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 صخلملا

 نيب ةلصلاو .ممألا نيب ةيناسنإلاو ةيركفلاو ةيفاقثلا تاقالعلا ديطوتو ،بوعشلا ةايح يف ميظع رود بدألل
 ثارتلا عئاور نم لعلو .ةيمالسإلا ةراضحلا مدق ةميدق يھ لب ،ةديدج تسيل ،يسرافلاو يبرعلا نيبدألا
 مامت وبأو ،ةيناسنإلا رعاش يزاريشلا يدعس :مھنم ركذن .ءارعشلا رابك ىدل ةمكحلا رعش نيبدألا يف يراضحلا
 تايصوتلا ىلإ لصوتلاو ،امھيدل ةيرعشلا ةبرجتلا يف ةمكحلا يصقت ىلإ ثحبلا فدھي .ةمكحلا رعاش يئاطلا
 ةنيعلا تناكو ،ىوتحملا ليلحت ةادأ تمدختسا اذھل .ةيناسنإلا تاعمتجملا نيب مھافتلاو براقتلا يف مھست يتلا

 يف نراقملاو ،يفصولا جھنملا دمتعاو ،تاساردلاو تاعوسوملاو بتكلاو نيرعاشلا ناويدك تامولعملا رداصم
 يتلا ةريثكلا امھرافسأو ،اھب ارھتشا يتلا ةعساولا امھتفاقثل ،نيرعاشلا نم ّ◌لك ىدل ةمكحلا رعش يصقت
 كلذو ،ةيسرافلل  مامت يبأو ،ةيبرعلل يزاريشلا يدعس نم لك ناقتإ ىلإ ةفاضإ ،ةمكحلا امھيدل تدلو
 تالصلا زيزعت :اھدافم ةجيتن ىلإ لوصولا عقوتملا نمو .ةيناسنإلا امھتبرجت يف ةمكحلا تامس صالختسال
 يملاعلا بدألا يف ةمكحلا ءارعش ةناكم زاربإل ،يرصع بولسأب يسرافلاو يبرعلا نيبدألا نيب ةيخيراتلا
 .روصعلا ربع تاعمتجملا يف ةيناسنإلا براجتلا مسر لثمت ىلع ةردقلاو ،ةيرقبعلاب اومستا مھرابتعاب
 ةيناسنإلا ةبرجتلا -نراقملا بدألا -مامت وبأ -يزاريشلا يدعس -ةمكحلا رعش  :ةيحاتفملا تاملكلا
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Abstract: 

Literature plays a great role in peoples' lives, and it consolidates cultural, intellectual 

and human relations between nations. The link between Arabic and Persian literature 
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is not new, rather it is as old as Islamic civilization. Perhaps one of the masterpieces 

of the cultural heritage in literature is the poetry of wisdom among the great poets. 

We mention among them: Saadi al-Shirazi, poet of humanity, and Abu Tamam al-Ta'i, 

poet of wisdom. The research aims to investigate wisdom in their poetic experience, 

and to arrive at recommendations that contribute to rapprochement and understanding 

between human societies. This is why I used the content analysis tool, and the sample 

was the sources of information such as the poet’s diaries, books, encyclopedias and 

studies. The descriptive and comparative approach was adopted in investigating the 

poetry of wisdom among each of the poets, because of their wide culture that they 

were famous for, and their many travels that gave birth to wisdom, in addition to the 

mastery of Saadi al-Shirazi. For Arabic, and Abu Tammam for Farsi, in order to extract 

the features of wisdom in their human experience. It is expected that a conclusion will 

be reached that: strengthening the historical links between Arabic and Persian 

literature in a modern way, to highlight the position of the poets of wisdom in world 

literature as they are characterized by genius and the ability to represent the drawing 

of human experiences in societies through the ages. 
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- The Human Experience 

 
 

  :ةمدقملا
 انرصع ىلإ ترمتساو مالسإلا لبق تأدب يسرافلاو يبرعلا بدألا نيب ةيخيراتلا تالصلا نأ فورعملا نم

 ىلإ ىدأ اذھو ،اً◌ثيدحو اً◌ميدق نيبدألا نيب ةنراقملا تاساردلا نم ةعونتم تايلباق اھنع مجنو ،يلاحلا
  .1)1999 ،لالھ( ءاعمج ةيناسنإلا ريخل نواعتلا ىلإ اھعفدو بوعشلا نيب فراعتلاو مھافتلا

 يذلا ةمكحلا ضرغ ىلع ءوضلا طيلست نم دبال ناك ،تاعمتجملا عيمج يف ةايحلا ةآرم بدألا نأ امب
 اھوربتخا نيذلا ءابدألا نم ةايحلا رارسأ فرعتل ناسنإلا ةجاح ىلإ ً◌ارظن .ةيملاعلا بادآلا يف ةناكم أوبت
 ضرغ فرعت ثحبلا اذھ لواحي انھ نم .اھيف ثادحألا تابلقتب ةيتاذلا مھتلصو ،اھيف ةيرمعلا مھتريسم لالخ

 
 .تو@,ب .ةد>علا راد ،نراق)لا بدألا )1999( ي),+غ ()'م ،لاله- 1
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 ةايحلا يف ةيناسنإلا مھبراجت اولقن مھنأل ،مھتاعمتجم ةآرم مھرابتعاب سرفلاو برعلا ءارعشلا ضعب ىدل ةمكحلا
  .ىرخأ ةھج نم ناكملا وأ نامزلاب ديقت نود نم اھنيب اميف ةيباجيإلا ةيناسنإلا تالصلا ديطوتو ،ةھج نم اھيلإ
  :ثحبلا ةلكشم

 ةايحلا ىلإ ةديدجلا ناسنإلا ةيؤر ةليصح اھنأل ،ةنراقم تاسارد ىلإ ةجاحلا يف ثحبلا ةلكشم لثمتت
 ةصالخ لثمي هنأل ،ةمكحلا رعش يف يسرافلاو يبرعلا بدألا نيب لثامتلا وأ براقتلا لماوع فّ◌رعتو ،ناسنإلاو
 يناسنإلا ركفلا ليوحت ىلإ ىعست يتلا ةيبلسلا ةملوعلا زورب نع ً◌الضف ،عمتجم ّ◌لك يف ةيناسنإلا براجتلا
 ةراضحلا تاموقم نم وھ يذلا لثامتلا وأ براقتلا اذھ لثم نع تاعمتجملاو دارفألا لازعنا يف مھست ةلآ ىلإ
 نم ّ◌لك ىدل ةمكحلا رعش يف ةيرصعلا ةءارقلا ام :يتآلا لاؤسلاب ثحبلا ةلكشم ددحتت انھ نم .ةيناسنإلا
 ؟ يئاطلا مامت يبأو يزاريشلا يدعس
 :ثحبلا فادھأ

 . يئاطلا مامت يبأو يزاريشلا يدعس ىدل ةيرعشلا ةبرجتلا يف ةمكحلا يصقت -1
 . ةيناسنإلا تاعمتجملا نيب مھافتلاو براقتلا يف مھست يتلا تايصوتلا ىلإ لصوتلا -2

