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 هـ 131ـ  231املثاقفة األدبية يف نثر السلطة العباسية 
 )املثاقفة مع الشعر امنوذجًا (

 انعام جبر حسن .د. رائد حميد مجيد البطاط                    الباحثة.أ
 جامعة ذي قار /كمية التربية لمعموم اإلنسانية      جامعة ذي قار /كمية التربية لمعموم اإلنسانية 

Journalofstudies2019@gmail.com 

 الممخص:
ىذا البحث ىي المثاقفة  المثاقفة مفيـو واسع وذو  معاٍف متعددة ، أما المثاقفة التي تناولتيا في

 النصية الناتجة عف  التفاعؿ الثقافي في إطار الثقافة الواحدة ، ويتـ إنتاجيا كأنماط متعمقة  بالشعر .
فالمثاقفة ىنا مجموعة مف التفاعالت  النصية التي تحدث نتيجة  التأثير والتأثر ، كما إف وقوعيا كاف 

األدبي ، فيي تواصؿ ، وتالقح بيف ثقافة األنا وثقافة اآلخر نتيجة االتصاؿ بيف  نصوص الثقافة ونتاجيا 
. 

فالعصر العباسي األوؿ شيد  تطورًا ثقافيا  ممحوظًا ، وكاف ذلؾ نتيجة العديد مف العوامؿ ، أبرزىا 
اىتماـ الخمفاء العباسييف بالعمـ والعمماء ، واألدب والشعراء ، والسيما دخوؿ العديد مف الثقافات، 

إلى الدولة العباسية ، فيذا مما أدى إلى تفاعؿ ، وتداخؿ في الثقافات ، فأدى ذلؾ إلى إضافة والحضارات 
عناصر جديدة إلى ثقافة اآلخر والتي ال مناص مف بروزىا في نتاجو األدبي . و كاف تأثر العباسييف بتمؾ 

رية ، فكاف تركيزنا في ىذا الثقافات الداخمة إلييـ واضحًا في جميع أساليب حياتيـ ، والسيما النصوص النث
المبحث عمى النص النثري الذي تضمف شعرًا ، فاستعاف بعض حكاـ ىذا العصر في خطبيـ ، وكتاباتيـ 
النثرية ببعض مف الشعر قد يكوف بيت مف الشعر ، أو صدر ، أو عجز منو ؛ وذلؾ ِلَما لمشعر مف مكانة 

انيات الشعرية ىو مما كاف يميؿ إليو أغمب خمفاء ىذا وقدر في نفوس المتمقيف . كما أف االنتفاع مف االمك
العصر ؛ إلثبات حججيـ وبالتالي تكتسب قوة والوصوؿ إلى الغرض المقصود ، وِلَما ليا مف طاقات مؤثرة 
في تكثيؼ التفاعؿ ، والتالحـ بيف النص النثري ، والنص الشعري ، فيعمالف كالىما عمى اكتساب النص 

 اًل عف الجماؿ الفني .القدرة اإلقناعية  فض
النص مّدونة  كالمية يحدث في زماف  ومكاف معينيف ، ولو العديد مف الوظائؼ ومف تمؾ الوظائؼ 
توصيؿ المعمومات ، والمعارؼ ، ونقؿ التجارب إلى المتمقي ، وكذلؾ تفاعمي، فيو يقيـ عالقة اجتماعية 

دي . فاألحداث المغوية ليست مستمدة مف عدـ ، بيف أفراد المجتمع ، وكذلؾ قد يكوف النص مغمؽ ، أو توال
نما تنشأ مف أحداث تاريخية ،ونفسية ، ولغوية ، وقد تتناسؿ مف أحداث لغوية أخرى الحقة  .وا 

 .الكممات المفتاحية : ) التثاقف ، النص النثري ، التأثر ، الشعر (
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ABSTRACT:                                                 

       Culture is a broad concept with multiple meanings. The culture that I 

dealt with in this research is the textual acculturation resulting from cultural 

interaction within the framework of a single culture, and it is produced as patterns 

related to poetry. 

       The acculturation here is a set of textual interactions that occur as a result 

of influence and influence, just as its occurrence was the result of communication 

between the texts of culture and its literary product. 

       The first Abbasid era witnessed a remarkable cultural development, and 

this was the result of many factors, most notably the interest of the Abbasid 

caliphs in science, scholars, literature and poets, especially the entry of many 

cultures and civilizations into the Abbasid state, which led to interaction and 

overlap in cultures, which led to adding  New elements to the culture of the other, 

which inevitably emerge in his literary production.  The influence of the 

Abbasids on those cultures entering them was evident in all their ways of life, 

especially the prose texts. Our focus in this section was on the prose text that 

included poetry, so some rulers of this era sought the assistance of some of the 

rulers of this era in their speeches and prose writings with some of the poetry that 

may be a line of poetry, or  issued, or incapacitated by it;  This is because poetry 

has a place and value in the hearts of the recipients.  Also, making use of poetic 

capabilities is what most of the caliphs of this era tended to do.  To prove their 

arguments and thus gain strength and reach the intended purpose, and because of 

its effective energies in intensifying the interaction and cohesion between the 

prose text and the poetic text, both of them work on gaining the text's persuasive 

power as well as artistic beauty. 

        The text is a verbal code that takes place at a specific time and place, 

and it has many functions, among which are the delivery of information, 

knowledge, and the transfer of experiences to the recipient, as well as interactive, 

as it establishes a social relationship between members of society, and the text 

may also be closed, or reproductive.  Linguistic events are not derived from 

nothing, but rather arise from historical, psychological, and linguistic events, and 

may reproduce from other later linguistic events. 

Keywords: (acculturation, prose text, influence, poetry) 
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 المقدمة :

 مفيوـ واسع ذو معنى متشعب ، ومعناه الدقيؽ ال فيي تعريفات عديدة ، لممثاقفة     
والمثاقفة مف مادة ) الثقؼ( ،  ،قافة . ففي لغة العرب قديمًا تأتي الث يمكف تحديده تماماً 

والثقؼ يأتي بمعاٍف متعددة منيا : الحذؽ ، والفيـ ، وسرعة التعمـ ، واإلدراؾ ، والظفر 
)بالشيء

ٔ
)  . 

ألدبييف . فمثاًل عرفتيا مدونة تعدد مفاىيـ المثاقفة بيف الدارسيف والباحثيف ، والنقاد ا 
(، بأنيا مجموع الظواىر الناتجة عف االتصاؿ  ٖٜٙٔلينتوف وىيرسكوفيتش ( سنة ) )

المباشر ، والمستمر بيف مجموعة أفراد ، أو ثقافات مختمفة ، مما أدى إلى تغيير في النمط 
(  ٓٛٛٔالثقافي ليذه المجموعة أو تمؾ ، أما تاريخ ظيور مصطمح المثاقفة ُيرّد إلى سنة ) 

جييف األمريكييف تحديدًا ، وقد التصؽ ىذا المفيوـ بمصطمحات أخرى مثؿ : مع األنثروبولو 
التدخؿ الثقافي الذي استخدمو اإلنجميز ، أو تداخؿ الحضارات عند الفرنسييف، أو التحوؿ 

)الثقافي الذي شاع استخدامو لدى األسباف
ٕ
). 

متداخمة وىناؾ مف يقوؿ أف " المثاقفة مصطمح سيوسولجي إنثروبولوجي ذو معاٍف 
تقريبية ، وبصفة عامة يطمؽ عمى دراسة التغيير الثقافي الذي يحصؿ ويتحقؽ نتيجة لشكؿ 
مف أشكاؿ االتصاؿ بيف الثقافات ، فيو يدؿ عمى ظاىرة تأثير وتأثر الثقافات البشرية 

)بعضيا ببعض بفعؿ اتصاؿ واقع فيما بينيا ، أيًا كانت طبيعتو أو مدتو "
ٖ
) . 

تعاريؼ عديدة ، ولكف لـ يكف ىناؾ تعريؼ جامع مانع لو ،فعند أما النص كذلؾ لو 
العرب، يرى سعيد يقيطيف أف النص : " بنية داللية تنتجيا ذات ) فردية أو جماعية( ، 

)ضمف بنية نصية منتجة ، وفي إطار بنيات ثقافية واجتماعية محددة "
ٗ
)  . 

ت وظيفة تواصمية ػ داللية " أف النص األدبي ىو وحدات لغوية ، ذا  محمد عزامويرى 
)، تحكميا مبادئ أدبية ، وتنتجيا ذات فردية أو جماعية "

٘
)  . 
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يرى " أف النص نتاج لفعؿ  فان ديكأما عند الغرب ، كانت ليـ وجيات متعددة ، منيـ 
ولعممية إنتاج مف جية وأساس ألفعاؿ ، وعمميات تمؽ ،واستعماؿ داخؿ نظاـ التواصؿ 

ى . وىذه العمميات التواصمية األدبية تقع في عدة سياقات تداولية ، والتفاعؿ مف جية أخر 
ومعرفية وسوسيو ػ ثقافية ، وتاريخية تحدد الممارسات النصية ، وتتحدد بوساطتيا . وىي 
تتمفصؿ بحسب جماعات المشاركيف ، وأدوارىـ وقواعد االستراتيجيات التي تنظـ ممارساتيـ 

)النصية "
ٙ
) . 

أف كؿ متتالية مف الجمؿ تشّكؿ نصًا ، شريطة أف  دي وحسنىاليويذىب كؿ مف 
تكوف بيف ىذه الجمؿ عالقات ، أو عمى األصح بيف بعض عناصر ىذه الجمؿ عالقات ، 
تتـ ىذه العالقات بيف عنصر وآخر وارد في جممة سابقة أو جممة الحقة ، أو بيف عنصر 

ني أف النص مجموعة مف الجمؿ ، وبيف متتالية برمتيا سابقة أو الحقة ، ولكف ىذا ال يع
وذلؾ ألف النص يمكف أف يكوف منطوقًا أو مكتوبًا ، نثرًا أو شعرًا ، حوارًا أو مونولوجا ... 

)فالنص وحدة داللية ، وليست الجمؿ إال الوسيمة التي يتحقؽ بيا النص
ٚ
)  . 

ذ أمعنا النظر في  ، سنجد  ىـ ( 131ـ  231خالل الفترة )  تاريخ الدولة العباسيةوا 
أف ىذه الدولة تضـ أوطاف كثيرة بيف جناحييا وكاف يعيش فييا منذ القدـ شعوب متباينة في 
الجنس والمغة والثقافة  ، غير أف تمؾ الشعوب أخذت تمتزج بالعنصر العربي امتزاجًا قويًا ، 

)و تنصير في الوعاء العربي حتى غدت كأنيا جنس واحد
ٛ

. ) 

ازدىارا خصبًا، وال ريب أف الذي جعؿ لألدب تمؾ ففي ىذا العصر ازدىر األدب 
المكانة الرفيعة ىو التمازج والتمقيح الفكري بيف الحضارة الوافدة والحياة العربية األصيمة، وأف 
لكؿ منيما بيانو ولسانو ومنطقو وتفكيره وأسموب أدائو لممعنى، وأف البيئة العباسية  بما جد 

ف أوجو الثقافة األجنبية خاصة وبما حدث فييا مف فييا مف مظاىر الحضارة المادية وم
)جوانب الحياة االجتماعية اقتضت الفاظًا جديدة لمتعبير عف تمؾ المظاىر 

ٜ
. مما أدى  (

 ذلؾ إلى اختالط تمؾ الثقافات التي أثرت بشكؿ بالغ عمى الفكر والعمـ واألدب والترجمة . 
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منيـ في ىذا العصر بالمغة العربية ، ولقد اىتـ رجاؿ السمطة العباسية وخاصة الخمفاء 
يتدارسوف أشعارىا ، الجاىمي منيا واإلسالمي ، ويحفظوف نوادرىا ، ويفقيوف معانييا 

)وأسرارىا ، ويتدارسوف نحوىا وصرفيا 
ٔٓ
)  . 

فالشعر عندما يجيء بو الخطيب أو الكاتب ما ىو إال سند وأزر لمنثور الرسالة أو  
كرة المنثورة ، وزيادتيا وضوحًا وتوىجًا وجمااًل ، وربما يمجأ الخطبة ، إضافة إلى عضد الف

خراج مكنونو المتزاحـ ،  الكاتب إلى ىذه الطريقة شعورا منو بعدـ إيفاء األفكار حقيا ، وا 
)الذي تشّكؿ بوصوؿ الرسالة إلى مخاطبو

ٔٔ
. ومف ىنا يمكننا القوؿ أف النص ىو" ذو (

ري إلى مدلوالت خطابية متغايرة بشكؿ يمكف معو طبيعة انتاجية وأنو يحيؿ المدلوؿ الشع
قراءة خطابات عديدة داخؿ القوؿ الشعري . أنو مجاؿ لتقاطع عدة شفرات تجد نفسيا في 

)عالقات متبادلة "
ٕٔ
). 

