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        اإلهداءاإلهداءاإلهداءاإلهداء
  

        ................طفلتي احلبيبه طفلتي احلبيبه طفلتي احلبيبه طفلتي احلبيبه     ))))فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء ( ( ( ( إىل إىل إىل إىل 

        يف ربيعها اخلامس يف ربيعها اخلامس يف ربيعها اخلامس يف ربيعها اخلامس                                                             

        ::::وأكثر ماتكرهه وتغار منه وأكثر ماتكرهه وتغار منه وأكثر ماتكرهه وتغار منه وأكثر ماتكرهه وتغار منه 

        ونظارتي ونظارتي ونظارتي ونظارتي ، ، ، ، وكتبي وكتبي وكتبي وكتبي ، ، ، ، وأوراقي وأوراقي وأوراقي وأوراقي ، ، ، ، قلمي قلمي قلمي قلمي 

        والتي كان مرضها طوال السنة التحضريية والتي كان مرضها طوال السنة التحضريية والتي كان مرضها طوال السنة التحضريية والتي كان مرضها طوال السنة التحضريية 

        ....وحتديا يل للتفوق فيها وحتديا يل للتفوق فيها وحتديا يل للتفوق فيها وحتديا يل للتفوق فيها ، ، ، ، دافعا دافعا دافعا دافعا 

        ) ) ) ) عال عال عال عال ( ( ( ( واىل واىل واىل واىل 

        الرقيقة الرقيقة الرقيقة الرقيقة ، ، ، ، املتعاونة املتعاونة املتعاونة املتعاونة ، ، ، ، أجلنونه أجلنونه أجلنونه أجلنونه ، ، ، ، العطوفة العطوفة العطوفة العطوفة 

        ....واملساعده واملساعده واملساعده واملساعده الكثري من املسؤولية والتفهم الكثري من املسؤولية والتفهم الكثري من املسؤولية والتفهم الكثري من املسؤولية والتفهم     التي محلت رغم حداثة سنهاالتي محلت رغم حداثة سنهاالتي محلت رغم حداثة سنهاالتي محلت رغم حداثة سنها

        ،،،،واألحباء واألحباء واألحباء واألحباء 

        املميز املميز املميز املميز ، ، ، ، الذكي الذكي الذكي الذكي ، ، ، ، املتفوق املتفوق املتفوق املتفوق ، ، ، ، طالب الطب طالب الطب طالب الطب طالب الطب ) ) ) ) علي علي علي علي ( ( ( ( 

        الذي يطالبني مبا أطالبهم به من حرص وجد ومثابره الذي يطالبني مبا أطالبهم به من حرص وجد ومثابره الذي يطالبني مبا أطالبهم به من حرص وجد ومثابره الذي يطالبني مبا أطالبهم به من حرص وجد ومثابره ) ) ) ) حممد حممد حممد حممد ( ( ( ( 
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        أبوهم أبوهم أبوهم أبوهم )  )  )  )  والعزيز والعزيز والعزيز والعزيز ( ( ( ( 

        واعتذارا واعتذارا واعتذارا واعتذارا ، ، ، ، وعرفانا وعرفانا وعرفانا وعرفانا ، ، ، ، امتنانا امتنانا امتنانا امتنانا                                                                     

        جتاههم جتاههم جتاههم جتاههم عن أي تقصري بدر مني عن أي تقصري بدر مني عن أي تقصري بدر مني عن أي تقصري بدر مني                                                         

        بسبب الدراسة بسبب الدراسة بسبب الدراسة بسبب الدراسة                                                                                                 
 أم$                   

  

        شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير

  ب�� اD ا�%ح�6 ا�%ح��

ا���D &SS او� واخ�SSS%ا )	��SSSK( .SSS ن
�FSSS و�8یSS$ )�5یT�SSS وا�SSSH"ة وا��SSS"م )	SSS. خ�SSSت�   

  . ا��%س	�6 م��& ا�م�6 و)	. ا�F وص��F ا�6���5 ا��5ه%ی6 

 &
  : ام� ب

SSX&م ب�SSا�% ا��SSW% وا�م�'�SSن ا�SS. اسSS��ذي ا��SSW%ف ا�SS&آ��ر خ��SS���    &SS& م6SS ا��ا�ISS ان ات 

  �S�	��ا F	ب$ آ�ن اخ� ب�$ م� ت�� I� ا�Yي �� ی�6 مW%�� )	. ا�%س��� ��'��م�س. ا��


�& ا����Sة وآ�Sن ت
�ونFS ا�YSي            Sص .S	(و �Sا�&راس &�
Sص .S	( %S�Z��ا FS'م [�	
م6 م
'. ت

 وم��ب     SS�ب� .SS�ا FSS���م� �SSK

�FSS ا���SS��%ة ���SS اآ��FSS ونFSS� ,�SS�    F�\�SSH مSS�Z$ ونX	FSS م

           Tء�S]ای %�SW�ت ا�S�	�5^ آ�S� ان-�Sز هTYS ا�%سS� ���S" تS� ا%S:ا�&ا\�� س��� م�� Fرت�Wوم

 F	��� ن ارد� 'Xوو� F����( Dح[_ ا ، FX	خ ��K( وت���ن FXح .  

��S ا���Sری� ، ا�S&آ��ر       � S� وم6 دوا) س%وري ان اتX&م ب���W% وا�م�'�ن ا�S. اس�SتYت

          )��رSال ت%آ�Sرة ن��آ&S�وا %S�
)��دي ن�Hر وا�&آ��ر ح�6S ا�����S وا�S&آ��ر س��S% ا�

 F
�-Wوت F�اaخ�ی� وس�  . م�س. وا�&آ��ر ری�ض ا�-�اري )	. م�ا�[F ا
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            FSS\را���SS ا�YSSي آ�SSن X�ا ,�SS\6 ر�SS�آ��SS ات��FSS ب���SSW% ا�SS. ا�SS&آ��ر ��سSS�( ISS& ا��


F ا����% )	. اخ���ر ا����eع اث%ا م
'�ی� م+�-Wات��م ا�%س��� وت � �� .  

   �S�� S� ی�&X�ا �ری��ذ ا���اس F�8اf ح��وي Iر ه&ی��ی%ي ا�. ا�&آ&Xآ�� اس-$ :�%ي وت

       F
�-SWت .S	( 
& ا�-'�SبSر س��آ&S�ا g�YSت وآ�Kم6 م"ح T. م� اب&ا	ب�ب$ ) �
ا�ث�ر ب-�م

    F
Seوت�ا FS��م وا�S. ا�S&آ��ر هSW   . ا����% ����eع ا�%س��� وت���F �+� و)	. آS%م اخ"

  ا����ب 

         ��SK
 ح�Sل �S	( ر&Sذ ح���Sس�واتX&م ب�ا�% ا��W% وا�م�'�ن وا��SX&ی% ا�S. ا�8م�S$ وا�خ ا

          �Sای�ه خ	FX وم��)&تF ا����S%ة ب�8ویS&ي ب�Z���S% م6S م�SHدر ا�%س�S�� وم%ا�
+�S وا)�Sرت

 ا��S'� ا����Si%ی� ا�ن��S ح�Sراء ح��Sن وا���S&ة            S� S\"زم .S�وا ، �S���ة ا%S�� ال�O

6�SSاء ام%SSاس      �SS�	آ SS� �SS�����ا �SS'ي ام��SSا���س .�	SSس [SSخ� دهjSS ، وا�SS. اSS	( خ�وا

 وا�. اخ] زو� ا�ن�F و��Sء  . ا�داب ��
�ون+� وم��)&ت+� وا�خ] )Yراء ن�ري �Oس

  ح��& ��
�ون+� وم��)&ت+�

     kSS:آ� �SS��وم� �SSا���&ری �SS����	� ]�l�SS�در ا�SS��ا .SS�ا %�SSW�م ب�&SSX��ا ISS6 ا��ا�SSوارى م

��S)&تF     ا��5nء وم���� ا�� &Sم�� $S\ن� &�S������ ا�
�م� � ا�'-k ا�:%ف وب��Yات ا�. ا�

 آSS%ب"ء     SS� ��SSس��
ا�خ�ی5� �SS	��SS ا�&راس�SSت ا�
	��SS ، وا�SS. م����SS ا�%و�SSe ا����SS'�� وا�

             �S��ت م��S]lم� .S�وا ، $Sب�ب �S
 ��مS� �Sب�%
��S ا�	�Sn ا����S ا�ث�Sر و� �S��س� وم�&X��ا

ا�داب � ��م
� ا����� وا�. ادارة م����S آ	��S ا�)S"م    ر\�س� ا�-�م
� ، وا�. م���� آ	�� 

��iء ا�+'&ی�  �  ��م
� بn&اد ��
�ون+� ، وا�. م���� ا��W� م��& ا��%5� .  

 � Fت&(��آ�� أت��F ب���W% ا�-8ی$ وا�م�'�ن ا�
��K ا�. ا���& اح�& )8ی8 ا���'�وي ��

� ت
S& و� ت�SH. وا�S. ا      S��ا �S(��5�اخ�5ء ا G��Hت      .S	( ي&�
S���S& صG��S م+S&ي ا��

       �+���SH6 تSی�� � S��ا �Sا����ح oS
(��O�F ا�[H$ ا�%اب^ م6 ا�%س��� وا)�دة �S(��O ب

 خ�% ا�-8اء '( Dس�� �8اه� ا���  . ب[�%ة 
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  ^�-SSW��ي ب��SS'
 ا�SS&)� ا��SS� م�ا&SS� 6SSءه� م���SSاس %SSاذآ �SS� را انYSS( 6ی%SSخ�واسSS���G ا

�SSS+Xاداء ح SSS� ي%�SSSHXروا تYSSS(ء و�(&SSS�وا  �SSS���م ا�SSSب�ت� ��nSSSWن�ب��8ی�SSSرة وا��aSSSال 

 )S'+� وان  (�5Xان p���وب��Yات اخ�ت واخ�ات ا����ر وام	� ان اآ�ن �& ح�q�: [XX ی

   . . . اآ�ن )'& ح�l 6'+� ب

       p����ا Dوا .  

                  

  

                   �Zا���ح  
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        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

        املقدمة املقدمة املقدمة املقدمة 

 FSS�
وی�r��SS م8یT&SS وا�SSH"ة وا��SS"م )	SS. ا:SS%ف ا�(	pSS  ا���D &SS ح�SS&ا ی�SSا� ن

 6�
 �X& آ�ن م6 ت���pS ا8S( D و�S$   ، م��& اuم�6 و)	. F�t ا�6���5 ا��5ه%ی6  س،أ��

وه� �lه%ة ا����)�� ت%ا�pS ا�[S%د    )اu)"م )'& ا�
%ب ��$ اuس"م ( � م��eع  �ا���

   ن�اح ح��تFS آ	+�S  وا��-��^ �Sوه  $SZب ت�  

o و � ی��6S أن    vت�SHل ا��SW% ب�Sب �+Si

�نت
�j ب&ون+� أی� ���)� أن��ن�� أو م'��K أ����)��       %SWود ن&Sح &S'( kSXی �اu)"م 

  �SS�	�( $SSآ $�SSW�� ^SS�ی�[�)SS$ اuخ��SSر وا�%وای�SSت أو ا�&)�ی�SS وا�����FSS واuر:�SSد وان��SS أت

� هYSا  خ"�+�S نSX$ أ���Sر وم
	�م�Sت س�Sاء تS        م6 ا�u%اد � م[�ه�� مW�%آ� ی�� �ب�X��iه

 $SSX'��5اSSد  ب�اس%SSام�  FSS(ن     ام����SS�
. اuنSSس �SS���5� FSS	آ�vب I
SS:ر  ب�SSH
�(�	kSS ا�

 ��%
 ازم'F وام�'F م(�	[Fوت'��$ اuخ��را���ری(�� ا�. ا���   tء&Sب Sب   �S�\ب&ا I���Sسuا %Zآ�

 ب�صF]SS ن����SS وأذا آ�SSن �[SS_ اSS(u"م ��SS: &SSع حSS&ی�Z  ، ح�SSH( .SS% ث�SSرة وس�SS\$ اSS(u"م   

��ن�تFSS ا�ت�SSi�� ����SSHرة ا�
SSH% وإمSS'
� ی gSS�ن ذvSS� FSSان T%ه�SSl F]SS6  ب�صSS� �SS�(���أ�

 ���^ م%اح$ ا���5ر اuن��ن م��5را م
+� م-&دا � TورY-ب ب%iث وان�� ی&���  مS�

    SS6 ا)"م\�SSن آ�SS�وس\�SS	F م��SSXX أه&ا�FSS ا�'�ب
FSS م6SS اح�����SSت ا�-��)�SSت ا��SSW%ی� ���ن

    SSH�أن ی �SS�(������خ%ی6 وان ی�	SSX. وی	SSX. ا����SSر    ب5]��SS%ة �%( [SSe	�FSS ح��تFSS ا�SSب $

     T%(�SWوم FS6 ح���تS( %S��
وا�خ��ر م
%ب� )6 ن[�F م6 خ"�+� و� م��و�تF ا�و�. �	�

 �SSم�"(� هYSSا ا�س�SSس ت���SS ا�&راس�SS وب��ISS، ت��SS& ا�-YSSور ا����SS%ة �	[�T%SS اSS�  ى&SSم

    S-وف وای%SK�ا %�)S�   مX&رة ا�Yه6 ا�
%ب )	. ا�ب&اع وا�(	p وا�ب���Sر وتS��ا $�S��د ا�

ن م6S ا��p\�SX ا���ری(�u    �SارثF ا���iري ا���Sبp   ا�.ی�pX ب+� �fی�تF وم�Xص&T م��'&ا 

  [�+SSرات اس�SSi6 حSSم �SS+�ح� �SS�( 8لSS
 مSS� 6SSت� �SS� �SSب�%
ا�%اسSS(� أن :F�SS ا�-8یSS%ة ا�

 ا���%اث ا���iري �"ن��ن�� �X& آ�نS] صS	� ا�
S%ب    � T%ت%ك اث �l��	ری� م�iاس+�م� ح


�ب وام� ص	�� ب
�S&ة   ب�6 ح��+� م6:   Sfا S� ب%Siت     Tر�SH( اد&S�ام .S	( �ری�S��ار ا�
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 Tب��     ، وت�&ل ادوار FS�+و� Se���ا gS�ب ذ�
��S6 اسSب& �'� م "�  F���SH�ا �SX6  5%یSدون  م

v��ت��ول ا   .ا��X	�$ م6 :�ن ا�
%ب واس��nHره� ث% ب��راء ا��


�  وSSS�
�ب�ت م�
�SSS+Z ت
SSS&د م    وب��رتFSSS ا����SSSeع�SSSص �SSSZ] ا���حSSS+وا� $SSS[�ص

    .Si��)S&د آ��S% م6S ا���SHدر وا��%ا�S^ ا��(�	[�S        ا�%��Sع ا�S.  ا����eع و�X%اتFS م��S ا

���5 ��$ �H$ م6 ا�%س��� م� ی
�	� مFX  6S م6 ت���ن وت�ث�p م��'&ی6 � ذ�g ا�. ��'

م�Hدر ا�	�n وا�دب وا���ری� وا�-n%ا��� وا�)"م وا�[	�	[� و)	� ا�'[, م��S ت5	IS بYSل    

 ب6�SS ث'�ی�SS هTYSS ا��
�SSرف  -+�SSد ا���SSi)[� �اSSHX��وا �SS���ا SS� [SS�واسSS���Zر م
�SSK ا��

ان
S&ام ا������S    اوا���'�)� واسS�(%اج م�یSH	G م'+�Se��� �Sع ا�&راسSi� �S" )6S نS&رة         

     �Sآ�دی��� ا�
%ب��S م6S ا�&راس�Sت اS�       SS��ة ا%�SHX�ث ا�S���ا oS
هYSSا ا����Seع م�)S&ا ب

��
�S ا����S    ، $ ا�س"م ت(} ��ن�� واح&ا م6 ��انI ا�)"م )'& ا�
%ب ��O [Si��و�& ا

 F��SS�Xت.SS	(       ق��SSس .SSi��ارب
�SSH� �SSل وخ�ت��SS زادت �X%ات+�SS او نSSHX] ب��ISS م�SS ا

  -:اتF ا�����Z وe%ورا����eع 

 ا�[H$ ا�ول  ب���   �S5"ح� ثSواص �n� م"(�     )%�Se م
'. اS� م"S("� �S�)ت�ری

 ح�SSSiرة وادي ا�%    SSS� ص�SSSخ $�SSSWب Fام&)�SSSواس �SSSی�&X�رات ا�SSSi��ن  ا�SSSی6 و ا���ن&SSSا�

  .و��د ا��[�)$ ب�6 م(�	k ا���iرات ا�ن��ن��  ب����نوا�%وم�ن 

          واخ�}S� [S	ح� �S+	
ا�[H$ ا��Zن ب����Sن ص�Sرة �-n%ا���S ا�-8یS%ة ا�
%ب��S و�

وح ا�)"م واس�(&ام�تF ب
o ��ان�+� ر���   �i" )6 ب��ن Sب%
بS&و   )	S. ا��-��^ ا�

  .�$ ا�س"م �  Fرة )' تX&ی� ص�وحF� ��� %i م6 اه��� �

 م
�SK ��انIS ح��Sت+�      ا�[H$ ا��Z�� ص�ر و)%ضS� �+	n	nب وت%
ا�)"م )'& ا�

��SSب+� واح"�+�SS و)+�SSده� وم'��SS%ات+� و   نآ�س��SS\+� وا    6SS( "SSi� �+م%SSخ%ات+� وآ�SS]م

 ای�م ا�
%ب ��$ ا�س"م  Tر�ص�.  


%ب ا�[H$ ا�%اب^ واه��W�ه�� آ��]W�م ا"(�وا����S  ،وا�م�SZل   ،وا�(I5 ،�س�\$ ا

ا�. ام�Sآ6 ا�)S"م    ،وخ	}وا�'�Xش،وا����ب�ت  ،وا�ث�ر ،وا��&وی'�� آ��%س�\$، وا��ص�ی� 
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     آ��س�اق م�(Yا م6 س�ق )��ظ ان��ذ�� � ا�س�&�ل S� FS'( ت�Sة ا��%وی%SZوآ F�ه���

FSSب�%
م��SSور ا�%س�SS��  م
�SSKو� بSS& م6SS ا��SSXل أن .وم-�SS�, ا���X	�SS ،وا���SS  ،ا���SSHدر ا�

���	� G	Hات+� ت%Xب�ص[+� و�   �S�ح����\�� بYات+� وآ�ن هYا س���  �	X��  رس��� مSX	���ا

�& ت'[^ � ا��(�	[F ا���Hدر وا��%ا�^  ا�.  O%ح�S ا����Seع ا�YSي SO%ح     م6S  ا���دTا��

  .د�
] ا��F ح���� ا���� وم'+-��F  ا:&ی&

 p. و�	و)      �ا) �Sت S��در ا�SH��ا k�'SH6 ت���S� ���Sت ا�%س��i�Xم    �S�'�ا .S	( �Sده��

   :ا�ت

١-   %�SS��ل        ا)��SS&ت : آ�ISS ا��[&�SSس"� %�SS[�س�ا� ISS�6 آSSد م&SS( .SS	( �SSا�&راس TYSSه

 pSSث���وا����SSس� SS�   ي%SS�5�ا %�SS�..) ب-�SSم^ ا����SSن ( ا��
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%وس �	8ب�&ي  

٤-  �SSا��%n-�در ا�SSH��ا:- ['
�SSاس    �SS+واه� ���SS6 ا�%سSSم  آ��ب�SS ا�[SSH$ ا��SSZنSS� �SS+ب

 م
-� ا��	&ان �����ت ا����ي ا�� F�	( &��(ي اYب� kی%
  ا��S� ا���%n-�م�آ6 ا�

یSX&م ا�S. ��نIS ا��
	�م�Sت ا�-n%ا���S اخ��Sرا        وه�S  ا�. ح& م�S م
�H� �Kل ا�%س���

 . ذات ���F آ��%Tت�ری(�� 

ا)��SS& ا���( �SS	SS( .SS&د آ��SS% م6SS آ�ISS ا�دب  اه�+�SS آ��SSب ا��SSfن  -:آ�IS ا�دب   -٥
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  �SSS���دت ا�SSSا� SSS��ر ا�SSSخ��
�نFو.وا�SSSس�   ت�SSS] اSSS� ���SSSس�
%اء SSSW�واوی6 ا&SSSب

     S� �S+'( .S'f�
%ی� ا�� ح[	] ب+� ا�%س��� ا�� آ�ن] Se%ورة W�دات ا�+W�س�ا

�  ا�س�&\�S5�ء وح�ت� ا��ل )	. ا��&ث ا���ری( ب�[��%T ا�)"م ، آ&ی�ان ا�('

 . ، وF�%O ب6 ا�
�& و�f%ه� 

            -::::املراجع الثانوية املراجع الثانوية املراجع الثانوية املراجع الثانوية 

 ت�Sری� ا�
S%ب ��S$ ا�سS"م      (آ��ب
&یوS� $H]��ا(       �S+6 اه�Sم S	( اد�S� ر��آ&S	�

 م���S ا�ث�SSر وا����ب�Sت وا�'�SXش ،         S� ة%Sرة آ���SSHب �S���ا FS�	( &S��(ا &S�6SS( "Si  �و

  .S�ا Tد�'�Sاس        T8Sح� kS�5	�ا &SS�( ت�S]�aم آ�"S(�  ) ،ن�SS(�SS&د آ��S% م6S آ�ISS اSS� م"S(�ا

 :��SS    ) ا�)SS"م �FSS ت�ری(FSS ومYاه�FSSS   (و ) صSS&ر ا�سSS"م  SS	( وان&SS: ب�SS�م وآ�SSSا���س F 

  ) . مYآ%ة � ا�)"م(ب

         ، .��S
 ا����Sل ��+D �S+� �S وحT&S س���SنF وت(&Sن �وت	g ه م[%دات ا�%س�S�� و

Dوا '� ا�S.       اس�ل أن ی%ی' ا��p ح�X وان ی%ز'X��Sوی "O�Sب $SO���ا S'وان ی%ی F(ات��

        6����SS
 وم
��SS&ي ون
�SS ا��آ�SS$ ، واخSS% د)�ان�SS أن ا���D &SS رب ا��SS�ا��'�ب�SS+� FSS ح

  . ح�� م'F ومn[%ة وس"م روا�H"ة وا��"م )	. س�& ا�ن�م و)	. ا�F وص��F ا��%ام و
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        الفصل االولالفصل االولالفصل االولالفصل االول

        االعالم لغة االعالم لغة االعالم لغة االعالم لغة     -::::    اوالاوالاوالاوال

        االعالم اصطالحا االعالم اصطالحا االعالم اصطالحا االعالم اصطالحا     -::::ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

        مظاهر االتصال ونشوء االعالم يف احلضارات القدمية مظاهر االتصال ونشوء االعالم يف احلضارات القدمية مظاهر االتصال ونشوء االعالم يف احلضارات القدمية مظاهر االتصال ونشوء االعالم يف احلضارات القدمية     -::::ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

        االعالم يف حضارة وادي الرافدين االعالم يف حضارة وادي الرافدين االعالم يف حضارة وادي الرافدين االعالم يف حضارة وادي الرافدين     -::::    اااا

        االعالم يف احلضارة اليونانية االعالم يف احلضارة اليونانية االعالم يف احلضارة اليونانية االعالم يف احلضارة اليونانية     -::::    بببب

   االعالم يف احلضارة الرومانيةاالعالم يف احلضارة الرومانيةاالعالم يف احلضارة الرومانيةاالعالم يف احلضارة الرومانية    -::::    جججج
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     -::::اوال اوال اوال اوال 
ً
 االعالم لغة
ً
 االعالم لغة
ً
 االعالم لغة
ً
 االعالم لغة

وعلم  ،علمت الشئ بمعنى عرفته وخبرته:اعلم ، ويقال  الفعل، مصدر االعالم          

  .)١(فأعلمته اياه استعلمني: الرجل الشئ أي خبره واحب ان يعلمه أي يخبره ويقال

: اظهر ، والعـالن  :أي ،استعلن يا رجل: اشتهر ، ويقولون:واعتلن االمر أي          

  .)٢(ليماًاشعرته وعلمته تع :أي ،المعالنه ، واعلمته

والمعالنه اذا اعلن كل واحد لصاحبه مافي نفسه  )٣(علموه:أي  ،وتعالمه الجميع         

  .)٤(، والعالنية ظهور االمر واشاعته

 )٥(علن االمر يعلـن: فعلن تدل على اظهار الشئ واالشارة اليه وظهوره ، يقال         

لنته اظهرته وعلمت بـه واعلمتـه   ، واع )٦(أي اعلمه وعالمني فعلمته اعلمه: ، وتعلمه

اعلـن اال  : وعلن االمر يعلن علونا وعالنيه واعلنته اعالناً أي شاع وظهر واليقال الخبر

  .)٧(لالمر والكالم

                                                           

دار (احمد عبدالغفور عطـار ،  : ، تحقيق٤، الصحاح ، ط) م١٠٠٥/هـ٣٩٦: ت(الجوهري ، اسماعيل بن حماد  )١(
) م١٣١١/هـ٧١١: ت(؛ ابـن منظـور ، محمد بـن مكرم ١٩٩٠، ص٥، ج) ١٩٨٧: العلـم للمالييـن ، بيروت

  .٣٧١، ص ٩، ج) ١٩٩٩: يـاء التراث العربـي ، بيروتدار اح(،  ٣، لسـان العـرب ، ط
شهاب الـدين  : ، مجمل اللغة ، تحقيـق) م١٠٠٤/هـ٣٩٥:ت(الرازي ، ابـو الحسن احمد بن فارس بن زكريا ، ) ٢(

  .٤٨٠، ص) ١٩٩٤: دار الفكر ، بيروت(ابـو عمـر ،
مؤسسة فن الطباعـة (لقاموس المحيط ، ، ا) م١٤١٤/هـ٨١٧: ت(الفيـروز ابادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ) ٣(

  .١٥٣، ص٤، ج) ١٩١٣: ، مصر
دار احيـاء التـراث العربـي ،    (، تهذيب اللغـه ،  ) م٩٨٠/هـ٣٧٠: ت(االزهري ، ابو منصور محمد بن احمد ) ٤(

  .٢٠٤، المجلد االول ، ص) ٢٠٠١: بيروت
دار احياء التراث (معجم مقاييس اللغه ، ، ) م١٠٠٤/هـ٣٩٥: ت(الرازي ، ابو الحسن احمد بن فارس بن زكريا ) ٥(

  .٦٦٤، ص) ٢٠٠١: العربي ، بيروت
عـالم  (محمد رضا آل ياسين ، : ، المحيط في اللغه ، تحقيق) م٩٩٥/هـ٣٨٥: ت(ابن عباد ، الصاحب اسماعيل ) ٦(

  .٥٩، ص٢، ج)١٩٩٤: الكتب ، بيروت
دار (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ) م١٣٦٨/ هـ  ٧٧٠:ت(الفيومي ، احمد بن محمد بن علي المقري ) ٧(

  .٤٢٧،ص ١ج) ١٤٣٥:الهجرة،ايران
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واختص االعالم بما كان باخبار سريع ، امـا التعلـيم فينطـوي علـى التكـرار      

  .)١(والتكثير

وابيض في الحرب واعلم نفسـه اذا   واعلم الفرس علق عليه صوفاً ملوناً احمر         

  .)٢(وسمها بسيما الحرب

��ـ�  ��ـ�  ��ـ�  ��ـ�  """" قولـه تعـالى  في القرآن الكريم نحو متعددهوقد وردت كلمة االعالم بصيغ          

ً���	
� �� �	
�� �� �����ً���	
� �� �	
�� �� �����ً���	
� �� �	
�� �� �����ً���	
� �� �	
�� �� �����""""
��� ���� ���� �� ������ ��� ������""""و  )٣(��� ��� � !�	"#������ ��� ������ �� ���� ���� ������ ��� � !�	"#������ ��� ������ �� ���� ���� ������ ��� � !�	"#������ ��� ������ �� ���� ���� ������ ��� � !�	"#")٤(.  

انهـا كانـت    )٥(ا المتعدده في االيات التي وردت فيهااستعمال بصيغهوتدل كثرة         

التي كانو يتـداولونها  خاطبهم بلغتهم  الكريم معروفة عند العرب قبل االسالم الن القرآن

ـ   فيما بينهم اعـالن   ي، ويؤيد الشعر هذا االمر اذ وردت الكلمة في اشعار العـرب بلفظ

 لـديهم ، كقـول   مالهما وداللتهمااستعالمعنى نفسه مما يدل على  وهما يحمالناواعالم 

  :الشاعر

  )٦(وكفي عن اذى الجيران نفسي    واعالني لمن يبغي عالنـي      

  :قولهو

  اضحت فتاة بني نهد عالنيـة     وبعلها بين ايدي القوم محتمل     

  

                                                           

علي شيري :، تاج العروس في جواهر القاموس ، تحقيق) م١٧٩٠/هـ١٢٠٥: ت(الزبيدي ، محب الدين ابي فيض ) ١(
  .٤٩٦، المجلد السـابع عشر ، ص) ١٩٩٤: دار الفكر ، بيروت(

  .٤٩٦؛ الزبيدي ، تاج العروس ، المجلد السابع عشر ، ص١٥٣يط ، صالفيروز ابادي ، القاموس المح) ٢(
  .٩: نوح) ٣(
يأيها الذين امنوا التتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من : "نص االيه كامالً هو) ٤(

ي سبيلي وابتغاء مرضـاتي تسـرون   الحق يخرجـون الرسـول واياكم ان تؤمنوا باهللا ربكم ان كنتم خرجتم جهداً ف
  .١: الممتحنه" اليهم بالمودة وانـا اعلم بمـا اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل

اللحام ، محمد سـعيد ،  : للمزيد من المعرفة عن عدد االيات التي وردت فيها كلمة اعالم بصيغها المتعددة ، ينظر) ٥(
  .وما بعدها ١٣٦، ص) ٢٠٠٨: ر المعرفة ، بيروتدا(، ٦المعجم المفهرس ، ط

  .٢٤٠االزهري ، تهذيب اللغه ، ص) ٦(
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  :وقوله، )١(أي ظاهره ،وذكر الزبير بن بكار ان المراد بكلمة عالنية هنا

  )٢(ك بنا     واعلنوا بك فينا أي اعـالنحتى يشك وشاة قد رمو

  :مروان بن سراقه قولو

   )٣(وعبد عمرو منع الفئاما       في يوم فخر معلَم اعالماً

في اساطير  وادي الرافدين ،  اومعناها قد ذكر )٤(بالذكر ان كلمة االعالم يجدرو         

  :ففي ملحمة الخليقة البابلية نقرأومالحمه 

  )االلهه االسرى(ابائه واقتاد امام 

  اما الخالئق االحدى عشر التي كانت تيامه قد ولدتها

  فحطمت اسلحتها وسجنها عند قدميه

  وخلق منها صوراً ووضعها على باب ابسو

  .)٥(لتكون في المستقبل العالمه التي التنسى

وفي مقطع اخر من الملحمة نقرأ كيف اعلنت االلهه سرورها لما انجزه مـردوك  

  :ملكاً عليهم فاعلنوه

  )ما قام به مردوك :أي(حينما رأى االلهه ذلك 

                                                           

محمـود محمـد   : ، جمهرة نسب قريش واخبارها ، تحقيق) م٨٦٩/هـ٢٥٦: ت(ابن بكـار ، ابو عبد اهللا الزبير ) ١(
  .٦٤، ٦٣، ص) هـ ١٣٨١: مطبعة المدني ، القاهرة(شاكر ، 

  .٣٧٤، ص٩جابن منظور ، لسان العرب ، ) ٢(
احسان عباس واخرون : ، تحقيق٣، االغاني ، ط) م٩٧٦/هـ٣٥٦: ت(االصفهانـي ، ابو الفرج علي بن الحسين ) ٣(

  .١٩٦، المجلد السادس عشر ، ص) ٢٠٠٨: دار صادر ، بيروت(، 
فر بن وهب بـن  اليعقوبي ، احمد بن اسحاق بن جع: لالستزادة عن االبيات الشعرية التي وردت فيها الكلمة ، ينظر) ٤(

؛ ٢٠٣،  ١٩٧، ص١، ج) هـ١٤٣٩: دار الزهراء ، ايران(، تاريخ اليعقوبـي ، ) م٩٠٥/هـ٢٩٢: ت(واضـح 
دار صعب (فوزي عطوي ، : ، البيان والتبيين ، تحقيق) م٨٦٨/هـ٢٥٥: ت(الجاحظ ، ابو عثمـان عمرو بن بحر 

  .٤٩٤، ص٣، ج) ت.د: ، بيروت
، ) ٢٠٠٨: مكتبة مصـر ودار المرتضـى ، بغـداد   (في اساطير وادي الرافدين ، يحيى ، اسامة عدنان ، دراسة ) ٥(

  .١١٤ص
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  وفرح قلبهم اابتهجو

  لخمو ولخامو وكذلك جميع ابائه

  .)١(فقبله انشار وحياه ملكاً علناً

الى قرار بتنصيب مـردوك  شديدوتذكر الملحمة كيف ان االلهه توصلت بعد عناء      

  :في الحرب عليهاقائداً 

  لكاذا كان لي ان اغدو بط

            ...  

  فاعقد مجلساً واعلن مصيري متفوقاً

  االن دعونا نعلن الحرب

  دعونا نعلنها حرباً شعواء

  فاستمع االلهه الى كلماته

  .)٢(ثم اشعلوا النار في ادواتهم

  :وكذلك وردت الكلمة في صلواتهم التي كانوا يرفعونها الى االلهه فنقرأ         

  انا فالن بن فالن عبدك

  غضب االله وااللهه حلَّ علي الن

  حل التلف والدماء بمنزلي

  ليهدأ عاجالً غضب الوهيتك علي

                                                           

  .١١٥يحيى،اسامة عدنان،دراسة في اساطير وادي الرافدين،ص) ١(
  .١٠٨يحيى،اسامة عدنان،دراسة في اساطير وادي الرافدين،ص)٢(
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  وليصبح االله وااللهه الغاضبان صديقين لي

  .)١(ساعلن اذ ذاك عظمتك وسأشيد بمدائحك

  :وردت في نص اخرو      

  الى وزيره المبجل فقط ، الى حاجبه توسكو

  يبلغ امره ويعلن كلمة قلب

  .)٢(ويبلغها يكشف عنها

جنوب الجزيرة العربية فقد ذكر الـدكتور جـواد علـي ان كلمـة      وفيما يخص         

ـ " فتحن"لفظ باالعالم كانت معروفه فيها  ابـالغ  : ومعناها االعالن والنشر ، وفسرت بـ

  .)٣(ومرسوم واعالن

مـن   الخبر واذاعته بين اكثر عدد ممكـن اعالن كل هذه المعاني اللغوية تعني          

حسب مـا اتـيح   بالناس وتدل دالله قاطعة على ان كلمة االعالم كانت معروفة ومتداولة 

، فلم يشر اليهااالسالم دخول بل قلها من  سبل حددتها طبيعة الحياة في الجزيرة العربية 

في العصر الحديث الذي اخذت فيه الكلمة مفاهيماً اوسع واشـمل   عليه هي نحو مااليها 

  .)٤(ته وسائل االتصال واالعالم الحديثةوفق ما وفرعلى 

  

  

  

                                                           

  .٢٢٦يحيى ،اسامة عدنان، دراسة في اساطير وادي الرافدين ، ص) ١(
  .٢٠٦سامة عدنان،دراسة في اساطير وادي الرافدين،صيحيى،ا)٢(
: ٣ـ   ٢مجلة المجمع العلمي العراقي ، المجلـد الثـامن والثالثـون ، ج    (مقومـات الدولة العربية قبل االسالم ، ) ٣(

  .٥٧، ص) ١٩٨٧
بـاري فـي   الهيتـي ، هيـثم ، االعـالم السياسـي واالخ   : للمزيـد من المعرفة حول االعالم المعـاصر ، ينظر) ٤(

ومـا بعدها ؛ دهبية ، محمـد محمود ، االعالم المعاصـر  ٨، ص) ٢٠٠٨: دار اسامـه ، االردن(الفضـائيات ، 
  .وما بعدها ٧، ص) ٢٠٠٧: مكتبة المجتمع العربي ، عمان ودار اجنادين ، المملكة العربية السعودية(، 
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        االعالم اصطالحاً االعالم اصطالحاً االعالم اصطالحاً االعالم اصطالحاً :   :   :   :   ثانياثانياثانياثانيا

يشمل انواع النشاط االنساني كافة فأتسع مفهومـه   فهولالعالم مفاهيم واسعة          

 بحسـب هـذا  العالقات االجتماعية بمختلف انواعهـا و ها فضال عن وتداخل في كثير من

ناهجه وتعدد ادواره وتباين مذاهب الباحثين يصعب تحديد لفظة االعالم بسبب اختالف م

فـي   تتمثل، وهو ظاهرة اجتماعية )١(فيه ، فاالعالم هو االسلوب المنظم لترويج االفكار

اتصال البشر بعضهم ببعض واليمكن ان تعيش بدونها أية جماعة انسـانية او منظمـة   

  .)٢(اجتماعية

اريخية الى المعرفـة ، وتناقـل   مختلف العصور الت فيطالما سعى االنسان ، و         

اكثر االساليب بدائية حتى عصر ثورة وسـائل  ببدءاً  ازمنه وامكنه مختلفه االخبار عبر 

  .)٣(التي تمثل مرآة تعكس الماضي وتصور الحاضر وتتخيل المستقبل االعالم

 )٤(واالعالم  جانب من جوانب االتصال الذي يعد من اقدم اوجه النشاط االنساني         

وهو عملية اجتماعية ونفسية يقوم من خاللها االفراد بنقل المعلومات واالنباء والرسائل 

 االخرينافكـار  فـي بقصد التأثير  )٥(الشفوية و الكتابية من خالل مجموعة من الوسائل

لتأثير وقائم عليه مـن خــالل التفاعـل    افهو مرادف  هموسلوكيات ئهموآرا همواتجاهات

معني بنقـل  المشـاعر واالفكـار     النه ات وهو ذو جانب انسانيوالمشـاركة في الخبر

  .)٦(وترجمتها واالحاسيس

                                                           

 .٩، ص) ت. د: ر التعارف للمطبوعات، بيروتدا(االعرجي ، زهير ، االعالم االسالمي مفاهيم وتجارب ، )١(
 .٢٩، ص) ٢٠٠٦: دار اسامة ودار المشـرق الثقافي ، عمان(الفـار ، محمد جمال ، المعجـم االعالمي ، )٢(
 .١٤، ص)٢٠٠٨:دار المعرفة الجامعيه ، م(شيبـة ، شدوان علي ، مذكرة في تاريخ االعالم ، )٣(
، ) ٢٠٠٨: منشـورات امانة عمان ، المملكة االردنية الهاشــمية (عالمية ، ابو اصبع ، صالح ، في الثقافة اال)٤(

: جـدارا للكتـاب العـالمي ، االردن   (؛ عيسانـي ، رحيمـه الطيب ، مدخل الـى االعالم واالتصال ،  ٢٠ص
 .٧، ص) ٢٠٠٨

دار النهضة العربية (ل ، العبداهللا ، مي ، نظريات االتصا: للمزيد من المعرفة حول اساليب ووسائل االتصال ينظر)٥(
 .ومابعدها ٦٦ص) ٢٠٠٦:، بيروت

. ؛ م١٧ص) ٢٠٠٢:منشورات بيت المقدس ، فلسـطين (مشارقـة ، تيسير ، مدخل الى الدراسات االعالميـة ، )٦(
محمـد نـاجي الجـوهر دار االمـل للنشـر      :بال روكـاخ ،  نظريـات االعـالم ،ترجمـة    . دي فلـور وس 
دار (؛ الشيخلي ، خالد رشـيد ، االعالم العربي واقعه وابعـاده ومسـتقبله،  ١٧٠،  ص ١٩٩٤:والتوزيع،االردن

 .٥٢، ص) ١٩٨١: الحرية للطباعة ، بغداد
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   )١(على المشاركة في المعلومات والصور الذهنية واالراء يقوموبما انه          

  .)٢(فهو اذن ليس عملية وحيدة الجانب وانما تفاعل بين طرفين يتبادالن االدوار تماماً

ئن تواصلي وتواصل االنسان مع االنسان االخر  سـنة وجـوده ،   فاإلنسان  كا         

مارسها منذ بدء حياتـه   )٣(وتمتاز تواصليته عن الكائنات االخرى بأنها تواصلية واعية

 ام االجتماعية اذ استوجبت تلك الحياة وجود وسائل التواصـل سـواء كانـت حركـات    

فهـي   )٤(والفكر الى االخـر للتعبير عن النفس ونقل الشعور  اورسوم اصور ماشارات ا

  .)٥(عملية تأثير متبادل بين طرفين او اكثر يؤثر احدهما في االخر ويتأثر به سلوكياً

ان االول يعتمد  بحسبانبين مصطلحي االعالم واالتصال  الباحثين ويفرق بعض         

ء على الثاني فأذا لم يحدث اتصال اليكون هناك اعالم النه هو مـن يقـوم بنشـر االرا   

  .)٦(واالفكار والمعلومات االتصالية

في حين يذهب اغلب الباحثين الى عدم التفريق بين االتصـال واالعـالم ، وان            

االعالم اكثر شموالً وتحديداً لمعنى االتصال فقد اتسع ليشمل كل عملية يتفاعل بمقتضاها 

واء تـم هـذا النقـل    خاللها نقل افكار ومعلومات سمن االفراد في مفاهيم مشتركة يتم 

  .)٧(جماعي  ماعالم شخصي ا بواسطةوالتفاعل 

وبما ان البشر مارسوا االتصال بطريقة تلقائية حتى يتمكنوا من االستمرار في          

وان لـم يحـددوا   –يمكن القول انهم وظفوا االعالم واستخدموه  فانهحياتهم االجتماعية 

  منذ بدء حياتهم  -تسمية له
                                                           

 .٥٣ص)ت.د:دار نهر النيل للطباعة،القاهرة(رشتي ، جيهان العلمية لنظريات االعالم ، )١(
مجد المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات   (ة ، حجازي ، مصطفى ، االتصال الفعال في العالقات االنسـانية واالدار)٢(

 .٣٧، ص) ١٩٩٧: والنشر والتوزيع ، بيروت
 .١٧، ص) ١٩٨٤: م.ال(صعب ، حسن ، اعجاز التواصل الحضاري واالعالمي ، )٣(
؛ يونس ، فتحي علي واخرون ، اللغة والتواصـل االجتمـاعي ،  ٧ص ،الفـار ، محمد جمال ، المعجم االعالمي)٤(

؛ الهيتي ، هادي نعمان ، االتصـال الجماهيري المنظور الجديد  ٤ص) ١٩٩٥: سـل ، الكويتدار ذات السـال(
 .٢٨ص) ١٩٩٩: دار الشـؤون الثقافيـة العامة ، بغداد(

 .٢٠، ص) ٢٠٠٤: دار الثقافية للنشر والتوزيع ، عمان(بنـي جابر ، جودت ، علم النفـس االجتماعـي )٥(
دار الفكـر  (، لغـة الخطـاب االعالمــي فـي ضـوء نظريـة االتصــال ،       السيد ، محمد نادر عبدالحكيم )٦(

 .٢٣ص) ٢٠٠٦:العربي،القاهرة
 .٢٥١ص) ١٩٩٨، ٥٩مجلة دراسات يمنية ، العدد (الوريث ، اسماعيـل ، بعض مفاهيم االتصال ونماذجه ، )٧(
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فاللفظـة   لالعـالم  وفق الى تحديد اكـاديمي جـامع  تان  هب على الباحثويصع         

متداولة في الميادين التقنية والعلمية والشعبية من دون التفات دقيق لمـا تـدل عليـه    

في اذهـان   وضوحا تامااليكون مضمونها واضحاً  ونطاق واسع  فيفيجري استعمالها 

  .)١(متلقيها

تطور بحسب مر العصور  فية قديمة تطورت وسائله ظاهرة اجتماعي: فاالعالم         

  .)٢(المجتمعات االنسانية

عملية نشر  معلومـات صـحيحة وحقـائق    : وهو في ابسط معانيه واوضحها         

  .)٣(الى االخرينوتقديمها واضحة وصادقة ودقيقة 

فـي  وبقدر ماتكون هذه الصحة والدقة في المعلومات والحقائق يكون االعـالم           

ليمارس عملية التأثير وتوجيه االراء نحو المـادة االعالميـة التـي     )٤(ذاته سليماً قوياً

  .)٥(اليها يهدف

حدود نشر االخبار وبلوغ االهداف احياناً وانما يتعدى ذلك الى  علىوهو اليقف          

والتصـل  فكل رسالة ال تبلـغ هدفها . )٦(كلهامتابعة الفرد والمجتمع في  زوايـا الحياة 

  .)٧(غايتها اال عن طريق االعالم

  

                                                           

 .١٠ص) ١٩٩٢:دار الجيل،بيروت(،٢كرم ، جان جبران ، مدخل الى لغة االعالم ، ط) ١(
  .١١٦،ص) ٢٠٠٠: بيان للنشر والتوزيع واالعالم ، بيروت(عواد ، علي ، االعالم والرأي العام ، ) ٢(
؛ ٢٩٧، ص) ١٩٧٧: عالـم الكتب ، القـاهرة (، ٤زهـران ، حامد عبدالسـالم ، علم النفس االجتماعـي ، ط) ٣(

، ) ٢٠٠٩: ة للنشـر ، االسكندريةدار الجامعـة الجديد(الحلـو ، ماجد راغـب ، حرية االعـالم والقانـون ، 
) ١٩٩٦: دار المعرفـة الجامعية ، مصر(؛ دويدار ، عبدالفتاح محمد ، سيكولوجية االتصـال واالعالم ، ١٤ص

، ) ٢٠٠٦: دار الفارابي ، بيـروت (؛ فرحي ، جـالل ، كيف تحقق النجاح في المجال االعالمـي ، ٢٦٨، ص
  .١٣ص

  .٣٣ص) ١٩٦٥: م.دار الفكر العربي ، ال(له تاريخه ومذاهبه ، حمزة ، عبداللطيف ، االعالم ) ٤(
  .٢٣، ص) ت.د: دار الصفوة ، بيروت(العليـوات ، محمد وعبد اللطيف الشبيب ، االعالم في االسـالم ، ) ٥(
  .٧، ص) ٢٠٠٤: دار مجدالوي للنشر ، عمان(، ٣عبد الملك ، احمـد ، قضايا اعالمية ، ط) ٦(
  .١٠٩، ص) ١٩٩٧: منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي(فـى ، االعالم المتخصص ، عمر ، احمـد مصـط)٧(
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الشائعات ، النها اقدم الوسائل االعالمية فـي  : ويتصل باالعالم عدد من المفاهيم  اولها

وجدت مع وجود االنسان وتبلورت ونمت في كل الثقافـات والحضـارات   وهي  التاريخ 

  .)١(متخذة دوراً فاعالً ومؤثراً

ت المشافهه قناة التواصل الوحيدة في المجتمعات وكانت فقبل اعتماد الكتابة كان         

  .)٢(الشائعة وسيلة مهمة لنقل االخبار وبناء السمعة او تقويضها وتأجيج الفتن والحروب

االحاديث واالقوال واالخبار التي يتناقلها النـاس والقصـص التـي    : واالشاعة         

فهي بأنتقالها من الفم الـى   )٣(هادون التثبت من صحتها او التحقق من صدق منيروونها

  .)٤(االذن ، كانت  تغير وتشوه بحيث تضيع حقيقتها في اغلب االحيان

وهي تنجح في اداء هدفها االعالمي عندما تكون مختصرة ، بسـيطة وغنيـة            

بتفاصيل تدهش العقل وتصـدم المخيلـة والـذاكرة فتنمـي قـدرتهما علـى التـوهم        

  .)٥(واالستزادة

الدعايةفإذا كان االعالم في مفهومه : ومن المفاهيم االخرى ذات الصلة باالعالم         

علم صنع التأثير بغـض  : االصطالحي السليم يقوم على الحقيقة الموضوعية فأن الدعاية

النظر عن الحقيقـة بل ان وسائلها تتعمد اخفاء الحقيقـة وتشويههـا للوصـول الـى   

طريق تلوين االخبار واخفاء مصادرها وعدم ذكر اصـحاب  ب.)٦(الهدف الدعائي المنشود

طريقهما ان تثير ميول المتلقين بـدالً  بالمصلحة فيها مع التهويل والمبالغة التي تحاول 

                                                           

علي ، جواد ، المفصـل في تاريخ العرب قبل االسـالم :عن الشائعـات واستخدامها في الحضارات القديمة ينظر)١(
والرأي  ومابعدها ؛ عواد ، علـي ، الدعايـة ١١٨، ص٣، ج) ١٣٨٠: منشـورات الشريف الرضي ، ايران(، 

  .٢٩١، ص) ١٩٩٣: مؤسسة نزيه كركي ، بيروت(العام ، 
دار الساقــي ،  (تانيا ناجيه ، : جان نويل كابفيرير ، الشـائعات الوسـيلة االعالميـة االقدم في العالم ، ترجمة)٢(

  .١٣، ص) ٢٠٠٧: بيروت
، ) ٢٠٠٧: الدائرة الثقافية ، عمـان (الزغلول ، محمد عارف ، دراسات اعالمية الدعاية الرأي العام االشاعة ، )  ٣(

  .١٣٥ص
  .١٢، ص) ٢٠٠٧: دار النهضة العربية ، بيروت(القوزي ، محمد علي ، نشأة وسائل االتصال وتطورها ، )٤(
  .٢٩٤عواد ، علي ، الدعاية والرأي العام ، ص)٥(
؛ الصـاوي ،  ٧، ص) ٢٠٠٤ م. دار الجامعة الجديدة ، ال (امـام ، محمد كمال الدين ، االعـالم االسالمـي )٦(

 ١٠، ص) ١٩٧٧: دار مصر للطباعة ، مصر(امينة وعبد العزيز شرف ، نظرية االعالم في الدعوة االسالمية ، 
  .٣٦؛ حمزة ، عبد اللطيف ، االعالم له تاريخه ومذاهبه ، ص
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من ايقاظ تفكيرهم وانتباههم من اجل تحقيق هدف محدد يخدم مصلحة مرسـل الدعايـة   

  .)٢(ننييمعي نمافي زمان ومكافي مجتمع  )١(وناشرها وليس المستقبل لها

: وهي مشتقة من كلمة الداعي )٣(نشر مذهب معين في االصلكلمة دعاية تعنيو         

تقبـل  حرصا علـى  الذي كان يمارس فن التأثير واالقناع واالغراء وااليحاء والترغيب 

  .)٤(اراءه -بالقناعة الفكرية–غيره 

حروب فنرى دعاة الـدول  وكان موسم الدعاة ينشط في االزمات السياسية و ال         

، وقد استخدم الـدعاة   ملنصرة فريقه نيدعووالمتخاصمة مبثوثين في مختلف الميادين 

  .)٥(الفراعنةمصر في عهد اليونانية والرومانية والدول القديمه كالدوله في تاريخ 

اال انهـا   الى حد ماًمرحلة حديثة  يعدلدعاية وتحديد اسسها اوان وضع اصول          

ممارسة  قديمة قدم البشرية واوجه نشاطها المختلفة عرفت منذ عهود مبكـرة  فها بوص

  .)٦(في تاريخ االنسانية

ق ائن طرين والسـياسـيياتباع البعض والسـيما الدعاة الديني على الرغم منو         

 White"اال ان هناك نوعاً اخر من الدعاية تدعى بالدعاية البيضاء  )٧(الدعاية السـيئة

Propaganda "    وهي تخاطب العقل والعواطف السامية وتعتمد علـى المنطــق فـي

تسـمى   بحسـبان هـذا  مصــدرها واتجاههـا واهدافهــا و    وتكشفعرض الحقائق 

  .)٨(مكشوفةالسافرة اوالدعايةبالايضاً

                                                           

، ) ١٩٨٤: سـكندرية المكتب الجامعي الحـديث ، اال (فهمـي ، محمد سيد ، االعالم في المنظور االجتماعـي ، )١(
  .٢٣،  ٢١ص

  .٣٣حمزة ، عبداللطيف ، االعالم له تاريخه ومذاهبه ، ص)٢(
  .١٤، ص) ١٩٩٤: دار الجيل ، بيروت(، ٢شلبي ، كرم ، معجم المصطلحات االعالمية ، ط)٣(
  .٤، ص) ١٩٦٧: مجلة االقالم ، الجزء التاسع(الكنعانـي ، نعمان ماهر ، االعالم تطوره وسائله اهميته ، ) ٤(
  .٧١، ص) ١٩٧٣: مكتبة لبنـان ، بيروت(حاتـم ، محمد عبدالقادر ، االعالم والدعاية نظريات وتجارب ، )٥(
السامر ، عبدالسالم احمد داخل ، الدعاية البريطانيـة فـي   : عن الدعاية واستخدامها في الحضارات القديمة ينظر)٦(

  .٧، ص )١٩٨٩بغداد ، كلية االداب ،  رسالة ماجستير منشورة ، جامعة ( ١٩٤٥-١٩٣٩العراق 
  .٢٧٨، ص) ١٩٤٩مجلة رسـالة االسـالم ، العدد الثالث ، (بن جهيمان ، عبدالكريـم ، التنابزوا بااللقاب ، ) ٧(
  .٣٥٩، ص) ت. د: دار ومكتبة الهالل ، بيروت(عزت ، محمد فريد محمود ، قاموس المصطلحات االعالمية ، )٨(
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والنها تقوم على مايقوم عليه االعالم من مباديء وحقائق اصبح من الصـعب           

، ولعل كالهما يؤثر في الرأي العام ويقوده لما يطرحـه مـن    )١(ماوضع حد فاصل بينه

  .افكار واراء

والرأي العام هو ايضاً احد المفاهيم المتصلة باالعالم ، وقد انبثق مفهومه مـن           

، وهو موقف حكم اغلبيـة   )٢(جملة من االفكار التي طرحها الفالسفة في االزمنة القديمة

بهـدف تحقيـق الصـالح     مان امطروحة علناً في زموامة محددة االفراد تجاه مسألة ع

، واليكون في الغالب رأي شعب بل يصح ان يكون رأي طبقة لهـا االغلبيـة او    )٣(العام

، فهو اذن يمثل محصلة االراء واالحكام السائدة في  )٤(القوة بين طبقات الشعب االخرى

  . المجتمع

ن المصطلحات الحديثة التي لـم تعـرف اال فـي    ان الرأي العام م بالرغم منو         

اواخر القرن الثامن عشر فال يمكن القول بأن الحضارات القديمـة كانـت خاليـة مـن     

 مـن  ، ولعل االساس في االمر وجود الفعل وتوظيفه واستخدامه )٥(المشابهه لهالمفاهيم 

  على وفق أي اصطالح كانت عليهمسميات  دون 

ي مرت بها الحضارة االنسانية سواء ما كـان منهـا بالتـأثير    وما التغيرات الت        

 يقـوم االجتماعي البطيء او بالفعل البشري المباشر اال ادلة واضحة لتلك القابلية التي 

  .)٧(اذ يعد وجوده مظهراً مباشراً لوجود المجتمع )٦(عليها الرأي العام

                                                           

  .١٣ف ، دراسات اعالمية ، صالزغلول ، محمد عار)١(
، ) ٢٠٠٣: مركز دراسـات الوحـدة العربية ، بيـروت (عزي ، عبد الرحمن ، دراسات في نظرية االتصال ، )٢(

  .٥٥ص
؛ ١٨٤؛ زهران ، حامد عبدالسالم ، علم النفس االجتمـاعي ، ص ٥٠عواد ، علـي ، الدعاية والرأي العام ، ص)٣(

  .٢٣، ص) ١٩٦١: دار ومكتبـة الحيـاة ، بيروت(شأتها وتطورها ، مروه ، اديب ، الصـحافة العربية ن
  .١٠، ص) ١٩٦٣: مطابع دار القلم ، القاهرة(حمزة ، عبد اللطيف ، الصحافة والمجتمع ، ) ٤(
  .١٣، ص) ١٩٩١: دار الجيل ، بيروت(شرف ، عبد العزيز ، اللغة االعالمية ، )٥(
ـ ٢٩٥-١٩٨عام في القرن الثالـث الهجـري   االلوسـي ، عادل محيي الدين ، الرأي ال)٦( دار (م ، ٩٠٧-٨١٣/هـ

  .٢١، ص) ١٩٨٧: الشؤون الثقافية العامة ، بغداد
  .٥٢عواد ، علي ، الدعاية والرأي العام ، ص)٧(
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عية تختلف باختالف البيئـات  مسألة اجتما بوصفهولما كانت طبيعة الرأي العام          

وقابليات االمم ودرجة الوعي وتعدد الثقافات والمذاهب نجد العلماء يذهبون في تعريفـه  

وقد حددوا عناصر  )١(مذاهب شتى ولكنهم يكادون يتفقون على مدلوله واستجالء حقيقته

  .)٢(تكوينه وهي ما اصطلح على تسميتها بوسائل االعالم

حثون المتخصصون في دراسة الرأي العام على ان االنسان القديم وقد اجمع البا         

كان يدرك اهميته ومن ثم استغل هذه االهمية في تحقيق مآربه والوصول الـى غاياتـه   

  .)٣(كاالساطير والخرافات والسحر عليهوابتدع اساليباً متعددة استخدمها للسيطرة على 

رافقه مـن مفـاهيم اخـرى كالشـائعة     بأن االعالم وما يكله نخلص من  ذلك          

منـذ عصـوره   قـد عرفها والدعاية والرأي العام كانت موجودة منذ القدم وان االنسان 

االولى واستخدمها ووظفها لتحقيق مصالحه الدينية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية 

يونانيـة  وما خلفته لنا الحضارات القديمة كحضارة وادي الرافدين والنيل والحضارتين ال

والرومانية من اثار وتماثيل ومسالت ومنحوتات ومن ادب ومالحم واساطير يعد دلـيالً  

  .قاطعاً على ذلك التوظيف االعالمي الكبير الذي استخدموه في نواحي حياتهم المختلفة

  

  

  

  

  

                                                           

  .٩ص) ١٩٣٧: مطبعة الفرات ، بغداد(شبيب ، عبدالرزاق ، الرأي العام ، )١(
  .١٦ ،١٥حمزة ، عبداللطيف ، الصحافة والمجتمع ، ص)٢(
طومسـون ، السـحر طقوسه واسـراره ،  . س.ج.ش: للمزيد من المعرفة حول استخدام السحر في التأثير ينظر)٣(

ومابعـدها ؛ حاتم ، محمـد   ٣٨، ص) ٢٠٠٢: دار الجيل والمكتبـةالثقافيـة ، بيروت(سمير شيخاني ، : ترجمة
  .١٠٥، ٥٧، ص) ١٩٧٣: لبنان ، بيروت مكتبة(عبدالقـادر ، الرأي العـام وتأثره بالدعاية واالعالم ، 
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 ونشوء االعالم يف ا2تمعات القدميةونشوء االعالم يف ا2تمعات القدميةونشوء االعالم يف ا2تمعات القدميةونشوء االعالم يف ا2تمعات القدمية    االتصالاالتصالاالتصالاالتصالمظاهر مظاهر مظاهر مظاهر : : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

لحضـارة العصـر وامكاناتـه     بوصفه نتاجاد شاع حديثاً اذا كان لفظ االعالم ق         

 بـل انـه  ظاهرة اجتماعية فن مسـتحدث  بوصفه  االتصالية فأن ذلك اليعني ان االعالم

يضرب بجذوره في جميع مراحل التطور االنساني متطوراً معها مجدداً في وسائله محققاً 

  .)١(اهدافه النابعة من احتياجات الجماعات البشرية

فاالنسان كائن اعالمي بالفطرة ، فرضت عليه حياتـه االجتماعيـة ان يتصـل             

باالخرين وان يتلقى ويلقى االفكار واالخبار معرباً عن نفسه من خاللها وفي محاوالتـه  

  . )٢(االولى للتعبير عن حاجاته ومشاعره تمتد الجذور المبكرة للفكرة االعالمية

و  )٣(قصورة على االيماءات واالشـارات البسـيطة  وكانت المحاوالت االولى م         

اذ كانت الشعوب القديمة تعبـر   )٤(علة ومؤثرةاوسيلة اتصال فبوصفهااستخدام الحواس 

الغناء فيما بعد فتعلن بهذه الحركات اسـطورة مـن    رادفهعن انفعاالتها بالرقص الذي 

  .)٥(االساطير او تتخذها وسيلة للتقرب من الهتها

                                                           

الكتاب اللبناني  دار الكتاب المصري ، القاهرة ، دار(، ٢شرف ، عبدالعزيز ، المدخـل الى وسـائل االعالم ، ط)  ١(
دار (االتصـال واالعـالم ،    ؛ عبداهللا ، مجـدي احمد محمد ، مقدمة في سيكولوجية١٧، ص) ١٩٨٩: ، بيروت

 .١٦٦، ص) ٢٠٠٩: سكندريةالمعرفة الجامعية ، اال
؛ شيبة ، شدوان علي ، مذكرة في تاريخ االعالم ، ٣٥، ٢١امام ، محمد كمال الدين ، االعـالم االسـالمي ، ص)  ٢(

 .١٣ص
الجامعية       المؤسسة(نظير جاهل ، : ، ترجمـة٢هوغ واخرون ، الجماعة ، السـلطة ، االتصـال ، ط.ب.ج)  ٣(

 .١١٧، ص) ١٩٩٦: ، بيروت للدراسات والنشر والتوزيع
مكاوي ، حسن عماد ، االعالم ومعالجة االزمـات ،   :للمزيد من المعرفة عن المراحل التي مر بها االتصال ينظر)  ٤(

ومابعدها ؛ آل ابراهيم ، داود هاشـم داود ، فكرة التقدم في ٢٧، ص) ٢٠٠٥: الدار المصـرية اللبنانية ، القاهرة(
ومابعدها  ١٣٣، ص) ٢٠٠٣جامعة بغداد ، كلية االعالم، (دكتوراه غير منشورة ،  سـالةالرسالة االتصـالية ، ر

 .٦٤ص ،؛ العبداهللا ، مي
؛ ١٠، ص) ت.د: م.عالم الكتـب ، ال(عبدالحليم ، فتـح الباب وابراهيـم حفظ اهللا ، وسـائل التعليم واالعالم ، )  ٥(

 .٢٥ص) ٢٠٠٠: دار عالء الدين ، سوريا(،  انور ، رشيد صبحي ، مدخل الى تاريخ الغناء العربي
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ت بعض المجتمعات االولى الفن التصـويري او التسـجيلي واسـتطاعت    وعرف         

على جدران الكهوف من ان تتبـادل   تعملهاطريق الرسوم والنقوش القديمة التي كانت ب

  .)١(ما يدور في اذهانهاتصفّ الرسائل وتسجل االحداث و

 علـى  هم المرسـوم والوش وفصور الحيوانات المرسومة على جدران الكهوف          

. )٢(طقوس الدينية ما هـي اال ادوات اتصـال  الاجساد البشر و الرقصات االستعراضية و

نوعاً  الباحثين وعده بعض )٣(واطلق على هذا الضرب من التعبير لغة االشارات التحليلية

  .)٤(من انواع اللغة النه مارس التعبير باشكال وصور مختلفة

سرع كاسـتخدام قـرع الطبـول والنـار     ثم توصل البشر الى وسائل اتصالية ا         

وعلى  )٥(واالبواق والمنادين ويطلق على هذه المرحلة اسم المرحلة السمعية او الصوتية

  .)٦(هذا االعالم اسم االعالم الصوتي

نافخي االبـواق والمنـادين هـم المخبـرون      قولنا انولن يكون من المغاالة          

اء االوائل للصحافة الخبرية وان اشارات الدخان الصحفيون في العصور القديمة وهم االب

  .)٧(ودقات الطبول كانت تمثل االذاعات االولى

  

  

  
                                                           

؛  دونالد      جاكسـون ،  ١٤، ص) ١٩٧١مجلة عالم الفكر ، العدد االول ، (ابو زيد ، احمد ، حضارة اللغة ، )  ١(
 .١٢ص) ٢٠٠٧: منشورات وزارة الثقافة ، سوريا(محمد عالم خضر ، : تاريخ الكتابة ، ترجمة

والتوزيع       دار االمل للنشر(محمد ناجي الجوهر ، : نظريات االعالم ، ترجمةبال روكاخ ، . دي فلوروس .م)  ٢(
 .٦، ص) ١٩٩٤: ، االردن

 .٨٤، ص) ت.د: دار نهضة مصر ، القاهرة(، ٧وافي ، علي عبدالواحد ، علم اللغة ، ط)  ٣(
 .١٦؛ شيبة ، شدوان علي ، تاريخ االعالم ، ص١١ابو زيد ، احمد ، حضارة اللغة ، ص)  ٤(
دار صادر (، اآلثار الباقية عن القرون الخالية ، ) م٩٩٧/هـ٣٨٧: ت(الخوارزمي ، ابو الريحان محمد بن احمد )  ٥(

 ٤٣، ص) ٢٠٠٠: عالم الكتب ، القاهرة(؛ ابو زيد ، فاروق ، فن الخبر الصحفي ،  ٣٣٧، ص) ت. د : ، بيروت
، ) ٢٠٠٦: دار العلوم ، لبنـان (صاحب مهدي ، : قيق؛ الشيرازي ، محمد الحسيني ، الرأي العام واالعالم ، تح

 .٣٢٠ص
 .١١٧هوخ واخرون ، الجماعـة ، السـلطة و االتصال ، ص.ب.ج)  ٦(
 .٢٠رشتي ، جيهان احمد ، االسس العلمية لنظريات االعالم ، ص)  ٧(
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لطبيعة المتطورة للحياة االنسانية كان البد من وجـود نقلـة جديـدة    ا بحسبو         

 )٢(وهي اصوات يعبر بها كل قـوم عـن اغراضــهم    (،)١(للتعبير اال وهي ظهور اللغة

  .)٤(ويتفاهم مع االخرين )٣(نسان عن نفسهفيعرب بها اال)

فاللغة هي مجموعة رموز صوتية ارادية يستعملها المجتمع االنسـاني لتبـادل            

  . )٦(فهي اذن وسيلة لالفصاح واالبانة والفهم والتعبير )٥(االفكار

وهي ذات قـدرة   )٧(فكل صوت يعبر به عن المعنى المتصور في النفس هو لغة         

ى احداث اثر مباشر في متكلميها وتفاعلهم معها واستجابتهم للمقاصد التي تعبر عنها عل

  .)٨(ورد الفعل استجابة مباشرة للتأثير

وهي ليست هدفاً في ذاتها وانما هي وسيلة للتواصـل بـين افـراد الجماعـة              

دلها مع االخرين ،  اذ يستطاع بواسطتها توصيل االفكار ونقل المعلومات وتبا)٩(االنسانية

وقد تدرج اسـتخدام اللغـة مـن     في ازمنه مختلفهونقل التراث االنساني من جيل الخر

التفاهم باالشارات اوالً ثم بالمقاطع الصوتية القليلة التي ما لبثت ان زادت بزيادة حاجـة  

                                                           

 .٩٢٢معجم مقاييس اللغة ، ص،  الرازي: لغي باالمر اذ الهج به وان اشتقاق اللغة منه أي يلهج صاحبها بها ينظر)  ١(
عـالم الكتـب ،   (محمد علي النجار ، : الخصائص ، تحقيق) م ١٠٠١/هـ٣٩٢: ت(ابن جني ، ابو الفتح عثمان )  ٢(

 .٦٧، ص) ٢٠٠٦: بيروت
، ) ٢٠٠٧: مطابع المجموعة الدوليـة ، الكويـت  (عبدالنور خراقي : جون جوزيف ، اللغة والهويـة ، ترجمـة)  ٣(

 .٣٥ص
 ،) ١٩٣٦: مطبعـة المعـارف ، بغـداد   (ثري ، محمد بهجـت ، المــدخل فـي تـاربخ االدب العربـي ،      اال)  ٤(

      مطـابع مؤسســة دار السياســة ،   (حسن البنا عزالـدين ،  : اونج ، الشفاهية والكتابية ، ترجمة.؛والترج٧ص
 ٥٣، ص) ١٩٩٤: الكويت

لدراسات تاريخ  ة ، بحث مقدم الى الندوة العالمية الثانيةظاظا ، حسـن ، المجتمـع العربي القديـم من خالل اللغ)  ٥(
 .١٧٧، ص) ١٩٨٤: مطابع جامعة الملك سعود(،  ١٩٧٩الجزيرة العربية في 

 .٩الجوهري ، الصحاح ، ص)  ٦(
التجـاري        المكتب(، المخصص ، ) م١٠٦٥هـ ،٤٥٨:ت(الحسن علي بن اسماعيل االندلسي  ابوابن سيده ، )  ٧(

 .٦، المجلد االول ، ص) ت.د: النشر والتوزيع ، بيروتللطباعة و
 االكاديميـة الحديثـة للكتـاب الجامعــي ،    (، ٢عكاشـة ، محمـود ، خطـاب الســلطة االعــالمية ، ط   )  ٨(

: بيـروت  دار النهضــة العربيـة ،  (؛ الراجحي ، عبده ، فقه اللغة في الكتب العربية ، ٧٣ص) ٢٠٠٧:القاهرة
 .٧٤، ص) ١٩٧٤

، موفـق ،   ؛ الحمداني١٢، ص) ١٩٧٨: دار الثقافة ، القاهرة(ازي ، محمود فهمي ، مدخل الى علم اللغة ، حج ) ٩(
ان ، محمود فهمي ، زيد ١٣، ص) ٢٠٠٧: دار المسـيرة ، عمان(، ٢علم نفـس اللغة من منظـور معرفي ، ط

سين ، بحوث ومقاالت لغوية ، ؛ نصـار ، ح١٨٦، ص)  ت.د: دار النهضة العربية ، بيروت(في فلسفة اللغة ، 
 .٩٨ص ،) ٢٠٠٤: مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة(
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 مالمتكـا  بوصفها نظاما )١(االنسان للتعبير الى ان نمت اللغة قاطعة ابعاداً تواصلية كبيرة

حتى اصبحت هي الرابطة الكبرى بـين االعـالم    )٢(من الرموز يعطي دالالت ذات معنى

اذ انهـا   )٤(باعتبارها اهم وسيلة من وسائل االتصال بين الجماعات البشرية )٣(والمجتمع

تحقق غايتين فهي تارة اداة تغيير غايتها احداث التأثير في المتلقي وتـارة اخـرى اداة   

  . هدف االعالم ووجوده ولعل هذا)٥(رتوصيل لنقل االفكا

ــة            ــاهرة اجتماعي ــفها ظ ــة بوص ــر   )٦(اذ ان اللغ ــم عناص ــف اه   تؤل

السيما ان اهم  )٧(تكوين الرأي العام الذي يسعى االعالم بوسائله المختلفة الى التأثير فيه

حقيقة للغة هي عموميتها وانتشارها في المجتمعات االنسانية المعروفـة فـي مختلـف    

هـي   تهااذ ان وظيف )٩(عماد للعملية االتصاليةفهي تعد، )٨( والتطور كلهاراحل التاريخ م

  فهي ظـاهرة لغويـة    )١٠(للتعبيرحاملة لالفكار وطريقة  في االصًلاالتصال بعد ما كانت 

تعبيرية وفكرية في آن واحد فالصوت المنطوق به دون معنى  هـو صـوت اجـوف او    

  .)١٢(الن الكلمة اداة للتفكير في المعنى الذي تعبر عنه )١١(اعجم اليدخل في حيز اللغة

                                                           

عطيـه ،        ؛١٢، ص) ١٩٥٦: منشورات دار ومكتبة الحياة ، بيروت(العاملي ، احمد رضا ، مولـد اللغة ، )  ١(
: ده ، مصـر واوال مطبعـة مصـطفى البـابي   (، ٣محمد هاشم ، االدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي ، ط

: دار غريـب ، القـاهرة  (والتقريـب ،   ؛ كشك ، احمد ، اللغـة والكالم ابحـاث عن التداخـل٢٧، ص) ١٩٣٦
 .١٠، ص) ٢٠٠٣

، ) ٢٠٠٦ :دار النشر للجامعـات ، مصــر  (عكاشة ، محمود ، علم اللغة ، مدخل نظري في اللغة العربيـة ، )  ٢(
 .١٦٩الم ، صبال روكاخ ، نظريات االع. دي فلوروس .؛ م١٨ص

 .١١٠ص  ،) ١٩٩٨: دار قباء ، القاهرة(شـرف ، عبدالعزيز ، االعـالم االسـالمي وتكنولوجيا االتصال ، )  ٣(
؛ كرم ، جان جبران ، مدخــل الـى لغــة    ١٧٣شرف ، عبدالعزيز ، المدخـل الى وسـائل االعـالم ، ص)  ٤(

دار الشــؤون الثقافيــة العامـة ،    (االعـالم ، ؛ البكـاء ، محمد عبدالمـطلب ، لغـة ٢١، ١٠االعالم ، ص
 .١٧، ١٦،  ص) ١٩٩٠: بغداد

 .١٣، ص) ٢٠٠٦: دار النشر للجامعات ، القاهرة(الخطيب ، احمد شفيق ، قراءات في علم اللغة ، )  ٥(
ـ   ٩ص) ١٩٨٧: دار مجـد الوي ، االردن (البرازي ، مجد محمد الباكير ، فقه اللغة العربية ، )  ٦( واب ، ؛ عبـد الن

 .١٢٦ص) ١٩٨٥: مكتبة الخانجي ، القاهرة(،  ٢رمضان ، المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، ط
 .١٣شرف ، عبدالعزيز ، اللغة االعالمية ، ص)  ٧(
 .١٣ابو زيد ، احمد ، حضارة اللغة ، ص)  ٨(
 .٣ي فلوروس بال روكاخ ، نظريات االعالم ، ص.د.م)  ٩(
، ) ٢٠٠٩ :دار المنهل اللبنـاني ، بيـروت  (، ٢، الكتابة االعـالمية المباديء واالصـول ، ط الخوري ، نسيم)  ١٠(

 .٢٢ص
 .٢٥٦، ص) ١٩٧٧:مطبعة او فسيت التحرير ، العراق(، ٢جعفر ، نوري ، الفكر طبيعته وتطوره ، ط)  ١١(
؛ ٢٣ص ،) ١٩٩٠: كويـت مطابع السياسـة ، ال (يوسـف ، جمعة سـيد ، سيكولوجية اللغة والمرض العقلي ، )  ١٢(

شــركة  (عمـر ،   محمود ماجـد : مايكل كوزياليس ، في نشـأة اللغة من اشـارة اليـد الى نطق الفم ، ترجمة
 ٣١، ص) ٢٠٠٦: مطابع المجموعة الدولية ، الكويت
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فاستغلها الكهنة للتأثير  )١(ثم تطورت اللغة في مدارج التعبير العاطفي الوجداني         

اعالمياً في الناس بالعبارات الغامضة والكلمات ذات الجـرس الموسـيقي التـي تشـبه     

المتلقين من المناخ العام والفكـرة   المخدر السيما وانها وجدت صدى مالئماً في نفوس

الشخصية اذ ان المجتمع القديم كان يؤمن بقوة السحر الكامنة في االلفـاظ وارتباطهـا   

ارتباطاً وثيقاً باالشياء حتى يمكن القول ان رجال المعابد القديمة مارسوا بشكل او بأخر 

  .)٢(مهمات رجال االعالم

شائعة في نقل اللغة اذ كانت الرواية والسـماع  وكانت المشافهه هي الوسيلة ال         

  .)٣(ن غير قليلانقلها واوسعها انتشاراً لزمفي ق ائطرالاوثق 

او االحتفـاظ  في امـاكن واسـعه   فلم يستطع االفراد نشر افكارهم بشكل مؤثر          

نية طويلة حتى ظهرت الكتابة واصبح باالمكـان تحديـد   ابالتفاصيل الدقيقة بها لفترة زم

  .)٤(مفهوم وسائل االتصال

 )٥(فكان ابتكار الكتابة نتيجة سلسلة من الممارسات العملية والتأمليـة الطويلـة           

طريق ممارسة االنسان نقل االصوات ب )٦(من اجل الوصول الى هدف معين وتأثير محتمل

لكل  فوضعت كل امة رمزاً كتابياً ءهاللغوية من اصوات منطوقة الى رموز مرئية ومقرو

صوت من اصواتها اللغوية وكان لهذا االمر اثره في نمو الحضارات االنسانية وحفظهـا  

اذ اصبحت بمثابة طابع يميز افراد كل مجتمع عن غيرهم من  )٧(ونقلها من امة الى امة

                                                           

 ٨١ص ، وافي ، علي عبدالواحد ، علـم اللغـة  : للمزيد من المعرفـة عن انواع التعبير االنسـاني اللغوي ينظر)  ١(
 .ومابعدها

مؤسسـة شـباب   (؛ البقري ، احمـد  ماهر ، اللغة والمجتمـع ،  ١٣٩شرف ، عبدالعزيز ، اللغة االعالمية ، ص)  ٢(
 .٢٠٨، ص) ١٩٨٤: الجامعة ، االسكندرية

دار الجيـل ،  (في علوم اللغة وانواعها ،  المزهر، ) م١٥٠٥/هـ٩١١: ت(السيوطي ، عبد الرحمن جالل الدين )  ٣(
دار (؛ مجاهد ، عبد الكريم ، دراسات في اللغـة والنحـو ،    ٥٩، ٥٨، ص ١، المجلد االول ، ج) ت.د : بيروت

 .١٩٥، ص) ٢٠٠٦: اسامة للنشر والتوزيع ودار المشرق الثقافي ، االردن
 .٥، نظريات االعالم ، ص روكخالبال . دي فلوروس . م)  ٤(
عربيـة ،   دار افـاق (ضارات الشرق القديمة وحضارة اليونان ، الجابري ، علي حسين ، الحوار الفلسفي بين ح)  ٥(

 .١٥١، ص) ١٩٨٥: بغداد
 .١٩مشارقة ، تيسير ، مدخل الى الدراسات االعالمية ، ص)  ٦(
  :للمزيد من المعرفة حواثر تحول اللغة الى رموز كتابية ، ينظر)  ٧(
وما بعدها ؛ سـلمان ، عـدنان    ٩ص) ٢٠٠١: بغداد المجمع العلمي ،(عامر سليمان : دير ينجر ، الكتابة ، ترجمة. د

 .٣٠٣، ص) ١٩٨٨: ٣٩، المجلد  ٤مجلة المجمع العلمي العراقي ، ج(محمد ، حقيقة اللغة ومفرداتها ، 
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ذلك تتأثر بحضـارات االمـم ونظمهـا      بحسبواصبحت اللغة )١(ابناء المجتمع البشري

  .)٢(ة تمدنها وشؤونها االجتماعية العامةوتقاليدها وعقائدها ودرج

وتطورت الكتابة من مرحلة التمثيل الصوري البدائي للكلمـات واالفكـار الـى             

، واقتصرت في بدايتها على نقش لحجارة القبور والمعابد اذ لجأ  متعدده ومعقدهاشكال 

ـ    واح الحجريـة  الملوك والرؤوساء السياسيون الى المعابد واضعين فـي مـداخلها االل

مدونين عليها مايريدون ابالغه لرعاياهم كما حدث في مصر ورومـا ، اذ لعبـت دور   و

  .)٣(في االعالم كبيراالعبادة واماكن التجمع دوراً 

وسـيلة  بوصـفه  لكن المشكلة كانت في صعوبة نقلها من مكان الخر فـالحجر           

اليملك القدرة على االنتقال بسـهولة   اعالمية يملك القدرة على البقاء عبر الزمن اال انه

عبر المسافات ، ومع ازدياد تعقيد المجتمعات القديمة وحاجتها الى االعالم عن نفسـها  

في النواحي السياسية واالجتماعية والدينية بحث البشر عن وسـائل اسـهل اسـتخداماً    

ـ   فتوصلوا الىواكثر انتشاراً ريون علـى  الكتابة على البردي او االشجار ، فكتـب المص

كانت تسـتعمل  و  W.FliRders Petrieاوراق البردي التي جمعها العالم االثري بتري 

اربعة االف سنة قبل الميالد وهي تدل على احساس صحفي لمـا يثيـر السـامعين     قبل

المقـروءة   )٤(وكانت هذه االكتشافات خطوة جبارة لالمام هيأتها ثورات االتصال القديمة

  .)٥(والمسموعة

وابتدع  حضـارات   )٦(فاالنسان القديم كائن عامل وقف ازاء العالم موقفاً واقعياً         

عريقة وظف فيها استخداماً وافراً النواع مختلفة من وسائل االتصال كالكتابة والتماثيـل  

                                                           

 .٥٣، ص) ١٩٨٠: مجلة دراسـات لالجيال ، العدد الثاني(العزاوي ، نعمـة رحيـم ، الملكة اللسـانية ، )  ١(
 .١١ص ،) ١٩٥١: م.دار احيـاء الكتب العربية ، ال(، ٢احـد ، اللغة والمجتمع ، طوافي ، علـي عبدالو)  ٢(
 .١٦٦عبداهللا ، مجدي احمد محمد ، مقدمة في سـيكولوجية االتصال واالعالم ، ص)  ٣(
؛ عبدالقادر ، حسـنين ، الصــحافة كمصــدر   ٩٨بال كورخـان ، نظريـات االعالم ، ص. دي فلوروس .م)  ٤(

 .٣٢٥؛ الشـيرازي ، محمد الحسـيني ، الرأي العـام واالعـالم ، ص١٦، ص) ١٩٦٠: م.ال(، ٢للتأريخ ، ط
 .٣٤، ص) ٢٠٠٨: دار الفجر ، القاهرة(بخش ، احمد ، االتصال والعولمة ، )  ٥(
) ١٩٨٠: بغداد دار الحرية للطباعة ،(مطلب ، مجيد محمود ، تاريخيه المعرفـة منذ االغـريق حتى ابن رشد ، )  ٦(

 .١٦، ص
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 )٢(والمالحم واالساطير التي تمثل واحدة من اعمق منجزات الروح البشـرية  )١(والصور

ان خضعت للتحليل العلمي الدقيق لما زادت عن مجموعـة مـن    والقصص والسير التي

وما صنعه الناس فيها من احداث وامور  )٣(القصص الصحفية االخبارية الجيدة والممتعة

وما جرى حولهم منها وهي وسائل قديمة حديثة في االتصال واالعالم وهي سمة مميزة 

  .)٤(للحضارات القديمة

وترويجها فتناقلوا اخبار الصـيد   )٥(قديمة اذاعة االخباروشاع في المجتمعات ال         

لهـم   اتيححسب ما بوالقنص واخبار الحرب والسلم والزواج والعبادات بوسائل متنوعة 

وكلما اثار الخبر مزيـداً مـن التعليقـات زادت اهميتـه      )٦(معرفته او كيفية استخدامه

اجل استمالة العقـل والعاطفـة او    فضالً عن عملية االقناع التي ترافقه من )٧(االعالمية

  .)٨(احدهما لدى المتلقي

ما عفكان انطالق االنسان في الحياة االجتماعية العامة باالعالم عن نفسه اوالً و         

وهـي مـن   .)٩(طريق المنطق والكتابة والعمل ثانياًبيؤمن به او يعتنقه من اراء وافكار 

  .)١٠( من اقدم اوجه النشاط االنسانياوائل وسائل التعبير واالتصال الذي يعد 

فالتاريخ في جوهره هو كفاح االنسان ليحقق امكانياته البشرية القصـى حـد ،            

ولعـل   )١١(وتاريخ المجتمع هو تاريخ الجهود المبدعة التي تعبر عن االنسان ورغباته 

                                                           

 .١٠عبدالحليم ، فتح الباب وابراهيـم حفظ اهللا ، وسائل التعليم واالعالم ، ص)  ١(
الرابـع ،   مجلة عالم الفكـر ، العـدد  (كمال ، صفوت ، الرمز واالسـطورة والشعائر في المجتمعات البدائية ، )  ٢(

 .١٨٤، ص) ١٩٧٩
 .٤٤ابو زيد ، ، فاروق ، فن الخبر الصحفي ، ص)  ٣(
 .١٦شيبة ، شدوان علي ، مذكرة في تاريخ االعالم ، ص ) ٤(
اراء في الكتابة  العاني ، وائل ،: جمع خبر وهو تلخيص او تكثيف لحادثة معينة يراد الكالم عنها ، ينظر: االخبار)  ٥(

 ).١٩٨٠: دار الجاحظ للنشـر ، بغداد(والعمل الصحفي ، 
 .٢٢ص ،) ٢٠٠٨: دار ومكتبة الهالل ، بيروت(سالمية ، شـلبي ، كرم ، الخبر الصـحفي وضوابطه اال)  ٦(
، ) ١٩٦٥ مجلة االقالم ، العـدد التاسـع ،  (البصري ، عبدالجبار داود ، الخبر واهميته في الصحافة والمجتمع ، )  ٧(

 .١٨٦ص
: لقـاهرة دار المصــرية اللبنانيـة ، ا  (، ٢الحـديدي ، منى سـعيد وسـلوى امام علي ، االعالم والمجتمع ، ط)  ٨(

 .٦٨، ص) ٢٠٠٥
 .١١٧، ص) ١٩٧٥: دار الفكر ، دمشق(عادل العوا ، : كارل يسبرز ، نهج الفلسفة ، ترجمة)  ٩(
 . ٢١مكاوي، حسن عماد ، االعالم ومعالجة االزمات ، ص)  ١٠(
 . ٧٢ص) ١٩٧١:مجلة عالم الفكر ، العدد الثاني (الدوري ، عبد العزيز ، فلسفة التاريخ )  ١١(
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 مـن ت مبكر االعالم في نواحي الحياة المختلفة منذ وق توظيفاحد الجهود المبدعة هو 

التاريخ االنساني فرغم ان االكتشافات االعالمية لم تظهر وتنتشر في المجتمعات القديمة 

  .كانت موجودة وفاعلة ومؤثرة  هاالتي تنتشر بها االن لكن نفسهاالسهولة على وفق
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        االعالم يف حضارة وادي الرافدين االعالم يف حضارة وادي الرافدين االعالم يف حضارة وادي الرافدين االعالم يف حضارة وادي الرافدين : : : :     أأأأ

بوسائل متعددة تـراث غنـي مـن التـرانيم     في حضارة وادي الرافدين  انتشر        

واالساطير التي اضفت عليها االعتبارات الفكرية طابعـاً   )١(والمالحم والمراثي واالشعار

عاكسين فيها ظواهر  )٣(و مثلت على المسارح في دور العبادة او في الخالء )٢(حضورياً

ويمكن القول انها  واستخدمت في النصح واالرشاد )٤(مهمه ومتعددهاجتماعية وتاريخية 

وظفت في االعالم والدعاية اذ صار لزاماً على االدب والفن ان يتباهى بالملك المحـارب  

  .)٥(ويعلن انتصاراته

لشهرة ، كان الملوك يأمرون المنشدين والمغنين الملحقـين بالقصـر   اوبدافع          

لتزام بحفظ االنتاجات واال )٦(بارتجال قصائد أو اغنيات قصصيه تمجد اعمالهم وانجازاتهم

واشـعارهم   )٨(االدبية مناظراتهمفضالً عن  )٧(الشعرية التي تسجل اعمال االلهه والملوك

                                                           

دار ا���* ���2�7� (56+ ، 1234 وا�0ون ، .-+رات ا��+�* �( ا��)$ر ا�&���� وا�$#"! ، : �� م� ا������ ��������)  ١(
وم99+ :�99�ه+ ؛ آ�#99>$�� �$آ99+س ، .-99+رة ا��99=* ا�"�992�2 و#2+#�299 ا�>�:�992 وا�>��299* �99(       ٧١، ص) ١٩٦٨: ، :�992وت

�ا��E2F : ا���اق ا�&��* ، ت���6GH I#$�)اد�J: ، K.+L�9ح ،    ٥١، ص) ١٩٨٠: دار ا�Fا�� N1 ، ت9+ر�O+� ، *2P5؛ ا�
99�اد (J: ، �99م�+L�99 ا��G"٧، ص) ١٩٧٩: م     ���� ، (وم99+ :�99�ه+ ؛ =+R2S99# ، +994 ، ا��99�P5 �99( وادي ا��ا�99��دار ا��ا�99

2� ��&$ب :�9P  : وم+ :��ه+ ؛ #>�2$ ، م$#P+ن( ، ا�5-+رات ا�F+م�2 ا�&���� ، ت���6 ٧، ص) ٢٠٠٦: :�2وتFدار (ا�
+<Pه+ ٨٨، ص) ت.د: ب ا���:( ، ا�&+ه�ةا�� .وم+ :�

)٢  (          ، �9���9� ، �6+��92 ا�>R2P9Y ا�W )9�3#9"$رة آ�9P+مX ،  ا0W>9+م ا���ا=�92 ا�&F. )�H +Gي ، ص��F9>�2   (ا�F6+ر#9+�� م
��2�Lآ��2 ا��3$ن ا� ، R:+: رة ، 6+م��$Y٧٣، ص) ٢٠٠٨: ]�2 م�. 

�ا�2�5� ، م� ا#+\�2 ا��9Yق اWدن9  )  ٣(GH ، �̂       (! ا�&9��* ،  زا� 9� ا�9F+دس ، ا��9�د ا�_+�9�L�9 ، ا��P39+�* ا�H �9�L١٩٧٥: م ( ،
 .وم+ :��ه+ ٦٦؛ ا�1O+� ، *2P5 ، ت+ر�N ا���Fح ، ص١٧٢، ١٠٥ص

)٤  ( ����اد(#$#` ، ا.�� ، ت+ر�N .-+رة وادي ا��ا�J: ، �H+G"�� ���5١٩٦، ص) ١٩٨٣: دار ا�. 
9�$�ات ����9Y   (ا:9$ ر�95+ن   . دا]�9 و�b9اد ج  . ���9� م  : -+رات ا��+م ، ت��9�6 ان�ر�` ا��+رو6+ن2� او:$ا�` ، ت+ر�N ا�5)  ٥(H

� اWول ، ص) ٢٠٠٦: وا�"�H+G ، :�2وت�L١٤٣،  ١٤٢، ا��. 
�ا�$ا.� ، #$م� ا#"$رة وم���5 )  ٦(GH Rض+� ، )�H)اد�J: ، ون ا�_&+��2 ا��+م�bY٥٠، ص) ١٩٩٧: دار ا�. 
�اد(ن+26` ا���ان( : ��ن آ���� ، ه�+ :�أ ا�>��N ، ت�6. س)  ٧(J: ، �Y��� K.+L١٤، ص) ١٩٨٠: دار ا�. 
�اد ، وم�F#b ا�g+نL( ، م)�(\` :+=� : ص$مR2f ن$ح آ���� ، م� ا�$اح #$م� ، ت���6)  ٨(J: ، !�_ا�� �G<Pت.د: م ( ،

 .وم+ :��ه+ ٢٢٦ص
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، وادبهم الذي ظل يتناقله النـاس ويتداولونـه شـفاهاً     )٢(وامثالهم وحكمهم )١(الغنائية

  .)٣(الزمان طويلة في العصور التي سبقت التدوين

 وعنـي للتعليم والحكمة تناوب فيه النثـر والشـعر ،   وبذلك اقيم ادب عريض          

  .)٤(بالنصائح والمفاخر واالمجاد

حاولوا مـن خاللهـا    متعددهوتجسد التوظيف االعالمي لديهم من خالل مظاهر         

علـى  ضمان تأييد مواطنيهم وخضوعهم باضفاء صفة القدسية ودعم االلهه العمـالهم  

ـ في االعياد واالحتفاالت  نحو ماهو الملـوك   االتي كانوا يقيمونها وبلغت اهميتها ان دع

و طقوس تتويج الملك التي لم تكن اجراءات  )٥(عمالهم في االقاليم النائية للمشاركة فيها

بل يمكن القول انها مراسيم اعالمية وقد اشارت اليها النصوص االشورية فحسب مادية 

  .)٦(اكثر من غيرها

لف نواحي حياتهم االجتماعية فقد اسـتخدمت شـواهد   ووظفوا االعالم في مخت         

القبور في بالد وادي الرافدين للداللة على من فيها واالعالم عنه وحمايـة القبـر مـن    

عسـى ان  : نحو قـولهم  االنتهاك اذ دونت عليها وعود دعائية باسلوب اعالمي مؤثر 

                                                           

99�اد  �994آ� ا�>99L+رة وا�"G (، 99:٢+=� ، \99` ، م&�م�99 �99( ت99+ر�N ا�5-99+رات ا�&����99 ، ط    )  ١(J: ، ودة�، ) ١٩٥٥: +�99H ا��995
 .٤٤٨، ٤٤٧ص

)٢  (���� ، ���� ا�P5* واWم_+ل �( :7د وادي ا��ا�H �� ، ص  : ������ ا������ ٧٠=+R2S# ، +4 ، ا���P5  �9( وادي ا��ا�9
 .وم+ :��ه+

�ا�$ا.� ، #$م� ا#"$رة وم���5 ، ص)  ٣(GH Rض+� ، )�H٥٠، ٤٩. 
 .وم+ :��ه+ ٩١( ، ا�5-+رات ا�F+م�2 ا�&���� ، صتم$#G# +P>�2$: �7#>�ادة ����)  ٤(
)٥  (���� ���� م� ا������ .$ل ا2HW+د �( :7د وادي ا��ا������:  

   ���9�اد ،       (ا����2( ، راGH �-0 �56+س ، ا2HW+د �( .-+رة :79د وادي ا��ا�9J: �99$رة ، 6+م�Y9>�2 ]�92 م�F6+ر#9+�� م
��9� ، ت��9�6      وم9+ :�9�ه+ ؛�2$او:   ١٩، ص) ١٩٧٦: آ��2 اWدابSا�� �9�ا��زاق ،    : �9S+�* ، :79د م29: +9GH )9-2� ي��9#

99� ، #99+م( 2�99#� ، ا���>&99�ات ا�����992 �99( ا���99اق    ٢٣٣، ص) ١٩٨١: دار ا��2994� ����99Y ، ا���99اق(�.Wه+ ؛ ا�وم+:�99
 ، *���اد(ا�&J: ، ون ا�_&+��2 ا��+م�bY٤٧، ١٣، ص) ١٩٨٨: دار ا�. 

9� \&99$س ت>9    )  ٦(H �99ا����� ��ا��ض9+ ، ا��99P3 ا�2F+#9( �99( ا���9اق ا�&99��*     : $�j ا���99$ك ����9 �����9� م9GH ، دار (ا�"�99+ن
�9+روق  : آG94�2+وم ، ت9+ر�N ا94W$ر�� ا�&9��* ، ت��9�6     . م9+ :�9�ه+ ؛ ا�93+ آ+نR92L     ٤٥٢، ص) ١٩٨١: ا��g$د ، :�92وت 

 ، R2H+�#1(اYه+ ١١٩، ص) ٢٠٠٨: دار ا��م+ن ، دم� .وم+ :�
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رض عسـى ان  اسـمه علـى اال   يبجليعود عليه بالخير العمل الذي يعمله ، عسى ان 

  .)١(تشرب روحه الماء النقي في العالم السفلي

وظهرت لديهم وظائف اعالمية مارست الدعاية لصالح الملوك فقد كان لهم عدة          

كاتب الملـك الـذي يقـوم     هماصناف من الكتبة ذوي المكانة االجتماعية المرموقة ومن

وتسـجيل اعمالـه فـي نصـب      القابه عدوتدوين مآثره وتمجيد صفاته و هبكتابة اوامر

  .)٢(ومسالت توضع في المعابد واالماكن العامة

وفضالً عن ذلك كان لديهم مؤرخون مكلفون بتسجيل الحوادث شأنهم في ذلـك           

  .)٣(شأن الصحفيين في العالم الحديث

ولعل الغرض االعالمي ايضاً هو مادفعهم الى تدوين جوانب من الحياة العامـة           

الواح سجلت فيها االصالحات التي احدثها بعـض الملـوك فـي النـواحي الماليـة      في 

 ل اشـكا  ذاتواالجتماعية وما يؤكد هذا االمر انهم وضعوها في اربعة نسـخ مختلفـة  

  .)٤(اال ان نصوصها متشابهه مختلفه

وربما ارادوا بذلك االعالن عن انجازاتهم الكبر عدد ممكن مـن رعيـتهم فـي             

دعائية لكسب تأييدهم ، فهي اشبه ما تكون بالجرائد او المجالت الدورية التـي   محاولة

  .تبثها االحزاب والكيانات السياسية االن

كما عثر على لوحات مربعة الشكل من الحجر الجيري ثقبت من الوسط لتثبيتها          

لتخليد  تكون قدمواضيع معينة دالله على في االماكن العامة وهي منقوشة بنقوش بارزة 

االعمال المعمارية التي قام بها صاحب اللوحة واالحتفاالت التي اقيمت بهذه المناسبة او 

                                                           

�9  : ������ م� ا������ ����)  ١(���� ا�&��م�9Y$رات ات95+د ا�P>9+ب    (.�$ن ، ن+RO ، ا���ا�� وا���+:� �( .-+رة وادي ا��ا�
1Yا�5-+رة ، ت���6 ٥٨، ص) ٢٠٠٥: ا���:( ، دم �Sم ����ا�G+=( : وم+ :��ه+ ؛ �2$ن+ردوو�( ، وادي ا��ا�GH �ا.�

 .وم+ :��ه+ ٧٠، ص) ت.د: دار ا�P>+ب ا���:( ، م)�(
2� اWم29�  : ادوارد آ�22ا ، آ>G$ا �H! ا�"2� ، ت���6: ��� ���������� م� ا���)  ٢(F. اد   (م�5$د�9J: ، �2�P�9 ��9انF#bم :

�  ١١٢، ص) ١٩٦٢��9�اد (وم+ :��ه+ ؛ 6+ن آ�$د م+رآ�ون ، �H* اث+ر :7د ا��ا�J: ، �H+G"�� ���5١٩٨٦: دار ا� ( ،
            Lansing Elizbeth "the Sumerians" Gassell , London , 1974 . p . 80 .وم+ :��ه+ ١٣٦ص

4�وان �H( ، م�آ�ة �( ت+ر�N ا7HWم ، ص )  ٣( ، `G24١٠٥. 
� وا��و��9 ا��وم+ن�92    )  ٤(���ا���P* ، ت+ر�N ا�&+ن$ن �( وادي ا��ا�9GH *2زي ، ا:�اه+Jاد   (ا��9J: ، �9زهW�9 ا�G"١٩٧٣: م ( ،

 .وم+ :��ه+ ٥٨ص
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امكانية النشر والذيوع لهذه اللوحـات متاحـة   لعل و )١(تسجيل تقدم الجيوش وانتصارها

ـ اتيح الكبر عدد ممكن من الناس انها تعلق في االماكن العامة مما الوممكنة  ىالطالع عل

  .اء فيهاماج

اما في المجال السياسي والعسكري فقـد اسـتخدموا المنحوتـات والمشـاهد              

ـ   ١٧٧٨(الجدارية في التوظيف االعالمي فعلى جدران قصر الملك زمرــ يلـم االول   

تظهر صورة الملك اآلنـف الـذكر    وجدت منقوشة. )٣(في مدينة ماري )٢()م. ق ١٧٦١

  .)٤( هه عشتار الهة الحرب في وادي الرافدينوهو يتسلم مقاليد الحكم من االل

ولعل الغرض االعالمي واضح فيه من خالل الدعاية ذات الطابع الديني المبطن          

بنوايا الملك السياسية باعتبار ان تكليفه جاء من قبل االلهه التي اختارته لتمثيل ارادتها 

  .ثل االلهه على االرضمم بوصفهخضوع هؤالء له وتقبلهم لحكمه  ثمعلى البشر 

واستخدم الدين في الدعاية السياسية والحربية بصورة فاعلة وكبيرة فقد نقشوا          

 ربما يراد )٥(صور ملوكهم وهم يهاجمون االعداء مظهرين في اعلى الرسم رموزاً دينية

في مشاعر الناس وعواطفهم من خالل ربط اعمال الملـوك بـارادة االلهـه    بها التاثير 

  .رغبتها ومشيئتهاو

مـا يتعلـق منهـا    السيما فياستخدموا عنصر المبالغة في المنحوتات االثرية  و         

بالجانب الحربي اذ ركزوا في اظهار القوة ضد اعدائهم والقسوة المتناهية فـي معاملـة   

م تطـرقهم  اعـد اناسراهم فضالً عن مبالغتهم في ارقام الخسائر التي يلحقوها باعدائهم و

ذكر خسائرهم والمبالغة في سرد القاب الملوك وقصص شجاعتهم وعظمـتهم مـع   الى 

احتفاظهم بالنصر في المعارك التي خاضوها فالنحات العراقي القديم لم يمثل قط بعـض  

                                                           

 .١٢٧، ص) ١٩٩٩: دار ا���+رف ، م)�(،  ٧اWو#� وا��+�* ا�&��* ، ط 7Hم ، ن��� ا#�+R2H ، ��$ن ا��Yق)  ١(
99� ، م�99L* ا��)99"�5+ت وا799HWم �99( ا���99اق   : ����99)  ٢(F. ، )993Lا�� *��دار وا�99H+G"�� �99# وا���99Y وا�>$ز��99 ،  (، ا�&99

 .٢٣٧ص) ت.د: ا���اق
�9F$ر�� =�9ب =���9 ا�G$آ�9+ل وه9( م9� ا��9�ن        ا –ت��ف اث+ره9+ ا�92$م :�#9* تR9 ا��9��5ي ، ت&9�H �9! ا�95�ود ا���ا=�92          )  ٣(

:9+=� ، \9` ، م&�م�9 �9( ت9+ر�N ا�5-9+رات       : ا����&� و=� ا=S2� ��2+ #��7 .+آ�� 70ل �9L� �(H ا�W79Fت ، ����9   
 .٤٢٠، ص ١ا�&���� ، ج

� ا=�م ا��)$ر ، .-+رة ا���اق )  ٤(�H ار���Lا��#$م ا� ، ��bم ، ��اد(2�#J: ، ���5٢٧١، ص٣، ج) ١٩٨٥: دار ا�. 
 .56٧٨+ ، 1234 وا�0ون ، .-+رات ا��+�* ، ص)  ٥(
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، ولعلهم ارادوا بذلك توظيف دعاية ناجحة الغاية منهـا تثبيـت اركـان     )١(جنده مقتوالً

ي صدور اعدائهم واخماد اية محاولة للعصـيان  دولتهم من خالل زرع الخوف والرهبه ف

السيما ان تلك المشاهد قد وضعت في االماكن التـي اسـتخدمت   ووالثورة ضد سلطتهم 

  .الستقبال الملوك والوافدين من االقاليم التابعة لهم

فكان الملوك االشوريين يعرضون مسالتهم المنقوشة بالنحت الناتئ في بوابات          

العاهل االشوري اسرحدون المصنوعة من البازلت كانت معروضـة فـي   مدنهم فمسلة 

شلمنصر الثالث الذي يصوره جالساً على كرسي معروضاً في  وتمثالالبوابة الجنوبية ، 

وكان هدف الفنان العراقي القديم منصباً على اتقان . ) ٢(بوابة كوركوري في مدينة اشور

حاكمة والمبالغة في اظهـار صـفات القـوة    التعبير الذي فرضته عليه مشيئة السلطة ال

والشدة وابراز العضالت المفتولة واالكتاف العريضة والقوة الجسدية وهـذا ماتشـهده   

ولهذا اهتموا باظهـار  )٤( اهل حرب وفتوحات اذ كان االشوريون )٣(المنحوتات االشورية

نفسـية ضـد   القوة والقسوة والتفوق الجسدي لديهم واستخدامها اعالمياً في الحـرب ال 

  .اعدائهم

تماثيل مـن الحجـر لوحـوش     )٥(وكانوا ينحتون على بوابات المدن والقصور         

مخيفة وثيران واسود برؤوس بشرية وكأنها تتأهب للوثوب على من يتسلل الى القصـر  

كانوا يصورون على الجدران الممتدة لوحـات رهيبـة تحكـي الجحـيم االسـطوري       و

                                                           

9� ا94W$ر�� 790ل H)�9 ا���79F ا�6�9F$ن�2         )  ١(�H Nآ>+:�9 ا�>9+ر� ، �� ، #+م( 2�#�.W9+م�     (اgد ا��م�9�L #9$م� ، ا��9
� ، ت+ر�N ا�3� �9( ا���9اق ا�&9��*    ٤٨، ص١، ج) ١٩٦٩: وا���YونF. ، +4+G�9 ا���:�92 ، ا   (؛ ا�-S�9 ا��G<P9+ه�ة م&� :

 .٦٣، ص) ١٩٥٦
� ، : �+�>� ان�ر�` وه+��� ��2>� ، ا4$ر ا������ ا�F��S>�2 ، ت���6)  ٢(F5ا� Rا��زاق آ+م�GH)    �9H+G"�� �9<P�9 دار ا�����م

Rا��$ص ، �Y١٥٢، ص) ١٩٨٧: وا��. 
)٣  ( ، *��2� ، ت+ر�N ا�3� ا���ا=( ا�&F. � .٢١٢، ص) ١٩٧٤: م"��G ا����+ن ، ا��IL(6$دي ، م�5
� 9�H! ض�39 ن�9S د�9�6 �9(              )  ٤(��ا4W$ر�$ن ا#>$\�$ا �( ا���"&�9 ا�>9( آ+ن�9 ت��9ف :�#9* ا94$ر:+ت$ �94+ل ارض ا��ا�9

   +9S��H �92:�. ة$= *�Hوا ا�G<Hر�26 اذا ا+gا� *Sي و�>$.+ت�PFا�� *S#��<: ا$��Hا��72د و RG= ��:ا��ا I�Wاوا�0 ا
���� ، *��� ، م�L* ا��)": ا��+�* ا�&F. ، )3L7م ، صا��HW5�٢٥+ت وا. 

99� :$ا:99+ت م����99 ا994$ر ، ����99)  ٥(H �99ا����� �99�ا��زاق آ+مR99 : �99+�>� ان�ر�99` ، اP5<99#+م+ت ا994$ر ، ت��99�6: �����99� م99GH
 �F5ا�)Rا��$ص ، �Yوا�� �H+G"�� �<Pدار ا� ����� .وم+ :��ه+ ٥٥، ص) ١٩٨٧: م
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رجاالً يهوون من اعلى القالع وملوكاً يخنقون بايديهم التـي   والمجازر العسكريه وتمثل

  .)١(تشبه الكالليب اسوداً وهي تقاوم او تحتضر

وال يخفى ما لهذه المشاهد وما تضمنته من مظاهر القسوه المبالغ بها من اثـر           

نفوس اعدائهم وارهاب مواطنيهم واضفاء طـابع العنـف   في اعالمي في زرع الخوف 

 و.ة عليهم وابراز انتصاراتهم الحربيه ومهاراتهم القتاليه بوصـفهم امـه مقاتلـه   والقو

الذي غالباً مايمثل  )٢(السيما ان اشور الذي سميت المدينه باسمه هو اله الحرب االعظم

  . )٣(شخص مسلح بقوس مشدود بهياة

العسكريه  وفي الوقت الذي اندفع فيه االشوريين نحو المبالغه في تمجيد قوتهم         

نجد ان البابليين قد ركزوا على الجانب العمراني واولوه اهتماماً اكبر فلم واالعالم عنها 

بنـاء المعابـد   ب اعمـالهم  اهتمـت تحتل المآثر الحربيه المكانه االولى لدى ملوكهم بل 

  .)٤(والقصور اذ وجدوا فيها خير طريقة لتخليد ذكرهم

بل لم يقوموا باعمال دعائية اعالميـة ذات طـابع   ولكن هذا اليعني ان ملوك با         

االشوريين اذ حملت احدى المنحوتات العائدة لهم مشهد يصـور   كحال سياسي عسكري

حال الجنود االسرى بعد انتهاء المعركة وقد ربطوا الواحد تلو االخر وهم عـراة وقـد   

  .)٥(وثقت ايديهم خلف ظهورهم ووضع القيد في رقابهم

هد اخر منقوش على كسره من حجـر الـديوريت عثـر عليـه فـي      وفي مش         

يظهر فيها احد الجنود وهو يسوق مجموعة من االسرى العراة وقـد وثقـت   . )٦(سوسه

                                                           

 .        ٤٠٤،ص)ت.د:م"��G �2�2&2+، :�2وت (4$ر،PH+4` ،ث�وت، ت+ر�N ا�3� ا���ا=( ا�&��* #$م� و:+:R وا)  ١(
�اد(�$#I ��&$ب م�PFت( : ، ت��6` ٣دور ث( مP+ي، م�ن ا���اق ا�&���`، ط)  ٢(J:، 1234 ��G"١٠٣،ص) ١٩٦١:م. 
)٣  ( ^��999� اWا9994$ري ا�9995S7999ح �999( ا��Fوا�  X2999Lا� ،I999�0 I999#$� ،ا��999GH999`، (م،.ق٦١٢-٩١١H+G"�� `9992:ار ا����ا�999

�ادJ::١٣،ص)١٩٧٧. 
)٤  ( ، +S2+دت= )� �2O+ن$�: ����� )gور ا�>+ر���ا���P* ، ا��و�� ا�G+:��2 ا�5��_� وا�GH 2+وي. ���ر#9+�� م+9F6>�2   (]�ا�` ، ه

�اد J: رة ، 6+م��$Yداب/ ]�2 م�W٢٠٤، ص) ١٩٨٩: آ��2 ا. 
� م9� ا��)�9 ا���ا=9( ا�&9��* .>9! ا��9Jو ا�3+ر9#           )  ٥(��، ) ١٩٨٠: دار دم19Y ، دم19Y  (( ، #2>$ن �9�$� ، اث9+ر :79د ا��ا�9

 .٥، ٣ص
ت&�99 �99( 99�6$ب ]�99ب ا��99ان اآ>99S2� �399Y+ م99F>$\�+ت :���99Y ت�99$د ا�99! اI99�W ا��ا:R99G= �99 ا��7299د وآ+نH �99+ص��99       )  ٦(

دار ا���99م$ن ، (�92$ن �I9#$   : آ�29� دان992+ل ، م9�H �H$9#$* اWث9+ر ، ت��99�6    : ���72م292� P9#+ن ا��9ان ا�&99�ام! ، ����9    
�ادJ: :٣٤٣، ٣٤١، ص٢ج، ) ١٩٩٠. 
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، ويبدو من خالل ذلك انهم وظفوا اسلوب الحرب النفسية الذي كان  )١(ايديهم الى الخلف

  .اعدائهم والحط من قيمتهممن خالل التشهير ب ربما.)٢(متبعاً عند العراقيين القدماء

واظهرت صورهم الجدارية العربات العسكرية المدرعة وافراد الجيش بخـوذهم           

ومالبسهم الجلدية الطويلة تقابلها صور الحمالين وهم ينقلـون الغنـائم الـى القصـر     

لك ، ولعلهم ارادوا بـذ  )٣(االحتفال بالنصر مراسيمكانت من  التياستعداداً لعمل الوليمة 

  .ترويج ونشر اخبار انتصاراتهم ارهاباً وردعاً لمن يحاول التعرض لهم من االعداء

في انهيار الروح القتالية لالعـداء   فاعليتهاواستخدموا الحرب النفسية وعرفوا          

فحينما حاصر الفرس بابل اظهر البابليون قلة االكتراث بذلك اذ صعدوا على اسـوارهم  

اعدائهم بل خاطبوهم بالقول بانهم يضـيعون وقـتهم   ببون تهكماً وصاروا يرقصون ويلع

  .)٤(امام اسوار بابل واالحرى ان ينصرفوا النهم لن يدخلوها اال اذا خرج للبغال نسل

واولع ملوك بالد الرافدين في تخليد انتصاراتهم واالعالم عنها اذ دونوها علـى           

ثابت نقش على جـدران االبنيـة وبعضـها    انواع مختلفة من النصب التذكارية بعضها 

متحرك يمكن نقله من مكان الخر الغراض اعالمية سياسية كالمسالت التي كان يصـنع  

االخرى في المنطقة المراد احداث  وتوضعا في قصر الملك من توضع احداهامنها نسخت

نها وشاهداً مناطق القالقل والتوترات السياسية ارهاباً لسكا السيما فيتأثير اعالمي فيها 

، ولعلهـا تشـبه    )٥(ن القيام بأية اضطرابات ضدهاعمادياً لهم على قوة السلطة وردعاً 

للحياة السياسية والسـيما انجـازات الملـوك     اانعكاس تمثلالمنشورات السياسية اذ انها

  .وافعالهم

                                                           

�ا��.2* ا�G�L( : 6$ن اوت� ، :+:R ت+ر�N م)$ر ، ت���6)  ١(GH �2�#)اد�J: ، 1O+وا�$ث �<P٤٧، ص) ١٩٩٠: دار ا�. 
� ا4W$ري ا�5��^ ، ص)  ٢(S7ح �( ا��Fوا� X2Lا� ، I�0 I#$� ، ا��GH٢٥٨. 
2� ، ا���Y واWدب �( ا=�م ا�5&� ، #$م� ، اآ)  ٣(F. *�+# ، �2مWا4$ر ا ، R:+: ، �9    (+دYوا�>��9�6 وا�� I2��9<�� ��$P<ا�

1Y٢٣٠، ص) ٢٠٠٨: ، دم. 
، ) ١٨٨٦: �� 96+ور26$س ، :�92وت  �م"�9�G ا�&9  (.9F: �92G>�س   : ه�2ودوت� ، ت+ر�N ه�92ودوت� ا��2S9Y ، ت��9�6   )  ٤(

� اWول ، ص�L٢٥٧ا��. 
9� ا�2.�9* ا���9G(    #9 : ، .-+رة ا���اق و�ث+ر� ، ت+ر�N م)9$ر ، ت�2J<#  �9�6^نW$P2س :$)  ٥(GH �2�)  اد�9J: ١٩٩١: دار ا���9م$ن ( ،

 Sagge , H Assyrian war Fare in the Sargonid period "Iraq , Vol26, 19,3, P.150            .٢٦ص
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يذكر فيهـا الملـك   ) م.ق٨٥٩-٨٨٣(ففي مسلة للملك اشور ناصر بال الثاني          

شوري منجزاته العسكرية بمقدمه مستفيضة ثم يبدأ بذكر منجزاته العمرانية وتظهـر  اال

انا : "اذ يقول فيها اللغة االعالمية من خالل الصبغة الدينية التي اضفاها الملك على نفسه

  .)١("ذو الدهاء الذي وهبني اياه االله ايا ملك العمق المتمرس في الحكمة

اذ دون ) م.ق١٠٧٣-١١١٥(شوري تجالت بالسـر االول  وكذلك فعل الملك اال         

في اربعة احجار منشوريه اعماله التي بدأها بعبارات الفخر والتمجيد للملـك الجبـار ،   

ند ملك الجهات االربعة القوي المتجبر الذي اثبت  ملك الجيوش ، الذي ال منافس له وال

لقد هشمت اجسـاد  : " فقال رانه اشبه بالريح التي تهب على بالد االعداء كأعصار مدم

محاربيهم كما تفعل العاصفة ، لقد جعلت دمائهم تسيل فـي اعـالي الجبـال والوديـان     

وقطعت رؤوسهم وجعلتها اكواماً مكدسة حول مدنهم ، كل اسالبهم وممتلكاتهم واموالهم 

   )٢("اخذتها منهم جميعاً دون استثناء

المياً عن طريق اذاعتها ونشرها كما فعل وثق الملوك االقوياء انتصاراتهم اعو         

اذ دون انتصاره علـى دويلـة    )٤(حاكم دويلة لجش )٣()م. ق ٢٤٧( يالملك اياناتم حوال

، اذ صورت على وجههـا الطيـور    )٦(مسلة العقباناسم في مسلة اطلق عليها  )٥(اوما

احد وجوهها ، ويظهر في  )٧(اعدائهمالجارحة وهي تحمل بين مخالبها اشالء القتلى من 

اله مدينة لجش وهو يصطاد االعداء و صورة الملك اياناتم مع جيشـه مرتـدياً حلتـه    

وكتيبة من المشـاة المسـلحة بـدروع     )٨(حامالً بيده سيفه القصير المقوسوالعسكرية 

                                                           

�ا�$ا.� ، م� ا�$اح #$م� ا�9!  )  ١(GH Rض+� ، )�H اد    ( ا�>9$راة�9J: ، �9ون ا�_&+��92 ا��+مb9Yر�9`  ٩٤ص) ١٩٨٩: دار ا��؛ ان
 .٤٨، ص) ١٩٨٠: دار ا��24� ����Y ، ا���اق(F2H! #��+ن و#�2* \` ا�>��P>( : و ، :7د ا4$ر ، ت���6:+ر

� :+ك ، =)� ا§ث+ر ا§4$ر�� ، ت���6)  ٢(<Fا�&+در : إي رو� �GH داود I#$�)اد�J: ، � .٢٢، ص) ١٩٧٢: م"��G ا#�
� ، م�L* اWص"7.+ت وا7HWم ، ص: ����)  ٣(F. ، )3L٦١ا��. 
)٤  ( ��Gء وت+GSة ، ����٤٥ت��ف ا�2$م :�#* ت�$ل ا��"Yة ا��:+=� ، \` ، م&�م� �( ت+ر�N ا�5-9+رات ا�&����9   : آ* �4ق :�

 .٣١٤، ص١، ج
)٥  ( ��G6$0` ، وت R٥٠ت��ف اث+ره+ ا�2$م :�#* ت Rت�9$ (آ* �4+ل ت (        �9��� ، X9P� �9م���9 م�9 دو�� `Hص�9ا )ود�9�0 �9 :

 .١٤٢اق واث+ر� ، صنW$P2س :$#>�2J ، .-+رة ا���
)٦  ( ، *��2� �( ا���اق ا�&Gا�� ، �2F. E�+ص ، Eاد(ا��و��J: ، �2 ا���2+ءFاو� ��G"٣٥، ص) ١٩٧٦: م. 
� ، ت+ر�N ا�3� �( ا���اق ا�&��* ، ص)  ٧(F. ، +4+G٦١ا�. 
 .وم+ :��ه+ ٣١٧، ص١:+=� ، \` ، م&�م� �( ت+ر�N ا�5-+رات ا�&���� ، ج: �7#>�ادة ����)  ٨(
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، وتجسد المسلة القوة الجبارة التـي   )١(القتلىون بأقدامهم جثث ؤيطوهم مربعة الشكل 

عرض اعالمي يحمل طابع القسوة على االعـداء والغلبـة علـيهم     تمتع بها الملك في

  .الضعاف روحهم المعنوية

ومن المسالت االخرى مسلة النصر ، التي خلدت انتصار احد ملـوك السـاللة            

على االقوام الجبلية التي سـكنت   )٢()"م. ق  ٢٢١٨ـ   ٢٢٥٤(سين -االكدية وهو نرام

وقد صورت المسلة شخصية الملك في ابهته العسـكرية  . دالجهة الشمالية الشرقية للبال

وهو يضع احدى قدميه على جثث االعداء ومن خلفه جنوده وهم مدججون بالسالح وقد 

، ويتضح من ذلك انـه   )٣(لنجمة االلوهية المقدسةاتميز الملك من بينهم من خالل حمله 

ية اعالمية تروع وترهـب  اراد بها اظهار قوته العسكرية وتخليد انتصاره من خالل دعا

  .اعداءه عن القيام مستقبالً بأي تهديد او اعتداء

بأعالن سلطته   )٤()م. ق  ٧٠٥ـ   ٧٢٢(وقام الملك اآلشوري سرجون الثاني          

 التـي  محارب عظيم قاهر العدائـه وهو بهياةصورته  فربما اوحتالعسكرية والسياسية 

اضـفاء صـفة   الى . )٥(الجالسة على عرشهاآلهة الحرب  –امام االلهه عشتار وضعت 

  .القدسية عليه من خالل اظهاره وقد حصل على مباركة االلهه

من الصحافة المصورة اذ كانوا يرقمون حـوادث   انوع االشوريون  وقد ابتدع         

 وهم يمثـل انتصاراتهم وبجانب الرقم يصورون بااللوان صور االسرى من ملوك ورعايا

  .)٦(في قصورهم  وشوارعهم الكبرىويعرضونها  ،بهم

                                                           

)١  ( ، *���اد(:+=� ، \` وا�0ون ، ت+ر�N ا���اق ا�&J: ،اد�J: 6+م�� ��G"١٣٣، ص) ١٩٨٠: م. 
� ، م�L* ا��)"�5+ت ، ص: ����)  ٢(F. ، )3L١٤٣ا��. 
99�اد (99F2H! #��99+ن و#2�99* \99` ا�>��P>99( ،   : ان�ر�99` :99+رو ، #99$م� ��$ن99S+ و.-99+رتS+ ، ت��99�6  )  ٣(J: ، �992�\$�99 ا�G<Pا�� :

 .٢٢٨، ٢٢٦، ص) ١٩٧٩
� ، م�L* ا��)"�5+ت وا7HWم ، ص: ����)  ٤(F. ، )3L١٨٠ا��. 
�اد�9F2H)   ، �9! #��9+ن و#2�9* \9` ا�>��P>9(      : ان"$ان م$رتP+رت ، ا�3� �9( ا���9اق ا�&9��* ، ت��9�6    )  ٥(JGداب ا�W�9 ا�G"م

 .١٥٨، ص) ١٩٧٥: ا���اق
4�وان �H( ، م�آ�ة �( ت+ر�N ا7HWم ، ص)  ٦( ، `G24ا�)5+�� �( ا���9اق ،  ؛ :"( ، ر١٠٥ ، R2O+(�   ، +9�S�9 دار ا��G"م

 .٨، ص) ١٩٥٥: م)�
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ومن ملوك وادي الرافدين الذين استخدموا االعـالم فـي تحقيـق سياسـاتهم              

الذي اضفى صبغة ) م. ق  ١٧٥٠ـ   ١٧٩٢(والوصول الى مبتغاهم ، الملك حمورابي 

  .)١(دينية على اعماله ليكسب بذلك الرضا والقبول

ويقطع دابر اية محاولـة مسـتقبلية الدعـاء     ولكي يحصر السلطة في ساللته         

الملوكية على بالد سومر واكد فقد لجأ حمورابي الى تدبير ذكي وناجح اذ رفع مقام اله 

رئيساً على مجمع االلهه ناشراً دعاية مؤداها ان السيادة االلهيـة   وجعله )٢(بابل مردوخ

قد بعث مـن قبـل    –بي أي حمورا -قد وهبت لمردوخ من قبل االلهين انو وانليل وانه

االلهه العظيمة لتحقيق رفاه الناس وتواصالً مع هذه الدعاية وتفعيلها ايجابياً لمصـلحته  

فقد اعطى اوامره الى رجال الدين باعادة ترتيب انساب االلهه بما يؤمن اسباغ خصـال  

فيها قائد الكتابة ملحمة الخليقة ليسبغوا على مردوخ دور  وااللهه االخرى على مردوخ 

ان بأية حركة من شأنها تأجيج الشعور الديني لدى يوتم كل ذلك بحذر شديد اذ تجنب االت

في البالد وثقافتها وفي الوقت نفسه اخذ يعزز مكانته بنشر الحضارة البابلية . )٣(السكان

  .)٤(التي يفتحها

 ولعـل ا واستخدم حمورابي االعالم ووظفه في التشريعات القانونية التي احدثه         

االميـر  : مقدمة شريعته مقدمة اعالمية بالدرجة االولى سرد فيها صفاته الدعائية فهو 

،  )٥(النقي الذي يخشى الهته ويريد ان يوطد العدالة في البالد ، االب الحقيقـي للشـعب  

ثم يعدد اعماله في جميع المدن التـي خضـعت لسـلطانه    ، )٦(الملك الشامخ بين الملوك

ميز يثني على الهة المدن ويعظمها ولعله قصـد بـذلك كسـب ودهـا     بذكاء اعالمي مت
                                                           

� ، م�L* ا��)"�5+ت ، ص)  ١(F. ، )3L٩٢ا��. 
)٢  (        I99ً+ ���$اصSا� R9صWا )9$م�ي وآ9+ن �9# R9اص ����9 �96ى ت�_9�2` �9( ه�9f2 ث9$ر        م�ودخ ا�` م���� :+:R وه$ م9Hا��

� ، #9$ر��   ( W٢د�9+ن ، ط ا�F$اح ، ��اس ، م�H$9#$ ت9+ر�N ا  : صg� �2J$ر ، ������، ا�P>9+ب  ) ٢٠٠٧: دار 79Hء ا�9
 .١٧٣، ١٧٢ا�_+ن( ، ص

29�  : 6$رج رو ، ا���اق ا�&��* ، ت���6: �7#>�ادة ، ����)  ٣(F. ان$�H �2F.)   اد�9J: ، �9H+G"�� �9��5١٩٨٤: دار ا� ( ،
� ،  ٢٦٧ص��� ا��9=* ا�"�92�2   وم+ :��ه+؛ �$ه$#7ف ه�وP4+ وا�0ون ، اW#+\�2 �( .-+رة وادي ا��ا�H ��6ت�

�ا��"I2 ا.�� ، : ، ت���6GH )+مHاد(�J: ، ��P5ه+ ٢٤، ص) ٢٠٠٦: :�2 ا�� .وم+ :�
)٤  (    �9����ا�GL+ر ، ا���R0 ا�! ت9+ر�N ا�5-9+رات ا�&GH ا�&+در�GH ، )�g2Yا�)    R9١٩٩٠: م"9+:� ا�>��29* ا��9+�( ، ا��$ص ( ،

 .١٢٣ا�&F* اWول ، ص
� ، .G( ، �$#I ، اWنF+ن �)  ٥(���اد(( ادب وادي ا��ا�J: ، K.+Lرات دار ا�$Y١١٤، ١١٣، ص) ت.د: م�. 
9�اد (]+زي I��4 : ه$ر#� آ��RJ ، .�$را:( م�� :+:R وH)�� ، ت���6)  ٦(J: ، ون ا�_&+��2 ا��+م�bY١٩٨٧: دار ا� ( ،

 .١١ص
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مكرراً ذكر ما قام بـه مـن اعمـال    نفسه االسلوب بوتأييدها لقوانينه ، وكتب الخاتمة 

متوعداً من يحاول طمس قوانينه وتخريبها او اضافة اسمه عليها بأن طلـب  ووانجازات 

  .)١(من االلهة افناءه وعقابه

االحكام على مسالت وضعت في المعابد ونقش في اعالها صـورة  ودونت هذه          

بهذا االعـالم الـدعائي    ،وليتسلم منه رموز السلطه )٢(حمورابي واقفاً امام االله شمش

االلهه  لدنمرسله من  بوصفهااعطى لقوانينه القدسيه والزم الناس بأحترامها وتطبيقها 

غتها نفس ملحمـي واسـلوب خطـابي    السيما وان في ل،وهو الوسيط بينها وبين البشر

انا الملك البارز بـين  " كما جاء في المسلة  غنائي يخدم االهداف الدعائيه للحكم البابلي

الملوك كلماتي منتقاة وقدرتي المثيل لها بأمر االله شـمش قاضـي السـماء واالرض    

ليشرق عدلي االن على االرض بكلمة مردوك سيدي لتبقى رسومي المحفـورة دون ان  

  . )٣("وليذكر اسمي مقروناً بالثناء... تعرض لها احد بالتشويهي

ودلـيالً علـى النضـج    ) ٤(وكانت هذه الشريعة كتاباً محكماً الرشـاد المجتمـع           

كانت تمثل الدولة في الحضارات القديمة ، ولعلهـا  التي والتجربة والوصول الى المدينة 

ؤثرة خلدت اسم حمـورابي وحققـت لـه    كانت فضالً عن ذلك وثيقة اعالمية واعية وم

  .)٥(الذيوع واالنتشار

بحجر "والى جانب المسالت دونت بعض النصوص واالخبار على احجار سميت          

-١١٢٤(ويعـود احـدها الـى فتـرة حكـم الملـك نبوخذنصـر االول         ) ٦("كودورو

                                                           

)١  ( *���اددار ا�bYون ا�_&+��2 ا��+م� ، :(ر24� ، �$زي ، ا�&$ان2� �( ا���اق ا�&J :ا�$ه+ب   ٨١، ص) ١٩٨٨�9GH ، �؛ ر294
 ��� .١٢٩، ص) ٢٠٠٤: دار ا���ى ��_&+�� وا���Y ، #$ر�+(.�2� ، .-+رة وادي ا��ا�

)٢  (     �9��� ، �22�:+99Gا� �9�H �99ا��ا�99$اR9(2� ، )�O ، م99� ادب ا���9اق ا�&99��* ، ت�9ان2* وادX�94 :    �992H ا�99` آ9$ن( ، وه99$ ا�9` ا��
�اد(#$م��� J: ، �Y��� ٧٧، ص) ٢٠٠٧: دار ا�$راق. 

 .٢٧٩،ص)١٩٩٠:م"+:� ا�>��2* ا��+�( ، ا��$صR (ا��G$دي ،GH+س ، ����4 .�$را:( ،)  ٣(
� ن$ر 9Gg� W$ ، ت��9�6  )  ٤(��� ،    : إي ، أي ، #G+��ز ، .-+رة وادي ا��ا���دار ا�b9Yون ا�_&+��92 ا��+م�9 ،    (آ9+* �9#� ا�9

�ادJ: :٣٦، ص) ٢٠٠٤. 
� ا�G+:�( ا�&��* ا�S+�4( ، رض+ 6$اد ، ن�+)  ٥(Sا�� )� ��O+اد(م ا���J: ، ��� .٢٢، ص) ١٩٧١: م�G<P اWن
9� 9�H$د م9� ا�9L5+رة آ9+ن P9#+ن         " ر�9�6 ا�S9Y+دة  "ا�P$دورو وت�F! ا�-ً+ .L+رة ا�5�ود و�9( ا�>9$راة   )  ٦(H 9+رةGH )9ه

9( :95�ود 9H+م       Y2Pا� �9S9( ا��� +Sام�g<9#وآ_�9 ا Nا�>+ر� )� +S���<#ا �م وا#9>�� .>9!   .ق٣٠٠٠ ا���اق ا�&�م+ء اول م
�2+ :�� اW]��1 وا��وم+ن ، ����� +Sم�g<#دوار ا��>��0ة ، ث* اWا��)"�5+ت ، ص: ا *Lم� ، �F. ، )3L١٢١ا��. 
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االنتصـارات التـي حققهـا علـى      فيما يخصحمل نصوصاً مطولة  و. )١()م.ق١١٠٣

سجل عليها الفنان البابلي االمتيازات التي اعطيت لقائد قوات العربات في  فقدالعيالمين 

جيش الملك واحتوت ايضاً على رموز متنوعة لاللهـه البابليـة ومشـاهد دينيـة ذات     

ويمكن القول ان هذه االحجار كانت بمثابة صحف او مجالت تعلن ،  )٢(مضمون سياسي

  .عاياتهممن خاللها انجازات الملوك ود

وظلت النصب الحجرية واللوحات الكبيرة وسيلة اعالمية الشباع رغبات الحكام          

في تسجيل اخبار انتصاراتهم وايات تقواهم وما يعتزون به من اعمال ، وصوروا الحكام 

عمـدوا الـى ذلـك    ربمـا  و) ٣(باحجام تزيد عن احجام مرؤوسيهم واتباعهم واوالدهـم 

  .االشخاص بقيةد والعظمة وانهم اكثر قوة وبطشاً من الظهارهم بمظهر المج

النصـر و   تياتبعوا اسلوب الكتابة بشكل عمودي على الحجـر ، فـي مسـل   و        

حمورابي وفي احجار الحدود الكدورو وفي اغلـب المسـالت والمنحوتـات الحجريـة     

ـ   امخة المكتوبة وربما قصد النحات ان يجعل طولها اكثر من عرضها لتكون مرتفعـة ش

  .)٤(امام الناظر اليها

وكان من اساليب الدعاية السياسية عندهم اسلوب التشهير بأعدائهم ووصـفهم           

في محاولة اعالمية للتقليل من شأنهم والحـط   ) ٥(بأقبح النعوت كالهمجية وعدم التمدن

  .من قيمتهم ومكانتهم المعنوية

اذ انها اسقطت ملوكـاً واخضـعت    فاعالً وادت الدعاية في العراق القديم دوراً         

 )٦( ومنيعها اراد الملك الفارسي قورش الثاني ، احتالل بابل وكانت عصية مفحين،  دوالً

طريق توظيف الدعاية السياسـية  باحتاللها بيسر وسهولة وهي استطاع تحقيق غايته ، 

                                                           

� ، م�L* ا��)"�5+ت ، ص: ����)  ١(F. ، )3L١٤٣ا��. 
 .6١٦١$ن اوت� ، :+:R ت+ر�N م)$ر ، ص)  ٢(
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�ا�GL+ر ، ا���R0 ا�! ت+ر�N ا�5-+رات ا�&���� ،  ا�&F* اWول ، ص)  ٦(GH ا�&+در�GH ، )�g2Y٣٣٥ا�. 
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ـ    ، المغرضة  ـ   ٥٥٦(د فقد استغل سخط الناس والكهنه في بابل علـى ملكهـم نابوئي

  ،على االله مردوخ لمصلحته الشخصية ) ٢("القمر سين"لتقديمه اله  ) ١()م. ق  ٥٣٩

لمدة تقرب من عشر سـنوات بعيـداً عـن     ) ٣(وكان نابوئيد قد مكث في تيماء         

العاصمة بابل التي كانت تعاني من مشاكل داخلية واوضاع اقتصادية متردية فضالً عـن  

في شؤون المعابد وامالكها ومما زاد االمر سوءاً ، ان الملك حينما تدخالت ابن نابوئيد 

قرر العودة الى بابل كان اول ما فعله انه قام بتدشين معبد االله سين بعد ان نقل تمثاله 

مما زاد سخط الناس والكهنة واثار حفيظتهم وهيأ فـي  . )٤(مع زوجته في احتفال مهيب

ورش لتعميق الخالفات وزيـادة االنشـقاق داخـل    امام ك المالئمهالوقت نفسه الفرصة 

الدولة البابلية واستغلها بشكل ذكي في تحقيق سيطرته عليها مستغالً تعـاون االسـرى   

اليهود في بابل لترويج الدعايات ضد نابوئيد واظهار فتح كورش لبابل على انه انتقـام  

فـاالت السـنوية   لالله مردوخ من سوء تصرفات نابوئيد الذي تعطلت على عهـده االحت 

داللة قوية على استخدام االسلحة النفسية الممهدة الستخدام "الخاصة بمردوخ وفي ذلك 

  .)٥("القوة العسكرية في فتح بابل

انها اعدت باتقان وتنظيم نجـح كـورش فـي    من هذه الدعاية التي البد جراءو         

حقة ان الملك الفارسي دون معركة كبيرة ، ويبدو من سياق االحداث الال من دخول بابل

قد استطاب ما حققه له اعالمه الفاعل من نصر ونجاح فاسـتمر باسـتخدامه لتحقيـق    

محرراً ووريثاً شـرعياً للعـرش ال فاتحـاً     بوصفهغاياته اذ تعامل كورش مع البابلين 

وادعى ان خطواته كانت تنفيذاً الوامر االله مردوخ الذي اساء اليه نابوئيد وفي محاولة 

                                                           

� ، م�L* ا��)"�5+ت ، ص: ����)  ١(F. ، )3L١٤ا��. 
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لكسب ود البابلين امر باعادة بناء المعابد وتماثيل االلهه اليها وسار في احتفـاالت   منه

  .)١(عيد رأس السنة البابلية وهو يمسك بيد االله مرودخ ليؤكد شرعية حكمه لبابل

وقد استخدم العراقيون القـدماء االشـاعات وتـداولوها السـقاط خصـومهم               

نه ولياً للعهد وكيد اخوته عليـه وبـثهم   يه عن تعيالسياسيين فيروي اسرحدون ذكريات

رسموا مخططات شريره ، نسجو افتـراءات ووشـايات واكاذيـب    " فقالالشائعات ضده 

ا مكائد خبيثة ومن وراء ظهـري نشـروا مـا يولـد الكـره      وضدي زيفوا حقائق ودبر

  .)٢("تجاهي

ة وتفنيدها فحينمـا  عرفوا كيفية الرد على االشاعات المغرضنفسه وفي الوقت          

 ) ٣()م. ق  ٦٢٦ـ   ٦٦٩(حاول االغريق تشويه صورة الملك االشوري اشور بانيبـال  

بأن اطلقوا جواسيسهم مروجين الشائعات عن ضعف الملك وقضاء جّل اوقاته في حياكة 

الصوف كالنساء فكان الرد الرادع هو ان نقشت لوحات حجرية صور فيها اشور بانيبال 

  .)٤(ائع وهو يصطاد اسداً باقحام وتد في فمهفي وضع بطولي ر

ان العراقيين القدماء استخدموا االعالم وعرفـوا وسـائله   كله نستنتج من ذلك          

  .المختلفة ووظفوه لخدمة مصالحهم وتحقيق مآربهم السياسية والدينية واالجتماعية

  

  

  

  

  

                                                           

� ، #+م( 2�#� ورض+ 6$اد ا�S+�4( ، ت+ر�N ا��Yق اWدن! ، ص)  ١(�.W١٠٠، ٩٩ا. 
 .٨٤، ٨٣ا�3+ آ+ن�2L آG4�2+وم ، ت+ر�N ا4W$ر�2� ا�&��* ، ص)  ٢(
)٣  (���� :*Lم� ، �F. ، )3L٢٣، ص ا��)"�5+ت ا��. 
 .H٢٩١$اد ، �H( ، ا��H+�� وا��أي ا��+م ، ص)  ٤(
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        االعالم يف احلضارة اليونانية االعالم يف احلضارة اليونانية االعالم يف احلضارة اليونانية االعالم يف احلضارة اليونانية ::::    بببب

 لقـوى لنظام دولة المدينة الذي احتفظت بـه حـين خضـعت     نفي اليونا قام         

 كافه االعالم من االمور التي وظفوها واستخدموها في نواحي حياتهم ولعل ) ١(خارجيةال

كانت سمة المدينة اليونانية خاصية االعالن الكامل المعطـى الهـم مظـاهر الحيـاة     ف، 

ان من الشائع عنـدهم اذاعـة   االجتماعية والسياسية في ممارسات مفتوحة ومعلنة اذ ك

فقـد كانـت لهـم     ) ٢(االخبار على اختالفها في الميادين العامة على الجماهير المجتمعة

كاالغورا اذ كانوا يجتمعون فيها ويناقشون شتى الشـؤون   ) ٣(مجالس تعقد في الساحات

عمـوم  االجتماعية والسياسية متبـادلين وجهـات النظـر المختلفـة والمعلنـة علـى       

  .)٤(هممواطني

كانت تسـتخدم  فمن امور فيه كما استخدموا االحجار في االعالم عما يرغبون          

بتدوين اسماء الحكام والكهنة ثم تطور االمر الى استخدامها في كتابة المعلومات الفلكية 

هـي  ، ف )٥(واالحداث التاريخية والقوانين التي يسنونها ، ثم تعرض على عموم النـاس 

  .بالجرائد التي تحتوي على معلومات منوعة ومتعددةاشبه ما تكون 

واستخدموا طرقاً اعالمية مؤثرة اذ كانوا يدونون على جدران المعابد شـعارات           

  ) ٦(سقراط عدوكان تأثيرها كبيراً وفاعالً اذ " اعرف نفسك"بخطوط كبيرة مثل عبارة 

                                                           

9�ا����* ر994+د م9�5� ، ا�2$ن99+ن وا��وم9+ن ، درا#�9 �99( ا�>9+ر�N وا�5-99+رة        )  ١(GH99* وL9+دل نH ، $9GH)  �99H+G"�� �9<Pدار ا�
R6+م�� ا��$ص ، �Y١٤، ١٢، ص) ١٩٩٣: وا��. 

�وان 9�H( ، م�9آ�ة �9( ت9+ر�N ا79HWم ،      ؛ �G294 ، 94  ١٦ا�&$زي ، م�5� �H( ، ن�9Yة وRO+9# اWت)9+ل وت"$ره9+ ، ص    )  ٢(
 .١٠٦ص

ا���99F#b ا�L+م��992 ���را#99+ت وا���99Y وا�>$ز��99 ،  (2�99#* .99�اد ، : 996+ن :992+ر ��ن99+ن ، اص99$ل ا��99P3 ا�2$ن99+ن( ، ت��99�6 )  ٣(
 .٧، ص) ١٩٨٧: :�2وت

99� :�9آ��2 ، ت��9�6     : ����9 ) ٤(SH )9� +99�2اث ، ��ر رو:�)9�P99F9+ر�� ا�Y9+ن  (ان�299 ����95  : ت�G� �99G<P١٩٦٦: ، :�992وتم ( ،
2+�2# :29� ا�2$ن9+ن واW#79م ، م&+ر:�9 ات93+ق ، ا�>�9اق ،        ١٧٠،  ١٦٩صFا�$ه+ب ، ا������ ا� �GH ، م�  (؛ م�وان�9=

 .٩٨، ص) ٢٠٠٠: ����Y وا�>$ز�� ، #$ر�+
 .6٤٥+ن :2+ر ��ن+ن ، اص$ل ا��P3 ا�2$ن+ن( ، ص)  ٥(
�9! ا��9+س :RP9Y مG+�94 م9S6$ً+ ا�S29* اR9(2� ��f9#W م�9S* ا�F�2�           !9$ف �$ن+ن( آ9+ن �>$96` ا  ) م.ق٣٩٩-٤٧٠(#&�اط )  ٦(

ا�5&2&� و=� ا#�9+ه+ :+�"��&�9 ا�>2�$���9 �9( ا�90اج ا9P�W+ر م9� H&9$ل ا��9+س ، �9P+ن �&)9� م��9 ا�)G9+ح ا��92�ان ا��9+م                
995��^ :�99وح ت992�PS` ور=2&�99 �99��6 اWت99G+ع .W `99�$#�299+ ا�G99Y+ب ا�99  �+: *S�J99Yو� *Sص399+ت I99�<g�: ا��99+س I99=$2� ���

  �9��� ، �9�ا����* ر94+د م9�5� ، ا�2$ن9+ن وا��وم9+ن درا#�9 �9( ا�>9+ر�N            : اص5G$ا ت7م9�: +�2� ��2GH9* وL9+دل نH ، $9GH
 .   ٢١١، ٢١٠وا�5-+رة ، ص
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  .)١(قراءته لها منعطفاً في حياته 

م االجتماعية ظهرت عدة وظائف اعالمية اذ اعتمدوا على مجموعة وفي حياته         

من المخبرين او المبلغين الذين تولوا مهمة نقل اخبار االغنياء الى السلطات والمحـاكم  

الذي يحضر مجالس مناقشاتهم ليفـتح  " المنادي"وايضاً كان لديهم  ) ٢(اجر لقاءالشعبية 

والذي كانت مهامـه االعالميـة ضـرورية     ) ٣(باب الكالم امام الحاضرين في االجتماع

حدود المدينة الفاضلة بأن تسمح لمناد واحـد ان يحـيطهم    ) ٤(وفاعلة اذ جعل افالطون

عميق في فهم االبعـاد   راي هذا الشرط يكشف عنلعل و،  )٥(علماً بما يجري من احداث

  .االجتماعية لالتصال والدور الذي يلعبه االعالم في توعية الناس

ان اعـرافهم كانـت   مـن  رغم بالومارست المرأة دورها في الحياة االجتماعية          

اال ان نساء اثينا المتزوجات كن يعقدن  ) ٦(التسمح للمرأة في ارتياد المسارح والمدارس

 -كهيبارخيا–ظهرت نساء مارسن االعالم  و ) ٧(اجتماعات في مكان يدعى تيسمو قورياً

وعاشت مثله عيشه علنية وقبلت الـدعوات الـى   "كرايتس  التي تزوجت من الفيلسوف

  .)٨("الوالئم فناقشت الحضور في الفلسفة واالداب

اعالمية في التكريم اذ كان اقصى ما يكرم به الشخص على فعل  اًووظفوا تقاليد         

مميز قام به هو اكليل من ورق االشجار التي اعتقدوا انها تذهب بالحزن كما انها رمـز  

                                                           

اWه�99H+G"�� )�+99 وا���99Y وا�>$ز�99GH +99�.)  ، �99$د ، : س ت�299F2#+ن ، ا��99P3 ا�2F+#99( �99( ا�2$ن99+ن ا�&����99 ، ت��99�6  .ف)  ١(
 .٩٣ص، ) ١٩٩٩: #$ر��

�ا�$ه+ب ، ا�2$ن+ن ، م&�م� �9( ا�>9+ر�N ا�5-9+ري ،    )  ٢(GH )3"� ، !25�)   ر����P9#Wم��92 ، ا+L٢٠٠٩: دار ا������9 ا� ( ،
 .١٨١ص

2� : ان�رو رو:�ت :�ن ، ت+ر�N ا�2$ن+ن ، ت���6)  ٣(F. 12�$ت ��اد(م�5J: ، )�+ا�>��2* ا�� ��G"٢٨٨، ص) ١٩٨٩: م. 
9� ���39F�3�+: �9#+2F ، �9` اث�9           .ق��٤٢٧ و�� �( اث�2+ #: ا�7\$ن)  ٤(S9&�اط ، م# �9� !9�H �9��<�9 ، تFا�� �&��H ا#�ة �م م

دا�99Oة ا���99+رف اW#799م�2 ، �)99�ره+ :+���99J  : آ99�H �992G! م�99P3ي اW#799م :"��&�99 ]�992 مG+�994ة ، �7#99>�ادة ، ����99  
� ا�2�5� �$ن� ،: ا���:�2GHو �� ا�_ا.�� ا��Y>�+وي وا:�اه2* زآ( 0$ر24�Lه+ ٤٢٩ص +�^ ا��� .وم+ :�

 .١٩، ص) ٢٠٠٧: دار وم�G<P اW#�اء ، م)�(م>$�( ، ام+ل #�� ، مG+دئ اWت)+ل :+��L+ه�2 ون���+ت` ، )  ٥(
�م+ء ا�2$ن+ن )  ٦(= ��H 7م ، ا���أة# ��ر��(زن+ن( ، م�5�P#Wم�� ا��)��� ، ا+L١٩، ص) ١٩٧٥: دار ا�. 
�اد(7ت �( ا���Fح اW]��&( ا�>��P>( ، R2�6 ن)I2 ، =�اءة وت�م)  ٧(J: ، ���5٢٨٠، ص) ١٩٨٩: دار ا�. 
)٨  ( �( دا]�و�bاد ج ا:$ر�95+ن  ٠م :ت���6، ت+ر�N ا�5-+رات ا��+م ا��Yق وا�2$ن+ن ا�&���� ،  او :$ا�`ان�ر�` ا��+ر و6+ن2

�ات ����Y وا�"H+G` ،:�2وت �$H:٣٠٠ص)٢٠٠٦. 
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ومع ان هذه االكاليل ليست ذات قيمة مادية تذكر لكن قيمتها المعنوية ،  )١(لخلود لديهما

مدعاة للفخر من قبل مستحقيها لما تضفيه من شـهرة وتخليـد    ربما كانتكبيرة جداً و

  .لحاملها

التي شكلت ظاهرة . )٢(ومن اوائل وسائل االتصال واالعالم عند اليونان المالحم         

لها اهميتها وضروراتها اذ انها ليست من ابداع فرد واحد واليمكن ان تعـيش   اجتماعية

في وجدان شخص واحد وحينما تظهر في مجتمع ما تنتقل بعد ذلك من جيل الـى اخـر   

وهي تفرض ذاتها على افراد كل جيل وتثير في نفوسهم االحساس بالتبجيل واالحتـرام  

  هدافهوا االعالم معاني ولعل هذا احد)٣(والتقديس

من االشعار واالناشيد االخالقية مثاالً بطولياً لالنسـان   مجموعه بواسطةقدموا ف         

ودستوراً لالدب واساساً تربوياً لفتيان االغريق يتعلمونه فـي المـدارس منـذ نعومـة     

  .)٤(اظافرهم

المنسـوبتان الـى الشـاعر     )٥(واهم هذه المالحم ملحمتا االلياذه واالوديسـه          

ووجـدت   )٧(وبلغ من اهميتها ان سميت االلياذة بكتاب اليونـان المقـدس   )٦(وميروسه

ن تسـابقوا  ورواجاً عند عموم الناس فالبسطاء كانوا يحفظونها ويفاخرون بها والموسر

                                                           

)١  ( ���9( :9� �   ا:$ا�&3"( ، �6+ل ا��H �F5ا�  I9#$)م١٢٤٨/ه9ـ ٦٤٦: ت (     9+ء�P59+ر ا�G0+: 9+ر ا����9+ءG0ا ،)  �9<Pدار ا�
� اWول ، ص ه�2ودوت�، ت+ر�N  ه�2ودوت�؛ ١٨، ص) ٢٠٠٥: ا�����2 ، :�2وت�L٥٦٤، ا�� R&ا�� ، )�H ، K�+. ؛

 )&��[Wد ا�_+ن((ا�� اWول ، ا���Lا�� ، �P3ا� *�+H ��L١٧٠، ص) ١٩٧٠: م. 
9` ، :9�وي   : � Wم� 0+رق �2LH او 2�H )#+�. R�H* �` اث�� �( .2+ة P. �9��� ، ��#�: ��4+�� ���4: ا����5`)  ٢(:+�\

� ا�2$ن+ن �H ):دWا � .١١٨، ص) ١٩٦٧: م�G<P اWن�L$ ا��)��� ، ا�&+ه�ة(، ا��&
 .١٠٨، ص) ١٩٩٥: دار ا�P>� ا�����2 ، :�2وت(H$�-` ، آ+مR م�5� م�5� ، .)+د ا��P3 ا�3F�3( ا�2$ن+ن( )  ٣(
 .٢٩٩ان�ر�` ا��+ر و6+ن2� او:$ا�` ، ت+ر�N ا�5-+رات ا��+م ا��Yق وا�2$ن+ن ا�&���� ، ص)  ٤(
ت�ور ا2�W+ذ� .$ل مS+��6 ا�&$ات ا�2$ن+ن�2 ا��5+ر:� ���"&� \�وادة 9�H! ا�R.+9F ا��9Y+�( ا�9:�J( W#29` ا�)�J9ى ،       )  ٥(

Wا �9�ا�$ه+ب ،    : :"9+ل ا�2$ن9+ن22� ، ����9   وت�ور اWود�2F` .$ل ا��J+م�ات واWه$ال ا�>( واSS6+ ا.GH )93"� ، !925�
 .٦٦ا�2$ن+ن ، ص

ز�9�ان ، 96�6( ، 70ص�9    : ه$م�2وس �H+4 �$ن+ن( وآ+ن g24ً+ ا�H! �"$ف ا�7Gد و�>�$ �H! ا��+س ا�4+ر� ، ����)  ٦(
 .١٤، ص) ١٨٩٧: م"��G ا�7Sل ، م)�(ت+ر�N ا�2$ن+ن وا��وم+ن ، 

)٧  (  Nرو رو:�99ت :�99ن ، ت99+ر��داود =�:99+ن ، : ي :�ا99#>� ، ا��)99$ر ا�&����99 ، ت��99�6  �؛ 996+��� ه�99 ٧٥ا�2$ن99+ن ، ص ان99
 .٢٠٨، ص) ١٩٢٦: ا��"��G اWم�2آ+ن�2 ، :�2وت(
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سالفهم وكانوا ال اديتمج بهاالى دعوة الشعراء الهوميرين لالقامة في قصورهم والتغني 

  .)١(همنيحسنون وفادتهم ويكرمو

وامتد لفترة طويلة فبعد مرور قرون  وفاعالوكان االعالم في هذه المالحم قوياً          

عديدة كان الناس في اثينا اذا حاولوا تقدير مسألة اخالقية قاموا باالستشهاد ببيت شعر 

في تدعيم مقـاييس   فاعالوجعلها هذا التوظيف االعالمي تمارس دوراً  )٢(هايقتبسونه من

جتماعي والقيم االخالقية والمعتقدات والتقاليد السائدة وتقوم بارشـاد النـاس   السلوك اال

  .)٣(الى اساليب السلوك الصحيح

 يجعلـه في عقلية الشعب االثيني تأثيراً فاعالً مؤثرهفذيوعها وانتشارها بطريقة          

في تلـك  ديناً للناس  صارتحتى . )٤(كون اراءه وتصوغ افكاره وتحدد قيمه واخالقياتهي

  .)٥(العصور

فهي من جهة لم تقتصر على فئة معينة اذ انها وصلت وتغلغلـت فـي الفئـات             

، ومن جهة اخرى توفرت فيها الصفات االدبيـة مـن حيـث    كلهاوالطبقات االجتماعية 

  ،االسلوب والطريقة النجاح ذيوعها واكسابها القبول والرضا

 )٦(مل للملحمتين بعد ان كان تداولهما شـفهياً والسباب دعائية جمع اول نص كا         

طريـق  باذ لجأ طاغية اثينا بيستراتوس الى تدعيم مركزه واضفاء الشرعية على حكمه 

السـيما التـي   والقيام بحملة اعالمية تضمنت اظهاره االهتمام بأوجه النشاط المختلفـة  

  .)٧(تحوز على رضا الناس وتأييدهم

                                                           

�ا�$ه+ب ، ا�2$ن+ن ، ص)  ١(GH )3"� ، !25�9ق وا�2$ن9+ن    �٦٧Yا�5-+رات ا��9+م ا� Nاو :$ا�` ، ت+ر� �؛ ان�ر�` ا��+ر و6+ن2
 .١٠، ا��P3 ا�2F+#( ، صت�F2#+ن .س.؛ ف٢٨٥ا�&���� ، ص

 .٧٥، ت+ر�N ا�2$ن+ن ، ص:�نان�رو رو:�ت )  ٢(
 .١٠ت�2F2#+ن ، ا��P3 ا�2F+#( �( ا�2$ن+ن ا�&����، ص.س.ف)  ٣(
� ���3F #&�اط ، )  ٤(H ة�P� ، � .٩، ص) ت.د: دار ا��P3 ا���:( ، ا�&+ه�ة(ا��3>( ، م�5� ام2
، ) ١٩٧٦: دا�999Oة ا�_&+��999 وا�999�3$ن ، 999�H+ن(.�999F( ����999 ، : ت��999�6 ]�999:�2 ، ا#999+\�2 اW]��1999 وا��وم999+ن ،.أ.ه999ـ)  ٥(

 .١٣؛\�+:` ، :�وي ، ا��&� اWد:( ، ص٣ص
)٦  (   �؛ ا�E�+9F ، ا:�9اه2* ، ت9+ر�N    ٢٩٩، ص ���9 ان�ر�` ا��+ر و6+ن2� او:$ا�` ، ت+ر�N ا�5-+رات ا��9+م ا��9Yق وا�2$ن9+ن ا�&

�ر��(ا�2$ن+ن ، �P#Wا ، ^�� .٦٧، ص) ٢٠٠٨: ا��P>� ا�L+م�( ا�5
�ا�$ه+ب ، ا�2$ن+ن ، ص)  ٧(GH )3"� ، !25�١٨٩. 
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بااليعاز الى لجنة من العلمـاء لكتابـة هـذه    ) م.ق٥٢٧-٥٤٦(فقام في سنة          

  .)١(االشعار وتثبيتها بصورة نهائية بل انه امر باتخاذها كتاباً مدرسياً

فقد قادت رغبة بيستراتوس الى تحسين صورته واظهار نفسه بصورة الـداعي           

كـانوا   مواطنيه عن طريق اهتمامه بمـا  الىالتقرب  ولمختلف صنوف االداب والفنون 

جمعه لها وتدوينها وجعلها كتاباً مدرسياً توظيفـاً اعالميـاً    فلعليرددونه من المالحم ، 

  .اراد من خالله الوصول الى عواطف الناس واعجابهم وبالتالي تأييدهم ودعمهم له

االعالم في تكريس سلطته وتبريرها اذ قـام انصـاره    بيستراتوسوقد استخدم          

وطافوا بها في عربة بشوارع  -اثينا–حملوا صوره جميلة وكبيرة للربه بالدعاية له بأن 

المدينة مدعين ان الربه حامية المدينة هي بذاتها قد اعادته من منفاه ليحكمهـا ، وقـد   

ورغم ان في ذلك دليالً على سذاجة المتلقـين ، وحذاقـة   ، ) ٢( تهمدعايبصدق االثنيون 

  .الوا بسببها مبتغاهمالمتآمرين لكنها كانت دعاية ناجحة ن

وفي مجال اخر مارس النحاتون والخزافون دوراً اعالمياً رائداً ، فاعتزازاً مـن           

 نحـو الفنان بعمله وتحقيقاً للهدف االعالمي فهو يوقع عليه معلناً عن نفسـه وعملـه   

اوارستونوش عمل هذا وتعد من اقدم الدالئل  )٣("صنعني ابيتموس ، او صورني دوريس"

ولعلها كانت اقدم دالئـل االعـالم   . )٤(م.ق٧٠٠على االستقالل الفردي عند اليونان نحو 

  .لديهم

                                                           

 .١١٠، ص) ت.د: م.دار ا�2H)W ، �P3+د ، م�5� آ+مR ، ت+ر�N ا�2$ن+ن ، )  ١(
 .٢٦ت�2F2#+ن ، ا��P3 ا�2F+#( ، ص.س.ف)  ٢(
: ا��)���99 ، ا�&99+ه�ة م�99G<P ا��S-�99(م99�5� ام299� ر#99>* ،  : ت2$دور26+ن99+ آ99$��2 ، ا�2$ن99+ن SG�994+ وارضS99+ ، ت��99�6  )  ٣(

 .١٤٠، ص) ١٩٦٣
 .6١٢+��� ه��ي :�ا#� ، ا��)$ر ا�&���� ، ص)  ٤(
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واستخدم االعالم في النشاط المسرحي ايضاً اذ تحول المسرح الى فـن ادبـي            

كامل يعالج شؤون المجتمع وتناقضاته من خالل المجتمع نفسه وليس من خالل االلهـه  

  .)١(ا في نشأته وبداياتهمد اعتمد عليهكان ق اللذينوالدين 

السـيما ان  واصبح وسـيلة اعالميـة لهـا دورهـا وفاعليتهـا       بحسب هذاو         

المسرحيات كانت تقام على اساس من االعياد الريفية التي كان التقويم اليوناني حـافالً  

  .)٢(بها

د المؤلف االعالن واصبح من المهم في المسرحية اظهار وجهة النظر التي يري         

تصور كل منها  متعددهعنها من خالل موضوع مسرحيته ، واصبحت تتكون من مقاطع 

مجـاالً خصـباً لعـرض االفكـار     بذلك اصبحت وربما  )٣(موقفاً معيناً يختلف عن االخر

  .المختلفة على عموم الناس بطريقة تكسب تأييدهم او رفضهم لها

ير فقد شهدت المسرحيات تطوراً كبيراً مـن حيـث   ومن اجل زيادة فاعلية التأث         

المضمون واالداء ، فمن حيث المضمون تعددت مواضيعها وظهرت االفكـار االعالميـة   

واضحة وجلية فيها ، ومن حيث االداء استخدمت االقنعة وطالء الوجوه وتلوين المناظر 

رب من عدد مواطني يحضرها ما يق هالسيما انولكي يكون التعبير اقوى واشد  )٤(الخلفية

  .)٥(المدينة الواحدة

  

                                                           

99�ا�$ه+ب ، ا�2$ن99+ن ، ص: �7#99>�ادة ، ����99)  ١(GH )993"� ، !9925دب ا�2$ن99+ن( ٢٠٣، �١٨٩Wا ، ��ا�$ا.99GH )99�H ، )99؛ وا�
 ، )H+�<6Wا *Sا�2$ن+ن ون�+م �O+&H !�H `<�Wود *��؛ ا��5$ان( ، م9�5�  ١٤٠، ص) ١٩٦٠: �دار ا���+رف ، م)(ا�&

 .٢٩، ص) هـ١٣٨٩: ا���G<P ا���:�2 ، #$ر�+(�20 ، ا���ب وادب ا�2$ن+ن ، 
99� : ، ت�٥�99�6+ة ا��+م�99 ا�2$ن+ن�992 ا�2F+#�29 واW=>)99+د�� �99( اث99�2+ �9( ا�&�99ن ا�99g+م� ، ط  992ا��3دز���9ن ، ا�5 )  ٢(F5ا���GH

؛ =99+دوس ، �99Hت زآ99( .+م99� ، م99�R0 ا�99�H !99* اWث99+ر   ٨٨، ص) ١٩٥٨: ��99�L ا�992G+ن ا���:99( ، ا�&99+ه�ة (ا�99Yg+ب ، 
�ر��(ا�2$ن+ن�2 وا��وم+ن�2 ، �P#Wا ، �H+G"�� ٣٣، ص) ٢٠٠٧: ا�5-�ي. 

