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 الممخص:
لصب د  الصة ددلاصيدودأ ليا صددلا ندأيداادد الص ند   الصتددلااتعد الصودد الالصة أددا أدد عا صد ا   وددا

أعتاد ص الصادد  ااادلالصت ةددأفا  لحةددسا  أ نأندسا ل ةع لتددسا ندد الصتةدهالص ددد  ا صددنا صاأددالصودد الالصة أدددا
الالص صالإلبد ل لا تبد ا لاادلا هد ود ا  اندد ا بأد  ا   ل دد ا     ةدد ياايدأفاخادداادعااأ يد ااد ا

 الصادافاادلالصأأد لياودتصماتهد الصع حةددا لص أد  ا لصايود هالصبأ  أدداو الاا أداادلاادلالصادعااوهد ا
صيادد  ااصي ودد  ا صددنالصو أددديا لاأدد)ل ااوددحيااضلصودد الًاش اهدد ناشا هدد ناادد أ لنا  ددالنا صددنال ددت  ا
لصاأ  االصتلا افااد ا  صدد الص دد  اصدتلالصداو المند فااد الصب د  الصادعان اودتصما  الصود الالصة أددا

بدأ الصادعال ا ادأد فالصبال ددااأاد ابأد د  ا ند الوتاعدهال ال ا يدنا  الصود الالصة أددااتع ااأ)ل الصأود 
اااتبحدالاتب ح نا خأد ناب إلب لعالصة لالم بل 

الصويا هالصاةت أأد:اضلصو الالصة أديااعااشحة  يالصو صيأدا و االإلن  ياصيحبأعدالصأأدً 
The Artistic Image in Ghatfan's Poetry in the Pre-Islamic Era 

and the Beginning of Islam for Living Nature 

Muhanad Jassim Khalil Ibrahim Al- Kanany 

Dr.. Ali Thiab 

University of Karbala, College of Education for Human 

Studies, Arabic Language Department 
Abstract: 

The artistic image is one of the most important elements of the artistic 

construction of the poem, and it is one of the means adopted by the poet in 

releasing his emotions, feelings and emotions. Like the light of the sun in life, 

it also includes emotion, imagination, and the poet's rhetorical faculties to 

reach the goal. The term (image) is still very ambiguous due to the different 

axes through which critics studied this basic pillar of poetic construction. 

Also, the artistic image is the balance of judgment among poets and the 

measure of skill among them. Opinions were met that the artistic image is 

closely related to literary artistic creativity. 

Keywords: (artistic image, Ghatfan's poetry, pre-Islamic era and early Islam, 

of living nature). 
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 ُمقدِّمة
تحانهاصتهالص النددا صدنالصود الالصة أدداادلاادعاالصحبأعدداادلالصعوداالصود صيلا
 و االإلن  ا تو ااا  صاالصحبأعدالصا تيةدالصأأداا د ا شأاالصأأدا أ د ااا  اا
لإل ندد  التو صددد ا ندد اودد  اصددتلالصبأددما يددنا ابعدددااأدد  االم  ا دد الص أدد ا وددة تد ا

 لصخ صدما د الصأأ ل د هالم داعاا  ندا  د  د ا ودة تد ااأ ندالإلب   نا  د ا لصخ  لا  ا
اخ الص بلا لصخ االص أالا لصأا االص أالا شأاص اا الصأأ ل  ها ا الصالبعاادد اتأد ما

لصادعال اادلااند اود الاا أدداا ب ع  الصحأ االص لو دا شأاالص لو دا لصو اأداا د ا ن ا
اال عد 

الصحبأعدالصأأد
الص أ ا:ا-ٔ

  ودددا  دد الإل ندد  الصودد صيلابع ادددكيا تبيددةااو  دددا  صأددداالأتيددهالص أدد اا )صددد
   او اا افابو الا  ودياأأماو  دهاتاخد الص ندأيدالص ا  أددا ودتصمالصدو اأدداادلا

   ادددااداددداادد ا   ادد هالصاعاودددياتعدد اأأدد لالصدبأيدددالصد  ادددا يددنالصودد الها لصأددا  يا ا
داصيوأ ا لصتااأسا لصتنديأداتصما نأياه ا  ااأد ا ن اتأدقالصو أدا أبيةالصد  يا صلا

 لابأندب بد يا لصاأ ا دداو نهالصني يا صأفال  ا ينا صاأتد اا الصتة  اابأنت   د يا لصت
 ا وأ يا    ا اأعت)  ابتواص ا أ ندب  د ااأ ينا و بتد ا  و صتد يااد اأ ت ب  او ا

  1985)أنساااب الخياال لااي الجاهميااة أابسااالم أأخبارهااا   ودد  الصااأعدددالص دد  الاِ صددن
 -هااااا 1428)شااااعر نطفااااان لااااي الجاهميااااة أ اااادر ابسااااالم  ياندددد  الص  بعددددد(23ص

ا]لصو ا [اااااااااااااااااااااااااااااااااا:ا(171م  ص2007
 لااااااااايهم بناااااااااات العساااااااااجدي أالحااااااااا   

 
 أرقاااااااال مااااااار اكمهاااااااا مااااااان الم ااااااامار 
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 ااددد اأعتاأدددسالصعدددا انددد أا نالص أددد ا   دددتهااو  دددساادددلا ة ندددد اتهددد صلااو  ددددا
بحدهاود الالص أد اادلالصادعاالصود صيلاب صودأ ا لصةا ندأديا لندبةالصادعال الصود أقا لات

 يددنا أدد صد اوددة هاوخأددالاو صودد بدا لصددد لا حدد  الصد ادددا لصتادد لاوددتصمابددتوااأاو تددد ا
ياٜٚٗٔضلص أد ا لإلبد اادلالصادعاالصود صيليااا اواا اايا  نب  ا ل ب ايا  خ ا واد  

ا-صدددددإٛٗٔودددد االإلندددد  اياضاددددعااشحةدددد  ااددددلالصو صيأدددددا ااياندددد  ا  تددددالًٕٔٔص
ا]لصو ا [اااااااااااااااااااااااااااااااااا:ًٔٚٔ اياصٕٚٓٓ

 ال تااااااااااذكري مهااااااااااري أمااااااااااا األيتاااااااااا 
 أن الغبااااااااااأ  لاااااااااا  أاناااااااااات مساااااااااا ح

 

 ليكااااااأن جماااااادج م اااااال جمااااااد ا جاااااارب 
 لتااااااا أهااااااي مااااااا شاااااا ت  اااااام تحااااااأبي  

 
 ص دد اأددتواا  تددالالأخدد اهاصيةددافا توددااأددقالصةددافا يأددسيا صدد اأ ودداااهدديد ا ادد ا

 اعالصا  االصوحة  ان اتة  االاان اود ااواأيدداادلاادعاها د الص أد اادد ااند اتصما
  دددداعاالصاددددعال الصوحةدددد  أ  اودددد الاصيةددددافالماهددددأدا نالصا ودددد  لااددددلالما اودددد ال

ا نا  أد
 اددد ال تددد)ل)ص اب ص أددد ا لنت   دددد اصيأدددا  ااددد اتبددد عا لاتعددد اا لاأحيددد ا نددديد ا

  أديااأ أهابأصتا  اا أ  ااد اود   لا أةهي  د ا يناو اش صلا  ةأفاوأ د ااافانا
اأو ع  اصد الشحأدا  ا نا يأد اا ا

اع  أددددااددد ل ابددد ا اادددد  اًٖٙياصٖٕٓٓض اخددد  الصعدددا يالصبدددا الصاددد أ الصدددد اصا لصأا
 ايإٚٓٓا-صدددددددإٛٗٔضاددددددعااشحةددددد  ااددددددلالصو صيأدددددددا وددددد االإلندددددد  اياا*لصعبندددددل

ا]لص لاا[اااااااااااااااااااا:ً٘ٗص
                                                 

صد ا ص اا ل اب ااع  أداب ا اا اب انال اب اا )  اب ا   ابد انحأعددابد ا دبفابد ابودأ يا ل*ا
لصا  اا  تااب اا ل اا  ااو صيلاصد اب ن اااندس ا]لصت داأ [اضحبدد هااأد  الصادعال ياضبد ا ا

اً ااٖ٘ٔهًاياص
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 اهاااااااااااااااااامقرباااااااااااااااااة الشاااااااااااااااااتاء أال تر 
 لهااااااااااااا بال ااااااااااااي  أ اااااااااااارة أجاااااااااااال

 

 ارهااااااااااااماااااااااااام الحاااااااااااي تتبعهاااااااااااا الم 
 رزانااااااااااااأساااااااااااات ماااااااااااان كر مهااااااااااااا 

 
 تاتبحاو الالص أ ا   الصوحة  أ ا لصعدا ابد صأا ا لصةاند  اصاد تد ا ندا تد ا

لصدددتناا*ادددد ا وددد الصادددعال ا أددد صد ابأ وددد  اوخأدددالااخددد الصاددد  اانددديادابددد الص ااددد 
اِ ْتاندد  اًٖٚٔياصٕٜٜٔضاددا اأا ندددا بددلاتادد  ياابودد ااانددداب صحدد  اااددلانددا تس

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:ًٖٚ اياصٕٚٓٓا-صدددددددإٛٗٔضاددددددعااشحةدددددد  ااددددددلالصو صيأدددددددا ودددددد االإلندددددد  ايا
ا]لصح أ [