وبيذا " فالنص األدبي ال يتـ إبداعو مف خالؿ رؤية الكاتب فقط ، بؿ يتـ تكونو مف 
عمى حد -شروط بنيوية خاضعة لمنص الجديد خالؿ نصوص أدبية يتـ ادماجيا عمى وفؽ 

)ثـ أف النص المدمج يخضع مف جية ثانية لعممية تحويمية " -رأي جابر عصفور 
ٖٔ
) . 

فالعصر العباسي األوؿ كاف عصر قوة الخالفة وسمطاف بغداد ، فكاف رجاؿ السمطة 
نوا أىؿ العباسية مصدر أدب وعمـ ، كما كانوا مصدر سياسة ونفوذ ، والخمفاء خاصة كا

حذؽ لألدب ومعرفة بالغة بفنونو يرووف الشعر وينقدونو ويستمعوف لمشعراء ويجزلوف ليـ 
العطاء ، ويؤرثوف بينيـ نار التنافس ، وليذا تزاحمت عمى أبوابيـ الشعراء مف عامة 

)األقطار
ٔٗ

 ). 

، فالشؾ أف ىناؾ اختالفا بيف الحكاـ في العمـ بو ، بالنسبة لعمميـ بالشعر القديـ أما  
وييتموف  كانوا يحفظوف الكثير منو ،بشكؿ عاـ ولكنيـ طبيعة األشياء ، يعود إلى فيذا 

)اىتمامًا كبيراً ية بالمسائؿ المغوية والمفظوقيمتو ، كما أنيـ اىتموا  ويعرفوف قدره بروايتو 
ٔ٘
) . 
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عادة صياغتيا في اتوف نثر السمطة وسنسمط الضوء عمى استمياـ الذاكرة ا ألدبية وا 
 العباسية.

، في الحقيقة كاف خطباء العرب منذ العصر الجاىمي تمثموا بالشعر في الخمفاءفمنيـ 
)خطبيـ ، وىي ظاىرة مميزة في الخطابة العربية

ٔٙ
. وليذا استعاف بعض الخمفاء العباسييف ( 

بشيٍء مف الشعر قد يكوف بيت مف في نثرىـ مف خطب أو رسائؿ أو عيود أو توقيعات 
الشعر أو صدر أو عجز منو وقد نراىـ في بعض االحياف يمجؤوف إلى المغة اإليحائية لغة 
الرمز واإلشارة  فيذا مما أدى إلى " خمؽ تجربة إبداعية جديدة تسير نحو المنطؽ ، إنيا 

بحدود الداللة  تجربة الكتابة التي توحد بيف الذات والموضوع في فضاء ممتد ال يتقيد
المألوفة ... وفي ىذه الحالة يكوف ألسموب الرمز الدور الفعاؿ في تفجير الطاقات الداللية 

"(ٔٚ
 ) . 

، وكاف عّمُو عبد اهلل بف عمي بالشاـ ، وكاف  وِلَي أبو جعفر المنصور الخالفةفعندما 
يو لقتاؿ مرواف بف محمد األموي ، فطِمع عبد اهلل في الخالفة ، وخطب  السَّفَّاح قد وجَّ

الناس فقاؿ : إف السفاح َندَب بني العباس لقتاؿ مرواف فمـ ينتدب غيري ، وقد قاؿ لي : إف 
َظَيْرَت عميو ، وكانت الغمبة لؾ ، فأنت وليُّ العيد بعدي ، وشِيَد لو جماعة بذلؾ فبايعو 

 الناس . فمما بمغ المنصور ذلؾ مف فعؿ عبد اهلل كتب إليو : 
)نك حيُث َجْعمَتيا          ولمدىر أياٌم لين عواِقبُ سأجعل نفسي م

28
) 

 فالمنصور ىُينا قد تثاقؼ نصيًا مع قوؿ عنترة بف شداد : 

)فيا لو مف زماف كمما انصرفت         صروفو فتكت فينا عواقبو
ٜٔ
)  

نما جاء      فالتثاقؼ في ىذا الكتاب لـ يكف عمى مستوى الداللة الشعرية فحسب، وا 
نما  عمى مستوى التجنيس، بمعنى أف المثاقفة لـ تُؾ نثرًا تضمنت داللة البيت الشعري، وا 

جاءت بقالب شعري يتثاقؼ مع داللة بيت عنترة، وىذا متأتي مف إيماف المنصور بأف ثقافة 
الشعر ىي أجدى في إيصاؿ الرسالة،  ومف ثـ فيو أعاد داللة البيت القديـ في إنتاج بيت 
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دىر في ثباتو عمى الزمة التقمب، إذ كمما ذىبت حوادثو عنا بسالـ جديد، لُيبيف حقيقة ال
)كانت أخريات احداثو وأواخره قاتمة لنا

ٕٓ
) . 

حيف أخذ عبد اهلل بف حسف وأىؿ بيتو ، وجو حديثو  وفي خطبة أبي جعفر المنصور
وأحيا ، ألىؿ خراساف بأنيـ شيعتيـ وأنصارىـ ، مبينا بأف اهلل تعالى بعث أىؿ خراساف ليـ 

 بيـ شرفيـ وعزىـ .

)وكذلؾ بّيف المكيدة السياسية التي استخدميا لمكيد بالعموييف الذيف خمعوا بيعتو
ٕٔ

 )

)فأردؼ قائاًل بيت مف الشعر 
ٕٕ
) : 

 َجْيال عمّي وُجبنًا عن عُدّوِىم          َلِبئست الخّمتان الجيُل والجُبُن 

)احب يقوؿاتخذ المنصور ىذا البيت مف قصيدة لقْعنب بف أـ ص
ٕٖ
) : 

 جيال عمينا وُجبنًا عف عدّوىـ         َلبئسِت الخمتاف الجيؿ والجبف 

كما الحظنا أف المنصور قد استعاف بالشعر في خطبتو ِلما لمشعر مف مكانة وقدر في 
نفوس المتمقيف، مبينًا بأف الحؽ استقر ليـ ػ بنو العباس ػ وأف اهلل تعالى فضميـ عمى بني 
أمية بأنو تعالى أكرميـ بخالفتو و بميراث النبي محمد ) صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ( ، 

ـ األموييف عمى ىذا الحؽ ظممًا وجياًل وحسدًا وعدوانًا وبغيا، وىنا يمكننا بعدما وثب عميي
القوؿ أف استحضار المنصور ليذا البيت جاء بفعؿ تأثره بثقافة األمة التي تعد العمـ 
والشجاعة فضيمتيف يستوجباف المدح والثناء، ومف ثـ فأف أضدادىما )الجيؿ والجبف( مما 

ؤشر التثاقؼ لنسؽ ثقافي درج في قضية تبادؿ الحكـ في يستحؽ الذـ، كما يمكف أف ي
الثقافة العربية يكوف ذات طابع عدواني فيي يمكف أف نعدىا مسرحًا مف نمط تشتبؾ عميو 

)قضايا سياسية وعقائدية متعددة متباينة
ٕٗ
) . 

براىيـ  المنصور ثـ وجدنا أف     قد كرر البيت نفسو وابتدأ بو خطبتو لما خرج محمد وا 
)عبد اهلل بف الحسف ، شفَّ المنصور عميو ِدرعو ، وتقمَّد سيفو ثـ قاؿ ابنا

ٕ٘
 ): 

 مالي َأكْفِكُف عن سْعٍد وتشُتمني؟        ولو شَتْمُت بني سعٍد لقد سكُنوا 
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 جْياًل عمينا وُجْبنًا عن عدوىــم          َلِبئست الخمتاِن الجْيُل والجُبـُن 

فجاء استخدامو ليذا البيت بفعؿ التشابو في المناسبة بيف النصيف؛ أي أف الموقؼ ىو 
الذي استدعى التثاقؼ، كما استدعى قوؿ القصيدة مف قبؿ، وىذا سيكوف أكثر تأثيرًا 
بالمتمقي، السيما أف ىذه المرة كاف التثاقؼ عبر بيتيف ال واحد، إذ سبقو ببيت اتخذه مف 

)ف أـ صاحب يقوؿنفس القصيدة لقعنب ب
ٕٙ
): 

 َجْيال عمينا وجبنًا عف عدوىـ            لبئست الخمتاِف الجيؿ والجبف

 مالي أسّكف عف وْىٍب وتشُتمني         ولو َشَتْمت بني وىب لقد سكنوا  

فما اختيار المنصور ليذا لمشعر إال لُيسعؼ بو موقفو ، ويدعـ بو رأيو ، مما يزيد    
)في جميور مستمعيومف التأثير واإلقناع 

ٕٚ
، إف تمثؿ المنصور بالشعر في خطبتو ىو (

"استغالؿ إمكانياتو اإليقاعية والبيانية والمعجمية في خمؽ جّو مف اإلغراب مييء لممستمع 
"(ٕٛ

، مع مالحظة أف المنصور قد تصّرؼ في البيت الثاني فبدؿ )وىب( بػ)سعد( القتضاء (
نا لـ يخؿ في وزف البيت، مما يدؿ عمى دراية العرب المطابقة لممذموـ، عممًا أف التبديؿ ىيُ 

وتمكنيـ مف الشعر بالبداىة ؛ شعراًء ومتمقيف، أي يمكنيـ تكييفو بحسب مقتضى المناسبة 
 ال التثاقؼ معو فحسب . 

إف االنتفاع مف االمكانيات الشعرية ىو مما كاف يميؿ إليو أغمب خمفاء ىذا العصر     
كتسب قوة والوصوؿ إلى الغرض المقصود، ولما ليا مف طاقات إلثبات حججيـ وبالتالي ت

مؤثرة في تكثيؼ التفاعؿ والتالحـ بيف النص النثري والنص الشعري ، فيعمالف سويا عمى 
ونجد ذلؾ أيضا في حوار مف  اكتساب النص مف القدرة اإلقناعية فضال عف الجماؿ الفني،

)لمرشيد قالت استعطاف أم جعفر بن يحيىخالؿ 
ٕٜ
) : 

) يا أمير المؤمنين ، أيعدو عمينا الزمان ، ويجفونا خوفا لك األعوان ، وُيْحرُدك بنا 
الُبيتان ، وقد ربَّيتك في ِحْجري ، وأخذت برضاعك األمان من عدوِّي ودىري ؟ فقال ليا : 
وما ذلك يا أم الرشيد ، قالت : ِظئرك يحيى ، وأبوك بعد أبيك ...قال ليا : يا أم الرشيد ، 
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مٌر سَبق ، وقضاء ُحمَّ ، وغضب من اهلل نفذ ، قالت : يا أمير المؤمنين )) َيْمُحو اهلُل َما أ
{ قال : صدقِت فيذا مما لم َيْمحُو اهلل ، 33َيَشاء َوُيْثِبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكتَاِب (( } الرعد : 

الرشيد َممياً  فقالت : الغيب محجوب عن النبين ، فكيف عنك يا أمير المؤمنين ؟ فأطرق
 ثم قال :

ذا المنيُة أنشبْت أظفارىا              ألفيَت  كلَّ  َتميمٍة  ال تنفع         وا 

كما الحظنا أف الحوار قد جاء ليمازج بيف أكثر مف جنس لغوي؛ أىميا القرآف     
 والشعر، وما ييمنا ىُينا أف الرشيد قد استعاف بشعر أبي ذؤيب اليذلي :

ذا المنية  )أنشبت أظفارىا             ألفيت كؿَّ  تميمٍة  ال تنفعوا 
ٖٓ
)  

لعؿ قصد الشاعر إف التميمة ىي كؿ ما عمؽ لدفع شر متوقع حصولو أو رفع شر  
حاصؿ فعاًل، مشبيا المنية بالحيواف المفترس وقد حذفيا وأبقى شيئًا مف لوازميا وىي 
األضفار، أما الرشيد لعمو أراد أف يبيف ألـ يحيى  بأنو ولو بذؿ جيده ليدفع الموت فمـ يفمح 

الغائب ىيأ لو كشؼ الداللة التي يقصدىا، عبر التثاقؼ مع البيت  ، فتوظيؼ الرشيد لمنص
 الشعري الذي يبّيف محنة اإلنساف وعجزه، ميما بمغت سمطتو، اتجاه الموت .

