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 تـُ هللا اٌّغدّٓ اٌّغد١ُ

 

 

ث١ِٕاً   { ُِّ َُّ  (1) إَِّٔا فَرَْذَٕا ٌََه فَْرذاً  ا ذَأّسَغ ٠ُٚرِ َِ َٚ ْٔثَِه  ٓ َط ِِ  ََ ا ذَمَضَّ َِ ١ٌَِْغفَِغ ٌََه هللاُ 

رَم١ّاً  ـْ ُِ ِض٠ََه ِصغاغاً  ْٙ َ٠ َٚ رَُٗ َػ١ٍََْه  َّ ُْٕصَغَن هللاُ َْٔصغاً  (2) ِْٔؼ َ٠ َٚ 

 ؿٛعج اٌفرخ. { (3)َػِؼ٠ؼاً 

 

 صضق هللا اٌؼظ١ُ
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 إ٘ضاء:

 

 

 ٝحُي١ حُؼ٣ِِ.    ا٠ُ ح١ٌُ ػ٢ِّ٘ٔ ٤ًق أكّذ ًظخر٢ ٍٝكَ                               

ٍ حُلَٝف ٝحُـَٔ                              ّٝ  ٝحُيط٢ حُـخ٤ُش.    ا٠ُ حُظ٢ ٗطوض ٓؼ٢ أ

ّٕ أهيّ ح٧ٝهخص ٣ٜ٘ؼٜخ حُؼِْ ٝحُؼَٔ        حُيًظٍٞ هخىس ٓلٔي.  ا٠ُ ٖٓ طؼِٔض ٓ٘ٚ أ

 اهٞط٢.                            ك٤ٖ ٟخع ٢٘ٓ ح٧َٓ ٍُػٞح ك٢ ٗل٢ٔ ح٧َٓا٠ُ ٖٓ 

ٜ    ا٠ُ ٖٓ ٗل٠ظخ ػٖ أٝهخط٢ ؿزخٍ حَُِٔ                                     ٤َٜس.٤َس، ٗ  ٗ

 

 

 أٛي١ ػ٢ِٔ حُٔظٞحٟغ.
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   حـــــــِِمضّ 
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 مقدمة:

ٌّد  المرسلٌن محمد الصادق بسم هللا الرحمن الرحٌم والصبلة والسبلم على س

 األمٌن، وعلى آله وصحابته المخلصٌن.

 وبعد:

فقد كان والزال الطرٌقة التعبٌرٌة المثلى  ،ٌعتبر الشعر أحد أقدم الفنون وأشهرها

التً ٌتخذها اإلنسان للتعبٌر عّما ٌْختلُِجه من أحاسٌس، وٌمتلكه من عواطؾ، وٌساوره 

شباٍع لحالة عاطفٌة عابرة، أو بْوح بالمكبوت من أفكار ودوافع، وهو بذلك لٌس مجّرد إ

الداخلً؛ بل ٌتعداه لٌصٌر وسٌلة من وسائل التنفٌس عن النفس والتخفٌؾ من معاناتها، 

 باإلضافة إلى دوره التوجٌهً والتربوي. 

وعلى الرؼم من شهرة الشعر وسعة انتشاره بٌن األوساط البشرٌة على تعّدد 

السهل اإلحاطة بماهٌته وسبل نظمه على الطرٌقة التً  أجناسها، إالّ أّنه لم ٌكن من

ٌُن أفكاره، وصعوبة إرضائٌرٌدها المتلقً على اختبلؾ أذو  ه.اقه وتبا

ونتٌجة لذلك، فقد اجتهد الباحثون والعلماء والفبلسفة على تعّدد منابتهم 

ا تتباٌن؛ فإمّ وعصورهم للبحث فً ماهٌة الشعر وطرق نظمه، فكانت البحوث تتوالى و

هم أفكار سابقه فٌكمل مسٌرته، وٌجهد نفسه للحلول دون طمسها أو أن ٌتبنى الواحد من

ٌّزاً ضمن األفكار السابقة داعٌاً  معارضتها، وإما أن ٌبحث عن التجدٌد فٌخلق لفكرته ح

 بذلك إلى التؽٌٌر. 

فً سٌنا وابن رشد  وقد أسهمت جهود الفبلسفة المسلمٌن من أمثال: الفارابً وابن

دٌد المفاهٌم والتصّورات النظرٌة للشعر وؼاٌته وأشكاله. وذلك من خبلل آرائهم التً تح

ٌّة فن الشعروردت فً شرحهم للكتاب األرسطً " "، والتً تضمّنت تعلٌقات حول قض

الشعر وطبٌعته ووظٌفته، لتظهر بعض الجوانب التطبٌقٌة محاولة قراءة القوانٌن الشعرٌة 

حٌن عمد  ابن رشدالواردة فً "فن الشعر" ضمن الشعر العربً، ولعّل هذا ما قصد إلٌه 

 " انطبلقاً مما عرفه عن الشعر العربً.فن الشعرإلى شرح "
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)فن الشعر( عند ابن رشد بٌن الترجمة د وقع اختٌارنا على موضوع: وعلٌه، فق

 .-مقاربة سٌاقٌة -والتأصٌل 

كونه فٌلسوفاً أندلسٌاً، عائد إلى هذا التركٌز على ابن رشد وراء سبب ولعّل ال 

وهذا أرسطو "الناقد المنهجً األّول فً تارٌخ النقد األدبً"،  الذي ألفه فن الشعرشرح 

ٌّزاً ضمن النقد عموماً، ومشروع "ٌصبالتؤكٌد س خصوصاً،  "النقد المغاربًنع له ح

قضاٌا الشعر العربً من بعض باإلضافة إلى أّن هذا البحث سٌكون محاولة إلحٌاء 

منطلقات فلسفٌة، وإثراًء لحٌثٌاته بالقٌاس إلى ما تعرفه نظرٌة الشعر الحدٌث، كما أّن 

ول النقد والببلؼة كعناصر تدخل فً صٌاؼة الولوج إلى الشعر من مرجعٌة فلسفٌة تتنا

من الخصوصٌة، وٌبتعد به عّما عهدناه من  الفلسفٌة، سٌضفً على البحث نوعاً المنظومة 

 مواضٌع.

إّن وصول ابن رشد إلى تلك اآلراء الشعرٌة لم ٌنطلق من فراغ أو عدم، بل 

هذا المإلَّؾ  "،فن الشعرمّهدت له أرضٌة فلسفٌة خصبة، تمّثلت فً مإلَّؾ أرسطو "

الذي ٌعّد أّول كتاب منهجً عمد فٌه إلى التقنٌن للشعر الٌونانً، والتنظٌر له بمختلؾ 

 أجناسه وأنواعه.

وال ٌخفى على من اّطلع على مسٌرة هذا الكتاب، أّنه ترجم من لؽته الٌونانٌة 

سفة المسلمٌن األصلٌة إلى اللؽة السرٌانٌة ومن ثم إلى العربٌة، كما تناوله الكثٌر من الفبل

 بالشرح والتلخٌص.

م(،  939 -ه 328) مّتى بن ٌونسبً بشر ألولعّل أقدم ترجمة وصلت إلٌنا كانت 

، كما "مقالة فً قوانٌن صناعة الشعراء"م( بعنوان  959 -ه 339) الفارابًتلتها مقالة 

م(. محاوالً 1198 -ه  595) ابن رشدم(، لٌلٌه عمل 1937 –ه  428) ابن سٌنالخصه 

 " على الشعر العربً.فن الشعراالستفادة من جهود السابقٌن وتطبٌق ما فهمه من "

وهنا تتبادر إلى األذهان الكثٌر من األسئلة حول مدى أصالة آراء ابن رشد 

مقارنة بما ورد فً "فن الشعر" األرسطً من قوانٌن؟ هل اّطلع على الكتاب فً لؽته 
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وصله عن طرٌق الشروح السابقة؟ فإن كان قد استفاد من الجهود التً سبقته، األصلٌة أم 

فؤٌن ٌكمن ذلك؟ وهل استطاع استٌعاب الكتاب وفهم مصطلحاته؟ أم حاد عنها؟ إلى أّي 

حدٍّ استطاع أن ٌطّبق القوانٌن األرسطٌة على الشعر العربً؟ وما مدى مبلءمتها 

ح؟ وما أهمٌته؟ وهل تمّكن فعبلً من تحقٌق وصبلحٌتها له؟ وما الجدوى من هذا الشر

الؽاٌة التً كان ٌصبو إلٌها؟ أم أّن خطوته كانت محض محاولة فاشلة؟ هذه األسئلة 

 وأخرى سنحاول اإلجابة عنها فً هذا البحث.

وقد ارتؤٌنا دراسة هذه اإلشكالٌة وفق مقاربة سٌاقٌة، فاستعنا بإجراءات المنهج 

"فن الشعر" من خبلل ترجمة ابن ٌونس وشروح الفبلسفة: التارٌخً فً عرضنا لمسٌرة 

الفارابً، ابن سٌنا، ابن رشد على التوالً، كما اعتمدناه أٌضاً فً قراءة ابن رشد 

لؤلجناس الشعرٌة، وذلك بعرضها وفق تسلسلها التارٌخً: انطبلقاً من الجنس الملحمً 

 نفٌه التراجٌدي ثّم الكومٌدي.ومروراً بالجنس الؽنائً، وختاماً عند الجنس الدرامً بص

ألجناس واألؼراض مضامٌن االجمالً فً قراءتنا ل كما أفدنا من اإلجراء 

الشعرٌة الواردة فً كتاب أرسطو وتلخٌص ابن رشد، وقد فرضت علٌنا بعض المواقؾ 

االّتكاء بٌن الحٌن واآلخر على بعٍض من إجراءات المنهج النفسً، وذلك حٌن تعلّق 

الذي تحدثه مشاهدة المؤساة والملهاة فً نفسٌة المتلقً، باإلضافة إلى الدور  األمر باألثر

 الذي ٌلعبه الشعر فً تربٌة المستمع وتوجٌهه.

ولسنا فً بحثنا أّول من وضع حجر األساس بالوقوؾ على تلخٌص ابن رشد؛ 

األخضر ولكن ثّمة دراسات عّرجت على هذا الموضوع، كتلك الدراسة التً تقّدم بها 

" سنة نظرٌة الشعر عند الفالسفة اإلسالمٌٌنفً رسالة الماجستٌر والتً عنوانها "جمعً 

م، إذ احتوت خمسَة فصوٍل خّصها صاحُبها بالبحث فً ماهٌة الشعر ومهمته عند 1983

كل من الكندي، الفارابً، ابن سٌنا وابن رشد، كما رّكز فٌها على فكرة الهٌولى 

 والصورة والوحدة فً القصٌدة.

نظرٌة الشعر عند " عنوانبِ الموسومة  ألفت كمال الروبًباإلضافة إلى دراسة 

"، والتً تضّمنت هً األخرى خمسة الفالسفة المسلمٌن من الكندي حّتى ابن رشد
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ٌّبلً، محاكاة، وتخٌٌبلً،  فصول، عرضت صاحبته فً الثبلثة األولى منه الشعر بوصفه تخ

ٌّل فٌه.بٌنما تضّمن الفصبلن الباقٌان طبٌعة   االستخدام اللؽوي فً الشعر ووسائل التخ

ؼٌر أّن تشّعب هاتٌن الدراستٌن واشتمالهما على آراء الفبلسفة المسلمٌن، وأحٌاناً 

تعّدٌها إلى الببلؼٌٌن والنقاد جعلتها تحصر آراء ابن رشد الواردة فً تلخٌصه لفن الشعر 

ٌّقة ال تفٌه حقّه من العناٌة، وال تعطٌه ٌّز الكافً للبروز. فً زاوٌة ض  الح

شعرٌة المعنون:  عبد الكرٌم الشرقاويتضاؾ إلى الدراستٌن السابقتٌن كتاب 

، تحّدث فٌه عن قراءة بعض الفبلسفة الملحمة الٌونانٌة فً األدب العربً –الترجمة 

ٌّمة، لكنها ال تخّص تلخٌص فن الشعر  المسلمٌن للملحمة الٌونانٌة، وأدرج حولها آراء ق

ٌلسوؾ ابن رشد وحدهما، بل تتعداهما إلى تلخٌص الكتب األخرى كالسٌاسة أو الف

والخطابة واألخبلق عند فبلسفة آخرٌن كالفارابً وابن سٌنا، كما أّنه رّكز على الملحمة 

 فقط، ولم ٌتجاوزها إلى الصنفٌن الدرامٌٌن: المؤساة والملهاة.

ٌّز بحثنا وٌختلؾ به عن البحوث التً ذكرناها  ٌّز األكبر وما ٌم أّنه ٌخّصص الح

لتلخٌص ابن رشد مقارنة بالترجمة العربٌة القدٌمة أو شرحً الفارابً وابن سٌنا، كما أّنه 

ٌرّكز على قراءته للجنسٌن الشعرٌٌن: الملحمً، والدرامً بصنفٌه التراجٌدي 

تخصٌصنا لقراءته لؤلجناس ٌاس إلى تنظٌر أرسطو، وٌظهر ذلك فً والكومٌدي، بالق

لتطهٌر والمؽزى الدرامً، لٌس فقد كامبلً، باإلضافة إلى فصل آخر خصصناه ل فصبلً 

عند ابن رشد أو لدى أرسطو بل عند الباحثٌن الذٌن جاإوا بعدهما؛ ال لشًء سوى ألّن 

الجزء الخاص بالتطهٌر قد فُِقد من الكتاب األرسطً وؼاب بالقٌاس إلٌه تلخٌص ابن 

 رشد لهذه الجزئٌة.

الموضوع فً مدخل وثبلثة فصول، تتخلّل الواحد منها أربعة  وقد تجّسد هذا

 مباحث:

أما المدخل فقد رّكزنا فٌه على قراءة العنوان الذي اخترناه للبحث، محاولٌن 

 تٌسٌر الطرٌق أمام القارئ وتجنٌبه الؽموض وااللتباس. لتلٌه الفصول الثبلثة:
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 :الفصل األّول

 ػ٘ي ح٠ُٝ٧ ك٢ ٝهل٘خ ٓلطخص، أٍرغ ػزَ اٌشؼغ فٓ ٓٔخٍ حُلَٜ ٌٛح ك٢ ر٤ّ٘خ ُوي  

 حُٔظَؿْ، ك٤ٜخ ٝهغ حُظ٢ حُٜلٞحص رؼٞ ًًَ ا٠ُ ه٬ُٜخ ٖٓ كؼٔيٗخ ٣ْٞٗ؛ رٖ ٓظ٠ّ طَؿٔش

ٍٗخ َّ خ. حُؼٞحثن ٖٓ رٔـٔٞػش حُٜلٞحص ٌُٜٙ ٝر ّٓ  ٍٛٞس ٗوّيّ إٔ ه٬ُٜخ ٖٓ كلخُٝ٘خ حُؼخ٤ٗش أ

٘ش ُِٔٞح٤ٟغ طو٣َز٤ش ّٔ  حرٖ َٗف ٖٓ ؿٞحٗذ كخكظٞص حُؼخُؼش ٝأٓخ حُلخٍحر٢، ٍٓخُش ك٢ حُٔظ٠

َ   ٗخكٌس طٌٕٞ إٔ أٍىٗخٛخ ،ُلٖ حُ٘ؼَ ٤ٓ٘خ  ؿٜش، ٖٓ ٌُٜح حٌُظخد كٜٔٚ ػ٠ِ ه٬ُٜخ ٖٓ ُٗط 

ؿ٘خ ح٧ه٤َس ٝك٢. حُلٍٜٞ ُزو٤ش رٜخ ّٜٗٔي أهَٟ ؿٜش ٖٝٓ َّ  ح١ٌُ ٍٗي حرٖ طِو٤ٚ ػ٠ِ ػ

 .ح٥ه٣َٖ ِل٤ُِٜٖ ط٤ٜٔيح   ٜٝٓ٘ـٚ ٓ٘خرؼٚ ػٖ هِ٘خٙ ٓخ كـؼِ٘خ رلؼ٘خ؛ أٓخّ ٛٞ

 :اٌفصً اٌصأٟ

إٔ ٗوق ػ٘ي حُِٔلٔش ٖٓ حُٔ٘ظٍٞ ح٧ٍٓط٢، ُظٌٕٞ ٓؼزَح  ّٜٓٔيح  ك٢ ريح٣ظٚ كخُٝ٘خ 

ّْ ؿ٤َّٗخ ٝؿٜظ٘خ ا٠ُ حُِِٔلٔشُوَحءس حرٖ ٍٗي        ُ٘ؼَ حُـ٘خث٢ ػ٘ي حُؼَد ٝح٤ُٞٗخٕ، ػ

َّ ًُي ػَٟ٘خ ح٧ٓزخد حُظ٢ كخُض ىٕٝ حٍطوخء  حُظـَرش حُ٘ؼ٣َش ػ٠ِ كٍي ٓٞحء، ٝك٢ ظ

ؿ٘خ ػ٠ِ أػ٤خى ى٤ٗٞ٣ّٔٞ،  َّ ّْ ػ حُؼَر٤ش ٝحٗلٜخٍٛخ ٟٖٔ حُـْ٘ حُـ٘خث٢، ٖٝٓ ػ

، ُ٘وق ك٢ حُٔزلؼ٤ٖ ح٧ه٣َ٤ٖ ػ٘ي ػ٘ي ح٤ُٞٗخٕ ٝٓٔخٛٔظٜخ ك٢ حٗزؼخم حُظَحؿ٤ي٣خ ٝح٤ٌُٓٞي٣خ

 رخُو٤خّ ا٠ُ ٓخ ٍٝى ػ٘ي أٍٓطٞ.ِظَحؿ٤ي٣خ ٝح٤ٌُٓٞي٣خ ُهَحءس حرٖ ٍٗي 

 :اٌفصً اٌصاٌس

ٓخ طؼ٤َٙ حُٔؤٓخس ٖٓ هٞف ٝٗلوش، ٝح٧ٓزخد حُظ٢ طٔخْٛ نا فً هذا الفصل عرض

ك٢ اػخٍس ٛخط٤ٖ حُؼخ١لظ٤ٖ ٖٓ ٝؿٜظ٤ٖ حػ٘ظ٤ٖ: ٝكن حُظ٘ظ٤َ ح٧ٍٓط٢ ح١ٌُ ٍٝى ك٢ ًظخرٚ 

ٜ٘خ  ّٜ "كٖ حُ٘ؼَ"، ٝٝكن كْٜ حرٖ ٍٗي ح١ٌُ ؿخء رٚ ك٢ طِو٤ٜٚ ٌُٜح حٌُظخد، ٝهي ه

ّْ طل٤َٔ حُزخكؼ٤ٖ ُٚ، حُٔزلغ ح١ٌُ ط٬ٙ ُِظط٤َٜ ح١ٌُ ٣لٜ َ رٔ٘خٛيس حُظَحؿ٤ي٣خ، ٖٝٓ ػ

حء ٓ٘خٛيطٜخ. َّ  ُ٘وق ك٢ حُٔزلؼ٤ٖ ح٧ه٣َ٤ٖ ػ٘ي أػَ حُِٜٔخس ٝحُظط٤َٜ ح١ٌُ ٣لَٜ ٖٓ ؿ
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 الشعر فن طالٌس أرسطوكتاب   اإلشارة إلى أّننا اعتمدنا أهّم مصدر وهووتجدر 

      ترجمه رشد، الذي وابن سٌنا وابن الفارابً وشرح القدٌمة العربٌة الترجمة مع

 .بدوي الرحمن عبد:نصوصه وحقق وشرحه الٌونانٌة عن

باإلضافة إلى بعض المراجع التً لم ٌكن فً مقدورنا االستؽناء عنها لمعرفة بعض 

التفاصٌل التً تخص المؤساة والملهاة: حٌاة التراجٌدٌا فً فلسفة الجنس التراجٌدي 

شعرٌة الترجمة  ، ؼنٌمً هبلل األدبً الحدٌث لِمحمد النقد ،ٌاسر لِعبد الواحد وشعرٌته

 الملحمة الٌونانٌة فً األدب العربً لِعبد الكرٌم الشرقاوي، نظرٌة الدراما اإلؼرٌقٌة

 ، باإلضافة إلى كتب أخرى ٌضٌق المقام عن التذكٌر بها. إبراهٌم لِمحمد حمدي

ره، فقد ِاعترضتنا وكؤّي بحٍث ال ٌمكن أن ٌخلو من الصعوبات التً تعرقل مسا 

 الصعوبات التالٌة:

ونقصد  قلّة المراجع التً تناولت تلخٌص ابن رشد بالطرٌقة التً عالجناه بها؛

. باإلضافة إلى كٌفٌة (التراجٌدٌا والكومٌدٌا): الملحمة، الدراما: قراءته للجنسٌن الشعرٌٌن

 تعامله مع أثر المؤساة )الخوؾ والرحمة(.

هاة والتطهٌر التراجٌدي والكومٌدي عند أرسطو وابن ؼٌاب الجزء الخاص بالمل

رشد على حٍد سواء، مما اضطّرنا إلى البحث عن قراءة الباحثٌن الذٌن جاإوا بعد 

أرسطو لهذه المواضٌع. وهذا وحده كان كفٌبلً بعرقلة البحث وتمدٌد مّدته وخلق تباٌن 

 واضٍح بٌن طول المباحث.

ه حاول تطبٌق القوانٌن الشعرٌة األرسطٌة وإذا كانت مهمة ابن رشد صعبة ألنّ 

على الشعر العربً؛ مع االختبلؾ الشاسع بٌن طبٌعة كل منهما؛ فإّن مهمتنا كانت 

أصعب؛ ذلك ألننا حاولنا أن نفهم تلك القوانٌن األرسطٌة ومن ثّم معرفة تطبٌق ابن رشد 

 لها.
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ورؼم هذه الصعوبات، ؼٌر أّننا استطعنا أن نتجاوزها بعون هللا تعالى، وبتوجٌه   

، الذي تحّمل عبء فضولنا، ومشقة متابعة هذا العمل المتواضع، ولم قادة محمدالدكتور 

 ٌبخل علٌنا بنصائحه ومساندته ودعمه، جزاه هللا خٌراً وسّدد خطاه وأعانه.

ئص التً تظهر بالقراءة المتكّررة، لكّنه      وككل بحث لن ٌخلو تكوٌنه من النقا 

 مع ذلك ٌبقى محاولة كان البّد منها، وصدق من قال:

َب فٌه َوَعبل. ٌْ باً َفُسدَّ الَخلَبل                                 َجلَّ َمن ال ع ٌْ  إْن َتِجْد ع

هداؾ، وما تٌسٌر وإلى هللا رجاء أن ٌجعل الحق والخٌر والمعرفة أسمى األمانً وأبلػ األ

 األمور إالّ بمشٌئة هللا.
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ق.م( 322 – 384)أرسطوٌعتبر الفٌلسوؾ الٌونانً  
1

من أهّم الفبلسفة الذٌن 

اهتموا بالشعر وحاولوا الدفاع عنه والتنظٌر له؛ وٌظهر اهتمامه فً تخصٌصه لهذا الفن 

ق م( كتب  334 – 335كتاباً ضمن كتبه الفلسفٌة "ففً القرن الرابع قبل المٌبلد )حوالً 

"Poétique البوٌطٌقامإلّفه المعروؾ باسم 
2
. 

على تطّور الفن اإلؼرٌقً، لمعالجته اإلنتاج الفنً هذا الكتاب "شهادة أمٌنة ٌعّد 

فً ذاك العصر، ولتقدٌمه أسس وقوانٌن الخلق الفنً؛ ذلك ألّنه ٌنطلق عبر الحقائق الفنٌة 

الثابتة فٌكتب مثبلً عن هومٌروس والكتاب المسرحٌٌن سوفوكلٌس وٌوربٌدس وؼٌرهم، 

ٌّداً الدراما اإلؼرٌقٌة والشعر الملحم ً والموسٌقى والمسرح... ".وٌعرؾ أرسطو ج
3
  

وقد عالج فٌه من المسائل "ما رسم به بوضوح حدود النظرٌة الشعرٌة           

فً عصره، ومن واقع تراث أّمته، كما حّدد معالم النظرٌة الشعرٌة، عن طرٌق تؤثٌره 

فً تارٌخ النقد فً جمٌع مراحله التارٌخٌة، فً أوربا كلّها".
4
  

ولم ٌقتصر تؤثٌره على النقد األوربً وحده؛ بل تخّطى حدود هذه القارة 

لٌتجاوزها إلى القارات األخرى، ذلك أّن هذا الكتاب لم ٌبق حبٌس اللؽة التً ألّؾ فٌها؛ 

                                                           
       العدٌد ألّؾفٌلسوؾ إؼرٌقً، وناقد ومنّظر،  ، ماخازن بن نٌقوماخس بن طالٌس أرسطو هو 1

 وسّتون ستّ  وله توفً...  المؽالطٌن ، القٌاس تحلٌل ، العبارة ، المقوالت:  مثل المنطقٌة الكتب من

ٌّام آخر فً سنة  كتاب، الندٌم إسحاق ٌعقوب أبً بن محمد الفرج أبوللمزٌد ٌراجع:  ."اإلسكندر أ

 ص م،1971/ه1359 ط،.د طهران،، العابدٌن زٌد بن علً بن تجّدد – رضا: تحقٌق، الفهرست

397. 
 . 131، ص 2994، 4 –ٌراجع: عّز الدٌن إسماعٌل، األدب وفنونه، القاهرة، دار الفكر العربً، ط  2
م. أوفسٌا نٌكوؾ، ز. سمٌر نوفا، موجز تارٌخ النظرٌات الجمالٌة، تعرٌب: باسم السقا، بٌروت،  3

: بالنسبة لتعرٌؾ الشعراء اإلؼرٌق مالحظة .23(، ص 1979/ 1975( ) 2 /1دار الفارابً، ط )

 والدراما والملحمة ستجد مكانها فً الفصل الثانً من هذا البحث. 
محمود الربٌعً، فً نقد الشعر، القاهرة، دار ؼرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع، د.ط، د.ت، ص  4

25. 
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بل ُنِقل إلى لؽات عدٌدة، والعرب من بٌن األمم التً اطلعت على هذا الكتاب عن طرٌق 

ون السرٌان.الترجمة التً قام بها المترجم
1
  

أبو بشر مّتى بن ٌونسوقد كان 
2

من بٌن هإالء السرٌان الذٌن نقلوا الكتاب      

السرٌانٌةمن اللؽة 
3

الفارابًإلى اللؽة العربٌة. كما تناوله كل من  
4

ابن سٌنا، 
5

ابن و 

رشد
6
 بالشرح والتلخٌص.  

                                                           
الفصل  عن طرٌق الترجمة فًاطبلع العرب على هذا الكتاب : سنفّصل الحدٌث عن طرق مالحظة 1

  من هذا البحث. األّول
 مدرسة فً الّنصارى العلماء كمعظم األّول تعلٌمه تلّقى ، القُّنائً ٌونس بن مّتى بشر أبو هو" 2

:  أساسٌٌن مجالٌن فً عمله انحصر ، بؽداد من الؽربً الجنوب فً قُنً بدٌر ملحقة( إسكول)

.   المنطقٌة أرسطو مإلّفات وشرح المنطق مسائل بعض فً والتؤلٌؾ ، السرٌانٌة عن الترجمة

 له وشروح البرهان، وكتاب الشعر كتاب ترجمة: منها وبقً والمإلفات، الترجمات هذه أؼلب ضاعت

 الكرٌم عبد ،" م949/ ه328 سنة توفً. الطبٌعة لكتاب حنٌن بن إسحاق ترجمة هامش على

      للنشر، توبقال دار المؽرب، العربً، األدب فً الٌونانٌة الملحمة – الترجمة شعرٌة ، الشرقاوي

 .181 -189 ص ، 1،2997- ط
 اآلرامٌة اللهجات أهمّ  وهً السامٌة، اللؽات مجموعة إلى تنتمً شرقٌة، آرامٌة لهجة هً: السرٌانٌة 3

من  مختلفة علوم من فٌها كتب ما ولوفرة جهة؛ من اإلنجٌل بها نزل التً اللؽة ألّنها اإلطبلق على

 القرون فً والعرب خاص بشكل الٌونان بٌن كوسٌط لعبته الذي دورهاباإلضافة إلى  ،جهة أخرى

ٌّم أحمد .الوسطى  ت،.د ، ط.د والمطبوعات، الكتب مدٌرٌة السرٌانٌة، اللؽة إلى المدخل هّبو، ارح

 .37ص
 العلم قرأ م،872/ه254 فاراب مدٌنة فً ولد صرخان، بن محمد بن محمد نصر أبو هو: "الفارابً  4

 أرسطو كتب شرح كما العرب، إلى منّظماً  تاماً  المنطق حمل من أّول وهو حٌبلن، بن ٌوحّنا ٌد على

 سبٌل فً ؼالب، مصطفى ." السبعٌن تجاوزت أّنها وقٌل اللؽات من العدٌد أتقن علٌها، وعلّق

 .16 ص ،1953 ، 5 - ط الهبلل ومكتبة دار بٌروت، فلسفٌة، موسوعة
 مارس ،(ه428/م1937- ه379/م989) إسبلمً وطبٌب وكٌمٌائً فٌلسوؾ ،سٌنا بن علً أبوهو  5

 الشفاء، كتاب: أشهرها كتاباً، 276 بلؽت أّنها وٌقال الكتب، من الكثٌر ألّؾ النفسً، والطب الطب

 وأعبلمهم، والمسلمٌن العرب علماء موسوعة الجٌوسً، مصطفى: ٌراجع للتفصٌل النجاة، كتاب

 .بعدها وما 45 ص أسامة، دار األردن،
 وكان ه،529/ م1126 سنة بقرطبة ولد اإلسبلم، فبلسفة رابع رشد بن أحمد بن محمد الولٌد أبو هو 6

 درس والقضاء، والسٌاسة الفقه فً شؤواً  وأبعدها األندلسٌة، األسر أعرق من أسرة إلى ٌنتمً وكان

 أشبٌلٌة، مدٌنة فً القضاء منصب وتولّى والفلسفة، والرٌاضٌات الطبٌعة وعلم والطب الفقه قرطبة فً

 سٌرته فً للتفصٌل...ه595/ م1198 دٌسمبر 11 فً توفً. األرسطٌة المإلفات شرح على عكؾ كما

 تلخٌص  سالم، سلٌم. / العربٌة الثقافة ومستقبل رشد ابن الفٌلسوؾ العراقً، عاطؾ: راجعٌ ومإلفاته
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عند ابن رشد بٌن الترجمة  (فن الشعروسنحاول فً هذا البحث المعنون بـِ ) 

. أن نعرض تلخٌص ابن رشد لكتاب أرسطو، مّمهدٌن له الطرٌق بترجمة مّتى والتأصٌل

 ابن ٌونس ورسالة الفارابً وتلخٌص ابن سٌنا. 

لن أو شرحه،  Poétique البوٌطٌقاونحن حٌن نتحّدث عن ترجمة كتاب أرسطو  

 ثقٌبلً على القارئ، باالنسٌاق نباشر البحث من منتصؾ الطرٌق، ونترك وراءنا حمبلً 

 وراء المتن والقفز على عنوان البحث؛ لذا سنتابع هذا العنوان لفظًة لفظة. 

 فن الشعر: – 1

كما هو معلوم أّن عنوان كتاب أرسطو قد أخذ فً الثقافة العربٌة الكثٌر              

اذا وقع اختٌارنا         فلم. البوٌطٌقا، كتاب الشعر، فن الشعر، الشعرٌةمن المقاببلت: 

البوٌطٌقا مثبلً     فً عنوان هذا البحث على المقابل "فن الشعر" ولٌس على مقابل آخر؟ 

 أو الشعر أو الشعرٌة. 

، وجدناها "تلقى فً الساحة Poétiqueالواقع أّننا إذا تؤملنا فً مقاببلت لفظة 

، اإلنشائٌة، الشاعرٌة، وعلم النقدٌة الشعرٌة العربٌة عشر ترجمات على األقل: الشعرٌة

األدب، الفن اإلبداعً، وفن النظم، وفن الشعر، ونظرٌة الشعر، وبوٌطٌقا، وبوٌتٌك".
1

   

وهذا كفٌٌل وحده بؤن ٌخلق لدى القارئ خلطاً بٌن كتاب أرسطو وباقً 

ولهذا سنقؾ عند بعض المقاببلت التً انُتِقٌت لترجمة  المصطلحات التً ظهرت بعده؛

Poétique ."؛ لنعلّل سبب انتقائنا للمقابل "فن الشعر 

                                                                                                                                                                                

 العقاد، محمود عباس. /قرطبة فٌلسوؾ رشد ابن فخري، ماجد. / )مقدمة الكتاب( رشد البن الخطابة

 العرب فٌلسوؾ رشد عوٌضة،ابن كامل. /الدٌنٌة وفلسفته رشد ابن قاسم، محمود. / رشد ابن

 المصباحً، محمد. /الوسطى العصور فلسفة فً رشد ابن أثر الخضٌري، محمود زٌنب. / والمسلمٌن

 ...رشد ابن عند والوجود الوحدة
، كانون 391الطاهر الهمامً، نقد الشعر فً البحث عن المصطلح، مجلّة الموقؾ األدبً، العدد:  1

 .4، 3ص  ،، دمشق2913الثانً، 



 
16 

 

:أُِخَذ هذا المقابل بظاهر اللفظ، والظاهر أّنه ُعّرب عن األصل أي           البوٌطٌقا -

كما هو الشؤن مع معظم المصطلحات األجنبٌة التً دخلت اللؽة  Poétiqueعن 

لفظ دخٌل ِصٌػ  العربٌة، فخضعت لنظامها وقواعدها. وكما جرت العادة مع تعرٌب أيّ 

على هذا النحو، فإّن "القاؾ فٌه تحّل محّل الكاؾ".
1
  

أّما عن السبب وراء ترك هذا المقابل، فإّنه راجع فً األساس إلى اعتقادنا بؤّن 

 أخذ المصطلح فً شكله الُمعَرب ال ٌشّكل فرقاً كبٌراً بٌنه وبٌن نقله بحروفه األجنبٌة.

  الشعرٌة: -

فً قراءته ألرسطو       Paul Ricœur (1913/2005) بول رٌكورلقد أشار 

إلى "أّن )البوٌطٌقا( تتضّمن كلمة "فن"، مما ٌجعلها تشمل على المحاكاة )السرد 

والتمثٌل( وعلى الصناعة )فن التؤلٌؾ واإلنتاج( والبناء والدٌنامٌة. وهكذا فإّن أرسطو 

( من كتاب "الشعرٌة"، فإّنه ال السادس(عندما ٌتكلّم عن أجزاء المؤساة السّتة فً الفصل 

ٌقصد أجزاء الشعر فحسب، بل ٌقصد أجزاء فن التؤلٌؾ كذلك )الطبائع والتعبٌر والفكر 

حسب السٌاق  Poétiqueوالمشهد والؽناء والحبكة(، ولهذا نترجم )ٌقول رٌكور( 

بالشعرٌة".
2

 

ٌارها؛ ذلك وعلى الرؼم من تفضٌل بول رٌكور لهذه الترجمة إالّ أّننا لم نقم باخت

تتقاسمه وجهتٌن: فإن نظرنا إلى الوجهة األرسطٌة وجدناه عنواناً  الشعرٌةألّن مصطلح 

لكتاب أرسطو الذي ألّفه عن الشعر، والذي "قصد به اكتشاؾ التؤثٌر لكل أسالٌب 

الشعرٌة، ودراسة العناصر التً تبرز المعنى وتحّدد أساس أّي عمل شعري باعتباره 

                                                           
للتفصٌل فً كٌفٌة تعرٌب االسم الدخٌل وإخضاعه لنظام اللؽة العربٌة، ٌراجع: عبد السبلم المسدي،  1

، 62المصطلح النقدي، تونس، مإسسات عبد الكرٌم بن عبد هللا للنشر والتوزٌع، د.ط، د.ت، ص 

63. 
 .13النحال. إحالة ص  ، ترجمة: مصطفى)دراسة( بول رٌكور، الببلؼة والشعرٌة والهٌرمونٌطٌقا 2

، فً معهد الدراسات العلٌا 1979)ألقى الفٌلسوؾ بول رٌكور هذه الدراسة فً شكل محاضرة 

 : سنفّصل القول فً أجزاء المؤساة الستة ضمن الفصل الثانً من هذا البحث(.مالحظة)ببلجٌكا(.
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( وٌقصد   (Jakobsonؼة التعبٌرٌة، أّما الثانً فقد وضعه جاكوبسون المحاكاة أو الببل

به كل ما ٌجعل الرسالة اللؽوٌة عمبلً فنٌاً".
1

 

لذلك وتجنباً للخلط بٌن كتاب أرسطو وشعرٌة جاكوبسون لم نستخدمه فً عنوان  

فما "؛ فن الشعر" واستخدمنا ِعَوضاً عن ذلك "الشعركتاب البحث، كما لم نعتمد مقابل "

 السبب ٌا ترى؟

 الشعر/ فن الشعر: -

عند العرب ٌجعله مقصوراً على الكبلم  الشعرالواقع أّن التؤّمل فً تعرٌؾ 

ٌّن كالمدٌح والهجاء وؼٌرهما  الموزون المقفى الدال على معنى، المنظوم فً ؼرض مع

من األؼراض، مما ٌعنً أّن معناه مجّرد نظم للكبلم و لٌس وضع القواعد الشعرٌة.
2
 

وبما أّن ؼرض أرسطو من كتابه قد كان تسطٌر القواعد والقوانٌن الخاصة بالشعر 

" وإالّ فهم القارئ الذي ٌجهل الشعراإلؼرٌقً، فإّنه ال مجال لؤلخذ بهذا المقابل أي "

محتوى الكتاب األرسطً أّنه ُوضع لجمع القصائد الشعرٌة؛ ال لوضع القوانٌن الخاصة 

 بالشعر.

فن من ناحٌة و الشعر( بٌن ( Vincenzo Maggiمدجً  وقد فّرق "فنشنتسو

من ناحٌة أخرى، فهو ٌرى أن من الواجب عدم الخلط بٌن كلٌهما: فالشعر  الشعر

محاكاة، أما فن الشعر فهو مجموع القوانٌن التً تهٌمن على التؤلٌؾ الشعري".
3

مما  

ٌعنً أّن االسم األفضل باعتقادنا البد أن ٌكون فن الشعر ولٌس الشعر؛ وذلك توافقاً       

                                                           
رٌة المعرفة، لبنان، سمٌر سعٌد حجازي، معجم المصطلحات الحدٌثة فً علم النفس واالجتماع ونظ 1

 .212، ص 2995، 1 –دار الكتب العلمٌة، ط 
لئلطبلع على تعرٌؾ الشعر فً المعاجم العربٌة، ٌراجع: ابن منظور، لسان العرب، حرؾ الراء  2

الزمخشري، أساس الببلؼة، مادة "ش ع ر"، ولبلطبلع على تعرٌفات النقاد والببلؼٌٌن فصل الشٌن/ 

عند العرب، بٌروت، دار الطلٌعة الشعر  نظرٌات : مصطفى الجوزووحتى بعض الفبلسفة ٌراجع

 . 299إلى ص  193، ص من للنشر والتوزٌع
 رشد، وابن سٌنا وابن الفارابً وشرح القدٌمة العربٌة الترجمة مع الشعر فن ، طالٌس أرسطو 3

 المصرٌة، النهضة مكتبة مصر، بدوي، الرحمن عبد :نصوصه وحقق وشرحه الٌونانٌة عن ترجمه

 .16 ص)تصدٌر الكتاب(  م،1953
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ضمن عنوان بحثنا ولٌس فن الشعر مع محتوى الكتاب؛ وعلى هذا األساس قُْمنا باختٌار 

 أّي مقابل آخر.

ولكً ال ٌلتبس األمر على القارئ فً معرفة أّي شارح نقصد من بٌن ُشّراح 

ابن ب األرسطً، فإننا أرفقنا عنوان الكتاب بصاحب الشرح ونقصد هاهنا الفٌلسوؾ الكتا

 .  رشد

 الترجمةوباإلضافة إلى لفظة "فن الشعر"، فقد حوى عنوان البحث على لفظتً 

 ، وهنا سنقؾ أٌضاً عند هاتٌن اللفظتٌن.التأصٌلو

 الترجمة:

 لغة: - أ

جاء فً لسان العرب أّن: "ترجم: الُترُجماُن والَترَجمان المفّسر للسان.        لقد 

ٌَُتْرِجُم الكبلم أي  وفً حدٌث هرقل: قال لُترُجماِنه؛ الترجمان بالضم والفتح: هو الذي 

ٌنقله من لؽة إلى أخرى".
1
  

قد وال ٌختلؾ األمر كثٌراً فً معجم الصحاح للجوهري، فقد ورد فٌه أنه "ٌقال  

ترجم كبلمه إذا فّسره بلسان آخر...والترجمة: النقل من لؽة إلى أخرى".
2

على مما ٌدل  

 أّن الترجمة تطلق على نقل الكبلم من لؽة إلى لؽة ثانٌة.

 اصطالحاً: -ب 

، فمنهم من ٌعّرفها بؤّنها: "استبدال نص      للترجمة االصطبلحٌةتتعّدد التعرٌفات  

أخرى".من لؽة ما بنص مثله بلؽة 
3

ومنهم من ٌعتبرها "عملٌة تحوٌل الكبلم من لسان  

                                                           

 
 .66، ص 12، مجلد 1999، 1 –بن منظور، لسان العرب، بٌروت، دار صادر، ط جال الدٌن  1
ط  إسماعٌل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة، بٌروت، دار العلم للمبلٌٌن، 2

  .139، ص 1، مجلد1979، 2 –
 . 12د. عزٌز، مبادئ الترجمة، لٌبٌا، دار النهضة العربٌة، د.ط، د.ت، ص  ، د. لطروش  3
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إلى آخر مع المحافظة على المعنى".
1

كما تطلق أٌضاً على "عملٌة نقل األفكار من لؽة   

إلى أخرى أو هً تفسٌر الكبلم بما ٌقابله فً لسان آخر".
2

 

إذ  وإذا تؤملنا التعرٌفٌن اللؽوي واالصطبلحً للترجمة لم نجد أي فرق بٌنها؛ 

ٌّن من كلٌهما أّن معناها نقل النصوص من لؽتها األصلٌة إلى لؽة أخرى. وتوظٌفُنا  ٌتب

فً عنوان هذا البحث ٌصبُّ فً هذا المعنى بالذات؛ والفارق الوحٌد أّنه  ترجمةللفظة 

 األرسطً إلى اللؽة العربٌة.  فن الشعرأكثر تخصٌصاً؛ إذ ٌخص نقل 

عر"، وما قام به الفبلسفة: الفارابً وابن سٌنا وأثناء حدٌثنا عن ترجمة "فن الش 

وابن رشد من شرح له، ٌقؾ مصطلح "الشرح"ؼامضاً أمامنا، فهل ٌفترق عن الترجمة؟ 

 أم ال؟

لقد ورد فً لسان العرب أّن الشرح ٌعنً الكشؾ والتوضٌح والتبٌٌن؛ إذ "ٌقال 

ٌّنها، وشرح  ْشرحه َشَرح فبلن أمره أي أوضحه، وشرح المسؤلة مشكلة: ب ٌَ الشًء 

ٌَّنه وَكَشَفه. وكل ما فتح من الجواهر فقد ُشِرح أٌضاً. تقول  َحه: فتحه وب شْرحاً، وَشرَّ

شرحُت الؽامَض إذا فّسرته".
3

 

ونلمس من قراءة التعرٌفات السابقة أّن هناك بعض الفروق فٌما ٌخّص الترجمة 

ون المترجم مجبراً    والشرح وإن كان ال ٌنفً وجود نقاط تشابه أٌضاً؛  ففً حٌن ٌك

ٌّداً بما ورد فٌه حفاظاً  على نقل النص من لؽة إلى أخرى حّتى ٌسمى عمله ترجمة، ومق

األمانة العلمٌة؛ ٌكتفً الشارح بتوضٌح النص وتفسٌر الؽامض منه حّتى من دون أن 

    ٌنقله إلى لؽة ثانٌة، لكّن هذا ال ٌمنع أن ٌتعدى الشارح هذه المهمة، فٌنقل ما فهمه  

من النصوص من لؽتها األصلٌة إلى لؽة أخرى محافظاً على المعنى الذي فهمه ومضٌفاً 

إلٌه. "فالمترجم لٌست له فسحة الشارح الذي ٌسهب فً التحلٌل وٌستعٌن بكل أدوات 
                                                           

محمد الدٌداوي، الترجمة والتعرٌب بٌن اللؽة البٌانٌة واللؽة الحاسوبٌة، المؽرب، المركز الثقافً  1

 .42، ص 2992، 1 –العربً، ط 
، ص 1989، 3 –ار العلم، ط أنٌس مقدسً، الفنون األدبٌة وأعبلمها فً النهضة األدبٌة الحدٌثة، د 2

229 ،239. 
 .89، ص 4، مجلد2996، 1 –ابن منظور، لسان العرب، بٌروت، دار نوبِلٌس، ط  3
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التؤوٌل، بل هو ُملَزم بنقل النص بصورة وحجم وأسلوب أقرب قدر المستطاع             

فترض فهماً شامبلً ودقٌقاً لمعانً النص المنقول ومفاهٌمه إلى األصل، وهذا ما ٌ

ومصطلحاته".
1
 وال شك أّن ذلك ما ٌخلق الفرق بٌن عمل ابن ٌونس وباقً الشّراح.  

 التأصٌل:

أن نإّصل لؤلفكار التً وردت فً شرح ابن رشد لفن الشعر؛  ذلكوراء أردنا من  

سواء من خبلل األفكار التً أفلح فٌها واقترب فٌها من األصل األرسطً، أو من خبلل 

ما ورثه عن الترجمة العربٌة القدٌمة التً قام بها مّتى، أو حّتى من خبلل رسالة الفارابً 

 أو شرح ابن سٌنا. 

حنا قصدنا بالعنوان الذي قمنا باختٌاره؛ واآلن سنباشر الحدٌث بهذا القدر نكون قد وضّ 

  عن ترجمة فن الشعر وشرحه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .179الكرٌم الشرقاوي، شعرٌة الترجمة الملحمة الٌونانٌة فً األدب العربً، ص  عبد 1
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 الفصل األّول:
 حبٌن الترجمة والشر "فن الشعر"

 

 ترجمة مّتى ابن ٌونس.أوالً: 

 الة الفارابً.فن الشعر من خبلل مقثانٌاً: 

 ابن سٌنا وفن الشعر.ثالثاً: 

 رشد وفن الشعر.ابن رابعاً: 
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ٝػ٤ِٔش  ،ٍَٟٝس ك٠خ٣ٍش ٖٓ ٍَٟٝحص أ١ّ ػَٜٝ ك٣ٌَخ   ٗ٘خ١خ   طؼظزَ حُظَؿٔش

ش ، ٓوظِق حُ٘ؼٞد ػ٠ِ طؼيى أُٔ٘ظٜخ ُـ٣ٞش كَٟٜخ ح٫كظٌخى ر٤ٖ ّٔ رَ هي طظـخُٝ ٌٛٙ حُٜٔ

ُظٌٕٞ أىحس ٖٓ أىٝحص ح٬ُّٔ ٝحُظلخْٛ ٝحُظؼخٕٝ ر٤ٖ ٓؼظْ هخ٢٘١ حُٔؼٍٔٞس؛ ٌُٜٙ ح٧ٓزخد 

خ ططِّذ طَه٤ظٜخُٝـ٤َٛخ طؼخِٓض رٜخ ح٧ْٓ ٌٓ٘ حُويّ ك٢ ٗوَ ٓآػ ّٔ ى  َٛخ حُل٣ٌَش. ٓ َّ ٖٓ ٓـ

   ًٜٞٗخ ػ٤ِٔش ُـ٣ٞش ٤ٌِٗش ا٠ُ ػ٤ِٔش ك٠خ٣ٍش ٖٓ أؿَ حًظٔخد حُٔؼَكش ٝط٘خهِٜخ.

"ػَكض حُل٠خٍسُ حُؼَر٤ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُظَؿٔش  ًـ٤َٛخ ٖٓ حُل٠خٍحص،  ٝحٗظَ٘ص 

ٍ  -ٝٛٞ ٖٓ أٗ٘ؤ ٓي٣٘ش رـيحى -َ حُؼزخ٢ٓ؛ كخٍُٜٔ٘ٞ ٓؼ٬ك٢ حُؼٜحٗظ٘خٍح  كو٤و٤خ   ّٝ ًخٕ أ

، ًظذ ُؼَر٤ش ٜٝٓ٘خ: ًظخد ٤ًِِش ٝىٓ٘شه٤ِلش طَؿٔض ُٚ حٌُظذ ٖٓ حُِـش حُؼـ٤ٔش ا٠ُ ح

 أٍٓطٞ ٝرط٤ِّٔٞ ٝاه٤ِيّ. ًٔخ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ َٜٗٔ ىٍٝ حُٔؤٕٓٞ ك٢ حُؼ٘خ٣ش رز٤ض حُلٌٔش،

١ٌّ حكظٟٞ ًظزخ  ٟٝؼض رِـخص ٗظ٠ّ: ٣ ٞٗخ٤ٗش، كخ٤ٍٓش ٝٛ٘ي٣ش. ٝهي حهظخٍ ٌُٜح حُز٤ض ٝحُ

ّٖٔ ٣ـ٤يٕٝ ٌٛٙ حُِـخص رل٤غ ٣وٕٞٓٞ رخُ٘وَ ا٠ُ حُؼَر٤ش". ٍإٓخء ٝٓظَؿ٤ٖٔ ٓ
1
   

 ّٕ ٤َ٘ٗٝ ٛ٘خ ا٠ُ ه٤٠ّش ًًَٛخ حُـخر١َ ٗظّٜ٘خ ٛخٓش ك٢ ٤َٔٓس حُظَؿٔش ؛ "٢ٛٝ أ

ّٔض ػ٠ِ ػٜي حُٔؤٕٓٞ ُْ طٌٖ ػ٬ٔ       رويٍ ٓخ ًخٗض ؿِء   ر٣َجخ   ػوخك٤خ   ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ط

ٍ َّ ص حٓظؼٔخٍ ٖٓ آظَحط٤ـ٤ش ػخٓش ٝحؿٜض رٜخ حُيُٝش حُؼزخ٤ٓش حُوٟٞ حُلخ٤ٍٓش. ٝحُظ٢ ه

ُ٪١خكش رِٔطش حُؼَد ٝىُٝظْٜ رؼي إٔ  -٢ٛٝ٢ٓ٬ٓ ٛ٘خ حُي٣ٖ ح٩ - حُٞحؿٜش ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش

ويحّ ًظذ حُؼِْ كِ٘ض ك٢ ٓٞحؿٜظٜخ ٤ٓخ٤ٓخ  ٝحؿظٔخػ٤خ . ٝهي طّٜيص ُٜخ ىُٝش ر٢٘ ػزخّ رخٓظ

َ  ٓلظ٣ٞخطٜخ". خ ٝٗ٘ ٝحُلِٔلش ٖٓ هّٜٞ حُلَّ حُظو٤ِي٤٣ٖ )ح٤ُٞٗخٕ ٝحَُّٝ ( ٝطَؿٔظٜ 
2
  

ّٕ ٍػخ٣ش حُٔؤٕٓٞ ُِظَؿٔش  ًخٗض إً ؿِء   -ُزخٍُس ك٢ كٌٔٚ ػ٠ِ أّٜٗخ حُٜلش ح -ا

ٖٓ ًُي؛  ٖٓ ح٤ُٔخٓش حُؼخٓش حُظ٢ ٓزن حُلي٣غ ػٜ٘خ. ُٖٝ ٗوٞٝ ك٢ ٌٛح حُلي٣غ أًؼَ

                                                           
،  1- ط العلمٌة، الكتب دار لبنان، والمسلمٌن، العرب فٌلسوؾ رشد ابن عوٌضة، محمد كامل 1

 (.بتصّرؾ) 12 -11 ص ، م1993 / ه 1413
  م،1993 ،6 – ط  العربً، الثقافً المركز البٌضاء، الدار والتراث، نحن الجابري، عابد محمد 2

 . 36 ص
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 ّْ ص ُٓ٘خ ٬٣ٞ١ ٌُحى حُٔزذ أٝ ُٔزذ آهَ كَٟظٚ  كخُٜٔ َّ ّٕ كًَش حُظَؿٔش هي حٓظٔ ٛ٘خ "أ

كخؿخص حُٔـظٔغ حُؼزخ٢ٓ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُلٔخٓش حُؼ٤ِٔش حُظ٢ طٔظّغ رٜخ ح٤ُٔٔل٤ٕٞ 

٣ٌّٖ ًخٗٞح ٣ـ٤يٕٝ ح٤ُٞٗخ٤ٗش رٔزذ ٓخ ٗخُٞٙ ٖٓ طؼ٤ِْ؛ ٝرخُظخ٢ُ كوي رخ٣َُٔخ٤ٗشحُ٘خ١وٕٞ  ؛ ٝحُ

ك٢ ٌٛٙ حُلًَش ربٟخكش حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٜٔخٍحص حُظو٤٘ش حُظ٢ّ ٫ ؿ٠٘ ػٜ٘خ؛  هخٓٞح ريٍٝ أٓخ٢ٓ

ا٠ُ حُؼَر٤ش". ٓٞحء رخُ٘وَ ٖٓ ح٤ُٞٗخ٤ٗش ا٠ُ ح٣َُٔخ٤ٗش أٝ ٖٓ ح٣َُٔخ٤ٗش
1
 

إً، كؤَٓ ح٫طّٜخٍ ر٤ٖ حُؼَد ٝحُؼوخكش ح٤ُٞٗخ٤ٗش ػ٠ِ كّي ٓخ هخُٚ ٛلٞص حُوط٤ذ: 

ُـيٍ حُؼ٢ِٔ "." ٣ٌخى ٣ٌٕٞ ٖٓ ح٧ٍٓٞ حُظ٢ّ طظـخُٝ كيٝى ح
2
ّٞ حُّ٘ظَ ػٖ طخ٣ٍن ٌٛح   رـ

ّْ رٜخ؛ ٓٞحء ػٖ ٣َ١ن حُلظٞكخص أٝ حُٔؼخ٬ٓص حُظـخ٣ٍش        ح٫طّٜخٍ أٝ حُط٣َوش حُظ٢ ط

 أٝ ػزَ حٗظوخٍ ٤َٓحػْٜ حُل١ٌَ ػزَ حُظَؿٔش .

ٖٝٓ حُطز٤ؼ٢ أّٗٚ اًح ػَف حُؼَد ٌٛح حُظَحع كبّْٜٗ ٤ٓؼَكٕٞ أرَُ ٓخ ك٤ٚ ٢ٛٝ 

٘خ ٝٓخ ، حُٔـخُط٤ٖ، حُوطخرش، حُ٘ؼَ. حُزَٛخٕ، حُـيٍ: أٍٓطٞٓئُلخص  ّٔ ك٢ ٌٛح حُزلغ ٣ٜ

ٚ ُِ٘ؼَ ٝٛٞ "كٖ  ّٜ ١ٌّ ٣ؼّي  ٌٛح حُ٘ؼَ"؛إٔ ٢ِّٔٗ ح٠ُٞء ػ٠ِ ٓئُّلٚ ح١ٌُ ه      حٌُظخد حُ

ٍ ًظخد َٗف ٗظ٣َش ح٧ىد َٗكخ  كِٔل٤خ "." -ػ٠ِ ٍأ١ ػ٬ٍّ حُـخ١ُ  - ّٝ أ
3
ًٔخ ٣ؼظزَ  

ٍ ٓلخُٝش ٗلٞ طل٤َِ حُ" ّٝ ٔخ٤ٛش ٝحُظؼ٤َِ ٨ٍُٛٞ ك٢ حُ٘ؼَ ح٩ؿ٣َو٢".أ
4

     

ى ٍؿزش ًحط٤ش رويٍ ٓخ ٛٞ ٤ُٝي ه٤ٔش رخُـش  َّ ٝرخُظخ٢ُ، كظ٤ًَِٗخ ػ٤ِٚ ُْ ٣ٌٖ ٓـ

حًظٔخٛخ ك٢ طخ٣ٍن حُ٘وي ػٔٞٓخ ، ٌُح ٓ٘لخٍٝ ك٢ ٌٛح حُلَٜ ػَٝ ٤َٔٓطٚ ػ٘ي حُؼَد 

      ٝٓؼ٘خٙ حُ٘ؼَ ٗوِٚ  ٛغ١ماات: "ح٬ٌُّ ػ٠ِ حُلَٜٓضًظخرٚ رٔخ هخُٚ حرٖ حُ٘ي٣ْ ك٢  ريح٣ش

                                                           
 بؽداد فً  العربٌة – الٌونانٌة الترجمة حركة العربٌة والثقافة الٌونانً الفكر ؼوتاس، دٌمتري 1

 مركز/  للترجمة العربٌة المنّظمة لبنان، زٌادة، نقوال:  وتقدٌم ترجمة المبّكر، العباسً والمجتمع

 . 32 ،31 ص م، 2993 ، 1 – ط العربٌة، الوحدة دراسات
 الٌونانٌة، التؤثٌرات ضوء فً والجمالٌة النقدٌة القرطاجنً حازم نظرٌة الخطٌب، هللاّ  عبد صفوت 2

 . 3 ص ، ت.د ، ط.د الشرق، نهضة مكتبة القاهرة،
          ، ط.د الجدٌدة، النجاح مطبعة البٌضاء، بالمؽرب، األدبً النقد مناهج الؽازي، عبلّل 3

 .476 ص ، م1999/ ه1429
 .11ص ، القرطاجنً حازم نظرٌة، الخطٌب صفوت 4



 
24 

 

ّٕ ك٤ٚ ٬ًٓخ ٢ ا٠ُ حُؼَر٢، ٝٗوِٚ ٣ل٠٤ رٖ ػي١حرٞ رَ٘ ٓظ٠ّ ٖٓ ح٣َُٔخٗ ، ٝه٤َ ا

ُؼخٓٔط٤ّٞ، ٣ٝوخٍ أّٗٚ ٓ٘لٍٞ ا٤ُٚ، ٌُِٝ٘ي١ ٓوظَٜ ك٢ ٌٛح حٌُظخد".
1
  

أرٞ رَ٘ ٓظ٠ّ رٖ "٤٘٣َ ٌٛح حُّ٘ٚ ا٠ُ ٝؿٞى طَؿٔظ٤ٖ ٌُظخد حُ٘ؼَ : ح٠ُٝ٧ هخّ رٜخ 

ّ (، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٓوظَٜ 974ٙ /363ٝح٧هَٟ هخّ رٜخ ٣ل٠٤ رٖ ػي١ ) ص  "٣ْٞٗ

اٌىٕضٞ
2
  ّٕ ١ٌّ كُوي ٛٞ ح٥هَ ٗؤٗٚ ٗؤٕ طَؿٔش رٖ ػي١. ُٖٝ ٌٗؼَ حُلي٣غ كُٜٞٔخ؛ ٧ حُ

ّْ حُ٘وخٕ كُٞٚ أٟل٠ ٖٓ ح٬ٌُّ حُٔؼخى؛ ٌُٜح ٌٓ٘ظل٢ رٌٜٙ  ٌٛح حُٟٔٞٞع ٖٓ ًؼَس ٓخ ط

ٓ ّْ ٖ ًُي ٢ٛٝ طَؿٔش ٓظ٠ّ رٖ ٣ْٞٗ ُلٖ حُ٘ؼَ ح٧ٍٓط٢.ح٩ٗخٍس ُ٘٘ظوَ ا٠ُ ٓخ ٛٞ أٛ
3
   

الً:  ّٚ  ذغجّح ِرّٝ تٓ ٠ٛٔؾ ٌفٓ اٌشؼغ األعؿطٟ:أ

طؼظٔي ػ٠ِ أهيّ ٖ حُ٘ؼَ ًحص ه٤ٔش رخُـش ٌُٜٞٗخ "طؼظزَ طَؿٔش ٓظ٠ّ ٌُظخد ك 

٢ّٓ حُظَؿٔش ح٣َُٔخ٤ٗش ٓوط١ٞ ٣ٞٗخ٢ٗ ػَف ُ٘خ كظ٠ّ "ح٥ٕ، رظٞ
4

، ٤ُْٝ ٌٛح كو٢ رَ 

ّْ ح٫كظلخظ رٜخ ك٢ ٌٓظزش رخ٣ٍْحُ٘ٔوش حُوط٤ّش حُٔظزو٤ش، ٝحُظ٢ ٧ّٜٗخ " ".ط
5
  ٌٙٛ ّٕ ؿ٤َ أ

      أؿٔؼض  ُظِْٔ ٖٓ كٌْ رؼٞ حَُٔحؿغ حُظ٢ "ح٤ٔٛ٧ش ُْ ط٘لغ ُٜخ حُ٘لخػش حٌُخك٤ش 

ػ٠ِ ٍىحءطٜخ، ٝحٗـ٬م حٌُؼ٤َ ٖٓ كوَحطٜخ ػ٠ِ حُلْٜ".
6
 

                                                           
 كتاب لعنوان حرفٌة ترجمة ولعلّه الشعر، ٌعنً: ابوطٌقا.  319ص الفهرست، كتاب الندٌم، ابن 1

 .  poétique الذي ُعِرؾ باسم البوٌطٌقا أو أرسطو
 وألّنه عربً، أصل من ألّنه العرب فٌلسوؾ سمً إسحاق، بن ٌعقوب ٌوسؾ أبو هو": الكندي 2

         العدٌد ترك بعدما  م 872 سنة وتوفً للمٌبلد التاسع القرن فً عاش الفبلسفة، فرقة مإّسس

ٌّن ورّتبها،" فلوجل  flugel" جمعها والحساب، الهندسة الفلسفة، الجدل، المنطق،: فً الكتب من  وب

 كتاب مختصر – ٌبدو ما على – معها فقد وقد"  فقد قد الكتب هذه أكثر أنّ  إالّ  كتابا؛ 265 عددها أنّ 

 .42 ص ت،.د ،1 – ط األندلس، دار بٌروت، سٌنا، ابن إلى أفبلطون من صلٌبا، جمٌل. الشعر فن

: بؤخطائه ورد كما المترجم النص بنقل سنقوم أّننا وهو هام؛ أمر إلى هنا اإلشارة ٌنبؽً: مالحظة 3

 إالّ  لشًء ال علٌها؛ المتعارؾ القواعد خالؾ ولو حّتى تصحٌح بؤي نتدّخل ولن... والنحوٌة اإلمبلئٌة

 .العلمٌة األمانة على للحفاظ
 .39 صضمن كتاب بدوي، )تصدٌر الكتاب(  الشعر فن طالٌس، أرسطو 4
 .49ص م،1999 ،1 -ط والتوزٌع، للنشر هبل حمادة، إبراهٌم: وتعلٌق ترجمة الشعر، فن أرسطو، 5
 .64 ص م،1981 التونسٌة، الجامعة تونس، العرب، عند الببلؼً التفكٌر صّمود، حمادي 6
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َ  ٣ُ  ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ًُي، كوي ٝؿيٗخ ك٤ٜخ ٓخ ٣ِٜق ٧ٕ  ْ؛ رَ ٍرّٔخ هي رِؾ ك٤ٚ لٜ  أ ٣ُٝ و

حف ح٣ٌُٖ ؿخءٝح رؼيٙ. ٝهي ٣زيٝ ُِِٞٛش ح٠ُٝ٧ أّٗ٘خ حٓظزو٘خ ح٧كيحع  َّ ّ٘ ٓظ٠ّ ٓخ ُْ ٣زِـٚ حُ

رؼٞ ح٢ُ٘ء كؤ٘خ رخُلٌْ ػ٠ِ َٗٝف حُل٬ٓلش هزَ إٔ ٗؼَٝ آٍحءْٛ. ٠ُ٘غ ٌٛح حُلٌْ 

    ًًَ رؼٞ ٓخ كٜٔٚ ٓظ٠ّ  ر٤ٖ ه٤ٖٓٞ؛ ُٝ٘ظَى أَٓ اػزخطٚ ُِٔزخكغ حُوخىٓش، ُٝ٘ٔٞ ك٢

 أٝ حهظَد ٖٓ كٜٔٚ. 

 تؼط اٌّٛالغ اٌرٟ أفٍخ ف١ٙا تٓ ٠ٛٔؾ فٟ ذغجّرٗ: 

ًُٝي إ ػِٔٞح ٤ٗجخ ٖٓ أٍٓٞ حُطذ أٝ أٍٓٞ حُطز٤ؼش رخ٧ُٝحٕ كٌٌٜح ٣وٍٞ ٓظ٠ّ : " 

هي ؿَص ػخىطْٜ رخُظِو٤ذ: ًُٝي أّٗٚ ٫ ٢ٗء ٣٘ظًَخٕ ك٤ٚ: أ٤َّٓٝٝ ٝ أٗلخىهِْ ٓخ ه٬ 

خ ٌٛح كخُٔظٌِّْ ك٢ حُطز٤ؼ٤خص أًؼَ حُُٕٞ.  ّٓ خ ًحى ك٤٘زـ٢ إٔ ِٗوزٚ ٗخػَح، ٝأ ّٓ     ٝ ٌُُي أ

ٖٓ حُ٘خػَ".
1
ّٕ حُُٕٞ ح١ٌُ ؿَص حُؼخىس رخٓظويحٓٚ ػ٘ي ح٤ُٞٗخٕ ك٢   ٤٘٣َ ٌٛح حُوٍٞ ا٠ُ أ

ٖٓ حُ٘خظ٤ٖٔ رخ٧ُٝحٕ؛ ٌُٜٝح  أػ٘خء ًظخرخطْٜ؛ ٫ ٣ؼّي ك٬ٜ٤ ُِظل٣َن ر٤ٖ حُ٘خػَ ٝؿ٤َٙ

كخػظٔخىٙ ٖٓ هزَ أٗلخىهِْ ٫ ٣ٜ٘غ ٓ٘ٚ ٗخػَح  رَ ٣زو٠ ٍؿْ ًُي ًِّٚ ػخُٔخ  ١ز٤ؼ٤خ . ًٔخ 

م ٖٓأّٗٚ ٫ ٣ـؼَ  ٍّ  ًُٝي: "أ٠٣خ   ٗخػَح  ( ٓظ٠ّ ػ٘ي ٝحُوٜٚ ح٧كخى٣غ ٣ؼزض ح١ٌُ) حُٔئ

 ّٕ  ٝرـ٤َ رخُُٕٞ -ٌٌٛح ٣ظٌِٔخٕ ًخٗخ ٝإ أ٠٣خ، ٝحُ٘خػَ ٝحُوٜٚ ح٧كخى٣غ ٣ؼزض ح١ٌُ أّ

."ٓوظِلخٕ ٛٔخ ُٕٝ
2
 

ّٕ  ٓظ٠ّ ٤٠٣ق حُٔخروش، حُٔٔؤُش ػٖ رؼ٤ي ٝؿ٤َ   كِٔل٤ش أًؼَ ٢ٛ حُ٘ؼَ ٛ٘خػش"أ

ّٕ  هزَ ٖٓ ح٧ٍٓٞ ا٣ٔط٣ٍٞخ ٖٓ ك٣َٜش ٢ٛ ٓخ رخد ك٢ ٝأًؼَ  ٤ًِش ٢ٛ حُ٘ؼَ ٛ٘خػش أ

."رخُـِث٤خص ٝطوزَ طوٍٞ كبٗٔخ ا٣ٔط٣ٍٞخ ٝأٓخ أًؼَ،
3
ّٕ  كٜٔٚ ٌٛح؛ هُٞٚ ٖٓ ٣ظ٠ّق اً   أ

ٍ ُوٍٞ حُظخ٣ٍن؛ أ١ ا٣ٔط٣ٍٞخ ٖٓ ُِٓ٘ش أ٠ٔٓ حُ٘ؼَ ّٝ  ٓخ ٍٝح٣ش: ٣ٝوٜي رخ٤ٌُِّخص ح٧

 ٝاّٗٔخ" :أٍٓطٞ هٍٞ ٖٓ ٓوظَرخ   كؼ٬، ٝهغ ٓخ: أ١ رخُـِث٤خص حُؼخ٢ٗ ٝهٍٞ ٣وغ، إٔ ٣ٌٖٔ

 ١َٝ٣ ح٥هَ ر٤٘ٔخ كؼ٬، ٝهؼض حُظ٢ ح٧كيحع ١َٝ٣ أكيٛٔخ ًٕٞ ك٤غ ٖٓ ٣ظ٤ِٔحٕ
                                                           

 من القّنائً ٌونس بن مّتى بشر أبً نقل ضمن كتاب عبد الرحمن بدوي، الشعر، فن أرسطو 1

 .87 ص ، العربً إلى السرٌانً
 .193 صالمصدر نفسه،  2
 م ن، ص ن. 3
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ّٕ ...  طوغ إٔ ٣ٌٖٔ حُظ٢ ح٧كيحع  ١َٝ٣ حُظخ٣ٍن ر٤٘ٔخ ح٢ٌُِ، ١َٝ٣ رخ٧كَٟ حُ٘ؼَ ٧

."حُـِث٢
1
ّٕ  ك٢ ر٤ٜ٘ٔخ حُلَم ٣ٌٖٝٔ  َّ ُٓ  حُظخ٣ٍن ًِٔش َهي حٓظؼٔ ٣ْٞٗ حرٖ أ  أّٗٚ أ١ رشؼ

 ري٫  ٖٓ ُلظش حُظخ٣ٍن. إ٠ـطٛع٠ا ظّق ُلظشٝ  

ّٕ  ٣ٝزيٝ   ٓؼ٠٘ ٣ؼَف ًخٕ أّٗٚ ا٠ُ ٣ؼٞى رخٌُحص، حُلٌَس ٌُٜٙ ٣ْٞٗ حرٖ كْٜ ٓزذ أ

ّٕ  ًُي حُظؤ٣ٍن؛  ح٬٤ُٔى١، حُوخْٓ حُوَٕ ٜٗخ٣ش ٌٓ٘ حُظخ٣ٍن ًظخرش رخَٗٝح هي ح٣َُٔخٕ" ٧

 ٣ٞك٘خ حُظِٔل١َ، ى٤ٔ٤ٗٞ٣ّٞ حُؼٔٞى١، ٣٘ٞع: أٓؼخٍ حُٔئٍه٤ٖ ٖٓ حٌُؼ٤َ ػَكٞح ًٔخ

."ح٧ك٢ٔ
2
 

َّ  حُظخ٣ٍن، ػٖ ه٬٤ِ ُ٘زظؼي  " حُظط٤َٜ: "٢ٛٝ رخُٔؤٓخس طؼِّوض ُطخُٔخ ه٤٠ش ا٠ُ ُٝ٘ٔ

 حُل٣َٚ ح٩ٍحىٟ ُِؼَٔ ٓلخًخس ٝ ط٘ز٤ٚ ٢ٛ حُٔي٣ق كٜ٘خػش: "ٝحٟلش رؼزخٍس ٓظ٠ّ ٣وٍٞ

ظْ ُٜخ حُظ٠ ٝحٌُخَٓ  رخَُكٔش ٝحُظؤػ٤َحص ح٫ٗلؼخ٫ص ٝطؼّيٍ...  حُ٘خكغ حُوٍٞ ك٠ ٓيحٍ ٝ ػ 

."٣٘لؼِٕٞ ح٣ٌُٖ ٝط٘ظق ٝط٘و٠ ؛ ٝحُوٞف
3
 

  ّٞ       رخُظ٘ز٤ٚ حُٔلخًخس ٝاُلخهٚ حُٔي٣ق؛ رٜ٘خػش حُٔؤٓخس طؼ٠٣ٞٚ ػٖ حُ٘ظَ ٝرـ

َّ  ك٢ ػ٤ِٚٓخ ٫كظ٘خٙ  ٌٝٛح -  أّٜٗخ ػ٠ِ حُٔؤٓخس طؼ٣َق ك٢ ًؼ٤َح   أؿخى هي كٜٞ -طَؿٔظٚ ً

 ٝحَُكٔش، ًخُوٞف حٗلؼخ٫ص ٖٓ طؼ٤َٙ ٓخ ٝٝٛق حٌُخَٓ، ح٩ٍحى١ حُؼَٔ ٓلخًخس

 رلؼَ" ٣٘لؼِٕٞ ح٣ٌُٖ" ُِٔظِو٤ٖ ٣لَٜ ح١ٌُ حُظط٤َٜ كْٜ حٓظطخع أّٗٚ ا٠ُ رخ٩ٟخكش

 اٌرٕم١ح حٓظويحّ ا٠ُ ػٔي رَ اٌرط١ٙغ ٣ٔظويّ ُْ أّٗٚ ؿ٤َ حٗلؼخُْٜ، رظؼي٣َ ًُٝي حُٔؤٓخس؛

َّ  ٫ ٌٛٙ كظَؿٔظٚ ٝرخُظخ٢ُ. ٚاٌرٕظ١ف  ٝطؼ٤َ:" أٍٓطٞ هٍٞ ػٖ -ٍأ٣٘خ ك٢ - أ٤ٔٛش طو

."ح٫ٗلؼخ٫ص ٌٛٙ ٖٓ حُظط٤َٜ ا٠ُ كظئى١ ٝحُوٞف حَُكٔش
4
  

 ح٫ٓظـ٘خء ٝآٌخ٤ٗش حُٔؤٓخس ك٢ حُلؼَ ٝؿٞى ٍَٟٝس ا٠ُ أٗخٍ ك٤ٖ أ٠٣خ   أؿخى ُٝوي 

      : هُٞٚ ر٤ٖ ر٤ٔطش رٔوخٍٗش ًُي ٬ٓكظش ٣ٌٖٔ ٝ. رخُؼَٔ حُلؼَ ٗؼض ًٔخ حُؼخىس، ػٖ

                                                           
 . 26أرسطو، فن الشعر ضمن كتاب بدوي، ص  1
ٌّم هبو، مدخل إلى اللؽة السرٌانٌة، ص  2  .58أحمد أرح

 .96ص مّتى، نقل بدوي، كتاب ضمن الشعر فن أرسطو، 3
  .18 ص بدوي،ضمن كتاب  الشعر فن أرسطو، 4



 
27 

 

."طٌٕٞ كوي ػخىس ر٬ أٓخ حُٔي٣ق، ٛ٘خػش طٌٕٞ ٫ حُؼَٔ ؿ٤َ ٖٓ"
1
 ك٬: "أٍٓطٞ ٝهٍٞ 

."أه٬م رـ٤َ ٓآّ طٞؿي ٌُٖٝ كؼَ، رـ٤َ ٓؤٓخس طٞؿي
2
 

خ:"رَ٘ أرٞ ٤٠٣ق  ّٓ  ٫ ٖٓ حُؼزٍٞ كٜٞ ٗلٔٚ، ح٫ْٓ ٣ٝ٘زت ٣يٍ ًٔخ ح٫ٓظي٫ٍ ٝأ

 ٣ٞؿي ٓخ رُِٔ٘ش ىكؼش، ح٩ىحٍس ًخٗض ٓظ٠ ٣ٌٕٞ حُلٖٔ ٝح٫ٓظي٫ٍ...  ٓؼَكش ا٠ُ ٓؼَكش

."ٝطير٤َٙ أٝى٣لْ ٤َٓس ك٢
3
ّٕ  حُوٍٞ ٗٔظط٤غ  خ ًؼ٤َح   حهظَد هي رَ٘ أرخ أ ّٔ : أٍٓطٞ هخُٚ ٓ

 حُظؼَف   أٗٞحع ٝأؿَٔ... حُٔؼَكش ا٠ُ حُـَٜ ٖٓ حٗظوخٍ حٓٔٚ، ػ٤ِٚ ٣يٍ ًٔخ ٝحُظؼَف،"

."أٝى٣لّٞ َٓٔك٤ش ك٢ ٗـي ٓخ ٗٞع ٖٓ رخُظلٍٞ حُٜٔلٞد حُظؼَفُ 
4
  ّٖ  حٗظوخءٙ ٌُ

حف ؿؼَ ،فٌٍـرؼغُّ  ٢َٔؿُ طُ  ًٔوخرَ االؿرضالي َّ  ٓوخُلخ   طؼ٣َلخ   ٣ؼطٞٗٚ رؼيٙ، حُ٘ؼَ كٖ ٗ

 ٓخ ا٠ُ حُو٤٠ش ٌٛٙ ػٖ كي٣ؼ٘خ ٓ٘ئّؿَ ح٧كيحع ٫ٓظزخم ٝطـّ٘زخ  . أٍٓطٞ أٍحىٙ ُٔخ طٔخٓخ  

 .رخٌُحص حُٜٔطِق ٌُٜح  حٓظويحٓٚ ٓزذ ػٖ ح٫ٓظلٔخٍ ُ٘لخٍٝ رؼي،

ّٕ  ٓخُلخ   هِ٘خ ُوي   ًظزٚ ٣ؼظٔيٕٝ حُ٘خّ ؿؼِض ُيٍؿش رخُٔ٘طن؛ ػخٍف   ٣ْٞٗ حرٖ ا

ُٕٞ ح٧ٍرؼش ّٞ  ٓٔظـَرخ   أَٓح   ٣ؼيّ  ٫ ٬ُٓظي٫ٍ كخٓظويحٓٚ ٝرخُظخ٢ُ هَحءحطْٜ، ك٢ ػ٤ِٜخ ٣ٝؼ

ف كْٜ أّٗٚ ٫ٗيّ  اً ٓؼِٚ، ٓ٘طو٢ ٖٓ َّ  .حُٔ٘طن ك٢ حُٔٔظويّ ح٫ٓظي٫ٍ أّٗٚ ػ٠ِ حُظؼ

ّٕ  حُظؼَف؛ ػٖ كي٣ؼٚ ك٢ ٓخ ٗٞػخ   أكِق ٓظ٠ّ ًخٕ ٝاًح   ك٢ ًؼ٤َح   ٣وظِق ٫ حُلخٍ كب

 رؤَٛ ًخٕ ك٤ٔخ ًخُلخٍ ٣َٟ، ػ٘يٓخ ٣لْ إٔ ح٩ٗٔخٕ ٣٘خٍ ٣ٌٕٞ إٔ ٛٞ ٝحُؼخُغ: "هُٞٚ

 ٖٓ أُو٤ْ٘ أَٛ أَٓ ًٌُٝي ر٠ٌ، حٌُظخرخص ٍأٟ ُٔخ اّٗٚ هخٍ كخٗٚ هزَّ، ك٢ ى٣وٞؿخْٗ

حى ٓٔغ ُٔخ كخٗٚ حُوٍٞ، ّٞ ."رؼ٠خ رؼ٠ْٜ  ػَف ٛ٘خ ٖٝٓ ىٓغ؛ ٝطًٌَ، حُؼ
5
 ٣ظَٜ اً 

 كٔذ ح٫ٓظي٫ٍ - حُظؼَف أٗٞحع ٖٓ حُؼخُغ ُِ٘ٞع َٗكٚ - حُظؼز٤َ ًٍخًش ٍؿْ - ٝحٟلخ  

ّْ  ٝح١ٌُ - ٓظ٠ّ  رٌخء:  ًُي ػٖ ٓؼخ٤ُٖ أػط٠ ٝهي. حُوخٍؿ٤ش حُٔللِّحص ٣َ١ن ػٖ ٣ظ

                                                           
 .98 ص مّتى، نقل  بدوي، كتاب ضمن الشعر فن أرسطو، 1
 .29المصدر السابق، ص  2
 :تلتها التً الفقرة فً متتالٌتٌن مرتٌن بالتعرؾ مرفقاً  االستدالل درَ وَ  ،197 ص السابق، المصدر 3

 .124و 115ص فً وأٌضا ،"آخر وتعرؾ االستدالل" ،"وٌتعرفان ٌستدالن"
 .32بدوي، ص ضمن كتاب  أرسطو، فن الشعر 4

 .118، نقل مّتى، ص ضمن كتاب بدوي الشعرأرسطو، فن  5
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ًَّ ٝ ٌُِظخرخص، ٍإ٣ظٚ ػ٘ي ى٣وٞؿخْٗ  ٝٛٞ. حُؼٞى ػخُف ُٔٔخػٚ حُيٓٞع ًٍٝكٚ أُو٤ْ٘ طٌ

 ٣ظْ حُظؼَف ٖٓ( حُؼخُغ) ٝحُ٘ٞع: "أٍٓطٞ هٍٞ -ح٤ًَُي طؼز٤َٙ ٫ُٞ - ٣وخٍد ٣ٌخى ٛ٘خ

. ٣ٌُوخ٣ٞؿ٤ّ٘ٞ حُوز٤٤َٖٓ ك٢ ًٔخ ك٘ظًٌَٙ، َٗحٙ ػ٘يٓخ ٤ٗجخ ٗظؼَف ك٤٘ٔخ ًُٝي رخٌُحًَس،

 أٝىّٝٓٞ ٣ٌي ُْ: أُو٤ّ٘ٞ ٍٝحٛخ حُظ٠ حُوٜش ك٠ ًٌُٝي ر٠ٌ، حُِٞكش حُزطَ ٍأٟ كل٤٘ٔخ

."طؼَكٜٔخ طْ ٝرٌٜح حُؼزَحص، ًٍٝف طًٌَ كظ٠ حُو٤ؼخٍس ػخُف ٣ٔٔغ
1
 

 حرٖ ٣وٍٞ ك٤غ حٌُظخد، ٖٓ حُوخْٓ حُلَٜ ا٠ُ ٝرخ٠ُز٢ حٍُٞحء ا٠ُ ه٬٤ِ   ٗؼٞى

 َٗ ًَ ك٠ ٤ُْٝ ٝط٣ِلٞح ىٗٞح ح٣ٌُٖ ٝٓلخًخس ط٘ز٤ٚ: هِ٘خ ًٔخ ٛٞ حُٜـخء ٌٝٓٛذ:" ٣ْٞٗ

 ٖٓٛٞ  حُٔٔظِٜة ٝؿٚ ًُي ٓؼخٍ... هز٤ق، ٛٞ ٓخ رخد ك٠ ٓٔظِٜأ ٢ٗء ٠ٛ ٌُٖ ٣ًٍِٝش،

."ٟـ٤٘ش ر٬ ٌَٓ٘ ٝٛٞ هز٤ق، ر٘غ ٓخػظٚ
2
ّٕ  حُلوَس ٌٛٙ ك٢ ٣ظَٜ   اًح - أكِق هي ٓظ٠ّ أ

: أٍٓطٞ هٍٞ ٓغ رخُٔوخٍٗش - رخُٔٔظِٜة ٝحُٔٔؼَ حُٜـخء رٌٔٛذ ُِِٜٔخس ٗؼظٚ ١زؼخ حٓظؼ٤٘٘خ

 حُـخٗذ ك٢ ٌُٖٝ ٗو٤ٜش، ًَ ك٢ ٫ حُ٘خّ، ٖٓ ح٧ٍحًٍ ٓلخًخس ٢ٛ: هِ٘خ ًٔخ ٝحُِٜٔخس،"

."ا٬٣ّ رـ٤َ ٌُٖٝ ٓ٘ٞٙ، هز٤ق ح٢ُُِٜ كخُو٘خع...  حُوز٤ق، ٖٓ هْٔ ٛٞ ح١ٌُ ح٢ُُِٜ
3
 هخٛش 

 ح٧كؼخٍإٔ ٣لخ٢ً ( حُٔٔظِٜة)ح٤ٌُٓٞي١ كـَٝ ؛"ٟـ٤٘ش ر٬... ًُي ٓؼخٍ:"هخٍ ك٤ٖ

 . حُٔ٘خٛي ٗل٤ٔش ك٢ أُْ أ١ّ  ٣ليع إٔ ىٕٝ ٖٓ حُوز٤لش

َّٟض ح١ٌُ ح٩ٛٔخٍ ا٠ُ طِظٜخ حُظ٢ حُلوَس ك٢ أٗخٍ ًٔخ  ه٬ف ػ٠ِ حُِٜٔخس، ُٚ طؼ

 ٝكيػٞح، ٗ٘ؤٝح أ٣ٖ ٖٝٓ حُٔي٣ق، ُٜ٘خػش حُؼخِٕٓٞ كؤٓخ: "رخ٫ٛظٔخّ كظ٤ض حُظ٢ حُٔؤٓخس

ّٖ  كِٔض  ًخٗض ُٔخ كخٗٚ حُٜـخء ٛ٘خػش كؤٓخ. ٠ٔ٘٣ ٫ٝ ٣َٜٔ ٫ٝ ًُي ك٠ أَْٓٛ ٣ـزخ أٗٚ أظ

."ح٫رظيحء ٌٓ٘ أَٓٛخ ٝؿزخ أ٤ٔٗض كخٜٗخ رٜخ، ٓؼظ٠٘ ؿ٤َ
4
 

َّ  حُِٜٔخس، ٝػٖ حُوخْٓ حُلَٜ ػٖ ٤ًِش ٗزظؼي  ٝرخ٠ُز٢ حُؼ٣َٖ٘ حُلَٜ ا٠ُ ُ٘ٔ

 :هُٞٚ ك٢ هخٛش حُظَؿٔش ؿٞىس ٖٓ حُلَٜ ٌٛح رٚ كظ٢ ٓخ ٬ُ٘كع حُٔوُٞش؛ أؿِحء ا٠ُ

 ٫ أؿِحثٚ ٖٓ ؿِء حُِٓخٕ، ٖٓ هِٞ ىحٍ، أٝ ىحُش ًَٓذ ٛٞص أٝ ُلظش كٜٞ ح٫ْٓ ٝأٓخ"
                                                           

 .46بدوي، ص ضمن كتاب  أرسطو، فن الشعر 1
  .95بدوي ، نقل متى، ص ضمن كتاب  أرسطو، فن الشعر 2
 .16أرسطو، المصدر السابق، ص  3

  .95، نقل متى، ص بدوي ضمن كتاب  أرسطو، فن الشعر 4
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       ٣يٍ أؿِحثٜخ ٖٓ ؿِءح إٔ ػ٠ِ حًَُٔزش ح٧ٓٔخء طٔظؼَٔ ٤ُْٝ حٗلَحىٙ، ػ٠ِ ٣يٍ

."٢ٗء ػ٠ِ ٣يٍ ٤ُْ' طخٝىٍّٝ' ٖٓ' ىٍّٝ' إٔ ًُٝي حٗلَحىٙ، ػ٠ِ
1
 هٍٞ ٣ؼخىٍ ٝٛٞ 

 ؿِء ٫ٝ حُِٓخٕ ٖٓ هِٞ ٓؼ٠٘، ُٚ أٛٞحص، ٖٓ ًَٓذ ٛٞص أٝ ُلع ٝح٫ْٓ" :أٍٓطٞ

 ػ٣٠ِي  أؿِحثٜخ ٖٓ ؿِءح إٔ ػ٠ِ طٔظؼَٔ ٫ حُِٔىٝؿش ٝح٧ٓٔخء ر٘لٔٚ، ٓؼ٠٘ ٣ل٤ي ٓ٘ٚ

."٢ٗء ػ٠ِ ٣يٍ ٫' طخٝىٍّٝ' ٖٓ' ىٍّٝ'إٔ ًُٝي حٗلَحىٙ،
2
 ا٠ُ رخُ٘ٔزش حُ٘ؤٕ ًٌُي ٝ 

 ٖٓ ؿِء حُِٓخٕ، ػ٠ِ - ػ٤ِٚ طيٍ ٓخ ٓغ -ىحُش ُلظش أٝ ىحٍ ٛٞص ك٢ٜ حٌُِٔش ٝأٓخ"

." حٗلَحىٙ ػ٠ِ ٣يٍ ٫ أؿِحثٚ
3
  

ّٕ  ا٫ّ  َٓطزش؛ رؼزخٍحص حُٔؼ٠٘ رب٣ٜخٍ هخّ أّٗٚ ٖٓ ٝرخَُؿْ  ٌٛح ك٢ ػ٤ِٚ ح٬ُٔكع أ

 ح٫هظ٠خد، رخ٫ٓظوْ، حُلؼَ، ح٧ىحس، حُٔوطغ، حُٜـخث٢، حُلَف رظؼ٣ٞٞ أّٗٚ هخّ حُلَٜ؛

 ٓظ٠ّ؛ ػ٘خ٣ش ٖٓ حٌُخك٢ كظّٚ أهٌ هي حُلَٜ ٌٛح ًخٕ ٝاًح. حُظٞح٢ُ ػ٠ِ حٌُِٔش حُلخِٛش،

 .ًُي ك٢ ٓخْٛ ح١ٌُ حُؼخَٓ ٓؼَكش حُٞحؿذ ٖٓ كبّٗٚ

 -ٗؼظوي ٓخ ػ٠ِ- ٢٠٣ء ٌُّ٘ٚ رخُظَؿٔش ٓزخَٗس ٣ظَّٜ ٫ ًظخد، َٓحؿؼش ا٠ُ ٗؼٞى

 ك٤ٚ ىَ  ٣   ح١ٌُ ،ٚاٌّؤأـح اإلِراع ٛٞ حٌُظخد ٌٛح ػ٤ِٜخ، حُزَٛخٕ رٜيى ٗلٖ حُظ٢ حُلٌَس

ٍ ٣٘زّٚ ك٤غ ٓظ٠ّ؛ ٓغ( 368ٙ ص) ح٤َُٔحك٢ كٞحٍ ّٝ ٍ   حُؼَر٤شحُِـش  طؼِّْ أ٤ٔٛش ٠ُا ح٧  حُٔ٘وٞ

 ىّ َُ ٤ُ  . حُؼزخٍحص ٣ِلن ح١ٌُ حُوَِ ٝطـّ٘ذ حُـ٤ّيس حُظَؿٔش طلو٤ن أؿَ ٖٓ ًُٝي ا٤ُٜخ،

 أؿَحٝ ا٠ُ حُويٍ رٌٜح أطزِّؾ كب٢ّٗ ٝحُلَف، ٝحُلؼَ ح٫ْٓ ٌٛٙ، ُـظٌْ ٖٓ ٣ٌل٢٘٤:" ح٧ه٤َ

رظٜخ هي ٌّ ."٣ٞٗخٕ ٢ُ ٛ
4
 

                                                           
 .127 ،126، نقل متى، ص بدوي ضمن كتاب  أرسطو، فن الشعر 1
 .56بدوي، ص ضمن كتاب  أرسطو، فن الشعر 2
 ترجمة مع بالمقارنة  128 ص إلى 126ص من نفسه، المصدر ٌراجع الفصل باقً على لبلّطبلع 3

 .57ص إلى 55ص من بدوي

ٌّان أبو: ٌراجع كامبل الحوار على لئلطبلع 4  محمد: تحقٌق والمإانسة، اإلمتاع كتاب التوحٌدي، ح

 .195ص م،2997/ ه1428 ،1 - ط العلمٌة، الكتب دار بٌروت، إسماعٌل، حسن
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ّٖ  ٓخ ػ٠ِ - ؿؼِظٚ ح٧ٍٓٞ ٌُٜٙ كٔؼَكظٚ ٝرخُظخ٢ُ   حُٔوُٞش أؿِحء ٣ؼط٢ -ٗظ

ُٖ  ٣ؼط٢ كظ٠ّ ًخك٤خ   ٝحُلَف ٝحُلؼَ ح٫ْٓ طؼِّْ ؼيّ ٣ُ  َٛ ٌُٖ،. حُو٣َزش طؼ٣َلخطٜخ  ٣ْٞٗ حر

  ٚ  حُؼ٘خ٣ش؟ ٖٓ كوّٚ ا٤ُٚ حُٔ٘وٍٞ حُ٘

س ٝٗظٔخءٍ ٗؼٞى  َّ  ٘خٔ  هُ  حُظ٢ حُٔٞحهغ رؼٞ ك٢ أؿخى هي ٓظ٠ّ ًخٕ اًح: أهَٟ ٓ

 وخ٣ٍُ  إٔ ٣ٌٖٔ ح١ٌُ كٔخ ح٤ًَُي، أِٓٞرٚ – ح٧ك٤خٕ ٓؼظْ ك٢ – ػ٤ِٜخ ؿِذ ٝحُظ٢ رًٌَٛخ،

 رخًَُخًش؟ ػ٤ِٜخ ُِلٌْ حَُٔحؿغ رؼٞ ىكؼض حُظ٢ ح٧ٓزخد ٢ٛ ٓخ حُزخه٤ش؟ حُٔٞحٟغ ػٖ

َّ  ًُي؟ ا٠ُ  أّىص حُظ٢ ح٧ٓزخد ٢ٛ كٔخ حُٔٞء؛ رٌٜح كؼ٬   ًخٗض ٝاًح  ٓظـي ح٧ٓجِش ٌٛٙ ً

  :٢ِ٣ ٓخ ك٢ ٛيحٛخ

 :ِرّٝ ٌٙا ذؼّغض اٌرٟ اٌٙفٛاخ تؼط

 ّٕ ٍ ا ّٝ ِٜخ إٔ ػخى١ هخٍة ١٧ّ  ٣ٌٖٔ حُظ٢ ح٬ُٔكظخص أ ـّ : ًٌٜح ٜٗخ   هَحءطٚ ُيٟ ٣ٔ

 ح٠ٍَُٝس ٖٓ ك٤ِْ ٛٞ آخ ًخٕ ٓخ ٛٞ حُٔزيأ ٝ... حُؼظْ ٖٓ ٢ٗء ُٜخ ٤ُْ ٝإٔ ًِٜخ ٢ٛٝ"

."كزخُؼٌْ ح٥هَ ٝأٓخ. ٌٛح ٓغ ٤ٌُٕٞ ٣ٌٕٞ إٔ ٗخٗٚ كٖٔ ح٥هَ ٓغ ٝأٓخ. ح٥هَ ٓغ
1
     

 آهَ ٣ـؼَ ٫ٝ طٞؿي، رٚ ٣زظية ك٤غ ٖٓ ا٣ـخى ْٛ ٣وٕٞٓٞ ْٛ ح٣ٌُٖ ح٥ٕ ٖٝٓ" ٓؼَ أٝ

."٣ـي ح٧َٓ
2
"ًحى ا٠ُ كزخَُٓخُش طِي أٓخ أّٗٚ ًُي ٝ" ٓؼَ أٝ 

3
 حطّٔٔض ٤ّٓجش، ٜٗٞٙ أّٜٗخ: 

 ا٠ُ طلظوَ رَ ًحطٜخ؛ ػ٠ِ ٓ٘ـِوش رخٛظش ٝأّٜٗخ رخَُىحءس، ٝأِٓٞرٜخ رخ٫ٟطَحد، ػزخٍحطٜخ

َّ  حُوخٍة ٌٛح حٓظـٔغ ُٝٞ كلظ٠ّ حُٟٞٞف؛ ١َٝٗ أى٠ٗ  ٤ُـ٢٘ ًخٕ ٓخ ٛزَٙ ٝ هٞحٙ ً

 ًٌٜٙ؟ أهٞحٍ ٖٓ حُٔلّٜٞ كٔخ ٝا٫ّ  ٤ٗجخ ؛ ٜٓ٘خ

ّٕ  ٝحُلو٤وش  ٫ ٝح٩كٜخّ؛ حُٟٞٞف طلو٤ن ىٕٝ كخُض حُظ٢ حُٔزٜٔش حُلوَحص ٌٛٙ أ

 حُظَؿٔش ططَكٚ ٓخ ا٠ُ أ٠٣خ   طؼٞى رَ ٝكيٙ، حُٔظَؿْ ٓٔئ٤ُٝش ا٠ُ ح٠ُٝ٧ رخُيٍؿش طَؿغ

كٜخ حُظ٢ ح٥ٍحء رؼٞ ٝؿٞى ٖٓ حَُؿْ كؼ٠ِ ٓ٘خًَ؛ ٖٓ حُلَك٤ش َّ  ٝؿٞٙ أٛيم" رؤّٜٗخ طؼ

ّٕ  ا٫ّ  حُظؼز٤َ  حُ٘وَ ػ٠ِ حَُٔحٕ أؿَ ٖٓ ٌَٗ ا٠ُ ٌَٗ ٖٓ حُ٘ٚ ٗوَ ػ٠ِ حهظٜخٍٛخ أ

                                                           
  .199بدوي، نقل متى، ص ضمن كتاب  أرسطو، فن الشعر 1
 .191المصدر نفسه، ص  2
 .118المصدر نفسه ، ص  3
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 ط٠ؼق ٧ّٜٗخ ػ٢ِٔ، أٝ ٓو٘غ رٌَ٘ ح٧ىد ٓـخ٫ص ك٢ ٓوزُٞش ؿ٤َ ٣ـؼِٜخ حُوخٍؿ٢،

."ح٩ريحع ٓـخٍ ػٖ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ ٓخ أرؼي ٝطٌٕٞ حُ٘ٚ
1
 رٜٔيٍ ح٧َٓ طؼِّن اًح هخٛش 

 حُؼِّٞ ًظذ ػٖ ٝطل٬٤ٜ   ؿِٔش ٣وظِق ٝح١ٌُ حُ٘ؼَ؛ ًلٖ ح٧ىر٤ش حُٜٔخىٍ ٖٓ ٛخّ

 ...٣ٍخ٤ٟش ك٣ِ٤خث٤ش،: حَُٜك٤ش

 ّٖ ّٕ  رخ٬ُٔكظش حُـي٣َ ٌُ  حَُٜف روٞحػي ح٫ُظِحّ حُلَك٤ش حُظَؿٔش ١َٝٗ ٖٓ أ

 كٜٞ حُ٘ل٣ٞش؛ ُِوخػيس رٔوخُلظٚ حُْٜٔ ح١َُ٘ ٌٛح ٣ـلَ ٣ْٞٗ حرٖ ٗـي أّٗ٘خ ؿ٤َ ٝحُ٘لٞ،

 ك٢ حُٔلٌٝف ػ٠ِ ٣ٝزو٢ ،"ؿخ٣خطْٜ ك٢ ٣ٌٞٗٞح أٗخّ"ٗلٞ ك٤ٚ كٌف ٫ ٟٓٞغ ك٢ ٣لٌف

 كخػ٤ِٖ ٣يٍؽ ًٔخ". ٣ٝوٞٗٞٗٚ رٚ ٣ٌَٕٔٝ إٔ ٣ـخٛيٕٝ، إٔ ٣وؼٕٞ، إٔ"حُلٌف ٟٓٞغ

: ٗلٞ ٗخهٚ ُلؼَ ٝح٤ٖٔٓ ،"ٛئ٫ء حكظِٔٞح حٍُٜٕٔٞٝ، ٣٘زٜٞح: "ٓؼَ ك٢ ٝحكي ُلؼَ

. كٌكٜخ رٚ ٣ـيٍ ًخٕ حُظ٢ ُِٞحٝ ربروخثٚ "حُويٓخء ًخٗٞح ح٤ُٞٗخ٤ٕٗٞ، ًخٗٞح ح٣ٌُٖ، ًخٗٞح"

ظٜخ ُٜخ ٌٛٙ حُٞحٝ ٝه٤٠ش ّٜ  حُٞحٝ كَف ػٖ ٓؤُٚ كل٤ٖ ح٤َُٔحك٢؛ ٓغ كٞحٍٙ ك٢ ه

ٜ ض   ٝأكٌخٓٚ  ا٤ُٚ رخُٔ٘طو٢ كخؿش ٫ ٧ّٗٚ ك٤ٚ، أٗظَ ُْ ٝحُ٘لٞ ٗلٞ، ٌٛح: "ٝهخٍ رَ٘ أرٞ رُ

."حُٔ٘طن ا٠ُ ٗي٣يس كخؿش ٝرخُ٘ل١ٞ
2
ّٕ  ٌٛح حُوٍٞ ٖٓ ٣ٝٔظلخى   حٜٗذّ  هي ٓظ٠ّ حٛظٔخّ أ

 . حُ٘ل٣ٞش حُٔوخُلخص طِي ا٠ُ -ٍأ٤٣٘خ ك٢ -أّىٟ ٓخ ٌٝٛح حُ٘لٞ؛ ػ٠ِ ٫ حُٔ٘طن ػ٠ِ

 ُٗ  ٔ ظ٤ٖ هخ٤ٛظ٤ٖ ا٠ُ حُٔوخّ ٌٛح ك٢ قِ ّٔ  ح٠ُٝ٧ طظؼِّن ح٣َُٔخ٤ٗش؛ هٞحٙ ٖٓ ٜٓ

 ح٠ُٔخف ح٫ْٓ ح٣َُٔخ٤ٗش طظَى رؼ٠ٜخ ا٠ُ ح٧ٓٔخء اٟخكش ػ٘ي" أّٗٚ ك٤غ رخ٩ٟخكش؛

كخ   َّ ."ٓؼ
3
َّٔ ٓخ ٌٝٛح  كخ   ح٠ُٔخف ح٫ْٓ ظٍٜٞ ٣ل َّ  حُٔيحثق حُٜٞص، حُ٘ـٔش: "ك٢ ٓؼ

 .رخ٣َُٔخ٤ٗش طؤػَّ ا٫ّ  -حُٞحهغ ك٢ - ٛٞ ٓخ ٝح٬ُّ ٨ُُق كبروخإٙ ٝرخُظخ٢ُ ؛..."ح٧كَحى،

خ ّٓ ّٕ  ك٢ٜ ح٧هَٟ أ  حُٔظ٘خرٜش حُلَٝف ر٤ٖ ُِظ٤٤ِٔ حُظ٘و٢٤ طؼَف ٫" حُِـش ٌٛٙ أ

."ٝحَُحء حُيحٍ ػيح ٓخ ٬ٌٗ
4
 ك٢ أٓخ٤ٓخ   ػخ٬ٓ   ك٤ٜخ حُظ٘و٢٤ ٣ؼظزَ حُظ٢ حُؼَر٤ش ػٌْ ػ٠ِ 

خ حٌُظخرش ػ٤ِٔش ّٔ  حُٜللخص ك٢ هخٛش حُظ٘و٢٤ ٖٓ حُوخ٤ُش حٌُِٔخص ٖٓ حٌُؼ٤َ ٍٝٝى ػٌْ ٓ
                                                           

 .79ص ت،.د ،1 - ط الهبلل، ومكتبة دار لبنان، الترجمة، فن إلى سبٌلك الجبوري، الكرٌم عبد 1
 .194والمإانسة، ص التوحٌدي، اإلمتاع  2

ٌّم هبو، المدخل إلى اللؽة السرٌانٌة، ص  3  .43أحمد ارح
 .73المرجع نفسه، ص  4
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 حٌُِٔخص رؼٞ ظَٜص ًٔخ ،ٖٓ طَؿٔش ٓظ٠ رٖ ٣ْٞٗ 132 ،131 ،130 ،123: حُظخ٤ُش

 . حُيٓظز٘ي حُوخٗطٍّٞ،: ؿ٣َزش ًِٔخص ا٠ُ رخ٩ٟخكش ٛلظخ٤ٗش، ى١ٍٝ،: ٗلٞ ح٣َُٔخ٤ٗش

 ك٤١َٝو٢، حُلٞح٤ْٓ، أ٤ُٝط٤وْ،: ٗلٞ ٓؼَرش ًِٔخص طزَُ ًُي، ؿخٗذ ٝا٠ُ

ٟخ   ا٣ٔط٣ٍٞخ ػ٤طَح، أ٣ٍٝوخ، ىٍحٓخ١خ، حُـخ٣خ،  ٞ  َٓػ٤ش ٓزظٌٍ، حُ٘ؼَ، حُؼِف، كٖ: ػٖ ػ 

 رَ حٌُِٔخص ػ٘ي ح٧َٓ ٣ظٞهّق ُْٝ. حُظخ٣ٍن حُـٍٜٔٞ، حُزط٢ُٞ، حُلٖ حُلؼَ، ٗؼ٣َش،

 ح٧ٓٔخء رؼٞ ا٠ُ رخ٩ٟخكش... حُ٘ٞ حَُٝ، ١ٝ، ١ٞ٣خ، أُلخ،: حُلَٝف ا٠ُ طـخُٝٛخ

 ...٤ٓـٔخ، أٍٝى٣َٕٝ، رَح٣ٞ، ؿٞٗٞ، ٗخكٞ، كٞكٞ، ُٝى، كخكخ١ٍ، ه٢ٓٞ، ٓخ٢ُ،: حُـ٣َزش

خ ٣ظ٠ّق ّٔ ّٕ  ٓزن، ٓ  ٘خٔ  هُ  حُظ٢ ح٤ُٔٔٔخص طؼ٣ٞٞ ك٢ ؿٜي أى٠ٗ ٣زٌٍ ُْ ٓظ٠ّ أ

 حُظ٢ حُِٔلٔش ػٖ ًؼ٤َح   ٣وظِق ٫ ٝح٧َٓ ٗطوٜخ، ًٔخ رٌظخرظٜخ حًظل٠ رَ ٓخروخ ، رًٌَٛخ

ّٕ  ا٫ّ . أهَٟ طخٍس" ح٧ك٠ كٖ" ،"ح٧ك٠ ػَٔ"ٝ طخٍس" ح٧ك٠" رخْٓ أٍٝىٛخ  ح٬ُٔكظش ٌٛٙ أ

 رخُٔي٣ق حُٔؤٓخس رظؼ٣ٞٞ هخّ ٤ًق رٟٞٞف َٟٗ ك٤غ حُٜٔطِلخص؛ رخه٢ ػ٠ِ ط٘ٔلذ ٫

 كوي ؛ حٗظوخٛٔخ ح٣ٌُِٖ حُظَؿ٤٤ٖٔ حُٜٔطِل٤ٖ طو٣ٞش ػ٠ِ ٓ٘ٚ ًٝلَٙ. رخُٜـخء ٝحُِٜٔخس

ُٛٔخ ِّ   . ٝحٌُٔٛذ حُٜ٘خػش رِلظظ٢ ػ

 النقدي التراث فً حُل٤٘ش حٍُٜٞس" ًظخرٚ ه٬ٍ ٖٓ ػٜلٍٞ ؿخرَ كخٍٝ ٝهي

َ  " العرب عند والببلؼً  حُٔلخًخس ٣ْٞٗ حرٖ ٩ٍكخم طز٣ََٙ ظَ ك٢ ح٫ٗظوخء ٌُٜح حُظز٣َ

ّٕ " ٣لظَٝ اً رخُظ٘ز٤ٚ؛  ه٬ٍ ٖٓ أٍٓطٞ ػ٘ي حُ٘وي١ حُٜٔطِق كْٜ ٣لخٍٝ ًخٕ حُٔظَؿْ أ

 رخُ٘ؼَ ٤١ٝيح حطّٜخ٫ ٣ظَّٜ ح١ٌُ ح٧ه٤َ ٌٛح حُؼَر٢، حُ٘وي١ حُٜٔطِق ػٖ ٣ؼَكٚ ٓخ

خ. ٝأؿ٘خٓٚ حُ٘ؼَ أٗٞحع ٖٓ ٓٞحٙ حُؼَد ٣ؼَف ُْ ح١ٌُ حُـ٘خث٢ ّٔ  ٣ؼَف ٫ ٓظ٠ّ ًخٕ ُٝ

أ ٫ ؿِء   ٝحُِٜٔخس حُٔؤٓخس طٔؼَّ ح١ٌُ) حَُٔٔك٢ حُلٖ ػٖ ٝحٟلخ   ٤ٗجخ   ِّ  طّٞؿٚ كوي( ٓ٘ٚ ٣ظـ

ّٕ  ٓلخىٙ حكظَحٝ ا٠ُ  ح١ٌُ حُؼَر٢ حُ٘ؼَ ٖٓ ه٣َزخ   ٤ٗجخ ا٫ّ  ٤ُٔخ ح٧ىر٤٤ٖ( حُـ٤ٖٔ٘) ٣ٌٖٛ أ