 لمااااأ أنهااااا تجااااري عماااا  ا رض ادركاااات
 

 ألكنهاااااااااااا تهفاااااااااااأ بتم اااااااااااال طاااااااااااا ر 
 
لاتة اقااعاص ااد اادعااناد ا لا  د اأ الاتواالصاع اما لاتب حالص أ االا

)شارح بيدداب دهاا صدم أا ندا  اشأااتصماادد اتوداا  تدالاادلاادعاهالصدتناأ  حد ااأدسا
)شااعر نطفااان لااي الجاهميااة أ اادر ِ ْتاندد  ا(139المعمقااات الساابب  )بااال . ت (  ص

ا]لصو ا [اااااااااااااا:اا(176م   ص2007 -ها 1428ابسالم   
 هااااااال سااااااالت الخياااااال يااااااا بنااااااة مالااااااج

 زال عماااااااااااا  رحالااااااااااااة ساااااااااااااب إذ ال ا
 

 ان كانااااااات جاهماااااااة بماااااااا لااااااام تعمااااااام 
 كماااااااااااام  مُ نهااااااااااااد تعاااااااااااااأر  الكماااااااااااااة 

 
   ا يدناحع د هالل د ل ا د ص  اأوند اود االصبح صددا صد ا يدناندا اااندساتت

تلتسالا  اأبأبتساالاتوداااإل د ا ن اان الصا  ااو الاا أداصية افاااتبحداب صع حةدا
الص أ االااعاه 

                                                 

  انياداب الص اا الل ا اناا  ااو صيلا  تساا حاداصلا لص لالصابأعاب ا)أ  ا أ اند  لهاب دلا*ا
 ًا ٕٛ ياصٕٜٙٔا–هاٖ٘ٗٔ بفا]لصت اأ [اضلصاةهيأ هيا
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أود الص أد الصتدلاتوداا يدنالم د ل اادتيد لاا*ند   ا ن اأتواالصا  ااأ)أد ابد 
)تااري  ا د اادتيدا  أاددا ل دد) ابدأدتد ا اد عا صاأددالصةدافا   اصد اادلاأند الصاعد ام

)شاعر نطفاان لاي الجاهمياة أ ادر ِ ْتاند   (267  ص 1995دمش  البان عسااكر  
ا]لص لاا[ااااااااااااااااااااا:(174م   ص2007 -ها 1428ابسالم   
 ذتهم كسااااااااااااااارت عمااااااااااااااايهمإذا نفااااااااااااااا

 
 كاااااااااااان لمأهاااااااااااا لااااااااااايهم أبكساااااااااااري 

 
ب اأاأمالصعبنلا ص اأو ااانسالصا أ لالصنا داا* و االصا  اااهاأل

ه االالصبح ا صدلاتادبساويد اودأ اادلاندا تد اأودع الصندأحالا يأدد اللابيود  اأأد ا
ا-صددإٛٗٔضاعااشحة  اادلالصو صيأددا ود االإلند  اياا انا تد ا   ة ل د ا ا تد 

ا–هأٔٗٔضلصاؤتي ا لصا تيددددددد ااددددددد الندددددددا  الصادددددددعال ياِ ْتانددددددد  اًٗٚٔصا ايٕٚٓٓ
ا]لصو ا [اااااااااا:إً٘ٗ ياصٜٜٔٔ

 بكااااااااااال طمااااااااااارة مر ااااااااااا  ساااااااااااامأ 
 

 يكاااااااااااا  لجامهااااااااااااا حاااااااااااادال مطااااااااااااارا 
 

م   2007 -ها 1428)شعر نطفان لي الجاهمية أ در ابسالم   
 (176ص

اددلا ندد اتودداانددأفابدد ا)صأدداااددلااعددا اا ها يددنالصاةدد  اأ اادد اندداأ ا صدد ا
 اياٜٜٙٔضل ندددد  اللاددددال يااودددددابعدددد ا  ا ودددد االصابأددددعا  ت اصأتأةدددددالو اتددددسااأواا ه

                                                 

لب البلالصأ اماب اادالابد ا ادبسابد اشدأ ابد اادالابد ا د  ابد اندع ابد اتأبد  اص اأ)أ اب ان   اا*
بدد ابوددأ ابدد اأدد امابدد اابددمابدد اشحةدد  اصددد اب صاداددعااادد  ااودد صيلاصددساا  نهدددااددعالص  بودددا

اً ٚٓٔياب ات اأخياصٔ]لصت اأ [ اضحبد هااأ  الصاعال يا 
]لصت ددداأ [ياضلصاؤتيددد ااهدداألابددد اأاأددق:ااددد  ااوددد صيلياادد اب دددلاوتأادددسابدد اا لأدددسابددد ا ددبفاا*

اً ٕ٘ٗ ياصٜٜٔٔا–هأٔٗٔ لصا تي اا النا  الصاعال يا
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م   2007 -هاا 1428ابساالم    ضاعااشحة  االالصو صيأدا و اِ ْتان  اًٛ٘ٔص
ا:(343ص

 لااااااااااافكرم بالاااااااااااذي لخااااااااااارأا ألكااااااااااان
 

 مغااااااااااازي الخياااااااااال داميااااااااااة الكااااااااااالم 
 

ا
لندبو لا يأدد اا د ا ن اتواااعال اشحة  اادلاادعاص اوخدالنااد اودة هالص أد يا ا

اصوة ها للنا  الصوخأالاا د ا:
ياٜٚٛٔ أددددد الصعدددددا ا اانددددد  د يا ندددددا  اض صدددددلاادددددافاندددددأفابددددد ا)صأددددداا–لصوبدددددال اا-ٔ
ا ًٖٛٔص
ا–هآٖٗٔضلصأيبداادددددلالندددددا  الص أددددد يا صدددددلاادددددافا  تددددداابددددد ااددددد ل ا–للبأدددددااا-ٕ

  ًٕٕ ياصٜٕٓٓ
ا–هآٖٗٔضلصأيبدددددداادددددلالندددددا  الص أددددد يا صدددددلاادددددافالص  بوددددددالص)بأ  لا–لصواأدددددهاا-ٖ

ضأيأدالصةاندددد  ا اددددع اا صددددلااددددافا)بدددد  ابدددد انددددأ اا–ُنددددي اا-ٗاا ًٔٔٔ ياصٜٕٓٓ
  ًٖٙياصٜٔ٘ٔلصاوع  يا

ضلصاةو اادلاتد اأخالصعدا انبد ا صلااافاأ)أ اب ان   الصاناا افاشحة  ا–و)لاا-٘
اا ًٛٙ ياصٖٜٜٔا–هأٖٗٔلإلن  يا

ا–هآٖٗٔص أد ياضلصأيبدداادلالندا  اللصة)لان صلاادافاأتأةددابد ابد ااا–لصأ ة  اا-ٙ
  ًٖٖ ياصٜٕٓٓ
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ض  ن  الص أد اادلالصو صيأددا لإلند  ا   ب اصد يا صلااافاا ل اب ااع  أدا–وا لاا-ٚ
يااضلصا وددددصا* صددددلااددددافاندددد   البددد البددددلالصأدددد اما–باودددداا-ٛا ًٙٗياصٜ٘ٛٔ
ا ًٙٔٔياصٕيا ٜٜٙٔ

ا–هآٖٗٔضلصأيبدددددااددددلالنددددا  الص أدددد يا صددددلااددددافا)صأدددداابدددد اوتأادا–لصادددددال اا-ٜ
ا ًٓ٘ ياصٜٕٓٓ

 ن اتواالصب أمابع اا النا  الص أ الصعابأدا صلاوخأالاو لنا صتلاا اأأ ا
لندددا  ا أددد اشحةددد  ا نددد اتدددتواالصاوددد  االندددا  الص أددد  الصعابأدددداا دددد ا ادددقيا لمبوددداا

ضلصأيبدداادلا يالصوداا شأاصد ااد ا ندا  الص أ  أد لمبيقيا لبدايا لود  يا لصاديدصيا لصاا
لصعابأدددد اأأدددماوددد  الصعدددا ا  ادددداآًٛا-٘ٚ ياصٜٕٓٓا–هآٖٗٔلنددا  الص أددد يا

 وددد صد الصااأعدددالص ددد  الااِ صددنأتةدد  ا  اب أددد صد ا ل ندد بد ا لأنددد بد ا ل ندد صد ا أ ندددب  د ا
اصيأة  ا يأد  

ا
الإلب ا:ا-ٕ

 تهالل ا حالصاعاأداالااعااشحة  اأتوااااأد اادعاالص  ندد ا ب  ودداادلا 
ندتبولياأناللحد  ا أبودلا اا ن الصبو  ا يناللح  ااو  الصا  اابعد ا  اأدد ا يد

أ صد الادو  سا لأ)ل دسا  ناا  نتسااأاتحأد ااأاِ صن أةأ االالصأ أما  د ياو  اأ د ا
  ادد قالصوددأال ياا صادد  االصوحةدد  لااددأ سااددأ الصادددعال ااِ صددن صا اددسيا اتودديد نابددد ا

مالالصو صيأ يا تلاخديهالصدا  ا يأسااو ا  نتسا لاتأ اا ااد  ال اصدسال اأاتأد يا صدتص
   اتوداالص  نددااددلاتاخد ا  د ااد ات ي انوأ لاصا  ااا ااعال اشحة  اادلالصو صد ا

ادددأ  ناش صبددد نا تاصدددلاندددةأ دالصتدددلاأاتأددد ابدددد اادددلالصودددأال يااتتأاددد الصعحددد ا لصحددددفا
                                                 

