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شكر و عرفان
الشكر والحمد هلل تعالى أوال الذي وفقني إلى إكمالي هذا البحث  .والق ائل
في محكم تنزيله  ( :واذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم) .....
االية 70سورة ابراهيم وأهدي كذلك أسمى آيات الشكر والتقدير ألستاذي
الجليل مشرف البحث الدكتور "بو بكر بوشيبة" الذي أف اض علي من دفق ات
علمه ولم يبخل.
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى األساتذة المناقشة.
والشكر موصول لألساتذة والزمالء وعمال كلية اآلداب واللغات والفنون.

إهداء
أهدي عملي المتواضع إلى روح جدتي التي ربتني "أسكنك اهلل تعالى عالي
الجنان  ،وعمتك الرحمة والغفران".
إلى الوالدين الكريمين  ،أسأل اهلل أن يمتعهما بالصحة والعافية.
وإلى أفراد عائلتي  :يمينة  ،عبد الق ادر  ،توفيق  ،إيمان نور الهدى  ،عقيلة
،عيسى  ،عيدة  ،وإبن خالتي بوعالم (محمد علي)
إلى عماتي وأعمامي إلى خاالتي وباألخص خالتي عقيلة.
و كل من علمني حرف ا طيلة مسيرتي العلمية  ،جعلهم اهلل زخرا لهذا الوطن
المعطاء.
إلى كل من عرف عائشة ما عساني أقول لهم ؟ وسعهم ق لبي لكن لم تسعهم
ورقتي.

ِمذِح
بسم هللا الرحمن الرحيم
اٌٍ ُٙا٠ان ٔؼثذ ٚا٠ان ٔسرؼٚ ٓ١تؼٔٛه ٚذٛف١مه ٕ٠ثٍط اٌحك ٠ٚسرث " ٓ١اٌٍ ُٙصً ػٍٝ
س١ذٔا ِحّذ ٚآٌٗ ٚسٍُ اٌصادق اٌٛػذ األِٚ ، ٓ١ػٍ ٝظّ١غ األٔث١اء ٚاٌّشسٍ" ٓ١
ٚتؼذ :
ٔش ٜأْ ٕ٘ان ػصشاْ لذ ظفشا تّض٠ذ ِٓ ػٕا٠ح اٌذاسسِ ٚ ٓ١ئسخ ٟاالدب اٌؼشت: ٟ
ّ٘ا اٌؼصش اٌعاٍ٘ ٚ ٟاٌؼصش اٌؼثاس ٟأِا اٌؼصش اٌؼثاسّ٠ ٟصً لّح اٌرطٛس اٌفٕٟ
 ٚ,لذ اِرذ ف ٟاٌرمس ُ١اٌراس٠خٌٍ ٟضِٓ حمثح غٍ٠ٛح ت ٓ١سٕح ٘ 231ـ ٚسٕح ٘ 656ـ
ف ٛٙػصش اٌحعاسج االسالِ١ح  ٚ ،اِرذاد اٌصمافح اٌؼشت١ح ف ٟظّ١غ تماع اٌؼاٌُ شمافح
اٌفىش  ٚاٌؼٍُ  ٚاٌرعذ٠ذ  ،ف ٟوً فشٚع اٌّؼشفح  ٚ ،وً ظٛأة اٌح١اج  ،اٌر ٟذؼرّذ
ػٍ ٗ١االُِ  ٚاٌشؼٛب ِٓ ششق اس١ا اٌ ٝغشب افش٠م١ا  ٚاٌ ٝظٕٛب اٚسٚتا ِٓ ٚ
اٚاسػ افش٠م١ا ِ ٚذغشمش حر ٝحٛض اٌثحش االت١ط اٌّرٛسػ .
 ٚف٘ ٟزا اٌؼصش ظٙشخ أئّح اٌفىش االسالِ ٟاٌؼشت ٚ ٟأػالَ االدب اٌؼشتٟ
 ٚشؼشٖ ٔ ٚصشٖ  ٚ ،صاس ف ٟاألدب اٌؼشت ٟأدب اٌصمافح اٌشف١ؼح  ٚ ،اٌزٚق اٌؼاٌ ٟفٟ
ظّ١غ أٔحاء اٌؼاٌُ  ٚظٙشخ ِئٌفاخ لّ١ح ف ٟوً فشٚع اٌصمافح ٚ ،فِ ٟخرٍف ػٍَٛ
اٌذ ، ٓ٠ف ٟظّ١غ أٛاع اٌصمافح ٚاٌؼٍُ.
ٕ٘ ِٓٚا ذٕذسض ِزوشذ ٟذحد ػٕٛاْ  :ذعٍ١اخ اٌحذاشح ف ٟاٌشؼش اٌؼثاس ، ٟأت ٛذّاَ
أّٔٛرظا ٚ ،اٌذافغ اٌ ٝاخر١اس٘ ٞزا اٌّٛظٛع .أٚال دافغ راذ ٛ٘ٚ :ٟف ٟاخرصاص
دساسر. ٟشأ١ا٠:شظغ اٌ ٝشغف ٟتزٌه اٌؼصش اٌز٠ ٞؼذ اٌؼصش اٌز٘ث ، ٟح١س تٍغد
ف ٗ١دٌٚح اٌّسٍّ ٓ١لّح ِعذ٘ا ف ٟاٌصٛسج ٚاٌحعاسج ٚ ،اٌس١ادج ٚ ،فٔ ٗ١شؤخ اٌؼٍَٛ
ٔٚمٍد أُ٘ اٌؼٍ َٛاٌذخٍ١ح اٌ ٝاٌؼشت١ح.
٘ٚذفِ ٟؼشفح رٌه اٌؼصش ٚ.و١ف غشأ اٌؼصش اٌؼثاس ٟػٍ ٝاٌرمس ِٓ ُ١لثً
اٌّئسخِٚ-ٓ١ؼشفح اٌّظا٘ش اٌّعذدج ف ٟاٌشؼش اٌؼثاسِ -. ٟؼشفح أت ٟذّاَ سائذ
اٌحذاشح ٚاٌرعذ٠ذ.
أ

ِمذِح
ٚاإلشىاٌ ١ح األساس١ح اٌر ٟػاٌعٙا اٌثحس  ٌٛٚظضء ِٕٙا :
*و١ف صاس اٌحىُ ٌثٕ ٟاٌؼثاط ؟
*٘ ً٘ٚزا االٔمالب ٌٗ أشش ف ٟاٌح١اج اٌؼثاس١ح ؟
*ٚارا واْ ٌٗ أشش  ،فّا ِ٘ ٟظا٘ش اٌرعذ٠ذ ف ٟاٌشؼش اٌؼثاس ٟ؟
* ٛ٘ ِٓٚأت ٛذّاَ ؟ٚأ ٓ٠ذظٙش شاػش٠رٗ؟ِٚا أساء إٌماد حٌٗٛ؟
ح١س اػرّذخ ػٍ ٝإٌّٙط اٌراس٠خٚ. ٟالرعد ِٕٙع١ح اٌثحس أْ ألسّٗ اٌٝ
شالز فصٛي ٚذؼمثِ ُٙمذِح ِٚذخً .
فاٌّذخً واْ ذّ١ٙذ ػٓ اٌذٌٚح األِ٠ٛح ٚسثة ذسّ١ح اٌذٌٚح األِ٠ٛح تاٌذٌٚح اٌؼشت١ح
ٚاٌذٌٚح اٌؼثاس١ح تاٌذٌٚح اإلسالِ١ح .
أِا اٌفصً األٚي ذحد ػٕٛاْ  :أ١ٙاس اٌذٌٚح األِ٠ٛح ٚل١اَ اٌذٌٚح اٌؼثاس١ح ٚ،ذطشلد
ف-ٗ١أسثاب سمٛغ اٌذٌٚح األِ٠ٛح ِٚآشش٘ا  ،شُ اٌٛظغ اٌعغشافٚ ٟاٌح١اج اٌس١اس١ح ،
ٔٚعذ أْ اٌّئسخ ْٛلسّٛا اٌؼصش اٌ ٝأستؼح ػصٛس ٕ٘ٚان ِٓ لسّٗ اٌ ٝػصشٓ٠
 :اٌؼصش اٌؼثاس ٟاألٚي اٌزّ٠ ٞرذ ِٓ (231هـ 131 -هـ) ٚاٌؼصش اٌؼثاس ٟاٌصأٟ
ّ٠رذ ِٓ (131هـ 656 -هـ) ٚلذ ِش تصالز ِشاحً ِ :شحٍح ٔفٛر األذشان ػٍٝ
اٌخالفح ِ ،شحٍح ٔفٛر اٌث ٟٙ٠ٛاٌفاسسِٚ ٟشحٍح ٔفٛر األذشان اٌسالظمح.أِا اٌح١اج
اإلظرّاػ١ح فرحذشد ػٓ اٌّعرّغ و١ف خعغ اٌ ٝاٌحعاسج ٚ ،اِرضاض اٌؼشب
تاٌفشط ٚاٌرشنٚ ،أ٠عا ػٓ دٚس اٌّٛاٌٚ ٟاٌشؼٛت١ح ٚاٌضٔذلح ٚاٌّعٚ ْٛاٌؼث١ذ
ٚاٌعٛاسٚ ، ٞو١ف واْ اٌّعرّغ اٌؼثاس٠ ٟؼأ ٟاٌطثم١ح .
تإٌسثح ٌٍح١اج اٌصماف١ح فمذ اصد٘شخ تاصد٘اس اٌحعاسج ٚوصش دٚس اٌرشظّح ٚاٌرؤٌ١ف
ٚاٌّىرثاخ ٚذشع١غ اٌخٍفاء ػٍ٘ ٝزٖ اٌّثادسج .
أِا اٌفصً اٌصأ ٟذحد ػٕٛاْ ِ :ظا٘ش اٌرعذ٠ذ ف ٟاٌشؼش اٌؼثاس ، ٟلسّرٗ اٌ ٝشالز
ِثاحس : ٟ٘ٚاٌرعذ٠ذ ف ٟاٌشؼش ٚأُ٘ أسثاتٗ ٚ.اٌرعذ٠ذ ف ٟاٌّٛظٛػاخ ٚ :الصذ تٗ
ب

ِمذِح
األغشاض اٌعذ٠ذج  ,واٌّذغ ٚاٌششاء ٚاٌٙعاء ٚاٌٛصف  ،األغشاض اٌّسرحذشح .
ٚذطشلد اٌ ٝاٌثٕاء اٌشىٌٍٍ ٟمص١ذج  ,شُ اٌرعذ٠ذ ف ٟاٌٍغح ٚاٌّؼأٚ ٟاألساٌ١ة
ِٛٚس١م ٝاٌشؼش .
أِا اٌفصً اٌصاٌس ذحد ػٕٛاْ :أت ٛذّاَ شاػش ٚاٌرعذ٠ذ ِٓ ٛ٘ٚ .أتشص شؼشاء
اٌؼصش اٌؼثاس ٟاألٚي ٚحاًِ ٌٛاء اٌرعذ٠ذ ف ٟاٌشؼش ف ٟصِأٗ  .فرطشلد أٌ ٝثزج
ذاس٠خ١ح ػٓ ح١اذٗ .شُ ػٓ شاػش٠ح أت ٟذّاَ  ،فرحذشد ػٓ أغشاظٗ اٌشؼش٠ح
ِٚز٘ثٗ ف ٟاٌشؼش اٌثذ٠غ ٚ ،اخرشخ ّٔٛرض ِٓ شؼشٖ  ،شُ آساء إٌماد ح .ٌٗٛشُ ذخرُ
٘زا اٌثحس خاذّحٚ .اػرّذخ ػٍ ٝظٍّح ِٓ اٌّصادس ٚاٌّشاظغ أّ٘ٙا ذاس٠خ االدب
اٌؼشتٌ ٟحٕا اٌفاخٛسٚ, ٞػض اٌذ ٓ٠اسّاػ ً١ف ٟاٌشؼش اٌؼثاس ٟاٌشإ٠ح ٚ
اٌفٓٚ,غ١شُ٘ ِٓ اٌىراب.
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مدخل
مدخل تمهيدي عن الدولة االموية

مذخل
مدخل :
قامت الدولة العباسية عمى أنقاض الدولة العربية  ،والمراد بالدولة العربية ىي الدولة
التي قامت بقيام اإلسالم واتسعت بالفتوحات الكبرى التي قام بيا العرب أيام الخمفاء
الراشدين وخمفاء بني أمية ثم انتيت الدولة العربية بسقوط الدولة األموية سنة 231
هـ  749 -م
فالدولة العربية إذن ىي ظاىرة تاريخية مركبة نبتت صغيرة أيام الدعوة اإلسالمية ثم
أخذت تنمو وتتسع أيام عمر بن الخطاب في عصر الخمفاء ثم في أيام الوليد بن
عبد الممك في عصر الخالفة األموية حتى شممت أجناس المشرق والمغرب .
وىكذا نجد أن الدولة العربية  ،مرت في ثالث مراحل  :مرحمة الدعوة اإلسالمية ،
ومرحمة الخمفاء الراشدين ثم مرحمة الخالفة األموية  ،فالدولة األموية ىي المرحمة
الثالثة واألخيرة من مراحل نمو الدولة العربيةّ  ،وقد انتيت عمى أيدي العباسيين سنة
 231هـ
ولقد وصفت ىذه الدولة بالعربية ألن الجنس العربي ىو الذي كان حامال لواءىا و
مصرفا لشؤونيا حتى نياية الدولة األموية  ،فمما قامت الدولة العباسية آل األمر إلى
األعاجم أولى الشعوب التي تحولت إلى اإلسالم كالفرس والترك والبربر ...الخ.
وقد الحظ المؤرخون ىذا الفرق بين الدولتين  ،فقالوا أن دولة بني العباس دولة
إسالمية  ،ودولة بني أمية دولة عربية .كما قال الجاحظ  «:دولة بني العباس

أعجمية ....ودولة بني مروان أموية عربية ».1وكما وضح جرجي زيدان بأن دولة
بني أمية تمتاز عن دولة بني العباس بأنيا عربية حقيقية ألن عماليا وقضاتيا

وسائر رجاليا كانوا أعرابا  ،إال بعض الكتبة واألطباء ونحوىم  ،وأما بنو العباس فقد
غمب في العصر األول من دولتيم العنصر الفارسي  ،ألن الفرس ىم الذين سمموا

إلييم مقاليد الحكم .2

 -1أحمذ مختار العثادي  ،في التاريخ العثاسي والفاطمي  ،دار النهضة العرتية  ،تيروت  ،د.ت  ،ص. 10/09
 -2سامي عاتذيه  ،في األدب العثاسي  ،دار النهضة العرتية  ،ط ،1سنة  2001م 1422 ،ه،ص . 06
5

مذخل
حيث استطاع األمويون بفضل حنكة والتيم ودىائيم أن يقضوا عمى األحزاب
المناوئة ليم  ،وأن ينكموا بالطالبيين أكثر من مرة  ،غير أن ىذا السمطان بدأ يضعف
وخاصة في عيد مروان بن محمد  ،فاغتنم الطالبيون ىذه الفرصة  ،وتحالفوا مع
أبناء عميم العباسيين لمقضاء عمى األمويين،استعادة الخالفة فالتفوا حول رجل ذكي،
قوي الشخصية ،محب لسفك الدماء يدعى أبا العباس السفاح ،وراحوا يستجمعون
اليمم ضد األمويين،وقد ساعدىم أيضا رجل فارسي يدعى أبا مسمم الخرساني الذي
راح يجمع حولو الفرس الذين اضطيدوا في العيد األموي .
وعند نير الزاب التقى الجيشان المناوئان،وكان ممن نتائج الحرب أن ىزم األمويون
شر ىزيمة  ،ولم ينج من البيت المالك األموي إال عبد الرحمن بن معاوية الذي فر
عبر النير إلى شمال إفريقيا،وكان لو الفضل األول في إنشاء الدولة األموية في
األندلس ،ولما تمت السيطرة لمعباسيين بفضل مساعدة الفرس،استثأر أبو العباس
بالسمطة  ،وأبعد عنو الطالبيين الذين كانوا يتمسكون بجعل الخالفة في أحفاد عمي
بن أبي طالب  ،فعرفت ىذه الحقبة الطويمة من الزمن باسم العصر العباسي نسبة

إلييم ،1وقد استمرت نحوا ،من خمسة قرون (231ه 757/م – 656ه /
 2158م ) .

لكن ىذا لم يكن عن إيمان بحق العباسيين في الخالفة  ،وال عن قدرتيم عمى
االحتفاظ بسيطرتيم فقد تفككت وحدة الدولة ،وتوزعت أقاليميا بين خالفات ثالث :
أموية في األندلس ،فاطمية في مصر ،وعباسية في العراق والى دويالت صغيرة أو
كبيرة.
نرى عمى سبيل المثال  ،في منطقتي الجزيرة العراقية والشام دويالت مستقمة تتركز
حول مدن متفرقة وتتنافس في السيطرة في غفمة من بغداد والقاىرة .2
 -1فىاز الشعار :المىسىعة الثقافية العامة  ،األدب العرتي  ،دار الجية تيروت  ،ط1420 ،1هـ 1999،م  ،ص
. 43/ 42
 -2أميه أتى الليل و محمذ رتيع  :تاريخ األدب العرتي (العصر العثاسي األول )  ،الىراق للنشر والتىزيع  ،ط، 1
 ، 2006عمان  ،ص . 06
6

مذخل
حيث نرى ىذا التقسيم يرتبط بأحداث تاريخية  ،أو تغيرات في بعض مظاىر الحكم
الن النقمة الكبيرة التي أحدثتيا الثورة العباسية في حياة العرب والمجتمع اإلسالمي
بعامة ظمت تمثل اإلطار العام لحياة الدولة الجديدة  ،الذي يستوعب كل ما بداخمو
من تنوع  ،دون أن يصيبو تغير جذري أو جوىري ومن ثم فان كل المتغيرات التي
كانت تط أر عمى حياة ،المجتمع في ىذه الدولة لم تكن تحدث انقالبا حقيقيا في شتى
وجوه ىذه الحياة  ،بل كانت تحدث في الغالب نتيجة أللوان الصراع المختمفة

السياسية واالجتماعية والثقافية .1

 -1عس الذيه إسماعيل  ،في األدب العثاسي  ،الرؤية والفه  ،دار النهضة العرتية  ،تيروت  ،سنة  ، 1985ص
07
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إنهيار الدولة االمىية و قيام الدولة العباسية

الفصل االول

المبحث األول  :عوامل سقوط بني امية وأىم مآثرىا .
المطمب االول  :أسباب سقوط الدولة األموية .
تختمؼ اآلراء حكؿ األسباب المباشرة كالغير المباشرة التي أدت إلى انييار الدكلة األمكية ثـ
سقكطيا في سنة  132ه ،1حيث نجد جميع القرل تضافرت عمى دؾ عرش بني أمية في
آخر عيدىـ دمية غير سمطاف  ،يقكـ بأعبائيا رجاؿ قاصركف أك عاجزكف أك ماجنكف ،

حيث أف البالد تتمخض بثكرة عنيفة يقكـ بيا النائمكف كالحانقكف كالشيعة بالمرصاد تحدكىـ
اآلماؿ المفقكدة  ،كاآلالـ التي جرىا عمييـ الضغط  ،كإلرىاؽ كالمكالي بالمرصاد  ،تحدكىـ

األحقاد التي أليبيا في قمكبيـ بتحقير الدكلة ليـ  ،2كنرل تعصب األمكييف مف أىـ أسباب
سقكط الدكلة األمكية ألف ذلؾ أدل إلى خركج المكالي عمى الدكلة األمكية  ،كىي قكة ال
يستياف بيا  ،إذأنيـ مف غير العرب كقد دخمكا اإلسالـ عقب العربي في فارس كمصر
كالمغرب  ،كماؿ بث ىؤالء المكالي أف أصبحكا أعداء لمعرب كمف الحقكؽ التي حرـ منيا.
المكالي في عيد األمكييف  :إنيـ لـ يحصمكا عمى عطائيـ الذم يستحقكنو نظير التحاقيـ
بالجيش كالعرب ،ككذلؾ لـ يسمح ليـ برككب الخيؿ أثناء القتاؿ ،كعدـ التحاقيـ بالجيش
عمى فرقة المشاىد  ،كحتـ عمييـ أف يككف ليـ مسجد خاص يؤدكف فيو الصالة  ،كجبانة
يدفنكف فييا مكتاىـ  ،كما كاف العرب ال يرضى أف يزكج ابنتو مف مكلى  ،لذلؾ كاف المكالي

ينتيزكف كؿ فرصة ليكيدكا لمدكلة األمكية .3كنجد أيضا مف أسباب العكامؿ التي أدت إلى

سقكط الدكلة األمكية  :كىك تحمؿ األسرة المد ارنية مف داخميا ككقكع النزاع عمى السمطة بيف
أفرادىا  ،مرده إلى السياسة الخاطئة التي سار عمييا األمكييف.4

حيث انصرفكا إلى الميك كالمجكف كمنيـ يزيد بف معاكية  ،يزيد بف عبد الممؾ  ،الكليد بف
يزيد بف عبد الممؾ  ،فظمكا عمى ليكىـ كمجكنيـ كخالعتيـ  ،حتى ضعفت ىيبة الخميفة ،
كالخالفة لضعؼ أخالقيـ كسكء سمككيـ كرعكنة تصرفاتيـ كضعؼ ق ارراتيـ  ،كأيضا مما

1

 عز الدٌن إسماعٌل  :فً األدب العباسً الرؤٌة والفن  ،ص . 592
 حنا الفاخوري  :الجامع فً التارٌخ األدب العربً  ،األدب القدٌم  ،دار الجٌل بٌروت  ،لبنان  ،د .ت  ،د.ت  ،ص <. 953
عبد المنعم الهاشمً  :موسوعة تارٌخ العرب العصر األموي والعباسً والفاطمً  ،دار ومكتب الهالل للطباعة والنشر  ،بٌروت  ،دار البحار ،ط  600: ، 5م  ،ص . 9:
4
 -عز الدٌن اسماعٌل  ،المرجع السابق  ،ص . 59
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جعؿ بني أمية في زكاؿ كقكؼ أركانيا  ،حيث ظير ذلؾ بكضكح في عيد خالفة مركاف بف
الحكـ  ،كعبد الممؾ بف مركاف كانتيى األمر إلى تدىكر الدكلة 1كسقكطيا .

كمف العكامؿ نجد اشتداد العصبية بيف القيسية كاليمينية  ،كقد امتد الصراع بينيما إلى أكثر
المناطؽ العربية كبمغ األندلس ،كىما اذكى نار ىذا الخالؼ أف الخمفاء كالكالة كانكا يعتمدكف
القيسية مرة كاليمينية أخرل حتى أصبح الخميفة األمكم رئيس حزب أكثر مف خميفة.
كنجد أيضا نظاـ كالية العيد الذم أكجد اختالال في الدكلة ،كشقاقا في البيت المالؾ إذ كاف
الخميفة يعقد الكالية الثنيف معا ليصبح ىـ الخميفة الجديد أف يقصي اآلخر أك يقضي عميو ،
كىذا كاف سبب في زكاؿ ممكيـ  .تضافر األحزاب السياسية  ،ضدىـ رغـ ما بينيا مف تباعد
في اآلراء كالعقائد .
كرأينا كيؼ راحت ىذه األحزاب تعمؿ عمى تقكيض الحكـ األمكم بالمؤامرات ك الدسائس مف

مثؿ الزبيرييف كشيعة إلى خكارج كشعكبييف إلى ذمييف كعباسييف  ،2إلى غير ذلؾ مف
األسباب المبثكثة في كتب التاريخ القديمة كالحديثة .

ككؿ ىذا أدل إلى سقكط الدكلة األمكية بصفة نيائية فرأل بنكا العباس أف الساعة أزفت

لالستيالء عمى الخالفة  ،كىـ أبناء عـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ  .3كىكذا أزيمت الدكلة

األمكية  ،بعد أف حكمت نحك تسعيف عاما  ،كاف العنصر العربي ىك عمادىا كنصيرىا ،
كصاحب السمطاف المطمب في تصريؼ شؤكنيا كفيما ظير كالة عمى جانب عظيـ مف
الكفاية كقكة الشخصية كعمرك بف العاص  ،كزياد بف أبيو كالحجاج بف يكسؼ كغيرىـ كما
حكميا خمفاء أقكياء كمعاكية األكؿ  ،ك عبد الممؾ بف مركاف  ،فنرل األسباب راجعة إلى
ظيكر خمفاء ضعاؼ اتسمكا بذميـ الصفات كظيرت خالؿ عيكدىـ الفف كشبت الثكرات مما

أدل في النيابة إلى اضمحالؿ تمؾ الدكلة ثـ انييارىا كقياـ الدكلة العباسية عمى أنقاضيا.4

1

 عبد المنعم الهاشمً  :موسوعة تارٌخ العرب العصر األموي العباسً الفاطمً  ،ص . 9:2
 جوزٌف الهاشم(اخرون)  :المفٌد فً األدب العربً  ،المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت  ،د.ت /5 ،ص ..7=5/7=03
 عز الدٌن اسماعٌل :فً األدب العباسً الرؤٌة والفن  ،ص . 5:4
 -عبد المنعم الهاشمً ،المرجع السابق ,ص <. 9
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المطمب الثاني  :مآثر الدولة األموية .

فسقكط الدكلة العربية في حد ذاتو أمر طبيعي  ،ألف الدكلة – كما يقكؿ ابف خمدكف–كاألفراد
كالكائنات الحية تمر في أدكار كمراحؿ مختمفة مف نمك كقكة كضعؼ ثـ فناء إنما الميـ ىنا
ما تتركو ىذه الدكلة مف آثار ايجابية تخمد ذكراىا .كمآثر الدكلة العربية كثيرة نكتفي بذكر
أىميا كىي :
أوال :أنيا زادت في مساحة الدكلة اإلسالمية الجديدة  ،فدفعت حدكدىا شرقا إلى أكاسط آسيا
كغربا إلى المحيط األطمسي  ،ففتحت بالد ما كراء النير عمى يد قتيبة بـ مسمـ  ،كاقميـ اليند
عمى يد خالد بف الكليد  ،كمصر عمى يد عمركا بف العاص  ،كالمغرب كاألندلس كجزر
البحر المتكسط عمى يد عدد مف كبار القادة العرب أمثاؿ عقبة بف نافع كحساف بف النعماف
كمكسى بف نصير ...
ثانيا  :الدكلة العربية صبغت ىذه المساحة الشاسعة مف األراضي بالصبغة العربية كذلؾ عف
طريؽ نشر الجنس العربي في أنحاء تمؾ البالد ،فكثير مف القبائؿ العربية قد تركت مكطنيا
األصمي في الجزيرة العربية،كىاجرت إلى البالد المفتكحة بقصد المعيشة فييا ،ىذه اليجرات
لـ يكف الغرض منيا استغالؿ البالد كثركاتيا كما يفعؿ المستعمريف حديثا،كانما تيدؼ إلى
االستقرار كاالختالط بأىميا كالمشاركة في تعميرىا .
ثالثا  :حرصت الدكلة العربية عمى نشر المغة العربية في أنحاء البالد المفتكحة كذلؾ عف
طريؽ تعريب الدكاكيف الحككمية فييا،ففي عيد الخميفة األمكم عبد الممؾ بف مركاف كابنو
الكليد بف عبد الممؾ  ،حمت المغة العربية محؿ المغات المحمية التي كانت سائدة في إدارة
تمؾ البالد كاليكنانية كالفارسية ك الالتينية ،كذلؾ الدينار العربي كحصؿ محؿ العممة
البيزنطية في مصر كالشاـ .1

رابعا  :مف مآثر الدكلة العربية أيضا اىتماميا بتدكيف الحديث النبكم الشريؼ فمف المعركؼ
إف المسمميف األكائؿ تجنبكا بأمر مف الرسكؿ تدكيف الحديث كي ال يشغؿ المسممكف بشيء
آخر غير كتاب اهلل  ،كقد ظؿ الحاؿ عمى ىذا الكضع معظـ القرف األكؿ اليجرم  ،غير أف
1

 -أحمد مختار العبادي  ،فً تارٌخ العباسً والفاطمً  ،ص . 55/50
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ىذه السياسة لـ تمنع بعض المسمميف مف كتابة بعض األحاديث بصفة شخصية  ،ككانت
النتيجة أف كضعت أحاديث نبكية ال يعرفيا كبار الصحابة كالتابعيف ليذا رأت الدكلة األمكية
جمع كتدكيف األحاديث الصحاح كذلؾ في عيد الخميفة عمر بف عبد العزيز .
كاألحاديث النبكية تعتبر نمكذجا لمبالغة كالمغة العربية الفصحى  ،فيي تمي القرآف مف ىذه
الناحية فضال عف أنيا المصدر التشريعي الثاني لإلسالـ  ،حيث أقبؿ الناس عمى دراستيا ،
كساعد ذلؾ عمى انتشار المغة العربية بيف المسمميف كقد نبغ مف المكالي الميتميف بدراسة
األحاديث عدد كبير مثؿ اإلماـ" الميث بف سعد المصرم"ك"أبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ
البخارم" ,صاحب كتاب الجماع الصحيح .
كىكذا نجد أف الدكلة العربية كانت ليا سياسة عربية مرسكمة كمكضكعة كقد نجحت في ذلؾ
نجاحا كبي ار  ،بحيث أصبحت لغتيا العربية أداة التخاطب الكحيدة بيف أبناء العالـ العربي

إلى اليكـ كىذا يعتبر مف مآثرىا كدكلة عظيمة .1

المبحث الثاني  :مظاىر الحياة العباسية .
المطمب األ ول :الوضع الجغرافي والحياة السياسية
أ -/الوضع الجغرافي :
لقد اتسعت رقعة اإلمبراطكرية العباسية العربية فضمت أقساما شاسعة مف آسيا كافريقيا ،
كرثت بالد اإلمبراطكرية األمكية التي امتدت عبر مناطؽ كسط آسيا  ،مف حدكد اليند
كالصيف شرقا إلى سكاحؿ البحر المتكسط  ،كفي شماؿ إفريقيا مف مصر إلى المحيط
األطمسي مع بالد األندلس في جزيرة األندلس كمعظـ جزر البحر المتكسط  ،كاذ نجد أقاليـ
الكاسعة المتباينة بسط العرب المسممكف سمطانيـ أياـ األمكييف كرثيا عنيـ العباسيكف ،
ككانت ىذه البالد كتمؾ األقاليـ ميدا لحضارات عريقة  ،قديمة قدـ التاريخ  ،نشأت في كدياف
األنيار الكبرل  ،كفي كادم النيؿ بمصر ككادم ال ارفديف دجؿ كالفرات بالعراؽ  ،كسيكؿ

1

 -أحمد مختار العبادي ،المرجع السابق ,ص . 56/55
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سكريا كلبناف كفمسطيف  ،كعمى سكاحؿ الخميج العربي  ،كفي الجنكب بأرض عماف كاليمف

كعمى القرف اإلفريقي ببالد الحبشة كبالد الفرس كاليند .1

نجد أف الدكلة العباسية  ،فإنيا ابتعدت عف البحر كاتجيت نحك المشرؽ الذم ىك سر

نجاحيا  ،2كاتخذت بغداد عاصمة ليا بدال مف دمشؽ  ،حيث يؤثر تباينيا الجغرافي في
مجاالتيا االقتصادية كالثقافية كيتكامؿ كيتفاعؿ كؿ ذلؾ فيزيد في غنى البيئة العباسية

كانتاجيا كازدىارىا. 3

ب -/الحياة السياسية:
ال يذكر التاريخ اإلسالمي في ثناياه كأطكاره  ،كحكادثو كأحداثو أم ار أغرب  ،كال حدثا أعجب
 ،مف قياـ الدكلة العباسية ،عمى أنقاض ممؾ بني أمية كعرشيـ الذم رفعكه عمى السياسة

كالدماء ككثرة البذؿ كالعطاء  ،كقكة السمطاف  ،كطكؿ البطش  ،كالعنؼ كالطغياف .4

كنجد أف العباسيكف ينتسبكف إلى العباس عـ النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ  ،فيـ

ىاشميكف قريشيكف 5,كقد انقضى القرف األكؿ كمو أك كاد ينقضي دكف أف يظير أحد منيـ

عمى مسرح األحداث السياسية كنجد أف العباس تكفي في أكاخر خالفة عثماف بف عفاف ،
ككاف أبرز أبنائو" عبد اهلل" انصرؼ إلى التفقو في الديف كلـ تكف لو مطامع سياسية
،أما"عمي" نجد فكرة السياسة راكدتو  ،كجاء إلى دمشؽ في عقد الممؾ ليقيـ فييا  ،كفيما يبدكا
أف مطامعو جعمتو ال يمسؾ لسانو حتى كانت نيايتو عمى يد" الكليد بف عبد اهلل " ،6كاذ نجد

أف" محمد بف عمي بف عبد اهلل بف العباس" يقيـ الدعاكة كيبث الثكرة لقمب النظاـ  ،7كقد رأل
أبك ىاشـ بف محمد بف الحنيفة (أماـ الشيعة الكيسانية ) خير خمؼ لو عمى جماعتو فمما
حضرتو الكفاة أكصى لو كصية صريحة باإلمامة مف بعده  ،كجد محمد بف عمي العباسي

ركيزة يعتمد عمييا في إثبات حقو في الخالفة ،8كقاـ محمد بف عمي خير قياـ بما عيد إليو ،

1

كاظم حطٌط  ،دراسات فً االدب العربً  ،دار الكتاب اللبنانً  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط ، 5سنة ;;= ، 5ص . 552
 محمد زغلول سالم  ،األدب فً عصر العباسٌٌن  ،منذ قٌام الدولة حتى نهاٌة القرن الثالث  ،د.ط  ،د.ت  ،االسكندرٌة  ،ص . 573
 أحمد مختار العبادي  ،فً تارٌخ العباسً والفاطمً  ،ص ;. 74
 أمٌن أبو اللٌل و محمد ربٌع  ،تارٌخ االدب العربً ( ، )5العصر العباسً األول ،ص ;. 05
 كاظم حطٌط  ،دراسات فً األدب العربً  ،ص . 56/556
 عزالدٌن اسماعٌل  ،فً األدب العباسً  ،ص <. 57
 حنا الفاخوري  ،الجامع فً تارٌخ األدب العربً ،االدب القدٌم ص <. 958
 -كاظم حطٌط  ،المرجع السابق ص . 56
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كبقيت الدعكة سرية في عيده حتى كفاتو سنة 125ه  ،كانتقمت اإلمامة إلى ابنو إبراىيـ ،
الذم جاىر بالدعكة كدعا أبا مسمـ الخراساني إلى التشديد عمى خصكميا  ،كلكنو لـ يمبث أف
قبض عميو في عيد مركاف بف محمد ثـ مات في السجف  ،ككاف قد عيد إلى أخيو أبي
العباس عبد اهلل س ار بأمر الدعكة كأكصاه بمكاصمتيا كالمسير إلى الككفة  ،فساركا إلييا س ار
حيث عمـ رئيس الدعاة أبك سممة الخالؿ بقدكميـ فأنكر ذلؾ كاذ سقطت الككفة دكف مقاكمة

تذكر ،1ففي  30تشريف  749ـ بكيع أبك العباس كنكدم بو خميفة لممسمميف كفي  750ـ

اندحر األمكيكف في مكقعو الزاب (فرع مف الدجمة ) كانحدارىـ األخير كاستسممت البالد لبني
العباس .2

*اتخاذ العباسيين السواد رم از ليم :
مف خالؿ التراث اإلسالمي باف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قد دخؿ مكة فاتحا تحت راية
سكداء فيـ إنما تأسسكا برسكؿ اهلل في اتخاذىـ ىذا المكف شعا ار ليـ كقد يككف تفسير
صحاحا  ،كاف كاف يبدكا أف اتخاذىـ السكاد إنما كانكا يرمزكف بو مف حيث يككف مركز
دكلتيـ في العراؽ كارض العراؽ تعرؼ في المصطمح القديـ ارض السكاد أما بالنسبة لمكائيـ
الذم سمكه الظؿ كرايتيـ سمكىا السحاب .
اجتيد الدكتكر فاركؽ عمر في أف يفسر الرمز في ىذه التسمية  ،فذىب إلى أف الظؿ يرمز
إلىأف الدعكة العباسية تبقى بقاء الظؿ في ىذه األرض كاف السحاب يرمز إلى سماه عالمية
الدعكة حيث تشمؿ كؿ العالـ المعركؼ آنذاؾ

3

ككاف لمكزير العباسي لباس خاص عرؼ بالسكاد كىك شعار الدكلة العباسية .
كىكذا نجد أف الك ازرة أياـ العباسييف أصبح ليا مف حيث المظير ك االختصاص كالتسمية
طابع جديد لـ يكجد مف قبؿ .
يقكؿ ابف خمدكف في تحديد اختصاصات الكزير العباسي  « :عمى ذلؾ بأف بعض الذيف
ثاركا عمى الدكلة األمكية قبؿ ذلؾ مثؿ أبي حمزة الخارجي كأبي الحارث بف سريج  ،اتخذكا
1

سامً ٌوسف أبو زٌد  :األدب العباسً  ،الشعر  ،ص . 5:2
 حنا الفاخوري  :الجامع فً تارٌخ األدب العربً ،االدب القدٌم ص <. 953
 -عز الدٌن إسماعٌل  :فً األدب العباسً الرؤٌة والفن  ،ص . 69
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المكاء األسكد شعا ار ليـ»  ،كفي ذلؾ يقكؿ الشاعر الكميت مكجيا كالمو إلى الحارث بف
سريج :
الريات سودا
واال فارفعوا ا

عمى أىل الضاللة والتعدي.

فكاف ىناؾ عالقة بيف سكاد ال ارية كبيف محاربة الضالؿ كالخركج عف مبادئ اإلسالـ ،
يضاؼ إلى ذلؾ ما تركيو المصادر مف أنو كانت لمرسكؿ راية تدعى العقاب مف صكؼ
سكداء مربعة فييا ىالؿ أبيض

1

تقسيم العيد العباسي :
العصر العباسي ىك المدة مف الزمف التي انتقؿ فييا الحكـ عند العرب مف بني أمية
الى بني العباس أثر ثكرة دمكية عارمة ،تجند ليا الفرس خاصة ،كقادىا تحت لكاء الشيعة
كالعباسييف أبك مسمـ الخراساني ,اال أف بني العباس استأثركا بعد االنقالب

بالسمطة،كأبعدكاعنيا الشيعة .2

كقد طالت ىذه الحقب نحكا مف خمسة قركف ( 1258-750م  656-132 /ق )

خضعت فييا البالد لكثير مف العكامؿ كاألحداث السياسية كاالجتماعية كلذا فقد أرل الباحثكف
اف يقسمكىا الى عصكر أربعة  ،3كىناؾ مف المؤرخيف يرل اف العيد العباسي مر بعصريف
رئيسييف ىما العصر العباسي االكؿ كالعصر العباسي الثاني .4

 -/1العصر العباسي االول  232 – 132( :ه  847-750 /م )  :يمتاز بقكة الخالفة
كعظمة الخمفاء كمجد الدكلة  ،نفكذ الفرس فيو  ،5اذ لـ يكف لكؿ خميفة سياسة شخصية بؿ

سار الجميع عمى سياستو  ،ككانت الحكادث الكبرل التي كقعت في ذلؾ العصر تسير كميا
في تيارات عامة كاسقاط العرب كايثار الفرس عمييـ  ،ثـ تشجيع الترؾ عمى الفرس كالعرب
معا  ،كنيضة العمـ كاالدب كظيكر حرية الفكر في البحث كالجؿ كالمناظرة كتقريب العمماء

1

 أحمد مختار العبادي  :فً التارٌخ العباسً والفاطمً  ،ص . 6:/692
 جوزٌف الهاشم (،آخرون)  :المفٌد فً األدب العربً  .ص <<. 73
 احمد مختار العبادي  ،المرجع السابق ،ص <. 74
سامً ٌوسف أبو زٌد :األدب العباسً شعر  ،ص ;. 55
 -حنا الفاخوري  ،الجامع فً تارٌخ ,األدب العربً  ،ص =. 95
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كاألدباء كالمغنيف  ،كترقية الفنكف الجميمة كالعمارة كالشعر كالمكسيقى كىك يعد اجماال
العصر الذىبي لإلسالـ .1

كمف أبرز شعرائو  :البحترم  ،ابف الركمي  ،ابف المعتز .
كمف أعظـ كتابيا  :الجاحظ  ،كمف مؤرخيو  :الطبرم كاليعقكبي كمف فالسفتو الفارابي .2
*أسماء الخمفاء العباسيين وسنة تولييم الخالفة في العصر العباسي االول :
-1تكلى عرش الخالفة في ىذا العصر عشرة خمفاء دانت ليـ الدنيا كخضعت لسمطانيـ امـ
عريقة  ،كحضارات قديمة .

