُٚ ٝ ٤ْٓق ك٢ ٣ــيحٙ ٣ْزـــ١َ   ٤ُِٔٔٓــ ٤ُٓق حُٜٟٞ ١ؼ٢ّ٘ ٣خ 

ٚ ك٢ أػ٠ـــخرخ ٓــــــــ١َ  ُّٔ ٓ *  ْٖ ْع هخ١َ١ ٖٓ رْؼِي حُظ٤ٌّٔـ ّٝ ٍ

ْٖ طٚ ْٖ *  ـــْن ٛـــي١ٍ ١ّ ٣خ ػخٗـْو٤ ز٤ ـْ ّْ ُو٤ظـْٜخ ٓلـَْطـ٢ْ٘ ر ك٢ ٣ٞ

َْ ٗخّىطـُٚ ُص ٝ ٓخ ٗلؼـ٢ْ٘ ٛزـْـــ١َ  *  ػٌـْــــــــ١َ (4)ٓ٘ي٣ــ َْ ٛز

ُص ٝ ٓخ ٗلؼـ٢ْ٘ ٛزـ١َْ  َْ ٛز

َْ ٗخّىطـُٚ  ٗـــــــــ٢ صػٌـ١َْ ٝ ّ * حٛـــــــــــــــْؾ دٓ٘ـْي٣ ِّ هـ٢ِْْ ٣خُ

                                                           

(
1
   حُٔ٘خًَ : حٌَُحْد - ( 

  

  

(
2

 ٣َ٣ْق : ٣لخؿ٢ - (

(
3

 ؿِوض : طزِؼض - (

(
4

 أٌٓٔظٚ : ٗخّىطٚ - (

  

  

  

  

 

     

  

   



 

246 

 

تحليصلثالثةلأغانيلالحاجلمحمدلغلور:ل الفصل ال ابلل  

ٛــــــــْؾ    ّٞ ٌّْٛذ ّٝٛــــــــــــخف  * ٝ حُظخْؽ كـُْٞم ُّٓ٘ٚ ٣ ُْ رخُ ٓطـَْٝ

ٍِ ك٢ حُّيك٠ ٓـُٔــــــــــخؽ ِ         *رّْ٘ي ػـ٠ِْ حُظّزُْٞص ٝ رٜـْـــــَْؽ  ًخُزْي

ْْ طـٔـْـــَْؽ  ٍٖ ىح٣ـَ ْٔ ُ س رـْلـ َّ ُ ١ رٍ٘ٞٛخ ُّٜـــــــــــــــخؽ ِ   * ؿـ ّٞ طـ٠ُ

 

 

ْٖ رــِٝؽْ  ْٖ ه٤ٓٞ ْٕ ىػـــــــخِؽ        *         (1)ٝ حُلخؿـْز٤ ٍْ ٝ حُؼـ٤ُٞ ٝ حألٗلخ

ْْ ٓوِـّــــــــــْؾ   ُ ْٖ ٝ ٍهـْٜـ ؿـْـــــــــَؽ * ْٝى٤ٗ َّ ْٕ ًخُ ١ِوٞح أؿـْٜخ

َْ ١خْٛؾ   ْى ٝ ُٛ ٍَ ِْ ػ٠ِ حُؼـــــــخؽ      *ٝ حُوـُيْٝى ٝ ٝ ٗـْلخ٣ْق هَٓ

 ْْ َْ ٣ٔــــْٞؽ  (2)ٝ حُو٘ َْ ك ؿــــــــــــــــخؽ  *         ٤١ ِّ ػ٠ِ َٓح٣ـــش حُ

َْ ك٤ٚ ى ٣ْن  *         ْرـــــــــَْؽ  ٍِٓٝ حُظّــْ َّ َْ ٣ـُوـْـــــَؽ (3)ٝ حُ ًخُؼٔــ

 

ــــخ١ٍ   ّٜ هزش ٓـُِٔـّٔش ًخُ َّ ٤ْٞف * حُ ّٔ ْٖ  ٣١ِي ٓـاْل١ك٢ حُؼ٠ْٞى ًخُ ـ

ْٖ ٛ٘ـْؼْش ٜٓـْــــ١َ   ْٖ  * ٓـُـز٣َّ ّْ ٌُِظـّخر٤ــــــــ حألٛـْزخْع ًخُوـُِٞ

ٌّْٛذ حُلــْــــــ١َ   ْْ حُ ْٖ  * روـْٞحط ٍْ ًؤٗٚ ٛللش ٖٓ حُِـُـ٤ــ ي ّٜ حُ

ْٖ  * رَُٝح ٗٞحرْؾ ٣خ ٗـــــــــــخ١ٍ   ٛٔــخ٤٤ٗـــــــ َْ ٌّٛــْذ ر طلخكــْق حُ

٠ّٓ ػٜـْــ١َ   ٝ  ْٕ ػِْؾ ٍ ْٖ  ٙٝ حُن* حُزي َْ اػ٤٘ـ كخْؽ ٗٞحر َّ ٍْ ٝ حُ

َْ ى٣ُــــــــــ١َ    َٓٓ ْٕ ْٖ  * ٤ٓوخ ٤٘٣ ٍْ كْٞم حألهيحّ ٍى٣ْق ٝ هِوخ

َْ رخُظـّـزـــــــ١َ   ْٖ  *  هٞؿش ٓـُِ٘ـّ ٍْ ًزِ٘ـِْْس حُزخ١ْ حٓـْٔخػ٤ــ حُطـّٞ

 

خْص رخُظّٔـــــــــــخ١ٍ   ّٓ ْٖ        *       ٗوِش ٍ ْٖ ٛٞ ُز٤ْذ ٣٘ـَْْف ٢ُ ٓؼـْ٘ظ٤ـ ٓ

َْ رخٗؼــــــــــخ١ٍ  ْٖ  ءْؽ ٝ ح٤٠ُّخححُيّ *        ٣وَأ ٝ ٣لظو ظٔـْؼ٤ــ ـْ  ك٤ٜخ ٓ

ُص ٝ ٓخ ٗلؼ٢٘ ٛزـْــــــ١َ *            كٍٞس ٓـُؼظّوش ٓغ كــــــــ١ٍٞ َْ ٛز

ُص ٝ ٓخ ٗلؼ٢٘ ٛزـ١َْ  َْ         ٛز

ْٖ رخُــــــــــــــ٢   خ ٤ٔٗظـْٜخ ٓ ّٔ ُ         *  َْ ْٕ ٝ أٗخ ٛخرـــــــــــ ْٖ ُٓخ ٓ ْْ ً

ْٕ هِز٢ ٓخُــــــ٢ طخْف ًخ َْ ُ َْ  *         (4) ٓـ ْٕ ك٢ حُوخ١ــــــــــ ْْ ال كِ ال ٛ

                                                           

(
1
 ربػ٤ٖ٘: رِٝؽ - ( 

(
2
 حُلْ : حُوـْْ٘ ْ - ( 

(
3
 حُِؼخد : ح٣َُن - ( 

(
4

  ٛخ٢ٗ : ٓخ٢ُ - (
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ّْ ه٠٠ ٝ ُحْى حُؼخُــــ٢   ٍْ  *         ك٢ ٣ٞ ْٖ ػ٢ّ٘ هـــــــــــــــــّي رخُِوخء ك٤

ْٖ ٣ْٞٛض َؿِحُـــــــــــــ٢   ٤ٔضْ *         أٗخ ٓ ْٓ ْٖ ُكزٜخ أ ٓ(1)  َْ  ٓـُل٤ّــــــــــ

َْ *        طخْٛض ٝ رّ٘يْص هـُزخُــــــــــــــ٢          ٍْ  (2)ٝ طوِـْو َْ ٝ طـــــــــّٞى حُؼو

طـُٜخ رؤٗـْلخُــــــــــــــ٢          َْ َْ  *        ُٔخ ٗظ ْٖ ػخْى طلٌـّـــــــــــــ هِز٢ حُل٣ِ

ْٕ ك٤ِظ٢ ٝ أْػٔـــــــخ٢ُ  َْ  * ٤ًْق آ ْٖ ّٓل٘ـْظ٢ ػ٤٤ْض ٗيرّـــــــــــــ ػ

 

َٖ حٍ ّْ ؽِٓ ْٖ  * رٜـْــــــــــ١َ (3)كخ طؼّي ْْ ك٣ِــــ ْٖ ٛٞحٛخ ٛخ٣ ٓ ّْ ٜٓـْٔٞ

ّْ ك٢ ٛــي١ٍ  ْٖ  * ٍػـُْي حُو٣َْق ٍح ْٖ ؿٜظ٤ــــــــــ طِٜـٌّٞح ٣ٍخك٢ ٓ

ٞح حألٓٞحْؽ ك٢ رْل١َ  ُٟ َٝ َْ ْٖ  * ٝ طَو ٍُ ك٤٘ ٛخؿٞح كَحطـ٢ْ٘ ٓخ ٢ُ ْٛي

َْ حُزــــــــــــخ١ٍ  ْْ رْؼ ْٖ  * ٟٓٞ ح٣ٌَُ حُ٘خكْن ٍْد حُؼخ٤ُٔــــــــــــــــــ

ْٖ  * حُٞحكْي حُٞك٤ْي حُٞطـْــــــــــــــ١َ  ٤ٗ ْٞ ْٕ حٌُ ّٞ ْٖ هِْن ٝ ً ٓ ْٕ ٓـُزلخ

ْْ أؿـْـــــــــــ١َ  ْٖ  (4)ك٢ حُؼلٞ َٗؿزـْٚ* ك٤ٔخ ٠٠ٓ ٣ؼظ ِٙ حُلٔـ٤ْ٘ رـخ

ْْ أ٢ِٛ حُل٘ـْــــ١َ  ْٙ ٍح٣ ْٖ  * ٝ رـخ ٍُ حُٔـُز٤ــــــــــ ْٖ حُزْي ١ٚ ٝ ٣خ٤ٓ

ٗخْس حٌُٜخ*  ك٢ ٤ُِْش هزـْــــــ١َ  (5)٣ـُٞحٗٔـ٢ْ٘ ُٞ ْٖ حُ ْٖ  ٕحُزخؿـ٤٠ْ ٣ـــــــ

كٞح هـــــــــي١ٍ   َْ ْْ ػ ْٖ  * ؿـُلخْى ٤ُ خُل٤ــــــــــ ّٜ َْ حُ ْْ أ٤ٓــ أٗخ هي٣

٤ْن حُزـخ٣ـــــــــــــــــ٢ ١ٍٝ  ّ٘ ْٖ  * حُ ّْ ح٤ُ٘خ٤١ـ ْْ هــٞ ُ ٣وـ٢ِْ ه٤خٓـْٜـ

 ١ ٍّ ْٖ ٣ي ْٖ    * رخ٤ُِْٜغ ٝ حُؼ٣ٞـــــــــــ ْْ ٓظـ٤ًَْٝـــ ٓخٓـْٜـُـــ ٍْ ح أ ْٝ ٣زـْوخ

   

ٍْ ٝ حُوـُٔـْــــــــــ١َ                 ّْ حُط٤ٞ ْٖ        *ُِزٞ َْ ال ُىٗـ٤ْخ ال ى٣ــ َْ ال ٓظـْ ال ٓ

ْْ ال أطـْـــــــــــــ١َ                ُ ح ًـُِـْٜـ ْٝ ْٖ  * ٣لـْ٘خ ْٙ حألُـّل٤ــــــ ّْ ٣وّيٍٝ ًِْق حُّ٘ظخ

ْٖ  * ك٢ ٍؿْذ ٛـُــْظـُٜخ ك٢ حُلــ١َْ                ك٢ أُْق ٝ حُظـِّـْظٔـ٤ْش ُهٌ حُظْز٤٤

ْْ ْٗؼـــــــــــ١َ                 ْْ حُوطخْد ٗوـْظ ْٖ  * ط ٣ ِّ ٍْ حُ ػ٠ِ ٓز٤ٌْش حُيْٛذ ٛال

ٛخ ك٢ ػـُٔـْـــ١َ                 َْ ْٖ  * ٓخ ػ٘وـُْض ؿ٤ ٍْ ْٓلزٞر٢ ٤ْٓق حُّي٣ـ ٢ٛ طوٞ

               ١ َّ َْ ح٤ُ٘ـــْٞم حُلـُــــــــــــــ ْٖ  * أ٤ٓ ْٖ رالْى ْٗيٍٝٓش كـ٤ْٜــــ ٓخً

                                                           

(
1
 رخ٣ض: أ٤ٔٓض - ( 

(
2
ّٖ حُؼوَ: طوِوَ - (   ؿ

(
3
 أٛزق أػ٠ٔ: طؼّيّ - ( 

(
4
 أ١ِزٚ: َْٗؿزُٚ - ( 

(
5
 .٣زو٠ ٓؼ٢ : ٣ٞح٢٘ٔٗ - ( 
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٘ظوْذ ٢ٍُٗٞٛ ػ٘ـــــــــ١ٍٞ                 ُٓ *  ْٖ ََ ح٤ُو٤ ْْ أٛ هللا ٣َكٔـُٚ ٝ ٣َك

َْ حُوْزــــــــــ١َ                ّْ حُل٤خْس ٝ أٛ ٛزَُص ٓخ ٗلؼ٢٘ ٛزــــــــ١َ  * ٗخ

ٛزَُص ٓخ ٗلؼ٢٘ ٛز١َ                     
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حُ٘ٚ حُؼخ٢ٗ  

ْٖ : "ه٤ٜيس  ٍَ حْك٤٘  (1)٤ُِ٘ن حرٖ ػخَٓ "  ٓخ ٣ـ٢ِْ ْٛي

 

ْٖ حّْ ٙ   آ ٍَ حْك٤٘ـــــــ   (2)ًْؼَٝح حكـْٔـٞى١ ٝ حْكٔــٞىىْ *  ٢ِ٣ْ ْٛي

 ْٖ ٤٘ـــــــــ ْٓ ْٗ٘ٞكــــــــــيْ *   ٤ُْي ٓخ ٛزـْْض ح ؿــخ٣خ ٝ ح ٍْ  (3)ْٗزِْؾ ح

َ ْٓ ْٖ ح سٛخ١ْ ًخ ْٖ * ٣ُِــــــــــــــ ِْٜــــش ْ حُؼ٤ـــ ْٖ ىٍٟ ُـْ٘ َٓ أ

 

َٖ حُٜــٟٞ  ْٓ ْٖ حٓـْلخ٣ْ٘ي ٓخ ْٛزْض حْىٝح * ٣خ حْػيحْد هِز٢  َٓ  ْٝ أ

ٝس  ِْ ْٖ * ٓخ ح٣ـْل٤ْي كخْؿَحْٓي ؿـــ  (4)ٛخ١ْ ١ْزــــغ حُٔوـْـ٤٘ــــــــــــ

ْٕ حالْهٞس  ْٖ  *         ؿخْف هخ١َ١ ىٝ ٤ٌــــــــ ْٓ ف ح َْ ٛخْى٢ٗ ؿـُــــ

 ّْ ْٖ ٛخ١ْ ًخ ٣ــــــــــــ ِّ ْٖ  *         ُش ْ حُ ْٖ ْىٍٟ ُـْٜ٘ـِْــش ْ حُؼ٤ـــــ أٓ

 

ــَس  ْٔ َْ ٗلـْـظــٞ ٝ حُِٛـْــــــَس  *         ٣خ حٗـْز٤ْٜش حٗـْؼخْع حُو ك ُُ

 ٍْ ْٖ   * (6)ّْٓ٘ي ٓخ ٗزـْـَح(5)٠ٓـَْٝ َْ حُيحْؽ حكـ٣ِْــــــــــ ٓخٛـــ

 َْ ْٖ  * ٢ُِّ ك٢ْ  ال ٣ـُـــَٟ  ٍٛخر هخُـــــْن حُؼخ٤ُٔــــــــــــــــ

 ْٖ ٣ــــــــــــ ِّ ْٖ  *         ٛخ١ْ ًخِٓش ْ حُ ْٖ ْىٍٟ ُـْٜ٘ـِْش ْ حُؼ٤ــــ أٓــ

 

ّ٘لش  * ٣خ حٗز٤ْٜش حٗـْؼخْع حُٞهـْلــش   َْ ٝ حُ رخُوـءىْٝى طٔـْلـُــ

٢ٗ حُلـُْذ رـْوْطلخ  ٍْ ْٖ  *         ٍحٙ ُح ْٖ أٝ ر٤ـــــــــــ ٓخهـْـ٢٘ ر٤ـ

كــــخ  َْ ّْ حُ٘ ْٖ   *         ٣خ ١ُٞشُ حػـاْل ؿخ روـْـــَْٝف حهـ٤٣ْٞــــــــــ

 ْٖ ٣ـــــــــ ِّ ْٖ *         ٛخ١ْ ًخٓـِْش ْ حُ ْٖ ْىٍٟ ُـْٜ٘ـْـِش ْ حُؼ٤ــــ أٓ

                                                           

(
1
 .أكي ٗؼَحء أكٞحُ طِٔٔخٕ حُٔـ٣ٍٖٞٔ ٝ ؿ٤َ حٌُٔؼ٣َٖ - ( 

(
2
 .أػيحث٢ ٝ أػيحإى : أكٔٞى١ ٝ حكٔٞىى - ( 

(
3
 .أٍحى : أٗ٘ٞكي - ( 

(
4
 : حُٔو٤ٖ٘ - ( 

(
5
 ٓئُْ : ٠ٍَٓٝ - ( 

(
6
 .ُٖ أٗل٠ : ٓخٗزَح - ( 
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ْٖ ْٗٞف حْػٔخىْى   ْٖ حرـْٜخْى أٝكـُٔـْْ٘ي ٝ حْؿٔخُْي  * حٗـَكـْْض ٓ ٓ ْٝ أ

ْٕ ٓٞال١ْ حػـْطـــــخُْي   ْٖ  * ٓـُْزلخ َْ ٣ُ٘ــْي ٣ُــــــــــــ ٓخ حٝٛـــــ

َْ (1)ٓخُـْلْي  ْٖ ٗخكـْي   (2)ح٣ٜزّ ٓ *  ْٖ كخ٣ْض حْؿـــَحْد حُز٤ـــــــــــــــــــ

  ْٖ ٣ـــــــــــــ ِّ ْٖ  * ٛخ١ْ ًخٓـِْش ْ حُ ْٖ ْىٍٟ ُـْٜ٘ـِْش ْ حُؼ٤ـــــــــــــ أٓ

 

س ١خ٣قْ  َّ ٓٔـْزْٞؽ كٌـْلخُٞ ٗخٛــــــــــــــْق    * (3)ٓخُـْلْي حْػ٠ِ حُــْ

ّْ طــَْْف   ْٖ  ــــــــــ٤ًلٜخ ِٓـْؼ٤ـ٤ْ٘ـــــــــــــ*         ٝحكٞحَؿْذ حهـْٞح ـــ

  ْٖ ْٖ ْىٍٟ ُـْٜ٘ـِْش ْ حُؼ٤ـ*         ٛخ١ْ ًخٓـِْْش ح٣ُِــــــــــــ ّٓ ْٖ  ــــــــــأ ـ

 

  ْْ ـــ َٜ ؼـْ َٔ َْ ٝ حُ ْٗٞى طٔـُْل ِْ ْٙ حهـْٞحطــ* ر ْْ  ـــــــــحُوـُ٘ـْْض ١ْزؼٞ ــ

ْْ   ححُٜـْزْغ ى َْ ٣خُلخُـــــــــــ ْٖ حُٔظ٤ـــــــــــ* ٓ ْٖ  ــــــــكخكـْظ٤ ــــ

  ْْ ْٖ  ـــــــٓخ ٛ٘ـْؼٞح ٣ّي٣ـــــــــــ* ٛ٘ـْؼْش حُّٞٛخْد حُلخًـــــــ ــــ

 

  ْٖ ٣ـــــــــــــ ِّ ْٖ ْىٍٟ ُـْٜ٘ـِْش ْ حُؼ٤ــ* ٛخ١ْ ًخٓـِْش ْ حُ ْٖ  ـــــــأٓ ـ

هـْزش طٔـْزـــ* ٣خ ٓـْؼْيرظـ٢ْ٘ ٣خ ِكزـــــــــــ٢   َّ ـــ٢ ــــــرٜـْلخْٝس حُ

ْٖ ٓ٘ـْْ٘ٞع ًٔـِْٞ ٍرّـــــ٢   ٣ـــــــ(4)كخ٣ضْ * ٣ُ َّ ْٖ  ـــــ حْػ٠ِ حُز ــ

٤ْق حٌُٛزـــ ّٔ ٗٞى ًخُ ِْ ْٖ  ـــــػْ٘ي أُْق ٝ حػـْـ٤٘ــــــــ* ــ٢  ــحُ ــــ

  ْٖ ٣ــــــــــــــ ِّ ْٖ ْىٍٟ ُـَْٜ٘* ٛخ١ْ ًخٓـِْْش حُ ْٖ  ـــــــ حُؼ٤ــسأٓ ـ

 

  َْ ٙ* حػـ٠ِْ حُٔالْف ٣ُْ٘ي ٣لـْـظـْو ْٞ ْٝ ُؿ ْٕ أ ؿخ َْ ُ َْ ٓـ ـْ ٍْ  ــــــٝ حُؼّ

  َْ َغ حُٔٔـْْي أٝ ػ٘ـْز ْٓ ْٖ  ــــــكخ٣ْض حػـ٠ِْ حُ٘ل٤ـــــ* ؿخُـ٤ْش ح ـــــ

  َْ ـــــــــ ّٔ ّْ ُـ٣ٌٌْ ْ  حٓـْو ْٖ  ـــــــػْ٘ي أُْق ٝ حػـ٤ْ٘ـــــــ* حُٔـْيح ـــــ

   ْٖ ٣ــــ ِّ ْٖ ْىٍٟ ُـْٜ٘ـِْش ْ حُؼ٤ـ* ٛــــخ١ْ ًخِٓـــــش ْ حُ ْٖ ــــــأٓ ـ

 
                                                           

(
1
 حُ٘ؼَ حُط٣َٞ : ٓخُلي - ( 

(
2
 .ؿ٤َٔ أٝ كخثن حُـٔخٍ : ح٣ٜزخ - ( 

(
3
 .ٓخه٢ : ١خ٣ق - ( 

(
4
 .ٓخٍ : كخ٣ض - ( 
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ٍْ ك٢ حرـْٜخْى ح٣ـّْٜلْق  *  ٓخ ح٣ـْط٤ْن حكـ٤ْْٜق ٣لـْْٜق   ْٞ ح٣ـْوٞ ُ

ْٖ  * ػ٘ـْيْى ُْٝؽ حطـْلخكْق (1) ٣ٍضْ  ْٖ حُ٘و٤ـــــــــــ ٤ٔــــــــ ْٜ ه

ْْ كـــــخٍْف   ْٙ هخ١َ١ رٜ ْٖ  *  ٍح ْْ  كو٤ــــــــــ ٓخ حٓـْؼـِـْٜــــــ

 ْٖ ْٖ   *    ٛخ١ْ ًخِٓــــش ْ ح٣ُِــــــــ ْٖ ْىٍٟ ُـْٜ٘ـِْش ْ حُؼ٤ــــــ أٓ

 

َْ ٝ أٝكــــخ  ْْ حُ٘ـْظخّ حًـْٔ ٤لــــــش  *         ط ّٜ ُؼـ٤ِْْي ٣خ رخٛـ٤ْش ْ حُ

َْ هُٞٞ ٓخ ٣وـْلـ٠  ْٖ ػخٓ ْٖ *         حر حػـ٤ِْْي كخ٢ٗ ٓٔـ٤ٌْـــــــــــ

كخ  َْ طـْـ٠ أٝ ال ٛخْد حُ َْ ٣         *  ْٖ ٤٘ـــــــــــ ْٔ ْٚ ١خُْض حُ حػـ٤ِْ

 ْٖ ْٖ  *         ٛخ١ْ ًخِٓش ْ ح٣ُِــــــــــ ْٖ ْىٍٟ ُـْٜ٘ـِْش ْ حُؼ٤ــــ أٓ

                                                           

(
1
 .ٍأ٣ض : ٣ٍض - ( 
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:انُص انثانث   

 نهشاعر عثذ هللا اتٍ انًساَةانقهة تاخ سانٍ :  قصُذج 

  

َْ كـــــخٍْف         ك٢ طوـْز٤ِـــــش  (1)ٝ حُٔلزْٞد هـْزخُظ٢* حُوِْذ رخْص ٓخ٢ُ ٝ حُوخ١

     ٍْ ١ْذ حُوِْذ حُوخٛقْ (2)ُح ٍْ  ٝ ٍْ ٣ِْٜٞش  *           (3)حُـ٤خ ْٕ ك٢ طـ ْٖ ًخ ْٖ هخ١َ١ ٓ ٌُ ْٓ  ٝ

َْ حُزـــــخٍْف     ْٕ ُػٔخ طـْؼْٞى ٢ُ ٤ُـِْـــــــ٠   *    كـِْلـْْض ال ٗـ٤ْٔظْي ٣خ ٤ُْ ٣خ ُٞ ًخ

    ْٕ ٓــخ ُْ ْٗ٘ـْٔخْى ك٢  ْٖ هخ١َ١ ٝ رخ٢ُ *   ٓخ  ٓ

    ْٕ ْٚ ٓـِْٔــــ٢  *   رخْص حُوِْذ كَكـــــخ رخْكـزخ٣ـْزُ

    ْٕ ْى ٝ حؿـْٜخ ٍْ ْٖ حُٞ ٝ ٓـْٞحُْق حُْيٝحُـ٢ *           ر٤

ْٕ    حُلَحٕ  ػـ٠ِْ  ْٙ ٓـْؼ٢ِ  *  كظــــخ َُ ك٢ ٓـَْح٣

ْٖ هِـُْض ٓـَُ                  ْٕ    ١ـ٣ٔـٌْ ْٚ طـْـــــ٢ُٞ  * ح ُ رخْكٌخٓـ

ٍحر٢ ٝ ٓـْطــخٍفْ  ِْ ْٗش ر َْ َْ طـَوـْز٤ِـــــــــش ْ *     (4) هـُـزش ْ ٓـْل ٝحهخْص ػـ٠ِْ ً ٍْ  ٝ

َْ االْٓق     ْكظ٢ رـِِـْوخ  ًلـْ َْ َْ ٝ طلـ٤٠ِْْش  *  ٓؼي١ ٝ ك ْٖ ك٠ـْ ْٚ ْٓؼي٣ ٓؼي١ ر

                          ْٚ ْٕ ى٣ٔخ* ٓؼي١ ٝ كـَْكـْـظ٢ ر َْ حُؼـ٤ْٞ   ًلـْ

                   ْٚ ْٚ ٝ هي٣ــ ُٔ ْٖ ْٓزـٔـْ ٤ٗٔـــخ * ٓ ُٞ ٍْ ٝ حُ حُوخ

ْٚ    ح  ٣ِ٘ـْل٢  َْ هِـ٤ّــ ْٚ حُوـْي٣ٔـــخ  * ُــ٤ِْ ُ رٔـْلْزظـ

      ْٚ ْٖ رــــ ٓ ٍْ حُزـْيٝ ٍْ َْ ه٤ـْٔــش ْ  *   رْي ً ٠ٛ ِْ ط

ْٕ ٛـْٞحُــــــْق      ِٞح ّٔ َْ حُ ْٚ ك٢ أٓـْ ْٚ رؼـْْي حُٞٛـ* هـ٤٠ْْض ُـْ ُ  ٍٝ طٜـ٤ِِْش ْ ـُ ٤ّٛؤْص ُـ

ْٖ ٗـ٣َْي ك٢ ُٛـْْٞس ٝ أكـَْحٝفْ  ٓ ُٝ ْٚ ك٤ِش ْ   *    (5)رخ٣ْض أٗخ  ُ ْص ُـ َْ َْ ٝ ال ؿـْز ٍْ ح٤ُِ ١خ

  ّْ ُٝ حٌُــــــــــخ ْٚ  *            رظـْ٘خ أّٗخ  ْٖ ٗـْلزّـــــــ أٗخ ٝ ٓ

 ّْ ْٕ هـْطؼـْْض ٤ُّخ ْٚ  *           (6)رؼْي أ ػ٢٘ أ١ٍخْد هِـْزُــ

 ّْ ٓـْــــــٞح ُٝ  َْ ْٛذ ً ٌْ ْٙ ـّ ٛخْد حُؼـ٤َِْ ١ذ*          ٣

  ّْ َْ ك٢ حٌُخ ْص حُوـْٔ ٍْ ْٚ *          ى رـُـ َْ حْف ٗ َّ ر٤ـْي١ حُ

                                                           

(
1
 أٓخ٢ٓ : حهزخُظ٢ -( 

(
2
 حرظؼي : ُحٍ -( 

(
3
 ِٛذ : حُوخٛق - ( 

(
4
 .حُلَحٕ ح١ٌُ ٗ٘خّ ػ٤ِٚ: حٓطخٍف- ( 

(
5
 .أكَحف : حكٞحٍف -( 

(
6
  .كويص حألَٓ: ٤ُخّ - ( 
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ْٕ طـْوٍٞ هَْٔى هـ٤ِِْــــش     * كـُٞم ْ حُزٔخ١ْ رخْص ٗـْٔؼـْ٘خ ٣ـْطخكــــــــْق    ٝ ح٤ٌُٔخ

ــــــــــــْق  ِٛ هـٌُ ْ ٝ حٓـاْلُـْ٘خ رخُّ٘خ ُٝ ْٚ  * أٍٟ  ٍْ ٓخ ٣ـْؼطـِْٞح رظـْؼـْط٤ِ ّْ حُلخ ٗخ

ّْ حُلـ٤ْخ ٓـْغ حُـــْٞى  ُٝ حُ٘ـخػش ْ *   ٗخ  ّْ ٝ حٌُـَْ

َْ ٓوـْٜـــــــْٞى  ٗخُٞح ك٢ حُوـاْلػـــــش  * رِـْـٞح ً

رخد ٝ حُؼــــْٞى  َْ ّْ ٝ حُ٘ـْٔخػش ْ * ػ٠ِ حُ ٝ حٌُخ

كْٞى  ُٝ  ْٖ ٓ ٍْ الػــــإلٓخّ* ًٍـْزٞح حٗلخ ُٞ ــــش ْ ــ حُ

رخ٣ْذ رخطِْض طـْٜخ٣ــــ َْ ْٕ ٝ حُ ٝ ٗـْزخرخْص ٣ّيحُٝٞح رـْظُي٣ِٝــــــــــــش * ــق ـحُؼ٤يح