ن   ابد ا بدلاأ اخددابد اادالا ادبدابد اشدأ ابد اادالابد ا د  ابد اتبأد   ا]لصت داأ [اضحبدد هااأد  اا*
اً آ٘ٔلصاعال ياضب  اهًاص
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ض خاالإلب اادلات وأدسالصايتد يا أاا اصب د ياأعا اا ا باص ا أاديا ا اوي  ص ا اتعد
ياٜٙٚٔض أ ل الص  بوددددددددديايااددددددددد  الص  بودددددددددًٖياصٕٙٔٓلص حدددددددد  الص ددددددددد نالصعددددددددا يا

ا]لصح أ [اااااااااااااااااااااا:ًٗٛٔص
اااارم س    أساااامبيت مااااا عناااادي برأحااااة ع 
 مأ قااااااااة االنساااااااااء م اااااااابأرة القاااااااار 

 

مااااااااااااي ت ااااااااااااار ة أُتن اق اااااااااااال     تخااااااااااااُب بر حت
 ا  المرساااااااالتاااااااانعااااااااأب إذا كااااااااال الع

 
 اأوددد ا أددد اااأب بتدددسالصتدددلالودددبأهابعأددد لالصتدددلالا توددداالصأددد امابددد ا ددد ص

ض)صدالاللود اادلاللاخد  اويد ا لا ينا داالص  قالصةتأدالص اأحدالصتلاتاو ام  ااالأ
)شاعر نطفاان لاي الجاهمياة أ ادر ابساالم   ااد  آًٚياصٔيا ٜٔٛٔ الصأو ايا

ا]لص لاا[ااااااااا:(179م   ص2007 -ها 1428
 نااااااافت سااااااامم  أامسااااااات لاااااااي عااااااادأ
 أحااااال العنااااا  مااااان قناااااأ بااااان اهماااااي

 

 عابانحااااااااااث الاااااااااايهم القمااااااااااص ال اااااااااا 
 أحمااااااااااات رأض بيشاااااااااااة لالساااااااااااربابا

 
لصعدد)عا صددلاتدد   لا يددنا  نتددد ابدد  ل الصنددأاا لصتعدد اأتددناا ندد اتودداهاب ددها بدد 
)شعر نطفان لي الجاهمية أ ادر هِ ْتان صلصةتنابناااِ صنت انان ل اد يام د اص اتناعا

اا:(279م   ص2007 -ها 1428ابسالم   
اااااااااا

ا]لصو ا [
 ياعاااااااان  الفتاااااااا  بساااااااار تمكااااااااف ناااااااااقت

 
 ا النجيااااااب االسااااااأدهلكسااااااا منااااااا ساااااام 
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ياااددبساتاالصدد اصادد اااددأها* اددبسالصاددا  ااددلا ودد ا  نتددسا ندد اااددأهاتاالصدد 
يإٓٓٓياٙيا الصأود ا لصاأدأحالم  د اادلالصب لأدددضاأند  هابا   أد ا ود الالصود  با

 ايإٚٓٓا-صدددإٛٗٔضاددعااشحةدد  ااددلالصو صيأدددا ودد االإلندد  اياااددد  اًٖ٘ٙص
ا]لصح أ [ااااااااااااااااااااااااااااا:ًٔٛٔص

 كاااااااااافن بااااااااااذالرها منادياااااااااال قارلاااااااااات
 كااافن ابااان أأ  مأ اااأ  تحااات نر اااها

 

 اكاااااااا  رجااااااااال يع اااااااارأن ال اااااااانأبرا 
 إذا هااااااااأ لاااااااام يكااااااااام بنابياااااااا  ظفااااااااارا

 
 ادد الصوددد االصة أدددالصتدددلااندداد الص حأ دددداصددلاوددد الاصودد  الص  ندددداأأددماادددبدسا

بأهالصع وب هالصاأو ابوخ اتسا ص اأ ا اا اا الص  نداااتبح نابو الا  اعا صلاو الا
يالصدد االصةاأدد ا بأددهالصدوددأ اضاصي ند ا صددلاودد الاادد الصحبأعددا تعدد اادد اصيودد االصواأيدد

ضاددددددعااشحةدددددد  ااددددددلالصو صيأدددددددا ودددددد االإلندددددد  ايااِ ْتاندددددد  :اً٘ٗٔياصٔيا ٕ٘ٔٓ
ا]لصح أ [ااااااااااااااااااااااااااااا:ًإٛ٘ اياصٕٚٓٓا-صدإٛٗٔ

 تاااااار  بااااااين لحييهااااااا إذا مااااااا ترنماااااات
 

 كبيااااااااات العنبكاااااااااأت الممااااااااادد لغاماااااااااا 
 

 نددد اادددبساندددأفابددد ا)صأدددااأ دددأ الص  ندددداب ددد  الص نددد  الصب وأددد هابعددد اوددد اااددد ا
ضاعااشحة  االالصو صيأددا ود االإلند  ااد  آًٖٔياصٜٔٛٔض اخ  الصعا يالصيأ 
اا:ًٗٛٔ اياصٕٚٓٓا-صدإٛٗٔيا

ا]لصو ا [
 مااااااااااي تحاااااااااان كفنهااااااااااامااااااااااالي ار  اب

 
 نااااااااااأح تجااااااااااااأب مأهنااااااااااا اعشاااااااااااارا 

 

                                                 
الصتا الص اعا ا*
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وا  ا ل  ندالص  نداادلاندأاص ا  ةدداويد ص اادلاا*ب او) اب اهالا توااوب اا
ا–هاٛٔٗٔض )ل دالم  ا صددد اصبددد  اصنددد  الصعدددا يالصندددةاا نددد ا ةدددهالصب  دددد ا لندددا ه

ا-صدددإٛٗٔضاددعااشحةدد  ااددلالصو صيأدددا ودد االإلندد  ايااِ ْتاندد  اًٜٖٕ ياصٜٜٚٔ
ا:]لصو ا [ًٓٓ٘ اياصٕٚٓٓ

 ألاااي الشاااأل أشاااأاش ألاااي الحااار رلااال
 

 سااااااااعات الكااااااار  زاد الكسااااااالطبااااااااخ  
 

ودد  اتودد  ابأندد صأ ااتعدد  لاتا ندد التهددااص دد ال ااددعال اشحةدد  اندد اتوددا لالص  نددد
اتا بدداالا ح اصد الصعد   اادد ا ودة ص ابد صد لا لصويد ا لصود بدا لصدد) ا لصهدع اودتصما
 وة ص اب صااأدداها ااأيدالصعا ا لصأأ لاوتصمالت تص ال أن ناأالادساالابأ داوأال أدا

اد ن نأ
ب ان   ا  نتساب ص  االصااتعيدالصاتةاندا صلاتنأاا ينااد اا* ن اابسا  اود

 لل تو اا ينالصع  اادت اا د ا لنااا د ا صا اا اصا اا د ا اد د ااصخديد اب ص ةا
ضاددعااشحةدد  ااد  اًٜٕهاياصٖٔٛٔضوادالا ندد اندداأ ا ل ب اصدد ياادد اصيددما حادد 

ااااااااااااااااااااا:إًٛٔ اياصٕٚٓٓا-صددددددددددددددددددددإٛٗٔادددددددددددددددددددلالصو صيأددددددددددددددددددددا وددددددددددددددددددد االإلنددددددددددددددددددد  ايا
ا]لصبنأح[

 لقاااااد  ااااابحت ساااااأام الحاااااي مشاااااتعمة
 أقاااااد يسااااارت إذا ماااااا الشاااااأل رأحهاااااا

 

 رهاااااااأال تطاااااااالب مااااااان ناااااااأرأ انجااااااااد 
 باااااااااااارد العشاااااااااااا  بشااااااااااااعا أ ااااااااااااراد  

 ج

                                                 
 ب اش  اب اوأ  اب ابو صداب اأاايداب اوأةلاب الأا اب الأ فاب اا–وب ااب او) اب اأ)لااا*

بدد اادد ) ابدد اخعيبدددابدد انددع اتبأدد  ابدد ابودد البدد ال الصاددا  ا]لصت دداأ [اضلصاؤتيدد ا لصا تيدد اادد ا
اًا ٘ٚ اياصٜٜٔٔا–هأٔٗٔلنا  الصاعال يا

لب البلاأ اماب ااالابد ا ادبسابد اشدأ ابد اادالابد ا د  ااد اب دلاتبأد  ا]لصت داأ [اا–  اوداب ان   اا*
ا ٚٔب الصويبلياصوادالال ن  الصعا يال
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 ااأأدمااادأد اادبأبساب ها ب الصع)عاب صالنود ها تدود اللبد ال الصعأ تدن ا
يإٚٓٓيالصاعاأداالا ا هالصوت الص أ أدااا الصا لص اض بعب الا ا الصالنو هاتابأس

ا-صددإٛٗٔضاعااشحة  االالصو صيأدا و االإلند  اياال عاصد ا د  إًٕٛياصٔ 
ا]لصو ا [اااااااا:ًٜٚٔ اياصٕٚٓٓ

 منااااااااا  إ لااااااااا اناااااااااي أرب الراق اااااااااات 
 

 بجنااااااااااااأب مكااااااااااااة كمهاااااااااااان مقماااااااااااادُ  
 

 لاأدددالص  ندددااددلاأأدد لالصوحةدد  أ ا  ددا الصودد صيأ ابودد الا  ادددااددد النددبواص م
ا-ٕا ًٔٙياصٖٕٓٓلإلبد ياضلصبد) ا-ٔ يأد ابع الصوة لا للندا  ا صدلاوخدالاا دد  