ّْ  ٖٓ. ٣ؼَكٚ َ   ػ ُٔ  حُٜـخء ًخٕ ُٝٔخ. حُٔي٣ق ٛ٘خػش أّٜٗخ ػ٠ِ حُظَحؿ٤ي٣خ ٣لْٜ إٔ ػ٤ِٚ ٣ 

ّٕ  ػٖ ك٬٠  حُؼَر٢، حُ٘ؼَ ك٢ ُِٔي٣ق ٝحٟلخ   ٓوخر٬  ٝحُٔو٣َش ح٫ٓظِٜحء ػَٜ٘ أ

 إٔ ريّ  ك٬ حُٔظَؿْ، هزَ ٖٓ حُٔؼَٝف حُٜـخء ٗؼَ ك٢ ٣ٔخػِٚ ٓخ ُٚ ح٤ٌُٓٞي٣خ ك٢ حُٞحٟق

ّٕ  ىحّ ٓخ ٝ. حُٜـخء ٢ٛ ح٤ٌُٓٞي٣خ طٌٕٞ  حُ٘ؼَ ٖٓ ه٣َزخ ٤ٗجخ ٛخٍ هي حَُٔٔك٢ حُلٖ أ
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 حُِٜش ه٣َذ ٤ٗجخ حُٔلخًخس ٝٛٞ حُ٘ؼَ ٌٛح ؿَٞٛ ٣ٌٕٞ إٔ حُزي٣ٜش كٖٔ حُـ٘خث٢،

".رخُظ٘ز٤ٚ
1
 

 ٣زيٝ ك٤ٔخ - ػَِّ هي كبّٗٚ ٣ٌٖ؛ ُْ أّ آٍحء ٖٓ ٣يػٔٚ ٓخ ح٫كظَحٝ ٌُٜح ًخٕ ٝٓٞحء

 . ٝحُِٜٔخس ُِٔؤٓخس ًٔوخر٤ِٖ ٝحُٜـخء   حُٔي٣ق  ٓظ٠ّ رٖ ٣ْٞٗ  حهظ٤خٍ ٓزذ - ُ٘خ

خ ٝحٟق ّٔ ّٕ  ٓخروخ، ًًَٗخٙ ٓ َّ  هي حُٔظَؿْ أ  ٫ ٌُّ٘ٚ ٝحكي؛ طَؿ٢ٔ ٓوخرَ ػ٠ِ حٓظو

ؽ َّ  رخُٔ٘خكن طخٍس حُٔٔؼَ ٢ٔٔ٣ كٜٞ ػي٣يس، رٌِٔخص ٝحكيح ُلظخ ٣وخرَ إٔ ٖٓ ٛخٛ٘خ أريح   ٣ظل

ٍ رخُٔظو٤ّٖ، ٝأهَٟ رخَُٔحث٢ ٝأهَٟ ّٞ  ًٔخ. حُظو٤ِذ حُؼزٍٞ، ح٩ىحٍس، رخُيٍٝحٕ، ٝحُظل

ّٕ  ٓغ حُو٤٘ش حٌُٖٔٔ، رخُو٤ٔش، حَُٔٔك٤ش ٣٘ؼض  ُٔؼ٠٘ طٔخٓخ   ٓوخُلخ   ٓؼ٠٘ ح٧ه٤َس ٌُٜٙ أ

"حُٔـ٤٘ش ح٧ٓش" طؼ٢٘ اً حَُٔٔك٤ش
2
 حُو٤٘ش طلؼِٚ رٔخ حَُٔٔك٤ش حُ٘و٤ٜخص ٍر٢ ُٝؼِّٚ ؛

س رخُ٘ظَ هخرِٚ ح١ٌُ حَُٔٔك٢ حُٔ٘ظَ ػ٠ِ ٣٘طزن ٗلٔٚ ٝح٧َٓ. ٨ُؿ٤٘ش طؤى٣ظٜخ أػ٘خء َّ ٓ 

س ٝحُزَٜ َّ خ: "ٛل٤ق رٌَ٘ ٣ًٌَٙ كٜٞ ٝحكي ٟٓٞغ ك٢ ػيح أهَٟ، ٓ ّٓ  كٜٞ حُٔ٘ظَ أ

 ٍَ ."ُِ٘لْ ٓـ
3
  

 ؿؼَ ا٠ُ طـخُٝٙ رَ ًؼ٤َس؛ رٔوخر٬ص حُٞحكي حُِلع طؼ٣ٞٞ ػ٘ي حُلخٍ ٣ظٞهّق ُْٝ

ٝ ح١ٌُ كخ٫ٓظي٫ٍ: ٜٓطِل٤ٖ أٝ ُِلظ٤ٖ ًٔوخرَ ٝحكي ٜٓطِق أٝ ُلع ّٞ ف ػ َّ  حُظؼ

حص َّ ّٞٝ هي ػي٣يس ُٔ ّٟٞض حُظ٢ ٝحُو٤٘ش حُظخ٣ٍو٤ش، حُوٜٚ ػ  ه٤َِ هزَ حَُٔٔك٤ش ػ

َّ  َٗحٛخ َّ  طل    .حُل٣ِٖ ح٤ُ٘٘ي ٓل

 ر٤ٖ طَحٝكض ٝحُظ٢ حُظَؿٔش؛ ٌٛٙ ٖٓحٓظوِٜ٘خٛخ  حُظ٢ حُٜلٞحص أّْٛ  ًخٗض طِي

 ُِٜٔطِق ٝحكي ٓوخرَ ػ٠ِ صحُؼزخ ٝػيّ ح٫ٟطَحد ، حُظ٘و٢٤ ٝطـ٤٤ذ حُ٘ل٣ٞش حُٔوخُلخص

 .ٝحُِٜٔخس رخُٔؤٓخس حٍطزطض أهَٟ ٛلٞحص ا٠ُ رخ٩ٟخكش حُٞحكي،

                                                           
 الثقافً المركز المؽرب، العرب، عند والببلؼً النقدي التراث فً الفنٌة الصورة عصفور، جابر 1

 (.بتصّرؾ. )148 ص ،1992 ،3- ط العربً،
 .684 ص ،2991 ،3 - ط المجانً، دار بٌروت، المصّور، المجانً إلٌاس، جوزٌؾ 2
 .199 ص مّتى، نقل بدوي، كتاب ضمن الشعر فن أرسطو، 3



 
34 

 

َّ  حُٜلٞحص، ٌٛٙ ًًَ ػ٘ي ٬ًٓ٘خ ٢ٜ٘ٗ إٔ ٣َٗي ٫  َّ  ػ٤ِٜخ ٝٗٔ ٤ِٖ حٌَُحّ ٓ ّٔ  أرخ ٓل

َّ  رَ٘  حُؼٞحثن رخ٧كَٟ أٝ  ًُي، ا٠ُ أّىص حُظ٢ ح٧ٓزخد ػ٠ِ حُٞهٞف ىٕٝ حُٔٔئ٤ُٝش، ً

 .حُٔوزُٞش حُظَؿٔش كٍٜٞ ىٕٝ كخُض حُظ٢

 طَؿٔش ُظٜ٘غ -ٓخروخ ًًَٗخٛخ حُظ٢ ح٧ٓزخد ػ٠ِ ٣ُخىس - أٓزخد ػّيس طٌخكِض ُوي

 ٝأكٌخٍ ٓؼخ٤ٗٚ ا٣ٜخٍ ك٢ ح٢ِٛ٧ ُِ٘ٚ ٝك٤ّش طٌٖ ُْ ٧ّٜٗخ ٫ ح٫ٗظوخىحص، ٖٓ رخٌُؼ٤َ ض٤  ٘  ُٓ 

ٛظٚ ٧ّٜٗخ رَ كلٔذ؛ ٓئُّلٚ ّٞ ٌٌّظٚ ٗ  كظ٠ّ ٓـِوخ   حُلْٜ، ػ٠ِ ػ٤َٔح   ٜٗخ   ٓ٘ٚ ٝؿؼِض ٝك

 ٌٛٙ طٔؼِّضهي . حُلوَحص رؼٞ رخٓظؼ٘خء حُلي٣ؼش، حُظَؿٔخص ػ٠ِ ح١ِّغ ح١ٌُ حُوخٍة ػ٠ِ

 :٢ِ٣ ك٤ٔخ حُؼٞحثن

 :طاذٗ دضّ  فٟ ٌٍىراب ذؼٛص ػٛائك

ّٕ  ا٠ُ ح٩ٗخٍس رٌٔخٕ ح٤ٔٛ٧ش ٖٓ اّٗٚ  طَؿٔش أٓخّ ػخثوخ   ٝهلض حُظ٢ ح٧ٓزخد اكيٟ أ

ّٕ " ػ٤ِٚ حُٔظلن كٖٔ ؛"حُ٘ؼَ كٌٖظخد أٍٓطٞ "ر أكخ١ض حُظ٢ حُظَٝف ا٠ُ طؼٞى ٓظ٠ّ  أ

َّ  ًظخد، ك٢ ر٘لٔٚ ىٍٝٓٚ ٣ـٔغ ُْ أٍٓطٞ ى ًخٕ ٜٓ٘خ طَى ٓخ كٌ َّ ًَّحص ٓـ  ٓؼظٜٔخ ٌٓ

."أٍٝحم ريٕٝ ٣ظٌِّْ ًخٕ ٝأك٤خٗخ ؛ أه٬ّ ٍإّٝ ٍٛٞس ك٢
1
 ٌٛح حٗظٔخد ًُي ا٠ُ ٠٣خف 

 رَ طؤ٤ُلٜخ، ٣وٜي ُْٝ حُ٘خّ، ػ٠ِ ٣َ٘٘ٛخ ُْ حُظ٢ طِي أ١ حُٔٔظٍٞس حُٔئُلخص" ا٠ُ حٌُظخد

."ح٩كٌخّ ٝػيّ ٝحُـٔٞٝ ح٣٩ـخُ هٜخثٜٜخ ٖٓ اً ٗلخٛش، ُط٬رٚ رَ٘كٜخ حًظل٠
2
  

 ػ٤ٞكَحٓض، ط٤ٌِٔٙ ا٠ُ ٓئُلخطٚ ًَ آُض" أٍٓطٞ ٝكخس رؼي أّٗٚ ٓٞءح ؛ ح٧َٓ ُحى ٝٓخ

ّٕ  ؿ٤َ  ٓطِغ ك٢ ا٫ّ  طٔظوَؽ ُْٝ هزٞ ك٢ أهل٤ض ٓٞطٚ ٝرؼي رَ٘٘ٛخ، ٣وْ ُْ ح٧ه٤َ ٌٛح أ

ٍ حُوَٕ ّٝ ."ح٬٤ُٔى هزَ ح٧
3
ّٕ  ًٔخ   حُو٤خّ ٝػيّ حُيح٤ٍٖٓ ر٤ٖ حُٜ٘ٞٙ طِي طيحٍٝ" أ

                                                           
 ،(2/ 1)- ط العربٌة، الوحدة دراسات مركز بٌروت، وفكر، سٌرة رشد ابن الجابري، عابد محمد 1

 .157 ص ،2991/ 1998
 .38 ص  ،)تصدٌر الكتاب( بدويضمن كتاب  الشعر فن أرسطو، 2
 .168الشرقاوي، شعرٌة الترجمة، ص عبد الكرٌم  3
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 ػَٝ ك٢ ٝحُو٢ِ ح٫ٟطَحد ًُي هِن ك٢ ٓخْٛ هي ٜٝٗق هَٕ ٍَٓٝ رؼي ا٫ّ  رـٔؼٜخ

."ٟٝٓٞٞػخطٚ حٌُظخد ٜٓطِلخص
1

    

 :اٌـغ٠اْ ذّٛؿػ صٕؼٙا ػغال١ً

ّٕ  ا٠ُ ّٓ٘خ ح٩ٗخٍس ٓزوض ُوي  ا٠ُ ح٤ُٞٗخ٢ٗ حُظَحع ٗوَ ك٢ ًز٤َ ك٠َ ٣َُِٔخٕ أ

ّْ  ٖٝٓ ح٣َُٔخ٤ٗش ّٕ  ؿ٤َ. ح٤٠ُخع ٖٓ كلظٚ ك٢ ٝٓٔخٛٔظْٜ حُؼَر٤ش، ا٠ُ ػ  ٌُٜح ٗوِْٜ" أ

 ػ٤ِٔش ٖٓ ؿؼَ حُؼوخك٤ش، ٝح٫ٗظٔخءحص حُظل٤ٌَ ١َٝم حُؼوخثي ك٢ ٓوظِلش ر٤جخص ػزَ حُظَحع

 حُٞٓخث٢ ٌٛٙ أػَ ٞ  لُ ٔ  ٗ   إٔ حُٜؼذ ٖٓ ٧ّٗٚ ٣ِٗٚ؛ ٫ٝ ر١َء ؿ٤َ ػ٬ٔ ٝحُظَؿٔش حُ٘وَ

."ٝحُلٌف ٝحُظؼي٣َ ح٩ٟخكش ك٢ حُؼي٣يس
2
 حٌُظّخد ؿخُز٤ش ٣ٔؼِّٕٞ ح٣ٌُٖ حُي٣ٖ كَؿخٍ 

 ىٕٝ ٣ٝلُٕٞٞ حُي٤٘٣ش طؼخ٤ُْٜٔ ٓغ ط٘ٔـْ ٫ حُظ٢ حٌُظخرخص ٣لخٍرٕٞ ًخٗٞح" ح٣َُٔخٕ،

."ٓ٘ٞٛش ٝرٍٜٞس ٗخىٍ ٛٞ ٓخ ا٫ّ  حٌُظخرخص طِي ٖٓ ا٤ُ٘خ ٣َٜ ُْ ٌُح. روخثٜخ
3
 

 ّٕ  رٜخ هخّ حُظ٢ حُظَؿٔخص كٍٞ طٔلٍٞص ٝحُظ٢ ،ٓخُلخ   حُٞحٍىس حُٔؼِٞٓخص ا

ّٕ  ٗلظَٝ طـؼِ٘خ ح٣َُٔخٕ؛        حُؼزخٍحص رؼٞ ٝؿ٤خد ،"حُ٘ؼَ كٖ" ًظخد ٗوٚ ٓزذ أ

 حَُحرغ حُلَٜ ٜٗخ٣ش ه٬ٍ ٖٓ ٫كظ٘خٛخ ًخُظ٢ حُلوَحص؛ رؼٞ كٌف كظ٠ّ ٍرّٔخ أٝ

 .ٝطل٣َق كٌف ٖٓ ٛئ٫ء كؼِٚ ٓخ ا٠ُ ٣ؼٞى ُٚ، حُٔٞح٢ُ حُلَٜ ٝريح٣ش ٝحُؼ٣َٖ٘

ّٕ  ًُي ٖٓ ِٓٔٞح إ كبّْٜٗ ٛل٤ق؛ ؿ٤َ أّ ٛل٤لخ   حكظَٟ٘خٙ ٓخ ًخٕ ٝٓٞحء  كب

 كل٢ حُ٘ؼَ؛ ُلٖ ٣ْٞٗ حرٖ كْٜ ػَهِض حُظ٢ حُلٞحؿِ أكي ٣ٔؼَّ إٔ ٖٓ ر٣َجخ   ٣ٌٕٞ ُٖ ٗوِْٜ

 ٫ ًٔخ ٌُِظخد، طَؿٔظْٜ أػ٘خء ح٣َُٔخٕ رٚ هخّ ٓخ ٓؼَكش ػ٠ِ هخىٍح   ٓظ٠ّ ٣ٌٖ ُْ ح٧كٞحٍ ًَ

خ ػّيُٞٙ، أٝ كٌكٞٙ أٝ أٟخكٞٙ رٔخ ٣ظٌّٜٖ إٔ ٣ٌٔ٘ٚ ّٔ  ك٢ ٍٝى ٓخ رٌَ حُظو٤ّي ػ٠ِ أؿزَٙ ٓ

 .حُٔخروش حُظَؿٔش

                                                           
 .19، ص النقدٌة والجمالٌة فً ضوء التؤثٌرات الٌونانٌة صفوت الخطٌب، نظرٌة حازم القرطاجنً 1

 .6المرجع نفسه، ص  2
ٌّم هبو، المدخل إلى اللؽة السرٌانٌة، ص  3  .52أحمد ارح
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 ّٕ ّٞ  - ح٣َُٔخٕ ٣ـؼَ ًٌٜح، حكظَحٟخ   ا  ُِظَحع هيٓخص ٖٓ هّيٓٞٙ ٓخ ػٖ حُ٘ظَ رـ

ّٞ  ٣ـؼِ٘خ ُٖ ٌُّ٘ٚ رخٌُظخد، ح٩َٟحٍ ك٢ حُٔٔخ٤ٖٔٛ أكي - ح٤ُٞٗخ٢ٗ  طو٤َٜ ػٖ حُطَف ٗـ

 .ٓ٘خًَ ٖٓ حُظَؿٔش ططَكٚ ٝٓخ حُٔظَؿْ

 :تاٌّرغجُ ذؼٍّمد ػغال١ً

 ّٕ : ٓوظِلش ُٝـخص ػي٣يس ر٤جخص ػزَ حٗظوَ حُ٘ؼَ، ًلٖ ًظخد ُظَؿٔش حُظٜي١ ا

ٝرؼيٙ ح٬٤ُٔى هزَ: ٓوظِلش هَٝٗخ ٝػخ٣ٖ ٝػَر٤ش، ٣َٓٝخ٤ٗش ٣ٞٗخ٤ٗش
1

 حُٔظَؿْ ٖٓ ٣ظطِّذ، 

 ح٧ه٤َس ٌٛٙ ٓلخ٤ْٛ ٝطـ٤َّ ٜٓطِلخص، ٖٓ رٚ ٣ظَٜ ٝٓخ ح٤ُٞٗخ٢ٗ رخُ٘ؼَ ٗخِٓش ٓؼَكش

 . ٝحُؼَر٤ش ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُِـظ٤ٖ اطوخٕ ا٠ُ رخ٩ٟخكش ٝحُِـخص، حُز٤جخص طـ٤َّ ػزَ

ّٕ  ؿ٤َ  ٖٓ رخُؼَر٤ش أُخٓٚ ٝػيّ ؿٜش، ٖٓ ح٤ُٞٗخ٤ٗش طؼِّْ ك٢ ٣ْٞٗ حرٖ طو٤َٜ أ

 ٖٓ كظ٠ّ أٝ ح٤َُٔحك٢ ٓغ كٞحٍٙ ه٬ٍ ٖٓ ٣ظز٤ّٖ ٓخ ٌٛح ح٧ٍؿق ػ٠ِ أٝ) أهَٟ؛ ؿٜش

 ٝحُـ٘خث٤ش حُو٤ٜٜش ٝك٘ٞٗٚ ح٤ُٞٗخ٢ٗ حُ٘ؼَ رطز٤ؼش ؿِٜٚ"ٝ ،(ٌُِظخد طَؿٔظٚ ه٬ٍ

" ٝحُظٔؼ٤ِ٤ش
2
 حُ٘ٚ ًحى ٣وِن ؿؼِٚ ح٣َُٔخ٤ٗش، طؤػ٤َ ٖٓ طوِّٜٚ ػيّ ا٠ُ رخ٩ٟخكش ،

 .ٝحُٔلٌي حُزخٛض

 حُ٘وي ػٖ حُؼَد ػ٘ي حُ٘ؼَ ٗوي حهظ٬ف: "ػوزظخٕ حُٔخروش حُؼوزخص ا٠ُ ط٠خف 

ٗٚ، ك٢ أٓخ٤ٓش َٓكِش حُ٘ؼَ ًظخد ًخٕ ٝهي ح٤ُٞٗخ٢ٗ، ح٧ىر٢ ّٞ  ط٤ٜ٘ق ٝحهظ٬ف طٌ

 ح٧ٗٞحع رؼٞ ٝحٗؼيحّ حُوي٣ْ، ح٤ُٞٗخ٢ٗ حُ٘ؼَ ط٤ٜ٘لخص ػٖ حُؼَد ػ٘ي حُ٘ؼ٣َش ح٧ٗٞحع

 ٝٓ٘طن، ٝكِٔلش ػِْ ٍؿَ ٗلٔٚ حُٔظَؿْ ًٝخٕ  ػخٓش؛ رٍٜٞس ٝحَُٔٔف حُظَحؿ٤ي٣خ ٓؼَ

 ٓئُّلخطٚ، رٚ طٞك٢ ٓخ ٌٛح ح٧هَ ػ٠ِ أٝ ٝٗويٙ، حُ٘ؼَ ػ٠ِ ٓطِّؼخ ٣زيٝ ك٤ٔخ ٣ٌٖ ُْٝ

."حُوي٣ٔش حُٜٔخىٍ ك٢ ػ٘ٚ طليػض حُظ٢ ٝح٧هزخٍ
3
 

                                                           
 بقرن المسٌحٌة قبل جمع ألّنه جمعه؛ من قرون عشرة من أكثر بعد مّتى إلى الكتاب وصل: مالحظة 1

 .ٌونس ابن فٌه ولد الذي التاسع القرن إلٌها ٌضاؾ ونصؾ،
 .216 ص ،2999 ،، د.طالوّراق مإسسة األردن، الثانً، العباسً العصر لٌل، أبو أمٌن 2
 .187، ص الملحمة الٌونانٌة فً األدب العربً – عبد الكرٌم الشرقاوي، شعرٌة الترجمة 3
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َّ  ًًَ رؼي  ك٢ كيٍ  أه٠ٜ ا٠ُ ِٝٛ٘خ هي أٗلٔ٘خ ٗ ُؼي   إٔ ٣ٌٖٔ َٛ حُؼَحه٤َ، ٌٛٙ ً

 حُظز٣ََ ك٢ ؿٜيٗخ رٌُ٘خ ٌُّٝ٘٘خ ٫، أ٤ًي ٣ْٞٗ؟ حرٖ ٛخىكض حُظ٢ حُؼٞحثن ػٖ حُلي٣غ

  .ؿ٤َٗخ هزَ ٖٓ طـٔغ هي ٥ٍحء ريح٣ش ٓلٞ ٌٛح ػِٔ٘خ ٣ٝزو٠ ُٜلٞحطٚ،

 : حُظخ٤ُش حُ٘ظخثؾ ا٠ُ ٗوِٚ إٔ ٣ٌٖٔ ٓزن، ُٔخ ٝحٓظ٘خىح   أه٤َح

 ّٕ  ٝحُوَحءس، ُِلْٜ ٣ِٜق ٓخ ك٤ٜخ رخَُىحءس ػ٤ِٜخ كٌْ حُظ٢ ٣ْٞٗ رٖ ٓظ٠ّ طَؿٔش ا

ّٕ  ؿ٤َ َ ٝٓخ حُؼَر٤ش حُِـش ك٢ حُٞحٟق ػـِٙ ر٤ٖ حٟطَحرٚ أ ّٜ  ػ٘ي حُ٘ؼَ ٗوي ٖٓ رٜخ ٣ظ

 ا٠ُ أّىٟ هي ٜٓطِلخص؛ ٖٓ رٚ ٣َطز٢ ٝٓخ ح٤ُٞٗخ٢ٗ حُ٘ؼَ رطز٤ؼش ؿِٜٚ ٝر٤ٖ حُؼَد،

٢ّٓ ٍىحءس ُحىٙ ٠ٓطَد، ٗٚ اٗظخؽ  ٓخ ٝكن طل٣َلٚ ػ٠ِ ػِٔٞح ح٣ٌُٖ ح٣َُٔخٕ طٞ

 . حُي٤٘٣ش طؼخ٤ُْٜٔ طوظ٤٠ٚ

ّٕ " ، Paul Ricœur ٣ٌٍٍٞ رٍٞ هخُٚ ٓخ كيّ  ٝػ٠ِ ٍ إٔ ٣ٌٖٔ ٫ حُظَؿٔش كب ّٞ  طظل

َٛ٧ ٍ َّ ّٕ  ٍى٣جش؛ طَؿٔش ا٫ّ  طٌٕٞ ُٖٝ ٌٓ  ٍِٓٝػش ُِظَؿٔش هخرِش ؿ٤َ أٛؼيس ٛ٘خى ٧

 حُظَؿٔش كٌَس ػٖ حُظَحؿغ ٣٘زـ٢ ٌُح كو٤و٤ش، ٓؤٓخس حُظَؿٔش ٖٓ طـؼَ ٝحُظ٢ حُ٘ٚ، ك٢

."ٓوز٫ٞ ػـِح رخػظزخٍٛخ رخُؼ٤ٖ ُٜخ ٤ٓٔٔق حُظَحؿغ ٌٛح ٝكيٙ ، حُٔؼخ٤ُش
1
 ٫ أّٜٗخ ًُي 

 ٓؼخ٤ٜٗخ طيٍى إٔ أ٠٣خ ػ٤ِٜخ اّٗٔخ ُـش؛ ا٠ُ ُـش ٖٓ حُٜ٘ٞٙ ٜٓطِلخص ٗوَ ػ٠ِ طوظَٜ

ظٜخ طظـخُٝ هي رَ ٤ٓخهخص، ٖٓ رٜخ ٣ل٢٤ ٝٓخ ّٔ  ٝطؼخهذ حُؼوخكخص ػزَ طلًَخطٜخ ُظَٛي ٜٓ

ّٕ  هخٛش. حُل٠خٍحص َّ  هي ػ٘ٚ، ٗظلّيع ح١ٌُ حٌُظخد ٝأ ّْ  ُِظ٢ ٓ٘خرٜش رؤ٤ٗخء ٓ  . ًًَٛخ ط

 ّٕ  ٣ٔظِي إٔ"ٛٞ حُٜل٤لش؛ حُظَؿٔش ٣َ١ن ك٢ كو٤و٤ش ػوزش ٣وق إٔ ٣ٌٖٔ ٓخ ا

َّ  ا٤ُٜخ حُٔ٘وٍٞ رخُِـش ٓؼَكش حُٔظَؿْ ."حُٔظِو٢ رٜخ ٣ظٔظّغ حُظ٢ طِي ٖٓ رٌؼ٤َ أه
2
 ٗلٔٚ ٌٝٛح 

 ىٍح٣ش ػ٠ِ حُؼَر٢ حُٔظِو٢ ًخٕ حُظ٢ رخُؼَر٤ش أُخٓٚ كؼيّ ٓظ٠ّ؛ طَؿٔش ك٢ ٫كظ٘خٙ ٓخ

 ح٤َُٔحك٢، ٓغ ؿٔؼظٚ ًخُظ٢ ػٜ٘خ؛ ؿ٠٘ ك٢ ٛٞ كخّىس ٗوخٗخص ك٢ ٣يهَ ؿؼِٚ رٜخ، ًز٤َس

                                                           
 م،2998/ه1429 ،1- ط االختبلؾ، منشورات خمري، حسٌن: جمةتر الترجمة، عن رٌكور، بول 1

 (.بتصّرؾ.)18،21 ص

 لبنان، القاسم، فاٌزة: جمةتر الترجمة، إلى سبٌبل التؤوٌل سٌلٌسكوفٌتش، دانٌكا -لودورٌر مارٌان 2

 .45 ص م،2999 ،1 - ط للترجمة، العربٌة المنظمة
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 كخُي ٌُخٕ أ٤ٗخء حُٔ٘طن ٓٔخثَ ٖٓ ػ٤ِي أ٠٣خ أٗخ ٗؼَص ُٝٞ" :ػل٣ٞخ   ٍىح   ػ٤ِٜخ ٍىّ  ٝحُظ٢

." ًلخ٢ُ
1
 

َّ  ٝػ٠ِ ّٕ  كخٍ، ً َّ  ا٣ٜخٍ ػ٠ِ ٝكيٛخ هخىٍس ًخٗض ٓخ ٣ْٞٗ حرٖ طَؿٔش كب ً 

 ٝٓخ حُلْٜ، ك٢  ٝحٗـ٬م ؿٔٞٝ ٖٓ حػظَحٛخ ُٔخ ح٧ٍٓط٢؛ حُ٘ؼَ كٖ ك٢ حُٞحٍىس ح٧كٌخٍ

    ٓزؼؼَس ح٧هَٟ ح٧ٓزخد ٝطزو٠. ٓخروخ   ًًَٗخٙ ٓخ رؼ٠ٜخ ًخٕ ٛؼٞرخص ٖٓ حػظَٟٜخ

 .أ٣ي٣٘خ ا٠ُ طَٜ ُْ ًظذ ك٢

 حُظَؿٔش ٌٛٙ ٍُٓٞ كيّ  ا٠ُ ُظؼٔي حَُ٘ٝف رؼٞ طظَٜ إٔ ح١ٍَٝ٠ُ ٖٓ ًخٕ ٝهي

     رخ٫ػظٔخى ٓٞحء حٌُظخد؛ ٌٛح كٍٞ ح٥ٍحء ك٤ٚ طـٔغ آهَ ٣َ١وخ   طِٔي إٔ أٝ حُٔزٜٔش،

 .    أهَٟ رَ٘ٝف رخ٫ٓظؼخٗش أٝ حُظَؿٔش ٌٛٙ ػ٠ِ

ٍُ  كٔخ ٣ْٞٗ، رٖ ٓظ٠ّ طَؿٔش كخٍ ٌٛح ًخٕ اًح: ٗظٔخءٍ ٝٛ٘خ  حُظ٢ حَُ٘ٝف كخ

ّٕ  أّ ح٫ٗظوخىحص؟ ٖٓ ِٓٔض َٛ رؼيٙ؟ ؿخءص  ٓيٟ ٓخ ٓخروظٜخ؟ ػٖ ٣وظِق ٫ ح٧َٓ أ

حف حٓظ٤ؼخد َّ  هي ًخٗٞح اًح ح٢ِٛ٧؟ ُِ٘ٚ ٝكخثْٜ ٓيٟ ٝٓخ حُ٘ؼَ؟ كٖ ك٢ ؿخء ُٔخ حُ٘

ٍُ  كٔخ ٤ٗجخ ، ا٤ُٚ أٟخكٞح  ٌٛٙ ًَ كِٔخًح؟ ٓ٘ٚ، أٗوٜٞح هي ًخٗٞح ٝاًح ؟ ح٩ٟخكخص ٌٛٙ ٜٓي

  :حُٔٞح٤ُش حُٔزخكغ ك٢ ػٜ٘خ ح٩ؿخرش ٓ٘لخٍٝ ح٧ٓجِش
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 :اٌفاعاتٟ ٌحِما سالي ِٓ اٌشؼغ فٓشا١ٔاً: 

 ّٕ                    ٝكيٛخ؛ ٣ْٞٗ رٖ ٓظ٠ّ طَؿٔش ػ٠ِ طوظَٜ ُْ حُ٘ؼَ رلٖ حُؼ٘خ٣ش ا

 طَٜ ُْ حُظ٢ ٝحَُ٘ٝف حُظَؿٔخص رخه٢ ػ٠ِ كظ٠ّ أٝ حُٔلوٞى، حٌُ٘ي١ ٓوظَٜ ػ٠ِ أٝ

 .حٌُظخد ٌُٜح رَ٘كْٜ ُػَكٞح آه٣َٖ ك٬ٓلش حٛظٔخّ ا٠ُ طـخُٝطٜخ رَ ا٤ُ٘خ،

 ُْ أّٗٚ ك٢ ػ٘خ٣ظٚ ٝطظَٜ ًز٤َس؛ ػ٘خ٣ش قحُٔئُ   رٌٜح حػظ٘ٞح ح٣ٌُٖ أكي حُلخٍحر٢ ٣ُٝؼي  

ّٜٚ رَ" ٌُِظخد ٝحكي رَ٘فٍ  ٣ٌظق   "َٗف ٖٓ أًؼَ ُٚ ه
1
 ٓغ ٜٓ٘خ ٝرو٢ ٓؼظٜٔخ يصو  كُ  ، 

ٜ٘خ ٓوخُش   ٓئُّلخطٚ، ٖٓ رو٢ ٓخ ّٔ  لٛا١ٔٓ فٟ ِماٌح: "رؼ٘ٞحٕ حُ٘ؼَ كٖ ػٖ ًظخرٚ ك٢ ري١ٝ ٟ

 ".اٌشؼغاء صٕاػح

 ّٕ َّ  حُٔوخُش ٌٛٙ ػٖ حُلي٣غ ا  رخ٠ٍَُٝس ٣ٔظٞؿذ ٗؼ٣َش، ه٠خ٣خ ٖٓ طلِٔٚ ٓخ رٌ

ّٖ . ُٜخ ؿٔؼٚ أػ٘خء ك٢ ٛخكزٜخ حػظٔيٛخ حُظ٢ حُٔؼَك٤ش حُٜٔخىٍ ػٖ حُزلغ  ًٌٜح رلؼخ   ٌُ

 أٍٓطٞ ٓئُّلخص رٜخ ِٝٛض حُظ٢ حُطَم رؼٞ ٗؼَف ٫ ٧ّٗ٘خ ٤ُْ ػ٤ِ٘خ؛ ؿّيح   ٗخهخ   ٤ٌٕٓٞ

 اًح ٌٛح رخٌُحص، حَُٓخُش ٌٛٙ ك٢ َٝٗٝف طَؿٔخص ٖٓ حػظٔيٙ ٓخ ٗـَٜ ٧ّٗ٘خ رَ ا٤ُٚ؛

 ٓخ ٝػ٠ِ رؤٗؼخٍْٛ حُؼخٍك٤ٖ ٖٓ ا٤ُ٘خ ط٘خ٠ٛ ٓخ ػ٠ِ..." :ك٤ٚ ٣وٍٞ ح١ٌُ ط٣َٜلٚ حٓظؼ٤٘٘خ

 ػخٓٔط٤ّٞ ٝا٠ُ حُ٘ؼَ ٛ٘خػش ك٢ أٍٓطٞ حُل٤ٌْ ا٠ُ حُٔ٘ٔٞرش ح٧هخ٣َٝ ك٠ ٝؿيٗخٙ

."ٌُظزْٜ ٝحُٔل٣َٖٔ حُويٓخء ٖٓ ٝؿ٤َٛٔخ
2
ّٜٚ حُوٍٞ ٌٛح ٝكظ٠ّ   حُ٘ؼ٣َش ٨ُٛ٘خف ٓو

 .ٝٓؼخ٤ٜٗخ

، ػ٠ِ ٍَ ّٕ  ٓخروخ   أٗخٍ هي حُ٘ي٣ْ كخرٖ ػخٓٔط٤ّٞ؛  حْٓ ٗخَُ ل٤  ٣ُ  ٫ ً  ٓ٘لٍٞ  حٌُظخد رؤ

 ًًَٙ ػ٘يٗخ حُـخٓٞ اّٗٔخ. ا٤ُ٘خ رخُ٘ٔزش ؿي٣يح   ٤ٗجخ   ٣ؼيّ  ٫ ػ٤ِٚ حُلخٍحر٢ ٝحػظٔخى ا٤ُٚ،

٣َّٖٔ؛ ُِويٓخء حف أّ ٓؼِّٔٞٙ؟ ْٛ َٛ  طَٟ؟ ٣خ ٣وٜي كٖٔ ٝحُٔل َّ  أّ. ٓزوٞٙ؟ ح٣ٌُٖ حُ٘

   ح٣َُٔخٕ؟ حُٔظَؿٕٔٞ
                                                           

 عن القرطاجنً حازم أورده الذي النص ؼٌاب على بناءً  الفكرة، هذه استقى قد عٌاد شكري أنّ  ٌبدو 1

 وصلت التً المقالة ؼٌر آخر شرحاً  اعتمد قد حازماً  أنّ  على ٌدلّ  مّما المنهاج؛ كتابه فً الفارابً

ٌّة تفصٌل ٌراجع جابرٌل، طرٌق عن بدوي      طالٌس أرسطو كتاب عٌاد، شكري:  تعلٌق فً القض

 .194 ص م،1967/ه1386 ط،.د والنشر، للطباعة العربً الكتاب دار القاهرة، الشعر، فً
 .155 ص بدوي، كتاب ضمن الشعراء صناعة قوانٌن فً مقالة الفارابً، 2
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 رٔئُّلخص حطّٜخُٚ ١َم ًٌَٗ إٔ ٓزوظٜخ، ًخُظ٢ أٝ ًٌٜٙ طٔخإ٫ص ػ٤ِ٘خ طلَٝ

 :حَُٓخُش ك٢ حُٔؼظٔيس حُٜٔخىٍ ػ٠ِ ط٘ٔلذ ح٧هَٟ ٢ٛ ٗـؼِٜخ ٝإٔ ػخٓش رٜلّش أٍٓطٞ

 ّٕ ٍ ا ّٝ ّٕ  حُٔخروش، ح٧ٓجِش ػ٠ِ ًبؿخرش ٠ٗؼٜخ إٔ ٣ٌٖٔ حُظ٢ ح٫كظٔخ٫ص أ  ٌٛٙ أ

 ٓؼِّٔٚ ٣َ١ن ػٖ" ح٧ٍٓط٤ش، ح٥ػخٍ رٜخ ِٝٛظٚ حُظ٢ حُط٣َوش ر٘لْ ِٝٛظٚ هي حُٔؼِٞٓخص

٤ٚ ٣َ١ن ػٖ ح٥هَ ٛٞ أهٌٛخ ح١ٌُ ك٬٤ٕ، رٖ ٣ٞكّ٘خ  ٔ "ح٧ٝحثَ ٓؼِّ
1
 حُٔؼِّٕٔٞ ٝٛئ٫ء ، 

 .ػْٜ٘ طلّيع ح٣ٌُٖ حُويٓخء -ح٧ٍؿق ػ٠ِ - ْٛ

ٍ   ٣ـي هي ٍ، حُٔئحٍ ػ٠ِ ًبؿخرش ٌٓخٗٚ آهَ حكظٔخ ّٝ ّٕ  ٝٛٞ ح٧  ح ١ِّغ هي حُلخٍحر٢ أ

            ػ٤ِٚ ٣ؼَٔ ُٖٝ ُـش ٓزؼ٤ٖ ٖٓ أًؼَ أطوٖ هي كٜٞ ح٤ُٞٗخ٤ٗش؛ رخُِـش ح٥ٍحء ٌٛٙ ػ٠ِ

ٟخ   حَُأ١ ٌٛح ًخٕ ٝإ ح٤ُٞٗخ٤ٗش، طؼِّْ -ٍأ٤٣٘خ ك٢ -  ٍ ؼخ ئ٣ يح   حُزخكؼ٤ٖ رؼٞ َ  ز  ه   ٖٓ ُٓ ُٓ ٝ 

.أهَٟ أ١َحف ٖٓ
2
 

 ّٕ  ىحٓض ٝٓخ ٓٞػٞهش؛ ٜٓخىٍ ا٠ُ ٣لظخؽ ح٧ٓجِش، ٌٛٙ ُٔؼَ ٓو٘ؼش اؿخرش طٔط٤َ ا

ٍ كِٖ ًخك٤ش، ؿ٤َ أ٣ي٣٘خ ر٤ٖ حُظ٢ حَُٔحؿغ ّٞ  ا٠ُ طٔظ٘ي ُْ ٓخ كوخثن ا٠ُ ح٫كظٔخ٫ص ٌٛٙ طظل

 .ك٤ٜخ حُزلغ ٣َ٣ي ُٖٔ ٓلظٞكش حُٔٔؤُش ٝطزو٠ هخ١غ، ى٤َُ

َُ ً   ُِوخٍة ؿ٣َزخ   ٣زيٝ هي  طٌٕٞ طٌخى أّٜٗخ ٓغ كُٜٞخ، ٝح٫ٓظلٔخٍ حُطَم ٌُٜٙ ٗخً

 ٝٓئُلخص ػخٓش ح٤ُٞٗخ٢ٗ ح٤َُٔحع ػ٠ِ ح٬ّ١٩ع ك٢ حُلخٍحر٢ حػظٔيٛخ حُظ٢ ٜخٗلٔ حُطَم

ّٕ  ٝٛٞ ٛخّ، أَٓ ا٠ُ ٗ٘زّٜٚ ٌُّ٘٘خ هخٛش؛ أٍٓطٞ  رؼٞ ٣ل٤يٗخ هي ًٌٜح ُظٔخإٍ اػخٍط٘خ أ

 . حُٔوخُش ه٬ٍ ٖٓ حُٔطَٝكش حُو٠خ٣خ طل٤َٔ ك٢ ح٢ُ٘ء

 

 

                                                           
 .بعدها وما 49 ص سٌنا، ابن إلى أفبلطون من صلٌبا، جمٌل: ٌراجع للتفصٌل 1
"نظرٌة حازم القرطاجنً النقدٌة والجمالٌة فً ضوء التؤثٌرات  كتابه فً الخطٌب صفوت ٌشٌر 2

ٌستبعدان أن ٌكون الفارابً قد اّطلع على آراء أرسطو  بدوي الرحمن وعبد صلٌبا جمٌل أنّ : الٌونانٌة"

ٌّدها بٌنما ،فً لؽتها الٌونانٌة  ٌإٌدها كما.  14 ص: إحالة تراجع للتفصٌل مهدي، محسنالباحث  ٌإ

 .294 صعند العرب، الشعر  نظرٌات مصطفى الجوزو،: راجعٌ .الجوزو مصطفى
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 :اٌفاعاتٟ عؿاٌح ِعّْٛ

   َ  حُوٍٞ ٌٛح ك٢ هٜيٗخ: "ك٤وٍٞ طؤ٤ُلٜخ ٖٓ ٓوٜيٙ رًٌَ حُٔوخُش ٌٛٙ حُلخٍحر٢ ٣ٔظٜ

ٍٕ  ًًَٝ أهخ٣َٝ اػزخص  ٛ٘خػش ك٢ حُل٤ٌْ أػزظٚ ٓخ ػ٠ِ حُٞهٞف ا٠ُ ػَكٜخ رٖٔ طل٢٠ ٓؼخ

."ٝطَط٤زٜخ حُٜ٘خػش ٌٛٙ ك٢ ا٤ُٚ ٣لظخؽ ٓخ ؿ٤ٔغ حٓظ٤لخء ا٠ُ ٗوٜي إٔ ؿ٤َ ٖٓ حُ٘ؼَ،
1
 

ْ   إٔ ٣وٜي ُْ كٜٞ ٝرخُظخ٢ُ  ٍٝحء ٖٓ أٍحى اّٗٔخ طخٓخ ؛ أُخٓخ   حُ٘ؼَ ٛ٘خػش ك٢ ٍٝى رٔخ ٣ُِ 

د إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ حُظ٢ ح٧هخ٣َٝ رؼٞ اػزخص ًُي،  َ   . أٍٓطٞ أػزظٚ ٓخ حُوخٍة ا٠ُ طو

 ٍُ  َ ٘خ  اطٔخّ ٌٛح كؼِٚ َٜٗ أرٞ ٣ٝز  ٓ ٍُ  حُل٤ٌْ ّ  َُ ٣   ُْ حُظ٢ حُٜ٘خػش ك٤وٍٞ: "ُٝٞ 

خ ًُي ٌُخٕ -ٝرَحػظٚ ك٠ِٚ ٓغ - اطٔخٜٓخ ّٔ ."ر٘خ ٤ِ٣ن ٫ ٓ
2
 

  ّٕ ؽ٣ُ  -هُٞٚ كيّ  ػ٠ِ -ؿؼِٚ ًٌٜح، ػٌٍح   ا َّ  ٝأٓؼِش هٞح٤ٖٗ ٖٓ ٣ل٠َٙ ٓخ ٠ِػ ؼ

ّٚ  ك٤ٔخ أػزض هي حُوٍٞ ىحّ ٝٓخ رٜخ، ٣٘ظلغ ٝأهخ٣َٝ  رظؼ٣َق كي٣ؼٚ رخَٗ كوي حُ٘ؼَ ٣و

ّٕ " :٣وٍٞ ك٤ٜخ، حُوٍٞ ٝطل٤َٜ حُ٘ؼ٣َش ح٧هخ٣َٝ  ىحُش، آخ: طٌٕٞ إٔ ٖٓ طوِٞ ٫ ح٧ُلخظ ا

 ٓخ ٜٓ٘خ: ٝحًَُٔزش. ًَٓزش ٢ٛ ٓخ ٜٝٓ٘خ ٓلَىس، ٢ٛ ٓخ ٜٓ٘خ: حُيحُش ٝح٧ُلخظ. ىحُش ؿ٤َ ٝآخ

 ؿ٤َ ٢ٛ ٓخ ٜٝٓ٘خ ؿخُٓش، ٢ٛ ٓخ ٜٓ٘خ: ٝح٧هخ٣َٝ. أهخ٣َٝ ؿ٤َ ٢ٛ ٓخ ٜٝٓ٘خ أهخ٣َٝ، ٢ٛ

 ك٢ ٣ٞهغ ٓخ ٜٓ٘خ: ٝحٌُخًرش. ًخًرش ٢ٛ ٓخ ٜٝٓ٘خ ٛخىهش، ٢ٛ ٓخ ٜٓ٘خ ٝحُـخُٓش. ؿخُٓش

 ٌٝٛٙ -٢ُِ٘ء حُٔلخ٢ً ك٤ٚ ٣ٞهغ ٓخ ٜٝٓ٘خ حُوٍٞ، ريٍ ػ٘ٚ حُٔؼزَ ح٢ُ٘ء حُٔخٓؼ٤ٖ ًٖٛ

."حُ٘ؼ٣َش ح٧هخ٣َٝ ٢ٛ
3
 حٌُخًرش، ح٧هخ٣َٝ ٟٖٔ حُ٘ؼ٣َش ح٧هخ٣َٝ أىٍؽ هي أّٗٚ هُٞٚ ٝٓلخى 

 ٗخهٜش. ٓلخًخس ح٢ُ٘ء ٣لخ٢ً ٓخ ُٜخ حُٔٔظٔغ ًٖٛ ك٢ طٞهغ إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ حُظ٢

تاٌّذاواج ٣وٜيٙ ُٔخ طؼ٣َق أ١ّ  ٣ًٌَ إٔ ٝىٕٝ
4
،  ُ٣  ٗ  حُـ١َٛٞ حُلَم رًٌَ َزخ

ّٖ  ٫ٝ" :٣وٍٞ اً اٌّغاٌطح ٝر٤ٖ ر٤ٜ٘خ ٕ   ٣ظّ٘ ّٕ  ظخ  أّٜٗٔخ ًُٝي ٝحكي، هٍٞ ٝحُٔلخ٢ً حُٔـ٢ِّ أ

                                                           
 .149الفارابً، المقالة السابقة، ص  1
 .159، 149المقالة نفسها، ص  2
  .159المقالة نفسها ، ص  3
ً  أربعٌن من أكثر فً(كمصدر و كفعل) ٌونس بن مّتى عند المحاكاة مصطلح رُذكِ : مالحظة 4  موضعا

 بل سبقه إلٌه متى ابن ٌونس. استخدامه إلى السّباق ٌكن لم الفارابً أنّ لذا نعتقد  ترجمته؛ من
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ّٕ  ٜٓ٘خ: رٞؿٞٙ ٓوظِلخٕ  ٣ـ٢ِّ ح١ٌُ ٛٞ حُٔـ٢ِ اً حُٔلخ٢ً، ؿَٝ ؿ٤َ حُٔـ٢ِّ ؿَٝ أ

. ٓٞؿٞى حُٔٞؿٞى ؿ٤َ ٝإٔ ٓٞؿٞى ؿ٤َ حُٔٞؿٞى إٔ ٣ٞٛٔٚ كظ٠ ح٢ُ٘ء ٗو٤ٞ ا٠ُ حُٔخٓغ

 ًُٝي حُلْ، ك٢ ًُي ٗظ٤َ ٣ٝٞؿي. حُ٘ز٤ٚ ٌُٖ حُ٘و٤ٞ، ٣ْٞٛ ك٤ِْ ٢ُِ٘ء حُٔلخ٢ً كؤٓخ

 ٗظَٙ ػ٘ي حُٔل٤٘ش َُحًذ ٣ؼَٝ ٓخ ٓؼَ ٓظلَى، أٗٚ حُٔخًٖ ا٣ٜخّ طٞؿذ حُظ٢ حُلخٍ إٔ

 ا٠ُ ٗظَٙ ػ٘ي حَُر٤غ ٝهض ك٢ ح٧ٍٝ ػ٠ِ ُٖٔ أٝ حُ٘ط١ٞ، ػ٠ِ حُظ٢ ح٧ٗوخٙ ا٠ُ

، حُٔـِطش حُلخٍ ٢ٛ -٤َُٔ ح٣َُٔؼش حُـ٤ّٞ ٍٝحء ٖٓ ٝحٌُٞحًذ حُؤَ ّْ  حُلخٍ كؤٓخ ُِل

."ح٢ُ٘ء ٗز٤ٚ   حُٔٞٛٔش حُلخٍ ك٢ٜ حُٜو٤ِش ٝح٧ؿٔخّ حَُٔحث٢ ك٢ ُِ٘خظَ طؼَٝ حُظ٢
1
 

 ٝحُظ٢ ٝحُٔلخ٢ً، حُٔـ٢ِ ر٤ٖ ح٫هظ٬ف ٝؿٞٙ أكي حُوٍٞ ٌٛح ه٬ٍ ٖٓ َٜٗ أرٞ ٣ًٌَ

 ّٚ َّ  رـَٝ حُٔظؼِّن حُـخٗذ طو  ا٣ٜخّ ك٢ ٣٘ظًَخٕ أّٜٗٔخ ٖٓ كزخَُؿْ ٜٓ٘ٔخ؛ ٝحكيٍ  ً

ّٕ  ا٫ّ  حُٔخٓغ؛ ٍ أ ّٝ ق ٢ٌُٝ .رخُ٘ز٤ٚ ٝحُؼخ٢ٗ رخُ٘و٤ٞ ٣ٞٛٔٚ ح٧ ّٟ ٍَ  ٣ؼ٤٘ٚ ٓخ ٣ٞ  ٖٓ رٌ

؛ ك٢ ٗظ٤َٛخ ُٜخ كخ٠ُٝ٧: حُطز٤ؼش ٖٓ ٓؼخٍ ا٠ُ ػٔي ٝحُٔلخًخس، حُٔـخُطش ّْ  أٗزٚ ٢ٛٝ حُل

ّٕ  ٣َٟ ك٤ٖ طّْٞٛ ٖٓ حُٔل٤٘ش ٍحًذ ٤ٜ٣ذ رٔخ  ك٢ حُ٘ط١ٞ ػ٠ِ حُٞحهل٤ٖ ح٧ٗوخٙ رؤ

ٍْ  رخطّـخٍٙ  كًَش كخُش ى ٖٓ أّٗٚ حُلو٤وش ر٤٘ٔخ ُلًَظٚ، ٓؼخً َّ  ُِٔٔخء حُٔزَٜ طّْٞٛ أٝ. ٣ظل

 ّٕ ى حُؤَ رؤ َّ ى ٖٓ أّٜٗخ ك٤ٖ ك٢ حُـ٤ّٞ، ٢ٓٝ ٣ظل َّ خ. طظل ّٓ ش ك٢ٜ حُؼخ٤ٗش أ  ُٔخ ُٓ٘خرٜ 

 .ح٤ٗ٧خء ٍٛٞ طؼٌْ حُظ٢ حَُٔآس ا٠ُ حُ٘خظَ ٣ظّٞٛٔٚ

 :إٌّطم١ح األلا٠ًٚ ٚتالٟ اٌشؼغ ِمٌٛح

ّٚ  ٛخٓش ٓٔؤُش ا٠ُ ًٌٜٙ، ه٤٠ّش ٓؼخُـش ك٢ حُيهٍٞ هزَ ح٩ٗخٍس طـيٍ   كٖ" طو

ّٕ " ٢ٛٝ هخٛش؛ رٜلّش "حُ٘ؼَ ( ٛئ٫ء أكي ٝحُلخٍحر٢) ح٤ُِٖٔٔٔ حُل٬ٓلش ؿؼَ ح١ٌُ أ

ْ   هي أّٗٚ حٌُظخد، ٌٛح رَ٘ف ٣وٕٞٓٞ  ح٧ٍٝؿخٕٗٞ ؿِٔش ٖٓ ٛخٍ رَ أٍٓطٞ، ٓ٘طن ا٠ُ ُٟ

خ حُوطخرش؛ ًظخد ٗؤٕ ًُي ك٢ ٗؤٗٚ ّٔ  ُـِٔش حُٔئُّلش حٌُظذ ًزخه٢ َٗكٚ حٓظٞؿذ ٓ

."حُٔ٘طن
2
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  ّٕ  حُ٘ؼ٣َش حُٔوُٞش ٣ّٜ٘ق إٔ حُلخٍحر٢ ػ٠ِ -ُ٘خ ٣زيٝ ك٤ٔخ - َّٜٓ هي ًٌٜح اُلخهخ   ا

ّٕ  ٣ًٌَ كٜٞ حُٔ٘طو٤ش، ح٧هخ٣َٝ ٟٖٔ  رخٌَُ، ٓلخُش ٫ ٛخىهش طٌٕٞ إٔ آخ ح٧هخ٣َٝ" :أ

 ٝآخ رخ٧هَ، ًخًرش رخ٧ًؼَ ٛخىهش طٌٕٞ إٔ ٝآخ رخٌَُ، ٓلخُش ٫ ًخًرش طٌٕٞ إٔ ٝآخ

 ٢ٛ ٓلخُش ٫ رخٌَُ كخُٜخىهش. ٝحٌٌُد حُٜيم ٓظٔخ٣ٝش طٌٕٞ إٔ ٝآخ ًُي، ػٌْ

 حُوطز٤ش، ك٢ٜ رخُٔٔخٝحس ٝحُٜخىهش حُـي٤ُش، ك٢ٜ ح٧ًؼَ ػ٠ِ رخُزؼٞ ٝحُٜخىهش حُزَٛخ٤ٗش،

 .حُ٘ؼ٣َش ك٢ٜ ٓلخُش ٫ رخٌَُ ٝحٌُخًرش حُٔٞكٔطخث٤ش ك٢ٜ ح٧هَ ػ٠ِ حُزؼٞ ك٢ ٝحُٜخىهش

 ٫ٝ حُـي٤ُش ٫ٝ رخُزَٛخ٤ٗش ٤ُْ ح١ٌُ ٛٞ حُ٘ؼ١َ حُوٍٞ إٔ حُؤٔش ٌٛٙ ٖٓ طز٤ٖ ٝهي -

  ٣ظزغ ٓخ أٝ حُُٔٞٞؿّٔٔٞ أٗٞحع ٖٓ ٗٞع ا٠ُ ٣َؿغ ًُي ٓغ ٝٛٞ حُٔـخُط٤ش، ٫ٝ حُوطخر٤ش

."-حُُٔٞٞؿّٔٔٞ
1
 

ّٕ  حُوٍٞ ٌٛح ٖٓ ٣ظَٜ  ٌٝٛح حُٔ٘طو٤ش؛ ح٧هخ٣َٝ أى٠ٗ حُ٘ؼ٣َش حُٔوُٞش ؿؼَ هي حُلخٍحر٢ أ

 ُحى رَ حُٔظي٤ّٗش؛ حٌُٔخٗش رٌٜٙ ٣ٌظق ُْٝ. ح٧ٍٝؿخٕٗٞ ٟٖٔ حُ٘ؼَ ًظخد ٌٓخٗش ػ٠ِ ه٤خٓخ  

 ًُي ٓغ ٌُّ٘ٚ ٓلخُش، ٫ رخٌَُ ًخًرخ   حُ٘ؼ١َ حُوٍٞ حػظزَ إٔ ك٢ حُٔخرن هُٞٚ ػ٠ِ اَٛحٍح  

   .٣ظزؼٚ ٓخ أٝ حُو٤خّ أٗٞحع ٖٓ ٗٞع رؤّٗٚ ٣ٝوٍٞ ٣ؼٞى

ّٕ " ػٜلٍٞ، ؿخرَ ٍأ١ ٝػ٠ِ  ٝؿؼَ حُٔ٘طن، أهٔخّ ٖٓ هٔٔخ   حُ٘ؼَ حػظزخٍ كب

كخ   طل٤َٔح   ٣ؼي   حُٔ٘طو٤ش ح٧ه٤ٔش ٖٓ ٗٞػخ   حُ٘ؼ١َ حُوٍٞ َّ ".٧ٍٓطٞ ٓظط
2
ّٕ " رَ   ٍرطخ   ا

."ًز٤َس آخءس حُ٘ؼَ ٓلّٜٞ ا٠ُ أٓخء هي ًٌٜح
3
 ٟٓٞغ ك٢ حُلخٍحر٢ هطّؤ ٝإ كظ٠ّ كـخرَ 

ّٕ " ك٤وٍٞ ٌُُي؛ حُظز٣ََ ا٠ُ ٣ؼٔي رَ رٚ، حُظٜٔش ٣ِٜن ٫ كبّٗٚ ًٌٜح؛  ًخٕ هي ٌٛح كٜٔٚ رؤ

َّ  ح١ٌُ حُؼَف ٓغ ٓظٞحكوخ    أهٔخّ أكي حُ٘ؼَ يّ ػ   ٝح١ٌُ هزِٚ، حُلِٔل٢ حُظَحع ػ٤ِٚ حٓظو

 ٓيٍٓش ك٢ ٝروخٛش ُِٔ٘خث٤ٖ، طخرغ ٬ًٝٛٔخ ا٤ُٚ، ٓزوٚ هي ٓؼ٬   كخٌُ٘ي١ حُٔ٘طن؛ ٛ٘خػش

١َّٔ ٖٓ ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش ."ح٬٤ُٔى١ حُوخْٓ حُوَٕ ك٢ أٍٓطٞ ٓل
4
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حف حُٔظَؿ٤ٖٔ ػٖ ٣٘ل٢ ك٤غ حَُأ١؛ ٌٛح حَُ٘هخ١ٝ ٣ٝٔخٗي  َّ  ٝحُل٬ٓلش ٝحُ٘

ّٕ  اً رخ٧ٍٝؿخٕٗٞ، حُ٘ؼَ ًظخد اُلخم طٜٔش حُؼَد  ٟؼق رٔزذ ْٜٓ٘ ٣ٌٖ ُْ" ًُي أ

 ِٓلخ   طِوٞٙ هي ٧ّْٜٗ ػٜ٘خ، ٝٓٔظو٬   حُظَؿٔش ػ٠ِ ٓخروخ   ًخٕ رَ ُٜخ، كْٜٜٔ ٝػيّ حُظَؿٔش

حف ػٖ َّ ."ح٩ٌٓ٘ي٤٣ٍٖ أٍٓطٞ ٗ
1
  

ّٕ  ٣ٝزيٝ   طخ٣ٍوٚ ٣َؿغ رَ ح٬٤ُٔى١، حُوخْٓ حُوَٕ ا٠ُ كو٢ ٣ؼٞى ٫ حُظو٤ْٔ ٌٛح أ

 ػ٤ِٚ ٓخٍ ح١ٌُ حُظو٤ِي١ ٗزٚ حُظو٤ْٔ ا٠ُ" ٝرخ٠ُز٢ هَٕٝ، رظٔؼش ًُي ٖٓ أرؼي ا٠ُ

."ٗلٔٚ أٍٓطٞ ػٜي ٌٓ٘ أ١ ح٬٤ُٔى؛ هزَ حَُحرغ حُوَٕ ٖٓ حرظيحء   ح٤ُٞٗخٕ حُٔ٘خءٕٝ
2
 

ّٕ : ٓئىحٛخ ٗظ٤ـش ا٠ُ حُوِٞٙ ٣ٌٖٔ ه٤َ ُٔخ ٝحهظٜخٍح     ر٢٘ء ٣ؤص   ُْ حُلخٍحر٢ أ

 كٜٞ حُٔ٘طو٤ش، حُٔو٫ٞص ٤ٓخم ك٢ حُ٘ؼ٣َش حُٔوُٞش اىٍحؽ ػ٠ِ ٬ُ٣ّ كظ٠ّ ُِٔخثي ٓوخُق

 . ػْٜ٘ أهٌٙ ُٔخ حُٞكخء ك٢ ٓـٜٞىٙ ٗلّ٘ي إٔ ػ٤ِ٘خ ٝاّٗٔخ ُِٔخرو٤ٖ، طخرغ كخٍ، أ٣ّش ػ٠ِ

 :                                                                               ٚاألٚػاْ األغغاض

  ّٕ ٍ ا ّٝ  ح٧ُٝحٕ، ػٖ كي٣ؼٚ أػ٘خء حُلخٍحر٢، ٓوخُش هَحءط٘خ ُيٟ حٗظزخٛ٘خ أػخٍص ه٤٠ش أ

ّٕ  حُٞحٟق ط٣َُٜلٚ َّ : "رؤ  أهزخٍْٛ رِـ٘خ ح٣ٌُٖ ٝحُلخَٟس حُٔخ٤ٟش ح٧ْٓ ك٢ حُ٘ؼَحء ؿ

 ُٝٗخ   حُ٘ؼ٣َش حُٔؼخ٢ٗ أٗٞحع ٖٓ ٗٞع ٌَُ ٣َطزٞح ُْٝ رؤكٞحُٜخ أٗؼخٍْٛ أُٝحٕ هِطٞح

 أٗٞحع ٖٓ ٗٞػخ   حُ٘ؼَ أٗٞحع ٖٓ ٗٞع ٌَُ ؿؼِٞح كبّْٜٗ: كو٢ ح٤ُٞٗخ٤ٕٗٞ ا٫ -ٓؼِٞٓخ  

."حُُٕٞ
3
ّٕ  أ١   رٚ، هخٛخ   ُٝٗخ   ٗٞع ٌَُ ؿؼِٞح هي -ح٧هَٟ ح٧ْٓ ه٬ف ػ٠ِ -ح٤ُٞٗخٕ أ

ف َٛ: حُظٔخإٍ ا٠ُ ىكؼ٘خ ٓخ ٌٝٛح َّ  ٫؟ أّ ٌٛح؟ ٖٓ ر٢٘ء ًظخرٚ ك٢ أٍٓطٞ ٛ

ّٕ  حُلو٤وش   حُؼٞىس ٣ظطِّذ ُٚ، اؿخرش ػٖ ٝحُزلغ حُ٘ٞع، ٌٛح ٖٓ ٓئحٍ ١َف أ

ٍ ح٧َٛ ا٠ُ رخ٠ٍَُٝس ّٝ  حُُٕٞ إٔ ػ٠ِ طيُ٘خ ٝحُظـَرش:" أٍٓطٞ هٍٞ ا٠ُ ٝرخَُؿٞع. ح٧

 حُـخ١ٍ حَُرخػ٢ ٝحُُٕٞ ح٣٫خٓز٠ حُُٕٞ أٓخ...٬ُِٔكْ ح٧ُٝحٕ أٗٔذ ٛٞ حُزط٢ُٞ

 ًُي ٖٓ َٝٗ ُِلؼَ، أٗٔذ ٝح٥هَ َُِهٚ، أٗٔذ كؤكيٛٔخ: رخُلًَش ك٤ِٔجخٕ( حُظ٢ًَٝ)
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"هخ٣ٍٕٔٞ كؼَ ًٔخ ح٧ُٝحٕ ٌٛٙ ر٤ٖ ِٗٔؽ إٔ ًِٚ
1
ّٕ  رٚ ٣ؼ٢٘ ح١ٌُ   حُزط٢ُٞ حُُٕٞ أ

ّٕ  ٬ُِٔكْ، ٓ٘خٓذ  ًٔخ. حُظٞح٢ُ ػ٠ِ ٝحُلؼَ حَُهٚ ٣٘خٓزخٕ ٝحُظ٢ًَٝ ح٣٧خٓز٢ ٢ُٗٝ ٝأ

 ٝحُي٤َُ حُ٘ؼَحء؛ َُٓس ٖٓ ٣وَؿٚ ٫ ٌُّ٘ٚ ح٧ُٝحٕ، ر٤ٖ ِٓؿٚ هخ٣ٍٕٔٞ ػ٠ِ ٣ؼ٤ذ أّٗٚ

 كؼَ ًٔخ ح٧ُٝحٕ ر٤ٖ ك٤ٚ ٝه٢ِ حُٔلخًخس أػٔخٍ ٖٓ ػ٬ٔ   أٗ٘ؤ حَٓأ إٔ ُٞ: "حُظخ٢ُ هُٞٚ

 ٠ٔٔ٣ إٔ أ٠٣خ   ك٤ـذ ٗظ٠، أُٝحٕ ٖٓ ٓئُلش ٍحرٔٞى٣ش ٢ٛٝ ٓ٘ظٞٓظٚ ك٢ ه٣َٕٔٞ

."ٗخػَح  
2
. رزؼٞ رؼ٠ٜخ ح٧ُٝحٕ رِٔؽ حُٔؼظخى هخُق ُٝٞ كظ٠ّ ٗخػَح   ٣ظَ أّٗٚ أ١ 

ي حُٔخرن، حُوٍٞ ا٠ُ ٝرخُؼٞىس: ٗوٍٞ ًّ ّٕ  طٔخٓخ   ٗظؤ     حُلٌَس ٌٛٙ حٓظو٠ هي حُٔوخُش ٛخكذ أ

 .كٜٜٔخ ك٢ أكِق ٝ أٍٓطٞ ػ٘ي ٖٓ

 ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُ٘ؼ٣َش ح٧ٛ٘خف حُلخٍحر٢ ٣ؼّيى حُٔخروش، حُٔٔؤُش ػٖ رؼ٤ي ٝؿ٤َ 

 ا٣خٓزٞ، ه٣ًٞٓٞخ، ى٣ؼَٓز٠، ١َحؿ٣ًٞخ،: "ًخُظخ٢ُ ٢ٛٝ ٗٞػخ ؛ ػَ٘ ػ٬ػش ػ٠ِ ٣ٝوَٜٛخ

 ح٣ل٤ـخٗخٓخّٝ، ٣ٍطٍٟٞ، حك٤و٠، ٓخ١ٍٟٞ،ك٤ٞٓٞطخ، ى٣وَح٠ٓ، ح٠٘٣، ىٍحٓخ١خ،

."أهٞٓظو٠
3
 ٌٛٙ ٓؼخ٢ٗ ا٠ُ ؿخء اًح كظ٠ّ حُل٤ٌْ، هخُٚ ٓخ ا٠ُ ًُي ك٢ ٜٓيٍٙ ٍحىح   

 .ٝحُٔل٣َٖٔ ٝحُويٓخء ػخٓٔط٤ّٞ ًًَ ح٧ٛ٘خف

ٛش حٍُٜٞس ٗٔظـَد ٫ اّٗ٘خ  ّٞ  ٤ًق ُٚ ٗؼـذ اّٗٔخ ح٧ٛ٘خف، ٌٛٙ رٜخ ريص حُظ٢ حُٔ٘

ي أّٗٚ ٓغ)حُ٘ؼَ كٖ ك٢ طَى ُْ أٛ٘خكخ   ٣ًٌَ ًّ    طظَٜ ُْ أّٜٗخ ًٔخ ،(أٍٓطٞ ػ٠ِ حػظٔخىٙ أ

رٖ ٣ْٞٗ ٓظ٠ّ طَؿٔش ك٢
4
 ٝحُويٓخء ػخٓٔط٤ّٞ ػ٠ِ رخ٫ػظٔخى ط٣َٜلٚ ٣ؼيّ  كَٜ ،

 أّٗٚ ٣ؼ٢٘ كَٜ ٓظَؿْ، ًِٔش كظ٠ّ ٫ٝ ٣ْٞٗ حرٖ ٣ًٌَ ُْ ّٗٚا كظ٠ّ ٓو٘ؼش؟ اؿخرش ٝحُٔل٣َٖٔ

                                                           
 .68 ص بدوي، كتاب ضمن الشعر فن أرسطو، 1
 ٌتوّقفوا لم الٌونان أنّ  وهً أخرى، مبلحظةً  الفارابً قاله ما إلى نضٌؾ .7-6 ص نفسه، لمصدرا 2

 باسم الشعراء ٌنعتون كانوا فالناس ذلك؛ من أبعد إلى تعّدوه بل والوزن، النوع بٌن الربط مجرد عند

 قول ٌراجع ٌحاكون، ألنهم ال ، هنفس الوزن ٌستخدمون ألنهم شعراء وهم ٌستخدمونه، الذي الوزن

 .من فن الشعر ضمن كتاب بدوي 6 ص ،"الوزن نفس... أنّ  على:" أرسطو
 ، ؟ ، ؟ ،(الفعل) دراما أٌامبو، كومٌدٌا، دٌثرمبوس، تراجٌدٌا،: التالً النحو على بدوي شرحها  3

  .بالموسٌقى خاص والطبٌعة، بالكون متعلّق خطابً، ، ملحمة صؽار، قصائد ساطورى،
ترجمة بدوي  فً وال مّتى فً ترجمة ال أقوستقى، اٌفٌجاناساوس، فٌوموتا، اٌنى،: ُتذكر لم: مالحظة 4

 .األرسطًالشعر  فنل



 
46 

 

٣َّٖٔ ؿِٔش ٓغ ؿؼِٚ أّ ػ٤ِٚ؟ ٣ؼظٔي ُْ  طوغ ُْ ٓخ ٓطَٝكخ   حُٔئحٍ ٣زو٠ ًًَْٛ؟ ح٣ٌُٖ حُٔل

 .ًُي طؼزض ٜٓخىٍ أ٣ي٣٘خ ر٤ٖ

 :ٚأدٛاٌُٙ اٌشؼغاء غٛائف

ٓؼخ٤ٜٗخ َٗف ك٢ ٝأَٓف حُ٘ؼ٣َش ح٧ٛ٘خف حُلخٍحر٢ ػّيى إٔ رؼي 
1
 ُِ٘ؼَحء ٣ِظلض ،

ْٜ ّٔ  :ًخ٥ط٢ ٢ٛٝ ١ٞحثق ػ٬ع ا٠ُ ك٤ؤ

خ   ّٓ  ؿ٤ي طؤصّ  ُْٜٝ ٝهُٞٚ حُ٘ؼَ ُلٌخ٣ش ٓظ٤ٜجش  ؿزِّش ًٟٝ"  كْٜ األٌٚٝ اٌطائفح أ

 ػخٍك٤ٖ ٣ٌٞٗٞح ٫ٝ أٗٞحػٚ، ٖٓ ٝحكي ُ٘ٞع ٝآخ حُ٘ؼَ، أٗٞحع ٧ًؼَ آخ: ٝحُظٔؼ٤َ ُِظ٘ز٤ٚ

 ْٛ ُٔخ ٝطؤط٤ّْٜ ١زخػْٜ ؿٞىس ػ٠ِ ٓوظَٜٕٝ ْٛ رَ ٣٘زـ٢، ٓخ ػ٠ِ حُ٘ؼَ رٜ٘خػش

َّٕٝٔ ٣ش ًٔخٍ ٖٓ ػيٓٞح ُٔخ رخُلو٤وش ِٓٔـ٤ٖٔ ؿ٤َ ٝٛئ٫ء ٗلٞٙ، ٤ٓ ّٝ       ٝحُظؼزض حَُ

."حُٜ٘خػش ك٢
2
ّٕ  ػ٠ِ حُ٘ؼَ؛ ُوٍٞ كط٣َخ   ح٤ُّٜٔجٕٞ: رْٜ ٣ٝوٜي   طئِّْٜٛ ٫ حُلطَس ٌٛٙ أ

 ٌٝٛح أؿَحٝ؛ ػّيس ك٢ أٝ ٝحكي ؿَٝ ك٢ ٗظٔٞح ٓٞحء ِٓٔـ٤ٖٔ، ٗؼَحء ٣ٌٞٗٞح ٧ٕ

 . حُٜ٘خػش رٌٜٙ حٌُخك٤ش حُٔؼَكش ٣ٔظٌِٕٞ ٫ ٧ّْٜٗ

خ  ّٓ  ػْٜ٘ ٣٘يّ  ٫ كظ٠ حُٔؼَكش كن حُ٘ؼَحء رٜ٘خػش" حُؼخٍك٤ٖ كظ٠ّْ  اٌصا١ٔح ٝأ

ىٕٝ ك٤ٚ، َٗػٞح ٗٞع أ١ ك٢ هٞح٤ٜٗ٘خ ٖٓ هخٕٗٞ ٫ٝ هٞحٜٛخ ٖٓ هخٛش ّٞ  حُظٔؼ٬٤ص ٣ٝـ

."حُِٔٔـ٤ٖٔ حُ٘ؼَحء حْٓ حُٔٔظلوٕٞ ْٛ ٝٛئ٫ء رخُٜ٘خػش، ٝحُظ٘ز٤ٜخص
3
 ٌٛح ٝٓلخى 

ّٕ : حُوٍٞ  ٝهٞحٜٛخ حُٜ٘خػش رٌٜٙ ػخٍكخ   ٣ٌٖ ُْ ٓخ حُِٔٔـْ حْٓ ٣ٔظلنّ  ٫ حُ٘خػَ أ

 . حُظٔؼ٬٤ص ٝ حُظ٘ز٤ٜخص اؿخىس ػ٠ِ حُويٍس ٝٛٞ آهَ ١َٗ ًُي ا٠ُ ٠٣خف ٝهٞح٤ٜٗ٘خ،

    ح٣ٌُٖ أ١ حُٔخروظ٤ٖ؛ ُِطزوظ٤ٖ حُٔوِّي٣ٖ طـٔغ حُظ٢ ك٢ٜ جاألس١غ اٌطائفح أٓخ 

 طٌٕٞ إٔ ؿ٤َ ٖٓ ٝحُظ٘ز٤ٜخص حُظٔؼ٬٤ص ك٢ ك٣ٌٜٝٔخ ٣ٝلظٌٕٝ أكخػ٤ِٜٔخ ػٜ٘ٔخ ٣للظٕٞ"
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."حُٜ٘خػش هٞح٤ٖٗ ػ٠ِ ٝهٞف ٫ٝ ٗؼ٣َش ١زخع ُْٜ
1
َُ  ٝٛئ٫ء  ٖٓ  ٨ُهطخء ػَٟش   أًؼ

 .أٛلخد حُطزوظ٤ٖ حُٔخروظ٤ٖ

: ك٤وٍٞ آهَ، طو٤ْٔ ا٠ُ ٣ؼٔي رَ ُِ٘ؼَحء؛ ٝحكي رظو٤ْٔ حُلخٍحر٢ ٣و٘غ ٫ ًٝخُؼخىس 

" ّٕ          ١زغ، ػٖ ٣ٌٕٞ إٔ ٖٓ ٣وِٞ ٫ حُؼ٬ع حُطٞحثق ٛئ٫ء ٖٓ ٝحكي ًَ ٣ٜ٘ؼٚ ٓخ ا

 رؼٞ حٟطَٙ كَرٔخ حُو٤َ ٝهٍٞ حُٔيف ػ٠ِ ؿزَ ح١ٌُ إٔ رٌُي ٝأػ٢٘ هَٜ، ػٖ أٝ

ى حُٜ٘خػش طؼِّْ ٝح١ٌُ ٓخثَٛخ؛ ًٌُٝي ح٧ٛخؿ٢ رؼٞ هٍٞ ا٠ُ ح٧كٞحٍ ّٞ  ٗٞػخ ٗلٔٚ ٝػ

 ُْ ٓخ طؼخ٢١ ا٠ُ ُٚ ٣ؼَٝ أَٓ أُـؤٙ ٍرٔخ ح٧ٗٞحع ر٤ٖ ٖٓ ٝحهظخٍٙ حُ٘ؼَ أٗٞحع ٖٓ

          ًخٕ ٓخ ٝأكٔيٛخ. هخٍؽ ٖٓ أٝ ٗلٔٚ ٖٓ آخ: هَٜ ػٖ ًُي ك٤ٌٕٞ ُ٘لٔٚ ٣ٔظوَٙ

."١زغ ػٖ
2
ّٕ  ًُي ٖٓ ٣ٝوٜي   ػٖ طوَؽ إٔ ٣ٌٖٔ ٫ ًًَٛخ ُٚ ٓزن حُظ٢ حُطٞحثق أ

 :اٌمٙغٝ اٌطثغ كخُظ٢

ى حُظ٢ ح٧ٗٞحع ٖٓ ٗٞع ك٢ حُ٘ظْ ػ٠ِ حُ٘خػَ ٣ُـزَ  إٔ ٝٛٞ: اٌطثغ (1 ّٞ  ىٕٝ ٖٓ ػ٤ِٜخ طؼ

 .هخٍؿ٢ ٟـ٢ أ١ّ 

َّ  إٔ ٝٛٞ: اٌمٙغ (2 ى ُْ حُ٘ؼَ ٖٓ آهَ ٗٞع هٍٞ ا٠ُ حُ٘خػَ ٌٛح ٠٣ط ّٞ  ػ٤ِٚ، ٗلٔٚ ٣ؼ

 .١زؼٚ ػٖ ٛيٍ ٓخ ٝأك٠ِٜخ. هخٍؿٜخ ٖٓ أٝ ٗلٔٚ ٖٓ أٓزخد ىكؼظٚ رَ

 : اٌشؼغاء أدٛاي

ّٚ  ه٤٠ّش ٣ظَى ٫ إٔ حُلخٍحر٢ ٣لخٍٝ  س ٌٝٛٙ ك٤ٜخ؛ ٣ٝظلّيع ا٫ّ  حُ٘ؼَحء طو َّ  هي حُٔ

ّٕ  ٍأ٣ٚ كل٢ ٝٝٛلٜخ؛ حُ٘ؼَحء أكٞحٍ ا٠ُ حُظلض  حُ٘ؼَ طوٞحُْٜ ك٢ حُ٘ؼَحء أكٞحٍ" أ

 ح٧َٓ ؿٜش ٖٓ ٝآخ حُوخ١َ، ؿٜش ٖٓ آخ ًُي ٣ٝؼَٝ. ٝحُظو٤َٜ حُظ٤ٌَٔ ك٢ طوظِق

."ٗلٔٚ
3
ّٕ  ٣ٝؼ٢٘   كظظؼِّن حُوخ١َ؛ ؿٜش ٖٓ طٌٕٞ هي: ؿٜظ٤ٖ ٖٓ طٌٕٞ ح٧كٞحٍ ٌٛٙ أ

 ح٤ٌُل٤خص رؼٞ" ا٠ُ حُٔزذ ٣َٝىّ  آهَ، ىٕٝ ٝهض ك٢ ُٚ هخ١َٙ ٝٓٔخػيس حُ٘خػَ ر٘ل٤ٔش
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".ٜٓ٘خ رؼٞ كظٍٞ أٝ رؼ٠ٜخ ُـِزش آخ: حُ٘لٔخ٤ٗش
1
 كظَطز٢ ٗلٔٚ؛ ح٧َٓ ؿٜش ٖٓ طٌٕٞ ٝهي 

 ٧ًؼَ ظخَٛس ه٣َزش ًخٗض ٍٝرٔخ ح٥هَ، أكيٛٔخ ٣٘زٚ ح٣ٌُِٖ ح٣َٓ٧ٖ ر٤ٖ رخُٔ٘خرٜش"

."ٝرؼيٛخ هَرٜخ ٖٓ ح٧ٍٓٞ ٓ٘خرٜش رلٔذ ٝٗوٜخٗٚ ًٔخُٚ ك٢ حُوٍٞ ك٤ٌٕٞ حُ٘خّ،
2
 

ّٕ ٝٓؼ٠٘ ٌٛح   روَد ٝػ٤وخ   حٍطزخ١خ   ٣َطز٢ رخٌُحص حُـٜش ٌٛٙ ك٢ ٝحُ٘وٜخٕ حٌُٔخٍ َٓىّ  أ

ي حُٔظوِّق؛ حُ٘خػَ ٣وٚ ك٤ٔخ ح٧َٓ ٣لْٔ أّٗٚ ؿ٤َ رؼيٛٔخ، أٝ ٖحُٔظ٘خر٤ٜ   ًّ ّٕ  ٤ُئ  أ

  .حُلخثن رخُـ٤ّي أط٠ ٝإ كظ٠ّ ِٓٔـٔخ   طـؼِٚ ٫ ُٚ حُلعّ  ٓٔخػيس

 :اٌرشث١ٗ جٛصج

خك: ٛٔخ رـٜظ٤ٖ حُو٤٠ّش ٌٛٙ َٜٗ أرٞ ٣َر٢ ّٓ  ٗلٔٚ؛ ح٧َٓ ؿٜش ٖٓ طٌٕٞ إٔ ب

 ّٚ َ هي ٌٝٛح حُو٣َزش، حُظ٘ز٤ٜخص كظو ّٜ خ .حُٔخرن حُظو٤ْٔ ك٢ حُوٍٞ ك٤ٚ ك ّٓ      طٌٕٞ إٔ ٝا

            ر٣ِخىحص حُٔظ٬ث٤ٖٔ ٍٛٞس ك٢ حُٔظزخ٤٘٣ٖ ٣ـؼَ كظ٠ رخُٜ٘ؼش حُلٌم" ؿٜش ٖٓ

."ح٧هخ٣َٝ ك٢
3
ّٕ  رٌُي ٣ٝؼ٢٘   حُٔوظِل٤ٖ ك٤ٚ ٣ـؼَ ح١ٌُ حُليّ  ا٠ُ طَٜ هي حُ٘خػَ رَحػش أ

 ر٤ٖ ٣ٞؿي أٗٚ ٧ؿَ ؽ د ٝ أد ٣٘زّٜٞح إٔ ًُي كٖٔ": ٓؼخ٫ ٣ًٌَٝ حُٔظ٘خر٤ٜٖ، ٍٛٞس ك٢

 ٓؼَٝكش، ٬ٓثٔش ه٣َزش ٓ٘خرٜش ٝؽ د ر٤ٖ ٣ٝٞؿي ٓؼَٝكش، ٬ٓثٔش ه٣َزش ٓ٘خرٜش د ٝ أ

 ؽ د  أد، ر٤ٖ ٓخ ٓ٘خرٜش ٝحُٔ٘٘ي٣ٖ حُٔخٓؼ٤ٖ رزخٍ ٣وطَٝح كظ٠ ًُي ك٢ ح٬ٌُّ ك٤يٍؿٞح

."رؼ٤يس ح٧َٛ ك٢ ًخٗض ٝإ
4
  

ّٕ  حُوٍٞ، ٌٛح ٖٓ ٝحُٔٔظلخى             حٗط٬هخ   ؽ د ٍ   ٓٔخ٣ٝش أد ؿؼَ ٣ٔظط٤غ حُ٘خػَ أ

 ري٤َُ حُزؼي؛ ًَ رؼ٤يس حُلو٤وش ك٢ ًخٗض ٝإ ٓؼ٤ّ٘ش، ٛلّش ك٢ ؽ ٝ أ ٖٓ ٌَُ د ٓ٘خرٜش ٖٓ

 ّٕ ، أهَٟ ٛلّش ك٢ ؽ ٍ   د ٝٓ٘خرٜش ٙ، ٓؼ٤ّ٘ش ٛلّش ك٢ د ٍ   أ ٓ٘خرٜش أ  طؼ٢٘ ٫ ٙ 

، ٝ ٙ ر٤ٖ ٗزٚ ٝؿٞى رخ٠ٍَُٝس  ٙ  ّٕ ّٕ  حُٔخٓغ ا٣ٜخّ ػ٠ِ حُ٘خػَ ٓويٍس ٝا  حُٜلّظ٤ٖ رؤ

 حُزَحػش ٖٓ حُ٘ٞع ًحى طوِن حُظ٢ ٢ٛ حُٔخروش؛ حُظ٘ز٤ٜخص ٖٓ حٗط٬هخ   ٓظ٘خرٜظخٕ ٙ   ٝ ٙ

 ٗؼَٙ. ؿٞىس ٝطٜ٘غ ُي٣ٚ
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 حُ٘ؼَحء ١ٞحثق طوٚ ٝحُظ٢ حُٔخروش، ح٧هٞحٍ ك٤ٚ ٗوظَٜ ح١ٌُ حُٔوط٢ّ ا٤ُي ٝح٥ٕ

        :ٝط٘ز٤ٜخطْٜ ٝأكٞحُْٜ

                                

 

 

ٌّإون بالفطرة  المسلجسون                          المقلّدون             المه

 

 

 

 

 

                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

    

     

 

 مخّطط حول طوائؾ الشعراء وأحوالهم وتشبٌهاتهم 

 

   الشعراء طوائؾ

 الشعراء

ٌّإون بالفطرة                      المقلّدون المسلجسون      المه

 عن قهر  عن طبع

أحوال الشعراء فً التكمٌل والتقصٌر 

 والتقصٌر والتقصٌرو

 من جهة األمر نفسه   من جهة الخاطر   

 المشابهة           ٌرجع لبعض الكٌفٌات النفسانٌة

 فتور البعض اآلخر ؼلبة البعض   
 قرٌبة     بعٌدة   

              بالصنعة الحذق 

  ٌشابه ب  َو  ب ٌشابه ج  أ
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 : ٚاٌرؼ٠ٚك اٌشؼغ صٕاػح

س ٌٝٛٙ حُظ٘ز٤ٚ ػٖ كي٣ؼٚ حُلخٍحر٢ ٣ٞحَٛ  َّ  حُٜ٘خػش، ٗلْ ك٢ ًحطٚ ٣لَٜ ٫ حُٔ

 ح٥ٕ ٣ؼَف ٓخ أٝ حُظ٣ِٝن ٢ٛٝ أهَٟ؛ ٛ٘خػش ٓغ ٣َرطٜخ ك٤ٔخ حُوٍٞ حٓظوخء ا٠ُ ٣ؼٔي رَ

 ًٝؤٜٗٔخ ٓ٘خٓزش، حُظ٣ِٝن ٛ٘خع أَٛ ٝر٤ٖ حُٜ٘خػش ٌٛٙ أَٛ ر٤ٖ إ:" ك٤وٍٞ رخَُْٓ

 إٔ ًُٝي... ٝأؿَحٟٜخ أكؼخُٜخ ٝك٢ ٍٛٞطٜخ ك٢ ٝٓظلوخٕ حُٜ٘خػش ٓخىس ك٢ ٓوظِلخٕ

 ا٫ كَهخ ، ٤ًِٜٔخ ر٤ٖ ٝإ ح٧ٛزخؽ، حُٜ٘خػش طِي ٟٝٓٞغ ح٧هخ٣َٝ، حُٜ٘خػش ٌٛٙ ٟٓٞغ

."ٝكٞحْٜٓ حُ٘خّ أٝٛخّ ك٢ حُٔلخ٤ًخص ا٣وخع ٝؿ٤َٟٜٔخ حُظ٘ز٤ٚ كؼ٤ِٜٔخ إٔ
1
 ٝٓلخى 

ّٕ : حُوٍٞ ّٕ  ك٤غ ٣ؼظٔيحٜٗخ؛ حُظ٢ حُٔخىس ك٢ ٓوظِل٤ٖ ًخٗخ ٝإ ٝحَُْٓ حُ٘ؼَ أ ٍ ٓخىس أ ّٝ  ح٧

ّٕ  ا٫ّ  ح٧ٛزخؽ، ٢ٛ ح٧ه٤َ ٝٓخىس ح٧هخ٣َٝ ٢ٛ  ٣ؼظٔيحٕ أّٜٗٔخ ك٢ طٌٖٔ ٓ٘خٓزش ر٤ٜ٘ٔخ أ

 كٞحّ ك٢ حُٔلخ٤ًخص ا٣وخع ٝٛٞ ٓ٘ظَى ٛيف ا٠ُ ٣ٔؼ٤خٕ ًٔخ حُظ٘ز٤ٚ، ٝٛٞ ٗلٔٚ حُلؼَ

 . ٝأٝٛخْٜٓ حُ٘خّ

     حُٔطَٝكش حُٔٞح٤ٟغ ٓؼظْ ػٖ ط٤ٟٞل٤ش ٍٛٞس ٍٓٔ٘خ هي ٌٕٗٞ حُويٍ رٌٜح 

 : كُٜٞخ ٬ُٔكظخط٘خ حُٔـخٍ ُ٘ظَى ح٥ٕ ٝ. حَُٓخُش ك٢

 :اٌحّماٌ دٛي ػاِح ِالدظاخ

ّٚ  ك٤ٔخ حُ٘وخ١ رؼٞ طٔـ٤َ ٣ٌٖٔ ٓزن ُٔخ ٝحٓظ٘خىح   أه٤َح ،   ٢ٛٝ حُٔوخُش، ٌٛٙ ٣و

 :ًخُظخ٢ُ

 ًُي ك٢ حُٔزذ ٣ؼٞى ٝهي: ٓٞحء كيٍ  ػ٠ِ ٝحُؼَر٤ش ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُ٘ؼ٣َش ُِ٘ٞحٛي ح٫كظوخٍ ( أ

ّٕ  ا٠ُ  ٓوظَٜس رٍٜٞس هٞح٤ٖٗ ٖٓ أٍٓطٞ أػزظٚ ٓخ طـٔغ ػخٓش، ٍٓخُش ؿؼِٜخ هي حُلخٍحر٢ أ

ّٕ  ػ٠ِ طل٤ِ٤ٜش؛ رط٣َوش ٫  ري٤َُ حُظ٤ٟٞل٤ش؛ ح٧ٓؼِش طَ٘ٔ إٔ ٣ٌٖٔ ٫ ح٬ُٔكظش ٌٛٙ أ

 ٝحُٔ٘خرٜش، حُٔـخُطش ر٤ٖ حُلَم َُ٘ف ٝظّلٜخ ًخُظ٢ حُطز٤ؼش ٖٓ أٓؼِش ٣ٔظويّ ًخٕ أّٗٚ

 .ٓخُلخ   حًٌٍُٔٞس ح٧ٓؼِش ا٠ُ رخ٩ٟخكش
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 كظ٠ّ أٝ حُ٘ؼَ ُٔوُٞش ٓؼخُـظٚ كل٢: حُظو٤ٔٔخص ػَٝ ك٢ حُيهش ٝ حُ٘ي٣ي حُظل٤َٜ ( ب

َ ًؼ٤َس طل٣َؼخص ٣ؼظٔي َٗحٙ ٝأكٞحُْٜ؛ حُ٘ؼَحء ١ٞحثق ّٜ  ٓظؼّيىس، ُٝح٣خ ٖٓ حُوٍٞ ٣ٝل

ّْ  حُوخٍة طـؼَ ُيٍؿش حُظلخ٤َٛ، أىمّ  ٣َٜٔ ٫ٝ  طؼِّن ك٤ٖ ٤ٓ٫ّٔخ ح٬ٌُّ؛ ٣ؼ٤ي رؤّٗٚ ٣ل

ّٕ  ٓغ حُٔ٘طو٤ش؛ ح٧هخ٣َٝ ٟٖٔ ٝٓٞهؼٜخ حُ٘ؼَ رٔوُٞش ح٧َٓ          ٛٞ ٓخ حُظٌَحٍ ًحى أ

ى حُظ٢ حُيهش ػ٠ِ كَٙ ا٫ّ  حُلو٤وش ك٢ ّٞ   .حُٔ٘طو٤ش حُو٠خ٣خ ٓؼخُـش ك٢ ػ٤ِٜخ طؼ

 حُٔؼخٍ ه٬ٍ ٖٓ ُِو٤خّ حٓظويحٓٚ ك٢ ًُي ٣ٝظَٜ ٝحٟلش؛ رٍٜٞس حُٔ٘طن اهلخّ( ض

ّٕ ": طوٍٞ حُظ٢ حُوخػيس ٓطزّوخ   حُظ٘ز٤ٚ؛ رـٞىس حَُٔطز٢  ػخُغ ٢ُ٘ء حُٔٔخ٤٣ٖٝ ح٤ُ٘ج٤ٖ أ

"ر٤ٜ٘ٔخ ك٤ٔخ ٕٓظٔخ٣ٝخ
1
ق   ّٟ  :ٓؼخُٚ ٖٓ حٗط٬هخ   ًُي ُٝ٘ٞ

 د=  أ

 (ؽ+ د( = )د+أ)           ؽ=  أ      

  ؽ= د

 أ١ حُـِء؛ ا٠ُ ٤ُ٘ليٍ رخٌَُ ٣زيأ كٜٞ: حُظو٤ٔٔخص ػَٝ ك٢ حُٔ٘طو٤ش حُط٣َوش حػظٔخى( ص

 . حُلَٝع ا٠ُ ح٧ٍٛٞ ٖٓ

 ّٕ  : أَٓحٕ ح٧ه٤َس حُؼ٬ع ٬ُِٔكظخص ًظل٤َٔ ٗوظَكٚ إٔ ٣ٌٖٔ ٓخ ا

ي األِغ ّٚ ّٕ : األ ى ٣ٔظطغ ُْ حُلخٍحر٢ أ َّ  ه٠خ٣خ ٣ؼخُؾ ٝٛٞ كظ٠ّ حُٔ٘طو٤ش هِل٤خطٚ ٖٓ حُظـ

 .ٗؼ٣َش

ّٕ : ا٢سغاألِغ ٚ  حُٔ٘طو٤ش؛ ح٧هخ٣َٝ ٟٖٔ حُ٘ؼ٣َش حُٔوُٞش ٫ػظزخٍ ٛيٟ ا٫ّ  ٛٞ ٓخ ًُي أ

 ...حُٔلٔطش أٝ حُـيٍ أٝ حُزَٛخٕ ٓغ ٣ظؼخَٓ ًٔخ ٓؼٜخ ٣ظؼخَٓ كٜٞ

  

                                                           
 دٌوان بٌروت،/ الجزائر اإلسبلمٌة، الفلسفة إلى  الٌونانٌة الفلسفة من مرحبا، الرحمن عبد محمد 1

 (.ٌشابه:  تعنً.  ) =  167 ص عوٌدات، منشورات/ الجامعٌة المطبوعات
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ّٜٚ حُل٤ِّ ٖٓ حُؼِغ كٞح٢ُ أهٌص اً: ٝح٧ُٝحٕ رخ٧ٛ٘خف حُ٘ي٣يس حُؼ٘خ٣ش( ٖ  حُٔو

.ُِٔوخُش
1
 طؼٌْ رخ٥ٍحء؛ ٝأُخٓٚ َٜٗ أر٢ ٓؼَكش ٖٓ ا٣ـخر٤خ   ؿخٗزخ   طؼٌْ ٓؼِٔخ أّٜٗخ ؿ٤َ 

ّٕ  ٣ي٢ُ ؿٜش ٖٓ كٜٞ أهٞحُٚ؛ ك٢ حُظ٘خهٞ ٝؿٞى ك٢ ِٓز٤ش ُح٣ٝش ٜش حُٔوخُش ٌٛٙ رؤ ّٜ  ٓو

٣َّٖٔ ٝحُويٓخء ػخٓٔط٤ّٞ ٣ولْ أهَٟ ؿٜش ٖٝٓ حُل٤ٌْ، أهٞحٍ ٩ػزخص  . ٝحُٔل

 إٔ ٣ٌٖٔ كَٜ ُِٔوخُش، هَحءط٘خ ٖٓ رٜخ ٗوَؽ إٔ حٓظطؼ٘خ حُظ٢ ح٬ُٔكظخص ؿِٔش ٌٛٙ 

 رخُِٔذ؟ أٝ رخ٣٩ـخد ر٘ؤٜٗخ كٌْ ٩ٛيحٍ ًخك٤ش ٗؼّيٛخ

ّٕ  ٛل٤ق   رؼٞ ْٜك   ًٔخ حُ٘ؼَ، ٛ٘خػش ػٖ ػخٓش ُٔلش اػطخء كخٍٝ هي حُلخٍحر٢ أ

 ٝكظ٠ّ رخُـَٝ، حُُٕٞ حٍطزخ١ ه٤٠ّش ك٢ هخُٚ ٓخ ه٬ٍ ٖٓ ظخَٛ ٌٝٛح ح٧ٍٓط٤ش؛ ح٧كٌخٍ

 كٌْ أ١ّ  اٛيحٍ ػٖ ٗظـخك٠ إٔ ٣ـذ أّٗٚ ٗؼظوي أّٗ٘خ ا٫ّ  حُ٘ؼ٣َش؛ ح٧ٛ٘خف ُزؼٞ ًًَٙ ك٢

ّٚ  ك٤ٔخ  ."حُ٘ؼَ كٖ" ك٢ ٍٝى ٓخ كْٜ ك٢ ًلخءطٚ ٣و

 حُظَؿٔخص ا٠ُ رخ٫ٓظ٘خى حُٔوخٍٗش ٝرٞٓؼ٘خ حُظـخك٢؟ ٌٛح ُٔخًح: حُزؼٞ ٣ظٔخءٍ هي 

 . حُلي٣ؼش

ّٕ  حُٞحهغ    ٝحكيس  اػزخص ٣ظطِّذ حُٔخروظ٤ٖ، ح٩ؿخرظ٤ٖ ٖٓ اؿخرش أ١ّ  اهٜخء أٝ اُحكش أ

 ٧ّٗٚ)ًُي كؼَ ػ٠ِ هخى٣ٍٖ ؿ٤َ ٘خٓ  ىُ  ٝٓخ ٣َٛلخ ؛ ٗل٤خ   ح٧هَٟ ٝٗل٢ هخ١ؼخ   اػزخطخ ٜٓ٘ٔخ

ّٕ  ،(ػخٓش ٍٓخُش أٍحىٛخ  ٗ٘ل٢ ٫ أّٗ٘خ ػ٠ِ ٍأ٤٣٘خ، ك٢ حُلٍِٞ أك٠َ ٤ٌٕٓٞ حُلٌْ ذطـ٘   كب

 ٌُزق ًخك٤ش حُـٜٞى ٌٛٙ ًخٗض كَٜ. َٗكٜخ ك٢ ٝطلخ٤ٗٚ حُ٘ؼ٣َش، حُوٞح٤ٖٗ ط٤َٛٞ ك٢ ؿٜيٙ

ى ٢ٛ أّ رؼيٙ؟ ؿخإٝح ٖٓ ك٠ٍٞ َّ  رٜٔظٜخ ٍْٓ ك٢ هَٟح٧ ٢ٛ ّٖ٘ظل  ٓظ   ٧ػٔخٍ ريح٣ش ٓـ

 حُ٘ؼَ؟ رلٖ ُ٪كخ١ش

 

 

 

                                                           
 .155إلى  152تراجع، المقالة السابقة، من ص  1
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 :اٌشؼغ ٚفٓ ؿ١ٕاشاٌصاً: اتٓ 

 ٤ـؼَُ ؿٜيٙ كخٍٝ ٤ًٝق ،"حُ٘ؼَ كٖ" ٓغ حُلخٍحر٢ طؼخَٓ ٤ًق ٍأ٣٘خ إٔ ٓزن ُوي  

 رٜ٘خػش ح٩ُٔخّ أٝ ح٫ٓظوٜخء ا٠ُ ٣وٜي إٔ ؿ٤َ ٖٓ ػ٘ٚ؛ ٓوظَٜس ٍٛٞس ٍٓخُظٚ ٖٓ

 ٍٛٞس ك٢ حٌُظخد ٌٛح طوي٣ْ ٣لخٍٝ ٖٓ رؼيٙ ٣ظَٜ إٔ ح١ٍَٝ٠ُ ٖٓ ًخٕ ٌُٜٝح حُ٘ؼَ،

 حُظ٢ حُـٜٞى ٖٓ ٓٔظل٤يح   َٜٗ، أر٢ ٍٓخُش ٖٓ طل٬٤ٜ   ٝأًؼَ ٓظ٠ّ طَؿٔش ٖٓ أٟٝق

 . حُزلغ ٗلٞ هطٞس ًَ ك٢ ٓؼظخى ؿ٤َٗ٤جخ   حُؼيّ ٖٓ ح٫ٗط٬مُ  ٓخىحّ ٓزوظٚ؛

ف  َّ ّٕ  ري١ٝػزي حَُكٖٔ  ٣ٜٝ ٍهي هّيّ  ٤ٓ٘خ حرٖ" :رؤ ّٝ ُ٘ٚ ًظخد  ًخَٓ طِو٤ٚ أ

أٍٓطٞ ك٢ حُ٘ؼَ"
1
"حُ٘لخء ًظخد ٖٖٓٓ حُـِٔش ح٠ُٝ٧  حُظخٓغ حُلٖ" ٟٖٔ 

2
 ىحّ ٝٓخ ،

 ٓخ ٓ٘ٞحَٛ كبّٗ٘خ حٌُظخد؛ ٌٛح كٍٞ هخٓض حُظ٢ حَُ٘ٝف ػ٘ي ٗوق إٔ حُلَٜ ٌٛح ك٢ ٛيك٘خ

 .ك٤ٚ ٜٓ٘ـ٤ظٚ ػٖ رخُلي٣غ ًُي ٓزخ٣َٖٗ حُظِو٤ٚ ٌٛح ػٖ طو٣َز٤ش ٍٛٞس ربػطخء ريأٗخٙ

 :ٗذٍش١ص فٟ ؿ١ٕا اتٓ ِٕٙج١ح

 َ ّٜ ٍ حُلَٜ ٣ـؼَ ك٤غ كٍٜٞ؛ ػٔخ٤ٗش ا٠ُ حُظِو٤ٚ ٌٛح ػ٢ِ أرٞ ٣ل ّٝ  رٞحرش ح٧

َّ  ك٤ٜخ ط٘ظَى حُظ٢ حُ٘ؼَ هٞح٤ٖٗ ػٖ ُِلي٣غ رظو٤ٜٜٚ ًُٝي ُِزو٤ش  َٗحٙ ٌُح ح٧ْٓ؛ ً

 ُ٣  ٞ ٍ حُلَٜ ػٖ طٔخٓخ   قوخُ  ُٓ  رؼ٘ٞحٕ ٗٚؼ٘ ّٝ .٣ْٞٗ حرٖ ُظَؿٔش كظ٠ّ أٝ أٍٓطٞ ٌُظخد ح٧
3
 

 حُ٘ؼ٣َش ٨ُؿَحٝ ٗوِٚ رٟٞٞف ٣ظَٜ اً حُلخٍحر٢؛ ػ٠ِ ػو٬٤   ػذء   ٣ٌٕٞ ٣ٌخى ك٤ٚ ٝٛٞ

.ك٤ٜخ ؿٜي ٫ ر٤ٔطش رٔوخٍٗش ه٤ُٜٞٔخ ر٤ٖ حٌُز٤َ حُظ٘خرٚ ٬ٓكظش ٣ٌٖٝٔ ٝٓؼخ٤ٜٗخ،
4
   

  ّٕ  ٣َؿغ رَ ٓخروخ ؛ هِ٘خٙ ُٔخ كو٢ ٣ؼٞى ٫ رخُزٞحرش حُلَٜ ٌٛح ط٤ٔٔش ا٠ُ ىكؼ٘خ ح١ٌُ ا

 أٌٓ٘٘خ ح١ٌُ حُويٍ ػٖ ٗؼزَّ كبّٗخ ٝح٥ٕ،" :حُؼخ٢ٗ حُلَٜ ريح٣ش ك٢ هُٞٚ ٖٓ كٜٔ٘خٙ ٓخ ا٠ُ

                                                           
 .53، ص كتاب بدوي )تصدٌر الكتاب( ضمن فن الشعرأرسطو،  1
 .161، ص بدوي كتاب ضمن الشفاء كتاب من الشعر فن سٌنا، ابن 2
 سٌنا ابن جعله بٌنما وأنواعها، للمحاكاة عند كل من أرسطو ومّتى بن ٌونس األّول الفصل صخصِّ  3

 .مطلقاً  الشعر فً
 .سٌنا ابن شرح من 167 ،165،166 الفارابً وبٌن مقالة من 155، 153،154 ص بٌن قارن 4
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."ح٧ٍٝ حُظؼ٤ِْ ٖٓ كٜٔٚ
1
ّٕ  ك٢  ّٚ  ٝحُظ٢ حُزخه٤ش، حُٔزؼش حُلٍٜٞ أ  ح٤ُٞٗخ٢ٗ حُ٘ؼَ طو

ٜض هي ح٧ه٤َس، رخُؤٔش حُظَحؿ٤ي٣خ ك٤ٜخ كظ٤ض ٝحُظ٢ ٝأٛ٘خكٚ، ٝٗ٘ؤطٚ ّٜ  ٓخ َُ٘ف ه

ي اٌرؼ١ٍُ أٓٔخٙ ّٚ  آهَ ًظخرخ   أّ ٓظ٠ّ؟ طَؿٔش هٜي كَٜ رٚ؛ ٣ؼ٢٘ ٓخًح ٗؼَف ٫ أّٗ٘خ ػ٠ِ. األ

ٖ ّٔ ٍ؟ حُٔؼِّْ رٚ هٜي أّ ؟ُلٖ حُ٘ؼَ ح٧ٍٓط٢ َٗكخ   ٣ظ٠ ّٝ .ح٧
2
 

 ٢ِّٔ٘ٓ ٝح٥ٕ ٤ٓ٘خ، حرٖ ٜٓ٘ـ٤ش ك٢ هَحءط٘خ ٖٓ ا٤ُٚ حٍُٞٛٞ حٓظطؼ٘خ ٓخ ٌٛح 

ٍٞ  ػ٠ِ ح٠ُٞء  .حَُ٘ف ٌٛح ٓٞح٤ٟغ ٖٓ رؼ

 :اٌشؼغ ٌفٓ ؿ١ٕا اتٓ ذٍش١ص ِٓ جٛأة

 ٝاّٗٔخ رٚ؛ ٚػِٔ ريأ ٧ّٗٚ ٫ ؛اٌرش١١ً ٜٔطِقر   حُ٘ؤٕ ٌٛح ك٢ٓ٘زخَٗ ىٍحٓظ٘خ  

خ ،حُظ٢ حًظٔخٛخ ك٢ طِو٤ٜٚ ٤ٔٛ٨شُ ّٓ  طوظ٤٠ٚ ٓخ ٝكن طَط٤زٜخ كٔظؤهٌ حُٔٞح٤ٟغ رو٤ش أ

          ٗظٔخءٍ حُٜيى ٌٛح ٝك٢. حَُ٘ف ك٢ ٓٞهؼٜخ رلٔذ ٫ رزؼ٠ٜخ؛ حٍطزخ١ٜخ ١ز٤ؼش

 .حُ٘ؼَ ٓـخٍ ك٢ طٞظ٤لٚ ٣َ١ٝوش ػ٢ِ؛ أر٢ ا٠ُ ُٝٛٞٚ ٤ًٝل٤ش حُٜٔطِق، أٍٛٞ ػٖ

ف  َّ ّٕ : "ٓٞحك٢ ػؼٔخٕ ٣ٜ ٍ أ ّٝ  ٝهي حُلخٍحر٢، ٛٞ حُظو٤٤َ ُلظش حٓظويّ ٖٓ أ

"ح٧ٍٓط٤ش حُٔلخًخس ٌُِٔش طل٤َٔح   حٓظؼِٜٔخ
3
 ٣َٛلخ   ًًَح   -ًُي ٍؿْ -ِٗٔق ُْ أّٗ٘خ ػ٠ِ ، 

خ ح٣٩ٜخّ ٖٓ ٗٞعٍ  ا٠ُ اٗخٍطٚ رخٓظؼ٘خء حُٔخروش؛ حُلخٍحر٢ ٍٓخُش ك٢ ُٜخ ّٓ            رخُٔ٘خرٜش ا

حُ٘خّ أٝٛخّ ك٢ حُٔلخ٤ًخص ا٣وخع أٝ حُٔـخُطش، أٝ
4
 رٖ ٓظ٠ّ طَؿٔش ك٢ طظَٜ ُْ أّٜٗخ ًٔخ ،

ْٗٞ٣.
5
 

                                                           
 .167ص بدوي، كتاب ضمن الشفاء كتاب من الشعر فن سٌنا، ابن 1
 ٌعّزز ،197 ص ،"بؤمثلة األول التعلٌم من الفصل هذا شحن وقد:" سٌنا ابن قول ورود إنّ  2