كاف أكليـ السفاح  ,3ىك أبك العباس عبد اهلل بف محمد بف عمي بف عبد اهلل بف العباس
بف عبد المطمب كفاتو في الياشمية ...داـ العباس حكمو  4سنكات كثمانية اشير ك 4
أياـ  ،خالفتو (136-132ه754-750/م) .
-2المنصكر  :ىك أبك جعفر عبد اهلل بف محمد بف عمي بف عبد اهلل بف العباس أخ

السفاح  ،عمره  63سنة خالفتو سنة (158-136ه775-754/م) كفاتو بمكة

دامت حكمو  22سنة كشعر كاحد ك  4أياـ .

 -3الميدم  :أبك عبد اهلل بف أبي جعفر المنصكر عمره  42سنة خالفتو سنة -158
169ق785-775/ه  ،كفاتو في ماسبذاف داـ حكمو  10سنكات كشير .

 -4اليادم  :أبك محمد اليادم بف المييدم بف المنصكر عمره  24سنة خالفتو سنة
170-169ه786-785/ـ  ،كفاتو في عيسا باد داـ حكمو سنة كاحدة كشعر ك
 22يكما .

 -5الرشيد :ىاركف أبك جعفر بف الميدم بف المنصكر عمره  45سنة ,خالفتو سنة
193-170ه709-786/م  ،كفاتو في طكس داـ حكمو  23سنة كشعر ك
 19يكـ .

1

 عبد المنعم الهاشم  :موسوعة تارٌخ تارٌخ العرب األموي العباسً والفاطمً .:7/:6 ،2
 جوزٌف الهاشم (آخرون)  :المفٌد فً األدب العربً  ،ص <<. 73
-أمٌن ابو اللٌل ومحمد ربٌع  :تارٌخ األدب العربً ( ، )5العصر العباسً األول  ،ص . 59
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-6األميف  :محمد أبك عبد اهلل بف الرشيد كأمو زبيدة عمره  29سنة  ،خالفتو سنة
198-193ه813-809/م  ،كفاتو في بغداد داـ حكمو  4سنكات و  8اشير ك 18
يكما

-7المأمكف  :عبد اهلل أبك العباس بف ىاركف الرشيد عمره  48سنة خالفتو .1
218-198ه833-813/ـ  ،كفاتو في طكس داـ حكمو  20سنة ك  5أشير ك  3أياـ .
 -8المعتصـ  :ىك أبك اسحاؽ محمد بف ىاركف الرشيد عمره  48سنة  ،خالفتو سنة
227-218ه842-833/م  ،كفاتو في سامراء  ،داـ حكمو  8سنكات ك 8اشير ك
 8اياـ .
 -9الكاثؽ  :الكاثؽ باهلل ىاركف بف المعتصـ بف الرشيد عمره  34سنة خالفتو -227
232ه847-842/م  ،داـ حكمو  5سنكات ك  9أشير ك  13يكما .
 -10المتككؿ  :المتككؿ عمى اهلل جعفر بف المعتصـ بف الرشيد عمره  14سنة خالفتو سنة
 247 – 232ه 881-847 /ـ  ،داـ حكمو  14سنة ك  10اشير ك  41يكما  ،حيث
امتاز عيد جعفر المتككؿ عمى اهلل بشدة نفكذ الترؾ  ،بالعداء الشديد لمشيعة  ،كباضطياد
المعتزلة كمذىب االعتزاؿ حفمت أيامو بأئمة العمـ كاألدب ثـ قتمو األتراؾ .2

/2العصر العباسي الثاني :
امتد العصر العباس الثاني مف سنة ( 232ق الى 656ق) المكافؽ لػ (847ـ الى

1258ـ)،كقد حكـ في ىذه الفترة ثمانية عشركف خميفة بدءا مف المتككؿ سنة  232ق
المكافؽ لػسنة  847ـ الى المعتصـ سنة  658ق المكافؽ لسنة  1242ـ الى سنة 1285

ـ بكيع العصر العباسي الثاني في بغداد كالذم يمتد أكثر مف أربعة قركف ، 3

1

 هاشم جعفر الحٌدري  :الزندقة فً األدب العربً (العصر العباسً األول ) ،شركة العارف لألعمال  ،ط ، 5تموز ٌ /ولٌو  ، 6055بٌروت ،لبنان  ،ص . 706 / 705
2
أمٌن أبو اللٌل ومحمد ربٌع  :تارٌخ األدب العربً العصر العباسً األول  ،ص . 5:/593
 -عبد المنعم الهاشم  :موسوعة تارٌخ العرب العصر االموي العباسً والفاطمً  ،ص . 579
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كيتسمبضعفالخالفة كضياع ىيبة الخمفاء  ،كفساد شؤكف الدكلة كذلؾ السباب 1كىي سيطرة

االتراؾ اكال كبني بكيو ثانيا كالسالجقة ثالثا  ،2يعني اننا نجدىا  ،قد مرت بثالث مراحؿ :
أ -/مرحمة نفكذ االتراؾ عمى الخالفة العباسية (334-232ه945-847/م)
ب -/مرحمة النفكذ البكييي الفارسي (447-334ه945/م).
ج -/مرحمة نفكذ االتراؾ السالجقة (656-447ه1258/م).3
أ -/مرحمة نفوذ االتراك عمى الخالفة العباسية :
استالـ الترؾ عمى مقاليد الحكـ  :مر بنا في العصر العباسي األكؿ كيؼ ىيأ العباسيكف
لقياـ دكلتيـ عف طريؽ الدعكة السرية الماـ ىاشمي يخمص المكالي فرسا كغير فرس مف

حكـ بني أمية الجائر  ،محققا ليـ المساكاة المشركعة –بحكـ االسالـ – بينيـ كبيف العرب
في جميع الحقكؽ االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية  ،كسرعاف ما أقمبت الجيكش الخراسانية
مكشعة كؿ مالقييا مف مقاكة لمدكلة االمكية حتى قضت عمييا قضاء مبرما كأعمف العباسيكف
أنيـ أصحاب الحؽ الشرعي في الحكـ كالخالفة  ،كبذلؾ استثاركا بيا مف دكف ابناء عمكميـ
العمكييف مما جعؿ كثيريف منيـ يثكركف عمييـ طكاؿ العصر  ،كما جعؿ انصارىـ يدعكف
لبيتيـ العمكم س ار كمما كجدكا الى ذلؾ سبيال  ،في حيف مضى العباسيكف يعمنكف انيـ
أصحاب حؽ اليي في الحكـ كالسمطاف كتمادكا في حكـ استبدادم اشد ما يككف االستبداد
محيطيف انفسيـ بكثيريف مف الحجاب  ،غير اف العباسييف نكبكىـ نكبات متكالية  ،عمى
نحكىا ما ىك معركؼ عف كنكبة البرامكة كنكبة بني سيؿ  ،كنشب مف جراء ذلؾ عداء شديد
بيف الفرس كالعرب فالعرب يريدكف استرداد مجدىـ في العصر االمكم كالفرس ال يكتفكف بما
ليـ مف مجد حادث في الدكلة  ،ككانيـ يريدكف اف يستعيدكا مجد دكلتيـ الساسانية القديمية
كيمحقكا العرب محقا  ،مما أدل لظيكر تيار شعكبي بغيض رافقو تيار الحاد كزندقة ليدـ
االسالـ كالعركبة جميعا كفي اثناء ذلؾ كانت الثك ارت مضطرمة في شرقي الدكلة  ،ككاف

أخرىا اندالعا ثكرة بابؾ الخرمى في أذربيجاف التي ظمت نحك عشريف عاما .4
1

 حنا الفاخوري  :الجامع فً تارٌخ األدب العربً ،االدب القدٌم ص =. 952
عبد المنعم الهاشم  :موسوعة تارٌخ العرب العصر االموي والعباسً والفاطمً ،ص . 5793
 سامً ٌوسف أبو زٌد  :األدب العباسً الشعر  ،ص ;.5=/5</54
 -شوقً ضٌف  :تارٌخ األدب العربً  ،العصر العباسً الثانً  ،دار المعارف  ،ط ، 5==: ، 50ص =. 50/0
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تدىور الخالفة :

رأينا الترؾ يسيطركف عمى أداة الحكـ بعد مقتؿ المتككؿ في السنكات الثماف التي تمتو  ،ثـ
مذ عصر المقتدر  ،اذا كانكا ىـ الحكاـ الحقيقييف لمدكلة  ،كلـ يكف لمخمفاء حينئذ ام سمطاف
ك مف أيف يأتييـ السمطاف كالترؾ يكلكنيـ كيعزلكنيـ بؿ يسفككف دماءىـ  ،حيث صكر ذلؾ
بعض الشعراء لعيد الخميفة المستعيف (252-248ه) فقاؿ :
خميفة في قفص
يقول ماقاال لو

بين وصيف وبغا
كما يقول الببغا

1

ككاف مف أىـ االسباب في تدىكر الخالفة العباسية أف كثرة الخمفاء انغمست في الميك
كالترؼ كاالقباؿ عمى كؿ متاع مادم مف بناء قصكر باذخة كمعيشة كفمت ليا كؿ كسائؿ
النعيـ كادكاتو  ،كأكليـ المتككؿ  ،كيركم أنو سأؿ شخصا حيف اتـ بناء قصره الذم يسمى
الجعفرم كيؼ قكلؾ في دارنا ىذه ؟ فاجابو بكقمو  « :اف الناس بنكا الدكر في الدنيا كانت
بنيت الدنيا في دارؾ»  ،فالخميفة كاف ال يفكر اال في نفسو كممذاتو  ،ككأف ليس ىناؾ
جيكش تعد لمحرب بأسمحتيا كعددىا الكثيرة  ،ككأف ليس ىناؾ رعية يقكـ الخميفة عمى
مصالحيا فيبني ليا مستشفيات كيكفر ليا الغذاء كالكساء .
كطبيعي اف يقضي ىذا السنة عمى ىيبة الخالفة كاف يستذليا الترؾ  ،كخاصة حيف يطمبكف
لمجيش ركاتبو فيجدكف الخزينة خالية الكفاض  ،كقد فسد حينئذ الحكـ فسادا شديدا كنرل ،
بيذه الصكرة كانت امكاؿ الدكلة تختمس كتنيب بنيبيا كيختمسيا الكالة كالكتاب كالكزراء ،
ينعمكف كيترفكف  ،كالشعب يتمرغ في البؤس كالحرماف كالشقاء ككأنما تعطمت أداة الحكـ ،
ككاف مما زاد في ىذا الفساد غمبة النساء عمى الحكـ  ،حيث تقتنيف الجكاىر الباىظة ك

العقاات كاألمكاؿ الطائمة .2

كال نصؿ الى أكاخر العصر  ،حتى يتغمب كثير مف الحكاـ عمى كاليتيـ  ،فتصبح فارس ك
الرل كاصبياف كالجبؿ في ايدم بني بكيو  ،كخراساف في يد نصر بف احمد الساماني ،
1

 شوقً ضٌف  ،المرجع السابق ,ص ;. 52
-المرجع نفسه ،ص =.60/5
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كطبرستاف كجرجاف في يد الديمـ  ،ككرمات في محمد بف الياس  ،كالمكصؿ كديار ربيعة
كبكر كمضر في أيدم بني حمداف  ،كاألىكاز كأكاسط البصرة في يد البريدم  ،كاليمامة
كالبحريف في يد أبي طاىر الجنابي القرطمي  ،كمصر كالشاـ في يد محمد بف طفح االخشيد
كالمغرب ك افريقية في يد القائـ بأمر اهلل ابف الميدم الفاطمي الممقب بأمير المؤمنيف ،
كاألندلس في يد عبد الرحمف الناصر األمكم  ،كلـ يبؽ في يد الخميفة سكل بغداد  ،كاستكلى
عمييا منو البكيييكف كخمعكه  ،ككلكا الميع هلل كأصبحكا ىـ الذيف يكلكف الكزراء كالقضاة
كالكالة كأصحاب الشرطة كالحسبة  ،كلـ يعد الخميفة سكل سمطاف اسمى كاف يدعى لو
الحنابر  ،كخضعت نفقاتو  ،كقررت لو نفقة طفيفة .
كليست ىذه الككارث كؿ ما حاف بالخالفة السياسية في العصر العباسي الثاني  ،فقد نشبت
ثكرات كثيرة استنزفت مكارد الدكلة  ،كخاصة ثكرتي الزنج كالقرامطة .
أ -/ثورة الزنج  :شغمت ىذه الثكرة الدكلة أربع عشر سنة كنحك أربعة أشير لـ تضع فييا
الحرب أكزارىا منذ رمضاف سنة  255لميجرة حتى صفر 270ككاف الذم أعد ليا كأشعميا

رجؿ فارسي مف كرزنيف  :قرية مف قرل الرم بايراف  ،حيث أخذ ينشر أراءه الثكرية .1

حيث زعـ أف اسمو عمي بف محمد كاستطاع المكفؽ أف يقضي عمى ىذه الثكرة ,في ذلؾ
يقكؿ :
قواه واودى زاده المتزود

حصرت عميد الزنج حتى تخاذلت

وظل ولم تأسره وىو مقيد .

فظل ولم تقتمو يمفظ نفسو

ب -/ثورة القرامطة  :التي نشبت في عيد المعتمد سنة 260ه كقد أعد ليا أبك سعيد بف
بيراـ الجنابي  ،ككاف مف كبار دعاه حمداف قرمط  ،ىك نبطي لقب بقرمط الحمرار عينيو

الدائـ  ،تنسب اليو فرقة القرامطة  ،كاستطاع أف يؤسس دكلة في منطقة االحساء كالبحريف
ظمت الى أكاسط القرف الرابع اليجرم اذ دخؿ القرامطة في طاعة الخميفة العباسي .

1

 -شوقً ضٌف ،المرجع السابق  ،ص . 6;/6:
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كقد تعاقب عمى ىذه الفترة أثنا عشر خميفة ابتداء مف المتككؿ (247-232ه) كانتياء
بالمتفقي (333ه) كشيدت حركات انفصالية عف الدكلة العباسية كالدكلة الطكلكنية في
مصر (292-254ه) كالدكلة الصفارية في خرساف (290-254ه). 1

*أسماء الخمفاء العباسييف فيما يخص العصر العباسي الثاني كسنة تكلييـ الخالفة :
-1المنتصر سنة (247ه248-ه).
-2المستعيف باهلل (248ه252-ه).
-3المعتز ابف المتككؿ سنة (252ه255-ه).
-4الميتدم بف الكاثؽ سنة (255ه256-ه).
-5المعتضد سنة (279ه289-ه)
-6الخميفة المتككؿ سنة (232ه247-ه).
-7المكتفي سنة (289ه295-ه).

-8الخميفة المقتدر سنة (295ه320-ه).2
 -9القاىر باهلل سنة (320ه322-ه).

 –10الراضي سنة (329ه333-ه).

 –11الخميفة المستكفي باهلل سنة (333ه334-ه)
ب -مرحمة النفوذ البوييي الفارسي 447-334( :ه946/م1055/م).
كاف مركز البكيييف في الرم كشيراز  ،3كتميز ىذا العصر بالثكرات كقياـ الدكيالت التي
راحت تتصارع فيما بينيا منيا نجد : 4

 الدكلة الغزنكية في اليند (351ه582-ه). الدكلة الحمدانية في حمب كالمكصؿ (317ه349-ه). الدكلة االخشيدية في مصر كالشاـ (323ه358-ه) كعاصمتيا الفسطاط. الدكلة الفاطمية في مصر كعاصمتيا القاىرة .1

 شوقً ضٌف  ،المرجع السابق  ،ص <. 62
 عبد المنعم الهاشمً  :موسوعة تارٌخ العرب  ،ص .5973
 سامً ٌوسف أبو زٌد  :األدب العباسً الشعر  ،ص <.54
 -فواز الشعار  :الموسوعة الثقافٌة العامة االدب العربً  ،ص. 89/88
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 كما تدىكر الكضع االجتماعي كعمى الصعيد االدبي كاف مزدى ار  ،فبرز عدد مفالشعراء الفحكؿ ال يستياف بيـ منيـ المتنبي  ،ابك نكاس  ،الحمداني  ،الشريؼ
الرضي  ،ابكا العالء المعرم  ،مييار الديممي  ،كمف االدباء نجد  :ابف سينا  ،ابك
حياف التكحيدم  ،القاضي الجرجاني  ،ابف العميد  ،ابك الفرج االصفياني  ،ابف
جني ،ابف رشيؽ.
*خمفاء ىذه المرحمة ومدة خالفة كل منيم :

 أبك القاسـ عبد اهلل المستكفي(334-333ه946-944/م).
 أبك القاسـ الفضؿ المطيع (363-334ه974-946/م).
 أبكبكر عبد الكريـ الطائع (381-323ه991-974/م).

 أبك العباس احمد القادر (422-381ه1031-991/م).

 أبك جعفر عبد اهلل القائـ (467-422ه1074-1031/م).1
ج -/مرحمة نفوذ االتراك السالجقة :
ىك عصر الضعؼ بحيث لـ يبؽ لمخميفة اال االسـ  ،كقد داـ حكالي قرنيف (-447
656ه1258/م) حيث سيطر السالجقة عمى مقدرات الخالفة  ،حتى اقتحـ المغكؿ بغداد
كتعاقب عمى ىذه الفترة اثنا عشر خميفة اكليـ القائـ (467-422ه) الذم استنجد بزعيـ

االتراؾ السالجقة  ،لمقضاء عمى النفكذ البكييي  ،كامر باف يخطب باسمو في مساجد بغداد
في رمضاف سنة 447ق  ،كآخرىـ المعتصـ (656-460ه) الذم سقطت في عيده الدكلة
العباسية  ،اذ استكلى المغكؿ بقيادة ىكالكك عمى بغداد سنة  656ق  ،كتركيا مشاعا لمسمب

كالخراب كالدمار سقطت خالفة بني العباس  ،ياتي عيد جديد ىك عصر المماليؾ .2
*خمفاء ىذه المرحمة ومدة خالفة كل منيا:
 أبك جعفر عبد اهلل القائـ( 467-422ه1075-1031/ـ).
 أبك القاسـ محمد المقتدم (487-467ه1094-1075/م).

 أبك العباس احمد المستظير(512-487ه1118-1094/م ).
1

 محمد سهٌل الطقوس  ،تارٌخ الدولة العباسٌة  ،دار النفائس للطباعة والنشر  ،ط 5869 ،8هـ  6008-م  ،بٌروت  ،لبنان ص ;. 652
 -سامً ٌوسف أبوا زٌد  ،االدب العباسً الشعر  ،ص <.5=/5
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 أبك منصكر الفضؿ المسترشد(529-512ه1135-1118/م) .
 أبك جعفر منصكر الراسد (530-529ه1136-1135/م).
 أبك عبد اهلل محمد المتتضي (555-530ه1160-1136/م).
 أبك مظفر يكسؼ المستنجد(566-555ه1170-1560/م).

 أبك محمد الحسف المستضيء (575-566ه1180-1170/م ).
 أبك العباس احمد الناصر622-575(.ه1225-1180/م).
 أبك نصر محمد الظاىر (623-622ه1226-1225/م).
 أبك جعفر منصكر المستنصر(640-623ه1242-1226/م ).

 أبك احمد عبد اهلل المستعصـ (656-640ه1258-1242/م).1
*أىم سيمات الدولة العباسية:
حيث أف العصر العباسي األكؿ يشغؿ فترة القركف األكلى مف ىذه الفترة كخالؿ ىذا القرف
كاف الفرس يحتمكف مركز الصدارة في الدكلة  ،كليذا يطمؽ الكاتب عمى ىذه الفترة أياـ
العصر الفارسي أك دكلة الفرس  ،كاعقبت فترة االزدىار كالقكة ىذه فترة انتاب فييا الخمفاؤ
الضعؼ الشديد كتغمب عمييـ قكاد الجيش مف الترؾ كاصبح االمر كالنيي في الدكلة لقائد
الجيش الذم عرؼ بمقب امير االمراء .
اذ نجد في الدكلة العباسية أىـ السيمات  :ففي مقدتميا الدكلة اتخذت سياسة شرقية عمى
عكس الدكلة االمكية  ،التي كانت تتجو في سياستيا العامة  ،اتجاىا غربيا  ،كالمثؿ لذلؾ
ىك أف بالد المغرب كانت أكؿ البالد التي خرجت عمى سمطاف الخالفة العباسية .
كفيما يتعمؽ بخمفاء الدكلة العباسية فقد اعتبركا أنفسيـ كرثة النبي عميو الصالة كالسالـ ،
الذيف يسيركف بالشجاعة االسالمية في الطريؽ القكيـ المستقيـ  ،اذا تأممنا في كتب التاريخ
نجد اف الكتاب يؤكدكف حرمة كقداسة الخميفة العباسي  ،بينما يظيركف خمفاء بني أمية
بمظير الزعماء غير المتدييف كيبالغكف في كصؼ رذائميـ  ،نفسر ذلؾ أف معظـ الكتاب
الذيـ تحدثكا عف تاريخ الدكلة األمكم  ،انما دكنكا مصنفاتيـ تمؾ عمى اياـ العباسييف كليذا
السبب نتكقع منيـ أف يسجمكا أمجاد أسرة انمحت كاندثرت .
1

 -محمد سهٌل طقوس  :تارٌخ الدولة العباسٌة  ،ص . 679
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أما صكرة الخميفة العباسي عند ىؤالء الكتاب أشبو ما تككف بصكرة كسرل فارس يتمتع لكثير
مف األبية كالفخامة كالعظمة  ،كما تحيط بو مظاىر الترؼ كالتحضر فقد زخر بالط الخميفة
بأىؿ العمـ كالفقو الى جانب األدباء كالمغنييف كالشعراء كاألطباء كالقضاة  ،ككذلؾ
المشعكذيف كالمنجميف .1

المطمب الثاني  :الحياة االجتماعية
يختمؼ المجتمع العباسي في تككينو كتركيبو كثقافتو كتقاليده عف المجتمعات السابقة في
العصر الراشدم  ،كفي صدر االسالـ اىتـ الخمفاء الراشدكف باالنساف في مختمؼ نكاحي
حياتو الدينية كاالجتماعية كاالقتصادية كالتربكية كانقذكه مف انحرافات الجاىمية البغيضية الى
حياة انسانية كريمة  ،يسكد فييا العدؿ كالمساكاة كالحرية كاالخاء  ،كفي العصر االمكم
استمسؾ العرب بعصبتيـ كفرقكا بيف أنفسيـ كبيف المكالي  ،كانقسمكا ىـ عمى أنفسيـ الى
قحطانييف كعدنانييف استمر العرب في أياميـ عمى بداكتيـ كنرل الجاحظ يطمؽ عبارتو
المشيكرة التي كصؼ فييا الدكلة االمكية بأنيا '' عربية اعرابية'' كالدكلة العباسية بأنيا
فارسية اعجمية .2

كفي أقؿ مف قرف  ،أصبحت دكلة العباسييف تمتد مف االندلس كمراكش غربا الى اليند
كالصيف شرقا  ،ككرثكا ممؾ كسرل كقيصر ،حيث حكمكا ىذه األقطار كاألمصار كأقامت فييا
جيكشيـ  ،كىاجرت الييا قبائميـ كاختمطكا بيـ كعاشركىـ  ،كدخؿ كثير مف ىذه البالد
المفتكحة لالسالـ ،كتعممكا العربية لغة القرآف الكريـ  ،كاتصمكا بالعرب في السكف كالمعيشة ،
كالتجارة كشتى شئكف الحياة  ،كتزكج العرب منيـ كداخمكىـ مداخمة شديدة حتى نشأ جيؿ مف

المكلديف الذم نسمكا مف آباء العرب كأميات أجنبيات  ،3حيث نجد أف البيئات تختمؼ في
العصر العباسي باختالؼ مكاقع المدف الكبرل التي أثرت في حياة الناس كتكجيو النشاط
الحضارم  ،مف مدف قديمة تنتمي الى حضارات سابقة عمى العصر االسالمي اك مدف
محدثة انشئت في بدايات الفتح االسالـ لمعراؽ كفارس كالبصرة أك أنشئت في عصر
العباسييف كبغداد كسامرا.
1

 نبٌلة حسن محمد  :تارٌخ الدولة العباسٌة  ،دار المعرفة الجامعٌة  ،جامعة االسكندرٌة  ،د.ت  ،ص . 57/56 ،2
 حسٌن الحاج حسن  :حضارة العرب فً العصر العباسً  ،المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع  ،ط 5858 ، 5هـ  5==8 -م ،بٌروت  ،لبنان ص 57
3
 -أمٌن أبو اللٌل و محمد ربٌع  :تارٌخ األدب العربً ( )5العصر العباسً األول ص . 69
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كنجد مكاقع ىذه المدف تتحكـ تحكما ظاى ار في تكجيو أنشطة اىميا كامزجتيـ منيا ما يقع
عمى النير مباشرة  ،أك يبتعد عنو قميال  ،كمنيا ماىك قريب مف البحر مرفأ يجمؿ اليو انكاعا
مف التجارة  ،كمعيا أشياء أخرل مف حضارات االمـ البعيدة في الشرؽ كمنيا ما يقبح في
الداخؿ تظاىره الصحراء كتحيطو االديرة النصرانية كالككفة كمنيا ما ىك قريب مف الجزيرة
كعمى حافة البادية يرتاده االعراب مف حيف الى حيف كالبصرة  ،كمنيا ماىك بعيد عف
الصحراء قريب الى فارس مثؿ بغداد كسام ار  ،منيا ماىك جبمي اك قريب الى مناطؽ الجباؿ
في الشماؿ كالمكصؿ كىكذا تختمؼ البنيات باختالؼ المكاقع .
كمف ثـ تختمؼ انشطة السكاف كفقا لطبيعة المكاف مف زراعة كصناعة كتجارة كرعي .1
كينشأ المجتمع العربي العباسي المتفاكت في الطبقات كالفئات كتتسمسؿ ىذه ىبكطا في

الحياة سادة كتجا ار كمكالي كعامة كرقيا كجكارم  ،2فالطبقة العميا تشتمؿ عمى الخمفاء
كالكزراء كالقكاد كالكالة كمف يحمؽ بيـ مف االمراء ككبار رجاؿ الدكلة كرؤكس التجار

كاصحاب االقطاع مف االعياف كذكم اليسار  ،أما الطبقة الكسطى تشتمؿ عمى رجاؿ الجيش
كمكظفي الدكاكيف كالتجار كالصناع الممتازيف  ،ثـ طبقة دنيا تشتمؿ عمى العامة مف الزراع
كأصحاب الحرؼ الصغيرة كالخدـ كالرقيؽ .
الطبقة االولى  :طبقة السادة  :كتغرقي في النعيـ  ،يتقدميا الخمفاء ككانت تجيء الييـ
أمكاؿ الخراج مف سكاد العراؽ  ،كأقاصي الدكلة كأدناىا غير ما كاف يجيء مف المككس عمى
الكاردات كالصادرات  ،كعادة الكالي يرسؿ الى بغداد ما تبقى لديو مف االنفاؽ عمى شؤكف
امارتو كحاجتيا مف المساجد .
حيث بدأ عصر المتككؿ كيقاؿ أف النفقات لـ تبمغ في عصر مف عصكر الخمفاء ما بمغتو
في عصره كخاصة في بناء القصكر ككمما بنى قص ار اتبعو بآخر حتى بمغت العشريف ،
ككاف البرج مف اجمميا زينة  ،حيث تبارل الخمفاء بعد المتككؿ في بناء القصكر  ،فبنى
المعتمد (279-256ه) قصره المعشكؽ عمى شاطئ دجمة  ،كالمعتضد قصر الثريا  ،كنجد
ابف المعتزؿ يقكؿ :
1

– lمحمذ زغلول سالم  :األدب فً عصر العباسٌٌن  ،ص =. 9
2
 -كاظم حطٌط  :دراسات فً االدب العربً البٌئة العباسٌة  ،ص . 58
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كصف نساء قد تربعن في االزر.1

وبنيان قصر قد عمت شرفاتو

كنجد مف أبرز سيماتيا الحضارة كالثراء كالترؼ في بالطات الخمفاء كالقادة كاالمراء اذ
حممت االمكاؿ الى الخمفاء العباسييف مف أطراؼ الدكلة فكاف المنصكر حريصا عمى جمع

ىذه األمكاؿ  ،قد خاطب سحابة ذات يكـ بقكلو '' امطرم حيث شئت فسيأتيني فراجؾ''.2

التجار  :لـ تكف فئة التجار بعيدة عف السادة  ،كخاصة اذا ماكثرت أمكاؿ بعض أفرادىا ،
كأيا كاف ذلؾ فقد كاف لتمؾ الفئة طابعيا الخاص  ،كال شؾ في أنيا أفادت مف اتساع
االمبراطكرية العباسية  ،كاذا التجار يضربكف في عرض بالدىـ الكاسعة ليحمكا مف االقاليـ
العباسية  ،فيربح ىؤالء األرباح العجيبة  ،كيمتمككف الثركات الطائمة  ،كاذا ىك يتاجركف بكؿ
ما يستطيعكف االتجار حتى االنساف  ،كتتحاذل قصكرىـ مع قصكر الخمفاء كاالمراء ،
كيصمكف بغناىـ الى القصكر الحاكمة ك يبمغكف ما يشاؤكف فييا مف الرفعة كالجاه  ،كيزيدكف

في تناقضات الجتمع العباسي كصراعاتو كاسباب ضعفو كتمزقو كتالشيو .3
الموالي والشعوبية :

المكالي ىـ أىالي البالد البالد المفتكحة الذيف اعتنقكا االسالـ  ،كىؤالء كانكا في عيد الدكلة
األمكية يعاممكف معاممة غير معاممة العرب  ،فقد حرمكا مف المساكاة السياسية كاالجتماعية
بالعرب حرمكا مف الكظائؼ الكبرل كمف العطاء الذم يستحقكنو نظي ار التحاقيـ بالجيش بؿ
كفرضت عمييـ الجزية رغـ اسالميـ  ،كىذه التفرقة لـ يكف مصدرىا االسالـ  ،الف االسالـ
لـ يفرؽ بيف العناصر كاالجناس  ،بؿ ينص صراحة عمى اف المسمميف اخكة في الديف ،
« كال فضؿ لعربي عمى عجمي إال بالتقكل »  ،كانما مصدر ىذه التفرقة ىك سياسة الدكلة
االمكية التي تقكـ عمى اساس سيادة الجنس العربي  ،كانتشر التذمر االقتصادم كاالجتماعي
بيف المكالي في كؿ مكاف كصاركا ينظمكف الى كؿ خارج عمى الدكلة األمكية  ،كذلؾ ظير
التذمر عمى شكؿ حركة كالمية كىي المعركفة بحركة الشعكبية التي تستمد اسميا .4

1

شوقً ضٌف  :تارٌخ األدب العربً ( )8العصر العباسً الثانً  ،ص . 99/982
 سامً ٌوسف أبو زٌد  :األدب العباسً الشعر  ،ص . 653
 كاظم حطٌط  :دراسات فً األدب العربً البٌئة العباسٌة  ،ص .594
 -أحمد مختار العبادي  :فً تارٌخ العباسً والفاطمً  ،ص . 59/58
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مف قكلو تعالى «:يا أييا الناس ان خمقناكم من ذكر وانثى وجعمناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
ان اكرمكم عند اهلل اتقاكم ان اهلل عميم خبير » اآلية  41مف سكرة الحجرات.
(قيؿ اف المقصكد بالقبائؿ ىـ العرب  ،كالشعكب ىـ المسممكف مف غير العرب)
كقد ذكر الجاحظ الشعكبية ضمف رسالة لو لبني أمية  ،كىك يذـ العصبية كيزجر عف الحمئة
التي تفسد الديف كتيمؾ الدنيا .
ككممة الشعكبية بمعناىا االصطالحي لـ تعرؼ اال في العصر العباسي  ،كالباحثيف مف
يتشكؾ في اشتقاقيا مف اآلية الكريمة  ،كظيرت بكادر الميؿ الى الشعكبية  ،نجد بعض
الشعراء ينحدركف مف اصؿ فارسي .كمف الشعراء مف تعصب لشعكبيتو مثؿ بشار بف برد اذ
يقكؿ :
سأخبر االعراب عني
أحين كسب بعد العرى خ از
تفاخر يا ابن راعية وراع

وعنو حين تأذن بالفخار
ونادمت الكرام عمى العقار
بني االحرار حسبك من خسار

كنجد في ىذا الكالـ انو استحقر بالعرب كغض مف شأنيـ .كىكذا عبر الشعكبيكف عف

نزعتيـ بالشعر .1

فالشعكبية حركة اجتماعية أدبية سياسية ىدفيا الطعف في السيادة العربية كفي الجنس العربي
كليس في الديف االسالمي بطبيعة الحاؿ ألف أصحابيا مسممكف .
ألوان الشعوبية منيا :
أ -الشعوبية السياسية  :كأبعد مرامييا انتزاع زماـ الحكـ مف يد الدكلة العباسية .
ب -الشعوبية االجتماعية  :تقكـ عمى ذـ الحياة العربية  ،كادخاؿ األساليب الفارسية في
المأكؿ كالمجمس كالعادات .
ج -الشعوبية الدينية  :كغايتيا الدعكة لمعقائد الفارسية كالمجكسية (الزندقة) .
1

 -أمٌن أبو اللٌل ومحمد ربٌع  :تارٌخ األدب العربً ( )5العصر العباسً االول  ،ص . 75/70
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د -الشعوبية االدبية  :كىي تعني عمى األدب العربي بعض أساليبو المكركثة مف كقكؼ
عمى االطالؿ ككصؼ لمنكؽ  ،أشير مف يمثميا بشار بف برد كأبك نكاس . 1

نجد أيضا:
الطبقة العامة  :لقد شكمت طبقة العامة القطاع األكسع في المجتمع العربي العباسي  ،كاذا
ىي مف عناصر عربية كغير عربية  ،كلـ يكف نصيبيا مف الحياة سيال طيبا  ،انما كانت

تشتغؿ مف قبؿ فئات الدرجات العميا  ،2كتعمد ىذه الطبقة المنككدة الى احتراؼ شتى
الكسائؿ لمكصكؿ الى سد الحياة فتتنكع فيما بينيا العمؿ في خدمة التجار  ،كمالكي

االراضي  ،كأصحاب الصناعات  ،ثـ يككف مف بينيا اصحاب الكدية ىي التي يقع عمييا
عبء العمؿ كمو في الزراعة كفي الصناعات الصغيرة كفي خدمة أرباب القصكر  ،فيي
التي تعمؿ في االقطاعات كالضياع  ،كىي التي تقكـ عمى تقدـ أسباب الحياة لمطبقتيف

الكسطى ك العميا .3كنجد مف بينيا  :أصحاب الكدية  ،كعماؿ السخرة كالمحاركف كالعاممكف

ك يككف ليا شعراؤىا كأدباؤىا كمساكينيا كزىادىا ثـ حركاتيا كثكراتيا ضد االضطياد
كالحرماف كالتفاكت االجتماعي المثير .4

ككانت الدكلة االسالمية  ،في ذلؾ الحيف مؤلفة مف عدة عناصر أىميا :
االتراك  :ككاف ليـ النفكذ السياسي في الدكلة  ،كفضمكا عمى نفكذ كالعرب جميعا كتمكاشتى المناصب الرفيعة في الحككمة كأخالقيـ االجتماعية ضعيفة ككاف فييـ عبث بو
الخالؽ – كشراىة في جمع الماؿ  ،مشيكريف بالجماؿ ككثرت الجكارم االتراؾ في قصكر
الخمفاء كاالثرياء  ،كاف كثير الخمفاء مف اميات تركيات  ،كطابعيـ حب الجندية كالفركسية .
الفارسي  :كانكا عماد النظاـ السياسي كاالدرارم لمدكلة  ،لكف االتراؾ اقصكىـ عفمنازلتيـ في العصر العباسي االكؿ  ،فاخذكا يدبركف المؤامرات كيرمكف الى االستقالؿ
ببالدىـ عف الخالفة  ،ككانكا دعاة الترؼ كالمجكف كالحضارة كطابعيـ حب السيادة كالقدرة
عمى تنظيـ ادارة الدكلة كتشجيع العمكـ .

1

جوزٌف الهاشم (اخرون)  :المفٌد فً األدب العربً  ،ص .7=9/7=82
كاظم حطٌط  :دراسات فً األدب العربً  ،ص . 5:3
 شوقً ضٌف  :تارٌخ االدب العربً العصر العباسً االول(القرن الثانً) ،ص :64
-كاظم حطٌط  :ادراسات فً االدب العربً ،ص . 5:

28

إنهيار الدولة االمىية و قيام الدولة العباسية

الفصل االول

العنصر العربي  :أقصى عف النفكذ في الدكلة كالخالفة  ،ككاف لممعتصـ في ذلؾ أثرمعركؼ  ،لدييـ ىناؾ دكيالت كثيرة  ،كطابع العرب كالميك كاالعتزاز بالنفس ك بالفضائؿ
كالميؿ الى األدب كالرغبة في السيادة .
ىناؾ عنصراف آخراف كاف ليما اثرىما في الحياة االجتماعية في ىذا العصر .
الزنج والروم  :اذ نجد بعض الخمفاء مف أميات ركميات  ،كنجد الجكارم كالغمماف الركـيمألف القصكر كتعشقيـ الشعراء .
-الزنوج أو السود  :فكانكا يجمبكف مف سكاحؿ افريقيا الشرقية  ،ككانكا يعممكف فيالزراعة

كالصناعة .1

كلتنكع الحياة االجتماعية الى خاصة كعامة كترؼ كفقر كنسؾ كليك  ،كانت البالد معرضا
لمنحؿ كمجاال لدعاية الجماعات السرية كاصحاب المذاىب الذيف كانكا يمزجكف االغراض
االجتماعية بالمبادئ الدينية كيعالجكاف الترفيو عف الفقراء بالدعكة الى المساكاة .
كقامت جماعات تكافح الشؾ في الديف كالمجكف في المجتمع كيدعكف الى الحياة االسالمية
بأخالقيا كمبادئيا كسمككيا  :نجد الحنابمة الذيف كانكا يقكمكف بثكرات كثيرة في بغداد لمحاربة
المجكف كااللحاد .نجد أف أساس الحياة االجتماعية  ،الحالة االقتصادية التي تسيطر عمى
الناس مف حيث ال يشعركف .
كىكذا نجد الترؼ كالنعيـ حظ عدد قميؿ  ،ىـ الخاصة مف الناس كبعض رجاؿ التجار
الصناعة حيف كاف الفقر كالبؤس كالشقاء كىـ اكثر الناس .2

*الرقيق والجواري :
انتشر الرقيؽ في كؿ مكاف  ،في الصكر كفي األككاخ كفي الصناعات كفي الزراعة ككثر
كثرة مفرطة  ،كاجتمعت فيو مختمؼ األجناس ،ككاف مف أكلئؾ األرقاؽ مف يتمتعكف بجاه
عظيـ مثؿ قكاد الترؾ طكاؿ العصر ،ككاف منيـ مف يعاممكف معاممة سيئة كخاصة الزنج ،
الذيف كانكا يقكمكف بأعماؿ الحرث كالزراعة في البصرة.
ككثرة االماء كالجكارم في الدكر كالقصكر ،ككف يعرض لمبيع في دكر النخاسة  ،ككاف بينيـ
كثير مف الفاتنات كالفارسيات كاالرمينيات كالتركيات كالركميات يستأثرف بقمكب الرجاؿ .