�ا�$ه+ب ، ا�2$ن+ن ، ص)  ٣(GH  )3"� ، !25�٢٠٦. 
مR92O$�  ، �9��H I)  �9F#b �$#9  : ، ت�٢��6:>�ي ، م�R0 ا�! ت+ر�N اW]��1 واد:S* واث+ره* ، ط.أ: �7#>�ادة ، ����)  ٤(

ن2� ا:$ا�99` ، ت99+ر�N ا�5-99+رات ا��99+م   +؛ ان�ر�99` ا��99+ر و996 ١٠٠، ص) ١٩٧٧: دار ا��99H+G"�� �99<P وا���99Y ، ا���99اق  
99�ا�$ه+ب ، ا�2$ن99+ن ، ص٣٩٤ا��99Yق وا�2$ن99+ن ا�&����99 ، صGH )993"� ، !9925� ا�2$ن99+ن ١٩٦؛ ، �299F. ، N299Yدار (؛ ا�
�ر���P#Wم��2 ، ا+L٢٧٨ ،٢٧٥، ص)ت.د: ا������ ا�. 

�ا�$ه+ب ، ا�2$ن+ن ، ص)  ٥(GH )3"� ، !25٢١١، �٢١٠. 
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يدرك ان  )١(والذي يتبع التدابير التي اتخذتها الدولة من اجل عرض المسرحيات         

  .الهدف منها اعمق واكبر من مجرد االمتاع والترفيه ولعل االعالم هو احد اهم اهدافها

نقاش والنقد كانت تنسـخ  ولبلورة مواضيع المسرحيات وجعلها مثاراً للجدل وال         

  .)٢(وتذاع قبل تجسيدها ليقرأها الجمهور ويعطي حكمه عليها بالسلب او االيجاب

ولعب مؤلفو المسرحيات دوراً اعالمياً مهماً اذ انتظموا بفرق تتنقل بين المـدن           

حكام ان واتاح لهم هذا التنقل والشعبية التي تمتعوا بها والعالقات الطيبة التي ربطتهم بال

 ولعـل مـا  ،  )٣(يتدخلوا في الظروف الحرجة والمنازعات والمفاوضـات الدبلوماسـية  

في التأثير اعالمياً على عموم الناس هو احترام االخرين لهم نتيجـة المواقـف    همساعد

 )٤(الصلبة والشجاعة التي عرفت عنهم في الحياة العامة وفي الحـروب بشـكل خـاص   

 )٥(حي بسهولة التعبير وبساطته وعذوبة موسيقاه والحانهالشعر المسر امتيازفضالً عن 

ينشد في الحفالت العامة والمناسبات القومية واالحتفاالت وبلغ من اهتمامهم بـه   فصار

وشجع الشعراء الجوالون على ترديد ما يحفظونـه مـن    )٦(ت مدارس خاصة لهاان انش

وان يتغنـوا بهـا فـي الـوالئم      )٧(االناشيد والقصائد القديمة المآثورة على عموم المأل

  .)٨(والحفالت

                                                           

وم9+ :�9�ه+ ؛ �925! ، �"93(      �١٤٩ن ، ت+ر�N ا�2$ن+ن ، ص:ان�رو رو:�ت : ������ م� ا������ .$ل ه�� ا�>�ا:�2 ����)  ١(
�ا�$ه+ب ، ا�2$ن+ن ، صGHه+ ؛ ت2$دور26+ن+ آ$��2 ، ا�2$ن+ن ، ص ٢١� .وم+:��ه+١٤١وم+ :�

� ا�2$ن+ن  H+م�)  ٢(�H ).�Fا�� � .٢٦، ص) ١٩٦٤: ا��"��G ا�P+ث�2P2�$ ، :�2وت(، H"2` ، ا��&
 .٣٧٠ان�ر�` ا��+ر و6+ن2� او:$ا�` ، ت+ر�N ا�5-+رات ا��+م ا��Yق وا�2$ن+ن ا�&���� ، ص)  ٣(
)٤  (      �9��� ، I9=ا������9 .9$ل ه��9 ا��$ا �م"9G0+�. ،)   ، R9:+: �9�G+ز  : ا�7\9$ن ، S�6$ر��9 ا�7\9$ن ، ت��9�6    : ������ م9

999�ادJ: :ه+ ؛ ول د�$ران�999 ، =)�999 ا�5-999+رة ،  ١٤١؛ ث2$دور99926+ ن999+آ$��2 ، ا�2$ن999+ن ، ص٨، ص) ١٩٨٣�وم999�: +999
�ران ،  : .-+رة ا�2$ن+ن ت���6: �� ا�_+ن( ، ج) ١٩٨٨: دار ا�R2L ، :�2وت(م�5�Lه+ ٢٢٤، ص٢، ا��� .وم+ :�

)٥  (�F2ا���:�2 ا�� �H$#$1234 ، ا�� � .٢٠٠، ص) ١٩٦٥: دار ا�&�* ��"�H+G وا���Y ، ا�&+ه�ة(ة ، ]�:+ل ، م�5
99� ، #99+م( 2�99#� ، ص99$�$ن .2+ت99` واص799.+ت`   )  ٦(�.W�99ون  (اY99+م� وا��gد ا��، ) ١٩٨٤: م�99�L ا��b99رخ ا���:99( ، ا��99

 .٢٤ص
 .١١٨\G+ن` ، :�وي ، ا��&� اWد:( ، ص)  ٧(
؛ 9956+ ، ٣١، ص) ١٩٧٨: م.دار ا��99P3 ا���:W ، )99(، ام299� #799م� : ، ت�٢�99�6ه99$م�2وس ، اود��99F ه99$م�2وس ، ط)  ٨(

 .1234٢٦٧ وا�0ون ، .-+رات ا��+�* �( ا��)$ر ا�&���� ، ص
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  هاالسيما انوبة لالعالم ايضاً فهي وسيلة اعالمية مهمة ومؤثرة اوكرست الخط         

وهذه االهمية هي التـي دفعـت اليونـان الن     )١(فن االقناع وان اداة الخطيب هي اللغة

  .)٢(الهة قوة االقناع" Peitho"و تالبين: يجعلوها احد االلهه

فالخطيب هو الرجل الذي يستطيع قيادة الجماهير وتوجيهها بقوة بيانه ونصاعة حجته  

وتكون نتيجة خطبته الوصول الى الغرض الفردي الذي يلزم بـه   )٣(وقدرته على االقناع

  .هذا هو مغزى العملية االعالمية وهدفهاولعل  )٤(الجماعة او المستمعين له

ـ  وساعد نظام المحاكم الخاص           )٥(رهااالمتبع في اثينا على ذيوع الخطب وانتش

  .)٦(فنشأت الحاجة الى تعلم الخطابة واساليب الجدل وفن استمالة الجماهير

اذ قـادتهم   )٧(واخذت هذه الوسيلة االعالمية منحى اخر بظهور السفسـطائين          

لمنطقيـة  خصومهم الى استخدام شتى االشراك اللفظيـة والتزييفـات ا   ةالرغبة في غلب

  .)٨(الذكية لاليقاع بمنافسيهم واالنتقاص منهم

وقد رفض الفالسفة االعالميون امثال افالطون وارسطو ذلك اذ كانوا ينشـرون           

دون ثمن مادي في كل طرق اثينا ودروبهـا حتـى لقبـوا    من افكارهم الفلسفية النبيلة 

  .)٩(بالفالسفة المشائين

                                                           

�وي ، : ار#"$ ، ا�g"+:� ، ت���6)  ١(: ��ا��.�GH)اد�J: ، �2�\$ا� �G<P٨، ٦، ص) ١٩٨٠: ا��. 
 .٤١ا��P3 ا�2$ن+ن( ، ص ل6+ن :2+ر ��ن+ن ، اص$)  ٢(
 .٢٣، ا��&� اWد:( ، ص\G+ن` ، :�وي )  ٣(
 .٣٥، ص) ١٩٥٢: م�G<P اWن�L$ ا��)��� ، م)�(، ٢#7م` ، ا:�اه2* ، :7]� ار#"$ :2� ا���ب وا�2$ن+ن ، ط)  ٤(
2� ، ا��2O+"9F�$F �9( ا��9P3 ا�2$ن9+ن( ، ا\�و.>9S+ ون&9�ه+ ،       ١٣٩\G+ن` ، :�وي ، ا��&� اWد:( ، ص)  ٥(F. �؛ ا��L* ، م�5

�اد(J: ، ��P5٧، ص) ٢٠٠٨ ::�2 ا�. 
� ا�2$ن+ن ، )  ٦(�H )3F�3ا� �P3ة ا��Yم( ، ن+# )�H ، ر+Yر��(ا����P#Wا�_&+�� ، ا �Y٢٠٩، ص) ١٩٦٤: دار ن. 
)٧  (    �9��� ، +9S9! ام>7آ�H *ه�H+9Fس و�+��� +S�&�� ��P5ا������ وه$ م��* ا� R6ا�2$ن+ن�2 ت��( ا����* او ر )� )O+"F3Fا� :

2� ، ا��P3 ا�2$ن+نF. ، ا�7\$ن ، ط.�ب RG= )١٠١، ص) ١٩٨٤: دار ا�3+را:( ، :�2وت(، ٢. 
� ++ : ا�7\$ن ، م5+ورة 6$ر26+س م� 7�W\$ن ، ت���6: ������ م� ا������ ، ����)  ٨(F. �ا��"��G ا�_&+��2 (م�5

�I2 وا�>��9�6  م"�9�L� �9�G ا�>�9   (،  ٤وم+ :��ه+ ؛ آ�م ، �$#I ، ت+ر�N ا��3F�3 ا�2$ن+ن�92 ، ط  ٥، ص) ١٩٧٠: ، م)�
 .وم+ :��ه+ ٧٠ت�F2#+ن ، ا��P3 ا�2F+#( ، ص. س.وم+ :��ه+ ؛ ف ٤٥، ص) ١٩٥٨: وا���Y ، ا�&+ه�ة

� ، ا.�� ، ا�7\$ن #�2ت` و��3F>` : �7#>�ادة ، ����)  ٩(��وم9+   ٢٥، ص) ١٩٩٠: دار ا�P>� ا�����92 ، :�92وت  (��4 ا�
 .+وم+ :��ه ٦:��ه+ ؛ ا�7\$ن ، S�6$ر�� ا�7\$ن ، ص
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وسيلة مهمة من وسائل االتصال والتـأثير فـي    لتكوناًووظفت الخطبة اعالمي         

 الحفالت التأبينية التي كانوا يقيمونها بعد نهاية الحروب التي يخوضونها ، اذ كان يرتقي

منبراً عالياً ويلقي خطاباً في غاية االتقان والتأثير بعد االنتهاء من عمليـة   الخطيب فيها

عملية اعالميةبحته يراد من خاللها التأثير فـي   ربما كانتالتي  )١(الدفن الرمزية للقتلى

  .عواطف الناس ومشاعرهم

واستخدموا االعالم في مجال اخر من مجاالت الحياة االجتماعية وهو االلعـاب           

التي كانت تمثل فرصة كبيرة لتبادل وجهات النظر وتوثيق الروابط والتعرف  )٢(االولمبية

اني فضالً عما كان يجري بالضرورة من معامالت اخـرى  على اتجاهات الرأي العام اليون

  .)٣(كالبيع والشراء والتبادل التجاري

المحـور   في بعـض االحيـان يعـد   وكان االعالم داخالً في كل هذه المجاالت و         

االساس لها ويمكن القول ان وظيفته تعدت التأثيرات الداخلية الى اعالم خـارجي حـر   

االلعاب وفود وسفراء من الدول االخرى كما كانت تعلن هدنه  وفاعل اذ شاركت في هذه

مقدسة تقف فيها الحروب اثناء انعقاد الدورات االولمبية لتـوفير االمـان واالطمئنـان    

  .)٤(للوفود المشاركة القادمة من الخارج

وتجسدت في هذه االلعاب الفكرة االخالقية فضالً عن الوظيفة االعالمية ، فهـي           

اسم وطنه وتفسر االكرام الذي يناله المتسابق مـن وطـن يقاسـمه     وع اسم الفائز تذي

  .)٥(مجده

وحضور الكتـاب  ت فكان التكريم باغصان الزيتون واقامة التماثيل في االولمبيا          

والشعراء والخطباء وعرض نتاجهم الفكري وتنظيم االغاني للفائزين وتنافس الفالسـفة  

                                                           

� :�آ��2 ، ص: �7#>�ادة ، ����)  ١(SH )� +�2اث ، ��ر رو:�)�FPر�� ا�+Y٧٢ت. 
9�H( ،  : #��2 آ��� ن�GF ا�! :��ة او���H  +2G! ا�-�3 ا��9S�� �2�+�9Y ا�923$س :9+=�2* ا���29 ، ]�9ب ا��G$:9$ن�2 ، ����9        )  ٢(

�ا��"I2 ا.�� ، ا�>+ر�N ا�2$ن+ن( ، ا��)� GH7ري�Sا(،  ا� �-S١١٢، ص) ت.د: ���:�2 ، :�2وتدار ا��. 
�ا��"I2 ا.�� ، ا�>+ر�N ا�2$ن+ن( ، ص )  ٣(GH ، )�H١١٤. 
 .١٤٥ث2$دور 26+ن+ آ$��2 ، ا�2$ن+ن SG�4+ وارضS+ ، ص : �7#>�ادة ، ����)  ٤(
ا��&R99  ؛ .99�H ، K�+99( ،٢٩٦ان�ر�99` ا��99+ر و996+ن2� او:$ا�99` ، ت99+ر�N ا�5-99+رات ا��99+م ا��99Yق وا�2$ن99+ن ا�&����99 ، ص   )  ٥(

 .١٧٤اW]��&( ، ص
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ذات صـوراً اعالميـة متنوعـة   )١(ت العشاء والمآدب التي تعقب ذلكين وحفاليوالموسيق

عميق حتى يصعب القول بانها لم تكن مدروسـة  وهدف ناضجة ، وفكره متعددة ،  نتائج

  .دون وعي وتدبيرمن او انها استخدمت 

السياسي والعسكري استخدم اليونان االعالم وافادوا منه لتحقيق  ينفي المجالو         

ي الدعاية والنشر والذيوع اذ احاط طغاة اليونان واباطرتهم بطائفة كبيرة من اغراضهم ف

هدفهم مـن ذلـك هـو     ولعل)٢(الخطباء ، والشعراء واالدباء واصطحبوهم في حروبهم

يقدموه من دعاية لهم من خالل اشعار المديح والثناء وخطـب التشـجيع    مااالستفادة م

باعمال البطولة في ساحات الوغى وترديـد   اذ كان لهم شغف شديد بالتغني. والتحريض

في وصـف عظمـاء رجـال    كثيره افعال ابطالهم ايقاداً لنار الحماسة وقد نظموا اغاني 

ان يكون هذا اعالماً ناجحاً اذ بلغت هذه االغاني الى سواحل ايوينـا  من الحرب ، والبد 

  .)٣(على الجانب االسيوي من بحر ايجه

نتصاراتهم في الحروب بوسيلة اعالمية مهمةهي النـار اذ  وكانوا يبلغون عن ا         

طريـق  بان اخبار حرب طروادة واالنتصار فيها انتقلت من اسيا الصغرى الى اليونـان  

واستخدموها عند  )٤(سلسلة من االشارات النارية التي كانت بمثابة لغة للتخاطب عن بعد

  .)٥(ايضا  انتصارهم على قرطاجنه

  

                                                           

؛ ت92$دور 26+ن9+ آ9$��2 ، ا�2$ن9+ن ،     ١٧٤١]�:+ل ، م�5� 1234 ، ا��$#$�H ا���:�92 ا���9F2ة ، ص  : �7#>�ادة ، ����)  ١(
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 .٣٨٨ص
 .٢٠٧ا��)$ر ا�&���� ، ص �ا#>� ،6+��� ه��ي :)  ٣(
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اخرى استخدموا ، الرسل للغرض نفسه كمـا حـدث فـي معركـة      وفي احيان         

واعتمدوا على ،  )٣(يصال خبر النصرا و )٢(ن لطلب النجدةءواذ استخدم العدا )١(مارثون

عتداء على مدنهم فضال الابقرب الرسل ايضاً باخبار  قادة الجيش في حاله وصول اخبار

  .)٤(الناسالعالن هذا االمر على عموم " المبوق"عن استدعاء 

مسيرة النشـر  صادفت ان التوظيف االعالمي كان موجوداً وفاعالً  بالرغم منو         

تقدمها وفي بعض االحيان دفـع بعـض مـن مارسـوا      ابطاتواالعالم والذيوع عقبات 

االعالم الثوري الفاعل حياتهم مقابل ذلك كسقراط الذي كان من اسـباب الحكـم عليـه    

  .)٥(اً لالراء التي يدين بهابالموت  دعوته الناس علن

اذ سكت بعض العمالت بمناسـبة  ايضا واستخدمت العمالت النقدية  في االعالم          

ارتبطت العبـارات والصـور    والتحالفات السياسية او التجارية او العسكرية بين المدن 

الدينيـة   المنقوشة عليها بتأريخ المدن او المالمح الجغرافية لها او االلهه والشخصيات

تحقـق اكبـر قـدر مـن     ، ولعلها  )٦(واالسطورية فضالً عن توثيق االلعاب واالحتفاالت

وسيلة اعالمية ناجحة في تحقيـق الهـدف الـذي     فلعلها تكونكثرة متداوليها لالدعاية 

  .وجدت من اجله

االعالم في المجاالت المختلفة بأساليب متعددة حققـت  قد استخدموا  اليونان ويتضح ان

  .ل الى مبتغاهم من خاللهوالوصلهم 
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        االعالم يف احلضاره الرومانيةاالعالم يف احلضاره الرومانيةاالعالم يف احلضاره الرومانيةاالعالم يف احلضاره الرومانية: : : :     جججج

الدولة الرومانية  الى اواسط اوربا وانكلترا غرباً وارمينيا شرقاً  امتدت سيطرة         

 نشـاتها لفترة بلغت الفي سنة منذ  هاافريقيا جنوباً واستمر حكم في والصحراء الكبرى

  .)١(١٤٥٣ية عام م حتى سقوط القسطنطين.ق٥٠٩عام 

ان الحضارة الرومانية لم تتمكن من الوصول الى مستوى االبـداع  من رغم بالو         

ابداعها على صعيد القـانون   تجلىالفكري والحضاري الذي بلغته الحضارة االغريقية ، 

  .)٢(واالدارة والسياسة فضالً عن االبداعات الفنية والمعمارية

 كشفتالمجاالت من ضرورات اعالمية ودواعي نشر وذيوع وال يخفى ما لهذه          

من خالله اهدافها وافكارها الكبر عدد ممكن من الناس ، وقد استخدم الرومان االعـالم  

ابتداء من ابسط تفصيالت حياتهم وصوالً الى السياسات التي انتهجها اباطرتهم ، اذ كان 

ول اسم الشخص والثاني اسم قبيلته ،  للروماني عادة ثالثة اسماء يعلن بها عن نفسه اال

  .)٣(فخذ معين من افخاذ القبيلة اسمالثالثو

ي ذكـراهم فيهـا المبالغـة    يالسر الشريفة  سجالت تمجد اسالفها وتحوكان ل         

  .)٤(ذكراهملتفاخر والمباهاة وتخليد لوالتهويل فيما يتعلق بانجازاتهم ومآثرهم 

اذ كان الرومان االصالء  ،ايضا لمالبساطريقة ارتدائهم واستخدموا االعالم في          

كان  و، )٥(على انهم ولدوا احراراً ، ولم يكن ذلك للعتقاء دلياليلبسون خاتماً من الذهب 

جوانيـة اللـون   رالتوكا نهاياته ا المالبس يسمىابناء االحرار يلبسون نوعاً خاصاً من 
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 وكـان ،  عمرهالسادسة من  يبلغلد حين وهو يختلف عن رداء الرجولة الذي يرتديه الو

فـي حـين لـبس     -بريتكسـتا –كبار رجال الدين يلبسون نوعاً مـن التوكـا يسـمى    

رداء السيدات عـن رداء  ويختلف ،لمناصب توكا بيضاء صبغت بمادة طباشيرية امرشحو

البنات والنساء االجنبيات ، وحتى الحذاء الروماني كان عبارة عن اشارة اعالمية تـدلل  

واهم انواعه النوع الذي في مقدمته هالل  هى صاحبها فهو يختلف حسب منزلة مرتديعل

فضالً عن الجواريب االرجوانية . )١(عاجي ، والحذاء االحمر الذي يلبسه الحكام والنبالء

  .)٢(الملوك في العاده يلبسها اللون التي

ـ  بواسـطة واعلم الجنود الرومان ايضاً عن رتـبهم            ة التـي يرتـدونها   االحذي

الضـابط  في حـين تكـون مسامير  والمزودة بمسامير خاصة ، فمسامير الجندي حديدية 

  .)٣(فضية والقائد ذهبية

في الوحدات العسكرية ، اذ اعلموا بالرايات الحمراء عن خيمة  االعالمووظفوا          

ر اعـالن عـن   القائد و الخيالة والوحدات العسكرية الخاصة وكان العلم االحمر الصـغي 

المعركة فضالً عن وجود اصحاب االبواق ونفخة النفير والعرفاء الذين يتولون امر كلمة 

ويمكن القول ان هذه الوظائف ذات مهمات اعالمية بالدرجة  ، )٤(السر ومراسلي الضباط

  .االولى

العمال الشجاعة اعالها مرتبة تاج من ورق البلوط  متعددهوكانت تمنح اوسمة          

يمنح للجندي الذي ينقذ حياة زميله في ساحة المعركة فضالً عن وسـام دائـري مـن    

  .)٥("فاليري"المعدن المرصع يسمى 
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ومن ناحية اخرى كان الرومان يضعون عالمات اعالمية في طـرقهم او علـى            

االعمدة القصيرة الفاصلة بين حدود الملكيات الزراعية وهي عبارة عن احجـار نقشـت   

  .)١(ا اسماء االماكن واالبعاد وبعض المقاييسعليه

كدعايات المرشحين  ابعضها ملونالتي كان كما قاموا بتدوين النقوش الحائطية          

في االنتخابات المحلية واالعالنات عن االشياء المفقودة والفتات ايجار العقارات الخالية 

بلة وبعضها االخر نقوش سطحية واالعالنات عن المهرجانات والحفالت والمباريات المق

، وكان الفقـراء واالغنيـاء علـى     )٢(عابرة دونها المارة على الجدران لغرض اعالمي

اسـتخدمت جـدران المعابـد     و )٣(السواء يستخدمون هذه الطريقة في االعالم والنشر

الخارجية المطلية بمسحوق الجبس الناعم لكتابة الشعر والنثر عليها في ذكر حادثة من 

وكل هذه االمور تدل على جمهور قادر على القراءة ولعلـه قـادر علـى    ،  )٤(لحوادثا

  .االعالم واستخدامه واالستفادة منه في كل مجاالت الحياة المتعددة

قام الرومان بنشر الوثائق والعقود العامة التي تتعلق بالدولة مدونـة علـى    و         

نزية واشتملت علـى المعاهـدات وقـوانين    مواد صلبة غير قابلة للتلف كاللوحات البرو

الجمعيات والمجالس الشعبية ومراسيم االباطرة ومنشورات الحكام في رومـا والمـدن   

فضالً عن التقويم الذي تنظمه نقابة االخبار وفيه اسماء القناصل ومالحظـات   )٥(االخرى

كانـت  و )٦(دونت حوادث كل سنة بلوح منفصل اطلق عليها الحوليات العظمـى  واخرى 

تدون فيها ايام االعياد الدينية وايام انعقاد المحاكم و االنتصارات والهزائم التـي تحـل   

  .)٧(بالدولة الرومانية وامور اخرى كثيرة

وهي اوامر عامة بشأن مسائل مسـتحدثة فـي   : واستخدموا ايضاً المنشورات         

نهايـة عهـده    الىسارية  الغالب ، كان االمبراطور يصدرها لوالية واحدة او اكثر وتظل
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واحياناً ما بعد عهده اذا لم يقرر خلفه الغاءها وهي بمثابة لوائح عامـة تشـتمل علـى    

، ويفهم من اسمها انها كانت  )١(المسائل االدارية والقضائية وقواعد وامور عامة اخرى

  .معلنة ومذاعة لعموم مواطنيهم

 بوصفهلنشر مايودون االعالم عنه ،  )الفورم(واستخدم الرومان السوق العامة          

مكاناً لتجمع الناس ومن ثم رواج الدعايات واالحاديـث واالشـاعات وذيـوع االخبـار     

المختلفة ، فقد كانت تعلق فيه لوحات بيضاء يدون فيها اسماء المغضوب عليهم من قبل 

مله رهيبة الذي عين نفسه دكتاتوراً على روما وقام بح )سولال(اباطرة الرومان كما فعل 

للقضاء على خصومه ومعارضيه فأدرج اسماءهم في هذه اللوحات المعلقة في الفورم ، 

  .)٢(خارجاً على القانون ويستحق قاتله المكافأة يعدوكل من جاء اسمه في القائمة 

وفي الوقت نفسه استخدم الفورم لالعالم عن تكريم كبار الشخصيات كـالنقش           

 وم .ق٢٦٠عام  بمناسبة تعيينه قنصال )دويليوس(رمر في تكريم المدون على عمود الم

مكان منبـر الخطابـة فـي     علىانتصاره على القرطاجيين في معركة ميالي وقد علق 

  .)٣(السوق

والن االصالح االجتماعي من مهمات االعالم  حارب الرومان البغاء المنتشـر           

في القـوائم العامـة   "ت اسماء البغايا تدون في معظم المدن الرومانية باستخدامه ، فكان

  .)٤("للتشهير بهن

وفي السوق وضع حجر عمودي قصير قائم الزوايا يعرف بـالحجر االسـود ،            

المراسـيم   فيهـا م دونـت  .وهو لوحة من البازلت االسود تنسب الى القرن السادس ق

ـ  داللـة   يـدل ذا االمـر  الخاصة ببعض الطقوس الدينية امر احد ملوك روما بتثبيته وه

                                                           

�ا��"I2 ا.�� ، م)+در ا�>�ر�N ، ص)  ١(GH ، )�H٧٨. 
)٢  (          �2"�"9F= ا\9$ر�GمWا �9SH !9<. �9ا\$ر��GمWر��9 ا$S�L�92 ، ا�Pا��وم+ن �9( ا��)9$ر ا��� Nم ، ت+ر�+Yي ، ه�ا�)3

 .٢٤٧، ص) ١٩٦٧: دار ا��P3 ا�5��^ ، :�2وت(
�ا��"2)  ٣(GH ، )�Hص ، Nم)+در ا�>+ر� ، � .I١٠٩ ا.�
�ا�$ا.� ، ن�+م ا�JG+ء وص�` �( ت+ر�N :�( اWنF+ن )  ٤(GH )�H ، )ا�_+م��(وا� ��Fد ا��ا:� ، ا��: م��L ر#+�� اW#7م ، ا��

 .٣٧٦، ص) ١٩٦٥
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ملوك روما كانوا يأمرون بنقش واعالن المراسيم الهامة التي تخص الناس "واضحة بأن 

  .)١("في دينهم ودنياهم حتى يكون الناس على بينة بما يجري في مملكتهم

ادى احياناً الى قيام اعتراضات شـديدة ،   واعالنهابل ان عدم نشر بعض االمور         

مسألة عدم نشر القـوانين الرومانيـة واعالنهـا علـى     "الرومان على فقد احتج عامة 

الـذين كـانوا    )٣(اذ كان جهلهم بالقوانين المرعية يوقعهم ضـحايا لألشـراف  . )٢("المأل

ق تأويله وتطبيقه مسـتغلين جهـل العامـة وغمـوض     ائيحتكرون معرفة القانون وطر

  .)٤(القوانين ليفسروها لمصلحتهم

االحتجاجات طابع الثورة السلمية اذ انشق عدد كبير مـن العامـة    واتخذت هذه         

واعلنوا انهم لـن يعملـوا او   "م .ق ٤٩٢ونزحوا الى الجبل المقدس على نهر اينو عام 

  .)٥("يحاربوا من اجل روما حتى تجاب مطالبهم

طريـق قنصـلين   برضخ االشراف لضغوط العامة فوضعت هذه القـوانين   قدو         

اثني عشر  فيثم قاموا باالعالن عنها ونشرها اذ دونت تلك القوانين  )٦(الشعبانتخبهما 

لتكون متاحة ومعلنة للجميع وفي سـبيل   )٧(لوحاً من البرونز ووضعت في السوق العامة

تكريسها اعالمياً ونشرها في جميع الواليات صار لزاماً على تالميذ المدارس ان يحفظوا 

  .)٨(ن حفظ الناس العاديين لهاااللواح عن ظهر قلب فضالً ع

واالعالن عنها جهـرةً حـدثاً    )٩(وكان تسجيل القوانين في عقد مشترك مكتوب         

  .)١٠(مهما في التاريخ الروماني

                                                           

2+#( ���و�� ا��وم+ن�2 ، ج)  ١(Fا� Nا�>+ر� ، �2� م�5Fا� ��ا��J( ، م�5GH٥١، ص ١. 
)٢  ( )�Jا��GH /و�� ا��وم+ن�2 ، ج��� )#+2Fا� Nا�>+ر� ، �2� م�5Fا� � .٢٠٣،  ص ١م�5
� ، #+م( 2�#� ، ت+ر�N ا��وم+ن ، ص)  ٣(�.W٣٦،  ٣٥ا. 
 .٤٨، ص) ١٩٦١: دار ا���+رف ، م)�(٤م)"��H ، !3 م��وح ، ا�&+ن$ن ا��وم+ن( ، ط)  ٤(
� ا�_+�^ ، ج)  ٥(�L٤٩، ص ١ول د�$ران� ، =)� ا�5-+رة ، ا��. 
 .٤٨م)"��H ، !3 م��وح ، ا�&+ن$ن ا��وم+ن( ، ص)  ٦(
2+99#( ���و��99 ا��وم+ن�992 ، ج  )  ٧(Fا� Nا�>99+ر� ، �299� م99�5Fا� �99�ا��J( ، م99�5GH7ن99( ، م��992 ، ا�99$�26 �99(  ٥١، ص ١L؛ ا��

 .٢٧ا�5&$ق ا��وم+ن�2 ، ص
2� م�5� ، ا�>+ر�N ا�2F+#( ، ص١٤:+رو ، ا��وم+ن ، ص)  ٨(Fا� ��ا��J( ، م�5GH ٢١٠؛. 
 .٣٦، ص) ١٩٥١: ���L ا�2G+ن ا���:( ، م)�(.+��H ، K( ، ا#+س ا���ا�� �( ا�&+ن$ن ا��وم+ن( )  ٩(
� ا�_+�^ ، ج)  ١٠(�Lا�2$ن+ن ، ص.؛ �٦٧، ص ٦٧، ص ١ول د�$ران� ، =)� ا�5-+رة ، ا�� Nا�! ت+ر� R0� .٦٦:>�ي ، م
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ومن الجدير بالذكر ان قانون االلواح االثنى عشر كان اعالمياً حتى في طريقـة           

  .)١(لى اسلوبه الطابع الشعريلقوانين اذ كان موجز الصياغة يغلب عاطرحه 

ووظف الرومان االعالم في مجال اخر اال وهو الفنون التي برعوا فيها فبعد ان          

  استخدم كوسيلة اعالمية  )٢(كان النحت مقصوراً على تماثيل الطقوس الدينية في المعابد

  .)٣(ميينلالبطال القو تكريمامهمة ومؤثرة اذ نصبت في روما التماثيل التي صنعت 

وشاعت المنحوتات الى حد كبير في المجتمع الروماني والسـيما فـن نحـت             

التماثيل النصفية التي تصور كبار رجال الطبقة االرستقراطية وحكام الدول في اوضـاع  

  .)٤(تتميز بالواقعية الشديدة وصدق التعبير وزينت الساحات فيها بأسراف كبير

 ام النحت كوسيلة اعالمية يروجون من خاللها فكرة او هـدف ومما يؤكد استخدا         

العمال النحت والزخرفة احياناً مغزى سياسـي او  "ق الفنية المؤثرة انه كان ائما بالطر

، واصبح اغلب فن النحت الروماني  لوحات زينت مباني عامة مسجلة انجازات  )٥("ديني

العالن عن قوتهم المتعاظمة فضالً عن لالرومان في الوقائع التاريخية والمعارك الحربية 

  .)٦(تخليد انجازات اباطرتهم

واصبحت المدن تعلن عن والئها لحكم االمبراطور باقامـة التماثيـل واقـواس             

  .)٧(النصر له ولزوجته واوالده

                                                           

�ا��"I2 ا.�� ، م)+در ا�>+ر�N ا��وم+ن( ، ص)  ١(GH ، )�H٧١. 
� ، #+م( 2�#� ، ت+ر�N ا��وم+ن ، ص)  ٢(�.W٥٥ا. 
ا:9$  ٠دا]�9 و�b9اد ج   9���٠� م  :ت��9�6 روم9+ وام�Gا\$ر�>9S+ ،   ت9+ر�N ا�5-9+رات ا��9+م    ان�ر�` ا��+ر و6+ن2� او:$ا�9` ،  )  ٣(

�ات ����Y وا�"H+G` ،:�2وت (ر�5+ن �$H:٢٢١ص)٢٠٠٦. 
 .٢١١ا�)3�ي ، هY+م ، ت+ر�N ا��وم+ن ، ص)  ٤(
 .١٣٩، ا��وم+ن ، ص :+رو)  ٥(
� ، ا���+رة ا��وم+ن�92 :29� ا�$ا=�9 وا�92g+ل     )  ٦(F5ا���GH �2GH ، *#+=)    ر����P9#Wا ، ^��، ) ٢٠٠٧: ا��P>�9 ا�9L+م�( ا�95

 .٨، ٧ص
زآ9�H )99( وم99�5� #2�99* #99+�*  : ر#9>$ �>�99ف ، ت99+ر�N اWم�Gا\$ر��9 ا��وم+ن�992 اH+99�<6W( واW=>)9+دي ، ت��99�6   . ا.م)  ٧(

) �-Sا�� �G<P٤٨٢، ص ١ج) ١٩٥٧: ا��)��� ، ا�&+ه�ةم. 
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واولع الرومان بالتماثيل ذات االحجام الطبيعية واخذت الدولة نفسها تأمر بصنع          

ل برونزية للملوك واالبطال االسطوريين واصبحت عادة الحكام في نهايـة القـرن   تماثي

  .)١(ان يضعوا التماثيل على شرفهم في المحالت العامة م.ق الثاني

وتحقيقاً لالهداف االعالمية التي ينشدها اصبحت مواضيع الفن الرماني النحتية          

هـا والهتهـا ، وتصـوير المعـارك     محصورة في اظهار المجد لروما والدعايـة لحكام 

واالستعراضات الظافرة واالحتفاالت العامة اذ قاموا بتصوير معركة ظافرة علـى جـدار   

  .)٢(قاعة جلسات مجلس الشيوخ

رادوا الدعاية المر مـا واشـاعته ان يطلبـوا    أ وكان في وسع االباطرة اذا ما         

االثرياء بنسخ هذه التماثيل وعرضها  حاجتهم من مشاهير الفنانين المبدعين ليقوم بعدها

في قصورهم اذ كانت هناك مصانع في عدة مراكز تقوم بمهمة صنع مثل هـذه النسـخ   

  .)٣(وتوريدها

وهي غرفة  )اتريوم(على طرفي غرفة الجلوس  يوكان يوجد في البيت الرومان         

  .)٤(صغيرة تعرض فيها تماثيل االجداد في االسر المرموقة

كانوا يصنعون اقنعة وجوه من الشمع لالشخاص المهمـين ذوي المناصـب    و         

العالية تعرض في االماكن العامة او في داره العائلية ويرفق معها بضعة اسطر توضـح  

  .)٥(نسب الشخصية وما حققته من اوجه الفخار والتميز

فقـد بنـى   ملوكهم النحت وسيلة اعالمية لنشر انتصـاراتهم وتخليـدها    جعلو         

عموده الشهير في روما بعد انتصاراته الحربية وقـد نحـت    )٦()م١١٧ـ   ٩٨(تراجان 

                                                           

� ، #+م( 2�#� ، ت+ر�N ا��وم+ن ، ص)  ١(�.W٨١ا. 
 .٢٢١روم+ وام�Gا\$ر�>S+ ، ص ت+ر�N ا�5-+رات ا��+مان�ر�` ا��+ر و6+ن2� او:$ا�` ،)  ٢(
9�� �26�96    : تY+ر�� وورث ، اWم�Gا\$ر�� ا��وم+ن�2 ، ت���6. ب.م)  ٣(GH �9 ا��)�9   (رم�9ي-S�9 ا��G<Pا�&9+ه�ة م ، �� :

 .١٣٦، ص) ١٩٥٧
 .٨٧:>�ي ، م�R0 ا�! ت+ر�N ا��وم+ن ، ص.�)  ٤(
2+#( ���و�� ا��وم+ن�2 ، ج)  ٥(Fا� Nا�>+ر� ، �2� م�5Fا� ��ا��J( ، م�5GH١٨٢، ص ١. 
�ا����* ر4+د م�5� ، ا�2$ن+ن وا��وم+ن ، درا#� �( ا�>+ر�N وا�5-+رة ، ص: ����)  ٦(GHو *Lدل ن+H ، $GH٣٣١. 
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عليه الفين وخمسمائة شكل تصور مهندسين يشيدون جسوراً وعماالً يصنعون طابوقـاً  

  .)١(وجنوداً وفرقاً عسكرية تهجم وتنتصر

ا فيهـا  مرغم ملى العونرى الطابع االعالمي ايضاً في المالحم الرومانية التي          

 في ذاكرة المتلقي وعقله مهمه الهدف منها ترسيخهامن مبالغات احتوت على مضامين 

تبرز رؤية صانعيها و الشعب الذي راجت وانتشرت بينـه وتفاعـل    متعددهفيها رموز و

العقيدة واالخالق والقيم السائدة ، وكانت البطوالت المميزة قبل كل  نظممعها اذ ان فيها 

دة المالحم اذ اظهرت الرجل الروماني في احسن حاالته عمالً وخلقاً وقد انتقـت  شئ ما

  .)٢(الطريقة واللغة من اجل هذا الهدف

فيـر  (لمؤلفها  )األنياذة(واهم ملحمة شعرية نظمها شاعر روماني هي ملحمة          

  .)٣(االحتفال بنشأة روما وتطورها والمنجزات التي حققتها هدفهاو )جيليوس

قصائده مستخدماً الشـعر لتمجيـد   ) م.ق١٦٩-٢٣٩(نظم شاعرهم اينيوس  و         

ومن خالل قراءة اينيوس كان تالميذ المدارس الرومانية يتلقون معلوماتهم عن )٤(الدولة

   )٥(االبطال من اسالفهم وعن الفضائل الرومانية وغيرها من االمور

فقد صاغ الشعر الرومـاني بصـورة    )٦(واستحق ان يلقب بأبي االدب الروماني         

شاهد قبره  على ويبدو ان لديه حساً اعالمياً رائداً اذ كتب. )٧(جيدة وغمر ابياته باالفكار

ارجو ان اليكرمني احد بذرف الدموع والبحضور جنازتي وهو ينتحب ، تسـألون  : "بيده

  . )٨("عن السبب فأجيب النني مازلت احيا واطير عبر افواه البشر

                                                           

� ، #+م( 2�#� ، ت+ر�N ا��وم+ن ، ص)  ١(�.W١٨٤ا. 
 .١١٧:+رو ، ا��وم+ن ، ص)  ٢(
2+#( ���و�� ا��وم+ن�2 ، ج)  ٣(Fا� Nا�>+ر� ، �2� م�5Fا� ��ا��J( ، م�5GH٨٢، ٨١، ص ١. 
� ، #+م( 2�#� ، ت+ر�N ا��وم+ن ، ص )  ٤(�.W٧٩، ٧٨ا. 
)٥  (+2Fا� Nا�>+ر� ، �2� م�5Fا� ��ا��J( ، م�5GHو�� ا��وم+ن�2 ، ج� .٦٠، ص  ١#( ��
 .١٠٣:>�ي ، م�R0 ا�! ت+ر�N ا��وم+ن ، ص . �)  ٦(
� ا�_+�^ ، ج)  ٧(�L٢٠٥، ص ١ول د�$ران� ، =)� ا�5-+رة ، ا��. 
2+#( ���و�� ا��وم+ن�2 ، ج)  ٨(Fا� Nا�>+ر� ، �2� م�5Fا� ��ا��J( ، م�5GH٦١، ص ١. 
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مسـتخدماً   )١(ثم ظهر االدب الساخر الذي صور معايب االشـخاص والعـادات           

كمـا فعـل كيـوس     )٢(التهكم والسخرية الثارة االعجاب ببعض االشخاص او احتقارهم

  .)٣(الذي انتقد بهجائه ابرز الشخصيات المعروفة) م.ق١٠٢-١٨٠(لوسيليوس 

ونقدهم الالذع اذ تعرض تـايفيوس  االعالمية  جراتهمودفع بعض الشعراء ثمن          

للنفي النه هاجم في احدى رواياته الكوميديـة بعـض الشخصـيات    ) م.ق٢٠١-٢٠٧(

  .)٤(الكبيرة المتنفذة

ومن اجل تقييد الدور االعالمي الذي تقوم به الملهاة الكوميدية وضعت الدولـة           

  .)٥(فيه السب جريمة يعاقب عليها باالعدام عدتقانوناً 

في التأثير والدعاية ، ففي  الفاعلوكان لهم وعي كبير باهمية القصائد ودورها          

قصائد تناسـب ظـروف   نظم االزمات والحروب كان مجلس الشيوخ يطلب من الشعراء 

طريـق  بالحرب كما كان في هذه االزمات يشجع التمثيليات الشعرية المسرحية وااللعاب 

  .)٦(زيادة مخصصاتها

توت بعض القصائد المسرحية سطوراً تعد من جوامع الكلم وعبارات جرت واح         

  .واليخفى مالهذه االمثال من دور في الذيوع واالنتشار )٧(مجرى االمثال

طريق القـراءة  بكان ينشر للمرة االولى "ومن الجدير بالذكر ان االنتاج االدبي          

 وذلـك  ن الذي يقوم باعداد طبعه او نسخهالعلنية ثم يأخذ المؤلف نتاجه الى احد الناشري

، وعندما يصبح الكتاب جاهزاً للبيـع  ... بأن يطلب من الناسخين ان يستنسخوا االنتاج 

                                                           

� ، #+م( 2�#� ، ت+ر�N ا��وم+)  ١(�.W٧٩ن ، صا. 
 .١١٨:+رو ، ا��وم+ن ، ص)  ٢(
 .١٠٤:>�ي ، م�R0 ا�! ت+ر�N ا��وم+ن ، ص. �)  ٣(
�ا��"I2 ا.�� ، م)+در ا�>+ر�N ا��وم+ن( ، ص)  ٤(GH ، )�H٣٦. 
� ا�_+�^ ، ج)  ٥(�L١٥٥، ص ١ول د�$ران� ، =)� ا�5-+رة ، ا��. 
 .٢٣٦روم+ وام�Gا\$ر�>S+ ، صت+ر�N ا�5-+رات ا��+م ان�ر�` ا��+ر و6+ن2� او:$ا�` ، )  ٦(
 .١٥٣:+رو ، ا��وم+ن ، ص)  ٧(
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يعلن عنه على اعمدة باب بائع الكتب او على اعمـدة الـرواق الـذي تعـرض تحتـه      

  .)١("الكتب

درت اخـرى  وكانت الرقابة على الكتب صارمة وشديدة فمنـع بعضـها وصـو            

هو اعالمية هذه الكتب ورواجها وانتشـارها وبثهـا    في ذلكولعل السبب ،  )٢(واحرقت

السيما ان ذيوع هذه الكتب كان كبيراً و. واراء تتعارض مع ميول السلطة الحاكمة اافكار

اذ كان الناس في االقاليم التابعة لروما يشـترونها بحماسـة وكـانوا يتبـادلون هـذه      

  .)٣(المخطوطات بينهم

واستخدم الرومان االعالم ايضاً في مجال الخطابة وكان لهـم دور بـارز فـي             

وظهـر لـديهم    )٤( تقنية من تقنيات االتصـال بوصفها تطوير فنها لتلعب دورها كامالً 

  .)٥(خطباء كبار نالوا استحسان الناس وتكريمهم

بلغت العملـه مرحلـه   "فقد  وكان للنقود  دورها الفاعل في التوظيف االعالمي         

قـد خطـت   ... الصوره الناطقه بالموضوعات التي تهم الرأي العام وبهذه الصور تكون 

  . )٦("اول خطوه هامه نحو استعمال العمله كأداة للدعايه السياسيه

سـك   كمـا ،  فقد اصدر قادة الجيش عمله ذهبيه نقشوا عليها صورهم والقابهم         

  . )٧(وا عليها صورهم كما فعل كومودوس حين حكم رومااالباطره نقوداً رسم

وكذالك فعل بومبي حين اصبح  الحاكم اذ سك عمله على احد وجوهها صورته          

أي العظيم اوالكبير وهو اللقب الذي كان قـد حـاز   "Magnus"وعلى الوجه االخر كلمة 

                                                           

� ا�_+�^ ، ج)  ١(�L٤١٢، ص ١ول د�$ران� ، =)� ا�5-+رة ، ا��. 
 .٢٥، ص) ٢٠٠٨: دار ا��L3 ، ا�&+ه�ة(.L+ب ، م�5� م��2 ، و#+RO اWت)+ل ن�YتS+ وت"$ره+ )  ٢(
 .١١٤:+رو ، ا��وم+ن ، ص)  ٣(
 .١٩ا��F"� ا7HWم( ، صPH+�4 ، م�5$د ، 0"+ب )  ٤(
� ، #+م( 2�#� ، ت+ر�N ا��وم+ن ، ص: ������ م� ا������ .$ل ا�g"+:� وا�G"g+ء �( روم+ ، ����)  ٥(�.Wر�� ٧٨ا+Y؛ ت

 .١٢٧ورث ، اWم�Gا\$ر�� ا��وم+ن�2 ، ص
 .١٣٧علي،عبدالطيف احمد ، مصادر التاريخ  الروماني ،ص)  ٦(
 .١٩٤، ١٢٠صالرومان ،األحمد ، سامي سعيد ،تاريخ )  ٧(
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يوس ونيرون مشـيره  و انطون )٢(طبعت صورة قيصر على النقود الرومانيه و. )١(عليه

  . )٣(الى تأليه هؤالء

فرصه مدهشه للدعايه " واهتم االباطره بهذه الوسيله االعالميه اذ وجدوا فيها          

الناجح قاموا قبيل االحتفال بمرور الف سنه  االعالميمن التوظيف  اونوع.)٤(" النفسهم 

رى االباطره المـؤلهين  على تأسيس روما بسك مجموعه من النقود التذكاريه الحياء ذك

  . )٥(وتمثل احد عشر امبراطورا 

وسك الرومان نقوداً اعالميه عليها صور رمزيه تمثل فضائل معنويـه وثيقـة            

الصله بحياة الناس ولها تأثير في سلوكهم كالحظ والتوفيق ممثالً في صوره دفة سفينه 

عه مالهذه المعاني من اثر فـي  والسلم ممثالً بغصن زيتون ، وغيرها وقد استغلوا ببرا

نفوس مواطنيهم ودفعهم الى سلوك معين في ظرف معين فتظهر على العملـه صـورة   

الوئام حينما يطل على البالد شبح الحرب االهليه وصورة االمان عندما يتهـدد الدولـه   

االنتقـال  ، ولعل  )٦(في احدى الحروب  انتصاراخطر وصورة النصر عندما تحرز الدوله 

لصور التاريخية او االسطورية الى الصور المستوحاة من واقع االحـداث الجاريـة   من ا

وسيلة اعالمية مهمه وفاعلة عكست حسـاً  جعلهاالى ادى والتي كانت تطبع على العملة 

  .اعالمياً واعياً امتلكه المشرفون على سك تلك النقود

فقـد   )٧(حروب مسـتمرة  وبما ان تاريخ الدولة الرومانية بصورة عامة  تاريخ         

وذلك  )٨(استخدموا اعالماً عسكرياً صارماً كانت نتيجته ظهور المحاربين القساة االفظاظ

                                                           

 .١٣٨علي، عبد اللطيف احمد، مصادر التاريخ الروماني ،ص)  ١(
 .٣٩٧، ص ١ول ديورانت، قصة الحضارة ، المجلد الثالث ، ج)   ٢(
 .١٥٧،ص )٢٠٠٥:دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن(الماجدي ، خزعل ، المعتقدات الرومانيه ،)  ٣(
 .١٤١در التاريخ الروماني، صعلي ،عبد الطيف احمد ،مصا)  ٤(
 .٢٦تشارلز وورث ، األمبراطورية الرومانية ،ص)  ٥(
 . ١٢٦طيف احمد ، مصادر التاريخ الروماني ، صلعلي، عبد ال)  ٦(
، ) ١٩٦٨ :٩مجلة االقـالم ، الســنة الرابعـة ، ج  (القيسي ، عبدالوهاب ، التاريـخ عند االغريق والرومان ، )  ٧(

 .٢٣ص
 .٢٣ا واخرون ، حضارات العالم ، صشفيق جح)  ٨(
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من خالل حفالت المصارعة والمسارح وتنظيم االلعاب العنيفة التـي كانـت تعـد فـي    

  . )١(مسارح خاصة ويحضرها االف الناس

الشديد والقسوة المتناهية التي عرف ونجد اصداء نجاح هذا االعالم في البطش          

  .)٢(بها الجيش الروماني

استخدم االباطرة االعالم بشتى صـوره واسـاليبه   يعلى الصعيد السياسي ،  و         

من خالله ، ومن هؤالء يوليـوس   لمبتغاهمفي الوصول  تينواظهروا ذكاء ومقدرة فائق

ته لدى النـاس فضـالً عـن    ، الذي عمل على توطيد شعبي) م. ق  ٤٤ـ   ١٢٠(قيصر 

دعاية لـه وهـو   الاشغالهم عن المشكالت الداخلية والخارجية التي كانوا يعانون منها و

يطمح للوصول الى المراكز العليا في الدولة قام بتشجيع المباريات الرياضـية ووسـائل   

ن التسلية والترفيه فضالً عن اقامته الوالئم الكبرى للرومان التي احتوى بعضـها  اثنـي  

  .)٣(وعشرين الف مائدة

ومن جهة اخرى كان قيصر نفسه يمتلك الصفات االعالمية التي تؤهله ليكـون           

كتب مذكراته التي لم يكـن  ف)٤(وكاتباً بليغاً  وشاعراً مؤثراً في غيره اذ كان خطيباً مفوهاً

م الـرأي  الحداث بل هي مقاالت سياسية للدعاية وتبرير سياسته امـا ايقصد منها تاريخً 

العام والقاء تبعة حروبه على خصومه السياسين مقدماً كل ذلك باسلوب مقنع ذو لمسـه  

  .)٥(انسانية وروح تهكمية ساخرة

وكان يظهر وقد انتعل الحذاء االحمر الطويل الذي اشيع ان اسالفه من الملـوك           

لباسـاً ارجوانيـاً وهـو    العظام كانوا ينتعلونه ، وقد زين رأسه بأكليل من الغار مرتدياً 

يجلس على كرسي موشى بالذهب والعاج ، واضعاً امام عربته ملـوك المنـاطق التـي    
                                                           

علي ، عبداللطيف ، التاريخ الروماني ، وعصـر الثورة من يتبريوس :للمزيد من المعرفة عن هذه االلعاب ينظر)  ١(
وما بعدها ؛ جايمس هنري  ١١٥، ص) ت.د: دار النهضة العربية ، بيروت(جراكـوس الى اوكتافيوس اغسطس 

 .وما بعدها ٣٩٣براستد ، العصور القديمـة ، ص
 .وما بعدها ٢٨٣، ص ١ول ديورانت ، قصة الحضارة ، المجلد الثالث ، ج: لالستزادة ، ينظر)  ٢(
 .٢٧٢؛ الصفدي ، هشام ، تاريخ الرومان ، ص ١٦ص القوزي ، محمد علي ، نشأة وسائل االتصال)  ٣(
 .٢٣علي ، عبد اللطيف احمد ، مصادر تاريخ الروماني ، ص)  ٤(
؛ محمد ، السيد محمد عبد  ٢٥٠روما وامبراطوريتها ، صتاريخ الحضارات العام يه ايمار وجانين اوبوايه ، أندر)  ٥(

 .٧٦، ص ١الغني ، التاريخ السياسي للدولة الرومانية  ج
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اخضعها ومن خلفه العربات محملة بالغنائم واكماالً للمشهد االعالمي ، توزع المكافـأت  

فـي   وينتصـب .)١(النقدية وتنصب الموائد الفخمة وتقام المبارزات والحفالت وااللعـاب 

دينة تمثال قيصر ممتطياً حصاناً مفلوج الحوافر ، كان العرافون قد تنبأوا بـأن  ساحة الم

وكثيراً ما كان الفأل والطيرة ينطق بهما لتكييـف الـرأي   " )٢(طر على العالميمالكه سيس

  .)٣("العام كما يهوي الزعماء

وامتلك قيصر درجة كبيرة من الحس االعالمي استطاع توظيفها بنجـاح فـي            

طبيق منهجه السياسي ومراقبة خصومه ، فحينما اراد ان يفرض رقابة الشـعب علـى   ت

فضال مجلس الشيوخ جعل الكتبة يسجلون اعمال الشيوخ ويعلقونها على جدران السوق 

تقارير االعمال اليومية مؤسساً بذلك اول صحيفة اخبارية كان يحملها الـى جميـع    عن

وقد تنوعت مواضـيعها فيمـا بعـد     )٤(العملاجزاء االمبراطورية رسل مخصصون لهذا 

فشملت الشؤون السياسية وامور الدولة واالقاليم وميـادين القتـال واخبـار الـدواوين     

والمحاكم واالحزاب واالخبار العامة كأخبار الزواج والطـالق والوفيـات مسـجلة فـي     

  .)٥(م.ق ٥٨التي صدرت سنة " الحوادث اليومية"

وحس اعالمي لقب ملك الذي اراد مجلس الشيوخ منحـه  ورفض قيصر بذكاء           

ولكنه فـي الوقـت   ،  )٦(اياه وذلك مراعاة للشعب الروماني الذي يكره الملكيه ويبغضها

نفسـه احتفظ بااللقاب الشـرفيه االخـرى والوظائـف والسلطات واالمتيـازات التـي   

  .)٧(اغدقت عليه

                                                           

 .٣٣٤علي ، عبد اللطيف احمد ، التاريخ الروماني ، ص)  ١(
 .٢٣١روما وامبراطوريتها ، صام تاريخ الحضارات العاندريه ايمار وجانين اوبوايه ، )  ٢(
 .١٩٥، ص ١ول ديورانت ، قصة الحضارة ، المجلد الثالث ، ج)  ٣(
 .٣٥١، ص ١ول ديورانت ، قصة الحضارة ، المجلد الثالث ، ج)  ٤(
للنشـر   المنشـأة العامــة  (الصويعي ، عبدالعزيز سـعيد ، فن صناعة الصـحافة ماضيه وحاضره ومسـتقبله  )  ٥(

 . ٣٣١؛ الشيرازي ، الرأي العام والعالم ،ص٢٠، ص) ١٩٨٤: عالن ، ليبياوالتوزيع واال
دارالنهضـه  (العبادي ، مصـطفى ، االمبراطوريه الرومانيـه ، النظام االمبـراطوري ومصـر الرومانيـه ، )  ٦(

 .٦٥،ص)ت.د:العربيه ، بيروت
النشـأه الـى    ، االمبراطوريه الرومانيه من ؛ حافظ، احمد غانم٦٧الماجدي ، خزعل ، المعتقدات الرومانيه ،ص)  ٧(

التـاريخ الرومـاني ،    ؛علي ، عبد اللطيف احمد ،٤٠، ص) ٢٠٠٧: دار المعرفه الجامعيه ،االسكندريه(االنهيار 
 .٣٢١ص
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ه ومكانه سياسيه مرموقه اذ جعلتـه فـي   وحققت له هذه االلقاب امتيازات كبير         

اذ وضع تمثاله مع تماثيل ملوك  الهامركز فوق القانون فضالً عن الدعايه التي اظهرته 

معبداً لعبادته واستثمر  خصروما االقدمين وحمل مع تماثيل االلهه في االستعراضات  و

  . )١(هاالمر واكده فقد اصطنع نسباً له يربطه بالملوك واالله ابذكائه هذ

ولرغبة قيصر في الحصول على لقب الملك الذي يمقتـه الرومـان حـاول ان             

مع قيصر الى روما  )٢(طريق االعالم اذ سرت شائعات بأن حضور كيلوبترابيحصل عليه 

كان من اجل اعالن الملكية وفي الوقت نفسه ظهرت نبوءة تقـول بـأن الرومـان لـن     

حت قيادة ملك ومن الراجح جداً ان تكون النبـوءة مـن   يهزموا اعداءهم اال اذا كانوا ت

ملـك علـى   "قدموا بأقتراح يقضي بمنح قيصر لقب تاختالق انصار قيصر السيما وانهم 

  .فتم له بذلك ما يريد  )٣("الواليات

دون معارضة تذكر واتخذت هذه المعارضة  اسـاليباًً    منخطط فيصر  تتمولم          

طريق اقناع بالشيوخ يرفض احياناً اقتراحات قيصر واليقرها  اعالمية ، فقد كان مجلس

كانت تلـك حجـة ناجحـة    ربما ، و )٤(العرافين بأن يعلنوا ان الحظ غير موات الجابتها

  .اليمكن دحضها وتجاهلها

واستمر قيصر في المضي بسياسته الذكية اذ قام انصاره بحملة اعالمية شاملة          

عيد ميالده عيـداً عامـاً    عدواالقدسية والتميز لشخصيته ، اذ  غايتها منح اكبر قدر من

يوم الـى كـل عيـد     واضيفالمهرجانات ،  وتنظمتقام فيه الصلوات وتقدم القرابين ، 

ال تحمـل   ذلك م على النقود وكانت قبل.ق٤٥رسمي تمجيداً له ، ووضعت صورته عام 

                                                           

  .٥٠بتري ، مدخل الى تاريخ الرومان، ص.؛آ١١٣االحمد ، سامي سعيد ،تاريخ الرومان ،ص)  ١(
اوكاتفيو لكنها  مصر من البطالمـة ، وقد تزوجت من انطونيـوس ثم حاولت اغـواء كيلوبترا هي اخر من حكم)  ٢(

. م .ق٣٠فشلت ، ففضلت االنتحار وبذلك انتهت دولة البطالمة في مصر واصـبحت مصـر والية رومانية سنة 
 .٢٢٨ص، ) ١٩٦٠:مطبعة وزارة المعارف ، بغداد( ٧باقر ، طه وآخرون ، تاريخ العصور القديمة ، ط: ينظر

واالجتماعية ،  عين للدراسات والبحوث االنسانية(فرح ، ابو اليسر ، تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان )  ٣(
 .١٥٤، ص) ٢٠٠٤: القاهرة

 .٣٤٩، ص ١ول ديورانت ، قصة الحضارة ، المجلد الثالث ، ج)  ٤(
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  وصـل االمـر    سوى صور االلهـه والملـوك ، واسـتمرت دعايتـه الفاعلـة حتـى      

  .)١(الى تأليهه

االعالمً  في ترسيخ سياسته وتحقيـق   )خلف قيصر الذي اوكتافيوس(واستخدم          

انطونيوس ، كان االعالم هـو   منافسة ، ففي الحرب التي حصلت بينه وبينايضامآربه 

البطل الحقيقي فيها اذ استغله اوكتافيوس ووظفه لمصلحته وحقق من خالله النصر على 

  .)٢(م.ق٣١صمه في وقعة اكيتوم عام خ

ضد انطونيوس مستغالً زواج االخيـر مـن    )٣( اذ قاد اوكتافيوس حرباً دعائية         

اقامته االحتفاالت  وكيلوبترا وضربه عرض الحائط بالشرائع الرومانية التي تحرم ذلك ، 

بأن كيلـوبترا   فضالً عن اعالنه  )٤(رضتهو مف بحسب مافي االسكندرية بدالً من روما 

  .)٥(ملكة الملوك واعترافه بشرعية ابنها من قيصر

انـه  العوبـة بيـد    بفاستغل اوكتافيوس هذه االمور ونجح في تصوير خصمه          

كيلوبترا التي كانت محط استياء الرومان وكراهيتهم لحرصها علـى التمسـك بمظـاهر    

  .)٦(ءاالبهه الشرقية وما اتسم به سلوكها من غطرسة واستعال

ثم اصـطنع   )٧(فأشاع اوكتافيوس نبوءة تدعي بأن روما ستسقط على يد ملكه         

وان  )٨(وصية مزورة مدعياً ان انطونيوس كان قد اودعها في معبد الربه فستا في روما

االخير اوصى فيها بأن يدفن في االسكندرية الى جوار كيلـوبترا وانـه قسـم الممالـك     

                                                           

نجـم وعبـد    وما بعدها ؛ عبو ، عادل ٣٢٤، صعلي ، عبداللطيف احمد ، التاريخ الروماني : لالستزادة ، ينظر)  ١(
 .وما بعدها ٣١٦المنعم رشاد محمد ، اليونان والرومان دراسة في التاريخ والحضارة ، ص

 . ٣٢٠عبو ، عادل نجم وعبد المنعم رشاد محمد ، اليونان والرومان ، دراسة في التاريخ والحضارة ، ص)  ٢(
 .٤٠الرومانية من النشـأة الى االنهيار ، ص حافظ ، احمد غانـم ، االمبراطوريـة)  ٣(
 .٧٠الماجدي ، خزعل ، المعتقدات الرومانية ، ص)  ٤(
 .١١٩االحمد ، سامي سعيد ، تاريخ الرومان ، ص)  ٥(
 .١٥٤فرح ، ابو اليسر ، تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان ، ص)  ٦(
 .٣١٩والرومان ، صفرح ، ابو اليسر ، تاريخ مصر في عصري البطالمة )  ٧(
؛ فـرح ، ابـو   ٣١٩عبو ، عادل نجم وعبدالمنعم رشاد ، اليونان والرومان ، دراسة في التاريخ والحضارة ، ص)  ٨(

 .١٥٧اليسر ، تاريخ مصر ، ص
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هـا ، وهـو امـر مهـين     ئاطورية الرومانية على كيلوبترا وابناالشرقية التابعة لالمبر

  .)١("وخيانة علنية ال تغتفر"للرومان 

وقد ادت تصرفات انطونيوس نفسه الى تأكيد دعاية خصمه و تأليب الرأي العام          

فقد كان يظهر على المأل بهيئة شرقية ولم يدخر اوكتافيوس وسـعاً فـي    عليهفي روما 

في  ياً ، وخوفاً من انقسام االنصـارهذه المواقف واستثمارها لصالحه دعائ استغالل مثل

روما لم يشر الى حرب انطونيوس وانما اعلن الحرب مدعياً انها ضد كيلـوبترا عـدوة   

   )٣(في تأليب الرومان وجمع االموال وحشد الجيوش بذلكونجح ،  )٢(الشعب الروماني

الى تأييد الدعاية التـي كانـت   "في ميدان المعركة وادى ظهور كيلوبترا الدائم          

والتي بلغت من الشدة والفعاليـة والتـأثير ان اخـذ جنـود      )٤("تبثها اجهزة اوكتافيوس

انطونيوس انفسهم يهجرونه ، وكانت نتيجة هذا االعالم العسـكري النـاجح والحـرب    

بترا خوفاً من العـار  النفسية الهادفة ، ان انتحر انطونيوس يأساً وخيبة ولحقت به كيلو

  .)٥(م.ق٢٩عام ،الذي سيلحقها فيما اذا اقتيدت اسيرة الى روما 

تعبيراً عـن سـيادة عصـر السـلم ، واعلـن       )٦(واغلقت ابواب معبد يانوس         

، ولعل االعالم د اوكتافيوس عفواً عاماً وسرعان ما ادت سياسته الى ازدهار طويل االم

ـ  فه اوكتافيوس بحنكته ودهائه لتحقيق مصالحهكان عمود هذه السياسة اذ وظ ل واحتف

ه منقـذ  وفي موكب النصر الذي دام ثالثة ايـام وعـد   ينابتهاجاً بعودته مشترك الناس

  .)٧(البالد

                                                           

الجامعيـة ،   دار المعرفــة (الشيخ ، حسين ومحمد عبدالفتاح السـيد ، المصـريون والرومان رؤية حضـارية )  ١(
 .٢١، ص) ٢٠٠٧: مصر

المطبوعات ،  المكتـب المصري لتوزيع(مكاوي ، فوزي ، الشرق االدنى في العصرين الهلنستي والروماني ، ، )  ٢(
 .١١٧، ص)ت.د: القاهرة

 .٣٢٠عبو ، عادل نجم وعبد المنعم رشاد ، اليونان والرومان ، دراسة في التاريخ والحضارة ، ص)  ٣(
 .١٥٩ي عهدي البطالمة والرومان ، صفرح ، ابو اليسر ، تاريخ مصر ف)  ٤(
 .٥٢٤بتري ، مدخل الى تاريخ الرومان ، ص. آ )  ٥(
مفتوحة علـى   وهو هيكل في وسط روما على اسم االله جانوس عرف بأسم جانوس كويرينوس كانت ابوابه تبقى)  ٦(

فأعلنوا عنها بغلـق   لممصراعيها لالعالم عن دخول االمبراطورية رسمياً ، في حروب مع الخارج اما حالة السـ
 .٢٧٣اندريه ايمـار وجانين اوبوايه ، روما وامبراطوريتهـا ، ص: هذه االبواب ، ينظر

 .٦، ص ١ول ديورانت ، قصة الحضارة ، المجلد الثالث ، ج)  ٧(
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م وقف اوكتافيوس امام مجلس السـناتو  .ق٢٧وفي الثالث عشر من يناير عام          

راده ، والقى خطاباً مدروسـاً ابـرز   الذي شكله واعده هو بعد ان قام بطرد العديد من اف

معلناً تنازله عن السلطات المطلقة التـي كانـت    )١(وطنيته لكن اخفى طموحهمن خالله 

  .)٢(بيده خالل الحرب ضد انطونيوس وتخليه عنها لهم وللشعب الروماني

وقد كان واثقاً من قدرته على االمساك بخيوط السلطة والتحكم فـي مجريـات            

واراد ان يجعل مظهر سلطته الدستورية شرعياً ومقبوالً اكثر ، وبهـذا العـرض    االمور

لعله لـم يكـن قـادرا علـى     حقق مكاسباً عظيمة  )٣(االعالمي المؤثر والمدبر له مسبقاً

  .لو فرضها مباشرة دون توظيف االعالم واستخدامه تحقيقها

لمشاعر تلـك اذ رفضـوا   وقد كان جواب السناتو جماعياً حاسماً وسط فوضى ا         

اعتزال اوكتافيوس وناشدوه اال يترك الجمهورية التي انقذها واذعن هو لرجاء السـناتو  

، فاجمع المجلس بعدها على منحه اكليالً من  )٤(بعد مقاومة رزينه هادئة عزز بها موقفه

مة الغار يوضع على اعمدة منزله ، ودرعاً ذهبياً ينقش عليه ماتمتع به من فضائل الرح

، اللقـب التشـريفي    )٦(نقش عليه اسـم اوغسـطس    و )٥(وااللمعية والعدالة والتقوى

، الذي رفع من شأن مركزه الن اللفظه تعني ان اعماله مكرسة لخدمة اآللهـة   )٧(المميز

واصبح هم النقوش هو ان تبرز الجالل  ،فع به عن مستوى البشرتبهالة تر ذلكفأحاطه 

                                                           

الهيئـة  (محمد ســليم سـالم ،   : ، ترجمة٢ادوارد جيبون ، اضمحالل االمبراطورية الرومانية وسـقوطها ، ط)  ١(
االمبراطوريـة   ؛ العبــادي ، مصــطفى ،  ١١٩، ص٣، ج) ١٩٩٧: المصـرية العامة للكتـاب ، مصــر 

 .٨٤الرومانية ، ص
 .١٣١االحمد ، سامي سعيد ، تاريخ الرومان ، ص)  ٢(
 .١٢، ص ١ول ديورانت ، قصة الحضارة ، المجلد الثالث ، ج)  ٣(
 .١٢، صوسقوطها الرومانيةادوارد جيبون ، اضمحالل االمبراطورية )  ٤(
؛ ٣٢٠عبو ، عادل نجم وعبدالمنعم رشاد محمد ، اليونان والرومـان ، دراسة فـي التـاريخ والحضـارة ، ص   )  ٥(

 .٨٥العبادي ، مصـطفى ، االمبراطورية الرومانية ، ص
 Sebastosويعنـي المهيـب وترجمته باليونانيـة      Augeoاسم مشتق من الفعل الالتيني : اللقب االوغسطي)  ٦(

 .٤٥الرومانية ، ص حافظ ، احمد غانم ، االمبراطوريـة: وربما تعني ايضاً المختار يحسن الطالع ، ينظر
 .٢٨الشيخ ، حسين ومحمد عبدالفتاح السيد ، المصريون والرومان ، ص)  ٧(
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مع العظمة الرومانية وان توحي للرأي العام بأن كليهما  االمبراطوري الغسطس منسجماً

  .)١(من مشيئة االلهه وصنعها لذا وجب على البشر التقدم نحوها بالشكر

وكأجراء فريد من نوعه ابتكر اغسـطس طريقـة تمكـن المـواطنين الرومـانين           

ـ .المغتربين في شتى الواليات خالل القرن الثاني ق ويت فـي  م من ارسال بطاقات التص

  .)٢(انتخاب الجمعيات في روما عن طريق البريد

ـ           وثيقـة العمالـه عرفـت بأسـم      ةودفعت ميول اغسطس االعالمية الى كتاب

وقد تضمن سجالً بالقابه وسلطاته ومناصبه وسياسـته الماليـة والعمرانيـة     )اثرانقره(

ا بلوحـات مـن   والعسكرية وفتوحاته ، مدونة على عمودين مستطيلين مغطى كل منهم

  .)٣(اليونانيةوالالتينية باللغتين البرونز ، 

عن رغبة اغسـطس فـي    تكشفومن مفهوم الثقة التي كتب بها النقش والتي          

نلمس توظيفـاً اعالميـاً بارعـاً ومقنعـاً      لعلنا توضيح قيمة ما اسداه للشعب الروماني

  .استخدمه الطاغية بدهاء ومكر

قام بتسخير الكتاب والشعراء للدعاية لـه ، امثـال ميكتيـاس     وفضالً عن ذلك         

وفرجيل ، وكانت انيادة االخير وقصائده الشعرية دعاية واضحة الغسطس جعلت منـه  

ه مقابل ما يجزل ئواصبح كبار الشعراء يكتبون في ظله ويعبرون عن ارا )٤(شاعر البالط

  .)٦(تي اعدها والقاها بنفسه، فضالً عن براعته في مئات الخطب ال )٥(لهم من عطاء

                                                           

 .٤٤٦روما وامبراطوريتها ، صتاريخ الحضارات العام اندريه ايمار وجانين اوبوايه ، )  ١(
 .٦٢تشارلز زورث ، االمبراطورية الرومانية ، ص ) ٢(
؛ الشيخ ، حسين ومحمد عبدالفتاح السيد ،  ١٢٢،  ١٢١علي ، عبداللطيف احمد ، مصادر التاريخ الروماني ، ص)  ٣(

 .٣٥المصريون والرومان ، ص
 .١٣٣،  ١٣٢االحمد ، سامي سعيد ، تاريخ الرومان ، ص)  ٤(
 .١٠٩الرومان ، ص بتري ، مدخل الى تاريخ. آ)  ٥(
 .٣٩، ص ١ول ديورانت ، قصة الحضارة ، المجلد الثالث ، ج)  ٦(
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يتبعونه حيثما علموا بوجوده في احد االماكن وهـم فـي ابهـى     امجاميعنظم و         

نـين  ثمون بـاطالق البخـور والـدعاء لـه م    وحللهم تتوج رؤوسهم اكاليل الزهر ، يق

  .)١(بك نعيش ، بك نجوب البحار ، بك ننعم بحريتنا وثرواتنا -:صارخين

ون اغسطس قد اسس شبكة اعالمية كبيرة مـن الشـعراء والكتـاب    وربما يك         

التمجيد والمديح لشخصه وتحقيـق الرضـا عـن    الرئسيه والكهنة والمأجورين مهمتها 

  .سياساته في الرأي العام الروماني

ويظهر لنا من خالل ما تقدم ان الحضارات القديمـة قـد اسـتخدمت االعـالم              

وقد يكـون هـذا التوظيـف     ، تماعية والسياسية واالقتصاديةووظفته في مجاالتها االج

تلقائياً متوافقاً مع ظروف الحقبة التاريخية لكل حضارة ، لكنه ال يخلو من داللة كبيـرة  

فـي المجـاالت    تينعلى وعي وادراك وتخطيط ، وقد اثبت مع هذا نجاحاً وفاعلية كبير

  .كلهاالتي استخدم فيها

           

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .٣٧تشارلز وورث ، االمبراطورية الرومانية ، ص)  ١(
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        الثانيالثانيالثانيالثانيالفصل الفصل الفصل الفصل 

        جفرافية شبه اجلزيرة العربية وتقسيماتها االجتماعيةجفرافية شبه اجلزيرة العربية وتقسيماتها االجتماعيةجفرافية شبه اجلزيرة العربية وتقسيماتها االجتماعيةجفرافية شبه اجلزيرة العربية وتقسيماتها االجتماعية

        جغرافية شبه اجلزيرة العربية جغرافية شبه اجلزيرة العربية جغرافية شبه اجلزيرة العربية جغرافية شبه اجلزيرة العربية     -::::اوالاوالاوالاوال

 تهامة تهامة تهامة تهامة -١١١١

 جند جند جند جند -٢٢٢٢

 احلجاز احلجاز احلجاز احلجاز -٣٣٣٣

 العروض العروض العروض العروض -٤٤٤٤

 اليمن اليمن اليمن اليمن -٥٥٥٥

        تقسيمات ا2تمع العربي تقسيمات ا2تمع العربي تقسيمات ا2تمع العربي تقسيمات ا2تمع العربي     -::::ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

 البدو البدو البدو البدو -أأأأ

        احلضر احلضر احلضر احلضر -بببب
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        جغرافيه شبه اجلزيره العربيهجغرافيه شبه اجلزيره العربيهجغرافيه شبه اجلزيره العربيهجغرافيه شبه اجلزيره العربيه: : : : اوال اوال اوال اوال 

ل تشكيل تاريخ الجزيرة العربية فهي المسؤولة اهم عوامن تعد الجغرافيه من بي         

  .)١(كبير في تحديد شكلها واطارها الى حد

 منوتعدمساحتها وتقع شبه الجزيره العربيه في الجنوب الغربي من قارة اسيا          

  .)٢(اشباه الجزر في العالم  مساحات  اكبر

جنوباً وتمتد بـين  ) ٥١٢و ٥٣٠(شماالً و) ٥٣٢و ٥١٢(وتقع بين خطي عرض         

  .)٣(شرقاً) ٥٨.٤٠-٣٤.٤٠(خطي طول 

وهي محاطه بالمياه من اغلب جهاتها اذ يحدها من الشرق الخليج العربي وبحر          

حمر وخليج العقبه ومن الجنوب البحـر العربـي وخلـيج    عمان ، ومن الغرب البحر اال

  .)٤(عدن

 فـي حـدودها الشـماليه     العربكتب البلدان  اصحابتعددت آراء الجغرافين و و        

انهم ادركوا الوحدة الجغرافية والتاريخية من رغم بالوذلك ناجم من طبيعة المنطقة ذاتها

من بالد الروم فظهر بناحية قنسرين ثم "لها اذ جعلوا حدها الشمالي نهر الفرات اذا اقبل 

                                                           

، جـواد ،   علـي : للمزيد من المعرفه عن اثر الجغرافيه والطبيعه في خلق التمايز بين االجناس البشرية ، ينظر ) ١(
  .وما بعدها  ٢٩٠،ص١المفصل ، ج

يحيـى ،لطفـي   ؛  ١٠، ص١، ج)١٩٦٣: ليعه، بيروت منشـورات الط(الدباغ ، مصطفى مراد ، جزيرة العرب ،) ٢(
دار النهضـه ( ، ٢االسالم ،طدخـل حضـاري في تاريخ العرب قبل عبد الوهاب ، العرب في العصـور القديمه م

 -مقوماتها -ه في القرن االول نشأتهااالسالمي ؛ فيصـل، شـكري ، المجتمعات ٩٠ص ،)١٩٧٩:العربيه ، بيروت 
ريسـلر ، الحضـاره   . س . ؛ جـاك  ١،ص١٩٨١: بيروت دار العلم للمالييـن ، ( ٥بي ، طتطورها اللغوي واالد
  .١١،ص) ت. د: ، مصر  الدار المصريـة للتأليف والترجمة (غنيم عبدون ، : العربيه ، ترجمـه 

ـ ( العرب القديـم ، مهران ، محمد بيومي ، دراسـات في تاريخ ) ٣( والنشـر،   أليف والترجمــه ـلجنة البحث والت
  .٩٣،ص١ج) ١٩٧٧:السعوديه 

كوع ابن علي اال محم: ،صفة جزيرة العرب ، تحقيق )م١٣٣٣/هـ٣٥٠:ت(، الحسن بن احمد بن يعقوب  الهمداني) ٤(
  .٨٥، ٨٤، ص)١٩٨٩: ، بغداد  دار الشؤون الثقافيه العامة(،
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مـن ناحيـة البصـرة     انحط على اطراف الجزيرة وسواد العراق حتى وقع في البحـر 

  .)١("واالبله

والحقيقة ان تعيين الحد الشمالي لشبه الجزيرة العربية امر في غاية الصـعوبة           

النه عبارة عن خط وهمي متجه شرقاً وممتد من رأس خليج العقبة حتى مصـب شـط   

ب العرب في الخليج العربي فيكون النفوذ الشمالي من الحدود التي تفصل الهالل الخصـي 

باطن الهالل وحـده  عـن    اليستطاع فصلمن الناحية الجيولوجية  وعن شبه الجزيرة 

شبه الجزيرة النه جزء منها من حيث طبيعته الصحراوية وخواصه عـن انحـاء بـالد    

  .)٢(االخرى العرب

) بين دجلة والفرات(الجزيرة  والعراق  اتبادي عدوذهب بعض الجغرافيين الى          

  .)٣(شبه الجزيرة العربية و الشام جزء من

الـى   )٤(انها من اقصى عدن ابـين : حدودها فقال )هـ٢١٦:ت(وذكر االصمعي         

وماواالهما من ساحل البحـر الـى    )٥(رديف العراق في الطول ، واما العرض فمن جده

  جزيـرة "، وشاع باللسان العربي تسمية شبه الجزيرة العربية مجازاً بـ )٦(اطراف الشام

  

                                                           

ـ   )  م١٠٩٤/هـ٤٧٨: ت(ي ـالعزيز االندلس عبدد عبد اهللا بن البكري ، ابـو عبي) ١( اب ـجزيرة العـرب مـن كت
 ة والنشـر والتوزيـع ،   ـل للطباعـذات السالس(ف الغنيم ، ـاهللا يوس عبد: تحقيق، ٢ـالك ، طك والممـالـالمس
دان معجم البل ،) م١٢٢٨/هـ٦٢٦: ت(و عبد اهللا ياقوت الحموي ، شهاب الدين اب؛  ١٠٦ص، ) ١٩٧٩: ـعوديةالس

  .٥٦، ص٣ي ، جـ، المجلد الثان) ٢٠٠٨: ي ، بيروتـاء التراث العربـ، دار احي
  .٥٩، ص) ١٩٩٢: مطبعة البصـرة ، البصـرة(البكر ، منذر عبدالكريم ، دراسات في تاريخ العرب قبـل االسالم ، ) ٢(
، ) هـ١٤٢٨ :ة ، قمـلمكتبة الحيدريا(، صورة االرض ، ) م٩٦١/هـ٣٥٠: ت(القسم النصيبي  ابن حوقل ، ابو) ٣(

  .١٩، ١٨ص
الشرق وكانت  دب بميله الىـاب المنـوتقع على ساحل بحر الهند جنوبي ب بانيهاوهي فرضة اليمن وسميت بأسم ) ٤(

: ت(المقريـزي ، تقـي الـدين احمـد بـن علـي        :مورد حط واقالع لمراكب الهند ومصر وغيرهـا ، ينظـر  
الـدار الثقافيـة للنشـر ،    (محمد زينـهم ، : من الروض المعطـار ، تحقيق ، جنـى االزهار) م١٤٤١/هـ٨٤٥

دار الكتـب  (معرفة احوال العـرب ،   يـكري ، بلوغ االرب فـااللوسي ، محمود ش ؛ ٢٢، ص) ٢٠٠٦: القاهرة
  .٢٠٤الول ، ص، المجلد ا) ٢٠٠٩ : روتـالعلمية ، بي

  .١٩٤، ص ، المجلد االول االرب ، بلوغ االلوسي : ، ينظرالبحر االحمر  وهي فرضة مكة والحديبية وتقع على) ٥(
ـ  : ، المعارف ، تحقيـق ) م٨٨٩/هـ٢٧٦: ت( الدينوري محمد عبداهللا بن مسلم ، ابوابن قتيبة )٦( ه ، ـثـروت عكاش

: ت(؛ الحميري ، ابو عبـداهللا بـن محمـد بـن عبـداهللا      ٥٦٦، ص) ١٩٦٠: ي ، قمـمنشورات الشريف الرض(
مطـابع هيـدلبرغ ،   (احسان عباس ، : ، تحقيق٢ار ، طـاالقطـر في خبـطار روض المع، ال) م١٣٢٧/هـ٧٢٧

  .١٦٣، ص) ١٩٨٤: بيروت
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  )٣(حاطتها بالبحار واالنهار من جميع جهاتهاال )٢("ديار العرب"و )١("بالعر

فوجود نهر الفرات الذي يدخل المنطقة في قسـمها الشـمالي الغربـي قـرب              

شواطئ البحر المتوسط ثم يمتد في اتجاه جنوبي شرقي حتى يصب في مياه الخليج فـي  

مر قاد الى النظر الـى المنطقـة بشـكل    القسم الشمالي الشرقي لشبه الجزيرة العربية ا

تشبه جزيرة بشريه يتحدث سكانها اللغـة   فضال عن انهاانها جزيرة ،  بحسبانتجاوزي 

مجموعات بشرية تتحدث بلغات اخرى مما حـدا   -غير الحدود البحرية–العربية وتحدها 

الى القول بأن المنطقة تسمى جزيرة العـرب الن اللسـان العربـي فيهـا شـائع وان      

  .)٤(تفاضل

االقـوام   بحسـب  -فضالً عن التقسيمات الجغرافيـة –اذ قسمت جزيرة العرب          

فحينما الحقوا صحراء مصر الشرقية التي بين وادي النيل والفـرات   )٥(واالنساب احياناً

العربـي ،   انبشبه الجزيرة العربية اكدت االنساب ذلك الن انساب العـرب تـدل علـى    

واصـل  وثيقـة  قربى  ذا لغتهم انالبابلي من اب واحد فضالً عن الفينيقي واالشوري و

  .)٦(متحد

                                                           

  .٥٦، ص٣، المجلد الثاني ، ج ياقوت ، معجم ؛ ٣٩، صفة جزيرة العرب ، ص يالهمدان)١(
: ، ليـدن  يـل مطبعـة بر (، مسالك الممالك ، ) م٩٥٢/هـ٢٤١: ت(االصطخري ، ابو اسحاق ابراهيم بن محمد ) ٢(

ـ ) م٨٦٨/هـ٢٥٥: ت(عثمان عمرو بن بحر  الجاحظ ، ابـو ؛١٢، ص) ١٩٣٧ : الجـاحظ ، تحقيـق   ائلـ، رس
  .١٩حوقل ، صورة االرض ، ص ؛ ابن١٨٦، ص١، ج) ١٩٦٤: مكتبة الخانجي ، القاهرة(رون عبدالسالم محمد ها

ـ ـي ، صــالهمدان) ٣( ـ ـفة جزي ـ ٨٤رب ، صـرة الع ـ  عبيـد اهللا  ـري ، ابــو ؛ البك  :ت(ز ـ بـن عبدالعزي
لجنة التـأليف   مطبعة(مصطفى السقا ، : ، معجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضع ، تحقيق) م١٠٩٤/هـ٤٨٧

؛صفــي  ١٣٨، ص٢االول ،   جد ـ، المجل ؛ يـاقوت ، معجم٦، ص١، ج) ١٩٤٥: والترجمة والنشر ، القاهرة
على اسماء االمكنة ـد االطالع ، مراص) م١٣٣٨/هـ٧٣٩: ت(ق ـالح دــن بن عبـالمؤم عبد الدين البغدادي ،
؛ شراب ، محمـد  ٣٣٢، المجلد االول ، ص) ١٩٩٢: دار الجيل ، بيروت(علي محمد البجاري ، : والبقاع ، تحقيق

  .٢٩، ص) ٢٠٠٦: دار المأمون للتراث ، سوريا(محمد حسن ، الجذور التاريخية للعرب في بالد الشام ، 
 .٣٩ة جزيرة العرب ، صالهمداني ، صف) ٤(
ـ : ةم، ترج) ص(، مهدي ، تاريخ االسالم من العصر الجاهلي الى وفاة النبي  بيشوائي) ٥( العصـامي ،   لـخليل زام

 .١٨، ص) ٢٠٠٧: م.، ال) ع( المجمع العلمي الهل البيت(
ـ  ؛٨٢، ٧٤صـن ، م ، معالم حضارة الساميين وتاريخهم في سوريا وبالد الرافديـهبو ، احمد ارحي) ٦( تاف ـغوس

ـ  (عادل زعيتر ، : ، ترجمة ٣ـارة العرب ، طيون ، حضول ، ) ١٩٧٩: بيـروت  راث العربـي ، ـدار احيـاء الت
) ١٩٨١: ة ، بيروتـثادار الحد( ،٣ات عند العرب ، طـد ، االساطير والخرافيالمع د عبدـ؛ خان ، محم١١٢ص

 .٢٤، ٢٣، ص
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فقـد اهلهـا    ،ويقابل تفرد شبه الجزيرة العربية في السعه تفردها في الموقـع          

موقعها في الركن الجنوبي الغربي من اسيا لالتصال بالقارة االفريقية في ركنها الشمالي 

  .)١(لبحر المتوسط الذي تشرف على بعض اجزائهطريق ابالشرقي والقارة االوربية 

وكان لهذا االمر اثره في الحياة االقتصادية والسياسية والثقافية فـي الجزيـرة            

اذ جعلها موقعها بمثابة جسر او همزه وصل بين ثـالث   )٢(العربية في مختلف العصور

  .)٣(لم القديمهذا تشغل قلب العابحسب قارات هي اسيا وافريقيا واوربا وهي 

جزيرة العرب بموقعها المجاور الكبر مراكز الحضارات القديمة ووقوعها بين ف          

لم تكن جزيرة من النحو الجغرافي فحسب ولكنهـا   )٤(فارس شرقاً والرومان غرباً مدنية

 بنفسـها المدنيات من اطرافها حينـاً وتغشـى    تجاورهاحضاري،ذا منحى كانت جزيرة 

مصر ، وبعض هذه التيـارات شـديد    امالعراق  م اً اخر سواء في الشام االمدنيات حين

متأثر بها وبعضها طـارئ عليهـا    وعميق وبعضها سطحي ظاهر وبعضها صادر عنها

في عزلتها عن العالم تحمل معاني صلتها بـه وعلـى    وجملة القول انهامؤثر فيها ، و

  .)٥(ا ومواد عالقاتهااطراف اطارها المائي او الرملي تنساب اسباب قراباته

لـى خمسـة   عاالقسام الطبيعية للجزيـرة العربيـة    وقسم الجغرافيون العرب          

  .)٧(واليمن،والعروض  ،والحجاز ،ونجد،تهامه  : )٦(اقسام

                                                           

 .٤ص ، )١٩٦٥: دار الفكر ، القاهرة(ي الجاهلية وعهد الرسول ، الشريف ، احمد ابراهيم ، مكة والمدينة ف) ١(
 .٣٧، ص) ٢٠٠٥:  مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت(الدوري ، عبد العزيز ، مقدمة في تاريخ صدر االسالم ، ) ٢(
؛ ١١، ص١ج ،) ١٩٧٢: مؤسسة سجل العرب ، القاهرة(ال ، محمود طه ، جغرافية شبه جزيرة العرب ، ـابو الع) ٣(

 .٣٩، ص) ١٩٨٤: ، بغداد مطبعة جامعة بغداد(الهاشمي ، رضا جواد ، اثار الخليج العربي والجزيرة العربية ، 
 .١٦ص ،) ١٩٥٥: ر ، القاهرةـة والنشـمطبعة لجنة التأليف والترجم(، ٧، ط االسالمامين ، احمد ، فجر ) ٤(
 .٢ول ، صفيصل ، شكري ، المجتمعات االسالمية في القرن اال) ٥(
: وتهامه واليمن ، ينظـر  دـاز ونجـالحج: ة اجزاء كبار وهيـوهذا االمر مدار اختالف فقد قسم بعضهم الجزيرة الى اربع) ٦(

منشـورات المكتبـة الحيدريـة ،    (طبقات االمم ،  ،) م١٠٦٩/هـ٤٦٢: ت(ي ـاعد التغلبـاالندلسي ، صاعد بن احمد بن ص
ـ : ار كبار هي الحجاز ونجد واليمن ، ينظرـالى ثالثة اقط مهاـفقد قس؛ اما بطليموس ٦٠، ص) ١٩٦٧: النجف يد يـو ،  ـس

 .١٣، ص) هـ١٤٠٠: دار االثار ، بيروت( ، ٢خالصة تاريخ العرب ، ط

؛ ابو  الفداء ، عمـاد  ٥٦، ص ٣؛ ياقوت ، معجم ، المجلد الثاني ، ج ٨٥الهمدانـي ، صنعة جزيرة العرب ، ص) ٧(
: م. دار الطباعة السلطانيــة ، ال  (، تقويـم البلدان ، ) م١٣٣٢/ هـ٧٣٢: ت(ـي بن ايوب الدين اسماعيل بن عل

؛ صفـي الدين البغدادي ، مراصد االطـالع على اسماء االمكنـة والبقـاع ، المجلـد االول ،     ٧٨، ص) م١٨٥٠
  .١٦٤؛  الحميري ، الروض المعطار في خبر االقطار ، ص ٣٣٢ص
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        تهامهتهامهتهامهتهامه -١١١١

، وتتضمن السهول والمنخفضات الساحلية  )١(وهي الناحية الجنوبية من الحجاز         

حمر ويمتد هذا االقليم بمحاذاة جبال السراة من اليمن جنوباً ، حتى المطلة على البحر اال

  .)٢(عرضامن غربي ذلك الحاجز الجبلي الى اسياف البحرطوالواسلة 

ووردت تسمية هذا االقليم في النصوص العربية الجنوبية القديمة فـي صـورة            

  .)٣("تهتم"او " تهمت"

متنفساً لالقاليم الداخلية وحلقـة   تعدالموانئ التي  ويقع في هذا االقليم عدد من         

وصل بينها وبين العالم الخارجي ، ومن تلك الموانئ ميناء حرده في الجنوب والسـرّين  

ومن مدنها ينبع وهي مدينة قريبة من . )٤(وجده والحوراء وابله على رأس خليج العقبة

  .)٥(من البحر ايضاً

شده حرها وركود ريحها الن التهم هو شـدة الحـر   وسميت تهامه بهذا االسم ل         

  .)٦(وركود الريح

  :وقد اشار الشاعر العربي الى حر تهامه بقوله         

  )٧(تهامه في حماّمهـا المـتوقد    نذق برد نجد بعدما لعبت بنا

  

  

                                                           

  .١٠٨رب من كتاب المسالك والممالك ، صـرة العـجزي ، البكري) ١(
البلـدان  ، اوضح المسالك الـى معرفـة   ) م١٥٨٩/هـ٩٩٧: ت(وي ـسبن علي البرن سباهي زاده ، محمد ـاب) ٢(

  .٢٥٨، ص) ٢٠٠٨: دار الغرب االسالمي ، بيروت(المهدي عيد الرواضيه ، : ، تحقيق٢، ط والممالك
  .١١صور القديمة ، صيحيى ، لطفي عبدالوهاب ، العرب في الع) ٣(
  .١١٠البكري ، جزيرة العرب من كتاب المسالك والممالك ، ص) ٤(
  .١٩٤االلوسي ، بلوغ االرب ، المجلد االول ، ص) ٥(
  .٤٦٩، ص٢، المجلد االول ، ج ياقوت ، معجم) ٦(
  .١١٠البكري ، جزيرة العرب من كتاب المسالك والممالك ، ص) ٧(
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                جندجندجندجند -٢٢٢٢

          نجداً الرتفاع ارضه وهي على قسمين ، نجد العالية وهي ماولي الحجاز وسمي

 جزاءوهي ماولي العراق وقد جاء هذا التقسيم ) أي المنخفضة(وتهامه ، ونجد السافلة 

تكوينها الطبيعي الذي يبدأ مرتفعاً في الغرب ثم ينحدر بلطف حتى يصـل الـى منطقـة    

العروض في الشرق ، ويتكون سطحها من عدد من التالل التي يبلـغ ارتفاعهـا بضـع    

ها عدد من االودية اهمها وادي الرمه ذو االرض الطباشـيرية  يوجد بومئات من االقدام 

  .)١(في ناحيته الشمالية واالرض الرملية في ناحيته الجنوبية

ويمتد االقليم شماالً حتى يصل الى العراق فـي السـماوه أي باديـة العـراق              

  .)٢(الجنوبية

ذ يرى بعـض البـاحثين   ويبدو ان منطقة نجد كانت اكثر خصوبه في الماضي ا         

المحدثين انه كانت توجد في بعض اجزائها اشجار وغابات والسيما في الشريه جنـوبي  

  .)٣(وادي الرمه وفي وجره

هي اطيب ارض في جزيرة العرب لذلك تـرى الشـعراء يلهجـون بـذكرها     و         

  :الشاعرقال  ،ويترنمون برباها وريا عطرها 

  فما بعد العشـية من عـرار  تمتع من شـميم عرار نجـد     

  )٤(بعـد القطار هاالياحبذا نفحــات نجــد        وريـا روض

  

  

                                                           

  .٣٦٩، ص٨ابع ، ج، المجلد الر ياقوت ، معجم) ١(
  .١١٤البكري ، جزيرة العرب من كتاب المسالك والممالك ، ص) ٢(
  .١٠٣يحيى ، لطفي عبدالوهاب ، العرب في العصور القديمة ، ص) ٣(
واماكن طـرق  ، كتاب المناسك ) م٨٩٨/هـ٢٨٥: ت(بن بشير بن عبداهللا البغدادياسحاق  ابراهيم بني ، ـالحرب) ٤(

ـ ـة للبحث والترجمة والنشـدار اليمام(حمد الجاسر ، : تحقيق  الحج ومعالم الجزيره  ، ، ) ١٩٦٩: عوديةـر ، الس
  .٣١٨ص
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        احلجازاحلجازاحلجازاحلجاز -٣٣٣٣

المرتفعات الغربية الموازية لساحل البحر التي تمتد من اليمن بيتمثل هذا االقليم          

  .)١(جنوباً الى اطراف بوادي الشام

فـي  . )٢(حجازاً النها احتجزت بين الجبـال ا سميت الحجاز مان: وقال االصمعي         

فما سال من حـرة  "،  )٣(حين رأى اخرون انه سمي حجازاً النه يحجز بين تهامه ونجد

بني سليم وحرة ليلى فهو الغور حتى قطعه البحر وماسال من ذات عرق مقبالً فهو نجد 

  .)٤("الى ان يقطعه العراق

انبـت   فاين مـا جد انه ليس بالحجاز غضاً وجعل بعضهم الفرق بين الحجاز ون         

  .)٥(ما انبت الطلح والسمر واالسل فهو حجازاين الغضا فهو نجد و

ها جبل يقال له االسود نصـفه نجـدي   ئوبحذا ومن القرى الحجازية بطن نخل         

ونصفه االخر حجازي ، ومن مدن االقليم المدينة اذ يكـون نصـفها نجـدي ونصـفها     

  .)٦(تهامي

وذكر االصـفهاني ان مكـة تهاميـه     )٧(ومن مدنها يثرب وينبع وجده والطائف         

  .)٨(والمدينة والطائف حجازيتان

                                                           

  .١١١البكري ، جزيرة العرب من كتاب المسالك والممالك ، ص) ١(
ي ـاحمد العل  حمد الجاسر وصالح: ، بالد العرب ، تحقيق) م٩٢٣/هـ٣١١: ت(ي ، الحسن بن عبداهللا ـاالصفهان) ٢(

  .١٦، ص) ١٩٦٨: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ، السعودية منشورات(، 
: بريل ، ليدن( ر كتاب البلدانـ، مختص) م٩٥١/هـ٣٤٠: ت(م ـد بن ابراهيـبكر احم ابن الفقيه الهمداني ، ابو) ٣(

  .٧٩ـدان ، صم البلـ، تقويـداء الف ـو؛ اب٣٦، ص) ١٣٠٢
  .١٤االصفهاني ، بالد العرب ، ص) ٤(
  .٣٧ختصر كتاب البلدان ، صالفقيه الهمداني ، م ابن) ٥(
وما فيها من القرى وما ينبت عليهـا مـن    كانهاــه وسـي ، عرام بن االصبغ ، كتاب اسماء جبال تهامـالسلم) ٦(

: مطبعـة امين عبـد الـرحمن ، القــاهرة  (عبد السـالم محمد هارون ، : االشجـار وما فيها من المياه ، تحقيق
  .٥٢، ص) هـ١٣٧٣

معرفة االقاليم ،  يم فيـن التقاسـ، احس) م٩٩٩/هـ٣٩٠: ت(د ـعبداهللا محمد بن احم ابوالمقدسي ، شمس الدين ) ٧(
  .٦٩، ص) ١٩٠٩: مطبعة بريل ، لندن(، ٢ط

  .١٤ي ، بالد العرب ، صـاالصفهان) ٨(
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االرض اذ  بقاع اشرف النهمامكه والمدينة  يوال يعرف في البالد اكثر من اسم         

  .)١(ان كثرة االسماء تدل على شرف المسمى

  :هل الجزيرة فقال رجل من بني مرهوذكر اقليم الحجاز في قصائد ا         

  اقمنا على عز الحجاز وانتـم              

  )٢(بمنبطح البطحاء بين االخاشب                                     

        العروضالعروضالعروضالعروض -٤٤٤٤

اليمامه والبحرين وماواالهما وسميت عروضاً النها تعـرض  بيتمثل هذا االقليم          

  .)٣(بين اليمن ونجد والعراق

اذ انها سميت نسبة الى اميـره مـن    )٤(ولتسمية اليمامه قصة اعالمية طريفة         

  .)٦(، وقد كان اسم اليمامه قبلها جو )٥(طسم بنت مره

  

                                                           

عبــد اهللا بـن احمـد     االزرقي ، ابـو الوليـد محمـد  بـن    : ـرللمزيد من المعرفة حول مكة والمدينة ، ينظ) ١(
دار االندلس ، (رشدي الصالح ملحس ، : ، تحقيق ٣، اخبار مكـة وما جاء فيها من اآلثار ، ط) م٨٦٥/هـ٢٥٠:ت(

، االعـالق  ) م٩١٢/هـ٣٠٠: ت(، ومـا بعدها ؛ ابن رستـه ، ابو علي احمد بن عمر  ٦، ص) ١٩٨٣: بيروت
وما بعدها ؛ الفاسي ، ابو الطيب تقي الدين محمد  ٧٨سـابع ، ص، المجلد ال) ١٩٩١: مطبعة بريل ، ليدن(النفيسة ، 

عمر عبد السالم تدمري ، : شفاء الغرام باخبار البلد الحرام ، تحقيق) م٨٣٢/هـ٧٧٥:ت(بن احمد بن علي الحسيني 
 ومـا بعدها ؛ ابـن ظهيرة محمد جـار اهللا القرشـي المخزومي ٧٧، ص) ١٩٨٥: العربي ، بيروت.دار الكتاب (
مكتبـة  (علي عمر : ، الجامع اللطيف في فضل مكة واهلها وبنـاء البيت الشريف ، تحقيق) م١٥٧٨/هـ٩٨٦: ت(

  . وما بعدها ٢٣، ص) ٢٠٠٣: الثقافة الدنية ، القاهرة
  .١٧البكري ، معجم ما استعجم ، ص)  ٢(
  .٣٢٠، ٣١٩، ص٦، المجلد الثالث ، ج ياقوت ، معجم) ٣(
، ) م٩٦٢/هـ ٣٥١: ت(االصفهانـي ، حمزة بـن الحسـن ،  :يل القصة ينظرـول تفاصة حـللمزيد من المعرف) ٤(

وما  ٧٩، ص) ١٩٧١: دار المعـارف ، مصر(عبـد المجيد قطامش : الدرة الفاخرة في االمثال السـائرة ، تحقيق
طبعـة  م(كمـال مصـطفى   : ، الحورالعين ، تحقيـق ) م١١٧٧/هـ٥٧٣: ت(بعدها ؛ الحميري ، ابو سعيد نشوان 

   .وما بعدها ١٥، ص) ١٩٤٨: السعـادة ، مصر
ـ     الطبري ، ابـو : ساكني اليمامه ينظراسمها اليمامه وطسم وجديس كانوا من ) ٥( : ت( رـجعفـر محمـد بـن جري

  .٤٠٩ص     ،١، ج) ٢٠٠٨: دار احياء التراث العربي ، بيروت(اريخ االمم والملوك ـ، ت) م٩٢٢/هـ٣١٠
مطبعة مجلـس دائـرة المعـارف    (، كتاب التيجـان في ملوك حمير ، ) م٧٣٢/هـ١١٤: ت(ابن منبـه ، وهب ) ٦(

؛ الحميـري ، الروض المعطار  ٣٧؛ ابن الفقيه ، مختصر كتاب البلدان ، ص ٢٩٨، ص) ١٣٤٧: العثمانية ، الهند
             .٦١٩، ص
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ويبدو ان هناك عوامالً اثرت في اليمامه وفي اواسط شـبه الجزيـرة العربيـة             

نت احسن بـالد اهللا واكثرهـا   في حين انها كا )١(فحولت اراضيها الى مناطق صحراوية

فهي بلد كبير فيه القصور الشـامخه والحصـون وفيـه قـرى     . )٢( خيراً وشجراً ونخالً

  :وقد ورد اسم العروض في قصائد الشعراء فقال المخبل السعدي )٣(وعيون ونخل

  )٤(فأن تمنع سهول االرض مني                       فأني سالك سبل العـروض    

        اليمناليمناليمناليمن -٥٥٥٥

فـي   هاويـرد اسـم   )٥(تقع في الركن الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة العربيـة          

بمعنى اهـل الـيمن وجـاءت    (              ) النقوش اليمنية القديمة بلفظة ذي يمنت 

  .)٦(بمعنى اهل الشام(                ) مقرونة بلفظة ذي شامت 

) ٤٧و  ٤٣(ْ وخطي الطول) ٤٥ْ و ١٧وْ  ١٢(عرض ال وطوتقع اليمن بين خط         

عدن وشـرقاً الربـع الخـالي     ايحدها شماالً الحجاز وعسير وجنوبوشمال خط االستواء

  .)٧(وغرباً البحر االحمر

  

  

                                                           

  .٤٠٩، ص١الطبري ، تاريخ ، ج) ١(
  .٥٠٦، ص٨ياقوت ، معجم ، المجلد الرابع ، ج) ٢(
، المنتظم في تاريخ الملوك واالمم ) م١٢٠٠/هـ٥٩٧: ت(ابن الجوزي ، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  )٣(

   ٢، ج) ١٩٩٥: دار الكتب العلمية ، بيروت(محمد عبد القادر عطا ، : ، تحقيق ٢، ط
   .١٤٨٣؛ البغدادي ، مراصد االطالع ، المجلد الثالث ، ص ٧٠٠، ص    

  .١٧ري ، معجم ما استعجم ، صالبك) ٤(
؛ سيد يـو ،   ٥١٠، ص ٨؛ ياقوت ، معجم ، المجلد الرابع ، ج ٩٠الهمدانـي ، صفة جزيرة العرب ، ص) ٥(

؛ غالب ،  محمد السيد ، التجارة في عصر ما قبل االسالم ، بحث مقـدم   ١٥خالصـة تاريخ العرب ، ص
) ١٩٨٤: مطابع جامعة الملك سعود(،  ١٩٧٩يرة العربية الى الندوة العالميـة الثانيـة لدراسات تاريخ الجز

  .١٨٩، ص
ورة جامعة بغـداد ،  ـرسالة ماجستير غير منش(د ، سليم محمد ، اليهود والنصارى في اليمن قبل االسالم ، ـالعبي) ٦(

 .١٠، ص) ١٩٩٧كلية االداب ، 
 .١٢، ص) ١٩٤٧: مطبعة المعارف ، بغداد(حسن ، محمد ، قلب اليمن ، ) ٧(
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زراعة الخيرففيها الى اليمن لما فيها من  تسميتهاالجغرافيون العرب سبب  ردو         

  .)١(ونخل وثمار

تحمل طابعاً دعائياً وهي فيها بولغسميتها الى روايات االخباريون ت ردفي حين          

ناديـاً فـي الهـواء    م هعاسمورحيل عاد بن ارم وولده ومسيره نحو المشرق ب وذلك، 

  .)٢(يا عاد خذ يمنه ، فلذلك سموا باليمن: يقول

اليمن بكثرة الخيرات ، ووصف القرآن الكريم ارض سبأ التي هي جزء من بالد          

��( ( ( ( قال تعالى�% &�� '(�) �*�� +  ��	,-�� �,�� ./� 0� ���1 2�3� 45 0� !���6 +7� ���,"� 8 9("  !�1���% &�� '(�) �*�� +  ��	,-�� �,�� ./� 0� ���1 2�3� 45 0� !���6 +7� ���,"� 8 9("  !�1���% &�� '(�) �*�� +  ��	,-�� �,�� ./� 0� ���1 2�3� 45 0� !���6 +7� ���,"� 8 9("  !�1���% &�� '(�) �*�� +  ��	,-�� �,�� ./� 0� ���1 2�3� 45 0� !���6 +7� ���,"� 8 9("  !�1(((()٣(.  

  :ثالثة اقسام علىوتنقسم مظاهر السطح في اقليم اليمن          

سهالن ، شرقي وجنوبي والمرتفعات الغربية وتسـمى   ماالسهول الساحلية وه         

الهضبات الشـرقية التـي   وقدم ، ١٠.٠٠٠و  ٧٠٠٠ها بين سراة اليمن يتراوح ارتفاع

  .)٤(يقطعها وادي حضرموت

وربما عد البكري اليمن في تقسيمه هنا اقليماً منفصالً عن اقليمي الحجاز ونجد          

لتباين ارتفاعه ومناسيب االمطار فيه واختالفه في المظهر العام من حيث واقع وصـفه  

  .بالخضرة التي تنتشر فيه

يذكر الهمداني ان سفوح اليمن مغطاة بالخضرة النضرة حتى انها سميت بــ  و         

  .)٥("اليمن الخضراء"

  :قال الكالعي في قصيدته عنهاو         

                                                           

 .٥٠٩، ص٨ياقوت ، معجم ، المجلد الرابع ، ج) ١(
نفـيس ،   ، تاريخ الخميس في احـوال انفـس  ) م١٥٥٩/هـ٩٦٦: ت(الديار بكري ، حسين بن محمد بن الحسن ) ٢(

 .٤٧، ص) ت.د: مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع ، بيروت(
 .١٥: سبأ) ٣(
 .١١٦، ١١٥البكري ، جزيرة العرب من كتاب المسالك والممالك ، ص) ٤(
 .٩٠، ص صفة جزيرة العرب الهمداني ،) ٥(
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  خبـرك اليقين المخبرونــاي    هي الخضراء فأسأل عن رباها

  )١(ا نـــوويمطرها المهيمن في زمـان            به كل البريــه يظمؤ       

الجغرافيون اليونان والرومان االوائل وفي مقدمتهم بطليموس القلـوذي   وقسم         

  -:ثالثة اقسام طبيعية لكنها تتفق مع اوضاعها السياسية علىشبه الجزيرة العربية 

   ARABIA PETRAالعربية الصخرية        

تقع في وسـطها   وباط جنوب غربي بادية الشام اذ قامت فيها مملكة االن وتشمل        

  ).في االردن حالياً(مدينة البتراء المنحوته في الصخر قرب وادي موسى 

  ARABIA DESERTAالعربية الصحراوية  

  .وتشمل البوادي والصحاري الواسعة في الجزيرة         

     ARABIA FELIXالعربية السعيدة  

وغيرها من بالد الـيمن  وهي سبأ ومأرب وظفار وحضرموت وعمان والحجر          

تجاريـة   اموسموها باالرض الخضراء لوفرة مواردها سواء كانت المـوارد زراعيـة   

  .)٢(نقل السلع بين االطراف المختلفة لشبه الجزيرة العربية مصدرها

هذه االقسام الثالثة غير ثابته فقد تتسع حدود قسم منها علـى حسـاب   حدودو         

  .)٣(القسمين االخرين

  

                                                           

 .٢٠١االلوسي ، بلوغ االرب ، المجلد االول ، ص) ١(
؛ دلو ،  ٥٦، ص ١، ج) ١٩٦٥: دار الكشاف ، بيروت(،  ٤حتـي ، فيليب واخرون ، تـاريخ العرب مطول ، ط )٢(

دار الفارابي ( ٣اعي ، الثقافي ، السياسي ، طبرهان الدين ، جزيرة العرب قبل  االسالم التاريخ االقتصادي ، االجتم
: منشورات دار مكتبـة الحيـاة ، بيــروت  (؛ زيدان ، جرجي ، العرب قبل االسالم  ٣٧، ص) ٢٠٠٧: ، بيروت

   .٣٩، ص) ت.د
  .٢٠، ص) ١٩٦٠: مطبعة المعارف ، بغداد(الهاشمي ، علي ، المرأة في الشعر الجاهلي ، ) ٣(
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وعلى الرغم من احاطة المياه بشبه جزيرة العرب مـن ثـالث جهـات اال ان             

مناخها يتصف بالجفاف وشدة الحرارة وكثرة الصحاري واستمرار مواسم الجفاف فـي  

 فيهـا كانهيـال  طفرات في بعض االحيان البعض مناطقها لثالث سنوات او اكثر وحدوث 

ت درجات الحرارة ليس بين الصيف والشـتاء  المطر غزيراً محدثاً سيوالً عارمه ، وتقلبا

 ما حسب بل في اليوم الواحد  بين الليل والنهار ووجود الصحاري الملتهبة في اطرافف

وقد اسـهب الباحثون في وصف هذه الطبيعة  المياه المتجمدة في اطراف اخرى ،تقابلها

اال ان العـرب علـى    انها جعلت الحياة في الجزيرة صعبة جداًمن التي البد  )١(المتباينة

الرغم من هذه البيئة القاسية قد كيفوا انفسهم للعيش في هذه الرقعة الجغرافية متحدين 

غارسين اسس فكرهم وحضارتهم التي ال تقـل اهميـة عـن مسـتوى     وكل الصعوبات 

بيئتهـا   على وفقالواقع انهم مثلوا تكيف الحياة البشرية في الحضارات المعاصرة لهاو

وتغنوا بها فـي اشـعارهم ، كالريـاح الشـرقية      فانصهروا فيها )٢(فضلعلى الوجه اال

  .)٣(المنعشة المعروفة بريح الصبا

  :قال قيس بن الملّوح         

  )٤(على نفس مهموم تجلت همومها    سـمتنفأن الصبا ريح اذا ما ت         

  : الشاعرقال ،انشدوا للظواهر الجغرافية القاسية كريح السموم و         

  

  

                                                           

ة الهالل ـورات مكتبـمنش(، فتوح البلدان ) م٨٩٢/هـ٢٧٩: ت(اس احمد بن يحيى بن جابر ـالبالذري ، ابو العب) ١(
ـ  وما  ٤٧، ص ؛ الهمدانـي ، صفـة جزيرة العرب٦٢، ٦١، ص) ١٩٨٨: ، بيروت عدها ؛ يحيـى ، لطفـي   ـب

في القرن معات االسالميـة ا بعدها ؛ فيصل ، شكري ، المجتـوم ٢٧عبدالوهاب ، العرب في العصور القديمة ، ص
  .بعدهاوما  ٤٩يرة العرب قبل االسالم ، صوما بعدها ؛ دلو ، برهان الدين ، جز ١٢صاالول ، 

؛ ١٨، ص )١٩٧٧: دار العلم للماليـين ، بيـروت  (منير البعلبكي : ، ترجمة٢الم والعرب ، طـروم الندو ، االس) ٢(
  .١٦ص ،) ١٩٨٠: بيروت دار العلم للماليين ،(، ٥ز ، طـخ موجـي ، فيليب ، العرب تاريـحت

ـ ا تجيء بالسحاب والمطر والخصب وقيا ريح تحبها العرب لرقتها والنهـالصب) ٣( النفـوس   ميت الصـبا الن ـل س
  .٣٥٤ـث ، صد الثالـااللوسي ، بلوغ االرب ، المجل: بوا اليها لطيب نسيمها ، ينظرـتص

ـ ٥٤٢: ت(ري ، هبة اهللا بن علي بن حمزة العلوي ابن الشج) ٤( ـ ) م١١٤٧/هـ ـ ـ، الحماس : تحقيـق  جرية ،ـة الش
  .٥٨٠الثاني ، ص ، القسم) ١٩٧٠: منشورات وزارة الثقافة ، دمشق(ي واسماء الحمصي ـدالمعين الملوحـعب



www.manaraa.com

  - ٩١  - 

  )١(وهاجرة تشوي مهاها سمومها            طبخت بها عيرانة واشتويتها          

واعلنوا عن الظواهر الطبيعية واالماكن الجغرافية باسماء تحمل طابعاً اعالميـاً           

يشير الى ما تحمله بين ثناياها من صفات وخصائص ميزت تلك الظواهر واالماكن ، فقد 

النها تسوقه وبــ  " الحدواء"النها تمحو السحاب وبـ " المحوة"بـ  اسموا ريح الشمال

ان : حاكوا حولها قصصاً اعالمية ظريفة فقد قالت العـرب  والنها التنتج المطر " العقيم"

ان : الجنوب قالت للشمال ان لي عليك فضالً انا اسري وانت التسرين فقالـت الشـمال  

  .)٢(الحره التسري

  هاالسيما ان واء المواضع ان يكون للدعاية السياحية والتجارية اسم ويغلب في         

كانت محطات للقوافل وكانت اسماؤها ترمي الى جذب المسافرين واعطـائهم انطباعـاً   

من احسن االسماء جذباً للقوافل المتجهة نحو الشـام فـي    تعدحسناً عن البلدة ، فينبع 

غزاة وقطاع الطرق وتدمر في لهجة اهلها رحلة الصيف وتعز معناها بعيدة المنال على ال

بمعنى تتمر أي يكثر نخيلها وتمرها وتبوك معناها تبيع وتشتري أي تنشط فيها حركـة  

  .)٣(التجارة واختالط الناس بعضهم ببعض

اسموا بعض المواقع اسماء ارتبطت بحياتهم االجتماعية كموضع الحطـيم اذ   و         

  .)٤(ذبكانوا يحلفون عنده فيحطم الكا

ــي              ــاً فه ــاً وثيق ــه ارتباط ــاتهم ب ــاط حي ــاً الرتب ــر غيث ــموا المط   وس

توحي بمفهوم االغاثة من االقفار الناتج عن الجفاف حتى وصل بهم االمر الى الـدعاء  

                                                           

مجلة الداره ، (، ة ـن ، محمد محمود ، كيف يستفاد من الشعر الجاهلي في دراسة جغرافية الجزيرة العربيـمحمدي) ١(
  .٢١٦ص، ) ١٩٧٨: العدد االول

مطبعة (العرب  مـفي مواس ، كتاب االنواء) م٨٧٩/هـ٢٧٦: ت(م الدينورية  ، ابو محمد عبداهللا بن مسلـابن قتيب) ٢(
  .١٦٦ - ١٥٩، ص) ١٩٥٦: مجلس دائرة المعارف العثمانية ، الهند

  .١٨٤، صتمع العربي القديم من خالل اللغة ، المج ظاظا ، حسن) ٣(
ـ ـ، الجب) م١٠٤٣/هـ٥٣٨: ت(محمود بن عمر  القاسم الزمخشـري ، ابو) ٤( ـ ـال واالمكن المطبعـة   اه ،ـة والمي

  .٢٩، ص) ١٩١٧: الحيدرية ، النجف االشرف
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 )١(سقى اهللا تلك االيام:  سقاك اهللا غيثاًواذا ذكروا اياماً طابت لهم قالوا :للشخص بالقول

  :شاعرالحتى قال 

  )٢(بعيد من االهواء طيبة البقـِل    اهللا ارضا يعلم الضب انها سقى

السـحاب الرقيـق    وعلى" المكفهر"وأطلقوا على السحاب الغليظ المتراكب اسم          

وكـانوا يشـيمون    )٣(هو ما يتدلى من السحاب كانه هدب القطيفةوالمهيدب  و، " القزع"

  .)٤(يبعثوا رائداً يستعلم لهم لثقتهم بالمطرالبرق فاذا لمعت سبعون برقه انتقلوا ولم 

 فـي وتركت بعض الظواهر الجغرافية في شبه الجزيرة العربية اثـاراً عميقـة            

بعضـها باالصــوات المدويـــة والنيــران      امتازالتي  )٥(نفوس ساكنيها كالحرار

  .)٨(وحرة معشر )٧(وحرة لبن )٦(المنقذفة الى مسافات بعيدة كحرة القوس

بيـنهم عـن هـذه الحـرار     فيمـا  االثر في القصص التي تناقلوها  ذاوتجلى ه         

  فقد كـان مـذاعاً بـين اهـل الـيمن ان النـار       . والصفات االعالمية التي اضافوها لها

المنبعثة من حرة رضوان تخرج لتأكل الظالم وتنصف المظلوم وكانوا يذهبون للتحـاكم  

                                                           

  .٢١٧ص ي بدراسة جغرافية الجزيرة العربية ،ـعر الجاهلـود ، كيف يستفاد من الشـمحمدين ، محمد محم) ١(
ـ ـكت )م٨٤٥/هـ٢٣١:ت( يـن اوس الطائـام ، حبيب بـابو تم) ٢( ـ ٢يات ، طـاب الوحش عبـد  : قـ، تحقي

  .١١٩، ص) ١٩٧٠: دار المعارف ، مصر( العزيز الميمنـي الراجكوتي
  .٣٥٧، ٣٥٦االلوسي ، بلوغ االرب ، المجلد الثالث ، ص) ٣(
  .١٧٧في مواسم العرب ، ص ابن قتيبة  ، االنواء) ٤(
ـ راوية وهي احدى تكوينات المناطق الصح) جمع حره(الحرار او الحرات ) ٥( ي في الجزيرة العربية وهي االرض ال

عرفتها الجزيرة العربية منذ  ا حجاره بركانية سوداء بعضها هو افواه البراكين ذاتها وثورات البراكين ظاهرةـتغطيه
  .٩٥ة ، صـالعصور القديم يـدالوهاب ، العرب فـيحيى ، لطفي عب: حيقة ، ينظرـالعصور الس

  : ريقال عروه النمي) ٦(
  ـعلكالحريق المش بين ذراه    قوس وجنبي محفلبحرة 
  .١٤٠، ص٣ياقوت ، معجم ، المجلد الثاني ، ج: ينظر

  : قال الشاعر) ٧(
  ركود ما تهد من الصــــياح    بحرة لبن يبرق جانباها

  .١٤٠، ص٣ياقوت ، معجم ، المجلد الثاني ، ج: ينظر
  : دـقال بن دري) ٨(

  ذات القتـاد بحرة معشــــر    صرعى ستينمنهم  اناموا
  .١٤٠، ص٢ياقوت ، معجم ، المجلد الثاني ، ج: ينظر
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الـذبياني  والتي ذكرها النابغة  )٢(وادي القرى وتيماء فضالً عن حرة النار بين )١(عندها

  :في شعره قائالً

  فأن عميت فأني غير منفلت         مني اللصاف فجنباً حره النار

  تدافع الناس عناحين نركبها          من المظالم تدعى ام صـبار

  .)٣(وام صبار اسم الحره         

ان العرب بطائفة من االسـاطير والـدعايات   وارتبطت الصحراء وحرارها بأذه         

دارت حولها فكانوا يظنونها منطقة مأهولة بالجن وكانوا يزعمون انهم يرون بها نيراناً 

تشتعل في الليل ويقولون انها نيران الجن وان االصوات التـي تحـدثها الرمـال عنـد     

  .)٤(انهيارها هي اصوات الجن

الـذي   )٥(بتحديهم لمظاهر السطح كتأبط شـراً   وتفاخر سكان الجزيرة العربية         

ليس بسبب كسلهم ولكن بفضل قوتـه   )٦(اعلن مفتخراً بأنه سبق اصحابه بتسلق الجبال

  :فقال

  ضحيانه في شهور الصيف محراق    وقلة كســنان الرمـــح بارزه

  بادرت قنتها صحبي وما كســلوا       حتى نميت اليها بعد اشـــراق       

يظهر ان جغرافية شبه الجزيرة العربية فيها التنوع بكل شئ سواء في توزيع و         

اختالف الرياح وتباين الري والجفاف والتناقض في االرتفـاع   امتأثير البحار  اماالمطار 
                                                           

،  )م٨٢٨/هـ ٢١٣: ت( كـالمل محمد بن عبد ؛ ابن هشام ، ابو٢٩٦ب التيجـان ، صاـ، كت ابن منبـه ، وهب) ١(
  .٢٥، ص١، ج) ٢٠٠٤: دار الكتاب العربي ، بيروت(ة ـالسيرة النبوي

عرب الزمان  لـ، قالئد الجمان في التعريف بقبائ) م١٤١٨/هـ٨٢١: ت(لي العباس احمد بن ع القلقشنـدي ، ابو) ٢(
  .١٢٤، ص) ١٩٦٣: ة ، القاهرةـدار الكتب الحديث(ابراهيم االبياري : ، تحقيق

  .١٤١، ص٣ياقوت ، معجم ، المجلد الثاني ، ج) ٣(
: ضـة المصـرية ، القـاهرة   نهمكتبة ال(احمد ، محمد عبدالقادر ، دراسات في ادب ونصوص العصر الجاهلي ، ) ٤(

  .٣٥ص،) ١٩٨٣
ـ احد الشعراء الصعاليك اسمه ثابت ط شراً ـتأب) ٥( ـ : رـو تأبط شراً لقباً لقب به ، ينظ االرب ،  ي ، بلـوغ ـااللوس

  .٣٣٥المجلد الثاني ، ص
مخشـري وما بعدها ؛ الز ٢٣٩الهمداني ، الصفة ، ص: جبال شبه الجزيرة العربية ينظرللمزيد من المعرفة حول ) ٦(

  .وما بعدها ٨، ص ١وما بعدها ؛ البكري ، معجم ما استعجم ، ج ١١٠، الجبال واالمكنـة والمياه ، ص
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واالنخفاض ونوع التربه بين صحار صفراء ومراع خضراء وحجارة بـراكين ملتهبـة   

ع هذه الجغرافية المتنوعة المتباينة ، العطوفة الـرؤوم  وانجماد المياه الجارية ، وما يتب

من تنوع  وتباين في اشكال ساكني شبه الجزيـرة العربيـة    حيناحيناً والقاسية الصعبة 

وخصائص صفاتهم واخالقهم وطرائق عيشهم وسلوكيات حيـاتهم وبسـاطة بـداوتهم    

  .ودرجة تمدنهم وانماط عقلياتهم وحضارتهم
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 قسيمات ا2تمع العربيقسيمات ا2تمع العربيقسيمات ا2تمع العربيقسيمات ا2تمع العربيتتتت    -::::    ثانياثانياثانياثانيا

ادى التباين االقليمي والتنوع البيئي في شبه الجزيرة العربية الـى اختالفـات            

ام ين ، الشماليين يالسهل امالحضر ، الجبلين  امضمنية في معايش اهلها ، سواء البدو 

  .)١(الجوابينام الجنوبيين ، المستقرين 

معهـا ولـيس    يتعـايش روف بيئته الجغرافية ووالريب ان االنسان يخضع لظ         

بمقدوره ان يكون بمعزل عن تأثيراتها ، والبيئة العربية بما لها من سمات حادة وعنيفة 

جعلت الفرد يحمل طابع القوة واالنفه وحب الغلبه والسيطرة والجنوح الى الفردية وغنى 

  .)٢(المشاعر واالنفعاالت

عـرب الشـمال   : فئتين رئيستين هما علىنقسموا لعامل الجغرافي ابحسب ا و         

ويعيشون حياة قوامها البداوة في معظم االحيان ويسكنون بيوتاً من الشـعر او الجلـد   

يضربونها حيث يجدون المرعى ، وعرب الجنوب الذين كانوا يعيشـون حيـاة قوامهـا    

  .)٣(تجارةاالستقرار ويسكنون بيوتاً مشيدة بالحجر ويمارسون الزراعة والصناعة وال

        ::::البدوالبدوالبدوالبدو    -أأأأ

تـأملوا   )٤(هم اهل الخيام الذين ال اغالق لهم أي ان منازلهم وبيوتهم التغلـق           

شأن المدن واالبنية فوجدوا فيها معرة ونقصاً اذ زعموا ان االبنية واالطـالل تختصـر   

ضـر  الغذاء وتمنع اتساع الهواء فسكنوا البر االفيح الذي اليخافون فيه حصر ومنازلة 

فهم اقوى الناس هماً واشدهم كالماً واصحهم اجساماً واعزهم جـاراً واحمـاهم ذمـاراً    

                                                           

 .١٥، ص١، ج) ١٩٩٧: مكتبـة االنجلو المصـرية ، القاهرة(صالح ، عبدالعزيز ، الشرق االدنى القديـم ، )  ١(

) ١٩٨٥: مؤسسة شباب الجامعة ، صر(الفنيـه ،  عجالن ، عباس بيومي ، الهجاء الجاهلي ، صـورة واسـاليبه)  ٢(
 .٦٨، ص

؛ كلودكاهن ، تاريخ العرب والشعوب ١٤٠البكر ، منذر عبدالكريم ، دراسات في تاريخ العرب قبل االسالم ، ص)  ٣(
؛ علي ، سيد امير ، مختصر ٩، ص) ١٩٨٣: دار الحقيقة ، بيروت(بدر الديـن القاسم ، : ، ترجمـة٣االسـالمية ، ط

 .٨، ص) ١٩٩٠: دار العلم للماليين ، بيروت(عفيف البعلبكي ، : ، ترجمة ٥اريخ العرب ، طت

 .٦٥ص) ١٩٩٤: در الصفوة ، بيروت(مغنية ، احمد ، تاريخ العرب القديم ،  ) ٤(
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وافضلهم جواراً واجودهم فطناً لما اكسبهم اياه صفاء الجو ونقاء الفضاء ، فقد ملكـوا  

  .)١(االرض ولم تملكهم

االحـوال   بقيـة مقتصرين على الضروري من االقوات والمالبس والمسـاكن و          

  .)٢(عوائدوال

اذا اجدبوا انتجعوا أي طلبوا الكأل من مواضعه حتى ان احد االعراب اجاب حين          

، فهم فـي حـل وترحـال طلبـاً للعشـب       )٣(بحيث ينزل الغيث: فقالسئل اين منزلك؟ 

  .)٤(والمياه

ذلك يبدو الول وهلة ان حياتهم متغيرة  ولكنها في الواقـع ثابتـه   على وفق و         

  .)٥(تر حركاتها الرتيب عاماً بعد عام وقرناً بعد قرنبتوا

له  تعايشوتعد البداوة اقدم نمط اجتماعي للحياة التي عرفها االنسان فهو اول          

يعتمد على مائدتها المبسوطة في كرم واسع احياناً وفي  التيمع ظروف البيئة الطبيعية 

موارد والبدوي يسير وراءها متنقالً مـا  شح مرير احياناً اخرى اذ تتحكم الطبيعة في ال

  .)٦(تنقلت هذه الطبيعة وتحركت زماناً ومكاناً

من كريم العـادات وذمـيم    عليهق تفكيره وما اعتادائفنظام معيشه البدوي وطر         

اثر حياة الباديـة التـي    فيالخصال وماوهم من قوى تنصر وتخذل وتسعد وتشقي كان 

فـي   ذا كـف نـدي  جعلت البدوي شجاعاً متفانياً وفخوراً ويحياها فالصحراء هي التي 

                                                           

لجـوهر ،  ا، مروج الذهب ومعــادن  ) م٩٥٧/هـ٣٤٦: ت(المسـعودي ، ابو الحسن علي بن الحسين بن علي )  ١(
 .٩٧، ٩٦، ص٢، ج) ١٩٦٥: دار االندلس ، بيروت(وسف اسعد داغر ي: تحقيق

، ) ١٩٨١: دار العودة ، بيـروت (، المقدمـة ، ) م١٤٠٥/هـ٨٠٨: ت(أبن خلـدون ، عبدالرحمن بن محمـد )  ٢(
 .٩٧ص

، بهجة المجالس  وانـس  ) م١٠٧٠/هـ٤٦٣: ت(القرطبي ، يوسـف أبن عبداهللا بن محمـد بن عبدالبر النمري )  ٣(
، ٢٢٢، ص) ت.د: دار الجيل للطباعـة ، مصر(محمد مرسـى الخولي ، : الجالس وشحذ الذاهن والهاجـس ، تحقيق

 .٥٥، ص١٤؛ ابن منظور ، ج٢٢٧

المطبعـة  الكاثوليكية ، (، تاريخ مختصر الدول ، ) م١٢٦٤/هـ٦٦٤: ت(ابن العبـري ، غريغوريوس الملطي )  ٤(
 .٩٣، ص) ١٩٥٨: بيروت

 .١٨٩موسكاتي ، الحضارات الساميه القديمه ، صسبتينو )  ٥(

مكتب الجامعي الحـديث ،  (السيد ، عبداللطيف عبدالهادي ، جزيـرة العرب قبل االسـالم ، عصـر الجاهلية ، )  ٦(
 .١١٨، ص) ٢٠٠٨: م.ال
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متخيـراً   و، )١(ظاعناً اليكاد يقـيم واالوقات العصيبة وهي التي جعلته راحالً اليكاد ينزل 

 )٢(وفق اوقات معينة فـي السـنة  على خصوبتها و بحسبانالبقاع التي ينتجعها بقطعانه 

واالجتماعية واالقتصادية التي قام عليها كانت اساساً للوحدة السياسية   منتظماً في قبائل

ة  وعاداتها وتقاليدها تتـحدد افكار الفرد وآراؤه ، فهـو  تمفاهيم قبيل بحسبمجتمعهم و

اذ كان الوالء لها ضرورة الزمة للدفاع عن  )٣(مرتبط بقبيلته ارتباطاً يكاد يكون مصيرياً

ـ  انون السـائد المحتـرم فـي    النفس  ، وكان العرف والتقليد الناتج من التجربة هو الق

  .)٤(القبيلة

اال لسلطة تحكيمية معنوية يتمتع بهـا   واليذعنونفهم اليتقبلون سلطاناً عليهم          

وانما هو منفذ مزود بسلطة ايحائيـة   ذا صالحيه مطلقهانه ليس  بالرغم منسيد القبيلة 

بها كأشهار الحـرب  يستشير كبار شخصيات القبيلة ويأخذ بآرائهم في االمور التي يبت 

واستقبال الوفود واالشراف على مفاوضات الصلح وعقد المحالفـات واتخـاذ التـدابير    

وكثير من االمور والصـفات االخـرى    )٥(الالزمة في سني القحط وتحديد حركة الظعون

السـيما ان  والتي يجب ان تتوفر في سيد القبيلة للقيام بدوره وحيـازة الرضـا العـام    

  .)٦(شديد التأثير في المحيط العربي الصحراوي الذي تعيشه هذه القبائلالرأي العام هذا

                                                           

دار الحكمة ، (جري ، ابراهيم ، طه احمد ، تاريخ النقد االدبي عند العرب من العصر الجاهلي الى القرن الرابع اله)  ١(
 .٨، ص) ت.د: بيروت

، ) ت.د:  مكتبة االنجلـو المصـرية ، القاهــرة   (ابراهيم محمد العدوي ، : هل ، الحضارة العربية ، ترجمة.ي)  ٢(
 .١٣ص

 .٢٢االلوسي ، عادل محيي الديـن ، الرأي العام في القـرن الثالث الهجري ، ص)  ٣(

 .٣٩تاريخ صدر االسالم ، ، ص الدوري ، عبدالعزيز ، مقدمة في)  ٤(

؛ ضـيف ،  ومابعـدها  ٢٢٠، ص ١اليعقوبي ، تاريخ ، ج: للمزيد من المعرفة عن حكام العرب وساداتهم ، ينظر)  ٥(
وما بعدها ؛  ٥٩، ص) ١٩٦١: دار المعارف ، مصر(شـوقي ، تاريخ االدب العربـي ، العصـر الجاهلـي ، 

: المؤسسة الحديثة للكتـاب ، بيـروت  (مية في عصر صدر االسالم ، الصمد ، واضح ، الحضارة العربية االسال
؛ المصري ، علي ، تاريخ ملـوك ١٦٦؛ دلو ، برهـان الدين ، جزيرة العرب قبل االسالم ، ص٢٢، ص) ت.د

 .١٤٤، ص١، ج) ٢٠٠١: دار الكتاب العربي ، لبنان(العرب الشـعراء ، 

، ) ت.د: م.دار الفكـر ، ال (ابراهيم كيالنـي ،  : ر الجاهلي ، ترجمة، تاريخ االدب العربي ، العص ر بالشير٠د)  ٦(
 .٣٦ص
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هو القـوة الملزمـة   وسخريتهم والرأي العام هذا او الخوف من لوم  االخرين          

والسلطة الوحيده التي ينحني البدوي االصيل امامها ، ويدعم الـرأي العـام االعـراف    

  .)١(بدوي احترامها والتقيد بهاالجب على االخالقية غير المكتوبة للصحراء التي ي

وسيد القبيلة اليعلن عن نفسه بالكالم والعبارة الصريحة بل تعلم عنـه صـفاته            

 !انا: من سيد قومك؟ قال: سأل رجالً) رضي اهللا عنه(وافعاله حتى ان عمر بن الخطاب 

  .)٢(كذبت لو كنت كذلك لم تقله: فقال له

س بن حارثه بن الم الطائي وحاتم بن عبداهللا الطائي حينما قـدما  وكذلك فعل او         

، فسأل االول من االفضل منهما  )٣() ٥٨٣ـ   ٥٧٩(على النعمان بن المنذر ملك الحيرة 

ان ادنى ولـد  : فقال السؤال نفسه بأن ادنى ولد حاتم افضل مني ثم سأل الثاني: فأجابه؟

  .)٤(السؤدد هذا واهللا: اوس افضل مني ، فقال النعمان

ه التـي هـي   وءوشهدت بداوتهم اخالقاً رفيعة ومثالً عالية جسدتها كلمة المر         

فعال الحسنة وهي الجهر بالعمل واالفصاح عن الشئ عالنية ورفض مايسـتحي  الاسمة 

المرء فعله جهاراً وهذا يعني تنكر العربي لصفة السرية ونتائجها الوخيمة فالبدوي اعلن 

عاله مفتخراً بسمعته وصيته الحسن متحاشياً العمل الذي يلحـق بصـورته   عن نفسه واف

كـل  االجتهـاد علـى   واذ كان من اشهر صفاتهم المحمده  )٥(االعالمية أي سوء او عار

الذكر الجميل وهذه الصفة جامعة لكثير من الصفات كعلو الهمه والحميه والنجدة  مايبعث

                                                           

دار (ميشيل كيلو ومحمـد كبيبـو ،  : ماجد شبر ، ترجمـة: ماكس فرايهيرفون اوبنهايم واخرون ، البدو ، تحقيق)  ١(
 .٨٥، ص١، ج) ٢٠٠٧: الوراق للنشر المحدودة ، لندن

 ومفيد قمحية : ، تحقيـق٣، العقد الفريد ، ط) م٩٣٩/هـ٣٢٨: ت(دلسـي ابن عبد ربـه ، احمد بن محمـد االن)  ٢(
 .١٤٥، ص) ٢٠٠٦: دار الكتب العلمية ، بيروت(عبدالمجيد الترحيني ، 

 .٢٢٥، ص) ت.د:  دار النهضة العربية ، بيروت(عبدالحميد ، سعد زغلول ، في تاريخ العرب قبل االسالم ، )  ٣(

 .١٤٥ريد ، المجلد الثاني ، صأبن عبد ربه ، العقد الف)  ٤(

، ) ١٩٩٥: دار ومكتبـة الهـالل ، بيــروت  (معاليقي ، منذر ، صفحات مطوية من تاريخ عرب الجاهليـة ، )  ٥(
؛ الرفاعي ، انور ، االسالم في حضارته ونظمه االدارية والسياسـية واالدبيـة والعلميـة واالجتماعيـة     ٦٥، ٤٥ص

 .٢٤، ص) ١٩٧٣: ، بيـروت دار الفكر(واالقتصادية والفنية ، 
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حاشى العرب سوء االحدوثه التـي تصـم   فقد ت )١(والحرص على كل ما يوجب المحامد

  .)٢(صاحبها بالعار ويندى منها جبينه بين افراد قبيلته

وقد طبعتهم الظروف الطبيعية القاسية التي يعيشونها بطابعها فجعلتهم اصحاب          

أي من نزل البادية صار فيه )من بدا فقد جفا (: حتى ورد في الحديث )٣(سلوكيات خشنة

  .)٤(جفاء االعراب

فلـم   جمـيعهم  وهذا يعكس الصورة العامة لمجتمع البادية واليحكم على افراده         

يكن سلوك البدو على نسق واحد من الخشونه بل تباينوا في ذلك فمنهم من كـان فـي   

  . )٥( بعض الليونه خلقه

لـد  ومع فقر البادية وغلظ معاشها وطبيعتها القاسية اال ان االعراب تحن الى ب         

فأن صمود البدوي امـام قـوى    )٦(الريف وتستوخمالجدب والمحل القفر والحجر الصلد 

مسكه برابطة العصبية القبلية الضيقة جعـل دوره  فضال عن تالطبيعة وقساوة صحرائها 

  .)٧(في المجتمع ظاهراً واثره في تدجين البداوة والتكيف مع بيئتها جلياً

مصدر رعب لسكان البالد الخصبة المجاورة لهم الن وكان بدو الجزيرة العربية          

يضطرها المحل وقلة الماء والكأل الـى غـزو اراضـي المنـاطق      طالماالقبائل البدويه 

                                                           

 .١٠٩، ص) ت.د: المكتبة العصرية ، بيروت(شلبي ، رؤوف ، المجتمع العربي قبل االسالم ، )  ١(

، ) ٢٠٠٨:  دار عالء الـدين ، ســوريه  (، ٢الخطيب ، محمد ، المجتمع العربي القديم ، العصـر الجاهلي ، ط)  ٢(
 .٣٨ص

، ) ١٩٨٥: المطبعهة الهاشمية ، دمشق(، ٢، العرب قبل االســالم ، ط كحالة ، عمر رضا ، العالم االسـالمي)  ٣(
العلي ، صالح احمد ، محاضرات في تاريخ العرب ، : ؛ وللمـزيد من المعرفة حول صفات البدوي ، ينظر١٧، ص١ج
التي تثبت  وفي القرآن الكريم العديد من االيات. وما بعدها ١٢٥، ص) ١٩٨١: دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل(

قالت االعـراب آمنـا قل لم . "٩٧: التوبة" االعراب اشد كفراً ونفاقاً: "الفارق في الطباع بين سكان المدن والبدو ومنها
" ومن حولكــم منافقون ومن اهل المدينـة "؛ ١٤: الحجرات" تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل االيمان الى قلوبكم

 .٩٩: التوبة" ومن االعراب من يؤمن باهللا واليوم االخر: "في مدحهم منها ؛ كما وردت ايات١٠١: التوبة

 .١٠٤، ص١؛ الفيومـي ، المصـباح المنير ج٣٤٩، ص١ابن منظور ، لسان العـرب ، ج)  ٤(

مجلة المنهاج ، السـنة التاسـعة ، العـدد  الخـامس   (عبدالحميد ، صائب ، بنية المجتمع العربي قبل االسالم ، )  ٥(
 .١٧٣، ص) ٢٠٠٤: ثالثونوال

مجلـة  (؛ زيدان ، محمد حسين ، البدوي ، علمه وخصائص حياتـه ،  ٣٨٨، ص٢الجاحظ ، رسائل الجاحظ ، ج)  ٦(
 .٣٠، ص) ١٩٨٠: الدارة ، السنة السادسة ، العدد االول

 .٤٢معاليقي ، منذر ، صفحات مطوية من تاريخ عرب الجاهلية ، ص)  ٧(
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اذ وقف االعراب وقفة تـربص وتأهـب مـن     )١(الخصبة المجاورة لها واالستيطان فيها

فاً بـادروا الـى   الحكومات القوية المهيمنة على تلك االراضي فاذا ما احسوا فيها ضـع 

 وامااستغالله لمصلحتهم اما بالزحف نحو اراضي الحضر والتوسع في االرض الخصبة 

بطلب االتاوة وهي جعاالت سنوية تدفع لهم من قبل تلـك الحكومـات مقرونـه بهـدايا     

والطاف يقدمها الحكام الى سادات القبائل والقاب يطلقونها عليهم وبدعوات ضيافة توجه 

ذه الحكومات مندوبين عنها في مضارب اولئك السـادات يسـتعلمون   لهم كما وضعت ه

  .)٢(االخبار ويبعثون بها اليهم

ومع ميل البدوي للغزو والنهب وتهديده ومهاجمته من حـين الخـر اراضـي             

الخصب المجاورة له فأن حبه للوفاء وتقديره للوعد الذي يصدر منه جعله يسـتطيع ان  

القوافل التجارية من تعدي  فكانت قبائل كثيره تقوم بحمايةاالمم يتعامل مع من حوله من 

قبائل اخرى نظير جعل يأخذونه وكثيراً ما يردونه اذا عدا عاد على قافلة فلم يسـتطيعوا  

رده ، وزاد في نجاحهم باالمر علمهم بالصحراء وسبلها وقدرتهم علـى تحمـل القـيظ    

  .)٣(وعناء السير

في مجال الصحراء الواسع اتصاالت محلية املتها منـافع   بائلالق استخدمت وقد         

: ون عن االستغاثة بالقولملعفي لغتهم المشتركة فكانوا يبصوره كبيره تجسدت )٤(فورية

وجده لشرفه وعـزه   انا فالن بن فالن فينتمي الى ابيـه : لفالن ، وينادي الرجل منهميا

ال اباً لـك ، فكأنـه لـم    : م الرجل منهم عدواً قالمقدماً نفسه ومعلناً عنها وكانوا اذا شت

  .)٥(من الشتيمه وهي كلمة جافية يراد منها التنبيه واالعالم يئايترك له ش

                                                           

؛ فيكتور شنير يلمان واخرون ، البدو الرحل عبر التاريخ ، ٢٠ة في الشعر الجاهلي ،  صالهاشمي ، علي ، المرأ)  ١(
؛ حسن ، حسن ابراهيم ، تاريخ االسالم السياسي والدينــي  ٥٩، ص) ٢٠٠٧: الدار العربية للموسـوعات ، بيروت(

 .١الول ، ص، المجلد ا) ١٩٦٤: مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة(، ٧والثقافـي واالجتماعـي ، ط

 .٦٠٣، ص٢علي ، جواد ، المفصل ، ج)  ٢(

 .١٣امين ، احمد ، فجر االســالم ، ص)  ٣(

  ٣٩صبالشير ، تاريخ االدب العربي ،)   ٤(
      

، ) ١٩٨٢:  دار الرائـد العربـي ، بيـروت (، ٢الطرابلسي ، نوفل ، صناجة الطرب في تقدمـات العرب ، ط)  ٥(
 .٢١٦، ٢٠٩ص
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ال والـذي  : " وكانوا في لغتهم يشيرون بالصور الى وقائع خاصة فمن َأيمانهم         

ال والذي جلد االبل "و " ال وفالق االصباح"و " وال ومقطع القطر"،  )١("حجت القبائل كعبته

  .)٢("الافعل ذلك ما غرد الطائر تغريداً"وقولهم في معنى ال افعل ذلك ابداً " جلودها

كيف اصبحت؟ من نصف الليل الى نصف النهار وكيف امسيت :وكانوا يقولون          

ه صبحتك االنعم: قالوا بعضابعضهم  امن نصف الزوال الى نصف الليل االول اما اذا حيو

  .)٣(بطيبات االطعمه

واغوثاه ، وعلـى مـن يسـمع نـداء     : في طلب العون والنصرة يصيحون و         

يعـد  ويحتقر الن ذلـك   وبخالف ذلك سيعاباالستغاثة ان يهب فوراً لمساعدة المستغيث 

  .)٤(ةوءللشهامة والمر مقياسا

قفوا فـوق مكـان   وكانت طريقتهم في االعالم عما يريدون االخبار عنه ، ان ي         

  .)٥(يا صباحاه ، يا صباحاه ، فتهرع اليهم الناس: مرتفع ويصيحون

فالن منيع الجـار حـامي   : الذب عن الجار ، فيقولون،ومن اخالقهم الممدوحة          

  :شاعرالالذمار ،  قال 

  )٦(هم يمنعون الجار حتى كأنه           كثيبة زور بين خافيتي نسر

خـارج   الىلعرب في اجارة من يستجيرهم حتى وصلت بهم االجارة وقد بالغ ا         

انه مر على بالد بنـي عـامر    -الشاعر المعروف–حدود سيطرتهم اذ نقل عن االعشى 

                                                           

، ) ١٩٨٤: دار ومكتبـة الهالل ، بيـروت (، رسـالة الغفـران ، ) م١٠٣٧/هـ٤٢٩: ت(ابو العالء المعري ، )  ١(
 .١٥٦ص

: ت(النجيرمـي ، ابـو اسـحاق ابـراهيم بـن عبـد اهللا       : للمزيد من المعرفة عن لغة العرب االتصالية ، ينظر)  ٢(
) ١٣٨٢: م.المطبعة السلفية ، ال (يب ، محب الدين الخط: ، تحقيق ٢، ايمان العرب في الجاهلية ، ط) م٩٦٦/هـ٣٥٥
، ذيل االمالي والنـوادر ،  ) م٩٦٦/هـ٣٥٦: ت(وما بعدها ؛ ابو علي القالي ، اسماعيل بن القاسم البغدادي  ٢٠، ص

 . وما بعدها ٥٠، ص) ت.د : دار الفكر ، بيروت(

مكتبـة القـدس ،   (المعـاني ،   ، ديوان) م١٠٠٤/هـ٣٩٥: ت(العسكري ، ابو هالل الحسن بن عبداهللا بن سهل )  ٣(
 .٢٢٤، ص٢، ج) ١٣٥٢: القاهرة ومكتبة االندلس ، بغداد

 .٢٧الصمد ، واضح ، الحضارة العربية االسالمية ، ص)  ٤(

 .٤٤المعري ، رسالة الغفران ، ص)  ٥(

 .١٢٢، ١٢١أبن عبد ربه االندلسي ، العقد الفريد ، المجلد االول ، ص)  ٦(
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اجرنـي ،  : فخافهم وكان يحمل معه دهناً وقوتاً وعنبراً فأتى علقمه بن عالثه فقال لـه 

 فقصـد ال ، : قال ومن الموت؟ قالنعم ، : من الجن واالنس؟ قال: قد اجرتك ، قال:فقال 

وكيـف  : عامر بن الطفيل فقبل هذا اجارته من الجن واالنس والموت فسـأله االعشـى  

االن : ان مت وانت في جواري بعثت الى اهلك الديـه ، فقـال  : تجيرني من الموت؟ قال

لـو علمـت   : علقمهعلمت انك قد اجرتني من الموت فمدح عامراً وهجا علقمه ، فقال 

  .)١(راد كنت اعطيته اياهالذي ا

وبلغ االمر بأحدهم ان اجار الجراد حينما سقط قريباً من خيمته اذ قصده بعض          

اما اذا جعلتموه جاري فواهللا التصلون : نريد جارك ، فقال: القوم ومعهم اوعيتهم فقالوا

عاويـة  اليه فأجاره حتى طار من عنده فسمي مجير الجراد ، وفي ذلك يقول هالل بـن م 

  :الثعلبي معلماً ومفتخراً

  ومنا ابن مـر ابـو حنبــل          اجار من الناس رجل الجـراد

  )٢(وزيـد لنـا ولنـا حاتـــم          غياث الورى في السنين الشداد

عمل سابق  قام به ويعد دليالً على حفظ  جراءوربما حصل الفرد على االجارة          

دريـد بـن الصـمه    ،مثل كما حدث حين اسر بنو مالك بن كنانه العرب للجميل ورده بال

فبينمـا هـو    -مالـك  يوكان له الفضل على ربيعه بن مكدم احد بن–فأخفى نسبه عنهم 

هلكتم واهلكتم : عندهم محبوس اذ جاء نسوة يتهادين اليه ، فصرخت امرأة منهن وقالت

وم الظعينة ثـم اعلمـت عـن    ماذا جر علينا قومنا؟ هذا واهللا الذي اعطى ربيعه رمحه ي

اطلقه قومها فله منكم  ، هيا آل فراس انا جار: بأن القـت عليه ثوبها وقالت اجارتها له

  .)٣(واكرموه ولم يزل كافاً عن غزوهم حتى هلك

                                                           

 .٨٩، ص ٩جي ، االصفهاني ، االغان)  ١(

مؤسسـة  (، ربيع االبرار ونصوص االخبـار ،  ) م١١٤٣/هـ٥٣٨: ت(الزمخشري ، ابو القاسم محمد بن عمر )  ٢(
 .٣٤، ص١، ج) ١٩٩٢: االعلمي للمطبوعات ، بيروت

 .٤٨، ٤٧، ص١٦االصفهاني ، االغاني ، ج)  ٣(
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فقـد   ايضـا ولم يقتصر احترامهم للجوار على بني جلدتهم فحسب وانما الغرباء         

) صلى اهللا عليه والـه وسـلم  (لقرشي جد الرسول كان في جوار عبدالمطلب بن هاشم ا

رجل يهودي كانت له خصومة مع حرب بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف فـاغرى  

عليه حرب من قتله فلما علم عبدالمطلب بذلك ترك منادمة حرب ولم يفارقه حتى اخـذ  

  .)١(منه مائة ناقة دفعها البن عم اليهودي حفظاً لجواره

لنون عن فرحهم بقدوم عزيز لهم من سفر بعيد سـالماً غانمـا بـأن    وكانوا يع         

خلف من  نار السالمةابتهاجاً بعودته ، وفي الوقت نفسه كانوا يوقدون نار الطرد ايشعلو