 ْْ ْٗٞؽ ٓؼـْٜـُــــ ِْ ُٝ ؿـْ٘خ٣خ ٣ظـْٞحٛـِْٞح رـْظ٤ِٛٞـَــــــش  *  ٗظٔخ٣ــــــــقٝ أٗخ رخُ

   ٍْ ٔـْــَح ِٓ ْٙ  * ِكـز٢ّ ظـ٣َْْق  ه٤ْذ ؿلـُْي َْ َْ حُ ؿ٤

   ٍْ ُٝ ٗـْلـــخ  ْٕ ْٙ ػـ٤ْٞ ْٖ ٍكـْـــــُيٝح  * ِػ٘ـُْي ٤٘ ْٓ ك٢ّ ح

   ٍْ ْٙ * هِز٢ حٗـٌْـُٞح رـاْل ٗـــــخ ٍْ كْٞم هـــُي ْٖ هخ ٓ

   ٍْ ْٙ * ؿخٍٝح رـْْ٘ٞى حألٜٗـــخ ُٝ هـــــُي  ْٚ ُ ْٖ هخٓـْظـ ٓ

 ْْ ْزٔـ ُٔ ْٚ ك٢ حُ ُ ْى هـُِـْْض ٍح٣ـْظـ ٍْ ْٚ ٗؼ٢٘ ٓـ٤ْخْس طـوـْز٤ِـــــــــــــــش ْ  *  كخطقحُٞ ُ هزِّـْظـ

َْ ٝ هـ٤ِِْـَْش  *  ٍ  ْزْى  ردح ْ و  ـْذاْا و  ـْذا خْ  تتـُْا ٍْ حُوـ٤ِْ ٛخ ُٞ ْٖ رـُ كَكخ٤ٗ

ْٕ  * رظـْ٘خ ك٢ ُٛـْٞ ٝ ١ـَْحْد   ٝ كـَْحؿش ٝ ِٓـْــٞح

ّْ ر٘ـْــــــَحْد   ْٕ  * ى٣ٔخ حٌُخ َْ ػطـْ٘خ ر٘ـَْْد ً

ْد   َّ ٍْ ٢ُ حُٔـ٤ِْْق هـــــ ْٕ  * هخ ُٞح رـ٤ٌْٔـــــخ ْٝ ٗظـْ٘خ

ْٕ  * ؿ٤٘٘خ رـْخ ال ػـْـــــــَحْد   ُٝ ْىٗخ ْٙ ١ـُْذ  ُٝ ؿـْ٘خ

ْٙ هِز٢ ٍحرــْق  ْٖ ٍح ٛخْف حُٔـْلخٓ ُٝ ُٝ رـَْحْص ٢ُ ٣ًْي حُــْٞحٍْف حُؼـ٤ِِْش  * رخ

ٍْ  ـْراْو و زـْىي  ْذْم انليخْ  ٌْ ي ى ذُح ًْ ٍْ حُّيحْؽ ٓخَٛ ٝ حُيٓـْْغ ٛـْط٤ِـَش   * يَم ٞ١

  ّْ ّْ ك٢ حٌُخ رخ٣ــــِْذ  *    ٣لـ٠ِْ حُٔـْيح َْ رخُؼـُْٞى ٝ حُ

  ّْ ْٖ حُّ٘ــــــــخ َّ طخ٣ـــــــْذ  *  ٓـَْغ حرـْ٘خ٣ـِ ً ٠ٛ ِْ ٣

   ّْ ح َّ ْٖ ؿٔـِْش ْ حُلـْزخ٣ْذ  *  ١ِـْؼْض ٗ٘ـْٞس ْ حُــ ٓ

  ّْ ُٝ رخْص الرــــــخ ْٖ ٓـْٔخ٣ـــْذ  *  ؿ٠٘  ْي ر ّٔ ٓل

َْ كــــخٍْف ؽ ُٝ حُوخ١  ّْ ُٝ رخْص الرخ ٌْ  ٍ تخـْثُهـَمح انلـْ نه َصـْفً * ٠ّٗ  ٍْ  ا   ْل ي

ـــــــــــْق  ِٓ ْٙ ٣ـْٔخ ْٖ ٓـاُل ّْ ٤ًْق ًخْٗض هـْز٤ِش ْ * ١خُْذ حُؼـْلٞ ٓ ْٚ اال٣ّخ ُ ؿْغ ُـ َْ ط

َْ حُزــــــــخٍْف  ْٕ ُػـْٔخ * كـِْلـْْض ال ٗـ٤ْٔظـَْي ٣خ ٤ُ ُٞ ًخ  ُـِـ٤ِـــ٠  طؼٞى ٣٢ُخ ُ
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 :  انجذول األول        

:   ٣ز٤ٖ ُ٘خ ٌٛح حُـيٍٝ ػيى حُلَٝف حُٔـوٍٞس ٝكن حُ٘ٔخىؽ حُؼخُؼش 

             

حُ٘ٔخىؽ                           

حُلَٝف 

انًجًىع  انُص انثانث  انُص انثاٍَ  انُص األول  

 280 86 38 156حُزخء 

 79 6 10 63حُـ٤ْ  

 22 4 3 15حٌُحٍ 

 304 57 40 207حَُحء 

 55 10 21 24ُح١ 

 14 3 1 10ح٠ُخى 

 8 1 2 05حُظخء 

 146 37 28 81حُؼ٤ٖ  

 27 9 7 11حُـ٤ٖ 

 328 113 73 142حُالّ 

 324 61 75 188ح٤ُْٔ 

 293 66 100 127حُٕ٘ٞ 

 502 142 100 260أُق حُٔي 

 290 40 60 190ٝحٝ حُٔي 

 316 80 56 180رخء حُٔي 

 77 9 15 53حُِٜٔس 

 102 26 10 66حُوخف 

 37 20 08 19حُطخء 

 132 32 34 66حُيحٍ  
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 : انجذول انثاٍَ 

:  ٣ز٤ٖ ُ٘خ ػيى حُلَٝف حُٜٔٔٞٓش ٝكن حُ٘ٔخًؽ حُؼالػش 

             

حُ٘ٔخىؽ                           

حُلَٝف 

انًجًىع  انُص انثانث  انُص انثاٍَ  انُص األول  

 274 73 56 145حُظخء  

 15 0 06 9حُؼخء 

 156 46 31 79حُـ٤ْ  

 64 16 11 37حُوخء 

 118 39 19 60ح٤ُٖٔ 

 81 16 25 40ح٤ُٖ٘ 

 99 13 18 68حُٜخى 

 150 25 34 91حُلخء 

 113 25 41 47حٌُخف 

 155 39 38 78حُٜخء 
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 : تذهُم انجذونٍُ  

أٛٞحص ح٤ُِٖ حٓظؼٔخال ٢ٛ  إ ٖٓ هالٍ ٣ٌٖٛ حُـي٤ُٖٝ ٣ظز٤ٖ ُ٘خ أًؼَ حألٛٞحص 

 .حُٔظٞٓطش رؼيٛخ ك٢ حَُٔطزش حُؼخ٤ٗش حألٛٞحص ٝطؤط٢

 .        كَٝف حُّٔي ح٤ُِ٘ش ألٜٗخ الٗض ٓوخٍؿٜخ ٝ حطٔؼض "أٓخ أٛٞحص ح٤ُِٖ كظ٠ٔٔ - 1

ّٕ ٖٓ ٗؤٜٗخ "٠ٓ أ٠٣خ ّ ٝص1" ٍؿخ حألُق ػْ ح٤ُخء ػْ حُٞحٝمٝ أٝٓؼٜٖ ّ كَٝف حُؼِش أل

ٗؤٜٗخ إٔ ٣٘وِذ رؼ٠ٜخ ا٠ُ رؼٞ ٝ كو٤وش حُؼِش ٢ٛ طـ٤٤َ ح٢ُ٘ء ك٢ ٗلٔٚ ػٖ كخُظٚ 

 " فٍّ طغ ٝ ٢ٛ ك٢ حٛطالف حُويٓخء 2"حأل٤ِٛش ٝ ألٕ كَف ح٤ُِٖ ٛٞ أَٛ حإلػالٍ

أٛٞحص ٣ٞ١ِش ٣وخرَ ًال ٜٓ٘خ " ٝ ؿ٤ٔؼٜخ 3" رخُلًَخص ٖٓ كظلش ٝ ًَٔس ٝ ٟٔش 

  4" ٛٞص ه٤َٜ ٤َ٘ٗ ا٤ُٚ رخُِـش حُؼَر٤ش رخُلًَش

 ٌُٝح كبٗٚ ٣ؼّي رُِٔ٘ش كَف حُلَف،١ ٗلْ ٝٗلْ ٣ٔظي رؼي ّ" ٝ حُٔوٜٞى رخُٔي     

ى  َّ  . 5" ٓظل

 رؤٛٞحص حُّٔي ٗـق"ٝ ال رؤّ ٖٓ حإلٗخٍس ا٠ُ إٔ حُؼالٓش ػزي حُوخَٛ حُـَؿخ٢ٗ        

 ر٤ٖ حُلًَخص ًٝؼ٤َح ، ٝ ٛخؽ حٛظٔخٓٚ ُٜخ ك٢ أٌٗخٍ ٓوظِلش كظليع ػٖ حُؼالهش ر٤ٜ٘خ 

ٝ ٗخهٖ ٌِٓ٘ظٜخ ٖٓ حُ٘خك٤ظ٤ٖ حُٜٞط٤ش ٝ حُٞظ٤ل٤ش ، ٝ أُّق ػ٠ِ ًؼ٤َ ٖٓ حُظل٤ٜالص 

 . 6حُيه٤وش حُظ٢ طيهَ ك٢ طٌِٜ٘خ ٝ ط٤ِٔٛخ ػٖ رؼ٠ٜخ رؼ٠خ 

                                                           

(
1
 (طلو٤ن) ، 1ًخظْ رلَ حَُٔؿخٕ ، حُٔوظٜي ك٢ َٗف حإل٠٣خف ُؼزي حُوخَٛ حُـَؿخ٢ٗ  ؽ. ى- ( 

 ّ ،  1975حُٔوط١ٞ ، ٍٓخُش ىًظَحٙ ، ؿخٓؼش حُوخَٛس 

ٙ       135-136 .  

(
2
  .184/185ٗلْ حَُٔؿغ ، - ( 

(
3
:  ، طلو٤ن ٓلٔي ػ٢ِ حُ٘ـخٍ ، ىحٍ حٌُؼذ  حُؼ٤ِٔش 3أرٞ حُلظق ػؼٔخٕ رٖ ؿ٢٘ حُوٜخثٚ ، ؽ- ( 

  .120ر٤َٝص ، ى ١ ى ص ، ٙ 

(
4
ح٣ٌُٞض ، : ء ػ٠ِ حُيٍحٓخص حُِـ٣ٞش حُٔؼخَٛس ، ِِٓٔش ػخُْ حُٔؼَكش ٗخ٣ق كِٓخ ، أٟٞح.ى- ( 

 . 261 ّ ، ٙ 1979 ٗٞكٔزَ ١2

(
5
  .239 ، 238 ، ٙ 1حُٔوظٜي ، ؽ- ( 

(
6
  .196ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ ٗؼَ رٖ ِٜٓش ، ٙ - ( 
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 ا٠ُ حُلٌَس حُؼخٓش ٍ كؼ٠ِ ٓٔظٟٞ حُؼالهش ر٤ٖ كَٝف حُٔي ٝ حُلًَخص أٗخ 

حُٔؼَٝكش ك٢ حُظَحع حُٜٞط٢ ػ٘ي حُؼَد ٝ ٢ٛ إٔ حُلًَخص أرؼخى ُلَٝف حُٔي ٝ ح٤ُِٖ 

  . 1ٝ حُظ٢ ٢ٛ حألُق ٝ حُٞحٝ ٝ ح٤ُخء 

 

 ، ٝ روخٛش حُٔليػٕٞ ْٜٓ٘ إٔ ٛٞص ح٤ُِٖ أٟٝق رطزؼٚ ٖٓ حُٜٞص حُٔخًٖ ٝ كظ٠ 

أٛٞحص ح٤ُِٖ طظلخٝص ك٤ٜخ ر٤ٜ٘خ ٖٓ ك٤غ ىٍؿش حُٟٞٞف ًٔخ ٤٘٣َ ا٠ُ ٌٛح ارَح٤ْٛ 

ٝ ٤ُْ ًَ أٛٞحص ح٤ُِٖ ًحص ٗٔزش ٝحكيس ك٢ حُٟٞٞف حُٔٔؼ٢ ، رَ ٜٓ٘خ "أ٤ْٗ 

 أٟٝق ٖٓ 2حألٟٝق رخألٛٞحص ح٤ُِٖ حُٔظٔؼش ، أٟٝق ٖٓ ح٤٠ُوش ، أ١ إٔ حُلظلش 

  1" ح٠ُٔش ٝ حٌَُٔس 

                                                           

(
1
  .122 ، ٙ 1حُٔوظٜي ، ؽ - ( 

 ٝ ٤ٔٓض رخُٔظٞٓطش 2" حُالّ ٝ ح٤ُْٔ ٝ حُٕ٘ٞ ٝ حَُحء" أٓخ حألٛٞحص حُٔظٞٓطش ك٢ٜ - 2

 .حُٔؼظيُشٟ أ٠٣خ رخُلَٝف عٝ طي"  ٝ طٔخّ حُـ١َحالٗلٜخٍر٤ٖ طٔخّ " ألٕ ُِٓ٘ظٜخ 

ٓخ ًخٕ ر٤ٖ حُ٘يس ٝ حَُهٞس كٜٞ كَف ال ٓل١َ حُٜالرش ٝ ال ر٤ٖ " ٝ حُلَٝف حُٔؼظيٍ 

 . 2" ح٠ُؼق رَ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ حػظيحٍ ر٤ٖ حأل٣َٖٓ

رخألٛٞحص حُٔخثؼش  ٝ اًح ػيٗخ ا٠ُ " ٝ ٌٛٙ حألٛٞحص ك٢ حٛطالف حُٔليػ٤ٖ طؼَف 

ٗٔخىؿ٘خ حُظطز٤و٤ش ٝ ػ٤ِٔش حإلكٜخء حُٔطِوش ػ٠ِ كَٝكٜخ ٝ أٛٞحطٜخ ، ك٘ـي أٛٞحص 

: ح٤ُِٖ ، أٝ حُٔي طٔؼَ أػ٠ِ حألٍهخّ ، ك٤غ ٗـيٛخ طظٌٍَ كٔذ حألٍهخّ حُظخ٤ُش 

 502: أُق حُٔي - 1

 . 316: ٣خء حُٔي - 2

 . 290: ٝحٝ حُٔي - 3

أٓخ حألٛٞحص حُٔخثؼش أٝ حُٔؼظيُش ، ك٘ـيٛخ طؤط٢ ك٢ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش رؼي أٛٞحص ح٤ُِٖ ٝ 

:  طظٌٍَ كٔذ حألٍهخّ حُظخ٤ُش 

  293: حُٕ٘ٞ  -1

  328: حُالّ  -2

 324: ح٤ُْٔ  -3
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ٝ ٌٛح حُوٍٞ ٣٘طن ػ٠ِ حُ٘ظ٤ـش حُٔٔظوِٜش ٖٓ ػيى حإلكٜخء أػ٘خء حُظطز٤ن ، ك٤غ ٗـي 

ٗٔزش ػخ٤ُش كيح ُألُق حُٔظٔؼش حألَٓ ح١ٌُ ٣لَٔ ح٤َُٔ ا٠ُ ظخَٛس حُٟٞٞف ػ٘ي حُ٘طن 

. رخٓظويحّ حُلَٝف حُيحُش ػ٠ِ ًُي ٛٞط٤خ 

حألٛٞحص حُٔخطؼش أًؼَ حألٛٞحص حُٔخً٘ش ٟٝٞكخ ، ٝ ٤ُٔض أٛٞحص ح٤ُِٖ ٝكيٛخ - 2

حُٔلووش ُِٟٞٞف ، رَ طؤط٢ رؼيٛخ حألٛٞحص حُٔخث٤ش ٝ رٌٜح حُٜيى الكع حُيًظٍٞ ارَح٤ْٛ 

ّٕ حُالّ ٝ ح٤ُْٔ ٝ حُٕ٘ٞ أًؼَ حألٛٞحص "أ٤ْٗ إٔ ٖٓ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ كووٜخ حُٔليػٕٞ ٢ٛ  أ

حُٔخً٘ش ٟٝٞكخ ٝ أهَرٜخ ا٠ُ ١ز٤ؼش أٛٞحص ح٤ُِٖ ، ٝ ٌُح ٤ٔ٣َ رؼ٠ْٜ ا٠ُ ط٤ٔٔظٜخ 

  . 2" أٗزخٙ أٛٞحص ح٤ُِٖ

. ٝ ٌٌٛح كبٕ حُٔٔش حُـخ٤ُش ك٢ ٓـخٍ حُظ٤ٌَ٘ حُٜٞط٢ طظٔؼَ ك٢ حُٟٞٞف أال ٝ أه٤َح 

II- انًُم إنً انخفح و انسهىنح عُذ انُطق  .

 ٝ ٖٓ حُوٜخثٚ حُظ٢ ٗٔظوِٜٜخ ٖٓ ٌٛٙ حُٔٔخص حُـخُزش ًٌُي ح٤َُٔ ا٠ُ حُولش ٝ 

حُُٜٔٞش ػ٘ي حُ٘طن ٝ ًُي ًٕٞ حُلَٝف حُٔخثؼش حُظ٢ طٔخػي ػ٠ِ ًُي حألَٓ ٢ٛ 
                                                                                                                                                                                                 

  304: حَُحء  -4

:  ٝ ٖٓ ٌٛٙ حُٔٔخص حُـخُزش ك٢ حُظ٤ٌَ٘ حُٜٞط٢ ، ُ٘ٔظٔي حُوٜخثٚ حُظخ٤ُش 

I -انًُم إنً انىضىح عُذ انُطق : 

 طؼظزَ حُوخ٤ٛش حأل٠ُٝ ٝ حألٓخ٤ٓش حُظ٢ ٗٔظوِٜٜخ ٖٓ ٌٛٙ حُٔٔخص حُـخُزش ك٢ ٓـخٍ 

:  حُظ٤ٌَ٘ حُٜٞط٢ ك٤غ ُ٘ٔظ٘ظؾ ٓخ ٢ِ٣ 

 

  

)أٛٞحص ح٤ُِٖ أًؼَ ٟٝٞكخ ٖٓ حألٛٞحص حُٔخً٘ش كوي الكع حُٜٔظٕٔٞ رخُيٍحٓخص حُٜٞط٤ش - 1
2
 

ُؼَ ٌٛٙ حإلٗخٍس حٓظوخٛخ ٖٓ ػزي حُوخَٛ حُـَؿخ٢ٗ ك٤ٖ ٝٛق ٓوَؽ حألُق رؤٗٚ أٝٓغ ٓوَؽ - (

ٖٓ ح٤ُخء ٝ حُٞحٝ ك٤ٖ ػّيٛخ ، أهق حُلَٝف ٝ أػٌرٜخ  

  .187 ، ٙ 1       ؿَٓخ ٝ أٓيٛخ ، أٗظَ ، حُٔوظٜي ، ؽ

(
1
  .27حألٛٞحص حُِـ٣ٞش ، ٙ - ( 

(
2
  .27حَُٔؿغ  ٗلٔٚ ، ٙ - ( 
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س ٌٌٛح َٟٗ " كَٝف ح٤ُِٖ أٝ حُلَٝف حُظ٢ ط٠خ٤ٜٛخ ٗٔز٤خ س حُظ٢ ٢ٛ حُلَٝف حُٔخثؼش  

ّٕ أٓخّ حُظو٤ْٔ َٓؿؼٚ ك٢ آهَ حألَٓ ٤ًل٤ش ٍَٓٝ حُ٘لْ ك٢ حُٔـَٟ ، كٌؤٕ حُٔـَٟ  أ

٣٘ؤْ ا٠ُ ٓ٘خ١ن ٓظ٤ِٔس ، حُلَم ر٤ٜ٘خ ال ٣ؼي ٝ إٔ ٣ٌٕٞ كَهخ ك٢ ىٍؿش حإلطٔخع ، 

كٔ٘طوش ٣٘لزْ ػ٘يٛخ حُ٘لْ ٝ ٢ٛ ٓ٘طوش حألٛٞحص حُ٘ي٣يس ، ٝ أهَٟ ٤٠٣ق ك٤ٜخ 

حُٔـَٟ ٤ٟوخ طوظِق ٗٔزظٚ كٜ٘خى ح٤٠ُن ٝ ٛ٘خى حأل٤ٟخم ٝ ٣ٌٕٞ ٌٛح ٓغ حألٛٞحص 

حَُهٞس كبًح حطّٔغ حُٔـَٟ ٝ هَؽ ػٖ حُ٘ٔزش حُٔؼ٤٘ش ٌُٜٙ حألٛٞحص حَُهٞس ىهِ٘خ ا٠ُ 

ٓ٘طوش أٛٞحص ح٤ُِٖ حُظ٢ طزيأ رخألٛٞحص حُٔظٞٓطش ٝ ط٘ظ٢ٜ رخُلظلش ٝ أُق حُٔي ٝ 

 . 1" ٓؼٜٔخ ٣ٌٕٞ حُٔـَى أٝٓغ ٓخ ٣ٌٕٞ

ّٕ ُٜٓٞش حٌُِٔش طظـ٠ِ رؼيّ ط٘خكَ كَٝكٜخ ، ٝ ك٢ ُٜٓٞش ٗطوٜخ ػ٠ِ حُِٔخٕ ، ٝ  ػْ ا

ّٕ ًال ٖٓ أٛٞحص ح٤ُِٖ ٝ حألٛٞحص  ػٌٝرش ٝهؼٜخ ػ٠ِ حألًٕ ٝ ٗٔظ٘ظؾ ٖٓ ٌٛح حُوٍٞ أ

حُٔخثؼش طلون حُُٜٔٞش ٝ حُولش ٗظَح ُؼيّ ٝؿٞى ٓخ ٣ؼظَٝ ٓـَٟ حُ٘لْ ٖٓ حُلٞحثَ 

. أٝ ُؼ٠ٜخ 

III -انًُــــم إنً انرقـــــح : 

 َٓص ٓؼ٘خ ٛٞ حٍطلخع ١ حُ٘ٔخًؽ حُض١ إ ٓخ ىكؼ٘خ ا٠ُ حُوٍٞ رخ٤َُٔ ا٠ُ حَُهش ف

. ٗٔزش حٌَُٔ أًؼَ ٖٓ ح٠ُْ 

ّٕ حُٔٔش حُـخُزش ػ٠ِ حُٔلَىس حُٔوظخٍس  حَُهش ٝ حُؼٌٝرش   ٝ ٌٛٙ حُظخَٛس طيٍ ػ٠ِ أ

" هٍٞ حألٓظخً ارَح٤ْٛ أْٗ :  ٓؼظْ حُز٤جخص حُِـ٣ٞش ١ًٕٞ حٌَُٔ ىَُ حُظل٠َّ ٝ حَُهش ف

كل٤غ ًَٔص حُوزخثَ حُٔظل٠َس ٝؿيٗخ حُوزخثَ حُزي٣ٝش ط٠ْ ، ٝ حٌَُٔ ٝ ْٟ ٖٓ 

 . 2" حُ٘خك٤ش حُٜٞط٤ش ٓظ٘خرٜخٕ ألٜٗخ ٖٓ أٛٞحص ح٤ُِٖ ح٤٠ُوش 

 ا٠ُ ٓؼَكش هٜخثٚ حُٔلَىس حُٔوظخٍس ، حالٗظٜخء ٝ ٖٓ هالٍ ٌٛٙ حُٔٔش ، ٣ٌٔ٘٘خ 

ٓؼَكش ىه٤وش طـؼِ٘خ ٌٗظ٘ق ح٢ُٓٞ ح١ٌُ ظَٜص ك٤ٚ ، ٝ ٌٛح ح٢ُٓٞ ُٖ ٣ٌٕٞ اال ٝٓطخ 

. ٓظل٠َح ُٔخ ٓزن حُظطَم ا٤ُٚ 

:    ٝ ح١ٌُ ٗوِٚ ا٤ُٚ ك٢ ٟٓٞٞع حُظ٤ٌَ٘ حُٜٞط٢ ُِٔلَىس حُٔوظخٍس ٛٞ 

                                                           

(
1
  .27ٗلْ حَُٔؿغ ٕ ٙ -  ( 

(
2
 1965 ، ٓ٘ش 3حُوخَٛس ، ١: ك٢ حُِٜـخص حُِـ٣ٞش ، ٌٓظزش حألٗـِٞ ح٣َُٜٔش : ارَح٤ْٛ أ٤ْٗ - ( 

 ٙ ٕ21.  
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ك٤غ حٗظ١َ حُ٘وخى ك٢ حُ٘ؼَ إٔ طٌٕٞ ًِٔخطٚ ىه٤وش كخىس حُيالُش ػ٠ِ : حُٟٞٞف - 1 

. ٤ٜٗخ ٝ إٔ طٌٕٞ طـٔؼخص طِي حٌُِٔخص ٓ٘ٔـٔش ٓغ رؼ٠ٜخ حٓغ

اً ًِٔخ طٞكَص حُُٜٔٞش ك٢ حُ٘طن ُِٔلَىحص ًخٗض حُُٜٔٞش ك٢ حُ٘طن :حُُٜٔٞش - 2

. ُِٔلَىحص ، ًخٗض حُُٜٔٞش ك٢ ٗطن حُظؼخر٤َ ؿخُزخ 

 1" حٓظويّ حٌُِٔش حُٔ٘خٓزش ك٢ حُوطخد"  ٝ طؼ٢٘ حأل٠ُٝ ػ٘ي حُ٘وخى :ٝحُؼٌٝرشحَُهش - 3

 . 2 حَُٝػش حُـٔخٍ،ػِْ ... .ػِٔخءٝ طلخػَ ػ٘ي 

           ٝ رٌِٔش ٝحكيس ٗوٍٞ إ حُظ٤ٌَ٘ حُٜٞط٢ ، ٛٞ ٌٛٙ حألٛٞحص حُٔـٍٜٞس 

ٝ حُٜٔٔٞٓش ٝ حُٔٔيٝىس ٝ حُٔخً٘ش ، ٛٞ ٌٛٙ حُؼالهخص حُٔوَؿ٤ش ٝ حُٞٛل٤ش ٝ طزيالطٜخ 

. حإلٗخ٣ٍش 

ٝ رؼي ٓؼَكش حُوٜخثٚ حُؼخٓش ُِٔلَىس حٌُِٔ٘ش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٜٞط٢ ، ٗ٘ظوَ 

. ا٠ُ حُزلغ ك٢ طٌِٜ٘خ ػِٞ حُٔٔظٟٞ حُز٘خث٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(
1
 َٜٓ أٝ ٌٓظزش ح٠ُٜ٘ش ٠ٜٗش ٌٓظزش حُؼَد، أْٓ حُ٘وي حألىر٢ ػ٘ي :ري١ٝ أكٔي أكٔي. ى- ( 

  .468 ّ ، ٙ 1964 ، ٓ٘ش 3ح٣َُٜٔش ، حُلؼخُش ، ١

(
2
 ، 1963ػزي ح٣ٌَُْ حُزخه٢ ، ىٍحٓخص ك٤٘ش ك٢ حألىد حُؼَر٢ ٓطزؼش ؿخٓؼش ىٓ٘ن ، ٓ٘ش . ى–  ( 

 ٙ8.  
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تشكم انًفردج  ٍ انًستىي انثُائٍ  : ثانــــثا 

إ حُٔظؼخٍف ػ٤ِٚ ٛٞ إٔ ًَ ٓظٌِْ ُِـش ١ز٤ؼ٤ش ٓخ ، الرّي ُٚ ٖٓ حٓظؼٔخٍ ٓوِٕٝ طِوخث٢ 

، ؿ٤َ ٝحع ، ٣ـ٢ِ ٓؼَكظٚ ُظِي حُِـش ٝ ٌِٓظٚ ك٤ٜخ ، ٝ ٌٛح حُٔوِٕٝ ػزخٍس ػٖ ٓؼـْ 

. ًٛز٢ ٣ٔؼَ حُؼَٝس حُٔلَىحط٤ش حُٔوِٗش ، ٝؿٜخُ هٞحػي ٤٘ٗطخ ٣َْٓ طؤ٤ُق ٌٛٙ حألرـي٣ش 

 ٖٓ ٌٛح حُٔلّٜٞ ، كوي طويّ ٝٛق حرٖ هِيٕٝ ُِـش حُظوخ١ذ ك٢ حٗطالهخ ٝ 

اٜٗخ ُـش هخثٔش ر٘لٜٔخ ، ٓوظِلش ػٖ حُِٔخٕ ح١َُٜٔ حُوي٣ْ ٝ ٓوظِلش : حألٓطخٍ ُٔخ هخٍ

ٍّ ػ٠ِ ًُي ٓخ ك٤ٜخ ٖٓ  أ٠٣خ ػٖ ُٔخٕ حُؼَد أٝ ُٔخٕ حُـزَ ُؼٜي حرٖ هِيٕٝ ٝ ٣ي

  . 1حُظـخ٣َ ح١ٌُ ٣ٜلٚ حُ٘لخس رخُِلٖ 

ّٕ اٗخٍس   حالٓظويحّ هِيٕٝ ٌٛٙ ، طؼ٢٘ حُلخالص حُٔـ٤َس ُز٤٘ش حُٔلَىس ك٢ حرٖ ا

حُٜل٤ق ٓٞحء ًخٕ ًُي رخإلػالّ أّ رخإلريحٍ ، ٝ حٓظؼٔخٍ حُيه٤َ ٝ ٓخ ال أَٛ ك٢ 

. حُوخّٓٞ حُؼَر٢ 

 :      اٛٔخٍ حإلػَحد- 1

 ٛٞ طـ٤٤َ حُلًَخص ك٢ أٝحهَ حألٓٔخء ٝ حألكؼخٍ حُٔؼَرش ٝ ٛٞ ٖٓ أْٛ 

  2 اً ٣وق حُٔظٌِٕٔٞ رخُؼخ٤ٓش ػ٠ِ أٝحهَ حٌُِٔخص رخٌُٕٔٞحُوٜخثٚ حُلٜل٠،

 3: ٣وٍٞ هيٍٝ رٖ ػٍ٘ٞ 

ْلـ٘ش   َٔ ّْ حُ ْٖ ًـ٤ْٞ     طَْ٘د ٓ
                                                           

 طلو٤ن ػ٢ِ ػزي حُٞحكي ٝحك٢ ، حُوخَٛس ، 2حُٔويٓش ؽ: ػزي حَُكٔخٕ حرٖ هِيٕٝ - ( 1)