1

محمد خفاجً  ،الحٌاة األدبٌة فً العصر العباسً  ،دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر  ،االسكندرٌة  ،ط ، 6008 ، 5ص . 662
 -المرجع نفسه  ،ص . 68/67
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ككاف أكثر الخمفاء مف أبناء الجكارم  ،فالمنصكر أمو سالمة البربرية  ،كاليادم كالرشيد
اميما الخيزكاف مغربية  ،كالمأمكف امو مراجؿ فاسية  ،ككذلؾ المعتصـ ماردة جارية تركية ،
ككانت اـ الكاثؽ ركمية .
ارتفع شأف الغناء  ،فكاف ابراىيـ المكصمي كابنو اسحاؽ مف كبار المغنيف كقد كصؼ ابف
الركمي الغناء كالمغنيف كبخاصة المغنية كحيدة التي أكلع بيا كبمغ مف رقي ىذا الفف أف أقبؿ
أبناء الخمفاء عمى تعممو  ،فكاف ابراىيـ بف الميدم ك أختو عميو مف المجيديف فيو ،
كانتشرت بيكت القياف في بغداد كالككفة كالبصرة  ،فكانت مف مظاىر االنحالؿ في المجتمع,
كلمجاحظ '' رسالة القياف ''  ،كألبي الفرج االصفياني كتاب بعنكاف '' أخبار القياف ''  ،كيذكر
التكحيدم في '' االمتاع كالمؤانسة '' الكثير مف أخالؽ القياف كظرفيف كشعرىف كحيميف في
نصب الشباؾ لمرتادم بيكتيف .
لعؿ ىذا التمييد يشكؿ مدخال مناسبا لمبحث في ظاىرتيف اجتماعيتيف متناقضتيف تمزيت
بيما الحياة العامة في العيد العباس كىما  :المجكف كالزندقة كالزىد كالتصكؼ.
*المجون والزندقة :

مادة كممة المجكف تدكر حكؿ الغمظ كالصالبة  ،ففي المساف  :مجنت االرض مجكنا اذا
صمبت كغمظت  ،كيمكف اف نعرؼ المجكف بأنو ارتكاب االعماؿ المخمة باآلداب العامة

كالعرؼ كالتقاليد دكف تستر اك استحياء .
ظير المجكف مع بداية القرف الثاني اليجرم ،كساعد عمى انتشاره عكامؿ اجتماعية كثيرة
منيا كثرة الرقيؽ كالجكارم كالقياف كدكر النخاسة ،كمنيا استقرار الحياة كازدىار المجتمع كما
يتصؿ بيذا مف كجكد الحرية كتساىؿ بعض الخمفاء كاستيتارىـ بالقيـ العربية االسالمية ،1

كليس ظيكر المجكف فقط فكاف تقى كزىر كتصكؼ ك كاف لكؿ اتجاه دعاتو كاربابو كاكساطو
كمرابعو  ،كعمؽ التناقض في ىذه االمكر الفكرية كيتسع الصراع العقائدم  ،كيقؼ بعض
ىؤالء الى جانب المحافظيف كالمتزمتيف  ،كيستمر التناقض في المجتمع العباسي حادا
كعميقا  ،فيقرل تيار الزىد كالتصكؼ كيقابمو تيا ار الرؽ كالتينؾ كالمجكف  ،كيككف ذلؾ عطاء

طبيعيا لمصادر الحياة العباسية كقكاعدىا االقتصادية كاالجتماعية .2

1

 سامً ٌوسف أبو زٌد  :األدب العباسً اشعر  ،ص . 67/662
-كاظم حطٌط  :دراسات فً األدب العربً البٌئة العباسٌة  ،ص ;5
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الزندقة  :أف كممة الزندقة  :في قانكف العقكبات االسالمي تعني المرتديف عف االسالـ كالمذيـ
يعمنكف االلحاد بعد االيماف كما انيا ليست عربية االصؿ كانما فارسية كاشتقت مف أصؿ

الزند  ،كىك الكتاب الديني المتبع عند الفرس ، 1فقد قيؿ اف الزنديؽ مف يبطف الكفر كيظير

االيماف  ،كقيؿ الشاعر :2

بغداد دار ألىل المال طيبة

ولممفاليس دار الضنك والضيق

ظممت حيران أمشي في ازقتيا

كأنني مصحف في بيت زنديق .

أما عمى الصعيد السياسي فقد استخدمتو الدكلة العباسية الى كؿ مف ال يقدـ ليا الكالء
كالطاعة سيما في عيد الخميفة الميدم فقد تطكر ليشمؿ مف يشرب الخمر كيضرب الطبؿ
كىك محرـ في االسالـ  ،مف المؤلفيف كالكتاب كالمغكييف  ،كالمؤرخيف ندرؾ أف ىذا
المصطمح يممؾ مف المركنة بما يجعمو  ،يتسع الى حد ال يمكف تحديده حيث أصبح
لممصطمح دالالت دينية كسياسية  ،يمكف أف نستخدـ في ضرب الخصكـ السياسييف  ،كأحف
العباسيكف استخدامو في تثبيت أركاف حكميـ فقد قضك عمى معظـ خصكميـ سكاء كانكا
عربا أـ مكالي بعد أف شرعكا قكانيف صبغكىا بصبغة دينية تحؿ ليـ قتؿ مف يثبت انتمائو أك
يشتبو بكالئو الى الزندقة .3

*الزىد والتصوف :
يعد الزىد ظاىرة نقيضو لتيار الميك كطمب المتعة كاالقباؿ عمى الحياة  ،كقد عاش الزىد
كالمجكف جنبا الى جنب في ذلؾ العصر  ،لقد تعددت عكامؿ ازدىار الزىد في العصر
العباسي كأسباب انتشاره مف أبرزىا اضطراب الحياة السياسية كما كاكب ذلؾ مف صراعات
كثكرات ،كمنيا تبايف طبقات المجتمع كتناقضيا بيف الغنى الفاحش كالفقر الدقع  ،كمنيا أف
الزىد كاف ردة فعؿ عمى انتشار المجكف  ،كتأكيد التمسؾ بقيـ الديف كمكارـ االخالؽ كمنيا
انتشار الثقافات الفارسية كاليندية كاليكنانية كما تتضمنو مف نزعات فمسفية كصكفية ساعدت
عمى انتشار الزىر في المجتمع العباسي .4كمف أشير النساؾ كالزىاد الذيف يعيشكف حياة

زاىدة خالصة هلل كىـ :

1

هاشم جعفر الحٌدري  :الزندقة فً األدب العربً (العصر العباسً األول ) ص .652
أمٌن أبو اللٌل ومحمد ربٌع  :تارٌخ األدب العربً (، )5العصر العباسً االول ص -. 78
3
هاشم جعفر الحٌدري  :االزندقة فً االدب العربً(العصر العباسً االول)  ،ص 674
-سامً ٌوسف أبو زٌد  :األدب العباسً الشعر  ،ص . 6:
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سفياف الثكرم ( :ت 161ه)  ،داكد الطائي ( ت 165ه ) عبد اهلل بف المبارؾ
(ت181ه)  ،سفياف بف عينيو (ت  198ق )  ،ككاف يقكؿ  '' :فكرؾ في رزؽ الغد يكتب
عميؾ خطيئة".
كمف جميؿ ما قالو  « :ال يمنع أحدكـ مف الدعاء ما يعمـ مف نفسو فاف اهلل استجاب دعاء
شر الخمؽ كىك ابميس».
كقد اشتير مف شعراء الزىد في العصر العباسي شعراء كثيركف  ،ابرزىـ
أبك العتاىية (ت  216ق )  ،االماـ الشافعي ( ت  204ق )  ،أبك العالء المعرم
(ت 449ق ) .

كنجده قد شيد تطك ار بعد القرف الثاني لميجرة  ،فظير لكناف مف الزىد :

زىد اسالمي خالص متأثر بسيرة السمؼ الصالح  ،كزىد مانكم مارؽ .1
كما كاد العصر العباسي الثاني ينتيي حتى اختمط الزىد بالتصكؼ  ،كافاد الزىاد كالمتصكفة

مف انتشار عمـ الكالـ  ،كمف ترجمات التراث  ،كتاصمت في التصكؼ فكرة المعرفة االليية

عند متصكفة القرنيف الثالث كالرابع كتاصمت لدييـ فكرة اف الصكفييف اكلياء اهلل .2
المطمب الثالث  :الحياة الثقافية

عرفت الحياة الثقافية في العصر العباسي ما عرفتو الحياة السياسية كاالجتماعية مف تنكع ك
تعدد كغنى  ،كنظ ار لتكسع الدكلة كامتداد سمطانيا خمسة قركف كنيؼ  ،فضال عف تضافر
جيكد العرب كاألعاجـ معا في أغناء مظاىر ىذه الحياة  ،حيث كانت الثقافة مف أقكل

العكامؿ في النيضة العباسية  ،3اذ أخذ الخمفاء كاألمراء كالكزراء يشجعكف الحركة الفكرية

باألمكاؿ كاليبات  ،كأنشأك المؤسسات العممية  ،فرأينا بيت الحكمة في بغداد عمى يد المأمكف
كاألزىر في مصر أباف العيد الفاطمي  ،كالمدرسة النظامية في بغداد ينشئيا نظاـ الممؾ
السمجكقي  ،كبجانبيا انتشرت حمقات العمـ في المساجد كقامت الكتاتيب كأنشئت المدارس

كازدىرت صناعة الكرؽ لمكتابة  ،كظيرت طائفة مف النساخ  ،كانتشرت دكاكيف الكراقيف ، 4

لقد اتسعت الثقافة العباسية بامتزاجيا بالثقافات األجنبية حيث نقمكا عف اليكنانية العمكـ
الرياضية  ،كالطبية  ،كالفمسفية كالكيميائية  ،كعف الفرس األدب ك التاريخ كالفمؾ  ،كعف
1

أمٌن أبو اللٌل و محمد ربٌع :تارٌخ األدب العربً ( )5العصر العباسً األول  ،ص 872
 سامً ٌوسف أبو زٌد  :األدب العباسً الشعر .70/6= ،3
 المرجع نفسه .75 ،4
-جوزٌف الهاشم و(آخرون)  :المفٌد فً األدب العربً  ،ص .7=9
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الينكد الحكمة كالحساب  ،1حيث أضيؼ الى الثكرة األدبية العربية معاف جديدة كأساليب
عممية كقصصية مبتكرة  ،حيث كانت سطكة الفرس في األدب العباسي شديدة كقد مرت ىذه
السيطرة بدكريف  :دكر الترجمة  ،كدكر القراءة .
أما الثقافة التي كاف ليا االثر الكبير في األدب فيي الثقافة االسالمية التي تعتمد عمى
القرآف الكريـ كما يتصؿ بو مف عمكـ الديف  ،كعمى الشعر كما يتصؿ بو مف عمكـ النحك
كالمغة ك غيرىا  ،كفي ما يمي عرض ليذه العمكـ.
أ -العموم المغوية :
انبرل عمماء البصرة كالككفة يجمعكف ألفاظ المغة كأشعارىا حتى ال تفنى العربية في لغات
الشعكب المستعربة  ،حيث اشترطكا عمى أنفسيـ أال يأخذكا المغة مف عربي حضرم كأف
يرحمكا في طمبيا الى باطف الجزيرة حيث ينابيعيا المسانية .
حيث تعاقبت في ىذا العصر ثالث أجياؿ مف عمماء البصرة كالككفة تجمع المغة
كالشعر :
كرأس الجيؿ األكؿ في البصرة  :أبك عمر بف العالء ( ت 159/154ه) كأشير أفراد
الجيؿ الثاني خمؼ االحمر (ت-180ق) االصمعي (ت210ق)  ،أبك زيد االنصارم
(ت204ه) ،أبك عبيدة بف المثنى (ت210ق) .
كأىـ أفراد الجيؿ الثالث  :محمد بف سالـ الجمحي (ت232ه) صاحب '' طبقات فحكؿ
الشعراء ''

أما عمماء الككفة فاف أشير نابغييا مف الجيؿ األكؿ المفضؿ الضبي (ت164ق) كأشير
أفراد الجيؿ الثاني أبك عمر الشيباني (ت213ه) كقد اىتـ بجمع شعر القبائؿ  ،كمف أشير
افراد الجيؿ الثالث أبك عبيد القاسـ بف سالـ (ت224ه) .

كقد تحدد في القرف الرابع اتجاىاف لغكيات أحدىما محافظ يتمسؾ بأال يقكؿ كممة أك يشتؽ
اشتقاقا اال عف سماع ,تزعمو أبك سعيد السرافي  ،كاالخر يقيس عمى السماع كاف لـ يرد في
المغة كتزعمو أبك عمي الفارسي  ،ك ابف جني صاحب كتاب '' الخصائص'' ثـ نجد ابف
فارس (ت395ه) ألؼ كتاب '' مقاييس المغة '' كالجكىرم '' الصحاح '' يتبعو في ذلؾ
عمماء المغة في القركف الثالثة التالية :2

1

 فواز الشعار  :األدب العربً الموسوعة الثقافٌة العامة ص . 8:2
 -سامً ٌوسف أبو زٌد  :االدب العباسً  ،الشعر  ،ص . 77/76/75
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ابف منظكر في '' لساف العرب '' االزىرم '' التيذيب '' ابف سيدة في '' المحكـ '' كالفيركز
ابادم في "" القامكس المحيط '' كاف دكرىما جمعا العماؿ السابقيف .
عمماء النحك نجد  :ففي البصرة الخميؿ بف أحمد (ت175ه)  ،كنجد تمميذه سيبكبة

(ت180ق)  ،كفي الككفة نجد الفراء (ت207ق) مثؿ استاذه الكساني (ت189ق) مف أنبغ
عممائيا في النحك كمف أئمة العمماء في القرنيف الثالث كالرابع اليجرييف أبك عثماف المازني
(ت249ق) كالمبرد (ت285ق) ابراىيـ بف السرم الزجاجي (237ق) .
كاذا كانت عمكـ البالغة كالنقد قد بدأت في العصر العباسي األكؿ بتعميقات المغكييف
كالشعراء المتممكيف عمى المفيكـ القديـ كالجديد في الشعر .
نجد في الشعر ابف المعتز '' البديع ''  ،سنة (274ق)  ،كيكتب الجاحظ مؤلفو '' البياف

كالتبييف '' كالمرزباتي (ت384ق) كتابو '' المكشح في مآخذ العمماء عمى الشعراء '' كقدامة
بف جعفر (ت326ق) كتابو '' نقد الشعر '' كاآلمدم (ت371ق) كتابو '' المكازنة بيف ابي
تماـ كالبحترم ''  ،كابي بكر الصكلي (ت335ق) كتابو '' أخبار أبي تماـ '' كعبد العزيز

الجرجاني (ت392ق) كتابو الكساطة بيف المتنبي كخصكمو  ،عبد القاىر الجرجاني

(ت415ق) '' أسرار البالغة '' ك''دالئؿ االعجاز'' كفي القرف الخامس الى نياية العصر
تظير كتب اخرل تمخص السابؽ عمييا اك تشرحو .
مثؿ كتاب ''العمدة'' البف شيؽ القيركاني (ت463ق)  ،ككتاب المثؿ السائر في ادب الكاتب
'' البف االثير (ت637ه)

1

ب -/العموم الدينية وعمم الكالم :
بدأ تدكيف الحديث منذ اكائؿ القرف الثاني لميجرة  ،عند ابف شياب الزىر (ت124ق) كأىـ
كتب الحديث التي كصمت الينا مف ىذا العصر كتاب '' المكطأ'' لمالؾ بف أنس (ت179ق)
ك''مسند أبي داكد الطيالسي (ت203ه)''.
أىـ المفسريف سفياف بيف عبيدة (ت198ق) كككيع بف الجراح (ت196ق) كذلؾ ظيرت

مصنفات تعتمد عمى التفسير بالرأم كمف الذيف اتبعكا ىذا االتجاه في التفسير المعتزلة كذلؾ

تأسست أىـ الدراسات الفقيية في الكقت نفسو مثؿ مذىب أبي حنيفة النعماف (ت150ق)
1

 -سامً ٌوسف أبو زٌد ,المرجع السابق  ،ص . 78/77
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كمذىب مالؾ بف أنس (ت179ه)  ،كمذىب بف ادريس الشافعي (ت204ه) كمذىب ابف
حنبؿ (ت241ق) كمؤسس المعتزلة ىك كاصؿ بف عطاء (131ه) ...الخ .
كميما يكف مف امر فاف الحياة الثقافية لـ تقتصر عمى العمكـ المغكية كالدينية كانما امتدت
الى الدراسات التاريخية كمنيا أخبار الرسؿ كالممكؾ لمطبرم (ت310ق) ك مركج الذىب
لممسعكدم (ت346ق) كالدراسات الجغرافية كمنيا '' معجـ البمداف '' لياقكت الحكبي

(ت626ق) كالدراسات الفمسفية التي عرؼ بيا أعالـ الفمسفة االسالمية أمثاؿ الكندم
(ت260ق)  ،كالفارابي (ت339ق) كابف سينا (ت428ق)  ،كالغزالي (ت505ه) ،
كازدىار البناء كالمكسيقى  ،كشيكع فنكف الرسـ كالزخرفة كالنقش .1

النقل والترجمة :

شجع خمفاء بني العباس حركة الترجمة كالنقؿ  ،فأمر أبك جعفر المنصكر بنقؿ طائفة مف

كتب الطب كاليندسة كغيرىا  ،كما أف المأمكف أرسؿ بعثة الى بالد الركـ لجمع المصنفات
في مختمؼ العمكـ كبيف بيت الحكمة كخص الناس الناس عمى القراءة كاالطالع ككانت

مصادر الكتب المترجمة فيي  :اليكنانية كاليندية كالفارسية كالسريانية  ، 2حيث تسطع في
الترجمة أسماء عربية كبيرة كبختيشكع بف جبريؿ  ،اسحاؽ بف حنيف ػ كعبد اهلل بف المقفع ،
كثابت بف قره  ،كقسطا بف لكقا البعمبكي كغيرىـ .3

كقد أدت الترجمة دك ار ميما في نقؿ العمكـ االجنبية بتكجيو الخمفاء مف أمثاؿ المنصكر ك
الرشيد كالمأمكف  ،كىذه الحركة تجمت في ابداع العمماء المسمميف في مختمؼ العمكـ  ،فعرؼ
في الطب ابف سينا كابف الييثـ  ،كفي الطبيعة ابف البيطار ,كفي الرياضيات الخكارزمي,
كفي الكيمياء ،جابر بف حياف .
كنرل أف أكثر المترجميف كانكا مف األعاجـ الذيف دخمكا في االسالـ  ،كمف النصارل الذيف
ينحدركف مف أصكؿ سريانية  ،ككانكا عمى جانب كبير مف الثقافة  ،كمعرفة المغات ك

بخاصة اليكنانية كالفارسية .4
أطوار حركة الترجمة :

حركة الترجمة في عصر نفكذ الحمفاء مف بني العباس فيمكننا أف نقسميا الى ثالث اطكار :

1

 سامً ٌوسف أبو زٌد ,المرجع السابق ,ص.79/782
 فواز الشعار  :الموسوعة الثقافٌة العامة األدب العربً  ،ص . 8:3
  -كاظم حطٌط  :دراسات فً األدب العربً البٌئة العباسٌة  ،ص <. 54
 -سامً ٌوسف أبو زٌد  ،المرجع السابق ,ص ;. 7
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الطول االول  :يبدأ مف خالفة المنصكر الى آخر عيد الرشيد مف عاـ (136ق حتى عاـ
193ه)  ،كنجد قد مضى عيد السفاح دكف عناية منو بالترجمة  ،لشغمو الشاغؿ بتأسيس
الجكلة  ،عني النصكر بترجمة العمكـ عناية فائقة  ،كخاصة الطب كاليندسة  ،حيث كاف
ميرة التراجـ.
كمفيـ بأحكاـ ترجمتيا الى العربية كترجمت لو الكتب مف اليكنانية كالركمية كالفارسية كاليندية
كالسريانية ...لـ يترجـ لو شيء مف الفمسفة  ،كالمنطؽ كسائر العمكـ العقمية  ،كانما بعد
عصره  ،كاف المنصكر معنيا بعمـ النجكـ عناية فائقة  ،اما الميدم كاليادم  ،فقد شغال
بمحاربة البدع كالزندقة فالياليما ذلؾ عف تشجيع حركة الترجمة .
فمما كلي الرشيد الخالفة كانت الثقافة مزدىرة كالعمكـ منتشرة كاألذىاف متفتحة لقيمة العمـ
كالترجمة  ،كقد ترجمت في عيده كتب كثيرة في الطب كالنجكـ  ،كالكيمياء  ،كالنبات ،
كالحيكاف  ،كالحيؿ  ،كالفمسفة كاالخالؽ  ،كانشأ الرشيد في بغداد ''دار الحكمة '' .
كمما ترجـ في ىذا الطكؿ  :كميمة كدمنة مف الفارسية  ،ككتا السند ىند مف اليندية ،
كترجمت بعض كتب ارسطاليس كغيره في المنطؽ  ،كترجـ كتاب المجسطي في الفمؾ .
الطول الثاني  :لحركة الترجمة يبدأ ببداية حكـ المأمكف – كينتيي بنيايتو  ،كنجده قد اكفد
الرسؿ الى ممكؾ الركـ  ،كأنشأ في بغداد مدرسة لتخريح التراجمة كقد كاف عصره ازىى
عصكر الترجمة  ،ككاف الماكف في العرب مثؿ (بريكميس) في اليكناف  ،كاغسطس في

الركماف. 1

الطور الثالث  :يبدأ بخالفة المعتصـ كينتيي بمقتؿ المتككؿ عاـ 241ق ففي عصر
المعتصـ فترت حركة الترجمة  ،لـ يكف لمخميفة تحصيؿ في العمـ اك رغبة في المشاركة فيو
 ،كجاء بعد الكاثؽ ك كاف ذكيا  ،كاس االطالع يشجع العمـ كالعمماء  ،فنشطت الترجمة في
عيده  ،كفي عيد '' المتككؿ عمى اهلل ''تمت ترجمة العمكـ النافعة  ،كالطب كالنبات كالنجكـ
النيا كانت تركج عند الخميفة ككاف اخر الخمفاء الذيف آزركا حركة الترجمة  ،كاعانكا عمى

نقؿ عمكـ االمـ الى العربية .2

1

 أمٌن ابو اللٌل و محمد ربٌع  :تارٌخ األدب العربً ( )5العصر العباسً االول  ،ص =.:0/92
 -المرجع نفسه  :ص . :6/:5
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الفصل الثاني  :مظاهر التجديد في الشعر العباسي.
المبحث األول  :التجديد في الشعر وأهم أسبابه.
 - 1أسباب التجديد.
 -2التجديد في الشعر العباسي.
المبحث الثاني  :التجديد في الموضوعات.
 -1األغراض الشعرية المجددة.
 -2األغراض الشعرية المستحدثة.
المبحث الثالث  :التجديد في البناء الشكلي.
 -1التجديد في بنية الشعر.
 -2التجديد في اللغة و األساليب وموسيقى الشعر.

ِ.ظب٘ش اٌزغذ٠ذ ف ٟاٌؾؼش اٌؼجبعٟ

اٌفقً اٌضبٔ: ٟ
ِظب٘ش اٌزجذ٠ذ ف ٟاٌشؼش اٌؼجبع:ٟ
رّ١ٙذ:

ػشفذ ؽ١بح اٌؼقش اٌؼجبعٚ ٟعٙب ؽنبس٠ب عذ٠ذا ثخال فؾ١بح اٌؼقش األِ ٞٛاٌز ٟؽبفظذ
ػٍ ٝثؼل ِظب٘ش اٌجذاٚح ٔٚ ،ظش اٌزٌه اٌجؼذ اٌؾذ٠ذ ػٓ وض١ش ِٓ ِالِؼ اٌؾ١بح اٌؼشث١خ
اٌجذ٠ٚخ ،فمذ أؼذِذ اٌشاثطخ اٌؼبهف١خ ث ٓ١ؽؼشاء اٌؼقش اٌؼجبع ٟاٌغذد ٚثِ ٓ١ؼبٌُ اٌؾ١بح
اٌؼشث١خ اٌغبٍ٘١خ .اٌز ٟوض١شا ِب وبٔذ ِؾٛسًا ٌٍؾؼش اٌؼشث ، ٟثّب فٙ١ب ِٓ أهالي ٚ ٜٛٔٚ
فؾشاء ٚاسرؾبي  ،فمذ ظٙش ع ً١عذ٠ذا افطٍؼ اٌذاسط ػٍ ٝرغّ١زٗ ة" اٌٌّٛذ "اعزطبع
أْ ٠ؾًّ ٌٛاء اٌزغذ٠ذ ٠ٚزخٍـ اٌ ٝؽذ ثؼ١ذ ِٓ اٌىض١ش ِٓ ِظب٘ش اٌمق١ذح اٌؼشث١خ  ٚ.لذ
وبْ ٌزٌه اٌزغذ٠ذ ِظب٘ش ثبسصح

1

/1سكٌنة قدور :محاضرات فً االدب العباسً –المطبوعات البٌداغوجٌة لكلٌة االدب و الحضارة اإلسالمٌة 2
سنة  2102/2102قسنطٌنة ص 24
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ِ.ظب٘ش اٌزغذ٠ذ ف ٟاٌؾؼش اٌؼجبعٟ

اٌفقً اٌضبٔ: ٟ

اٌّجحث األٚي :اٌزجذ٠ذ ف ٟاٌشؼش ٚأُ٘ اعجبثٗ.اٌّطٍت األٚي :ػٛاًِ اٌزجذ٠ذ.
وبْ اٌزغذ٠ذ ف ٟاٌؼقش اٌؼجبع ٟأِشا ِؾزِٛب رٌه ألْ ػٛاًِ اٌزغذ٠ذ  ٚأعجبثٗ ر١ٙؤد ف٘ ٟزا
اٌؼقش ػٍٔ ٝؾ٠ ٛجؼش اٌزغ١١ش فّٔ ٟو اٌؾ١بح ّٔ ٚو اٌزٚق ّٔ ٚو اٌزفى١ش٘ ِٓ ,زٖ اٌؼٛاًِ
اِزضاط اٌؾنبساد  ٚاٌضمبفبد اٌّخزٍفخ.
ؽ١ش ارغؼذ سٚا٠خ اٌؾؼش اٌمذ ٚ ُ٠اصد٘شد ثؼذ أْ ٚعذد ػٍّبء عبد٠ ٓ٠م ِْٛٛػٍٙ١ب ٚ
٠خذِٙٔٛب خذِخ ه١جخ أِضبي األفّؼ ٚ ٟاٌّفنً اٌنج ٚ ٟخٍف األؽّش ٚؽّبد اٌشٚا٠خ ٚ
اثٓ ػّش ٚاثٓ اٌؼالء  ٚغ١شُ٘ ,ؽ١ش اعزّغ ػٍ ٝعججبْ:
أٌّٙٚب :اٌٍغ:ٞٛارا وبْ اٌغجت األعبعٌٍ ٟشٚا٠خ اٌؾؼش اٌمذ ُ٠ؽشف ُٙػٍ ٝاٌؼشث١خٌ ،غخ
اٌمشآْ اٌىش ٚ ،ُ٠فٙٔٛب ِٓ اٌفغبد  ٚاٌؼجش  ٚاٌٍؾٓ .
ثبّٔٙب :د : ٟٕ٠ارا وبٔذ اٌغب٠خ ِٓ اٌشٚاح ؽفع اٌٍغخ  ٚعّغ أؽؼبس٘ب وبْ ثؾبعخ اٌِ ٝذاسعخ
 ٚرؾٍٚ ً١ال ٠ؤر ٟرٌه اال ارا ػشفذ اٌّؼبٔ ٟاٌذل١مخ ٌألٌفبظ اٌّغزؼٍّخٕ٘ ِٓٚ ,ب لبي اٌغبؽع
أ٠نبٌٍ (:ؼشة أِضبي  ٚاؽزمبلبد  ٚأثٕ١خ ِٛ ٚمغ والَ ػٕذُ٘ ػٍِ ٝؼبٔ ٚ ُٙ١اسادر ُٙفّٓ ٌُ
٠ؼشفٙب ع ًٙرؤ ً٠ٚاٌىزبة  ٚاٌغٕخ  ٚاٌّضً ,فبرا ٔظش ف ٟاٌىالَ  ٚف ٟمشٚة ِٓ اٌؼٍُ ١ٌٚظ
٘ ِٓ ٛأً٘ ٘زا اٌؾؤْ  ٚأٍ٘ه إٌبط)
ٌمذ أٚعذ اٌٍغ ْٛ٠ٛثٙزا ؽؤٔب وج١شا ٌٌٍ ٚ ُٙغخ فمذ اٌزضَ اٌخٍفبء ثبٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌٍغخ  ٚعؼٍٛا
ِم١بط ٚظبئف ُٙاٌىجش ٜاٌزفٛق فٙ١ب  ٚأٌضِٛا اثٕبءّ٘ ٛثبرمبٔٙب  ٚأؽبه ٛأٔفغ ُٙثؼذد ِٓ
اٌٍغٕ٠ ٓ١٠ٛظش ْٚف ٟاٌؾؼش اٌّمذَ ٌّذؽٕ٘ ُٙب وبْ ٌ ُٙرؤص١ش ف ٟؽشوخ اٌؾؼش ارا وبْ
اٌؾؼشاء ٠ؼشم ْٛػٍ ُٙ١أؽؼبسُ٘ ِٓٚ1.ثٕٙ١ب أ٠نب:
 -1اخزالف فٛس اٌؾ١بح  ٚل ُ١األؽ١بء ف ٟاٌذٌٚخ اٌؼجبع١خ.
 -2رطٛس اٌؾ١بح اٌّبد٠خ اٌز ٟوبٔذ ف ٟأ٠بَ اٌغبٍ٘١خ رم َٛػٍ ٝاٌجغبهخ ٚ,رٌه ثغجت رؼذد أػّبي
إٌبط  ٚص٠بدح رغبسر ُٙف ٟاٌؼقش اٌؼجبع.ٟ
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 -3أصش اٌضمبفخ األعٕج١خ اٌٛافذح ف ٟاٌؾؼش  ٚاألدة اٌؼجبع ,ٟاال أٔٗ ػٍ ٝسغُ ِٓ ٘زا وٍٗ الصٌٕب
ٔغذ ف ٟاٌٍغخ اٌؼشث١خ ثؼل ثمب٠ب ِٓ لٛ١د اٌؾؼش اٌمذ ُ٠وبٌمٛاف ٚ ٟاألٚصاْ
 -4اػزّبد اٌؾؼشاء هٛاي اٌؼقٛس اٌؼجبع١خ ػٍ ٝرؾغ١غ اٌخٍفبء ٚاألِشاء  ٚوجبس سعبي اٌذٌٚخ
ٌٙ ٚ,زا وبْ اإلغشاق ف ٟاٌّذػ ِٓ أُ٘ ِّ١ضاد اٌؾؼش ف ٟأ٠بَ اٌؼجبع١خ ٛ٘ ٚ ,اٌغج ً١اٌٛؽ١ذ
اٌ ٝاٌزمشة ِٓ اٌخٍفبء  ٚسعبي دٌٚز.ُٙ
ؽ١ش ٔغذ ٘زٖ اٌؼٛاًِ اٌز ٟعبػذد ف ٟاٌؼقش اٌؼجبع ٟاٌ ٝظٛٙس إٌّب٘ظ اٌغذ٠ذح فٟ
اٌؾؼش ِ ٚؼبٔ ٚ ٗ١أخٍ١زٗ  ٚأعبٌ١جٗ.
اٌّطٍت اٌثبٔ :ٟاٌزجذ٠ذ ف ٟاٌشؼش.
ٌمذ ؽٙذ اٌؾؼش ف ٟػقش ثٕ ٟأِ١خ لذ رؤعغذ ف ٗ١ثشاو ٓ١األؽمبد اٌؾضث١خِ ٚ ,ب اال٘ب ِٓ
٠ٚالد اٌؾشٚة ٚرغٕذ فِٛ ٗ١اع ٗ١اٌمٍت اٌجؾش ٞاٌؼبؽك ثغضٌٗ اٌؼزس ٚ ٞاعزالٔذ لٛافٚ ٗ١
عٍجزٙب إلغشاء األػط١بد ف ٟاٌمقٛس  ٚاٌّنبسة اٌفخّخ ف ٟاٌجاله فبٔٗ ِبصاي ٕ٠غظ أؽىبٌٗ
٠ ٚشعُ فٛسح٠ ٚ ,زٕفظ ثشئخ اٌجذاٚح ,فىبٔذ ٔضػخ األِ ٓ١٠ٛاألدث١خ ٔضػخ ػشث١خ عبٍ٘١خ ال
رّ ً١اٌ ٝاٌفٍغفخ ثً وبْ ٠ئصش ػٍٙ١ب اٌؾؼش اٌغ١ذ اٌجٍ١غ.
ف٘ ٟزا اٌؼقش إٌّفزؼ ػبٌّ١ب ػٍ ٝؽنبساد اٌؾؼٛة اٌّخزٍفخ ,ثؤٌٛأٙب ٚأعٕبعٙب ٚصمبفبرٙب,1
٘ ٚزا ٠شعغ اٌ ٝاٌزغ١١ش ػٍ ٝاٌّغز٠ٛبد اٌغ١بع١خ  ٚاالعزّبػ١خ  ٚااللزقبد٠خ  ٚاٌفىش٠خ،
أؼىغذ عّ١ؼٙب ثؾىً ٍِؾٛظ ف ٟاٌطشاص اٌؾنبسٌ ٞؾ١بح اٌّغزّغ  ٚ,فٔ ٟزبعٗ اٌفىشٚ ٞ
اٌشٚػ ػٍ ٝعٛاء ؽ١ش عبء ثضٛسرٗ اٌٛاعؼخ إٌطبق ,وبْ أثشص أزمبي لذ رؾمك ِغ ٘زٖ اٌضٛسح
ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌؾنبس ٛ٘ ٞأزمبي اٌّغزّغ اٌّضمف ِٓ ِغزّغ ثذاٚح اٌِ ٝغزّغ ِذٔ١خ ٚ
رؾنش ,أِ ِٓ ٚغزّغ اٌجبد٠خ اٌِ ٝغزّغ اٌّذٕ٠خ  ِٓ ٚ,اٌّغزّغ اٌؼشث ٟاٌ ٝاٌّغزّغ
اإلعالِٕ٘ ٚ ,ٟبن هشأد ػٍ ٝاٌّغزّغ رغ١شاد ع٘ٛش٠خ فّٔ ٟو اٌؾ١بح اٌ١ِٛ١خ  ٚفٟ
اٌؼاللبد االعزّبػ١خ  ٚف ٟاٌّبدح اٌضمبف١خ  ِٓ ٚ,صُ وبْ هج١ؼ١ب أْ ٛ٠اعٗ أدثبء رٌه اٌؼقش
ِطبٌت ٘زا اٌٛالغ اٌغذ٠ذ ؽٕ٠ ٓ١طٍم ْٛاٌ ٝاٌزؼج١ش ػٓ رغبسث ُٙاٌغذ٠ذح ٌ ٚ,ىٓ ٚعبئً ٘زا
اٌزؼج١ش ف ٟاٌٛلذ ٔفغٗ وبٔذ لذ اعزمشد ػٍ ٝأؽىً ثؼٕٙ١ب ف ٟاٌؼقش األِ ٞٛػٍ ٝأ٠ذ
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اٌؾؼشاء اٌزٕ٠زؤصش٘ٚب  ِٓ ٚصُ وبٔذ األصِخ اٌؾم١م١خ اٌزٚ ٟاعٙذ ؽؼشاء اٌؼقش اٌؼجبعٟ
ِبصٍخ ف ٟو٠ ُٙٔٛؼ١ؾّٔ ْٛو عذ٠ذا ِٓ ,اٌؾ١بح ػٍ ٝاٌّغز ٓ١٠ٛاٌّبد ٚ ٞاٌّؼٕٞٛ

1

 ُ٘ ٚف ٟاٌٛلذ ٔفغٗ ِؾبفش ْٚثبؽىبي ِٓ اٌزغ١١ش  ٚل ُ١ف ٟاٌفٓ اٌؾؼش ٞوبْ ِالئّخ فٟ
ِ َٛ٠ب ثزغبسة اعالفٌ ٚ ُٙىٕٙب ٌُ رؼذ ِالئّخ ٌؼقشُ٘  ٚ ،اٌفٓ ٠ؼبٔ ٟاالصِخ دائّب ارا
وبٔذ اٌؾ١بح عبثمخ ػٍ ٗ١ار ِٓ هج١ؼخ اٌفٕبْ اْ ٠ؼىظ ٔجل اٌؾ١بح اٌز٠ ٟؼ١ؾٙب ؽ١ش أزمً
اٌؾؼش ِٓ ٘ذٚء اٌجبد٠خ اٌ ٝمٛمبء اٌّذٕ٠خ  ِٓ ٚاٌقؾشاء اٌّؾذثخ اٌ ٝاٌمقٛس رؾف ثٙب
اٌجغبر ِٓ ٚ ٓ١اٌشفبٔخ اٌؼشث١خ اٌ ٝاالٔغّبط ف ٟاٌّال٘ ٟاٌؾنبس٠خ 2ؽ١ش افجؼ اٌؾبػش
أؽ١بٔب ٠ؾٍُ ثؼٛاٌُ خبفخ ٚ ,افجؼ أؽ١بٔب أخش٠ ٜزٛعٗ اٌ ٝاالٔغبْ ٠ ٚفىش ف٠ ٚ ٗ١زبًِ
ِٛلفٗ ِٓ اٌضِٓ  ٚاٌى ٚ ْٛاٌّق١ش ٠ ٚزغبٚص اٌؾذٚد اٌّىبٔ١خ  ٚاٌضِٕ١خ  ٚاٌغضئ١خ اٌٝ
ؽذٚد وٍ١خ ِ ٚطٍمخ .
وّب ٘ ٛاٌؾبي ف ٟثؼل اٌزغبسة  :وؤثٛٔ ٟاط  ٚأث ٟاٌؼالء  ٚاٌّزٕج. ٟاٌزؾٛي ف ٟؽىً
اٌؾؼش  ٚف١بغزٗ فٍُ ٠ؼذ  ُٙ٠اٌؾبػش اٌٛفٛي اٌ ٝاٌزؼج١ش ثمذس ِب فبس ِٓ ّ٘ ِٗٛاٌزفى١ش
ف ٟو١ف١خ اٌزؼج١ش .فجذءٔب ٔش ٜػّال ؽؼش٠ب عذ٠ذا  ٚرشو١جب ثٕبء٠ب عذ٠ذا رشو١جب ٠ؼٕ ٝثؾىً
اٌؾؼش  ٚفٕبػزٗ ػٕب٠خ رجٍغ ؽذ ثبٌضخشفخ ٌ ٚؼً عؼً ثؼل ٘ئالء  ٛ٘ ٚأث ٛرّبَ ٠خٍك
ٌٕفغٗ عالعً فٕ١خ ٠شلـ ِٓ خالٌٙب  ٚثٙب أصش اٌقؼٛثخ ػٍ ٝاٌغٌٛٙخ  ٚأؽت أْ ٠خٍك ٌٕفغٗ
عٛا خبفب ٠زٕفظ ف٠ ٚ ٗ١ؾ١ب أع١شا ٌٙب  ٛ٘ ٚعؼ١ذ ثٙزا األعشِ ,ئِٓ ثؤْ ؽغشح اٌؾؼش ارا
ٌُ رضّش صّشا غش٠جب ٔ ٚبدسا فال وبٔذ ؽغشح  ٚال وبْ اٌؾؼش .
فزغ١ش اٌؾؼش  ٚرغ١ش اٌّنّ ْٛف ٟرغبسة اٌؾؼش اٌؼجبع٠ ٌُ ٚ, ٟظٙش ٘زا ف ٟا٠مبع اٌؾؼش
اٌغذ٠ذ  ٚرطٛس أٚصأٗ  ٚالزشاة ٌغزٗ ٌغخ اٌؾ١بٖ فؾغت ثً ٌمذ رغ١ش اٌجٕبء اٌفٕ ٟأؽ١بٔب  ٚػٕذ
رغبسة ثؼل اٌؾؼشاء.
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اٌّجحث اٌثبٟٔ

ِ.ظب٘ش اٌزغذ٠ذ ف ٟاٌؾؼش اٌؼجبعٟ

 :اٌزجذ٠ذ ف ٟاٌّٛظٛػبد اٌشؼش٠خ .