)وعندما كتب األمين
32

 بردِّ الكور إلى ما كانت عميو مف  يسأل المأمون( 

 : المأمون مجيباً حاليا ... كتب إليو 

المؤمنين ، وِلَم يكتب فيما َجِيَل   فأكشف لو عن وجيو ؟ ) فقد بمغني ِكتاب أمير 
نما يتجاوز المناِظران منزلة  َة بترك إجابتو ؟ وا  وِلَم يسأل َماال ُيوجبو حق فُيمزمني الُحجَّ
النَّصفِة َما ضاقت النََّصفُة عن أىميا، فمتى تجاوز متجاوٌز ـ وىي موجودة ـ ولم يكن 

اِل ما في تركيا ؟ فال َتْبَعثني يا بن أبي عمى مخالفتك وأنا تجاوُزىا إال عن َنْقضيا واحتم
)ُمْذعٌن بطاعتك، وال عمى قطيعتك ... (

ٖٕ
) . 

المالحظ أف قولو :) ما ضاقت النَّصفُة عف أىميا ( يتفاعؿ نصيا مع البيت الشعري 
 مف قوؿ عمرو بف األىتـ :
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)الرِّجاِؿ تضيؽُ  َلعْمُرَؾ ما َضاقْت بالٌد بأىِمَيا         ولكفَّ أخالؽَ 
ٖٖ
) 

أي أف األرض واسعة وال تضيؽ بأحد، ولكف الضيؽ يكوف في أخالؽ الرجاؿ     
وصدورىـ، فما يالحظ أف التداخؿ النصي في قوؿ المأموف يشير إلى بعض التفاصيؿ التي 
تعتري النفس البشرية ونوازعيا، وما كاف ينوي عميو أخوه األميف، وقد يكوف ىذا التداخؿ 

بالتراث العربي، واستحضار ما يالئـ الموقؼ فداللة النص النصي دليؿ عمى ولع المأموف 
وليس ىذا فحسب بؿ في لفظو  ، الحاضر لف تخالؼ النظاـ الداللي في النص الغائب 

أيضا، مما ُيؤشر عمى أف المأموف يمتمس مف النصوص الغائبة ثقافتو وما تكتنزه تمؾ 
جاوز عف حقو في العيد المعمؽ الثقافة مف ممفوظات نصية ألثبات حجتو عمى أخيو ألنو مت

في الكعبة عندما استكتبيما الرشيد بخط يدىما ػ األميف والمأموف ػ فمف جممة ذلؾ العيد 
يقوؿ األميف : ) فإذا أراد محمد ابف أمير المؤمنيف خمع عبد اهلل ابف أمير المؤمنيف عف 

خراساف وثغورىا  والية العيد مف بعده، أو عزؿ عبد اهلل ابف أمير المؤمنيف عف والية
وأعماليا ... فِمعبد اهلل بف ىاروف أمير المؤمنيف الخالفة بعد أمير المؤمنيف ، وىو المقدَّـ 

)عمى محمد ابف أمير المؤمنيف ، وىو وليُّ األمر مف بعد أمير المؤمنيف (
ٖٗ
. كما رأينا أف  (
خيو  ما ذكرناه الذي جعمنا نقؼ عند ىذا العيد أعاله ىو استحضار المأموف في كتابو أل

مف مضموف البيت الشعري ألف المأموف قد ادرؾ إف في الشعر ىيمنة تؤدي "الكثير مف 
المياـ الخطابية سواء في الصمح أو الَحماالت أو المخاصمات والمحاكمات وما سوى ذلؾ 

)مف مشاكؿ الحياة االجتماعية والسياسية "
ٖ٘
) . 

وشريفة وواضحة حيث ظير أثر  في ىذا العصر "جاءت المعاني عميقة ودقيقة   
الثقافات األصيمة والمترجمة فييا ، كذلؾ وضح التأثر بالفمسفة والمنطؽ بما يتضمناف مف 

قناع وكثرة استشياد واستدالؿ منطقي" )أدلة وا 
ٖٙ

حيث يكوف التأثر" طبيعيا أو تمقائيا وقد ( 
)أو شخصي " يكوف مفروضًا ومختارًا في آف واحد حيث يتركز في الذاكرة كمورث عاـ

ٖٚ
) 
ونالحظ ىذا التأثر عند أغمب خمفاء ىذا العصر ومنيـ المأموف ، فعف عمرو بف سعيد بف 

)َسْمـ قاؿ
ٖٛ
: كانت عميَّ نوبٌة َأنوبيا في َحَرس المأموف ، فكنت في نوبتي ليمًة ، فخرج  (
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 ، ابف متفقِّدًا َمْف حضر ، فعرفتو ولـ يعرفني ، فقاؿ : مف أنت ؟ قمت : عمرو ، عمرؾ اهلل
سعيد ، أسعدؾ اهلل ، ابف سمـ ، سمَّمؾ اهلل ، فقاؿ : أنت تْكَمُؤنا منذ الميمة ؟ قمت : اهلل 

 :  المأمون يكمُؤؾ قبمي ، وىو خيٌر حاِفظًا وىو أرحـ الراحميف ، فقاؿ

ْدَق َمن يسعى معْك         ومن  يضرُّ نفَســـو  لينَفَعك  إن أخاك الصَّ

 الزمان َصَدعْك          بدَّد  َشْمَل  نْفِســـو  لَيْجَمَعكَوَمن إذا َصْرُف 

)استحضر المأموف شعره مف قوؿ األماـ عمي ) عميو السالـ (
ٖٜ
) : 

 إفَّ آخاؾ الحّؽ َمف كاف  مَعؾ           وَمف  َيِضرُّ  نفسػػُو  ِلَينفعؾ 

 ليجمعؾوَمف إذا ريَب الزماُف صدعؾ           َشتَّت  فيؾ  َشممَػػُو 

فالمأموف ىنا يعمد إلى استحضار النص الغائب لوظيفة منسجمة مع السياؽ      
)اإلبداعي الجديد فيو يقتبس النص بمغتو التي ورد فييا 

ٗٓ
ليمنح النص عبر المثاقفة ؛  (

قيمًة ُتعمي مف شأف االخّوة، وىي ال تخرج عف النسؽ الثقافي الذي يجعؿ ميزاف صدؽ ىذه 
الحقيقي )الشدائد( حتى قيؿ : )عند الشدائد ُتعرؼ االخواف( وىي جممة العالقة ومحّكيا 

تقترب حمولتيا الثقافية مف جممة )إذا ريَب الزماُف صدعؾ...( الواردة في البيت الثاني،  
يرد في سياؽ الداللة ذاتيا )االخوة(، حيث يوظؼ ما ورد مف مكوناتيا  تثاقؼ آخر لممأمون

جربتو الشعورية ، ولعمو حقؽ المعنى المراد مف خالؿ معطيات الثقافية واألدبية لبياف ت
)وىو بمصر حيف فتحيا كتب إلى عبد اهلل بن طاىرنصوص أخرى عندما 

ٗٔ
) : 

 أخي  أنت   ومــــوالي           ومن  أشكـُُر    ُنعْمـاه

 فما  أحبْبَت   ِمن  أْمــٍر           فإني   الدىر   أىــواه

 شيء            فإني  لست   أرضــاهوما  تكرُه   من  

)فيو بشعره ىذا يتثاقؼ مع قوؿ بشار بف برد
ٕٗ

  ): 

ف غبت يومًا  ظؿ وىو حزيف   أخوؾ الذي إف سرؾ الدىر سره        وا 
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 يقرب مف  قربت مف ذي  مودة         ويقصي  الذي  أقصيتو  ويييػػف 
)يقوؿالمأمون ومف جانب آخر نالحظ     

ٖٗ
 ): 

 لساني  كتـوم  ألسراركــم           وَدمعي  نموم  لسرِّي  مذيـع 

 فموال دموعي كتمُت اليوى          ولوال اليوى لم يكن لي دموع 

)فيو ىنا يتفاعؿ نصيا مع قوؿ أبي نواس
ٗٗ
) : 

 ُفؤادي صبوٌر َواِلمساُف كتوـُ         وَدمعي  ِبأسراِر الُفؤاد  نموـُ 

 لُبكاُء تحدَّرت          لُو  َعبراٌت  تستِيؿُّ   ُسجػوـُ إذا ُقمُت َأفناُه ا

فالمأموف قد عمد ىنا إلى إذابة مكونات النص الغائب في نصو الجديد، ليصّور     
حالة تقّمب المرئ بيف كتـ اليوى وحفظ السر، وبيف افضاح الدمع، وما يمكننا القوؿ "أف 

ة التعبيرية اإلبداعية وعالقة النصوص المنتجة المبدع يمتمؾ الوعي التاـ في نتاجية العممي
بالنصوص الغائبة ) المثاقفة ( ، وتماـ اتصاليا بتجربتو الشعورية التي تبدو ليا النصوص 
الغائبة بمثابة الشاحف المتخفي وراء األستار، الذي يمد النص المنتج بطاقة مف اإليحاء 

)الداللّي"
ٗ٘

مب التي يعانييا منتج النص، التي نقمتيا ، التي تجعؿ المتمقي يحس بحالة التق( 
عادة  لو حالة التثاقؼ بدءًا بقصدية اختيار النص المتثاقؼ/الغائب، وانتياًء بعممية صيره وا 

 تشكيمو .

وقد ُيبنى التثاقؼ النصي عمى ضوء االتجاه النفسي فيبرز مبدأ التناقض والتحوؿ   
مكف الحديث عف نصوص المستدعاة ، فيوالتعدد ال النسخ المطمؽ لمداللة األساسية في ال

مة عمى مبدأ الذي يخمؽ عالقات جديدة بيف مكونات النصوص قائ طائفة ىذا التفاعؿ
العباس بن ، ومف ذلؾ ما نجده في قضية (ٙٗ)و معارضتياالتحاور بيف النصوص أ

 الذي يقوؿ : المأمون والمعتصم
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لما أفضت الخالفة إلى المعتصم دخمت ، فقال : ىذا مجمس كنت أْكَرَه الناس 
لجموسي فيو ، فقمت : ) يا أمير المؤمنين ، أنت تعفو عما تيقنتو ، فكيف تعاِقُب عمى ما 

)توىمَتو ؟ (، فقال : لو أردت عقاَبك، لتركت عتابك(
ٗٚ
)  . 

تعالؽ نصيا مع قوؿ عمرو بف  فالمعتصـ بقولو : ) لو أردت عقابؾ ، لتركت عتابؾ (
 أبي ربيعة :

)أردُت  عتابكـ  فكففػػت           أني رأيت اليجر يبدأه العتاب
ٗٛ
) 

كما الحظنا أف المثاقفة النصية جاءت مف خالؿ حركة التداخؿ النصي في طريقة نقؿ 
الصياغة مف المستوى الشعري إلى المستوى النثري مع إجراء تالعب عمى المستوييف 

)اغي والدالليالصي
ٜٗ
، بمعنى أنو عكس الداللة، فالبيت الشعري قائـ عمى عدـ إجراء (

العتاب أو الكؼ عنو لعمة أنو بادئة اليجر، في حيف نجد أف نص المعتصـ قائـ عمى تحقؽ 
العتاب ليصبح وجوده مانعًا إليراد العقوبة، وىو والحاؿ ىذه متماشيًا مع مفيـو العتاب 

ربية التي تراه مف أكثر الدالئؿ عمى التمسؾ بشخص  المعاتب، السائد في الثقافة الع
ظياره دليؿ االىتماـ والتعبير عف الحب أو المعزة وغالة الشخص الذي تود عتابو عمى  وا 

 أمر ما خذلؾ فيو أو أحزنؾ .
)قاؿ كتاب المعتصم إلى عبد بن طاىرأما في  

٘ٓ
)  : 

 يكون بك السَّقاُم نزيال َأعِزْز عميَّ بأن أراك  عمياًل          أو أن

 فَوِدْدُت  أنِّي ماِلٌك  لسالمتي          فُأِعيرىا لك  ُبكرًة  وأصيـال

 فتكون تبقى سالمًا  بسالمتي         وأكون مما قد  َعرَاك  بديـاَل 

 ىذا أٌخ لك يشتكي ما تشتكي        وكذا الخميُل  إذا أحبَّ  خميـاَل 

)فيو ىُينا يتثاقؼ مع  شعر لػػخالد الكاتب   
٘ٔ
) : 

ـُ َنزيال  أعزز عميَّ بأْف أراَؾ  عميال         أو أْف يكوف بَؾ السَّقا
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 َفوَددُت  أني مالٌؾ  لسالمتي         فأبيُحيا  لؾ  ُمْؤِثرًا  تفضيال

 فتكوف َتشفي سالمًا ِبسالمتي         وأكوُف فييا قد عراَؾ  َبديػال 

 ا أٌخ لَؾ يشتكي أو ُيشَتَكى         وكذا الخميُؿ  إذا أجؿَّ  خميالىذ

فما يالحظ أف المعتصـ عمى الرغـ مف كونو قد تمّثؿ أبيات خالد الكاتب شكاًل وداللة   
إال أنو قد حاوؿ أف يجري بعض الممسات التي تؤكد بصمتو بوصفو أبًا لمنص، ىذا فضاًل 