  . 464 ، ى ص ، ٙ ١1
(

2
ٗٞه٢ ٤ٟق ، طل٣َلخص حُؼخ٤ٓش ُِلٜل٠ ك٢ حُوٞحػي ٝ حُز٤خٕ ٝ حُلًَخص ، ىحٍ حُٔؼخٍف ، ى -( 

  .11، ١ ص ، ٙ 

(
3
  .643ى٣ٞحٕ هيٍٝ رٖ ػٍ٘ٞ ، ٙ - ( 



 

263 

 

تحليصلثالثةلأغانيلالحاجلمحمدلغلور:ل الفصل ال ابلل  

      ٝ حُظؼْذ ٝ حُـلخء ٝ حُٜـَس   

    كظ٠ طؼْٞى ٓؼ٢ِ طل٘ــــــ٠  

ؼظْي اال طظـــَٟ   ْٓ       طز٢ٌ ٝ ى

 

ّْ – طَ٘د : كل٢ ٌٛٙ حألر٤خص ؿخءص ٛ٘خى أٓٔخء ٝ أكؼخٍ ؿ٢ أهَٛخ ٌٕٓٞ ٓؼَ  ٞ٤ً

. حُٜـَس – حُـلخء – ىٓؼظي – حُظؼذ – حُٔو٘ش – 

 1: ٝ ٗـيٙ ٣وٍٞ أ٠٣خ ك٢ ٗلْ حُو٤ٜيس 

    ٗل٢٘ ػخ٠ُ حُْلز٤ْذ أ٣ّخ٢ٓ  

ْٗوخف ٖٓ حُِٞٓـــش         ُٞ ٓخ 

  3 هيحٓـــــــ٢ 2    كظ٠ ٗوْؼُي 

ْٞ ٣ـُـوخ١ؼ٢ٗٞ ٗؤـــــش   ُ ٝ      

    ٠ِٛ٣ ٝ ٣٘طَْد ك٢ أٍٓخ٢ٓ   

ـــــش   ّٔ ٙ ك٢ ٛ َُ ـٜ٘ ُٓ       ٝ أٗخ 

ٓش روـْٞحٓــــ٢   ّٞ     كِـّش ٓـُو

َْ ْكٔخٓش   ِْق ٝ حُلـ٣َْ ْٔ رخُ

 َُ ُ ٍْ ٓخ ٣لـ ْكِح٢ٓ  4    ٝ طـْوٞ

َْ حُُلَٓــش             ٓٞحْى ٣خ ْػظ٤

– ٗؤش – حُِٞٓش – ْٗوخف – حُلز٤ذ : كوي ؿخءص أٝحهَ حألٓٔخء ٝ حألكؼخٍ ٓخً٘ش ٓؼَ 

ٙ – ٣٘طَد  َُ . حُلَٓش – ٓٞحى – طوٍٞ – كٔخٓش – حُِٔق حُل٣ََ – ٛٔش – ُٜٓ٘

 1: ٝ ٣وٍٞ أ٠٣خ ك٢ ٗلْ حُو٤ٜيس 

                                                           

(
1
  .644ى٣ٞحٕ هيٍٝ رٖ ػٍ٘ٞ ، ٙ –  ( 

(
2
 أؿِٔٚ - ( 

(
3
 .أٓخٓٚ -   ( 

(
4
 .٣لظق –  ( 
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    ٣ّٞ حُو٤ْٔ ٗخكْض ػ٢٘٤  

طـــــخْف  ْٓ ريس كٞم َ َْ ؼ ُٓ       ػٌٍحء 

ّْ ُلظـْٜخ ١ْؼ٘ظـ٢ْ٘       رٜٔخ

      ًخُْٜٔ ٍٗـْو٢ٗٞ حألُٔـــــــخْف 

ْٛٞحٛخ كخ٢ٗ    ْٖ ْكض ٓ ّٝ ٍ    

ّْ ٛخىكض ْؿَحْف      ْٕ ػخى ـٌٞ ْٔ ٓ      

: حٌُِٔخص حُظ٢ ؿخءص ٓخً٘ش ٢ٛ 

. ؿَحف– ٌٕٓٔٞ – حألُٔخف - ٜٓخّ– ٓطخف – ػٌٍحء – ٗخكض – حُو٤ْٔ 

   2" ٓخ ٢ِ٣ ٛيٍح ك٤ٖ٘" ٣ٝوٍٞ ح٤ُ٘ن حرٖ ػخَٓ ك٢ ه٤ٜيس 

    آٙ ٓخ٢ِ٣ْ ٛيٍ حك٤ٖ٘  

  ٝحكٔٞىْى  3      ًظَٝح ْكٔٞى١

  ْٖ ٤٘ ْٓ     ٤ُْي ٓخ ٛزْض ح

ؿخ٣خ ٝ حٗ٘ٞكـــــــْي  ٍْ ْْ ح  4      ْٗزـِْؾ

 ْٖ ِْش ح٣ُِـــ ْٓ     ٛخْى ًخ

 ْٖ ْٖ ىٍٟ ُـْٜ٘ـِْْش حُؼ٤ــــ       أٓ

:  حٌُِٔخص حُظ٢ ؿخءص ٓخً٘ش ٢ٛ 

ْٖ – ٛزْض – حكٔٞىْى – حك٤ٖ٘  ِْش – ٗزِْؾ – أ٤ٓ ْٓ ْٖ – ٗ٘ٞكْي ًخ ْٖ - ح٣ُِ . حُؼ٤

                                                                                                                                                                                                 

(
1
  .645ى٣ٞحٕ هيٍٝ رٖ ػٍ٘ٞ ، ٙ - ( 

(
2
ٝحكخٗخ ُٜخ ح٤ُ٘ن كئحى ر٢ًِٞ أكي ٤ٗٞم حألٗي٢ُٔ ٝ حُل١ُٞ حُٔؼخ٣َٖٛ رظِٔٔخٕ ، أٗظَ - ( 

   .94أ٠٣خ ٍٛٞس ك٢ ٗؼَ حرٖ ِٜٓش حُؤْ حُؼخ٢ٗ ، ٙ 

(
3
 .أػيحث٢ –  ( 

(
4
 .أٍح٢ً - ( 



 

265 

 

تحليصلثالثةلأغانيلالحاجلمحمدلغلور:ل الفصل ال ابلل  

:  ٝ ٣وٍٞ أ٠٣خ ك٢ حُو٤ٜيس  

  َْ     أػ٠ِ حُٔالْف ٣ُْ٘ي ٣لظو

َْ  1      ٝ حُؼـَ  َٓؿخٕ أٝ ؿٞٛ

  َْ ْ٘ـز ْي أٝ ػ ْٔ َغ حُٔ ْٓ     ؿخ٤ُش ح

ْٖ 2      كخ٣ـْض   حْػ٠ِ حُ٘ل٤ــــــــــ

 َْ ؤــــــــ ْٓ ٌْ ح ّْ ُـ٣ٌْــ يح ْٔ     حُ

 ْٖ       ػ٘ـْْي أُْق ٝحػ٤٘ـــــــــــــ

:  حٌُِٔخص حُظ٢ ؿخءص ٓخً٘ش ٢ٛ 

حُ٘ل٤ٖ – كخ٣ض – ػ٘زَ – حُٔٔي – ؿَٞٛ – َٓؿخٕ –حُؼـَ – ٣لظوَ – ٣ُ٘ي – حُٔالْف 

 – ّْ يح ْٔ َْ – ٣ٌُٖ – حُ ّٔ . أُق ، حػ٤ٖ٘ – ػ٘ي – حٓو

   3" حُوِذ رخد ٓخ٢ُ ٝ حُوخ١َ كخٍف" ٣ٝوٍٞ ح٤ُ٘ن ُزٖ ٓٔخ٣ذ ك٢ ه٤ٜيطٚ 

 ٓخ٢ُ ٝ حُوخ١َ كخٍْف  4     حُوِذ رخص

 ك٢ طوز٤ِش  5      ٝ حُٔلزْٞد هـْزخُظ٢

ٍْ ٝح١ٍخْد حُوِْذ حُوخٓقْ  ٍْ حُـ٤خ   6    ُح

ْٖ هخ١َ١ ح٢ُِ ًخٕ ك٢ طٜـ٣ِْٞش  ٌ ْٓ  ٝ      

    ْكِلْض ال ٤ٔٗظْي ٣خ ٤ُِش حُزخٍْف  

 ْٕ  طـْؼْٞى ٢ُ ٤ُِش  2 ُػٔخ1      ٣خ ًُٞخ

                                                           

(
1
 . حُلْ - ( 

(
2
 ) - ٌٍ  .ٓخ

(
3
  .127ى٣ٞحٕ حرٖ ٓٔخ٣ذ ، ٙ - ( 

(
4
 .ٗخثْ : رخص - ( 

(
5
 .أٓخ٢ٓ - ( 

(
6
 .ِٛذ : حُوخٓق -  ( 
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:  حٌُِٔخص حُظ٢ ؿخءص ٓخً٘ش ٢ٛ  

– ح١ٍخد – حُـ٤خٍ – ُحٍ – طوز٤ِش – حُٔلزٞد – كخٍف – حُوخ١َ – رخص – حُوِذ 

. ٤ُِش – طؼٞى – حُزخٍف – ٤ُِش – ٗٔظي – كِلض – ط٣ِٜٞش – ٌٖٓ – حُوخٓق – حُوِذ 

 

  3: ٝ ٣وٍٞ أ٠٣خ ك٢ ٗلْ حُو٤ٜيس 

 ّْ ٍْ حٌُخ  4    رْظـ٘خ ٗظـْ٘خٝ

  ْٚ ْٗـُلـزّـــ  ْٖ       أٗخ ٝ ٓ

 ّْ  5    رؼي إٔ هـْطؼـْْض ٤ُخ

١ْذ هِـْزٚ  ٍْ        ػ٢٘ أ

:  حٌُِٔخص ح٢ُ٘ ؿخءص ٓخً٘ش ٢ٛ 

ّْ – هطؼض – ٗلزٚ – حٌُؤّ – ٗظ٘خٍٝ  هِزٚ  – أ١ٍذ – ٤ُخ

 

 

  6: ٝ ٗـيٙ أ٠٣خ ٣وٍٞ ك٢ ٗلْ حُو٤ٜيس 

    ُكز٢ أ٠٣خ ظ٣َق َٓٔحٍ  

ه٤ذ ؿليٙ   َْ َْ حُ       ؿ٤

 ٍْ     ػ٘يٙ ْػـ٤ْٞد ٝ حٗـْلــــــخ

                                                                                                                                                                                                 

(
1
 ٣خ٣ٍض : ٣خًُٞخٕ - ( 

(
2
 .٣ؼ٢٘ - ( 

(
3
  .128ى٣ٞحٕ ، ٙ - ( 

(
4
 .حٌُؤّ - ( 

(
5
 .كوي حألَٓ –  ( 

(
6
  .128حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٙ  ( 



 

267 

 

تحليصلثالثةلأغانيلالحاجلمحمدلغلور:ل الفصل ال ابلل  

      ك٢ ح٤ٖ٘ٓ ٍكـْــــيٙ   

 ٍْ     هِز٢ حٌٟٗٞ ْرـال ْؿـٔخ

ٍْ كٞم هّيٙ   ْٖ هخ ٓ      

:  حٌُِٔخص حُظ٢ ؿخءص ٓخً٘ش ٢ٛ 

ٍْ – ٣َ١ن  ٍْ – أٗلخٍ – ػ٤ٕٞ – حُئه٤ذ – َٓٔح ٍْ – كـخ . هيٙ – هخ

َّ أْٛ ٓخ ٣ٌٖٔ ٓالكظش ك٤ٜخ ٣وٚ حُظـخ٣َ ح١ٌُ ٣ظَٜ ػ٠ِ ر٤٘ش حُٔلَىس  ُؼ

حُٔٔظويٓش ك٢ ُـش حُ٘ؼَحء ح٣ٌُٖ حهظَٗخْٛ ُِيٍحٓش ، ٝ حُظ٢ طَ٘ٔ ٓوظِق أؿِحء حُِـش 

ٓخ ٣ْٔ حٓظويحّ  (...ٝ ٓخ ٓٞحٛخ – حُظَف حُلَف – حُٜلش – حالْٓ – حُلؼَ )، 

حُلَٝف ، آخ رخ٣ُِخىس أٝ حُليف أٝ حُوِذ أٝ حُٔي أٝ ػيّ حُظوـ٤ّي رخُوٞحػي حُ٘ل٣ٞش ٝ 

حُٜٞك٤ش حُٔظزؼش ، ٝ ٣ظ٠ق ًُي ٖٓ هالٍ حُ٘ٔخًؽ حُظطز٤و٤ش حُظ٢ ٓظٔؼَ ُٜخ ػٖ ًَ 

كخُش ٖٓ كخالص حُظـخ٣َ ح١ٌُ ٣الكع ػ٠ِ حُٔلَىس حُٔٔظويٓش ك٢ حُِـش حُ٘ؼ٣َش ًٔوخرِش 

. ر٤ٜ٘خ ٝ ر٤ٖ حُٔلَىس ك٢ حالٓظويحّ حُٜل٤ق 

   : كَف حُِٜٔس 

"  ٌٛٙ حُظخَٛس طالكع رٌَ٘ ٝحٟق ك٢ رؼٞ حُلخالص ًلٌف حُِٜٔس رؼي حُٔي 

 1" كظلٌف حُؼخ٤ٓش حُِٜٔس رؼي حُٔي  ُِظول٤ق

 2" ٓخ ر٢ِ ٛيٍ حك٤ٖ٘" ك٤وٍٞ ٤ُِ٘ن حرٖ ػخَٓ ك٢ ه٤ٜيس 

    آّ ٓخ ر٢ِ ٛيٍ حك٤ٖ٘  

      ًؼَٝح كٔٞى١ ٝحكٔٞىى  

    ٤ُي ٓخ ٛزْض ح٤٘ٓـــٖ  

               ٗزِؾ حٍؿخ٣خ ٝ ٗ٘ٞكــــــي  

:  حُِلظش حُظ٢ كٌكض ك٤ٜخ حُِٜٔس ٢ٛ 

ٍؿخث٢   = أٍؿخ٣خ  

                                                           

(
1
  .83حُظل٣َلخص حُؼخ٤ٓش ُِلٜل٠ ك٢ حُوٞحػي ٝ حُز٤خٗخص ٝ حُلًَخص ، ٙ - ( 

(
2
  .94 ، ٙ 2ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ ٗؼَ حرٖ ِٜٓش حُؤْ - ( 
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 1: ٝ ٣وٍٞ أ٠٣خ ك٢ ٗلْ حُو٤ٜيس  

    ٣خ ْػٌحد هِز٢ ٖٓ حُٜـْٟٞ  

  أىٝح      أٝ ٖٓ حٓـْلخ٣٘ي ٓخ ٛزض 

:   حُِلظش حُظ٢ كٌكض ك٤ٜخ حُِٜٔس ٢ٛ 

ح  َٝ . ىٝحء = أى

 2: ٣وٍٞ ك٢ ٗلْ حُو٤ٜيس 

    ٣خ حٗز٤ٜش حٗؼخع حُٞهلـــش  

      رخُويٝى طٔلَ ٝ حُ٘لش  

    ٍحٙ ُح٢ٍٗ حُلذ روٜلخ 

      ٓخه٢٘ ر٤ٖ ٝح ر٤ـــــــٖ  

    ٣خ ١ُٞش أػالّ حَُ٘كــــخ   

      ؿخ روَٝف حه٤٣ٞـــــــٖ 

    ٛخ١ ًخِٓش ح٣ُِــــــــــٖ  

      أٖٓ ىٍٟ ُِٜ٘ش حُؼ٤ٖ  

:  حألُلخظ حُظ٢ كٌكض ك٤ٜخ حُِٜٔس ٢ٛ 

حَُ٘كخء  = حَُ٘كخ 

ؿخء  = ؿخ 

  3: ُويٍٝ رٖ ػٍ٘ٞ ٣وٍٞ " ٓخ ٗـْلؼ٢٘ ٛزـ١َْ" ٝ ك٢ ه٤ٜيس 

                                                           

(
1
  .94ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 

(
2
  .94حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٙ –  ( 

(
3
  .643حُي٣ٞحٕ هيٍٝ رٖ ػٍ٘ٞ ، ٙ -( 
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    َٗؿخى ٣خ ٓـْزخ٣ْذ ١َٟ   

      رًَخى ٖٓ حُـلخ ٣خ ًخِٓش ح٣ُِٖ  
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:  حُِلظش ٢ٛ  

حُـلخء  = حُـلخ 

 1: ٝ ٣وٍٞ 

    ٤ًٔخ ك٤٘ض ٣خٗخ ُػ١َٔ  

      رخُْٜي ٝ حُـلخ ٝ ال ٛزض ٓؼ٤ّٖ  

:  حألُلخظ ٢ٛ 

أٗخ  = ٣خٗخ 

حُـلخء  = حُـلخ 

  2: ٝ ٣وٍٞ أ٠٣خ ك٢ ٗلْ حُو٤ٜيس 

    ُٖٔ ٗزٞف ٣خٗخ ١َٓ  

      ٛزَص ٝ ٓخ ٗلؼ٢٘ ٛز١َ  

 3: ٝ ٣وٍٞ أ٠٣خ 

ٌٛح حُـَحّ ؿخ٢ٗ ؿالْد 

ْٖ أُٝٚ ٓؼ٠ْ٘ َٓر٢  ٓ  

: حألُلخظ حُظ٢ كٌكض ِٛٔطٜخ ٢ٛ 

أٗخ  = ٣خٗخ 

ؿخء٢ٗ  = ؿخ٢ٗ 

  1: ٝ ٣وٍٞ أ٠٣خ ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس 

                                                           

(
1
  .645ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ -( 

(
2
  .645حَُٔؿغ ٗلٔٚ ، ٙ - ( 

(
3
  .645ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 
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٣وَح ٝ ٣لظوَ رؤٗؼخٍٟ                   

      حُيحْؽ ٝ ح٤٠ُخ ك٤ٜخ ٓـظٔؼ٤ٖ  

:  حُِلظظ٤ٖ ٛٔخ 

٣وَأ  = ٣وَح 

. ح٤٠ُخء = ح٤٠ُخ 

 2: أٓخ ك٤ٔخ ٣وٚ حُ٘خػَ حرٖ ٓٔخ٣ذ ك٘ـيٙ ٣وٍٞ 

    رظ٘خ ٗظ٘خٍٝ حٌُخّ  

      أٗخ ٝٓ٘٘لزٚ 

    ١ِؼض ٗ٘ٞس َُِحّ  

      ر٤ي١ حَُحف َٗرٚ  

:  حُِلظظ٤ٖ ٛٔخ 

حٌُؤّ  = حٌُخّ 

حَُأّ  = حَُحّ 

 3: ٝ ٣وٍٞ أ٠٣خ 

    ؿ٤يحٕ ٝ حَُرخد رخطض طظٜخ٣ق  

      ٝ حُ٘خرخص ٣ظيحُٝٞ رظي٣ِٝش  

    ٝ ٗخ رِٗٞؽ ٓؼخْٛ ٗظٔخ٣ـــــــق   

                                                                                                                                                                                                 

(
1
  .647حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٙ - ( 

(
2
  .84ى٣ٞحٕ رٖ ٓٔخ٣ذ ، ٙ - ( 

(
3
  128حَُٔؿغ ٗلٔٚ ، ٙ - ( 
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      ٝ ؿ٘خ١ ٣ظٞحَٛ رظ٤ِٛٞش   

:  حُِلظش حُظ٢ كٌكض ٜٓ٘خ حُِٜٔس ٢ٛ 

ؿ٘خث٢  = ٝؿ٘خ١ 

 1: ٝ ٣وٍٞ أ٠٣خ ٗخػَٗخ حرٖ ٓٔخ٣ذ ك٢ آهَ ه٤ٜيطٚ 

    ١ِؼْض ٗ٘ٞس َُِحّ  

      ٖٓ ؿِٔش حُلزخ٣ذ  

    ؿ٠٘ ٝ رخص الرخّ 

      ٓلٔي حرٖ ٓٔخ٣ذ  

:  حُِلظظ٤ٖ حُظ٢ كٌكض ٜٓ٘ٔخ حُِٜٔس ٢ٛ 

حَُأّ  = حَُحّ 

. ال رؤّ = الرخّ 

  حألَٓ 2" ُٔخ ُٚ ٖٓ ِٓح٣خ ٛٞط٤ش ىٕٝ ٓٞحٙ"  كِوي حٛظْ حُ٘ؼَحء رلَف حُِٜٔس 

ح١ٌُ ىكؼْٜ ا٠ُ طزخطٚ ك٢ ٓٞح١ٖ ٤ُٔض أ٤ِٛش ك٤ٜخ ، ًٔخ أَٗٗخ ٓخروخ ، ٝ حٛظٔخْٜٓ ٌٛح 

ُْ ٣وظَٜ ػ٠ِ اطزخطٜخ ك٢ ٓٞح١ٖ ؿ٤َ أ٤ِٛش ك٤ٜخ ٝ كٔذ رَ كٌكٜخ ٖٓ رؼٞ حألكؼخٍ 

...... حُٔخ٤ٟش  

حُِٜٔس ًٔخ هخٛخ ٣وخُق ؿ٤ٔغ حألٛٞحص حألهَٟ ألٜٗخ ٛٞص ٤ُْ "ٝ ٌٛح حٗظَ ألٕ 

رٔـٍٜٞ ٝ ال حُّٜٔٔٞ ، ٝ ٢ٛ أًؼَ حألٛٞحص حُٔخً٘ش ّٗيس ٝ ٢ٛ ٓلووش ٖٓ أٗن 

حُؼ٤ِٔخص حُٜٞط٤ش ، ألٕ ٓوَؿٜخ كظلش حُِٔٓخٍ حُظ٢ ط٘طزن رٜخ ػْ ط٘لظق كـؤس ك٘ٔٔغ 

. 3"  ح١ٌُ ٤ٔٔٗٚ رخُِٜٔس حُٔلووش حالٗلـخ١ًٍُي حُٜٞص 

ٝ حُـي٣َ رخإلٗخٍس إٔ ٌٛٙ حُلخالص حُطخٍثش ػ٠ِ حُِٜٔس ، هي٣ٔش ك٢ ُـظ٘خ ك٤غ ٗزّٚ ػ٤ِٜخ 

حُِـ٣ٕٞٞ حُؼَد حُويٓخء ك٢ ػ٘خ٣خ ٓئُلخطْٜ كوي طٌِْ ح٢١ٞ٤ُٔ ػ٠ِ ٗوَ حُِٜٔس أػ٘خء 

                                                           

(
1
  .129ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 

(
2
 ، 1945 -1830حُظ٢ِ رٖ ح٤ُ٘ن ، ىٍٝ حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ حُـِحث١َ ك٢ حُؼٍٞس حُظل٣َ٣َش - ( 

 ،  1983حُـِحثَ ، حًَُ٘ش حُـِحث٣َش َُِ٘٘ ٝ حُظ٣ُٞغ ، ى ١ 

ٙ       205.  

(
3
  .21 ، ٙ ١1972 ، .ارَح٤ْٛ ٓلٔي ٗـخ ، ك٢ حُِٜـخص حُؼَر٤ش ، ٓطزؼش حُٔؼخىس ، ى- ( 
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ُٔخ ًخٕ حُِٜٔس أػوَ : " طلو٤وٜخ ، ٝ ر٤ٖ ٓٔخُي حُؼَد ك٢ حُظوِٚ ٖٓ ٌٛح حُ٘وَ هخثال  

حُلَٝف ٗطوخ ٝ أرؼيٛخ ٓوَؿخ ط٘ٞع حُؼَد ك٢ طلو٤وٚ رؤٗٞحع حُظول٤ق ، ًٝخٗض ه٣َٖ 

 1" ٝ أَٛ حُلـخُ أًؼَْٛ ُٚ طول٤لخ

ّٕ "  ٝ ا٠ُ حُٔؼ٠٘ ٗلٔٚ ر٢٘ء ٖٓ ح٣ُِخىس ٝ حُظل٤َٜ ، ًًَ ارَح٤ْٛ ٓلٔي ٗـخ  ا

حُٔظؼخٍف ُيٟ أًؼَ حُؼَد ٛٞ طلو٤ن حُِٜٔس حُٔخً٘ش ُِٔظلَى ٓخ هزِٜخ ، ال كَم ر٤ٖ 

 ٍأّ ٝ رجَ ٝ ُئّ ٝ ٌٛٙ ُٜـش ط٤ْٔ ، ٝ ٌُٖ ه٣َ٘خ ط٤َٔ ا٠ُ ك٤وُٕٞٞكًَش ٝ أهَٟ 

     طلو٤ن ٌٛٙ حُِٜٔس رخإلريحُٜخ كًَش ٣ٞ١ِش ٖٓ ؿْ٘ ٓخ هزِٜخ ، ك٤وُٕٞٞ ٍحّ ٝ ر٤َ ، 

 ُّٞ ٝ "2 .

 ٝ هي طزغ ػٖ حُلـخ٤٣ُٖ ط٤َٜٔ حُِٜٔس ، كال ٣٘زَٕٝ اال اًح أٍحىٝح ٓلخًخس 

ّٕ 3حُظ٤٤ٔ٤ٖٔ ك٢ طلو٤وٜخ حٓظِطخكخ ٌُٜٙ حُٜلش ُلِٞس ٖٓ ٛلخص ُٜـخطْٜ    ٝ ٖٓ ًُي أ

    ٠ُ ححٌُٔخث٢ ٝ هِلخ ٝ أرخ ؿؼلَ ٝ ٍٝٗخ ٝ ح٣ِ٤ُي ٝ ْٛ هَء ٍٜٕٓ٘ٞٝ هَأ ٝ هُٞٚ طغ

 رظول٤ق ِٛٔس حٌُثذ ك٢ حُٔٞح٤ٟغ حُؼالػش حُظ٢ ًًَص ك٤ٜخ 4" ٝ أهخف إٔ ٣خًِٚ ح٣ٌُذْ " 

 . 5، ٝ رخه٢ حُوَحء كووٞٛخ 

. حإلٓظـ٘خء ػٖ ٗطن حُظخء ٝ حُٜخء ك٢ آهَ حٌُِٔش * 

 6: ٣وٍٞ ح٤ُ٘ن حرٖ ػخَٓ 

   ٣خ ٗز٤ٜش حٗزخع حُٞهلش  

َْ ٝ حُ٘لخ        رخُوـْيٝى طٔل

   ٍحٙ ُح٢ٍٗ  حُلذ روطلخ  

     ٓخه٢٘ ر٤ٖ أٝ ر٤ـــــــٖ 
                                                           

(
1
 ، حٌُٔظزش حُؼوخك٤ش ، ر٤َٝص ى ١ ى ص ، 1ؿالٍ حُي٣ٖ ح٢١ٞ٤ُٔ ، حالطلخم ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ ، ؽ- ( 

 ٙ98.  

(
2
  .87/88ك٢ حُِٜـخص حُؼَر٤ش ، ٙ - ( 

(
3
 ، ٙ 1980 ، 8ر٤َٝص ، ١ : ٛزل٢ حُٜخُق ، ىٍحٓخص ك٢ حُِـش ، ىحٍ حُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ . ى ( 

84.  