ابعده اهللا واسحقه واوقـد نـاراً   "يمضي وال يشتهون رجوعه ويقولون في الدعاء عليه 

  .)٢("اثره

ماً اعالمياً  اخر اذ كانوا يحلفون بها حينما يختصمون واستخدموا النار استخدا         

بأمر ما وكانوا يسمونها هوله او المهوله ولها سادن كان يهيب من يأتي للحلف بها وقد 

هذه النار قـد  :"اتخذ قيماً يطرح فيها الملح والكبريت فأذا وقع استشاطت وتلظت فيقول 

االمـر فـي    الف وقد ذكر الشـعراء هـذ  فأن كان مريباً نكل وان كان بريئاً ح" تهددتك

  : نحوقول الشاعر قصائدهم

  اذا استقبلته الشمس صد بوجهه              

  )٣(كما صد عن نار المهول حالف                                 

وربما كان لسادن هذه النار طرقاً في الترهيب مقنعه ومؤثرة يسـتخدمها مـع            

اليمين حتى يسيطر عليه نفسياً ويجعله يعتقد بقدرة هذه النـار   الشخص الذي وقع عليه

  .على الحاق االذى به في حال كذبه فيتراجع ان كان مريباً ويحلف ان كان بريئاً

  

                                                           

 .٣١٧االلوسي ، بلوغ االرب ، المجلد االول ، ص)  ١(

عبدالعزيز بن : ، عيار الشـعر ، تحقيـق) م٩٣٤/هـ٣٢٢: ت(ا العلوي ، ابو الحسن محمد بن احمد أبن طباطب)  ٢(
 .٥٤، ص) ٢٠٠٥: منشورات اتحاد الكتاب العربي ، دمشق(ناصر المانع ، 

 .١٦٤االلوسي ، بلوغ االرب ، المجلد الثاني ، ص)  ٣(
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" نـار الوسـم  " واستخدمت النار في مجال اخر اذ كان يسم الرجل منهم ابله بـ         

رفون ميسم كل قوم وكـرم ابلهـم مـن    كذا وكانوا يع: ماسمة ابلك؟ فيقول : فيقال له 

فكانت اشبه ما تكون بهويه شخصيه للفرد من خـالل ابلـه معلنـه ومرئيـة      )١(لؤمها

  .ومعروفة للجميع

فاذا نظروا في سمة االبل عرفوا صاحبها فسقى وقدم على غيره لشرف اربـاب  

تدل علـى   جارها نمارها أي سمتهان: تلك السمه وخلوا لها الماء ، ومن امثالهم في ذلك

  :نحو قول الراجز أي االبل وذكروا ذلك في اراجيزهم نجارها

  حتى سـقوا آبالهم بالنار

   )٢(والنار قد تشفى من االوار

وكانت هذه الهويات التعريفية تشكل رادعاً للصوص وقطاع الطرق فقـد قـرب            

 )٣( من كل وجهمانارك؟ وكان انمار عليها : بعض اللصوص ابالً للبيع في سوق فقيل له

  :وانما سئل عن ذلك النهم يعرفون ميسم كل قوم فأجابهم قائالً

  تسألني الباعه ما نجــارهـا        اذ زعزعوها فسمت ابصارها

  )٤(فكـل دار ال نـاس دارهــا        وكل نار العالميـن نارهــا

ن تردها ملكاً لها وكان لكل قبيلة حمى اعتادت ان ترعاه والمياه التي اعتادت ا         

  .)٥(التسمح للقبائل االخرى من الدنو منها اال بأذن منها

                                                           

مهـدي المخزومـي   : ، كتاب العين ، تحقيـق  )م٧٩١/هـ١٧٥:ت(الفراهيدي ، ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد )  ١(
العسكري ،الحسن بن عبد اهللا بن سـهل  ؛  ١٠٤٩ص) ١٤٧٢٥: انتشارات اسوه ، طهران (وابراهيم السامرائي 

 .٣٣، ص) ت. د : م. الرياض ، ال(محمد السيد الوكيل ، : ، كتاب االوائل ، تحقيق) م١٠٠٤/هـ٣٩٥: ت(

 .٣٢٢، ص١٤، جابن منظور ، لسان العرب )  ٢(

)٣  (����� ، 
��
ة �� ����� ا����
 ، ���� ا���� ا� ���� ا�  ��! ��� "�
ش� ('��
 ا&%�ن� ، : ا����� ، ادار ا 
���

 .١٣٧، ص) ١٩٧٩: ، �+ اد

 .١٦١االلوسي ، بلوغ االرب ، المجلد الثاني ، ص)  ٤(

، ) ١٩٧٤:م.مطبعـة الحجـاز ، ال  (قبل االســالم ،   كحاله ، عمر رضا ، مقدمات ومباحث في حضارة العرب)  ٥(
 .٤٧؛ احمد ، محمد عبدالقادر ، دراسات في ادب ونصوص العصر الجاهلي ، ص٢٦ص
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والبدوي بطبعه اقرب الى الخير الن نفسه تتقبل ما يرد عليها وينطبع فيها من          

خير وشر النها اقرب الى الفطره وابعد عما ينطبع فيها من سوء الملكات بكثرة العوائـد  

  .)١(المذمومة وقبحها

ـ  اوبسبب هذه الفطرة يكون تطور البداوة الى المدنية امر          الن البـداوة   اطبيعي

اصل الحضارة والعمران واالمصار مدد لها ، وان احوال الحضارة ناشئة عـن احـوال   

  .)٢(البداوة النها اصل لها

وجدت في مجتمع البـدو مختلـف الـروابط اللغويـة والثقافيـة       انالسيما و         

عنـدهم   هذهة واالقتصادية وغيرها وان كانت اهمية روابط النظام االجتماعي والسياسي

  .)٣(متفاوته

فلم تكن القبائل في الجزيرة العربية لتتحاجز او تتدابر ولم تكن الحـدود بينهـا            

قاصمه قاسية وانما كانت هناك منافذ كثيرة تصل بينها وتتيح لها التواصل والتقارب وان 

نها في بعض ويلتقي بعض مع بعض وينتج عن هذا االلتقاء واالنسـكاب  ينسكب بعض م

مجموعات جديدة تجمع بين االصلين وتنفرد عنهما ، ولعل الهجرات التي حـدثت ابـرز   

  .)٤(االمثلة على ما كان من اندماج وتواصل

ما ارض الجزيرة وعند فيفكانت القبائل العربية في حركة انسيابية دائمة تقريباً          

برز منه امـارات ودول  كان تصير كيانا سياسيا تتسمح لها الظروف السياسية بالظهور 

  . )٥(هذا االساس ظهرت دولة الغساسنة في بالد الشام بحسبعربية ، و

  
                                                           

 .٩٨ابن خلدون ، المقدمة ، ص)  ١(

، ) ١٩٧٩: المكتبة الوطنيـة ، بغـداد  (سـوسـه ، احمد ، حضـارة العرب ومراحـل تطورها عبر العصور ، )  ٢(
 .١٢٠ص

 .٧٣كتور شنيريلمان واخرون ، البدو الرحل عبر التاريخ ، صفي)  ٣(

فيصـل ، شــكري ، المجتمعــات    : للمزيد من المعرفة عن الهجرات داخل الجزيرة العربية ، ينظر)  ٤(
وما بعدها ؛ مهران ، محمـد بيومـي ، دراســات فـي تـاريخ     ٢٤القرن االول ، صفي االسالمية 

 .اوما بعده ٢١١العرب القديـم ، ص
  العيسى ، سالم ، تاريخ الغساسنة ، نسـبهم ، حروبهم ، : للمزيد من المعرفة عن الغساسنة ، ينظر)  ٥(

 .وما بعدها ١٣، ص) ٢٠٠٧: دار النمير بالتعاون مع دار معد ، دمشق(تنقالتهم ، ديانتهم ، ثقافتهم      
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  .)٢(ودولة كنده في ذات كهل على حافة الربع الخالي )١(ودولـة المناذرة في الحيرة 

البدوية فانها لم تكن وحدها السائدة بـل ظهـرت   ومهما يكن من تأثير النزعه          

مراكز حضرية مهمه كمكه ويثرب والحيرة استقرت فيها طوائـف اجنبيـة بواسـطتها    

  .)٣(عبرت تيارات جديدة الى محيط عرب الجزيرة قبل االسالم

فهناك في الجزيرة العربية اسلوب العيش الرعوي حيث ينبت المرعى وتسـام           

التنقـل   واسلوباسلوب العيش الزراعي حيث تفلح االرض وتلقى البذور  الى جنباالبل 

  .)٤(والحضر العرب تيالبادية وحيااالعراب و تيو االستقرار من حيا

        ::::احلضراحلضراحلضراحلضر-ب ب ب ب 

قطنوا  -الطين والحجارة–هم سكان الحواضر والقرى المبنية بيوتهم من المدر          

رة واستخدموا االعمدة والرخـام الملـون   بيوتاً من اللبن وبنوا مدنهم بالصفاح والحجا

  .)٥(دويةيوزاولوا الزراعة وبعض الحرف ال

زائدة على الضروري من احـوال العمـران زيـادة    ووالحضارة احوال عادية          

  .)٦(ه وتفاوت االمم في القله والكثرة تفاوتاً غير منحصراتتفاوت بتفاوت الرف

  

                                                           

  مه ، يوسف رزق ، الحيـرة المدينـة غني: للمزيد من المعرفة عن دولة المناذرة في الحيرة ، ينظر)  ١(
  وما بعدهـا ؛ الحسيني ، خالد  ٩، ص) ١٩٣٦: مطبعة دنكور الحديثة ، بغداد(والمملكة العربية ،      
  موسى عبد ، الحياة االجتماعية في الحيرة في عهد دولة المناذرة ، رسالة ماجستير غير منشـورة      
 .وما بعدها ٨، ص) ١٩٩٦: جامعة الكوفة ، كلية االداب(     

  الجميلي ، رشـيد ، تاريخ العـرب في الجاهليـة : للمزيد من المعرفة عن تاريخ دولة كنده ، ينظر)  ٢(
 .وما بعدها ١٤٩، ص) ١٩٧٦: مطبعة الرصافي ، بغداد(، ٢وعصر الدعوة االسالمية ، ط     

 .٣٤بالشير ، تاريخ االدب العربي ، ص)  ٣(

 .١٧، المجتمعات االسالمية في القرن االول ، صفيصـل ، شكري )  ٤(

  ، بدائع السـلك في طبائـع المـلك ، ) م١٤٩١/هـ٨٩٦: ت(أبن االزرق ، ابو عبداهللا بن االزرق )  ٥(
  ؛ معاليقي ، منذر ، ٢٧٣، ص٢، ج) ١٩٧٧: دار الحرية ، بغداد(علي سـامي النشـار ، : تحقيق     
 .٤٠لجاهلية ، صصفحات مطوية من تاريخ عرب ا     

 .٢٩٣، ٢٩٢أبن خلدون ، المقدمة ، ص)  ٦(
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ضـر من العرب أي لزم مكاناً واحداً ، واقـام  وحواضر الجزيرة مواطن من تح         

  .)١(فيه على وجه االستقرار والدوام

فالى جانب البدو اقام فئه من الناس ، عملت بالزراعة في المنـاطق الخصـبة            

لكنهم ظلوا اوفياء لمثل البوادي وعاداتها وبسـاطتها اذ نمـت    )٢(مدناً زراعية وتجارية

لكن موقعهـاالجغرافي هـو مـن    عن نشأتهم الرعويـة  ددهاحوال متعحياة الحضر في 

اهلهاالن تكون مناطق لالستقرار والتحضر وان تزدهر فيها عوامل النشاطين االقتصادي 

  .)٣(واالجتماعي 

فالحضر مجتمع اقامه قوم من دعاة االستقرار رحلوا من البادية واستقروا على          

  .)٤(ر نظمها وثقافاتهاجماعة بدأت بتغييفصاروارقعة من االرض 

وسـاقتهم   )٥(اً من تجارة القوافل ونقل السلع وحراستهافاذ اخذ فيها العرب طر         

 من الطرق التجارية الى مدن لم تلبث ان نمت لهم معها روابط قويه فـقد ظهر منهــم

  .)٦(مع المجتمعات االجنبية االمتزاجكانت له امكانية 

على تبادل السلع والنقود فحسب بل انها تتيح لمـن يزاولهـا    فالتجارة ال تقوم         

االختالط بتلك المجتمعات ومعرفة عاداتهـا وتقاليـدها ولغتهـا ونظمهـا االقتصـادية      

السيما ان رواد التجارة هم وونقل معارفهم الى شبه الجزيرة  )٧(والسياسية واالجتماعية

اكثـر اسـتعداداً    هم، وفي الغالبحضراً من كبار القوم واكثرهم ادراكاً وعلماً وفهماً وت

                                                           

 .٢٠، ص) ٢٠٠٦: الغرب االسالمي ، بيروت دار(النجار ، عبدالمجيد عمر ، فقه التحضـر االسـالمي ، )  ١(
 .٨كلود كاهن ، تاريخ العرب والشعوب االسالمية ، ص)  ٢(

 .٣١مع العربي القديم ، ص؛ الخطيب ، محمد ، المجت١٣الحضارة العربي ، ص. هل.ي)  ٣(

 .١٩، ص) ٢٠٠٩: دار صفاء ، عمان(النجار ، فخري خليل ، تاريخ الحضارة العربية االسالمية ، )  ٤(

غالب ، محمد السيد ، التجارة في عصر مـا  : للمزيد من المعرفة حول التجارة في عصر ما قبل االسالم ، ينظر)  ٥(
 .وما بعدها ١٨٩قبل االسالم ، ص

، ٢بيوترفسكي ، اليمن قبل االسالم والقرون االولى للهجرة ، القرن الرابع حتـى العاشـر المـيالدي ، ط   . ب.م)  ٦(
  ، ) ٢٠٠٧دار الكتب اليمنيـة ، الجمهوريـة اليمنيـة، (محمد بن محمد الشعيبي ، : ترجمة
 .١٦٩ص     

دار الفكر المعاصر ، بيـروت  (السعيدة ، سبأ وحضارات العرب االولى ، اليمن العربية د يسي ، عدنان ، بالستر)  ٧(
 .٦١، ص) ت.د: سوريه ودار الفكر
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معها السـتعداده   وتعايش، الذي تقبلها  )١(للتأثر ونقل مايرونه الى محيطهم االجتماعي

  .)٢(وقابليته للتمدن والحضارة

  .)٣(اوادبي امادي وفاالتصال بين العرب ومن حولهم من االمم كان اعالمياً          

التجارية يرسلون اشخاصاً السـتطالع االخبـار    افلهمقووكانوا في سبيل تأمين          

الذين يتعسفون الفـالة   )الحمك(ونقل المعلومات ، فكان لكل قافلة ادالء او مايعرف بـ 

وينقلون االخبار ويرشد الواحد منهم الناس الى الطريق لخبرتـه بـه معلمـاً القوافـل     

  .)٤(بأمان وسالم بأقصر الطرق اياهاوموصالً 

عمدوا ان يحتفظوا بالوصف المفصل لبعض الطرق التجارية حرصـاً مـنهم   ت و        

مـن  ولعلهم هم الذين ابتـكروا ما كان يتداولــه الرحالـه  " التجاره فيهعلـى احتكار

، أي انهـم اسـتخدموا الشـائعات     )٥("كايات الجن والمخاطر تثبيطاً لهمم منافسـيهم ح

  .دون منافسهمن ى تلك الطرق ووظفوها لمصلحتهم من اجل ان تبقى سيطرتهم عل

فعلى  )٦(وقد ظهرت في المناطق الحضرية محاوالت اليجاد نظم اجتماعية جديدة         

انهم افتقروا الى نظام دولة ثابت ومحدد تحلوا بروح تعاونية ونظر ثاقب فـي   الرغم من

ة قائمة االمور التي تهم الصالح العالم فبالرغم من ان كل اسرة كانت في جوهرها حكوم

بنفسها وضعت مصالح المدينة اوالً قبل كل شئ أي انه قام هناك سلطان يدل على وجود 

ـ   مـن  رغم النظام صالح الدارة المدينة ، وهذا النظام كان حدثاً هاماً في بالد العـرب ب

  .)٧(بساطته وضيق حدوده

                                                           

؛ سالم ، عبدالعزيز ، دراسات في تاريخ العرب ، تاريخ الدولـة العربيـة ،   ١٥امين ، احمد ، فجر االسالم ، ص)  ١(
 .١٢، ص ١ج) م١٩٦٨: مؤسسة شباب الجامعة ، االسكندرية(

 .١١٩، ١١٠صغوستاف لوبون ، حضارة العرب ، )  ٢(

 .٢٢، ) ١٩٧٨: م.دار الفكر العربي ، ال(، ٢حمزة ، عبداللطيف ، االعالم في صدر االسالم ، ط)  ٣(

 .٢١٤الفراهيـدي ، العيـن ، ص)  ٤(

مكتبــة النهضـة   (، : وهيب كامــل : دي ال سي اوليري ، علوم اليونان وسبل انتقالها الى العرب ، ترجمـة)  ٥(
 .١٣٥، ص) ١٩٦٢: المصرية ، القاهرة

 .٢٤الرفاعي ، انور ، االسالم في حضارته ونظمه ، ص)  ٦(

 .١٨هل ، الحضارة العربية ، ص.ي)  ٧(



www.manaraa.com

  - ١٠٩ - 

 فظهرت في المدن التجارية المتحضرة كمكة وظـائف تفاوتـت فـي اهميتهـا             

وزعت على احياء قريش وبطونها كالحجابة واللواء وهـي رايـة قـريش    واالجتماعية 

والسفاره ، ودورالسفير هو التوسط بينهم وبين غيرهم فـي الخصـومات وان نـافرهم    

لـه   من يكلف بهـا  لعلو. )١(منافر او فاخرهم مفاخر رضوا به وبعثوه منافراً ومفاخراً

  .اعالمية وبالغية مميزة مواهب

في مجتمعهم الحضري ايضاً حلقات تعليمية فيهـا معلمـون يعلمـون     توظهر         

  .)٢(القراءة والكتابة فضالً عن اخبار االولين وقصص التاريخ

واذا كان سكان الحواضر قد ظلوا من ناحية المظهر قريبين مـن البـدو فـأن             

حرصـوا ان   ووالضياع  خيرات الدنيا كانت عندهم ففي مكه كان التجار يملكون االموال

ا من شـهور  ءويكون لكل منهم حائط او بستان في الطائف يقضون فيه الصيف وما شا

، مرتدين المالبس الفـاخرة المصـبوغة بـالزعفران ،     )٣(السنة في حياة رخيه ومترفه

وعمائم الخز والديباج والعمائم المهراه الصفراء اذ انها لباس سادة العرب فهـي تعلـم   

  .)٤(سها من الطبقة العاليةعن ان الب

وفي مقابل هذه الطبقة الثرية المترفة ظهرت فئات اخرى من العبيد والفقـراء           

، وبرز التفاوت الطبقـي فـي مجـتمعهم حـاداً      )٥(واصحاب المهن البسيطة المحتقرة

                                                           

  الجبلـي ، احمـد صالـح ، : للمزيد من المعرفة حول وظائف مكة وتنظيماتها االجتماعية ، ينظر)  ١(
  ومـا بعدها ؛  ٧٣ول ، ص، القسـم اال) ١٩٩٨: ٥٨مجلة دراسات يمنية ، العدد (وظائف مكه ،      
  ، القسـم الثاني ، ) ١٩٩٨: ٥٩مجلة دراسات يمنية ، العدد (الجبلي ، احمد صالح ، وظائف مكه ،      
 .وما بعدها ٨٥ص     

  : دار المعارف ، مصر(، ٤االسـد ، ناصـر الدين ، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ، ط)  ٢(
 .٥٢، ص) ١٩٦٩     

  ، ) ٢٠٠٢: م.دار المناهل والعصر الحديث للنشـر والتوزيع ، ال(نس ، حسين ، تاريخ قريش ، مؤ)  ٣(
  دار الشؤون (، ٢؛ الحديثي ، بهجت عبدالغفور ، اميه بن ابي الصـلت ، حياته وشعره ، ط١٩٢ص     
 .١٤، ص) ١٩٩١: الثقافية العامة ، بغداد     

  عبدالسـالم محمد : ، االشتقاق ، تحقيق) م٩٣٣/هـ٣٢١: ت(أبن دريد ، ابو بكر محمد بن الحسن )  ٤(
  ؛ االلوسي ، بلوغ االرب ، المجلـد ٣٤٢، ص) ١٩٥٨: مطبعة السنة المحمدية ، مصر(هارون ،      
 .٤٠١الثالث ، ص     

  بنية ،عبدالحميـد ، صائب : للمزيد من المعرفة عن طبقات المجتمع العربـي قبل االسـالم ، ينظر)  ٥(
  ؛ العزيز ، حسين قاسم ، التطورات االقتصـادية واالجتماعية ١٧٦المجتمع العربي قبل االسالم  ، ص     

 .وما بعدها ٢٠٨، ص) ١٩٧٣: ١٧مجلة كلية االداب ، العدد (والفكرية لشبه الجزيرة العربيـة قبل االسـالم ، 
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ـ  ايضـا  وانما في عرب الجنـوب فحسب ، ليس عند عرب الشمال  )١(وواضحاً ت اذ كان

 ذات شـان  رفيـع  واخـرى  ذات شـان  شـرائح  :تنقسم على قسمين معهم مجت شرائح

  .)٢(وضيع

وخلق هذا التفاوت االجتماعي واالقتصادي فئـة مستضـعفة اخـرى عرفـت              

بصعاليك العرب برز منهم من يعود نسبه الى اصل كريم ولم يلجأ الى الصـعلكه بـدافع   

ة ومبادئ عادلة هدفت الى اقامة العـدل  النهب والسرقة بل ايماناً منه بقيم انسانية عالي

عـن   على لسان عدد مـن شـعرائهم  وقد اعلنوا،  )٣(طريق القوة بوالمساواة والتوازن 

  .)٤(مواقفهم وافكارهم وتمردهم واحتجاجهم

في البيئات االكثر تحضراً كالممالك المتاخمة للجزيرة العربية كمملكة الحيره ، و         

جان ويضعون ستارة تحجبهم عن زوارهـم ، وكانـت تحيـتهم    ملوك يلبسون التيال كان

وقد عمدوا الى بسط نفوذهم على القبائل المجاورة والمحافظة " ابيت اللعن"الخاصة بهم 

على سلطاتهم بوسائل سياسية واعالمية كثيرة منها خطب ود القبائل الكبيرة من خـالل  

، فاذا ركب الملك ركب الرديـف   ابتداع نظام الردافه ، اذ كان لهم روادف هم كالوزراء

  .)٥(وراءه واذا جلس جلس الرديف واذا شرب سقى الرديف بكأسه بعده

                                                           

 .١٦٧ـرة ، صبيوتررفسكي ، اليمن قبل االسـالم والقرون االولى للهج. ب.م)  ١(

  م ، دراسة سياسية ، حضارية ٥٢٥الجنابي ، قيس حاتم هاني ، الدولة الحميرية في اليمن حتى عام )  ٢(
 .١٧٤ص) ٢٠٠١: معهد التاريخ العربي(، رسالة ماجستير غير منشورة ،      

  ذ ؛ احمد ، مصطفى ابو ضيف ، تاريخ العرب من٣٥، ٣٤معاليقي ، منذر ، صفحات مطويه ، ص)  ٣(
 .٣٤، ص) ١٩٨٦: م.دار المعارف ، ال(، ٣ماقبل االسالم الى ظهور االمويين ، ط     

؛ الراوي ، ٦، ص) ١٣٧١: المطبعة المنيرية ، مصر(، الكرمـاء ،) م١٠٠٤/هـ٣٩٥: ت(العسـكري ، ابو هالل )  ٤(
 .١٦، ص) ١٩٨٩: دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد(مصعب حسون ، الشعر العربي قبل االسالم ، 

  ، ٢؛ العلي ، صالح احمد ، تاريخ العرب القديم والبعثه النبوية ، ط٦٥١أبن قتيبة ، المعارف ، ص)  ٥(
صـلتهما   و كستنر ، الحيـره ومكــه . ج.؛ م١٢١، ص) ٢٠٠٣: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، بيروت(     

  ، ) ١٩٧٦: ه للطباعـة ، بغداددار الحريـ(يحيى الجبـوري ، : بالقبائل العربية ، ترجمة
؛ الكريطي ، حاكم حبيب عزر ، اثـرالمدن في الشعر العربي قبل االسالم ، رسالة دكتوراه غيـر  ١٥ص     

 .٦٠، ص) ١٩٩٠: جامعة بغداد ، كلية االداب(منشورة ، 
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قواربهم االنيقـة تسـطع   وحدائق غناء ذات اثاث فاخرووكانوا يسكنون قصوراً          

ن ، ينافسون اكاسرة الفـرس وقياصـرة   يتحمل اغنى االمراء وامهر الموسيقيوباالنوار

  .)١(والعظمة الروم في الترف

ملـك   )٢(يزدجرد بن سـابور فوقد وصلوا مرحلة متقدمة من الثقافة والتحضر          

ملك الحيـره ليحضـنه   )  م٤٧٣-٤٣١(الفرس بعث بابنه بهرام الى المنذر بن النعمان 

  .)٣(ويؤدبه بمؤدبين من العرب

  :وقد ذكر الذيباني ترفهم هذا في شعره فقال         

  رقاق النعال طيـب حجزاتـهم                   

  )٤(يوم السباسب بالريحانيحيون                                        

مجـاورتهم الفـرس والـروم    لوكان عرب هذه الممالك ارقى عقالً ومدنيـه            

  .)٥(ا اتصاالً وثيقاًمواتصالهم به

حـيط جزيـرتهم وسـائل    وقد استطاع عرب ما قبل االسالم ان ينشئوا فـي م          

لالتصال تتصف بالتلقائية تعمل على نقل االحداث والوقائع وفنون االدب والشعر الى كل 

  .)٦("في وحدة اعالمية ال نظير لها في عصرهم"، اذ عاشوا  فيهافرد 

                                                           

 .١١٦غوستاف لوبون ، حضارة العرب ، ص)  ١(

  كتاف والبعض يقول انه اخو بهرام كرمان شاه بن سابور م بن بهرام بن سابور ذي االثييزدجرد اال)  ٢(
  ال ابنه ، وكان فظاً غليظاً وله مع ذلك ذكاء ذهن وحسن ادب ، استولى على ملك فارس واكثر من      
: ت(ابن االثيـر ، عز الدين ابـو الحســن علـي بـن ابــي الكــرم الشــيباني        : سـفك الدماء ، ينظر     
  دار احياء التراث العربي ، (مكتب التراث ، : ، تحقيق٣ل في التاريخ ، ط، الكام) م١٢٣٢/هـ٦٣٠
 .٢٥٧، ٢٥٦، ص١، ج)٢٠٠٩: بيروت    

دار (عبدالمنعـم عـامر ،  : ، االخبار الطوال ، تحقيق) م٨٩٥/هـ٢٨٢: ت(الدينوري ، ابو حنيفة احمد بن داود )  ٣(
 .٥١، ص) ١٩٦٠: احياء الكتب العربية ، القاهرة

دار ومطابع   الشـعب ،  (، اساس البالغة ، ) م ١١٤٣/هـ٥٣٨: ت(زمخشـري ، ابو القاسـم محمد بن عمر ال)  ٤(
 .١٥٥، ص) ١٩٦٠: القاهرة

 .١٧، ١٦امين ، احمد ، فجر االسالم ، ص)  ٥(

  : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر(احمد ، محمد عبدالقـادر ، االعـالم في القرآن الكريـم ، )  ٦(
 .٧١، ص) ٢٠٠٣     
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 وصفبين مناطقهم المختلفة وان بعدت المسافات بينها وقد  )١(تناقلوا االخبارف         

  .)٣("بلغ الخبر"و  )٢("فلما تحدثت العرب بذلك"عرب ذلك بعبارات متعددة مثل االخباريون ال

ق تناقل هذه االخبار واالعالم عنهـا بصـورة   ائاننا النقع على طر وبالرغم من         

  .بين اجزاء شبه الجزيرة العربية المختلفة ها موجوده بتاثير فاعلمباشرة اال ان

لهـم  كانت بالحضارات المجاورة و فضال عن االتصالم اتصل العرب فيما بينهف         

كانـت القوافـل    و.)٤(حضارات موصولة متعاقبة ذات حلقات آخذ بعضها برقاب بعـض 

التجارية تجوب الجزيرة جنوباً وشماالً وشرقاً مما وصل اهلها بالحضـارتين الفارسـية   

  .)٥(لفرس والروماوذ احتفاظها باستقاللها وخروجها من دائرتي نف ووالرومية البيزنطية 

تسـعى   غير المجـاوره يرة بغيرها من االمم المجاورة لها وبفهي ذات صالت ك         

  .)٦(اليها الجزيرة حيناً وتسعى هي الى الجزيرة حيناً اخر

وقد اهلهم موقع بالدهم الجغرافي والمساحات المائية الواسعة التي تحيط به ان          

خارجـه واكثـرهم احتكاكـاً بـاالقوام     في انتقاالً في وطنهم ويكونوا من انشط االقوام 

   )٧(المجاورة

والرأي الشائع عن  .)٨(فلم يكونوا بمعزل عن الحضارات الكبرى بل عاشوا على اطرافها

المم والتيـارات الفكريـة العالميـة    اعزلة جزيرة العرب واعتزال عرب ما قبل االسالم 

                                                           

 .٤٠الفيومي ، المصباح المنير ، ص: ينقل ويتحدث به والجمع اخبار ، ينظر ما اسم: الخبر)  ١(

 .٣٤، ص ١ابن هشام ، السـيرة النبوية ، ج)  ٢(

، ٣٢٤، ٣٢٣، ص٢الكامل في التاريخ ، ج ؛ ابن االثيـر ،٦٤الدينـوري ، االخبـار الطـوال ، ص)  ٣(
 .١٨٨، ص١، تاريخ ، ج ؛ اليعقوبي٣٣٥، ٣٢٥

 .١٨االسد ، ناصر الدين ، مصادر الشعر الجاهلي ، ص)  ٤(

، ٧، ص) ١٩٧٧: دار المعارف ، مصـر (ضيف ، شوقي ، الشعر العربي وطوابعه الشعبية على مر العصور ، )  ٥(
٨. 

 .١٢٩ص) ١٩٦٨: دار المعارف ، مصر(، ٢االسد ، ناصر الدين ، القيان والغناء في العصر الجاهلي ، ط)  ٦(

: م.عين للدراسات والبحوث النفسية واالجتماعيـة ، ال (شعالن ، ابراهيم خليفه ، النحو بين العـرب واليونـان ، )  ٧(
، االصول التاريخية للحضارة العربية االسالمية في الشرق االقصى ،  ؛ السامر ، فيصل١٣، ١١، ٩، ص) ٢٠٠٩

 .١٠٥، ص) ١٩٨٦: بغداد دار الشؤون الثقافية العامة ،(
؛ المالح ، هاشم يحيى ، الوسيط في تاريخ العرب قبـل  ١٠كلود كاهن ، تاريخ العرب والشعوب االسالمية ، ص)  ٨(

 .٥، ص) ١٩٧١: دار الكتب العلمية ، بيروت(االسالم ، 
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وقد بان المنصفه دراسات الالبشرية  لم يبن على م مساهمتهم في تكوين الحضارة اعدانو

  .)١(زيفه وظهر بطالنه

جهـه  تضعف في جهة من جزيرة العرب حتى تقوى فـي   هوما كانت الحضار         

 ذيواالنباط  )٢(اخرى ، من معين المتصله بوادي الرافدين وبالد الشام ، وسبأ التجارية

وتدمر المتصلة بالحضارتين الفارسية  )٣(مانيهاليونانيه والرو تينبالحضارالوثيقه الصلة 

والمناذرة احـالف   )٥(والحميرين اصحاب الخط المسند والقصور الشامخه )٤(والبيزنطية

حتـى بعـد   بجهات مختلفـه  الفرس والغساسنة احالف الروم والمجتمع المكي المتصل 

، فلم تكن بداوة انهيار هذه الدويالت وتوسع موجه البداوة وامتدادها الى بعض االطراف 

  .)٦(بدائيةعرب الجزيره 

وانما كانت المناطق كلها متصلة متداخلة فلم تكن هنـاك حـواجز حائلـة وال             

ولعل اصحاب تختلط اطرافه وحواشيه فيها حركه وتواصل  تجمعات منفصلة وانما كانت

  .هالمختلفوسائل االتصال وتبادل االفكار واعالمهابويعطون  كل تجمع ياخذون

وان االلفاظ االجنبية في لغة عصر ما قبل االسالم تشهد بأن شبه جزيرة العرب كانت          

الباقي في اثـر  هي الشاهد الوحيد  ومعها وتترك عليها بصماتها تتالقحملتقى لحضارات شتى 

    )٧(ذلك

  

                                                           

دار الفكـر  ( جمعه ، فاطمه ، االتجاهات الحزبية في المجتمع االسالمي منذ عصر الرسول حتى خالفة بني اميه ،)  ١(
 .١٤، ص) ١٩٩٣: العربي ، بيروت

  اطلس ، محمد اسـعد ، تاريخ العرب ، : للمزيد من المعرفة عن معين وسبأ ودول الجنوب ، ينظر)  ٢(
دار (ومابعدها ؛ حسن ، ابراهيـم حسـن ، اليمـن البالد السعيدة ،  ٥٦، ص١، ج) ت.د: دار االندلس ، بيروت(     

منشـورات  (، ٢وحاضـرها ، ط  ماضيهاوما بعدها ؛ فخري ، احمـد ، اليمـن  ١٤، ص )ت.د: المعارف ، مصـر
 .وما بعدها ١٠٨، ص) ١٩٨٨: المدينة ، بيروت

روم الندو ، االسالم والعرب ، :  للمزيد من المعرفة عن االنباط وحضارتهم وعالقتهم باليونان والرومان ، ينظر)  ٣(
 .وما بعدها ٢٣ص

 .بعدهاومـا  ٧٦، ص٣علي ، جواد ، المفصـل ، ج: ة عن تدمر وحضـارتها ، ينظرللمزيد من المعرف)  ٤(
 .وما بعدها ١٣الجنابي ، قيس حاتم هاني ، الدولة الحميرية ،  ص: للمزيـد من المعرفة عن الدولـة الحميرية ، ينظر)  ٥(

 .٤٥، ٤٤الدوري ، عبدالعزيز ، مقدمة في تاريخ صدر االسالم ، ص)  ٦(

قالوا اسـاطير االولين اكتتبها فهي تملـي عليـه بكـره    : "كلمة اساطير التي وردت في القرآن الكريم ، منهامثل )  ٧(
 .١٢: يوسف" وشرون بثمن بخس دراهم معــدودة: "، وكلمة دراهم ٢٥: الفرقان" واصيال
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  .)١(باللغات اليونانية والفارسية والقبطية بعضهمفضالً عن معرفة 

كتابات اليونان والرومان اذ  ،احدى اهم مصادر تاريخ العرب قبل االسالم  ان و         

والبيزنطيـون بـالبالد    يـون والالتين يوناهتم المؤرخون والرحالة الجغرافيون االغريق

فالـذي   )٢(بالد العـرب  مهمه عنالعربية وضمت مؤلفاتهم معلومات تاريخية وجغرافية 

  .)٣(بذكر مصر وبابل وبالد العرب يقرأ تاريخ هيرودتس مثالً يجده حافالً

فعرب ما قبل االسالم لم يكونوا جاهلين بما يدور حولهم فقد كانوا على صلة وثيقـة           

ببالد ما بين النهرين من جهة وبالشام من جهة ثانية وبمصر من جهة ثالثة ولهـم عالقـات   

كـبالد الحبشـة وفـارس وان    ولكنها قائمة  وثيقه الى حد كبيراخرى بالبالد المجاورة ليست 

شواهد تشير الى وجود صــالت تجارية بين دول العرب قبـل   انتهت الىالدراسات الحديثة 

  .)٤(االسالم و الهند واليونان واماكن اخرى في البحر المتوسط

ويظهر ان حياة العرب االجتماعية في شبه الجزيرة العربية قد مـرت بأنظمـة            
م االقتصادية وانماط اساليب انتاجهم اذ عرفـت الجزيـرة الحيـاة    مختلفة لتباين ظروفه

بنوعيها البدوي والحضري ، و تباينت احوالها وتباعدت تطلعاتها واخـتص كـل قسـم    
بنظام معين له قوانينه المحددة وقواعده المعروفة لكنهم عاشوا معاً مسـتخدمين شـتى   

يما بينهم او مع من جـاورهم مـن   وسائل االتصال واالعالم بتلقائية مؤثرين ومتأثرين ف
  .)٥(االقوام والجماعات البشرية االخرى

  

  

  

                                                           

، فيصـل ، االصـول   وما بعدهـا ؛ الســامر   ٩شـعالن ، ابراهيم خليفـه ، النحو بين العرب واليونان ، ص)  ١(
 .١٠٥التاريخية للحضارة العربية االسالمية ، ص

: ٢٩مجلـة المجمع العلمي العراقـي ، المجلـد   (يوسف ، شريف ، الكعبات المقدسة عند العرب قبل االسـالم ، )  ٢(
 .١٨؛ دلو ، برهان الدين ، جزيرة العرب قبل االسالم ، ص١٨٨، ص) ١٩٧٨

 .وما بعدها ٩٣، ١٣٤، ١٣تس ، تاريخ هيرودوتس الشهير ، صهيرودو: لالستزادة ، ينظر)  ٣(

 .١٥٠، ١٤٩، ص) ٢٠٠٠: دار طالس ، دمشق(مجموعة من الباحثين ، بحوث ودراسـات في تاريخ العـرب ، )  ٤(
برتراند ، رســل ، حكمة الغرب : للمزيد من المعرفة حول المؤثرات التي خضعت لها الجزيرة العربية ، ينظر)  ٥(

فـراج ، عفيــف ، الجـذور    ؛ وما بعدها  ٢٢، ص١، ج) ١٩٨٣: مطابع الرسالة ، الكويت(فؤاد زكريا ،: مة، ترج
 .وما بعدهـا ١٣، ص) ٢٠٠٧: دار االداب ، بيروت(الشـرقية للثقافة اليونانية ، 
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        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

        امساء العرب امساء العرب امساء العرب امساء العرب     -::::اوال اوال اوال اوال 

        االنساب االنساب االنساب االنساب     -::::ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

        االحالف االحالف االحالف االحالف     -::::ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

        الوفود واملعاهدات الوفود واملعاهدات الوفود واملعاهدات الوفود واملعاهدات     -::::رابعا رابعا رابعا رابعا 

        املنافرات واملفاخرات املنافرات واملفاخرات املنافرات واملفاخرات املنافرات واملفاخرات     -::::خامسا خامسا خامسا خامسا 

        الكرم الكرم الكرم الكرم     -::::سادسا سادسا سادسا سادسا 

        سالم سالم سالم سالم صور االعالم يف ايام العرب قبل االصور االعالم يف ايام العرب قبل االصور االعالم يف ايام العرب قبل االصور االعالم يف ايام العرب قبل اال    -::::سابعا سابعا سابعا سابعا 
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        العربالعربالعربالعرب    امساءامساءامساءامساء: : : : اوال اوال اوال اوال 

 العالمـة  وهي السمه من واشتقاقه ، اشارة داللة مسمى على دل ما هو االسم          

 المسمى يعلو االسم الن السمو من او ، غيره عن يميزه المسمى على عالمه يصير النه

  .)١( عليه وضعه بأعتبار

 مـن  الكثيـر  نشوء فيرتبط ودينية ةونفسي اجتماعية لمعايير االسماء وتخضع          

 فـي  لهـا  مناسـبة  وتراها الشعوب تعتمدها محددة ومناسبات خاصة بأحداث التسميات

  .)٢( هائابنا على اطالقها

 متعـدده  نومعـا  دالالت اسـماءها  في حملت التي الشعوب هذه احد والعرب          

 اعـدائهم  علـى  تفاؤالً وهسم ما فمنهم ، ابنائهم تسمية في مذاهب لهم كان فقد وهادفة

 نائـل  نحو لالبناء به تفاءلوا ما ومنها وغيرها ومقاتل وظالم وعارم وغالب غالب نحو

 وذئـب  وليـث  اسـد  نحو العدائهم ترهيباً بالسباع سمي ما ومنها ومدرك وناج ووائل

  .)٣( وصخر حجر نحو االرض او الشجر من وخشن غلط بما سمي ما ومنها وضرغام

 والخـزرج  والخزرج والحارث كالحارث متوافقان اسمان القبيلة في كان اذا و          

 منهما السابق او الوالد وصف الوجود في بعدهجاء او اآلخر ولد من واحدهما ذلك ونحو

 احـدهما  كان اذا االخوين في ذلك وقع وربما باالصغر منهما المتأخر او الولد و باالكبر

  .  )٤( اآلخر من اكبر

                                                           

 المطبعة(صبح االعشى، في كتابه االنشا، )م١٤١٨/هـ٨٢١:ت(ابو العباس احمد بن علي  ، القلقشندي) ١(
 . ٤٢٣ص ، ٥ج )هـ١٣٣٣:االميرية،مصر

 ،     لألجيال دراسات مجلة( والطوطمية االمومة نظام بين العرب عند االم الى النسب ، حمودي نوري ، علي) ٢(
 .  ٧٨ص ،) ١٩٨٠: الثاني العدد ، االولى السنة

 ، ٤ط ، الكاتب ادب ،) م٨٧٩ / هـ٢٧٦: ت( الدينوري مسلم بن هللا عبد محمد ابو ، قتيبة ابن: ينظر لألستزاد، )٣(
 ، دريد ابن ؛ بعدها وما ٥٤ص ،) ١٩٦٣: مصر ، السعادة مطبعة( الحميد عبد الدين محي محمد: قـتحقي

 في االقتضاب) م١١٢٧ / هـ٥٢١: ت( دـمحم نـب اهللا بدـع محمد ابو ، يـوسالبطلي السيد ؛ ٥ص ، ـاقاالشتق
 ١٧٢ص ، ١ج) ١٩٩٩: بيروت ، ةـالعلمي الكتب دار( ، السود عيون اسلـب محمد: تحقيق ، الكتّاب ادب شرح
 . اـبعده وما

 . ١٩٢ص ، الثالث المجلد ، باألر بلوغ ، اآللوسي ، ٢٢ص ، جمانال قالئد ، نديـالقلقش) ٤(
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 بن الحسن عن عيسى بن محمد بن احمد عن اهللا عبد بن سعد عن حديث وفي          

 فـداك  جعلت ، له قلت: قال) السالم عليه( الرضا عن اشيم بن احمد عن فضال بن علي

 حرب اصحاب العرب كانت: قال ؟ ذلك واشباه وفهد ونمر بكلب اوالدهم العرب سموا لم

 وميمـون  ومبـارك  فـرج  عبيـدهم  ويسمون ، اوالدهم بأسماء العدو على تهول فكانت

  .)١( بها يتيمنون ذلك واشباه

 وعبيـدكم  وذئـب  كلـب  نحو االسماء بشر اوالدكم تسمون لم اعرابي وسئل          

 النفسـنا  وعبيدنا العدائنا ابناءنا نسمي انما: فقال ورباح مرزوق نحو االسماء بأحسن

 ، )٢( االسـماء  هـذه  لهم فاختاروا رهمنحو في وسهام لألعداء عده االبناء ان يريدون

 وهـو  وصلتاناً صلتاً سموا و )٣( االسد وهو ـ في موضعيهاالفاء بضم ـ فرافصة امثال

  .)٤( الداهية او الشجاع ومعناه ورقماناً ورقيماً ، االمور في الماضي

 كعلقمـة  فيهـا  يعيشون التي القاسية البيئة واقع من االسماء بعض واستمدوا          

  .)٥(العضاة من عظام شجر وهو وعرادة وطلحة شوك له شجر وهو وقتادة الحنظل وهو

 يمكـن  فالقوي لهم وشهرة اعالماً الصحابها اعطيت قد االسماء هذه ان ويبدو          

 ان السيماو )٦( وهكذا بالثعلب والماكر باالسد يعرف ان يمكن والشجاع بالثور يسمى ان

 بهـا  تعـرف  عالمـات  وللتسـميات  )٧(اليـه  ليتعرف  يرهغ عن المسمى تميز التسمية

  .  )٨( المسميات

                                                           

 ، اـالرض ارـاخب عيون ،) م٩٩١ / هـ٣٨١: ت( يـالقم الحسين بن يـعل بن محمد ، ةـبابوي ابن) ١(
 . ٢٨١ص ، ١ج) ١٤٢٧: قم ، قربىال ذوي وراتـمنش(

 . ١٥٣ص ، الخميس ، بكري الديار) ٢(

 . ٥٧ص ، الكاتب ادب ، قتيبة ابن) ٣(

 . ٧١ص ، االشتقاق ، دريد ابن) ٤(

 . ٥٥ص ، الكاتب ادب ، قتيبة ابن) ٥(

 . ١٦٢ص) ٢٠٠٩: بيروت ، النقاش دار( االسالم قبل العرب تاريخ ، سهيل محمد ، طقوش) ٦(

 . ٤٢٤ص ، ٥ج ، االعشى صبح ، نديالقلقش) ٧(

 ازـاعج وبيان والنثر الشعر صناعة في يرالتحب تحرير ،) م١٢٥٦/  هـ٦٥٤: ت( االصبع ابي ابن ، ريـالمص) ٨(
 ، يـالثان الكتاب ،) هـ١٣٨٣: القاهرة ، الشرقية االعالنات شركة مطابع( شرف محمد يـحنف: تحقيق ، القرآن

 . ٤٦٣ص
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 تعلـق  مـن  وامنع لصاحبه اشهر كان غريباً االسم كان كلما انه يعتقدون وهم          

 فيـه  ما ولمواليهم والشدة البأس فيه ما االسماء من البنائهم اختاروا فقد ، )١( به النبز

 اكثر االنسان ان وذلك لنا موالينا واسماء العدائنا ئناابنا اسماء: ويقولون التفاؤل معنى

 وقـت  فـي  اليهم يحتاج انما فانه ابنائه دون لالستخدام مواليه ونهاره ليله في يدعو ما

  .)٢(ونحوه القتال

 ان فيذكر اقناعاً واقل بساطة اكثر بصورة التسميات تلك اسباب الجاحظ ويعلل          

 رأى او حجـراً  يقـول  انسـاناً  سمع فان داره من خرج ذكر له ولد اذا كان منهم الرجل

 ، يلقـي  ما يحطم وان والصبر والبقاء والصالبة الشدة فيه وتفاءل به ابنه يسمي حجراً

 رأى وان والكسـب  والمكـر  الفطنة تأول ذئباً رأى او ذئباً: يقول انساناً سمع اذا وكذلك

 الحراسـة  فيـه  تأول كلباً كان وان لجلدوا والقوة والوقاحة العمر طول فيه تأول حماراً

  .)٣( ذلك غير او واليقظة

 عفويـاً  يكن لم همئابنا السماء العرب اختيار فان البساطة بهذه االمر يبدو وال          

 بـان  ابنه االعراب احد وصى فقد"  التنفير"  هو عاداتهم ىاحد كان اذ قصد ذي غير او

 ولـد  لـه  فولد اسمه غرب: قال ، ؟ التنفير وما: ناالب فسأل ابناء من له يلد عما ينفر

 طريقه في واشياء مخلوقات من االنسان يلقاه ما وفق علىالتنفير يقر فلم )٤(قنفذاً فسماه

 نفـس  فـي  والمستشـنعة  الغريبة االسماء عليه تدل قد لما وادراك قصديكون ب وربما

  تنفير و  تهويل  او رهبة من سامعها

 وادي اسمه موضع عن: تقريباً نفسه المعنى تحمل طريفة قصة ياآللوس ويذكر        

 ام"  لهـا  يقـال  وكـان  القين بن دريم بنت اسماء اسمها هئامرا الى نسبة سمي السباع

 قاسـط  بـن  وائل وهو بها نزل رجالً وان ، االسبع باسماء ابناءها سمت النها"  االسبع

                                                           

 ابو     مدـمح: تحقيق ، البالغة نهج شرح ،) م١٢٥٨ / هـ٦٥٦: ت( حامد ابي بن الدين عز ، الحديد ابي ابن) ١(
 . ٣٦٧ص ، ١٩ج) ١٩٦٢: م.  ال ، العربية الكتب احياء دار( ابراهيم الفضل

 . ٢٢ص ، الجمان قالئد ، القلقشندي) ٢(

 ، هارون دـمحم السالم عبد: قيقتح ، الحيوان ،) م٨٦٨ / هـ٢٥٥: ت( رـبح بن عمرو عثمان ابو ، احظـالج) ٣(
 . ٣٢٤ص ، ١ج ،) ١٩٤٥: مصر ، الحلبي البابي مصطفى مطبعة(

 . ٣١٦ص ، الثاني المجلد ، االرب بلوغ ، اآللوسي) ٤(
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تفهـم  او: فقال عليه فتعينها الوادي اعبسب عليه لتصرخّن ينته لم لئن فهددته بها وهم 

 ، اسـد  يا سرحان يا فهد يا ذئب يا كلب يا: صوتها رفعت ثم ، نعم: قالت ؟ منك السباع

 اال هذا ما: وائل فقال ، ضيفكم اكرموا: لهم فقالت نفسها فضح ترد ولم يتعادون فجاءوا

نحـو قـول    والترهيـب  بالقوة اعالماً ومعانيها اسمائهم قوة في فكان )١( السباع وادي

  :الشاعر

  .واالحجار الشوك بحد منعتْ    ذروةً بأمنع مضر من وحللت

 وهـم  اعمامـه  وباالحجـار  وعوسجة وطلحة قتادة وهم اخواله بالشوك يريد          

  .)٢( وجرول وصخر وجندل وفهد صفوان

 قصـد  ذا كـان  بـل  عفوياً ـ االحيان اغلب في ـ لالسماء اختيارهم يكن فلم          

 التـي  االجتماعيـة  والحيـاة  لها خضعوا التي البيئة ظروف اليه دعتهم اليهم  معروف

 االعالميـة  ومـدلوالتها  االسماء تلك باهمية وعيهم على اشعارهم دللت وقد ، عاشوها

  :شاعرالقال  ،الفاعلة

  .)٣( ارتفاعها المنارات خير ومن منار    عالمة اال االسماء ما لعمرك

 المكـان  او الشخص اليه ينتمي الذي العصر على تدل االسماء كانت ما لباًفغا          

  .)٤( اليه ينتسب الذي

 مـن  يمتلك وما نفسه عن االعالم في امعاناً ، اسم من اكثر بعضهم حمل وقد          

 اخ وهـو  الصـمة  بن اهللا كعبد ، عليه االسماء تلك اطالق في سبباً كانت مميزة صفات

 وثـالث  اسـماء  ثالثـة  حمل فقد ، قومه سيد وكان ، المعروف الشاعر الصمة بن دريد

 اكثـر  حمل نموم )٥( اوفى وابا فرعان وابا ذفافة ابا ويكنى وخالد ومعبد اهللا عبد: كنى

                                                           

 . ١٩٤ص ، الثالث المجلد ، االرب بلوغ ، اآللوسي) ١(

 .   ٣٦٩ص ، ١٩ج ، البالغة نهج شرح ، الحديد ابي ابن) ٢(

 . ٣٧١ص ، ١٩ج ، البالغة نهج شرح ، الحديد ابي ابن) ٣(

 . ٢٤٢ص) ٢٠٠٨: عمان ، صفاء دار( القديم العربي االدب في فضاءات ، مرهون ابتسام ، فارـالص) ٤(

 .١٠ ، ٧ص ، ١٠ج ، االغاني ، يـاالصفهان) ٥(
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 او وهب ابا يكنى كان اذ المرار آكل حجر بن عمرو بن حجر بن القيس امرؤ ، اسم من

 كند النه كنده وسمي القروح ذو ايضاً له قيلو الضليل الملك ، له يقال وكان الحارث ابا

 ، شـيته  ولمـا  لـه  مرتعاً قومه من اتاه لمن يجعل كان النه مرتع وسمي عقّه أي اباه

١( ابيه ملك على اقتصر النه المقصور وسمي(.  

 جديداً اسماً عليه فحاز الشخص به قام فعل او عمل جراء التسميات تأتي وقد          

 فقـد  ، القـديم  االسم على االسم هذا يغلب ما وكثيراً ، مميزة جسدية صفاتاً كهالمتال او

 واصـبح  وجهه ونضارة لجماله بالنضر سمي لكنه قيس اسمه ابناً خزيمة بن لكنانة كان

  .)٢( قيس ياب من بدالً النضر يبأب يكنى كنانة

          ـ  الشيباني ربيعة ابي بن عمرو بن عامر وسمي  ، لجـوده "  صـيب الخ"  بـ

  .)٣("  الريح مباري"  بـ الحنفي ارقم بن زيد بن يقظان سمي ايضاً الجود ولصفة

 بـن  زهير بن الحارث بن ربيعة بن وائل ، وصفاته فعاله الى نسبة لُقب نموم          

 مر فاذا كلب جرو معه اخذ سار اذا انه الجبروت من بلغ النه"  كليب"  بـ لقب اذ جشم

 يسمع فال ويعوي يصيح وهو المكان ذلك في القاه ثم ضربه ، يعجبه موضع او هبروض

 كليـب : فقـالوا  هاختصرو ثم وائل كليب: له يقال فكان يقربه ولم اجتنبه اال احد عواءه

  .)٤( عليه فغلب

 االسـم  عليه بحسبان سجاياهم وخاللهم فغلب همئاسما بغير تسموا الذين ومن          

 فقـد  ،  بـه  قام عمل اثر في"  هاشم"  بـ سمي الذي مناف عبد بن عمرو به واشتهر

 فحمله له فخبز كثير بخبز وامر الشام الى عمرو فخرج اقتصادية ضائقة قريش اصابت

 االبـل  تلك ونحر وثرده كسره أي الخبز ذلك فهشم مكة وافى حتى االبل على الغرائر في

                                                           

 . ٦٠ ، ٥٩ص ، ٩ج ، االغاني ، االصفهاني) ١(

   محمد: تحقيق ، االشراف انساب) م٨٩٢ / هـ٢٧٩: ت( جابر بن يحيى بن احمد العباس ابو ، البالذري) ٢(
 .  ٤٣ص ، ١ج) ١٩٩٧: دمشق ، العربية اليقظة دار( العظم الفردوس    

مطبعة جمعية دائرة (المحبر، ) م٨٥٩/هـ٢٤٥:ت (محمد بن حبيب بن اميه بن عمرو الهاشمي  ، حبيب ابن) ٣(
 ١٤٣ص)  ١٩٤٢:المعارف العثمانية ،حيدر اباد 

 الدرر كنز ، ايبك بن اهللا عبد بكر ابو ، الدواداري ؛ ٣٣٧ ، ٣٣٦ص ، ٢ج ، التاريخ في الكامل ، االثير نـاب) ٤(
   . ٣٦٦ص ، ٢ قسم ، ١ج) ١٩٨٤: بيروت ، م.  ال( برين ادوارد: تحقيق ، الغرر وجامع
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 ، )١(  هاشماً: فسمي مكة اهل فأشبع الجفان على القدور كفأ ثم ، فطبخوا الطهاة امر ثم

  :فقال ، معلماً منشداً الزبعري بن اهللا عبد وقام

  .)٢( عجاف مسنتون مكة ورجال    لقومه الثريد هشم العلى عمرو

 عن اعالماً ، الفيض: تسميه قريش فكانت قصي بن مناف عبد بن المطلب اما          

  .)٣( قومه في اًمطاع شريفاً سيداً وكان ، سماحته

          الحمد شيبة"  بـ) وسلم واله عليه اهللا صلى( الرسول جد المطلب عبد وسمي 

 جبـل  المطلب عبد ارتقى الجدب سنوات قريش على تتابعت فحينما"  البطحاء ياب"  و" 

 فمــا  مغدقاً ، مريعاً غيثاً َأمطرنا...  الكربة وكاشف الخلّة ساد اللهم: اودع قبيس ياب

 ابـا  لك هنيئاً: يقولون وكبراؤها قريش سادة فأخذ ، بمائها انفجرت حتى السماء لبثـت

  :الشاعرة رقيقة تقول ذلك وفي ، قريش وهم البطحاء اهل بك عاش أي ، البطحاء

  المطر واجلوذ الحياة فقدنا وقد    بلدتنا اهللا اسقى الحمد بشيبة

  .)٤( خطر وال شبه له اماالن في ما         به الغمام يستسقى االمر مبارك

 هـذا  اسـتحق  وقد ايضا الثاني ابراهيم: بـ المطلب عبد تسمي قريش وكانت          

 لهـدم  الفيل اصحاب قدم حينما المتميز موقفه وعن وكرمه خلقه عظيم عن اعالماً االسم

                                                           

 امية بين فيما خاصموالت عالنزا) م١٤٤١/  هـ٨٤٥: ت( علي بن احمد العباس محمد ابو الدين تقي ، المقريزي )١(
 .  ٨ص) ١٩٦٦: النجف ، ةـالحيدري المكتبة منشورات( ، وهاشم

     ، المدني مطبعة( قريش نسب من حذف ،) م٨١٠ / هـ١٩٥: ت( الشيباني عمرو بن مؤرج ، السدوسي) ٢(
 ، ٢ط ، الكبرى الطبقات ،) م٨٤٤ / هـ٢٣٠: ت( عمني بن محمد ، سعد نـاب ، ٤ ، ٣ص) ت.  د: اهرةـالق

 بن علي الحسن ابو ، البيهقي ؛ ٦٢ص ،) ١٩٩٧: بيروت ، العلمية الكتب دار( ، اـعط القادر عبد محمد: تحقيق
 جائيالر مهدي السيد :تحقيق ، ٢ط ، واالعقاب وااللقاب االنساب لباب ،) م١١٦٩ / هـ٥٦٥: ت( القاسم ابي

 .  ١٩٤ص) ٢٠٠٧: قم ، ستارة ةـمطبع(

 االشراف انساب ، البالذري ؛ ٦٦ص ، الكبرى الطبقات ، سعد ابن ؛ ٩٣ص ، ١ج ، لنبويةا السيرة ، هشام نـاب) ٣(
 . ٧٠ص ، ١ج ،

 ةـالحديث ةـالنهض ارد( النساء بالغات ،) م٨٩٣ / هـ٢٨٠: ت( طاهر يـاب بن احمد الفضل ابو ، طيفور نـاب) ٤(
 عبد الدين جالل    الفضل  ابو ، السيوطي ؛ ٩ص ، ٢ج ، تاريخ ، اليعقوبـي ، ٧٠ ، ٦٩ص) ت. د: روتـبي ،

 بالخصائص المعروف  الحبيب  خصائص في اللبيب الطالب كفاية) م١٥٠٥/  هـ٩١١: ت( بكر ابي بن الرحمن
  .١٣٧ ،١٣٦ص ، االول المجلد ،) ٢٠٠٣: بيروت ، العلمية الكتب دار( ، ٣ط ، الكبرى
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 واهللا: وقـال  المطلب عبد بقى حين في منهم خوفاً الحرم من فارة قريش فخرجت الكعبة

  .)١( غيرة في العز وابتغي اهللا حرم من اخرج ال

 فـي  مواضـعهم  متفرقـات  من قريش  قومه سيد وهو كالب بن قصي وجمع          

 بـان  فحكم كعب بن عوف بن يعمر عند للتحكيم تداعوا ثم خزاعة وحارب العرب جزيرة

 ، قدميـه  تحـت  يشدخه موضوع منهم اصابه دم كل وان خزاعة من بالبيت اولى قصياً

 يومئـذ  يعمر سمي حكمه عن االعالم في وامعاناً ، والكعبة مكة و قصي بين يخلى وان

مجمعاً واعلن شـاعرهم   يدعى اصبح اذ آخر اعالمياً لقباً  قصي واستحق"  الشداخ"  بـ

  :هذا اللقب قائالً 

  )٢(فهر من القبائل اهللا جمع به    مجمعاً يدعى كان لعمري قصي

"  النضار اقداح"  بـ ونوفال شمس وعبد والمطلب هاشماً سميت العرب وكانت          

  .)٣("  المجيرون"  جميعاً لهم يقال وكان

 صـفات  من به تميزوا عما واعلمت دللت اعالمية اسماء على البعض وحصل          

 بن لزيد وقيل )٤("  االسنة مالعب"  بـ العامري مالك بن عامر لقب اذ واالقدام الشجاعة

 رجلـه  تخط وسيماً جسيماً وكان لها وقيادته بها طراده لطول الخيل زيد: الطائي مهلهل

 فسماه) وسلم واله عليه اهللا صلى( الرسول على ووفد االسالم ادرك وقد ركب اذ االرض

  .)٥("  الخير زيد" 

                                                           

 ،) م١٤١٢ / هـ٨١٥: ت( محمد بن محمد الوليد ابو نالدي محب ، الشحنة ابن ؛ ٨ص ، ٢ج ، تاريخ ، يـاليعقوب) ١(
) ١٩٩٧: بيروت ، العلمية الكتب دار( مهنى محمد سيد: تحقيق ، واالواخر االوائل علم يـف اظرـالمن روض

 . ٥٤ص

 االفكار تـبي( والنهاية ،البداية) م١٣٧٢ / هـ٧٧٤: ت( القرشي رـعم بن اسماعيل نـالدي عماد ، كثير نـاب) ٢(
 . ٢٩٨ص ، ١ج) ٢٠٠٤: بيروت ، ةـالدولي

 اءـانب في العوالي النجوم سمط ،) م١٦٩٩ / هـ١١١١: ت( العاصمي الملك عبد بن حسين بن الملك عبد ، المكي) ٣(
 ١ج)  ١٩٩٨: بيروت ، العلمية الكتب دار( معوض محمد وعلي الموجود عبد احمد عادل: تحقيق ، والتوالي االوائل

 . ٢٢٨ص ،

 . ١٧ص ، ١ج) ١٩٦٩: النجف ، الحيدرية المطبعة( ٣ط ، وااللقاب الكنى ، اسعب ، القمي) ٤(

 / ٤٢٩ هـ: ت( اسماعيل بن محمد بن الملك عبد منصور ابو ، الثعالبي ؛ ٣٦٢ص ، ٢ج ، السيرة ، هشام بنا) ٥(
 . ١٠١ص) ٢٠٠٥: بيروت ، العلمية الكتب دار( والمنسوب المضاف في القلوب ارـثم) م١٠٣٧
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 بـن  قصي فعل كما االسم غيروا همئابنا اسماء يوافق اسماً وجدوا اذا وكانوا          

 قمـر "  بـ ويلقب االعداء على مغير انه بمعنى المغيرة: االبن اسم وكان ابنه مع كالب

 فكـان  لهم كان عظيم صنم وهو مناة اخدمته قد حليل بنت حبى امه وكانت ،"  البطحاء

 كنابـه  بن مناة عبد: يوافق اسمه فوجد قصي ابوه نظر ثم ، مناة عبد: فيقال به يسمى

  .)١( مناف عبد الى فحوله

"  سمي الذي الغنوي كطفيل خصائصهم على دلّت اسماء الشعراء واطلقوا على          

 كالنابغـة  قالـه  شـعر  بيت في ورد باسم اشتهر من ومنهم ،) ٢( شعره لحسن"  المحبر

 لهـم  نبغـت  وقد: لقوله بالنابغة ولقب امامة ابا: ويكنى معاوية بن زياد واسمه الذيباني

  . )٣( شؤون منا

          فهـو  ورقته شعره لطيب"  مهلهل"  بـ ربيعة بن القيس امرؤ الشاعر وسمي 

  .)٤( وهلله الشعر ارقّ من اول

 اعالمي باسمٍ ورامياً وسابحاً وكاتباً وشجاعاً شاعراً كان عمن العرب واعلمت          

ـ  الصفات هذه حاز الذي الرجل سمت اذ المواهب تلك بكل يوحي  فكـان "  الكامـل "  بـ

  .)٦( ايضاً الكملة واخوته زياد بن لربيعل كان يقالو )٥( الكملة احد مثالً صامت بن يدسو

 دعـاة  كانـت  الصحابها والدعاية والخيالء للفخر مدعاة االسماء كانت ومثلما          

 اسـمه  كلـب  وله وثاّب االعراب احد اسم كان فقد ،احيانا والنكاية والهجاء لالستهزاء

  :قائالً آخر اعرابي فهجاه عمرو

  

                                                           

 . ٢٢٨ص ، ١ج ، العوالي لنجوم سمط ، يالمك) ١(

 الشؤون دار( اآلداب لباب) م١٠٣٧ / هـ٤٢٩: ت( اسماعيل نـب محمد بن الملك عبد منصور ابو ، يـالثعالب) ٢(
 . ٢١ص ، الثالث القسم) ١٩٨٨: بغداد ، العامة الثقافية

 . ٤٦٦ ، ٤٦٥ص ، ١ج ، الدرر كنز ، الدواداري) ٣(

   . ٦٣ص ، اتبالك ادب ، بةيقت ابن) ٤(

 . ٢٣٧ص ، ١ج ، واخبارها قريش نسب جمهرة ، بكار ابن) ٥(

 . ٣٠٣ص ، الثالث المجلد ، الفريد العقد ، ربه عبد ابن) ٦(
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            اسباباً التوفيق من            اهللا له هيأ ولو  

  .)١( وثاباً الكلب وسمى    عمراً نفسه لسمى  

 ، ظـالم  بـن  الحارث يقتل ان التغلبي الخمس ابن المنذر بن المنذر امر ولما          

 اسمه معنى كبذل عنى وقد ؟ األظماء شر بن يا تقتلني انت: له فقال عنقه ليضرب قربه

 يوماً الماء تطلب ثم ثالثاً تدعى ثم يوماً ترد ان وهو االبل اوراد من ورد: الخمس ان اذ

  .)٢( االسماء شر بن يا نعم: بالقول الخمس ابن عليه فرد ، الخامس اليوم في وترد

 العـرب  بـين  وشـاعت  راجت طريفة اعالمية قصصاً االسماء بعض ورافقت          

 وقد ،"  شراً تأبط"  بـ ويلقب زهير ابا ويكنى الشاعر جعفر بن ثابت حمله الذي كاللقب

 فيـه  بجـراب  متأبطاً يوماً امه الى جاء انه منها اللقب هذا سبب متعدده روايات ذكرت

 الطريـف  ومن ، شراً تأبط لقد: امه فقالت ، الغول متأبطاً جاء اخرى رواية وفي افاعي

 تغلب بم ، شراً ،تأبط وهب ابو فسأل وهب ابو له يقال يفثق من رجالً لقى شراً تأبط ان

 القـى  مـا  سـاعة  اقـول  انما بأسمي: قال ؟ ضئيل ذميم ارى كما وانت ثابت يا الرجال

 ان لـك  فهـل : الثقفـي  فسأله اردت ما منه أنال حتى قلبه فينخلع شراً تأبط انا: الرجل

 الحلـة  بهـذه  اسـمه  شراً بطتأ فباعه ، جيدة حلة يرتدي الثقفي وكان ؟ اسمك تبيعني

 ذلـك  فـي  وقـال  ، طمرية واعطاه حلته واخذ ، كنيتك ولي اسمي لك: له قائالً وبكنيته

  :الثقفي زوجة يخاطب

  وهبِ ابا واكتنيت شراً تأبط    حليلها ان الحسناء اتى االهل

  )٣( الخطبِ معظم على صبري له فأين    بأسمه وسميت اسمي تسمى فهبه

                                                           

 . ٣٦٧ص ، ١٩ج ، البالغة نهج شرح ، الحديد ابي ابن) ١(

 .١٠٧ص ، االشتقاق ، دريد ابن) ٢(

 . ٤٥٩ ، ٤٥٨ص ، ١ج ، الدرر كنز ، الدواداري ؛٩٦ص ، ٢١ج ، االغاني ، االصفهانـي) ٣(
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 هـو  نفسه الشخص تميز ان بل والتميز الخصوصية صاحبها تهب ال فاالسماء          

 تتشـابه  فقـد  له واشهاراً التميز هذا عن اعالما ذاك او االسم هذا يستحق يجعله الذي

  :شاعر القال   والخالل االفعال في حين تختلف والكنى االسماء

  .)١( الخالئق في ميزوا ولكن كثيراً    والكنى الناس في االسماء تلتقي وقد

 فحسـب  وساداتهم الناس بسطاء على تلك االعالمية التسميات امر يقتصر ولم          

 دعايـة  خيـر  فيها وجدوا اذ الملوك قبل من اعالمياً وااللقاب االسماء تلك استخدمت بل

 ذلـك  وغير منار وذي نواس وذي يزن كذي ملوكهم فأسماء ، اليمن ملوك فعل كما لهم

 عـن  تميـزهم  سمات وهي وحروب وسير ، لهم واعمال عالف والى مواضع الى مضافة

  .)٢( ملوكهم من غيره عن منهم واحد كل وتبين غيرهم

 لقـب  الحميـري  سـبأ  بـن  قـيس  بن الحارث وهو اليمن ملوك احد حمل فقد         

 فـي  حميـر  فأرتاشـت  اليمن ارض وادخلها المغانم فأصاب غزا من اول النه )الرايش(

  .)٣( تلك افعاله عن اعالماً ، ايشالر بـ فسمي ايامه

 اذ: لقب صيفي بن قيس بن الرايش الحارث بن تبع ابرهة خلفه حاز حين في          

 من رجعت اذا جيوشه بها لتهتدي فيها النيران واضرام منارة ببناء قيامه اثر في المنار

  .)٤( الرجوع في الجيش بها ليهتدي الطرق على االعالم نصب من اول فهو الغزو

 ان ويبـدو  )٥( منـه  الناس لرعب بذلك ولقب االذعار وذ الفند اليمن ملكت ثم          

 فـي  ومـؤثرة  فاعلـة  اعالمية مدلوالت من لها لما استهوتهم قد والخوف الذعر القاب

                                                           

 . ٣٧٠ص ، ١٩ج ، البالغة نهج شرح ، الحديد ابي ابن) ١(

 . ٦٤ص ، ١ج ، الجوهر ومعادن الذهب مروج ، المسعودي) ٢(

 الصالة عليهم( واالنبياء االرض ملوك سني تاريخ ،) م٩٦٢/  هـ٣٥١: ت( نـالحس بن حمزة ، يـاالصفهان) ٣(
 . ١٠٧ ، ٧٠٦ص) ١٩٦١: بيروت ، الحياة ةـبمكت دار( ، ٣ط ،) والسالم

 اليمن الوأقي حمير ملوك ،) م١١٧٧ / هـ٥٧٣: ت( سعيد بن نشوان ، الحميري ؛ ٦٢٧ص ، المعارف ، قتيبة ابن)٤(
 احمد بن واسماعيل المؤيد اسماعيل بن يـعل :تحقيق ، ةـالتتابع الملوك اخبار ائبـلعج الجامعة السيرة خالصة ،

) م١٦٧٤هـ١٠٨٥: ت( الدين فخر ، يـالطريح ؛ ٧١ص ،) ١٣٧٨: اهرةـالق ، ةـالسلفي عةالمطب( الجرافي
 حسين ، الويسي ؛ ٥٠٦ص ، ٣ج ،) ١٣٨٦: ايران ، الرضوية المكتبة( ، الحسيني احمد: تحقيق ، البحرين مجمع

 . ١٩٥ص) ١٩٦٢: القاهرة ، العربية النهضة ةـمطبع( الكبرى نـاليم ، علي بن

 . ١٦ص ، الطوال االخبار ، وريـالدين) ٥(
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 كـذلك  سـمي  انه قيل ، المنار ذي ابرهة بن افريقيس بن يرعش فشمر ، والقهر الغلبة

 كان اذ آخر تشريفياً لقباً حاز فقد سبأ بن حمير اما )١( له يبةه يرعش كان رآه من الن

  .)٢( ) المتوج ( بـ فلقب التاج لبس ملك اول

 كانـت  معظمهـا  في ولكنها اليمن ملوك السماء اضيفت التي االلقاب وتعددت          

 و المعظـم  ويعني ) وثار ( كلقب والشهرة الدعاية منها الغاية بها مبالغاً اعالمية القاباً

 ) ينـوف  ( و المحسن ) يوهغم ( و الشريف ويعني ) ذرح ( و المختار ويعني ) ويبن(

 )مكرب ( بـ يلقبون كانوا اذ النفوس في تأثيراً اشد لقباً  قتبان ملوك واختار )٣( السامي

 به يكتفوا ولم الناس وبين بينها الواسطة انه او اآللهة من مقرب انه أي المقرب ومعناه

  .)٤(والدنيويه الدينية السلطة ايديهم في فجمعوا ) ملك ( وهو آخر لقباً له افوااض بل

 عمرو سمي اذ وجبروتهم قوتهم مدى لتبيان االلقاب  ، الحيرة ملوك واستخدم          

 محرقـاً  وسـمي  )٥( وصرامته وطأته لشدة الحجارة بمضرط) م٥٧٨ ـ ٥٥٤( هند بن

 ، )٦(بالنار دارم بني من رجالً وتسعين ثمانية احرق انه افيه ادعوا قصة الى نسبة ايضاً

 ) الغـريين  صاحب ( بـ) م٦١٣ ـ ٥٨٥( قابوس واب وكنيته المنذر بن النعمان ولقب

 بؤس يوم يومان له كان اذ بؤسه يوم ركب اذا يقتله من بدم يغريهما كان طرباالن وهما

 بالصـعب  لقب كما ، )٧( بدمائه ينالتمثال وصبغ قتله بؤسه يوم في يلقاه فمن نعيم ويوم

  .)٨( بالوشايات وأخذه غضبه لسرعة

                                                           

 . ٧١ص ، اليمن واقبال حمير ملوك ، الحميري) ١(

 . ١٦٧ص ، ١ج ، تاريخ ، اليعقوبي) ٢(

 االنسان ، نـاليم ، اهدـالمج ابـالوه عبد بن اهللا عبد ، الشماص: ينظر ، االلقاب هذه حول المعرفة من للمزيد) ٣(
 .   ١٩٤ ، ٩٧ ، ٦٤ص) ١٩٧٢: م.  ال ، ةـللطباع الهنا دار( والحضارة

 ، ٤ط ،منذ قيام دولة معين الى ظهور حركات االستقالل من العباسين السياسي اليمن تاريخ ، يحيى محمد ، الحداد) ٤(
 . ٤٩ص) ١٩٨٦: بيروت ، المدينة منشورات(

     :يقتحق ، والتهاني االخبار في االغاني مختار ،) م١٣١١/  هـ٧١١: ت( مكرم بن محمد ، منظور ابـن )٥(
   .٤٨٢ص ، ١ج) ١٩٦٥: القاهرة ، وشركاه الحلبـي البابي عيسى( االبياري ابراهيم

دار (ابراهيم السامرائي : اغناطيوس غويدي ،  محاضرات في تاريخ اليمن والجزيرة العربية قبل االسالم ، ترجمة ) ٦(
 .  ٣٤ص) ١٩٨٦:الحداثة ، بيروت

  .٦٤٩ ، ٦٤٨ص ، المعارف ، قتيبة ابن) ٧(

 . ٢٢٥ص ، االسالم قبل العرب تاريخ ، زغلول سعد ، الحميد عبد) ٨(
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          حمير بلغة الحية وعنق ) الحية عنق ابن ( بـ الغساني يعمر بن اوفى وسمي 

  .)١( ) الملوك ملك ( تعني

ـ  يسمى وكان الكلبي اهللا عبد بن هبل بن حباب بن زهير العرب ملوك ومن            بـ

  .)٢( رأيه لصحة ) نالكاه زهير(

 هـو  لمـا  مغايرة بتسمية المبتلى يسمون كانوا انهم العرب عادات جميل ومن          

 وهـو  ) الوضاح ( بـ فهم بن مالك بن جذيمة وهو االبرش جذيمة يسمون كانوا اذ فيه

  .  )٣( العرب ملوك من السرير على جلس من اول

 وسـادة  افـراداً  الشخصـي  الصعيد على ليس االعالمية االسماء استخدمواو          

 الوثنية اآللهة من اما مستمدة اسماءها كانت و بها القبائل سموا انهم بلفحسب  وملوك

 او اشـخاص  اسماء من واما ، شمس وعبد مناة وسعد الالت ووهب الالت كزيد القديمة

 ميـة اعال اسـماء  القبائل بعض وحملت )٤( وغيرها وعنزة وجحش وثور كأسد حيوانات

 االراقـم  أعـين  اعينهم كأن: قائل فقال اجتمعوا تغلب من ناساو جشم بنو وهم كاالراقم

  . دعائية دالالت من في هذا االطالق ما يخفى وال) ٥( االسم بهذا فسموا وهي الحيات

 روح وكانـت  تسـميتها  في اآلراء تعددت التي القبائل اكثر قريش قبيلة ولعل          

 مـن  انهـا  بعضـهم  فقـال  التسمية هذه حول حيكت التي لقصصا في واضحة الدعاية

 كنانـة  بن النضر الى نسبةبذلك  سميت انها او بالتجارة والتكسب التجمع وهو التقرش

 هـو  والتقرش بماله فيسدها وحاجتهم الناس خلة عن يقرش كان النه قريشاً سمي الذي

 بالدهـم  يـبلغهم  بما دوهمفيرف الحاجة عن الموسم اهل يقرشون بنوه وكان ، التفتيش

 فـي  عظيمــة  دابة السم تصغير هو التسميـة معنى ان ايضاً وقيل ، قريشـاً فسموا
                                                           

: تحقيق ، عارـاالش اسنـومح وارـاالن ، العدوي رـالمطه نـب محمد بن يـعل نـالحس ابو ، اطيـالشمش) ١(
 . ٩١ص ،) ١٩٧٦: بغداد ، ةـالحري دار( العزاوي مهدي صالح

 او البشر اخبار في المختصر ،) م١٣٣١ / هـ٧٣٢: ت(ي بن ايوببن عل اسماعيل الدين عماد ، الفداء وـاب) ٢(
 . ٧٦ص ، ١ج) ت.  د: بيروت ، ةـالمعرف دار( الفداء يـاب تاريخ

: تحقيق ، المعارف فـلطائ ،) م١٠٣٧ / هـ٤٢٩: ت( اسماعيل بن محمد بن الملك عبد منصور ابو ، الثعالبي) ٣(
 . ١٠ص) ت. د: م.  ال ، العربية الكتب حياءا دار( الصيرفي كامل وحسن اريـاالبي ابراهيم

 . ١٦٥ص ، النبوية والبعثة القديم العرب تاريخ ، احمد صالح ، العلي) ٤(

 . ٥٩ص ، الكاتب ادب ، قتيبة ابن) ٥(
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 القبض يعسر ممن وهم مكة بمرابي ارتبطوا والذين البدو من االعراب وكان ،) ١( البحر

 اهـل  مـن  بسخريتهم يدفعونها التي الفائدة من احياناً ينتقمون مديونينبوصفهم  عليهم

 حيكت كما ،) ٢( ) البحر كلب (تعني قريش كلمة بان وتعييرهم قريش جشع ونشرهم مكة

"  اسـحق  ابن ذكر اذ القدم في موغالً زمنياً بعداً قريش السم اعطت التي االخبار بعض

 لمـن : االول الزمان في كتب بالزبور كتاب ـ يزعمون فيما ـ باليمن حجر في كان انه

 ؟ ذمـار  ملـك  لمـن ...  االشرار للحبشة ؟ ذمار ملك لمن ، االخيار لحمير ؟ ذمار ملك

  .)٣("  التجار لقريش

ـ  المذمومة باأللقاب النبز الى والجماعات القبائل بعض تعرضت و            انـف  يكبن

 يغضبون كانوا فقد ، النفسية ومدلوالتها االسماء قيمة يدركون كانوا انهم ويبدو ، الناقة

 نسائه بين فقسمها ناقة نحر قريعاً اباه الن قريع بن جعفر هب سمي وقد ، اللقب هذا من

 اال الناقـة  مـن  يبـق  ولمفاتاه  اباه الى وائل بنت الشموس وهي امه هذا جعفراً فبعثت

 اصبح ثم ، الناقة انف فسمي ابوه له اعطاه ما وجر انفها في يده فأدخل وعنقها رأسها

 لـه  وضربوا الشاعر ، الحطيئة استضافة اجل من بحيلة احتالوا و ، كلها للجماعة لقباً

 واعطـوه  واللـبن  التمـر  من له واكثروا هجرية جلّة اطنابها من طنب بكل وربطوا قبة

  :قائالً فمدحهم وكسوه لقاحاً

  .)٤( الذنبا الناقة بأنف يسوي ومن    غيرهم واالذناب االنف هم قوم

 االسـالم  قبـل  ما عرب ان ويبدو وعيباً عاراً كان ان بعد فخراً اللقب فاصبح          

 ولعلـه  سـامعها  نفس في النفور وتثير غريبة لتكون وقصد بدقة ابنائهم اسماء اختاروا

 الظـروف  اليـه  دعـتهم  اعـداءهم  نفـوس  في الفزع ادخال به يراد االعالم من نوع

 الحرب اساليب من اسلوب هو وربما والمعارك المنازعات بكثرة امتازت التي االجتماعية

                                                           

 . بعدها وما ٢٩٥ص ، ١ج ، والنهاية البداية ، كثير ابن: ينظر للمزيد) ١(

) ٢٠٠٩ :القاهرة ، الثقافة لقصور مةالعا الهيئة( زعيتر عادل محمد: ترجمة ، ٢ط ، محمد حياة ، درمنغم لـامي) ٢(
 . ٢٨ص

    هـ ٦٨٢: ت( محمود بن محمد بن زكرياء ، القزوينـي ؛ ٥٢ص ، ١ج ، النبويـة السيرة ، شامه نـاب) ٣(
 .٥٦ص) ١٩٦٠: بيروت ، بيروت ودار صادر دار( العباد واخبار البالد آثار) م ١٢٨٣/

 . بعدها وما ١١٦ص ، ٢ج ، االغاني ، االصفهاني: نظري ، لالستزادة) ٤(
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 عـن  فضـالً  والغريبة المستشنعة االسماء هذه خالل من اعدائهم على للتهويل نفسيةال

 للدعاية االسماء ملوكهم واستخدم ، حاملها على واالمتياز والتفوق القوة صفات اضفاء

 بعضـها  نسـبوا  فقد القبائل اما ، وانجازاتهم اعمالهم عن واالعالن خاللها من النفسهم

 رعايـة  تحـت  واقعـة  بانهـا  لاليحاء ربما يعبدونها كانوا تيال اآللهة من أله اسم الى

 والـذكاء  القـوة  بصـفات  المتميزة الحيوانات اسماء على جعلوها او األله هذا وحراسة

 منـه  المرتجـاة  الفائـدة  وحددوا وقصدوه ذلك ادركـوا ولعلهم نفسه للغرض والحيلة

 قولنا ومصداق ، يعيشونه واكان الذي االجتماعي الواقع اعتياد خالل من اليـه وتوصلوا

 مـا  مـع  تتوافـق  بفعالية وُأستخدم االسالمي العصر في حتى قائماً ظل االدراك هذا ان

 االفـراد  وعـادات  العربـي  المجتمـع  طبيعـة  في تغيير من المحمدية الرسالة احدثته

  .      )١( واعتقاداتهم

  

  

  

  

  

  

                                                           

 الى) وسلم وآله عليه اهللا لىص( اهللا رسول بـكت: قال كثير ابي بن ىـيحي عن الدستوائي هشام عن انـسفي روى) ١(
 ان اراد رجالً) رضى اهللا عنه( الخطاب بن عمر وسأل ، االسم حسن ، الوجه حسن اال بريداً تبردوا ال: امرائه

 شيء في به يستعن ولم ابوك رقـويس انت تظلم: فقال ، اقةسر بن ظالم: فقـال اسمه عن عمل علـى به ـنتعييس
 طابعاً تحمل اءـباسم واستبدالها  المسلمين اسماء من دـالعدي بتغيير) وسلم وآله عليه اهللا صلـى( الرسول قام وقد ،

 اهللا رسول لي قال: قال حزن جده عن المسيب بن لسعيد ناب عن سعد ابن اخرج فقد هادفاً اجتماعياً او اسالمياً
 اغير السن كبر بعد اهللا رسول يا قلت ، سهل اسمك بل: قال ، حزن: قـلت ؟ اسمك ما ،) وسلم واله عليه اهللا صلى(

 اسمى فقد حقونهايست يكونوا لم التي والقابهم المشركين اسماء بتغيير ايضاً وقام بعد حزوته فينا تزل فلم: قال ، اسمي
"  الراهب"  بـ يسمى كان وقد"  الفاسق"  بـ نعمانلا بن مالك بن صيفي بن عمرو عبد) وسلم والـه عليه اهللا صلى(

 ؛ ١٥٨ ، ١٥٧ص ، الثاني المجلد ، يدالفر العقد ، ربه عبد ابن ؛ ٤٤ص ، ٢ج ، النبوية ةالسير ، امهش ابن: ينظر
 .١٢٣ص ، الثاني دالمجل ، الكبرى الخصائص ، السيوطي
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 االنساباالنساباالنساباالنساب    -::::ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

 بأصولها فروعها فتلحق  القبائل بين باتوالقرا الناس انساب به تعرف علم وهو

 اسـالمهم  فـي  ودونوهـا  جاهليتهم في هاوورو فحفظوها بانسابهم العرب عني وقد ،

  .)١(وقواعده فوائده له علماً لديهم واصبحت

 العنايـة  الى دعتهم اذ ومعرفتها بضبطهاكبير اعتناء االسالم قبل ما لعرب فكان         

 يكـون  ان من وانفتهم قبائلهم وتفرق حروبهم لكثرة بالعصبية التناصر الى حاجتهم بها

 انسـابهم  يحفظـون  كـانوا  لـذلك  باسالفهم االفتخار وحبهم عليهم سلطاناً عنهم لغريب

  .)٢(بها ويعتزون

 البشر في طبيعي الرحم صلة ان" وذلك بالنسب االلتحام من تكون انما فالعصبية         

 او ضـيم  ينـالهم  ان االرحـام  واهل القربى ذوي على النعره صلتها ومن االقل في اال

  .)٣(" هلكه تصيبهم

 والحـرص  كبيراً اهتماماً بانسابهم االهتمام الى دعاهم ما هي القبلية فالعصبيه         

 دم نقـاوة  فيهـا  تظهر التي المرآة بوصفها نقائها على والمحافظة حفظها على الشديد

 اكـدت  وقـد )٤( المولــد  وطهارة بالشرف تزازهماع فضال عن بقبيلته وارتباطه الفرد

  .)٥(اليه بنصوصها وندبت عليه كانوا ما بعد فيما االسالمية الشريعة

                                                           

 .١٥٩ص ، االنساب لباب ، البيهقي) ١(

 .١٨٣ص ، الثالث المجلد ، االرب بلوغ ، االلوسـي) ٢(
 .١٠٢ص ، المقدمة ، خلدون ابن) ٣(

 ونظام الوالء الموالـي ، محمود ، المقـداد ؛٢٤ص ، االسالم صدر في العرب حضارة ، الحاج حسين ، حسن) ٤(
 ، احمد صالح ، العلي ؛ ١٣ص ،)  ١٩٨٨:دمشق ، الفكـر دار( ، االموي لعصـرا اواخر الى الجاهليـة من

 .١٧٥ص ، االسالم قبل العربي المجتمع بنية ، صائب ، الحميد عبد ؛١٦٤ص ، القديم العرب تاريخ
 وانثى كرذ من خلقناكم انا الناس ايها يا: "عليها وحثتهم بانسابهم العرب عناية على دلت ايات الكريم القرآن في) ٥(

 عن وورد ؛١٠١: المؤمنون" بينهم انساب فال الصور في نفخ فاذا" ؛١٣: الحجرات" لتعارفوا وقبائل شعوباً وجعلناكم
 صلة فان ارحامكم به تصلون ما انسابكم من تعلموا: "االنساب معرفة الى دعوته) وسلم واله عليه اهللا صلى( الرسول
: ت( اسماعيل بن محمد عبداهللا ابو ، البخاري: ينظر ،" االثر في منسأه المال في مثراة.  االهل في محبه الرحم
 عبدالكريم سعد ابو ، السمعاني ؛١٥٣ص ،٤ج ،) ت.د:الرياض ، اشبيليا دار( ، البخاري صحيح ،) م٨٦٩/هـ٢٥٦

 .١٣ص ،١ج ،) ١٩٩٨: بيروت ، العلميـة الكتب دار(،  االنساب ،) م١١٦٦/هـ٥٦٢: ت( منصور بن محمد بن
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 عـرب  سـواء  كبرى اهمية االسالم قبل ما عرب لدى النسب لروابط كان وقد         

 الحضـر  اشـباه  سواء عن انسابهم انفسهم يقطعوا لم انهم اذ الجنوب عرب ما الشمال

  .)١(المدن سكان ام الحضر ام منهم

 التـي  القبيلـة  ومعرفة على االنساب للمحافظة ، االسالم قبل ما عرب واضطر         

 ذلـك  وتشـخيص  الفروع من فرع بكل وصلتها منها تتفرع التي واالسرة اليها ينتمون

 ةالشاسع البيداء في منهم الفرد يتجول فعندما ، دمائهم وصيانة ارواحهم على للمحافظة

 احد له يثأر او به يطالب ان دون منهدراً دمه وذهاب عليه االعتداء من اليسلم القفراء

  .)٢(معروف نسب له يكن لم اذ

 يكـون  مـا  اشـبه  وهو للمرء حماية هو حلف او وقبيلة عشيرة الى فاالنتماء         

  .)٣(الحاضر العرف في ، الجنسية او الشخصية الهوية او بالبطاقة

 خسارة وهي القبلي انتسابه خسارة الصحراء بعربي يلم ان يمكن ما اسوأ نوا         

 يكـون  الحـال  هذه مثل وفي كامالً نبذاً اياه ونبذها له عشيرته مقاطعة الى تقضي كانت

  .)٤(االوحد الخالص سبيل اخرى قبيلة الى انتسابه

 نفسـه  عـن  الدفاع في االعرابي يحتمي بها ، البادية في الحياة عماد فالقبيلة         

 بارتباط ذلك ويفسر شتاتها ويجمع القبيلة شمل يربط الذي الرابط هو والنسب ماله وعن

  .)٥(واحد وبدم واحد بنسب كلها القبيلة ابناء

  

                                                           

 دار( ،    والحضارة  التاريخ في اوراق ، عبدالعزيز ، الدوري ؛١٧٥ص ، االسالم قبل اليمن ، بيوتروفسكي.ب.م) ١(
 .١٤١ص ،١ج ،) ٢٠٠٧: بيروت ، االسالمي الغرب

 .١٩ص ،) ت.د: بيروت ، الهالل ومكتبة دار( ، العربية الجزيرة تاريخ ، الشيخ خلف حسين ، خزعل) ٢(

   .٤٦٧ص ، ١ج ، لمفصلا ، جواد ، علي) ٣(

 .١٩ص ، والعرب االسالم ، الندو روم) ٤(

 .٦٦ص ، االمويين ظهور الى االسالم قبل ما منذ العرب تاريخ ، ضيف ابو مصطفى ، احمد) ٥(
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 يبعثـان  القرابه وحمية االرحام تعاطف" الن والتالحم االلفه اسباب اهم والنسب         

 االقـارب  علـى  االباعد استعالء من والفرقه اذلالتخ من ويمنعان وااللفه التناصر على

  .)١("االجانب الغرباء تسلط من وتوقياً

 ان علـى  حريص فالعربي االسالم قبل ما مجتمع في المركز نقطة القبيلة والن         

  .)٢(منه موقفه ليرى غيره نسب ويعرف به ويفخر نسبه فيعرف قومه بامجاد نفسه يصل

 انه بل فحسب نفسه اليمجد الحربية وشجاعته الخلقية بصفاته يشيد حينما وهو         

  .)٣(اليها ينتسب التي القبيلة عن معلماً معلناً ويمجد يفتخر

 علـم  فكـان  والمخـازي  المفاخر ، النسب في االسماء بجانب يحفظون وكانوا         

   )٤( العربيةوايامها للقبائل تاريخ بمثابة النسب

 اعتـزت  ان فنـدر   من دون غيرهم به ونينفرد اصيل عربي" حملم" النسب ان السيماو

  .)٥(العرب مثل بأنسابها امة

 دعامـه  القبلي المجتمع في النها وضبطها انسابهم حفظ الى عنايتهم وجهوا اذ         

 فـي  تخصصوا قد النسابين بأسم عرفوا جماعات فيهم وظهر السياسي النظام دعائم من

 علـى  ببعض بعضها وعالقات وفروعها القبائل واصول هاجذور وتقصي االنساب معرفة

 شأنه يقل ولم االسالم قبل الشأن ذات المعارف من االنساب حفظ وهو ماجعل ناالزم مر

                                                           

 ، ضـمن والدين الدنيا ادب ،) م١٠٥٨/  هـ٤٥٠: ت( البصري حبيب محمد بن علي الحسن ابو ، المـاوردي) ١(
 .١٣٥ص ،) ت.د: بيروت ، والنشر للطباعة الزين مؤسسة ، البيان دار بةمكت( ، الكشكول كتاب

 .١٣٦ص ،) ١٩٩٢: بيروت ، النفائس دار( ،٢ط ، االسالمي التاريخ الى المدخل ، فتحي محمد ، عثمان) ٢(

 .٣٩ص ، العربي االدب تاريخ ، بالشير)٣(

 .٣٧ص ، ونظمه حضارته في االسالم ، انور ، الرفاعي) ٤(

،  فاطمة ، جمعه ؛٥٤ص ، القديم العربي المجتمع ، محمد ، الخطيب ؛١٠٣ص ، المقدمة ، خلدون نابـ) ٥(
 .٢١ص ، اميه بني خالفة حتى الرسول عهد منذ االسالمي المجتمع في الحزبية االتجاهات
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 بانسـابها  يلـم  ونسابه عالمه من اكثر وفيها اال العرب قبائل من قبيلة تخل فلم )١(بعده

  .)٢(ومعارفها

 بكـر  كـأبي  بـذلك  وعرفوا االنساب حفظ فن في االشخاص بعض اختص وقد         

 حسب والمغارم الديات تحديد مهمة يتولى باالنساب معرفته جعلته الذي) عنه اهللا رضي(

  .)٣(زنيماً او لصيقاً او حليفاً او محصناً كان اذا وما عليه المجني مكانة

 العصبية على يقوم قبيله ونسب القريب الدم على يقوم اهل نسب، فرعان والنسب

  .)٤(اليه المنتسبين عروق في يجري الذي القبيلة جد دم االبعد اي دملل

 االفـراد  بـين  الـدمي  للتـرابط  الشـبكه  يشـبه  ما يوفر دالله ذو توثيق فهو         

 وشمولية اتساعاً الترابط اوجه اكثر في الوقت نفس في يضعنا ان شأنه من والجماعات

 االجتمـاعي  التنظيم درجات ادنى في يضعنا و الكبرى القبلية التقسيمات تمثلها التي تلك

  .)٥(العائلة وهي

 اهم من يعد الذي االعالمي التوثيق علم الحديثة علومنا في يقابل االنساب وعلم         

 واذا ، السواء على والتطبيق النظرية في االعالمية الدراسات عليها ترتكز التي الدعائم

 الحفـظ  وسـائل  مـن  التكنولوجيا اليه وصلت ما احدث على اليوم يعتمد العلم هذا كان

 الـى  يشير االسالم قبل االعالم في االنساب علم" فأن والكمبيوتر كالميكروفيلم والتوثيق

 مقدرة ومن والتبويب والترتيب التنظيم على مقدرة من العربية العقلية به تمتعت ما مدى

                                                           

 ،٥٣، ص) ٢٠٠٧: دمشق ، الفكر ودار بيروت ، المعاصر الفكر دار( ،٦ط ، القديم العرب تاريخ ، توفيق ، برو) ١(
٥٤. 

 مهد الحضارة الخضراء اليمن ، االكوع محمد ، الحوالـي ؛١٩٧ص ، الثـالث المجلد ، االرب بلوغ ، االلوسـي) ٢(
 .٣٠٥ص ،) ١٩٧١: م.ال ، السعادة مطبعة( ،

 ،) ١٩٦٣: بيروت ، ودار صادر بيروت دار( ، العرب اشعار جمهرة الخطاب ابي بن محمد زيد ابو ، القرشـي) ٣(
 .٥٤ص ، القديم العربـي المجتمع ، محمد ، الخطيب ؛٣٠ص

 .٢٥ص ، االسالمية العربية الحضارة ، واضح ، الصمد: ينظر ، للمزيد) ٤(

     :بيروت ، الساقـي دار( ، االسـالم قبل العربـي المجتمـع فـي والقرابـه النسـب ، محمد ، سعيـد) ٥(
 .١٨٠ص ،) ٢٠٠٦



www.manaraa.com

  - ١٣٤ - 

 االعالميـة  االغـراض  اءاد فـي  الحادة الواعية واستخدام والحفظ التذكر على عظيمة

  .)١("باالنساب المرتبطة

 فـي  داخلية تضامنية قوة هو وانما ، ا فحسبوراثي ادموي اارتباط ليس فالنسب         

 اعالميـاً  وظفوها ،ولعلهم الصحراء منخطر حياتهم على للحفاظ استخدموها )٢(الجماعة

 هاوورو قبائلهم في ماعيةاجت مكانه من لهم وما واجدادهم واحسابهم بأنسابهم فتفاخروا

  .بينهم وتناقلوها البنائهم

 حكومةالدولـه  فـي  استمراره فيهم وتأثيره التوظيف هذا شدة على داللة واكبر         

  . )٣(االسالمية

 وقتنا الى مستمراً زال ما االعالمي تاثيره ان قلنا لو الصوابنبعد عن  اللعلنا و         

  .الحاضر

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٦٣ص ، االسالمية الدعوة في االعالم نظرية ، شرف يزوعبدالعز امينة ، الصاوي) ١(

 .٣٩ص ، الحزبية االتجاهات ، فاطمه ، جمعه) ٢(

 من ابـي قريش نسب علم من اليه يحتاج ما يأخذ ان ثابت بن حسان) وسلم واله عليه اهللا صلى( الرسول امـر) ٣(
: ت( االندلسي حزم بن سعيد بن احمد بن يعلـ محمد ابو ، حزم ابن: ينظر ، فيه ليهجوهم) رضي اهللا عنه( بكر

 .٥ص ،) ٢٠٠٣: بيروت ، العلميـة الكتب دار( ،٣ط ، العرب انساب جمهرة ،) م١٠٦٣/هـ٤٥٦
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 حالفحالفحالفحالفاالاالاالاال    -::::ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

 ان واتحـالف  مـن  واالحالف ، تعاهدوا أي وتحالفوا ، القوم بين العهد:  الحلف         

 النهمـا  حلـف  وبينهمـا  حليفه فهو فالناً فالن وحالف ، )١(بالوفاء واحداً امرهما يكون

 العشائر في التي االحالف في عندهم ذلك لزم فلما احدهما لالخر يفي ان بااليمان تحالفا

 وحليـف  الجود حليف فالن: يقال حتى حليفه يفارقه لم شيئاً لزم شئ كل صار والقبائل

  .)٢(االقالل وحليف االكثار

 الزم لفـالن  محالف وفالن واحالفهم فالن بني حلفاء وهم عهد أي حلف وبينهم         

  .)٣(له

 مـا امره يكـون  ان علـى  تعاقدا او تعاهدا اذا تحالفا يقال ، المعاهد: والحليف         

  .)٤(والحماية النصرة في واحداً

  :قائالً واالحالف العهود لتلك عقدهم بقوة شاعرهم وافتخر         

  لجارهــم عقداً عقدوا اذا قوم                  

  )٥(الكربا فوقه وشدوا العناج شدوا                                         

 مشتركة مصالح بينهما تجمع اكثر او بيلتانق تتحالف ان هي: التحالف ورابطة         

  .)٦(االيام بمرور نسباً فصارت بينهما الفت متشابهه ظروف او مستقبلية او انية

 حـرب  حـال  وفي تاماً استقالالً مستقلة نفسها تعد البدوية القبيلة وبحسبان ان         

 على الناس بين نافسوالت الفرقة وتحصل ، اخرى قبائل وبين بينها االختالف يقع دائمية

                                                           

 .٢٨٥ص ،٣ج ، العرب لسان ، منظور ابن) ١(

 .٢٠٨ص ، العين ، الفراهيدي) ٢(

 .١٩٣ص ، البالغه اساس ، الزمخشري) ٣(

 .١٤٦ص ، المنير المصباح ، الفيومي) ٤(

 هناك عناج ولـيس والكرب العناج عليها شد اذا الدلو عقد كاحكـام واوثقوه احكموه عقداً عقـدوا اذا انهم اراد) ٥(
 .١٥٣ص ، الكاتب ادب ، قتيبة ابن: ينظر ، المثال سبيل على وانما الحقيقة في والكرب

 .١٦٤ص ، االسالم قبل العرب تاريخ ، سهيل محمد ، طقوش) ٦(
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 والمعـاش  الـبالد  على بعضاً بعضهم وغلبة المتسع في المعاش والتماسهم والكأل الماء

 الكثيـر  منهم القليل وحالف العزيز الى منهم الذليل انضم ، الضعيف القوي واستضعاف

  .)١(يليهم فيما قوم كل وانتشر ومحالهم ديارهم في القوم وتباين

 علـى  للمحافظـة  االحالف تكوين الى العرب جزيرة قبائل راتالضرو دفعت فقد         

  .االن الدول تفعل كما المشتركة مصالحها عن لدفاعاو االمن

 افـراد  معـه  يشـعر  نسب الى ينتهي حتى االمد وطويل متيناً الحلف يكون وقد         

 قبائـل  بعـض  فتنفصـل  العكس يحدث ان او ، واحد وجد واحدة اسرة من انهم الحلف

 الجماعـات  بين يكون كما االفراد بين الحلف يكون وقد اخرى احالف الى وتنضم حلفال

 عنـد  معلومـاً  ليكـون  الحلف ذلك ويعلن بعض مع بعضهم االفراد فيتحالف والحكومات

  .)٢(االخرى القبائل وعند افرادها

 هاًشفا عليه االتفاق بعد عنه االعالن الرئيسة الحلف شروط او قواعد من فكان         

 و ، احد يؤذيه فال فالن بن فالن اجار قد بأنه مرتفع بصوت للناس المتحالف يعلن بأن ،

  .جواره عليه رد قد فالن بن فالن بأن ثانية يعلن بأن فسخه عند االبالغ

 عبـد  بن الحارث بني من االحابيش سيد وهو الدعنه ابن اجار حينما حدث كما         

 قـد  انـي  قريش معشر يا: مكه في صارخاً قامف) عنه اهللا رضي( بكر ااب كنانه بن مناة

: معلماً الدعنه ابن فقال جواره بكر واب عليه رد ثم ، احد يؤذيه فال قحافه ابي ابن اجرت

بدايـة  وكان ذلك فـي  ، وصاحبكم فشأنكم جواري علي رد قد بكر ابا ان قريش معشر يا

  .)٣(اسالمه

 وبعـد  الكعبـه  الى حليفه الحليف يأخذ بأن الحلف نع االعالن يتم كان واحياناً         

 قـريش  الى يعودان ثم ذلك على الشهادها االصنام حول يطوفان المراسيم بعض اجراء

                                                           

 .٥٣ص ،١ج ، استعجم ما معجم ، البكري) ١(

 .٣٧٢ص ،٤ج ، المفصل ، علي ، جواد) ٢(

    المبتدأ  بكتاب المسماة اسحاق ابن سيرة) م٧٦٨/هـ١٥١: ت( يسـار بن اسحاق بن محمد ، اسحـاق ابن) ٣(
 .٢١٩ ،٢١٨، ص) ت.د: م.ال ، للتقريب واالبحاث الدراسات معهد( ، اهللا حميد محمد: تحقيق ، والمغازي والمبعث
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 محالفـة  الحليف وقبول الحلف صحة على الكعبه في حاضراً يكون من واشهاد الشهادها

  .)١(عليه ما وعليه ماله له يصبح اذ حليفه

 بـين  التـوازن  اختـل  فـاذا  متشابهه المصالح دامت ما تدوم فاالحال وكانت         

 ذلـك  فسخ اخر حلف الى االنضمام تقتضي مصالحه ان الطرفين احد وجد او المتحالفين

 ، )٢(السـابق  الحلـف  لقبائل معاديه تكون قد اخرى قبائالً وحالف اخر حلفاً وعقد العقد

  .)٣(بينهم والعهد الحلف انقضو أي تخالعوا قد القوم بأن بالقول ذلك عن ويعبر

 ينـال  ان منـه  الغرض فأن االفراد حلف فأما قبيلة او فرداً الحليف يكون وقد         

 مـا  وغالبـاً  )٤(بأمان كنفها في يعيش ان ويستطيع يحالفها التي القبيلة حماية الشخص

 بحيـث  فيهـا  التصرف اساء او االصلية قبيلته في جرائم ارتكب قد الشخص هذا يكون

 المـأل  على ذلك معلنين جنايته ومن منه نوفيتبرؤ فيه مرغوباً غير امراً وجوده صبحا

 يجنيها التي بجناياته نؤاخذ وال عليه تجنى بجنايه احد نأخذ فال ، فالناً خلعنا انا: بالقول

 ، )٥(خليعـاً  منه والمتبرأ خلعاً: منه تبرؤهم عن واالعالم االظهار أي الفعل هذا وسموا ،

 فهـو  القاسية وبيئتها الجزيرة محيط في وحيداً العيش الخليع هذا على الصعب من وألن

  . )٦(بها يحتمي اخرى قبيلة مع والتحالف االلتجاء الى مضطر

 حـال  ففي ومتداولة معروفة اعالميه تقاليد وفقعلى  تتم االحالف هذه وكانت         

 يريـد  من بيت طنب جانب ىال ثيابه طرف عقدب الحلف طالب  يقوم فرد مع فرد تحالف

 ان به للمستجير بيته بطنب المعقود على وجب ذلك فعلت اذا العرب وكانت معه التحالف

 والحلف الجوار يفسخ ان في بحقه محتفظاً يبقى ولكنه )٧(بظالمته له يطالب وان يجيره

                                                           

 .٢٠٢ص ، القديم العرب تاريخ ، توفيق ، برو) ١(

 .٥٩ص ، القديم الغربي المجتمع ، محمد ، الخطيب) ٢(

 .١٧٩ص ،٤ج ، العرب لسان ، منظور ابن) ٣(

 .١٣٥ص ،١ج ، العرب تاريخ في محاضرات ، احمد صالح ، العلي) ٤(

 .١٨ص ،٤ج ، العرب لسان ، منظور ابن) ٥(

 ، )ت.  د: مصر ، مصر نهضة مطبعة( ، ٤ط ، الجاهلي الشعر من العربية الحياة ، مدمح احمد ، الحوفي) ٦(
 .٣١٧ص

 .٤٢ص ،٣ج ، االغاني ، االصفهاني) ٧(
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 ويعطـي  االشـهاد  رؤوس علـى  العامة المحالت في ذلك عن يعلن ان بشرط شاء متى

  .)١(امره ليدبر مهله لدخيلا

 علـى  الثـوب  بالقاء وذلك اخر اعالمي بتقليد الفردي والجوار الحلف يتم وقد         

 اجـارت  عنـدما  مكـه  فتح يوم طالب ابي بنت هاني ام ذلك فعلت كما المجار الشخص

  .)٢(نيالمخزومي هشام بن والحارث ربيعه ابي بن عبداهللا

 يدي بين المجير يد وضع عادة ، وتقاليدها رديهالف االحالف مراسيم ضمن ومن         

 بـن  عـوف  فعل كما باالجارة منه للمجار المجير من اعالماً وذلك منه والمجار المجار

 آلـى  قد عمرو وكان به يأتيه ان هند بن عمرو اليه فبعث القرظ مروان اجار الذي محلم

 اليه وليس مروان ارتاج ابنته بأن عوف وتذرع ، يده في يده يضع حتى عنه يعفوا الا

 يضـع  ان على ذلك عوف فقبل يده في يده يضع ان على اصر هند بن عمرو لكن سبيل

  .)٣(عنه فعفا ايديهما ينب يده ووضع يده في يده فوضع ذلك الى الملك فأجابه بينهما يده

 الـى  وانقياده بخضوعه االول من اعالن منه المجار يد في المجار يد وضعولعل        

 وتـذرع  ، واذالله االعالم هذا حدة من وتخفيفاً اطمئناناً بينهما يده المجير ووضع يالثان

 وصـلت  قد المرأة ان على دالله فيه سبيل اليه فليس مروان اجارت قد ابنته بأن عوف

 تجيره للذي سبيل من هناك يكون فال تجير انها بحيث االجتماعية المكانه من درجة الى

  .لها والتبجيل حتراماال نظرة ذلك يعكس وانما

 بطونهـا  تفترق احياناً القبيلة لسعةو  القبائل بين تتم الجماعية االحالف وكانت         

  .)٤(بينها احالف تعقد ان تحتاج الى حتى بعض عن بعضها

                                                           

 .١٣٥ص ،١ج ، العرب تاريخ في محاضرات ، احمد صالح ، العلي) ١(

    ،  جونس دنمارس: تحقيق ، المغازي كتـاب ،) م٨٢٢/هـ٢٠٧: ت( واقد بن عمر بن محمد ، الواقـدي) ٢(
 .٨٢٩ص ،٢ج ،) ت.د: م.ال ، اكسفورد جامعة مطبعـة(

 ، ٢، ط االمثال مجمع ،) م١١٢٤/  هـ١٥٨: ت( ابراهيم بن احمد بن محمد بن احمد الفضل ابو ، الميدانـي) ٣(
 .٤٤٩ص ، ٣ج ،) هـ١٤٠٧: بيروت ، الجيل دار( ابراهيم الفضل ابو محمد: تحقيق

: ، العراق والفنون الثقافة وزارة منشورات( ، الموحدة واللغة القبائل لهجات بين الجاهلي االدب ، هاشم ، الطعان) ٤(
 .١٨٦ص ،) ١٩٧٨
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 دفعـت  التي هي تحزبالوامتازت بالتجمع  والتي العرب بالد في الحياة فطبيعة         

 القويـه  القبائـل  طمـع  مـن  لحداو نفسها على للمحافظة بينها مافي احالف لعقد القبائل

 والتقليـل  االمن على السيطرة االحالف هذه بواسطة صار اذ الضعيفة القبائل في الكبيرة

 اخـذ  وبـذلك  القبائل من يجاورها من فتعقد حلفا )١(بعضاً بعضها القبائل غزو رغبة من

 اعـالن  فـي  تتورط ال القبيلة اصبحت اذ يالقبل استقاللهم عن تدريجياً يتنازلون العرب

  .)٢(حيادياً موقفاً منها وقوفها او جارتها حلف ضمنت اذا اال الحرب

 ان الـى  االحالف عقد على االسالم قبيل العربية الجزيرة شبه في االقبال بلغ و         

  .)٣(بعضها مع متحالفة كانت القبائل معظم

 الجتماعهـا  غيرهـا  مـع  االحالف عقد من أنفت كانت قبائل ظهرت ذلك ومع         

 اطلقـوا  اذ خاصـة  بتسمية القبائل تلك عن اعلموا وقد ، بنفسها واعتزازها وتماسكها

 فهي يقربوها فلم الناس هابها فارس ثالثمائة هافي كان اذا فالقبيلة )الجمرات( اسم عليها

 والتجميـر  ناوأهـا  نم على القبيلة اجتماع هي فالجمرة ، اللهب بجمرة تكون ما اشبه

 معهـم  يـدخلوا  ولـم  انفسـها  في تجمعت النها جمرات القبائل لهذه قيل وانما التجميع

  .)٤(غيرهم

 حيـه  ابـو  قـال  ، ونمير وضبه عبس هي النار بجمرات سميت التي والقبائل         

  :النميري

  التجــارب كل جربن فقد ثالث        مثلها االرض على ما جمرات لنا

                                                           

 .٥٥ص ،) ١٩٧٩: بيروت ، الطليعة دار( ، الجاهلي االدب الى مدخل ، احسان ، سركيس) ١(

 في المجتمع والقرابه سبالن ، محمد ، سعيد ؛١٠ص ،١ج ، العرب تـاريخ في دراسـات ، العزيز عبد ، سـالم) ٢(
 .١٧٨ص ، االسالم قبل العربـي

 .٢٠٠ص ، القديم العرب تاريخ ، توفيق ، برو) ٣(

: ، تحقيق الحديث غريب ،) م٨٩٨/هـ٢٨٥: ت( البغدادي اهللا عبد بن بشير بـن اسحاق بن ابراهيم ، الحربـي) ٤(
 العقد ، ربـه أبن عبد ؛١٧٠ص ،١ج ،) ١٩٨٤ :المكرمة مكـة ، القرى ام جامعة( ، العابد محمد ابراهيم سليمان
 .٣١٨ص ، الثالث المجلد ، الفريد
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  )١( كــاذب غير بأسهم قوم وضـبة  نقماتهــا      تتقــي سوعب نمير

 ضبه حالفت اذ غيرها مع التحالف الى فأضطرت القبائل هذه مكانة تراجعت  ولكن      

 قـد  الجمـرات  هذه ان: بالقول ذلك عن اعلموا وقد مذحج الحارث بنو وحالفت الرباب

  .)٢(طفئت

 بأسـم  عرفـت  افرادهـا  وكثرة وقوتها تهابسياد اشتهرت قبائل ايضاً وظهرت         

 البطـون  يجمعـون  والجماجم ، جمجمه هو وشرف عز ذو اب بني فكل )العرب جماجم(

 بـن  حلـوان  بـن  تغلب بن وبره بن كلب بنو هم العرب وجماجم )٣(دونهم اليها فينسب

 بـن  صعصـعه  بـن  عامر و تميم بن مناة زيد بن مالك بن وحنظلة قضاعة بن اصاف

  .)٤(هوازن بن بكر بن معاويه

 التسمية هذه ورافقت )البراجم( بأسم عرفت تميم بني من اخرى قبائل وظهرت         

 كونـوا  البنـاءه  فقال الكف سالميات فظهرت كفه قبض قد اباهم ان تفيد اعالمية قصة

  .)٥(واكرم لكم اعز وذلك تفرقوا ال أي هذه يدي كبراجم

 اغلب القبائـل  في انتشرت في حين  الذاتية قوتها على تعتمد القبائل هذه وبقيت        

 الباديـة  العرب جزيرة ارجاء مختلف شملت حتى واسعاً انتشاراً القبلية التحالفات ظاهرة

) تكلع( الحلف يسمون كانوا الذين الجنوب عرب او الشمال عرب في،)٦(والحاضرة منها

  .)٧()مه يزيد بن النعمانواس(االكبر كالع ذو سمي وبه والتجمع التحالف به ويعنون

                                                           

 خزانـة) م١٦٨٢  هـ١٠٩٣: ت( عمـر بن القادر عبد ، البغدادي  ؛ ١٥٩ص ، االبرار ربيع ، الزمخشـري) ١(
 رفاعـيال ودار بالقاهرة الخانجي مكتبة( ، هارون محمد السالم عبد: تحقيق ، العرب لسان لباب ولب االدب

 .١٠٧ص ، ٣ج ، العروس تـاج ، الزبيدي ؛ ٧٤ص ، ١ج ،) ١٩٨٣: بالرياض

  ٣٥١،  ٣٥٠ص ، ٢ج ، العرب لسان ، منظور ابن ؛ ٣١٨ص ، الثالث المجلد ، الفريد العقد ، ربـه عبد أبن) ٢(

 ، الحديث واالثر غريب في النهاية ،) م١٢٠٩/هـ٦٠٦: ت( الجزري محمد بن المبارك السعادات ابو ، االثير ابن) ٣(
 ،١ج ،) ١٩٦٣ :مصر ، وشركاه الحلبي البابي عيسى( ، الطناحي محمد ومحمود الزاوي احمد طـاهر: تحقيق

 .٢٩٩ص

 .٢٣٤ص ، المحبر ، حبيب ابن) ٤(

 .٣٦١ص ،١ج ، العرب لسان ، منظور ابن ؛١٩٦ص ،١ج ، تاريخ ، اليعقوبي) ٥(

 .١٦٥ص ، سالماال قبل العرب تاريخ ، سهيل محمد ، طقوش) ٦(

 .٣٢٠ص ، الثالث المجلد ، الفريد العقد ، ربه عبد أبن) ٧(
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 حريصـين  االسـالم  قبل ما عرب كان عنها واالعالم االحالف تأكيد في وامعاناً         

 ، وجماعات افراداً بينهم فيما بها يرتبطون التي واالحالف والمواثيق العهود كتابة على

 صـلى اهللا ( الرسول جد هاشم بن عبدالمطلب بين عقد حلف كتبوها التي االحالف ومن

 زهـره  بـن  مناف عبد قيس ابو الحلف لهم وكتب خزاعه من ورجال) عليه واله وسلم

 عهـد  واوثـق  اوكـد  وتعاقـدوا  تعاهدوا أنهميتضمن و الحلف طرفي اسماء فيه مدوناً

 شـمس  شـرقت  ما: "الحلف نص في ورد كما واضحة اعالمية بلغة ، والينكث الينقض

 الشـمس  طلوع يزيده امد لطول ابد حلف انسان بمكه وعمر بعير بغلوة وحن ثبير على

  .)١(الكعبة في علقوه الكتاب من فرغوا فلما" مداً الليل وظالم شداً

 جاءتـه  مكه فتح حينما) وسلم واله عليه اهللا صلى( الرسول ان بالذكر يجدرو         

) وسـلم  واله عليه اهللا صلى( فقال ، كعب بن ُأبي عليه فقرأه المطلب عبد بكتاب خزاعة

 الجاهليـة  في كان حلف فكل ، الحلف من عليه اسلمتم ما على وانتم بحلفكم اعرفني ام

  .)٢(شده اال االسالم يزيده فال

 فيه تعاهدت الذي الصحيفة وحلف )٣(وربيعة اليمن حلف المكتوبة االحالف ومن         

 صـلى اهللا ( محمدالرسول  دين في معهم دخل ومن هاشم بني مقاطعة على قريش بطون

 مناف عبد بن هاشم بن عكرمة لهم كتبه وقد ، بينهم ظهوره بداية في) عليه واله وسلم

 وال الـيهم  ينكحـوا  وال ينـاكحوهم  اال: وفيهـا  بالكعبة علقت صحيفة في الدار عبد بن

  .)٤(منهم يبتاعون وال يبايعونهم

 قال اذ نهاوتدوي االحالف تلك توثيق ذكر االسالم قبل ما عرب اشعار حملت وقد         

  :اليشكري حلزة بن الحارث

  والكفـــالء العهـــود فيه    قدم وما المجاز ذي حلف واذكرو

                                                           

 اخبار قريش في المنمق ،) م٨٥٩/  هـ٢٤٥: ت( الهاشمي عمرو بن اميـة بن حبيب بن محمد ، حبيب ابـن) ١(
 .    ٩٠ص) ١٩٨٥: بيروت ، الكتب عالم(

 .٢٨٥ص ،٣ج ، العرب لسان ، منظور ابن ؛٧٨٢ص ،٢ج ، المغازي ، الواقدي) ٢(

 .٣٥٣ص ، الطوال االخبار ، الدينوري) ٣(

 ٢٠، ص ٢، ج؛ اليعقوبي ، تاريخ .١٣٧ابن اسحاق،سيرة بن اسحاق ،ص ) ٤(
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  )١(االهواء المهارق في ما تنقض           وهــل والتعـدي الجور حذر

 فـي  هي الحالكما خاصة اعالمية ومراسيم بطقوس عادة االحالف عقد ويقترن         

 فيضـعان  االحـابيش  من واخر قريش من رجل يقدم انك اذ قريش مع االحابيش حلف

 الحـرام  والشـهر  والركن والمقام البيت وحرمة باهللا ويحلفان الكعبه ركن على ايديهما

 مـا  اجمعين الناس من كادهم من على والتعاون التعاقد و جميعاً الخلق على النصر على

 مـن  غربت وما هامشرق من شمس طلعت وما )٣(وثبير )٢(حرى قام وما صوفه بحر بل

  .)٤(مغربها

 اودنـو  نـاراً  اوقدوا تعاهدوا او تحالفوا اذا انهم  االعالمية الطقوس من وكان         

 تلـك  مـن  بالحرمان العهد ناكث على ودعوا النار منافع وعددوا تحرقهم تكاد حتى منها

 فقـد  دم مـن  لكم اريق ما ان ومعناها" الهدم الهدم الدم الدم" عندها ويتصايحون المنافع

  .)٥(انفسنا نصرة من يلزمنا ما نصرتكم من ويلزمنا لنا اريق

         فـي  للحضـور  يـدعوهما  كاهنا يقصدان في بعض االحيان الحلف اطرف كان و 

 ومـن  الطرفـان  فيحضر ، بسدانته نفسه الكاهن هذا يقوم صنم من بالقرب معين مكان

 تخـتلط  بحيـث  نحرهـا  يتم ذبائح وا ذبيحة منهما كل ومع والشهود الوفود من معهما

 الدم يمين عن احدهما يوضع قسمين علىذبيحة كل تقسم ثم واحدة مجموعة في دماؤها

 فـي  الحانـث  يلعـن  والتقسيم والتقطيع الذبح عند والكاهن هذا كل يساره من واالخرى

 ،) المهول( بـ يدعونه الذي مساعده وبجانبه الضحية مصير بنفس عليه ويدعو اليمين

                                                           

شرح   )م١٠٩٣/هـ٤٨٦:ت(احمد بن الحسين عبداهللا ابو ، الزوزنـي ؛٣٩٦ص ،٣ج  ، والتبين البيان ، الجاحـظ) ١(
 .٣٣٤ص ،) ت.د: بيروت ، القلم دار( ، السبع المعلقـات

 ،٣ج    ،  الثاني المجلد ، معجم ، ياقوت: ينظر ، معروف وهو منها اميال ثالثة على مكه جبال من جبل: حـرى) ٢(
 .١٢٩ص

    ،  بأسمه الجبل فعرف فيه مات هذيل من برجل ثبيراً سمي عرفه وبين بينها مكـة جبال اعظـم من ثبير) ٣(
 .٧ص ،٣ج ، الثاني المجلد ، معجم ، ياقوت: ينظر

 .٢٣٦ص ، العوالي النجوم سمط ، المكي ؛٢٠٦ص ،١ج ، تاريخ ، اليعقوبـي) ٤(

 .٣٥ ،٣٤ص ، الجاهلية في العرب ايمان ، النجيرمـي) ٥(
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 )١(والهـدم  الـدم  بنداء يصيح وهو وتأكيداً تهويالً لملحا فيها يلقي وراح ناراً اشعل دوق

  .)٢(وراءه ذلك الحاضرون ويردد

 وهو  )٣(او في الطيب والرماد الملح في ايديها غمست تحالفت اذ العرب وكانت         

 هـا ئواعطا وتوثيقهـا  احالفهـم  عـن  االعالم في اتبعوها التي االعالمية المراسيم من

 بمكـه  عقد الذي المطيبين حلف في حدث االحالف كما من غيرها عن تميزها خصوصية

 فـاجتمعوا  ، عشـائرها  جميـع  بين االقتصادية الوظائف توزيع باعادة المطالبة بهدف

 ثـم  صـوفه  بحـر  بل ما بعضاً بعضهم واليسلم يتخاذلوا ال ان وهو مؤكداً حلفاً وعقدوا

 جفنـه  )٤(المطلـب  عبد بنت حكم ام البيضاء وقيل المطلب عبد بنت عاتكه لهم اخرجت

 تطيـب  من: وقالت الحجر في وضعتها حتى تحملها اليهم اقبلت ثم خلوقاً مألتها عظيمه

 وتطيبـت  ، فتطيبت فهر بن الحارث وقامت فتطيبت اسد فقامت منا فهو الجفنه هذه من

 انفسـهم  علـى  توكيداً ديهمبأي الكعبه فمسحوا قاموا ثم )٥(مره بن وتيم كالب بن زهرة

  .)٦(المطيبين فسموا

 ثـم  جـزراً  فنحـروا  سهم بنو عمد اذ مغايرة اعالمية باجراءات اخرون وجاء         

 وسـهم  جمـح  فغمسـت  ، منا فهو فيها يده غمس من: وقالوا دمها في ايديهم غمسوا

 احـداً  منهم ميسل الا باهللا وتحالفوا البيت دخلوا ثم ، كعب بن وعدي ومخزوم وعبدالدار

                                                           

 بن التيهـان  الهيثم ابو سأله حينما العبارة هـذه ذكر) وسلم والـه عليه اهللا صلـى( الرسول ان بالذكر الجدير من) ١(
 فهـل  -اليهود يعني– قاطعوها وانا حباالً الرجال وبين بيننا ان اهللا يارسول: قائالً لمبايعته النصارا وفد مع قدم حينما

 الهدم والهدم الدم الدم بل" ثم قال الرسول فتبسم ، وتدعنا قومك الى ترجع ان اهللا اظهرك ثم ذلك فعلنا نحن ان عسيت
 السيرة ، هشام ابن: ينظر ، حرمتكم ذمتكم وحرمتي ذمتي أي الحرمة يعني الهدم الهدم: ويقال ،" مني وانتم منكم انا
 .٥١٣،ص٢؛ ابن االثير ، الكامل في التاريخ،ج٢٦٧ص ،١ج ،

    ،  اللغة خالل من القديم العربي المجتمع ، حسن ، ظاظا ؛٣٢٣ص ،١٤ج ، العرب لسان ، منظور ابـن) ٢(
 .١٨٠ص

 .٦٤ص ، االشراف انساب ، البالذري) ٣(

 .٢٣١ص ، ١ج ،   العوالي النجوم سمط  ، المكـي) ٤(

 لجنة التأليف مطبعة( ، ٣ط ، العربية والحضارة االسالم ، كرد محمد ، علـي ؛٥٠ص ، المنمق ، حبيب ابـن) ٥(
 .١٣٧ص ،) ١٩٦٨: القاهرة  والنشر والترجمة

 .٩٠ص ،١ج ، السيرة ، هشام ابن) ٦(
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 لعقـة  فسـموا  الـدم  بلعق وعشيرته العدوي حارثه بن االسود قام ثم )١(ثبير أرسى ما

  .)٣(الحلف في تفانيهم عن واعالماً توكيداً )٢(الدم

 اذ احـداً  مـنهم  احد يسلم الا باهللا اقسموا ان بعد اخر اعالمي باجراء قاموا ثم         

 الزبعرى بن عبداهللا قال البيت في وتحالفهم نعالهم ولخلطهم ، الكعبه بفناء نعالهم خلطوا

  :اسهم بن سعد بن عدي بن قيس بن

  )٤( المقبـل عند القوم نعال وملقى          حلفنـا طلحه بن عثمان اناشد

 بعـد  فيمـا  اعلمـوا  الدم لعق او الطيب بمسح الحلف عن على نحو اعالمهمو         

 كلمـة  اصـبحت  هنـا  ومن الثمر عصارة من خاثر طالء وهو الرب مثل اخرى بسوائل

 احـدهم  اجـاره  فأن الناس من صاحبه يأخذه الذي العهد والرباب المعاهد تعني الربيب

  .)٥(احد له يتعرض فال اجير قد انه ليعلم قدحاً اعطاه

 وتـيم  وعكـل  وثور ضبه وهم واحدة يداً فصاروا تجمعوا قبائل خمس والرباب         

 ايـديهم  غمسوا اذ حلفهم في اتبعوها التي االعالمية التقاليد نبحسبا بذلك سموا وعدي

 يتعاقـدون  كـانوا  الذي كالدم احمر النه الرب اختاروا ولعلهم. )٦(عليه وتحالفوا رب في

  .)٧(عليه

 تحـالفوا  النهم الرباب سموا انما: قال اذ للتسمية اخر سببا دريد ابن ذكر ولقد         

 السـببين  ولعل كـال  )٨(القداح فيها تجمع خرقه وهي ، الربابه ماعكاجت اجتمعوا: فقالوا

  .اعالمياً طابعاً يحمل

                                                           

 .٢١، ص ١تاريخ ،ج،اليعقوبي ) ١(

 ليفي بروفنسال: تحقيق ، قريش نسب ،) م٨٥٠/هـ٢٣٦: ت( مصعب بن اهللا عبد بن مصعب عبداهللا بوا ، الزبيري) ٢(
 .٣٨٣ص ،) ١٩٥٣: القاهرة ، المعارف دار( ،

 .٢٨٥ص  ،٣ج ، العرب لسان ، منظور ابن ؛٦٣ص ، الكبرى الطبقات ، سعد أبن) ٣(

 .٥١ص ، المنمق ، حبيب أبن) ٤(

 .٩٩ص ،٥ج ، العرب لسان ، منظور ابن) ٥(

 ٢٥٤؛ االصفهاني ، بالد العرب ، ص .١١٩ص ، ١ج ، الصحاح ، الجوهري)  ٦(

 .٢٨٧ص ، الجاهلي الشعر من العربية الحياة ، محمد ،احمد الحوفي) ٧(

 .١٨٠ص ، االشتقاق) ٨(
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 احـالف  ظهرت فقد االسالم قبل الموحد السياسي الكيان غياب من الرغم وعلى         

 واخذ المظلوم لنصرة عقد الذي الفضول كحلف مكه في السيماو واالنصاف بالعدل تطالب

 مـن  وكان ، اخذوه اال فضالً احد عند الحد اليتركوااو منزلته لتع مهما الظالم من حقه

  .)١(افضل وال منه اكرم كان قط بحلف الناس يسمع لم ً انه الحلف هذا شأن

 العامانصـافاً  الـرأي  رفعهـا  التـي  الساخطة االصوات على االمثلة احد وهو         

  . )٢(والغرباء للمظلومين

 فاشتراها مكه الى له بتجارة جاء زبيد بني من رجالً نا الحلف عقد سبب وكان         

 الزبيـدي  واكثـر  فيهـا  حقـه  فمطلـه  سهم بن سعد بن هاشم بن وائل بن العاص منه

 جلسـت  اذا حتى ظالمته عن االعالم في الزبيدي فتمهل ، شيئاً يعطه فلم اليه االختالف

 عنصري بذكاء راًمختا واجتماعهم الناس وجود وضمن اسواقها وقامت مجالسها قريش

 قبيس ابي على قام اذ عنه سيعلن لما واالنتشار والذيوع االعالم لتحقيق والمكان الزمان

  :صوته باعلى ونادى )٣(مكه مسجد على مشرف جبل وهو

  والنفــر االهل نائي مكه ببطن      بضاعتــه لمظلـوم فهر آل يا

  الغــدر جـرالفا لثوب والحرام        حرامتـه تمت لمن الحرام ان

...  فعـل  وما قال ما قريش اعظمت" اذ نجاح ايما اعالمه في الزبيدي نجح وقد         

 زهـرة  وبنـي  المطلب وبني هاشم بنو اجتمعت اثره فيو )٤("المجالس ذلك في وتكلمت

 بمكـه  االيظلـم  بينهم وتحالفوا طعاماً لهم فصنع ، جدعان بن عبداهللا دار في تميم وبني

 شـريف  ظلمه ممن مظلمته له يأخذوا حتى الظالم على المظلوم مع جميعاً واكان اال احد

 بأن عنه واالعالم حلفهم توثيق في اعالمياً تقليداً اتبعوا ثم غيرهم، ومن منهم وضيع او

                                                           

    / هـ٧٣٤: ت( محمد بن محمـد الفتح ابـو الدين فتح ، الناس سيد ابن ؛٥٢ص ، المنمق ، حبيب أبـن) ١(
 ، المجلد) ١٩٧٧: بيروت ، الجديدة اآلفـاق دار( ، والسير والشمائل المغازي فنون في االثر عيون ،) م١٣٣٣
 .٤٠، ص) ٢٠٠٤: القاهرة ، الحديث دار( ، وسلم عليه اهللا صلى محمد ، محمد ، رضـا ؛٥٩ص ، االول

 .٢٤ص ، العـام الرأي ، الدين محي عادل ، االلوسـي) ٢(

 .٢٠ص ،٧ج ، الرابع المجلد ، ممعج ، ياقوت) ٣(

 .١٧٩ص ، واالشراف التنبيه ، المسعودي ؛٥٣ص ، المنمق ، حبيب أبن) ٤(
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 ثـم  اركانه به فغسلت البيت الى به بعثوا ثم جفنه في فجعلوه زمزم من ماء الى عمدوا

 الحلـف  امرقام بتوثيقها ونشرها فنشر تقاليد من اتبعوه لما واكماالً ، )١(فشربوه به اتوا

 الضـيم  اباة بأنهم العرب وبطون القبائل من" البيت حوالي" في يشيع حتى اشعارهم في

  :هاشم بن المطلب عبد بن الزبير قال ، الظالم على للمظلوم ونصره

  دار اهــل جميعاً كنا وان      علينــا حلفاً لنعقدن حلفت

  الجوار لدى الغريب به يعز       عقدنـا اذا الفضول نسميه

  )٢(عـار كل نهجر الضيم اباة       انا البيت حوالي من ويعلم

 بـين  واشـتهرت  ذاعت اذ نجاحها اتبعوها التي االعالمية التقاليد تلك اثبتت وقد        

 مشكلة لىا يتعرض حينما به فيستنجد مكه يقصد من لكل معروفاً الحلف واصبح القبائل

 فأسـتنجد  فيها حقه فظلمه خلف بن ُأبي من له سلعه باع ثماله من رجل هؤالء ومن ما

  :قائالً بالحلف

  صــحبي وال لـدي قومي وال ُأبي        ظالمــاً مكـه ببطــن بي ايفجر

  بالغصــب يؤخذ والحق جمح بني        ظالمتــي الفضول حلف لكم يابى

 قـد  مشكلة كل الى تعداه بل فحسب االقتصادية المشاكل على االمر يقتصر ولم         

 مكـه  قـدم  خثعم من تاجر مع حدث مانحو  والعشيرة االهل بعيد غريب هو من تصادف

 االب فأسـتنجد  ابيها من وخطفها الحجاج بن نبيه فعلقها) القتول (لها يقال له ابنه ومعه

 سـوى  الخـاطف  يملـك  ولم اابيه الى ارجاعها على خاطفها ارغم الذي الفضول بحلف

  :متحسراً حزيناً ينشد وهو الرضوخ

  

                                                           

 .٢٠٩ص ،١٧ج ، االغاني ، االصفهانـي) ١(

 ، شفاء الغرام ، الفاسي بعدها؛ وما ٤٦ص ، االوائل ، العسكري: ينظر ، الفضول حلف حول المعرفة من للمزيد) ٢(
 محمد ، الشريف    ؛  بعدهـا وما ٢٧٢ص ، االول المجلد ، االرب بلوغ ، االلوسـي ؛ بعدهـا وما ١٥٧ص ،٢ج
 . بعدها وما ٢٦ص ،) ٢٠٠٦: الرباط ، بريس طوب( ،٢ط ، االسالم صدر تاريخ في محاضرات ،
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  )١( الفضوال اخاف وال اراني قد           اتوني حتى الفضول وخشيت

بظلـم   نفسه تحدثه لمن وازع خير وكان التنفيذية القوة مقام يقوم الحلف فكان         

 المنعـة  عـدموا  ممـن  الضـعفاء  لحقـوق  ضـامن  احسن وكان ، بالسلطان تمتع وان

  .)٢(والنصر

 فـي   اثـره  دامو عمـداً  حقه اغتصب مظلوم لكل ورمزاً علماً الحلف اصبح ثم         

بوصـفه   سـلطته  سفيان ابي بن عتبه بن الوليد استغل فحينما ، ايضا االسالمي العصر

 بـن  الحسـين  ونازع) هـ٦٠ ـ ٤١( سفيان ابي بن معاويه قبل من المدينة على اأمير

 احلـف : قائالً الحسين هدد ، )٣(المروه بذي له مال في) السالم عليه( لبطا ابي بن علي

صلى اهللا عليه ( اهللا رسول مسجد في ألقومن ثم سيفي الخذن او حقي من لتنصفني باهللا

 مـا  الوليد عند وهو الزبير بن عبداهللا سمع فلما الفضول بحلف الدعون ثم) واله وسلم

 ينصـف  حتى معه ألقومن ثم سيفي الخذن به دعا لئن باهللا احلف وانا: قال الحسين قاله

 ، ذلـك  مثل: فقال الزهري نوفل بن مخرمه بن المسور فبلغت جميعاً نموت او حقه من

 عتبه بن الوليد بلغ فلما ذلك مثل فقال التميمي عبداهللا بن عثمان بن الرحمن عبد وبلغت

  .)٤(حقه من )عليه السالم(الحسين انصف قالوه ما

 افـراداً  البعض بعضهم حالفوا قدالجزيره  االسالم دخول قبل  عربال ان ويظهر         

 القبائل القويه  القبائل غزو من لحداو وتسلطهم االقوياء لسطوة واتقاء تآزراً وجماعات

 تـوازن  علـى  المحافظـة  الى هدفت اذ انسانية لدوافع احالفهم بعض وعقدت ،الضعيفه

 الظلـم  الـى  تعرضها حال في الضعيفة العناصر الى عدةوالمسا العون يد وتقديم القوى

 متخذة  العالنية صفة على الجماعية او منها الفردية االحالف تلك حافظت والتعسف وقد

 العامـة  االمـاكن  في وتعليقها االحالف تدوين منها مختلفة طرائقعقدها عن االعالم في

                                                           

 .٥٦ ،٥٥ ،٥٤ص ، المنمق ، حبيب ابن) ١(

 .١٤٣ص ،) ت.د: دمشق ، الهاشمية تبةالمك( ، واالسالم الجاهلية في العرب اسواق ، سعيد ، االفغاني) ٢(

 ، ٨، ج الرابع المجلد ، معجم ، ياقوت: ينظر ، القرى ووداي خشب بين وقيل القرى بوادي قريـة المروه ذي) ٣(
 .٢٥٦ص

 .٢١٢ص ،١٧ج ، االغاني ، االصفهاني ؛٩٢ ،٩١ص ،١ج ، السيرة ، هشام ابن) ٤(
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 بعـض  وترديـد  الماء او الدم وا الطيب واستخدام عقدها عند النيران واشعال ، المميزة

 التـي  الجغرافيـة  بـالظواهر  مستشهدين الحلف في عليها المتعارف الخاصة العبارات

 تعـارفوا  التـي  العبارات هذه بعض وان ، فيها يعيشون التي البيئة واقع من اقتبسوها

  ايضا االسالمي العصر في اثرها بقي عليها

 دبلوماسية وقواعد اعالمية تقاليد من ً ثالحدي عصرنا في يحدث على نحو ماو         

 مـا  عربيحدث بين  كان ،يتم التفاهم بين الدول اقتصاديا اوعسكريا او سياسيا معروفة

 هائواعطا ، احالفهم عقد في الخاصة اعرافهم الشيء نفسه فقد كانت لهم   االسالم قبل

 فـي  يعقـدونها  واكـان  اذ ، والمكان الزمان عنصري باستخدام المتيازوا القدسية صفة

 و مهـول  او كاهن بوجود واحياناً وخصوصيتها حرمتها لها مقدسه اماكن في او الكعبه

اشـارت   ، الرفيع النسب ذات العربية البيوتات نساء هاوالسيمافي مميز دور للنساء كان

 علـى  الحفـاظ  فـي  رغبةالووحرمتها لمرأةا تقديس من نفسه في العربي يحمله ماالى 

 ارجـاء  كـل  فـي  منتشراً شائعاً االحالف تلك امر امامها وكان وصادقة قوية شخصيته

 الـرأي  لنـداء  تلبية عقد الذي الفضول كحلف الركبان به وتسير االلسن تتناقله الجزيرة

بمثـل مـا   والظلـم و  للتعـدي  يتعـرض  غريب لكل مقصداً واصبح له واستجابة العام

  فسـخها  عنـد  ايضاً ذلك يوجبون نواكا احالفهم عقد عند والجهر االعالم يتوخونكانوا

 طرقـاً  استخدموا قد الحالتين في وهم ، قبائلهم افراد من ويجرم يسئ لمن خلعهم وعند

 بصورة به تتسمى لم وان والفعال الناجح االعالم معاني كل تحمل ومؤثرة بليغة اعالمية

  .مباشرة
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         واملعاهداتواملعاهداتواملعاهداتواملعاهدات    الوفودالوفودالوفودالوفود    -::::رابعا رابعا رابعا رابعا 

 والقـوم  ، امـر  او قضـية  او فتح في ملك الى قوم عن فدي الذي هو:  الوفد         

 االمير على فالن ووفد امير او ملك الى خرج اذا وفادة يفد ، وفادة فالن ووفد )١(اوفدوه

   )٢(االرسال من وااليفاد وافد فهو رسوالً ورد أي

 وضوالتفـا  والمعارف المعلومات لنقل القدم منذ اعرفت تانوسيل والبعثات والوفود      

 لوفـادتهم  الـدافع  وكان اماستخدامه واجادوا العرب امعرفه وقد )٣(االمور من امر في

 ذي بن سيف فعل كما االمور من امر في منهم والنصرة العون طلب احياناً الملوك على

 االولى وفادته فكانت ، عليهم االحباش حكم جراء اليمن اهل على البالء طال حينما يزن

 لـم  وفادتـه  لكن ، اليمن ملك عليه وعارضاً فيه ماهم اليه شاكياً الروم ملك قيصر على

 المنـذر  بن بالنعمان المرة هذه مستعيناً كسرى الى بعدها الوفود فأراد ، مبتغاها تحقق

 ، ذلـك  يكون حتى عنده فأقام عام كل مرة كسرى على وفادة له كانت الذي الحيرة ملك

 الـيمن  ملك عليه وعرضه بالمساعدة هطلب رفض الذي كسرى على فأدخله معه خرج ثم

 وكسـوه  درهم االف بعشرة اجازه ثم بها له حاجة فال خيرها قلة مع بعيدة بأنها محتجاً

 فأثـار  للنـاس  تلك النقـود  ينثر جعل اذ وفادته وحسن سيف حنكة برزت وهنا ، حسنه

 مـا  بهذا؟ عاصن وما: قال اذ الذكاء غاية في جواباً فأجابه ذلك عن وسؤاله الملك انتباه

 العادة دافعاً الجواب هذا وكان ، فيها يرغبه وفضه ذهب اال منها جئت التي ارضي جبال

 سـيف  طلب قبول بعدها وقرر لالستشارة مرازبته كسرى جمع اذ سيف طلب في النظر

 االعـالم  فـي  البارع االمير وفادة نجحت وبذلك ، رجل ثمانمائة معه بعثف  بالمساعدة

  .)٤(تحقيقه يريد ما الى والوصول واالقناع

                                                           

 .١٠٥٩العين ، ص ، الفراهيدي) ١(

 .٣٢١ص ، الخامس المجلد ، العروس تاج ، الزبيدي) ٢(

 .٣٧ص ، والعولمه االتصال ، احمد ، بخش) ٣(

 .٤٧ ،٤٦ص ،١ج ، السيرة ، هشام اين) ٤(
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 وشـعراؤها  واشرافها العرب وفود اتته ، بالحبشة يزن ذي بن سيف ظفر ولما         

: وفـيهم  قـريش  وفـد  قومه فأتـاه  بثأر وطلبه بالئه من كان ما وتذكر وتمدحه تهنئه

 جـدعان  بـن  وعبداهللا العزى عبد بن واسد شمس عبد بن واميه هاشم بن عبدالمطلب

  :فقال خطيباً المطلب عبد وقام )١(الصلت وابو

 وانبتـك  شامخاً ، باذخا ، منيعاً صعباً رفيعاً محالً احلك الملك ايها تعالى اهللا ان         

 وسـدنة  وذمتـه  اهللا حرم اهل الملك ايها نحن...  جرثومته وعزت ارومته طابت منبتاً

 وفـد  ال لتهنئـة ا وفد فنحن فدحنا الذي الكرب لكشف انهجك الذي اليك اشخصنا بيتـه

  .)٢(المرزئة

  :فأنشد )٣( الصلت ابي بن والد امية ، الصلت ابو الوفد شاعر قام ثم         

  احواال لالعداء البحر في ريم    يزن ذي ابن امثال الثأر يدرك لم

  .)٤( امثاال الناس في لهم رأينا ان ما        خرجوا عصبة من درهم هللا

 ورحـال  وناقة واهالً مرحباً: نحو مثالً بقول صار يزن ذي بن سيف بهم ورحب         

 قرابتكم وعرف مقالتكم الملك سمع قد ، جزيالً عطاء يعطي ربحالً وملكاً سهالً ومستناخاً

  .)٥( ظعنتم اذا والحباء اقمتم ما القربى ولكم انتم والنباهة الشرف فأهل وسيلتكم وقبل

 ، الجنوب و الشمال عرب بين االولى تكن لم الوفادة تلك ان ومن الجدير بالذكر        

   عليـه  وفـد  فيمن وكان باليمن الملك ولي حين) يكرب معد( لتهنئ العرب وفود اتت فقد

                                                           

 .٤٢٧ص ، المنمق ، حبيب ابن) ١(

 .٥٩ص ، ٢ج ، الذهب مروج ، المسعـودي) ٢(

 والضالل الى الشرك عن الوم تحنف قيس بن عنزة بن عقدة بن عوف بن ربيعة ابي بن اهللا عبد بن امية هو) ٣(
 منشورات(:سيف الدين الكاتب واحمد عصام الكاتب :شرح   ، الصلت بن امية ديوان شرح: ينظر ، والهدى التوحيد

 .٨ ، ٧ص ،) ت . د: بيروت ، الحياة مكتبـة دار

 ، عبد ربـه ابن: ينظر ، اللفظ في باختالفات المصادر بعض في وردت وقد ٤٩ص ، ١ج ، السيرة ، هشام ابن) ٤(
 تاريخ  ،) م ١٢٩١/  هـ  ٦٩٠: ت( يعقوب بـن يوسف ، المجـاور ابن ؛ ٢٩٠ص ، االول المجلد ، الفريد العقد

 ).١٩٥١: ليدن ، بريل( المستبصـر

 .٢٩١ص ، االول المجلد ، الفريد العقد ، ربه عبد ابن) ٥(
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  .)١(الصلت وابو ، العزى عبد بن اسد بن وخويلد المطلب عبد ، العرب زعماء من

 وفـادة  ، هـدفها  الـى  الوصول في النجاح حققت التي االخرى الوفادات ومن         

 الـى  يصيروا بأن لهم يأذن ان فسأله قومه اصاب جدب في كسرى الى زرارة بن حاجب

 فقـال  بـالده  سيفسدون انهم بحجة كسرى فرفض...  يحيو حتى بلده نواحي من ناحية

 لكـن  ، حولـه  من فضحك ، ذلك على قوسي وارهنك يفعلوا اال للملك ضامن انا: حاجب

 يـدخلوا  ان لهـم  واذن معنويـة  داللـه  من القوس اليه ترمز ما وفهم منه قبله كسرى

 عليه فردها ابيه قوس يطلب كسرى الى ابنه عطارد ارتحل حاجب موت وبعد ، الريـف

  .)٢( حاجب بقوس المثل فجرى ، حله وكساه

 وحسـن  ولباقتـه  الوافـد  على شخص معتمداً الوفادة في النجاح تحقيق فكان         

 االلفـاظ  وتتهـذب  الكـالم  لهـا  يتخير حفل ومشاهد لفض مقامات"  فهي لالمور تدبيره

 قوتـه  عـن  الذي وزعيمهم عميدهم يكون ان قومه عن للوافد والبد المعاني وتستجزل

 فربما )٣("  السنة عن يعرب ولسان قبيلة يعدل واحد فهو ، يصدرون رأيه وعن ينزعون

 مطلبهم تحقيق ثم لهم وتقديرهم الملوك اعجاب احاديثهم وحسن الوافدين لباقة انتزعت

  . اجله من قدموا الذي والغرض

 له فسمى بنيه عن فسأله كسرى على وفد اذ الحنفي علي بن هوذه هؤالء ومن         

 والمـريض  يرجـع  حتى والغائب يكبر حتى الصغير: قال ؟ اليك احب ايهم: فقال ، عدداً

هـذاعقل  :لجلسـائه  كسـرى  فقال الخبز: قال ؟ بلدك في غذاؤك ما: له فقال يفيق حتى

  .)٤(الخبز

على نحـو   ، وعقله ومعارفة الوافد لشخص اختباراً الملك اسئلة في كان وربما         

 ملـوك  مـن  ملك عند الدوسي رافع بن وحممه العدواني الظرب بن عمرو وفادة في ما
                                                           

 .٥٨ص ، ٢ج ، الذهب مروج ، المسعودي) ١(

 .٦٠٨ص ، المعارف ، قتيبة ابن) ٢(

 .٢٧٤ص ، االول المجلد ، الفريد العقد ، ربه عبد ابن) ٣(

 . ١٠٧ص ، الثاني المجلد ، الفريد العقد ، ربه عبد ابن) ٤(
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ـ  وبيانـاً  دلـيالً  اجوبتهم فكانت ، )١( تقوالن ما اسمع حتى تساءالً: لهم فقال حمير  ىعل

  .اتفكيرهم وحسن عقليهما رجاحة

 في وفادات لهم كانتفحسب بل  التهنئة في وفادات االسالم قبل للعربلم يكن  و         

 وكـان  شـقيقه  بوفـاة   هند بن عمرو ملكها لتعزية الحيرة على كوفادتهم ايضا التعزية

 علـى  فيهـا  كالمل حاثاً تعزية ال تأبيناً خطبته جعل الذي ، صيفي بن اكثم الوفد خطيب

 خطبتـه  صـاغ  وقـد  ، جمعاء البشرية سبيل الموت ان بحسبان للقادر والتسليم الصبر

 سـوء  المصـيبة  مـن  اعظم ان واعلم: " نحو مسجوعة موزونة وعبارات جزلة بالفاظ

  .)٢("  فاعله الشر من وشر معطيه الخير من وخير منها الخلف

 بـن  مسعود بن قيس كوفادة ، ابهااصح على البالء الوفادات بعض جرت بماور        

 يضـمن  ان على وطعمه اكالً له يجعل وساله ان ، كسرى الى الجدين ذي خالد بن قيس

 ومـا  االبلـه  كسـرى  فأقطعه ، فيه يفسدوا وال السواد يدخلوا اال وائل بن بكر على له

 بكـر  غارات استمرت فقد وعده تنفيذ في ينجح لم مسعود بن قيس ان يبدو واالها ولكن

 بـه  وامـر  تكفينيهم انك وزعمت قومك من غررتني: وقال اليه كسرى فارسل وائل بن

 محبـوس  وهـو  مسعود بن قيس فقال ، اليهم الجيوش تعبئة في كسرى واخذ، فحبس

  :لهم ومعلماً قومه محذراً

  .)٣( وائل بن بكر االنباء يخبر لمن    وبغلتي سالحي ارشو ليتني اال

 الفخـر  وسائل من ووسيلة اخرى لوفادات سبباً بعض االحيان فيالوفادة كانتو         

) م٦١٣ ـ ٥٨٥( المنذر بن النعمان قدم حينما على نحو ماحدث والمآثر االحوال وبيان

 فأفتخر وبالدهم ملوكهم من فذكروا والصين والهند الروم وفود وعنده كسرى على وافداً

 اثـار  ممـا  )٤( غيرهـا  وال فارس يستثنى ال االمم جميع على وفضلهم بالعرب النعمان

 يقّـض  ممـا  كانت مملكته تخوم على العربية القبائل غارات وان السيما كسرى حفيظة
                                                           

 .بعدها وما ١١٧ص ، المجلد الثاني ، الفريد العقد ، ربه عبد ابن: ينظر ، لالستزادة) ١(

 .٢٦٠ص ، الثالث المجلد ، الفريد العقد ، ربه عبد ابن) ٢(

  .بعدها وما ٣٥ص ، ٢٤ج ، االغاني ، االصفهاني: ينظر ، لالستزادة) ٣(

 .٢٧٥ص ، االول المجلد ، الفريد العقد ، ربه عبد ابن) ٤(



www.manaraa.com

  - ١٥٣ - 

 امم ادنى مفضالً شديداً انتقاصاً العرب من كسرى فانتقص )١( عليه عبئاً ويشكل مضجعه

 حـدا  ممـا   وتطرف حقد من بالملوك يليق ال بما مندفعاً عليهم لديه حضرت التي الوفود

 فـي  الملك به نطق ما كل في جواباً عندي ان: قائالً عليه يرد ان قبل ان يساله النعمانب

 فأنـت  قـل : كسـرى  قال ، به نطقت غضبه من امنني فان له تكذيب وال عليه رد غير

  .)٢(آمن

 اذ ، كسرى مزاعم فندت بليغة اجوبة من قدمه بما المنذر بن النعمان يكتف ولم         

 العرب سادة بأستدعاء فقام وبالغتها وادابها العرب تفوق على مادي شاهد مبتقدي رغب

 بـن  وقيس عباد بن الحارث و التميميين زرارة بن وحاجب صيفي بن اكثم الى بعث اذ

 ظـالم  بن والحرث الزبيدي يكرب معد بن وعلقمة جعفر بن خالد والى البكريين مسعود

 كسرى على ان يفدوا منهم طلب ـ قصوره حدا ـ الخورنق في عليه قدموا فلما المري

 نفسـه  حدثته او ظن ما غير على العرب ان ليعلم يحضره بما منهم رجل كل ينطق وان

السـلطان  عظيم ملك فانه كسرى يغضب بما منهم رجل ينطق الا منها بامور اوصاهم ثم 

 الفـاخرة  لثيـاب ا البسهم ثم ، سنه لكبر بالكالم صيفي بن اكثم يبدأ وان االعوان كثير ،

 شـخص  كـل  فيه ناسباً كتاباً معهم وكتب ، الخيل نجائب واركبهم ، والخواتيم والعمائم

  .)٣( اجله من وفدوا الذي السبب ومبيناً عشيرته الى منهم

 عـن  كراسي على وجلسوا فحضروا بالحضور مملكته اهل وجوه كسرى وامر         

 كتابـة  في بها النعمان وضعهم التي لمراتبا على العرب بوفد ادع ثم شماله وعن يمينه

 مفتخراً منهم واحد كل فتحدث ، الكالم في لهم اذن ثم كالمهم اليه ليؤدي الترجمان واقام

  .  )٤( قومه مناقب معدداً

                                                           

     :بغداد ، العامة الثقافية الشؤون دار( ، االسالم قبل الحيرة فـي االدب ، عبد حسين احمـد ، العيثـاوي) ١(
 .١٧١ص ،) ٢٠٠٨

 .٢٧٩ ، ٢٧٦ص ، االول المجلد ، الفريد العقد ، ربه عبد ابن: ينظر) ٢(

  .٢٨٠ص ، االول المجلد ، الفريد العقد ، ربه عبد ابن) ٣(

 .بعدها وما ٢٨٠ص ، االول المجلد ، الفريد العقد ، ربـه عبد ابن: ينظر ، لـالستزادة) ٤(
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 بسؤال كسرى باغتهم وان واحد شخص وكأنهم بعضاً بعضه يكمل كالمهم فكان         

 بمكانـة  ومعرفـة  ادب حسـن  ذلك مع ولهم ومقنعاً فاحماً ، بديهة حاضراً جوابهم كان

 مـا  الـى  التطرق ثم الملك على بالثناء نؤيبدا فهم به ينطقون بما القول وحدود الملوك

  .عنه رغماً كسرى اعجاب انتزعوا حتى وابلغها عبارة بأجزل عنه االفصاح يريدون

 عبـد  بـن  هاشم ادةوف هي االسالم قبل العرب تاريخ في المهمة الوفادات ومن         

 لقيصر فذُكر بالكرم اشتهاره عن فضالً واجملهم الناس احسن من وكان الشام الى مناف

 وجد اذا حتى ، اليه فيفد اليه يرسل واخذ به اعجب ، كالمه وسمع رآه ولما اليه فأرسل

 لهـم  تكتب ان رأيت فان العرب تجار وهم قوماً لي ان الملك ايها"  قال لديه مكانة عنده