 مع نصٍّ آخر ألبي العباس المبرد :عف كوف النص نفسو يتثاقؼ نصيا 

 يا عميؿ أفديؾ مف ألـ العػػػػػِ              ػػّمِة  ىؿ  لي  إلى  المقاء  سبيؿ

نى والنحوؿ   إف يحؿ دونؾ الحجاب فما ُيْحػػ         ػػَجب عني وِبَؾ الضَّ

)ُيخرج مف  جسمؾ  السَّقاـ  كما         أخرج  ذـّ  الفعاؿ  مف    خْمِقػؾ
ٕ٘
)    

إّف إيراد المعنى أو الداللة ذاتيا بأكثر مف نص ما ىو إال دليؿ عمى أف ىذه    
المفاىيـ قد أصبحت ثقافة نفذت إلى النتاج النصي، وبالمقابؿ ساىمت النصوص في 

. كما يمكف القوؿ أف المثاقفة النصية وّفرت لممبدع أف ينتقي ما (ٖ٘)تداوليا ومف ثـ تعزيزىا
سيـ في إثراء نصو داللة ومتعة جمالية. وليس بعيدًا عف ذلؾ ما نجده يشاء بحرية ومرونة ت

)عندما دخل عميو أحمد بن أبي دواد الواثق في قوؿ
٘ٗ
)، فقاؿ(

٘٘
)  : 

مازال اليوم قوٌم في َثْمِبك ونقصك ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ِلُكلِّ امرئ منيم ما 
... واهلل وليُّ جزائو ، وعقاُب أمير المؤمنين من ورائو وما ذلَّ يا أمير  اكتسب من األثم

المؤمنين من أنت ناصرُه ، وما ضاق من كنت جارًا لو ، فما قمت ليم يا أمير المؤمنين ؟ 
 قال : قمت يا أبا عبد اهلل :

 وسعى إليَّ بَعْيِب َعّزَة َمْعشٌر          جعل اإللُو خدوَدىن ِنعاَليا

 بيت يتداخؿ نصياً  مع قوؿ كثير عزة : فال

)وسعى إليَّ ِبَصْرـِ ِعّزة نْسَوٌة          جعَؿ المميُؾ ُخدوَدىفَّ ِنعاَليا
٘ٙ
) 
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فالواثؽ قد استعاف بشعر كثير عزة ألنو قد وجد في شعره ما يالئـ تجربتو الشعورية   
لنص النثري، مما يمكف ويغنييا داللة ، فتوظيفو لمنص الغائب ػ الشعر ػ أسيـ في إغناء ا

القوؿ أف النثر الفني المعبر عف صورة مف صور الحياة قد يكوف ممزوجًا بالشعر، مستشيدا 
بو ، وموظفًا لو ألف العربي الذي خالط الشعر دمو وجرى في عروقو لـ يستطيع اإلفالت 

)منو فأي طريؽ يسمكو ، يجد الشعر مشاركا لو بشكؿ، أو بآخر
٘ٚ

يتمتع بو فيذا نابع مما (،  
الشعر مف إمكانيات فنية ومعطيات داللية تمتد عميقًا في غور الثقافة العربية، مما يمنح 
النص طاقة تعبيرية تمتد جذورىا إلى منابع التجربة اإلنسانية.  لذا سنجد الواثؽ يمجأ إلى 

، وىو الذي ُعرؼ عنو أنو كاف وافَر األدب –الشعر مرة أخرى لمتعبير عف تجربة خاصة بو 
مميَح الشعر ، إذ كاف يحب خادمًا أىدي لو مف مصر ، فأغضبو الواثؽ يومًا ، ثـ إنو 

 سمعو يقوؿ لبعض الخدـ : واهلل إنو ليرـو أف أكممو مف أمس فما أفعؿ، فقاؿ الواثؽ :

 يا ذا الذي بعذابي ظل مفتخرًا        ما أنت إال  مميٌك  جار إذا  قــدرا 

ن ُأفق منو يومًا ما فسوف ترىلوال اليوى لتجارينا عمى ق )در        وا 
٘ٛ
) 

كذلؾ نجد الواثؽ ىنا استعاف بشعر غيره، مف حيث أنو اتخذ النص بمعانيو      
وصياغتو، ولربما وجد فيو ما يتناسب احساسو وتجربتو الشخصية، فتمثؿ قوؿ عمي بف 

)الجيـ
ٜ٘
) : 

 ميٌؾ  جاَر إذ  قدرا يا ذا الذي ِبعذابي ظؿَّ ُمفتخرًا         ىؿ أنت إاّل مَ 

 لوال اليوى َلتجارينا عمى َقدٍر         فإف َأفؽ منو يومًا ما فسوؼ ترى

ليكوف النص المتثاقؼ )بمفظو وداللتو( عنصرًا وسيطًا بيف الواثؽ وخادمو يؤدي    
 .(ٓٙ)عممية التواصؿ بوسيمة فنية تفترض اإلقناع المسبؽ

مع الشعر، يمكننا القوؿ أف لمشعر مكانة عظيمة عند  وتثاقفيـ والة ىذا العصرأما 
العرب فكاف أغمبيـ أىؿ حافظة،  أف طبيعة الكاتب ال يستطيع أف يعزؿ نفسو عف مختمؼ 
السياقات االجتماعية بؿ يتأثر بيا ويتمقاىا ثـ يعيد تشكيميا ، وما يثبت ذلؾ لغتو السردية 
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اتيا االجتماعية بحدة وكثافة ، والحقيقة أف التي تفوح برائحة السياقات التي عاشت فييا حي
المغة غير حيادية بؿ حاممة ألفكار الكاتب ومتبنية لرؤاه اإليديولوجية التي يكتسبيا مف 

)العصر والمجتمع الذي يعيش فيو
ٙٔ
. والتمسنا ذلؾ عند الكثير مف الوالة والكتَّاب المقربيف (

)د بن صفوانخال لمخمفاء في العصر العباسي االوؿ كما في مدح
ٕٙ
 رجاًل قاؿ فيو : (

الحزَّ وُيصيب  )حمو الشمائل ، حسن الطالوة ، َحِيّيا جريئًا ، َقُئوال صموتًا ، يفلُّ 
المفاِصَل ، لم يكن بالمعذِّر في منطقِو ، وال بالزَّمِن في ُمُروءتو، وال بالخِرق في خميفتو ، 

)متبوعًا غير تابع ، كأنو عمم في رأسو نار (
ٖٙ
) . 

ضر خالد بف صفواف عبارة : ) كأنو عمـ في رأسو نار( مف شعر الخنساء في استح
)رثاء أخييا تقوؿ

ٙٗ
 ): 

ّف صخرًا لتأتـ الُيداة بِو               كأنَُّو َعمـٌ في رأسِو نػػػػارُ   وا 

النصي عبر  استدعاء تركيب الخنساء الذي بقي  فالقارئ يمحظ مؤشرات التثاقؼ    
محافظًا لنصو القديـ وُيحيؿ عميو )وكأنو ماركة مسجمة(، رغـ انسجامو مع داللة النص 
 ) الجديد، ليصبح ىذا التركيب شعارًا لقيـ ىي محط احتفاء في الثقافة العربية كػ)القيادة والكـر

دي التثاقؼ مع النص الغائب دورًا واضحًا منذ انبثاقو في نص الخنساء إلى يومنا ىذا، ليؤ 
في بعث قيـ  الموروث األدبي، مما يؤكد حالة الترابط مع التراث واالحساس بمدى ثراء 
التراث العربي باالمكانات الفنية/ البالغية، والمعطيات الداللية التي تمّد النص بالطاقة 

( بالمدينة ػ حيث ٙٙ)بن عميخطبة داود ، ونالحظ ذلؾ أيضًا في (٘ٙ)التعبيرية الجمالية
)كانت خطبة تيديدية توعدية ػ اختتميا ببيتيف مف الشعر يقوؿ

ٙٚ
) : 

 حتى ُيِبيـد  قبيمًة  فقبيمــة             ويعضَّ  كلُّ  ُمثقٍَّف  باليــاِم 

 وُيْقمن ربَّات الُخدور َحواسرًا       يمسْحَن ُعرض ذوائِب األيتام

ربيعة ( وىو شاعر مف أبطاؿ الجاىمية قاؿ لما أسرؼ في يتثاقفا مع شعر ) الميمؿ بف 
)الدماء ولـ يبالي بأي قبيمة مف قبائؿ بكر أوقع

ٙٛ
) : 
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 حتى تبيػػػد  قبائؿ  وقبيمة              ويعّض  كؿ  مثقّػؼ  باليػػاـ 

 وتقوـ رّبات الحدور حواسرا          يمسحف عرض ذوائب األيتاـ 

ا ارتباطا وثيقا بالنص الشعري الذي تثاقؼ معو أف مضموف الخطبة كاف مرتبط 
الخطيب لما يحمؿ مف التيديد والوعيد ألسباب استراتيجية أي لكي يزيد مف التأثير 
بالمستمعيف والتمركز عمى السمطة والتوعد لكؿ مف يحاوؿ الخروج عف طاعة خالفة 

مرىـ، بمعنى أف العباسييف ، بؿ ومرماه حمؿ المخاطب عمى اإلذعاف و التسميـ لكؿ أوا
التثاقؼ قد أدى دوره في خدمة النص/الخطبة مف خالؿ استحضار داللة  القوة والحـز مما 
يتناسب مع موضوعة الوعيد، فضاًل عما يتمتع بو الشعر مف رصيد حّي في الوعي الجمعي 

 العربي يخدـ عممية التواصؿ والتأثير .
في  بن الحسن عبد اهللوكاف ـ  محمد بف عبد اهلل بف الحسف ولما قتؿ المنصور

 مع الربيع حاجبو ، فوضع بيف يديو ، ثـ تمثؿ فقاؿ :  بعث برأسو إليوالسجن ـ 

 فتًى َكان يْحِميو عن الذِل سيفُو        ويكفيو سْوءاِت األمور واجتناُبيا

ثـ التفت إلى الربيع ، فقاؿ لو : ) قؿ لصاحبؾ قد مضى مف بؤسنا مدة ، ومف نعيمؾ 
والمْوِعُد اهلل تعالى ( قاؿ الربيع : فما رأيُت المنصور قّط أكثر انكسارًا منُو حيف  مثُميا ،

)بمْغتو الرسالة
ٜٙ
) . 

)تضمف قوؿ عبد اهلل بف الحسف شعر عنترة بف شداد
ٚٓ
): 

 موت الفتى في عزة خير لو         مف أف يبيت أسير طرؼ أكحؿ 

شير إلى قدرة صاحب النص واطالعو فمعؿ ما نراه جميًا في حقؿ التثاقؼ النصي يُ     
الواسع عمى الشعر العربي بما يكشؼ حقيقة توظيؼ شعري متميز يقوـ بتجسيد مشكالت 
يا إنسانية خطيرة تتعمؽ بثنائية الحرية والعبودية ونموذج الخير والشر ، أو لنقؿ تجسد قضا

لحسف قوؿ ، فنالحظ كيؼ استوحى عبد اهلل بف ا(ٔٚالصراع عمى نظاـ الحكـ والسمطة)
عنترة بف شداد في موت الفتى بعزة وكرامة وال يكوف تحت سمطة تجعمو أسيرا ذليال ، فعبد 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالج  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 

 942 

اهلل بف الحسف ينتقي ألفاظو بميارة ودقة لمتعبير عف معاناتو الداخمية عف ابنو محمد ػ النفس 
ضًا البيعة الزكية ػ الذي يرى أنو أحؽ بالخالفة مف العباسييف استنادًا إلى حقو الشرعي و راف

، لمعباسييف فيذا ما جعؿ المنصور يستعمؿ أساليب الدىاء ليعجؿ مف ظيور محمد ويقتمو

نما مف كالـ سابؽ  وىذا ما يؤكد حقيقة كوف "االبداع المغوي/ الكالمي ال يأتي مف فراغ وا 
عميو يمارس حضوره الفاعؿ في النص التالي سواء أكاف بوعي أـ مف غير وعي، ولذلؾ 

     (ٕٚ)شرعية المشاركة في إنتاج النصوص بوضوح أحيانًا وبخفاء أحيانًا آخرى" فيو يمتمؾ
)صالح بن عميوفي خطبة 

ٖٚ
التي كانت زاخرة بالقوة والشدة اختتميا بقولو  عم السفاح(

(
ٚٗ
) : 

 أغرَُّكم أني بأكــــــــَرِم شيمٍة          رفيٌق ، وأنِّي بالفواحِش أخرُق ؟

 ومثِمي إذا لم ُيْجَز أحسن َسعيو        َتكمَُّم ُنْعماه ِبِفيـــــــــيا فتنِطـــــقُ 