 .تلقائٌاً  الثالث ٌسقط بٌنما والثانً األّول االحتمالٌن
 .135 ص ت،.د ، ط.د المعرفة، دار اإلسكندرٌة، ،1 ج، األدب نظرٌة فً موافً، عثمان 3
 .158إلى  159 صمن  السابقة، الفارابً الةمق تراجع 4
 قُِرأت وقد صّحتها، أمر فً ؾختلَ مُ  بن ٌونس مّتى ترجمة من 94 ص فً الواردة اللفظة: مالحظة 5

" والحسن التجمٌل" علٌها ُعِطؾ ما إلى أقرب ألّنها رأٌٌنا؛ فً الصواب هً القراءة وهذه التجمٌل؛

 على اقتصرت ولما أخرى، مواضع فً رهاكَ ذَ لَ  فعبلً  التخٌٌل بها قصد لو أّنه كما التخٌٌل، إلى منها

 .فحسب الموضع هذا
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ّٕ " ِٜٓٞف، ٓؼي رٚ أى٠ُ ٓخ كيّ  ٝػ٠ِ   َّٝ ُْ أٍٓطٞ كب      حُٜٔطِق ٌُٜح ٣ظؼ

 حُ٘خػَ ك٣َّش ٝٛٞ حُ٘ؼ١َ؛ حُو٤خٍ ٖٓ ُ٘ٞع اٗخٍطٚ رخٓظؼ٘خء حُ٘ؼَ، كٖ ػ٠ِ ٬ًٓٚ ك٢

 طخٓخ   هِٞح   هخ٤ُخ   ٣ؼيّ  رٌٜح ٝٛٞ ؛ ح٫كظٔخٍ أٝ ح٠ٍَُٝس ٖٓ أٓخّ ػ٠ِ ح٧كيحع طَط٤ذ ك٢

 ًظخرٚ ك٢ ُِظو٤٤َ ػ٬ؿٚ ؿخء ٝاّٗٔخ حُ٘ؼ١َ؛ حُلٖ ك٢ ٝىٍٝٙ حُو٤خٍ ػٖ ح٬ٌُّ ٖٓ

."حُ٘لْ
1

   

ي ًّ ّٕ ": حُـخ١ُ ػ٬ٍّ ٣ٝئ  ٝاّٗٔخ ػ٬ؿٚ؛ ٣٘زـ٢ ًخٕ ك٤غ حُظو٤٤َ ٣ؼخُؾ ُْ أٍٓطٞ أ

 ّْ ّٕ  رَ حُ٘ل٤ٔش، حُظٞحَٛ رؼٞ ك٤ٜخ ػخُؾ حُظ٢ حُٔزخكغ ك٢ ٝرؼٔن رٚ حٛظ  ًٌَُٙ طـخِٛٚ ا

 رٚ هطغ ح١ٌُ حُ٘ؼَ ُٔلّٜٞ ٝطلي٣يٙ حُٔلخًخس، ١ز٤ؼش ػ٤ِٚ طلخٓزٚ هطؤ   ٣ؼيّ  حُ٘ؼَ كٖ ك٢

."هخٛش ٝحُ٘ؼَ ح٧ىد ٗظ٣َش ك٢ رؼ٤يس أٗٞح١خ  
2
 

خ ٣ظ٠ق  ّٔ ّٕ  ٓزن، ٓ  حُ٘لْ ًظخد ٖٓ حُظو٤٤َ ُلظش اهَحؽ ػٖ ٓٔئٍٝ حُلخٍحر٢ أ

 حُ٘ل٤ٔش ح٧رؼخى ػ٠ِ رٜخ ٤ُيَُّ حٓظويٜٓخ" ك٤غ حُ٘ؼَ، ا٠ُ رٜخ ٝحُـ٘ٞف ح٧ٍٓط٢

." حُ٘ؼ٣َش ُِٔلخًخس
3
."طلو٤وٚ ك٢ أٍٓطٞ كَ٘ ٓخ طلو٤ن ك٢ ٗـق هي " ٌٛح رؼِٔٚ ٝٛٞ 

4
 

َ ُْ" -ٝحُظو٤٤َ حُٔلخًخس ر٤ٖ ؿٔؼٚ ٍؿْ - أّٗٚ ؿ٤َ ّٛ  رٌٜح ٓلّيىس ٗظ٤ـش ا٠ُ ٣ظٞ

."حُوٜٞٙ
5
 

 " ّٕ ّٓطض حُظ٢ حُٔئُلخص ؿ٤خد ا  ح٧ه٤َ ٌُٜح طـؼَ ٤ٓ٘خ، ٝحرٖ حُلخٍحر٢ ػَٔ طٞ

"ٓخروٚ رؼي حُظو٤٤َ ػٖ ح٬ٌُّ ك٢ حُٔزن ك٠َ
6
 ح٣ُٞٝ٧ش طٔ٘لٚ ٝرخ٩ٟخكش ا٠ُ ًُي ك٢ٜ ، 

                                                           
       التؤلٌؾ، دار القاهرة، الشعر، فً والتخٌٌل المحاكاة ونظرٌة القرطاجنً حازم مصلوح، سعد 1

 .199،191 ص ،1989 ،1- ط
  (.بتصّرؾ.)571،575 ص بالمؽرب، األدبً النقد مناهج الؽازي، عبلّل2
 .156ص ،فً التراث النقدي والببلؼً عند العرب الفنٌة الصورة عصفور، جابر 3
 .576عبلّل الؽازي، المرجع السابق، ص 4
 ،1- ط والتوزٌع، للنشر جرٌر دار األردن، العربٌة، األرسطٌة األدب نظرٌة شولر، جرٌجور 5

  .97 ص ،2998
 .296ص العرب، عند الشعر نظرٌات الجوزو، مصطفى 6
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 أُٝحٕ ٖٓ ٓئُق ٓو٤َ ٬ًّ" : رؤّٗٚ ٚٝٛلٝحُ٘ؼَ طؼ٣َق  ك٢ رؼي حُلخٍحر٢ ح٣ُٞٝ٧ش

."ٓولخس حُؼَد ٝػ٘ي
1
 

خ: ٛخٓظ٤ٖ ٓٔؤُظ٤ٖ ا٠ُ حُظؼ٣َق ٌٛح ه٬ٍ ٖٓ ػ٢ِ أرٞ ٣٘زّٚ  ّٓ  كوخٛش ح٠ُٝ٧ أ

 أّْٛ  أرَُص ك٤غ ٖٓ ح٣٩ـخر٢ ؿخٗزٜخ ُٜخ حُٔٔؤُش ٌٝٛٙ ،اٌماف١ح ٛ٘خ ٢ٛٝ حُؼَر٢؛ رخُ٘ؼَ

 ٣ـؼِٜخ ُْ حُظ٢ ُِوخك٤ش ح٫ػظزخٍ ٍّىص ًٔخ ٓٞحٙ، ػٖ حُؼَر٢ حُ٘ؼَرٜخ  ٣٘لَى هخ٤ٛش

ّٕ  ٗيّ  ٫ٝ حُ٘ؼَ؛ ٣ٍَٟٝخص ٖٓ حُلخٍحر٢ ٍ ٌٛح كؼِٚ أ َّ  كظ٤ٔش ٗظ٤ـش ًٞٗٚ ك٤غ ٖٓ ُٚ ٓز

 .ح٤ٌُِّش حُوٞح٤ٖٗ ػٖ كي٣ؼخ   حَُٓخُش ُـؼَ

خ ّٓ  :ػ٢ِ أر٢ ٗظَ ك٢ حُٔو٤َّ اً ؛ِش١ًّ والَ أّٗٚ ٢ٛٝ ػخٓش؛ رخُ٘ؼَ كوخٛش ح٧هَٟ أ

 ٝكٌَ ٣ٍٝش ؿ٤َ ٖٓ أٍٓٞ ػٖ ٝط٘وزٞ أٍٓٞ ػٖ كظ٘ز٢ٔ حُ٘لْ ُٚ طٌػٖ ح١ٌُ ح٬ٌُّ"

."ك١ٌَ ؿ٤َ ٗلٔخ٤ٗخ   حٗلؼخ٫ ُٚ ط٘لؼَ ٝرخُـِٔش ٝحهظ٤خٍ،
2
 

  ّٕ  حُظؼ٣َق،  ٌٛح ك٢ االٔفؼايٝ االٔثـاغٝ االٔمثاض: حُؼ٬ع حُٜٔطِلخص ٍٝٝى ا

ّٕ  طز٤ّٖ . حُ٘لْ ٝػِْ حُٔ٘طن :ٛٔخ ٛخ٤ٖٓ ٓـخ٤ُٖ ٟٖٔ حُ٘ؼَ ٓؼخُـش كخٍٝ هي ٤ٓ٘خ حرٖ أ

 :ح٩ؿخرش ٗلخٍٝ ًُي؟ ٤ًق

 إٌّطك:

  ّٕ  ٣و٤٘٤ش، ٓؼَكش ٣وّيّ ح١ٌُ حُزَٛخٕ" رؼي حُٔ٘طن؛ كَٝع ٖٓ كَػخ   حُ٘ؼَ حػظزخٍ ا

 ٣ِظْٔ حُظ٢ ٝحُوطخرش ُحثلش، ٓؼَكش طٔ٘ق حُظ٢ ٝحُٔلٔطش ظ٤٘ش، ٓؼَكش ٣ويّ ح١ٌُ ٝحُـيٍ

"ح٩ه٘خع رٜخ
3
س ح٩ٗٔخٕ طٜذ حُظ٢ حُٞٓخثَ أكي ٣ٔؼَّ ٧ٕ ٣ئِّٛٚ ؛  ّٞ  حُوطؤ ر٤ٖ حُظ٤٤ِٔ ه

يحٕ أؿَ ٖٓ ٝحُٜٞحد  ٘  .حُٔ٘طن ا٤ُٚ ٣ٔؼ٠ ح١ٌُ حُٜٞحد ُٗ

٬ًٓخ   ًٞٗٚ ك٢ ا٫ّ  حُ٘ؼَ ك٢ ٣٘ظَ ٫ -٤ٓ٘خ حرٖ هٍٞ كيّ  ػ٠ِ- حُٔ٘طو٢ّ  ىحّ ٝٓخ 

ّٕ  ٓو٬ّ٤ ؛ َّ  ٓخىحّ ًحطٜخ ح٤ٔٛ٧ش ٣ٌظ٢ٔ ٫ ًخٕ ٝإ - حُظو٤٤َ كب  ٛٞ ٤ٓؼظزَ  -ٍطزش آهَ ٣لظ
                                                           

 .161ابن سٌنا، فن الشعر من كتاب الشفاء ضمن كتاب بدوي، ص  1
 .161المصدر السابق، ص ابن سٌنا،  2
 بٌروت، رشد، ابن حّتى الكندي من المسلمٌن الفبلسفة عند الشعر نظرٌة الروبً، كمال ألفت 3

 .197 ص ،2997 والنشر، للطباعة التنوٌر
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 ٤ُِو٤ٖ ٓوخرِش: أ١ ح٧هَٟ؛ حُٔ٘طن كَٝع طوّيٜٓخ حُظ٢ حُٔؼخٍف ُزخه٢ ٓوخرِش ٓؼَكش ح٥هَ

             ٢ُِ٘ء ح٫ٗزٔخ١ ٖٓ ٗٞػخ   ٣ليع إٔ ا٫ّ  ٓ٘ٚ َحى٣ُ  ٫ أّٗٚ ػ٠ِ ٝح٩ه٘خع؛ ٝحُظ٣ٞٔٚ ٝحُظٖ

 .ػ٘ٚ ح٫ٗوزخٝ أٝ

ّٕ  ٝرخُظخ٢ُ،   طٞؿ٤ٚ ك٢ حُٔ٘طو٤ش حُزٜٔش طِي ٤ٓؼط٤ٚ ٓو٬ّ٤ ، ٬ًٓخ   حُ٘ؼَ ًٕٞ كب

       حُلَٝع رو٤ش طِـؤ ك٤ٖ ك٢ ٓ٘ٚ، ط٘ل٤َٙ أٝ ح٢ُ٘ء ك٢ رظَؿ٤زٚ حُٜٞحد ٗلٞ حُٔظِو٢

     حُوْٜ ٓـخىُش أٝ  هطجٜخ أٝ حُو٠خ٣خ ٛلش ػ٠ِ حُزَٛخٕ أؿَ ٖٓ أهَٟ ٓوّيٓخص ا٠ُ

ّٕ : ٗوٍٞ ؿؼِ٘خ ٓخ ٌٛح. اه٘خػٚ كظ٠ّ أٝ ٓـخُطظٚ أٝ  ٟٖٔ حُ٘ؼَ ٓؼخُـش كخٍٝ هي ػ٢ِ أرخ أ

ّٕ  ٗيّ  ٫ٝ حُٔ٘طن؛  ٤ٓخم ك٢ ٓيٍؿخ   "حُ٘ؼَ"كٖ  ًظخد ٫ػظزخٍ ٗظ٤ـش ٛٞ ٌٛح كؼِٚ أ

 .ح٧ٍٝؿخٕٗٞ

 ػٍُ إٌفؾ:

 ؿٜش ٖٓ  حُ٘ؼَ ًظخد ر٤ٖ ٓخ ط٬هق ػَٔس حُ٘ؼَ ك٢ ُِظو٤٤َ ٤ٓ٘خ حرٖ ٓؼخُـش طؼيّ  

 ه٬ُٚ ٖٓ حُٔ٘طو٢ ٣٘ظَ أٓخ٤ٓخ   ١َٗخ   حػظزَ ح١ٌُ كخُظو٤٤َ أهَٟ؛ ؿٜش ٖٓ حُ٘لْ ًٝظخد

 ٣ٌٖٔ ٤ًق: ٓئح٫   ٗطَف ٝٛ٘خ حُ٘لْ، ػِْ ٛٞ آهَ ٓـخٍ ا٠ُ رٚ ٣ـ٘ق ٛخٛٞ حُ٘ؼَ، ا٠ُ

 ٣ليع إٔ ٣ٌٔ٘ٚ ٤ًق: رخ٧كَٟ أٝ حُ٘لْ؟ ػِْ ٟٖٔ ٌٓخٗخ   ٣ـي إٔ حُ٘ؼ١َ ُِظو٤٤َ

 ؟ٗل٤ٔخ   حٗلؼخ٫  

ّٕ  ٗؼِْ ٗلٖ   هي ح٤ٔٛ٧ش ٌٝٛٙ أكي؛ ٣ٌَ٘ٙ ٫ حُ٘لْ ػِْ ك٢ ٌٓخٗخ   االٔفؼاي ُٜٔطِق أ

 ١ز٤ؼش ىحٓض ٝٓخ ُٚ؛ ٓ٘خٓذ طؼ٣َق ا٣ـخى أؿَ ٖٓ ٓـٜٞىحطْٜ ًَ ٣زٌُٕٞ حُزخكؼ٤ٖ ؿؼِض

ّٕ  ٝٛٞ ٟٓٞٞػ٘خ؛ ا٠ُ أهَرٜخ  ًًَ ا٠ُ ٓ٘ؼٔي كبّٗ٘خ رخ٫ٓظطَحى؛ طٔٔق ٫ حُزلغ أ

 ٝحُٔؼ٤َحص ؿٜش، ٖٓ( ك٤ٞحٕ أٝ  اٗٔخٕ) حُل٢ حٌُخثٖ ر٤ٖ ح٬ُطٞحُٕ ٖٓ كخُش" :االٔفؼاي

 ُحثِش ُٝلظ٤ش ٓلخؿجش، رٍٜٞس ح٫ٗلؼخ٫ص ظٍٜٞ ا٠ُ ٣ئى١ ٓٔخ أهَٟ، ؿٜش ٖٓ حُوخٍؿ٤ش

."ػ٘ٚ ح٫رظؼخى أٝ ٢ٗء ٖٓ ٬ُهظَحد طيكؼ٘خ
1
   

                                                           
 واالنفعاالت، الدافعٌة سٌكولوجٌا ٌونس، بنً محمود محمد: ٌراجع التعرٌفات، باقً على لبلطبلع 1

  .بعدها وما 227ص ،2997 ، 1- ط والتوزٌع، للنشر المسٌرة دار عمان،
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خ ُِظؼ٣َق، رخُ٘ٔزش ٌٛح ّٓ ّٕ  ُِٔئح٤ُٖ رخُ٘ٔزش أ       ٣لظخؽ ُٜٔخ اؿخرش ػٖ حُزلغ كب

وش ىٍحٓش ا٠ُ ّٔ ّٕ  ٝرٔخ ٝهخٛش؛ ٓؼ          ػٞحهذ ٖٓ ُٚ ُٔخ رخُظّ٘ؼذ؛ ٣ٔٔق ٫ حُٔوخّ أ

 :حُظخ٤ُش حُلوَحص ك٢ ح٧َٓ ٓ٘وظَٜ كبّٗ٘خ حُزلغ، ػ٠ِ

ْ أّٗٚ ٤ٓ٘خ حرٖ ػ٘ي ٓؼِّٞ ٛٞ ًٔخ ّٔ ط٤ٖ ا٠ُ حُ٘لْ هٟٞ ٣و ّٞ س: ه ّٞ  ٝأهَٟ ٓيًٍش ه

ًش؛ َّ خ ٓل ّٓ ط٤ٖ ا٠ُ كظ٘ؤْ حُٔيًٍش" أ ّٞ س: ه ّٞ  رخُلٞحّ ٝطٌٕٞ هخٍؿ٤خ ، اىٍحًخ   طيٍى ه

خ رخ٤٘١خ ؛ اىٍحًخ   طيٍى ٝأهَٟ حُؤْ، ّٓ        ٝحُلَم ُٔؼخ٤ٜٗخ، أٝ حُٔلٔٞٓخص ٍُٜٞ ا

ّٕ  حُٔؼ٠٘ ٝاىٍحى حٍُٜٞس اىٍحى ر٤ٖ  حُزخ١٘ش حُ٘لْ طيًٍٚ ح١ٌُ ح٢ُ٘ء ٢ٛ حٍُٜٞس أ

 ّْ ّٕ : ًُي ٓؼخٍ ٓؼخ ، حُظخَٛ ٝحُل  ُٝٞٗٚ، ٤ٛٝجظٚ ٌِٗٚ، أ١ حُلٜخٕ ٍٛٞس طيٍى حُؼ٤ٖ أ

 ّْ خ حُزخ١ٖ، حُلْ ا٠ُ ًُي طئى١ ػ ّٓ ّٕ  حُٔؼ٠٘ ٝأ ّْ  ٣يًٍٚ إٔ ؿ٤َ ٖٓ طيًٍٚ حُ٘لْ كب  حُل

٫ ، حُظخَٛ ّٝ ."حُ٘لْ ك٢ ٝكيٝػٚ حُلٜخٕ ُٔؼ٠٘ اىٍحً٘خ: ًُي ٝٓؼخٍ أ
1
 

خ ّٓ ًش ٝأ َّ س ٢ٛٝ رخػؼش ح٠ُٝ٧: "ه٤ٖٔٔ ػ٠ِ ك٢ٜ حُٔل ّٞ  اًح حُظ٢ حُ٘ٞه٤ش حُِ٘ٝػ٤ش حُو

      طيًٍٜخ حُظ٢ حُوٞس كِٔض ػٜ٘خ َٜٓٝد أٝ ٓطِٞرش ٍٛٞس رؼي حُظو٤َّ ك٢ حٍطٔٔض

د طل٣َيٍ  ػ٠ِ طزؼغ ٜٗٞح٤ٗش: ٗؼزظخٕ ُٜٝخ حُظل٣َي؛ ػ٠ِ  َ  حُٔظو٤ِّش ح٤ٗ٧خء ٖٓ ٣ُو

 حُٔظو٤َّ ح٢ُ٘ء رٚ طيكغ طل٣َيٍ  ػ٠ِ طزؼغ ؿ٠ز٤ش ٝٗؼزش ٌُِس، ١ِزخ   ٗخكؼش أٝ ٍَٟٝس

."ُِـِزش ١ِزخ   ٓلٔيح   أٝ ٟخٍح  
2
 

  ّٕ  ٓظِو٤ٚ  ُيٟ ٓظوِن حُ٘ؼَ، ٣َ١ن ػٖ حُٞحهغ ط٣َٜٞ اػخىس ك٢ حُ٘خػَ رَحػش ا

ّْ  ٣َ١ن ػٖ ٗخٛيٛخ ُٝٞ كلظ٠ّ ٓؼٜٞىس؛ ٝؿ٤َ ؿي٣يس ٍٛٞح    ٓظزيٝ أّٜٗخ ا٫ّ ؛ ًُي هزَ حُل

 حُٔلًَش هٞحٙ ٓظيكغ حُـَحرش ٌٛٙ ٝ حُٔخرن، ػٖ ٓوظِلخ   اىٍحًخ   ٣يًٍٜخ ىحّ ٓخ ُي٣ٚ ؿ٣َزش

  حُٜ٘ٞح٤ٗش حُ٘ؼزش ٓظٔظؼ٤َ كبّٜٗخ َٓؿٞرش ٍٛٞس ٓو٤ِّظٚ ك٢ حٍطٔٔض كبًح ح٫ٗلؼخٍ؛ ا٠ُ

خ حٌُِس، ١ِذ أؿَ ٖٓ ّٓ  حُـ٠ز٤ش حُ٘ؼزش ك٢ ٓظئػَّ كبّٜٗخ ٓ٘لَّس حٍُٜٞس ٌٛٙ ًخٗض اًح أ

 ك٢ ٗلْ حٗلؼخ٫   حُ٘ؼ١َ إٔ ٣ليعٌٌٛح ٣ٔظط٤غ حُظو٤٤َ . طـّ٘زٜخ أٝ ّٛيٛخ ػ٠ِ ُظلِٜٔخ

  .حُ٘لْ ػِْ ك٢ ٌٓخٗخ  ٣ٔ٘ق حُ٘ؼَ  ١حٌُ ٗلٔٚ ٝٛٞ ،حُٔظِو٢

                                                           
 .119جمٌل صلٌبا، من أفبلطون إلى ابن سٌنا، ص  1
 .344ص ،2995 ،1- ط حزم، ابن دار بٌروت، والنحل، الملل الشهرستانً، الكرٌم عبد 2
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 حُظ٢ ح٤ٔٛ٧ش كؼَك٘خ حُٔظِو٢، ُيٟ ح٫ٗلؼخٍ ربػخٍس حُظو٤٤َ ُؼزٚ ح١ٌُ حُيٍٝ ٍأ٤٣٘خ ُوي 

 ٣ؼيّ  كَٜ ه٬ُٚ؛ ٖٓ ا٫ّ  حُ٘ؼَ ا٠ُ ٣٘ظَ ٫ ح١ٌُ حُٔ٘طو٢ ٖٓ حُظلخطشرٌُي  ٤ُٔظيػ٢ حًظٔخٛخ

   ٣يػٔٚ؟ آهَ ١َٗ ا٠ُ ٣لظخؽ أّ ٗؼَح ؟ ح٧ىر٢ ح٩ريحع ٤ٜ٣َ ٢ٌُ ًخك٤خ   ٝؿٞىٙ

ّٕ  ٤ٓ٘خ حرٖ ٣وٍٞ  ح١ٌُ رخُِلٖ: ػ٬ػش رؤ٤ٗخء ٣ٝلخ٠ً ٣و٤َ ٓخ ؿِٔش ٖٓ حُ٘ؼَ" :أ

 رلٔذ رٚ ٤ِ٣ن ُلٖ ؿَٝ ٌَُٝ رٚ، ٣َطخد ٫ طؤػ٤َح   حُ٘لْ ك٢ ٣ئػَ حُِلٖ كبٕ رٚ، ٣ظ٘ـْ

 ؿ٠ذ أٝ ُلِٕ ٗلٜٔخ ك٢ ٓلخ٤ًش حُ٘لْ ط٤َٜ حُظؤػ٤َ ٝرٌُي طٞٓطٚ، أٝ ٤ُ٘ٚ أٝ ؿِحُظٚ

 ٣ُط٤ٖ ٓخ ح٧ُٝحٕ ٖٓ كبٕ ٝرخُُٕٞ،. ٓلخ٤ًخ   ٓو٬٤ ًخٕ اًح ٗلٔٚ، ٝرخ٬ٌُّ. ًُي ؿ٤َ أٝ

."حُٔو٤َ ٝح٬ٌُّ حُُٕٞ حٗلَىٍٝرٔخ  ًِٜخ، ٌٛٙ حؿظٔؼض ٍٝرٔخ. ٣ٞهَ ٓخ ٜٝٓ٘خ
1
  

ّٕ  ٖٓ هُٞٚ: ٝحُٔٔظلخى ٔ  ُٓ  حُ٘ؼَ ه٤خّ أ  ٝحُُٕٞ حُِلٖ ػ٠ِ: ػ٬ػش ػ٘خَٛ ػ٠ِ يؼظ

ّٕ  ا٫ّ  حُٔو٤َّ؛ ٝح٬ٌُّ حُ٘ؼ١َ، ُِـَٝ ح٬ُٔث٤ٖٔ  حُؼ٤ِٔش ٌٛٙ ك٢ ٣ئػَّ ُٖ حُِلٖ ؿ٤خد أ

٣ ٖ، ح٥هَحٕ حُؼَٜ٘حٕ ٓخىحّ كَ   ٞ ظ ّٕ  ؿ٤َ ُٓ  كظ٠ّ ًخك٤خ   ٣ؼيّ  ٫ ٓ٘لَىح   حُٔو٤َّ ح٬ٌُّ ٝؿٞى أ

ّٕ  ٗيّ  ٫ٝ. ُٕٝ ا٠ُ ٣ٔظ٘ي ُْ ٓخ حُِلٖ ٍحكوٚ ُٝٞ ٍ ػٖ ح٧ه٤َ ٌٛح حٓظو٬ٍ أ ّٝ  ٤ٓٔلذ ح٧

ّٕ  ح٤ٔٛ٧ش؛ ٌٛٙ ٓ٘ٚ ... ٓوَح١، ْٜٝٓ٘ حُل٬ٓلش، ٖٓ ػيس ػِٜٔخ حُظ٢ حُُٔٞٝٗش ح٧هخ٣َٝ" ٧

 ٝؿؼِٚ أٗزيه٤ِْ ُٝٗٚ ح١ٌُ ًٝخ٬ٌُّ ح٧ٗؼخٍ، ط٘زٚ أهٞح٫ ٌُٖٝ أٗؼخٍح ، رخُلو٤وش ٤ُٔض

."حُُٕٞ ا٫ حُ٘ؼَ ٖٓ ك٤ٚ ٤ُْ ًُي كبٕ حُطز٤ؼ٤خص، ك٢
2
  

ّٕ  ًٔخ  رَ ر٢٘ء، حُ٘ؼَ ٖٓ ٛٞ ٤ُْ ٝحُوٜٚ رخ٧ٓؼخٍ طٌٕٞ حُظ٢ حُٔلخًخس" أ

. ح٠ٍَُٝس ك٢ ٝىهَ ٝؿي ُٔخ أٝ ٝؿٞىٙ ح٧ٍٓٞ ك٢ ٌٓٔ٘خ   ٣ٌٕٞ ُٔخ ٣ظؼَٝ اٗٔخ حُ٘ؼَ

 حُلَم ٤ُْٝ... كو٢ حُُٕٞ ٝحُٔلخ٤ًخص حُوَحكخص ر٤ٖ حُلَم ًخٕ ُٞ ًُي ٣ٌٕٞ ًخٕ ٝاٗٔخ

 ر٘ؼَ ٤ُْٝ ٝىٓ٘ش ٤ًِِش ك٢ ٓخ ٓؼَ ك٤ٚ ٝح٥هَ ٗؼَ ك٤ٚ أكيٛٔخ: ُْٜ ٤ُٖٗٝٞٓ ًظخر٤ٖ ر٤ٖ

."ُٕٝ ٝىٓ٘ش ٤ًِِش ٣٘خًَ ُْ ُٝٞ كظ٠ كو٢ حُُٕٞ رٔزذ
3
  

                                                           
 .168ابن سٌنا، المصدر السابق، ص  1
 .169المصدر نفسه، ص  2
 .83نفسه، ص المصدر  3
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       حُلَم ػٖ كي٣ؼٚ أػ٘خء ك٢ ٣ْٞٗ رٖ ٓظ٠ّ هخُٚ ٓخ ٗٔظل٠َ ًٌٜح هٍٞ ٣ـؼِ٘خ 

ّٞٝ أّٗٚ ا٫ّ  ه٣َزخ ، كٜٔخ   أٍٓطٞ كٌَس كْٜ أّٗٚ ك٤ٜ٘خ هِ٘خ ُوي ٝحُظخ٣ٍن، حُ٘ؼَ ر٤ٖ م ػ ٍّ  حُٔئ

 حُظخ٣ٍن ٣َر٢ ٤ٓ٘خ حرٖ ُـؼَ ًخك٤خ   ًخٕ -ٍأ٤٣٘خ ك٢ -ٌٝٛح ٝحُوٜٚ، ح٧ٓؼخٍ رٜخٗغ

 ٢ٛ، ًٔخ حُلوخثن ٣ؼَٝ ح١ٌُ حُظخ٣ٍن حػظزَ ُوي ًُي؛ ٖٓ ح٧ٓٞأ رَ ٝىٓ٘ش، ٤ًِِش روٜٚ

 ؿؼِٚ ٖٓ أك٠َ ٌُخٕ ٓؼَرخ ، رخٓٔٚ حكظلع أّٗٚ ُٞ كزٌّح ٣ٝخ. كو٤وش ا٠ُ طٔظ٘ي ٫ هَحكش

ٙ حُلْٜ رٌٜح ٧ّّٗٚ هَحكش؛ ّٞ  .  أٍٓطٞ كٌَس ٣٘

 :اٌّذاواج

 ٛٞ ٤ُْٝ ح٢ُ٘ء ٓؼَ ا٣َحى ٢ٛ" :ك٤وٍٞ ُِٔلخًخس طؼ٣َلخ   ٣وّيّ إٔ ٤ٓ٘خ حرٖ ٣لخٍٝ 

 ٣ظ٘زّٚ ٌُُٝي. ًخُطز٤ؼ٢ حُظخَٛ ك٢ ٢ٛ رٍٜٞس حُطز٤ؼ٢ حُل٤ٞحٕ ٣لخ٠ً ًٔخ كٌُي ٛٞ،

 ٓخ ًُي كٖٔ. ؿ٤َْٛ ٣ٝلخًٕٞ رؼ٠خ   رؼ٠ْٜ ٣ٝلخ٢ً رزؼٞ أكٞحُٚ ك٢ حُ٘خّ رؼٞ

 ٓخ ًُي ٖٝٓ رلؼَ، ٣ٌٕٞ ٓخ ًُي ٖٓ ٝأ٠٣خ   حُؼخىس، ٣ظزغ ٓخ ًُي ٖٝٓ ٛ٘خػش، ػٖ ٣ٜيٍ

."روٍٞ ٣ٌٕٞ
1
  

ّٕ  هُٞٚ ٖٓ ٝحُٔٔظلخى  حُظ٘ز٤ٚ ٧ىحط٢ حٓظويحٓٚ ٝحُؼِّش ًحطٚ؛ ٫ ح٢ُ٘ء ٗز٤ٚ طوّيّ حُٔلخًخس أ

 ك٤ٔخ – ٓخػيحٙ ح٣ٌُٖ حُٔخرو٤ٖ حُٔؼخ٤ُٖ ا٠ُ كؼٔي حُظؼ٣َق رٌٜح ٣و٘غ ُْ ُٝؼِّٚ. ٝٓؼَ حٌُخف

ٍ حُٔؼخٍ)حَُْٓ أٝ حُظ٣َٜٞ ا٠ُ حُ٘ؼَ ٓـخٍ طـخُٝ ػ٠ِ -ُ٘خ ٣زيٝ ّٝ  ٛخط٤ٖ طؼّي١ رَ ،(ح٧

 (.حُؼخىس) ُزؼ٠ْٜ حُ٘خّ ٓلخًخس ا٠ُ حُٜ٘خػظ٤ٖ

  ّٕ    ا٣ـخر٤ش هطٞس ٣ؼيّ  ك٤ٜخ، حُوٍٞ طل٤َٜ ك٢ ٝحؿظٜخىٙ ُِٔلخًخس ػ٢ِأر٢  طؼ٣َق ا

."حُٔخرن ًظخرٚ ك٢ ُٚ طؼ٣َق أ١ّ  ٣وّيّ ُْ أٍٓطٞ ٓخىحّ" حُٜٔطِق؛ ٌٛح كْٜ ك٢
2
ّٕ  ؿ٤َ   أ

Mimesis) ح٧ٍٓط٤ش حُٔلخًخس ر٤ٖ ٗخٓؼخ   حهظ٬كخ   ٣وِن ًحطٚ كيّ  ك٢ حُـٜي ٌٛح
3
 حُظ٢ (

                                                           
 .168سٌنا، المصدر السابق، ص ابن  1
 .77 ص المسلمٌن، الفبلسفة عند الشعر نظرٌة الروبً، كمال ألفت 2
 ٌذكر بول رٌكور فً دراسته المعنونة بـِ "الببلؼة والشعرٌة والهٌرمونٌطٌقا" أّن: "الترجمة الدقٌقة  3

هً "العملٌة المحاكاتٌة"، وذلك من جهة إلعطائه طابعاً دٌنامٌاً، شؤن جمٌع  Mimesisلـِ 

، ومن جهة أخرى لتفادي سوء الفهم الناتج عن ترجمته بـِ "المحاكاة" sisالمصطلحات ذات البلحقة 

 . 13، ص الببلؼة والشعرٌة والهٌرمونٌطٌقا التً تعنً التقلٌد أو النسخة"، ٌراجع: بول رٌكور،
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 ّٚ  كظيحٍى ًُي ا٠ُ حٗظزٚ ُٝؼِّٚ حُظل٣َؼخص، ٌٛٙ ٣ؼط٤ٜخ ح١ٌُ ٤ٓ٘خ حرٖ كْٜ ٝر٤ٖ ح٧كؼخٍ طو

ي ًخٕ اٗٔخ ح٤ُٞٗخ٢ٗ ٝحُ٘ؼَ:" روُٞٚ ح٧َٓ  ٜ  ٝح٧كٞحٍ ح٧كؼخٍ ٓلخًخس ح٧َٓ أًؼَ ك٢ ك٤ٚ ٣ُو

 َدحُؼ كبٕ حُؼَد، ًخٗظـخٍ أ٬ٛ رٔلخًخطٜخ ٣٘ظـِٕٞ ٣ٌٞٗٞح كِْ حٌُٝحص ٝأٓخ ؿ٤َ، ٫

ي   ح٧ٍٓٞ ٖٓ أَٓح حُ٘لْ ك٢ ٤ُئػَ أكيٛٔخ: ُٞؿ٤ٜٖ حُ٘ؼَ طوٍٞ ًخٗض       كؼَ ٗلٞ رٚ طُؼ 

َ   ط٘زٚ كٌخٗض كو٢، ُِؼـذ ٝحُؼخ٢ٗ حٗلؼخٍ؛ أٝ  ٝأٓخ. حُظ٘ز٤ٚ رلٖٔ ُظؼـذ ٢ٗءٍ  ً

ٍَ  ػ٠ِ رخُوٍٞ ٣لؼٞح إٔ ٣وٜيٕٝ كٌخٗٞح ح٤ُٞٗخ٤ٕٗٞ ."كؼَ ػٖ رخُوٍٞ ٣َىػٞح أٝ كؼ
1
 

ّٕ  ٌٛح ٝٓؼ٠٘ ٍ: ٛيك٤ٖ أؿَ ٖٓ حٌُٝحص ٓلخًخس ػ٠ِ طوظَٜ ًخٗض حُؼَد أ ّٝ    حُظؤػ٤َ ح٧

       حُلغّ  أؿَ ٖٓ ح٧كؼخٍ ٣لخًٕٞ ح٤ُٞٗخٕ ًخٕ ر٤٘ٔخ حُؼـذ، اػخٍس ٝحُؼخ٢ٗ حُ٘لْ ك٢

 .آهَ طَى أٝ كؼَ ػ٠ِ

  ّٕ  ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُٔلخًخس ر٤ٖ حُظ٤٤ِٔ ك٢ حُّٜلش ٖٓ ٤ٜٗزخ   كخُ ٝإ -ًٌٜح طل٣َوخ   ا

ّٕ  ط٘خهٞ؛ ٖٓ -ٍأ٤٣٘خ ك٢ - ٣وَ ُْ -حُؼَر٤ش ٝٗظ٤َطٜخ َّ  ٤ٓ٘خ حرٖ ٧ ّٕ  ؿٜش ٖٓ ٣و  ح٤ُٞٗخٕ أ

 ٓوٍٜٞس ػ٘يْٛ حُ٘ؼ٣َش حُٔلخًخس ًخٗض كٌُِي:" ٣ٝوٍٞ ٣ؼٞى ٌُّ٘ٚ رخٌُٝحص ط٘ظـَ طٌٖ ُْ

."ٝحٌُٝحص ٝح٧كٞحٍ ح٧كخػ٤َ ػ٠ِ
2
  . رخُظ٘خهٞ كٌْ ٩ٛيحٍ ا٤ُ٘خ رخُ٘ٔزش ًخفٍ  ٌٝٛح 

 أكيٛٔخ: "ٓزز٤ٖ ا٠ُ -حُٔلخًخس ػٖ ٬ًٓٚ ا١خٍ ك٢ - حُ٘ؼَ ٗ٘ؤس ٤ٓ٘خ حرٖ ٣َىّ  

."حُٜزخ ٌٓ٘ ٝحٓظؼٔخُٜخ رخُٔلخًخس ح٫ُظٌحً
3
"ٝح٧ُلخٕ حُٔظلن ُِظؤ٤ُق حُ٘خّ كذ" ٝح٥هَ 

4
 

ٍ حُٔزذ ػٖ ٬ًٓٚ أػ٘خء ك٢ أّٗٚ ؿ٤َ ، ّٝ ؽ ح٧ َّ  ٢ٛٝ حُـٔخٍ ػِْ ك٢ ٛخٓش ه٤٠ّش ػ٠ِ ٣ؼ

اٌفٓ فٟ اٌمثخ ٓٔؤُش
5
ٍ إٔ ُِٔلخًخس ٣ٌٖٔ ٤ًق: ٗظٔخءٍ ٝٛ٘خ ، ّٞ  ػ٠ِ حُزخػغ حُوزق طل

ُ ِّ س؟ ػ٠ِ ٣زؼغ ؿٔخٍ ا٠ُ حُٞحهغ ك٢ حُظو ٌّ  طـ٤٤َ ك٢ طٔخْٛ إٔ ٣ٌٜٔ٘خ ٤ًق رخ٧كَٟ أٝ حُِ

ُ ٖٓ حُٔ٘خٛي ُيٟ حُلؼَ ٍّىس ِّ  حٌُِس؟ ٗلٞ حُظو

                                                           
 .179نا، المصدر السابق، ص ابن سٌ 1

 .179، ص ابن سٌنا، المصدر نفسه 2
 .171المصدر نفسه، ص  3

 .172م ن، ص  4
      كروتشٌه بندتو من ،الفن فً القبح بمسؤلة القول فً أسبق كان قد سٌنا ابن أنّ  ٌبدو: مالحظة 5

(Croce،B )شاٌؾ" الفن فً قبٌحاً  الواقع فً القبٌح الشًء ٌكون ألن ضرورة ال" أّنه إلى ذهب الذي 

 .29 ص ،2996 ، ط.د الجزائر، اللؽوي، الخلق نظرٌة الجمالً النقد فً األدب نظرٌة عكاشة،
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ٕٝ أْٜٗ رخُٔلخًخس كَكْٜ ػ٠ِ ٝحُي٤َُ: "ػ٢ِ أرٞ ٣ـ٤ذ  َ  حُٔ٘وٞٗش حٍُٜٞ رظؤَٓ ٣ُٔ

ٌ ٍ ح٣ٌَُٜش ُِل٤ٞحٗخص  ٤ُْ حُٔلَف ك٤ٌٕٞ ػٜ٘خ، ُظٌ٘زٞح أٗلْٜٔ ٗخٛيٝٛخ ُٝٞ ٜٓ٘خ، ٝحُٔظو

."أطو٘ض ًخٗض اًح ُـ٤َٛخ ٓلخًخس ًٞٗٚ رَ حُٔ٘وٕٞ، ٫ٝ حٍُٜٞ طِي
1
  

ّٕ : ٌٛح ٝٓؼ٠٘ س ػ٠ِ حُزخػغ أ ٌّ  ًحطٜخ؛ كيّ  ك٢ حُل٤ٞحٗخص طِي ٤ُْ ح٣ٌَُٜش حُل٤ٞحٗخص ك٢ حُِ

َّ  ػ٠ِ هٌٍس ك٢ٜ  ٓلخًخطٜخ ٛٞ ًُي ك٢ حُٔٔزّذ اّٗٔخ حَُٔٓٞٓش، ٍٛٞٛخ كظ٠ّ ٫ٝ كخٍ، ً

س ىٍؿش طِىحى اً ُِٞحهغ؛ ٌّ ٍ ٝرٌٜح طلخ٤ًٚ، ُٔخ ػٌٜٔخ ك٢ ٝحُظلخ٢ٗ اطوخٜٗخ ر٣ِخىس حُِ ّٞ  طظل

ُ ٖٓ حُٔ٘خٛي ُيٟ حُلؼَ ٍّىس ِّ  رٖ ٓظ٠ّ ػ٘ي ًحطٜخ حُلٌَس ٝٗـي رخُٔظؼش، ح٩كٔخّ ا٠ُ حُظو

      أٍٓطٞ هٍٞ ٣ظخرغ ٬ًٝٛٔخ ٤ٓ٘خ، حرٖ هخُٚ رٔخ هٍٞٗض اًح ٟزخر٤ش طزيٝ أّٜٗخ ا٫ّ  ٣ْٞٗ

ّٕ  ا٠ُ حُظ٘ز٤ٚ ك٢  ٓ٘خٛيطٜخ ُٜخ طٌِ حُطز٤ؼش ك٢ طَحٛخ ك٤٘ٔخ حُؼ٤ٖ طوظلٜٔخ حُظ٢ حٌُخث٘خص:" أ

ٍس ّٞ ."ٝحُـ٤ق حُو٤ٔٔش حُل٤ٞحٗخص ٓؼَ ط٣َٜٞٛخ، أكٌْ اًح ٜٓ
2
 

ّٕ : حُوٍٞ ٣ٌٖٔ ٝػ٤ِٚ   ٫ أٗٞحػٚ، حهظ٬ف ػ٠ِ حُلٖ ك٢ حُـٔخ٤ُش حٌُِس ٜٓيٍ أ

 ٝٓوخٍرظٜخ اطوخٜٗخ ّٗيس ا٠ُ طؼٞى ٓخ رويٍ هزلٜخ، أٝ ح٤ٗ٧خء كٖٔ ا٠ُ رخ٠ٍَُٝس طَؿغ

 حُوزق طُـخٙ حُلؼَ ٍّىس ر٤ٖ حُلَم ًحى اكيحع ػ٠ِ حُويٍس ُٜخ حُـ٤ّيس حُٔلخًخس ٝكيٛخ ُِٞحهغ،

س ٝرؼغ حُوز٤ق طل٤ٖٔ ػ٠ِ ح٫ٓظطخػش طِٔي ٝٝكيٛخ ٝرؼيٛخ، ٓلخًخطٚ هزَ ٌّ  ٗلْ ك٢ حُِ

 .ُٜخ حُٔ٘خٛي

 :اٌرشث١ٗ/ اٌّذاواج/ اٌرش١١ً

  ّٕ  ٣ٝوٜي) ح٧ؿَحٝ ٝأٓخ:" حُظخ٤ُش ح٧هٞحٍ ٝٓوخٍٗش هَحءس ٖٓ ٣ٔظو٠ إٔ ٣ٌٖٔ ٓخ ا

"ٝٓطخروش ٝطوز٤ق، طل٤ٖٔ،: كؼ٬ػش( حُٔلخًخس أؿَحٝ
3
: حُؼ٬ػش ٌٛٙ حُظ٘ز٤ٚ كٍٜٞ إٔ" ٝ ،

 ٝإٔ هزق ا٠ُ رٜخ ٣ٔخٍ إٔ ٣ٌٖٔ ػخُغ كَٜ ٝحُٔطخروش... ٝحُٔطخروش ٝحُظوز٤ق، حُظل٤ٖٔ،

 ح٧ٓي، رٞػذ حُـ٠ز٤ش حُ٘لْ ٗٞم ٗزّٚ ٖٓ ٓؼَ ٓؼّيس، ٓلخًخس كٌؤٜٗخ كٖٔ، ا٠ُ رٜخ ٣ٔخٍ

 ح٧ٓي طٞػذ أٝ حُظخُْ، ح٧ٓي طٞػذ ك٤وخٍ: ؿخٗز٤ٖ ا٠ُ طٔخٍ إٔ ٣ٌٖٔ ٓطخروش ٌٛٙ كبٕ

                                                           
 .172ابن سٌنا، المصدر السابق، ص  1
 .12أرسطو، فن الشعر ضمن كتاب بدوي، ص  2
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 طٔظل٤َ كخُٔطخروش حُٔيف، ٗلٞ ٤ٜٓجخ   ٣ٌٕٞ ٝحُؼخ٢ٗ حٌُّ، ٗلٞ ٤ٜٓجخ   ٣ٌٕٞ كخ٧ٍٝ حُٔويحّ،

ٖ ٝطوز٤ق طل٤ٖٔ ا٠ُ  ٔ  ػ٠ِ   ٢ٛ اٗٔخ حُؼ٬ع حُٔلخ٤ًخص ٌٛٙ ًَٝ... ُحثي ٢ٗء رظ٠

"ٓخُلخ   حًٌٍُٔٞس حُؼ٬ػش حُٞؿٞٙ
1
 ػ٘يْٛ ٓؼيح   ًخٕ ٝٓلخًخس ط٘ز٤ٚ ًَٝ"  ا٠ُ رخ٩ٟخكش ،

"حُظوز٤ق أٝ  حُظل٤ٖٔ ٗلٞ
2
 : ٕحُ٘وطظخ ٕٛخطخ ،

-  ّٕ           طل٤ٖٔ ا٠ُ رٜخ ٣ـ٘ق إٔ ه٬ُٜخ ٖٓ حُ٘خػَ ٣ٔظط٤غ أ٤ُّٝش ٓخىس ٢ٛ حُٔطخروش أ

 .                حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ ك٢ ًًَص ًخُظ٢ حُظؼي٬٣ص ٖٓ حُو٤َِ ربؿَحء طوز٤ق أٝ

-  ّٕ  .ٝأٛ٘خكٚ أؿَحٟٜخ ر٤ٖ ػ٘يٙ كخٍم ٫ اً ط٘ز٤ٚ؛ أّٜٗخ ػ٠ِ حُٔلخًخس كْٜ هي ٤ٓ٘خ حرٖ أ

 ّٕ "طلَٜ ك٬ ٝحُٔلخ٤ًخص حُظو٬٤٤ص ٝأٓخ: "حُظخ٤ُش ح٧هٞحٍ اٟخكش ا
3
          ٝحُ٘ؼَ" ،

"٣ٝلخ٠ً ٣و٤َ ٓخ ؿِٔش ٖٓ
4
"ك٤ٚ ح١ٌُ ٝحُظو٤٤َ حُٔلخًخس ؿَحرش ا٫ّ " ،

5
 ح٧هٞحٍ ا٠ُ. 

ّٕ  ٢ٛٝ ٜٓٔش، كٌَس ا٠ُ ٓظئى١ حُٔخروش؛ حُؼ٬ػش م ٫ ػ٢ِ أرخ أ َّ  حُظ٢ حُٔلخًخس ر٤ٖ ٣ل

 ٌٛٙ ٛخٍص ًُي ٧ٝؿَ. حُ٘ؼ١َ حُظو٤٤َ كظ٠ّ ٫ٝ حُز٬ؿ٢ ٝحُظ٘ز٤ٚ أٍٓطٞ أٍحىٛخ

ّٕ  ٓغ حُِلع؛ ظخَٛ ك٢ ا٫ّ  ر٤ٜ٘خ كَم ٫ ٝحكيح   ٤ٗجخ   حُٜٔطِلخص  ر٤ٖ ٗخٓؼخ   كَهخ   ٛ٘خى أ

 ٫ ٝحكيس ؿٜش ٖٓ ٝٗخًِٚ هخٍرٚ رٔخ ح٢ُ٘ء ٝٛق" ٛٞ: كخُظ٘ز٤ٚ حُؼ٬ع؛ حُٜٔطِلخص

"حُـٜخص ؿ٤ٔغ ٖٓ
6
ّٕ  ك٤ٖ ك٢ رخُٞحهغ، حُل٢٘ حُؼَٔ ػ٬هش" ٢ٛ:حُٔلخًخس ر٤٘ٔخ ،  حُظو٤٤َ أ

."ُِٔظِو٢ حُ٘ل٤ٔش حُوٟٞ ػ٠ِ حُؼَٔ ًحى طؤػ٤َ ٛٞ
7
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 حُلخٍحر٢ ٓئُّلخص ر٤ٖ ك٤٠٤غ ُِٔلخًخس، كٜٔٚ ك٢ ٤ٓ٘خ حرٖ ٣زظؼي ح٧ٓخّ، ٌٛح ٝػ٠ِ

       ُظئػَّ حُظو٤٤َ ا٠ُ طخٍس رٜخ ٤ٔ٣َ ُٜخ؛ هخٙ كْٜ ا٠ُ ٣َٜ ٝرٌٜح ٓظ٠ّ؛ طَؿٔش ٝر٤ٖ

 .حُز٬ؿش ُظيهَ حُظ٘ز٤ٚ ا٠ُ أهَٟ ٝطخٍس حُ٘لْ، ك٢

 :اٌشاػغ ذمص١غ أؿثاب

ّٕ  حُوٍٞ ا٠ُ ٤ٓ٘خ حرٖ ًٛذ ُوي  رخٌُحص كظخٍس: ٝؿ٤ٜٖ ٖٓ ٣ـ٢ِ حُ٘خػَ: " رؤ

"آٌخٗٚ ٝا٫ّ  ٝؿٞى ُٚ ٤ُْ رٔخ كخ٠ً اًح ٝرخُلو٤وش،
1
 ؿ٤َ ٢ٗء رٔلخًخس هخّ اًح أ١ ،

 هي ٌُ٘ٚ ٓٞؿٞىح   رٚ ٣لخ٢ً ح١ٌُ ًخٕ اًح رخُؼ َٝ طخٍس"ٝ ٝؿٞىٙ، ا٠ُ ٓز٤َ ٫ٝ ٓٞؿٞى

ف  َ "ٝؿٞىٙ ٤ٛجش ػٖ ك 
2
ّٕ  رٔؼ٠٘ ،  حُٔؼظخى، ػٖ حُظل٣َق ٗظ٤ـش ٛٞ حُؼخ٢ٗ حُـ٢ِ كٍٜٞ أ

خ حُـِط٤ٖ ٣ٌٖٛ ٖٓ ٝحكيس ًَٝ ّٓ  هخٍؽ ٝآخ ُٜخ، ٝٓ٘خٓذ حُٜ٘خػش ك٢" ىحه٬   ٣ٌٕٞ إٔ ا

 ٣ٝوخرِٚ حُـ٢ِ، ٖٓ ٗٞع ٣وٜٜخ ٛ٘خػش ًَٝ. حُ٘ؼَ ك٢ ًٌُٝي. ُٜخ ٓ٘خٓذ ٝؿ٤َ ػٜ٘خ

 ػ٠ِ كِّٚ ك٤ِْ حُٔ٘خٓذ ؿ٤َ حُـ٢ِ ٝأٓخ حُٜ٘خػش،طِي  ٛخكذ ٣ِِّ حُلَ ٖٓ ٗٞع

."حُٜ٘خػش ٛخكذ
3
  

ّٕ  ٌٛح ٝٓؼ٠٘ ٟش حُ٘ؼَ ٛ٘خػش ك٤ٜخ رٔخ حُٜ٘خػخص ًَ أ َّ  ٌٝٛٙ ٨ُهطخء؛ ٓؼ

خ: ٝؿ٤ٜٖ طؤهٌ ح٧ه٤َس ّٓ خ رلِّٜخ، ٜخٛخكزُ  ٤ِِّظك حُٜ٘خػش ك٢ ىحهِش طٌٕٞ إٔ كب ّٓ  إٔ ٝا

 . ػ٤ِٜخ ٣لخٓذ ك٬ ٓٔئ٤ُٝظٚ هخٍؽ طٌٕٞ

ّٕ  حُلو٤وش  ف ح١ٌُ أٍٓطٞ، هٍٞ ًز٤َ كيٍ  ا٠ُ ٣٘خرٚ حُوٍٞ ٌٛح أ َّ  رٞؿٞى ك٤ٚ ٛ

 إٔ كخُٞحهغ. حُؼ٢َٟ ٝحُوطؤ ٗلٔٚ، حُ٘ؼَ رلٖ حُٔظؼِن حُوطؤ: "ح٧هطخء ٖٓ ٗٞػ٤ٖ

 ٛ٘خػش ا٠ُ ٍحؿؼخ   حُوطؤ ًخٕ ُؼـِٙ، ٣لِق ُْٝ ح٧ٍٓٞ ٖٓ أَٓ ٓلخًخس حهظخٍ اًح حُ٘خػَ

 رٌِظخ ٣وٌف حُـٞحى ٍٛٞ رؤٕ كخٓيح ، طٍٜٞح   طٍٜٞ ٧ٗٚ ًُي ًخٕ اًح أٓخ ٗلٜٔخ؛ حُ٘ؼَ

 ًخُطذ هخٙ، ػِْ ا٠ُ ٍحؿؼخ   هطؤٙ ًخٕ اًح أٝ ٝحكي، ٝهض ك٢ ح٧ٓخّ ا٠ُ ح٤٘٤ٔ٤ُٖ هي٤ٓٚ

 كبٕ حُٞؿٞٙ ٖٓ ٝؿٚ أ١ ػ٠ِ ٓٔظل٤ِش أٍٓٞح   حُ٘ؼَ ك٢ أىهَ اًح أٝ آهَ، ػِْ أ١ أٝ ٓؼ٬  
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."ٗلٜٔخ حُ٘ؼَ ٛ٘خػش ا٠ُ ٣َؿغ ٫ حُوطؤ
1
ّٕ  ؿ٤َ  ٖ   ر٤ٜ٘ٔخ حُلَم أ ّٕ  ك٢ ًخٓ  هي أٍٓطٞ أ

 كؤٓوطٜخ حُظؼ٤ْٔ ا٠ُ ح٥هَ ػٔي ر٤٘ٔخ ،"حُ٘ؼَ كٖ" ٝٛٞ ٓلّيى ا١خٍ ك٢ ح٧هطخء ٌٛٙ ًًَ

  .حُٜ٘خػخص ًَ ػ٠ِ

 ٛ٘خػش ك٢ ٝحُيحهِش حُ٘خػَ، ك٤ٜخ ٣وغ إٔ ٣ٌٖٔ حُظ٢ ح٧هطخء ا٠ُ ٤ٓ٘خ حرٖ ٣٘زّٚ 

... حُظل٣َق ػ٠ِ ٝٓلخًخطٚ رٌٖٔٔ، ٤ُْ رٔخ ٓلخًخطٚ حُ٘خػَ ؿ٢ِ كٖٔ: "ك٤وٍٞ حُ٘ؼَ

 طلظَٔ ٓظوخٍر٤ٖ أ٣َٖٓ ٖٓ   رٚ ػ٠٘ ٓخ ٣لْٜ ٫ ٓظلوخ   ُلظخ   أٍٝى ٣ٌٕٞ إٔ: حُِلع ؿٜش ٖٝٓ

َّ  حُؼزخٍس  ًٌُٝي... ُٜخ ٗطن ٫ رؤ٤ٗخء حُ٘خ١ن ٓلخًخس ٣لٖٔ ٫ ًُي ٖٝٓ... ٜٓ٘ٔخ ٝحكيٍ  ً

ُٖ  ّٟيٙ رٔخ كخ٠ً اًح  حُظٜي٣و٢ حُز٤خٕ ٝكخٍٝ حُٔلخًخس طَى اًح ًٌُٝي. رٚ ٣لخ٠ً إٔ أكٔ

."حُٜ٘خػ٢
2
 ٣لَٔ ُلع حهظ٤خٍ حُظل٣َق،: ٢ِ٣ ك٤ٔخ ح٧هطخء ٌٛٙ ؿٔغ هي ٣ٌٕٞ ٝرٌٜح 

 ؿؼَ: أ١ حُظٜي٣ن ا٠ُ حُـ٘ٞف ر٠ّيٙ، ح٢ُ٘ء ٓلخًخس حُ٘خ١ن رـ٤َ حُ٘خ١ن ٓلخًخس ٓؼ٤٤ٖ٘،

 .ًخُوطخرش حُ٘ؼَ

 ٌٙٛ   ٞ  ٓخ ًًَٗخ حُ٘ؼَ، ُلٖ ٤ٓ٘خ حرٖ َٗف ك٢ ٍٝىص حُظ٢ حُٔٞح٤ٟغ ٖٓ رؼ

َّ  ٗل٢٤ إٔ ٌٛح رؼِٔ٘خ حٓظطؼ٘خ كَٜ. رلؼ٘خ ٣ويّ أّٗٚ ٍأ٤٣٘خ ؿ٘خ ٓخ رٌ َّ  ٓٞح٤ٟغ؟ ٖٓ ػ٤ِٚ ػ

ّٕ  أّ َ حُظ٢ ح٧ٓجِش رؼٞ ٛ٘خى أ  ػ٤ِٜخ؟ ٣ُـخد إٔ ط ٘ظظ 

ّٕ  حُٞحهغ   ي اٌرؼ١ٍُ ػٖ حُٔخروش ح٫كظَحٟخص أ ّٚ      ٣ِٓي ا٠ُ كخؿش ك٢ ٓخُحُض ،األ

ّٕ  حُظل٤َٜ، ٖٓ ٍٍ  ػ٠ِ هلِٗخ ٝا  ٌُُي حُزلغ؛ ٌٛح ك٢  حُلَحؿخص ٖٓ ٗٞػخ   ٤ٓوِن ًٌٜٙ، أٓٞ

 .ػ٘ٚ كي٣ؼخ   حُظخ٤ُش حُٔلطّش طٌٕٞ إٔ حٍطؤ٣٘خ

ي اٌرؼ١ٍُ" ّٚ  ت١ٓ ذغجّح ِرّٝ ٚشغٚح اٌفاعاتٟ: :"األ

ّٕ  ٗزّٜ٘خ إٔ ٓزن ُوي  ٍ حُلَٜ أ ّٝ ى ًخٕ ٤ٓ٘خ حرٖ طِو٤ٚ ٖٓ ح٧ َّ ٍٗخ رٞحرش، ٓـ َّ  ٝر

ٍ، رخُظؼ٤ِْ هٜي ٓخًح ٗؼَف ٫ أّٗ٘خ ك٤ٜ٘خ ٝهِ٘خ ،"ح٧ٍٝ... ٝح٥ٕ" :روُٞٚ ٌُُي ّٝ  ٝهي ح٧

٤ُٖ ح٫كظٔخ٤ُٖ ٝهظٜخ ٍّؿل٘خ ّٝ ّٕ  ؿ٤َ حُؼخُغ، أه٤ٜ٘خ ر٤٘ٔخ ح٧  هي ح٫كظٔخ٤ُٖ ٛخ٣ًٖ طَؿ٤ق أ
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ّٚ  ك٤ٔخ حُل٠ٍٞ ٖٓ ٗٞػخ   ػ٘يٗخ أػخٍ  أكي ا٠ُ أّ ٓظ٠ّ؟ طَؿٔش ا٠ُ ّٝؿٜٚ كَٜ هٜيٙ؛ ٣و

 ا٤ُ٘خ؟ ٣َٜ ُْ طؼ٤ِْ ا٠ُ أّ حُلخٍحر٢؟ َٗٝف

 : اٌرغجّح (1

ّٕ  حُٞحهغ   ٓظ٠ّ طَؿٔش ٝكٍٜٞ ٤ٓ٘خ، حرٖ طِو٤ٚ ٖٓ حُٔزؼش حُلٍٜٞ ر٤ٖ ٓوخٍٗظ٘خ أ

 ٗظ٤ـش ػٜ٘خ أٓلَص هي ٓٞح٤ٟؼٜخ، ٝػَٝ طَط٤زٜخ ٣َ١وش ا٠ُ رخ٩ٟخكش ٝحُؼ٣َٖ٘، حُٔظّش

ّٕ  ٓئىحٛخ         حُٔظَؿْ أػَ ٣وظل٢ كٜٞ -ٝكـٜٔخ حُلٍٜٞ ػيى ٖٓ هِّٚ ٝإ - ٤ٓ٘خ حرٖ أ

   :٢ِ٣ ٓخ ه٬ٍ ٖٓ ًُي ٬ٓكظش ٣ٌٖٝٔ كُٜٞٚ، طَط٤ذ ك٢

 الترجمة:   الشرح:

 (1،2،3ؾ) 2ؾ

 (4،5ؾ) 3ؾ

 (29،21،22،23،24ؾ) 7ؾ

 (25،26ؾ) 8ؾ

 

ّٕ ": ػ٤خى ١ٌَٗ هخُٚ ٓخ كيّ  ٠ٝػِ   طيٍ ٝحُظَؿٔش حُظِو٤ٚ ر٤ٖ ح٤ُّٜ٘ش حُٔوخٍٗش كب

ّٕ  ػ٠ِ ّٕ  ؿٜيٙ كخٍٝ هي حُل٤ِٔٞف أ     ًؼ٤َ ك٢ ؿٔغ ٝأّٗٚ حُظَؿٔش، كَك٤ش ػ٠ِ ٣ظـِّذ أ

 أِٓٞد ك٢ ػٞؿخ   حُٔٞحٟغ رؼٞ ك٢ ٫كع اًح كظ٠ّ ٝحَُ٘ف؛ حُظِو٤ٚ ر٤ٖ ح٧ك٤خٕ ٖٓ

ّ حُٔظَؿْ، ّٞ  حؿظٜي أهَٟ، ٓٞحهغ ك٢ حُلْٜ ػ٤ِٚ حٓظؼ٠ٜ كبًح ، ٟٝٞكخ   ٣ِ٤ُيٛخ حُؼزخٍس ه

."كٜٔٚ ٣٘خٓذ ٍرطخ   ٍرطٜخ ٝأػخى ػ٘يٙ ٖٓ
1
 

  ّٕ ّٕ  ه٬ُٚ ٖٓ ٣ُي٢ُ ح١ٌُ ٓخُْ، ٤ِْٓ هٍٞ ا٠ُ حُٔخروظ٤ٖ حُلٌَط٤ٖ ّْٟ  ا  ٤ٓ٘خ حرٖ" أ

"حُؼَر٤ش حُظَؿٔش ؿ٤َ ٣ؼَف ُْ
2
 رٖ ٓظ٠ّ ػٖ ٍٝػٜخ حُظ٢ حُٜلٞحص رٔلخًحس ٝؿؼِٜٔخ ؛
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ْٗٞ٣
1
 حَُر٢، ح٧ك٠، ًخُٔ٘خكن،: ك٤ٜخ ٍٝىص حُظ٢ حٌُِٔخص ُزؼٞ طٌَحٍٙ ا٠ُ رخ٩ٟخكش ،

ّٕ  كٌٔخ   ٜٗيٍ ٧ٕ حٌُخك٢ حُي٤َُ ٣ٔ٘ل٘خ ٫ حُطِ٘، حُٔٔظِٜة، ح٫ٓظي٫ٍ،  ٓظ٠ّ طَؿٔش رؤ

ٍ؛ رخُظؼ٤ِْ حُٔوٜٞىس ٢ٛ ّٝ  حُٜٔخىٍ أكي ؿؼِٜخ ك٢ - ٗؼظوي ٓخ ػ٠ِ - ٣ٔخػي ٌُّ٘ٚ ح٧

.٣ؼخٍٟٚ ٖٓ أ٠٣خ   حَُأ١ ٌُٜح ًخٕ ٝإ حُٔؼظٔيس،
2
 

  :اٌفاعاتٟ ِؤٌّفاخ (2

 ّٕ  ػ٤ِٚ،ي ٝحػظٔ رخُلخٍحر٢ طؤػَّ أّٗٚ ٤ٓ٘خ حرٖ ػَٔ ك٢ اٌٗخٍٙ ٣ٌٖٔ ٫ ح١ٌُ ح٢ُ٘ء ا

 ػ٤ِٚ، رل٠ِٚ ٣ؼظَف ر٘لٔٚ ٝٛٞ أٍٓطٞ؛ ٓئُّلخص ٓؼظْ ك٢ رَ حَُ٘ف؛ ٌٛح ك٢ كو٢ ٤ُْ

س، أٍرؼ٤ٖ كٞح٢ُ هَأٙ ح١ٌُ حُطز٤ؼش رؼي ٓخ ًظخد كْٜ ك٢ هخٛش" َّ  حُٜيف ٣يٍى ُْٝ ٓ

."حُلخٍحر٢ َٗف ػ٠ِ ح٬ّ١ػٚ رؼي ا٫ّ  ٓ٘ٚ حُٔوٜٞى
3
 ا٠ُ   ٣ِـؤ إٔ إً حُطز٤ؼ٢ ٖٓ كٌخٕ 

 ٍٞ ُٔ  ػ٤ِٚ َُٔ ػ   ٓخ كْٜ ك٢ ا٤ُٜخ ك٤ٔظ٘ي ًظزٚ ٖٓ رؼ ّٕ  ؿ٤َ ٚ،كٜ ّٕ  حُوٍٞ أ ٍ حُظؼ٤ِْ رؤ ّٝ  ٓخ ح٧

 حُ٘ؼ٣َش  ح٧ٛ٘خف ر٘ٔن هخّ ٧ّٗٚ كو٢)  حُ٘ؼَ كٖ ػٖ َٗٝكٚ ٧كي ٗٔن اػخىس ا٫ّ  ٛٞ

.ُٚ َٗف اػخىس ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٔ٘غ ٫ ٌُّ٘ٚ كوّٚ؛ ك٢ اؿلخكخ   ٤ٓؼيّ  ،(ٝٓؼخ٤ٜٗخ
4
 

 ّٕ ض حُظ٢ ح٧هَٟ ح٬ُٔكظخص ا٠ُ رخ٩ٟخكش ٬ٓكظظٚ، ٣ٌٖٔ ح١ٌُ ح٢ُ٘ء ا ّٜ  ه

ّٕ  حُظَؿٔش؛ ؛ ٝحُِٜٔخس ٓي٣لخ ، حُٔؤٓخس ؿؼَ ك٢ حُٔظَؿْ ٣ظخرغ ٫ ٤ٓ٘خ حرٖ أ  ٣ؼٔي رَ ٛـخء 

                                                           
ٌّة فً السابق سٌنا ابن قول مثبلً  راجع 1  الذي بالتارٌخ جنح وكٌؾ والتارٌخ، الشعر بٌن الفرق قض

    الشؤن كما الحٌوانات، لسان على تسرد التً الخرافٌة القصص إلى حقٌقتها على الوقائع عرض ٌعٌد

 .ودمنة كلٌلة قصص فً
ً  لؽموضها أّوالً : مّتى ترجمة على ٌعتمد لم سٌنا ابن أنّ  الشعر، لفن تصدٌره فً بدوي ٌصّرح 2  وثانٌا

الشعر ضمن  فن أرسطو،: ٌراجع الترجمة، فً بحروفها ترد لم أرسطو عن المنقولة النصوص ألنّ 

 .53 ص )تصدٌر الكتاب( بدوي، كتاب
 للنشر الندٌم ابن بٌروت،/ الجزائر سٌنا، ابن فلسفة إلى المدخل زرارقة، هللا عطاء: ٌراجع 3

 جمٌل. / 97ص والتراث، نحن الجابري،. / 58 ص ناشرون، - الثقافٌة الروافد دار/ والتوزٌع

 .44 ص سٌنا، ابن إلى أفبلطون من صلٌبا،
 مكتبة فً كانت التً كتبه، بحرق اتهامه حدّ  إلى بالفارابً ابن سٌنا تؤّثر مسؤلة تعّدت لقد: مالحظة 4

 التعلٌم بسرقة قام بؤّن ابن سٌنا قد القول إلى ٌذهب من ومنهم مإلّفاته، إلى ضّمها أجل من السامانٌٌن،

 نحن الجابري،. / 196 ص إحالة الشعر، كتاب عٌاد، شكري :ٌراجع الشفاء، كتاب إلى وحّوله الثانً

 .97 والتراث،
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ش ٣ًٌَ أّٗٚ ًٔخ ٝحُو٣ًٞٓٞخ؛ رخُطَحؿ٣ًٞخ ٗؼظٜٔخ ا٠ُ ّٜ       ح٤ٌُٓٞي٣خ طل٣َْ ػٖ ؿ٣َزش ه

أؿٛؽ ِٓي هزَ ٖٓ
1
ّٕ  ٓغ ؛  ػ٬ػش ا٠ُ رخ٩ٟخكش حُٞح٢ُ، رخْٓ ا٫ّ  ٣ًٌَٙ ٫ حُٔظَؿْ أ

.ري١ٝ طَؿٔش ك٤ٜخ رٔخ حُؼَر٤ش حُظَؿٔش ك٢ طٔخٓخ   طـ٤ذ ُٜخ، أٝٛخف
2
 ح٧َٓ ٣ظٞهّق ٫ٝ 

َّ  ك٢ ٣٘ؼظٜخ حُظ٢ حُٔوخ١غ رؼٞ ًًَ ا٠ُ ٣ظـخُٝٛخ رَ كلٔذ؛ ح٤ٌُٓٞي٣خ ػ٘ي س ً َّ ٓ 

تاألعجً
3
 حُٔؼِٞٓخص؟ ٌٛٙ ُٚ أ٣ٖ كٖٔ. 

ّٕ  حَُّٔؿق    ٓظ٠ّ، طَؿٔش ؿ٤َ آهَ ٜٓيٍ ٖٓ حُٔؼِٞٓخص ٌٛٙ حٓظٔيّ  هي حُ٘خٍف أ

."ح٣َُٔخ٤ٗش ٣ؼَف روخٍة حٓظؼخٕ هي" -ػ٤خى ١ٌَٗ ٣وٍٞ ًٔخ -أّٗٚ أٝ
4
َ   ػ٠ِ   ًخٗض ٓخ ً

ّٕ  ٓخروخ ؛ هِ٘خٙ ٓخ ُظـ٤َّ ًٌٜٙ اٟخك٤ش ٓؼِٞٓخص  طَؿٔش ػٖ ح٫ٓظـ٘خء ٣ٌٔ٘ٚ ٫ ٤ٓ٘خ حرٖ ٧

َّ  كٔخ ٝا٫ّ  ٓظ٠ّ؛ ٜ ٔخ؟ ر٤ٖ حٌُز٤َ حُظ٘خرٚ ٓ   ػ٤ِٔ 

 :اٌشغح دٛي ػاِح ِالدظاخ

 : ٟٜٔ٘خ ٖٓ حُظ٢ ح٬ُٔكظخص ٖٓ رـِٔش حُوَٝؽ ٓ٘لخٍٝ حُؼَٔ ٌُٜح هَحءط٘خ رؼي

.ر٤ض ٝٗطَ ٝحكيٍ  ر٤ض ًًَ ػ٠ِ ٣وظَٜ كٜٞ حُؼَر٤ش؛ حُ٘ؼ٣َش حُ٘ٞحٛي هِّش -
5
 ٫ أّٗٚ ًٔخ 

ٍ؛ حُلَٜ ك٢ ا٫ّ  ٣ًٌَٛخ ّٝ ّٕ  ا٠ُ -ٍأ٤٣٘خ ك٢ -ٍحؿغ ٌٝٛح ح٧  ُْ رخٌُحص حُلَٜ ٌٛح أ

ّٜٚ ى -هِ٘خ ًٔخ -ٛٞ رَ حُ٘ؼَ؛ كٖ َُ٘ف ٣و َّ          ػ٢ِ أرٞ ؿؼِٚ هي ،ّٜٓٔي كَٜ ٓـ

ّٕ  ػَر٤ش؛ ٍٛٞس ٝك٢ ػَر٢ ُٔظِنٍ  ٓوّيٓخ   حَُ٘ف ٌٛح ىحّ ٝٓخ. ٓطِوخ   حُ٘ؼَ ك٢          كب

ُٝٞ رز٤ض ٝحكي  حُؼ٘خ٣ش ٖٓ كظخ   ُٚ ٣ـؼَ إٔ ك٢ حُٔظِو٢؛ ٌٛح ٣ظـخَٛ أ٫ّ  ً٘خٍف ٝحؿزٚ ٖٓ

                                 .                                   ٖٓ حُ٘ؼَ حُؼَر٢

                                                           
 .الصؽرى آسٌا فً وبالضبط طروادة فً ساحلٌة مدٌنة Assosأسوس:  1
 .16 ص بدوي وترجمة 95 ص مّتى ترجمة مع 175 ،174ص سٌنا، ابن شرح: بٌن قارن 2
 ،168الصفحات: : مثبلً  انظرابن سٌنا،  تلخٌص من صفحات عّدة فً األرجل كلمة ترد: مالحظة 3

نا قراءت أنّ  ولو  ورائها؛ من قصده ندري ال. من هذا التلخٌص ضمن كتاب بدوي 169،172،176

الشعرٌة، وقد أّكد ابن سٌنا  األوزان تخصّ  مقاطع بؤّنها توحً فٌها، وردت التً المواقع كل ضمن هال

 .169ص  ذلك بقوله: "... وكان ٌإلؾ من أربعة وعشرٌن ِرْجبلً وهً المقاطع".

 .298الشعر، ص شكري عٌاد، كتاب  4
ْمر، هجرانه بعد من َكلمتْ  وال     الظبً فْقدانه بعدِ  ِمنْ  حسمتْ  فبلالبٌت الشعري:  5  .163ص السُّ

 .165 ص ، الّصواعق وتخشى منه الَحٌا ٌرّجى: الشطر
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 . حُلخٍحر٢ َٗٝف أكي ػ٠ِ أٝ ٓظ٠ّ طَؿٔش ػ٠ِ ح٫ػظٔخى -

 . ٝحكيح   ٤ٗجخ   ٝؿؼِٜخ حُظ٘ز٤ٚ، حُظو٤٤َ، حُٔلخًخس،: حُؼ٬ع حُٜٔطِلخص ر٤ٖ حُو٢ِ -

 ؿٜش ٖٝٓ ُِٔلخًخس، ٓٔخ٣ٝخ   حُظ٘ز٤ٚ ٣ـؼَ ؿٜش ٖٓ كٜٞ حُٔٞحٟغ؛ رؼٞ ك٢ حٍطزخًٚ -

 . حُٔلخ٤ًخص ٟٖٔ ٣ـؼِٚ أهَٟ

 .ًطز٤ذ ٤ٓ٘خ حرٖ ك٤خس ٖٓ ّٜٓٔخ   ؿخٗزخ   ٣ؼٌْ ُِظو٤٤َ، حُ٘ل٢ٔ رخ٧ػَ ح٫ٛظٔخّ -

-  ّٕ  أٝحهَ ك٢ ٜٓ٘خ حُلَحؽ ٝحطلن" :حُوٍٞ ٌٛح حَُ٘ف رٚ ُهظْ  ك٤ٔخ رٜخ ٗوظْ ٬ٓكظش آهَ ا

".ٝٓظّٔخثش ٝػ٣َٖ٘ ػٔخٕ ٓ٘ش ٖٓ ٗؼزخٕ
1
        ٛـ٣َخ   أٝ ٬٤ٓى٣خ   ًخٕ ٓٞحء حُظخ٣ٍن ٌٝٛح 

ّٕ  حُزظّش؛ ٛل٤لخ   ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ ٫ ،(ٗؼزخٕ َٜٗ ًٌَُ حُٜـ١َ طَؿ٤ق ٓغ)   حرٖ ك٤خس ٧

خ( 428ٙ/1037ّ ٝ 370ٙ/980ّ)ر٤ٖ ٓخ حٓظّيص هي ٤ٓ٘خ ّٔ    آه٣َٖ؛ اٟخكش ٖٓ أّٗٚ ٣ؼ٢٘ ٓ

 .حَُ٘ف ٌٛح ك٢ هَحءط٘خ ٖٓ ا٤ُٜخ ِٝٛ٘خ حُظ٢ حُ٘ظخثؾ رؼٞ ٌٛٙ. هخ١جخ   ٗو٬   ٗوَ أّٗٚ أٝ

ؿ٘خ حُلَٜ؛ ٌٛح ك٢ حٓظٞهلظ٘خ ٓلطّش ػخُغ -إً - ٤ٓ٘خ حرٖ ػَٔ ًخٕ َّ  ه٬ُٚ ٖٓ ػ

 ُِٔزخكغ ّٜٓٔيح   ٓؼزَح   طٌٕٞ إٔ أٍىٗخٛخ ٝحُظ٢ رلؼ٘خ، طويّ أّٜٗخ ٍأ٣٘خ حُظ٢ حُ٘وخ١ أّْٛ  ػ٠ِ

 .حُوخىٓش

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .198ابن سٌنا، المصدر السابق، ص  1



 
79 

 

 : اٌشؼغ ٚفٓ عشض اتٓعاتؼاً: 

 أر٢ حرٖ ًًَٙ ٓخ ٗظـخَٛ أ٫ّ  -آهَ ٓزلغ ك٢ حَُ٘ٝع هزَ -حُزلغ ٤ٓخم ػ٤ِ٘خ ٢ِٔ٣ 

ّٕ  ٤٘٣َ" ح١٧زخء ١زوخص" ًظخرٚ كل٢ أ٤ٛزؼش؛  حرٖ حٍُٜٔ٘ٞ ٝحُطز٤ذ ح٣َُخ٢ٟ حُؼخُْ أ

" اٌشؼغ صٕاػح فٟ عؿاٌح" رؼ٘ٞحٕ ٍٓخُش ٟٝغ هي( 432ٙ أٝ 430ٙ/ 1021ّ ص) ح٤ُٜؼْ

 أٍٓطٞ، ٌُظخد طِو٤ٜٚ ك٢ ٤ٓ٘خ حرٖ ٤٘ٛغ ك٤ٜخ ٛ٘غ ٝحُؼَر٢، ح٤ُٞٗخ٢ٗ ٖٓ ٓٔظِؿش

.حُؼَر٢ حُ٘ؼَ ػٖ ح٬ٌُّ ٝر٤ٖ ح٤ُٞٗخ٢ٗ حُ٘ؼَ ػٖ أٍٓطٞ ٬ًّ ر٤ٖ ك٤ٚ ِٓؽ أّٗٚ ٣ٝزيٝ
1
 

  . ا٤ُٜخ حُظ٘ز٤ٚ ؿ٤َ أٓخٓ٘خ ٓز٤َ ك٬ ٓٞؿٞىس؛ ؿ٤َ حَُٓخُش ٌٛٙ ىحٓض ٝٓخ

ّٕ  ٓخروخ ، ًًَٗخٙ ٓخ ر٘خء  ػ٠ِ حُوٍٞ ٣ٌٖٔ   ٝحرٖ ٝحُلخٍحر٢ ٣ْٞٗ رٖ ٓظ٠ّ ٖٓ ًَ أ

 ٝه٘خػخطْٜ حُٔؼَك٤ش هيٍحطْٜ حٓظيػظٜخ ٓؼ٤ّ٘ش ٍٛٞس ك٢ "حُ٘ؼَ كٖ" طوي٣ْ كخُٝٞح هي ٤ٓ٘خ

ٍ أٍحى ك٤ٖ كل٢ حُ٘و٤ٜش؛ ّٝ          حُؼخ٢ٗ ػٔي حُؼَر٤ش؛ ا٠ُ ح٣َُٔخ٤ٗش حُِـش ٖٓ ٗوِٚ ح٧

 ٝؿٜٞى ؿٜٞىٛٔخ ك٤ٚ ؿٔغ ًظِو٤ٚ ح٧ه٤َ هّيٓٚ ر٤٘ٔخ ػخٓش، ٍٓخُش ك٢ طو٤ِٜٚ ا٠ُ

ف ُْ آه٣َٖ َّ  .رْٜ ٣ٜ

 ػٔيٝح ك٤ٖ ،"حُ٘ؼَ كٖ" حُٔ٘خٍهش رٜخ ػٌْ ٗٔخًؽ حُؼ٬ػش ح٧ػٔخٍ ٌٛٙ ًخٗض ٝاًح  

 ُٚ؟ ح٧ٗي٤ُٕٔٞ حٗظوخٛخ حُظ٢ حُط٣َوش ٢ٛ كٔخ ػَر٤ش؛ ٍٛٞس ك٢ طوي٣ٔٚ ا٠ُ

 :األٔضٌؾ فٟ" اٌشؼغ فٓ"

  ّٕ ؿٚ ٣ظطِّذ ح٧ٗي٤ُٔش، ح٧ٝٓخ١ ك٢" حُ٘ؼَ كٖ" أٍٓطٞ ًظخد ػٖ حُظٌِّْ ا ّٞ  حُظ

ّٕ . ػخٓش ح٤ُٞٗخ٢ٗ ٝحُظَحع هخٛش ح٧ٍٓط٤ش حُٔئُلخص ا٠ُ رخُلي٣غ       حُوٍٞ طل٤َٜ ٝا

ٍ ح٧َٓ ك٢ ّٝ  .ح٧ٗيُْ ا٠ُ حٗظوخُٚ ١َم ٝػٖ ح٧ه٤َ ػٖ حُلي٣غ ٍَٟٝس ٣ِِّ ح٧

ّٕ  حُوط٤ذ ٛلٞص ٣ًٌَ   :ٝحَُٔ٘م ٛو٤ِش ٛٔخ: ا٤ُٜخ ٣َ١و٤ٖ أهٌ هي حُظَحع ٌٛح أ

 

                                                           
 الشعر فنأرسطو، . / 195 ص ،دراسة فً التراث النقدي  الشعر مفهوم عصفور، جابر: ٌراجع 1

حمادة ) تصدٌر  إبراهٌمترجمة:  الشعر، فن أرسطو،. / 55 ص ،)تصدٌر الكتاب( بدويضمن كتاب 

 .55 ص الكتاب(،
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 :صم١ٍح -أ

 ح٬ٓ٩ّ هزَ ح٧ٗيُْ ا٠ُ ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُؼوخكش ٌِٓظٜخ حُظ٢ حُطَم أكي ٛو٤ِش طؼظزَ" 

َ   إٔ ٖٓ أَٜٗ حُزِي٣ٖ ر٤ٖ كخُِٜش ٝرؼيٙ؛  ٤ُٔٝطَس ؿٜش ٖٓ حُــَحك٢ ُِٔٞهغ ػ٤ِٜخ، ٣ُيُ 

".َٟأه ؿٜش ٖٓ ػ٤ِٜخ حُؼَد
1
 

  :اٌّشغق -ب

 حُؼِّٞ ًظذ حَُ٘م ٖٓ ِضو  ُٗ  اً هي٣ٔش؛ ح٤ُٞٗخٕ رظَحع حَُٔ٘م هزَس ًخٗض ُوي" 

ّْ  ٝحُطز٤ؼش، ٝحُطذ ح٣َُخ٤ٟخص ك٢ حُٔظَؿٔش حُلِٔل٤ش  ًخٗض حُظ٢ حُٜلخء اهٞحٕ ٍٓخثَ ػ

ّٔطش، حُلِٔل٤ش ُِؼوخكش ٗخَٗ أًزَ  ًظذ ٍٝىص ًٔخ حُـَد، ك٢ أٝ حَُ٘م ك٢ ٓٞحء حُٔز

 ًٔخ -ؿيحٍ ٫ٝ ُِؼوخكش، ػخ٢ُٔ ًًَِٔ ُزـيحى ٓ٘خكٔش ه١َزش ُظٜزق ٤ٓ٘خ، ٝحرٖ حُلخٍحر٢

 ًخٕ ٝإ حُلخٍ، ٌٛٙ ٓؼَ ك٢ ٨ُٗيُْ ١ز٤ؼ٤خ   ٜٓيٍح   حَُٔ٘م ٣ٌٕٞ إٔ ك٢ -ٛلٞص ٣وٍٞ

ش ح٧ٗيُْ ك٬ٓلش ػخطن ػ٠ِ ٣ِو٢ ٌٛح ّٔ  ه٬ٍ ٖٓ حُظَحع ٌٛح طِوّٞح أّْٜٗ ًُٝي: هط٤َس ٜٓ

."حُؼَد ٝرلْٜ حَُٔ٘م ك٢   حُؼَر٤ش حَُ٘ٝف
2
 

خ ح٧ٗيُْ، ا٠ُ ح٤ُٞٗخ٢ٗ حُظَحع ٌِٜٓخ حُظ٢ ُِطَم رخُ٘ٔزش ٌٛح  ّٓ  ٣٨ُخى١ رخُ٘ٔزش أ

ش؛ ٓوخٝٓش ر٤ٖ ٓخ طَحٝكض كبّٜٗخ حُظولظٚ حُظ٢  ٌٝٛح) حُي٣ٖ ٍؿخٍ كخٍٝ" ك٤ٖ كل٢ ٝٓظوزِ 

"طَحػْٜ ا٠ُ ٗلًٞٙ ٓوخٝٓش( ىحثٔخ   ٗؤْٜٗ
3
 ػ٠ِ    هط٤َس أكٌخٍ ٖٓ -ٍأ٣ْٜ ك٢ - ٣لِٔٚ ُٔخ ،

ٌَّٕٝ كخٍٝ حُ٘خّ؛ ٝػو٤ِخص حُي٣ٖ  ح٫ٓظلخىس ٝٓلخُٝش ُلٜٔٚ ا٤ُٚ حُ٘لًٞ ؿٜظْٜ ٖٓ حُٔل

ى ّٛيٙ ٖٓ أك٠َ ٗلؼٚ ٖٓ ٍَٟٙ ُٔؼَكش ٝكٜٔٚ ح٢ُ٘ء ٓغ حُظؼخَٓ ٓخىحّ ٓ٘ٚ، َّ  ُٔـ

 .ٓ٘ٚ حُوٞف

ّٚ  هيٍٗي  حرٖ حُل٤ِٔٞف حُؼخ٤ٗش حُطخثلش ر٤ٖ ٖٓ ٝٗـي   كخثوش رؼ٘خ٣ش حُظَحع ٌٛح ه

 :أٍٓطٞ ٓئُّلخص كٍٞ هّيٜٓخ حُظ٢ حَُ٘ٝف ػٌٔظٜخ

                                                           
. 23 ص الٌونانٌة، التؤثٌرات ضوء فً والجمالٌة النقدٌة القرطاجنً حازم نظرٌة الخطٌب، صفوت 1

 (.بتصّرؾ)
 . )بتصّرؾ(.22المرجع نفسه، ص  2

 .21ن، ص م  3



 
72 

 

 :أعؿطٛ ٌىرة عشض اتٓ شغٚداخ

  :ًخُظخ٢ُ ٢ٛٝ أٍٓطٞ، ًظذ كٍٞ َٗٝف ػ٬ع ٍٗي حرٖ هّيّ ُوي

  :األوثغ اٌشغح

ٜخ، ٣ٍٝٞىٛخ أٍٓطٞ كوَحص ٖٓ كوَس ًَ ٣ظ٘خٍٝ" ٝك٤ٚ  ّٜ ّْ  ر٘  ط٤ٟٞلٜخ ك٢ ٣ؤهٌ ػ

       ًظخد ًَ ٣ٝؤْ حٓظطَحىحص، ٤ٛجش ػ٠ِ حُ٘ظ٣َش حُٔ٘خه٘خص ٣َٝٔى ؿِء، رؼي ؿِء  

 حَُ٘ف ٣ٌظذ ٫ كٜٞ ػزخٍحص؛ أٝ كوَحص ا٠ُ ٝحُلٍٜٞ كٍٜٞ ا٠ُ ٝحُٔزخكغ ٓزخكغ ا٠ُ

            حَُ٘ف ػٖ طخٓخ   ط٤ِّٔح   حُ٘ٚ ٣ظ٤ِّٔ ٝرٌُي أٍٓطٞ، ٗٚ ا٣َحى رؼي ا٫ّ  حُظل٤َٔ أٝ

١َّٔ ٖٓ حُط٣َوش ٌٛٙ حهظزْ هي -٣َؿق ًٔخ -ٍٗي حرٖ ٣ٌٕٞ ٝهي حُظل٤َٔ، أٝ  حُوَإٓ، ٓل

هٕٞ ح٣ٌُٖ َّ  طل٤َٔ ك٢ ٣ؤهٌ ح١ٌُ رخُ٘خٍف هخٙ ٛٞ ٓخ ٝر٤ٖ ح٢ِٛ٧ حُ٘ٚ ر٤ٖ ريهّش ٣ل

ّْ  ٝط٤ٟٞلٚ حُ٘ٚ ."ػ٤ِٚ حُظؼ٤ِن ػ
1
         ؿ٤َٙ ىٕٝ ٍٗي رخرٖ هخٛخ  " حَُ٘ف ٌٛح ٣ٝؼيّ  

 َٗٝف ًخٗض اً أ٠٣خ ، حُؼَر٢ حُٔـَد ٝك٢ حُؼَر٢ حَُٔ٘م ك٢ ٓزوٞٙ ح٣ٌُٖ حُل٬ٓلش ٖٓ

خ حُظِو٤ٚ، ا٠ُ أهَد ٛئ٫ء ّٓ            ك٣َيح   ٣ؼيّ  رٜٔ٘ؾ كظظ٤ِّٔ حٌُزَٟ ٍٗي حرٖ َٗٝف أ

."ٗٞػٚ ٖٓ
2
 

 :اٌٛؿ١ػ أٚ األٚؿػ اٌشغح

ّْ  كو٢، ح٠ُٝ٧ رٌِٔخطٜخ كوَس ًَك٢ ٌٛح حَُ٘ف " ٣ٍٞى    ٤ٔ٣ِّ إٔ ىٕٝ حُزخه٢ ٣َ٘ف ػ

 dixit هخٍ رٌِٔش ٤ِّٔٓح   حُ٘ٚ ٣ًٌَ كٜٞ رؤٍٓطٞ، هخٙ ٛٞ ٝٓخ رٚ هخٙ ٛٞ ٓخ ر٤ٖ

 حُ٘ٚ ٣ظّزغ أّٗٚ ا٫ّ  ػ٘يٙ ٖٓ ح٧ٓؼِش ٖٓ رٌؼ٤َ ٣ؤط٢ ًخٕ ٝاًح. أٍٓطٞ رٌُي ٣ؼ٢٘ ٝٛٞ

."ح٢ِٛ٧
3
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 :      اٌرٍش١ص أٚ اٌّٛجؼ اٌشغح

ٚ، أٍٓطٞ ٌٓٛذ ٣ؼَٝ إٔ ىٕٝ ىحثٔخ ، حُوخٙ رخٓٔٚ" ك٢ ٌٛح حَُ٘ف ٣ظٌِّْ   ّٜ  ر٘

خ ٝرخكؼخ   أهَٟ، طخٍس ٤٠ٓٝلخ   طخٍس كخًكخ   رَ ّٔ َّٔ ػ ."ح٧هَٟ ًظزٚ ه٬ٍ ٖٓ كٌَطٚ ٣ٌ
1
  

 ٌٙٛ  َ  ٔ ّٚ  حُظ٢ حَُ٘ٝفُٓـ  ىػض حُظ٢ ًحطٜخ ٢ٛ"ٝ أٍٓطٞ؛ ًظذ ك٤ِٔٞك٘خ رٜخ ه

َّ  ٠٣غ ُْ أّٗٚ ٣ٝزيٝ ح٧ًزَ، رخُ٘خٍف ط٤ٔٔظٚ ا٠ُ ح٧ٍٝٝر٤٤ٖ  رٚ هخٛخ   َٗكخ   ًظخدٍ  ٌُ

ٍَ  ػ٠ِ حَُ٘ٝف طِي ططز٤ن ا٠ُ ًؼ٤َس أك٤خٕ ك٢ ػٔي رَ ُٞكيٙ؛ ."ٝحكي ًظخد أٝ أػ
2

  

ّٚ  هي ٜٓ٘خ كؤ١   أٍٓطٞ؛ ًظذ ػ٠ِ ١ز وض هي حَُ٘ٝف ٌٛٙ ًخٗض ٝاًح  كٖ رٚ ه

 حُ٘ؼَ؟

ي  ًّ َ   ك٢ ٍٗي حرٖ ٣ئ ّٕ  ًظخرٚ ٓٔظٜ  ًظخد ك٢  ٓخ طِو٤ٚ حُوٍٞ ٌٛح ك٢ حُـَٝ" :أ

."٨ًُؼَ أٝ ح٧ْٓ، ُـ٤ٔغ حُٔ٘ظًَش ح٤ٌُِّش حُوٞح٤ٖٗ ٖٓ حُ٘ؼَ ك٢ ١خ٤ُْ أٍٓطٞ
3
خ  ّٔ ٓ 

 . ٤ٓٝطخ   َٗكخ   ٫ طِو٤ٜخ   رٚ هٜي هي أّٗٚ ٣ؼ٢٘

ّٕ  حُوٍٞ ا٠ُ حُؼَحه٢ ػخ١ق ٣ٌٝٛذ   اّٗٔخ حُظِو٤ٚ؛ ؿَٟٚ ٣ٌٖ ُْ ٍٗي حرٖ" رؤ

ٍّ  ٤ٓٝطخ ، َٗكخ   أٍحىٙ  حَُ٘ٝف ٝر٤ٖ ح٤ُُٞي أر٢ ػَٔ ر٤ٖ ٓوخٍٗش ػوي ٖٓ ًُي ػ٠ِ ٣ٝٔظي

"حُؼ٬ع
4
َ أّٗٚ ٝحُظخَٛ ؛ ّٛ  كل٤ٚ حُ٘ؼَ؛ ُلٖ ٍٗي حرٖ َٗف ا٠ُ حٓظ٘خىح   حَُأ١ ٌٛح ا٠ُ طٞ

 ُِ٘ٚ رظ٤٤ِٔٙ أٝ ح٠ُٝ٧، رٌِٔخطٜخ حُلوَحص رب٣َحى ٓٞحء ح٢٤ُٓٞ حَُ٘ف ػٖ ه٤َ ٓخ ٣طزّن

.ح٧ٓؼِش ٖٓ ٌُِؼ٤َ ًًَٝٙ ُِ٘ٚ ٝطظزّؼٚ رظو٤ يٙ كظ٠ّ أٝ ،"لاي" رٌِٔش ح٢ِٛ٧
5
 ٌٛح ًخٕ ٝاًح 

  ك٤ٚ؟ ٜٓخىٍٙ ٢ٛ كٔخ ٌُِظخد، َٗكٚ كخٍ
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 :اٌىراب فٟ ِصاصعٖ

ّٕ  ػ٠ِ حَُٔحؿغ ٓؼظْ طٜ٘ي  "ح٤ُٞٗخ٤ٗش ٣ظوٖ ٣ٌٖ ُْ ٍٗي حرٖ" أ
1
 ُْ أّٗٚ ٣ؼ٢٘ ٌٝٛح ،

  حُ٘ل٣ٞش حُٔلخٍٝحص ُٓخٕ -ػٜيٙ ك٢ – ٠ُّٝ هي ىحّ ٝٓخ" ح٤ِٛ٧ش، ُـظٚ ك٢ حٌُظخد ٣وَأ

"ح٤ُٞٗخ٢ٗ حُظَحع كِٔش ٓغ
2
،  ّٕ  ُظوظَٜػ٠ِ" ٓظظوِّٚ ٓخروخ   ًًَٗخٛخ حُظ٢ حُطَم كب

."ح٧ٗيُْ ٝأ حَُٔ٘م ك٢ ٓٞحء أٍٓطٞ، ٌُظذ حُؼَر٤ش حَُ٘ٝف
3
 

ّٕ  ٗؼظوي كبّٗ٘خ ح٧ٍٓط٤ش؛ حُٔئُلخص ًَ ِٗٔض هي حُوخػيس ٌٛٙ ًخٗض ٝاًح   كٖ" أ

 ًٜٞٗخ ػٖ هخٍؿش -ًُي ك٢ -ٜٓخىٍٙ طٌٕٞ ُٖٝ ُٜخ، هخٟؼخ   ح٥هَ ٛٞ ٤ٌٕٓٞ" حُ٘ؼَ

خ ّٓ  .ُِٔخرو٤ٖ َٗكخ   أٝ طَؿٔش ا

 حُظ٢ ٓ٘خرؼٚ كٍٞ ح٫كظَحٟخص ٖٓ ؿِٔش ٗوّيّ إٔ ٓ٘لخٍٝ ح٧ٓخّ، ٌٛح ٝػ٠ِ 

 .حػظٔيٛخ

  ّٕ ٍ ا ّٝ ْ أّٗٚ حُظِو٤ٚ ٌٛح كٍٞ ُٗوّيٜٓخ إٔ ٣ٌٖٔ حُظ٢ ح٬ُٔكظخص أ ّٔ  ٓزؼش ا٠ُ ٓو

ّٕ  ؿ٤َ حُّٜٔٔي؛ حُلَٜ ٖٓ -٤ٓ٘خ حرٖ ػَٔ ػٌْ ػ٠ِ -طوِٞ كٍٜٞ،         ٣ٔ٘غ ٫ ًُي أ

ّْ  ٝهي ًُي؟ ٤ًق: حُزؼٞ ٣ظٔخءٍ هي. ُٚ ٓ٘خرٚ ٤ٌَٛ طوي٣ْ ك٢ أػَٙ ٣وظل٢ أّٗٚ حُوٍٞ ٖٓ  ط

ّٕ  ٓخروخ   حُظ٣َٜق  .كٍٜٞ ػٔخ٤ٗش هي ؿؼَ طِو٤ٜٚ ك٢ ٤ٓ٘خ حرٖ أ

ًَّ حٍُٞحء ا٠ُ ه٬٤ِ   ُ٘ؼي  ّٕ  ك٢ هِ٘خٙ ٓخ ُٝ٘ظٌ  ٝٓزؼش رٞحرش َُ٘كٚ ؿؼَ هي ٤ٓ٘خ حرٖ أ

ٜٜخ كٍٜٞ، ّٜ ٍ حُظؼ٤ِْ" َُ٘ف ه ّٝ  حهظل٠ حُظ٢ ٢ٛ -حػظوخىٗخ كٔذ -حُلٍٜٞ ٌٝٛٙ ،"ح٧

ّٕ  ؿ٤َ ٍٗي، حرٖ أػَٛخ  طٜطق   ح٧ٓجِش ٖٓ ٓـٔٞػش ٣ـؼَ ٓخروٚ حْٓ ًٌَُ طـخِٛٚ أ

 حُلَٜ كٌف كَٜ كؼ٬ ؛ ٤ٓ٘خ حرٖ َٗف ػ٠ِ حػظٔي هي ٍٗي حرٖ ًخٕ اًح: ُٜخ أؿٞرش ٫ٗظظخٍ
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ٍ ّٝ  ًُي ٣ؼٞى َٛ حٓٔٚ؟ ًًَ ك٢ حُظللّع ٌٛح ُْ ُٚ؟ طزؼ٤ظٚ ٓخ رط٣َوشٍ  ٣٘ل٢ ٢ٌُ ػٔيح   ح٧

 ًخٕ ٝإ أكٌخٍٙ؟ ك٢ ٓوخُلظٚ كخٍٝ كَٜ ٗؼْ؛: ح٩ؿخرش ًخٗض ٝاًح حُلِٔل٤ش؟ ه٬كخطٜٔخ ا٠ُ

  ح٢ِٛ٧؟ ُِ٘ٚ ٝكخثٚ ٓيٟ ٝٓخ ٌُِظخد؟ َٗكٚ ٜٓيحه٤ش ٓخ ٛل٤لخ ؛ ح٧َٓ

  ّٕ  ؿٜش ٖٓ حُلخٍحر٢ رخْٓ ٝط٣َٜلٚ ؿٜش، ٖٓ ٤ٓ٘خ حرٖ ًٌَُ ٍٗي حرٖ طـخَٛ ا

أهَٟ
1
ّٕ  ٝٛٞ آهَ، حكظَحٝ ُٟٞغ أٓخٓ٘خ حُٔـخٍ ٣لظق ؛  َٗٝف أكي حػظٔي هي ح٤ُُٞي أرخ أ

ّٕ  ٗؼِْ اً حُٔلوٞىس، حُلخٍحر٢ َّ  ك٢ ػ٤ِٚ حػظٔخىٙ ًخٕ كَٜ. حُ٘ؼَ ُلٖ َٗف ٖٓ أًؼَ ُٚ أ ً 

ى ًًَٙ هي أّٗٚ أّ كلٔذ؟ حُٟٔٞؼ٤ٖ ٣ٌٖٛ ػ٠ِ حهظَٜ أّٗٚ أّ حُظِو٤ٚ؟ َّ  ح٫ٓظٜ٘خى ُٔـ

َّ  ك٢ ٣وٍٞ أّٗٚ اً رٚ؟ س ً َّ   .َٜٗ أرٞ ٣وٍٞ ًٔخ: ٓ

 حُلوَس طظَٜ اً ٣ْٞٗ؛ رٖ ٓظ٠ّ طَؿٔش حػظٔي أّٗٚ ٝٛٞ ػخُغ، حهظَحف أٓخٓ٘خ ٣زو٠

ٍ حُلَٜ ٖٓ حُؼخ٤ٗش ّٝ  ٝهي. ح٧ٗؼخٍ أٗٞحع ٝك٢  حُ٘ؼَ، ٛ٘خػش ك٢ حُظٌِّْ ح٥ٕ هٜيٗخ: "ح٧

 ٣وٍٞ إٔ حُـٞىس، ٓـَٟ طـ١َ ك٤ٜخ طؼط٠ حُظ٢ حُوٞح٤ٖٗ طٌٕٞ إٔ ٣َ٣ي ٖٓ ػ٠ِ ٣ـذ،

     ًْ ٖٝٓ حُ٘ؼ٣َش؟ ح٧هخ٣َٝ طظوّٞ ٝٓٔخًح حُ٘ؼ٣َش؟ ح٧ٗٞحع ٖٓ ٝحكي ًَ كؼَ ٓخ: أ٫ٝ  

 طوٜي حُظ٢ ح٧ؿَحٝ أٛ٘خف ًْٝ رٜخ؟ طظوّٞ حُظ٢ أؿِحإٛخ ٢ٛ ٝأ٣ٔخ طظوّٞ؟ ٢ٗء ٖٓ

."حُ٘ؼ٣َش؟ رخ٧هخ٣َٝ
2
ٍ رَ ٓظ٠ّ، ُيٟ ٍٝىص حُظ٢ حُؼزخٍس ٤ٛخؿش ٣ؼ٤ي أّٗٚ  َّ  ح٧ٓجِش ٣ٌ

ًحطٜخ
3
ٍَ  ك٢ ٣ظخرؼٚ أّٗٚ ًٔخ ، ) حُيٍح٤٤ٖٓ حُ٘ٞػ٤ٖ ؿؼَ أّٗٚ ٝٛٞ ٤ٓ٘خ حرٖ ك٤ٚ ٣ظخرغ ٫ ٛخّ أٓ

.ٝحُٜـخء حُٔي٣ق أّٜٗٔخ ػ٠ِ حُـ٘خث٢ حُ٘ؼَ رٞطوش ك٢( ٝح٤ٌُٓٞي٣خ حُظَحؿ٤ي٣خ
4
 

 ّٕ  ٣ظَؿْ ُْ حٌُظخد ٌٛح إٔ ػ٠ِ ٣يٍ ًُٝي..." :طِو٤ٜٚ هظخّ ك٢ ٍٗي حرٖ هٍٞ ا

...."حُظٔخّ ػ٠ِ
5
   ٍّ  ٓخ ٣و٢ٜ ٫ ٌُ٘ٚ حُظَؿٔش، ٌٛٙ ػ٠ِ حػظٔخىٙ ػ٠ِ ٝحٟلش ى٫ُش ٣ي

 .ٝحُلخٍحر٢ ٤ٓ٘خ حرٖ ٓخرو٤ٚ ٗؤٕ ه٢ ٓخروخ   هِ٘خٙ
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 .، وهو بذلك ال ٌختلؾ عن متى بن ٌونسوالهجاء المدٌح

 .259المصدر السابق، ص ابن رشد،  5
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 :اٌرٍش١ص فٟ ِٕٙج١رٗ

 ٣ٌُِ ق ٫ حُّٜٔٔي، حُلَٜ ٖٓ -هِ٘خ ًٔخ -٣ٝوِٞ كٍٜٞ، ٓزؼش ك٢ حُظِو٤ٚ ٌٛح ٣وغ

ٔ ٚ ٛخكزُٚ  ٬ٓكظش ٣ٌٖٝٔ ،"فصً" رٌِٔش ر٤ٜ٘خ رخُلَٜ ٣ٌظل٢ رَ ُٜخ؛ ػ٘خ٣ٖٝ ًًَ ٗل

ٜش حُٔٔخكش ر٤ٖ حٌُز٤َ حُظزخ٣ٖ ّٜ      حهظَر٘خ ًِّٔخ ح٧ه٤َس ٌٛٙ طِىحى اً كَٜ؛ ٌَُ حُٔو

ّٕ  ٗي ٫ٝ ح٧ه٤َس، حُلٍٜٞ ٖٓ ٍٙ ٓخ حُظزخ٣ٖ ٌُٜح أ َّ  .٣ز

 إٔ ا٠ُ ه٤ٖٓٞ ر٤ٖ ح٧هَ ػ٠ِ ٠ُ٘ؼٜخ أٝ ؿخٗزخ ، حُلٍٜٞ ر٤ٖ حُظزخ٣ٖ أَٓ ُ٘ظَى 

ٜش حُٜللخص ه٬ٍ ٖٓ ًُي رظ٤ٟٞق ُٝ٘زخَٗ ،حُظل٤َٜ ك٢ ٓلظٞحٛخ ٓٞػي ٣ل٤ٖ ّٜ  حُٔو

  كَٜ: ٌَُ

 التلخٌص:                   الصفحات المخّصصة:فصول 

 .294إلى  291من                                   1ؾ

 .296إلى  294من                                   2ؾ

 .298إلى  296من                                   3ؾ

 .211إلى  298من                                   4ؾ

 .217إلى  211من                                   5ؾ

 .234إلى  217من                                   6ؾ

 .259إلى  234من                                   7ؾ

ّٚ  ك٤ٔخ حُظِو٤ٚ، ٌٛح كٍٞ ػخٓش ُٔلش أػط٤٘خ هي ٌٕٗٞ ٝرٌٜح  حُٔؼظٔيس، ٓ٘خرؼٚ ٣و

 .ك٤ٚ ٜٓ٘ـ٤ظٚ ا٠ُ رخ٩ٟخكش ح٧ٗيُْ، ا٠ُ ُٝٛٞٚ ١َٝم

 ػ٘ي ح٠ُٝ٧ ك٢ ٝهل٘خ ٓلطخص، أٍرغ ػزَ حُ٘ؼَ كٖ ٓٔخٍ حُلَٜ ٌٛح ك٢ ر٤ّ٘خ ُوي  

 حُٔظَؿْ، ك٤ٜخ ٝهغ حُظ٢ حُٜلٞحص رؼٞ ًًَ ا٠ُ ه٬ُٜخ ٖٓ كؼٔيٗخ ٣ْٞٗ؛ رٖ ٓظ٠ّ طَؿٔش

ٍٗخ َّ  ٝظَٝف حٌُظخد ٤َٔٓس ٓخر٤ٖ طَحٝكض حُؼٞحثن؛ ٖٓ رٔـٔٞػش حُٜلٞحص ٌُٜٙ ٝر

 أَٟحٍ ٖٓ حُلَك٤ش حُظَؿٔش طوِّلٚ ٓخ ٝر٤ٖ ح٧ُٓ٘ش، ١ٍٝٞ ح٧ٌٓ٘ش ٓوظِق ػزَ حٗظوخُٚ
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خ. حُ٘ٚ ػ٠ِ ّٓ ٘ش ُِٔٞح٤ٟغ طو٣َز٤ش ٍٛٞس ٗوّيّ إٔ ه٬ُٜخ ٖٓ كلخُٝ٘خ حُؼخ٤ٗش أ ّٔ     حُٔظ٠

 ٗخكٌس طٌٕٞ إٔ أٍىٗخٛخ ٤ٓ٘خ، حرٖ َٗف ٖٓ ؿٞحٗذ كخكظٞص حُؼخُؼش ٝأٓخ حُلخٍحر٢، ٍٓخُش ك٢

  َ .       حُلٍٜٞ ُزو٤ش رٜخ ّٜٗٔي أهَٟ ؿٜش ٖٝٓ ؿٜش، ٖٓ حُ٘ؼَ ُلٖ كٜٔٚ ػ٠ِ ه٬ُٜخ ٖٓ ُٗط 

ؿ٘خ ح٧ه٤َس ٝك٢ َّ          هِ٘خٙ ٓخ كـؼِ٘خ رلؼ٘خ؛ أٓخّ ٛٞ ح١ٌُ ٍٗي حرٖ طِو٤ٚ ػ٠ِ ػ

 ٣ٝظٞهّغ. حُظطز٤و٤٤ٖ حُل٤ِٜٖ ا٠ُُِيهٍٞ ػ٘ٚ  ح٫ٓظـ٘خء ٣ٌٖٔ ٫ ٓؼزَح   ٜٝٓ٘ـٚ ٓ٘خرؼٚ ػٖ

ّٕ  ؿ٤َ ح٧كٌخٍ؛ ٗلْ ك٢ ٗظّ٘ؼذ إٔ أٝ ح٠ُٔٔخٍ، ٌٛح ك٢ رٚ ٗـٞٙ إٔ ّٓ٘خ حُوخٍة  أ

 ٓ٘وٞىى ٝرخُظخ٢ُ رلؼ٘خ، ط٠َِّ ٓٔخٝة ٖٓ ٓخُٚ رويٍ ٓلخٖٓ ٖٓ ُٚ ٓخ رويٍ ك٤ٜخ حُظّ٘ؼذ

ٍَ  ا٠ُ حُوخٍة أ٣ّٜخ  هَحءس ك٢ حُزلغ ٝٛٞ ٝحكيس، رٞط٤َس ٝحكي ٣َ١ن ػ٠ِ ح٤َُٔ ٖٓ أٓظغ أٓ

 .ح٧ىر٤ش ٝح٧ؿَحٝ ٝح٧ٗٞحع ٨ُؿ٘خّ ٍٗي حرٖ
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 الفصل الثانً:
 األجناس واألنواع واألؼراض

 

 الجنس الملحمً. :أّوالً 

 : الجنس الؽنائً.ثانٌاً 

 : الطقس الدٌنً الٌونانً ومٌبلد الجنس الدرامً:ثالثاً 

 .بٌن تنظٌر أرسطو وفهم ابن رشد المأساة -1رابعاً 

 بٌن أرسطو وابن رشد. الملهاة -1
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ٍ" ٝحػظزَطٚ أٍٓطٞ، رل٠َ ح٩ٗٔخ٤ٗش حػظَكض ُوي  ّٝ  حُ٘وي طخ٣ٍن ك٢ ٜٓ٘ـ٢ ٗخهيٍ  أ

"حُ٘ؼَ كٖ ًظخرٚ ه٬ٍ ٖٓ حُ٘ؼ٣َش حُ٘ظ٣َش ٓؼخُْ طلي٣ي حٓظطخع ٧ّٗٚ ًُي ح٧ىر٢،
1
 ح١ٌُ ،

ٜٚ ّٜ       ٌٛح كي٣ؼ٘خ: "ًُي ك٢ ٣وٍٞ ح٤ُٞٗخ٤ٗش،، حُ٘ؼ٣َش ح٧ٗٞحع ٖٓ ٓـٔٞػش ُظل٤َِ ه

 ٣ٌٕٞ كظ٠ّ حُلٌخ٣ش طؤ٤ُق ٣َ١ٝوش ٜٓ٘خ، رٌَ حُوخٙ ٝحُطخرغ ٝأٗٞحػٚ، كو٤وظٚ: حُ٘ؼَ ك٢

 ًٌُٝي ١ٝز٤ؼظٜخ، ػيىٛخ: ٗٞع ًَ ٜٓ٘خ ٣ظًَذ حُظ٢ ح٧ؿِحء ك٢ ػْ ؿ٬٤ٔ، حُ٘ؼ١َ ح٧ػَ

 رخُٔزخىة ك٘زيأ حُطز٤ؼ٢ حُظَط٤ذ ِٗٔي ٌٛح ٝك٢. حُزلغ رٌٜح طظَٜ حُظ٢ ح٧ٍٓٞ ٓخثَ ك٢

."اٌض٠صغِثٛؽٝ ٝحُِٜٔخس رَ ٝحُٔؤٓخس، حُِٔلٔش: ح٠ُٝ٧
2
 ٓظؤهٌ ح٧ٓخّ، ٌٛح ٝػ٠ِ 

ٔ   حُظَط٤ذ   هَحءط٘خ ُِِٔلٔش، حُٔؤٓخس، حُِٜٔخس ػ٘ي حرٖ ٍٗي  . حُزلغ ك٢ ٚٗل

ش ٝٓخىحٓض  ّٔ  ٍٗي حرٖ هَحءس ػ٘ي ٗوق إٔ حُلَٜ ٌٛح ك٢ ػخطو٘خ ػ٠ِ طوغ حُظ٢ حُٜٔ

 حُـ٘خث٢، حُ٘ؼَ َٜٗٔ أ٫ّ  ػ٤ِ٘خ ٤ٓظّٞؿذ كبّٗٚ حُظخ٣ٍو٢؛ طِِٜٔٔخ ٝكن حُ٘ؼ٣َش ٨ُؿ٘خّ

َ  ا٫ّ أّٗٚ  -أٍٓطٞ رخٛظٔخّ ٣لع   ُْ ٝإ -كٜٞ ش كِوش ٣ظ ّٔ ٜ ٍ ٓٔخٍ ك٢ ُٓ ّٞ ح٧ؿ٘خّ ٌٛٙ طط
3
 

  .رخُِٔلٔش ػِٔ٘خ ٓزخ٣َٖٗ

الً:  ّٚ  :اٌٍّذّٟ اٌجٕؾأ

َ  طُ    أكؼخٍ ػ٠ِ طلظ١ٞ ٗؼَح ، طل٠ٌ رط٤ُٞش هٜش" رؤّٜٗخ - ػخىس – حُِٔلٔش فؼ

 ًخٗض حُظ٢ حُلط٣َش حُ٘ؼٞد ػٜٞى ك٢ ا٫ّ  طِىَٛ ُْ ُِؼخىس، هخٍهش كٞحىع: أ١ ػـ٤زش؛

                                                           
 .25 ص، الشعر نقد فً الربٌعً، محمود 1
 دٌنٌة مقطوعة هً:   dithyrambos:الدٌثرمبوس. 3 ص بدوي،ضمن كتاب  الشعر فن أرسطو، 2

 جلود فً المقّنعة رجبلً، خمسٌن من المكّونة اإلؼرٌقٌة الجوقة تنشدها كانت راقصة، ؼنائٌة شعرٌة

 عالم األردن، األدبٌة، الفنون تذّوق كوفحً، قاسم نّصار، محمد. دٌونٌسٌوس اإلله لتمجٌد الماعز،

 .7 ص ،2997 الحدٌث، الكتب
 ؼاٌتنا إّنما أرسطو؛ لدى ورد لما مخالفة أو استطراداً  أو حشواً  إضافته من ؼرضنا ٌكن لم: مالحظة 3

 جهة ومن جهة، من( الدرامً الؽنائً، الملحمً،) األجناس لتطّور التارٌخً المسار نتّبع أن ذلك من

      الكومٌدٌا التراجٌدٌا،: الدرامٌٌن الصنفٌن أفرغ الذي رشد ابن تلخٌص مناقشة على نعمل أخرى

 .والهجاء المدٌح: ؼرضً أّنهما على الؽنائً الشعر بوتقة فً
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ّٕٔٞ رَ ٝحُلو٤وش، حُو٤خٍ ر٤ٖ ٣وِطٕٞ حُ٘خّ ًخٕ ك٤ٖ ٓخ٤ٟٜخ؛ رؼـخثذ طظـ٠ّ٘  ٣ٜظ

خ أًؼَ حُو٤خٍ رٔـخَٓحص ّٔ ٓ ٕٞ ّٔ ّٔي ٧ّٗٚ ٌٝٛح رخُٞحهغ؛ ٣ٜظ  حُٔؼ٠ِ حٍُٜٞس -ٗظَْٛ ك٢ - ٣ـ

."ِٗػخطْٜ ٝ ُؼوخثيْٛ اٍٟخء   حُؼ٤ِخ، ٝٓؼِْٜ آٓخُْٜ ك٤ٜخ ٣لِّٕٞ حُظ٢
1

 

 :ا١ٌٛٔاْ ػٕض اٌٍّذّح 

ٍ" ح٤ُٞٗخٕ ك٢ حُِٔلٔش طؼيّ   ّٝ  حُ٘ٞع ٌٛح ٣ٝؼظزَ حُظؤ٣ٍن، ك٤غ ٖٓ حُ٘ؼَ أٗٞحع أ

 ؿ٤َحٜٗخ ٓغ طظ٘خُع اهطخػ٤ش ُـٔخػش حُٜل٤ق حُظؼز٤َ ُٚ؛ ٟٓٞٞػخ   حُٔؼًَش ٣ظّوٌ ح١ٌُ

ّٓغ ٢ٌُ         ٝحُلَى حُلَٝد، ٢ٛ اّٗٔخ ٌُُي حُطز٤ؼ٤ش ٤ِٓٝٝظٜخ حُْ٘ٔ، طلض ٍهؼظٜخ طٞ

 ح٣ٌُٖ ْٛ ٝٛئ٫ء ح٧ه٣ٞخء حَُإٓخء رؼٞ ٛ٘خى ٌُٖٝ ُٚ؛ ٝؿٞى ٫ حُـٔخػش ٌٛٙ ك٢

."كٔخ٣ش ٖٓ ػ٤ِْٜ ٣زٔطٞٗٚ ٓخ رل٠َ ح٧كَحى ٣وٞىٕٝ
2
 

ف  َّ ّٕ "Hegel (1770-1831 :) ٤ٛـَ ٣ٜٝ  ح١ٌُ ٛٞ ٝحَُٝٓخٕ ح٩ؿ٣َن ٗؼَ أ

ٍ. حُلو٤و٢ حُِٔل٢ٔ حُلٖ ػخُْ ا٠ُ ٣يهِ٘خ ّٝ  حُ٘ؼَ ٌٛح ػيحى ك٢ ط٘يٍؽ حُظ٢ ح٬ُٔكْ ٝأ

أٗخٛخ حُظ٢ ح٬ُٔكْ ّٞ " ح٣َ٤ُٜٓٞش ح٬ُٔكْ: ًٍٝطٚ ر
3
خ.  ّٔ ّٕ  ٣ؼ٢٘ ٓ ي هي ح٩ؿ٣َو٢ حُ٘ؼَ أ ّٔ  ؿ

ّٕ  حُِٔل٢ٔ، ُِلٖ حُلو٤و٢ حُٔؼ٠٘ ٍأ٣ٚ ك٢ ا١ٌِٛٙغ٠ح اٌّالدُ ٝأ
4
 اإل١ٌاطج ٝٗوٜي 

ٚاألٚص٠ـح
5
ظٚ ٓؼِّض هي  ّٔ  .ه

                                                           
 ص ،1998 والتوزٌع، والنشر للطباعة مصر نهضة مصر، المقارن، األدب هبلل، ؼنٌمً محمد 1

122،123. 
 والنشر، الطباعة لدنٌا الوفاء دار اإلسكندرٌة، الشعري، المسرح نظرٌة فً مقدمة سبلم، الحسن أبو 2

 .29،21 ص ،(ت.د)
 ،1981 ،1- ط والنشر، للطباعة الطلٌعة دار بٌروت، طرابٌشً، جورج: ترجمة الشعر، فن هٌؽل، 3

 .212 ص

 القرن إلى مكتوب نص أقدم تارٌخ وٌعود مدّون، إؼرٌقً أدب أقدم الهومٌرٌة المالحم تعتبر" 4

 دّونت وقد فٌه، كتبت أّنها ٌظنّ  الذي التارٌخ من األقل على قرنٌن بعد أي المٌبلد؛ قبل السادس

 اإلؼرٌقً المفهوم والتون، ماٌكل جورج ،"بٌزاستراتوس أنشؤها التً المهرجانات فً إنشادها لتسهٌل

 .79 ص ،1998 للثقافة، األعلى المجلس مصٌلحً، محسن: ترجمة للمسرح،
       األخٌرة السنة أحداث هومٌروس فٌها سرد طروادة، عاصمة إلٌون إلى اسمها ٌرجع: اإللٌاذة 5

 ؼضب على فٌها رّكز حٌث سنوات، عشر دامت والتً الٌونان وبٌن بٌنها جرت التً الحرب من

 .أحداث من  علٌه ترّتب وما أخٌل
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  ّٕ ١ِٛ٘غٚؽ رٜخ كظ٢ حُظ٢ حٌُٔخٗش ا
1
    ٣ًٌَٙ أٍٓطٞ ؿؼِض هي ِٓل٢ٔ، ً٘خػَ 

 ُْ أّٗٚ ٖٓ ٝرخَُؿْ ػ٤ِٚ، ٣ٝؼ٢٘ رزَحػظٚ ٤٘٣ٝي ،"حُ٘ؼَ كٖ"  ًظخرٚ ٖٓ ػي٣يس ٓٞحٟغ ك٢

ّٕ  ا٫ّ  ٤ًٓٞي٣خ ؛ ٫ٝ طَحؿ٤ي٣خ   ٗخػَح   ٣ٌٖ ّٚ  ُْ ٛخى  ؼي  ط   ػ٠ِ حُٔٞحٟغ ٌٛٙ أ  حُِٔلٔش طو

ض رَ ُٞكيٛخ ّٜ أ٠٣خ   ٝحُِٜٔخس حُٔؤٓخس ه
2

 رخٌُٔخٗش أٝك٠ هي ٓخروخ   ًًَٗخٙ ٓخ ًخٕ ٝاًح. 