 أددد ل اضلص ددد  ا-ٖا ًٕٚٔهياصٖٕٗٔض    الصاددد نعأ ا ددد اا الصعددد صاأ يالصوددد)ا
 ايإٓٓٓضلصاأو ا لصاأدددددأحالم  ددددد يالصعأال أدددددد-ٗا ًٚٚياصٕٗٓٓيالادددددايالصددددددأفا

ا-ٙا ًٗٛياصٜٗٛٔابأدددددداااددددددلالبأدددددد هالصاعدددددد  ليضلصاعدددددد  لالصولصأي  -٘ا ًٕٛٔص
يآٜٛٔضتد اأخا ابد يالص أ  ا-ٛا ًاٖٕ٘ اياصٜ٘ٙٔضالصأأ ل يالص  وأد-ٚالصاحأد 

ا-ٓٔا ًٜٛٙياصٜٜٜٔضت ددددددددددددددددداأ الصددددددددددددددددد للهالصنددددددددددددددددداعأديالصديصا-ٜا ًٜٛٙص
ضلصاع  لالصوبأاالصعا اا-ٔٔا ًٖ٘٘ياصٜٗٛٔض وا  الإل   ابتخيأمالصو  يالصأاب  

  ً٘ٔٗياصٜٗٛٔالا بأ هالصاع  ليا
ابلا: صلا-ٖ

وخأالناا اادت الصادعال الصعدا اادلالصو صيأددابددتلالصأأد ل ا  أبد هااد اااد ندا انددا
 وادد  ا ت  نددقا  هدد  سااددعاحدد  ا  دددسيا لصددتنا وخدداالصاددعال ااددلالصتودد) اباأب بدد تد ا
تاددبأد نابددتصمالصأأدد ل ا وا صددسا ندد اتودداالصادد  ااحدد  اندد ل الصاددا لالصواأيدددا   دددد الصبددالقا

ياٜٜ٘ٔياتددددد اأخالم  الصعابدددددلاضاددددد ال اهدددددهابع دددددقالصوددددد)ل لصدددددتناأندددددبلالصعدددددد  ا تلا
ا-صددددإٛٗٔضادددعااشحةددد  اادددلالصو صيأددددا وددد االإلنددد  اياالصأددد  الاِ ْتانددد  إًٕٕص

ا]لصو ا [اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:ً٘ٛٔ اياصٕٚٓٓ
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 أت ااااااادلت حتااااااا  اساااااااتبتج بأا ااااااا 
 تااااااااااازأدت عيناااااااااااي ناااااااااااداة لقيتهاااااااااااا

 

 زال االتمااااااااب اااااااامت كمنت ااااااااب الغاااااااا 
 بماااااااااأ  البنياااااااااة نظااااااااار  لااااااااام تقماااااااااب

 
صودد)ل الصأدد ال ال ادد لاندد ل ص ا بأ هددد ابعددأ اايوددتصماأاددبسا ددأ الصاددا لالصأدد ال 

ضادددعااانددد  الصأددد  الاًٗٙياصٜٜٜٔياالل تأددد اأ الصاةهددديأ ها للوددداعأ هضلصواأيدددد
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:ً٘ٛٔ اياصٕٚٓٓا-صددددددددددددإٛٗٔشحةددددددددددد  اادددددددددددلالصو صيأددددددددددددا وددددددددددد االإلنددددددددددد  ايا

اا]لصو ا [
 ب طرلهااااااااااسااااااااأبمقمتااااااااي حاااااااااأاء تح

 
 أساااااااااانان حاااااااااارة مسااااااااااتهل االدمااااااااااب 

 
 ن اابسا  تالاب اا ل الصعبنلاأتةد  اابب دلان ادسا أادبدد ابد ص بلالص د صصاا

بدددد اآًٜٔياصٕٜٜٔيادالبدددلاتاددد  ضادددا اأا ندددالصبأددد  اأهدددا الصاخددد ااأدددسال تددد)ل)لنا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:ًٖٕٚياصٜٗٙٔض أ ل ا  تدددددددددددددددددددددددددددددالابدددددددددددددددددددددددددددد ااددددددددددددددددددددددددددددد ل الصعبندددددددددددددددددددددددددددددليااددددددددددددددددددددددددددددد  
ا]لصو ا [

 أكاااااام ماااااان لتاااااا  لاااااايهم أخااااااي  قااااااة  
 

 حااااااااااااااار انااااااااااااااار كغااااااااااااااارة الاااااااااااااااريم 
 

 ندددد ااددددبسالصادددد  اااوا  ددددداادددد الص ندددد  الصأندددد   لهالصواددددأ هالصتددددلاأددددا أ ا
ضادددا الصاةودددد البددد اأعددددأ يالصا لادددلابدددأ اللاددددو اابددد صو)ل ااددددلاواددد صد ا اا نتد 

ضاددددعااشحةدددد  ااددددلالصو صيأدددددا ودددد ااا*يااددددد  ا الادددددابدددد ا ادددداًٖٖٚ ياصٕٔٓٓ
ا]لصح أ [ااااااااااا:ًٖٖٓ اياصٕٚٓٓا-صدإٛٗٔلإلن  ايا

                                                 

ا الاداب ا اا الصعبنلاا  ااو صيلاا الصةان  ياأهااأ  ااع اوبيسا صسانوأ لا  صد ا*ا
 أبي الرسم بالجألين ان يتحأال      أقد زاد بعد الحأل مكمال
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 لاااااااافن أراء اله ااااااااب ناااااااازالن ايكااااااااة
 

 م اااااااااااااااخمة  ذانهاااااااااااااااا أالمغاااااااااااااااامر 
 

 أاددبسالصادد  اا ودد ل ا  دد لعالص ادد االصددتناأأةدد اب)و وددداصو  تددسا اأ)تددسا صدد ا
ض ود  صالصتعبأدااسالصعحداابد  الصود)ل اص  اتسهااا د اأو عاا ا   الصح   ا لصتناأ

ضادددعااشحةددد  اادددلالصو صيأددددا وددد اااد  اً٘ٚياصٕٜٜٔلصدا  دددلا ندددا تسالصب شأدددديا
ااااااا:ًٕ٘ٗ اياصٕٚٓٓا-صدإٛٗٔلإلن  ايا

ا]لص ةأ [
 مااااااااااان ساااااااااااال  كفنهاااااااااااا دم ظباااااااااااي

 
 لاااااااااااااي زجااااااااااااااج تخالااااااااااااا  رازقياااااااااااااال  

 
الاةأ  ا لمالهلالصاد ص ب  اصلالص ااعا  ا  الصاالبعالصتلاتوخاااأد ال ا الصا

لصتددلاصدد اأبدددنااأددد ا لالصاددأأااادد الصادد  ا لصنددو  او ص بدد  ا لصبددداالص أاددلااددلا  أدد  ا
اأعاب اهأعاباةدالاا اشداصوتلالابسالصاا

ضادا البأد هااو دلالصيبأد يا)لاناا ااهناا الصعاداابعد ال اندؤ ا د ا اداهالصح أ ةلص
ا-صدددددإٛٗٔندددد  اياضاددددعااشحةدددد  ااددددلالصو صيأدددددا ودددد االإلاد  أًٜهياصٚٓٗٔ
ا]لصا نا [ااااااا:ًٖٚٚ اياصٕٚٓٓ

 *الاااازج إ لاااا  *اقفاااار ماااان ميااااة الجريااااب
 

 جاااااااااااااااااين إال الظبااااااااااااااااااء أالبقااااااااااااااااارا 
 

 أدد ل اشحةدد  ااددلالصو صيأدددا ودد االإلندد  ا ودد ا  ااِ صددن ادد ا دد  اتوددةأ  ا
لصاددعال اصدد اأوخددا لاادد الصتو ددلااددلاودد الالص بددلا لصتو ددلاب ص ندد  ا تودداالصع حةددداأددد اا

 ددداعاو صاخددد  ا ادددعاالصأدددا ا شأددداهاادددلالمشدددال ا لصندددب ا  ات تدددد اتيدددمالمشدددال الم
                                                 

الصواأ :ا ل نا  أ  ا*
الص)و  :ا ن اا هعا ا*
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لصدب   ا    النتدالاص ا  اصابا ال او صد اب صأا  ا شا اصد اصد اأيتةدهالصاد  االصوحةد  لا
الصو   الصع حةلاا ااعاه اِ صن
الصخ االص أالا:ا-ٗ

 اتودا لالصخد اا أا نااددلصخد اابأ تبد اهاااد)لنا أ أد نانداِ صناد ا  االصا  االصوحة  لا
ةا هاو اتساب صتا  اا أ ا  د ص ياابعد ا  اادالالصاد  اااد ا ود الص  نددالص أالا ل 

 وددةسالصخدد االص أاددلاا ودد الصادد  اا الادددابدد ا اددا اأاددبسابأدد  ااِ صددن لصالأيدددالصتةددها
 داالصخ االص أالابخ  الصن باناللبأ الصح أ الصا)أ ا ص اها اا الصخأ  اأعا ا

)شااااعر نطفااااان لااااي ا اأددددساندددد  إًٖٙياصٓٔيا ٕٕٔٓلياصاددددأب  لضبندددد ب اابةدددد اف
اااااااااااااااااااااااا:(186م   ص2007 -هاااااااااااااااااا 1428الجاهمياااااااااااااااااة أ ااااااااااااااااادر ابساااااااااااااااااالم   