 َلعمري لقد فاحْشتني فغمبتني         ىنيئا مريئا أنت بالُفحِش أرفــــقُ 

تأثر صالح بف عمي بشعر) لقيط بف زرارة الدارمي (وىو شاعر جاىمي وفارس مرىوب 
)الجانب يقوؿ

ٚ٘
: ) 

 بأكػػػػػـر شيمٍة           رفيؽ وأني بالفواحش أخرؽُ  أغركـ أني

 وأنؾ قد ساببتنػػا  فغمبتنػا             ىنيئأ مريئًا أنت بالفحش أحذُؽ 

كما الحظنا أف النص الغائب كاف ذا تأثير واضح في نص ) صالح بف عمي( مما أدى 
أو ، أنو يجيؿ الفحش إلى مثاقفة نصية ، فكانت تمؾ األبيات تكشؼ لنا شخصية قائميا ب

يتجنبو في القوؿ وال يحسف صنعو . وكذلؾ يرى الخطيب أف الجماعة التي يخاطبيا قد 
)استولت عمييا آماؿ بعيدة التحقؽ ، وأف اآلخذيف بيذا أشبو بمف ىـ في أحالـ

ٚٙ
، وليذا (

نرى الخطيب قد أقتبس النص الشعري مؤكدا مف خاللو نبؿ فروسيتو وشجاعتو ، وأف ىؤالء 
الشعرية مف ضمف  االقتباساتميما جيدوا أنفسيـ لـ يصموا إلى مبتغاىـ، فكانت تمؾ 

 االختتاـالوسائؿ التي يستخدميا رجاؿ السمطة العباسية في خطبيـ وكتاباتيـ وخاصة عند 
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ِلَما ليا مف األثر الواضح وأعمؽ بالنفوس  لتجعؿ مف كالميـ متماسكًا دعما لمواقؼ آمنوا 
)شبيب بن شيبةبيا وآراء دافعوا عنيا ، وكما نجد ذلؾ أيضا في خطبة 

ٚٚ
في مدح الخميفة  (

)التي ختميا بقولو
ٚٛ
): 

  وموقٍف مثل حدَّ السيف قمُت بو        أْحمي الذِّمار وترميني بو الحَدقُ 

 فما َزِلْقت ، وما ألقيــــت كاذبًة         إذا الرجال عمى مثالِو زِلقــــــوا  

)اتخذه مف قوؿ سالـ بف أبي وابصة
ٜٚ
): 

 وموقؼ مثؿ حد السيؼ قمت بو         أحمي الذمار وترميني بو الحدؽ 

 فما زلقت وال أبديػػػػػت فاحشة          إذا الرجاؿ عمى أمثاليا زلقػػػػوا 

يقاؿ لممكاف النابي بصاحبو وال يمكنو االستقرار بو تشبييًا : ىو مثؿ حدِّ السيؼ ،     
إذا  وكقرف األعفر ، وحد الّسناف . وذمار الرَّجؿ : ما يجب عميو حفظو . ورجٌؿ ِذمر وذمير

نماوترميني بو الحدؽ( جعؿ الفعؿ عمى التوسع لمحدؽ ، كاف منكرا داىيًة ، وقولو ) ىو  وا 
)يف بيا لمناظر 

ٛٓ
)  . 

أما البيت الثاني : يقوؿ : استقمُت في فعمي ، وتثَّبُت في موقفي ، ولـ أتعثر فيما 
صرَّفت القوؿ فيو ، ولـ أتزلؽ عندما حاضرُت بو ودافعُت عنو ، ولـ أقدـ عمى ما يعد 

ُت الرجاؿ في مطالعة أ مثالو سقطًة منِّي أو يشينني ، إذا تحدِّث بو عنِّي في وقٍت تكُثر زالَّ
)مف المواقؼ، والمعنى : إذا زلؽ الرجاؿ في أمثالو مف المقامات ثبتُّ أنا

ٛٔ
، لنجد التثاقؼ (

قد أصبح وظيفة ذات أفؽ متعدد الرؤى عميؽ الوعي بالتجارب اإلنسانية تتبناىا النصوص 
، لما يوفر مف سعة في إنتاج الداللة، وتأكيد (ٕٛ)إف عمى المستوى الشعري أو النثري

الموقؼ ودعـ مقبوليتو مف خالؿ مقبولية الشعر في الثقافة العربية. ومف قبيؿ ذلؾ ما نجده 
)في كتاب محمد بن زياد إلى يوسف بن القاسم

ٖٛ
إذ كتب محمد بف زياد إلى يوسؼ بف   (

 القاسـ ، وكاف صديقًا لو ومداّلً عميو فكاف في كتابو : 
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ما بسراِح (  ) ولوال أنؾ وسْمَت حاجتي بالتأخير ، لجرت مجرى غيرىا ، إمَّا بنجاح ، وا 
 ، ثـ قضى حوائجو ، وكتب إليو في أسفؿ الرقعة : فوقع يوسف بن القاسم

 الرِّفق يمٌن وبعض الناس يحسبُو      عجزًا، وما العجز إال الخرق والعجل 

)والرفُق  يحيا  بو  لآلمـل  األمــــلُ والخرق يورث َريثًا ال نجاَح لو       
84
)  

 فالتفاعؿ النصي ىُينا ُيحيمنا إلى قوؿ القاضي التنوخي :

)الرفُؽ يمٌف وخيُر القوِؿ أصدقو         وكثرة المزِح مفتاح العدوات
ٛ٘
) 

 وكذلؾ نجده يتفاعؿ نصيا مع قوؿ منصور بف محمد الكريزي :

ـُ الرُِّجال فُؽ أيمُف شيٍء أنت تتبعو          والخرؽ أشأـ شيء ُيقِد  الرِّ

)وذو التَّثبُِّت مف حمٍد إلى ظفٍر       مف يركب الّرفَؽ ال يستْحِقُب الزَّلال
ٛٙ
)  

حاوؿ أف يعيد انتاج داللة النصيف المتثاقؼ معيما مف خالؿ  فيوسف بن القاسم  
حاوؿ أف تبرز )الرفؽ( كقيمة إنسانية وبياف وضاعة ما خصوصية التجربة الشعرية التي ت

ىو ضدىا )الخرؽ(، ليصبح األوؿ ثقافة وسموؾ يؤثر في المجتمع عبر رسالة الشعر 
التواصمية، التي تحتفي بكؿ ما ُيشكؿ قيمة أخالقية فتسيـ في نشره وتعزيزه . وليس بعيدًا 

المزج بيف أجناس القوؿ )نثرًا وشعرًا( عف موضوعة القيـ اإلنسانية والتأكيد عمييا مف خالؿ 
في البيعة البنو الميدي وتقديمو  عيسى بن موسىما نجده عند المنصور حينما ألحَّ عمى 

 عميو كتب لو كتابًا أختتمو بقولو :
ياىا سُتْمِطركم َدَمـــــــا   َبدْت لي أماراٌت من الغْدِر ِشْمُتيا           أظن وا 

ن سار في ريح الغرور ُمسمما َىَبطــــــاتو          وما يعمم العالي متى   وا 

 أتيضمني  حقا  تراه   ُمؤخــرا            ِلُحكم  ِإليي حين صرتُ  ُمْقدمـا

)بَنْقِضَك من عيدي الذي كان أْبِرما   َسنْنَت انتقاَض العيِد فاصِبْر لمثمو     
ٛٚ
)  
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 بف شداد :  لنجد ىذا الشعر قد تثاقؼ مع معنى قوؿ عنترة    

 دىْتني صروُؼ الدىر وانتشب الغْدر    

)ومْف ذا الذي في الناس َيْصفو لُو الّدىر                             
ٛٛ
) . 

ناتجة عف توظيؼ تقنية التداخؿ النصي في السياؽ  ىنا نممس مرارة الغدر كثيمة    
الشعري الذي يوظؼ الداللة القديمة في سياؽ جديد مما ُيبرز حالة التثاقؼ النصي مع 
الحقيقة التي اقرىا الشاعر الجاىمي عف الدىر الذي يتصؼ بالغدر وكثرة المصائب، وليس  

ؿ عمى قومو لشجاعتو باستطاعة أحد أف ينجو منو، عمى الرغـ مف كونو صاحب فض
وبسالتو، وكذلؾ الحاؿ مع عيسى بف موسى أيضا كاف صاحب فضؿ عمى السفاح وأخيو 

ىػ( عقد السفاح ألخيو المنصور بالخالفة مف بعده و جعمو ولي ٖٙٔالمنصور، ففي سنة )
يد في ثوب عيد المسمميف  ومف بعد أبي جعفر ابف أخيو عيسى بف موسى وجعؿ الع

)ىؿ بيتو ودفعو إلى عيسى بف موسىاتيـ أوختمو بخاتمو وخو 
ٜٛ
وأشرنا إلى ذلؾ سابقًا،  (

فرغـ الجيود التي قدميا عيسى بف موسى لممنصور مف حرز بيوت األمواؿ والخزائف 
والّدواويف ، وقتمو محمد ذي النفس الزكية وأخيو إبراىيـ وغير ذلؾ مف الجيود التي قاـ بيا 

استمرار خالفتيـ ، طمب منو أف يتخمى عف العيد مف أجؿ استقرار األمر لبني العباس و 
ويجعؿ البيعة البنو الميدي، فبعد ىذا العرض المبسط نجد أف النص الحاضر/ الجديد قد 

 . استثمر داللة النص الغائب، بمظير لغوي جديد

 الخاتمة :

، ففي ىذا البحث ػ المثاقفة مفيوـ واسع وذو دالالت متشعبة ، ومعاٍف متداخمة  ٔ
ناتجة مف خالؿ التفاعؿ الثقافي ، والتواصؿ بيف الثقافات ، كما إنيا كانت  المثاقفة كانت

أو استنبات النصوص ، والمعرفة المكتسبة ، نتيجة التأثير والتأثر ، فيي عبارة عف استزراع 
 مف خالؿ الفيـ والتعمـ والمعرفة .
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ؿ ، والتفاعؿ يحدث في ػ النص كاف عبارة عف وحدات لغوية داللية وظيفتو التواص ٕ
يو ليس منبثقًا مف العدـ ، والنص األدبي ال يتـ إبداعو مف خالؿ زماف ومكاف معينيف ، ف

رؤية الكاتب فقط ، بؿ يتـ تكونو مف خالؿ نصوص أدبية أخرى تـ ادماجيا مع النص 
 الحاضر ، وتشكيميا عمى وفؽ خط داللي جديد .

ىػ ( بالمغة العربية ،  ٕٖٕػ  ٕٖٔالسمطة العباسية في ىذا العصر )  اىتماـ حكاـػ  ٖ
 يتدارسوف أشعارىا ، الجاىمي منيا واإلسالمي ، ويحفظوف معانييا وأسرارىا . 

ػ تبايف معرفة حكاـ السمطة العباسية بالشعر القديـ ، وربما يعود ذلؾ إلى طبيعة  ٗ
، ولكنيـ كانوا بصورة عامة يحفظوف الكثير منو ، ويعرفوف قدره ، ومكانتو في  األشياء

 النفوس . 

فما ىو إال سند وأزر ، ػ عندما يأتي الخطيب أو الكاتب مف الشعر في نصو النثري ٘
لمنثور الرسالة أو الخطبة ، إضافة إلى عضد الفكرة المنثورة ، وزيادتيا وضوحًا وتوىجَا ، 

 وجمااًل  .

مف خطب  التي استخدموىاػ استعانة بعض حكاـ السمطة العباسية في الفنوف النثرية ٙ
ورسائؿ ووصايا ، وتوقيعات وغيرىا ببعض مف الشعر وخاصة عند االختتاـ ، وقد نراىـ في 
بعض االحياف يمجئوف إلى المغة اإليحائية لغة الرمز ، والسبب في ذلؾ لمتأثير في المتمقيف 

 )السيطرة عمى الحكـ ( .، والوصوؿ إلى الغرض المقصود إال وىو ، وإلثبات حججيـ 

ػ في ىذا العصر جاءت المعاني دقيقة وعميقة ، وواضحة حيث كاف أثر الثقافات  ٚ
 األصيمة والمترجمة فييا واضحًا ، بحيث كاف التأثر طبيعيًا أو تمقائيًا .