 ٣ؼخُـٜخ إٔ كخٍٝ ٤ًٝق ػ٘يٙ؟ حُِٔلٔش ٌٓخٗش ٢ٛ كٔخ  أٍٓطٞ؛ ػ٘ي حُ٘خػَ ٌُٜح حَُك٤ؼش

 ًظخرٚ؟ ك٢

 :أعؿطٛ ػٕض اٌٍّذّح

ّٕ  ٓزيث٤خ ، حُوٍٞ ٣ٌٖٔ   ك٢ حُٔؤٓخس رٚ كظ٤ض ح١ٌُ ٚٗلٔ خ٫ٛظٔخّر طلع ُْ حُِٔلٔش أ

ّٕ  ًُٝي ؛"حُ٘ؼَ كٖ" َّ  حٌُظخد ٖٓ ُٜخ حُٔٔ٘ٞف حُل٤ِّ أ  ُِٔؤٓخس، ٓ٘ق ح١ٌُ ًحى ٖٓ رٌؼ٤َ أه

ّٜٜض هي هِّظٜخ ػ٠ِ حُٔٔخكش ٌٝٛٙ  ٢ٛٝ ا٫ّ  ٣ًٌَٛخ ٫ كؤٍٓطٞ ر٤ٜ٘ٔخ؛ ٓٞحُٗش ُؼوي ه

رٜخ َٓكوش
3

 . َّ ّٕ  ًُي ٍٝحء حُٔزذ ُٝؼ ٜ٘خ حُظ٢ حُؼ٘خَٛ" أ ّٔ  ك٢ ٓٞؿٞىس حُِٔلٔش طظ٠

"حُٔؤٓخس
4
 رل٤غ حُوَحكش طئُق إٔ: حُٔآ٢ٓ ك٢ ٣ـذ ًٔخ ك٤ٜخ ٣ـذ" أّٗٚ ا٠ُ رخ٩ٟخكش ، 

"ٜٝٗخ٣ش ٢ٓٝٝ ريح٣ش ُٚ ًِٚ، طخّ ٝحكي كؼَ كٍٞ ٝطيٍٝ ىٍح٤ٓش طٌٕٞ
5

 . ّٖ  حُٔزذ ٌٛح ٌُ

ّٕ  حُزظش ٣ؼ٢٘ ٫ أّٗٚ ا٫ّ  ٓخ؛ ٗٞػخ   ٓو٘ؼخ   ريح ٝإ  ك٢ ح٧هَٟ ٢ٛ ٓٞؿٞىس حُٔؤٓخس ػ٘خَٛ أ

 ٌُٜٝ٘خ حُ٘خّ، ٖٓ ٨ُكخَٟ ٓلخًخس رٞٛلٜخ حُٔؤٓخس ٓخ٣َص هي" أّٜٗخ ٛل٤ق حُِٔلٔش؛

: حُطٍٞ ك٢ ًٌُي ٣ٝلظَهخٕ. كٌخ٣ش ًٜٞٗخ ٝك٢ ٝحكيح   ُٝٗخ   طٔظويّ ًٜٞٗخ ك٢ ػٜ٘خ طوظِق
                                                                                                                                                                                

 كما طروادة، حرب انتهاء بعد وطنه إلى أودٌسٌوس رحلة من ٌوماً  أربعٌن أحداثها تتناول: األودٌسة

 .ؼٌابه أثناء مملكته على االستٌبلء حاولوا الذٌن مع وولده زوجته معاناة تعالج

 اشتهر ضفّته، فً ولد ألّنه االسم بهذا أّمه دعته مٌلٌس؛ النهر ابن أي مٌلٌسجٌنٌس هو: هومٌروس 1

: معناه أنّ  واألرجح المتكلّم، الرهٌنة، التابع، بٌن اللقب هذا حول اآلراء واختلفت هومٌروس،: بلقب

 سلٌمان: ٌراجع للمزٌد. واإللٌاذة األودٌسة: بملحمتٌه والرومان الٌونان بٌن صٌته ذاع البصر، كفٌؾ

 .31 إلى 9ص من األول، الجزء ،1994 جدٌدة، طبعة هومٌروس، إلٌاذة البستانً،
 حدٌثه: منها باثنٌن الملهاة خصّ  ،"الشعر فن" كتابه من موضعاً  14 فً هومٌروسٌذكر أرسطو  2

 بصورة الهزلَ  بمحاكاته الملهاة معالم رسم من أّول واعتباره  مرؼٌتس، وهً ألّفها ملهاة أّول عن

 .درامٌة
 .تماماً  قلناه ما علٌه فٌنطبق 24الفصل أّما ،"الشعر فن" من 23 الفصل المبلحظة هذه من نستثنً 3
 17 ص بدوي، الشعر ضمن كتاب فن أرسطو، 4
 .64المصدر نفسه، ص  5
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 ٝحكيس ىٍٝس ٓويحٍٙ ُٓخٕ ك٢  حُٔٔظطخع، هيٍ ٗلٜٔخ، كَٜ ا٠ُ ط٘لٞ( حُٔؤٓخس)كبكيحٛٔخ

"رِٓخٕ طلي   ٫ حُِٔلٔش ر٤٘ٔخ ه٬٤ِ ا٫ طظـخُٝٙ ٫ أٝ ُِْ٘ٔ،
1
. 

  ّٕ        ٝح٫هظ٬ف ُِ٘زٚ أٝؿٜخ   ظخَٛٛخ ك٢ كِٔض هي حُٔخرو٤ٖ ُِو٤ُٖٞ َٓحؿؼظ٘خ ا

٘ض ٌُّٜ٘خ ٝحُٔؤٓخس؛ حُِٔلٔش ر٤ٖ ّٔ  ٤ٜ٣َ حُٔ٘ظٍٞ ٌٛح ٖٝٓ ُِِٔلٔش، طؼ٣َلخ   ٤١ّخطٜخ ك٢ ط٠

"ّٓ٘خ أك٠َ ْٛ ُٖٔ أ١" حُ٘خّ؛ ٖٓ ح٧كخَٟ ٧كؼخٍ ٓلخًخس ٟٓٞٞػٜخ
2
 هي حُط٣َوش ٌٝٛٙ ،

ٍ" ًخٕ أّٗٚ أٍٓطٞ كزظؼز٤َ ٬ٓكٔٚ، ك٢ ٤َّٓٞٛٝ ١َف ٖٓ حػظٔيص ّٞ  أٗوخٛٚ ٣ٜ

خ أػ٠ِ ّٔ "حُٞحهغ ك٢ ػ٤ِٚ ْٛ ٓ
3
 ًُي ك٢ ٓؼظٔيح   ٜٝٗخ٣ش، ٢ٓٝٝ ريح٣ش ١ً طخّ كؼَ ٝ كن ؛

ّٕ  ػ٠ِ طيُّ٘خ ٝحُظـَرش" :٣وٍٞ اً ٝحكي، ُٕٝ ػ٠ِ ا٣ّخٛخ ٗخظٔخ   حُو٤ٜٜش، حُط٣َوش ػ٠ِ  أ

 حُو٤ٜٜش حُٔلخًخس ك٢ حٓظويّ حَٓأ إٔ ُٝٞ. ٬ُِٔكْ ح٧ُٝحٕ أٗٔذ ٛٞ حُزط٢ُٞ حُُٕٞ

 ٌُٜٝح ٝح٧ٝٓغ، ح٧ٍُٕ ٛٞ حُزط٢ُٞ حُُٕٞ ٧ٕ ٗخكَس، ُزيص أُٝحٕ ػيس أٝ آهَ ُٝٗخ  

 طلٞم أ٠٣خ   حُٔٔؤُش ٌٛٙ ك٢ اً حُظ٬إّ، ًَ ٝحُٔـخُحص حُـ٣َزخص حٌُِٔخص ٓغ ٣ظ٬ءّ

."ؿ٤َٛخ حُو٤ٜٜش حُٔلخًخسُ 
4

                                         

خ      ّٔ ّٕ  ٣ؼ٢٘ ٓ  حٓظطخع ٓخ( حُٔيح٢ٓ)حُزط٢ُٞ رخُُٕٞ حُظو٤ّي ػ٠ِ ٓـزَ حُِٔل٢ٔ حُ٘خػَ أ

 ٫ ح٧ُٝحٕ؛ ر٤ٖ ٣و٢ِ أٝ ؿ٤َٙ آهَ ُٝٗخ   ُِٔلٔظٚ ٣ظوٌ إٔ رٚ ٣ـيٍ ٫ اً ٓز٬٤ ؛ ًُي ا٠ُ

ّٕ  رَ كلٔذ؛ ٓؼٜخ ٣ظ٬ءّ ح١ٌُ حُٞك٤ي حُُٕٞ ٧ّٗٚ  إٔ ٗؤٗٚ ٖٓ ك٤ٜخ ح٧ُٝحٕ ر٤ٖ حُو٢ِ ٧

ّٕ  ًٔخ ر٤ٜ٘خ، حُظ٘خكَ ٖٓ ٗٞػخ   ٣ُّٞي  حُظ٢ حُـ٣َزش ٝحٌُِٔخص حُٔـخُحص ط٬ُثْ  ٍُٝحٗظٚ ٓؼظٚ أ

م ٛلش ٣ٝٔ٘لٜخ ٤ٔ٣ِّٛخ ٓخ رخٌُحص ٌٝٛح حُو٤ٜٜش، حُٔلخًخس طؼظٔيٛخ ّٞ  .حُظل

  ّٕ  حُِٔل٢ٔ حُ٘خػَ ٣ظوٌٛخ حُظ٢ حُٔؼ٠ِ حُط٣َوش   حَُٔى   ٣ـؼَ كٌخ٣ش، حُِٔلٔش ًٕٞ ا

ّٕ  ؿ٤َ كٌخ٣ظٚ، ُؼَٝ س ًَ ك٢ حُ٘خػَ ٌٛح ٣وّٞ إٔ ٣لز ٌ ٫ أٍٓطٞ أ َّ  رَ ر٘لٔٚ؛ رخُظٌِّْ ٓ

 ٝطيّهَ ًُي ٣لؼَ ُْ ُٞ ٧ّٗٚ هِوٜخ، ػٖ طؼزَّ ٢ً أهَٟ ُ٘و٤ٜش حُٔـخٍ ٣ظَى إٔ ٣ل٠َّ

 : ك٤وٍٞ حُٔل٠َّ ٗخػَٙ ػٖ ٓؼخ٫   ُ٘خ ٠٣َد ًٝخُؼخىس ٓلخ٤ًخ ، ًخٕ ُٔخ ح٧ٝهخص ًَ ك٢
                                                           

 .17أرسطو، المصدر السابق، ص  1
 .8المصدر نفسه، ص  2

 .9نفسه، ص  3
 .68نفسه، ص  4
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 حُ٘ؼَحء، ر٤ٖ ٖٓ حُٞك٤ي، ًخٕ أّٗٚ رخُؼ٘خء ه٤ِوخ   ٤َّٓٞٛٝ طـؼَ حُظ٢ حُٔ٘خهذ ر٤ٖ ٖٝٓ"

 ٓخ ر٘لٔٚ ٣ظٌِْ أ٫ ٣ـذ حُ٘خػَ إٔ كخُلن. حُو٤ٜيس ك٢ ر٘لٔٚ ٣ظيهَ ٓظ٠ ٣ـَٜ ٫ ح١ٌُ

 ك٤ِؿٕٞ حُ٘ؼَحء ٓخثَ أٓخ. ٓلخ٤ًخ   ًخٕ ُٔخ ٌٛح ؿ٤َ كؼَ ُٞ ٧ٗٚ ٓز٬٤، ًُي ا٠ُ حٓظطخع

 رخٓظ٬ٍٜ ٣زيأ ٤َّٓٞٛٝ ر٤٘ٔخ ٝٗخىٍح ، ه٬٤ِ ا٫ ٣لخًٕٞ ٫ٝ ٟٓٞغ، ًَ ك٢ رؤٗلْٜٔ

."هِوٚ ٣ٍٜٞ آهَ ٗوٚ أ١ أٝ حَٓأس أٝ ٍؿ٬ حُلٍٞ ػ٠ِ ٣ؼَٝ ػْ ٓٞؿِ
1
 ٝرٌٜٙ 

 ٝحَُٔى حُوخُٚ حَُٔى ٖٓ ٣ِٓـخ   ٤َّٓٞٛٝ ػ٘ي حُِٔل٢ٔ حَُٔى" ٣ٌٕٞ حُط٣َوش

ّْ  ح٧كيحع ٣َٔى ك٤غ حُٔلخ٢ً؛ ."حُٔزخَٗ حُوطخد ٣َ١ن ػٖ حُ٘و٤ٜخص أهٞحٍ ٣٘وَ ػ
2
  

 :ٚاٌراع٠ز اٌٍّذّح

  ّٕ  حُوٜٚ ٖٓ ٓخ ٗٞػخ   ه٣َزش ٣ـؼِٜخ ح٧كيحع، َٓى ػ٠ِ حُِٔلٔش حػظٔخى ا

 حُ٘خػَ ٣ٞهغ إٔ ٗؤٗٚ كٖٔ كخِٛش؛ كيٝى ُٚ طٟٞغ ُْ إ حُظوخٍد ٌٝٛح حُظخ٣ٍو٤ش،

   ٣٘زـ٢: "ك٤وٍٞ ُِِٔلٔش آهَ ١َٗخ   أٍٓطٞ ٤٠٣ق ًُي، ٖٓ ُِٝلي   حُوطؤ، ك٢ حُِٔل٢ٔ

 ُٓخٕ رَ ٝحكي، كؼَ ك٤ٜخ ٣َحػ٠ ٫ حُظ٢ حُظخ٣ٍو٤ش ُِوٜٚ ٓ٘خرٜش طٌٕٞ أ٫ حُظؤ٤ُلخص ك٢

 ٍؿخٍ، ُؼيس أٝ ٝحكي َُؿَ حُِٓخٕ ًُي ١ٞحٍ ٝهؼض حُظ٢ ح٧كيحع ؿ٤ٔغ أػ٢٘ ٝحكي،

ٟخ   ا٫ رزؼٞ رؼ٠ٜخ ٣َطز٢ ٫ كٞحىع ٢ٛٝ  َ  حُزل٣َش ٤ٓ٬ٖٓ ٓؼًَش إٔ كٌٔخ. ػ 

 طٜيكخ إٔ ىٕٝ حُٞهض، ٗلْ ك٢ ٝهؼظخ هي ٛو٤ِش ك٢ حُو١َخؿ٤ٕ٘ٞ هخٟٜخ حُظ٢ ٝحُٔؼًَش

 ىٕٝ آهَ ػوذ كخىع ٣ؤط٢ إٔ ٣ليع ٓخ ؿخُزخ   ح٧ُٓخٕ طؼخهذ ك٢ ًٌُي حُـَٝ، ٗلْ ا٠ُ

."حُـِطش ٌٛٙ ٣َطٌزٕٞ حُ٘ؼَحء ٓؼظْ إٔ ر٤ي. ٍحرطش ر٤ٜ٘ٔخ طٌٕٞ إٔ
3
             كخُِٔلٔش 

 حُ٘ؼَحء؛ ُٜخ ٣٘ظزٚ هِّٔخ ؿ٣َٛٞش ٓٔؤُش ك٢ حُظخ٣ٍو٤ش حُوٜٚ طوخُق ٝإٔ ٫ريّ  -ٍأ٣ٚ ك٢ -

 طخ٣ٍو٤خ   ٓظِِٔٔش ح٧ه٤َس ٌٛٙ ًخٗض ُٝٞ كلظ٠ ح٧كيحع، ر٤ٖ حَُٝحر٢ ٝؿٞى ٍَٟٝس ٢ٛٝ

ّٕ  ا٫ّ  ٝحكي؛ ُٖٓ ك٢ ٝحهؼش أٝ  ُٝظ٤ٟٞق ٓؼ٤ّٖ، ٍحر٢ ر٤ٜ٘خ ٣َر٢ ُْ ٓخ ٣ٌل٤ٜخ ٫ ٌٛح أ

                                                           
 .69المصدر السابق، ص  1
    وحده الشاعر ٌتكلّم حٌن ففً التلفظ؛ صٌؽة فً المحاكً والسرد الخالص السرد بٌن الفرق ٌكمن 2

 الترجمة شعرٌة الشرقاوي، تتكلّم، التً هً الشخصٌة بؤنّ  إٌهامنا إلى الثانً فً ٌعمد األّول، فً

 .272 ص العربً، األدب فً الٌونانٌة الملحمة

 .65المصدر السابق، ص  3
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 ؿ٤َ ٝحكي؛ ٝهض ك٢   ٝهؼظخ حُّظ٤ٖ ٝحُو١َخؿ٤٤٘٤ٖ ح٤ٓ٬ُٖٔ ٓؼًَش ػٖ ٓؼخ٫   ٣ؼط٤٘خ كٌَطٚ

 .٣ـٔؼٜٔخ ٍحر٢ ٫ أّٗٚ

       ه٤َِ ؿِء ٓؼخُـش ا٠ُ ػٔي ك٤ٖ حُـ٢ِ ٌٛح ُظـّ٘ذ ٓ٘لٌح   ٤َّٓٞٛٝ ٝؿي ٝهي 

"غغٚاصج دغب" ٖٓ
1
 حُظؼو٤ي ٤ُظـّ٘ذ رخُيهخثَ؛ ٣ؼَف ٓخ ٟٖٔ ح٧هَٟ ح٧كيحع ٝػخُؾ 

 حُلَ ٝرٌٜح أهَٟ، ؿٜش ٖٓ ح٧كيحع ر٤ٖ حَُحر٢ ػ٠ِ ٤ُٝلخكع ؿٜش، ٖٓ حُِحثي ٝحُطٍٞ

 ".حُ٘ؼَحء ٤ّٓي" ُوذ حُزو٤ش ٖٓ ٣٘ظِع إٔ حٓظطخع ح٢ًٌُ

 :اٌٍّذّح ػِٓ

 حُلَٝم اكيٟ ٝحُِٔلٔش حُٔؤٓخس ٖٓ ًَ ك٢ حُٔٔظـَهش ح٤ُِ٘ٓش حُّٔيس طؼظزَ 

ّٕ  ٓخروخ ؛ حًٌٍُٔٞ هُٞٚ ك٢ أٍٓطٞ ر٤ّٖ ٝهي ح٧هَٟ، ػٖ اكيحٛٔخ ط٤ِّٔ حُظ٢ حُـ٣َٛٞش  أ

.رِٖٓ طليّ  ٫ حُظ٢ حُِٔلٔش رؼٌْ ٝحكيس، ٤ٔٔٗش ىٍٝس ٣ظـخُٝ ٫ حُٔؤٓخس ُٖٓ
2
   

  ّٕ      ٗٞػخ   ٣وِن حُِٔلٔش؛ ك٢ طلي٣يٙ ٝطَى حُٔؤٓخس، ك٢ حُٔٔظـَم حُِٖٓ طلي٣ي ا

ف أّ حُٔـٍٜٞ؟ كيٝى ك٢ أٍٓطٞ أروخٙ كَٜ ػ٘ٚ، ُِزلغ حُل٠ٍٞ ٖٓ َّ  ر٢٘ء ًظخرٚ ك٢ ٛ

 ا٤ُٚ؟ ٣ل٤َ

          ٣ٌٕٞ إٔ ٝٛٞ: ػخىٍ ر٤٘خٙ ح١ٌُ حُلي كبٕ حُطٍٞ، ػٖ أٓخ: "أٍٓطٞ ٣ـ٤ذ 

 إٔ ح٬ُٔكْ ك٢ ٣٘زـ٢ حُلي ٌٛح ُٝزِٞؽ ٝحُٜ٘خ٣ش؛ حُزيح٣ش   حُ٘ظَ ٣ٔظـَم إٔ ح٤ٍُٔٔٞ ٖٓ

 حُظ٢ حُٔآ٢ٓ ُٔـٔٞع طو٣َزخ   ٓٔخ٣ٝش طٌٕٞ ٝإٔ حُوي٣ٔش، ح٬ُٔكْ ٖٓ أهَ ٓويحٍٛخ ٣ٌٕٞ

."ٝحكيس كلِش ك٢ طويّ
3
 

                                                           
 موضوع على أحداثها وبنى سنوات، عشر أصل من واحدة سنة هومٌروس عالج": حرب طروادة 1

 متناسقاً  نهجاً  بها ونهج أؼامامنون، قبل من لها تعّرض التً اإلهانة جّراء من أخٌل ؼٌظ هو واحد

 واحدة سلسلة المعنى بهذا فهً األشخاص؛ بتعّدد وقائعها تتشّعبُ  ال متسلسلة حوادث أثنائه فً قصّ 

 .32 ص هومٌروس، إلٌاذة البستانً، سلٌمان". آخرها إلى أّولها من
 .ضمن كتاب بدوي "الشعر فن" من 17 ص أرسطو، قول ٌراجع 2
  .68 ،67 ص بدوي،ضمن كتاب  الشعر فن أرسطو، 3
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  ّٕ  رطٍٞ طؼ٣َل٘خ ك٢ ر٢٘ء طلي ُْ حُوٍٞ ٌٛح ك٢ أٍٓطٞ هّيٜٓخ حُظ٢ ح٩ؿخرش ا

 ١ٍٞ ٗؼَف ٗلٖ ك٬ رٔـ٤ُٜٖٞ؛ ٍرطٜخ ك٤غ ٖٓ طؼو٤يح   حُٔٔؤُش ُحىص رَ حُِٔلٔش؛

 طَٟ؟ ٣خ ٢َٓ٣ ٓخًح كب٠ُ حُٞحكيس، رخُللِش هٜيٙ ٗي١ٍ ٫ٝ حُوي٣ٔش، ح٬ُٔكْ

 :اٌمض٠ّح اٌّالدُ -أ

  ّٕ  ُِٔلٔظ٤ٚ ًًَٝٙ ٤َّٓٞٛٝ ر٤ٜ٘غ ٝاٗخىطٚ حُِٔلٔش، ػٖ أٍٓطٞ أهٞحٍ طظزغ ا

 رخ٬ُٔكْ حُٔوٜٞىط٤ٖ ح٤ُ٩خًس أٝ ح٧ٝى٣ٔش طٌٕٞ إٔ ٗٔظزؼي ٣ـؼِ٘خ ح٣َُٜق، رِلظٜٔخ

 رٌُي هٜي ُٝؼِّٚ حُٔؼظخى؟ رخٜٓٔٔخ ًًَٛٔخ ريٍ ح٫ْٓ رٌٜح ُ٘ؼظٜٔخ حُيحػ٢ كٔخ ٝا٫ّ . حُوي٣ٔش

ّٕ " حُٔؼِّٞ ٖٓ اً ٤ُ٘ٓخ ؛ ٓزوظٜٔخ حُظ٢ ح٬ُٔكْ  ح٬ُٔكْ ٗظْ ا٠ُ حُٔزّخم ٣ٌٖ ُْ ٤َّٓٞٛٝ أ

ظٚ أُلظٜخ ػخىس كظِي اٗ٘خىٛخ، ُطَم ٓزظيػخ   ٫ٝ حُو٢ٜٜ، حُ٘ؼَ ٓ٘ظٞٓخص أٝ ّٓ  رظٔـ٤ِٜخ أ

 ٝهي ٝحكيس، ٝأٝى٣ٔش ٝحُٜـَٟ حٌُزَٟ ح٤ُ٩خًس: ٜٓ٘خ ًِٔلٔظ٤ٚ ٓ٘ظٞٓش ٓزؼ٤ٖ ُلٞح٢ُ

ٞ   ُْٝ حُٔ٘ظٞٓخص، طِي ؿ٤ٔغ رخىص ."٤َّٓٞٛٝ ِٓلٔظ٢ ٟٓٞ حُِٓخٕ ٌٓخكلش ػ٠ِ طو
1
 

ّٕ  ٝٗؼظوي ّٕ  أ١ رخٌُحص؛ حُ٘وطش ٌٛٙ ا٠ُ ٍحؿغ حُلو٤و٢ رطُٜٞخ حُظ٣َٜق ػيّ ٍٝحء حُٔزذ أ  أ

 طلي٣يٙ، ػ٠ِ حُويٍس ػيّ ٝرخُظخ٢ُ ١ُٜٞخ، ُـَٜ ًخفٍ  ٓزذ ًحطٚ كيّ  ك٢ ح٬ُٔكْ طِي ٤ٟخع

ّٕ  ًُي ا٠ُ ط٠خف ( ّ.م334 -335)حُ٘ؼَ ُلٖ أٍٓطٞ طؤ٤ُق طلَٜ حُظ٢ ح٤ُِ٘ٓش حُّٔيس أ

 أّٜٗخ أ١ ،(ّ.م10م)٤َّٓٞٛٝ أػٔخٍ ػٖ طلِٜٚ حُظ٢ حُّٔيس ٖٓ أًزَ ح٬ُٔكْ، ٌٛٙ ػٖ

.هَٕٝ حُٔظش طلٞم أٝ طوخٍد
2
ّٕ  ٍأ٤٣٘خ ٝكٔذ  ٍَ  أ١ّ  ُظٔلٞ ًخك٤ش ٓظٌٕٞ حُٔيس ٌٛٙ كب  أػ

 ؟١ُٜٞخ رٔؼَكش رخُي كٔخ حُوي٣ٔش، ٬ُِٔكْ

 :اٌٛادضج اٌذفٍح -ب 

  ّٕ ّٕ  أٍٓطٞ هٍٞ ا  كلِش ك٢ طؼَٝ حُظ٢ حُٔآ٢ٓ ٓـٔٞع ٣ؼخىٍ حُِٔلٔش ١ٍٞ رؤ

َّ  رٌُي ٣وٜي كَٜ: أهَٟ اٌٗخ٤ُش أٓخّ ٠٣ؼ٘خ ٝحكيس؛ ّٕ  أّ ى٤ٗٞ٣ّٔٞ؟ حكظلخٍ ً  ٌٛح أ

                                                           
 .61 ص هومٌروس، إلٌاذة البستانً، سلٌمان 1
 هومٌروس نبوغ تفصل التً الزمنٌة المّدة بحساب( قرون ستة أي) النتٌجة هذه على الحصول ٌمكن 2

 .تارٌخٌاً  مبلحمه سبقت قد القدٌمة المبلحم ألنّ  تفوقها وقد الشعر، فن وتؤلٌؾ
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ْ ح٫كظلخٍ ّٔ ّٕ  كل٬ص؟ ا٠ُ ريٍٝٙ ٓو ٍ؛ رخَُأ١ ح٧هٌ ا ّٝ  ُظٔغ ٓؼخىُش حُِٔلٔش ٣ـؼَ ح٧

   ًُي؟ ٤ًق طَحؿ٤ي٣خص،

 ًَ طَحؿ٤ي٣خ، ًظخد ػ٬ػشُ  ح٫كظلخٍ ٌٛح ك٢ طٔ٘ق حُظ٢ ُِـخثِس ٣ظويّ ًخٕ أّٗٚ حُٔؼِّٞ ٖٓ   

ٗش رَرخػ٤ش ْٜٓ٘ ّٞ ؿاذ١غ٠ح ِـغد١حٝ طَحؿ٤ي٣خص ػ٬ع ٖٓ ٌٓ
1
ّْ  كبًح ،   اهٜخء ط

 حُؼيى ٌٝٛح طَحؿ٤ي٣خ؛ ػَ٘س حػ٢٘ أَٛ ٖٓ طٔؼش حُؼيى ػ٠ِ كِٜ٘خ حُٔخط٣َ٤ش؛ حَُٔٔك٤خص

 ح١٩خُش ٣ظـّ٘ذ إٔ حُِٔل٢ٔ حُ٘خػَ ػ٠ِ رؤّٗٚ أٍٓطٞ؛ حٗظ١َٚ رٔخ هخٍٗخٙ ٓخ اًح ؿيح   ًز٤َ

 .حُيهخثَ ٟٖٔ حُؼ٤َٟش ح٧كيحع رو٤ش رـؼَ حٌُِٔ٘ش ٌٛٙ ٣ؼخُؾ ٝإٔ حٓظطخع، ٓخ

  ّٕ : أ١ ٝحكي؛ طَحؿ٤ي١ ًخطذ ٣ويٓٚ ُٔخ ٓؼخىُش حُِٔلٔش ٣ـؼَ حُؼخ٢ٗ، رخَُأ١ حُوٍٞ ا

ّٕ  ٝٗؼظوي طَحؿ٤ي٣خص، ُؼ٬ع ٓٔخ٣ٝش ٍ، ٖٓ حُٜٞحد ا٠ُ أهَد حَُأ١ ٌٛح أ ّٝ  ٝٗٔظّيٍ ح٧

 ا٫ ٝح٧ٝى٤ٔ٣خ ح٤ُ٩خًس ٓخىس طِٜق ٫ ر٤٘ٔخ أٗٚ ٗ٘خٛي حُٔزذ ٌُٜٝح: "أٍٓطٞ روٍٞ ًُي ػ٠ِ

 ٓخىس حُوز٤َٓش ح٧ٗخ٤ٗي ٖٓ ٗٔظوِٚ إٔ حٌُٖٔٔ ٖٓ كبٕ حػ٘ظ٤ٖ، أٝ ٝحكيس ٓؤٓخس ُظؤ٤ُق

ٍّ  ُؼٔخ٢ٗ ٓخىس حُٜـَٟ ح٤ُ٩خًس ٖٓ ٗٔظوِٚ ٝإٔ حُٔآ٢ٓ، ٖٓ ٌُؼ٤َ ."ح٧هَ ػ٠ِ ٓآ
2
  

ّٕ  أٍٓطٞ؛ ُيٟ ح٧ك٤ِ٠ش ػ٠ِ كخُص هي ٤َّٓٞٛٝ أػٔخٍ ٝٓخىحٓض   حُطٍٞ كب

ّٕ  ٗوظَف ٝرٌٜح ١ُٜٞخ؛ ا٠ُ ح٧هَد ٤ٌٕٓٞ حُٔوظَف  حُٔٔخ١ٝ حُطٍٞ ٛٞ حُٔوٜٞى حُطٍٞ أ

.طَحؿ٤ي٣خص ُؼ٬ع
3
 

 ح٧ٍٓط٢، حُٔ٘ظٍٞ ٖٓ ُِِٔلٔش ٝحٟلش ٍٛٞس أػط٤٘خ هي ٌٕٗٞ حُويٍ رٌٜح 

  .حُ٘ؼَ ُلٖ طِو٤ٜٚ ٖٓ حٗط٬هخ   حُِٔل٢ٔ ُِـْ٘ ٍٗي حرٖ هَحءس ك٢ ح٥ٕ ٝٓ٘زخَٗ

 

                                                           
 عام بوجه ٌدور موضوَعها ولكن نمطها؛ فً التراجٌدٌا بعٌد حدّ  إلى تشبه: الساتٌرٌة المسرحٌة 1

 مبلبس ارتداء على محافظٌن ظلّوا الذٌن الدٌثرامبٌة الجوقة أفراد من تسمٌتها أخذت األساطٌر، حول

 مصر،/ لبنان اإلؼرٌقٌة، الدراما نظرٌة إبراهٌم، حمدي محمد. دٌونٌسٌوس اإلله أتباع"  الساتٌروي"

 .29 ،19 ص ،1994 ،1 – ط لونجمان، -للنشر العالمٌة المصرٌة الشركة/ ناشرون لبنان مكتبة
 .66أرسطو، المصدر السابق، ص  2
صّحته  ومسؤلة الملحمة، حول أدرجها التً أرسطو أقوال على بناءً  الرأي هذا افترضنا: مالحظة 3

 .آخر باحث أي من أكثر لدى أرسطو معروفة تبقى عدمها من
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 :عشض اتٓ ػٕض اٌٍّذّٟ اٌجٕؾ ِفَٙٛ

      رٚ ط٘لَى ٝٓخ أٍٓطٞ ػ٘ي حُِٔلٔش ٓلّٜٞ حُٔزلغ، ٌٛح ٖٓ طوّيّ ٓخ ك٢ كّيىٗخ 

 ٨ُكخَٟ ٝٓلخًخطٜخ حُٔيح٢ٓ، حُُٕٞ ػ٠ِ ٝٗظٜٔخ حَُٔى ػ٠ِ ًخػظٔخىٛخ هٜخثٚ ٖٓ

ّٚ  حُظ٢ حُ٘وخ١ رؼٞ ػ٠ِ طؼ٣َـ٘خ ا٠ُ رخ٩ٟخكش حُ٘خّ، ٖٓ            ٝط٤ِّٔٛخ ١ُٜٞخ طو

 .حُظخ٣ٍن ػٖ

 َٛ: ٗظٔخءٍ إٔ ر٘خ ٣ـيٍ حُ٘ؼ١َ، حُـْ٘ ٌُٜح ٍٗي حرٖ هَحءس ك٢ حَُ٘ٝع ٝهزَ 

 اٗخٍس ٛ٘خى ًخٗض اًح أؿلِٜخ؟ أّٗٚ أّ حُِٔلٔش؟ ا٠ُ حُ٘ؼَ ُلٖ طِو٤ٜٚ ك٢ ح٤ُُٞي أرٞ أٗخٍ

 ٝٓخ ًُي؟ ك٢ رِؾ كيٍ  أ١ّ  كب٠ُ حُلْٜ ٖٓ ٓؼ٤ّ٘خ كيح   رِؾ هي ًخٕ ٝاًح طظـ٠ِّ؟ إٔ ٣ٌٖٔ كؤ٣ٖ

 طٌظ٤ٜٔخ حُظ٢ ٤ٔٛ٨ُش ٗظَح   رخُطَف ؿي٣َس طزيٝ ًٌٜٙ أٓجِش حػظٔيٛخ؟ حُظ٢ حُٜٔخىٍ ٢ٛ

 .حُٔزلغ ٌٛح ك٢

  ّٕ  ًخٕ ُٝٞ ح٤ُّٜٖ؛ رخ٧َٓ ٤ُْ ٍٗي حرٖ طِو٤ٚ ٟٖٔ حُِٔل٢ٔ حُـْ٘ ػٖ رلؼ٘خ ا

ى ػ٠ِ ٓوظَٜح   حُلخٍ َّ  حرٖ ُيٟ ٍٝىص ًٔخ أٝ ُلظٜخ، ظخَٛ ك٢ حُِٔلٔش حْٓ حهظلخء ٓـ

 ٫ ٍٗي كخرٖ ٛ٘خ؛ حُٔٔؤُش حهظِلض ٌُٖٝ ٝأ٣َٔ، أَٜٓ ح٧َٓ ٌُخٕ األفٝ رخْٓ ٓؼَرش ٤ٓ٘خ

 .حُٔٞهق ٛؼٞرش طٌٖٔ ٝٛ٘خ طِو٤ٜٚ، ًَ ك٢ ح٤ٔٓ٫ٖ ٛخ٣ًٖ ٣ًٌَ

ّٕ  ؿ٤َ   ًٔخ ك٤ٜخ ك٤ـذ ٝٗؼَح   هٜٜخ   حُٔلخًخس أٓخ: "أٍٓطٞ هخُٚ ٓخ ر٤ٖ ٓوخٍٗظ٘خ أ

 ُٚ ًِٚ، طخّ ٝحكي كؼَ كٍٞ ٝطيٍٝ ىٍح٤ٓش طٌٕٞ رل٤غ حُوَحكش طئُق إٔ حُٔآ٢ٓ ك٢ ٣ـذ

"ٜٝٗخ٣ش ٢ٓٝٝ ريح٣ش
1
 ح٧ؿِحء ك٢ ٓز٤ِٜخ، حُو٤ٜٜش ٝح٧ٗؼخٍ: "ح٤ُُٞي أرٞ هخُٚ ٓخ ٝر٤ٖ ،

 إٔ ا٫. حُٔلخًخس ك٢ ًٌُٝي. حُٔي٣ق ٛ٘خػش أؿِحء ٓز٤َ ٝحُٜ٘خ٣ش، ٝح٢ُٓٞ حُٔزيأ ٢ٛ حُظ٢

 أٗٚ ًُٝي ح٧كؼخٍ، طِي ك٤ٜخ حُٞحهؼش ٨ُُٓ٘ش طٌٕٞ ٝاٗٔخ ك٤ٜخ، ٨ُكؼخٍ طٌٕٞ ٤ُْ حُٔلخًخس

٠ اٗٔخ  ً  حُيٍٝ ط٘و َ ٤ًٝق حُٔظؤهَ، أكٞحٍ ٓغ حُٔظويّ أكٞحٍ ًخٗض ٤ًق ٌٛٙ ك٢ ٣لخ

                                                           
 . 64 ص السابق، المصدر أرسطو، 1
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."ٝح٣٧خّ ٝحُٔٔخُي
1
 ر٤ٖ حٌُز٤َ حُ٘زٚ ػ٠ِ ر٘خء   ًُٝي حُو٢٤، ٖٓ ١َكخ   ٗٔٔي ٣ـؼِ٘خ 

 .حُٔي٣ق رٜ٘خػش حُٔؤٓخس ٗؼظٚ ك٢ ٍٗي حرٖ ٤٘ٛغ رخٓظؼ٘خء حُو٤ُٖٞ؛

" ٝٗؼَح   هٜٜخ   ُِٔلخًخس" ٗظ٤َس  " حُو٤ٜٜش ح٧ٗؼخٍ" ط٤َٜ ح٧ٓخّ، ٌٛح ٝػ٠ِ 

ّْ  ٖٝٓ أٍٓطٞ، ُيٟ  حُٔي٣ق ٛ٘خػش طٔخػَ كبّٜٗخ ح٤ُُٞي أر٢ هٍٞ كيّ  كؼ٠ِ ُِِٔلٔش؛ ٗظ٤َس ػ

 . ٝحُٔلخًخس ح٧ؿِحء: ٛخٓظ٤ٖ هخ٤ٛظ٤ٖ ك٢

 ٓزيأ ػ٠ِ ٣وّٞ طخٓخ   كؼ٬   طؼظٔيحٕ ًٜٞٗٔخ ك٤غ ٖٓ ٕٓظ٘خرٜظخ أّٜٗٔخ ٣ٝوٜي: األجؼاء -أ

ّٕ  ٝرٔخ ٜٝٗخ٣ش. ٢ٓٝٝ  حُٔي٣ق؛ ٛ٘خػش ػٖ كي٣ؼٚ ك٢ حَُ٘ف ٖٓ ٜخ٤ٜٗز   أهٌص هي حُو٤٠ش أ

ّٓغ ٫ كبّٗٚ  .ا٤ُٜخ رخُظ٤ِٔق ٣ٌظل٢ رَ َٗكٜخ ك٢ ٛ٘خ ٣ظٞ

ٍ حُ٘زٚ ا٠ُ ٍٗي حرٖ ٤٠٣ق: اٌّذاواج -ب ّٝ ٜ ٚ رخُٔلخًخس، ٣ظؼِّن ػخ٤ٗخ   ٗزٜخ ح٧  أ١ّ  ٣ُٝو

ّٚ  حُظ٢ ح٧كؼخٍ ٓلخًخس ا٠ُ ٢َٓ٣ ٫ كٜٞ ٣وٜي، ٗٞعٍ           ٝاّٗٔخ حُٔي٣ق ٛ٘خػش رٜخ طوظ

 ٓظؼِ وش رخ٠ٍَُٝس ٓظٌٕٞ ح٧ُٓ٘ش ٌٝٛٙ ح٧كؼخٍ؛ طِي ك٤ٜخ ٝهؼض حُظ٢ ح٧ُٓ٘ش ا٠ُ

 .ٝح٣٧خّ حُٔٔخُي ٝأهزخٍ حُٔظوّيّ أكٞحٍ طلخ٢ً ٧ّٜٗخ رخُٔخ٢ٟ

  ّٕ  ر٤ٜ٘خ ُِلَم ٝػَٟٚ حٌَُ٘، رٌٜح( حُو٤ٜٜش ح٧ٗؼخٍ) ُِِٔلٔش ٍٗي حرٖ كْٜ ا

ٍٍ  حُٔـخٍ ٣لظق ،(حُٔي٣ق ٛ٘خػش)حُٔؤٓخس ٝر٤ٖ  ح٤ُُٞي أرٞ حٓظو٠ أ٣ٖ ٖٓ: ٝٛٞ ٓ٘ٚ ٫ري ُٔئح

 ٤ٓ٘خ؟ حرٖ طِو٤ٚ أّ حُلخٍحر٢؟ ٍٓخُش أّ ٓظ٠ّ؟ طَؿٔش حػظٔي طَُحُٙ  أ حُلْٜ؟ ٌٛح

 :اٌفاعاتٟ عؿاٌح -أ

ّٕ  حُٞحهغ  ُٜخ ٖٓ حَُٓخُش ٌُٜٙ طظز ؼ٘خ أ ّٝ  ك٤ٔخ ٗظ٤ـش أ٣ّش ػٖ ٣ٔلَ ُْ آهَٛخ، ا٠ُ أ

 ّٚ    :    هُٞٚ طظؼّيٟ كِٖ َٜٗ أر٢ ٖٓ اٗخٍس ٛ٘خى ًخٗض ٝاًح ٍٗي، حرٖ روٍٞ ػ٬هظٜخ ٣و

 رٌٜح ٣ًٌَٝ ٝحُ٘ٞح٤ٔ٤ٓش ح٤ُٔخ٤ٓش حُٔوّيٓخص رٚ طٞٛق ٗٞع كٜٞ ٣ٍٝط١ٍٞ أك٤و٢ ٝأٓخ"

َ   حُ٘ٞع  ٤ ْٛ حُِٔٞى ٓ  ٍُ ."ٝٝهخثؼْٜ ٝأ٣خْٜٓ ٝأهزخ
2
ٜخ ٫ حُوٍٞ ٌٛح ٝكظ٠ّ  ّٜ  رَ ٝكيٛخ؛ ٣و

 حُٔوّيٓخص رٚ طٞٛق ٗٞع ُٝؼِّٚ هطخر٢، أ١" ٣ٍط١ٍٞ" ٝٛٞ آهَ ٗٞع ٝر٤ٖ ر٤ٜ٘خ ٣ـٔغ

                                                           
 .245 ص بدوي، كتاب ضمن الشعر فً طالٌس أرسطو كتاب تلخٌص رشد، ابن 1

 .154 ص بدوي، كتاب ضمن الشعر صناعة قوانٌن فً مقالة الفارابً، 2
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ّٕ  اً ٝحُ٘ٞح٤ٔ٤ٓش؛ ح٤ُٔخ٤ٓش " ٝهخثؼْٜ... ٣ًٌَٝ" ح٧ه٤َ حُـِء طـؼَ َُِ٘ف ٓٞحِٛظٚ ا

ّٖ  رؤك٤و٢، ٗؼظٜخ حُظ٢ رخُِٔلٔش هخٛخ   ف حْٓ أّٗٚ ٝٗظ َّ  ُيٟ ًًَٛخ ٍٝى حُظ٢ ُِِٔلٔش ٓل

 ".ح٧ك٠"  رخْٓ ٓظ٠ّ

 :٠ٛٔؾ اتٓ ِرّٝ ذغجّح -ب

  ّٕ  ٗوزَ إٔ ٣٘زـ٢ كوي حُٔلخ٢ً ٝحُُٕٞ ح٫هظٜخ٢ٛ ٝأٓخ: "ٓظ٠ّ ػ٘ي حُٞحٍى حُ٘ٚ ا

 ٗلٞ ٝحُو٤٘خص حُٔظو٤٘٤ٖ ٣وّٞ ٝإٔ حُٔي٣لخص ك٢ ٓخ ػ٠ِ حُلي٣غ ٝكٌخ٣ش رخُوَحكخص ػٜ٘خ

 ك٤ٜخ ٣٘ظَ هي حُظ٢ ٢ٛٝ ،...ٝآهَ، ٢ٓٝٝ أٍٝ ُٚ ح١ٌُ ٝٛٞ رؤَٓٙ، ٓظٌخَٓ حُٞحكي حُؼَٔ

."ٝحكي ُِٓخٕ ٌُٖ ٝحكي، ُؼَٔ ٛٞ اٗٔخ ٤ُْ ح٫ٓظي٫ٍ إٔ
1
 هٍٞ ه٬ُٚ ٖٓ ٣ظَؿْ ٝح١ٌُ 

         ه٣َزخ   ريح ٝإ -ٝحُ٘ؼَ حُوٜٚ ٣َ١ن ػٖ ٓلخًخس رٞٛلٜخ حُِٔلٔش، ػٖ أٍٓطٞ

َّ  -ٍٗي حرٖ هٍٞ ٖٓ  حُِّٔوٚ كخٍٝ ُٝٞ كلظ٠ حُٞك٤ي؛ ٜٓيٍٙ ٣ٌٕٞ إٔ ٖٓ رؼ٤يح   ٤ٓظ

 رٌٜح ػزخٍحص ٤ُـ٢٘ ًخٕ ٓخ ىه٤وش، ٤ٛخؿش ٤ٛٝخؿظٜخ ح٠ُٔطَرش، ٓظ٠ّ ؿَٔ ا٬ٛف

خ حُيهّش، رٌٜٙ ٝكٌَس حُظَط٤ذ، ّٔ ّٕ  ٣ؼ٢٘ ٓ  .حُوٍٞ ٌٛح ك٢ آهَ ٜٓيٍح   حػظٔي هي ٍٗي حرٖ أ

 :ؿ١ٕا اتٓ ذٍش١ص -ض

  ّٕ  ٝأٓخ: "٤ٓ٘خ حرٖ ػ٘ي ٝٗظ٤َٙ حُٔخرن ٍٗي حرٖ هٍٞ ر٤ٖ ر٤ٔطش ٓوخٍٗش اؿَحء ا

 ٓز٤َ كٔز٤ِٜخ حُوٜٚ ط٬ثْ ًخٗض حُظ٢ ٝح٧ُٝحٕ ُْٜ ًخٗض حُظ٢ حُو٤ٜٜش ح٧ٗؼخٍ

      ك٤ٜخ ح٫ٓظي٫٫ص طوغ ٫ٝ. ٝحُوخطٔش ٝح٢ُٓٞ حُٔزيأ ا٠ُ أؿِحثٚ طو٤ْٔ ك٢ حُطَحؿ٣ًٞخ

 ح٧ُٓ٘ش، طو٤٤َ رَ ح٧كؼخٍ ٤ُْ حُـَٝ ٧ٕ ح٧ُٓ٘ش، ٓلخًخس ػ٠ِ رَ ح٧كؼخٍ، ٗلْ ػ٠ِ

 ك٤ٜخ ط٘ظوَ ٤ًٝق حُـخرَ، ا٠ُ رخُو٤خّ ٜٓ٘خ حُٔخُق كخٍ ٣ٌٕٞ ٝٓخ ك٤ٜخ، ٣ؼَٝ ٝٓخًح

"أٍٓٞ ٝطل٤خ أٍٓٞ ٝطيٍّ حُيٍٝ،
2
 ُ٘وق حُو٤ُٖٞ، ر٤ٖ حٌُز٤َ رخُظ٘خرٚ ٣ٞك٢ إٔ ٗؤٗٚ ٖٓ ؛

ّٕ  ٓلخىٛخ كو٤وش ػ٠ِ ه٬ُٜخ ٖٓ  - حُؼَر٤ش حُظَؿٔش ٓظخٛخص رظظزّغ ًخِٛٚ ٣ؼوَ ُْ ٍٗي حرٖ أ

خ حَُؿْ ػ٠ِ ّٔ ٚ هَحءط٘خ أػ٘خء ك٢ طوخٍد ٖٓ رٚ ٗ٘ؼَ هي ٓ ّٜ  ٗٚ ا٠ُ ػٔي رَ -حُٔخرن ُ٘
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 ح١ٌُ حُطَحؿ٣ًٞخ حْٓ ٣ـ٤َّ إٔ ا٫ّ  ػ٤ِٚ ٣ٌٖ ُْٝ كَك٤ش، طٌٕٞ طٌخى ٓظخرؼش ٝطخرؼٚ ٤ٓ٘خ حرٖ

 .حُٔي٣ق ٛ٘خػش ا٠ُ ِٓلٚ ػ٘ي ػٜيٗخٙ

        حُ٘ٞع ٌٛح ٝٓلخًخس: "ك٤وٍٞ حُو٤ٜٜش ح٧ٗؼخٍ ػٖ كي٣ؼٚ ٍٗي حرٖ ٣ٞحَٛ 

 ٌٛح ك٢ ٓـ٤ي٣ٖ ًًَٝ. حَُ٘ػ٤ش حٌُظذ ك٢ ًؼ٤َ ٝٛٞ حُؼَد، ُٔخٕ ك٢ ه٤َِ حُٞؿٞى ٖٓ

 ُِؼَد حُٔؼ٠٘ ٌٛح ك٢ ٓخ ؿ٤ّي ٖٝٓ. أ٤َٕٓٝ ػ٠ِ ػخٓخ   ػ٘خء   ٝأػ٠٘ ٗؼَحثْٜ، ٖٓ حُٜ٘ق

 : ٣ؼلَُ رٖ ح٧ٓٞى هٍٞ

َ ٓخًح  ٓ ي   أُإ ٍم؟ ر ؼ   َ ل  ُٔ ي   ٓ٘خُُْٜ، طًَٞح                           آُ  ا٣خى ٝر ؼ 

  ٝ  ٍ ٗ ن أ  ٍ  ٞ ّٔي٣َ حُو َ                  ٝرخٍمٍ  ٝحُ  ٜ كخص ١ً ٝحُو  َُ  ٘ ٘ يحى ٖٓ حُ  ٓ 

 أ١ٞحى ٖٓ ٣ـ٢ء حُلَُحص   ٓخءُ                            ػ٤ِْٜ ٤ٔ٣َ رؤٗوَُسٍ  ُِٗٞح

ص    َ َ   ػ٠ِ ح٣َُخفُ  ؿ ل    ٤ٓؼخى ػ٠ِ ًخٗٞح كٌؤْٜٗ                  ى٣خٍْٛ ٓ 

ْ   كؤٍٟ َ   حُ٘ؼ٤ ِ ٠ٜ ٓخ ًٝ ٠   ا٠ُ ٤ٜ٣َ ٣ٞٓخ                       رٚ ٣ُ ."ٝٗلخى رِ 
1
 

 ٣وخرِٚ ٓخ ٣ـي ُْ ُٝؼِّٚ حُؼَد؛ ػ٘ي حُِٔل٢ٔ حُ٘ٞع هِّش رٟٞٞف حُوٍٞ ٌٛح ٣ٌ٘ق 

 ،"حُٞؿٞى ٖٓ حُ٘ٞع": رخُوٍٞ ٝحًظل٠ ٣وٜي، ٗٞع أ١ّ  ٣لّيى ُْ ٌُح حُؼَر٢ ح٫ٛط٬ف ك٢

 حُ٘ؤٕ، ٌٛح ك٢ حُؼَر٤ش حُو٣َلش رٚ ؿخىص ٓخ ا٠ُ ٤٘٣َ إٔ ٖٓ ٣ٔ٘ؼٚ ُْ حُوٜي طلي٣ي ٝػيّ

م آٍ ٍػخء ك٢ حُٔ٘ظٞٓش ٣ؼلَ، رٖ ح٧ٓٞى أر٤خص ؿؼَ ػ٠ِ اَٛحٍٙ ٣زيٝ ٛ٘خ ٖٝٓ َّ  ٓل

 .حُٔؼ٠٘ ٖٓ حُ٘ٞع ٌُٜح ًٗٔٞؿخ   ٗؼ٤ٜٔخ، ُٝحٍ ى٣خٍٛخ ػلض حُظ٢

 حُٔٔخُي ٍػخء ك٢ حُٔ٘ظٞٓش ُِوٜخثي ٗظ٤َس   حُٔ٘ظٍٞ ٌٛح ٖٓ حُِٔلٔش طٜزق 

َ   -حُؼَر٢ حُ٘ؼَ ك٢ هِّض ٝإ -٢ٛٝ ٝحُيٍٝ،   ًخٗض ٝإ حَُ٘ػ٤ش، حٌُظذ ك٢ ًؼ٤َس طظ

 ٣وٜيٙ ح١ٌُ كٔخ: حُظٔخإٍ ػ٠ِ ٝطلَٔ حُـٔٞٝ، ٖٓ رخٌُؼ٤َ طٞك٢ ح٧ه٤َس حُؼزخٍس
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 ك٤ٜخ رٔخ حُٔٔخ٣ٝش حٌُظذ ك٢ حُٞحٍىس حُوٜٚ ا٠ُ ٢َٓ٣ َحٙأطُ  حَُ٘ػ٤ش؟ حٌُظذ ك٢ رٌؼَطٜخ

 ٝحُوَإٓ؟ ٝح٩ٗـ٤َ حُظٍٞحس

 ٤َّٓٞٛٝ، ا٤ُخًس ٖٓ ٓوخ١غ ٓغ ٓظؤ٤ّٗش ٝهلش ا٠ُ حُٔئحٍ ٌٛح ػٖ ح٩ؿخرش طلظخؽ 

 :حُ٘لٞ ٌٛح ػ٠ِ حُزٔظخ٢ٗ ٤ِٓٔخٕ طَؿٜٔخ ٝحُظ٢

٤ قُ  ًخٕ رٜخ  ٔ ّ   أى٠ٛ ٤ٓ  َُ                 ح٧ٗخ ٤ِ ّ   ػ٣ِِ أ ٫ُٞ٣ ٓ   حُٔوخ

ًُْ ًٝخٕ ح                    ًٔخ حر٘خ   ُٚ ُؿِٞ  ٌ كُٖ ُٜ   ٝ َُ  ٗٔخ هي ر ٤ِ

ٍ   ر٤َِٝكٖ كلخم   ف                         رخُـٔخ ٔظي  ُٓ ٝ   ّ
َّ  حُز ؤ  ِ ًُ   ٍ  حَُؿخ

 ّٖ ٌُٝ  ّ٣ ٢ َ َ   اك   ٔ  ٟ ح أ  َّ  هيٍح   طَك غ   ٍآٙ اً ُٚ                    ٗ 

  ٍ ُىُٙ  كز خى  َُ ح ٣ط ظ ز ّي   ٔ شُ                          ُٓ  ٝؿيح   ٍحٓظٚ اك٢٣َ   ُٝٝؿ 

ٚ   ٝػٖ ٝ   ٍحٝىط ُٚ  ٗلٔ ٝ   ػلخكخ                 كؤػَ  َ ٝ   ُْ ُِٝؼ  َّ  ٣ظؼ

َ   أٗظ ٤خ أَٟٔص   ُٚ ً   َ ٜ ٢ٔ ٩ك٢٣َ ُضٝهخ                   ٗ َ   طُ  حُؼز

  ٖ ٞط  ُٔ ُٔض   أٝ ك أ رؤِٛي                  أٍحى ٖٓ ك٤ِ  ٞ ."حُلئحى   ٓل٤ن   ٓ 
1
 

 " ّٕ ّٕ  -٣ٞٗخ٤ٗش أٓٔخء كِٔض ٝإ -حُٔوخ١غ، ٌٛٙ ا خ كب ش طؼٌْ أكيحػٜ  ّٜ  ٤ّٓيٗخ ه

٬ٍ، ٣ًَْ حُـٔخٍ، ري٣غ ٣ٞٓق ٓؼَ كز٤َِٝكٖ ،-ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ- ٣ٞٓق  ٣ٌخى ٝاك٢٣َ حُو 

ٍ  }:ح٣ٌَُٔش ح٣٥ش ك٤ٜخ طوٍٞ حُظ٢ ٤ُُوخ ط٠خٍع ُٝٝؿظٚ ٝؿٔٔخ ، حٓٔخ   كٞى٣لخٍ ٣ٔخػَ ه خ  ٝ 

س    ٞ  ٔ ٣٘ ش   ك ٢ ٗ  ي   ٔ أ صُ  حُ  َ  ٓ ِ   ح  ٣ ِ ٝ ىُ  حُؼ  ح  َ ٖ ك ظ خٛخ طُ ٚ   ػ   ٔ خ ه ي   ٗ ل  لٜ  ـ  حٛ خ حٗ  خ ُكزّ خ ٗ   َ ٍٍ  ك ٢ ُ٘    ٬  ٟ 

 ٍٖ ز ٤ ٍ  }... ك٢ ًٔخ ػلخكخ   ػٜ٘خ ٝأػَٝ ،، ٍٓٞس ٣ٞٓق(30)ح٣٥ش { ٓ  ً   ه خ خ ؼ  ُ  ّللا    ٓ   ٚ ر ٢   اٗ   ٍ 

  ٖ  ٔ ح١   أ ك   ٞ ؼ  أ رؤِٛي أٍحى ٖٓ ك٤ِٔض اك٢٣َ ُٝؿش هخُض ٛ٘خى ،، ٣ٞٓق(23ح٣٥ش ...{)ٓ   ٞ ٓ 
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خ ه خُ ض  : }...حُؼ٣ِِ ُٝؿش هخُض ًٔخ حُلئحى، ٓل٤ن حءُ  ٓ   ِ ٖ   ؿ  حى   ٓ  ٛ ِ ي   أٍ  ح رؤ  ٕ   ح ٫   ُٓٞء   أ 

  ٖ ـ   ٔ ُ٣   ٝ ٌحد   أ  ْ   ػ  ٤ ، ٣ٞٓق(".25)ح٣٥ش {"أُ 
1
 

ش ٌٛٙ طٌٖ ُْٝ  ّٜ       طؼّيطٜخ رَ ِٓلٔظٚ؛ ك٢ ٤َّٓٞٛٝ ػَٟٜخ حُظ٢ حُٞك٤يس   حُو

 ح٤ُٔٔل٤٤ٖ" ؿؼِض حُظ٢ ٗلٜٔخ ٢ٛٝ. ا٤ُٜخ حُظ٘ز٤ٚ ػٖ حُٔوخّ ٤٠٣ن أهَٟ هٜٚ ا٠ُ

."ح٤ُ٩خًس أكيحع ٤ٛخؿش أؿَ ٖٓ حُظٍٞحس، ٝطل٣َق حُزيع رخرظيحع ٣ظٜٔٞٗٚ
2
خ  ّٔ ّٕ  ٣ؼ٢٘ ٓ  أ

 ٣ؼ٢٘ كَٜ ٜٓخىكش ؛ أٝ ػل٣ٞخ   ٣ٌٖ ُْ حَُ٘ػ٤ش حٌُظذ ك٢ حُ٘ٞع ٌٛح رٌؼَس ٍٗي حرٖ هٍٞ

    ٓخػيٙ ٢٤ٓٝ ه٬ٍ ٖٓ ُٝٞ هٜٚ؟ ٖٓ ح٣َ٤ُٜٓٞش ح٬ُٔكْ طل٣ٞٚ ٓخ ػَف أّٗٚ ًُي

 أٓخٓ٘خ ٓز٤َ ٫ٝ ُي٣ٚ ٓللٞظخ   ٣زو٠ ًٌٜح ٓئحٍ ح٤ُٞٗخ٤ٗش، ٣ظوٖ ُْ ٓخىحّ ٓلظٞحٛخ ٓؼَكش ػ٠ِ

 .ػ٘ٚ ُ٪ؿخرش

 ٛ٘خػش)ُِٔؤٓخس( حُو٤ٜٜش ح٧ٗؼخٍ) حُِٔلٔش ٓ٘خرٜش ػٖ ٍٗي حرٖ ٬ًّ ٣ظٞحَٛ 

 ٝحُظؼ٤ِن ا٤ُٜخ، حُوخ١لش رخ٩ٗخٍس ٣ٌٝظل٢ ٝحُـ٘خء حُظِل٤ٖ ح٫ٓظي٫ٍ، ح٩ىحٍس، ك٢ ،(حُٔي٣ق

ّٕ  ك٤وٍٞ حُ٘ؼ٣َش، حُٜ٘خػخص ٝرخه٢ حُٔؤٓخس ر٤ٖ ُِلَٝم ًًَٙ ك٢ أٍٓطٞ ػَٔ ػ٠ِ     أ

 ٝحُظ٤ًَذ ٝح٫ٓظي٫ٍ، ح٩ىحٍس،: ٖٓ حُؼل٤ّش حُٔي٣ق ٛ٘خػش أؿِحء ٢ٛ حُ٘ٞع ٌٛح أؿِحء"

. حُ٘ؼَ ٝٛ٘خثغ حُٔي٣ق ٛ٘خػش ك٢ ًخُلخٍ حٗلؼخ٤ُخ   أؿِحثٜخ رؼٞ ًخٕ ٍٝرٔخ. ٜٓ٘ٔخ

 ٝر٤ٖ حُٔي٣ق ٛ٘خػش ر٤ٖ كَٝهخ   ًًَٝ. حُٔي٣ق ٛ٘خػش أكٌخّ ٝحُـ٘خء حُظِل٤ٖ ك٢ ٝأكٌخٜٓخ

َ حُ٘ؼَ ٛ٘خثغ ٙ   ػْٜ٘، ح٧ُه  ّٚ  ٝهٞح  ٝح٧ؿِحء ح٧ُٝحٕ ك٢ ح٧هَ ح٧ٗؼخٍ طِي رٜخ طوظ

."رؼٞ ٖٓ ح٧ٗؼخٍ رزؼٞ أ٤ُن ٢ٛ أُٝحٗخ   ٛخٛ٘خ ٝإٔ ٝحُويٍ؛ ٝحُٔلخًخس
3
 

ّٕ  ٛ٘خ، رخ٬ُٔكظش ٝحُـي٣َ   طَى٣يح   ُوُٞٚ طَى٣يٙ ك٢ ٤ٓ٘خ، حرٖ ػ٠ِ ػخُش ح٤ُُٞي أرخ أ

َ   كٜٞ رخ٤ُٔٔٔخص طؼِّن ٓخ ا٫ّ  كَك٤خ ،  رؼوي ًُي حًظ٘خف ٣ٌٖٝٔ ٜٓ٘خ، حػظخىٙ ٓخ ػ٠ِ ٣ٔظو

 ر٤ٔطش، آخ: أٜٗخ ًُٝي ُطَحؿ٣ًٞخ، ٓ٘خٓذ أ٠٣خ   أك٠ ٝٗٞع: "ِٓلٚ ٝهٍٞ هُٞٚ ر٤ٖ ٓوخٍٗش

            ٝأكٌخٜٓخ. ١َحؿ٣ًٞخ ك٢ هِ٘خ ًٔخ حٗلؼخ٤ُخ   أؿِحثٜخ رؼٞ ًخٕ ٍٝرٔخ. ٓ٘ظزٌش ٝآخ
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...."١َحؿ٣ًٞخ أكٌخّ ٝحُـ٘خء حُظِل٤ٖ ك٢
1
 ك٢ أ٠٣خ   ٣ٝ٘زـ٢: "أٍٓطٞ هٍٞ ٣َ٘ف ٬ًٝٛٔخ 

 أٝ   ًَٓزش، أٝ ر٤ٔطش، طٌٕٞ إٔ ك٤٘زـ٢: ُِٔؤٓخس ٓؼِٔخ ح٧ٗٞحع ٖٓ ُٜخ ٣ٌٕٞ إٔ حُِٔلٔش

...."ٝحكيس ح٧ؿِحء طٌٕٞ إٔ ًٌُي ٣ٝ٘زـ٢. حٗلؼخ٤ُش أٝ أه٬ه٤ش
2
 

ّٕ : ٓخروخ   هِ٘خ ُوي   طِي ػٌٔظٜخ أٍٓطٞ، ػ٘ي ٤ِّٔٓس رٌٔخٗش كظ٢ هي ٤َّٓٞٛٝ أ

ٟ ًٗٔٞؿخ   رٜخ حٗظَٜ حُظ٢ ح٧ػٔخٍ طِي طٌٖ ُْٝ ٤٘ٛؼٚ، ػ٠ِ ك٤ٜخ أػ٠٘ حُظ٢ حُٔٞحٟغ  ٣ُلظٌ 

ى ٧ٗظـٞح حُ٘ؼَحء ١زّوٚ ُٞ" حُ٘ؼَ كٖ" ك٢ ٓؼخ٫   رَ كلٔذ؛ رٚ  ٞ   ٝكخُٝح ح٬ُٔكْ، أؿ 

 .حُـٞحثِ أك٠َ ػ٠ِ

 رخُوٜٚ طزِؾ إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ ١َهخ   ٣ـَٔ إٔ ًُي، ا٠ُ رخُو٤خّ ٍٗي حرٖ ٣ٝلخٍٝ 

ش حُ٘ؼ١َ ّٔ  ح٤ٗ٧خء ٝٛق ػ٠ِ حُ٘خػَ هيٍس ٢ٛٝ ٝحكيس، كٌَس ك٢ ٤ٜ٣ٝـٜخ حُـٞىس، ه

ٍ ٛخ ك٢ حُٔخٓغ أٓخّ ٓخػِش ًؤّٜٗخ حُو٠خ٣خ أٝ  ٞ ّٕ  ٣ٝزيٝ. حُل٤ّٔش ُٛ  ُٖ حُٜيف ٌٛح رِٞؽ أ

؛ رخ٧َٓ ٣ٌٕٞ َ اً ح٤ُٜٖ   ٜ لخ   ٣وٍٞ ٝحُللٍٞ؛ حُٔلِو٤ٖ حُ٘ؼَحء ػ٠ِ ٣وظ ّٟ  ٝاؿخىس: "ٓٞ

 ح٢ُ٘ء ٝٛق ٖٓ حُ٘خػَ رِؾ ٓظ٠ ٣ٌٕٞ اّٗٔخ حُظٔخّ ؿخ٣ش ا٠ُ رٚ ٝحُزِٞؽ حُ٘ؼ١َ حُوٜٚ

َ ١ ٓزِـخ   ٣ٜلٜخ حُظ٢ حُٞحهؼش حُو٤٠ش أٝ  ٣ٌٕٝٞ ا٤ُٚ، ٝٓ٘ظٍٞ ٓلّٔٞ ًؤٗٚ ُٚ حُٔخٓؼ٤ٖ ٣ُ

 حُللٍٞ ٗؼَ ك٢ ًؼ٤َح   ٣ٞؿي ٌٝٛح. حُٞٛق ًُي ٖٓ ػ٤ِْٜ ًحٛذ ؿ٤َ ّٟيٙ ٌٛح ٓغ

."حُ٘ؼَحء ٖٓ ٝحُٔلِو٤ٖ
3
 

 َ ّٜ  ؿ٤َ أكؼخٍ ك٢ آخ" حُؼَد طو٬٤٤ص ك٢ حُ٘ٞع ٌٛح ٝؿٞى ػ٠ِ ٍٗي حرٖ ٣ٝ

 هٍٞ حُلـٍٞ ك٢ ًُي ٖٓ ٍٝى ٓخ كٔؼخٍ. كو٢ حُظو٤٤َ ٓطخروش ٓ٘ٚ حُوٜي ك٤ٔخ ٝآخ ػل٤لش،

 :حُو٤ْ حَٓة

صُ   ٞ  ٔ ّ   ٓخ رؼي   ا٤ُٜخ ٓ  ٞ                     أُِٜٛخ ٗخ ُٔ زخد   ُٓ ٍ   ػ٠ِ كخ٫   حُٔخء ك   كخ

                                                           
 .194ابن سٌنا، المصدر السابق، ص  1
 .67أرسطو، المصدر السابق، ص  2
 من    بالهجاء ٌؽلبون الذٌن الشعراء على الفحولة لقب ٌطلق. 229 ص السابق، المصدر رشد، ابن 3

 أما القٌس، امرأ عارض ألّنه فحبلً  سمً عبدة بن علقمة آخرٌن،مثل شعراء ٌعارضون أو هجاهم،

 التراث فً المصطلح عٌد، رجاء: ٌراجع للتفصٌل التام، الحنذٌذ الشاعر ٌلً الذي الشاعر فهو المفلِق

 .69 ،31 ص ،2999 وشركاه، حزى جبلل اإلسكندرٌة، النقدي،
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زخى: كوخُض   ل٢ اّٗي¨ّللاّ  ٓ   ٟ ض                   كخ  ٔ ٍ   طَٟ أُ ٔخ  ٔ ّ   حُ  أكٞح٢ُ؟ ٝحُ٘خ

ِ ضُ  ٣ ي   ٍأ٢ٓ هطؼٞح ُٝٞ                     هخػيح   أرَفُ  ّللّا  ٤ٔ٣ٖ: كوُ   ٝأٝٛخ٢ُ ُي 

ش ١ً هٍٞ كو٢ حُظ٘ز٤ٚ ٓطخروش رٚ حُوٜي ٓٔخ ًُي ٖٓ ٍٝى ٓخ ٝٓؼخٍ ّٓ  : حُ٘خٍ ٣ٜق حَُ

و ٢ٍ   ٓ ٝ   ٖ  ٤ صُ  حُي ٣ي ًؼ   ٍ  ٝ زظ٢ ػخ ل  خ أرخٛخ          ُٛ َح ُٔٞهؼٜخ ٤ٛٝ ؤٗ   ً  ٝ 

خ ا٤ُي   حٍكؼٜخ: ُٚ كوِضُ   ٜ٤ ي،                   ٝأك  ك   ٝ  َ ٍح ه ٤ ظ ش   ُٜخ ٝحه ظ ظ ُٚ  ر   ه ي 

  َ  ٛ ض ٣خرْ ٖٓ ُٜخ ٝظخ ٘ و  زخ، ػ٤ِٜخ        ٝحٓظؼٖ حُ  ٜ ظَح ُٜخ ٣ي٣ي ٝحؿؼَ حُ  ٓ 

 ًُي ٝؿ٤َ حُلَٝد ٓؼَ حُٞحهؼش ح٧كٞحٍ ٝٛق ك٢ أٗؼخٍْٛ ك٢ ًُي ٣ٞؿي ٝهي 

       ًؼ٤َ ًُٝي حُظو٤٤َ، ٖٓ حُٜ٘ق ٌٛح ُٚ ٣ٞؿي ٖٓ أك٠َ ٝحُٔظ٘ز٢. رٚ ٣ٔظيكٕٞ ٓٔخ

 ٤ٓق ٓغ ٣ٜ٘يٛخ ُْ حُظ٢ حُٞهخثغ ٣ٜق إٔ ٣َ٣ي ٫ ًخٕ أٗٚ ػ٘ٚ ٣ل٠ٌ ٌُُٝي أٗؼخٍٙ؛ ك٢

    حُظ٢ حُٔؼخ٢ٗ ؿ٤ٔغ أ٫ٝ   ُ٪ٗٔخٕ ٣لَٜ رؤٕ ٣ظؤط٠ حُظ٘ز٤ٚ ٖٓ حُ٘ٞع ٌٛح ٝاؿخىس. حُيُٝش

 أؿِحء ٖٓ حُؼ٬ػش ح٧ؿِحء حُٔؼخ٢ٗ طِي ػ٠ِ ٣ًَذ ػْ ٝٛلٚ، ٣وٜي ح١ٌُ ح٢ُ٘ء ك٢

."ٝحُِلٖ ٝحُُٕٞ حُظو٤٤َ أػ٢٘ حُ٘ؼَ،
1
 

  ّٕ ٍ ا ّٝ ّٕ  حُوٍٞ، ٌٛح ٖٓ رٜخ حُوَٝؽ ٣ٌٖٔ ٬ٓكظش أ م ٫ ٍٗي حرٖ أ َّ  حُظ٘ز٤ٚ ر٤ٖ ٣ل

 أّٜٗٔخ ػ٠ِ "حُظو٤٤َ ٓطخروش"ٝ" حُظ٘ز٤ٚ ٓطخروش" حٓظويحٓٚ ًُي ػ٠ِ ٝحُي٤َُ ٝحُظو٤٤َ،

َّٝ ا٠ُ ٗزّٜ٘خ إٔ ٓزن ٝهي ٝحكي، ٢ٗء  ٓٔخ٣ٝخ   حُظ٘ز٤ٚ ؿؼَ ك٢ ٗلٜٔخ؛ ُِٜلٞس ٤ٓ٘خ حرٖ طؼ

ّٕ  ٓغ ُِظو٤٤َ ٗخٓغ ر٤ٜ٘ٔخ حُلَم أ
2

           ٣ظَٜ ٫ اً ِٓلٚ؛ ػٖ حُٜلٞس ٍٝع هي ُٝؼِّٚ. 

خ ُِظ٘ز٤ٚ؛ رخُ٘ٔزش ٌٛح ح٤ُٜ٘غ، ٌٛح ٖٓ ٢ٗء ٓظ٠ّ طَؿٔش ك٢ ّٓ ّٚ  ٓخ ك٢ أ  اؿخىس ٣و

 حُؼل٤لش، ؿ٤َ ح٧كؼخٍ: ٢ٛ أٝؿٚ ػ٬ػش ٖٓ ػخُـٜخ كوي حُ٘ؼ١َ، حُوٜٚ ك٢ حُٞٛق

 .ٓؼَ حُلَٝد حُٞحهؼش ح٧كٞحٍ ٝٛق حُظ٘ز٤ٚ، ٓطخروش

                                                           
 رؼم -كامبلً  القول إدراج المفٌد من أّنه رأٌنا: مالحظة. 239 ،229 ص السابق، المصدر رشد، ابن 1

 التً الزواٌا من المسؤلة شرح لنا ٌتسّنى ولكً األفكار؛ بٌن الرابط على للحفاظ سوى لشًء ال -طوله

 .ألقواله قْطعٍ  أيّ  نحدث أن دون رشد، ابن أرادها
 .األول الفصل من الثالث المبحث فً قلناه ما راجع 2
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 كٌَطٚ َُ٘ف ًٗٔٞؿخ   حُو٤ْ حَٓة أٗؼخٍ ٖٓ ٍٗي حرٖ ٣ظّوٌ إٔ ػ٘يٗخ، حُٔل٤َّ ٤ُْ 

 ح٧َٓ طؼِّن اًح هخٛش ؿ٤َٙ، ٣زِـٚ ُْ ٓخ ك٤ٚ رِؾ هي حُ٘خػَ كٌٜح حُٞٛق، اؿخىس ػٖ

"ٓ٘خُع ر٬ ٝهخثيْٛ حُ٘ؼَحء أٗؼَ" كٜٞ رخُـٍِ
1
 حُـ٤ُِش ٨ُٗؼخٍ طٞظ٤لٚ ٗٔظـَد اّٗٔخ ،

 ٌُٜح حُيحػ٢ ٝٓخ ؟ طَرطٜٔخ حُظ٢ حُؼ٬هش كٔخ حُو٤ٜٜش؛ ح٧ٗؼخٍ ػٖ كي٣ؼٚ ٓوخّ ك٢

  ح٫ٗظوخء؟

  ّٕ  ٓزذ ٗلْٜ ٣ـؼِ٘خ حُ٘ؼ١َ، حُوٜٚ اؿخىس ػٖ ح٤ُُٞي أرٞ هخُٚ ُٔخ َٓحؿؼظ٘خ ا

ّٕ  رَ حُ٘ؼَ؛ ٖٓ حُ٘ٞع ٌٛح طٔؼَ ٧ّٜٗخ ٣وظَٛخ ُْ -ٗؼظوي ٓخ ػ٠ِ -كٜٞ ُٜخ، حٗظوخثٚ  حَٓأ ٧

َ ١ ح١ٌُ حُليّ  ح٧ر٤خص ٌٛٙ ك٢ رِؾ هي حُو٤ْ  ٝٓ٘ظٍٞ ٓلّٔٞ ًٝؤّٗٚ ح٢ُ٘ء   ك٤ٚ حُٔخٓغ   ٣ُ

ٍ، ُِٞؿٚ رخُ٘ٔزش ٌٛح. ا٤ُٚ ّٝ ٍ ػٖ -ٍأ٤٣٘خ ك٢ -٣وظِق ٫ كخ٧َٓ ُِؼخ٢ٗ رخُ٘ٔزش أٓخ ح٧ ّٝ  ح٧

 .حُ٘خٍ اٗؼخٍ ٣َ١وش ك٢ طٔؼَّ ح١ٌُ حُٔٞٛٞف حهظ٬ف ك٢ ا٫ّ 

   َ ّٕ  حُوٍٞ، رو٤ش ك٢ ٍٗي حرٖ ٣و  ٝٛق ك٢ أ٠٣خ   ٓٞؿٞى حُظو٤٤َ ٖٓ حُٜ٘ق ٌٛح أ

ّٕ  حُلَٝد، ِّش ح٧ك٤ِ٠ش؛ ػ٠ِ كخُص هي حُٔظ٘ز٢ أٗؼخٍ ٝأ ّٕ  ًُي ك٢ ٝحُؼ   ُْ حُ٘خػَ ٌٛح أ

ٛخ، حُظ٢ حُلَٝد ا٫ّ  ٣ٜق ٣ٌٖ ٜ ي   ح٠ُٝ٧ كٌَطٚ ىػْ ٧ؿَ حُو٤٠ش ٌٛٙ ًًَ أّٗٚ ٝٗؼظوي ٗ 

 كخُ ٓ٘خٛيٛخ؛ ػَٝ ك٢ رخُٜيم ٝحُظِّ كَرخ   ك٠َ اًح كخُ٘خػَ حُٞٛق؛ اؿخىس ػٖ

غ، ػوش ػ٠ِ  ٔ ٜخ ح٧كيحع ػخ٣ٖ هي ح٧ه٤َ ٌٛح ًخٕ اًح هخٛش حُٔٔظ  ٔ ي ٗل  ٜ  ٤ٓق رٌُي ٝٗو

ّٕ  ًٔخ حُلَٝد، أكيحع ك٠َٝح ح٣ٌُٖ ٖٓ حُز١٬ ك٢ ٝحُٔٞؿٞىٕٝ حُيُٝش  حُلخىػش ٓ٘خٛيس أ

 أٓخٓٚ، ٝهؼض ًٝؤّٜٗخ ٣ؼ٤ٜ٘خ ٓخٓؼٚ ٣ـؼَ رٌَ٘ ط٣َٜٞٛخ اػخىس ػ٠ِ حُويٍس ٓظٔ٘لٚ

 .حُوٜخثي ٗظْ ك٢ حُٔظ٘ز٢ ٣ٔظٌِٜخ ًخُظ٢ ػخ٤ُش هيٍحص ٣ٔظِي حُ٘خػَ ٌٛح ًخٕ اًح ٤ٓ٫ّٔخ

ّٕ  ح٥ٕ، كظ٠ ه٤َ ٓخ ه٬ٍ ٖٓ ٣ظَٜ   ٍأ١ ػ٠ِ- َٓطزطش حُ٘ؼ١َ حُوٜٚ اؿخىس أ

ٔ ٢، ٌِٜٗخ ك٢ ُِٔخٓغ ٓٞٛٞكخطٚ اظٜخٍ ػ٠ِ حُ٘خػَ رويٍس -ٍٗي حرٖ ّٕ  حُل  ُٖ ًُي ٝأ

َّ  ٣ٔظِي ُْ ٓخ ُٚ ٣ظؤط٠ّ  ح٧هَٟ ٢ٛ ٣ٌٔٞٛخ ٝإٔ حُٔٞٛٞف، رخ٢ُ٘ء طل٢٤ حُظ٢ حُٔؼخ٢ٗ ً

                                                           
 القٌروانً، رشٌق ابن: ٌراجع وأسبابها، الشعراء باقً على تقّدم امرئ القٌس مسؤلة فً للتفصٌل 1

 .52 ،51 ص الشعر، محاسن فً العمدة
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 ٣ٌٖٔ كو٢ ػ٘يٛخ. ٝحُِلٖ ٝحُُٕٞ حُظو٤٤َ ٢ٛٝ حُزظّش؛ ػٜ٘خ ح٫ٓظـ٘خء ٣ٌٖٔ ٫ أؿِحء

 .ٝحُٔلِو٤ٖ حُللٍٞ حُ٘ؼَحء ٟٖٔ ٣ٌٕٞ إٔ ُ٘خظٜٔخ

ّٚ  ك٤ٔخ ح٬ُٔكظخص رؼٞ ارَحُ ٣ٌٖٔ ًًَٙ، طوّيّ ُٔخ ٝحٓظ٘خىح   أه٤َح     حرٖ هَحءس ٣و

ِٜخ ٝحُظ٢ ُِِٔلٔش، ٍٗي  ٔ ـ   :حُظخ٤ُش حُ٘وخ١ ك٢ ُٗ

  ّٕ  ح٧ٍٓٞ ٖٓ ٣ٌٕٞ ٣ٌخى ُِِٔلٔش، هَحءطٚ ك٢ ٤ٓ٘خ ٫رٖ ٍٗي حرٖ طزؼ٤ش ػٖ حُلي٣غ ا

٘خٛخ حُظ٢ حُٜ٘ٞٙ ا٠ُ ًُي ك٢ ح٫ٓظ٘خى ٣ٌٖٝٔ رٜخ؛ حُِّْٔٔ ؿ   ٍ  ٗو٬   ٗوِٜخ ٝحُظ٢ ٓخُلخ   أى 

٤خص؛ ػ٠ِ أؿَحٛخ حُظ٢ حُظؼي٬٣ص رؼٞ رخٓظؼ٘خء ػ٘ٚ؛ كَك٤خ   ّٔ  طؤهٌ ٫ ػ٘يٙ كخُِٔلٔش حُٔٔ

ص ح١ٌُ حٜٓٔخ َّ  حُو٤ٜٜش، رخ٧ٗؼخٍ ٣٘ؼظٜخ رَ" ح٧ك٠" رخْٓ ِٓلٚ أهٞحٍ ك٢ ػ٤ِٚ حٓظو

خ ٓخروٚ، ه زَ  ٖٓ ٓٔظويّ ح٫ْٓ ٌٛح ٝكظ٠ّ ّٔ ّٕ  ٣ؼ٢٘ ٓ  ُٔٔخٍ طٌِٔش ا٫ّ  ٣ٌٖ ُْ ا٤ُٚ ؿ٘ٞكٚ أ

ّٕ  ُٝٞ ػَر٤ش، رٜزـش ٛزـٚ ح١ٌُ طِو٤ٜٚ  حػظٔيح هي ٣ٌٞٗخ إٔ ٖٓ رظخطخ   ٣ٔ٘غ ٫ ًُي أ

  ٍ  ٫ ًٔخ حُ٘ؼَ، كٖ كٍٞ حُلخٍحر٢ هّيٜٓخ حُظ٢ حَُ٘ٝف أكي ٣ٌٕٞ إٔ َّٝٗؿق ًحطٚ، حُٜٔي

         هخىٍس ؿ٤َ ٓظ٠ّ طَؿٔش ٓخىحٓض حُٔلوٞىس؛ ػي١ رٖ ٣ل٠٤ طَؿٔش طٌٕٞ إٔ ٗٔظزؼي

ّٕ  اً حُٔٔخػيس؛ ػ٠ِ  رظِي كْٜ ٓ٘ٚ ٣ـ٠٘ ُٖ -ٓؼٜخ حُٔلخُٝش رِـض ٜٓٔخ -ػزخٍحطٜخ ا٬ٛف ا

 . ح٤ُُٞي أر٢ أهٞحٍ ك٢ ظَٜص حُظ٢ حُيهّش

          حُـيٟٝ ٝٓخ حؿظٜخىٙ؟ ٣ٌٖٔ كؤ٣ٖ ػ٘ٚ؛ حُلَك٢ ٝٗوِٚ ػ٢ِ ٧ر٢ طزؼ٤ظٚ ّٛلض ٝإ

 ط٢٤ٔ إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ ًٌٜٙ أٓجِش   ُِِٔلٔش؟ هَحءطٚ ك٢ هّيٓٚ ح١ٌُ حُـي٣ي ٝٓخ طِو٤ٜٚ؟ ٖٓ

 .رظِو٤ٜٚ طل٢٤ حُظ٢ حُلوخثن رؼٞ ػٖ حُِؼخّ

  ّٕ  ح١ٌُ ح٫ْٓ ٣ؼٌٜٔخ ُْ ػَر٤ش؛ ٍٛٞس ك٢ حُِٔلٔش طوي٣ْ ػ٠ِ ٍٗي حرٖ كَٙ ا

        كخٍٝ حُظ٢ حُؼَر٤ش ح٧ٗؼخٍ ػٌٔظٜخ رَ كلٔذ؛ ح٧ك٠ أٝ حُِٔلٔش ػٖ ًزي٣َ حطّوٌٙ

 .حُؼَر٢ حُوخٍة ا٠ُ ٓلٜٜٞٓخ طو٣َذ ه٬ُٜخ ٖٓ

 رخ٧هٞحٍ كو٢ ٣ٌظق   ُْ أّٗٚ ِٓلٚ، ػٖ رٜخ ٣ٝظ٤ِّٔ ٍٗي حرٖ ٣ُلوّوٜخ حُظ٢ ٝح٩ٟخكش 

ّٔض ٗٔخًؽ ػ٬ػش ٣َ١ن ػٖ ط٤ٟٞلٜخ ا٠ُ ػٔي رَ أٍٓطٞ؛ ػٖ ُّوٜٜخ حُظ٢  حُـٍِ ٓ

ّٕ  ؿ٤َ. حُلَٝد ٝٝٛق حُظ٘ز٤ٚ ٝٓطخروش      ح٫ٓظوَحٍ ٖٓ ري٫   حُٞٛق ا٠ُ ؿ٘ٞكٚ أ



 
97 

 

 ؿ٤خد أىٍى ُٝؼِّٚ أٍٓطٞ، أٍحىٛخ حُظ٢ حُلٌَس ػٖ ٣زؼيٙ حُِٔلٔش؛ طؼظٔيٙ ح١ٌُ حَُٔى ػ٠ِ

َ   ٌُُي، طل٤َٔ ا٣ـخى ا٠ُ كؼٔي حُؼَد ػ٘ي حُـْ٘ ٌٛح ّٕ  ٓلخىٛخ كٌَس ػ٠ِ ٤ُٔظو  ُْ أٍٓطٞ أ

ٚ   ٓخ ٣ؼزض  حُؼزخٍس ٌٛٙ ًخٗض ٝإ حُطز٤ؼ٤ش، ح٧ْٓ ٖٓ ٤ُٔض ٧ّٜٗخ حُؼَد أٗؼخٍ ٣و

ٙ   ًُي ًَٝ: "٣وٍٞ حُـٔٞٝ، ٖٓ رخٌُؼ٤َ ُٓلخ١ش  آخ: ػ٘يٗخ ٓؼخُٚ ٓٞؿٞى ٝؿ٤َ رْٜ هخ

 ّٕ  ح٤ٗ٧خء ٌٛٙ ك٢ ُِؼَد ػَٝ أّٗٚ ٝآخ ح٧ْٓ، ٖٓ ٨ًُؼَ ٓ٘ظَى ؿ٤َ ًًَ ح١ٌُ ًُي ٧

 ٓخ رَ رْٜ، هخٙ ٛٞ ٓخ ٌٛح ًظخرٚ ك٢ ٤ُؼزض ًخٕ ٓخ كبٗٚ أر٤ٖ، ٝٛٞ -حُطزغ ػٖ هخٍؽ أَٓ

."حُطز٤ؼ٤ش ٨ُْٓ ٓ٘ظَى ٛٞ
1
 

ّٕ  حُوٍٞ، ٝٓـَٔ   ٗلٔٚ أؿٜي ك٤غ ٖٓ ُٜخ ٝػ٤ِٜخ؛ ُٜخ ُِِٔلٔش ٍٗي حرٖ هَحءس أ

 ٝح١ٌُ حُؼَر٢، حُ٘ؼَ ٖٓ حُٔٔظوخس حُؼَر٤ش ح٧ٓؼِش ه٬ٍ ٖٓ حُؼَر٢ حُلْٜ ا٠ُ ُظو٣َزٜخ

خ أهَؿظٚ ك٤غ ٖٓ ٝػ٤ِٜخ هخٛش، ُٔٔش ٣ؼط٤ٜخ ّٔ  ح٧كٌخٍ رؼٞ رخٓظؼ٘خء أٍٓطٞ؛ أٍحىٙ ػ

 حٌُظذ ك٢ ًٝؼَطٜخ حُلَٝد، ك٢ حُٞحهؼش ٨ُكيحع ًٞٛلٜخ ٓلٜٜٞٓخ، ٖٓ ك٤ٜخ حهظَد حُظ٢

َّ . حَُ٘ػ٤ش ّٕ " ًُي، ٍٝحء حُٔزذ ُٝؼ  حُلْٜ ػٖ ٓلـٞدٍ  ٗزٚ رو٢ هي حُِٔلٔش ٓلّٜٞ أ

 ٗظْ ػٖ حُ٘ وِ  ش ٝػـِ حُؼَد، ػ٠ِ ح٤ُٞٗخ٤ٗش كْٜ اؿ٬م حُي٣ٖ، ٢ٛ أٓزخدٍ  ُؼ٬ػش حُؼَر٢

."حُؼَر٢ حُ٘ؼَ
2
 ٌٛح ك٢ حُؼ٘خ٣ش ٖٓ كوّٚ حُِٔل٢ٔ حُـْ٘ أػط٤٘خ هي ٌٕٗٞ حُويٍ رٌٜح 

 .حُـ٘خث٢ حُـْ٘ ٢ٛٝ أهَٟ ٝؿٜش ا٠ُ ُ٘ٔٞ ٝح٥ٕ حُلَٜ،
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 :اٌغٕائٟ اٌجٕؾ شا١ٔاً:

  ّٕ  حُـٔخػ٢، حُٔل٢٤ ٟٖٔ ٣َٜٜ٘ إٔ ػ٤ِٚ طلظّْ حُزيحث٤ش َٓكِظٚ ك٢ حُلَى ك٤خس ا

ى ك٬ ك٤ٜخ، كَى٣ظٚ ٣ٌ٣ذ ٝإٔ حُـٔخػش، طظطِّزٚ ٓخ ٝكن أٛيحكٚ ٣ٔٞم ٝإٔ َّ  ا٫ّ  ٣ظل

َ   ٓ٘ظًَخ ، ٝٛيكخ   ؿٔخػ٤خ   ؿٜيح   طظطِّذ ٝحُِ٘حػخص كخُلَٝد رلًَظٜخ؛  ُْ ٓخ هخثٔخ   ٤ٓظ

، ػٖ ح٫ٗلٜخٍ ك٢ ٍؿزش   ُِلَى طظلّيى َّ               طؼٌٔٚ إٔ حُِٔلٔش كخُٝض ٓخ ٌٝٛح حٌُ

 .ٓٞح٤ٟؼٜخ ك٢

ّٕ  ؿ٤َ   كخؿ٤خطٚ طِز٢ ٫ ٓخىحٓض -حُـٔخػش ػٖ رٌحطٚ ٬ُٗلٜخٍ حُلَى ٓلخُٝش أ

 ا٫ّ  ُٚ طٌٕٞ ُٖ حُظ٢ حُلَى٣ش، ػٖ حُزلغ ك٢ حَُؿزش ٖٓ ٗٞػخ   ٣ليع إٔ ٗؤٗٚ ٖٓ -حٌُحط٤ش

 .حُيحه٢ِ ػخُٔٚ ػ٠ِ ٝحٌٗذّ  حُوخٍؿ٢ ػخُٔٚ ؿخىٍ اًح

 ٝطل٬٤ٜ   ؿِٔش ٣وظِق آهَ، طؼز١َ٤ ٌَٗ ظٍٜٞ ا٠ُ ِٓ لش حُلخؿش طزيٝ ٛ٘خ ٖٓ 

             حَُٝف حٗلَٜ ٓخ ٝٓظ٠" حُِٔلٔش؛ طؼخُـٚ ح١ٌُ حُوخٍؿ٢ ح٧ٓط١ٍٞ حُؼخُْ ٓؼخ٣٘ش ػٖ

٤ٚ  ٍٝٛي ًحطٚ ىحهَ ا٠ُ ٛز٢ حُٟٔٞٞػ٤ش، ػٖ  طٔخٍٝٙ حُظ٢ حُلخؿش اٗزخع ا٠ُ ٝٓؼ٠ ٝػ 

 ٣ٝـ٢٘ حٌُحط٤ش حُ٘لْ ػٖ رٜخ ٣ئػَّ حُظ٢ ح٤ٌُل٤ش ػٖ رَ ح٢ُ٘ء، ٝحهغ ػٖ ٫ حُظؼز٤َ، ا٠ُ

ى ٣زو٠ ٬٤ً -٣ـيٝ حُزٞف   ٌٛح إٔ ٝرٔخ. ٝٗ٘خ١ٜخ حُل٤خس ٠ٕٓٝٔٞ حُ٘و٤ٜش حُظـَرش َّ  ٓـ

 حُيحه٤ِش ُـش   -ًٌُي ٢ٛ رٔخ ٌُِحص حُٔزخَٗس ٝحُظٔؼ٬ص حُؼٞح١ق ػٖ ػخٍٝ طؼز٤َ

ق حُظ٢ ٝحُؼٞح١ق حُليّٝ كبٕ حُ٘ؼ٣َش،  ٜ  ُٜخ ٣ٌٕٞ إٔ ٫رّي حُِـش ٌٛٙ ه٬ٍ ٖٓ ػٜ٘خ ٣ل