  :ثحبلا ةيمھأ
 .هتيمھأو ةمكحلا رعش ىلع ءوضلا طلسي -
 ةايحلا يف اجھنم مكحلا هذھ زيزعت لجأ نم نواعتلل سرفلاو برعلا نيب ةيناسنإلا ةبرجتلا ضرعي -
 .قلخلاو سفنلا بيذھت ىلإ يدؤت اھنأل ،ةيناسنإلا
 وحن ةيباجيإ وأ ةيبلس تاھاجتاو ،ةيسفن عزاونو ،ةعونتم ةيتايح فورظ نم نيرعاشلا تاربخ مدقي -
   .ةايحلا
 ملاعلا نادلب نيب اھمدقت ساسأ يھ يتلا ةيناسنإلا ةمكحلا تامسب تاعمتجملا هذھ لثمت ىدم ىلع علطن -
   .اً◌عيمج
 بدألا نأ رابتعاب ةمكحلا رعش ىلع ءوضلا طيلستل ،ةيملاعلا ةيرعشلا تاعوسوملا فيلأتب نيمتھملا ىلإ مدقي -
  .اريثك ءارعشلا اھب ىنغت يتلا اھثادحأ عيمجب ةايحلل ةآرم وھ دلاخلا
 .ثحبلا تاحلطصم
 .ةريثك تالالدو يناعم رذجلا اذھ نم ذخأو )م ،ك ،ح( ةيوغللا ةداملا نم ةمكحلا ةظفل تقتشا :يمجعملا ىنعملا
 3"ملاعلا وھ ميكحلاو" 2"تددرو تعنم ىنعمب تمّ◌كحو تمكحأو تْ◌مَ◌كَ◌ح " :لوقت برعلاو
 رثكأ لمعلا يفو ،يرظنلا ملعلاب هنم صخأ يلمعلا ملعلاب وھو ،حلاص لمعو ،نسح ملع لكل مسا " :اً◌حالطصا ةمكحلا
 يھ وأ ةفسالفلا لوق اذھو...ةعاطتسالا ردقب هيلع يھ ام ىلع قئاقحلا ةفرعم يھ ليقو . ملعلا يف هنم ً◌الامعتسا
 ةمكحلا ةظفل تءاجو 4."طقف عضولا يف نوكي نأ بجي يذلا هعضوم يف ءيش لك عضوو ،ةمئاقلا ءايشألاب ملعلا ةقيقح
 .5"رشلا نع فكلا وأ ،ريخلا ىلع ثحلا يف اً◌ملسم اً◌مكح نمضتي زجوم لوق ":بدألا بتك فيراعت ضعب يف
 اھومدختساو سّ◌انلا نيب تراس ،ةظعوم وأ ّ◌يقلخ ىنعم اھيف لثمتي ةزجوم ةمكحم ةرابع "يھ :ةمكحلا
 ً◌،امظن ءارعّ◌شلاو ارثن ءامكحلا اھضرعف سّ◌انلا اھيف عقو ةبرجت وأ لثامم ثدح ىلع اً◌ناھرب ،ةرثكب

 
 .111 ،4 :"مكح" ةدام .ةغللا بیذھت . دمحأ نب روصنم وبأ ،يرھزألا - 2
 .115 ،4 :"مكح" ةدام .ةغللا بیذھت . دمحأ نب روصنم وبأ ،يرھزأل - 3
 .240 ص .يسودنسلا نسح قیقحت .تاسباقملا .نایح وبأ ،يدیحوتلا- 4
 80 ص .يلھاجلا رصعلا يف ھخیراتو يبرعلا بدألا . مشاھ دمحم ،ةیطع - 5
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 ابولسأ اھوسبلأو اً◌غيلب امالك اھومجرت امكح عقاولا ثادحأب مھمادطصاو مھبراجت لالخ نم اوجتنتسا دقلو
  6)146ص ،1993 ،يجنوتلا( كسامتو زاجیإب مھراعشأ يف اھوبصو ً◌،ّ◌اّ◌ینف
 تناكأ ءاوس براجت نم اھيف ام لكب ناسنإ اھشيعي ةاناعم يھ حيحصلا اھموھفمب ةمكحلا نإ :لوقلا نكميو
 .ةيباجيإ مأ ةيبلس براجت
 
 اورھتشا نيذلا سرفلاو برعلا ءارعشلا -ةمكحلا بدأ -ةمكحلا ةيعوضوملا دودحلا :هجھنمو ثحبلا دودح
 .ةيملاعلا بادآلا يف ةمكحلا ةناكم ،مامت يبأو يزاريشلا يدعسك ةمكحلاب
 هيف متت نراقملا جھنملاو ،رعاش لك دنع ةمكحلا فصو هيف متي :يفصولا جھنملاف .نراقم ،يفصو :جھنملا
 .امھنم لك دنع ةمكحلا تامس صالختسا لجأ نم ،رعاش لك نيب ةنراقملا
 بتكلاو ةيملعلا ثوحبلاو تاساردلا :تامولعملا رداصم :ثحبلا ةنيع
 .ةمكحلا تاعوضوم ىلع رصتقت ليلحتلا ةدحو ،بتكلاو ةيملعلا تاساردلا ىوتحم ليلحت :ثحبلا ةادأ
 
  :يرظنلا راطإلا

 ،مالسإلا لبق ام روصع ذنم اھيلإ ةجاحلا ترھظو ،ةمكحلا يف رعشلاب لفاح يسرافلاو يبرعلا بدألا نإ
 ةفسلف ىلإ مھترظن لالخ نم ةطاسبلا دمتعت يتلا ةميلسلا ةرطفلا لثمت برعلا دنع ةمكحلا تناك ذإ .هدعبو
 عاشو ،ةيملاعلا تافاقثلاب تجزتما دقف يسابعلا رصعلا يف ةمكحلا امأ ،يومألا رصعلا يف اھبراجتو ةايحلا
 ،مھلاثمأو مھمكح ىلإ اھنوفيضيو نانويلاو سرفلاو دونھلا نم لاثمألاو مكحلا نولقني برعلا ذخأو ،يفسلفلا ريكفتلا
 ركذن  ،اذھ انموي ىتح روصعلا ربع ترمتساو 7)192 ص ،1995 ،مازع( خلإ...يرعملاو يبنتملاو مامت يبأك
 يزاريشلا يدعس يسرافلا بدألا نمو ، يبنتملا مث ىملس يبأ نب ريھز  ميدقلا ذنم برعلا ةمكحلا ءارعش مھأ نم
.... 
 
 
 توم نم اھل ةييحمو ،ةريحلا ةركس نم رئاصبلل ةذقنمو ،ةلفغلا ةنس نم بولقلل ةظقوم يھ ":ةمكحلا موھفم
 "ةملظ يف رونو ،ةيلكلا ناذألل ذحشمو ،بولقلل ءاود ملعلا ،ةلالضلا قيض نم اھل ةجرختسمو ،ةلاھجلا
   .رومألا يف قمعتلاو ةينالقعلا ىلع زكري ىنعملا انھ . 8) 142 ،1972 ،رخآو يناوريقلا يرصحلا(
  .اھورقيو عيمجلا اھب ملسي نأ :ةمكحلا طورش
 .ةيبنجألا تاريثأتلا -2 يبعشلا ثوروملا -1 :نيمسق مسقت :ةمكحلا رداصم
 ،لاثمألاو مكحلا اھنمض نمو ديلاقتلاو تاداعلاك فالسألا نم بعشلا هيلع لصحي يذلا ثرإلا لمشي :يبعشلا ثوروملا
 ةروثأملا لاوقألاو مكحلاو لاثمألا نم ةيدرفلاو ةيعمجلا ةيتاذلا براجتلاو رداونلاو ،صصقلاو تاياكحلاو
  .9)50-49 ص ،2009 ،ىضترم(