(
4
  .17 ، 14 ، 13 ح٣٥خص 12ٖٓ ٍٓٞس ٣ٞٓق - ( 

(
5
  .207ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ ٗؼَ حرٖ ِٜٓش ، ٙ - ( 

(
6
  .94 ، ٙ 2ٗلْ حَُٔؿغ ، حُـِء - ( 
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:  كخٌُِٔخص حُظ٢ طٔؼَ حٓظـ٘خء حُ٘طن ك٤ٜخ ػٖ كَف حُظخء ٢ٛ  

حُ٘لش  = حُ٘لخ 

هطلش  = روطلخ 

 1: ٝ ٗـيٙ أ٠٣خ ٣وٍٞ 

ّْ حًَٔ ٝ أٝكخ   ْْ ًح حُ٘ـْظخ    ط

     حػ٤ِي ٣خ رخ٤ٛش حُٜلخ  

:  كخٌُِٔش حُظ٢ طٔؼَ حٓظـ٘خء حُ٘طن ك٤ٜخ ػٖ كَف حُظخء ٢ٛ 

. حُٜلش = حُٜلخ 

  2ٓخ ٗلؼ٢٘ ٛز١َ: ٝ ٣وٍٞ هيٍٝ ر٢ ػٍ٘ٞ ك٢ ه٤ٜيطٚ 

ْٖ ال ْىٍٟ ْرؼ٘ل٢ ٣ي١ٍ   ٓ

 ْٖ   كظ٠ ٝ ُٔظ٠ ١ٌٛ ٍْرغ ٤٘ٓ

:   حٌُِٔش حُظذ طٔؼَ حٓظـ٘خء حُ٘طن ك٤ٜخ ػٖ كَف حُظخء ٢ٛ 

. أٍرؼش = ٍْرغ 

 3: ٝ ٣وٍٞ 

   طَ٘د ٖٓ ٤ًّٞ حُٔـْل٘خ  

     ٝ حُظؼذ ٝ حُــْلخ ٝ حُٜـَس  

حٌُِٔظخٕ حُِظخٕ طٔؼالٕ حٓظـ٘خء حُ٘طن ك٤ٜخ ػٖ كَف حُظخء ٢ٛ ى  

حُٔل٘ش  = حُٔل٠٘ 

                                                           

(
1
  .95ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 

(
2
  .643ى٣ٞحٕ هيٍٝ رٖ ػٍ٘ٞ ، ٙ - ( 

(
3
  .643ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 
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 1: ٝ ٣ٞحَٛ ك٢ هُٞٚ  

ُِٓٔظخ ًخُٜخ١ٍ      حَُهزخ 

     حُؼ٠ٞى ًخ٤ُٔٞف ك٢ ٣ي ٓـاْل٤١ٖ  

   ٓـُـز٣َّٖ ٛ٘ؼشء ١َٜٓ  

     حألٛزخع ًخُوِــــّٞ ٌُِظخر٤ــــــــــٖ  

   روٞحطْ حٌُٛذ حُلـــــ١َ 

يٍ ًؤٗٚ ٛللخ ٖٓ حُِـ٤ـــــــٖ   ّٜ      حُ

:  كخٌُِٔخص حُظ٢ طٔؼَ حٓظـ٘خء حُ٘طن ك٤ٜخ ػٖ كَف حُظخء ٢ٛ 

حَُهزش  =  حَُهزخ 

ِٓٔٔشُ = ُِٓٔٔخ 

ٛللش  = ٛللخ 

  2: ٝ ٣وٍٞ ُزٖ ٓٔخ٣ذ 

ٍحر٢ ٝ ٓطخٍف   ِْ ٕ ر َْ    هزش ٓـْل

     ٝ ُٝحهخص ػ٠ِ ًَ طوز٤ِـُٚ 

   ٓؼي١ ٝ كَكظ٢ رِـخء ًلَ حُالٓق 

     ٓؼي١ رٚ ٓؼي٣ٖ ك٠َ ٝ طل٤٠ِٚ  

 3:ٝ ٣وٍٞ أ٠٣خ 

   ٣٘ل٢ حُؼ٤َِ ه٤ِٚ  

                                                           

(
1
  .646ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 

(
2
 ......ى٣ٞحٕ حرٖ ٓٔخ٣ذ ، ٙ - ( 

(
3
  .128حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٙ - ( 
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     رٔلزظٚ حُوي٣ٔـــــــــــــــــــــــــش  

   ريٍ حُزيٍٝ ٝ ٖٓ رٚ  

     ط٠ِ٘ٛ ًَ ه٤ٔـــــــــــــــــــــــٚ  

   ه٤٠ض ُٚ ك٢ أَٓ حُِٔٞحٕ ٛٞحُْق 

     ٤ٛخص ُٚ رؼي حٍُٞٛٞ ط٤ِِٜــــــٚ  

   رخ٣ض أٗخ ٝ ٖٓ ٣َٗي ُٛٞٙ كـــــخٍف  

     ١خٍ ًح ح٤َُِ ٝ ال ؿزَص ُٚ ك٤ِٚ  

:  حٌُِٔخص حُظ٢ طٔؼَ حٓظـ٘خء حُ٘طن ك٤ٜخ ػٖ كَف حُظخء ٝ حُٜخء ٢ٛ 

ٓلَٗش  =  ٓلَٕ 

. ًظزض حُٜخء ػٞٝ حُظخء = طل٤٠ِش = طل٤٠ِٚ 

ًظزض حُٜخء ػٞٝ ػٖ حُظخء  = حُوي٣ٔش = حُوي٣ٔٚ 

. ه٤ٔش = ه٤ٔٚ 

. ط٤ِِٜش = ط٤ِِٜٚ 

. ك٤ِش = ك٤ِٚ 

    :  تخفُف اسى اإلشارج -1

:  ٣ٍق أٓٔخء حإلٗخٍس ٣الكع ٌٛح ٖٓ هالٍ حُ٘ٔخًؽ حُ٘ؼ٣َش حُظخ٤ُش فص

  1: ٣وٍٞ حرٖ ٓٔخ٣ذ 

   ه٤٠ض ُٚ ك٢ أَٓ حُِٔٞحٕ ٛٞحُق  

     ٤ٛخص ُٚ رؼي حُٞٛـــٍٞ ط٤ِِٜـــٚ  

                                                           

(
1
  .128ى٣ٞحٕ حرٖ ٓٔخ٣ذ ، ٙ -( 
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   رخ٣ض أٗخ ٝ ٖٓ ٣َٗي ُٛٞ ٝ كــخٍف   

     ١خٍ ًح ح٤َُِ ٝ ال ؿز١َ ُٚ ك٤ِٚ 

    1: ٝ ٣وٍٞ أ٠٣خ 

   رؤٝٛخف حُٔلخٖٓ هِز٢ ٍحرـــــــــــــق  

     ٝ رَحص ٢ُ ٣ًي حُـٞحٍف حُؼ٤ِِش  

   ٓٔلٕٞ ٖٓ ؿَحّ ٝ ٟٛٞ ًلَ حُٔالٓق  

     ١ٍٞ حُيحؽ ٓخَٛ ٝ حُيٓغ ٛط٤ِش  

. حٌُِٔخص حُظ٢ ؿخءص ك٤ٜخ طلو٤ن حْٓ حإلٗخٍس 

ٌٛح  = ًح 

طِي  = ٣ًي 

 2:ٝ ٣وٍٞ هيٍٝ رٖ ػٍ٘ٞ 

ْٖ ال ْىٍٟ رـْؼ٘و٢ ٣ْي١ٍ   ٓ   

     كظ٠ ٝ ُٔظ٠ ١ٌٛ ٍرغ ح٤ُٖ٘ٔ  

   3: ٝ ٣ٞحَٛ ك٢ هُٞٚ 

   ٝ طوٍٞ ٣خ هللا حؿٔؼ٘خ  

     ك٢ حُل٤ٖ ط٘طل٠ ١ً حُـَٔس  

:  حٌُِٔخص حُظ٢ ؿخءص ك٤ٜخ طول٤ق حْٓ حإلٗخٍس ٢ٛ 

 ١ٌٛ =  ٌٙٛ

                                                           

(
1
  .129ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 

(
2
  .643ى٣ٞحٕ هيٍٝ رٖ ػٍ٘ٞ ، ٙ - ( 

(
3
  .643ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 
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  ١ً = ٌٙٛ .

 1: ٝ ٣وٍٞ ح٤ُ٘ن حرٖ ػخَٓ 

ْْ ًح حُ٘ظخّ حًَٔ ٝ حٝكخ      ط

     حػ٤ِي ٣خ رخ٤ٛش ح٤ُٜلش  

   حرٖ ػخَٓ هُٞٞ ٓخ ٣ول٠  

     حػ٤ِي كخ٢ٗ ٤ٌٔٓـــــٖ  

:  حٌُِٔش حُظ٢ ؿخءص ك٤ٜخ طول٤ق حْٓ حإلٗظَس ٢ٛ 

. ٌٛح = ًح 

 

" حُــ٢ّ "2طل٣َق حالْٓ حٍُٔٞٛٞ حُوخٙ- 2

طٔظويّ ُلع ح٢ُِ " رل٤غ إٔ حُِٜـش حُؼخ٤ٓش ال طٔظؼَٔ ؿ٤ٔغ حألٓٔخء حُُٔٞٛٞش ، رَ 

      ًخْٓ ٍٓٞٛٞ ٤ُيٍ ػ٠ِ حُٞحكي ٝ حُٞحكيس ٝ حإلػ٤ٖ٘ ٝ حالػ٘ظ٤ٖ ، ٝ ؿٔخػش حًٌٍُٞ 

ٝ ؿٔخػش حإلٗخع ، ٝ طٌخى طظلن ػ٠ِ حٓظؼٔخُٚ رٌٜٙ حُٜلش ، ٓؼظْ حُِٜـخص حُؼَر٤ش 

 ح١ُٖٞ حُؼَر٢ ، ك٘ٔٔؼٚ ك٢ حُٔؼٞى٣ش ٝ ك٢ أٗلخءحُلي٣ؼش ، إ ُْ طٌٖ ًِٜخ ، ك٢ ؿ٤ٔغ 

ح٣ٌُٞض ٝ ك٢ ؿ٤َٛخ ٖٓ ىٍٝ حُو٤ِؾ حُؼَر٢ ، ٝ طٔٔؼٚ ك٢ َٜٓ ٝ ٓخ ٤ِ٣ٜخ ٖٓ رِيحٕ 

 3" حُٔـَد حُؼَر٢

 4: ٝ ٗـي ٌٛح ك٢ هٍٞ حرٖ ػخَٓ 

                                                           

(
1
  .94 ، ٙ 2ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ ٗؼَ رٖ ِٜٓش ، ؽ–  ( 

(
2
كخُوخٙ  ػٔخ٤ٗش أُلخظ ٝ " هخٙ ٝ ٓ٘ظَى : ألٕ حالْٓ حٍُٔٞٛٞ حال٢ٔٓ ٣٘ؤْ ا٠ُ ٗٞػ٤ٖ - ( 

ر٤٘ٔخ أُلخظ " ح١ٌُ ٝ حُظ٢ ٝ حٌُِحٕ ٝ حُِظخٕ ٝ حُِظ٤ٖ ، ح٣ٌُٖ ، ٝ حُالط٢ أٝ حُالث٢ أٝ حُِٞحط٢: ٢ٛ 

حٍُٔٞٛٞ حُٔ٘ظَى هٔٔش ٝ ٢ٛ ٖٓ ، ٓخ ، أ١ ، ًٝ ، ًح ٝ ٢ٛ رِلع ٝحكي ُِٔلَى ٝ حُٔؼ٠٘ ٝ 

 1أٗظَ ػ٢ِ ٍٟخ ، حَُٔؿغ ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش ٗلٞٛخ ٝ َٛكٜخ ، ؽ" * حُـٔغ ٝ حًٌَُٔ ٝ حُٔئٗغ 

  .47/48، ىحٍ حُلٌَ ، ى ١ ى ص ، ٙ 

(
3
  . 100/101ٓؼـْ حألُلخظ حُؼخ٤ٓش ، ٙ –  ( 

(
4
  .94 ، ٙ 2ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ ٗؼَ ُزٖ ِٜٓش ؽ- ( 
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ٛخرَ ٢ُِ ك٢ ال ٣َُٟ  

.   هخُن حُؼخ٤ٖٓ 

 1: ٝ ٗـي أ٠٣خ ًُي ك٢ هٍٞ هيٍٝ رٖ ػخٍٗٞ 

    طزِـّؼْض ْػـ٤ِخ حألرــــٞحْد  

ٞر٢   ـُ َّ ٗٞح حألكؼخٍ أػـْ       ٝ ا١ـ

    حُِـ٢ّ ػ٘ن ٓؼ٢ِ ٜٓخد  

زـــــ٢   ْٔ       ٓٔلٕٞ ٖٓ حُؼٞحٍّ ٓ

ّٕ حإلْٓ حٍُٔٞٛٞ  ٍ رخ٤ُٜـش " حُِـ٢ّ"كٖٔ هالٍ حُ٘ٞحٛي حُٔخروش ، َٟٗ أ َّ ٣ظٌ

. ٗلٜٔخ ك٢ ؿ٤ٔغ حألر٤خص ٓٞحء ًخٕ ىحى ػ٠ِ حُٔلَى أّ حُٔؼ٠٘ أّ حُـٔغ 

حٜٓٔخ " ح٢ُِ"ٓؼظْ حُِٜـخص حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش طٔظؼَٔ " ٝ حُـي٣َ رخًٌَُ ٛٞ إٔ 

 2" ٓٞٛٞال

ّٕ أَٛ  حٍ حُظ٢ ًًَٛخ حُ٘لخس رٔؼ٠٘ حُظ٢" ح٢ُِ"ٝ ح١ٌُ ٌٗٛذ ا٠ُ حػظوخىٙ أ ّٞ ٛ    

كض ر٣ِخٍس ط٠ؼ٤ق حُالّ  َّ . ٝ ح١ٌُ ك

حُوخثْ : " ك٢ حُل٤ٜق ٓغ حالْٓ ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ ًًَ حَُٓخ٢ٗ " حٍ" ٝ هي ٍٝىص 

 . 3" ػ٘يى ٣ُي أ١ ح١ٌُ ، ًٔخ طٌٕٞ ك٢ حُٔئٗض رٔؼ٠٘ حُظ٢ حُوخثٔش ػ٘ي ٛ٘ي

 :  ( ٛـ114ص )ًٔخ ٍٝىص ٓوظَٗش رخُلؼَ ك٢ هٍٞ حُلَُىم 

٠ٟ كٌٞٓظـُُٚ   َْ    ٓؤٗض رخُلٌْ حُظـُ

 4     ٝ ال حأل٤َٛ ٝ ال ١ً حَُأ١ ٝ حُـيٍ 

                                                           
(

1
  .645حُي٣ٞحٕ هيٍٝ رٖ ػخٍٗٞ ، ٙ -( 

(
2
ط٤طٞحٕ ٝ ٓخ كُٜٞخ ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢  : ػ٘ي حُٔ٘ؼْ ٤ٓي ػزي حُؼخٍ ، ٓؼـْ ٗٔخٍ حُٔـَد - ( 

  .148 ّ ، ٙ 1968ُِطزخػش ٝ حَُ٘٘ ، حُوخَٛس ، ى ١ ، 

(
3
  .67ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ -( 

(
4
ٌٛح حُز٤ض هخُٚ حُلَُىم ك٢ ٛـخء ُؿَ ٖٓ ر٢٘   ػٌٍس ًخٕ هي أػَ ؿ٣ََح ػ٠ِ حُلَُىم ، ٝ -( 

. حألهطَ حُظـِز٢ ك٢ ٓـِْ  ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ 
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ّٕ "ٝ اػَٛخ   ك٢ ٌٛح حُ٘خٛي ٢ٛ حْٓ ٍٓٞٛٞ رٔؼ٠٘ ح١ٌُ ٝ ٤ُٔض " أٍ" هٍَ حُ٘لخس أ

 1"أىحس طؼ٣َق

ّٕ حُوٜخثٚ ح٤ُِٔٔس ُِظ٤ٌَ٘ حُز٘خث٢ حُظ٢ كَٜٗخٛخ ٝ حُٔظٔؼِش أٓخٓخ آخ ك٢   ا

 رؼٞ حُلَٝف أٝ ٣ُخىطٜخ ، طـؼِ٘خ ٗوق ػ٘ي حُلخالص حُظ٢ طـؼَ ٖٓ حُٔلَىس كٌف

ّٕ أٍٛٞ حُٔلَىحص ػَر٤ش ، ٌُٖ  حُٔوظخٍس طزظؼي ػٖ ا١خٍٛخ حُل٤ٜق ٝ رؼ٢٘ ٌٛح ، أ

 حُل٤ٜق ، ٝ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٣وٍٞ حُؼَر٢ ىكٞ ، ٓزَُح حالٓظؼٔخٍحٓظويحٜٓخ أرؼيٛخ ػٖ 

ّْ حُوٜخثٚ حُٔلَىس ك٢  ٝ ٓؼ٠٘ ٌٛح أٗ٘خ أٓخّ ُـش أٍٛٞ "  حُ٘ؼز٢ حالٓظؼٔخٍأٛ

ٓلَىطٜخ ك٢ حُـخُذ ػَر٤ش ، ٝ ٌُٖ حٓظويحّ ٌٛٙ حُٔلَىحص ك٢ طَح٤ًذ طؼز٣َ٤ش ٓوظِلش 

طٔو٢ ػٜ٘خ حٌُؼ٤َ ٖٓ هٜخثٚ حُٔلَىس ك٢ حالٓظؼٔخٍ حُل٤ٜق ، ك٠ال ػٖ ٝؿٞى 

ٓلَىحص أٝ ػزخٍحص هي ال ٗـي ُٜخ أٛال ك٢ حُؼَر٤ش ح٤َُٔٓش ا٠ُ ؿخٗذ حٌُِٔش حألؿ٘ز٤ش 

  2" حُظ٢ ىهِض ا٤ُٜخ ٗظ٤ـش حكظالٍ حألؿ٘ز٤ش 

ّٕ ٓخ ٣ـذ حُظلطٖ ا٤ُٚ ٛ٘خ ،  ّٕ حُِـش حُ٘ؼ٣َش ٓؼِٔخ طِهَ رخُٔلَىحص "  ؿ٤َ أ ٛٞ أ

 حُل٤ٜق ، كبٜٗخ طظٞكَ ػ٠ِ حُٔلَىحص حُظ٢ طلخكع ػ٠ِ ر٤٘ش حالٓظؼٔخٍحُظ٢ طزظؼي ػٖ 

حُٔلَىس حُل٤ٜلش ، رَ إ حُ٘ٔزش حُـخُزش ػ٠ِ حُٔلَىحص ٢ٛ طِي حُظ٢ طلخكع ػ٠ِ ٍٝف 

ّٕ حُٔلَىس ك٢ حالٓظويحّ  حُلٜل٠ ٝ رخَُؿٞع ا٠ُ حُ٘ٔخًؽ حُظطز٤و٤ش حُٔخروش حًًَ ، ٗـي أ

  3" حُل٤ٜق ، ٣لٞم ػيىٛخ طِي حُظ٢ ال طلخكع ػ٠ِ حإلٓظويحّ حُٜل٤ق 

 ٌٌٛح ٝ ٖٓ هالٍ ٓخ طويّ ، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إ حُوٜخثٚ ح٤ُِٔٔس ُِٔلَىس حُٔوظخٍس 

 طِي حُظ٢ كَٜ حُظٔؼ٤َ ػخَٓ ٓٞحءٝ ح٤ُ٘ن حرٖ " ٝ هيٍٝ رٖ ػٍ٘ٞ" ػ٘ي حرٖ ٓٔخ٣ذ 

:  رٜخ أٝ رـ٤َٛخ حُٔٞؿٞىس ك٢ هٜخثيٙ ، طظٔؼَ ك٢ 

. حُٟٞٞف ٝ حُولش ٝ حَُهش ٖٓ ك٤غ حُظ٤ٌَ٘ حُٜٞط٢  -1

ػيّ َٓػخس حُز٤خٕ حُؼَر٢ ٖٓ ك٤غ حُظ٤ٌَ٘ حُز٤خ٢ٗ أٝ ٓخ ٠ٔٔ٣ رخ٤ُٜخؿش ٖٓ  -2

 .ك٤غ حألِٓٞد حُؼخ٢ٓ ر٘ٔزش ه٤ِِش 

                                                                                                                                                                                                 

َٗف ٌٍٗٝ حٌُٛذ ك٤ٔؼَكش ًالّ حُؼَد طلو٤ن ٓلٔي  (أرٞ ٓلٔي ػزي هللا)حرٖ ٛ٘خّ : أٗظَ      * 

  16ص ، ٙ .ى.١.ٓل٢ حُي٣ٖ ػزي حُل٤ٔي ، ى

(
1
  .102ٓؼـْ حألُلخظ حُؼخ٤ٓش ، ٙ -( 

(
2
، حُٔئٓٔش ح٤٘١ُٞش 1حُؼَر٢ ىكٞ ، حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ ٝ ىٍٝٙ ك٢ حُؼٍٞس حُظل٣َ٣َش حٌُزَٟ ؽ. ى- ( 

  .195 ، ٙ 1989ٌُِظخد ، حُـِحثَ ، 

(
3
  .216 ، ٙ 1ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ ٗؼَ حرٖ ِٜٓش ؽ - ( 
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 .حُٔلخكظش ػ٠ِ ٍٝف حُلٜل٠ ر٘ٔزش ػخ٤ُش  -3 

ٝ ٣زو٠ حُز٘خء حُٜٞط٢ ك٢ ٗؼَ ٛئالء حُ٘ؼَحء ح٣ٌُٖ هٔ٘خ ريٍحٓش ٗؼَْٛ ػٔٞٓخ 

٤ُْ ػَٜ٘ح ٓزخَٗح ، ٝ ال ٤ٌٛال ػخرظخ كٜٞ ه٢ّ ك٢ًَ ٣لَٔ أػزخء حُٔؼ٠٘ ٝ حإل٣وخع  ٝ 

٣٘لٌ ا٠ُ حُوٜخثٚ حُٞحػ٤ش حُظل٤ٌَ ٝ حُ٘ؼٍٞ ، ٝ ٣ؼزَّ ٖٓ هالٍ ط٘ٞػٚ ٖٓ أٛيحف ٝ 

. ٓؼخٕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  طثُعــح انًفـردج :  ٍحرؼخ

ّٕ حُ٘ظَ حُٔلَىس ػ٠ِ أٜٗخ ًِٔش ٓ٘ؼُِش طظَىى ر٘ٔذ ٓوظِلش أػ٘خء ٗٚ ٓؼ٤ّٖ ،     ا

     ًِٜخ ، أٝ رٔظَحىكخطٜخ حال٤ٔٓش حُلؼ٤ِش ٝ ر٤ٜـٜخٝ ًِٔخ طَّىىص حٌُِٔخص ر٘لٜٔخ ، أ١ 

ٝ رٌخكش ٤ٛلٜخ ، أ٠٣خ أٝ رظ٤ًَذ ٣ئى١ ٓؼ٘خٛخ ، ٝ ٗوٜي رٌُي حُٔلَىحص ًحص حُوَحرش 

 . 1  ًٞٗض كلال أٝ كوٞال ىال٤ُش parenté sémiqueحُٔؼ٣ٞ٘ش 

ّٕ َٓٗيٗخ ىٝ ٙ  ًح كبًح ٓخ ٝؿيٗخ ٜٗخ ر٤ٖ أ٣ي٣٘خ ٝ ُْ ٗٔظط٤غ طلي٣ي ٣ٞٛظٚ رخىة كب

ا٠ُ طِي ح٣ُٜٞش ٛٞ حُٔؼـْ ، ر٘خءح ػ٠ِ حُظ٤ِْٔ رؤٕ ٌَُ ُـش ٗؼ٣َش ٝ هطخرٜخ ٓؼـٜٔخ 

حُوخٙ رٜخ ، كخُٔؼـْ ٤ِٓٝش ُِظ٤٤ِٔ ر٤ٖ أٗٞحع حُِـش حُ٘ؼ٣َش ، ٝ ر٤ٖ هطخد حُ٘ؼَحء ، 

                                                           

(
1
أٓظخً حألىد حُل٢َٔٗ كخ٤ُخ ك٢ ؿخٓؼش حٍُٔٞرٖ ٝ أْٛ حُٔ٘ظ٣َش ُِٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػ٢ حُز١ٞ٘٤ - ( 

 ،thématique structurale 
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ٝ ٌُٖ ٌٛح حُٔؼـْ ٣ٌٕٞ ٓ٘ظو٠ ٖٓ ًِٔخص َٟٗ أٜٗخ ٢ٛ ٓلخط٤ق حُ٘ٚ أٝ ٓلخٍٝٙ حُظ٢  

ر٘خء ٓؼـْ ُلظ٢ ُِظٞطَ ك٢ * ٣1يٍٝ ػ٤ِٜخ ٝ إ ًخٕ ًٔخ ٣َٟ حألٓظخً ؽ د ٣ٍ٘خٍ 

* حُؼَٔ حألىر٢ ٣لظَٝ إٔ ٓؼ٠٘ حٌُِٔخص ٣زو٠ ػخرظخ ٖٓ ٓٞهغ ٝآهَ

كبكٜخء حُظٞحطَ ُِٔلَىحص ٣ٔٔق ُ٘خ  " A.jGremas ٝ ًٌُي حألٓظخً ه٣َٔخّ   

 2" ػيٟ ٌٛٙ حُلخثيسصرلَٜ حُٔلَىحص حُٜخٓش ك٢ حُ٘ٚ ٝ ٌُ٘ٚ ال ١

ّٕ حُط٣َوش حإلكٜخث٤ش ط٠غ أ٣ي٣٘خ ػ٠ِ رؼٞ   اال إٔ ح١ٌُ ٣ـذ حُظٔٔي رٚ ٛٞ أ

 .ٓؼ١ٞ٘حُظَىىحص ًحص 

كال أكي ٣ٌَ٘ إٔ طِي حُظَىىحص ُٜخ ىٍٝٛخ ك٢ ٍٛي حُٔلخٍٝ حُظ٢ ٣يٍٝ ػ٤ِٜخ حُ٘ؼَ      

 هٜخثيْٛ طلظْٜ رخهظ٤خٍأٝ حُو٤ٜيس ٝ ُٔؼَكش ١ز٤ؼش حُِلظش ػ٘ي حُ٘ؼَحء ح٣ٌُٖ هٔ٘خ 

:  ػ٤ِ٘خ حٓظويحّ ٜٓ٘ؾ حإلكٜخء  ُ٘طزوٚ ػ٠ِ ػالػش ٗٔخًؽ حُٔخروش ٝ ٢ٛ 

. ُويٍٝ رٖ ػٍ٘ٞ " ٓخ ٗلؼ٢٘ ٛز١َ" ه٤ٜيس  -1

 .ُ٘خػَ حرٖ ػخَٓ" ٓخ٢ِ٣ ٛيٍ ك٤ٖ٘" ه٤ٜيس  -2

 .ُ٘خػَ حرٖ ٓٔخ٣ذ " حُوِذ رخص ٓخ٢ُ" ه٤ٜيس  -3

 

ٝ رخُظل٤َِ حإلكٜخث٢ ُطز٤ؼش حُِلظش ك٢ ٌٛٙ حُ٘ٔخًؽ حُؼالػش ، ٣ٌٖٔ حٍُٞٛٞ ، ا٠ُ ؿِٔش 

ٗ٘خ ػ٠ِ كْٜ رؼٞ حُوٜخثٚ حألِٓٞر٤ش حأل٤ُٝش ُِوطخد ١ٗظخثؾ ًحص أ٤ٔٛش ًز٤َس ألٜٗخ طغ

٣٘زـ٢ ٓؼَكش ٓخ   : "  T.Tocdordoطٞىٍٝٝف .ٝ حُِـش حُ٘ؼَ ر٤ٖ ٝ ٌٛح ٓخ ٣ئًيٙ ص

 ك٢ حُؼَٔ ٝ ٌٛٙ حُيٍحٓش حأل٤ُٝش حُٔظؼِوش رخُوٜخثٚ اهلخ٢ٛٚٓ هٜخثٚ حٌُالّ هزَ 

 أٝ ٓؼَ ٓخ ٣َٟ 3" حُِٔخ٤ٗش ُِٔٞحى ٓخ هزَ حألىر٤ش ٣ٍَٟٝش ُٔؼَكش حُوطخد حألىر٢ ًحطٚ

ّْ طؤُلض ، ٣ٌٕٞ هي  ّٕ رٔؼَكش حُيحٍّ ألؿِحء حُٞكيحص ٝ ٓ حألٓظخً ػزي حُِٔي َٓطخٝ أ

                                                           
1
 -J.P Richard : l’univers imaginaire de malarmé, E.d seuil, 1961, P 25   

(
2
ىٍحٓش ك٢ ٗؼَ حُٔزخد حُٔئٓٔش حُـخٓؼ٤ش : ػزي ح٣ٌَُْ كٖٔ ، حُٟٔٞٞػ٤ش حُ٘ز٣ٞش . ى- ( 

  16 ّ ، ٙ 1983، 1ُِيٍحٓخص ٝ حَُ٘٘ ٝ حُظ٣ُٞغ ، ر٤َٝص، ١

(
3
طِك٤طخٕ طٞىٍٝٝف ، حُ٘ؼ٣َش ، طَؿٔش ١ٌَٗ ٓزلٞع ٝ ؿخرَ رٖ ٓالٓش ، ىحٍ طٞروخٍ ، - ( 

  . 38 ّ ، ٙ 1987 ، 1حُيحٍ حُز٠٤خء ١
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  ٝ ٢ٛ ٓؼَكش طو٢٠ رٚ ا٠ُ كَٜ 1ػَف رٌَ٘ أٝ آهَ هٜخثٚ ٌٛٙ حُٞكيحص  

 2.حُوٜخثٚ حأل٤ُ٘ٔش حُؼخٓش ٤ُٔ٘ؾ حُوطخد 

ٕ حُ٘ٔزش حُـخُزش ٌُٜح حُوطخد ك٢ٜ  -1 ّٞ أٍٝ ٓخ ٣ـِذ حٗظزخٛ٘خ ٛٞ حألٓٔخء ٢ٛ حُظ٢ طٌ

ٝ ًِٔخ ًخٕ  (حُٔخ٢ٟ ، ح٠ُٔخٍع ، حألَٓ)أًؼَ ٖٓ حألكؼخٍ رؤُٓ٘ظٜخ حُؼالػش 

ّٕ حُوطخد حإل٢ٔٓ ال ٣ظـخُٝ  ٍّ ػ٠ِ ١ز٤ؼش ٟٓٞٞػ٤ش أ١ أ حُوطخد ح٤ٔٓخ ، ى

ا١خٍ حػزخص حُلخٍ أٝ ح٢ُ٘ء رٞحٓطش حُٔؼخ٢ٗ حُؼو٤ِش ٝ حألكخ٤ْٓ حُزخ٤٘١ش ٝ كـش 

ٌٛٙ حألكخ٤ْٓ ٢ٛ حإلٗطالم ك٢ ٌٛح حُوطخد ٖٓ حُوِذ ٝ حُؼوَ ، أٝ رظؼز٤َ آهَ 

، حُظؼز٤َ رخُؼوَ ًٔخ ٝهغ ك٢ حُوِذ ، ٝ ٌٛح ٓخ ٣ٔخػي ػ٠ِ حالٓظ٘ظخؽ ٖٓ حُِٞٛش 

ّٕ حُوٜخثي حُؼالػش ٓخ ٢ٛ اال َٓٔف ُٔخ ٣وظِؾ ك٢ أػٔخم حُ٘ؼَحء  حأل٠ُٝ ، ا

ٖٓ أكخ٤ْٓ  (ٝ حُ٘خػَ حرٖ ٓٔخ٣ذ- ح٤ُ٘ن رٖ ػخَٓ– هيٍٝ رٖ ػٍ٘ٞ )حُؼالػش 

. ؿ٤خٗٚ 

حألكؼخٍ حُيحُش ػ٠ِ حُلخَٟ ك٢ حُلخ٤ُٖ ك٢ كخٍ حػظزخٍ ريح٣خص أر٤خص حُوٜخثي ٝ  -2

ّٕ حُيحُش  ك٢ كخٍ حػظزخٍٛخ ك٢ حُوطخد حُؼخّ ، أهَ ٖٓ طِي حُيحُش ػ٠ِ حُٔخ٢ٟ ػْ ا

  .3ػ٠ِ حُٔخ٢ٟ أًؼَ رٌؼ٤َ ٖٓ حُيحُش ػ٠ِ حألَٓ

ٝ ٌٛٙ حُو٤٠ش هي ط٘ي ػٖ حُوخػيس حُؼخٓش ٝ حُظ٢ طو٢٠ رظلٞم حألكؼخٍ حُيحُش ػ٠ِ 

حُلخَٟ ك٢ حُلخ٤ُٖ ، ك٢ كخٍ ريح٣خص حُوٜخثي ، ٝ ك٢ كخٍ حػظزخٍٛخ ك٢ حُوطخد حُؼخّ 

، ػ٠ِ طِي حُيحُش ػ٠ِ حُٔخ٢ٟ ٝ ًُي ك٢ ٓؼظْ حُٜ٘ٞٙ حألىر٤ش حُظ٢ ٢ٛ ٖٓ ؿْ٘ 

 . 4حُ٘ؼَ

إٔ حَُٔأ ٣لٌَ إ ٣لٌَ ، أريح حٗطالهخ ٖٓ كخَٟٙ ، ٖٓ أؿَ ًُي طـي " ٝ َٓى ًُي ا٠ُ 

ّٕ 5"ٌٛح حُلخَٟ رطزؼ٢ ك٢ حُٜ٘ٞٙ حألىر٤ش ػ٠ِ حُٔخ٢ٟ ٝ حُٔٔظوزَ ٓؼخ    ٝ أل

٣٘طِن ك٢ حُظل٤ٌَ ح١ٌُ ٣ـٔيٙ ا٠ُ هطخد ٖٓ كخَٟٙ ، ػْ ًؼ٤َح " حُٔزيع  روخٛـــش  

                                                           

(
1
 .ٝ ٗوٜي رٜخ أػ٘خء ُزيإحٓش حُظطز٤و٤ش ، حُز٤ض حُ٘ؼ١َ ًح حُ٘ط٣َٖ - ( 

(
2
ػزي حُِٔي َٓطخٝ ، ر٤٘ش حُوطخد حُ٘ؼ١َ ىٍحٓش ط٣َ٘ل٤ش ُو٤ٜيس أٗـخٕ ٤٘ٔ٣ش ىحٍ . ى- ( 

    1986  ، 1حُليحػش ، ُِطزخػش ٝ حَُ٘٘ ٝ حُظ٣ُٞغ  ، ر٤َٝص ١

ٙ        37.  