اٌّطٍت االٚي  :االغشاض اٌشؼش٠خ اٌّجذدح.
ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ وً ِب هشأ ػٍ ٝاٌّغزّغ اٌؼجبع ِٓ ٟرغ١ش  ٚرطٛس ظٍذ اٌّغبالد
اٌّٛمٛػ١خ اٌز ٟػشفذ وبٌّذػ  ٚاٌشصبء اٌٙغبء  ٚاٌغضي  ٚاٌٛفف  ٚاٌّغ ٚ ْٛاٌض٘ذ وٍٙب
ظٍذ ِغبالد ٌالثذاع اٌؾؼش ٞف ٟرٌه اٌؼقش ,ؽمب اْ ثؼنٙب وبْ أٚعغ ٔطبلب ِٕٗ فِ ٟب
عجك وبٌّذػ  ٚاٌّغ ٚ ْٛاٌض٘ذ  ٚأْ رٌه وبْ اعزغبثخ ٌألٚمبع اٌغ١بع١خ  ٚاالعزّبػ١خ ٚ
االلزقبد٠خ اٌغذ٠ذح.
أٚال  :اٌّذح ِ:غبي ؽؼشِ ٞؼشٚف ِٕز اٌؼقش اٌغبٌٍ٘ ٚ ٟىٕٗ ف ٟاٌؼقش اٌؼجبع٠ ٟؾزك
ٌٕفغٗ ِنبِ ٓ١عذ٠ذ ح اٌ ٝعبٔت ِنبِ ٕٗ١اٌمذّ٠خ فف٘ ٟزا اٌؼقش ٌُ ٍ٠زضَ دائّب ثذٚساْ
ؽٛي ٘زا اٌّذاس ار ٌُ ٠ىٓ ِٓ اٌّؼمٛي أْ ّ٠ذػ أؽذ وزبة اٌٛصساء أ ٚوزبة اٌذٚاِ ٓ٠ٚضال:
ثبٌؾغبػخ  ٚاٌجطٌٛخ  ٚاْ أِىٓ ِذؽٗ ثبٌغٛد  ٚاٌىشَ ثً اْ ّ٠ذػ ثبٌفطٕخ  ٚاٌؾقبٔخ  ٚثؼذ
إٌظش  ٚثشاػخ اٌمٛي ِ ٚب اؽجٗ ٘ ٚزٖ ِؼبٔ ٟعذ٠ذح وبْ ال ثذ أْ رذخً فِ ٟغبي اٌّذػ

1

 ِٓ ٚأُ٘ ِظب٘ش اٌزطٛس ف ٟلق١ذح اٌّذػ اٌؼشث١خ ف٘ ٟزا اٌؼقش خشٚعٙب ػٓ اٌّمذِبد
اٌزمٍ١ذ٠خ ؽ١ش ثذٌذ ِمذِخ اٌجىبء ػٍ ٝاالهالي أِ ٚمذِخ إٌغ١ت اٌزمٍ١ذ ٞأ ٚعٛا٘ب ثّمذِخ
ٚفف اٌخّش ِ ٚغبٌظ اٌٍ ٚ ٛٙاٌؼجش  ٚاٌغضي اٌّزٙزه ٌٓ ٠زٛلف رطٛس لق١ذح اٌّذػ ػٕذ
٘زا اٌؾذ ثً رؼذاٖ اٌ ٝػٕقش اٌشؽٍخ ؽ١ش اعزؼبك اٌؾؼشاء ػٓ ٚفف إٌبلخ  ٚاٌقؾشاء
ثبٌؾذ٠ش ػٓ اٌشؽٍخ اٌجش٠خ  ٚا٘ٛاء اٌجؾش .2
 ِٓ ٚاِضٍخ رٌه ِب ِذػ ثٗ اٌجؾزشِ ٞؾّذ ثٓ ػجذ اٌٍّه اٌض٠بد ف ٟلق١ذرٗ اٌزِ ٟطٍؼٙب :
ٌ١ظ رَ اٌٛفبء ثبٌّحّٛد

ثؼط ٘زا اٌؼزبة  ٚاٌزٕف١ز
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فّٓ اٌٛامؼ ٕ٘ب أْ اٌؾبػش لذ أدخً فِ ٟغبي ٌّذػ ِؼبٔ ٟأ ٚأفبق عذ٠ذح ٌُ رىٓ فٟ
اٌؼقٛس اٌغبثمخ ِؤٌٛفخ ف.1 ٗ١
 ٚأمبف اٌ ٝرٌه ففبد أخش ٜأٌؾٛا ػٍٙ١ب  ٚأُ٘ ٘زٖ اٌقفبد اٌغذ٠خ اٌزشو١ض ػٍٝ
اٌّؼبٔ ٟاإلعالِ١خ فِ ٟذػ اٌخٍفبء  ٚاٌٛصساء ػٍٔ ٝؾ٠ ٌُ ٛؼٙذ اٌغبثم ٓ١ػٍ ِٓ ُٙ١رٌه لٛي
اٌجؾزش ٞف ٟاٌّزٛوً  ،لبي :
٠ب ثبٔ ٟاٌّجذ اٌزٞ

لذ وبْ فٛظ ٝفبٔٙذَ

اعُ ٌذِ ٓ٠حّذ

فبرا اعٍّذ فمذ عٍُ

ٌمذ ثبٌغ اٌؾؼشاء ف٘ ٟزٖ اٌّؼبِٔ ٟجبٌغخ لذ ال ٠مشُ٘ ػٍٙ١ب اإلعالَ  ٚاٌّغٍّ ٚ, ٓ١رٌه لٛي
ػٍ ٟثٓ اٌغ ُٙف ٟاٌّزٛوً  ٚلذ عؼً اٌؼجبع٠ ٓ١١ؾج ْٛٙاٌّالئىخ  ٚاٌشعً  ٚاٌّجؾشٚ ٓ٠
إٌّزس ٚ ٓ٠لبي :
 ٚصبح اثٍ١ظ ثأصحبثٗ

حً ثٕب ِب ٌُ ٔضي ٔحزس

ِبٌٌٍ ٚ ٟغض ثٕ٘ ٟبشُ

ف ٟوً د٘ش ِِٕٕ ُٙزس

2

ثبٔ١ب اٌشثبء:
اٌشصبء ٘ ٛفٓ ؽؼشٍ٠ ٞزم ٟف ٟوض١ش ِغ فٓ اٌّذػ.أٌ١ظ ٘ ٛرؼذاد ٌفنبئً اٌّزٛفِ ٚ ٟآصشٖ؟ ٚ
ِٓ صُ فبٕٔب ٔزٛلغ أْ ٠ىِ ْٛذاس اٌشصبء ػٍ ٝاٌّؼبٔ ٟاٌز ٟرجشص ف ٟاٌٛلذ ٔفغٗ ف ٟلق١ذح
اٌّذػ ٠ ٚ,ىف ٟف٘ ٟزا اٌّغبي أْ ٔؾ١ش اٌ ٝثؼل إٌّبرط اٌز ٟرئوذ ٘زٖ اٌؾم١مخ.
فؤثٛٔ ٛاطِ -ضال٠ -شص ٟاٌخٍ١فخ األِ ٓ١ف١مٛي:
أ٠ب أِ ٓ١هللا ِٓ ٌٍٕذ.ٜ

ٚػصّخ اٌعؼف ٚفه األع١ش

خٍفزٕب ثؼذن ٔجى ٟػٍٝ

دٔ١بن  ٚاٌذ ٓ٠ثذِغ غض٠ش

أٌ١ظ ٘زا اٌٛفف رؤو١ذ ٌٍّؼٕ ٟاٌز ٞأساد ٘بس ْٚاٌشؽ١ذ ِٓ لجً أْ ّ٠ذػ ثِٗٚ 3شح أخشٜ
ٔغذٖ ف ٟلق١ذرٗ إٌ١ٔٛخ اٌز٠ ٟؼ ٞٛثٙب اٌفنً ثٓ اٌشث١غ ػٓ اٌشؽ١ذ  ٗ١ٕٙ٠ ٚثبألِ ٓ١ف١مٛي
ِٕٙب:
ال اٌٍّه ِغجٚ ْٛال اٌّٛد غبثٓ

 ٚف ٟاٌح ٟثبٌّ١ذ اٌز ٞغ١ت اٌثشٜ
0عز الدٌن إسماعٌل  ,المرجع السابق ,ص 251
 2مصطفى السٌوفً :تارٌخ االدب فً العصر العباسً ,ص26
3عزالدٌن إسماعٌل :االدب العباسً الرؤٌة و الفن ص255/254/253
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1

ِ.ظب٘ش اٌزغذ٠ذ ف ٟاٌؾؼش اٌؼجبعٟ

اٌفقً اٌضبٔ: ٟ

فٕغذ أْ رغ١ش ففبد اٌّشصٚ ٟفمب ٌزغ١١ش ٚظ١فزٗ ِ ٚىبٔزٗ ٌٚىٕٙب ٘ٔ ٟفظ اٌقفبد اٌز ٟوبْ
ّ٠ىٓ أْ ّ٠ذػ ثٙب.
٘ٚىزا ٠غ١ش فٓ اٌشصبء ف٘ ٟزا اإلهبس ِٛاص٠ب ٌفٓ اٌّذػ ِ ,شددا ٌّب ٠جشص فِ ِٓ ٗ١ؼبٟٔ
عذ٠ذح ٌ ٚ,ىٓ ٕ٘بن اهبس آخش رؾشن ف ٗ١اٌّذػ  ٚاٌشصبء ثؼ١ذا ػٓ اٌؾخٛؿ ا٢دِٚ ٓ١١
ٔؼٕ ٟثٗ ِب وبْ ِٓ ِذػ اٌّذْ  ٚسصبئٙب ٘ ٚزا اهبس عذ٠ذ رؾشن ف٘ ٟزاْ اٌفٕبْ ف ٟاٌؼقش
اٌؼجبع ٟألعجبة رزؼٍك ثبٌٕمٍخ اٌؾنبس٠خ ٚ,اٌٙغبء أ٠نب لذ ؽبسوٙب ٘زا اإلهبس ِّٙ ٚب ٠ىٓ
ِٓ أِش اٌّذػ  ٚاٌٙغبء فبْ اٌّذٕ٠خ وبٔذ ف ٟاٌؼقش اٌؼجبع ٟلذ فبسد رّضً و١بٔب ٌٗ ِؼٕٝ
ٚٚعٛد فٔ ٟفٛط أٍ٘ٙب ,ؽ١ش رٌٛذ فٔ ٟفٛعٔ - ُٙز١غخ ٌزٌه ؽؼٛس أغبٔٔ ٟج ً١اصاء اٌّذٕ٠خ
ػجش ػٕٗ ف ٟفذق  ٚؽشاسح ػٓ دِبسأ ٚاٌخشاة اٌذ٠ ٞؾً ثٙب وؤٔ ُٙفمذٚا ثٙب ػض٠ضا ٌذ.ُٙ٠
٘ٚىزا ثشص ف ٟاٌؼقش اٌؼجبع ٟاهبس عذ٠ذ ٌٍشصبء ٘ ٛسصبء اٌّذْ ٚلذ وبْ عذ٠ذا ثىً ِؼبٟٔ
اٌىٍّخ .ار أْ ػاللخ اإلٔغبْ ثبٌّذٕ٠خ ِٓ لجً ٌُ رزٛهذ ثبٌؾىً اٌز ٞرٛهذد ثٗ ف ٟاٌؼقش
اٌؼجبع ِٓ ٚ ٟعٙخ أخش ٌُ ٜرؾٙذ اٌّذْ اإلعالِ١خ لجً ٘زا اٌؼقش ِٓ اٌذِبس  ٚاٌزخش٠ت ِب
ؽٙذرٗ ثؼل ِذْ اٌؼشاق ف٘ ٟزا اٌؼقش  ٚ2ثخبفخ سصبء ثغذاد ثؼذ أْ ٘ذِذ  ٚر٘جذ
ثٙغزٙب ف ٟؽشة األِ ٚ ٓ١اٌّؤِ٠ ْٛمٛي اٌجؾزش: ٞ
ِٓ را أصبثه ٠ب ثغذاد ثبٌؼٓ١

أٌُ رى ٟٔٛصِبٔب لشح اٌؼ ٓ١؟

أٌُ ٠ىٓ ف١ه ل َٛوبْ ِغىُٕٙ

 ٚوبْ لشث ُٙصٕ٠ب ِٓ اٌض ٓ٠؟

فبػ اٌغشاة ث ُٙثبٌج ٓ١فبفزشلٛا ِبرا اٌم١ذ ثٌٛ ِٓ ُٙػخ اٌجٓ١

3

 ٚف٘ ٟزٖ األث١بد ِغذ ػبهفخ فبدلخ ٠ىؾف فٙ١ب اٌؾبػش ػٓ ؽضٔٗ اٌؼّ١ك ٌّب أفبة ِذٕ٠خ
اٌغالَ ِٓ اٌخشاة ِ ٚ,ب ٌؾك ثؤٍ٘ٙب ِٓ اٌّٛد ثؼذ أْ وبٔذ لشح اٌؼ ٚ ٓ١وبٔٛا ُ٘ صٕ٠زٙب ٚ
ثٙغزٙب  ٚ,أٔٗ ٌ١جى ٟفشال ُٙوٍّب اعزؾنش فٔ ٟفغٗ فٛسح ؽ١بر ُٙإٌبػّخ اٌّزشفخ ٌ ٚؼٍٗ ِٓ
اٌطج١ؼ ٟاْ ٠زفغش ٘زا اٌشصبء ػٓ ػبهفخ أغبٔ١خ فبدلخ.4

1مصطفً صادق الرافعً :تارٌخ اداب العربٌة , 2دار الكتب العمٌة ,بٌروت -لبنان ط0320 0ه 2111/م
2عز الدٌن إسماعٌل .االدب العباسً الرؤٌة و الفن ص 255
/3محمد زغلول سالم :االدب فً العصر العباسٌٌن ،منذ قٌام الدولة حتى نهاٌة القرن الثالث ص 218
4عز الدٌن إسماعٌل,المرجع السابق ,ص 256
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ِ.ظب٘ش اٌزغذ٠ذ ف ٟاٌؾؼش اٌؼجبعٟ

اٌفقً اٌضبٔ: ٟ

ػٍ ٝأٔٗ ظٙشد ف٘ ٟزا اٌجبة ٔفغٗ ثبة اٌشصبء –أفبق ِؼٕ٠ٛخ أخش ٜعذ٠ذح ؽ١ش سصٝ
اٌؾؼشاء اٌؾٛ١أبد األٌ١فخ وبٌىالة  ٚاٌمطو٘ ٚ ,زا مشة ِٓ اٌشصبء ٠ىؾف ػٓ ِؼٕٝ
أغبٔ ٟؽنبس ٞؽ١ش رزٌٛذ اٌؼبهفخ اٌز ٟرشثو ث ٓ١االٔغبْ ٘ ٚزاإٌٛع ِٓ اٌؾٛ١اْ
ؽ١ش وبْ ٌٍؾبػش أثٛٔ ٟاط وٍت ف١ذ اص١ش ٌذٌ ,ٗ٠ىٓ ؽ١خ ٌغؼزٗ ف ٟػشلٛثٗ  ٚافشغذ فٗ١
عّٙب فّبد ٌغبػزٗ  ٚلذ ؽضْ ػٍ ٗ١اٌؾبػش  ٚسصبٖ  ٚثىبٖ  ٚثبسعٛصح ٠مٛي فِ ٟغزٍٙٙب :
لذ وبْ أغٕبٔ ِٓ ٟاٌؼمبة

٠ب ثؤط وٍج ٟع١ذ اٌىالة

ٚػٓ ششاء اٌجٍت اٌجالة

ٚوبْ لذ أجض ِٓ ٜاٌمصبة

ٕ٘ ٚبن ِشص١خ وٍت أخش ٜلبٌٙب اٌؾبػش ِؾّذ ثٓ اٌّغ١شح ٚسٚا٘ب أث٘ ٛفبْ ٌ١ظ ث ٓ١أ٠ذٕ٠ب
اال ِطٍؼٙب ؽ١ش ٠مٛي :
الفشد ِٕه ٠ب وٍ١ت اٌذ٠بس

 ٚثى ٝفمذن اٌؼ ْٛ١اٌجٛاس

1

ثبٌثب :اٌٙجبء
*أِب اٌٙغبء فمذ ػذي ف ٗ١اٌؾبػش ػٓ اٌّٙبعبح اٌمذّ٠خ ثبألؽغبة  ٚاألٔغبة ,اٌ ٝاٌٙغبء
اٌفشد ٚ ٞاٌّضبٌت اٌخٍم١خ  ٚاٌخٍم١خ ٕ٘ ِٓ ٚب سوض اٌٙغبإ ْٚػٍ ٝسعُ فٛس عبخشح ٚ
لق١شح ٌٍّٙغ ٚ ٛلذ أػبٔز ُٙػٍ٘ ٝزا صمبفبر ُٙاٌؼقش٠خ ِٓ ٚ ,رٌه لٛي ؽّبد ػغشد ٙ٠غٛ
ثؾبس ثٓ ثشد  ٚوبْ أػّ: ٝ
ارا ِب ػّ ٟاٌفشد

 ٚأػّ٠ ٝشجٗ اٌمشدا

اٌِ ٝجذ ٠ ٌُ ٚغذ

دٔ٠ ٌُ ٝشح ِٛ٠ب

2

ٔ ٚغذ اٌؾؼشاء ٠غشف ْٛف ٟاٌٙغبء اٌّمزع فجؾبس ِضال ٙ٠غ ٛػبٌُ إٌؾٌ ٛغج ٗ٠ٛثم: ٌٗٛ
رحذثذ ِٓ شزِّ ٚ ٟب وٕذ رٕجز

اعج٠ ٗ٠ٛب اثٓ اٌفبسع١خ ِب اٌزٞ

صُ ٠ضداد اٌٙغبء ِغ اٌضِٓ افؾبؽب ؽ١ش رظً ٘زٖ إٌغّخ اٌمج١ؾخ ف ٟاٌٙغبء ثغجت اٌؼشك فٟ
اٌزضا٠ذ  ٚاٌزقبػذ ػجش أع١بي اٌؾؼشاء اٌّزالؽمخ ٚ ،ال ٔشٕ٘ ٜب وج١ش أّ٘١خ ٌّزبثؼزٙب  ٚاٌؾك
اْ ٘زا اٌٍ ْٛاٌّمٕغ ِٓ اٌٙغبء اٌز٠ ٞزٕبٚي األػشاك ٠ ٚطؼٓ ف ٟاألٔغبة ٌُ ٠ىٓ عذ٠ذا فٟ
اٌؼقش اٌؼجبع ،ٟار ػشفٗ اٌؼقش األِ ِٓ ٞٛلجًٌ ،ىٓ اٌغذ٠ذ ف٘ ٟزا اٌؼقش ٘ ٛرٌه
اإلفشاه ف ٟرٌه اٌٍ ِٓ ْٛاٌٙغبء ٌذ ٜاٌؾؼشاء  ٚ،وضشح عش٠بْ األٌفبظ اٌجز٠ئخ ػٍ ٝأٌغٕزُٙ
1عز الدٌن اسماعٌل ,المرجع السابق ,ص 270
2مصطفى السٌوفً :تارٌخ االدب فً العصر العباسً ص 28
45

ِ.ظب٘ش اٌزغذ٠ذ ف ٟاٌؾؼش اٌؼجبعٟ

اٌفقً اٌضبٔ: ٟ

ثجغبهخ ػغ١جخ ؽز ٝفِ ٟغبٌظ اٌخٍفبء  ٚاألِشاء  ٚاٌٛصساء د ْٚأْ ٠غذٚا ف ٟرٌه ِب
٠خذػ اٌؾ١بء.
٘ ٚىزا خٍك اٌقشاع اٌفىش ٚ ٞاإلػزمبدِ ٞغبال عذ٠ذا ٌفٓ اٌٙغبء ف ٟاٌؼقش اٌؼجبع.ٟ
 ٚأ٠نب ػشف ٘زا اٌؼقش اٌٙغبء اٌؾؼٛث ٟفّ١ب وبْ ث ٓ١اٌؼشة  ٚاٌّٛاٌِ ٚ ٟؼؤْ ثٛاو١ش
٘زا اٌٙغبء لذ ظٙشد ف ٟاٌؼقش اٌؼجبع.ٟ

1

سثّب وبْ أثٛٔ ٛاط أثشع ؽؼشاء صِبٔٗ ف ٟرٌه اٌٍ ِٓ ْٛاٌٙغبء اٌىبس٠ىبر١ش ٞاٌغبخش.
ٌٕٕظش ٘زٖ األث١بد ِضال:
سأ٠ذ اٌفعً ِىزئجب

ٕ٠بغ ٟاٌخجض  ٚاٌغّىب

فمطت ح ٓ١ثصشٟٔ

ٔ ٚىظ سأعٗ  ٚثىب

فؤثٛٔ ٛاط ٕ٘ب ٠زؾذس ػٓ ثخً فبؽجٗ ،أٙب ٌٛؽخ ؽ١خ ،رزؼّك ٔفظ اٌجخ ٚ ً١رغغً
ِؾبػشٖ ،ف ٟوٍّبد عش٠ؼخخبهفخ ٌ ٚىٕٙب ِؼجشح أٙب فٛسح وبس٠ىبرٛس٠خ ِٓ اٌطشاص األٚي.
عذ٠ش ثبٌزوش ٔ ٚؾٓ ٕٔ ٟٙاٌؾذ٠ش ف٘ ٟزا اٌؼٕقش أْ ٔؾ١ش ِغشد اؽبسح اٌ ٝظب٘شح رزؼٍك
ثبٌّذػ  ٚاٌٙغبء ف ٟاٌؼقش اٌؼجبع ٟ٘ ٚ ,ٟأْ اٌؾبػش لذ ّ٠ذػ اٌؾخـ ٙ٠ ٚغ ٖٛثؼذ رٌه.
 ٚلذ ٠ى ْٛاٌغجت ف٘ ٟزا أْ ٠ى ْٛاٌّّذٚػ لذ وف ػٓ ػطبئٗ ٌٍؾبػش.2
ساثؼب :اٌغضي:
فمذ اعزمش ف ٟاٌؼقش األِ ٞٛػٍٛٔ ٝػ ٓ١اٌغضي اٌؼف١ف  ٚاٌغضي اٌؼبثش أ ٚاٌّبعٓ  ٚلذ ظً
٘زاْ إٌٛػبْ ؽ ٓ١١ف ٟاٌؼقش اٌؼجبعٔ ٚ .ٟغذ اال٘زّبَ ثبٌغضي اٌؼف١ف خف ػّب وبْ ػٍٗ١
ف ٟاٌؼقش األِ ٚ ٞٛأؽٙش أػالِٗ :اٌؼجبط ثٓ األؽٕف اٌز٠ف ٟغضٌِٗٛ .3فٛي ثبٌجبد٠خ ؽ١ش
٠مٛي:
ٔضف اٌجىبء دِٛع ػٕ١ه فبشؼش

ػٕ١ب ٌغ١شن دِؼٙب ِذساس

ِٓ را ٌغ١شن ػ ٕٗ١رجى ٟثٙب

أسأ٠ذ ػٕ١ب ٌٍجىبء رؼبس

ٚلبي أ٠نب:
ٚرٕشأ ٌٕب أثصبسٔب ح١ث ٍٔزمٟ

أال ٌئٕ ٟأػّ ٝإرا ح ً١دٙٔٚب

1عز الدٌن إسماعٌل :فً االدب العباسً و الرؤٌة و الفن ص /275 /274/273
2المرجع نفسه  ،ص 280
3مصطفى السٌوفً :تارٌخ االدب فً العصر العباسً ص 31
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ِ.ظب٘ش اٌزغذ٠ذ ف ٟاٌؾؼش اٌؼجبعٟ

اٌفقً اٌضبٔ: ٟ

ف ًٙثؼذ ٘زا ِٓ فؼبي ثّشفك

أظٓ اٌذٔ١ب ثطشف ٚ ٟغشفٙب

ؽ١ش وبْ اٌؼجبط ثٓ األؽٕف فبؽت غضي سل١ك اٌؾؼش٠ ,ؾجٗ ف ٟػقشٖ ثؼّش ثٓ أثٟ
سث١ؼخ ٠ ٌُٚىٓ ّ٠ذػ ٚال ٙ٠غ ٛأّب وبْ ؽؼشٖ وٍٗ ف ٟاٌغضي  ٚاٌٛفف.
  ٚأ٠نب فبٔٗ ٕ٠جغٌٕ ٟب أْ ٔغغً ٕ٘ب ؽم١مخ أخش ٜراد ؽم :ٓ١اٌؾك األٚي أْ اٌؾؼشاء اٌؼقشِٓ اٌزفذ اٌ ٝاٌم ُ١اٌّؼٕ٠ٛخ ف ٟاٌّشأح ٚ ،سأ ٜفٙ١ب ػٕبفش عّبي ال رمً أّ٘١خ ػٓ عّبٌٙب
اٌّؾغٛط .أِب اٌؾك اٌضبٔ ٟف ٛٙأْ ر١بس اٌغضي اٌؼبثش ِب ٌجش أْ خشط ف ٟثؼل اٌؾبالد
ػٍ ٝأ٠ذ ٞثؼل اٌؾؼشاء ِٓ ؽذٚد اٌظشف  ٚخفخ اٌشٚػ اٌٛٔ ٝع ِٓ اٌزٙزه ِ ٚب ٠غّٝ
ثبٌغضي اٌّىؾٛف٘ ٚ ،ىزا ٠غزّغ ٘زاْ اٌؾمب ف ٟؽم١مخ ٚاؽذح ٚ1.لذ ثشصد ف ٟاٌؼقش
اٌؼجبع ٟثخبفخ ظب٘شح عذ٠ذح فِ ٟغبي اٌغضي ِ ٟ٘ ٚب ػشف ثبٌغضي ثبٌّزوش ٚ .وبْ
ظٛٙس ٘زا اٌغضي أؼىبعب ِجبؽشا ٌّب هشأ ػٍ ٝاٌّغزّغ ِٓ رغ١ش.
خبِغب اٌٛصف:
اٌٛفف ِغبي ِٓ أسؽت اٌّغبالد اٌؾؼش٠خ ٌٛٚ ،رؤٍِٕب ؽم١مخ اٌؾؼش ٌمٍٕب أٔٗ ٚفف وٍٗٚ ،
ِٓ صُ ٌُ ٠جشص اٌٛفف ف ٟاٌؾؼش اٌؼشث ٟاٌمذ ُ٠ثٛففٗ ِٛمٛػب ؽؼش٠ب ِغزمال ،أ٘ ٚذفب فٟ
رارٗ ،ثً رّضً ف ٗ١ثٙزا اٌّؼٕ ٝاٌؼبَ ,أ ِٓ ٞؽ١ش اْ ػًّ اٌؾبػش ف ٟػّ ِٗٛػًّ ٚفف.ٟ
عٛاء وبْ ٠زؾذس ػٓ ػبهفخ خبفخ أٚ ٚالؼخ خبسط ٔفغٗ.
ٌٚىٓ ثؼ١ذا ػٓ ٘زا اٌّؼٕ ٝاٌؼبَ وبْ اٌؾبػش وض١شا ِب ٠زٛلف ف ٟثؼل أعضاء اٌمق١ذح ٌىٟ
٠شعُ فٛسح ِؼجشح ػٓ هج١ؼخ اٌّىبْ أ ٚهج١ؼخ اٌىبئٓ اٌؾ ٟف ِٓ ٚ ٗ١رٌه ٚفف اٌشؽٍخ
ف ٟاٌقؾشاءٚٚ ،فف إٌبلخ ٚفف اٌٙغ١شح  ٚاٌغشاة  ٚاٌٍ ٚ ً١لذ ظً ٘ذا اٌطشاص ِٓ
اٌٛفف ِغزّشا ػجش اٌؼقٛس اٌمذّ٠خٚ .اْ رٕٛػذ اٌّٛفٛفبد ؽز ٝثؼذ أْ فبس
ِٛمٛػب ؽؼش٠ب لبئّب ثزارٗ ف ٟاٌؼقش اٌؼجبع ،2ٟؽ١ش ٔغذ أثٛٔ ٛاط لذ ٔظُ لقبئذ ٚ
ِمطٛػبد وض١شح فٚ ٟفف اٌخّش  ٚوبْ ٠ؼبٍِٙب وبٌؾج١جخ اٌز٠ ٟالهفٙب ٠ ٚؾبٚس٘ب ِؾبٚسح
عٍّ١خ أخبرح ِٓ .رٌه ل:ٌٗٛ
ثبٌشغً ٠أخز ِٕٙب ِالءح ر٘جب

٠ب خبغت اٌمٛٙح اٌصٙجبء ثّٙش٘ب

1عز الدٌن إسماعٌل :فً االدب العباسً و الرؤٌة و الفن ص 283/282
2مرجع نفسه  ،ص 312
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ِ.ظب٘ش اٌزغذ٠ذ ف ٟاٌؾؼش اٌؼجبعٟ

اٌفقً اٌضبٔ: ٟ

ٔ ٚغذٖ ا٠نب لذ ٚفف ِغبٌغٙب  ٚع١بلٙب  ٚاٚأٙ١ب اٌؾنبس٠خ اٌغٍّ١خ  ٚأؾغٍٛا أ٠نب
ثٛفف اٌطج١ؼخ اٌغٍّ١خ  ٚلذ عٍىٛا ف٘ ٟزا ِغٍى: ٓ١
أٌّٙٚب ٔ:نُ ِمطٛػبد خبفخ ثبٌطج١ؼخ
ثبّٔٙ١ب:أٔزؤر ٟاٌطج١ؼخ ٌغشك اخش وبٌّذػ

1

وّب فٕغ اثٓ اٌش ِٟٚف ٟلق١ذرٗ اٌزِ ٟذػ ثٙب أثب فمش اٌؾ١جبٔ ٟؽ١ش ٠مٛي فِ ٟغزٍٙٙب :
فٛٔ ٓٙ١ػبْ :اٌزفبح  ٚاٌشِبْ

اجٕذ ٌه اٌٛجذ اغصبْ  ٚوزجبْ

عٛد ٌ ِٓ ٓٙاٌظٍّبء أٌٛاْ

ٚفٛق رٕ٠ه اػٕبة ِٙذٌخ

2

ٚلذ فزؾذ اٌج١ئبد اٌؾنبس٠خ االخزح ثبٌزّذْ ٌٍؾبػش اٌؼجبع ٟأفبلب عذ٠ذح ٌٍٛفف ٚ ,لذ وبٔذ
لقٛس اٌخٍفبء اٌز ٟافزٕٛا فٙ١ب  ٚعؼٍ٘ٛب ثٙغخ ٌٍؼ ٚ ٓ١إٌفظ ِٓ اٌؼٕبفش اٌز ٟاعززثذ اٌٙ١ب
اٌؾؼشاء فبثذػٛا ف ٟرق٠ٛش٘ب وّب أثذع أٌٚئه ف ٟرؾ١ذ٘ب
ٚلذ وضش ؽذ٠ش اٌؾؼشاء ف ٟاٌؼقش اٌؼجبع ِٓ ٟأٌٛاْ اٌض٘ٛس اٌّخزٍفخ  ٚ,عؼٍٛا ٌىً ٌْٛ
ِٕٙب دالٌخ ِؼٕ٠ٛخ خبفخ  ٚوض١شا ِبوبٔٛا ٠زٙبد ْٚثبٌض٘ٛس ٚلذ وبْ رٌه وٍٗ ِظٙشا
ؽنبس٠ب فزؼ أِبَ اٌؾبػش أفبلب عذ٠ذح ٌٍٛفف اعزغٕ ٝثٗ ف ٟاٌىض١ش ِٓ األؽ١بْ ػٓ ٚفف
ٔجبد اٌقؾشاء اٌجش ٚ ,ٞػٓ ثؼذ االساَ  ٚاؽجٗ ِٓ ِؼبٌُ اٌؾ١بح اٌجذ٠ٚخ اٌمذّ٠خ ِ ٚ,غ رمذَ
اٌضِٓ اصداد ػٕب٠خ اٌؾؼشاء ثٛفف اٌض٘ٛس  ٚرٕبفغٛا فٙ١ب ؽز ٝرؾٌٛذ ٚفبف ُٙف ٟاألصِٕخ
اٌّزؤخشح اٌ ٝمشة ِٓ اٌىٍ١ؾٙ١بد اٌٍّ١ئخ ثنشٚة اٌضٕ٠خ اٌجذ٠ؼخ.
اٌّطٍت اٌثبٔ: ٟاألغشاض اٌشؼش٠خ اٌّغزحذثخ.
فمذ ظٙشد ف ٟاٌؼقش اٌؼجبع ٟافبق أخش ٜالزؾّٙب اٌؾؼش ألٚي ِشح ٌ ٚ ,ىٕٗ ٌُ ٠غزطغ اْ
٠زخز ِٕٙب ِغبال ؽم١م١ب ٌألثذاع اٌفٕٔ ٚ ٟىزف ٟاالْ ثبْ ٔؾ١ش ف٘ ٟزا اٌقذد اٌ ٝظٛٙس
سِبع:ٟ
أٚال  :اٌشؼش اٌزؼٍ: ّٟ١
٘ ٛفٓ ِٓ اٌؾؼش ٌُ ٠ؼشفٗ األدة اٌؼشث ,ٟاال ِغ ثذا٠خ اٌمشْ اٌضبٔ ٟاٌٙغش ٛ٘ٚ ٞاٌزٞ
٠قطٕؼٗ اٌؾؼشاء ػبدح ٌٕظُ أٔٛاع ؽز ِٓ ٝاٌؼٍٚ َٛاٌّؼبسف رغ١ٙال ٌؾفظٙب ِّٚ ،ب ال ؽه
ف ٗ١أْ ٔؾؤح ٘زا اٌفٓ رمزشْ ثبرغبع أٔٛاع اٌّؼبسف ٚاٌؼٍٚ َٛاصد٠بد اإللجبي ػٍ ٝاٌزؼٍٚ ، ُ١لذ
1مصطفى السٌوفً :تارٌخ االدب فً العصر العباسً ص 30
2عز الدٌن إسماعٌل :فً االدب العباسً الرؤٌة والفن ص 315/314/313
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ِ.ظب٘ش اٌزغذ٠ذ ف ٟاٌؾؼش اٌؼجبعٟ

اٌفقً اٌضبٔ: ٟ

اسرجو اٌؾؼش اٌزؼٍ ّٟ١ثغبئش أغشاك ٚارغب٘بد اٌؾؼش األخش ، ٜار وٍٙب رٛعٗ فٔ ٗ١بؽ١خ
رؼٍ١ّ١خ ِٓ اٌّغٚ ْٛاٌخّش ٚاٌغضي ...
أِب ػٓ أصش اٌضمبفبد األعٕج١خ ف ٟظٛٙسٖ  ،فبٌّؼٍ َٛأْ أٌٛ١بْ ػشفِٕ ٖٛز اٌمذَ ٚوبٔٛا
ِٓ األُِ اٌغبثمخ اٌ ، ٗ١وّب ػشفٗ إٌٛٙد ٌ ،زٌه ٠ى ِٓ ْٛاٌّشعؼ الشاس األصش إٌٙذ ٞفٟ
ٔؾؤح اٌفٓ اٌزؼٍ ّٟ١ف ٟاٌؾؼش اٌؼشث٘ ، ٟزا اٌ ٝعبٔت اٌؾبعخ اٌطج١ؼ١خ اٌ ٝأزؾبسٖ رجؼب
الٔزؾبس ؽشوخ اٌزؼٍٚ ُ١ؽبعخ اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ اٌٛٔ ٝع ِٓ اٌزؤٌ١ف اٌّذسع٠ ٟغٔ ًٙمً
اٌّؼٍِٛبد ٚؽفظٙب  ،فىبْ اٌؾؼش اٌٛعٍ١خ اٌغٍٙخ اٌّؾشلخ ف ٟآْ  ،خبفخ ٚأْ اٌؼمٍ١خ
اٌؼشث١خ اؽزٙشد ثمذسرٙب ػٍ ٝؽفع اٌؾؼش ٚسٚا٠زٗ ٌٚ ،ؼً اٌؾبػش سإ٠خ ثٓ اٌؼغبط وبْ
عجبلب ثؤساع١ضٖ  ،فمذ عّغ فٙ١ب وً غشث ٟؽبر فىبْ أؽجٗ ثبٌّؼغُ اٌٍغ ٞٛاٌز ٞارخزٖ
اٌغشث ، ٓ١١اال أْ أساع١ضٖ ال ّ٠ىٓ أْ رغؼً ف ٟاهبس اٌؾؼش اٌزؼٍ ّٟ١ثّؼٕبٖ اٌؼٍّ ٟاٌذل١ك
ألٔٙب ٚمؼذ ِٓ أعً ػٍّبء اٌٍغخ أٔفغ١ٌ ُٙزخزٚا ِٕٙب ِب ال ٠ؼشف ِٓ ٗٔٛاٌغش٠ت ثخالف
اٌؾؼش اٌزؼٍ ّٟ١اٌز٠ ٞزٛعٗ اٌ ٝاٌّزؼٍّ١ٌ ٓ١غ ًٙػٍ ُٙ١ؽفع اٌؼٍٚ َٛاٌّؼبسف  ،أِب اٌمبٌت
اٌز ٞاخزبسٖ اٌؾؼشاء ٌزٌه اٌفٓ فىبْ ف ٟاٌمبٌت اٌشعض ٚاٌّضدٚط .1
ِجبالد اٌشؼش اٌزؼٍ٠ : ّٟ١ؾًّ ٔظُ اٌّؼبسف وً ِب ػشفٗ اٌؼقش ِٓ ػٍٔ َٛظش٠خ
ٚرطج١م١خ  ،د١ٕ٠خ ٚدٔ٠ٛ١خ أّ٘ٙب :
 ػٍُ اٌفٍه ٚ :فِٕ ٗ١ظِٛبد ػذ٠ذح ٌـ ِ :ؾّذ ثٓ اثشا٘ ُ١اٌفضاس ٞف ٟاٌى ْٛار وبْ ػبٌّب
ثبٌٕغِٕٙ َٛب ل: ٌٗٛ
ر ٞاٌفعً ٚاٌّجذ اٌؼٍ ٟاألوشَ

اٌحّذ هلل اٌؼٍ ٟاألػظُ
اٌٛاحذ اٌفشد اٌجٛاد إٌّؼُ

ٚاٌجذس ّ٠أل ٔٛسٖ ا٢فبلب .