 
 .تو@,ب .ة,)لعلا HIJلا راد .بدألا يف لEف)لا )1993( دمحم ، يجنوتلا - 6
 
 .قشمد ،ةفاقثلا ةرازو ،يبرعلا ثارتلا نم ةیدقن تاحلطصم )1995( دمحم ،مازع - 7
 
 ،لبجلا راد  ،4ط،دیمحلا دبع نیدلا يحم دمحم ،طبضو حرش ،بابلألا رمثو بدألا رھز )1972( میھاربإ قاحسإ وبأ ،يناوریقلا يرصحلا8
 .نانبل ،توریب
 .توریب ،ءالولا راد ،1ط ،ةیلمعلا ةمكحلا )2009( يرھطم ىضترم - 9
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 ةيدنھلاك برعلا ىلإ اھمولعو ىرخألا تافاقثلا مكح لاصيإ يف زرابلا رودلا سرفلل ناك ةيبنجألا تاريثأـتلا 
 مھريغو "رھمجرزب" سرفلا ءامكح لاثمأ نم يسابعلا رصعلا يف ةراضحلا ناولأ ىلإ ةفاضإ ،ةينايرسلاو ةينانويلاو
 10.)84 -83 ص،1989 ،بوكاعلا(ريثكلا
 -قيدصلا ةردن -اھيلع ربصلاو نحملا -دئادشلا -نامزلا تابلقت -ايندلا رورغ -ةايحلا ثادحأ :ةمكحلا تاعوضوم
 .....ةيمويلا ةايحلا نوؤش
 
 :)ه690 -ه571( يزاريشلا يدعس رعش يف ةمكحلا
 .ةباتكلا يف هتيصخش نع فشكي وھف )ناتسلك( هباتكب رھتشا ذإ .اً◌يملاع اً◌ناسنإ يزاريشلا يدعس رعاشلا ناك
 ،لزھلاو دجلا نيب جزم ظحاجلاك وھف .ةنورمو ةدج هيف ،عتمم ،لسلس بولسأب بتك .يعامتجا يقالخأ باتك وھو
 لكشلا يف امھنيب قرفلاو ،11)ناتسلوب( هيف عرب يذلا يناثلا باتكلاو .ةيسرافلاو ةيبرعلا نيتغللاب اً◌ملم ناكو
 ريسي ناتسلكلا :ءادألا يفو ،رعش هلك ناتسوبلاو ،رعش نم ةصق ولخت املقف ،رعشلا ضعب هيف رثن ناتسلكلا ّ◌نأ
 ةروص مسري ناتسلكلا يفو .ةيبرعلا تارابعلا سابتقا هيف فخي ناتسوبلا نيح ىلع ،سابتقالا نم رثكي ،لھسو
 ىلجتت ناتسوبلا يف امنيب .ةريثك هحئاصنو ،عمتجملا نع حيورتلا يف مھسيو ،هروص نسحأب يلاثملا ناسنإلل
 .12ةيقالخألا ةيميلعتلا حورلا
 فرشب يمس .كبلعب ةنيدم يف ناك كلذك ،سانلا مارتحا عضوم ناكو قشمد يف خيشلا بقل لانف ةيروس يف ماقأ
 ناسنإلا بحي خيشلا ناك":هلوقب  يناتسورس يلامك شروك هفصو دقف .13يزاريشلا يدعس نيدلا حلصم نب نيدلا
 فراعملا ةرئاد هتفصوو .14"يناسنإلا مھرھوج ةدحول ةدحاو دسجل ءاضعأ مھلك مدآ ءانبأ ىري ناكو ،امئاد
 .ةيملاع ةيناسنإ ىلع لدي اذھو 15."سراف دالب يف رھظ يقالخأ رعاش ربكأ "هنأب ةيناطيربلا
 ةئيبلاب تطاحأ ةيسايس اً◌ثادحأ دھش يذلا يرجھلا عباسلا نرقلا يف رعاشلا شاع :هيدل ةمكحلا راعشأ تارربم
 اذھ دشري وھف ،يعامتجالا حلصملا ةباثمب عمتجملا اذھ هاجت رعاشلا ناكف .عمتجملا يف ترثأو ،ةيمالسإلا
 ةايحلاو ،ةديدجلا ةايحلا يف ةماعلا ثداوحلا ريثأت كلذك .ةديدجلا ةايحلا يف ميھي ذخأ يذلا حماجلا عمتجملا
 هتيبرت نع ً◌الضف .هيدشرمو هتذتاسأ مث هترسأو هيبأ يديأ ىلع هتلوفط ذنم رعاشلا اھكلس يتلا ةصاخلا
 هنطو نع هعاطقناو ،ةقاشلا ةليوطلا هتالحر ىلإ ةفاضإ ،ةيمالسإلا مولعلا يف اھتناكم اھل ةرسأ نم ةينيدلا
 .16ةعفان ةربخ بسكي هلعج اذھ ّ◌لك...ةنيابتم تاداعو قالخأو بوعشو ،تائيبل هضرعتو ةليوط ةرتف
 ،ةيقالخألا ةيميلعتلا حورلا نم بوث هدنع ةمكحلا رعشف ،عيمجلل ً◌ارعاش ناك يزاريشلا يدعس نإ لوقلا نكميو
 دقو .يوسلا قيرطلا  كيدھيو ،ةديدسلا ةحيصنلا كيطعي وھف ،ةايحلا رومأ نم رمأ يف يلمعلا بناجلا سمي هنأل
 ،ةلاضلا سوفنلا ءادھإل كلذو .عمتجملا داس يذلا يقلخلا لالحنالا ببسب رعشلا اذھ لثم ىلإ ةجاحلا ترھظ
 .ةقلقلا رئامضلا رارقإو ،ةرئاحلا حاورألا داشرإو

 
 ،@^+لاو ة)ج@Iلاو تاسار(لل سال] راد ،Z1 ،)لوألا يساYعلا @Eعلا( يX@علا بدألا يف ة,سرافلا UV'لا @,ثأت )1989( ىO,ع ،ب>كاعلا - 10
 ة̀ر>س ،_^مد
 