(
3
 .230 ، ٙ 1ٍٛٞس حَُٔأس ك٢  ٗؼَ حُٖ ِٜٓش ؽ- ( 

(
4
  .39/40ر٤٘ش حُوطخد حُ٘ؼ١َ ، ٙ - ( 

(
5
  .40ٗلٖ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 
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ٓخ ٣ؼٞى ا٠ُ حُٔخ٢ٟ ألٗٚ ؿِء ٓ٘ٚ ، ٝ َٓطز٢ رل٤خطٚ ، ٝ هِحٕ ٣ًٌَُخطٚ ، أٓخ حُٔٔظوزَ  

 . 1" كال ٣ِظلض ا٤ُٚ اال طٞٛٔخ ٝ طو٤ال أٝ طؤٓال ٝ طَؿ٤خ

 ٝ َٗؿغ ا٠ُ ٗؼَحث٘خ حُؼالػش كِ٘ـ٢ حُِٖٓ حُ٘ل١ٞ حُٔخ٢ٟ ٣طـ٠ ػ٠ِ حُٞكيحص 

 (20)ٝحكي ٝ هٕٔٔٞ ، ٖٓ ك٤غ ُْ ٣زِؾ حُلخَٟ اال  (51)حُلؼ٤ِش رظٞح٣ٍن رِؾ 

ّٕ حألَٓ ُْ ٣َى اال  . ػالػش  (03)ػَٕ٘ٝ ، ػ٠ِ ك٤ٖ أ

ّٕ حُ٘ؼَحء  حُ٘خػَ "ٝ" ح٤ُ٘ن حرٖ ٓٔخ٣ذ" ٝ " هيٍٝ رٖ ػٍ٘ٞ"  ٝ طؼ٤َِ ًُي أ

٣ٞحؿٜٕٞ أُْٜٔ رلًَش ِٓىٝؿش طَٜد رْٜ ٖٓ كخَْٟٛ ، ٝ ٛ٘خ ٠٣طَد " حرٖ ػخَٓ

. حُِٖٓ ، كخُ٘ؼَحء حُٜخٍر٤ٖ ٖٓ حُلخَٟ ٣ـيٕٝ ٓالًْٛ آخ ك٢ حُٔخ٢ٟ أٝ حُٔٔظوزَ 

 ٝ أ٠٣خ رٔزذ حهلخهْٜ ك٢ حُؼ٘ن ك٢ حُلخَٟ ًؼ٘خم ٗـلخء ا٠ُ ىٍؿش ح٤ُٜخّ 

. رخألؿ٤خى ، ٣َٜرٕٞ ا٠ُ حُٔخ٢ٟ ، ٝ ٛ٘خ طِؼذ حًٌَُٟ ىٍٝح ٍث٤ٔ٤خ 

 كخُلخَٟ حُلخٍؽ طٔألٙ حًٌَُٟ ، ٝ ٢ٛ ًًَٟ ٓئُٔش ؿيح ك٤٘ٔخ ٣وخٍٜٗخ رٞحهؼْٜ ٝ 

كخَْٟٛ ٝ ٌُٜ٘خ ع ًُي ، طٌَ٘ حُؼِحء ُْٜ كْٜ ٣ـيٕٝ ك٢ ١ِذ ٓخْٟٜ ، ٝ إ ًخٗض 

. حُلَٔس ٢ٛ حُوطٞس حأل٠ُٝ ك٢ ٌٛٙ حُط٣َوش 

 ٝ ٣ؼٞى حُ٘ؼَحء حُؼالػش ا٠ُ حٍُٞحء ٤ُؼ٤٘ٞح ٟٛٞ ال ٣ٔظطؼٕٞ إٔ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ 

ك٤لخَْٟٛ ، كٜٞحْٛ ٍِٓٝع ك٢ حُٔخ٢ٟ ، ٝ ٌُح كْٜ ٣ظٕٔ٘ٞ إٔ ٣ؼٞىٝح ػ٠ِ ٌٛح 

. حُٔخ٢ٟ 

ك٢ كخٍ ػي حألر٤خص حُٔزظيءس رخألٓٔخء أًؼَ ٖٓ حألر٤خص حُظ٢ طزظية رخألكؼخٍ كبٗ٘خ ٗوق - 3

ػ٠ِ طلخٝص ر٤ٖ ؿْ٘ حُلؼَ ٝ ؿْ٘ حإلْٓ ٖٓ ك٤غ حإلرظيحء ٌُٖ ٌٛح ال ٣طَف أ٣ش 

أٌٗخٍ ٓخىحّ حُؼَٜ٘حٕ حإلْٓ حُلخػَ ٝ حُلؼَ ، ٛٔخ أٓخّ حُز٤٘ش ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش ، ٓخ 

 . 2" حٌُ٘خٍ حَُطزش ٝ حُز٤٘ش حألٓخ٤ٓش ُِـِٔش " ػيح 

ّٕ ٌٛح ال ٣ٔ٘غ ٖٓ حُوٍٞ ، إ طوي٣ْ حإلْٓ ػ٠ِ حُلؼَ ك٢ ٌٛٙ حُوٜخثي حُؼالػش   ؿ٤َ أ

، ٣يٍ ىالُش ٝحٟلش ػ٠ِ اٍحىس حُ٘ؼَحء حُؼالع ك٢ إٔ ٣ـؼِٞح ٖٓ حالْٓ ٟٓٞٞػخ 

٤ُْ : " ٓظليػخ ػْٜ٘ ٝ ٓخ ٣ظِٞٗٚ طؼ٤ِوخ ػ٤ِْٜ ، ٝ ا٠ُ ٌٛح ٤٘٣َ أكي حُزخكؼ٤ٖ هخثال 

ُإلْٓ ٣ِٓش ػ٠ِ حُلؼَ ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش ، حُِْٜ اال ح٣ُِٔش حٌُحط٤ش أٗٚ آْ ، ٝ ٌُُي ٣ٌٖٔ 

                                                           

(
1
  .40ٗلْ حَُٔؽ ، ٙ - ( 

(
2
  .231 ، ٙ 1ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ ٗؼَ حرٖ ِٜٓش ؽ- ( 
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ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش حالرظيحء رخإلْٓ ٝ حُظؤػ٤َ رٞحٓطش ػ٠ِ حُٔظِو٢ ًٔخ ٣ٌٖٔ حإلرظيحء رخُلؼَ  

    1..." ٝ حُظؤػ٤َ رٞحٓطش ػ٠ِ حُٔظِو٢ أ٠٣خ 

 ٝ ٌٌٛح ٌٕٗٞ هي طؼَك٘خ ا٠ُ ١ز٤ؼش حُٔلَىس حُِـ٣ٞش ، ػ٘ي هيٍٝ رٖ ػٍ٘ٞ ٝ حرٖ 

. ػخَٓ ٝ حرٖ ٓٔخ٣ذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   األسهــــىب

                                                           

(
1
 ّ ، ١1983 ، .ػيٗخٕ رٖ ٣ًٍَ، حُِـش ٝ حُزالؿش ٍٓ٘٘ٞحص حطلخى حٌُظخد حُؼَد ، ىٓ٘ن ، ى-( 

 ٙ103.  
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٣َ١وش حٌُظخرش أٝ ٣َ١وش حالٗ٘خء ، أٝ ٣َ١وش حهظزخٍ حألُلخظ ٝ " ٣ؼظزَ حألِٓٞد  

 ٝ حُظؤػ٤َ أٝ ح٠َُد ٖٓ حُ٘ظْ ٝ حُط٣َوش فطؤ٤ُلٜخ ُِظؼز٤َ رٜخ ػٖ حُٔؼ٢٘ هٜي حإلٟخ

 1"ك٤ٚ

 ٝ  " ّٕ حُؼخَٓ حُٔليى ٠ٍَُٝس حُليع حُِٔخ٢ٗ ٗلٞ حُظخَٛس حألىر٤ش ٓؼِٔخ أ

 . 2"حُظخَٛس حألىر٤ش ال طٔظٞػذ اال ٖٓ هالٍ ط٤ًَزٜخ حُِـ١ٞ

:  ٝ ٣٘ؤْ حألِٓٞد ا٠ُ ه٤ٖٔٔ 

. حُوزَ ٝ حإلٗ٘خء - 1

ػِْ حُٔؼخ٢ٗ ٝ ٛٞ ح١ٌُ " ٣يهَ ًَ ٖٓ حُوزَ ٝ حإلٗ٘خء ٝ أؿَحٟٜٔخ حألىر٤ش ٓوظِلش ك٢ 

 . 3" ٣ظ٘خٍٝ حُـِٔش ٖٓ ك٤غ طؼز٤َٛخ ػٖ حُٔؼ٠٘ حُٔوٜٞى

:  حُوزَ -أ

 . 4"حُوِذ رخص ٓخ٢ُ ٝ حُوخ١َ كخٍف"٣وٍٞ حرٖ ٓٔخ٣ذ ك٢ ه٤ٜيس 

َْ كـــخٍْف      حُوِْذ رخْص ٓخ٢ُ ٝ حُوخ١

     ٝ حُٔلزٞد هزخُظ٢ ك٢ طو٤ِــــــــــِش  

   ُحٍ حُـ٤خٍ ٝ ح١ٍخد حُوِذ حُوخٓق  

     ٝ ٌٖٓ هخ١َ١ ح٢ُِ ًخٕ ك٢ ط٣ِٜٞش  

   كِلض ال ٤ٔٗظي ٣خ ٤ُِش حُزـــــــخٍف  

     ٣خ ًُٞخٕ ُػٔخ طؼٞى١ ٢ُ ٤ُِــــــــش  

                                                           

(
1
أكٔي حُ٘خ٣ذ ، حألِٓٞد ىٍحٓش رالؿ٤ش طل٤ِ٤ِش ، ألٍٛٞ حألٓخ٤ُذ حألىر٤ش ، ٌٓظزش ٠ٜٗش - ( 

  .44 ّ ، ٙ 1966 ِٓريس ٝ ٓ٘ولش 6َٜٓ حُوخَٛس ١

(
2
ٝؿَحك٢ ، ىحٍ حُطِؼش ُِطزخػش س حَُ٘٘ ، ١ػزي حُٔالّ حُٔٔي١ ، حُ٘وي ٝ حُليحػش ٓغ ى٤َُ ٍ- ( 

  .55 ،ٙ 1983 1ر٤َٝص ١

(
3
١ ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ، ٝحُوطخد حُ٘ؼ١َ ػ٘ي روخُي ًٌِخٍ ، ؿٔغ ٝ ىٍحٓش ، ٤ْٓ أكٔي ، ٓو٢- ( 

  .  63 ، ، ٙ 2001ؿخٓؼش طِٔٔخٕ 

(
4
  .127ى٣ٞحٕ حرٖ ٓٔخ٣ذ ، ٙ - ( 
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ّٕ حُ٘خػَ ؿَٟٚ حألىر٢ ك٢ ٌٛح   ٓخ ٣لْٜ ٖٓ ٤ٓخم حٌُالّ حُوز١َ ٝ ٟٓٞٞػش ٛٞ أ

ّٕ حُ٘خػَ ٣ٞٛق ُ٘خ كخُظٚ ٝ ٓيٟ كَكظٚ رِوخء كز٤زظٚ رؼي إٔ " حُٞٛق"حُز٤ض ٛٞ  أ١ أ

. ًخٕ ؿخثذ ػ٘ٚ 

ْٖ ال ْىٍٟ رـْؼ٘و٢ ٣ي١ٍ   ٓ   

٤٘ــــٖ   ْٓ ـظ٠ ١ٌٛ ٍْرق  ْٔ ُ ْٝ      كظ٠ 

   ١ َّ زخ٣ْذ ٟـــ ْٓ    َٗؿخى ٣خ 

     رًَخى ٖٓ حُـلخء ٣خ ًخِٓش ح٣ُِٖ  

  ١َ ـْ ْٕ ُح٣يس ك٢ ٛ    ٝ ْػال

     ٓخ ُهـلـِْض ٢ٗ ٖٓ ٍّد حُؼخ٤ُٖٔ  

   ٣ز٤ِْي طْٔظـظ٠ُٞ أٓـــــــ١َْ  

ّْ حُْٔل٘ش ٝ حُز٤ٖ   ْٖ ًـ٤ْٞ ْع ٓ َّ      طـ

   ٝ طـْؼْٞى ؿخٍهش ك٢ رل١َ  

َْرض أٗخ ط٘ـَْد أٗظ٤ٖ   ْٗ  ْٕ ْٖ ح ٓ     

َْ ػـُــــــ١ٌٍ      أال طٌٝم طوز

ْٝ ٓخ ٗـْلؼ٢٘ ٛزـــــ١َ    ص  َْ      ٛز

كٖٔ ٤ٓخم حُوزَ ٟٓٞٞػٚ ِْٗٔ كخُش ٗل٤ٔش رل٤غ إٔ ٗخػَ ٣لخٍٝ إٔ ٗخػَ ٣لخٍٝ 

. ا٤ُٚ ...إٔ ٣ز٤ٖ ُ٘خ رؤٗٚ ك٢ كخُش ؿ٠ذ ٝ ك٢ كخُش طؤ٤ٗذ ُلز٤زظٚ حُظ٢ ٛـَطٚ ٝ ُْ 

 1: ٝ ٣وٍٞ حُ٘خػَ رٖ ػخَٓ 

 ْٖ    أٙ ٓخ ٢ِ٣ ْٛيٍ حْك٤٘

     ًؼَٝح حكٔٞى١ ٝ كٔٞىى  

                                                           

(
1
  .94 ، ٙ 2ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ ٗؼَ حرٖ ِٜٓش ؽ- ( 
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   ٤ُي ٓخ ٛزض ح٤٘ٓــٖ  

     ٗزِؾ حَُؿخ٣خ ٝ ٗ٘ٞكــــــي 

إ حُ٘خػَ ك٢ كخُش ٌٟٗٞ كٜٞ ٣ؼظزَ ُ٘خ ػٔخ ريحهِٚ ٝ ػٖ ػيّ ؿٞى ٖٓ ٣ٔظٔغ ا٤ُٚ ٝ 

. ػٖ ػيّ ٝؿٞى ٖٓ ٣٘ظ٢ٌ ُٚ رٜٔٚ ٝ آُٔٚ ٝ كِٗٚ ػٖ كَحم كز٤زظٚ 

ّٚ حألٓخ٤ُذ حإلهزخ٣ٍش أٓخ ػٖ حألٓخ٤ُذ حإلٗ٘خث٤ش كٔٞف ٗظطَم   ٌٛح ك٤ٔخ ٣و

. ا٤ُٜخ ك٢ حُل٤ٖ 

:   األسهىب اإلَشائٍ -ب

:  ٝ ٖٓ حألٓخ٤ُذ حإلٗ٘خث٤ش ٗـي 

 :   حُ٘ـــــيحء-1

 1: ٣وٍٞ حُ٘خػَ حرٖ ػخَٓ ك٢ ٗلْ حُو٤ٜيس 

٣خ ػٌحد هِز٢ ٖٓ حُٜٟٞ  

ْٖ حٓـْلخرـْـظـْي ٓخ ٛزـْْض حْىٝح     أٝ ٓ

 2: ٝ أ٠٣خ ٗـيٙ ٣وٍٞ 

٣خ حٗز٤ٜش حٗؼخع حُؤَس  

َْ ٗلظٞٝ حَُِٛس   ك ُُ   

 3: ٝ ٣وٍٞ أ٠٣خ 

ؼٌرظ٢٘ رخ ِكز٢   ْٓ    ٣خ 

ـلخٝس حَُهزش طٔز٢   ْٜ      ر

 4: ٝ ٗـي حُ٘خػَ هيٍٝ رٖ ػٍ٘ٞ ٣وٍٞ 

                                                           

(
1
  .94ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 

(
2
  .94ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 

(
3
 .95ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 

(
4
  .643ى٣ٞحٕ هيٍٝ رٖ ػٍ٘ٞ ، ٙ -( 
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   َٗؿخى ٣خ ٓزخ٣ذ ١َٟ   

     رًَخى ٖٓ حُـلخ ٣خ ًخِٓش ح٣ُِٖ  

  1: ٝ ٣ٞحَٛ ك٢ ًالٓٚ 

   ٝ ٗوٍٞ ٣خ هللا حؿٔؼ٘خ  

     ك٢ حُل٤ٖ ط٘طل٠ ١ً حُـَٔس  

 2: ٝ ٣ٞحَٛ 

ٝ ػ٤ِي َٗهٚ أٗخ هي١ٍ  

.   ٣خ ٖٓ ك٤٘ض ١َٓ ُ٘خّ أه٣َٖ 

 (3): ٝ ٣وٍٞ أ٠٣خ ٗلْ حُو٤ٜيس 

   ٍح٢ٗ ٓـُٞؿْي ػ٠ِ ًلـ٢ْ٘  

     ٝ اًح ٗـْٔـُْٞص ٓخ ًخٕ ٓـْٔخْف 

ْٖ ػ٘يْى حُْيٝحىحٝٗـــ٢  ٓ   

ــــخْف  ّٟ      ٣خ ٛلش حُٜـاْلٍ حُٞ

. ٝ ٖٓ حألٓخ٤ُذ حإلٗ٘خث٤ش ٗـي أ٠٣خ 

 :   أِٓٞد حُ٘ل٢-2

ّٕ أِٓٞد حُ٘ل٢ ٣ؼظزَ ٖٓ أْٛ حألٓخ٤ُذ حُ٘خثؼش ك٢ حألِٓٞد حإلٗ٘خث٢  :  ا

 (4): ك٤وٍٞ هيٍٝ ُٖ ػٍ٘ٞ ك٢ ٗلْ حُو٤ٜيس 

   ٝ طـْؼْٞى ؿخٍهش ك٢ رلـ١َْ  

د أٗـْـظ٤ٖ   َُ ْٖ َٗرـْض أٗخ ط٘ ٓ     

َْ ػـ١ٌٍُ      أال طٌٝم طـٌـْز

ز١َ  ْٛ ص ٝ ٓخ ٗلؼ٢٘  َْ      ٛـْز

                                                           

(
1
  .643ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 

(
2
  .644ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 

(
3
  .645حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٙ - ( 

(
4
  .643ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 
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 1: ٝ ٣ٞحَٛ هُٞٚ ك٢ ٗلْ حُو٤ٜيس  

ْٖ ٗـْزْٞف ٌٛح ٝ حٌُـَْحْد   ُٔ   

ْٖ ٣ـُلخؿ٢ هِز٢        ٓخ ْٛزض ٓ

   طـْزَِـْؼْض ػـ٢َِِْ حألرٞحْد  

     ٝ ا١ـََٗٞح حألكؼخٍ حػـْـٞر٢  

  2: ٝ ٣وٍٞ أ٠٣خ 

   ُٔخ ٤ٔٗظٜخ ٖٓ رخ٢ُ  

  َْ ْٖ ُٓخٕ ٝ أٗخ ٛخر ٓ ْْ ً     

رخف ًخٕ هِز٢ ٓخ٢ُ   َْ ٓ   

  َْ ٕ ك٢ حُوخ١ ِْ ْْ ال ك      ال ٛ

 (3): ٝ ٣وٍٞ حُ٘خػَ رٖ ػخَٓ 

   ٓخ ٣ط٤ن حك٤ٜق ٣لٜق  

ْٞ ٣وٍٞ ك٢ حرـْٜخى ح٣ـْٜلـّْق   ُ     

 :   حألٓـــَ-3

 (4): أٓخ ػٖ حألَٓ ك٘ـي حُ٘خػَ رٖ ٓٔخ٣ذ ٣وٍٞ 

   كٞم حُزـْٔخ١ ْ رخْص ٗـْٔؼـْ٘خ ٣طخكق  

ّْ طوٍٞ هـٔـَْى ه٤ِِٚ        ٝ حٌُـ٤ْٞ

   أٍٝهي ٝ ٓـاْلُـ٘خ رخُ٘خْٛق 

ّْ حُلخٍ ٓخ ٣ـْؼطـِْٞح رـْظؼـْط٤ِٚ        ٗخ

 (5): ٝ ٣وٍٞ أ٠٣خ 

ْٛٞ ٝ ١ََْد      ر٘ـْ٘خ ك٢ ُ

     ٝ كـَْكْش ٝ ِٓـْٞحٕ  

ؤٍحْد     ْ٘ ّْ رـَ    أٓـاْل حٌُخ

  ْٕ ْٕ ػطـْ٘خ ْٖ ًخ      ُ٘ـَْْد ٓ

                                                           

(
1
  .645ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ -  ( 

(
2
  .647ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 

(
3
  .96 ، ٙ 1ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ ٗؼَ حرٖ ِٜٓش ؽ- ( 

(
4
  .96 ، ٙ 1ى٣ٞحٕ حرٖ ِٜٓش ؽ- ( 

(
5
  .128ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 
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 : األو اٌ 

 حُيح٤ٍٖٓ،ك٢ حألُٝحٕ حُ٘ؼَ حُِٔلٕٞ رؼخٓش ٌٓ٘ال كو٤و٤خ ٣ٞحؿٚ " ٣ٌَ٘ حُزلغ 

ّٕ حُـٜٞى حُٔزٌُٝش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ُْ ط٘ظٚ هي٣ٔخ ٝ   كوي ّٓٞكي، ا٠ُ ٍأ١ كي٣ؼخ،ًُي أل

 رَ ٝ طيحهِٜخ ك٢ حُ٘ٚ حُٔٔظَٔ،الكع حُويح٠ٓ ًؼَس حألُٝحٕ ٝ ططٍٞٛخ ٝ طـّيىٛخ 

.  (1)" حُٞحكي 

إ حُزلَ حُو٢ِ٤ِ ه٤ي "كو٢ ... أٗخ ٌٕٓٔٞ رؼ٘ن " ك٤وٍٞ حُٜخىم حَُ٘ف ك٢ ٓوخُٚ 

 . 2" ُِ٘خػَ ٝ ٤ُْ ه٤يح ُِ٘ؼَ

ّٕ " ٝ ٣وٍٞ ًٔخٍ أرٞ أى٣ذ  ٗظخّ حُو٤َِ ك٢ حُٞحهغ ٤ُْ أًؼَ ٖٓ ٝٛق ٣وٍَ أ

 ا١خٍح ٝحٟلش ، طٌِ٘ض ٝؿٞى حطوٌصٛ٘خى اٗٔخ١خ ٓؼ٤٘خ ه٤ِِش ٖٓ حُظظخرؼخص حٌُخِٓش ، 

 . 3" ا٣وخع ٤ٔٗض ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ كظ٠ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ ُِٜـَس 

ّٕ حألُٝحٕ ٝ ٓؼٜخ حُوخك٤ش ٓخروخ ػْ   الكوخ ٢ٛ حُٔوخ٤٣ْ حإل٣وخع كٔٔخ ال ٣ٍذ ك٤ٚ أ

ّٕ حُيٍحٓخص حُظ٢ ط٘خُٝض رخُللٚ  حألٓخ٤ٓش ك٢ ط٤٤ِٔ حُ٘ؼَ ػٖ حُ٘ؼَ ، ٝ ٓغ ًُي كب

حُو٤ٜيس حُ٘ؼز٤ش ٖٓ ٓ٘ظٍٞ حُُٕٞ أٝ حإل٣وخع ُْ ط٘ظزٚ ا٠ُ ٍأ١ ٓٞكي ، كٖٔ حُيح٤ٍٖٓ 

ٖٓ ٗظَ ا٠ُ كًَخص ٌٛٙ حألٗؼخٍ ػ٠ِ أٜٗخ أٓخ٤ٓش حألُٝحٕ ك٢ حُو٤ٜيس حُ٘ؼز٤ش ٝ ْٜٓ٘ 

    ٖٓ كخٍٝ ٟز٢ أُٝحٜٗخ ػ٤َٟٝخ ػ٠ِ ٣َ١وش حُو٤ِ٤ِش ، ٝ ْٜٓ٘ ٖٓ طـخُٝ ًَ ًُي 

                                                           

(
1
ػزي حُلن ٣ٍُٞف ، ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَ حُِٔلٕٞ حُـِحث١َ ، ٓغ هٜخثي ٓوظخٍس ؿ٤َ .ى- ( 

  .51 ، ٙ 2008ٍٓ٘٘ٞس ، ىحٍ حُٔـَد َُِ٘٘ ٝ حُظ٣ُٞغ 

(
2
 7 ع 29، ( ط٤ٔٔٗٞش)ٓـِش حُلٌَ " أٗخ ٌٕٓٔٞ رؼ٘ن حُ٘ؼَ كو٢ " حُٜخىم َٗف ٖٓ ٓوخٍ -( 

  .122 ّ ، ٙ 1984أر٣ََ 

(
3
ٗلٞ ري٣َ ؿ١ٌٍ ُؼَٝٝ ُزو٤َِ ٝ : ًٔخٍ أرٞ ى٣ذ ك٢ حُز٤٘ش حإل٣وخػ٤ش ُِ٘ؼَ حُؼَر٢ .ى- ( 

ر٤َٝص ،  : ٓويٓش ك٢ ػِْ حإل٣وخع حُٔوخٍٕ ىحٍ حُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ 

  .96 ّ ، ٙ 1981 ى٣ٔٔزَ 02      ١
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ّٕ أُٝحٕ ٌٛٙ حىػ٠ٝ    إٔ ٌٛٙ حألٗؼخٍ ال ُٕٝ ُٜخ ك٠ال ػٖ حٌُحٛز٤ٖ ا٠ُ حُوٍٞ ا

 . (1)حألٗؼخٍ ىه٤ِش ػ٠ِ حُٔـظٔغ حُؼَر٢ 

 ّٕ  حُطز٤ؼش ح٤ُُٗٞش ُِز٤ض حُ٘ؼ١َ حُ٘ؼز٢ ٓٞحء ٖٓ هالٍ ا٠٣خفٝ ٖٓ ٛ٘خ ٣ظَٜ أ

ى ٍ حُؼَٝٝ حُو٤ِ٤ِش أٝ ٖٓ هالٍ أُٝحٕ هخٛش ُْ طِ َّ           حٗطزخػخصُلّي ح٥ٕ ٓـ

. ٝ حهظَحكخص ٝ ك٤َٟخص 

 حُظ٢ هزِض ك٢ ٟٓٞٞع ح٥ٍحء ٝ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٌٛح كِْ ٣ٔؼ٘خ اال إٔ ًٌَٗ رؼٞ 

   أُٝحٕ حُو٤ٜيس حُ٘ؼ٣َش ، هٜي ط٣ٌٖٞ ٗظَس ٗخِٓش طيػٔ٘خ ك٢ ٓلخُٝش حٓظ٘زخ١ أُٝحٕ 

 رخَُأ١ٝ ٗزيإٛخ " ح٤ُ٘ن حُلخؽ ٓلٔي ؿلٍٞ " ٝ أٌٗخٍ ٗؼَ حُ٘ؼَحء ح٣ٌُٖ ؿ٠٘ ُْٜ 

ّٕ ُِو٤ٜيس حُ٘ؼز٤ش ٝ هخٛش ٓخ طؼِن رل٢٘ حُٔٞٗق ٝ حُِؿَ ٖٓ ًؼَس  ح١ٌُ ٣َٟ أ

   !؟ ...حألُٝحٕ ٝ ططٍٞٛخ ٝ طـيىٛخ حُيحثْ ٝ طيحهِٜخ ك٢ حُ٘ٚ حُ٘ؼَحء حُٞحكي

حُِؿَ أٍكغ حُلٕ٘ٞ حُٔٔظليػش ٍطزش ٝ أَٗكٜخ ٗٔزش ٝ " ٣وٍٞ ٛل٢ حُي٣ٖ حُل٢ِ 

أًؼَٛخ أُٝحٗخ ٝ أٍؿلٜخ ٤ِٓحٗخ ٝ ُْ طٍِ ا٠ُ ػَٜٗخ ٌٛح أُٝحٗٚ ٓظـيىس ٝ هٞحك٤ٚ 

 2" ٓظؼيىس 

ّٖ حُِؿَ ُْ طٍِ  ّٕ ك  ا٠ُ ٓؼَ ٌٛح حَُأ١ ٝ ٣ُخىس ٣ٌٛذ أرٞ كـش حُل١ٞٔ ا٠ُ أ

أُٝحٗٚ ا٠ُ ػَٜٗخ ٌٛح ٓظـيىس ٝ ُٜٔ٘خ ؿ٤َ ؿخثِس ك٢ حُ٘ؼَ ُوَٝؿٜخ ػٖ حُزلٍٞ 

حُٔؼٜٞىس ٝ ٓوخُلش ًَ ٗطَ ٖٓ حُز٤ض ح٥هَ ك٢ حُوَٜ ٝ حُطٍٞ ٝ حُوخك٤ش ، ٝ ر٘خء 

حُز٤ض حُٞحكي ػ٠ِ ػيس أُٝحٕ ٝ هٞحف ٝ طو٤َٜ حألكؼخٍ ا٠ُ ؿخ٣ش ٖٓ حُوَٜ ٝ ُْٜ ٌِٓش 

س ك٢ إٔ ٣ٔظوَؿٞح ٓ٘ٚ ُٝٗخ ػخ٤ٗخ ٝ ُْ ٣ظـ٤َ حُِلع  ّٞ    . 3ك٢ طل٣ََ حُُٕٞ ٝ ه

ّٕ حألُؿخٍ ريأص ك٢ ػَٝٝ حُؼَد ، كٌخٗض حُوٜخثي  ٝ حألى٣ذ ٗلٔٚ ٣ًٌَ أ

حُِؿ٤ِش ك٢ رلَ ٝحكي ٝ هخك٤ش ٝحكيس ٝ اٗٔخ ٣ظَٜ حإلهظالف ر٤ٜ٘خ ٝ ر٤ٖ ح٤َُٔٓش ك٢ 

                                                           

(
1
  .246 ، ٙ 1حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ ٝ ىٍٝٙ ك٢ حُؼٍٞس حُظل٣َ٣َش حٌُزَٟ ؽ- ( 

(
2
  .١113، .  ، أُٔخ٤ٗخ ، ى1955ٛٞ َٗرخف : حُؼخ١َ حُلخ٢ُ ٝ حَُٔهٚ حُـخ٢ُ ، َٗ٘ - ( 

(
3
طلو٤ن ٍٟخ ٓلٖٔ حُو٢َٗ رِٞؽ حألَٓ ك٢ كٖ حُِؿَ ، ُٝحٍس حُؼوخكش ٝ حإلٍٗخى حُو٢ٓٞ - ( 

  .  100/101 ، ٙ 1974ىً٘ن ٓ٘ش 
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ّٕ حأل٠ُٝ ٣ِّلٖ أؿِزٜخ ٤ُـ٠٘  ٣ؼظٔي حُزط٤ِٕٞ "  ، ٝ ُٞ إٔ حُِؿَ ًخٕ 1حُِلع ٝ حُِلٖ ٝ أ

  2" رؤُلخظ ػخ٤ٓش إلكٜخّ حُـٜخٍ

                                                           

'
1
  .128ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ- ( 

(
2
أُز٤َ ٓطِن ىٍحٓخص ك٢ حألىد حألٗي٢ُٔ ، ىحٍ . ٝىحى حُوخ٢ٟ ، ى. اكٔخٕ ػزخّ ، ى. ى- ( 

  .13 ، ٙ ١1976 ، .٤ُز٤خ ، طْٞٗ  ، ى: حُؼَر٤ش ٌُِظخد 
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ّٕ حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ ٣وظِق ػٖ   حُ٘ؼَ حُل٤ٜق ك٢ ُـظٚ حُ٘ؼز٤ش ، ٝ ٢ٛ " رَ ا

ٝ " حُِِٔٝٓش ٝ حُو٤ْٔ ٝ ح٤ُْٔٔ ٝ حُؼَم "ك٣َ٠ش أٝ ه٣َٝش أٝ ري٣ٝش ٝ ك٢ أُٝحٗٚ 

 . 1" ك٢ ٓٞحٟؼ٤ٚ

 ٖٓ رلٍٞ حُو٤َِ رٖ 2ٝ ٓٔخ طويّ ٣ظـ٠ِ ُ٘خ إٔ حألَٛ ك٢ حألُٝحٕ حُِؿَ ػَر٢ 

.  ( ٛـ174-100)أكٔي حُلَح٤ٛي١ 

                                                           

(
1
 ، 02ػؼٔخٕ حٌُؼخى ، حُؼخىحص ٝ حُظوخ٤ُي حُظ٤ٔٗٞش ، ىحٍ حُظ٤ٔٗٞش ، َُِ٘٘ ، طْٞٗ ، ١. ى- ( 

1981 ٙ ، ّ 62.  