ا]لصح أ [
 أباااااادل ماااااان ليمااااااي بمااااااا قااااااد  تحماااااا 
 مممممااااااااة بالشااااااااام سااااااااعفا خاااااااادأدها

 

 نعااااج الماااال ترعاااي الااادخأل لحاااأ ماااال 
 كاااااااااااافن عميهااااااااااااا سااااااااااااابريا مااااااااااااذيال

 
بسيا ن لادسيا  اادسيا اد )هيا تد ادسيا ت وندسا   ادسا ا اوة هالصخ ااوخأالااا

 صيعددسا وا تددسا شهددبسا صددتهاواأعددد اتعدد اادد اوددة هاصيخدد االص أاددلا لصتددلاتبدددناخ بتدددا
ا ينالصاش اا ال ت  الصو) أ ها

 لصتة وددأ ا ادد اتصددمالصودد الالصة أدددالصتددلااندداد الص  بعددد ااددلاادد  الص عادد  ابدد ا
ضاددعااشحةدد  ااددلااد  إًٖٚياصٜٗٛٔ لياضلصاع  لالصوبأدداااددلالبأدد هالصاعدد لصا ددتا

ا]لصبنأح[ا:ًٙٛٔ اياصٕٚٓٓا-صدإٛٗٔلصو صيأدا و االإلن  ايا
 نااااااااب كااااااافن رحماااااااي أقاااااااد زال النهاااااااار

   اكارعااااااةشااااااماااااان أحااااااش أجاااااار  مأ 
 

ااااااد  يااااااأم الجمياااااال عماااااا  ح     مسااااااتفنس أ 
 الم اااير كساااي  ال اااقيل الفااارد طااااأي

 



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 

333 

واص ابأنددااللنددب حا ندد  البدد ا  ددد  ابعدد ال التدد الصوددياابددأ ا ددبفا تبأدد  ا أددت
ضا اخدد  الصعددا يا أ  خددداخدد اا بدددالاض ال دداا وادد ًاو  دد ااددلانددبحأ اادد اب ددلا نددال أ 

ا-صدددددددإٛٗٔضادددددعااشحةددددد  اادددددلالصو صيأددددددا وددددد االإلنددددد  ايااد  آًٚياصٖٕٓٓ
ا]لصبنأح[اااااااااااااااااااااااااااااا:ًٖٕٚ اياصٕٚٓٓ

 بااااااءت عراعااااار بكحااااال أالرلاااااا  معاااااا
 

 اليللاااااااااااال تنماااااااااااأا امااااااااااااني اال ااااااااااا 
 

 ن ا و الص  بودالصخد االص أادلابود الاااتبحددابد صتالمالصدد أ الصود صيلالصدتنا
تيدمالصاعتدد لهالصتدلاتد ألالصأدسا ند ات  ا يناص اأبدناا د اللاحد فاا  خالا لا الهيا

ضلص اعاابحالص  بودالص  ااب صخ اا تيمالصحد فالصد أادالاتب ح نا ن نأ نابتصمالصتالمالصدد أ 
ضادددعااشحةدددد  ااددددلاِ ْتان  آًٖصدددددياصٜٕٗٔ /ٕٛٓٓ أددد ل الصات بددددليالصعاأددد)نااددددا ا

ااااا:اًٚٛٔ اياصٕٚٓٓا-صدإٛٗٔلصو صيأدا و االإلن  ايا
ا]لصح أ [

 ماااااااااألي الااااااااااري  رأقيااااااااااة أجبهتاااااااااا ُ 
 

 تنحاااااااا  باااااااانف  الفحمااااااااا *كااااااااالهبرقي 
 

 ص دد ماودد ااا أدددااددلااددعااشحةدد  اتوددا ااأددد ابعدد الصأأ ل دد هااددلااددعاص ا
اا د الصت  ا لمن ا لصوي ا شأاه 

 ص دد ماودد الاا أدددااددلااددعااشحةدد  اتوددا لااأددد ابعدد الصأأ ل دد هااددلااددعاص ا
  و الصأوأ اب الصأا  اأو  ساالااا د الصت  ا لمن ا لصوي ا شأاهاا الصأأ ل  ه

هاٖ٘ٗٔضلصاةهديأ هيالااأ  أ الصاع امابدد لا ندا دالصت  ن تسا نا تسالخ   ااو بساا
ا-صدددإٛٗٔضاددعااشحةدد  ااددلالصو صيأدددا ودد االإلندد  ايااأد  اًٙٙ اياصٕٜٙٔا–

ا]لصح أ [اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:ً٘ٚٔ اياصٕٚٓٓ
 أاجااااااارد كالسااااااارحان ي ااااااارب  الناااااااد 

 
 أمحبأكااااااا  كالسااااااايد شاااااااقاء  ااااااامدما 

 

                                                 
الصأ ل الصتناأعا او عساب ص  ا ا–لصو  ةاا–لصدبانلاا*
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ويدد الصوددأ ابودد الاادحةد  لالصويدد اأأددماأودد االص  بود ند اتودداااددلالصاددعاالصو
ضاا الصدو   االااأ ل الصوأ اا أداال عدا بتواالن الصوي االااعاها أعحأسا  الناال ع نا

)شاااعر نطفاااان لاااي الجاهمياااة أ ااادر ابساااالم   ِ ْتانددد  إًٖٔلصعاددداياضبددد ا هًياص
ا]لصبنأح[ااااااااااااااااااااا:(187م   ص2007 -ها 1428

 ران مناااااا  حيااااااث يأزعاااااا أكااااااان  اااااام
 

 طعاااان المعاااااارج عنااااد المحجااااار النجاااااد 
 

ِ ْتا  الصاد)ا اند وتصما و الصادعال الصوحةد  أ  الصويد ا تودا لالندا  اصدساا دسا
ضاعااشحة  االااِ ْتان  أًٓٔ اياصٕٜٙٔا–هاٖ٘ٗٔضلصاةهيأ هياالالصوي ان  

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:ًٜ٘ٔ اياصٕٚٓٓا-صددددددددددددددددددددددددددددددإٛٗٔلصو صيأددددددددددددددددددددددددددددددا وددددددددددددددددددددددددددددد االإلنددددددددددددددددددددددددددددد  ايا
ا]لصح أ [

 ري أالكماااااااااببااااااااابقاااااااااين لااااااااا  مماااااااااا ي
 يص أسااااااامهبقناااااااساااااااحام أمقاااااااالء ال

 

 تقمقااااااااال لاااااااااي اعنااااااااااقهن السالسااااااااال 
 أجاااااااااااادالء أالساااااااااااارحان أالمتناااااااااااااأل

 
 ن اتوداا أد الصادعال ااد ااد)لالاادلا ود الصدت  ا هدا اللاخد  ا  د الصعدا ا

ياٜٗٛٔأدددداااددددلالبأدددد هالصاعدددد  لياضلصاعدددد  لالصوبل اودددد  اا يدددد  ا أددددد  ال يدددد اادددد ات  
صددإٛٗٔضادعااشحةد  اادلالصو صيأددا ود االإلند  اياا ل ي اا اأأدااد  إًٛٓص
ا]لصبنأح[اااااااااااااااااا:ًٗٙ٘ اياصٕٚٓٓا-

 ألااااااااأ اخا اااااااام ذ بااااااااال لااااااااي اكميتاااااااا 
 

 لجااااااءني جمعااااام يساااااع  ماااااب الاااااذيب 
 

ادددلاا ندد اتوددداالصاددعال الصأاددد االص أاددلاادددلااددعاص االنددداأ اودد الاا أدددداال عددد
ا–هاٖ٘ٗٔضلصاةهددددديأ هاياادددددعاص اأأدددددماأانددددد اوددددد الاأاددددد االندددددتح عاودددددأ هاأأم

ضاعااشحة  االالصو صيأدا و االإلند  ان  ان ادالب الص اا آًٗ اياصٕٜٙٔ
ا]لص لاا[ااااااا:ًٜٛٔ اياصٕٚٓٓا-صدإٛٗٔيا

 ان ااااااااااااااانأتمكنناااااااااااااااا إذا نحااااااااااااااان اقت
 

 مااااااااااان الشاااااااااااحاج اساااااااااااعم  الحااااااااااايم 
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  دد اشهددبساواأددسالصا  دداا   دد الصاعدد اما ندد اتودداالمندد اصوددة ها  أدد لاا ددد ا
ايددمالصو بددداصاددو  تسا صددساوددة هابصددد ااِ تْاب صاددو  دااودد  ا اأودد  اادبدد اشأددااادد باا

ضلصاؤتي اوخأدددالاصدددتصما ددداعالصاددد  االص هددد ابددد انددديادانددد اادددبسا ةندددساادددلانتددد  الل ددد ل 
ضادددعاااادددد  اب منددد إًٗٔ اياصٜٜٔٔا–هأٔٗٔ لصا تيددد ااددد الندددا  الصادددعال يا

ا]لصبنأح[ا:ًٜٗٔ اياصٕٚٓٓا-صدإٛٗٔصيأدا و االإلن  اياشحة  االالصو 
 ارمااااااااااي العاااااااااادا أار  انااااااااااي اذا زرت

 
 حاااااألي المرقاااااب لااااام يااااازار لهاااااا اساااااد 

 
 الطيأر أالنعام :