 )ناتسوب( ةدام ةیمالسإلا فراعملا ةرئاد 11
 33 :ص .قباس عجرم .ةیناسنإلا رعاش ناتسوب )1952( يدعس ،يزاریشلا - 12
 287-220-214-193-188 ص  .يجناخلا ةبتكم .رشنلاو عبطلا مزتلم .يزاریشلا يدعس )1951( ىسوم دمحم ،يوادنھ- 13
 .9-7 ص لوأ رتفد .يسانش يدعس )1997( يناتسورس يلامك شروك - 14
 .)يزاریشلا يدعس( ةیناطیربلا فراعملا ةرئاد يف رعاشلا ةمجرت يف رظنی - 15
 ولجنألا ةبتكم .رشنلاو عبطلا مزتلم .يوادنھ ىسوم دمحم :ةمجرت .سمخلا تامدقملا .ةیناسنإلا رعاش ناتسوب )1952( يدعس ،يزاریشلا - 16
 .5 ص .يسرافلا بدألا عئاور ةلسلس .ةیرصملا
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  :"ناتسوب" باتك نم كلذ ىلع ةلثمألاو ، يزاريشلا يدعس دنع ةمكحلا تاعوضوم تعونت
  :حئاصنلا يف
 ضرغلا نم ةئيرب ةحيصنلا تناك اذإ "
 "ضرملل ةعفاد قاذملا ّ◌رم ءاودك يھف
 :لوقيف ةيودألا ةرارم نم يدعس ففخي ام ً◌اريثكو
 همصخ نم هتريسل ناسنإلا عمتسي نأ ريخلا نم -
 هبويع نع ةليلك بيبحلا نيعف
 كئابحأ نم اوسيل كل نيحداملا نإ -
 كؤاقدصأ مھ بحلا قداص كل نووطي نيذلاو
 ً◌اركس لوانت نأ ضيرملاب يدؤي دق -
 17 "ً◌اّ◌رم ءاود هلوانت نأ ،هديفي يذلا لعلو
 ريشي يذلا ركسلا اذھ لثم ىلإ ةجاحب تناك هدھع يف ةيعامتجالا ةايحلا نأل ،ناسنإلا جالع وھ ،ركسلا اذھ
 18 .رعاشلا هيلإ
 :لوقي هتبقاعو رشلاو هتبقاعو ريخلا يف
 ،..ّ◌رضب باصي ال...سانلا نم ريخلا ّ◌نإ -
 ...ريخلاب يزاجي ال...ءوسلا لعفي نمو
 ...هسأرب رشلا عقي...رشلا ريثي نمو -
 ...ةفيعض...ةريقح...لزنملا يف برقعلاك
 ...ريخ -سانلل -كنم لصي مل اذإو -
 ...رھوجلاو...دلصلا رجحلا -كيدل -ءاوسف
 بيطلا مسالا رذب...ناسنإ عرزي ملو -
 ...بلقلا دوصقم...هنم ىنج الإ
 ...ءوسلا لعاف نأ...ةايحلا ىدم... عمتسن ملو -
 19...ءازجلا نسح لانو...ريخلاب ئفوك
 :لوقي ايندلا كلم يفو
 ...ً◌ادلاخ اً◌كلم الإ تسيل !! ينباي ... ايندلا نإ -
 20...ادولا الو -اھنم -ءافولا بلطت الف
 ،...كنع كبيرغ اھنإف...ايندلاب كبلق للعت ال -
 21...كريغ تيب يف...موي ّ◌لك هارت برطملاك
 :لوقي نامزلا يف

 
 7 ص :قباس عجرم .ةیناسنإلا رعاش ناتسوب )1952( يدعس ،يزاریشلا - 17
  8 ص :قباس عجرم .ةیناسنإلا رعاش ناتسوب )1952( يدعس ،يزاریشلا - 18
 200 -199 :ص .قباس عجرم .ةیناسنإلا رعاش ناتسوب )1952( يدعس ،يزاریشلا - 19
 .217 ص .قباس عجرم .ةیناسنإلا رعاش ناتسوب )1952( يدعس ،يزاریشلا - 20
 .227 ص .قباس عجرم .ةیناسنإلا رعاش ناتسوب )1952( يدعس ،يزاریشلا - 21
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 ،...انمايأ ةرود نم...نزحلا كنبيصي الو
 ...انريغل رودي ام -ً◌اريثك -نامزلا نإف
 :لوقي ريبدتلاو يأرلا يفو
 ،...ركفلا يذھل اھيف باجتسا يتلا ةظحللا يفو -
 ...رطاخلا نع دعتباو ...هنع مغلا ىحنت
 ،...لقعلاو ريبدتلاو يأرلا اھنع لض يتلا !!سفنلا اھتيأ...ً◌اددرم -
 ،...لاؤسلا كنلذي ال ىتح... مالآلا لقث يلمتحا
 ،...ماودلا امھل سيل ... رورسلاو... مغلا ّ◌نإ -
 22...ميظعلا مسالاو ...بيطلا لمعلا باوث ىقبي نكلو
 ازجعملا كيريف ركفي مل ام               ىجحلا وذ اً◌فازُ◌ج لوقلا لسري ال -
 لجعي مل ٌ◌ؤرما متغي سيلف                        ِ◌لمأت الب َ◌قطنلاو كايإ
 ْ◌سب ليق ام اذإ ىزخت نأ لبق نم                  ْ◌سفنلا قلطأ مث اليوط ركف
 23مدآ نب اي قطنملا ِ◌نسحأف                 مئاھبلا ىلع َ◌تلضُ◌ف قطنلاب
 :لوقي اھلبقي ال نمل ةحيصنلا نع عانتمالا يفو
 ،...كتجاح ريبدتلا نسحب...كردت تمد ام -
 ...كبرح نالعإ نم ريخ...ودعلا ةارادم نإف
 :لوقي نيبرجملا لاجرلا رايتخا يفو
 ،...نيبرجملا خويشلا...ةروشم نع ضرعت الو -
 ...نسلا رابك دنع...رومألا ةربخ نإف
 ،...مھماسجأب يوقلا ءانبلا نوعلتقي بابشلا ّ◌نإ -
 ...مھئارآ نسحب هنوعلتقي خويشلا نكل
 ،...اھب ريبخ...رومألا برجم ّ◌نإ -
 ...اھعاونأب ...موعطلا قاذ دقف   
  24...ريبكلا خيشلا حئاصن نع...نوضرعي ال       ،...رينملا علاطلا مھل نيذلا ...بابشلاو -
 :لوقي ةقادصلاو ءاقدصألا يف
 25لفحم يف اً◌سلاج كمصخ بنج يف            ادب ىتم قيدصلا نم كيدي ضفنا -
 ابناج ْ◌بھذاف َ◌رادغلا َ◌رت نإو                    ابحاص يفولا ريغ ذختت ال -
 قلخلا مرك نم سانلا نيب كُ◌توكس         نكي نإو قطن ام قطنلا كاعد ام اذإ -
 26قطن الب ٍ◌عادو ٍ◌عاد الب قطنل               ْ◌نبجعاف نارمأ ءرملا وفص ركعي
 :رسعلاو رسيلا يف ءاقدصألا كولس نعو

 
 .257:ص .قباس عجرم .ةیناسنإلا رعاش ناتسوب )1952( يدعس ،يزاریشلا - 22
 .22  :ص .ةفاقثلا ةرازو ،باتكلل ةیروسلا ةماعلا ةئیھلا .يتارفلا دمحم ةمجرت .درولا ةضور .ناتسلك )1984( يدعس ،يزاریشلا - 23
 269 -265 :ص .قباس عجرم .ةیناسنإلا رعاش ناتسوب )1952( يدعس ،يزاریشلا - 24
 263  :ص .ةفاقثلا ةرازو ،باتكلل ةیروسلا ةماعلا ةئیھلا .يتارفلا دمحم ةمجرت .درولا ةضور .ناتسلك )1984( يدعس ،يزاریشلا - 25
 17  :ص .قباس عجرم .درولا ةضور .ناتسلك )1984( يدعس ،يزاریشلا - 26
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 27ِ◌لحاسلا دنع يھف ُ◌ةمالسلا امأ            هُ◌عفن ىصحُ◌ي سيل ٌ◌ّ◌رُ◌د رحبلا يف -
 ءاخإلاب يھدزيو ً◌اريثك ىمـــ      عّ◌نلا يف كيرطي تاب نم ً◌الخ سيل -
       28ءارضلابو كيلع ونحي ءا            رسلاب تاب نم ليلخلا ّ◌نأ ريغ
  :هلوقب رمأ رايتخا دنع ددرتلا يفو
    29ابرحلا بلطت ال حلصلا ديري نم عمو   الكشم دبت ال لاوقألا يف لھسلا عم -
 :دوسحلا نم ريذحتلا يفو
 30ادولا كل روضحلا يف يدبي هارتو      هفعضل دوسحلا كنعطي بيغلا يف
 :هلوق يف كلذو ،بارت نم قلخ هنأ يف ناسنإلا ركذي عضاوتلا يفو
  31 يلتعت امتحف تعضاوت نإو       لفسألا ضيضحلل يوھت ربكلاب- 