(
2
ّٕ أُٝحٕ حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ ، رٔخ ك٢ ًحى حُِؿَ ، ًحص -  (  ًؼ٤َس ٢ٛ حألٍحء حُظ٢ ًٛزض ا٠ُ أ

. أٍٛٞ أؿ٘ز٤ش ، ٖٓ ًُي ٓخ ٣َحٙ أٗوَ رخُ٘ؼ٤خ ، إٔ أِٜٛخ ؿ٤ِو٢ ، ٝ ٍٝٓخ٢ٗ ، ٝ كخ٢ٍٓ ، ى 

 ، ٙ ١1955 ، .حُوخَٛس ى (ىٕٝ ًًَ ُيحٍ حَُ٘٘)طخ٣ٍن حُلٌَ حألٗي٢ُٔ : ك٢٘٤ٔ ٓئْٗ 

154/155 . 

ٌُٖ  (أُٝحٕ حُِؿَ حٓزخ٤ٗش)ٝ ا٤ِ٤ٔ٣ٞؿخ٤ٍٓش ، ح١ٌُ ٣ؼظوي ، رؼي ىٍحٓش ى٣ٞحٕ حرٖ هِٓخٕ ، إ 

أٓظخً اكٔخٕ ػزخّ ٣َى ٓؼِوخ إ حُظ٘خرٚ حُؼخٍٝ ر٤ٖ أُٝحٕ حُِؿَ حألٗي٢ُٔ ٝ أُٝحٕ حُ٘ؼَ 

حألٓزخ٢ٗ ال ٣ئري ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش ، كبٕ ٓو١ٞ حإلػَحد ٖٓ حُِؿَ ٣ـؼَ اػظٔخى حُِؿخٍ ػ٠ِ حُ٘زَ 

Accent أًؼَ ٖٓ حػظٔخىٙ ػ٠ِ ٓو٤خّ حُلًَش ٝ حٌُٕٔٞ ك٢ حُظلؼ٤ِش .

ٝ ٌٛح حإلػظٔخى ػ٠ِ حُ٘زَ ٣وَد رؼٞ حألُٝحٕ حُؼخ٤ٓش ك٢ ُٜـخص حَُٔ٘م ٝ حُٔـَد ػ٠ِ حُٔٞحء 

حكٔخٕ * ، كي٣ؼش ًخٗض أٝ هي٣ٔش ، ٖٓ رؼٞ أُٝحٕ حُ٘ؼَ ٝ حألؿخ٢ٗ ك٢ حُِـخص حألؿ٘ز٤ش ػٔٞٓخ ، 

 ، 05ر٤َٝص ، ١: طخ٣ٍن حألىد حألٗي٢ُٔ ، ػَٜ حُطٞحٍثق ٝ حَُٔحرط٤ٖ ، ىحٍ حُؼوخكش : ػزخّ 

1978 ٙ ، ّ 255 . 

ػَٝٝ " حرٖ ؿِيطٚ ، ٌَُ ٟٓٞٞػ٤ش ٣ؼزض إٔ"٣ًٍٞ٘ط٢ ٣٘ل٢ ٓخُػٔٚ . حُزخكغ حإلٓزخ٢ٗ ف

ٝ ٗلٖ ٗلخٍٝ ك٢ ًظخر٘خ ٌٛح إٔ " حألُؿخٍ حرٖ هِٓخٕ ػَر٤ش حألَٛ ٝ ٗؼي ٗخٛي ٖٓ أِٜٛخ ٤ُوٍٞ  

ٗليى ُـش حرٖ هِٓخٕ ٝ إٔ ٜٗق ٤ِٔٓحطٜخ رخهظٜخٍ ٝ هي حٗظ٠ٜ ر٘خ حُزلغ ا٠ُ أٜٗخ ُٜـش أٗي٤ُٔش 

ُٜخ هٞحػي هخٛش حطويٗخٛخ ٓؼ٤خٍ ُٜلش حَُٝح٣خص حٌُٔ٘ٞى ك٤ٜخ ، كؼ٠ِ أٓخّ طِي حُوٞحػي ٝ ٌٛٙ 

:  أٗظَ " * حَُٝح٣خص رلؼ٘خ ك٢ ػَٝٝ حألُؿخٍ كٞؿيٗخٛخ ػَٟٝخ ػَر٤ش حألَٛ 

Corriente (F) Gramatica Metrica y tescto del cocionero hispano Arab de 

cultura madrid 1980 . 

ّٕ حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ ، حُـِحث١َ ، ٖٓ ك٤غ ٤ٓٞٓوخٙ ًٝ أَٛ  ٝ ؿ٣ُٞق ى٣ٔزخ ٢ٍٓ ح١ٌُ ٣َٟ أ

. ك٢َٔٗ 

* Desparmet (j) : la chanson d’aiger pendant la grade guerre, in R.A.N : 77 

– 1932 P: 54-61 

إ رؼٞ حُيح٤ٍٖٓ حألؿخٗذ ك٢ ىٍحٓظْٜ : ٌُٖ حألٓظخً ػزي هللا ح٤ًَُز٢ ٣َى رخُلـش ػ٠ِ ًُي 

ُِ٘ؼَ حُِٔلٕٞ ، كخُٝٞح إٔ ٣ـؼِٞح ٓ٘ٚ ٗؼَح رؼ٤يح ػٖ حُظَحع حُؼَر٢ ، رَ هٜيٝح ا٠ُ اُلخهٚ 

رخُ٘ؼَ حُالط٢٘٤ ، ٝ كـظْٜ ك٢ ًُي ٢ٛ ٗظَطْٜ ا٠ُ رؼٞ حُٔوطٞػخص حُظ٢ طٌظذ رط٣َوش 

ك٢ ٍأ٣ْٜ ، ٣ؼظٔي "  حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢"ٝ إٔ حُ٘ؼَ حُل٤ٜق ٣ؼظٔي ػ٠ِ ٤ًٔش حألر٤خص ر٤٘ٔخ " حُٔوخ١غ "
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ٝ ُِظ٤ًٌَ كبٕ ٌٛٙ حألُٝحٕ ططٍٞص ٝ طـّيىص ا٠ُ إٔ ٛخٍص ا٠ُ ٓخ ٢ٛ ػ٤ِٚ ٝ ُٔخ  

ال ٣وظِق حُِؿَ ػٖ حُٔٞٗق ك٢ " ًخٗض حُِٜش ك٤٘خ ، ٗي٣يس ر٤ٖ حُِؿَ ٝ حُٔٞٗق اً 

 كال ٗي إً ك٢ إٔ حألَٛ ك٢ أُٝحٕ حُِؿَ ػَر٢ ٝ ًَ ٓخ ك٢ (1)" أ١ ٢ٗء أٓخ٢ٓ

ّٕ ٌٛٙ حألُٝحٕ ططٍٞص ٝ طـيىص كظ٠ ٛخٍص ا٠ُ ٓخ ٢ٛ ػ٤ِٚ ح٥ٕ ، ٝ اًح  حألَٓ أ

 ّٕ حُٔٞٗق ٓخ "ًخٗض حُِٜش ٗي٣يس ر٤ٖ حُِؿَ ٝ حُٔٞٗق ال ٣وظِلخٕ ك٢ أ١ ٢ٗء كظ٠ ا

 . 2" ٛٞ اال ُؿَ أىهِض ػ٤ِٚ طؼي٣الص كظ٠ َٝٛ ا٠ُ حُٔٔظٟٞ حألىر٢

 ّٕ ٝ ٛٞ ٖٓ حُٔ٘ظ٣َٖ حألٝحثَ  ( ٛـ608ص )حرٖ ٗٔخء " ٝ اًح ًخٗض ِٛش ًٌُي كب

 ّٕ ّٕ هْٔ حُٔٞٗلخص ه٤ٖٔٔ ، ٝ ٍأٟ أ ُِٔٞٗلخص  طلّيع  ػٖ حُٔٞٗق ٝ أُٝحٗٚ ، كزؼي أ

ٝ ٌٛح حُؤْ ٜٓ٘خ " كوخٍ ػٖ حألٍٝ (3)" حُؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ ٛٞ ٓخال ُٕٝ ك٤ٜخ ٝ ال آخّ ُٚ رٜخ 

ّْ حُـل٤َ ، ٝ حُؼيى ح١ٌُ ال ٣٘لَٜ ٝ حُ٘خٍى ح١ٌُ ال ٠٘٣ز٢ ٝ ً٘ض  ٛٞ حٌُؼ٤َ ، ٝ حُـ

                                                                                                                                                                                                 

ػ٠ِ حُٔوخ١غ ٝ ػ٠ِ حُ٘زَس ٝ حُِٜـش حُوخٛش ك٢ حُ٘طن ٝ ال ٣و٠غ ُِزلٍٞ حُظ٢ ػَكض ك٢ =

. 493حُ٘ؼَ حُي٢٘٣ حُـِحث١َ حُلي٣غ ، ٙ " * حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُل٤ٜق 

٣ـي ٛخكزٜخ ٢ٔٗ أٝ ط٘خ٢ٓ إٔ ٤ًٔش حألر٤خص " حالػظٔخى ػ٠ِ حُٔوخ١غ"ٝ ٍد ٓظؤَٓ ك٢ حإلكـش 

كخُِْٔٔ رٚ ٛٞ إٔ ٌٛح حُ٘ؼَ ٣ؼظٔي ػ٠ِ ٓخ ٠ٔٔ٣ رٞكيس . حًٌٍُٔٞس ٤ُٔض هخٛش رخُ٘ؼَ حُل٤ٜق 

. حُز٤ض ، أٓخ ٝؿٞى حُٔوخ١غ ك٢ رؼ٠ٚ ، كظو٤ِي حُٔٞٗلخص ٝ حألُؿخٍ ٝ ٤ُْ ُِ٘ؼَ حُل٢َٔٗ 

إ حُ٘ؼَ حُٔـَر٢ رٜلش ػخٓش ٝ حُ٘ؼَ حُـِحث١َ ػ٠ِ ٝؿٚ : ًٔخ رخُؾ ٣ٔزخ٢ٍٓ ػ٘يٓخ هخٍ 

" . حُوٜٞٙ اٗٔخ ٣ٔظٔي أُٛٞٚ حُزؼ٤يس ٖٓ أٗؼخٍ رَر٣َش ٝ ه٤َ حكظالٍ حَُٝٓخٕ حُـِحثَ 

* Socorobougatore (v) : la poésie populaire, in El-Moudjahad N° 670 . 

1973 P 39 . 

َّ ٓخ ٣ِلض حإلٗظزخٙ ٓٔخ ٣َحٙ حألؿخٗذ ، ٓٞحء طؼِن حألَٓ رٔـخٍ حألىد ٝ حُلٕ٘ٞ أّ رٔـخالص  ٝ ُؼ

أهَٟ ًحص ػالهش رخُظَحع حُؼوخك٢ ٛٞ حُظؼٜذ ُِل٠خٍس حُـَر٤ش ػ٠ِ كٔخد حُل٠خٍس حُؼَر٤ش ، 

ٝ ػ٠ِ ٌٛح حألٓخّ هي ٗؼؼَ ػ٠ِ رؼٞ حألٍحء ك٢ حُزلٞع حألؿ٘ز٤ش أٝ حُزلٞع حُظ٢ ط٘زّغ أٛلخرٜخ 

رخُؼوخكش حألؿ٘ز٤ش حُظ٢ ط٤َ٘ ا٠ُ حألٗخ٤ٗش حُؼوخك٤ش ٓظـخِٛش ، ك٢ ًُي  حإل١خٍ حُؼوخك٢ ٝ حُل٠خ١ٍ ٝ 

حإل٣ي٣ُٞٞؿ٢ ٌَُ أٓش ٝ ًَ ٗؼذ ٝ ح١ٌُ طؼ٤ٖ ك٢ ٗطخهٚ ٝ طَ٘د ٖٓ ٝػخثٚ  ٝ طٔظٔي ه٤ٔظٜخ ٝ 

ػخىطٜخ ٝ طوخ٤ُيٛخ ٖٓ ٓؼ٤٘ٚ ، ك٢ٜ طلخكع ػ٤ِٚ ٓلخكظظٜخ ػ٠ِ ٤ًخٗٚ ٝ ٌُح كخُلٌٍ ٓطِٞد ك٢ 

. حُظؼخَٓ ٓغ ٛ٘ق ٌٛٙ ح٥ٍحء 

   

(
1
ًَحطٌ٘ٞك٢ٌٔ ، حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ك٢ حألٗيُْ ، طَؿٔش ٝ طؼ٤ِن ىًظٍٞ ٓلٔي ٤ِٓ ٢َٓٓ ، - ( 

 ّ ، ى ١ ،  1971أكٔي ٤ٌَٛ ػخُْ حٌُظذ حُوخَٛس ، .طوي٣ْ ى

 ٙ      65.  

(
2
  .65ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 

(
3
: ؿٞىص حًَُخر٢ ، ىحٍ  حُلٌَ . حرٖ ٗٔخء حُِٔي ، ىحٍ حُطَحُ ك٢ ػَٔ حُٔٞٗلخص طلو٤ن ى- ( 

  .44 ّ ، ٙ 1977 ، 2ىٓ٘ن ، ١
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ِّ ًُي ٝ   أّٝى إٔ أه٤ْ ُٜخ ػَٟٝخ ٣ٌٕٞ ىكظَ حُلٜخ رٜخ ٝ ٤ِٓحٗخ ألٝطخىٛخ ٝ أٓزخرٜخ ، كؼ

أػُٞ ، ُوَٝؿٜخ ػ٠ِ حُلَٜ ٝ حٗلالطٜخ ٖٓ ُزٌّق ، ٝ ٓخُٜخ ػَٝٝ اال حُظِل٤ٖ كٌٜح 

  (1)"حُؼَٝٝ ٣ؼَف حُُٕٔٞٝ ٖٓ حٌٍُٔٔٞ ٝ حُٔخُْ ٖٓ حُِٔكّٞ

 ّٕ أُٝحٕ ٌٛٙ حُٔٞٗلخص هخٍؿش "ٝ ٗز٤ٚ ٌُٜح حَُأ١ ، اٗخٍس حرٖ رٔخّ حُ٘٘ظ٢٘٣َ ا٠ُ أ

 . (2)"ػٖ حُـَٝ ٌٛح حُي٣ٞحٕ اً أًؼَٛخ ػ٠ِ ؿ٤َ أػخ٣ٍٞ حُؼَد

ٝ حُلٕ٘ٞ حُٔزؼش :" ٖٓ حُ٘ؼَ ٝ ػّيٛخ ك٘خ ٓٔظوزال " حألر٢ٜ٘" ٝ ٌُُي أهَؿٜخ 

حًٌٍُٔٞس  ػ٘ي حُ٘خّ ٢ٛ حُ٘ؼَ حُو٣َٞ ، ٝ حُٔٞٗق ، ٝ حُّيٝرض ، ٝ حُِؿَ ٝ حُٔٞح٤ُخ 

 . (3)" ٝ حٌُخٕ ٝ ًخٕ ، ٝ حُوٞٓخ 

اٜٗخ ال ٣ٍذ ك٢ : ٝ ُريس حُوٍٞ ػٜ٘خ : "ك٢ ًُي ُوُٞٚ  ( ٛـ1111ص )" حُٔلز٢"ٝ طزؼٚ 

ٝ اٗٔخ ٢ٛ ىحهِش .. ًٜٞٗخ هخٍؿش ٖٓ حُ٘ؼَ ، ألٗٚ ٣طِن ػ٠ِ أر٤خص ًَ ٖٓ ٝ حَُؿِ ، 

 (4)" ك٢ حُ٘ظْ

ّٖ حُِؿَ "ظخَٛس ًؼ٤َس أُٝحٕ حُِؿَ رٔخ ٜٗٚ " رٞػ٢ِ حُـٞط٢"ر٤٘ٔخ ٣لَٔ  ٝ ُٔخ ًخٕ ك

ال طٌِـق ك٤ٚ ُإلػَحد ٛخٍ ٣ظٌِْ رٚ كظ٠ ٖٓ ال ٣ـُلٖٔ حُلخطلش ، ٝ ٛخٍص هٜخثيٙ طؼّي 

رخألُٞف ٝ حُٔجخص ، ٝ اطٔؼض رلٍٞٙ ٝ حهظِلض ك٤ٚ حُٔوخٛي كْٜٔ٘ ٖٓ اطوٌٙ ٣ًٍؼش 

ُِظٞرش ٝ حُو٘ٞع ٝ حإلكظٌخٍ ، ٝ ْٜٓ٘ ٖٓ اطوٌٙ ُِظ٘زذ رلٔخد حألرٌخٍ ، ٝ آهَٕٝ 

 . (5)" ُِٜـٞ ٝ ٛ٘خى حألػَحٝ ٝ حألٗٔخد

ذ طـخٙ  ّٜ  ٝ ٗـي ٖٓ حُويح٠ٓ ٝ ػ٠ِ ١ٌٛ ٓخ طويّ ، ٖٓ ٣وق ٝٓطخ ىٝٗٔخ طؼ

ػ٠ِ ُٕٝ " ح١ٌُ ٣َٟ إٔ حُ٘ظخّ  ( ٛـ538-467)حُ٘ظخّ ؿ٤َ حُو٢ِ٤ِ ًخُِٓل٢٘ 

ٓوظَع هخٍؽ ػ٠ِ أُٝحٕ حُو٤َِ ال ٣ليف ك٢ ًٞٗٚ ٗؼَح ، ٝ ال ٣وَؿٚ ػٖ ًٞٗٚ ٗؼَح 

 "(6) . 

  
                                                           

(
1
  .47ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 

(
2
حُيه٤َس ك٢ ٓلخٖٓ أَٛ حُـ٣َِس ، حُؤْ حألٍٝ ، حُٔـِي حألٍٝ ، ٙ : حرٖ رٔخّ حُ٘٘ظ٢٘٣َ - ( 

470.  

(
3
حُوخَٛس :  ٓطزؼش رٞالم 2حُٔٔظطَف ٖٓ ًَ كٖ ٓٔظظَف ؽ( ٜٗخد حُي٣ٖ)أكٔي حألر٢ٜ٘ - ( 

  .236 ٛـ ، ٙ 1212

(
4
  .١108 ، . ّ ، ى1967 ، حُوخَٛس 1حُٔلز٢ هالٛش حألػَ ك٢ أػ٤خٕ حُوَٕ حُلخى١ ػَ٘ ؽ- ( 

(
5
 ، ٙ 1904 ، 1أرٞ حُـٞػ٢ ، ً٘ق حُو٘خع ػٖ أال حُٔٔخع ، ٓطزؼش ؿٍٞىحٕ ، حُـِحثَ ، ١- ( 

50.  

(
6
 ٓ٘ش 55ٗؼَ حُظلؼ٤ِش ٝ حُظ٤َٗٔش ، ٓـِش حُؼوخكش ، حُـِحثَ ع : ػزي حُؼ٣ِِ ٗز١ٞ ٖٓ ٓوخُٚ . ى- ( 

  .  59 ّ ، ٙ 1980 كزَح٣َ 10
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ال ٣ُـوٜي " ٝ ٣لَٔ أكي حُزخكؼ٤ٖ ػيّ اُظِحّ ٗخػَ حُِٔلٕٞ رؼَٝٝ حُو٤َِ رؤٗٚ  

رٜ٘ؼ٤ٚ ًحى حإلُىٍحء  ر٘ؼَ حُلٜل٠ ٝ أُٝحٗٚ ، رَ ًخٕ ٣زلغ ػٖ أٗـخّ أهَٟ ، ٝ 

.  (1)"ػٖ ٓـخالص أكذ ٝ أٝٓغ ألكخُٚ حُظ٢ طظـيى ٓغ ك٤خطٚ ٗلٜٔخ

ٝ ٖٓ ٛ٘خ ٗٔظط٤غ حُوٍٞ اٗٚ هي أُلض أًؼَ هٜخثي حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ رٜيف حُظِل٤ٖ ٝ حُـ٘خء ، 

ٝ ى٤ُِ٘خ ك٢ ًُي طِل٤ٖ حُوٜخثي حُط٣ِٞش أٝ حُٔطٞالص ٤٘٣َ    

ّٕ حُوٜخثي حُط٣ٞالص ح٣ٌَُ ًخُؼو٤يس ٝ :"أرٞ ػ٢ِ حُـٞػ٢ ا٠ُ ٌٛح حألَٓ هخثال  أػِْ أ

حألٍٝ حُظلٖ٘ ، ٝ طل٤ٖٔ حُٜ٘غ ، ٝ : ٗلٞٛخ رٌٜح حُ٘ٞع ح٠ُٔٔٔ رخُؼَٝرش ُـ٤َٟٖ 

حُؼخ٢ٗ طِٟ حُٔـَر٢ ٣ِلٖ حألىٝحٍ ٝ حُطخرغ َٓحكوخ ُٖٔ ٗؼٚ ٖٓ حُظال٤ٌٓ  ٝ رخ٥الص 

حُز٤ٔطش ٝ حُظال٤ٌٓ ، ػْ ٣ؤهٌ رؼي حٗظٜخثٚ ك٢ طِل٤ٖ حُيٍٝ ٝ حُطخرغ ح١ٌُ ٤ِ٣ٚ ٙ ٝ ٖٓ ٓؼٚ 

 2..."ٝ ٌٌٛح 

 ٝ ٗـي ك٢ ح٥ٕ ًحطٚ ، ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ ، ٖٓ ٣زؼي حألُٝحٕ ػٖ حُ٘خػَ حُ٘ؼز٢ ٓطِوخ ، 

ٝ "ألٕ حٓظوخٓش حُُٕٞ ، اٗٔخ طوّٞ رخٓـخّ حُ٘ـْ ، ٝ ٝؿٞى حُِلٖ حُٔ٘خٓذ ُٚ ، ك٤ؼِٖ 

ّٕ حُؼزَس ك٢ ٌٛٙ حألؿخ٢ٗ حُ٘ؼز٤ش ٢ٛ ك٢ ُلع ًِٔخص  ػ٤ِ٘خ رخُطزغ إٔ ٗظًٌَ ىحثٔخ أ

حألؿ٤٘ش ًٔخ طـ٠٘ ٝ ٤ُْ رخُلٌْ ػ٤ِٜخ ًٔخ طٌظذ ٝ طِي ه٤٠ش أٓخ٤ٓش ، ألٕ حُٔؼ٠٘ 

حُ٘ؼز٢ ال ٣ؼَف حُزلٍٞ ٝ ال ٣لٌَ ك٤ٜخ ، ٝ اٗٔخ ٣ؼَف ُلٖ حألؿ٤٘ش ، ٝ ٛٞ ُلٖ هي٣ْ 

ٓظٞحٍع ٍٝٝع حُُٕٞ حُل٤ٜق ح١ٌُ ٟٝق ُٚ حُِلٖ ك٢ ٝهض ٓؼ٤ٖ ٓخ٢ٟ حألؿ٤٘ش 

حُط٣ِٞش ، ٝ ٣و٤ْ حٌُِٔخص حُظ٢ ٣ظـ٠٘ رٜخ ػ٠ِ ًُي حُِلٖ ك٤ّٔي حٌُِٔش أٝ ٣وظَٜٛخ 

 . 3" ُظظلن ٓغ حُِلٖ ًٔخ حػظخىص ػ٤ِٚ أًٗٚ

ك٤غ ٣ؼظوي " ًَحد "  ٌٝٛح حَُأ١ ، ك٢ حػظوخىٗخ ، ٤ٔ٣َ ًؼ٤َح ا٠ُ ٍأ١ حُزخكغ 

 . 4رخ٠ٗزخ١ حإل٣وخع ٝ ػيّ ٛلش حُ٘ظْ ك٢ حُـخُذ 

. ٝ ٓٔخ ٓزن ًًَٙ ، ٣ٌٖٔ ُ٘خ ػّي حُ٘ـْ ٝ حإل٣وخع أٓخٓخ ُِو٤ٜيس حُ٘ؼز٤ش 

                                                           

(
1
  .241 ، ٙ 1978ػزي حُؼ٣ِِ حُٔوخُق ، ٗؼَ حُؼخ٤ٓش ك٢ ح٤ُٖٔ ، ىحٍ حُؼٞىس ر٤َٝص . ى-( 

(
2
. 88ً٘ق حُو٘خع ػٖ آالص حُٔٔخع ، ٙ - ( 

(
3
-01ٓـِش كِٔط٤ٖ حُؼٍٞس ع هخٙ ،" حُو٤ٜيس حُ٘ؼز٤ش :" ػزيحُِط٤ق حُزَؿٞػ٢ ٖٓ ٓوخُش - ( 

01-1981 ٙ ، ّ 346.  

(
4
أًٔ٘يٍ ٛـَط٢ ًَحد ، ػِْ حُلٌٍُِٞٞ ، طَؿٔش ٍٗي١ ٛخُق ، ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش : ٍحؿق - ( 

  .259 ، ٙ ١1967 ، .حُوخَٛس ى
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ٛخكذ " حُطخَٛ" ٝٗلٖ رٜيى حُلي٣غ ػٖ حألُٝحٕ ، كَٟ ر٘خ أٗخ ٤َ٘ٗ ا٠ُ حألٓظخً  

ّْ ػ٠ِ حُزخكؼ٤ٖ ريٍحٓظٚ ألٌٗخٍ ٝ أُٝحٕ ٝ رلٍٞ حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ حُـِحث١َ  حُل٠َ حُـ

حُؼظ٤ن : " ، ٝ حُظ٢ حٛظيٟ ك٤ٜخ ا٠ُ ٟٝغ ٓزؼش أرلَ ُِ٘ؼَ حُِٔلٕٞ ٝ ٢ٛ  (حُِٔلٕٞ)

 . 1"ٝ حُٔظٞحُٕ ٝ حُٔظَحىف ٝ حُٔظ٢ٓٞ ٝ حُٔظؼخهذ ٝ حُٔٔيٝى ٝ حُٔز١ٞٔ

ٖٓ هالٍ ػ٤ِٔش حإلٗظوخم حُ٘خطـش ػٖ " حُطخَٛ" ٝ ٖٓ ٌٛٙ حألرلَ حٓظ٘ز٢ حألٓظخً 

 . 2رؼٞ حُظـ٤َحص ، أٗٞحػخ أهَٟ ٌَُ رلَ

ٝ ٌُٖ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ، ٟٝغ حألُٝحٕ حٗ٘وخم حألٗٞحع ال طؼي ٝ إٔ طٌٕٞ حهظَحكخ ال 

طٔظ٘ي ا٠ُ أَٛ ٛل٤ق ٣يػٜٔخ ًٔخ ٤ٓؤط٢ ط٤ٟٞلٚ ك٤ٔخ رؼي ، ٝ إ ًخٕ ٣ٔجِْٜ رؼٞ 

. حُظلؼ٤الص حُو٤ِ٤ِش 

طلؼ٤الص حُزلٍٞ حُٔزؼش حُظ٢ ٣وظَكٜخ ػ٤ِ٘خ ، طؤهٌ أٌٗخال ٓظِٜش ٓغ "ٝ ٌُُي كبٕ 

  .4" ٝ حُٔظيحٍى ٝ حُٔليع ٝ حٌُخَٓ  " 3رؼٞ حُظـ٤َحص رخََُٓ ٝ حُٞحكَ ٝ حُٔٔظط٤َ 

ططز٤ن طلؼ٤الص حألُٝحٕ حُظ٢ حهظَكٜخ " حُؼَر٢ ىكٞ"ٝ ٓغ ًُي ، ػ٘يٓخ كخٍٝ 

 . 5طز٤ٖ ُٚ أٜٗخ ال ططخرن حألر٤خص حُٔوظخٍس ، ٝ ٓؼخٍ ًُي ٓخ أٍٝىٙ ك٢ ًظخرٚ " حُطخَٛ"

َْ رخُوٍِس طـْٞح٢ُ  َْ ٣ـٌـْٔ   ٝ حُ٘ـْـل

 ْٚ ٘٤ٗ ْٚ  6    ٣خ ػـٌْحر٢ ٤ٗ٘

:  ٝ طلؼ٤الص ٌٛح حُز٤ض ٝ ٌٓ٘خطٚ رؼي حُظوط٤غ ، ػ٤َٟٝخ ٢ٛ ًخُظخ٢ُ 

   كخػالطٖ كخػ٤الطخٕ كؼ٤ِٖ 

 1     كخػالطض كخػ٤الطخٕ

                                                           

(
1
 )- A.T.L Poésie populaire Algérienne , P 182 . 