 فيكونوا وثيابه الحجاز ادم من يستطرف بما عليك فيقدموا تجارتهم وتؤمن تؤمنهم كتاباً

 حيـث  من فيه الروم مصلحة بتبيان طلبه واشفع )١("  عليكم ارخص فهو عندكم يبيعونه

 هاشـم  فخرج بذلك كتاباً له وكتب طلبه قيصر فقبل ، ارخص بثمن ستصلهم التجارة ان

 بـأعظم  فأتـاهم  مكـة  قدم حتى لقومه اماناً من اشرافهم خذا العرب من بحي مر وكلما

 الملـوك  علـى  ووفـد  قريش من الشام الى خرج من اول فهو ، )٢( بركة به اتوا شيء

فـي كتابـه    تعالى اهللا ذكره الذي )٣( االيالف منهم واخذ باالعداء ومر السفر في وابعد

  .)٤(الكريم

 والطريـق  النـاس  امان هو وانما حلف ربغي ارضهم في عندهم يأمنوا ان وهو         

 مـالهم  رأس الـيهم  ويـردون  حمالنهـا  فيكفونهم بضائع لهم ً قريش تحمل ان بشرط

  .)٥(وربحهم

 اليهـا  االعـاجم  من يخرج من مع وتتبضع بمكة تتجر انما قبلها قريش وكانت         

 عبـد  وهاخ ركب مث ، الشام الى اتجروا ، قيصر من عهداً أي حبالً هاشماً لهم اخذ فلما

                                                           

 .١١٩ص ، قريش تاريخ ، حسين ، مؤنس ؛ ٤٢ص ، المنمق ، حبيب ابن) ١(

 .٣٦٤ص ، ٤ج ، االعشى صبح ، لقلقشنديا) ٢(

 .١١ص ، المعارف لطائف ، الثعالبي ؛ ١٦٢ص ، المحبر ، حبيب ابن) ٣(

 .٢ ـ ١: قريش) ٤(

 .١٩٩ص ، والنوادر االمالي ذيل ، القالي علي ابو ؛ ٤٣ص ، المنمق ، حبيب ابن) ٥(
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 أي الحبل بذلك اليمن الى تجروااف اليمن ملوك من حبالً لهم فأخذ مناف عبد بن المطلب

  .)١(الحبشة ارض الى به تجروااف النجاشي من حبالً لهم فأخذ نوفل وركب والذمة العهد

 رحلتان لها واصبح قريش تجارة اتسعت ان المؤثرة الوفادات تلك نتيجة وكانت         

 عبـد  بـن  هاشم فيكرم النجاشي حيث الحبشة والى اليمن الى الشتاء في احداهما لترح

 قيصـر  على فيدخل انقرة بلغ وربما وغزة الشام الى الصيف في ورحله ، ويحبوه مناف

  .)٢( ويحبوه فيكرمه

 لـبالد  المجـاورة  الـدول  مع التفاوض الى الوفود هذه خالل من مكة سعت ولقد       

 المعاهـدات  عقـد  فـي  القرشيون ونجح تجارتها لتأمين ضمانات ىعل للحصول العرب

 فـي  العرب امراء مع مماثله معاهدات عقدوا و وطيسفون بيزنطة حكومة مع التجارية

  . )٣( والحيرة غسان وملوك اليمامة وامراء اليمن واقيال قيس شيوخ و العربية الجزيرة

 وكثـرت  قريش معايش اتسعت ان يةالتجار والمعاهدات الوفادات هذه عن ونتج         

 عـن  االعالم في وبراعته وفادته في هاشم نجاح هو ذلك في السبب ولعل ، )٤( اموالها

 معاهـدات  لعقد السفراء وبعثه الفرصة استغالل في وذكائه ومقبولة مقنعة بطريقة طلبه

  .التجارية قريش سيطرة في الفاعل اثرها لها كان مماثلة

 او خارجيـة  وفـادات  بانهـا  عنهـا  القول يصح التي الوفادات لكت جانب والى         

 حـدود  فـي  ومـؤثرة  فاعلة ايضاً داخلية وفادات االسالم قبل ما لعرب كانت ، دوليـة

 مصـالح  تهـم  الغـراض  الحيرة بالط على العربية القبائل زعماء يفد كان جزيرتهم اذ

 مـن  اسـارى  طالقال المنذر نب النعمان الى صيفي بن اكثم ترأسه الذي كالوفد قبائلهم

 سـاله  اذ الملـك  اعجاب نال قد اكثم كالم ان ويبدو ، الحيرة جند اسر في وقعوا  قبيلته

 وكل ، وخلعتـك ، برحلها ناقتك: " قائالً االسرى سراح اطالق فسأله حاجته عن النعمان

                                                           

 .٢٥٨ص ، العوالي النجوم سمط ، المكي) ١(

 .٤٩ ، ٤٨ص ، برىالك الطبقات ، سعد ابن)  ٢(

) ٢٠٠٦ :بيروت ، البحار ودار الهالل ومكتبة دار( ، الجاهلـي العصر ، العرب تاريخ ، المنعم عبد ، الهاشمـي) ٣(
 .٣٨٩ ، ٣٨٨ص ، االول المجلد ،

 .٢٦٤ص ، ٤ج ، االعشى صبح ، القلقشندي) ٤(
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 لـه  بـاً واه اجله من وفد ما النعمان له فحقق )١( " عرفني والحيرة بالقطقطانة مكروب

  .االسرى

 عمـرو  بـن  الحارث بن النعمان على الطائي حاتم وفادة ، الوفادات هذه ومن         

 ليقـتلن  حلـف  غضـب  اذا الحارث وكان له ابل على طيء قبيلة اغارت حينما الغساني

 طيئاً يريد فخرج واحد دم على بيت اهل الغوث بني من ليقتلن فحلف ، الذراري وليسبين

 الحيـرة  فـي  يومئذ وحاتم ، حاتم رهط من رجالً سبعين اخزم بن ديع بني من فاصاب

 الغسـاني  النعمان الى سار حتى ليلة اال يلبث فلم ، خيله مقدمات فاصابتهم النعمان عند

  :وخاطبه منشداً 

  االشر وال النساء حب من ذاك وما    الذكر الليلة هاجني قد انني اال

  الصبر حواليهم باقران وقومي      عشيرتي اصاب مما ولكنني

 ثعلبـة  بن جحدر بن قيس وابقى لحاتم اكراماً االسارى الغساني النعمان فاطلق         

  :فأجاب ؟ اصحابك من احد ابقى: احاتم النعمان وسال عدي بني من وامه لخم من النه

  .جحدر بن بقيس وشفعتي فأفضل    اسارها من كلها عدياً فككت

  .)٢(تهوفاد واحسن ، له فأطلقه         

"  المجاورة الدول الى وبعثات وفادات لهم كانت االسالم قبل ما عرب ان ويظهر         

 الدبلوماسـية  والبعثـات  التجارة به تربطهم كانت بل العالم عن منعزلين العرب يكن فلم

  .)٣("  والرحالت

علـى   يةاعالم قواعد فيها اتبعوا اذ اجله من قام الذي حقق الغرض اكثرها ولعل        

 حول االخرى الدول مع للتفاهم وممثليها هاءسفرا الدول تبعث حينما اآلن يحدث نحو ما
                                                           

 من اخبارهم وطرف العـرب من يـنالمعمر ،) م٨٤٩/  هـ٢٣٥: ت( محمد بـن سهل حاتم ابو ، السجستانـي) ١(
 . ١٧ص ،) ١٩٠٥: مصر ، السعادة مطبعة( ، اعمارهم منتهى في قالوه وما

 االغاني في مختار ، منظور ابن ؛ ٥٦ ، ٥٥ص ،) ١٩٦٣: بيروت ، بيروت ودار صادر دار( ، حاتم ديوان)٢(
 .٤٨٤ ، ٤٨٣ص ، ١ج ، والتهاني االخبار

 .٢٥ص ،) ١٩٧٦: القاهرة ، العربية النهضة دار( ، العرب تاريخ في دراسات ، علي محمد ، المختار) ٣(
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 فـاخر  مـن  يرتدونه وما العام بمظهرهم مهتمين ، للوفادة تهياؤا فقد ، االمور من امر

 معروفـة  قواعد ووفق واجزلها العبارات بابلغ قرائحهم شحذوا و الملوك للقاء المالبس

 منـاقبهم  تبيـان  ثم ومن عليه والثناء الملك بمدح ثم بالتحيه يبدؤون اكانو اذ ومحددة

 ، بقبولهـا  المتلقـي  تقنع بطريقة اجلها من وفدوا التي القضية عرض واخيرا ومآثرهم

 عصرنا في يحدث على نحوما  ، مبتغاهم الى للوصول ناجحة دعائية سبالً بعضهم واتبع

 يصطحبون االسالم قبل ما عرب كان للوفود واالعالميين الصحفيين مرافقة من الحاضر

 تحملهـا  قصائداً ذائعين قبائلهم ومناقب الوفد مفاخر منشدين الشعراء وفدهم في احياناً

 فـي  وفـاداتهم  لهم كانت ذلك عن وفضالً ، الجزيرة انحاء في األلسن وتتناقلها الركبان

انهـم كـانوا    لنـا  ينواب قد الحالتين في وهم ، وغيرها الحيره ملوك الى الجزيرة داخل

 ذي تاثيرفاعل واعالمية اتصالية كوسيلة واستخدامها الوفادات تلك اهميةيدركون بوعي 

 ظـروف  مـع  توافقـت  دبلوماسـية  قائبطر اليه الوصول ارادوا ما خاللها من محققين

  .    فيه عاشوا الذي العصر وانماط االجتماعي واقعهم
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        خراتخراتخراتخراتواملفاواملفاواملفاواملفا    املنافراتاملنافراتاملنافراتاملنافرات    -::::خامسا خامسا خامسا خامسا         

 ، مفـاخره  او خصـومه  فـي  يقضي من الى الحسب في المحاكمة: المنافرة          

 ، لـي  وقضى غلبنّي أي فنفرني افالن ونافرت ، قاضيته اذا منافرة الرجل نافرت: ويقال

 وجـاءت  رجـل  بينهمـا  يحكّما ثم صاحبه على منهما واحد كل رجالن يفتخر ان وهي

  .)١( ؟ نفراً اعز اينّا: الحاكم يسألون كانوا انهم من تسميتها

  :سلمى ابي بن زهير قال       

  جالء او نفار او يمين    ثالث مقطعة الحق فان

 والجالء بالحق ليفصلوا اليهم التحاكم وهي الحكام الى والنفار معروفة فاليمين          

  .)٢( التحاكم و اليمين عن فتغني والشبهة الشك تجلوا التي البينة

 ، ففخرته فاخرته: فتقول ، بالكرم الكريم وذكر المناقب نشر فهي المفاخرة اما          

 نشـر  وهـو  ، والتكبـر  الـتعظم  والتفخر التعاظم والتفاخر االفتخار ، كثير فخير ورجل

 واالفتخـار  الفخـر  الكثيـر  والفخير ، الخصيم ومثاله يفاخرك الذي وفخيرك ، المناقب

 الحميـدة  بالخصـال  التغنـي  هو: فالفخر ،) ٣( واماً اباً نهم اكرم كنت اذا فخراً وافخره

 اال نفسه المدح هو واالفتخار والقبيلة بالنفس مباهاة والفعال السجايا وذكر العليا والمثل

  .)٤( وقومه نفسه به يخص الفرد ان

 فـي  اثنين تحاكم: المنافرة الن واضحاً اختالفاً المحاورة عن المنافرة وتختلف          

 طريـق  عـن  والمعرفـة  االستزادة طلب المحاورة وتعني ، صاحبه من نفراً اعز يهماا

                                                           

 . ٣٦١ص ، ١ج ، العرب لسان ، منظور ابن)١(
 . ٣٣ ، ٣٢ص ، الجاهلية في العرب ايمان ، النجيرمي) ٢(

 . ١٩٨ص ، ١ج ، العرب لسان ، منظور ابن ؛ ٦٦٧ص ، ٢ج ، الصحاح ، الجوهري) ٣(

 الشعر محاسن في العمدة ،) م١٠٦٣ / هـ٤٥٦: ت( االزدي القيرواني رشيق نب الحسن علي ابو ، رشيق ابن) ٤(
 . ١٤٣ص ، ٢ج) ١٩٧٣: بيروت ، الجيل دار( ، الحميد عبد الدين محي محمد: تحقيق ، ٤ط ، ونقده وآدابه



www.manaraa.com

  - ١٥٩ - 

 تبيان تقضي المنافرة ان حيث من معها وتتداخل المفاخرة مع تشترك ولعلها ،) ١(السؤال

  .عليه والغلبة الخصم لفخر والصفات المناقب

 به اهتمامهم ذم قد يمالكر القرآن ان حتى به وشغلوا بالتفاخر العرب اولع وقد          

  .)٢( موتاهم بعدد حتى وافتخارهم

 العـدد  وكثـرة  والثروة والعز الكريمة واالخالق والشرف بالحسب فتفاخروا           

 يقضـون  وكـانوا  ،) ٣( الحدهم بالشرف ويقضوا بينهم ليفصلوا االشراف الى متحاكمين

 الن ربما ، )٤( باالسجاع سمتات مختصرة بعبارات صاحبه على بالشرف المتنافرين الحد

 بين والتداول الشيوع في ثم الحفظ في واسرع االسماع على الطف المسجوعة العبارات

  . العربية القبائل

 بالمعرفـة  لـه  مشهود حكم الى فريقان يأتي ان في عملياً العادة هذه وتتجسد          

 او قبيلتين الفريقان كوني وقد الهوى عن هوتجرد هعقل رجاحة عن فضالً العرب بانساب

 والعرف ، ما مضمار في السبق قصب حيازة الى الحكم خالل من منهما كل يسعى فردين

 التفاضـل  امـر  فـي  االجتماعيـة  القـيم  معجم الى مستندة التقويمية المعايير تكون ان

 سـجل  الـى  يسـتند  جماعي او فردي سياق في القبلية للعصبيات تنافر فهي والموازنة

  .)٥( الناس ذاكرة في الفريقين من للك المآثر

                                                           

 ، دبغدا جامعة( منشورة غير ماجستير رسالة ، االسالم قبل تميم حكماء ادب ، حسن ودـحم رسول ، دوريـال) ١(
 .  ٤٨ص) ١٩٨٩: اآلداب كلية

 سهم وبنو عدنان بنو هم قريش من حيين تكاثر وقد ، ٣٦: النساء"  فخوراً مختاالً كان من حبـي ال اهللا ان) " ٢(
 اآلخرون وقال وفالن فالن مثل فيكم: اهمااحد فقالت الحارث وبني الحارثة نيب في ارـاالنص من قبيلتين بل لـوقي
 القبر الى يشيرون فالن مثل فيكم: تقول الطائفتين احدى فجعلت القبور ىـال انطلقوا ثم اءـالحيبا تفاخراً ذلك مثل

 واله عليه اهللا لىص( الرسول ذم دـوق ، ٤ ـ ١: التكاثر"  المقابر زرتم تىح ، التكاثر ألهاكم: " تعالى اهللا فانزل
 وآدم آلدم سالنا ، باالباء وفخرها الجاهلية عيبة عنكم هباذ قد اهللا ان: " قوله نحو الءوالخي الكبر احاديثه في) وسلم
 ، البالغة نهج شرح ، الحديد يـاب ابن ؛ ١٥٤ ، ١٥٢ص ، ٤ج ، اريالبخـ صحيح ، البخاري: ينظر"  تراب من
 .  ٢٧٦ ، ٢٧٥ص ، االول ـلدالمج ، باالر بلوغ ، ـياآللوس ؛ ٣٥٢ص ، ١٩ج

) ١٩٩١ :بيروت ، الجيل دار( العربي لالدب االعالمي التفسير ، شرف يزالعز وعبد المنعم عبد محمد ، يـخفاج) ٣(
 . ٣٧ص ، العرب تاريخ خالصة ، سيديو ؛ ٢٠٦ص

 . ١٥٥ص ، ١ج ، والتبيين البيان ، الجاحظ) ٤(

/  هـ٩ـ  ٦ القرن من العربية االمثال بكت في الجاهلية والقيم والتقاليد العادات صور ، توفيق محمد ، علي ابو) ٥(
 . ١٢١ص) ٢٠٠٧: بيروت ، والنشر للتوزيع المطبوعات شركة( ، م١٥ ـ ١٢
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 قـدراتهم  يختبـروا  ان الكهنـة بعـد   الى االحيان بعض في يحتكمون وكانوا          

 هاشـم  ، قصي بن مناف عبد بن شمس عبد بن امية دعا عندما حدث نحو ما المعرفية

 وعجـزه  مكـة  في هاشم حازها التي المكانة على منه حسداً المنافرة الى مناف عبد بن

 تدعـه  لـم  قريش لكن وقدره لسنه المنافرة في الدخول هاشم وكره اليها الوصول عن

 عـن  والجالء بمكة تنحر الحدق سود ناقة خمسين على امية منافراً قبلها حتى واحفظوه

 له اجروا ان بعد حكَماً الخزاعي الكاهن بينهما وجعال بذلك امية فرضى سنين عشر مكة

 ونسـباً  بيتاً اشرف ايهما االثنين بين احكم: له فقالوا فعرفها ةخبيئ له خبئوا اذ اختباراً

 وما طائر من بالجو وما الماطر والغمام الزاهر والكوكب الباهر والقمر: " فقال ، ونفساً

 االبـل  هاشـم  فنحر"  اواخر والمية المآثر الى امية هاشم سبق لقد ، مسافر بعلم اهتدى

 سنين عشر بها فاقام الشام الى امية وخرج ، وزهف معلناً الناس من حضر من واطعمها

  :فضلة بن االرقم انشد المنافرة تلك وفي ، )١( بينهما عليه المتفق للرهان تنفيذاً

  .)٢( هاشم نُفّر الخيرات وامية    هاشم الفضائل ذو تنافر لما

 بـن  بحر نافر اذ امية وبني هاشم بني بين الوحيدة المنافرة هي تلك تكن ولم          

 حـرب  تحـريض  سببها كان بينهما وقعت خصومه اثر في هاشم بن المطلب عبد ، امية

 المطلـب  عبد فبحث ، لمطلب عبد جوار في كان ، ادينة: له يقال يهودي رجل قتل على

 حـرب  فأجار جاره بدم وطلب صنيعه على امية بن حرب فأنب خبره علم حتى امره عن

 الـى  الجدال دعاهما حتى القول في فتخالفا بهما لمطلبا عبد وطالبه يسلمهما ولم قاتليه

 بن نفيل الى فأحتكما بينهما يحكم ان فأبى الحبشة صاحب النجاشي بينها فجعال المنافرة

 واحتجاجـه  حرب غضب الى ادى مما حرب على المطلب عبد فنفر رياح بن العزى عبد

منشداً نفيل عليه فرد:  

  الورع هزهز ما اذا معد اًعلي      علمت قد الحمد شيبة اوالد

                                                           

 هـ     ٨٥٠: ت( الفتح ابي احمد بن محمد الدين شهاب ، االبشيهي ؛ ٦٢ص ، الكبرى الطبقات ، سعد بن محمد) ١(
 . ٣٢٧ص) ت.  د: بيروت ، القلم دار( الطباع انيس اهللا عبد: تحقيق ، مستطرف فن كل في المستظرف) م١٤٤٦ /

 . ٧٠ص ، ١ج ، االشراف انساب ، البالذري) ٢(
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  .)١( طبع وال سخف به وليس أنى    تبلغه لست شيخ خير وشيخهم

 بـن  وعلقمـة  الطفيل بن عامر منافرة االسالم قبل العرب منافرات اشهر ومن          

 او اخالقيـة  صفات من امتلك بما منهما كل فأفتخر الرياسة تنازعاً وقد العامريين عالثة

 السـنة  في منك واطعم الصباح في منك وخير للقاح منك انحر انا: عامر قال اذ جسدية

 منك واسرح نفراً منك واعز بصراً منك واحد اثراً منك خير انا: علقمة عليه فرد الشياح

 يقضـي  ان هـاب  اال احداً يأتيان ال واربعت اثنت حتى الرهان ابل ساقوا انهم ثم ، ذكراً

 ويطعـم  منـزل  كل في ينحر واخذ والقدور لجزروا القباب علقمة اصطحب وقد ، بينهما

 منشدين الشعراء من مجموعة معه الفريقين كال واصطحب ، ذلك في عامر وقلده الناس

 ، ،الحطيئة علقمة ومع واالعشى ربيعة بن لبيد عامر، مع ثار اذ ومفاخرة فريقهم مآثر

 جماعـة  يفرقـوا  نا بنيـه  امر بامرهما علم فلما الفزاري قطبة بن هرم الى تنافروا ثم

 وانـه  منـه  افضـل  االخر بان المتنافرين من واحد لكل يوحي واخذ للفتنة تفادياً الناس

 بينهمـا  حكمـه  فـي  هرماً يساوي ان سوى هم منهما لواحد يبق لم حتى عليه سينفره

 معـاً  االرض الـى  تقعـان  االدرم البعيـر  كركبتـي  انتما: بالقول حينذاك حكمه فاعلن

الخطــاب   بن عمر أيـام الى هذا بهرمٍ العمر امتد وقد ، بحكمه ضياًفر معاً وتقومـان

 ولبلغـت  جدعه لعادت اآلن قلتها لو: فقال منفراً كنت ايهما: الذي ساله) عنه اهللا رضي(

  . )٢(هجر سعفات

 الجزيـرة  مجتمـع  فـي  واثـره  المتنـافرين  بين الحكم اهمية ذلك لنا ويظهر          

 ويتراشـق  ، القبائل في تسير اعالمية بقافلة تكون ما اشبه هممنافرت فكانت ، العربيـة

 حكماً قاصدين ، خصمهـم ومثالب مآثرهم ومعددين مفاخرين بالقصيد فريق كل شعراء

الخاسـر  يسـتطيع  ال رهاناً واضعين االهواء من مجرداً عادالً حكمه ويكون بينهم ينفر 

                                                           

 النزاع ، المقريزي ؛ ٨٥ ، ٨٤ص ، ١ج ، االشراف انساب ، البالذري ؛ ١٧٤ ، ١٧٣ص ، المحبر ، حبيب ابن) ١(
 . ١٠ص ، وهاشم امية بين فيما والتخاصم

 ، الموفقيات االخبار) م٨٦٩ / هـ٢٥٦: ت( الزبيرابو عبداهللا  ، بكار ابن: ينظر ، المناظرة عن المعرفة من للمزيد) ٢(
 ، ١٦ج ، االغاني ، االصفهاني ؛ بعدها وما ٤٩ص) ١٩٧٢: بغداد ، العاني مطبعة( العاني مكي سامي: تحقيق

 ، االول المجلد ، االرب بلوغ اآللوسي، ؛ بعدها وما ١٧١ص ، المعاني ديوان ، العسكري ؛ بعدها وما ١٩٣ص
  بعدها وما ٢٨٤ص
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 نفسـه  الرهـان  يكون وربما ، بالخسارة منه معلناً اقراراً كان ولعله تنفيذه من التنصل

 ابال اتفق على عددها وتقديمه الخاسر الطرف كجالء واشتهارها المنافرة لذيوع تكريساً

  .الناس واطعامها بنحرها المنافرة في الفائز يقوم

 هـرم  حكـم من  رغمبال العرب جزيرة في اعالمياً شاع الذي ان بالذكريجدرو          

 االعشـى  هجـاء  اثر في وذلك الثاني على االول تفوق هو وعلقمة عامر بين بالمساواة

  :  قوله نحو لعلقمةًالمر 

  والواتر االوتار الناقص    عامر الى انت ما علقم

  عامر بني ساد وعامر    تعدهم فلم الحوض تسد ان

 علقمة ان حتى بينهم وذاع السنتهم على فمر االعشى قول الناس استخف وقد          

  .)١( البكاء في تعير العرب الن العار في عليه زيادة بكاؤه وكان لسماعه بكى

 علقمـة  بكـاء  ومـا  خصـمه  على له التنفير بمثابة لعامر االعشى مدح فكان          

 العـرب  بين واعالم وذيوع سيروره من االعشى لشعر ما يدرك النه االّ الشعر لسماعه

  :االعشى قول على ذلكيدل  ، آخر حكم أي من رواجاً واكثر وامضى اشد

  .)٢( للنافر المنفور واعترف    فيكما فمضى شعري قلت قد

 ان بعد الحدهم يحكم الذي الكهان احد الى او العرب سادة الى يحتكمون وكانوا          

 الحـارث  بـن  لجندب المطلب عبد منافرة نحو وافضالهم بمناقبهم متفاخرين له ينتسبوا

 فـرد  طعانـاً  واشدنا جفاناً واعظمنا مكاناً ألرفعنا اقضِ: ئلينقا الثقفيون افتخر اذ الثقفي

 الحجيج وساقي مضر سيد ابوه ولمن الكبر الخيرات لصاحب اقضِ: بالقول المطلب عبد

 الهـرم  ذا المـاء  ان والحرم والبيت والظلم بالضياء احكم: ساجعاً الكاهن فحكم ، كثر اذ

  :انشد ثم الكرم ذي للقرشي

                                                           

 . ١٧٣ص ، المعاني ديوان ، ،ابو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل ريالعسك) ١(

 . ٢٣٢ص ، ١٤ج ، العرب لسان ، منظور ابن) ٢(
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  .)١( هاشم سليل الحمد شيبة في    المكارمو المجد سناء ان

 حينمـا  حـدث  نحـو مـا   الملوك حضرة في يتنافرون اخرى احيان فيكانواو          

 هنـد   بـن  عمرو عند ابينهم وقعت خصومه اثر في للمفاخرة وتغلب بكر اقبيلت اجتمعت

 شـباب  وجمـع  قصـيدته  اليشكري حلزة بن الحارث بكر شاعر هيأ المفاخرة ليلة وفي

 بنفسـه  القائهـا  مـن  يمنعه وكان هو يريد مابحسب  يلقيها احد الى يوفق فلم ، بيلتهق

 ينضح وان ستارة وبينهم بينه وامه هند بن عمرو يجعل ان من وَأنفته بالبرص اصابته

 حـدث  والذي ، بنفسه القائها الى اضطر لكنه مبتلى هو بما ذلك يفعل وكان بالماء اثره

 بالقصـيدة  العجابهـا  ستر بعد ستراً ترفع وهي له تستمع رهاستو وراء جلست هند ان

 ينضـح  اال وامر جفنته في اطعمه ثم منه قريباً الملك واقعده السبعة الستور ازيلت حتى

 الـى  ودفعهم بكر من يده في رهناً كانوا الذين رجالً السبعين نواصي جز ثم بالماء اثره

 بكـر  بنــي  في النواصـي تلك تزل ولم اًئمتوضـ اال قصيدته ينشد اال وامره الحارث

 بـن  الحارث من افخر: فقيل الفخر في المثل فيه ضرب الذي وبشاعرهم بهـا يفتخرون

  .)٢( حلزة

 كـانوا  الـذين  الشـعراء  منهمو القبائل افراد بين المنافرات استخدام ذاع وقد          

  . )٣( همبين حكماً واضعين ، اآلخر من شعراً اجود ايهما في يتنافرون

 فاذا المتنافرين احد لتفضيل المختار الحكم بيد مرهونة المنافرات نتيجة وكانت          

 وتشـتيت  تصـدع  من حكمه يجري بما خبيراً كان واذا اشتعاالً العداء زاد الحدهما حكم

 كانـت  الشـعراء  ألسـنة  وان السيما المتنافرين بين سوى حربي نزاع الى وربما شمل

                                                           

 . ٨٧ص ، ١ج ، االشراف انساب ، البالذري) ١(

 ، يـالتغلب كلثوم بن عمرو ديوان شرح ؛ بعدها وما ٢٩ص ، ١١ج ، االغاني ، يـاالصفهان: ينظر زيدـللم) ٢(
 لويس ، يـاليسوع ؛ بعدها وما ٦ص) ١٩٩٦: بيروت ، العربي الفكر دار( اويـعك رحاب :وتحقيق شرح
  اـبعده وما ٤١٦ص) ١٩٦٧: بيروت ، المشرق دار( ، ٢ط ، االسالم قبل ةـالنصراني شعراء ، وـشيخ

 .٢٣٢ص ، ١٤ج ، العرب لسان ، منظور ابن) ٣(
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 مثالـب  تصـيد  في ويبالغ قبيلته مفاخر كل منهم يعداذ  المنافرات تلك في ماضياً سالحاً

  .)١( خصومها

 اول ان ذكـر  اذ الهـوى  الى ومال الحكم في جار من الحكام اولئك من وظهر          

كَم٢( المنافرات في العرب حكام احد وهو حابس بن االقرع هو الحكم في جار ح(   .  

          حـدث  نحو ما  المواهب وظهور القرائح تفتح في سبباًاحيانا  نافرةالم كانت و 

 الحضر اني واهللا ويلك: قائالً عنترة عليه فرد شداد بن عنترة االشخاص احد فاخر حين

 اشـعر  انـا : الرجل له فقال ، الشجعان وافضل الغنيمة عن واعف المقام واوفى الناس

  . )٣( السبع المعلقات احدى هي تيال قصيدته فعمل ذلك، ستعلم: عنترة فرد منك،

 مبالغـة  قصـائده  في فكان كلثوم بن عمرو بالمفاخرة العرب من اشتهر وممن          

  :قوله نحو االسالم قبل ما شعراء عند نظيره يؤلف لم مما الفخر في واضحة شديدة

  .)٤( سجديناً الجبابر له تخر    صبي لنا الفطام بلغ اذا

 يومـاً  سـأل  قـد  )م٥٧٨-٥٥٤(اللخمي  المنذر بن عمرو يرةالح ملك وكان          

 بـن  عمرو ، نعم: فقالوا الملك ام امه تخدم ان من يأنف العرب من احد كان ان هءجلسا

 وابنهـا  كلثوم وزوجها وائل بن كليب وعمها ربيعة بن مهلهل بنت ليلى امه فان كلثوم

 وامـر  لضيافته وامه كلثوم بن عمرو ادع اثرها وعلى نفسه في الملك فأسرها ، عمرو

"  تغلـب  يـآل !  ذاله وا: "ليلى صاحت ذلك فعلت فلما حاجتها في تستخدمها ان هند امه

 مـنهم  معـه  حضـر  من فانتهب تغلب يآل: ونادى الملك فقتل كلثوم بن عمرو فسمعها

 بصور المليئة معلقته في ذلك وانشد.)٥( بالجزيرة ولحقوا النساء وسبوا والخيل االموال

  :نحو قوله وقومه بنفسه والخيالء فخرال

                                                           

 . ٢٣١ص ، لجاهليا الشعر من العربية الحياة ، محمد احمد ، الحوفي) ١(

: تحقيق ،    والحوالن والعميان والعرجان انالبرص ،) م٨٦٨/  هـ٢٥٥: ت( بحر بن عمرو عثمان ابو ، الجاحظ) ٢(
 . ١٨٣ص ،) ١٩٨٢: العراق ، للنشر الرشيد دار( هارون محمد السالم عبد

 . ٣٠٤ص ، ١ج ، والنهاية البداية ، كثير ابن) ٣(

  ١٥ا�>G�J( ، ص �4ح د�$ان ��Hو :� آ�_$م) ٤(

 . ٣٥٣ص ، ٢ج ، التاريخ في الكامل ، االثير ابن ؛ ٢٠٤ ، ٢٠٣ص ، المحبر ، حبيب ابن) ٥(



www.manaraa.com

  - ١٦٥ - 

  وتزدرينا الوشاة بنا تطيع    هند بن عمرو مشيئة باي

  .)١( مقتوينا المك كنا متى       رويداً      وتوعدنا تهددنا

 شخصاً او سيداً او كان شاعراً العربي شخصية من جزء كانت المفاخرة وكأن          

 وعـزه  انفه من وجماعات افراداً امتازوا بها لتيا الشخصية الصفات اليها دفعتهم عادياً

ـ ٥٨٥( المنذر بن النعمان عند العرب وفود اجتمعت فحينما واباء وترفع نفس ـ  هـ  ـ

 بـن  عامر فقام فليلبسهما قبيلة العرب اعز ليقم: وقال محرق بردي اليهم اخرج) م٦١٣

 ؟ قبيلة العرب اعز أأنت: ذرالمن له فقال ، اآلخر وارتدى باحدهما فأترز فاخذهما احيمر

 سعد في ثم تميم في ثم خندف في ثم مضر في ثم نزار في ثم معد في والعدد العز: فقال

 المنذر فقال الناس فسكت فلينافرني هذا انكر فمن بهدله في ثم عوف في ثم كعب في ثم

ـ  عشرة ابو انا: قال ؟ نفسك وفي بيتك اهل في انت فكيف تزعم كما عشيرتك هذه  وواخ

 قدمـه  وضع ثم شاهدي العز فشاهد نفسي في انا واما عشرة وعم عشرة وخال عشرة

 مـن  احـد  اليـه  يقـم  فلم االبل من مائة فله مكانها عن ازالها من: وقال االرض على

  . )٢("  البردين بذي"  العرب عند وعرف البردين فاستحق ، الحاضرين

 فـي  سـبباً  فيكونـون  تلـك  الفخر منافرات تستهويهم كانت الملوك ان ويبدو          

 االبـل  من مائة العرب افضل ألعطين: قال النعمان بن المنذر الملك ان فذكر ، اشعالهـا

 ان علـى  قومـه  واراده فيهم مسعود بن قيس يكن فلم لذلك اجتمعوا الناس اصبح فلما

 فلمـا  هاالعطين بها يريدني كان ولئن ذلك اشهد ال غيري بها يريد كان لئن: فقال ينطلق

 قـيس  انطلـق  الغد كان فلما شاهداً صاحبها ليس: لهم قال الناس اجتماع النعمان رأى

 ، منـي  بهـا  احـق  هو ما اللعن ابيت: قائالً زرارة بن حاجب فاحتج اليه الملك فدفعها

 قـوم  لئـيم  واكرمنا ناقة ادب واحسننا قعيده اكرمنا عن انافره: مسعود بن قيس فأجابه

                                                           

 . ١٤ص ، التغلبي كلثوم بن عمرو ديوان شرح) ١(

 ، االول المجلد ، باالر بلوغ ، اآللوسي ؛ ٦٧ ، ٦٦ص ، يـالثان المجلد ، الفريد العقد ، ربه عبد نـاب) ٢(
 . ٧٦،٧٧ص
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: قال بذلك النعمان اخبروا وحينما لقيس الغلبة فكانت ذلك ينظر من مانالنع معهما فبعث

  .)١( )الجدين يذ( ب فسمي جدين ذو اليوم فانت جد ذا قيس يا كنت قد

 مـن  كثيـر  في فاستخدموها االجتماعية حياتهم صميم في المنافرات دخلت و          

 بـن  كعـب  بن الحارث بني من نالمدا عبد بن يزيد فعل نحو ما ، اليومية حياتهم وقائع

 االسـكر  بن حرثان بن امية ابنة خطب حينما هوازن بني من الطفيل بن ،وعامر مذحج

 ونثـراً  شعراً المتنافسين بين الكالمية الحرب رحى ودارت ، كنانة بن مناة عبد بني من

  .)٢(الطفيل بن عامر على ونفره ابنته امية زوجه اذ المدان عبد بن يزيد بفوز لتنتهي

 عاليـه  مضامينذا  اجتماعية ابعاداً تحمل كانت المنافرات ان ذلك من ويتضح          

 وتجنـب  الخلقيـة  والفضـائل  بالمـآثر  لالتيـان  سبباً اصبحت اذ بها المجاهرةب تحققت

 متـنقالً  معلنـاً  واالفراد القبائل بين التنافس مجال دام ما والصفات االفعال من المستقبح

 او االحـزاب  بـه  تقوم ما كبير حد الى يشبه فيها يحدث كان ما ولعل ، آلخر مكان من

 المنـاظرات  او تصدرها التي والبيانات الجرائد طريقب لبعضها المناوئة السياسية الفئات

 كمـا  السبل لها ويهيؤون العدة لها يعدون العرب فكان ، اصحابها يخوضها التي العلنية

 حـرب  فهي المشهودة والمواقف واالفعال الكلمات فيها سالحهم ، للمعركة المقاتل يتهيأ

 اعالميـة  صورة وهي بينهم واالقتتال التوتر حدة من االحيان من كثير في خففت كالمية

  . رافقتها التي والتقاليد لظواهراب

  

          

 

  

  
                                                           

 . ٢٢٤ ، ٢٢٣ص ، ٢ج ، ونقده وادبه الشعر محاسن في العمدة ، رشيق ناب) ١(

 . بعدها وما ٨ص ، ١٢ج ، االغاني ، االصفهاني: ينظر ، لالستزادة) ٢(
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        الكرمالكرمالكرمالكرم    - ::::سادسا سادسا سادسا سادسا 

 الى نتهىا عليه زاد اذا حد وله اليه يحتاج ما فوق المحتاج اعطاء هو الكرم          

 خطرها العظيم قدرها الجليل"  الخصلة هذه ، بالكرم العرب اشتهر وقد ، )١( السرف

 والبعداء القرباء بها ويملك الثناء بها ويستكثر االعداء بها ويستمال االحرار بها يسترق

  .)٢("  والمحبوبات بالجمال منها اشبه الواجبات بالعزائم وهي

 في الغالب في يعيشون فهم الضيافة واجب العرب على ئةالبي ظروف املت وقد          

 الجوع بسبب للهالك فيها المسافر ويتعرض والغذاء الماء فيها يقل صحراوية مناطق

 البدوية الحياة ضرورات تفرضه واجباً للمسافر والشراب الطعام تقديم كان لذاو والعطش
 فهو ، بالكرم العربي ألتصاف باباالس احد العربية الجزيرة في الخيرات قلة فكانت ، )٣(

 الحياة هذه اجل من الصراع كان واذا ، )٤( الحياة على والمحرومين للمقلين معيناً كان

 قد القاسية الطبيعة ضد المشترك نضالهم فان متناحرة جماعات على القبائل فرق قد

 ليهع المحافظة في غالوا واحد بواجب جميعاً العرب اعتراف الى وادىهم بين قرب

  .)٥(الضيافة وهو اال كبرى فضيلة عدوهو

 اآلخرون يسارع حتى"  اهللا ضيف"  بوصفه سفره في يتقدم ان الفرد فيكفي          

 حثَّ فقد ، )٧( سواء حد على والفقير الغني على واجباً ذلك وكان) ٦( وضيافته اغاثته الى

  :قال احدهمواليسر العسر حالتي في الكرم على شعراؤهم

  

  
                                                           

: بيروت ، الجيل دار( عميرة الرحمن عبد: تحقيق ، ولدال ترتيب في االول اثار ، اهللا عبد بن الحسن ، يـالعباس) ١(
 . ٧٣ص ، ١ج) ١٩٨٩

 . ٤٤٠ص ، ١ج ، الملك طبائع في السلك بدائع ، االزرق ابن) ٢(

 . ٣٢ص ، ١ج ، "مطول"  العرب تاريخ وآخرون فيليب ، يحت) ٣(

 . ٨٥ص) ١٩٦٦: بغداد ، العاني مطبعة( ، االسالم وصدر الجاهلية في بالرجز المامة ، شاكر ، الجودي) ٤(

 . ١٤ص ، العربية الحضارة ، هل.  ي) ٥(

 . ٤١ص ، العربي االدب تاريخ ، شير بال)٦(

 . ٦٤ص ، الجاهلية عرب تاريخ من مطوية صفحات ، منذر ، معاليقي) ٧(
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  .)١( والعسر اليسر على المعطي ولكنه    وحده اليسر على المعطي القرى ليس

 ليس طاوياً ويبيت طعام من يملكه بما اآلخرين يؤثر انه الكرم ببعضهم وبلغ          

  :قال حين الورد بن كعروة الماء اال  قراح له

  .)٢( بارد والماء الماء قراح واحسوا    كثيرة جسوم في جسمي افرق

 حريصون فهم ، )٣( " العسر على االعطاء بمثل تمدحت وال العرب مدحت فما"           

 والثناء للفخر جوعاً وذلك مدعاة البطون طووا وان الضيافهم طعام لديهم يكون ان على

  :النفس اذ قال شاعرهم على

  .)٤( فخري هو الطوى على ومبيتي    بنفسي الضيوف ايثاري ان

 مالـه السنون جرفت قد جائعاً اشعثاً اليهم يأوي من يطعمون مبانه افتخروا و          

  :العبد بن طرفة قال ،

  .)٥( المتجرف االشعث الينا ويأوي    نارقدو تطهي الحي اماء تبيت

 من السخي تعد وال الطعام وأطعام الضيف اال  قرى الجود تعد تكن لم والعرب          

 اولى خصال احسن ومن...  الندى اركان اشرف من الطعام أطعام الن"  ذلك فيه يكن لم

 الراضـي وقصده والغائب الشـاهد عند شرف الطعام بأطعام عرف ومن النهـى

 محبته ونهاية بغيته منتهى الى نسبة رقَّ وان المرء يرفع الضيف وقرى والعاتب

  .)٦("  الذخر وكمال الذكر برفيع ويشرفه

                                                           

 عبـد  :تحقيـق  ، االستشـهاد  ابيات ،) م١٠٠٤ / هـ٣٩٥: ت( زكريا بن فارس بن احمد الحسين ابو ، رازيـال) ١(
 . ١٤٠ص) ١٩٥١: القاهرة ، والنشر والترجمة التأليف لجنة مطبعة( هارون السالم

 . ٥٢ص ، ٣ج ، االغاني ، االصفهاني ؛ ١٩٨ص ، االول المجلد ، الفريد العقد ، ربه عبد ابن) ٢(

 . ٥ص ، الكرماء ابو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل ، ، العسكري) ٣(

 ءوالقـدما  المحدثين اشعار من الظرفاء حماسة) م١٠٣٩ / هـ٤٣١: ت( محمد بن اهللا عبد محمد ابو ، يـالزوزن) ٤(
 . ٣٧٧ ، ٣٧٦ص) ٢٠٠٢: بيروت ، العلمية لكتبا دار(

 . ٦٨ص) ١٩٦١: بيروت ، بيروت ودار صادر دار( ، العبد بن طرفة ديوان) ٥(

 محي محمد:تحقيق ، الفضالء ونزهة العقالء روضة ،) م٩٦٥ / هـ٣٥٤: ت( ، حبان بن محمد حاتم ابو ، البستي) ٦(
 . ٢٥٨ص ،) ١٩٤٩: م.  ال ، المحمدية السنة مطبعة( ، وآخرون الحميد عبد الدين
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 تجديدها للمضيف يمكن ايام وثالثة ليال الثث الضيافة ان العرب تعارف وقد          

 القحط وزمن الشدة وقت تكون حين بها وافتخارهم فائدتها تكون ما واكثر وزيادتها

  :الجعدي النابغة قال )١( والجدب

  .)٢( االجدب الزمن في والجدب    الشتاء عند الضيف لدى كراماً

 الجود اهل سوى والفقير للغريب فيه ملجأ ال ، لألجواد مقياساً الشتاء فكان          

 الفصل هذا في للكرم الن ، الشتاء جوع بذلك فيقتلون الناس يطعمون الذين والسخاء

 افتخرت الخنساء ان حتى افخر ومعاني اكبر خصوصية الصحراء ساكني على العجيب

  :ترثيه فقالت  وهي فيه صخر اخيها بضيع

  .)٣( لنحار ونشت اذا صخراً وان    وسيدنا لكافينا صخراً وان

 يتقامرون أي ييسرون والجدب البرد شدة في منهم واالجواد الثروة اهل وكان          

 العرب وكانت ، والمسكنة الحاجة لذوي وجعلها الجزور نحر احدهم قمر فاذا ، بالقداح

  .)٤("  البرم"  وتسميه ييسر ال من وتعيب القداح يأخذ من تمدح

 والشرب االكل لضيفه المضيف يقدم ان االجتماعية هماعراف في يكف ولم          

 من كان و بخدمته بنفسه الدار صاحب يقوم ان وهي التقديم لهذا كيفية ثمة بل فحسب

 التطييب هذا وكأن )٥( الضيوف تطييب االجتماعية االعراف مجرى الجارية العادات

 ، نفسه العهد لزوم ملزماً امراً اصبح قراه كأن أي له المضيف من عهد بمثابة للضيف

 يسير ان ضغينة سابق وضيفه المضيف بين كان ما اذا الضيافة حسن من ان و

  .)٦( ضيفه امام المضيف

                                                           

 . ٩٠ص ، الجاهلية عصر في العرب حضارة ، الحاج حسين ، حسن) ١(

 التـراث  احيـاء  مكتبة( حجازي مصطفى: تحقيق ، والديار المنازل) م١١٨٨ /  هـ٥٨٤: ت( اسامة ، منقذ نـاب) ٢(
 . ٤٦٦ص ،) ١٩٩٤: القاهرة ، االسالمي

 .٤٨ص)١٩٦٣ر ودار بيروت،بيروتدار صاد(ديوان الخنساء ، ) ٣(

 . ٦٤ ، ٦٣ص ، الثالث المجلد ، باألر بلوغ ، اآللوسي) ٤(

 . ٢٦٤ص ، ١٧ج ، االغاني ، االصفهاني) ٥(

 . ٦٩ ، ٦٨ ، ٦٧ص ، االجتماعية لقيماو والتقاليد العادات صور ، توفيق محمد ، علي ابو) ٦(
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 طلق بوجه هئولقا معه والمسامرة الضيف الى التحدث ايضاً القرى ومن          

  :الورد بن عروة قال ، مستبشر

  .)١( هجعي سوف انه نفسي وتعلم    القرى من الحديث ان احدثه

 والجائع والمحتاج الغريب ليراها الظالم في النيران اشعال عاداتهم من وكان          

 اجْل وهي"  القرى نار"  واسموها يقريه من عندها ليجد اليها فيفد بعيدة مسافة من

 فخرهم مدعاة وهي )٢( اليها ويهتدوا االضياف يراها اذ العرب عند النيران انواع

  :الشاعروثناءهم قال 

  .)٣( نزيل النازلين في ذمنا وال    طارق دون لنا نار خمدت وما

 كل مع لها يطير الوالء قديمة نار واهللا تلك: " فقال القرى نار اعرابي ذكر وقد          

 المرتفعة االماكن على يوقدونها وكانوا )٤("  العباد بها ويحيا البالد لها تضئ رماد ريح

.          )٦( العميان اليها ليهتدي )٥( الرطب بالمندلي يوقدونها اوربم واعلم اشهر لتكون

 غيرهم عنوامتيازهم  االجتماعية مكانتهم عن االعالم ذلك وراء من قصدوا ولعلهم

 شعراؤهم مدح وقد ، العطور من النوع هذا نفاسةبحسبان  والثراء بالترف والمباهاة

  :كرمهم بالغ معلنين النيران هذه اصحاب

  .)٧( موقد خير عندها ناراً خير تجد    ناره ضوء الى تعشو تأته تىم

                                                           

 . ٦ص) ١٩٥٣: بيروت ، صادر مكتبة( ، يالبستان كرم: وشرح تحقيق ، الورد بن عروة وانـدي) ١(

 فـي  الخيـل  وصـاف  ، حسن احمد ، بسبج ؛ ٤٦٣ص ، االرب نهاية ، عشىاال ؛ ٢٥ص ، االوائل ، العسكري) ٢(
 لجاهليـة ا عن العرب اساطير موسوعة ، محمد ، عجينة ؛ ١٠ص) ١٩٩٥: بيروت ، العلمية الكتب دار( ةـالجاهلي

 . ٢٦٠ص ،) ٢٠٠٠: تونس ، ليع محمد ودار وتبير ، الفارابي دار( ، ودالالتها

 دار( ، احمـد  المـنعم  عبد: تحقيق ، الحماسة ديوان ،) م٨٤٥ / هـ٢٣١: ت( الطائي اوس بن حبيب ، تمام وـاب) ٣(
 . ٤٤ص) ١٩٨٠: بغداد ، للنشر الرشيد

 . ١٥٣ص ، ١ج ، االبرار ربيع ، الزمخشري) ٤(

  :فيه وقيل الهند بالد من بلد وهو مندل الى ينسب ةـالرائح طيب عود) ٥(
  المصير والمندلي الشذا ذكي    ثيابها في بما نادى مشت ما اذا
 . ٣٢٩ص ، ٧ج ، الرابع المجلد ، معجم ، ياقوت: ينظر ،

  .٥٩ص ، الثاني المجلد ، االرب بلوغ ، اآللوسي) ٦(

 . ١٣٥ص ، العين الحور ، الحميري) ٧(
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 كانت ومن االخماد اصحاب يذمون كانوا النيران الصحاب مدحهم مقابل وفي          

 اسموها وقد البخل نار عن قصصاً وابتدعوا )١( بالبخل ينعتونه وكانوا منهم ضعيفة ناره

 انه البخل به بلغ العرب احياء من رجالً وكان الحباحب ان زعموا اذ"  الحباحب نار" 

 فضرب االضياف مخافة لئال ترى الشخت بالحطب يوقدها كان انه او ناراً يوقد ال كان

  : النابغة قال ، للبخل رمزاً اصبحت اذ المثل بناره

  .)٢( الحباحب نار مثل ليل لطارق    شتو اذا قيس نيران انما اال

 بين لتذيع واخباره قصصه ونشر به واالتصاف كرمال على الحث في وامعاناً          

 واشتهر هب اتصف لمن خاصة وتسمياتاً القاباً منحوا فقد به يحتذى مثاالً وتكون القبائل

 وسخائه لجوده"  المقترين ربيع"  كالب بن جعفر بن مالك بن لربيعة يقال فكان ، فيه

 اطعم اال صبا تهب اال نفسه على آلى فقد ايضاً الكرماء من ربيعة بن لبيد ابنه وكان

 بهما يغدو جفنتان له كان هبت فاذا ، جدب في اال تهب ال النها الصبا وخصوا الناس

 ربيعة بن لبيد ذلك بسبب فسمي ، )٣( فيطعمهم قومه مسجد على يوم كل في ويروح

 وخلدوا"  الخصال وكريم الطبع سخاء من عليه لوابج لما"  الرياح مطاعيم"  بـ هوواب

  .)٤("ويؤثر يقتنى ما واجلَّ يدخر ما احسن وهو ، الجزيل والثناء الجميل الذكر لهم

 نةوالمؤ معهم من لكفايتهم"  الركب ازواد"  بـ عرفوا اجواد قريش في وكان          

 بن ومسافر زمعة واخوه العزى عبد بن اسد بن المطلب بن االسود منهم السفر في

  .)٥( زوميالمخ امية وابو امية بن عمرو

                                                           

ـ ٢٥٥: ت( بحر بن عمرو عثمان ابو ، احظـالج) ١( ـ ( ، الـبخالء  ،) م٨٦٨ / هـ      :مصـر  ، الجمهـور  ةـمطبع
 . ٢٠٤ص ،) هـ١٣٢٣

 ، ةـالعلمي الكتب دار( اللغة مبادئ ،) م١٠٣٠ / هـ٤٢١: ت( الخطيب اهللا عبد بن محمد اهللا عبد ابو ، يـاالسكاف) ٢(
 المجلـد  ، العروس     اجـت ، الزبيدي ؛ ١٤ص ، ٣ج ، العرب انـلس ، منظور ابن ؛ ٦٠ص ،) ١٩٨٥: بيروت
 . ٤٠٠ص ، االول

احمد محمد شاكر :، الشعر والشعراء ، تحقيق) م٨٧٩/هـ٢٧٦:ت(ابو محمد عبد اهللا بن مسلم الدينوري  ، قتيبة ابن) ٣(
  ٢٧٦، ص  ١ج) .١٩٦٦:دار المعارف ، مصر(

 . ٩٢ص ، االول المجلد ، براال بلوغ ، اآللوسي) ٤(

 ابـو الطيـب   ، الفاسي ؛ ٤٦٤ص ، واخبارها قريش نسب جمهرة ، بكار بن ا ؛ ١٣٧ص ، المحبر ، حبيب ـناب) ٥(
: تحقيـق  ، االمـين  البلد تاريخ يـف الثمين العقد ،) م٨٣٢ / هـ٧٧٥: ت( يـالحسين احمد بن محمد الدين يـتق

 . ٣١٢ص ، ١ج ،) ١٩٩٨: بيروت ، العلمية الكتب دار( ، عطا احمد القادر عبد محمد
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 واله عليه اهللا صلى( الرسول جد المطلب عبد قريش من العرب اجواد ومن          

 في واطعم اموالها في قريش وحكمته الحد يعطه لم ما الشرف من اهللا اعطاه فقد) وسلم

  :طالب ابو قال ، الجبال في والوحوش الطير حتى المحل

  .)١( ترعد المفيضين ايدي جعلت اذا    فضلنا الطير تأكل حتى ونطعم

  )٢( لكرمه االسم بهذا سمي الذي مناف عبد بن هاشم اجوادهم ومن          

 ، )٣( الهاجرة في بظلها يستظل لألضياف جفنه له كان انه قيل اذ جدعان بن اهللا وعبد

: وهما يدعوان الناس بالقول بأعالها واآلخر مكة بأسفل احدهما يناديان مناديان له وكان

 التمر يطعم كان انه وذُكر.)٤( جدعان بن اهللا عبد دار فليأت واللحم الشحم اراد من اال

  :الصلت ابي بن امية قول سمع حتى اللبن ويسقي والسويق

  الديان بني اكرمهم فرأيت    وفعلهم الفاعلين رأيت ولقد

  .)٥( جدعان بنو يعللنا ما ال    طعامهم بالشهاد يلبك البر

 وجعـل  والسـمن  والشهد البر تحمل يعبر ألفي الشام الى دعانج أبن فأرسل          

امية  فمدحه ،) ٦( جدعان ابن جفنة الى هلموا ان: الكعبة ظهر على ليلة كل ينادي منادياً

  .)٧(بعدها

 على رجعوا شيئاً احداً اعطى اذا فكان اسن لما عليه حجروا قد رهطه وكان          

 قريباً يجلس ان يسأله من امر اذ ذلك من ليتخلص بحيلة فأحتال منه فأخذوه المعطي

 لطمته يفتدي ان او جدعان بن يلطم بان اال السائل يرضى فال ، بلطمه هو فيقوم منه

  :في ذلك الرقيات قيس ابن يقول و يرضاه رغيب بفداء

                                                           

 . ٨ص ، ٢ج ، تاريخ ، اليعقوبي) ١(

 . ص ، االسماء مبحث: ينظر) ٢(

 . ٣١٢ص ، الثمين العقد ، الفاسي) ٣(

 . ٤٦٥ص ، المنمق ، حبيب ابن) ٤(

 . ٣٠٣ص ، ١ج ، والنهاية البداية ، كثير ابن) ٥(

 . ٢٢١ص ، االسالم قبل النصرانية شعراء ، شيخو لويس ، اليسوعي) ٦(

 . ٢٤٣ص ، ١ج ، العوالي النجوم سمط ، المكي)٧(
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  .)١( وعطاء نائل اللطم تبع    الطماً نحوك اشار ان والذي

 والقصص االساطير من كثير كرمه وصور دعانج بن اهللا عبد حول وراجت          

 باشعارٍ وندبته بكته قد الجن ان زعموا اذ ه ايضاموت بعد  وانتشرت بها التي بولغ

 وتناقلتها للناس فرواها التميمي زرارة بن حاجب اخا زرارة بن النباش منها سمعها

  .)٢(نظيرها قل دعاية في الزمان حواجز مخترقة الينا وصلت حتى األلسن

 ان حتى البخل على الحث وعدم الكرم مآثر ترويج العرب عادة من وكان          

  :قال حينما المتلمس الشاعر

  الفساد على الكثير يبقى وال    فيبقى تصلحه المال قليل

 الناس حمل لسانه اهللا قطع ؟ له ما: قائالً امتعضف ، ئيط حاتم قاله ما بلغ          

  :قال فهال البخل على

  .)٣( يزيد الشحيح مال في البخل وال    فنائه قبل المال يفني الجود فال

 اعط: قالوا ان وصايهم من بلغ و البخل وتذم الكرم على تحث العرب فكانت          

 على تبخل فال غيره تملك تكن لم اذا انك أي ـ مصرانه أي ـ الضب عقنقل من اخاك

٤( به اخيك(.  

 هزلية صورة له رسموا اذ شديدين واستهزاء يةبسخر البخيل اووصور          

 حتى منع فقد الطعام من بالقليل يكتفي النه ، واحتقاره منه االنتقاص الى تدفع ساخرة

 وعبارات الحمد صاحبه يكسب الكرم والن ، بيته في الفأر يلجم: عنه فقالوا منه الفأر

 فتى الحمد يكسب ال: قالواف األحدوثة وسوء المذمة غير البخيل صلي ال حين في الثناء

                                                           

 . ١٣٨ ، ١٣٧ص ، المحبر ، حبيب ابن) ١(

 .  بعدها وما ٢٤٥ص ، العوالي النجوم سمط ، المكي: ينظر لالستزادة) ٢(

 . ٣٠٢ص ، ١ج ، والنهاية البداية ، كثير ابن) ٣(

 . ٤ص ، الكرماء ، العسكري) ٤(
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 ان قالوا اذ شتى بنعوت ونعتوه بالبخل اتصف بمن اشعارهم في وشهروا ، )١(شحيح

  :ذلك في وقالوا الرد عند وبعود ببنانه االرض ينكت البخيل

  بالعيدان العالت لتطلب    سؤالهم عند االرض ينكتون ال

 في وقالوا والكرم الجود من باًوهر بخالً اسنانه يقرع وهو البخيل وصوروا          

  :ذلك

  .)٢( ندم من االسنان على يقرعون ال    سائلهم وااليسار العسر في يرضون

 غناهم يظهر النه والندى والسماحة الجود مثل كثيرة بألفاظ  الكرم ووصفوا          

  .)٣( االجتماعية اخالقهم محاسن ونشر الناس مساعدة على وقدرتهم

 فقد النباح عن كف الغرباء رأى ما اذا النه كلبه بجبن الرجل كرم عن وكنوا          

 اشعارهم نجد انناو ابداً يهر وال بهم فيأنس وقت كل في غرباء الدار يطرق ان اعتاد

 يطرقهم من وكثرة كرمهم  علىدليال الوافدين الى واالنس بالجبن الكالب بوصف حافلة

  :القيس امرؤ قال االضياف من

  .)٤( يهر لم ليل خابط رأى ان    آيساً اال يكلب يرى ما

 عليه تدل كانت كلبه يضرب رآه لما ولده يضرب يوماً الطائي حاتم ئيور          

 امامة بن وكعب المري سنان بن وهرم انه اذ يعرف ان من اشهر هذا وحاتم اضيافه

 يضرب المثل ولكن ماالسال قبل العرب عند الجود اليهم انتهى الذين الثالثة احد االيادي

 كان وانما...  ذكرها يطول كرمه في عجيبة وامور مآثر له كانت اذ"  ، )٥( وحده حاتمب

                                                           

 لدراسات ةـالثاني ةـالعالمي الندوة الى مقدم بحث ، ةـالعربي االمثال في النفس عن التعبير ، يوسف ، الدين زـع) ١(
 . ٢٨٦    ، ٢٨٥ص ،) ١٩٨٤: ةـالسعودي ، سعود الملك جامعة مطابع( ١٩٧٩ العربية الجزيرة تاريخ

 . ٢٠٢ص ، ٢٠ج ، البالغة نهج شرح ، الحديد ابي ابن) ٢(

 . ٦٧ص ، الجاهلية عرب تاريخ من مطوية صفحات ، منذر ، معاليقي) ٣(

 . ٢٩٧ص ، المجالس بهجة ، يالقرطب) ٤(

  .٢٤٢،٢٤٣ص ، االول المجلد ، الفريد لعقدا ، ربه عبد ابن) ٥(
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 كان فقد متمكنة وغريزة طبع فيه الكرم انبالرغم من فهو ، )١("  والذكر السمعة قصده

  .)٢( العرب قبائل في اخباره وتتناقل عنه ذلك يؤثر ان بغية ويجود يسخو

 كل نحر تعظمه العرب كانت الذي رجب وهو االصم الشهر اهلَّ اذا حاتم انوك          

 الى االبل مع اخرجه طعامه يهلك انه ابوه رأى فلما ، الناس فأطعم االبل من عشرة يوم

 خازم ابي بن وبشر االبرص بن عبيد وكانوا القرى يطلبون قوم به فمر ، الصحراء

 وكانت اللبن اردنا انما: فقالوا االبل من ثالثة حاتم لهم فنحر النابغة وهو جابر بن وزياد

 فظننت متفرقة والواناً مختلفة وجوهاً رأيت ولكن عرفت قد: " حاتم فقال ، بكره تكفينا

 فيه افقالو ، قومه اتى اذا رأى ما منكم واحد كل يذكر ان فأردت واحدة غير البلدان ان

 له قال ذلك على ابوه المه وحينما بينهم االبل حاتم ففرق )٣("  بها امتدحوه اشعاراً

 شعر بيت يحمل الرجل يزال ال وكرماً الدهر مجد الحمامة طوق طوقتك ابت يا: حاتم

  .)٤( ابلك عن عوضاً علينا به اثنى

 بحسن رغبته هو كرمه اسباب احد بان القول على يحملنا ما حاتم شعر وفي          

  :قال اذ والسيادة والثناء األحدوثة

  .   )٥( سيداً تقولون ما لوال كنتُ وما    فأقتصد ماالً اهلكت: لي يقولون

  :قالو

  وحدي آكله لست فاني اكيالً    له فالتمسي الزاد صنعت ما اذا

  

                                                           

 نصـر  ابـو  حـدثنا  سيالقي واقد بن عبيد حدثنا معمر بن دمحم حدثنا"  دهـمسن"  في البزار بكر ابو الحافظ الـق) ١(
 اراد ذاك: " فقال) وسلم واله عليه اهللا لىص( النبي عند حاتم ذُكر: قال عمر نـاب عن دينار بن اهللا عبد عن الناجي

 قطري بن مري عن حرب بن سماك عن سفيان حدثنا لـاسماعي بن مؤمل حدثنا احمد االمام وقال ،"  هـفأدرك امراً
 اجر من يـيعن ؟ ذلك في له فهل ويفعل ويفعل الرحم يصل كان ابي نا:  اهللا رسول يا قلت: قال حاتم بن عدي عن

 . ٣٠٠ ، ٤٦٩ص ، ١ج ، والنهاية البداية ، كثير ابن: ينظر ،"  فاصابه امراً طلب اباك نا: " قال ،

 . ٥ص ، حاتم ديوان )٢(

 . ٢٦٣ ، ٢٦٢ص ، ١٧ج ، االغاني ، االصفهاني) ٣(

 . ١٥٣ص ، والنوادر االمالي ذبل ، القالي علي ابو ؛ ٤١٥ ، ٤٠٤ص ، الموفقيات االخبار ، ارـبك ابن) ٤(
 . ٤١ص ، حاتم ديوان)٥(
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  .)١( بعدي من االحاديث مذمات اخاف    فانني بيت جار او طارق اخا

 تسعد اريحية اذوو والنهم الثناء وطيب األحدوثة بحسن لكلفهم يكرمون فكانوا          

 ورائح غاد فهو )٢( غاية ال وسيلة نظرهم في المال فكان المحتاج بمساعدة نفوسهم

  .)٣( األحدوثة وحسن الذكر طيب اال الدهر على باق من وليس

 والمحبة االموال ثراء"  بذلك يريد قومه فقراء على ليعود يتاجر بعضهم وكان          

 ذكر يّيتُح التي الفضائل من ويرونه الكرم تمجيد في يغالون فكانوا ، )٤( " العشيرة في

 والكرم البذل في بمآثرهم ليذكر اال عشيرته وابناء اجداده منهم الفرد يذكر فال المرء

 وكثرة بالغنى يتفاخرون ال فهم له حافزاً ويجعلها بها ويتغنى المآثر هذه يحيي بذلك وهو

 اكثم قال ، الذكـر لتخليد السبيل النه )٥( وانفاقه مالال ببذل يفتخرون بل والمتاع المال

  .)٧(مغرم والذم مغنم الحمد: امثالهم من وكان ، )٦( اخباركم فطيبوا اخبار انتم: صيفي بن

 فكان االجتماعية مكانتهم لتبيان نفسه االمر وشيوخهم سادتهم واستخدم          

 احد الكرم ان باعتبار سلطتهم لدعم واجتماعي سياسي مغزى عندهم الكرم لظاهرة

 في السيما الرئيس بها يتحلى ان يجب التي الحميدة الصفات من وانه التسيد مظاهر

  .)٨( والشدة القحط اوقات

                                                           

  واتلفُ افسد مما كذلكم    انني عرضي دون لي ما واجعل     : قوله وكذلك) ١(
  متلفُ هو بما رهن امرئ وكل    كاسب انا بما لمجزي واني      

  
  االبال الوارث ويحوي الثناء سوء    يتبعه مات ما اذا البخيل ان               : وقوله     
  لئيم يقال ان يوماً مخافة    يشتهى والزاد البطن اطوي تكن لقد               : وقوله     

 . ٢٩٣ص ، المجالس بهجة ، القرطبي ؛ ٨٦ ، ٧٣ ، ٧١ ، ٤٤ ، ٤٣ص ، الطائي حاتم ديوان: ينظر ، لالستزادة
 . ٣٠٨ص ، الجاهلي الشعر من العربية الحياة ، محمد احمد ، الحوفي) ٢(

 . ٥٠ص) ٢٠٠٤: بيروت ، العربي االنتشار( ، العربية ةالجزير شبه في الدين ، ابكار ، السقاف) ٣(

 . ٣٦٧ص ، واخبارها قريش نسب جمهرة ، بكار ابن) ٤(

 المجلـد ) ٢٠٠٣: بيروت ، الجيل دار( القديم العربي االدب ، وتاريخه العربي االدب في الموجز حنّا ، الفاخوري) ٥(
 . ١٩٠ص ، سالماال قبل العرب تاريخ ، سهيل محمد ، طقوش ؛ ٤٠ص ، االول

 . ١٩٤ص ، االول المجلد ، الفريد العقد ، ربه عبد ابن) ٦(

 . ٤٢ص ، الثالث المجلد ، الفريد العقد ، ربه عبد ابن) ٧(

 .٧٥٨ص ، االسالم قبل العرب جزيرة ، الدين برهان ، دلو) ٨(
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من و السماحة بفضيلة واالشادة الكرماء على والثناء ومدحه بالقرى واالهتمام          

 وحثاً والبخل الشح لنقيصة واضحاً تقاصاًوان سالباً ذماً اآلخر الجانب من يعد بهايتصف 

 اخالقياً دافعاً بالكرم المشهورين شعر في فكان ،) ١( منها يتخلصوا ان بها للمتصفين

 نيلّه اجل من يتنافس شرف عنوان غدت حتى العربية الحياة في والضيافة لتعميق القيم

 عقولهم في يجابيةا آثار من القصائد هذه تركته لما السواء على والقبائل االفراد

 تلمس على بالقناعة انفسهم امتألت وقد اليها ويستمعون يتناقلونها فهم"  وضمائرهم

 متبارين غيره على ومثن به ممتدح بين اشعارهم نصف الكرم في فاستنفذوا )٢("  خطاه

 الشخصيات عن ذاعت و بها التي بولغ القصص وحملت ، )٣( به ومفتخرين ذلك في

 امتازوا  الذين اخط وتلمس  عليه والتشجيع التحريض وهو نفسه الهدف التي امتازت به

 اذ ، والقوة كالشجاعة االخرى الحميدة الصفات بقية على فضلوها انهم وبلغ االمر به

 حاتم: له يقال سمح اغالم: لها فقيل المنام في به حامل وهي اوتيت حاتم ُأم ان زعموا

 حاتم بل: فقالت ؟ وانكاس بأوغال ليسوا البأس اعةس ليوث كالناس غلمة عشرة ام اليك احب

 اذ حول مولده فعلوا على نحو ما وروجوها قصصاً بعد وفاته وحاكوا ، )٤( حاتماً فولدت ،

  .)٥( لهم االبل وينحر قبره قرب تونييب الذين يكرم كان انه زعموا

 عدي بن القيس امرئ بن عمرو بن عفيف بنت كعتبة النساء بعض بالكرم واشتهر          

 فتمنعه شيئاً احد يسألها وال شيئاً تدخر ال ، بمنزلته الجود في وكانت حاتم ام وهي اخزم بن

  .)٦( حاتم ابنة سفانة وكذلك

 المجتمع مالمح ابرز من فالكرم )٧( والشمر االوسط تبع اليمن ملوك من به واشتهر         

 جعله في دور الصحراوية لطبيعةل كوني وقد ، الممتدحة الفضائل من وهو االسالم قبل العربي

                                                           

) ١٩٥٧ :الثالـث  العدد ، ماالسال رسالة مجلة( ، يـالعرب الشعر في القرى قصص من ، النجدي علي ، اصفـن) ١(
 . ٢٥٣ص

 . ٢٤ص ، االسالم قبل العربي الشعر ، حسون مصعب ، الراوي) ٢(

: بيـروت  ، الهالل ومكتبة دار( ، ةـالنبوي السيرة في بحث ، المختوم الرحيق ، الرحمن صفي ، كفوري ـارالمب) ٣(
 . ٣٧ص) ٢٠٠٢

 . ٢٦٢ص ، ١٧ج ، االغاني ، االصفهاني) ٤(

 . .٢٤٩،ص١قتيبة،الشعر والشعراء،جابن :ينظر) ٥(

 . ٣٠٢ص ، ١ج ، والنهاية البداية ، كثير ابن ؛ ٢٦١ص ، ١٧ج ، االغاني ، االصفهاني) ٦(

 . ٧٩ص ، ١ج ، الدول ترتيب في االول اثار ، العباسي) ٧(
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لثناءا وكسب نفسه عن لالعالم البعض واستخدمه ، المرعية والتقاليد االعراف من جزء 

) ١("  القبائل بين السمعة الى تشوفاً"  وشكرا حمداً يصنع بما وينال الضيف يقري فهو والحمد

 راج فقد ، االسباب احد تكون ان جداً الراجح من لكن االساسية الغاية هي تلك تكون ال وقد ،

 االمر ان القول يمكن حتى واساطير وقصصاً ونثراً شعراً به واالتصاف الكرم على الحث بينهم

 ما ظاهرة لتشجيع االنسانية والمنظمات الحكومات تنظمها التي االعالمية بالحمالت اشبه كان

  .)٢( مساؤها وتبيان اخرى ظاهرة من لحدا او لها والترويج

 المبالغة بطابع تتصف واالخبار الروايات تلك غالبية جعل الذي السبب هو هذا ولعل          

 بتلك التحلي على والحث التحريض في ثم والتداول االنتشار في اسرع لتكون واالثارة والخيال

 علذات تاثير فااعالمية حملة كانت انها القول يمكن و العربي سجايا من سجية لتكون الصفة

 واصحاب والملوك والشعراء والصعاليك السادة بها وساهم مبتغاها وحققت نجاحها اثبتت ة

 . العربية الجزيرة مجتمع في وتاثيرها الهميتها وادراك تدبير وفق على كرست وربما الخيام

        

        

        

        

        

        

                                                           

 . ٣٥ص ، العرب تاريخ خالصة ، سيديو) ١(

  : ينظر ، خالله من والمحمدة الصيت الى وصوالً الكرم على حثت التي االشعار عن ةـلمعرفا من للمزيد) ٢(
 . بعدها وما ٣٧٥ص ، الظرفاء حماسة ، الزوزني    
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        صوراالعالم يف ايام العرب قبل االسالمصوراالعالم يف ايام العرب قبل االسالمصوراالعالم يف ايام العرب قبل االسالمصوراالعالم يف ايام العرب قبل االسالم    -::::سابعا سابعا سابعا سابعا 

قائع التي نشبت بين القبائل العربية في مجتمـع  يقصد بأيام العرب الحروب والو         

 وما قبل االسالم الذي كان يضطرم بالمنازعات، اذ كـانوا يعيشـون قبـائالً متنـافرة     

  .)١(تعتز كل قبيلة بشرفها وكرامتها وعصبيتها ومتخاصمة 

وقد فرضت عليهم الحياة الصعبة التي يسودها الجـدب والجفـاف وشـعورهم             

جبروت الطبيعة الى تعظيم القوة وتقديس البسالة وجعلهما مبدأ من مبادئ  بالضعف امام

، وفضالً عن الصراع على الماء والكأل كانت هناك اسـباب اخـرى    )٢(السيادة والبطولة

الجزيرة العربية من قوة سياسـية مـؤثرة وموحـدة     كخلوتثير الحرب وتذكي نارها ، 

وك الشام وفارس والعراق ، والبعد التـاريخي  وكذلك المصالح المتشابكة والمتقاطعة لمل

  .)٣(يشكل الثأر جزء منهالذي 

فقد كانت بيئتهم الطبيعية واالجتماعية مؤرثه لتلك الحروب فال يكـاد العربـي            

ينتهي من معركة اال ليبدأ االستعداد لمعركة اخرى ليأخـذ بثـأر قـتاله ويمحـو عـار      

الحياة ومورداً من موارد الرزق اذ كان الحق فيه ، فكانت الحرب شرعه في  )٤(الهزيمة

كلهـا  ، ولعل هذه العوامـل   )٥(للقوة كما كان الشأن عند جميع االمم في جميع العصور

  .واقعاً كانت لغته السيوف والرماح لتصورتشابكت وتداخلت 

ولكـل  ... والحرب عندهم رحى ثفالها الصبر وقطبها المكر ومدارها االجتهاد "         

، وتختلف اهميـة   )٦("زمان رجال والحرب بين الناس سجال والرأي فيها ابلغ من القتال

هذه االيام باختالف حدتها وشمولها ومدتها فقد يقتصر بعضها على مناوشـات بسـيطة   

                                                           

: م.القاهرة ، ال(، ٢عبدالجبار ، عبداهللا ومحمد عبدالمنعم خفاجه ، قصة االدب في الحجاز في العصر الجاهلي ، ط)  ١(
  .٧٧ص) ١٩٥٩

  .١٠٦لجاهلية ، صحسن ، حسين الحاج ، حضارة العرب في عصر ا)  ٢(
؛ سرور ، محمد جمال الدين ، الدولة العربية ١٦٦مهران ، محمد بيومي ، الحضارة العربية القديمة ، ص)  ٣(

  .١٣، ص) ١٩٦٤: ، القاهرة الرائددار(، ٤، ط) صلى اهللا عليه واله (االسالمية في حياة محمد 
    .١٠٧حسن ، حسين الحاج ، حضارة العرب في عصر الجاهلية ، ص)  ٤(
  .١٥٤، ص) ١٩٦٤: دار العلم للماليين ، بيروت(فروخ ، عمر ، تاريخ الجاهلية ، )  ٥(
  .٨٦ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، المجلد االول ، ص)  ٦(
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يذهب ضحيتها بضعة اشخاص وقد تحتدم احتداماً شديداً فتشترك فيها قبائل متحالفة من 

  .)١(كل جانب

وعصبيتهم تدفعهم الى القيام بهذه الغزوات التـي تكـاد   اتضامنهم القبلي وكان          

، فاذا ما ارادت قبيلة منهم غـزو    )٢(تكون مستمرة بينهم طلباً لثأر او طمعاً في الغنائم

التذروا لهم نافح نـار وال  : "منهم احداً اعلنوا عن ذلك بقولهم يقبيلة اخرى بحيث التبق

، فاذا عرف احدهم بهذا االعالم جاء الى القبيلة التـي يـراد    )٣("عامر دار وال طالب ثار

غزوها وهو عارٍ من المالبس مؤشراً بيده نحو القبيلة التي تريد الغزو معلمـاً ومنـذراً   

  .)٤(انا النذير العريان: حتى اصبح من امثالهم في االنذار

مه علـى قتـل   رقبه بن عامر بن كعب بن عمرو حينما حرض قو هفعل بمثل ما         

-٥١٠(جاراً للمنذر بـن مـاء السـماء     ابو دواددواد االيادي الشاعر وكان  ياوالد اب

فأمر بحبس رقبه وتوعد بتوجيه كتيبتي الشـهباء   )٥(وهو اشهر ملوك اللخميين) م٥٥٤

الحقـي بقومـك   : ويحـك : والدوسر الى قومه لتأديبهم ، فلما بلغ ذلك رقبه قال المرأته

ى بعض ابل زوجها فركبته ثم خرجت حتى اتت قومها فلمـا قربـت   فانذريهم فعمدت ال

انا النذير العريان فعرف القوم ما تريـد فصـعدوا   : منهم تعرت من ثيابها وصاحت قائلة

  .)٦(الى اعالي الشام ، واقبلت الكتيبتان فلم تصيبا منهم احداً

وانـذارهم  الن يكـون اعالمهـم   بعض االحيان  في و كانت تضطرهم الظروف         

وهو من ايـام قـيس   " شعب جبله"حدث في  على نحو مالقومهم بطريقة غير مباشرة ، 

حينما اقبلت تميم واسد وذيبان نحو جبله فلقوا كرب بن صفوان بن شجنه بن   )٧(وتميم

                                                           

  .٢٠٤برو ، توفيق ، تاريخ العرب القديم ، ص)  ١(
تاريخ االسالم ، المجلد االول ، ؛ حسن ، حسن ابراهيم ، ٨كلود كاهن ، تاريخ العرب والشعوب االسالمية ، ص)  ٢(

  .٥٣، ٥٢ص
  .٣٣٢الشيرازي ، الرأي العام واالعالم ، ص)  ٣(
  .٢٦٣، ص١٦االصفهاني ، االغاني ، ج: ؛ وينظر١٠١؛ ص١٤ابن منظور ، لسان العرب ، ج)  ٤(
  .٦٦، ص٢ينظر ، الطبري ، تاريخ ، ج)  ٥(
  .٢٦٣، ص١٦االصفهاني ، االغاني ، ج)  ٦(
، ٣جاد المولى ، محمد احمد واخرون ، ايام العرب في الجاهلية ، ط: المعرفة عن هذا اليوم ، ينظر للمزيد من)  ٧(

  .وما بعدها ٣٤٩، ص) ت.د: عيسى البابي الحلبي وشركاه ، مصر(
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عطارد بن عوف فتخوفوا ان ينذر بهم بني عامر ، ولم يخلوا سبيله اال بعد ان اعطـاهم  

فعل ، ثم مضى مسرعاً حتى وصل مجلس بني عامر وفيهم االحـوص  عهداً وموثقاً اال ي

بن جعفر فنزل حيث يرونه من غير ان يلبي دعوتهم لكنه اخبرهم بأن يأتوا الى منزلـه  

منزله  اذا فيه تراب في صره وشوك قد كسر رؤوسـه  الى فان الخبر فيه ، فلما جاءوا 

هذا رجـل قـد   : ال االحوصوفرق جهته واذا حنظلة موضوعه ووطب معلق فيه لبن فق

التراب وان شوكتهم كليله وهـم   بعدداخذ عليه المواثيق اال يتكلم وهو يخبركم ان القوم 

متفرقون ولكنهم على مقربه منكم ، فلما استيقنت بنو عامر باقبـالهم صـعدوا الشـعب    

  .)١(وتحرزوا فيه

هو من ايـام ربيعـه   و" الوقيط"واستخدم هذا النوع من االعالم المبطن في يوم          

، فقد تجمعت اللهازم لتغير على بني تميم وهم غافلون فرأى ذلك ناشـب بـن    )٢(وتميم

بشامه العنبري االعور وهو اسير في قيس بن ثعلبه فطلب منهم ان يعطوه رجالً يرسله 

الى اهله بني العنبر ويوصيه ببعض حوائجه وهم حضور مخافة ان يعلم عليهم ، فـاتوه  

: واهللا مابي من جنـون قـال  : اتيتموني باحمق او مجنون فقال الغالم: فقال بغالم مولد

انك لغبي احمق وما اراك مبلغـاً  : الكواكب وكل كثير قال: فالنيران اكثر ام الكواكب؟ قال

كم في كفي؟ قال ال ادري وانه لكثير مـا احصـيه   : عني ، ثم مأل كفه من الرمل وسأله

ما تلك؟ قال هي الشمس قال ما اراك اال عاقالً فاذهـب  فأومأ الى الشمس بيده وقال له 

فليعروا جملي االحمر ويركبوا ناقتي العيساء بآية مـا اكلـت معهـم    : الى اهلي وابلغهم

فاتاهم الرسول موصالً لهم ما قالـه ، وفـيهم    )ُأبيني مالك (حيساً وليرعوا حاجتي في 

ا للعنبر قد بين لكم صاحبكم انه قـد  ي: هذيل بن االخنس الذي فسر لهم تلك االلغاز قائالً

 )٣(اتاكم عدد اليحص وهذا االمر اوضح من الشمس ، واما جملة االحمر فهو الصـمان 

                                                           

  .٩٧، ٩٦، ص١١االصفهاني ، االغاني ، ج)  ١(
 ١٧٠واخرون ، ايام العرب في الجاهلية ، صجاد المولى ، محمد احمد : للمزيد من المعرفة عن هذا اليوم ، ينظر)  ٢(

  .وما بعدها
  .٢٠٢، ص٥ياقوت ، معجم ، المجلد الثالث ، ج: جبل احمر في ارض تميم ، ينظر: الصمان)  ٣(
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يأمركم ان تتحـرزوا فيهـا    )١(يأمركم ان ترتحلوا منه ، واما ناقته العيساء فانها الدهناء

يـنكم وبيـنهم ،   واما أبينو مالك فانه يبلغكم ان تنذروهم ما حذركم وان تمسكوا بحلف ب

حنظله وجدوهم قد اجلـو   وفحذرت بنو عامر وركبت الدهناء وحينما صبحتهم اللهازم بن

ولعل هذا نوع من االعالم المبطن المستخدم بصورة غير مباشرة ويشبه في  )٢(وارتحلوا

سريه كالشفرات والرمـوز العسـكرية   ال اتلغالوقتنا الحاضر ما تستخدمه الجيوش من 

  .من لدن االعداءفيما بينهم التي تكون غير مفهومه المتفق عليها 

لصيحات الحربية اذ كان لكـل قبيلـة صـيحتها    اوشبيه هذا االمر استخدامهم          

اثناء القتال يبعث به المحاربون  فيالحربية الخاصة وهي ضرب من نداء تطلقه الحناجر

سماء قبائلهم احياناً وقد ورد وكانت صيحاتهم الحربية با )٣( والحميه فيما بينهمالحماسة 

  :الشاعر ذلك في اشعارهم  قال

  فنادوا يال بهثة اذ رأونـــا      فقلنا احسـني مًأل جهينـا

احيانـاً   )كوثر (كانت كلمة و،  )٤(ن من بطون العربنيوكانت بهثه وجهينه بط         

وانمـا قـد   ب فحسالثارة الحماس  التهدفولعل  هذه الصيحات  )٥(احدى تلك الصيحات

تكون بمثابة كلمة تعريفية يتفق عليها مقاتلوا كل فريق ليعرفوا بعضهم بعضاً من خاللها 

كثرة الصـياح  "السيما ان من االعراف الحربية لديهم ان وعند اشتداد وطيس المعركة ، 

فلعلهم ابتغوا من اتخاذ هذه اللغة االتصـالية ، االعـالم والتمييـز بـين      )٦("من الفشل

  .لينالمقات

                                                           

سبعة أجبل من الرمل وهي من اكثر بالد اهللا كأل فاذا اخصبت ربعت العرب جميعاً لسعتها وكثرة شجرها : الدهناء)  ١(
  .٣٢٩، ص٣معجم ، المجلد الثاني ، جياقوت ، : ، ينظر

  .٤١١، ٤١٠، ص٢ابن االثير ، الكامل في التاريخ ، ج)  ٢(
  .٧٧، ص١ماكس فرايهير فون اوبنهام واخرون ، البدو ، ج)  ٣(
، وابو عثمان ، ) م٩٩٠/هـ٣٨٠: ت(؛ الخالديان ، ابو بكر محمد بن هاشم ١٣٣ابو تمام ، ديوان الحماسة ، ص)  ٤(

: ، االشباه والنظائر من اشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين ، تحقيق) م١٠٠٠/هـ٣٩١: ت( سعيد بن هاشم
  .١٥٣، ص) ١٩٥٨: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة(السيد محمد يوسف ، 

  .٢٩ج كستنر ، الحيرة ومكة ، ص.م)  ٥(
  .١١٥، ص١٥بن ابي الحديد ، شرح نهج البالغة ، ج؛ ا٨٩ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، المجلد االول ، ص)  ٦(
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فـي   هفعلـو  بمثل ما احيانا وكانوا يتخذون اجراءات اخرى من اجل هذا الهدف         

وانما قيل له تحالق اللمم الن بكراً حلقوا رؤوسهم وجعلوها عالمـة   )١(يوم تحالق اللمم

حملت كل امرأة منهن قربة مـاء   ،فقدالنساء النهن اشتركن في القتال  تتعرف اليهم بها

ت امرأة على صريع منهم عرفته بعالمته فسقته من الماء ونعشـته واذا  وهراوة فاذا مر

  )٢(مرت على رجل من اعدائهم ضربته بالهراوة فقتلته واتت عليه 

فيظهر انهم كانوا يتفقون على صيغة اصطالحية معينة تكون وسـيلة لالعـالم            

ـ  مميـزة ومختلفـة عـن     اهعن انفسهم فيما بينهم اثناء احتدام القتال ، او يتخذوا هيئ

يحدث في عصرنا الحاضر فـي   نحو ماخصمهم تكون اشارة لهم يتعارفوا من خاللها ، 

جـيش كـل    اتخاذبينهم او فيما الجيوش المتحاربة واتخاذها كلمات السر المتفق عليها 

الدول االخرى ، وكان لهذا االمـر  مالبس دولة نوعاً من المالبس العسكرية تختلف عن 

ور كبير في سير المعركة وتحقيق االنتصار ففي معركة احد كان احد اسباب عند العرب د

" امـت امـت  "انكسار المسلمين هو انهم تركوا شعارهم الذي يتعارفون فيه ونسوه وهو 

قـد قتـل فصـار    ) صلى اهللا عليه واله وسلم(من فرط صدمتهم حين اشيع ان الرسول 

أتوا بما كانوا يتعارفون بـه حـين   يضرب بعضهم بعضاً من غير شعار أي من غير ان ي

  .)٣(اشتداد وطيس المعركة فكان ممن قتلوه اليمان والد حذيفة بن اليمان وهم اليشعرون

، جعلت تميم والرباب بعيرين وجللوهما وجعلوا عنـدهما   )٤(وفي يوم الزويرين         

حتى يفـر   من يحفظهما وتركوهما بين الصفين معقولين وسموهما زويرين وقالوا النفر

هذان البعيران فلما رأى عمرو بن قيس بن مسعود البعيرين سأل عنهما فاعلم حالهمـا  

                                                           

جاد المولى ، محمد احمد : وهو من ضمن ايام حرب البسوس ، من ايام ربيعه فيما بينها ، لالستزادة ، ينظر)  ١(
  .وما بعدها ١٤٢واخرون ، ايام العرب في الجاهلية ، ص

  ٣٤٥، ص٢ابن االثير ، الكامل في التاريخ ، ج)  ٢(
، انسان العيون في سيرة االمين والمأمون المعروف ) م١٦٣٤/هـ١٠٤٤: ت(، علي بن برهان الدين الحلبي )  ٣(

  .٢٣٨، ص٢، ج) ١٩٦٢: المطبعة االستقامة ، مصر(بالسيرة الحلبية ، 
جاد المولى ، احمد محمد وآخرون ، ايام العرب في الجاهلية ، : وهو من ايام ربيعه وتميم ، لالستزادة ، ينظر)  ٤(

  .وما بعدها ٢١٢ص
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قاتلوا عني والتفرقوا حتى افر فاقتتل النـاس  : انا زويركم وبرك بين الصفين وقال: فقال

  .)١(قتاالً شديداً ، فوصلت شيبان الى البعيرين فاخذوهما وذبحوهما

يعلن عن جـوائزهم لمقـاتليهم تحريضـاً    " منادي ال" هم واستخدموا في معارك         

حدث في يوم الكالب االول وكان بين االخوين شـرحبيل وسـلمه    بمثل ماوتشجيعاً لهم 

الثـاني  ومـع  ابني الحارث بن عمرو الكندي ، وكان مع االول وهو االكبر بكر بن وائل 

ادى منادي شرحبيل مـن  تغلب بن وائل وحينما اشتد القتال بينهم وثبت بعضهم لبعض ن

من اتاني برأس شرحبيل فله : اتاني برأس سلمه فله مائة من االبل ونادى منادي سلمه

  .)٢(مائة من االبل ، فانتصر سلمه وتغلب على شرحبيل الذي حمل رأسه اليه 

هم ، وقـد ورد ذلـك فـي    ئوهو الذي يتطلع اخبار اعـدا " ربيئة " كان لهم  و         

  :اعر،قال الشاشعارهم

  .)٣(اال انعموا بالقوم عينا : فقال    فارسلنا ابا عمرو ربيئاً

دريد بن الصمه غطفان بالصلعاء وهي رابية في ديـارهم ، سـأل    افحينما غز         

اسنتها عند آذان خيلها ، وماذا ترى ؟ قال ارى خيالً عليها رجال كأنهم الصبيان : ربيئته

ارى قوماً كأن عليهم ثياباً غمسـت فـي   : رى ؟ قالانظر ما ت: هذه فزارة ، ثم قال: قال

ارى قومـاً يهـزون رمـاحهم    : انظر ماذا ترى ؟ قال: هذه اشجع ثم قال: الجادي ، قال

فثبتوا فكـان  ! هذه عبس اتاكم الموت الزؤام فأثبتوا : سوداً يخدون االرض باقدامهم قال

الربيئة هو التجسس ونقل ويبدو ان دور  )٤(على غطفان في يوم الصلعاء  لهوازنالظفر 

  .اخبار االعداء اليهم

وعرف العرب اسلوب الحرب النفسية واستخدموه ، فلما تقدم ابرهه ملك الحبشـة        

رؤوس الجبال فقال عبد المطلب بن هاشـم بـن عبـد     الىليهدم الكعبة تهاربت قريش 
                                                           

  .١١٤، ص) ١٩٧٢: مطبعة اآلداب ، النجف االشرف(البياتي ، عادل جاسم ، الشعر في حرب داحس والغبراء ، )  ١(
؛ ابن االثير ،  ٨٠، ص ١؛ ابو الفداء ، المختصر في اخبار البشر ، ج ١٥١، ص ١٢االصفهاني ، االغاني ، ج) ٢(

  .٣٥٤، ص ٢الكامل في التاريخ ، ج
   .١٣٣مام ، ديوان الحماسة ، صابو ت) ٣(
 .٣٧ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، المجلد السادس ، ص )٤(
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فاقام عبـد  ! نا به البد ل: لو اجتمعنا فدفعنا هذا الجيش عن بيت اهللا فقالت قريش: مناف

فوفد على ابرهـه فلمـا    ابلهالمطلب بالحرم ، واستغل عبد المطلب اخذ اصحاب ابرهه 

قد اتاك سيد العرب وعظيم قريش ، وشريف الناس فلما دخل عليه : استأذن عليه قيل له

قل له سـل  : في قلبه لما رأى من جماله وكماله ونبله فقال لترجمانه هاعظمه ابرهه جل

لقد رأيتك فأجللتك واعظمتك ثم قد زهـدت  : ابالً لي اخذها اصحابك فقال: قال: كما بدا ل

فيك حين كلمتني ، اتكلمني في ابل اصبتها وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قـد جئـت   

انا رب هذه االبل ولهذا البيت الذي زعمت انك : لهدمه ال تكلمني فيه ؟ فقال عبد المطلب

  .)١(" وداخله ذعر لكالم عبد المطلب " فرد االبل  تريد هدمه رب يمنعك منه ،

ان يثير الخوف والفزع في  كان يقصدولعل عبد المطلب حين وفد على ابرهه ،         

نفسه بأظهاره عدم االهتمام بنوايا ابرهه العدوانية تجاه الكعبة ، وكان في حديثه معـه  

ه ورباً خارق القدرة يمنع مـن  تهديداً وايحاء واضحين من ان للبيت قوة عظيمة ستحمي

ان يطاله سوء ، فليس من المنطقي ان تكون وفادة عبد المطلب على الملك من اجل ابل 

السيما انه  كان من المشهورين بالكرم والسخاء ، وكان يهمه  امر الكعبة وتهديد وله  

يثبت  ، وقد حملت اشعاره وهو اخذ بحلقه الكعبة لوعة وتضرعاًقبل كل شيءابرهه لها 

لم يكن يملك ما يقاتل به ابرهه وجنوده وافيـالهم بعـد جـواب     انه، فضالً عن  )٢(ذلك 

قريش له ، فاستخدم اسلوب الحرب النفسية لاليحاء البرهه بوجود قوة اعظم منه ومن 

مقدرته العسكرية هي التي تتولى حماية البيت دونه عسى ان يتراجع عن قراره بهـدم  

  .الكعبة

خدموا الخيل في القتال اذ كانت العرب ترتبط بها في الجاهليـة واالسـالم   واست         
طريق خضب صدرها بدم مـا تصـيده   بوكان من عاداتهم ان يميزوا مهارة خيولهم . )٣(

  :عالمة لها ، قال الشاعر

                                                           

   .١٨٩؛ الديار بكري ، الخميس ، ص ٢١٥، ص ١اليعقوبي ، تاريخ ، ج) ١(
 .وما بعدها ٨٦، ص ٢الطبري ، تاريخ ، ج: ينظر )٢(
ود بنواصيها الخير الى يوم القيامة واهلها معانون الخيل معق" الخيل بالقول ) صلى اهللا عليه واهللا(مدح الرسول  )٣(

: ت(ابن الكلبي ، ابو المنذر هشام بن محمد بن السائب : ، ينظر" عليها فامسحوا نواصيها وادعوا لها بالبركة 
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  .)١(عصارة حنّاء بشيب مرجل     كأن دماء العاويات بنحره

واوالدهم ويعتزون بها فال يعيروها الحـد ،   وكانوا يؤثرون الخيل على انفسهم         

  : قال رجل من بني تميم وقد طلب منه احد الملوك فرساً تسمى سكاب فمنعها منه

  نفيس ال تعار وال تباع    علق" سكاب " ابيت اللعن ان 

  .)٢(تجاع لها العيال وال تجاع              ة عليناــــــمفداة مكرم

وربمـا   )٣(وبأس فارسها وشـجاعته   امتيازهادلت على اسماء  يهاواطلقوا عل         

يكون الهدف من ذلك القاء الرعب في نفس العدو فكانت وسيلة مادية معنوية لتحقيـق  

  .الغلبة في الحرب

وكان من تقاليدهم االعالمية اتخاذ الرايات ، وهو الدعوة الى الحرب برفع راية          

وله اهمية واثر خطير في  )٤(ا من عمائم ساداتهم فوق رمح يتبعها قادتهم وربما اتخذوه

الحروب والمعارك التي يخوضونها ولهذا كانوا يتدافعون في الذب عنه حتـى ال يسـقط   

  .)٥(على االرض الن ذلك يمثل نكسة معنوية كبيرة تصيب المحاربين تحت ظل ذلك اللواء

جـازاً حينمـا تنشـب    م" نار الحروب " وتعارف العرب على استخدام اصطالح          

ربما النهم استخدموا النار في االعالم عن وقوع  الحـرب  .)٦(بينهم النزاعات والمعارك 

اذ كانوا اذا اجتمعوا للحرب دخنوا بالنهار واوقدوا بالليل ليعلموا عشـائرهم واحالفهـم   

  .)٧(ويجمعوهم 

                                                                                                                                                                                     

الدار القومية للطباعة ، (احمد زكي ، : ، انساب الخيل في الجاهلية واالسالم واخبارها ، تحقيق) م٨١٩/ هـ ٢٠٤
 . ٩، ص) ١٩٦٥: اهرةالق

   . ٤٠٨، ص ١القلقشندي ، صبح االعشى ، ج) ١(
، حلية الفرسان واشعار الشجعان ، ) من اعالم القرن السادس الهجري(االندلسي ، علي عبد الرحمن بن هذيل ، ) ٢(

  .١٨١، ص) ١٩٥١: دار المعارف ، القاهرة(محمد عبد الغني حسن ، : تحقيق
  .وما بعدها ٢٠ابن الكلبي ، انساب الخيل ، ص: اسماء الخيل ، ينظر للمزيد من المعرفة حول )٣(
، ) ١٩٦٨: دار المكشوف ودار الثقافة ، بيروت(البستاني ، بطرس ، ادباء العرب في الجاهلية وصدر االسالم ،  )٤(

  ١٥١ص ) ٢٠٠٦:دار اسامه ، عمان (؛ الكعبي ،عبد الحكيم ، عصر النبوه وما قبله  ٢٥ص
   .٥٩، ص ٤واد ، المفصل ، جعلي ، ج) ٥(
   . ٥٦٨الزبيدي ، تاج العروس ، المجلد السابع عشر ، ص) ٦(
   .٢٤٢الحوفي ، احمد محمد ، الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، ص) ٧(
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اعظـم ايـامهم    واستخدم العرب النار وسيلة اعالمية مهمة وفاعلة في يوم من         

اذ سار كليب بن ربيعة التغلبي وهو كليب وائـل بقبيلتـه ربيعـة     )١(وهو يوم خزازى 

ان يوقد ناراً عالمة جعلها بينه " موجهاً السفاح بن عمرو امامه وامره اذا التقى بالقوم 

ن فقـد اوقـد   ين فليوقد نارين وقد كان االعداء كثيريفاذا رأى االعداء كثير )٢(" وبينه 

فاقبل كليب في جموع ربيعة فصـبحهم فـي    )٣(نارين ) واسمه سلمة بن خالد( فاح الس

از واقتتلوا قتاالً شديداً انهزمت فيه جموع اليمن فانشد السـفاح مفتخـراً بصـنيعه    زخ

  :ونجاح ناره االعالمية في تحقيق هدفها قائالً

  هديت كتائبا متحيرات    وليلة بت اوقد في خزازى

  .)٤(سهاد القوم احسب هاديات     لوالضللت من السماء وكن 

وذُكر سبب اعالمي اخر الشعال النيران فقيل انهم اوقدوها على خزاز ثالث ليال          

أي انهم اتخذوها وسيلة ابالغ  لمـن هـو    )٥(ودخنوا ثالثة ايام الن قبائلهم لم تكثر بعد 

ـ   م اذا ارادوا حربـاً او  متفرق منهم حتى يلحق بهم ، اذ كان من المتعارف لـديهم انه

توقعوا جيشاً وارادوا االجتماع اوقدوا ليالً على جبلهم ليبلغ الخبر اصحابهم فيأتوهم فاذا 

  .)٦(نار االهبه : جدوا واعجلوا اوقدوا نارين واسموا تلك النار

عليـة  اابالغـاً وف  اشـدها االعالمية يسراً وسهولة و اكثر الوسائلفكانت النار          

وصوالً واعالماً بين قبائلهم المتناثرة في محيط الجزيرة وصحاريها المترامية  هاواسرع

ولعل استخدامها في االبالغ بقدوم االعداء وكثرتهم او اعالم القبائـل وتجميعهـا  احـد    

                                                           

  :خزازى جبل في بالد العرب اختلفت العبارات في موضعه وذكره الحارث بن حلزة في شعره قائالً) ١(
  بخزازى هيهات منك الصالة    دفتنورت نارها من بعي

   . ٢٢٩، ص ٣ياقوت ، معجم ، المجلد الثاني ، ج: ، ينظر
  .٥٣الدينوري ، االخبار الطوال ، ص) ٢(
  .٣٣٥، ص ٢ابن االثير ، الكامل في التاريخ ، ج) ٣(
   .٢٣٠، ص ٣ياقوت ، معجم ، المجلد الثاني ، ج) ٤(
  .٩٧ادس ، صابن عبد ربه ، العقد الفريد ، المجلد الس) ٥(
  . ١٦٥اآللوسي ، بلوغ االرب ، المجلد الثاني ، ص) ٦(
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اول يوم انتصر فيه عـرب الشـمال   ) ١(اسباب االنتصار الذي حققوه اذ كان يوم خزازى 

  .)٢(على عرب الجنوب 

ـ   التيوكان من اعرافهم االعالمية في الحرب           بعـد ظهـور    ااستمر العمـل به

 )٣(في الجزيره العربيه وضع اشاره تميز الشخص منهم عن غيره فيعـرف بهـا  االسالم 

  :وقد ورد ذلك في اشعارهم ، قال غنم بن مالك

  

  .)٤(تنادوا وقالوا ذاك غنم بن مالك     ولما رأوني في الكتيبة معلماً

  :كما وردت في معلقة عمرو بن كلثوم         

  .)٥(اذا القوا كتائب معلمينا     اخذن على بعولتهن عهداً

قد اعلمـوا انفسـهم بعالمـات    وفقد عاهدن ازواجهن اذا قاتلوا كتائبا االعداء          

يعرفون بها في الحرب ان يثبتوا في ساحة القتال وال يفروا ، ولعل من يعلم عن نفسـه  

بالشجاعة ورفعة الشأن واتخاذهذه السمة او العالمة اعالم لما يملكـه   تازاميكون ممن 

من هذه الصفات ، فهي اشبه ما تكون بالرتب العسكرية او االنواط في عصرنا الحاضـر  

  .والتي تدل على مكانة حاملها وتعلم عن صفته الحربية ومكانته االجتماعية

شعيره من شـعائر العربـي ، اذ ارتـبط    التغني بالشعر في الحرب يكاد يكون  و        

شعرهم عامة بايام العرب ارتباطاً وثيقاً فاكثر القصائد في هذه الفنون االدبية قيلت فـي  

هذه االيام وكانت صدى لها ونظمها اصحابها فخراً بمآثر القبيلة ودفاعاً عن احسابها او 

                                                           

 ١٠٩جاد المولى ، محمد احمد وآخرون ، ايام العرب في الجاهلية ، ص: للمزيد من المعرفة عن هذا اليوم ، ينظر) ١(
   .وما بعدها

   .٩٨فروخ ، عمر ، تاريخ الجاهلية  ص) ٢(
: ، بريشة نعامة في صدره ، ينظر) م٦٢٣/ هـ ٢(سه في معركة بدر كان حمزة بن عبد المطلب يعلم عن نف) ٣(

  .٢٧٧، ص ٢الطبري ، تاريخ ، ج
   .١٢٠الشمشاطي ، االنوار ومحاسن االشعار ، ص) ٤(
  .١٠٣شرح ديوان عمرو بن كلثوم التغلبي ، ص) ٥(
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هبوا للدفاع عنهـا او رثـاء   هجاء لخصومها وثلباً العدائها او تحميساً البناء القبيلة لي

  .)١(للقتلى منها 

 ينشـدون فكان عرب ما قبل االسالم ال يغزون وال يتحـاربون اال وشـعراؤهم            

  .)٢(القصائد في هجاء االعداء واالفتخار بأنفسهم ورثاء القتلى وتخليد ذكر الوقائع 

و من يبارزه وهـو  وكان من عادة العرب في القتال ان يخرج الرجل منهم يدع         

حدث حينما تقاتل عمرو بن معد يكرب  نحو مايرتجز فيخرج له الخصم مرتجزاً ايضاً ، 

  :وربيعه بن مكدم ، اذ ارتجز ربيعه قائالً

  مؤتمن الغيب وفي بالذمم     محمود الشيمانا ابن عبد اهللا

  :فحمل عليه عمرو وهو يرتجز   

  .)٣(بن ذي االكليل قتال البهم انا ا    انا ابن ذي التقليد في الشهر االصم

ولم يقتصر انشاد الشعر على ساحة المعركة فحسب وانما برز دوره قبلها فـي           

  .  )٤(استنفار القبيلة واستدعائها الى القتال ثم تحريض المقاتلين وبعث النخوة فيهم

ن ظهـر  آخريباذا وضعت الحرب اوزارها واعلن النصر لقوم ولحقت الهزيمة و         

و لمن غلـبهم  ميدان فسيح للسجال الشعري بين اعتذار المغلوبين وتبريراتهم وتوعدهم 

فلقد ساهم الشعر الى حد كبير في تأكيد القدرة القتالية  )٥( اعتزاز المنتصرين وافتخارهم

من خالل تعابير الشعراء وشارك في توضيح الصورة البطولية الن المنطق الشعري كان 

للمنطق القتالي وبقيت قوة الكلمة مواكبة لقوة االندفاع من اجـل تسـجيل   اداة التوثيق 

                                                           

   .٩٤خفاجي ، محمد عبد المنعم ، الشعر الجاهلي ، ص) ١(
، ) ١٩٧٠: دار المعارف ، مصر(،  ٢اآلداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني امية ، ط كارلو نالينو ، تاريخ) ٢(

   .١٠٦ص
   .٥٢، ص ١٦االصفهاني ، االغاني ، ج) ٣(
   .٧٣، ص) ١٩٧١: مطبعة االديب البغدادية ، العراق(العبيدي ، جمال نجم ، الرجز ، نشأته ، اشهر شعرائه ، ) ٤(
الشمشاطي ، االنوار : شعار التي رافقت ايام العرب والمعاني التي حملتها ، ينظرللمزيد من المعرفة حول اال) ٥(

دار الجاحظ للطباعة (وما بعدها ؛ القيسي ، نوري حمودي ، شعر الحرب عند العرب ،  ٤٥ومحاسن االشعار ، ص
   .وما بعدها  ٧، ص) ١٩٨١: ، بغداد



www.manaraa.com

  - ١٩٠ - 

المجد القبلي في حدود االطار الذي تحدده طبيعة التعبير وسالمة اختيار الصـور التـي   

  .)١(تاخذ طريقها الى االنتشار 

وقد شاع الى جانب هذا االعالم الحربي نوع آخر من االعـالم الملتـزم متخـذاً            

الى الوحدة ونبذ االقتتـال   اقاً مغايراً ، اذ ذم الحرب ونبه الى شرورها وويالتها ودعطري

، فقد انشد بعض بني اسد حينما اقتتل فريقان من قومه على بئر ماء ادعاهـا كالهمـا   

  :ناصحاً وموجهاً

  .)٢(بئيساً وال ان تشربوا الماء بالدم     فما الرشد في ان تشتروا بنعيمكم

فعت اصوات الشعر منذرة ومحذرة من مغبة الحرب وما تجره من ويـالت  وارت         

  :امرأة من بني عامر فقالت

  بنو نسوة للثكل مصطبرات      سيبعثها قوم ويصلى بحرها

  .)٣(وتمسك باالكباد منكسرات     تعد منكم جزر الجزور رماحنا

سـلمى   زهير بن ابـي  نحو قولصوروا الحرب كريهة تعركهم عرك الرحى  و         

  :داعياً ومعلناً

  وما هو عنها بالحديث المرجم    وما الحرب اال ما علمتم وذقتم

  .) ٤(وتضر اذا ضريتموها فتضرم    متى تبعثوها  تبعثوها  ذميمة

           ی�Sم ب
�Sث   م�f% 6 ذو ت�ث�% ��)$ ب��و�& آ�ن هYا ا�)"م ا�ی-�ب]� F�م�&ودی

  �SS� وس�ی�SS م
SSW% ا�وس  : +� ا��SS"ح ، ص�SSح صG\�SS  ح�'��SS ان+8مSS] ا�(8SSرج ور�
SS] ا

     ISS��
Z�ار ا�SS� 6SSم %SSاره� خ��SS-� ان���SSا اخ�SS�	+ت ���SSم�Z	�ا ��	gSS ا����SSH  : اح�SS'�ا و

                                                           

: مجلة دراسات لالجيال ، العدد االول ، السنة االولى(علي ، نوري حمودي ، البطولة في الشعر الجاهلي ، ) ١(
  .٨٧، ص) ١٩٨٠

  .٧٩ابو تمام ، ديوان الحماسة ، ص) ٢(
سامي مكي : ، شاعرات القبائل العربية ، تحقيق) م٩٩٤/ هـ ٣٨٤: ت(المرزباني ، ابو عبد اهللا محمد بن عمران ) ٣(

   .١٠٧ص ،) ٢٠٠٧: الدار العربية للموسوعات ، بيروت(العاني ، 
� ، :�2وت (0$ري ، ا���3� ، زه�2 :� ا:( #��! )  (٤��Lق ا��Y٤٣،٤٤ص) ١٩٦٢: دار ا�  
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  %SS�K'�وا FSSKی%� �+�	SSس �SSه� وان���	SS�و:SS+&ت ا�-8یSS%ة  ))٤وان��+�SSا ��SSن�+�ا SS('+� و��SS ی

 TY+� ل�	ای-�د ا�� � Fت&(��ا��'�ز)�ت ، �X& اب5$ ا�
%ب�� ت�ث�% هYا ا�)"م ا�ی-�ب وم


% وا�(�5ب� دور ا���k و)�$ )	. ح6X آ�Z% م6 ا�&م�ءW�١(ا���ار ب�اس�5 ا(  .  

�ن م6S   وا��S&ا\+�  وآ�ن�ا یX&م�ن ب
& أن تi^ ا��%ب اوزاره� )	. ت��Sدل ا�سS%ى  

وآ�Sن ب
oS    )٢(ا�
�ر )	. ا���X	� أن ت�S%ك ا�%اده�S ا���س�Sری6 ار��Sء )'S& ا�S\��X$ ا�خS%ى       

�س���SSSوا�سSSS%ى       �SSS�	)��و ا %SSSس�ذوي ا����ن�SSS ا�����)��SSS ا��%م���SSS ی(�SSS%ون ب6�SSS ا

 مX&م ا�%اس ��ق ا�-�+� ��ن ��$ ب��W%ط �8ت . ا��W%و�O ب-8 ا�'�ص�� � %
W�ا وه

 ا��[�Sخ%ات � Fآ'�\'+� ی(%��ن 
% ا��-8وز �W�ا $
ا)"م�S   )٣(ن�ص��F وخ	. س��	F و�

 6�'	
 )')6 :-�)�+� وت�ث��X �+� ، م� F (%ة�ء م[��  : ا:
�ره� ، ���] ا�('

� ت-8ااوآ�ن�ا یK'�ن     �8زن� ن�اص �%س�ن+� )٤(  

     6S( �S	
���ن � �8 ا�'�ص�� د��$ )	. f	�� ا�س% وت[��F وت%آF ب��SH او اثS%ا ی

�SSS�	n�ا TYSSSوه �SSS]6 اخSSSی�� �خ�SSS+��6  F(�SSSi اذ�ل �"س�SSS% وا)SSS"م )SSS  وT او ان��SSSرT ، ؤ

  . �%ا�F )	'� ب+Yا ا�(�iع وخ'�)F م
'�ی� �س%T وا)

      FSوام��ن�ت %�Sس�وآ�ن�ا ی[�&ون ا�س%ى و)�دة م� ی�'�سI مX&ار ا�[S&اء مS^ م��ن�S ا

� وه� م6 ای�م رب�
F وت�����X�ی�م ا ���Hدی� �[�       )٥(ا(�Sرث ا��%ب�S��6 اSب FS��( %Sاس

��S%ا ذا  وا�"ت وا�
8ى � اO	gX ح�. ت�ت�' امg ب+�د�+� وآ�ن آ: ،ب��5م ب6 ��, و��ل 

  .  )٦(ث�6 آ�Z% ��رس$ ب��5م ��حi% ا�+�دج و��دى ن[�F بF وا�k ب
�% وث"ث�6 �%س�

                                                           
 . ٤٤٤، ص ١ا:� اWث�2 ، ا�P+مR �( ا�>+ر�N ، ج )٤(
� ا��J( ، ا7HWم ا���:( ، وا=�� وم�S+ت` ،  )١(GH ، 3$رJا� �GH) اد�J: ، �H+G"�� ���5٧، ص) ١٩٧٣: دار ا�  . 
�اد (، 0+�4 وا�0ون ، درا#+ت �( ت+ر�N ا�5-+رة ا���:�2 ، ا���+ض2�ي  )٢(J: ، اد�J: ١١، ص) ١٩٧٩: 6+م��  . 
� ا�_+�^ ، ص ٣٤٦، ص ٢ا:� اWث�2 ، ا�P+مR �( ا�>+ر�N ، ج )٣(�Lرب ، ا��Wغ ا$�: ، )#$�W١٦؛ ا  . 
� ا�_+�^ ، ص )٤(�Lرب ، ا��Wغ ا$�: ، )#$�W١٧ا  . . 
� ه�ا  )٥(H ه+  6١٩٧+د ا��$�! وا�0ون ، ا�+م ا���ب ، ص: ا�2$م ، ���� �7#>�ادة� .وم+ :�
 .  ٣٩٢، ص ٢ا:� اWث�2 ، ا�P+مR �( ا�>+ر�N ، ج )٦(
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�S&ون ن�Sرا �
%Se+6 ت��S.             وآ�ن��� �+'Sدة م�S��S&اء ا�'��Sء یS�� ��S" وی�T%Si ا�

�� ا)"م�� خ�ص�  )١(ب'�ر ا�[&اءXO g	د ا�'�ر ت�Xب[&ا\+6، ورب�� ی��ن ای  .  

 ا���S%یo       واس�(&م] ا�'��ء � ا�)"م اS� %ثaSوم $S(�� 6 دورS+� ن�Sوآ ��%ب

        S� ءه��S�)	. ا�X��ل وا�س����ل ��F إذ آ�ن] ا�
S%ب اذا خ%��Sا �	�S%ب اخ%��Sا م
+�S ن

     6Sی� �S�ء و�S'n�ب� �+'S��ت ا���س�( ��X	l .+�ر ا�-��ل ی�%e'+� وی������ب ت%ا�X+� ا

�&ام مf $Z'�ء ا�'��ء���ن�ا ی���5Hن ن��ءه� � � )٢(ی�Z% ح��س� ا�%��ل وی&�
+� ا�. ا

  .  )٣(ا�X��ل ��8دن � :-�)�+� وی�%e'+� وی�'
6 ا�+�رب م'+�

 ی�SSم SS]�"ادي�SS�ة ا%SSi٤("ح(  SS'8ل بSS6 ذي    �نSSب &SS�ن8ل خ��SS� ل دوس�SS�X� رث�SS��ا

         6Siiء وی��S��6 ا�X�S�ا���	F ب'�تF ه'&ا و�'&�F و�FS��5 ون6�S'�� T%Si ب���S ، و�
	6S ی

F'�5(6     ���ن ا�%�$ اذا ر�^ ��را اS	�انgS م6S    :أياهS" م
'�S� �Sن8ل ،    : م��	�S وم-�S%ا و

  : ا�'��ء ، و�
	] ه'& ت�%e+� وت%ت-8 

  )٥(�Y��� ت8ن بF ا������    م6 ر�$ ی'�زل ا������ 

��سS'� وا��'�Sذرة ، إذ         n�6 ا�Sث] ب&Sح S��ب ا%S��ا S� �Si%اة دور ب�رز ای�	وآ�ن �

SS(د�    ��SSنn�ا FSS	�� 6SSرث ب�SS��) م٥٦٩ – ٥٢٨(ا�	ح FSS�'ء    اب�SS� م6SS ا��SS$ ا�'SSوه FSS�

   �+�SS���)�5ه�SS��O �SS وام%ه�SS أن تISS�5 ا���SSXت	�6 ا���X� 6�+��SS��SSل ا��'�SSذرة �SS��5�+� وا��

��S$ م	gS ا���S%ة مS'��         : ا�آ[�ن وا�&روع وب%ان, ا�e%ی� ث� ن�Sدى   6Sن م�S�f ن�S��� �Sی

    ��Sنn�و ا%S�( 6Sل ���& ب�X�  �     : زو��F اب'�'5(�S� �S�م�� ���ت	FS او مX��Sل  �Sان  gSس%

                                                           
)١(  )�H �: ��ي ، ا:$ ا��G+س ا.��Y&�&ب ا���ب ، ت5&12 ) م ١٤١٨/ هـ ٨٢١: ت(ا�+Fرب �( م���� انWا ��+Sا:�اه2* : ن

 ٤٦٣ص ) ١٩٥٩: H` وا���Y ،ا�&+ه�� ا��Yآ` ا���:G"�� `2+( اW:2+ري 
 .  ١١٥، ص) ١٩٧٧: دار ]��� ��"�H+G ، ا�&+ه�ة (G�4( ، ا#�� ا#�+R2H ، اWص$ل ا���Y�� �2�3 ا�L+ه�( ،  )٢(
�اد (؛ ا�GL$ري ، �25! ، ا���Y ا�L+ه�O+(0 ))` و��$ن` ،  �247:٤٣ ، ت+ر�N اWدب ا���:( ، ص )٣(J: ، �2:�<د : دار ا�
 . ١٨١، ص) ت.
 .  وم+ :��ه+  ١٥٥، ص ١٣اWصS3+ن( ، اW]+ن( ، ج: ������ م� ا������ .$ل ه�ا ا�2$م وص$ر� ا7HWم�2 ، ����  )٤(
 .  ١٥٦، ص ١٣اWصS3+ن( ، اW]+ن( ، ج )٥(
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        &SX� FS8ت\�� $S'ی �S� FS'�� %SH'�ا g�YSب pXا���%ة وح g	م ،&��� $�X� ، �] ارe. �%س	�

��$ ب
&ه�)١(  $�X� �+��ا [��  .)٢()ی�م ح	��F(، ام� ح	��X� F& )%�] ا��
%آ� ب�س�+� إذ ن

   �S�'ة زم%S�� %ت��وه'�ك ای�م اخ%ى اس FS	ی�O        [Sآ�ن �S+ن� Tاء%Sام �Sاس .S�ا [�S�ن

 �+(�     اح& اس��ب ان&Sه �S������ا YSX'م [S'س ب��وه ای�م ا����س ب�6 ب�% وتn	I وا��

       �S+اب��ت [Sن��� Sا�-%م �Sره�� �S�خ��� ���س ب6 م%ة ، انW&ت :
%ا ح�6 اص�ب آ	�IS ن�

 [�����س �ن یX�$ ص+%T آ	�I إذ -� �
  : دا�

� تn%ر ب'[�g وارت�$  &
  ��نg م6 ��م )	. ا�-�ر  ام�ات     ��� س

g��إذ داري ا gودون    )٣(م��ذرة أن ی[���ا ب�'�تـــــــ    ��ن'ـــــــ

    �Siوب ا�[-�رای%Sح S� ل��X�ا .	( o%ی��ا� � ، إذ  )٤(وآ�ن �	�%اة دور ا)"م

  : انW&ت درT ب'] اب �+I ت�&ح ��م+� وت���+� �	X��ل 

��م �� أن ا�H(% ص��&ه�   

      %)H�ن )%ام�, ا�   )٥(ص	��ا و

م6SS ان�:�SS& ح��س��SS ح�SS. اذا ���SS� $SSرس ن&ب'FSS  وآ6SS یSSW&دن )8SSا\�+� ب��SS ی'SSW&ن

 F	��
	� ن�� م�وح%6e )	. ا�خY ب�ZرT ور�o دی�F وا�ن��Xم م�6 �F   &S�( 6ب'] ب-�% ب

  :  )٦(اD ا��WX%ي ح�'�� ���] وه ت%ث اب�ه� ا��X��ل ی�م ا��%وت وه� ی�م ا�
'�ب�6

                                                           

،  ٢؛ ن+�� ، م�5� م�Gوك ، H)� م+ =RG اW#7م ، ط  ٣٠٢اWصS3+ن( ، ا��ر� ا�3+�0ة �( اWم_+ل ا��O+Fة ، ص  )١(
� ا����* ، ا���Y ا�L+ه�( ، ط ١٠٤، ص)  ١٩٥٢: "��G ا��F+دة ، م)� م(GH �دار ا�P>+ب (،  ٣؛ 30+6( ، م�5

 .  ١١٢، ص) ١٩٨٠: ا���G+ن( ، :�2وت 
2� ا��S�� ��Yت ا�P$اآ� �( ا��F+ء وان =$ل ا���ب W ر���  )٢(H �# �ه$ ا�S4 ا�+م ا���ب �&+ل أن ا�GJ+ر �2` =

 �� : �$م .��2` ، ���� ا�P$اآ� �Sا ان�+ ا�0 م��� �: �، ا�P+مR �( ) م ٨٩٨/ هـ ٢٨٥: ت (ا���Gد ، ا:$ ا��G+س م�5
 .  ٤٠٢، ص) هـ١٣٥٥: م"��G م)"3! م�5� ، م)� (ا���J واWدب ، 

)٣(  ���� ، +S<&را� )<7م�2 ا�HWس وا�)$ر ا$FGا������ .$ل ا�+م ا� �،  ٢ا:� اWث�2 ، ا�P+مR �( ا�>+ر�N ، ج: ������ م
 .  ١١٦( ، ا#�� ا#�+R2H ، اWص$ل ا���Y�� �2�3 ا�L+ه�( ، صGوم+ :��ه+ ؛ �4 ٣٣٦ص

#�( ا�L3+ر :�+ ا#>��5 آ�+ن` و=72H �2ن �2` م� ا��5+رم �( ا�S4W ا��5م وا#>��ت ا��5ب م>&"�� �2` ار:�  )٤(
� ا��#$ل S4و E)��+: �S<2` وا�` و#�*(#�$ات ا�! أن ان�H 2) ص�! ا�Jم ، : � ، ���� :�´ ا�+م` وه$ ص+Yه �ا:

 .  ١٢٤، ص ١ا��2Fة ، ج
 .  ٦٦ا:$ ت�+م ، ا�$.2Y+ت ، ص )٥(
 .  ٤١٢، ص ٢ا:� اWث�2 ، ا�P+مR �( ا�>+ر�N ، ج: وه$ �$م :2� ت�2* وH+م� :� ص�)�` ، �7#>�ادة ����  )٦(
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  )١(و�� ت�Zر �[�رس+� ا�X��$    ��� آ
I ب�
I أن ا��م] 

 ا����Sة ا�
�م�S         وآ�S� ا%Sاث �S+X�(وا �Sب�%
 ا���X	�S ا�S� اف%(�ن ا��Zر م6 اخ5% ا

        YSذا اخ�S� Tر�SZب YSخaی .S�ح �+'Sل م�S�X��ی���6 ا ���-��^ م� ��$ ا�س"م ، وآ�ن] ا�'��ء 

 F'ب�� Tر�Z٢(ب(   %S-ب6 ح ,�X�ن�� ص'^ ام%ىء ا $��X�ل دی� ا���، وآ�ن م6 ا�
�ر )'&ه� 

��$ وا�T&S ب�ن6S� FS ی
��Sض )'S�� FS"       ا��'&ی��Yي رد )	. ا 6( Fا�&ی F�5
�� Tي ات�Y�ا &���

     ��S$ راسFS وnی ��I بg�Y س�� ا�بS& وح	kS ا���� ��یSW%ب خ�S%ا ح�S. یS&رك ث�Sر      و� ن�

F٣(اب�(            .S�اة ح%Sب ام%SXی ���S ا� ی5
�S خ�S%ا و� ی�آ�S��� $S وXی �+'Sر م�Sإذ آ�ن ا���ت ،

         ی&رك ث�رT �+� ی�%م )	. ن[�F ا����S� &S-�6 اS( �+ح��Sص $nSWت �S+ن�^ ب��OیIS ا����Sة 

 Tث�ر I	Oن�� م� 	
�F          رآ�ا&Sه6 او ی&S�ء وا�S�ب'� ا�SW%ی& ح�'��S ح%م�Sا )	S. ان[�S+� ا�'

F٤(ث�ره� م6 آ'�ن(  .  

 �SS+ن ه��SSی� .SS�س ح�SS'�ا kSSOا�( SS� %ث��SS��ر وا�SSZ	� وی�%SS�	� �SSا)"م� �SS	ح� SSو�

 %�O�SSواس �SSHH�هYSSا ا��SSWن إذ ز)��SSا أن روح ی(SS} ���� ا�f�SW$ ه�SS ا�خYSS بFSS ص�f�SSا 

     Tر�SZب YSخaی �S� يYS�ی(%ج م6 راس ا���] ا %\�O وه� Fه�م %�H�� T%��ا���] ت(%ج م6 

 G�SSHا  : وی%�nSSن ص�SSی� %\�SS5�ا gSS�8ا)�+� أن ذSS6 مSSوم اس�XSSن ، اس�XSSن م6SS دم ��SSت	

T%�)�� T&
  .  )٥(ح�. ی��% وانF ی��ن )'& و�& ا���] ��
	� م� ی��ن ب

�ه���FSS  و�SS& رو��SSا �  %�O�SSواس �SSHH�
%ا ونSSZ%ا وSS: FSS� ا�SS(ر ود�SSZ	FSSn����ا  SS�

           S� 6Sم�م��� ا��H%اء ا�� ی
��SWن ��+�S إذ آ�Sن ��Sن�ن ا��SZر Se%وری� ��S��Z] د)�S\� ا


F ص�%اء Sذات ا��ق واس     Sی� 6Sی�� �%5      �� حS&ود �+�S و�S���Sة م'�S�K أن ت5�Si+� او ت

 ذ�gS        )	�+� ب�+��� ویK$ ا��Zر ��+� ه� ا�
�Xب� ا��حS� 6S� ی��6S أن تS��ا �Sة ا��-&ی&S�

                                                           

 . ٨١ا���ز:+ن( ، �H+4ات ا�&RO+G ا���:�2 ، ص )١(
دار ا����5 (ن+صI2 #��2+ن H$اد ، : ا�4W+ر ا�F>� ا�L+ه��2 ، ت5&12 ا�G"�2$#( ، ا:$ :H �P+ص* :� ا�$ب ، �4ح  )٢(

�اد J: ، �H+G"�� :ه�( ،  ٤٥، ص ١، ج) ١٩٧٩+L( ا��)� ا�� `gدب ا���:( وت+ر�Wا�_&+�� (؛ ج  ه2$ارث دن ، ا �G<Pم
 W ، �2:٧٥، ٧٤، ص) ت . د : م . ا��� . 

 .  ٣٣١، ص ٢ا:� اWث�2 ، ا�P+مR �( ا�>+ر�N ، ج )٣(
� ا�$ه+ب  )٤(GH �: �� ا.���م"+:� آ$#>+ (، نS+�� اWرب �) ��$ن اWدب ، ( م١٣٢٣/ هـ ٧٢٣: ت (ا��$��ي ، S4+ب ا�

 .  ٣٧٤، ص ١٥، ج) ت. د : ت$م+س و�4آ+� ، ا�&+ه�ة 
�ء وا�>+ر�N ، ت5&12  )٥(Gا� ، RS# �: �،  ١١٨، ص ٢، ج) ١٩٠١: م ، :+ر�� .W(آ��+ن ه$ار : ا�g�G( ، ا:$ ز�� ا.�

� مF>��ف ، ١١٩� Rف �( آ�"<Fا�� ، )S2Y:W٣٢٥ص ،٢ج؛ ا  . 
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��ی�S م�5�S%ة        �S�دو .S�ا %SX�]6 ویSم�ا��-��^ ��'^ ا�X�$ ����-��^ ی(	� م6 ا���5ن�'� وا

          �+��SSXح SSا�+� وت���SSوام �+\�SSت+� ودم�SSح� .SS	( _��SSس وت��SS'�ا .SS	( �SS+�ض ه��%SS]ت

�SS%دع  وم�SSH��+� وب�SS�nب هTYSS ا�&و��SS ا5SSe%ت ا���X	�SS أن ت�خ( YSS	SS. )�ت�SS+X هYSSا ا�SS&ور   

       )١(ا�[�e. ون8ع ��%ة ا�X�$ وا�
&وان م6 اذه�ن ا�خ%ی6S� %Sث�% آ���Sر ت�SZ�دة ا�S
���ن �

  .  )٢(ردع ا�8nاة وا�X�	� آ��W%ا\^ وا��Xان�6

 ن[S,       بورب�� اح��Oه� S� %ث��S�5ری� ذات تSاس �SHH� �S+�س�� وح�آ�ا ح�&� ���+

  $S��X�ا $Sاه �+�]O�SS(وب   � و FS'م &SSب� �Sر وا���SSZ�ا &S
�gSS خ[[�Sا م6SS حS&ة ا�[�SSe.   ذ����Sن  

إذ آ�ن � ا��Zر وا��W&د � ا�خY بF و�
	�S�%( F  . وان
&ام ا�'�Kم ا����س ا���ح& �&ی+� 

�SS&ر ا��SS%ء   . م6SS ا�)SS%اف ت
�ی�SS�f 6SS( �SSiب ا��SSXان�6 وان
SS&ام+�    6SS6 م�SSWی �SSن م��SS��

             g�YSب IS�� م6S ا�S&م �نFS ی��&Sب �Sب��&ی F�Se�

�F وص�S�F ه�S اس��Sس .S�ء ا� س��S (وی

  . وهYا م� ی�+�I م'F ا�
%ب وی�YرT  )ا�ب&

 م
%آ�SS ذي ��SSر )�SSم     SS� م"SS(� ب6�SS ا�
SS%ب و�j�SS ا�[SS%س   ) م٦١٠(واسSS�(&م ا

�i٣(ای(     $SZم �S�K'��ب ا%S��م6 �'�ن ا %�Z. خ�%ت+� ب�	ب آ[�ءة )���� د�] )%
واl+% ا�

  j�SS-�ا ��SSK'ت.SS	(     %
آ�SS م��'�SS وم��SS%ة و�	ISS و���SSم+� ب��SS%اءات ا�سSS�5"ع ��SS$ ا��

وا��
��q ا��
'�ی� �	��Xت	�6 �%�^ روح+� ا��
'�ی� واس�(&ام ت���g ا����\6 وا)��ل ا�(&اع 

�����Sم ح'K	�S ب6S ث
	��S ب6S ی��Sر         ء�S�X$ بS&   )٤(وا��%ب ا�'[ ، �Sآ%
Si%ب ��( FS	S.    با��

    �SS���SS5^ و6SSe ا�+�SSادج �qSS"      : ن[�FSS ب��SS�5ء ذي ��SSر وا �SSث ، �SS�X�ا %SS]ت .SS�ح %SS]ی �

 %SSب� $SS\��� ^�5�SS�أن ت��SSق ن��SSءه� أن ه%ب�SSا ، ��سSS��8SS� pاء )�	FSS ت�%ی��SS ا)"م��SS    ت

 6	
 )وم
'�ی� إذ اO	( p	�F اس�� ی����م بF م6 )�$ � ��) ^5X6مe��٥()ا(  .  

                                                           
  .٢٥،  ٢٣،  ٢٢ا��&�اد ، ا��$ا�( ون�+م ا�$Wء ، ص ) (١

  . 6٧٨+��� ه��ي :�ا#�� ، ا��)$ر ا�&���� ، ص)٢(

� ��&$ب ، : ������ م� ا������ .$ل ه�ا ا�2$م ، ����  ) ٣(: �� م�5: �/ هـ ٤٢١: ت (ا:� مPF$�` ، ا:$ �H( ا.�
� ، : ، تL+رب اWم* وت�+=� ا��S* ، ت5&12 ) م١٠٣٠F. وي�Fآ �� )  ٢٠٠٣: دار ا�P>� ا�����2 ، :�2وت (2#�Lا�� ،

  .وم+ :��ه+  ١٥١اWول ، ص

� ا���ب �( ا�L+ه��2 واW#7م ،  ) ٤(�H ا��5ب �؛ ا�5$�( ،  ٧، ص) ت.د : دار ا���+رف ، ت$ن� (م35$ظ ، �6+ل ، �
�٢٣٢� ، ا�25+ة ا���:�2 م� ا���Y ا�L+ه�( ، صا.�� م5 .  

  . ١٣٠، ص ٢ا�"�Gي ، ت+ر�N ، ج ) ٥(
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 .ءث� ص�%وا ا�م% ب
S& ه�Sن   )١(��X\$ ت'W& ����, ا�-'& )	. ا�X��لا�واخYت ن��ة 

  +'SSeو ^SS5X� FSSم�ری FSS�'اب .SS�ل ا�SS�� �SS	K'ح .SS�د ا�
SS�
( [SS	SS. ا�رض و�SS5^ ب6SS م��� �

        $S�� 6Sم �+�S��� :���Sن ایS&ي اS'6 بSم �\��

6 )	. ا�رض ، و�5^ س��و6e ا�'��ء ��

  .  )٢(م'�آ�+� ��(k ای&ی+� ب��i%ب

    I�S�وات[p ب'� :���ن س%ا م^ ���	� ای�د ا�� آ�ن] ت��رب م^ ا�[S%س )	S. أن ت'

    S� س%S]	� ا�S'آ� &S�، " ا�(ISء " م��Sن ی�SXل �FS    م6 ا��
%آ� اذا ه-� آ��6 ا�
%ب وآ�ن�ا 

�	�� ت'�وش ا�[%ی�Xن ح�	] م��%ة ب�% )	. م��'� ا�[%س وح�	] م��'�+� )	. م��S%ت+�  

  . ، وخ%ج ا����6 )	�+� 

 �SSد م'+8م�SSای [SS�وو�SSم ISS� صSS[�ف ا�[SS%س ��SSن+8م�ا   ب�SS� $SS	)�ا ^SS�و)SS&ت ��

���\$ ب�% تX�$ وت�س%  �+�
  .  ))٣ت�Wء (	. ن�� م�وت�

 �SSب م%SS( أن GSSi�ت+� وی�SS(م+� وم'�ز�SSای SS� م"SS(���SS$ ا�سSS"م ، �SS& اسSS�(&م�ا ا

ا��SHX\& وا�را��8S    ب�اس�5S ���ن] ح%وب+� م
�رك آ"م��S ت%ا:�S+�� pS ا�(�SHم ا��	��Sت      

         بآ�� ت%ا:�Xا S� "(�S� ء دورا�S��+�م ، و آ�ن سS"ح ا��	��Sت امSi. وا:S& و�
�S] ا�'��

�����S, ا���SXت	�6 وح6S( "Si� �+ZS أن      هYا ا�)"م ا��%ب ، إذ اس�(&م] ا��%اة م
'�ی� 

 اس���ت�+� � ا�&��ع )'+� إذ آ�ن م6 � T%اث F� آ� آ�ن%
 س�ح� ا��� Fو��ده� ب�& ذات

    FSSم�� أن ت��SS. ن��SSء SSب%
 اسSS�(&م�ه� ،   . ا:SS& ا�
�SSر )	SS. ا�SS��م ا"SS(�وم�SS'� 6SSن ا

 SSS��رات ا�SSS:� د�	( [SSS	�SSS(��� .SSSت+� و ب م�SSSزوا اSSS��ت ا�SSSوا�%ای �+SSS� و��\�SSS	�SSS+ �+ ان[

ورو��SSا ب
oSS ا��[�SSه�� ا��%ب��SS   . اسSS�(&م�ا ��SSn ا�SSW[%ات وا�%م�SSز �"نYSSار وا���YSSی%    

ب��"ت د)�\�� :�م	� ���	] ا:
�ره� مS&ح ا�SW-�)� وذم ا�-6�S وتSX&ی, ا��SZر وا����Sء       

 Tی��6 ان��ر � ��  . ب��
+& ، واث���ا � آ$ ذ�g ن-�ح� وت[�

  

                                                           
2�ة ، م��� :� ا��_�!  )١(GH $:ت ، ت5&12 ) م٨٢٤/هـ٢٠٩: ت (ا+\$"gوا�� �<Pا� �: ، ا�+م ا���ب =RG اW#7م م�>&"+ت م

�اد (H+دل 6+#* ا�2G+ت( ، J: ، K.+L١١٧،  ص) ١٩٦٧: دار ا�  . 
 .  ١٣٢، ص ٢"�Gي ، ت+ر�N ، جا� )٢(
 .  ١٣٢ ، ١٣١، ص ٢؛ ا�"�Gي ، ت+ر�N ، ج ١٦٢،  ١٦١، ص ١ا:� مPF$�` ، تL+رب اWم* ، ج )٣(
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        الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع    

        يف اجلزيرة العربيةيف اجلزيرة العربيةيف اجلزيرة العربيةيف اجلزيرة العربية    ااااههههوسائل االعالم واماكنوسائل االعالم واماكنوسائل االعالم واماكنوسائل االعالم واماكن

        الشفاهية والتدوين الشفاهية والتدوين الشفاهية والتدوين الشفاهية والتدوين     -::::اوال اوال اوال اوال 

        وسائل االعالم الشفاهي وسائل االعالم الشفاهي وسائل االعالم الشفاهي وسائل االعالم الشفاهي     - ::::ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

 الشعر الشعر الشعر الشعر -أأأأ

 رواة ا�����  -١

 ������ ا����  -٢

 ا����ء وا���ی�  -٣

 اخلطابة اخلطابة اخلطابة اخلطابة -بببب

 االمثال واحلكم والوصايا االمثال واحلكم والوصايا االمثال واحلكم والوصايا االمثال واحلكم والوصايا  -جججج

        وسائل االعالم التدويني وسائل االعالم التدويني وسائل االعالم التدويني وسائل االعالم التدويني     - ::::ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

 الرسائل الرسائل الرسائل الرسائل -أأأأ

 االثار والكتابات والنقوش االثار والكتابات والنقوش االثار والكتابات والنقوش االثار والكتابات والنقوش -بببب

        كن االعالم يف شبه اجلزيرة العربيةكن االعالم يف شبه اجلزيرة العربيةكن االعالم يف شبه اجلزيرة العربيةكن االعالم يف شبه اجلزيرة العربيةامااماامااما    -::::رابعا رابعا رابعا رابعا 

 االسواق االسواق االسواق االسواق -أأأأ

 احلج احلج احلج احلج -بببب

        امسار القبائل وجمالسها  امسار القبائل وجمالسها  امسار القبائل وجمالسها  امسار القبائل وجمالسها  -جججج
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        الشفاهية والتدوين الشفاهية والتدوين الشفاهية والتدوين الشفاهية والتدوين : : : : اوال اوال اوال اوال 

��	�SSn ا��-��
�SSت ا��SSW%ی� م'YSS  ب�'SSX$ ا��
	�م�SSت   ب�صSS[+� اداة ،را�SSX] ا�SSW[�ه�� 


�ب ان�W%تا�X&م ، إذ W�ا �K
�ن وت'��	] :[+�� )	S. یS& ح[FSK ی�XمS      واداب+� اس��O% م

  �X�ل ا�S�����Sت  م� ��S$ ا����ب�S وا���Sری� وا�6�S� %SH(   �XZ ث�S��Xت   �،  ب	FS ب'X$ م
�ر�+� ا�S. ا

    'SSص &SSی�� ، �SSب��ا�� .SS	( �SS�\�X�ا     ��+]SSW�ا &SS���X��وان ا ، +]SSW�ا �ری�SS��ا �SSه �SS�ث� k

 %W��ب�6 ا ��\�X�ت ا��Hت�  .  )١()'�ص% ث�ب�� � ت�5ر ا


�ب ا�"آ��ب�� ت�ری(� �وW	� س��� ان�
�ب ا����&ن�W�ا �6 ت�ری( ��O $X٢( ی( .  

و�SS& اسSS�(&م ا�)SS"م وس�SS\$ ا�ت�SSHل   SS� ی�ت��SS�
+�SS ا�����   ISSن�� $�SSWی �SS+�

	�-�  .  )٣(ا�خ��ر ا�W[�ي وا�خ��ر ا��

$

�ب ا�� اس�(&م] آ" ا��س�	��S� 6  و�W�ب اح& ا%
 ا�)S"م وا�ت�SHل ����S    ا�

 ، �+'SSا�- ب� �+�SSqاو ب� �SSب"ده �SS
 ، وان��SSWر   ���5SSس��� وا�(�SS����n%ا���SS ون�SSKم+� ا

  .  )٤(ح[K+� ا�� ا:�+%وا ب+� :&ة+� آ�ن] س��� � ��ا�م�� 

 �Sآ�ن�ا اص��ب ح[_ وروای &X�)٥(      �+�'S���S�( "Si    )٦(�([�S ا��S"م )	�S+� ور��S ا�

 ح��SSت+�SS� �SS�\�� O	ISS ا�
j�SS وا�خYSS ب���SSZر ور)�ی�SS ا�-�SSار    آ�SSن SS� ل�SSX�ن�م6SS آSSZ%ة ا

       و�f% ذ�g،وه� م�����ن& م^ ا��	�k وا��[�خ% ب��ن��ب وا�S� �Sخ�ص �Sس��س �S+� &Sاو�

-�SSاس �+�	SSب+� وس%SSح	وا��&ی   %O�SS)�ا ��ن[�SS+� م
�SSن ��ی�SS آSS�Z%ة � ی�SS+�� .SS'n ا [� �SS+

�

[� ، ����[�خ%ة او ا���[�FS�� &S ا����ب�q�S: �S وان     ت�% ب���IS��Z او ا��'�Sب8 ب����SXب �    ا��

                                                           

،  ٤٤٤ص) ٢٠٠٦: �4آ� ا��"H$G+ت ، :�2وت (#+م( ��4$ن : ه+را�� ه+رم+ن ،ت+ر�N ا��J+ت ومS�G&<F+ ، ت���6  )١(
٤٤٧،  ٤٤٥  . 

)٢ (  ، �2Oا�G3$ر ، : ت���6 ا�4( م$ن>+]2$ ، ا�(H �  .  ١٤ص)  ١٩٨٢: م"+:� ا�P$�� ، ا�P$�� (م�5
2#� ، ا7HWم �( ا����$ر اH+�<6W( ، ص ) ٣( �  .  �S�١١( ، م�5
2� ، م�5$د �bاد ، نY+ة ا��وا�� وت"$ره+ �( ت+ر�N اWدب ا���:(  ) ٤(Fد (ا��م��L ر#+�� اW#7م ، ا���F اWو�! ، ا��

   . ١٨٠، ص) ١٩٤٩: ا�_+ن( 
� ا� ) (٥GH �� ا#+م) ا�P>� وا��3$ن ( م١٦٥٦/ هـ  ١٠٦٧: ت (.+)6 �32�0 ، م3"(! :H ا���$ن IYآ ،) �<Pدار ا�

� اWول ، ص)  ٢٠٠٨: ا�����2 ، :�2وت �L٥٤ا��  .  
� اWن��F( ، \G&+ت اWم* ، ص ) ٦(H+٥٩ص .  
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�'� ا���دة  �و� ی'H%ه� ��+آ�ن] م6 ص[�ت+� ��ت&رك ا�[%ص�S  ا�� ا� ا���ا�_ ا��Xی� وا

  .  )٢(دون ا����ب�م6 ��س�
�ن�ا ب��	��ن )	�+�  )١(وتI�H ا�(�H ب�O	p ح-� 

6 ��
�SKه� ��'[��Sا         �
وآ�ن ا��
�%ون مS'+� ی'X	�Sن م��Se+� واحS&اث+� ا�S. ا���Sم

س%ار او ����'�Sا م�S آ�Sن �+FS�� �S م6S       )6 ان[�+� ب����	$ م6 ب
o م� یXZ	+� م6 اخ��ر وا

��K( ن�:)٣(  .  


%ا ونZ%اا�دب ا�
%ب  ب'X$واة و��م ا�%: �+��Wدب      )٤(م� ا�S. دا\S%ة اS��'ی �S+�

     .SS�ا FSS�اح�ا oSS
 بSS� ل�SS����ا م�SS�(&م�6 ا�YSSاآ%ة �	'SSX$   .  )٥(ا����SSب ا�دب ا�SSW[�ه

  �SXت S��8ان        ىوا��[_ اS�اخ $+S�
��ل ��SHر م6S ا��Sس� ���Sن م(�	kS ا�ث�Sر ��+�S    ب�SZ%ة ا

 ��+]SSW�ر ا�SSH
 ا�SS� واة%SS�ن ا�SSم�Xت%ی��&SS�وا ISS���م ا�SSX٦(م(  &SSW'ی �+'SSم &SSن ا��اح�SSإذ آ

 %(�: F\���ره��
�	I ا: %+l 6()٧( &�	X��ع وا�����( ^�SW	S.    )٨(ث� ی'X$ ذ�g ب5%ی�X ا�

 ان&ی�+� وم-��
�ت+�� F&ث�ن ب��وی �+�'��" ب
S&  م�'X	�6 بFS م6S م��Sن ا�S. اخS� %S       )٩(ا�

F+��W١٠(��$ م( �n	�ا $X'� �
\�W�ا �	ا��س� �&و )١١(�+  S� س"م�ا)��&ه� )%ب م� ��$ ا

$\��X�ا k	�)ا�. م ^\��  .  )١٢(نX$ ا�خ��ر وا���ادث وا��

  

                                                           

2� ، م�5$د �bاد ، نY+ة ا��وا�� وت"$ره+ ، ص )١(F١٨٢ا�  .  
)٢ (  �99999GH       ، )99999+ه�L99999+ز �99999( ا��)�99999 ا�L5دب �99999( ا�Wا����99999* 30+999996` ، =)�99999 ا �99999GH �99999� ا� وم99999�5GH ، 99999+رGLا�  

  .  ١٥٩ص
� ا�g"+:� ، ط ) ٣(� ، �  .  ٤٦ص) ت . د : دار نS-� م)� ، ا�&+ه�ة ( ٤ا�5$�( ، ا.�� م�5
  .  ٥ن+�� ، م�5� م�Gوك ، H)� م+ =RG اW#7م ، ص ) ٤(
  .  ٤٤وا�P>+:�2 ، صاونj ، ا�3Y+ه�2 . وا�>�ج  ) ٥(
  . ٣٦ا�FG>+ن( ، :"�س ، اد:+ء ا���ب �( ا�L+ه��2 وص�ر اW#7م ، ص ) ٦(
  .  ٦٠، ص ١ا:� =>�G2 ، ا���Y وا���Yاء ، ج ) ٧(
  .  ١٢٥.>( ، ��2�2 وا�0ون ، ت+ر�N ا���ب م"$ل ، ص ) ٨(
9� اWول ،  ) ١٩٧٨: � ا�925+ة ، :�92وت   م�9Y$رات دار وم9G<P  (،  ٢ز��ان ، 6�6( ، ت+ر�N اداب ا���9J ا���:�92 ، ط   ) ٩(�Lا��

  .  ٩١، ص ١ج
9999999999��R ا�9999999999�&G(  : H"99999999992` ، ادوار ، ا���9999999999ب ، ت��9999999999�6   ) ١٠(�= �  ا��9999999999Yآ� ا���:�9999999999H+G"�� �99999999992 وا���9999999999Y ،   (م9999999999�5

  .  ١٤ص) ١٩٦١: ا�&+ه�ة 
� ا���P* ، درا#+ت �( ا���J وا��5$ ، ص ) ١١(GH ، �  .  ١٩٥مL+ه
: دم199Y : م�99Y$رات ات995+د ا�P>99+ب ا���99ب (ا��2��99F �99( ا���99Y ا���:99( ا�99L+ه�( ا:�99اه2* ، صR992�0 �.+99 ، ا�)99$رة  ) ١٢(

  .  ١٢ص)  ٢٠٠٠
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�+K]ة ح�X[�خ%ی6 ���� ب�'+� ب�م  %
W�وا {HX�ل وا�Zم�  .   )6( "i�)١ ا

H&ق وی'�SW% وی�'��S$ ا�S. أن    ^ ین ه ا����5%ة )	. ا�ت�Hل ��� ی�����ن] ا�ذ

  �Sب��وا�� �n	�ا  ادت ا�S.   ��ءت وس�	� �&ی&ة هS��ل ا�S���ا       gS�ذ S� 6Sی� �S�و ^��-���Sب

بSS$ أن ��FSS د��( �SS	SS. أن ا�ن��SSن ��SS� %SS�f &SSه%    ���ISS ای-�SSد وس�SS	� �&یSS&ة �"ت�SSHل  

F�  .  )٢(ن[

 ا���'��	�S  م د�� ا�'�SHص  ا
&ان���)&ت ا����ب� � ا��(	} م6 ا�
�I ا�����د �

  .  )٣(س�)&ت ا�Yاآ%ة �%�^ ا�
Iء ا����ت م6 ا5e%ار ا��%ء �	�Yآ% و:[+�� 

 g	ل ت�X�ن�أن  ب�f%��S م6S  آ�Z%ة م'
%�� آ��%ا  �:
�ب ���� ی(}و�& مZ	] م%ح	� ا

 'n�SS� )	SS. ا����SSW+� و� ا����SSW+� تSSiXت � �SSب��ن وآ�ا���SSXن�
  �ن6SS(SS ا����ب�SS�+� �SS م�

  .  )٤(��ی��% )	�+ �6 ا�	Yی6%�	ا��	(�%

 صS&وره� اخ��ر   وب��%�f م6S� و)�ا &�
�ر اأن ا�
%ب S:واT%�Zآ    �+��Sا�� �S+�	�ت'�

 kاو ص� I�آ   .  )٥(:[�ه� ا� أن هYا � ی'[ ان+� ��م�ا ب�&وی'+� �

 �SSب��ا ا���SS�%( م وإذ&SSX�ا YSS'ره� م�SSاخ� oSS
 �aSS: $SSون+� آ���ب�SS بSS� م�ه�&)�SSاس

  .  )٦(وان��ب+� و:
%ه�

ت ن�Xش اث�ری� ت%�^ ا�. )�SHر �&ی��S آ���S+�� [S ا�	�Sn ا�
%ب��S ا�و�X�        .S& و�&

 �����W�ب�� ا%
  .  )٧(وه ا�	�n ا�

  

                                                           

: دار ا���* ���2�7� ، :�2وت (ا.F+ن GH+س وا�0ون ، : ه+م�>$ن �6 ، درا#+ت �( .-+رة اW#7م ، ت���6  )١(
 .  ٢٩٤ص) ١٩٦٤

� ا����� ، ا7HWم اW#7م( وت�P$�$26+ اWت)+ل ، ص )٢(GH ، ٢٥ ، �4٢٤ف  . 
 .  ٤٥١ه+را�� ه+رم+ن ، ت+ر�N ا��J+ت ومS�G&<F+ ، ص )٣(
) ١٩٩٨: دار ا��Jب اW#7م( ، :�2وت (ا�&+ض( ، م�5� ، ا��Gg �( اWدب ا���:( درا#� �( ا��Fد�� ا���:�2  )٤(

 .  ١٥٨،  ١٤٧ص
2�� ، ا�+م ا���ب ، ص )٥(GH $:٣١،  ٣٠ا  . 
� ، م)+در ا���Y ا�L+ه�( ، ص )٦(��� ، ن+ص� ا�#W١٧١ا  . 
� ، #+م( 2�#� ، .-+رات ا�$\� ا���:( ا�&���� ا#+#+ ��5-+رة ا�2$ن+ن�2 ،  )٧(�.Wاد (ا�J: ، ��P5�2 ا�: :

 .  ١٧٨،  ص) ٢٠٠٣
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و� ی��د ی(	� ح-% � �'�ب ا�-8ی%ة ا�
%ب�� و�	�+� و:����+� م6S نjSX تYSآ�ري    

نFSSWX آ��SSب م��%��SSن او SS�f% م��SS%��6 م6SS ا�%)�SSة ور��SSل ا��Xا�SS$ یYSSآ%ون ��FSS اس��SSء  

�S%اب�6 ، و�S& ی����ن+i�        �S%)�6 ا��+� أن ت���+� ا�+�+� م� 6Sم �S+��م�ن ا&SXی �Sآ%ون مY�

ی�د)�ن+�S   او)	. ���ره� م�-	�6 اس��ءه� واس��ء ���\	+� وم� ��م بF ا���] م6 ا)��Sل  

�+
��ان�'+� و:%ا\ o
  .  ) ١(ب

   $SSاره� اه�SS-� ن�SS��ن�ا ی��SSو وآ&SS��ا $SS6 اهSSا م%SSKن kSS5�ا �+'SSى م%SSX�ا $SSن اه�SSوآ

  .  )٢(ا����ب

 SSب%
� ا�SS)�ا %SSW�م   )٣(وان�SSW�د ا"SSاق وب%SS
 ا�SS� م"SSس� سX�SS] اSS��ة ا%SS�]�ا SS�

  .S	( $�&ب�6 ا�'�س م�� ی F�(�:وا F�	
وآ�م$ ا��-�ز وح%ص اب'�ء ا���X\$ ا�
%ب�� )	. ت

�+�	
  .  )٤(ادراك ا�
%ب �ه��� ا����ب� وe%ورة ت

�W�ب+� اه$ ا�-'�ب م^ اه$ ا ��ل )	. ن�S5ق واسS^ دوره�S    وآ�ن �	�-�رة ا�� ارت�

        �Sرب�X�ط م�S5وخ �Sn	ب �Sب���5 ا��Sب�اس &S��
ا��aث% ای�i إذ ا��i] ا���-�$ وا�SW%ح وا��

  .  )٥(او ت�Xرب] ب[
$ اس��%ار ا��
�م$

   6Sب IS	5��ب�& )�& ا �إذ آ�ن�ا ی����ن م
�م"ت+� ا��-�ری� ودی�ن+� آ�����ب ا�Yي خ

 &	� حF� p )	. :(} ح��%ي م6 اهS$ وزل   ادم و��F ذآ% ا�k دره� ��iم6 ه�:� �

  .  )٦(ص'
�ء

                                                           

 .  ٣٢ضI2 ، 4$=( ، ت+ر�N اWدب ا���:( ، ص )١(
� ��Hان :� م$#!  )٢(: �� ا� م�5GH $:) م٩٩٤/ هـ ٣٨٤: ت (ا���ز:+ن( ، ا !�H ( م+�0 ا����+ء� E4$ا��

� : ، ت5&12  ا���Yاء��2� ��4 ا�F. � .  ٥١ص) ١٩٩٥: دار ا�P>� ا�����2 ، :�2وت (م�5
� ا��g ا���:( و:�ا�>` ، ����  )٣(H ا������ �� �+رس :� زآ��+ : ������ م: �2� ا.�F5ت (ا��ازي ، ا:$ ا� :

. #�F أ مb(م)"3! ا�Y$��( : ، ا�)+.G( �( �&` ا���J و#�� ا���ب �( آ7مS+ ، ت5&12 ) م١٠٠٤/ هـ ٣٩٥
�وس  ٣٤ص) ١٩٦٣: :�رات ��"�H+G وا���Y ، :�2وت GH �: �� ا� م�5GH $:2+ري ، اYSLه+ ؛ ا��: ت (وم+ :�

م"��G م)"3! ا�G+:( ا�G�5( (م)"3! ا�F&+ وا�0ون : ، آ>+ب ا�$زراء وا�P>+ب ، ت5&12 ) م٩٤٢/هـ ٣٣١
2#� ، اصR ا��g ا���:( وت"$ر� .>! وم+ :��ه+ ؛ ا�GL$ري ، #��2S  ١، ص) ١٩٣٨: واوWد� ، ا�&+ه�ة +�

�اد (نS+�� ا��)� اWم$ي J: ، اد���JGد�� ا�Wا ��G"ه+  ٣٥ص) ١٩٧٧: م� . وم+ :�
 .  ٢٩٤ص)١٩٧١:دار ا�P>� ا����2` ، :�2وت ( ا��7ح ، ه+4* �25! ، ا�$#�2 �( ت+ر�N ا���ب =RG اW#7م ، )٤(
�ن+ن ، :7د #�G و.-+رات ا���ب اWو�!  )٥(H ، )F2#١٠٨، صت�  . 
� ا15#  )٦(: �: دار ا.2+ء ا�>�اث ا���:( ، :�2وت (، آ>+ب ا��S3#� ، ) م٩٦٠/ هـ ٣٨٠: ت (ا:� ا����* ، م�5

 .  ٨، ص ١ج)  ٢٠٠٦
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 ا����س�SS ای�SSi إذ )SSX&وا           SS� $SSه� ب&SSرة وح�SS-��ا SS� �SSب���	ب �%SS
و��SS ی�SS�� ا�

    .S�ا �Sی� وم%�S�
ا��
�ه&ات ا����س�� �&�^ ا�
&وان او ت�م�6 ا���$ او ت��دل ا����)&ات ا�

  .  )١(&ول ا���ما� ذ�g م�� ی��ن ب�6

SS	م�"SSس���SS$ ا SSب%
 ام��SS ی � ی�6SS ا�SS� j�SS
 ا��SSH%اء ذات ا�SSO%اف ا���%ام�FSS و

 IW
 ح�Sل  ی%ح$ � O	I ا���ء وا�Sت ��   و��Sه�� م&SX� �S+     6ب%ی�Sn�ا ^Sم IهYS� �Sن   وان��Sآ

�+� آ��ن م��X$ ودول ��\�� ت%آ�ا � اO%ا�+� اث�را آ�Z%ة و� ی
SX$ ا� ت��Sن �+TYS ا�S&ول     

   &S�ا ^Sم �SXوث� �	ذات ص   ول ا�خS%ى آ��ح��Sش وا�[S%س    م�اث�X+� و)+�ده� ا�����ب� وه

  . )٢(وا�%وم


%ا  SSS: oSSS
 ا�دب ای�SSSi إذ )SSS%ف بSSS� �SSSب��ا ا�����SSS�واح\{�SSSت�� �+ &\�SSSHX�ا 

X�� سS�    آ8ه�% ب6 اب  +�وت&S� ة&�SHX�ا $S�
 سS��     س	�. ا�Yي آ�ن یS� �+بYS+وی %+S:ا �

���]ا:+% ث� یK+%ه� �  T&\�H�مF  6S وم6 ا��&ی+ أن ذ�g ی�
Yر ا���Xم ب.  )٣(�������ت ب

 �+�� %K'�+� وا�ب��دون آ .  