 ابارت مانألا نيب ْ◌نك ُ◌دبع ايف       ىرولا أرب يذلا كاوس برتلا نم -
 32اباھش روحت دق ران ربكلا يفو     ٌ◌عضاوت بارتلا عبط يفف ،ْ◌عضاوت
 :لوقي قزرلا يفو
 33 ُ◌مسق هل هقزرو هرمعف              محرلا يف اً◌نينج ناك نأ ذنمف

 ينف يبدأ بولسأو ،ةيقالخأ هيميلعت حورب ةمكحلا تاعوضوم لوانت يزاريشلا يدعس نأ ظحالن قبس امم
 ،يبعشلا ثوروملا نم ةمكحلا رداصم دمتساو ،ناكملا وأ نامزلاب ديقت نود ناسنإلا ةايح لوانتي هنأل ،عئارو
 سفنلا ومس ىلإ يدؤي هلك اذھو .ناتسلك هباتك يف ركذ امك هتاعوضوم ضعب يف ةمكحلا ءارعش ضعبب رثأتلاو
  .همدقتو عمتجملاب ضوھنلاب رثؤيو ،ةيعامتجالا ضارمألا بنجتو ،ةيناسنإلا
 :يئاطلا مامت يبأ رعش يف ةمكحلا
 ناميكح مامت وبأو انأ ":لاق ،مامت يبأ نعو هسفن نع يبنتملا لئس .هرصع يف ةمكحلا رعاش مامت وبأ ّ◌دعي
 34)227 ،1973 ،ريثألا( " يرتحبلا رعاشلاو
 مھف رييست ىلإ اندوقت يتلا ةيقطنملا ةلدألاو ةقيمعلا يناعملاب تمستا مامت يبأ دنع ةمكحلا نأ مولعملا نم
 .همكح يف ينفلاو يلقعلا دعبلا رھاظم نع ثحبلا
 ىلع دامتعالاو ،قطنملاو ةفسلفلا يف هتفاقث ةصاخو ،ةعساولا هتفاقث يف لثمتت :اھروطتو ةمكحلا تارربم
 .لوقي اميف ككشي نأ سراد يأل ً◌الاجم كرتي ال ىتح ناھربلا تبثيو ، ةجحلا ميقي ذخأ ذإ ،يلقعلا كاردإلا
 ةقيرطب رعشلا ىلإ اھنم قئاقحلا ىلإ برقأ ةمكح ىلإ ةيديلقتلا نم مامت يبأ دنع ةمكحلا تروطت دقو
 يفسلفلا بولسألاو ،يقطنملا ليلحتلا ىلع موقت ةينھذ روص نم ةفلؤم تناك نإو ،ةينف ةيريبعت ةيلامج
 عئابط نع ريبعتلاو ،ةايحلا لمأتو ،عقاولا دصر يف هتظحالمو هتدھاشم لالخ نم هتعانق تابثإل ةحفانملاو
 35.)188 ص ، 2006 ،عانم( مھتايكولس ريوصتو ،رشبلا

 
 53  :ص .قباس عجرم .درولا ةضور .ناتسلك )1984( يدعس ،يزاریشلا - 27
 54  :ص .قباس عجرم .درولا ةضور .ناتسلك )1984( يدعس ،يزاریشلا - 28
 263  :ص .قباس عجرم .درولا ةضور .ناتسلك )1984( يدعس ،يزاریشلا - 29
 279  :ص .قباس عجرم .درولا ةضور .ناتسلك )1984( يدعس ،يزاریشلا - 30
 بدألا عئاور ،يتارفلا دمحم ةمجرت )يزاریشلا ظفاح ،يزاریشلا يدعس ،يمورلا نیدلا لالج( ،يسرافلا رعشلا عئاور )2011( ةفاقثلا ةرازو  - 31
 107 ص .باتكلل ةیروسلا ةماعلا ةئیھلا .يقرشلا
 94  :ص .قباس عجرم .درولا ةضور .ناتسلك )1984( يدعس ،يزاریشلا - 32
 107 ص .رصم .رشنلاو ةعابطلل ةمیقلا رادلا .يسرافلا رعشلا تاراتخم )1965(يمینغ دحم ،لالھ - 33
 ةرھاقلا .ةعابطلل رصم .ةضھنلا راد .2ط ،ةنابط يودب .دو ،يفوحلا دمحأ .د ةمجرت ، رئاسلا لثملا )1973( نیدلا ءایض ،ریثألا نبا - 34
 .2ك ریانی -31 )101( ددعلا )26( دلجملا .يبرعلا ثارتلا ةلجم .مامت يبأ رعش يف اھروطتو ةمكحلا )2006( مشاھ ،عانم - 35
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 ةمدخل لاثمألا رخس ذإ ،ثوروملا ىلع ةرصتقم تلظ اھنكل ،عادبإلاب مامت يبأ دنع ةمكحلا راعشأ تفصتاو
 :كلذ ىلع ةلثمأ .هعوضوم

 :هلوق لثملاب لثمتملا ثارتلا فيظوت -1

  ميسنل يئاطل رذع الو        ردع ءاوح ينب نم لكل
 امھو ،اھنم مأل نبا )ةثراح نب سوأ( و )متاح( نأل لثملا اھب برضي "ءيط دوج " لئاقلا لثملا اذھ يف دجن
 36)495 ص ، 2003،مامتوبأ( هبحاص دوج اوربخو مركلا كلذ سانلا دھاش دقو .مركلاو دوجلا نم ةيآ يف
 لكب رثأتلا يف دسجلا قبست بولقلا نأل .هتفعضأ يتلا مومھلا ىلإ هسأر يف بيشلا بابسأ عاجرإ -
 :هلوق كلذ نم .37)151 ص ،2003 ،مامتوبأ(سؤب

داؤفلا بيش لضف نم الإ س       أرلا بيشم تيأر امو يسأر باش  
  داسجألا عئالط ميعنو            سؤب لك يف بولقلا كلذكو

 :هلوقب هل اً◌سفنتم هدجي ذإ ،38)675 ص ،2003 ،مامتوبأ(ربصلا نع ةثيدح دنع ةينيدلا هتفاقث زورب -
 عزاج كنأ تربخ نإ مثإ الو                  ىقتلاو ةلالجلا ربصلا يفف اربصف
  عئاط وھو هرجأ الإ رجألا امو                      هراك وھو ىتفلا هللا رجأي دقف
  هسخبت نأ دب الف  هب علطن امع مايألا نھاري نم نأب ،ةمكحلا رعش يف اً◌عيمج سانلل داشرإلاو حصنلا سملن -
 :هلوق يف كلذو ،هب بغري ام ضرتعا ءاضقلا نأ هرذع نإف ،ميركلا هاعسم باخ اذإو
 رمقلا اھلو يلجنت نأ اھب جحأف                  اھتارمث نع مايألا رماق نمو
  رذعلا يل ءاضقلا ءوس يفف ءاسأ             يبلطم نسحأ نأ يبنذ ناك نإف
 :اً◌ضيأ لوقيو
 اھرامھنا لاط مويلا هامس ام اذإ         اً◌يداص سمألاب تام دق نم عفن امو
 لبق شطعلا ةدش نم نآمظ تام دقف رطملا رامھنا نم عفن الو ،ثيغلا لوزن نم ةدئاف ال هنأ رعاشلا دجي انھ
 .اھلوزن