(
2
 .183/349حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٙ - ( 

(
3
ٓلخػ٤ِٖ ، كؼُٖٞ ، كٜٞ ًْ : ٝ ٢ٔٓ ًٌُي ألٗٚ ٓوِٞد حُط٣َٞ "ٓٔظوَؽ ٖٓ ىحثَس حُٔوظِق - ( 

حُل٤َِ ٓؼـْ ك٢ ػِْ : ٓلٔي ٓؼ٤ي حٓزَ ٝ ٓلٔي أرٞ ػ٢ِ " * رلٍٞ حُ٘ؼَ حُٔٔظليػش حُِٜٔٔش 

  .125 ، ٙ 1982 ، 01ر٤َٝص ، ١: حُؼَٝٝ ، ىحٍ حُؼٞىس 

(
4
  .257/288 ، ٙ 1حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ ٝ ىٍٝٙ ك٢ حُؼٍٞس حُظل٣َ٣َش حٌُزَٟ ؽ- ( 

(
5
  .257/288ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 

(
6
)- A T : OP.cit : P.201 . 
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 /0//0/0/0/0/0/0/0/0 

/  0//0/0/0/0/0/0 

كخػالطٖ ٝ ط٤َٜ " حُول٤ق"  أهَد ٓ٘ٚ ا٠ُ طلؼ٤ِش 2ٝ ٌٛح حُظوط٤غ ا٠ُ حُٔظيحٍى 

:  حُظلؼ٤الص ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ

ٓخ "، ىهِٜخ حُظ٘ؼ٤ض ٝ ٛٞ " حُٔظيحٍى " ٖٓ رلَ " كخػَ"٢ٛ ك٢ حألَٛ " كؼِٖ" ٝ

 (4) أ١ كٌف حُؼ٤ٖ (3)"ٓو٢ أكي ٓظل٢ًَ ٝطيٙ ٝ ٟ ٣ٌٕٞ اال ك٢ حُول٤ق ٝ حُٔـظـّغ 

ْٖ "ٝ ط٘وَ ا٠ُ " كخُٖ"ٖٓ كخػِٖ كظٜزق  ُ  . (5)رٌٕٔٞ حُؼ٤ٖ " كؼـِْـ

ٖٓ حألُٝحٕ ًٜٞٗخ " أكٔي ١خَٛ"ال ٣ظلن طٔخٓخ ، ٝ ٓخ حهظَكٚ " ىكٞ" ٝ حُيًظٍٞ 

ال طو٠غ ُِظلؼ٤الص حُظ٢ ٟٝؼٜخ ُٜخ ا١الهخ ٝ ٓزٍَحطٚ ك٢ ًُي ٢ٛ إٔ حألٓظخً 

ُْ ٣ـٜي ٗلٔٚ ك٢ اهزخٍ حُوخٍة ػٖ أَٛ ٝ طخ٣ٍن ٌٛٙ حألُٝحٕ ، رَ َٗحٙ " حُطخَٛ"

٣ظٔخٍح ػٖ ح٤ٌُل٤ش حُظ٢ ٌٓ٘ض حألٍٝ ، ٖٓ حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُظلؼ٤الص حٌُٔٞٗش ألُٝحٗٚ ؟ أٝ 

َٛ حػظٔي ك٢ حُوَحءس حُؼ٤َٟٝش ُألر٤خص حُٔوظطؼش ػ٠ِ حُ٘طن حُ٘ؼز٢ ؟ أّ ػ٠ِ حُ٘طن 

 . (6)ح٢َُٔٓ حُل٤ٜق ؟ 

رظ٣ََٙ ُٔٞهلٚ ًحًَح أٗٚ ك٢ حُلخُظ٤ٖ ال ط٘طزن " رٖ ىكٞ"  ٝ ٣ٞحَٛ حألٓظخً 

ػ٠ِ كًَخص حُز٤ض ٝ ٌٓ٘خطٚ اال اًح حػظٔي " حُطخَٛ"حُظلؼ٤الص حُظ٢ طَٞٛ ا٤ُٜخ حألٓظخً 

                                                                                                                                                                                                 

(
1
 )- A T : OP.cit : P.201 . 

 

(
2
ُٝٗٚ ٛٞ كخػِٖ كخػِٖ كخػِٖ كخػِٖ - ( 

 .  كخػِٖ كخػِٖ كخػِٖ كخػِٖ 

(
3
حُٞحك٢ ك٢ حُؼَٝٝ ٝ حُوٞحك٢ ، طلو٤ن حألٓظخً ػَٔ ٣ل٢ ٝ حألٓظخً كوَ : حُوط٤ذ حُظز١ِ٣َ -( 

  .209 ّ ، ٙ 1979 ، 3حُي٣ٖ هزخٝس ، ىحٍ حُلٌَ ىٓ٘ن ، ١ 

(
4
حُالّ أٝ حألُق ػ٠ِ هالف ر٤ٖ أٍرخد ٌٛح حُلٖ ٖٓ كخػالطٖ ك٢ حُول٤ق ٝ حُٔـظغ "أٝ كٌف - ( 

ك٤ٜ٤َ كخػالطٖ ك٤ٜخ ٓلؼُٖٞ ، ٝ ٖٓ كخػِٖ ك٢ حُٔظيحٍى  

٠ٓٞٓ حألكٔي١ ٣ٞٗٞحص ، حُٔظ٢ٓٞ حٌُخك٢ ك٢ ػ٢ِٔ : ، أٗظَ "        كظٜز٤َ كؼِٖ رٌٕٔٞ حُؼ٤ٖ 

ُِؼَٝٝ ٝ حُوٞحك٢ ، حُٔئٓٔش ح٤٘١ُٞش ٌُِظخد ، حُـِحثَ 

  . 38 ، ٙ 1983 ٓ٘ولش ٝ ٣ِٓيس ، 3       ١

(
5
ػزي حُؼ٣ِِ ػظ٤ن ، ػِْ حُؼَٝٝ ٝ حُوخك٤ش ، ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢ ُِطزخػش ٝ حَُ٘٘ ر٤َٝص ، .ى- ( 

  .127ى ص ، ٙ 

(
6
  .260 ، 259حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ ٝ ىٍٝٙ ك٢ حُؼٍٞس حُظل٣َ٣َش ، ٙ - ( 
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 ، ٝ ٣٘ظ٢ٜ ا٠ُ حُوٍٞ (1)ك٢ حُ٘طن حُ٘ؼز٢ ػ٠ِ ُٜـش ؿ٤َ ٓؤُٞكش أٝ ُلٖ ٤ٓٞٓو٢ ٓؼ٤ٖ  

ال ٣ٌٖٔ حإل١ٔج٘خٕ ا٠ُ طلؼ٤الص ٌٛٙ حألُٝحٕ حُظ٢ حػظوي أٜٗخ رلٍٞ حُِٔلٕٞ "أٗٚ 

 . (2)" حُـِحث١َ 

 ٝ ٓٔخ ُحى ٌٛح حُلٌْ ػ٘يٗخ حٓظوَحٍ ٛٞ ٓلخُٝظ٘خ ططز٤ن حَُٔ٘م حُؼخُغ ػَ٘ 

ُِٓطخ٢ٗ" ٓٞحط٤خ ُو٤ٜيس " حُطخَٛ"ُزلَ ػّيٙ حألٓظخً  (13) " ٣خ حُٞحكي هخُن حألػزخى 

:  الرٖ ِٜٓش ٝ حُظ٢ ؿ٘خٛخ حُلخؽ ٓلٔي ؿلٍٞ ٝ طلؼ٤الص ٌٛح حُٔ٘ظن ٢ٛ 

   كخػالطٖ كخػ٤الطخٕ كخػ٤ِٖ 

 3     كخػالطٖ كخػ٤الص كخػ٤ِٖ 

َّ ٓؼ٘خ ك٢ ٟٓٞغ ٓخرن  . ٝ ٓطِغ حُو٤ٜيس ًٔخ ٓ

   ٣خ حُٞحكْي هخُْن حألػزخْى ٓـُِـْطخ٢ٗ  

١َ ٣خ ٛخكْذ حُويٍس   ْٓ      ُْي ٗ٘ظ٢ٌ رؤ

:  ٝ طوط٤ؼٚ ػَٟٝخ ًٔخ ٢ِ٣ 

/   00/0/0/0/00/00/0/0/0     

/     0/00/00/0/0/0/00/0/0 //

ٝ ٖٓ هالٍ حُظوط٤غ ، ٣ظَٜ إٔ حُز٤ض ال ٣و٠غ ا٠ُ طلؼ٤الص حُٔ٘ظن حُؼخُغ ػَ٘ ، ًٔخ 

"  حُطخَٛ"ًٛذ ا٠ُ حألٓظخً 

 ٝ ٗوِٚ ا٠ُ ٗظ٤ـش ٓئىحٛخ إٔ حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ رؼ٤٘ٚ ٝ ال ٣و٠غ ا٠ُ ٓخ ٣و٠غ 

ا٤ُٚ حُ٘ؼَ حُل٤ٜق ٖٓ طلؼ٤الص حُو٤َِ ٝ رلٍٞٙ ، ك٘ـي ٗلٔ٘خ ألٕ ٗوق ػ٠ِ حُ٘ٔخًؽ ٖٓ 

رـ٤ش حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٓؼَكش حُطز٤ؼش " حُلخؽ ٓلٔي ؿلٍٞ"أٗؼخٍ حرٖ ِٜٓش ح١ٌُ ؿ٠٘ ُْٜ 

ح٤ُُٗٞش ُِز٤ض حُ٘ؼ١َ ػ٘يٙ ، ٝ ك٢ ٓخ ٢ِ٣ ٓظخرؼش رؼٞ أٗؼخٍ حرٖ ِٜٓش ػٖ ٣َ١ن 

. رلٍٞ حُو٤َِ

                                                           

(
1
  .296ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ ٗؼَ رٖ  ِٜٓش ، ٙ - ( 

(
2
  .259حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ ٝ ىٍٝٙ ك٢ حُؼٍٞس حُظل٣َ٣َش ، ٙ - ( 

(
3
 )- la poésie populaire, P 115 . 
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  . 1"٣خٍه٤ن حُلخؿذ" كٖٔ ػ٘خء ٓلٔي ؿلٍٞ الرٖ ِٜٓش ٗوظخٍ ه٤ٜيس  

:  ٓطِغ حُو٤ٜيس- 1

  ٖ٣ُ ْٖ     ٓخ أػطخُي ٍر٢ ٓ

     ٣خ ٍه٤ن حُلخؿذ  

:  حٌُظخرش حُؼ٤َٟٝش ُِز٤ض - 2

ْٖ ٣ُي      ْٓؼطخ ُْي  ٍرـْز٢ ٓ

     ٣خ ٍه٤ن ُلـْذ  

:  كًَخص حُز٤ض ٝ ٌٓ٘خطٚ رؼي حُظوط٤غ - 3

/   0/0/0/0/0/0/00   

/     00/0/0//0 

:  طلؼ٤الص ٌٛح حُز٤ض رؼي حُظوط٤غ - 4

َْ كخْع  ُٓٔظلـْؼ  َْ ُٓٔظلـْؼ    

 ْٖ ُ ظلؼِـ ْٔ  2     كخْع ٓ

ّٕ حُز٤ض ال ٣و٠غ ا٠ُ طلؼ٤الص حُو٤َِ اال طلؼ٤ِش  ٝ ٖٓ هالٍ ٌٛح حُظوط٤غ ، ٣ظَٜ أ

 . 3ٓٔظلؼ٢ِ ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ حَُؿِ حُٔـِٝء 

                                                           

(
1
 .171ى٣ٞحٕ أر٢ ٓي٣ٖ رٖ ِٜٓش ، ٙ-( 

(
2
 .297 ، ٙ 1ٍٍٛٞس حَُٔأس ك٢ ٗؼَ حرٖ ِٜٓش ؽ-( 

(
3
ٝ ُٝٗٚ ٛٞ ٓٔظلؼَ ٤ٓظلؼِٖ  - ( 

   ٓٔظظلؼِٖ ٓٔظلؼِٖ
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. ٝ ٛ٘خى ه٤ٜيس أهَٟ رؼ٘ٞحٕ ٢ٌ٘ٗ أ١َٓ ٣ٖٔ ْرال٢ٗ 

:  ٓطِغ حُو٤ٜيس - 1

ْٖ حرـاْل٢ٗ رــَْحّ حُؼخٗـْو٤ٖ     ٢ٌ٘ٗ أ١َٓ ُٔ

  ّْ      ٓٞال٣خ ػخُْ حُول٤ش ٓـُزـْلخٗٞ ٣خ حًـَْح

:  حٌُظخرش حُل٤َٟٝش -2

ّْ ُـْؼخٗو٤ٖ   ْٖ حرال٢ٗ رــَْح   ٢ٌ٘ٗ أ١َٓ ُٔ

  ّْ ْْ ُوـْل٤ـْ٘خ ٓـزلخٗٞ ٣خ ًـَْح      ٓٞال٣خ ػخُ

:  كًَخص حُز٤ض ٌٝٓ٘خطش رؼي حُظوط٤غ - 3

/0/0/0/0//00/0/0/0/000/00/00 

/   0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/00/00 

:  طلؼ٤الص ٌٛح حُز٤ض رؼي حُظوط٤غ -4

ْٖ كخْع   ُ ْٖ ٓلخْع كؼـِْـُٖ كْؼِـ ُ ْٖ كـَؼـِْـ ُ   كـُْؼِـ

 1     كخػ٤ِٖ ٓٔظلؼَ ٓٔظلؼَ كخػ٤ِٖ كخع 

ٝ ٖٓ هالٍ ٌٛح حُظوط٤غ ٗـي حُٔالكظش ٗلٜٔخ حُظ٢ ه٤ِض ك٢ حُٔؼخٍ حألٍٝ طظٌٍَ ، 

٢ٛ حُظ٢ ٣٘ز٢٘ ػ٤ِٜخ حُُٕٞ ا٠ُ أٜٗخ ططٍٞ أك٤خٗخ ، ٝ طوَٜ " كْؼـِـُٖ" رل٤غ ٗـي طلؼ٤ِش 

. أك٤خٗخ أهَٟ ريٕٝ إٔ طو٠غ ُُٕٞ ٖٓ حألُٝحٕ حُو٤ِ٤ِش حُٔؼَٝكش 

ٓظخرؼش ٌٛٙ " كؼ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٝؿٞى رؼٞ حُظلؼ٤الص حُو٤ِ٤ِش ك٢ ٌٛٙ حألٓؼِش كبٕ 

حألٗؼخٍ ػٖ ٣َ١ن رلٍٞ حُو٤َِ َٟد ٖٓ حُظـ٢٘ ػ٠ِ ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ ، ٝ حهـخّ ُٜخ 

 . 2" ك٤ٔخ ُْ طوِن ُٚ أٛال

                                                           

(
1
  .298 ، ٙ 1ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ ٗؼَ حرٖ ِٜٓش ؽ- ( 

(
2
  .198ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 
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ٝ حُٞحهغ أٗ٘خ "  ٝ حُلٌَس ٗلٜٔخ هي ٗزّٚ ػ٤ِٜخ أ٠٣خ حألٓظخً حُظ٢ِ رٖ ح٤ُ٘ن روُٞٚ  

ك٤ٖ ٗلخٍٝ ططز٤ن رلٍٞ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ػٖ حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ ، ٗـي ٌٛح حأله٤َ ٣وظِق 

حهظالكخ ٝحٟلخ ػ٠ِ حألُٝحٕ حُؼَر٤ش ٝ ال ٣و٠غ ُظلؼ٤الطٜخ ٝ ًؼ٤َح ٓخ ٣لٔغ حُ٘خػَ 

ك٢ حُوطؼش حُٞحكيس ر٤ٖ أًؼَ ٖٓ ُٕٝ ، ٝ ٌُٜح كبٕ ٓلخُٝش حه٠خع حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ 

 . 1" ُزلٍٞ حُو٤َِ طزيٝ ُ٘خ ؿ٤َ ٌٓٔ٘ش

ّٕ ٌٛح حُ٘ؼَ ال ٣وِٞ ٖٓ رؼٞ حُظلؼ٤الص حُو٤ِ٤ِش ، ٝ ٌُٖ إٔ  ٝ كخَٛ حُوٍٞ ، ٓٔخ طوْ أ

ّٕ حُ٘ـْ ٝ حإل٣وخع ٛٔخ  ٣َه٢ ا٠ُ حألُٝحٕ ح٤َُٔٓش ، كٌُي ٓلخٍ ٓٔخ ٣ـؼِ٘خ ٗظٔجٖ ا٠ُ أ

. أٓخّ حُو٤ٜيس حُ٘ؼز٤ش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
1
 ّ حًَُ٘ش ح٤٘١ُٞش َُِ٘٘ ٝ 1954 -1830ىٍٝ حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ ك٢ حُؼٍٞس : حُظ٢ِ٤ رٖ ح٤ُ٘ن - ( 

  .419 ، ٙ 1983حُظ٣ُٞغ ، حُـِحثَ ى ١ 
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ٝ ٛ٘خى هخ٤ٛش ك٤٘ش أهَٟ ك٢ ٗؼَ حُ٘ؼَحء حُ٘ؼز٤ٖ ٝ طظٔؼَ ك٢ طخ٣ٍن ٗظخّ حُوٜخثي 

إٔ ٣٘ظْ "  ٝ ٣ؼ٢٘ chronogrammesٝ طٞه٤ؼٜخ أٝ ٓخ ٣ؼَف رخُظخ٣ٍن حُ٘ؼ١َ 

حؿظٔؼض ٜٓ٘خ  (ًٌح)حُ٘خػَ ك٢ آهَ أر٤خطٚ ًِٔخص اًح ُكٔزض كَٝكٜخ رلٔخد حُـَٔ 

ٓ٘ٞحص حُظخ٣ٍن حُٔوٜٞى ٖٓ ٝالىس أٝ ُٝحؽ أٝ ٝكخس أٝ ٓلَ أٝ ر٘خء ٓٔـي أٝ طؼ٤٤ٖ ك٢ 

 . 1" ٝظ٤لش ، أٝ ػٍِ أٝ حُٜ٘خٍ اُن 

ّٕ َٓؿغ ك٤ٚ ا٠ُ كٔخد حألكَف " ٝ ٣يػ٢ ٌٛح حالٓظؼٔخٍ  حُظخ٣ٍن حُلَك٢ أ٠٣خ ، أل

 2" حألريؿ٤ش

م ، ح١ٌُ ، ٣ٔظويّ ك٢ طخ٣ٍن كيع ٓؼ٤ٖ ربريحٍ حُلَٝف رؤٍهخٜٓخ "  ٍّ ٝ حُ٘ؼَ حُٔئ

 أٝ رٍٜٞس 3" حُـِٔظ٤ش ٝ طلٔذ كَٝف حٌُِٔخص حُظ٢ رؼي ًِٔش طخ٣ٍن أٝ ٓخ ٣٘ظن ٜٓ٘خ

ًًَ ُلظش طخ٣ٍن ، أٝ أكي ٓ٘ظوخطٜخ ـ ػْ ٣ٍٞى رؼيٛخ حٌُِٔخص "أهَٟ ٣٘زـ٢ ُِ٘خظْ ٖٓ 

 رٔ٘خٓزش ر٘خء ىحٍ ٖٓ 5" رطَّ ًَحٓش" ٓؼَ ٓخ ػٔي ا٤ُٚ حُ٘خػَ 4" حُٔظ٠ٔ٘ش حُظخ٣ٍن 

 ٛـ ، ك٤غ أَٓع ا٠ُ ػَٔ طخ٣ٍن ٗؼ١َ ٌُٜح حُز٘خء 1230هزَ أكي أػ٤خٕ حُ٘خّ ٓ٘ش 

 6: ٣وظٜٚ روُٞٚ 

   ٝ رٜخ حُظخ٣ٍن ٣ُظ٠ِ  

     أْىهـُِٞٛخ رٔالّ  

                                                           

(
1
 56 ، ٙ 1978 ٣٘خ٣َ 3ر٤َٝص ، ١: حُٔؼـْ حألىر٢ ، ىحٍ حُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ : ؿزٍٞ ػزي حٍُ٘ٞ - ( 

. 

(
2
 2ر٤َٝص ، ١:  ، ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢ 3ٜٓطل٠ ٛخىم حَُحكؼ٢ ، طخ٣ٍن آىحد حُؼَد ؽ-( 

1974 ٙ ، ّ 377.  

(
3
 1ٓلٔي ٓؼ٤ي آزَ ٝ ٓلٔي أرٞػ٢ِ ، حُو٤َِ ٓؼـْ ك٢ ػِْ حُؼَٝٝ ، ىحٍ حُؼٞىس ر٤َٝص ، ١-( 

1982 ٙ ، 104.  

(
4
  .56حُٔؼـْ حألىر٢ ، ٙ - ( 

(
5
 . ٤ُِٔالى ك٢ٜٔ حُُٔٞي ، ُز٘خ٢ٗ حإلهخٓش 19أكي ٗؼَحء حُوَٕ -( 

(
6
ؿٞحٗذ ٤٠ٓجش ٖٓ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ، ٌٓظزش ٠ٜٗش َٜٓ أٝ ٌٓظزش : ٓلٔي ػزي حُـ٢٘ كٖٔ - ( 

  .132ح٠ُٜ٘ش ح٣َُٜٔش ، حُوخَٛس ى ١ ى ص ، ٙ 
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كظ٠ آهَ حُز٤ض ُلٔخد حُـَٔ ػ٠ِ ٓخ " طخ٣ٍن" ٝ اًح أكٔز٘خ حٌُِٔخص حُظخ٤ُش ٌُِٔش  

 ، 1 ، ٝ ٛٞ حَُهْ حُٔطخُذ ُِظخ٣ٍن حُٜـ1230١َٟٓ٘ٞلٚ رؼي ٝؿيٗخ إٔ ٓـٔٞػٜخ 

:  ح١ٌُ ر٤٘ض ك٤ٚ حُيحٍ س ا٤ُي هٍٞ حُ٘خػَ 

هخ   ٍّ ُٜٔخرٚ ؿِع حُِٓخٕ ٓئ ُ   

 َِ َّ ر٤٘ش كخظ ُ  2     ٝ ر٠ٌ ػ٠ِ كـ

٤ِش ك٤ؼط٢ ٍهْ  َٔ ـُ هخ طلٔذ كَٝكٚ حُ ٍّ  1334 كؼـِ حُز٤ض ، ُٞهٞػٚ رؼي ًِٔش ٓئ

ّٕ حُ٘ؼَحء ٖٓ ٣ؤط٢ ك٢ حُ٘ؼَ أٝ 3 ُِٜـَس 1334ٝ ٛٞ طخ٣ٍن ٝكخس حُٔئٍم ُٚ أ١   ًٔخ أ

حُو٤ٜيس ، رٌِٔش أٝ ؿِٔش أٝ ٗطَ ، أٝ رؼٞ ٗطَ ٣ٌٕٞ ٓـٔٞع كَٝف رلٔخد 

حُـَٔ ػيىح ٣ٔخ١ٝ حُظخ٣ٍن ح١ٌُ ٝهؼض حُلخىػش حَُٔحى ػَٔ طخ٣ٍن ٗؼ١َ ُٜخ ، ٝ طؤط٢ 

هخ أٝ أٗٚ ُلظش ٓ٘ظوش ٖٓ ًِٔش : ىحثٔخ ؿِٔش طخ٣ٍن حُ٘ؼ١َ رؼي ًِٔش  ٍّ " طخ٣ٍن أٝ ٓئ

ّٕ حُؼزخٍس حُٞحهؼش رؼيٛخ ُٞ كٔزض رلٔخد حُـَٔ ، كبٕ " طخ٣ٍن طيٍ حُوخٍء ٝ ط٘زٚ ا٠ُ أ

  . 4"ٓـٔٞػٜخ ٣ٔخ١ٝ حُظخ٣ٍن حُٔطِٞد 

م رٚ ح٤ُ٘ن ػزي حُل٤ٖٔ ٛخىم ىهٍٞ  ٍّ  ٝ ٖٓ أٓؼِش طخ٣ٍن حُلٞحىع ، ٓخ أ

:   ك٤غ هخٍ 1920حُـ٤َ٘حٍ ؿٍٞٝ ٝ هخثي حُوٞحص حُل٤َٔٗش حُٔلظِش ا٠ُ ُز٘خٕ ػخّ 

   ُؿٍٞٝ ٝ هطغ ٣يٍٝ ٍؿَ ًِٜخ  

     هي ؿٔؼض أٍم رٌٜح ؿٍٞٝح  

                                                           

(
1
ّٕ حُ٘ؼَحء ح٤ُِٖٔٔٔ ، ٗؼز٤ٖ أٝ ٤٤ٍٖٔٓ ، ح٣ٌُٖ ٗظٔٞح ك٢ حُظخ٣ٍن حُ٘ؼ١َ - (  حػظٔي ٝ "ا

" * حُظخ٣ٍن حُٜـ١َ أٓخٓخ ُ٘ظْٜٔ ، ًٔخ حػظٔي حُ٘ؼَحء حُٜ٘خ١ٍ حُظخ٣ٍن ح٤ُٔالى١ ٌُٜح حُـَٝ

 ، 1972ر٤َٝص ، ى ١ : ٤ٗن أ٤ٖٓ ٢ٌٓ ، ٓطخُؼخص ك٢ حُ٘ؼَ ح٢ًُِٞٔٔ ٝ حُؼؼٔخ٢ٗ ىحٍ حَُ٘ٝم 

 ٙ175  . 