 ٝطٔؼ٬ّص ػٞح١ق أ١ ػخّ، ؿخٗذ   -كَى ٛٞ ك٤غ ٖٓ حُ٘خػَ ه٤ٜٛٞش ا٠ُ حٗظٔض ٝإ -

 طؼز٤َ ٣ي ػ٠ِ ٓ٘خظَس، ٝطٔؼ٬ص ػٞح١ق ح٥ه٣َٖ ُيٟ طٔظل٠َ ٧ٕ هخرِش كو٤و٤ش،

ُّ  ٝكخكِ، ك٢ّ  ٗؼ١َ ح ٍ إٔ ٍٓخُظٚ هٞ  َّ             رَ ٝحُ٘ؼٍٞ، حُؼخ١لش ٖٓ ٫ حَُٝف ٣ل

."ٝحُ٘ؼٍٞ حُؼخ١لش ك٢
1
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 ٓ٘خػَٙ ٣ؼط٢ ٝإٔ ًحطٚ، ػٖ ٣ؼزَّ إٔ -ًُي ػ٠ِ ه٤خٓخ   -حُلَى ٓٔظطخع ك٢ ٣ٜزق 

 حُ٘ؼَ رٚ ٣ظٌِّق ٓخ ٌٝٛح رٌٔ٘ٞٗخطٜخ، حُ٘لْ رٞف ػزَ ٝح٩ىٍحى ُِظٍٜٞ كَٛش   حُيحه٤ِش

 .حُ٘و٤ٜش حُظـَرش ػٖ طؼز٤َٙ ك٤غ ٖٓ حُـ٘خث٢

 :اٌغٕائٟ اٌشؼغ ذؼغ٠ف

ًِّ، ٝحهؼ٢ ٗ ظ ْ ٝٛٞ حُ٘و٢ٜ، ح٩كٔخّ ػٖ طؼز٤َح  " حُ٘ؼَ ٌٛح ٣ؼيّ    ٗـٔش ًٝ َٓ

ٍٍ  أهَٟ، طخٍس ٝحُؼظٔش ٝرخُوطَ طخٍس ٝحَُهّش ءرخُٜيٝ ٣ظ٤ِّٔ ٗخَٓ، ٝاكٔخّ ػخٓش،  هخ

     ٝح٫ٟطَحد حُظوِّذ ٓغ ٝحُٞحهغ ُِلو٤وش ػخًْ رخ٫ٗزٔخ١، ٓظ٤ِّٔ حُِٔل٢ٔ حُوٚ ٖٓ

س ُظؤػ٤َ ٗظ٤ـش حُظ٣َٜٞ، ك٢ ِّ  حُ٘خػَ اكٔخّ ػٖ ٣ٜيٍ طؼز٤َ ٝٛٞ ىحه٤ِش ٗل٤ٔش ٛ

."ٗلٔٚ
1
 

 :اٌؼغت١ح اٌشؼغ٠ح اٌرجغتح

 ٝٓزِؾ ى٣ٞحٜٗخ كٜٞ حُ٘ؼَ؛ ٖٓ أًؼَ هيٍٙ ٖٓ ٝطَكغ رخُ٘ؼَ، طؼـذ حُؼَد ًخٗض ُوي 

 ح٩كٔخّ ٖٓ رخٗط٬هٚ ٧ٗٚ ه٤ٔظٚ؛ ٖٓ طُؼ٢ِ ٝظِّض ٝأٗٔخرٜخ، أكٔخرٜخ ٝكخ٢ٓ ػِٜٔخ،

 ٣ًَٔخ   حُزو٤َ ك٤ـؼَ حُوِٞد؛ ٣ٝٔلَ حُ٘لّٞ ػ٠ِ ٣ئػَّ ٝحُٞؿيحٕ، ُِؼٞح١ق ٝٓوخ١زظٚ

 كخ٤ٓخ   حُ٘خػَ ًخٕ ُليٝىٛخ، كخ٤ٓخ   حُـ٘ي١ ًخٕ كبٕ ٓويحٓخ ؛ ٗـخػخ   ٝحُـزخٕ ٓو٤خ ،

 ٝٓلَ رٚ، ٣ؼظيّ  ػِْ: حُلٕ٘ٞ ٖٓ ؿ٤َٙ ك٢ طـظٔغ ٫ أ٤ٗخء حُ٘ؼَ ك٢ طـظٔغ ٌٌٛح ٧كٔخرٜخ،

ف ٤٘ٓغ كٜٖ ًِّٚ ًُي ٝكٞم حُل٤٠ِش، ا٠ُ حُطزخع ٣وٞى َّ  .ػ٘ٚ ٣ٌٝٝى حُ٘ٔذ ٣٘

  كؼِٔٞح ُ٘ؼَْٛ؛ ٓٞح٤ٟغ ٝحَُٔأس حُطز٤ؼش ٝٛق ٖٓ حُؼَد حُ٘ؼَحء حطّوٌ ٝهي 

     اكٔخْٜٓ ٖٓ ٗخرؼخ   طؼز٤َْٛ ٣ٌٕٞ إٔ ك٢ ؿَحرش ٫ٝ" رٜٔخ، حُل٤ّٔش ٗظَطْٜ ٍر٢ ػ٠ِ

 حُل٤ّٔش حٍُٜٞس طلَٟٚ ُٔخ ٝكوخ   حُطز٤ؼش، ٬ٓٝٓق حُ٘لْ ٓؼط٠ ر٤ٖ حُظٌخَٓ طلو٤ن ك٢

َّ  ُِظخَٛس، ٗوَ ٖٓ ي حُ٘ؼ١َ؛ ٗظخؿْٜ ك٢ حُِّٔٔٞ حُوخٍؿ٢ ُِؼخُْ اىٍحًْٜ ُٝؼ ًّ  ٤ٓئ

ّٕ  ًُي حُيحه٢ِ، ػخُْٜٔ ك٢ حُوخٍؿ٤ش حٍُٜٞس طؤػ٤َ  حُِّٔٔٞ ٝٝؿٞىٙ حُوخٍؿ٢ حُٔظَٜ أ

 أػٔخُْٜ ك٢ ٗخثغ ٌٝٛح ح٧ؿَحٝ، ُزؼٞ ط٘خُْٜٝ ك٢ كظ٠ّ رخٍُ حُ٘ؼ١َ حُؼَٔ ك٢
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ِْ ٍٛٞس ك٢ ٣ٞؿي ٓخ ٗلٞ ػ٠ِ حُيحه٤ِش؛ ُظـخٍرْٜ حُؼخًٔش حُ٘ؼ٣َش  ٔ  ر٤َِٛ حَُٔطزطش حُ

 ح٤ُِّٔٔ            رٔؼُٜٞخ حٍُٜٞس ؿيص كظ٠ّ حُٔٞحهق، ٖٓ ًؼ٤َ ك٢ رٜخ ؿخ٣ظٚ كوّن ح١ٌُ

ّٕ  ٝحُلو٤وش حُلخِٟش، حُو٤ْ ػ٠ِ حُلغّ  أػ٘خء ك٢ رٜخ ح٫هظيحء ٣٘زـ٢ حُظ٢ حُظـخٍد ٖٓ  ٌٛٙ أ

 ٝؿٚ ػ٠ِ حُـٞى ٝك٠خثَ حُطخث٢، كخطْ ػ٘ي حٌَُّ طـَرش ػٖ طوظِق ٫ حُ٘ؼ٣َش حُظـَرش

 ُْٜ طللع أّٜٗخ حػظزخٍ ػ٠ِ حُل٤ٔيس، حُٜلخص ػ٠ِ رخُلغ ٤ِٓجش حُؼَد ٝأهزخٍ حُؼّٔٞ،

  ٓظّو٣ٌٖ طل٠ٜ، ٫ ًُي ك٢ ٝٗٞحٛيْٛ ػ٤ٞرْٜ، ٝطٔظَ ػَْٟٜ ٝطٜٕٞ ػ٘خثْٜ ؿ٤َٔ

 حُظ٘خكْ ٓ٘خػَْٛ ا٠ُ ٝطلزّذ رخُّٔٞىس، هِٞرْٜ ط٣ِّٖ حُظ٢ ح٧ػٔخٍ ه٤َس ٝحُـٞى حٌَُّ ٖٓ

."ؿ٤َ ٫ حُل٤٠ِش ريحكغ ٝحُظ٠ل٤ش حُزٌٍ ك٢ حَُؿزش ا٠ُ
1
 

َّ  حُ٘ـخػش ٤ُْٝ"     حػظزخٍٛخ ٣ٌٖٔ رَ حُؼَر٢؛ ك٤خس ك٢ حٌَُّ ٛلش ٖٓ حٛظٔخٓخ   أه

 ٝحُظٞؿ٤ٚ حُؼ٣ِٔش ر٠ٔخء ٫هظَحٜٗخ ح٤ُٔخ٢ٓ، ر٘ظخْٜٓ حٍطزطض حُظ٢ حُـ٣َجش حُٔٞح٤ٟغ ٖٓ

ٍ ا٠ُ ط٘وِذ ٫ كظ٠ّ حُلٌٔش ٍٛٞس طٔؼِّٚ ح١ٌُ ح٧ه٬ه٢ ّٞ ."ػ٤ِٜخ ح٩هيحّ أٝ كؼِٜخ ك٢ طٜ
2
  

 :اٌؼغب ػٕض اٌرج١ٕؾ

  ّٕ            اً ه٬٤ِ ، ا٫ّ  ٬ُٛظٔخّ ٓل٬   ٣ٌٖ ُْ حُؼَد، ػ٘ي حُظـ٤ْ٘ ػٖ حُلي٣غ ا

ّٕ  حُٔؼَٝف ٖٓ  ُٖٓ ك٢ ا٫ّ  حُ٘ؼَ ا٠ُ ٣ُِظ لض ُْٝ" حُؼَر٢، ح٧ىد ػ٠ِ ؿِذ هي حُ٘ؼَ أ

ٍ حُظي٣ٖٝ ٣ٔظلنّ  ٫ ح١ٌُ ح٬ٌُّ ٖٓ ًخٕ كوي ٓظؤّهَ، ّٝ َ ٌُُٝي. ح٧َٓ أ ـ   حُِـ٣ٕٞٞ ُٗ

 ٝحُٔوخٛي ح٧ؿَحٝ ٝ كن ػ٠ِ كّٜ٘لٞٙ رخُ٘ؼَ، حُٔظٌِّٕٔٞ ٝحُل٬ٓلش ٝحُ٘وخى ٝحُز٬ؿ٤ٕٞ

ٜ٘خ حُظ٢ ّٔ  ٝحُلوَ ّٟيحٕ، ٝٛٔخ ٝحُٔي٣ق، حُٜـخء ٗٞع ػٖ كظلّيػٞح حُ٘ؼ١َ، حُ٘ٚ ٣ظ٠

 ٍٝػخء ٝٝٛق ٝٛـخء ٓيف ٖٓ ط٬ٙ ٝٓخ ، ؿ٘ٔخ   حُ٘ؼَ كـؼِٞح ٝحُٞٛق، ٝحُـٍِ ٝحَُػخء

."أٗٞحػخ   ٝؿٍِ
3
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ّٕ  ؿ٤َ           ٣ئػَٛخ أٍرؼش ح٧ؿَحٝ ر٤ٖ ٖٓ ٣ل٠َّ ًخٕ حُؼخّ حُؼَر٢ حٌُٝم أ

 حُ٘ؼٍٞ رل٤خس حُٞػ٤وش ُِٜظٜخ ٌٝٛح ٝحُٜـخء، ٝحُٔي٣ق ٝحُلوَ ح٤ُٔ٘ذ،: ٢ٛٝ ؿ٤َٛخ ػ٠ِ

 أكٖٔ ٝحٗظوخثْٜ حُٔـ٤٤ٖ٘، ًٝؼَس حُـ٘خء ٤ُ٘ٞع ٗظ٤ـش ًخٕ هي ٤ُِٔ٘ذ كظل٤٠ِْٜ ٝح٫ؿظٔخع؛

 ٗٞم ٖٓ  حُٔلزٕٞ ٣ٌخريٙ ُٔخ ٝٝٛلخ   حُلئحى، ٗٞحُع ػٖ ٝارخٗش   ُِؼٞح١ق، ط٣َٜٞح   حُ٘ؼَ

    ك٤ٜخ رٔخ ػ٘يْٛ، ح٫ؿظٔخػ٤ش حُل٤خس ٍٛٞس ك٨ّٜٗخ حُزخه٤ش، حُؼ٬ػش ح٧ؿَحٝ أٓخ ٝكَهش،

.ٓؼخ٣ٖ ٝحًظٔخد ٠ٗٝخٍ، ػٜز٤ش، ٖٓ
1
 

ّٕ  ٝحُٞحهغ      طلَٔ ٝحُظ٢ ح٧ؿَحٝ، ٖٓ حُٔـٔٞػش ٌُٜٙ حُؼَر٢ حُ٘ؼَ ٓؼخُـش أ

 طـؼِٚ ػ٤ِٚ؛ ٝحٗؼٌخٜٓخ ٝر٤جظٚ حُ٘خػَ، ًحط٤ش ػٖ طوَؽ طٌخى ٫ ٓٞح٤ٟغ ٤١خطٜخ ك٢

".حُـ٘خث٢ حُ٘ؼَ ك٢ ٣٘لَٜ ٣ٌخى أٝ ٓلٍٜٞح  "
2
 ح٧ٓزخد ٢ٛ كٔخ ًٌُي، ح٧َٓ ًخٕ ٝاًح ،

 حُظـَرش هَٝؽ ىٕٝ كخُض حُظ٢ حُؼٞحَٓ ٢ٛ ٝٓخ ح٫ٗلٜخٍ؟ ٌٛح ك٢ ٓخٛٔض حُظ٢

  حُـْ٘؟ ٌٛح ػٖ حُؼَر٤ش حُ٘ؼ٣َش

 :االٔذصاع ٚػٛاًِ أؿثاب

 حُؼَر٤ش، حُ٘ؼ٣َش حُظـَرش ٍه٢ّ  ىٕٝ كخث٬   ُظوق ح٧ٓزخد، ٖٓ ؿِٔش حؿظٔؼض ُوي 

 َّ  حُلْٜ هِّلٜخ ًٔخ حُؼَر٢، حُٔـظٔغ أٟٝخع أكَُطٜخ ًؼ٤َس ػٞحَٓ ٗظ٤ـش ًخٕ هي ًُي ُٝؼ

هخص ٌٛٙ كَٜ ٣ٌٖٝٔ حُلوٜخء، ٝٓوخٝف َُِ٘ع حُٔظـّيى ّٞ  : ٢ِ٣ ك٤ٔخ حُٔؼ

 ٌُح ٣ٝٔؼِّٜخ؛ حُؼَر٤ش ح٣ُّٜٞش ػٖ ٣لٜق ٓخ ٝأهٟٞ أػٔن حُـخ٢ِٛ حُ٘ؼَ ًخٕ "ُوي 

َّ  ٝػّيص ًخ٬ٓ ، ًٗٔٞؿخ   رٞٛلٚ ح٧ػ٠ِ، ٝحُٔؼَ حُلٔ٘ش حُويٝس ك٤ٚ حُؼَد ٍأص    هَٝؽٍ  ً

                                                                                                                                                                                

 والمواعظ، والتزهٌد األمثال: الحكمة من وٌكون وجانسه، ذلك أشبه وما التؤنٌب االستبطاء، العتب،

/ الجزائر النص، وعلم األدب نظرٌة فً خلٌل، إبراهٌم ،"الخمر ووصؾ المجون الؽزل،: اللهو ومن

 .21 ،19 ص ،2919 ، 1- ط ناشرون، للعلوم العربٌة الدار/ االختبلؾ منشورات لبنان،
 والتوزٌع، والنشر للطباعة مصر نهضة القاهرة، العرب، عند األدبً النقد أسس بدوي، دأحمَ  أحمد 1

 (.بتصّرؾ.) 137 ،136 ص ت،.د
 ص ،2991 ط،.د للكتاب، اإلسكندرٌة مركز ونظرٌاته، األدبً النقد تارٌخ صقر، أحمد: ٌراجع 2

 دأحمَ  أحمد ،89 ص الشعر، فً والتخٌٌل المحاكاة ونظرٌة القرطاجنً حازم مصلوح، سعد ،48

 والسٌرة الؽنائً الشعر بٌن البطولة العفٌفً، الفتوح أبو محمد ،134 ص السابق، المرجع بدوي،

 .4 ص ،2991 ،1- ط والتوزٌع، للنشر إٌتراك القاهرة، نموذجاً، شداد بن عنترة الشعبٌة



 
192 

 

       حُؼَر٢؛ ُِ٘ؼَ اكٔخىح   رَ حُ٘ؼ١َ، حُٔؼَ ػٖ ٝحٗلَحكخ   ح٣ُّٜٞش ٌٛٙ ػٖ هَٝؿخ   ػ٘ٚ

ْ   حٗلَٜ ٛ٘خ ٖٓ  هٜخثٜٚ، طؼ٤ْٔ ػ٠ِ ٝحُؼَٔ أٌٗخُٚ، ٝاطزخع طو٤ِيٙ ػ٠ِ ٗؼَحثٜخ ٛ

ّٕ  حُؼَر٢ حُ٘ؼَ ػ٠ِ ًٝؤّٗٚ ِّٓٔٔش، ًؤّٗٚ ٓطِوخ   ١خرؼخ   ٝاػطخثٚ  ٓظٞح٬ٛ   حٗؼٌخٓخ   ٣ٌٕٞ أ

حًُ٘ٔٞؿ٤ش". حَُٔآس ٌٛٙ ك٢
1
  

 ٝطظزّغ حُـخ٢ِٛ، ُِ٘ؼَ ٝحُو٠ٞع حُظ٘زّغ ٗؼظزَ إٔ ٣ٌٖٔ ح٧ٓخّ ٌٛح ٝػ٠ِ 

 حُٔـخٍ ك٢ ه٤ٔظٜخ ُٜخ ٗوِش   حُؼَد كَٓض حُظ٢ ح٧ٓزخد أكي حُـخ٤ِٛش حُو٤ٜيس ٓؼخ٤٣َ

 .حُؼَر٤ش حُ٘ؼ٣َش حُظـَرش حٗلٜخٍ ك٢ ٝٓخٛٔض حُ٘ؼ١َ،

 ًخٕ ٝاٗٔخ ٝكٔذ، حُؼَر٤٤ٖ ٝحُؼخُْ ُ٪ٗٔخٕ ؿي٣يس هَحءس أٝ ٍإ٣ش حُوَإٓ ٣ٌٖ ُْ" 

    طلِٔٚ ُٔخ حُٔؼَكش؛ ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حُـخ٤ِٛش ٓغ هط٤ؼش ٣ٔؼَّ أّٗٚ ًٝٔخ ؿي٣يس، ًظخرش   أ٠٣خ  

 أؿَحٝ ٖٓ ك٤ٚ رٔخ حُظؼز١َ٤ حٌَُ٘ ٓٔظٟٞ ػ٠ِ ٓؼٜخ هط٤ؼش أ٠٣خ   ٣ٔؼَّ كبّٗٚ ٝػ٤٘ش، ٖٓ

"حُوَإٓ ٝٗظَس طظ٬ءّ ٫ ٝٓٞح٤ٟغ
2
 ٌٓحٛذ ؿ٤َ ٌٝٓٛزٚ حُ٘ؼَ، ٣َ١ن ؿ٤َ كط٣َوٚ" ،

    هزخثِْٜ ر٤ٖ ُٔخ ٝكٔخٓش، ٝكوَح   ؿخ٤ِٛش ػٜز٤ش   هُْٜٞ أًؼَ ًخٕ اّٗٔخ كٜئ٫ء حُ٘ؼَحء،

 كخٍرٜخ ٌٓحٛذ ٢ٛٝ رخ٬١ ، ٝٓيكخ   ٝٛـخء ٝح٧كٔخد رخ٧ٗٔخد ٝٓطخُٝش ط٘خُع ٖٓ

"ح٬ٓ٩ّ
3
ّٕ  ًُي ٣ؼ٢٘ ٫ٝ.   ٓخٍ ح١ٌُ حُٜٔ٘ؾ كخٍد اٗٔخ" ٌُحطٚ، حُ٘ؼَ كخٍد هي حُوَإٓ أ

 ٜٝٓ٘ؾ ُٜخ، ٟخر٢ ٫ حُظ٢ ٝح٫ٗلؼخ٫ص ح٧ٛٞحء ٜٓ٘ؾ كخٍد ُوي ٝحُ٘ؼَحء، حُ٘ؼَ ػ٤ِٚ

."طلو٤وٜخ ػٖ أٛلخرٜخ ط٘ـَ حُظ٢ ح٧ك٬ّ
4
 

 حُٜيٟ ًُي ّللا، ًِٔش ا٠ُ ٤ُٔظٔؼٞح ٗؼَحءْٛ ٌٝٓض رخُوَإٓ، حُِٕٔٔٔٞ ٗـَ ُوي" 

ّٕ  ح١ٌُ حُو١ٞ  حُوٍٞ أٓخ٤ُذ ٣ٞهق رؤٕ ؿي٣َح   ًخٕ حُـي٣يس، حَُٓخُش رٌ٘ٚ أٓٔخػْٜ ك٢ ٍ

ّٕ  ًٔخ حَُٓخُش، ٌٛٙ ك٢ ا٫ّ  ٝحُظل٤ٌَ  حُ٘ؼَحء ُؼخٓش ٤ٜ٣ت ُْ -ِّْٝٓ ػ٤ِٚ ّللا ٠ِٛ – حُ٘ز٢ أ

                                                           
 القادر عبد. 33 ص ،1989 -1985 ،(2 ـ1) ط اآلداب، دار  بٌروت، العربٌة، الشعرٌة أدونٌس، 1

 (.بتصّرؾ.)43 ص العربً، الفكر فً الجمالٌة فٌدوح،
 .39أدونٌس، المرجع نفسه، ص  2
 .16 ص ،1996د.ط،  المعرفة، عالم الكوٌت، والشعر، اإلسبلم العانً، المكً سامً 3
 .35المرجع نفسه، ص  4
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ٛخ ٫ ٌٓحٛذ ٖٓ ٗؼَْٛ ك٢ ػ٤ِٚ ًخٗٞح ُٔخ ً٘لٚ، ك٢ ٍك٤زخ   ٌٓخٗخ   َّ  رؼ٠ْٜ كٌقّ  حُي٣ٖ، ٣و

."حُ٘ؼَ هٍٞ ػٖ
1
  

ٍ حٓظوَحٍ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ٟٖٔ   َّ ٣ٝ٘وَ ٤ّٓي كخٓي حُ٘ٔخؽ ٍأ١ ٓلٔي ٓ٘يٍٝ ح١ٌُ ٣ز

ّٕ "حُؼَد ُْ ٣ؼَكٞح كٖ حَُٔٔف ٫ٝ أىرٚ ٫ ك٢ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ  حُـْ٘ حُـ٘خث٢ ٤ُئًي أ

٫ٝ ك٢ حُؼَٜ ح٢ٓ٬ٓ٩، ٍٝرٔخ ًخٕ ُطز٤ؼش حُل٤خس ك٢ حُزخى٣ش ٝػيّ حٓظوَحٍٛخ، ُِٝز٤جش 

حُطز٤ؼ٤ش أػَ ك٢ طل٤َٔ ٌٛٙ حُظخَٛس، كخُظٔؼ٤َ ٣لظخؽ ا٠ُ حٓظوَحٍ ٝا٠ُ  حُز٣َ٘ش ٝحُز٤جش

ر٘خء ىٍٝ حَُٔٔف ٝٓخ ا٠ُ ًُي. ٝك٤خس حُزخى٣ش ٫ طؼَف ٓؼَ ٌٛح ح٫ٓظوَحٍ، ٝػ٘يٓخ ظَٜ 

ح٬ٓ٩ّ ٝحرظيأص كًَش حُظَؿٔش ػٖ ح٤ُٞٗخٕ حُويٓخء، ُْ ٣ظَؿْ ٢ٗء ٖٓ حَُٔٔف ح٤ُٞٗخ٢ٗ 

طؼيى ح٥ُٜش ٓٔخ ٣ظ٘خك٠ ٓغ ى٣ٖ حُظٞك٤ي ح٢ٓ٬ٓ٩"ا٠ُ حُؼَر٤ش ٧ٗٚ هخثْ ػ٠ِ 
2
.  

ّٕ : حُوٍٞ ٝٛلٞس       حُظو٤ّي رخُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ ٝطؼخٍٝ رؼٞ أؿَحٟٚ ٓغ طؼخ٤ُْ حُي٣ٖ  أ

 ٓؼِّضح٢ٓ٬ٓ٩، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ط٘وَ حُؼَد حُيحثْ ٝػيّ طَؿْٜٔ َُِٔٔك٤خص ح٤ُٞٗخ٤ٗش هي 

ٍٛخ ىٕٝ كخث٬   ُظوق حُؼَر٤ش، حُ٘ؼ٣َش حُظـَرش أٓخّ كخؿِح   ّٞ  ٖٓ أٍه٠ ؿْ٘ ا٠ُ طط

 ٤ُؼ٤ٖ ػخُٔٚ حُيحه٢ِ رٌَ طلخ٤ِٛٚ. ٗلٔٚ كٍٞ حُ٘خػَ ٣ظوٞهغك٤غ  حُـ٘خث٢، حُـْ٘

ْ   رو٢ َٛ ح٤ُٞٗخٕ؟ ػ٘ي ٗلٔٚ ٛٞ كَٜ حُؼَد، ػ٘ي حُ٘ؼَ كخٍ ٌٛح ًخٕ ٝإ    كز٤

ّٕ  أّ حُـ٘خث٢؟ حُـْ٘   :٢ِ٣ ك٤ٔخ ػ٘ٚ ح٩ؿخرش ٓ٘لخٍٝ ٓخ ٌٛح طٔخٓخ ؟ ٓوظِق ح٧َٓ أ

 :ا١ٌٛٔا١ٔح األٚؿاغ فٟ اٌغٕائٟ اٌجٕؾ      

ّْ  ٌِٗ ٚ طلي٣يح   ح٩ؿ٣َن ػ٘ي حُـ٘خث٢ حُ٘ؼَ ٝؿي ُوي"   حُظ٢ حُظٔخر٤ق ك٢ ٝح٧ًَٔ ح٧ط

ٍح   ُٜخ ٝطوّيّ حُ٘لْ طوخ١ذ  ٞ ّٕ  ؿ٤َ ٟٓٞٞػ٤ش؛ ٓؼخُْ ك٢ ح٥ُٜش ػٖ ٛ  ٫ رٌُي حُوٍٞ أ

 كٞم ٓخ ا٠ُ ٣َه٠ إٔ أٝ ٝحُوخٍؿ٢، حُٟٔٞٞػ٢ ك٢ حُلَى١ حُٞػ٢ ٤٠٣غ إٔ حُزظّش ٣ؼ٢٘

                                                           

 .16، ص والشعر اإلسبلم العانً، المكً سام1ً 
ٌّد 2  ت،.د ط،.د للطباعة، ؼرٌب دار القاهرة، أرسطو، عند للمؤساة الدرامً البناء النساج، حامد س

 6 ص
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َ   -٤ٛـَ ٍأ١ ػ٠ِ- طٔ٘ق ح٤ُِٔس ٌٝٛٙ ًحطٚ،  حُلَى٣ش ٛلش   ح٩ؿ٣َو٢ حُـ٘خث٢ حُ٘ؼ

."ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش
1
 

 :اٌغٕائٟ اٌشاػغ

زُٞح   ٣ٌٕٞ إٔ" -٣ؼخُـٜخ حُظ٢ ُِٔٞح٤ٟغ ١زوخ   -حُـ٘خث٢ حُ٘خػَ ػ٠ِ ٣ظّٞؿذ   ل   ٓ 

ٍ ػ٠ِ هخىٍح   ٣ٌٕٞ ٝإٔ َٓٛلش، ٝرلٔخ٤ٓش ٗؼ٣َش رطز٤ؼش ّٞ  ٝػ٤ٔوش؛ ػظ٤ٔش أكٌخٍ طٜ

 ٝح٫ٟطَحد ٝحُؼ٘ق حُٜٟٞ، ّٝٗيس حُلَى٣ش، حُ٘ل٤ٔش ٝحُلخُش حُ٘ل٢ٔ، ح٤ٍُٔٞ كطز٤ؼش

ّْ  حُـخث٘خٕ، َ، ٝٛيٝء حُ٘لْ ٤ٌٓ٘ش ػ ّٓ  ٓولَ، ىحه٢ِ ُؼخُْ كخ٬ٓ   حُ٘خػَ ٣ـؼَ ًُي ًَ حُظؤ

ٍ ٣ٔ٘ق ٓخ ٌٝٛح ّٞ ."حُ٘ؼ١َ ُ٪ريحع حُيحه٤٤ِٖ ٝحُظ٬كْ حُظط
2
 

 ٓؤٓخ٣ٝش، ٓ٘خُػخص ؿٔخٍ هٞٝ أٝ رؤكؼخٍ ٗلٔٚ طظ٤َٜ" ا٠ُ كخؿظٚ طوظل٢ رٌٜح 

ّٕ  حػظزخٍ ػ٠ِ َ ٗ٘خ١ٚ أ  ٜ         ٝطلٜق طظٌِّْ ٢ً ُيحه٤ِظٚ حُؼ٘خٕ ا٬١م ػ٠ِ ًِ ٤ش   ٓوظ

       ٓؼزَّس حُٔ٘زؼوش ح٧ُلخظ طٌٕٞ إٔ ٣َٗطش ًخٕ، ٟٓٞٞع أ١ّ  رٜيى ٌٝٛح ٗلٜٔخ، ػٖ

 حُوخٍة أٝ حُٔخٓغ ُيٟ طٞهع إٔ ٛيكٜخ ٣ٌٕٞ ٝإٔ حَُٝك٤ش، ك٤خطٚ ٝػٖ حُ٘خػَ ٗلْ ػٖ

 ح٥ه٣َٖ، ػ٠ِ حُظؤػ٤َ ؿخ٣ظٚ ح١ٌُ حُظؼز٤َ ٌٛح. ٝأكٌخٍٙ حُ٘خػَ ُٔ٘خػَ ٓ٘خرٜش ٓ٘خػَ

خ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ ّٓ خ ١خكلش، ؿزطش ػٖ طؼز٤َح   ا ّٓ ٌ ُ٘ٚ، ٓخ ح٩ٗ٘خى ك٢ ٣ـي أُْ ػٖ طؼز٤َح   ٝا ٔ٣ 

 رخٗلؼخ٫ص ٌُحطٚ ٣لظلع أ٫ّ  ك٢ ح٩ٗٔخٕ ٍؿزش ؿٍٞح ، ٝأرؼي أػٔن ٍؿزش أ٠٣خ   ط٤ِٔٚ هي ٌُٖ

ّٕ  حُؼ٤ٔوش، ٍٝكٚ ٝربُٜخٓخص حُل٤ٔٔش ٗلٔٚ        ٤ٓويٍ ٝحُـ٘خء، ح٩ٗ٘خى ػ٠ِ ٣ويٍ ٖٓ ٧

ّٕ  ؿ٤َ ٝح٩ريحع، حُوِن ػ٠ِ  حُوِن ػ٠ِ حُٔللِّس حُوخٍؿ٤ش حُظَٝف ىٍٝ ٣٘ل٢ ٫ ٌٛح أ

ّٕ  ػ٠ِ حُـ٘خث٢، حُ٘ؼ١َ          ح٧كٞحٍ، ٌٛٙ ٓؼَ ك٢ ٣ظٞح٠ٗ ٫ حٌُز٤َ حُـ٘خث٢ حُ٘خػَ أ

َ ف ح١ٌُ حُٟٔٞٞع ػٖ ح٫رظؼخى ػٖ َ ٝ أٝ حهظ             حُظؼز٤َ ا٠ُ ٓ٘ٚ ٤ُ٘ظوَ ػ٤ِٚ، ك

."ًحطٚ ػٖ
3
 

 

                                                           
 . )بتصرؾ(.279، 278هٌؽل، فن الشعر، ص  1
 )بتصرؾ(.. 235المرجع نفسه، ص  2
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 :اٌغٕائ١١ٓ اٌشؼغاء أُ٘

      ُ٘لٜٔخ ٛ٘ؼض حُ٘ؼَحء، ٖٓ رخٍُس أٓٔخء ح٤ُٞٗخ٢ٗ حُـ٘خث٢ حُ٘ؼَ ػَف ُوي 

 رٜٟٞ ٣٘زٞ ح١ٌُ حَُه٤ن رٞكٜخ ك٢ (ّ.م7م)Saphoٓخكٞ: "حُ٘ؼ٣َش حُٔخكش ٟٖٔ ٌٓخٗخ  

ق ؿخٓق  ٘ "حٓظَؿخ٫ أًؼَ ر٘ـخػش حُؼزوش أٚصاذٗ ك٢ ٝأٌُّٞ ٓ٘ـ٤ش، رِـش ٣ٝظّ
1
 رخ٩ٟخكش ،

 ،(ّ.م518 أٝ 522 كٞح٢ُ ُٝي) Pindaros ٝر٤٘يحٍّٝ ٤ٗٞٔ٤ٓSemonidesيّ" ا٠ُ

".Anacréonأٗخ٣ًَٕٞ ،Alcéeأ٢ُٔ
2
 

  :اٌغٕائٟ اٌشؼغ أٔٛاع

 :ٗٞػ٤ٖ ا٠ُ حُـ٘خث٢ حُ٘ؼَ ٣٘ؤْ"

 ٝرخ٤ُٓٞٔو٠، رخَُهٚ ٜٓلٞد ٗؼَ ٝٛٞ(: حٌٍُٞح٤ُش ح٧ٗؼخٍ) جّاػٟ غٕائٟ شؼغ -أ

          ػٜ٘خ ٝحُٔؼزَّ حُـٔخػش ُٔخٕ ك٤ٚ حُ٘خػَ ٣ٜزق ك٤غ ٢٘١ٝ، حُٞهض ٗلْ ك٢ ٝٛٞ

 .ٝح٤٘١ُٞش حُي٤٘٣ش أػ٤خىٛخ ك٢

 حُظ٢ رؤكخ٤ٓٔٚ حُ٘خػَ ك٤ٚ ٣ظـ٠ّ٘ ح١ٌُ حُ٘ؼَ ٝٛٞ(: حُٔٞٗٞى٣خ) ششصٟ غٕائٟ شؼغ -ب

." حُٔؼخىس أٝ حُـ٠ذ ُلظش ط٘ظخرٚ
3

       حُـ٘خث٤ٕٞ حُ٘ؼَحء ٣زٌُٚ ح١ٌُ حُـٜي ٍأ٤٣٘خ ُوي  

 أٓٔخءْٛ طوِّي إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ هخٍؿ٤ش ٍٛٞس ٝاػطخثٚ حُيحه٢ِ، ػخُْٜٔ ط٣َٜٞ أؿَ ٖٓ

 ُٝح٣خ ٖٓ ُح٣ٝش طل٢ٌ ًٝؤّٜٗخ ٓ٘خرٜش ٓ٘خػَ ح٥ه٣َٖ ُيٟ طٞهع ٝإٔ حُِٖٓ، ػزَ

ْٛ ٤ُلظ٠ ًُي ػْٜ٘ أؿ٠٘ كَٜ ٌٓزٞطخطْٜ، َُ ّٕ  أّ أٍٓطٞ؟ رخٛظٔخّ ٗؼ     ٓوظِق ح٧َٓ أ

 ؟ ػ٘يٙ

 :اٌغٕائٟ ٚاٌجٕؾ أعؿطٛ

                                                           
 إلى وأشار بٌنداروس، الؽنائً الشاعر ابتكرها: Ode أو األوداألودات مفردها . 289نفسه، ص  1

 .ؼنائٌة بؤشعار تمّثل وأحٌاناً  والؽناء، بالموسٌقى تصطحب الؽنائً الشعر من  مقاطع بمثابة  أّنها
 الرحمن عبد: ترجمة النص، لجامع مدخل جونٌت، جٌرار ،راجعٌاألسماء  لئلطبلع على بقٌة 2

 النقد هبلل، ؼنٌمً ،36 ص ت،.د العراق، للنشر، توبقال دار/ العامة الثقافٌة الشإون دار أٌوب،

 .51 ص ،1997 ،والتوزٌع والنشر للطباعة مصر نهضة القاهرة، الحدٌث، األدبً

 .21 ص الشعري، المسرح نظرٌة فً مقدمة سبلم، الحسن أبو 3
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غ   ٔ حُزخكؼ٤ٖ ٓؼظْ ٣ُـ
1
ّٕ  ٓئىحٛخ كٌَس ػ٠ِ   ٖٓ ١َكخ   حُـ٘خث٢ حُ٘ؼَ ٣ؼَ ُْ أٍٓطٞ أ

ٍ ا٠ُ حٓظ٘يٝح أْٜٗ حُظٖ ٝأؿِذ ػ٘خ٣ظٚ؛ ّٝ  كي٣ؼخ   حكظٞص ٝحُظ٢ ،"حُ٘ؼَ كٖ" رٜخ ريأ كوَس أ

 ٝحُِٜٔخس ٝحُٔؤٓخس حُِٔلٔش: ٓخروخ   أَٗٗخ ًٔخ ٢ٛٝ رخُيٍحٓش، حُٔؼ٤٘ش حُ٘ؼ٣َش ح٧ٗٞحع ػٖ

 َٓكِش ػٖ ك٤ٚ ػزَّ هي ًخٕ ٝحكيح   ه٫ٞ   ٣ٔظؼٕ٘ٞ -ًُي أػ٘خء ك٢ -أْٜٗ ؿ٤َ ٝحُي٣ؼَٓزّٞ،

ٌَّس  ًخٗض كِٔخ: "٣وٍٞ ٝحُِٜٔخس، حُٔؤٓخس ٝٛٔخ حُيٍح٤٤ٖٓ حُٜ٘ل٤ٖ ظٍٜٞ ك٢ ٓخٛٔض ٓز

 ٌٛٙ ٖٓ كظخ   حُ٘خّ أًزَ ًخٕ ٝح٣٩وخع، حُِلٖ ٗؤٕ ٗؤٜٗخ ك٤٘خ، ١ز٤ؼش حُٔلخًخس ؿ٣َِس

 ُٝي حٍطـخُْٜ ٖٝٓ حُ٘ؼَ، ٝحٍطـِٞح ك٤٘جخ   ٤ٗجخ   طوّيٓٞح ح٣ٌُٖ ْٛ حُزيء، ك٢ حُٔٞحٛذ،

 حُ٘ز٤ِش حُلؼخٍ كخًٞح حُ٘ز٤ِش حُ٘لّٞ كٌٝٝح: حُ٘ؼَحء ُطزخع ٝكوخ   حُ٘ؼَ حٗؤْ ُٝوي. حُ٘ؼَ

 ر٤٘ٔخ ح٧ٛخؿ٢، كؤٗ٘ؤٝح ح٧ى٤ٗخء كؼخٍ كخًٞح حُو٤ٔٔش حُ٘لّٞ ًٝٝٝح حُل٬٠ء، ٝأػٔخٍ

."ٝحُٔيحثق ح٧ٗخ٤ٗي ح٥هَٕٝ أٗ٘ؤ
2
  

خ  ّٔ ّٕ  ٣ؼ٢٘ ٓ  ريٍٝٛخ طو٠غ ٛـَٙ؛ ٌٓ٘ ح٩ٗٔخٕ ك٢ طُٞي ٓؼِٔخ حُٔلخًخس ؿ٣َِس أ

 ٌُٜح ػخًٔخ   -ًُي ا٠ُ رخُو٤خّ - حُ٘ؼ١َ ٗظخؿٚ ٤ٌٕٓٝٞ ػ٤ِٜخ، ُؿز َ حُظ٢ ٝكطَطٚ ُطزؼٚ

ٍْ  ًح ًخٕ كبٕ حُطزغ،  ًح ًخٕ ٝإ ٝحُٔيحثق، ح٧ٗخ٤ٗي ٝأٗظؾ حُلخِٟش، ح٧كؼخٍ كخ٠ً ٗز٤ِش، ٗل

 ٍْ  حُٔيف ٝٗوٜي ٕحُـَٟخ ٌٕٝٛح ح٧ٛخؿ٢، ٝأٗظؾ حُي٤ٗجش ح٧كؼخٍ كخ٠ً ه٤ٔٔش ٗل

 حُ٘و٤ٜش حُظـَرش ػٖ ريٍٝٙ ٣ؼزَّ ٝح١ٌُ حُـ٘خث٢، رخُـْ٘ ٣ؼَف ٓخ ك٢ ٣ٜزّخٕ ٝحُٜـخء

 . ٝحُي٢ٗء حُلخَٟ رـخٗز٤ٜخ

 حُظَحؿ٤ي٣خ ُظٍٜٞ حُظ٤ٜٔي ك٢ حُـْ٘ ٌٛح حًظٔخٛخ حُظ٢ ح٤ٔٛ٧ش ٖٓ ٝرخَُؿْ 

  حُظـخَٛ؟ ٌٛح ا٠ُ ىكؼٚ ح١ٌُ حُٔزذ كٔخ حُو٤َٜ، حُ٘ٚ رٌٜح ا٫ّ  ٣لع ُْ أّٗٚ ا٫ّ  ٝح٤ٌُٓٞي٣خ؛

ّٕ  كظ٠ّ ي كَٜ حٌُظخد، ٌٛح ٖٓ طٔخٓخ   طوظل٢ حُـ٘خث٤٤ٖ حُ٘ؼَحء أٓٔخء أ ّٔ        ه٤خٓخ   ًُي طؼ

ّٕ  أّ حُـ٘خث٢؟ حُ٘ؼَ ٓغ كؼِٚ ٓخ ػ٠ِ ٍ ح٧ه٤َ ٌٛح ؿ٤خد أ َّ  حُ٘ؼَحء ُـ٤خد ًخفٍ  ٓز

 ُٚ؟ حُ٘خظ٤ٖٔ

                                                           
 سعد عباس، إحسان بدوي، الرحمن عبد خلٌفة، بن مشري هبلل، ؼنٌمً جونٌت، جٌرار: أمثال 1

ٌّد قطبصقر، أحمد الولً، محمد مصلوح،  ...س
 ُتنظم بٌنما اآللهة؛ بحمد التسبٌح فً األناشٌد ُتقال. 13 ص بدوي، كتاب ضمن الشعر فن أرسطو، 2

 .واألبطال والُحّكام الشعراء لتمجٌد المدائح
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 :اٌغٕائٟ اٌشؼغ ١ٌغ١ّة أعؿطٛ صفؼد اٌرٟ األؿثاب تؼط

    حُ٘ؼَ كٖ ك٢ حُـ٘خث٢ حُ٘ؼَ ؿ٤خد ٛوَ، ٝأكٔي ري١ٝ حَُكٖٔ ػزي حُزخكؼخٕ ٣َى   -1

ّٕ  ٝٛٞ ٝحكٍي، ٓزذ ا٠ُ .ح٤ُٓٞٔو٠ ٟٖٔ أىٍؿٚ هي أٍٓطٞ أ
1

  

ّٕ  ؿ٤َ  ى ٣زو٠ ح٫كظَحٝ ٌٛح أ َّ  ٗٔظزؼي أّٗ٘خ ًٔخ ٣يػٔٚ، ى٤َُ ا٠ُ ٣ٔظ٘ي ٫ طو٤ٖٔ ٓـ

ٞ   ًخك٤خ ، حُٔزذ ٌٛح ٣ٌٕٞ إٔ  رٌٔخٗش كظ٢ ٗؼ١َ ؿْ٘ ػ٠ِ ؿ٣َجش هطٞس أٍٓطٞ ٤ُوط

 ح٧ٓخّ ٔؼ٬ّٕط ٤ٖحُظ ٝحُِٜٔخس، حُٔؤٓخس ظٍٜٞ ك٢ ًز٤َس ٓٔخٛٔش ٝٓخْٛ ح٤ُٞٗخٕ، ُيٟ ٛخٓش

 حُلؼَ، ٌٛح ُٔؼَ ىكؼٚ ًُي ٖٓ أهٟٞ ىحعٍ  ٣ٞؿي أّٗٚ ٗي ٫ٝ ،"حُ٘ؼَ كٖ" ػ٤ِٚ ٣وّٞ ح١ٌُ

  طَٟ؟ ٣خ ٛٞ كٔخ

ّٕ  حُٔؼِّٞ ٖٓ" -2 ّْٔ هي أٍٓطٞ أ ع ٝىٍح٢ٓ، ٝؿ٘خث٢ ِٓل٢ٔ ا٠ُ حُ٘ؼ٣َش ح٧ؿ٘خّ ه َّ  ٝك

ّٕ  ا٫ّ  ٝحُِٜٔخس، حُٔؤٓخس: ٛ٘ل٤ٖ ا٠ُ ح٧ه٤َ ٌٛح ًِّ ح١ٌُ حُٜ٘ق أ  ٝكظ٢ ىٍحٓظٚ ػ٤ِٚ ٍ

ّٕ  ًُي؛ ا٠ُ حُيحكغ ٣ٝؼٞى حُٔؤٓخس، ك٢ طٔؼَّ هي رخٛظٔخٓٚ  َٓطز٢ رخٌُحص حُٜ٘ق ٌٛح أ

 ٗلٜٔخ طلٌْ ٝحُظ٢ حُزخثي، ٬ُٓظزيحى حُٔ٘خ٠ٛش حُي٣ٔوَح٤١ش حُيُٝش أ١ ح٧ػ٤٘٤ش؛ رخُلخَٟس

ّٕ  ٝحُٞحهغ. ر٘لٜٔخ  ٣ٔظو٢ ًخٕ ح١ٌُ حُـ٘خث٢ حُ٘ؼَ ػ٠ِ حػظٔيص هي ُٜخ حُٔخروش حُؼٍٜٞ أ

             حُٔ٘ؤٕٔٞ ح٩ؿ٣َن ًخٕ حُظ٢ ح٧ُؼخد ك٢ ٝحُلخث٣ِٖ ح٥ُٜش، طٔـ٤ي ٖٓ ٓٞح٤ٟؼٚ

 ًخٕ ًٔخ حُو٤ٓٞش، ُٞكيطْٜ ٟٓٞٞػ٤خ   طلو٤وخ   ك٤ٜخ ٣ـيٕٝ ٤ٓخ٤ٓخ ، -ح٧ك٤خٕ ٖٓ حُـخُذ ك٢ -

 ّٚ  ؿٜش ٖٓ ١ـ٤خْٜٗ ٝطز٣ََ ؿٜش، ٖٓ ٓآػَْٛ ُظو٤ِي حُٔ٘خ٤َٛ ٝحَُؿخٍ حُِٔٞى رٔيف ٣وظ

."أهَٟ
2
 ىكؼض حُظ٢ ح٧ٓزخد أكي ًخٕ هي  -ح٢ُُٞ ٓلٔي ٍأ١ ك٢ -ح٤ُٔخ٢ٓ حُٔزذ ٌٝٛح ،

 . حُـ٘خث٢ حُ٘ؼَ طـخَٛ ا٠ُ أٍٓطٞ

 ؿ٣َٛٞخ   حهظ٬كخ   طوظِق أٓزخد ا٠ُ حُـ٘خث٢ ُِ٘ؼَ أٍٓطٞ طـخَٛ حُزخكؼ٤ٖ رؼٞ ٣َى    -3

 ُِطـ٤خٕ ُظز٣ََٙ ٫ٝ ح٤ُٓٞٔو٠ ٟٖٔ ربىٍحؿٚ طظؼِّن ٫ ك٢ٜ ٓخُلخ ، حًٌٍُٔٞس ح٧ٓزخد ػٖ

                                                           
 .49 ص ونظرٌاته، النقد تارٌخ صقر، أحمد ،3 ص الشعر، فن بدوي، 1
 (.بتصّرؾ.)1 ص(. مقال)الشعرٌة تارٌخ فً لحظات ثبلث الولً، محّمد 2
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 حٍطزخ١ أٝػن ػ٘يٙ طَطز٢ حُظ٢ حُٔلخًخس؛ رطز٤ؼش" أٓخٓخ   ح٧َٓ ٣ظؼِّن اّٗٔخ ػ٤ِٚ؛ ٝحُظ٘ـ٤غ

ّٔي ح٧كؼخٍ، ٓلخًخس ػ٠ِ ٣وّٞ ح١ٌُ حُٟٔٞٞػ٢، رخُ٘ؼَ  ٝحُٔؤٓخس حُِٔلٔش ك٢ ٣ٝظـ

ٙ ٝرخُظخ٢ُ حُلَى١، ُِٞػ٢ أػَح   ًٞٗٚ ا٠ُ رخ٩ٟخكش ٝحُِٜٔخس، ّٞ ٓخص ٖٓ هِ ّٞ  ١ً حُلٖ ٓو

 حُؼخٓش ح٧ؿَحٝ ١ً حُٟٔٞٞػ٢ رخُ٘ؼَ حػظيحىٙ ٣ٌٕٞ ٛ٘خ ٖٓ ح٫ؿظٔخػ٤ش، ح٧ؿَحٝ

."حُـ٘خث٢ ُِ٘ؼَ ٩ؿلخُٚ ٓو٘ؼخ   ٓززخ  
1
 

ّْ  حُـ٘خث٢ حُ٘ؼَ أَٛٔ هي أٍٓطٞ ًخٕ ٝاًح -4 ّٕ  حُٟٔٞٞػ٢، حُ٘ؼَ ٖٓ رـ٤َٙ ٝحٛظ  كب

ّٖ  هي أّٗٚ كخُٔؼِّٞ" أك١٬ٕٞ، ػ٘ي طٔخٓخ   ٣وظِق ح٧َٓ  ػخٓش ، حُ٘ؼَ ػ٠ِ ػ٤٘لخ   ٛـٞٓخ   ٗ

ّْ  ٖٝٓ ح٤ُّٔجش، حُ٘ؼَحء ٓلخًخس ك٤ٜخ طزيٝ حُظ٢ حُ٘وخثٞ ٣ٜق ٧ّٗٚ  حُ٘ؼَحء ػ٠ِ ٛـٞٓٚ ػ

 ك٤ٜخ ػَٝ ٧ّٗٚ ِٓلٔظ٤ٚ؛ ك٢ هخٛش ٤َّٓٞٛٝٝ حُلخِٟش، ؿ٣ٍٜٞٔظٚ ٖٓ ١َٝىْٛ ػخٓش

ٍٝح ح٣ٌُٖ ْٝٛ رؼي، ك٤ٔخ حُٔآ٢ٓ ُ٘ؼَحء ٜٓيٍح   ًخٕ ٧ّٝٗٚ ح٧رطخٍ، ٗوخثٞ ّٞ  حُو٤٣َ٤ٖ ٛ

ّٕ  ٣َٟ ٧ّٗٚ أك١٬ٕٞ، ػ٘ي هط٤َ هِو٢ ػ٤ذ ٌٝٛح. حُ٘وخٝس ا٠ُ حُٔؼخىس ٖٓ ٣٘ظوِٕٞ  أ

 ٤ٔ٣جٕٞ حُٔآ٢ٓ ك٘ؼَحء ٓؼ٤يح ، حَُٔء طـؼَ حُظ٢ ٝكيٛخ ٢ٛ ُِو٤٣َ٤ٖ حُٔظٞحكَس حُؼيحُش

 ٓؼ٤يح   ح٣ََُ٘ ٤ٜ٣َ إٔ حٌُٖٔٔ ٖٓ إٔ ٓلخًخطْٜ  ك٢ ٣ظَٜ ك٤ٖ حُلو٤وش ٓلخًخس ك٢

 ح٧ه٬ه٤ش ى٫ُظٜخ كٔذ ػ٠ِ حُ٘ؼَ أؿ٘خّ ٣َٝطّذ ٣ؼٞى حُ٘ظَس، ٌُٜٙ ٝطزؼخ   .ٗو٤ّخ   ٝحُو٤َّ

 ٗؼَ ًُي ٢ِ٣ ح٧رطخٍ، رؤٓـخى ٤٘٣ي ٧ّٗٚ حُـ٘خث٢، حُ٘ؼَ -ٗٔز٤خ   - ك٤ل٠َّ حُٔزخَٗس،

ّٕ  ح٬ُٔكْ، ٍس حُ٘وخثٞ ٧ ّٞ  اػـخر٘خ ٖٓ ًؼ٤َح   طوَِّ ٫ٝ حُزطَ، ٤َٜٓ ك٢ طئػَّ ٫ ك٤ٚ حُٜٔ

 حُ٘ؼَ ٗٔخًؽ أٓٞأ ر٘ظَٙ ٝٛٔخ حُِٜٔخس، ػْ حُٔؤٓخس ًُي رؼي ٣ٝؤط٢ رط٬ ، رٞٛلٚ رٚ

 ؿ٣ٍٜٞٔظٚ ٟٖٔ حُـ٘خث٤٤ٖ حُ٘ؼَحء ٩ىهخٍ كـش رٌُي ٤ُـي رخُوِن، حُٔزخَٗ ُٔٔخٜٓٔخ

."ٝأٛلخرٜخ رخُل٠خثَ حُظـ٢٘" رخْٓ
2
 

                                                           
 صقر، أحمد/  52 ،51 ص الحدٌث، األدبً النقد هبلل، ؼنٌمً محمد: ٌراجعلمزٌد من التفصٌل  1

           والتخٌٌل المحاكاة ونظرٌة القرطاجنً حازم مصلوح، سعد/ 48 ص ونظرٌاته، النقد تارٌخ

 .78ص الشعر، فً
 .34، 33ؼنٌمً هبلل، النقد األدبً الحدٌث، ص  2
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  ّٕ ٝأك١٬ٕٞ أٍٓطٞ ر٤ٖ حُوٜٞٓش ٧ٝ
1
 ر٤ٜ٘ٔخ؛ كِٔل٤ش ه٬كخص ظٍٜٞ ا٠ُ أّىص هي ،

 ّٕ  ٌُٜٙ ػخًٔش ح٧هَٟ ٢ٛ ٓظٌٕٞ ٝرخُظخ٢ُ ٝكِٔلظٚ، أكٌخٍٙ ٓظؼٌْ ح٬ُكن ٓئُّلخص كب

ّٕ  ، M Walton،J ٝحُظٕٞ ٓخ٣ٌَ ؿٍٞؽ ٍأ١ ٝػ٠ِ حُوٜٞٓش،  ٝؿٚ ػ٠ِ حُ٘ؼَ كٖ" كب

 ػ٠ِ ٣َىّ  ًل٤ِٔٞف ٛخكزٚ ٤ٌٓظذ ٛ٘خ ٖٝٓ ٧ك١٬ٕٞ، ٓزخَٗح   طلي٣خ   ًخٕ هي حُوٜٞٙ

."كِٔلظٚ ك٢ رٜخ ؿخء حُظ٢ ح٧كٌخٍ ىكٞ ػ٠ِ حُؼَٔ ٝٛٞ ٝحكي ٛيف أؿَ ٖٓ ك٤ِٔٞف،
2
  

  ّٕ          ٝك٢ّ  حُ٘ؼ٣َش، ح٧ؿ٘خّ أػ٠ِ ٝؿؼِٚ حُـ٘خث٢ رخُ٘ؼَ حػظَف هي أك١٬ٕٞ ٧ٝ

ّٕ  ٝحُِٜٔخس، حُٔؤٓخس ه٤ٔش ٖٓ حُٔوخرَ ك٢           حُوخػيس رؼٌْ ح٥هَ ٛٞ ٤ٓوّٞ أٍٓطٞ كب

٫   ٝحُِٜٔخس حُٔؤٓخس: حُظَط٤ذ ٩ػخىس أٓخٓخ   ح٧كؼخٍ ٓلخًخس ؿؼَ ك٢ ّٝ ّْ  أ  ٝآهَٛخ حُِٔلٔش، ػ

 .حُـ٘خث٢ حُ٘ؼَ

ّٕ  حُوٍٞ ٣ٌٖٔ ٓزن، ُٔخ ٝحٓظ٘خىح   أه٤َح     حُٜلش ٖٓ ؿخٗزخ   ٓؼِّض ٝإ - ح٧ٓزخد ٌٛٙ أ

 حُ٘ؼ١َ، حُـْ٘ ٌٛح ؿ٤خد ُظز٣ََ ٝؿٔؼ٘خٛخ حُزخكؼٕٞ، ٟٝؼٜخ طو٤ٔ٘خص ٓلٞ طزو٠ -

ٍ ُْ أٍٓطٞ ٓخىحّ ح٥هَ، ىٕٝ ٜٓ٘خ رٞحكيٍ  ٨ُهٌ ٓـخٍ ٫ٝ َّ .ًظخرٚ ك٢ ًُي ٣ز
3
  

ٍٛٞس ٝحٟلش ػٖ حُـْ٘ حُ٘ؼ١َ  –ك٤ٔخ ٗؼظوي  –رٌٜح حُويٍ ٌٕٗٞ هي ٍٓٔ٘خ  

حُـ٘خث٢ ك٢ حُٞٓط٤ٖ حُؼَر٢ ٝح٤ُٞٗخ٢ٗ، ُظٌٕٞ ٝؿٜظ٘خ حُوخىٓش ٗلٞ ٬٤ٓى ؿْ٘ ٗؼ١َ 

 آهَ ٝٛٞ حُـْ٘ حُيٍح٢ٓ.

 

 

                                                           
 أوصى قد األخٌر هذا أنّ  إلى ٌرجع إّنما أفبلطون، ألستاذه أرسطو معارضة سبب أنّ  البعض ٌزعم" 1

 العلم فً أصالة وأبعد  كفاءة، أكثر نفسه ٌجد كان الذي أرسطو، من بدالً  أخته البن األكادٌمٌة برئاسة

  .14 ص ،1999 ،1 - ط والتوزٌع، للنشر هبل حمادة، إبراهٌم: ترجمة الشعر، فن أرسطو، ."منه
 .23 ص للمسرح، اإلؼرٌقً المفهوم والتون، ماٌكل جورج 2

"فن الشعر"؛ ولعلّه لم : لم ٌذكر أرسطو أّي تبرٌر لعدم اهتمامه بالجنس الؽنائً فً كتابه مالحظة 3

ٌجد ضرورًة إلدراجه مادامت دراسته قد ارتكزت على المؤساة التً خّصص لها القسط األكبر         
من الكتاب؛ مع أن ذلك ال ٌمنع البتة من أن ٌكون هذا الجنس الشعري ُمدَرجاً فً القسم المفقود        

 جمعها طلبة أرسطو بعده. من الكتاب أو أّنه لم ٌجمع مع باقً المحاضرات التً
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 : اٌضعاِٟ اٌجٕؾ ١ِٚالص ا١ٌٛٔأٟ اٌض٠ٕٟ اٌطمؾ شاٌصاً:

 رخ٥ُٜش حٌُٕٔٔٞ ح٤ُٞٗخ٤ٗش، ُِٔي٣٘ش حَُٝك٢ حٌُٕٞ ًَِٓ ى٤ٗٞ٣ّٔٞ ػزخىس حكظِّض"     

 أٗٔ٘ظْٜ؛ ا٠ُ ٣ِ٘ع ٦ُُٜش ح٩ؿ٣َو٢ ٝحُظٔؼَّ حُوخٍهش، ٝحٌُخث٘خص ٝح٧رطخٍ ح٥ُٜش ٝأٜٗخف

ٍْٛ ّٞ  ٫ٝ رخُزَ٘، ٣ٝظِٜٕٞ ٣ٝظ٘خِٕٓٞ ُٜ٘ٞحطْٜ، ٣ٝ٘وخىٕٝ ُِِٖٓ، ٣و٠ؼٕٞ ك٤ظٜ

ّٚ  حٌُٕٞ؛ ٗئٕٝ ػ٠ِ رخ٩َٗحف ا٤ُْٜ ػٜي ٌُُي. ٝحُوِٞى رخُزوخء ا٫ّ  ػْٜ٘ ٣وظِلٕٞ  كخهظ

  َ َ   حُظٍٜٞ ٌُٜح ًخٕ ٝهي. ٓظخَٛٙ ٖٓ رطخثلش أٝ رٔظَٜ ْٜٓ٘ ً  ًٔخ ػوُْٜٞ، طل٣ََ ك٢ أػ

 ٣وظِق حػظوخىْٛ ك٢ كخ٩ٗٔخٕ ١خهخطٚ، هٍٜٞ ٍؿْ ُ٪ٗٔخٕ طٔـ٤يْٛ ػٖ طؼز٤َح   ًخٕ أّٗٚ

 ٌُّٜ٘خ ٬ٌٗٝ ، ١ز٤ؼش -ًخ٩ٗٔخٕ– ٥ُٜظْٜ ٣َٕٝ ًخٗٞح. حُ٘ٞع ك٢ ٫ حُيٍؿش ك٢ ح٥ُٜش ػٖ

 كـخءص ح٩ٗٔخٕ، ُٜخ ٣و٘غ ٝهٞس ٝهِٞىح   ؿٔخ٫ ٝه٣ٞش، هخُيس ؿ٤ِٔش ًٜٞٗخ ك٢ ػ٘ٚ طوظِق

 حٌَُّٝ اُٚ ى٤ٗٞ٣ّٔٞ، ٣ظٞكَّ ح٤ُٞٗخٕ آُٜش ًَ ر٤ٖ ٖٝٓ. ؿ٤َٛخ ٖٓ رخُٞحهغ حٍطزخ١خ   أًؼَ

 ٤َٓس ط١َٝ ٓ٘ٔـٔش كٌخ٣ش ػ٠ِ حُـخٓلش، ٝحُٜ٘ٞس ٝح٩كَح١ ٝحُوٜذ ٝحُ٘٘ٞس ٝحُؤَ

."ٜٝٗخ٣ظٚ ٓـيٙ طؤُّن كظ٠ّ ُٓٞيٙ ٖٓ ك٤خطٚ
1
 

ى ٝهي     ّٞ  حُؼ٘ذ ؿ٢٘ رؼي حُ٘ظخء، أٝحثَ ك٢ أكيٛٔخ: "ُٚ كل٤ِٖ اهخٓش ػ٠ِ ح٤ُٞٗخٕ طؼ

 حَُهٚ، كِوخص ك٤ٚ ٝطؼوي حُي٤٘٣ش، ح٧ٗخ٤ٗي ك٤ٚ ٝط٘٘ي حَُٔف ػ٤ِٚ ٣ـِذ حُؤٍٞ، ٝػَٜ

 أٝحثَ ك٢ حُؼخ٢ٗ ٝحُللَ ،(ح٤ٌُٓٞي٣خ) حُِٜٔخس ٗ٘ؤص حَُٔف حُ٘ٞع ٌٛح ٖٝٓ ح٧ؿخ٢ٗ، ٝط٘طِن

 ٗ٘ؤص ٝٓ٘ٚ ك٣ِٖ كلَ ٝٛٞ حُطز٤ؼش، ٝطـّٜٔض ؿلّض هي حٌَُّٝ طٌٕٞ ك٤غ حَُر٤غ؛

ٍ حُظٔؼ٤َ ًٝخٕ ،(حُظَحؿ٤ي٣خ) حُٔؤٓخس ّٝ  حُـٔؼ٤ش، ٝح٧ٗخ٤ٗي حَُهٚ رؼٞ ٣ؼيٝ ٫ ح٧َٓ أ

ّْ  ػخ٤ٗش، ٣ؼٞى إٔ ا٤ُٚ ٝح٫رظٜخٍ ح٩ُٚ ُـ٤خد كِْٜٗ ػٖ طؼزَّ حُظ٢ ٝح٧ؿخ٢ٗ  ٗوٚ ٓؼَّ ػ

ّْ  َٓطلغ، َٓٔف ػ٠ِ ٝٛٞ ا٤ُٚ ط٤َ٘ حُـٞهش كٌخٗض ى٤ٗٞ٣ّٔٞ  ٝر٤ٖ ر٤٘ٚ حُلٞحٍ أىهَ ػ

."حُـٞهش
2
   

                                                           
 منشورات الرباط، وشعرٌته، التراجٌدي الجنس فلسفة فً التراجٌدٌا حٌاة ٌاسر، الواحد عبد 1

 ثمّ  موسمٌاً، ٌموت اإلله هذا أنّ  األساطٌر إحدى تقول. "29 ،19 ص ،2911 ، 1- ط االختبلؾ،

    وتنمو وتنبت الشتاء، فصل فً األرض فً تدفن التً والبذرة للحٌاة رمزاً  وذلك ٌافعاً  شاباً  ٌبعث

  .7 ص الدرامٌة، الفنون تذّوق كوفحً، قاسم/ نّصار محمد ،"الربٌع فصل فً
 .5 ص ،2993 العربً، الفكر دار القاهرة، أصولها، -تارٌخها -نشؤتها المسرحٌة الّدسوقً، عمر 2
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ّٕ  طوّيّ، ٓخ ٟٞء ك٢ ُ٘خ ٣ظـ٠ِ   ى٤ٗٞ٣ّٔٞ، ػ٠ِ ػ٘خ٣ظْٜ رٔطٞح هي ح٩ؿ٣َن أ

اٌضعاِا ٬٤ٓى ك٢ حُل٠َ ًز٤َ ُٜٔخ ًخٕ كلِظ٤ٖ َٗكٚ ػ٠ِ كؤهخٓٞح
1
 حُٔؤٓخس: رٜ٘ل٤ٜخ 

ّٞ  ك٢ ح٧ٍٝ حُٜ٘ق ُٝي ك٤ٖ كل٢ ٝحُِٜٔخس،  حُؼخ٢ٗ ُٝي حُطز٤ؼش، كِٕ ٓغ طِحٖٓ ك٣ِٖ ؿ

ّٞ  ك٢ ِئٙ ر٤ٜؾ ؿ  .حٌَُّٝ ٓلخ٤َٛ رـ٢٘ ٝحٍَُٔٝ حُلَف ٓ 

ٍ، ٗخك٤ش ٖٓ أٓخ" ح٫كظلخٍ، ٗخك٤ش ٖٓ ٌٛح  ّٞ  حُ٘ؼَ ػٖ حَُٔٔك٤ش ٗ٘ؤص كوي حُظط

 ٗوٚ ٖٓ ح٤َُ٘ ا٠ُ حُ٘خػَ ك٤ٚ ٣وٜي كَى٣خ ، ًخٕ رخُ٘ظخثْ حُظَحٗن أٝ كخُٜـخء حُـ٘خث٢،

           ح٠ُلي ٓؼخٍ أٝ حُ٘وٚ ٓٞح١ٖ حُ٘خػَ ك٤ٚ ٣ؼخُؾ ؿٔؼخ ، كؤٛزق حٍطو٠ ػْ رؼ٤ي،

 ١خرغ ًحص ٧ّٜٗخ حُٜـخء، ٖٓ ٓوخٓخ   أػ٠ِ كٌخٗض حُِٜٔخس ٗ٘ؤص ك٤ٌ٘حى حُؼخٓش، حُ٘وخثٚ ك٢

ٍح   ًخٗض حُٔؤٓخس ًٌُٝي... ػخّ حؿظٔخػ٢ ّٞ  ى٢٘٣، ١خرغ ُٜخ ًخٕ ًٔخ حُٔي٣ق، أٗؼخٍ ػٖ طط

 ى٤ٗٞ٣ّٔٞ أػ٤خى ك٢ ؿٞهش   ط٘٘يٛخ ًخٗض ؿ٘خث٤ش، ى٤٘٣ش أٗخ٤ٗي ا٠ُ ح٧َٛ ك٢ طَؿغ ك٢ٜ

ّْ  ح٩ُٚ، ًُي رٜلخص ُظ٤٘ي ّْ  آه٣َٖ، أرطخٍ ٓيف ٓيكٚ ا٠ُ ط٤٠ق ًخٗض ًُي رؼي ػ  ػ

ؽ َٓٔك٤خ   ١خرؼخ   ح٧ٗخ٤ٗي ٌٛٙ حًظٔزض ٍّ ."رخُظي
2
  

ي  ًّ ٍ ػ٠ِ ؿٜظٚ ٖٓ أٍٓطٞ ٣ٝئ ّٞ  ٗ٘ؤطخ ٤ٖحُظ ِٜٝٓخس، ٓؤٓخس ا٠ُ ٝحُٜـخء حُٔي٣ق طط

 حُ٘ؼَ حٗؤْ ُوي: "ك٤وٍٞ حُظٞح٢ُ ػ٠ِ ح٫ك٤ِ٤ِش ٝح٧ٗخ٤ٗي حُي٣ؼَٓزّٞ ٓئُّل٢ ػٖ حٍطـخ٫  

 ًٝٝٝح حُل٬٠ء؛ ٝأػٔخٍ حُ٘ز٤ِش حُلؼخٍ كخًٞح حُ٘ز٤ِش حُ٘لّٞ كٌٝٝح: حُ٘ؼَحء ُطزخع ٝكوخ  

 ح٧ٗخ٤ٗي ح٥هَٕٝ أٗ٘ؤ ر٤٘ٔخ ح٧ٛخؿ٢، كؤٗ٘ؤٝح ح٧ى٤ٗخء كؼخٍ كخًٞح حُو٤ٔٔش حُ٘لّٞ

 حُ٘ٞػ٤ٖ ٣ٌٖٛ أكي حطّوٌٝح ح٣ٌُٖ حُ٘ؼَحء أٛزق ٝحُِٜٔخس حُٔؤٓخس ظَٜص ُٝٔخ... ٝحُٔيحثق

 ح٥هَ ٝحُزؼٞ أ٣خٓز٤٤ٖ، ٗؼَحء ٣ٌٞٗٞح إٔ ٖٓ ري٫   ٬ٍٓٙ  ٗؼَحء -حُوخٙ ُطزخػْٜ ٝكوخ

ٍّ  ٗؼَحء ّٕ  ٬ٓكْ، ٗؼَحء ٖٓ ري٫   ٓآ َّ  ًخٗض ح٧ه٤َس ح٧ىر٤ش حُلَٝع ٌٛٙ ٧  ٝأػ٠ِ أؿ

                                                           
 الفعل ٌعنً الذي ، Dran الفعل إلى اللؽوي اشتقاقها ٌرجع قدٌمة، إؼرٌقٌة كلمة: " Drama الدراما 1

 ص اإلؼرٌقٌة، الدراما نظرٌة إبراهٌم، حمدي محمد ،"خاص بوجه اإلنسانً السلوك أو التصّرؾ أو

 وألّنه مرموقاً، تطّورا عرفت قومٌة حٌاة نتاج ألّنه الشعر، أطوار أرقى الدرامً الشعر وٌعتبر" ، 9

ٌّزة المستقلة والذاتٌة الملحمً، الشعري: الطورٌن زوال مع ٌتفق  ،"بٌنهما وٌجمع الؽنائً للشعر المم

 فن هٌؽل،/ الدرامً، الؽنائً، الملحمً،: الثبلثة األجناس لتطّور اعتمدناه الذي الترتٌب ٌفّسر ما وهذا

 .299 ،288 ص الشعر،
 .135 ،134 ص ، المقارن األدب هبلل، ؼنٌمً محمد 2
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   طَؿغ كخُٔؤٓخس: ٝحُِٜٔخس ٢ٛ حٍطـخ٫   ح٧َٛ ك٢ حُٔؤٓخس ٗ٘ؤص ُٝوي... ح٠ُٝ٧ ٖٓ ٓوخٓخ  

 ٣ُظـ٠٘ طِحٍ ٫ حُظ٢ ح٫ك٤ِ٤ِش ح٧ٗخ٤ٗي ٓئُل٢ ا٠ُ طَؿغ ٝحُِٜٔخس حُي٣ؼَٓزّٞ، ٓئُّل٢ ا٠ُ

."ح٤ُّٞ كظ٠ حُٔيٕ ٖٓ ًؼ٤َ ك٢ رٜخ
1
  

ّٕ  حُوٍٞ ٌٛح ٖٓ ٣ظَٜ   -أِٓل٘خ ًٔخ -ٝحُي٣ؼَحٓذ ى٣ؼَحٓز٤ش، أٍٛٞ ًحص حُٔؤٓخس أ

 ٣َطي١ ىحث١َ، ٌَٗ ك٢ ٝطَهٚ طؼِف ؿٞهش ى٤ٗٞ٣ّٔٞ، أػ٤خى ك٢ رٚ، طظـ٠٘ ٤٘ٗي

 حُوَرخٕ، رظوي٣ْ ا٫ّ  ٣ٌظَٔ ك٬ ى٤٘٣خ   ١ؤخ   ٌُٝٞٗٚ" ُِٔخط٤َ، ٤َُِٓٝح حُٔخػِ ؿِٞى أكَحىٛخ

."٤ّٗجخ   ُلٜٔخ ٝأًَ اٍرخ ، ح٧ٟل٤ش ط٣ِٔن ٖٓ ػ٤ِٚ ٣٘ظَٔ رٔخ
2
 

 طوي٣ْ ٣َ١وش ػٖ حٌُ٘ق أٝ ح٫كظلخٍ، طلخ٤َٛ ػٖ حُلي٣غ رٜيى ٛ٘خ ُٝٔ٘خ 

ُض حُظ٢ حُِلظش ٗؼَٝ إٔ ًُي ٖٓ ؿخ٣ظ٘خ اّٗٔخ رخ٫ٓظطَحى، ٣ٔٔق ٫ كخُٔوخّ حُوَحر٤ٖ؛ ّٞ  طل

ى ًخٗٞح إٔ رؼي حُٔٔؼِّٕٞ ظَٜ ٤ًٝق طَحؿ٤ي٣خ، ا٠ُ ح٧ٗخ٤ٗي ٌٛٙ ك٤ٜخ َّ  ٟٖٔ أػ٠خء ٓـ

 .٤ٓٞٓو٤ش كَهش

 :اٌّّص١ٍٓ ٚظٙٛع اٌجٛلح

          ٣ؼظٔي ح١ٌُ حُؼِف طلظظق حُـٞهش، هخثي ٖٓ ربٗخٍس حُي٣ؼَحٓذ حكظلخٍ ٣زيأ" 

ّْ  حُطزٍٞ، ٝهَع حُِٔح٤َٓ ك٢ حُ٘لن ػ٠ِ ، ى٤ٗٞ٣ّٔٞ ح٩ُٚ هٜش حُوخثي ٣َطـَ ػ  ؿ٘خء 

 حُٔؼ٠٘ ٣ظطِّزٚ ٓخ حُٜٞص، ٝٗزَحص حُـٔي٣ش ٝحُظؼخر٤َ حُلًَخص ٖٓ اٗ٘خىٙ ا٠ُ ٤٠ٓلخ  

 حُـٍٜٔٞ، ٗلْ ك٢ حُظؤػ٤َ رٚ ٣ِ٣ٝي ح٩ُٚ، طٔؼ٤َ رٚ ٣لٖٔ ٝٓخ ح٫ٗلؼخ٫ص، رٚ ٝط٘زؼغ

 حُـٞهش أٓخ حُوٜش، أرطخٍ ٓلخًخس ٝٛٞ حُظٔؼ٤َ، ػ٘خَٛ ٖٓ ػَٜ٘ رٌٍٝ ظَٜص ٝرٌُي

 ٝحُلِٕ، حٌُٟ٘ٞ ك٢ ٓوطٞػخص ُظَّىى حُـ٘خء، ػٖ هخثيٛخ ٣ظٞهّق ك٤ٖ طظيّهَ ًخٗض كوي

ُض ٝهي حُظّٞؿغ، ٝآٛخص ح٧ُْ َٝٛهخص ٝحُ٘ل٤ذ رخُؼ٣َٞ ط٘لؼٜخ ّٞ  ك٤ٔخ حُـٞهش أٗخ٤ٗي طل

."هخثيٛخ ٣وُٞٚ ٓخ ػ٠ِ ٝحُظؼ٤ِن ٝحُظل٤َٔ حَُ٘ف ٖٓ ٗٞع ا٠ُ رؼي،
3
 

                                                           
 .15، 13،14 ص بدوي،: ترجمة الشعر، فن أرسطو، 1
 الجنس فلسفة فً التراجٌدٌا حٌاة ٌاسر، الواحد عبد: ٌراجع الطقوسً الدٌثرامب فً للتفصٌل 2

  .بعدها وما 32 ،31 ،39 ص وشعرٌته، التراجٌدي
 .32 ص نفسه، المرجع 3



 
113 

 

Thespis ُؼ٤ٔز٤ْ ًخٕ ُوي 
1
ٍ؛ حُٔٔؼَّ ظٍٜٞ ك٢ ًز٤َ ىٍٝ  ّٝ  ك٤٘ٔخ" أّٗٚ ًُي ح٧

 حُظ٢ ح٠ُ٘ٔيس ا٠ُ حُٔوَؽ حُٔئُّق هلِ اٗ٘خىٙ حٌٍُّٞ ٝريأ ّ،.م535 ٓ٘ش َٜٓؿخٕ ريأ

َّ  طو٣َزخ   حُيحثَس ٢ٓٝ ٝحُٔٞؿٞىس ح٠ُل٤ش ك٤ٜخ طٌرق  ريأ أّٗٚ رَ ح٩ٗ٘خى، ٖٓ رـِء ٝحٓظو

 إٔ هٜي، ؿ٤َ ٖٓ حٓظطخع، ٝرٌٜح. حٌٍُّٞ أػ٠خء رو٤ش ٓغ حُيػ٤َحٓذ ٖٓ ؿ٬ٔ   ٣ظزخىٍ

ٍ ح٤ُٓ٬ُٖ حُ٘خه٤ٜٖ حُؼ٣َٜٖ٘ ٣وّيّ ّٞ  رو٤ش ػٖ حٗلٜخُٚ كل٢. ٝحًظٔخُٚ حُيٍح٢ٓ حٌَُ٘ ُظط

ٍ رٌُي أٛزق ٗٔز٤خ ، َٓطلؼخ   ٌٓخٗخ   ٝحػظ٬ثٚ حٌٍُّٞ ّٝ ٍ أٝ َٓٔك٤ش ٗو٤ٜش أ ّٝ  ك٢ ٓٔؼَّ أ

ّْ . حَُٔٔك٤ش حُلًَش طخ٣ٍن  أهٌ ر٤ٖ حٌٍُّٞ ٓـٔٞػخص هخىس ٓغ  حُٔوخ١غ رؼٞ ر ظ زخُىُٚ  ػ

ٍ أٛزق ٝػطخء، ّٝ ."حُيٍح٢ٓ حٌَُ٘ ا٠ُ حُلٞحٍ ػَٜ٘ أىهَ ٖٓ أ
2

      

ٍ، حُٔٔؼَّ ُظٍٜٞ رخُ٘ٔزش ٌٛح  ّٝ خ ح٧ ّٓ  ػ٘ي ظَٜ كوي" حُؼخ٢ٗ ُِٔٔؼَ رخُ٘ٔزش أ

أؿش١ٍٛؽ
3

ٍ ك٢( ّ.م 456 -525)  ّٝ  ّ،.م 490ٓ٘ش ح٠ُخٍػخص ٢ٛٝ ُٚ، َٓٔك٤ش أ

 َّ ؿٛفٛو١ٍؾ ظَٜ إٔ ا٠ُ حُ٘ؼ١َ ٗظخؿٚ  ٝحٓظٔ
4
 416 -495)حٌُز٤َ ح٤ُٞٗخ٢ٗ حُ٘خػَ 

 حُـ٘خء، ؿخٗذ ػ٠ِ حُظٔؼ٤َ ؿخٗذ ٝهٟٞ أٓو٤ِّٞ، ٓٔؼ٢ِ   ا٠ُ ػخُؼخ   ٓٔؼ٬ّ   ٝأٟخف ،(ّ.م

                                                           
 م.ق 535 عام" بٌزستراتوس" أثٌنا دكتاتور كلّفه شهٌر، دٌثرامب ومخرج مؽنً:  "ثٌسبٌس 1

 هذا فً للتفصٌل ،"سٌاسً دافع من انطبلقا فٌه واالشتراك الخصب إله مهرجان على باإلشراؾ

 للكتاب، العامة المصرٌة الهٌئة مصر، الدرامً، البناء حمودة، العزٌز عبد: ٌراجع السٌاسً، الدافع

 . 25 ص ،1998 ط،.د
 .62 ص نفسه، المرجع حمودة، العزٌز عبد 2

   أجراها التً وتؽٌٌراته لتعدٌبلته اإلؼرٌق، التراجٌدٌا كتاب أهم Aischylos أسخٌلوس ٌعتبر 3

 الجوقة، دور فً وعّدل والمبلبس، األقنعة وطّور الثانً الممّثل أضاؾ الذي فهو الدرامً، الفن على

 برومٌثٌوس طٌبة، ٌحاصرون سبعة الفرس، الضارعات،: أهّمها مسرحٌة تسعٌن ٌقارب ما كتب

 كوفحً، قاسم نصار، محمد: ٌراجع للمزٌد. الؽضب ربات القرابٌن، حامبلت أؼاممنون، مؽلوالً،

 .18،19 ص الدرامٌة، الفنون تذّوق
 توظٌفه وبحسن الثالث، الممّثل بإدخاله قوٌة دفعة التراجٌدٌا أعطى:  Sophokles سوفوكلٌس 4

 مسرحٌة، وعشرٌن مائة من أكثر ألّؾ التراجٌدٌا، لمواضٌع وبتطوٌره الدرامً، اإلطار داخل للجوقة

 فً أودٌبوس فٌلوكتٌتٌس، التراخٌنٌات، أٌاس، إلٌكترا، ملكا، أودٌبوس أنتٌؽون،: ؼٌر منها ٌصلنا ولم

 .14 اإلؼرٌقٌة، ص الدراما نظرٌة إبراهٌم، حمدي محمد: ٌراجع للمزٌد.  كولونوس
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 أًزَ كَٛخ   ٝأطخف حُـٞهش، طَح٤ْٗ ريٍ حَُٔٔك٢ حُلٞحٍ ك٢ ٣َٓغ طوّيّ ا٠ُ ٌٛح أّىٟ ٝهي

ػش رؤُٞحٕ ٝٓٔق ح٧ٗوخٙ، ر٤ٖ ُِظزخ٣ٖ ّٞ ."حُلٞحىع ٖٓ ٓظ٘
1
  

ٍ أٓو٤ِّٞ ًٝخٕ: "هُٞٚ ك٢ ًُي ا٠ُ أٍٓطٞ أٗخٍ ٝهي  ّٝ  حُٔٔؼ٤ِٖ ػيى ٍكغ ٖٓ أ

 ُِلٞحٍ؛ ح٠ُٝ٧ حٌُٔخٗش ٝؿؼَ( حُـٞهش)حٌٍُّٞ أ٤ٔٛش ٖٓ ٝهَِّ حػ٤ٖ٘، ا٠ُ ٝحكي ٓٔؼَ ٖٓ

."حُٔ٘خظَ رَْٓ ٝأَٓ ٓٔؼ٤ِٖ ػ٬ػش ا٠ُ ػيىْٛ كَكغ ٓٞكٞه٤ِْ ؿخء ػْ
2
 

ى ٖٓ ٝطلُّٜٞخ حُيٍحٓخ، ٬٤ٓى ػٖ ٝحٟلش ٍٛٞس ٍٓٔ٘خ هي ٌٕٗٞ حُويٍ رٌٜح  َّ  ٓـ

 ٗؼَٝ إٔ ٢ِ٣ ٓخ ه٬ٍ ٖٓ ٝٓ٘لخٍٝ حُز٣َ٘ش، ح٧كؼخٍ طلخ٢ً َٓٔك٤ش ا٠ُ ى٢٘٣ ١وْ

 .  ٍٗي ٝحرٖ أٍٓطٞ ٖٓ ًَ ػ٘ي ،(ٝحُِٜٔخس حُٔؤٓخس) ٛ٘ل٤ٜخ ُوَحءس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .6 ص أصولها، -نشؤتها -تارٌخها المسرحٌة الدسوقً، عمر1

 .15 ص بدوي،: جمةتر الشعر، فن أرسطو، 2
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 :اتٓ عشض فُٙٚ أعؿطٛ ذٕظ١غ ت١ٓ اٌّأؿاج -1 عاتًؼا:

  ّٕ  كَٛش   ُٚ ٣ظ٤ق إٔ ٗؤٗٚ ٖٓ ًحطٚ؛ أػٔخم ك٢ ٝؿٞٛٚ حُـٔخػش ػٖ حُلَى حِٗٝحء ا

 حٌَُ، ػٖ حٓظوِّض حُظ٢ أٛيحكٚ كٍٞ ٝٓلخٍٝطٜخ ٝحٗ٘ـخ٫طٜخ، حٌُحص ٌٛٙ ػٖ حُظؼز٤َ

ّٕ  ؿ٤َ. ىحه٤ِخ   ٓٞهؼخ   ُ٘لٜٔخ ٝٛ٘ؼض  ح٧ٛيحف ػٖ رؼ٤يح   حُل٣َّش ػٖ حُزلغ ك٢ ح٫ٓظَٔحٍ أ

ٍٙ  ٛيف طٔط٤َ ك٢ ٍؿزش حُلَى ٌٛح ُيٟ ٤ٓٞهع حُـٔخػش؛ كّيىطٜخ حُظ٢  ُٖ ٌٝٛح رٚ، هخ

 أٛيحف ا٠ُ حُيحه٤ِش ٍؿزخطٚ طل٣َٞ ا٠ُ ٣ٝٔؼ٠ حٌُحط٢، طوٞهؼٚ ػٖ ٣وَؽ ُْ ٓخ ُٚ ٣ظؤط٠

ّٕ . ح٧كؼخٍ ٣َ١ن ػٖ حُٞحهغ أٍٝ ك٢ ِٓٔٞٓش  ح٧ٛيحف ا٠ُ ٣ٔؼٕٞ ٓخ ؿخُزخ   ح٧كَحى ٧ٝ

ّٕ  ُٜٔخُلْٜ، طٜي٣يح   ؿ٤َْٛ أٛيحف ك٢ ٣َٕٝ أٝ ٗلٜٔخ،  ٛيكٚ ا٠ُ ك٤ْٜ حُٞحكي ٓؼ٢ كب

      طَ٘كٚ إٔ حُيٍحٓخ طلخٍٝ ٓخ ٌٛح ح٥ه٣َٖ، ٓغ رخَُٜحػخص ٓللٞكخ   ٤ٌٕٓٞ حُٔ٘٘ٞى

        ٣ؼٌٔٞٙ إٔ حُيٍح٤ٕٓٞ حُ٘ؼَحء ٣لخٍٝ ٓخ ٌٝٛح ٝح٤ٌُٓٞي١، حُظَحؿ٤ي١ ٛ٘ل٤ٜخ ك٢

 . أٛيحكْٜ ٤َٗ أؿَ ٖٓ َٝٛحػخطْٜ ح٧كَحى أكؼخٍ ك٤ٜخ ٣لخًٕٞ حُظ٢ ٓٞح٤ٟؼْٜ، ك٢

 ػ٤ِٜخ أهيّ حُظ٢ ح٫ٍطـخ٤ُش حُط٣َوش ٖٓ أُٛٞٚ حٓظٔيّ  هي ػخٓش ، حُ٘ؼَ ًخٕ ٝاًح 

ّٕ " حُ٘ؼَحء؛ ٗض هي ح٥هَ ٛٞ حُيٍح٢ٓ حُ٘ؼَ كب ّٞ "طِوخث٤ش ٝرط٣َوش طي٣ٍـ٤خ   أُٛٞٚ طٌ
1
، 

ص حُظ٢ حٍُٜٞس ا٠ُ ِٝٛض كظ٠ّ َّ  ٓٞك٤ًِْٞ ػْ أٓو٤ِّٞ ػ٘ي ػ٤ِٜخ حٓظو

٠ٚٛعت١ضؽ
2
أعؿطٛفا١ٔؾٝ ُِٔؤٓخس، رخُ٘ٔزش (ّ.م406 -480)

3
 رخُ٘ٔزش (ّ.م448-380)

                                                           
 مدخل النادي، عادل: ٌراجع اإلؼرٌقً، العصر إلى البدائٌة العصور من الدراما نشؤة على لئلطبلع 1

  .16 إلى 9 ص من ،1987 ،1 – ط هللا، عبد بن الكرٌم عبد مإسسات تونس، الدراما، كتابة فن إلى
 البشرٌة، النفس تحلٌل فً وتعّمق التراجٌدٌة، الموضوعات فً وابتكر جّدد: Euripides ٌوربٌدس 2

 عشرة ثمانً منها بقً مسرحٌة التسعٌن ٌقارب ما كتب ذروته، إلى الدرامً بالفن فٌها وصل لدرجة

 ص اإلؼرٌقٌة، الدراما نظرٌة إبراهٌم، حمدي: ٌراجع للمزٌد واحدة، ساتٌرٌة ومسرحٌة تراجٌدٌا

  .58 ص التراجٌدٌا، حٌاة ٌاسر، الواحد عبد/ 15 ،14
 بعنؾ وهاجم عصره، فً األثٌنً المجتمع مشاكل بمعالجة اهتمّ : Aristophanes  أرسطوفانٌس 3

 الشخصٌة على تركٌزه من أكثر الموضوع على مسرحٌاته فً رّكز إذ تدهوره، فً سبباً  اعتقده ما كلّ 

 للمزٌد ،...الضفادع الزنابٌر، منها مسرحٌة، عشرة إحدى سوى مسرحٌاته من ٌبق ولم الكومٌدٌة،

 .58 ص السابق، المرجع: ٌراجع
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أٍٓطٞ ٣ظَٜ إٔ هزَ أػ٤٘خ ك٢ ػظ٤ٔخ   ٗـخكخ   حَُٔٔف كٖ ٗـق ٝهي. ُِِٜٔخس
1
 ك٢ ٣ٝؤهٌ ،

٘ض حُظ٢ ٝح٧ٍٛٞ حُوٞحػي ػٖ حُزلغ  ٔ  كٜٞ حُ٘ؼَحء؛ ػٔخُوش ػ٘ي حُ٘ـخف حُلٖ ٌُٜح ٟ

 َُٝحثغ طل٤ِِٚ ٖٓ حٓظوخٛخ اّٗٔخ حُوٞحػي؛ ٌٛٙ ٣وظَع ُْ" حُ٘ؼَ كٖ" ًظذ ػ٘يٓخ"

ض حُظ٢ حَُٔٔك٤خص ؼِ  ٍٙ ٓخ ا٠ُ ٣َ١وٜخ ػٖ حٛظيٟ ٝهي أػ٤٘خ، ؿٍٜٔٞ أٓخّ ُٓ َّ  ٖٓ ه

."أٍٛٞ
2
    

  ّٕ اٌرغاج١ض٠ا ٧ٝ
3
 ٓخىحّ حُ٘ؼَ؛ كٖ ك٢ أٍٓطٞ ػَٔ ػ٤ِٚ هخّ ح١ٌُ ح٧ٓخّ ٓؼِّض هي 

 ٝحٟلش ٍٛٞس طوي٣ْ ك٢ َٗع كوي ٝحُِٜٔخس، رخُِٔلٔش ٓوخٍٗش ٓ٘ٚ ح٧ٝكَ حُو٢ٔ ٓ٘لٜخ هي

ّٔض ػٜ٘خ،  ٓؼِّٞ، ١ٍٞ ُٜخ طخّ، ٗز٤َ كؼَ ٓلخًخس" ٢ٛ ػ٘يٙ كخُٔؤٓخس ؿٞحٗزٜخ، ٓؼظْ ٓ

ىس رِـش ّٝ  رٞحٓطش طظْ حُٔلخًخس ٌٝٛٙ ح٧ؿِحء، ٫هظ٬ف ٝكوخ   طوظِق حُظ٤٣ِٖ ٖٓ رؤُٞحٕ ِٓ

 ٌٛٙ ٖٓ حُظط٤َٜ ا٠ُ كظئى١ ٝحُوٞف حَُكٔش ٝطؼ٤َ حُلٌخ٣ش، رٞحٓطش ٫ ٣لؼِٕٞ، أٗوخٙ

ىس رخُِـش ٝأهٜي. ح٫ٗلؼخ٫ص ّٝ  ٤٘ٗٝي، ُٝلٖ ا٣وخع ك٤ٜخ حُظ٢ طِي حُظ٤٣ِٖ ٖٓ رؤُٞحٕ حُِٔ

ى طئُق ح٧ؿِحء رؼٞ إٔ ح٧ؿِحء ٫هظ٬ف ٝكوخ   طوظِق رو٢ُٞ ٝأهٜي َّ  حٓظويحّ رٔـ

."ح٤ُ٘٘ي رخٓظويحّ ح٥هَ ٝرؼ٠ٜخ حُُٕٞ،
4
 ٓلخًخس ػ٠ِ حُٔؤٓخس طوّٞ حُٔ٘ظٍٞ ٌٛح ٖٝٓ 

 ٧ٕ ًُي حُِٔلٔش، ػٖ ٤ٔ٣ِّٛخ ٓخ ٌٝٛح حُلؼَ، ٣َ١ن ػٖ حُلخِٟش ٨ُكؼخٍ ح٧ٗوخٙ

 ٣َ١ن ػٖ اّٗٔخ ػ٘ٚ؛ ٣٘ٞد ٖٓ أٝ حُ٘خػَ ٣َ١ن ػٖ حَُٔى ػ٠ِ طوّٞ ٫ ك٤ٜخ حُٔلخًخس

 حُوٜخثٚ ٌٛٙ ٝرخؿظٔخع ٝح٤ُ٘٘ي، ٝح٣٩وخع رخُِلٖ طٔظِؽ ُـش ٝكن حُلخػِش، حُ٘و٤ٜخص

                                                           
 ومسرحٌات مسرحٌاته من استفاد أّنه ٌعنً مما ٌوربٌدس، موت من عاماً  سبعٌن بعد أرسطو كتب 1

ه ٌْ  .17 ص للمسرح، اإلؼرٌقً المفهوم والتون، ماٌكل الشعر، لفن كتابته فً سابق
" ملًكا أودٌب" وهً واحدة مسرحٌة من الشعر فن قوانٌن استمدّ  قد أرسطو أنّ  مندور محمد ٌرى 2

 للطباعة مصر نهضة القاهرة، للدراما، الفنٌة واألصول الكبلسٌكٌة مندور، محمد لسوفوكلٌس،

 .4 ،3 ص ،2993 والتوزٌع، والنشر
 والكلمة القدر، ٌد فً ألعوبة وكؤّنه السامً اإلنسان تصّور التً الدراما على التراجٌدٌا لفظ ٌطلق" 3

 ٌُسمْونَ  كانوا الدٌثرامب جوقة أفراد أو الساتٌروي ألنّ  هكذا وسمٌت الماعز، أؼنٌة تعنً الٌونانٌة

 المقّدم القربان نوع من مؤخوذاً  اسمها ٌكون أن نستثنً ال أننا مع ،"جلودها فً لتنّكرهم الماعز

/ 16 ص الدرامٌة، الفنون تذّوق نصار، محمد: ٌراجع للمزٌد تٌساً، ٌكون ما ؼالباً  الذي لدٌونٌسوس

 .33 ص التراجٌدٌا، حٌاة ٌاسر، بن الواحد عبد
 .19 ،18 ص بدوي،: جمةتر الشعر، فن أرسطو، 4
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 طط٤َٜ ٛٞ ٝحكي ٛيف أؿَ ٖٓ ٝحُ٘لوش حُوٞف اػخٍس ٝٛٞ ٜٓ٘خ حُٔطِٞد حُـَٝ طلون

 . حُٔئ٣ًش أٝ حُِحثيس ح٫ٗلؼخ٫ص ٖٓ حُٔ٘خٛي٣ٖ

ّٕ  حُوٍٞ ا٠ُ ك٤ؼٔي ُٜخ طؼ٣َلخ   ٤ٜ٣ؾ إٔ ؿٜظٚ ٖٓ ٍٗي حرٖ ٣ٝلخٍٝ   حُٔلْٜ حُلي: " رؤ

 هٞس ُٚ ح١ٌُ حٌُخَٓ حُلخَٟ ح٩ٍحى١ ُِؼَٔ ٝٓلخًخس ط٘ز٤ٚ أٜٗخ ٛٞ حُٔي٣ق ٛ٘خػش ؿَٞٛ

 ط٘لؼَ ٓلخًخس -حُلخِٟش ح٧ٍٓٞ ٖٓ ٝحكيٍ  ٝحكي ك٢ ؿِث٤ش هٞس ٫ حُلخِٟش، ح٧ٍٓٞ ك٢ ٤ًِش

 حُلخ٤ِٟٖ ك٢ ٣و٤َّ رٔخ ًُٝي ٝحُوٞف، حَُكٔش ٖٓ ك٤ٜخ ٣ُّٞي رٔخ ٓؼظي٫   حٗلؼخ٫   حُ٘لّٞ ُٜخ

 ٤ُْ اً ٌُِِٔخص ٫ حُل٠خثَ، طِِّ حُظ٢ ٤ُِٜجخص ٢ٛ اٗٔخ حُٔلخًخس كبٕ ٝحُ٘ظخكش، حُ٘وخء ٖٓ

."ٝحُُٕٞ حُِلٖ رٜخ هَٕ اًح طٌَٔ رخُوٍٞ حُٔلخًخس ٌٝٛٙ. ٣ظو٤َّ إٔ ك٤ٜخ ٣ٌٖٔ
1
 

 حُؼَٔ ٓ٘خرٜش ػ٠ِ ٣وّٞ ٓي٣لخ ، حُٔؤٓخس ك٢ ٣َٟ ٣ْٞٗ رٖ ًٔظ٠ّ ٛ٘خ ٍٗي ٝحرٖ 

ؽ ٫ رَ ٝحُِلٖ، حُُٕٞ ػ٠ِ ٣ؼظٔي ح١ٌُ حٌُخَٓ ح٩ٍحى١ َّ  طَى٣يح   ك٤ٜخ هُٞٚ طَى٣ي ٖٓ ٣ظل

ك٤خ ، ٣ٌٕٞ ٣ٌخى  َ      ٓظ٠ّ ٣وٍٞ حُظؼي٬٣ص، رؼٞ اٟخكش أٝ حُؼزخٍس رب٬ٛف طؼِّن ٓخ ا٫ّ  ك

 حُظ٢ ٝحٌُخَٓ حُل٣َٚ ح٩ٍحى١ ُِؼَٔ ٝٓلخًخس ط٘ز٤ٚ ٢ٛ حُٔي٣ق كٜ٘خػش: "حُ٘ؤٕ ٌٛح ك٢

         كخػِش ٢ٛ حُظ٢ ح٧ٗٞحع ٖٓ ٝحكي ٝحكيٍ  ًَ ه٬ ٓخ حُ٘خكغ حُوٍٞ ك٢ ٝٓيحٍ ػظْ ُٜخ

 ٝط٘ظق ٝط٘و٢ ٝحُوٞف؛ رخَُكٔش ٝحُظؤػ٤َحص ح٫ٗلؼخ٫ص ٝطؼّيٍ. رخُٔٞحػ٤ي ٫ ح٧ؿِحء ك٢

."٣٘لؼِٕٞ ح٣ٌُٖ
2
 

  َّ  ٗظ٤ـش ًخٕ اّٗٔخ كلٔذ؛ ُٔظ٠ّ ٓظخرؼش ٣ٌٖ ُْ ُِٔؤٓخس ًٔوخرَ ُِٔي٣ق حهظ٤خٍٙ ُٝؼ

ٌٍّ هي ٝٓخىحّ ػَر٤ش، ٍٛٞس ك٢ حُ٘ؼَ كٖ ُـؼَ كظ٤ٔش  حُؼَر٢ حُ٘ؼَ ك٢ ٣ـي إٔ ػ٤ِٚ طؼ

       ٓ٘ؼٚ ح١ٌُ كٔخ ٝا٫ّ  ُٜخ؛ ًٔوخرَ حُٔي٣ق ؿَٝ حهظخٍ كوي ىٍح٢ٓ؛ ًٜ٘ق ٣وخرِٜخ ٓخ

 حُٔي٣ق؟ ٖٓ ا٤ُٜخ أهَد ًُي ٣ٌٖ أُْ رخُطَحؿ٣ًٞخ؟ ٗؼظٜخ ك٢ ٤ٓ٘خ حرٖ طزخعا ٖٓ

 :اٌّأؿاج أجؼاء

                                                           
 .298 ص بدوي، كتاب ضمن الشعر فً طالٌس أرسطو كتاب تلخٌص رشد، ابن 1
 .96 ص بدوي، كتاب ضمن الشعر فً طالٌس أرسطو كتاب ٌونس، بن مّتى 2
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  َّ  ٜ  ٝح٧ه٬م، حُوَحكش،: "٢ٛٝ حُٔؤٓخس، ك٢ أؿِحء ٓظّش ٝؿٞى ػ٠ِ أٍٓطٞ ٣ُ

"ٝح٤ُ٘٘ي حَُٔٔك٢، ٝحُٔ٘ظَ ٝحُلٌَ، ٝحُٔوُٞش،
1
اٌشغافحٝ حُلؼَ ٣ؼط٢ حُٔوخرَ ك٢ ٌُّ٘ٚ ،

2
 

ّٕ  ًُي ك٤ٜخ؛ ٓخ أّْٛ  ٝحُوَحكش ؿَٞٛٛخ -ػ٘يٙ -كخُلؼَ ح٧ؿِحء؛ رو٤ش ه٤ٔش طلٞم أ٤ٔٛش ٧ 

 ٝحُ٘وخٝس ٝحُٔؼخىس ٝحُ٘وخٝس؛ ٝحُٔؼخىس ٝحُل٤خس، حُلؼَ طلخ٢ً رَ حُ٘خّ، طلخ٢ً ٫ حُٔؤٓخس"

ٍَ  ٤ًل٤شُ  ٢ٛ حُل٤خس ٝؿخ٣ش حُلؼَ، ٗظخثؾ ٖٓ ٛٔخ  رٔزذ ْٛ ٓخ ْٛ ٝحُ٘خّ ٝؿٍٞى؛ ٤ًل٤شُ  ٫ ػٔ

 ٣لؼِٕٞ ٫ كخ٧ٗوخٙ ٝإً. أكؼخُْٜ رٔزذ ٓؼيحء ؿ٤َ أٝ ٓؼيحء ٣ٌٕٞٗٞ ٌُْٜٝ٘ أه٬هْٜ،

 ح٧كؼخٍ كبٕ ٌُٜٝح أكؼخُْٜ؛ ٗظ٤ـش ًحى أٝ حُوِن رٌٜح ٣ظٜلٕٞ رَ ح٧ه٬م، ٓلخًخس حرظـخء

ْ   ٢ٗء ًَ ك٢ ٝحُـخ٣ش حُٔؤٓخس؛ ك٢  حُـخ٣ش ٛٔخ ٝحُوَحكش  ك٬ ٌٛح، ػٖ ٝك٬٠  . ك٤ٚ ٓخ أٛ

ٍّ  طٞؿي ٌُٖٝ كؼَ، رـ٤َ ٓؤٓخس طٞؿي ."أه٬م رـ٤َ ٓآ
3
 

 ٝحُؼخىحص، حُوَحك٤ش، ح٧هخ٣َٝ" ك٢ ٣ٝـِٜٔخ ٗلٜٔخ ح٧ؿِحء ا٠ُ ٍٗي حرٖ ٤٘٣َٝ 

."ٝحُِلٖ ٝحُ٘ظَ، ٝح٫ػظوخىحص، ٝحُُٕٞ،
4
:" ًخُظخ٢ُ ؿؼِٜخ ح١ٌُ ٓظ٠ّ هٍٞ ٓظخرؼخ   

."حُٜٞص ٝٗـٔش حُ٘ظَ، ح٫ػظوخى، حُٔوُٞش، حُؼخىحص، حُوَحكخص،
5
 

 : اٌشغافح -1

  ّٕ  ح٧كؼخٍ ط٤ًَذ" أٜٗخ ػ٠ِ ُِوَحكش أٍٓطٞ هّيٓٚ ح١ٌُ حُظؼ٣َق ر٤ٖ ٓوخٍٗش ػوي ا

"حُٔ٘ـِس
6
  آخ ٓلخًخطٜخ ٣وٜي حُظ٢ ح٧ٍٓٞ ط٤ًَذ" رٜخ ٣ؼ٢٘ ح١ٌُ ٍٗي حرٖ ٝر٤ٖ ، 

 ًُي ٖٓ حُ٘ؼَ ك٢ أػظ٤ي ٓخ رلٔذ ٝآخ حُٞؿٞى؛ ك٢ أػ٢٘ أٗلٜٔخ، ك٢ ػ٤ِٚ ٢ٛ ٓخ رلٔذ

"ًخًرخ   ًخٕ ٝإ
7
 ط٤ًَذ ٤ُـط٢   ٣ٔظيّ  إٔ ٣ٌٖٔ ح٧كؼخٍ كظ٤ًَذ ُٜخ، حُوخٙ رلٜٔٚ ٣ٞك٢ ،

                                                           
 .29 ص بدوي، كتاب ضمن الشعر فن أرسطو، 1
 التً القدٌمة الخرافٌة الحكاٌة وهً، fables (fibula ) :أرسطو عند تعنً الحكاٌة،=  الخرافة 2

 تجنح فبٌنما الواقعٌة؛ بحكم القّصة عن تتمٌز الشعبٌة، األوساط فً المتداولة األساطٌر مصدرها

  .الواقع إلى القصة تمٌل الخٌال، إلى الخرافة
 . نفسها الصفحة نفسه، المصدر 3
  .299 ص السابق، المصدر رشد، ابن 4
 .97ص السابق، المصدر ٌونس، ابن مّتى 5

 .29أرسطو، المصدر السابق، ص  6
 .299ابن رشد، المصدر السابق، ص  7
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 حُظ٤ًَذ، ٌٛح ٟٖٔ ٌٓخٗخ   ُ٘لٜٔخ طـي هي ح٤ٗ٧خء كظ٠ّ أٝ ٝح٧كؼخٍ كخُٜلخص ح٧ٍٓٞ، ًَ

ي إٔ ٛ٘خ ٝحُْٜٔ  ٜ خ أٝٓغ ٓلٜٞٓخ   ٣ؼط٤ٜخ حُلْٜ رٌٜح ٝٛٞ ٓلخًخطُٜخ، طُو ّٔ  أٍٓطٞ أٍحىٙ ٓ

 ٢ٛ ًٔخ ح٧ٍٓٞ ٗوَ ك٢ حُٜيم طِِّ إٔ آخ حُٔلخًخس ٌٝٛٙ كو٢، ح٧كؼخٍ ػ٠ِ هَٜٛخ ح١ٌُ

 ٓغ حٗٔخم ُٝؼِٚ ٍأ٣ٚ، كٔذ حُ٘ؼَ ك٢ ٓؼظخى ٌٝٛح حٌٌُد، ا٠ُ طـ٘ق إٔ ٝآخ حُٞحهغ، ك٢

ّٕ  اً حُؼَد، ُيٟ ٝٓؼ٘خٙ حُِلع ظخَٛ  ٓظ٠ّ طَؿٔش أٝ حُٔخروش، ح٧ٍٓط٤ش ح٧هٞحٍ َٓحؿؼش ا