          $�-SS�و)SS%ف )SS%ب ا�-'�SSب ا����ب�SS ای�SSi واسSS�(&م�ه� ن�SSWX )	SS. ا�ح-�SSر ��

   kSSSSی%
 ب��SSSS&اده�اf%اSSSSe+� ا�&ی'��SSSS وا��Xن�ن��SSSS وم[�SSSSخ%ه� وح�SSSSادث+� ا���ری(��SSSS وا��

  .  )٥(ب����'&وآ�ن�ا ی����ن ب'�ع م6 ا�(� ی&).  )٤(وم�Xب%ه�

��SS$ ا�سSS"م آ�نSS] ا����ب�SS م
%و�SS'(   SS وان��SSWره�ا�م�� بSSX&ر :��SSع و �SSب م%SS( &F 

  .  )٦( Fو:�\
 Fم����و

                                                           

2� ، نY+ة ا�P>+:� ، ط )١(F. ، ا��)��� ، ا�&+ه�ة (،  ٢ن)+ر �-Sا�� �G<P٢٢، ص) ١٩٦٦: م  . 
� ، ا���د ا��+�4 (�( و\��&� ا�>��* ��H ، ا.�� 0"+ب ، ا�P>+:� ا���:�2 �( ا��)� ا�L+ه )٢(��: م��L اداب ا���

 .  ٦٣، ص)  ١٩٧٩
)٣(  RS# �� ا� :GH �: �F5ي ، ا:$ ه7ل ا��PFم١٠٠٤/ هـ  ٣٩٥: ت (ا�� ( ، ��Yوا� �:+<Pا� ، �2<H+�(آ>+ب ا� ،

  ) ١٩٧١: F2H! ا�G+:( ا�G�5( و�4آ+� ، م)� (�H( م�5� ا�LG+وي وم�5� ا:$ ا�R-3 ا:�اه2* : ت5&12 
 .  ١٤٧ص

)٤(  � .  ١٩٥ص) ت . د : م . م�Y$رات ا�P>� ا�>L+ري ، W (ا�Y+م( ، ا.�� م�5� ، =)� اWدب �( ا��2
 .  ٨،ص ١ا:� ا����* ، ا��S3#� ،ج )٥(
� ، م)+در ا���Y ا�L+ه�( ، ص )٦(��� ، ن+ص� ا�#W٦٠ا  . 



www.manaraa.com

  - ٢٠٣ - 

�م���FS   ا��'�Wر وا����ب� وا����5%  ��%ی� )6 ا�X	� ، وا�%قا�X%ان ات�&ث و gS�وذ

 م��Siر ا����ب�S          و
	�م�S  ی&ل )	. ان+� آ�نS] م S� ة&S�
5
�Sا ا:�Sا�O ب���Sم  &S'( �Sو�%
م

ای( �SSi	SS.   )صSS	. ا( D	�FSS وا�FSS وسSS	�  (ل ود�	SS] اح�دی�SS ا�%س�SS  )١(وا��
	��SS وا��SS&وی6  

 FSS��Xآ �SS+ب �+��%SS
�: "مSSب��ب��� �SS	
اآ���SSا و� : واذن �+�SS ب���ب�SS اح�دی�SSX� FSSZل " SS�F&وا ا�

  . )٢(آ	�� س�
F ی�Xل :��q) ص	. ا( D	�F وا�F وس	�(%ج ،  وآ�I ب
i+� آ"م ا�%س�ل ح

 $�S: Yو�� ��'+� �� ت�خ%
ی� بSX&ر م�S اخYSت :�Si�     $�Sر ا��SKه%ة  ا� ������ب� آ�ن] م

 ا����Sة و       ا�����ی� ا��Kه%ة ا�S� ��Sس�س�
o ا�����Sت ا�Sب S]�� ت%+l  اYSه IS���S   ب�

 ت��SSن ��+�SS امSS%ا         SS��ا �SSت ا����ی��SS-��ا SS� �SS+��ت+� ا�SSح� [SS���اح �SSر م&SSXب �ت'�SSW% ا

 )'+� وس�	� اخ%ى وe%وری� �F'( .'f او وس�	� �ب& م'+� 'nت�)٣(  .  

�SSورب�  .SS	( [SS��وف ا�� ح%SSl م"SSس���SS$ ا �SSب م%SS(  %SSi���ا �SSی6 در��SSوت� ، �SSq�

 )�:�Sه�          وا��&ن�S��دی� ا�SH��� �8یS%ة ا�
S%ب وت
S&د ا:��Sل ا����Sة اS� �   د�S-ای  $\�Sوس

�س���S ان ا�SH	� ب6�S ا����SW+� وا��S&وی6      وا����W+� �'�� ا�. �'I م^ وس�\$ ا��S&وی6 ،  

�] و�[� )	. ا�-�ار ب�'+�� وا���iر � ح�8 زم��    gS�وز ذ�S-�ت �Sواح& وان� �ن وم��ن

��+�� وت��
 س	�S	� ذات ح	�SXت م�SH	F     ا�. تS� ��+���      "Sم�ا آ&)�Sن+� اس�Sل ب�SX�6 اSوی��

ا��س�	��6 � نX$ م
�Sر�+� وا�)S"م )aS: 6Sون+� وت�ث�pS م
�هS&ات+� وا�&)�ی�� �S	�Sآ+�         

         �Sم FS�	( ل&S6 ی�S'ث� اS� �Sن-�ح �	-Sس �S+ه� وان&\�H�خ	[�S'� T�S م6S    وا��%وی� �داب+� و

��H\& وخI5 وام�Zل واث�ر م&ون�  .  

  

  

  

  
                                                           

 .  ١٩٦ا�Y+م( ، ا.�� م�5� ، =)� اWدب �( ا��2� ، ص )١(
�ادي ، ا:$ )٢(JG�2 ا�"gث+:�  ا� �: )�H �: �ا��"��G ا��)��� ، (، ت&22� ا���* ،)م١٠٧١/ هـ ٤٦٣: ت (:�P ا.�

 .  ٨٧،  ٨٥،  ٨٤،  ٧٣،  ٧٠ص) ٢٠٠٧: ��G+ن 
 .  ١٣ص) ت. د : دار ]��� ، ا�&+ه�ة (I#$� ، I2�0 ، درا#+ت �( ا���Y ا�L+ه�(  )٣(
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        وسائل االعالم الشفاهيوسائل االعالم الشفاهيوسائل االعالم الشفاهيوسائل االعالم الشفاهي:  :  :  :  ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

        الشعرالشعرالشعرالشعر  - أ

��SSS$ ا�سSSS"م )	SSS. ن�SSSKم ا���X	�SSS ا�YSSSي آ�SSSن ی�SSSZ$ ا��حSSS&ة           �SSSب�%
��مSSS] ا����SSSة ا�

           F�Sب�س pS5'6 یSد م�Sو� S	�X�م ا�SK'�ا .Si�����SHدی� ، و�S& ا�ا����س�� وا�����)��S وا

��SW)% ا�YSي ی�S-$ م�Sث% ��مFS ویYSی^ م[�Sخ%ه� وی'SW% م��مS&ه� وی(�Sف           وی���F وه� ا

  .  )١(أ)&اءه� وی(Yل خ�Hم+� 

وآ�ن ا��"م آ	F م'�Zرا ��ح���] ا�
%ب إ�.         'n��ا      %Sوذآ �S+�ب���رم أخ"�+�S وIS�O أ)%ا

   ��S: 6S�
	�ه�S م�Sازی     +�أی�م+� و�%س�ن+� وا��اده� ��&ل أب'�ءه� )	S. ح� oری�S(ا ا�Sه���6 �


%ا ، uن+� :
%وا بF أي : Tس�� Fت� �+� وزن ��	"م ��	ا  : �%(�S: %(�W�ا �5'�ا ، وان�� س�

 T%�f Fب %
Wی �
% ب�� Wی Fن�)% � آ"م ا�
%ب م
'�T ا�
��� ا�[6�5  )٢(�W�٣(��(  .  

           {Sخ �Sت+� ب���O�)م 
�	F ا�'�س ���
% آ"م م'�Kم ب�ن )6 ا��'�Zر ا�Yي یW�وا

وه�S ا:S+%    )٤(6 ا�'�K ا�Yي ان )&ل ب+� 6( F�FS م-�FS اuس��Sع و��( &S	S. ا�YSوق      بF م

 %Z'�6 اSم FS'م %�SSواس     [��SSW�� FS�'س وزی�SS]'�ا .S�ا FSS�وح�� F�'S��ن اuوزان وا��SSXا� ح

   Sب $+S�� T&Sوت%دی T%%ی��ب [
� ی���S$      ا�. درسF ونT&�W وت�� �Sم FS�� $S��واح FSK]ح g�Y

T%�f �)٥(  .  

                                                           

)١ ( ، ��Y7م وا�#Wا ، )Pا�$\�( ��_&+��(ا��+ن( ، #+م( م ��Lا��  ��$Pداب ، ا�W٧، ص)  ١٩٨٣: وا��3$ن وا  .  
 .  ١١٦،  ٢٠، ص ١ا:� ر124 ، ا����ة ، ج) ٢(
� ا�&+#* ) ٣(: �.9+ت* صE�+9   : ا��اه� �( م�9+ن( آ��9+ت ا��9+س ، ت5&192     ) م  ٩٣٩/ هـ  ٣٢٨: ت ( اWنG+ري ، ا:$ :�P م�5

 ، ��اد (ا�-+مJ: ، �Y��� � .   ٣٠٢،ص  ١ج)  ١٩٧٩: دار ا��24
 .  ٥ا:� \2H ، +G\+G+ر ا���Y ، ص )٤( 
)٥ (       )9F��9� ا����9 ا��9Y>���( اWنGH �9: �، 96$اه� اWداب وذ�O+90   ) م ١١٥٤/ ه9ـ   ٥٤٩: ت ( ا:� ا��Fاج ، ا:$ :�P م9�5

99� =�=�99ان   : ا���99Yاء وا�P>99+ب ، ت5&1992   F. �،  ١ج)  ٢٠٠٨: م�99Y$رات ا��99f2S ا��+م�99 ا�99F$ر�� ��P>99+ب ، دم199Y     (م99�5
 .  ٣٠٣ص
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��Sن ا��SW)% وت��S%           ���ن] ا��
�ن ا��� .S	( %S-]'اد ت%S�uوا $S\��X�س ا�S]ن S� �	�S)ت 

�+�S ا�	��Sن ا�'pO�S    .  )١(أن�:�& وأ�Sfن ی��	+�S ا�%آ��Sن ��
j�S م'+�S م6S آ�FS� IS ا�(	�Sد         

 .W(uل ا�� ، �+]�  -:ب�س�+� وا��&ا�^ )6 م�ا

��ن� آ�X%اض ا�([�� م	���     ادا�^ )6 ا)%ا��e وا)�%آ�    �)٢( .  


%ي  و          S: ب�	ه� ب�س%K6 و�+�ت ن( %��
 ا��� %(�W�ا آ�ن] اه��� اYن ه���ب�

     %(�S: �S+�� �Sاذا ن� �S	��X�6 واص��] ا�
اتS] ا�S\��X$ �+'�ت+�S ،    " )٣(ذي ت'X$ وذی�ع س%ی


��SS ، وا���SS^ ا�'��SSء ی	
6�SS ب�SS��8اه% O�
] ا'SSوص ... FSSن�وی���:SS% ا�%��SSل وا���SS&ان ، 

 �SS��)%اSSe+� ، وذب )6SS اح �SSح��ی  �ب+� ، وت(	��SS�� ، &SSث%ه� وا:�SSدT بYSSآ%ه� ، وآ�SSن�ا 

  )٤("ی+'�qن ا� بn"م ی��& ، او :�)% ی'�� ��+� او �%س ت'��


%اء ی��	�SSSن م%آ8SSSا ا����)��SSS م%م���SSS ، اذ ان �SSS&ر ا���X	�SSS م%ه�SSSن             SSSW�ن ا�SSS��

 ی(��ره�SS ا��SSW)% آ	��ت�SS+� ، FSS دا)�SS�+� وه-�SSءه� وح���SS+� ومaSSرخ+  SS��ت ا�SS�	��ب� ، �

    %SH'�ا FS�	��X� $S]و وان ت�&S
ورب��S     )٥(وآ�ن � م���ر ح�"تF ا��aث%ة ان ت[$ س��ف ا�

�&س��SS خ�ص�SS ب�صSS[+� ن�)�SS م6SS ا�&)�یFSS� �SS اذ آ�SSن�ا           gSS�ذ I�SS�اSSe[�ا )	SS. ا��W)%ب

��T س�%ی� ت%هI ا�
&و Fآ"م ��ى ت�-�وز ح&ود ا���5
� وان � g	�ی� Fون ان&X�
  . )٦(ی


%  وآ�ن�ا ی
&ون       W�دع       " ا��S�� اداب+�S وم�'�S�دی�ان ا�
S%ب ، وخ8ان�S ح���+�S وم

�SS+م�	ث      )٧(")&SSن اذا ح�SS�� �+X�SS6 سSS�( FSSث�ن ب&SS��ی �SSم pدی�SSHم [SSر آ�ن�
SS:��ن ا ،

����ا  F�	( �+��ا F�'و�� ی T�
���	S]     : ا�%�$ م'+� ح&ی�Z �� ی �Sق م&SHا ی%
S: �S'� �	٨(ه(                    

                                                           

  . �H ، )�4+S�٤٠( ، ا���اة �( ا���Y ا�L+ه�( ، صا) ١(
22� ، ج) ٢(G<2+ن وا�Gا� ، K.+L٩٧، ص ١ا�  .  
)٣ (   �99��� ، `99<�2G= )99� �H+99Yا������99 .99$ل دور ا� �99(   : �����99� م99F3��99 �99( ا����99$ر ا��Yا� �دار (ا:�99اه2* ، ر�99P+ن ، ن&99

 . وم+ :��ه+  ٤٢ص)  ١٩٨٩: ا�bYون ا�_&+��2 ا��+م� ، ا���اق 
  .  ٦٥، ص ١ا:� ر124 ، ا����ة ، ج) ٤(
29� =+#9* ، ا�>"9$رات اW=>)9+د�� وا�92H+�<6W وا��9��P3 ���9ب          ١٨روم Wن�و ، اW#7م وا���ب ، ص) ٥(F. ، �9؛ ا����

  .  ٢١٩،  G4٢١٨` ا����Lة ا���:RG= �2 اW#7م ، ص
  . ٢٠٩#G>�2$ م$#P+ت( ، ا�5-+رات ا�F+م�2 ا�&���� ، ص) ٦(
2� ، صا���PFي ) ٧(<H+�(١٤٤، آ>+ب ا�  .  
)٨ ( ���م"�9�G ا��9L+ح ،   (ا#�� \9+س  : ا�$#+RO ا�! مF+م�ة اWواRO ، ت5&12 ) م١٥٠٥/ هـ ٩١١: ت (ا�2F$\( ، 76ل ا�

�اد J: :١٢٤،  ١٢٣ص)  ١٩٥٠  .  
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�SH& ت�%ی+i�        FS" )6 ان م6 :�نF ا �Sم �S+��ا T%Sوی� FSت���� &SH�ن ی��I ا�. ا�'[, م� 

F'او ا�+%ب م F�	O .	( g�Yب $����)١(   .  

            FSب ،%�S�
% ا���6 )	. اخ�"�F م�ا�^ �F]�5 )'& ا�[+� �+� ان[Y م6 ن[� ا�W	�و

  .  )٢(ت�$ ا��(�\� وت�	$ ا�
X& وی�(. ا�G��W وی�W-^ ا�-��ن

        F\�Xل ب�O ^م       Tا�Sواة وا�%S�ا �'S��I ا�زم�ن وت&او�( FS	S. ا��
)	. م% ا�&ه�ر وت

                                                                 F(��SSS: ^SSSم o
�SSSب FSSSi
ا�'X	SSS� �SSS���6 ا��SSSXة ا�����SSSK م'FSSS بSSS%ب� ا�8ا\FSSS وت
	pSSS ب

 ا�م�SZل      )٣(واس�[�e�F وس%)� ان��WرT وب
& م��%ة S� ل�SXر ی�SH� "   S: 6Sم %�Sاس %
 "

��SS& ا�خ��SSر            �SSزاد ، وه %SS�nا ب%��SS� ا��SS"د مSS� ا%\�SSس �SSخ����نFSS یSS%د ا�ن&ی�SS وی	�SS ا  

  �Sن ا�&ه% ه��
%اء ام%اء ا��"م وز)��ء ا�[(�ر و��$ :ء ���ن و�W�ل ، وا�Zم�وب%ی& ا

%
W�.  )٤(ا�	ص& ا�'���X��ا � �امS%  : م�&دی6 ��ا)T&S وس�S	�S+� F     )٥(وآ�ن�ا � ی�X��نF ا

SSS+ر  ون��)�SSSواس %SSS٦(وخ�(      FSSS��ون واYSSSی�خ FSSSب �SSS+ح�� .SSS+�'وم �SSS+�	( ان�SSSدی FSSSاذ ان

��ل ا��W)%  )٧(ی�H%ون ، F�� د م� ی5%ح�	وخ    -:، و�& ادرآ�ا م8nاT ا�)"م

��ا� ��, ی	�X+� ا�['�ء    ��ن اه	X� g& اب�X] ب
&ي )٨(  .  


%اء ب�X��Sل              SW�ا &\�SH� اب��تFS    ب�Sن  : واص5	��ا )	. م� ی'W% م6 SX�'ی %(�SW�ا

و اس��ا ا��HX\& ا�� ت'W% وتYاع ب���SHX\& ا�-�ا�( �S	S. ن��S      )٩(أي یYی
+�" وی�5%ه� "


% اب6 اب ح[FH اذ ��ل :    -:م� ورد �

  اب&ا ت-�ل خ�ا�
� ارس�ن+�     ان ا��ل ��H\&ا ��ا�ـــــــــــــ� 

                                                           

� .+زم ) ١(F5د:9+ء ، ط    ) م١٢٨٥/ هـ ٦٨٤: ت (ا�&�\+�6( ، ا:$ ا�W9+ء و#�9اج اJ�G9+ج ا�S�92    :، ت5&192   ٣م�G5ا� �م9�5
 `6$gا� �  .  ٧١، ص)  ١٩٨٦: دار ا��Jب اW#7م( ، :�2وت (ا:

  .    ٢٣،  ٢٢ا:� \2H ، +G\+G+ر ا���Y ، ص) ٢(
�ي ، صEG اYHW! ، ج) ٣(�Y&�&٥٨، ص ١ا�  .  
  . ١٤٣، ص ٢؛ ا��2�ان( ، م��L اWم_+ل ، ج ٣٣٣اWصS3+ن( ، ا��ر� ا�3+�0ة ، ص) ٤(
  . ١١٥ب ا���:( وت+ر�g` ، صه2$ارث دن ، اWد. ج  )٥(
)٦ (!25� �: �� ا���Y ، ت5&12 )م٩٠٤/ هـ ٢٩١:ت (ث��� ، ا:$ ا��G+س ا.�Hا����9* 930+6(   : ، =$ا �GH �دار ا�R92L  (م�5

  . ٢٩ص)  ٢٠٠٥: ، :�2وت 
� #7م ) ٧(: �،  ١ج) ت . د : م"�9�G ا��9�ن) ، مG\)    �9(&9+ت �95$ل ا���9Yاء    ( م ٨٤٥/ ه9ـ   ٢٣١: ت ( ا�5�L( ،  م�5

  .  ٢٤ص
��+ن ، اG4W+� وا���+�O ، ص) ٨(�+g٢٢٤ا� .  
  .  ٢٠٣، ص ٨اWصS3+ن( ، اW]+ن( ، ج) ٩(
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  ي )'�ن+� ���] �	� ت�	g ی&ا    م6 آ$ ����� اذا �%ب�+ــــــــــــ� 

 ['
 ا��"د ��م�   .  )١(وب��ت �f%ي �� ت%م او�Oن+�    س�رت ب��ت

           � ا���Sق وS� T%س� &
 ا�'�س وب� F�e�]�اس 
% ا�-�& �W�ء اس�% م6 ا: "�

 ا��-�S�, ا����	�S وا���SWه& ا�-�م
�S اذا ��Sم بFS م'( &SW	S. رؤوس          S� Fم�Xم م�Xء ی:

  . )٢(ا�:+�د

   -:ح�ل :�)%ه� ح�6 ی�Xل ����HX&ة ���ن 

 آ$ ن�د ���,     و:+%ت � :%ق ا��"د وf%ب+� �    )٣(وآ�ن'

             �Sة ت��&�SHX�ع ا&Sا\+� م6 آ�ن ی%
و��ده� ادراك اه��� م� ی'W&ونF ا�. ان م6 :

)'&T زم'� �Oی" ی-�$ ��+� نT%K ویX	I ��+� رایF وآ�Sن�ا ی���Sن ت	gS ا��SHX\& ا������Sت      


%: ����ت وی���ن اص��ب+� وا��'��Xت وا��W�٤()��& ا(  .  

             $Sآ %(�SW�ا �S+�� خ%ی6 ی%س�� ی�(Y م6 ا��	�� ص	� ا�. ن[�س ا��� 6� %
W�وا

          FSرب+� ح��S-ت .SXان ت� .S	( �+'Sم �Sح%ص %l�S'رب وم�S-6 تSم T%Hوب F
م� یX^ ت�] س�

  .  )٥(��$ )'& ان��X�+� م6 ���	� ا�. اخ%ى او م6 م��ن ا�. م��ن او م6 ��$ ا�.

                 �S+م اذ ان"S(�
%ی� اول م� )%�FS ا�
S%ب وS�f%ه� م6S وس�S\$ اW�ة ا&�HX�ن] ا���

  �S	��X�6 راي اS( %��
�ن+�S ص�Sرة ا�)S"م ا���'SX$ ا�'��YS ا�S.        )٦(ا:& ا�دوات ت�ث�%ا � ا��

 آ$ ن[, وا����f$ ا�. آ$ O%ف م6 اO%اف ا�-8ی%ة ن��" ا��+�S ا��	��S ا�+�د��S وا��SHرة    

ا�%ا\&ة وا���X ا�خ"��� وه ���� ب
& ت�Z$ ا�داة ا��5
� �S	SW'%، وا����S$ ا����S% �"ن��SXل      

 آS$ ن�Sد              S� �Sدح�ن ب�[�خ%ه�S��وی �Sح�� $Sآ &S'( �S+ن ب�S	Z��ء وی�S�(ا "Sواة ب%S�+� ا	ی��

 آSS$ م-�SSل �ن ا�%آ��SSن ا�YSSی6        SS� �+ام&)�SS6 اسSSة ی��&SS\را �SSة ا)"م��SS'� �SS+	
� �SSا مYSSوه
                                                           

��+ن ، اG4W+� وا���+�O ، ص) ١(�+g٢٢٦ا�  .  
2� ، ص )٢(H+�(ي ، آ>+ب ا��PF١٤٣ا�� .  
��+ن ، اG4W+� وا���+�O ، ص) ٣(�+g٢٨٨ا�  . 
22� ، ج) ٤(G<2+ن وا�Gا� ، K.+L٢١٩،  ٢١٧، ص ٢ا�  .  
� ا#�+R2H ، اWص$ل ا���Y�� �2�3 ا�L+ه�( ، ص) ٥(�# ، )G�4٨٥،  ١٠   .  
)٦ (          �9�$G�29ة ا��F�� )997مHW�29 اF3<ا�����9 �94ف ، ا� �99GHا����9* و �9GH �)  ١٩٩٢: دار ا�R92L ، :�992وت  (930+6( ، م9�5

  .  ٢٨٨ص



www.manaraa.com

  - ٢٠٨ - 

6 � ا����ف )	. ا�و�eع ی���5ن ا�-8ی��fم�'+� ��$ ا�%ا�iم ��	وت� �+	X'[�ن ب	ة م�%

  . )١(ا�
�م�

��SSH\&ه� )��SSرة                ^��SS5ا  م�SS	

%اء ا�SS. ان ی-SSW�ا gSS�ذ ^SSد� �SSورب�"�SS	اب � )٢("ا

         �Sم $S6 آS( ی�عY�وا%SW'�وا $SX'�وا �S�	���ا S� ه�&\�SH�و�
	+� بg�Y اث���ا ادراآ+� ه&ف 

  . 'F وبFZ ارادوا ا���Hح )


+� وی'W% م[�خ%ه� وی�W& بYآ% أی�م+�    �وآ�ن وا�I :�)% ا���X	F ان ی&ا�^ )6 م�

 )٣(وم�ث%ه�SS وی�SS&ح س�SSدت+� و�%س�SSن+� وان ی�
SS%ض SS(u&ا\+� ب���Yم�SS وا�
�ISS وا�ن��SSXص  

 ا�YSب )6S اuح��Sب واuن��Sب واuن��SXص م6S اS(u&اء             S� pO�S'�ن ا�S���مFS ا�	 S� �+�


+� م6 م��SرT وی��S&ث )6S سS	�+� وم�ی�'FS م6S م��Sه� ا�S�f .S%          ی�-$ ای�م+� وم� ی����

�'�SSات أذا)��SS م[��ح�SS ت-�SSب اSSO%اف        )٤(ذ�gSS م��SS تX�F�SSi ح��SSت+�    &\�SSHX�ا [��SSصv�

      &S-م .S�ن ا�]�Siی6 یYS�ل ا�S�%�وب� Tاو ا�����د Fم�مY��ت ا�]H�&ث ب���ت ا�-8ی%ة وه

���SS\	+� م-SS&ا �&یSS&ا او ی[SSX&ون+� م�SSث%T ب���SS ی-
	+�SS ذ   ^SSم kSSXان ت .SS	( درة�SS� %SS�f gSS�

  .  )٥(ا���X\$ اuخ%ى اذا ذآ%ت ا��'��I أو ت�&ث )6 ا����م&

          %
SSW�ا $SS
� %SSH
 ذ�gSS ا�SS� �
وان ان
SS&ام ا���اصSS"ت ووس�SS\$ ا�)SS"م ا��SS%ی

�SS+��� ح[FSSK أآSSZ% ان��SSWرا ب6�SS ا�'�SSس م6SS أی�SS وس�SS	F أخ��ری�SS أو أ)"م�FSS أخSS%ى       �)٦( 

(%�� f%ی�� �+ م� ت��د ت	X. م6 �� ��\	+� ح�. ت��% ب+� ��م��زت ا��HX\& ب��%ورت+� ب


% )'S& ا�
S%ب Se%ب� م6S ا��S%ف أو م	+�Sة یS�8.          ، ا�%واة وت'W&ه� ا��-��, SW�6 اSی� �	�

�	�	�S م6S ا�'�Sس بS$ آ�Sن ا��'[YS ا�YSي ی-FS�� &S ا�'�Sس            �q� .	( را�HXأو �'� م [�ب+� ا��

                                                           

)١ ( ، Nوا�>+ر� ��Yن$ري .�$دي ، ا� ، )F2&ا�) ، �H+G"�� ���5اد دار ا��J: :١١٣ص)  ١٩٨٠ .  
٢٦،  ٩:99� :99P+ر ، �99S�6ة نX��99= �99F واG0+ره99+ ، صا؛ ١٢٥ا���ز:99+ن( ، �H+994ات ا�&R99O+G ا���:�992 ، ص: ����9  ) ٢(  ،

  .  ١٢، ص ا�$.2Y+ت؛ ا:$ ت�+م ،  ١١؛ د�$ان �Hوة :� ا�$رد ، ص ٤٣٢
)٣ ( *<�H ، *ة =5"+ن�2 ن+درة ، .+ت�� ،  ٤ج، م��L ا����L ا����( ا���ا=( (،=)2�L٣٣١ص) ١٩٨٨: ٣٩ا��. 
)٤ ( �2Fاد ، ا�b� ة ا��وا�� وت"$ره+ ، م�5$د�Y١٨٣ص،ن .  
)٥ ( )F2&ا���ب ، ن$ري .�$دي ، ا� ��H ٢١ص،��4 ا��5ب .  
  .١٤ص)  ١٩٧٠: :�2وت ، دار اWدب ( ،ا�>��Y�+: �FP ، 76ل ، ا�2g+ط ) ٦(
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�-�ی�ه� وا)"م� )t 6Sر � "�Zه� وت�%(�Wا )6 م%��
� آ��S%ا       ت�S��ا\+g�YS� �S أ��	�Sا )	�FS ا

FX\�� ی��'( Fا ب�'(و Tوروو Tوت&ارس� T�K]��)١(  .  

   %
SW�ب� &S�Xب م��� ت%
	� .X&وه� �" ام-�د ت�	ح&اث وم(�
%اء ه� م�-	�ا اW��� ،


%اء ت��SSن �+�SS ا��5�SS%ة )	SS. ا�SS\��X$ اuخSS%ى     SSW�د ا�SSی+� ا�&SS� SS��ا �SS	��X�ن   )٢(وان اu

� %
W�ض م6 ا%n�ا       �'S��, اب%از ا�
�اkO وا���uر���IS بS$  ت)	�S&ه� وتS&او�+� (	S. ا�

ا�'�س ای�i ����"م ا���X& ب���زن وا�����X أس+$ ح[�K وأخk )	. أ��'� ا�%واة ����6 ان 

    k�SH�ن ا�S5ب S� &S�	)��وان �� ی�_ ب� T%5ا�'�س خ � �K
 ا���ق ذآ%T وی� ^�W٣(ی( 

.  


% وا�سSS���ع اSSW�ل ا�SS�  و� س���SS ان SS� �SSخ�ص �SSX�O .SS	( را�SSHX6 مSSی� �SS� FSS��

     6Sب م%S

%اء ی	�Xن أ:
�ره� � م���$ ح�:&ة ی8Sدح� ب+�S ا�W�م-��, م�&ودة ب$ آ�ن ا


�نF ح�. ت
�F ن[�س+� وی'5	�Xن ب���%ن� بF وان�SWدT  ، أه$ ا��&ر وا��ب% ����� ی��دون ی

 %W�'ی^ ویY. ی�ب�'+� م6 �� ا�. �� ح %����)٤(  . ��ل ا)%اب :  

�
% أم�f ����    �+��Z% م
�ـــــــ�رة وW�م6 ا [e%�  

 6�X��)�ا   )٥(اذا انW&ت ��$ م6 ���+�    :%ود ت-�ل �

                   �]��Sوص FS���\��S ب'[ �Sأ)"ن [Sآ�ن �S+	آ ��������HX&ة ب��iم�'+� ا�	[��K وا�&

      
��S�� سS%ی
� وی%دده�S ا�'�Sس م�SX�أن $S\��X�ب�6 ا $X�'ن�+� وت�
�6 ا��+�S  م�&او�F ت��%ب م

�SS+ن ب�SS'مaی SS��ا ��SSX�ا &SSآaة ، وت%SS�]�ا $SSت�� [SSآ�ن �SS+نu �SS+ب��تv6 ب�SS	Z��٦(وم(  %(�SSW�وا

  T�S-ت F�ح�6 ی��I )6 م��k ی�Wه&T أو ی
�% )�l 6ه%ة ت
�%Fe أن�� ی(%ج م�'�ن�ت ن[

� یSS&رك آ'FSS ا��SS:uء       ، هYSSا ا����kSS أو ا��SSKه%ة    6�SSح SSX	���ا ,SS]ن SS� اه�&SSص &SS-وت

                                                           

  . ١٥ص، ا���Y ا�L+ه�( ، �25! ، ا�GL$ري ) ١(
)  ١٩٧٨: #999$ر�+ ، م�999F#b ا��#999+��  ( �99925! ا�999GL$ري  : ت��999�6 ، اص999$ل ا���999Y ا���:999(  ، م�9992�6$ث ، س . د ) ٢(

  . ٥٦،٥٧ص
  . ٩٦، ٩٥ص، ت+ر�N اWداب ا���:�2 ، آ+ر�$ ن+�$�2 ) ٣(
)٤ ( �#Wا ، ��� .٢٠١ص، ا�&2+ن وا��J+ء ، ن+ص� ا�
��+ن ) ٥(�+gا� ، �O+وا��� �+G4W٢٢٤ص، ا.  
)٦ ( )F2&دي ن$ري .�، ا�$ ، Nوا�>+ر� ��Y١١٢ص، ا�  
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  S� ن[S� ة%X��            ا��S��ا IS-��6 اS( ر��S�F ح�S. یvSت هYSا ا�FS� �+]SW��� %(�SW وی%�S^ ا�

 F'ض آ�ام%�
uن ا��W)% خ��% ب�����ة ا�. ��نI م�ه��F ا�['�� وم6S ث�S تSH$ أ���SرT     ، ت

  . )١(ا�. س�م
�F ��-&ون ��+� ت
��%ا ���W)%ه� وأ���ره�

                  �SS
��یSSX$ أه���SS   وب��ISS هYSSا أه	SS] أ)"م��SS ا��SSW)% وم�ه��FSS أن یnSSW$ م�

 ا��SS%ب آ��SS ی
SS&ون        )٢(وخ�SS5رT )6SS م��SS^ ا�[�SSرس   SS� ح�"SSس %
SSW�ون ا&SS
اذ آ�SSن�ا ی

��ل )�& ا��X, ب6 خ[�ف ا��%�� ، س���+� ورم�ح+� :  

  )%�e ب%ی�q و)��i ص�X"      وأص��] أ)&دت �	'�\��ت 

��ن آ�& ا��'�ن� ^��       وو��  .) )٣ورم�� �Oی$ ا�X'�ة (


+�S ا:S& وامSi.      ���ن]  آ	��ت ا�T&�HX ت��Xم م�Xم ا����ف وا��+�م و�S& ی��Sن و

�SS& رم�Sن وه�S م�Sخ�ذ م6SS ر:pS ا��S+�م            T�S'
 �SS"ن ب�	�FS م'XS:ر &S� �+��S����SS]  )٤(و

  :ا�('��ء 

 �+���  )٥(و����� مZ$ ح& ا��'�ن                 ت�X. وی+	g م6 

     Sص &SW'ع وی��&S�ا �	�Sوس &S
��ن ا���X	� ی��$ أم�ن� ا��
��% وی� �+�  Sم"(��ت+� ا

 ت
�S% ا��S&ود آ	+�S و� ت��Sل دون أن��S+��X ا���Sا�8         S��ا �S& م[�خ%ه	ان   )٦(وی( ���Sس �و

�l�]�ه� أ%Zه�� وأآYم �'��uب أوس^ ا%
��ن ا��)٧( . ��ل د)�$ ا�8)ا(:-   

 F	\��  .)٨(وم6 ی�Xل �F وا���] �� ی�]    أن اذا �	] ب��� م�ت 

                                                           

�ر��  ، م�9F#b .9$رس ا��و��9Y��� �92 وا�>$ز��9      ( ت"$ر ا�)$رة �( ا���9Y ا�9L+ه�(   ، 0+�� م�5� ، ا��واوي ) ١(�P9#Wا :
  .٥٦ص)  ٢٠٠٥

  . ١٨ص، ا���Y ا���:( =RG اW#7م ، م)�� .F$ن ، ا��اوي ) ٢(
  .٢١٠ص، د�$ان ا��5+#� ، ا:$ ت�+م ) ٣(
  . ٣٢ا��اه� �( م�+ن( آ��+ت ا��+س ، ص اWنG+ري ،)  ٤(
��+ن ، اG4W+� وا���+�O ، ص)  ٥(�+g٢٢٥ا� .   

)٦ ( )F2&ا���ب ، ن$ري .�$دي ، ا� ��H ٢٢ص، ��4 ا��5ب .  
  . ٦ص، ت���S ا���J ، اWزه�ي ) ٧(
��+ن ) ٨(�+gا� ، �O+وا��� �+G4W٢٢٥ص،ا .  
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 ا  SSب%

% ا�SSW�زات ا�SS��ت ام&(�SS6 وسSSن م�SSاذ آ FSS(وذی� Tر�SSW�أن SS� %SSآ�� &SSح .SS�

      S� &SHX�و ا Tر�Sص S� اق%Sf�خFH\�H ا�����O وا�H&ق وا���eح و)&م ا���	k أو ا

F��و�8ا Fت��  .)١(م
'�T ب�ی-�ز وی�% و�	� أO'�ب �i" )6 م��ن� ا�س	�ب و

وه�ی
��& م6 ا�'�ح�� ا����e)�� )	. وحS&ة ا���S] و�( ,�S	S. وحS&ة ا����Seع       

&�HX�أو ا          &S�ة ��$ ب�] آ�ن ی�Z$ وحT&S م�S�X	� ب��S ی��	FS م6S م��Siن ��S%ي م���مS$ و

    SS� فYSS��خ�% واvSS��ی� وا&SSX��ب� G�SS�
% uنFSS آ�SSن یSSW�ا _SS]ح %SSأم $�+SS� تSS� اYSSه &(�SSس

      %(�SW�ن ا�Sن ب�م��Sوآ �S+(��-م S� ة&�HX	� (�e���ب��ت م6 دون ان ی+&م ا��'�ء ا�ا

 ا��SSHX&ة ا��احSS&ة أآSSZ% م6SS م�SS� ول�SS'�أن ی "SSب %SSخt .SS�ع ا�SSe6 م�SSم $SSX�'ع وأن ی�SSe

���د)٢(    .  

            Sب%
� ی�
	pS ب��S ب
u T&Sن ا� FS����ن ا���] ا��اح& ی�SXم ب�
'T�S وه�S م�S�X$ ب'[

           F'S����YSه�]  )٣(یaث% ا�ی-�Sز وی[Si$ ا��SZ$ ا���S\% ا�YSي ت	�FS5X ا�YSاآ%ة وی-S%ي )	S. ا

  .)٤(ب
o اuب��ت مZ"وآ�دت أن ت��ن ا��HX&ة ب��ن� �	'�س

           FSان�+� م��ن&Sت � FSوم��ن �S�8'ه�+� م�Siت � FS�8'ب م%S
 ن[�Sس ا�� %(�W	� وآ�ن

   %SS)]	� ة�(&SSم �SS	��X�ا SS� Tر�SS+l٥(و(  ،     �SSت�

%اء واSSe[�ا )	�SS+� ا��Xب�SS ونSSW�آ�%وا ا�SS�

  �SSSnوا�'�ب T�SSS���j وا��ISSSXZ وا%SSS��وا $SSS+	+��٦(آ�(    �+'SSSم &SSSواح $SSSآ {\�SSSHزوا خ�SSSوم

%ؤ ا��SX, اذا رآIS وزه�S% اذا رISf وا�'�ب�Sn اذا رهIS       ا:
% ا�'�Sس أمS  : واب&ا)�ت�X� F��ا 

                                                           

99� #��99+ن :99� 99F2H! ، ا��99Y>��ي ) ١(: I99#$�،99Yا�994+ر ا� �،  ٢ج)  ١٩٩٢: :�992وت ، دار ا�R992L ( ، ��اء ا�99F>� ا�99L+ه�2
  . ٣٢٧،  ٣٢٥ص

)٢ ( )#+Fا�"�2 ، ، ا� ��H ، ر$(م� ا�� !�H  ):دب ا���W79ل  ( ،  ١٣ط، درا#+ت �( اSا� �G<P�92وت ودار   ،دار وم:
  . ١٩ص)  ٢٠٠٨: 6�ة ، ا��Yوق 

 . ١٣٣ص، ا���Y ا�L+ه�( ، �25! ، ا�GL$ري ) ٣(
)٤ (�Gا�_2، ي را�� )�H �: �دار ( ، أ�9#� ذ:92+ن   : ت5&12 ، ت�_+ل اWم_+ل ، ) م ١٤٣٣/  ـه ٨٣٧:ت ( G( ا:$ ا��5+#� م�5

� ا¶ول )  ١٩٨٢: :�2وت ، ا���2Fة �L١٩٢،  ١٩١ص، ا��  .  
9� ا¶ول  ، م9H �9�L+�* ا��9P3    ( ا��$امR ا�g+ر�26 ا��bث�ة �9( ا¶دب  ، م�5$د ، م�5$د ) ٥(�Lد ا��ا ، ا���، ) ١٩٧١: :�9  ا��9

  . ٢٤٨ص
� ا�P+ت�9    : ����9 ) ٦(��9� ا�9Lر:�9       ، مWن( ا+G29Yا:�9اه2* ا� �9: �9� أ�9#Lة �99( ا���9اآ ، ) م ١٢٥٨/ ه9ـ   ٦٥٧: ت ( ( ا:9$ ا���

�اد ، دار ا�bYون ا�_&+��2 ا��+م` (، 4+آ� ا��+4$ر : ت5&12 ، أ�&+ب ا���Yاء J: :ه+  ٢٣ص)  ١٩٨٨�  .وم+ :�
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 ا��S&ح        S� ��%SHت �+'S�وا�)W. اذا :%ب وزه�% ا��^ ا�'�س �	�
�Sن ب��[�Sظ �	�	FS وأح

  .)١(وا�����

     �S�
�ن+� )	. ا��[�ق وا���دة وآvن�� ه'�Sك ذو-Wاء وی%
W�ن ا���وآ�ن ا�'�س ی%ا


%اء �	�-�ی& وا�����%W�٢()�م� ی&)� ا(  Gوأص�      [Sآ�ن �S+نu �S� نSK%ه� س�S%ا خ�ر� �n	�

%(�W�أداة ا)٣(   Tردو �Sوم ���Xم'+� آ�ن م T�	�� ��� jی%�وآ�ن�ا ی
%�eن ا:
�ره� )	. 

  . )٤(م'+� آ�ن م%دودا

         �S	��'�ل ا�S

%اء �YSوو ا�'[�Sس ا�'��	�S ح�Sآ�ا ا�[W�ع ا��O pو� .	( %
W�ا ��Xوان

 ح6�S ان�SW ا�خS%ون      وأ)��ل ا�[i"ء وذوو ا�'[�س ا�(���Z أنvWوا S� ��Se�]�ا اuه��

G\ن�:�& وا��&اu٥(ا(.  

�SSSH&وا بg�YSSS أن ی��SSSن      �SSSز ورب��SSS��م�
%اءه� ب'�SSSع م6SSS ا���SSS% واSSS: ا�O�SSSوأح


% :6�O��S  ، ��	��ت+� تvث�% أآ�% � ن[�س ا�'�س و� ا�)"م  وا�ب"غ W	� اذ ز)��ا أن

 ،�Sس��ء ا)"م�� خ�صvح��ن+� واس��ا ا�-6 ب�Hوء       أو �'� ی%Sام Iح�Sص _Sح� 6Sب _S�"�

  .   )٦(ا��X,، وه��& ص�حI )��& ب6 ا�ب%ص، و ه�ذر ص�حI ا�'�بFn ا�Yب��ن

���SSSSSSSSا ��SSSSSSSSH&ة       � �SSSSSSSSء ا)"م���SSSSSSSSأس &\�SSSSSSSSHX�ا oSSSSSSSS
  وأO	�SSSSSSSSXا )	SSSSSSSS. ب

 ی��S$ م
'S. آS$ ب�S]      ،  )٨(وا�Yه��� )٧(ا��Yه��: )'�%ة ب6 :&اد S��ب��ت اu. ا	ا )�X	Oوأ

 اسSS�X	] أ�8اؤه�SS وت
�SSe&ت ��SSH�+� وآSSZ%ت �X%ات+�SS      م'+�SS ، ب�uب��SSت ا��%�	�SS و ا  SS��

 ��e���ب��ت اuوه� ، ب� %fوأح&ه� ا %n�ب��ت اuو ا : T�'
م� ن-� م6 ص&ر ا���] ب���م م

                                                           

)١ ( )G�+�_ب ا¶داب ، ا�+G�  ،١١ص،  ٢ج .  
)٢ ( I2ض ، )=$ا���:( ، 4 ��Yا� )� `Gوم�اه �  . ٢٣ص)  ١٩٦٠:م)� ، دار ا���+رف (  ٤ط، ا�3
  .٢١٧ص، ا�! اWدب ا�L+ه�(  م�R0، ا.F+ن ، #�آ�2 ) ٣(
�ادي ) ٤(JG٢٨٩ص، �0ان� ا¶دب ، ا� .  
�وي : ت���6 وت5&12 ، �� ا���Y ، ار#"$ا \+��2 ) ٥(: �� ا��.�GH )_١٣ص)  ١٩٧٣: &+�� :�2وت دار ا� .  
  .٤٣ص، �S�6ة أ�4+ر ا���ب ، ا�&�4( ) ٦(
)٧ ( `G2<= �  . ٢٥٢، ص ١ج، ا���Y وا���Yاء ،  ا:
  . ١٩٢ص، �4ح ا����&+ت ا��GF ، ( نا��وز) ٨(
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T8-( م6 دون)ب  )١ �Sn�����ا       ،  )٢()ا���	��S (وس��ا ا�8ی�دة �S� $SX'ت %
SW�ن اvSا ب���S�و

��, ث� �  ت���ا�X� $\��X& آ�ن � رب�
� ث� ص�ر �)٣(  .  

             �SSه�K]ح .SS�ه� ح%SS)� 6SS( �SS	وت� �+�(�-SS: 6SS( 6SS	
 تSS��ا &\�SSHX�ا ب��]nSS:و

    �+	\�S�� 6�Sب �S��� ه��	� تn	IS ب�SHX&ة )�S%و ب6S آ	�SZم       ، وت&او��ه� وت'�S'ب knSW	�)٤(  .


%اء ، وآZ%ة روای�+� �+� W�ا o
��ل ب:  

��H&ة ���+� )�%و ب6 آ	�Zم     ا�+. ب' تn	I )6 آ$ م�%م�   

  . )٥(ی��	%��ل �[(% �f% م�aوم      ن ب+� مY آ�ن أو�+� ی[�خ%و

         FS��X�وان Fورت%�S�
% ا� uدراآ+�S وم
S%��+� بSW�م ب��S�'ه�وم� آ�ن هYا ا�knW وا

 F	\��
% ا�Yي ی��% و)�ب�ا ا�Yي � ی�-�وز W�(%وا ب��وا� �+'( �n	وم� ��	
، ب�6 ا���X\$ م

 %(�W�ل ا��:  

� ی��%و:
%ك     ا�� ت% ان :
%ي س�ر )' g�٦(ح�ل ب�( .  

ء   Wب Fأدراآ $+�
%ه� ا� أن+� م6 ا�'�ع ا�Yي ی: � �n�����م6 و��د ا �f%�وب�

  . )٧(م6 ا�ح�%اس

           .S'

% آ��سS�%اح� م6S ا��SW)% اذا ا)�T�S ایS%اد مSW�ا �(�'Sص S� �n�����و)&وا ا

    6�
�S'+�  وم6S أح ، ح�6 ب��� ��nW$ ا�س��ع ب�� ه� م��ل وی+�ل م^ ذ�( gS	S. ا���Sم :

ء       SW�ا kSوص S� 6Sی�� �Sم .SH� وه� ب	�غ ا��W)% أHX��٨(ا(     �Sn�����ن ا�Sت� �Sوأح��ن


%ا\+�           S: &\�SH� احS&اث ا��vSث�%و� س���S أن S� 6S
 امS+� �S���'�ا �Sم�"(�ص[� ا�	�n ا

                                                           

� �25! ، ث��� : ���� ) ١(: �� ا���Y ، ا:$ ا��G+س ا.�Hه+  ٧٣ص، =$ا�  .وم+ :�
  . ٢٧٩ص،  ١ج، ة ا����، ا:� ر124 ) ٢(
99� ا����99 :99� =���99 ا:$99 2�99#� ، اWص��99( ) ٣(GH ) ��99اء ، ) م٨٣٢/ ه99ـ  ٢١٧: تYا����99* : ت5&1992 ، �5$��99 ا� �99GH �م99�5

 )6+30 ) R2L٣٧ص)  ٢٠٠٥: :�2وت ، دار ا� .  
� ا�&)2�ة ) ٤(H ا������ �� م����� ، ���� : )G��_آ�_$م ا� �  .وم+ :��ه+  ٦١ص، �4ح د�$ان ��Hو :
)٥ (�G2<= �  . ٢٣٦، ص ١ج، ا���Y وا���Yاء ،   ا:
  . ٧٠ص، د�$ان ا��5+#� ، ا:$ ت�+م ) ٦(
� ا�$ه+ب ، �25! ) ٧(GH )3"� ، ����  .  ٢٨٢ص، ا���ب �( ا��)$ر ا�&
� ر124 ا) ٨(: ، ��  .  ٥٥،  ٥٤ص،  ٢ج، ا���
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آ�ن] م�دة ص�[�� ت
�% )6 ح���ت+� وtرا\+� ��vن+�S �%یS&ة أو م-	�S ت��S&ث )6S ح��Sت+�       

F١(ب-�ان�+� آ��( .  

           $\�Si]�6 اSه� م&S'( �Sم %Sي خ�%
SW�اث+� ا%Sا ت�S(. أن ی�د	ح%ص�ا ) �+�

         �+�SSeه� ب��%SSeا ح��SS5ب%� �SS+� �SS+%ام�اح ISS� آSS� �SS
�O �SSXا�"ح �+��SS��u �SS+'�]	)م

         .S'
 ��+�S مS��ا �Sارث��ا�� �Sا�%وح� ��SX�ا gS	ی% ت�SH�� ����H�ا �q���ت اvW'� �+	�X��وم

   %
SW�ل ا"S6 خSد م�	٢(ا�((  ،   %(�SW�ا ^Se��         Sذات �Sن� .S	( �SKون T%
S: IS	� S� FS�ن[

   �S+��ا �Si'ی ب��%�f م6 أن ن[�F آ�ن] م	�8م� �	�nی� ب�Z$ ا��X�5 ا�����)�� وح��ت+� ا��

F
�ی��6 ام���ز �%دی�F م��e)�� )6 م-��  F٣(ا�. ح& أن(.  

           �Sم $Sآ FSا ب�	-Sب+� وس�S�
% ت�Sری(+� وم�Sث%ه� وم[�Sخ%ه� وأنSW�د)�ا ا��Sاس &�و

 آSS$ م��SSن ی�SSH$ ب���SSت+� SS� %SSW�ان g�YSS�  �SSدی� وا��%ب��SSH���ا�����)��SS وا����س��SS وا

وت'�:&تF ا���X\$ ا�
%ب�� � ح	+� وت%ح��+� وأس��ره� وأن&ی�+� وتn'] بF ا�%آ��ن وا�%)�ة 

         $S6 أن آSKء ی%S��د ا�Sآ .S�ح �Sا���دی $Sأه .S	( I	fا���ق و وا��&اة خ	k ا�ب$ وس�ر �

%
  . )٤(اء)%ب م� ��$ ا�س"م آ�ن�ا :

و�
$ م� ت�FXX ا��HX\& م6 ا�)"م وا�'W% وا�Yی�ع ه�S ا�YSي د�S^ ا�
S%ب �"ه���Sم      

      FS� �+	�Si]وت %
SW�ب ب�%S
ب+� اه���م� آ��%ا وأ�"ل ��\	�+� وتX&ی%ه� و�& ب	� م6 آ	kS ا�

   O�SS�X�ا SS� IهYSS�ء ا�SSب� �SS+����� ی�&SSX�ا %
SSW�6 اSSم �SS+ت(�%ت &\�SSH� ^�SSس .SS�وا ا&SS�( أن

 SS+�X	(و �SSا��&ر�  �SS�
���SS+� $SS ا����SSط وا��Yه��SS  ،  )٥(� )	SS. أسSS��ر ا�� g�YSS�)٦(  [��SSوس

 ا�'��ر� p	
  .  ) ٧(ب���
	�Xت وا��'�(��ت ت��W+� �+� ب��X"\& ا�� ت

                                                           

)١ ( �2� 6+#* ، م�5F. ،  دبWرة ،  ١٩٨٢ – ١٩٦٨ا�)5+�� وا$Y�2 ]�2 م�<F6+اد 6+( ر#+�� م�J: داب  ، م��Wآ��92 ا
  . ١٦٠،  ٦٨، ٦٧ص، اWص$ل ا���Y�� �2�3 ا�L+ه�( ، #�� ا#�+G�4 ، R2H(  ؛ ٢ص)  ١٩٨٣: 
)٢ ( )�4+Sا� ، )�H ، )ه�+Lا� ��Y٤١ص، ا���أة �( ا� .  
)٣ ( ��6+� �9� :�925ي    ، أ#� ا���Y ا���:( ا�P2#7P( ، ا���Y ا���:( ا�&��* ، أ�3+�F. ��9F ا��g>9+ر   مb#( ، ت�2�9#  ��6

  . ٧٠ص، )  ٢٠٠٨: ا�&+ه�ة ، ����Y وا�>$ز�� 
)٤ ( �� ا�&+در ، ا.�GH �  . ١٢٤،  ١٢٣ص، درا#+ت �( أدب ون)$ص ا��)� ا�L+ه�(  ،م�5
� ر:` ) ٥(GH �� ا�F+دس ، ا���3� ا��&� ، ا:�L١١٨ص، ا�� .  
  . ٩٦ص،  ١ج ،ا����ة ، ا:� ر124 ) ٦(

  . ١٤٠ص، =RG اW#7م  ت+ر�N ا���ب، م�5� #R2S ، \&$ش ) ٧(
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 س��SS] بSSـ      SS��ه� ا&\�SSH� SS� .SS	Z��ا Fرت�SSوص �SSی-�ب��وت�SSZ$ ا�)SS"م ب�Xا)T&SS ا

�Hا مS'+� بS$ ذآS%وا صS[�ت+�     و�& انH[�ا ��+� ا)&اءه� م6 أن[�+� �	� ی'�X  )١(ا��'H[�ت

 ا�)S"م  � ���و��ت+� ب��I م� ه بvدراك وو) )��6�X ��� ت�Z	F ا��HX&ة م6 ا��H&ا

  .وا�'W% وا�Yی�ع 

       �SS+� �O�SS� ا�SSH&ق وا��SSه� ه&\�SSH� SS�  ام��SSزت ب+�SS ا��
�SSنSS��ا ��SS���SSن ا�

   
 ا��SS� ن�n��SSی� � ا���SSHی% وSS� ن���SSnی "SS� ��'SS. و� ی�SSHرون ا�:��SSء ب�SSHرة ص�SSد

�	�S" ن�Sدرا        &S

�ره� م6S م����Snت یS:أ o
ی�f	�ن � ا�[�%ة f	�ا م%ذو� وم� ��ء � ب

 نSX$ ص�SرT م6S دون أن          S� ه�%(�S: �S+ف ب%S( S��ا FSم�ن�وم%د هYا ا�H&ق ی
�د ا�. ا

ی[%ض ارادتF ا�['�� )	. أح�س��F ���ن ی'SX$ ��ح�تFS نSX" أم�'�S ب�S$ د��\�S+X وأب
�ده�Sم6        

  . )٢(�+� ت
&ی" ی�, ��ه%ه�دون ان ی&خ$ )	


% ا��'SH[�ت ا�YSي انSH[�ا ��FS أ)S&اءه� وا)�%��Sا �+�S ب�S��[�ق           S: ء�S� �'وم6 ه

 �SS+�� kSSHی SS��ي ا%SS�'�ا $SSi]��ة ا&�SSHXآ �(�-SSW�ف وا�SS( 6SSو ب%SS�( SS'6 بSSم Tاء&SS(أ

"\��:   

  بYي ا�5%��ء م'�X5 :+�&      وآ� م6 س�& م'� وم'+� 

 � �	���H&تF ا��'H[� او آ�Xل ا�
��س ب6 م%داس ا�:  

 ���Hح�� م   .)٣(و� مZ	'� ی�م ا���X'� ��ارس�           �	� أرى مZ$ ا��

      �S��و�
$ ت	g ا��'H[�ت آ�ن] ب��ن� ا)"م�� ام��ز ب��H&ق وا����Se)�� وا�	�Sn ا�%ا

 %e���أ)"م'� ا � ن-& م�ی�iه�+� � &�                .            ا���%�
� )6 ا�8یk وا����8 وا���%اء ا��

                                                           

� ا���)�39      ) ١(O+9(&ه��9 ا� �9H �9ا����� �9� ا���29� ا���9$.(    : �9�6 وت5&192   ، ا���)39+ت  : ����9  ، ������ مGH ، )  �:+9"م
99��+ ؛وم+:�99�ه+  ٥ص)  ١٩٦٧: دم199Y ، وزارة ا�_&+��99 وا�2FF+#�99 واWر994+د ا�&99$م( �+gنا�  ، �O+99وا��� �+G994W١٤٩ص،ا 

  .وم+:��ه+ 
)٢ ( �� ا�&+در ، أ.�GH �  . ٢٧٢،  ٢٧١، ٢٧٠ص، درا#+ت �(  أدب ون)$ص ا��)� ا�L+ه�( ،م�5
)٣ (���+gن ا�+ ، �O+وا��� �+G4W١٥٣ص، ا ..  
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%اء ا��SSSHت ا�'pO�SSS بo�%��SSS وا�ح�-�SSSج )	SSS. س��س�SSSت ا��	�SSSك           SSSW�ن ا�SSSو آ

        .S	( �Se%�
و��%وت+� وl	�+� )	. ن�� م�ا)	'F س�ی& ب6S حYSاق S�f% ه��Sب و� و�S$ م

    :م	g ا���%ة )�%و ب6 ه'& ��\"  س��س�

 F	ی% واه&�  وان ��$ )�j ب���&ی% 8fی%    أب. ا�X	I ان یvت ا�

  و)�%و ب6 ه'& ی
�&ي وی-�ر     p وا���. واس& ت(�[F بF ا��

 F���   :او 

 F	
��ب�س ب6 ه'& ب[ Dرة واث�م�    �8ى ا&f Tخ�tب'� و  

  . ) ١(وی�
� ص%ف ا�&ه% ��م� ن��م�       �
$ ���ن ا��	g ت�'^ دره� 

       %
SW�ا pSر ب5%ی�S-�وا �S	K	� �+iن ر��'	
��Sل ��S, ب6S    ، ���ن�ا ی   \�S5�وة ا%S�

   :ب6 ه'&م(���O )�%و 

 م6 ا��
&    أ� أب	�n )�%و ب6 ه'& رس��� i'ت ,�
  اذا اس���X�+� ا�

  . )٢(ا��F وبq, ا����W ا�n&ر ب��
+&    f&رت بvم% أن] آ'] ا��Yب�'�

       �+�S��� 6Sم $S	Xت �Sب�X�ك ا�	. ا��	ا )�X	Oوأ ،      �S+وا ب%+�S:ب وا�SX����SW)] ت	gS ا

  Tر�+�SS:وا %
SSW�ا gSS�ع ذ��SSWب� ، ب�SS� gSS	��ا �SSس &SSX� رYSS'��6 اSSم٥٨١-٥٧٨(س ب ( �SSه

 ا�
%س �'�Xو ب6 ه'&  ب%�( Fوأب� ،       &S�
���+�S ا��S�%O %(�SW ب6S ا� %
S: ا�. أب��ت ���ن

F����[+� م'+�
   : ی'�X& ��+� س��س�+� وت

  م6 یvت+� �	('� ب����,      )�%و و��ب�س واب6 أم+�� 

F�ت(�ف س� �  . )  ٣()�%و و��ب�س ��'�� )%س      یvت ا�Yي 

                                                           

)١ ( � .  ٣٨٧، ص١ج، ا���Y وا���Yاء ، =>�G2  ا:
   . ٤٨٤، ٤٨٣ص،  ١ج، مg>+ر اW]+ن( �( اG0W+ر ا�>S+ن( ، ا:� م��$ر ) ٢(
 . ١٨١ص،  ١ج، ت+ر�N ، ا��2&$:( ) ٣(
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  : ���س�Sت ا��	�Sك وا)S"م بK� o�%��S	��S+ و آ�Sن ��FS اح��ن�S          ���ن �� &SXه� ن%


 �vنvSW     ���'�� ت�ج ا�'
��ن ب6 ا��'Yر دخ$ )	�F ، نGH وأر:�د �+� Sا)%اب �+�Sس و��S'�ا

   :ی�Xل 

��م� ���
$ ا�-�د ب�'+�  [�  وب�'g تvم6 آ$ م� ت�(�ف   اذا س

  kآ[�ك ���س ا�-�د م� ی��v�    Wن آW[] )'& ا����ت )�رة 

  . )١(ر�$ م6 ح8م: م��Xل نg�H ��6 أن] ؟ ��ل : ��Xل ا�'
��ن 


% واح����FS آS$ م�S      ، وuن ا��W)% مvخ�ذ ب�$ )	�   SW�ع ا�S�م5	�ب ب�$ م�%م� �ت

��SS& �"خ��SSر وت-&یSS& �"ث�SSر   �SS+� $SSح� ،  $\��SSW�ا �SS	ن ح�SSأن ی� %(�SSW�ا �SS6 ح�SSن م�SS�� ،

 F���ا p	O ، خ"ق�، واrO ا�آ'�Sف  ، -�نI ،س+$ ا�'�ح�� ب
�& ا��nر، مvم�ن ا�، ح�6 ا

   gSS�ذ ^SS6 م��SS�ب+� و�SS	� 6SSم FSSب%Xن+� وی�SS�( SS� FSS'س وی8ی�SS'�ا .SS�ا FSSی��� �SSم� gSS�ن ذ�SS�

 ��	�S ا�(�ص�S        ، :%یk ا�'[, نk�K ا��8Sة  S� $خ&Sوی �Sم�
سG�S ا��S&ی6   ، أن[�S ��+�بFS ا�

F���  :ا��W)%  وب�n% ذ�g ی��ن )	. ن��م� 

  . )٢(م )	. ا��($ ا�%��ل وی�($ی	�  وأن أحp ا�'�س ب��	�م :�)% 

         $SSر� F]Sب�ص .SS	( %(�SW�ا �SS+ب .S	��8م ان یSS	ی S��ت ا�]SSH�ا gS	ا ت�
SSeو �S+	
و�

ا�)"م اuول ب$ ی��6 ا��Xل بvنF آ�ن ی
& وزی%ا �")"م تX^ )	. )�تFX م�aSو��� ا�S&)�ة   

 ی'SSW&ه� و نSSX& ا��	�SSك و وا�ح�-�SSج )   ،ا��SSi� .SS\$ ا�)��SSل  SS��ا &\�SSHX�ل ا"SS6 خSSم .SS	

            ��
%T مSH&اS: ن�Sی� .S�ح FSى بYS�ی� �Sن أن��ذ��S6 أن ی�Sم FS� &Sب "� F���K�س�ت ا���ا�

 g�. ا�'�س م�� �� آ�ن ب("ف ذ	ث�%ا )vوت �
�  .��H)W�F ث� ی��ن أ:& و

         [S� وS� ن�Sآ FSان Sوه FS�+م T8س"م م��و� س��� أن �	�W)% )'& )%ب م� ��$ ا

Fم وی��ن�
  . )٣(واح& ی
�% )6 ا�%أي ا�

                                                           

  . ٤٤١ص،  ١ج، :�ا�O ا��O+G\ )� ��F ا���� ، أ:� ا¶زرق ) ١(
  . ١٩٦ص،  ١ج، ة ا����، أ:� ر124 ) ٢(
  . ١٣٠ص،  ١ج، م"$ل ، ت+ر�N ا���ب ، ��2�2 و��0ون ، ( .>) ٣(
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            الشاعر الشاعر الشاعر الشاعر     رواةرواةرواةرواة -١١١١

      $S\��X�6 ا�Sب FS

%T ویYیS: _S]ی� �Sب      )١(آ�ن ��$ :�)% راوی%S
أذ آ�Sن م�S( 6Sدة ا�

        Tر�
S:ا FS� وي%Sی $Sر� F��Sص %(�SW�ا �Sن     ، أن+� آ�ن�ا اذا ن��Sأن ی� �Sا�%اوی S� IS	nوی


	� )	S. یS& أسS��ذ       �Sی YS��	ت Fنvی� آ%(�W	� ��:%م ،      &Sا��اح %(�SW	� وي%Sی �Sن ا�%اوی�S��

e�]وی F��Hوی     Tا�Sس .S	( F	Si]وی FS'( $ ،       6م%
SW�وي ا%Sواة ی%S�ا oS
وأح��ن�S آ�Sن ب

6�
  . )٢(دون ا��H)} ب(�W% م

     ^Sر واس�SW�ذات ان%
W�ا ^��� ا��س�S	� اuو�S.     ،  )٣(وآ�ن] م8او�� تSه �Sوا�%وای

          $Sواة آ%S�ا �S+ب IهYSت .S�ح Fت&�SH� SX	ی %(�SW�د ا�Sی� ��� FK]وح F(وذی� %(�W�ا %
W�

 �SS'�6 ا�SSی^ بYSSوت IهYSSم     "SS� س�SS'	� ت%SS+l ذا�SS� �SS+�(أذا SS� ا&SS+� ا��YSS6 دون ان ی�SSس م

6 �
�S$      ،  )٤(ی���5^ أح& أن ی��ل ب�'+� وب�6 ا�ن��WرSب T%S��( .S'
و�& )�% )6 هYSا ا��

  -:ح�6 ه-� ��مF ث� ن&م )	. ذ��X� gل 

  مi] واس���] �	%واة مYاه�F    ن&م] )	. :�� ا�
�W%ة ب
&م� 

 .iم ��� �
  . )٥(آ�� � ی%د ا�&ر � ا�i%ع ح���v�    Fص��] �اس�5^ د�

   .Xرا وأب�W�أن %Zا�'�س وأآ 
% أس+$ ح[�K وأی�% )	. ا�Yاآ%ة واس�% �W�ن اuو

)	. م% ا�8م�ن ی��ارثF ب
i+� )6 ب
X� o& اخ�} ب-8\��تF وخ�Hص��SتF أ�%اد�	�	�Sن   

 ح[FSK وت�ث�FSX ونX	FS ا�S. ت"م�YSه�        S� %Sآ�uء اIS
م6S ب
S&ه�    ه� ا�%واة ا�Yی6 ت��	�ا ا�

          ^\�S�
% م6S وSW�ا FS'( 6S	
�S-�$ م�S ی�� IS���وا �Sب��ح� �+� ب&ی� )6 ا����م �	وس� وه

  . )٦(ح��ت+� ونW%ه�

                                                           

)١ (�2"H،  *4+ه � . ١٠٢ص، ا¶دب ا���:( وت+ر�g` ، م�5
�، ت+ر�N اداب ا���J ا���:�2 ، 6�6( ،ز��ان ) ٢(�L٩١ص،ا¶ول  ا�� .  
)٣ ( `2"H ، ١٥ص، ا���ب ، ادوار .  
  . ١٩ص، ا�L+ه�(  ا���Y ، �25! ، ا�GL$ري ) ٤(
)٥ ( `G2<= �  .  ٦٥٠، ص ٢ج ،ا���Y وا���Yاء ، أ:
� ا���ب �( ا�L+ه��92  ، م�5� ، ا��&�اد ) ٦(�H ا��_�ي R#�<ا� N�9 ا���+ص�9   ( ت+ر�P3�9   ، دار ا�P39$ر��  ، :�92وت ودار ا�#: 

  .٥٢ص،)  ١٩٩٣
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    &S
����HX\& س-$ ���ث% ا���X	� و�+Yا �+ ت
& أf	. م� ت�	g اذ آ�ن] ت%وی+� ��" ب


% ا�Yي ت
�F ذاآ%W�خ�ر اY[�ظ ب��ح� .)١(ت��F$ ب5%یp ا�%اوی� ا�Yي آ�ن] م+��F ا

         FSS'�

% :�SS)% بSS: �SSن ب%وای�SSH�)ی6 یYSS�واة ا%SS�اء ا%
SSW�6 اSSم FSSX�O ك�SS'ه [SSن��� ،

        FS5وره �Sا�%وای S� F�	S� ا����آ�Sة وس	S� TYSا ت"م����H. ی�ح Fث%ون ب��وی T%
���[�Kن :

 ا�ت-�T وا��vث�% وا�'�K وس��	F ا�. ا���اص$ وا�YSی�ع  � ،       kS	�)واة ت%S�6 اSم %Sخt ع�Sك ن�S'وه

�SS&د م�SSWرب+� ��'+	�SSن م6SS آSS$ ن�SS^ وی�[�SSKن م6SS آ�SS: $SS)% و��SS'+� ی��[�SSKن      م'�SSه	+� وت�

      %SS��
 ا��SS� �+ب�	SSوأس �K'SS�ا SS� 8SS����ا �+Xی%SSO ونYSSوی�خ �+SSH\�H)ب ،  SSه $SS\��X�ا .SSXوت�

 $\��X�ب�6 ا F�(اذا � �+�
%ا\+� وت: %
  .)٢(ا�X'�ات ا��اس
� ا�� ت%وي :

� ی�H% � وآ�ن م6 ا��
%وف )'&ه� ان   %(�W�ا  S�� %
SW�ا oی%� " ح�S. یS%وي   

 ��%

% ا:
�ر ا�
%ب وه� بg�Y ی-�^ ا�. ��& :
%T مS:   T%S�f  &S�-�ا    ��S" ی��S$ ن[�FS ا


% وروای�X� FS%نT�S ب����S%       ، )	. ب�H%ة SW�ا �SK6  ن�Sا م6 ی-�^ ب��K
، ح�. أن+� اس�

 %(�W�ل ا��Fص[�  رؤب 
%اء�W�اح& ا :  

  . )٣(%ا :�)%اراوی� م%ا وم    �X& خ�W] ان ت��ن س�ح%ا 

   [SSن���FSSا�%وای ��K(ر&SS�ی
��( &SS	��SS+ ا�'�:�qSSن ����SS�%)ا وی-�SSد   ، SS'(&ه�  ذات 

    S( وون%S6 یSر م&S�
%ه� وی%ت[^ �&ره� آ�� ارت[^ :'     �Sأو رواة ه �Sراوی %(�SW	� ن�S�� �+

 Fl�]وح T%
: �	Xت  ، ن�SWب$ ن I��� Fا�[%دی ��f%�6 ا( �q:ی� ب��%وای� ن��'
و�� ت�6 ا�

$ مS�   $S�� 6S أی�i اذ آ�ن] ا���X\$ ت�%ص )	. روای� أ:
�ره� ���	�Xه� � ��	�F)6 ب�ا)� 

�
% ا���X	� آ�Z%ا م� ی�-�وزه� ا��f .S%ه�S م6S ا�S\��X$     ، ن+� س-$ م�ث%ه�Wب ب�-(�وهYا ا

F�روای   . )٤(ه ای� �i��Wرك �

  

                                                           

  . ٤٩ص، ا���Y ا�L+ه�( ، �25! ، ا�GL$ري ) ١(
)٢ ( )F2&7م ، ن$ري .�$دي ، ا�#Wا RG= ):ا��� �H+Yا� ��H 7مHW7غ وا:W�9 ا����9( ا���ا=9(     ( ،ا�L�9 ا���L�9ء  ، مLا�

� ا�_+م� وا�_7ث$ن ، ا�_+ن( وا�_+�^ �L٢١٦ص)  ١٩٨٧: ا�� . 
  . ١٩٧ص،  ١ج، ا����ة ، ا:� ر124 ) ٣(
  . ٣٠،  ٢٩ص، ا�25+ة ا���:�2 م� ا���Y ا�L+ه�( ، ا.�� م�5� ، ا��$5( ) ٤(
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   .SS�ا �SS+]�a6 مSSم $SSX�'ة ت&�SSHX���FSS�اد   راوی%SSا� G�SSHوی �+�
��SS�ح�SS. تSSH$ ا�SS. م

�	��X�ه�  ا%W'� 6�(�5�رواة م %(�W�ی6 ی+�+� ام% اY�6      ، اSة م&�SHX�ا $SX'�� اوي%S�ا �Sأم


%ی�  SW�ث�ر ا"� �K'وم Iا�. ح��� ��^ وا)"م م%ت ��K'م %�f ی� أو�e�� ر�W�ح��� ان ،

واذا م�SSت ا��SSK( %(�SSW دور ا�SS%اوي أآSS� ،    %SSZ&ا  �وم+�SS ادورT خSS5%ب��ISS ذ�gSS ی
SS&  و

  SS'�6 ا�SSب &\�SSHX�ا %SSWود ن&SSى ح&SS
   وتSS��ت ا��SSوف وا��'�س%SSK�ر ا�SS+lوا �SS+
�� .SS�س ا�

 %SSأث %SSWن .SS	( �SS'ام� G�SSواص �SS+ب [SSط   ،اوح�SS'وم �SS+
 به�SS ح��SSة ب���SS��ا �SS	��X�م ا�SS��هv

 %(�W�ا��+� ا I� ا��H%اء ، ی'�� &\�HX�ا TYس�رت ه &�  بوS��ا F�+]W�ا�%وای� ا p5%ی


��Sم ا�'�Sس     آ�ن] O%ی�X ا�'W% ا�س�س م'Y ا�	��K ا�� ا)	� ا��SW)% وراو � &\�SHX�ا FS�ی
)١( ، ��SSSب �f% 6SSSSم _SSSS]ح SSSS� �SSSSب��ا ا���	�
�SSSSاس &SSSS�ورود اخ��SSSSر ت( $�&SSSS	SSSS. ان ا�SSSS%واة 

&\�HX�ذو ا� اح��ن�ا Tر�
  .))٢م�f F"ن ب( 6���X�%& ذآ% ان اول م6 ام% ب���ب� ا:

   �5�� م(   �S	��S  �ا�'W% تS&او� و�  واآO %Z%ا\p، و�
	+� آ�ن] م��درات �%دی� وبSه

 [SSواة  5%بآ�ن%SS�ا pSSی ،     �+'SSل م�SS�]�ا ���SSس �
%اء وSSW	� ن�SSن+�  راو�����SSHأو رواة ی


%ه� وی%و  S: ن�SK]+� وت%ح��+� وی�	ح  ا��-�S�, وا�����S$    ووی"زم�ن+� �S� FS٣(ن(  ،

راوی� ا����I ب( 6S	S,   ا�%اوی� ب���W)% ص	� ا�X%اب� ���ن ا�)W.  ] ت%ب�و�f��� م� آ�ن

�Hب%ص آ�ن ی�وامS%ؤ ا��SX, راوی�S    ، وی%وي :
%I T ا�)W. وه� خ��F ، و)��& ب6 ا

 SSاب سSS	�. راوی�SS اوس ب6SSS ح-SS%     ، د ا�ی�SSدي  ادو SS6 ابSSSب %SSي  )٤(وزه��SSS'n�ا $SS�]Oو  ،

  . )٥(وا���q�5 راوی� زه�%

   [SSوآ�نFSSب ا�%وای      �SS���X��ا �	�SSا��س SSه $SS\��X�اء او ا%
SSW�ص او ا�)SS:�5%یpSS ا

 T%S�� ت���)FS�� &S ا������SSت وتSX$ وس�S\$        وا����Sوس S�  ل�SHت��ن��Sن ا�YSي یSS&رك   �، ا�

 ا��SHX&ة     S� &S-ي یYS�)% ا�W�وا Ff"را أه��� ا�(�% وأب�+S:ن      ا"S(����S ی%یS& ایF��SH وا

                                                           

  .  ١٠٠، ت+ر�N اWدب ا���:( ، ص :�247) ١(
)٢ ( )\$2Fا�$#، ا� ROواWم�ة ا+Fا�! م RO+ ،١٢٤ص .  
)٣ ( �#Wا ، ���   ٢٣٧ص، م)+در ا���Y ا�L+ه�(  ، ن+ص� ا�
   ١٥ص، � اWد:( ت+ر�N ا��&، .�� \` ا، ا:�اه2*  ) ٤(
  . ١٩٨ص، ١ج، ا����ة ، ا:� ر124 ) ٥(
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 FSS'( ،   غ"SSاب SS� ISSf%ره� أو ت�SSH�6 انSS	
 ت%یSS& ان ت��SS&ث )6SS ن[�SS+� أو تSS��ا FSS	��X�وا


% خ�%ت-& ، ا�خ%ی6 ت+&ی&ه� W�ا �	وس�  %��
  . )١(Fت%ی& أن ت
	6 )' ونX$ م� �	�

 ذاآ%تFS   ب���HX\&  � راوی�+� ا�Yي ی
'. ب��ح�[�ظ�	��$ �����ن   S�)٢(    $��Sن س�Sوی�

T%
�ی�Hل : %(�W�ا F(ب وذی�      SXي یYS�ا %
SW�ا gS�ذ FS'�X	ت pSم    5%ی�Sام FS\�X�vب �Sم ا�%اوی�


�6 م��ی&ی6 ی��ن �+� م6 ا��H	�� م����) ٣(س��Sع ا�خS%ی6   ای&�
+� ا�. ت%دی&( T	S.   م

��ل م��& ب.  T&\�H�  :6 ح�زم واص[� 

  وه6 اذا وس�] ب+6 ��م�            آ��Oاق ا����\� � ا�%��ب

  )٤(وه6 وان ا��6 م���%ات            ت+�داه� ا�%واة م^ ا�%آ�ب 

     ا�%اویFSSوی�GSSi ان   SS� Tدور $SS
�T&\�SSH واذا)�+�SS و� %SSW'� %(�SSW�ا �	�SSن وس�SSآ

 )H%ن� )�	��S ا�'SW% وا�YSی�ع آ�نSS] ا:F�S  ب�aس��Sت ا�'SW% و      S� �SS(��5�ا %Se���ا  SS��ا


%ی� وا�دب�� W�ت ا����ا�' %Wن ��	. )����"ف ت�خ�Sا�5% ب S\(&م  ا�Sاس S��ا p�  ل�Sص�	� �+

  . م6 ام��ن�ت م�دی� وت�'	����  ا�
H% ا�. اه&ا�+�  وم� ت��% �

  غنائية الشعر غنائية الشعر غنائية الشعر غنائية الشعر _٢٢٢٢


% ت      SSW�ة اvSSWن ن�SSد ت��SSء   �ت��SS'n�ة اvSSW'� �SSب��      )٥(ام SSب%

% ا�SSW�ن ا%SS���SS'nء  �SSX& ا


% دا)��S ا�	�6S         و�+� م���ج ا�S. ا�n'�ء   )٦(وا���ن�SW�ان ا $Sزون ب�S��ا %
SW	� ج�S�ء م��S'n�ا ،

 &�
% آ�ن f'�ء توهTY ا����� ا�����د��  W�ل ب�ن اص$ ا�X�ی& اa)٧( .  

                                                           

)١ ( )F2&7م ، ن$ري .�$دي ، ا�#Wا RG= ):ا��� �H+Yا� ��H 7مHW7غ وا:W٢١٥ص، ا .  
� ا�$ه+ب ، �25!  )٢(GH )3"� ، ����  . ٢٧٣ص، ا���ب �( ا��)$ر ا�&
� �+رف اW#7م�2 ��دا�Oة ا) ٣(�L٧١، ص ١٠، ا��  

��+ن  ) (٤�+gصا� ، �O+وا��� �+G4W٢٢٧، ا  .  

� ا����� �4ف ، 6+30( ) ٥(GHا����* و �GH � . ١٧٠ص، ا7HWم( �¸دب ا���:(  ا�>�2F3، م�5
)٦ ( ���99  ، �99#� اG�994 ، R2H+�99#( ،  ٤٧ص، ت99+ر�N ا�99�J+ء ا���:99(  م99�R0 ا�99! ،  ص5G99( ان99$ر، ر2994Y�� �992�3ا¶ص99$ل ا�

 . ١١١ص، ا�L+ه�( 
� ا���ب ا�L+ه��2 وا��)$ر اW#7م�2  ن��، م)"3! ، ا�L$زو ) ٧(�H ��Y٢ط، �+ت ا�  ، ) �Yوا�� �H+G"�� ��2�"دار ا� ،

  . ٧١ص، )  ١٩٨٨::�2وت 
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 ا��SS���X     و  SSوه ISSH'�ا SS'nب ت%SS
ا���SSم ا��'�SSء وت�SS& اص�SSات+�   ذات ا��'�ءآ�نSS] ا�

&�W'�ن ب6 ث�ب] ، ب�����ل ح :  

   F	\��6 � آ$ :
% ان] nر    ت��iم %
W�ا اY+� ء�'n�١(ان ا(.  


�ر أ���ن� ب���5 ث� ی�  :�ن�ع م6S ا��S'nء �"بS$     آ�ن  وn'�ن ب+� ���ن�ا ی	�'�ن ا

ا�8ب�S% بX�.    6S& ح�، د)�+� ا��l F%وف ح��ت+� ا�����q  و�& )٢(وه� ا��&اء م
%و�� )'&ه�

  �S]fر س�S^       )وس	�  وا�(  F	�Fص	. اD(ب��ر � ح&ی� ی%�
F ان ا�'�S'6 بSم م�SX� ل�S�

 pم�� ��" ح�دی+� ب5%ی  : [���خYS  ، ان اب�آ� مi% خ%ج ا�. ب
o ر)�تF ���&ه� �& ت[%

 Fم"f kب ب+� آ%i� �H( ، G�Hا��ادي وه� ی 
&ا ا�n"م �� :  T&Sوای Tوای&ا ،  [
�S��

  [SS]5
� gSS�ذ $SSب�p بSS$ وا���
SS:�� [SS� ��SS ا:SS�p مSSZ$ هYSSا �ن�[
SS] بFSS ا�   �SSX�%SSiل م، ا

  . )٣(ا��&اء

                6S( ون%S�

% ب��n'�ء �SX& آ�Sن�ا یW�ا �     وارت�S'n��د وا�SWن�،  نFS�K وأ�FS\�X ب�

  حS&ا : :
%ا وآg�YS ی�S��Xن    �ح&ه��اذا ص'^ ،�"ن ی�n'. ب["ن او �"ن� : ���ن�ا ی�X��ن 


%ا: F�� $اذا )� F٤(ب( �
% ا�
  ،وSW�ان ا ���Sس  �� Tر�Sب�� Sب%    �S�\�'f ا%
S: ن�Sآ �S+
�)٥( 

    "�S�د &S

% وان �� ی�Hح��S'f Fء یW�ء ا�X�ا .	( F��،و�
$ اح�[�ظ ا�	Fn ب	[�K ا�ن�Wد �	&

  )	. ا�H	F ا��ث�FX ب�6 ا�ث'�6

      &\�SSH� S'nت �S�'nم %�v�SS�T اح��ن�S مZ	��S ی�SS�)&م راویFS ی%وی+�SS    وآ�Sن ا�(�SW% ی

F'()ان،  )٦ g�م6 وراء ذ &H� F	

%T أ   و�S: $S
�6S      ی-�uا .S	( "��S'وت �(��S: %SZن آ�Sب 

      FS�وت&او FSSK]ح .S�ا �+
�&SSس وت�SS'�ب ا%S5ن ت�SS��ا S� غ�SSHی FS	
�س���SS ان ا����SSع و. �

                                                           

  . ٥٣ص، ا��E4$ ، ا���ز:+ن( ) ١(
  . ١٢٥ص،  �ا��)G+ح ا��F>�2، ا�23$م( ) ٢(
  . ٣١٥، ٣١٤ص،  ٢ج ،ة ا����، ا:� ر124 ) ٣(
  ٣١٣، ص ٢ا:� ر124 ، ا����ة ، ج) ٤(
)٥ ( �#Wا ، ���  . ٢٦١ص، ا�&2+ن وا��J+ء ، ن+ص� ا�
E<9� �26�96 ا� ا��95+م(     : ت��9�6  ، ت+ر�N ا��$#2&! ا���:�2 .>! ا�&�ن ا�_+�^ �YH ا��72دي ، �+رم�  6$رج ه��ي) ٦(
)�G<P٤٨ص، ) د ت : :�2وت : ا�25+ة  دار م .  
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     Se%��ا FS���ا .S	( $�
�Sاذا اس �
�وا�	�6 م6 أ:%ف ا�%اح�ت وان[^ ا�	Yات وأ��	+� م�

G��H�١(وا( .  

، ی
S&ه� ا��SW)% ا)S&ادا   وآ�ن] ا��HX&ة ا�
%ب�� م'Y نvWت+� اuو�. م+�vة �	n'�ء اذ   

̂ ����% �+� ا�	[_ ا��"\�  � ن�p ص�ت م
�6 وا��ز ��� وا��SH%یX��6 ا� ن وا�����X وح

 ی�5	�6S� �+ ا��S'nء   �� یH$ ا�. ا���س�X. ا�� ، ̂  ا��SHX&ة وا��8Sام ا����      �S���X�SH%یS�

Xا���س� �n'�دي ا�. اaت   . )٢(أه� ا�
�ام$ ا��

              %SSن أخ�SSأح� SSه� و�&\�SSHXن ب�SS'n�ی �+SS�
%اء أن[SSW�ن ا�SSاذى آ  oSS
ا:SS�+% ب

 �'fو Fت�SSل ص�SS�-ب �+'SSمSS\   ن�SSآ &SSX� F�	SS�F آ���SS	�g ب6SS ا�SS'nی   FSSت%�X( ^SS�%�� Fت�SSHب

T%
W٣(ب(  ،          .S�ة ا%Sا�-8ی .SH�
%T م6S أSWب ^S-�ي انYS�ا ,�S� 6Sم���ن ب .W(uا g�اYوآ

نF آ�Sن ی���S'f ^Sء( T	S.     وأآ�% ا�6K أ )٤()ص'��� ا�
%ب( n'�� بF ح�. س� بـ أ��Hه� م�

  . )٥()ا�H'�(���س�F�X ا��
%و�� بvس� ا��F ا

 م-��ت ح��ت+�        � T(&م��اس &�
�ر ت�%ی�i وت�����S  ، و:� ا��%ب آ�ن�ا ی�n'�ن ب�]�

              .S	( 6ب%Si6 یSآ �Sح� jی%S�
	S] ه'S& ب'( [S���S و���)�S م6S ن��Sء � �S. ن�� م	+� )�	ت�X��

 ب��5X)�ت :
%ی� ت�%ض ��+� ا�%��Sل )	S. ا�X��Sل   وآ�ن] ه'، ا�&��ف � 8fوة أح& 'n٦(& ت( 

 س	�+� و� ا)��ده� وح["ت+� ا��(�	[�، � �iای g�ن ذ�	
  . )٧(و آ�ن�ا ی[

            �
% اSSW�ب� [SS'nى ت%SSأخ %SSت )'�ص%SS+l �SSم�وح�'��SS اتSSH$ ا�
SS%ب بSS�n%ه� م6SS ا
��ل اب6 :
�ب ، وه ا���Xن ا�"ت :�ع ذآ%ه6 � ا:
�ره�  :  

�	�I ب&ر    I�	X�ب ا��%ام       م�ذا ب�%W�ت وا�'�X�٨(م6 ا( .  

                                                           

)١ ( )#+Gا� ، ا�� �GH �: �F5واث+، ا��  . ٢٤٧ص، ل ر اWول �( ت�ت�2 ا�
)٢ ( �� ا�&+در ، ا.�GH �  .  ١٤٢ص،ادب ون)$ص ا��)� ا�L+ه�( درا#+ت �( ، م�5
  . ٢٤١ص ، ٢٠ج. اW]+ن( ، اWصS3+ن( ) ٣(
  . ٦٠ص، ت+ر�N ا��$#2&! ا���:�2  ،�+رم�  6$رج ه��ي،  ٨١ص،  ٩ج، اW]+ن( ، اWصS3+ن( ) ٤(
)٥ ( I2ض ، )=$4  ، �  . ٤٤ص ،وم�اهG` �( ا���Y ا���:( ا�3
  . ١٢٨ص،  ١٥ج، اW]+ن( ، اWصS3+ن( ) ٦(
)٧ ( I2ض ، )=$ا���:( ص، 4 ��Yا� )� `Gوم�اه �� ،  ٤٥ا�3#Wا ، ���  . ٥٠ص، ا�&2+ن وا��J+ء ، ن+ص� ا�
)٨ (2G. ��92 :9� ام92` :9� �9�Hو ا�S+�94(      ، � ا:G. �: �( ام9` م9� ا���9Yاء    ا�9!  م9� ن�9F   ، ) م ٨٥٩/ ه9ـ   ٢٤٥: ت( م�5

  . ٨٣ص)  ١٩٥١: ا�&+ه�ة ، �>+�I2 وا�>���6 وا���Y م"��L� ��G ا
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            $S+� �Sل اب�S�. نS%د بS&را �'( ��SX	�FS     واD م�S ن%�S^ ح�S   : اذ tث%وا ا���Xء � ب&ر و

8SS-�ا %SS�'ب    ،ن%SS
ور ونSSW%ب ا�(��SSر وت
8SSف )	�'�SS ا��SS�Xن وا��
�SSزف �����SSم^ ���SS^ ا�

  . )١(ب�(%�'� ��+�ب�ن'�

 ا�
%ب وأول م6           � .'fن��'��          )٢(�	�	g ا�'
��ن ب6 ا��'Yر ی�Xل �+��S ا�-%ادت�Sن    
�تو�� ی�6 ا���Xن ی��[�6 ب��n'�ء وح&T وان�� آ6 ی&)�6 ا��Hت ا��-%د ب�  ی
6�8 ب+� أم
�ن� �

 أ:
�ره� � g�ورد ذ &���ل أم%ؤ ا��X,، ا��vث�% وا�)"م و:  

 م�%وب� ���رب     �
�� ا)�	�+� ب�%ان م    ��'Fوأن أم'  

    Fت�Hا�(��, ب �	
  . )٣(ا�j اذا م� ح%آ�F ا��&ان    �+� م8ه% ی

          �SSأو روم� ��SSن ��رس�SS��vه� ب&\�SSH� 6�SS'nت ی�SSت وروم���SSن ��رس�SS�����نSS� [SS&ی+� 

وآ�ن] ا���Xن ی�� 6�S'n	�Sك ا�
S%ب وس�Sدات+�                )٤(��aث% ذ�g ا�n'�ء � ا�'[�س تvث�%ا )-���

��سSSSSS'� اذ آ�SSSSSن�ا یX��SSSSS'ن  ا�-�SSSSSاري ا�%وم��SSSSSت        أ:SSSSS%اوn�ذرة وا�SSSSS'��ك ا�SSSSS	آ� �+�  

%Z6  وی�SSSن م�SSS'n��ره� ا�SSSH� SSS��6 وا�SSS���6 وا�	ب�SSS��ا  "SSS6 آSSSن م��X�SSSن�6 وا���س�SSSن��

 6��                    ) ٥(ا�-'

               %Si����ك ا�S	��ء ا�aSة ه%Siح S� [Sن ب6 ث�ب��
% ا�'�ب�n وحW6 ب�'n6 یوآ6 ی

 f'�ء ��S� FS& وو��Sر و    ، 6 ب�"ط ا�آ�س%T وا���Xص%ة ���H	6 ا��ا���%�'nت F'�X�ن] ا���


% وا�وزان  g�Y� I ا����Sر ا��5ی	�S م6S ا�   ر و��F أث�رة �'(�ة او ح��� وت'�(م&ح و�(�SW

 ا����Sر ا�T%�SHX     ، ا��S�Z% وا�'�S�nت وا�'�S%ات ا���
S&دة      ا��XZ	� ذات ا��%��^S'nت �Sوأح��ن

 Siم-��, ی� ̂   %ه� ا���Sدة وا�:S%اف  ا��-8أة � S��%ت FS�� ء�S'f ،     �S	��� pS��وح8Sن وت%


% ا�YSي ی�	T�SX ا���S��^          )٦(م6 ا��vث�% � ن[, ا���م^ م�	�Sn آ��S%ا  SW�ث�% اvSق ت�S]ی FS	
�

��SSeن ا���SSWع وا�)SS"ن    ی��SSن ث�SSدون أن ی	�6SS وی�SS'n. بFSS و  م6SS  ب�SSHرة )�دی�SS أي 


% ا��n'. أآZ% وأس%ع %وا�W	� واج.  
                                                           

  .١٥٤ص،  ٢ج، ا��2Fة ا��2G�5 ، ا�G�5( ،  ١٣٤ص،  ٤ج، اW]+ن( ، اWصS3+ن( ،  ٢٦٩ص ،  ٢ج، ت+ر�N ، ا�"�Gي ) ١(
)٢ ( )S2Y:Wا ،�<Fم �� Rف �( آ�"<F٣٨٥ص،  ٢ج،  ف�ا�� .  
)٣ ( )#$2�"G�4ح، ا�  <F�4+ر ا�Wه��2 ا+Lا#�+ء ا��$د ،  ٢٣١ص، � ا� ��   : وا��2�g ، وا���ه� مSأي ان ص9$ت X29Lا�

W +ت` وام�Y� +�2 ام�gا� Rاص$ات اه ��J�*Sوان&"+ع اص$ات `H+�<#ا )� *S:د  `� *S<وص�.  
  . ١٢٥ص، ��:�2 م� ا���Y ا�L+ه�( ا�25+ة ا�، ا.�� م�5� ، ( ا��$5) ٤(
  .١١٥ص، H)� م+ =RG اW#7م ، م�5� م�Gوك ، ن+�� ) ٥(
)٦ ( �#Wا ، ���  . ١٦٤، ١٢٥، ١٠٥ص، ا�&2+ن وا��J+ء ، ن+ص� ا�
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        SSورب�  �  FSS'�
 م6SS ا�SS$ ذ�gSS ت
SS&دت ان�SSاع ا��SS'nء )'SS&ه� واخSS�} آSS$ ن�SSع ب����SS م

F'م Fا ث"ث� او���%
� وا��S'�د ذو ا��%���S'�X ،   ^Sت  ا�'IH وه� f'�ء ا�%آ��Sن وا� :  وه

  . )١(وا�+8ج ا�([�k ا�Yي ی�Z% ا�X	I وی+�� ا��	��،  ا��T%�Z ا�'��nتا��XZ$ و


%اء ی[&ون )	. ا��	�ك ��        W�ره� م�دة وآ�ن ا�
وآ�Sن   )٢(� 6+\�S'n�Y) ا���Xن م6 أ:

  Sب%

% ا�SW�ر ا�W�ان �ت ا���س�F� ��X ا�ث% ا����% ���	�S   ))٣هYا ا�n'�ء وا��	��6 (	. ا

و  ا���Sم
�6 ح�س�� F	�vث�% �  وس�	F آ�ن  وأن�����I ی�YX+� ا�	��ن  �ی�6 ا�n'�ء أص�ات

F� .'nب+� أو ت IO�)اب م6 یY�س���)٤(ا��
% ا�Yي تF�'n ا���Xن أ�%ب ا�. ا��[S_   ان وW�ا

  .) ٥()	. ا�	��نوای�%وأو). )	. ا�H&ر 


%اء ا�YSSي ت%ت( ISS	�SS��6+\�SS'n�      .SSن          SSW�ا oSS
 س�SS%ورة ��SSH\& بSS� %SSآ�� $SSi�

   SSS� FSSS�'nن وت�SSS�X�ا FSSS'�	ي تYSSS�ا %
SSSW�ن ا� �SSSه�م FSSS�(���ا� �\�SSS�ره� ن�SSSW�وان �SSS+(ذی�


%ا س�S\%ا     ا��-��, ا�(�صF وا�����$ ا�
�م�S و S: G�SHی �S+	�ودور ا  �
\�S:6   و�Sا ب%SW�'م

 F%ن��ن ب�وی Fون&W'٦(ا�'�س ی(  .&� س�S%ورة ��SH\&ه�         وS� ء�S'n�ث% اvSادراك ب �S+� ن�Sآ

  :�W)% ا�اذ ��ل ،

��+� وا���nرب         أ��, اذا م��	] ب��� ت'�وح]          %: � Gا�%ی Fب  

��ری6 م6 ��	� ا��%ى        	� %HXی               nاربوی�i�ن ا��X�ب� F�	٧(&ى )( .  


% ���'�� دخ$ ا�'�ب�n ا��SW)% یSZ%ب ه�Sب�ا             W�ا Iی�
 ت���ن م� �iء ای�'n�(&م�ا ا�واس

 F� ا���Xت  : ان یvS]ا        ، ��'] واآ��
	S] ��ن��FS ا�S. ا]� T%
SWب S'nأن ت �Sوأم%وه FS'��S� S\ F&)�ا 

%
W�ل  )٨(ب���
F و: وe ي%
:   .  )٩(رح	] )'+� وان� ا:
% ا�'�س�&م] اا��-�ز و�

                                                           

� ر:` ) ١(GH �� ا�F+:� ، ا��&� ا���3� ، ا:�L٢٩، ٢٨ص، ا�� .  
)٢ ( )G�4 ، R2H+�#ا �  . ٢٨٦ص، اWص$ل ا���Y�� �2�3 ا�L+ه�( ، #�
  . ٦ص، ا���Y ا���:( و\$ا:�` ا�$4 ، �2G�Y=( ، I2 ض) ٣(
  . ٩ص،ت+ر�N ا��&� اWد:( ، \` ا.�� ، ا:�اه2* ) ٤(
)٥ ( �#Wن+ص� ، ا ���  . ٢١١ص، ا�&2+ن وا��J+ء ، ا�
)٦ ( �#Wن+ص�، ا  ���  . ٢٥٣ص،ا�&2+ن وا��J+ء ، ا�
��+ن ) ٧(�+gا� ، �O+وا��� �+G4W٢٢٦ص، ا .  
: ���9  �، م�)9$ب او م�9Lور    +م��9$ع و:�-S9   +وي �S9-�G 2$ب ا���Y وه$ ان تI�<g .�آ� ا��9 م� H: اW=$اء ) ٨(

  . ٦٦٣ص،  ١١ج، �F+ن ا���ب ، ا:� م��$ر 
  . ٩ص، ١١ج، اW]+ن( ، اWصS3+ن(  )٩(
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        o
��اء ��+� : ا���ح6�Z وی%ى ب�م6 ا��
�& وا�HX&ی� ��vSن   ءان �lه%ة ا

 ب'�n �&ی& ی(��k ن�n ا�ب��Sت  X	���8 اذن ا]��ا��W)% ب�T%��n ح%آ� ح%ف ا�%وي ی

 Sه���ان &W�� �Xب��$ هYSا  و�
S ،  )١(ا�%ت�ب�S وی�FS]l ت��S]�l م�س��X�S     بFS ا��FS وی
�% F ا�

        T�S��ب انYS� $S6 ا�Sی6 م&Sص����Sاء �
%اء اسS�(&م�ا اW�ا o
ی�Xد ا�. ا�%أي ب�ن ب

 F'( ب"غ�  .ا���م
�6 واه���م+� ام
�ن� � ا�)"م )�� ی%ی&ون ا


% ا�
%ب  م6 ان%�f ب��و      W�اFخ�5ب� T%٢(ذا ن�(   FS�� ان �
F اSس    &S��ن یS'n. و
Y�ض آ��%�8 ا%n�ا اY+� Tب��ر o
ي ه� و��S& ا�ن[
�Sل ا�YSي ت�
FSZ م�ا�kS      و�&ت ب

 ا�%ا�FSSS�� 8SSS ب���SSSHرة �SSSا����س�SSS و� س���SSS س�SSSح ا��
�SSSرك SSS'
SSSX&ر )'�ی�FSSS ب" ی
 تaSدي ای�SXع �S�Oل ا��S%ب      ب�س��
�ب ا�ن[
�ل وأدا\F وت[
�	�FS ا�ح�دی�S ا�  S� ،  ن�Sوآ

�	+��Sف  ث� اس�(&م ��vم�6 ح��� ا��-��^ ا�
%ب  )٣(ی'W& م'F ا�����6 او ا�Z"ث� ��+� 
     ))٤وا��+	�$ وا��%��^ ا�-��(S��ا �Sة ا���م��S���م%ت��5 ب� ���
��ص�G ا�8�% �'� :

           6�SS� ا��SS%ب ی�SS'n. بFSS ا����SSرب�ن م��SS]� ت��SS-��ا .�SS: SS� SSب%
ی
�SSW+� ا�
و ی�S'n. بFS ا�'�Sس    ، وم
	'�6 )6 ص[�ت+� ر�
� �%وح+� ا��
'�یFS ودحS(u �Si&ا\+�    

   وه� ی8او�S'nم تu�S� �+���(ره�  �ن أ�nSH� FSب       FSن ب�S'n�ة ی�XS�وت%�( �+SH	�FS وا�
      kS\ا�O $Sآ .S�ا IS����ا �
SW�6 ا�	ا� Gاص� Fنvب�ر وآ�وه� ی��'��5ن ا���ء م6 ا

    �ت نFO�SSW ا���SSم�SS-م SS� SSب%
ب+TYSS و�
SS$ هYSSا اuم�SS� %SS ی��pSSX     )٥(ا��-��SS^ ا�
F�	(�]�ا �\�'f ��'F ث�� ����� ا��S&اول وا�ن��SX    وس+���+� ی�%ه� )	. اS�  ة%S:ل ن�

  .م� ت�F'�i م6 أ���ر او م�ث% ت%ی& ای�H�+� ا�. ا�خ%ی6 

             SS��ه� ا&\�SSHXون ب%SS)�]ن�ا ی�SSوآ.SS'n�ت  �SSات ا)"م��SS'� �SS+نvوآ $SSا�%واح �SS+ب
 F

% وتYیW�ا %W'ار ، ت%e 6ل م8رد ب��:-   

 ب+� ا���ري وت�&ي ا�%واح$    ز)�� ��� ��ر��F ب�واب&  'nی  

  

                                                           

)١ ( ���9� ر294�    ،ا�GH ري+# �6+م��9  ( ]�92 م�9Y$رة   ا�  ر#9+�� دآ>9$ر  ، X��9= ��94 �9( ا�L+ه��92 وص9�ر اW#79م       ، م�5
 ��$Pداب ،ا�W١٩١، ١٩٠ص)  ٢٠٠٤: آ��2 ا .  

��، ا.�� ، ا��:�2( ) ٢(H+# �  . ١٩ص)  ١٩٧٤ :ا��IL ا�4Wف ، م"��G ا����+ن ( �G"0 ، ���4 ، ا�W+دي .2+ت`  =� :
�ي ) ٣(�Y&�&ا� ، !YHWا EG٤٣٤ص،  ١ج، ص .  
)٤ ( ++ ، �F. ، �J70ل ا�� �  . ١٨٢ص، ا��L>�� ا���:( ا�&��* م
)٥ ( I2�0 ، I#$� ،)ه�+Lا� ��Y٤٦ص ،درا#+ت �( ا� .  
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  �
% ا�T�]W ا�
�ام$     اس�'�رة ت�% �" ت8داد اW�١(اذا رازت ا (.  

��ا)SS&    ب�f%��SS م6SSو       FSS� �SSت%س �SS� %SSH
 ذ�gSS ا�SS� ء�SS'n�ان ا Tد&SSاء � م�%
SSW�ن ا�SS�
'nن  ی��X�واFب �ن+��I ذو��  +��Sوم��  +�]O�S(و�       .S�ب ا%S��ن ا�
S%ب آ�Sن�ا � ی8ا��Sن أ

 آ�SS'� $SSن+� SS� ة%SS5]�ة   ، ) ٢(ا�SS���ا SS� �
\�SS: ن�SSآ FSSان � م'�س��SSت م(�	[�SS   اSS� �SSب�%
ا�
  $n�S�
%اء وا�-�اري وه� � یX�H% )	. ت%دی& ا�ص�ات ا�-��	� وان�� تW�ا F�� رك�Wوی

 �S+ب%Oر ����+� و�+lت م6 أ�$ ا��	ص�ات ا���
%�'f  %SW'�\��و�
	+�S وl[�ا ،  )٣(ت	g اW�ا
خS"ل  )'FS وت�ص�S	F ا�S. اآ�S( %S&د م��6S م6S ا�'�Sس مaSث%ا ��S+� م6S             ا�)"مم� ی%ی&ون 

 Fب .'n�ي یY�ا %
W�ا.  

        اهلجاء واملديح اهلجاء واملديح اهلجاء واملديح اهلجاء واملديح -٢٢٢٢

�S&ی� م�S'� 6Sن اuدب                      6S� �S+� FS�)%ف ا�ن��Sن ا�+-�Sء م'YS ان )S%ف ا�دب ن[

          �S��وا FSوئ ب�S� ی�Xم )	. اح��SXر ا��+-�S وازدرا\FS وسS	�\�Si� F	F وأ��SHق ا��\�'n�ا

��م
�6 وت[�+F �	��'&ری6 	� Fآ��eأ F	
و�FS�%( &S ا�ن��Sن م'YS      ،م6 �&رT وذ�g ب�ن ی-

  .)  ٤(أن )%ف ا��
��% )6 س(F5 وآ%اه��F ب�Hرة �'�� 

                    T�SSأی �+�SS(واذا FSS� س�SS'�ا �SSوروای T%�SS�� FSSب �SS-+��ن� ا�+�SSس� I�SSء س�SS-+�وا

T٥(وت[�++� ب'�ادر( .  

                    $Sآ [Sاذ آ�ن S	�X�ء ا�S-+�ا .S	( &(�S���S$ ا�سS"م ت �Sب�%

� ا����Sة ا���O [وآ�ن

SS	���  6SSم �SS5ون� �SSی���	� "��SSس �SS+� ء�SS-+�ن ا�SS��� $X�SS� ا��SSس���� ت�SSXم م�SSXم ا����SSن ا�

����W)% م%ت�� ب��X	�FS ی�S+� ISin    ،  )٦(اl+�ر ا��Xة ووس�	� م6 وس�\$ ا�&)�ی� وا�ره�ب

 T%ی8ول أث ���ل ه&ب� ب6 خW%م ، وی'H%ه� ب	��نF وی%:p أ)&اءه� ب��+-�ء ا�Yي :  

 ام�ن       ی�&ه�  ان م6 ��i)� م6         �   أآ&T وه م'

                                                           

��+ن ) ١(�+gو ا��، ا� �+G4Wا �O+� ،٢٢٧ص .  
)٢ ( I2ض ، )=$ام2` ، 4 )�: �(�� �Pوم ����  .  ٢٥١ص)  ١٩٦٧: :�2وت ، ا�_&+��  دار(  ٢ط، ا���Y وا��J+ء �( ا��
� ا����� ، F6$س ) ٣(GH ، 3$يYا���ب �( ا�"$ر ا� ��H ��Yا� �م�اآX ، ا��"��G وا�$را=� ا�$\��2 ا��اود�+ت (  ٢ط، ن&
  . ٢٢ص)  ٢٠٠٨: 
)٤ ( ��#Wا،  )ء ، اروع م+ =2را6+LSا� )� R ، )دار ا� �O+3� ، ٧،  ٥ص)  ١٩٩٢: :�2وت . 
)٥ ( +G\+G\ �  . ١٣ص، 2H+ر ا���Y ، أ:
  . ١٨٤ص، ا�LS+ء ا�L+ه�( ص$رة وأ#+�G2` ا�GH ، �2�3+س :2$م( ، 7LHن ) ٦(
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  .  )١(وا)%ض م'+� )�6 ه-�ن    سvه-� م6 ه-�ه� م6 س�اه�          

                  6S( T&S�
� ویaSدي أح��ن�S وk\�Sl بSوی� ^S�%س ی�S'�6 ا�Sب T�5س"ح ذو س %
W���

��SS\^ وواس�5S ب6�S ا�S\��X$ ت
S%ف ب+�S تX'SS"ت            �� "-Sن س�Sان ی� �Sوه S']�ا $S�

�S ا���O

وم6SS اث�SSرT انFSS ی
�SS بSSH[�ت او ا)��SSل �SS& ت��SSن     )٢(�خSS%ى و8fوات+�SS وأخ��ره�SS ا�SS\��X$ ا

        � �SSأث%ه .SSXوی� �SS	��X�ب� pSS	
ا��SS%اء واد)�SSء و��'+�SS ت	pSSH ب��SSW(} آvن+�SS ح�SSX�X او ت

ح�. ب
S& م�Sت ا�u %(�SWن ا��SHX\& ت�SX. خ��S&ة وخ��S& م6S یYSآ% ��+�S ت�'��	+�S            .  )٣(ی8ول

 $�� &
�6 ��" ب����ل ا��W)، ا %:-   

            F� [م6 ت%آ   )�را ا�. tخ% ا�ی�م م
%و��     � ی[%ح6 ب��ت

  . )٤(م6 :�)% �� ی8ل ب���Yق م�ص���  ��H\& ت�%ك ا����ب ح�\%ة            

               �Sون م�ث%ه%SW'وی �S+'( ودونYSی6 یY�ا\+� ا%
W8 ب�
وب����ن هYا آ�ن] ا���X\$ ت

تX�S%ن  ، وس�	F م6 وس�\$ ا�X��ل � ا�&��ع وا�+-�م وی%دون خ�Hم+� ���ن :
% ا�+-�ء 

    &Sوا��&ی %
SW�ا ، ��F ا��	�� ب����k )'& اس�
�ر ن�ر ا��%ب ���'�و��ن خ�Hم+� ب�S"ح

 �
��ل ح��ن ب6 رب�:-  

              ذوو �& اذا ��, ا��&ی&      �X& )	� ا���X\$ ان ��م

              . )٥(ا��'��% وا�'�W&اذا اس�
%       وان� ن
� اح"س ا��Xا�

���ن اآZ% م� ی�(���ن م'F ه� ا�+-�ء ح�S. ان+�S آ�Sن�ا اذا اسS%وا :�S)%ا :S&وا                  

 ی�Sم              S� Tو%Sاس �S�'ح� Tء"S6 صSث ب�Sf &S�( ^Sم ��Sت� [S	
� �Sم �Sی+-�ه� ن� "q� Fن���

 �(�SSWا ان ی+-�SSه� �SSW&وا ���SSنF  –احSS& ای�SSم ا�
SS%ب  –ا��X]SSH وه�SS ی�SSم ا��SS"ب ا��SSZن

�
F وه س�% یi[% م6 ا�-	& و��S ی5	T�SX ا� ب
S& ان اخYSوا ا�
+( &S	�FS ب
S&م ه-�S\+�         ب'

 F� آ% م� ح&ثYوی F�  : ��Xل ��H&ة ی%ث ��+� ن[
                                                           

  . ١٣٩ص، د�$ان ا��5+#� ، أ:$ ت�+م ) ١(
  .  ١٦،  ١٥ص، ا�>��Y�+: �FP ، 76ل ، ا�2g+ط ) ٢(
  . ١٦٨ص، ا�25+ة ا���:�2 م� ا���Y ا�L+ه�( ، ا.�� م�5� ، ( ا��$5) ٣(
��+ن ) ٤(�+gا� ، �O+وا��� �+G4W٢٢٥ص، ا .  
  .  ٩٠ص، د�$ان ا��5+#� ، أ:$ ت�+م ) ٥(
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            �
�  . )١(ام
W% ت�� اO	�Xا )6 ���ن��    ا��ل و�& :&وا ���ن ب'

 ب
oSS حSS%وب+� ا�            SS� Tو%SS6 أس�SSح �SSرؤب %(�SSW�ب� ��SSت� �SS'ب $SS
ء ن[�FSSو�SSW ،


$ یH%خ -�:-    Tی� ص��ح� ،  . )٢(ی�ب' ت��� أO	�Xا ���ن


%اء �+�SS وب	�SS حSS&ا أن+�SS آ�SSن�ا ی���SSن             SSW�ء ا�SS-ه �SSه FSS'(���ن م�ی�SSم %SSZن اآ�SS��  

    %SS�

�& ب6SS م�SSزن ب6SS م(�SSرق بSS: 6SS+�ب ح6�SS أتT�SS م��SS& ب6SS ا���SSس FSS	
� �SSم $SSZب� g�YSS�

 ��+�S    أن ب' ی%ب�ع �& : ا�
'�%ي ا��X� ،%(�Wل S� ^Sس�� آ��SX� :  kSل  ، ا�fروا )	. اب	

       FSS���� $SSب .S�رق ح�SS)م .Sب� �SSم�8ون &Sم�� FSS'( .SS�و �S�	� FSSم%)6 مSر وردان ب�SS� [Sوأن

 F�'أب F� [��X� : ل�X� ؟ gم� ی��� :        �S	� ب%S

%اء ا�S: 6Sم %(�S:  واسS��nث'Sأب� � kآ�

 :T%�S  ، أFZf ؟S'	�X�� '( k6 آq�و F��� '�i]�� ث�S ن+�SH� oSح    ،  وا6q� D ه-�ن

 F	اب %(�W�. ا	م�زن �%دوا ) ٣(� ب'( .  

صS	. ا( D	�FS وFS�t     (یS%وي أن ا�%س�Sل  و،���ن ا�+-�ء س"ح� ی�iه اس	�� ا�X��ل             

 ه-T�S بS%وح ا�SX&س وخ�FS�O ب�X��Sل         ای&: ��ل ����ن ب6 ث�ب] )وس	� S� ن�S�
%ك  : اD حSW�

K�ا ,	f   .وذ�g ی�Hر أث% ا�+-�ء � ن[�س ا�
%ب  )٤("مأ:& )	�+� م6 و�^ ا��+�م �

             %(�W�وآ�ن ا ،       �Sم _S]ح .S	( Tر�Sء وا���S-+�ا �Sم^ ن��� و:& ا�X	���ب اY-م ب�Xی

    �S	��� S� ��YS�5%یpS ا��S(%ی� وات(�ذه�S س��S" �	�ص�Sل      ب، ی��^ م'F وان آ�ن س�� � اه$ أو 

F�&+8ل  )٥(ا�. ه�ن ب���+-� م'8�� ا��n	ی� �+�   oی%S
وا��+��] وم� أ)�%ض ب�6 ا��SH%یG وا��

T �وهYSا )'S&ه� م6S أ:S& ا�+-�Sء وأمSi      ، وس+$ ح[FK وأسS%ع )	��FS ب��X	IS     م
�ن�Fوم� �%ب] 

م�S آ�Sن   )	S. ن�� ،اذا ه-�ت ��u : g�eن ��F س(%ی� واس�+8اء ب���+-� بF وآ�ن م6 ا��ا�+� 

�	
  :ل �ح�6 � ی[
$ زه�% ب6 أب س	�. � تF��W وت+F�8 وت-�ه	F ���� ی

  أ��م tل ح6H أم ن��ء     وم� أدري وس�ف اخ�ل أدري             

                                                           

)١ ( K.+L2، ا�G<2+ن وا�G2ا� �� ر:`  ؛  ٥٨٠ص،  ٣ج، GH �� ا�F+دس ، ا��&� ا���3� ، أ:�Lر24 ؛ ٨٤ص، ا�� �ا����ة ، 1 أ:
  .١٩٣ص ،  ١ج، 
)٢ (K.+Lا�  ، �22G<2+ن وا�G٥٩٧ص،  ٣ج، ا� .  
)٣ (.+Lا� K، �22G<2+ن وا�G٥٧٩ص،  ٣ج، ا� . 
� ر:` ، :���� ) ٤(GH �� ا�F+دس ، ا��&� ا���3�  ا:�L١٢٧ص، ا�� .  
  . ٢٨٢ص، ا�LS+ء ا�L+ه�( ص$رة وا#+��2 ا�GH ، �2�3+س :2$م( ، 7LHن ) ٥(
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  . )١(��p ��$ م%حFi ه&اء      �vن ت�6 ا�'��ء م(��qت             

ا�YSي أدخ	�FS ا�����SH    ) �6 ا���ری��ت�%(وهYا أ:�F م� ی��ن � و��'� ا���e% بـ            

��& م
�ی�+��+-�ء ا��
�ر6�e وا�(�Hم وا��(%ی� م'+� وت-)٢(  


+� ���Sن�ا   ���ن ه-�ؤه�       ��S-م6 ب+� مaآ�ن ی ی&ور ح�ل آ$ م� ی'��o ا��Z$ ا�%��
� ا��

           6S( 8S-

�Sد )6S ا�'-S&ة وا�X�ن واvSW�ا ��vSeو �S�ی+-�ن ب��-�6 وا��($ وا�Sn&ر وا�	aSم وا�(

     Sب%

% ب6�S ا���X   ب����Sن  ا�vZر وآ�ن ا�+-�ء :&ی& ا���( ^S	S. ن[S, ا�SW�ورة ا%�Sع   س�Sوذی $S\

ح%ص ا�
%ب )	. أن ی
%ف ب��W%ف وا��%وءة وا�Yآ% ا���6 م6S  وأم%T ب�6 ا�'�س م6 ن�ح�� 


% وا:�+�رT واذا)�F ب�6 ا�S\��X$ آ�Sن خ�S% رادع    )٣(ن�ح�� أخ%ىW�ا ا�'�ع م6 اYه $

o   و��S�

        FSم ب�SXی �Sم $Sن آu �S+'وح م&S���6 اS�
�ل وم�%�e )	. ا�ت��Sن ب��������G ا I'-م'+� )6 ت 

 F(وذی� Fوا)"ن Fب %�+W�	� �e%
  . ح�'� آ�ن او �����ا�[%د م6 أ)��ل آ�ن م

               �Sآ�Y�وا �S\ا�+�د $\�Sن ا��س��	�وات(Yوا � ه-�\+� O%ا\p م�
&دT �+� اح��ن� ی
      FSنu آ�ءYS�ا �Sی�f S� ب�	Sب وه� أس���ا����8ة ت	���� وت
%ی�i م�%�
�6 )6 ا�W�� وا�

ISS�� ی'[SS% ا���SSم^ بSS$ ی�   %SS+Kب� T%SS+Kاذ ی �SSH)	� ^SSأو� �SSوه FSSوأ)-�ب FSS����رT�SSe و
            g\ا&S(ا ��S: نvS� gSرأی �S	وی� g]�Sس %SH�'وی gن�S�� kS
ا��
�&ي وا��S���%��� ���SK ان ی

��ل م
�& ب( 6	F�X ، ب	��نg ام% س+$ :-   

�'� بW��م�� 6	��W��     �X$ �8ه�% أن :��] س%ات'�               	�  


�ل � ب����	�    وت-+$ أی&ی'� وی�	� رأی'�   �uب� ��W٤(ون( .  

� یX�	�Sن و�   : ون�� ذ�g ،وه� م6 ا�+-�ء ا�
[�k وا�&��p ان ذآ% ��م ��S��ا            �Sه

  . )٥(�	�, أح& م6 ا�
%ب ی5	�+� ب�ت% و� �O\	�، یX�	�ن 

                   �SX�X��ا FS�� �	�S)رع ت�S�
%اء م6 أت(YS اسS	�ب ا�+-�Sم صS%اح� ب+-�Sء W�وم6 ا

�n�����ب�  ،    �S]( نu GS-وأن .Siب أم���واس	�ب ا�+-�ء ا��
�&ل وا�
[�k وا��'T8 )6 ا�

Fو:+%ت Fاو�. أس��ب روا� F��6S  ، ا�+-�ء وص&�uا .	( Fق   ، وس�%ورت&SHت ����'�Sس 
                                                           

  . ١٧٢، ١٧١، ١٧٠ص،  ٢ج، ا����ة  ،أ:� ر124 ) ١(
  . ٢٢٤ص، ا���Y ا�L+ه�( ، �25! ، ا�GL$ري ) ٢(
)٣ ( �� ا�&+در ، ا.�GH �  . ١٨٢، ١٨١ص، درا#+ت �( ادب ون)$ص ا��)� ا�L+ه�( ، م�5
  . ١٧٦ص، د�$ان ا��5+#� ، ا:$ ت�+م ) ٤(
��+ن ) ٥(�+gا� ، �O+وا��� �+G4W٣٥ص، ا .  
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  S� F��ا���ذب وا��]�%ي وا�����م$ و��6 أن رأت :��q م6 ا���X�X م��[ م^ ا��W)% وص&

F�Hخ F١(آ$ م� ی+-� ب( .  

���ن م6 ی+-�ه� بv:& ا�
�Xب�ت اح��ن� و� س���S اذا آ�نS] ا���X	�S ذات              �
وآ�ن�ا ی

     �SSi
�SS%یj و�SS& آ�نSS] ت'�SS% أن ی+-�SS ب
SSi+� ب [SS	
� �SSم �SSن� .SS	( �SSی��م��نFSS آ��SS%ة و

  :ب��� و)	. ب�ب دارا�'&وة م���ب ��ص���ا ی�م� 

            %�Oس��  [���% ور:�ة مZ	�� ت%:. ا��    أ�+. ���H )6 ا��-& ا

           Fب �  و���+� رح	] )�% أت] )�%     واآ	+� ا�	�� ب��� � خ	�

               T�
�&Sان ی FSم�� 6Sا م�S�	Oى و%
��ن�% ا�'�س ذ�g و����ا م� ��ل ذ�g ا� أب6 ا�8ب

  �SS+ح�� FSS�� ا�SSی��� �SS+� ،    ة%)SSص .SS�ا T�SS5ورب T%
SS: ا�SSX	وح Tب�%SSi� �+�SS�ا T��	SSس��


SS$ ی�SS&ح ���SSH وی��%O�� �+�SSe	FSSX ب'SS�( �SS&  ��سSS��nث ��م� FSS	SS )٢(ب�SS��-�ن-� T�SSZ�nی �

pب��  . )٣(م'�ف م'+� واآ%م�T ��&ح+� بvب��ت م��] ه-�ءT ا�

                     ^Sث م&Sح �Sم $SZب� FSا�%ت� �XS�وآ�ن م6 أث% ا�+-�ء ا��aSث% أنFS ی��S% ا�'�IS وی

ومS&  وآ�ن�ا ��%T م6 ��%ات ا�
%ب اذا سq$ أحS&ه� م�6S ا�%�S$ ؟ �(FSK]� �S      ، ب' ن��% 

 ه-�S ب+S��( �S& ب6S ح6�SH         ، م6 ب' ن��% : ص�تF و��ل S��ا Fت&�SH� %Sا�. أن ص'^ �%ی

��   :+% �+� و�� [��O	�F ا�. أن ��ل ا�%ا)

  . )٤(�" آ
�� ب	n] و� آ"ب�    �on ا�5%ف انg م6 ن��%             

�& واD اخ8ی�+� tخ% ا�&ه% �	� ی%�
�: �Ov[� س%ا�F ون�م و��ل              �ا رأس� ب
S&ه� ا


F وی�-�Sوزون   ، ن�, ب+Yا ا���] SH
��ص�G ب'� ن��% � أث%ه� ی'����ن ا�. )�م% ب6 ص

                                                           

  . ٢٤٢،  ٢٣٥ص، �� ا�L+ه�( ا�Y، �25! ، ا�GL$ري ) ١(
�� م�ا�� اه�S+ و ���� ، ا�L5$ن ) ٢(�H �Pم !�H�: RG6 ،  ا�_+ن( م�، �+=$ت ��Lا�� ، *L ،١٢٣ص، ٣ج .  
299� ا��$#99$ي ا���99$ي ، ا�I��99Y ا���ت-99! ) ٣(F5ا� �99: )99�H)ا���ت-99!  أم99+�() م  ١٠٤٤/  ـه99 ٤٣٦: ت ، �99O�99ر ا�3$ا[

� ودرO7&أ: ت5&12 ،  ٢ط، ر ا� �  .١٨٠ص،  ١ج، )  ١٩٦٧: :�2وت ، دار ا�P>+ب ا���:( ( :$ ا�R-3 ا:�اه2* م�5
)٤ ( )S2Y:Wف  ، ا��<Fم �� Rف �( آ�"<F٢٤٩ص ،١ج،ا��  .  
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 Fوس�] ب و�& س�S] ا�
S%ب هTYS ا��SHX&ة     ، أب�ه� ن��%ا ا�. أب�F �%ارا  م6 ا�[���i ا��

  .   )١(ا�&م��f: ب��[�F�e وس��ه� �%ی% 

              SSSS� FSSSSم�"(�  ا�+-�SSSSء اذ آ�SSSSن�ا ی-
	�SSSSن ه��SSSSت+�    وآ�SSSSن �	
SSSS%ب تSSSS���X&ه� ا

   FSSرأس pSS	ة وی�&SSواح "SS
 أزارT وی'�
SS$ نSSوی%خ FSSرأس XSS: &SSأح %(�SSW�ه6 ا&SS�� FSSی�%f

  . )٢(ب5%ی�X خ�ص�

                      �SSم ^SSن م�SSX]�ت Tر�SS]ون FSS�اب%f أو أن T�SS��ب� �"نYSS� &SS�	X��ا اYSSن ه�SSی� �SSورب�

+� �SS���SSن ه��SSة ا��SSW)% س�'T&SSW ا��SSW)% م6SS ه-�SSء وتX%یSS^ م�(YSSا f%یISS ا��[�SSظ و)-�� 

     $S(�� %Sواث �S'�

% ا�Yي س�'T&W و� س��� أن �	+-�ء )'&ه� خ�Hص��S مW�د)�ی� �'�ع ا

 ،        $�SS: ن�S��� T�-+�SSي سYS�ا �SSH)�8اء ب�+�Sسuا SS� �Sن�
و�
	FS آ�Sن ی�(YSS هTYS ا�+��SSة ام

F
  . )٣(ا��W)% ا�n%یI ا���خ% م��" �n%یI آ"مF وتX%ی

            &S��� $S
 م-	S,            )	. ن�� م� �S� S��
ب6S رب�
�S ح�'��S ه-�S ا�%ب�S^ ب6S زی�Sد ا�

ا�'
��ن ب6 ا��'Yروآ�ن ا�%ب�^ ی�f% ص&ر ا�'
��ن )	. و�& ا�
�Sم%ی�6 وی+�Sن م�S: 6Sن+�     

   6��S��
��مFS ا� G��H� ،      &S��� �+'Sم%ی�6 وم�S
)	S. ا�'
��Sن    –وه�S حS&ث    –�S&خ$ و�S& ا�

 F
وأ���S� ،  T�S& وت%آ�Sا �FS ذؤاب�6�S     و�& ح	�SXا رأس �� ، وه� یvآ$ ا�5
�م وا�%ب�^ یvآ$ م

 رأسF وأرخ. أزارT وان�
$ ن
" واح&T ، ح	� X: &وده6 أح ،    �SWء ��ح�S-ه ^Sا�%ب� �-+�

  FS� "\��
�مF وأم%T ب�uنH%اف O ت%ك F. أن�ح F'ن م��
��ر)� ن[% ا�' :    �
�S] ص�Sن� gSان

�p���S� 6S ب          ����Sدرا )	S. م�S ز�S] بFS ا �و��S ی�vSس   ، vه	gS  ب�ن�[�\g م�� ��Sل ����q�S: &S و

�S��� FS�Y& ب��v� FSبFS ا�'
��Sن               �Sم� FS�ا�%ب�^ ��
� ا�S. ا�'
��Sن بvب��Sت یS&ا�^ ��+6S( �S ن[

  :م'+� ، بvب��ت اخ%ى 

                                                           

  . ٥١ص،  ١ج، ا����ة ،  ا:� ر124) ١(
  . ١٩١ص ،١ج،أم+�( ا���ت-!  ، ا�I��Y ا���ت-! ) ٢(
)٣ (  59Fا� �2� اتg+ذ ه�� ا��f2S ا�G��J` و:29: ´�G9+ع       ر:� ا��=Wان ه�9ا ا¶م�9 م&��9+ ت�9+م ا �9Lن W9$ري  : ����9  ، � وGLا� ،

،  �9( ت9+ر�N ا��29� وا��9��Lة ا���:R9G= �92 اW#79م         م5+ض�9ات ، ]9�$�ي  ، ا]�+\2$س ،  ٢٢٨ص، ا���Y ا�L+ه�( ، �25! 
  . ٥٣،  ٥٢ص
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��$ ذ�g ان ح�X وأن آYب�             &�    "��  . )���)١ ا(�Yارك مr: 6 اذا 

         W�ی��ن ا &�
% ذم� و�& ی��ن  ءوW�ا F	
حS&ث مSZ�    ^S$ م�S  خ"ف ذ�g بم&ح� ��-

 )�SS& ا��SS&ان ا���SSرث��6 وآ�SSن�ا ی[(SS%ون ب�SS5ل ا���SSم+� و�SS&ی� :SS%�+� ح�SS. ه-�SSه�  SS'ب

 "\��  -:ح��ن ب6 ث�ب] 

           _	f 6ل وم�O 6م م�X�ب�س ب� �     %���H
�� ا���nل واح"م ا��  

 F� ا���X� :       �]ن �S'ان آ &S
 م6S ذآS% ا���Sم'� ب��S�(S% ب+�S   ی� اب� ا����& �X& ت%آ�'� ون�6S ن

  :��Xل ��+� ، ص	G م'�� م� ا��&ت س�X� :vل �+� 

  �Yي ��� ی
& وذي ب��ن    و�& آ'� ن�Xل اذا رای'�           

��ن�           � 5
  .  )٢(و���� م6 ب' )�& ا��&ان    آvنg ای+� ا��

 Tه-�ؤ $

+� ، ��ص	G م&ی�F م� �iم� وی��
% ی%�^ W�ا اYوه�.  


%اء             SSW�ا &SS�
�SS	�] ا�SS\��X$ ا�(�م	�SS م6SS         وت� �SS+ه%ة ا�'�ب�SSK�ا $SS\��X�ء ا�SS-ه

         �S+�+8اب یSح� ا���S] ا����S� %Seن اS� ��Sس���ه-�ه� و:vن+� � ذ�v: gن ا�k�SH ا�

ان���SSز احSS&ى ا�k�SSH ا��+��SS ا�SS. ��ن�+( �SS	SS. ن��SS م�SS آ�SSن ی+�SS ا���X	�SS او ا�-��)�SS ان 

 س��SS$ نSSH%ت+�   SS� &SSم�ی%ی FSS� لYSS��� ر�+SSW)% م�SS: ه�%SSH'٣(ی(   .SS	( &SSو� �SS�� .SSW(���

�%ی�SSW �%صSS&وT و��SS��ا ، )صSS	. ا( D	�FSS وا�FSS وسSS	� (ا�%س�SSل  T%SSخ� �SS	ب : ���'SSا صYSSه

         �S+� ل�S��S&رS�-� ،  T^ اب�S سS[��ن ر��Sل �S%یj و � ا� ر�^ ��و : ا�
%ب م� م&ح اح&ا 

    $Sب�
�ا �FS م�\�S م6S ا���� T%
Wب ب%
 ا6q� D ات. م��&ا وات�
H�� F%م6 )	��� ن�%ان ا�

Tا�. ب"د �

	�ا ��خYه� وان5	p را�]�)٤( .  

                                                           

�ا�، ) م ٩٣٩/  هـ ٣٢٨: ت( ا�&+#*  :�ا:$ :�P م�5� ، اWنG+ري : ����) ١(O+(&ه�92+ت    �4ح ا�+Lا�"9$ال ا� �G9F ،  192&5ت :
� ا�7Fم م�5� ه+رون GH ) ه+   ٦، ٥ص) ت.د: م)� ، دار ا���+رف�،  ٢٤٧ص،  ١٥ج، اW]9+ن(  ، اWصS39+ن(   ؛وم+ :�9

  .  ١٨٩ ،  ص ١ج،ام+�( ا���ت-! ، ا�I��Y ا���ت-!  ؛وم+ :��ه+ 
� ر:` ) ٢(GH �� ا�F+دس ، � ا��&� ا���3، ا:�L١٧٧، ١٧٦ص، ا�� .  
 . ٨٩ص،ت+ر�N اداب ا���J ا���:�2 ، 6�6( ، ز��ان  )٣(
  . ٩٣ص،  ٩ج، اW]+ن( ، اWصS3+ن( ) ٤(
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                    F�Sء س�S-+�ا %�SHه% وی&S�ا .S	( &S	)س وی�S]'�ا � $�
���ن ا��&ح وا�+-�ء ی

  F�X'وا��&ح م k	)�ا .	( ،     �S�����م ا�SK
 ا�S� $S�
�       )١(اذ انFS ی�S� �SXX��م gS�ن ذ�Sآ �Sوم


% وس�%ورتF ب�6 ا���X\$ وخ�W�+� م6 هYا اW�ا Fی�ع ب�'+� ا)"م�Y�وا %W'�.  

و�& اه	g  ا�+-�ء ���\$ م�
&دT آ
'8ة و�%م و)�" وس	�ل وب�ه	� ب��%�f م6S ان            

  T%�+SWم6 ت �	�
%اء �	� یW�ه-�ء ا F	آ $i]�ا g�ذ p��� {X'�ا o
��+� �i$ آ��% وب

     S'آ� FS�� {SXن ���ن و�f"ن م6 ���\$ )�%و ب6 ت��� او ن��S� F&ا nخ�م$ �&ا آ �بS&ر  ا

  . )٢(وب' )�& اD ب6 دارم

               .S�ح %+�SWوی ^�SW�� F'S���ومZ	�� آ�ن اث% ا�+-�ء ��)" ت�'��	F ا�%آ��Sن وت	�آFS ا

   �SS�����م ا�SSK
 ا�SS� $SS�
آ�SSن ا��SS&ح آg�YSS ای�SS+� �SSi ص�SSت ا�� %(�SSW����SSن ا��'��ISS       ، ی

       X�ص او ا�)SS:� س�SSاء ت
	pSS ب�SS��	�ك او اSSب%
 ی��	SS. ب+�SS ا�SS��ا �SS]	�)��ا  �SSوان� $SS\��


%اء ��SSن�%وا ��SS&ح+�   SSW�ب ا�SS-(ا [X��SSاس �SS	�	� ل�SS
ام�SS&ح�ا �(�SSHل ح��SS&ة ��SS+� او ا�

���ن ا��&ح ب��
�ل ا���&وح�6 وان��Sب+� ا�SW%ی[� ��Sن :S%ف ا�ن��Sب ی�( oS	S: .S%ف         

  . )٣(ا�)��ل

                 FS�'ی� �Sء ��ن�S'Z�ا %
SW�ان ادرك س% ا����ة واس Y'م Gن ا��&ی��و�& )%ف ا�ن

            %S��
 ن[�FS اس��Sب ا���اصS$ ���نS] ا��	��S وس�S	� ا��S� %S�Z8از ویS�(�ا�ن&��ع وی�رثFS ا

 آSS$ ح%آ�SS او ای��SSءT او ا:�SSرة SS� %ث��SS��ت ا�SSوص FSS�����م6 ان  )٤(واداة ا%(�SSW	� &SSب�و

         SS� FS�(وب%ا FSSرت&��ت ب�SW$ ی
8SSز ث�SX ا�'�SSس ب+�S م6SS خS"ل �SS��ا gS	6 تSS( ا%S�
ی��Sن م

�� ی���FX ���ن ا��SW)% م�S�-��� �	��ا�kS ا��%ی��S مS&ا�
� )'+�S       از��ء ا��&یG �	��&وح ب

        S� Fح�Siب�ی �S'']�م �S�\آ� دا�	Sس �Sوات(�ذه ��SX�ت�آ�& ا .	( �Hاء ب+� ح%ی&���دا)�� ا�. ا

  SSX	���ا %SS� )SS: 6SS%ف ا���ا�kSS ا��-�SS&ة ��	SSX. اذان�SS  ص��f�SS ب��SS یSSدة ت��&SS
ص�SSر م�

  �S�f�'�م F	�i]. ت	ا )�X]-�وب م^ م� ات�وی       %(�SW�ا &SW'�� �S(��-�ات واYS�ات ا�Sاص ^Sم

                                                           

�ان ، ا��ازي ) ١(�. �: �دار (،  ٢ط، � �)9 ا�9��P+ت اW#79م�2 ا���:�92     �9 �+ب ا��آ>( م  ٩٣٣/  ـه ٣٢٢: ت( ا:$ .+ت* ا.�
  . ١١٢ص،  ١ج)  ١٩٥٧: م)� ، ا�P>+ب ا���:( 

)٢ ( K.+L2+ن، ا�Gا� �22G<٥٧٧، ٥٧٦ص،  ٣ج،  وا� .  
  .وم+ :��ه+  ٢٨ص،  ١ج، م�وج ا��ه� ، ا���F$دي : ���� ) ٣(
)٤ ( )F2&7م ، ن$ري .�$دي ، ا�#Wا RG= ):ا��� �H+Yا� ��H 7مHW7غ وا:W٢١٥ص، ا . 
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    FSوت%وی $S\��X�ا FS	� م-	, ا���&وح او ب�6 ا�'�س او � ا�س�اق ا��(�	[� ���'�� T%
:

 آ$ م��ن� ^�W��)١( .  

                  �SSا�%س pO�S'�وا �S+	Zوم� FSS	��X�ا ]�Sص F]Sب�ص SSم"(�و�
S$ دور ا��SW)% ا

 %(�W�ط ا�W'� ا�. ا��&ح F
آ�ن � ن�5ق ا���X	� ا�� ی'�� ا��+� و�S& آ�Sن   �+� ه� م6 د�

          F]Sب ب�ص%S��وا �	S� ا�S� �S+وح���ت �+Seا%fا �Sخ&م S� FS�م�ه� %)�م�آ�� ا��F ان ی

 Fم'+� ان F����ا [��%دا م6 ا�%اده� �F ��+� م��نF م%م��� وت�آ$ ا��F م+�م ی5i	^ ب+� و

 م�ت�ه�S و      Sوی%ث �S+�	ت�Xض م%Sوی� �S+ای�م $-S����Sن  ، یYSب )'+�f �S%ه�S    یYی^ م�ث%ه� وی

         �SS	��X�  $SS\��X�ی% ا&SSXت ISS	-آ �SS+� �SSی�'
ا��SS&ح احSS&ى ت	gSS ا�����SSت �	��X	�SS و�SS\�� FSS&ة م

  . )٢(ا��W)%، او م�دی� آ�O"ق ا�س%ى واب�ح� ا��%ا) وا����T او م-�زاة )6 ی&

                 FS� ان%S�� .S	( �
ZSخ S'ب oS
ب�Z$ م� �
	F ا��W)% دری& ب6 ا�F�SH ح�'��S ا�Sfر ب

��م دری&  –س%وا ب
i+� ��:�ر ب'� ��W وا–    �S'ب kS	ب�ن ی%ح$ ا�. ن-%ان ح�� خ F�	(


���SX� 6�Sل         Z)�6 ا�Sب ب%S��ا [S
�
� ا���ل وا�س%ى �&ى ی8ی& بS�( 6& ا��S&ان ب
S& ان وZخ


�S ا�S. ی8یS& ب�SHX&ة       : دری& ��، $S�%�6 اSم 
���$ ذ�g م&ح� ث� انK% م� م� F��م ا&�ب$ ا

�+
  : ی�&حF ��+� م5	

  واس%ى � آ���+� ا��XZل     ب' ا�&ی�ن ردوا م�ل ��ري             

 ان :q�� ب�6            ��  وان :q�� م[�داة ب��ل     وردوا ا�

                    6S��S&م )	�FS اآ%مFS واح �S�	� �S'�	( م&S�
% ب
� ا�. دریS& ان اW�ی8ی& ا �	ب ��	�

 F� ل�� م� [qS: �S	�S ی��q�S: F��S ا�      سS	' : م�ZاT ورد )	�F ا�س�رى م6 ��مF و��%انF و

  :ا)T�5 ��نW& دری& ��H&ة م&ح اخ%ى م'+� 

            %W
  ��ن ی8ی& ی8ی6 ا��&ح      اذا ا��&ح زان ��. م

                                                           

  . ٩٣ص، ا�)$رة ا��2��F �( ا���Y ا�L+ه�( ، ص+.� R2�0 ، ا:�اه2* ) ١(
)٢ ( )H+وك ، ا����G�9 ا�&�9ن      ا، م�+Sه��92 ا�9! ن+Lا� �� ا���ب م9�H ي��Yاع ا��:Wوا��+ل :5^ �( ا�2+ت ا ��Y�٣ 9م  ١/  ـه
)J7م( دار ا�#W٣٨٥ص)  ١٩٩٨: :�2وت ، �ب ا .  
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  . )١(و�� آ�ن �f% ی8ی& �Gi      ورد ا�'��ء ب�O+�ره�           

    &S( %اآ� �e .�ا .
���س'F وا��'�ذرة تn�ك ا�	ت م�O"6  وم6 ن�ح�� اخ%ى آ�ن] بSد م

��%ی� اذا م� ا��i] ا����� �g�Y وا�. ا��SXة  
ا���X\$ ا��+� وآ�ن آ$ ب"ط ی	-� ا�. ا��Xة ا�


%اء ����X&م�ن+�، ����ن�ا �	� ا�&)�ی� �	�	�ك اذ ان+� م6 اه� ا�
'�ص% :ا������H أي W�ا

          FSث�%ی��ا� %Sص�'
��S$ ا�سS"م و آ�Sن ا��S"ط ن[�FS اه�S ا� Sب%
  ا���ث�%ی� � ا��-��^ ا�S�

�س��� ا��&ح Feا%fا o
 ب� %
W�ا F٢(ت���( .  

 ا���S"ت                         S� س�S'�ا ��S+��ب ا�S5)�ا T%S�Zی �Sم $SZب� �S	��X�ة ا&�SHX�ا %S�Zت &�و

 %e���ا [�����W)%ی
& ص�����S وب����Sن ذ�SX�  gS& اSf&ق      ، ا����س�� وا�ن�(�ب�� � ا��

FSS]5
� ��SS�
%T ا�YSSي ح[K�FSS ا�'�SSس  )	�FSS ا�مSS%اء وا��	�SSك هSS&ای�ه� ا�FSS'��Z آSSW� T&SSوت�ی�

        FS� $SZم� $Siم وا��S
�6 آ�ن اداة ��)	� �	&)�ی�S وخ�%م��Sن �	S%اي ا���وآ�Sن  ، وت'��	�F ا

  . )٣(اf&اق ا�+&ای� )	. ا��W)% ت��:�� �+-�T ی
%ف )'&ه� ب5X^ ا�	��ن

 ا�
%ب و             � Fاذا م&ح :(} ذاع اس� Fن� ��)�)S"  ��ه��ا ا��W)% ا�+��ت ا�

�&رT ب�S'+� وخ	S& ذآ( T%S	S. مS% ا���S�� 6�'Sن ا���S&وح ح%ی�SH ا:S& ا��S%ص )	S. مS&ح              

     .S�ح F
Sوس ��Sق م�S� g�Y� k	��م6 )�5ی� وی F��ا Fم&Xب�� ی F\�eار ا��W)% وی-+& �

   )٤(اذا ا)��F ا���	� و�� ی-& وس�	� ا�. ارF\�e ب�ت آ���q ی(W. م��n ا�+-�ء 


%اء یaم�نFS م�Sدح�6 او        وآ�ن بS"ط ا��'�Sذ               SW�6 اSم %S�Z�� "\�Sم F'Sس��n�وا Tر


�6 او ب�س6�5SS او�SSeع ��SSم+� ن�:SS&ی6 مSS&ا\�+� �	�	�SSك ]SSW����ا )	�SS+�  )٥(م&SSfی6 اYSS�ا

                                                           

  .وم+:��ه+  ٢٩ص،  ١٠ج، اW]+ن( ، اWصS3+ن( : ���� ) ١(
  . ٦٠ص، ا��$�6 �( اWدب ا���:( وت+ر�g` ، .�+ ، ا�3+0$ري ) ٢(
99� ا�99LS+ء  ،  ٣٢ص، ا���99ب ت99+ر�N م�6$99 ،  ��992�2، .>99( ) ٣(H I99Pا� �99H *�99#992` وا�99` و�H �99 ا��#99$ل ص�99! ا�GH �و=99

 +SF3رة ن+G��+: ،         *O+9�Jا� ��&9+ل  ، .H +��2+ت� ا��G+س :� م�داس ا�)��F ا��#$ل ص�9! ا� 92�H` وا�9` و9�H *�9#! نG29(` م9
، �F+ن ا��9ي ام�9 :9` ا��#9$ل ص�9! ا� 92�H` وا�9` و#�9*         ا="�$ا F� )�H+ن` �+H"$� .>! رض! �P+ن ذ�� ="� ا�: ا��#$ل 

 ���� : )F��  . ١٥٧،  ١٥٦ص، � ا��3#+ن .�2، ا:� ه��R اWن
)٤ ( �#Wا ، ���  . ١١١ص، م)+در ا���Y ا�L+ه�( ، ن+ص� ا�
)٥ ( )�4+Sا� ، )�H �� ، م�5Gا�� �  . ٣٥،  ٢٢ص)  ١٩٨٠: :�2وت ، H+�* ا�P>� ( .2+ت` و���4 ، \��� :
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      �Sب�%
م�(YSی6 م6S ا��S&یG وس�S	�      )١(ا�م�ال ��'W%وا اخ��Sره� بS( 6�S%ب :F�S ا�-8یS%ة ا�

$\��X�ا   . )٢(�	&)�ی� �+� �

امS%  ، ا�'�ب�Sn ا�YSب��ن )	S. ا�'
��Sن ب6S ا��'YSر م	gS ا���S%ة وم&حFS          ���'�� و�&            

  -:وم&حF م%T اخ%ى م'W&ا  )٣(ا�'
��ن ب�ن ی�W. �� ا��W)% ب��-�اه%

          Iك آ�اآ�	وا�� ,�: gن��       Iی�& م'+6 آ�آ �� [
	O اذا  

�'�ب�n ،ا�'
��Sن ب6S   وه-% ا،  )٤(�&�^ ا��F م�\� ن��� م6 ا�ب$ ا���د ��+� ر)�ؤه�           

��Sن ی�S&ح+�    f ك�S	م &H���Sn ذ�gS ا�'
��Sن وآ�Sن �S& ب	FSn ان ا�YSي �YSف ��FS          ، ا��'Yر و

F��د ا�

� ا��F وس��F ان ی�� $Oب� T&') �n٥(ا�'�ب(  "\��  -:���& ا�'�ب( �n	�F م
�Yرا 

             وان خ	] ان ا��'��ى )'g اص
I     ��نg آ��	�$ ا�Yي ه� م&رآ

                ISSH� SS� رر&SS�ب� �SS�%5م %SSiات خ%SS6 ح�SSوآ �SSe%�ا ^SS	ن خ�SS�
�)	( ^SS	�FSS ا�'

IهY�اب  .  )٦(ا�Sاء اث%
W�. ا	ن )�
وآ�ن م	�ك ا���%ة �W+%ت+� بH'�)� ا��'����ت ی(	

  . )٧(ا�%�e ت	g وم'+� م�ی��. ب���%�$

                      &Sاء ور�%
SW�ا T�S-ت ���S��م ا%S��ا اYSه $Sآ I�S6 سS( ءل�S�ه� واذا آ�ن �'� ان ن�

   FSS'��Z�ا ^SS	)�وا �SSn����ا FSS��X�ا\8ذي ا�SS-�ا gSS	�ف   ، ب��SSص SS� ب%SS:و �+SSi
ح�SS. اآSS$ ب

      �S" ی��Sن ه'�Sك ث�S� �Sاب مS'X^       ،  ))٨ا�YهI وا�[�i م6S �5(ی�S ا��	�Sك آ��'�ب�Sn ا�YSب��ن


% م6SS ا)SS"م وذی�SSع وان��SSWر     SSW�ا FSS^ ب�ت��SS�� اءآ�ن%
SSW	� %ی&SSX��ا اYSSى ان ه�SSوان ، س

�ء ا��	�ك اس�(&م�ا اaه       "��Sوس �+��S�(�
% وو�SH� T�]l��+� و�
	T�S د)�ی�S+� FS وW�

         T%�S����p�X ا��H] وا�W+%ة ب�ب��ت م���Y� �Sی( TYS	S. ا���S^ وس+S	� (	S. ا�	��Sن و ی

 ا��'X$ وا�Yی�ع � ، %(�W�ل ا��:-  
                                                           

)١(   �  . ١٨ص، ��L اW#7م ، ا.�� ، ام2
  . ١٣٥ص، ت+ر�N ا���ب =RG اW#7م ، م�5� #R2S ، \&$ش ) ٢(
  . ٢٥ص،  ١ج، ن( ا���+ د�$ان، ا���PFي ،  ٧ص،  ١ج، م�وج ا��ه� ، ا���F$دي ) ٣(
)٤ (`G2<= �  . ١٦٥، ص ١ج، ا���Y وا���Yاء ،  ا:
)٥ (`G2<= �� ر:`  ؛ ١٦٧، ص ١ج، ا���Y وا���Yاء ، ا:GH �� اWول ، ص، ا��&� ا���3� ، ا:�L٢٨٩ا�� .  
  . ٢٠ص،  ١ج، د�$ان ا���+ن( ، ا���PFي ) ٦(
� ا����� ، #+�* ) ٧(GH �2Fو�� ا���:�2 ت، ا��  . ١٧ص،  ٢ج، +ر�N ا�
 .  ٨٠ص،  ١ج، ا����ة ، ا:� ر124 ) ٨(
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��ا� ت
-I ا����Z	�'�       ��ن اه	X� g& اب�X] ب
&ي             


% ی	�, �رت&ی'�      �YیYات ا��O�X^ م����ت           W�١(�� ان ا( .  

           �SS+� ة&\�SSH� �SS+XXت� SS��ا �SSوا�&)�ی %(�SSW�ا .SS	( 6�SSHن�ا ح%ی�SS�� ، &SSو� �SS�'���

%�SS: SS6 ابSSرث ب�SS��ا ��SSنn�ا  gSS	��ا .SS	( [SS6 ث�بSSن ب�SS�ح��SS واحSS&ا و)SSW%ی6 )�م�SS (ح

 ا��Wم وم&حF ب�"م م'�Zر   )٢()وخ��� ا:+%� ،  S� Ff�Hا���رث ان ی F'م I	O  %
S:

��Sن م6S ح��Sن       )٣(��Xل ح��ن :
%ا � م&حF وه-�ء م	g ا���%ة، n�ا gS	��ا IS	O $
و�

       SSب �SS+	X'ة وت&�SSHX�ا _SS]ح ���+SS�� %
SS: SS� FSSم&ح $SS
�6 ا�'�SSس م�Xرن�SS ب�SS��"م   ب�SSن ی-

  .ا��'�Zر

                   %SSر امYSS'��6 اSSن ب�SS�

%اء ،ان م	gSS ا���SS%ة ا�'SSW�ا Gی&SSم+� ب��SS��6 اهSSم �SS	وب

�(] �F ا:
�ر '�         �S+ب _]�Sاری, اح%Sآ S� FSب FS�ب� $Sواه �Sب وم� م&ح ه%
ا�[��ل م6 ا�

 راق آ�S���%ة           ��SXث  �Sوس S� gS	ل م�Sب .S	( %S5)ب ان ت%n�S��T%H ،و��, م6S ا�� �

���"�  ) . ٤(،��%ة ت&وی6 ��H\& ��+� ت�-�& �

             %S�f ��S�
% او مS&ح�ا ت�W�ا و��, م6 :
%اء )H% م� ��$ ا�س"م م6 سv��ا �


%T    ا�SWل ب�S6 سSن اول م�Sاذ آ .W(�وآ�Sن ی[( &S	S. م	�Sك ��Sرس وب����Sن        )٥(��q�5 وا


%ة:   . )٦(ذ�g آZ%ت ا��[%دات ا�[�رس�� �

             �	��X	�  اء%
W�ا Gوآ�ن �$ م&ی ،  %S)]�ب م6 ا%e ب�     –وه�%Se ن�Sی� �Sورب�

 �iم �+� ای"(����ح –م6 ا	� 6�
و��S    )٧(وا�
�5ء ��� آ�ن] �fی� ا��W)% ان ی�� ا���م

                                                           

  . ٨ص،  ١ج، د�$ان ا���+ن( ، ا���PFي ) ١(
� ا�)  ٢(GH م��ر ، �PG7م ، صا�#Wا RG= ا���ب Nدرا#+ت �( ت+ر� ، *��P٤٢٤  . 
� ر:` ) ٢(GH �� ا�_+ن(  ا��&�، ا:�Lا�� ، �  .١٢ص، ا���3
)٣ ( )5�Lاء، ا���Yت �5$ل ا�+&G\، دب ا���:( ، :7 �24  ؛ ٢٥ص، ١جWا N١٠٥ص، ت+ر� .  
)٤ ( )5�Lاء ، ا���Yت �5$ل ا�+&G\، ٦٥ص ،١ج .  
)٥ ( `G2<= �  .   ٢٥٨ص،  ١ج، ��اء ا���Y وا�Y، ا:
  . ١٣٣ص، ا���Y ا�L+ه�( ، �25! ، ا�GL$ري ) ٦(
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F ���ه�S اوم���vSة     'SHی �Sاح&ه� م ^'Hوان�� ی %
W�ب� I�ی�6 م
%و�� )6 ا�
%ب ان+� ت��

  . )١()6 ی& � ی���5^ اداء حX+� ا� ب���W% ا)�Kم� �+� 

��)SS&ة               Tدن�&SS(اذا م� SS'
� ی ISS�
%اء ا���SS: ى&SS� Gب%SS�او ا ISS�وان ت
��SSK ا��

���ث%آ	+� وان آ�Sن ا��S+�� IS��n ا�ب�
�Sد )6S ا��p\�SX وا�SH[�ت        م5	�X ا��'�زل )6 ا���X وا

��5
�SS ا��[�SS)"ت    � I�-�SS� ب�FSSq ذات م"مGSS م�SS&دT ویSS� &SS�ی� %
SSW��� وح&SS��	� �SSات�Y�ا

ا�����)�� ب�6 ا��%اد ا�� ت'
�, ب�W$ ای-�ب )	. ا��X�5 ا���%�� آ���	�ك وا���دY� Tا 

� ���
%اء ا��&ح ب
o ا�&روب ا�'[: g	س     $SZت م�]SHب FS�
 خ�5ب ا���&وح م6 خS"ل ن

ا�-�اد وا��%ی� وا��اهI وأح��ن� اث�Sرة ا��X]SW او ا��YSم%م6 خS"ل ا�S+lر ا�����S و:��Sى        

 %X]�٢(ا( .  