 اليوامش
                                                           

 . 02-19: 9، ِح٠ٕظؽ: ٌكاْ اٌؼؽب ، اتٓ ِٕظٛؼ (  1)

                                                                   

 .  44إٌمعٞ اٌؼؽتٟ اٌّؼايؽ : اٌّثالفح ٚئنىاالذٙا فٟ اٌططاب (  0)

 .  121اٌّسّٛي اٌثمافٟ اٌغؽتٟ فٟ اٌؽٚا٠ح اٌؼؽت١ح اٌّؼايؽج ، خّاي ِثاؼوٟ ، تسث ِٕهٛؼ: (  3)

 .  30: أفراذ إٌى اٌؽٚائٟ ، قؼ١ع ٠مط١ٓ(  4)
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 .  06إٌى اٌغائة ، ِسّع ػؿاَ : (  5)

 .  16إٌى اٌغائة : (  6)

 .  13عضً ئٌٝ ئٔكداَ اٌططاب (، ِسّع ضطاتٟ : ٠ٕظؽ : ٌكا١ّٔاخ إٌّى )ِ(  1)

 . ٠89ٕظؽ : ذاؼ٠ص األظب اٌؼؽتٟ )اٌؼًؽ اٌؼثاقٟ األٚي ( ، نٛلٟ ض١ف : (  8)

 . 42ـ  ٠34ٕظؽ : ذاؼ٠ص األظب اٌؼؽتٟ األػًؽ اٌؼثاق١ح :(  9)

 .11ٖ ( : 030ـ  130أثؽ اٌسىاَ ٚثمافرُٙ فٟ ذطٛؼ األظب فٟ اٌؼًؽ اٌؼثاقٟ )  ٠ٕظؽ : ( 12)

  62اقٟ زرٝ ٔٙا٠ح اٌمؽْ اٌؽاتغ :ذٛظ١ف اٌهؼؽ فٟ اٌؽقائً اإلضٛا١ٔح ِٓ تعا٠ح اٌؼًؽ اٌؼث ٠ٕظؽ : ( 11)

                                                                  .  18ػٍُ إٌى :(  10)

 .  58اٌرٕاو فٟ نؼؽ ِسّٛظ ظؼ٠ٚم: (  13)

                                                                                                              .  9اٌؼًؽ اٌؼثاقٟ :٠ٕظؽ : ذاؼ٠ص األظب اٌؼؽتٟ فٟ (  14)

 . 04ذطٛؼ األظب فٟ اٌؼًؽ اٌؼثاقٟ :  أثؽ اٌسىاَ ٚثمافرُٙ ف٠ٟٕظؽ : (  15)

 .  91:(  ٛغخاّفٟ تالغح اٌططاب اإللٕاػٟ ) اٌططاتح فٟ اٌمؽْ األٚي ٔ(  16)

 .  32ذد١ٍاخ اٌرٕاو فٟ نؼؽ ػف١ف اٌع٠ٓ اٌرٍّكأٟ : (  11)

 .  04/  3خّٙؽج ؼقائً اٌؼؽب : ج(  18)

ّّاـ :(  19)  .  11ظ٠ٛاْ ػٕرؽج تٓ نعاظ ، زّعٚ ط

  . 9نؽذ ظ٠ٛاْ ػٕرؽج تٓ نعاظ ، ػٕٟ ترًس١سٗ أ١ِٓ قؼ١ع، اٌّطثؼح اٌؼؽت١ح تًّؽ : (  02)

 .  ١146ٓ ئتاْ اٌؼًؽ اٌؼثاقٟ األٚي : ٔثؽ اٌطٍفاء اٌؼثاق١(  01)

 .  05/  3خّٙؽج ضطة اٌؼؽب : ج(  00)

ِطراؼاخ اتٓ اٌهدؽٞ ٌٍهؽ٠ف أتٟ اٌكؼاظاخ ٘ثح اهلل تٓ اٌهدؽٞ ، ضثطٙا ٚنؽزٙا ِسّٛظ (  03)

 .  8:  1905،  1زكٓ ؾٔاذٟ ، ِطثؼح االػرّاظ تهاؼع زكٓ األوثؽ تًّؽ ، ط

   .  52ِكاّ٘ح فٟ ٔظؽ٠ح األظب اٌّماؼْ : ٠ٕظؽ : اٌّثالفح ٚقإاي ا٠ٌٛٙح(  04)

 .  06/  3خّٙؽج ضطة اٌؼؽب : ج(  05)

 . 8 ِطراؼاخ اتٓ اٌهدؽٞ :(  06)

   64٘ـ ( : 041ـ  130اقٟ األٚي )آ١ٌاخ اإللٕاع فٟ اٌططاتح اٌك١اق١ح فٟ اٌؼًؽ اٌؼث ٠ٕظؽ : ( 01)

 .  94فٟ تالغح اٌططاب اإللٕاػٟ : (  08)

 .  81ـ  86/  3جخّٙؽج ضطة اٌؼؽب : (  09)

 .  3ظ٠ٛاْ اٌٙػ١١ٌٓ : و(  32)

اقرٛؾؼ األ١ِٓ اٌفضً تٓ اٌؽت١غ ، فّا ٌثث أْ قؼٝ فٟ ِئغؽائٗ تأض١ٗ اٌّأِْٛ ، ٚزثٗ ػٍٝ (  31)

ضٍؼٗ ، ٚيؽف ٚال٠ح اٌؼٙع ِٓ تؼعٖ ئٌٝ اتٕٗ ِٛقٝ ، ٌُٚ ٠ؿي تٗ ٠ؿ٠ِّٓ ٌٗ ضٍؼٗ زرٝ خَٕر ئٌٝ ؼأ٠ٗ 
ْ أفضد اٌطالفح ئٌٝ اٌّأِْٛ ٚ٘ٛ زٟ ٌُ ٠ثك ػ١ٍٗ ، فؿ٠ٓ ؛ ٚغٌه ألْ اٌفضً تٓ اٌؽت١غ فىؽ أ

ٌأل١ِٓ ضٍغ اٌّأِْٛ ٚاٌث١ؼح التٕٗ ِٛقٝ ـ فٍُ ٠ىٓ غٌه ِٓ ؼأٞ األ١ِٓ ٚال ػؿِٗ ـ . أظؽ : خّٙؽج 
 .  096ـ  095/  3ؼقائً اٌؼؽب : ج

 .  098/  3خّٙؽج ؼقائً اٌؼؽب : ج(  30)

ؽ اٌؿتؽلاْ تٓ تعؼ ٚػّؽٚ تٓ األ٘رُ (، ذر : ِٓ نؼؽ اٌهؼؽاء اًٌساتح ٚ اٌفؽقاْ ) نؼ(  33)

 1قؼٛظ ِسّٛظ ػثع اٌداتؽ ، ِإقكح اٌؽقاٌح ٌٍطثاػح ٚإٌهؽ ٚاٌرٛؾ٠غ ، ت١ؽٚخ ـ ناؼع قٛؼ٠ا ، ط
 ،1984 : َ15  . 

 .  191/  3خّٙؽج ؼقائً اٌؼؽب : ج(  34)

 .  99فٟ تالغح اٌططاب اإللٕاػٟ : (  35)
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 .  89َ : 0228،  4اٌثأٟ ، زكاَ ِسّع ػٍُ ، طظؼاقاخ فٟ إٌثؽ اٌؼثاقٟ اٌمكُ (  36)

 . 08 ذد١ٍاخ اٌرٕاو فٟ نؼؽ ػف١ف اٌع٠ٓ اٌرٍّكأٟ :(  31)

 .  133ـ  130/  3خّٙؽج ضطة اٌؼؽب : ج(  38)

نؽذ ٔٙح اٌثالغح ، اتٓ أتٟ زع٠ع ، ذر : ِسّع أتٛ اٌفضً ئتؽا١ُ٘ ، ظاؼ ئز١اء اٌىرة اٌؼؽت١ح (  39)

َ ، ِٕهٛؼاخ ِىرثح آ٠ح اهلل اٌؼظّٝ اٌّؽػهٟ إٌدفٟ ، 1961، 0ػ١كٝ اٌثاتٟ اٌسٍثٟ ٚنؽواٖ ، ط
 .  113/  18لُ ـ ئ٠ؽاْ : ج

 .  ٠09ٕظؽ : ذد١ٍاخ اٌرٕاو فٟ نؼؽ ػف١ف اٌع٠ٓ اٌرٍّكأٟ : (  42)

 .  400/  3خّٙؽج ؼقائً اٌؼؽب : ج(  41)

ظ٠ٛاْ نؼؽ تهاؼ تٓ تؽظ ، ذر : اٌك١ع تعؼ اٌع٠ٓ اٌؼٍٛٞ ، ٔهؽ ٚذٛؾ٠غ ظاؼ اٌثمافح ، ت١ؽٚخ ـ (  40)

 . 44: و 1981ٌثٕاْ ، 

ذاؼ٠ص اٌطٍفاء ، خالي اٌع٠ٓ ػثع اٌؽزّٓ اٌك١ٛطٟ ، ظاؼ اتٓ زؿَ ٌٍطثاػح ٚإٌهؽ ٚاٌرٛؾ٠غ ، (  43)

 .  062َ : 0223، 1ثٕاْ ، طت١ؽٚخ ـ ٌ

ظ٠ٛاْ أتٟ ٔٛاـ ، طثغ ػٍٝ ٔفمح اقىٕعؼ آياف ، ِهؽٚزا غؽ٠ثٗ ِٛضسا غاِضٗ )ِسّٛظ (  44)

 .  333:  1898، قٕح  1افٕعٞ ٚايف ( ، طثغ تاٌّطثؼح اٌؼ١ِّٛح تًّؽ ، ط

(45  ) : ّٟ  .  08اٌّثالفح ا١ًٌٕح فٟ نؼؽ اتٓ اٌٍثأح اٌعأ
 .148 : أزّع خثؽ نؼث( ٠ٕظؽ: خّا١ٌاخ اٌرٕاو،  46

 .  141/  3خّٙؽج ضطة اٌؼؽب : ج(  41)

ظ٠ٛاْ ػّؽ تٓ أتٟ ؼت١ؼح ، لعَ ٌٗ ٚٚضغ ٘ٛاِهٗ ٚفٙاؼقٗ اٌعورٛؼ فا٠ؿ ِسّع ، إٌانؽ : (  48)

 .  13َ : 1996،  0ظاؼ اٌىراب اٌؼؽتٟ ـ ت١ؽٚخ ، ط

 . 43إٌى اٌغائة :  ٠ٕظؽ : ( 49)

 .  6/  4خّٙؽج ؼقائً اٌؼؽب : ج(  52)

ظ٠ٛاْ ضاٌع اٌىاذة ِٓ نؼؽاء اٌمؽْ اٌثاٌث اٌٙدؽٞ ، ذر : ٠ٛٔف أزّع اٌكاِؽائٟ ، طثغ (  51)

 .  310ـ  311َ : 1981،  1تّطثؼح ظاؼ اٌؽقاٌح ، ط

نؽذ ِماِاخ اٌسؽ٠ؽٞ ، أتٛ اٌؼثاـ أزّع تٓ ػثع اٌّإِٓ تٓ ِٛقٝ اٌم١كٟ اٌهؽ٠هٟ ، ٚضغ (  50)

 .  12/  ١ّ0ح ، ت١ؽٚخ ـ ٌثٕاْ : جزٛان١ٗ ئتؽا١ُ٘ نّف اٌع٠ٓ ، ظاؼ اٌىرة اٌؼٍ
 0214، ػّاْ، 1ٌٍٕهؽ ٚاٌرٛؾ٠غ، ط( ٠ٕظؽ: خّا١ٌاخ اٌرٕاو، أزّع خثؽ نؼث، ظاؼ ِدعالٚٞ  53

 :58. 
٘ٛ أتٛ ػثع اهلل أزّع تٓ أتٟ ظؤاظ فؽج تٓ خؽ٠ؽ تٓ ِاٌه ، ٌٟٚ اتٓ أتٟ ظؤاظ  لضاء اٌمضاج (  54)

 .  319/  12ح : جٌٍّؼرًُ ، ثُ ٌٍٛاثك . أظؽ : اٌثعا٠ح ٚإٌٙا٠

 .  152ـ  149/  3خّٙؽج ضطة اٌؼؽب : ج(  55)

َ :  1911ظ٠ٛاْ وث١ؽ ػؿج ، خّؼٗ ئزكاْ ػثاـ، ٔهؽ ٚذٛؾ٠غ ظاؼ اٌثمافح ، ت١ؽٚخ ـ ٌثٕاْ ، (  56)

394  . 