ّٚ  ك٤ٔخ طل٤َٜ رؤ١ّ  طٞك٢ ٫ ٤ٓ٘خ، حرٖ طِو٤ٚ كظ٠ أٝ  حُٔلخًخس، ٖٓ حُؼخ٢ٗ حُ٘ٞع ٣و

ٍ حُ٘ٞع أٓخ حٌُخًرش، حُٔلخًخس ٝٗوٜي ّٝ  حُ٘ؼَحء ٓلخًخس ؿؼَ ك٤ٖ أٍٓطٞ ًًَٙ كوي ح٧

."ُ٘خ ٓٔخٕٝٝ أٝ أٓٞء، أٝ ٓ٘خ، أك٠َ ْٛ ٖٓ آخ:" حُ٘خّ ٖٓ أٛ٘خف ُؼ٬ػش
1
 ط٤َٜ ٝرٌٜح 

 .ٗلٔٚ أٍٓطٞ ٖٓ كظ٠ّ ٫ٞٔٗ   أًؼَ ُِوَحكش ٍٗي حرٖ ٗظَس

 ٣ؼيّ  ح١ٌُ رخُلؼَ حُٔزخَٗ ٫ٍطزخ١ٜخ ًُٝي حُظَحؿ٤ي٣خ؛ ك٢ ؿِء أّْٛ  حُوَحكش طؼظزَ 

ى ٖٓ ه٤ٔظٜخ طؤهٌ ٫ كخُٔؤٓخس حُيٍح٢ٓ، حُؼَٔ أٓخّ َّ  حَُٔطزطش ح٧كيحع َٓى ٓـ

 أّٜٗخ ًٔخ حُلًَش، ػ٠ِ ح٧ٓخّ ك٢ طوّٞ حُظ٢ أكؼخُْٜ ٓلخًخس ٖٓ طؤهٌٛخ رَ رخُ٘و٤ٜخص؛

 ٗؤٕ ٗؤٜٗخ اً ٓلٌٔش، ر٤٘ش ُٜخ ٝط٠ٖٔ ػ٤ِٜخ، ط٤َٔ حُظ٢ ٝهطّظٜخ حُٔؤٓخس ٤ٌَٛ طٔؼَّ

 حُٔؤٓخس ٓزيأ إً كخُوَحكش" :أٍٓطٞ ٣وٍٞ حَُْٓ، ك٢ ح٧ُٞحٕ ٟٝغ ٣ٔزن ح١ٌُ حُظوط٢٤

 ح٧ُٞحٕ رؤؿَٔ حُظ٣ِٖٞ ك٢ أكخٝ ٍٓخٓخ   إٔ كِٞ: حَُْٓ ك٢ ٣وغ ٓخ رٌٜح ٝٗز٤ٚ... ٍٝٝكٜخ

 طوط٤ط٤ش ٍٛٞس ٣َْٓ ٍٓخّ ٖٓ ٝؿٔخ٫   ُِٓ٘ش أى٠ٗ ػِٔٚ ُـخء َٓٓٞٓش ُهطش رـ٤َ ٌُٖٝ

ّٕ  أ٫ ، ٓلخًخسُ  حُٔؤٓخس ا ٍَ ."٣لؼِٕٞ أٗخّ طلخ٢ً حُلؼَ ٝرل٠َ كؼ
2
   

 ٛ٘خػش ك٢ ح١ٌُ ٝح٧ٓخّ حُٔزيأ ك٤ؼظزَٛخ ُِوَحكش، ٗظَطٚ ك٢ ٍٗي حرٖ ٣ٝٞحكوٚ 

ّٕ  ًُي حُٔي٣ق؛       حُ٘ظَ ٤ٜ٣َ حُٔزذ ٌُٜٝح رٔلخًخطٚ، رَ ح٢ُ٘ء رًٌَ طٌٕٞ ٫ حٌُِس ٧

 ٝح١ٌُ: "٣وٍٞ ٝط٣َٜٞٛخ، رٔلخًخطٜخ طلَٜ حُظ٢ حٌُِس طِي اكيحع ػٖ هخَٛح   ح٤ٗ٧خء ا٠ُ

ّّ  حُٔزيأ ُِٓ٘ش ح٧ؿِحء ٌٛٙ ٖٓ ٣ٍِ٘  ح١ٌُ ٝٛٞ ،...حُٔلخ٢ً حُوَحك٢ حُوٍٞ ٛٞ ٝح٧

ّّ  حُؼٔٞى ٢ٛ حُلٌخ٣ش ًخٗض ٝاّٗٔخ. ٣لخ٠ً ح١ٌُ أّٗٚ أػ٢٘ حُٔلخًخس، ك٤ٚ أ٫ٝ   طٔظؼَٔ  ٝح٧

                                                           
 .8أرسطو، المصدر السابق، ص  1
 .21المصدر نفسه، ص  2
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ّٕ  حُٜ٘خػش ٌٛٙ ك٢  رَ ٣لخ٠ً، إٔ ىٕٝ ًًَٙ حُٔوٜٞى ح٢ُ٘ء رًٌَ ٣ٌٕٞ ٤ُْ ح٫ُظٌحً ٧

ٌّ  ٫ ٌُُٝي. ك٢ًٞ اًح ُٚ ٝحُوزٍٞ رٚ ح٫ُظٌحً ٣ٌٕٞ اٗٔخ  ح٤ٗ٧خء ٍٛٞ ا٠ُ رخُ٘ظَ اٗٔخٕ ٣ِظ

ٌّ  أٗلٜٔخ، حُٔٞؿٞىس  حُ٘خّ حٓظؼَٔ ٌُُٝي. ٝح٧ُٞحٕ رخ٧ٛزخؽ ٝط٣َٜٞٛخ رٔلخًخطٜخ ٣ِٝظ

."ٝحُظ٣َٜٞ حُِٝحهش ٛ٘خػش
1
 

 :ٚاٌشغافح اٌفؼً ٚدضج

ي حُوَحكش، ػٖ كي٣ؼٚ أٍٓطٞ ٣ٞحَٛ  ًّ ّٕ  ك٤ئ  ٓؼظْ ك٤ٜخ ٣وغ حُظ٢ ح٧هطخء ٓزذ أ

ّٕ  حػظوخىْٛ ػٖ ٗخطؾ   حُ٘ؼَحء،  ٟٓٞٞػٜخ ًٕٞ ٖٓ رخ٠ٍَُٝس ط٘٘ؤ حُوَحكش ٝكيس رؤ

خ طٔخٓخ   ٓوظِق ح٧َٓ ر٤٘ٔخ ٝحكيح ، ٗوٜخ   ّٔ  حُٟٔٞٞع ٝكيس ٖٓ ٝكيطٜخ طظؤط٠ اً كٜٔٞٙ؛ ػ

، ٝحكيٍ  رلؼَ أٓخٓخ   حَُٔطز٢ حُٔلخ٠ً، ٍّ ّٕ " :أٍٓطٞ ٣وٍٞ طخ  ًٔخ ط٘٘ؤ، ٫ حُوَحكش ٝكيس ا

    ط٘ط١ٞ حُٞحكي حُ٘وٚ ك٤خس ٧ٕ ٝحكيح ، ٗوٜخ   ٟٓٞٞػٜخ ًٕٞ ٖٓ حُزؼٞ، ٣ِػْ

ٕ ٫ حُظ٢ ح٧كيحع ٖٓ ُٚ كيّ  ٫ ٓخ ػ٠ِ ّٞ  ٣٘ـِ إٔ ٣ٌٖٔ حُٞحكي حُ٘وٚ ًٌُي ٝكيس، طٌ

 ػ٤ٓٞ٤ٔ٤خص َٛه٤ِخص أُّلٞح ح٣ٌُٖ حُ٘ؼَحء ؿ٤ٔغ إٔ ٣زيٝ ٌُٜٝح. ٝحكيح   كؼ٬   طٌٕٞ ٫ أكؼخ٫  

ّٕ  كٔزٞح ٧ّْٜٗ ِٟٝٞح، أهطؤٝح هي هٜخثي ٖٓ ٌٛٙ ٗخًَ ٝٓخ  ٝحكيح ، ٗوٜخ   حُزطَ ًٕٞ أ

 حُٔلخًخس كٕ٘ٞ ٓخثَ ك٢ ًٝٔخ... ٝحكيس حُوَحكش طٌٕٞ إٔ رخ٠ٍَُٝس ٣وظ٢٠ ٓؼ٬ ، َٛهَ

 إٔ ٣ـذ كؼَ، ٓلخًخس ٧ّٜٗخ حُوَحكش، ك٢ ًٌُي حُٟٔٞٞع ٝكيس ٖٓ حُٔلخًخس ٝكيس ط٘٘ؤ

."ٝطخٓخ   ٝحكيح   حُلؼَ ٣ٌٕٞ
2
 

 رٌحطٚ ٣ؼوُذُ  ٫ ٓخ ٢ٛ ٝحُزيح٣ش. ٜٝٗخ٣ش ٢ٓٝٝ ريح٣ش" ُٚ ًخٕ ٓخ -ػ٘يٙ- حُظخّ ٝحُلؼَ 

   ٝحُٜ٘خ٣ش ٗلٜٔخ؛ رخُطز٤ؼش ٣ليع أٝ ٣ٞؿي آهَ ٢ٗء رؼيٙ ٌُٖٝ آهَ، ٤ٗجخ   ٝرخ٠ٍَُٝس

 ٓؼظْ ك٢ أٝ ٍَٟٝس آهَ، ٤ٗجخ   ٣ؼوُذُ  ٝرخُطز٤ؼش رٌحطٚ ٓخ ٢ٛ ٌٛح، ٖٓ حُؼٌْ ػ٠ِ

. آهَ ٢ٗء ٣ٝؼوزٚ آهَ ٤ٗجخ   ٣ؼوذ رٌحطٚ ٓخ ٛٞ ٝح٢ُٓٞ ٢ٗء؛ رؼيٙ ٤ُْ ٌُٖٝ ح٧ك٤خٕ،
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 رَ حطلخهخ ، طظوٌ ًخٗض أ٣خ   ٗوطش ػ٘ي ط٘ظ٢ٜ ٝأ٫ّ  طزيأ أ٫ّ  ٣ـذ طؤ٤ُلٜخ أؿ٤ي إ إً ٝحُوَحكخص

".ًًَٛخ ػ٠ِ أط٤٘خ حُظ٢ ٝحُٔزخىة طظلن إٔ ٣ـذ
1
 

ّٕ  هُٞٚ، ٖٓ ٝحُٔٔظلخى  ٞ   ُْ ٓخ طخٓخ   ٣ٌٕٞ ُٖ حُلؼَ أ  ٣َٝحع   ٜٝٗخ٣ش، ٝٝٓطخ   ريح٣ش ٣ل

 حُوظخّ، ك٢  ح٢ُٓٞ ٣ٌٕٞ أٝ حُزيح٣ش ، حُٜ٘خ٣ش طٔزن إٔ ٣ٌٖٔ ٫ اً ح٧ؿِحء؛ ٌٛٙ طَط٤ذ ك٤ٚ

ّٕ  ًُي  أّٜٗخ ا٠ُ رخ٩ٟخكش ٝحُٜ٘خ٣ش، حُزيح٣ش ُ٘وخ١ َٓحػخطٜخ ٖٓ ؿٞىطٜخ طؤهٌ حُوَحكش ٧

 ح٧ؿِحء، ر٤ٖ حُوخثْ حُ٘ظخّ ٖٝٓ حٓظ٤ؼخرٚ، ػ٠ِ حٌُحًَس طوٟٞ حٓظيحى ٖٓ ؿٔخُٜخ طٔظو٢

 .حُـٔخٍ ُٚ ٠٣ٔ٘خٕ ٓؼ٤ّٖ ٝكـْ ٗظخّ ػ٠ِ ٣٘ط١ٞ حُؼ١ٞ٠، حٌُخثٖ ٗؤٕ ًُي ك٢ ٗؤٜٗخ

ٗخ   ٤ٗجخ   أّ ك٤خ   ًخث٘خ   أًخٕ ٓٞحء" كخُـ٤َٔ  ّٞ      ٣٘ط١ٞ رخ٠ٍَُٝس أؿِحء، ٖٓ ٌٓ

ْ   ُٝٚ ٌٛٙ أؿِحثٚ ر٤ٖ ٣وّٞ ٗظخّ ػ٠ِ ظ            ٣وّٞ كخُـٔخٍ ٓؼِٞٓش، ١َُٝ٘ ٣و٠غ ػ 

 ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ ٫ ؿيح   ٛـ٤َح   ًخٕ اًح حُل٢ّ  حُؼ١ٞ٠ كخٌُخثٖ ٌُٜٝح ٝحُ٘ظخّ، حُؼظْ ػ٠ِ

ّٕ  ؿ٬٤ٔ ،  ًخٕ إ ًٌُي اىٍحًٜخ؛ ٣ٌٖٔ ٫ رَٛش ك٢ ٣وغ ًٝؤّٗٚ ؿخ٠ٓخ   ٣ٜزق اىٍحً٘خ ٧

 رٚ ٣ل٢٤ إٔ ٣ٌٖٔ ٫ حُلخُش ٌٛٙ ك٢ اً ٓؼ٬ ، ٤ٓيحٕ آ٫ف ػَ٘س ١ُٞٚ ًخٕ رؤٕ ؿيح ، ػظ٤ٔخ  

ٍ ٓخ كبًح. حُ٘خظَ ٗظَ ػٖ ٝحُٔـٔٞع حُٞكيس ط٘يّ  رَ حُ٘ظَ، َّ          ًٔخ كبّٗٚ ٌٛح، طو

ظ ْ ُٜخ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ـذ ح٧ك٤خء ٝ ح٧ؿٔخّ             ح٧َٓ كٌٌُي رخ٩ىٍحى، ط٘خُٝٚ ٣ٌٖٔ ػ 

."رُٜٔٞش ٝػ٤ٚ ػ٠ِ حٌُحًَس طوٟٞ ٓخ ح٫ٓظيحى ٖٓ ُٜخ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ـذ: حُوَحكخص ك٢
2
 

 ٝكيس طؼٌٜٔخ حُظ٢ ٝٝكيطٚ حُلؼَ رظٔخّ هٜيٙ ٣َ٘ف إٔ أٍٓطٞ كخٍٝ ٌٌٛح 

َ كَٜ حُوَحكش، ك٢ حُٟٔٞٞع ّٛ  أٍحىٛخ حُظ٢ حُط٣َوش ػ٠ِ حُو٤٠ش كْٜ ا٠ُ ٍٗي حرٖ طٞ

ٍْ  ا٠ُ رٜخ حِٗحف أّٗٚ أّ أٍٓطٞ؟ ٍٙ؟ كٜ  هخ

 ُـخ٣خص ٓٔظٞك٤ش حُٔي٣ق ٛ٘خػش طٌٕٞ إٔ ٣ـذ"  رؤّٗٚ ؿٜظٚ، ٖٓ ٍٗي حرٖ ٣ي٢ُ 

 ٣ٌٕٞ إٔ ًُٝي. طزِـٚ إٔ ١زخػٜخ ك٢ حُظ٢ حُـخ٣ش ٝحُٔلخًخس حُظ٘ز٤ٚ ٖٓ طزِؾ إٔ أػ٢٘ كؼِٜخ،

ْ   ُِو٤ٜيس ٣ٌٕٞ إٔ أكيٛخ: رؤ٤ٗخء ظ   ٛٞ ٝحٌُخَٓ ٝحٌَُ ًٝخِٓش، ٬ًّ   رٚ طٌٕٞ ٓليٝى ٓخ ػ 

 ُٜخ ٛٞ حُظ٢ ح٤ٗ٧خء ٓغ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ـذ ٤ُْٝ هزَ، ٝحُٔزيأ. ٝآهَ ٢ٓٝٝ ٓزيأ ُٚ ًخٕ ٓخ
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 كٜٞ ٝٓغ، هزَ ٛٞ ٝح٢ُٓٞ. هزَ ٛٞ ٤ُْٝ آهَ ُٜخ ٛٞ حُظ٢ ح٤ٗ٧خء ٓغ ٛٞ ٝح٥هَ. ٓزيأ

   ٌٓخْٜٗ ح٣ٌُٖ ْٛ حُ٘ـؼخٕ كبٕ ٝرؼي، هزَ حٌُٔخٕ ك٢ ح٢ُٓٞ ًخٕ اً حُطَك٤ٖ ٖٓ أك٠َ

٣ٍٖ ٌٝٓخٕ حُـز٘خء ٌٓخٕ ر٤ٖ ٓخ حُلَد ك٢ ّٞ ٍ ُِو٤ٜيس ٣ٌٕٞ إٔ ٣ـذ كوي... حُٔظٜ ّٝ  أ

."حُٔويحٍ ك٢ ٝٓطخ   ح٧ؿِحء ٌٛٙ ٖٓ ٝحكي ًَ ٣ٌٕٞ ٝإٔ ٝآهَ، ٢ٓٝٝ
1
 

      حُؼ٣ٞ٠ش رخُٞكيس حُٔؤٓخس، ك٢ حُلؼَ ٝكيس ٍر٢ هي أّٗٚ ٛخٛ٘خ، ػ٤ِٚ ٝح٬ُٔكع 

 ح٢ُٓٞ ٤ِ٣ٜخ ؿ٤ُِش، أٝ ٤ِِ١ش ٓويٓش ػ٠ِ طلظ١ٞ ٓخ ؿخُزخ ٝحُظ٢ حُؼَر٤ش؛ حُٔيف ه٤ٜيس ك٢

ٖ ح١ٌُ ّٔ ِح   ٝٛلخ ٣ظ٠ ًّ  ٣ٜيف رلٌٔش حُٜ٘خ٣ش ك٢ حُ٘خػَ ٣وَؽ ػْ حُٔٔيٝف، ُوٜخٍ َٓ

 أّْٛ  ح٢ُٓٞ حُـِء ٣ـؼَ ًُي أػ٘خء ك٢ أّٗٚ ؿ٤َ. حُوٜخٍ طِي ػ٠ِ حُلغ ا٠ُ ه٬ُٜخ ٖٓ

         ٝٓطخ ، ُِٓ٘ش   حُلَد ك٢ ٣ُِٕ٘ٞ ح٣ٌُٖ رخُ٘ـؼخٕ أٗزٚ -ٍأ٣ٚ ك٢ -ٝٛٞ حُزو٤ش؛ ٖٓ

٣ٍٖ ر٤ٖ ّٞ  .حُٔئّهَس ك٢ ٣وظلٕٞ ح٣ٌُٖ حُـز٘خء ٝر٤ٖ حُط٤ِؼش ٣وظلٕٔٞ ح٣ٌُٖ حُٔظٜ

  ّٕ        ٝؿٚ رؤ١ّ  ٣ؼٌْ ٫ ٝحُٜ٘خ٣ش، حُزيح٣ش كٔخد ػ٠ِ ٢ُِٓٞ ٍٗي حرٖ طل٤٠َ ا

 حُزيح٣ش ػ٠ِ ح٢ُٓٞ ٣ل٠َّ أّٗٚ حُٔخرن هُٞٚ ك٢ ٣ظَٜ ٫ اً أٍٓطٞ؛ أٍحىٙ ٓخ حُٞؿٞٙ ٖٓ

ٍَ  ط٣ٌٖٞ ا٠ُ ٓـظٔؼش طٔؼ٠ ٓخىحٓض ٗلٜٔخ؛ ح٤ٔٛ٧ش ح٧ؿِحء ٌٛٙ طؤهٌ رَ ٝحُٜ٘خ٣ش، ٍّ  كؼ  .طخ

  َّ  ١ز٤ؼش ر٤ٖ حُـ١َٛٞ ح٫هظ٬ف ا٠ُ رخ٠ٍَُٝس ٍحؿغ   حُلْٜ ٌٛح َٓىّ  ُٝؼ

 أؿِحثٚ، ر٤ٖ ك٤ٜخ ُِٔلخِٟش ٓـخٍ ٫ اً حُلؼَ؛ ٓلخًخس ػ٠ِ رخ٧ٓخّ طوّٞ حُظ٢ حُظَحؿ٤ي٣خ،

ّْ  ٖٝٓ حُٞٛق، ٣ؼظٔي ح١ٌُ حُؼَر٢ حُ٘ؼَ ١ز٤ؼش ٝر٤ٖ         ٗخرؼخ   ح٢ُٓٞ طل٤٠َ ٣زيٝ ػ

ّْ  ك٤ٜخ ح٢ُٓٞ ٣ٌٕٞ حُظ٢ حُؼَر٤ش، حُو٤ٜيس ١ز٤ؼش ٖٓ  ٫ أّٗ٘خ ؿ٤َ ٝأٝٓؼٜخ، ح٧ؿِحء أٛ

 ٢ُِٓٞ رظل٤٠ِٚ أى٠ُ ح١ٌُ ٤ٓ٘خ، ٫رٖ طزؼ٤ظٚ ٖٓ أ٠٣خ   ٗخرؼخ   كٜٔٚ ٣ٌٕٞ إٔ ٗٔظزؼي

ّٕ  ًٌُٝي... ح٢ُٓٞ ٛٞ حُلخَٟ ٝحُـِء:" ٣وٍٞ ُِ٘ـؼخٕ، ٝٓ٘خرٜظٚ  حُٔوّي٤ٖٓ حُ٘ـؼخٕ كب

ٍٝح ُْٝ حُ٘خّ، أه٣َخص ك٢ ك٤ٌٞٗٞح ٣ـز٘ٞح ُْ اًح ٣ل٠ِٕٞ اّٗٔخ ّٞ ٍ ك٢ ك٤ٌٞٗٞح ٣ظٜ ّٝ  أ

."حَُػ٤َ
2
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ّٕ : " هخث٬   ٍٗي حرٖ ٤٠٣ق  ًّذ ك٢ حُـٞىس أ َ   ٖٓ طٌٕٞ حَُٔ  أكيٛٔخ: ٤ٗج٤ٖ ه ز 

 أٗوخٙ ا٠ُ رخ٩ٟخكش حُـؼش حُٜـ٤َ حُل٤ٞحٕ ك٢ ٣وخٍ ٫ ٌُٜٝح حُٔويحٍ؛ ٝحُؼخ٢ٗ حُظَط٤ذ،

 أػ٢٘ حُزَٛخ٢ٗ، حُظؼ٤ِْ ك٢ ًخُلخٍ ًُي ك٢ حُ٘ؼ٣َش حُٔوخ١زش ك٢ ٝحُلخٍ. ؿ٤ّي أّٗٚ ٗٞػٚ

 ّٕ خ أ١ٍٞ ًخٕ ٫ٝ ؿ٤ّيح ، حُلْٜ ٣ٌٖ ُْ حُّٔيس ه٤َٜ ًخٕ إ حُظؼ٤ِْ أ ّٔ  ٣ِلن ٧ّٗٚ ٣٘زـ٢ ٓ

ُٕ  ًُي ك٢ حُٔظؼِّْ ّٕ  أػ٢٘ حُٔلّٔٞ، ا٠ُ حُ٘ظَ ك٢ ًخُلخٍ ًُي ك٢ ٝحُلخٍ. ح٤ُٔ٘خ  حُ٘ظَ أ

٢ّٓ، رُؼي   ٝر٤٘ٚ حُ٘خظَ ر٤ٖ ًخٕ اًح ؿ٤ّيح   ٣ٌٕٞ اّٗٔخ حُٔلّٔٞ ا٠ُ  ٓ٘ٚ رؼ٤يح   ًخٕ اًح ٫ ٓظٞ

 ح٧هخ٣َٝ ك٢ ٣ؼَٝ رؼ٤٘ٚ حُظؼ٤ِْ ك٢ ٣ؼَٝ ٝح١ٌُ ؿيح ، ٓ٘ٚ ه٣َزخ   ًخٕ اًح ٫ٝ ؿيح  

 ٣ٞ١ِش ًخٗض ٝإ حُٔي٣ق؛ أؿِحء طٔظٞف   ُْ ه٤َٜس حُو٤ٜيس ًخٗض إ أّٗٚ أػ٢٘ حُ٘ؼ٣َش،

 إٔ ح٧ه٤َس ح٧ؿِحء ٓٔؼٞح اًح ُْٜ ك٤ؼَٝ أؿِحإٛخ، حُٔخٓؼ٤ٖ ًًَ ك٢ طللع إٔ ٣ٌٖٔ ُْ

."ح٠ُٝ٧ ٗٔٞح هي ٣ٌٞٗٞح
1
 ؿؼَ ك٤ٖ أٍٓطٞ؛ أٍحىٙ ٓخ كْٜ أّٗٚ ح٠ُٝ٧ ُِِٞٛش ٣ٝظَٜ 

ًّذ ك٢ ٝحُظَط٤ذ حُٔويحٍ  أ١ّ  ك٢ حُـٔخٍ ػ٤ِٜٔخ ٣وّٞ ح٣ٌُٖ ٝحُ٘ظخّ ُِؼظْ ًٔوخر٤ِٖ حَُٔ

 .ػخى٣خ   ٤ٗجخ   أٝ ك٤خ   ًخث٘خ   ًخٕ ٓٞحء ٢ٗء؛

ّٚ  ٛ٘خ ٣لوّوٜخ حُظ٢ ٝح٩ٟخكش  ًّذ؛ ٓويحٍ ٝطو ّٓغ أّٗٚ حَُٔ   ح٧ٓؼِش؛ ك٢ ًؼ٤َح   طٞ

 ٓخ ا٠ُ حُوَحكش حٓظيحى ػٖ كٌَطٚ ٤َُ٘ف حُؼ١ٞ٠ حٌُخثٖ ػ٠ِ أٍٓطٞ حػظٔي ك٤ٖ كل٢

 ٣ٌٕٞ ُٖ ح١ٌُ حُزَٛخ٢ٗ، حُظؼ٤ِْ ا٠ُ ٍٗي حرٖ رٜخ حٓظطَى حٓظ٤ؼخرٚ، ػ٠ِ حٌُحًَس طوٟٞ

٣خ   ص إ حُٔظؼِّْ ُيٟ ُٓـي   َ ُٜ َّ  إٔ ٣ٌٖٔ ُٔخ حُٔطِٞد؛ حُليّ  طـخُٝص أٝ ّٓيطُٚ ه    ػ٘ٚ ٣٘ـ

 حُ٘خظَ ر٤ٖ حُٔٔخكش ػ٠ِ ٣٘طزن ٗلٔٚ ٝح٢ُ٘ء ح٤ُٔ٘خٕ، ك١َ أٝ ح٫ٓظ٤ؼخد هِّش ٖٓ

٢ّٓ ا٤ُٚ، ٝحُٔ٘ظٍٞ  .ح٧ٍٓٞ ٌٛٙ ك٢ ١ٍَٟٝ أَٓ كخُظٞ

 :اٌشغافح أٔٛاع

  ّٕ  رخُو٤خّ أٗٞحػٜخ ٝٓظؤهٌ ُٚ، هخٟؼش   ٓخ رط٣َوش ٤ٓـؼِٜخ رخُلؼَ حُوَحكش حٍطزخ١ ا

زخ   ًخٕ ٝإ ر٤ٔطش ًخٗض ر٤ٔطخ   ًخٕ كبٕ أٗٞحػٚ؛ ا٠ُ ًّ زش، ًخٗض َٓ ًّ  ح٧َٓ ًخٕ ٝاًح َٓ

 .ٝحُظ٤ًَذ حُزٔخ١ش ٝٗوٜي حُ٘لٞ؟ ٌٛح ػ٠ِ ٣ـؼِٚ ح١ٌُ ح٢ُ٘ء كٔخ ًٌُي،
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ًّذ، ٝح٥هَ ر٢٤ٔ رؼ٠ٜخ( حُوَحكخص)ٝحُلٌخ٣خص" :أٍٓطٞ ٣ـ٤ذ  َٓ  ّٕ  ح٧كؼخٍ ٧

 ًخٕ اًح ر٢٤ٔ أّٗٚ حُلؼَ ػٖ ٝأهٍٞ. أ٠٣خ   حُ٘لٞ ٌٛح ػ٠ِ ٢ٛ حُوَحكخص طلخ٤ًٜخ حُظ٢

ٍ ىٕٝ كيع هي ح٤َُٜٔ طـ٤َّ ًٝخٕ ٓخروخ ، كّيىٗخٙ ح١ٌُ رخُٔؼ٠٘ ٝٝحكيح   ٓلٌٔخ   ّٞ  ٫ٝ طل

ف؛  َ زخ   ٣ٌٕٝٞ طؼ ًّ ّْ  هي ح٤َُٜٔ طـ٤َّ ًخٕ اًح َٓ ف رل٠َ ط َّ ٍ أٝ حُظؼ ّٞ  ٤ًِٜٔخ أٝ حُظل

."ٓؼخ  
1
خ  ّٔ ّٕ  ٣ؼ٢٘ ٓ ٍ ٝؿٞى أ ّٞ ف أٝ حُظل َّ  كيٍ  ػ٠ِ ٝحُوَحكش حُلؼَ ٣ٔ٘ق إٔ ٗؤٗٚ ٖٓ حُظؼ

ّٕ  -رزؼ٠ٜٔخ َٓطزط٤ٖ ٓخىحٓخ -حُظ٤ًَذ ٛلش ٓٞحء  طِوخث٤خ ، حُٜلش ٌٛٙ ٤ٓو٢ٜ ؿ٤خرٜٔخ ٝأ

خ ّٔ  .حُزٔخ١ش ٖٓ ٗٞػخ   ػ٤ِٜٔخ ٠٤ٓل٢ ٓ

ي  ًّ ًّذ؛ أٝ ر٢٤ٔ رلؼَ ح٧ػٔخٍ طُ٘خٍ هي ٓؼِٔخ أّٗٚ ٍٗي حرٖ ٣ٝئ   ح٧َٓ ٣٘طزن َٓ

 ح٩ىحٍس ٣ٝوٜي حُظو٤٤َ، ٗٞػ٢ أكي   ٫ػظٔخىٛخ ر٤ٔطش طٌٕٞ كوي حُٔلخًخس، ػ٠ِ

ًّزش طٌٕٞ ٝهي ٝح٫ٓظي٫ٍ،  ح٧ػٔخٍ ٖٓ إٔ كٌٔخ: "٣وٍٞ ٓؼخ ، حُٜ٘ل٤ٖ ؿٔؼض ٢ٛ إ َٓ

ًّذ، رلؼَ ٣٘خٍ ٓخ ٜٝٓ٘خ ر٢٤ٔ، ٝحكيٍ  رلؼَ ٣٘خٍ ٓخ  ٝحُٔلخًخس. حُٔلخًخس ك٢ ح٧َٓ ًٌُي َٓ

       ح٩ىحٍس، ٠ٔٔ٣ ح١ٌُ حُ٘ٞع أػ٢٘ حُظو٤٤َ، ٗٞػ٢ أكي ك٤ٜخ ٣ٔظؼَٔ حُظ٢ ٢ٛ حُز٤ٔطش

زش حُٔلخًخس ٝأٓخ. ح٫ٓظي٫ٍ ٠ٔٔ٣ ح١ٌُ حُ٘ٞع أٝ ًّ  حُٜ٘لخٕ ك٤ٜخ ٣ٔظؼَٔ حُظ٢ ك٢ٜ حَُٔ

."ؿ٤ٔؼخ  
2
   

 ٓخ ٜٓ٘خ حُز٤ٔطش كـؼَ ٓلخًخس؛ أّٜٗخ ػ٠ِ حُوَحكش كْٜ أّٗٚ ٛخٛ٘خ، ػ٤ِٚ ٣ئهٌ ٝح١ٌُ 

 أػَّ كَٜ أٍٓطٞ، ٣وِٚ ُْ ٓخ ٌٝٛح ر٤ٜ٘ٔخ ؿٔؼض ٓخ ٝحًَُٔزش حُظو٤٤َ، ٗٞػ٢ أكي حػظٔيص

ٍ كٜٔٚ ػ٠ِ ٌٛح كٜٔٚ ّٞ ف؟ ُِظل َّ ّْٓ إٔ حٓظطخع أّٗٚ أّ ٝحُظؼ  كٌَس ٖٓ ه٣َزخ   كٜٔخ   ُٜٔخ ٣ئ

 أٍٓطٞ؟

ي -أ ّٛ  :اإلصاعج/ اٌرذ

يرـ   ٍٗي حرٖ ٣ؼ٢٘  ّٛ ٫   ٓيكٚ، حُٔوٜٞى ٟي ٓلخًخس" اٌرذ ّٝ  ػ٘ٚ، حُ٘لْ ٣٘لَّ رٔخ: أ

 حرظيأ ٝأِٜٛخ حُٔؼخىس ٣لخ٢ً إٔ أٍحى اًح أٗٚ ٓؼَ. ٗلٔٚ حُٔٔيٝف ٓلخًخس ا٠ُ ٓ٘ٚ ٣٘ظوَ ػْ

 رٚ كخ٠ً ٓخ ر٠يّ  ًُٝي حُٔؼخىس، أَٛ ٓلخًخس ا٠ُ حٗظوَ ػْ ٝأِٜٛخ، حُ٘وخٝس رٔلخًخس أ٫ٝ  

                                                           
 .39، 29أرسطو، المصدر السابق، ص  1
 .216، 215ابن رشد، المصدر السابق، ص  2
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."حُ٘وخٝس أَٛ
1
ٍ ؿؼَ ٌُح حُؼَر٤ش، حُٔيف ُو٤ٜيس كٜٔٚ ٓغ حٗٔخم ُٝؼِّٚ  ّٞ ( ح٩ىحٍس)حُظل

ّّ  ٖٓ حٗظوخ٫    رٌّ ُٜخ ّٜٓيٝح ٝٛلخطٚ رخُٔٔيٝف ح٩ٗخىس أٍحىٝح اًح كخُ٘ؼَحء حُٔيف؛ ا٠ُ حٌُ

 أًؼَ حُٔيف ٣ـؼَ إٔ ٗؤٗٚ ٖٓ ح٠ُي ا٠ُ ح٠ُي ٖٓ ح٫ٗظوخٍ ٧ٕ ًُي ٝهٜخُٚ،حُٜٔـٞ 

 .ٗيس

َّ  رؼ٤ي ٌٛح كٜٔٚ ك٢ ٍٗي ٝحرٖ  خ حُزؼي ً ّٔ ٍ؛ أٍٓطٞ أٍحىٙ ػ ّٞ   ٣لَٜ ح١ٌُ رخُظل

           ػ٤ِٚ؛ ًخٗض ٓخ ػٌْ ا٠ُ ح٧كيحع ٓـَٟ ٣ٝـ٤َّ حُلؼَ، ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حُٔؤٓخس ك٢

 ٗخك٤ش ٖٓ ٣ٝطٔج٘ٚ أٝى٣لّٞ ٤َٓٔ أٗٚ طوي٣َٙ ٝك٢ حٍَُٓٞ هيّ أٝى٣لّٞ َٓٔك٤ش كل٢"

،ٚ ّٓ ."ح٧ػَ ػٌْ أكيع ٗلٔٚ كو٤وش أظَٜ كِٔخ أ
2
    -ٍأ٤٣٘خ ك٢ – ٣َؿغ ٫ ح٫رظؼخى ٌٝٛح 

 ٣٩ـخى ؿٜيٙ رٌٍ هي ح٧كٞحٍ ًَ ك٢ كٜٞ ح٧ٍٓط٤ش، ح٧كٌخٍ كن ك٢ ٍٗي حرٖ طو٤َٜ ا٠ُ

 حُٔؤٓخس ر٤ٖ حُـ١َٛٞ ح٫هظ٬ف ا٠ُ -هِ٘خ ًٔخ -رخ٧ٓخّ ٣ؼٞى اّٗٔخ حُؼَد؛ ػ٘ي ٣وخرِٜخ ٓخ

ّْ  ٖٝٓ حُٞٛق، كيّ  ٣ظـخُٝ ٫ ح١ٌُ حُٔي٣ق ٝر٤ٖ حُلؼَ، ٓلخًخس ػ٠ِ طوّٞ حُظ٢  ٤ٓزيٝ ػ

 .ؿ٘خث٢ ؿْ٘ رٞطوش ك٢ ىٍح٤ٓخ   ٛ٘لخ   أكَؽ هي ٓخىحّ ٓؼو٫ٞ   أَٓح   ُِٔٔؤُش كٜٔٚ

 :االؿرضالي/ اٌرؼّغف -ب

ف  َّ     آخ: ح٫ٗظوخٍ ا٠ُ ٣ئى١ حُٔؼَكش ا٠ُ حُـَٜ ٖٓ حٗظوخٍ: "أٍٓطٞ ػ٘ي ٝحُظؼ

  حُٔؼخىس ُْٜ حُٔوّيٍ ح٧ٗوخٙ ػ٘ي حٌَُح٤ٛش ا٠ُ حُٔلزّش ٖٓ أٝ حُٔلزّش، ا٠ُ حٌَُح٤ٛش ٖٓ

"حُ٘وخٝس أٝ
3
"كو٢ ح٢ُ٘ء ٓلخًخس" ػ٠ِ ٣وّٞ حٓظي٫ٍ ٍٗي حرٖ ػ٘ي ٌُّ٘ٚ ،

4
  -رٌُي - ٓوظل٤خ   ،

َّ  ٤ٓ٘خ، ٝحرٖ ٣ْٞٗ رٖ ٓظ٠ّ ٤٘ٛغ ف، ًٔوخرَ ح٫ٓظي٫ٍ حػظٔخىْٛ ٍٝحء حُٔزذ ُٝؼ َّ  ُِظؼ

                                                           
 .216، 215المصدر نفسه، ص  1
 .31أرسطو، المصدر السابق، ص  2
 .32المصدر نفسه، ص  3
 .216ابن رشد، المصدر السابق، ص  4
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 ُِّٝ ػٖ  ٓؼزَ  هٍٞ" ػ٘يْٛ كٜٞ حُل٬ٓلش؛ ُيٟ حُٔظيحٍٝ ٓلٜٞٓٚ ا٠ُ رخ٠ٍَُٝس ٍحؿغ

."آهَ ٢ٗء ٖٓ ٢ٗء
1
   

ٍح   كؼِٚ ٤ٌٕٓٞ ح٧ٓخّ ٌٛح ٝػ٠ِ  َّ  طخرؼخ ، ًٞٗٚ ك٢ ح٠ُٝ٧: ٗخك٤ظ٤ٖ ٖٓ ٓز

 كٔخ ٓزٍَح ، ٌٛح كؼِٚ ًخٕ ٝاًح. حُل٬ٓلش ُيٟ ٝٓيُُٞٚ حُِلع ظخَٛ ٓغ ح٤ٔٗخهٚ ٝح٧هَٟ

ٍ ح١ٌُ َّ  :حُز٤ظ٤ٖ ٣ٌُٜٖ حٗظوخءٙ ٣ز

  ْ ٖ   -ٍهيٝح ٝهي- أى٠ٛ                هخك٤شٍ  ح٧ػَحد ك٢ ُي   ٍُٝسٍ  ً ٍس   ٓ   ٝ ٣ٌّذ   ُ   .حُ

،  ْ ٛ ٍُ َ   ٝٓٞحىُ  أُٝ ُٝ  ٝأٗؼ٢٘،                ٢ُ، ٣٘لغُ  ح٤ُِ ١َ   حُٜزق ٝر٤خ ـ  .ر٢ ٣ُ
2
 

ّٕ  ػ٠ِ  كخ   ٣ٔؼَ أكيٛٔخ أ َّ ٫ ؟ ٝح٥هَ طؼ ّٞ  ػٔخ أهَؿخٙ أّ رخٗظوخثٜٔخ؟ أكٖٔ َٝٛ طل

  أٍٓطٞ؟ أٍحىٙ

ّٕ  حُٞحهغ  ف ػٖ كٌَطٚ َُ٘ف حُز٤ظ٤ٖ ٣ٌُٜٖ ٍٗي حرٖ حٗظوخء أ َّ ٍ حُظؼ ّٞ  ٣وَؽ ٝحُظل

ٍ ٣ـ٘ق اً ح٧ٍٓط٤ش؛ حُلٌَس ػٖ ٤ًِّخ   هَٝؿخ   رٚ ّٞ  ٗلٞ ّٟيٙ ا٠ُ حُلؼَ حٗو٬د ٖٓ رخُظل

ّٖٔ اٌّماتٍح ٝٛٞ حُؼَر٢ حُ٘ؼَ ك٢ ٌٓخٗٚ ُٚ ري٣ؼ٢ ٓل
3
َ أّٗٚ ًٔخ ،  ٜ ف ٣و َّ         حُظؼ

 .كو٢ ح٢ُ٘ء ٓلخًخس ػ٠ِ

 :االؿرضالي أٔٛاع/ اٌرؼغف أٔٛاع

ف أٍٓطٞ ٣ـَٔ  َّ  حُلٖ ػٖ ٝأرؼيٛخ أ٤ٔٛش رخ٧هَ ٣زيأٛخ" أٗٞحع، ٓظّش ك٢ حُظؼ

ف رخ٧ك٠َ؛ ٤ٜ٘٣ٜٝخ َّ  ٗظ٤ـش أٝ حُؼوٞى، أٝ ًخُ٘يٝد حُوخٍؿ٤ش رخُؼ٬ٓخص ٝهغ إ كخُظؼ

 حُلٖ، ػٖ ح٧ٗٞحع أرؼي ًخٕ هُٞٚ؛ حُ٘خػَ ٣َ٣ي ٓخ حُ٘و٤ٜش طَّىى ًؤٕ حُ٘خػَ ُظَط٤ذ

                                                           
: ٌراجع للمزٌد الدلٌل، إقامة والمنطقٌٌن األصولٌٌن وعند الدلٌل، طلب اللؽة فً االستدالل ٌعنى 1

 الحفنى، المنعم وعبد ،59 ص ،2997 الحدٌثة، قباء دار القاهرة، الفلسفً، المعجم وهبة، مراد

 .54 ص ،2999 ،3 – ط مدبولً، مكتبة القاهرة، الفلسفة، لمصطلحات الشامل المعجم

 .216ابن رشد، المصدر السابق، ص  2
 أو الموافقة وجه على واللفظ، المعنى فً بمثله مقابلته ثمّ  الكبلم إٌراد ٌعنً ببلؼً مصطلح: المقابلة 3

 القادر عبد محمد: تحقٌق الببلؼة، علوم فً اإلٌضاح القزوٌنً، الخطٌب: ٌراجع للتفصٌل المخالفة،

 .341 إلى 338 من ص العصرٌة، المكتبة الفاضلً،
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ٌُّٚ٘ٝ  َّ ّٕ  ؿ٤َ هخثٔخ ، ٓ٘ٚ أك٠َ ٛٞ ٓخ ا٠ُ ح٫كظوخٍ ٓخىحّ ح٫ٓظؼٔخٍ ك٢ ٗخثؼخ   ٤ٓظ  أ

كخص حٓظويحّ ا٠ُ ك٤ؼٔي ه٬٤ِ   ٣َطو٢ هي حُ٘خػَ َّ ّْ  ًخ١ٌُ: أهَٟ طؼ  حٌُحًَس؛ ٣َ١ن ػٖ ٣ظ

ًَّ ًؤٕ  حُو٤خّ ٣َ١ن ػٖ أٝ ٌُُي، كظ٘لؼَ أ٤ٗخثٚ ٖٓ ٢ٗءٍ  رَإ٣ش ٗوٜخ   حُ٘و٤ٜش طظٌ

 ٛٞ أٍٝٓطْ إً أٍٝٓطْ؛ ؿ٤َ ٣٘ز٢ٜ٘ ٫ٝ ٣٘ز٢ٜ٘؛ ٍؿَ أط٠" :حُظخ٢ُ حُٔؼخٍ ٗلٞ

ّٕ  ؿ٤َ حُـٍٜٔٞ، حٓظي٫ٍ ك٢ هطؤ ٣َ١ن ػٖ أٝ ،"حُوخىّ        ٣ٔظ٘ظؾ ح١ٌُ ًحى ؿ٤ٔؼخ   أك٠ِٜخ أ

."ٝحُؼوٞى ٝحُؼ٬ٓخص حُٜ٘خػ٤ش حُل٤َ ػٖ ٫ٓظـ٘خثٚ ٗلٜٔخ؛ حُٞهخثغ ٖٓ
1
 

 ُٔٔظٚ ٣ٝؼط٤ٜخ ح٧ٗٞحع ٌٛٙ ٣ؼَٝ إٔ -ًُي ا٠ُ رخُو٤خّ - ٍٗي حرٖ ٣ٝلخٍٝ 

 حُـخ٣ٍش حُٔلخًخس أػ٢٘ حُٔـَٟ، ٌٛح طـ١َ حُظ٢ ح٫ٓظي٫٫ص ٝأٗٞحع: "ك٤وٍٞ حُوخٛش

 ٤ٗ٧خء حُٔلخًخس طٌٕٞ إٔ كٜٔ٘خ: ًؼ٤َس أٗٞحع حُٜ٘خػ٢، حُط٣َن ػ٠ِ حُـٞىس ٓـَٟ

 ٢ٛ أّٜٗخ ٝطْٞٛ ا٤ُٜخ ٣٘ظَ ُٖٔ حُ٘ي طٞهغ إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ ٓلٔٞٓش رؤ٤ٗخء ٓلٔٞٓش

 ٌُُٝيحُٟٔٞغ، ٌٛح ا٠ُ ٍحؿؼش حُؼَد ط٘ز٤ٜخص ٝؿَ)...( ٓلٔٞٓش أكٞحٍ ك٢ ٫ٗظَحًٜخ

 ٝهٞع ا٠ُ أهَد حُٔظٞٛٔخص ٌٛٙ ًخٗض ًِٝٔخ. حُ٘ي طوظ٢٠ ػ٘يْٛ حُظ٘ز٤ٚ كَٝف ًخٗض

ّْ  ًخٗض حُ٘ي  ٢ٛ ٌٝٛٙ -ط٘ز٤ٜخ   أٗوٚ ًخٗض حُ٘ي، ٝهٞع ٖٓ أرؼي ًخٗض ًِٝٔخ. ط٘ز٤ٜخ   أط

 :حُلَّ ك٢ حُو٤ْ حَٓة هٍٞ ٓؼَ ًُٝي ططَف، إٔ ٣ٝ٘زـ٢ حُزؼ٤يس، حُٔلخًخس

ٍ   ٛ َحٝسُ  ًؤٜٗخ..............................                             ......   ٘ٞح  ٓ )...(. 

 ٓ٘خٓزش أكؼخٍ ح٧ٍٓٞ ُظِي ًخٕ اًح ٓلٔٞٓش رؤٍٓٞ ٓؼ٣ٞ٘ش ٧ٍٓٞ حُٔلخًخس طٌٕٞ إٔ ٜٝٓ٘خ

 :حُط٤ّذ أرٞ هخٍ ًٔخ ٢ٛ، أٜٗخ طْٞٛ كظ٠ حُٔؼخ٢ٗ ُظِي

                          ...................................  ٖ ٕ   ٝؿي   ٝٓ  .ط و ٤ّيح   ه٤يح   ح٩كٔخ

َُ  ٝح٩ه٘خع حُظٜي٣ن رخد ك٢ ٢ٛ حُظ٢ ح٧ٗؼخٍ ٢ٛٝ حُ٘ؼَ، ٖٓ آهَ ٗٞع ٝٛ٘خى  ٜٓ٘خ أىه 

     )...( حُ٘ؼ٣َش حُٔلخًخس ا٠ُ ٜٓ٘خ حُوطز٤ش حُٔؼخ٫ص ا٠ُ أهَد ٢ٛٝ حُظو٤٤َ، رخد ك٢

 :كَحّ أر٢ هٍٞ حُٔؼ٠٘ ٌٛح ك٢ ٓخ أكٖٔ ٖٝٓ

 ُٖ ّ   ٝٗل ٢   ٫ أٗخ  ٓ ٍُ  ُ٘خ                       ػ٘يٗخ طٞ ي   ٜ ٖ   ىٕٝ حُ َُ  أٝ حُؼخ٤ُٔ  . حُوز 

                                                           
 من كتاب أرسطو "فن الشعر". 16ٌراجع الفصل  1
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 ُٕ ؼخ٢ُ ك٢ ػ٤ِ٘خ طٜٞ  ٔ ُٓ٘خ حُ ٖ                     ُٗلٞ  ٓ ط ذ   ٝ ٘خء   ه   ٔ ٚ   ُْ حُل  ِ ـ  ُ٣  َُ  ٜ  ٔ  .حُ

َُ  ٤ٗجخ   حُ٘خػَ ٣ٍٞى إٔ ًُٝي. رخُظًٌَ طوغ حُظ٢ حُٔلخًخس ٖٓ حُؼخُغ ٝحُ٘ٞع: هخٍ ً  ٌ  رٚ ٣ُظ

ًَّٙ اٗٔخٕ ه٢ّ  اٗٔخٕ ٣َٟ إٔ ٓؼَ آهَ، ٢ٗء م أٝ ٤ّٓظخ ، ًخٕ إ ػ٤ِٚ ك٤لِٕ ك٤ظٌ ّٞ  ٣ظ٘

 .ك٤خ   ًخٕ إ ا٤ُٚ

 :٣َٞٗس رٖ ٓظْٔ هٍٞ ٓؼَ ًؼ٤َح   حُؼَد أٗؼخٍ ك٢ ٓٞؿٞى ٌٝٛح

َ   أطز٢ٌ: ٝهخُٞح ً  ٍَ ُ  هز  ٍَ                    ٍأ٣ظٚ  ٟ ُوز  ٞ ٟ ر٤ٖ ػ   ٞ  .ٝحُي ًخى ى   حُِ 

ِ ضُ  ّٕ : ُْٜ كوُ ٓ ٠ ا َُ  ًِ ُٚ  كٌٜح ىػ٢ٗٞ            ح٠ٓ٧ ٣زؼغُ  ح٧  .ٓخُي هز

. رؼ٤٘ٚ حُ٘ٞع ًحى ٖٓ ر٘وٚ ٗز٤ٚ ٓخ ٗوٜخ   ٣ًٌَ إٔ كٜٞ حُٔلخًخس ٖٓ حَُحرغ حُ٘ٞع ٝأٓخ

ِ ن   ك٢ ا٫ ٣ٌٕٞ ٫ حُظ٘ز٤ٚ ٌٝٛح  ٣ؤص   ُْٝ ٣ٞٓق، ٗز٤ٚ ؿخء: حُوخثَ هٍٞ ٓؼَ حُُوُِن، أٝ حُو 

  .)...(ك٬ٕ ا٫ّ 

 حُ٘ٞع ٌٛح ٣ٞؿي ٓخ ٝأًؼَ ح٩ٍحى٣ش، ٨ُكؼخٍ طٌٕٞ اٗٔخ ٝح٩ىحٍس حُلخَٟ ٝح٫ٓظي٫ٍ: هخٍ

. كخِٟش حُـ٤َ ح٧كؼخٍ ًّٝ حُلخِٟش ح٧كؼخٍ ٓيف ك٢ أػ٢٘ حُؼ٣ِِ، حٌُظخد ك٢ ح٫ٓظي٫ٍ ٖٓ

."حُؼَد أٗؼخٍ ك٢ ه٤َِ ٝٛٞ
1
 

ف، هٜيٙ حُٔخرن هُٞٚ ك٢ ٍٗي حرٖ كّيى ُوي  َّ  ٓلخًخس ػ٠ِ هِ٘خ ًٔخ كوَٜٙ رخُظؼ

 أٗٞحع ا٠ُ حُظؼَف رؤٗٞحع كـ٘ق ح٠ُٝ٧، ٛلٞطٚ طخرغ إٔ حُلْٜ ٌٛح ػٖ طَطّذ ٝهي ح٤ٗ٧خء،

ٜخ ّٔ        رخُٔلّٔٞ حُٔؼ١ٞ٘ أٝ رخُٔلّٔٞ، حُٔلّٔٞ كٔلخًخس  حُٔلخًخس؛ أٗٞحع ا٠ُ ٟ

ٍٚ  رؤ١ّ  طؼٌْ ٫ حُ٘خ١و٤ٖ، ٓوخّ حُـٔخىحص اهخٓش كظ٠ّ أٝ  أٗٞحع، ٖٓ أٍٓطٞ ًًَٙ ٓخ ٝؿ

م ٫ أّٗٚ ٝح٧ٍؿق َّ  ٣ٔؼَ ح١ٌُ حُظ٘ز٤ٚ ٝر٤ٖ حُٔؤٓخس ػ٤ِٜخ طوّٞ حُظ٢ ح٧كؼخٍ ٓلخًخس ر٤ٖ ٣ل

َّ  ك٢ َٗحٙ ٌُح حُؼَر٢؛ حُ٘ؼَ ػٔخى  ُحىطٚ هي حُ٘ؼَ ٖٓ ٗٔخًؽ ٣ًٌَٝ حُظ٘ز٤ٚ ٣ولْ َٓسٍ  ً

ّٕ  ؿ٤َ حُلٌَس، أَٛ ػٖ رؼيح   خ ؿيٟٝ ٫ أّٗٚ ٣ؼ٢٘ ٫ رٌُي حُوٍٞ أ ّٔ  حُ٘ؤٕ، ٌٛح ك٢ هخُٚ ٓ
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 رٚ هخٍ ح١ٌُ حُو٤خّ ٣َ١ن ػٖ حُظؼَف ٖٓ هَرخ   أًؼَ ٣زيٝ حُٔلخًخس ٖٓ حَُحرغ كخُ٘ٞع

ّٕ  ًٔخ أٓؼِظٜٔخ، ر٤ٖ رخُٔوخٍٗش ًُي ٬ٓكظش ٣ٌٖٝٔ أٍٓطٞ، ًَّ حُٔلخًخس أ  طظَٜ رخُظٌ

ف ر٘ؤٕ أٍٓطٞ هخُٚ ٓٔخ حهظَحرٚ َّ ًَّ، ٣َ١ن ػٖ حُظؼ   ح٫ٓظي٫ٍ هِّش ا٠ُ حٗظزٚ ُٝؼِّٚ حُظٌ

 .حُؼ٣ِِ حٌُظخد ك٢ ٌٓخٗخ   ُٜخ ٝؿي هي َٗحٙ ٌُح حُؼَر٤ش، ح٧ٗؼخٍ ك٢

 :اٌؼاصاخ(/ اٌششص١اخ) األسالق -2

  ّٕ ٍٙ  ٝؿٞى ٣لظَٝ ُلؼَ، ٓلخًخس حُٔؤٓخس ًٕٞ ا  رخ٠ٍَُٝس ُْٜ رٚ، ٣وٕٞٓٞ أٗوخ

كٜخ ًٔخ ٝح٧ه٬م ؿ٤َْٛ، ػٖ ط٤ِّْٔٛ ٓؼ٤ّ٘ش أه٬م َّ         ٗوٍٞ ٣ـؼِ٘خ ٓخ" :أٍٓطٞ ػ

"حُٜلخص ٖٓ ًٌٝح رٌٌح ٣ظٜلٕٞ اّْٜٗ َٗحْٛ ح٣ٌُٖ ح٧ٗوخٙ ػٖ
1
 ٣َْٓ ٓخ" ٗلٜٔخ ٢ٛٝ ،

."٣ظـّ٘زٚ أٝ ح٧َٓ أٌَٗ ٓخ اًح حَُٔء ٣وظخٍٙ ك٤ٔخ حُِٔٞى ٣َ١ن
2
  

 رؼي حُؼخ٤ٗش حَُٔطزش ك٢ أٍٓطٞ ؿؼِٜخ كوي ،ح٧ه٬م طٌظ٤ٜٔخ حُظ٢ ٤ٔٛ٨ُش ٝٗظ٤ـش 

 ح٧ه٬م أٓخ: "أٍٓطٞ ٣وٍٞ رٜخ، ٣ظو٤ّي إٔ ُِ٘خػَ ٫ريّ  ١َٝٗ أٍرؼش ُٜخ ٟٝٝغ حُوَحكش،

 اًح ٓخُلخ ، هِ٘خ ًٔخ ٣ٞؿي، اّٗٔخ ٝحُوِن. كخِٟش طٌٕٞ إٔ ح٠ُٝ٧: ٓٔخثَ أٍرغ ٣ظ٘خٍٝ كؤَٓٛخ

ٍّ  ح٧كؼخٍ أٝ ح٧هٞحٍ ًخٗض  ًَّٝ. ك٤ٔيح   حُوِن ًخٕ ك٤ٔيح   ًخٕ إ ٓليٝى، ِٓٞى ػ٠ِ طي

 ًٌُٝي ه٤َّس، طٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ كخَُٔأس: ح٧ٗوخٙ ١زوخص ٖٓ ١زوش ًَ ك٢ ٣ٞؿي ح٧ه٬م

 ٓوِٞم ٝحُؼزي حَُؿَ، ٖٓ َٓطزش أى٠ٗ ٓوِٞهخ   طٌٕٞ إٔ ُؼِٜخ حَُٔأس ًخٗض ٝإ حُؼزي،

ْ إٔ ُِ٘وٚ ك٤ٌٖٔ: حُظٞحكن ٢ٛ حُؼخ٤ٗش ٝحُٔٔؤُش. ه٤ْٔ ّٔ  ٫ ٌُٖٝ حَُؿُٞش، رٔٔش ٣ظ

 حُوِن ؿؼَ ػٖ طوظِق ٌٝٛٙ حُٔ٘خرٜش، ٝػخُؼٜخ. ًٌُي طٌٕٞ إٔ حَُٔأس ١ز٤ؼش ٓغ ٣ظلن

 ؿ٤َ حُٔلخًخس ٟٓٞٞع حُ٘وٚ ًخٕ ُٞ ٝكظ٠ّ حُؼزخص؛ ٍٝحرؼٜخ. هِ٘خ ًٔخ ٝٓٞحكوخ   ٣ًَٔخ  

َّ  إٔ ك٤ـذ ُهِوُٚ، ٛٞ ٌٛح ًٝخٕ ٗلٔٚ، ٓغ( ٓ٘طو٢)ٓظٌخكت ."ٓظٌخكت ؿ٤َ ىحثٔخ   ٣ظ
3
 

ّٕ  ٖٓ حَُؿْ ٝػ٠ِ   ٫ أّٗٚ ا٫ّ  حُطزوخص، ر٤ٖ حُٔلخِٟش ٖٓ ر٘ٞع ٛ٘خ ٣ظؼخَٓ أٍٓطٞ أ

ّٖ  كلٔذ، حَُؿخٍ ػ٠ِ كٌَح   ح١َُٝ٘ ٌٛٙ ك٢ حُل٤٠ِش ٣ـؼَ  طلَٔ إٔ ٣ؼ٢٘ ٫ ًُي ٌُ
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ّْ  ١ٝز٤ؼظٜٔخ، ٣ظلّن ٫ كٌحى ٛلخطٜخ، ٣لَٔ أٝ حَُؿَ ٛلخص حَُٔأس  طزٌٍ إٔ ٛ٘خ ٝحُٜٔ

ٝ   ؿٜيٛخ حُ٘و٤ٜش ُي ش   ُظ ز  ٘خرٜ  ّٜٔٚ، ح١ٌُ ُِيٍٝ ُٓ َّ  ٝإٔ طظو  ُْ ٓخ هِوٜخ ػ٠ِ ػخرظش   طظ

 كخٍٝ ٌٌٝٛح طٌٕٞ، إٔ حُٔؤٓخس ك٢ ٨ُه٬م أٍٓطٞ أٍحى ٌٌٛح. ػزخطٜخ ٣ـ٤َّ ٓخ ٣ليع

ٍٛخ ك٤ٌق ٍٜٓٔخ، ّٞ  ٜٓ٘خ؟ ُِٔوٜٞى حٓظ٤ؼخرٚ ٓيٟ ٝٓخ ا٤ُٚ؟ رخُو٤خّ ٍٗي حرٖ طٜ

ّٕ : "ٍٗي حرٖ ٣وٍٞ  ً ٠ إٔ ٣٘زـ٢ حُظ٢ حُؼخىحص ا  ح١ٌُ أػ٢٘ حُـ٤ّي، حُٔيف ػ٘ي طُلخ

 ًُي ك٢ ٝكخِٟش ه٤َّس ٢ٛ حُظ٢ حُؼخىحص اكيحٛخ: أٍرؼش حُٔخٓؼ٤ٖ، ٖٓ ٓٞهؼٜخ ٣لٖٔ

ّٕ . حُٔٔيٝف . حُٔٔيٝف ًُي ك٢ حُٔٞؿٞىس حُلن ح٤ٗ٧خء ٓلخًخس ٛٞ حُ٘لْ ك٢ ٣ئػَّ ح١ٌُ كب

َ   كل٤ٚ ؿْ٘ ًَٝ         حُؼخىحص طٌٕٞ إٔ ٝحُؼخ٤ٗش. ه٤َح   ٤ُٔض أ٤ٗخء ك٤ٚ ًخٕ ٝإ ٓخ، ه٤

 ط٤ِن ٤ُٔض رخَُٔأس ط٤ِن حُظ٢ حُؼخىحص إٔ ًُٝي. ُٚ ٝطِٜق رخُٔٔيٝف ط٤ِن حُظ٢ ٖٓ

ّْ  ػ٠ِ ك٤ٚ حُٔٞؿٞىس حُؼخىحص ٖٓ طٌٕٞ إٔ ٝحُؼخُؼش  رخَُؿَ؛       ك٤ٚ طٞؿي إٔ ٣ٌٖٔ ٓخ أط

زٚ  ٖٓ ّ٘ ّٓطش ٓؼظيُش طٌٕٞ إٔ ٝحَُحرؼش ٝحُٔٞحكوش؛ حُ ."ح١٧َحف ر٤ٖ ٓظٞ
1
 

 كٜٔٚ ٣لَٜ ُْ أّٗٚ ُٝٞ حُلٌَس، حٓظ٤ؼخد حٓظطخع أّٗٚ ٛخٛ٘خ ػ٤ِٚ ٝح٬ُٔكع 

ٖ حُٔؤٓخس ك٢ ُِ٘و٤ٜش  ٔ َ هي رلن ٌُخٕ حُٔٔيٝف؛ ٗ طخم ٟ  ّٛ  حُلٌَس ُذّ  ا٠ُ طٞ

ٍ   حُؼَر٤ش؛ حُٔيف ه٤ٜيس ا٠ُ ًؼخىطٚ ؿ٘ق ٌُّ٘ٚ ح٧ٍٓط٤ش،  ٞ        طظَٜ حُظ٢ ح٧ه٬م كل 

 طيّهَ أ١ّ  ىٕٝ رٞٛلٜخ حُ٘خػَ ٣ظٌِّق ػخىحص ا٠ُ حُلؼَ، رٞحٓطش حُ٘و٤ٜخص ٣َ١ن ػٖ

 ٫ حُـٍٜٔٞ ٖٓ ؿِء   ك٤ٜخ حُٔٔيٝف ٤ٜ٣َ رَ ٓ٘ٚ، ٣ًٌَ ؿٜيٍ  أ١ّ  ٝىٕٝ حُٔٔيٝف، ٖٓ

 ح١ٌُ ح٩ؿ٣َو٢ حُ٘ؼَ ر٤ٖ حُلَم ا٠ُ -هِ٘خ ًٔخ - ٍحؿغ حُلْٜ ٌٝٛح حُلؼَ؛ اٗـخُ ك٢ ١َكخ  

َُ  ٓٔظٟٞ ا٠ُ أ١ حُلؼَ، ٓٔظٟٞ ا٠ُ ٣َطو٢ إٔ حٓظطخع  ً ش ك٤ٚ طُٞ ّٔ  ٢ً ُِ٘و٤ٜخص حُٜٔ

 . حُ٘خػَ ٝأٗخ حٌُحص كز٤ْ رو٢ ح١ٌُ حُؼَر٢ حُ٘ؼَ ٝر٤ٖ ًٝحطٜخ، ػٖ طؼزَّ

 :االػرماص/ اٌفىغج -3
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 ٝطظ٬ءّ حُٔٞهق ٣وظ٤٠ٜخ حُظ٢ حُِـش ا٣ـخى ػ٠ِ حُويٍس" رخُلٌَس أٍٓطٞ ٣وٜي 

"ٝا٣خٙ
1
خ ؛ ّٔ ّٕ  ٣ؼ٢٘ ٓ ف إٔ ٣ٌٖٔ حُـِء، ٌٛح ك٢ حُ٘خػَ ؿيحٍس أ  َ  ػ٠ِ ٓويٍطٚ رٔيٟ طُؼ

َّٝ حُظ٢ حُٔٞحهق ُٔوظِق ح٬ُٔثٔش حُِـش ا٣ـخى  رخُلؼَ، ه٤خٜٓخ أػ٘خء حُ٘و٤ٜش ُٜخ طظؼ

ٍٕٝ رٔخ حُظ٣َٜق أٝ ٢ٗء ٩ػزخص ح٧ٗوخٙ ٣وُٞٚ ٓخ" ٌَُ ٗخِٓش ٝٓخىحٓض  َ "٣و
2
 ك٢ٜ ،

."ٝحُوطخرش ح٤ُٔخٓش ٗؤٕ ٖٓ حُز٬ؿش ك٢"
3
 حُويٓخء ر٤ٖ ؿ١َٛٞ كَم ا٠ُ أٍٓطٞ ٤٘٣َٝ 

ي حُِـش، حٓظويحْٜٓ ك٢ ٝحُٔليػ٤ٖ ًّ ّٕ  ك٤ئ  ُـش ح٧ٗوخٙ ٣ؼ٤َٕٝ ًخٗٞح حُويٓخء حُ٘ؼَحء: "أ

".حُوطزخء ُـش ٣ظٌِّٕٔٞ ٣ـؼِْٜٞٗ ٝحُٔليػٕٞ حُٔي٤ٗش، حُل٤خس
4
 

ي  ًّ ّٕ  ٗخك٤ظٚ ٖٓ ٍٗي حرٖ ٣ٝئ  ًٌح، ٓٞؿٞى ٛٞ ٓخ ٓلخًخس ػ٠ِ حُويٍس ٛٞ" ح٫ػظوخى أ

"ًٌح رٔٞؿٞى ٤ُْ أٝ
5
 حُوط٤ذ ٣ٔؼ٠ ك٤ٖ حُوطخرش؛ ك٢ ٣لَٜ رٔخ أٗزٚ -ٍأ٣ٚ ك٢-ٝٛٞ ،

 ا٠ُ حُ٘خػَ ٣ِـؤ ر٤٘ٔخ ح٩ه٘خع ٣َ١ن ػٖ ًُي ٣لؼَ أّٗٚ ا٫ّ  ػيٓٚ، أٝ ٢ٗء ٝؿٞى ٩ػزخص

 ؿ٤َ أٝ ٓٞؿٞى ٤ٗجخ   إٔ طز٤٤ٖ ٖٓ حُوطخرش طظٌِّلٚ ٓخ ٓؼَ ًُٝي: "٣وٍٞ حُٔلخًخس، ٣َ١وش  

ّٕ  ا٫ّ . ٓٞؿٞى و ٘ ٍغ، روٍٞ ًُي طظٌِّق حُوطخرش أ ٍٍ  ٝحُ٘ؼَ ُٓ ."ٓلخىٍ  روٞ
6
 

 :اٌٛػْ/ اٌّمٌٛح -4

   َ    حُظَؿٔش: "أٍٓطٞ هخٍ ًٔخ ٢ٛٝ ح٧ؿِحء، ر٤ٖ ٖٓ حَُحرؼش حَُطزش حُٔوُٞش طلظ

"ٗؼَح   ٣ٌُظذ ٝٓخ ٗؼَح   ٣ٌُظذ ك٤ٔخ حُوٜخثٚ ٗلْ ُٜٝخ رخ٧ُلخظ، حُلٌَس ػٖ
7
ّٕ  أ١ ؛  أ

 ٣لَٔ اّٗٔخ ٗؼ٣َش، أّ ٗؼ٣َش ًخٗض ٓٞحء حٌُظخرش رخهظ٬ف طوظِق ٫ حُـِء ٌٛح هٜخثٚ

ّٕ  ٝٗؼظوي. حٌُظخرظ٤ٖ ٬ً ك٢ ٗلٜٔخ حُوٜخثٚ   رخُُٕٞ ُٜخ ٍٗي حرٖ ط٤ٔٔش ٍٝحء حُٔزذ أ

ّٕ  ًُي رٚ؛ حٍطزخ١ٜخ ا٠ُ رخ٧ٓخّ ػخثي    ط٤ًَزخ  " ًٜٞٗخ ػٖ ٣وَؽ ٫ أٍٓطٞ ػ٘ي ٓؼ٘خٛخ ٧
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."٨ُُٝحٕ
1
  ّٖ  حٌُٔخٗش ٝٛٞ ح٫هظ٤خٍ، ٌٛح ُٔؼَ ىكؼٚ آهَ ٓزذ اٟخكش ٖٓ ٣ٔ٘ؼ٘خ ٫ ًُي ٌُ

 رٖ ٓظ٠ّ اطزخع ٖٓ ٓ٘ؼٚ ح١ٌُ كٔخ ٝا٫ّ . حُؼَر٢ ُِ٘ؼَ رخُ٘ٔزش حُُٕٞ ٣لظِّٜخ حُظ٢ ح٤ُِّٔٔس

 رخُٔوُٞش؟ ٝط٤ٔٔظٜخ ٣ْٞٗ

 ٣ٌٕٞ إٔ ٝٛٞ حُُٕٞ، ُظٔخّ آهَ ١َٗخ   ٤٠٣ق أّٗٚ أ٠٣خ   ٍٗي حرٖ ػ٠ِ ٝح٬ُٔكع 

د  " حُ٘ؼ١َ ُِـَٝ ٓ٘خٓزخ   َُ ."آهَ ؿَٟخ   ٣٘خٓذ ٫ٝ ؿَٟخ   ٣٘خٓذ ُٕٝ ك
2
 حٓظو٠ كَٜ 

ّٕ  أى٠ُ ك٤ٖ حُلخٍحر٢ هٍٞ طخرغ أّ حُؼَر٢؟ حُ٘ؼَ ٖٓ كٌَطٚ َّ  ؿؼِٞح" هي ح٤ُٞٗخٕ رؤ  ٗٞعٍ  ٌُ

 ح٧ٛخؿ٢، أُٝحٕ ؿ٤َ حُٔيحثق أُٝحٕ إٔ ٓؼَ حُُٕٞ، أٗٞحع ٖٓ ٗٞػخ   حُ٘ؼَ أٗٞحع ٖٓ

"ٓخثَٛخ ًٌُٝي ح٠ُٔلٌخص، أُٝحٕ ؿ٤َ ح٧ٛخؿ٢ ٝأُٝحٕ
3
 ؟

 :اٌٍذٓ/ إٌش١ض -5

ٍ حُٔوخّ ح٤ُ٘٘ي ٣لظَ  ّٝ حُٔ٘ظَ أ٤ٔٛش طلٞم أ٤ٔٛش ٣ٌٝظ٢ٔ حُظ٤٣ِ٘خص، ر٤ٖ ٖٓ ح٧
4
، 

."حُ٘لّٞ ك٢ ٝأكؼِٜخ طؤػ٤َح   ح٧ؿِحء أػظْ" -ػ٘يٙ- ٝٛٞ حُِلٖ ٍٗي حرٖ ٤ٔٔ٣ٝٚ
5
   

 :االدرجاض إٌظغ،/ إٌّظغ -6

 حُـٍٜٔٞ، اؿَحء ػ٠ِ هيٍطٚ ٖٓ حَُؿْ كؼ٠ِ حَُٔٔك٢ حُٔ٘ظَ أٓخ: "أٍٓطٞ ٣وٍٞ 

"حُ٘ؼَ رٜ٘خػش حهظٜخٛخ   ٝأهِّٜخ حُلٖ ػٖ ح٤ٗ٧خء أرؼي كٜٞ
6
 ٣ٔ٘ق ٫ أّٗٚ ػ٤ِٚ ٝح٬ُٔكع ،

ّٔض ُٝٞ كلظ٠ّ ح٧ؿِحء؛ ُزو٤ش ٓ٘لٜخ حُظ٢ ًحطٜخ ح٤ٔٛ٧ش حُٔ٘ظَ ٣ٔ٘ق  كٜٞ رخ٤ُ٘٘ي ٓوخٍٗظٚ ط

ّٕ  ًُي ٓ٘ٚ، ُِٓ٘ش أى٠ٗ س" ٧ ّٞ َّ  حُٔؤٓخس ه  ٓٔؼ٤ِّٖ، ؿ٤َ ٖٝٓ ٓ٘خٛي٣ٖ ؿ٤َ ٖٓ كظ٠ طظ

َ   إٔ ػٖ ك٬٠   ."حَُٔٔك٤ش حُٔ٘خظَ اهَحؽ كٖ ك٢ حُ٘خػَ ٖٓ أهيٍ ؽحُٔو
7
    

                                                           
 .19ٌراجع، المصدر نفسه، ص  1

 .211ابن رشد، المصدر السابق، ص  2
 .152الفارابً، رسالة فً قوانٌن صناعة الشعر ضمن كتاب بدوي، ص  3
 .22 ٌراجع أرسطو، المصدر السابق، ص 4
 .211ابن رشد، المصدر السابق، ص  5
 .22أرسطو، المصدر السابق، ص  6
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ّٕ  ٝٛٞ حُٔزز٤ٖ، ٣ٌٖٛ ؿخٗذ ا٠ُ آهَ ٓززخ   ٤٠ٗق إٔ ٣ٌٖٝٔ  ًِّ هي أٍٓطٞ أ ٍ 

        ٝكٌ٘ظٚ حُ٘خػَ رَحػش ٝطزَُ حُٔؤٓخس، ِٛذ ك٢ طيهَ حُظ٢ ح٧ؿِحء ػ٠ِ حٛظٔخٓٚ

ٍ ؿخ   أٝ ؿخِٛح   ٣ـيٙ ٓخ ػ٠ِ ٫ ُِـٍٜٔٞ، ٣ؼَٟٚ ٓخ ٓغ حُظؼخَٓ ك٢ ظٚ ػٖ هخ ّٔ  ً٘خػَ؛ ٜٓ

              حُ٘و٤ٜخص ٝط٤٤ٌق حُوَحكش، كبؿخىس ٓؼ٬ ؛ حُٔوَؽ حهظٜخٙ ٖٓ ٣ٌٕٞ ًؤٕ

 ٓٔئ٤ُٝش طؼيّ  ١زخػٜخ، ط٬ثْ ٓو٫ٞص ٝكن أكٌخٍٛخ ٤ٛٝخؿش رٜخ، ح١ُٞ٘ٔش ح٧ىٝحٍ ٓغ

خ ٝكيٙ، حُ٘خػَ ّٓ ّٕ  ًُي كخٍ، أ٣ّش ػ٠ِ ؿخِٛ كٜٞ رخُٔ٘ظَ ٣ظؼِّن ك٤ٔخ أ  ًخٗض حُٔ٘خظَ" ٧

."ٗخىٍح   ا٫ّ  طظـ٤َّ ٫ٝ حُٔؼَٟٝش، حُظَحؿ٤ي٣خص ٌَُ رخُ٘ٔزش ٗلٜٔخ ٢ٛ
1
 ط ل و ي ٛ٘خ ٖٓ 

َ ف   رٔخ ٫ٍٝطزخ١ٜخ حُ٘خػَ، ٓٔئ٤ُٝش ػٖ ُوَٝؿٜخ ُِٔؤٓخس، رخُ٘ٔزش أ٤ٔٛظٜخ حُٔ٘خظَ  ُػ

.اٌضائُ تاٌّـغح
2
 

ّٕ  ٍٗي حرٖ ٣ٝوٍٞ   ح٫ػظوخى ُٜٞحد ح٫كظـخؽ أػ٢٘ حُ٘ظَ، ٛٞ حُٔخىّ حُـِء" أ

 كبٕ. ٓلخىٍ  روٍٞ رَ حُٜ٘خػش، ٌُٜٙ ٬ٓثْ ؿ٤َ ًُي كبٕ اه٘خػ٢، روٍٞ ٫ حُؼَٔ، ٛٞحد أٝ

 ٌُُٝي حُٔي٣ق، ٛ٘خػش ٝروخٛش ٝحُٔ٘خظَس، ح٫كظـخؽ ػ٠ِ ٓز٤٘ش ٤ُٔض حُ٘ؼَ ٛ٘خػش

ْ٤ُ َ  ٔ ظؼ ."حُوطخرش طٔظؼِٜٔخ ًٔخ رخُٞؿٞٙ ٝح٧هٌ حُ٘لخم ٛ٘خػش   حُٔي٣قُ  ٣ٔ 
3
 

ِ لٚ  ٓ٘ٔخم ُٝؼِّٚ ٗظَح ، حُٔ٘ظَ ك٢ ٣َٟ ٤ٓ٘خ؛ ًخرٖ حُلْٜ ٌٛح ك٢ ٍٗي ٝحرٖ   ٔ ً        

 ٛلٞس -رٌُي - ٓظخرؼخٕ حُوطخر٤٤ٖ، ٝح٫كظـخؽ ُِٔ٘خظَس حَُٔحىف ٝٓيُُٞٚ حُِلع، ظخَٛ ٓغ

ّٕ  طٔخٓخ   ٣يًٍخٕ أّٜٗٔخ ػ٠ِ حَُٔٔك٢، ُِٔ٘ظَ ًٔوخرَ حُ٘ظَ حهظخٍ ح١ٌُ ٣ْٞٗ، رٖ ٓظ٠  أ

 حُٔ٘ظَ، كو٤وش ػٖ ٍٗي حرٖ ٣ِ٘حف ٝرٌٜح اه٘خػ٢، روٍٞ ٫ ٓلخىٍ  روٍٞ ًُي ٣ِظْٔ حُ٘ؼَ

                                                           
 .56، ص عبد الواحد ٌاسر، حٌاة التراجٌدٌا فً فلسفة الجنس التراجٌدي وشعرٌته 1
 فً دوره لعب قد والمعابد  بالمذابح ارتباطه ثمّ  ومن الدٌنٌة؛ بالطقوس المسرح ارتباط أنّ  ٌبدو 2

 المسرح وخشبة المنظر أنّ   الدائمة؛ ؼٌر المسارح وبٌن بٌنها الفرق وٌكمن ،الدائمة المسارح ظهور

 فً األقل على مكانهما فً راسخٌن ظبلّ  فقد الحجر أو القرمٌد من ُبنٌِاَ  وألّنهما األّولى، فً ثابتٌن كانا

 المفهوم والتون، ماٌكل  كذلك، األمر ٌكن فلم الدائم ؼٌر المسرح فً أما الرومان، دخول حّتى أثٌنا

 بالطقوس ارتباطه وكٌفٌة الٌونانً المسرح أوصاؾ فً وللتفصٌل. 57 ص للمسرح، اإلؼرٌقً

 ط، -د الحضري، مطبعة اإلسكندرٌة، الفنون، عام تارٌخ قدوس، زكً حامد عّزت: ٌراجع الدٌنٌة،

 للنشر المستقبل دار عمان، الفن، تارٌخ نجٌب، عصام رال ،156 إلى 141 من ص ،2999

 .  46 ص ،1997 والتوزٌع،
 .211 ص السابق، المصدر رشد، ابن 3
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ُٚ ّٞ ى ٖٓ ك٤ل َّ  هَٝؿخ   ٣وَؽ ٝرٌٜح حُوطخر٢، ح٫كظـخؽ ٣٘زٚ ٓخ ا٠ُ َٓٔك٤شٍ  ٝحؿٜشٍ  ٓـ

  . أٍٓطٞ َٓحى ػٖ ًِ ٤خ  

 ُٜخ ٝػ٤ِٜخ؛ ُٜخ ُٔٔش ك٤ؼط٤ٜخ حُٔظّش، حُٔؤٓخس أؿِحء ٣وَأ إٔ ٍٗي حرٖ كخٍٝ ٌٌٛح 

ّٔيطٚ هخُٚ ػَر٢ ٓ٘ظٍٞ ٖٓ هَأٛخ ك٤غ ٖٓ  ك٤غ ٖٓ ٝػ٤ِٜخ حُٔ٘ظوخس، ح٧ٗؼخٍ ؿ

 ح٧ٍٓط٤ش. حُلٌَس أَٛ ػٖ أهَؿظٚ

 :اٌّأؿاج تٕاء

 حُـٞهش، ٤٘ٗي حُٔوَؽ، حُيه٤ِش، حُٔيهَ،: ٢ٛ أهٔخّ أٍرؼش ػ٠ِ حُظَحؿ٤ي٣خ ط٘ز٢٘ 

 حُزؼٞ ىٕٝ رخُزؼٞ هخٙ كٜٞ حَُٔٔك٢ ٝح٤ُ٘٘ي حُٔ٘خكش ٝٗوٜي حُوخْٓ حُـِء أٓخ

 حُٔؤٓخس أهٔخّ ٖٓ طخّ هْٔ ٝحُٔيهَ: "ك٤وٍٞ رخَُ٘ف ح٧هٔخّ ٌُٜٙ أٍٓطٞ ٣ٝؼَٝ ح٥هَ،

 حُـٞهش؛ أٗخ٤ٗي ٖٓ طخ٤ٖٓ ٤٘ٗي٣ٖ ر٤ٖ ٣وغ حُٔؤٓخس ك٢ طخّ هْٔ ٝحُيه٤ِش حُـٞهش؛ ىهٍٞ ٣ٔزن

 حُٔـخُ ٣ٌٕٞ حُـٞهش أٗخ٤ٗي ر٤ٖ ٖٝٓ حُـٞهش؛ أٗخ٤ٗي طؼوزٚ ٫ حُٔؤٓخس ك٢ طخّ هْٔ ٝحُٔوَؽ

ّٖٔ ٫ ُِـٞهش ٤٘ٗي ٛٞ ٝحُٔوخّ حُـٞهش، ط٘٘يٙ ٤٘ٗي أٍٝ  ٫ٝ أٗخكخٓط٤ش أُٝحٗخ   ٣ظ٠

."ٓؼخ   ٝحَُٔٔف حُـٞهش ػٖ طٜيٍ ٌٟٗٞ أٝ َٓػ٤ش ٝحُٔ٘خكش ١َٝهخ٤ٓش؛
1
 

ٗخ   حُيٍح٢ٓ حُؼَٔ ٤ٜ٣َ ح٧ٓخّ ٌٛح ٝػ٠ِ ّٞ ٌٓ ٖٓ: 

 .حُـٞهش ُيهٍٞ طّٜٔي ٓخروش أكيحػخ   ٣ل٢ٌ حٓظ٬ٍٜ ٝٛٞ: "حُٔيهَ - 1

 ح٢ُ٘ٔ ا٣وخع كٔذ ٌٓظٞرش أٗخ٤ٗي طَّىى حُظ٢ حُـٞهش ىهٍٞ - 2

 .أٗخ٤ٗي أٝ ؿ٘خء ٣لِٜٜخ أهٔخّ أٝ كِوخص - 3

 حُـٞهش ٜٗق ٣َّٝىى هْٔ، أٝ كِوش ًَ رؼي حَُٔٔف ػ٠ِ حُـٞهش ط٘٘يٛخ حُظ٢ ح٧ؿخ٢ٗ - 4

 ٓوطٞػخص ح٥هَ ٝحُٜ٘ق ،(حُٔظَٝكخ أٝ strophes)هَحٍ ٓوطٞػخص ك٤ٜخ

 .حُي٣ؼَحٓذ ك٢ حُ٘ؤٕ ٛٞ ًٔخ ،(ح٠ُٔخىس حُٔظَٝكخ أٝ Antistrophes)ؿٞحد

 .حُـٞهش هَٝؽ - 5
                                                           

 .33أرسطو، المصدر السابق، ص  1
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 ّٕ  ٌٝٛٙ ٗلٜٔخ، حُظَحؿ٤ي٣ش ٝح٧كخ٤ْٓ ح٫٥ّ ك٢ ط٘ـَٓخٕ ٝحُ٘و٤ٜخص حُـٞهش ٖٓ ٬ً   ا

."((kommosرخُٔ٘خكش أٍٓطٞ ٤ٔٔ٣ٚ ٓخ ٢ٛ ٝحُظ٬كْ حُٞكيس
1
 

ي  ًّ ّٕ  ٍٗي حرٖ ٣ٝئ        ٓوٍٜٞس ٌُّٜ٘خ حُؼَد؛ أٗؼخٍ ك٢ ٓٞؿٞىس ح٧هٔخّ ٌٛٙ أ

    ٣ًٌَٝٛخ ٝحُوطخرش، حُو٤ٜيس ك٢ ٣ٞؿي ُٔخ طٔخٓخ   ٓٔخػِش ٢ٛٝ كو٢، أؿِحء ػ٬ػش ػ٠ِ

 حُؼَد أٗؼخٍ ك٢ ٜٓ٘خ ٣ٞؿي ٝح١ٌُ: "٣وٍٞ حُوخطٔش، حُٔيف، حُٜيٍ،: حُظخ٢ُ حُ٘لٞ ػ٠ِ

 ٣ًٌَٕٝ ك٤ٚ ح١ٌُ ٝٛٞ حُوطزش، ك٢ حُٜيٍ ٓـَٟ ػ٘يْٛ ٣ـ١َ ح١ٌُ حُـِء: ػ٬ػش ك٢ٜ

ُٕٞ ٝح٥ػخٍ حُي٣خٍ ِّ  ٓـَٟ ٣ـ١َ ح١ٌُ: حُؼخُغ ٝحُـِء. حُٔيف: حُؼخ٢ٗ ٝحُـِء. ك٤ٚ ٣ٝظـ

              ٝآخ ُِٔٔيٝف، ىػخء آخ ػ٘يْٛ، ٛٞ ٓخ أًؼَ حُـِء، ٌٝٛح. حُوطزش ك٢ حُوخطٔش

 ح٫ٗظوخٍ ٣ٕٔٔٞ ٌُُٝي ح٥هَ، ٌٛح ٖٓ أَٜٗ ح٧ٍٝ ٝحُـِء. هخُٚ ح١ٌُ حُ٘ؼَ طو٣َٞ ك٢

ٍ حُـِء ٖٓ ّٝ  أر٢ هٍٞ ٓؼَ ٛيٍٝ، ىٕٝ رخُٔيحثق أطٞح ٍٝرٔخ. حٓظطَحىح   حُؼخ٢ٗ ا٠ُ ح٧

 :طٔخّ

 .ٝطلؼ٬ ٗوٍٞ إٔ ػ٤ِ٘خ ُٜخٕ...    ...    ...   ...    ...   ..                

       : حُط٤ّذ أر٢ هٍٞ ٝٓؼَ

  َ َ ٙ ٖٓ حَٓةٍ  ٌُ ىح ٓخ ىٛ  ٞ ....    ...   ...    ...   "  ...                 ط ؼ 
2
 

 ٓلَح   ٣ـي ك٬ ػَر٤ش، هَحءس ٣ٝوَأٛخ حُٔؤٓخس ر٘خء ٤ُؼٌْ ؿٜيٙ ٣لخٍٝ أّٗٚ ٝحُظخَٛ 

      حُوطزش، ٛيٍ ػٖ ًؼ٤َح   ٣وظِق ٫ ػ٘يٙ كخُٔيهَ ٓوظِل٤ٖ؛ ٤ٌِ٤ٖٛ ر٤ٖ ٣يٓؾ إٔ ٖٓ

َ   -أك٤خٗخ   ؿخد ٝإ– حُـِء ٌٝٛح حُٔيف، ه٤ٜيس ك٢ حُط٤ِِش أٝ حُـ٤ُِش حُٔوّيٓش ػٖ أٝ  ٣ظ

ٖ حُظ٢ حُوخطٔش ٖٓ رٌؼ٤َ أك٠َ ّٔ ّٚ  ىػخء   طظ٠  .حُٔٔيٝف ٣و

  ّٕ  أٍٓطٞ، ُيٟ أريح   طَى ٫ ٝحُوخطٔش حُٜيٍ ر٤ٖ ٍٗي حرٖ أهخٜٓخ حُظ٢ حُٔلخِٟش ا

 حُط٤ِِش حُٔوّيٓش ػٖ ُٜخ ؿ٠٘ ٫ حُظ٢ حُؼَر٤ش رخُو٤ٜيس ٓؼَكظٚ ٖٓ أٓخٓخ   ٓٔظّٔيس أّٜٗخ ٣ٝزيٝ

خ حٓظوخٙ أّٗٚ ك٘ؼظوي حُٜيٍٝ ؿ٤خد أٓخ حُـ٤ُِش، أٝ ّٔ     ٓخىص حُظ٢ حُٔٞٗلخص ػٖ ػَكٚ ٓ

                                                           
 .64، ص عبد الواحد ٌاسر، حٌاة التراجٌدٌا فً فلسفة الجنس التراجٌدي وشعرٌته 1
 .217ابن رشد، المصدر السابق، ص  2
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ح٧ٗيُْ ك٢
1
.األلغع اٌّّٛشخ ٖٓ ٝرخ٠ُز٢ 

2
: هخثٔخ   حُٔئحٍ ٌٛح ػ٠ِ اَٛحٍٗخ ٣زو٠ ٝٛ٘خ 

 ح٫ٓظٜ٘خى ًخٕ ك٤ٖ ك٢ طٔخّ؟ ٝأر٢ حُٔظ٘ز٢ رؤٗؼخٍ حُٟٔٞغ ٌٛح ك٢ حٓظٜ٘ي ُٔخًح

خ رٌؼ٤َ أك٠َ ح٧ٗي٤ُٔش رخُٔٞٗلخص ّٔ .حٗظوخٙ ٓ
3
 

ٞ ؿٜش ح٠ُٝ٧ ٓؼِّض حُٔؤٓخس؛ ػٖ ٍٛٞط٤ٖ أػط٤٘خ هي ٌٕٗٞ حُويٍ رٌٜح    ح٧ٍٓط٤ش حُ

 ٓزيأ ػ٠ِ حُوخثْ حُٟٔٞٞػ٢ حُ٘ؼَ ٖٓ ٝرخ٠ُز٢ ح٤ُٞٗخ٤ٗش، حُٔآ٢ٓ ٖٓ حُٔٔظوخس ح٤ٛ٧ِش

ي حُلؼَ، ّٔ  هَحءطٜخ كخٍٝ ح١ٌُ ٍٗي حرٖ ٗظَس ح٧هَٟ ٓؼِّض ر٤٘ٔخ. حَُٔٔف ػ٠ِ ٝحُٔـ

 ٝٓخىحٓض حُؼَر٤ش، حُٔيك٤ش حُو٤ٜيس ٓلّٜٞ ٝػٖ حُ٘خػَ، ًحط٤ش ػٖ ٣وَؽ ٫ ا١خٍ ٟٖٔ

 هزَ ٫كظ٘خ ٝهي ٓوظِلش، ًُي ا٠ُ رخُو٤خّ حُ٘ظخثؾ كٔظٌٕٞ ٓوظِلش، أٍٛٞ ٖٓ ح٫ٗط٬هش

 حُـْ٘ ٣ـخىٍ ٣ٌخى ٫ ٗؼ١َ ؿَٝ ا٠ُ أٍه٠، ىٍح٢ٓ ٛ٘ق ٖٓ رخُٔؤٓخس ؿ٘ق ٤ًق ه٤َِ

 .حُـ٘خث٢

 

 

 

 

 

                                                           
ٌّن الوشاح شكل من تسمٌتها أخذت: األندلسٌة الموشحات 1  وهً واللإلإ، بالجواهر والمرّصع المز

 كان الفرٌري، القبري معافً بن مقّدم ٌد على الهجري، الثالث القرن فً ظهر مستحدث، أندلسً فن

 .والموسٌقى واللحن الؽناء ظهوره وراء الحقٌقً السبب
 الذي: األقرعو وخرجة، أبٌات وخمسة أقفال وخمسة مطلع من ٌتكّون الذي: التام: نوعان الموشح 2

 الموّشح من مستوحاة رشد ابن بها قال التً" الصدور ؼٌاب" فكرة أنّ  ونعتقد المطلع، فٌه ٌؽٌب

 .مطلعه لؽٌاب األقرع

 المؤساة وهٌكل هٌكلها بٌن التشابه لمجّرد الموشحات من المثال ٌكون بؤن نفّضل لم: مالحظة 3

 هذه باجتماع ٌذكر رشد ابن وحّتى والوزن، والؽناء والموسٌقى اللحن العتمادها فضلّناها إّنما فحسب؛

    عندنا ٌوجد مثلما بؤسرها،( المحاكاة النؽم، الوزن، وٌقصد) الثبلثة هذه تجتمع وقد: "فٌها األمور

 .293 ص السابق، المصدر رشد ابن..." الموشحات ٌسمى الذي النوع فً
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 :عشض ٚاتٓ أعؿطٛ ت١ٓ اٌٍّٙاج -2عاتؼاً: 

ّٕ  ٓخروخ   هِ٘خ ُوي  اٌى١ِٛض٠ا أ
1
 ٜٓ٘خ ٗ٘ؤص حُظ٢ ٗلٜٔخ ح٧ٍٛٞ ٖٓ ٗ٘ؤص هي 

ّٞ  ػ٤ِٜخ ؿِذ حُظ٢ ى٤ٗٞ٣ّٔٞ حكظلخ٫ص ٖٓ ٝرخ٠ُز٢ حُظَحؿ٤ي٣خ،  أّٜٗخ ٗزّٜ٘خ ًٔخ حَُٔف، حُـ

 ك٤ٚ ٣ظـخُٝ ٣ٌخى ٫ ٤ّٟن، ٗطخم ك٢ حُ٘خػَ ػَٔ ٣لَٜ ح١ٌُ حُٜـخء، ٖٓ ٓوخٓخ   أٍه٠

ٍٚ  ٖٓ ح٤َُ٘ رٜيف حُؼ٤ٞد؛ حٛط٤خى ّْ  رؼ٤ي، ٗو ٍ ػ ّٞ  ٓؼخٍ أٝ حُ٘وٚ ٓٞح١ٖ ٤ُؼخُؾ طط

 .حُؼخٓش حُ٘وخثٚ ك٢ ح٠ُلي

 حُوٜخثي ٗظْ ا٠ُ ٤َّٓٞٛٝ ٓزن أكيح   ٣ؼَف ٫ أّٗٚ ًظخرٚ ك٢ أٍٓطٞ ٗزّٚ ٝهي 

األ٠اِثٟ رخُُٕٞ
2
ِغغ١رؾ ه٤ٜيطٚ طؼيّ  اً حُٜـخء؛ ك٢ حُٔٔظويّ 

3
٤ُخ   ًٗٔٞؿخ    ّٝ  ٢ٛ٬ُِٔ، أ

ٍ ٣ؼظزَ ًٔخ ُِٔآ٢ٓ، رخُ٘ٔزش ٝح٧ٝى٣ٔش ح٤ُ٩خًس ٗؤٕ ًُي ك٢ ٗؤٜٗخ ّٝ  ٓؼخُْ ٍْٓ ٖٓ أ

 ه٤ٜيس ٤َّٓٞٛٝ ٬ٓ٧ف ٗؼَف ُٝٔ٘خ: "٣وٍٞ ىٍح٤ٓش، رٍٜٞس حٍُِٜ ُٔلخًخطٚ حُِٜٔخس

 ك٘ٔظط٤غ ٤َّٓٞٛٝ أٓخ حُوٜخثي؛ أٗ٘ؤٝح ًؼ٣َ٤ٖ إٔ حُٔظٕ٘ٞ ٖٓ ًخٕ ٝإ حُ٘ٞع، ٌٛح ٖٓ

 حُٔؼَٝف حُُٕٞ ظَٜ ك٤ٜخ هٜخثي ٖٓ ٗخًِٜخ ٝٓخ" َٓؿ٤ظْ" ه٤ٜيطٚ ٓؼ٬   ُٚ ًٌَٗ إٔ

 ٧ّٗٚ( ح٤ُّٞ كظ٠ّ ُٜخ ٓٔظؼ٬ٔ   ح٫ْٓ ٌٛح ٣ِحٍ ٫ٝ) حُٟٔٞٞع ٓغ حطلخم ك٢ ح٣٧خٓزٞ، رخْٓ

 رط٤ُٞش، رؤُٝحٕ أُّق رؼ٠ْٜ إً حُويٓخء كخُ٘ؼَحء. رخُ٘ظخثْ حُظَحٗن ك٢ حٓظويّ

 ٖٓ حُؼخ٢ُ حُ٘ٞع ك٢ كل٬   ٗخػَح   ٤َّٓٞٛٝ ًخٕ ًٝٔخ. أ٣خٓز٤ش رؤُٝحٕ أُلٞح ٝح٥هَٕٝ

 ١خرغ ًحص ٓلخ٤ًخطٚ ؿؼَ ك٢ ٝأ٠٣خ   رَ حُ٘ؼ٣َش، حُي٣زخؿش ك٢ كو٢ ٣زَع ُْ ٧ّٗٚ -حُ٘ؼَ

ٍ ًخٕ ًٌُي ،-ىٍح٢ٓ ّٝ  حٍُِٜ كخ٠ً حُٔوخ١ُ طؤ٤ُق ٖٓ كزي٫  : حُِٜٔخس ٓؼخُْ ٍْٓ ٖٓ أ

                                                           
 أما دٌونٌسوس، بعبادة المرتبط الماجن النشٌد إلى التسمٌة هذه الباحثٌن ؼالبٌة ٌرد: "الكومٌدٌا 1

     اإلؼرٌقٌة، الدراما نظرٌة إبراهٌم، حمدي ،"القرٌة أؼنٌة من مؤخوذة تسمٌتها أنّ  فٌرى أرسطو

 .16 ص
 ٌتراشق: أي"أٌامبٌزو" إلى اشتقاقها أرسطو وٌردّ  الهجاء، فً المستخدم الثبلثً الوزن هو: األٌامبو 2

  .13 ص إحالة بدوي، كتاب ضمن الشعر فن أرسطو،: ٌراجع بالشتائم،
 ولكن األشٌاء من الكثٌر ٌعرؾ كان الذي ،"مرؼٌتس" األحمق حول موضوعها ٌدور: مرغٌتس 3

 .13 إحالة: بدوي كتاب ضمن الشعر فن أرسطو،: ٌراجع عاثراً، كان حّظه
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 ح٤ُ٩خًس رٔؼخرش ٢ٛ( ح٤ٌُٓٞي٣خص)ح٢ٛ٬ُٔ ا٠ُ رخُ٘ٔزش َٓؿ٤ظْ ه٤ٜيطٚ اً ىٍح٤ٓش، رٍٜٞس

."(حُظَحؿ٤ي٣خص)حُٔآ٢ٓ ا٠ُ رخُ٘ٔزش ٝح٤ٔ٣ًٝ٧خ
1
  

  ّٖ          أ٠٣خ   ٣ؼٞى اّٗٔخ ٝكيٙ؛ ٤َّٓٞٛٝ ا٠ُ ٣َؿغ ٫ حُ٘وِش ٌٛٙ ك٢ حُل٠َ ٌُ

ٍ ًخٕ ح١ٌُ أهَح٤١ْ، ح٤ٌُٓٞي١ حُ٘خػَ ا٠ُ ّٝ  ٣ؼَف ٓخ أٝ ح٣٧خٓز٢ حُ٘ٞع ٗزٌ ٖٓ أ

ٌَّ حُ٘و٢ٜ، رخُٜـخء .حُؼخٓش حُٟٔٞٞػخص ٝٓؼخُـش حُوَحكخص طؤ٤ُق ك٢ ٝك
2
 

ّٕ  حُ٘ؼَ؛ كٖ ٖٓ ح٧ٝكَ رخُو٢ٔ -هِ٘خ ًٔخ - كظ٤ض هي حُٔؤٓخس ًخٗض ٝاًح   - حُِٜٔخس كب

 ٌٛٙ كِٔخًح رٔلٜٜٞٓخ، ُ٪كخ١ش طٌل٢ ٫ ٗوخ١، ر٠غ ك٢ كَٞٛص هي  - ٌُُي ه٬كخ  

ّٕ  أّ ًًَٛخ؟ أٍٓطٞ طـخَٛ َٛ طَٟ؟ ٣خ ح٠ُج٤ِش حُٔٔخكش  رلُٞطٚ ًخٗض حُظ٢ حُٔؼِٞٓخص أ

  ٝحُٔظَؿ٤ٖٔ؟ حُ٘وِش ٩ٛٔخٍ ٗظ٤ـش أّٗٚ أّ ًخك٤ش؟ ؿ٤َ

 :اٌٍّٙاج ِـادح ظ١ك أؿثاب

  ّٕ  أّٗٚ ه٬ُٚ ٖٓ أى٠ُ ٝح١ٌُ حُٔخىّ، حُلَٜ ك٢ أٍٓطٞ هّيٓٚ ح١ٌُ حُٞػي ا

هٚ كٍٞ حُِٜٔخس ػٖ ٤ٓظلّيع َّ  هي أهَٟ، ؿٜش ٖٓ رٚ ٝكخثٚ ٝػيّ ؿٜش، ٖٓ حُِٔلٔش ا٠ُ طط

ّٕ  ُِوٍٞ حُٔـخٍ كظق ْ رؤ  ٔ ّٜٚ حُو  ّٕ  ؿ٤َ حٌُظخد، ٖٓ ٟخع ٓخ ٓغ ٟخع هي ُٜخ حُٔو  ٌٛح أ

: ك٤ٚ ٣وٍٞ ح١ٌُ أٍٓطٞ ٗٚ ػ٠ِ أٓخٓخ   ر٘خٙ ري١ٝ، ٟٝؼٚ طو٤ٖٔ ٓلٞ ٣زو٠ ح٫كظَحٝ

."رؼي ك٤ٔخ ٝحُِٜٔخس ٢ٛ ػٜ٘خ كٔ٘ظلّيع حُٔيح٢ٓ رخُُٕٞ حُٔلخًخس أٓخ"
3
 

ّٜٚ حُـِء ٝؿ٤خد أٍٓطٞ، ٝػي ا٠ُ ٍٗي حرٖ حٗظزٚ ٝهي   حُٜـخء، ُٜ٘خػش حُٔو

 حٌُظخد، كن ك٢ رخُظو٤َٜ حُٔظَؿ٤ٖٔ ٣ظّْٜ اّٗٔخ حُـِء؛ ٌٛح ٤ٟخع ا٠ُ ٣َّىٙ ٫ أّٗٚ ؿ٤َ

َ   حُظو٤َٜ، ٌٛح ٤ُؼَِّ ٓ٘لٌح   ٣ـي ٌُّ٘ٚ ّٕ  ه٬ُٚ ٖٓ ٤ُُو   طل٤ِ٘خ إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ حُٔي٣ق ٓؼَكش أ

ّٕ  ًُي حُٜـخء؛ ٓؼَكش ا٠ُ  ًًَٙ ٓخ ٝٓخثَ: "٣وٍٞ حُزؼٞ، رؼ٠ٜخ ٖٓ طؼَف ح٧ٟيحى ٧

 كٜٞ حُٔي٣ق ٛ٘ق ٝر٤ٖ ػ٘يْٛ حُ٘ؼَ أٛ٘خف ٓخثَ ر٤ٖ حُظ٢ حُلٍٜٞ ٖٓ ٌٛح ًظخرٚ ك٢

َ ٗـيٙ كِٔ٘خ ًُي ٝٓغ. رْٜ هخٙ  ً . ًُي رؼٞ ا٫ّ  ا٤ُ٘خ حُٞحَٛ حٌُظخد ٌٛح ك٢ ًُي ٖٓ ً 
                                                           

 .14، 13أرسطو، المصدر السابق، ص  1
 .17 ٌراجع المصدر السابق، ص 2
 .18المصدر نفسه، ص  3
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ٍّ  ًُٝي ّٕ  ػ٠ِ ٣ي  كٍٜٞ ٓخثَ ك٢ حُظٌِّْ ٓ٘ٚ رو٢ ٝأّٗٚ حُظٔخّ، ػ٠ِ ٣ظَؿْ ُْ حٌُظخد ٌٛح أ

 ٌُٖ. حُٜـخء ٛ٘خػش ك٢ رخُظٌِّْ ٝػي هي ٛٞ ًخٕ ٝهي. ػ٘يْٛ حُظ٢ ح٧ٗؼخٍ ٖٓ ًؼ٤َ أٛ٘خف

 ًخٗض اً حُٔي٣ق، رخد ك٢ ه٤ِض حُظ٢ ح٤ٗ٧خء ٖٓ روَد ًُي ػ٠ِ حُٞهٞف ٣ٌٕٞ إٔ ٣٘زٚ

."رؼٞ ٖٓ رؼ٠ٜخ ٣ؼَف ح٧ٟيحى
1
 

ّٕ ": ؿٜظٚ ٖٓ حُيٓٞه٢ ٣ٝي٢ُ   حُوخٛش رخُٔؼِٞٓخص أٍٓطٞ أُخّ ٍٝحء حُٔزذ أ

 أٓخ ػٜيٙ، ك٢ ح٤ُٞٗخٕ ُيٟ حٌُٔخٍ ؿخ٣ش رِـظخ هي أّٜٗٔخ ا٠ُ رخ٧ٓخّ ػخثي   ٝحُِٔلٔش؛ رخُٔؤٓخس

 ٜٗخث٤خ ، ػ٤ِٜخ كٌٔٚ ٣ٌٖ كِْ ًظخرٚ، أٍٓطٞ أُّق ػ٘يٓخ ٗ٘ؤطٜخ، ريح٣ش ك٢ ًخٗض حُظ٢ حُِٜٔخس

ِٕأضعٝ أٍٓطٞكخٕ ٢ٛ٬ٓ ػَف أّٗٚ ُٝٞ
2
. ر٘ؤٜٗخ ًخفٍ  كٌٍْ  ٩ٛيحٍ حٌُخك٤ش حُٔخىس ُٞؿي ،

ّْ  ُْ ًُي؛ ػٖ ٝك٬٠    ا٫ّ  ؿخثِس أ٣ّش ًظخرٜخ ٣ٔ٘ق ُْٝ ٤ٍٔٓخ ، أػ٤٘خ ك٢ رخُِٜٔخس ح٫ػظَحف ٣ظ

َّ  ّ، م 460 أٝ 458 ٓ٘ش رخُٔؤٓخس ح٫ػظَحف ٖٓ ٓ٘ش أٍرؼ٤ٖ رؼي  طو٘خٛخ ًخٗض حُيُٝش ُٝؼ

ء   ك٢ ٧ّٜٗخ ."حُيُٝش ك٢          ٝح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ حُلٌْ َُؿخٍ ٓوٌػخ   ٛـخء   ًخٗض ٗ٘ؤطٜخ ر ي 
3
 

 حُٔؤٓخس ػ٠ِ ١َأ ٝٓخ: "ك٤وٍٞ رخٌُحص، حُٔزذ ٌٛح ا٠ُ ر٘٘ؤطٜخ ؿِٜٚ أٍٓطٞ ٣َٝى   

 ٧ٜٗخ ٗ٘ؤطٜخ ك٘ـَٜ حُِٜٔخس أٓخ ُ٘خ، ٓؼَٝف ٌٛح ًَ ك٤ٜخ أُّق ٖٝٓ ٓظٞح٤ُش ططٍٞحص ٖٓ

 ا٫ّ  ح٤٤ُُِٜٖ حُٔٔؼ٤ِّٖ ٖٓ ؿٞهش رظوي٣ْ ٣ٔٔق ُْ ٝحُٞح٢ُ. رٜخ ٓؼظ٠٘ ؿ٤َ حُ٘ؤٕ ه٤ِِش

ػ٤ٖ ٖٓ ًخٗٞح ٌٛح ٝهزَ ٓظؤّهَح ، ّٞ  ٤٤ُِٖٛ ح٤ُٖٔٔٔ حُ٘ؼَحء حُ٘خّ ٣ًٌَ ٫ٝ حُٔظط

ٗض إٔ ٌٓ٘ ا٫( ٤ًٓٞي٤٣ٖ) ّٞ ."ٍٛٞطٜخ ُِِٜٔخس طٌ
4
 

ٜش حُٔٔخكش ٤ٟن ُظز٣ََ أٓزخد ػ٬ػش طـظٔغ رٌٜح  ّٜ  ٣ٌٕٞ إٔ كبٓخ: ُِِٜٔخس حُٔو

ّٕ  حُؼ٘خ٣ش، ٖٓ كظّٜخ أػطخٛخ هي أٍٓطٞ  ٣ظَؿْ، ُْ أٝ كؼ٬   كُو ي   هي ُٜخ ٓ٘لٚ ح١ٌُ حُـِء ٝأ

 .حُ٘ؼَ ُلٖ طؤ٤ُلٚ ٓغ ظٍٜٞٛخ ُظِحٖٓ أٝ ر٘٘ؤطٜخ ُـِٜٚ ك٤ٜخ؛ ٣ي   ُٚ طٌٕٞ إٔ ٝآخ

                                                           
 .259ابن رشد، المصدر السابق، ص  1
 تدهوراً  أثٌنا عصور أسوإ فً عاش كومٌدي، شاعر ق مMénandre ( :342 – 292 ) مناندر 2

 إبراهٌم، حمدي: ٌراجع للمزٌد ،...الشبح،الممقوت،المخادع البطل،: المسرحٌات من العدٌد ألّؾ

  .18 ص السابق، المرجع
 (.بتصّرؾ.)196 ،195ص أصولها، -تارٌخها -نشؤتها المسرحٌة الدسوقً، عمر 3
 .17 ،16 ص السابق، المصدر أرسطو، 4
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 إٔ ٝحكيٍ  ًَ كخٍٝ ٌٌٝٛح حُو٤٠ش، ٌٛٙ كٍٞ حُزخكؼ٤ٖ طو٤ٔ٘خص ٟٝؼض ٌٌٛح 

ّٕ : حُٔٔؤُش ٌٛٙ ك٢ ٗوُٞٚ إٔ ٣ٌٖٔ ٝٓخ ٗظَٙ، ٝؿٜش ٣ؼط٢  ؿ٤َ حُِٜٔخس ٣ٔ٘ق ُْ أٍٓطٞ أ

ّٕ  ح٠ُج٤َ، حُو٢ٔ ًحى  ٤ُْٝ رخٌُحص، حُٔٔخكش طِي ك٢ رٚ رخُٞكخء هخّ هي هّيٓٚ ح١ٌُ ٝػيٙ ٝأ

 ٍَ ّٕ : ٣وٍٞ إٔ ُوخث ّٕ  حُٔخىّ، حُلَٜ ك٢ ًخٕ هي أٍٓطٞ ٝػي أ َ ٟض حُظ٢ حُ٘وخ١ طِي ٝأ  ُػ

 حُلَٜ ك٢ أِٓل٘خ كٌٔخ حٌُظخد، ٌُٜح حُلو٤و٢ حُظَط٤ذ ٣ؼِْ أكي ٫: ٗوٍٞ حُلَٜ، ٌُٜح ٓخروش  

ٍ ّٝ ّٕ : ح٧  إٔ ٖٓ حُٔخٗغ كٔخ ٬١ّرٚ، رٌُي طٌلَّ ٝاّٗٔخ أٍٓطٞ، هزَ ٖٓ ٣ـٔغ ُْ حُ٘ؼَ كٖ أ

َّ  ك٢ ٣ًٌَ أُْ ح٤ٌُٓٞي٣خ؟ ػٖ كي٣ؼٚ ٓزن هي حُٞػي ًحى ٣ٌٕٞ س ً َّ  ر٘٘ؤطٜخ ؿِٜٚ ٓ

   ٌُٖ طل٤َٔٗخ؟ ٣ّيػْ ًي٤َُ ػ٤ِٚ ُ٘ٔظ٘ي ٓو٘ؼخ ، ًُي ٣ٌٖ أُْ رٜخ؟ أكخ١ض حُظ٢ ٝحُظَٝف

ّٕ : ٝٗوٍٞ ٗؼٞى ًُي ٓغ  ٝٓظزو٠ آهَ، طو٤ٖٔ أ١ّ  ٓؼَ ٓؼِٚ طو٤ٖٔ ٓلٞ ٣زو٠ هُٞ٘خ أ

 ى٤َُ ػ٠ِ ٣ُؼؼَ  ُْ ٓخ حُزخكؼ٤ٖ ٖٓ أكيٍ  أ١ّ  ػ٘ي ٤ُْٝ أٍٓطٞ، ػ٘ي حُلو٤و٤ش ح٩ؿخرش

ِّٞٔٓ.          