�& ی��ن ��+��S: �Sى                %(�W�ا �+Z)�� ی����رس��� ا� $Zا��&ح آ�ن ی� %
: $
و�

 &SS��6 اSSب م�	SSاس SS� SSX�5�وت ا�SS]��6 اSS( %SS�
ح SS�f% م�SS�ISSin� 8] م6SS ب�T&SS وص�SSت م

  .       ا�Z%وة

و� أح��ن اخ%ى آ�ن ا��&ح ی'W& �")"ن )6 ص[� ی'��Sز ب+�S ا���S&وح �S%دا آ�Sن او          

         %(�SW	� ا�S]( ���	� م6 دون �H& ا����I وا���SHل )	S. ا�-T8\�S بS$ ان ا�-�S\8ة تvSت ،


%ب ��\" �X& م&ح زی�د ا�)-� ���% ب6 ا�8ب
%ى ا�'��%ي وآ�ن م6 س%وات ا�:-  

  ن��% آ%ی� � زن�د ا��-& وار      وزن&ك ح�6 ت'�I م6             

��Hر     �
�%ك م� رم�ح ب' ن��%              �  ب�W\�5 ا��
�ب و

���S] و�S& حSi%ت+� ا����Sة                      %Sن�� S'6 بSزا م�S-( ل ان�SXل    : وی�SXي یYS�6 ذا اSم


�%ك م� رم�ح ب' ن��% ، ��X��ا � :�  . )٣(ا:+&وا ان ث	� م�� ��X� :F�] ، )-� زی�د ا

                                                           

  . ٨٠ص،  ١ج، ا����ة ، ا:� ر124 ) ١(
� ا���P* ، ا�5$ران( ) ٢(GH �#+� ، �FP<وا� ��Yوا�>$ز�� (، درا#� ا=>)+د�� ، ا� �Y��� ديW �L9+ن  ، دار م�H :٢٠٠٤  (

  . ٢٢ص
� :�Y ، اWم�ي ) ٣(: �F5م  ٩٨٠/  ـه ٣٧٠:  ت(ا:$ ا�&+#* ا� (،      *S:+9&��9اء وآ�9+ه* وا�Yا#�9+ء ا� �ا��bت�I وا��I�<g م9

  . ١٦٩ص )  ١٩٩١: :�2وت ، دار ا�R2L ( ،وانS:+F* و:�´ ��4ه* 
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                 �S6 د)�یSم �S+� ء�aSه Fم&Xس ب�� ی�Xت �
%اء W	� دة��وآ�ن] )�5ی� ا��	�ك وا�

���FS ا�)	�S�( �S]% ب6S ا�(�S5ب          ، ت(	& اس�+� )	. م&ى ا�ی�Sم وا�S&ه�ر    �Sم gS�ذ .S	( ل&Sی

)F'( Dا eر ( �+�v. ح�6 س�	س     م� : �ب'� زه�% ب6 ابS��ن ا�'S6 سS$ ه%م ب	ح [	
�

 [���و��Sل  ، ��6S م�S آ�T�S اب�Sك ه%م�S� �S ی�	FS ا�S&ه%         : ��ل ، اب"ه� ا�&ه% : آ��ه� اب�ك ؟ 

 %�()F'( Dا eن   ) ر�'S6 سSو�& ه%م ب o
�� :      %Sزه� ���S� ل�S� �Sم ، ��نT&SW  ، انSW&ن

��ل : ��Xل  6�I م�S ا)�5��T�S   ذه: ��Xل ، وان� آ'� ن
F�5 �'-8ل : �X& آ�ن ی�Xل ���� ���

  . )١(وبX. م� ا)�5آ�

              SS� اء%]SSH�ا k�SSH�ن ب��SSی� �SSم F�SS:ن ا�SSء آ�SS-+�ا %
SS: ان gSS�6 ذSSم GSSi�وی

        ^Sری6 م�+SW��رزی6 وا�S��ص ا�)S:"� ISی�
و��'� ا���e% ا���(�HH ب��S ا�'�SX\} وا��

 SZ8ام اآ�ه-�\+� وا� 
%اء ا�
%ب �W�ا F8م ب�	ي آ�ن یY�ا �%ه� م�S&أ  و��د ا�[�رق ا�خ"

        SS� ث&SSی� �SSم� .�SSن اس�SSآ �+	��SSل ان س�SSX�6 اSSوی��، ��(�SSe���ال وا&SS�(�ا�SSH&ق وا

،.�  ا�����H ا�ن وار

                      �S+�� %S6 ذآSء م��Sت اس&S	خ �S�\�(رات د�SW'م FSنvوآ Gا��&ی %
 ح�6 ب&ا :�

             oی%S��� �(&Sت �SXی%O S� G\ا&S��ا gS	ا ت�X��Sاس .S�ح �S+زوا ب�S�ام S��ا $\�Si]�ن�:%ة ا

��&اء ب+� واuخY بG��H اu)��ل ا�  .�خ%ی6 � ا

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ٨١ص،  ١ج، ا����ة ،  ا:� ر124 ) ١(
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        اخلطابة اخلطابة اخلطابة اخلطابة   - ب

                6�SSب �SSرآ� ا��"م��SSW��ث�% او ا�SS��ع وا�SS'�� آSS"م م��FSS ا�SS. م�	pSS بSSHX& اSSوه

     F���SSHات &SSص�X�� �SSX�Xت� ، �+��SSWارا وم�SSل ح�SSHت� اSS�%O)١(    FSS�X	ي ی%SSZم ن"SSآ SSوه

 Fب%أی �+
'X�� ^ م6 ا�'�س��م- � I�5)�ن   )٢(او ی��++� ا�. م� ی%ى ا�S'� 66 م� +�

�&ی��SS ن�SSWت مSS^ ا�ن��SSن       SSوه F����SSس��'�SSع وا�ا�'SSZ% ی(�ISSO ا�خSS%ی6 م
��SS&ا )	SS. ا

 وس�S	� ا�S&)�ة        S+� ^S��-��ة وا�S���ا  ن�SاحS� ة&�X
ب�ص[+� اداة ا�&)�ة ا�. ا�%أي وا�

  . )٤(ا�W[+��وت
& م6 ا�&م وس�\$ ا�)"م  )٣(وا��H	��6 وا��+Yب�6 وا��%:&ی6

                6Sم F�vS��'�ع � ای�S م� آ$ م� ی�ص$ ا�. ا� %K'�. ا	رة )&X�ا ���(�5بF ه

 ا�'�SSس SS� ث%ةaSSة م�SS� SS+� $\�SS� ن[�SSس   )٥(ا��SS� $SSn	n�ان ی �SS+�� ISS�5)�ف ا&SSن ه�SSی�

وی��Sن   )٦(س�م
�H�� F%�+�ب��I م� ی�Wء م
��&ا )	. اث�رة )�اO[+� وا:
�ل م�SW)%ه� 


%وا ب�Sن ه'�Sك        ا�ت�Hل ه� SWان ی IS-ن ی�
��S����� �S���'�ا �S(�5ب	ا�-�ه%ي � %H'
ا�

�+�S ی	+IS ح��س�S     )٧(رس��� تH&ر م��:%ة م6 )X$ ا�(I�5 و�	�FS ا��SX( .S�+� و�	�Sب+�    

     �SSب�	وم5 ����SSص Tا%SSي یYSS�ا kSS�� ای�SSه� ا�SS. ا����SSه� م�%(�SSWم .SS	( %5�SS�ا�'�SSس وی

�S�&ر )�S+]5 و�S& یf %SS�Z%ی8Sة ا�vSZر وا�ن��SSXم      ��     g�YSSب �S+� 6�S
او ا���S%ی( o	S. امSS% م

   F��	S�
% ا��%ن ب�����س� أآZ% م6 ا��%انF ب���'�س��Sت ا�W�ان ا � )�	F ا� %(�W�ا F�Wی

 ح�6 ا��%ن] ا�(��5 ب���%ب وا��	� )	S. حS& س�Sاء بS$ آ�نS] م+��ت+�S ا��S	��� ت[�Sق         �

  . )٨(ا��+��ت ا�خ%ى � )H% م� ��$ ا�س"م

                                                           

)١ ( �4+PH، م�5$د ، )7مHWا �"�F١٧ص، 0"+ب ا� . 
  . ١٤٣ص، 7م ت+ر�N ا���ب =RG اW#، م�5� #R2S ، \&$ش ) ٢(
� ا�GL+ر ) ٣(GH ، �6+30 *ا���� �GH �� ا� وم�5GH ، ز+L5دب �( ا�W١٥٨،  ١٥٧ص. =)� ا.  
� Wوي ( ا��H+�� وا7HWن وا��7=+ت ا��+م� ، م�5� 6$دت  ،ن+ص� ) ٤(Lن ، دار م+�H :١٧ص)  ١٩٩٨ .  
� ا����� ، �4ف ) ٥(GH ، �27مHWا �J٤٣ص، ا�� .  
  . ٢٠ص، �� ا�g"+:� ، م�5�  ا.��. ا��$5( ) ٦(
)٧ (L2آ+رن Rد� ) ،�H �2ه+�Lا�>�ث�2 �( ا�  �:+"gت���6 ، \��1 ا� :F2: رم�ي E�+2* صS� ت�Hا���:�92  (، ( و ��G"ا��

  . ٦٢ص،) ت . د : م)� ، 
)٨ ( )999F2&7999م ، ن999$ري .�999$دي وا�9990ون ، ا�#Wا R999G= )999:دب ا���Wا N�999 دار ا�999��5( ت999+ر�H+G"�� � ، اد�999J: :١٩٧٩  (

  .٣٦٢ص
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% و�5ب�SSl �SSه%ة ��%ی�SS و�'��SS ومZ	SS] ا�(             SSW�ا �SS+	Zم SS��ا �+SS� ن[SSوه  $SSت��

 �SS�)ری��ت ا���&SS�ا�SS+ذات     �SS	��X�6 اSS( ع��&SS�ا SS� %(�SSW�ا �SS]�lآ� ISS�5)�ا �SS]�l��� FSSن

�S&را م6S ا�(IS�5 وه�S ا��FS اح�Sج �S%دT م�Sث%ه�            ( )١(ا�'�pO ب�س�+�  ^Sار� %(�SW�وآ�ن ا


%اء وآ SSW�ا %SSZآ �SS�	� �+م�SSیvآ�%ه� بYSSوت �+�SS	(  6SSرا م&SS� �SSK(أ ISS�5)�ر ا�SSص %
SSW�ا %SSZ

%(�W�8         )٢()اSاو� �+\�S�5وخ %S+����ن ا��"م ا�-�& )'&ه� اl+% واآSZ% وه( �S	�FS ا�S&ر وا

    .SSS�ا ا���SSS�او ی� _SSS]ت� .SSS�وا ا%SSSX�]6 ان یSSSم %SSS�وا��SSS"م )	�SSS+� اسSSS+$ وه( �SSS	�SSS+� ای

  .)٣(ت&ارس

 و            (&�S���Sد ا�(�5ب�S����� �Sة ا��X	��S     وآ�ن] ا����ة ا�
�م� � )H% م� ��$ ا�س"م ت


F م6 م'�ز)�ت وخ�Hم�ت وح%وب وم� تaدي ا��F هTY ا��%وب اح��ن� م6 م��Sو�ت  ����وم� ت

     �SSه� وم&SS'( �SS�'ة ا�&ی�SS���5%اب اSSeوا �SS('�ز�ا�� $SS\��X�6 ا�SSب �	SS��صSS"ح ذات ا��6�SS ونSSW% ا�

   ، را�X] هYا ا�5e%اب م6 م��و�ت �"ر:�د وا�&)�ة �'�Y )��دة ا�وث�ن S� ��Sس���وا����ة ا�

            �S+� ورة�S-��م� ا��Sب �Sاو ح%ب� ���	Sت س"S6 صSب م%S
، ذ�g ا�
H% وم� آ�نS] ت[%( FSe	S. ا�

        FS�	( %S5� �Sخ% وم�S]وت %��S'وت $Sم�
 ب
i+� ب�
o م6 ت8Sاوج وت	�X�^ ا��وص"ت ا�%اد ا��-

   FS+ر ب&ی�Si6 وح� م
%��S ا�
S%ب ب��(�5ب�S      ،  ا�
%ب م�H� 6ح� و�(&�S�وان  آ�نS] ام�Sرا ت

SS����نSS] ح��SSت+� ا�����)��SS تSS&)�ه� ا�SS. ان ی�YSS)وا م'+�SS اداة   )٤(یSS'( �+��SSH&ه� حSS_ م6SS ا�%

  . )٥(ا�'�ع وت�ث�%

                S� �S	Z��ن &S�وه'�ك س�t Iخ% ی
	$ �lه%ة ازده�ر ا�(�5ب� � )H% م� ��$ ا�س"م 

        �
\�S: �Sب��آ �Sن ث��Sآ �S	� ��+]SW�ا FS�
��Oو %SH
�S&ی+� �SX&ر �	
S%ب ان     وا�^ ا�دب � ذ�g ا�

 )SH%ن� م6S خS"ل ا��-S"ت        S� gS�6 ذS( %�
ی
�%وا )6 ارا\+� م6 خ"ل ا���I وا�'W%ات آ�� ن

�+�S م�����SSن )	SS. ان  ، وا�-%ا\S& وا�k�SSH وا�ذا)�Sت و��6SS آ��SSب�+� آ�نS] ی��SS%ة وم�SS&ودة    

وس�S\$   آ�ن] ا�(�5ب� ای�S% اسS	�ب م6S اسF����S واو�S.     ، ی
�%وا )6 ارا\+� بvدب :[+ م��:% 

� س���S ح�'��S ی��ن�Sن    و���'Z% ا�����ع م6 دون ا�����ب آ�ن واس�5S ا��[�Sه�   ، ا�)"م �&ی+� 

                                                           

  . ١٤٣ص، ت+ر�N ا���ب =RG اW#7م ، م�5� #R2S ، \&$ش ) ١(
)٢ ( K.+L2+ن ، ا�Gا��22G<٥٩٨ص،  ٣ج،  وا� .  
)٣ ( K.+L2+ن ، ا�Gا��22G<٤٠٥ص،  ٣ج،  وا� .  
9�  ، 930+6(   ؛ ٨ص)  ١٩٦٣: م .  W، دار ا���9+رف  ( ا�g"+:� ا���:�2 �( H)�ه+ ا��9هG(  ، ا.F+ن ، ا��¹ ) ٤(GH � م9�5

  . ١٥٢ص، ا���Y ا�L+ه�( ، ا����* 
  . ٢٤٥ص، ا���R0 ا�! ت+ر�N اWدب ا���:( ، م�5� :�LS ، اWث�ي ) ٥(
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� ا���X\$ .  )١(ا��iXی� ا�� ت�, ام�ره� ا�
�م� � ��^ f[�% ی��Wورون ب��iX م6��O $
و�

           �5	SSوس �SS�K'م �SSح��م ���SSن�ن )�SSم و �SS+5ی%ب �� ت�SS+�� ^�SSW ا����ب�SS و SS��ا �SSا���دی

  .  ��س�� م�ح&ة ان ت��ن ا�(�5ب� �+� e%وری� و�5%ی�س

                       .S�ج ا�Sاح Sوه IS5)�6 اSم %S�Zع آ�Se 6وی�&S��ع ا��S: م&S(و &S��X��ه��ل ا�و

         FS�� �S���X�زن وا�S�د ا�S��� FSK]ح $+S�
% ا�YSي یSW�6 اSب� م��&وی6 ب����ب    )٢(ا�%S
��Sن ا�

] بFS م6S ا���Sزون ا� ان�S� FS ی�[S_       ت�	�]  ب���'�Zرا�-�& وا��"م ا��8دوج  اآZ% م�� ت�	�

           F+��SWم IS5)ن ی�Sآ �Sان� IS�5)�ن ا� T%SW( زون�S��6 اSع م�Se �م6 ا��'�Zر )SW%ة و

            ^�Siی � FSن�� %
SW�ف ا"S)ب F�S���ذا انiX. م�Xم خ�5�FS ح[FSK م6S ح[FSK ون�F�S م6S ن

  . )٣(م'F ب�] واح&

                  Sواح �S+� �S+��(ه� وز&S��( ه�&S'( �S	��X�ا IS�5آ�ن خ &�& ی
S&ل ���	�S و���Sن    و

F'����ن ی�Xم ب��(�S�5 س�Sدات ا�
S%ب ورؤس�Sؤه� م��S� 6Sز بSX&ح ا�[SH$          )٤(ی
%ب )6 ا�

وا��-�SS�, ، وسp�SS ا�SS. ذرى ا��-SS& وی(�SSHن ذ�gSS ب�SS���ا�k ا��SS%ام وا���SSWه& ا�
�SSKم     

            T&SH� pب�S56 مSم FS� G'Sس �Sآ% مYS�� FSم�� S� IS�5)�م ا�SX�� �	�]��ا��%ی�� وا��-�م^ ا

 )٥(6 و)_ یYآ% او �(% او اص"ح او ن��ح او �f% ذ�g م�� یX�F�Si ا���SXم  وم�ا�O p	�F م

   )٦(ح�. اص��] ا�(�5بF )�دة س�دات+� وم+'�+� ��Z%ة دوا)�+� وم'�س��ت+�

 م'SX% م6S ا�(5    ، واح& او�F �(%ه�           S� �Sآ% مYي ی%X'��ب6 )�ص� ا ,����ل   �Sب�

  :وی[�(% ب+� وب[�Hح� ا����ن 

�6      �ء ح�6 ی�Xم ��\	+� خ�5           � ^��Hم T����ا o٧(ب� (.  

                                                           

� ا���ب ، ا��2+ ، .+وي ) ١(�H وت"$ر� �:+"gا� �  . ٣٢ص) ت . د : ا�_&+�� ، :�2وت دار ( �
99� ا����9*  ، 6+930(  ) ٢(GH � ٢ط، �_�99 ا�9�3( �99( ا�&�99ن ا��ا:�99  ا�، زآ99( ، م9G+رك  ،  ١٣٢،  ٣٠ص، ا���99Y ا�99L+ه�( ، م99�5
  . ٥٦ص،  ١ج، )  ١٩٥٧: م)� ، م"��G ا��F+دة (
�ي ) ٣(�Y&�&ا� ، !YHWا EG٢١١ص،  ١ج، ص .  
  . ١٦٣ص، ت+ر�N اداب ا���J ا���:�2 ، 6�6( ، ز��ان ) ٤(
�ي ) ٥(�Y&�&ا� ، !YHWا EG٢٤١ص،  ١ج، ص .  
�ة ا�W=، ا.�� ، ا��:�2( ) ٦(H+# �  . ٢٢ص، +دي � :
)٧ ( K.+L2+ن ، ا�Gا��22G<١٢٤،  ١٢٣ص،  ١ج،  وا� .  
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وآ�ن ��Sام ا�(�S�5 واه�S )'�صS%ه� ان ی��Sن ا��S&ی� م(��S+�-� �S�Oر ا�'�Sس و                     

   �S+�� %��S�ی&)� ا��+� وان ی 
� ب��� یW��$ )	. اد�� وب%اه�6 ت�Z] ص�� ا�[�%ة ا��'Xم

�	%اي ا�Yي تS&)� ا��FS ا�H'(     �S�5)% ا�س����� أي ت���F )�اkO ا���م
�6 واس�-�ب�+�

  . )١(وبg�Y ی��pX ا�n%ض ا��5	�ب م'+� 

                   �S+ا��&ی �(%Sدد وس%S��م ا&S(ح� و�SH]�آ� IS�5)	� Tد&S

]  :S%وط م�eا وY+�و

وا��دت6SS]� FSS ا���SSXء وه6SS� �SS اسSS�(&ام  )٢(وا�SSX&رة )	SS. ا�:�SSدة ب����X	�SS وث	ISS خ�SSHم+�

   SHت� م-�Sل اS� ث%اa(&ام� م�اس ��	6       ا��Sم م"���Sس ب�S��ل ب��'�Sس وو]�l�FS ت�S5ی% ا�ح

  ,SS� وذ�gSS ب5%ی�SS+� pSS م8SSnى ا��SS"م وت�SSX	���وا .SSX	��6 ا�SSب ]O�SS( %SS�� pSS	خ $SSا�

 SSX	���ا .SS�ا %(�SSW��ا gSS	ت $SSXون FSS]'�ت� SS��ا %(�SSW��ا)٣(  $�SSت�ص SS� ISS�5)�اداة ا �SSوه

F��5٤(خ( .  

          &���Xس"م اداب� وت� خ�S5+�، م'+�S   وآ�ن �(��5ء )H% م� ��$ ا� �
ا ا)"م�� م��

ان+� آ�ن�ا یaث%ون ان ی(��5ا وه� وا�[�ن )	. ن8W م6 ا�رض او م6 )	. :ء م%ت[^ 

       G	SSH�ا ISS5خ SS� ���SSس � T%ث��SSة ت&SS:و ISS�5)�ر ا�SS+K� gSS�اه� وذ�SSوس FSS	ا�%اح %SS+Kآ

 خISS5 ا�'��SSح ���SSن�ا         SS� �SSر ام�SS���م^ ا�SS-��م وا�SSK
وا�����[�SS وا��-�SSورة وا���اس�SS ا�

 ی
��S&ون )	�+�S وی(S&ون    ،aث%ون ا�-	�س ی�X�اف ا%O. ا	ن )a��وی �\��
و ی%ت&ون ا�

 وا��(�ص%، ب+� و�F ا�رض H
  . )٥(وی�W%ون � خ�5+� ب��

                �SS-��ة ا�SS�وا�(ISS�5 ی	�8SSم رب��SSO ا�-�SSش و�+�SSرة ا��SSHت وب"FSSf ا��SSXل و

 مK+% ن��$ وزی'p5 ب��H&ق وی��	، �	�$ ا�:�رة ، �+� �	�$ ا��%آ� � p��ب� �  $S��� ي

��ل ا��W)% ، و��ل ص�دق :  

                                                           

)١ ( �، �994آ� ا��99H+G"�� )99G�5 وا���99Y وا�>$ز��99 ( ٢ط، �99� ا�W&99+ء ا���:99( ا�g"99+:( وا�&-O+99( وا�>�_99�2(  ، �99+روق ، �99#
  . ٤٦ص)  ١٩٩٩: :�2وت 

  . ٧٦٠ص، ا��$#$�H ا���:�2 ا���F2ة ، م�5� 1234 ، ]�:+ل ) ٢(
  . ١١٥ص)  ٢٠٠٧: �H+ن ، دار ا���2Fة (ا��S+رات ا��J$�� و�� ا�W&+ء ، #I �$، ا:$ ا���وس ) ٣(
)٤ ( �� ا�W&، �+روق ،#�� ):+"g٢١ص، +ء ا���:( ا�  . 
)٥ ( K.+L2+ن ، ا�Gا��22G<ر  ؛ ٣٩٥ص،  ٣ج،  وا�+GLا� �GH ، �6+30 *ا���� �GH �� ا� وم�5GH ،   9+زL5دب �9( ا�Wا �(= ،

  . ١٩١ص
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           F��� I�5م6 خ g'�-
  . )١(ح�. ی��ن م^ ا�	��ن اص�"      � ی

                    �S�5)�ء ا�S'اث S� Fرب��S:و FS'�واO	�SXا   )٢(وآ�ن�ا ی�%ه�Sن ان ی�S, ا�(IS�5 ذ

    �Sاس �+'S( �	��S��م وا�X�ن ا��، ا�:S&ق ای�Si  : و اسT��S   ))٣مS&ر( : T	. ا�%�$ اذا آ�ن �

 %(�W�ل ا��:  

             F�� اب� �g ا:&ق    ت�Wدق ح�. م�ل ب���Xل :& I�5٤(وآ$ خ( .  

وآ�ن ا�
%ب ی�&ح�ن م6 ص�تF �+�% ویYم�ن م6 ص�ت�qe F$ و�g�YS ت�SWد��ا              

 ا��"م وم&ح�ا س
� ا�[� وذم�ا صT%n ح�. )&وT م6 ص[�ت ا�-��ل � ، Sاب%(� $��  �Sم 

  . )٥(وe(� ا�+�م� ،ورحI ا�W&ق ،وب
& ا��Hت، �Oل ا�-�� : ا�-��ل ؟ ��ل 

وآ�ن] ا�(��5 آvن+� م��راة آ"م�� اذ آ�ن ا�(��5ء ی&)� ب
Si+� ب
� �Si	���Sرزة               

��ل اب� ث��م� )�زب ،  �i�ار ا%e 66 ب�H��ا � �i�ا:  

  . )٦( م6 ن�pO م��	�ا�: ی�Xل     وم'� ح6�H آ�ن � آ$ خ��5           

            �S)]��ب ا�'O�، واO	�SXا اس��Sء    )٧(واس���'�ا م6 ا�(I�5 ا�خ��Hر ا��[+� وا

  $SZم I5)�ا o
 خ�S�5 �ل ر���� �S�S. م�S ت�	��Sا آ�Sن �بS&         ) ا�
-�Sز (خ�ص� )	. بSوه

�نFSS آ�SSن ابYSS( �SSره�  ) ا�
YSSراء( �+�SS م'+�SS او م6SS ب
SSi+� و �SS6 خ�ر�SSب ,�SS� �SS�5خ SSوه

�'+�) �ه�ءا�W(و�� g�ذ �+� $��  . )٨(وه خ��5 س���ن وا\$ و

وآ�ن�ا ی[i	�ن ا��-^ �" ی��6 م'�Zر ا��"م و� ی�	� ح�. ی��ن  م8دو�� �"            

ورب�� آ�ن :��Sع ا��S-^ یS%د ��S+� ا�S. مFS�� �S         )٩(ت��د ت-& ��	�� آ"م� ی(	� م6 ا�زدواج

                                                           

)١ ( K.+Lا�Gا�، �22G<١٢٣ص،  ١ج، 2+ن وا�  .  
  . ١٤٠ص، ات ا��J$�� و�� ا�W&+ء ا��S+ر، �$#I ، ا:$ ا���وس ) ٢(
)٣ ( )G�+�_ا� ،      R2H+�9#ا �9: �9� ا����9 م9�5GH �9 و#�9 ا���:�92     ) م  ١٠٣٧/  ه9ـ  ٤٢٩: ت (، ا:$ م�)$رJت5&192  ، �&9` ا�� :

  . ١٢٨ص، )  ١٩٧٢: م)� ، م)"3! ا�G+:( ا�G�5( واوWد� ( م)"3! ا�F&+ وا�0ون 
)٤ ( K.+L2+ن ، ا�Gا��22G<٧٩ص،  ١ج،  وا� .  
)٥ ( )G\�&ا� ، ��+Lا�� �LS: ،٥٨ص .  
)٦ ( K.+L2+ن ، ا�Gا��22G<٣٤٩ص،  ٢ج،  وا�   
  . ١٧ص، ا�P+مR �( ا���J واWدب ، ا���Gد ) ٧(
)٨ (.+Lا� K ، �22G<2+ن وا�G١٨٤ص،  ١ج، ا�   
  . ٢٧٠، ٢٦٦ص، � آ>+ب ا�)�+H>2، ا���PFي ) ٩(
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  ��X�SSم�س FSSدل ورن�SS
 ا�ذن  �+�SS ا)�pSS اثSS، م6SS ن�SSn م�SS� �SS(�Xای .SS	واح ,]'SS�ا SS� ا% ،

�نFS آ�Sن           FSت%Zآ [Sآ�ن �Sورب� F�
وا�ذن اح& O%ی6�X ی'[Y ا�(I�5 م'+�S ا�S. ا�'[�Sس س�Sم


% �+�S اسS+$ ح[�SK واآSZ% ب��YSه6             SW�6 اSم FSب%X� T%S�f 6Sع م��Si�ا $Sام�
ا:& م�Xوم� �

���H�)١( .  

�SHر و��S$ ذ�gS م��Sن ی	�pS      م'+� ا��S5ال وم'+�S ا�X  : وخI5 ا�
%ب )	. e%ب�6            

بF وم�e^ ی��F�� 6 و)&د ا��HXر اآZ% وه ا�. ا��[_ وا��&اول اس%ع و�& ب%ع ا�
%ب 

  :ب� دؤاد ا�ی�دي� آ" ا�'�)�6 ��'+� ام�&ح�ا ا�ی-�ز ا�Yي ه� آ���ح وا�:�رة ، ��ل ا

  .  )٢(وح ا��"ح_ خ�[� ا�%���ء    ی%م�ن ب��(I5 ا��5ال وت�رة          

��ل س���ن وا\6S( $S ن[�FS وهS    ، وآ�ن�ا ی[����ن ا�(��5 ب
��رة           ، &
� ر�S$  ام� ب

 �+\�n	ب وب%
  :م6 خ��5ء ا�

             . )٣(ان خ��5+�، اذا �	] ام� ب
&     �X& )	� ا�� ا����ن�ن ان'

 )٤(زم
F ا�س�د ب6 ا��5	I وس+�$ بS�( 6%و : وم6 خ��5ء )%ب م� ��$ ا�س"م           

         ^S�5وت FS� ^�S� بS�( 6& م'�Sف ا�YSي آ�نS] ا�
S%ب تH����Sن ی�T%S+l &'S ا�S. ا��S%م      ،و

 "\�SS� jی%SSXب ISS5)وی : jی%SS� %SSW
ان�SS�� �SS%ان اD واهSS$ ب��FSS واهSS$ ا��SS%م وان  ، ی�SS م

   .S�اب� ح%S:م� و�
O �+� ا�	
ا��-�ج ��eف اD وزوار ب��F وه� احk�e p ب���%ام� ���

  . )٥(یH&روا )'�� ،�[
	�ا

وا�
SSW%اء ب�SS� 6SSب% ب6SS ، وم6SS خ�SS�5\+� خ�ی	SS& بSS�( 6SS%و خISS�5 ی�SSم ا�[-�SSر              

)�X$ وآ
I بaS� 6Sي وآ�Sن ی( IS5)	S. ا�
S%ب )�مFS وی�oS آ'�ن( FS	S. ا��� %S	��S م�Sت              

   $S�]�م ا�S( .�ي اa� 6ب I
وم6S خ�S�5ء ا�6��S    ، اآ�%وا م�تF �	� ت8ل آ'�نF تaرخ ب��ت آ

I5ا����%ي اذ آ�ن اخ X: 6ح ب��H�ن        ا�'S6 سSب �S6 خ�ر�Sب ,�S�ا�
%ب وم6 ا�(�S�5ء 

                                                           

 . ٧٧ص)  ١٩٦٥: م ، W ، ا�&+ه�ة ( ،ا�g"+:` �( ص�ر اW#7م ، م�5� \+ه� ، �X ودر) ١(
)٢ ( K.+L2+ن ، ا�Gا��22G<٩٦ص،  ١ج،  وا� .  
   . ٩١، ٩٠ص، ا��ر� ا�3+�0ة ، اWصS3+ن( ) ٣(
  . ٤٦٦ص، �S�6ة نX��= �F واG0+ره+ ، :� :P+ر ا) ٤(
)٥ ( )S2Y:Wم، ا �� Rف �( آ�"<Fف ا����<F ،٣٢٤ص،  ٢ج  ، )Pم ا��$ا�( ، ا��$L٢٢٩ص،  ١ج، #�� ا�� .  
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)'&ي �%ى آ$ ن�زل ور�e آ$ س�خ� وخF�5 م6 �&ن ت5	^ ا��W, ا�S. ان  : اذ آ�ن ی�Xل 

 ^O�X��6 ا( �+�� وخI5 ی�م�S ا�S. ا�	��S�� $S ا)�Sد ��+�S       ، تn%ب tم% ��+� ب����اص$ وان+

.'
  . )١(آ	�� و� م

و � س��� ان ب
oS ا�(IS5   ،نI آ�نF خ���5 وم6 ا�(��5ء م6 آ�ن :�)%ا ا�. ��          

 %
W�+� اب��ت م6 ا		(�٢(ت(           �Sن م��Sف وآ��vSم %Sب ام%S
 خIS5 ا�S� %
SW�د ب��+SW�س�وا

      ��+Seا%f6 اSم %S�Zآ S� %SZ'�وا %
W�%اك ا�ا: F��ی&)� ا ،     S� ة%�SHX�ات ا%SX]�ا YS)�و ت

  . )٣(خ�O �+�5ب^ ا��X�� $Z&ر �+� ا���Wع وت�'��	+� ا�'�س

                  �SS+'ة م�SSخ��اف ا��&SSه� ا��SS%ب آ�SSن   ، وت
SS&دت اSSf%اض ا�(�5ب�SS ب�
SS&د اSS]�

     gS	�وام FS��5خ ['S���$ ان ی���رزوا ب�س	��+� ��6S ح I5)�رزون ب����دة ی�X�ا�8)��ء وا

   %SSH'�وا $+SSاس FSS�	( ح�SS-'�ن ا�SSآ T&SS'� ب�SS	� .SS�ا F�SSH6 خSSم ISSن اح�SSوآ FSSة ب���ن&SSq��ا

  . )٤(ا�%ب

 احS%از ا�'SH% و:8S( &Sا\�          و�
�] ا�(FS�5 ا            S� ا%Sب دورا آ��%S��ا S� ��Sس����

          "\�S� �+Se%ی� �Sر وه�S�����SH ا����SWن ��XمFS ی�Sم ذي  6Sب ی�S  : ا���Xت	�6 آ(��5 ه�ن

ان ا��Yر � ی'- م6 ا�X&ر وان ا��H% م6S  ، ه��g م
Yور خ�% م6 ن�ج �%ور ، م
W% ب�% 

 %SS]K�ب ا��SSاس ، �SSا�&ن� � ثSSn% ، ت خ�SS% م6SS اسSS�&ب�رT اسSS���Xل ا���SS، ا��'��SS وSS� 6SS
ا�5

 ا�)-�ز وا�K+�ر � F'ا�'��ر اآ%م م ،   %Sل ب�t �Sی ،     &S6 بSم �Sی�'�	� �S�� ا�	ت�S�)٥(  .  [Sن���

 �n�	ل ب�Zأم �(��-ن+� مv��5 آ)�ث% ، و م��8ة ،ا�  .و)���X ا��&��ل وا

 ا��vSث�% وا���S%یSX� o& آ�Sن�                  S� �Sن�
 وامSم"(�ا ی(�S�5ن ��S$   و اآ��� �"ث% ا

وآ�ن ا��X\& او ا�[�رس ، ب&ء ا�X��ل ��ق ن8W م6 ا�رض او وا�[�6 )	. ص+�ات خ���+� 

��ة '	X�ا F5] رأسf &� ی��'F ورب�� اس�
��eا )'+� ب��%ای� و� Fاو رم� F]وس� I5)ی


�ض    �S�
F ا���Xت$ )	. راسF ات�Xء e%ب�ت ا����ف او �f%ه�S و�S& یiاو م� ی �i���او ا
                                                           

)١ ( K.+L2+ن ، ا�Gا��22G<١٨٩،  ١٨٥، ٧٦ص،  ١ج،  وا� .  
)٢ ( ���� : K.+L2+ن ، ا�Gا��22G<ه+  ٣٩ص،  ١ج،  وا��  .وم+ :�
  . ١٦،  ١٥ص، ا�g"+:� ا���:�2 �( H)�ه+ ا��هG( ، ا.F+ن ، ا��¹ ) ٣(
)٤ ( )F2&7م ، �$دي و��0ون ن$ري .، ا�#Wا RG= ):دب ا���Wا N٣٦٣ص، ت+ر� .  
  . ١٦٩ص،  ١ج، اWم+�( ، ا:$ �H( ا�&+�( ) ٥(
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    )١(آ�ن] ا�
S%ب ت
��S% ب+�S ای�Sم ا��S%ات     ، ی	��ث ا�(I�5 ب
��مF س�داء )'+� ب�ن S� $S
و�

    �+Sن[�س .S	( FSت��	آ ^�ا�ثS% ا�آ�S%   ، م'K% ا�(I�5 ذاك و�+�رة ص�تF وب"�f ب��نF وو

 %H'�وا ��	n�ا p�Xت� �.  

             ISS5)�6 اSSم %SSخt ع�SSن %SS+lب^ ، و�SSO �SS+�	( ISS	nی SS��ا �SS�K(��ا ISS5)�ا SSوه

GH'�ا   �S, ب6S            ، وا�ر:�د ا�S&ی' �S�5خ S� ء�S� �Sن��م .S	( %ث�vS��ا S� FS��+دي مaS��

   �SH( .S	( �qآ��م I5ب واول م6 خ%
اذ ��Sم خ�S��5    )٢(س�)&ة ا�ی�دي وه� م6 ح���ء ا�

 "\��وم6 م�ت ��ت، وآ$ م�S  ، اس�
�ا و)�ا ،م6 )�ش م�ت ، ای+� ا�'�س :  ب��ق )��ظ 

�، ه� tت tت  ���� Dب� ,� ��Xی F�� اث�  ،      ��'S6 دیSم $Siوا� FS� .Seدی'� ه� ار D ان

F�	( ��ي انY�ا)٣(  ، &Wث� ان:  

 ا�Yاه��6 ا�و��6             �     %\�Hون �'� ب%X�م6 ا  

  �	��ت ��, �+� م�Hدر       ��� رأی] م�اردا             

            F�م�� �   . )٤(ح�� ص�ر ا��Xم ص�\%    ایX'] ان

�& ذآ%ه�S  ) ص	. ا( D	�F وF�t وس	�(�� وص�ح�+� :%�� ان ا�%س�ل وی�[ ا�(5    

�ر��S ان    : وذآ% انF :+&ه� وه� ص�n% وت%ح� )	. �, ب���Xل  Sان Dوا �S�� Dی%ح� ا

 T&وح Fم ام��X�ی�م ا �
  . )٥(ی�

�ن            FSم�� S� %(�SW�6 اSرا م&S� ^Sار� IS�5)�. ص�ر ا�م'8�� ا�(�5ب� ح [�K(و

� ی��ن � I�5)�ا     FSون ب%أی&S:%�� ا�I��n ا� س�& ا��Xم او )���K م�S+\��K( 6 ا�YSی6 ی

   �SSا�(�5ب [SSن%�� ا�����SS$ وا���اس�SS اذ اSS� �+ن�SS� ا�ی�SSم ا�
���SSH وه�SS ا�YSSي ی'pSS5 ب	SS�

                                                           

)١ ( )F2&ن$ري .�$دي وا�0ون ، ا� ،Wا N7م ت+ر�#Wا RG= ):٣٦٣ص، دب ا��� .  
)٢ (Wرة ا�3+�0ة ، صا�  . ٩١صS3+ن( ، ا�
�ي ، صEG اYHW! ، ج) ٣(�Y&�&٢١٢، ص ١ا�  .  
  .  ٢٤ص ،١جا�_�+�G( ، �G+ب اWداب ،: �� ��) ٤(
�ري ، ) ٥(Gم_+ل ، ص ت�_+لا��W١٠٧ا  .  
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    FSS�O�)6 مSS�� ی� �SS��]م �SS��( ن�SSاذا آ FSS� FSSری�س���SS& و� FSSم+�ب�ب��8)�م�SS وا����SSدة و

��مF وا��vث�% ��+� ا)"م��)١( .  

  SSواس    FSSم ب�SSXی �SS+'ع م�SSه� ن&SS'( رف�SS
�� �SS�(����� ح��SSت+� اSS� �SSم] ا�(�5ب&)�

   �S+\�X�ا S� Fاو ی'�ب :(} اخ% م��ن ، I�5)�ا �+�X	م �(��5 ام%اءة ، ی&Xاذا ت {)W�ا

 زواج   S� IS	5��ب6 )�& ا I��O ا�%س�Sل صS	. ا( D	�FS    ()	. ن�� م� ��ء � خ��5 اب

�6S م6S      –�ان ا( D	��S+  رSe  –ب����&ة خ&ی-�S ا���S%ى   ) وا�F وس	�����S%یj ت [Sوآ�ن

  .  )٢(ا�(�IO ا��O�� ��+� وم6 ا��(�5ب ا���زة 

          Tء�Si(ن ا�SXی%ا� %(�S:و IS�5خ &Sو� $S�� ن�Sا����د اذ آ و اس�(&م] ا�(�5ب� �

           6SSم %SSم�� و��SSدت+� )	SS. ا�مSS%اء اذ یkSSX ر\�SS, ا���SS& ب6�SS یSS&ي اSS� ن�SS�5)ن�ا ی�SS��

 F����� س'� او ا��'�ذرة��n�ث%ةاaوم �n�	خ��5 ب � Fم��
	FS    )٣(م��&ث� ب	��ن � �Sم $Zب�

��� دخ$ )	. ا�'
��ن ب6S   )٤(T%�e بT%�e 6 وآ�ن خ���5 و��رس� و:�)%او :%ی[�و س�&ا

ت��S^ ب���
�S&ي خ�S%م6    : ا��'Yر وآ�ن بF دم�مF :&ی&ة ����[] ا�'
��ن ا�. اص��SبF و��Sل   

   T%�SSe ل�SSX� Tا%SSان ت :  � ت��SSل بX��SS[8ان و� ت�SSزن ب�SS���8ان ،   اب�SS] ا�	
6SS ، ان ا�%��SSل 

�X. ب+� ، وان��S ا��S%ء ب�صnS%ی� �	�FS و���Sن�S� ، Fن ��Sل، ��Sل ب���Sن          ��و���] ب���ك ی

  .  )٥(ص&�] وب�p س�دك ��مg: وان ��ت$، ��ت$ ب-'�ن ، ��ل 

                    �	S� ا�S� T%Sاث FS� ی��]S: را�SW'او م �Sب��ن &S
وی�Gi م6 ذ�g ان ا�(��5 آ�نS] ت


� �+�S ،      وا��%ب�-SW6 وت�	ت�SX�	� �S�اذ اس�(&م] وس�	� ا)"م�� � او��ت ا��%ب ت���

 او��ت ا��	� �'W% ا���X ا�خ"��� و� ا��)_ وا�ر:�د ا�&ی' ون�اح ا����Sة  � []lوو

  . ا�����)�� ا�خ%ى 

  

                                                           

  .  ���٢١:�2 �( H)�ه+ ا��هG( ، صا��¹ ، ا.F+ن ، ا�g"+:� ا) ١(
؛ ا�&99F2( ، ن99$ري .�99$دي وا�990ون ت99+ر�N اWدب ا���:R99G= )99 اW#799م ،    ٩٤، ص ٢ا���P99Fي ، د�99$ان ا���99+ن( ، ج) ٢(

  .  ٣٧٥ ، ٣٧٤ص
  .  ٤١١ضI2 ، 4$=( ، ت+ر�N اWدب ا���:( ، ص )٣(
22� ، ج) ٤(G<2+ن وا�Gا� ، K.+L١٣٢، ص ١ا�  .  
� ر:` ، ا��&� ا) ٥(GH �� ا�_+ن( ، صا:�Lا�� ، ���3�١٤٦  .  
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            االمثال واحلكم والوصايااالمثال واحلكم والوصايااالمثال واحلكم والوصايااالمثال واحلكم والوصايا -جججج    

 $Z��ح��� ب���� ، اي: ا Fب $Zس�\% ت� ء ا�YSي     ه� آ$ ��ل م��SW�ا �S�ح� $�Zت�

��Sل               �Sل وه�SZ��6 اSخ�ذ م�Sم $SZ��وا ، $S�� 6Sم FS	�� $S��ء ا�YSي SW�ل ا�Sب� F�	( p	5ی

�ن��Hب ص�ره� � ا�
�Xل مW�FX م6 ا���Zل  ��Zام �+�س�\% ، إذ س��] ا���� ا��X\� ص&

اص�Sب�  ا�Yي ه� ا�ن��Hب ، وی-��^ ��F ام�ر � ت-��^ � T%�f م6 ا��"م آ�ی-�ز ا�	[_ و

�f"��ن+�ی� ا �+� ، F��W��6 ا�  .  )١(ا��
'. وح

  T%اه�SS-ب .SS	وح �SSخ�5ب ISS��	�ا FSSب $SSوص �SSف م%SS:6 اSSل م�SSZم�ح��SS " )٢(آ��بFSS وا

      SS� [SS�%f�� [SS8ى و��حSSn��ا [SS	O�� رة�SS�

] ا��
'SS. ، و�SSH%ت ا��SS:�� _SS]	�8ت اSSاو�


&ة ومSSH     .... ا��SSH%یG وآ'6SS( [SS'f�� [SS ا���SSHح     SSHد م"�SS�ا SS� ه�%�SSارك س&SSب� ت�

          �S� رد�S:و F]Sوص S� ا�S'
�� ومn%ب� ح�. :�S+�ا ب+�S آS$ س�S\% ام%Wق م���واخ�%ا�+� ا

F�
�نF م�ث$ �(�O% ا�ن��ن اب&ا ، ی��س. بF وی
_ وی�م%  ، )٣("ی���ا � ن "Zم وان�� س�

 $SSوا���ث ، %SS�8خ} ا��: وی�SSW�ا' �+��SS�� یSS%د  ،مSS: $SSZ%ود و:�SSرد،�ISSH ، و %\�SSاي س

W�ا I
H�ی%دآ��-�$ ا �  )٤(�رد ا�Yي � ی
%ض �F و

    6Sم p�SWم �Sوه "Z6 ت��ن م�������	�� اذا :�)] وان�W%ت وآZ% دوران+� )	. ا

   ، e%ب � ا�رض،ا��Xل S� %�S�
	F ی'�W% ویYی^ وی� $Z��ب ا%e .'
اي س�ر ��+� ��

   $SZ��ب ا%Se .S'
�S�&ل )	�FS خ�SاO%ه� آ��S         ا��"د ، و�& ی��ن م�� Tر�+S:س ب��S'	� F�SHن

�SS��SSe �+��SS%ب] ا�(��SSء اذا       ت 6SSم YSSq'ح� F��X�SS:ب� وا�SSH'��ء ا��SS:�&ل )��SSن+� )	SS. ا

ن�H�F واث�FS�'O [S ، وص�n�S ا��SZ$ وم�S یSW�p م'+�S ت[�S& ا���SHی% وا���G�Se وا��S+Kر            

   �SS�	� �SSXب5%ی �SSواب%ازه  ت�SS�+&ف ت-���SS ا��
�SSنSSث�% وه�SS��ر وا�SSi��وا–  �SS+	
اي �

                                                           

؛ اWث�ي ، م�5� :�LS ، ا���R0 ا�! ت+ر�N اWدب ا���:( ،  ٨ ، ٧، ص ١ا��2�ان( ، م��L اWم_+ل ، ج )١(
 . ٢٦٤ص

� مF>��فاS2Y:W( ، ا )٢(� Rف �( آ�"<F�� ٥٤، ص ١، ج  . 
)٣(  ��H �: �دا�Oة )�) ام_+ل ا���ب  ا��(&<F!، آ>+ب ( م١٠٤٣/ هـ ٥٣٨: ت (ا��م�Ygي ، ا:$ ا�&+#* م�5

 .  ٣٠٢، ص ١، ج) ١٩٦٢: ا���+رف ، .2�ر ا:+د 
  . ٢٨٠، ص ١ا:� ر124 ، ا����ة ، ج )٤(
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��S^     اذ: ��ل اب6 ا��X[^  –مaث%ة وا)"م�� 	� pSوان pS5'�	� GSeآ�ن او "Zا��"م م $
ا �


I ا��&ی�W� ^١(واوس(  .  

هYا ا��S&ی� م�Sث�ر )S� 6S"ن وه�S      :ی�Xل ،وا�م�Zل ا���ث�رة ه ا������� ا��%وی� 

��ل ا�)W.  )٢(F �ث%T )'F اي ی��	F وی��aی ،:-   

   )٣(ب�6 �	��م^ وا�ث%    ت��ری���  ��F أن ا�Yي


+p  �S ا\وا�م�Zل اه� ا�%5�ا�[�%ی� ا�� ت�Hر م
�ن�ة ا�'�س وا�%اح+� م6 خ"ل وا

  ب+YSا ت��S$ م��نS         تkSH ا��
�ش �+Sوه FSوا)%ا� T&S���Xوت ^S��-��دات ا�S(F  %Sآ��T   S�

�ل )	SS. م
�Sن ا��[��SS% وسSS	�ك ا�-��)�Sت ا��SSW%ی� و   &�Sس�ت'�و��+�SS ا�
�م�SS  ب����SSن هYSا ا

  Zل وت��SS����6SS وت'��	�+�SS ا�� م(�	kSS ا���ا�kSS و�+YSSا    وا�(�ص�SS وتSS&او��+� اSS� �SS+ب [SS	

p��( .'
  .  )٤(:�)] اآZ% م6 �'�ن ا�دب ا�خ%ى ��� ت��	F م6 ای-�ز م6n وم


�ب         SW�ا gS	دات ت�S( �S+�	( ,�
'Sت �S+ت���� ����Sاة ص%Sب م�
W�ل )'& آ$ ا�Zم���


�ب � ر��+�S   	�ك ا�%اده� وم-��
�ت+� وه م�8انوت�X��&ه� و)�X\&ه� وسW�ا g	�� p��د


%             )٥(O�5+� واداب+� و��nت+�S وان�SW�6 اSم .SXاب S+� ن�S�� $Sآ .S	( ن�Sزم $Sآ �S+ب pS5ن ،

       $SS�� .SS�ح �SS+م��( �SS( �ء م��SS%ه� وSS: %SS�اس�SS% م6SS  "وا:SS%ف م6SS ا�(�5ب�SS� ، �SS ی

$Z٦("م(   

                                                           

)١( : �: �� ا� م�5GH $:ا ���، اWم_+ل �( ا�&�ان ا���P* ، ) م١٣٥٠/ هـ ٧٥١: ت (�P ، ا:� =2* ا�L$ز�� ، ��4 ا�
 . ٣٣ ،٢٩ ،٢٨ ،٢١ ، ٢٠ص) ١٩٨٣: دار ا������ ، :�2وت (2�#� م�5� ن�� ا�g"�2 : ، ت5&12  ٢ط

)٢( �2GH $:ي ، ا�PGا�)F��� ا����� اWنGH ��4ح آ>+ب اWم_+ل ،  �(�)R ا��&+ل ) م١٠٩٤/ هـ  ٤٧٨: ت ( ا� :
� ا��2L: ت5&12 GH س+GH ن+F.وا ���:+H � .  ٧ص) ت . د : م"��G م)� ، ا�&+ه�ة (

)٣(  �2�# �: آ>+ب ��4 ا���$م ودواء آ7م ا���ب م� ا��P$م ، ت5&12 ) م١١٧٧/ هـ ٥٧٣: ت (ا��2�5ي ، نY$ان :
2�ن (#>�#>2� . و . ك � ، R��: ��G"٥٦ص) هـ١٣٧٠: م  . 

6+م�� ا�P$�� ، (#� :7]�2 ، ر#+�� دآ>$را� ]�2 م�Y$رة GH+س ، و6�ان .+ت* ، اWم_+ل ا���:�2 ا�&���� ، درا )٤(
 .  ١ص) ٢٠٠٨: آ��2 اWداب 

2� ، ت���6  )٥(GH ):W م_+لWب ا+<P: ء 0+ص+�<Hم� ا ����� ا�>$اب : رود�I ز�S+�* ، اWم_+ل ا���:�2 ا�&GH رم-+ن
 .  ٧، ص) ١٩٧١: دار ا�&�* ، :�2وت  م"+:�( 

� ر:` ، ا��&� ا���3� ، ا� )٦(GH �� ا�_+�^ ، صا:�L�٣  . 
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�م�Zل ت�[_ ا����� ا�
�	�� ، وه :�$ ا�	�n ا�Yي ی
�, ا���X ا��&ا\��S ب��Seح   ��

 ،  .  )١(%اي وا��	�كاداة ه�م� �	��5%ة )	. ا� وه

 ا�ذان          S� IS�-( %ث��Sت FS	� �+ت&S\�� %S�'ت � �S]�lوو �Sه�م �Sا��"م م��ن � $Z�	�و

 ا�ذه�SSن SS� �SS+ن��
�� ISSی%f %SSی%X٢(وت(    FSS�]� �SSم�
�ب واSSW�ة ا�SS��� ��وه�SS ص�SSرة ص�SSد

      �SSرت+� وه�SSi6 حSSم �SS	ات ا��5ی�'SS� ت�%سSS] ب+SS�( �SS% ا�SS��ا �SSX��
خ"ص�SS ا�(�SS%ات ا�

 ��Oت+�S م(�	kS     ا�("ص� ا��%آ8ةS� &-'� ه��eور �+�ifدت+� و�

�ن�ت+� و:�X\+� وس��

SS
 ت�SSZ$ ح��SSة م-��
+�SS وت�SSHرات ا�%اده�SS ب�سI���SS م�'�)�SS وO% �ا��SS��ب�% اSS\دة ا&SS
p م�

 ذ�gS إذ ی���Sز ا��SZ$     )٣(آ���(%ی� ا�"ذ)� وا����� ا�%اد)�� %
W�م6 ا ���وه ا��ى د

 Tوای-�ز Fت%+Wب� ا  ب�Sواص T�S'
صS&ق ت��Z	� FS	���Sة ا�
�م�S     م'FS و  �Sn%ض ا��'�SWد  ود�� م


�ب واخ"قW�٤(ا(  .  

آ"م+� وت�Xی�FS   ��8ی�6ا���$ ا�. e%ب ا��Z$ وارس�ل ا�����  يوآ�ن ا�
%ب :&ی&

 احSSS&اث ح��SSت+� وتX	��SSSت اح�SSSا�+�     SS� �+ب�ن%SSSiن�ا ی�SSل آ�SSSZم� )٥(، ��%آ�SSا �SSS]\�O م6SS ا

  �SS+K]ح ���+SS�� �+'SSب� �SSه�	��( 6SS	SS. ا� وتSS&او�+�وت'��  6SSم FO�SS�ت'��SS$ ب�SSHرT اآSSZ% ب

  $\�SSع وا�%س�-SSس��ن+�SSا�(ISS5 وا  �SS'�
 م8��SSة  )٦(ام�SSZل ��SSH%ة ا��%نSS] ب�حSS&اث مSS+�

� ت8ی& )	. خ�, آ	��ت �g�Y )�:] ا�. )H% ا��&وی6 �+l�]�ا   .  )٧(واآZ%ه� ث"ث�� �

وصS$  )%ب�� خ���H م�� ���F ح���ء ا�
%ب وام� ا�'���S م��S   ان ت��ن وا�م�Zل ام� 

    )٨(5%یp ا����زج وا�س[�ر واص��ب ا����بب ا��+�

 6�(�SSن .SS	( SSوه : ، �SS�X�X��او ا ��SSس��X�ل ا�SSZم�وا�و�SS.  ، ا���SSوا�م�SSZل ا�(%ا

م�'�( �SS	SS. ا���SSادث وا����SS\^ ، اب�SS&)+� ا�
SS%ب م6SS وا�SS^ ح��SSت+� ا�����)��SS وح�SSادث+�  

                                                           

� ا�&+در ، ا��اي ا��+م وت+ث�� :+7HWم وا��H+�� ، ص )١(GH � .  ٢٢٤.+ت* ، م�5
 .  ٢٢ا:� =2* ا�L$ز�� ، اWم_+ل �( ا�&�ان ا���P* ، ص )٢(
� ا���3 �( اWم_+ل ا���:�2 ، ص )٣(H �2G�<ا� ، I#$� ، ��� .  �H١٤٩ ا�
� ا����* ، ا���Y ا�L+ه�( ، ص )٤(GH �  . 30١٤٥+6( ، م�5
 .  ١١١، ص) ت . د : دار ا�R2L ، :�2وت ( ا�L+م� �( ت+ر�N اWدب ا���:( ، اWدب ا�&��* ،ا�3+0$ري ، .�+  )٥(
 .  ٦٣ص) ت . د : م . W ( م�ز� ، م��ر 6$اد ، ا:5+ث ودرا#+ت  )٦(
 .  ١٠٦ا�"�+ن ، ه+4* ، اWدب ا�L+ه�( ، ص )٧(
 .  ١١٢ا�3+0$ري ، .�+ ، ا�L+م� �( ت+ر�N اWدب ا���:( ، ص )٨(
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�S&        ا�(�ص� و�& ت��WبF م^ ام�SZل ا�م�S ا�خS%ى �ن ا�ح�Sال     $SZ��ق ا"SOا .S�ا [S(د S��ا

� م��SSWب+� ،  �SSZام $SSس%�� Fب�SSW�تFSSن��Z�د    وا�SS�-�ان ، وا�SS���ا �'SS�آSS$ م�SS ی�( ^SSe	SS. ا�

  ���SSK�ا &SSی �SS+Xأن ت8ه �SS+ارواح .SS	( 6SSم� ر:��� p�SS	�SSnا مSS%اده� مSS^ ا��SSب خ��	SS١(ب�س( 

�$ ان��Xده�����س� و�
	+� بg�Y آ�ن�ا ی
	��ن )6 اح�-��+� ور�i+� او � ا	�  � S��ت ا

�& ی��ن ا��Z$ اح&ه� س���I س	��� وا)"م�� ه�د��ت%وق �+� ، ب�،  .  

�س��� ان اآSZ% م6S ی5	pS ا��SZ$ ه�S     و   ��S���ا�� ، ا �S+�     6X�S��ا ���S
�X�S_ ا���'�FS ا�

 F� _����ا �	
	� ، T�'
: ح��S ا�%�S$ ی���S اذا ت'�Sه. و)�S������ $SX       : ی�Xل ، ا����^ : وم

$X
   ،  )٢(اس� ا�S� ن�Sت          وآ�S(ت وا��'�ز"Si
 ا�SW&ا\& وا��S� FS��8ع اS]ت ��Sح� �S	��� $Sآ

�وه� ا�%�$ ا��kXZ ث���X ��م
F  )٣(وا�(�Hم�ت��%
ا�Yي ی5	p ا��Xل ا��	��  )٤(��ان ا��

            %Sام S� ��	S�ا����8 ا�I\�H ا��SHدر )SX( 6S$ وت-%ب�S وخ�S%ة ب�����Sة م��Si'� ح���S م

�%ی�� ا�S. ا���SW)%   ب(�% او ن+ )6 :% وه ت��I ا��"م س�%ا وح" ���Xم F	
وة وت-

�ی-�زه�S وو�Seح+� و��SHح�+� ود��S         و %Sن آ���Sب�� �Sf"��6 اSم مaث%ا � ا���ا�k وه

"Zا����� و:�)] ص�رت م TY+%ت ه�ه� و�"ل ه&�+� ��ذا ا:�'
  . )٥(م

p\�X+� ح�ءت ح���� &�و�p مZ	+� ا�
	��S  )	. م-%دة ت�	�+� ا��-%ب� وا���Wه&ة  و

 )��Sرة     وآ�ن] ا���ره� ص&ى �+TY ا��vم، �  )H%ها���\&ة �S� غ�SHه&ات ت�SW��ت وا"


+�S ا�ث�( $S�X�� %S	��S+         ذات م
'8f .SیS% و  ان��X م8��Sة  � ا�S'[, م�S� ^SXة ت&S�
�ت ب�د

�'� ووا���م
�ن ی%��� ت-%ي )	. ا�Zو ام&n�� �+ن�K]ن+� وی� ،  .S	( �+�ءت ح���� &�و

 Sأ� &X� 	X
�&ر آ��% م6 ا�'�i ا�        �Sمuا {SH��دوا م6S خ�S%ة ا���6�Se وأخ��Sر ا��	�Sك و

                                                           

؛ اWث�ي ، م�5� :�LS ، ا���R0 �( ت+ر�N اWدب ا���:(  ٢٠،  ١٩ا:� =2* ا�L$ز�� ، اWم_+ل �( ا�&�ان ا���P* ، ص)  ١(
  .  ٢٦٩،  ٢٦٧، ص

  . ٢٠٨، ٢٠٧ص، ا��اه� �( م�+ن( آ��+ت ا��+س ، اWنG+ري  ) ٢(

)٣ (  �H ا������ �� م�����.P� 7م#Wا RG= +ب م�H زو: ���� ، +ء�SYديرا�  ، ���) م ١١١٧/ ـ ه ٥١١: ت (��4 ا�
� ا���P* ا:$ 4$��ب : ت5&12 ، ت+ر�N ا��P5+ء =S RG$ر اW#7م GH ) 2$ن�G2: �G<Pوم+  ٣٣ص) ت . د : :+ر�� ، دار و م

�ه+ �: .  
  . ١١٣ص، ا�L+م� �( ت+ر�N اWدب ا���:( ، .�+ ، ا�3+0$ري  ) ٤(
� ا�GL+ر  ) ٥(GH ،ا���� �GH �� ا� وم�5GH �6+30 * ، ز+L5دب �( ا�W١٤٩، ١٤٨ص، =)� ا  .  
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          GSHد ون�S:وإر _S(و �S+و�� �Sرب ذات��S-ت �S+�]� م�Sیuة ا%S6 وخ��ا���\&ة ��%ز ��+� اث% ا�

  )٢(خ�%ات ا����ة او ب
i+� م��:%ة � ص��n ت-%ی&ی� وص[]و�&  )١(وه&ای�

 ا�[�%ة ا��	��� وا��, ا��Hدق وا��-%بتH&ر م6 وح ��� واuم�Zل���  ��\�SH�ا �

     �SS(وم�5و �+�'SS���SS&اره� )	SS. أ��� �	����SS وSSe%ب� ��م�SSZل �SSس إرس�SS'�ا %SSZب أآ%SS
وا�

 F�(�'H� �+f%]ب�����ن ، ا��"م �+� وت �	��� ا�سS ، وا��� kنt �+ع �����ن آ"م+� ب� ،

  )٣(وأس�% � ا���ق


%اء آ�نSS] �   �ننSSZ%ا ی��نSS  ��+��ی��SSن ا��SSZ$ وا�����SS   ب��X&را�YSSيوSSW��� �SS�Kن �SS+

SS("ص�رب+� واس�SS-6 تSSة م&��SS�� بSS&ا�^ +ا�SSX&رة ا����SS%ة )	SS. ای-�SSد ا����SS س�SSاء أآ�نSS] م

 واخ��Sر ا�SX%ون          Se���اث ا&S6 احSه� م�SH	)�اس �S+ة ام ان�S���ا kS�ا����� ا��+� م6 م�ا

   FSSK(ة و%SS�( ن�SS��� �SS���)�ره�   ، ا�
SS:ا SS� ت%SSW�ان &SS�واح��ن�SS آ�SSن�ا ی(���SSن ب+�SS   ، و

��H\&ه� )٤(  gS	. س�رت ت�اح     ح Sل و��SZمuآ� Tا�S�� )-8S     ا�ب��Sت )	S. اS'nى ی%Sن اخ�S�

 &SSا��اح [SS���ا %SSل ام�SSXآ $SSZم FSSنvوآ %�SS�وآf $SS%یISS : ا��SSX,  ىء)6SS صSS&ر�SSW�� T^  وی

 I��ویvت�g ب��خ��ر م�S� 6S ت8Sود او ��Sل )��Sس ب6S       : ب6 ا�
�& ااو ��ل � ، F�%O	n%یI ن

 kSS'ح�
& ا�SS&ارا : ا��SS�. اSSW(u. ا��SSHX&ة ا������SS و�SS& س�SS،  ))٥م�SS( 6SS�� ا��SSWق ��SS ی

  :ح���� ��Xل 

�	�+�       f%ی�� تvت ا��	�ك ح����  &�  )٦(م6 ذا ���+� ؟: ���Xل ، 

ی(�IO ��+� ا���م^ � اول اuب��ت او وس5+� او tخ%ه�S  آT%�Z و� ا��HX\& أم�Zل 

 ،      S� وا��(��f IO��� م-+�ل ی�Z$ ا�'�س ���
�S وهTYS ا��(��S�O ذات اثS% ن[S�   ^م�S�ا�


%T بX%ب ا��W)% م'F وبH&ا��F� F وه� ب+Yا ا�&uنWي     ر+� تYS�ا ISی%n�6 اSع م�'��)	. ا

                                                           

 . ٣٠٠، ٢٨٨، ٢٨٧ص، ا���Y ا�L+ه�( ، �25! ،  ا�GL$ري )١(
 . ٣٢ص، اWم_+ل ا���:�2 ا�&���� ، �S+�* رود�I ز )٢(
)٣(  �2"H ، *4+ه � . ٨١، ٨٠ص،اWدب ا���:( وت+ر�g` ، م�5
  ٦٠ص، ا�)$رة ا��2��F �( ا���Y ا�L+ه�( ، ص+.� R2�0 ، ا:�اه2*  )٤(
� ، ا���Gد : �� �� )٥(��� �: �� ) م  ٨٩٨/ هـ ٢٨٥: ت (ا:$ ا��G+س م�5H R2_�<ا� )� )�Jز ا:2+ت ت+LHر#+�� �( ا

� ا�7Fم م�5� ه+رون : ت5&12 ، ض�� آ>+ب ن$ادر ا��g"$\+ت ، ص�وره+ GH ، ) ��6�<وا� I2��<ا� ��L� ��G"م
 �Yه+  ١٦٥ص)  ١٩٥١:ا�&+ه�ة ، وا��� . وم+ :�

 . ٢٧٠ص،  ٣ج،ا���ب  �F+ن، ا:� م��$ر  )٦(
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     FS	X(و ��	IS ا���Sم^ او .S�ی%ی& أن ی&خ$ ا %(�W��� �]O�( او %(�Wس� ا��%ء ای� م�Xی �

  .)١(ث�ن�� 

وا�YSSSي ی�G]SSSH آ�ISSS ا�م�SSSZل ا�
%ب��SSS ی-SSS& أن أf	ISSS ا�م�SSSZل وا����SSS ا��'�SSSZرة       

 م�S تS&)� ا��FS مFSK( 6S ونGSH         ا��vث�رووا��'�Kم� S� pS]�ا�س"م ت $��ة )H( 6% م� 

            $SZوم ��S� 6Sم�� م"Sا�س ���Sا�%س FS��ا �(&Sت [Sآ�ن �Sوم �Sي ت"هYS�ا %H
وار:�د وروح ا�

 اf	IS    )٢(واخ"قS� �+8ا�� ب$ ان� p	5ل �� ت�6 ت�Zمu�5'� ان��5)� )6 آ�ن ا
و�
$ هYا ی

ات تSSS&)� ا�SSS. رس�SSS�� أخ"���SSS ذات ���SSS  ا�ح��SSSن آ�ن�SSS�( [SSSرة )6SSS ت���+�SSSت او إر:�SSSد 

��\�S	S'n� �+.     ام��Sزوا وم�iم�6 )���� ورا��� �&ا ویK+% أن ه'�ك ص[�ة م6S ا�%��Sل    S�

     "��Sث% سaS��دق ا�SH�ل ا�SX�وا ��	ا م6 ا���	
ت-%ب�+� وام�"آ+� م�اهI ذات�� أه	�+� ��-

    $\�SSi]�ا %SSWء ون�SS'بuا FSS����� ،�     �SSوح�� ��SSZام gSS	رات+� ت�SS�( رت�SS�  6SS���ت�'��	+�SS ا

خ�SS%  –وس�SS	� ا)"م��SS  ب�صSS[+�  –وت�[�SS+K ا�SSH&ور وت
�+�SS ا�ن[SS, م��SSXX اهSS&ا�+�      

p�Xت�.  

       F�S: ك�S	ن م�Sآ S��ی� ا�Sا��ص S� ل�Zمuب] ا%eت ا���� و%+l وم6 ن�ح�� اخ%ى

 ا����S و� ی(S��S+�� { ا     وم6  اب'�ءه�ا�-8ی%ة ا�
%ب�� ی�ص�ن ب+� S� �S+]	)ی   .S	( gS	��

�ء �aهI� اf	I اuحب$  �� .X	آ�ن] ت�    �S+	X'ون بYSی6 ی�خYS�. م-�^ م6 ا�'�س ا	ن )�

       6Sب v�Sس �Sوه ,�S: &S�( ��Sم�'+� آ�ص�iم $	)�ت ا�. �f%ه� م��[�&ی6 م6 ا����� ا��

  . )٣(یI-W ا�. اب'�F ح��% وآ+"ن 

           �S+ب Sوت�ص �S+�	( �Sي أم�ره%S-وت �S+ب $S�
وآ�ن] ا�
%ب ت�[S_ هTYS ا��ص�Sی� وت


�ر م�[��Sl    ح�. � ا�
H% ا�سS:ا gS�ذ pی&Hت م%وی�S ت�'�:S&ه� ا�
S%ب    و"م و�+� �

 %�-�� ا��-��, وا�����$ و� م"��ة ا�%��ل )'& ا�X��ل و� إآ%ام ا�k�i وإ��رة ا���  
                                                           

) ١٩٧٧: دار ا�"�H+G"�� `�2` وا���Y ، :�2وت (  ،ص�+�6 ا���ب اYHW! ا��2GP ، م)"3! ، ا�L$زو  )١(
  .١٣٤ص

� ر:` : ����  )٢(GH �� ا�_+�^ �ا، ا��&� ا���3� ، ا:�L� ،ه+  ١٣ص�وم+:��ه+  ٢٤ص، �)R ا��&+ل ، ا��PGي  ؛وم+:�
� م�5� ، مPF$�` ا:�  ؛: ��ة ، ) م١٠٣٠/ ـه ٤٢١:ت (ا:$ �H( ا.��+gا� ��P5وي : ت5&12 ، ا��: �� ا��.�GH )

 .وم+:��ه+  ١٧٤،  ١٧١ص)  ١٩٥٢:ا�&+ه�ة ، م�G<P ا��S-� ا��)��� 
� ا���� :� =��� ، اWص��( : ����  )٣(GH)م ) م٨٣٢/ ـه ٢١٧:ت+H �G<آ �gFن �H 7م#Wا RG= ا���ب Nت+ر�

� �ل �+2#� م�5: ت�g: ، 12&5 ��&$ب :� ا��2PF  ـه٢٤٣F. � ٣٧ص)  ٢٠٠٤::�2وت ، م�F#b ا�7Gغ ( 
 .وم+:��ه+ 
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      �SS+و�� �SS6 ح�رثSSم% ب�SS( 6SSو ب%SS�( ��SSآ�ص ISS�ود�SS^ ا���SSi وا����م�SSة )	SS. ا��

 ��Zذه�] أم ^O�X: ن�� ،م �	و، أن خ�% م6 ا�(�% ��)�	(�� %W�م6 ا %:)١(.  

      Sس �S\ن وم��S�، 'F وذآ% أن )�%و ب6 آ	�Zم ��� حi%تF ا����ة و�S& أت( [S	�FS خ�


+�  ��^ ب'�F واوص�ه� ب�ص�� آ�ن]O�Xمم���[�ا )6 ا�SW��  ، م6 سI س�Z : Iل ن�� آ�

وام'
� م��e 6 ا�n%یI �%ب ر�S$ خ�S%   ، آ� ؤوأح�'�ا ��ارآ� ی��6 ث'�، ��نF اس	� ��� 

 k�و، م6 ا  kS	ا   ، رد خ�% م6 خ�S
��Sن مS^ ا�آ�SZر    ،  ��Sو�8وا حS&ث��   واذا، واذا حS&ث�� �

  .)٢(و� خ�% ���6 � رویF� F )'& ا�Iin  ،آ%م ا��'�ی� ا�X�$اأن و، ت��ن ا�هYار 

وآ�ن ا�
%ب یHX&ون آ��ر ا��6 م6 ح��م+� وس�دات+� م��S�%( 6Sا ا�����S وت��Sم     

      �Sم �S���fده� و�S:وار �+�SHن ن�S�	5ی $X
 مSW+& م6S ا�'�Sس إذ آ�Sن�ا         ا�S� gS�ذ ��Sن ی�Sآ

     g�YSSم ب�SS�X	� �SS�(����� آ�SSن      ، ی�SS�n	�ن ا��'�س��SSت اSS��اف ا%SS:�آ�%اس��SS د�6SS احSS& ا

 م%اس�� د�6 اب' ���لآ�،  وم	�آ+� ا�
%بس�دة ی�i%ه� �    �YS+�ا ISذؤی Sء اب� ،  %S��(

��S  ، ب6 م%ث&  ISHاء  إذ ن�S� �S+�	( F ،     6Sس م�S'�اف ا%S:ا T�Sت��  $S6  آSم $S���    T�Sب وات%S
ا�

             6SSب �S
��Sب�س ب6S ا�'
��Sن ا�آ�SS% ب6S امS%ئ ا��SX, بS�( 6SS%و بS( 6S&ي ب6SS نSH% ب6S رب�

         ��SK( j�S�  �SX�%ب %Siح &S�، ا���رث ب6 م��g ب6 )��% ب6 ن��رة ب�S)� 6 وآ�Sن م	��S و

       FS� ا���S�وانS] ام�Sم   ی�اب�S م��gS هYSا م��SK( &+SW      : ��ت. ا�:%اف ا��S( .Sم% ب6S ا�SK%ب و

  �SSX� �+��SSب وح�%SS
��م��SS( $SSZم% ،g ح��FSS ن��سSS. ب+�SS ب
SS&ك ویSS&رآ'� ن[
+SS'   �SSم ن�SSزودا�

 �+�SS	5� ،      6SSب�س ب�SS� gSS	��ا .SS�ا [SS]��ا �SSث %
SS: ت�SSب�ب� FSS�X(ا �SSn�	ب �SSآ"م �+�SS	( .SSX�وا

       FS� FS��� �Sن م��Sوآ �Siای GSH'�ا F� �+ن م����
ا)	�S ای+�S ا��	gS أن ا���Sادث أ)S&اء      : ا�'

   $Sآ S� F� 6 ا�. ا�8م�ن ��نq�5ن   ا��%ام �" ت�Sم ب��Sی ،    Sاب .S�ا [S]��ا �Sث    FS�O�)� ISذؤی

مO�SX^ ح����S م�YSرا    وب	��Sn   ب�ص�Sی� ب�ب	� ا��	��ت ث�S ا��[S] ا�S. )�م�S ا�'�Sس ��وص�Sه�       

 �+��  

                                                           

)١(  ���� :Wا )7#7م ، ص��� RG= ا���ب Nه+وم+  ٩٨ص، ت+ر���: . 
 . ٤٠ص، ١١ج، اW]+ن( ، اWصS3+ن( : ����  )٢(
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  .  )١(وم�%�e )	. ا���	 ب[�i\$ ا�H[�ت آ���%م وا���اe^، م6 س�ء ا�)��ل 

     �Sب وح��%S
�+� ان یSX&م�ا وص�Sی�ه� ��S%اد    \وآ�ن م6 )�دة ا:S%اف ا� �+	\�S�   .S	(

 ذ�gS          ن���S��S%یj ت [Sوآ�ن �S
��مFS ی�Sم ا�-� ^S�-ن ی�Sي اذ آa� 6ب I
م� آ�ن ی[
$ آ


�ا وت
	��SSا ، ،   -:��(�SS5+� ب�ص�SSی� ی'�[
�SSن ب+�SS آFSS��X  ) ا�
%وب�SS(ا���SSم �SSس�� &SS
ام�SS ب

ث�S%وا ام�Sا���   صS	�ا ارح�Sم�� ، واح[�SKا اصS+�رآ� ، و     ،��$ س�ج ون+�ر �Seج  ،وا)	��ا 

"\��   : ث� ی'W&ه� 

  ون+�ره�س�اء )	�'� ��	+�     ن+�ر و��$ آ$ ی�م ب��دث   

 )	�'� س��ره�    یaوب�ن ب��ح&اث ح�. ت�وب�   ��i�ا �
   )٢(وب��'

        "\�S� SSوی�ص �SS�
ی�SS م
SSW%  -:وآ�Sن زیSS& بSS�( 6S%و ب6SS ن[�S$ ی�T%SS+l &'SS ا�S. ا��

%X]�ی�رث ا Fای�آ� وا�8ن. ��ن ، jی%�)٣(   

�ب�SSء ا�SS. اب'�SS\+� و��+�SS  ص�SSر ح���SS   ه'�SSك ن�SSع م6SS ا��ص�SSی� و�++�SS ا  و   Tد&SS
 م�

            S��ا S
 و�++S�( �S%و ب6S ا�هS�� ا�S. اب'FS ربS��ا ��Sي آ���ص%
S: ر�Oاح��ن� ب� [nص�

  S�8'��ا .S�ا p��� ا�
	��S وم6S هTYS ا�ب��Sت     اوص�T ��+� ب�ت��م م-& ا�ب�ء وا��%م وا�
[� وا�

 F���:   

  م�ر اذا ح8ب] )�W%تg ا�    �X& اوص�] رب
 ب6 )�%و   

   �'�
  وح[_ ا���رة ا�
	�� آ��%     ب�ن �ت[�&ن م� �& س

  )٤(ت-�د ب�� ی6i بF ا���i%    وانg �6 ت'�ل ا��-& ح�.   

                                                           

)١(  ���� : ، `Gم� �  . وم+:��ه+ ٢٥١ص، آ>+ب ا�>L2+ن �( م�$ك .��2 ، وه� ا:

)٢(  ��+Sا�� وا���Gآ_�2 ، ا� � .  ٣١٥، ص ١، جا:
)٣(  !25� �: �� ا�7Fم م�5� ه+رون ، : ت5&12 ،  ٢ط، مL+�� ث��� ، ) م٩٠٤/ هـ ٢٩١: ت (ث��� ، ا:$ ا��G+س ا.�GH

 .  ٢١٩، ص ٥ج ،) ت. د : دار ا���+رف ، م)� (
)٤(   ، )�$Pا� !��� �: �� ا�7Fم م�5: ا��3-�2+ت ، ت5&12 و�4ح ا��R-3 ا�-G( ،م�5GH4+آ� و �� ه+رون ، ا.�� م�5

 .وم+ :��ه+  ٤٠٩، ص) ت. د : دار ا���+رف ، م)� (،  ٤ط
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�ن      �SSی� رب�%
SS: ت�SSب�ب� �SSغ اح��ن�SSHی� ت�SSا��ص [SSن���    �SSوم�Xم .SS	( ر&SS�
% اSSW�ا

�م���زT'�ء وا���iع )�ام$ ا�[      ، FS�وت&او FSK]ح ���+Sوس �S���X�ب���زن وا  $SZب�  �Sم S	
�F 


%ي   S:�اوصS. ن�ص��S    ح6�S  –6 یوه�S م6S ا��
�S%    -م��g ب6 )�م% ب6 ه�نr ب6 خ[�Sف ا

 &Wن��:   


%     �. م		] ا����ة ح)�%ت   :�  وم�ت �&ات م6 ا

   )١(ا��O��%Hل ب
�%ك او     ا�Oل )�% ا�[�. ��'� و  

       FSSوذوی FSS\�'اب .SS�ا FSSم&Xی �SSم %SSواخ FSSح��ت SS� ن�SS�����ص�SSی� خ"ص� �SS��SS-رب ا�ن

 م-�	+� ت'8ع ا�. �
S$ ا�(�S%   وا�%ا� د ���	�F ب
& ان )�ش ا����ة واخ��% ت-�رب+� ، وه

�SS&رة )	SS. ن�YSSة 6SSن م�SS� ا�نSSاوت �SSم $SSب� %SSW�ا YSS٢(ون�(  SS� 6SSت� �SS� ی��SSا��ص oSS
وان ب

   �SSiة ای�SS���ا SS� �+SSi
ان )	SS. ن��SSا���SS] ا�YSSي یSS&رك ��FSS ا�ن��SSن ا���SSت وان��SS آ�SSن ب

   .SS	( �SS	�X��ا �SS+�'م اب� اSS8واج ت�صSS�و ا      �SS	��� 6SS8وج مSS�ن ا�SS6 ی��SSح ���SSس� اخSS%ى 

 خ	gX ، وت��� ا�. اح��\�S� gSن �+�S'�( �S نl�S%ة      : م'+� م�
&دT ص�ی� ب����ص�+� '�اح

  .  )٣(ا��g ، و���g��O 6 ا���ء س�م
Fواذن� 

��SS$ ا�سSS"م آ�SSن �+�SS اه���SSم :SS&ی& بSSi%ب ا�م�SSZل واسSS&اء       �SSب م%SS( ان GSSi�وی

    ا���� وا�'G\�H وتSX&ی� S��ی� ا�Sزت ا��ص�S�ه�       ام%SH�ب��Seح )��رات+�S واح��Sم ب'�\+�S و

�+$ ت'��	+� :[�ه� و)&�� �+���Oه��      م ا�S]��6 اSم %S�Zآ %SW'� [م&)�Sل ب�ن+� اس�X�وی��6 ا

     &SS�ا�خ"���SS ا�
����SS وا��( �SS	��SS+ وذم وان��SSXص ا�%ذا\SS$ وا����SSوئ وا���YSSی% م'+�SS ، و

  . م�-" ن-�ح� وح�iرا وت��8ا و ح�ث� وراد)��Wع وان�W% �ت&اول ا�
%ب ذ�g ���� ب�'+� 

  

  

                                                           
 . وم+:��ه+  ١٥١، ص ٤ث��� ، ا:$ ا��G+س ، مL+�� ث��� ، ج: ����  )١(
2�ي ، �6+ل نL* ، درا#+ت �( ادب م+ =RG ا��G_� ، ص )٢(G١٥١ ، ١٥٠ا�� . 
� ا�_+ن( ،  ص )٣(�Lرب ، ا��Wغ ا$�: ، )#$�W٣ا  . 
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        وسائل اإلعالم التدويني وسائل اإلعالم التدويني وسائل اإلعالم التدويني وسائل اإلعالم التدويني :  :  :  :  ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا     

        الرسائل الرسائل الرسائل الرسائل -أأأأ

   Iم6 ح��ی� ح�ل )&و او ص�& : ا�%س�\$ ��^ رس��� وا��%اد ب+� ام�ر ی%ت�+� ا���ت

او م[�SSخ%ة ب6�q�SS: 6�SS او SS�f% ذ�gSS م��SS ی-SS%ي هYSSا ا��-SS%ى وس��SS]   o او مSS&ح وتSSX%ی

 ، )١(+�  رب�� آ�I ب+� ا�. T%�f م(�%ا ��+� ب�Hرة ا���لرس�\$ م6 ح�� أن آ�ت�+�  �

%�f .�ي ی%س$ اY�ص$ ا��"م اuا ) ٢(كا�	وت%اس ، :  ���Sوا�%س ، o
: أرس$ ب
i+� إ�. ب

    &Sع واح�S6 نSت��ن م �	�$ م6 ا����\$ ا�� .	) �	��W��ا �	٣(ا��-(     S6 ا�)%ابSل اب�S� :

��ل و )٤(ا�%س�ل وا�%س�$ وا�%س��� س�اء   ، g�ه� ذ%
  : �W)% ا��& اآ& :

 F(ی%و ��-$     اب	� أب� س	�. رس�
  وان ح$ ذا س&ر وأه	 ب

 ���Hن g��ب($    رس�ل ام%ئ م+& ا�� ge%
  ) ٥( ��ن م
W% ��دوا ب

 .'

�ره� ، ��Sل زه�S%    : وا�%س�ل ه'� ب�S:ا  � �iای ��	وردت ا�� &�ا�%س��� ، و

  : ب6 اب س	�. 

��: وذب��ن      رس��� ا� اب	� ا�ح"ف )'Xآ$ م �����  ) ٦(ه$ ا

�  : ل ح�ت� ا��5\ �و 


  ��� و� ب5" �+& ا�%س��� � م    $ )' مn	n	� اب	� ب' ث

                                                           

�ي  )١(�Y&�&جا� ، !YHWا EG١٣٩ ، ١٣٨، ص ١٤، ص  . 
�"3( : ، آY+ف اص"7.+ت ا��3$ن ، ت5&12 ) ا�&�ن ا�_+ن( �YH ا��LSي : ت (S+ن$ي ، م�5� �H( ا�3+رو=( ا�> )٢(

� ا�3+ر�2# H ت���6 :�´ ا��)$ص ، ���Gا� �GH : �2�F. �� ا���2* م�5GH) ، ب+<P�� ا��)��� ا��+م� �f2Sا�
 .  ٧٣، ص ٣ج) ١٩٧٢: م)� 

��٢٨٢:2�ي ، ت+ج ا���وس ، صا )٣(  . 
 . ٢٧٧ا�&�\G( ، :�LS ا��L+�� ، ص )٤(
 .  ١٣٠ا:$ ت�+م ، د�$ان ا��5+#� ، ص )٥(
 .  ٢٨٦، ص ٣ا:� م��$ر ، �F+ن ا���ب ، ج )٦(
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 �	n	n��&: وا	& ا�. ب	١( ا�%س��� ا������� م6 ب(  .  

ب�س�g (وآ�ن] �+� ��ا)& خ�ص� � آ��ب� ا�%س�\$ وا���X� I& آ�ن�ا ی�&ؤن+� ب
��رة

 �S+	�ا ( %Sوذآ        ، T&SS
�SS%یj م6S ب �S+���آ �SSث [	SH�ا SS6 ابSب FSSام� �Sه gSS�ذ $S
� 6SSأن اول م

�S  واول م6 �
$ ذ�gS ه�S   )م6 �"ن ا�. �"ن(آ�ن�ا ی[����ن ا���I ب���Xل و   T&(�S6 سSب ,

٢(� ا�I��n رس�\	+�آ��ب�وس�ر ا���	��ن ���� ب
& )	. هTY ا��Xا)& � ا�ی�دي (  .  

  S�ح �S+ن���اي ی( I���ن ا�
. ت�S	� ا�S. م6S ت�
�S ا���S��� FSن ه�S اول        وآ�ن�ا ی�5

%Xؤم6 ی             Sب��آ IS�آ FSان gS�ذ I�Sو س &S'6 هSو ب%S�( gS	��ا �Sه IS���ا ^S�O 6Sه� ، واول م� 

 ح6�S انFS امS%    �	��	�, ا��W)% ا�. )�م	F ب����%ی6 ی�ه�F انF ام% �F�� F ب-�\8ة S�   FS��

�S%ئ  بi%ب )'FX ��س�%اب بF ا���	�, ��	� F�	( Tا%��FS رمS. ب�����Sب    )	 �&�
F ا�. م6 

      aSن ی�SS�� [S��)� ISS���ب� &S'6 هSSو ب%SS�( ه�&S
 ا�'+SS% و��SS� ، %Sم% بSب مت��SS���ب� . �SS(��5

�� g�Y	� ؟ Fب   .  )٣(ا�ث% : )'�ان ، وا�
'�ان : $ ���Xل م6 )'

ص	.  (وی�&و أن آ��بF ا�%س�\$ آ�ن ام%ا :�\
� وم
%و�� �&ی+� إذ روى )6 ا�%س�ل

��ل )ا( D	�F وا�F وس	�  Fه�  (: ان�-Sوس I���ات%ب�ا ا–   �Sه�X	fاي ا–     FSن�� �+	]S6 اسSم

  �SS���	� GSS-ان(    %SSاخ %SSخ� SSو�)       SS� �SSآ%���� FSSب��ب آ%SS��	� �SSح�� SS� آ�&SSاح ISS�اذا آ

  .  )٤()ا��%اب

     &SSSSSSب���%ی �SSSSSSiای �SSSSSS�%
  وه�SSSSSS أن ی-
SSSSSS$  : وم6SSSSSS ا�SSSSSS%ا�G أن ی��SSSSSSن �+�SSSSSS م

 ام�SSSSآ6    SSSS� ات%�SSSSiم $SSSSخ� �SSSSم      .SSSS�ع ا%SSSS�   �احSSSS&ه��SSSSذا وصSSSS$ ص�SSSSحI ا�(�SSSS% ا��

 ا����Sن ا�خS% و            S� $S
  ح�T%S�f   .S و�& ت
IS �%سFS رآT%S�f IS �%س�S م�S�%ی�� وآg�YS ی[

  

  

  

                                                           

 .  ٧٤د�$ان .+ت* ا�"+O( ، ص )١(
�ي ، صEG اYHW! ، ج )٢(�Y&�&٤٢٢، ص ١ا�  . 
)٣( Wا ، )#$2�"Gا� �2Fب ، ص>-=ا�+<P١٤٥+ب �( �4ح ادب ا�  . 
 .  �٣٥٦&�\G( ، :�LS ا��L+�� ، صا )٤(
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 �(%� ا:
�ره� ، ��ل ام%ؤ ا��X, ، و�& ورد ذ� )١(یH$ ب� g:   

 F�	م � %H��   )٢(��و�+' ورآ�] ا��%ی&ا      ون�دم] 

  :س و��ل ا��W)% م8رد ی�&ح )%اب� ا�و

  ا�'�� ا��g ب%ی&ه� ون    �&تg )%اب ا���م ام وخ������  

  .  )٣(ی%ی& س�%ه� � ا��%ی& 

���ن] ا�%س�\$ اح&ى وس�\$ ا�)"م �&ى ا�
S%ب إذ آ�Sن ا��S%اد ی��	�ن+�S اخ��Sره�      

       ��	n] ح&اوی�i'�ن+� م� ت�5	�a: Fون ح��ت+� S� �
\�S: را�S�ان+� آ�ن] امS%ا م�����S م�

�دم ا�
+& �� یaث% )'+� ا� رس�\$ �"\S$  و��'+� ��X،ی���د��ن+� ���� ب�'+�  )٤(:�. ا�aWون 

  .  )٥(م
&ودة

 g�ب� م�� س�)&ه� ذ��ا�� ��%
و�& )%ف ���)� م6 :
%اء )%ب م� ��$ ا�س"م ب�


��% )6SS م�SSW)%ه�   ���SSب �+
�SSرب+� وت��SSء م�SSi� .SS	( ISSی'�س �SSم ISS�ا��%سSS$ ا��FSS ،  ب�

  �S+ن�
%ی� )	. ا�%س��� ا�'Z%ی� W�6 ا�%س��� ا�	i]م  �ه��Sم 
%اء ،�Si")��   ت��SآSWآ �+

F%آ�ت F��ن[, ا��%س$ ا 
%ی� م6 اث% �W�٦( ا�%س��� ا(  .  


%ی� ، ام	�ه�S    م'+�ا�Yی6 � ی
%��ن ا����ب� وS: �+	\�S6 أن ت��ن رس��fوآ�ن�ا را ،

)�S%و ب6S آ	�SZم ح6�S ب	FSn أن ا��	gS ا�'
��Sن بF          6Sم� �
	S )	. ن��)	. م6 ی
%ف ا����ب� 

 6SSم �SSآ�ت� �(&SS� T&SS(��ر یYSS'��ا  .SS�ا FSSب �SS
ا�
SS%ب وامT%SS أن ی��ISS م�SS ی�	�( FSS	�FSS وان ی�

 "\��  : ا�'
��ن 

                                                           

� \G\+G+ ، آ>+ب ا��g3ي �( اWداب ا��F"+ن�2 وا��ول اW#7م�2 ،  )١(: )�H �: �م"��G (ا:� ا�"&"&( ، م�5
 .  ٩٧، ص)  ١٣١٧: ا��$#$H+ت ، م)� 

 .  ٤٧ا�I��Y ا���ت-! ، ام+�( ا���ت-! ، ص )٢(
�ي ، صEG اYHW! ، جا� )٣(�Y&�&٣٦٦، ص ١٤  . 
� ، ن+ص� ا� )٤(#Wه�( ، صا+Lا� ��Yم)+در ا� ، ���٧١  . 
م"��G م)"3! ا�G+:( ا�G�5( واوWد� (ص3$ت ، ا.�� زآ( ، �S�6ة ر#+RO ا���ب �( H)$ر ا���:�2 ا��اه�ة  )٥(

 .  ١، ص ١، ج)  ١٩٣٧: ، م)� 
� ا��G( ، م-�$ن ا��#+RO ا�����Y �( ا�L+ه��2 واW#7م  )٦(GH ن+ن�H ، اوي��Gاد�� ، (ا��JGد�� ا�Wا ��G"اد م�J: :

   . ٨ ، ٧، ص)  ١٩٨٣
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��رح��&حg ح�� وذمg     ا� اب	� ا�'
��ن )' رس���    

 تn	I اب'� وا\$ � 'X	. ت�م  G���   )١(وا:��)+� ت%�. ا��g ا��


%اء ی%س	�ن :
%ه� م���ب� ���Xم م�Xم ا�%س��� W�ا o
 Fم� �
	ب�Z$ ،  )٢(وآ�ن ب

W�ا ، Fم��� ب6 ی
�% ا�ی�دي ح�6 حYر �X� %(اآ وآ�ن��    �Sو��ه �+'S�Z% ا�'�س )S&دا واح

� ی
�S5ن ا�ت�SوT احS&ا م6S ا��	�Sك ،  �-+�X�        8Sح� ه� ا���م� وا:&ه� ام�'�)� وآ�ن�اوام&

ا�-'�د م%ت�6 ، آ$ ذ�g وای�د ت+8م+� ���F ا��+� آ�%ى ب
S& ذ�gS   م	g ا�[%س �+� آ�%ى 

���(�� ب6 ی
�S% ا�ی�Sدي ی'8Sل ا���S%ة ��	FSn       س��6 ا�[� م6 ا�X� ح وآ�ن"�ا��&�-�6 ب��


%ی� و�
S$     )٣(ا�(�% S: ت�Sب��(5% ا���&ق ب+� ب�ب� Fم��، ���I رس��� ت�Yی%ی� ی�	� ب+� 

  : )'�ان ا����ب 

 ��X� 6م �]��H�ا   ا�. م6 ب��-8ی%ة م6 ای�د     آ��ب �

  د �" ی����� س�ق ا�'�X    ب�ن ا�	�� آ�%ى �& ات�آ� 

     &S�را ، م�YSوم� �Sn	م� j�S-�6 اSى م%�� \ث� :%ح �+� ب�ب��ت :
%ی� م� ��^ �+� آ

  : ـب

  ه��] � ا�+� وا�ح8ان وا���
�     ی� دار )�%ة م6 م��	+� ا�-%)� 

  )	. ن��\�� آ�%ى وم� ��
�     ی� ��م � ت�م'�ا أن آ'�� �f%ا 

��H&ة �Oی	� اخ���+�    :  ـبوه


�        هYا آ��ب ا���� وا�'Yی% ���Hن &�  ��6 راى ا�%اي ب��ب%ام 

  

  
                                                           

 .  ٣٩، ص ١١اWصS3+ن( ، اW]+ن( ، ج )١(
 .  ٤٠ا�5$�( ، ا.�� م�5� ، ا�25+ة ا���:�2 م� ا���Y ا�L+ه�( ، ص )٢(
R2�0 ا:�اه2* ا��"�2 : د�$ان �&�2 :� ���� ا�W+دي �H! روا�� ا:( ا����ر هY+م :� م�5� ا��O+F ا�G�P( ، ت5&12  )٣(

�اد (J: ، ر��$S�Lا� ��G"٢٨ص)  ١٩٧٠: م  . 
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 ب" دخ$ �Hن ��� [�Yب &�   )١(��س���KXا أن خ�% ا�
	� م� ن[
�     و

آ�ن م
%و�� �&ی+� إذ ی�(Y ��+� ا��SW)% ص�n�S    )٢(وهYا ا�'�ع م6 ا��HX\& ا��'Yرات

 Fم�X� ارYن�"�S+f  ب�ا�)"م��S   وس�S	�F 5%یp رس��� :
%ی� ی�
Z+� ا��+� ت
& با���Yی% وا

، %SS�)�ا �SSن� .SS	(SS	
� �SSمF     %nSSص�
�SS ا��	SS�( gSS%و ب6SS ا���SSرث ا� وSS� ا�'�ب�SSn ا�YSSب��ن

��ن ا�Yي آ�ن ی��. ا���رث ا��ه�Sب  n�ن ،         ،  )٣(ا�S6 ذب�Sب &
S6 سSو ب%S�( 6Sة ب%Sم S'ب�

  : ��Xل  ،�	� ی�X	�ا م'F  ،ا�fرتF )	�+� م6 وآ�ن حYره� 

  ) ٤(�&ی+� وس�\	رس�� و�� ت'-G       ن+�] ب' )�ف �	� ی��X	�ا 

�	�ن ��+�SS ا�خ��SSر   وت��SSدل�SS'�ن�ا ی�SSورة  وآ�SS-��ول ا&SS�ا ^SSم $\�SSب ا�%س%SS
م	�SSك ا�

��Sن        �وا��
	�م�ت ا��(�	[� ، n�ا �S	�� 6Sرث ب�S��6 اSب %Sآ�� – ٥٧٠(��ن ا��	g ا��'YSر ا

�S��6 ، وآ�ن ) م ٥٧٨ -٥٦٥(ی���دل ا�%س�\$ م^ م	g ا�%وم ����6  )٥()م ٥٨١�   %�Siی

 ن[� %W�ا F�ه�S انYSا �S&    : �س  ��+I  �S رس�S�� ا�S. )�م	�S ا��5%یpS م�ریS�X     آ�S  اذ	�'Yر �


& واSe%ب )'FSX ح����S ی�ت�gS        آ��]�Sس�� gS��ا و� ت�S%دد ث�S اآ��    IS	�Y'ر ا�
%ب آ ی�ت

� I�6 ��'�، ث� آ����S�Xس ب�SWن ب
oS ا�م�Sر ا�Si%وری�      ارسS	] �	�5%یpS م�ری  :	�'YSر  

 ی���         %Sم� اS� ی��Sس �SZل وت��ح�S��ا S� FS��ا FS���� gS
وآ�Sن م6S صS'^ اD أن     ،�&ث م

  kSl���ا Yا اخYس وه���X. ا�%س��� ا����+� ���ری	ر )Y'��اس� ا I��� ن��اب&�] ا�%س��

�	��S ت�S	� ا��'YSر     م'+��S ، م� آ�I )	. آS$ واحS&ة    و�p )	.ا��(�} ا�%س����6 وس	�+��

��ن ا�%س��� ا5e%ب ا5e%اب�n�ی&ا  ا&: gS�+%، وآ�ن ذ�6 وا:��و:�ع ام% ا�%س��،   ���Sس

�� ب�6 "
 ت�زم ا�� ����س'F و ر\�n�٦(ا�%وما(  .  

وآ�نSS] ا�%س�SS\$ ت���SSدل ای�SSi ب6�SS ا��	�SSك وح���SSء ا�
SS%ب �SSX& آ�ISS م	gSS ه-SS% او    

    ]�S6 صSب �ZSن-%ان ا�. اآ–  Sب  �ح�%S
أن ی��IS ا��FS ب�:��Sء ی'�[S^ ب+�S وان ی8��S        –� ا�
                                                           

 .  ١٤ ، ١٣، ص ٢٣اWصS3+ن( ، اW]+ن( ، ج )١(
� ا���ب ، ص��4 ا�5، ن$ري .�$دي ، F( ا�&2: ����  )٢(�H �٤٣ب  . 
2� رز�1 : ت���6 ،  ث2$دور ن$��آ` ، ام�اء ]F+ن )٣("�"F=6$زي و )��: دار ا���+رف ����Y ا��5�ودة ، :�2وت (:�

 .  ٦٦ص، ) ٢٠٠٩
2� ا�G"�2$#( ، اW=>-+ب �( )٤(Fب ، ج ا�+<P٦٣٢، ص �4٢ح ادب ا�  . 
 . وم+ :��ه+  ٤١٧\&$ش ، م�5� #R2S ، ت+ر�N ا���ب =RG اW#7م ، ص: ����  )٥(
)٦(  ، �2Fا���ب ا��� �F2�2 ، آ�F2ت ، I�0) 1Yدم ، ��$P<٤٤،  ٤٣، ص) ٢٠٠٨: دار ا� 
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 Sاآ F��ا I���  ت�S�اح ���Sرس �Z         �S+'وم ��SZام �Sه%Zاآ ISذه FSح��� ^O�SXم .S	( :  pSأن اح�

I ا��&یG راس ا���iع ، ور�Se ا�'�Sس   ، وامZ$ ا�:��ء ت%ك ا�[�iل ، وحا���p ا�[-�ر 

��ن ا�. اآ�O �Z��� م'FS أن ی��FS� IS آ��ب�S      و، � ت&رك �fی� n�ا %�: آ�I ا���رث ب6 اب

F'�iی    IS��� ، �S+��X(ب و%S
ة أن ت��Sن )����S آ-�هS$ ون��SXO     أن ا��S%وء : اآ�ZS   ح��� ا�

SS
 ا���SS& ، وا��SSH] ی��ISS ا�����SS      آSS]'ی FSS\�(ك اد%SSوت T&SS:%م �SS	
 ، وا� .... %SSوخ�

 ����H�ن�ء ا��%اة ا%X�ا $iم�ر اوس5+� ، وا��  .  )١(ا

             6S( رس�S� ك�S	م &Sل اح�S� FS� "��Sن ]�S6 صSب �ZSاآ .S�ر اYS'��ن ب6 ا��
وآ�I ا�'

  %Sذآ �S�'ب ح�%

o وح�S      ا��S� �+Si
 هYSا      �S( FS&اوة بSل ا�[�رس�SX� �Sب"ده S� �+�  �S])�

  �+�f%Sرس ون�� Fب I-
اح"م+� و�	� )�� �+��X�I ا�'
��ن ا�. اآ�Z أن ا)+& ا��'� ام%ا ن

    �S+'م g�YSب ���Sرس �Zاآ I��� ب%
 ا�� Fب :         FS	
� &S'( اي%S�ا ^�Siی .S�ؤ ح%Sام gS	+6 یS�

      %S+l �Sب� IS-
��مFS ب�Sم�رT وی .	( &���تFS ویn�S% ب�XتFS وا�مS% ی�ت�FS م6S       وءم6S م% وی

 ب�SXء سS	�5نF ب�SXء      S� IS-
.... ��ق و��, �	�(��ل � ح�6 ا�Z'�ء نI�H و� �	�Sا� ا��

  .  )٢(وم6 ات. م�%وه� ا�. اح& ��'[�F ب&ا

 %+Kنوی�����S$ ا�سS"م اسS�)&م�ا ا�%س�S\$ وس�S	� ا("م��S           ب� �Sب م%S( أن gS�ذ

 �SSS+د��ن���ر وی�SSSخ��وح��+�SSS  وا)	��SSا م6SSS خ"�+6SSS( �SSS م�SSSا)K+� ب�SSS'+� ، ی�	�SSnن ب+�SSS ا

، و��SS یX�SSH% اسSS�(&ام+� )	�SSX�O .SS م
�'�SS مSS'+� ب�SS: $SS$ ا�-��SS^     ون�SSH+� وار:�SSده�

 ذ�g د��" )	. اث%ه� ا�[�)$:
%اء ، وم	�آ� ، وح���ء � $
  .  و�

  

  

  

  

                                                           

  .  ١٨،  ١٧ا�FLF>+ن( ، ا������� م� ا���ب ، ص: ���� )  ١(
  .  ١٩( ، ا������� م� ا���ب ، صا�FLF>+ن: ���� )  ٢(
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        االثار والكتابات والنقوش االثار والكتابات والنقوش االثار والكتابات والنقوش االثار والكتابات والنقوش -بببب

�S&ی�� ، واسS�(&م] م'YS و      ���S
�S] م��S'( %S& ا�
S%ب وبS�X]      )%�] ا����ب�ت )'S& ا�

  اخ�"��ت وا��Se   ت(�	k ان�اع ا����ب�ت ت��5ر ب�&رج ح�. ا�
�Hر ا�س"م�� ، و�Sوس

Fی�%X�م�آ6 ا� وا�	���ن ب
i+� ب�س��ء ا�X%ى واq��و�f%ه� ن��� ا�.  )١(م'+� آ��(� ا�

  .  )٢(ام�آ6 و��ده� ا�-n%ا��� 


�S م%اح�O $Sی	� �S���Sد      و�& ن�Wت ا�ب-&ی� وت�5رت � ا��"د ا�
%ب�O�� �Sی�&X�ا �


� م6 دی�ر ا�
%ب م6 ن�Xش تYآ�ری� ��+� اس��ء ا��+F او ا���Sت. او  ا�SW%ا\^   Xب �	ت( �

���SS او )+SS&ا �م��SSK( %SS او م�)�SSK        )٣(وا��SSXان�6 � %SSم� �SS)ت�ری �SSب��ا�� [SSآ�ن �SSورب�

ا���اe^ ا��W+�رة  ی%ت-. ن[
+� او اح��ء :%ف ی%ی&ون ت(	�& ذآ%T إذ آ�ن�ا ی
�&ون ا�.

 اب
SS& ا���اSSe^ م6SS ا�SS&ث�ر وام'
+�SS م6SS ا�SS&روس    SS� �SS)�ن ا�
SSi�� آ�رةYSS��آ6 ا�SSم�وا

       ISS���وا �SSl�]���ا �SS���ا ��SS�ه�ر و&SS�ا %SSم .SS	( .SS�وا�SS&ر أن یSS%اT م6SS مSS% بFSS و� ی'

  .  )٤(ا��&ون� ��5$ اآZ% ا�
	� و�n	I س	�5ن ا�'���ن س	�5ن ا�Yآ% 

ری� م-��ت ح��ت+� ا��(�	[� ، آ�Wاه& ا���Xر ا��Yآ�  و�& اس�(&م ا�
%ب ا����ب� �

 خ S� jXن .	( %Z( ت. ، إذ��	�          gS	��ا %S�� م'�SX5 ح�Sران وه�S: �Sه& S� رة�S�'�ا IS\ا%

، اول م	�Sك ا���S%ة وی���Sن م6S     ) م ٣٢٨ – ٢٨٨(ا��X, ب6 )�S%و م	gS ا�
S%ب     ىءام%

5
�S م6S ا��-S%      آ��] �")"م )6 ص�حI ا��X% وان-�زاتF وا��XبFS  )٥(خ��� اس%5 � .S	(

   S5�'�ف ا%���Sب  ذآ�S+�� %S اسF�S     )٦(وهSوه :   %Sام %S��ا��SX, بS�( 6S%و م	gS      ىءهYSا 
                                                           

� ا��g ا��25+ن( ، ����  )١(H ا������ �R(2� ��H ، )�$0 #�2* ا.�� ، م���P �25+ن ، درا#� �( : ������ م
6+م�� ا�G)�ة ، آ��2 اWداب (اW.$ال ا�2F+#�2 وا�2H+�<6W وا�����2 واW=>)+د�� ، ر#+�� م+F6>�2 ]�2 م�Y$رة 

 . وم+ :��ه+  ٤٧، ص)  ٢٠٠٢: 
0"$ات ����Y وا�>$ز�� ، (ا����ي ، #+�* #��ان #+�* ا�-$ي ، \�ق ا�&$ا�R واث+ره+ �( �4+ل ���6ة ا���ب  )٢(

 1Y١٣٥، ص ١، ج)  ٢٠٠٧: دم  . 
) ١٩٩٤: دار ا��Jب اW#7م( ، :�2وت ( ا�GL$ري ، �25! وه�2 ، ا��g وا�P>+:� �( ا�5-+رة ا���:�2 ،  )٣(

 .  ١٧ص
)٤( �م"��G ا�R.+F ا��L$:( ، (، ا��5+#� واWض�اد ، ) م ٨٦٨/ هـ ٢٥٥: ت (:�5  ا�K.+L ، ا:$ H_�+ن ��Hو :

 .  ٤ص) ت . د : :�2وت 
 .  ٢١، ص)  ٢٠٠٠: دار وم�G<P ا�7Sل ، :�2وت (ا�GL$ري ، آ+مR #��+ن ، اص$ل ا��g ا���:(  )٥(
)٦( Gا�� �gت ا���:�2 ، ث* ت"$ر ا�+LS� �� آ$ن ��J اWنG+ط ه( ��LS مH ROW�"( واصEG �( ا�&�ن �&� ن�� ا�

.>( ، ��2�2 : ا�_+�^ ���72د ا��g ا��+�$ف �( ��H �Jب ا��Y+ل اي ��J ا�&�ان و��J ا��)� ا�5+ض� ، ���� 
  .  ٩٢وا�0ون ، ت+ر�N ا���ب ، م"$ل ، ص
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 اس& �	��Xآ $\��X	� F(�i6 )6 اخ	
وم	�Sآ+� ،   ون8Sار ا�
%ب آ	+� ا�Yي تX	& ا���ج ، ث� ی

�� Fوان%]K�وم    د ا%S�س وا%S]�ى ا&� F'( �+وان�ب $\��X�ا .	( F�'ب $�
 �	�S " وا�'H% واس�


$ و )١( "ی�	� م	g م�	Fn ا�. ا���م� F'ب� ��eا�&)�ی� ��+� وا �n� .  

          �Sب�%
 �'�Sب ا�-8یS%ة ا�S� .ت�S�	� �Sآ�ریY��ا ISH'�ا TYSه �Sم��وآ�ن م6 ا��W\^ ا

 o�Sب�ا�YSي ی'�S]    ))٢ای�i إذ آ�ن] ت��( I	. ن�ع م6 ح-% ا��%م% ا��%اق او م6 ا��	p ا

�& �H$ ب�6 آ$ س5% ب
��Sد �����Sز   ��( I	�F س�5ر بتو ذا او�F م���ویFن���  $��� �)

     ^Seل وی��S�(�ا�X%اءة وتK+% ، ویYآ% ��+� ن�I ا���] وم��&T وو��تF وم� ��م بFS م6S ا

 .����	[] ا�ن�Kر وی�� %�X�م ا&Xم � :    �+\�S'ب�ا�i%یG ، رب�� م6 ا�$ ا�&)�ی�S+� �S او 

�س��� ان اf	I هTY ا�'IHوم6 ب
&ه� ،  [���  .  )٣(ا�%ی�س� �	
	��ء وذوي ا

    �SSX�	��ا �SSش ا�-'�\8ی�SSX'�ا .SS	( �SSب�%
 �'�SSب ا�-8یSS%ة ا�SS� �SSب��ا�� %SSH�Xت �SS�و

          )٤(ب����Xب% ���I ب$ l+%ت ن�Xش S� �Sم�X8 مS6 ا��%ونSت م�Sح�� .S	( رة�S]م� �SریYن

 FS+�� بS&ای�+� نS:�X     )٥(ا��
�ب& �%ب�ن� ا�. اS� [Sوآ�ن�     S:�Xن [��Sاص �Sث �S�\اه&ا�   �Sآ�ریYت

�بS&اء   م��iن+� ا�%\� ,�S�و �+�]�aت�-�& م &HX6 ، وی-%ي ت���[+� ب�
, ه� ا���دث ا��

 g�Y� F+�"� %�W�ا^�̂ �أن ن-& ��+� م����n  ی�� S�و�
S$ ت	gS ا������Sn ص�n�S      )٦(	��X�X وا��ا

  . ا�	�n ا�)"م�� � آ$ )H% وزم�ن 

      S�K]	ب &Sب�
 تSX&م ا�S. ا��S��ور وا�+��ت اY'�6 ا( %�
) %باآS (و ) آ��Sدت (وآ�ن ی

 آ��ب�Sت ت
	� 6S	�S'س یYSآ% ��+�S اس�S ا����S%ع           S� دة�S( ون&Sوت F+��اي م� ی�X%ب بF ا�. ا

         &S�
 نYSر �+�S واس�S ا��S��ا FS+�� (&ما��'�س��S ، وت�S�  �6S( "Si   ا��اهI واس�S ا��FS او ا
                                                           

� ا�5+دي وا�_7ث$ن ، (�H( ، 6$اد ، ا���ون+ت ا���:RG= +�� �2 اW#7م  )١(�Lا����( ا���ا=( ، ا�� ��Lا�� ��L٣جم  ،
� �H( ، ا��2� ا��GPى ، ص ٢٣٥، ص)  ١٩٨٠: : �2F. ، )F�$٢٤٥؛ ا�  . 

)٢(  1�Gد ، : ا�$#Wب :+��$ن ا$Y�3ة وه�+ك ن$ع ا�0 م�` ذي �$ن ا:2´ م(�� RO+رة ����2 ذي �$ن ا:2´ م+L.
 ���� : �� ا�R2�L ، ا�3� ا����+ري وا��P3 ا����( �( ا��2� ا�&��* مGH �2م ٦٠٠.>! م .ق  ١٥٠٠ا����&( ، م�

 .  ١٣٥ص)  ٢٠٠٢: �H+G"�� �2:�H وا���Y ، ا�&+ه�ة (
� ا�5-+ر� ، ص )٣(S�3اء مgا� � .  ٣٥٣،  ٢٥٢ا�5$ا�( ، م�5� اWآ$ع ، ا��2
)٤(  ���� ، +S�H ا������ ��2 :2� ا��ار2#� :�)"�E ا��&$ش و������ م:$�Lت ا���:�2 ا�+:+<P2_�ي ، : ت��ف ا�Pا�

��اد ، آ��(H )�) �2 م+ =RG اW#7م ، ر#+�� م+F6>�2 ]�2 م�Y$رة  ن+6( �3�6 ، ن�+م ا�P5* �( ا��2J: 6+م��
� �H( ، ت+ر�N .-+رة ا��2� ا�&��*  ٢٥ص) ١٩٩٦: ا�>�:�2 : �دار ا�W+ق ا���:�2 ، (وم+ :��ه+ ؛ ]F+ن ، ز�
 . وم+ :��ه+  ١٣٩ص)  ٢٠٠٣: ا�&+ه�ة 

)٥(  �� ا� ا.�� م�5� ، ه�� ه( ا��2GH ، ا��(ا�_$ر ��G"ن( ، ص��+ء م� . ١٢٢ص) ١٩٦٩: 
  . 2:٥٩$ت�و�PF( ، ا��2� =RG اW#7م وا�&�ون اWو�! ���LSة ، ص )٦(
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       $SZت م��Sا��'�س gS	6 تS( م"S("� �Sص�)�رات ا��
بYSم�د  (و ) ی�Sم وهIS  : (ب
o ا�-�$ وا�


S$ ا��nی�S ا�س�Sس م'+�S      )١(وام�Zل ذ�g م6 ��$ وم5SH	��ت  ) ات ی&TبY(اي ) ب6 ی&ه,�

ا�Yی6 رب��S ی��ن�Sن �S& و�S]lا ذ��n� gSی�Sت س��س��S         �	�	�ك�س��� وه� ا��%وی� وا�&)�ی� 

(�ص�SS و��+�SS )��SSرات �+�SS   ا� +� ت
8SSز ح��+�SS إذ ح�	SS] ا�'�SSXش اس��SSءه� ت%ا��SS+X ا��SSXب   

 $Zآ��% م   .  )٢(] ، او رح�] او ان�Wت[�و �] ، ان�ان� ب' -:م&��ل ا)"م

       ISW)�او ا %S-��ا .S	( �S�Kن�وآ�ن�ا ی&ون�ن ا��Xان�6 وا�وام% ا�
�م�S ا��+��S وا

           kSX�� �S'اب ا��&ی�Sاب &S'( �S
�����Z�( �+	S� .&ران ا����Sدی6 ا�
�م�S و�س���S ا����Sدی6 ا��ا

  )� �S�ا�&و FS���
%و�( FS	��S+   )	. م��iن+� ا�'�س وی��ن ذ�g ا)"م� )�م� �" )Yر ��6 ت

����Sن     )	S. ن�� ،  �S�دو SS� �S
إذ آ�Sن ا��	�SS+�� gS یSH&ر ��ان�'FS ث�S ی�SSم%ه�       )٣(م�S آ�Sن م��

ر  او و��'SW% هYSا ا��'�SW   : وم
'�ه] ،  �S�G ذن ���6 وم�S%ت6 ب
�Si او ابS��   ول ی: ب���Xل 

او ا�(ISW   ا��-%ا�م�ر ا�(�ص�  )	.  وآ�ن�ا ی����نوا�م% )	. خIW او ح-%  ا��Xن�ن

ب& م6 ا�ح�[�ظ ب'�� م�%رة � خ8ا\6 ا�&و�� �	%��ع ا��+�S   . اص��ب ا��p و�وت�	� ا�

  .  )٤(ا�&ول � ا���] ا���F %eم� ت[
	)	. ن��)'& ا����� 


 �+�با�وام% ا��	���   وتH&ر� 6S	
 ��ح�Sت ت8خS%ف م6S       �مS �ة م%اس�� تS� س�S'�ا

-G'S او S�f% ا��-G'S و    ا)"ه� واس[	+� ب'�Xش ورس�م م(�	[� ی�Z$ ب
i+� اب�S ا�+�Sل ا��  

  gS�ذ %�f رب��و )٥(ا�'(�$ و  gS�ن ذ�Sآ         [Sإذ آ�ن ، �S+اءت%� .S	( ا�S	�X�� س�S'�ا T�S��ن��YSب� 

  .  )٦(ت
%ض � ا�5%ق ا�
�م� او ا��
�ب&

وآ�ن ا��	g ه� ا��%�^ ا�)	. �	&و�� وه� وحT&S ا�YSي ی�	gS حpS اصS&ار ا��SXان�6       


IتونW%ه� وت'[�Yه� ، W�م-��, ا g�ذ � T&(�� ا��-�S�, ا�����Sة بSـ      S8اود (وهS��ا (

 تX�SS%ح ا��SSXان�6      SS��ا SSب ، وه�
SSW�وا $SS\��X�ء ا�SS6 رؤسSSن وم&SS��ا SS	Z6 م�SSن م�SS��وت

                                                           

 .  ١١٠، ص �H٢( ، 6$اد ، ا��3)R ، ج )١(
�ن+ن ، :7د #G+ و.-+رات ا���ب اWو�! ، ص )٢(H ، )F2#٧٠،  ٦٩ت�  . 
�ن ، وH+ص�>S+ ت��+ء  )٣(H )=�4 ن+G<= �Pآ75ن ا�2$م(ت&� م�� ( �: ، ���� ) م . ق  ٣٥٠! ا� ٤٠٠(ودام� م

 .  ٧٢، ص ١، ج" م"$ل"��2�2 ، .>( وا�0ون ، ت+ر�N ا���ب 
 .  �H٥٨( ،6$اد ، م&$م+ت ا��و�� ا���:RG= �2 اW#7م ، ص )٤(
 .  ٧٥ن+�� ، م�5� م�Gوك ، H)� م+ =RG اW#7م ، ص )٥(
� ا� ا.�� م�5� ، ه�� ه( ا��2� ، ص )٦(GH ، ١٩٢ا�_$ر  . 
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     �SS+�	( ,��SS-��ا [SSXذا وا��SS� G\ا�SS	�دات ا�SS��م�SSi\+�   ،وتSSi^ م gSS	��ا .SS	( �+�SSe%(

  . )١(ا�م% وی
�	�ا بF ذ�gام% م	� ��5	^ ا�'�س )	.  ونW%ه� ب�Hرة ارادة او

SS'(وSS����SSHدی�   . ا�X���SSن��ن ب� ت�K'SS ام�SSره� اSS��ان�6 ا�SSX�ا ^SSeا\^ وو%SSW�6 ا

 ا�م�Sآ6 ا�
�م�S  �وآ�ن�ا ی&ون� ^eت ت�"�آ���SXن�ن ا�YSي دون )	S. نISH      )٢(ه� )	. م

 وس� م&ی'� � �����\�� ا�. ا���م تF�5n ا����ب� م6S  ) ٣( ت�'^ح-%ي ا IH'�ا اYوم� زال ه

ث'�+�تF ا�رب
� ، وب	n] م�ادT ا�   ا�W(I��n% م�دة وه�     FSeم ا��[%و�Sا�%س {S)ت

  .  )٤()	. ا��-�ر وت'��K )�	��ت ا���^ وا�W%اء 

        �Sوم $Sاخ$ ا�+��آ&Sم S� ب��SH'ة م&S�(ا .S	( jX'ت �O%: 6ان���
�ن iوآ�ن�ا ی

 ا�م�'�Sع )6S م'�S%ات م
�'�S و       S� I
SW	� ارYSم�� و��+� ان��
ان ��S  ی��آ�+� م6 ا�ن&ی� ا�

٥(���'8ل ب+� ا�
�Xب ی��'
�ا )'+�(  .  

وe^ م	�ك ����ن ��ان�6 ح&دوا ��+� )�Xب�ت ا�X�$ وآ�ن�ا ی'SW%ون+� )	'� �S	�S'س    و


�ا ��+�S ا��SXب+� آ	ISX م�S%ب ����Sن       Seإذ و �+S�او ا��	gS   ، و�& اس�n	�ه� � ا�&)�ی� �ن[


�ه� ����+� وذآ%واiاخ   .  )٦(��+� اس��ء ا���X\$ ا��

  

  

  

  

                                                           

 .  ١٩٣ ، ١٩٢، ص �H٢( ، 6$اد ، ا��3)R ، ج )١(
� ا� ، �$#I م�5� ، اوراق �( ت+ر�N ا��2� واث+ر� ،  )٢(GH)2�+&_ون ا�bYاد دار ا��J: ، ١٩٨٩: � ا��+م�  ( ،

 . ١٦ص
)٣(  )� +S�2ت+F: وآ_�ة +SG(g: +���= ���H �&"ن�2 وت&� �( م�+G<&و�� ا��وW ) وادي .���(ت��� ه( H+ص�� ا�

ا�5�اد ، م�5� �25! ، ت+ر�N ا��2� ا�2F+#( ، : "&� .>! ا�2$م ���� ت�ال اث+ر ن�* ا��ي تY+ه� �( ه�� ا���
 .  ٦٢ص

)٤( ، *�� .  ٤٢ص)  ١٩٧٣:ا��F#b` ا���:2` ���را#+ت وا���Y، :�2وت( :+�&�2 ، م�5� ، ت+ر�N ا��2� ا�&
 .  ٦٦، ص ١، ت+ر�N ا���ب ، م"$ل ، ج وا�0ون �2�2.>( ، � )٥(
  . ٤٢:+�&�2 ، م�5� ، ت+ر�N ا��2� ا�&��* ، ص )٦(
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 vس� g	١(واص&ر م(  S��ر   (&)� ا�Sوت gS	ب م%S6     ی��Sب� $Sع ای&S6 یSب(     S� ش�S( يYS�ا

       )	S. م ، ��ن�ن� مS&ون� وزع  . ا�X%ن ا���دس ق S� 6���S)��وا �ی�SW��6 وا�]l�S��ر ا�Sآ�

�+� 6�
  . )٢(��^ ا�i%ا\I ا�� ت-�^ م6 ا�%اد ���\	+� وا���ب

   gS	�	� م&SXان�6 وت�X�ری^ ا�Wدراس� م وآ�ن ��	�آ+� م-��, خ�ص� ب+� ت�Wرك �

 ا�م�آ6 ا�
�م� ا� p	
�'���H ب��%اره� ��ذا ا�%ت ی��[_ ب'�(� م'+� � دی�ان ا��	g وت

I
W�ا .	( ا%Xوت)٣(  .  

   6�]l�S��ر ا�Sء وآ��Sء وا�%ؤس�i(�)	S. ن��م�S    وآ�ن] ت'W% م^ ا��Xان�6 اس��ء ا

��SS+lر م�SSا�Xت[
	FSS ا�SS&ول ا���X&م�SS ا���SSم  �+�   �]SSH�ب+� ا�SS�)	SS. ا��SSXن�ن د��( �SS	SS. اآ�

 اصS&ار      'SW% اس��Sء   ب��Xن�ن�� اS� &Sی �S+� ن�S6 آSو ه�م      S��ارات ا%SX�ا [Sوآ�ن gS	��ا �Sاس 

 ا�ت�(Y ت�	� �$\��X	� دة�
)٤(  .  

     ا��SSXان�6 وا��%اس��SS وا�نFSS�K    آ�نSS] ت�SSe^   وSSن وه&SS��6 اSSن م�SSز م�%SSاب SS�

       S+ه� ان%SWون �S+'( م"S(�� ا����دی6 ا�
�م� ا�� ی�-�^ ��+� ا�'�س ، وب	�S ح%ص( �+S	S. ا

      �S�(و k��Sوخ ، %SW'ی �S� ار%S� %Wآ$ م6 ی��ل دون ا)"ن ح�� او ن &e �'ان���:%)�ا 

 ، g	��م   وه�ب�م% ا%S-ت اي م�Sی� �Sان ی��ت آ�        �S� 6Sم FS�	( �Sب�X(  "S� FS	�� 6Sاو  دوم

  .  )٥(دی�

 وتSS&ل     وام��SSزتSSس��� وا��	�SSغ ا�(%SSW�ا �SSi'�ت ا�]SSHان�'+�  ب�SS�:SS%ا\
+� و

F او�eع ا���� ا�'��ب ورب�� �� ی�6 � اث�ر ا�S&ول ا�X&ی��S   )	. ن�Kم دو�� ت	�ح م6 خ"�

 ���  .  )٦(م� ی&ان�+� ر

                                                           

)١(  Rن ووص+G<=و �2� م�2: �G# �Pم��+SH+Fات  �.>! #+.R ا�j2�g ا���:( �4=+ ا�! ا��5G اW.�� ]�:+ ، وام>
�ا ام�ه+ دو�� . ق  ٦٥٠م وورث� م�� م�2� .$ا�( . ق  ٣١٥ا�!  ٩٥٠ن3$ذه+ .$ا�( #�� Gم وآ+ن� �( م

 �� ، : ا�&7ع وا�&)$ر ، ���� ص�2Jة ث* م+ �G_� أن اص�5G م���P ت>�>� :�3$ذ =$ي �H! م+ 6+وره+ مF.
2�ة ، ص�F7د ا�Gا� �� ا:�اه2* ، ا��2F.١٦ ، ١٥ . 

� ا� ا.�� ، ه�� ه( ا��2� ، ص )٢(GH ، ١٣٣ا�_$ر  . 
 .  ٣٧ا���( ، ص+�E ، ت+ر�N ا���ب ا�&��* ، ص )٣(
 .  ٥٥،  ٥٣ا�5�اد ، م�5� �25! ، ت+ر�N ا��2� ، ص )٤(
)٥( Wا RG= �2:و�� ا���� .  ٦٣،  ٦١#7م ، ص�H( ، 6$اد ، م&$م+ت ا�
  .  ٦٧، ص ١.>( ، ��2�2 وا�0ون ، ت+ر�N ا���ب ، م"$ل ، ج )٦(
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 $
�ت ا����Sة       و��S-م S� FS]�lم وت�"S(�'�اح�+�S  باب%ز م��8ات دو�+� اس�(&ام ا

 Fو)�دات+� آ�� �+H\�Hخ   . ب$ انF آ�ن وا��e ح�. �


�SSدة ا�ذ�gSS ون�� SS��م�تا%SSiك ح�SS	م �SS+
�+� ا��	gSS وت	SS'( �+�SSX& ت�SS� )١(آ�SSن ی��

       6SSHح .SS�وا ا%��SS� أن یSSوه �+�SS�ش ا%SS
��SS$ ان��SSXل ا� FSSن ب�SS�X	�6 یSSی� �SS� &SSی&� ISSX	ب

وه�SS ا���SSe^ ا�YSSي ی��[FSS�� $SS ا��	�SSك )'SS& ت��SSی-+� وا)"ن+�SS ا�	ISSX ا�YSSي         )٢()ان�SSد(

 اح�[�Sل ی�T%Si          ون�S%وا ��	��Xن بFS ب
S& ت�S��+� ا�
S%ش ،     سS� FS+��ا�YSب�\G تX%ب�S ا�S. ا

  .  ونآ�Z% ن�سا

وآ�SSSن ی�SSS(% ا��SSS%اد �ن-�SSSز ا�)��SSSل ا�
�م�SSS آ�'�SSSء ا�ب'��SSS وا��
�بSSS& وا�%5��SSSت   

�)"ن )6S ان-�Sزه� ،      �Sل ب�S�(�وا���Hن وا��&ود ���ن�ا ی�Xم�ن ب
& ا�ن�+�ء م6 ت	gS ا

��'���       �Sن%� �S'م&ی S� اف%S:��� ب�صS"ح خ'�Sدق هTYS ا��&ی'�S وتS%م      )٣( ��م ���)�S م6S ا

 �SS	ء م��SSWاره� وان�SSاس �SS+�� ة&SSا�&ی�SS��آ،   �+
SSeوم�ا �SS+م�ا ب�SS� SS��ل ا�SS�(�ت[�ص�SS$ ا

  6�S
 )ود(و  ))SW�% و��Si�6   ( ))٤ومX&اره� ث� ا(	'�ا أن )�	+� هYا آ�ن تX%ب� ا�. ا�+�S م

  .  )٥(+�وم	� )ت�%ح(و 

وآ�ن] ت��I ا�'�Xش )	. �&ران ا��
�ب& و�f%ه� م6 ا�م�Sآ6 ا�
�م� �S�)	�S& ذآS%ى     

��م�+� ، ���ن م6 ی�Xم ب�'�ء �&ار � م
�& او T%�f ی��IS اسF�S   ب�ن�+� او م6 ا:�%ك � ا

  8S6 ا��%ونSح� م�� .	( Fم ب��م�S ت�SXم بFS ا����م�Sت او      هYSا  F�SW ی رب��S و )٦(وا�
�$ ا�Yي 

      %SSم�
	'�SSن )6SS ذ�gSS ا�� �SS�(���ا� �SS]�lو FSS� �SSری��
ا��SS%اد ا�ن ح6�SS یaس��SSن ب'�SSء م

                                                           

وت&� �( ا���"&� نSF3+ ) 4$�`(م وH+ص�>S+ . =+م� م���P .-�م$ت م� ا�&�ن ا�g+م� ا�! ا�&�ن اWول ق  )١(
 .  ٧٢، ص ١.>( ، ��2�2 وا�0ون ، ت+ر�N ا���ب ، م"$ل ، ج: ا�>( ت&� �S2+ ا�2$م ، ���� 

)٢(  �� ت>$�SL* وه$ م$ض� H&�` �( ا��م� ا�5+ض� وه$ ) ان$ داو ان$دم (.)�H 2` ا���$ك� R3<5� ا��$ض� ا��ي
� RP4 !�H �:�0 م�:� ، ���� H رة+GH :ج ، R)3( ، 6$اد ، ا���H١٥٧، ص ٢  . 

 وت&� �H! م��G# ��+F) م�2�(اي ) م��(=�ن+ او=�ن$ وه( H+ص�� م�2� وم� ا�S4 م�نS+ و=� ���H ا�-+ :ـ  )٣(
�H( ، 6$اد ، ا��3)R ، : م�آ� ا�P5$م� ا�5+�( �( ا�L$ف ، ���� ) ا��5م(آ�2$م>�ات ون)I م� �4ق =��� 

 .  ١١٦، ص ١ج
)٤(  ��د م�$آS+ ا���� �H �_H! ا#�+ءه* ) م. ق  ٨٠٠ – ١٥٠٠(دو�� م�2Hر�� ، و+Lب ت+G#W ٢٨و=+م�  +Pم�

� ا����&� م� م3�g+ت م$ا=�S+ اWث��� ا�Y+م�g ، ا�&F2( ، ر:�2 ، .-+رة ا�2: ومW7# �# )� +:�Pت ، ���� �
 .  ١٤٢ص)  ١٩٩٣:  ١٨،ا���F  ٤٥م��L ا��bرخ ا���:( ، ا���د (

 .  ٣٩ا�5�اد ، م�5� �25! ، ت+ر�N ا��2� ا�2F+#( ، ص )٥(
� ا� ا.�� م�5� ، ه�� ه( ا��2� ، ص )٦(GH ، ١٢٩،  ١٢٢ا�_$ر . 
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5
� م6 ا��-% ذاآ%ی6 ��+� ن�ع� .	( F'&وی�ب       ، FS�م�� اS� ���Sن س�S6 آSوم F�]	ا��'�ء وآ

  . ن�ع م6 ا�&)�ی� �F وه�

      (ت
�د ا�S. زم6S ا���S%ب     م�
&دTو�& وردت ن�Xش S	( F�S6 اسSب ^Sذری .S�ع ا&Sی (

       ) م . ق  ٥٧٠ح�ا� (م . ا�Yي ح�� � ا�X%ن ا���دس ق S� v�Sم س�Sح� %+S:6 اSم �Sوه

)	�+� ان-�زاتF وم'�SWتF ا��
��ری�S   ام�ر ا��'�ء وآ�ن ی
	6 )6 ا)���F ب�	g ا�'�Xش م&ون� 

�ن ب'�ء ا��
�ب& ی�SW$ خ�S% د)�ی� �S	�	�Sك �(�Hص�S�F ا�&ی'��S ا��aSث%ة        )١(و�س��� ا��
�ب&

 �+]��6 )�اkO ا�'�س وم�اK�ا I	fا � .  

 د�
S] ب+�S ا�S. أن یSX&م�ا هS&ای� نYری�S ا�S.          ا�س��Sب ورب�� ی��ن هYا ه� اح& S��ا

�ب'�� ا��+F ب
& ا�ن�+�ء م6 )�$ ا $Zب�	
ا��	g ن�W آ%یI ی+
��6 وه� م6 ا��	�Sك   Fم� �

 ن�SXش ، ی
�Sد    S� �+ب Fم��� 6( 6	
ا���6��q و�F ن�Wط آ��% � ا��م� ا����ن ا�� آ�ن ی

م و��+�S ذآ� %S�X&ی�FS سS�� ت��ث�S$ م6S ا�YSهFS�"� I         . ب
i+� ا�. م'�kH ا�X%ن ا��S��Z ق  

 آ�ن�ا ی
	'�ن )6 ا و،  )س�& و)�ل ص%واح ((�����م(  �S	S. ن�� )���+� � ا�ص"ح ا

	
�F �	��و ی�زی$ ب��6ا I6 ی+%ح��
ن ح��� � اواخ% ا�X%ن ا��SZن ق  اا�	Y ن ن�W آ%یI ی


�T )	. م&خ$ ا��
�S& ا����S. دار ب	�SX,    اس��+�� ب'jX وeم إذ دون� . )٢(     FS�� ا%Sذآ �Sث

�

o ا���X\$ وا��� F	�
  .  )٣(\"تم� م'��T م6 ح�Xق �	'�س وم� ��م� ب

   �SS+'ی6 مYSS)�ء م�SS'��ر وا�SS�
 ا��SS� ح��"Sص��)"ن )6SS ا)��SS�+� ا�SSك ب�SS	��م ا�S�و

إذ آ�ن�ا ی����ن اس��ءه� )	. �S5^ ح-%ی�S    )٤(س��" �	&)�ی� �+� ، مZ$ تH	�G س& مvرب 

 آS   ت�e^ ب-�ارT ، ���'�� تH&ع ا��& خ"ل حS6 ابSب %]

&  �� ا��	g :%��$ ب6 یSب اس%

  $Sم. ق  ٤٥٥ – ٤٢٥(ا���م ( FSSم ب�SS� �SSدون م �SSم" ، ث�SSآ �SSت%م�� FSS%م���ب gSS	��ا اYSSم ه�SS�

��FS ا�رض وا����Sء        %�SW�وا FS���(ا �Sث �S+ی��� م��+" آ"مF ب�
&اد ا��XبF وا��&ن ا��
                                                           

)١(  �� ا� ، �$#I م�5� ، اوراق �( ت+ر�N ا��2GH١٥،  ١٤واث+ر� ، ص  ، �؛ ا�5�اد ، م�5� �25! ، ت+ر�N ا��2
 .  ٧٥ص

� ار:� آ�2$ م>�ات �6$ب �4=( م�رب ا�5+��2 ، وآ���  )٢(�: !�H �&ه+ و��S4م�رب وا �م�5م :�&�2 م� اه* م�+:
�(م�5م ت��( ا��P+ن ا��&�س �S�7` و:�G+رة ا�0ى Gو.+ض�ه+ ، : ، ���� ) م� +S2م+ض ���gي ، ا.�� ، ا��2

 .  ١٢٥ص
 .  �g�١٠٦ي ، ا.�� ، ا��2� م+ضS2+ و.+ض�ه+ ، ص )٣(
253� ا�!  )٤(F�2ت�3 و��وي ا�� +S�2: R2F� ا��+ء ا��ي �L5� �2�G6 �2: Rم$ص �O+. �H رة+GH $م�رب ه �#

� ، م�5� ، =�� ا��2� ، ص: ا7Hه�+ و=� ��6$ا �G�4 `2+ وا=��2 ، ���� F.١٥  .  
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 ا�ص"ح ا)	. م� ح��T م6 ا�
�ن ، و:�% � F
ذاآ%ا اص"ح�تF  )١(���X\$ ا�� ا:�%آ] م

٢(� ح[% ا�X'�ات وت�+�$ ا�%ي(  .  

� ا�SSX%ن   SSاواس SS� 6��SS�ا �SSي ح�YSS�م ا%SS:��م% ن[�FSS اب%هFSS ب6SS ا���SSHح ا�SSم ب�SS�و

 )+T&S سS'�        )٣(ي���"داا�(�م, S� &S�م ��SXم اب%هFS ب�صS"حF    . ق  ٥٤٢ح�'��S ت[-S% ا�

  Fح"Sت اص�X]'� "�H]ث� ت ���	ا�� Fب�X�� نjX آ��% اورد � مX&م�F ت
&ادا � g�ودون ذ

��سS'� وا��'�Sذرة     و�g وا�-��ع ا�� :�رآ] � ذn�وم وا%S�م6 ��رس وا ���'��ا����د ا

ذآ% ��FS ان-�زاتFS ا����س��S     و )٤(ا�� وص	] �	��Wرآ� � ا��[$ ا�Yي ا��� ب�	g ا��'�س��

��S%ی�  
�س���SS  وم�SS�n" م'�س��S اصSS"ح ا��SS("� &S"ن )6S ت	gSS ا�م�Sر     )٥(وان��SHراتF ا�

 )SH%ن� ا���Se%    )	. ن�� م�ن%ا�q'+�� T بg�Yان+� اح�[	�ا ب�����حF م���X	�6 ا����د ا�

 ث�S ح�'�� ی�� ا����ح م'F� vW اه��� خ�ص� ، وآ�ن هYا م&)�ة ��-�^ اآ�% )&د م6S ا�'�Sس و  

  . ام��ن�� ت&اول اخ��ر ان��Hرات ا��	g وت'��	+� وا:�)�+� ب�6 ا�'�س ت��ن اآZ% ن-�ح� 

 ی�SSK% وآ�SSن�ا ی'�SSWXن )	SS. ا��SSاح ح-%ی�SS ا�)��SSل    SS��آ6   ا� ا�SSم� اSS� �SS+م ب�SS�X

        .S	( �S��م'+� ا&S�
 ام�Sآ6 م(�	[�S م6S ا��S� ^eآ�ن�ا ی�-�ن ا��+� ، وت� ا��X&س� ا��

 T%ت�ا� Iا��ا� k����وا �'���
+� م6S ام�Sر    � ا�'Sم�آ6 وم�اث'�ء ��%ة و��ده� � ت	g ا

  SS� Tد&SS
 ا���:��SS او  حSSK%اث'�SSء ذ�gSS ، إذ  م�SS(ر �+�SS	( SSص  $SSل ا���ام�SS(��ث ا�SSان &�


�ت او )�$ آ��\� 6	�H& ، آ�� م'^ ام% ا����ه ب��ن��ب ، وی�&و م^ و��Sد هYSا   وا�e%�

 او��SSت     SS� ���SSس�ا��'SS^ ان+�SS آ�SSن�ا ی�Xم�SSن بg�YSS اي ان+�SS آ�SSن�ا ی�(YSSون م6SS ا��
�بSS& و

    �S'�
ت-�
+� ��+� ام�آ6 �")"م وا���(�ر ب�ن��ب+� ، آ�� ح&دوا ب�	g ا���Sاح ا��'pO�S ا��

 ام�آ6 ب
�&ة )6 ا��
�& �YبG ا���:�� ا�� I��n�ا  ت��ن ��)٦(  .  

                                                           

2� ، ا��2� �GH ا� )١(F. �� ، ا.���� درا#� ��4 ا���Yا��72د ا�! ا�&�ن ا�� RG= �YH �:ا�&�ن ا��ا �>+ر�N م
 .  ١٣٠ص) ١٩٦٤: م"��G ا���F ا���5��� ، م)� ( �J6٢ا��2 ت+ر��2g #2+#�2 4+م�� ، ط

� ن�+م ا��ي �( ا��2� و�Y�: `<=7Hة ا�5-+رة ا��2��2 ، ����  )٢(H ا������ �ر24� ، �$زي ، ن�+م ا��ي : ������ م
 . وم+ :��ه+  ١٣١ص) ١٩٨٣:  ١٨، ا���F  ٤٥م��L ا��bرخ ا���:( ، ا���د (ا�5-+رة ا��2��2  و�Y�: `<=7Hة

2� ، ا��2� �GH ا�>+ر�N ، ص )٣(F. �� ، ا.��� .  ��4١٢٨ ا�
� ا� ، �$#I م�5� ، اوراق �( ت+ر�N ا��2� واث+ر� ، ص )٤(GH٤٢  . 
2� ، ا��2� �GH ا�>+ر�N ، ص )٥(F. �� ، ا.���� ؛ ا�5$ا�(  ��4١٣١ ا�Sاء م�-gا� �، م�5� اWآ$ع ، ا��2

 . وم+ :��ه+  ٣٠١ا�5-+رة ، ص
� ا�R2�L ، ا�3� ا����+ري ، ص )٦(GH �2٩٥ا����&( ، م�  .  
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6SS( ا�SS'	(ی�   وا%�SS�
 مSS&اخ$ ا��SS&ن با��SSXان�6 ا�SS� ة&SS�(ا .SS	( �SSا�[%وه�SSودون 

��%ی� 
  .  )١()6 ان��Hرات+� وا)	'�ا)	�+� اخ��ر ا��
�رك وا���"ت ا�

+� )S: 6S&ت   وی
	'�Sن وآ�ن�ا ی����ن )	. اب�اب ا��&ن ا�� ی[���ن+� ، اس��Sءه� ،  

� ا���S'&    م&ی'Fو��ت+� ، �X& آ�I ت�^ :�% ی%)j )	. اب�اب )��Sا ب%H�'+� م	ا  : دخYSه

      �S+6 مSم k�S�م	g )%ب ، �)-� ��W% ی%)j ا�:� ن8�+� � ا�W+% ا�صS� ، �S%وى ا�

 وو��] �Yم���� وم6 ��وزT �+� ا�i$ م' ب%ی] 	Zم �+� 	
� $
  . )٢(ودم ، م6 �

��SSS%ی� �
وآ�SSSن�ا ی
	'�SSSن )6SSS ان��SSSHرات  
ا�'�SSSس م���SSSه�6 وم[�(SSS%ی6    �م�SSS+� ا�

  �SSSب��&)�ی [�SSS� ��SSSn اتSSS�  _ح�SSS� �SSSم �SSSن� .SSS	( �SSS+�    ار&SSS� .SSS	( ون&SSS��ا jX'SSS�ا SSS�

  %SS6 ا��%مSSم &�SSWم �SSواح     وه%SSص &SS�
 ب+�SS مSS� �\�SS�)٣(     .SS	( ن�Zح�SS��ا G	5SSي اصYSS�ا

 %SSSH'�ا jX'SSSب F���SSS� اواخSSS%   ) آSSS%ب ال وت) %SSS، وه�SSS ی%�SSS^ ا�٤(   .SSS(تSSS� ISSSX	ي تYSSS�ا

 صSSSS%واح )6SSSS ان��SSSSHراتT&SSSS+(    F ب	ISSSSX مSSSS� %SSSS����ا FSSSSWXن SSSS� 6SSSS	(إذ ا ، v�SSSSس gSSSS	

      �SSSS+� FSSSS+��
� وحSSSS&ود ا��5)��تFSSSS ا���%ام��SSSS مSSSS&)�� انFSSSS اصG�SSSS م	��SSSS ب�SSSSم% اSSSSا��اس

��SSSS%ی� �ب�SSSS&ی6 ث�SSSSب� &ن��یFSSSSی��gSSSS ب���SSSS	5��6 ا�&ی'��SSSS وا�
�6 ، ث�SSSS یkSSSSH ح�"تFSSSS ا�

  �SSSSا)"م� �SSSSn	یب &SSSSHXب   �SSSSوا�%ه� ISSSS(%�ء ا�SSSSX�وا �SSSSn�����وا $SSSS+�ی�ا� �SSSS+   ب�SSSS	� SSSS�

�	�SSSب ا�%)    SSS� ء"�SSS)�وا �SSSاء وا�8ه&SSS(� ا�SSS'} آ	��SSSت ن�SSS�    �SSSاSSS� %SSS+K�� � : $SSS��

  %SSودم ���SSق وه%SSواح .�SS٥(وس(        &SS� ���حFSS ح�SS. وصSS$ ا�SS. ا���SS% ، وSS� %��SSاس FSSوان

 $SSS��١٦٠٠    %SSSواس FSSS\6 ا)&اSSSآ%   ٤٠٠٠٠مYSSSی �SSSث ،SSS�     ن�SSSار ب�&SSS-	� %SSSخ�ا���FSSS ا


SSSS$ م SSSS���SSSS�(SSSSHل ا��ب-� gSSSS	��ا �SSSS+م ب�SSSS� SSSS��ت ا�'�، �SSSS�
��ی�SSSS م' FSSSS��	ن م�&%SSSSوذآ 

 اصSSSS	�+� او :�SSSS&ه�        SSSS��ا T�SSSS���ت ا�SSSSوخ8ان FSSSS�(�5� ا�SSSSی6 دانYSSSS�ك ا�SSSS	��ت ا�SSSS�	�م�

                                                           

� ا� ا.�� م�5� ، ه�� ه( ا��2� ، ص) ١(GH ، واث+ر� ،  ١٢٢ا�_$ر �� ا� ، �$#I م�5� اوراق �( ت+ر�N ا��2GH ؛
 .  ٢٢ص

  .  ٢٣٧،  L٢٣٦+ن �( م�$ك .��2 ، صا:� م�G` ، وه� ، آ>+ب ا�>2) ٢(
ا.�ى ا��$اص* ا�����2 ا����ث�ة ت5>$ي �H! اث+ر =���� ث* اصH �5G+ص�� م�P:( #�G و�� =�ون+ \$��� : ص�واح ) ٣(

 ���� ، +S2� `م+Sا� �22� ا���+:Y<: �G# م�$ك !�H �2ن�2 ذات اه���ن+ن ، ا��2� و.-+رة ا���ب ، : مH ، )F2#دار (ت�
  . ١٤٦؛ ��gي ، ا.�� ، ا��2� م+ضS2+ و.+ض�ه+ ، ص ٤٩ص) ت . د : +ة ، :�2وت م�G<P ا�25

  .  ١٠٦،  �g�١٠٤ي ، ا.�� ، ا��2� م+ضS2+ و.+ض�ه+ ، ص) ٤(
  .  ٦٩،  ٦٧،  ٦٦،  ٦٥:+�&2` ، م�5� ، ت+ر�N ا��2� ا�&��* ، ص) ٥(
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   �+SSSس%f SSS��ا $SSS�)'�ا p\ا&SSSم        )١(وح�SSS� SSS��ل ا�SSS�(�و� ی[�SSSت ا���SSS%ب ا�YSSSي :SSS%ح ا

 مaSSث% أن یYSSآ% ب�نFSS آ���SS ا�-+�SSت           SSض ا)"م%SS
ب+�SS و�SSH$ ان��SSHرات( F	SS. ا)&ا\FSS ب

SSSS�ا .SSSS	( [SSSSKح�� SSSS��ن ا�SSSS���� ی[�تFSSSS ای�SSSSi أن ی
8SSSSف و��ء �FSSSS مSSSSZ$ حSSSSi%م�ت و

   .SSSS�ا ��SSSSا��'�س gSSSS	�ب ب%SSSSXت FSSSSس إذ ان�SSSS'�ا kSSSSOا�( SSSS� %ث��SSSS�	� )	SSSS. ا��SSSSت% ا�SSSS&ی'

  .  )٢(و�f%ه� م6 ا�X%اب�F 6ا��+W( F��راو ا�8ه%ة ب����eت ث"ث

 اسSS�n	�ه� �SSf%اض     SS��ا $SSث����ت وا��SSل ا��'��ت"SS6 خSSم �SSiم ای"SS(�واسSS�(&م ا

��)S&   ا�&)�ی .S	( IS�م6 ا�%خ�م آ �+i
اس�S ا��	gS ا�YSي     ت+�� �	�	�ك إذ )Z% )	. ت��ث�$ ب

FSSب�X�وا FSS	Zت+�     و )٣(ی�&SS(�� .SS	( ا�SSس دون�SS�'�6 اSSم �SS+� ��SSH): "ث��SSآ+� ت��SS	م ^'SSص

احS&  ورس��ا ص�ره� )	. �5^ م6 ا��%ون8 إذ ( %+l	S.   )٤(اس��ءه� وان-�زات+� ا��%ب��

 اس�S ا��	gS         ا ا���FS ص�رة ا��	g و)	S.   و�+�+�q�S�� ا�)��Sب IS�وآ ، �S�'ز دی�Sرم %Sخ�

ا�Yي ح�� � اواس� ا�X%ن ا��SZن ق   )آ%ب ال وت% ، ی+'
� ب6 وهI ال ی�8(وا��XبF وه� 

 .   .  )٥()م. ق  ١٦٠(م ح�ا�

بSSH'^ ا����ث�SS$ ا��SS+� ��SSH)W و�SS+l &SS%وا ��+�SS ب�ح�6SS      )٦(اهSS�� م	�SSك اوس�SSن و

Tص�ر   gS	�	�  ا�'kSH      )یSH&ق �S: �(%S%ح )6S    (، واح& هTY ا����ث�$ هS� ش�S( يYS�ا

  .  )٧()م. ق  ٤٥٠(م . ا�ول م6 ا�X%ن ا�(�م, ق 

  

  

                                                           

�ن+ن ، :7د #�G و.-+رات ا���ب اWو�! ، ص )١(H ، )F2#ا�� ٧١ت� �: ��$م+ت .$ل ن&X ا��)� ، ���� و������ م
  . وم+ :��ه+  ٣٦ا��L+:( ، =�2 .+ت* ه+ن( ا��و�� ا����2�5 �( ا��2� ، ص

� ا� ، �$#I م�5� ، اوراق �( ت+ر�N ا��2� واث+ر� ، ص) ٢(GH١٤،  ١٣  .  
  .  ١٢ا�5�اد ، م�5� �25! ، ت+ر�N ا��2� ، ص)  ٣(
� ٦٢٩ا:� =>�G2 ، ا���+رف ، ص)  ٤(�Y&�&ج؛ ا� ، !YHWا EG٢٢، ص ٥ي ، ص .  
� ا�$ه+ب ، ا���ب �( ا��)$ر ا�&���� ، ص)  ٥(GH )3"� ، !25�١٤٤  .  
)٦  ( ��# RG= ��<Fط ��+ل وم+Yآ+ن� ذات ن3$ذ =$ي ون +Sان E6ا��ا �� ت)$ر م7مE م�P���� ���<P او#+ن ومP�� W
� ، و������ م� ا������ .$ل او#+ن ، ���� .2^ آ+ن اWو#+ن2$ن ا=$�+ء و�S* ارض وا#�� �( ا��2) م. ق  ٤٠٠( : �PGا�

� ا���P* ، درا#+ت �( ت+ر�N ا��2� =RG اW#7م ، دو�� او#+ن GH د (، م��ر�:  ١٨، ا���F  ٤٥م��L ا��bرخ ا���:( ، ا��
  . وم+ :��ه+  ١٣٥ص)  ١٩٩٣

� ا���P* ، درا#+ت �( ت+ر�N ا��2� =RG اW#7م ، ص)  ٧(GH م��ر ، �PG١٣٦ا�  .  
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واس�(&م�ا ا�)"م � م-�ل اخ% ا� و ه� ا�����آ�ت ، ا�� زی'] ب%م�ز وص�Sر  

�ت دی'�� او ا���Hدی� او س��س�� او ا����)���ا�S&م+�   یS%د و )١(و)"م�ت وا:�رات ذات د

      ) م ٣٠٠٠م . ق  ١١٥(��%ی� ا�. )+& ا�&و�� ا��S��ا �Sب�%
، وت
S& او�S. ا�����Sآ�ت ا�

  .  )٢(وا:��� وآ��ب�ت م���&ة م6 م�Xم�ت ا���iرة ا�
%ب�� ا�-'�ب�� اس���Iا)��&ت 

         �Sخ�ص $Sم�
)	�+�S�( �Sل   و���ن] �+S�( �S"ت ذه���S و���Si وب%ون8ی�S تSi%ب ب�

ه� واس��ء ا��&ن ا�� ءواس��م+%ة ، وآ�ن�ا ی'�WXن )	. اح& او�F ا�
�	� ص�ر ا��	�ك 

          %S�e%ب] ��+� ا�
�	�S م8ی'�S ب%م�Sز س��س��S وا����)��S آ�SHرة ا���Sم او ا�XSH% او ا�'

           �SS8 ا�["حSSر رم�SSZ�او راس ا ، %SS�

�ر دو�+�SS وی%م8SS ا�SS. ا��SSXة و�SSOل ا�SS: �SSي هYSS�ا

  .  )٣(وا�8را)� او ا�+"ل وه� رم8 دی'

ی%تSS&ون م�SSزر وه�SS ة ��6SS ه�SSوSS�O^ ا��	�SSك ص�SSره� )	SS. ا�
�	�SS وه�SS ی�SS&ون ب�ح 

          .SS	( 6ی%SSH�'ی6 م%��SSe �SSوه �SS+(اذر SS� �SS'ور ث���SSن ب�س�SS	��وی ، IهYSS�ب� �SSم��آ


%        )٤(+�\ا)&اS:و FS:%( .S	( ,��S� �Sوه gS	��ر ا�SH�      �Sوه %\�]Se $�S: .S	( .�&S�ی T

� و�& ام�g ب�&�O �H( Tی	� و)	. ا���F ا�خ% تK+% ص�رة ا�('-% او �O\% ح	�p ا�	��

  .  )٥(ا���م

	�&وی6 ا�)"م اثT%S ا��اGSe ایX��    �Si& آ�ن  ووس5+�:��ل ا�-8ی%ة ا�
%ب�� �و

 ا�& )٦(، �SSX& اسSS�(&م م	�SSك ا�ن��SSط SS� د�SSX'�رث  ا�SS��ط ا�SSن���ن[�SS+� إذ سgSS م	gSS ا �SSی�(

                                                           

)١(  ، �2#+G��7 ا��gا� �SH ��+S7م�2 .>! ن#Wت"$ر ا��&$د ا ، �) ٢٠٠٨: دار آ�$ز ا������ ، �H+ن (ر:+ح ، ا#15 م�5
 .  ٤٨ص

)٢  ( Nآ+ت وآ>+:� ا�>+ر�$PFا��زاق ، ا�� �GH ´اد (د�>� ، ن+ه�J: ، ون ا�_&+��2 ا��+م�bY١١ص)  ١٩٨٨: دار ا�  .  
� ا�5-+رة ، صا�5$ا�( ، م�5� اWآ$ع ،ا��2)  ٣(Sاء م�-gا� �٢١٦  ، �� ا� ا.�� م�5� ، ه�� ه( ا��2GH ، ؛ ا�_$ر

� �H( ، ا��2� ا��GPى ، ص ١٩٣ص: �2F. ، )F�$٢٢٣؛ ا�  .  
�ن+ن ، ا��2� و.-+رة ا���ب ، ص ٧٥ن+�� ، م�5� م�Gوك ، H)� م+ =RG اW#7م ، ص)  ٤(H ، )F2#٣٢؛ ت�  .  
� ا��زاق ، ا ) ٥(GH ´صد�>� ، ن+ه ، Nآ+ت وآ>+:� ا�>+ر�$PF��١٩  .  
م . اWنG+ط =�H RO+G:�2 ام>�S$ا ا�>L+رة وH+ص�>S* ا�G>�اء �( اWردن و=� ازده�ت م��S<P* م+ :2� ا�&�ن ا��ا:� ق  ) ٦(

م إذ �� ن5$ ار:��+�O #�� تRJY م�آ�ا 0"�2ا �H! \��1 ا�&$ا�R ا��ي �&"� ا�)�5اء واص7 :2� #�G ١٠٦و.>! #�� 
Lر :�5 ا��وم ، ���� �( ا�$Jث �  . ٨٩، ص ١ج) م"$ل(.>( ، ��2�2 وا�0ون ، ت+ر�N ا���ب : �$ب و:2
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 ^SSم ٤٠/ م . ق  ٩(ا�%اب (  SS� FSS�
�F (ب�نFSS ،  ��نISS ن�SSXدا ووصkSS ن[SSW� ISS���و) ا SS�

  .   )١(ا ا�-�نI ا��Zن ص�رة ا��	�� خ	&

م وا�X%ن ا��Zن . م�	�� ا��i% ا�� l+%ت ب�6 ا�X%ن ا�ول ق  �e] م���آ�تو

� بFS ه��FS      ا)"م� دی'�� إذ س��ا )�	F رسا���"دي ، �Sت� ,�S: FS�� � )	. و�++�S راس ا

 �+Hب� ن��آ Fوب-�ن� �
:�وم
'�ه� ا��i% م&ی'� ا��SW, و)	S.   ) 5% ادي :�j ح(م6 ا

SS:ن� %SS�
�	�+�SS وSSe^  وام���SSزا%ا �'�ح�FSS ، وا)"م6SS( �SS ن[�SS+� ا���FSS ا�خSS% ص�SSرة ا�'�

  6��%S��ا .	( �]�         ) SC(ا�'�% واS� �Sا�%وم�ن� �S	�
ب�SW$ م
��Sس وبg�YS اخ�	6S( [S] ا�


SS] ب��ا��SSX م-	   ,SS	SSرس� �+�SS	�SS%��6 ا��O �SS+ان SS'
Yی6 ه��SS اخ��SSHر �	�5SSH	G ا�YSSي ی

  .  )٢(ا���Wخ

"ل � ا���� وا��[%د � ا��S	�5  اس�(&م] ا�'�Xد �")"ن )6 ا�س�X )٣(و� ت&م%

 سS'�    )٤(ح�'�� س�] ا��	�� زن�ب�� وذ�gا����س��S� دا�X٢٧١ن    F�]SHرة ن�Sص [S	م ، ح�

 �SS+�	( �+�SSاس [SS��وآ �SS+�6�SSح SS�    نSSWX] ص�SSرة اب'+�SS وهISS ا�SS"ت )	SS. ا�-�نISS ا��SSZن

 F�X� [WXك(ون�	ا�� g	ن   )م�S��اور  و�S& ) م٢٧٥ – ٢٧٠(ب&� م6 ص�رة ا��	g ا�%وم�ن

   ) . ٥(ا�if] هTY ا�'�Xد ا��	g ا�%وم�ن �-+�W�� 8 ����رب� زن�ب��

             ن�SاحS� �'وی&Sه� وت�]S: م"S(���S$ ا�سS"م �S& اسS�(&م�ا ا �Sب م%S( أن %+Kوی

           S��ر ا�Sث� اSو� �S�'وا�&ی ��Sس��� ا�'�Sاح ا�S� ���Sس�ح��ت+� ا��(�	[� ا�S%ادا وم	�Sك و

 k�l���ا اY. ه	[�ه� :�اه& م�دی� )	خ .  