الص ع ادا:ا-٘
 ا الصحأ االصتلاتواص الصاعال االااعاص اح  االص ع   اأأماأع الوبدااحد  اا

ا يددد قاأندددأاا يدددنااويدددأ ياا ادددبلا يدددناندددحاالما يا ح صدددسااددد اعيا أعتبددداالنددداع
 لمن عاالا  ص الصحأ ا ا وناسا يأحابأ الصبعأاا لصحأايا أاتيماا اودة هالصحأد اا
لصاأ ا لصو  أأ ا لصت  ا لصا د اا   سالاأو انالصحأ ااالالصتأيأدقا لصحأدال يا صدسااد ا

يا ندد اتوددااًٜٖ٘ياصٜ٘ٙٔضلصأأ ل ياوددة هالصوادد الص  أدد ا حدد  الصع ددقا لصا ندد 
اددد د اادددعال اشحةددد  الص ع اددددا  دددالناصت لوددد اصدددتلالصحددد  ااادددلاادددالبعد ا أدددتواص الصادددعال ا ا

ضادعااشحةد  اادلاا*ب مأبدابع ا اأت لو اصتلالصح  ااالالح صد ان  ابا اداب الصو أا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:ًٖٜٔ اياصٕٚٓٓا-صددددددددددددددددددددددددددددددإٛٗٔلصو صيأددددددددددددددددددددددددددددددا وددددددددددددددددددددددددددددد االإلنددددددددددددددددددددددددددددد  ايا

ا]لصو ا [
  اااااااااي الركااااااااااب عماااااااااي مكارههااااااااااات

 بزليااااااااااااااااااا  نقنقاااااااااااااااااااة  م اااااااااااااااااااممة  
 

 بزليااااااااا  باااااااااين المشاااااااااي أالأ اااااااااب 
 قرعااااااااااااااء باااااااااااااين نقاااااااااااااان  قااااااااااااارع

 

                                                 

داب ا اااب اص  اب اند ابد اادالابد ا د  ابد اندع ابد اتبأد  ابد ابودأ ابد اشحةد  اص ابا ا*ا
ادد  ااودد صيلاادد اندد  لهان اددس اوخأدداالصادد  ا صددأفاصددسا صدد ا صدد اا هددعا ودد  ا لأتددال اودد أ ا

  ٛٔٚياصٕأواداالان اسا]لصت اأ [احبد هااأ  الصاعال يا 
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ض نددد فالصب شدددديا صي ع اددددالندددا  اوخأدددالالحيدددقا يأدددد اادددلالصو صيأدددداا دددد الصاب 
اًٚٓٛياصٕٛٓٓضلص اعالصع)أددد)ناادددا ا أددد ل الصات بدددليا لص د دددددياًٖٗٛياصٖٕٓٓ
ضالصباودددد  ا الصعاوددددد  ا ا لص)اأدددد يا لصدأددددقاًاٖٕٚياصٜٜٙٔضلصا وددددصيا لصدا   

 شأاصد  ا تواصد الصادعال اادلاادعاص ااد د اادعال ااًٚٚٗياصٜٜٓٔلصعاأ  ا لصأد ل يا
شحةدد  ااددد اتوددااندديادابدد الص اادد اللادد و الصتددلاتددب ااأددد الص ع ادددا صددلابعأدد لا دد ا

ضاددعااشحةدد  ااددلااد  ً أٛٙياصٜٛٛٔضاددا ا ددد   اواأدداا لصةددا) قيال ددأ الص  ف
ا]لص لاا[ااااااااااااااا:ًٕٜٔ اياصٕٚٓٓا-صدإٛٗٔدا و االإلن  ايالصو صيأ

 أمختاااااااااااض تباااااااااايض الربااااااااااد لياااااااااا 
 

 تحاااااااااااأم  نيتااااااااااا  لهاااااااااااأ العمااااااااااايم 
 

 تواا  تالاب ااد ل الص ع اددا أودةد ابأ دد الاحد  اااأحداا لاواد ابد اأأاد ا
 ددأي ا لص يددأ الاصدد احدد  اا لابعأدداااسوددة هاادد الصبعأدداا صدد اادد ابددأ اصددتلا تلما نا  دد

 اأساا الصبعأاالصا ن ا لص  أد ا لصع دقا لص )لاددالصتدلاادلال ةدسا اأدسااد الصحأداالصداأ ا
اًٖٖٙياصٜٗٛٔضلصاعدددد  لالصوبأدددداااددددلالبأدددد هالصاعددددد  ليا لصو  أدددد  ا لصددددت  ا لصا د ا

ااااااااا:ًٖٜٔ اياصٕٚٓٓا-صدددإٛٗٔضاددعااشحةدد  ااددلالصو صيأدددا ودد االإلندد  ايااد  
ا]لصو ا [

 أكفنمااااااااااا تطااااااااااس االكااااااااااام عشااااااااااية
 

 بقرياااااااااب باااااااااين المنسااااااااامين م ااااااااام م   
 

  ددساا*ا الماخدد  ا لصباوددداصددلالصنددع  لااددد اتودداابددأدفهدد ادد اباوددسالص ع ادددات
)أم ااال العاارب  نأنددع ا أعدد ااددلانددع  لا ل ادددابعدد ا اأددد و ال  ل ددسا أأ ددتابخددأاا   ل ددس

 -هااا 1428)شااعر نطفااان لااي الجاهميااة أ اادر ابسااالم   اددد  ا(111  ص1981
ا]لصاو)[ااااااااااااااااااااااااااااا:(360م   ص2007

 الطااااااااااااااااااااارقنهم أهااااااااااااااااااااام نياااااااااااااااااااااام
 

 لاااااااااااااا بااااااااااااااركن بركااااااااااااااة النعامااااااااااااااة 
 

                                                 

صددد اب عدد قاصادد لاوددااسا أعدد ابدأدفابدد اصدد  ابدد ا يدد ابدد اأاأادددابدد اشددال ابدد ا دد ص ابدد اادد)لاا*ا
  ٘ٛاخ ناصيأاقا اا  ااو صيلااوأ ا]لصت اأ [الصاؤتي ا لصا تي ياص
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 ن اتواالصاا  او  ألالص ع اددا أدد  اصاد اادااا د اند قالصود اادلالاداها ند ا
ياٜ٘ٛٔضخا االصديددددد  اادددددلالصاهددددد  ا لصا نددددد  يااوددددد او ددددد ألالص ع اددددددا نااندددددا  نا

م   2007 -هاا 1428)شعر نطفاان لاي الجاهمياة أ ادر ابساالم   ادد  اًٖٗٗص
ا]لصح أ [:(503ص

 لماااان يسااااب اأ يركااااب جناااااحي نعامااااة
 

 لياااااادرج مااااااا قاااااادمت باااااااالمس يسااااااب  
 

اد اتوااالااعااشحة  ا   لعاوخأالاا الصحأ ااا د الصأبد انا لصدحد ا لص ند اا
 شأاهاا الصحأ االصتلاان الصا  االصوحة  لالا عالصود االصة أدداادلاتودااصدتهالصحأد اا

بع الصحأ ااتاو ااا)لناصي ي  ااخ الص ناالصتناتواهالص  بعدداادد االالاع اص ا ن ا و ا
اًٖٖٗياصٜٜٙٔضلصا ودصياتواا نااصدا  اب ا د  اضُصُبد ًالصدتنا د  ا صدالناح أ نا

اااااااا:ًٜٛٔ اياصٕٚٓٓا-صدددإٛٗٔضاددعااشحةدد  ااددلالصو صيأدددا ودد االإلندد  ايااد  
ا]لصبنأح[

 امسااااات خاااااه أأماااااس أهمهاااااا احتمماااااأا
 

 لااااذي اخناااا  عماااا  لبااااداخناااا  عميهااااا ا 
 

 ودداهابعدد ااأيددداح أيدددا اددبدسااِ صددنلادد اندديادابدد الص اادد ااددد اتودداالصعددد  الصددتناأعدد  ا
اٜٙٛٔضاوا الصيوددالبد ااد افيا أ االصدبأيدابع الصو) ا لصودأ اِ صنأع  ااب صةافالصتن

 إٚٓٓا-صددإٛٗٔضاعااشحة  االالصو صيأددا ود االإلند  ايان  ِ ْتااًإٚٛياص
ا]لصح أ [اااااااااااااااااااااااااا:ًٜٓٔياص

   ريشااااااااااها ااااااااااخذاريااااااااااة لتخاااااااااااء ال
 

 ساااااااحاب  ياااااااأم ذي اها ااااااايب مااااااااطر 
 

 اددددلاتودددداالصحأدددد االصتددددلاتودددداهااددددلااددددعااشحةدددد  اضلصأبدددد انًا اضلصنددددا  ًا ا
لصأبد انا ادبساباد اأندتع اصو أدداا*ضلصأا  ًا اضلصأ للًااد اتواالصا  ااندأفابد ا)صأدا

                                                 

نأفاب ا)صأااب اوتأأدابد اا لأددابد اابأعددابد ااد ) ابد الصأد امابد انحأعددابد ا دبفاأو دنالبد ا*ا
ص دد اادد  ااودد صيل اادد افا ادداأ اأهددا ابددسالصاخدد اب صدد ص   ا صدد اودد أ الصأددا  ابددأ ا ددبفا
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أ صد ابحد  االصأبد ان ااأاد ال اتود  ا  اتةيدهااعأ داأود)ا ةندساصددتهالصو بددا أودانا 
)شعر نطفاان لاي الجاهمياة ياادد  ًٜٖٕياصٜ٘ٙٔضلصأأ ل ياا الصوأ  ا تيمان لاصس