 كٔخ ح٤٠ُوش، حُٔٔخكش طِي ك٢ حُِٜٔخس كَٜ ك٢ ٓخٛٔض هي ح٧ٓزخد ٌٛٙ ًخٗض ٝاًح 

 طو٣َز٤ش ٍٛٞس ُٝٞ ٩ػطخء ًخك٤ش ًخٗض َٛ ح٠ُج٤ِش؟ حُٔٔخكش ٌٛٙ ك٢ أٍٓطٞ ػخُـٚ ح١ٌُ

َ   ًٌٜٙ أٓجِش ٍٗي؟ حرٖ طِو٤ٚ ػ٠ِ ًُي حٗؼٌْ ٤ًق ػٜ٘خ؟  ٌٛح ك٢ هخثٔخ   ٌٓخٜٗخ ُٜخ ٣ظ

 .ٓظٞحِٛش حُيٍح٢ٓ حُٜ٘ق ٌُٜح هَحءط٘خ ٓخىحٓض حُٔزلغ،

 :اٌٙجاء صٕاػح/ اٌٍّٙاج

 ًَ ك٢ ٫ حُ٘خّ، ٖٓ ح٧ٍحًٍ ٓلخًخس: "رؤّٜٗخ ك٤وٍٞ ُِِٜٔخس طؼ٣َلخ   أٍٓطٞ ٣وّيّ 

 رـ٤َ ٝهزق ٗو٤ٜش ح٢ُُِٜ اً حُوز٤ق، ٖٓ هْٔ ٛٞ ح١ٌُ ح٢ُُِٜ حُـخٗذ ك٢ ٌُٖٝ ٗو٤ٜش،

ٙ، هز٤ق ح٢ُُِٜ كخُو٘خع: ٍَٟ ٫ٝ ا٬٣ّ ّٞ ."ا٬٣ّ رـ٤َ ٌُٖٝ ٓ٘
1
 

ّٕ  حُوٍٞ؛ ٌٛح ٖٓ ٣ظ٠ّق   ٌُّٜ٘خ حُ٘خّ، ٓلخًخس ػ٠ِ طؼظٔي حُٔؤٓخس ٓؼَ ٓؼِٜخ حُِٜٔخس أ

 ٣ًٌَ ٫ أّٗٚ ٛخٛ٘خ ػ٤ِٚ ٝح٬ُٔكع ُِ٘ز٬ء، ٫ ْٜٓ٘ ٨ٍُحًٍ ٓلخًخس ًٜٞٗخ ك٢ ػٜ٘خ طوظِق

ّٕ  ًُي حُٔؤٓخس؛ ُـش ٖٓ أر٢ٔ ٓظٌٕٞ أٜٗخ ٣ٝزيٝ ُـظٜخ، أٝ ١ُٜٞخ ػٖ ٢ٗء أ١ّ  ٧ 
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َّ  رَ حُٔـظٔغ، ػخٓش ٖٓ ٗو٤ٜخطٜخ ّٕ  ٣ٌٖٝٔ حُؼخى٣ش، حُ٘و٤ٜخص ٖٓ ٝأه  أٓٞأ ٣ٌٞٗٞح أ

 .رخ٧ٍحًٍ ٝٛلْٜ هي ٓخىحّ ْٜٓ٘

ّٕ  أ٠٣خ ؛ هُٞٚ ٖٓ ٣ٝظَٜ  ٍ ُ٘وخثٚ طظزّؼخ   طٌٕٞ ُٖ حُٔلخًخس ٌٛٙ أ  ً  ٓخ رويٍ ح٧ٍح

 ٝٓخ ٢ُِٛ، ؿخٗذ ػ٠ِ ط٘ط١ٞ ٫ حُز٣َ٘ش كخًَُحثَ" ك٤ْٜ، ح٢ُُِٜ ُِـخٗذ ٓلخًخس ٓظٌٕٞ

 ٤ُْٝ ٟلٌ٘خ، أػخٍص ٝإ كظ٠ّ رخ٠ٍَُٝس، ر٤ُِٜش ٝحُوَم ٝحُلٔخهش حُز٬ٛش َٟٝد

ش ّٔ        طلِْٜٔ كوي حُ٘خّ، ط٠لي حُظ٢ ح٤ٗ٧خء ٖٓ ط٠خىح   رَ  طزخ٣ُ٘خ   أٗي   ٛٞ ٓخ أ٬ٛ   ػ

ٜخ ح٧ك٤خٕ أًؼَ ٝك٢ ٝهَهخ ، طٔط٤لخ   ح٤ٗ٧خء أًؼَ ح٠ُلي ػ٠ِ ّٔ  طز٤ّ٘ٞح ٓخ اًح ٝأػٔوٜخ أٛ

ٌٍ  حُٔؤُٞكش، ٝآٍحثْٜ ػخىحطْٜ ٣ٜيّ ؿخٗزخ   ك٤ٜخ  ح٩ٗٔخٕ ٍؿزش ػٖ طؼز٤َح   ح٠ُلي ٣ـيٝ ٝػ٘يث

 حُظزخ٣ُٖ ًحى ٤ُيٍى حٌُلخ٣ش ك٤ٚ رٔخ ٢ًً ٝأّٗٚ ح٥ه٣َٖ، ٖٓ ؿزخء   أًؼَ ٤ُْ أّٗٚ ٣ظَٜ إٔ ك٢

 ٝحُؼوش حُز٘خٗش ػ٠ِ ا٫ّ  ح٢ُُِٜ ٗؼض ٣ٜيم ٫ ٝرخُٔوخرَ ػ٤ِٚ، ٤َُٝىّ  حُظ٘خهٞ ًحى أٝ

١ إٔ ُٚ ه٤ّٞ ح١ٌُ حُظ٘خهٞ كٞم ر٘لٔٚ ٣َه٠ رؤٕ ُ٪ٗٔخٕ طظ٤لخٕ حُِظ٤ٖ ح٬ُٓظ٘خ٤ٛظ٤ٖ ٍّ  ٣ظٞ

".ٝحُظؼخٓش رخُ٘وخء ٗؼٍٞ ٣ٔخٍٝٙ إٔ ٝريٍ ٝػٌحد أُْ ٓ٘ٚ ٣٘ٞرٚ إٔ ريٍ ك٤ٚ،
1
 

  َّ ّٕ  هخٍ ك٤ٖ أٍٓطٞ ا٤ُٚ هٜي ٓخ ًحى ُٝؼ  ٣ُلي ع ٫ ٌُّ٘ٚ ٝهزق، ٗو٤ٜش ح٢ُُِٜ رؤ

ٍٍ  أ١ّ    . ٝحُ٘لوش حُوٞف طؼ٤َ حُظ٢ حُٔؤٓخس ٝر٤ٖ ر٤ٜ٘خ ٣ظَٜ آهَ كخٍم ٌٝٛح أُْ، ٫ٝ َٟ

ّٕ  ٝح٧ٍؿق ٛش؛ ح٧ه٘ؼش حٍطيحء حػظخىص هي ح٤ٌُٓٞي٣ش حُ٘و٤ٜخص أ ّٞ  ٫ ًُي ٓغ ٌُّٜ٘خ حُٔ٘

 .حُٔؤٓخس طليػٚ ُٔخ ٓ٘خرٜخ   أُٔخ   ُٜخ حُٔ٘خٛي ٗلْ ك٢ طلي ع

 ٝحُٔيحهَ كخ٧ه٘ؼش حُِٜٔخس؛ ػٖ حُظل٬٤ٜص ٖٓ حٌُؼ٤َ ٣ـَٜ أّٗٚ أٍٓطٞ ٣ًٌَٝ 

ٍ   حُظلخ٤َٛ ٌٛٙ ًَ حُٔٔؼ٤ِّٖ، ػيى ٝكظ٠ّ غ أّٗٚ ؿ٤َ أٝؿيٛخ، ٖٓ ٓـٜٞ  حُ٘خػ٣َٖ ا٠ُ ٣َُؿ 

 أٝؿي ٖٓ ٗي١ٍ ُٝٔ٘خ: "٣وٍٞ حُوَحكخص، طؤ٤ُق كٌَس   ٝك٤ٍْٓٞ أك٤وخٍّٓٞ ح٤ٌُٓٞي٤٣ٖ

ّٕ  ر٤ي طل٬٤ٜص؛ ٖٓ ٌٛح أٗزٚ ٝٓخ حُٔٔؼ٤ِٖ ٝػيى ٝحُٔيحهَ ح٧ه٘ؼش  حُوَحكخص طؤ٤ُق كٌَس أ

."ٝك٤ٍْٓٞ أك٤وخٍّٓٞ ا٠ُ طَؿغ
2
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 ٗؼظٜخ حُظ٢ ُِِٜٔخس طؼ٣َلخ   ٤ٜ٣ؾ إٔ حُظؼ٣َق، ٌٛح ا٠ُ رخُو٤خّ ٍٗي حرٖ ٣ٝلخٍٝ 

َّ  حُٔلخًخس رٜخ ٣وٜي اّٗٔخ ٤ُْ حُٜـخء ٝٛ٘خػش: "ك٤وٍٞ حُٜـخء رٜ٘خػش َ   ٛٞ ٓخ رٌ ٗ 

َّ  رَ كو٢؛ ٝهز٤ق َ   ٛٞ ٓخ ٝرٌ أ ٗ  ِ ٔظٜ  ٍ   أ١ رٚ، ُٓ ّْ  ؿ٤َ هز٤ق ًَٓٝ ."رٚ ٜٓظ
1
 

ّٕ  هُٞٚ، ٖٓ ٝحُٔٔظلخى  َّ  حُوزق ٓلخًخس ػ٠ِ ٓوٍٜٞس ٤ُٔض حُٜـخء ٛ٘خػش أ  ٝحُ٘

َّ  ٓلخًخس ا٠ُ طظؼّيحٛخ اّٗٔخ كلٔذ؛ أ حٍَُ٘ٝ ً  ِ َ   أّٗٚ ٣ٝزيٝ رٜخ، حُٔٔظٜ  ٜ  ٓٞحِٛش ػ٠ِ ٓ

ٍ؛ ٤٘ٛؼٚ ّٝ ر ٢ُ  ًخٕ كبٕ ح٧  حُِٜٔخس ٣َر٢ إٔ ُي٣ٚ ٣ٔظل٤َ كِٖ ٌٓٔ٘خ ، رخُٔي٣ق حُٔؤٓخس ٍ 

 ٣ٌظل٢ ٗـيٙ ٌُح حُٜ٘خػش، ٌٛٙ ٬٣ثْ طؼ٣َق ػٖ رخُزلغ ًخِٛٚ ٣ؼوَ ُْ ُٝؼِّٚ رخُٜـخء،

: هِ٘خ ًٔخ ٛٞ حُٜـخء ٌٝٓٛذ: "حُ٘لٞ ٌٛح ػ٠ِ ٍٝىص حُظ٢ ٣ْٞٗ رٖ ٓظ٠ّ ػزخٍحص رظؼي٣َ

َّ  ك٢ ٤ُْٝ ٝط٣ِّلٞح ىٗٞح ح٣ٌُٖ ٝٓلخًخس ط٘ز٤ٚ ٢ٛ ً   َ  ٢ٗء ٢ٛ اّٗٔخ ٌُٖ ٣ًٍِٝش، ٗ

ّٕ  ًُٝي. ٓٔظِٜثش ؿِء ٢ٛٝ هز٤ق، ٛٞ ٓخ رخد ك٢ ٓٔظِٜأ  ٝر٘خػش ٓخ َُُ ٛٞ ح٫ٓظِٜحء أ

 ٝٛٞ هز٤ق ر٘غ ٓخػظٚ ٖٓ ٛٞ حُٔٔظِٜة ٝؿٚ ًُي ٓؼخٍ كخٓيس، ٫ٝ ٛؼٞرش ًحص ؿ٤َ

."ٟـ٤٘ش ر٬ ٌَٓ٘
2
 

ق  ّٟ  ح٫ًظَحع، ٝػيّ ٝحُوزق رخ٣ًَُِش ك٤َرطٚ رخ٫ٓظِٜحء؛ هٜيٙ ٍٗي حرٖ ٣ٝٞ

 أكٞحٍ رًٌَ حُٜلخص ٌٛٙ ٝؿٞى ػ٠ِ ٣ٔظّيٍ َٗحٙ ٌُح حُظؼ٣َق؛ رٌٜح ٣و٘غ ُْ ُٝؼِّٚ

: ٣وٍٞ ح٫ًظَحع، ٝهِّش ٝح٫ٓظٜـخٍ حُوزق ػٖ ح٧هَٟ ٢ٛ طوَؽ ٫ حُظ٢ حُٔٔظِٜة،

ّٕ  ػ٠ِ ٝحُي٤َُ"  حُٔٔظِٜة ٝؿٚ ك٢ ٣ٞؿي أّٗٚ ح٧ٝٛخف حُؼ٬ػش ٣ـٔغ إٔ ٣ـذ ح٫ٓظِٜحء أ

 رٚ، رخُٔٔظِٜأ ح٫ًظَحع ٝهِّش ح٫ٓظٜـخٍ، ٤ٛٝجش حُٞؿٚ، هزخكش أػ٢٘: حُؼ٬ػش ح٧كٞحٍ ٌٛٙ

ّٕ  أػ٢٘ حُـخٟذ، ٝؿٚ رو٬ف ًُٝي  حُـخٟذ ٗلْ كخُش ٢ٛ ٝطِي. ٝحٛظٔخٓخ   هزلخ   ك٤ٚ أ

."ػ٤ِٚ ٣ـ٠ذ ح١ٌُ ح٢ُ٘ء ػ٠ِ
3
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َّ  ٗخكٌس كظق ك٢ ؿٜيٗخ كخُٝ٘خ هي ٌٕٗٞ حُويٍ رٌٜح   حُٔٔخكش طِي ػ٠ِ ه٬ُٜخ ٖٓ ٗط

 ٌٛٙ ًخٗض كَٜ. طِو٤ٜٚ ه٬ٍ ٖٓ ُٜخ ٍٗي حرٖ هَحءس ٝػ٠ِ حُِٜٔخس، رٜخ كظ٤ض حُظ٢

ّٕ  أّ حُِٜٔخس؟ ٫ٓظَٔح٣ٍش ٓو٤خٓخ   ح٤٠ُّوش حُٔٔخكش  ًُي؟ رؼٌْ ًخٕ ح٧َٓ أ

ّٕ  حُٞحهغ   ٝؿٚ رؤ١ّ  ٣ؼٌْ ٫ أّٗٚ ا٫ّ  ،-حُ٘ؼَ كٖ ك٢ ٟج٬٤   ًخٕ ٝإ - حُِٜٔخس ك٤ِّ أ

ّٕ " كخُٔؼِّٞ ٓ٘ٚ؛ ح٧ٝكَ رخُو٢ٔ كظ٤ض حُظ٢ رخُٔؤٓخس ٓوخٍٗش حٓظَٔح٣ٍظٜخ حُٞؿٞٙ ٖٓ  أ

 َُِٔٔف رخُ٘ٔزش( ّ.م404 - 490)ٗٔز٤خ   ه٤َٜس ًخٗض حُظَحؿ٤ي٣خ ٍٝحؽ كظَحص

( ٣ٍٞر٤يّ ٓٞك٤ًِْٞ، أٓو٤ِّٞ،)حُؼ٬ػش حُظَحؿ٤ي٣خ ٓئُل٢ رؼي ظَٜ( اً...)ح٧ػ٢٘٤

 إٔ ا٫ حُٔٔخروش، ا٠ُ ٤ُويٓٞح ٓئُل٤ٖ ػيس َٓٔك٤خطْٜ، ٖٓ ه٤َِ ػيى ا٫ّ  ٣للع ُْ ٝح٣ٌُٖ

 ٣ٍٞر٤يّ َٓٔف ك٢ طظَٜ ريأص حُظ٢ ٝحُز٬ؿ٢ حُلِٔل٢ حُطخرغ ًحص حُٜٔٔزش حُؼَٝٝ

."هي٤ٓظٜخ ٖٓ ٤ٗجخ   طلوي ريأص حُظ٢ حُو٘زش حكظِّض ٓخ َٓػخٕ
1
ّٕ  ٣ؼ٢٘ ٓٔخ   ٍٝحؽ أ

َ ُْ ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُظَحؿ٤ي٣خ ّٔ ّٕ  ًُي ٣ٍٞر٤يّ؛ رؼي ٬٣ٞ١   ٣ٔظ  حُٔٞح٤ٟغ ػَٝ ك٢ حُٔزخُـش ٧

 طظٔظّغ ًخٗض حُظ٢ حُوي٤ٓش ٛلش ِٓزٜخ ك٢ ىٍٝٛخ ُؼزض هي ٝحُز٬ؿ٢ حُلِٔل٢ حُطخرغ ًحص

 .رٜخ

"ّ.م300 كٞح٢ُ ٓخطض حُظ٢ ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُٔؤٓخس" ٝرو٬ف 
2
 ح٫ٓظَٔح٣ٍش ًظزض كوي ،

ى ًخٗض إٔ كزؼي ُِِٜٔخس؛ َّ  ٌَُ ٣ًٌٍؼش ٣ٔظؼَٔ ح١ٌُ ٝحُٜـخء حُظ٣َٜؾ ٖٓ ه٢٤ِ" ٓـ

 ٤ًٓٞي٣خ ًُي رؼي طزؼظٜخ رخُٔؼو٤ُٞش، حٛظٔخّ أ١ ىٕٝ ح٠ُخكٌش حُٟٔٞٞػخص ٌَُٝ حُِ٘ٝحص

ّٓطش ح٤ٌُٓٞي٣خ أ١ حػظيح٫ أًؼَ  حُظ٢ ،(ّ.م 330 كظ٠ّ ّ.م 5 حُوَٕ ٜٗخ٣ش ٖٓ) حُٔظٞ

ُض ّٞ                ٟٓٞٞػخطٜخ أهٌص إٔ رؼي حُٔؼ٤٘٤ش ٝحُظَٝف ٨ُه٬م ٝٛق ا٠ُ طل

ّٕ . حُٔزخُؾ ٝحُظ٣َٜؾ حُٔوٌع حُ٘وي ػٖ حرظؼيص ٝرٌُي ح٧ٓخ٤١َ هٜٚ ٖٓ  ح٤ٌُٓٞي٣خ ٌٛٙ ا

 ٟٓٞٞػخطٜخ( ٝحطوٌص. )٤ٓ٘خٗيٍ ػ٘ي حٗظَٜص حُظ٢ حُـي٣يس ٤ٌُِٓٞي٣خ حٗط٬م ٗوطش ٢ٛ

                                                           
 للدراسات طبلس دار دمشق، حجار، طاهر: ترجمة األدبٌة، واألنواع األدب األساتذة، من نخبة 1

  .285 ص ،1985 ،1 - ط والنشر، والترجمة
لكن هذا النوع استمّر مع المٌبلد، "صحٌح أّن التراجٌدٌا الٌونانٌة قد ماتت فً القرن الثالث قبل  2

بلتٌن فقد بقوا تابعٌن لآلثار بالنسبة إلى البعض األعمال الهٌلٌنٌستٌة والمسٌحٌة والٌهودٌة. أما 

 .نفسها الصفحة نفسه، المرجعالٌونانٌة التً ترجموها واقتبسوها"، 
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 طظَٜ َٓٔك٤ش كٌَ حُؼَٝ، أػ٘خء طوَِ رلٞحؿِ حُٔؼٞم حُلذ هٜٚ ٖٓ حُٔل٠ِش

 ٝٛق ا٠ُ ٗلٔٚ حُٞهض ك٢ طٜيف ٝحُظ٢ ربكٌخّ ٓ٘ظظٔش ٓ٘خٛي ٖٓ طَِٔٔ ًٝؤٜٗخ

."ٝحُؼخىحص ح٧ه٬م ٝىٍحٓش حُؼٞح١ق
1

     

 ٝكظ٠ّ حُ٘ؼَ، ُلٖ أٍٓطٞ طؤ٤ُق رؼي ًز٤َح   ١ٞٗخ   طوطغ إٔ حُِٜٔخس حٓظطخػض ٌٌٛح 

ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُٔؤٓخس ٓٞص رؼي
2
ّٕ : ٓلخىٛخ كو٤وش ػ٠ِ ح٥ٕ كظ٠ّ ػَٟ٘خٙ ٓخ ه٬ٍ ٖٓ ُ٘وق ،  أ

ٍٛخ أٓخّ كخؿِح   طٌٖ ُْ "حُ٘ؼَ كٖ" ك٢ ح٠ُج٤ِش ٓٔخكظٜخ ّٞ  . ٝحٓظَٔح٣ٍظٜخ طط

ّٕ  ٍحؿذ ٗز٤َ هخُٚ ٓخ كيّ  ٝػ٠ِ  َ" حُِٜٔخس كب ّٔ ص ١خُٔخ ٓظٔظ َّ  حُطز٤ؼش حٓظٔ

 ٝىػخرش، ٝكٌخٛش ٤ًٓٞي٣خ ريٕٝ ح٩ٗٔخٕ طٍٜٞ ٣ٌٖٔ ٫ٝ ٜٓ٘خ ػ١ٞ٠ ؿِء ك٢ٜ حُز٣َ٘ش،

ّٕ  ُيٍؿش  ٝحُ٘وخى حُٔلٌَٕٝ ك٤ٜخ ٣وٞٝ حُظ٢ حُٔـخ٫ص أْٛ ٖٓ أٛزلض ح٤ٌُٓٞي٣خ أ

 ٫ُٞ، ٝٗخٍٍ رَؿٕٔٞ، ١َ٘ٛٝ ٤َٓى٣غ، ؿٍٞؽ ٓؼَ ٝىٍحٓخطْٜ، رؤرلخػْٜ ٝحُل٬ٓلش

 ٝح٤ُٔ٘ٔخ حَُٝح٣ش كٕ٘ٞ حٓظٞػزض رَ حَُٔٔف، ػ٠ِ طوظَٜ ُْ ٢ٛٝ. ٝؿ٤َْٛ ٝكُٞظ٤َ،

 ٌُٖ حُٔٔظوزَ، رٜخ ٣ؤط٢ إٔ ٣ٌٖٔ حُظ٢ حُل٤٘ش ح٧ٌٗخٍ طٔظٞػذ إٔ أ٠٣خ   ٣ٌٜٝٔ٘خ ٝح٩ًحػش،

ّٕ  ٝهٞحُزٜخ، ح٤ٌُٓٞي٣خ أٌٗخٍ طؼّيىص ٜٓٔخ َّ  ٍٝكٜخ كب  ك٢ٜ ٝحكيس، ؿَٞٛٛخ ك٢ ٓظظ

."ٌٝٓخٕ ُٓخٕ ًَ ك٢ رٚ حُٔليم حُل٘خء ٝؿٚ ك٢ ح٩ٗٔخٕ ٣َُٜ٘ٙ ح١ٌُ حُٞك٤ي ح٬ُٔف
3
 ٓٔخ 

 ٍّ َّ  كٔخ ٝا٫ّ  ٝحُٔـظٔغ، حُلَى ك٤خس ك٢ رخُـش أ٤ٔٛش ًحص أّٜٗخ ػ٠ِ ٣ي  حٓظَٔحٍٛخ ٍٝحء حُٔ

م ا٤ُٚ ك٢ حُٔزلغ ح٧ه٤َ ٖٓ ٓخ ًحى رٜخ؟ حُزخكؼ٤ٖ ٝحٛظٔخّ َّ  .حُٔٞح٢ُ حُلَٜ ٓ٘ظط

 إٔ ريء ١ً رخىة كخُٝ٘خ أّٗ٘خ ح٥ٕ، كظ٠ّ رٚ هٔ٘خ ٓخ ِّٗوٚ ٝٗلٖ ح٧ًٛخٕ، ا٠ُ ٓ٘ؼ٤ي 

 هِ٘خ ٝهي حُٔؤٓخس، ٓغ هخٍٜٗخ ك٤ٖ ُٜخ ٗظَّ ٤ًٝق ح٧ٍٓط٢، حُٔ٘ظٍٞ ٖٓ حُِٔلٔش ػ٘ي ٗوق

ٜخ ًؼ٤َس طلخ٤َٛ ك٢ ٓؼٜخ ط٘ظَى أّٜٗخ: ك٤ٜ٘خ ّٔ  ٝحػظٔخىٛخ حُ٘ز٤ِش، ٨ُكؼخٍ ٓلخًخطٜخ: أٛ

 ػ٣َخ   ٜٓيٍح   ٤َّٓٞٛٝ ٬ٓكْ ؿؼَ ٓخ ٌٝٛح ح٧ٗٞحع؛ ك٢ ُٜخ ٝٓ٘خرٜظٜخ طخّ، كؼَ ػ٠ِ

                                                           
 .297، 296المرجع نفسه، ص  1
 نبٌل: ٌراجع دٌبلرتً وكومٌدٌا رصاالف إلى الجدٌدة المرحلة من الكومٌدٌا مسٌرة فً للتفصٌل 2

    ،1996 ،1 -ط لونجمان، -للنشر العالمٌة العصرٌة القاهرة،الشركة العالمً، األدب فنون راؼب،

 .147 إلى 127 ص من

 .131المرجع نفسه، ص  3
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          حَُٔى حػظٔخىٛخ ٝك٢ حُطٍٞ، ك٢ ػٜ٘خ طلظَم ٌُّٜ٘خ حُٔآ٢ٓ، ٖٓ ًز٤َس ُٔـٔٞػش

 .حُٔٔؼِّٕٞ ٣ئى٣ٜخ حُظ٢ ح٧كؼخٍ ريٍ ػ٘ٚ، ٣٘ٞد ٖٓ أٝ حُ٘خػَ ٣َ١ن ػٖ

ّٕ  ٖٓ حَُؿْ ٝػ٠ِ    ا١خٍ ػٖ ٣وَؽ ُْ ٗؼَٛخ ٓخىحّ - ح٬ُٔكْ طؼَف ُْ حُؼَد أ

ّٕ  ا٫ّ  -حُـ٘خث٢ حُ٘ؼَ  حُٞٛق؛ ٝهٜخثي حُو٢ٜٜ رخُ٘ؼَ َُرطٜخ ٓ٘لٌح   ٝؿي هي ٍٗي حرٖ أ

 هَحءس ٝٗوٜي حُظِو٤ٚ، ٖٓ ٛيكٚ ُزِٞؽ أٓؼِش ٜٓ٘خ ُ٘لٔٚ ٝحطوٌ حُؼَر٤ش، ح٧ٗؼخٍ ا٠ُ كؼٔي

َّ  حُؼَر٢، حُ٘ؼَ ػ٠ِ ططز٤وٜخ ٝٓلخُٝش ح٧ٍٓط٤ش حُوٞح٤ٖٗ َّٔ ٓخ ًُي ُٝؼ  حٗظوخءٙ ٣ل

 . ٝحُـ٤ُِش حُٞٛل٤ش ٨ُر٤خص

ّٕ  ا٫ّ  حُـ٘خث٢؛ حُؼَر٢ حُ٘ؼَ ٝر٤ٖ حُِٔلٔش ر٤ٖ حٌُز٤َ حُزٕٞ ٝرَؿْ   ُْ ًحى ؿٜيٙ أ

؛ ٣ٌٛذ  ح٧ٍٓط٤ش؛ ح٧هٞحٍ ٓغ ٣وخٍٕ ٧ٕ ٣ِٜق ٓخ ػٜ٘خ أهٞحُٚ رؼٞ ك٢ ٗـي اً ٛزخء 

              حُلَٝد، ُٞٛق حُٔ٘ظٞٓش ٝحُوٜخثي حَُ٘ػ٤ش، حٌُظذ ك٢ ٣٘خرٜٜخ ٓخ ًٞؿٞى

      حُـ٘خث٢ حٌُحط٢ حُ٘ؼَ ر٤ٖ حُلَم طظَٜ ٝحُظ٢ حُٔخروش، رخ٬ُٔكظش ١زؼخ   ح٫كظلخظ ٓغ

 .حُٟٔٞٞػ٢ حُِٔل٢ٔ حُ٘ؼَ ٝر٤ٖ

  ّْ َّ  ٝك٢ ٓٞحء، كيٍ  ػ٠ِ ٝح٤ُٞٗخٕ حُؼَد ػ٘ي حُـ٘خث٢ حُ٘ؼَ ا٠ُ ٝؿٜظ٘خ ؿ٤َّٗخ ػ  ظ

 ٟٖٔ ٝحٗلٜخٍٛخ حُؼَر٤ش حُ٘ؼ٣َش حُظـَرش حٍطوخء ىٕٝ كخُض حُظ٢ ح٧ٓزخد ػَٟ٘خ ًُي

ّْ  ٖٝٓ حُـ٘خث٢، حُـْ٘ ؿ٘خ ػ َّ  حُظَحؿ٤ي٣خ حٗزؼخم ك٢ ٝٓٔخٛٔظٜخ ى٤ٗٞ٣ّٔٞ، أػ٤خى ػ٠ِ ػ

 ًُي حُ٘ؼ٣َش؛ حُظـَرش ا٤ُٚ طَٜ ٓخ أٍه٠ حُيٍح٤ٓخٕ حُٜ٘لخٕ ٌٛحٕ ٣ٝؼيّ  ٝح٤ٌُٓٞي٣خ،

ى ٖٓ حٍطو٤خ ٧ٜٗٔخ َّ  ٛـخء ٝأٗخ٤ٗي، ٓيحثق) حُـ٘خث٢ حُـْ٘ ٟٖٔ ؿ٤َٟٖ ًٜٞٗٔخ ٓـ

  ح٧رطخٍ) ٝطؼظّْ طلذ ٖٓ طُـخٙ ٌٝٓ٘ٞٗخطٜخ حٌُحص رؼٞح١ق حُظـ٢٘ ٣ظؼّي٣خٕ ٫ ،(ٗو٢ٜ

 حُطزوش ٖٓ ه٤ْٔ ٗوٚ أٝ رؼ٤ي؛ ػيٝ)ٝطلظوَ طٌَٙ ٖٓ طـخٙ أٝ ،(ح٥ُٜش أٝ حُِٔٞى أٝ

٫ٕ ىٍح٤٤ٖٓ ٛ٘ل٤ٖ ا٠ُ ،(حُي٤ٗخ ّٞ  .حَُٔٔف ه٘زش ػ٠ِ طٔؼَّ أكؼخٍ ا٠ُ حٌُحط٤ش حُؼٞح١ق ٣ل

 ػَكٚ ٓخ ٝر٤ٖ ػٜ٘ٔخ حُٞحٍىس ح٧ٍٓط٤ش حُوٞح٤ٖٗ ر٤ٖ ٣ـٔغ إٔ ٍٗي حرٖ كخٍٝ ُٝوي 

 حُٔي٣ق أّٜٗٔخ ػ٠ِ حُـ٘خث٢ حُـْ٘ ك٢ ٝح٤ٌُٓٞي٣خ حُظَحؿ٤ي٣خ كؤكَؽ حُؼَر٤ش؛ حُو٤ٜيس ػٖ

 .ٝحُٜـخء
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َّ  ٝهي  َُ  حُـٔغ ٌٛح ػٖ حٗـ ّٔض حُظ٢ حُٜلٞحص ٖٓ حٌُؼ٤  ٓٞحء حُظَحؿ٤ي٣خ؛ ؿَٞٛ ٓ

 ٤ٌِٜٛخ ه٬ٍ ٖٓ أٝ ٝحُٞٛق، حُظ٘ز٤ٚ ك٢ ٝكَٜٛخ ُِٔلخًخس حُٔ٘لَف حُلْٜ ه٬ٍ ٖٓ

 .حُٔيك٤ش حُو٤ٜيس ٤ٌَُٜ ٓ٘خرٜخ   ؿؼِٚ ح١ٌُ

 حُؼَر٢، حُ٘ؼَ ك٢ ٣وخرِٚ ٓخ ٣ـي ُْٝ حُيٍح٢ٓ، حُ٘ؼَ ً٘ٚ ٣يٍى ُْ ٍٗي حرٖ ٝٓخىحّ 

 ُٖ ٌُح حُيٍح٢ٓ؛ حُـْ٘ ا٠ُ ٜٓ٘خ حُـ٘خث٢ حُـْ٘ ا٠ُ أهَد ح٧ٛ٘خف ٌُٜٙ هَحءطٚ كٔظزيٝ

  ٝ ٍ حُوطزش، أٝ حُو٤ٜيس ٤ٌَٛٝ حُٔؤٓخس ر٘خء ر٤ٖ ٗخرٚ ٛٞ إ ٓل٤َّح   أٝ ؿ٣َزخ   ٣زي ّٞ  ٝك

ٍ رلٌَس ؿ٘ق أٝ ٝحكظـخؽ، ٗظَ ا٠ُ حَُٔٔك٢ حُٔ٘ظَ ّٞ  ٓٔظٟٞ ػ٠ِ طلَٜ حُظ٢ حُظل

 .حُٔؼخ٢ٗ أٟيحى طـٔغ حُظ٢ حُٔوخرِش ٗلٞ حُ٘و٤ٞ، ا٠ُ ح٧كيحع ٓـَٟ ٝطـ٤َّ حُلؼَ،

خ  ّٓ ّٕ  ًُي حٌُؼ٤َ، ػٜ٘خ ٍٗي حرٖ ٣وَ كِْ حُِٜٔخس أ ٜخ ٧  ٔ  ٔ       ٣ظَؿْ ُْ -رَأ٣ٚ - ه 

ّٕ  حُوٍٞ ٖٓ ٣ٔ٘ؼٚ ُْ ٌٛح ٌُٖ حُظٔخّ، ػ٠ِ ف ح٧ٟيحى أ  َ  ٤٘٤َُ حُزؼٞ، رؼ٠ٜخ ٖٓ طُؼ

ّٕ  ٓزخَٗس رط٣َوش ّٚ  حُظ٢ ح٧ٍٓٞ ٓؼَكش أ          طل٤ِ٘خ إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ حُٔي٣ق ٛ٘خػش طو

ٜخ ٝٓخ حُٜـخء ٛ٘خػش ا٠ُ ّٜ   .٣و

ّٕ  رٜخ؛ حُوَٝؽ ٣ٌٖٔ حُظ٢ ٝحُو٬ٛش   ح٧ٗٞحع ٌٛٙ ٤ُوَأ ؿٜيٙ كخٍٝ هي ٍٗي حرٖ أ

ّٖ  ػَر٤ش، ُٔٔش   ٣ٝؼط٤ٜخ حُ٘ؼ٣َش،  ٛيكٚ ػٖ أِّٟظٚ هي حُوي٣ٔش حُؼَر٤ش ُِظَؿٔش طزؼ٤ظٚ ٌُ

 ٌٛح ٓغ ٌُّ٘٘خ حُظَؿٔخص، ٖٓ ؿ٤َٛخ -هِ٘خ ًٔخ - ٣ؼَف ُْٝ ح٤ُٞٗخ٤ٗش ٣ظوٖ ُْ ٓخىحّ حُٔ٘٘ٞى

 ٣ِٓـخ   أٝ ٤ٓ٘خ؛ حرٖ طِو٤ٚ أٝ حُٔلوٞىس، حُلخٍحر٢ َُٓخُش طخرؼخ   كٜٔٚ ٣ٌٕٞ إٔ ٗٔظزؼي ٫

خ ّٔ  .حُ٘ؼَ ُلٖ هَحءحطْٜ ٖٓ حٓظوِٜٚ ٓ
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َّٝ ح٩ٗٔخٕ ك٢ ك٤خطٚ ح٤ٓٞ٤ُش ا٠ُ ؿِٔش ٖٓ حُٔؼ٤َحص حُوخٍؿ٤ش؛ هي ط٘ؼٌْ  ٣ظؼ

ٗظخثـٜخ ػ٤ِٚ ا٣ـخر٤خ  أٝ ِٓز٤خ ، ك٤لخٍٝ إٔ ٣ؼٌٜٔخ أٝ ٣ؼزَّ ػٜ٘خ ر٘ظ٠ حُطَم حُٔظخكش ُٚ، 

كخُٜـّٞ أٝ حُيكخع أٝ كظ٠ّ حَُٜد ٝٓخثَ ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ طلّيى ىٍؿش حُوٞف ُيٟ حُ٘وٚ، 

ُ ػ ِّ هخ ؛ ًٔخ ٣ٌٖٔ إٔ طؼ ّٞ وظٚ ر٘لٔٚ ٝكظ٠ّ ػوش ح٥ه٣َٖ رٚ، ٌُّ٘ٚ ؿخُزخ  ٓخ ٣ـي ٗلٔٚ ٓط

 ك٤ؼـِ ػٖ ٓٔخػيس ح٥ه٣َٖ ُوٞكٚ ٖٓ إٔ ٣ِو٠ ٤َٜٓح  ٤ّٓجخ ، ٌُّ٘ٚ ٍؿْ ًُي ٣لَٙ 

 ػ٠ِ اظٜخٍ ٗلوظٚ ٝطؼخ١لٚ طـخٙ ٓخ ٣لَٜ أٓخٓٚ. 

ّٕ  -ًٔخ هخٍ أٍٓطٞ -ٝاًح ِّٓٔ٘خ   َ  ٓ اٌشفمحرؤ        ِٜي"كِٕ ٓخ ٫ُّ ػٖ ٍإ٣ش ٗ

               أٝ ٓلِٕ ٤ٜ٣ذ ٖٓ ٫ ٣ٔظلوٚ، ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗظٞهغ ػ٘ٚ حُـْ ٝحُْٜ ك٢ ٗوٜ٘خ 

     أٝ ٖٓ ٣ظَٜ ر٘خ؛ ٌٝٛح رٌٕٞ حَُ٘ ه٣َزخ  أٝ ٣زيٝ أٗٚ ه٣َذ؛ ٢ٌُٝ ٗ٘ؼَ رخُ٘لوش،    

كٖٔ حُٞحٟق أٗٚ ٣٘زـ٢ إٔ ٗؼظوي أّٗٚ رخ٩ٌٓخٕ إٔ ٗظؼَٝ ك٢ ٗوٜ٘خ أٝ ك٢ ٗوٚ ٝحكي 

ا٠ُ حهظزخٍ رؼٞ حٍَُ٘ٝ"ٓ٘خ 
1

 ّٕ َ   اٌشٛف . ٝأ "كِٕ ٝحهظ١٬ ٤ُٓ٫ٖ ػٖ طو٤َّ ٗ

٣ُظٞهغ ك٢ حُٔٔظوزَ ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ليع كٔخىح  ٌِٜٓخ  أٝ أًٟ: ٧ٗ٘خ ٗو٠٘ ؿ٤ٔغ حٍَُ٘ٝ، ًؤٕ 

ٌٕٗٞ ٓؼ٬  ؿ٤َ ػخى٤ُٖ أٝ رط٤ج٢ حُظل٤ٌَ، ٝاٗٔخ حٍَُ٘ٝ حُظ٢ ٣ٌٜٔ٘خ إٔ طـِذ ُ٘خ ح٧كِحٕ 

خ كيٝػٚ ك٢ حُِٓخٕ  حُُٜٔٞش أٝ حٌُِٜٔش كو٢. ٝأ٠٣خ  ٤ُْ ٣وخف ٖٓ حٍَُ٘ٝ ٓخ ًخٕ ٓظٞهؼ 

َّ حُٔظٞهغ    حُزؼ٤ي رَ ٓخ ًخٕ ٓظٞهؼخ  ك٢ حُِٓخٕ حُٔٔظوزَ حُو٣َذ، ٧ّٝٗ٘خ ٫ ٗوخف ٖٓ حُ٘

ك٢ حُِٓخٕ حُٔٔظوزَ حُزؼ٤ي؛ اً ؿ٤ٔغ حُ٘خّ ٣ؼِٕٔٞ ػ٠ِ ٝؿٚ ح٤ُو٤ٖ أْٜٗ ٫ ٓلخُش ٤ٓظٕٞ 

ٞص ٤ُْ ٣ؼِْ أؿِٚ كخُ٘خّ ٫ ٣ٜظٕٔٞ رٚ"ك٤ٚ ا٫ أٗٚ ُٔخ ًخٕ حُٔ
2

 . ّٕ  رخُ٘لوش ٗؼٍٞٗخ كب

ّْ  ٖٝٓ ٣ٔظلوٞٗٚ، ٫ ٤َٜٓح   ٞحو  ُ   ح٣ٌُٖ ح٥ه٣َٖ ٓغ طؼخ١ل٘خ ٖٓ ٗخرؼخ   ٤ٌٕٓٞ  ٤ٌٕٓٞ ػ

 ٝٗظؤُّْ ٗؼخ٢ٗ ٗلٔٚ حُٔٞهق ك٢ ٓخ ٣ٞٓخ   ٌٕٗٞ هي رؤّٗ٘خ اكٔخٓ٘خ ػٖ ٬ٓثٔخ   طؼز٤َح   حُوٞف

   .ٝٗ٘و٠

 ػخى٣ش طزيٝ ُٖ ٌُّٜ٘خ حُز٣َ٘ش، رخُ٘لْ ٤ُٜوش ح٫ٗلؼخ٫ص ٓخىحٓض ١ز٤ؼ٢ أَٓ ٌٝٛح

ّٕ  ًُي حُطز٤ؼ٢؛ حُليّ  طـخُٝص إ ُ٘خ هي ك٤ٜخ حُٔزخُؾ حُ٘لوش ٧  ٞ ٍّ  ا٠ُ طل         ٣خث٤ٖٔ أٗخ
                                                           

1
 .116ٙ  ،2008،  : ػزي حُوخىٍ ه٢٘٤٘، حُٔـَد، أك٣َو٤خ حَُ٘م، ى.١ؿٔشأٍٓطٞ، حُوطخرش، طَ  
2
 .104حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ   
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ّٕ  ًٔخ رؤٗلٔ٘خ، ح٫ٛظٔخّ ػٖ طزؼيٗخ هي أٝ حُل٤خس، ٖٓ  حُلًَش ػٖ ٣ِ٘٘خ هي حُِحثي حُوٞف أ

ٍ أٓخّ ح٫ٓظ٬ّٔ ا٠ُ ٣ٝيكؼ٘خ ّٝ َّٝ ١خٍة أ  .ُٚ ٗظؼ

هخ   ح٣٩ـخر٢ حُلط١َ ح٫ٗلؼخٍ ٣ـيٝ ٫ ٢ٌُٝ   ٞ ؼ  ُٓ  ٍُ  حُل٤خس ك٢ ح٫ٓظَٔح٣ٍش ىٕٝ ٣ ُلٞ

 ح٫ٗلؼخ٫ص ٌٛٙ طَحًْ ٣٩وخف ٓ٘خٓزش ٣َ١وش ػٖ حُزلغ حُٞحؿذ كٖٔ ؛حُٔؼظخى ٌَ٘خُر

ّيطٜخ؛ ٖٓ حُظو٤َِ أٝ ش،حُٔئ٣ً َّ  ك   كٖ" ًظخرٚ ه٬ٍ ٖٓ ٣ؼخُـٚ إٔ أٍٓطٞ كخٍٝ ٓخ ًُي ُٝؼ

 . ُِظَحؿ٤ي٣خ حُظط٣َ٤ٜش حُٞظ٤لش ػٖ طلّيع ك٤ٖ "حُ٘ؼَ

  Catharsis :اٌرط١ٙغ 

 هٜٞٛخ   حُظَحؿ٤ي٣خ ٝػ٠ِ ػٔٞٓخ   حُ٘ؼَ ػ٠ِ أٍٓطٞ رل٠َ ح٩ٗٔخ٤ٗش حػظَكض ُوي 

ْ٧ٗٚ ٤ُ ّٜٚ  طليػٜخ حُظ٢ حُظط٤َٜ رلٌَس ُوُٞٚ اّٗٔخ ؛"حُ٘ؼَ كٖ" ٖٓ ًز٤َح   ؿِء   ُٜخ ه

ّٕ  ؿ٤َ ٝحُ٘لوش؛ حُوٞف ٣َ١ن ػٖ ٓظِو٤ٜخ ٗلّٞ ك٢ حُٔؤٓخس  طٌٕٞ إٔ ٣٘ل٢ ٫ رٌُي حُوٍٞ أ

  .ح٠ُلي ػ٠ِ أٓخٓخ   ك٤ٜخ طؼظٔي طط٣َ٤ٜش، ٝظ٤لش ُِِٜٔخس

 :اٌرط١ٙغ أصٛي

  ّٕ  حُٔآ٢ٓ ػ٠ِ أٍٓطٞ ٝحػظٔخى ؿٜش؛ ٖٓ حُي٤٘٣ش رخُطوّٞ حُٔؤٓخس حٍطزخ١ ا

 أٍٛٞ كٍٞ ٣وظِلٕٞ حُزخكؼ٤ٖ ؿؼِض أهَٟ؛ ؿٜش ٖٓ ح٧ػ٢٘٤ حَُٔٔف ك٢ حُٔؼَٟٝش

خ ،ٝٓ٘خرؼٚ حُظط٤َٜ ّٔ   ًُي؟ ا٠ُ ىحكؼٚ ٝٓخ طَٟ؟ ٣خ حٓظّٔي ٌٛٙ حُلٌَس كٔ

 حُظط٤َٜ رلٌَس ُِوَٝؽ أٍٓطٞ ه زَ  ٖٓ حُٔؼظٔيس ح٧ٍٛٞ ا٠ُ ٍحؿذ ٗز٤َ ٤٘٣َ 

 حُ٘ل٤ٔش ح٫ٟطَحرخص رؼٞ ٗلخء ك٢ ح٤ُٓٞٔو٠ أػَ ٖٓ ٫كظٚ ٓٔخ" حٓظّٔيٛخ رؤّٗٚ ك٤وٍٞ

ي حُظ٢ حُي٤٘٣ش ُِظَح٤ْٗ ح٫ٓظٔخع ػ٘ي هخٛش  كٜٞ. ٝح٥ُٜش ح٩ٗٔخٕ ر٤ٖ حُظ٘خؿْ ٖٓ ٗٞػخ   طٞؿ 

 ًُٝي حُ٘ل٢ٔ، ٝحٟطَحرٚ ح٩ٗٔخٕ هِن ٖٓ ٣ّٜية ح٤ُٓٞٔو٠ ٖٓ هخٛخ   ٗٞػخ   ٛ٘خى إٔ ٣َٟ

َؽ ا٣ـخى ه٬ٍ ٖٓ و   حُول٤ش رخُوٟٞ ٬ٍُطزخ١ ىكؼخ   ٣يكؼٚ ح١ٌُ حُي٢٘٣ ُِلٔخّ ٓ 

 ٝحُطز٤ؼ٤ش حُؼخى٣ش كخُظٚ ا٠ُ ح٣َُٔٞ أٝ حُٔ٘خٛي أٝ حُٔٔظٔغ ٣ؼٞى ٝػ٘يٓخ. ٝح٤ُٔظخك٣ِ٤و٤ش
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َّ  هي ٣ٌٕٞ كبّٗٚ َّ  حُظ٢ حَُٔحكَ رٌَ ٓ ."ٓطَّٜح   ىٝحء   ٣ظؼخ٠١ ٖٓ رٜخ ٣ٔ
1

ّٕ  ٣ؼ٢٘ ٌٝٛح   أ

 ٝح٫ٟطَحد ُِوِن حُّٜٔيثش حُي٤٘٣ش ح٤ُٓٞٔو٠ طؤػ٤َ ٖٓ حُظط٤َٜ كٌَس أهٌ هي أٍٓطٞ

   .حُ٘ل٤٤ٖٔ

ّٕ  َّٝٗؿق  ح١ٌُ أٍٓطٞ ُ٘ٚ هَحءطٚ ٖٓ حُ٘ظ٤ـش ٌٛٙ ا٠ُ َٝٛ هي ٍحؿذ ٗز٤َ أ

 ػ٤ِٔش ك٢ ح٤ُٓٞٔو٠ طِؼزٚ ح١ٌُ حُيٍٝ ا٠ُ أٗخٍ ك٤ٖ ًُٝي ح٤ُٔخٓش؛ ًظخرٚ ك٢ أىٍؿٚ

 ح٧ُلخٕ ط٤ٜ٘ق ٗوزَ ٗلٖ: "أٍٓطٞ ٣وٍٞ حُٔئ٣ًش، حُٔ٘خػَ ٖٓ حُ٘خّ ٝاػظخم حُظط٤َٜ

 حُ٘ـ٢ٔ حُظٔخٝم ا٠ُ ٝٗ٘ظَ ٝػخ١ل٢، ٝػ٢ِٔ، أه٬ه٢،– حُظؼ٤ِْ ٍؿخٍ رؼٞ ٟٝؼٜخ ًٔخ

ّٕ  ٗوٍٞ ٌُّ٘٘خ. حُ٘ٔن ًُي ك٢ ٛ٘خ ٤ٗجخ   أٝ ٛ٘خ ٤ٗجخ   ٣٘خٓذ رخػظزخٍٙ  إٔ ٣ـذ ح٤ُٓٞٔو٠ أ

 ٝأؿَحٝ حُظؼ٤ِْ ك٢ حٓظويحٜٓخ ٓؼَ ػي٣يس كٞحثي رَ ٝحكيس، كخثيس ًٔخٗلش ٤ُْ طٔظويّ

َ ٝٓٞف ًخك٤ش، ٓئ٬ٛص ىٕٝ ٛ٘خ طط٤َٜ ٜٓطِق حٓظويّ ٝأٗخ) حُظط٤َٜ ّٜ   ٓؼخُـظٚ أك

ّٕ ... حُظٞطَ رؼي ُٔخ ًٝظ٣َٝؾ ٬ٍُط٤خف ًٝيحكغ ٓخ٤ٓش، ًٝظ٤ِٔش( حُ٘ؼَ كٖ ًظخر٢ ك٢  أ١   ا

س حُزؼٞ رٚ ٣٘ؼَ ٗؼٍٞ ّٞ  ٝحُوٞف ًخُ٘لوش أٟؼق أٝ أهٟٞ ريٍؿش ح٥ه٣َٖ ػ٘ي ٣ٞؿي رو

ّٕ . حُلٔخّ ًُي ٝأ٠٣خ   حُٔؼخٍ، ٓز٤َ ػ٠ِ  رؼٞ ػ٠ِ طٞػَّ حُظ٢ ح٫ٓظؼخٍس ٖٓ ٗٞع ًُي ا

س حُ٘خّ ّٞ  ًخٗٞح ك٤ٖ أْٜٗ ح٬ُٔكع كٖٔ حُي٤٘٣ش، ح٤ُٓٞٔو٠ رٔزذ ًُي ٣ليع ٍٝرّٔخ. رو

 هي ًخٗٞح ُٞ ًٔخ أهيحْٜٓ ػ٠ِ ٣ولٕٞ ًخٗٞح حُوخٛلش حُظؤػ٤َحص ًحص ح٧ٗـخّ ا٠ُ ٣ٔظٔؼٕٞ

 أ١ّ  أٝ حُوٞف أٝ رخُ٘لوش ٣٘ؼَٕٝ ح٣ٌُٖ ٝٛئ٫ء. ٝٓطَّٜس ًخك٤ش ٓؼخُـش ػ٠ِ كِٜٞح

. ْٜٓ٘ ًَ رؤُزخد طؤهٌ حُؼخ١لش إٔ ُيٍؿش حُط٣َوش ر٘لْ طؤػَٝح ٝأْٜٗ ٫ري أهَٟ ٓ٘خػَ

 طُلي ع حُٔ٘ٞحٍ ٗلْ ػ٠ِ. ٝح٩ػظخم رخُظطَّٜ ٓلَف ٗؼٍٞ ا٠ُ ٣ِٜٕٞ ؿ٤ٔؼخ   اْٜٗ

."ُ٪ٗٔخٕ ح٠ُخٍ ؿ٤َ ح٫رظٜخؽ ٖٓ ٗٞػخ   حُظط٣َ٤ٜش ح٤ُٓٞٔو٠
2
  

 طويّ ًخٗض حُظ٢ حُظَحؿ٤ي٣ش حُؼَٝٝ ا٠ُ حُظط٤َٜ كٌَس ؿٜظٚ ٖٓ ك٢ٜٔ ك١ُٞ ٣َٝىّ 

 -ح٤ُٞٗخ٤ٗش ُِلٌَس ح٤ٓ٧ٖ حُؼخٍٝ ٝٛٞ -أٍٓطٞ ؿخء ُٝٔخ: "٣وٍٞ ح٧ػ٢٘٤؛ حَُٔٔف ػ٠ِ

                                                           
 .193 ،192 ص العالمً، األدب فنون راؼب، نبٌل 1
 أّول بؤنّ  القول إلى والتون ذهب وقد. 34 ،33 ص للمسرح، اإلؼرٌقً المفهوم والتون، ماٌكل 2

 ،"الشعر فن" فً عنه بالحدٌث وعداً  قّدم ومنها السٌاسة، كتاب فً كانت أرسطو من للتطهٌر إشارة

 .نفسه المرجع من 33 ص تراجع
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 ٝٛ٘ق ر٤ٜ٘خ ٝأُق كـٔؼٜخ ٓزؼؼَ ٓزْٜ ٗلٞ ػ٠ِ ٌُٖٝ حُظَحؿ٤ي٣ش حُؼ٘خَٛ أٓخٓٚ ٝؿي

 حٍُٜٔ٘ٞس ر٘ظ٣َظٚ هَؽ ٝأه٤َح   حُوٞح٤ٖٗ ُٜخ ٝٛخؽ حُٜٔطِلخص ُٜخ ٟٝٝغ أهٔخٜٓخ

 ُؼّيس طَحؿ٤ي١ طل٤ٌَ ًَ ػ٠ِ ٤ٓطَص ٝحُظ٢ حُ٘ؼَ كٖ ًظخرٚ أٝىػٜخ حُظ٢ حُظط٤َٜ

."هَٕٝ
1
   

٘خ ٫ٝ ّٔ  ح٤ُٓٞٔو٠ ٖٓ ٓٔظّٔيس حُظط٤َٜ أٍٛٞ طٌٕٞ إٔ حُٔوخّ، ٌٛح ك٢ ٣ٜ

 إٔ  ػ٘يٗخ حُْٜٔ اّٗٔخ ح٧ػ٢٘٤؛ حَُٔٔف ػ٠ِ حُٔوّيٓش حُظَحؿ٤ي٣ش حُؼَٝٝ ٖٓ أٝ حُظط٣َ٤ٜش،

 .ُٜخ ٍٗي حرٖ هَحءس ػ٘ي ٗوق ػْ ٖٝٓ أٍٓطٞ، ػ٘ي ٝٓؼ٤َحطٜخ حُؼ٤ِٔش ٌٛٙ ٧ٓزخد ٗؼَٝ

 (: ٚاٌغدّح اٌشٛف: )اٌّأؿاج أشغ أّوالً:

 ّٕ  حَُكٔش ٝطؼ٤َ... طخّ ٗز٤َ كؼَ ٓلخًخس" رؤٜٗخ ُِٔؤٓخس أٍٓطٞ ُظؼ٣َق َٓحؿؼظ٘خ ا

."ح٫ٗلؼخ٫ص ٌٛٙ ٖٓ حُظط٤َٜ ا٠ُ كظئى١ ٝحُوٞف
2

 رخُظَحؿ٤ي٣خ، ح١ُٞ٘ٔش رخُٜٔٔش ٓظٞك٢ 

 ٗلّٞ ك٢( Phobosbi) ٝحُوٞف (Eleos)  حَُكٔش ُؼخ١لظ٢ اػخٍس   ٝظ٤لظٜخ ؿؼَ هي كٜٞ

ّْ  ٖٝٓ حُٔ٘خٛي٣ٖ    .ٜٓ٘ٔخ طط٤َْٜٛ ػ

 ىٜٝٗخ، ٖٓ ٣ٌظَٔ ٫ طؼ٣َلٜخ ٓخىحّ حُٔؤٓخس، ك٢ ٣ٍَٟٝش حُٞظ٤لش ٌٛٙ ًخٗض ٝاًح

 ّٕ  ًظخرش ػ٠ِ ػِٔٚ ٣وظَٜ ُٖ اً ٝٓ٘وش؛ ٛؼٞرش ٓظِىحى حُظَحؿ٤ي١ حُ٘خػَ ٜٓٔش كب

 إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ حُظ٢ حُطَم ػٖ حُزلغ ا٠ُ ٓظظؼيحٛخ رَ ٗو٤ٜخطٜخ، ُـش حٗظوخء أٝ حُٔآ٢ٓ

 حُوٞف ٓؼ٤َحص ػٖ كي٣ؼٚ ك٢ ٣ؼَٟٚ إٔ أٍٓطٞ كخٍٝ ٓخ ٌٛح. حُؼخ١لظ٤ٖ ٛخط٤ٖ طؼ٤َ

 .ٜٓٔظٚ طَٜٔ ٢ً حُ٘خػَ ٌُٜح ٓ٘يح   ٜٓ٘خ ٤ـؼَُ ٝحَُكٔش،

 طٔظط٤غ َٝٛ حُٔؤٓخس؟ ك٢ ٝحَُكٔش حُوٞف ٓٔززخص ٢ٛ كٔخ ًٌُي، ح٧َٓ ًخٕ ٝاًح

٤ًق ػخُؾ أٍٓطٞ ٌٛٙ حُو٤٠ش؟ ٤ًٝق  ٫؟ أّ حُؼخ١لظ٤ٖ؟ ٛخط٤ٖ طؼ٤َ إٔ ًخٗض ٓؤٓخس أ١

  :٢ِ٣ ك٤ٔخ ٓؼَكظٚ ٓ٘لخٍٝ ٓخ ًحىحٗؼٌْ ًُي ػ٠ِ كْٜ حرٖ ٍٗي؟ 

الخ اٌثطٌٛح - أ ّٛ  :ٚاٌرذ

                                                           
 .19 ص الحدٌثة، والدراما التراجٌدي المفهوم فهمً، فوزي 1
 .18 ص بدوي، كتاب ضمن الشعر فن أرسطو،: كامبل القول ٌراجع 2
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ٍ ٣٘ـَ ّٞ أ ٫ ؿِء ٌُٞٗٚ ٤ُْ حُٔؤٓخس؛ ك٢ ٤ِّٔٓس ٌٓخٗش حُظل ِّ  حُوَحكش ٖٓ ٣ظـ

ًّزش،  ُِيٍٝ اّٗٔخ ٝكٔذ؛ ّٟيٛخ ا٠ُ ح٧كيحع ٓٔخٍ طـ٤٤َ ك٢ حٌُز٤َس ُٔٔخٛٔظٚ أٝ حَُٔ

 . ٝحَُكٔش حُوٞف اػخٍس ك٢ ٣ِؼزٚ ح١ٌُ

ّٕ  ؿ٤َ ٫ص ًَ طٌٕٞ إٔ ٣ؼ٢٘ ٫ ًُي أ ّٞ  ٣ٌُٜٖ ٓؼ٤َس حُظَحؿ٤ي٣خ ك٢ حُلخِٛش حُظل

ّٕ  ًُي ح٫ٗلؼخ٤ُٖ؛ ّٕ  ًٔخ ٬ُٗٔجِحُ، ٓؼ٤َ أَٓ حُ٘وخء ا٠ُ حُٔؼخىس ٖٓ ح٧ه٤خٍ حٗظوخٍ ٧  أ

ّٕ  ٟٓٞ ٢ُ٘ء ٫ حُٔؤٓخس؛ ١ز٤ؼش ػٖ رؼ٤يح   أَٓح   ٣ؼيّ  حُ٘وخء رؼي ُِٔؼخىس ح٧َٗحٍ ٗ ٤ َ ٧ 

ّٕ  ا٤ُٚ، آٍ ٓخ ٤ُٔظلنّ  ٣ٌٖ ُْ اٗٔخٕ حَُكٔش ٟٓٞٞع  ُ٘خ، ٓ٘خرٚ اٗٔخٕ حُوٞف ٟٓٞٞع ٝأ

زخ   ٣ٌٕٞ إٔ ٣ـذ حُٔآ٢ٓ أؿَٔ ك٢ حُلٌخ٣ش طؤ٤ُق ًخٕ ُٝٔخ: "أٍٓطٞ ٣وٍٞ ًّ  ر٤ٔطخ   ٫ َٓ

        حُـَٝ ٛٞ ٌٛح ٧ٕ) ٝحَُكٔش حُوٞف طؼ٤َ ٝهخثغ طلخ٢ً إٔ ٣ـذ حُٔؤٓخس ًٝخٗض

 ٓ٘ظو٤ِٖ ح٧ه٤خٍ ك٤ٜخ ٣ظَٜ أ٫ ٣ـذ أّٗٚ أ٫ٝ   حُز٤ ٖ كٖٔ –( حُ٘ٞع ٌٛح ٖٓ حُظ٢ حُٔلخًخس ٖٓ

 ٫ٝ( ح٫ٗٔجِحُ ٣ؼ٤َ رَ حَُكٔش، ٫ٝ حُوٞف ٣ؼ٤َ ٫ أَٓ كٌٜح) حُ٘وخٝس ا٠ُ حُٔؼخىس ٖٓ

 ٣لون ٫ ٧ّٗٚ حُٔؤٓخس ١ز٤ؼش ػٖ ح٧ٍٓٞ أرؼي كٌٜح) حُٔؼخىس ا٠ُ حُ٘وخٝس ٖٓ ٓ٘ظو٤ِٖ ح٧َٗحٍ

 ٫ٝ( حُوٞف ٫ٝ حَُكٔش ٫ٝ ح٩ٗٔخ٢ٗ حُ٘ؼٍٞ ٣ٞهع ك٬: حُٔطِٞرش ح١َُٝ٘ ٖٓ ١َٗ أ١

 ٫ ٌُّٝ٘ٚ اٗٔخ٤ٗش، ػخ١لش ٣ؼ٤َ هي ٌٛح كٔؼَ) حُ٘وخٝس ا٠ُ  حُٔؼخىس ٖٓ ١ٜٞ٣ حُؼَٜ٘ حُِج٤ْ

 ٝح٥هَ ُِزئّ، حُٔٔظلن ؿ٤َ حُزخثْ ٟٓٞٞػٚ أكيٛٔخ ٧ٕ أريح، حُوٞف ٫ٝ حَُكٔش ٣ؼ٤َ

 ٗوخءٙ، ٣ٔظلن ٫ ح١ٌُ ح٩ٗٔخٕ ٟٓٞٞػٜخ حَُكٔش كبٕ. ر٘خ حُ٘ز٤ٚ حَُؿَ ٟٓٞٞػٚ

 إٔ حُلخىع ٗؤٕ ٖٓ ٣ٌٕٞ ُٖ حُلخُش ٌٛٙ كل٢ ر٘خ؛ حُ٘ز٤ٚ ح٩ٗٔخٕ ٟٓٞٞػٚ ٝحُوٞف

".(حُوٞف ٫ٝ حَُكٔش ٣ٔظؼ٤َ
1
   

٤ُٖ، ٣ٌُٜٖ أٍٓطٞ اهٜخء ٖٓ حَُؿْ ٝػ٠ِ ّٞ ش ا٣ّخٛٔخ ٍٝك٠ٚ حُظل ـّ ٍ اػخٍس رل ّٝ  ح٧

 طِٜق حُلخُظ٤ٖ ٛخط٤ٖ ر٤ٖ كخُش ٝؿي هي أّٗٚ ا٫ّ  حُٔؤٓخس؛ ١ز٤ؼش ػٖ ح٥هَ ٝرُؼي   ٬ُٗٔجِحُ

  .حُظَحؿ٤ي٣خ ك٢ حُٔطِٞرظ٤ٖ حُؼخ١لظ٤ٖ طؼ٤َ ٧ٕ

ّٕ  ٣ٝزيٝ  ر٤ٜ٘ٔخ، ُِٓ٘ش ك٢ اّٗٔخ ٣ََٗح ؛ ٫ٝ كخ٬ٟ   ٗوٜخ   ٤ُْ ٛخٛ٘خ حُٔطِٞد أ

 ٝحُؼيٍ حُل٠َ ٖٓ حٌٍُٝس ك٢ ٤ُْ ٖٓ كخٍ ٌٝٛٙ" حُظؼخٓش ا٠ُ كٜٟٞ هطؤ حٍطٌذ ٝهي
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س ك٢ ٣ظَّىٟ ٌُّٝ٘ٚ ّٞ  ٓٔؼٚ ًٛذ ٖٓٔ ًٝخٕ حٍطٌزٚ، ُوطؤ رَ ٝهٔخٓش ك٤ٚ ُِئٍّ  ٫ حُ٘وخء، ٛ

 ٌٛٙ أر٘خء ٖٓ ٝح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ ػٞثٔظ٤ْ أٝى٣لّٞ ٓؼَ حُ٘ؼْ، ػ٤ِٚ ٝطَحىكض حُ٘خّ ك٢

."ح٧َٓ
1
   

اٌثطً ٓٞحٛلخص كّيى هي أّٗٚ حُٔخرو٤ٖ ه٤ُٞٚ ك٢ أٍٓطٞ هخُٚ ٓٔخ ٣ظ٠ق
2

 كؤؿِٜٔخ  

  :حُظخ٤ُش حُ٘وخ١ ك٢

ّٕ  ٝٗؼظوي :شغ٠غاً  ٚال جضاً  فاظالً  ٠ىْٛ أالّ  -  أ٣َٖٓ ا٠ُ ٍحؿغ   ح١َُ٘ ٌٛح ٍٝحء حُٔزذ أ

ٍ ر٘ٞع ح٧ٍٝ ٣ظؼِن: حػ٤ٖ٘ ّٞ ٍ إٔ ٣٘زـ٢ ٫ اً حُٔؤٓخس؛ ك٢ حُٔطِٞد حُظل ّٞ      حُلخَٟ ٣ظل

ّٕ  حُٔؼخىس، ا٠ُ ح٣ََُ٘ أٝ حُ٘وخء ا٠ُ  كَٔطز٢ ح٥هَ أٓخ. ٗلوش ٫ٝ هٞكخ   ٣ؼ٤َ ٫ ٤ًِٜٔخ ٧

ّٕ  ًُي رخُوطؤ؛ أٓخٓخ   ٚ ٗٔظزؼي ٣ـؼِ٘خ ؿيح   كخ٬ٟ   حُزطَ ًٕٞ ٧  ٓ٘خرٚ هطؤ ك٢ ٝهٞػ 

ّٕ  ًٔخ حُؼخى١، ح٩ٗٔخٕ ك٤ٚ ٣وغ ح١ٌُ ُِوطؤ  ػخى٣خ ؛ أَٓح   هطؤٙ ٣ـؼَ ٣ََٗح   حُزطَ ًٕٞ أ

 ّٕ ٍ ُٜخ؛ ٣ؤرٚ ٫ٝ ح٧هطخء ك٢ ٣ـَم ٓخ ؿخُزخ   ح٣ََُ٘ ٧ ّٝ  حُوطؤ ٫ٗؼيحّ ِٓـ٠   كخ٧

ّٕ  ٓٔظزؼي ٝحُؼخ٢ٗ ٝٗلوش، هٞكخ   ٝهُٞػٚ ٣ُلي ع ٝح١ٌُ حُٔؤٓخس ك٢ ح١ٍَٝ٠ُ  ح٣ََُ٘ هطؤ ٧

ُٖ ٌَّ  . حُٔ٘خٛي ٗل٤ٔش ػ٠ِ طؤػ٤َ أ١ ٣٘

 ك٤٠ٞ ا٠ُ ٣ٍِ٘ ٫ٝ حُل٠َ ًٍٝس ٣زِؾ ك٬ :إٌّؼٌر١ٓ ٘اذ١ٓ ت١ٓ ِٕؼٌح فٟ ٠ىْٛ أْ -

ي ؿ٤َ ٌُّ٘ٚ ٓؼِ٘خ؛ اٗٔخٕ ٛٞ ك٤غ ٖٓ ٌٓٔ٘خ   هطئٙ ٣ٌٕٞ ٝرٌٜح حُؤخٓش، ّٔ      ك٤ٚ ُٔخ ٓظؼ

ٖٓ ٢ّٓ  .حُل٤٠ِش ك٢ طٞ

 ك١ُٞ ٣ٌٝٛذ حُ٘خّ، ر٤ٖ ٍٜٓ٘ٞس أٝ ػ٣َوش أَٓس ا٠ُ ٣٘ظ٢ٔ ًؤٕ :ِشٙٛعاً  ٠ىْٛ أْ -

ّٕ  حُوٍٞ ا٠ُ ك٢ٜٔ ى" ٤ُْ ح١َُ٘ ٌٛح ٖٓ حُٔوٜٞى رؤ َّ          ٓٞؿٞىس ُطزوش ط٣َٜٞ ٓـ

 كلٔذ، حُِٔطخص ٜٓيٍ ٢ٛ ًخٗض حُظ٢ ح٧ٍٓظوَح٤١ش حُطزوش ٢ٛٝ ح٤ُٞٗخ٢ٗ حُٔـظٔغ ك٢

 ًُٝي حُوٞس رٌٜٙ اٗٔخ ه٣ٞخ   ٣زيٝ ٝح١ٌُ ح٢ٌُِٔ، حُيّ ١ً ُِزطَ حُٟٞغ ٌٛح ٧ٕ رَ
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 حُٜخثِش، حُوٞس ٛخكذ حُويٍ ر٤ٖ َٛحػخ   ٣و٤ْ إٔ ٣ٔظط٤غ ٝحُيّ، ح٬ُُٔش ٗزَ( ٣ٝوٜي)حُ٘زَ

 َٛحػخ   ٣و٤ْ إٔ أٌٖٓ ُٔخ ػظ٤ٔخ ، ٤ُْٝ ٗز٬٤   ٤ُْ أ١ ػخى٣خ   كَىح   ح٤ُٞٗخ٢ٗ حُزطَ ًخٕ كبًح

 حَُٝف ػ٘ٚ طظٔوٞ إٔ ٣ٌٖٔ ٝٓخ ٝػظٔظٜخ حُز٣َ٘ش حُوٟٞ ٣ظَٜ رل٤غ ٓظٌخكجخ   ه٣ٞخ  

 رَٝف حُويٍ ٓغ حَُٜحع ٌٛح ك٢ ٣يهَ ٝحُزطَ. ٝحٌُٞحٍع حُز٬ء ظَٝف طلض ح٩ٗٔخ٤ٗش

       ٣وَؽ أٗٚ ا٫ ٣٘ظَٜ ٫ أّٗٚ ٝٓغ ا٤ُٚ، ّٝؿٚ ح١ٌُ حُظلي١ ٣ٝوزَ ًخِٓش ٝاٍحىس ا٣ـخر٤ش

 ه٤َ ٛٞ رٔخ حُٔلظٞٓش ٣ِٛٔظٚ ٖٓ هَؽ آهَ رٔؼ٠٘ أٝ ه٤ٔظٚ ػٖ أرخٕ ٝهي حَُٜحع ٌٛح ٖٓ

."ٝرطُٞظٚ رَ٘كٚ ٓلظلظخ   ح٩ٗٔخٕ هَؽ. حَُٜ٘ ٖٓ
1
 

ٍ   ٓٔخ ّٕ  ػ٠ِ ٣ي  حُطزوش ط٣َٜٞ ُـَٝ ٤ُْ -ك٢ٜٔ ك١ُٞ كٔذ - ح١َُ٘ ٌٛح ٖٓ حُٜيف أ

ّٕ  ك٢ ٫ٗي ح١ٌُ حُظَحؿ٤ي١، حَُٜحع ُظلو٤ن اٗٔخ ،ٝكٔذ حُلخًٔش  ًح حُؼخى١ ح٩ٗٔخٕ أ

ّٓطش، حُويٍحص  هخٍهش، هٟٞ ًحص آُٜش ح٥هَ حُطَف ٓخىحّ ك٤ٚ، حُيهٍٞ ػ٠ِ ٣ويٍ ُٖ حُٔظٞ

 ٝإ كظ٠ حَُٜحع، طلو٤ن ك٢ ٓخ رط٣َوش ٤ٓٔخْٛ حُٔٞحٛلخص رٌٜٙ حُزطَ كخهظ٤خٍ ٝرخُظخ٢ُ

  .ٝرطُٞظٚ رَ٘كٚ ح٫كظلخظ ؿ٤َ حٗظٜخٍح   ُِزطَ ٠٣ٖٔ ٫ ًخٕ

ّٕ  ٝٓغ ّٕ  ٛل٤ق  ٓؼٚ، ٗظل ن ٫ أّٗ٘خ ا٫ حُّٜلش ٖٓ ؿخٗذ   حُزخكغ ٌٛح هٍٞ ك٢ أ  أ

 ٝإٔ ح٥ُٜش، ٜٓخٍػش ا٠ُ ٣َطو٢ إٔ ك٢ ٓخ، رط٣َوش ٤ٓٔخػيٙ حُ٘ز٤ِش حُطزوش ٖٓ حُزطَ ًٕٞ

ّٕ  ٗيٍى إٔ أ٠٣خ   ػ٤ِ٘خ ٌُٖ ػ٤ِٜخ، ح٫ٗظٜخٍ ىٕٝ ٖٓ كظ٠ّ حُزطُٞش ُوذ ٣٘ظِع  ١زوش أ

 ٟؼق رؼ٠ْٜ ط٘ل٢ ٫ حُظ٢ حُز٣َ٘ش، ُِٔوخ٤٣ْ حُ٘خّ ًٌَ طو٠غ ٌٛٙ، حُ٘ز٬ء

ى ح٥ُٜش ٜٓخٍػش ػ٠ِ حُ٘ز٬ء ًَ ٣ويٍ إٔ ٣ؼوَ ٫ اً ٝحٓظ٬ْٜٔٓ؛ َّ         حٗليحٍْٛ ُٔـ

ّٕ  ِّْٓ٘ٔ ٝا٫ّ  ٤ٌِٓش؛ ٬ُٓش ٖٓ ٍّ  ١ً ٗز٤َ ًَ رؤ    .حُز٣َ٘ش ُِٔوخ٤٣ْ ٣و٠غ ٫ ٢ٌِٓ ى

 ٨َُٓ إٔ ٝٗؼظوي ح١َُ٘؛ ٌٛح ٍٝحء آهَ ىحكغ ٧ٍٓطٞ ٣ٌٕٞ إٔ ك٢ إً، ٣ٍذ ٫

   ًُي؟ ٤ًق رخَُٜحع، ٜٓ٘خ أًؼَ رخُٔ٘خٛي ػ٬هش

ّٕ  حُٞحهغ  حُٔـظٔغ ك٢ أَٓطٜخ أٝ حُظَحؿ٤ي٣ش حُ٘و٤ٜش رٜخ طظٔظّغ حُظ٢ حَُٜ٘س أ

 ّٛيم ًِّٔخ اً حُٔظِو٢؛ ه زَ ٖٓ حُظٜي٣ن ٝرخُظخ٢ُ حُلو٤وش، ٖٓ ٗٞػخ   حُلٌخ٣ش ػ٠ِ ٓظ٠ل٢
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ًض رّ٘يس حٗلؼَ أٓخٓٚ ٣ـ١َ ٓخ حُٔ٘خٛي َّ  ٫ ٝٗلوش هٞف ٓوخّ ٛ٘خ كخُٔوخّ ػٞح١لٚ، ٝطل

 ٣ٌٝظل٢ حَُٜحع، ٌٛح ػٖ ٤ٗجخ   ٣ًٌَ ٫ أٍٓطٞ ٝكظ٠ّ ٝح٥ُٜش، ح٩ٗٔخٕ ر٤ٖ َٛحع ٓوخّ

 ػ٤ِٚ ٝطَحىكض حُ٘خّ ك٢ ٓٔؼٚ ًٛذ ٖٓٔ ًٝخٕ: "٣وٍٞ رخَُٜ٘س، َٓكوخ   حُ٘زَ ١َٗ رًٌَ

 ح٤ُّٞ أٓخ ط٤٤ِٔ، ىٕٝ ُْٜ ط٤َٔ ٓخ حُلٌخ٣خص ٖٓ ٣ؼخُـٕٞ حُزيء ك٢ حُ٘ؼَحء ًخٕ كوي... حُ٘ؼْ

... ٝأٝى٣لّٞ أُو٤ٕٔٞ أٓؼخٍ ٝطظ٘خٍٝ ح٧َٓ ٖٓ ه٤َِ ػيى ك٢ طئُّق حُٔآ٢ٓ أؿَٔ كبٕ

"ك٤ٜخ ٓززخ   ًخٗٞح أٝ حُ٘ٞحثذ رْٜ كِض ٖٓٔ ٝأٗزخْٜٛ
1
 . 

ْ   ك٤ٚ ح٧ه٤َ أٍٓطٞ ط٣َٜق   إٔ ٫ٝٗي  حُ٘زَ ١َٗ ًخٕ كِٞ َُأ٤٣٘خ؛ ًز٤َ ىػ

ّٕ  ًُي هخثٔش؛ أ١ّ  ح٠ُٝ٧ ُِٔآ٢ٓ هخٓض ُٔخ ،ك٢ٜٔ ك١ُٞ هخٍ ًٔخ حَُٜحع؛ ُـَٝ  حٗظلخء ٧

 حُ٘ؼٍٞ ٠ٓخػلش ك٢ ىٍٝٙ كِٚ حَُٜ٘س ١َٗ أٓخ  ٝؿٞىٛخ، ريٍٝٙ ٤ٓ٘ل٢ ٜٓ٘خ حَُٜحع

       َٛحع ٛ٘خى ًخٕ اًح أٓخ طؼ٤َٙ، إٔ حُٔؤٓخس ٖٓ حُٔطِٞد ٛٞ ٌٝٛح ٝحُ٘لوش، رخُوٞف

 ٌٛح ٝكظ٠ّ رٜخ، حُوخٙ ح٧ػَ ط٘ظؾ ٫ حُظ٢ حُٔؤٓخس ٖٓ ؿيٟٝ ك٬ حُؼخ١لظ٤ٖ ٛخط٤ٖ ىٕٝ ٖٓ

 حُؼخُغ حُلَٜ ريح٣ش ك٢ أٍٓطٞ ١َكٚ ح١ٌُ حُٔئحٍ ػ٠ِ ح٩ؿخرش ٖٓ ؿِء   ٣ؼيّ  ح١َُ٘

 حُوخٙ ح٧ػَ ط٘ظؾ حُٔؤٓخس ُ٘ـؼَ ح٤ُِٓٞش ٗـي أ٣ٖ: "ك٤ٜ٘خ هخٍ ُوي حُ٘ؼَ، كٖ ٖٓ ػَ٘

. "رٜخ؟
2
 .َُأ٤٣٘خ آهَ ىػْ ٌٛح ٝك٢  

 :اٌشماء إٌٝ ٠ٚٙٛٞ اٌشطأ فٟ ٠مغ أْ -

 كزخَُؿْ حُزطَ؛ ك٢ ٣ظٞكَّ إٔ ٫ري آهَ ١َٗخ   حُٔخروش ح١َُٝ٘ ا٠ُ أٍٓطٞ ٤٠٣ق

 ٣ي٤ٗٚ ٫ٝ حُؤخٓش، ػٖ رٚ ٣ٔٔٞ ٓخ حُل٠َ ٖٓ ٣ِٝٔي ٌٝٓخٗش، َٜٗس ٛخكذ ًٞٗٚ ٖٓ

        ٗو٤ٜش، ٟؼق،أٝ ٗوطش ٖٓ ط٣ٌٞ٘ٚ ٣وِٞ إٔ" ٣ٌٖٔ ٫ أّٗٚ ؿ٤َ حٌُخِٓش؛ حُل٤٠ِش ا٠ُ

".Hubrisاٌٙٛتغ٠ؾ رـ   طؼَف حُ٘و٤ٜش ٌٛٙ ٗو٤ٜظٚ، ر٘خء ك٢ ػـَس أٝ
3
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 ٤ٔ٣طَ ح١ٌُ ٝحُـٍَٝ ٝح٩ٛخٗش ٝحُـ٣َٔش ح٫ػظيحء" ػ٠ِ ػخىس حُٜٞر٣َْ ٝططِن

م أٝ رخُلٞه٤ش اكٔخٓٚ ٗظ٤ـش ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ ّٞ س، أٝ حُظل ّٞ  حُـٍَٝ ٌٛح. حُـخٙ أٝ حُٔؼَكش أٝ حُو

."حُوطؤ ك٢ حُٞهٞع ا٠ُ رٚ ٣ٝئى١ حُِٔٔٞٓش، حُلو٤وش اىٍحى ػٖ حُزطَ أرٜخٍ ٣ؼ٢ٔ
1

 ٓلّٜٞ ػٖ ُِظؼز٤َ ٝحَُٔحىكخص حٌُِٔخص ٖٓ ػيى ػ٠ِ ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُِـش ٝطظٞكَّ" 

     ٍٝحث٤ش ٓخ ظخَٛس ح٠ُٝ٧ ٝطؼ٢٘ ،(Hamartia)ٝ( Até) ٓوّيٓظٜخ ك٢ طؤط٢ حُوطؤ،

 ٜٝٓيٍٙ أِٛٚ ٣ٌٕٞ ػ٘يٓخ حَُُِ أٝ حُوطؤ ػ٠ِ حُؼخ٤ٗش طيٍ ر٤٘ٔخ ١ز٤ؼ٤ش، -ٝكٞم

 حُوطؤ أٓخ ٝهَٔحٕ، ًٝٔو١ٞ ى٢٘٣ ًيْٗ ح٢ُٜ٩ حُٜٔيٍ ًٝ حُوطؤ ٣ٝظَٜ اٗٔخ٤٤ٖٗ،

"ٝحُـٕ٘ٞ ٣ٌُِٜخٕ ك٣َٔش ك٤ٜ٤َ حٌُٔٗذ ٤ٜ٣ذ ػو٢ِ َٓٝ كٜٞ ح٩ٗٔخ٢ٗ
2

 كؤ١. 

 ح٩ٗٔخ٢ٗ؟ حٌُٗذ أّ رخ٥ُٜش؟ حَُٔطز٢ حُي٢٘٣ حُيْٗ ٣وٜي َٛ أٍٓطٞ؟ ٣وٜي حُوطؤ٣ٖ

ّٕ : "ك٤وٍٞ كٔٞىس حُؼ٣ِِ ػزي ٣ـ٤ذ    ُلظش ٢ٛ أٍٓطٞ ٣ٔظويٜٓخ حُظ٢ حٌُِٔش ا

Hamartia  ،ٓوَح١ ػ٘ي ٓٞحء ح٩ؿ٣َو٢، حُلٌَ ك٢ طَى حُٞحهغ ك٢ ٝحُِلظش رخ٩ؿ٣َو٤ش  

 ٓوظِلش، رطَم ٓؤٓخ٣ٝش أهطخء حػظزخٍٛخ ٣ٌٖٔ حُظ٢ ح٧هطخء ٖٓ ػيىح   ُظـط٢ أٍٓطٞ، أٝ

ّٕ  أ١  حُ٘ـخف ػيّ ٝٛٞ ُِّلظش حُِـ١ٞ حُٔؼ٠٘ ػ٘ي طِظو٢ ًِٜخ ًخٗض ٝإ طظؼّيى طل٤َٔحطٜخ أ

ّٕ  ٣َٕٝ ٖٓ ٛ٘خى ح٧ٓخّ ٌٛح ٝػ٠ِ. حُٜيف اٛخرش ك٢  حُلؼَ طؼ٢٘ Hamartia ًِٔش أ

"ح٧ه٬ه٤ش حُ٘خك٤ش ٖٓ حُؼوخد ٣ٔظٞؿذ ح١ٌُ
3
ّٕ  ٣ؼ٢٘ ٓٔخ .  ٍأ١ كٔذ - هٜي هي أٍٓطٞ أ

٣وخُلٚ ٖٓ حَُأ١ ٌُٜح ًخٕ ٝإ ،"حُي٢٘٣ حُيْٗ" ٤ُْٝ" ح٩ٗٔخ٢ٗ حٌُٗذ" -كٔٞىس
4
. 

 أٓخ٤ٓخ   ػَٜ٘ح   ٣زو٠ كبّٗٚ ى٤٘٣ش، هط٤جش أٝ اٗٔخ٤ٗخ   ًٗزخ   أٍٓطٞ ٓوٜٞى أًخٕ ٝٓٞحء  

ٍ كٍٜٞ ك٢ حٌُز٤َس ٤ٔٛ٧ظٚ ػ٘ٚ، ُِظو٢ِ حُ٘خػَ أٓخّ ٓز٤َ ٫ٝ حُظَحؿ٤ي٣خ، ك٢ ّٞ  حُظل

 ح٫ٓظَٔح٣ٍش ٟٔخٕ ك٢ ُٝٔٔخٛٔظٚ حُ٘وخء، ا٠ُ حُٔؼخىس ٖٓ حُزطَ ٤َٜٓ ٝطـ٤٤َ
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ٍ ك٢ أٍٓطٞ ٍأ١ ٌٛح ًخٕ ٝاًح. ٨ُكيحع ّٞ  ٝٓخ ؟ ٔٔؤُشٌٛٙ حُ ك٢ ٍٗي حرٖ هٍٞ كٔخ ، حُظل

  ُٜخ؟ حٓظ٤ؼخرٚ ىٍؿش

 :عشض اتٓ ػٕض( اٌرذٛالخ) اإلصاعج أٔٛاع

 ٓو١ِٞش رَ ر٤ٔطش، ٓلخًخس ٖٓ حُٔيحثق ط٤ًَذ ٣ٌٕٞ أ٫" ػ٠ِ ٍٗي حرٖ ٣َٜ 

 حُٔلًَش حُٔو٤لش ح٫ٗلؼخ٫ص طٞؿذ حُظ٢ حُٔلخًخس ٖٝٓ ح٩ىحٍس ٝأٗٞحع ح٫ٓظي٫٫ص رؤٗٞحع

 حُل٠خثَ ػ٠ِ رٜخ حُلغ ٣وٜي حُظ٢ حُٔيحثق طٌٕٞ إٔ ٣ـذ أٗٚ ًُٝي. ُِ٘لّٞ حَُٔهوش

كش أ٤ٗخء ٓلخًخس ٖٝٓ  حُل٠خثَ ٓلخًخس ٖٓ ًَٓزش ّٞ غُ  ٓلِٗش ٓو ـ   حُ٘وخٝس ٢ٛٝ ُٜخ، ٣ُظ ل 

ى ٣٘ظي ح٤ٗ٧خء رٌٜٙ إٔ ًُٝي. رخٓظؤٛخٍ ٫ حُل٠خثَ ػيّ ٖٓ طِلن حُظ٢ َّ  ُوزٍٞ حُ٘لْ طل

 كخَٟ ٓلخًخس ٖٓ أٝ ك٤٠ِش، ٫ ٓلخًخس ا٠ُ ك٤٠ِش ٓلخًخس ٖٓ حُ٘خػَ حٗظوخٍ كبٕ. حُل٠خثَ

 ًخٕ اً حُل٠خثَ، كؼَ ا٠ُ ٣ِٝػـٚ ح٩ٗٔخٕ ٣لغ   ٓٔخ ٢ٗء ك٤ٚ ٤ُْ كخَٟ، ٫ ٓلخًخس ا٠ُ

."هٞكخ   ٫ٝ ُحثيس ُٜخ ٓلزّش ٣ٞؿذ ٤ُْ
1

  

 ّٕ ٍ ا ّٝ ّٕ  حُوٍٞ، ٌٛح ٣وٚ ك٤ٔخ ٗٔـِٜخ٣ٌٖٔ إٔ  ٬ٓكظش أ َ   ٍٗي حرٖ أ  ٜ ٓ      

َّ  ُٝوي ٓلخًخس، أّٜٗخ ػ٠ِ حُوَحكش ٣لْٜ ك٤غ ح٠ُٝ٧؛ ٛلٞطٚ ٓظخرؼش ػ٠ِ  حُلْٜ ٌٛح ػٖ حٗـ

 أٗٞحع ػ٠ِ حكظٞص ٓخ) ًَٓزش ٓلخًخس ر٤ٔطش، ٓلخًخس: ًخُظخ٢ُ أٗٞحػٜخ ؿؼَ إٔ

 أٗٞحع ر٤ٖ حُلَم ٣يٍى ُْ أّٗٚ ٝحُظخَٛ. ٬ُٗلؼخ٫ص ٓٞؿزش ٓلخًخس ،(ٝح٩ىحٍس ح٫ٓظي٫٫ص

 حُؼ٬ػش ٣يٍؽ َٗحٙ ٌُح ؛(ح٧ُْ ىحػ٤ش) أؿِحثٜخ أكي ٝر٤ٖ ،(حًَُٔزش حُز٤ٔطش،) حُوَحكش

ّٞٝ حُظ٢ حُٔلخًخس أٗٞحع ٟٖٔ( ح٧ُْ ىحػ٤ش حًَُٔزش، حُز٤ٔطش،)  .حُوَحكش أٗٞحع ػ٘يٙ طؼ

ّٕ  ٫ٝٗي  ط٤ًَذ ك٢ ٝح٩ىحٍس ح٫ٓظي٫ٍ ٣ِؼزٚ ح١ٌُ حُيٍٝ ا٠ُ طلطّٖ هي ٍٗي حرٖ أ

ِ لخ   ٗـيٙ ٌُح حُٔيحثق،     حُٔوٜٞى ٝٓخىحّ ًَٓزش، ٛخٛ٘خ حُٔطِٞرش حُٔلخًخس طٌٕٞ إٔ ػ٠ِ ُٓ

 اٟخكش ٖٓ ٓ٘خٙ ٫ كبّٗٚ ػ٤ِٜخ؛ ٝحُلغ حُل٠خثَ هزٍٞ ٗلٞ حُ٘لْ طل٣َي حُظ٤ًَذ ٌٛح ٖٓ

ّٕ  ًُي ُِ٘لّٞ؛ ٝحَُٔهوش حُٔو٤لش ٬ُٗلؼخ٫ص حُٔٞؿزش حُٔلخًخس  ٓلخًخس ٖٓ ح٫ٗظوخٍ ٧
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ٍَ  أ١ّ  ُٚ ٣ٌٕٞ ُٖ ك٤٠ِش، ٫ ا٠ُ ك٤٠ِش  ٣وظَٕ ُْ ٓخ اُػخؿٚ، كظ٠ أٝ ح٩ٗٔخٕ كغ ك٢ أػ

  .كٞحطٜخ ٖٓ ٝهٞكخ   حُل٠خثَ، ٌُٜٙ ُحثيس رٔلزش

ّٕ  ٢ٛٝ حُوٍٞ، ٌٛح ٖٓ رٜخ حُوَٝؽ ٣ٌٖٔ أهَٟ ٬ٓكظش    ٗٞػ٢ ٣ًٌَ ٫ ٍٗي حرٖ أ

ٍ ّٞ  ٝحٗظوخٍ حُ٘وخء، ا٠ُ حُٔؼخىس ٖٓ ح٧كخَٟ حٗظوخٍ ٝٗؼ٢٘ أٍٓطٞ، ٍك٠ٜٔخ ح٣ٌُٖ حُظل

ٍٍ  ٍكٞ ػ٠ِ ٣وظَٜ رَ حُٔؼخىس، ا٠ُ حُ٘وخء ٖٓ ح٧َٗحٍ ّٞ  حُ٘خػَ حٗظوخٍ ٝٛٞ ٝحكي طل

ٍ ًًَ ػٖ ٣ٝؼَٝ ك٤٠ِش، ٫ ٓلخًخس ا٠ُ ك٤٠ِش ٓلخًخس ٖٓ ّٞ  كؼَ هي ُٝؼِّٚ ح٥هَ، حُظل

ّٕ  ػٔيح ، ٌٛح خ ربػخٍس حُل٤٠ِش ػ٠ِ حُلغ ٛخٛ٘خ حُوٜي ٧  حَُٔهوش، رخ٫ٗلؼخ٫ص ٓلزّظٜ 

 ٣زيٝ ٌُٜح ح٣ًَُِش، ػ٠ِ حُلغ ٤ُْٝ حُٔو٤لش، ح٫ٗلؼخ٫ص ٣َ١ن ػٖ كويحٜٗخ ٖٓ ٝحُظو٣ٞق

   .حُل٠خثَ ا٠ُ ُِيػٞس كظ٤ٔش ٗظ٤ـش حُؼخ٢ٗ حُظّلٍٞ ػٖ ٌٓٞطٚ

 ّٕ َّ  ك٬ حُٔي٣ل٤ش؛ ح٧هخ٣َٝ ك٢ ٣ٍَٟٝخٕ ٝحُوٞف حُِحثيس حُٔلزّش ٧ٝ  ُِ٘خػَ ٓل

٤ُٖ أكي ٣ِٔي إٔ ٖٓ ّٞ  حُ٘وخٝس ٓلخًخس ا٠ُ حُل٠خثَ ٓلخًخس ٖٓ ٣٘ظوَ إٔ كبٓخ: ح٥ط٤٤ٖ حُظل

ّٕ  ًُي حُل٠خثَ، أَٛ ٓلخًخس ا٠ُ حُ٘وخٝس ٓلخًخس ٖٓ حُٞؿٜش ٣ـ٤َّ أٝ  طَهن حُٔلخًخس ٌٛٙ ٧

 ح٧َٓحٕ، ٌٛحٕ ك٤ٜخ ٣ٞؿي إٔ ٣ـذ حُٔي٣ل٤ش ٝح٧هخ٣َٝ: "ٍٗي حرٖ ٣وٍٞ ٝطِػـٜخ، حُ٘لْ

 حُ٘خُُش حُزوض ٍٝىحءس حُ٘وخٝس ٓلخًخس ا٠ُ حُل٠خثَ ٓلخًخس ٖٓ حٗظوَ اًح ٣ٌٕٞ ًُٝي

ّٕ  حُل٠خثَ؛ أَٛ ٓلخًخس ا٠ُ ٌٛٙ ٖٓ حٗظوَ أٝ رخ٧كخَٟ  حُ٘لْ طَهن حُٔلخًخس ٌٛٙ كب

     حَُ٘ػ٤ش ح٧هخ٣َٝ ك٢ حُٞحهؼش حُٔلخًخس أًؼَ طـي ٝأٗض. حُل٠خثَ هزٍٞ ا٠ُ ٝطِػـٜخ

 ٍٝى ٓخ ٓؼَ حُؼَٔ، ػ٠ِ طيٍ ٓي٣ل٤ش أهخ٣َٝ ٢ٛ طِي ًخٗض اً ًًَ، ح١ٌُ حُ٘لٞ ٌٛح ػ٠ِ

 ط٠ٔٔ حُظ٢ ح٧هخ٤ٛٚ ٖٓ ًُي ٝؿ٤َ ٝاهٞطٚ، -ػ٤ِٚ ّللا ٠ِٛ-٣ٞٓق كي٣غ ٖٓ

".ٓٞحػع
1
    

ّٕ  حُلو٤وش  ح٧ٍٓط٤ش حُلٌَس ػٖ رٚ ٣ٝل٤ي حُوٍٞ، ٌٛح ك٢ ٍٗي حرٖ ػ٠ِ ٣ئهٌ ٓخ أ

٤ُٖ ٣ وزَ  أّٗٚ ّٞ ف ُْٝ أٍٓطٞ ُيٟ ٣َى ُْ ٓخ ٌٝٛح حػ٤ٖ٘، طل َّ  ك٤ٖ ك٢ حُ٘ؼَ؛ كٖ ك٢ رٚ ٣ٜ

٫   ٣وزَ إٔ -أٍٓطٞ أهٞحٍ ػ٠ِ حٓظ٘خىح   - ػ٤ِٚ ٝحؿزخ   ًخٕ ّٞ ي كَٜ ٝحكيح ، طل ّٔ  ُْ أّ ًُي؟ طؼ
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 ٗل٠َّ ٌُح ػ٘ٚ، ُ٪ؿخرش أٓخٓ٘خ ٓز٤َ ٫ ًٌٜح ٓئحٍ حُٜل٤ق؟ ٝؿٜٜخ ػ٠ِ حُو٤٠ش ٣لْٜ

 .رطَكٚ ح٫ًظلخء

ّٕ  ك٤ٜ٘خ هِ٘خ ُوي حُؼخ٢ٗ، حُلَٜ ك٢ هِ٘خٙ ٓخ َُٝ٘حؿغ حٍُٞحء، ا٠ُ ه٬٤ِ ُ٘ؼي  حرٖ أ

ٍ كْٜ هي ٍٗي ّٞ  طليع إٔ ٣ٌٖٔ كَٜ ًٌُي؛ ح٧َٓ ًخٕ ٝاًح ،"ِماتٍح" أّٗٚ أٓخّ ػ٠ِ حُظل

َ ٗ ض ُٝٞ كظ٠ّ ٓلزّش، أٝ هٞكخ  " حُٔوخرِش"  ٣ليػٜخ إٔ ٣ٌٖٔ َٛ ٬ُٗلؼخ٫ص؟ ُّٓٞيس رٔلخًخس هُ

 :حُٔظ٘ز٢ ر٤ض

١َ حُٜزق ٝر٤خٝ ٝأٗؼ٢٘،     ٢ُ، ٣٘لغُ  ح٤َُِ ٝٓٞحى أٍُْٝٛ، ـ   أُْ. رخُطزغ ٫ ر٢؟ ٣ 

ٍ) اىحٍس أٗٚ ػ٠ِ حُ٘ؼ١َ حُز٤ض ٌٛح أىٍؽ ك٤ٖ ٍٗي حرٖ ٣يٍى ّٞ  حُ٘خٓغ حُلَم ٓيٟ ،(طل

غ إٔ ر٤ٖ  ٔ ـ  ٍ إٔ ٝر٤ٖ حُٔؼخ٢ٗ أٟيحى طُ  ٞ  ُْ أّٗٚ أّ ٟيٛخ؟ ا٠ُ حُٔؤٓخس ك٢ ح٧كيحع طُل 

ّٕ  ا٠ُ حٗظزٚ أّٗٚ ك٢ إً، ٫ٗي حُؼَر٢، حُ٘ؼَ ػ٠ِ ٣طزّن إٔ ح٧ه٤َ هُٞٚ ك٢ ٣وٜي  أ

ح ٣ٌٜٔ٘خ ٫ حُٔوخرِش ٍ، ىٍٝ طئى١ إٔ أري  ّٞ  إٔ أٝ ٟيٛخ، ا٠ُ ح٧كيحع ٓٔخٍ طـ٤٤َ ك٢ حُظل

 .حُٔؼظخىس حُ٘ؼ٣َش ٗٔخًؿٚ ػٖ ٛخٛ٘خ ٣ؼيٍ َٗحٙ ٌُح هٞكخ ، أٝ ٓلزّش طؼ٤َ

ّٕ  ا٠ُ ٓظؤهَح   طلطّٖ ُٝؼِٚ غ   أٝ حُؼَر٢، حُ٘ؼَ ك٢ ٓٞؿٞىس ؿ٤َ ح٧ٍٓٞ ٌٛٙ أ  ٍحؿ 

ّٕ  اً ح٤ُٞٗخ٤ٗش؛ ٝٗظ٤َطٜخ حُؼَر٤ش ح٧ٗؼخٍ ر٤ٖ حُلَم ػٖ هخُٚ ٓخ        حُؼَد أٗؼخٍ أًؼَ" أ

 كغ ٛٞ اٗٔخ ح٤ُٔ٘ذ ٣ٔٔٞٗٚ ح١ٌُ حُ٘ٞع إٔ ًُٝي. ٝح٣ٌَُٚ حُْٜ٘ ك٢ -َٜٗ أرٞ ٣وٍٞ ًٔخ -

غ   رٔخ أٗؼخٍْٛ ٖٓ ٣ٝئىرٕٞ حُُٞيحٕ؛ ٣ظـ٘زٚ إٔ ٣٘زـ٢ ٌُُٝي. حُلٔٞم ػ٠ِ        ك٤ٚ ٣ُل 

 ٛخط٤ٖ ٟٓٞ ػ٠ِ حُل٠خثَ ٖٓ أٗؼخٍٛخ ك٢ حُؼَد طلغ ٤ُْ كبٗٚ ٝحٌَُّ، حُ٘ـخػش ػ٠ِ

     ك٤ٜٔخ طظٌِْ ٝاٗٔخ ػ٤ِٜٔخ، حُلغ ٣َ١ن ػ٠ِ ك٤ٜٔخ طظٌِّْ ٤ُْ ًخٗض ٝإ - حُل٤٠ِظ٤ٖ

ٚ   ٝٛٞ ا٫ ٗؼَح   ًُي أًؼَ ٣وُٕٞٞ ٣ٌٞٗٞح كِْ ح٤ُٞٗخ٤ٕٗٞ ٝأٓخ... حُلوَ ٣َ١ن ػ٠ِ  ٗلٞ ٓٞؿ 

."حُٔؼخٍف ٖٓ ٓؼَكش أٝ أىرخ   ٣ل٤ي ٓخ أٝ ح٣ًَُِش، ػٖ حٌُق أٝ حُل٤٠ِش،
1
   

           ٓؼظٜٔخ ُلغ حُؼَر٤ش؛ حُ٘ؼ٣َش حُ٘ٔخًؽ ػٖ ػيٍ هي ٍٗي حرٖ ًخٕ ٝاًح

        ح٤ُِٓٞش ٣ؼيّ ُْ كبّٗٚ ٝحٌَُّ، رخُ٘ـخػش حُلوَ ػ٠ِ رؼ٠ٜخ ٝحهظٜخٍ حُلٔٞم، ػ٠ِ
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 - هُٞٚ كيّ  ػ٠ِ - ٍٝى ٓخ ًُي ٝٓؼخٍ ٝحُٔٞحػع، حَُ٘ػ٤ش ح٧هخ٣َٝ ك٢ ري٬٣   ُٜخ ٣ـي إٔ ك٢

 -ع - ٣ٞٓق ٤ّٓيٗخ هٜش ك٢ ٗـي إٔ ٣ٌٖٔ كَٜ. ٝاهٞطٚ - ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ - ٣ٞٓق كي٣غ ك٢

٫   أٝ حُزطَ ٓٞحٛلخص ّٞ  حُوٜش، ك٢ حُزلغ ٣ظطِّذ ًٌٜح ٓئحٍ أٍٓطٞ؟ ًًَٙ ًخ١ٌُ طل

  .حُزطُٞش ك٢ أٍٓطٞ حٗظ١َٚ رٔخ ٝٓوخٍٗظٜخ

 :عشض اتٓ ػٕض اٌثطٌٛح

: حُظخ٢ُ حُ٘لٞ ػ٠ِ كٌخٗض حُٔؤٓخس، ك٢ حُٔطِٞرش حُزطَ ٛلخص ه٤َِ هزَ ػَك٘خ ُوي

٤ض ًحثغ ٣ٌٕٞ إٔ  ٜ ٜ ١ٞ ًِّٚ ًُي ٝكٞم ٬٣ًٍ ، ٫ٝ كخ٬ٟ   ٫ حُ  حُ٘وخء ا٠ُ حُٔؼخىس ٖٓ ٣ 

        ُ٘خ حط٠ق ٝهي ٗو٤ٜظٚ، ك٢ ػـَس ػٖ ريٍٝٙ ٗخطؾ حُوطؤ ٌٝٛح ٣َطٌزٚ، هطؤ رٔزذ

 ٝؿيٛخ ٌُّ٘ٚ حُل٤٠ِش، ػ٠ِ ٣لغّ  ٓخ حُؼَد أٗؼخٍ ك٢ ٣ـي ُْ أّٗٚ ٍٗي حرٖ هخُٚ ٓخ ه٬ٍ ٖٓ

 .ٝاهٞطٚ -ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ - ٣ٞٓق هٜش ك٢ -٣زيٝ ٓخ ػ٠ِ -

ّٕ  حكظَٟ٘خ ٝاًح  ٝاهٞطٚ، ٣ٞٓق ٤ّٓيٗخ ر٤ٖ ٓ٘ظًَش حُزطُٞش ؿؼَ هي ٍٗي حرٖ أ

       ه٤خٓخ   ًُي ط٤ٟٞق ا٠ُ ٠ٓط٣َٖ ٌٕٓ٘ٞ كبّٗ٘خ حهظخٍٙ؛ ح١ٌُ حُٔؼخٍ ػ٠ِ ر٘خء   ًُٝي

 . حُٔؤٓخ١ٝ حُزطَ ٓٞحٛلخص ػ٠ِ

 ّٕ ِ ـ٢ ٗز٤خ   -ع- ٣ٞٓق ًٕٞ ا ٓ ٢ حُوطؤ ٛلش طِوخث٤خ   ٣ُ ؛ حُل٤٠ِش ر٤ٖ ٝحُظٞ َّ  ٝحُ٘