خبٌك اٌغجغ اٌؼٍ ٝغجبلب

ٚ ف ٟاٌطت  :عغً اعؾبق ثٓ ؽٕ ٓ١لق١ذح رؼٍ١ّ١خ ف ٟربس٠خ اٌطت ٚسٚادٖ األٚائً اٌزٓ٠
رٛاسد إٌبط ػٕٚ ، ُٙالثٓ عٕ١ب ِٕظِٛخ غب٠خ ف ٟاٌطشافخ ٚاٌؾغٓ رزغبٚص صالصّبئخ ث١ذ
ِٕٙب ل: ٌٗٛ
اٌحّذ هلل اٌٍّ١ه اٌٛاحذ

سة اٌغّبٚاد اٌؼٍ ٟاٌّبجذ

1سكٌنة قدور  :محاضرات فً االدب العباسً  ،ص.72/7 0
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ِ.ظب٘ش اٌزغذ٠ذ ف ٟاٌؾؼش اٌؼجبعٟ

اٌفقً اٌضبٔ: ٟ

ٚاٌؾؼشاء أِشاء األٌغٓ وّب األهجبء ٍِٛن اٌجذْ
ٚ ف ٟػٍ َٛاٌفمٗ  :فمذ سأ ٜػٍّبء اٌٍغخ ثغجت فغبد األٌغٕخ مشٚسح رؾج١ت اٌٍغخ اٌ ٝإٌبؽئخ
ٚ ،رؾم١مب ٌزٍه اٌغب٠خ اٌؾش٠فخ ٚعذٔبُ٘ ٕ٠ظّ ْٛؽؼشا رؼٍّ١ب  .فِ ٟذػ إٌؾٔ ٛغذ لٛي اعؾبق
ثٓ خٍف اٌجٙشأ: ٟ
إٌح٠ ٛجغػ ِٓ ٌغبْ األٌىٓ

ٚاٌّشء رىشِٗ إرا ٌُ ٍ٠حٓ

ٚ ف ٟاٌفمٗ ٔ :غذ ألثبْ ثٓ ػجذ اٌؾّ١ذ اٌالؽمِ ٟضدٚعخ ؽشػ فٙ١ب أؽىبَ اٌقٚ َٛاٌضوبح .
ٚ اٌزبس٠خ ٚاٌغ١ش  ِٓ :رٌه ِٕظِٛخ األفّؼ ٟف ٟروش اٌٍّٛن ٚاٌغجبثشح اٌٙبٌىٚ ٓ١األُِ
اٌجبئذح ٌٚ .ؼٍ ٟثٓ اٌغٙش ِضدٚعخ ف ٟاٌزبس٠خ .
ٚ ف ٟاٌى١ّ١بء ٔ :غذ ٌّئ٠ذ اٌذ ٓ٠اٌطغشائ ٟدفزشا خبفب رٛاسصزٗ األع١بي ثبعُ ِمبه١غ فٟ
اٌقٕؼخ .

1

ثبٔ١ب  :اٌغضي ثبٌّزوش (اٌغٍّبْ) .
ؽٙذ اٌغضي رطٛسا وج١شا ف ٟاٌؼقش اٌؼجبع ٟاألٚي عٛاء ِٓ ؽ١ش أزؾبسٖ أ ِٓ ٚؽ١ش
رٕب ٌٗٚعٛأت ػذ٠ذح ال ػٙذ ٌٗ ثٙب ِ ،ضً اٌزغضي ثبٌغالِ١بد ٚثقجغخ اٌّزوش ٘ٚزٖ ظب٘شح
عذ٠ذح ف ٟاٌغضي اٌؼشث٘ٚ ، ٟزا إٌٛع ِٓ اٌزغضي ٘ ٛألق ٝدسعبد اٌزٙزه ٚاالٔؾالي
اٌخٍمٚ ٟاٌؾزٚر اٌغٕغٌٚ . ٟمذ وبْ ظٛٙس ٘زا اإلرغبٖ فِٕ ٟزقف اٌمشْ اٌضبٔ٘ ٟغشٞ
ٚعبػذ ػٍ ٝؽٛ١ػٗ فشؿ االرفمبء ثبٌغٍّبْ ٚاٌغالِ١بد أ ٞاٌغٛاس ٞاٌّزؾجٙبد ثبٌغٍّبْ فٟ
اٌؾبٔبد ٚاٌذ٠بساد ٚدٚس ٚثٛ١د إٌخبعٚ ٓ١دٚس اٌجغبء ٚوبْ ٌٙزٖ دٚس وج١ش ف ٟاؽبػخ ٘زا
اٌغضي اٌّزٙزه اٌّبعٓ ٠مٛي أثٛٔ ٛاط ِزغضال ثبٌغٍّبْ :
٠ب الػب ثح١برٟ
ٚصا٘ذا فٚ ٟصبٌٟ

٘ٚبجشا ِب ٠ؤارٟ
ِٚشّزب ث ٟػذار. ٟ

0سكٌنة قدور ,المرجع السابق  ,ص 70
2ابو نواس  :دٌوان دار بٌروت للطباعة و النشر (د ،ط) (د،ت)  ،ص025
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2

ِ.ظب٘ش اٌزغذ٠ذ ف ٟاٌؾؼش اٌؼجبعٟ

اٌفقً اٌضبٔ: ٟ
ثبٌثب  :حشوخ اٌشؼٛث١خ ف ٟاٌشؼش :

ؽًّ ػذد ِٓ اٌؾؼشاء ٌٛاء اٌؾؼٛث١خ ٚعخشٚا ؽؼشُ٘ ٌخذِزٙب ٚؽًّ ٌٛاءُ٘ عّ١ؼب.اِضبي
ثؾبس ثٓ ثشد ٚأثٛٔ ٛاط  ،اٌ ٝعبٔت ػذد آخش ِٓ اٌؾؼشاء ِّٓ ٌجغٛا صٛة اٌّغٚ ْٛاٌٍ. ٛٙ
ٚاٌّطٍغ ػٍ ٝؽ١بح ثؾبس ثٓ ثشد ٠شاٖ غ١ش ساك ثزٌه اٌٍٛاء اٌّفشٚك ػٌٍٍ ٗ١ؼشة ٚاٌزٞ
وض١ش ِب وبْ ٠ززِش ِٕٗ  ِٓٚرٌه ل: ٌٗٛ
ِ ٌٝٛاٌؼش٠ت فخز ثفعٍه فبفخش .

أصجحذ ِ ٌٝٛر ٞاٌجالي ٚثؼعُٙ

ـ ٚأ٠نب ِٓ أؽذ ثغل ثؾبس اٌّم١ذ ٌٍؼشة رٍه اٌشعبٌخ اٌؾؼٛث١خ اٌّٛعٙخ اٌ ُٙ١عّ١ؼب
األؽ١بء ِٕٚ ُٙاألِٛاد ٚ ،اٌز ٟرؾًّ اٌىض١ش ِٓ اٌزؼقت ٌٍؼٕقش اٌفبسع ٟاٌز ٞػذٖ أؽشف
اٌؼغُ ٚعؼٍٗ ِٓ اٌؼغُ ثّٕضٌخ لش٠ؼ ث ٓ١اٌؼشة  ،رٍه اٌشعبٌخ اٌّطٌٛخ اٌز ٟأعمو ِٕٙب
اٌّمذِخ اٌزمٍ١ذ٠خ ِٓ ثبة اٌؾؼٛث١خ اٌفٕ١خ اٌشافنخ ٌٍزمٍ١ذ اٌفٕ ٟاٌؼشثٌٚ ٟؼّٛد اٌمق١ذح
اٌؼشث١خ ل: ٌٗٛ
1

ً٘ ِٓ سعٛي ِخجش

ػٕ ٝجّ١غ اٌؼشة

ِٓ وبْ ح١ب ُِٕٙ

 ِٓٚث ٜٛف ٟاٌزشة

وّب ال ٕ٠غ ٝاإلصدساء ثبٌؼٕقش اٌؼشث ٟثّظب٘ش اٌؾ١بح اٌجذ٠ٚخ ٠ٚخزـ ِٕٙب ِالِؼ لغبٚح
اٌقؾشاء  ٚاٌؼ١ؼ ٠مٛي :
ٌُ ٠غك ألطبة عمٝ
ٚالحذ لػ أثٟ

٠ششثٙب ف ٟاٌؼٍت
خٍف ثؼ١ش أجشة

اْ عب٘ش ؽٍّخ ٌٛاء اٌؾؼٛث١خ ِٓ اٌؾؼشاء ٚفشؽٛا ثىشٌٍ٘ ُٙؼٕقش اٌؼشثٚ ٟؽبٌٛٚا
مشة اٌؾنبسح اٌؼشث١خ اإلعالِ١خ  ،فبْ هبئفخ أخش ٜأخفذ وً رٌه ٚاخزفذ رؾذ عزبس
اٌّغٚ ْٛهٍت اٌّزغ ٚاٌٍٚ ٛٙاٌظشف ثؼ١ذا ػٓ أ٠خ أغشاك أخش. ٜ
ٚاٌظب٘ش أْ ر١بس اٌّغ ْٛارقً اٌ ٝؽذ ثؼ١ذ ثّؼبلشح اٌخّش ٚاٌزغٕ ٟثزٌه ,وّب ارقً ثبٌغضي
اٌخٍ١غ اٌّىؾٛف ـ ٚاٌضٔبدلخ ـ وّب ٠مٛي اٌّشرن ٟثؤٔ : ُٙعّبػخ ِّٓ ٠زغزش ثبظٙبس اإلعالَ

1سكٌنة قدور  :محاضرات فً االدب العباسً  ،ص 55/54
51

ِ.ظب٘ش اٌزغذ٠ذ ف ٟاٌؾؼش اٌؼجبعٟ

اٌفقً اٌضبٔ: ٟ

٠ٚؾمٓ ثبظٙبس ؽؼبئشٖ ٚاٌذخٛي ف ٟعٍّخ أٍ٘ٗ ِٚبٌٗ ٚ ،صٔبدلخ ٍِؾذٚ ْٚوفبس ِؾشوْٛ
فّٕؼ ُٙاإلعالَ ػٓ اٌّظب٘شح .

1

 ٚأ٠نب ٔغذ ظٛٙس اٌؾؼش اٌفٍغف ٟاٌز٠ ٞؾبٚي إٌظش اٌزؾٍ ٍٟ١ف ٟاٌىبئٕبد  ٚاٌؾؼش اٌقٛفٟ
اٌز٠ ٞشفغ اٌغضي ِٓ اٌّبدح اٌ ٝاٌشٚػ ٕ٠ ٚزمً اٌ ٝاٌغ ٛاٌشٚؽبٔ١بد  ٚاٌزؤًِ ف ٟهللا
ٚوّبالرٗٚ ،ففبرٗ ٚ ،اٌؾؼش اٌزٙىّ ٚ ٟاٌٙضٌ ٟاٌزٔ ٞظّٗ أِضبي اثٓ ؽغبط  ٚاثٓ عىشح
ٚفش٠غ اٌذالء  ٚاٌزشاعً ثبٌؾؼش  ِٓ ٚرٌه اعزمالي ثؼل األثٛاة وبٌض٘ذ اٌز ٞأفجؼ ِغ
أث ٟاٌؼزب٘١خ را ٔضػخ فٍغف١خ  ٚرا و١بْ ِغزمً.

2

اٌّجحث اٌثبٔ :ٟاٌزجذ٠ذ ف ٟثٕبء اٌشىٍ. ٟ
اٌّطٍت األٚي :اٌزجذ٠ذ ف ٟثٕ١خ اٌشؼش
أٚال :اٌجؼذ إٌ ٝحذ ِب ػٓ اٌمصبئذ اٌّط ٌّٛخ.
ارا وبْ اٌؾؼشاٌؼشث ٟلذ لبَ ػٍ ٝاٌمق١ذح اٌّطٌٛخ ٚثخبفخ اٌغبٍ٘ ٟاٌز ٞأفجؼ ّٔٛرعب
٠مزذ ٜثٗ،فبْ ؽؼشاء اٌؼقش اٌؼجبع ٟأخزٚا ٠جزؼذ ْٚػٓ اٌمق١ذح اٌطٍ٠ٛخ  ٍْٛ١ّ٠ٚ،اٌٝ
اٌمطغ اٌقغ١شح ٚ ,رٌه رجؼب ٌطج١ؼخ اٌزطٛس اٌؾنبس ٞاٌز ٞآي اٌ ٗ١اٌّغزّغ اإلعالِ، ٟفىٍّب
رؼمذد أعجبة اٌؾنبسح ٚهشائك اٌؾ١بح رغشة اًٌٍّ اٌ ٝإٌفٛط ِٓ األػّبي األدث١خ
اٌّط ٌّٛخ ،ار ٌُ ٠ؼذ ٌذ ُٙ٠اٌٛلذ اٌىبفٌٍٛ ٟلٛف أ ٚاٌزغّغ ٌٍغّبع وّب وبْ ٠فؼً اٌمذِبء فٟ
عٛق "ػىبظ "صُ ف ٟعٛل "ٟاٌّشثذ " "ٚاٌىٕبعخ "ٌغّبع اٌؾؼش اٌغ١ذ ٌٙ ٚ ،زا ٌُ رؼذ رٍه
األعٛاق ِغشؽب ٌمٛي اٌؾؼش ٚرٕبؽذٖ .فٛلذ إٌبط ؽقش فٚ ٟع ٖٛاٌؾ١بح اٌّزؾؼجخ ِٓ،
رغبسح ٚفٕبػخ ٚصساػخ ،وّب ؽقشد ف ٟهبئفخ ِٕ ُٙف ٟاٌؼىٛف ػٍ ٝاٌٍزائز ِٚغبٌظ
اٌٍ ِٓٚ .ٛٙدٚاػ ٟاٌّ ً١اٌ ٝاٌّمطؼبد أْ اٌؾبػش اٌؼجبع ٟأفجؼ ف ٟوض١شِٓ األؽ١بْ
)3ػذا اٌّذ٠ؼ ) ٠ؾذ لق١ذرٗ ثفىشح ِؼٕ١خ  ٌُ ،رىٕزظ ٚرغشق ِٕٗ ف ٟاٌغبٌت أوضش ِٓ أث١بد
ِؼذٚدح  ،ػٍ ٝخالف اٌؾبػش اٌمذ ُ٠اٌز ٞوبْ ٕ٠زمً ف ٟلق١ذرٗ أِ ٚؼٍمزٗ أٔ ٚم١نزٗ ِٓ
فىشح اٌ ٝفىشح أخش، ٜؽزٌ ٝزجذ ٚاٌمق١ذح  ٚوؤٔٙب رزى ِٓ ْٛثنغ لقبئذ ِخزٍفخ األغشاك
ٚاألفىبس ٘،زا ٚلذ وبْ ٌٍغٕبء أصشٖ ػٍ ٝاٌؾبػش ف ٟأْ ٠مزقش ػٍ ٝاٌمطؼخ اٌقغ١شح فٟ
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ِ.ظب٘ش اٌزغذ٠ذ ف ٟاٌؾؼش اٌؼجبعٟ

اٌفقً اٌضبٔ: ٟ

اٌّٛمٛع اٌٛاؽذ ؽز٠ ٝغ ًٙرمذّٙ٠ب ف ٟاهبس ِٛع١م ٟعزاة ٠غّؼ ٌٙب ثبٌغ١شٚسح ٚعشػخ
االٔزؾبس ٚ،لذ غِّٕ ٟأوضش ؽؼش اٌمشْ اٌضبٔ.ٟ
ثبٔ١ب:اٌزجذ٠ذ فِ ٟمذِخ اٌمص١ذح .
أػشك ثؼل ؽؼشاء اٌؼقش اٌؼجبع ٟػٓ افززبػ لقبئذُ٘ ثزوش األهالي ٚ ٚففٙب  ٚاٌجىبء
ػٍٙ١ب  ،ألْ ِؼظُ ؽؼشاء ٘زا اٌؼقش ِٓ اٌٌّٛذ ٓ٠اٌز ٓ٠ال رشثط ُٙأ٠خ ػبهفخ ثّؼبٌُ اٌؾ١بح
اٌؼشث١خ اٌغبٍ٘١خ  ،فّب ؽبعز ُٙاٌ ٝرق٠ٛش ؽٟء ال ٚعٛد ٌٗ فِ ٟغزّؼ٠ ُ٘ٚ ، ُٙؼ١ؾ ْٛفٟ
ؽٛامش راد ِذٔ١خ سال١خ ثمقٛس٘ب ٚس٠بمٙب اٌٛاسفخ اٌظالي  ٚ ،لذ ػجش أثٛٔٛاط ٛ٘ ٚ
ٚاؽذ ِٓ أثٕبء رٌه اٌغ ً١اٌٌّٛذ رؼج١شا فبدلب ػٓ رٌه اٌؾغف لبي :-
ِبٌ ٟثذاس خٍذ ِٓ أٍ٘ٙب شغً

ٚال شجب ٌٔٙ ٟب شخص ٚال غًٍ

ٚال سعٚ ، َٛال أثىٌّٕ ٟضٌخ

ٌألً٘ ػٕٙب ٌٍٚج١شاْ ِٕزمً

ث١ذاء ِمفشح ِٛ٠ب فأٔؼزٙب

ٚال عش ٜث ٟفأحى ٗ١ثٙب جًّ

صُ ٌّبرا ٠زٛعٗ اٌ ٝاٌذ٠بس اٌقّبء ثبٌؾذ٠ش ٚاٌغئاي  ٟ٘ٚال رشد عٛاثب ٠ ،مٛي ٔبفؾًب ِؾفمب
ػٍ ٝأٌٚئه اٌز٠ ٓ٠ط ٍْٛ١اٌٛلٛف ػٕذ٘ب ِؾب ٓ١ٌٚاعزٕطبلٙب ػٓ رٍه اٌزوش٠بد اٌغٍّ١خ اٌزٟ
وبٔذ ٌ ُٙف ٟسثٛػٙب:
أظ سعُ اٌذ٠بس ثُ اٌطٍٛال

عب ِ ٚح١ال
ٚا٘جش اٌشثغ داس ً

ً٘ سأ٠ذ اٌذ٠بس سدد جٛاثب

ٚأجبثذ ٌز ٞاٌغؤاي عؤاال

ٚلذ اعزغبة ٌٙزٖ اٌذػٛح اٌٛالؼ١خ وض١ش ِٓ ؽؼشاء اٌؼقش اٌؼجبع ٟفٛعذٔب ُ٘ ٠غزؾذصْٛ
ِمذِبد عذ٠ذح رالئُ هج١ؼخ اٌؼقش اٌؼجبع ِٓ ٟعٙخ وّب فِ ٟمذِبد ٚفف اٌطج١ؼخ ) ػٕذ
أثٛرّبَ ٚاٌجؾزش ٚ ...( ٞاٌّمذِخ اٌؾىّ١خ (ػٕذ اٌّزجٕٚ ٟأث ٛرّبَ ٚأث ٟاٌؼالء اٌّؼش،(ٞ
 ِٓ ُِٕٙٚؽبفع ػٍ ٝاٌّمذِخ اٌزمٍ١ذ٠خ ِغ رمٍ١ـ ثؼل ػٕبفش٘بٌٚ ،ىٓ أوجش ؽشوخ صٛس٠خ
ف٘ ٟزا اٌّغبي ٘ ٟرٍه اٌذاػ١خ اٌ ٝاعزجذاٌٙب ثبٌّمذِخ اٌخّش٠خ  ٚاٌز٠ ٟؼذ أثٛٔٛاط صػّٙ١ب ،
 ٟ٘ٚؽشوخ رغٍت ػٍٙ١ب إٌضػخ اٌؾؼٛث١خ اٌشاِ١خ اٌ ٝسفل وً ِظب٘ش اٌؾ١بح اٌؼشث١خ ثّب
ف ٟرٌه اٌّؼب١٠ش اٌفٕ١خ  ٚرمبٌ١ذ اٌمق١ذح اٌؼشث١خ  ِٓ ،رٌه لٛي أثٛٔ ٟاط ِغزجذال دٚس االِش
ثبألهالي ِٚب ارقً ثٙب:1
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ِ.ظب٘ش اٌزغذ٠ذ ف ٟاٌؾؼش اٌؼجبعٟ

اٌفقً اٌضبٔ: ٟ
ػبج اٌشم ٟػٍ ٝسعُ ٠غبئٍِٗ

ٚػجذ أعأي ػٓ خّبسح اٌجٍذ

٠جى ٟػٍ ٝغًٍ اٌّبظ ِٓ ٓ١أعذ

ال دس د ّسن لً ٌ ِٓ ٟثٕ ٛأعذ

٠ ٌُٚىٓ" أثٛٔٛاط "ٚؽذٖ ف١ِ ٟذاْ اٌضٛسح ػٍ ٝثىبء األهالي ٚافززبػ اٌمق١ذح ثّب ٠زالءَ ٚ
ٚالغ اٌؾ١بح اٌغذ٠ذح ٌٚىٓ ٔغذ ف ٟاٌىفخ األخش ٜػذدًا ِٓ اٌؾؼشاء اٌز ٓ٠دػٛا اٌ ٝرٌه
ٚهجم ٖٛف ٟأؽؼبسُ٘ ٌٚ .ؼً" أثٛٔٛاط " ٌُ ٠ىٓ عجبلًب أ٠نب اٌ٘ ٝزٖ اٌذػٛح  ،ار ٚعذٔب لجٍٗ
"ِط١غ ثٓ ا٠بط،اٌز ٞػضف ػٓ اٌزغٕ ٟثبٌقؾشاء اٌّزشاِ١خ األهشاف  ِٓ ،رٌه ل:ٌٗٛ
ألحغٓ ِٓ ث١ذ ٠حبسثٙب اٌمطب

َ ِٓٚججٍََ ٟغٚٚ ٟصفىّب عٍؼب

رالحع ػ ٟٕ١ػبشم ٓ١والّ٘ب

ٌٗ ِمٍخ فٚ ٟجٗ صبحجٗ رشػٝ

وّب ٚعذٔب" أؽغغ اٌغٍّ٠" ٟغز ًٙلق١ذرٗ فِ ٟذػ اٌشؽ١ذ ثٛفف ِبعٓ ٌٍخّش أؽبػ ػٕٗ
اٌشؽ١ذ ٌّب أٔؾذ٘ب ثشغُ ِب أمف ٝػٍ ِٓ ٗ١ففبدٚ،ثشغُ عٛدح اٌمق١ذحِٕٙ،ب:
صجب
الػ١ش إال ف ٟجٕ ْٛاٌ ّ

فئْ ر ٌٝٛفجٕ ْٛاٌّذاَ

وأط إرا ِب اٌش١خ ٚاٌ ٝثٙب

اٌغالَ
خّغب رشدّ ٜثشداء
ِ

ظب٘شح اٌحغٓ إرا ج ّشدد

ٌط١فخ اٌّغٍه ث ٓ١اٌؼظبَ

ٚٚعذٔب" عٍّب اٌخبعش "ّ٠ذػ اٌّٙذ ٞثمق١ذح ٠غزٍٙٙب ثبٌغضي عبخشا ِغزٙضئب ثبٌؾذاح اٌزٓ٠
أعّبُ٘ ثـ" إٌٛافخ ف ٟاٌجشاسِٕٙ،"ٞب ل:ٌٗٛ
ح ٟاأل ِحجّخ ثبٌغالَ

أَ َػٍَٚ ٝداع أٌّ ٚبَ

ٌُ ٠جك ِٕه ُِٕٙٚ

غ١ش اٌجٍٛد ػٍ ٝاٌؼظبَ

ٚدع إٌٛافغ ف ٟاٌجشٜ

٠غجحٓ ف ٟثحشاٌظالَ

أِب" ػجذ هللا ثٓ أث ٟأِ١خ "ف١ذػ ٛاٌ ٝرشن األهالي  ٕٝٙ٠ٚػٓ روش٘ب ِ ،بداِذ لذ أذصشد
ِٚن ٝأٍ٘ٙب،ف١مٛي:1
دع داسعبد اٌطٍٛي

ٚو ًّ سثغ ِحً١

ٚال رصف داس عٍّٝ

رس٘ب ٌىً جٛٙي

ٚال رمً آي ٌٍٝ١

لذ آرٔٛا ثشحً١
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ِ.ظب٘ش اٌزغذ٠ذ ف ٟاٌؾؼش اٌؼجبعٟ

اٌفقً اٌضبٔ: ٟ

ِٓ خالي ٘زٖ اٌؾٛا٘ذ اٌمٍٍ١خ ٔالؽع رٕٛع ِالِؼ اٌزغذ٠ذ ٚاٌشفل فِ ٟمذِخ اٌمق١ذح ثزٕٛع
دٚاػ ٗ١ػٕذ اٌؾؼشاء ٚ ،لذ ؽىٍذ رطٛسا وج١شا فِ ٟف َٛٙاٌؾؼش اثزذاء ِٓ اٌمشْ اٌضبٟٔ
اٌٙغش. ٞ
ٚؽبٚي اٌخٍفبء اٌ ٝعبٔجب ٌٕمبد اٌؾفبظ ػٍ ٝثٕبء اٌمق١ذح اٌؼشث١خ  ِٓ ،رٌه ِب٠ش ٜٚػٓ
٘بس ْٚاٌشؽ١ذ اٌز ٞوبْ اٌؾؼشاء ٠خؾ ْٛاٌخشٚط ػٓ ػّٛد اٌمق١ذح اٌغبٍ٘١خ فِ ٟبٕ٠ؾذٗٔٚ
ِٓ ِذائؼ ف ٟؽنشرٗ ٌّٚ ،ب ؽبٚي" أثٛٔٛاط "رٌه ف ٟروبء  ٚروش لٌٍ ً١ألهالي  ،فبّٔٗ
أظٙش اِزؼبمٗ ٚاعز١بءٖ ٚاْ أرجغ اٌؾبػش رٌه اٌّطٍغ اٌخّش ٞثّذ٠ؼ عّ ً١عش ٌٗ االٌ١فخ ،
ِٓ رٌه ل:ٌٗٛ
ٌمذ غبي ف ٟسعُ اٌذ٠بس ثىبئٟ

ٚلذ غبي رشداد ٞثٙب ٚػٕبئٟ

فٍّب ثذاٌ ٟاٌ١أط ػذَّ٠ذ ٔبلزٟ

ػٓ اٌذاس  ٚاعز ٌٝٛػٍ ٟػضائٟ

ٚلذ أؽظ" أثٛٔٛاط "ثبِزؼبك اٌخٍ١فخ فٍُ ٠ىشس اٌّؾبٌٚخ ف ٟؽنشرٗ فؾغت ٌٚ ،ضَ فٟ
ِذ٠ؾٗ اٌشؽ١ذ اٌّز٘ت اٌمذ ، ُ٠أِب عبئش أؽؼبسٖ فبّٔٗ وبْ ٠غزٍٙٙب ٚفك ِز٘جٗ اٌّؾذس اٌغذ٠ذ
د ْٚؽشط  ِٓ ٚ ،رٌه ل ٌٗٛف ٟدػٛح فش٠ؾخ أٌ ٝجز اٌجىبء ػٍ ٝاألهالي:
دع األغالي رغمٙ١ب اٌجٕٛة

ٚرجى ٟػٙذ جذّرٙب اٌخطٛة

ٚخً ٌشاوت اٌٛجٕبء أسظب

رخجُّجٙب إٌج١جخ ٚإٌج١ت

ٚثز ٌٟٛاألِ ٓ١اٌخالفخ ػٍِ ٝبػشف ػٕٗ ِٓ خالػخ ٚرؾشس  ٚرؾًٍ ِٚغٚ ، ْٛعذ
"أثٛٔٛاط "  ٚأِضبٌٗ ِٓ اٌؾؼشاء اٌفشفخ اٌغبٔؾخ إلخشاط وٛآِ أؽبع١غِ ٚ ُٙىجٛربر، ُٙ
اال أْ خق َٛاألِ ٓ١أصسٚا ػٍٚ 1ٗ١أػٍٕٛا ِشٚلٗ  ،فبمطش اٌ ٝأِش" أثٛٔٛاط "ثٙغش
ِز٘جٗ اٌغذ٠ذ فِ ٟذؽٗ ٚاٌؼٛدح اٌ ٝاٌمذ ُ٠اٌّؤٌٛف ،فٍُ ٠غذ ثذا  ِٓ،اإلدغبْ ألِش اٌخٍ١فخ ،
٠مٛي ف ٟرٌه:
أػش شؼش وبألغالي  ٚاٌذِٓ اٌمفشا

فمذ غبي ِب أصس ٜثٗ ٔؼزه اٌخّشا

دػبٔ ٟإٌٔ ٝؼذ اٌطٍٛي ِغٍّػ

رع١ك رساػ ٟأْ أجٛص ٌٗ أِشا

٘زا اٌ ٝعبٔت رؼقت اٌشٚاح مذ اٌؾؼشاء اٌّؾذص ، ٓ١فال ٠ش ْٚٚأؽؼبسُ٘ ٠ٚ ،ؾبٌْٛٚ
االٔزمبؿ ِٓ ؽؼشُ٘ ِب أِىٓ رٌه ٠ ،مٛي" اثٓ األػشاث٘ ٟئالء اٌّؾذص ٓ١أِضبي" أثٛٔٛاط "
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ٚغ١شٖ ِضً اٌش٠ؾبْ ٠ؾُ ِٛ٠ب ٠ٚز ٜٚف١شِ ٝثٗ  ٚ ،أؽؼبس اٌمذِبء ِضً اٌّغه  ٚاٌؼٕجش وٍّب
ؽشوزٗ اصداد ه١جب.

1

فٕغذ أْ ٚلٛف اٌؾبػش اٌغبٍ٘ ٟثبألهالي ع ٜٛرؼج١ش سٚؽ ٟػٓ لٍمٗ اصاء ظب٘شح اٌّٛد
اٌز٠ ٞؤر ٟخ١و ػؾٛاء(وّب لبي اٌؾبػش اٌغبٍ٘ )ٟاصاء ِب ٠ى ْٛأ ٚال ٠ى ْٛثؼذ اٌّٛد .أٔٗ
٠مف ِزؾغشا ػٍ ٝاأل٠بَ اٌخٛاٌ ٟاٌؾٍٛح  ٚؽ ٓ١عبء اإلعالَ ثؼم١ذح اٌجؼش ف ٟاٌؾ١بح األخش،ٜ
ؽ١ش ٠ى ْٛاٌضٛاة  ٚاٌؼمبة  ٚسعّذ ٌٍٕبط فٛسح ٌّب ٠ى ْٛثؼذ اٌّٛد ِٓ ِؼبد اٌ ٝؽ١بح
اٌخٍٛد األخش٠ٚخ ف ٟإٌؼ ُ١اٌ ِٓ ٝأؽغٓ  ٚػزاة اٌغؾ ٌّٓ ُ١أعبء.
٘زا ٘ ٛاٌجؼذ اٌفىشٌٍ ٞقشاع ؽٛي اٌّمذِخ اٌطٍٍ١خ ف ٟاٌؼقش اٌؼجبع .ٟفشاع ث ٓ١اٌشإ٠خ
اٌؼشث١خ اٌغبٍ٘١خ  ٚاٌشإ٠خ اإلعالِ١خ  ٚ ،وبْ االٔزقبس ٌٍشإ٠خ اإلعالِ١خ ِزٕبعمب وً اٌزٕبعك
ِغ فٍغفخ اٌؼقش  ٚاٌّغزّغ.

2

ثبٌثب  :رغ١ش ثٕبء اٌمص١ذح  ٚاٌزحبَ اجضائٙب
ألْ ؽؼش اٌّؾذص ٓ١اٌغذ٠ذ ٠ىبد ال ٠ؾز ٞٛػٍِ ٝطٌٛخ ػذا اٌّذ٠ؼ  ٚألْ رٍه اٌمطغ
رغزغشق ف ٟاٌغبٌت غشمب ٚاؽذا ِٓ أٌٙٚب اٌ ٝاخش٘ب فبْ ثٕبء اٌمق١ذح ٠غ١زغ١ش ؽزّب فبرا
وبٔذ اٌمق١ذح اٌؼشث١خ اٌغبٍ٘١خ إٌّٛرط رؼزّذ ثبٌذسعخ اال ٌٝٚػٍٚ ٝؽذح اٌج١ذ فبْ اٌمق١ذح
اٌؼجبع١خ لبِذ ػٍٚ ٝؽذح اٌّٛمٛع ٠ ٌُ ٚؼذ اٌج١ذ فٙ١ب ٚؽذح ِٕفقٍخ لبئّخ ثزارٙب  ٚأّب
افجؼ عضء ال ّ٠ىٓ سفؼٗ ا ٚرمذ ّٗ٠ا ٚربخ١شٖ ِٓ اٌمق١ذح د ْٚاْ ٠ق١ت ِؼٕب٘ب ِ ٚجٕب٘ب
خًٍ ٚامؼ
ساثؼب :رحٛي اٌمص١ذح اٌؼجبع١خ
اْ ؽؼج١خ اٌؾؼش ف ٟاٌؼقش اٌؼجبع ٟارغبٖ هج١ؼ ٟأز ٝٙثبٌؾؼش اٌ ٝاالعزغبثخ ٌىً ِطبٌت
اٌؾ١بح اٌغذ٠ذح  ،فجؼذ أْ وبْ اٌؾؼش ٠ؾًّ اٌىض١ش ِٓ اٌّالِؼ األسعزمشاه١خ ار ظً اٌ ٝصِٓ
ثؼ١ذ ٠ذٚس ف ٟرٌه اٌطجمخ اٌؾبوّخ ٠ٚؼبٌظ لنب٠ب٘ب ٕ٠ٚؾذ ف ٟؽنشرٙب ٚ ،عذٔبٖ ٠مفض فٟ
اٌؼقش اٌؼجبعٍ١ٌ ٟزف اٌ ٝوً ؽشائؼ اٌّغزّغ األخشٚ ، ٜهشق ؽ١برٙب ٚأؾغبالرٙب د ْٚاْ
٠غذ ؽشعب ف ٟرٌه  ،فٛعذٔب أْ اٌؾؼشاء ٠قف ْٛاٌشٚك ٚاٌمقش ٚأٌؾبْ اٌخّش ٚاألعذ
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ٚإٌّش ٚاٌؼغٛص ٚاٌؾبة ٚاٌغبس٠خ ٚاٌغالَ ٠ٚقف ْٛاٌفبسط ٚاٌخٍ١فخ ٚاٌخجبص ٚفبٔغ

1

اٌؾٍٚ ، ٜٛوً ِب ّ٠ىٓ أْ رمغ ػٍ ٗ١ػ ٓ١اٌؾبػش اٌؼجبع ، ٟثً ٠ٚقف ْٛؽز ٝاٌؾٟء اٌّغشد
ٚاٌّؼٕٚ ٞٛاٌز ٞال ٠ذسن ثبٌؾٛاط.

اٌّطٍت اٌثبٔ:ٟاٌزجذ٠ذ ف ٟاٌٍغخ ٚاألعبٌ١ت ِٛٚع١م ٝاٌشؼش
أٚال اٌزجذ٠ذ ف ٟاٌٍغخ
ِّٙٚب ٠ىٓ ِٓ أِش اٌزغ١ش اٌز ٞأفبة ِنّ ْٛاٌؾ١بح ف ٟاٌؼقش اٌؼجبع ٟفمذ ظٍذ اٌؾم١مخ
رمٛي أْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثىً ِجشاصٙب اٌزؼج١ش ٟ٘ ٞأداح اٌفٓ اٌم ٌٟٛاٌز ٟال ِٙشة ٌّزفٕٓ ِٕٙب
 ٚال ِؾ١ـ ٌٗ ػٓ اعزخذاِٙب  ٚاٌٍغخ ِ١شاس ِٓ اٌزمبٌ١ذ  ٚأثٕ١خ ِٓ ٚعبئً اٌزؼج١ش ١ٌ ٚغذ
ِغشد أٌفبظ أِ ٚفشداد  ٚفِ ٟغبي اٌفٓ اٌؾؼش ٞؽ١ش رغزخذَ اٌٍغخ اعزخذاِب خبفب ٠قجؼ
٘زا اٌّ١شاس أوضش الزذاسا ػٍ ٝفشك ٔفغٗ  ٚاٌؼزبث ٟاٌؾبػش ٌٚ ِٓ ٛ٘ ٚذ ػّش ٚرجٓ وٍضَٛ
اٌؾبػش اٌؾبِ ٟعئً راد ِشح ػٓ اٌغجت ف ٟالجبٌٗ ػٍ ٝلشاءح وزت اٌؼغُ  ٚإٌمً ِٕٙب فىبْ
ِٓ عٛاثٗ ( :اٌٍغخ ٌٕب  ٚاٌّؼبٔ )ٌُٙ ٟفٙزٖ اٌؼجبسح ثبٌٍغخ اٌذالٌخ ػٍ ٝاٌٛمغ األدث ٟاٌغذ٠ذ فٟ
اٌؼقش اٌؼجبع.ٟ
فمذ أربػ ٘زا اٌؼقش ِب أربػ ٌٍٕبط ِٓ صمبفبد ِزٕٛػخ عذ٠ذح ِٕٛػخ ٚرغبسة ؽ٠ٛ١خ ِخزٍفخ ٚ
ٌىٓ ظٍذ أداح اٌزؼج١ش ػٓ رٌه وٍٗ ٘ ٟاٌٍغخ ٠ىً ِب فٙ١ب ِٓ اِىبٔ١بد  ٚهبلبد رؼج١ش٠خ.2
ؽ١ش دخٍذ ػٍ ٝاٌٍغخ اٌىض١ش ِٓ األٌفبظ اإلعالِ١خ  ٚاوزغجذ وض١شا ِٓ اٌّؼبٔ ٟاإلعالِ١خ ٌُ
رىٓ فٙ١ب ِٓ لجً وبٌقالح  ٚاٌضوبح  ٚاٌّئِٓ  ٚاٌىبفش  ٚاٌّغٍُ  ٚغ١ش رٌه ِٓ األٌفبظ اٌزٟ
الزنب٘ب اإلعالَ.