  

                                                           

  .  ١٤ص)  ٢٠٠٥: دار ا#+م` ����Y وا�>$ز�� ، �H+ن (ا�&F2( ، ن+ه´ ، م$#$�H ا��&$د ا���:�2 واW#7م�2  )١(
� ا��زاق ، ا��PF$آ+ت وآ>+:� ا�>+ر�N ، ص)  ٢(GH ´١٥د�>� ، ن+ه  .  
� ا���اق و�S2+ م2+� ]���ة ص+��Y�� �5ب و:S+ اآ_� ان$اع ا��را�H ت&� ت ) ٣(H م+Yا� R)3د�� ا�>( ت+Gم� �( \�ف ا��

 ���� ، �: و�3�0 م���P اWنG+ط �( ا�2F"�ة �H! :+د�� ا�Y+م وازده�ت ازده+را آ�2Gا �( ا�&�ن2� ا�_+ن( وا�_+�^ ا��72د�2
� ا���P* ، درا#+ت �( ت+ر�N اGH م��ر ، �PG7م ، صا�#Wا RG= ٣٩٠،  ���٣٨٩ب  .  

)٤ (  �Pم� �&� +SF3�� ت�gا ات�م��P ت�م� ا�>( �3�0 زوS6+ اذن2` �( ا�P5* آ$ص�H �2! ا:�S+ وه� ا�7ت وه( \�$.� 6
 ���� ، +S<Pت$#�2 ار6+ء م�� !�H ���Hو +SF3ت روم+ ن�، ) م"$ل(.>( ، ��2�2 وا�0ون ، ت+ر�N ا���ب : ا��Yق وت5

  .  ٩٩، ص ١ج
  .  ١٥ا�&F2( ، ن+ه´ ، م$#$�H ا��&$د ، ص ) ٥(
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        اماكن االعالم يف شبه اجلزيره العربيه اماكن االعالم يف شبه اجلزيره العربيه اماكن االعالم يف شبه اجلزيره العربيه اماكن االعالم يف شبه اجلزيره العربيه : : : : رابعا رابعا رابعا رابعا     

        األسواق األسواق األسواق األسواق -أأأأ

��م] ا��-�رة � ا�-8ی%ة ا�
%ب�� ب[i$ اuحS"ف واS:u+% ا��S%م   )١(    &SX� ف"Sوا�ی

���SSHدی� وزادت ح�SS'] اuو�SSeع�ا�SSX&رة ا�SSW%ا\��   اSS�  6SSمuا ^�SS:وأ $SS\��X�م  ا"SS�وا�

 ا��S&ن وا�SX%ى    �SOل ا�
�Sم وی�SX   م� ه� دا\� ی���% �'+� �5W] اuس�اق وت'�)] ،�'S� م

   %+S:uا S� ن�Sت� &�ا��S%م �S"    وم'+� م� ه� م�س� ی�Xم � م�ا�^ وأی�م م
	�م� م�&دة 

�Xارت��ده� س+" ی $
  ���نS] أس�Sا�+� ت�SXم     )٢(tم'�S  وم � �f%ه� م�� ی-S�   ر�+S: �SK
م

�S%ب ، م�'X	�S     اf	i�I%ه� تا��'� تX%ی�� و 6Sوم �+'Sم &
���\$ ا�
%ب م6 ب   �+Si
6 م6S ب

  .  )٣( إ�. ب
o ب�� )'&ه� م6 ا���ث% وا��[�خ%


� واح&ة 	�
� م�
S&دT   وم6 اuس�اق م� ه� م�(H} ب	Sس $�SWم، و وم'+� م�ی S+' �

ه� م�	 أو )�م و�& ی��& � ا��&ی'� ا��اح&ة أآZ% م6 س�ق آ�S���%اء إذ آ�نS] ت���Sي    م�

    � �SS'�
+'�SSك س�SSق �	��:(  ��SS	SS. ث"ث�SS أس�SSاق ، وت(SSHH] أس�SSاق أخSS%ى ب��SS^ سSS	^ م

    �SSS�(�����وس�SSSق �	
�SSS5رة و�	[(�SSSر و�f%ه�SSS وأ���SSS] ت	gSSS اuس�SSSاق ت	���SSS���� �SSSت+� ا

���Hدی� واuدب�� و)X&وه� � أم�آ6 م�
&دة ب���ی� ���\$ م(�	[� �وا�   �S[�وت�م [��م�ا

  .  )٤(&ت ب��Zب� م+%��ن�ت م�س��� و:
%اء �n یaم+� ا�
%ب ت-�را وأدب�ء

آ�نS] م�SS&ان� ��� ���S���SSدل ا�راء     )٥(م��Sن �	�-�SSرة وا���Xی�Si   إن+�SS م�f%  6S ب�S� و

 م�SSW"ت اuم�SSر و     SS� ور�SSW��ر وا�SS��uض ا%SS(ورات    او�SS���ات وا%l�SS'��خ%ات وا�SS]��


% وا����ه�SSة ب��[�SSHح� وا��[�SSخ%ة ب���"�SS�� �SSfن ا�'�SSXد    SSW�ا ^SS\ء روا�SSX�� �
SSواس �SSون�دی

 اuس�Sاق   S� ن�

%اء وا�%واة ی-��W�وا � SX'�  ، د�SX'�ا & &\�SH�
%اء   SW�ی6  اYS�ا %S�)�ن وی

                                                           

ا�SY$ر ا��5م أر:�� وا.� ا��د وه$ ر�6 وث7ث� #�د وه( ذو ا�&��ة وذو ا��L5 وا���5م وآ+ن$ا ��5م$ن �S2+ ا�&>+ل ) ١(
 . ٣٢٥ا�g$ارزم( ، ا§ث+ر ا�G+=�2 ، ص: ، ���� 

  .  ٩٥\&$ش ، م�5� #R2S ، ت+ر�N ا���ب =RG اº#7م ، ص) ٢(
�ى ، نS+�� ا¶رب  ، ص) ٣(�Y&�&ا¶ول ، ص ٤٦٤ا� ��Lغ ا¶رب ، ا��$�: ، )#$�W٢٦١؛ ا  .  
  .  ٩٦\&$ش ، م�5� #R2S ، ت+ر�N ا���ب =RG اº#7م ، ص) ٤(
� ا���ب �( ا�L+ه��2 ) ٥(�H رة$"#Wوا ���� ، #$ر�+ (ا�g"�2 ، م�5� ، ا��� . ١٠٦ص) ٢٠٠٤: م�Y$رات دار 7Hء ا�
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اu�[�ظ ا�
Yب� واuس���I ا�-��	� �H&ا إ�. ا���eح وا��+�م وا�م��ع وم6 ورا\+� ا�%واة 

 آS$ م��Sن �	��Sم
�6        ا�	Yی6 S� FSوی%وون $S\��X�ا S� Fون%W'ر وی��دب ا��(uا اYن ه�
یYی
ي ی���SSرى ��+�SS خ�SS�5ؤه�  ���نSS] اuس�SSاق م-� ,��SS	��SS&ث بvی�SSم+� وحSS%وب+� ون�SSاد     )١(


%اؤه� SS:٢(و(      �SSب�%
 و��SSnي ب6�SS ا�SS\��X$ ا�SSل أدب�SSHات �	�SSاق وس�SSسuا [��SSأص .SS�ح

 �+	
  . ��)"م  را\&ا ومaث%ا م��ن� هTYب�Kاه%ه�  مZ	]و�

� ��س�Sاق اuخS%ى �ن و�S%ة اuحS&اث وا��%وی�Sت       �SZوی�%ز س�ق )��ظ م FS'(   S�

   6SSح� م�SSeو %SSZأآ FSS	
�G�SS أ�SSi$ �%ص�SS �&راس�SS   ویب�SS�X اuس�SSاق   ا���SSHدر ا�
%ب��SS ت-

 F�"ب م6 خ%
  .  )٣(أس�اق ا�
%ب وأث%ه� � ت�5ر ا����ة ا��W�%آ� ب�6 ا�

      _SS�(ره� و�SSأم SS� وا%SSK'�� ا�SS
وس�SS�( [��SSظ ، م6SS ت
�SS_ ا��SSXم ت
��SSK اذا ت-�

 FSSK�
ء یSSW�ا :   �SS-��د وا&SS	�ب� F�SSHخ _SS�(و �SSآ%(T%SS+�: وت
�SSآ_ ا��SSXم  ، )%آ�SS و 

�خ%وا ، وتX^ ا���ق �%ب م��S وی-���S+�� ^S ا�
S%ب آS$ س�S��X�� �'Sن :S+%ا         ت
�رآ�ا وت[

  : إن+� آ�ن] م��ن� آ��%ا �	�-�^ ، ��ل أب� ذؤیI  ویK+%ی���ی
�ن وی�[�خ%ون وی�'�:&ون 

  إذا ب' ا���Xب )	. )��ظ   

   ) ٤(و��م ا���^ وا���^ اu��ف        

�	�� k\�5�وب�6 ا F'ن(�$ ، ب� F�� واد وبFS آ�نS]    ))٥وب�'F وب�6 م�� ث"ث ���ل وت��( ^Xظ �

 F� ل�Xی F'م ^eب ب��%
  ا�ث�&اء ، ���ن] ا�
S%ب ت��SX  : ت�Xم س�ق ا�S�       �Sال ث�S: %+S: ظ�S�( ق�Sس

       FS�� ��SX�� ز�S-��ق ذي ا�Sس .S�ا $SX�'ة ث� ت&
X�ی6 ی�م� م6 ذي ا%W( F�� ��X�� F'-إ�. س�ق م $X�'ت

�S%یj   )٦(� ی�6 ��+� أ)�K م6 )��ظ إ�. أی�م ا��� ، وهTY أس�اق �%یj وا�
%ب و� F�� إذ آ�ن] ت'8ل

�+�S اآ�S% م%آ8S     )٧(وه�ازن و5f[�ن واس	� و)�X$ وا��5H	p وا�ح�ب�j و�O\[� م6 أ�'�Sس ا�'�Sس   

                                                           

� ا����� �4ف ، ا�>�2F3 ا7HWم( �7دب ا���:( ، ص 6+30( ،) ١(GHا����* و �GH �  .  ١٨٣ ، ١٨٢م�5
  .  ٥٤ا��+م�( ، ا.�� رض+ ، م$�� ا���J ، ص) ٢(
  .  ٩٨\&$ش ، م�5� #R2S ، ت+ر�N ا���ب =RG اW#7م ، ص) ٣(
 .  ٣٤٠، ص ٩ا:� م��$ر ، �F+ن ا���ب ، ج) ٤(
  .  ٣١ا¶صS3+ن( ، :7د ا���ب ، ص) ٥(
� ا�_+�^ ، ج) ٦(�Lا�� ، *L٣٤٢، ص �٦+=$ت ، م�  .  
  .  ٣٢٨ا�g$ارزم( ، ا§ث+ر ا�G+=�2 ، ص) ٧(
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 %
W�رة وا�(�5ب� وا�-�	� %Xب�� وه� م%
و�
	+� ت
& م6 اآ�% أم�Sآ6   )١(�	���دل ا��-�ري � ا�-8ی%ة ا�


SS%ب �6SS( "SSi       ا�)SS"م وا�&)�ی�SS وا�YSSی�ع  	� %SSآ�� SSت�% إ)"مaSSن ب��SSت� �SSم F�SS:أ SS+� ، %SSW'�وا  

  .ص[�+� ا��-�ری� 

�ن � ا�
%ب ��م ی���	�ن ا���K�� إذا حi%وا اuس�اق ����ا ا���	�6 ، وآ�ن آو

     %S�'��ب ا�Sم�ء وارت�&S�ا g]Sم وا��'^ م6 س�	K��ة ا%H'� F���+� م6 ی'�% ذ�g وی'IH ن[

���SSن ا�YSSا��Tن  د�SSم�6 وآ%SS���ا  �SSس ، أم�SS'�6 اSS( �+
�&SS� ح"SS��ء ی	���SSن ا�aSSه�SSم�( 

� �g�Y ا���^ وا�W%اء و�&م ا�
S%ب   )٢(ا�
%ب ���ن] تi^ أس	��+� � اu:+% ا��%م W'� ،


���g وه�S یaم'�Sن         م6 آ$ ح&ب وص�Sب  إ�. اuس�اقSدة وص�Sاء وس%
S:ء و�Sرا وأدب�S-ت

نSSH%��ا إ�SS. ا��'( %l�SS	SS. أن[�SS+� م6SS م(O�SS% ا�5%یpSS ، ح�SS. إذا ان�+�SSا م6SS م���SS%ه� ا  

  .  )٤(وا�����-� وإن�Wد ا��HX\&  )٣(وا��[�خ% 

             pS5'��ا &Sت-�ی Si�Xرة ی�Si��ه% ا�SK6 مSا م%S+Kم م�S
و�S& آ�Sن هYSا ا�����Sع ا�

     �+�S	�� S� ب%S
�%یj ا�� ح�	S] ا� �n� 6رب� م�X��ن ص'�)� ا��"م وا�Xإت � �n�����وا


%اء ا�YSSSی6 ی%یSSS&ون   ��SSSHر )٥()	SSS. إت��SSSع م'�ه-+�SSS وا��vSSSث% بvسSSS	�ب+�  SSSW�ا .SSS	( �SSS8ام�

  jی%SSS� �SSS-+� وا%SSS��ی�ع ان یYSSS�ه� ا&\�SSSHX�  �+	\�SSS�� &SSSم��م �SSSب SSS� �SSS
ا��(��SSSرة ا�Yا\

 Tر�SSاث g�YSS� ن�SS�� ده��SS-وام �SSn� SS� �SS+
 ت+YSSیI ا�	�SSn ا�
%ب��SS وت�ح�SS&ه� و��SS� ة&SS�
ا��

�%یj ���ن] س�ق )��ظ ذات اث% خ%�5 � ت+YیI ا�	�n وت�ح�& ا�	 �n� +-�ت م(��رة ه

 T&وت%دی %
W�ا %Wون T&دب وت-�ی�إذ آ�ن ��س�اق إس+�م � خ	�د ا��HX\&  )٦(ون+�i ا

 م���S$ یaم+�S        �وت	+ونW%ه� ���5ف ب��-8ی%ة ا�
%ب�� S+� ، ب�S	X�ا �S+�
�6S وت�uب+� ا

  .  )٧(آ$ ص�حT%�� I ی%ی& �+� ا�Yی�ع وا�ن��Wر 

                                                           

� ا��"I2 ، م5+ض�ات �( ا�>+ر�N ا���:( ) ١(GH ن�ار ، )_���اد (أ�5J: ، اد�J: 6+م�� ��G"١٦ص)  ١٩٧٩: م .  
 .  ٢٣١، ص ١ا��2&$:( ، ت+ر�N ، ج) ٢(
  .  ٣٢ا���ب �( ا�L+ه��2 وص�ر اº#7م ، ص ا�FG>+ن( ، :"�س ، أد:+ء) ٣(
�ى ، صEG ا¶YH! ، ج) ٤(�Y&�&٤١١، ص ١ا�  .  
  .  H٤١"�2 ، م�5� ه+4* ، ا¶دب ا���:( وت+ر�g` �( ا��)� ا�L+ه�( ، ص) ٥(
� ا����* ، ا���Y ا�L+ه�( ، ص) ٦(GH �  .  ٨٩،  30٨٦+6( ، م�5
#9$ا=S+ وأث�ه9+ �9( ا¶دب ا���:R9G= )9 اº#79م ، ر#9+�� دآ>9$را� ]�92          ا����ان ، 6+#* م�5� آ+* ، م$ا#9* ا���9ب وأ  ) ٧(

�اد ، آ��2 ا§داب (م�Y$رة J: ٢٩٨،  ٢٦٢، ص )  ١٩٨٩: 6+م��  .  
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	'�ب�Sn ا�YSب��ن ب��Sق )��Sظ ���S      ا�'X& اuدب ، إذ آ�ن] تi%ب � ةآ�ن] ن�اة �'vWو


%اء ت
%ض )	�F أ:
�ره� W�ا Fت���6    )١(م6 ادم �Sن ب�S���ت�T اW(u. ��نT&W ث� انT&W ح

 F���  : ث�ب] 


 ا��i.  6�'� ا�-['�ت ا�n% ی	��  

   )٢(ی5X%ن م6 ن-&ة دم� �'واس���          

 �SSnل ا�'�ب�SSX� : gSSأ�[�ن [SS		�&ت و��SS و�SS)%ت ب�6SS و�SS واسg���SSأن(�SS: [SS% و��'gSS أ

  .  )٣(ت[�(% ب�6 و�&ك 

SS�+6      �أن ت�SSب �+]XSSس [SSت� �SSnا�'�ب ����SS� اYSS+م آ�SS	
 م��SSن مSS� اده�&SS(وأ �SS�X�ة ا

�SS& حSS&ث    6SSی� �SS� �SS+�ء ت��SSX	�ن ا�SSب SS'

%اء آ�SSW(u. وح��SSن وا�('��SSء یSSW�ه�% ا�SSWم

)	�SS] .SSق ب�SS(��� 6�SS م
�'SSfu �SS%اض :(��SSH إتا)SS& ب���ISS  او ان5FSS%یpSS ا���SSHد�� ب

 ا�	�SSXءات ا�(�ص�SS ، وان��SS   م�SS ی�SS&ث  ن��SS�   ح  و�SS�]م م�SS( ن�SSم� SS� ء�SSX� �SSض ه%SS
م

��Z%ا م� و�k ا�W'�� %(�W& ا�'�س :�q�S م6S �&یS&ة ورب��S ا���S^ ن[�W��       %Sرآ� ا�-��^، �

 FSS�ح� SS�       Tر�
SS:أ oSS
وآ�SSن  )٤(أث'�SSء ت�ا�T&SS ب+TYSS ا���SSق �SSO���6 م'FSS أن ی'SSW&ه� ب


% و   SW�اء ا%SSأم ISSX� ن���S'اء ی%
SSW�6 اSS8ون م\�S]�ا �SS�
��SSH\&ه� ت
	( pSS	SS� .S&ران ا��)٥( 

              S� ظ�S�( .S�إ .
Sد س�S	)�ا �S+� IS�س وان ی��S'�ا S� Fت&�SH� %�S�وم6 أحIS مS'+� أن ت

   ، Fت&�SH� &SWا���س� وان  $SZب�       S�	
Z�م ا�SZ	6 آSو ب%S�( $S
� �Sم  FSن��   FS�X	
ح�'��S أراد ��

�nSSHر ا�YSSی�ع وا�ن��SSWر ��SS�( &SSHظ ��SSXم ��+�SS خYSS� ، �SS��5ا)] وان�SSW%ت ح�SS. روت+�SS ا�  

  . )٦(وا����ر

  

                                                           

 .  ٣٤٤ص ،١جا:� =>�G2 ، ا���Y وا���Yاء ،) ١(
)٢ ( ، �2�# �� ا� :GH �: �F5ا� �9� ا�79Fم   : ت5&12 ، ا��)$ن �( ا¶دب ، ) م٩٩٢/هـ  ٣٢٨: ت (ا���PFي ، ا:$ ا.�GH

  .  ٣ص) ١٩٦٠: م"P. ��G$م� ا�P$�� ، ا�P$�� (م�5� ه+رون ، 
  .  ٧٦ا���ز:+ن( ، ا��E4$ ، ص) ٣(
� ا��G( ، ا��&+ءات ا¶د:�92 �9( ا�L+ه��92 واº#79م \9S<�2G+ وأث�ه9+ �9( ن&9� ا�¹�9 ا���9Yي           ) ٤(GH ن+ن�H ، اوي��G�9  (ا��G"م

�اد J: ، ��Y١٦،  ١٥ص)  ١٩٧٦: ا� .  
  . H١٤"�2 ، ادوار ، ا���ب ، ص )٥(
  . ٣٦، ص ١١ا¶صS3+ن( ، ا¶]+ن( ، ج) ٦(
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 ب�SS�X ا��SSHX\& ا��SS5ال ا�����SSة بSSـ   انSSX�5] ا���SSل ن[�SS+�وSS�)ت�SSX	
���SS آ�SSن ) ا��

           %S� )��Sظ :S+&وا �+�S بg�YS واS� 6�S�����ان ا ��S� %
SW�د ا�Sأن+� أ� .	( &X
ا����ع ��

 �+�  . )١(ا���م
�ن ب�[�


%ا   SW�ام ا%Sإآ .S�ا�'�س إ pب��
% fu%اض ا�&)�ی� ، �X& تW�ا $n�ء  واس�S]�ح�ء وا

   %Sآ�uا Sب ا�)"م%S
 مaت�% ا�� Tإی� �
  ،ب+� ��[�زوا ب��] :
% ی�&ح+� ��F ا��W)% مYی

 آ�S( $Sم ���-�ذبFS          )��ظ S� ظ�S�( ق�Sس 
%اء اSW(u. اذ آ�Sن ی�Sا�W�ء ا�aوآ�ن م6 ه

    T%
S: S� FSب�&ح �
�Oو F� ت�%ی�� pا�5%ی ��	�Xه�S ا�S%واة ب
��Sظ    یYSآ%ه� ��+�S �  ا�'�س �

 O%یFSX إ�S.          وی'W%وS� F
SH
ن+� � ا�
%ب ، ��% ب�' آ"ب ب6S رب�
�S ب�S( 6Sم% ب6S ص

  FSS� ل�SSXی $SSم ر��SSX�ا SS� ن�SSوآ �'SS� ت	gSS ا�SS� �+�SSم�س &+SSW�� ظ�SS�( : ��SS'6 حSSب pSS	���ا

 F� [��X�  �	��S&م وه�S ر�S$    : أ��"ب وآ�ن مq'�ث� م�	�X ، وآ�ن] �F زو�� )� .W(�ان ا


% م� م&ح اح&ا W�ا 
F وأنS] ر�S$ �   ا� ر�
F و�م[�T م-&ود �eو �S�X% ذو  ه-� أح&ا إ

 SS�X� ن�&SS'(ت و�SS'و ب $SSذآ%خ�م   ����SSi�ا .SS�إ FSSت�(&� FSS��س إ�SS'�ا [X�SSس �SS	� �SS+ب j�SS
F ن

           �Sی�f FSوأآ%م FS� %Sون� FS�8ن�� pS	���ا FS��إ p�S�� ، �S���
ون�%ت �F �%��ت �g ح�6S ا�

     SSX� ، ت�SS'��ا %SSوذآ ، pSS	���م ا"SS6 آSSس مaSS��ا .SSW(uف ا%SS
آ[SS�] : �ل اSSW(u. ا��SS%م �

 Fت&�H� &W'ظ ی��
  : م5	
+� ا�� أم%ه6 وأص�G ب

�  وم� ب م6 س�X وم� ب م
pW   ] وم� هYا ا��+�د ا��aرق ار

� یS&ري أی6S ی%یS& اSW(u. بFS��X         ىرأو �Sوه ^��S�ا���	p ا����ع ا�'�س ���k ی

 &W'ی F
   -:إ�. أن س�

�ح] )��ن آ�Z%ة  &X� ي%�
  ت�%ق إ�. �eء ن�ر ب���[�ع     �

  وب�ت )	. ا�'�ر ا�'&ى وا���	p       تX�� IW%وری6 ی5H	��ن+� 

                                                           

؛ ا����99ان ، 6+#99* م99�5� آ99+* ، م$ا#99* ا���99ب  ٢٩٢ص، ، 2�99#� ، أ#99$اق ا���99ب �99( ا�L+ه��992 واº#799م  (ا99J�W+ن) ١(
  .  ٢٥٨وأ#$ا=S+ ، ص
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 p	���ن إ�. ا�	����	�S     ی+'�qن��� أت� ��H&تF إ� وا�'�س ی' $S6 آSاف م%S:uوا ، F

  SS� �
% ا� .SSW(u	�SS ت�SS, مSS'+6 واحSS&ة اSS: �SSن���� FSSن ب'�ت�SS�5)ی �SSی%� FSS��ن إ�Xب�SS�ی�


k    ا��H(.'f ر�$ Se kS�١(م6 أب�+� أ(  $S
 ا���Sق     مS&ح  �	S� .SW(uن  ا�Sآ  �Sذاإ)"ن 

̂ ان��SSWر   )SSH%ن�    آT%SS�Z  ورب��SS ی�[�SSق ب'-�ح( FSS	SS. إ)"ن�SSت      )��SSK رواج و، سSS%یSS�

%e���ا .  

 Y)وات             �Snا�'�ب .SX� &SX� ی�ه��Si�
%اء م6S س�Sق )��Sظ م��ن�S�� �S إ)"ن�Sت+� وSW�ا


H�ب6 ا F(ق زر�� ا��  اسS& ح	[�Sء ��Sم ا�      زر)Fأ��"ب ��Xم  pا�Yب��نS'م بYSب  �Snب�'

 �nا�'�ب �e%م� .	(        S� �Sم �Snوأدرك ا�'�ب ، �S+
ان ی�� ��م( F	S. أن ی'�SiXا ح	[+�S م

   FSS(زر &SS(��� ، FSS	�Xی �SS	� �SS'�� 6SSا مYSSم ه"SS6    آSSن م�SSآ �SS�� Tد&SSوه �SSnا�'�بFSSnأن  ا�'�ب �إ

 "\�� T&ص�Xوس�ء م F�'�� 6را مYس�ق )��ظ م� � F�i]ی :  

 '��X� 6ج     ارای] ی�م )��ظ ح��-
  ��� :��f [XXري ت�] ا�

��'� خ5��  واح��	] �-ـــــ�ر  ب%ة���	]      '� ب�''ــــــ� ��أن� ا

��H\& و��&�
ــــــ6  g'ت���	آــــــــ&ار      ����ادم ا g��أ j��)٢(   

 SS	
6 ا���SSم ح�'��SS ی'�SSX&ون ب
oSS ذوي ا����ن�SS   �ب
oSS ا�F �]�SSHو)	SS. ن��SS م�SS ی[

 ����
 ا���SHل )	S.       دون س�I م
S%وف ت�S]�8 إ  م6 ا�����)�� ا�S� �S
�O ی6 او%Sا�خ .S�

     �Sس ب��S'�ا oS
ب
o ا����سI ، آ�ن :
%اء م� ��$ ا�س"م ی[
	�ن ذ�g أح��ن� ��+-�Sن ب

 ا���SHل )	S. ب
oS م�S ی�	��نFS م6S ا���Sل         S� �
�O ء�aی� �'�ه� ه�'� %�f 6ه� م%�Zی

�SS&)�ن  �SSX& ه-�SS ا��SSW)% دریSS& ب6SS ا�SS�( ، F�SSH& اD ب6SS . ورب�O �SS	�� �SS	SSW+%ة وا�YSSی�ع 

 �+
  : ا���� و�� ی�6 ی
%�F ب�HX&ة ی�Xل م5	

 I-( 6ی�م مuه$ ب����ادث وا     I	م6 آ Dأم ب�ب6 �&)�ن )�& ا  

                                                           

� ا�F+دس ، ص) ١(�Lا�� ، �� ر:` ، ا��&� ا���3GH �  .  ٤٩،  ٤٨، ص ١، ا����ة ، ج 1ر24 ؛ ا:� ١٧٨،  ١٧٧ا:
 ٥٩، ص)  ١٩٦٠: �وت دار ص+در ودار :�2وت ، :2(آ�م ا�FG>+ن( ، : د�$ان ا��+:�J ا��:2+ن( ، ت5&12 و�4ح : ���� ) ٢(

   ،) ٢٠٠٦: دار ا�P>�9999 ا�����99992 ، :�99992وت   ( .�9999$د ، 9999��H+ن م9999�5� ، #9999$ق 9999PH+ظ وم$ا#9999* ا�j99995 ،    وم9999+ :�9999�ه+ ؛  
  .   ١٤٦،  ١٤٥ص
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   : K% ح�. دخ$ ا���س� �	F�X ب
��ظ ����T و��ل �F ��	�� اب6 �&)�ن ی'S'�%
هS$ ت

��ل : ی� دری& ؟ ، ��ل  ، �اD بS� 6S&)�ن   انS�( �S&   : �	� ه-�ت' ؟ ، ��ل وم6 ان] ؟ ��ل : 

��ل  ، :   Seان ا [Sح���� �Sآ'] ام%\� آ%ی� gن� gه-�ت     Dا &S�( ل�SX� ، F
Seي م�%
S: ^ :

       Gی&Sب� Tء�S-ه &Sدری G	Sصv� ، �S+	ب%ح �S��6q آ'] ه-�ت �X& م&ح] وآ��T وح�	F )	. ن�

 F'+% ، وم�. :�ع وا:�رواة )��ظ ح F�	�  : ت'�

  %ب :��F ب6 �&)�ن وس� ا�
    و�	] ا��"د ��� أن أرى 

 F�	م �م�: g	س�ى م     IهY�6 ا�(ا���% ی-%ي و F�)١(   

       ��SX�ح ا&Sی� �Sإن� FS'�� ص�)S:�� ح&S��ا &\�H� &W'س�ق )��ظ ی � %(�W�وآ�ن ا

   TYSه $SX�'ت  اuس�اق آ� g�ه� م6 وراء ذ%Wذات ا���&وح وی%وم ن ا�
%ب�� ا���م�� �

%س�SSن وآ��SSر ا��SSXم ، ��SSرت�� ا���SSX ب6�SS رم�SSل ا��SSH%اء وی��SSZ$ ب+�SS ا���SSدة اSS:u%اف وا�[

م&ح اu:(�ص ب�&ح ا���X ا�
%ب�� اuص�	� �ن هTY ا�����$ م� ه إ� أم�آ6 د)�\�� ت�S%ز  

 Fم�X� س�����)% � م�&ان ا�&)�ی� ا��W�و� )٢(��+� أه��� ا    &\�SHX�ا gS	�� $S
 %Sث�اuآ�S%   ا

 ��O�� ت
��� ونW% اuخ"ق ا�[�e	� ب�6 ا���X\$ ا�
%ب�� � .  

 �FS م����Sن         )&�6 وی��Sي رس�Sn� Sأدب ^S�-م �Sب�Z6    )٣(س�ق )��ظ ب�Sت� �S	�

      &SS(ا�� �SS+ت��� [SSآ�ن �SSی� وإن��SSe�� ا\�� أو�SSW( FSS�� ر�SSمuاFSSو�%
وان آ�نSS�f [SS%   م

� آ$ ���	�S مS'+� رؤس�Sؤه� وأ:S%ا�+� وح��م+�S ،       )٤(م���ب��iن] ت���    S� $S6 وآ�Sح S� 

     �+'Sوم ��Sت� �S'ق  ب�S� ا�� �q:�'�ظ       ا��'�ز)�ت ا�S�
 )٥()�Sم% ب6S ا�Si%ب ح��S ا�
S%ب ب


%�X� Tل : � g�Yي ب&
�   -:وس
& ب6 زی& م'�ة ب6 ت��� ، و�& �(% ا��(�$ ا�

����  �+��� )��ظ ی� &
٦(� )��ظ ومn%ب �F آ$ :%ق      س(   

                                                           

 .  ١٩،  ١٨، ص W١٠صS3+ن( ، ا¶]+ن( ، جا) ١(
  . ٤٥٣ا����ان ، 6+#* م�5� آ+* ، م$ا#* ا���ب وأ#$ا=S+ ، ص) ٢(
�ان ، أ#$اق ا���ب ا�>L+ر�� ) ٣(�. ، )F2GPون ا�_&+��2 ا��+م� ، ا���اق (ا�bY٢٢ص)  ١٩٨٩: دار ا�  . 
)٤ ( j5ظ وم$ا#* ا�+PH ق$# ، �  .  ٧٨ص ،.�$ر ، ��H+ن م�5
� ا�_+�^ ، صا:) ٥(�Lا�� ، �� ر:` ، ا��&� ا���3GH �٣٠٣  .  
م"�9�G م�9�L دا�9Oة ا���9+رف ،     (آ>+ب ا¶زم�� وا¶م��P ) م ١٠٦١/  هـ  ٤٥٣:ت ( ا���زو=( ، ا:$ �H( ا¶صS3+ن( ) ٦(

 ��S١٦٧، ص ٢ج) هـ  ١٣٣٢: ا�  .  
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%O �SS+� [SSوآ�نSS\رم    ا�SSب�� SS	���ا .SS�إ �SS+�"6 خSSم �SS(د T%SS��وم� T&SS\را �SSإ)"م� p

ؤ� T	SW%ف وا�
+S& وو��    �S	�S ثا�Sn&ر  )&واإذ  ،ر �Y ا�(��ن�S وا�Sn&  ا����ء ب���)& وناuخ"ق و

Iوا�  oX'�ا Iا م� ی��%O ��١(و(       pS	5ان �S��K( �Sی�'� .S'� أو $S�%�ر ا&f ن�ا إذ��� ،

إ� أن �S"ن  : اح&ه� ح�. ی%�^ �F رای� f&ر ب
��ظ ، ���Xم ر�$ ی(I5 بg�Y ا�Sn&ر ���SXل   

  ��  بSS� 6SS"ن SSf&ر ��SS)%��ا و�+FSS و� ت�SSHه%وT و�SS� FSS'ا م�
�SS�وم6SS ، ت-���T�SS و� ت

i
   +�ا�5%یk أن بS� ر&fرای� و��ء و F� [
ا���S] ن[�FS آ
�Sم% ب�S� 6Sی6 بS�( 6S&        ر�

�SSe%�إذ ا ، 'SSص .SS	( ر&SSf �SSرای T&SS'آ FSS� [SS

F ب�SSم%ئ ا��SSX, ب6SS ح-SS% وSSf&رT بFSSر��  ،

     'Sص S� ء�Sو� �Sرای T8ارS� F� [

F ب�'�SKر ب6S س��Sر اذ أ����FS ا���SH� �'Sر ب���S       ور�� F

  .  )٢(�F ، وص�ر ا�'�س ب�6 ح�م& وذام ، �Yه�] مZ"  .وأب	F وأه	F إ�. )�م% ���vرT وو�

هf TY&رT �"ن ��حYروT وا�
'�T : وه� ی���Hن اح��ن� وآ�ن�ا ی��&ون ن�را �	�nدر 

    FSب Tر&Sfو &S+
 ا���ق رم8ا �'FiX ا�� Fن��H'6 ی�O 6م ��Zت� F� ن���X٣(أو ی(   TYSوه

 ا�)"� �Xا�5%ی      ��Sة ح�س�S5خ FSب %�+SW��وا FS'
 ا����س�S     و م )6 ا��Snدر و�S� �SXم��

��S$ ا�
S%ب و� ب
S&ه�           &Sاح �S+��إ &S�+ی �S� $S\ا�%ذا �Sرب���� ���	����Sن نISH رای�S    .  )٤(ا�

      ISHون ، �S+	\��� أح��Sء ا�
S%ب وS� ح�&ا وث'�ء �	���ء ب
��ظ  إ)"ن� ی��I ا�%�$ ا��ا�

 ن[�Sس ا�
S%ب ت	8Sم+�        Fوذمرای� �	n&ر د)�ة �	X&ح � ا��nدر S� �Sره� FS� ��X	وراد)� خ

 ت'ISH ب
��SSظ ��6S یSSn&ر م+�SS� �S&ا �+�SS�� �Sن�ا       و )٥(ب�����Sء  SS��ت ا�Sا�%ای gSS	ان ت ���Sس�

ت�'��	FS ا�S\��X$    �م
	' ای
& تW+�% ن�:ء ب����ن انFو�
$ خ��+� .  )٦(م'+� �&ا  ی�(���ن

س�
�F وی[�Gi أم%T �+� ت+&یS&  ورادع  ���� ب�'+� ��[X& م6 ت'F� IH رای� ا�n&ر ص��F و

  . ا��Yم�مH�F[�ت ب�)6 ا�ت��ن 

   %O (&م�ا�%ة ا\واس��ی&ة وم�&� %�+W��ا � pآ% أن ر�" م6 آ'�ن� آ�ن اح��ن�Y� ،

            FS	O��� ازن�S6 هSب %S6 ب�Sب �Sوی�
)	�F دی6 �%�$ م6 ب' نH% ب6S م
�وی�S ب6S ب�S% ب6S م

                                                           

� �( G4` ا����Lة ا���:�2 ، ص ا�F&+ف) ١(��  . ٥٠، أ:P+ر ، ا�
  .   ١٧٠، ص ٢=( ، ا¶زم�� وا¶م��P ، جا���زو) ٢(
  .  ١٣٢.�$ر ، ��H+ن م�5� ، #$ق PH+ظ وم$ا#* ا�j5 ، ص) ٣(
  .  ٢٨٤ا¶�J+ن( ، 2�#� ا#$اق ا���ب �( ا�L+ه��2 واº#7م ، ص) ٤(
  .  ١٣٤.�$ر ، ��H+ن م�5� ، #$ق PH+ظ وم$ا#* ا�j5 ، ص) ٥(
  .  ٨٨ا�&RO+G ا���:�2 ، ص ا���ز:+ن( ، �H+4ات) ٦(
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O%یO FSX%ی[�S ی
	�S ب+6S( �S ذ�gS م�(YSا م6S          ا��'�ن و��S یkS ب&ی'FS� FS ، ��ب�S&ع أ�'SH%ي      

�&م إ�. ا���Sق بSX%د و��Sل    �")"م )'Fس�ق )��ظ م��ن� م'�س��  &X� ،:-     $SZم S'
م6S ی��

   .  )١(�%ا �	�'�ن و��مF وتW+�%ا ب+�)	. �"ن ا��'�ن ؟ و�
$ ذ�g ت
�هYا ب���

 SSآ�ن &SSX� ، I\�SSH��ب� �l�SS
] ا�('��SSء وآ�ن�SS�( [SSظ م��نSS(�� �SS"م )6SS ا��8SSن وا��

             6Sو ب%S�( �S+ب�ب� �+���SHب ب�%S
ت�S�( &HXظ وتSi^ )"م�S ت��8S ب+�S ه�د�+�S وت
�l�S ا�

            S� �S+�(و �S+وأخ� �S+ب�ب� �S��( [S'ب &S'ه [��Sأص �S�	� ، �Sوی�
ا�W%ی& وأخ�ی+� صS(% وم


%   م
%آ� ب&ر أم%ت ب+�د�+� ���م ب%ای� ، و�%ن] ��	+�S ب-�S$ ا�('��Sء    SW�ب� �S+ت%lون�

  . ) ٢(وا�%ث�ء

)��ظ إذا)� �	
%ب وم'�%ا �)"ن�ت+� ی5	�S+�� p آS$ ن��S یS%اد م'FS ان ی��Sن        وآ�ن]

      FS�'أي أن ی� F�S�
%�F ا�
%ب ���
� ، ��6S أراد ان ی�S�	�p أحS&ا ب'�� %W�'م� أو ان ی�(

���\$ ا�
%ب  � g�6 ذ	(v� ظ��
���	�F وه�ی�+� ��م ب ���'�  FS'( م"S("�    FS�	( دة�+SW�وا

���	�FSS أي أن ی�'�FSS حpSS ا�	-�SSء إ��+�SS     وا��
�مSS$ م
FSS وم6SS أراد أن  %SS�f 6SSا م&SSأح %SS�-ی

	
 )��Sظ    �وح��ی�+� �F أو أراد أن ی(	^ أح&ا م6 ا���X	� أو م6 ��اره� �S� gS�6 ذ	
F ان ی

     pS	
ورب�� ب
� أو���ء ا��(	�ع م'�دی� � ا���ق یYی^ أم% ا�(	^ و�& ی����Sن آ��ب�S بg�YS ی

م
�ه&ات اuم6 ا��
�Xدة ب6�S ا�S\��X$ ن��YSة     � ت��6 ح�6 �� ا���ق زی�دة � ا�
"ن�� ، 

6 � س�ق )��ظ	
٣( � ا�I��n م� �� ت(  .  

          6Sم FSن���ی� �Sل م"S6 خSظ م�S�( ق�Sس S� ن��S�ورب�� آ�ن ه'�ك ب
o ا����� ی��

         T�S'واب �	S�اuح"ف أو ا�
+�د و�f%ه� ، ���ن �6��S حSi% ا���Sق )�S%و ب6S ا�SW%ی& ا�

     6Sب %S�
ا���Sرث ب6S ا�(��S%ي ب�S��l 6Sن ب6S ح8Sام ب6S آS�Z% ب6S           م
�وی� وصS(% وحSi% م

  م
�%)YرT ، و��م �	��Se]  یS)&م�� T	��S تX   انF أمS% و�T&S أن   وب	� ح&اب�آ%ام �(%و ا�

  �S�+� ل�� احS& م6S ا�
S%ب          : ا���ق د)� )�%و اب'�F و'��S5ی �S� �Sم '��SO &S�أن م
�S%ا 

 &�� أح�و�X� Fم� ب&ا: �] ان أآ��� $
وص��[� ���FS� IS آ��ب�S وهg�      FS�� IS �&)� ب��تI  ا�

                                                           

 .  ٣٨٤، ص ٢ا:� ا¶ث�2 ، ا�P+مR �( ا�>+ر�N ، ج) ١(
  .  ١٥٢،  ١٥١، ص ٤ا¶صS3+ن( ، ا¶]+ن( ، ج: ���� ) ٢(
 .  ١٤٣،  ١٣٩.�$ر ، ��H+ن م�5� ، #$ق PH+ظ وم$ا#* ا�j5 ، ص) ٣(
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 یZ%ب وخ�� ا����ب ب���Xل � F� �eأر :   $S�]�م ا�S) 6] م	(�, وث"ث�6 )�م� خ� I�١(آ( 

 .  

         S'6 بSم $Sر� &S
� &SX� ,]'��Sخ% ب�S]��ة وا�Sه���	وآ�ن] )��ظ م��ن� إ)"م�� م+�� �

     &S�� FS� ن[S� �S
ر�	f   FS[�ر ی�Xل �F أب� م
W% ب6 م�%ز � س�ق )��ظ وآ�ن )�زم�S م'�

  :ث� ��ل 

�ی5%ف    ن�6 ب'� م&رآF ب6 خ'&ف  F'�(   )٢(م6 ی5
'�ا �

 �	�SSSSSi%ب+�    : ث�SSSSS ص�SSSSSح SSSSS'8 مSSSSS(ا FSSSSSان �SSSSS(6 زSSSSS�� ب%SSSSS
  إن�SSSSS واD ا)8SSSSS ا�

 k�SS�م'�SSب% ی�SSXم )	�+�SS ا�(ISS�5     ا���SSق م��ن� �SS	��SS]خ% و�س���SS ان ��+�SS     ]��ن�SS )٣(ب��

 I5)ویF��5خ �+�� &
)�م إ�. )�م ���� أخYSت ا�
S%ب   �
��F وم�ث%T وأی�م ��مF م6  ا�� ی

  .  )٤(أی�م+� و�(%ه�

 ا�)S"م   u وآ�ن]S� ا�(�ص� �+�Xی%O  اذه$ ا��%م      &
Sظ س�S�
ب6S  اوا�S. ا���س�S ب

وات. ب�
8اة ا�. )��ظ ث� ص�ح ) وه� اب6 ا�'�% ( زی& ب6 م'�T ب6 ت��� وآ�ن ی	IX ب��[8ر 


�ا ��SXل    ����S� ا�S
ن+IS و�S&ع اD انkS ر�S$ یvخYS      ا� أن م
8Sى ا�[8Sر   : ب��'�س أن ا���

 بS"د ا�
S%ب        S� [S� س�S)� وت[%S� س�S'�ا �+
5X�� م6 :�ة %Zب    ،  )٥(أآ%S
وآ�Sن س�Sدة ا�

  O س�SSSSSSS'�ا FSSSSSSSی'+��ن �SSSSSSS�+ن �+��SSSSSSSن م�SSSSSSS	
���SSSSSSSدة وا�SSSSSSSW%ف  وا��SSSSSSSاده� ی-	� �SSSSSSS�	  

6�  .  )٦(وا��H] ا��

�ن  �S(&م�ا ا�&)�ی�رو��ا واس &X� F�ك  أه��� ا����ن وإ)"م��	ا�� $]nو�� ی  �+S�]

 �SS�� FSS��Tن ا��	gSS م6SS م	�SSك ا�6��SS ی�
�SS ب���k�SS ا�-�SS& وا��	�SS ا���F'SS وا��%آ�SSب ا�[�SSر 

  TYSSخv�� FSS�	( دي�SS'وی �SS+ب kSSX��   YSSاد ب%SSب ی%SS
�g م
%��SS ا�SSW%یk وا��vSS�� &�SSم%T   ا)8SS ا�

                                                           

  .  ١٦٩، ص ٢ا���زو=( ، اWزم�� واWم��P ، ج) ١(
� ر:` ) ٢(GH �� ا�F، ا��&� ا���3� ، ا:�L١٠١ص،+دس ا��. 
  . ٣٨٥،  ٣٨٤ص،  ٢ج، ا�P+مR �( ا�>+ر�N ، ا:� ا¶ث�2 ) ٣(
  .١٧٠ص،  ٢ج، آ>+ب اWزم�� واWم�P` ، ا���زو=( ) ٤(
  .٣٤ص، �)R ا��&+ل ، ا��PGي ) ٥(
  .١٠٤ص،#$ق PH+ظ وم$ا#* ا���H ، j5+ن م�5� ،  .�$ر) ٦(



www.manaraa.com

  - ٢٨٧ - 

    FSSو��\8ت F�	SS6 صSS�اSS:u%اف وا���SSدة ی�SSZ�nن ا��	+6���SS   وآ�SSن  ))١ب�����SSدة (	�FSS وی�

 ا���Sق   وی5
��ن ا�-�). وی�
�Zن اS� ن�S��5و ��'�دی6 ی     ^\�S-�وا IS
ی�vS��ن )6S ا���

 k\�)�٢(وا(  .  

  S]� �S6        وآ�ن س�ق )��ظ م��ن��S� ن�S��Xن�ا ی�Sإذ آ �Sب�%
&اء اuسS%ى ب6�S ا�S\��X$ ا�

 F�ی&� � .��nاء : ی&� l��( .	fأ ،        FS� :���Sن ن[S'رس ب�S� ,�S� 6S�5م بS��X& �&ى ب

 س�ق )��ظ ب	n] ارب
��\F ب
�% وث"ث�6 م6 )���� ب6 ا���رث ��رس ب' ی%ب�ع ب[&ی� �

 F'. �&اء م	أ) l��(   . )٣(�%س� �	� ی�6 )%ب

�	�� اس% ا�%ب�S^ ب( 6S����S ب6S ا���Sرث      ، &اء أس%اه� وآ�ن�ا ی��ا)&ون � )��ظ �[

أ��%ب�) ذؤاب ب6 رب�
F م6 ب' أس& ب6 خ8ی�� ت�ا)&وا � م�س� )��ظ �vت. اب� ذؤاب 

   $nS:ق و�SS�ا�%ب�� FSS'( ^SS	�S یvSSت ب�uس�SS% ��رت�Sب أب�SS ذؤاب و6SSl أن ا��SSXم   ب��بS$ ا�SS. ا�

 "\�� &Wن�� F'ا اب�	��:  

  ب
���� ب6 ا���رث ب6 :+�ب    أن یX�	�ك �X& ه��] ب��ت+�

��S$ أب�FS إ�S. انSW& أب�SS ذؤاب                6S6 مSب���	FS ذؤاب و��S ی
	�S ا &S� ^Sا�%ب� &S�وا �S���( ن�Sوآ

��	�SS�� FSSن     6SS( FSS'و��� ابaSS�   –دون أن یSSHX& 6 مSS –أب��تFSS م
	'�SS مSS'ب $SS�Xن ی� ���SSس

  .  )٤(ب'F ح�'�� )	��ا أن أس�%ه� ه� ��ت$ أب�+� ی%ب�ع ا

  %�Sس�ورب�� آ�ن ن�ع ا�[&اء ا�Yي ی5	F�� I ن�ع م6 ا��W+�% وا�ن��Xص بW(} ا

� ا� اس�Sد �\& � �S&اء ث�بS] ب6S ا��'YSر ت��O &X�     S	I مX%ن ب6 )،       .S	( %Sوأص FS� ون%S�

 g�ب��ذ �f%م6 )%ض �     FS� ا%Sاء آ��&S� [Sم ث�ب� ،        Sا��8ن %S6 زه�Sب IS
 ذ�gS انSW& آSو�

 "\��  :یYآ% ب�
�Z� Fب] )"ن�� )	. م-�^ ا�
%ب � )��ظ 

&+Wم  ث�ب�� ��  م�'��, ��F ا�W-�)� �	[�.    و)6 ا)�'�

                                                           

  .١٦٥ص،  ٢ج،آ>+ب اWزم�` واWم�P` ، ا���زو=( ) ١(
  .١٤٤ص، #$ق PH+ظ وم$ا#* ا���H ، j5+ن م�5� ،  ر.�$) ٢(
� ر:` ) ٣(GH �� ا�F+دس ، ا��&� ا���3� ، ا:�L٥٦ص، ا��. 
� ر:` ) ٤(GH �� ا�F+دس، ا��&� ا���3� ، ا:�L١٠٠ص،ا��.  



www.manaraa.com

  - ٢٨٨ - 

  .)١(ب
��ظ م����� ب�-�
+�               .�e�F ب��� اس�د ح��W�g%ی

  وآ�ن م6 )�دة �%س�ن ا�
%ب وأ:%ا�+S� وا س�ق )��ظ%iا�� إذا ح  %+SW  ام%S��ا

SSا آ�SS
'Xت �SSi
�وام6SS ب
SSi+� ب أول م6SS آkSSW ا��SS'Xع O%یkSS ا�
'�SS%ي ���SS و)٢(ی
%��SSا  

  F	\��SS: SS� ن�SS[%س�وی FSS+و� SS� ن�SS
��SSل ، رtه�SS ی�5	 :  .SS	( ��G�SS م6SS و6SSO ن[�FSS إ

��\" ذ�F�%: g ورم. ب��X'�ع وح�% )6 و�+F وانW& یYآ%:-  

  )٣(ب
�Zا إ� )%ی[+� ی��س�    ���	� او آ	�� وردت )��ظ 

 ح��SSة          ����SSنوبSS� �SS�+ا وم%SS8ا آ��SSح� [SS	�اح �SS�'س ا�&ی�SSX5�ات وا&SSX�
أن ا��

           &Sري و ت�&ی�Si��ا ISا�-�ن S� ��Seا��ا Tر�Sی6 أث&S	� ن�Sم آ&SX�ا YS'ن�� م��ا�-��)�ت ا�ن

  ��SSس������SSHدی� وا��SS���XZ وا��وآ�SSن ، )٤(اSSOu% ا�����)�� �SS	�SS���X& وا�
�SSدات و ا����SSة ا

���Sن  ، )٥(, ��:��Sء ا���O	�S ب�SHرة آ��S%ة     ی&�SX س�\&ا )'& )%ب م���$ ا�سS"م ان��SWر ا�  

      إذ اخYS ا�%ه��Sن واuح��Sر وا�����Sء     ، س�ق )��ظ ا����Sن اuم� $SZ	GSH' وا�ر:�Sد ا�S&ی'


�Kن ا�'�س ویYآ%ون ا��
� وا����ب وا�-'� وا�'�ر �� F٦(ی%دون(  .  

�F(�SSi ،  وآ�SSن ا�
SS%ب �%��SS م�
SS&دة oSS
��SSن وبfو �SS
 رب�SS� ان��%SSH'�ا [SSن���

 jی%� � ��وم'+� م6 م�Sل إ�S. ا��+�دی�S او ا�'SH%ان�� ومS'+� ا���حS&        ، )٧(وآ�ن] ا�8ن&

 و '�SSW�ب ا�SS\%آ FSSی�تt .SS	( FSSم�� FSSون� $SS8 و�SS( Dا .SS�ا �SS(6 دSSم� FSSX��)ب %SSX��اا%SSب�� 

Iوات�^ اه$  )٨(ا�%اه I���أ ا%�ر�FS ب6S ن��S$ ب6S     وو )٩(ا����ب وأم�F ب6 أب ا�H	] ا�Yي 

 وه�S اب�S( 6S ا���S&ة خ&ی-�S ا���S%ى       H�) ر�Seان ا( D	��S+    (أس& ب6 )�& ا�
8ى ب6 

  :اح& د)�ة ا���ح�& � ا�-8ی%ة ا�
%ب�� إذ آ�ن ی�Xل و

                                                           

  .١١ص)  ١٩٩٧:دار ا�P>� ا�����2 :�2وت (H+� )�H$ر :ت5&12 ، د�$ان آ�� :� زه�2 ) ١(
 .٣٩٤ص، �( ��$ن ا¶دب  نS+�� ا¶رب، ا��$��ي ) ٢(
  .١٦٦ص،  ٢ج،آ>+ب اWزم�` واWم�P` ، ا���زو=( ) ٣(
)٤ ( �99F. ، ا��99زاق �99GH �9926799م ، زا#Wا R99G= �992��299+دس ا��7299ي ( ا��7=99+ت ا���ا=�992 ا�Fر#99+�� ) ا�&�99ن ا��ا:�99 .>99! ا�

  .١٢٢ص)  ٢٠٠١: آ��2 اWداب ، 6+م�� ا�G)�ة (م+F6>�2 ]�2 م�Y$رة 
  .٨٥ص)  ٢٠٠٧:اWردن ، ي دار ا�2+زور( اW#+س ا��P3ي ��L+ه��2 ، ا:�اه2* ،ا:$ H$اد ) ٥(
  . ١٠٥ص،#$ق PH+ظ وم$ا#* ا���H ، j5+ن م�5� ، .�$ر) ٦(
  .١٣٦ص،ا�5$ر ا��2� ، ا��2�5ي ) ٧(
 .١٠٣، ١٠٢ص،  ٢ج، م�وج ا��ه� ، ا���F$دي ) ٨(
)٩ ( )g�Gا� ، Nء وا�>+ر��G١٤٤ص،  ٢ج، ا�.  
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 [�Hن &X�ام���  �+� [	�  أن� ا�'Yی% �" یn%رآ� اح&     و

 ��X�خ� %�f �+�ن ا&�
  )١(� ح&د��ن د)�آ� ��X��ا ب�''    �ت

�ء ا�&)�ة a+� م��ن� ���ن     T&(�S6 سSب ,SXآ FSم'�ن بaوی Fون&X�
 س�ق )��ظ �	&)�ة إ�. م�ی�

  )٢(اuی�دي ا�Yي خI5 ب
��ظ )	. ��$ اح�% دا)�� ا�. ا���ح�& ون�Y ا�W%ك 

 أس�Sاق      ) صS	. ا( D	�FS وا�FS وسS	�    (أن ا�%س�Sل   T-&ر ذآ%�� یومS� م"Sا�س .S�ا �S(د

 .X�إذ أ �iب أی%
���	�S   ا� �S	��� $\��X�ض ا%
�� ا���اس� ی� Fوب+� د)�ت    �S�� Dا .S�ه� ا�(&Sی

 F� I�-��  .  )٣(رأى اح& ی

 ا�ت
& م%آ8 م6 ان+� %�f ب��و،  )٤(واآ���] س�ق )��ظ أه��� اآ�% ب�8ام'+� م^ م�س� ا��� 

��� �ث�ب�aن+� م�س��� ومu %آ� ا�[�%ی��	٥(�(       �Sام [Sآ�ن �S+ل ب�ن�SX�6 اSی�� FSان �آ6 إ)"م�FS اسS�(&م   ا

�X& آ�ن] ح��F م6S أح�Sال ا���Siرة وم��S5 م6S      . ��+� ا�
%ب �'�ن ا�)"م وا�&)�ی� وا�'W% وا�Yی�ع 

          �S6 دورهS( "Si� �Sب�%
م��5ت ا��&ن�� ووس�	� م6 وس�\$ ا��[�Sه� ا�	�Snي وا���SXرب ب6�S ا�	+-�Sت ا�

uت وا��ح"ف ب�6 ا���X\$ و�%ب�� آ�ن] ا��nی� ا����س إذ ت���] إ�. م-��
�ت ت
X& ��+� ا�
+�د وا�ت[�

  .  )٦( ذ�gو��د اآ�% )&د م6 ا�'�س :+�دا )	. 

 سSS-	+� ا���SSری� ��SS$ أن    SS��ا SSط ا�)"م�SSW'�ا T�SS6 و�SSم FSSو� �SS+�X�Xح SS� اق�SSسuا [SSن���

 �%ون �Oی	� ���H% )	�� ه�م� م6 )	�م ا��-��^ ا�ن��ن &
  .  )٧(ی��	�ر ا�)"م ب

  

  

  

                                                           

  . ٤١١،٤١٣،٤١٤ص، ١،ج �S�6ة نX��= �F وأG0+ره+، ا:� :P+ر ) ١(
� ر:` ) ٢(GH �� ا��ا:�، ا��&� ا���3� ، ا:�L٢١٥ص،  ا�� .  
  . ٣٦٨ص،  ١ج، �S�6ة نX��= �F وأG0+ره+ ،ا:� :P+ر ) ٣(
)٤ ( �2�# ، � . ٨٥ص، ا���F وا�&�ا:� �( ا��L>�� ا���:( =RG اº#7م ،م�5
� ا�5+دي ، م��L ا����L ا����( ا���ا=( ( �آ� ا����P3 �( ص�ر اW#7م م�اآ� ا�5، ص+�E ا.�� ، ا���( )  ٥(�Lا��

 . ١٥ص) ١٩٨٠:  ٣ج،وا�_7ث$ن 

)٦(  �99F. ، ا�995+ج �299F. ، �992ه�+L�99 ا�(H )99� �99  ؛ ١٩٨ص، .-99+رة ا���99ب�H ، 0"99+ب �ا�P>+:�99 ا���:�992 �99( ، ا.�99
  .٦٣ص، ا��)� ا�L+ه�( و\��&� ا�>��2* 

� ا�&، .+ت* ) ٧(GH �  .٢١ص،ا7Hºم وا��H+�� ن���+ت وتL+رب ، +در م�5
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        احلج احلج احلج احلج : : : : بببب        

�S&م وح-FS ی   وح�S إ��'S� �S"ن أي   ، ه� ا�HX& :  ا���   �S-ح FS-� :   [S--وح T&SH�

 Fت&SSH�و�SS& ح�SS ب'SS� �SS"ن �"ن�SS أذا ، أي م�SSHXد : ور�SS$ م�-�SSج ، �"ن�SS وا)��&تFSS أي 

 F��"ف إ�خ��gS وا���S ا�S. ا��        ، أ�O��ا ا'	� �Sم� .S�ا &SHX�ا S� F���
�Sرف اس�
] �S ث� ت

  . )١(خ�ص� 

� ا�SSS&ا\%ي  م
'SSS) ح و ج ([�SSS+� واuصSSS$ ا���SSSم �	[�SSSK ا���SSS ن  SSS)�ا T� ، ن�SSSوآ

� حS اذا وص	�ا ا�. م
�ب&ه� ت�	�Xا � دوا\S% ی%��SHن وی'SW&ون وی+		�Sن �%     )٢(ا���م��ن

 ب�SS] ا��
��SSد    SS� ع�SS���� هYSSا  : وم6SS هTYSS ا��	�SSX  ، ب���ص�SSل ب���SS"م� وا�SSج س�SSح

 ,X5�ن�� ) ا���(ا�
  ) ر ك ض( ا���H	� ب��Sدة ) ق د(وه م%ت��5 ب�	�� ا�%�} ا��'S�


�SSSا�
%ب��SSS م��SSS ی� �SSS�(�Xات إی�SSS5خ �SSS+نvب �SSS(��5ان  .SSS	( �SSS�uد)��SSS ان�SSS�nت م	�'�SSS ب&

�5
� م�س���X م��ازی� ه� ا��+	�$ Xت �
5Xت وم�
%       واوا�ب�+�SW�6 اSع م�Sن Sوه FS	+	+�ا

      �SX��� ب���%آ�S وا����Sن �5�Se ح��Sب�� د�i'��ا ،      �Sی�&X�ا �Sی�n	�ل ا�Sصuا S� $S�	+��وا


��م�6 م	� T�' : 6�	��ف ا��وا�+ '	
  .  )٣(ا�-+% وا���-�& ا�

����FS  ، أ�+�+�S+�t �S م�	��S    و آ�ن] دی�ن�ت )S%ب م���S$ ا�سS"م ذات حS&ود �X�Se     و

  ^Seم� F�وأم� ا �	��� F�أم� ا ،       %S��]ت FSث%ة ب&ر�vS�م FS+�ن ب��S�، ا�ن��Sن   ذ�gS وصS	� ا�ن

 نK%ه� ح�م ا���X	�، وا��W$ ا�
�م �	�-��^ � F�وه� ا��&ا�^ )'+ وا� ^e���وا S�  S� �

F� 6�
  .)٤(م'[Yی6 أوام%T وأح��مFو أی�م ا��	� وا��%ب م�دام�ا م�5

)��دة اuص'�م ��'+� م6 ات(Y ب���S ومS'+� م6S ات(YS صS'�� وم�S� 6S         +�و�& :�ع ب�'

           FSف ب�SO �S6 ثS�یX&ر )	�F و�)	. ب'�ء ب�] نISH ح-S%ا أم�Sم ا��S%م أو T%S�f م��S اس��

                                                           

  .٥٢ص،  ٣ج، �F+ن ا���ب ، ا:� م��$ر ) ١(
 2�2&992`نG99F` ا�99! #99+م ا:99� ن99$ح وه99( ا��99Y$ب ا�>99( ت>993+ه* :+���:�992 وا���Gان�992 وا���99F+ن�2 وا��299YG5 و:+�3   : ا�99F+م2$ن ) ٢(

  .٤٣ص، ا���ب =RG اº#7م ، 6�6( ، ز��ان : ��� ت، م� ن�F`  ان ه�� اWم*6+ء �( ا�>$راة  �&�وا¶4$ر�� وا§رام�2 
)٣ ( ++،  ، �F. ، �J70ل ا�� �  .١٧٩ص، ا��L>�� ا���:( ا�&��* م
  .٤٥٤ص) ١٩٩٩::�2وت ، دار ا�R2L ( ت+ر�N ا��P3 ا����( ا�L+ه�( ، م�5� إ:�اه2* ، ا�23$م( ) ٤(
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�vذا آ�نS] ت��ث�S$ د)�ه�S اuصS'�م واuوث�Sن وس��Sا       ،  )١(س��ه� اuن�Hب آ�5ا�� ب����] و

آ�ن�ا ی'�%ون ویYب��ن )'&ه� وی�X%ب�ن ا��+�S وه( �S	S. ذ��S( gSر��ن      و، �Oا�+� ا�&وار 

��Sذا أرادوا ا�نSH%اف   ، وی���5ن ح��+�  )٢(ب[i$ ا��
�� )	�+� ���-�ن وی
��%ون إ��+� 

          اخY ا�%�$ م'+� ح-%ا م6 ح-�Sرة ا� S� FSب .S]��� [S���م ا�'Sرة أص�Sص .S	( FS��'� م%S�

F	�� F	
ب+�S اuمF    %S وی�����ن بF ویH	�ن �F ح�. ا�i.وی���5ن ح��، �O F%یFX وی-

ب
& �Oل ا��&ة أن+� آ�ن�ا یvخYون ا��-% م6 ا��%م ��
�&ونg�Y� F آ�ن أص$ )��Sدة ا�
S%ب   

  .  )٣(�	�-�رة  � م'�ز�+� :n[� م'+� بvح-�ر ا��%م 

	Oث� أ       �S+� �Sء روح ا�&)�ی��Sسuا gS	ت oS
، �Xا اuس��ء )	. ت	g اuص'�م وح�S$ ب

 �]H�ا .	( ا��Hإذ ن)٤(  F� ل�Xص'�� ی : G. ا��%وة ، م-�ور ا�%ی	٥(و)(    FS� ل�SXص'�� ی ،

  .  )٦(م5
� ا�%�5 


] أصSS'�م أخSS%ى ب+SS&ف ا�)SS"م وا�)���SSرSSeوو)  .SS	(ف و�SSأس �]SSH�ا .SS	( ن�SS��

�S(� ح-S%ی6        ا��%وة ن�\	� وه�� ص'���� �S�
 ا��S� �S	\�'ف ب�Sأس %S-]� ن وآ�ن� م6 �%ه�

 &SS

� )	SS. ا�SSH[� وا��SS%وة ��
��SS% ب+��SS ثSS�( �SS&ا بSSe��()٧ (  SS��ا {SSHX�ا TYSSه SS� $SS
و�

 6��'H�[�أح�5] ب��lت�  �  .إ)"م�� ی+&ف إ�. ا�'GH وا�ر:�د اuخ"

��ت+�S وبSW5+� ا          ورب�� 6S( م"S(�� 8ةSء م����Sم أس�'Sصuا oS
و �S&رت+�  وه�S] ب

   �SSSن� �+SSSس&X6 یSSSم .SSS	( ور%SSS��+�SSSر و:�SSS, وم�SSS%ق  : ( )	SSS. ا����SSS)&ة وإدخ�SSSل ا�

                                                           

� و�)� 2�H` دم+ء ا��:) ١(G�2� �(�� �L. )وه `G2(ان)+ب ��6 ن EO+ ،     �97مH 7م�9 ت�)�9 ��&9$م أيH وا��)� ه(
 *S� ي : ���� ، آ+ن�� .٩٦٣ص، ا��2� ، ا��3اه2

)٢ ( )G�Pا� �� ا��O+F ، ا:: �ا�9�ار  (ا.�9� زآ9(   :ت5&192  ، آ>+ب ا¶ص�+م ، ) م٨١٩/  هـ٢٠٤#�� (ا:$ ا����ر هY+م :� م�5
 �Yوا�� �H+G"�� �2٣٣ص) ١٩٦٥: ا�&+ه�ة ، ا�&$م.  

� ا��ا:� ، L* م�، �+=$ت ) ٣(�L٣١٠ص،  ٨ج، ا��.  
� ا��95ام �9Hض ا�9$ادي ا��9ي ه9$ \��19 و#9$ق وم9� و=I9            : ا�)3+ ) ٤(L9Fا�� �مP+ن م�ت�3 م� RG6 ا:( =�2G :�2` و:29

� ا�_+�^ ، م�L* ، �+=$ت : ���� ، �H! ا�)3+ آ+ن :�5اء ا��L5 ا¶#$د �L١٩٢ص،  ٥ج،ا�� .  
G6+ل م�P و�( رأ#` أآ�� �"�32 �( و#� م�P تS: �25+ وS2�H+ دور أهR9 م�9P   وه$ RG6 م+RO إ�! ا����5 م� : ا���وة ) ٥(

 *Sت : ���� ، وم�+ز�$=+� ، *Lا��ا:� ، م� ��L٢٥٦ص ،  ٨ج، ا��.  
  . ٢١٧ص،  ١ج، ت+ر�N ، ا��2&$:( ) ٦(
  .  ٣١١ا:� .�2G ، ا���G5 ، ص) ٧(
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�&ةSSو )١()وس    �SS+� ل�SSXاء ی%SSiخ �SS��K( ة%-SS: �SS+� ن�SSآ ،  �'SSس $SSآ �SS+ت�نvاط ی�SSذات ان

٢(��
	�Xن أس	��+� )	�+� ویYب��ن )'&ه� وی
�[�ن )	�+� ی�م� (  .  

�SS+� ن�SSوآ  �SSس&Xت م�SS�
 م�اس�SS  )٣(آSS� �SS+��ن إ�SS-ب ی��SS'� SS� ة%SSW�'م SSوه �SS'�
م

   �+���SS:5+� وSSوس SSو� �SSب�%
 آ�SSن�ا    ، ا�-8یSS%ة ا�SS��م ا�'SSص� هTYSS ا��
��SSت ا��SSم ا�
SS%ب اSSو�

         ، ی
�&ون+� وآ�ن ��$ ���	� م
��ده�S ا�(�Sص   S��ا gS6 ا��'�سSت م�S�
واصG�S ا���S ا�S. هTYS ا��

 ای�Sم    ا��+�S  ی�X%ب ب+� ا�
%ب ا�. ا��+F وم6S وا��FS أن یSW& ا�%ح�Sل    S�     6�S
م
�'�S مS: 6S+% م

 F�� ���ع ا��  .))٤ی5	( p	�F :+% ذي ا��-� او :+% ح� ا���] ��

[SSS	lو �SSS�
وآ�SSSن�ا  )٥(م
SSS� FSSS�K&ی+� ت
��SSSK تSSSX&ی% وت�SSS%ی� �ت
�SSS�( ��SSSKدT      ا��

    �Sم�	
 أو��Sت مS� �+ون&HXی ،    ISا ر���Sاس &SX�،      FS�� ^�S�:S+% اD اuص�S أي ا�YSي �ی


� ا��"ح إذ آ�ن�ا ی	�Xن أس	��+X
� �م'SH$  : +� ب
F�� �i وأسT��S أی�Si   ب
i ی8nو� و

�نFS آ�نS] ت'8SSع ��FS ا�سF'S ��م6SS وا��6S( kS ا�X��Sل          F'Sس�وی�SS��% هYSا ا��6SS( kS    )٦(ا


&ة وذ يا�X��ل � :+% ذX�ا��-� وا���%م  يا ،  �S�	� أ:+%ا �+	
ب�f%��S  وا����� م6 �

�ت�S�n%ق ا� :S+%ا وأی�م�S م
S&ودة ا     م6 F�    أن م�اس�F وأس�اS��ا �
Sس�W�ت ا���S�ن ا��

5
+� م6 ا�ن��ء ا��Xص�� �	-8ی%ة ا�
%ب�� ت���ج إ�. م&ة آ����S ��ی�Sب   �ی5i% ا���ج ا�. 

       �SSب�%
 هYSSا د�( "�SS	SS. ا:SS�%اك ا�
SS%ب م6SS م(�	kSS أر��SSء ا�-8یSS%ة ا�SS� $SS
وا�YSSه�ب و�

� م ا���Hر ذ�g )	. )%ب ا��-�ز �	ا
&انوأO%ا�+� � ا��� و:+�ده� م�س�F وأس�ا�F و

    [S	-وت $S\��X�ا ^S��� %Kن �I ب$ ��� jی%� �	��� %Kن ت�6 ا��
�� م�%م� ومX&س� �

 آ�نS] ت�SXم ح�Sل           S��اق ا�Sسuد وا�S�(uت وا��S]�ح� س	�S	� اS� م�S( $آ ت	g ا�X&اس� �

                                                           

  .  ٣١٣،  ٣١٢ا:� .�2G ، ا���G5 ، ص: ����) ١(
 .٢٧٧ص،  ٢ج،��2Fة ا��G$�� ا، ا:� هY+م ) ٢(
9�ان(  : ����9  ، ������ م� ا������ .$ل آ�G+ت �Hب م+=RG اº#79م  ) ٣(�S9$ب      ، ا�&�� �9: �9� ا.�9: �9F5ـه9 ٣٣٤:ت (ا�  /

�اد ، م"��G ا���F+ن ا�P+ث�2P2�$ ( اºآ�R2 ) م ٩٤٥J::ه+  ٨٢ص،  ٨ج)  ١٩٣١�9� ا�_+�9^   ، م�9L*  ، �+=$ت ، وم+ :��Lا�� ،
� ا��ا:� ا�،  ٣٧٥ص،  ٦ج�L� ،ه+  ١٦٨ص،  ٧ج�  .وم+ :��ه+  ١٢٦ص، أث+ر ا�7Gد وأG0+ر ا��G+د ، ا�&�و��(  ؛وم+ :�
)٤ ( I99#$� ، I��994 ، 799م#Wا R99G= ا���99ب �99�H �99#�ا¶#99+\�2 ، مR992O+g2 ، م�99F$د ، وم99+ :�99�ه+  ١٩٢ص ،ا�99G�P+ت ا��&

  .١٢٦ص) ١٩٩٤::�2وت ، دار ا���* ���2�7� (وا���>&�ات ا���:RG= �2 اº#7م 
� ا�&�وس ، ا¶ن)+ري ) ٥(GH ،           وة�9�ا W م�9G$دات وت+ر�R9G= +9g اº#79م ، :95^ م&9�م إ�9! ا��9G9+رات وم��Hأ#�+ء و �G�Pا�

  ..١٢٩ص) ١٩٨٤:ا��F$د�� ، م"+:� 6+م�� ا���� #�$د ( ١٩٧٩ا��+���2 ا�_+ن�2 ��را#+ت ت+ر�N ا����Lة ا���:�2 
� ا��F>��2 ، ="�ب ) ٦(: �ا��$صR9  ( .+ت* صE�+9 ا�-9+م�   : ت5&12 ، اWزم�` وت��2G ا�L+ه��2 ) م٨٢١/ ـه ٢٠٦: ت (م�5
 ، ��P5٥٤ص) ١٩٩١: دار ا�.  
  



www.manaraa.com

  - ٢٩٣ - 


�\% وا�%س�Sم وا��-�Sرة   W�8ج ا���اس� ا�&ی'�� ذات ا�اه%ه� و��+� ت��lب��5\+� و م�� �

  .   )١(واuدب

��أن �%ی�SW   وب	�S ا��S&  %ن ا���] ا�Yي ت
F�� &X هTY ا���اس� ب��X&س�� وا��%م�S  وا

 هTYS اuو��Sت أي        ب�S%ب س�] ا��%ب ا�� آ�ن] ب�'+� وب��f 6%ه� S� ]Sآ�ن �S+نu ر�S-ا�[

ی�%ه�Sن ا�K	�S   آ�Sن�ا   و�X&س��S ا��S%م  ،�S& �-%ن�S    : �	�� ا���	�ا ��+� ����ا ، اu:+% ا��%م 

��F 'ام%أة م'+� ت [��� اب'+�+ g�6 ذ(:  

� تK	� ب���  � ا��nH% و� ا����%     أب'  

  ی	p أO%اف ا�W%ور    أب' م6 یK	� ب���

�& �%ب�+�    )٢(���&ت �l��+� ی��ر     أب'

   ب����ن وآ�ن] أ:+% ا��� S� FS�
��O gS�ذ    Sت-�ری ���S6 س�S��ا�     .S	( ر&Sت �S-\را


S%ب      وآ�Sن ا���S ا�S. ��نIS    ،  )٣(رؤس�ء م��S و)�Sم�+� خ�S%ا آS�Z%ا     	� �S�'ا دی%S+Kم FSآ�ن

 ن�Sاح    اسS�(&م�T و�
	FS آ�Sن م��ن�S إ)"م��S     ،  )٤(وا����Xء وا��
�رف  �"����عوس�	� S�

  ح��ت+� ا��(�	[� 

ا�	+�S   :بvSن ی�SX&م+� :S(} ث�S ی(�SX�� �+�S5ل         )٥(ص�رة ا��uزة � ا���S   وت��

 س���SS\'� وأو��SSا  SS� ل�SS��ا $SS
ب
+SS&آ� وأآ%م�SSا أصSS	G ب6�SS ن��SS\'� و)�SSد ب6�SS ر)�\'�SS وا�

 ��]�e وا%�  . )٦(ا�'�س آ��� ن�n%، ث� ی'[Y وی��
F ، ��% أ:%ق ث: ث� ی�Xل ، ��رآ� وا

  

  

                                                           
١) (  )�\$:�gا� ، �2F. )�H ، �G�Pا� Nت+ر�، ) R2L١١٢، ١١٠ص)  ١٩٩٦: :�2وت ، دار ا�.  

9� ا���9P*       ، ا��SY#>+ن( ) ٢(GH �9: �: ا�&9+ه�ة  ، م"9L. �9�G+زي   R95� )  ا���R9 وا� ( م ١١٥٣/  ـه9 ٥٤٨:ت ( ا:9$ ا�E<93 م9�5
  .  ٣٨١؛ ا�23$م( ، م�5� ا:�اه2* ، ت+ر�N ا��P3 ا����( ا�L+ه�( ، ص ٣٢٩، ص ٣ج)  ١٩٤٩

 . ١٦١ص، ت+ر�N ا�L+ه���H ، �2 ، ��وخ ) ٣(
)٤ ()�2�Lا�  ، �  . ١٧٥ص،  ت+ر�N ا���ب �( ا�L+ه��2 وH)� ا��H$ة اº#7م�2 ، ر24
: ����9  ، م�+P9#` �9( ا�5+ه��92 واW#79م وا���92L ا��9ي ��92L ا��9+س م9� ا���د��93 ا�9! م�9!             ا6W+زة م� �O+�4 ا�j95 و ) ٥(

  . ٢٠٥ص) ٢٠١٠:#$ر�+ ، دار .$ران ( ا���و:� واW#7م ، :�ه+ن ، زر�1 
� ا��ا:� ، م�L* ، �+=$ت ) ٦(�L٣١١ص،  ٨ج، ا�� .  
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�F�� g أي نH[% صS[�% ا����Sء   �'م��ن ا��
��  ن�توآ�ن�ا ی�X��ن �ی�� ح-'� ح�. 

  .  )١(ح�ل ا��
�� إذ آ�ن�ا یH[%ون وی�X]Hن بvی&ی+� اذا ���Oا ب+� 

&�	Xت   )٢(آ�ن�ا إذا f&ر ا�%�$ ب-�رT او�&وا ا�'�ر ب�'. ��)$ ذي ت�ث�% و�S�    �S��م ا�Sأی

  . )٣()	. اح& ا�خ6��W وه�� ��"ن ب��� ث� ص�ح�ا هf TY&رT �"ن ���YرT ا�'�س

$
 م-�S^ ا�
S%ب      و�Sوه �S��ره� أی�م ا���ن� اخ��Se  ی�عYS	�     د&S( %Sآ�u ر�SW�ن�وا

�س�S ا��SW+% بFS وا�%انFS      وإ:
��+� ا�'�%ان ��ق ا�-��ل ثS ، م��6 م6 ا�'�س  �+SH�)Wت �

�)S"م ا��اGSe   ا ا�'[�Sس راد)�S ب5%یpS اسS�(&ام    بF]H ا�Sn&ر ا��S���X ا��'[S%ة ��س��Sع و    

  G�X�SS� اهSS�� ب+�SS  ووا�SSH%ی� G	�SS& م6SS ارت��SSب هYSSا ا�[
SS$ ا��SS��ر ا�SSمu6 اSSان م ���SSس�

 6�
� وا�Yآ% ا����  .ا�
%ب آ�Z%ا ه ا�

 ا���S أی�Si     –	� إ)"م�� وس�ب�ص[+�  –وت� اس�(&ام ا�'�ر S� ،    6Sب SH�إذ ��Sم 

�	�S ت8Sل ت	gS ا�'�Sر ت��S&       )٥(ح�. ی%اه�S م6S د�S^ م6S )%��S       )٤(آ"ب ب�ی�Xده� � ا��8د�[� 

 ب�S%   ) ص	. ا( D	�F وFS�t وسS	�  (وl	] ت��& ا�. )+& رس�ل اD  )٦(�Oل ��	� ��^ Sوأب

 اSS( D'+�(و)�SS% و)�SS�Zن SSe٧() ر(  .SS�وا إ%SSKب ن%SS
ا�'�SSر م6SS خSS"ل رم8ی�+�SS   و�
SS$ ا�

 م�
�رف )	�FS او ت��Sن   وت�W% ا�. م
'S. م��:S%  ا�� ��س�(&م�ه� )"م� م6 ا�
"م�ت S� 

�ت �
�\% وا��X5س ا�� م�رس�ه� رم8ا f'�� ب���
�ن وا�&W�ا.  

                                                           

� ا��ا:�9  ، م�L*،�+=$ت ) ١(�L��9   ،  ٣٠٧ص،  ٨ج، ا��Pم�9   وذآ�9 ا�&�9أن ا�Wه�9ا ا * ))      W�92 اGا� �9�H *Sوم9+ آ+ن�9 ص79ت
`��  .٣٥:اWن3+ل )) مP+ء وت)

9! :�9� ��N9# م9� م9S�$\ �9P+ م729ن          : م�! ) ٢(�H ة�9� ا��ا:�9   ، �9+=$ت  : ����9  ، ت���9 ا�9+م ا��$#9*    ، وه92�: )9�L٨ج، ا�� 
  . ٣٢٠ص،
)٣ ( )#$�Wر، اWا�_+ن( ، ب :�$غ ا ��L١٦٠ص، ا��.  
)٤ ( �": �����9  ، م�F5 وا���زم2� وه$ م�2G ا�L5+ج و#�( م� اWزدWف وه$ ا6W>�+ع 6W>�+ع ا��9+س :9`   ه$ مP+ن :2
� ا��ا:� ، م�L* ، �+=$ت : �L٢٦٠، ٢٥٩ص،  ٧ج، ا��. 
)٥ ( `��H : !ا� `��H �": !�H ف�Yا�� RGLا� �� ن�و�S�+G6 S+و.�ه+ م�: +S: +ن �دم و.$اء ت�+ر�W ���: �2�#9 و�  �+ م9

W و�&+ل ��Lا� I=$ذ�� ا�� )� *S:$ت : ���� ، ن ا��+س ��>��$ن :�ن$=+� ، *Lا�_+�^ ، م� ��L٣١٤، ٣١٣ص،  ٦ج، ا�� .  
وه( ا���د��3 :2� ��H+ت وم�! �L>�� ا��9+س �9S2+ ��9�2 ا�W+ض�9 م9� 9��H+ت ث9F� *9>�ن3$ن ا��29F ا�9! م�9! �9(             : ��6 ) ٦(

  . ٢٣ص، ا��+ن ا���ب �( ا�L+ه��2 ،  (�2L م�ا�:���� ، ا�)G+ح 
�99#�   ا)٧( ��99�ى  ١٩١ص،  ٢ج، ا99G0+ر م�99P  ،  اWزر=99( ،  ٦٠ ،٥٩ص، ا�"G&99+ت ا��99GPى  ، :99Y&�&�99 ا¶ر، ؛ ا��+Sبن ،

� ا�_+ن( ، ب :�$غ اWر، ا�W$#( ، ٤٦٢ص�L١٦٠ص، ا�� .  
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  o�S]-�^ وت�ا�'�س ت [بوآ�ن         o�S]وت T&Sح .S	( �S	��� $Sآ kSXأي ت $S\��X�ا IS��

 �&ی+� ا��X\� )	. اuس, ا��X	�� أآZ% م"\�� �%و وذ�g، م���	� (�����  . )١(ح ا��'��K ا

      وآ�SSنSS� ���SSس�ا���SS م��ن�SS م+��SS ومaSSث%ا SS(u"م ا�6SS( $SS\��X ن[�SS+� وآ��ن+�SS و

 gSS( �SS	��� �SS��	�ون+� آ&SSW'ن�ا ی�SSآ SS��ت ا�SS��	��ن�ا  ا�SSم+� وآ�SSم�ا أم&SS� �SS��-ا ح�SS�%اذا خ

: ی'SW&ون    وه�S� �S )%ی�ن�Sن   ا �+�S� &S%د  ، ام�Sم+�  f"م�6 أس�دی6 مf 6S	��Sن+� ی��ن�Sن    

 g( اب�%f 6ه�� ، ن�&
  :��g( G�H م6 ب

Fن��( g��إ g(    دك ا����ن����(  

  )٢(آ��� ن�� ا��Zن��           

   ,�SS� �SS��	ت [SSوآ�ن :   gSS��� �SS+	�ا gSS��� ،     �SS+�ن ر��"�SS( ,�SS� gSS�ح�6 أت%SS�ا [SSأن

 اسS&    وآ�نS] ، وا�%آ��ن ب�W(+� وا���&ان م�Y	� �	S&ی�ن  S'ب �S��	ت :��    gS��� �S+	�ا gS� ،  �S'رب

[	��  . ب'� اس&  أ

  ��'� ا�'&ى وا�Yرى وا�
&د      أه$ ا����ء وا�'�ال وا�-	& 

  ا��اح& ا�X+�ر وا�%ب ا��H&       وا���ل وا��'�ن ��'� وا���& 

�  &��
  )٣( ��-� �+� ا�&م� وح-+� ح�. ت%د    ن
�& اuص'�م ح�. ت-�+& �%ب+� وت

  .  )٤(ی�م ا�&)�ء وا����ف ، ا���م ی�م ا��
%یg���� �� g� ، k ا�	+: وآ�ن] ت	��� آ'�ن� 

  �SSiأی �SS+ب �SSت+� ا�(�ص�SS��	دة ت�SS�و��+�SS ا��[�SSخ% واSS(u"م )6SS ، وآ�SSن �	�	�SSك وا�

  :���ن] ت	��� ح��% ، ا�'[, وا�H[�ت 

��Sال    uك ا�S	��6 اS( g��� �+	�ا g��� ،      ن�Sب%Xی�ذوي ا�'+S. واuحS"م وا��اصS	�6 اuرح�Sم 

  . ذ��ا �%ب آ%ام ، س"ما�ث�م ت'8ه� وإ

                                                           

  . ٢١٩ص،  ١ج، م5+ض�ات �( ت+ر�N ا���ب ، ص+�E ا.�� ، ا���( ) ١(
)٢ ( )G�Pا� �� .�2G ا ؛ ٧ص، آ>+ب ا¶ص�+م ، ا:: ، �G5٣١٣ص، ا�� .  
  .٥٦، ٥٥ص، أWزم�` وت��G ا�L+ه��2 ، ="�ب ) ٣(
  . ٢١٨ص،  ١ج، ت+ر�N ، ا��2&$:( ) ٤(
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  :ه�&ان  وآ�ن] ت	���

  ب'�ء ا��	�ك ت&)�ك ا ه�&ان      ���g م^ آ$ ���$ ���ك 

          �
  دوك��'� آ�Xم �+	�ا �

      $Sح� ور�YS6 مSم $Sج ر�%S)إذ آ�ن ی ���	�ا� وآ�ن ��
o ا�O $\��X%ی�X خ�ص� �

�ن �X�� g( 6م :  

  ت�� مYح-� و)�� و�    ی�م�� ا�[��% م� م��

� ن��W     ك ا���] ا��%ام دآ����% gا�. رب �'q�)١(.  

� :S%یg��� ،   S� g ا�	+� ���g : وآ�ن] آ'�ن� �%یj إذا أه	�ا ����ا  gS���g ا�:S%ی��   

 g	وم� م F�	ت� g� ه� ،     T&Sب� �S+�	ن م�S	
���ح&ونF ب���	��� ث� ی&خ	�ن م
F أصS'�م+� وی-

 ،  Dل ا�Sوآ�ن رس )   FS�	( Dا .	Sص  FS�وا  �	Sوس ( Sن  اذا س�S��Xی �+
� :    gS� gی%S:� gS���

�&(ی�Xل &�(  ، I�  . ) ٢(اي ح�I ح

  �S�(��� رة�Hب &W'ت �وت'[%د ا��	���ت ب5%یFX أن�Wده� �+   FSو�%دی   �S+�� 8جS�ی�

    �SSه� ا�&ن��ی�SSوه� �SSت+� ا�%وح��SS6 ح��SS( %SS�
 تSSد وه�SS��وا� &SSح���و )٣(ا�  $SS
� %l�SS'�ا

 م�حS& ���نS]    ��	���ت ا��� )'& )%ب م� ��$ ا�س"م ی&رك انSب آ��ن س��س%
F �� آ�ن �	

��\�� بYات+�  F�ن+� دوvآ�ن] وآ �	���ت
	6S( 6 ن[�S+� م6S خS"ل     ، ت	���ت+� واح&T و��6 آ$ 

  روحإ)"م��S+�� �S    �ت	��S ، آ�ن] �i" )6 ص[�+� ا�&ی'��  رب��هTY ا��	���ت ا��(�	[� ا��

  . ا��[�خ%ة وا����ه وا�&)�ی� �	��X\$ وا��	�ك 

 ��q ا���, وه� �%یj وآ'�ن� وخ8ا)�  l+%رب�� و� �iأی وم6 ا�HX& ا�)"م

�S%یj م6S س�S\% ا�
S%ب اذ     Fا و�&ت         .S	( دوا&S: أي �S+�� ا�S� دیS'+� ت��S� ء��S:ث�ا ا&Sح

                                                           

  . ٥٩، ٥٨ص، ا¶زم�� وت��2G ا�L+ه��2 ، ="�ب ) ١(
�ا�� وا��S+�� ، ا:� آ_�2 ) ٢(G٤٤٩ص،  ١ج، ا� . 
  .٤٥٢ص، م$ا#* ا���ب وا#$ا=S+ ، 6+#* م�5� آ+* ، ا����ان ) ٣(
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 �+�� �+�أی�Sم ا���س�S وی�S��Xن ن�6S أهS$ اD       ن���ن�ا یX[�ن ب���8د�[� و� ی(%�� )١(أن[

K	�ن أی�م م'. و�ی�	aون ا���6 و� ی'�-�ن م�Kل وآ�ن�ا �ی�� )٢(و� ن(%ج م6 ا��%م 


% و� یvت�ن )%�� W�ا   �وم )٣(ا�S	
زوا )6 أن[�+� م
	��6 )6 م��ن�+� ا�����)�� بvSن �

        ی�Xل�+� ���ب ح�% م6 ا�دم یi%ب�ن+� أب�ن ا��� وآ�ن S� �Sی�f %S���ب ا�S�X�ا $Sن أهvSب

  .  )٤(ا�[(% 

 ا�SS. ا��
��SS وا���SSXم �+�SS ام���SSز  وا�ح�SS, ه�SS اب6SS ا��	SS& واب6SS ا��SS%م ا�YSSي SS��'ی

          pSن ب��Sی� �Sم F�S:أ �Sآ'�+� وه�Sوس �Sن م��S5�uب'�ء ا��6O وأه$ ا��%م� وو�ة ا���S] و

 ب"د ا�
%ب �"��eف ا�W%��ء  ا��&ی'Fح%ی� � G'ي ی�Y�زا ا�S��+�     ام�ن�Sب�� �S%ا��وا) �S+�

   �SZا��&ی �Sان�6 ا�&و��� ا�(�ص�X�ا � ،    'O��ا pSح IS���S ب��S&م وم6S ی���S'+�     F�Sك م6S ی�

   �S�'O��ا pS�� ار%���مF �[�%ة ا���, إuب�5ل ا F��'6 وم'+� م6 یO��ارض ا ب����"د �

p��ا اYه F� 6�� ز وإ)"م���وام �
X�	� ب��  .  )٥( ب��ن�

�:%X����  د �S+� ن�Sا\ن م6 ا�$ أن ت�         �S��ا ��SK'و ت �Sون م�aS: S� �S�	
��S ا��S& ا�

  �+SS����SSا ا�
SS%ب،وا��(�SSرا بvن[� .SS	(  �SSر وه�SS+Oأ ) ,SS���ا ( ر�SS+Oأ %SS�fو)FSS	��ا( ،

 .��  .  ))٦حi%م�ت وg( ای�دوه� س�\% أه$ ا���6 و) ا�5	,( وص't kخ% ی

وآ�ن ا���, س�آ' اuرض أ��X&سF و��S'+� ی�X	�Sن 6�Se صS[��+� ب���S  ن�SKم       

ا�����[�ت )&����X��ا $\��X�وا %\�W
 ی[%�Seا ا    دا م
�'� م6 ا�S��م و%S��نخ�رج ا +S�] �


�\% ا���S          ی���زواوS: أداء [S� أن�SKر ا�
S%ب وS� �S
 أن مS� ن�ا�Sود     آ&Sح &S'( ن�S]�ی��

���\SS$ ا��	FSS اuرض ا��X&س�SS م��'
6�SS ب+YSSا ا�'�6SS( �SS ا� ^SSت م�SS�%( SS� ف�SS�وآ�SSن  )٧(�

  ، ا�'�س ی�S��5ن )S%اة إ� هSX� �S& آ�Sن�ا ی�S��5ن ب�S�Zب+� وی�����Sن )	S. ا�'�Sس           S5
ی

                                                           

�  ا)١(�# � .٥٩ص، ا�"G&+ت ا��GPى ، :
  .٣٢٤ص،  ٣ج، �F+ن ا���ب ، ا:� م��$ر ) ٢(
)٣ ( �G2<= �  .٦١٦ص، ا���+رف ، ا:
)٤ ( ��# �  .٥٩ص، ا�"G&+ت ا��GPى ، ا:
2� ،ت+ر�N ا�G�P` ص) ٥(F. )�H، )�\$:�g١١٢، ١١١ا�  

٦) ( *���اددار ا�bYون ا�_&+�2` ا��+م(ا��:+غ،ت&(،ا��P3 ا����( ا�&J:،`:١٤٩ص)  ١٩٩٢  
� ، ت$�12 ،ا�SP+ن` ا���:RG= `2 اW#7م ،ت���6 : ����) (٧S�: ^�: ��� H$د� ورنF.) وا�>$ز�� ،:�2وت �Y��� م��  ١٠٥، ١٠٤ص)  ٢٠٠٧:=
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5 ا��%أة ا�%�$ ا���Zب ی�5ف �،ا�%�$ 
ا��%أة ا��S�Zب ت�S5ف ��+�S� 6S�� �S ت
FS5       ،�+� وت

  .  )١( ا���, �Oف ب����] )%ی�ن�

 أم�Sره�   S� jی%�وآ�ن] و��د ا�
%ب م6 ا��-�ج ی[&ون إ�. م�� وی���آ��ن إ�. 

 ،      S

	�+� م'�س�S+� وت���S ب�� �+'S	�S ت8Sل ا���     ��S�+� %ب ت
S%ف �SX%یSi� j	( �+	�S+� وت

)D٢( )اه$ ا(  .  

���SSن ا���SSم ا�
�:SS% م6SS ذي ا��-�SS    وآ�SSن�ا ی) �SSe�حی�SSم ا ( ،  $SS8ون ا�بSSوی��

         �SS�5fvي ب&S+�ا .SS5nاو ی �S+ب�� رS� ن�SS]خ ^Seن ی�vSSآ �Sت خ�ص�Sم"
ا��
S&ة �	'�FSS�� %S ب


6 ��نI س'�م ا�O دة�( 
�ر )'+� وه:uا�&مخ�ص� او ا %+K. ی�ح T&	� p: ٣(-�$ او(    

�S%یj مZS   ، ب�Sخ�"ف ��\�S	X�   �+& اخ�	[] )'& ا��-�ج  )٤( أم� م'�سg ا��� �S	��X� "

 ت
S&ه� خ�ص� ب+� 6�e م'�سg ح-+� وآ�نS\��X� [S$ أخS%ى م'�س�S� gS       )&تان[%دت بvم�ر 

�%یj م	8م� �+� )٥(  .  

��i] هTYS ا��'�سgS و�[�Sا ب6�S     ��ذا        �+\�Sبt $\�Si� ون&S
�� $S�-�وا .S'ب� &-S�ا��

م
S&دی6   )٧( وآS%م وS�f% ذ�gS   م�[�خ%ی6 بvس"�+� وص[�ت+� م6 ب��S��   )٦(ویYآ%ون أی�م+� 

�%     )١( وخ�H�+� ا����&ة وأن��ب+� ن��K ونZ%ا )٨(أ�
��+� وم�ث%ه� �S��م ا�S6 ا�مS( ء�� &X�

أن+�SS آ�SSن�ا إذا �%�SSfا م6SS ا���SS ی-��
�SSن ه'�SSك ویYSSآ%ون م[�SSخ% tب( (  �+\�SS	�FSS ا��SS"م (

                                                           

 .١٧٥ص، ٢ج، صE25 ا�gG+ري ، ا�gG+ري ) ١(
�أ:$ ،  ا��ازي) ٢(F5ا�  �  .٥٢ص، أ�)+.G( �( �&` ا���J ، ا.�
� ا�F+:� ، صدا�Oة ا��� ) ٣(�L7م�2 ، ا��#W٣٠٨+رف ا  .  
9� مL+ه9� أن =-9+ء ا���+#�9 ه9$ إرا=�9 ا�9�م+ء               ، ا���اد :+���+#� ) ٤(H9+دات وGا�� �م+أم� ا� ت�9+�! :9` ا��9+س �9( ا�j95 م9
� ��H ا��ازي ، : ���� :��� ض2+ء ا�: ��� ت�2F3 ا��g3 ا��9ازي ا��S9Y$ر :+�>�29F3   ) م ١٢٠٧/  ـه٦٠٤: ت (م�5� ��g ا�

 �2Jا� E2�2 وم3+تGPا�) �P3ا�_+�^ ) ٢٠٠٢::�2وت ، دار ا� ��L٢٠٠ص، ا��. 
  .١٤٨ص، ا��P3 ا����( ا�&��* ، ت&( ، ا��:+غ ) ٥(
)٦ ( )99#�G"ا� ، �99F. �99: R99-399( ا��H $99:�99ي (اLS99+دس ا�F799م ا�&�99ن ا�Hإ �: ت5&1992 ،  ٢ط، ت�299F3 6$ام�99 ا�99L+م� ) م99

  .١٩٧ص ،  ١ج)١٤٢٣: =* ، #7م( م�F#b ا���Y اW( م�F#b ا���Y اº#7م( 
� ���6 ، ا�"�Gي ) ٧(: �� ت�و�R أي ا�&��ن ا����وف :>�2F3 ا�"�Gي )م ٩٢٢/  ـه٣١٠:ت( ا:$ �3�6 م�5H 2+نG6+م� ا�
9� م9�g$ف ا��P�+9(        ، ا�_�G�+9(  ؛٣٥٧ص،  ٢ج) ٢٠٠١: :�92وت  ، دار ا.2+ء ا�>�9اث ا���:9(   ( ،: �9� م9�5: �9� ا��9.�GH )

9�H( م9�5� م�9$ض وا�90ون     : ت5&192  ، �2 ا�_�+�G( ا��L�+9: !�F$اه� ا�9F5+ن �9( ت�29F3 ا�&�9ان      تF3) م١٤٧٠/هـ٨٧٥:ت
  .٤٢٣ص،  ١ج) ١٩٩٧: :�2وت ، دار ا.2+ء ا�>�اث ا���:( (
99� .&1O+99 ا�>���R99 و992H$ن    ) م  ١١٤٤/  ـه99 ٥٣٨: ت(ا:$ا�&+#99* 996+ر ا� م99�5$د :99� �99�H    ، ا��م�99Ygي ) ٨(H 99+فYPا�

  .٣٠٦ص، ١ج) ت .د: م . W ، دار ا�R ) �P3 اW=+و�R �( و6$� ا�>�و�
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�( F	�u �+نFS هv�   �Sم%ه� اD س���نF وت
��. أن ی�%آ�ا ذ�g ویYآ%وا اD ون
 )٢(وم�ث%ه� 

  )٣(ا��'
� اuول )	�+� و)	. tب�\+� 

 إح&ى ص�رة م��ن� إ)"م�� �6S( "Si آ�نFS     ی�Z$ا��� آ�ن  ان ذ�gوی�Gi م6 �


SS%ب   	� �SSوروح� �SS�'دی �SSم��ن ، &SS� م��SSن واحSS&      وSS� �SS+
�SS&وم ا�SS\��X$ وت-� FSS�� ا�	n�SSاس

  .ث% �	�W+�% ب��H[�ت ا��Yم�م� وا��[�خ% ب��ح��ب واuن��ب وا���

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                     

)٩ (  )9:�H ��   ، ا:��9�  )  ٢٠٠٧::�92وت  ، دار ص9+در  (  ٣ط، ت�29F3 ا:9� �H:9(    ) م١٢٤٠/  ـه9  ٦٣٨:ت ( م95( ا�9�Lا��
2� ، +G )Oا�"G+\ ؛ ٦٣ص، اWول F. �9�  ) ١٤٢٣: =9*  ، م�F#b ا���Y اº#79م(  ( ، ا���2ان �( ت�2F3 ا�&�ان ، م�5�Lا��
  . ٨٠ص، ٢ج،ا¶ول 

� ، ا�23´ ا�P+4+ن( ) ١(F5�2 ا�)+�( ) م ١٦٨٠/  ـه ١٠٩١: ت( ا��$�! مF39+ت  ( تH$G"��� )��HWا �F#b�92وت  ، م:
  .١٧٤ص، ١ج) ٢٠٠٨:
��ذا =-2>* م�+#PP* �+ذآ�وا ا� آ�آ�آ* �:+PO* او ا4� ذآ�ا ��� ا��+س م� �&9$ل ر:�9+ أت�9+ �9( ا�9�ن��9F. +2 وم+�9` �9(         ) ( ٢(

 �  .٢٠٠ : ا�G&�ة )70ق ا¶�0ة م
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        امسار القبائل وجمالسهاامسار القبائل وجمالسهاامسار القبائل وجمالسهاامسار القبائل وجمالسها    -جججج

 %�� ا�K	��S       ، ح&ی� ا�	�$  :ا�S� ون%�S��+� )'&ه� ا�K	��S واuصS$ ا����S)+� ی

��%�م-	, ا����ر أي ا�، وا���م% 	� F�� ن�
  .)١(�e^ ا�Yي ی-��

  6SSن م�SS���+دت�SS(      �+ت�SSب� .SS�اف إ%SSHن�  )٢(ا�-	�SSس وا���SS&ث وا����SSم%ة ��SS$ ا

 ص�%ا� 
%ب���� أح�دی� � Fت�� �$ أوiXء ا�-8ی%ة وب�ادی+� ی  g	ت ن+�ی� �+� وه

 &SS� ت-SS%ي ح�SSل ا���اSS��ر ا��SSسuما"SS��ور ا&SSوی   �SS+	X'ت SS��ا �SSا���م� ^\�SS���+�SS ح�SSل ا��

 ا��SSH%اء وأ��ص�SS} أخSS%ى اص��SS] ب���SS   ا\5SS%بسSS%ی
� ا�:�SS)�ت SSص��p خ[�FSS إ�SS. أ

�"( F�دب وم'+� م�uوا �ری��	در ��Hن�)+� م       oS
 ا:S�+% ب+�S بS��رك ا�S
� ب8n��Sو وا��


o أص��ب رس�ل اD   )٣(ا����رب�6 وم��سI ا���X	� ا��%ب���� $�� &X�)   FS�	( Dا .	Sص

��Sل    م�) وا�F وس	� ��S�
% ون��S&ث     : آ'�� ت��&ث�ن بF إذا خ	�ت� � م-��SW�ا &S:�'�ن �S'آ

  . )٤(بvخ��ر ��ه	��'�

خSS"ل �	��SSت ا���SS% ت	gSS و�SSHH+�   وآ�SSن یSS�� تSS&اول ا�SSHX} واuخ��SSر :SS[�ه�    

. �ش وا�%وم�SSن وSS�f%ه��vSSث%ة بu�SSم� ا��-�SSورة �+�SS آ�SS�[%س وا�ح���SS:SS+� ب�uس�O�SS% ا��

       Sوب وم%S��ا {SH���Sت+� 	� S� �S�&او�ا�� {SHX�واب%ز أن�اع ا     �S56 خSم �S+�� ور&Sی �

'SSی �SSوم &SS\وم��'( � �SS+خ"ق اvSSب SS	���ا .SS�إ �(&SSت �SS+م�� $SS\��[%س�SSن و:SS-�)�+� م6SS د

 ت�Sری� أسS"�+� و��S%ان+�       س وا�
SK 6 م'+� ا�&راخYی��Sز م%S6  اب�S�	
م-�Sد  اuم6S  � وم�

�5�ت ا��%ب�� وا�� ،   Sم���اه �S+ا ب���ه�S� ا%Sاو�+�       � آ��&Sوت �S+�(إذا .S	( 6�SHن�ا ح%ی�Sوآ

)X	��+� وی�SZ$ أدب+�S وح��Sت+�     وه� ی�%زأخ��ر ا���% وا��+�ن� وا�-6 و ت&او��ا  )٥(ب�'+�

   SHX�د ا�SW6 إنS( "i�         S� �	��SWم Sا\+� وه%
S: G\ا%S� �S+د ب�S-ت S��ا &\� IS��n�ا   .S	(

                                                           

١

ي )  (���� ، ا���"ر  ١٤ص، ا�"ر ا�! ��7
ب  ، ؛ ا���7 ي   ٣٥٨ص،  ٦ج، ��ن ا<7
وس   ، ؛ ا�،  ١٧ج،��7ج ا
  ٥٤٠،٥٤١ص.،
  . ٨٠، ٧٩ص، ٤ج، ا��AB ، '"اد ، ���  )٢(
�� ، ��� ، ا��C"ري ) ٣(
�  . ١٠٨ص، اG!�H �� ��ریE اDدب ا
)٤ ( I�� �J  ر�
ی، ا�  . ٣ص. ا��H  ا��دس ،   ا��  ا

 ا�Hه�� ، ��� �J  ا���K ، !��"د ) ٥(B���� �� ا
�) ١٩٧٩: ا��ه
ة ، دار ا���رف ( ٢ط، ا��B ا

  .١٩٤،١٩٥ص
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 �	e�]�ا ���و�
$ ت	g ا�-	��Sت   )١(ا��-�ی� ا�
%ب�� ا���Z%ة �	���س� وا�� ت�� )	. ا���X اuخ"


�ر وت
���S ا�SH[�ت           S:uوا {SHX�ا gS	ت %SWن S� $S(�]�ا T%Sأث FS� م��ن� أ)"م�� [	Zت م�X	��وا

  .�)+� و�
	+� مHX&ا و�fی� ا�[�e	� ا�� ت&)� �+� وذی

 ی'SK%ون ��+aSS: �SSون      SS��وت+� ا&SSن �Sه� وه%\�SSW( خ��S: �SSiی ,SS	-م �Sب�%
وآ�Sن �	SS\��X$ ا�


�ن       ��S���SWن وی���Sورون و�S& ی(�S�5ن او ی�'��� ,��S-��ا TYه %i�5^ آ$ �%د أن ی������	�+� وی


%اؤه� وی&� س�دت+� ب���+� وت-�رب+� � ا����ة : F�K'م�ی o
  .  )٢(إ�. ب

 خ���S آ��S%ة ت��Sن مSi%ب ا���X	�S ومSX% ا�S%\�, ون�Sدي ا��SXم             S'ی� �S	��X�ا ��S: ن���


�$ ا��SSi%ب    �SSاس &SS�ح��SS ی��SS%ون ��FSS وی%ت�SSدT ا���SSiف وی	-vSS إ��FSS ا�n%ب�SSء وا�������SSن و

 F�H'وم F�ن� وأرادوا ا�:�دة ب���ن��uص��ب ا�
8 وا�-�T وا����ن� ا�
���K وآ�ن�ا إذا م&ح�ا إن

����ا  :Fف    ان%SW�وا %S)]�وا T�-�. ا	رب ت&ل )�i��ن] ا��� IH'��ا kب :%ی%i��٣(��%ی� ا( 

���Sا أی�Sم+� ب�'+�S       و� �S+إن $Sب ,��S-��ن&ی� واuا TYه م6 دوا) ا�[(% )'&ه� أن ی��ا�&وا �

  :�W)%ا���ل ، وب�6 و��ده� � س�ح�ت ا��
�رك 

  )٤(وی�م س�% إ�. اu)&اء وتvویI    ی�م�ن ی�م م�Xم�ت وأن&ی� 

 م��Sء      S� ا�S
 ت	g ا��-�S�, وا�IS��n أن ی-��� �+(����� F'�
و�� ت�6 ه'�ك أو��ت م

 ا�'+�Sر أذا S+l% أمS% ی�S���I       نو�S& ی-��
�S  آ$ ی�Sم  S� gS�ذ       �Sم'�دی �S	��X�ا ��S: $Sی%س &S�أو 

ی'�دي ا�'�س �"����ع �+� �+� آ���%���ن ی��&ث�ن ��F ب�(�	k ا�aWون ا�
�م� وی���Zن اuم�ر 

 $\��%أي وا�&��ع )'F و��6 ا�I��n أن ی��د ذ��SX  ا�أب&اء  ی�p �	-��^ا�� ت(} ا���X	� ووا��

 ا��'���SSWت وذ�gSS ب���SS م�SSاه�+� ����SS^ ا�'�SSس   وا�	��SSن SS� �SS-��وا pSS5'��وا %SS��]��ا ���	SSس

��SSة   .SS	( اد%SS�uا SSت%ب �SSأدب� �SSم&رس �SS+� �SSn�	��ا ISS5)�ة وا&SS�]��ا �SSح�دیuوا �SS]ا�راء ا�5%ی

 kWس��ا����ن وت����  .  )٥(ا���اهI اuدب�� وا�

                                                           

� ا���P* ، ا�2G+ت( ) ١(GH 4$آ� ، �دار ا�bYون ( �( ا�>�اث ا���:( واث�� �( ا���Fح ا���:( ا���+ص�  ا�P5$ات(ت"$ر �
�اد ،  ا�_&+��2 ا��+م�J: :١٩ص )  ١٩٨٩  $��  .٣٧ص،70ص� ت+ر�N ا���ب ، ؛  2#

)٢ ( I2ض ، )=$دب ا���:( ، 4Wا N٥٩ص،ت+ر�.  
)٣ ( )(= ، �2F5ا�5-+رة ا���:�2 ، ا� �H$#$ه�( ، م+L5+ر ( ، ا��)� ا�G7ل ودار ا�Sا� �G<P٢٠٠٤: :�2وت ، دار وم (
  .١٢١ص، 
 .١٤٦ص، أ:2+ت اSY<#W+د ، ا��ازي ) ٤(
  . ١٩١، ١٩٠ص ،ت+ر�N ا���ب ا�&��* وا��G_� ا��G$�� ، ص+�E ا.�� ، ا���(  )٥(
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   S��ا �+��Sس&�)6S أم�Sآ6 ا�����Sع     ت���Sز ب+�S  وآ�ن ��
o ا��-��, خ�Hص��+� و

  SSH� �SSب'�ه SS��ا �SSم� SS� وة&SS'�ار ا&SSى آ%SSخuب، ا"SS6 آSSدار ب SS'
ا�-��)�SS�� �SSن إذا وت

  .  )١( �+� أي ا���
�ا �	��Wورح8ب+� أم% ن&وا �

�. ی�	� أرب
�6 س'� إ� ح�� ب6 ح8ام �vنF دخ	+� دار ا�'&وة �	%أي حاح&  و�� ی&خ$ 

 F'ة س%W( ,أي وه� اب6 خ�%	�)٢(    �S+��خ�ل إ&S�ب� G�� S�f% ذ�gS   �	� ی�6 یS� ،اذ   %Sذآ

 دخ	�SSا إ SSH� 6�SS6 بSSم �SSره�  أن أن�س�SSأم oSS
 بSS� ور�SSW�	� ار&SS�ا .SS� 6SSب Dا &SS�( رادvSS�

� �+
��^ م6 م�Wرت+� ��'
�T �ا�8ب
%ى أن ی&خ$ م)٣(  .  

��SSW م�SSWآ	+� ا��-�ری�SS وا����س��SS وا�����)��SS و)SSX& ا��
�هSS&ات  وآ�SSن��'�� �SS+�� ن�SS
ا ی-��

و�SS& ت5	�SS] هTYSS ا��[�و�SSeت   )٤(واuحSS"ف وت�SSم�6 ا���SS$ وم�SS إ�SS. ذ�gSS م��SS ی��SSن ب6�SS ا�SS&ول ا���SSم   

آ�Sن �	(IS�5 ا��	�vS: �Sن )��SK       ب����Sن هYSا  وا��'���Wت وا���Wورات ا��%ا)� � ا��S&ی� وا�S5%ح و  

 �+��)٥(     S� �SW�اuم�Sر ���IS بS$ ت
S&دت م�XصS&ه�      هTYS  و�� تX�H% دار ا�'&وة )	. ا�����Sع وا��'�

        &S�و oS
��)"م )6 اuم�ر ا�����)�� �X& آ�ن] ا�-�ری� اذا ب	n] أدخ	S� [S&ار ا�'S&وة ��( pSW	��S+ ب

   �Sه��-��� �S+	ب+� أه I	X'وی T٦()�& م'�ف ب6 )�& ا�&ار در)+� ث� ی&ر)+� إی�(   Sی�'�G ر�S$ م6S   وآ�Sن 

  �SS+�� �آ�نSS] م��ن�SS ی
	FSS�� 6SS ا��%م�SSء )6SS  و )٧(�SS%یj و� ی
SSX&ون ��SSاء �	�SS%ب و� ی
YSSرون f"م�SS إ

)�& اD ب6 �&)�ن إذا آ�ن �F م'�د ی'�دي )	�+� � ا���س� دا)��S ا�'�Sس    Fم� آ�ن ی[
	)	. ن��آ%م+� 

 Fم�
O .�٨(إ( .  

    [Sآ�ن ��	�X�س��ر وا��-��, اuت ا�X	أن ح %+Kراء     وی�م��ن�S م+��"� �S���Sع وت��Sدل  ا

 �SS	��X�ب� �SSر ا�(�ص�SSمuا �SSW�م��ن� إ)"م��SS �ذا)�SS ا��SSHX\& وا�(ISS5 وا��ص�SSی� واuخ��SSر   ووم'�

  .ی-�ب ا��	I وح��� ا�وت&او�+� وا��vث% ��+� 

  

                                                           

  .٩٩، ٩٨ص،  ١٤ج، �F+ن ا���ب ، ا:� م��$ر ) ١(
  .٣٧٦ص، �S�6ة نX��= �F وأG0+ره+ ،:� :P+ر ا) ٢(
  .٣٤٢ص، ا����1 ، :� .�2G ا) ٣(
2� ، ن)+ر ) ٤(F. ، �2�3ا� �:+<Pة ا��Y٢٢، ٢١ص، ن.  
  .٩٧ص،ت+ر�N �داب ا���J ا���:�2 ، آ+ر�$ن+ �$�2 ) ٥(
  .١١٠ص،  ١ج،أG0+ر م�P ، ( =اWزر) ٦(
  .٢٠٦ص، ١ج ، ت+ر�N، ا��2&$:( ) ٧(
)٨ ( R=$. �  .٢٨ص، ص$رة ا¶رض ، ا:
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        اخلامتةاخلامتةاخلامتةاخلامتة

   :ت�ص$ ا���� إ�. ن��\� ن-�	+� ���� یvت

  SSSW�� ن�SSS�� مSSS^ ا�بSSS&اع أس�س�SSS$ رآ'�SSS ا�)SSS"م �SSSlه%ة ا����)��SSS و�SSS&ت مSSS^ ا�ن

 Iان�� %+Kأن ی F�"%ء م6 خ�	ي ی��6 �Y�ا (�����، ة ی��(&م+� �����% ح��تFS  د
&م�ا

Fت إ)"م��ا�[%د ا�X&رة وا��Xب	�� )	. ا��
�م$ مS^   ت+I ����%آ� وا��	�� وا�س� ه م&��

 q���ا � آ�Sن اه���Sم ا���Siرات ا�X&ی��S ب��-�نIS ا�      وب����ن هYSا ، ا����Sم"(   ��Seوا


+� )	. اuص
&ة �&ا ���     �S�ا�&و �S+ار ب&Sت [Sآ�ن �+� بg�Y رس� ص�رة د���X �	��[�� ا��

  .وم� ی�
	p بF م6 أس, �+� �&رات+� )	. ا��vث�% � ن[�س ا�'�س 

 ا�t%SXن ا��S%ی� وتS&او�] ا��[+�Sم      S� %ذآ F(&ام�ت�ب واس%
وuه��� ا�)"م )'& ا�

  %Sا�-8ی �Sا��%n� [�Kره� وح�
�+�S أس��Sء إ)"م�FS         ا:"Oل أ"S6 خSم FS'م �S�Xب �Sب�%
ة ا�

  . م�
&دة �	�&��$ )	. �lاه% وام�آn� 6%ا���

   ����� ص�SSر ح��SSت+� اSS� م"SSا�س $SS�� )'SS& ا�
SS%ب SSا�)"م kSS�l���ا SS	-ت �SS�(

 ا�&اخ	��S وا�(�ر���S   أس��\+� وت[�خ%ه� بvن��ب+� وم'��%ات+� و)X&ه� اuحS"ف آ�خ���ره� 

 أی�SSم+� و�SS& أدى ا�)SS"مSS� ث%اaSSدورا م  $-SSس �SSب�Zب� [SSآ�ن SS��وب+� ا%SSوح �ری�SSوت �SS+�

 �+��
  .ی�[_ ب�5�ت+� وأ�

 اسSS�(&م+� ا�
SS%ب ��SS$ ا�سSS"م        SS��ا �SSا�)"م� $\�SSد ا��س�SSو� �SSت ا�&راس%SS+lأ


% وا�(�5ب�SSS وا����SSS واuم�SSSZل وا��ص�SSSی� و ا��&وی'��SSS آ��%س�SSS\$      �ا�SSSW[�هSSSW�آ� �SSS+'م �

 l S��ب�ت ا��ش وا���X'�ت  وا%S+   %Sرة اآ��SHم       ب"S(ا� ��Sخ�ص [Sب ���ن�S'-�ب ا%S( &S'(

 و�SS&ت )'SS&ه� م6SS خSS"ل  SS��دی� ا�SSH��� ا�'�SSاح ا����س��SS وا�����)��SS واSS� ة&SS�م�-

  .%)�ی�ه� �إ)"ن ا��	�ك �	�Xان�6 وآ��ب� ان-�زات+� وأ)���+� 

   �+�]�SSe6 وSS( "SSi� [SSآ�ن SS��اق ا�SSسuم آ�"SS(�� 6آ�SSمuا oSS
اسSS�(&م ا�
SS%ب ب

��$ ونG��S آ��Sق   )F�� S ا�'W% وا�Yی�ع وا�S%واج ب  � $�SW��Hدی� مaت�%ا إ)"م�� ت�pX �ا
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)��ظ ا�Yي ت8امX( 6&ة م^ م�س� ا��� � اu:+% ا��%م ا�� ی���k ��+� ا�'8اع وا�X��Sل  


�Sب ا�و�����S اذ ت
	6S ه&ن�S مX&س�S          )	. ن�� م� �uد ا�SX
ی�&ث � ا���ن�Sن ا�SX&ی� )'S& ان

�X�Xم ت�"�
�ب  وی��د ا���  .�"م�ن وا�v�5ن�'� �	���د ا���Wرآ� � ت	g ا

�SS	
��SSه%ة ا�SS&ی' م��ن�SS م+�SS(�� �SS"م م�SS�n	�6 م�f% 6SS ب�SS�م6SS ا���SS أی�SSi  او�

  .ت-�^ ا���X\$ ا�
%ب�� �����ن م'���+� وم�ث%ه� وا��[�خ% بvح��ب+� وأن��ب+� 

 ح	�Xت اس��ره� وم-��, ���\	+� وت-�
�ت� +� اذ آ�ن�ا وl+% ا���k�l ا�)"م

مS%و���S+� 6 ون�:S%ی6 م6S خ"�+�S      ب�خ�"�+�S  ی�&او��ن ��+� اuخ��ر وا�SHX} وا�%وای�Sت   

� ن-�ح�S وح�Siرا م�آ�Sن�ا ����S� T�SXX     و�S& اث���Sا   ، ا�[�i\$ ا�خ"��� وا�'GSH وا�ر:�Sد   

م-��
+� اذ آ�ن راد)� م6 ا�ت��ن ب���%دو�ت وا�'o\�X ودا�
�S ا�S.    ��ز بFما�)"م ا�� ا


+� ا�YSSي �ت���FSS سSS	�5 س��س��SS م�حSS&ة او ��SS-م ��SSم� SS� ISS�ا�ت��SSن ب��[�SSi\$ وا��'�

م	�آ�SS ودو� س�SSدة و)��SS& ب�	�SS�\�X  و��SSن�ن م���SSب ���SSن اسSS�(&ام+� �FSS ا�SS%اد و���)�SSت  

�S&رة )	S. ا����kS مS^ ا�SK%وف             6Sم T�S	ح� �Sم ,S�( %ب�&S6 تS�   ، ��)	�� وحS(6 وSوم

�. ت���نF ودراس�F دراس� م��X	� وم��e)�� ب
�&ا وذآ�ء وت��8 �& ن��ن بvم, ا����� ا

 نSW%ه� ب
oS          ا  )6 تvث�%S��ا �+SW��+وت �+�S��� 6Sم $S�	X��ا S� �Sا\�� ا�&ار�&
�'K%ة ا�

��6 ت
��H وب�in وروج �+�S  ا�%W��� Si
        +�بS'
م
�SX&ی6 أن ا��X	�S$ مvS: 6Sن ا�
S%ب ی

 ح6�SS ان ا�%س�SS�� ا����&ی�SS     ا)�SSKمSS� م ودورة"SSن ا�سvSS:f%��SSب�SS6   � م�SSم FSSءت ب�SS�

وت[+�+� �+� إذ آ�ن�ا أهS"   )%ب ا�-8ی%ة� اح��iن ��دئ وا���X م� آ�ن �+� ان ت'-G ���ا�

 .���	+� ونW%ه� وت-��&ه� 
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        املصادر العربية املصادر العربية املصادر العربية املصادر العربية  -::::اوال اوال اوال اوال 

        القران الكريمالقران الكريمالقران الكريمالقران الكريم

 ب6 اب ا��%م ا����Wن ، اب6 ا�ث�% 	( 6�  ) م١٢٣٢/ هـ  ٦٣٠: ت( )8 ا�&ی6 اب� ا��

    ( م��IS ا��S%اث   : ت�pS�X  ،  ٣ط، � ا���Sری�   ا���م$ -١Sب%
ب�S%وت  ، دار اح��Sء ا��S%اث ا�

:٢٠٠٩ ( 


�دات م��رك ب6 م��& ا�-8ري ، اب6 ا�ث�% �  )م١٢٠٩/ هـ ٦٠٦: ت (اب� ا�

�Oه% اح�& ا�8اوي وم���د م��S& ا��S'5ح   : ت�p�X ، ا�'+�ی� � f%یI ا��&ی� وا�ث%  -٢

) .��(  )١٩٦٣:% مH، ا��	� و:%آ�T  ا���ب

 +�Wب�  )م ١٤٤٦/ هـ ٨٥٠: ت ( ا�[�G  �:+�ب ا�&ی6 م��& ب6 اح�& اب، ا

: ب�S%وت  ، دار ا�X	� ( )�& اD ان�, ا���5ع : ت�p�X ، ا����K%ف � آ$ �6 م��5%ف  -٣

  )ت . د 

  )م٩٨٠/ هـ ٣٧٠: ت (اب� م'�Hر م��& ب6 اح�& ، ا�زه%ي 

٤-  �n	�ا IیY+ت ، )   ) ٢٠٠١: ب�%وت ، دار اح��ء ا��%اث ا�
%ب

  )م ١٤٩١/  هـ٨٩٦: ت ( اب� )�& D ، اب6 ا�زرق 

٥-       gSS	��ا ^\�SS�O SS� g	SS� س�SSم ا�'�SSWر    : ت�pSS�X  ، بSS&ا\^ ا�SS	( ) ب �SSاد دار ا��%ی&SSSn :

١٩٧٧(  

�  )م ٨٦٥/  هـ ٢٥٠: ت ( اب� ا����& م��& ب6 )�& اD ب6 اح�& ،  ا�زر

دار ( ر:SS&ي ا�G��SSH م	�SS,   : ت�pSS�X ،  ٣ط، اخ��SSر م��SS وم�SS� �SSء ��+�SS م6SS ا�ث�SSر       -٦

 ).١٩٨٣: ب�%وت ، ا�ن&�, 

  ) .م ٧٦٨/ هـ ١٥١: ت ( م��& ب6 اس��ق ب6 ی��ر ، اب6 اس��ق 

( م��& ح��& اD : ت�p�X ، س�%ة اب6 اس��ق ا�����ة ب���ب ا����&أ وا���
� وا���nزي  -٧

 Iی%
  ) .ت . د : م . � ، م
+& ا�&راس�ت وا�ب��ث �	�
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   )م ١٠٣٠/ هـ ٤٢١: ت ( �& اD م��& ب6 )�& اD ا�(I�5 اب� )، ا�س���

٨-  �n	�م��دئ ا ) ���	
  ). ١٩٨٥: ب�%وت ، دار ا���I ا�

 � ص�)& ب6 اح�& ب6 ص�)& ، ا�ن&��	n��١٠٦٩/ هـ ٤٦٢: ت ( ا (  

  ). ١٩٦٧: ا�'-k ، م'�Wرات ا������ ا���&ری� ( �X�Oت ا�م�  -٩

 �  )م6 ا)"م ا�X%ن ا���دس ا�+-%ي ( )	 )�& ا�%ح�6 ب6 هYی$ ، ا�ن&�


�ن     -١٠-SW�ر ا�
S:ن و�Sا�[%س ��	ح ،  pS�X6     : ت�S� حS'n�ا &S)� &Sرف  ( م���S
، دار ا��

  ). ١٩٥١: ا��Xه%ة 

   )م ٩٧٦/ هـ ٣٥٦: ت ( اب� ا�[%ج )	 ب6 ا����6 ، ا�ص[+�ن

١١-    ). ٢٠٠٨: ب�%وت ، دار ص�در ( اح��ن )��س وtخ%ون : ت�p�X ،  ٣ط، ا��fن

  )م ٩٢٣/  هـ ٣١١: ت( ا���6 ب6 )�& اD ، �ن ا�ص[+

 : ت�p�X ، ب"د ا�
%ب  -١٢	
م'�Wرات دار ا����م� �	���S  ( ح�& ا�-�س% وص��G اح�& ا�

 %W'�%��� وا�دی�  ،وا��
�  ) . ١٩٦٨: ا�

   )م ٩٦٢/ هـ ٣٥١: ت ( ح�8ة ب6 ا���6  ،ا�ص[+�ن

 ا�م�SSZل ا���SS\%ة   -١٣SS� خ%ة�SS]�رة ا&SS�ا ، pSS�Xا�، ت� &SS�( jم�SS5� &SS�-� ) رف�SS
 ،دار ا��

 %H١٩٧١: م . (  

، دار وم���� ا����ة (  ٣ط، ت�ری� س' م	�ك ا�رض واuن���ء )	�+� ا�H"ة وا��"م  -١٤

  ). ١٩٦١: ب�%وت 

  )م ٩٥٢/ هـ ٢٤١: ت ( اب� اس��ق اب%اه�� ب6 م��& ، ا�ص5(%ي 

١٥-  g�����ا g���  ). ١٩٣٧: ��&ن ، م�5
� ب%ی$ ( م

  )م ٩٣٩/  هـ ٣٢٨: ت ( % م��& ب6 ا��Xس� اب� ب�، ا�ن��ري 

، دار ا�%:� &�S	SW'%   ( ح�Sت� صG��S ا��Siم6    : ت�p�X ، ا�8اه% � م
�ن آ	��ت ا�'�س  -١٦

  ) . ١٩٧٩: بn&اد 

دار ()�S& ا��SS"م م��S& ه�SSرون     : ت�S: ، pSS�X%ح ا��SSHX\& ا���S^ ا��SS5ال ا�-�ه	��Sت     -١٧

  ).ت . د : مH%  ،ا��
�رف 
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  )م      ٩٨٠/  هـ ٣٧٠: ت ( ب6 بW%  اب� ا��Xس� ا���6، ا�م&ي 


%ه�         -١٨S: oS

%اء وآ'�Sه� وا��SXب+� وان��Sب+� وبSW�ء ا��Sم6 اس k	�)��وا k	تa��ا )

 ). ١٩٩١: ب�%وت ، دار ا�-�$ 

 
  )م ٨٣٢/ هـ ٢١٧: ت ( اب� س
�& )�& ا��	g ب6 �%یI ، ا�ص�


%اء  -١٩W�ا ����� ، p�Xخ: ت� �
  ) .٢٠٠٥: وت ب�%، دار ا�-�$ ( [�� م��& )�& ا��'

� ی
�SSXب ب6SS ا����SS] ٢٤٣ت�SSری� ا�
SS%ب ��SS$ ا�سSS"م )6SS ن�SS(F آ��SS] )�SSم   -٢٠SS)ـ بSSه ،

 p�Xل ی�س�6 : ت�t 6�  ) . ٢٠٠٤:ب�%وت ، مaس�� ا��"غ ( م��& ح

 ,���O �5أرس  

٢١-  %
W�( وي )�& ا�%ح�6 ب&: ت%��� ، �6 ا ���XZ�١٩٧٣: ب�%وت ، دار ا.(  

  ). ١٩٨٠: بn&اد ، ������ ا��O'�� ا( )�& ا�%ح�6 ب&وي : ت%��� ، ا�(�5ب�  -٢٢

  ا�"�Oن 

: مH% ، ا���5
� ا�����XZ( م��& ح��l�l 6 : ت%��� ، م��ورة ��ر���س ��"�Oن  -٢٣

١٩٧٠ . (  

  ). ١٩٨٣: بn&اد ، م�5
� ب�ب$ ( ح'� خ��ز : ت%��� ، ��+�ری� ا�"�Oن  -٢٤

  )م ٨٦٩/ هـ ٢٥٦: ت ( ا�8ب�%  اDاب� )�&، اب6 ب��ر 

٢٥-   jی%SS� ISS�، م�5
�SS ا��SS&ن  ( م���SSد م���SS: &SSآ%   : واخ��ره�SS ، ت�SS+��   pSS�X%ة ن

  ) . ١٣٨١: ا��Xه%ة 

  .)١٩٧٢: بn&اد ، م�5
� ا�
�ن ( س�م م� ا�
�ن : ت�p�X ، ا�خ��ر ا������Xت  -٢٦

 F6 ، اب6 ب�ب�ی��  ) م ٩٩١/ هـ ٣٨١: ت ( م��& ب6 )	 ب6 ا��

٢٧-  �e%�ب. ( )��ن أخ��ر ا%X�رات ذوي ا�W'م ، ��  ).ـ ه ١٤٢٧: 

 ، ا���%ي �  )م ١٠٩٤/ هـ ٤٧٨: ت ( اب� )��& اD ب6 )�& ا�
8ی8 ا�ن&�

٢٨-   gSS�����وا g��SS�)�SS& اD ی�سkSS ا���SS'n : ت�pSS�X ،  ٢ط، �8یSS%ة ا�
SS%ب م6SS آ��SSب ا��


�دی� ، ذات ا��"س$ �	��5)� وا�'W% وا���زی^ (�  ) . ١٩٧٩: ا�
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٢٩-   ^SSeد وا���ا"�SS�ء ا��SS6 اسSSم �-
�SSم�اس �SS-
م�5
�SS ( ، 5[. ا���XSS مSSH: ت�pSS�X ، م

 %W'�%��� وا�وا� k��v��ه%ة ، �-'� ا�X�١٩٤٥: ا . (  

 :S%ح آ��Sب ا�م�SZل       -٣٠S� ل�SX��ا $H� ،  pS�Xس      : ت��S�( ن�S�)�S& ا��-�S& )�بS&ی6 واح

) %Hم �
  ) .ت . د : ا��Xه%ة ، م�5

  )م ٨٩٢/ هـ ٢٧٩: ت ( اب� ا�
��س اح�& ب6 ی��. ب6 ��ب% ، ا��"ذري 

  ). ١٩٨٨: ب�%وت ، '�Wرات م���� ا�+"ل م( ، ���ح ا��	&ان  -٣١

: دمpSSW ، دار ا���SSKX ا�
%ب��SS ( م��SS& ا�[SS%دوس ا�
�SSK : ت�pSS�X ، أن��SSب ا�:SS%اف  -٣٢

١٩٩٧ . (  

X+���س� ،  ا�X�ا  ب6 اب	( 6�  ) م ١١٦٩/ هـ ٥٦٥: ت ( اب� ا��

 : ت�pSS�X ،  ٢ط، ���SSب اuن��SSب وا�SSX�uب وا�SSX(uب   -٣٣\�SS�%�ي ا&SS+م &�SS�م�5
�SS (، ا�

�� ، �رة س� :٢٠٠٧ . (  

  ) م ٨٦٩/ هـ ٢٥٦: ت ( اب� )�& اD م��& ب6 إس��)�$ ، ا��(�ري 

  ) .ت . د : ا�%ی�ض ، دار ا:��	�� ( ، ص��G ا��(�ري  -٣٤

  ) م ١٦٨٢/ هـ ١٠٩٣: ت ( )�& ا��Xدر ب6 )�% ، ا��n&ادي 

م���SS�( ) �SS& ا��SS"م م��SS& ه�SSرون : ت�pSS�X ، خ8ان�SS اuدب و��SS�� ISSب ���SSن ا�
SS%ب    -٣٥

  )  . ١٩٨٣:  �(�ن- ب���Xه%ة ودار ا�%��) ب��%ی�ض ا

��  )  م٩٦٥/  هـ٣٥٤: ت ( اب� ح�ت� م��& ب6 ح��ن ،  ا��

 ا�SS&یSS�( 6& ا����SS& وtخSS%ون  : ت�pSS�X ، رو�SSe ا�
SSX"ء ون8ه�SS ا�[SSi"ء  -٣٦SSم� &SSم��

  ) . ١٩٤٩: م . � ، م�5
� ا��'� ا����&ی� (

   اب� ب�% )�ص� ب6 أی�ب ، ا��5	��س

٣٧- u:%ح ا ��	ا�-�ه ���
�ر ا�: ، p�Xاد  : ت��Sن )���	س k( ن�ص�   �S(��5	� �Sدار ا��%ی

  ) . ١٩٧٩: بn&اد ، 

   اب� زی& اح�& ب6 س+$ ، ا��	(

  ) . ١٩٠١: ب�ری, ، م . � ( آ	��ن ه�ار : ت�p�X ، ا��&ء وا���ری�  -٣٨
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  ) م ٨٤٥/ هـ ٢٣١: ت ( ح��I ب6 اوس ا��5\ ، اب� ت��م 

: مSSH% ، دار ا��
�SSرف  ( ت)�SS& ا�
8ی8SS ا�%ا��pSS�X� : �SS ت،  ٢ط، ا��ح��SSWت آ��SSب  -٣٩

١٩٧٠. (  

٤٠-   �SSان ا����س�SSدی ، pSS�Xت� :   G��SSص &SSاح� �
'SS��ا &SS�( )  %SSW'	� &�SS:%�اد ، دار ا&SSnب :

١٩٨٠ . (  

 ، ا��+�ن�ي �  ) ا�+-%يا�X%ن ا��Zن )W% : ت ( م��& )	 ا�[�رو

 )�& ا��&ی^ : ت�p�X ، آ�Wف اص5"ح�ت ا�['�ن  -٤١]5� ، �S��%6     تS( ص�SH'�ا oS
ب

  .) ١٩٧٢: مH% ، %ی� ا�
�م� �	���بة ا���Hا�+�( )�& ا�'
�� م��& ح�'�6 : ا�[�رس�� 

 ���
Z�ب6 م��& ب6 إس��)�$ ، ا g	��ا &�( ر�H'أب� م ) م١٠٣٧/ هـ ٤٢٩: ت (  

  ) ٢٠٠٥: ب�%وت ، دار ا���I ا�
	��� ( ث��ر ا�X	�ب � ا���iف وا��'��ب  -٤٢

  ) . ١٩٨٨: بn&اد ، ون ا�����XZ ا�
�م� دار ا�aW( ���ب ا�داب  -٤٣

 : ت�k\�5� ، p�X ا��
�رف  -٤٤�%�H�6 آ�م$ ا�دار أح��ء ا���IS  ( إب%اه�� ا�ب��ري وح

  ) .ت . د : م . � ، ا�
%ب�� 

    ( م5SH[. ا���XS وtخS%ون    : ت�FX� ،  pS�X ا�	�n وس% ا�
%ب��  -٤٥S�	��ا م5SH[. ا���Sب

 Tد�  ) . ١٩٧٢: مH% ، وأو

 ���
Z�فا�%ح�6 ب6 م��& ب6  )�&، ا�	م(    )م ١٤٧٠/ هـ ٨٧٥: ت ( ا�����

٤٦- �� ت[��S% ا�SX%ان         %ت[S� ن�S� ا����S. ب�S�-�اه% ا�����S
Z�ا ،  pS�Xت� :   &Sم�� S	(

  ) . ١٩٩٧: ب�%وت ، دار أح��ء ا��%اث ا�
%ب ( م
�ض وtخ%ون 

 I	
  )م ٩٠٤/ هـ ٢٩١: ت ( اب� ا�
��س اح�& ب6 ی��. ، ث

٤٧-  I	
  :مH% ، دار ا��
�رف ( ه�رون م��&)�& ا��"م : �p�X ت،  ٢ط، م-��, ث

  ) .ت . د  

٤٨-  %
W�ا)& ا�� ، p�Xخ[�: ت� �
  .) ٢٠٠٥: ب�%وت ، دار ا�-�$ ( � م��& )�& ا��'

   )م ١٠٠١/ هـ ٣٩٢: ت ) أب� ا�[���Z( Gن ، أب6 �'

٤٩-  {\�H)�ا ، p�Xا�': ت�   ).٢٠٠٦: ب�%وت ، )��� ا���) I -�ر م��& (	
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  ).م ١٠٠٥/ هـ ٣٩٦: ت ( اس��)�$ ب6 ح��د  ،ا�-�ه%ي 

: ب�SS%وت ، دار ا�
	�SS �	�"ی�SS5(  )  6�SSأح�SS�( &SS& ا��SS]nر   : ت�pSS�X ،  ٤ط، ا���SSHح  -٥٠

١٩٨٧  (  

  )م ٨٦٨/ هـ ٢٥٥: ت ( اب� )��Zن )�%و ب6 ب�% ، ا�-�ح_ 

  ) .ت . د ، ب�%وت ، دار ص
I ( ��زي )�5ي : ت�p�X ، ا����ن وا�����6  -٥١

: ا��SSXه%ة ، م����SS ا�(�SSن- ( )�SS& ا��SS"م م��SS& ه�SSرون  : pSS�X ت�، رس�SS\$ ا�-�SSح_  -٥٢

١٩٦٤ . (  

: مH% ، م�5
� م5H[. ا���ب ا��	�( )�& ا��"م م��& ه�رون : ت�p�X ، ا����ان  -٥٣

١٩٤٥ . (  

  ) .ت . د : ب�%وت ، م�5
� ا���ح$ ا�-'�ب ( ا����س6 واeu&اد  -٥٤

  ).هـ ١٣٢٣: مH% ، م�5
� ا�-�+�ر ( ا��("ء  -٥٥

  )�& ا��"م م��& ه�رون: ت�p�X ، وا�
%��ن وا�
���ن وا����ن  �نا��%ص -٥٦

  ) %W'	� &�:%�اق ، دار ا%
  ). ١٩٩٢: ا�

  ) .م ١٢٠٠/ هـ ٥٩٧: ت( اب� ا�[%ج )�& ا�%ح�6 ب6 )	 ب6 م��& ، اب6 ا�-�زي 

 ت�ری� ا��	�ك واuم�  -٥٧� �K�'��٢ط، ا  ، p�Xت� :  �S5( در�X�(، م��& )�& ا  IS���دار ا

	
  ) . ١٩٩٥: ب�%وت ، ��� ا�

  )م ٩٤٢/ هـ ٣٣١: ت ( اب� )�& اD م��& ب6 )�&وس ، ا�-+��Wري 

م�5
�S م5SH[. ا���Sب    ( ، م5H[. ا���X وtخS%ون  : ت�p�X ، آ��ب ا��زراء وا����ب  -٥٨

 Tد�  ) . ١٩٣٨: ا��Xه%ة ، ا��	� وأو

   )م ٨٤٥/ هـ ٢٣١: ت ( م��& ب6 س"م ، ا�-��


%اء  -٥٩W�ت ���ل ا�X�O )   ) .ت . د : ا��Xه%ة ، م�5
� ا��&ن

  )م ١٦٥٦/ هـ ١٠٦٧: ت ( م5H[. ب6 )�& اD ، ح�� خ	�[� 

  ) . ٢٠٠٨: ب�%وت ، دار ا���I ا�
	��� ( آkW ا�K'�ن )6 أس�م ا���I وا�['�ن  -٦٠
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 $� ، اب6 ح���H'�ا ��X�م ٩٦١/ هـ ٣٥٠: ت ( أب� ا(  

�� ، ا������ ا���&ریF ( ، ص�رة ا�رض  -٦١ :١٤٢٨. (  

  )م ١٣٢٧/ هـ ٧٢٧: ت ( اب� )�& اD ب6 م��& ب6 )�& اD ، ا����%ي 

��5را��
�5ر � خ�%  ا�%وض -٦٢�، م�S5ب^ ه�S&��%غ   ( اح��Sن )��Sس   : ت�p�X ،  ٢ط،  ا

  ) . ١٩٨٤: ب�%وت 

   )م٨٩٨/ هـ ٢٨٥: ت ) اب%اه�� ب6 اس��ق ب6 ب�W% ب6 �(& اD ا��n&ادي ، ا��%ب

م��SS ، ��م
�SS أم ا�SSX%ى  ( سSS	���ن ابSS%اه�� م��SS& ا�
�بSS&    : ت�f ، pSS�X%یISS ا��SS&ی�   -٦٣

  ) . ١٩٨٤: ا���%م� 

دار ( ح�SS& ا�-�سSS%  : ت�SSO ، pSS�X%ق ا���SS وم
�SS�� ا�-8یSS%ة   آ��SSب ا��'�سgSS وام�SSآ6   -٦٤

 %W'�%��� وا�وا� ���	دی� ، ا����م� ��
�  ) . ١٩٦٩: ا�

   اب� )	 م��& ب6 ا���6 ب6 ا��K[% ، ا���ت�

٦٥-  �SS�	حT%SSe����ا (�'SSص SS� %
SSW�ا � ، pSS�Xت� : 
[SS% ا����SSن� ) %SSW'	� &�SS:%�دار ا ،

  ). ١٩٧٩: بn&اد 

  )م ١١٧٧/ هـ ٥٧٣: ت ( ن�Wان ب6 س
�& ، ا����%ي 

٦٦-  6�

�دة ( [. آ��ل م5H: ت�p�X ، ا���ر ا��  ).١٩٤٨: مH% ، م�5
� ا�


-�\IS أخ��Sر ا��	�Sك ا����ب
FS        ، ا�6��S   وا���Sل م	�ك ح��%  -٦٧� �S
، خ"ص�S ا���S%ة ا�-�م

  : �pSS�X تSSا�-%ا� &SS6 اح�SSب $�(��SSواس &SSیa��ا $�(��SS6 اسSSب SS	( ) ��]	SS�، ا���5
�SS ا�

  ) .هـ ١٣٧٨: ا��Xه%ة 

س�%سSSS��6 . و . ك : ت�pSSS�X ، آ��SSSب :�SSS, ا�
	�SSSم ودواء آSSS"م ا�
SSS%ب م6SSS ا��	�SSSم   -٦٨

  ) . ١٣٧٠، ��&ن ، م�5
� ب%ی$ (

  )م ١٢٥٨/ هـ ٦٥٦: ت ( )8 ا�&ی6 ب6 اب ح�م& ، اب6 اب ا��&ی& 

٦٩- %: �f"��ح ن+� ا ، p�Xاب%اه�� : ت� $i]�م��& اب� ا )  �Sب�%
� ، دار اح��ء ا���I ا�

  ) . ١٩٦٢: م . 
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 ، اب6 ح8م �  )م ١٠٦٣/ هـ ٤٥٦: ت( اب� م��& )	 ب6 اح�& ب6 س
�& ب6 ح8م ا�ن&�

  ) . ٢٠٠٣: ب�%وت ، دار ا���I ا�
	��� (  ٣ط، ��+%ة أن��ب ا�
%ب  -٧٠

   )م ١٦٣٤/ هـ ١٠٤٤: ت ( &ی6 )	 ب6 ب%ه�ن ا�، ا��	�

٧١-      �SSS��	��ة ا%�SSS� س�SSS%ة ا�م6�SSS وا��vSSSم�ن ا��
SSS%وف ب��SSS� ن�SSS�
م�5
�SSS ( ان��SSSن ا�

  ) . ١٩٦٢: مH% ، ا�س��Xم� 

 Iاب6 ح�� ،   ) م ٨٥٩/ هـ ٢٤٥: ت ) م��& ب6 ح��I ب6 ام�� ب6 �(%و ا�+�:�


�� دا\%ة ا��
�رف( ، ا����%  -٧٢�� �
  .)١٩٤٢: ح�&ر أب�د ، ا�
��Zن��  م�5

٧٣-  jی%� اخ��ر � p�'��ا ) I���١٩٨٥: ب�%وت ، )��� ا . (  


%اء    -٧٤SW�6 اSم Fا�. ام I�: ا��SXه%ة  ، م�5
�S'-� �S ا��k��vS وا��%���S وا�'SW%      ( م6 ن

١٩٥١ . (  

   ) م ٩٩٧/ هـ ٣٨٧: ت ( اب� ا�%ی��ن م��& ب6 اح�& ، ا�(�ارزم

  ) .ت .  د: ب�%وت ، دار ص�در ( ا�ث�ر ا������ )6 ا�X%ون ا�(����  -٧٥

  )م ١٤٠٥/ هـ٨٠٨: ت ( )�& ا�%ح�6 ب6 م��& ، اب6 خ	&ون 

  ) . ١٩٨١: ب�%وت ، دار ا�
�دة ( ا��X&م�  -٧٦


�& ب6S ه�:�S     ) م ٩٩٠/ هـ ٣٨٠: ت ( اب� ب�% م��& ب6 ه�:� ، ا�(��&ی�ن Sن س�S�Zت ( واب� )

  )م ١٠٠٠/ هـ ٣٩١: 


�ر ا���SSX&م�6 وا�-�SSه	�   -٧٧SS:6 أSSم %\�SSK'�وا T��SS:uم �6ا%SSi)��6 وا� ، pSS�Xت� : &�SS�ا�

  .)١٩٥٨: ا��Xه%ة ، ا��%��� وا�'W% م�5
� �-'� ا��k��v و( ی�سk  م��&

  )م ١٠٧١/ هـ ٤٦٣: ت ( اب� ب�% أح�& ب6 )	 ب6 ث�ب] ، ا�(I�5 ا��n&ادي 

٧٨-  �	
  ) . ٢٠٠٧: ��'�ن  ، ا���5
� ا�
H%ی� ( ت��X& ا�

  )م ١٥٥٩/ هـ ٩٦٦: ت ( ح��6 ب6 م��& ب6 ا���6 ، ا�&ی�ر ب�%ي 


��ن �	'W% وا���زی^ ( ت�ری� ا�(��, � أح�ال ان[, ن[�,  -٧٩: ��د : ب�S%وت  ، مaس

  ) .ت . 
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  )م ٩٣٣/ هـ ٣٢١: ت ( اب� ب�% م��& ب6 ا���6 ، اب6 دری& 

: مSSH% ، م�5
�SS ا��SS'� ا����&یSS�( ) �SS& ا��SS"م م��SS& ه�SSرون  : ت�pSS�X ، ا�:SS��Xق  -٨٠

١٩٥٨  . (  

  )م ٨٩٥/ هـ ٢٨٢: ت (  اب� ح'�[� اح�& ب6 داود، ا�&ی'�ري 


� )�Sم%  : ت�pS�X  ، اuخ��Sر ا��SS5ال   -٨١'SS��ا &SS�( )  SSب%
: ا��SSXه%ة ، دار أح��SSء ا��S%اث ا�

١٩٦٠ . (  

   ای�g  ب6 أب� ب�% )�& اD، ا�&واداري 

  ) . ١٩٨٤: ب�%وت ، م . � ( أدوارد ب%ی6 : ت�p�X ، آ'8 ا�&رر و��م^ ا�n%ر  -٨٢

  ) .١٩٩٧: ب�%وت ، ار ا���I ا�
	��� د( �ر )	 ن�): ت�p�X ، دی�ان آ
I ب6 زه�%  -٨٣

٨٤-  ، دار ص�SSدر ودار ب�SS%وت ( آSS%م ا���SS��ن : ت�pSS�X و:SS%ح ، دی�SSان ا�'�ب�SSn ا�YSSب��ن

  ) . ١٩٦٠: ب�%وت 

٨٥-  &�
  ) .  ١٩٦١: ب�%وت ، دار ص�در ودار ب�%وت ( دی�ان F�%O ب6 ا�

: ب�SS%وت ، م����SS ص�SSدر ( آSS%م ا���SS��ن : ت�pSS�X و:SS%ح ، دی�SSان )SS%وة ب6SS ا��SSرد  -٨٦

١٩٥٣ . (  

٨٧- �� ب6 ی
�% ا�X� یدی�ان  S�	��ا I\��ت�pS�X  ، �دي روای� اب� ا��'Yر ه�Wم ب6 م��& ا�

 : ��5
  ) . ١٩٧٠: بn&اد ، م�5
� ا�-�+�ری� ( خ	�$ اب%اه�� ا�

  ) . ١٩٦٣: ب�%وت ، دار ص�در ودار ب�%وت ( دی�ان ح�ت�  -٨٨

  ) . ١٩٦٣: ب�%وت ، دار ص�در ودار ب�%وت ( دی�ان ا�('��ء  -٨٩

  ) م ١٠٠٤/ هـ ٣٩٥: ت ( اب� ا���6 اح�& ب6 ��رس ب6 زآ%ی� ، ا�%ازي 

٩٠-  �n	�م-�$ ا ، p�X١٩٩٤: ب�%وت ، دار ا�[�% ( :+�ب ا�&ی6 اب� )�% : ت� .(  

٩١-  �n	�ی�, ا�Xم �-
  ) . ٢٠٠١: ب�%وت ، دار أح��ء ا��%اث ا�
%ب ( م

�-'�SS ا��k���SS وا��%���SS  م�5
SS�( ) �SS& ا��SS"م ه�SSرون  : ت�pSS�X ، اب��SSت ا�س�SSW+�د   -٩٢

 %W'�ه%ة ، وا�X�١٩٥١: ا . (  

٩٣-       �SS+آ"م SS� ب%SS
 �FSSX ا�	�SSn وسSS'6 ا�SS� ( م5SSH[. ا��SSWی�  : ت�pSS�X ، ا��SSHح�

  ) . ١٩٦٣: ب�%وت ، ب&ران . مaس�� أ 
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 p�:زدي ، اب6 ر�  )م١٠٦٣/ هـ ٤٥٦: ت( اب� )	 ا���6 ب6 ر:�p ا��X%وان ا

٩٤- &Xون Fدابtو %
W�م��س6 ا م��& م� ا�&ی6 )�& ا����S&  : ت�p�X ،  ٤ط، T ا�
�&ة �

  ) .١٩٧٣: ب�%وت ، دار ا�-�$ ( 

  ) م ١٢٠٧/ هـ ٦٠٤: ت ( م��& �(% ا�&ی6 ب��e 6ء ا�&ی6 )�% ، ا�%ازي 

٩٥-    IS�n�ا Gت��S]ا����% وم %��: ب�S%وت  ، دار ا�[�S%  ( ت[��% ا�[(% ا�%ازي ا��W+�ر ب���[

٢٠٠٢ . (  

 F�اح�& ب6 )�%، اب6 رس   ) م ٩١٢/ هـ ٣٠٠: ت )  اب� (	

٩٦-  ���  ) . ١٩٩١: م�5
� ب%ی$ ، ��&ن ( ا�)"ق ا�'[

  )م ٩٣٣/ هـ ٣٢٢: ت ( اب� ح�ت� اح�& ب6 ح�&ان ، ا�%ازي 

٩٧-     �SSب�%
 ا��	��SSت ا�سSS"م�� ا�SS� �SS'ب ا�8ی�SS�٢ط، آ  ، )  SSب%
: مSSH% ، دار ا����SSب ا�

١٩٥٧ . (  

  )  م١٧٩٠/ هـ ١٢٠٥: ت ( ��o  �م�I ا�&ی6 أب، ا�8ب�&ي 

 :�SS%ي : ت�pSS�X ، ت�SSج ا�
SS%وس م�SS� 6SSاه% ا��SSXم�س    -٩٨SS	( ) %SS�]�وت ، دار ا%SSب� :

١٩٩٤ . (  

  ) . م ١١٤٣/ هـ ٥٣٨: ت ( اب� ا��Xس� م���د ب6 )�% ، ا�8م(W%ي 

  .)١٩١٧: ���&ری� ، ا�'-k ا�:%ف ا���5
� ا( واuم�'� وا����T  ا�-��ل -٩٩

  ) . ١٩٦٢: اب�د ح�&ر ، دا\%ة ا��
�رف ( ا����HX. م6 ام�Zل ا�
%ب  - ١٠٠

 �( رب�^ ا�ب%ار ون�Hص ا�خ��ر  - ١٠١�	(�  ) .١٩٩٢: ب�%وت ، 	���5)�ت مaس�� ا

١٠٢ -  �f"��وم�5ب^دار ( اس�س ا  I
W�ه%ة ، ا�X�١٩٦٠: ا . (  

١٠٣ -     $Sوی��ا� T�Sو� S� $وی���: م . � ، دار ا�[�)  %S ا���Wف 6( حp\�X ا��'8ی$ و)��ن ا

  ) .ت . د 

   )م١٠٢٥/  هـ ٤١٦: ت ( 6 ب6 اح�& اب� )�& اD ا����، ا�8وزن

١٠٤ -  ^��  ) .ت . د : ب�%وت ، دار ا�X	� ( :%ح ا��
	�Xت ا�
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   )م ١٠٣٩/ هـ ٤٣١: ت ( اب� م��& )�& اD ب6 م��& ، ا�8وزن


�ر ا���SSS&ث�6 وا�SSSX&م�ء   - ١٠٥SSS:6 اSSSء م�SSS�%K�ا �SSSا�( ح��س ISSS���دار ا �SSS��	
: ب�SSS%وت ، 

٢٠٠٢. (  


I ب6 )�& ، ا�8ب�%ي Hم Dاب� )�& ا I
Hب6 م Dم ٨٥٠/ هـ ٢٣٦: ت ( ا (  

١٠٦ -  jی%� I�  ) ١٩٥٣: ا��Xه%ة ، دار ا��
�رف ( ��[ ب%و�'��ل : ت�p�X ، ن

 ، اب6 س�&ة � ب6 اس��)�$ ا�ن&�	( 6�  )م ١٠٦٥/ هـ ٤٥٨: ت ( اب� ا��

١٠٧ -  {H)��زی^ ( ا��وا� %W'���5)� وا	-�ري ��ا� I����ت. د : %وت ب�، ا.(  

 Tزاد   )م ١٥٨٩/  هـ٩٩٧: ت ( ب6 )	 ا��%س�ي م��& ، اب6 س��ه

١٠٨ -  g�����&ان وا	ا�� ��%
ا��+S&ي )�S& ا�%واF�Se    : ت�p�X ،  ٢ط، أوGe ا�����g ا�. م

 )   ) . ٢٠٠٨: ب�%وت ، دار ا�n%ب ا�س"م

 O���  ).م١٥٠٥/ هـ ٩١١: ت ( اب� ا�[i$ �"ل ا�&ی6 )�& ا�%ح�6 ب6 اب ب�% ، ا�

  ) .ت . د : ب�%وت ، دار ا�-�$ (  ا��8ه% � )	�م ا�	�n وان�ا)+� - ١٠٩

١١٠ -     $SS\وا�
& �SSOس  : ت�pSS�X ، ا��س�SS\$ ا�SS. م��SSم%ة اSSح  ( اس�SS-'�ا �SS
: بSSn&اد ، م�5