 ثادحألا نم ةدرجم يناعملاف ،براجتلا كلت عم تلعافت سيساحأو ،ةيسفن براجت نم ةعبان مكح -2
 عطتقن ةمكحلا يف هتديصق نمو .ساسحإلا سمالتو ،نھذلا بطاخت ،ةمكحلا صئاصخ اھيف عئاقولاو
 :تايبألا هذھ

 ربقتو تومت اھيف اذغ تنأو              رمغتو دجت ايندلا يف رمعللأ
 رعشت تنك نإ كاعنت هتليلو            هءوض كاعني مويلا حابص اذھو
 ربدتو هيف لامآلاب لبقتو             هتيفك دق ام كاردإ ىلع موحت
 رخؤم امإو اً◌موي هلاح ىلع            لجعم امإ كودعي ال كقزرو
 لكشب نھذلا سمالت اھنأ اھصئاصخ نمو ،ينيدلا ثوروملا ىلع مكحلا هذھ يف حليو ،ةينيدلا يناعملا فظوي انھ
 رعاشلا ةبرجت قمع سكعت مكحلا هذھف .39)965 ص ،يزيربتلا( ةلوھسو رسيب نھذلا ىلع ىلاوتتو ،لصاوتم

 
 .نانبل ،توریب ،ةیملعلا بتكلا راد ،3ط ،ةیطع نیھاش ،ھحرشو ،ھطبض ،مامت يبأ ناوید حرش )2003( مامت يبأ - 36
 .نانبل ،توریب ،ةیملعلا بتكلا راد ،3ط ،ةیطع نیھاش ،ھحرشو ،ھطبض ،مامت يبأ ناوید حرش )2003( مامت يبأ - 37
 
 .نانبل ،توریب ،ةیملعلا بتكلا راد ،3ط ،ةیطع نیھاش ،ھحرشو ،ھطبض ،مامت يبأ ناوید حرش )2003( مامت يبأ - 38
 
  2ج .يبرعلا باتكلا راد ،2ط ،رمسألا يجار :ةمجرت ،مامت يبأ ناوید )1994(يزیربتلا بیطخلا - 39
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 هتءارق لالخ نم اھب سرمت يتلا تاظحالملا ليجست نم هنكمتو ،تادھاشملا دصر ىلع هتردقمو ،هتربخ لوطو
 40)980 ص ،1988 ،يناوريقلا( عقاولل
  )473 ص ،مامت وبأ( يفسلف بولسأب اھيلإ هترظنو ،ةايحلا يف هبراجت نم رعاشلا اھصلختسا يتلا مكحلا نمو
  :هلوق
 دوسح ناسل اھل حاتأ تيوط                 ةليضف رشن هللا دارأ اذإو
 دوعلا فرع نيط فرعي ناك ام          ترواج اميف رانلا لاعتشا الول
 دوسحملا ىلع ىمعنلا دساحلل            لزت مل بقاوعلل فوختلا الول
 ناھرب يناثلاو ،)دساح ناسل اھل رخسو تيسن يتلا ةليضفلا(ةيضارتفا ةمكح لوح رودي لوألا تيبلا نأ ظحالن
 ناكل ،ةمومذم دسحلا ةبقاع نأ الول( ةمتاخو ةجيتن ثلاثلاو ،)قالخألا فرع ريثت دسحلا ران( ضارتفالا اذھل
 )327 ص ،1986-1908 ،يرصملا(41)دوسحملا ىلع ةمعنلا دساحلل

 بولسأب ،ةيفسلف ةعزن يف اھثبيو ،هدئاصق يف مامت وبأ اھدروي يتلا ةمكحلا نأ ركذلاب ريدجلا نم
 يھو .ظفللا يف ةزجومو ،نومضملا يف ةيوق يھف ،ةايحلا يف براجتلا ىلع دمتعتو ،هترظن معدت ،يقطنم
  .هتاظحالمو هتادھاشم ةجيتن قئاقح ررقت
 قفو هيلع تقفتاو ،ممألا لك هتضترا ام اھب دصقن" :ةيناسنإ مكح :يھف مامت يبأ رعش يف ةمكحلا تاعوضوم امأ
 .)148 ص ،1990 ،ةورم( 42 "نوللا الو نيدلا الو سنجلا الو ةيفارغجلا هددحت ال ميق ماظن
 ىلع عالطالاو ،رصعلا ةفاقثو ،رفسلاو لاوجتلا ةرثكو ،ملعلا ةعس ىلع لدت : مامت يبأ رعش يف ةمكحلا تامس
 ،راثيإلاو ، نواعتلاك ةنسحلا تاقالعلا فونص نم ةفلتخملا ةايحلا هوجو عادبإو قمعب تلوانت كلذك .نيلوألا ثارت
 .خلإ... ةبذاكلا تاقادصلاو دسحلاك ةئيسلا تاقالعلا فونص نمو .ةمسلا ليمجو ،بدألا نسحو
 :ةبذاكلا ةقادصلا يف هلوق كلذ ىلع ةلثمألا نمو
 مظعألا داوسلا اذھ يف هلجأف         هلك كنظ دوسي نأ تئش نإ
 مھجتم ضرألا نطاب نع اً◌مستبم    ارھاظ كيرعي نمي قيدصلا سيل
 ،1989 ،مامت وبأ( بذاك قيدص وھف كعم مستبي مث ،كبايغ دنع ءوسلاب سانلا مامأ ثدحتي يذلا قيدصلا انھ
   .43)490 ص
 :لمعلاب دجلا يف هلوق يفو
  44بعتلا نم رسج ىلع الإ لانت                  اھرت ملف ايلعلا ةحارلاب ترصب
 ةباجتسا بعتلاب الإ ينامألا ققحتت ال ةايحلا ةنس اذكھ ،يعسلاب الإ كردت ال تابغرلا قيقحت نأ دكؤي انھ
 .ةايحلا ةنسل
 :ةيناسنإلا رھوج يف همكح نمو
 45 مھاردلاو ئرما فك يف دجملا الو           دصاقل برغو قرش عمتجي ملف
  .دحاو صخش يف ةفرعمو لام ،ناضيقن عمتجي ال ذإ ،ىنغلاو قزرلا يف رمأ دكؤي انھ