ا]لصح أ [اااااااااااا:(190م   ص2007 -ها 1428أ در ابسالم   
 متااااااااا  تتخااااااااارم بالمنااااااااااط   اااااااااالمال 

 ان ا ااااااايب لم مهاااااااا يار باااااااتكااااااان كالح
 

 شااااااافأ بعياااااااد أتساااااااب  إ لااااااا لتجااااااار   
 ب أان تفمااات مااان ال اااقر تساااب أ اااي

 
 ندد اتوددداالصادد  اانددد   ابدد ا بدددلاأ اخددداصدددا  ال  ل ددسااددد الا اددساواددد اتددددا ا

ضاعااشحة  االاحأ االصدح اا ااب ماصيوأ  ا ن ا اقاالاان او الاا أداال عدااد  
ااااااااااااااااااااااااااااااااااا:ًٕٜٔ اياصٕٚٓٓا-صددددددددددددددددددددددددددددددإٛٗٔلصو صيأددددددددددددددددددددددددددددددا وددددددددددددددددددددددددددددد االإلنددددددددددددددددددددددددددددد  ايا

ا]لصا نا [
 لماااااااااااااا رأأناااااااااااااي أأجااااااااااااا  برجااااااااااااا 
 لااااااااااااااااادبرأا أالرماااااااااااااااااح تفخااااااااااااااااذهم

 

 أالريطاااااااااااة ألاااااااااااي لاااااااااااأاس المماااااااااااج 
 ناااااااااازأ القطااااااااااامي حبا اااااااااال الشاااااااااارج

 
 

 الخاتمة
  ا  أةددددالصوددد الالصة أدددداادددلاادددعاالصحبأعددددابوددد الا  ادددداصدددلا  اددد لاأت دددتص ا

 ها صدنا ودسابعد اأاأادالا  اا اأنتخأاها  حةأ نا  ةندأ نيلصا  ااصأعبااا ا  صد اصياتيد
ما أن نددسا   لحةددسا  اددو  سياخدد اأددد  اصددساادد اأاأدد احاأددساادد انهدد أ ياوادد ا  ا  اأأدداا

لصا ن الص ةندلاصياد  ااأد عوفاتيد  أد نا يدنا ت ودسا  يدنااد اأب  دُسااد اود الاادعاأديا
و  احبأعداود اتدا اد او  ا  اص اادا ناالاتونأ ا  حةدالصاعال التو هالصحبأعدان ل ا

 تددأخأاا يددنالصاتيدددلا ادد عاتة  يددسااددعالصحبأعدددا  اأأددداوادد ا  اصي  أةدددالص ةنددأدا نددعا
ا اة ت د الص  بد 

                                                                                                                              

 ددددفا لصوبددددال ًاودددد  انددددأ ان اددددسا امالإلادددد الا دددد ا بأددددسا]لصت دددداأ [ااعودددد الصاددددعال يا تبأدددد  اض ل
  ٜٚٔص
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 الم ادر
هًيإٙٔلإلب يالمواعلا بد اندعأ ا بد الصايدمابد اناأد ابد ا يدلابد اللوداعلاض  ٔ

ا ٖٕٓٓيأتأدأقا    اأ ت او صاالصه ا ياح
 خددداالإلبددد اادددلات وأدددسالص حددد  الص دددد نالصعدددا يالمندددت تا  وددد ااأاددد ا ادددأ يالندددت تا  ٕ

يأددددال  ل او اعددددالصايدددمااأوددد الصاايوددددالصعابأددددالصندددع  أدياو اعدددداااددد امااددد او
ا ٕٙٔٓلصنيح  ان ب فيااويدال  ل ا لصعي  اللوتا  أديا

لل تأدددد اأ الصاةهدددديأ ها للودددداعأ هيا يددددلابدددد اندددديا  ا بدددد الصاأ ندددد يالم ةدددد ا  ٖ
يأصدًياتأدأقاا داالصد أ انأد  نيا لاالصةوداالصاع ودايابأدا هياحٖ٘ٔلموةااضه

ا ٜٜٜٔ
ندد فالصب شدددياودد اال البددلالصد ندد ااأادد  ابدد ا ادداالص)ا اددانياتددد أ ا  ااأادد  ا   ٗ

ا ٖٕٓٓيأادالاأو )نيالصااودالص  صأداصيحب  ديا 
لنددا  ا أدد الصعددا ا ااندد  د ياا لأدددالصودد لصأدلياتأدأددقا دد اناأادد  الصدأنددليا أدد ت ا  ٘

ا ٜٚٛٔيألصه ا يا  ص الصوت يابأا هيا  ااوتبدالص دهديالصد صالياح
 الصادد نعأ ا دد اا الصعدد صاأ ياهاااددد اا بدد ا بدد ال ااأادد ابدد ا بدد ابودداا بدد ا  دد   ٙ

اه ٖٕٗٔياٙصدًيا ٔ٘ٚ أ  الصاعا  اب ب انأ الصو )أداضه
صددًيإٚٙ وا  الإل   ابتخيأمالصو  يااأاد ا بد ال ابد اا صدمالصحد  لالصوأد  لاضه  ٚ

ا ٜٗٛٔيأتأدأق:انع اب اأا ل الصو ا نياح
بددد فيالصاةهددد ابددد ااأاددد ابددد اأعيدددنابددد انددد ص الصهدددبلا اخددد  الصعدددا اهالأنددد  ا   ٛ

ا ٜٔٛٔياٛصدًياتأدأقالأن  ا ب فيا لاالصال  الصعابليابأا هياصب   ياحٛٙٔضه
هاًياتأدأدددقاٛٙٔ اخددد  الصعدددا يالصاةهددد ااأاددد ابددد اأعيدددنابددد ا ددد ااالصهدددبلاضها  ٜ

يأصب ددددد  ياحا- ادددددا ا ادانددددددا  انودددددلالصأندددددأ ليا لاا اوتبددددددالصدددددد  يابأدددددا ه
ا ٖٕٓٓ

صددددًيا لااٜٕٚادددال ياصيدددب تانيالأاددد ابددد اأأأدددنابددد اوددد باالصدددب تاناضهل نددد  الل  ٓٔ
ا  ٜٜٙٔيأياحٖٔلصةوايابأا هيا 



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 

313 

  نددد  الص أددد اادددلالصو صيأددددا لإلنددد  ا   ب اصددد يامبددد الصويبدددلياصاددد  ابددد ااأاددد ابددد ا  ٔٔ
هًياتأدأق:ا  اأ ت اود صاالصهد ا ا ا  ا د اناأاد  نالصدأندليإٙٓلصن   اضها

ا ٜ٘ٛٔنليابو ل يااحبعدالصاواعالصعيالالصعال
لصباودددد  ا الصعاودددد  ا الصعاأدددد  ا لصأدددد ل يا ادددداابدددد ابأدددداابدددد ااأبدددد  الصودددد أ ا  ٕٔ

ا ٜٜٓٔيأهًياتا:ا ب الصن  ااأا اص ا  يا لاالصوأ يابأا هياحٕ٘٘ض
ت اأخا اب يااب امابد ا أاد ابد اابد امابد اا صد  الصاعدا  ابدأب الصا د الياتأدأدقا  ٖٔ

ا ٜٓٛٔيإعالقياحن الاب انأ ا ا فالصوة ايا لاالصااأ يالص
يأتددد اأخالم  الصعابدددلاصاددد نلاهدددأ يا  ااددد ناهدددأقيا لاالصاعددد ا يااودددايا   ٗٔ

ا ٜٜ٘ٔيأح
تد اأخا ااددقالبدد ا ندد وايا بد الصد ندد ا يددلابدد الصأند ابدد اصبدددال الصاعددا  ابدد ب ا  ٘ٔ

صدددًياتأدأددقا اددا ابدد اشالادددالصعاددا نيا لاالصةوددااصيحب  دددا لص ادداأٚ٘ ندد وااضه
ا ٜٜ٘ٔياٛٔ لصت )أعيا 

صددًياٜٛٚأ الص للهالصناعأديا يلابد الأاد ابد اا ندنابد ااندع  الص )ل دلاضت اا  ٙٔ
ا ٜٜٜٔيإ  ا أن  ا ب فيا لاالصوا الإلن اليابأا هياح

خا االصدي  االالصاه  ا لصا ن  يا ب الصايماب ااأا اب النا  أ ا ب اا ود اا  ٚٔ
ا ٜ٘ٛٔلياصدًياتا:ااأا ا ب الصةه ا بالصأ يا لاالصاع ا يالصد صااٜٕٗلصخع صبلاضه

صدًيإٙ٘وادالا ن اناأ ا ل ب اص يالص)بأااب ابو ااب ا ب ال الصداأالاللن ناض  ٛٔ
اه ٖٔٛٔتأدأقااأا  اا وايااحبعدالصا  ليا

لصأو ا لصاأأحالم   االالصب لأديا ب الصأن ا يلالبد الندا  أ ابد اندأ هالصااندلا  ٜٔ
إٓٓٓيأيا لاالصوت الصعياأديابأا هياحٙصدًيا ٛ٘ٗضه

صدددًياٚٚٙلنددا  الص أدد يااأادد ابدد ا يددلابدد او ادد الصودد أبلالصتدد ولاضهالصأيبدددااددل  ٕٓ
ا ً ٜٕٓٓا–هآٖٗٔياضٕتأدأق:ا  ا  اأ ت او صاالصّه ا يا لاالصبا  اياح