٠ٕظؽ : ذٛظ١ف اٌهؼؽ فٟ اٌؽقائً اإلضٛا١ٔح ِٓ تعا٠ح اٌؼًؽ اٌؼثاقٟ زرٝ ٔٙا٠ح اٌمؽْ اٌؽاتغ (  51)

 .  36َ : 0212ٔانٟ تٓ ؼض١اْ اٌؼر١ثٟ ،ؼقاٌح ِاخكر١ؽ ، خاِؼح أَ اٌمؽٜ ، ، يف١ح تٕد 

 . 011ذاؼ٠ص اٌطٍفاء : (  58)

،  0ظ٠ٛاْ ػٍٟ تٓ اٌدُٙ ، ذر : ِؽَٚ ته ، ِٕهٛؼاخ ظاؼ ا٢فاق اٌدع٠عج ـ ت١ؽٚخ ، ط(  59)

1982 : َ48  . 
 . 54: ( ٠ٕظؽ: خّا١ٌاخ اٌرٕاو، أزّع خثؽ نؼث 62
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٠ٕظؽ : اٌّؽخؼ١اخ اٌثماف١ح فٟ ؼٚا٠اخ ٚاق١ٕٟ األػؽج ، ز١ٕٕح طث١م ،ِدٍح و١ٍح ا٢ظاب (  61)

 .  166ٚاٌٍغاخ ،خاِؼح ضٕهٍح ، اٌؼعظ اٌثأٟ : 

ضاٌع تٓ يفٛاْ ، أتٛ يفٛاْ تٓ األ٘رُ اٌر١ّّٟ إٌّمؽٞ اٌثًؽٞ ، أزع فًساء اٌؼؽب ِٚٓ (  60)

. ٚؼٜٚ  422/ و 3: ذاؼ٠ص اإلقالَ ٌٍػ٘ثٟ : ج ِها١٘ؽ األضثاؼ٠ٓ ، ٌٚٗ أضثاؼ فٟ اٌثطً . أظؽ
ّّاؼ أتٟ اٌؼثاـ اٌكفاذ ، ٚأً٘ إٌّؿٌح ػٕعٖ .  اٌدازظ لاي : واْ ضاٌع تٓ يفٛاْ األ٘رّٟ ِٓ ق

 .  11/  3أظؽ : خّٙؽج ضطة اٌؼؽب : ج

 .  02/  3خّٙؽج ضطة اٌؼؽب : ج(  63)

ؼؽفح ٌٍطثاػح ٚإٌهؽ ٚاٌرٛؾ٠غ ، ظ٠ٛاْ اٌطٕكاء ، اػرٕٝ تٗ ٚنؽزٗ زّعٚ طّاـ ، ظاؼ اٌّ(  64)

 .  46َ : 0224،  0ت١ؽٚخ ـ ٌثٕاْ ، ط
 . 16ؽ: خّا١ٌاخ اٌرٕاو، أزّع خثؽ نؼث : ( ٠ٕظ 65

ػُ أتٛ اٌؼثاـ اٌكفاذ ، ٚالٖ أتٛ اٌؼثاـ اٌىٛفح ٚقٛاظ٘ا ، ثُ ٚالٖ اٌّع٠ٕح ِٚىح ٚا١ٌّٓ (  66)

 . 141/  9ذاؼ٠ص اٌطثؽٞ : ج٘ـ . أظؽ: 133٘ـ ،ِٚاخ فٟ اٌّع٠ٕح قٕح 130ٚا١ٌّاِح قٕح 

 .  12/  3خّٙؽج ضطة اٌؼؽب : ج(  61)

اٌؼمع اٌفؽ٠ع ، أزّع تٓ ِسّع تٓ ػثع ؼّتٗ األٔعٌكٟ ، ذر : ػثع اٌّد١ع اٌرؽز١ٕٟ ، ظاؼ اٌىرة (  68)

 .  16/  6َ : ج1983، 1اٌؼ١ٍّح ، ت١ؽٚخ ـ ٌثٕاْ ، ط

 .  34/  3خّٙؽج ضطة اٌؼؽب : ج(  69)

ظ٠ٛاْ ػٕرؽج تٓ نعاظ ، زّعٚ طّاـ ، ظاؼ اٌّؼؽفح ٌٍطثاػح ٚإٌهؽ ٚاٌرٛؾ٠غ  ، ت١ؽٚخ ـ (  12)

 .  156َ : 0224،  0ٌثٕاْ ، ط
 .114:  ( ٠ٕظؽ: خّا١ٌاخ اٌرٕاو، أزّع خثؽ نؼث 11
 . 11نؼث :  ( خّا١ٌاخ اٌرٕاو، أزّع خثؽ 10
اٌكفاذ ٚإًٌّٛؼ ، ٚأٚي ِٓ  ٘ٛ ياٌر تٓ ػٍٟ تٓ ػثع اهلل تٓ ػثاـ اٌٙانّٟ : األ١ِؽ ، ػُ(  13)

ٌٟٚ ًِؽ ِٓ لثً اٌطٍفاء اٌؼثاق١١ٓ . ذؼمة ِؽٚاْ تٓ ِسّع ٌّا فّؽ ِٓ اٌهاَ ، ٚلرٍٗ تثٛي١ؽ ) 
٘ـ ( فألاَ قثؼح نٙؽ ٚأ٠اِا ، فره ف١ٙا 133٘ـ ( فٛالٖ اٌكّفاذ ًِؽ فٟ أٚائً ) قٕح 130قٕح 

ٔرمً ئ١ٌٙا ، ثُ ٚؼظ وراب ٚال٠رٗ ػٍٝ تىث١ؽ٠ٓ ِٓ أن١اع تٕٟ أ١ِح ، ٚضّد ئ١ٌٗ ٚال٠ح فٍكط١ٓ ، فا
 .  190/ 3ًِؽ ِؽج ثا١ٔح . أظؽ : األػالَ ٌٍؿؼوٍٟ : ج

 .  13/  3خّٙؽج ضطة اٌؼؽب : ج(  14)

،  1، طاؼ اٌغؽب اإلقالِٟظ٠ٛاْ اٌّؼأٟ ، أتٛ ٘الي اٌؼكىؽٞ ، ذر أزّع ق١ٍُ غأُ ،ظ(  15)

 .  001:  1َ ، ِح0223

اؼ٠طٙا فٟ أؾ٘ؽ ػًٛؼ٘ا ػٕع اٌؼؽب ، ِسّع أتٛ ؾ٘ؽج  ،ٍِرؿَ ٠ٕظؽ : اٌططاتح أيٌٛٙا، ذ(  16)

 .  88:  1982،  0اٌطثغ ٚإٌهؽ ظاؼ اٌفىؽ اٌؼؽتٟ ، اٌى٠ٛد، ط

٘ٛ نث١ة تٓ ن١ثح تٓ ػثع اهلل تٓ ػّؽٚ تٓ األ٘رُ أتٛ ِؼّؽ اٌطط١ة إٌّمؽٞ اٌثًؽٞ ، واْ (  11)

تاٌّٙعٞ ِٓ تؼعٖ ، ٚواْ وؽ٠ّا ػ١ٍّٙا ٌٗ ٌكٓ ٚفًازح ، لعَ تغعاظ فٟ أ٠اَ إًٌّٛؼ فاذًً تٗ ، ٚ
 .  311/  12، أث١ؽ ػٕعّ٘ا . أظؽ : ذاؼ٠ص تغعاظ : ج

                     .  11/  3خّٙؽج ضطة اٌؼؽب : ج(  18)

، نٙاب اٌع٠ٓ ِسّع تٓ أزّع تٓ ًِٕٛؼ األته١ٟٙ أتٛ اٌفرر اٌّكرطؽف فٟ وً فٓ ِكرظؽف (  19)

 .  153ٖ :  1419،  1ط، إٌانؽ : ػاٌُ اٌىرة ـ ت١ؽٚخ ، 
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نؽذ ظ٠ٛاْ اٌسّاقح ألتٟ ذّاَ ، أتٛ ػٍٟ أزّع تٓ ِسّع تٓ اٌسكٓ اٌّؽؾٚلٟ ، ػٍك ػ١ٍٗ (  82)

ٚورة زٛان١ٗ غؽ٠ع اٌه١ص ، ٚضغ فٙاؼقٗ اٌؼاِح ئتؽا١ُ٘ نّف اٌع٠ٓ ، ظاؼ اٌىرة اٌؼا١ٌّح ٌٕهؽ 
 .524ـ  523َ : 0223، 1اٌىرة ، ت١ؽٚخ ـ ٌثٕاْ ، ط

                                                    .   524نؽذ ظ٠ٛاْ اٌسّاقح ألتٟ ذّاَ ، اٌّؽؾٚلٟ : (  81)
 .91 : ( ٠ٕظؽ: خّا١ٌاخ اٌرٕاو، أزّع خثؽ نؼث 80

ٚ٘ٛ ٠ٛقف تٓ اٌماقُ تٓ يث١ر اٌؼدٍٟ تاٌٛالء ، أتٛ اٌماقُ : واذة ِٓ قاوٕٟ قٛاظ اٌىٛفح ،  (  83)

اْ ِٓ وراب تٕٟ أ١ِح ، ٌّٚا آٌد اٌعٌٚح ئٌٝ تٕٟ اٌؼثاـ ، اقرىرثٗ ػثع اهلل ِٓ ت١د تالغح ٚفضً ،و
تٓ ػٍٟ ) ػُ إًٌّٛؼ ( فىاْ ِٓ ضايرٗ ٌٚٗ أنؼاؼ ف١ٗ ، اقرّؽ فٟ ضعِح اٌؼثاق١١ٓ ، ٚ٘ٛ أٚي 

٘ـ ( ٚتهؽٖ فٟ اٌكاػح ٔفكٙا 112ِٓ تهؽ ٘اؼْٚ اٌؽن١ع تاٌطالفح ،٠َٛ ِاخ أضٖٛ اٌٙاظٞ قٕح )
 . 045/  8ْ . أظؽ : األػالَ ٌٍؿؼوٍٟ : جتٛالظج اٌّأِٛ

 .  154ـ  153/ و 3خّٙؽج ؼقائً اٌؼؽب : ج(  84)

أظب اٌع١ٔا ٚاٌع٠ٓ ، أتٛ اٌسكٓ ػٍٟ تٓ ِسّع تٓ زث١ة اٌثًؽٞ اٌّاؼٚؼظٞ، ظاؼ اٌىرة (  85)

 .  155َ : 1981، 1اٌؼ١ٍّح ، ت١ؽٚخ خ ٌثٕاْ ، ط

زاذُ ِسّع تٓ زثاْ اٌر١ّّٟ اٌُثكرٟ ، طثغ ػٍٝ  ؼٚضح اٌؼمالء ٚٔؿ٘ح اٌفضالء ، اٌسافظ أتٟ(  86)

 .  025ٔفمح تؼض اٌّسك١ٕٓ : 

 .  95/  3خّٙؽج ؼقائً اٌؼؽب : ج(  81)

                                                       .  100ظ٠ٛاْ ػٕرؽج تٓ نعاظ : (  88)

 . 412/  1ذاؼ٠ص اٌطثؽٞ : ج(  89)

 

 المصادر والمراجع :

اٌع١ٔا ٚاٌع٠ٓ ، أتٛ اٌسكٓ ػٍٟ تٓ ِسّع تٓ زث١ة اٌثًؽٞ اٌّاٚؼظٞ ، ظاؼ ـ أظب 1

 َ  . 1981،  1اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، ت١ؽٚخ ـ ٌثٕاْ ، ط

ـ أفراذ إٌى اٌؽٚائٟ ، قؼ١ع ٠مط١ٓ ، إٌانؽ : اٌّؽوؿ اٌثمافٟ اٌؼؽتٟ ، اٌعاؼ 0

 .  0221،  0اٌث١ضاء ـ اٌّغؽب ، ط

ؼثاق١ح ، ػّؽ فؽٚش ، ظاؼ اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ ، ت١ؽٚخ ـ ذاؼ٠ص األظب اٌؼؽتٟ األػًؽ اٌ 3

 .  0226،  1ـ ٌثٕاْ ، ط

ـ ذاؼ٠ص األظب اٌؼؽتٟ ) اٌؼًؽ اٌؼثاقٟ األٚي ( ، نٛلٟ ض١ف ، إٌانؽ : ظاؼ  4

 .  8اٌّؼاؼف ، وٛؼ١ٔم ا١ًٌٕ ـ اٌما٘ؽج ، ط

اؼع ـ ذاؼ٠ص األظب اٌؼؽتٟ فٟ اٌؼًؽ اٌؼثاقٟ ، اٌكثاػٟ ت١ِٟٛ ، ِطثؼح اٌؼٍَٛ ته5

 َ  . 1931،  0اٌط١ٍح ، ط
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ـ ذاؼ٠ص اٌطٍفاء ، خالي اٌع٠ٓ ػثع اٌؽزّٓ اٌك١ٛطٟ ، ظاؼ اتٓ زؿَ ٌٍطثاػح ٚإٌهؽ 6

 َ  . 0223،  1ٚاٌرٛؾ٠غ ، ت١ؽٚخ ـ ٌثٕاْ ، ط

ـ ذاؼ٠ص اٌطثؽٞ ذاؼ٠ص اٌؽقً ٚاٌٍّٛن ، ألتٟ خؼفؽ ِسّع تٓ خؽ٠ؽ اٌطثؽٞ ، ذر : 1

 اؼف تًّؽ .ِسّع أتٛ اٌفضً ئتؽا١ُ٘ ، ظاؼ اٌّؼ

ػّاْ ،  1ـ خّا١ٌاخ اٌرٕاو ، أزّع خثؽ نؼث ، ظاؼ ِدعالٚٞ ٌٍٕهؽ ٚاٌرٛؾ٠غ ، ط 8

0214  . 