3

 ٚأفبة اٌٍغخ رغ١١ش وض١ش ف ٟأٌفبظٙب ِّب ٔمً اٌٙ١ب ِٓ اٌؼٍ َٛاٌذخٍ١خ ِ ٚب الزنبٖ اٌزّذْ
ِٓ األٌفبظ اإلداس٠خ ِ ٚب اعزٍضِٗ اٌزٛعغ ف ٟاٌؼٍ َٛاإلعالِ١خ  ٚغ١ش٘ب ِٓ األٚمبع ٚ
اٌّقطٍؾبد اٌؼٍّ١خ  ٚاٌفٍغف١خ  ٚاإلداس٠خ ٌزؤد٠خ ِب ؽذس ِٓ اٌّؼبٔ ٟاٌغذ٠ذح ِّب ٌُ ٠ىٓ ٌٗ
 1سكٌنة قدور  :محاضرات فً االدب العباسً  ،ص 22/ 22
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ِض ً١فٌ ٟغبْ اٌؼشة ،وّب ٘ ٛؽؤٕٔب اٌ َٛ١فٔ ٟمً اٌؼٍُ اٌؾذ٠ش اٌٌ ٝغبٕٔب  ٚوبِٔٛ٠ ٛئز
أؽٛط اٌ ٝالزجبط األٌفبظ األػغّ١خ  ٚرٕ٠ٛغ اٌّؼبٔ ٟاٌؼشث١خ  ٌُ ٚرمزقش رٍه ػٍ ٝالزجبط
األٌفبظ االػغّ١خ  ٚرجذٍٙ٠ب ٌ ٚىٕٙب أؽذصذ رٕ٠ٛؼب فِ ٟؼبٔ ٟاألٌفبظ اٌؼشث١خ.
ثبٔ١ب اٌزجذ٠ذ ف ٟاٌّؼبٔ:ٟ
وبْ االػزمبد ف ٟؽؼشاء اٌغبٍ٘١خ أٔ٠ ٌُ ُٙزشوٛا ِؼٕ ِٓ ٝاٌؾؼش ٌُ ٠طشل ٚ ، ٖٛاٌٛالغ أُٔٙ
هشلٛا أوضش اٌّؼبٔ ٟاٌز ٟرخطش إلثٓ اٌجبد٠خ ٌ ٚىٓ اٌؾنبسح اٌزٌٙ ٟب ِؼبْ خبفخ ،أٟ٘ ٚ
رٛعغ اٌخ١بي  ٚرفزٓ اٌمشائؼ إلٔزؾبس إٌبط ف ٟاألسك ،ارا رؤٍِذ ِب ف ٟأؽؼبس اٌقذس
األٚي اإلعالِ ِٓ ٓ١١اٌض٠بداد ػٍِ ٝؼبٔ ٟاٌمذِبء  ٚاٌّخنشِ ٓ١صُ ِب ف ٟهجمخ عش٠ش ٚ
اٌفشصدق  ٚأفؾبثٙب ِٓ اٌز١ٌٛذاد  ٚاإلثذاػبد اٌؼغ١جخ اٌز ٟال ٠مغ ِضٍٙب ٌٍمذِبء اال ٔبدسا صُ
لشأد ثؾبس ثٓ ثشد ٚأثب ٔٛاط  ٚأفؾبثٗ ٌزشِ ٜب صاد ِٓ ٖٚاٌّؼبٔٚ ٟصادٖ اٌز ٓ٠عبءٚا
ثؼذُ٘.ػٍّذ أْ اٌؾؼش عبس ػٍ ٝعٕخ اإلسرمبء ِضً عبئش أؽٛاي اٌؾ١بح  ِٓ ٚأِضٍخ اٌّؼبٟٔ
اٌز ٟؽذصذ ف ٟاٌؼقش اٌؼجبع ٟاألٚي ثؾبس ثٓ ثشد األػّ:ٝ
 ٚاألرْ رؼشك لجً اٌؼ ٓ١أح١بٔب

٠ب ل َٛأرٌٔ ٟجؼط اٌح ٟػبشمخ
لبٌٛا ثّٓ ال رش ٜرٙز ٞفمٍذ ٌُٙ
 ٚلٛي أثٛٔ ٟاط:

األرْ وبٌؼ ٓ١رٛف ٟاٌمٍت ِب وبْ

فىأِٔ ٚ ٟب أصِٕٙ ٓ٠ب

لؼذ٠ ٞض ٓ٠اٌزحىُ١

وً ِٓ حٍّٗ اٌغالح إٌ ٝاٌحشة

فأٚص ٝاٌّط١ك أال ٙ١ٍ٠ب

ِ ٚب صاد ِٓ اٌّؼبٔ ٟف٘ ٟزا اٌؼقش لٛي أث ٟرّبَ
غ٠ٛذ أٔبح ٌٙب ٌغبْ حغٛد

ٚإرا أساد هللا ٔشش فعٍ١خ

1

ؽ١ش رٕبٚي اٌؾؼشاء اٌؼجبعِ ْٛ١ؼبٔ ٟاٌغبثم ٓ١فزقشفٛا فٙ١ب ثّب رٛؽ ٗ١ث١ئزٚ ُٙ
ؽنبسرِٚ ُٙب  ٗ١ٍّ٠رفى١شُ٘  ٚصمبفز ٚ ُٙؽٛسٚا فٙ١ب ثبٌض٠بدح  ٚإٌمـ  ٚاإل٠غبص  ٚاإلهٕبة
 ٚاإلعّبي  ٚاٌزفق ٚ ً١اٌز١ٌٛذ  ٚاٌزؾٍ ٚ ً١اٌذلخ  ٚاالعزذسان ؽز ٝعجغ٘ٛب ثغجغزٚ ُٙ

1جورجً زٌدان ,المصدر السابق  ،ص 20/ 21
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ِ.ظب٘ش اٌزغذ٠ذ ف ٟاٌؾؼش اٌؼجبعٟ

اٌفقً اٌضبٔ: ٟ

أٌجغ٘ٛب صٛة اٌغذح  ٚاٌطشافخ فجذد عذ٠ذح وؤٔٙب ِٓ فٕؼ ُٙهش٠فخ وؤٔٙب ِٓ اخزشاػٚ ُٙ
ثٙزا عجم ٛاأل ٚ ٓ١ٌٚثز ُ٘ٚفِ ٟنّبس اٌزٕبفظ  ٚاٌغجبق.
أِب اثزىبس اٌّؼبٔ ٚ ٟدلزٙب اثزىش٘ٚب اثزىبسا  ٚاعزٕجط٘ٛب اعزٕجبهب  ٚخٍم٘ٛب خٍمب فبٔٙب رؼٟ
اٌؾقش  ٚرفٛق اٌؼذد  ٚالثذ فمذ وضشد ثىضشح اٌّؾب٘ذاد  ٚرؼذدد ثزؼذد إٌّبظش  ٚرٕٛػذ
ثزٕٛع اٌؾنبسح  ٚرٍٔٛذ ثؤٌٛاْ اٌضمبفخ فىً ِب عذ ف ٟؽ١بح اٌؾؼشاء ِٓ هج١ؼخ ِزجشعخ ٚ
ؽنبسح صا٘١خ أٌ ُّٙٙعذ٠ذ اٌّؼِٕ ٚ ٝجزىش اٌخ١بي  ٚوً ِب ٚلغ ف ٟأفىبسُ٘ ِٓ صمبفخ ٚ
ؽىّخ  ٚفٍغفخ أوغج ُٙاعزمقبء اٌّؼبٔ ٟف ٟدلخ  ٚػّك رفى١ش ٌٙٚزا صخش ؽؼشُ٘  ٚاِزٍئ
أدث ُٙثىً عذ٠ذ دل١ك ٠ ٚزقً ثٙزٖ اٌذلخ فِ ٟؼبٔ ٟاٌؾؼش اٌؼجبع ٟرؾٍ ً١اٌّؼٕ ٚ ٝؽشؽٗ ٚ
رفق ٚ ٍٗ١اعزمقبء وً ِب ٠زقً ثٗ  ٚاعزفبء ػٕبفشٖ  ٚأٌٛأٗ  ٚظالٌٗ ؽز ٝوبْ ٘زا
اإلعزمقبء٠ظطش اٌؾؼشاء اٌ ٝاإلعزطشاد ٕ٘ ِٓ ٚب هبٌذ أٔفغ ُٙف ٟاٌمقبئذ هٛال ٍ٠فذ
إٌظش ٠ ٚذػ ٛاٌ ٝاٌؼغت ١ٌ ٚظ رٌه ِٓ أصش اٌضمبفخ  ٚاٌفٍغفخ  ٚارغبع األفىبس  ٚرزبثغ
اٌّؼبٔ ٟثززبثغ اٌقٛس  ٚاٌّؾب٘ذاد ٕ٘ ٚبن أ٠نب اٌّؼبٔ ٟاٌغذ٠ذح اٌّمزجغخ أ ٞثذخٛي اٌؼٍَٛ
اٌمذّ٠خ اٌ ٝاٌٍغخ اٌؼشث١خ فبعزؼبس اٌخطجبء  ٚاٌىزبة ؽز ٝاٌؾؼشاء رؼبث١ش فٍغف١خ ِ ٚؼبِٔٓ ٟ
أخجبس أٌٛ١بْ وبلزجبط أث ٟاٌؼزب٘١خ ِب لبٌٗ ثؼل ؽىّبء أٌٛ١بْ ف ٟرؤث ٓ١اإلعىٕذس .

1

ثبٌثب اٌزجذ٠ذ ف ٟاألٌفبظ  ٚاألعٍٛة:
 ٚرغ١شد اٌؾ١بح اٌؼشث١خ ف٘ ٟزا اٌؼقش رغ١شا ٍِّٛعب ٛ٠ؽه أْ ٠غؼٍٙب عذ٠ذح وً
اٌغذح ف ٟعّ١غ ِظب٘ش اٌؼ١ؼ  ٚاالعزّبع فمذ أظٍذ ؽنبسح إٌبط ثظالٌٙب  ٚأٌٛأٙب ٚ
غّشر ُٙاٌّذٕ٠خ ثضخبس٠فٙب  ٚصٕ٠زٙب ؽز ٝسإٔ٠بُ٘ ٠زؤٔم ْٛف ٟاٌٍجبط ٠ ٚفزٕ ْٛف ٟاٌطؼبَ ٚ
٠ضخشف ْٛف ٟاٌّغىٓ ٠ ٚزقٕؼ ْٛف ٟوً ِظٙش٘ٚ,ىزا رؤصش األدة ثبٌّذٕ٠خ  ٚاٌؾنبسح ٚ
وبْ اٌؾؼش دائّب أوضش رؤصشا  ٚأعشع اعزغبثخ ٌٍّذٔ١خ  ٚاٌزؾنش ألٔٗ اٌّغبي ٌٍظشف  ٚاٌزؤٔك
 ٚاٌّقٛس ٌٍؾغٓ  ٚاٌغّبي  ٚاٌّؾٍك فٛق اٌطج١ؼخ ثؤعٕؾخ اٌخ١بي  ٚاٌّٛمٛع األٚي ٌٍؾٓ
 ٚاٌغٕبء.

2

 1أمٌن أبو اللٌل و محمد ربٌع :تارٌخ األدب العربً فً العصر العباسً األول ص74
 2المرجع نفسه ص 016/012
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اٌفقً اٌضبٔ: ٟ

أِب اٌزؤص١ش ف ٟأعٍٛثٗ فٙغش اٌىٍّبد اٌغش٠جخ  ٚػزٚثخ اٌزشو١ت ٚٚ ٚمٛؽٗ  ٚاعزؾذاس
اٌجذ٠غ  ٚاإلعزىضبس ِٕٗ  ٚرشن اإلثزذاء ثزوش األهالي اٌٚ ٝفف اٌمقٛس  ٚاٌخّٛس  ٚاٌغضي
 ٚاإلغشاق ف ٟاٌّذػ  ٚاٌٙغبء  ٚاإلوضبس ِٓ اٌزؾج ٚ ٗ١اإلعزؼبسح  ٚاٌؾشؿ ػٍ ٝاٌزٕبعت
ث ٓ١األعضاء اٌمق١شح ِ ٚشاػبح اٌزشر١ت ف ٟاٌزشو١تٔٚ 1غذ أ٠نب أْ األٌفبظ سالذ  ٚػزثذ
 ٚأٔبلخ ِظٙش  ٚػزٚثخ ِخشط  ٚعٌٛٙخ ث١بْ  ٚأؽشلذ دثبعخ اٌىالَ.
لبي اٌجؾزش:ٞ
عٚ ً١صال فٍُ ٠جذ

ِخٍف ف ٟاٌزٚ ٞػذ
 ٚلبي أث ٛرّبَ فٚ ٟفف اٌشٚك:

ٌ ٛوبْ را سٚح  ٚرا جثّبْ

إْ اٌشث١غ أثش اٌضِبْ

أٌغذ رش ٜأصش اٌؾنبسح ف ٟاٌشلخ  ٚاٌٍفع  ٚففبرٗ  ٚعّبؽخ األعٍٛة  ٚثٙبئٗ  ٚعغبؽخ
اٌىالَ  ٚاؽشالٗ

2

 ٚرزقً ثؤٌفبظ اٌؾؼش  ٚأعبٌ١جٗ  ٚأٚصأٗ  ٚلٛاف ٚ ٗ١لذ لٍٕب أْ اٌغٕبء ؽًّ اٌؾؼشاء ػٍٝ
ِزبثؼخ اٌغٕ ٓ١١ثزؾش ٞاألٚصاْ اٌّالئّخ ٌألٌؾبْ  ٚاثزذاع أٚصاْ أخش ٜرغب٠ش فٕ ْٛاٌّٛع١مٝ
 ٚاٌغٕبْ.
ؽ١ش أسعؼ اٌخٍ ً١أٚصاْ اٌؼشة اٌ ٝخّغخ ػؾش ثؾشا  ٚعؼٍٙب رٍّ١زح األخفؼ عزخ ػؾش
ثبمبفخ اٌّزذاسن  ٚ.لذ ساػ اٌؾؼشاء اٌؼجبع٠ ْٛ١شٚع ْٛاألٚصاْ اٌمذّ٠خ اٌز ٟرٕبعت اٌغٕبء
وبٌّزمبسة  ٚاٌٙضط  ٚاٌشًِ  ٚاٌخف١ف ٔٚؾ ٛرٌه فبرا أٌّٛا ثبٌؾٛس اٌطٍ٠ٛخ ٔٛػٛا فٙ١ب أٚ
عضأ٘ٚب. 3
ٔغذ أ٠نب ظٛٙس اٌؾؼش اٌّضدٚط اٌز٠ ٞزؤٌف ِٓ ث١ز ٚ ٓ١ػٍ ٝلبف١خ صُ ِٓ ث١ز ٓ١أخش ٓ١٠ػٍٝ
لبف١خ أخش.ٜ

4

 1أحمد حسن الزٌات :تارٌخ األدب العربً  ,دار المعرفة,بٌروت-لبنان ط)2116-0327(00ص072
2أمٌن أبو اللٌل و محمد ربٌع :تارٌخ االدب العربً ,العصر العباسً االول ص75/74
3المرجع نفسه ص84
4جوزٌف الهاشم (أخرون) :المفٌد فً األدب العربً ص287
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الفصل الثالث  :أبوتمام شاعر التجديد.
المبحث األول  :نبذة تاريخية عن حياة أبوتمام.
 -1أبوتمام (حياته ،شخصيته ،وفاته).
 -2ثقافته.
 -3آثاره.
المبحث الثاني  :شاعرية أبوتمام.
 -1أغراضه الشاعرية ومذهبه في الشعر والبديع.
 -2نموذج من شعره.
 -3آراء النقاد حول شعره.

أذ ٞضٔحّ ٖحػٍ جُطؿى٣ى

جُل َٛجُػحُع :
اٌّجذث األٚي;ٔجزح ربس٠خ١خ عٓ د١بح اث ٟرّبَ
اٌّطٍت األٚي; أث ٛرّبَ ( د١برٗ –شخص١زٗٚ -فبرٗ)

د١برٗ  ٞٛ :قر٤د ذٖ أ ِٝذٖ جُكحٌِ ذٖ ه ّ٤ذٖ جألٖؽ ذٖ ٍٓٝجٕ ذٖ ٍٓ ذٖ ًحَٓ ذٖ
ػٍٔ ذٖ ػى ١ذٖ ػٍٔ ذٖ جُـٞظ ذٖ ؾِٜٔسٗٝ ،وٛى ذٜح  ٢٠ذٖ أوو ذٖ َ٣ى ذٖ ًٜالٕ ذٖ
ْرأ ذٖ ٗ٣ؿد ذٖ ػٍ٣د ذٖ َ٣ى ذٖ ًٔالٕ ذٖ ٗ٣ؿد ذٖ ٣ؼٍخ ذٖ هكطحُٕٝ ،1ى ك ٢هٍ٣س
ؾحْْ ٖٓ ذالو قٌٞجٕ ضرؼى  ًِْ 86ػٖ ؾ٘ٞخ وٓٗن هرَ ٛ283ـ ٝهرَ ْ٘س ٛ293ـ أ299 ٝ
أٛ 2:1 ٝـ  ٝجألهٍخ ئُ ٠جُٞٛجخ  ٞٛإٔ ُٓٞىْ٘ ٙس ٛ293ـ ٘ٛٝح ٖٓ ٣و ٞٛ :ٍٞقر٤د ذٖ
ضى ِٝجٍُ٘ٛجٗ ٢كـ ٍ٤كٛحٌ أْٝح 2ئي ضٍ ١ٝجألنرحٌ أًٗ ٚحٕ أذ٤ٓٓ ٙٞك٤ح جْٔ ٚضىِٝ
جُؼطحٌ ,كِٔح أِْْ أذ ٞضٔحّ قٍف جْْ أذ ٚ٤ئُ ٠أ ِٝأٓح ٗٓر ٚكٍ٤ؾغ ئُ ٠هرِ٤س  3٢٠ق٤ع
٣لحنٍ ذٌٔحٗ ٌُٖ ٚهٓٞح ًػ ٖٓ ٖ٣ٍ٤جًُ ٖ٣ػحٍٝٚج أذح ضٔحّ ً ٝطرٞج ػ٘ ٚذؼى ٓٞض٣ ٚطكىغ ٕٞإٔ
أذح ضٔحّ ُْ ٍ٣ ٝ ٢٠ ٖٓ ٌٖ٣ؾغ إٔ ًٛج جُ٘ٓد هى ٘ٚغ ػِ ٠جٍُؿْ ٓٔح ٣ىػ ٚ٤أذ ٞضٔحّ ٓٔح
ِٓ ٞٛكٞظ ك ٖ٣ًٛ ٢جُر٤ط:ٖ٤
إلْ أٌجسذ ف ٗ١اٌّص١جخ غٟ

فّب عش٠ذ ِٕٙب رّٚ ُ١ال ثىش

وزٌه ِب ٕٔفه ٔفمذ ٘بٌىب

٠شبسوٕب ف ٟفمذٖ اٌجذ ٚ ٚاٌذعش

4

كرىأ ق٤حض ٚذك٤حًس جُػ٤حخ  ٝك ٢أغ٘حء يُي ًحٕ ٣هطِق ئُ ٠قِوحش ك ٢جُٔٓحؾى ِ٣ ُْ ٝرع
ٓٞجٛر ٚجألوذ٤س إٔ جْط٤وٟص كٗ ٢لٓ ٚكحٗطوَ ئُ ٠ق٤حًس جُٗؼٍ ٓٗ ٝؿ ٝ ٚضٞؾ ٚئُ ٠قٔٙ
ق٤ع ًحٕ ٣وٛى كٜ٤ح ذؼ ٝأهٍذحء ٖٓ ٙجُطحت ٝ ٖ٤٤جُطو ٠جُٗحػٍ ذى٣ي جُؿٖ( ش )235جًُ١
هٍذ ٚئُ ٝ ٚ٤أهحّ ػ٘ىٓ ٙىز غْ ٌقَ ئُ ٝ ٍٛٓ ٠ضٍوو ػِٓٓ ٠حؾى جُلٓطح ٠ق٤ع قِوحش جُؼِْ
 ٝجُىٌ.ِٝ

5

1جألًٓ :١جُٔٞجَٗس ،ضكو٤ن أقٔى ٚوٍ وجٌ جُٔؼحٌفِِْٓ ،س ينحتٍ جُؼٍخ (4٠و.م)٘03
2أذ ٞضٔحّ :وٞ٣جٕ أذ ٢ضٔحٍّٖ،ـ ٓك ٢جُىٚ ٖ٣رك ,٢وجٌ ٚحوٌ ,ذٍٝ٤ش جُٔؿِى جأل5٘ 1997 1٘ ،ٍٝ
 ٚ٠ 3قٓ ٖٓ :ٖ٤ضحٌ٣م جألوخ جُؼٍذ ٢جُؼ ٍٛجُؼرحْ ٢جأل ٍٝجُوٍٕ جُػحٗ ،٢وجٌ جُؼِْ ذٍٝ٤ش ٞٗ 5 ٠كٔرٍ 1991
٘339/338
4ؾ٣َٞق جُٜحْٖ (ٝأنٍ :)ٕٝجُٔل٤ى ك ٢جألوخ جُؼٍذ320٘ ٢
ْ5حْٓٞ٣ ٢ق أذ٣َ ٞى :جالوخ جُؼرحْ ٢جُٗؼٍ ٘187
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جُل َٛجُػحُع :
ة -شخص١زٗ;

ًحٕ أذ ٞضٔحّ أٍْٔ جُِ٣ٞ٠ ٕٞال قِ ٞجٌُالّ ؿ ٍ٤إٔ كُٓ ٢حٗ ٚقرٓس ٝ ،كً ٢الٓ ٚضٔطٔس
ٍ٤ٓ٣ز ً ٝحٕ كط٘ح ٖى٣ى جُلط٘س ٝ1،ػٍف ذًًحت ٚجُكحو ًٝحٕ أذ ٞضٔحّ ٣كّ جُٗ٢ء هرَ إٔ ٣وغ
ًٝحٕ قح ٍٞجُرىٜ٣س قٌٟٞج ؿٍ٣رح ؾىج ًحٕ ٓلكٔح ًُِ٣ ٖ٣هح ٚٗٞٔٚئال إٔ ٣هحٖ ْٚحػٍج
ٖٓ جُٗؼٍجء أٜ٣ ٝحؾ ٚ٤كإ ُْ ٛ ٌٖ٣ؿحء ئُ ٠ؾحٗد يًحتً ٚحٕ أذ ٞضٔحّ قحو جُٗؼًٝ ٌٞحٕ
٣كّ جألٖ٤حء قٓح ٍْ٣ؼح ٣ ٝطأغٍ ذٜح ضأغٍج ػٔ٤وح ,غْ ُْ  ٌٖ٣يًحءٔ٣ ٙطحَ ذ ًٜٙجُكىز ككٓد
ٝئٗٔح ًحٕ ٔ٣طحَ ذٗ٢ء ٖٓ جُؼٔن ُْ ُ ٌٖ٣ـ ٖٓ ٍٙ٤جُٗؼٍجء.
ُٓ ٖٓٝج٣ح ٙأٗ ٖٓ ٚأظ ٍٜجُىالتَ ػِ ٠هٞز جُؼوَ  ٖٓٝأقٖٓ جُْٞحتَ ُل ْٜجألٖ٤حء  ٖٓٝأهّٞ
جُطٍم جُط ٢ذ ٖ٤جإلٗٓحٕ ٝذ ٖ٤جُهطأ ك ٢جُل ٝ ْٜجُطوى ٌُٚ٘ ٝ ,ٍ٣ك ٢جُٞهص ٗلًٓ ٚحٕ ٟ٣طٍٙ
ئُ ٠أُٞجٕ ٖٓ جإلؿٍجخ ك ٢جُٔؼ٘ ٝ ٢ك ٢جألُلحظ أٟ٣ح ٘ٛ ٝحى ٖ٤ثح ٔ٣طحَ ذ ٚأذ ٞضٔحّ كُْ ٜٞ
 ٌٖ٣قحكظح ُِٗؼٍ أٌٝ ٝج٣س ًُ ٚأذٞٗ ٢جِ ٌٝ ٌٖ٣ ُْ ٝج٣س ٓطٌِلح ٍُِٝج٣س  ٝجالٗطكحٍ ًهِق ٝ
ًٌُ٘ ٚحٕ قحكظح ً ٝحٕ ًػ ٍ٤جُ٘ظٍ ك ٢جُٗؼٍ ٓ٤حال جُ ٠جالنط٤حٌ ٓ٘ ٌٖ٣ ُْ ,ٚجيج ٣كلع ٝ
ٌ٣طل ٢ذحٍُٝج٣س  ٝجٗٔح ًحٕ ٣ؼحٍٖ جُٗؼٍجء ٓؼحٍٖز ٓطِٛس٣ ,وٍؤ٣ ٝ ْٛط َ٤جُ٘ظٍ ك٣ ٝ ْٜ٤ىٍ
ػِ ٠هٍجءضًٛ ُْٜ ٚج جالنط٤حٌ جًًُ ١حٕ ٣هطحٌ ٙكً ٢طد ٣ً٣ؼٜح ذ ٖ٤جُ٘حِ

2

 ٝأٟ٣ح ٔ٣طحَ ذٗه٤ٛطٓ ٖ٤طرح٘٣طٖ ٖ٤ه٤ٛس جٌْطوٍج٤٠س ٖ ٝه٤ٛس ٖؼر٤س
جُٗه٤ٛس جالٌْطوٍج٤٠س :ك٤رى ٝأذ ٞضٔحّ يج ػُز ٝجكوس ػحٌكح هىٌ ٓٞجٛرٓ ٚرحُـح ك٢

3

ضوىٍٛ٣ح ٓـطىج ذ٘لٓ ٚجُ ٠قى جٌُرٍ ال ٣ؿحُّ جال جُؼظحّ ٔ٣ىق ْٜك ٢ؿ ٍ٤ضُُق
كٌحٕ ٖٓ غْ ٓـحٍٓج ٖى٣ىج يج ػ٘لٞجٕ  ٝذحِ ٟٓ ٝحء ال ٌ٣حو ٓ٣طوٍ كٌٓ ٢حٕ ذَ ًحٕ جذىجوجتْ جُط٘وَ  ٝجُٓلٍ ٌٓ٣د كْ ٢لٍ ٖٓ ٙجُٔحٍ ٓح ٞ٣كٍ ُ ٚأْرحخ جٍُكؼس  ٖٓ ٝجُؼُّ ٓح ٣ُ٣ىٙ
ػ٘لٞجٗح

ٛ 1حْٖ ٚحُف ٓ٘حعٌٝ :جتغ ك ٢جألوخ جُؼٍذ ٢جُؼ ٍٛجُؿح ٢ِٛجإلْالٓ ٢جألٓ ١ٞجُؼرحْ ٢وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ1990 :1٠ ٢
216٘ 1993 :3٠ 1991 :2٠
 ٚ٠2قٓ ٖٓ :ٖ٤ضحٌ٣م جألوخ جُؼٍذ, ٢جُؼ ٍٛجُؼرحْ ٢جال(ٍٝجُوٍٕ جُػحٗ343/342٘, )٢
3ق٘ح جُلحن :١ٌٞضحٌ٣م جألوخ جُؼٍذ, ٢جالوخ جُوى482٘ ْ٣
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جُٗه٤ٛس جُػحٗ٤س جُٗؼر٤س :جُ ٠ؾحٗد  ًٙٛجُك٤حز جُؿرحٌز ق٤حز ٖؼر٤س أٝكٍ ئٗٓحٗ٤س  ٝذٓح٠س ٝ
٣ظ ٍٜكٜ٤ح جٍُؾَ جُط٤د جُٔؼٍٗ ًٍٔ٣ح  ٖٓ ٝجالنالم ًِ٤لح ذٔظح ٍٛجالُلس  ٝجُٛىجهس ٓـٍٓح
ذحُطٍخ  ٝجٍُٗخ  ٝجُطٔطغ ذحُك٤حز جُٔطٍكس جُال٤ٛس
 ًَ ٖٓ ٝيُي ٣طؿحخ ُلحُٓ ٢ٞجؼ أذ ٢ضٔحّ جُٔ َ٤جُ ٠جُط٘حه٣ ُْ ٝ ٝطٌٖٔ أذ ٞضٔحّ ٖٓ
ٞرط ٝ ٚضو ٚٔ٣ٞكظٍٜش ُ ٚض٘حهٟحش ٚحٌنس ك ٢ق٤حضٖ ٝ ٚؼٍ.ٙ

1

ج ; ٚفبرٗ
كرؼ ٍٟ٣ ْٜٟجٗٓ ٚحش ْ٘س غٔحٕ  ٝػٍٗٓ ٝ ٖ٣حتط ٝ ٖ٤ذؼ ٍٟ٣ ْٜٟأٗٓ ٚحش ْ٘س غالغٝ ٖ٤
ٓحتط ٖ٤ج ٝجقى ٝ ٟغالغ339( ٖ٤ج341ٝج)ٖ342ٝ
 ٝجُٗ٢ء جًُ٣ ١ظ ٍٜأٗ ٚال ٛ٣ف ٓٞٞؼح ُِٗي جٕ أذح ضٔحّ ُْ ٣ؼٍٔ ٣ٞ٠ال ُ ٝؼِ٣ ُْ ٚطؿحَٝ
جألٌذؼ ٖ٤جال هِ٤ال ك ٜٞجيٕ  َٚٝجُٓ ٠ح  َٚٝجُ ًٙٛ ٖٓ ٚ٤جٌُٔحٗس جُٗؼٍ٣س ُٔ ٝح ذِؾ ٖٓ
جُٖٓ ٓح ذِـ ٚجُٗؼٍجء جُ٘حذ ٕٜٞجًُٗ ٖ٣ؼٍك ْٜك ٢ضحٌ٣م جالوخ جُؼٍذ. ٢
ق٤ع ٍٗ٘ٛ ٟحى ٓٓحُس ٣هطِق كٜ٤ح جُٔكىغ ٕٞك ًٙٛ ٢جأل٣حّ  ٝذ٘ٞع نح٘ ًٓ٘ ضٞكٖٞ ٢ه٢ ٝقحكع ,أل ١ذالو أذ ٢ضٔحّ ٣ىٖ ٖ٣ؼٍٙ؟ أُٔ ُْ ٍٛجُٗحّ ؟
ٌ ٝذٔح أًٗ ٚحٕ كًٛ ٢ج جُر٤ص ٖٓ ٖؼٍ أذ ٢ضٔحّ أٚىم ض ًُٜٙ ٍ٣ٞٛجُلٌٍز أًُٜ ٝج جٍُج١
جًًُ ١حٕ ٖحتؼح ك ٢يُي جُك ٖ٤ق٤ع ٣و:ٍٞ
أٔب ثبٌشلّز ٚ ٓ١ثبٌفسطبغ اخٛأٟ

ثبٌشبَ أٍ٘ ٚ ٟثغذاد اٌٚ ٜٛٙ

جيٕ كطهطِق ٓ ٝ ٍٛجُٗحّ ك ٢أذ ٢ضٔحّ كِ٣ ّ٤ؿى ١ػِٜٔ٤ح جُهالف ٖ٤ثح كِ ّ٤أذ ٞضٔحّ
ٓ٣ٍٛح  ٝال ٖحٓ٤ح  ٝال ٣ى ٖ٣ذٗؼٍ ٝ ٍُٛٔ ٙال ُِٗحّ  ٝجٗٔح ٣ى ٖ٣ذٗؼٍ ٙهرَ ًَ ٖ ٢ء
ُرـىجو

2

 1ق٘ح جُلحن,١ٌٞجٍُٔؾغ جُٓحذن 482٘ ,
 ٚ٠ 2قٓ ٖٓ :ٖ٤ضحٌ٣م جألوخ جُؼٍذ, ٢جُؼ ٍٛجُؼرحْ ٢جال( ٍٝجُوٍٕ جُػحٗ340٘,)٢
64

أذ ٞضٔحّ ٖحػٍ جُطؿى٣ى

جُل َٛجُػحُع :
اٌّطٍت اٌثبٔ ;ٟثمبفزٗ

ػ٘ىٓح ٍٗ٣ى إٔ ٗٗه ٙأذح ضٔحّ  ًٙٛجُٓ٤حقس جُٔطِٛس ،كأذ ٞضٔحّ هى ُٝى ك ٢وٓٗن ٝؾحء ذؼى
يُي ئُٝ ,1ٍٛٓ ٠يُي ألٗ٣ ُْ ٚطؼِْ جٌُػ ٍ٤ك ٢وٓٗن أ ٝقٔ ٌُٖ ٙجُؼروٍ٣س ضىكغ ٚحقرٜح
إل٣ؿحو ْٝحتَ ضكو٤وٜح ٝهى هحٌخ جُؼٍٗ ٖ٣أقّ ذأٖٗ ٌٕٞ٣ ُٖ ٚحػٍ ػظ ْ٤جيج ذو ٢ك ٢ذ٤ثطٚ
ٛحٓٗ٤س  ٝغوحكس أ٤ُٝس ,كٗى ٌقحُ ٚذ ٖ٤ػحٓ٘318-317 ٢ـ  ٝجُىُ َ٤ػِ ٠إٔ ؿح٣ط ٖٓ ٚجٍُقِس
ًحٗص إٔ ٣طِد جُؼِْ  ٝأٗ ٚأهحّ كٓٓ ٢ؿى ػٍٔ ٝك ٢جُلٓطحٓ٣ ٝ ٠و ٢جُٔحء ُِطالخ ٍ٣ ٝجهد
قِوحش جُؼِْ.
٣ٝرى ٝإٔ جُطؼِ ْ٤كً ٍٛٓ ٢حٕ أٌكغ ٓٓط ٟٞذٌػ ٚ٘ٓ ٍ٤ك ٢ذالو جُٗحّ ًٔح ٣رى ٝإٔ ٖحػٍٗح هى
ٌقَ ئُُ ٝ ٍٛٓ ٠ىٓ ٚ٣هُ ٕٝؾ٤ى ٖٓ غوحكس ػٍذ٤س ٗحٟٛس ٓأغٌٞز ٓ ٝؼحٍٚز ألٕ جُططٌٞ
جًٍُ٠ ١أ ػِٗ ٠طحؾ ٚجُٗؼٍ ١ك, ٍٛٓ ٢ؾًٌ ١ئُ ٠قى ال  ٌٖٔ٣إٔ ٣كىظ ُ ٞإٔ جُٗحػٍ
نٍؼ ٖٓ جُٗحّ نحٍ جُٞكح ٖٓ ٜجُؼِْ ؿ ٍ٤إٔ جُػوحكس جُؼحُ٤س جُط ٢ضِوحٛح كَٝ ٍٛٓ ٢وضٚ
ذحُوىٌز ػِ ٠جُطٍٛف كٓ ٢ؼِٓٞحض ٚجُِـ٣ٞس  ٝجُٗؼٍ٣س ٣ ُٖٔ ٌٖٔ٣ ٝ,وٍأ جُىٞ٣جٕ إٔ ٣ؿى
قٞجُ ٢نّٔ  ٝػٍٗ ٖ٣ه٤ٛىز هحُٜح أذ ٞضٔحّ ك ٍٛٓ ٢نالٍ كطٍض٘ٛ ٚحىٗٝ 2،ؿى أٟ٣ح أٗٚ
هحٍ جُٗؼٍ ك ٢جُٗحّ هرَ إٔ ًٛ٣د ئُ ٠جُؼٍجم  ٝك ٢ذـىجو جض َٛذحُٔؼط ٝ ْٛجُٞجغن  ٝأقٔى
جذٖ جُٔؼط ْٛغْ جض َٛذحٌَُٞجء أقٔى ذٖ أذ ٢وؤجو ٓ ٝكٔى ذٖ ػرى جُٔحُي جُُ٣حش  ٝجضَٛ
ذؿٔحػس ٖٓ ًرحٌ جٌُطحخ جًُٔٗ ,ٖ٣ٌٜٞحُكٖٓ ذٖ ٛٝد  ٝجُكٖٓ ذٖ ٌؾحء  ٝؿ ٍْٛ٤غْ ضٍى
ذـىجو ػىز ْ٘ٞجش ٌ ٝقَ ػٜ٘ح ئُ ٠أٍ٠جف جألهطحٌ جإلْالٓ٤س ,كًٛد ػِ ٠أٌٓ٘٤س ٓ ٝىـ
نحُى ذٖ ٣ُ٣ى  ٝئُ ٠جُؿٍُ٣ز ٓ ٝىـ كٜ٤ح ٓكٔى ذٖ ْٞ٣ق جُطحت ٝ ٢يٛد ئُ ٠نٍجْحٕ ٓ ٝىـ
كٜ٤ح ػرى هللا ذٖ ٠حٌٝ ٍٛقَ ئُ ٠جُكؿحَ ٝ ,ػحو ئُ ٠ذـىجو  ٝض٘وَ ًَ ًٛج جُط٘وَ 3إل٠الػٚ
ػًِ ٠ػ ٖٓ ٍ٤ضٍجظ جُؼٍخ ك ٢جُٗؼٍ ق٤ع ؾٔغ ئُٓ ٠ؼٍكط ٚجُٗؼٍ٣س  ٝغوحكط ٚجُؼٍذ٤س

 ٚ٠1قٓ ٖٓ :ٖ٤ضحٌ٣م جألوخ جُؼٍذ, ٢جُؼ ٍٛجُؼرحْ ٢جال(ٍٝجُوٍٕ جُػحٗ344٘)٢
2أذ ٞضٔحّ :وٞ٣جٕ أذ ٢ضٔحّ ٘09
 ٚ٠3قٓ,ٖ٤جُٔٛىٌجُٓحذن344٘ ,
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جٛطٔحٓح ذؼِ ّٞجألٝجتَ ٖٓ كِٓلس جُٗٞ٤حٕ  ٝػِ ّٞجُلٍِ  ٝضأغٍ ٖؼٍ ٙذ ًٜٙجُػوحكس ض٘ٞػص
ٓؼحٗ ٝ ٚ٤ػٔص أكٌحٌ ٝ ٙظٍٜش ػِ ٚ٤أغحٌ جُؿىٍ.