أيأددددددالصةانددددد  ا ادددددع االصادددددوع  يا يدددددلابددددد ا بددددد الصددددداأا ابددددد اصدددددتأ الم  صندددددلا  ٕٔ
ادااصدًياتأدأقا تعيأقااأا ا ب الصو لاأن يا لاالصاعد ا اصيحب  ددا الص ٖٙٚضه
ا ٜٔ٘ٔيا
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ياتأدأدقا بدد الصندد  اٖهًيا ٕٓ٘لصأأد ل يالبدد ا خاد  ا ادداابدد ابأداالصودد أ اضها  ٕٕ
ا  ٜ٘ٙٔيإاأا اص ا  ياح

ا–هاآٖٓٔ )ل ددددالم  ا صددد اصبدددد  اصنددد  الصعددددا يا بددد الصددددد  اا اددداالصبودددد ل ناض  ٖٕ
ياٗيا ٗ ًياتأدأددق:ا بدد الصندد  ااأادد اصدد ا  يااوتبدددالص دد  ولاب صددد صالياحٖٜٓٔ

ا ً ٜٜٚٔا–هاٛٔٗٔض
 ودددد  صالصتعبأدددداالصدا  ددددلا نددددا تسالصب شأددددديا بدددد الصع ددددأ ا بددددالصأ ااأادددد الصاحةددددلا  ٕٗ

ا ٕٜٜٔيأصدًيااوتبدا صبدياحٜٕٗٔضه
لص أدد ا لإلبدد ااددلالصاددعاالصودد صيليااويدددالصاواددعالصعياددلالصعددانياندد اأ يالصعدد  ااندد ا  ٕ٘

ا ٕٔٔياصٜٚٗٔا افاأياٗ-ٖ
صددًياتأدأدقا  آٔٚ-ٜٖٙلص االصةاأ ا بأدهالصدودأ يااأاد ابد الأد ااالصانتعودلاض  ٕٙ

ا ٕ٘ٔٓيأو ا انيا  الصوب انيا لاالصوت الصعياأديابأا هياصب   ياح
 أدد ل الص  بودددياتأدأددقالصاددأخااأادد احدد صاا  ادد ايا ادداالصادداودالصت  نددأداصيت )أددعا ا  ٕٚ

ا ٜٙٚٔلصو)ل اياا–لصااودالص ح أداصي ااا لصت )أعا
لصو دد ناادد اا أدد ل ا اددايالصدددأفياهالصاوددح  نيا ادداؤالصدددأفابدد اأودداابدد الصأدد ام  ٕٛ

ا ٕٗٓٓيإصدًياح٘ٗ٘ب لا و الصاالااضه
 أدد ل ا  تددالابدد اادد ل الصعبنددلياتأدأددق:ااأادد انددعأ اا صدد نياويأدددال  ل ياو اعدددا  ٜٕ

ا ٜٗٙٔلصد صاليا
لصأن اب اانع  اب ااأاد يالبد ا يدلا د االصد أ اا–)صالاللو االاللاخ  ا الصأو ا  ٖٓ

 هددايا لاالصخد ادددياصدددًياتأدأددق:ا  ااأادد اأوددليا  ااأادد اللٗٓٔٔلصأدد  فاضها
ا ٜٔٛٔيألص لاالصبأه  يالصاوا ياح

صددًياتأدأدقا بد آٖٜٔاا البأ هااو لالصيبأد يا بد الصدد  اابد ا اداالصبود ل ناضه  ٖٔ
اه ٚٓٗٔياٛلصع)أ)ااب  يالأا اأ ن ا ن قيا لاالصاأا  اصيتالميابأا هيا 

ادددا الصاددد لص الصادددعاأداادددلا اددد هالصوتددد الص أ أدددديااأاددد ابددد ااأاددد اأنددد اادددال يا  ٕٖ
ا ٕٚٓٓيأؤنندالصان صديابأا هياحا
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صددًيا  لالإٓ٘اا الصدو   الصعااياأأأناب ا يدلابد ااأاد الصادأب  لالصتباأد)ناضه  ٖٖ
الصحب  دالصا أاأداصو أبد ا ا أاص ااأا اا أاالص اادلياضب ا هً 

اياضب ا اهاً ٔياحٔاا الصاعيد هالصنبعياأنأ ا أا الص) ) ليا   ٖٗ
يلاب اأعأ الب البلالصندالأ ااأاد ابد ا يدلااا الصاةو الب اأعأ ياأعأ اب ا   ٖ٘

لبددد الصبدددد  ياا ادددقالصددد أ المنددد نالصا وددديلالصاعدددا  يابددد ب اأعدددأ ا بددد ب الصوددد  عا
ا  ٕٔٓٓيأصدًيا لاالصوت الصعياأديابأا هياصب   ياحٖٗٙض
صددًيا لاالل ) دلياٚٙٗاا اأا ندا بلاتا  يا ب الصد ن ا)أد ابد ا يدلالصة اندلاضه  ٖٙ

ا إٜٜٔيإيا ٔبأا هياح
اددا ا دددد   اواأددداا لصةدددا) قيا بددد ا بأددد لااعاددداابددد الصاخ دددنياتأدأدددقااأاددد البدددالصأ ا  ٖٚ

ا ٜٛٛٔيإو ا ا صأ ااأا  ا  صصيااواعالصخد اليا ب ا بلياللا الهياح
اعااشحة  اادلالصو صيأددا ود االإلند  يااواعد نا تأدأدد نا  النددايا  ا بدالصأ ا بد ا  ٖٛ

لاالصواأدددااصي اددداا الصت )أدددعيايا ٔلصددداأا الص ع  عددددياو اعددددالصأندددأ ابددد احددد  ياح
ا  ٕٚٓٓا-صدإٛٗٔ

صددددًياٜٛٔلصادددأب  لياحانحدددايا بددد ا بددد ال ااأاددد ابددد الصأندددأ ابددد ااانددد الصادددأب  لاض  ٜٖ
ا ٕٕٔٓيأتأدأقا  اأ  أ او ص يا لاالب اأ) ابأا هياح

هًيانددددال لا اددددا أٖٕ-ٖٔٔحبددددد هااأدددد  الصاددددعال يااأادددد ابدددد اندددد  الصواأددددلاض  ٓٗ
اياضب ا اهً اأو ليا اأا  ااأا اا وايا لاالصا  لاب

-ٖٖٙلص اددعالصعاأدد)نااددا ا أدد ل الصات بددليا بدد الصعدد  الأادد ابدد ا بدد ال الصاعدداناض  ٔٗ
اصد ٜٕٗٔ /ٕٛٓٓيأصدًياتأدأقااأا انعأ الصا ص نياحٜٗٗ

لص اددعالصع)أدد)نااددا ا أدد ل الصات بددليا بدد الصعدد  الأادد ابدد ا بدد ال الصا صدد نياااودد)ا  ٕٗ
ا ٕٛٓٓيأاأدياحلصايمااأو اصيبأ ما لص الن هالإلن 

اوادد الصيوددددالبدد ااددد افيالأادد ابددد اادد افابددد ا)واأدد الصد) أ دددلالصددال)نيا بددد الصأنددد ا  ٖٗ
يااؤننددالصاند صديالصعدالقيإياحٔصدًياتأدأقا)صأداا بد الصأندأ انديح  ي ٜٖ٘ضه

ا ٜٙٛٔ
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لصاأو ا لصاأأحالم   يا بلالصأن ا يلاب النا  أ ابد اندأ لالصااندلالصاعدا  ا  ٗٗ
ا–  ا ب الصأاأ اص د ل نيا لاالصوتد الصعياأدديابأدا هااهًياتا:ٛ٘ٗب ب انأ لاضها

ا  ٕٓٓٓياٜيا ٔصب   ياح
صددًياتأدأدقا يأد اٛ٘ٗلصا وصيا ب الصأن ا يلاب ا نا  أ اب انأ لالصاانلاض  ٘ٗ

ا ٜٜٙٔيأ بالصأ اوة  يا لاا أأ  الصتالمالصعابليابأا هياح
بد انتأبددالصد  أ انالصاع  لالصوبأااالالبأ هالصاعد  ليامبدلااأاد ا بد ال ابد ااندي ا  ٙٗ

ا ٜٗٛٔيأيا ٔهًيا لاالصوت الصعياأديابأا هياحٕٙٚضها
ا–هأٖٗٔياضآٔيا ٕلصاةودد ااددلاتدد اأخالصعددا انبدد الإلندد  يا  اودد ل ا يددلياح  ٚٗ

ا ٛ ًأٖٜٜ
لصاةهددديأ هيالبددد الصعبددد فالصاةهددد ابددد ااأاددد الصهدددبلياهددد بحد ا اددد اأد ياأنددد ا  ٛٗ

ا–هاٖ٘ٗٔأددددداباودددداياضيلصاحبعدددددالصاأا  ٔلصندددد   بلاودددد أ اواأدددد لالصخاددددالهياح
ٜٕٔٙ ً  

لصاؤتي ا لصا تي اا النا  الصاعال يالإلا  ا بدلالصد ند الصأند ابد اباداال اد ناضا  ٜٗ
يأهًاودددددددأأسا  يدددددددقا يأدددددددسا  ا  اوا وددددددد ايا لاالصوأددددددد يابأددددددددا هياحٖٓٚها
ا  ٜٜٔٔا–هأٔٗٔض