ـ خّٙؽج ضطة اٌؼؽب فٟ ػًٛؼ اٌؼؽت١ح اٌؿا٘ؽج ، ، أزّع ؾوٟ يفٛخ ، ِطثؼح 9

 .  1993،  1ًِطفٝ اٌثاتٟ اٌسٍثٟ ٚأٚالظٖ تًّؽ ، ط

، أزّع ؾوٟ يفٛخ ، اٌّىرثح  ـ خّٙؽج ؼقائً اٌؼؽب فٟ ػًٛؼ اٌؼؽت١ح اٌؿا٘ؽج12

 اٌؼ١ٍّح ، ت١ؽٚخ ـ ٌثٕاْ  .

ـ اٌططاتح أيٌٛٙا ، ذاؼ٠طٙا فٟ أؾ٘ؽ ػًٛؼ٘ا ػٕع اٌؼؽب ، ِسّع أتٛ ؾ٘ؽج ، 11

 .  1982،  0ٍِرؿَ اٌطثغ ٚإٌهؽ ظاؼ اٌفىؽ اٌؼؽتٟ ، اٌى٠ٛد ، ط

ـ ظ٠ٛاْ أتٟ ٔٛاـ ، طثغ ػٍٝ ٔفمح اقىٕعؼ آياف ، ِهؽٚزًا غؽ٠ثٗ ِٛضسًا 10

 . 1898،  1اِضٗ ) ِسّٛظ افٕعٞ ٚايف (، طثغ تاٌّطثؼح اٌؼ١ِّٛح تًّؽ، طغ

ّّاـ ، ظاؼ اٌّؼؽفح ٌٍطثاػح ٚإٌهؽ  13 ـ ظ٠ٛاْ اٌطٕكاء ، اػرٕٝ تٗ ٚنؽزٗ زّعٚ ط

 َ  . 0224،  0ٚاٌرٛؾ٠غ ، ت١ؽٚخ ـ ٌثٕاْ ، ط

ـ ظ٠ٛاْ ػّؽٚ تٓ أتٟ ؼت١ؼح ، لعَ ٌٗ ٚٚضغ ٘ٛاِهٗ ٚفٙاؼقٗ اٌعورٛؼ فا٠ؿ  14

 َ  . 1996،  0ِسّع ، إٌانؽ : ظاؼ اٌىراب اٌؼؽتٟ ـ ت١ؽٚخ ، ط

ّّاـ ، ظاؼ اٌّؼؽفح ٌٍطثاػح ٚإٌهؽ ٚاٌرٛؾ٠غ ،  15 ـ ظ٠ٛاْ ػٕرؽج تٓ نعاظ ، زّعٚ ط

 َ  . 0224،  0ت١ؽٚخ ـ ٌثٕاْ ، ط

ـ ظ٠ٛاْ اٌّؼأٟ ، أتٛ ٘الي اٌؼكىؽٞ ، ذر : أزّع ق١ٍُ غأُ ، ظاؼ اٌغؽب  16

 َ  . 0223،  1اإلقالِٟ ، ط

ـ ظ٠ٛاْ اٌٙػ١١ٌٓ ، ظاؼ اٌىرة اًٌّؽ٠ح اٌمكُ األظتٟ ، ِطثؼح ظاؼ اٌىرة اًٌّؽ٠ح  11

 . 1995،  0تاٌما٘ؽج ، ط

ـ ؼٚضح اٌؼمالء ٚٔؿ٘ح اٌفضالء ، اٌسافظ أتٟ زاذُ ِسّع تٓ ز١اْ اٌر١ّّٟ  18

 اٌُثكرٟ ، طثغ ػٍٝ ٔفمح تؼض اٌّسك١ٕٓ  .
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أتٛ ػٍٟ أزّع تٓ ِسّع تٓ اٌسكٓ اٌّؽؾٚلٟ ،  ـ نؽذ ظ٠ٛاْ اٌسّاقح ألتٟ ذّاَ ، 19

ػٍك ػ١ٍٗ ٚورة زٛان١ٗ غؽ٠ع اٌه١ص ، ٚضغ فٙاؼقٗ اٌؼاِح ئتؽا١ُ٘ نّف اٌع٠ٓ ، 

 َ  . 0223،  1ظاؼ اٌىرة اٌؼا١ٌّح ٌٕهؽ اٌىرة ، ت١ؽٚخ ـ ٌثٕاْ ، ط

 ـ نؽذ ظ٠ٛاْ ػٕرؽج تٓ نعاظ ، ػٕٟ ترًس١سٗ أ١ِٓ قؼ١ع ، اٌّطثؼح اٌؼؽت١ح تًّؽ  . 02

ـ اٌؼمع اٌفؽ٠ع ، أزّع تٓ ِسّع تٓ ػثع ؼّتٗ األٔعٌكٟ ، ذر : ػثع اٌّد١ع اٌرؽز١ٕٟ ،  01

 َ  . 1983،  1ظاؼ اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، ت١ؽٚخ ـ ٌثٕاْ ، ط

ـ ػٍُ إٌى ، خ١ٌٛا وؽقر١ف١ا ، ذؽخّح فؽ٠ع اٌؿاٟ٘ ، ظاؼ ذٛتماي ٌٍٕهؽ ، اٌعاؼ  00

 .  1991،  1اٌث١ضاء ـ اٌّغؽب ، ط

ح اٌططاب اإللٕاػٟ ) اٌططاتح فٟ اٌمؽْ األٚي ّٔٛغخًا ( ، ِسّع ـ فٟ تالغ 03

 .  0220،  0اٌؼّؽٞ ، أفؽ٠م١ا اٌهؽق ، ت١ؽٚخ ـ ٌثٕاْ ، ط

 1363٘ـ  1425، ، لُ ـ ئ٠ؽاْ: ٔهؽ أظب اٌسٛؾج، إٌانؽـ ٌكاْ اٌؼؽب، اتٓ ِٕظٛؼ 04

 .ق 

ٌٕانؽ : اٌّؽوؿ ـ ٌكا١ٔاخ إٌى ) ِعضً ئٌٝ ئٔكداَ اٌططاب ( ، ِسّع ضطاتٟ ، ا 05

 .  1991،  1اٌثمافٟ اٌؼؽتٟ ، ت١ؽٚخ ، اٌعاؼ اٌث١ضاء ، ط

ـ اٌّثالفح ٚقإاي ا٠ٌٛٙح ) ِكاّ٘ح فٟ ٔظؽ٠ح األظب اٌّماؼْ ( ، ظ. يالذ  06

 .  0210،  1اٌكؽٚٞ ، إٌانؽ : ظاؼ اٌىرثٟ ٌٍٕهؽ ٚاٌرٛؾ٠غ ، اٌما٘ؽج ، ط

اهلل تٓ اٌهدؽٞ ، ضثطٙا  ـ ِطراؼاخ اتٓ اٌهدؽٞ ٌٍهؽ٠ف أتٟ اٌكؼاظاخ ٘ثح 01

،  1ٚنؽزٙا ِسّٛظ زكٓ ؾٔاذٟ ، ِطثؼح االػرّاظ تهاؼع زكٓ األوثؽ تًّؽ ، ط

1905  . 

ـ اٌّكرطؽف فٟ وً فٓ ِكرظؽف ، نٙاب اٌع٠ٓ ِسّع تٓ أزّع تٓ ًِٕٛؼ  08

 ٘ـ  .1419،  1األته١ٟٙ أتٛ اٌفرر ، إٌانؽ : ػاٌُ اٌىرة ـ ت١ؽٚخ ، ط

اٌرٕاو فٟ اٌهؼؽ اٌؼؽتٟ ، ِسّع ػؿاَ ، ِٕهٛؼاخ اذساظ ـ إٌى اٌغائة ذد١ٍاخ  09

 .    0221اٌىراب اٌؼؽب ، ظِهك ، 

 الرسائل والبحوث :

٘ـ  030ـ  130ـ أثؽ اٌسىاَ ٚثمافرُٙ فٟ ذطٛؼ األظب فٟ اٌؼًؽ اٌؼثاقٟ )  1

َ  0228( ، ِسّع ِسّع ػ١كٝ ف١ض، ؼقاٌح ِاخكر١ؽ، خاِؼح أَ ظؼِاْ اإلقال١ِح ، 

. 
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ـ  130اإللٕاع فٟ اٌططاتح اٌك١اق١ح فٟ اٌؼًؽ اٌؼثاقٟ األٚي ) ـ آ١ٌاخ  0

٘ـ( ، ػؽفح زٍّٟ ػثاـ ، فىؽ ٚئتعاع ، إٌانؽ : ؼاتطح األظب اٌسع٠ث ، اٌؼعظ  041

 :50  ،0229  . 

ـ ذد١ٍاخ اٌرٕاو فٟ نؼؽ ػف١ف اٌع٠ٓ اٌرٍّكأٟ ، ػثع اٌس١ّع خؽ٠ٛٞ ،  3

 .  0224/  0223اب ٚاٌؼٍَٛ اإلٔكا١ٔح ، ؼقاٌح ِاخكر١ؽ ، خاِؼح ٚؼلٍح ، و١ٍح ا٢ظ

ـ اٌرٕاو فٟ نؼؽ ِسّٛظ ظؼ٠ٚم ، ػثع اٌؽزّٓ ؾا٠ع ل١ٛل ، اٌدؿائؽ ،  4

 .   0226، 05اٌرث١١ٓ ، اٌؼعظ : 

ـ ذٛظ١ف اٌهؼؽ فٟ اٌؽقائً اإلضٛا١ٔح ِٓ تعا٠ح اٌؼًؽ اٌؼثاقٟ زرٝ ٔٙا٠ح  5

تٓ ؼض١اْ اٌؼر١ثٟ ، ؼقاٌح ِاخكر١ؽ ، خاِؼح أَ  اٌمؽْ اٌؽاتغ ، يف١ح تٕد ٔانٟ

 َ  . 0212اٌمؽٜ ، 

٘ـ ( ، ظ.  1113٘ـ ـ  501ـ اٌّثالفح ا١ًٌٕح فٟ نؼؽ اتٓ اٌٍثأح اٌعأٟ ) خ  6

٘ـ   1436َ ـ  0215، ٌكٕح  013زك١ٓ ِد١ع ؼقرُ اٌسًٛٔح ، ِدٍح األقراغ ، اٌؼعظ 

. 

ٌؼؽتٟ اٌّؼايؽ ، ظ. ػثع اٌماظؼ ـ اٌّثالفح ٚئنىاالذٙا فٟ اٌططاب إٌمعٞ ا 1

،  4طاٌة ، خاِؼح أِسّع تٛلؽج ـ تِٛؽظاـ ) اٌدؿائؽ (، خكٛؼ اٌّؼؽفح ، اٌّدٍع : 

 .  0218/  6/  12( ، ذاؼ٠ص إٌهؽ : 14) 0اٌؼعظ

ـ اٌّسّٛي اٌثمافٟ اٌغؽتٟ فٟ اٌؽٚا٠ح اٌؼؽت١ح اٌّؼايؽج ، خّاي ِثاؼوٟ ،  8

 َ  . 0213،  5تسث ِٕهٛؼ ، ِدٍح لؽاءاخ ، اٌؼعظ 

ـ اٌّؽخؼ١اخ اٌثماف١ح فٟ ؼٚا٠اخ ٚاق١ٕٟ األػؽج ، ز١ٕٕح طث١م ، ِدٍح و١ٍح  9

 ا٢ظاب ٚاٌٍغاخ ، خاِؼح ضٕهٍح ، اٌؼعظ اٌثأٟ  .

ـ ٔثؽ اٌطٍفاء اٌؼثاق١١ٓ ئتاْ اٌؼًؽ اٌؼثاقٟ األٚي : خّؼا ٚظؼاقح ،  12

ٌٍغح اٌؼؽت١ح تأق١ٛط ، خٛا٘ؽ تٕد ػثع اٌؼؿ٠ؿ تٓ ػثع اٌؽزّٓ آي اٌه١ص ، ِدٍح و١ٍح ا

 .  0225،  04إٌانؽ : خاِؼح األؾ٘ؽ ـ و١ٍح اٌٍغح اٌؼؽت١ح تأق١ٛط ، اٌؼعظ : 

 