1

اٌّطٍت اٌثبٌث; أثبسٖ
أذ ٞضٔحّ  ٖٓ ٞٛأذٍَ ٖؼٍجء جُٔؼحٗ ٢ك ٢جُؼ ٍٛجُؼرحْ ٢جأل ٝ ٍٝقحَٓ ُٞجء جُطؿى٣ى ك٢
جُٗؼٍ كَٓ ٢حٗٓ ٝ ٚغ أٗ٣ ُْ ٚؼٍٔ ٣ٞ٠ال كوى ضٍى غٍٝز ٖؼٍ٣س جقطلظص ذؤ٤طٜح  ٝأ٤ٔٛطٜح
ػِٓ ٠ى ٟجُؼٌٞٛ

2

 -2جُىٞ٣جٕ :ألذ ٢ضٔحّ وٞ٣جٕ ٖؼٍ ؾٔؼ ٚجٌُ ٝ ٢ُٞٛضر ٚػِ ٠قٍٝف جُٔؼؿْ غْ ٌضر ٚذؼى يُي
ػِ ٢ذٖ قُٔز جألٚلٜحٗ ٢قٓد ٓٞٞٞػحض٠ ٝ ٚرغ جُىٞ٣جٕ ٍٓجٌجك ٝ ٍٛٓ ٢ك ٢ذٍٝ٤ش أٓح
ٓكط٣ٞحش ًٛج جُىٞ٣جٕ كٔهطِق ك٘ ٕٞجُٗؼٍ جُؼٍذ ٢جُٔؼٜٞوز ٖٓ ٓىـ ٌ ٝغحء ٚٝٝق ٝ
ؿٍُ  ٝكهٍ  ٝػطحخ ٛ ٝؿحء َٛ ٝى
 -3جُٔهطحٌجش٣ ُْ ٝ :وط ٍٛأذ ٞضٔحّ ػِ ٠وٞ٣جٖٗ ٚإٔ جُٗؼٍجء جُؼٍخ جُٓحذو ٖ٤ذَ كطف ك ٢جألوخ
ذحذح ؾى٣ىج ؾحٌج ٙكً ٚ٤ػ ٖٓ ٍ٤جُٗؼٍجء  ٝجألوذحء ٖٓ ذؼى ٙئي ػٌق ػِ ٠ض٤٘ٛق جٌُطد  ٝؾٔغ
آغحٌ ٖؼٍجء أنٍْ ُٚ ٖ٣رغ ٓؿٔٞػحش ٖؼٍ٣س :٢ٛ
ً -2طحخ جإلنط٤حٌ ٖٓ أٖؼحٌ جُورحتَٗ٣ :طَٔ ػِ ٠أٖؼحٌ جنط٤حٌٛح ٖٓ ٖؼٍجء جُورحتَ جُٔهطِلس
ً -3طحخ جإلنط٤حٌجش ٖٓ ٖؼٍ جُٗؼٍجءٗ٣ :طَٔ ػِٓ ٠هطحٌجش ٖٓ ٖؼٍ جُٗؼٍجء ال٣ؼٍف ػْٜ٘
ئال جُوَِ٤
ً -4طحخ جُلك :ٍٞكٓ ٚ٤هطحٌجش ٖٓ أؾٞو هٛحتى ٖؼٍجء جُؿح٤ِٛس  ٝجإلْالّ
 -5ئنط٤حٌ جُٔوطؼحشٝ :هى ٌضر ٚػِٓٗ ٠ن جُكٔحْس
ٓ -6هطحٌجش ٖٓ ٖؼٍ جُٔكىغٖ٤
ٗ -7وحت ٝؾٍ ٝ ٍ٣جألنطَ

3

ً -8طحخ جُكٔحْسٍٝٞ ٖٓ ٞٛ :خ جُٗؼٍ ذَ ؾٔغ ٓهطحٌجش ٖٓ أٖؼحٌ ػٍخ جُؿح٤ِٛس  ٝؿٍْٛ٤
كً ٢طحخ ْٔح ٙجُكٔحْس ٣ٝؼٍف ذكٔحْس أذ ٢ضٔحّ ضُٔ٤ج ُٜح ػٖ قٔحْس جُركطٍ.١
ٓ1كٔى َؿِْ ٍٞالّ :جألوخ ك ٢ػ ٍٛجُؼرحْ ً٘ٓ ٖ٤٤ه٤حّ جُىُٝس قطٜٗ ٠ح٣س جُوٍٕ جُػحُع ٘454
2ػُ جُى ٖ٣ئْٔحػ :َ٤جُٔٛحوٌ جألوذ٤س  ٝجُِـ٣ٞس ك ٢جُطٍجظ جُؼٍذ :٢وجٌ جٍُٔٓ٤ز ٍُِ٘ٗ  ٝجُط٣َٞغ ٛ1424-2003 1٠ـ ،
٘83
3ق٘ح جُلحن :١ٌٞضحٌ٣م جألوخ جُؼٍذ، ٢جالوخ جُوى484/483٘, ْ٣
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ٗؿىٓٞ٣ ٙح ٖٓ جأل٣حّ هى ٍُٗ ػ٘ى ٚحقد ُ ٚكًٔٛ ٢جٕ ئْٔ ٚأذ ٢جُٞكحء ذٖ أذ ٠ِْٔ ٢كأًٍٓٚ
كأٚرف يجش  ٝ ّٞ٣هى غِؽ ًػ ٍ٤هطغ جُٓحذِس كـْ أذ ٞضٔحّ  ٝكٍـ أذ ٝ ٠ِْٔ ٢هحٍ" ٖ٠ٝ
ٗلٓي ػِ ٠جُروحء ئٕ جُػِؽ ال ٘٣كٍٓ ئال ذؼى َٓحٕ"  ٝأق ُٚ ٍٟنُجٗس ًطد كطحُؼٜح  ٝجٗٗـَ
ذٜح ٘ٚ ٝق نٔٓس ًطد ك ٢جُٗؼٍ ٜٓ٘ح ًطحخ جُكٔحْس  ٝجُٞقٗ٤حش  ٢ٛ ٝهٛحتى  ٍٞ٠كرو٢
ًطحخ جُكٔحْس ك ٢نُجتٖ آٍ ِْٔ.1٠
 ٝأذٍَ ٓح  ُ٤ٔ٣وٞ٣جٕ جُكٔحْس أٗ ٚأٓ ٍٝؿٔٞػس ٖؼٍ٣س ض٘ٛق كٜ٤ح جألٖؼحٌ ض٤٘ٛلح
ٓٞٞٞػ٤ح كوى هٜٓٔح أذ ٞضٔحّ ئُ ٠ػٍٗز أذٞجخ  ٝؾؼَ ًَ ذحخ ٓهط ٙذلٖ ٖٓ ك٘ ٕٞجُٗؼٍ
جُؼٍذٝ ٢يُي ػِ ٠جُ٘ك ٞج٥ض:٢
 -2ذحخ جُكٔحْس  -3ذحخ جٍُٔجغ -4 ٢ذحخ جألوخ  -5ذحخ جُ٘ٓ٤د  -6ذحخ جُٜؿحء  -7ذحخ
جأل٤ٞحف  ٝجُٔى٣ف  -8ذحخ جُٛلحش  -9ذحخ جُٓ -: ٍ٤ذحخ جُِٔف  -21ذحخ ًٓٓس جُ٘ٓحء.
ك٘القع إٔ أذٞجخ وٞ٣جٕ جُكٔحْس ُٓ٤ص ٓط٘حهٟس أٓ ٝطٞجَ٣س ,كحُىٞ٣جٕ كٓ ٢ؿٔٞػْٟ٣ ٚ
غٔحٗٔثس ٝئقى ٝ ٟغٔحٗٓ ٖ٤وطؼس ٌُٜ٘ح ؿَٞٓ ٍ٤ػس ػِ ٠جألذٞجخ جُؼٍٗز ك ٚ٤ض٣َٞؼح ٓطٓح٣ٝح
أ ٝقطٓ ٠طوحٌذح.2
اٌطجعخ ٝ :هى ٠رغ ًطحخ جُكٔحْس ذٍٗـ جُطرٍُ ١ُ٣ؼىز ٠رؼحش ًحٗص أٝالٛح كٓ ٢ى٘٣س ذٕٞ
ذأُٔحٗ٤ح كْ٘ ٢س  ّ2989ذطكو٤ن جُٔٓطٍٗم جألُٔحٗ ٢كٍج٣طحؼ هى ضٍؾٔ ٚئُ ٠جُالض٤٘٤س غْ ٠رغ
ذٔطرؼس ذٞالم ذْٔ٘ ٍٛس ٛ 23:7ـ ك ٢أٌذؼس أؾُجء ذؼ٘ح٣س ً ٝحٗص أنٍ ٠رؼحض ٚكٍٛٓ ٢
ذطكو٤ن جُٗ٤م ٓك ٢جُى ٖ٣ػرى جُكٔ٤ى كْ٘ ٢س  ٝ ّ 2:49ضوغ كٜ٤ح أٌذؼس أؾُجء ُٜ ٝح كٍِٜ
ٓل٤ىز ًٌٛ ٝج ظَ ٍٖـ جُطرٍ ٞٛ ١ُ٣جُٔطىج ٍٝئُ ٠إٔ هحّ جُىًط ٌٞأقٔى أٓ ٝ ٖ٤جألْطحي ػرى
جُٓالّ ٓكٔى ٛحٌ ٕٝذطكو٤ن ٍٖـ جٍَُٔٝه ٢كٛىٌ ػٖ ُؿ٘س جُطأُ٤ق  ٝجُطٍؾٔس  ٝجٍُ٘ٗ ك٢
جُوحٍٛز ك ٢أٌذؼس أؾُجء ذ ٖ٤ػحٓ.3ّ2:64ٝ2:62 ٖ٤

1ؾٌٞؾ٣َ ٢ىجٕ :ضحٌ٣م جوجخ جُِـس جُؼٍذ٤س ()117/2
2ػُ جُى ٖ٣ئْٔحػ: َ٤جُٔٛحوٌ جألوذ٤س  ٝجُِـ٣ٞس ك ٢جُطٍجظ جُؼٍذ83٘ ٢
3جٍُٔؾغ ٗلٓ87٘ ٚ
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جُل َٛجُػحُع :
اٌّجذث اٌثبٔ ;ٟشبعش٠خ اث ٟرّبَ
اٌّطٍت األٚي; أغشاظٗ اٌشعش٠خ ِ ٚز٘جٗ ف ٟاٌشعش  ٚاٌجذ٠ع.
أٚال;أغشاظٗ اٌشعش٠خ.

 -1اٌّذ٠خٗ٣ :ـَ جُٔى٣ف جُوْٓ جألًرٍ ٖٓ ٖؼٍ ،ٙقط ٠ذِؾ ػىو ٓٔىٝقٗ ٚ٤كٞج ٖٓ ْطٖ ٖ٤هٛح،
 ٖٓ ْٛ ٝجُهِلحء ٌ ٝؾحٍ جُىُٝس جُٔٔطحَٗ ٝ ٖ٣هرس جألوذحء.
ُ ّ٤ألذ ٢ضٔحّ أ ١أِْٞخ ٝجقى ٓ ُ٤ٔ٣ىجتك ٚك ٜٞضحٌز ٠ٞ٣ة ُِٔىـ ذحُكٌْ  ٝجُٚٞق  ٝضحٌز
ذٍٗع ك ٖٓ ٚ٤ؿ ٍ٤ض٠ٞثس  ٝأِْٞذ ٚػٔٓٞح  ٞٛجألِْٞخ جُوى ٌُٚ٘ ْ٣ؾؼَ أذ ٞضٔحّ ٓٔىٝقٚ
ٓػال جػِ٤ٚ ٠ؾ ٖٓ جُٗؿحػس  ٝجُ٘ؿىز  ٝجٌٍُّ  ٝجٍُٔٝءز ٠رؼٜح ذٓٔس نحٚس ٖٓ جُٓٔٝ ٞ
ذٛرـس ػٍذ٤س نحُٛس ٓـٍهس جُرىجٝز ًو ُٚٞك ٢جُٔؼط:ْٛ
فٍجزٗ اٌّعشٚف  ٚاٌجٛد سبجٍٗ

٘ ٛوبٌجذش ِٓ أ ٞإٌٛاد ٟار١زٗ

ثٕب٘ب ٌمجع ٌُ ٟرطعٗ أٔبٍِٗ

رعٛد ثسػ اٌىف دز ٌٛ ٝأٔٗ

ٗؿى ٙهى جٍ جقطٍجّ ٓٔىٝق ٚ٤كٟال ػٖ ؾٞجتُ ْٛجُ٘ٓر٤س  ٝ،أٗٗى جُكٖٓ ذٖ ٌؾحء الٓ٤ط ٚكِٔح
 َٚٝجُ ٠ه: ُٚٞ
فبٌس ً١دشة ٌٍّىبْ اٌعبٌٟ

ال رزوش ٞعطً اٌىش ِٓ ُ٠اٌغٕٝ

ٓ ٖٓ ٝىجتك ٚجُط َِٛ ٢جُٗؼٍجء ُٓٔحػٜح كٟال ػٖ جُٔٔىٝـ ٓى٣كط ٚك ٢ػرى هللا ذٖ ٠حٝ ٍٛ
ٓطِطٜح :1
فعضِب فمذِب أدسن اٌسؤي غبٌجٗ

٘ٓ عٛادٛ٠ ٞسف  ٚصٛادجٗ

كطٍجٓ٣ ٙطٌ َٜجت٤ط ٚكٓ ٢ىـ جُٔؼط ْٛذٚٞق جٍُذ٤غ ذو: ُٚٞ
 ٚغذا اٌثش ٜف ٟدٍٕ٠ ٗ١ىسش

سلذ دٛاش ٟاٌذ٘ش ف ٟٙرّش ِش
٣ ٝلططف ذحُطَِ قٔ٣ ٖ٤ىـ جُٔأٓ ٕٞذو: ُٚٞ

ْ1حْٓٞ٣ ٢ق أذ٣َ ٞى :جألوخ جُؼرحْ :٢جُٗؼٍ ٘191
ٓ 2كٔى َؿِْ ٍٞالّ :جألوخ ك ٢ػ ٍٛجُؼرحًْ٘ٓ,ٖ٤٤ه٤حّ جُىُٝس قطٜٗ ٠ح٣س جُوٍٕ جُػحُع ٘457
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جُل َٛجُػحُع :

وُ دً عمذد صجشٖ االٌٙبَ

 ِٓٚأٌُ ثٙب فمبي سالَ

ك٘ؿى أذ ٞضٔحّ ٣طٓ َ٤ىجتك٣ ٝ ٚطْٞغ كٓ ٢ؼحٗ ٝ ٚ٤كٓ ٢رحٗ ٝ ٚ٤ك ٢أْحُ٤رٔ٣ ٝ ٚأل ٖؼٍ ٙذأُٞجٕ
جُطً ٍ٣ٞٛحُطؿٓ ٝ ْ٤جُطٗهُٔ٣ ٝ ,ٙ٤ؼ ضِي جألُٞجٕ ذحُؿ٘حِ ق٘٤ح  ٝذحُطرحم ق٘٤ح جنٍ.

1

 -2اٌشثبء  ٞٛ ٝ :هِ َ٤ؾىج ذحُ٘ٓرس جُٓ ٠ىق٣ ٝ ٚوْٓ جُ ٠هٓٔٓ: ٖ٤حهحُ ٚك ٢ي ١ٝجُطٍذحء ٓ ٝح
هحُ ٚك ٢جُؼظٔحء  ٝجُٔٗ ٖ٣ٌٜٞك. َٚ٘ٓ ٢
٣ ٝىػ ٢إٔ ٛإالء جًٌُ ٖ٣غح ْٛكٖ ٢ؼٍٍ٣ ُْ ْٛغ ْٜػٖ هِد ٓؿٍٝـ ُٞ ٝػس ٚحوهس ٞٛ ٝ
٣ؼٔى جُ ٠ضؼىجو ٓ٘حهد جُلو٤ى ٓرحُـح ك ٢جٍ٠جتٜح ٖٓ ٝ ,غْ كؼح٠لط ٚك٘٤س ٓٛط٘ؼس ذؼ٤ىز ػٖ
جُكُٕ جُكو٤و ٝ ٢ػٖ جُطأغ. ٍ٤
ق٤ع ضؼى ٌجت٤ط ٚكٌ ٢غحء ٓكٔى ذٖ قٔ٤ى جُطحتٍ ١جًُ ١هطِ ٚأٚكحخ ذحذي جُهٍٓ ٢ك ٢ػٜى
جُٔأٓ ٖٓ ٕٞأؾَ ٍٓ٤جغٜ٘ٓ ٝ ٚح :
فبظذْ عُ ْٛ١لَجٍِ١خ دِب ً
فَزًُ ٝوٍَّّب َ

ظذىذْ عٕٗ األدبد٠ث ٚاٌزوش

ة ٚاٌطعٓ ِ١زخ
فزِ ٝبدَ اٌعش ِ

رمِ َُ ٛمب ََ إٌص ِش إر فبرَٗ إٌص ُش

ِعشة س١فٗ
ِٚب ِبدَ دزِ ٝبدَ
ُ

س ّْ ُش
ة ٚا ْعزٍََّذْ عٍ ِٗ ١اٌمَٕب اٌ ُّ
َِِٓ اٌ َّ
ع ْش ِ

ث١بة اٌّٛد دّشاً فّب دجب
رشدٜ
َ

عش
س ْٕذُط َخ ْ
ٌٙب اٌٍ ًُ ١إالَّ ُ ِِٓ ْٟ٘ٚ
سّبء َخ َّش ِِْٓ ثَ ْٕٙ١ب اٌجَ ْذ ُس
ُٔجَ َُ ٛ

وأَّْ ثَِْٕ َٔ ٟج َٙبَْ َٚ ََ ٛ٠فبرِٗ

ٍٗىأٗ ٌْْ ٚكٜ٤ح ؾٔحُ٤س جُٔٞش  ٌٞٚ ٝؾالُس جُٜٗحوز ,كحٍُٔغْ ٢و٤ٜٖ ١ىج ٣ ٞٛ ٝوحضَ ذحذي
جُهٍٓ ٝ ٢هى ؾحءش ضٔؿ٤ىج ُِرطُٞس .
كٍ٘ ٟإٔ ِْ٤وس أذ ٢ضٔحّ ك ٢جٍُغحء ٌٞٚ ٝز ك ٢جألػُجء ٓٓطٔىز ٖٓ ٓؼ ٖ٤جُلٌٍ ٖٓ ّ٤ُ ٝ
ك ٝ٤جُؼح٠لس  ٖٓ ٝغْ كحٜٗح ضؼؿد  ٝال ضكُٕ  ٝضِٓ ٝ ٢ال ضٍٓ ٢ٛ ًٙٛ ٝ ١جُوحػىز ٗلٜٓح
جُط ٢ضر٘حٛح جُٔط٘ر ٢كٔ٤ح ذؼى  ٝؾؼَ ٓ٘طِن ٍُٔجغ.ٚ٤

ْ 1حْٓٞ٣ ٢ق أذ٣َ ٞى :ججالوخ جُؼرحْ ٢جُٗؼٍ ٘193/192
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جُل َٛجُػحُع :
 -3اٌغضي  ٚاالخٛأ١بد :

ال ضؼى ٠رؼح ٖٓ ؿٍُ أذ ٢ضٔحّ ٓحًحٕ ٜٔ٣ى ذُ ٚوٛحتى ٙجُٔىق٤س أق٤حٗح ٖٓ
أذ٤حش ٓطٌِلس ؾحكس ٖٓ ًَ ػح٠لس  ٝق٤ح ٙجي  ٢ٛال ضٛىٌ ػٖ ٓٗحػٍ ٖـلُ ٚكد ًٔح ٞٛ
جُكحٍ ٓغ ذٗحٌ  ٝأذٞٗ ٢جِ ٣ ٝرى ٝأٖٗ ٚـَ ٗلٓ ٚذأػٞجّ جُُٓحٕ .
٣ ٝرى ٝأًٗ ٚحٕ أهٍخ جُ ٠جالؾحوز كٚٝ ٢ق ػٞج٠ق جُٛىجهس ٓ٘ ٚجُ ٠جؾحوز كٚٝ ٢ق
جُكد ٓٞٛ ٝ.ح ٣ؼٍف ذحالنٞجٗ٤حش
 ٖٓ ٝأؾَٔ أذ٤حض ٚجُط ٢ضؿٔغ ذ ٖ٤جُـٍُ  ٝجالنٞجٗ٤حش ه:ُٚٞ
ٔمً فؤاد د١ث شئذ ِٓ اٌٙــــــــــٜٛ

ِب اٌــذـت إال ٌـٍـذـجـ١ــــــــــت األٚي.

وُ ِٕضي ف ٟاألسض ٠عشمٗ اٌفزٝ

ٚدٕ ٕٗ١اثذ األٚي ِٕضي

 -4اٌٛصف  :ضٍى أذ ٞضٔحّ ك ٢جُٗؼٍ جُٚٞل ٢هىٌج ًرٍ٤ج ٗؿى ذؼ ٟٚك ٢هٛحتى ٓٓطوِ ٝ ٚذؼٟٚ
َٓٞع ذ ٖ٤ك٘ ٕٞأنٍ ٝ ٟذهحٚس ذحُٔى٣ف ٣ ٝطلٍع ٚ ٝل ٚجُ ٠كثطٌ1 ٖ٤ت٤ٓ٤ط: ٖ٤
جٚ -صف اٌطج١عخ ;
ٖـِص جُطر٤ؼس جُوْٓ جألًرٍ ٖٓ ٚٝل ٝ ٚهى أذوُ٘ ٠ح ُٞقحش ٓط٘ٞػس ك ٢جألَٛحٌ ٝ
جٍُ٣ح ٝ ٜجٍُذ٤غ  ٝجُٔطٍُٞ ٢ٛ ٝ ,قحش ضأض ٢كٓ ٢وىٓحش هٛحتى ٗ ٝؿى يُي كٓ ٢وىٓس
ٌجت٤ط ٚكٓ ٢ىـ جُٔؼط: ْٛ
٠ ٚذ اٌشزبء جذ٠ذح ال رىفش

ٔضٌذ ِمذِخ اٌّص١ف دّ١ذح
ةٚ -صف اٌذشة ;

جٖط ٍٜأذ ٞضٔحّ ذٚٞق جُٔؼحٌى ً ٝحٗص ه٤ٛىض ٚجُكٍذ٤س كٓ ٢ىـ جُٔحٓ ٕٞأٓ ٠ُٝكحٝالضٚ
كوى ٚٝق ٓؼًٍ ٚنحٜٞح جُٔأٓ ٕٞك ٢ذالو جٍُٓ ّٝطِؼٜح :
وُ دً عمذح صجشٖ اإلٌّبَ

 ِٓٚأٌُ ثٙب فمبي سالَ

2

أٓح ٓكحُٝط ٚجُػحٗ٤س كٌحٗص ذحت٤ط ٚك ٢كطف ػٔ٣ٌٞس جُط ٢أٗٗىٛح ُِهِ٤لس جُٔؼطِ ٖٓ ٝ ْٛطٍعٙب;
ْ 1حْٓٞ٣ ٢ق جذ٣َ ٞى,جٍُٔؾغ جُٓحذن 194/193 ٘ ,
ْ2حْٓٞ٣ ٢ق جذ٣َ ٞى ,جٍُٔؾغ جُٓحذن195٘ ,
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جُل َٛجُػحُع :

ف ٟدذٖ اٌذذ ث ٓ١اٌجذ  ٚاٌٍعت

اٌس١ف أصذق أٔجبء ِٓ اٌىزت
 أُ٤ٔٓ ْٛجش ٚٝق أذ ٢ضٔحّ:

 -2وهس جُٔالقظس  ٝجُطٞكٍ ػِ ٠جإلْطوٍجء أنل ٠وهحتن جُٔٞٞٞػحش.
 -3جُطأ َ٤ٛجُلٌٍ ٝ ١جُٞهٞف ػِ ٠نلح٣ح جألٖ٤حء جُٔكْٓٞس إلْطهٍجؼ ٓؼحٜٗ٤ح ٌَٛٞٓ ٝح.
 -4جإلًػحٌ ٖٓ جُٔكٓ٘حش جُرى٣ؼ٤س ,جُطٞؿَ ك ٢جُٔؿحَ ئُ ٠قى ٌ٣حو ٓ٣رن ك ٚ٤ؾٔ٤غ جُٗؼٍجء  ٝهى
أكٍ ٠ك ٢جُرى٣غ  ٝضؿح َٝجُٔوىجٌ.
 ٝكٟال ػٖ يُي كٔ٣ ٜٞطحَ ذه٤حٍ ٝجْغ  ٝجٗلؼحٍ ٗلٖٓ ٢ى٣ى ٍُٔجز جُؿٔحٍ ٓ ٝ,وىٌز ػؿ٤رس
ػِ ٠ذع جُك٤حز ٓٔح ؾؼَ ٚٝل ٚذحٌػح جقطًج ٍ٣كؼ ٚجُ ٠جُٔٓط ٟٞجٍُك٤غ ذٖ ٖ٤ؼٍجء جُطر٤ؼس
جُؼرحهٍز .

1

*اٌفخش :ال٣هٍؼ أذ ٞضٔحّ ػٖ ٍ٠جتن جُوىجٓ ٠ك ٢جُلهٍ ذحُ٘لّ أ ٝجُو ٝ ّٞجْرحؽ ٚلحش
جٌٍُّ  ٝجُٗؿحػس  ٝجٍُٔٝؤز ػِ ٠جًُجش جُلٍو٣س  ٝجُؿٔحػ٤س ٌُٖ ٖؼٍ٣ ٙأض ٢قحٓال ُٞهق
كِٓل ٢هحتْ ػِ ٠جٌُٗ ٖٓ ٟٞجُُٖٓ ٛٓ ٝحٌػس جُُٖٓ ٓ ٝكحُٝس جُطـِد ػِ ٖٓ ٝ ٚ٤يُي
ٚٝلُ ٚرؼًٗ ٝ ٍٙ٤ق جَوٝجؾ٤س جٍُٛجع ذ ٖ٤جُرؼ ٝ ٍ٤جُك٤حز ٣و: ٍٞ
سعب٘ب ِٚبء اٌشٚض  ًٕٙ٠سبوجٗ

سعزٗ اٌف١بف ٟثعذ ِب وبْ دمجخ

ثبٔ١ب; ِز٘ت أث ٟرّبَ ف ٟاٌشعش  ٚاٌجذ٠ع.
ػٍف أذ ٞضٔحّ ذحضؿح ٚٛجُهح٘ ك ٢جُٗؼٍ٣ٍ٠ ٝ ،وط ٚجُط ٢جٖط ٍٜذٜح ذ ٖ٤جُ٘وحو  ٝجُؼِٔحء
ذحُٗؼٍ ٝضطِه ٙذأٖٗ ٚحػٍ ٓطرٞع ُط٤ق جُلط٘س وه٤ن جُٔؼحٗ ٢ؿٞج٘ ػِٓ ٠ح ٓ٣طٛؼد
ٜٓ٘ح ٣ٝؼٍٓ ٓط٘ح ُٚٝػِ ٠ؿٗٝ .2ٍٙ٤ؿىُِ َ٤ٔ٣ ٙرى٣غ  ٝجإلًػحٌ ٖٓ جُ٘ٛؼس ك ٢جُِلع ٝ
جُٔؼ٘ ٝ ،٠ضؼٔى جُركع ٌٝجء جُطٍ٣ن جُرؼ٤ى ػِ ٠قٓحخ ْالْس جُؼرحٌز ٌٗٝ ٝن جُِلع ٓغ
ػىّ ٍٓجػحز جُو ْ٤جُطوِ٤ى٣س جُٔطٞجٌغس ك ٢ػَٔ جُٗؼٍ.

ْ1حْٓٞ٣ ٢ق جذ٣َ ٞى,جٍُٔؾغ جُٓحذن195٘ ,
 2أذ ٞجُلٍؼ جألٚرٜحٗ :٢جألؿحٗ, ٢ضوىٓ ْ٣كٔى قٓ ٖ٤جألػٍؾٞٓ, ٢كْ ٍُِ٘ٗ ,جُؿُجتٍ 1579/12 ٘ 2007
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ً ٝحٕ  َ٤ٔ٣ئُ ٠جُطؼو٤ى  ٝجإلُطٞجء ذحُؼرحٌز كُ ٢ـط ٚضرىُِٓ ٝحٓغ ألِٛٝ ٍٝس ؿِْٜ ٍ٤س ذ٘حء ٝ
ٗكص كِ٣ ٜٞؿأ ئُٓ ٠ح ٣ؼٍف ذحإلٛطىجّ أٛ ١ىّ جُر٘حء جُوى٤ُ ْ٣ؼ٤ى ٓ٘ ٚأذ٘٤س ؾى٣ىز كٓ ٢ؼحٌٜ
ؿٓ ٍ٤أُٞكس ضِطرّ ػِ ٠جُ٘حِ ٌُٖ يُي ُْ ٣لص جُؼِٔحء  ٝض٘رٜٞج ُ ٚكحض ٜٙٞٔذحٍُٓهس ٖٓ
جُوىٓحء.
جي ٣ؼى أذ ٞضٔحّ جُكِوس جٍُجذؼس ٖٓ ِِْٓس أٚكحخ جُرى٣غ جُط ٢ذىأٛح ذٗحٌ  ٝأذٞٗ ٞجِ ٝ
جُؼطحذ ِْٓٓ ٝ ٠ِْٔ ٝ ٢جذٖ ُ٤ُٞى غْ أذ ٞضٔحّ .
ٛ٣ ٝق أذ ٞضٔحّ ٖؼٍ ٙك٤و:ٍٞ
خز٘ب ِثمفخ اٌمٛاف ٟسثٙب

ٌسٛاثغ إٌعّبء غ١ش وٕٛد

دزاء رّأل وً أرْ دىّخ

ثالغخ ٚرذس وً ٚس٠ذ

وبٌطعٕخ إٌجالء ِٓ ٠ذ ثبئش

ثأخ ٗ١أٚوبٌعشثخ األخذٚد

وبٌذس ٚاٌّشجبْ أٌف ٔظّٗ

ثبٌشزس ف ٟعٕك اٌفزبح اٌشٚد

وشم١مخ اٌجشد إٌُّّٕ ٚشٗ١

ف ٟأسض ِٙشح أ ٚثالد رض٠ذ

٠عط ٟثٙب اٌجشش ٜاٌىش٠ٚ ُ٠ذزجٟ

ثشدائٙب ف ٟاٌّذفً اٌّشٛٙد

1

 ٝئيج ًحٕ جُرى٣غ ػ٘ى ذٗحٌ ذىج٣س ُ ٕٞؾى٣ى ك ٢جُٗؼٍ جُٔكىظ أٖ ٝؼٍ جُُٔٞٞو ٝ, ٖ٣كٜٗ ٢ؿٚ
جُل٘ ٝ ٢ػ٘ى أذٞٗ ٢جِ ٍٞذح ٖٓ جُلٖ جُٔرىع  ٝأوجز ٖٓ أوٝجش جُهِن جُل٘ ٢جُؿى٣ى ك٢
جُٗؼٍٝ,ػ٘ى ِْٓٓ ذٖ جُ٤ُٞى قٍكس ٘ٚ ٝؼس ٣ىػٜ٤ح جُلٌٍ ٍ٣ ٝضحوٛح جُؼوَ أٓح ػ٘ى أذ ٢ضٔحّ
ه٤ٟس ك٘٤س كٌٍ٣س جُٔؼحٕٗ٣ ٞٛ ٝ .2ر ٚأذ ٞضٔحّ ك ٢ئٍْجك ٚك ٢جُرى٣غ ذٖ جُٔؼطُ ئال إٔ أذح ضٔحّ
ضٔ ُ٤ػ٘ ٚذطِي جُلٌِس جُلِٓل٤س جُط ٢ضطـ ٠ػِ ٠جُٔؼحٗ ٝ ٢ػِ ٠جُطٗحذ ٚ٤كٚٝ ٢ل ٚق٤ع أًػٍ
ٖٓ جُطؼِ, َ٤ػٖ ٓؼحٕ  ٢ٛك ٢جُٞجهغ ٗط٤ؿس ٓ٘طو٤س ي٤٘ٛس ألْرحخ ذؼ٤ىز.3ق٤ع ٗؿى اٌزشجٗ١
ػ٘ى ٙأًٗ ٚحٕ ٣أض ٢ئُ ٠جُطٗر ٚ٤كُ٤جقْ ذ ٝ ٚ٘٤ذ ٖ٤ضٗر ٚ٤أنٍ كطُجقٔص ًُُي ػ٘ى ٙجٌُٞٛ
جُل٘٤س كً ٜٞحُٔ ٌٞٛجًُُ ٍْْ٣ ١ي ك ٢جإل٠حٌ جُٞجقى ٓظحً ٍٛػٍ٤ز ٓطؼىوز جُؿٞجٗد  ٝأؿِد
ٓ 1كٔى َؿِْ ٍٞالّ :جألوخ ك ٢ػ ٍٛجُؼرحْ ً٘ٓ, ٖ٤٤ه٤حّ جُىُٝس قطٜٗ ٠ح٣س جُوٍٕ جُػحُع ٘455
 2جٍُٔؾغ ٗلٓ445٘, ٚ
 3ػٍٝز ػٍٔ :جُٗؼٍ جُؼرحْ ٝ ٢أذٍَ جضؿحٛحض ٝ ٚأػالٓ .ٚوٞ٣جٕ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س193٘ 2010.
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ضٗرٜ٤حش أذ ٢ضٔحّ التوس  ٝؾٔحُٜح ال ٣هل ٠ػِ ٠أقى ٜٔٓ ٝح ذِـص ؿٍجذس جُطٗر ٚ٤ػ٘ى أذ ٢ضٔحّ
كاٗ ٚال ٣هٍؼ ػٖ ئ٠حٌ ٙجُر٤حًٗٔ ٢ح قىوض ٚجُرالؿس جُؼٍذ٤س جُوىٔ٣س.
اٌجٕبط :هى ٌأ ٟأذ ٞضٔحّ جُؿ٘حِ ٓطلٍهح ك ٢أٖؼحٌ جألٝجتَ كحػطٔى ٝ ٙؾؼِ ٚؿٍ ٝ ٚٞذ٘٠
أًػٍ ٖؼٍ ٙػِٓ ،ٚ٤ػَ:
ِسزسٍُ ٌجش ٜاٌفشاق ٌسمُ١

٠ب سثع ٌ ٛسثعٛا عٍ ٝاثٓ َّ٘ٛ

اٌطجبق; ٌٝأ ٟأذ ٞضٔحّ جُطرحم ك ٢أٖؼحٌ جُؼٍخ  ٞٛ ٝأًػٍ  ٝأؾٞو كً ٢الٜٓح ٖٓ جُطؿّ٘٤
كطِر ٚذٌَ ٝؾ ُٞ ٝ ٚجهط ٍٛػِٓ ٠ح جضلن ُ ٚكًٛ ٢ج جُلٖ ٖٓ قِ ٞجألُلحظ ٚ ٝك٤ف جُٔؼحٗ٢
ػِٗ ٠ك ٞه:ُٚٞ
ٔثشد فش٠ذ ِذاِع ٌُ رٕظُ.

 ٚاٌذِع ٠ذًّ ثعط ثمً اٌّعضَ

1

اٌّطٍت اٌثبّٔٛٔ ;ٟرج ِٓ شعش أث ٟرّبَ.
ٓهطحٌجش ٖٓ ه٤ٛىز كطف ػٔ٣ٌٞس:
هىٓ٘ح ٓحُْ  ٚ٘ٓ ٌٖ٣ذى كِٚ ٢س أذ ٢ضٔحّ ذحُٔؼط ًٙٛ ْٛجُو٤ٛىز  ٢ٛأٖ ٍٜهٛحتى ٙكٌُٜ٘ٝ ٚ٤ح
ُٓ٤ص أكِٜٟح ػِ ٠جٍُؿْ ٖٓ جإل٠حٌ جإلػالٓ ٢جًُ ١قظص ذ ٚضىج ٍٝجٌُػ ٍ٤جًُ ١ؾٍش كٚ٤
ػِ ٠أُٓ٘س جُ٘وحو  ٝجألْحضًز  ٝجُطِرس كٓ ٢ىجتف أنٍ ٟضوغ ػ٘ى أذ ٢ضٔحّ ػِ ٠جٗ٥حش جُطِ٣ٞس
 ٝػٞجَٓ ضأَٓ جُكٔ ٝ ْ٤جٍُجه ٢ذٔٓططٍجش جًٌُٔ ٕٞح إٔ ن٤حُ ٚجٍُجهٌ ٢ذٔح ًحٕ أ٠ـٝ, ٠
ك ًٙٛ ٢جُوٛحتى ضطؼحظْ جُِٔكٔ٤س جُط ٢ال ضٞك ٢ئال جُٛلحء جُطأِٓ.2 ٢ق٤ع ٣و: ٍٞ
اٌـس١ف أصـذق أٔـجب ًء ِٓ اٌىزت

ت
فـ ٟدـذٖ اٌـذذ ث ٓ١اٌجذ ٚاٌٍع ِ

ث١ط اٌصفبئخ ال سٛد اٌصذبئف

ت
فِ ٟزـ ٓٙٔٛجـالء اٌـشه ٚاٌـشِ ٠

ٚاٌـعٍُ فـ ٟشـٙت األسِبح الِعخ

ت
ث ٓ١اٌخّ١س ٓ١ال ف ٟاٌسجعخ اٌشِ ٙ

أ٠ـٓ اٌـشٚا٠خ ثـً أ ٓ٠إٌجِٚ َٛب

صبغِ ٖٛزٓ صخشف فٙ١ب  ِٓٚوزة؟

عـجـبئجب ً صعـّٛا األ٠ـبَ ِـجٍفخً

ت
عـٕ ٓٙف ٟصفش األصفبس أ ٚسج ِ

1ػٍٝز ػٍٔ  ،جٍُٔؾغ جُٓحذن .203/202/201/200 ٘ ،
ً ٖ٣َ 2حَٓ جُهٓ ٝ ٢ٌٓ٣ٞكٔى ٚحوم أذٖٞ ٞجٌخ :جُٗؼٍ جُؼرحْ ٢وٌجْحش 141٘ ٘ٞٛٗ ٝ
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ٚخـ ّٛفٛا اٌـٕبط ِٓ د٘١بء ِظٍّخ

ت
إرا ثـذا
ُ
اٌـىٛوت اٌغشث ٟر ٚاٌزٔ ِ

ٚصـّ١شٚا األثـ ُش َج اٌـعٍ١ب ِـشرجخً

ت
ِـب وـبْ ِٕمٍجب ً أ ٚغـ١ش ِٕمٍ ِ

٠ـمع ْٛثـبألِش عٕٙب  ٟ٘ٚغبفٍخ

ت
ِـب داس فـ ٟفـٍه ِٕٙب ٚف ٟلط ِ

ٌـ ٛثـٕ١ذ لـػ أِـشاً لجً ِٛلع ِٗ

ت
ٌـُ رـخف ِبدً ثبألٚثبْ ٚاٌصٍ ِ

فـزخ اٌـفزٛح رـعبٌ ٝأْ ٠ذ١ػ ثٗ

ت
ٔـظُ ِٓ اٌشعش أٔ ٚثش ِٓ اٌخط ِ

فـزخ رـفزخ أثـٛاة اٌـسّبء ٌـٗ

ت
ٚرـجشص األسض فـ ٟأثٛاثٙب اٌمش ِ

٠ـبٚ َٛ٠لـعخ (عّٛس٠خ) أصشفذ

ت
عـٕه اٌـّٕ ٝدـفالً ِعسٌٛخ اٌذٍ ِ

أثـم١ذ جـ ّذ ثٕ ٟاإلسالَ ف ٟصعذ

ت
ٚاٌـّششوٚ ٓ١داس اٌششن ف ٟصج ِ

1

ِٕ-2بسجخ إٌص ;
كْ٘ ٢س ٛ948ـ جؿحٌ جٓرٍج ٌٞ٠جٍُ ّٝضٞ٤ك٤وَ ذٖ ٓهحت َ٤ػِ ٠ذِىز ضىػَ ٠ذطٍز ضوغ جُه١
جُلح َٚذ ٖ٤أٌ ٜجُؼٍخ  ٝأٌ ٜجًٍُ ٝ ّٝحٗص َذطٍز ٓ٘٠ٞح ُِِٔٓٔ ٖ٤جُطحذؼُ ٖ٤هالكس
جُٔؼط ٝ, ْٛهى جٖطٍى ك ٢ضري جُـحٌز ه ٖٓ ّٞجٍُ ٝ ِٝجُرِـحٌ  ٝؾٔحػس ٖٓ جُلٍِ  ٝذؼى جٕ
ه ٠ٟجُٔؼط ْٛػِ ٠غٌٞض ٝ ٚػحٔ جُؿ ٕ٤جُرُٗط ٢كَ ٢ذطٍز كأِٛي أِٜٛح ْ ٝد ٗٓحءٛح
 ٝجْطٍم ج٠لحُٜح  ٝ,كٔ٤ح ًحٕ جُٔؼط ْٛك ٢ه ٍٙٛجضح ٙنرٍ َذطٍز  ٝذِـٓ ٚح ًحٕ ٖٓ كٟحتغ
جٍُ ٝ ّٝالْٔ٤ح نرٍ ٓلحو ٙإٔ جٍٓجز ػٍذ ٖٓ ٚ٤أَ َٛذطٍزُ ,و٤ص ٖٓ جُـُجز ضؼً٣رح كٛحقص ٝ
ٖ ٢ٛحم جُ ٠جألٍْ ٝ":جٓؼطٔٛح ٝ "ٙذِـص جْطـحغطٜح جُٔؼط ْٛكطِِْٔ ٍٚ ٝل "ُر٤ي ُ.ر٤ي"
٣ ٝو ٍٞجُطرٍ: ١غْ ؾٔغ جُؼٌٍٓ ك ٢وجٌ جُؼحٓس .....غْ ٓ ٠ٟذؿ ٚٗ٤جُؼظ ْ٤جُ ٠ػٔٚ٣ٌٞ
 ٍٕٝ٣ ٝأْٗ ٚأٍ هٞجو: ٙأ ١ذالو جٍُ ّٝأٓ٘غ  ٝأق ٖٛكو: َ٤ػٔ٣ ُْ ٚ٣ٌٞؼٍُٜ ٜح أقى ٖٓ
جًُِٔٓٔ ً٘ٓ ٖ٤حٕ جإلْالّ  ٢ٛ ٝػ ٖ٤جٍُ٘ٛجٗ٤س  ٢ٛ ٝأٍٖف ػ٘ى ٖٓ ْٛجُوٓط٘ط٘٤س ًٌٛ ٝج
ًحٗص قحوغس َذطٍْ ٙررح ك ٢كطف ػٔ٣ٌٞس كٌحٗص جُو٤ٛىز جُطٗ ٢كٖ ذٛىو وٌجْطٜح

2

-3ألسبَ إٌص  ٚأفىبسٖ اٌعبِخ ;
 1ذطٍِ جُرٓطحٗ٘ٓ :٢طو٤حش جوذحء جُؼٍخ ك ٢جالػ ٍٛجُؼرحْ٤س ض٣َٞغ وجٌ جُؿ َ٤ذٍٝ٤ش وجٌ جُ٘ظ ٍ٤ػرٞو ٘56/55
2ؾ٣َٞق جُٜحْٖ (ٝأنٍ :)ٕٝجُٔل٤ى ك ٢جألوخ جُؼٍذ422/421٘ ٢
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٣وغ جُىجٌِ ك ًٙٛ ٢جالذ٤حش ػِ ٠غٔحٗ٤س أهٓحّ ًٔ ٢ٛح : ٢ِ٣

 -2نٔٓس أذ٤حش ضط٘ح ٍٝجُٔوحٌٗس ٓح ذ ٖ٤ؿ٤ر٤حش جُط٘ؿٝٝ ْ٤جهغ جُوٞز جُكٍذ٤س  ٝ,يُي إٔ جُٔؼطْٛ
ْأٍ ٓ٘ؿٔ ٚ٤ػٖ كطف ػٔ ٝ ٚ٣ٌٞقٌٔٞج إٔ جُٔؼط ْٛال ٣لطف ػٌٔ ٝ ٚ٣ٌٞجِْط ٚجٍُ ّٝذأٗ٘ح
ٗؿى كً ٢طر٘ح أٗ ٚال ضلطف ٓى٘٣ط٘ح جال كٝ ٢هص جوٌجى جُط ٝ ٖ٤جُؼ٘د  ٌُٖ 1جُهِ٤لس ُْ ٣أنً
ذٍأ ْٜ٣ق٤ع ٣و ٍٞأذ ٞضٔحّ :إٔ جٗرحء جُٓ٤ق أٚىم ٓ٘أٗرحء ًطد جُط٘ؿ ْ٤إٔ جُؼِْ جُ٤و ٢٘٤ػٖ
جُ٘ ٍٛك ٢جُكٍٝخ ال  ٌٖٔ٣ك ٢جُ٘ؿ ٝ ّٞجُٜٗد  ٝأذٍجؾٜح ذَ كٌ ٢ؤ ِٝجٍُٓحـ ٖ ٝلحٌ
جُٓٞ٤ف ٓ ٝالٓف جُرطُٞس.
 -3كطف جُلطٞـ :أ٣حش أٌذؼس ضطـ٘ ٠ذ ّٞ٤جُلطف ٓ ٝح ًحٕ ُ ٖٓ ٚػظٔس ٓ ٝؿى ػِ ٠جُى.ٍٛ
٘ٓ -4ؼس ػٔ٣ٌٞس  ٝجْطؼٛحؤٛح ػِ ٠جُلحضكٛ٣ :ٖ٤ق جُٗحػٍ يُي ك ٢غالغس أذ٤حش ك٤ؿؼَ ٖٓ
ػٔ٣ٌٞس أٓح ُِرُٗط ٢ٛ ٖ٤٤ق٘٤ٛس ٓ٘٤ؼس ٖٓ أ٣حّ جإلٌْ٘ىٌ جُٔوى ٢ٗٝهىٔ٣س ك ٢ػُٛح ٝ
ٖٔٞنٜح ٖحخ جُُٓحٕ ٖٓ ؿ ٍ٤إٔ ضٗ٤د.
ْ -5وٜ٠ٞح ذ٤ى جُٔؼط :ْٛضٓؼس أذ٤حش ٛ٣ق كٜ٤ح أذ ٞضٔحّ ْوٓ ٠ٞى٘٣س ٓى٘٣س ػٔ٣ٌٞس ذ٤ى
جُٔؼط ٝ ْٛأٞٛجٍ جُكٍخ جُط ٢هحْطٜح  ٝجُهٍجخ جًُ ١أوًٌٜح ُوى ظِص ًًُي ٓ٘٤ؼس قط٠
ؾحءٛح جُٔؼطً ٝ ْٛأٜٗح هى ٓه ٝجُى ٍٛأ٣حًٓٔ ٚح ٔ٣ه ٝجُِرٖ الْطهٍجؼ َذىض ٚكٌحٕ كطف
ػٔ٣ٌٞس َذىز جأل٣حّ  ٝجُى.ٍٛ
ٌٝ -6ػس جُلطف  ٝؾٔحٍ جُطِ ٍٞجُٔهٍذس :غالغس أذ٤حش ٣طكىظ كٜ٤ح أذ ٞضٔحّ ػٖ ؾٔحٍ جُٔ٘حظٍ
كايج  ٢ٛأذ٤ٓ ٍِٞ٠ ٖٓ ٠ٜس قر٤رس جُٗحػٍ ي ١جٍُٓس ٝ ،هى ٠حف ذٜح  ٢ٛ ٝضـ٘ ٢ذؿٔحُٜح ٝ
نِىٛح كٖ ٢ؼٍ ٙذَ  ٢ٛأذ ًَ ٖٓ ٠ٜوجٌ.
ٓ -7ىـ جُٔؼط ٝ ْٛجُطـ٘ ٢ذلطٞقحض ٝ ٚذطٞالض٘٣ :ٚوْٓ ًٛج جُؿُء ئُ ٠غالغس أهٓحّ كٍػ٤س.