ّٕ حُٔظؤه٣َٖ طلـ٘ـّـ٘ٞح  كـٔؼٞح ك٢ حُز٤ض حُٞحكي طخ٣ٍو٤ٖ " ٝ ٣َٟ حألٓظخً ٜٓطل٠ ٛخىم حَُحكؼ٢ أ

...."  ٓظلو٤ٖ أٝ ٓوظِل٤ٖ ٖٓ حُٜـ١َ ٝ ح٤ُٔالى

  .381 ، ىحٍ حٌُظخد ُِطزخػش ٝ حَُ٘٘ ، ٙ 3طخ٣ٍن آىحد حُؼَد ى: ٜٓطل٠ ٛخىم حَُحكؼ٢ * 

(
2
  .104حُو٤َِ ٓؼـْ ك٢ ػِْ حُؼَٝٝ ، ٙ - ( 

(
3
ٍٓ٘٘ٞحص ٓوزَ ( ٓوخٍرش ٜٓ٘ـ٤ش)ٗؼ٤ذ ٓو٤ٗٞ٘ق ، ٓزخكغ ك٢ حُ٘ؼَ حُِٔلٕٞ حُـِحث١َ - ( 

  .118، ٙ 2003ػخىحٕ ٝ أٌٗخٍ حُظؼز٤َ حُ٘ؼز٢ رخُـِحثَ ، ىحٍ حُـَد َُِ٘٘ ٝ حُظ٣ُٞغ ٓ٘ش 

(
4
  .119ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 
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 ٝ ٛٞ 1920رلٔخد حُـَٔ ٣ٞحكن حُؼيى " أٍم" ٝ ٓـٔٞع حٌُِٔخص حُظخ٤ُش ٌُِٔش  

. ٣طخرن ، ًٔخ هِ٘خ ، طخ٣ٍن ىهٍٞ حُـَ٘حٍ حًٌٍُٔٞ 

 ٝ ٖٓ أٗٞحع حُظخ٣ٍن حُ٘ؼ١َ ٣ٔٞه٘خ ا٠ُ حُظٔخإٍ ػٖ كٔخد حُـَٔ َٛ ُِلَٝف 

حُؼَر٤ش حألريؿ٤ش ه٤ٔش ػيى٣ش ؟ رل٤غ إ ٓـٔٞع حُو٤ْ حُؼيى٣ش ُلَٝف ًِٔش ٓخ ٣ٔخ١ٝ 

ػيىح ٓؼ٤٘خ ٖٓ حألٍهخّ ؟  

: ٣وظ٢٠ إٔ ٤َ٘ٗ ا٠ُ طَط٤ذ حُلَٝف حُؼَر٤ش ٣ظزغ رظؼ٤٤ٖ ح٣ٌُٖ : ٝ حُـٞحد ػٖ ًُي 

حُط٣َوش حألريؿ٤ش حُظ٢ طظَِٔٔ ك٤ٜخ حُلَف طزؼخ ُِ٘ظخّ حُظخ٢ُ أرـي ، ُٛٞ ، كط٢ ، 

ًِٖٔ ، ٓؼلٚ ، هَٕ  ػلي ٟطؾ كٜ٘خ ػٔخ٤ٗش ٝ ػَٕ٘ٝ كَكخ ػَر٤خ َٓطزش ػ٠ِ 

 . 1حُ٘ظخّ حألريؿ٢ 

حألُلق رخء ٝ طَِٔٔ ك٤ٜخ حُلَٝف حُؼَر٤ش ١زوخ :  أٓخ حُط٣َوش حُؼخ٤ٗش ك٢ٜ ٣َ١وش 

: ُِ٘ظخّ حُٜـخث٢ ح٥ط٢ 

 . ١2 .ٝ.ٛـ.ٕ.ّ.ٍ.ى.م.ف.ؽ.ع.ظ.١.ٝ.ٙ.ٕ.ّ.ُ.ٍ.ً.ى.م.ف.ؽ.ع.د.أ

                                                           

(
1
  .120ٓزخكغ ك٢ حُ٘ؼَ حُِٔلٕٞ حُـِحث١َ ، ٙ - ( 

(
2
  .120ٗلْ حَُٔؿغ ، ٙ - ( 
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: ٝ ُ٘ظِي ح٥ٕ ٣َ١وش حألريؿ٤ش رظَط٤زٜخ ٝ ٓؼخىالطٜخ ك٢ حألٍهخّ ٖٓ هالٍ حُـ٤ُٖٞ  

. حَُٔ٘ه٢ ٝ حُٔـَر٢ 

   1: حُـيٍٝ حَُ٘ه٢ - 1

ف ُ ٝ ٛـ ى ؽ د أ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ع ّ ٕ ّ ٍ ى ١ ١ 

9 10 20 30 40 50 60 70 

م ع ص ٕ ٍ م ٙ ف 

80 90 100 200 300 400 500 600 

 ؽ ظ ٝ ً 

700 800 900 1000 

 

حُظخء حَُٔر١ٞش حُٔٞهٞف ػ٤ِٜخ ك٢ حُوخك٤ش هي طلٔذ طخءح كظؼخىٍ حَُهْ "ٝ حإلٗخٍس كبٕ 

 . 2" 5 أٝ ٛخءح كظؼخىٍ ٍهْ 400

ٝ حألٓخ٢ٓ ك٢ حُظخ٣ٍن حُ٘ؼ١َ ٛٞ حُط٣َوش حُؼيى٣ش رلٔخد حُـَٔ حُظ٢ اطوٌٛخ ٗؼَحء 

م  ٍّ  3" ٛخُق حُي٣ٖ حُٜلي١"حُؼَر٤ش ك٢ ٝهض ٓظؤهَ ٖٓ ر٤ْٜ٘ حألى٣ذ حُ٘خػَ حُٔئ

"  ريٍ حُي٣ٖ ٗلخع " ح١ٌُ ٣وٍٞ ٝحٛلخ هِْ ٓٔيٝف ُٚ حْٓ 

   ُٜلخص ريٍ حُي٣ٖ ك٠َ ٗخثغ  

     طٜزٞ ُٚ حألكٌخٍ ٝ حألٓٔخع  

                                                           

(
1
  .56حُٔؼـْ حألىر٢ ، ٙ - ( 

(
2
  .56حُٔؼـْ حألىر٢ ، ٙ - ( 

(
3
ٝ أػ٤خٕ حُؼَٜ " حُٞحك٢ رخُٞك٤خص"، ٝ ٛخكذ حُٔئُلخص حُؼٔخ٤ٗش ٖٓ أٓؼخٍ  (8م )ٖٓ أػ٤ٖ - ( 

 .  ٝ ٌٗض ح٤ُٜٔخٕ ٝ حُـ٤غ حُٔ٘ٔـْ 
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   حٗظَ ا٠ُ حُوِْ ح١ٌُ ٣ل١ٞ كوي   

 1     ٛق حُلٔخد رؤٗٚ ٗلـــــــخع 

ٝ " حُوِْ ٝ ٗلخع : " ٝٝحٟق إٔ كٔخد حُـَٔ ، ح١ٌُ هٜيٙ حُ٘خػَ ٛٞ ك٢ ُلظظ٢ 

:  كٔخرٜٔخ رخُـَٔ ًخألط٢ 

 . 40=  ، ّ 30=  ، ٍ 100=  ، م 30=  ، ٍ 1= أ ← حُوِْ 

  201= حُٔـٔٞع 

  70=  ، ع 1=  ، أ 80=  ، ف 50= ٕ ← ٗلخع 

 2 201=    حُٔـٔٞع 

ٝ ٖٓ أُطق حُظٞح٣ٍن ٝ أًؼَٛخ اريحػخ ٝ طٞك٤وخ ٝ رؼيح ػٖ حُظٌِق ٝ أهلٜخ ُلظخ ٝ 

، حٌُز٤َ ح١ٌُ أٗخٍ " ألر٢ ػز٤ي حُلٖٔ حُز١ٌَ"أِٜٗٔخ ُإلهظزخّ ، ًُي حُظخ٣ٍن حُ٘ؼ١َ 

 . 3 ُِٜـَس هخثال 1000ا٠ُ رالى حَُٔ٘م ٓ٘ش " حُيهخٕ" ٖٓ هالُٚ ا٠ُ ىهٍٞ 

  ٓؤ٢ُٗٞ ػٖ حُيهخٕ كوخُٞح  

   4    َٛ ُٚ ك٢ ًظخرش ا٣ٔخء 

١ حٌُظخد ر٢٘ء  : هِض  َّ ٓخ ك

                                                           

(
1
  .140ؿٞحٗذ ٤٠ٓجش ٖٓ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ، ٙ - ( 

(
2
 .ٓزخكغ ك٢ حُ٘ؼَ حُِٔلٕٞ حُـِحث١َ - ( 

(
3
أ٤ٖٓ ٓؼِٞف رخٗخ ، ٓوخُش حُيهخٕ ٝ ىهُٞٚ ا٠ُ حَُ٘م ٓـِش حُٔؼظطق ٣ٍٞٓخ ػيى ٓزظٔزَ –  ( 

1911 ٙ ، 43.  

(
4
:  حألٓظخ ػزي هللا كٔخى١ ، رَٝحطٖ ٛٔخ - ( 

ٓؤ٢ُٗٞ ػٖ حُيهخٕ ٝ هخُٞح  -   أ

  َٛ ُٚ ك٢ ًظخر٘خ ا٣ٔخء ؟  

ػزي هللا كٔخى١ ، ىٍحٓخص ك٢ حألىد حُٔـَر٢  حُوي٣ْ ، ىحٍ حُزؼغ ُِطزخػش ٝ حَُ٘٘ هٔ٘ط٤٘ش . أ* 

 . 334 /333 ّ ، ٙ 1986 1حُـِحثَ ، ١

هخٍ هَ ػٖ حُيهخٕ أؿز٢٘  -  د

  َٛ ُٚ ك٢ ًظخر٘خ ا٣ٔخٕ  

 ٓخٍّ ، 98 ، حُؼيى 17ٖٓ ٓوخُٚ ػٖ حُل٤ٖ٘ ٝ حُيهخٕ ٝ أ٤ٗخء أهَٟ ٓـِش حُؼوخكش ، ٓ٘ش * 

  .  206 ّ ، ٙ 1987أك٣ََ 
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هض"  ػْ   ٍّ    ٣1ّٞ طؤط٢ حُٔٔخء " ح

 ٝ ٌٛح 1000ٓزخَٗس ٝ ٛٞ " أٍهض"ٝ كٔخد حُـَٔ ٖٓ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ، ٝحهغ رؼي ُلظش 

:  طل٤ِٜٚ 

  40=  ، ّ 06=  ، ٝ 10= ٣ـ ← ٣ّٞ 

   56حُٔـٔٞع 

 10 ، ى ، 400=  ، ص 1=  ، أ 400= ص ← طؤط٢ 

 811حُٔـٔٞع 

 1=  ، أ 1=  ، أ 40=  ، ّ 60=  ، ّ 30 ، ٍ ، 1= أ ← حُٔٔخء 

 133حُٔـٔٞع 

  2 1000ٝ اًح أك٤ٜ٘خ حٌَُ ٝؿيٗخ حُوٍٞ ٓئٍهخ ػخّ أُق ُِٜـَس 

  56 + 811 + 133 = 1000  

ٝ ٌٛٙ حُطَهش حُلٔخر٤ش ٓٞحء ك٢ حَُٔ٘م أٝ حُٔـَد طؼَف رخُط٣َوش ؿ٤َ حُٔزخَٗس ، ٝ 

. ُ٘خ ػٞىُٜخ ػ٘ي طليػ٘خ ػٖ حُظخ٣ٍن حُ٘ؼ١َ حُ٘ؼز٢ 

ر٤٘ٔخ حُط٣َوش حُٔزخَٗس طظٔؼَ ك٢ ًًَ طخ٣ٍن ٗظخّ حُوٜخثي ٝ ٢ٛ ًؼ٤َس حالٓظؼٔخٍ ُيٟ 

حُ٘ؼَحء حُ٘ؼز٤٤ٖ رؼخٓش ٝ ٗؼَحء حُـ١ُٞ روخٛش ٝ ٖٓ ًُي ٓخ ٗوَإٙ ك٢ ه٤ٜيس 

 . 3ُِٔ٘يح٢ٓ " رٔلزظٜخ حُوِٞد طظ٠ِٔ"

                                                           

(
1
حُيهخٕ ٝ ىهُٞٚ ا٠ُ حَُ٘م ، ٓـِش حُٔوظطق ػيى ى٣ٔٔزَ : " أ٤ٖٓ ٓؼِٞف رخٗخ ٖٓ ٓوخُٚ - ( 

1911 ٙ ، 43 . 

ٝ ك٢ حُز٤ض حُؼ٢٘ ، حهظزٔ٘خ ، هَآ٤ٗخ ، حألٍٝ ٖٓ هُٞٚ طؼخ٠ُ ٓخ كَظ٘خ ك٢ حٌُظخد ٖٓ ٢ٗء ٖٓ ٍٓٞس 

ٖٓ ٍٓٞس حُيهخٕ " كخٍطوْذ ٣ّٞ طؤط٢ حُٔٔخء رخُيهخٕ" ، ٝ حُؼخ٢ٗ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ 38حألٗؼخّ ٖٓ ح٣٥ش 

  .  10ح٣٥ش 

(
2
هٔ٘ط٤٘ش : ػزي هللا كٔخى١ ، ىٍحٓخص ك٢ حألىد حُٔـَر٢ حُوي٣ْ ، ىحٍ حُزؼغ ُِطزخػش ٝ حَُ٘٘ - ( 

 ١ ،1 ، 1986 ٙ ، 333/334.  

(
3
، طوي٣ْ ٝ طلو٤ن حألٓظخً روٞٗش ، حًَُ٘ش ح٤٘١ُٞش َُِ٘٘ ٝ ( حُ٘ؼز٢)ى٣ٞحٕ ٓؼ٤ي حُٔ٘يح٢ٓ- ( 

  .١57 ى ص ، ٙ .حُـِحثَ ، ى: حُظ٣ُٞغ 
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   َْ    ٓزْغ حُٔظ٤ٖ ٗخْع ٝحظٜ

     رؼْي حألُق كخْف رؤُلخْظ حُظ٤٤ِٔ  

.  ٛـ 1067كٖٔ هالٍ حُز٤ض ٣ظ٠ق إٔ طخ٣ٍن اٗ٘خء حُو٤ٜش ٛٞ 

ْْ "ٝ ٖٓ ًُي ٓخ ٗوَإٙ ك٢ ه٤ٜيس هيٍٝ رٖ ػٍ٘ٞ ك٢ ه٤ٜيس   1" كِـش ٣َٓ

  ْْ َٖ ٝ حألُق أهظ    هـُي حُظخ٣ٍن ٤ّٓش ٝ ٤ٓـْظ٤

  ٚ ُٓ ْْ طـْظٔخ ؿ َْ ّٔ      ٝ حُؤٔش ٝ حُؼ٘ـَْ ٤ٖ٘ٓ ٌٛح حُ

ش ػ٠ِ ًـْلخُـُٚ هْي حُوـْظخّ  ـّ .    ٝ ك٢ َٜٗ ١ً حُل

. كٖٔ هالٍ حُز٤ض ٣ظ٠ق إٔ حُظخ٣ٍن اٗ٘خء حُو٤ٜيس ٛٞ 

ٝ حُط٣َوش ؿ٤َ حُٔزخَٗس أٝ حُظخ٣ٍن ؿ٤َ حُٔزخَٗ ال ٣ٌٔ٘٘خ كٌٚ اال اً طؼَك٘خ ا٠ُ حُـيٍٝ 

، حُوخٙ رلٔخد حُلَٝف حُـَر٢ ٝ ٛٞ ًؼ٤َ حُظيحٍٝ ػ٘ي حُٔ٘ظـ٤ِٖ رخ٤ُٓٞٔو٠ 

  2حُظو٤ِي٣ش ك٢ حُٔـَد حأله٠ٜ ٝ حُـِحثَ 

                                                           

(
1
  .742ى٣ٞحٕ هيٍٝ  رٖ ػخٍٗٞ ، ٙ - ( 

(
2
  ..339ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ حُ٘ؼَ رٖ ِٜٓش ، ٙ - ( 
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 1:حُـيٍٝ حُٔـَر٢  

ف ُ ٝ ٛـ ى ؽ د أ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ع ٙ ٕ ّ ٍ ى ١ ١ 

9 10 20 30 40 50 60 70 

م ع ص ٕ ٍ م ٙ ف 

80 90 100 200 300 400 500 600 

 ٕ ؽ ظ ً 

700 800 900 1000 

 

حُظخ٣ٍن حُ٘ؼ١َ رِٜٔش ، ال ٤ُْ ك٤ٜخ ، ٝ ال حرٜخّ ، ٝ ال "  ٝ ُٔخ ًخٗض هَحءس 

 . 2" طوظ٢٠ اال ػٔال كٔخر٤خ رٔطخ

 كِ٘وَأ ُزؼٞ حُ٘ؼَحء حُ٘ؼز٤٤ٖ ح٣ٌُٖ ؿ٢٘ ُْٜ حُلخؽ ٓلٔي ؿلٍٞ ، كْٜ ٗؼَحء 

حُل١ُٞ ، ٝ ْٛ ٣ئٍهٕٞ ُوٜخثيْٛ كٌٜح حُ٘خػَ رٖ ِٜٓش ك٢ ه٤ٜيطٚ ٣خُٞحكْي هخُْي 

:   ِٗو٢ طخ٣ٍن ٗظٜٔخ ًخُظخ٢ُ 3حألػزخى١ ٓـُِطخ٢ٗ 

ؼخ٢ٗ   ْٓ ّْ ًح حُوـ٤ْْٜي حرِــْْع حػـْـ٤ْذ ٝ ح    ط

      رؼْي ٤ٖٗ ٝ حَُح٣ُْي حُزخػ٢ِ ػَ٘ح  

:  كخُلٔخد ٣ٌٕٞ ًخ٥ط٢ 
                                                           

(
1
 . 10 ّ ، ٙ 1970َٓحًٖ "  حُِٔلٕٞ"طو٣ََ ٓئطَٔ ٛٞحس - ( 

 ّ ، ً٘خحٕ 1993 ٓزظٔزَ 30 ا٠ُ 26، ريحٍ حُؼوخكش رظِٔٔخٕ ٖٓ " أكٔي حُلزخى"ٓؼِوخص ًًَٟ - 

  .85ٜٓطل٠ رخؿ٢ِ ، ٙ 

(
2
 ّ ، ٓطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش 18ػخٗٞط٢ أٓخٓش ، حُلًَش حألىر٤ش ك٢ رالى حُ٘خّ هالٍ حُوَٕ - ( 

  .  85 ّ ، ٙ ١1970 ٓ٘ش .حُِز٘خ٤ٗش ر٤َٝص ، ى

(
3
  . .124ى٣ٞحٕ حرٖ ِٜٓش ، ٙ - ( 
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 10 + 2← د  + 200←ٍ  + 1000←   ٕ  

  1212حُٔـٔٞع ٛٞ 

 ٛـ  1212إً طخ٣ٍن حإلٗ٘خء ٛٞ 

 

 أٓخ ك٤ٔخ ٣وٚ حٝه٤غ حُوٜخثي أٝ حُظ٣َٜق رخإلْٓ ، كٌٌُي ٣ٌَ٘ ٣ٔش ك٤٘ش ُيٟ 

 1: حُ٘ؼَحء حُ٘ؼز٤٤ٖ ٖٓ ًُي ػ٠ِ ٓز٤َ حُلَٜ ٓخ هخُٚ ح٤ُٔن حرٖ ػخَٓ 

ّْ حًـَْٔ ٝ أٝكخ   ْ٘ظخ ْْ ًح حُ    ط

     حْػ٤ِْي ٣خ رخ٤ْٛش ح٤ُٜلش  

   حرٖ ػخَٓ هخُٞ ٓخ ٣وـْل٠  

  ٖ٤ٌ ْٔ      حػ٤ِي كخ٢ٗ ٓـ

  2" حُوِذ رخص ٓخ٢ُ ٝ حُوِذ كخٍف " ٝ ٗـي أ٠٣خ حرٖ ٓٔخ٣ذ ك٢ ه٤ٜيس 

   ١ِؼض ٗ٘ٞس َُِحّ  

     ٖٓ ؿِٔش حُلزخ٣ذ  

  ّْ ؿ٠٘ ٝ رخص ال رخ

  ٓلٔي حرٖ ٓٔخ٣ذ  

 

 

 

 

                                                           

(
1
   .96ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ ٗؼَ حرٖ ِٜٓش ، ٙ - ( 

(
2
  .129ى٣ٞحٕ حرٖ ٓٔخ٣ذ ، ٙ - ( 
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ٓخ "ٝ أٓخ ػٖ حُ٘ٔٞىؽ حُؼخُغ ٝ ح١ٌُ ٣وٚ هيٍٝ رٖ ػٍ٘ٞ ٝ ح١ٌُ ٣وٍٞ ك٢ ه٤ٜيطٚ  

 . 1" ٓخ ٗلؼ٢٘ ٛز١َ

  ١ َّ    أ٤َٓ ح٤ُ٘ٞم حُل

     ٓخًٖ رـاْلى ٗيٍٝٓش كٜـْٖ كـ٤ْٜٖ  

   ٓ٘ظوْذ ٢ٍُٗٞٛ ػ١ٍٞ٘  

.      هللا ٣َكٔٚ ٣َٝكْ أَٛ ح٤ُو٤ٖ 

 

 

 

 

                                                           

(
1
  .648ى٣ٞحٕ هيٍٝ رٖ ػٍ٘ٞ ، ٙ - ( 
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 و ىي طريقة لموجود ،فيي تياحيا لت الموسيقى في تممسان جزء منظ        

 تعبر  عن أبدية ىي إنما و ليست تسمية مؤقتة و األخرىليست حرفة مثل الحرف 
كيانيم في كل زمان ومكان ،فالغناء ىو قسم من الحياة ،كما لو شان في ترسيم 

 األندلسي الطرب  : الغناء  أنواعالميجة الدرجة و تعميقيا و نشرىا ،فمن
تو الذاكرة ظوىذا ما حف.....الغرناطي، الحوزي ،الحوفي البدوي العروبي الغربي 

 الحوزي بأغنية ىذا البحث الموسوم آخرالشعبية التممسانية عبر العصور وفي 
-ا ذجمفيوميا  ، ايقاعاتيا و نصوصيا  دراسة تقميدية الحاج محمد غفور نمو

 ألغنية تحتوي عمى بعض الخصائص المغوية و الفنية تينقف في خاتمة وال
: الحوزي وىي

 و أصالةعري وجد في الجزائر منذ القدم فيو يعيش ش الحوزي فن      إن 
شخصية الشعب الجزائري كما انو يعرفنا عمى عاداتو و تقاليده العريقة ،وقد 

ظير خاصة في منطقة تممسان و منطقة ندرومة عمى يد الحاج محمد 
غفور  

 إلى الحوزي  أغنيةوصل لناأالحاج محمد غفور مغني معروف       
. طة صوتو و ليجتو الندروميةسمسامعنا بوا

و   لو خصوصياتو و مميزاتو بأن لنا أثبتت الدراسة الفنية لمحوزي      إن 
 موضوعات جادة أشعاره الميو فيو يحمل في وليس ما قيل لمجرد التسمية 

. و ىادفة 
ابن          فدور بن عاشور ابن سيمة أمثال شعراء خالصةالحوزي       

 عن طريق إلينا  نداسي و غيرىم من الشعراء الكرام ووصلمي ،اليكالتر
 .الباحثين 
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 عن النفس البشرية وعن القمب جمن وسائل التروي  الغناء وسيمة     إن 
 الفاضمة  و الحوزي شعر شعبي عفيف في األخالق إلىفكل غناء يدعو 

 الحاج محمد غفور وريم أمثال مغنيين من طرف ىقالب غنائي جميل يؤد
 .حقيقي ،ونوري الكوفي  وغيرىم من الفنانين

 نص سمعي يعتمد باألساس الحوزية في بنيتو الكمية ىو األغنية نص إن  
 منيا و المعنوية الصوتية و الموازنات اإليقاعيةفي تشكيمو عمى الطاقات 

 الذي عاإليقا و انفعاالت كما ىو نص ودالالت و إثارةلو صفيا  عناصر 
  . الحوزية األغنيةنردد بو 

 التي األندلسية الحوزية مكانة ىامة ضمن الموسيقى األغنيةتحتل       
 و الروافد التي تفرغت عن الموسيقى العربية و اإلمداداتتعتبر واحدة من 

 تحبب العمل و النشاط و السير فيو وألنيا عظيمةليا محور و فوائد 
 فوظفت ةالحداث جميع العناصر عظمى بارز في تممسان ثالثيعنصر 

 .أحزانيم و أفراحيملمتعبير عن 

 عاإليقا الشعر الحوزي من حيث الشكل و تنوع المواضيع بمختمف في      
 . الفنيعاإلبدا و الناتجة عن األندلسيةيندرج ضمن الموسيقى 

 بو ىنغ العريق حيث تثرات الموسيقى الحوزية التممسانية تزخر ب     إن 
 نسال عمى ذكر التأتي و الموىوبون الموسيقيون ةالتممسانيون و خاص

 .األندلسيةكبر عمالقة الموسيقى أ اآلخررضوان بن صاري الذي يعتبر 

التي تعمل  الموسيقى ما يزال موجودا بفضل عمل الجمعيات ثرات ال     إن 
 العزفة تتألف باستمرار حيث هتنشيطب عمى االحتفاظ بيذا التراث وتقوم

 بفنون متكاملتممسان من مجوعة من العناصر في نسيج في الموسيقية 
 الحركة إلنعاش  والحوزية و ذلك ةاألندلسي األزجال و تالموشحا
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 .الموسيقية

داولة في ت ليجة الحوزي المبأن أخرى وىي نتيجة إلى أيضانستخمص      
ثيقا بالميجات العربية القديمة كما ال وقمب مدينة تممسان ترتبط ارتباطا 

.  الفصحىاألميمكن فصل ىذا المنطوق الحضاري عن المغة 
 

 إلىيبقى موضوع الحوزي صالحا لمدراسات  فيو ال يزال يحتاج             
 أن فيبدأ حديثة أساساتح تبحوث معمقة و شاممة نرفع المبس عنو و ذلك بف

الدراسة التحميمية و المغوية و   الصوتية التي لم توفو حقو من الكشف و التنقيب 
. اآلنحتى 

وىو التعريف أال  ىدفنا إلى نكون قد وصمنا أنو من خالل ىذه المعمومات نرجو 
تم نقصان إذا  شيءو لكل . بفن الحوزي حتى ال يبقى غريبا في عقر داره

 
* وما وفقني إال اهلل*
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علم الفلكلور ، ترجمة رشيدي صالح، دار الكتب العلمية القاھرة  .1
  1967ط،.د:

  )شارل روبير( اجيرون 

ترجمة عيسى عصفور ،  1976-1830:تاريخ الجزائر المعاصرة  .2

  1982 2ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،ط

  )اسين( ب2ثيوس 

عبد الرحمن بدوي وكالة : حياته و مذھبه ، ترجمة :ابن عربي  .3
  1979المطبوعات ، الكويت ، دار القلم ، بيروت ، لبنان 

  )اليزابيت( دور 

محمد ابراھيم الشوش ، . د: الشعر كيف نفھمه و نتذوقه ، ترجمة  .4
  1961منشورات فرانكلين ، بيروت ، نيورك 

  ):جان بول( سارل 
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محمد عنيمي ھ2ل ، دار .د: تقديم و تعليق  ما ا#دب ؟ ترجمة و .5
  ت .نھضة مصر للطبع و النشر ، القاھرة ،د

  :كولردج

عبج . ترجمة د) النظرية الرومانطيقيقية في الشعر( سيرة ادبية  .6
  1971الحكيم حسان ، دار المعارف بمصر 

  ):جورج( ھنري 

، ترجمة و تعليق جرجيس  13تاريخ الموسيقى العربية حتى القرن  .7

 تح C المحامي ، منشورات ، دار المكتبة الحياة بيروت، لبنانف

  

  ا�جنبية - جـ

Ahmed taher : 

1. La poésie populaire algerienne 1978 

Bardon xavier 

2. Histoire nationale de l’algerie ,paris 1886 

Bourgade ,A.F 

3. Association de saint louis ou croisade pacifique ayant pour but 

de repondre la civilisation chrétienne parmi les musulmans 

paris ,S.D 

Delphin et l.Guin 

4. Note sur la poesie et la musique arabe dans le maghreb 

algerienn , paris leroux 1886  

Grand (pierre) 

5. Essais de stylistique problèmes et méthodes , paris 1969 

Gussenmeyer 
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6. Ving cinq années d’episcopat en France et en afrique , 

documents biographiques sur son eminence le cardinal larigerie 

T.I 1881 

Jean kohen 

7. Structure du language poetique, flammarion , paris 1966 

Jean(P.Richard) 

8. L’univers imaginaire de malarmé E.d 1961 

Léon roche 

9. Trente deux ans à travers l’islam T.II paris 1887 

Todorov(tzvetan) 

10. Que est ce que le structuralisme , Edits, seuil paris 1968  

 

 

 

  :القواميس و المعاجم -3

  )محمد بن ج2ل الدين( ابن منظور 

تحقيق نخبة من الدارسين ،دار  6.4.3لسان العرب ، ا#جزاء  .1

  ت.د( المعارف

  )احمد(  أمين

طبع لجنة التاليف  1قاموس العادات و التقاليد و التعابير المصرية ج .2

  1953و الترجمة القاھرة 

  )عبد المنعم( الحنفي 

  1980 1معجم مصطلحات الصوفية ، دار المسيرة ، بيروت ط .3

 رضا احمد
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  1952قاموس الرد العلمي الى الفصيح، مطبعةالعرفان صيدا  .4

  )سھيل( ادريس 

  1998، 20المنھل ، قاموس فرنسي عربي، دار ا#داب ، بيروت ط .5

  )عبد المنعم سيد( عبد العال 

معجم ا#لفاظ العامية ذات الحقيقة و ا#صول العربية دار مكتبة  .6
  ت.د 2،ط) ليبيا( الفكر ، طرابلس 

تطوان و ما حولھا ، دار الكتاب العربي : غرب معجم شمال الم .7
  1968للطباعة و النشر ، القاھرة 

  

  :الرسائل الجامعية -4

  بن صافي امال 

المديح النبوي في احمد بن تريكي ، اطروحة ماجيستير تحت  .1
شعيب مقنونين دراسة تحليلية ، جامعة تلمسان سنة .اشراف د

2007/2008  

  جعلوك عبد الرزاق

و ا#يقاع في نظم الملحون عند ابن مسايب    ةالموسيقيالعروض  .2
حاجيات عبد الجميد وسعيدي محمد .رسالة ماجيستير تحت اشراف د

  1995/1994جامعة تلمسان  

  :سنوسي صليحة

ا#غنية الشعبية السياسية في الغرب الجزائري ما قبل ا#ستق2ل  .3
محمد جامعة تلمسان قسم الثقافة الشعبية  سعيدي. اشراف د

2002/2003  

  سيد احمد سماش
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عبد . الموسيقى ا#ندلسية بتلمسان دراسة تاريخية تحت اشراف د .4
  2009/2010الحق زريوح، جامعة تلمسان قسم الثقافة الشعبية 

  عبدلي وھيبة نسرين

الشعر الشعبي بمنطقة تلمسان الحوفي ، تحت اشراف محمد سعيدي  .5
  تلمسانرسالة ماجيستير جامعة  2006/2007 ، سنة

  عيسى اخضري

المديح النبوي في الشعر الشعبي ، شعراء فصر الش2لة  ، ةمخطوط  .6
  ماجيستير جامعة تلمسان

  قايد سليمان مراد

النصوص في الشعر الشعبي للشيخ قدور بن عاشور الزرھوني  .7
- 2006دكتوراه جمع و دراسة رسالة  دراسة تحليلية ، اطروحة

2007  

  :مقنوتين شعيب

سھلة جمع و دراسة رسالة  ماجستير شعر ابن صورة المرأة في ال .8
جامعة  1995-1994تحت اشراف عبد الحميج حاجيات سنة 

  .تلمسان 

  :زريوح عبد الحق.د

الخصائص الفنية للشعر المنداسي جامعة تلمسان رسالة ماجيستير  .9
   1991نة جامعة تلمسان س

الشعر الملحون الصوفص في شمال الغرب الجزائري شھادة  .10
  2001- 2000شابق عكاشة جامعة تلمسان دكتوراه تحت اشراف 

  )كاظم بحر( المرجان 
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) تحقيق(  1المقتصد في شرح ا#يضاخ لعبد القاھر الجرجاني ج .11

  .1975مخطوط رسالة دكتوراه جامعة القاھرة 

  

  

  

  :الدواوين -5

  )قدور( ابن عاشور 

ديوان قدور بن عاشور ، مجمع و تحقيق و اعداد محمد بن عمرو  .1
  1،1996ط:الزرھوني ، اصدارات المكتبة الوطنية ، ا#دب الشعبي

  )عبد C( ابن مسايب 

ديوان ابن مسايب اعداد و تقديم امقران السحنوني و اسماء المؤسسة  .2
  1989الوطنية للكتاب سنة

  )احمد(ابت تريكي 

  تريكي جمع و تحقيق عبد الحق زريوح نشر ابن خلدون ديوان ابن  .3

  )سعيد( المنداسي 

ديوان المنداسي تقديم و تحقيق ا#ستاذ بخوسة الشركة الوطنية للنشر  .4
  ت.د.ط.و التوزيع الجزائر د

  

  المقا�ت -6

  : امين معلوف باشا 

 5مقالة الدخان ودخولخ الى الشرق ،مجلة المقتطف سورية عدد  .1

  1911شمتمبر 

  :بد الحميد حاجياتع
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 56مقالة اللغة في الشعر ،جريدة الشروق الثقافي الجزائرية عدد  .2

  1994/08/25الخميس 

  عبد العزيز نبوي

السنة  55الجزائرية ع( مقالة شعر التفعيلية مجلة الثقافة  .3

  1980/يناير/10

  :عبد C البرغوتي 

  1987-11من مقالة القصيدة الشعبية مجلة فلسطين الثورة ع خاص  .4

  :محمد المنوني 

من مقالة تاريخ الموسيقى ا#ندلسية في المغرب مجلة التراث الشعبي  .5
  1979السنة العاشرة  6عدد ) عراقي( 

  :محمود القطاط

اث الموسيقى الجزائري ، مجلة الحياة الثقافية تونسية من مقالة التر .6
  .1984خاص بالجزائر  32ع
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