 
 .ناhقhق ()'م _,ق'ت .هeادآو @ع^لا bسا'م يف ة()علا )1988( _,شر bبا ،يناو@,قلا - 40
 .توریب .ةیرصعلا ةبتكملا ،میھاربإ لضفلا وبأ دمحم :ح .ت .نودیز نبا ةلاسر حرش يف نویعلا حرس )1986-1908( ةتابن نبا ،يرصملا - 41
 .توریب .ةیملعلا بتكلا راد ،1ط ،هرعش ،ھتایح ،هرصع ،مامت وبأ )1990( اضر دمحم ةورم - 42
 .490 ص .توریب .ةیبدألا ةعبطملا .ةیطع نیھاش .ج .ت .ناوید ،)1989( يئاطلا سوأ نب بیبح ،مامت وبأ - 43
 31 ص .)ت.د( نانبل ،توریب ،ةیعماجلا بتارلا راد .يبرعلا رعشلا يف ةمكحلا .نیدلا جارس ،دمحم - 44
 .914 ص .هرعش ،ھتایح ،هرصع ، مامت وبأ .اضر دمحم ،ةورم - 45
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 :هلوقب هل رھدلا ةءاسإ يف ركذيو
 46هقئاذ دھشلا فرعي مل ىرشلا ولو                    هلعف نسح تركذأ رھد ةءاسإ
 يأ ،لظنحلا ةرارمب الإ لسعلا ةوالح فرعي ال .هبراجتو هتادھاشم لالخ نم عمتجملا عئابط رعاشلا فصو انھ
 .اھدادضأب الإ ءايشألا فرعت ال
 :قلخلا نسح يف لوقي :ةيقالخألا مكحلا يفو
 ءاخر اھتدش دعب نم اھل                  يتأيس الإ ةدش نم امو
 ءانعلاو براجتلا ينتدافأ              ىتح رھدلا اذھ تبرج دقل
 :قالخألا مراكم يفو
 الضفت الإ لاضفألا دجأ ملو             اقلخت الإ قالخألا دجأ ملف
 47ميقتست قالخألاب سفنلا مّ◌وقف         هعجرم قالخألل كرمأ حالص
 ةيلامج ةقيرطب قئاقحلا براق يناثلاو يديلقت لوألا ةمكحلا رعش نم نيعون نيب عمج مامت ابأ نإ قبس امم
 ةيناسنإ :ناعون يھو ،ةعونتم ةمكحلا تاعوضوم تناك .ةايحلا يف لمأتلاو ،عقاولا دصرت ،ةينف ةيريبعت
 .ةيقالخأو
 :تاجاتنتسالا

  :)يئاطلاو يزاريشلا يدعس( نيرعاشلا ىدل ةمكحلا رعش تامس

  :تاعوضوملا يف -1

 ةمكحلا تاعوضوم )1( مقر لودجلا

 لالخ نم يزاريشلا يدعس دنع ةمكحلا رعش
 )ناتسوب( و )ناتسلكلا( هيباتك

 مامت يبأ دنع ةمكحلا رعش

 هرعش ناويد لالخ نم

  حئاصنلا
 ةايحلا نوؤش

 نامزلا

 قيدصلاو  ةقادصلا يفو 

  ثارتلا فيظوت

  ةايحلا يف هبراجت

 ةبذاكلا ةقادصلا

 ةيناسنإلا رھوج ناسنإلا

 قالخألا مراكم يف قالخألا

 ايؤر يف ةمكحلا رعش امھنم ّ◌لك لوانت مامت يبأو يزاريشلا يدعس نيرعاشلا نأ )1( مقر لودجلا يف ظحالن
 بدألا نأل ،دحاو وھ بدألا يف ناسنإلا عوضوم يف بوعشلا لثامت ىلع لدي اذھو ةفلتخم فورظب نكل ةدحاو
 .ءاعمج ةيرشبلا ريخو ةيناسنإلا سفنلا ومس هنم مدقملا فدھلاو ،روصعلا ّ◌رم ىلع ةايحلا ةآرم

 
 .484 ص .يبرعلا باتكلا راد .4ط .2ج ،رمسأ يجار .ج .ت ،مامت يبأ ناوید حرش )1994(يزیربتلا بیطخلا - 46
 .585 ص .توریب .ةیبدألا ةعبطملا .ةیطع نیھاش .ج .ت .ناوید )1989( يئاطلا سوأ نب بیبح ،مامت وبأ - 47
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 قاقتشا يفو ،امھراعشأ يف ةمكحلا طورش قيقحت يف مامت وبأو يزاريشلا يدعس نارعاشلا قفتا -2
 ،امھتالحرو ،ةريثكلا امھرافسأ ةجيتن ؛ةيجراخلا تاريثأتلاو يبعشلا ثوروملا نم ةمكحلا تاعوضوم
 يف سيل سرفلاو برعلا نيب ةيبدألاو ةيخيراتلا تالصلا ىلإ ةفاضإ ،ةفلتخم تائيب يف امھتماقإو
 .خيراتلا لبق ام ىلإ عجرت لب ،بسحف يسابعلا رصعلا

 ،لھس ينف يبدأ بولسأب ةمكحلا رعش تاعوضوم لوانتب مامت وبأو يزاريشلا يدعس نارعاشلا قفتا -3
 سابتقاو ،ةيسرافلاو ةيبرعلا نيتغللاب رعشلا مظن يف كلذ رھظ دقف ،يراضحلا جزامتلا ةجيتن
 .اھريغو ةينايرسلاو ةيدنھلا ةفاقثلاب نيرعاشلا رثأتل ىلإ دوعي اذھو ،عوضوملاو ،روصلاو ،يناعملا

 ّ◌نكل ،دئاصق وأ تاعوطقم ةمكحلا رعش لوانت لكشب مامت وبأو يزاريشلا يدعس نارعاشلا قفتا -4
 .ةفلتخم ضارغأ يف دئاصق نمض ةمكحلا داريإ يف فلتخي مامت ابأ

 رثنلا لكش ىلع ناتسلكلا هباتك يف مكحلا داريإ يف مامت يبأ نع يزاريشلا يدعس رعاشلا فلتخا -5
 ناك كلذك .رعشلا ىلع رصتقت مامت يبأ ىدل ةمكحلا تاعوضوم تناك امنيب ،رعشلا ضعب هيف
 يف مظنت يتلا )يونثملا( ةموظنم ىلع دمتعا يزاريشلا يدعسف ،امھنم لك رعش مظن يف فالتخالا
 يبأ ىدل رعشلا مظن ناك امنيب .دحاولا تيبلا يرطش يف قفتت اھنكل ،ةيفاقلا فلتخم ،دحاو رحب
 يسرافلا بدألا نم ّ◌لك يف هيلع فراعتملا نازيملا ىلإ دوعي اذھو ،ةيبرعلا رعشلا روحب قفو مامت
  .يبرعلا بدألاو

 ،اً◌يملاع اً◌بدأ هنم لعجت مامت يبأو يزاريشلا يدعس نيرعاشلا دنع انيأر امك ةمكحلا بدأ تامس نأ دجن اذكھو
 قداصلا ينفلا امھبولسأب نيرعاشلا نيذھ اعرب دقو ،روصعلا ربع ناكمو نامز ّ◌لك يف ناسنإلا ةايح روصي هنأل
 ءالؤھ ىلإ حئاصنلا ءادسإ امھقتاع ىلع اذخأف ،ةايحلا يف مھئارآ ضقانتو ،مھعئابطو ،سانلا براجت ديسجت يف
 ضارمألا نم صلختلل ،ةيقالخأو ةيوبرت ايؤر قفو تاعمتجملاب ضوھنلا وھ يراضح يناسنإ قلطنم نم سانلا
 .ةيعيبطلا ثراوكلاو بورحلا اھفلخت يتلا ةيعامتجالا

 :تاحرتقملاو تايصوتلا  -6
 وأ بورحلا لظ يف اميسال تاعمتجملا ءانب يف هتيمھأو ةمكحلا رعشب فيرعتلل لمع تاشروب مايقلا -1