2

أ -أٌذؼس أذ٤حش ضٛق ػظٔس جُهِ٤لس ك ٢جُكٍٝخ ذٛلس ػحٓس ٓ ٞٛ ٝؼط ْٛذحهلل.
ةْ -طس أذ٤حش ٣طكىظ كٜ٤ح ػٖ ٗ ٜٜٞجُٔؼط ْٛغحتٍج ُُذطٍزٓ ٝ,هِٛح ُطِي جُلطحز جُطٍٚ ٢نص
ك ٢أ٣ى ١جألػىجء "ٝجٓؼطٔٛح."ٙ

ٓ1كٔى ًَ ٢جُؼٗٔحٞٓ: ١ٝهق جُٗؼٍ ٖٓ جُلٖ  ٝجُك٤حز ك ٢جُؼ ٍٛجُؼرحْ281٘ ٢
2ؾ٣َٞق جُٜحْٖ (ٝجنٍ: )ٕٝجُٔل٤ىك ٢جالوخ جُؼٍذ424/423٘ ٢
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أذ ٞضٔحّ ٖحػٍ جُطؿى٣ى

جُل َٛجُػحُع :

ٖٓ أؾَ  ًٙٛجُلطحز ٓ ٝػ٤الضٜح أٗ ٍّٞحٌ جُكٍخ جُٗى٣ىز جُطحق٘س  ٝهطغ ًػٌ ٖٓ ٍ٤هحخ
جألػىجء.
ج -جُهحضٔس :كٓ ٢ح ضرو ٖٓ ٠جألذ٤حش ٣ىػ ٞأذ ٞضٔحّ جُهِ٤لس ذكٖٓ جُػٞجخ ال ٍُٔٝءض ٝ ٚقٓد
ذَ ًُٝو ٙػٖ جإلْالّ  ٝجُىكحع ػٖ ق٤ح.ٚٞ

1

-4اٌعبغفخ:
 ٢ٛك ٢كطف ػٔ٣ٌٞس ضـِ ٢ؿِ٤حٗح ألٕ أذح ضٔحّ ًحٕ ٓ٘لؼال أٖى جإلٗلؼحٍ  ٍٛ٘٣جُٔؼطً ٝ ْٛحٕ
٣كرٌ٣ ٝ ٚرٍ كٖ ٚ٤ؿحػط ٝ ٚقٍٝذًُُ ٚي ٟٗؿص جألذ٤حش ذحُؼح٠لس جُٛحوهس  ٝأذٍَش جُٗحػٍ
نحكص جُوِد ٜٓطُ جُ ٍ٤ٟٔأٓحّ قحوغس ًرٍ ٟيجش ٓؼ٘٤ْ ٠حْٝ ٢جٗٓحٗ ٝ ٢و٢ٛ ٝ ٢٘٣
ػح٠لس ضطؿِ ٠كٜ٤ح ػٛر٤س جٍُٔء ُر٘ ٢هٖٔ ٝ ٚٓٞحضط ٚذحألػىجء ٌُٖ ك ٢جُو٤ٛىز ػح٠لط ٖ٤ال
ٗٓ٤ـٜٔح ٝالٗؿىٔٛح ؾىٍ٣ض ٖ٤ذحإلٗٓحٕ:
جأل ٠ُٝضؼٛد ٠حتلُٞ ٢ـ ذ ٚأذ ٞضٔحّ أًػٍ ٖٓ ٍٓز كؼ ٍ٤جٍُ ّٝذٔح  ّٔ٣ػو٤ىض ْٜجُى٤٘٣سٓ .غ
إٔ جإلْالّ ٣كطٍّ  ًٙٛجُؼو٤ىز  ٌٍّ٣ ٝأِٜٛح .أٓح جُؼح٠لس جُػحٗ٤س جُط ٢ال ٗوٍ أذح ضٔحّ ػِٜ٤ح  ,ئٕ
ًحٕ كٗ ٢ظٍض ٚئُٜ٤ح ذؼ ٝأٝؾ ٚجُٞٛجخ ك ٢ٜكٍق ٚذهٍجخ جُٔى٘٣س ٝ ،ضٔطؼ ٚذٍؤ٣س جُ٘حٌ
ضِطٜٜٔح كل ًٙٛ ٢جُٔطؼس ٖ٢ء ٖٓ جُطٗل.٢
-5اٌخ١بي; يُي إٔ أذح ضٔحّ ًحٕ ٣ؼطٔى جُه٤حٍ ك ٢جذطٌحٌ جٌُ٣ ٝ ٌٞٛػٍ ٓ٘ ٚك ٢أٖؼحٌ ٙكًٜٙ
جُٞغرس ئُ ٠كطف جُلطٞـ  ًٙٛ ٝ ،جٌُٞٛز ُِٓٔحء ضطلطف أذٞجذٜح ُلطف ػٔ٣ٌٞس ُ ٝألٌ ٜض٘وِد
ئُ ٠كطحز ضِرّ أَ ٠ٛجُػ٤حخ ئٕ  ٢ٛئال ٗٓؽ جُه٤حٍ جُٞجْغ ،جُوحوٌ ػِ ٠جُهِن  ٝجإلذطٌحٌٝ ،
ٓػَ يُي ك ٢ض٘ٓ ٍٙ٣ٞٛؼس ػٔ٣ٌٞس  ٝضٗرٜٜ٤ح ذحُلطحز جُؼًٌجء جُٔٔط٘ؼس ػِٓ ًَ ٠ؿطحـ  ٝػٖ
جقطلحٜٞح ذٍٗٝوٜح ٝؾٔحُٜح  ٝهٞضٜح ٓى ٟجُٓ٘ ٝ ٖ٤ػٖ ٌٞٚز جُٔى٘٣س ضكص جٍُ٘٤جٕ  ٝجُىنحٕ
٣طؼحُ ٠ك ٢جُلٟحء كطؿٔغ جٌُٞٛز ذ ٖ٤جُِ ٝ َ٤جُٜ٘حٌ  ٝجُ٘ٝ ٌٞجُظِٔسٝ .كٓ ًَ ٢وطغ ٖٓ
ٓوح٠غ جُو٤ٛىز ؾحٗد ٖٓ ن٤حٍ جُٗحػٍ جُهٛد جُٔـٍّ ذحذطىجع جُ.ٌٞٛ

1ؾ٣َٞق جُٜحْٖ (أنٍ )ٕٝجٍُٔؾغ جُٓحذن ٘424
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أذ ٞضٔحّ ٖحػٍ جُطؿى٣ى

جُل َٛجُػحُع :

-6األسٍٛة; ُؼَ أٓ ٍٝح ٓ٣طٍػ ٢جٗطرح ٙجُوحٌب ًُٜج جُ٘ ٞٛ ٙجُطأٗن ك ٢جُطؼر ٝ ٍ٤جُؼ٘ح٣س
ذحإلنٍجؼ  ٝجُوٛى ئُ ٠جُ٘ٛحػس ك ٢ػَٔ جُٗؼٍ كِوى ًحٕ أذ ٞضٔحّ ٜ٣طْ ذأٍٓ ٖ٣ػِ ٠جُٓٞجء:
ض٤ُٞى جُٔؼحٗ ٝ ٢ضك ٍ٣ٞجألِْٞخ كٖٔ ًٛج ضؿ٣ٞى ؿٍجّ جُٗحػٍ ذؿرٍ َ٣جُِلع  ٝكهحٓط ٝ ٚهٞز
ٝهؼ ٝ ٚقٖٓ جنط٤حٌٌُِِٔ ٙحش جُط٣ٍ٣ ٢ى إٔ ٣ؼرٍ ذٜح  ٝضٜ٘٤ٟٔح ٖٓ جإل٣كحء  ٝجُٗلحك٤س ذٔح
ض٘ط ١ٞػِ ٚ٤أٖ٤حء ًػٍ٤ج كحُٔٞهق ِٓ٤ة ذحُرطُٞس  ٝجُؼَٔ جُؼظ ٝ ْ٤جُ ٍٜٞجُٗى٣ى  ٝجٌُٞٛ
جٍُجتؼس ًُُي ٌجـ أذ ٞضٔحّ ٣هطحٌ ُٓ ٚح ٘٣حْر ٖٓ ٚجُِلع  ٝجألٞٚجش  ٝجُ٤ٛؾ  ٝجألُٞجٕ .كايج
جألِْٞخ ك ٢كطف ػٔ٣ٌٞس ِٓكٔ ٢ذٌَ ٓؼ٘ ٠جٌُِٔس ٞحؼ ٣ى٘٣ ٝ ١ٝوَ جُٛكد ٖٓ ْحقس
جُٞؿ ٠ئُ ٠ق٘ح٣ح جُ٘لّ  ٝجُوِدُٓ ٝ .ص ضؿى ك ًٙٛ ٢جُو٤ٛىز أِْٞذح ؾح٤ِٛح ك ٢جضرحع ٜٓ٘ؿ٤س
ٓؼ٘٤س  ٝجُ٘ٓؽ ػِٞ٘ٓ ٠جُٜح ًٔح أٗي ال ضؿى ضلٌٌح ك ٢أؾُجء جُ٘ظْ.
ئي ٗؿى إٔ جُٗحػٍ ًحٕ ٖى٣ى جُـٍجّ ذحُٔكٓ٘حش جُِلظ٤س ٝجُٔؼ٘٣ٞس ًُُي ضٍجٖ ٙى٣ى جإلهرحٍ
ػِٜ٤ح ٓ٣طهىّ جُطرحم  ٝجُؿ٘حِ  ٝجالْطؼحٌز  ٝجٌُ٘ح٣س  ٝجُطٗر ٝ ٚ٤جُٔؿحَ ذٔوحو ٍ٣ؿ ٍ٤هِِ٤س.
اإلسزعبسح اٌّىٕ١خٓ :ػَ :كطف ضلطف أذٞجخ جُٓٔحء ،قط ٠ئيج ٓه ٝهللا ،الذٓس أغٞجذٜح جُوٗدٝ ،
 ًٙٛجُِ٤حُ ٢يجش جُ٘ٞج ٢ٚجُٗحترس.اٌىٕب٠خٓ :ػَ ٖٓ :ػٜى ئٌْ٘ىٌ.اٌزشج ;ٗ١ك ٢هٓ ُٚٞهٝ
جُرهِ٤س.
ًَ ًٛج ٜٗ٣ى ذٔح ًحٕ ألذ ٢ضٔحّ ٖٓ ُٝغ ذحُ ٌٞٛجُر٤حٕ  ٝهىٌز ػِ ٠جْطهىجٜٓح ك ٢ؾَٔ
ٝؾٜٛٞح  ٝقٍ٘ ػَِ ٠نٍكس جُٗؼٍ ذٜح .1قط٤ُ ٠رِؾ ؿح٣س جُطلٖ٘ ذٔػَ  ًٙٛجألْحُ٤د ٞٛ ٝ
ٞ٣جٌ ١جُٔؼحٗٓ٣ ٝ ٢طهىّ كٜ٤ح جُٔىجٌٝز ٖٓ ق ٖ٤ئُ ٠أنٍ٣ ٝ ،ؼٔى ئُ ٠جُٔرحُـحض ٞجألؿٍجخ ك٢
جُ ٝ ٌٞٛجألُلحظٝ .ئيج ًحٗص جألُلحظ جُـٍ٣رس هِِ٤س ك ٢جُ٘ ٙجًُ ١ذ ٖ٤أ٣ى٘٣ح كاٜٗح ٌُػٍ٤ز ك٢
ْٞج .ٙأٓح جُ ٌٞٛجُٔؼ٘٣ٞس جُـٍ٣رس كٌػٍ٤ز هحتٔس ك ٢جألذ٤حش جألض٤س:
٣ح ٝ ّٞ٣هؼس ػٔ٣ٌٞس ٖٓ ،ػٜى ئٌْ٘ىٌٞٞ ،ء ٖٓ جُ٘حٌ٣ ُْ ُٞ ،ؼى ؾكلال.
٣ٝالقع ٖـل ٚذحُؿ٘حِ  ٝجُطرحم ك ٢جُر٤ط ٖ٤جأل ٖٓ ٖ٤ُٝجُو٤ٛىز كوى ؾحّٗ ذ: ٖ٤
جُٛلحتف  ٝجُٛكحتق ،قى ٙجُكى ،جُكى  ٝجُؿى.
1ؾ٣َٞق جُٜحْٖ (ٝجنٍ، )ٕٝجٍُٔؾغ جُٓحذن426/425٘ ,
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أذ ٞضٔحّ ٖحػٍ جُطؿى٣ى

جُل َٛجُػحُع :
ًٔح ٠حذن ذ :ٖ٤جُؿى  ٝجُِؼد  ٝ ،جُر ٝ ٝ٤جُٓٞو

ذٔػَ  ًٙٛجُطٍ٣وس جُل٘٤س ك ٢جُٔؼحٗ ٝ ٢جألِْٞخ ضُػْ أذ ٞضٔحّ ٖؼٍجء جُؼٍخ ك ٢ػٍٙٛ
قط ٠جْططحع إٔ ٣طٍذغ ػِ ٠ػٍٔ جُٗؼٍ  ٝإٔ ٘ٓ ٕٞٔ٣طظٔ٘ٓ ٚطِن ُٔهطِق جًُٔجٛد
جُٗؼٍ٣س جُطْ ٢ططرِ ٌٞك ٢أوخ جُؼرحْ ٖ٤٤ػحٓس.

1

ق٤ع ٍٗجٛح أٜٗح ه٤ٛىز ٓطُٞس ٓطٔحو٣س جالٗلحِ يجش ٗلّ ِٓكٔ ٝ ٢جٖطؼحٍ كٜ٤ح ُٔف ٖٓ
جُ٘ظْ جُٗؼٍ ١جُؿحٌ ١ػِ٣ْٞ ٠س ٓ ٝؼظٜٔح ٓطىجكغ ٓط٘حه ٝ ٝكٜ٤ح ٛرٚ ٝ ٠ٞؼٞو ً ٝػٍ٤
ٖٓ جُطؼَٔ  ٝجإلؾٜحو  ٝجإلؾطٜحو.
ٓ ٝغ إٔ ج٣وحػٜح ْ٤حٌ كإ ٓؼحٜٗ٤ح ٓح ًحٗص ْحٍ٣ز ٓػِٓ ٢ٛ ٝ ٚو٘ؼس ِٓٓٞذس جُلطٍز  ٝجُرىجٛس
ُٓ ٝؾ٤س  ٝأٗلحْٜح ٓطكٍٗؾس ٤ٞ ٝوس .

2

اٌّطٍت اٌثبٌث; األساء إٌمذ٠خ ف ٟشعش أث ٟرّبَ.
يٛد جُ٘وحو ك ٢جُكٌْ ػِ ٠هٔ٤س ٖؼٍ أذ ٢ضٔحّ ق٤ع ضٟحٌذص أٌجؤ ْٛك ٚ٤ضٟحٌذح ٖى٣ىجٝ ،
ضَٞػٞج ذ ٝ ٚ٘٤ذ ٖ٤جُركطٍ.١
كوى أٝض ٢ػروٍ٣س ٗحوٌز ٌُٚ٘ ،أكٍ ٠ك٘ٚ ٢حػط٣ ٞٛ ٝ ،ٚؼى ك٤ِ٠ ٢ؼس جًُ ٖ٣ؾٔؼٞج جُػوحكس ئُ٠
جُٗؼٍ ،كحٌضوٞجذ ٚئُٓٓ ٠ط ٟٞجُؼو ٍٞجٍُك٤ؼس ٜٔٗ ٝى ْر َ٤جُٗؼٍ جُلِٓل ٢ألذ ٢جُؼالء ًٔح
ٜٓى ٣ٍ٠ن جُكٌْ  ٝجألٓػحٍ ألذ ٢جُط٤د جُٔط٘ر ٝ ٢أٞٝف ُ٣ٍ٠ ٚن جُٗؼٍ جُِٔكٔ 3.٢ق٤ع
ٗؿى إٔ جُ ١ٌٝ ٢ُٞٛك ٢أنرحٌ ٙإٔ جُركطٍ ٝ ١ػِ ٢ذٖ جُؼرحِ جًٍُ ٢ٓٝحٗٞج ئيج يًٍٝج أذح
ضٔحّ ػظٌٔ ٝ ٙٞكؼٞج ٖٓ ٓوىجٌ ٙك ٢جُٗؼٍ قط٣ ٠وىٓ ٙٞػِ ٠أًػٍ جُٗؼٍجء ٔٛ ٝح أػِْ أَٛ
َٓحٗ ْٜذحُٗؼٍ.
 ٝهحٍ ذٖ جُٔؼطُ:ؾحءٗٓ ٢كٔى ذٖ ٣ُ٣ى جُٔرٍو ٓٞ٣ح كأكٟ٘ح ك ٢يًٍ أذ ٢ضٔحّ ْ ٝأُط ٚػ٘ٝ ٚ
ػٖ جُركطٍ ١كوحٍ" :ألذ ٢ضٔحّ جْطهٍجؾحش ُط٤لس ٓ ٝؼحٗ٣ٍ٠ ٢لس ال ٣وٓ ٍٞػِٜح جُركطٍٝ ١
 -1ؾ٣َٞق جُٜحْٖ (ٝأنٍ، )ٕٝجٍُٔؾغ جُٓحذن429/428٘ ,
ً ٖ٣َ -2حَٓ جُهٓ ٝ ٢ٌٓ٣ٞكٔى ٚحوم أذٖٞ ٞجٌخ :جُٗؼٍ جُؼرحْ ٢وٌجْحش 161٘ ٘ٞٛٗ ٝ
ْ--3حْٓٞ٣ ٢ق أذ٣َ ٞى :جالوخ جُؼرحْ ٢جُٗؼٍ ٘ 199
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أذ ٞضٔحّ ٖحػٍ جُطؿى٣ى

جُل َٛجُػحُع :

ٚ ٞٛك٤ف جُهح ٍ٠قٖٓ جإلٗطُجع ٖ ٝؼٍ جُركطٍ ١أقٖٓ ئْطٞجء  ٝأذ ٞضٔحّ ٣و ٍٞجُ٘حوٌ ٝ
جُرحٌو".
٣و ٍٞأذ ٞذٌٍ جُ (٢ُٞٛؾ٤ى أذ ٞضٔحّ ال ٣طؼِن ذ ٚأقى ٖٓ أَٓ َٛحٗ ٝ ٚجٗٔح ٣هطَ ك ٢ذؼٝ
هٛحتىُ ٙلظح ال ٓؼ٘ح) ٙ
 ٝيًٍ ٙجذٖ ٍُٖ٤ن جُوٍٝ٤جٗ ٢ك ٢أًػٍ ٖٓ ٓٞٞغ ٖٓ ًطحخ جُؼٔىز  ٝهحٍ  (:أٗ َ٤ٔ٣ ٚجُ٠
جُ٘ٛؼس  ٝجُطىه٤ن ك ٢ػَٔ جُٗؼٍ ٣ ٝو ٍٞجٗ ٚػىٍ ذ ٖ٤جُلحٓ ٝ ٚٞؼحٗ ٚ٤كً ٜٞحُوح٢ٞ

1

٘ٛ٣غ جالُلحظ  ٝجُٔؼحٗٞٓ ٢جٞؼٜح جُٔ٘حْرس
٣ ٝوق جذٖ جالغ ٍ٤ك ٢جُوٍٕ جُٓحذغ جُ ٠ؾحٗرٓ ٚىكؼح ػ٘ٞ ٚى جضٜحٓ ٚذؼىّ جؾحوض ٚك ٢جُـٍُ
ك٤و ٖٓ ٝ :ٍٞجُ٘حِ ٖٓ ُ٣ػْ أٗ ّ٤ُ ٚألذ ٢ضٔحّ ؿٍُ ٣كٖٓ ًٔح ُـ.ٍٙ٤
 ٝقٌ ٢ػٖ جذٖ جالػٍجذ ٢إٔ أقى ضالًًٓ ٙحٕ ٓؼؿرح ذٗؼٍ أذ ٢ضٔحّ هٍأ ػِ ٚ٤أٌؾَٞز أذ٢
ضٔحّ ْ ٝأُ ٚأقٓ٘ط ٢ٛ ٚهحٍ ٓ:حْٔؼص أقٖٓ ٜٓ٘ح كِٔح هحٍ ُ ٚأٜٗح ألذ ٢ضٔحّ هحٍ :نٍم
نٍم (أُٓ ١هٜح ).

2

 ٝهحٍ ػٖ ٖؼٍ  ": ٙجٕ ًحٕ ًٛج ٖؼٍ ج كٌالّ جُؼٍخ ذح ٝ َ٠هٛى ذًُي ًػٍز جُطٌِق ك٢
ٖؼٍ.3ٙ
ٗ ٝؿى جالٓى ١أًػٍ جُ٘وحو جُؼٍخ ضٌٔٓح ذٞقىجٗ٤س جُرؼى  ٝضٔ ُ٤٤جالذؼحو ٓ ٝكىٝو٣س جألٖ٤حء
ك ٢جُؼَٔ جُٗؼٍ ٝ ١هى ٝجؾٖ ٚحػٍ٣س أذ ٢ضٔحّ ًٜ٣ج جُؼوَ جُ٘وى ١جُٔٛرٞخ ك ٢هحُد ٘٣رغ ٖٓ
ذٓح٠س جُطٍجظ كلؿؼط ًٙٛ ٚجُٗحػٍ٣س  ٝوكؼط ٚأق٤حٗح جُٚ ْْٝ ٠حقرٜح ذحُؿ٘.4 ٕٞ
 ١ٌٝ ٝجالٓى ١ك ٢جُٔٞجَٗس ًػ ٖٓ ٍ٤ػٞ٤خ أذ ٢ضٔحّ كٍْ ٢هحض ٚجُور٤كس ٗ ٝؼٔى ٙجُرى٣غ ٝ
ػ ٙ٣ٞجُِلع :
٠ذ٠ ٌّٓ ٜشبء س٘ٓ ٌُ ٠زق جشعبِٓ سادز١ه دسِ ٜب اٌصبة  ٚاٌعسً

1

ٓ -1كٔى َؿِْ ٍٞالّ :جألوخ ك ٢ػ ٍٛجُؼرحْ ً٘ٓ ,ٖ٤٤ه٤حّ جُىُٝس قطٜٗ ٠ح٣س جُوٍٕ جُػحُع ٘461
343/343 /2
-2ك َٛ٤جألقٍٔ ٗ ٝر َ٤وجوٝز :جُْٔٞٞػس جألوذ٤س
ٓ-3كٔى ٌٞح ٍٓٝز :جالػالّ ٖٓ جالوخ  ٝجُٗؼٍجء  ،أذ ٞضٔحّ ػ ٍٙٛق٤حضٖ ٚؼٍ ٙوجٌ جٌُطد  ٝجٍُ٘ٗ ،جُوحٍٛز ٘2006 6
٘ 58
ْ-4حْٓٞ٣ ٢ق أذ٣َ ٞى :جالوخ جُؼرحْ ٢جُٗؼٍ ٘ 199
79

أذ ٞضٔحّ ٖحػٍ جُطؿى٣ى

جُل َٛجُػحُع :

ٓػَ ًٛج  ٠ٔٓ٣جُٔؼحظِس أًٌٞ ١خ جٌُالّ ذؼ ٟٚذؼٟح  ٝضوى٣ ٍٙ٣ىٗ٣ ُْ ٌٖٛ ٟحء جٕ ًحٕ ُْ
ً٣م ؾٍػح ٖٓ ٌجقط٤ي كلٍم ذٓ ٖ٤ح ضؼط ٞٛ ٝ ٚ٤جُؼَٓ ٓ ٝح ٣ؼط ٚ٤ؿٍ٤ى  ٞٛ ٝجُٛحخ أ١
جُؼِوْ
 ٌٟٝٝجالٓى ١ك ٢جُٔٞجَٗس ٓ :ح ه ٖٓ َ٤إٔ أذح ضٔحّ قٌٖ ّ٤ُ ٝ ْ٤حػٍج  ٝأٓح جُٗحػٍ
كحُركطٍ١
 ٝهحٍ وػرَ  ٌٖ٣ ُْ:أذ ٞضٔحّ ٖحػٍج  ٝجٗٔح ًحٕ نط٤رح ٖ ٝؼٍ ٙذحٌُالّ جٖر ٚ٘ٓ ٚذحُٗؼٍ
ْأٍ أقى ْٛأذ ٢ضٔحّ ( ُٔحيج ال ضوٓ ٍٞحال ٣ل ْٜ؟كٍو ػِ ٚ٤هحتال ُٔ(:حيج ال ضلٓ ْٜح ٣وحٍ ؟)

2

3

ألٕ ٖؼٍ أذ ٢ضٔحّ ًحٕ ؿٍ٣رح ذؼ ٝجُـٍجذس أٖ ٝى٣ى جُـٍجذس ،كٟحم ذً ٚػ ٖٓ ٍ٤جُ٘حِ ٝ
ٗلٍش أيٝجه ْٜجُؼٍذ٤س جُهحُٛس ٖٓ كً٘ٛ ٚج جُٔؼوى جًُ ١ال ٣هِ ٖٓ ٞجؿٍجم أ ٝجُطٞجء ألٗٚ
٣طكىظ جُ ٠جُؼوَ ٣ ٝظ ٍٜجالٗٓحٕ جُ ٠إٔ ٣لٌٍ ٣ ٝؿى ك ٢جُطلٌ٤ُ ٍ٤طل ْٜجُٔؼحٗ.٢

ٓ-1كٔى َؿِْ ٍٞالّ  :جالوخ ك ٢جُؼ ٍٛجُؼرحْ462/456 ٢
-2ك َٛ٤جألقٍٔ ٗ ٝر َ٤وجوٝز :جُْٔٞٞػس جألوذ٤س 37/2,
 ٚ٠3قٓ ٖٓ :ٖ٤ضحٌ٣م جالوخ جُؼٍذ,٢جُؼ ٍٛجُؼرحْ ٢جال(ٍٝجُوٍٕ جُػحٗ355 ٘,)٢
80

انخبرًخ
خاتمة :
ف ٙخبرًخ ثذضْ ٙزا  ،قذ اجزٓذد قذس اإليكبٌ أٌ أٔف ٙدق ْزا انًٕػٕع يغ انؼهى
أَّ يًٓب دبٔنذ عأثقٗ يقظشح .
ـ فقذ رذذصذ ػٍ ربسٚخ دٔنخ انخالفخ انؼجبعٛخ يٍ جبَجٓب انغٛبع ، ٙثًٕػٕػٛخ ،
َٔجذ أٌ أدذاس انزبسٚخ انؼجبع ٙيزشبثكخ ٔ ،راد ركُٕٚبد عٛبعٛخ يزؼذدح  ،دٛش
شكهذ دٔنخ إعاليٛخ ٔ ،رؼذ ايزذادا نذٔنخ انخالفخ األيٕٚخ.

-

َٔجذْب قذ شٓذد ثُٗ اجزًبػٛخ ٔػُظشٚخ يزجبُٚخ  ،أٔ رطٕساد عٛبٚغخ ٔاجزًبػٛخ
ٔصقبفٛخ ْبيخ  ،دٛش ظم انؼبيم األثشص ف ٙطُغ ْزِ األدذاس ٔانزفبػالد انؼقٛذح
اإلعاليٛخ ثفؼم رأصٛشْب انجزس٘ ف ٙانًجزًغ اإلعالي. ٙ
َالدع أٌ يظبْش انذٛبح انؼجبعٛخ قذ ؽشأد ػهٗ رطٕس يهذٕظ ف ٙجًٛغ انًٛبد. ٍٚ
ـ أيب يٍ دٛش األدة فُجذِ قذ اعزطبع أٌ ٚكٌٕ يشآح طبدقخ نؼظٕسِ ٔانؼبيم
انفبػم ف ٙيجزًؼّ ،فزؼذدد آفبقّ ٔيجبالرّ ٔغُٗ ف ٙخظبئظّ ػٍ ثٛئزّ فٙ
يؼطٛبد ٔارجبْبد دٛش ٔطم إنٗ أٔط اصدْبسِ ثفؼم انؼٕايم انغٛبعٛخ
ٔاالجزًبػٛخ ٔانضقبفٛخ .
 أيب انزجذٚذ ف ٙانشؼش ٚكًٍ ف ٙػذح خظبئض يُٓب  :يٛم انشؼشاء إنٗ عٕٓنخ انهفع ،سقخ انزؼجٛش ٔانجؼذ ػٍ انخشَٕخ  ،ظٕٓس أصش انذؼبسح يٍ دٛش األعهٕة  ،االثزؼبد
ػٍ دٕش ٙانكالو ٔ ،كضشح انزُقٛخ يُٓب  :دخٕل انكضٛش يٍ األنفبظ انفبسعٛخ
ٔاألػجًٛخ َٔجذ يشاػبح انذقخ ٔانزظٕٚش ٔانخٛبل  ،كضشح انًٛم إنٗ اعزؼًبل األدنخ
ٔانجشاْ ٍٛانفهغفٛخ .
 كًب َجذ أٌ انزجذٚذ ف ٙانًٕػٕػبد انشؼشٚخ أ٘ أٌ ُْبك أغشاع جذٚذح  ,دٛشأطجخ ُْبك ؽبثغ جذٚذ ف ٙانًذح أٔ انٓجبء أٔ انشصبء يذُٚخ يب,نى ٚكٍ يؼشٔف يٍ
قجم َٔجذ أٚؼب ٔطف انطجٛؼخ .أيباألغشاع انًغزذذصخ يضم انشؼش انزؼهًٙٛ
ٔانغضل ثبنًزكش ٔدشكخ انشؼٕثٛخ ف ٙانشؼش .
 ٔيٍ دٛش انجُبء انشكه. ٙأٔال :انجؼذ انٗ دذ يب ػٍ انقظبئذ انًطٕنخ .صبَٛب:انزجذٚذ28

انخبرًخ
ف ٙانًقذيخ انطههٛخ.صبنضب :رغٛش ثُبء انقظٛذح ٔانزذبو أجضائٓبٔ .أٚؼب انزجذٚذ ف ٙانهغخ
دٛش أطبثٓب رغٛٛش كضٛش ف ٙأنفبظٓب يًب َقم انٓٛب يٍ انؼهٕو انذخٛهخ ٔغٛشْب يٍ
االٔػبع ٔانًظطهذبد انؼهًٛخ ٔانفهغفٛخ  َٗٔ.انزجذٚذ ف ٙاالنفبظ ٔانًؼبَٙ
ٔاألٔصاٌ ٔانقٕاف ٙدٛش ٚالدع سٔاط اعزؼًبل انجذٕس انقظٛشح َ ،جذ أثٕ رًبو إر
ٚؼذ انذهقخ انشاثؼخ يٍ عهغهخ أطذبة انجذٚغ ،فُجذِ ؽًٕدب نذسجخ أَّ ٚزُقم يٍ ثهذ
ٜخش يٍ أجم ؽهت انؼهى ٔ ،ساح ٚغٕص ف ٙانضقبفبد األخشٖ  ،فبيزضط شؼشِ ثٓزِ
انضقبفبد ٔ ،رغهت ػهٗ شؼشِ انًٕػٕػٛخ فٕٓ عبثق ف ٙانًذٚخ  ،طٕسِ كهٓب طٕس
رُْٛخ رزُبٔل يٕػٕػبد ػظشٚخ  ،ثؼغ انُقبد يُٓى ُٚف ٙػُّ انشبػشٚخ ٔ ،قبل أَّ
نٛظ شبػشا ثم دكًٛب أٔ فٛهغٕفب.
ٔيًٓب ٚكٍ يٍ أيش فُجذ قذ كضش دٕنّ انكالو كضشح نى ٚذع ثٓب أ٘ شبػش غٛشِ ،
ٔاخزهف انُبط ف ّٛنكُّ ثق ٙػهًب يٍ أػالو انشؼش انؼشث ٙػهٗ يذٖ انؼظٕس
ٔػشف ثطشٚقزّ انخبطخ فَ ٙظى انشؼش .

28

قائمة المصادر والمراجع :
1ـ أحًذ حغٍ انضٌبد  :تبسٌخ األدة انعشثً ـ نهًذاسط انثبٌَٕخ ٔانعهٍبـ داس انًعشفخ
ثٍشٔد – نجُبٌ .انطجعخ ْ1428( 11ـ ).2007-
2ـ أحًذ يختبس انعجبدي  :فً انتبسٌخ انعجبعً ٔانفبطًً،داس انُٓضخ – ثٍشٔد
(د.د(
3ـ أثٕ انفشج األصجٓبًَ  :األغبًَ – انجضء. 12تمذٌى يحًذ حغٍٍ األعشجً .يٕفى
نهُشش – انجضائش)(2007
4ـ اَيزي  :انًٕاصَخ ،تحمٍك أحًذ صمش ،داس انًعبسف،عهغهخ رخبئش انعشة انشاثعخ
(دٌٔ تبسٌخ(
5ـ ايٍٍ أثٕ انهٍم  :يحًذ سثٍع ،تبسٌخ األدة انعشثً ،1/انعصش انعجبعً األٔل ،
يإعغخ انٕساق – عًبٌ ((2005
6ـ ثطشط انجغتبًَ  :يُتمٍبد أدثبء انعشة فً األعصش انعجبعٍخ  ،داس انجٍم
ثٍشٔد (دٌٔ تبسٌخ(
7ـ أثٕ تًبو  :دٌٕاٌ أثٕ تًبو،ششح يحًٍ انذٌٍ صجحً  ،داس صبدس ثٍشٔد ،
انًجهذ األٔل  ،انطجعخ األٔنى ((1997
8ـجشجً صٌذاٌ  :تبسٌخ آداة انهغخ انعشثٍخ  ،انجضء انثبًَ ،تمذٌى اثشاٍْى
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داس انٕفبء نذٍَب انطجبعبد ٔانُشش –اإلعكُذسٌخ-
25ـًحًذ سضب ٔ يشٔح  :األعالو يٍ األدة انعشثً ٔانشعشاء  ،أثٕتًبو عصشِ،
حٍبتّ ٔشعشِ .داس انكتبة ٔانُشش انمبْشح ،انطجعخ انغبدعخ (.(2006
26ـًحًذ صغهٕل عالو  :األدة انعشثً فً عصش انعجبعٍٍٍ يُز لٍبو انذٔنخ حتى
َٓبٌخ انمشٌ انثبنج .انُبشش يُشأح انًعبسف اإلعكُذسٌخ(ثذٌٔ تبسٌخ(.
27ـًحًذ صكً انعشًبٔي  :كٕلف انشعش يٍ انفٍ ٔانحٍبح فً انعصش انعجبعً .
داس انُٓضخ انعشثٍخ نهطجبعخ ٔ انُشش ثٍشٔد (.(1981
28ـًحًذ عٍٓم طمٕط  :تبسٌخ انذٔنخ انعجبعٍخ  ،داس انُفبئظ نهطجبعخ ٔ انُشش ،
انطجعخ انشاثعخ (ْ1425ـ2004-و) ثٍشٔد نجُبٌ.
29ـًصطفى انغٍٕفً  :تبسٌخ فً انعصش انعجبعً  ،انذاس انذٔنٍخ نالعتثًبساد
انثمبفٍخ انمبْشح –يصش،انطجعخ األٔنى (.(2008
30ـ يصطفى صبدق انشافعً  :تبسٌخ آداة انعشة  3/داس انكتت انعهًٍخ ثٍشٔد -
نجُبٌ.انطجعخ األٔنى (ْ1421ـ2000-و(.

31ـ َجٍهخ حغٍٍ يحًذ  :تبسٌخ انذٔنخ انعجبعٍخ  ،داس انًعشفخ انجبيعٍخ  ،جبيعخ
اإلعكُذسٌخ (دٌٔ تبسٌخ ).
-32اثٕ َٕاط :دٌٕاٌ,داس ثٍشٔد نهطجبعخ ٔانُشش (د,ط) (د,د(
33ـ ْبشى جعفش انحٍذسي  :انضَذلخ فً األدة انعشثً  ،انعصش انعجبعً األٔل ،
ششكخ انًعبسف نألعًبل  ،انطجعخ األٔنى تحشس(ٌٕ1نٍٕ )2011ثٍشٔد نجُبٌ.
34ـ عكٍُخ لذٔس  :يحبضشاد فً األدة انعجبعً – يطجٕعبد انجٍذاغٕجٍخ نكهٍخ
اَداة ٔانحضبسح اإلعاليٍخ ( )2انغُخ انجبيعٍخ ((2013-2012
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