١٩٥٠ (  

 خ�SSH\} ا����ISS ا��
SS%وف ب��(�SSH\} ا���SS%ى   - ١١١SS� ISS��	�ا ISS��5�ا �SS٣ط، آ[�ی  ، )

 ���	
  ) . ٢٠٠٣: ب�%وت ، دار ا���I ا�

 �	�  ب6 ا�ص��  )%ام، ا�

ل ت+�م� وس��ن+� وم� ��+� م6S ا�SX%ى وم�S ی'�( [S	��S+ م6S ا�:S-�ر        آ��ب اس��ء ��� - ١١٢

 T����وم� ��+� م6 ا ، p�Xرون     : ت��Sه &Sم م��"S�، & ا�S%ح�S�  6 م�5
�S امS�( )  ( 6�S& ا�

  ) . ١٣٧٣: ا��Xه%ة 

   ) م  ١١٢٧/ هـ ٥٢١: ت ( اب� م��& )�& اD ب6 م��& ، ا���& ا��5	��س

���iب � :S%ح ادب ا����Sب    - ١١٣�دار ا���IS  ( ، م��S& ب�سS$ )��Sن ا���Sد     : �pS  ت�X، ا

 ���	
  ) . ١٩٩٩: ب�%وت ، ا�
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   ) م ٨١٠/ هـ ١٩٥: ت ( مaرج ب6 )�%و ا����Wن ، ا��&وس

١١٤ -  jی%� I�  ) ت . د : ا��Xه%ة ، م�5
� ا��&ن ( حYف م6 ن

 &
  ) م ٨٤٤/ هـ  ٢٣٠: ت ( م��& ب6 م'�^ ، اب6 س

ب�%وت ، دار ا���I ا�
	��� ( �& ا��Xدر )�5 م��& ): ت�p�X ،  ٢ط، ا��X�5ت ا���%ى  - ١١٥

 :١٩٩٧ . (  


�ن��  )م ١١٦٦/ هـ  ٥٦٢: ت ( اب� س
& )�& ا��%ی� ب6 م��& ب6 م'�Hر ،  ا�

  ) . ١٩٩٨: ب�%وت ، دار ا���I ا�
	��� ( اuن��ب  - ١١٦

 ، أب6 ا��%اج �  ) م١١٥٤/  هـ٥٤٩: ت ( أب� ب�% م��& ب6 )�& ا��	g ا�W'�%ی' اuن&�


%اء وا����SSSSب  ��SSSSاه%  - ١١٧SSSSW�ا %\�SSSSداب وذخ�6 �8�8SSSSان  : ت�pSSSS�X ، ا�SSSS�، م��SSSS& ح

  ) . ٢٠٠٨: دمpW ، ة ا�
�مF ا���ری� �	���ب �م'�Wرات ا�+�(

 ���ن-�  ) م ٨٤٩/ هـ ٢٣٥: ت ( اب� ح�ت� س+$ ب6 م��& ، ا�

١١٨ -   6SSف م%SSOب و%SS
 م'�+SS. ا)��SSره�  اخ��SSره�آ��SSب ا��
�SS%ی6 م6SS ا�SS� T���SS� �SSوم، )


�دة �  ) . ١٩٠٥: % مH، م�5
� ا�

  ) م ١٣٣٣/ هـ ٧٣٤: ت ( ��G ا�&ی6 اب� ا�[�G م��& ب6 م��& ، اب6 س�& ا�'�س 

١١٩ -    %�SS� �'�SSن ا���SSnزي وا���SSW\$ وا�SS� %SSث�: ب�SS%وت ، دار ا���SSق ا�-&ی�SS�( ) T&SSن ا

١٩٧٧ . (  

  )م ١١٤٧/ هـ ٥٤٢: ت ( ه�� اD ب6 ح�8ة ا�
	�ي ، اب6 ا�W-%ي 

      )�S& : ت�pS�X  ، ا����س� ا�SW-%ی�   - ١٢٠SH���ء ا��Sواس م'�SWرات  (، ا��
6�S ا��	�Sح

 pWدم، F��XZ�١٩٧٠:وزارة ا(  

 O�W�W�وي ، ا&
 ب6 م��& ب6 ا��5+% ا�	( 6�  اب� ا��


�ر  - ١٢١SS:�: بSSn&اد ، دار ا��%ی�SS( صG��SS م+SS&ي ا�
8SSاوي : ت�pSS�X ، ا�ن�SSار وم��س6SS ا

١٩٧٦ . (  
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 F'�W�ا�&ی6 اب� ا����& م��& ب6 م��& ، اب6 ا Iم ١٤١٢/ هـ ٨١٥: ت ( م�(  

١٢٢ -  %SSواخ� )	�SS ا�وا\SS$ واSS� %l�SS'��روض ا ، pSS�Xت� : .SS'+م &SSم�� &�SSس ) ISS���دار ا

 ���	
  ) . ١٩٩٧: ب�%وت ، ا�

  ی�سk ب6 س	���ن ب6 )��. ، ا�W'��%ي 


%اء ا���� ا�-�ه	��6  - ١٢٣W�ر ا�
  ) . ١٩٩٢: ب�%وت ، دار ا�-�$ ( أ:

 .iا��%ت kی%W�ي ، ا�	
  ) م ١٠٤٤/ هـ ٤٣٦: ت ( )	 ب6 ا����6 ا���س�ي ا�

١٢٤ -   .SSiا��%ت ��SSأم ،   &SS\"X�ودرر ا &SS\ر ا�[�ا%SSf ،٢ط  ، pSS�Xت� :   $SSi]�ا �SSاب &SSم��

  ) . ١٩٦٧: ب�%وت ، دار ا���I ا�
%ب ( اب%اه�� 

  )م ١١١٧/ هـ  ٢١١: ت ( :�, ا�&ی6 ، ا�W+%زوردي 

����S  دار وم( )�S& ا��S%ی� اب�S: �Sی%ب     : ت�pS�X  ، ت�ری� ا�����ء ��$ l+�ر ا�سS"م   - ١٢٥

  ) .ت . د : ب�ری, ، ب��	�ن 

   ) م ١١٥٣/ هـ ٥٤٨: ت ) اب� ا�[�G م��& ب6 �(& ا��%ی� ، ا�W+%س��ن

  ) . ١٩٤٩: ا��Xه%ة ، م�5
� م-�زي ( ا��	$ وا�'�$  - ١٢٦

١٢٧ -      [	SH�6 اSSب �Sان ام��Sح دی%S: ،  ح%S: :     ISSم ا���ت�SH( &Sواح� ISی6 ا���ت&SS�ا k�Sس )

  ) .ت . د : ب�%وت ، م'�Wرات دار وم���� ا����ة 

١٢٨ -  �	n��م ا�Z	ح دی�ان )�%و ب6 آ%: ، p�Xرح�ب )��وي: :%ح وت�  

  )   ) . ١٩٩٢: ب�%وت  ، دار ا�[�% ا�
%ب

  )م ١٣٣٨/ هـ ٧٣٩: ت ( )�& ا��p  ب6 )�& ا��aم6، ص[ ا�&ی6 ا��n&ادي 

 م��SS& ا��-�SSوي : ت�pSS�X ، م%اصSS& ا�SSO"ع )	SS. اس��SSء اuم�'�SS وا���SSXع   - ١٢٩SS	() دار

  ) . ١٩٩٢: ب�%وت ، ا�-�$ 

  )م ٩٢٢/ هـ ٣١٠: ت ( اب� �
[% م��& ب6 �%ی% ، ا��5%ي 

  ( ��م^ ا����ن )6 تvوی$ ا�t%Xن ا��
%وف ب�[��% ا��5%ي  - ١٣٠Sب%
، دار اح��ء ا��%اث ا�

  ) . ٢٠٠١: ب�%وت 

  ) . ٢٠٠٨: ب�%وت ، دار أح��ء ا��%اث ا�
%ب ( ت�ری� اuم� وا��	�ك  - ١٣١
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  ) م ٩٣٤/ هـ ٣٢٢: ت ( ب6 اح�& أب� ا���6 م��& ، اب��O��O 6 ا�
	�ي 

١٣٢ -  %
W�ر ا��( ، p�X8ی8 ب6 ن�ص% ا���ن^ : ت�
م'�SWرات ات��Sد ا����Sب ا�
S%ب     ( )�& ا�

 ، pW٢٠٠٥: دم . (  

  ) م ٨٩٣/ هـ ٢٨٠: ت ( اب� ا�[i$ اح�& ب6 اب �Oه% ، أب�O 6[�ر 

  ) .ت . د : ب�%وت ، دار ا�'+�i ا�
%ب�� ( ب"�fت ا�'��ء  - ١٣٣

   ) م ١٦٧٤/ هـ ١٠٨٥: ت ( &ی6 �(% ا�، ا�5%ی�

 : ت�p�X ، م-�^ ا���%ی6  - ١٣٤'��  ) . ١٣٨٦: ای%ان ، ا������ ا�%�eیF ( اح�& ا��

   ) ا�+-%يم6 أ)"م ا�X%ن ا���دس ( اب� )	 ا�[i$ ب6 ا���6 ، ا��5%س

  ا�'SSW% مaس��SS: ت�pSS�X ،  ٢ط، ت[��SS% ��امSS^ ا�-�SSم^  - ١٣٥SSم"(�مaس��SS ا�'SSW% ( ا

   ) .هـ ١٤٢٣: �� ، ا�)"م

 X5X5�أب6 ا ، ��O��O 6ب   م��& ب6 )	

: مSH%  ، م�5
�S ا���س�S)�ت  ( آ��ب ا�[(%ي � ا�داب ا��	�5ن�� وا�&ول ا�سS"م��   - ١٣٦

  ) .هـ ١٣١٧

 T%�+l 6أب ،  ا��(8وم:%X�ا Dم ١٥٧٨/ هـ ٩٨٦: ت ( م��& ��ر ا(  

١٣٧ -  �SSم� $SSi� SS� kSS�5	�م^ ا�SS-�ا �SS+	واه  kی%SSW�ا [SS���ء ا�SS'وب ، pSS�Xت� :SS	( %SS�( 

 ) . ٢٠٠٣: ا��Xه%ة ، م���� ا����XZ ا�&ی'�� (

  )م ٩٩٥/ هـ ٣٨٥: ت ( ا��HحI اس��)�$ ، أب6 )��د 

١٣٨ -  �n	�ا � �  ) .١٩٨٤: ب�%وت ، )��� ا���I ( م��& رt �eل ی�س�6 : ت�p�X ، ا����

  )م ٢٦٤/ هـ ٦٦٤: ت ( f%ی�nری�س ا��	5 ،  ا�
�%يأب6 

  ) . ١٩٥٨: ب�%وت ، ������ ا���5
� ا���ث( ت�ری� م(�H% ا�&ول  - ١٣٩

 Fاب6 )�& رب ، �  ) م ٩٣٩/ هـ ٣٢٨: ت ( اح�& ب6 م��& ا�ن&�

١٤٠ -   &Sا�[%ی &X
    : ت�pS�X  ،  ٣ط، ا�S'%ح��ا� &S�-��ا &S�( )   �S��	
: ب�S%وت  ، دار ا���IS ا�

٢٠٠٦ . (  
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 اب� )	��X�ادي ،  ا&n��س� ا�X�م ٩٦٦/ هـ ٣٥٦: ت ( اس��)�$ ب6 ا(  

  ) .ت . د : ب�%وت ، دار ا�[�% (  ذی$ ا�م�� وا�'�ادر - ١٤١

D6 ب6 )�&ا�  ا�
��س ،ا��

١٤٢ - p�Xا�&ول،ت� Iت%ت�   )١٩٩٨:دار ا�-�$،ب�%وت()�& ا�%ح�T%��( 6:اث�ر ا�ول �

 . ا�
�&ري �Z��ا   ) م ١٤٣٣/ هـ ٨٣٧: ت ) اب� ا����س6 م��& ب( 6	

  ) . ١٩٨٢: ب�%وت ، دار )��%ة ( اس
& ذب��ن : ت�p�X ، ت��Zل ا�م�Zل  - ١٤٣

��%ي 
  ) .م ٩٩٢/  هـ٣٨٢: ت ( اب� اح�& ا���6 ب6 )�& اD ب6 س
�& ، ا�

، م�5
�S ح��م�S ا���یS�( )    [S& ا��S"م م��S& ه�Sرون     : ت�pS�X  ، ا���Hن � ا�دب  - ١٤٤

  ) . ١٩٦٠: ا���ی] 

��%ي 
  )م ١٠٠٤/ هـ ٣٩٥: ت ( اب� ه"ل ا���6 ب6 )�& اD س+$ ، ا�

١٤٥ -    ) .هـ ١٣٥٣: بn&اد ، ا��Xه%ة وم���� ا�ن&�, ، م���� ا�X&س ( ، دی�ان ا��
�ن

  ) .ت .د: م . � ( م��& ا���& ا��آ�$ : ت�p�X ، آ��ب ا�وا\$  - ١٤٦

  ) . ١٣٧١: مH% ، ا���5
� ا��'�%یF ( ا��%م�ء  - ١٤٧

١٤٨ -   %
W�ب� وا��6 ا����(�'H�ب ا��آ ، p�Xت� :     $Si]�ا �Sاب &Sوي وم���S-��م��& ا 	(

�. ا���ب ا��	� و:%آ�( اب%اه�� �( T ، %H١٩٧١: م . (  

   )م ١٢٤٠/ هـ ٦٣٨: ت (  ا�&ی6 �م�، اب6 )%ب

١٤٩ - %��  ) . ٢٠٠٧: ب�%وت ، دار ص�در (  ٣ط، ب6 )%ب ات[

  )م ٨٢٤/ هـ ٢٠٩: ت ( م
�% ب6 ا��Z'. ، اب� )��&ة 

)�Sدل ��س�S   : ت�pS�X  ، م	��S5Xت م6S ا���IS وا��(�SO�5ت     ، أی�م ا�
%ب ��$ ا�سS"م   - ١٥٠

   ) . ١٩٧٦: بn&اد ، دار ا�-�ح_ ( ا����ن

  ) م ٧٩١/ هـ ١٧٥: ت ( اب� )�& ا�%ح�6 ا�(	�$ ب6 اح�& ، ا�[%اه�&ي 

١٥١ -  6�SS
 وابSS%اه�� ا���SSم%ا\  : ت�pSS�X ، آ��SSب ا�SSي ا��(8وم&SS+م ) T�SSرات اس�SSW�ان ،

  ) .هـ ١٤٢٥: O+%ان 
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  )  م١٤١٤/  هـ٨١٧: ت ( م-& ا�&ی6 م��& ب6 ی
�Xب ، ا�[�%وز أب�دي 

١٥٢ -  �  ) ١٩١٣: � �6 ا���5)� ، مH% مaس�(ا��Xم�س ا����

  ) م ١٣٦٨/ هـ ٧٧٠: ت (ا�[��م ، اح�& ب6 م��& ب6 )	 ا��X%ي 

  ) ١٤٣٥: دار ا�+-%ة ، ای%ان (ا����Hح ا��'�% � f%یI ا�W%ح ا����%  - ١٥٣

  ) م ١٣٣٢/ هـ ٧٣٢: ت ( )��د ا�&ی6 اس��)�$ ب6 )	 ب6 ای�ب ، اب� ا�[&اء 

  ) . ١٨٥٠: م . � ، ن�� دار ا���5)� ا��	�5( ت�Xی� ا��	&ان  - ١٥٤

 اخ��ر ا��W% او ت�ری� اب ا�[&اء  - ١٥٥� %H�)��ا ) ��
. د : ب�%وت ، دار ا��
%�� ا�-�م

  ) .ت 

   )م ٩٥١/ هـ ٣٤٠: ت ( اب� ب�% اح�& ب6 اب%اه�� ، اب6 ا�[F�X ا�+�&ان

  ) هـ ١٣٠٢: ��&ن ، ب%ی$ ( م(�H% آ��ب ا��	&ان  - ١٥٦

  ا�&ی6 م��& ، ا�[�سXت I�5�6 أب� ا��  ) .م٨٣٢/ هـ ٧٧٥: ت ( ب6 اح�& )	 ا��

 ا����Sب دار (، )�S�( %S& ا��S"م تS&م%ي     : ت�pS�X  ، :[�ء ا�n%ام ب�خ��Sر ا��	S& ا��S%ام     - ١٥٧

  ) . ١٩٨٥: ب�%وت ،  ا�
%ب

١٥٨ -     6�Sم�6 � ت�Sری� ا��	S& ا��Z�ا &X
دار ) ، م��S�( &S& ا��SXدر اح��S5( &S      : ت�pS�X  ، ا�

 ���	
  ) . ١٩٩٨: ب�%وت ، ا���I ا�

 ا���:�ن اi�]� ، 6�  )م ١٦٨٠/ هـ ١٠٩١: ت ( ا����. م�

١٥٩ -  ��H�ا %�� �	���5)�ت ( ت[�	(�  ) . ٢٠٠٨: ب�%وت ، مaس�� ا

 5]X�ل ا�&ی6 اب، ا����  kب6 ی�س 	( 6�  ) م ١٢٤٨/ هـ ٦٤٦: ت ( ا��

  ) . ٢٠٠٥: ب�%وت ، دار ا���I ا�
	��� ( أخ��ر ا�
	��ء ب�خ��ر ا�����ء  - ١٦٠

 F����  )م ٨٧٩/ هـ ٢٧٦: ت ( ب� م��& )�& اD ب6 م�	� ا�&ی'�ري ا، أب6 

 ( )��:�  ث%وة: ت�p�X ، ا��
�رف  - ١٦١e%�ا kی%W�رات ا�W'م ، �� :١٩٦٠ . (  

 م�اس�S ا�
S%ب     ا�ن�اءآ��ب  - ١٦٢S� )      �Sن���Z
: ا�+'S&  ، م�5
�S م-	S, دا\S%ة ا��
�Sرف ا�

١٩٥٦ . ( 


%اء  - ١٦٣W�وا %
W�ا ، p�Xرف دار ا��( اح�& م��& :�آ% : ت��
 ، %H١٩٦٦: م  . (  
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١٦٤ -  I٤ط، أدب ا���ت  ، p�Xا�&ی6 )�& ا����& �م��& م�: ت� 
�دة  ( S�مSH%  ، م�5
�S ا�

 :١٩٦٣  . (  

 �O%X�ب6 م��& ب6 )�& ا��% ا�'�%ي ، ا Dا &�( kی�س ) م١٠٧٠/ هـ٤٦٣: ت(  

١٦٥ -     ,��SS+�ه6 واYSS�ا Y�SS:و ,��SS-�ا ,SSوان ,��SS-��ا �SS-+ب ، pSS�Xت� : SSم%س &SSم��

   ) .ت . د : مH% ، ر ا�-�$ �	��5)� دا( ا�(��

 :%X�ا�(�5ب ، ا   اب� زی& م��& ب6 اب

  ) . ١٩٦٣: ب�%وت ، دار ب�%وت ودار ص�در ( ��+%ة ا:
�ر ا�
%ب  - ١٦٦

  )م ١٤١٨/ هـ ٨٢١: ت ( اب� ا�
��س اح�& ب6 )	 ، ا�X	WX'&ي 

دار ا���IS  (اب%اه�� ا�ب��Sري  :ت�p�X ، 8م�ن ا� �"\& ا�-��ن � ا��
%یk ب��X\$ )%ب - ١٦٧

 �Zه%ة ، ا��&ی�X�١٩٦٣: ا . (  

١٦٨ -  �Wن� آ��ب� ا� .W(�  ) .هـ ١٣٣٣: مH% ، ا���5
� ا�م�%ی� ( ص�G ا

ا�SW%آ� ا�
%ب��S   (ابS%اه�� ا�ب��Sري   : ت�pS�X  ، ن+�ی� ا�رب � م
%��S ان��Sب ا�
S%ب     - ١٦٩

 %W'���5)� وا	ه%ة ، ��X�١٩٥٩: ا . (  

   )م ١٢٨٥ /هـ ٦٨٤: ت ( اب� ا���6 ح�زم ، ا��O%Xن-

دار ا�n%ب (م��& ا����I ب6 ا�(��F : ت�p�X ،  ٣ط، م'+�ج ا��	�nء وس%اج ا�دب�ء   - ١٧٠

   ) . ١٩٨٦: ب�%وت ، ا�س"م

 Fا�-�زی ���  )م١٣٥٠/ هـ ٧٥١: ت ( :�, ا�&ی6 اب� )�& اD م��& ب6 ب�% ، أب6 

 ا�t%SXن ا��S%ی�     - ١٧١S� ل�Zمu٢ط، ا  ،  pS�Xت� :     IS�5)�ا %Sن� &Sم�� &�
Sدار ا( س  �S�%
��

 ) . ١٩٨٣: ب�%وت 

�5%ب  ، %�'��  )م ٨٢١/ هـ ٢٠٦: ت ( م��& ب6 ا��

١٧٢ -   �S�	ا�-�ه ���	زم'� وتuا ،  pS�Xم6    : ت��Si�ا  G��Sت� ص�Sح )  $Sا���ص ،  �S����دار ا :

١٩٩١ . (  

   )م ١٢٨٣/ هـ ٦٨٢: ت ( زآ%ی�ء ب6 م��& ب6 م���د ، ا�8Xوی'

  ) . ١٩٦٠: ب�%وت ، وت دار ص�در ودار ب�%( tث�ر ا��"د وأخ��ر ا�
��د  - ١٧٣
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 %�Zأب6 آ ، :%X�م ١٣٧٢/ هـ ٧٧٤: ت ( )��د ا�&ی6 اس��)�$ ب6 )�% ا(  

  ) . ٢٠٠٤: ب�%وت ، ب�] ا���uر ا�&و��� ( ا��&ای� وا�'+�ی�  - ١٧٤

   )م ٨١٩/ هـ ٢٠٤: ت ( أب� ا��'Yر ه�Wم ب6 م��& ب6 ا���\I ، أب6 ا��	�

١٧٥ -   �Sس"م وأخ��رهuوا ��	ا�-�ه    : ت�pS�X  ، أن��ب ا�(�$ �Sزآ &Sأح� )   �Sم��X�ار ا&S�ا

  ) . ١٩٦٥: ا��Xه%ة ، �	��5)� 

  .)١٩٦٥: ا��Xه%ة ، �&ار ا��Xم�� ا( أح�& زآ : ت�p�X ، آ��ب اuص'�م   - ١٧٦

  )م ١٣١١١/ هـ ٧١١: ت ( م��& ب6 م�%م ، أب6 م'�Kر 

  ) . ١٩٩٩: ب�%وت ، دار أح��ء ا��%اث ا�
%ب (  ٣ط، ���ن ا�
%ب   - ١٧٧

١٧٨ -   اuخ��SSر وا��+�SSن  م(��SSر ا�SSfuنSS� ، pSS�Xري : ت��SSب���SS. ا���SSب ( أبSS%اه�� ا�(

 Tو:%آ�   ) . ١٩٦٥: ا��Xه%ة ، ا��	�

 ا�&ی6 اح�& ب6 )	 ، ا��X%ی8ي Xم ١٤٤١/ هـ ٨٤٥: ت ( ت(  

، ا�S&ار ا�� �S���XZ	SW'%    ( م��S& زیS'+�   : ت�pS�X  ، �'. اuزه�ر م6 ا�%وض ا��
�S5ر    - ١٧٩

  ) . ٢٠٠٦: ا��Xه%ة 

: ا�'-kSS ، م'�SSWرات ا������SS ا���&ری�SS ( ا��(�ص�SS��� �SS ب6�SS أم��SS وه�:�SS ا�'8SSاع و  - ١٨٠

١٩٦٦ . (  

   )م ٩٩٩/ هـ ٣٩٠: ت ( :�, ا�&ی6 أب� )�& اD م��& ب6 اح�& ، ا��X&س

١٨٠-  �����uا ��%
  ). ١٩٠٩: ��&ن ، م�5
� ب%ی$ (  ٢ط، أح�6 ا���Xس�� � م

  )م ٧٣٢/ هـ ١١٤: ت ( وهI ،  م'�Fأب6 

 م	�Sك ح��S%     آ��ب ا  - ١٨١S� ن�S-��� )      �Sن���Z
: ا�+'S&  ، م�5
�S م-	S, دا\S%ة ا��
�Sرف ا�

١٣٤٧ . ( 


�دي � ب6 ا����6 ب6 )	 ، ا��	( 6�  ) م ٩٥٧/ هـ ٣٤٦: ت ( اب� ا��

ب�S%وت  ، دار ا�ن&�, ( ی�سk اس
& داf% : ت�p�X ، م%وج ا�YهI وم
�دن ا�-�ه%   - ١٨٢

 :١٩٦٥ . (  

  )  ١٠٣٧/ هـ ٤٢٩: ت ( اب� ا�
"ء ، ا��
%ي 
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  ) . ١٩٨٤: ب�%وت ، دار وم���� ا�+"ل ( رس��� ا�n[%ان   - ١٨٣

   )م ١٦٩٩/ هـ ١١١١: ت ( )�& ا��	g ب6 ح��6 ب6 )�& ا��	g ا�
�ص� ، ا���

١٨٤ -    ان��ء ا�وا\$ وا���ا�� )�دل اح�S�( &S& ا�����Sد    : ت�p�X ، س�� ا�'-�م ا�
�ا�

  ) . ١٩٩٨ :ب�%وت ، دار ا���I ا�
	��� ( و)	 م��& م
�ض 

 ب6 م��& ب6 ح��I ا��H%ي ، ا���وردي 	( 6�  )م١٠٥٨/ هـ ٤٥٠: ت ( اب� ا��

مaس�� ا�8Sی� 6	�S(��5   ، م���� دار ا����ن ( أدب ا�&ن�� وا�&ی6�e 6 آ��ب ا����Wل   - ١٨٥

 %W'�ت . د : ب�%وت ، وا. (  

   )م١١٢٤/ هـ ٥١٨: ت ( أب� ا�[i$ اح�& ب6 م��& ب6 اح�& ب6 اب%اه�� ، ا���&ان

: ب�SS%وت ، دار ا�-�SS$ ( م��SS& اب�SS ا�[SSi$ ابSS%اه��  : ت�pSS�X ،  ٢ط، م-�SS^ ا�م�SSZل   - ١٨٦

  ) .هـ ١٤٠٧

  )م ١٢٩١/ هـ ٦٩٠: ت ( ی�سk ب6 ی
�Xب ، أب6 ا��-�ور 

١٨٧ -   %H���  ) .م ١٩٥١: ��&ن ، ب%ی$ ( ت�ری� ا��

  )م ١٢٥٦/ هـ ٦٥٤: ت ( أب6 أب اuص�� ، ا��H%ي 


% وا  - ١٨٨W�ص'�)� ا ح'[ م��& : ت�Z'� ، p�X% وب��ن أ)-�ز ا�t%Xن ت�%ی% ا�����% �

��� ( :%ف %W�ن�ت ا"(�  ).هـ ١٣٨٣: ا��Xه%ة ، م�5ب^ :%آ� ا

 YX'م ١١٨٨/ هـ ٥٨٤: ت ( أس�م� ، أب6 م(  

ا��SXه%ة  ، �-'� اح��ء ا��%اث ا�س"م( م5H[. ح-�زي : ت�p�X ، ا��'�زل وا�&ی�ر   - ١٨٩

 :١٩٩٤ . (  

   )م ٩٩٤/ هـ ٣٨٤( & ب6 )�%ان أب� )�& اD م��، ا��%زب�ن

، ا�&ار ا�
%ب�� �	��س�S)�ت  ( س�م م� ا�
�ن : ت�p�X ، :�)%ات ا���X\$ ا�
%ب��   - ١٩٠

  ) . ٢٠٠٧: ب�%وت 


%اء   - ١٩١W�. ا	ء )��	
 م�خY ا�� G:���ا ، p�Xی6    : ت�&S�ا ,�S: 6�S�دار ( م��& ح

 ���	
  ) . ١٩٩٥: ب�%وت ، ا���I ا�
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 Iأب� ا��-، م-& ا�&ی6 ا���ت   )م١٢٥٨/  هـ٦٥٧: ت ( & أس
& ب6 اب%اه�� ا����Wن ا�رب	


%اء   - ١٩٢W�ب ا�X�أ دار ا�aSWون ا��S���XZ ا�
�مFS    ( :�آ% ا�
�:�ر : ت�p�X ، ا��Yاآ%ة �

  ) . ١٩٨٨: بn&اد ، 

 �  ) م ١٠٦١/ هـ ٤٥٣: م�ت ب
& ( أب� )	 ا�ص[+�ن ، ا��%زو

  ) .هـ ١٣٣٢: ا�+'& ،  م�5
� م-	, دا\%ة ا��
�رف( ا�زم'� وا�م�'�   - ١٩٣

 Fی���  ) م ١٠٣٠/ هـ ٤٢١: ت ( أب� )	 اح�& ب6 م��& ب6 ی
�Xب ، أب6 م

: ا��SXه%ة  ، م����S ا�'+�Si ا��SH%ی�    ( )�& ا�%ح�6 ب&وي : ت�p�X ، ا����� ا�(��&ة  - ١٩٤

١٩٥٢ . (  

١٩٥ -    �SS�+�ا ISSX
، دار ا���ISS ا�
	���SS ( س�SS& آ�SS%وي ح�6SS : ت�pSS�X ، ت-�SSرب ا�م�SS وت

  ) . ٢٠٠٣: ب�%وت 

  )م ٨٩٨/ هـ ٢٨٥: ت ( اب� ا�
��س م��& ب6 ی8ی& ، ا���%د 

 ا���6SSS( $SSS�Z صSSS&وره� 6�SSSe آ��SSSب ن�SSSادر        - ١٩٦SSS� SSS'nت ت�SSSز أب��SSS-(أ SSS� ���SSSرس

م�5
�SS'-� �SS ا��k��vSS وا��%��SS�( )   �SS& ا��SS"م م��SS& ه�SSرون   : ت�pSS�X  ،ا��(�SSO�5ت 

 %W'�ه%ة ، وا�X�١٩٥١: ا . (  

  ).هـ ١٣٥٥: مH% ، 5[. م��& م�5
� مH( ا���م$ � ا�	�n وا�دب   - ١٩٧

م�S5ب^ وزارة ا��S��XZ وا����س�S    ( )�& ا��
�6 ا��	�ح : ��^ وت�p�X ، ا��'H[�ت   - ١٩٨

   ) . ١٩٦٧: دمpW ، وا�ر:�د ا��Xم

 �i�ا $i]��ا ،   م��& ب6 ی
	. ا����

، اح�& م��& :�آ% و)�S& ا��S"م م��S& ه�Sرون     ، ت�p�X و:%ح ،  ٤ط، ا��[i	��ت   - ١٩٩

  ) .ت . د : مH% ،  دار ا��
�رف( 

   ) م ٩٦٦/ هـ ٣٥٥: ت ( اب� اس��ق اب%اه�� ب6 )�& اD ، ا�'-�%م

، ا���5
� ا��S	[��  ( م�I ا�&ی6 ا�(I�5 : ت�p�X ،  ٢ط، ای��ن ا�
%ب � ا�-�ه	��   - ٢٠٠

 �  ) . ١٣٨٢: م . 
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  ) م ٩٦٠/ هـ ٣٨٠: ت ( م��& ب6 اس��ق ، أب6 ا�'&ی� 

  ) . ٢٠٠٦: ب�%وت ، %اث ا�
%ب دار اح��ء ا��( آ��ب ا�[+%س]   - ٢٠١

  ) م ١٣٢٣/ هـ ٧٢٣: ت ( :+�ب ا�&ی6 اح�& ب6 )�& ا��ه�ب ، ا�'�ی%ي 

  ) .ت.د : ا��Xه%ة ، م�5ب^ آ�س��ت�م�س و:%آ�T ( ن+�ی� ا�رب � �'�ن ا�دب   - ٢٠٢

   ) م ٩٤٥/ هـ ٣٣٤، ت ( ا���6 ب6 اح�& ب6 ی
�Xب ، ا�+�&ان

، دار ا�aWون ا�����XZ ا�
�م� ( )	 ا�آ�ع  م��& ب6: ت�p�X ، ص[� �8ی%ة ا�
%ب   - ٢٠٣

 %H١٩٨٩: م . (  

  ) . ١٩٣١: بn&اد ، م�5
� ا��%ی�ن ا���ث������ ( اuآ	�$   - ٢٠٤

  )م ٨٢٨/ هـ ٢١٣: ت ( أب� م��& ب6 )�& ا��	g ، أب6 ه�Wم 

  ) . ٢٠٠٤: ب�%وت ، دار ا���I ا�
%ب ( ا���%ة ا�'��ی�  - ٢٠٥

  ه�%ودوت, 

٢٠٦ -   %�+W�ه�%ودوت, ا �س  : ت%��� ، ت�ری%�S�م�5
�S ا�SX&ی, ��Sور���س    ( ح��I ب

  ) .م ١٨٨٦: ب�%وت ، 

  ه�م�%وس 

  ( ام6�SSS سSSS"م�  : ت%���SSS ،  ٢ط،اودی�FSSS ه�SSSم�%وس    - ٢٠٧SSSب%
: م. � ، دار ا�[�SSS% ا�

١٩٧٨ . (  

  ) م ٨٢٢/ هـ ٢٠٧: ت ( م��& ب6 )�% ب6 وا�& ، ا��ا�&ي 

  .)ت.د: م. � ، [�رد �
� ��م
� اآ�م5( م�رس&ن ��ن, : ت�p�X ، آ��ب ا���nزي   - ٢٠٨

 Geب6 وا Iب6 وه %]
  )م ٩٠٥/ هـ ٢٩٢: ت ( ا��
�Xب اح�& ب6 اس��ق ب6 �

٢٠٩ -     )  ١٤٣٩: ای%ان ، دار ا�8ه%اء ( ت�ری� ا��
�Xب

  )م ١٢٢٨/ هـ٦٢٦: ت ( :+�ب ا�&ی6 اب� )�& اD ، ی���ت ا����ي 

 ) .  ٢٠٠٨: ب�%وت ، دار أح��ء ا��%اث ا�
%ب ( م
-� ا��	&ان   - ٢١٠
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        املراجع املراجع املراجع املراجع     - ::::ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

 t .%ي�ب  

ی�\�$ ی�سk )8ی8 : ت%��� ،  ٢ط، م&خ$ ا�. ت�ری� اfu%یp وأدب+� وtث�ره�  -١

) %W'�وا F(��5	� I���دار ا �� ) . ١٩٧٧: ا�
%اق ، مaس

مaس�� دار (ی�\�$ ی�سk )8ی8 : ت%��� ، م&خ$ ا�. ت�ری� ا�%وم�ن وأدب+� وtث�ره�  -٢

 I���اد ، ا&n١٩٧٧: ب . ( 

�� k�6 او-  

، دار ا�'+�i ا�
%ب�� ( �%ن  ة)8: ت%��� ، ا�[	�[� ا���ن�ن��  � ا���W"ت ا���%ى -٣

  ) . ١٩٧٦: ا��Xه%ة 

  ادوارد ����ن

٤-  �+O�Xا�%وم�ن�� وس Fری�Oم�%ا�ة �ا�+�(م��& س	�� س��� : ت%��� ،  ٢ط، ا��e"ل ا

  ) . ١٩٩٧: مH% ، ا��H%ی� ا�
�م� �	���ب 

   م��& :�%ي ، ا���س

  ) . ٢٠٠٩: ب�%وت ، دار ا���I ا�
	��� ( ، ا�رب � م
%�� أح�ل ا�
%ب  ب	�غ -٥

   )�دل م� ا�&ی6 ، ا���س

دار ا�aWون ( م ٩٠٧ -٨١٣/  ٢٩٥ -١٩٨ا�%أي ا�
�م � ا�X%ن ا��Z�� ا�+-%ي  -٦

 Fم�
  ) . ١٩٨٧: بn&اد ، ا�����XZ ا�

  اح�&، أم�6 

  ) . ١٩٥٥: ا��Xه%ة ، وا�'W%  م�5
� �-'� ا��k��v وا��%���(  ٧ط، �-% ا�س"م  -٧
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  FO اح�&، اب%اه�� 

٨- &X'�ا �ت�ری دار ( )'& ا�
%ب م6 ا�
H% ا�-�ه	 ا�. ا�X%ن ا�%اب^ ا�+-%ي  ا�دب

  ) .ت . د : ب�%وت  ،ا����� 

  م��& آ��ل ا�&ی6 ، ام�م 

٩-    ) . ٢٠٠٤: م . � ، دار ا�-�م
F ا�-&ی&T ( ا�)"م ا�س"م

  ن�ص% ا�&ی6، ا�س& 

١٠- Hری(�� م��ا� �+����
% ا�-�ه	 وW�رف ( ،  ٤ط، �در ا�
  )١٩٦٩: مH% ، دار ا��

١١-    ) . ١٩٦٨: مH% ، دار ا��
�رف (  ٢ط، ا���Xن وا�n'�ء � ا�
H% ا�-�ه	

  م5H[. اب� k�e ، اح�& 

: م . � ، دار ا��
�رف (  ٣ط، 6 �ت�ری� ا�
%ب م'Y م� ��$ ا�س"م ا�. l+�ر ا�م�ی -١٢

١٩٨٦  (  

  ��& )�& ا��Xدر م، اح�& 

 )٢٠٠٣:ا�+��T ا��H%یF ا�
�مF �	���ب،مH%(ی� ا�)"م � ا�t%Xن ا��% -١٣

١٤-   )١٩٨٣:م���� ا�'+Fi ا��H%یF،ا��Xه%T(دراس�ت � ادب ون�Hص ا�
H% ا�-�ه	

  ص�حI خ	�$ ، اب%اه�� 

١٥-  
% ا�
%ب ا�-�ه	W�ا � ��
��: دمpW ، م'�Wرات ات��د ا����ب ا�
%ب ( ا��Hرة ا�

٢٠٠٠  (.  

  ری��ن ، اب%اه�� 

١٦-  � ا��'�Kر ا�'[� %
W�ا &Xن ) Fم�
  ) . ١٩٨٩: ا�
%اق ، دار ا�aWون ا�����XZ ا�
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  ای[� ���'% 


% ا�
%ب ا�X&ی�  -١٧W�ا ، 
% ا�
%ب ا��"س��W�6 ب��%ي : ت%��� ، أس, ا�( س
�& ح

  ) . ٢٠٠٨: ا��Xه%ة ، مaس�� ا��(��ر �	'W% وا���زی^ 

 �n'ام�$ درم  

، ا�+��q ا�
�م� ��HXر ا����XZ ( م��& )�دل ز)��% : ت%��� ،  ٢ط، �& ح��ة م� -١٨

  ) . ٢٠٠٩: ا��Xه%ة 

 ��f��م�ن 	:t  

  ) . ١٩٨٢: ا���ی] ، م�5ب^ ا���ی] ( م��& )H[�ر : ت%���  ،ا��&ا\��  -١٩

 ,	Oأ ، &
  م��& اس

  ) .ت . د : ب�%وت ، دار ا�ن&�, ( ت�ری� ا�
%ب  -٢٠

   س
�& ، ا���nن

٢١- %
  ) .ت . د : دمpW  ،ا������ ا�+�:��� ( ب � ا�-�ه	�� وا�س"م أس�اق ا�

  ر:�& ص�� ، أن�ر 

٢٢-    ) . ٢٠٠٠: س�ری� ، دار )"ء ا�&ی6 ( م&خ$ ا�. ت�ری� ا�n'�ء ا�
%ب

 Fای��ر و��ن�6 اوب�ای Fأن&ری  

)�ی&ات �	'W% ( اب� ری��ن . داf% و�aاد ج . �%ی&م : ت%��� ، ت�ری� ا���iرات ا�
�م  -٢٣

  ث"ث� ا�8اء ) . ٢٠٠٦: ب�%وت ، ��)� وا�5

  ص��G ، أب� اص�^ 

  ) .٢٠٠٨: ا���	�� ا�ردن�� ا�+�:��� ، م'�Wرات ام�ن� )��ن ( � ا����XZ ا�)"م��  -٢٤
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 �%(�  زه�% ، ا

  ) .ت . د : ب�%وت ، دار ا��
�ون �	���5)�ت ( ا�)"م ا�س"م م[�ه�� وت-�رب  -٢٥

  اuث%ي ، م��& ب+-] 

  ) . ١٩٣٦: بn&اد ، م�5
� ا��
�رف ( �ری� ا�دب ا�
%ب ا��&خ$ � ت -٢٦

  آ�%:��وم ، ای[� آ�ن-�$ 

  .) ٢٠٠٨: دمpW ، دار ا�8م�ن ( �$ ��روق اس��): ت%��� ، ت�ری� ا�:�ری�6 ا�X&ی�  -٢٧

  ادوارد آ��%ا 

: بn&اد ، مaس�� �%ان�	�6 ( م���د ح��6 اuم�6 : ت%��� ، آ���ا )	. ا�6�5  -٢٨

١٩٦٢ . (  

  �روأن&ریF ب

�. س	��ن وس	�� FO ا���%ی� : ت%��� ، ب"د t:�ر  -٢٩�( ) %W'	� &�:%�اق ، دار ا%
ا�

 :١٩٨٠.(  

ا������ ( )��. س	��ن وس	�� FO ا���%ی� : ت%��� ، س�م% �'�ن+� وح�iرت+�  -٣٠

 ��'O��اد ، ا&n١٩٧٩: ب  . (  

  أن�5ان م�رت��رت 

�. س	��ن وس	�� FO: ت%��� ، ا�[6 � ا�
%اق ا�X&ی�  -٣١�(  م�5
� ا�داب ( ا���%ی�

 Fادی&n��اق ، ا%
  ) . ١٩٧٥: ا�

  س��� ح��6، اuم�% 


% وا�دب � أ�&م ا��IX س�م% أآ�د وt:�ر  -٣٢W�ا ) %W'�%��� وا�وا� k��v�	� 6ی���ا� ،

 pW٢٠٠٨: دم . (  
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  ان&رو روب%ت ب%ن 

  م�5
�( م��& ت���p ح��6 : ت%��� ، ت�ری� ا���ن�ن  -٣٣��
: د بn&ا، ا��
	�� ا�

١٩٨٩(.  

  أي س��ی8ر، أي 

دار ا�aWون ا�����XZ ( آ��l س
& ا�&ی6 : ت%��� ، ح�iرة وادي ا�%ا�&ی6 ن�ر �ی(��  -٣٤

 Fم�
  ) . ٢٠٠٤: بn&اد ، ا�

  أي روی��6 ب�ك 

: بn&اد ، م�5
� أس
& ( ی�سk داود )�& ا��Xدر : ت%��� ، ��H ا�ث�ر ا�:�ری�  -٣٥

١٩٧٢. (  

  ا�[%ی& زی�%ن 

���Hدی� � أث�'� � ا�X%ن ا�(�م, ا����ة ا�
�م� ا -٣٦�،  ٥ط، ���ن�ن�� وا����س�� وا

  ) . ١٩٥٨: ا��Xه%ة ، �-'� ا����ن ا�
%ب ( )�& ا����6 ا�(�Wب : ت%��� 

  را� ، اuس�% 

 ا�+-�ء  -٣٧� $��  ) . ١٩٩٢: ب�%وت ، دار ا�'[�\, ( أروع م� 

  أ��O�'fس �fی&ي 

اب%اه�� : ت%��� ، ��$ ا�س"م  م��e%ات � ت�ری� ا���6 وا�-8ی%ة ا�
%ب�� -٣٨

   ) . ١٩٨٦: ب�%وت ، دار ا��&اث� ( ا���م%ا\

  س�م س
�& ور�e ��اد ا�+�:� ، اuح�& 

  ) .ت . د : م . � ( ت�ی� ا�W%ق اuدن. ا�X&ی� ای%ان واuن��eل  -٣٩

  س�م س
�& ، اuح�& 

  ) ١٩٨٨: بn&اد ، F دار ا�aWون ا�����XZ ا�
�م( ا��
�X&ات ا�&ی'�� � ا�
%اق ا�X&ی�  -٤٠
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 ( ت�ری� ا�%وم�ن  -٤١��
 ) . ١٩٨٨: بn&اد ، م�5
� ا��
	�� ا�

٤٢-  Fا���ن�ن� Tر�i�	� اس�س�   )٢٠٠٣:ب�] ا����F،بn&اد(ح�iرات ا��6O ا�
%ب

  م��& )�& ا��5	I ، ا����ء 

  ) . ١٩٩٠: بn&اد ، دار ا�aWون ا�����XZ ا�
�مF ( ��n اu)"م  -٤٣

  م-& م��& ا���آ�%، ا��%ازي 

٤٤- Fب�%
  )١٩٨٧:دار م-&�وي،ا�ردن(�FX ا�	Fn ا�

  اح�& م�ه%، ا��X%ي 

  ) . ١٩٨٤: ا�س�'&ری� ، مaس�� :��ب ا�-�م
F ( ا�	�n وا��-��^ -٤٤

  ح�6 ، ا���:� 

  ) . ١٩٠٦: ا��Xه%ة ، م���� ا�'+�i ا�
%ب�� ( ت�ری� ا�[6 � ا�
%اق ا�X&ی�  -٤٥

  م'Yر )�& ا��%ی�، ا���% 

  ) . ١٩٩٢: ا��H%ة ، م�5
� ا��H%ة ( ��$ ا�س"م  دراس�ت � ت�ری� ا�
%ب -٤٦

   ب5%س، ا�����ن

: ب�%وت ، دار ا����Wف ودار ا����XZ ( أدب�ء ا�
%ب � ا�-�ه	�� وص&ر ا�س"م  -٤٧

١٩٦٨ . (  

   )�دل ��س� ، ا����ت

 ح%ب داح, وا��n%اء  -٤٨� %
W�داب ( ا�  ) . ١٩٧٢: ا�'-k اu:%ف ، م�5
� ا

  ��دت ، ب' ��ب% 

٤٩- �	(  (�����  ) . ٢٠٠٤: )��ن ، دار ا�� ����XZ	W'% وا���زی^ ( ا�'[, ا
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   :�آ� )�& ا��%ی� ، ا����ت

 ا���%ح ا�
%ب ا��
�ص%  -٥٠� T%وأث  ا��%اث ا�
%ب� دار ا�aWون (ت�5ر �6 ا����ات

 Fم�
  ) . ١٩٨٩: بn&اد ، ا�����XZ ا�

  )&ن�ن )�& ا�'� ، ا��	&اوي 


%ی� � -٥١W�ن ا�%س�\$ ا��iس"م م� ا�-�ه	�� وا ) �
: بn&اد ، اuدیI ا��n&ادی� م�5

١٩٨٣(.  


%ي  -٥٢W�ا�'} ا &Xن 
�+� وأث%ه� ���O س"مuوا ��	ا�-�ه م�5
� ( ا�	�Xءات اuدب�� �

 I
W�اد ، ا&n١٩٧٦: ب . (  

 j)اح�& ، ب  

٥٣-  ����
  )  ٢٠٠٨: ا��Xه%ة ، دار ا�[-% ( اuت�Hل وا�

 %�  FO ، ب�

بn&اد ، :%آ� ا��-�رة وا���5)� ا���&ودة (  ٢ط، ��iرات ا�X&ی�� مX&م� � ت�ری� ا� -٥٤

 :١٩٥٥ . (  

 %�  FO وtخ%ون ، ب�

  ) . ١٩٨٠: بn&اد ، م�5
� ��م
� بn&اد ( ت�ری� ا�
%اق ا�X&ی�  -٥٥

  ) . ١٩٦٠: بn&اد ، م�5
� وزارة ا��
�رف (  ٧ط، ت�ری� ا�
�Hر ا�X&ی��  -٥٦

   ر��\�$ ، ب5

 ا�
%اق  -٥٧� ����H�ا ) �
  ) . ١٩٥٥: مH% ، دار ا�+'� م�5

  ب'��م�6 ��رن�6 

٥٨-  Xی%fuا �	
: ا��Xه%ة ، م���� ا�'+�i ا��H%ی� ( أح�& :�%ي س��� : ت%��� ، ا�

١٩٥٨  (  
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   م+&ي ، ب��Wا\

: ت%��� ، ت�ری� اuس"م م6 ا�
H% ا�-�ه	 ا�. و��ة ا�'� ص	. ا( D	�F وF�t وس	�  -٥٩

  uه$ ا���] ا��-�^ ا�
	�( ، خ	�$ زام$ ا�
�Hم�  ) .  ٢٠٠٧: م . � ، ) ع( ا�
%ا

  ب%ت%ان& رس$ 

  ) . ١٩٨٣: ا���ی] ، م�5ب^ ا�%س��� ( �aاد زآ%ی� : ت%��� ، ح��� ا�n%ب  -٦٠

  ت���p ، ب%و 

: دمpW ، ب�%وت ودار ا�[�%  ،دار ا�[�% ا��
�ص% (  ٦ط، ت�ری� ا�
%ب ا�X&ی�  -٦١

٢٠٠٧. (  

 ���  اح�& ح�6 ، ب

  ) . ١٩٩٥: ب�%وت ، دار ا���I ا�
	��� ( 	�� وص�ف ا�(�$ � ا�-�ه -٦٢

  ) . ١٩٧٣: ب�%وت ، ا��aس�� ا�
%ب�� �	&راس�ت وا�'W% ( ت�ری� ا���6 ا�X&ی�  -٦٣

   ���$ نk�H ، ا���%ی�

٦٤-  Xی%fuح ا%�  ) . ١٩٨٩: بn&اد ، دار ا��%ی� ( �%اءة وتvم"ت � ا��

6H'ر روب&'�  ت�Wر�8 ا��

  ) ١٩٦٦: ب�%وت ، م���� ��'�ن ( �, �%ی�F أن: ت%��� ، أث�'� � )+& ب%آ	�,  -٦٥

  ت��دور ���ن� آ���,  

، م���� ا�'+�i ا��H%ی� ( م��& أم�6 رس�� : ت%��� ، :
�+� وأرe+� ، ا���ن�ن  -٦٦

  ) . ١٩٦٣: ا��Xه%ة 

 �  )&ن�ن ، ت%س�


�&ة  -٦٧�ب�%وت ، دار ا�[�% ا��
�ص% ( ب"د س�v وح�iرات ا�
%ب اuو�. ا���6 ا�
%ب�� ا�

  ) .ت . د : س�ری� ، [�% ودار ا�
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  ) .ت . د : ب�%وت ، دار وم���� ا����ة ( ا���6 وح�iرة ا�
%ب  -٦٨

  )�& اD اح�& م��& ، ا�'�ر 

  ) . ١٩٦٩: ص[�ء ، م�5
� ا��&ن ( هTY ه ا���6  -٦٩

 Fث��دور ن��&آ  

��ن  -٧٠f ت%��� ، أم%اء : p5'6�5 رزی��دار ا��
�رف �	'W% ( ب'&� ��زي و

  ) . ٢٠٠٩ :ب�%وت ، ا���&ودة 

 F
�� ، ��O��  

٧١-  Fأم� دار (ا�ت-�ه�ت ا��8ب�� � ا��-��^ ا�س"م م'H( Y% ا�%س�ل ح�. خ"�� ب'

   ) . ١٩٩٣: ب�%وت ، ا�[�% ا�
%ب

  م��& اح�& وtخ%ون ، ��د ا����. 

�. ا���ب ا��	� و:%آ�T (  ٣ط، أی�م ا�
%ب � ا�-�ه	��  -٧٢�( ، %Hت . د : م. (  

  ه��ارث دن ، ج 

٧٣- uا  ا�
H% ا�-�ه	� F)وت�ری   )ت . د : م . � ، م���� ا����XZ ا�
%ب�� ( دب ا�
%ب

 ح��6 ، ا�-�ب%ي 	(  

 ب�6 ح�iرات ا�W%ق ا�X&ی�� وح�iرة ا���ن�ن  -٧٤]�، دار ��tق )%ب�� ( ا���ار ا�[	

  ) . ١٩٨٥: بn&اد 

   ر:�& ، ا�-��	

: اد بn&، م�5
� ا�&��ن (  ٢ط. ا�-�ه	�� و)H% ا�&)�ة ا�س"م��  � ت�ری� ا�
%ب -٧٥

١٩٧٦. (  

  ا�-��ري،ی��.

٧٦-  Fو�'�ن FH\�Hخ 
% ا�-�ه	W�%ب�� ( ا�اد ، دار ا�&nت . د : ب. (  
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  س+�	� ی�س�6 ، ا�-��ري 

بn&اد ، م�5
� اuدیI ا��n&ادی� ( أص$ ا�(� ا�
%ب وت�5رT ح�. ن+�ی� ا�
H% اuم�ي  -٧٧

 :١٩٧٧. ( 

  ا�-�دي، :�آ%

  )١٩٦٦:م�5
� ا�
�ن،بn&اد(-�ه	�F وص&ر ا�س"ما���مF ب��8�% � ا�-٧٦

  ی��. وه�I ، ا�-��ري 

  ) . ١٩٩٤: ب�%وت ، دار ا�n%ب ا�س"م ( ا�(� وا����ب� � ا���iرة ا�
%ب��  -٧٨

  م5H[. ، ا�-�زو 


% )'& ا�
%ب  -٧٩W�ی�ت ا%Kس"م�� ، ن�دار ا�5	�
� �	��5)� ( ٢ط، ا�-�ه	�� وا�
�Hر ا

 %W'�١٩٨٨: ب�%وت ، وا ( . 

  ) ١٩٧٧: �	��5)� وا�'W% ، ب�%وت دار ا�5	�
� (ص'��� ا�
%ب ا�)W. ا����%  -٨٠

  )�& ا�
8ی8، ���س 


% )'& ا�
%ب � ا��5ر ا�W[�ي  -٨١W�ا &Xا�&اودی�ت (  ٢ط، ن ��'O��ا ��ا���5
� وا��را

 ، j٢٠٠٨: م%اآ . (  

  آ�م$ س	��ن، ا�-��ري 

٨٢-    ) . ٢٠٠٠ :ب�%وت ، دار وم���� ا�+"ل ( أص�ل ا�(� ا�
%ب

  ��ن ن�ی$ آ�ب[�%ی%

٨٣-  ���
�&م � ا�uم�� ا"(�
�ت ا��س�	� ا\�W�ت%��� ، ا : Fدار (، ت�ن�� ن������،  ا�

  ) . ٢٠٠٧: ب�%وت 

  ه�غ وtخ%ون . ب . ج 

ن�K% ��ه$ �	&راس�ت وا�'W% وا���زی^ : ت%��� ،  ٢ط، ا�ت�Hل ، ا��	�5 ، ا�-��)�  -٨٤

  ) . ١٩٩٦: ب�%وت ، 
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kن ��زی��  

 : ت%��� ، 	�n وا�+�یF ا�  -٨٥�: ا���ی] ، م�5ب^ ا��-��)� ا�&و��� ( )�& ا�'�ر خ%ا

٢٠٠٧ . (  

 %]
  ن�ري، �

٨٦-   Tوت�5ر F�
��O %�]�%ی% (  ٢ط، ا��ا� [��  ) . ١٩٧٧: ا�
%اق ، م�5
� او�

  :[�p وtخ%ون، ��� 

 ا�
�Hر ا�X&ی��  -٨٧� ���
: �%وت ب، دار ا�
	� �	�"ی�6 ( ا��س5.  و ح�iرات ا�

١٩٦٨(.  

  ��ن آ	�د م�رآ%ون

  ) . ١٩٨٦: بn&اد ، دار ا��%ی� �	( ) �(��5	� tث�ر ب"د ا�%ا�&ی6   -٨٨

  م��& ح��6، ��دي 

 ا�X&ی�  -٨٩�  ) . ١٩٧٤: ا�'-k ، م�5
� ا�'
��ن ( ت�ری� ا�[6 ا�
%ا

  .)١٩٩٨: )��ن ، دار ا����%ة �	'W% وا���زی^ وا���5)� ( �'�ن ا�
%ب ��$ ا�س"م   -٩٠

  ��ن اوت,

: بn&اد، دار ا���I وا��ث�\p (س��% )�& ا�%ح�� ا�-	� : ت%��� ، $ ت�ری� م�Hر ب�ب  -٩١

١٩٩٠ . (  

  ��رج رو

: بn&اد ، ر ا��%ی� �	F(��5 دا( ح��6 )	�ان ح��6 : ت%��� ، ا�
%اق ا�X&ی�   -٩٢

١٩٨٤. (  
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  ��ن ب��ر �%ن�ن

٩٣-   ت وا�'W% ا��aس�� ا�-�م
�� �	&راس�( س	�� ح&اد : ت%��� ، أص�ل ا�[�% ا���ن�ن

  ) .  ١٩٨٧: ب�%وت ، وا���زی^ 

  ��ی�, ه'%ي ب%اس�& 

  ). ١٩٢٦: ب�%وت ،  ا�م�%آ�ن�Fا���5
F ( داود �%ب�ن : ت%��� ، ا�
�Hر ا�X&ی��   -٩٤

  ری�	%  ٠س ��٠ك 

مH% ، ا�&ار ا��H%ی� �	�k��v وا��%��� ( f'�� )�&ون : ت%��� ، ا���iرة ا�
%ب��   -٩٥

  ).ت . د : 

  م��& راIf ، ا��	� 

  ) . ٢٠٠٩: ا�س�'&ریF ، دار ا�-�م
F ا�-&ی&� T	W'% ( ح%ی� ا�)"م وا��Xن�ن   -٩٦

   م��p ، ا���&ان

٩٧-  �%
  ) . ٢٠٠٧: )��ن ، در ا����%ة (  ٢ط،  )	� ن[, ا�	Fn م6 م'�Kر م

  ��\p، ا����� 

  ) . ١٩٧٩: بn&اد ، م�5
� ا�-�م
F ( ت�ری� ا���%ح  -٩٨

  م'. س
�& وس	�ى ام�م )	، ا��&ی&ي 

  ) . ٢٠٠٥: ا��Xه%ة ، ا�&ار ا��H%یF ا�	�'�ن�� (  ٢ط، )"م وا��-��^ �ا  -٩٩

   م��& خ�% ، ا��	�ان

  ) .هـ ١٣٨٩: س�ری� ، ا������ ا�
%ب�F ( ا�
%ب وأدب ا���ن�ن   - ١٠٠
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 Zر ، ا��&ی�]n�ب+-� )�& ا  

١٠١ -   T%
: بn&اد ، �F���XZ ا�
�مF دار ا�aWون ا(  ٢ط، أم�F ب6 اب ا�H	] ح��تF و:

١٩٩١ (.  

 Zا��&ی ،k�5	�ن8ار )�& ا  

١٠٢ -     ) . ١٩٧٩:بn&اد ، م�5
� ��م
� بn&اد ( م��e%ات � ا���ری� ا�
%ب

   م��& ا�آ�ع ، ا���ا�


�دة ( ا���6 ا�(i%اء م+& ا���iرة   - ١٠٣�  ) . ١٩٧١: م . � ، م�5
� ا�

   اح�& م��& ، ا����

١٠٤ -   
% ا�-�ه	W�م6 ا Fب�%
  ) .ت . د : مH% ،  م�5
� ن+�i مH%(  ٤ط، ا����ة ا�

١٠٥ -   F٤ط، �6 ا�(�5ب  ) %Hم Fi+ه%ة ، دار ن�X�ت . د : ا. (  

  م5H[. ، ح-�زي 

��ت ا�ن��ن�F وا�دارة   - ١٠٦"
م-& ا��aس�� ا�-�م
�F �	&راس�ت ( ا�ت�Hل ا�[
�ل � ا�

  ) . ١٩٩٧: ب�%وت ، وا�'W% وا���زی^ 

 6�  ح��6 ا���ج ، ح

& ا��aس�� ا�-�م
�� �	&راس�ت وا�'W% م-( ٤ح�iرة ا�
%ب � )H% ا�-�ه	�F ،ط  - ١٠٧

 )٢٠٠٦: ب�%وت ، وا���زی^ 

  م��& ی��. ، ا��&اد 

���م دو�� م
�6 ا�. l+�ر ح%آ�ت ا�س�X"ل م6 ا�
��س�6  - ١٠٨ Y'م ت�ری� ا���6 ا����س

  ) . ١٩٨٦: ب�%وت ، م'�Wرات ا��&ی'F (  ٤ط، 

    ی�س% )�& ا��%ی� ، ا���ران

١٠٩ -  Fدی�H��
% وا����I دراس� أW�وي( ا�: )��ن ، �	'W% وا���زی^  دار م-& 

٢٠٠٤(.  
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  )%��ن م��& ، ح��ر 

  ) . ٢٠٠٦: ب�%وت ، دار ا���I ا�
	��� ( س�ق )��ظ وم�اس� ا���   - ١١٠

  )�& ا�	k�5 ، ح�8ة 

  ) . ١٩٦٣: ا��Xه%ة ، م�5ب^ دار ا�X	� ( ا�F���H وا��-��^   - ١١١

  ) . ١٩٦٥:  م. � ، دار ا�[�% ا�
%ب ( ی(F ومYاه�F را�)"م �F ت�  - ١١٢

  ) . ١٩٧٨: م . � ، دار ا�[�% ا�
%ب (  ٢ط، ا�)"م � ص&ر ا�س"م   - ١١٣

  م��& )�& ا��Xدر، ح�ت� 

  ) . ١٩٧٣: ب�%وت ، م���� ��'�ن ( ب��&)�یF وا�)"م  وت�ث%T ا�%أي ا�
�م  - ١١٤

  ) . ١٩٧٣: ب�%وت ، م���� ��'�ن ( ا�)"م وا�&)�یF نK%ی�ت وت-�رب   - ١١٥

 م���د �+�، ح-�زي   

١١٦ -   �n	�ا �	( م&خ$ ا�. ) ���XZ�ه%ة ، دار ا�X�١٩٧٨: ا . (  

  ن�\$، ح'�ن 

����ب ا�
%ب ام'�Wرات ات��د ( ا��&ا�6 وا��
�ب& � ح�iرة وادي ا�%ا�&ی6 ا�X&ی��   - ١١٧

 ، pW٢٠٠٥: دم . (  

   ی�سk، ح�

  ) .ت . د : بn&اد ، م'�Wرات دار ا�-�ح_ ( ا�ن��ن � أدب وادي ا�%ا�&ی6   - ١١٨

��6 ح، ح%ب   

��$ ا�"�Oن   - ١١٩   ) . ١٩٨٤: ب�%وت ، دار ا�[�راب (  ٢ط، ا�[�% ا���ن�ن

 ، ح��_ 	(  

١٢٠ -     ) . ١٩٥١: مH% ، �-'� ا����ن ا�
%ب ( أس�س ا�
&ا�� � ا��Xن�ن ا�%وم�ن
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  م��& م'�% ، ح-�ب 

  ) . ٢٠٠٨: ا��Xه%ة ، دار ا�[-% ( وس�\$ ا�ت�Hل نvWت+� وت�5ره�   - ١٢١

  اح�& �fن� ، ح��_ 

ا�س�'&ریF ، دار ا��
%�F ا�-�م
�� ( اuم�%ا�OریF ا�%وم�ن�F م6 ا�'vWة ا�. ا�ن+��ر   - ١٢٢

  :٢٠٠٧ . (  

 6�  م��&، ح

  ) . ١٩٤٧: بn&اد ، م�5
� ا��
�رف ( �	I ا���6   - ١٢٣

   ��	�I وtخ%ون، ح�

  ) . ١٩٦٥: ب�%وت ، دار ا����ب (  ٤ط، ت�ری� ا�
%ب م�5ل  - ١٢٤

   ��	�I ، ح�

  ) . ١٩٨٠: ب�%وت ، دار ا�
	� �	�"ی�6 (  ٥ط، ا�
%ب ت�ری� م��8   - ١٢٥

 6�  ح�6 اب%اه�� ، ح

١٢٦ -   (����� وا��XZ�وا م���� ا�'+�i (  ٧ط، ت�ری� ا�س"م ا����س وا�&ی'

  ) . ١٩٦٤: ا��Xه%ة ، ا��H%ی� 


�&ة   - ١٢٧�  ) .ت. د : مH% ، دار ا��
�رف ( ا���6 ا��"د ا�

�� ا�-�م
�� �	&راس�ت وا�'W% وا���زی^ ا��aس( ا�س�5رة )'& ا�
%ب � ا�-�ه	��   - ١٢٨

  ) . ١٩٩٨: ب�%وت ، 

  ای	�� ، ح�وي 

  ) .ت . د : ب�%وت ، دار ا�F��XZ ( �6 ا�(�5بF وت�5رT )'& ا�
%ب   - ١٢٩

  ن��� ، ا�(�ري 

  ) .٢٠٠٩: ب�%وت ، دار ا��'+$ ا�	�'�ن (  ٢ط، ا����بF ا�)"م�F ا����دئ وا�ص�ل  - ١٣٠
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 I�5)�ا ، p�]: &اح�  

١٣١ - �%اءات �  �n	�ا �	( ) %W'�تدار ا�
  ) . ٢٠٠٦: ا��Xه%ة ،  �	-�م

 I�5)�م��& ، ا  

١٣٢ -     ) .٢٠٠٨: س�ریF ، دار )"ء ا�&ی6 (  ٢ط، ا��-��^ ا�
%ب ا�X&ی� ا�
H% ا�-�ه	

: س�ریF ، ت دار )"ء ا�&ی6 م'�Wرا( ا�&ی6 وا�س�5رة )'& ا�
%ب � ا�-�ه	��   - ١٣٣

٢٠٠٤(.  

  �"ل ، ا�(��ط 

١٣٤ -   %
W�ب� I�  ) . ١٩٧٠: ب�%وت ، دار ا�داب ( ، ا���

  م��& )�& ا��
�& ، خ�ن 

  ) . ١٩٨١: ب�%وت ، دار ا��&اث� (  ٣ط، ا�س��O% وا�(%ا��ت )'& ا�
%ب   - ١٣٥

  ح��6 خ	k ا��W� ، خ8)$ 

  ) .ت . د: ب�%وت ، دار وم���� ا�+"ل ( ت�ری� ا�-8ی%ة ا�
%ب��   - ١٣٦

   م��& )�& ا��'
� و)�& ا�
8ی8 :%ف ، خ[��

��%ة ا�'��یF ا��[  - ١٣٧	�   ) . ١٩٩٢: ب�%وت ، دار ا�-�$ ( ��% ا�)"م

١٣٨ -     ) . ١٩٩١: ب�%وت ، دار ا�-�$ ( ا��[��% ا�)"م �"دب ا�
%ب

   م��& )�& ا��'
�، خ[��

١٣٩ -   
% ا�-�ه	W�٣ط، ا  )   ) . ١٩٨٠: ب�%وت ، دار ا����ب ا�	�'�ن

 k	خ ، %��  ت�

١٤٠ -   F��  ) . ٢٠٠٨: دمpW ، دار ا����ی6 ( آ'��� ا�
%ب ا��'
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 k�	خ ، kی�س  

١٤١ -   
% ا�-�ه	W�ا   ) .ت . د: ا��Xه%ة ، دار f%یI ( دراس�ت �

  ا�[%ی& ، خ�ري 

  ) . ١٩٦٢: ب�%وت ، دار ا�W%ق ا�-&ی& ( زه�% ب6 اب س	�.   - ١٤٢

 	O6 ، ا�(%ب��� ح	(  

١٤٣ -   F�
  ) . ١٩٩٦: ب�%وت ، دار ا�-�$ ( ت�ری� ا��

  م5H[. م%اد ، ا�&ب�غ 

١٤٤ -  
  ) . ١٩٦٣: ب�%وت ، م'�Wرات ا�5	�
F ( %ب �8ی%ة ا�

  )�& ا�
8ی8 ، ا�&وري 

  ) .٢٠٠٥: ب�%وت ، م%آ8 دراس�ت ا��ح&ة ا�
%ب�� ( مX&م� � ت�ری� ص&ر ا�س"م   - ١٤٥

١٤٦ -     ) . ٢٠٠٧: ب�%وت ، دار ا�n%ب ا�س"م ( ا���iرة و��ری� ا�اوراق �

 ، ا�&ب�غ Xت  

  ) . ١٩٩٢: بn&اد ، ��� ا�
�مF دار ا�aWون ا��XZ( ا�[�% ا�&ی' ا�X&ی�   - ١٤٧

  )�& ا�[��ح م��& ، دوی&ار 

  ) .١٩٩٦: مH% ، دار ا��
%�F ا�-�م
�� ( س�������� ا�ت�Hل وا�)"م   - ١٤٨

  دون��& ��آ��ن 

١٤٩ -   Fب��ا�� �ت%��� ، ت�ری : %iم خ"f &م�� ) ���XZ�رات وزارة ا�W'س�ری� ، م :

٢٠٠٧  (  

  دی%ی'-% . د 

١٥٠ -   Fب��ن )�م% : ت%��� ، ا�����	( س � ا�
%ا�	
  ) . ٢٠٠١: بn&اد ، ا��-�^ ا�
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  دورث م��ي

، م�5
� :[�p ( ی�سk ی
�Xب م���ت : ت%��� ،  ٣ط، م&ن ا�
%اق ا�X&ی��   - ١٥١

  ) .١٩٦١: بn&اد 

 Fم��& م���د ، ده��  

ا�
%ب�F  ا���	�F، )��ن ودار ا�'�دی6 ، م���� ا��-��^ ا�
%ب ( ا�)"م ا��
�ص%   - ١٥٢


�دی� �  ) . ٢٠٠٧، ا�

  ب%ه�ن ا�&ی6 ، د�� 

 ا�، �8ی%ة ا�
%ب ��$ ا�س"م   - ١٥٣(��������Hدي ا� ا����س ، ��ری� ا��XZ�٣ط، ا ،

 )   ) . ٢٠٠٧: ب�%وت ، دار ا�[�راب

  ب":�% . ر . د 

١٥٤ -     ) .١٩٩٨: دمpW  ،دار ا�[�% ( اب%اه�� ا���"ن : ت%��� ، ت�ری� ا�دب ا�
%ب

  دي �س او��%ي 

م���� ا�'+�i ( وه�I آ�م$ : ت%��� ، �ن�ن وس�$ ان��X�+� ا�. ا�
%ب )	�م ا��  - ١٥٥

  )  ١٩٦٢: ا��Xه%ة  ،ا��H%ی� 

  م%�	��ث . س . د 

١٥٦ -   
% ا�
%بW�ا�%س��� ( ت%��� ی��. ا�-��ري ، أص�ل ا ��: � س�ری، مaس

١٩٧٨(.  

   دی$ آ�رن�-

١٥٧ -   Fا�(�5ب pی%O 6( %ا�-��ه�  و)8ت : ت%��� ، ا��vث�% ���+�� ص��G رم8ي ی

  ) .ت . د : مH% ، ا���5
� ا�
%ب�� (

 jه% ، دروی�O &م��  
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  ) . ١٩٦٥: م . � ، ا��Xه%ة ( ا�(�5ب� � ص&ر ا�س"م   - ١٥٨

  ن�هo )�& ا�%زاق ، د�'% 

  ) . ١٩٨٨: بn&اد ، دار ا�aWون ا�����XZ ا�
�مF ( ا�����آ�ت وآ��ب� ا���ری�   - ١٥٩

   )�&T ، ا�%ا��

١٦٠ -  %
 ا���I ا�� �n	�ا FX� Fب�� ( ب�%
  ) . ١٩٧٤: ب�%وت ، دار ا�'+�i ا�

 G6 ، ا�%وی��  ص��G ح

 ا�
%اق ا�X&ی�   - ١٦١� &��
  ) .١٩٧٦: بn&اد ، م�5
� أو���] ا���'�ء ( ا�

   أن�ر ، ا�%��)

١٦٢ -   F�(�����ا�س"م � ح�iرتF ونF�K ا�داریF وا����س�� وا�دب�F وا�
	��F وا

 F�']�وا Fدی�H���  ) . ١٩٧٣: %وت ب� ،دار ا�[�% ( وا


I ح��ن ، ا�%اوي Hم  

��$ ا�س"م   - ١٦٣ 
% ا�
%بW�ا ) Fم�
  )  ١٩٨٩: بn&اد ، دار ا�aWون ا�����XZ ا�

 
  اح�& ، ا�%ب�

١٦٤ -   T&(ب6 س� ,�: ا�'-k ا�:%ف، 
� ا�'
��ن م�5( :
%T  ،خF�5، ح��تF ،  ا�ی�دي

١٩٧٤. (  

   ��+�ن اح�& ، ر:�

  ) . ت . د : ا��Xه%ة ، دار ن+% ا�'�$ �	��5)� ( اuس, ا�
	��� �'K%ی�ت ا�)"م   - ١٦٥

  ��زي ، ر:�& 

  ) . ١٩٨٨: بn&اد ، دار ا�aWون ا�F���XZ ا�
�مF ( ا��Xان�6 � ا�
%اق ا�X&ی�   - ١٦٦

  )�& ا��ه�ب ح��& ، ر:�& 
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  ) . ٢٠٠٤: س�ری� ، دار ا��&ى �	���XZ وا�'W% ( ح�iرة وادي ا�%ا�&ی6   - ١٦٧

  ص�� أن�ر ، ر:�& 

  ) . ٢٠٠٠: س�ری� ، دار )"ء ا�&ی6 ( ری� ا�n'�ء ا�
%ب م&خ$ ا�. ت�  - ١٦٨

  ب�رو . هـ . ر 

  ) . ١٩٦٨: مH% ، دار ا�'+Fi مH% ( )�& ا�%زاق ی�%ي : ت%��� ، ا�%وم�ن   - ١٦٩

  روم �ن&و 

 'م: ت%��� ،  ٢ط، ا�س"م وا�
%ب   - ١٧٠��	
: ب�%وت ، ر ا�
	� �	�"ی�6 دا( �% ا��

١٩٧٧. (  

  رود�k ز�+�ی� 

: ت%��� ، ا�
%ب�� ا�X&ی�F م^ ا)�'�ء خ�ص ب���ب ا�م�Zل uب )��&T ا�م�Zل   - ١٧١

  ) . ١٩٧١: ب�%وت ، م�5ب^ دار ا�X	� ( رم�iن )�& ا���اب 

  اس��ق م��& ، رب�ح 

١٧٢ -   Fس���
)��ن ، دار آ'�ز ا��
%�F ( ت�5ر ا�'�Xد ا�س"م�� ح�. ن+�ی� )+& ا�("�F ا�

 :٢٠٠٨. (  

  م��& )�رف ، ا�f8	�ل 

  ) .٢٠٠٧: )��ن ، ا�&ا\%ة ا�����XZ ( ا)"م�F ا�&)�یF ا�%أي ا�
�م ا�:�)F  دراس�ت  - ١٧٣

  ��روق ، أب� زی& 

١٧٤ -   ]�H�6 ا�(�% ا� ) I���ه%ة ، )��� ا�X�٢٠٠٠: ا . (  

  خ��& م��& ، ا�8واوي 

١٧٥ -   
% ا�-�ه	W�ا ، مaس�� ح�رس ا�&و��� �	'W% وا���زی^ ( ت�5ر ا��Hرة �

 Fس�'&ری�  ) . ٢٠٠٥: ا
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  ح�م& )�& ا��"م ، ن زه%ا

١٧٦ -   (�����  ) . ١٩٧٧: ا��Xه%T ، )��� ا���I (  ٤ط، )	� ا�'[, ا

  م��& �+� ، زی&ان 

١٧٧ -   Fn	�ا �]�	�   ) ت . د : ب�%وت ، دار ا�'+�i ا�
%ب�� ( �

 ، زی&ان �%�  

  ) .ت . د : ب�%وت ، م'�Wرات دار وم���� ا����ة ( ا�
%ب ��$ ا�س"م   - ١٧٨

  . ) ١٩٧٨: ت ب�%و، م'�Wرات دار وم���� ا����ة (  ٢ط، �
%ب�F ا�	�n ا ادابت�ری�   - ١٧٩

  ) . ١٨٩٧: مH% ، م�5
� ا�+"ل ( خ"ص� ت�ری� ا���ن�ن وا�%وم�ن   - ١٨٠

   م��& ، زن�ن

  ) . ١٩٧٥: ا�س�'&ریF ، دار ا�-�م
F ا��H%یF ( ا��%أة )'& �&م�ء ا���ن�ن   - ١٨١

 kب%ه�ن ، زری  

  ) . ٢٠١٠: ی� س�ر، دار ح�ران ( ا�
%وبF وا�س"م   - ١٨٢

 &��  م��& ن�در )�& ا����� ، ا�

 �eء نK%ی� ا�ت�Hل   - ١٨٣� : ا��Xه%ة ، دار ا�[�% ا�
%ب ( ��n ا�(�5ب ا�)"م

٢٠٠٦  . (  

 Gی��  اب%اه�� ، ا�

  ) . ٢٠٠٨: ا�س�'&ریF ، ا����I ا�-�م
 ا��&ی� ( ت�ری� ا���ن�ن   - ١٨٤

 &��  )�& ا�	k�5 )�& ا�+�دي ، ا�

١٨٢ -�  )٢٠٠٨:م٠ا����I ا�-�م
 ا��&ی�،�(�$ ا�س"م )H% ا�-�ه	�8�Fی%ة ا�
%ب 
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  ��H$ ، ا���م% 

١٨٥ -   .H�� ا�W%ق ا� Fس"م��دار ا�aWون ( ا�ص�ل ا���ری(�� F	��iرة ا�
%ب�F ا

 Fم�
  ) . ١٩٨٦: بn&اد ، ا�����XZ ا�

   )�% ا�I�5 ، ا���س

ب�%وت ، � ا�+"ل دار وم���(  ١٣ط، دراس�ت � ا�دب ا�
%ب )	. م% ا�
�Hر   - ١٨٦

  ) . ٢٠٠٨: �&ة ، ودار ا�W%وق 

  اب��ر ، ا���Xف 

١٨٧ -   Fب�%
  ) . ٢٠٠٤: ب�%وت ، مaس�� ا�ن��Wر ا�
%ب ( ا�&ی6 � :�F ا�-8ی%ة ا�

 &
  ��روق ، س

١٨٨ -   	�Z���وا \�iX�وا :%آ� ا��	� �	F(��5 (  ٢ط، �6 ا���Xء ا�
%ب ا�(�5ب

  ) .  ١٩٩٩: ب�%وت ، وا�'W% وا���زی^ 

   س���'� م�س��ت

١٨٩ -   Fی�&X�ا Fم���، دار ا����ب ا�
%ب ( ا���& ی
�Xب ب�% : ت%��� ، ا���iرات ا�

  ) .ت . د : ا��Xه%ة 

 Fاح�& ، س�س  

  ) . ١٩٨٣: بn&اد ، دار ا��%ی� F	F(��5 ( ت�ری� ح�iرة وادي ا�%ا�&ی6   - ١٩٠

  ) .١٩٧٩ :بn&اد ، ا�����F ا��F�'O ( ح�iرة ا�
%ب وم%اح$ ت�5ره� )�% ا�
�Hر   - ١٩١

 &�
  مaی& ، س

  ) .١٩٨٥: بn&اد ، دار ا��%یF ( ا�%س�م ا�-&اری� )'& أ�&م ا�
�Hر ح�iرة ا�
%اق   - ١٩٢
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  س���ن ��ی& 

١٩٣ -       SS8و ا�[�رسSSn�ا .SS�ی� ح&SSX�ا SS�دار دمpSSW ، (اث�SSر بSS"د ا�%ا�SS&ی6 م6SS ا�
SSH% ا�
%ا

 pW١٩٨٠: دم (  

  س"مF ، اب%اه�� 

  ) ١٩٥٢: م���� ا�ن-	� ا��H%ی� ، مH% ( ٢ب"�f ارس�5 ب�6 ا�
%ب وا���ن�ن ، ط  - ١٩٤

  س�& ی� 

  ) هـ١٤٠٠: دار ا�ث�ر ، ب�%وت ( ٢خ"ص� ت�ری� ا�
%ب ، ط  - ١٩٥

  س��� ، )�& ا�
8ی8 

١٩٦ -     �SSSب�%
 ت�SSSری� ا�
SSS%ب ، ت�SSSری� ا�&و��SSS ا�SSS� ت�SSSدراس)  ، �SSS
مaس���SSS: �SSSب ا�-�م

  ) ١٩٦٨: ا�س�'&ری� 

  س
�& ، م��& 

١٩٧ -  ��  ، ب�%وت ($ ا�س"م ا�'�I وا�X%اب� � ا��-��^ ا�
%ب���  ) ٢٠٠٦: دار ا�

  س%آ�, ، اح��ن 

١٩٨ -     )  ١٩٧٩: دار ا�5	�
� ، ب�%وت (م&خ$ ا�. ا�دب ا�-�ه	

  س%ور ، م��& ���ل ا�&ی6 

���م ا�&و�� ا�
%ب�� ا�س"م�� � ح��ة م��&   - ١٩٩)  �	Sوس FS�وا F�	( D. ا	دار ( ٤، ط) ص

  ) ١٩٦١: ، ا��Xه%ة  ا�%ا\&

 ، خ��& ر:	)�W�ا &�  

٢٠٠ -   F	�X��
� واب
�دT وم�  ) ١٩٨١: دار ا��%ی� �	��5)� ، بn&اد (ا�)"م ا�
%ب وا
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 '��  ا��W%ازي ، م��& ا��

٢٠١ -   p�Xم ، ت�"(�  ) ٢٠٠٦: دار ا�
	�م ، ��'�ن (ص�حI م+&ي : ا�%اي ا�
�م وا

  ا�W%یk ، اح�& اب%اه�� 

  )  ١٩٦٥: %ة دار ا�[�% ، ا��Xه(م�� وا��&ی'� � ا�-�ه	�� و)+& ا�%س�ل   - ٢٠٢

 ، )�& ا��Xدر )�& ا�-��ر 	)�W�ا  

 ، ا���ص$ (ا��&خ$ ا�. ت�ری� ا���iرات ا�X&ی��   - ٢٠٣��
  )  ١٩٩٠: م�5ب^ ا��
	�� ا�

 &��  ا��W� ، ح��6 وم��& )�& ا�[��ح ا�

  ) ٢٠٠٧: دار ا��
%�� ا�-�م
�� ، مH% (ا��H%ی�ن وا�%وم�ن رؤی� ح�iری�   - ٢٠٤

  �ب ا��-�ه& ا���Wص ، )�& اD ب6 )�& ا��ه

  ) ١٩٧٢: م . دار ا�+'� �	��5)� ، � (ا���6 ، ا�ن��ن وا���iرة   - ٢٠٥

  ا�W%یk ، م��& 

  ) ٢٠٠٦: �Oب ب%ی, ، ا�%ب�ط ( ٢م��e%ات � ت�ری� ص&ر ا�س"م ، ط  - ٢٠٦

  ا��Wم ، اح�& م��& 

��H ا�دب � ا���6   - ٢٠٧) �  ) ت . د : م . م'�Wرات ا����I ا��-�ري ، 

 6��  ا��W� ، ح

  ) ت . د : دار ا��
%�� ا�-�م
�� ، ا�س�'&ری� (ن�ن ا���  - ٢٠٨

   :��F ، :&وان )	

� (مYآ%ة � ت�ری� ا�)"م   - ٢٠٩ ، ��
  ) ٢٠٠٨: م . دار ا��
%�� ا�-�م
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 ، آ%م �	:  

  ) ١٩٩٤: دار ا�-�$ ، ب�%وت ( ٢م
-� ا��5H	��ت ا�)"م�� ، ط  - ٢١٠

 و�eابF5 ا�س"م��   - ٢١١]�H�ا�+"ل ،(ا�(�% ا ���٢٠٠٨: ب�%وت  دار وم� (  

  :%ف ، )�& ا�
8ی8 

  ) ١٩٩١: دار ا�-�$ ، ب�%وت (ا�	�n ا�)"م��   - ٢١٢

دار ا����SSSب ا��SSSH%ي ، ا��SSSXه%ة ودار ا����SSSب   ( ٢وس�SSS\$ ا�)SSS"م ، ط  ا�SSS. ا��SSS&خ$  - ٢١٣

  ) ١٩٨٩: ا�	�'�ن ، ب�%وت 

  )  ١٩٩٨: دار ���ء ، ا��Xه%ة (ا�)"م ا�س"م وت�'������ ا�ت�Hل   - ٢١٤

  �%زاق :��I ، )�& ا

  ) ١٩٧٣: م�5
� ا�[%ات ، بn&اد (ا�%اي ا�
�م   - ٢١٥

  �Oم��ن . س . ج . ش 

دار ا�-�S$ وا������S ا��S���XZ ،    (س�S: %��S(�ن   : ا���% و�XOسF واس%ارT ، ت%���   - ٢١٦

  ) ٢٠٠٢: ب�%وت 

  :�, ا�&ی6 ، اح�& 

٢١٧ -   F�]�  ) ١٩٩٠: دار ا���I ا�
	��� ، ب�%وت (ا�"�Oن س�%تF و�	

�6 :%اب ، م��& م��& ح  

  ) ٢٠٠٦: دار ا���م�ن �	�%اث ، س�ری� (ا�-Yور ا���ری(�� �	
%ب � ب"د ا��Wم   - ٢١٨

 ، رؤوف �	:  

��$ ا�س"م   - ٢١٩   ) ت. د : ا������ ا�
H%ی� ، ب�%وت (ا��-��^ ا�
%ب
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"ن ، اب%اه�� خ	�[� :  

�   (ا�'�� ب�6 ا�
%ب وا���ن�ن   - ٢٢٠ ، �S�(�����:  م. )�6 �	&راس�ت وا����ث ا�'[���S وا

٢٠٠٩ (  

 ، اس
& اس��)�$ �	:  

٢٢١ -   
% ا�-�ه	W	� ��']�ص�ل ا�  ) ١٩٧٧: دار f%یI �	��5)� ، ا��Xه%ة (ا

 6��  :�, ا�&ی6 ، اح�& ح

٢٢٢ -              �Sی6 دراس%SW
��S$ ا���S"د ا�S. ا�SX%ن ا� %SW( ^Sن ا�%اب%SX�6 اSم �ری�S��ا���6 )�% ا

  ) ١٩٦٤:  م�5
� ا��'� ا����&ی� ، مH%( n�٢%ا��� ت�ری(�� س��س�� :�م	� ، ط

  ا��Hوي ، ام�'� و)�& ا�
8ی8 :%ف 

  )١٩٧٧: دار مH% �	��5)� ، مH% (نK%ی� ا�)"م � ا�&)�ة ا�س"م��   - ٢٢٣

  ا�H[&ي ، ه�Wم 

ت�ری� ا�%وم�ن � ا�
�Hر ا��	��� ، ا�-�+�ری� ا�م�%ا�Oری� ح�. )+& ا�م�%ا�Oر   - ٢٢٤

 6�5'5��  ) ١٩٦٧: دار ا�[�% ا��&ی� ، ب�%وت (

&�( ، 
  ا�
8ی8 س
�&  ا��Hی

٢٢٥ -     F	�X�S�ا��'�SWة ا�
�م� �S	SW'% وا���زیS^     (�6 ص'�)� ا�����H ، م�F�e وح�T%Se وم

  ) ١٩٨٤: وا�)"ن ، ����� 

  ا�H[�ر ، اب���م م%ه�ن 

  ) ٢٠٠٨: دار ص[�ء ، )��ن (� ا�دب ا�
%ب ا�X&ی�  ��iءات  - ٢٢٦

 Geوا ، &�H�ا  

 )SSH% صSS&ر ا�سSS"م     - ٢٢٧SS� م��"SSس��aس��SS ا��&ی�SSZ �	���ب�SS ، ا�(ا���SSiرة ا�
%ب��SS ا

  ) ت.د: ب�%وت 
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 6�  ص
I ، ح

٢٢٨ -     ) ١٩٨٤: م . � (ا)-�ز ا���اص$ ا���iري وا�)"م

  ص��G ، )�& ا�
8ی8 

  )  ١٩٩٧: م���� ا�ن-	� ا��H%ی� ، ا��Xه%ة (ا�W%ق ا�دن. ا�X&ی�   - ٢٢٩

   ص[�ت ، اح�& زآ

٢٣٠ -   T%SSا�8اه FSSب�%
 )�SSHر ا�SS� ب%SS
 م�5
�SS م5SSH[. ا��SS+��) SS%ة رس�SS\$ ا�SS�	��ا �ب

%Hم،Tد�  )١٩٣٧:واو

 )�SSHر ا�
%ب��SS ا�8اهSS%ة    - ٢٣١SS� ب%SS
  ا���SSبم�5
�SS مSS+��) .]5SSH%ة خISS5 ا�SS�	��ا

 %Hم ، Tد�  ) ١٩٣٧: واو

  ص��\�$ ن�ح آ%ی� 

  ) ١٩٨٠: دار ا�-�ح_ �	'W% ، بn&اد (ن���� ا��%ان : ه'� ب&ا ا���ری� ، ت%���   - ٢٣٢

٢٣٣ -   �SS��%م% ، ت�SSاح س�SS�6 اSSم : %��SSب FSSO)��ا �SS��م� ، SS'Z. ، بSSn&اد ومaس��SS ا�(�SSن-

 %Hت .د: م (  

 ��: ، k�e  

٢٣٤ -   ،   ) ١٩٦١: دار ا��
�رف ، مH% (ت�ری� ا�دب ا�
%ب ، ا�
H% ا�-�ه	


��� )	. م% ا�
�Hر   - ٢٣٥W�ا F

% ا�
%ب و�OابW�ا) %Hرف ، م�
  ) ١٩٧٧: دار ا��


% ا�
%ب ، ط  - ٢٣٦W�ا � Fاه�Y٤ا�[6 وم ) %Hرف ، م�
  ) ١٩٦٠: دار ا��

 ام�FSS ، ط        - ٢٣٧SS'ب %SSH
� �SSوم� �SS'ا��&ی SS� ء�SS'n�وا %
SSW�وت  ( ٢ا%SSب� ، �SS��XZ�دار ا :

١٩٦٧ (  

 \��O��5�6 ، ا��  م��& ح

  ) .هـ١٤٢٣: �� ، مaس�� ا�'W% ا�س"م ( ا���8ان � ت[��% ا�t%Xن  - ٢٣٨
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 �e%�ن ، )�& ا�
  ا�5

 ا�
%اق ا�X&ی�   - ٢٣٩�   )١٩٨١: ا�(	�د ، ب�%وت  دار(ا�[�% ا����س

 تSSX&م�ت ا�
S%ب ، ط   ا�5%اب	  - ٢٤٠SS� ب%S5�ا ���'SSص ، $SSن�� ، S�٢ ) ، SSب%
دار ا�%ا\SS& ا�

  ) ١٩٨٢: ب�%وت 

  ا�5
�ن ، ه�:� 

م'�Wرات وزارة ا����XZ وا�['�ن ، (ا�دب ا�-�ه	 ب�6 �+-�ت ا���X\$ وا�	�n ا���ح&ة  - ٢٤١

  ) ١٩٧٨: ا�
%اق 

  O'�بF ، ب&وي 

  ) ١٩٦٧: ا��Xه%ة  م���� ا�ن-	� ا��H%ی� ،(ا�'X& ا�دب )'& ا���ن�ن   - ٢٤٢

  �XOش ، م��& س+�$ 

  ) ٢٠٠٩: ، ب�%وت  ا�'[�\,دار (ت�ری� ا�
%ب ��$ ا�س"م   - ٢٤٣

 ، م��& آ%د 	(  

: م�5
� �-'� ا�����k وا��%��� وا�'W% ، ا��SXه%ة  ( ٣ا�س"م وا���iرة ا�
%ب�� ، ط  - ٢٤٤

١٩٦٨ (  

  )�& ا�-��ر ، )�& اD وم��& )�& ا��'
� خ[��� 

  ) ١٩٥٩: م . ا��Xه%ة ، � ( ٢-�ز � ا�
H% ا�-�ه	 ، ط��H ا�دب � ا��  - ٢٤٥

 'n�ر ، )�& ا�]n�ا &�(  

٢٤٦ -   Fوم+��ت �
�  ) ١٩٧٣: دار ا��%ی� �	��5)� ، بn&اد (ا�)"م ا�
%ب وا

  )F�5 ، ادوار 

  : ا�
%ب ، ت%���   - ٢٤٧S	X��ی$ ا&'�: ا�SW%آ� ا�
%ب�� �S	�S(��5 وا�'SW% ، ا��SXه%ة      (م��& 

١٩٦١ (  
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  سk م��& )�& اD ، ی�

٢٤٨ -   Tا���6 واث�ر �ت�ری   ) ١٩٨٩: دار ا�aWون ا�����XZ ا�
�م� ، بn&اد (اوراق �

 I�5�ا Fرح�� ، ��ن�(  

 ، ا�ردن (م&خ$ ا�. ا�)"م وا�ت�Hل   - ٢٤٩���
  ) ٢٠٠٨: �&ارا �	���ب ا�

   )�اد ، )	

  ) ٢٠٠٠: ب��ن �	'W% وا���زی^ ، ب�%وت (ا�)"م وا�%اي ا�
�م   - ٢٥٠

  ) ١٩٩٣: مaس�� ن8یF آ%آ ، ب�%وت (اي ا�
�م ا�&)�ی� وا�% - ٢٥١

  )�& ا��	g ، اح�& 

  ) ٢٠٠٤: دار م-&�وي �	'W% ، )��ن ( ٣��iی� ا)"م�� ، ط  - ٢٥٢

 .]5Hاح�& م ، %�(  

٢٥٣ -   {H)���م ا"(�  ) ١٩٩٧: ، ب'�nزي  ��ری�ن,م'�Wرات ��م
� (ا

 ، ��اد 	(  

 ت�ری� ا�
%ب ��$ ا�س"م   - ٢٥٤� $H]��ا(ا kی%W�رات ا�W'ای%ان م ، e%� :١٣٨٠ (  

  )8ت ، م��& �%ی& م���د 

  ) ت.د: دار وم���� ا�+"ل ، ب�%وت (��م�س ا��5H	��ت ا�)"م��   - ٢٥٥

  )�& اD ، م-&ي اح�& م��& 

 س���SS����� ا�ت�SSHل وا�)SS"م       - ٢٥٦SS� �SSم&Xری�   (م&'�SSس�: دار ا��
%��SS ا�-�م
��SS ، ا

٢٠٠٩ (  

 Dا���ب واب%اه�� ح[_ ا G�� ، ��	��ا &�(  

� (وس�\$ ا��
	�� وا�)"م   - ٢٥٧ ، I���ت.د: م . )��� ا(  
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  )��:F ، م���د 

٢٥٨ -   �5	SSS�خ�SSS5ب ا�SSSم"(�: ا�آ�دی���SSS ا��&ی� �SSSZ	���SSSب ا�-�SSSم
 ، ا��SSSXه%ة ( ٢، ط ا

٢٠٠٧ (  

  ) ٢٠٠٦: دار ا�'W% �	-�م
�ت ، مH% ()	� ا�	�n م&خ$ نK%ي � ا�	�n ا�
%ب��   - ٢٥٩

  )F�5 ، م��& ه�:� 

 وت  - ٢٦٠SSب%
 ا�
SSH% ا�-�SSه	 ، ط ا�دب ا�SS� FSS)�٣ری )  SS�	��ا م�5
�SS م5SSH[. ا���SSب

 %Hم ، Tد�  ) ١٩٣٦: واو

 6�'�  )�& ا��Xدر ، ح

  ) . ١٩٦٠: م . � (  ٢ط،ا�����H آ�H&ر �	�vری�   - ٢٦١

   ��e$ )�& ا��اح& ، )	

  ) ١٩٩٧: دار ا�aWون ا�����XZ ا�
�م� ، بn&اد (س�م% اس�5رة وم	���   - ٢٦٢

  ) ١٩٨٩: دار ا�aWون ا�����XZ ا�
�م� ، بn&اد (راة م6 ا��اح س�م% ا�. ا���  - ٢٦٣

  )"م ، ن
�] اس��)�$ 

  ) ١٩٩٩: دار ا��
�رف ، مH% ( ٧ا�W%ق ا�وس� وا�
��� ا�X&ی� ، ط �'�ن  - ٢٦٤

  )��:F ، ث%وت 

 ا�X&ی� س�م% ب�ب$ وا:�ر ت�ری�    - ٢٦٥�  ) ت. د : ، ب�%وت  ��'���Xم�5
� (ا�[6 ا�
%ا

 k	خ kی�س ، Dا &�(  

٢٦٦ -   j�SSS-�ی�   ا&SSS��ري ا�SSS:� ا�
+SSS& اSSS� ح"SSS�ا�SSS&ار ا�
%ب��SSS  (م .ق ٦١٧ -٩١١وا�

  ) ١٩٧٧: �	��5)� ، بn&اد 

   )'�ن ، زی& ب6 )	

  ) ٢٠٠٣: دار ا���ق ا�
%ب�� ، ا��Xه%ة (ت�ری� ح�iرة ا���6 ا�X&ی�   - ٢٦٧
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   ا�
�& اD ، م

  ) ٢٠٠٦: دار ا�'+�i ا�
%ب�� ، ب�%وت (نK%ی�ت ا�ت�Hل 

  �& ا�	k�5 ا�I��W ا�
	��ات ، م��& و)

  ) ت.د: دار ا�T�]H ، ب�%وت (ا�)"م � ا�س"م   - ٢٦٨

 �eاح�& ر ،   ا�
�م	

٢٦٩ -   �n	�ا����ة ، ب�%وت (م��& ا ���رات دار وم��W'١٩٦٥: م (  

  ا�
��دي ، )��س 

٢٧٠ -    ، ا���ص$ (:%ی
� ح��راب��
  ) ١٩٩٠: م�5ب^ ا��
	�� ا�

  ا�
-"ن ، م'�% 

  ) ١٩٤٦: م�5
� ا�-�م
� ا���ری� ، دمpW ( �٣ ، طا����8 � ا���Xق ا�%وم�ن�  - ٢٧١

 .]5Hدي ، م��
  ا�

٢٧٢ -     �Sا�%وم�ن� %SHري وم�Oم�%ا�دار ا�'+�Si ا�
%ب��S   (ا�م�%ا�Oری� ا�%وم�ن�� ا�'�Kم ا

  ) ت.د: ، ب�%وت 

 FO م���د ، "
  اب� ا�

  ) ١٩٧٢: مaس�� س-$ ا�
%ب ، ا��Xه%ة (�n%ا��� :�F �8ی%ة ا�
%ب   - ٢٧٣

�. ، س��� �
  ا�

��س'� ن��+� ح%وب+� ت'X"ت+� دی�ن�+� ث��X�+� ت - ٢٧٤n�ا �دار  (�ری ^Sون م�
دار ا�'��% ب���

 pWدم ، &
  ) ٢٠٠٧: م
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 ، ص��G اح�& 	
  ا�

:SS%آ� ا���SS(��5ت �	��زیSS^ وا�'SSW% ،   ( ٢ت�SSری� ا�
SS%ب ا�SSX&ی� وا��
�SSZ ا�'��ی�SS ، ط     - ٢٧٥

  ) ٢٠٠٣: ب�%وت 

  ) ١٩٨١: 'W% ، ا���ص$ دار ا���I �	��5)� وا�(م��e%ات � ت�ری� ا�
%ب   - ٢٧٦

 &�( 6��  ا�
��Zوي ، اح�& ح

  ) ٢٠٠٨: دار ا�aWون ا�����XZ ا�
�م� ، بn&اد (ا�دب � ا���%ة ��$ ا�س"م   - ٢٧٧

  ا�
��&ي ، ���ل ن-� 

٢٧٨ -   F\ا%
  ) ١٩٧١: م�5
� ا�دیI ا��n&ادی� ، ا�
%اق (ا�%�8 ن�WتF ا:+% :

   ا�
�ن ، س�م م�

٢٧٩ -   %
W�س"م وا� �	���XZ وا�['�ن وا�داب ، ا���ی] ا��-	, ا��O(ا' :١٩٨٣ (  

  ا�
'8ي ، س��� س�%ان س��� ا��iي 

: خ�S5ات �	'SW% وا���زیS^ ، دمO)     pSW%ق ا��Xا�$ واث�ره� � :��ل �8یS%ة ا�
S%ب     - ٢٨٠

٢٠٠٧ (  

 kوس ، ی�س&
  اب� ا�

  ) ٢٠٠٧: دار ا����%ة ، )��ن (ا��+�رات ا�	�nی� و�6 ا���Xء   - ٢٨١

 ، م'�% )�& ا�-Xی%
  	�$ ا�

٢٨٢ -      6Sی� م&SX�6 ا��S�ا � )%ب��S  (م ٦٠٠م ح�S.  .ق ١٥٠٠ا�[6 ا��
��ري وا�[�% ا�&ی'

  ) ٢٠٠٢: �	��5)� وا�'W% ، ا��Xه%ة 

  اب� )�اد ، اب%اه�� 

  ) ٢٠٠٧: ، ا�ردن  ا���زوريدار (ا�س�س ا�[�%ي �	-�ه	��   - ٢٨٣

  



www.manaraa.com

  - ٣٥٨ - 

  )�� ، )�دل ن-� و)�& ا��'
� ر:�د م��& 

دار ا���I �	��5)� وا�'W% ، ��م
� (��ری� وا���iرة ا���ن�ن وا�%وم�ن دراس� � ا�  - ٢٨٤

  ) ١٩٩٣: ا���ص$ 

  )�یFi ، آ�م$ م��& م��& 

٢٨٥ -    ا���ن�ن]�  ) ١٩٩٥: دار ا���I ا�
	��� ، ب�%وت (ح�Hد ا�[�% ا�[	

  )��د ، م��& آ�م$ 

  ) ت.د: م . دار ا�[�% ، � (ت�ری� ا���ن�ن   - ٢٨٦

 F�5( ، %م�(  

  ) ١٩٦٤: ا���5
� ا���ث������ ، ب�%وت (ا�'X& ا���%ح )'& ا���ن�ن   - ٢٨٧

 ، )�& ا�	k�5 اح�& 	(  

٢٨٨ -   %H
  ) ت.د: دار ا�'+�i ا�
%ب�� ، ب�%وت ( ا�+	"ريا���ری� ا���ن�ن ا�

٢٨٩ -     ,SS5fس ا����SS�اوآ .SS�س ا�SSس �%اآ�SS%ی��6 یSSرة م�SSZ�ا %SSH(و ا���SSری� ا�%وم�SSن

  ) ت.د: دار ا�'+�i ا�
%ب�� ، ب�%وت (

٢٩٠ -     ) ١٩٧٠: دار ا�'+�i ا�
%ب�� ، ب�%وت (م�Hدر ا���ری� ا�%وم�ن

  )�& اD ، م-�& 

  ) ١٩٣٥: م�5
� ا�
+& ، بn&اد (ت�ری� ا�n%ب ا�X&ی�   - ٢٩١

 %�( ،   )�& ا��

 ا�%وم�Sن ، ط    - ٢٩٢�S� ا�+	'Xی%�� ا�
�Hر ا�X&ی�� ا� ا��aس��S  (،  ٢ا�[�% ا����س

  ) ٢٠٠٦: ا�-�م
�� �	��5)� وا�'W% وا���زی^ ، ب�%وت 
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'n�م��& )�& ا &�� ، م��& ا�  

دار ا��
%�� (م .ق  ١٣٣ا���ری� ا����س �	&و�� ا�%وم�ن�� م'Y ن�Wة روم� ح�. )�م   - ٢٩٣

  ) ٢٠٠٩: ا�-�م
�� ، ا�س�'&ری� 

   )-"ن ، )��س ب��م

  ) ١٩٨٥: مaس�� :��ب ا�-�م
� ، مH% (ا�+-�ء ا�-�ه	 ص�رة واس����F ا�['��   - ٢٩٤

  س�& ام�% 	(  

)[�k : ، ت%���  ٥، طم(�H% ت�ری� ا�
%ب   - ٢٩٥��	
دار ا�
	�S �	�"ی6�S ، ب�S%وت    ( ا��

 :١٩٩٠ ( 

  )�& ا����&،س
& زf	�ل

  ) .ت . د : ب�%وت ، دار ا�'+�i ا�
%ب�� ( � ت�ری� ا�
%ب ��$ ا�س"م   - ٢٩٦

  م��& ��� ، )��Zن 

٢٩٧ -     ) . ١٩٩٢: ب�%وت ، دار ا�'[�\, (  ٢ط، ا��&خ$ ا�. ا���ری� ا�س"م

  م�iنر، )�& ا�'�اب 

: ا��Xه%ة ، م���� ا�(�ن- (  ٢ط، &خ$ ا�. )	� ا�	Fn وم'�ه� ا���� ا�	�nي �ا�  - ٢٩٨

١٩٨٥  (  

   )�& ا�%ح�6 ، )%ب

  ) ٢٠٠٣: ب�%وت ، م%آ8 دراس�ت ا��ح&ة ا�
%ب�� ( دراس�ت � نK%ی� ا�ت�Hل   - ٢٩٩

   م��& ت���p ، أب� )	

/ هـ٩-٦
%ب�� م6 ا�X%ن ص�ر ا�
�دات وا���X��& وا���X ا�-�ه	�� � آ�I ا�م�Zل ا�  - ٣٠٠

  ) . ٢٠٠٧: ب�%وت ، :%آ� ا����5)�ت �	��زی^ وا�'W% ( ،  ٣ط، م ١٥-١٢
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  اب%اه�� )�& ا��%ی� ، ا��nزي 

: بn&اد ، م�5
� ا�زه% ( � ت�ری� ا��Xن�ن � وادي ا�%ا�&ی6 وا�&و�� ا�%وم�ن�  - ٣٠١

١٩٧٣. (  

  �fس��ف ��ب�ن

: ب�%وت، ��ء ا��%اث ا�
%ب ر احدا( )�دل ز)��% : ت%��� ،  ٣ط، ح�iرة ا�
%ب   - ٣٠٢

١٩٧٩. (  

 F��'f ، رزق kی�س  

٣٠٣ -  T%���ب��  ا%
  ) . ١٩٣٦: بn&اد ، م�5
� دن��ر ا��&ی�Z ( ا��&ی'F وا���	�� ا�

  م��& ���ل ، ا�[�ر 

٣٠٤ -    ( ا��
-� ا�)"م��XZ�ق ا%W��ودار ا F٢٠٠٦: )��ن ، دار اس�م . (  

  ح'� ، ا�[�خ�ري 

٣٠٥ -  : ب�%وت ، دار ا�-�$ ( وت�ری(F ا�دب ا�
%ب ا�X&ی�  ا����8 � ا�دب ا�
%ب

٢٠٠٣ . (  

  ) .ت . د : ب�%وت ، دار ا�-�$ ( ا�-�م^ � ت�ری� ا�دب ا�
%ب ا�دب ا�X&ی�   - ٣٠٦

   م��& اب%اه�� ، ا�[��م

٣٠٧ -     ) . ١٩٩٩: ب�%وت ، دار ا�-�$ ( ت�ری� ا�[�% ا�&ی' ا�-�ه	

   �"ل ، �%ح

  ) . ٢٠٠٦: ب�%وت ، دار ا�[�راب ( ل ا�)"م آ�k ت�pX ا�'-�ح � ا��-�  - ٣٠٨

   م��& س�& ، �+�

٣٠٩ -   (�����  ) .١٩٨٤: ا�س�'&ری� ، ا����I ا�-�م
 ا��&ی� ( ا�)"م � ا��'�Kر ا
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  ����% ان&ریF وه�ی', ��'�,

٣١٠ -   F���م&ی%ی� دار ا���I ( )�& ا�%زاق آ�م$ ا���6 : ت%��� ، ا:�ر ا��&ی'F ا�+	'

 %W'���5)� وا	١٩٨٧: ا���ص$ ، � . (  

 Fان&ری %����  

م&ی%ی� دار ا���I �	��5)� ( )�& ا�%زاق آ�م$ ا���6 : ت%��� ، اس����م�ت ا:�ر   - ٣١١

 %W'�١٩٨٧: ا���ص$ ، وا . (  

  ت%س����ن. س . ف 

٣١٢ -   Fی�&X�ا���ن�ن ا � ا�ه�� �	��5)� وا�'W% ( ح'� )��د : ت%��� ، ا�[�% ا����س

  ) . ١٩٩٩:  س�ریF ، وا���زی^ 

  اب� ا���%، �%ح 

 )H%ي ا��F���5 وا�%وم�ن   - ٣١٣� %Hم �ت�ری ) Fن���)�6 �	&راس�ت وا����ث ا�ن

 ��(�����  )  ٢٠٠٤: ا��Xه%ة ، وا

 $H�� ،ي%�:  

 ا�X%ن ا�ول ا��-��  - ٣١٤� Fس"م�� ٥ط، م�Xم�ت+� ت�5ره� ا�	�nي وا�دب ن�Wت+�
�ت ا

  ) . ١٩٨١: ب�%وت ، دار ا�
	� �	�"ی�6 ( ، 

  ���ر :'�%ی	��ن وtخ%ون ��

  ) . ٢٠٠٧: ب�%وت ، ا�&ار ا�
%ب�� �	��س�)�ت ( ا��&و ا�%ح$ )�% ا���ری�   - ٣١٥

  اح�&، �(%ي 

  ) . ١٩٨٨: ب�%وت ، م'�Wرات ا��&ی'F (  ٢ط، ا���6 م��e+� وح�e%ه�   - ٣١٦

  )�%، �%وخ 

  ) . ١٩٦٤: ب�%وت ، دار ا�
	� �	�"ی�6 ( ت�ری� ا�-�ه	��   - ٣١٧
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 &+� ، pت���  

�&م, �	'W% ( ح�6 )�دT ورن&T ب
� : ت%��� ، F ا�
%ب�� ��$ ا�س"م ا��+�ن  - ٣١٨

  ) . ٢٠٠٧: ب�%وت ، وا���زی^ 

  م��& )	 ، ا��Xزي 

  ) . ٢٠٠٧: ب�%وت ، دار ا�'+�i ا�
%ب�F ( ن�Wة وس�\$ ا�ت�Hل وت�5ره�   - ٣١٩

 ��X�ن�ري ح��دي ، ا  

  ) . ١٩٨١: ا�
%اق ، دار ا�-�ح_ ( :
% ا��%ب )'& ا�
%ب   - ٣٢٠


% وا���ری� ا  - ٣٢١W� ) �(��5	� اد ، دار ا��%ی�&n١٩٨٠: ب . (  

 ��X�خ%ون ، اtن�ري ح��دي و  

��$ ا�س"م   - ٣٢٢   ) . ١٩٧٩: بn&اد ، دار ا��%ی� �	��5)� ( ت�ری� ا�دب ا�
%ب

��$ ا�س"م دراس� وت�	�$   - ٣٢٣ 
% ا�
%بW�ص م6 ا�Hن ) %W'���5)� وا	دار ا����� �

  ) . ١٩٩٠: ا���ص$ ، 

 e�X�م��& ، ا  

 ا�دب ا�
%ب دراس� �  ا�(�%  - ٣٢٤�Fدی%�: ب�%وت ، ا�س"م  ا�n%بدار ( ا�
%ب��  ا�

١٩٩٨.(  

 �:��  س+�$ ، 

  )  ٢٠٠٦: ب�%وت ، دار ا�%ا�&ی6  (ا����� � وادي ا�%ا�&ی6   - ٣٢٥

��س�  ، 6�  )��%)�& ا���

: '&ری�ا�س�، ا����I ا�-�م
 ا��&ی� ( ا�
��رة ا�%وم�ن�� ب�6 ا��ا�^ وا�(��ل  - ٣٢٦

٢٠٠٧ . (  
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  )8ة زآ ح�م& ، ��دوس 

: ا�س�'&ری� ، ا��i%ي �	��5)� ( م&خ$ ا�. )	� ا�ث�ر ا���ن�ن�� وا�%وم�ن��   - ٣٢٧

٢٠٠٧ . (  

٣٢٨ -   ����  ) . ٢٠٠٠: مH% ، دار ا��
%�� ا�-�م
�� (  ٢ط، ا�
�"ت ا���ن�ن�� وا�+	�'

 �X�س ، ا��(  

  ) . ١٩٦٩: �'-k ا، ا���5
F ا���&ری� (  ٣ط،  ا��'. وا�X�uب   - ٣٢٩

 �
  )�& ا�����، ا��

٣٣٠ -   F	��  ) . ٢٠٠٦: )��ن ، دار اس�مH( ) F% ا�'��ة وم� 

 �  ح�&ان ، ا����

  ) . ١٩٨٩: ا�
%اق ، دار ا�aWون ا�����XZ ا�
�م� ( اس�اق ا�
%ب ا��-�ری�  - ٣٣١

  ��ن ��%ان ، آ%م 

  ) . ١٩٩٢: ب�%وت ، دار ا�-�$ (  ٢ط، م&خ$ ا�. ��n ا�)"م   - ٣٣٢

 gWح�& ا، آ  

٣٣٣ -   Iی%X��&اخ$ وا�6 ا�( وا��"م اب��ث �n	�ا ) Iی%f ه%ة ، دار�X�٢٠٠٣: ا . (  

  آ�رل ی��%ز 

٣٣٤ -   �]�  ) . ١٩٧٥: دمpW ، دار ا�[�% ( )�دل ا�
�ا : ت%��� ، ن+� ا�[	

  آ%س���% ��آ�س 

 ا�
%اق ا�X&ی�   - ٣٣٥� ��	
ی�سk : ت%��� : ح�iرة ا�%�� ا��5'�� وس��س� ا��%ب�� وا��

G��  ) . ١٩٨٠: بn&اد ، دار ا�-�ح_ (  )�& ا��
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  ی�سk ، آ%م 

: ا��Xه%ة، 'W% م�5
� �-'� ا�����k وا��%��� وا�(  ٤ط، ت�ری� ا�[	�[� ا���ن�ن��   - ٣٣٦

١٩٥٨(.  

  آ	�د آ�ه6 


�ب ا�س"م��   - ٣٣٧W�ب وا%
، دار ا���X�X ( ب&ر ا�&ی6 ا��Xس� : ت%��� ،  ٣ط، ت�ری� ا�

  ) . ١٩٨٣: ب�%وت 

 F�آ�� ، �eر %�(  

)  ١٩٧٤: م . � ، م�5
� ا��-�ز ( مX&م�ت وم��ح� � ح�iرة ا�
%ب ��$ ا�س"م   - ٣٣٨

.  

  ) ١٩٨٥: دمpW ، ا���5
� ا�+�:��� (  ٢ط، ا�
��� ا�س"م ا�
%ب ��$ ا�س"م   - ٣٣٩

  آ�ر�� ن���'� 

٣٤٠ -   Fام� مH% ، دار ا��
�رف (  ٢ط، ت�ری� ا�داب ا�
%ب�F م6 ا�-�ه	�� ح�. )H% ب'

 :١٩٧٠. (  

  م��& س
�& ، م ا�	��

  ) . ٢٠٠٨: ب�%وت ،  ا��
%�Fدار (  ٦ط، +%س [ا��
-� ا��  - ٣٤١

  ��� اوب'+�ی� 

، دار ا�%:�& �	'W% ( س
&ي ��o )�& ا�%زاق : ت%��� ، ب"د م� ب�6 ا�'+%ی6   - ٣٤٢

  ) . ١٩٨١: ا�
%اق 

   ���ن�رد وو�

 : ت%��� ، وادي ا�%ا�&ی6 م+& ا���iرة   - ٣٤٣�، %ب دار ا����ب ا�
( اح�& )�& ا���

 %Hت.د: م.(  
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 .]5Hم�&وح ، م %�(  

٣٤٤ -     ) . ١٩٦١: مH% ،دار ا��
�رف (  ٤ط، ا��Xن�ن ا�%وم�ن

  رس�� ��8ف ٠ا  ٠م 

���Hدي   - ٣٤٥� وا(����� وم��& : ت%��� ، ت�ری� اuم�%ا�OریF ا�%وم�ن�� ا	( زآ

  ) . ١٩٥٧: ا��Xه%ة ، م���� ا�'+�i ا��H%یF ( س	�� س��� 

  ت ت�Wر�8 وورث . م 

م���� ا�'+�i ا��H%ی� ( رم8ي )�&T �%��, : ت%��� ، ا�م�%ا�OریF ا�%وم�ن��   - ٣٤٦

  ) . ت . د : ا��Xه%ة ، 

  م��& ب��م، م+%ان 


�دی� ، �-'� ا���� وا��k��v وا��%��� وا�'W% ( دراس�ت � ت�ری� ا�
%ب ا�X&ی�  - ٣٤٧�ا�

 :١٩٧٧ . (  

  ��زي ، م��وي 

 وا�%  - ٣٤٨�����زی^ ا����I ا��H%ي ( وم�ن ا�W%ق ا�دن. � ا�
H%ی6 ا�+	'

  ) .ت . د : ا��Xه%ة ، ا����5)�ت 

  م�آ, �%ای+�% ��ن اوب'+�ی� وtخ%ون 

دار ا��راق �	'W% ( م��W$ آ�	� وم��& آ���� : ت%��� ، م��& :�% : ت�p�X ، ا��&و   - ٣٤٩

  ) . ٢٠٠٧: �'&ن ، ا���&ودة 

 X���
  م'Yر ، م

  ) .١٩٩٥: ب�%وت ، وم���� ا�+"ل  دار( ص[��ت م�5ی� م6 ت�ری� )%ب ا�-�ه	��   - ٣٥٠
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 . م ��  ب ب��ت%�

 ٢ط، ا���6 ��$ ا�س"م وا�X%ون ا�و�. �	+-%ة ا�X%ن ا�%اب^ ح�. ا�
�:% ا���"دي   - ٣٥١

 : ت%��� ، ��
W�ا���'( م��& ب6 م��& ا I���٢٠٠٧: ا�-�+�ری� ا���'�� ، �� دار ا 

(.  

  ح��6 ، مaن, 

٣٥٢ -   jی%�  ) ٢٠٠٢: م . � ، % ا��&ی� �	'W% وا���زی^ دار ا��'�ه$ وا�
H( ت�ری� 

  آ��'% . ج . م 

دار ا��%ی� ( ی��. ا�-��ري : ت%��� ، ا���%ة وم�� وص	�+�� ب����X\$ ا�
%ب��   - ٣٥٣

  ) . ١٩٧٦: بn&اد ، �	��5)� 

  ���ل ، م�[�ظ 

  ) .ت . د : ت�ن, ، دار ا��
�رف ( �6 ا��%ب )'& ا�
%ب � ا�-�ه	�� وا�س"م   - ٣٥٤

 زآ، م��رك   

 ا�X%ن ا�%اب^   - ٣٥٥� 
�دة (  ٢ط، ا�'Z% ا�['�  ) . ١٩٥٧: مH% ، م�5
� ا�

   م��& ام�6، ا��[�

 ) .ت . د : ا��Xه%ة ، دار ا�[�% ا�
%ب ( ��%ة )6 �	�[� سX%اط   - ٣٥٦

  ا��"ح ، ه�:� ی��. 

 ت�ری� ا�
%ب ��$ ا�س"م  - ٣٥٧� �  )١٩٧١: دار ا���I ا�
	���، ب�%وت (ا��س�

  خ8)$ ، ا����&ي 

  ) .٢٠٠٥: ا�ردن ، دار ا�W%وق �	'W% وا���زی^ ( ا��
�X&ات ا�%وم�ن��   - ٣٥٨
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 ، ا��H%ي 	(  


%اء   - ٣٥٩W�ب ا%
  ) . ٢٠٠١: ��'�ن ، دار ا����ب ا�
%ب ( ت�ری� م	�ك ا�

  م���د ، ا��X&اد 

٣٦٠ -   %H
: دمpW، دار ا�[�% ( ا�م�ي ا���ا� ون�Kم ا���ء م6 ا�-�ه	�� ا�. اواخ% ا�

١٩٨٨. (  

  م��& )	 ،  ا��(��ر

  ) . ١٩٧٦: ا��Xه%ة ، دار ا�'+�i ا�
%ب�� ( دراس�ت � ت�ری� ا�
%ب   - ٣٦١

  ص[ ا�%ح�6 ، ا����ر آ[�ري 

٣٦٢ -  pة ا�'��ی�  ا�%ح�%��  ) .٢٠٠٢: ب�%وت، دار وم���� ا�+"ل ( ا��(��م ب�� � ا�

  خ�:^ و tخ%ون ، ا��
��e&ي 

  ) . ١٩٧٩: n&ادب، ��م
� بn&اد ( دراس�ت � ت�ری� ا���iرة ا�
%ب��   - ٣٦٣

  م��& ، ا��X&اد 

ب�%وت ودار  ،دار ا�[�% ا��
�ص%( ت�ری� ا��%س$ ا�'Z%ي )'& ا�
%ب � ا�-�ه	��   - ٣٦٤

  ) . ١٩٩٣: س�ریF ، ا�[�% 

   م�%وك ، ا��'�)


%ي )'& ا�
%ب م6 ا�-�ه	�� ا�. ن+�ی�   - ٣٦٥W�ب&اع ا�
% وا���ل ب�� � ا���ت اW�ا

  ) . ١٩٩٨: ب�%وت ، م دار ا�n%ب ا�س"( م ٩/ هـ  ٣ا�X%ن 

 Tر ��اد، م%زY'م  

  )ت . د: م . � ( اب��ث ودراس�ت   - ٣٦٦
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 )�& ا��	��، م���د 	(  

٣٦٧ -     ) . ١٩٧٩: ا��Xه%ة ، دار ا��
�رف (  ٢ط، ا��HX اا�
%ب�� � ا�
H% ا�-�ه	


�د �  م�(�\�$ ، م

  ) ١٩٩٤: ب�%وت ، دار ا�
	� �	�"ی�6 ( ا�س��O% وا��
�X&ات ا�
%ب�� ��$ ا�س"م   - ٣٦٨

 ��  ت���% ، م�Wر

�6�5، م'�Wرات ب�] ا��X&س ( م&خ$ ا�. ا�&راس�ت ا�)"م��   - ٣٦٩	� :٢٠٠٢ (  

  دي �	�روس ب�ل روآ�خ . م 

ا�ردن ، دار ا�م$ �	'W% وا���زی^ ( م��& ن�� ا�-�ه% : ت%��� ، نK%ی�ت ا�)"م   - ٣٧٠

 :١٩٩٤. (  

  ادیI ، م%وة 

  ) . ١٩٦١: ب�%وت، وم���� ا����ة  دار( ا�����H ا�
%ب�� ن�Wت+� وت�5ره�   - ٣٧١

  ح�6 )��د، م��وي 

  ) . ٢٠٠٥: ا��Xه%ة ، ا�&ار ا��H%ی� ا�	�'�ن�� ( ا�)"م وم
��-� ا�زم�ت  - ٣٧٢

  م�ی�$ آ�ز ی���, 

:%آ� ( م���د م��& )�% : ت%��� ، � نvWة ا�	�n م6 ا:�رة ا��& ا�. نp5 ا�[�   - ٣٧٣

  ) . ٢٠٠٦: ا���ی] ، م�5ب^ ا��-��)� ا�&و��� 

  )�& ا��%ی�، -�ه& م

، دار ا��W%ق ا�����XZ ، دار اس�م� F	W'% وا���زی^ ( دراس�ت � ا�	�n وا�'��   - ٣٧٤

  ) . ٢٠٠٦: ا�ردن 
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 I	5م-�& م���د ، م  

  .)١٩٨٠: بn&اد ، %ی� �	��5)� دار ا��( ت�ری(� ا��
%�� م6 ا�f%یp ح�. اب6 ر:&   - ٣٧٥

  )�& ا��ه�ب، م%وان 

�&م, �	'W% ( وا�س"م م�XربF ات[�ق ا��%اق  ا�'K%ی� ا����س�� ب�6 ا���ن�ن  - ٣٧٦

  ) . ٢٠٠٠: س�ری� ، وا���زی^ 

   ام�ل س
&، م���

٣٧٧ -   Fی�ت%Kل ب��-��ه�% ون�Hت�  ) . ٢٠٠٧: مH% ، دار وم���� ا�س%اء ( م��دئ ا

 6�Zم-��)� م6 ا���ح  

  ) . ٢٠٠٠: دمpW ، دار O"س ( ب��ث ودراس�ت � ت�ری� ا�
%ب   - ٣٧٨

 F�'nاح�&، م  

  ) . ١٩٩٤: ب�%وت ، دار ا�H[�ة ( ی� ا�
%ب ا�X&ی� ت�ر   - ٣٧٩

   ح�6 ، ا�'-[

دار واس� �	��5)� وا�'W% وا���زی^ ( م
-� ا��5H	��ت وا�)"م � ا�
%اق ا�X&ی�   - ٣٨٠

  ) ت . د : ا�
%اق ، 

  م��& ح��6، ا�'-� 

 ا�[�% ا���ن�ن اO%وح�+� ونX&ه  - ٣٨١� F�\�5����  .)٢٠٠٨: بn&اد ، ب�] ا����� ( � ا�

 س�م ، '�Wر ا�	(  

 )'& ا���ن�ن   - ٣٨٢]�  ) .١٩٦٤: ا�س�'&ری� ، دار نW% ا����XZ ( نvWة ا�[�% ا�[	

  �(%ي خ	�$ ، ا�'-�ر 

 ) . ٢٠٠٩: )��ن ، دار ص[�ء ( ت�ری� ا���iرة ا�
%ب�� ا�س"م��   - ٣٨٣



www.manaraa.com

  - ٣٧٠ - 

 ا�'-�ر، )�& ا��-�& )�% - ٣٨٤

٣٨٥ -   )٢٠٠٦:دار ا�n%ب ا�س"م،ب�%وت(�FX ا���i% ا�س"م

  �ن اح�، ا�'} 

٣٨٦ -     ) .٢٠٠٧: م . � ، دار ا��
�رف ( ا�(�5ب� ا�
%ب�� � )H%ه� ا�Yه�

  ح��6 ، ن�Hر 

�ت ��nی�   - ٣٨٧�Xا�&ی'�� ( ب��ث وم ���XZ�ا ���ه%ة ، م��X�٢٠٠٤: ا . (  

  ) . ١٩٦٦: ا��Xه%ة ، م���� ا�'+�i ا��H%ی� (  ٢ط، نvWة ا����ب�   - ٣٨٨

 [�n�س ب�س�  ن���

٣٨٩ -   Tاق واث�ر%
دار (س��% )�& ا�%ح�� ا�-	� : ت%��� ، م�Hر  ت�ری�، ح�iرة ا�

  ) . ١٩٩١: بn&اد ، ا��vم�ن 

  م��& م�%وك ، ن��^ 


�دة (  ٢ط، )H% م� ��$ ا�س"م   - ٣٩٠�  ) . ١٩٥٢: مH% ، م�5
� ا�

  م��& ��دت ، ن�ص% 

��ت ا�
�مF �ا�&)  - ٣٩١"
  ) . ١٩٩٨: )��ن ، دار م-&�وي ( ی� وا�)"ن وا�

   ��H$ ، ا��ا\	

) ٢٠٠٧: بn&اد ، ��راق �	'W% دار ا( ا�
%اق ا�X&ی� ت%ان�� واد)�� س�م%ی�  م6 ادب  - ٣٩٢

.  

 �  ح��6 ب6 )	 ، ا��ی

٣٩٣ -    ت�ری(��	�� : ا��Xه%ة، م�5
� ا�'+�i ا�
%ب�� ( ا���6 ا���%ى آ��ب �n%ا�

١٩٦٢ . (  
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  اون�. وا��%ج 

، ار ا����س�م�5ب^ مaس�� د( ح�6 ا��'� )8 ا�&ی6 : ت%��� ، ا�W[�ه�� وا����ب�   - ٣٩٤

  ) . ١٩٩٤: ا���ی] 

  )�& ا��اح& ، وا�	(  

٣٩٥ -   �n	�ا �	(  ٧ط، ) %Hم �i+ه%ة ، دار ن�X�ت . د : ا. (  

  ) . ١٩٥١: م . � ، دار اح��ء ا���I ا�
%ب�� (  ٢ط، ا�	�n وا��-��^   - ٣٩٦

٣٩٧ -   (�����دار ا��
�رف ( ا�دب ا���ن�ن ا�X&ی� ود���( F	�X( .\& ا���ن�ن ون�Kم+� ا

 ، %H١٩٦٠: م . (  

  ول دی�ران]

  ،�8ءی6)  ١٩٨٨: ب�%وت ، دار ا�-�$ ( م��& ب&ران : ت%��� ، ��H ا���iرة  - ٣٩٨

   ه�دي ن
��ن ، ا�+��

: بn&اد ، ا�
�مF دار ا�aWون ا�����XZ ( ا�ت�Hل ا�-��ه�%ي ا��'�Kر ا�-&ی&   - ٣٩٩

١٩٩٩(.  

   ه��Z ، ا�+��

  ) . ٢٠٠٨: ا�ردن ، اس�م�  دار( ا�)"م ا����س وا�خ��ري � ا�[�i\��ت   - ٤٠٠

   ر�e ��اد ، ا�+�:�

 ا�
+& ا���ب	 ا�X&ی�   - ٤٠١� �	\�
 ) . ١٩٧١: بn&اد ، م���� ا�ن&�, ( ن�Kم ا�

٤٠٢ - Fب�%
  )١٩٨٤:م�5
� ��م
� بn&اد،بn&اد(اث�ر ا�(	�� ا�
%ب وا�-8ی%T ا�

  ، ا�+�:�	(  

٤٠٣ -   
% ا�-�ه	W�ا   ) . ١٩٦٠: بn&اد ، م�5
� ا��
�رف ( ا��%أة �
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   )�& ا��'
� ، ا�+�:�

٤٠٤ -     .) ٢٠٠٦: ب�%وت ، ل ودار ا����ر دار وم���� ا�+"( ت�ری� ا�
%ب ا�
H% ا�-�ه	

   م��& )	 ، ا�+�:�

٤٠٥ -   T%
  ) . ١٩٨٠: ب�%وت ، )��� ا���F�%O ) I ب6 ا�
�& ح��تF و:

  ه�را�& ه�رم�ن 

٤٠٦ -   �+	�X��
�ن : ت%��� ، ت�ری� ا�	�nت وم�: �)�ت �	��زی^ :%آ� ا���5( س�م

 %W'�٢٠٠٦: ب�%وت ، وا . (  

 $n'	ه�رس] آ  

٤٠٧ -   T%H(ب�ب$ و g	م دار ا�aWون ا�����XZ ا�
�م� ( �fزي :%یk : ت%��� ، ح��راب

  ) . ١٩٨٧: بn&اد ، 

  اح�&ا رح��، ه�� 

دار ا�%��) ودار ( م
��� ح�iرة ا���م��6 وت�ری(+� � س�ریF وب"د ا�%ا�&ی6   - ٤٠٨

   ) . ٢٠٠٣: س�ری� ، ا�X	� ا�
%ب

  أ �f%ب% . هـ 

 �%ی8 : ت%��� ، أس��O% اfu%یp وا�%وم�ن   - ٤٠٩'�)��ن ، دا\%ة ا����XZ وا�['�ن ( ح

 :١٩٧٦.(  

 I� ن��	ه�م  

دار ا�
	� �	�"ی�6 ( اح�	6 )��س وtخ%ون : ت%��� ، دراس�ت � ح�iرة ا�س"م   - ٤١٠

  ) . ١٩٦٤: ب�%وت ، 
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  ه'%ي ��رج ��رم%

�%��, ��G : ت%��� ، ح�. ا�X%ن ا�W( ���Z% ا���"دي  ت�ری� ا���س�X. ا�
%ب��  - ٤١١

   ) .ت . د : ب�%وت ، دار وم���� ا����ة ( اD ا����م

 (��  ��ی, :�(� ، ا��

  ) . ١٩٦٧: ب�%وت ، دار ا��W%ق (  ٢ط، :
%اء ا�'H%ان�� ��$ ا�س"م   - ٤١٢

 وtخ%ون ، ی�ن, 	( ���  

٤١٣ -   (�����  ) . ١٩٩٥:  ا���ی]، س$ دار ذات ا��"( ا�	�n وا���اص$ ا

 kی�س ، F
  & س���

٤١٤ -  	X
  ) . ١٩٩٠: ا���ی] ، م�5ب^ ا����س� ( س�������� ا�	�n وا��%ض ا�

  ی�ه� س"ف ه%و:�� وأخ%ون

 ح�iرة وادي ا�%ا�&ی6   - ٤١٥� %�Oس��)�Hم : ت%��� ، )6 ا�%�� ا��5'�� ت%��F  ا

  ) . ٢٠٠٦: بn&اد ، ب�] ا����� ( )�& ا�	k�5 اح�& 

  اس�مF )&ن�ن  ،ی��. 

  ) .٢٠٠٨: بn&اد ، م���� مH% ودار ا��%تi. ( دراس� � اس��O% وادي ا�%ا�&ی6   - ٤١٦

 )�& ا��ه�ب ، ی��. ]5�  

  ) .٢٠٠٩: ا�س�'&ری� ، دار ا��
%�� ا�-�م
�� ( مX&م� � ا���ری� ا���iري ، ا���ن�ن   - ٤١٧

دار (، ٢ط،  ا�
%ب � ا�
�Hر ا�X&ی�� م&خ$ ح�iري � ت�ری� ا�
%ب ��$ ا�س"م  - ٤١٨

  ) . ١٩٧٩: ب�%وت ، ا�'+�i ا�
%ب�� 

  ه$ . ي 

، م���� ا�ن-	� ا��H%ی� ( اب%اه�� م��& ا�
&وي : ت%��� ، ا���iرة ا�
%ب��   - ٤١٩

 ) .ت. د : ا��Xه%ة 
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        الرسائل اجلامعية الرسائل اجلامعية الرسائل اجلامعية الرسائل اجلامعية     -::::ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

 ا�%س�S�� ا�ت�SH��� رس�S�� دآ��SراS�f T%         ، داود ه�:� داود ، tل إب%اه��  -١S� م&SX��ة ا%S��

  ) . ٢٠٠٣: آ	�� اu)"م ، ��م
� بn&اد ( �WرT م'

٢-  م دراس�S س��س��S   ٥٢٥ا�&و�� ا����%ی� � ا���6 ح�. )�م ، ��, ح�ت� ه�ن ، ا�-'�ب

 ) .٢٠٠١: م
+& ا���ری� ا�
%ب ( رس��� م�����% �f% م'�WرT ، ح�iری� 

٣-  '�� )+S& دو��S ا�       ، خ��S& م�سS�( .S&    ، ا��S� ة%S���ا S� �S�(�����، �'�SذرT  ا����Sة ا

 Tر�W'م %�f %��� ). ١٩٩٦: آ	�� ا�داب ، ��م
� ا����� ( رس��� م��

٤-  6���S$ ا�سS"م      ، زا��F )�& ا�%زاق ، ح �S�'���ا �S����Sت ا�
%ا"
ا�SX%ن ا�%ابS^ ح�S.    (ا�

آ	��S ا�داب  ، ��م
� ا��SH%ة  ( رس��� م�����% �f% م'�WرT ) ا�X%ن ا���دس ا���"دي 

 :٢٠٠١ . ( 

٥-  ��SSSخ ،�� %SSS�(  &SSSاح� ��	SSSس $SSSH ،  ن�SSS��� �SSS�	م� ،   ��SSSس��� اuح�SSSال ا�SSS� �SSSدراس

���SHدی�   �، ��م
�S ا��SH%ة   ( رس�S�� م���S��S�f %% م'�SWرT     ، وا�����)�� وا�&ی'��S وا

 ) . ٢٠٠٢: آ	�� ا�داب 

٦-  gی&SS�ا ،  &�SS:ر &SS�( ري�SSس &SSم  ، م��"SSر ا�س&SSوص �SS�	ا�-�ه SS� jی%SS� %
SS: ، ���SSرس

 Tر�W'م %�f Tرا��ا��( دآ �
 ) . ٢٠٠٤: آ	�� ا�داب ، ��� ��م

��SS$ ا�سSS"م ، رس�SSل م��SS& ح�6SS ، ا�SS&وري  -٧ ��SSء ت��SSأدب ح�� ، %SS�f %��SS�رس�SS�� م��

 Tر�W'اد ( م&nب �
 ) . ١٩٨٩: آ	�� ا�داب ، ��م

 ا�
SS%اق    ، )�SS& ا��SS"م اح�SS& داخSS$    ، ا���SSم%  -٨SS� �SSا��%ی�5ن� �SS١٩٤٥-١٩٣٩ا�&)�ی  ،

 Tر�W'م %�f %��� ) . ١٩٨٩: آ	�� ا�داب ، اد ��م
� بn&( رس��� م��


&ي  -٩�
�Sت اuخ��Sم    ، ص�� )	 ح�6 ، ا��O S� jم��	س�5رة آu ������ ا����W$ ا�['

: آ	��S ا�['�Sن ا�-��	�S    ، ��م
�S ب�بS$   ( رس��� م�����% �f% م'�WرT ، ا�
%ا��� ا�X&ی�� 

٢٠٠٨ . ( 

س��� دآ��SراS�f T%   ر، دراس� ب"��f ، اuم�Zل ا�
%ب�� ا�X&ی�� ، و�&ان ح�ت� ، )��س  -١٠

 Tر�W'ا����� ( م �
 ) . ٢٠٠٨: آ	�� ا�داب ، ��م

١١-  &��
رس�S�� م���S��S�f %%    ، ا��+�د وا�'�Hرى � ا���6 ��$ ا�س"م ، س	�� م��& ، ا�

 Tر�W'اد ( م&nب �
 ) . ١٩٩٧: آ	�� ا�داب ، ��م
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 اuدب ا�
%     ، ��س� م��& آ��l ، ا�
�%ان  -١٢S� �Sوأث%ه �+� ��S$   م�اس�S ا�
S%ب وأس�SاSب

 ) . ١٩٨٩: آ	�� ا�داب ، ��م
� بn&اد ( رس��� دآ��را�f T% م'�WرT ، ا�س"م 

١٣-  �SS�8اf ، ی�%SS��ا &SS�( وي�SSح� Iی&SSه ، gSS	�	� ا�&و��SS ا���ب	��SS ا��&ی�SSZ وا�SS&ور ا���SSری(

  �SS+دت��� SS� &SS�\ن��ن� ،   Tر�SSW'م %SS�f %��SS�: آ	��SS ا�داب ، ��م
�SS بSSn&اد  ( رس�SS�� م��

١٩٨٩ . ( 

١٤-  SS5ا��%ی ،SS8ر  حSS( ISSم    ، �آ� ح��"SSا�س $SS�� SSب%

% ا�SSW�ا SS� ن&SS��ا %SSأث ، ���SSرس

 Tر�W'م %�f Tرا��اد ( دآ&nب �
 ) . ١٩٩٠: آ	�� ا�داب ، ��م


[SS% ، ا��SS�Z%ي  -١٥� ��SSم    ، ن"SSا�س $SS�� �SSم %SSH( SS� 6��SS�ا SS� �SS���م ا�SSKن ، ���SSرس

 Tر�W'م %�f %��� ) .١٩٩٦: آ	�� ا��%ب�� ، ��م
� بn&اد ( م��

١٦-  &SSSم�� ، �SSS6 ��س�SSS�رس�SSS�� م���SSS��SSS�f %%  ،  ١٩٨٢-١٩٦٨ا�����SSSH واuدب ، ح

 Tر�W'اد ( م&nب �
 ) .١٩٨٣: آ	�� ا�داب ، ��م

١٧-  SS��
 ح�SSiرة بSS"د وادي ا�%ا�SS&ی6   ، را���SS خ�SS�( %SSiس  ، ا�'SS� د�SS�(uا ، ���SSرس

 Tر�W'م %�f %��� ) . ١٩٧٦: آ	�� ا�داب ، ��م
� بn&اد ( م��

      ، ق ری� م��6 )�& ا�%زا، ی�ن,  -١٨S� رة�SW'��ا %S�f �5ان��Sسuم ا�S�خu. ا	ب� )��ا��

 � ).١٩٨٧: آ	�� ا�داب ، ��م
� بn&اد( رس��� م�����% �f% م'�Wرة ، ا����k ا�
%ا
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        ا2الت والدورياتا2الت والدورياتا2الت والدورياتا2الت والدوريات: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 

  س�م س
�&، ا�ح�& 

، م-	�SS س�SSم% ( آ��ب�SS ا���SSری� )'SS& ا�:�SSری�6 خSS"ل )SSH% ا��F�"SS ا��SS%��ن��     -١

&
  ) . ١٩٦٩:  ٢٥د ا�

٢-  Fواص"ح�ت Fص���ن ح��ت )  ) .١٩٨٤:  ٢٥ا�
&د ، م-	� ا��aرخ ا�
%ب

  )�& ا�X&وس ، ا�ن�Hري 

��S$ ا�سS"م      -٣ �S)دات وت�ری�S�
ب��S مSX&م ا�S.    ، ا��
�� أس��ء و)��رات وم
�&ا � م

م�5ب^ ��م
�S ا��	gS   (١٩٧٩ا�'&وة ا�
����� ا��Zن�� �&راس�ت ت�ری� ا�-8ی%ة ا�n%ب�� 


  ) .١٩٨٤: �د س

  )�& ا�-��ر داود، ا��H%ي 

 ا�����H وا��-��^  -٤� F�م ( ا�(�% وأه��"��  ) .١٩٦٥: ا�
&د ا���س^ ، م-	� ا

  م'Yر )�& ا��%ی�، ا���% 

ا�
S&د  ، ا��aرخ ا�
%ب م-	� ( دو�� اوس�ن ، دراس�ت � ت�ری� ا���6 ��$ ا�س"م  -٥

٤٥  ،�'�  ) .١٩٩٣:  ١٨ ا�

  %ی� )�& ا��، اب6 �+���ن 

  ) .١٩٤٩: ا�
&د ا��Z�� ، م-	� رس��� ا�س"م ( � ت'�ب8وا ب����Xب  -٦

   اح�& ص��G ، ا�-�	

  ) .١٩٩٨: ٥٨ا�
&د ، م-	� دراس�ت ی�'�� (  وk\�l م�� -٧

 ) .١٩٩٨: ٥٩ا�
&د، م-	� دراس�ت ی�'�� (  وk\�l م�� -٨

، ح��_ 	(  

٩-  Xی%f�  ) .١٩٧٠: ا��Zن  ا�
&د، ا��-	& ا�ول ، � )��� ا�[�% 	م-( ا�
X$ ا

  



www.manaraa.com

  - ٣٧٧ - 

  )�& ا�
8ی8، ا�&وري 

  ) .١٩٧١: ا�
&د ا��Zن ، م-	� )��� ا�[�% ( �	�[� ا���ری�  -١٠

  اح�& ، اب� زی& 

١١- �n	�رة ا�iا�[�% (  ح �	ول ، م-�  ) .١٩٧١: ا�
&د ا

 ).١٩٧٠: ا�
&د ا��Z�� ، م-	� )��� ا�[�% ( نK%ة ا��&ا\��6 ا�. ا���ن  -١٢

  )�& ا����&، زای& 

١٣-   %�O�Sی�    م6 اس&SX�ا .Sدن�ا�
S&د  ، ، ا��-	S& ا���Sدس   م-	�S( �S�� ا�[�S%    ( ا�SW%ق ا

 ���Z�١٩٧٥:ا . (  

  م��& ح��6 ، زی&ان 

: ا�
S&د ا�ول ،  دس�S ا��� ا��S'� ، م-	� ا�S&ارT  ( �H\} ح��تF )	�F وخ، ا��&وي  -١٤

١٩٨٠ . (  

  س	��ن ، )&ن�ن م��& 

 ، ا��-( ح�X�X ا�	�n وم[%دات+�  -١٥� ا�
%ا�	
	& ا���سS^ وا�Z"ث6�S   م-	� ا��-�^ ا�

  ) . ١٩٨٨:  ٤، ج

 &��  م���د �aاد ، ا�

١٦-    
 ت�Sری� ا�دب ا�S� �Sوت�5ره Fة ا�%وایvWن  Sم    ( %ب"Sس� ا��S'� ، م-	�S رس�S�� ا

  ) .١٩٤٩: ا�
&د ا��Zن ، ا�و�. 

  ��زي ، ر:�& 

١٧-    �S�'���رة ا�Si��ة اvW'ب F��   م-	) S ن�Kم ا�%ي و("Sب%
، ٤٥ا�
S&د ، � ا��aSرخ ا�

�'�  ) .١٩٨٣:  ١٨ ا�
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 �l�l ،6�  ح

١٨-       FSn	�ل ا"S6 خSی� م&SX�ا Sب%
ب��S مSX&م ا�S. ا�'S&وة ا�
�����S ا��Zن��S       ، ا��-��^ ا�

  ) .١٩٨٤: م�5ب^ ��م
� ا��	g س
�د (  ١٩٧٩�&راس�ت ت�ری� ا�-8ی%ة ا�
%ب�� 

 	
  ص��G اح�&، ا�

  ( م%اآ8 ا��%آ� ا�[�%ی� � ص&ر ا�س"م  -١٩S� ا�
%ا�	
& ا��-	S ، م-	� ا��-�^ ا�

  ) . ١٩٨٠،  ٣ج، ا���دي وا�Z"ث�6 

��س� ، ا�
8ی8  6��  ح

���Hدی� و -٢٠���S$ ا�سS"م    ا�����)��S وا�[�%یF�SW� �S ا�-8یS%ة ا�
%ب��S     ا���5رات ا

  ) .١٩٧٣:  ١٧ا�
&د، م-	� آ	�� ا�داب (

  ن
�F رح�� ، ا�
8اوي 

  ) .١٩٨٠: ا�
&د ا��Zن ، م-	� دراس�ت �"���ل (  ا��	�� ا�	��ن�� -٢١

   ��اد ،)	

٢٢- �SS�ت ا�&و�SSم�Xم SSب�%
��SS$ ا�سSS"م  �ا� )  SS� ا�
%اSS�	
ا��-	SS& ، م-	�SS ا��-�SS^ ا�

  ) .١٩٨٧:  ٣،  ٢ج، ا��Zم6 وا�Z"ث�ن 

٢٣-  �SSب�%
��SS$ ا�سSS"م    ا��SS&ون�ت ا� �SS�� )    SS� ا�
%اSS�	
 ا��-	SS&، م-	�SS ا��-�SS^ ا�

 ) . ١٩٨٠:  ٣ج،  ا���دي وا�Z"ث�ن

  ص�\I ، )�& ا����& 

٢٤-   SSSب%
:  ٩ا��F'SSS، ٣٥ا�
SSS&د، �'+�SSSج م-	�SSS ا�( ��SSS$ ا�سSSS"م   ب'��SSS ا��-��SSS^ ا�

٢٠٠٤(.  

   ن�ري ح��دي، )	

٢٥-  .SS�ا ISS�م-	�SS دراس�SSت   ( � وا�SS��O�5  ا�م )'SS& ا�
SS%ب ب6�SS ن�SSKم ا�م�م�SS      ا�'

  ) .١٩٨٠:  ٢ا�
&د، ا�و�.  ا��'�، �"���ل 
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٢٦-  
% ا�-�ه	W�ا ا�ول  ا�
S&د ، ا�و�.  ا��'�، م-	� دراس�ت �"���ل ( ا���5�� �

 :١٩٨٠. ( 

  اح�& خ�5ب، )�% 

٢٧- �SSSب��ا��   �	
�SSS�ا �SSSXی%Oو  ا�
SSSH% ا�-�SSSه	SSS� �SSSب�%
، م-	�SSS اداب ا�%ا�SSS&ی6 ( ا�

  ) .١٩٧٩: ١٠ا�
&د

  ی�سk ، )8 ا�&ی6 

٢٨-       Sب�%
 ا�م�SZل ا�S� ,]'S�6 اS( %S��
ا��Zن��SS  ب��S مSX&م ا�S. ا�'S&وة ا�
�����S     ، � ا��

  ) .١٩٨٤: 	g س
�د م�5ب^ ��م
� ا��( ١٩٧٩�&راس�ت ت�ری� ا�-8ی%ة ا�
%ب�� 

  ح�ت� ، )'�� 

 م-	( ��H&ة ���5ن�� ن�درة  -٢٩� ا�
%ا�	
ا��-	& ا���سS^ وا�Z"ث�Sن   ، � ا��-�^ ا�

  ).١٩٨٨: ٤ج، 

  م��& ا���& ، f"ب 

��SS$ ا�سSS"م       -٣٠ �SSم %SSH( SS� رة�SS-��ا ،      �SSن��Z�ا �SS����
ب��SS مSSX&م ا�SS. ا�'SS&وة ا�

  ) .١٩٨٤: ا��	g س
�د م�5ب^ ��م
� (  ١٩٧٩�&راس�ت ت�ری� ا�-8ی%ة ا�
%ب�� 

 ,�X�رب�^ ، ا  

٣١-  �SSXی%

 ح�SSiرة ا�6��SS ا�� م(	[�SSت م�اSS��SSث%ی�م-	�SS ا��aSSرخ (  �ا��SSWم( +�SS ا

  ) .١٩٩٣:  ١٨ا��'F، ٤٥ا�
&د، ا�
%ب

 ��X�ا��ه�ب، ا &�(  

٣٢- pی%f��"م ( وا�%وم�ن  ا���ری� )'& ا�  ) .١٩٦٨: ٩ج، ا��'� ا�%اب
�، م-	� ا

 ��X�ن�ري ح��دي ، ا  

��$ ا�س"م ا�ب -٣٣     ( "غ وا�)"م )'& ا��W)% ا�
%بS� ا�
%اS�	
م-	� ا��-�S^ ا�

  ) . ١٩٨٧:  ٣، ٢ج،  ا��Zم6 وا�Z"ث�ن ا��-	&، 
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  ص[�ت ، آ��ل 

 ا��-��
�ت ا��&ا\��  -٣٤� %\�
W�س�5رة وا�: ٤ا�
S&د ، م-	� )��� ا�[�S%  ( ا�%م8 وا

١٩٧٩. (  

   ن
��ن م�ه%، ا��'
�ن

٣٥- F	\وس� Tم ت�5ر"(��"م ( اه���F  ا�  ) .١٩٦٧: ٩ج، م-	� ا

  م��& م���د ، م��&ی6 

٣٦-   �SSب�%
 دراسn� �SS%ا���SS ا�-8یSS%ة ا�SS� 
% ا�-�SSه	SSW�6 اSSد م�]�SS�م-	�SS ( آ�kSS ی

 Tول ، ا�&ار�  ) . ١٩٧٨: ا�
&د ا

  م���د ، م���د 

: ٤ا�
S&د ، ا��-	& ا�ول ، م-	� )��� ا�[�% ( ا�
�ام$ ا�(�ر��� ا��aث%ة � ا�دب  -٣٧

١٩٧١ ( .  

 kا�'-&ي ، ن�ص 	(  

٣٨-    SSب%

% ا�SSW�ا SS� ى%SSX�ا {SSH� 6SSم  ( م"SSس�: ا�
SS&د ا��SS��Z ، م-	�SS رس�SS�� ا

١٩٥٧.(  

  اس��)�$ ، ا��ری� 

٣٩-  Fل ون��ذ��Hت�  ) .١٩٩٨:  ٥٩ا�
&د، م-	� رس��� ی�'�F ( ب
o م[�ه�� ا

  )�& ا��اح&، وا�	(  

 ت�ری� ب' ا�س"م  -٤٠� Fء وص��n��م ا�Kرس��( ن �	م-�، ا�
S&د ا�%ابS^   ، س"م � ا

  ) . ١٩٦٥:  ا��'� ا��Zم'�

 kی�س ، kی%:  

     ( ا��
��ت ا��X&سS'( �S& ا�
S%ب ��S$ ا�سS"م       -٤١S� ا�
%اS�	
ا��-	S&  ، م-	�S ا��-�S^ ا�

  ) . ١٩٧٨:  ا���س^ وا�
W%ون
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        املوسوعات ودوائر املعارفاملوسوعات ودوائر املعارفاملوسوعات ودوائر املعارفاملوسوعات ودوائر املعارف    -::::خامسا خامسا خامسا خامسا 

 6�� ، ا��H�  

١-    ا�
SSH% ا�-�SSه	SS� FSSب�%
: ب�SS%وت ، ����SS ا�+SS"ل مدار و )م�س�(�SS ا���SSiرة ا�

٢٠٠٢. (  

اح�SS& ا�SSW'�'�وي وابSS%اه��  : یSSH&ره� ب��	�SSn ا�
%ب��SS  ، دا\SS%ة ا��
�SSرف ا�سSS"م��   -٢

 .زآ خ�ر:�& و)�& ا����& ی�ن, 

  �%اس ، ا���اح 

  ) .٢٠٠٧: س�ریF ، دار )"ء ا�&ی6 (  ٢ط، م�س�)� ت�ری� ا�دی�ن  -٣

 F'�-( ،&م��  

�ت+�SS  م�س�SS)� اس�O�SS% ا�
SS%ب )'SS& ا�    -٤�ب�SS%وت ودار ، دار ا�[�SSراب ( -�ه	��SS ود

 %W'	�   ) .٢٠٠٠: ت�ن, ، م��& )	

f 8ب�ل ، p�]: &م��  

�%ة �س�)� ا�
%ب�� ا��ا�� -٥� ) �	X�دار ا %W'���5)� وا	ه%ة ، ��X�١٩٦٥: ا(.  

 ��X�ا ، oن�ه  

: )��SSSن ، دار اس�SSSم� F	SSSW'% وا���زیSSS^  (  م�س�SSS)� ا�'�SSSXد ا�
%ب��SSS وا�سSSS"م��   -٦

٢٠٠٠( .  

  آ	�6 دان��ل

  ) . ١٩٩٠: بn&اد ، دار ا��vم�ن ( ���ن ی�سk : ت%��� ، م�س�)� )	� ا�ث�ر  -٧
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        املصادر االجنبية املصادر االجنبية املصادر االجنبية املصادر االجنبية     -::::سادسا سادسا سادسا سادسا 

1- Lansing Elizbeth "the Sumerians " Gassell , London , 1974  .  

2- Sagge , H Assyrian war Fare in the Sargonid period "Iraq , Vol 

26 , 19 , 3 . 
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Abstract  

Media is a social phenomenon present with in dividual and society in all life's 

aspects . It is represented by the hvman beings commini cation among eoch 

other , no human or social , roup can do with out it . Media doesn't restriced 

to diffuse news or tell's , or to propaganda , rat her it in cludes each process 

by which the individuals share common concepts to exchange in for mation 

and ideas which man look for ward through the different era since the most 

primitive way to the mass media revolution media is known as aproduct of 

the new era . with it's communication potentialities , though it doesn't mean 

that media , as asocial phenomenon is anew art , rather it is an cient one has .  

It's deep roots within all the human developments stages , Man is amedia 

man by nature , his life in valved the communication with the others to 

express himself , heeds and feelings and here . We find the first root of media 

. The research is divided into four chapters and a conclusion .  

The first chapter deals with the concept of media in Language and tradition , 

it's use during the an cient civilization , suchas that of Misapotinia , the Greek 

civilization . And ploman civilization .  

The second chapter is devoted to exhibite the Arab peninsula geography , and 

the social divisions such as Bedouins urbans due to it's importance for the 

thesis subject In the third chapter the researcher explains the pre lslamic 

Arab medie image viaselectiny their names , their descents , treaties , moral 

pand adventures with which their society is distinguished .  
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( A )  

The mass media that the pre , lslamic Arabic in dividuals used have been 

studied in the fourth chapter those media were the oral ones such as poetry , 

speech proverbs , sayings and command ments and the written ones such as 

Lettersor rains . It also deals with the places of media such the markets and 

the hajj seasons and the tribs meetings the study obtained asset of results 

such as that the media use in the ancient civilization . Was very large and 

active and it successed in achieving , it's aims and purposes It was used in all 

life aspects starting with the simple detail of their social life to the policles of 

their kings and Leaders by using different mass medig and invented methods , 

and different place to be their forums suchas soogn ladh , and the hajj season 

which was in addition to its religions essence , aplace for exhibiting their 

advantages .  

Their tibes meetings were mass places , to exchange news and in for mation 

attended by agreatnumber of poets , orators and narrators where they were 

too successful to say that they had used thses matters un purposely and with 

out medition .  
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