 .ةيعيبطلا ثراوكلا

 لايجألل ً◌اليلد نوكتل ،يسرافلاو يبرعلا خيراتلا ربع ةمكحلا ءارعش دصرت ةينورتكلإ ةعوسوم دادعإ -2
  .اھمدقتو تاعمتجملاب ضوھنلل ةيناسنإلا ةراضحلا ءانب ةيلآ يف

 ربع يبرعلاو يسرافلا بدألا يف هروطتو ةمكحلا بدأب فيرعتلل تاعماجلا لخاد ةيفاقث جمارب لمع -3
 .روصعلا

 :تاحرتقملا

 يزاريشلا يدعس نيرعاشلا نم ّ◌لك ىدل ةمكحلا رعشل يغالبلا بولسألا لوانتي  يملع ثحبب مايقلا
 .مامت يبأو
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  عجارملا
 دمحم قيقحت .يرتحبلاو مامت يبأ نيب ةنزاوملا )الب( يرصبلا ىيحي نب ريشب نب نسحلا مساق يبأ ،يدمآلا
 .ةيملعلا ةبتكملا .ديمحلا دبع نيدلا ييحم
 ."مكح" ةدام .ةغللا بيذھت )1967-1964( دمحأ نب روصنم وبأ ،يرھزألا
 راد .2ط ،ةنابط يودب .دو ،يفوحلا دمحأ .د ةمجرت ، رئاسلا لثملا )1973( نيدلا ءايض ،ريثألا نبا
 .ةرھاقلا .ةعابطلل رصم .ةضھنلا
 توريب راد .4ج .برعلا ناسل )1956( يرصملا يقيرفألا مركم نب دمحم نيدلا لامج لضفلا يبأ ،روظنم نبا
  . رشنلاو ةعابطلل
 .باتكلل ةيروسلا ةماعلا ةئيھلا تاروشنم .ةفاقثلا ةرازو .مامت يبأ ةيرعش )2011( لماك ةدايم ،ربسإ
 نيدلا ىيحي دمحم :ح.ت ,ناويد )1997( سيق نب ثراحلا نب سوأ نب بيبح ،مامت وبأ
 .نانبل ،توريب ،رشنلا و ةعابطلل رداصلا راد ،1ط ،يحبص
 راد ،3ط .ةيطع نيھاش هحرشو هطبض ،مامت يبأ ناويد حرش )2003( ثراحلا نب سوأ نب بيبح ،مامت وبأ
 .نانبل ، توريب ،ةيملعلا بتكلا
 .توريب .باتكلا راد  .2ط،رمسألا يجار :ح.ت ،مامت يبأ ناويد حرش )1994( بيطخلا ،يزيربتلا
 
  .توريب ،يبرعلا ركفلا راد ،1ط ،مامت يبأ ناويد )2007(  بيطخلا يزيربتلا

 .توريب .ةيملعلا بتكلا راد .بدألا يف لصفملا )1993( دمحم ،يجنوتلا
  .يسودنسلا نسح قيقحت .تاسباقملا .نايح وبأ ،يديحوتلا
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 .ةرھاقلا .فراعملا راد ،ميھاربإ لضفلا وبأ دمحم ةمجرت .بولقلا رامث )1982( يبلاعثلا
 )ناتسوب( ةدام ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد

 يف ةسارد .يزاريشلا يدعسل ناتسبلا ةموظنم يف ةبرعملا ةديصقلا )2014( يوانھ ةيدان ،نودعس
 .ةيرصنتسملا ةعماجلا  .ةيركفلاو ةيبدألا تاساردلا ليج ةلجم .ةينفلا تامسلاو ةيعوضوملا تاھاجتالا
 .راذآ -يناثلا ددعلا .قارعلا
 ،باتكلل ةيروسلا ةماعلا ةئيھلا .يتارفلا دمحم ةمجرت .درولا ةضور .ناتسلك )1984( يدعس ،يزاريشلا
 .ةفاقثلا ةرازو
 
 ةيروسلا ةماعلا ةئيھلا راد .2ط .يتارفلا دمحم ةمجرت .درولا ةضور ناتسلك .)2012( يدعس ،يزاريشلا
 ..ةفاقثلا ةرازو .باتكلل
 .ةينف ةيعوضوم ةسارد :مامت يبأل ةسامحلا ناويد يف ةمكحلا راعشأ )2005( نيسح دومح ديلو ،فارصلا
 .ءالبرك .ةيسابعلا ةبقلا تاطوطخم رادو ةبتكم .ةيبرعلا ةغللا مسق .تانبلل ةيبرتلا ةيلك .ةفوكلا ةعماج
 ةيملعلا ةيعمجلا ةلجم ،ةيبرعلا يزاريشلا يدعس راعشأ يف ةيدقن ةءارق )2011( يلع دمحم رون ،ةاضقلا
 )20( ددعلا .اھبادآو ةيبرعلا ةغلل ةيناريإلا
 .قشمد ،ةفاقثلا ةرازو ،يبرعلا ثارتلا نم ةيدقن تاحلطصم )1995( دمحم ،مازع
  .يلھاجلا رصعلا يف هخيراتو يبرعلا بدألا . مشاھ دمحم ،ةيطع
 .ةفرعملا راد ،1ط ،نازقزق دمحم ج ت .هبادآو رعشلا نساحم يف ةدمعلا )1988( قيشر نبا ،يناوريقلا
 .توريب
 .توريب .ةيملعلا بتكلا راد .1ط .هرعش ،هتايح ،هرصع ،مامت وبأ )1990( اضر دمحم ،ةورم
 .نانبل .توريب .نوعدبملا ةلسلس .ةيعماجلا بتارلا راد .يبرعلا رعشلا يف ةمكحلا )الب( نيدلا جارس ،دمحم
 لضفلا وبأ دمحم :ح .ت .نوديز نبا ةلاسر حرش يف نويعلا حرس )1986-1908( ةتابن نبا ،يرصملا
 .توريب .ةيرصعلا ةبتكملا ،ميھاربإ
 
 توريب .ةيبرعلا ركفلا راد .1ط .هرعشو هتايح :يئاطلا مامت وبأ )1994( حلاص مشاھ ،عانم
 ددعلا )26( دلجملا .يبرعلا ثارتلا ةلجم .مامت يبأ رعش يف اھروطتو ةمكحلا )2006( مشاھ ،عانم
 .ةيروس .2ك .رياني -31 )101(
 
 ميلعتلا ةرازو .اً◌جذومنأ مامت يبأ .يبرعلا رعشلا يف ةمكحلا تايلجت )2018-2017( ةيريزع ،ةريجھ
 .رئازجلا .نونفلاو بادآلا ةيلك .يلاعلا
 .توريب .ةدوعلا راد ،نراقملا بدألا )1999( يمينغ دمحم ،لالھ
  .رصم .رشنلاو ةعابطلل ةميقلا رادلا .يسرافلا رعشلا تاراتخم )1965(يمينغ دحم ،لالھ
 

 .يجناخلا ةبتكم .رشنلاو عبطلا مزتلم .يزاريشلا يدعس )1951( ىسوم دمحم ،يوادنھ
 )يزاريشلا ظفاح ،يزاريشلا يدعس ،يمورلا نيدلا لالج( ،يسرافلا رعشلا عئاور )2011( ةفاقثلا ةرازو
 .باتكلل ةيروسلا ةماعلا ةئيھلا .يقرشلا بدألا عئاور ،يتارفلا دمحم ةمجرت



15 
 

 

 

 
  
 