س ّٞ ّ   إٔ ٣ٌٖٔ ٫ اً ؿيح ، كخ٬ٟ   ٛخكزٜخ ٣ٌٕٞ إٔ طوظ٢٠ كخُ٘ز  أهطخء حٍطٌخد ػ٠ِ ٣ُو ي 

ّٖ  حُؼخىس، ك٢ َٗطٌزٜخ ًخُظ٢  حُ٘ؼْ، ًٝؼَس حَُٜ٘س ١َٗ ٗو٤ٜظٚ طلون إٔ ٣٘ل٢ ٫ ًُي ٌُ

٤ض ًحثغ -ع- ٣ٞٓق كخُ٘ز٢  ٜ س ّللا حٛطلخٙ ًُي ٝكٞم ؿي، ػٖ أرخ   ٗز٣ٞش ٬ُٓش ٖٓ حُ ّٞ  رخُ٘ز

ُ ي  : }حُؼ٣ِِ ًظخرٚ ك٢ طؼخ٠ُ ٣وٍٞ ٝحُلٌٔش، ٝحُظؤ٣َٝ  ٌ  ً ظ ز ٤ي   ٝ  ـ  ر ي   ٣  ي   ٍ  ُٔ  ِ ٣ُؼ   ٝ   ٖ  ٓ   َ ٣  ٝ  ط خ

خى ٣غ   ْ   ح٫ ك  ٣ُظ   ٝ  ُ ظٚ   ٔ ِ ٤ ي   ٗ ؼ  ِ ٠ ػ  ٍ   ٝػ  ح وُٞد   ء  خ ٣ ؼ   ٔ ٜ خ ً   ٔ ِ ٠ أ ط  ٣ ي   ػ   ٞ ٖ   أ ر   ٓ  َُ ْ   ه ز  ٤ ٛ ح  َ  ا ر 

خم   ل   ٓ ا   ٝ   ٕ ر ي   ا   ٍ   ْ ٤ ِ ْ   ػ  ٤ ٌ  (.٣ٞٓق ٍٓٞس ،6 ح٣٥ش{)ك 

 ٓخ حُوٜخٍ ٖٓ ك٤ْٜ ٝؿيٗخ ، - ع– ٣ٞٓق اهٞس ٓٞحٛلخص ك٢ ه٬٤ِ   طّٔؼ٘خ ٝاًح

ّٓطٜخ، حُل٤٠ِش ٖٓ ٤ٌِٕٓٔٞ حُ٘ز٢ ٣ؼوٞد أر٘خء كزخػظزخٍْٛ حُزطُٞش؛ ػ٠ِ ٣٘طزن  ٌُّْٜ٘ ٓظٞ
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ُٔٞح ح٧كٞحٍ ًَ ك٢ كْٜ حُوطؤ؛ ٖٓ ٓؼ٤ٜٖٓٞ ؿ٤َ ي كظ٠ أٗز٤خء ُ ٤  ظ ز ؼ   ٔ  كٔخ ٝا٫ّ  هطئْٛ، ٣ُ

َّٔ ح١ٌُ ػ٤ِٜخ؟ أهيٓٞح حُظ٢ ح٤ُ٘٘ؼش حُلؼِش ٣ل
1
  

 َّ  ٗظ٤ـش حٗظخرظْٜ حُظ٢ حُـ٤َس ا٠ُ رخ٧ٓخّ ػخثي   ح٩هٞس هطب ٍٝحء حُٔزذ ُٝؼ

 حُؼـَس أٝ رخُٜٞر٣َْ أٗزٚ حُـ٤َس ٌٝٛٙ ، - ع – ٣ٞٓق ٬ُرٖ - ع – ٣ؼوٞد ح٧د طل٤٠َ

 ح٣٥خص ٖٓ ٝحٟق ٌٝٛح حُوطؤ، حٍطٌخد ا٠ُ رٚ كظئى١ حُزطَ، ٗو٤ٜش ك٢ طظَٜ حُظ٢

ٍ طَ٘ف حُظ٢ ح٣ٌَُٔش ّٞ ى ٖٓ ٝحُلٔي حُـ٤َس طل َّ ّٔي، كؼَ ا٠ُ اكٔخّ ٓـ ّٕ  ٗي ٫ٝ ٓـ  أ

 ٣ٞٓق ٖٓحُظوِّٚ  ك٢ طل٤ٌَْٛ ٤ُظَٜ ح٩هٞس، ُيٟ ٓظلخٝط٤ٖ ًخٗخ هي ح٩كٔخ٤ٓ ٖ ٣ٌٖٛ

ِّ  ٣وٍٞ حُوطٍٞس، ٓظلخٝطش ريٍؿخص َّ  ػ ً  : } ٝؿ ُٓقُ  ه خُُٞح ا  أ ُهُٞٙ  ُ ٤ُٞ ذ   ٝ  ٘ خ أ ر ٤٘ خ اُ  ٠ أ ك   ٓ 

 ُٖ ٗ ل  ز ش   ٝ   ٜ ٕ   ُػ ٍٍ  ُ ل ٢ أ رخٗ خ ح   ٬  ٟ ، ٍٖ ز ٤ ُٓق   حه ظُُِٞح ُٓ ُٞ٣   ٝ ُكُٞٙ  أ   َ خ ح ١   ٟ  ٍ َُ  أ  ْ   ٣ و  ٌُ  ُ  ُٚ ؿ   ٝ 

  ْ ٌُ ٌُُٞٗٞح أ ر ٤ ط   ٝ   ٖ  ٓ   ٙ ي  خ ر ؼ   ٓ  ٞ ، ه   ٖ ٤ خُ ل   ٛ   ٍ َ   ه خ ْ   ه خث  ُٜ ٘ ُٓق   ط و ظُُِٞح ٫   ٓ  ُ وُُٞٙ  ٣ُٞ أ  ٤ خر خص   ك ٢ ٝ   ؿ 

ذ   ـُ ِ ظ و ط ُٚ  حُ  ٣  ُٞ س   ر ؼ   ٍ ٤ خ  ٔ ٕ   حُ ْ   ا ٘ ظُ ًُ   ٖ ٤ ِ  (. ٣ٞٓق ٍٓٞس ،10 ،9 ،8 ح٣٥خص{ )ك خػ 

 ح١َُ٘ ٌٝٛح ، - ع – ٣ٞٓق ك٢ ٣ٝظلون ح٩هٞس ك٢ ٣ظلون ُْ ٝحكي ١َٗ رو٢

ٍ ك٢ ٓظٔؼَّ ّٞ ٍ حُزطَ ٤ٜ٣ذ ح١ٌُ حُظل ّٞ ّٕ  ٝرٔخ ٗوخء، ا٠ُ ك٤خطٚ ك٤ل  - ؿؼَ هي ٍٗي حرٖ أ

 ٤ٓـؼَ ًُي ا٠ُ رخُو٤خّ كبّٗٚ ٝاهٞطٚ؛ ٣ٞٓق ر٤ٖ ٓ٘ظًَش حُزطُٞش - حكظَٟ٘خ ًٔخ

ّ   كخُوطؤ ٓ٘ظًَش؛ ١َٜٝٗخ ّٖ  ح٩هٞس ػ٤ِٚ أهي ٌُ ٍ ّٞ  ٣ٞٓق، ٤َٜٓ ك٢ ٣لَٜ حُظل

ٍ ّٞ  حُوٞف ِٓئٛخ ك٤خس ا٠ُ ٝحُيٙ ً٘ق ك٢ رٜخ كظ٢ حُظ٢ ٝحُطٔؤ٤ٗ٘ش حُٜيٝء ك٤خس ٖٓ ٤ُظل

 .ٝحُ٘وخء ٝح٧ُْ

ّٕ  ٖٓ ٝرخَُؿْ  ُْ ٗوخء   ٣ِو٠ أّٗٚ ا٫ّ  هطؤ أ١ّ  ٣َطٌذ ُْ  - ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ - ٣ٞٓق أ

َّ  ك٤ٚ، ٣ي   ُٚ طٌٖ  ٝحَُهش حَُكٔش طليع ٝاٗٔخ: "هخٍ ك٤ٖ ٍٗي حرٖ ا٤ُٚ هٜي ٓخ ًحى ُٝؼ

      ٌٛٙ ًًَ ػ٘ي ٣ليع اٗٔخ ٝحُوٞف. حُٞحؿذ ؿ٤َ ٝػ٠ِ ٣ٔظلن ٫ رٖٔ حُ٘وخٝس كيٝع رًٌَ

ٖٓ   َ . رٌُي أكَٟ ًخٕ اً حُٔخٓغ، ر٘لْ أػ٢٘ ىْٜٝٗ، ٛٞ رٖٔ ح٠ُخٍ ٝهٞع طو٤َ ه ز 
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 ًًَ ًخٕ ٝاًح. ٣ٔظلن ٫ رٖٔ ٝهٞػٜخ ه زَ  ٖٓ ٌٛٙ ػ٘ي طليع اٗٔخ ٝحَُكٔش ٝحُلِٕ

          كٞحؿذ ٓلزش، ٫ٝ ٍكٔش ٫ٝ كٞحطٜخ ٖٓ هٞك خ حُ٘لْ ك٢ ٣ُٞه غ ٫ ٓلَىس حُل٠خثَ

 طزؼغ حُظ٢ ٤ٗ٨ُخء - ٓلخًخطٚ ٖٓ ؿِءح   ٣ـؼَ إٔ حُل٠خثَ ػ٠ِ ٣لغ إٔ ٣َ٣ي ٖٓ ػ٠ِ

 ."ٝحَُكٔش ٝحُوٞف حُلِٕ
1
 

ٍ ى   حُوٍٞ ٌٛح ك٢ ٍٗي ٝحرٖ ي               ٝكظ٠ ٝحُوٞف، حَُكٔش ٧ٓزخد طٔخٓخ   ُٓ

ّٕ  ٝرٔخ رخُٔخٓغ، حُؼخ٢ٗ ٣َٝر٢ حُلؼَ، ػ٤ِٚ ٣وغ رٖٔ ح٠ُٝ٧ ٣َر٢ َٗحٙ ٌُح طوغ؛ ٖٓ ػ٠ِ  أ

َّ  ك٬ ٝاهٞطٚ -ع- ر٤ٞٓق ٓظؼِّن ٛ٘خ حًُ٘ٔٞؽ ّٕ  حُظ٤ِْٔ ٖٓ ٓل  ىْٜٝٗ ٤ٌٕٓٞ حُٔٔظٔغ رؤ

ٍ   ٓٔخ حَُكٔش ٝٓظؤهٌٙ ٤ٓظّؼع أّٗٚ ك٢ ٣ٍذ ٫ٝ ر٘خ، ٝٗز٤ٜخ   أٓؼخُ٘خ ٖٓ ٓخىحّ  ٣ٞٓق ا٤ُٚ آ

 إٔ ٖٓ ٤ٓوخف رَ كلٔذ، ػ٤ِٚ رخُ٘لوش ٣ٌظل٢ ُٖ ٌُّ٘ٚ ُٚ، كَٜ ٓخ ٣ٔظلن ٫ ٝٛٞ

ٍَ  ػ٠ِ ٣ويّ أٝ -ع- ٤ُٞٓق كَٜ ٓخ ُٚ ٣لَٜ  ٌٝٛح ح٩هٞس، ػ٤ِٚ أهيّ ًخ١ٌُ ٤٘ٗغ كؼ

ّٕ  ٗي ٫ٝ ح٣ًَُِش، ػٖ ٣ّٜٝيٙ حُل٤٠ِش ػ٠ِ ٤ٓلؼّٚ ٝحَُكٔش رخُوٞف حُ٘ؼٍٞ  ٓخ ًُي أ

ّٔي ح٧ه٬ه٤ش ُِظَر٤ش ٝٓخثَ ٝحُوٜٚ حُٔٞحػع ٓٔخع ؿؼَ ك٤ٖ ٍٗي حرٖ ا٤ُٚ ٠ٍٓ  ٝحُظٔ

 .رخُل٠خثَ

ّٕ  ٢ٛٝ حُوٍٞ؛ ٌٛح ٖٓ رٜخ حُوَٝؽ ٗٔظط٤غ اٟخك٤ش ٬ٓكظش  ٍر٢ هي ٍٗي حرٖ أ

ّٖ  رخُٔ٘خٛي، ٤ُْٝ رخُٔٔظٔغ ٝحَُكٔش حُوٞف ّٕ  ٝٗظ ّٕ  ا٠ُ ٍحؿغ ح٧َٓ أ  حُؼَر٢ حُٔظِو٢ أ

ىُ  ًخٗض حُظ٢ حُٔٞحػع ٓٔخع ػ٠ِ ٣ؼظٔي ًخٕ ٓخ ؿخُزخ   ٍٗي حرٖ ُٖٓ ك٢  َ  ٔ  ه ز َ ٖٓ طُ

 .ٓؼِّٔخ   أٝ َٓٗيح   أٝ آخٓخ   أًخٕ ٓٞحء حُٞحػع،

ّٕ  ٝرٔخ  ٓخ ا٠ُ حُ٘ؼ٣َش طـَرظٜخ طَطن   ُْٝ حَُٔٔف طؼَف ُْ -هِ٘خ ًٔخ - حُؼَد أ

ف  َ ر٢ ٌٛح أٓخّ ك٤ِش ٫ كبّٗٚ رخُيٍحٓخ؛ ٣ؼ  َ ُٔ  حُٔظِو٢، ٓٔٔغ ػ٠ِ ح٧كيحع ٣َٔى إٔ ا٫ّ  حُ

 . ٝحَُكٔش حُوٞف طزؼغ حُظ٢ رخ٤ٗ٧خء ٣يػٜٔخ ٝإٔ

 :عشض ٚاتٓ أعؿطٛ ت١ٓ األدثح صغاع -ب
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 حُؼ٘خَٛ أْٛ حُٔؤٓخس ك٢ حُ٘و٤ٜخص ر٤ٖ طظَٜ حُظ٢ حَُٜحػخص طؼظزَ

٣شحُظَحؿ٤ي
1
 ػٞح١ق ٝاػخٍس ٨ُكيحع، ح٫ٓظَٔح٣ٍش ٟٔخٕ ك٢ حُلؼخُش ُٔٔخٛٔظٜخ ؛

 ٌٛح اكيحع ػ٠ِ هخىٍس حَُٜحػخص ًَ طٌٕٞ إٔ ٣ؼ٢٘ ٫ ًُي ٌُٖ ٝكٔخٓٚ، حُـٍٜٔٞ

 ٓخ ؿخُزخ   ٝحَُٜحػخص كخُو٬كخص ٝحُ٘لوش؛ حُوٞف رؼخ١لظ٢ ح٧َٓ طؼِّن اًح ٤ٓ٫ّٔخ ح٧ػَ،

 ؿ٤َ هخطِش؛ كظ٠ّ أٝ ىح٤ٓش ٓٞحهق ا٠ُ ح٧ٍٓٞ رْٜ طَٜ ٝهي حُـَرخء، أٝ ح٧ػيحء ر٤ٖ طوغ

 أ٫ّ  حُ٘خػَ كؼ٠ِ ٌُح ح٤ُٜٔزش، ٝهٞع ه٬ ك٤ٔخ حُ٘ٞع، ٌٛح ٖٓ ٗؼٍٞ أ١ّ  ك٤٘خ طؼ٤َ ٫ أّٜٗخ

 إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ َٛحػخص ػٖ حُزلغ ػ٤ِٚ اّٗٔخ حُلخ٫ص؛ ٌٛٙ ػٖ حُزلغ ك٢ ٗلٔٚ ٣ـٜي

 ػٜ٘خ؟ حُزلغ ٣ـذ حَُٜحػخص كؤ١ّ  ًٌُي، حُلخٍ ًخٕ ٝاًح ح٫ٗلؼخ٤ُٖ، ٣ٌٖٛ طليع

 أػيحء، أٝ أٛيهخء أٗوخٙ ر٤ٖ رخ٠ٍَُٝس طوغ حُلٞحىع ٌٛٙ إ: "أٍٓطٞ ٣ـ٤ذ

        كؼ٬ حُِ٘حع ك٢ حُظلٔخ ٓٞحء ٝػيٝ، ػيٝ ر٤ٖ ح٧َٓ ًخٕ كبٕ. ٛئ٫ء ٫ٝ ٛئ٫ء ٫ أٝ

ّْ  حَُكٔش، ٣ؼ٤َ ٫ كبٗٚ حُ٘ٞح٣خ، ػ٘ي ٝهلخ   أٝ . كلٔذ ح٤ُٜٔزش رٞهٞع ٣ظَٜ ك٤ٔخ ا٫ حُِٜ

 ط٘٘ؤ حُظ٢ ح٧كٞحٍ ؿ٤ٔغ ك٢ أٓخ. أػيحء ٫ٝ أٛيهخء ٤ُٔٞح رؤٗوخٙ طؼِّن اًح ًٌُي ٝح٧َٓ

      ٣َطٌذ أٝ ٣وظِٚ، إٔ ٣ٞٗي أٝ أهخٙ أم ٣وظَ ًؤٕ ح٧ٛيهخء، ر٤ٖ حُيح٤ٓش ح٧كيحع ك٤ٜخ

 حرٜ٘خ، كن ك٢ ح٧ّ أٝ أر٤ٚ كن ك٢ ح٩ػْ ٣َطٌذ ُٝي ًٝٔؼَ حُ٘ٞع، ٌٛح ٖٓ ٗ٘خػش كوٚ ك٢

."ػٜ٘خ حُزلغ ٣ـذ حُظ٢ ح٧كٞحٍ ٢ٛ ٌٛٙ إ: ٗوٍٞ - أٓٚ كن ك٢ ح٫رٖ أٝ
2
 ػ٠ِ ٣يٍ ٓٔخ  

 ّٕ  ر٤ٖ ٓخ طوغ حُظ٢ طِي ٢ٛ ٍٝكٔش، هٞكخ   طؼ٤َ ٝحُظ٢ حُٔؤٓخس، ك٢ حُٔطِٞرش حَُٜحػخص أ

 .حُٜيحهش أٝ حُوَحرش ِٛش طـٔؼْٜ ح٣ٌُٖ ح٧كزش،

ُٜ٘خ  حُلِٕ ٝطَحكوٜخ رٔلخًخطٜخ، حٌُِس طؼ٤َ حُظ٢ ح٤ٗ٧خء أكٖٔ ا٠ُ ٍٗي حرٖ ٣ُٝٞؿ 

 حُٜؼزش ٢ٛ ح٤ٗ٧خء أ١ّ  حُظْٔ اًح ًُي ػ٠ِ ح٩ٗٔخٕ ٣ويٍ اٗٔخ: "ك٤وٍٞ ٝحُ٘لوش ٝحُوٞف

 كِٕ ًز٤َ ػٜ٘خ ٣ِلن ٤ُْ حُظ٢ ح٤ُٜجش ح٤ٔ٤َُس ٢ٛ ح٤ٗ٧خء ٝأ١ ط٘ٞد، حُظ٢ حُ٘ٞحثذ ٖٓ

 ٖٓ ح٩ٍحىس هزَ ٖٓ رؼٞ ٖٓ رؼ٠ْٜ رخ٧ٛيهخء ٣ٍِ٘ ٓخ ح٤ٗ٧خء ٌٛٙ ٝأٓؼخٍ. هٞف ٫ٝ

                                                           
 بؤّنهما فٌقول المسرحٌة، فن فً والحوار الصراع من كل أهمٌة إلى إسماعٌل الدٌن عز ٌشٌر 1

ٌّزان اللتان الخاصٌتان  مظهرها الصراع ٌمثل الحسً، مظهرها الحوار ٌشّكل حٌن ففً الفن؛ هذا تم

 (.بتصرؾ.)132 ،131 ص ،وفنونه األدب إسماعٌل، الدٌن عز المعنوي،
 .39 ص السابق، المصدر أرسطو، 2
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 ٫ٝ ٣لِٕ ٤ُْ ح٩ٗٔخٕ كبٕ. رؼٞ ٖٓ رؼ٠ْٜ رخ٧ػيحء ٣ٍِ٘ ٓخ ٫ ٝحُٜٔخثذ، حَُُح٣خ

 رخُٜي٣ن حُ٘خٍُ حُٔٞء ٖٓ ٣ٝوخف ٣لِٕ ًٔخ ػيٝٙ، ٖٓ رخُؼيٝ حُٔٞء ٖٓ ٣ٍِ٘ ُٔخ ٣٘لن

 حُٔٞء ٖٓ ٣ِلن ح١ٌُ ح٧ُْ ٓؼَ ٣ِلن ك٤ِْ أُْ، ًُي ػٖ ٣ِلن هي ًخٕ ٝإ. ٛي٣وٚ ٖٓ

 ح٧ر٘خء ح٥رخء هظَ أٝ رؼ٠خ   رؼ٠ْٜ ح٩هٞس هظَ ٓؼَ رزؼٞ، رؼ٠ْٜ حُٔلز٤ٖ ٖٓ ٣ٍِ٘ ح١ٌُ

 حر٘ٚ ك٢ رٚ أَٓ ك٤ٔخ -ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ - ارَح٤ْٛ هٜٚ ًخٕ ًًَٙ ح١ٌُ ٌُٜٝح. ح٥رخء ح٧ر٘خء أٝ

."ٝحُوٞف ُِلِٕ حُٔٞؿزش ح٧هخ٣َٝ ؿخ٣ش ك٢
1

  

 اً حُٜل٤ق؛ ٝؿٜٜخ ػ٠ِ ح٧ٍٓط٤ش حُلٌَس حٓظٞػذ أّٗٚ ٛخٛ٘خ ػ٤ِٚ ٝح٬ُٔكع

ّٖ . ٝحُ٘لوش ٝحُلِٕ رخُوٞف ح٩كٔخّ طٔظيػ٢ ح٧ٍٓٞ أ١   أٍٓطٞ ا٠ُ رخُو٤خّ ػَف ٌُ 

 َٛحع ُظٔؼَّ آٍُ، ٝحُيٙ ٓغ ٤ُْٝ آٔخػ٤َ حر٘ٚ ٓغ -ع- ارَح٤ْٛ ٤ّٓيٗخ ُوٜش حهظ٤خٍٙ

ى حٗظوخٛخ كَٜ: حُظٔخإٍ ػ٠ِ ٣زؼغ ح٧كزش َّ  رٜخ ٤ُؼٌْ أّ ٝحُلِٕ؟ حُوٞف اػخٍطٜخ ُٔـ

 -ح٬ُّٔ ػ٤ِٜٔخ- ٝآٔخػ٤َ ارَح٤ْٛ ر٤ٖ كَٜ ٓخ ٗؼيّ  إٔ ٣ٌٖٔ َٝٛ ح٧كزش؟ َٛحع

ٝحر٘ٚ -ع- ارَح٤ْٛ ٤ٓيٗخ ُوٜش طظزؼ٘خ ه٬ٍ ٖٓ ػ٘ٚ ح٩ؿخرش ٓ٘لخٍٝ ٓخ ٌٛح َٛحػخ ،
2
.  

 ّٕ خ: } ح٣ٌَُٔش ٣٦ُش هَحءط٘خ ا  ٔ ُٚ  رِ  ؾ   كِ   ؼ   ٓ   ٢ ٔ ؼ  ٍ   حُ ٟ اٗ  ٢   رُ٘ ٢   ٣ خ ه خ  ٍ ّ   ك ٢ أ  ٘ خ  ٔ  أٗ  ٠   حُ

ر ُلي    ً َ   أ  خًح   ك خٗظُ  ٓ ٟ  َ ٍ   ط  َ   أ ر ض   ٣ خ ه خ خ ح ك ؼ   ٓ  َُ  ٓ ُيٗ ٢   طُٞ ـ  ظ   ٓ   ٕ خء   ا  ٖ   ّللاُ  ٗ   ٓ   ٖ ٣ َ خر   ٜ         {حُ

ّٕ  ٗوٍٞ(. حُٜخكخص ٍٓٞس ،102 ح٣٥ش)   ح٧د ر٤ٖ َٛحعٍ  رؤ١ّ  ٞك٢ط ٫ ح٣٥ش ٌُٜٙ هَحءط٘خ ا

 ٓخ ك٤خٍ ر٢٤ٔ ؿيحٍ كظ٠ّ أٝ حػظَحٝ أ١ّ  ٣زي   ُْٝ ح٢ُٜ٩ ح٧َٓ ُظ٘ل٤ٌ حٓظؼَ ك٬ٌٛٔخ ٝحر٘ٚ؛

َ  ٓ  حٌُرق، أَٓ ُٝيٙ ػ٠ِ حُٞحُي ػَٝ ك٤ٖ ٓ٘ٚ، ٫ريّ  ًخٕ ح١ٌُ حُلٞحٍ ػيح ٓخ ك٢ رٚ، أُ

"هَٜح   ٣ٌٝرلٚ هَٔح   ٣ؤهٌٙ إٔ ٖٓ ػ٤ِٚ ٝإٔٛٞ ُوِزٚ أ٤١ذ ًُي ٤ٌُٕٞ"
3
 . 

 ٛؼٞرش ر٤ٖ ًحطٚ، ٓغ ارَح٤ْٛ ٤ّٓيٗخ َٛحع أّٗٚ ٣ٍذ ك٬ َٛحع أ١ّ  ٛ٘خى ًخٕ كبٕ

 حُز٣َ٘ش، حُطز٤ؼش ػٖ ٣ٔٔٞ ٗز٤خ   ًٞٗٚ ٝرلٌْ ح٤ُٜ٩ش، حُطخػش ٍَٟٝٝس حُلؼَ ػ٠ِ ح٩هيحّ

                                                           
 .229 ص السابق، المصدر رشد، ابن 1
ٌّدنا إبراهٌم وابنه إسماعٌل قصة تفاصٌل على لئلطبلع 2  من األنبٌاء قصص كثٌر، ابن: ٌراجع ،س

  .179 إلى 117 من ص واألثر، القرآن
 .138 ص السابق، المصدر كثٌر، ابن  3
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ّٕ  ٗي ك٬ حُؼخى٤٣ٖ حُزَ٘ ػ٠ِ ط٘ظَٜ ٓخ ؿخُزخ   حُظ٢ حٌُحص ٤ٓطَس ٝػٖ  ًحطٚ ٓغ َٛحػٚ أ

 .حر٘ٚ ٖٓ ٫ٝ ٓ٘ٚ حػظَحٝ أ١ّ  ىٕٝ ح٢ُٜ٩ حُلٌْ ط٘ل٤ٌ ا٠ُ ٓخٍع اً ٬٣ٞ١ ؛ ٣يّ ُْ

     حُـيٟٝ كٔخ ح٧كزش، َٛحع   حُوٜش ٖٓ حُـِث٤ش ٌٛٙ طٔؼَّ إٔ ٓٔظزؼيح   ًخٕ ٝاًح

 ح٫هظ٤خٍ؟ ٌٛح ك٢ ٍٗي حرٖ ٗـخف ٓيٟ ٝٓخ حهظ٤خٍٛخ؟ ٖٓ

ّ ؿج٘خ اًح أّٗ٘خ حُٞحهغ ّٞ  ح٧كزش، َٛحع ػٖ أٍٓطٞ كٌَس َٗف ك٢ ٍٗي حرٖ ػَٔ ُ٘و

ّٖ  ح٧ٝك٠، حَُ٘ف َٝٗكٜخ ك٤ٜخ أكِق هي رلن ُٞؿيٗخٙ  أرؼيطٚ هي ٌٛٙ حٌُرق ُوٜش حهظ٤خٍٙ ٌُ

 ٝهي حُ٘ٞع، ٌٛح ٖٓ َٛحع ١٧ّ  حُـِث٤ش ٌٛٙ ك٢ ٝؿٞى ٫ اً ح٧ٍٓط٤ش؛ حُلٌَس أَٛ ػٖ

ّٚ  حُظ٢ حُـِث٤ش حهظخٍ أّٗٚ ُٞ كزٌّح ٣ٝخ ٣٦ُش، ػَٟ٘خ ه٬ٍ ٖٓ ًُي أػزظ٘خ  َٛحع طو

ى ّللا، ػزخىس ا٠ُ ىػخٙ ك٤ٖ آٍُ؛ أر٤ٚ ٓغ -ع- ارَح٤ْٛ  َ         ك٤ٜخ ُٔخ ح٧ٛ٘خّ، ػزخىس ٝط

ِّ  ٣وٍٞ ٬ٍٟٝ، َٗى ٖٓ ٍ   اً : } ٝؿَ ػ ٚ   ه خ ْ   أ ر ض   ٣ خ ٧  ر ٤ زُيُ  ُ  خ٫   ط ؼ  غُ  ٓ   ٔ  ٔ  ٫   ٣  ٝ  َُ  ٜ ٫   ٣ُز   ٝ 

٢ ٘ ـ  ٘ ي   ٣ُ ٤ جخ ، ػ  ٗ ٢ ه ي   ا٢ّٗ أ ر ض   ٣ خ ٗ  خء  ٖ   ؿ   ٓ   ْ  ِ خ حُؼ   ٓ   ْ ٘ ٢ ٣ ؤ ط ي   ُ  ى   ك خط ز ؼ  ٛ ي  ح١خ   أ   َ ٣خ   ٛ   ٞ  ٓ } 

ٍ  : } طؼخ٠ُ ٣وٍٞ رخَُؿْ، ّٝٛيىٙ حُٜ٘ق ٌٛح ٝحُيٙ كؤر٠ ،(٣َْٓ ،43 ،42  آ٣ش) ذ   ه خ حؿ   ٍ  أ 

ٗ ض   ٖ   أ  ُْ  ٣ خ آُٜ  ظ ٢ ػ ٖ   ار َح٤ٛ ْ   ُ ج   ُ   ٚ ٘ ظ  ٘ ي   ط   ٔ ُؿ  ٍ   ٢ ٧ ٗ  َ ـُ  ٛ ِ ٤ّخ   ٝح  ٌُخٕ(. ٣َْٓ ،46 آ٣ش{ ) ٓ 

 .حَُٜحع ٌٛح ُظٔؼ٤َ ٝأٗٔذ أك٠َ

 َٛحع ك٢ ٣يهَ كخ٫رٖ ح٧كزش؛ َُٜحع ُٔ٘خٓزظٚ حُوٜش ٖٓ حُـِء ٌٛح ك٠ِّ٘خ ُٝوي

      حُلو٤وش ٣َٟ ح١ٌُ ارَح٤ْٛ كن؛ ػ٠ِ أّٗٚ ك٤ٜخ ٣ؼظوي ه٤٠ّش ػٖ ٣يحكغ ٬ًٝٛٔخ أر٤ٚ، ٓغ

 ٌٝٛح رخُؼزخىس، ٝأكو٤ّظٚ ّللا ٝكيح٤ٗش ػ٠ِ ٝكــٚ أىُظّٚ ُٝٚ ح٧ٝكي، لّل  حُؼزخىس طٌٕٞ إٔ ك٢

 ح٧ؿيحى، آُٜش ػ٠ِ ططخ٫ٝ   حر٘ٚ ىػٞس ك٢ ٣َٟ ح١ٌُ ٝآٍُ حُلن، ٖٓ ؿخءٙ ٓخ ػ٠ِ ر٘خء  

ًُلَح    .حَُؿْ ٣ٔظلن ٝ

 ح٧كزش، َٛحع ػٖ ًٗٔٞؿخ   أر٤ٚ ٓغ ارَح٤ْٛ هٜخّ ٣ٌٕٞ إٔ ٗل٠َّ ؿؼِ٘خ ٓخ ٌٛح

 ًخٕ اًح أٓخ حهظَك٘خٙ، ٓخ حهظخٍ أّٗٚ ُٞ ٣لِق إٔ ٍٗي ٫رٖ حٌُٖٔٔ ٖٓ ًخٕ كيٍ  أ١ّ  ا٠ُ ُ٘ز٤ّٖ

ى ُٜخ حهظ٤خٍٙ َّ ّٕ  ًُي ٍأ٣٘خ؛ ك٢ حُٜٞحد ػ٤ٖ كٌحى ٝحُلِٕ حُوٞف اػخٍطٜخ ُٔـ  ًرق ٧

 حُٜ٘ق ػٖ ٣زلغ ٫ُحٍ رٔٔظٔغ رخُي   كٔخ ٨ُٗز٤خء، رخُ٘ٔزش كظ٠ ح٤ُّٜٖ رخ٧َٓ ٤ُْ ح٫رٖ

ّ ٝحُٔٞػظش ٝح٩ٍٗخى ّٞ  ًِٓٞٚ؟ ٤ُو
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 ًِٓٞٚ؛ ٝطو٣ْٞ ٝطٞؿ٤ٜٚ حُٔٔظٔغ طَر٤ش حُوٜٚ ٌٛٙ ػَٝ ٖٓ حُـخ٣ش ًخٗض ٝاًح

 ٣وغ ٓخ ٓوَؽ" ٣وَؿٜخ إٔ -حُوَحكش ٓز٤َ ِٓي إ - حُٞحػع أٝ حَُٔر٢ ٝحؿذ ٖٓ كبّٗٚ

           ك٤ٜخ ًٌٓ٘ٞخ   حُوَحكش ًخٗض اًح ٧ٗٚ رٜخ، حُظٜي٣ن ٝهٞع ٖٓ: ٣َ٣ي -حُزَٜ طلض

ؽ أهَؿض أٝ  َ  حَُٔء ٣ٜيهٚ ٫ ٓخ إٔ ًُٝي. رٜخ حُٔوٜٞى حُلؼَ طلؼَ ُْ ك٤ٜخ، ٌٓ٘ٞىٍ  ٓو

 ٫ ح٣ٌُٖ ٖٓ ًؼ٤َح   إٔ ك٢ حُٔزذ ٛٞ ًًَ ح١ٌُ ٌٝٛح. ُٚ ٣٘لن ٫ٝ ٓ٘ٚ ٣لِع ٫ كٜٞ

".أٍحًٍ ٤ٜ٣َٕٝ حَُ٘ػ٢ رخُوٜٚ ٣ٜيهٕٞ
1
 حُٔٔظٔغ ٗلْ ك٢ حُ٘ي ٝهغ إ ٧ّٗٚ ًُي 

    حَُٔر٢ ٝكَ٘ حُيٍّ، ٖٓ حُٔ٘٘ٞىس حُـخ٣ش طِضر   حُظٜي٣ن حٗظل٠ ٝإ حُظٜي٣ن، حٗظل٠

 .حُٔخٓغ ا٠ُ ٍٓخُظٚ ط٤َٛٞ ك٢

 :عشض اتٓ ٚفُٙ أعؿطٛ ذٕظ١غ ت١ٓ ٚاٌرؼغف اٌفؼً -ض

             ط٘٘ذ حُظ٢ طِي حُظَحؿ٤ي٣ش حَُٜحػخص أٛؼذ إٔ طويّ، ٓخ ك٢ ًًَٗخ ُوي

 ط٘ل٤ٌ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ كَٜ رؼ٠ْٜ، كن ك٢ ك٤٠ؼش أكؼخٍ حٍطٌخد ا٠ُ كظوٞىْٛ ح٧كزش، ر٤ٖ

ي رٌَ٘ ح٧كؼخٍ ٌٛٙ ّٔ ّٕ  أّ اَٛحٍ؟ ٓخرن ٝػٖ ٓظؼ         رلو٤وش ؿِْٜٜ ا٠ُ ٍحؿغ   ح٧َٓ أ

 ا٣ٌحثٚ؟ ػ٠ِ أهيٓٞح ٖٓ

 حُ٘ؼَحء ٖٓ حُويٓخء كؼَ ٓخ ؿَحٍ ػ٠ِ ٣ـ١َ إٔ ٣ٌٖٔ ٝحُلؼَ: "أٍٓطٞ ٣وٍٞ

. ر٤ٜ٘خ طوظَ ٢ٛٝ ٤ٓي٣خ ٓؼَّ ك٤٘ٔخ ٣ٍٞ٣ل٤يّ كؼَ ًٔخ ٝٝػ٢، ػِْ ػ٠ِ ح٧ٗوخٙ ك٤ٌٕٞ

 ٣ؼَكٕٞ ػْ ٣ؼِٕٔٞ، ٫ ْٝٛ ٣َطٌزٞٗٚ ٌُْٜ٘ حٌَُٔ٘، ح٧ٗوخٙ ٣َطٌذ إٔ أ٠٣خ   ٣ٌٖٝٔ

 حُ٘وٚ ٣َطٌذ ٝك٤ٜخ: ُٔٞكٞه٤ِْ أٝى٣لّٞ ك٢ ٝهغ ح١ٌُ ٓؼَ رؼي، ك٤ٔخ حُوَحرش ٝؿٚ

   أُو٤ٕٔٞ كؼَ ًٔخ ٗلٜٔخ، حُٔؤٓخس ك٢ حُلؼِش طظْ إٔ أ٠٣خ   ٣وغ ٌُٖ حَُٔٔك٤ش، هخٍؽ كؼِظٚ

 كخُش ٝػٔش. حُـ٣َق أٝىّٝٓٞ ك٢ ١خ٤ُـّٞٗٞ أٝ أٓظٞىٓ٘طّٞ، أُلٜخ حُظ٢ حَُٔٔك٤ش ك٢

 ُٚ، َٓى   ٫ كؼ٬ -ؿ٬ٜ - ٣َطٌذ إٔ ك٤ٜخ ٣ظ٤ٜؤ حُظ٢ حُِلظش ك٢ حُ٘وٚ إٔ ًُٝي: ػخُؼش

                                                           
 .219 ص السابق، المصدر رشد، ابن 1
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 إٔ آخ ٧ٗ٘خ: أهَٟ كخُش طٞؿي ٫ حُؼ٬ػش ح٧كٞحٍ ٌٛٙ ٝػيح. ٣َطٌزٚ إٔ هزَ ؿِٜٚ ٣ؼَف

."ػِْ رـ٤َ أٝ ػِْ ػٖ ٗلؼَ، ٫ أٝ ٗلؼَ
1
   

ّٕ  أٍٓطٞ هٍٞ ٖٓ ٣ظ٠ق  ػ٬ع ٣ؤهٌ حُٔؤٓخس ك٢ ح٤ُ٘٘غ حُلؼَ ػ٠ِ ح٩هيحّ أ

َُ  ٣٘لٌّ إٔ كبٓخ: ٓٔخٍحص ١ِض٠ا ٗؤٕ ٌٝٛح ٝٝػ٢، ػِْ ػٖ كؼِظ ٚ حُلخػ
2
 أ٫ٝىٛخ هظِض حُظ٢ 

         أهيّ ٖٓ ٝر٤ٖ ر٤٘ٚ حُؼ٬هش ٣ـَٜ ٝٛٞ كؼِٚ ٣٘لٌ إٔ ٝآخ حُوخثٖ، ُٝؿٜخ ٖٓ حٗظوخٓخ  

ؽ ٝحُيٙ هظَ ح١ٌُ أٝى٣لّٞ ٓغ كَٜ ٓؼِٔخ ا٣ٌحثٚ؛ ػ٠ِ ّٝ ٚ ٝطِ ّٓ  ٝؿٚ ٣ؼَف إٔ ىٕٝ ٖٓ أ

 هزَ رخ٠ُل٤ش ِٛظٚ حًظ٘ق ٧ّٗٚ حُلؼَ ٌٛح ػٖ ٣ظَحؿغ إٔ ٝآخ رٜٔخ، طـٔؼٚ حُظ٢ حُوَحرش

ن إٔ  .رٜخ ح٠ٍَُ ٣ُِل 

 أهِّٜخ ك٤ـؼَ أؿٞىٛخ؛ ا٠ُ ؿٞىس أهِّٜخ ٖٓ ك٤َط زٜخ حُلخ٫ص ٌٛٙ ا٠ُ أٍٓطٞ ٣ٝؤط٢

ّْ  ٝك٤ٜخ حُٔخرن، هُٞٚ ك٢ ٣ًٌَٛخ ُْ ٍحرؼش   كخُش   كظخ    ٌُ٘ٚ ػِْ ػٖ كؼِظٚ رظ٘ل٤ٌ حُ٘وٚ ٣ٜ

١ّْ٘ٛ كخٍ ٌٝٛح ٣ظَحؿغ،
3

 ٗخىٍس حُلخُش ٌٛٙ ٝٓؼَ أه٣َٕٞ، ٝحُيٙ هظَ كخٍٝ ك٤ٖ 

ٛخ ح٫ٗٔجِحُ ٩ػخٍطٜخ حُ٘ؼَحء؛ ػ٘ي ح٫ٓظؼٔخٍ ّٞ  حُلخُش ؿٞىس طل٠ِٜخ حُلٞحؿغ، ٖٓ ٝهِ

 أٝى٣لّٞ، رلؼَ حُ٘ز٤ٜش حُلخُش طلٞهٜخ ٤ٓي٣خ، ٓغ كَٜ ٓؼِٔخ ػِْ ػٖ حُلؼَ ك٤ٜخ ٣٘لٌّ حُظ٢

ّٕ  ؿ٤َ  ٣ظَحؿغ ػْ حُوطؤ حٍطٌخد ػ٠ِ حُ٘وٚ ك٤ٜخ ٣ٞٗي حُظ٢ طِي حُلخ٫ص، ٌٛٙ أك٠َ أ

لخ   أٍٓطٞ ٣وٍٞ رخ٠ُل٤ش، طَرطٚ حُظ٢ حُوَحرش رِٜش حُٔلخؿجش ُٔؼَكظٚ ّٟ  ٝأهَ: "ًُي ٓٞ

 طؼ٤َ كبٜٗخ: ٣ٔظ٘غ ػْ رخُظ٘ل٤ٌ ٣ْٜٝ ٣ؼِْ ح١ٌُ حُ٘وٚ كخٍ حُـٞىس ٖٓ كظخ   ح٧كٞحٍ ٌٛٙ
                                                           

 .49 ،39 ص السابق، المصدر أرسطو، 1
 البطل ؼرام فً وقعت ماهرة، شرٌرة ساحرة كانت الكولخٌس، ملك اٌتٌس ابنة:   Medea مٌدٌا 2

له  حبها سبٌل وفً. الذهبٌة الفروة على للحصول وطنها إلى بالذهاب ؼامر عندما جاسون، الٌونانً

  عاد ذلك، على لها ومكافؤة جاسون، مهمة وسّهلت وطنها، وخانت بؤخٌها، وضّحت والدها، ؼدرت

 ابنة كروسا من للزواج هجرها زوجها أنّ  إال ولدٌن، منها وأنجب وتزّوجها، ببلده إلى جاسون بها

        انتقاماً  ولدٌها وذبحت بالسّم، ووالدها العروس فقتلت الؽٌرة أعمتها حٌنها. كورنثة ملك كرٌون

 إبراهٌم: ترجمة الشعر، فن أرسطو،. اٌجسٌوس ملكها من وتزّوجت أثٌنا إلى فّرت ثمّ  أبٌهما، من

 .176 ص حمادة،

 جّثة دفن من منعها الذي والده بسبب تنتحر لكّنها أودٌب، ابنة أنتٌجونه أحبّ  أقرٌون، ابن: هٌمون 3

 بدنو ٌحسّ  وحسرة، لوعة فً جّثتها ٌحضن الذي الوقت وفً األعداء، مع طٌبة على لَتآُمره أخٌها،

. ولده فقدان على ندماً  أصابعه ٌعظّ  بعده والده لٌبقى وٌنتحر، ٌخطئه لكّنه قتله، فٌحاول منه والده

 .177 ص نفسه، المرجع: ٌراجع
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 ُ٘خ ٣ويّ ٗخػَح   َٟٗ ٫ ٌُٜٝح. حُلٞحؿغ ٖٓ هخ٤ُش ٧ٜٗخ حُٔؤٓخس ١خرغ ٣ٝؼُٞٛخ ح٫ٗٔجِحُ

. أٗظ٤ـٞٗٚ ٍٝح٣ش ك٢ أه٣َٕٞ ربُحء ٤ٕٛٔٞ ٓٞهق ٓؼَ: ٗخىٍح   ا٫ ٗـيٙ ٫ أٝ ًٌٜح، ٓٞهلخ  

 ٣٘لٌ إٔ حُلخُش ٌٛٙ ك٢ ٝح٧ك٠َ حُلؼَ؛ ٣٘لٌ ك٤ٜخ حُظ٢ حُلخُش طؤط٢ حُؼخ٤ٗش حَُٔطزش ٝك٢

ف ػْ ٣ؼِْ إٔ رـ٤َ حُ٘وٚ َّ  ٬ُٗٔجِحُ، ىحػ٤خ   ٣ٌٕٞ ُٖ ك٤٘جٌ حُلؼَ اً حُظ٘ل٤ٌ، رؼي ٣ظؼ

ف َّ  ًَٓلٞٗطْ ك٢ ٝٓؼخُٜخ ح٧ه٤َس، حُلخُش ًِّٜخ ح٧كٞحٍ ٝه٤َ. حُٔلخؿؤس ٣ٔزّذ ٝحُظؼ

كٚ اً طوظِٚ ٫ ٌُٜٝ٘خ حرٜ٘خ روظَ ٤َٓٝكخ طّْٜ  ك٤٘ٔخ َّ  ر٬ى ك٢ ح٣ل٤ـ٤٘٤خ ٝك٢ ٛٞ؛ ٖٓ طظؼ

 أٓٚ رظ٤ِْٔ حُُٞي ّْٛ  ك٤٘ٔخ ٤ِ٤ٍٛٚ ٝك٢ أه٤ٜخ، روظَ ح٧هض طْٜ ك٤٘ٔخ( حُط١ٍٞ)ح٫ٗو٤٣ُٖٞ

كٜخ ٌُّ٘ٚ َّ ."٣ظؼ
1
   

ّٕ " ا٠ُ حُلخُش ٌُٜٙ أٍٓطٞ طل٤٠َ ٓزذ ٍٗي١ ٍٗخى ٣َٝىّ   ٣ئى١ ك٤ٜخ ح٫ًظ٘خف أ

ّٕ  ح٫ٗو٬د، ا٠ُ َ   حُطَك٤ٖ ر٤ٖ حَُٜحع ٝأ  ك٤ِْ حُٜ٘خ٣ش، كظ٠ّ حُظٞحُٕ ٖٓ كخُش ك٢ ٣ظ

 حٗظٜخٍ ٣ظلظّْ إٔ ىٕٝ ٣ظٜخٍػخ إٔ رَ ح٥هَ، ػ٠ِ حُطَك٤ٖ أكي ٣ظـِّذ إٔ حُٔطِٞد

".ح٥هَ ػ٠ِ أكيٛٔخ
2
  

ّٕ  ٛل٤ق ٓؼٚ؛ ٗظلن ٫ أّٗ٘خ ا٫ّ  حُزخكغ، ٌٛح َُأ١ حكظَحٓ٘خ ٝٓغ ٍ أ ّٞ  حُلخُش ك٢ حُظل

ف، ػٖ ٣٘ظؾ حُؼخُؼش َّ  ٣٘خٓذ ٫ ٌُّ٘ٚ حُٜ٘خ٣ش، كظ٠ّ حَُٜحع ك٢ حُظٞحُٕ ٠٣ٖٔ ٓخ ٌٝٛح حُظؼ

ّٕ  ٗؼظوي ٌُح ٝحُ٘لوش، حُوٞف ٓوخّ         رخ٧ٓخّ ػخثي   رخٌُحص حُلخُش ٌُٜٙ أٍٓطٞ طل٤٠َ أ

ّٕ  ًُي حُٔ٘خٛي؛ ٗل٤ٔش ػ٠ِ ٝهؼظٜخ ّٗيس ا٠ُ  كؼِٜخ ط٘ل٤ٌ ٖٓ حُظَحؿ٤ي٣ش حُ٘و٤ٜش حهظَحد ٧

 حُـٍٜٔٞ ػٞح١ق ٤ٓؼ٤َ رٚ، ِٛظٜخ طـَٜ ٢ٛٝ ا٤ُٜخ، حُ٘خّ أهَد حطّـخٙ ح٤ُ٘٘غ،

ظٚ، َٝٝٛ حُٔ٘خٛي٣ٖ كٔخّ حٗظيّ  اًح كظ٠ّ ٝأكخ٤ٓٔٚ، ّٔ  حٌُخٍػش، رٞهٞع ِّٝٓٔٞح ه

     ح٧ٟٝخع ٤ٓوِذ حُظَحؿغ ٌٝٛح حُوَحرش، رِٜش ُٔؼَكظٜخ كؼِٜخ ػٖ حُ٘و٤ٜش طَحؿؼض

ٍ ك٤ٖ حُٔؤٓخس، أكيحع ك٢ كو٢ ٤ُْ ػ٤ِٚ، ًخٗض ٓخ ػٌْ ا٠ُ ّٞ       ح٠ُل٤ش ٤َٜٓ ٣ظل

ّ ػٞح١ق ُظـ٤َّ أٝ حُٔلظّْ، حُٔٞص ٖٓ ُ٘ـخطٜخ حُٔؼخىس ا٠ُ حُظؼخٓش ٖٓ وي  ُٔ    حُلؼَ ػ٠ِ حُ

 ه٤ي ػ٠ِ روخثٜخ ػ٠ِ ٝحُلَٙ حُٔلزّش ا٠ُ ح٠ُل٤ش ٖٓ حُظوِّٚ ك٢ ٝحَُؿزش حٌَُح٤ٛش ٖٓ

                                                           
 .41 ،49 ص السابق، المصدر أرسطو، 1
 ،1429/ 2999 ،1 – ط والتوزٌع، للنشر هبل اآلن، إلى أرسطو من الدراما نظرٌة رشدي، رشاد 2

 (.بتصّرؾ. )41 ،49 ص
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 حُـخ٢ٗ ػ٠ِ ٝهٞكخ   ٗلوش   ػٞح١لٚ حٗظؼِض إٔ كزؼي أ٠٣خ ، حُٔ٘خٛي ٗل٤ٔش ك٢ ٌُٖ حُل٤خس؛

ظٜخ، ِٝٝٛض ٝح٠ُل٤ش، ّٔ  ٤ٌٕٓٞ ح٫ٗو٬د ٌٝٛح ٝحُطٔؤ٤ٗ٘ش، حُٜيٝء ا٠ُ حُٟٞغ حٗوِذ ه

ٍ حُٔطِٞد، حُٞهض ك٢ ٣ؤط٢ ح١ٌُ حُٜٔية حُيٝحء رٔؼخرش ّٞ  ٍحكش ا٠ُ حُ٘ل٢ٔ ح٧ُْ ك٤ل

ّٕ  ٗيّ  ٫ٝ ٝٛيٝء،  ٣ظٌلَّ ٓخ ٌٝٛح حُوخٙ، ٌٓحهٚ  حُ٘ي٣ي ح٫ٟطَحد رؼي حُٔلخؿت ُِٜيٝء أ

 .حُٔؤٓخس ك٢ حُٔلخؿؤس ػَٜ٘ رٚ

ٍَ  ٖٓ حُـٍٜٔٞ ٣َطؼذ إٔ كبٓخ ًٌٜح؛ ٤ٗجخ   ك٤ٜخ ٗـي ُْ حُلخ٫ص رو٤ش طؤِٓ٘خ ٝاًح  كؼ

ّ   ًوظَ ٤٘ٗغٍ  س أ  ٌ ٛخ ُ لِ خ ٝٓؼَكش، اَٛحٍ ٓخرن ػٖ ًزي  ّٓ َُ ٣   إٔ ٝا ٍ   حُٔ٘خٛيُ  ؽو ٌٞٔٓ 

ؽ ٝحُيٙ ٣وظَ إٔ ٣وٜي ُْ ح١ٌُ أٝى٣ذ ٤َُٜٔ حُوخ١َ ّٝ ٚ، ٣ٝظِ ّٓ           ًُي كؼَ ٝاٗٔخ أ

ِّ  إٔ ٝآخ ؿَٜ، ػٖ  حُٔ٘خٛي٣ٖ ػٞح١ق كٔظؼ٤َ ٤َُٔٝكخ رخُ٘ٔزش أٓخ ٤ٕٛٔٞ، كؼِٚ ٓٔخ ٣٘ٔج

ظٜخ ا٠ُ ّٔ ّْ  ه  . حُلو٤و٤ش حُٔؤٓخس ٖٓ حُٔطِٞد ٛٞ ٌٝٛح طٜيثٜخ، ػ

 ّٕ ّٕ  ٓ٘٘ٞىس؛ ؿخ٣ش   حُـٍٜٔٞ اٍٟخء ٧ٝ  ح٢ُٓٞ حُلٍِٞ ا٠ُ ٣ِـؤ ٓخ ؿخُزخ   حُ٘خػَ كب

ّٕ  ٓظ٘خ٤ٓخ   ٩ٍٟخثٚ، َ   ٓؤٓخطٚ ٤ٓـؼَ ًُي أ  ٝهؼض ًٔخ ح٧كيحع ط٘وَ حُظ٢ طِي ٖٓ ؿٞىس أه

 أّٗٚ ػ٤ِٚ ٣ؤهٌٕٝ ك٤٘ٔخ ٣ٍٞ٣ل٤يّ ٣٘ويٕٝ ح٣ٌُٖ ٣وطت ٌُٜح" حٍُٜٔ٘ٞس، حُ٘و٤ٜخص ٓغ

ّٕ  ٝحُلن. أ٤ُٔش روخطٔش ٜٓ٘خ ًؼ٤َح   ك٤وظْ ٓآ٤ٓٚ ك٢ ح٢ُٔ٘ ٌٛح ػ٠ِ ٤ٔ٣َ  ٫ حُط٣َوش ٌٛٙ أ

 طزيٝ حُٔزخ٣ٍخص ٝك٢ حَُٔٔف ك٢ :ٗوٍٞ ٓخ ػ٠ِ ٗخٛي أرِؾ ٝٛخى. هِ٘خ ًٔخ ػ٤ِٜخ ؿزخٍ

         ٣ٍٞ٣ل٤يّ أٟل٠ ٌُٜٝح ٛ٘ؼٜخ، أكٌْ إ ٝأطوٜ٘خ أرَػٜخ حُ٘ٞع ٌٛح ٖٓ حُظ٢ حُٔآ٢ٓ

. حُٔآ٢ٓ طؤ٤ُق ك٢ حُ٘ؼَحء أرَُ -حُل٢٘ حُز٘خء ٝاكٌخّ ح٣٩ـخُ ر٬ؿش أك٤خٗخ   كخطظٚ ٝإ -

 حُظ٢ طِي ٢ٛٝ ح٧ػ٠ِ، حُٔوخّ ك٢ حُزؼٞ ٠٣ؼٜخ حُظ٢ حُٔؤٓخس طؤط٢ حُؼخ٤ٗش حَُٔطزش ٝك٢

 ٨ُه٤خٍ ٓظؼخٍٟش رلٍِٞ ٝط٘ظ٢ٜ أ٣ًٝٔخ، ك٢ًٔخ  ح٧كيحع، ٓـَٟ ك٤ٜخ ٣ِىٝؽ

 حُ٘ؼَحء ٧ٕ حُـٍٜٔٞ، ٟؼق رٔزذ ٛٞ اٗٔخ حُؼ٤ِخ حَُٔطزش ك٢ ٟٝٝؼٜخ. ٝح٧َٗحٍ

 ٌٛح ٣ـِزٜخ حُظ٢ حٌُِس ٌُٖٝ. ٣َٝهٚ ٓخ ُٚ ك٤ئُلٕٞ حُـٍٜٔٞ( أًٝحم)ٝ أػٔخُْٜ ر٤ٖ ٬٣ثٕٔٞ

 ك٢ ًخٗٞح ٝإ حُِٜٔخس ك٢ ح٧ٗوخٙ ٧ٕ حُِٜٔخس ا٠ُ ٝأهَد حُٔؤٓخس ػٖ ؿ٣َزش ح٢ُٔ٘
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 ٣ٜزلٞح رؤٕ أَْٓٛ ٣٘ظ٢ٜ ٝا٣ـ٤ٔؼّٞ، أٍٝٓطْ ٓؼَ أُيحء، أػيحء حُلٌخ٣ش ٓـَٟ

."ٓوظٍٞ ٫ٝ ر٤ْٜ٘ هخطَ ٫ أٛيهخء،
1
  

 ّٖ ّٕ  ٝٗظ س ٣ليع ح١ٌُ حُٔآ٢ٓ، ٖٓ ح٢ُٔ٘ ٌٛح ؿَحرش ا٠ُ طؼٞى ٫ حُٔلخِٟش ٌٛٙ أ ٌّ ُ 

      كخِٛش كيٝىح   ٠٣غ إٔ ك٢ أٍٓطٞ ٍؿزش ا٠ُ طؼٞى اٗٔخ كلٔذ، ح٢ٛ٬ُٔ ٌُِس ٓ٘خرٜش

ّٕ  ٫ٝٗي ٝحُِٜٔخس، حُٔؤٓخس ر٤ٖ  ٓزيأ أٓٔٞٙ ك٤ٔخ ٣يٍؿٞٙ إٔ رؼيٙ حُزخكؼٕٞ كخٍٝ ٓخ ًُي أ

عإٌٛ ٔماء
2
. 

     ك٤ـِٜٔخ حُٔي٣ق، رخد ك٢ حُيحهِش ح٧كؼخٍ ٟٝؼ٤خص ٣لّيى إٔ ٍٗي حرٖ ٣ٝلخٍٝ 

        ٫ ػِْ ػٖ أٝ ٝاٍحىس، ػِْ ػٖ ٛخىٍح   ٣ٌٕٞ إٔ آخ حُلخَٟ كخُلؼَ: ٗوخ١ ػ٬ع ك٢

 ك٬ ٓؼَٝف، ؿ٤َ أكيٍ  ػٖ أٝ اٍحىس، ٫ٝ ػِْ ريٕٝ ٛيٍ اًح أٓخ حُؼٌْ، أٝ اٍحىس ػٖ

: ٍٗي حرٖ ٣وٍٞ ٓلخًخطٚ، ك٢ ٗلٔٚ حُ٘خػَ ٣ـٜي أ٫ّ  ٝح٧ك٠َ رخُ٘ؼَ، ٫ٝ رخُٔي٣ق ُٚ ٗؤٕ

 ٣لؼَ ٓخ ٜٝٓ٘خ. ٝػِْ اٍحىس ػٖ طٜيٍ حُظ٢ حُلخِٟش رخ٧كؼخٍ ٣ٌٕٞ إٔ ٣٘زـ٢ اٗٔخ ٝحُٔيف"

 ٣ؼَف ُٖٔ ٣ٌٕٞ ٓخ ٜٓ٘خ ح٧كؼخٍ ًٌُٝي. ػِْ ٫ٝ اٍحىس ػٖ أٝ اٍحىس، ػٖ ٫ ػِْ ػٖ

. حُٔي٣ق رخد ك٢ ٣يهَ ك٤ِْ اٍحىس، ٫ٝ ٓؼَكش ؿ٤َ ٖٓ ٛيٍ اًح كخُلؼَ. ٣ؼَف ٫ ُٖٝٔ

ٌٍ  ٣ٌٕٞ ٧ّٗٚ ٓؼَٝف ؿ٤َ ٖٓ ٛخىٍح   ًخٕ اًح ًٌُٝي َ   ح٧ًٌٝرخص ك٢ ك٤٘ج          ٓ٘ٚ أىه 

 ٝٓؼَكش اٍحىس ػٖ ٛيٍص أٜٗخ ٣ُ٘ي حُظ٢ ح٧كؼخٍ ٝأٓخ. ٣لخ٠ً إٔ ٣ـذ ٫ٝ حُ٘ؼَ ك٢

."ح٧كؼخٍ ٌٛٙ ك٢ ٣ٌٕٞ ح١ٌُ ح٫ٓظي٫ٍ أكٖٔ كٔخ ٓؼَٝك٤ٖ، ٝػٖ
3

 

ّٕ  حُوٍٞ ٌٛح ٖٓ ٝح٬ُٔكع       ح٩هيحّ ر٤ٖ كو٢ِ أٍٓطٞ؛ هٜي ٣لْٜ ُْ ٍٗي حرٖ أ

َّ  ٝهي حُٔي٣ق، ك٢ حُلخَٟ حُؼَٔ ٓلخًخس ٝر٤ٖ حُٔؤٓخس ك٢ حُوطؤ ػ٠ِ  إٔ حُو٢ِ ٌٛح ػٖ حٗـ

                                                           
 .38 ،37 ص السابق، المصدر أرسطو، 1
 الحفاظ أي بذاته، قائم نوع فكلّ  آخر، بنوع نوع اختبلط عدم": "النوع صفاء" أو" النوع نقاء" مبدأ 2

 ،..الخوؾ أو الضحك واحد انفعال على والتركٌز التعبٌر، فً والبساطة األسلوبً الصفاء على

 به ونادت الشعر، فن كتابه فً أرسطو جّسده مبدأ وهو واحدة، عقدة وحل واحد موضوع ومعالجة

   دراسة المعاصرة العربٌة الرواٌة فً التجنٌس إشكالٌة طانٌا، حطاب ،"الجدٌدة/ القدٌمة الكبلسٌكٌة

 ،-مستؽانم -بادٌس بن الحمٌد عبد جامعة باي، الدٌن عزّ : إشراؾ ،(دكتوراه رسالة) عربٌة نماذج فً

 .35 الصفحة إحالة ،2911/ 2919 وآدابها، العربٌة اللؽة قسم
 .221 ،229 ص السابق، المصدر رشد، ابن  3
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 رؼي ػ٘ٚ حُظَحؿغ ػْ حُلؼَ ػ٠ِ ح٩هيحّ ٓلخُٝش ٝٗوٜي أٍٓطٞ، ك٠ِّٜخ حُظ٢ حُلخُش أرؼي

ف، كٍٜٞ َّ  ٫ٝ ٓؼَكش ؿ٤َ ٖٓ: "أ١ حَُٔكٟٞش حُلخُش ٍٗي حرٖ ػ٘ي طوخرِٜخ ٝحُظ٢ حُظؼ

 رخُ٘و٤ٜخص، ٍرطٚ ريٍ رخَُح١ٝ" حَُٜ٘س" ٝٗوٜي حُزطُٞش ١َٝٗ أكي ٍر٢ ًٔخ ،" اٍحىس

 ٣ظخرغ: ؿٜظ٤ٖ ٖٓ ٝأٗٔذ كخ٫   أك٠َ ٌُخٕ ح٧ٗز٤خء أكي أٝ رخُٔٔيٝف ٍرطٚ أّٗٚ ُٞ كزٌّح ٣ٝخ

 ٗٔخًؽ ػ٠ِ ططز٤وٚ ٣ٞحَٛ أٝ ُِٔؤٓخس، ٓوخرِش حُٔي٣ق ه٤ٜيس ؿؼَ ك٤ٖ ريأٛخ حُظ٢ هطظٚ

 .حُلخِٟش ح٧كؼخٍ ػ٠ِ -ٍأ٣ٚ ك٢- طلغ   حُظ٢ حَُ٘ػ٤ش، حُوٜٚ

 :إٌّظغ غغ٠ك ػٓ ٚاٌغدّح اٌشٛف -ص

ٍ حُٔؤٓخس؛ ك٢ ٝحُ٘لوش حُوٞف ٓٔززخص طوّيّ ك٤ٔخ ػِٔ٘خ ُوي ّٞ  ٤َٜٓ ٣ـ٤َّ ح١ٌُ كخُظل

 ٝطظِٞٛخ ؿَٜ ػٖ طٜيٍ حُظ٢ ٝح٧هطخء ر٤ْٜ٘، ك٤ٔخ ح٧كزش َٝٛحع حُ٘وخء، ا٠ُ حُزطَ

 رٌٜٙ حُ٘خػَ طو٤ّي ًخٕ ٝاًح ٝهٞكٚ، حُٔ٘خٛي ٗلوش طؼ٤َ إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ أٓزخدُ  حُلو٤وش، ٓؼَكش

٘ٚ ح٧ٍٓٞ ٌّ  كَٜ حُٔؤٓخس؛ ٖٓ حُٔطِٞد حُـَٝ ا٠ُ حٍُٞٛٞ ٖٓ -أٍٓطٞ كٔذ - ٤ٓٔ

ص حُظ٢ ؿ٤َ أهَٟ أٓخ٤ُذ ُٚ طظٞكَّ إٔ ٣ٌٖٔ  َ  ً  ؿيٟٝ كٔخ ٌٓٔ٘خ ، ًُي ًخٕ ٝاًح هز ٬ ؟ ًُ

 طؼخَٓ ٤ًٝق حُو٤٠ش؟ ٌُٜٙ ٍٗي حرٖ ٗظَ ٤ًق ك٤ٜخ؟ أٍٓطٞ ٍأ١ ٝٓخ ح٧ٓخ٤ُذ؟ ٌٛٙ

   :٢ِ٣ ك٤ٔخ ٓؼَكظٚ ٓ٘لخٍٝ ٓخ ٌٛح ٓؼٜخ؟

      ٣٘٘آ إٔ ٣ٌٖٝٔ حُٔ٘ظَ ػٖ ٣٘٘آ إٔ ٣ٌٖٔ ٝحَُكٔش ٝحُوٞف: "أٍٓطٞ ٣وٍٞ

ّٕ  ًُي. حُ٘ؼَحء كلٍٞ ػَٔ ٖٝٓ أك٠َ ٝح٧ه٤َ حُلٞحىع، طَط٤ذ ػٖ  إٔ ٣ـذ حُلٌخ٣ش أ

 ُْ ٝإ رَٜػخٛخ حَُكٔش ٝطؤهٌٙ ٜٓ٘خ ٣لِع ٝهخثؼٜخ ٣ٔٔغ ٖٓ ٣ـؼَ ٗلٞ ػ٠ِ طئُّق

 حُٔ٘ظَ ٣َ١ن ػٖ ح٧ػَ ٌٛح اكيحع أٓخ. أٝى٣لّٞ هٜش ُٚ طَٟٝ ُٖٔ ٣وغ ًٔخ: ٣ٜ٘يٛخ

."ٓخى٣ش ٝٓخثَ ؿ٤َ ٣وظ٢٠ ٫ٝ حُلٖ ػٖ رؼ٤ي كؤَٓ ٝكيٙ حَُٔٔك٢
1
    

ّٕ  حُوٍٞ، ٌٛح ٖٓ ٝحُظخَٛ  إٔ كزؼي ٓظٞحِٛش؛ ٫ُحُض رخُٔ٘ظَ أٍٓطٞ حٓظٜخٗش أ

ّٕ  ًُي ػ٘ٚ؛ حُ٘خطـ٤ٖ ٝحَُكٔش حُوٞف ه٤ٔش ٖٓ ٣وَِّ َٗحٙ حُٔؤٓخس، أؿِحء آهَ ؿؼِٚ ٧ 

َّ  أّٜٗخ ا٫ّ  -ٌٓٔ٘ش ًخٗض ٝإ - ٝكيٙ حُٔ٘ظَ ٣َ١ن ػٖ اػخٍطٜٔخ  حُلٖ، ػٖ رؼ٤يس طظ

                                                           
 .38 ص السابق، المصدر أرسطو، 1
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 طَط٤ذ ٣َ١ن ػٖ اػخٍطٜٔخ ا٠ُ ٣ؼٔي ٝإٔ حُط٣َوش، ٌٛٙ ا٠ُ ٣ِـؤ أ٫ّ  ُِ٘خػَ كخ٧ك٠َ

ّٕ  ًُي ح٧كيحع؛  ٝحًظل٠ ط٘خٛي ُْ ُٝٞ كظ٠ّ ٜٓ٘خ حُٔطِٞد ح٧ػَ طليع ٝإٔ ٫ريّ  حُلٌخ٣ش ٧

    كظ٠ّ ٝحَُكٔش حُلِع طؼ٤َ حُظ٢ أٝى٣لّٞ، هٜش ًُي ػ٠ِ ٗخٛيٍ  ٝأرِؾ رٔٔخػٜخ، حُٔظِو٢

ٌّٖ كبٕ. حُٔخٓغ ػ٠ِ أكيحػٜخ رَٔى ٝحًظل٠ رؼَٟٜخ حُ٘خػَ ٣ظٌِّق إٔ ىٕٝ ٖٓ  حُ٘خػَ طٔ

 .ح٧ك٤ِ٠ش ػ٠ِ ٓؤٓخطٚ ٝكخُص حُللٍٞ، ٜٓقّ  ك٢ ٛخٍ ًُي ٖٓ

 ٗلّٞ ك٢ حَُػذ ٣ؼ٤َ إٔ رخُٔ٘ظَ، حٓظؼخٗظٚ ٍٝحء ٖٓ حُ٘خػَ هٜي اًح أٓخ

ّٕ  ًُي رخُٔؤٓخس، ُٚ ػ٬هش ك٬ حُٔ٘خٛي٣ٖ اٌٍظج ؿِذُ  ٛ٘خ حُـَٝ ٧
1
 حَُكٔش ط٤ّٜئٛخ حُظ٢ 

س أ١ّ  ٤ُْٝ حُٔلخًخس، ٣َ١ن ػٖ ٝحُوٞف ٌّ أهَٟ ُ
2
 ح٣ٌُٖ أُٝجي أٓخ: "أٍٓطٞ ٣وٍٞ ،

 رخُٔؤٓخس، ُْٜ ٗؤٕ ك٬ حُوٞف، ٫ حُ٘ي٣ي حَُػذ ٣ؼ٤َٝح إٔ حُٔ٘ظَ ٣َ١ن ػٖ ٣َٕٝٓٞ

 ٣ـذ حُ٘خػَ ًخٕ كِٔخ. رٜخ حُوخٛش حٌُِس رَ ًخٗض، ٌُس أ٣ش ؿِذ طٔظٜيف ٫ حُٔؤٓخس ٧ٕ

 ٌٛح إٔ حُز٤ٖ كٖٔ حُٔلخًخس، رل٠َ ٝحُوٞف حَُكٔش ط٤ٜئٛخ حُظ٢ حٌُِس ٣ـظِذ إٔ ػ٤ِٚ

."ح٧كيحع طَط٤ذ ػٖ ٣ٜيٍ إٔ ٣ـذ حُظؤػ٤َ
3
   

 حُٔ٘ظَ، ٣َ١ن ػٖ ٝحَُكٔش حُوٞف اػخٍس ه٤٠ش ك٢ ٤ٗجخ   ٣وٍٞ ك٬ ٍٗي حرٖ أٓخ

ّٕ  ٝٗؼظوي ح٧كيحع، طَط٤ذ ػٖ ٣٘ظؾ ٓخ ٝر٤ٖ ر٤ٜ٘خ ٓلخِٟش أ١   ٣زي١ ٫ٝ  رخٌُحص ٛ٘خ ٌٓٞطٚ أ

 ُٜٞحد ارخٗش" حُٔ٘ظَ ؿؼَ أّٗٚ حُؼخ٢ٗ حُلَٜ ك٢ هِ٘خ كٌٔخ ُِٔ٘ظَ؛ حُوخ١ت كٜٔٚ ا٠ُ ػخثي  

ُٚ ،"ح٫ػظوخى ّٞ ى ٖٓ ٝك َّ  ُِزَٛخٕ ٣ٔظويّ ًخ١ٌُ ٝحٓظي٫ٍ، ٗظَ ا٠ُ َٓٔك٤ش ٝحؿٜش ٓـ

هطجٜخ ٖٓ ّٛلظٜخ ُٔؼَكش حُو٠خ٣خ، ػ٠ِ
4

    ٝرلغ ٌٛح، كٜٔٚ ػٖ طَحؿغ ُٝٞ ٝكظ٠ّ ، 

 حُلٌَس؛ كو٤وش ا٠ُ -ٍأ٣٘خ ك٢ - ٤َُٜ ًخٕ ٓخ هُٞٚ، ٣ؼّيٍ أٝ حُ٘وٚ ٤ُٔيّ  آهَ ٓوخرَ ػٖ
                                                           

 فً ؼاٌة عنده فهً أرسطو أما المتدانٌة، المحسوسة الصفات من لكونها اللذة؛ مبدأ أفبلطون رفض" 1

 إنماء فً الفنً والتذّوق النقد دور الؽامدي، المعاد محّمد أحمد ،"والشر الخٌر باّتجاه نسبٌة بل ذاتها،

 قسم السعودٌة، القرى، أم جامعة الؽامدي، الرحمن عبد أحمد: إشراؾ ،(ماجستٌر رسالة) الفنٌة الثقافة

 .43 ص ،1999 الفنٌة، التربٌة
 السامٌة اللذة تلك ٌقصد فهو الحسً، بالمعنى ولٌس الروحً بالمعنى هنا اللّذة مفهوم أرسطو ٌستخدم 2

 وأنواعها، اللذة مفهوم على لئلطبلع الجسد، ولٌس الشعور مصدرها جمالٌة متعة عنها ٌترّتب التً

 .67 ص إلى 62 ص من اللذة، فً: عشر الحادي الفصل الخطابة، كتاب أرسطو،: ٌراجع
 .38 ص ،بدوي فن الشعر ضمن كتاب أرسطو، 3
 .الثانً الفصل من الرابع المبحث فً قلناه ما راجع 4
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ّٕ  ًُي  ٝرخُظخ٢ُ حَُٔٔك٤ش، رخُٔ٘خظَ حُٔوٜٞى طؼَف ُْٝ حَُٔٔف، طؼَف ُْ حُؼَد ٧

          حُٔوخرَ ُٝـ٤خد ؿٜش، ٖٓ حُلْٜ ٌُٜح كظ٤ٔش ٗظ٤ـش حُلٌَس ٌٛٙ ػٖ اػَحٟٚ ٤ٌٕٓٞ

 .أهَٟ ؿٜش ٖٓ حُؼَر٤ش حُ٘ؼ٣َش حُٔخكش ك٢

      ٣وٜي ٤ُْ أٗٚ" ٍٗي حرٖ ك٤َٟ حُ٘ؼَ، ٣ليػٜخ حُظ٢ حٌُِس ُو٤٠ش رخُ٘ٔزش ٝأٓخ

س أ١ّ  حُ٘ؼَ ٛ٘خػش ٖٓ ٌّ  ٢ٛٝ حُل٠خثَ، رظو٤َّ ح٫ُظٌحً كٍٜٞ رٜخ ٣وٜي اٗٔخ ٌُٖ حطلوض، ُ

."حُٔي٣ق ُٜ٘خػش حُٔ٘خٓزش حٌُِس
1
ّٕ  ٫ٝٗي  هخ   ٫ُحٍ ٍٗي حرٖ أ ّٞ  ٝحُظٞؿ٤ٚ حُظَر٤ش رو٤٠ش ٓط

ً حُل٠خثَ طو٤٤َ ػٖ ٣ظلّيع ٓخُحٍ اً ح٧ه٬ه٢، ٌّ  .حُٔي٣ق ك٢   رٞؿٞىٛخ ٝحُظِ

ّٕ : حُوٍٞ ٝٛلٞس  ٝٓخ ٝحُ٘لوش، حُوٞف ٩ػخٍس حُطَم ٖٓ حٌُؼ٤َ ر٤ّٖ هي أٍٓطٞ أ

 حُوخٙ ح٧ػَ طل٤َٜ ا٠ُ رٔؤٓخطٚ ٍُِٞٛٞ رٜخ ٣ظو٤ّي إٔ ٟٓٞ حُظَحؿ٤ي١ حُ٘خػَ ػ٠ِ

ُٖ  حُظ٢ حُ٘و٤ٜش ٗظ٤ـش حُزطَ ٣َطٌزٚ ح١ٌُ كخُوطؤ رٜخ؛  ٘  ٤َٜٓٙ ٝطـ٤َّ ٗو٤ٜظٚ، ك٢ طُؼ

 ًِّٜخ رْٜ، ح٠ٍَُ ٝاُلخم ا٤ُٚ، حُ٘خّ أهَد ٓغ َٛحػٚ ػْ ٓلخؿجش، رٍٜٞس حُظؼخٓش ا٠ُ

 ٤َٜٓ ٖٓ هٞكٚ طٔظلن ًٔخ ٣ٔظلوٞٗٚ، ٫ ػٌحرخ   ُ وٞح ٖٓ ػ٠ِ حُٔ٘خٛي ٗلوش طٔظلن أٍٓٞ

 ٛٔخ ٗلوشٍ  ٝأ١   هٞفٍ  كؤ١   ًٌُي؛ ح٧َٓ ًخٕ ٝاًح أٓخٓٚ، ٓٔؼ٬ّ   ٗخٛيٙ ح١ٌُ ٌُحى ٓ٘خرٚ

 ٗٞع ٖٓ أٜٗٔخ أّ ٤ٖ؟ظحُؼخى٣ ٝحُ٘لوش حُوٞفػخ١لظ٢  ط٘زٜخٕ َٝٛ حُٔؤٓخس؟ ك٢ حُٔطِٞرظخٕ

 ٝٓوظِق؟ هخٙ

ّٕ  حُلو٤وش  حُ٘ٞع، ٌٛح ٖٓ اؿخرش رؤ١ّ  طٞف   ُْ حُٔخروش، أٍٓطٞ ٧هٞحٍ طظزؼ٘خ أ

 هي ٣ٌٖ ُْ اًح ٌٛح ا٤ُٜخ، حُظ٘ز٤ٚ كخطٚ أٝ ػ٘خ٣ظٚ، ٖٓ ١َكخ   حُٔٔؤُش ٌٛٙ َ  ؼ  ٣ُ  ُْ أّٗٚ ٝح٧ٍؿق

 .حُ٘ؼَ كٖ ٖٓ حُٔلوٞى حُـِء ٟٖٔ أىٍؿٜخ

٬ف ّٕ  ك٤وٍٞ ٝحُ٘لوش حُوٞف ٖٓ ٌَُ ِٓىٝؿش ى٫ُش ٤ٛـَ ٣وّيّ أٍٓطٞ، ٝر و  : أ

      حُؼخ٤ٗش، حُـٜش ٖٝٓ ٝٓظ٘خٙ، هخٍؿ٢ ٛٞ ٓخ هٞس ٖٓ أ٠ُٝ، ؿٜش ٖٓ ٣وخف، هي ح٩ٗٔخٕ"

 حُوٞس ٤ُْ كوخ   ٣و٘خٙ إٔ ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ ٓخ إٔ ٝحُلخٍ ٌُٝحطٚ، ًحطٚ ك٢ ٓٞؿٞى ٛٞ ٓخ ٖٓ

 ًحطٚ؛ حُلَ ُؼوِٚ طؼ٤٤ٖ ٢ٛ حُظ٢ ح٧ه٬ه٤ش حُوٞس رَ طٔخٍٓٚ، ح١ٌُ ٝح٫ٟطٜخى حُؼ٤ِخ

                                                           
 .229 ص السابق، المصدر رشد، ابن  1
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. طليٍ  أى٠ٗ ػ٤ِٚ ٣ئُزٚ ح١ٌُ ٝح٬ُٓظ٘خ٢ٛ ح٧ري١ ٣ٜخد إٔ ٗلٔٚ حُٞهض ك٢ ُٚ ٣ٌٖٝٔ

 َٓأٟ ػ٘ي ٣ٔخٍٝٗخ حٗلؼخٍ ٓلٞ ى٫ُش ح٠ُٝ٧. ِٓىٝؿش ى٫ُش حُوٞف، ٗظ٤َ ُِٝ٘لوش،

 حُ٘ٔخء ٗلوش ٓزظٌُش، ٗلوش ٌٝٛٙ ِٝٓز٤خ ، ٓظ٘خ٤ٛخ   ٤ٗجخ   ُ٘خ طزيٝ حُظ٢ ٜٝٓخثزْٜ ح٥ه٣َٖ آ٫ّ

 إٔ ٝحٌُز٤َ حُ٘ز٤َ ح٩ٗٔخٕ ٣زـ٢ حُ٘لٞ ٌٛح ػ٠ِ ٤ُْٝ. حُظؤػَّ ح٣َُٔؼخص حُوِذ حُط٤زخص

ٍّ  حُظؼخٓش، ٖٓ حُِٔز٢ حُـخٗذ ا٫ حػظزخٍٗخ ك٢ ٗؤهٌ ٫ كل٤٘ٔخ. ح٥هَٕٝ ُٚ ٣َػ٢ . حُظؼ٤ْ ٌٗ

 ٗز٤َ ٛٞ ٓخ ٓغ حُظؼخ١ق ا٠ُ ًُي، ٖٓ حُؼٌْ ػ٠ِ طٔؼ٠، حُظ٢ طِي ك٢ٜ حُلوّش حُ٘لوش أٓخ

."حُؼٌحد ٣ٌخري ٖٓ ٗوخء ك٢ ٝؿ١َٛٞ ٝا٣ـخر٢
1

    

ٍ: حُوٞف ٖٓ ٗٞػ٤ٖ رٞؿٞى حُوٍٞ ٌٛح ٣ٞك٢ ّٝ خ هٞف   ح٧ ّٔ  ًحص ػٖ هخٍؽ   ٛٞ ٓ

 حُط٣َن ك٢ ح٤َُٔ ػ٠ِ ٝاٍؿخٓٚ حُزطَ، ر٤َٜٔ حُويٍ ًظ٬ػذ ٤ٓطَطٚ؛ ٝػٖ ح٩ٗٔخٕ

ص حُظ٢  َ  أٝى٣ذ ر٤َٜٔ ح٧هيحٍ ط٬ػزض ًٔخ ٝٓلظّٞ، ٓوّيٍ ٛٞ ُٔخ ٝح٤ٜٗ٫خع ُٚ، ُٓط 

ٚ؛ ٝحُِٝحؽ ٝحُيٙ هظَ ػ٠ِ ٝأٍؿٔظٚ ّٓ َّ  ك٢ كٜٞ رؤ  رٜخ هخٍ حُظ٢ ُِ٘زٞءس هخٟغ   ح٧كٞحٍ ً

خ هٞف   ٝح٥هَ. حٌُخٖٛ ّٔ ي ىحه٢ِ، ًحط٢ ٛٞ ٓ ًّ ّٕ  ٤ٛـَ ٣ٝئ  ًحى ٤ُْ حُلو٤و٢ حُوٞف أ

خ ٣وخف إٔ ػ٤ِٚ اٗٔخ حُوخٍؽ ٖٓ ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ ٤ٔ٣طَ ح١ٌُ ّٔ             ًحطٚ ٖٓ ٗخرغ   ٛٞ ٓ

س، حهظ٤خٍحطٚ ٖٝٓ َّ ٍٞ  ػٖ ٝطو٠ِّ ٗلٔٚ ػ٠ِ أٝى٣ذ ٤ٓطَ كِٞ حُل  ٝحهظخٍ ؿٍَٝٙ، ٖٓ رؼ

ٚ، ٖٓ ٝحُِٝحؽ ٝحُيٙ، هظَ ػ٠ِ أهيّ ُٔخ ٓؼٚ؛ حُؼَحى ٖٓ ري٫   حُؼـُٞ ٓٔخٓلش ّٓ  أّٗٚ ُٝٞ أ

 ك٤خطٚ رو٤ّش ٝػخٕ ػ٤٘٤ٚ كوؤ ُٝٔخ حُلو٤وش ػَف ُٔخ حُِؼ٘ش، ٓزذ ٓؼَكش ػٖ ك٠ُٞٚ ًزق

 .ٓظؤُّٔخ  

 حُ٘ٔخء طزي٣ٜخ حُظ٢ طِي ٤ُٔض حُٔؤٓخس ك٢ حُٔطِٞرش كخُ٘لوش: ٓؼ٤٘خٕ أ٠٣خ   ُِٝ٘لوش

ٍّ  كٌٜٙ ٓلِٕ؛ ٓٞهق أى٠ٗ حطّـخٙ حُط٤زخص  حُلو٤و٤ش حُ٘لوش ٍ كؼظٚ، طظَٜ ٓٔخ أًؼَ حُزطَ طٌ

 ٫ ك٘لٖ حُزطَ؛ ٓؼخٗخس ك٢ ا٣ـخر٢ ٛٞ ٓخ ٓغ حُٔ٘خٛي طؼخ١ق طظَٜ حُظ٢ طِي ٢ٛ اٗٔخ إً،

    ٗظؼخ١ق اٗٔخ ح٫ٗظلخٍ، ػ٠ِ أهيٓض ك٤ٖ حُٔؤٓخ١ٝ، ٤َُٜٔٛخ أٝٗظ٤ـٕٞ ٓغ ٗظؼخ١ق

 ٓٞحء حُ٘خّ ٌَُ كط١َ كن   حُـؼٔخٕ كٔٞحٍحس ػٜ٘خ؛ ُِيكخع ؿخٛيس ٓؼض حُظ٢ حُلٌَس ٓغ

ى رط٬   ٤ُْ ٝحُزطَ ٫؛ أّ أًٗزٞح َّ س ٓ٘ٚ أػ٠ِ ْٛ ٖٓ ٓغ َٛحع ك٢ ىهُٞٚ ُٔـ ّٞ  ِٝٓطش، ه

                                                           
 .337 ،336 ص الشعر، فن هٌؽل، 1
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َ   ٛٞ اٗٔخ َّ  ٓؼ٠ ٧ّٗٚ رط ٍ ٟش حُلٌَس َٓ٘ٝػ٤ش ٍؿْ ٓزيأٙ ٤ُؼزض هٞطٚ رٌ ؼخ ُٔ  حُزطَ. حُ

  .٣ٝ٘ٔٞ حُلٌَ ك٤ٚ ٣ظلوّن ح١ٌُ ًحى إً،

القدر نكون قد أعطٌنا صورة واضحة عن الخوؾ والشفقة من الوجهتٌن:  بهذا

 وجهة أرسطو فً كتابه فن الشعر، ووجهة ابن رشد من خبلل تلخٌصه له. 
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 : أعؿطٛ تؼض اٌرغاج١ضٞ اٌرط١ٙغ شا١ٔاً:

    رخُو٤خّ - ٝػَك٘خ أٍٓطٞ، ػ٘ي ٝحُ٘لوش حُوٞف ٓٔززخص ا٠ُ ه٤َِ هزَ ططَهّ٘خ

 ٣لَٜ ح١ٌُ حُظط٤َٜ ػٖ كي٣ؼ٘خ ٓ٘زخَٗ ٝح٥ٕ ُِو٤٠ش، ٍٗي حرٖ َٗف ٤ًل٤ش – ًُي ا٠ُ

ٖٓ  َّ ّْ  ٖٝٓ  حُظَحؿ٤ي٣خ، ٓ٘خٛيس حءؿ  .ُٚ حُزخكؼ٤ٖ طل٤َٔ ػ

ّٕ  ػ٠ِ حُزخكؼ٤ٖ أؿِذ ٣ـٔغ  حٌُؼ٤َ أػخٍص هي ٌٛٙ،( Catharsis)حُظط٤َٜ ه٤٠ّش أ

حُ٘ؼَ كٖ ًظخرٚ ك٢ أٍٓطٞ ا٤ُٜخ ٗزّٚ إٔ ٌٓ٘ حُـيٍ ٖٓ
1

ًـ٤َٛخ                 ًخٗض" رَ،  

ٍَ  رلغٍ  ٟٓٞٞع   حٌُظخد، ٌٛح حٛط٬كخص ٖٓ              حُ٘خّ ٝطلخٝص حُؼٍٜٞ، ك٢ ًؼ٤

"كٜٜٔخ ك٢
2
 أّٗٚ ا٫ّ   -ُِظَحؿ٤ي٣خ طؼ٣َلٚ ك٢ ا٤ُٜخ أٍٓطٞ ط٤ِٔق ٖٓ حَُؿْ ٝػ٠ِ - أّٗٚ ًُي ؛

."حُز٣َ٘ش حُ٘لْ ك٢ كيٝػٚ ٣َ١ٝوش رخُظط٤َٜ ٣وٜيٙ ٓخ ٣لَِّ ُْ" حُلعّ  ُٔٞء
3

 

ٍٍ  ك٢ ك٢ٜٔ، ك١ُٞ ٣َٝىّ   ُ  هٞ  أٍٓطٞ حٛظٔخّ ػيّ ٓزذ آرًََٝٓز٠، ٫َٓ ػٖ ٗوِٚ 

 ٗيّ  ٝر٬ ٧ٍٓطٞ، ٝحٟلش ًخٗض" رؤّٜٗخ ك٤وٍٞ ٓ٘ٚ، هٜيٙ ٝط٤ٟٞق حُظط٤َٜ، رظؼ٣َق

ّْ  ُْ رل٤غ ٗي٣يح   ٟٝٞكخ   ُظ٤ٓ٬ٌٙ ."ٝا٠٣خكٜخ رظؼ٣َلٜخ ٣ٜظ
4
   

 ٓؼَٝكخ   حُظط٤َٜ ًخٕ كِٞ رٚ؛ ٨ُهٌ ٓـخٍ ٫ أّٗٚ ا٫ حَُأ١؛ ٌُٜح حكظَحٓ٘خ ٝٓغ

 ٝٗوٜي حُ٘ؼَ؛ كٖ ؿ٤َ آهَ ًظخد ك٢ ػ٘ٚ رخُلي٣غ ٝػيح   ُْٜ هّيّ ُٔخ كؼ٬ ، أٍٓطٞ ُظ٤ٓ٬ٌ

 رخَُأ١ ٗؼظيّ  إٔ إً، ؿَحرش ٫ أ٬ٛ ؟ ٝحٟق ٢ٗء ُظل٤َٔ حُيحػ٢ ٓخ اً ح٤ُٔخٓش، ًظخد

ّٕ  ٣وٍٞ ح١ٌُ  حٌُظخد، ٖٓ( حُؼخ٢ٗ حٌُظخد) حُؼخ٢ٗ حُؤْ" ك٢ ٍٝى هي حُظط٤َٜ ػٖ كي٣ؼٚ رؤ

                                                           
ٌّد: ٌراجع 1  ط،.د للطباعة، ؼرٌب دار القاهرة، أرسطو، عند للمؤساة الدرامً البناء النساج، حامد س

 ص ،2999 ط،.د الحدٌث، الجامعً المكتب اإلسكندرٌة، أرسطو، الكٌبلنً، مجدي/  27 ص ت،.د

 .89 ص الحدٌث، األدبً النقد هبلل، ؼنٌمً/   191 ص العالمً، األدب فنون راؼب، نبٌل/  347
 ،139 ص ،1996 ،1 – ط الشروق، دار/ صادر دار عمان،/ بٌروت الشعر، فن عباس، إحسان 2

149. 
ٌّد 3  .27 ص أرسطو، عند للمؤساة الدرامً البناء النساج، حامد س
 .39 ص الحدٌثة، والدراما التراجٌدي المفهوم فهمً، فوزي  4
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."٢ٗء ٓ٘ٚ ٣ِٜ٘خ ُْٝ ٟخع ٝهي
1

 أّٗٚ ٗؼظوي أّٗ٘خ ا٫ّ  حُـِء؛ ٌٛح ٤ٟخع أٓزخد طؼّيى ٝٓغ 

 حُظ٢ حُظط٣َ٤ٜش كخُطوّٞ ح٤ُٔٔل٤ش؛  حُي٣خٗش طؼخ٤ُْ ٓغ حُظط٤َٜ ٓلّٜٞ ُظؼخٍٝ ػٔيح   أُط ِ ق  

       ح٤ُٔٔق ٓـ٢ء ٓغ ٜٓيحه٤ظٜخ كويص هي ح٥ُٜش، ٖٓ ُٔـٔٞػش حُوَحر٤ٖ طوي٣ْ ٛخكزظٜخ

 كِّض رخُزَ٘، ٝطظَٜ ٝطظ٘خَٓ ُِِٖٓ ٝطو٠غ ٓئٗٔ٘ش ح٥ُٜش ًخٗض إٔ كزؼي ٣َْٓ، رٖ

ى ٖٓ  حُظط٤َٜ ٓلّٜٞ ٤ُظـ٤َّ حُظٞك٤ي؛ ػو٤يس ٓلِّٜخ َّ  ٣َ١ن ػٖ ٝحُ٘لوش ُِوٞف ػ٬ؽ ٓـ

 ٝحُظٌل٤َ ٝحٌُٗٞد، حُوطخ٣خ ٖٓ طط٤َٜ ا٠ُ حُي٤ُٓٝٞٗٞ٣ش، ٝحُطوّٞ حُظَحؿ٤ي٣ش حُؼَٝٝ

 . حُـي٣ي حُي٣ٖ رظؼخ٤ُْ ٝحُظو٤ّي حُٞحكي، ّللا ٝػزخىس رخُظٞرش ػٜ٘خ

 ٣ٔ٘غ ُْ كبّٗٚ رخُظط٤َٜ، حُوخٙ حُـِء ؿ٤خد ا٠ُ أّىٟ ح١ٌُ حُٔزذ ًخٕ ٤ًٝلٔخ

٣َّٖٔ حُزخكؼ٤ٖ ٣ٌَّٖ ٝحُٔل  ح٤ُّٞ كٌٔ٘" كُٞٚ، ٝطل٤َٔحطْٜ رآٍحثْٜ ح٩ى٫ء ٖٓ ح٬ُكو٤ٖ ٝحُٔل

        ٝطئى١ ٝحُ٘لوش حَُػذ ػخ١لظ٢ طؼ٤َ حُظ٢ حُظَحؿ٤ي٣خ ػ٠ِ حُيحٍٕٓٞ ك٤ٚ ػؼَ ح١ٌُ

 ًَ إٔ ك٤ٚ ٫ٗي ٝٓٔخ. ٝٗظ٣َظٚ حُظط٤َٜ ٓلّٜٞ ػٖ حُلي٣غ ك٢ ريأٝح كظ٠ حُظط٤َٜ، ا٠ُ

 حُظ٢ ح٤ٗ٧خء   ١ز٤ؼ٢ رط٣َن ٣ؼٌْ إٔ رٌُي ٓلخ٫ٝ رٚ، هخٛخ   ؿي٣يح   أٟخف هي ػَٜ

 أّٗ٘خ حُظط٤َٜ ٖٓ حُٔوٜٞى ًخٕ ح٠ُٜ٘ش ػَٜ كل٢. ك٤ٚ حُيٍحٓخ ٗٞع ٝط٤ِّٔ ػَٜٙ ط٤ِّٔ

ى حُظَحؿ٤ي٣خص رٔ٘خٛيط٘خ ّٞ  ٣َ١ن ك٢ ح٤َُٔ ػ٠ِ ٣ٔخػيٗخ ٌٝٛح. حَُٔػزش ح٧ٍٓٞ ػ٠ِ ٗظؼ

."رخُ٘ٞى ح٢ُِٔء حُل٤خس
2
   

 حُٔٔؤُش طؼط٢ إٔ كخُٝض حُظ٢ ح٥ٍحء ٖٓ رؼ٠خ   ٗؼَٝ إٔ ٢ِ٣ ٓخ ك٢ ٝٓ٘لخٍٝ

 :ٓظؼّيىس ٗظَ ٝؿٜخص

٢ُ حُٔؼ٠٘ ا٠ُ كظل٢ ارَح٤ْٛ ٤٘٣َ ّٝ ّٕ : "ك٤وٍٞ حُظط٤َٜ، ُٜٔطِق ح٧  رٔخ حُـٍٜٔٞ ا

 رٜخ طٔؼ٤ِ٤ش ٣٘خٛي ك٤٘ٔخ ،(ٝحُ٘لوش حُوٞف ٓؼَ) ٛل٤ش ؿ٤َ ٓوظِطش حٗلؼخ٫ص ٖٓ ُي٣ٚ

 حُلؼَ ك٢   حٗلؼخ٤ُخ   ٣ٝ٘يٓؾ حُؼخى٣ش، حُل٤خس ك٢ كيػض إ ؿيح   ٠َٓس طٌٕٞ هي ا٣ٜخ٤ٓش أكؼخٍ

                                                           
 معظم ُتجِمعُ . 81 ص وشعرٌته، التراجٌدي الجنس فلسفة فً التراجٌدٌا حٌاة ٌاسر، الواحد عبد 1

 ٌجمع، لم أو والكومٌدٌا بالتطهٌر الخاص القسم ضاع وقد الشعر، لفن جزأٌن وجود على المراجع

 .والملحمة المؤساة ٌخصّ  الذي اآلخر وبقً
 .58 ،57 ص أرسطو، عند للمؤساة الدرامً البناء النساج، حامد سٌد 2



 
178 

 

 حُٔ٘خػَ ٖٓ ٓطَّٜح   حُ٘ل٤ٔش، حُ٘خك٤ش ٖٓ ٓطَّٜح   حَُٔٔف ٣زَف كبٗٚ حُيٍح٢ٓ،

."ح٠َُٔس ٝح٩كٔخٓخص
1
   

ّٕ  حُوٍٞ ٌٛح ٖٓ ٣ظ٠ق  ؿ٤َ ٧كؼخٍ ٝٓؼخ٣٘ظٚ حُيٍح٤ٓش، ٨ُػٔخٍ حُـٍٜٔٞ ٓ٘خٛيس أ

 ط٘ظخرٚ، ٓخ ؿخُزخ   حُظ٢ حُٔئ٣ًش حُٔ٘خػَ ٖٓ ٤ٓطَّٜٙ حَُٔٔك٢، حُؼَٝ ٣َ١ن ػٖ كو٤و٤ش

َّ  ٓظٌٕٞ حَُٔٔف ػ٠ِ ح٫ٗلؼخ٤ُش حُظـَرش ٓؼخ٣٘ش ٧ٕ ًُي  طلَٜ حُظ٢ طِي ٖٓ ٍَٟح   أه

 .حُٞحهغ ك٢

 :ٚص٠ٕٟ غثٟ ِصطٍخ اٌرط١ٙغ - أ

ّٕ  آرًََٝٓز٠ ٫َٓ ٍأْٜٓ ٝػ٠ِ حُٔليػ٤ٖ رؼٞ ٣َٟ (  Catharsis) ًِٔش أ

 حُطوّٞ ٖٓ َٟدٍ  ا٠ُ ٛ٘خ ح٩ٗخٍس طٌٕٞ كوي. حُٔـخُ ٓز٤َ ػ٠ِ ٫ٝٗي ٓٔظويٓش"

          ح٩ٗخٍس طٌٕٞ أٝ( Putification) حُظط٤َٜ ٓؼ٘خٛخ ٣ٌٕٞ حُلخُش ٌٛٙ ٝك٢ ،اٌض١ٕ٠ح

 ح٩رؼخى أٝ حُطَى ٓؼ٘خٛخ ٣ٌٕٞ حُلخُش ٌٛٙ ٝك٢ ،اٌطة ٗظ٣َخص ٖٓ ٗظ٣َش ا٠ُ

(Purgation)، حػظٔخىح   ًُٝي ٝح٩رؼخى، حُطَى ا٠ُ ٤٘٣َ ح١ٌُ رخُٔؼ٠٘ ح٧هٌ ٣َٝؿق    

 ٣ـُٞ ؿْٔ ًَ إٔ ٢ٛٝ ح٤ُٞٗخٕ، ػَٜ ك٢ ٓخثيس ًخٗض حُظ٢ حُطز٤ش حُ٘ظ٣َش ػ٠ِ

."هخٛش رٔوخى٣َ ط٘خرٜٜخ ٓخىس ٣ُؼط٠ رؤٕ ؿ٣َزش ٓخىس ٖٓ رٚ ٓخ حٓظوَحؽ
2
   

ّٕ  ٓلخىٛخ ٗظ٤ـش ا٠ُ حُلي٣ؼش حُؼِّٞ طِٞٛض ٝهي  ١ز٤خ   طؼخُؾ ح٧َٓحٝ رؼٞ" أ

 رٔؼِٚ ح٢ُ٘ء ٓيحٝحس: ٠ٔٔ٣ ٓخ ٝٛٞ. ح٧َٓحٝ ٗلْ طؼ٤َ إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ ٓوخى٣َ رظ٘خٍٝ

(Homépoathé ")حُؼٜز٤ش ٨َُٓحٝ حٌَُٜرخث٤ش رخُِٜحص ٝحُؼ٬ؽ حُظطؼ٤ْ، ك٢ ًٔخ."
3
 

                                                           
 .92 ص األدبٌة، المصطلحات معجم فتحً، إبراهٌم  1
 .49 ص الحدٌثة، والدراما التراجٌدي المفهوم فهمً، فوزي 2
 أرسطو أن التطهٌر عن حدٌثه فً هبلل ؼنٌمً وٌذكر. 81 ص الحدٌث، األدبً النقد هبلل، ؼنٌمً 3

 واألمزجة األخبلط عن حدٌثه فً العضوي، بمعناها األخرى كتبه فً التطهٌر كلمة ٌستعمل ما كثٌرا

 .89 ص نفسه، المرجع ٌراجع منها، التطهٌر على الطبٌعة تعمل أو الفن ٌرمً التً الضارة
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 ػ٬ؽ ك٢ حُٔٞىح٣ٝش حُٔل٘ش ًخٓظويحّ" ح٧هَٟ؛ حُؼ٬ؿخص ُزؼٞ رخُ٘ٔزش حُ٘ؤٕ ًٌُٝي

."حُٔخُلش ح٧ِٓؿش ٩ُحُش حُِٔق أٝ حُلخٓٞ ٟي حُلخٓٞ أٝ حُٔٞىح٣ٝش، حُؼِّش
1
   

 َّ : روُٞٚ ُِٔؤٓخس حُظط٣َ٤ٜش حُٞظ٤لش ػٖ طلّيع ك٤ٖ أٍٓطٞ ا٤ُٚ هٜي ٓخ ًحى ُٝؼ

"ح٫ٗلؼخ٫ص ٌٛٙ ٖٓ حُظط٤َٜ ا٠ُ كظئى١ ٝحُوٞف حَُكٔش ٝطؼ٤َ"... 
2

 رٌٜح كخُٔؤٓخس، 

 ٗلٜٔخ، ح٫ٗلؼخ٫ص ربػخٍس( ٝحُ٘لوش حُوٞف) ح٠ُخٍس ح٫ٗلؼخ٫ص ٖٓ حُٔ٘خٛي طؼخُؾ حُٔ٘ظٍٞ

 ٫ٝ. َُٟٔٚ ٓ٘خرٜش رؤى٣ٝش ح٣َُٔٞ رلوٖ ح٧َٓحٝ رؼٞ حُطز٤ذ ٣ؼخُؾ ًٔخ طٔخٓخ  

 ٍٜٓ٘ٞ، ١ز٤ذ ٝحرٖ ر٤ُٞٞؿ٤خ   ػخُٔخ   ًخٕ كوي أٍٓطٞ؛ ٖٓ حَُأ١ ٌٛح ٛيٍ إ ٗٔظـَد

       طٞظ٤لٚ ػ٠ِ ٣ٝؼَٔ ح٤ُٞٗخ٤ٗش، ح٧ٝٓخ١ ك٢ حُٔخثي حُطز٢ حُوخٕٗٞ ٣ؼَف إٔ ٣ٍذ ٫ٝ

   .حُ٘ؼَ كٖ ك٢

ي ًحطٜخ، حُو٤٠ّش ٝحُظٕٞ ٓخ٣ٌَ ٣ٝؼ٤َ ًّ    أىٍؿٚ ح١ٌُ أٍٓطٞ هٍٞ ػ٠ِ حٓظ٘خىح   ك٤ئ

ح٤ُٔخٓش ًظخد ك٢
3

 ، ّٕ  ٜٓطِق ٝٛٞ ط٘و٤ش، أٝ طط٤َٜ كَك٤خ   طؼ٢٘ Catharsis ًِٔش" أ

 هٜش ٢ٛٝ ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُٔآ٢ٓ اكيٟ ػ٠ِ ًُي ك٢ ٣ٝٔظ٘ي ى٢٘٣، ٜٓطِق ٛٞ ًٔخ ١ز٢

أٚعؿد
4
 ٓؼ٤٘ش، طط٣َ٤ٜش رطوّٞ حُو٤خّ ٓ٘ٚ ٣ُطِذ أٓٚ، روظَ ح٧ه٤َ ٌٛح ٣وّٞ إٔ كزؼي ،

ّٕ  ٝرَؿْ  حُي٤٘٣ش ُلَٟٝٚ طؤى٣ش طؼظزَ أٜٗخ ا٫ حُؼٌحد، اُٜخص ػ٘ٚ طزؼي ٫ حُطوّٞ طِي أ

ّٕ  ُٚ ريح ٛ٘خ ٖٝٓ. حُؼخؿِش ّٕ  ح٠ُٝ٧ ك٢ ٣َٟ: رط٣َوظ٤ٖ حُظط٤َٜ حٓظويّ هي أٍٓطٞ أ  ه٤ٔش أ

 حُوٞف ػخ١لظ٢ اػخٍس ك٢ طٌٖٔ هخٛش حُظَحؿ٤ي٣خ ٝه٤ٔش حُيٍح٤ٓش،/ حُي٤٘٣ش حَُٜٔؿخٗخص

 حُ٘و٤ٜخص ٓغ رخُظؼخ١ق ٣٘ؼَٕٝ حُٔؤٓخ٣ٝش ٨ُكيحع كخُٔ٘خٛيٕٝ ١َىٛٔخ، ػْ ٝحُ٘لوش

                                                           
 بٌروت، األّول، المجلّد لإلإة، الواحد عبد: ترجمة النقدي، المصطلح موسوعة وآخرون، لٌج كلٌفرد 1

 .94 ص ،1983 ،2 - ط والنشر، للدراسة العربٌة المإسسة
 .18 ص السابق، المصدر أرسطو، 2
 ص للمسرح، اإلؼرٌقً المفهوم والتون، ماٌكل ،"المسرحٌة...نحن: "سابقاً  المذكور القول ٌراجع 3

33، 34. 
 وافٌجٌنٌا إلٌكترا: البنات وشقٌق كلٌتمنسترا، من أجاممنون ابن هو Orestes: أورست 4

. صؽٌر وهو أباه قتبل ألنهما منهما، انتقاماً  اٌجٌستوس وعشٌقها أّمه أورست قتل ولقد. وخرٌسوثٌمٌس

: ٌراجع للمزٌد ،...أرجوس على ملكاً  وأصبح اآللهة عنه صفحت االنتقام ربات طاردته أن وبعد

 .165 ص حمادة، إبراهٌم ترجمة الشعر، فن أرسطو،
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 حُؼخ١ل٢ طٞطَْٛ ػٖ ط٘ل٤ٔخ   ٣لووٕٞ حُظؼخ١ق ٝرٌٜح حَُٔٔف، ه٘زش ػ٠ِ طؼخ٢ٗ حُظ٢

 طٔخْٛ حُظ٢ حَُٝك٤ش، حُٔو٤ّجخص ٖٓ ٗٞػخ   حَُٔٔف ٤ٜ٣َ ٝرٌٜح. ْٜٓ٘ ري٫   ٝحُ٘ل٤ذ رخُزٌخء

ّٕ  ك٤ؼظوي: ح٧هَٟ حُط٣َوش ك٢ أٓخ. ٝحُٔـظٔغ حُلَى ٝطٞحُٕ ٬ٓٓش طلو٤ن ك٢ رلؼخ٤ُش  أ

ٌَّ هي أٍٓطٞ ٌَّ ًٔخ طٔخٓخ   ٝأكخ٤ٓٔٚ ح٩ٗٔخٕ ػٞح١ق ك٢ ك  كٌٔخ ؿٔيٙ؛ ػ٬٠ص ك٢ ٣ل

      ًُي ٣٘طزن إٔ ٣ٌٖٔ ٣ٞ١ِش، ُّٔيس طٔظؼَٔ ُْ ٢ٛ إ حُـْٔ أػ٠خء ط٠َٔ إٔ ٣ٌٖٔ

 ٣ُؼَٝ رٔخ رخُظؤػَّ ُٝٞ ٝح٥هَ حُل٤ٖ ر٤ٖ ػٞح١لٚ ٣ؼ٤َ إٔ حَُٔء كؼ٠ِ ٌُح حُؼٞح١ق، ػ٠ِ

ّٖ . أٓخٓٚ ."ح٠ُٝ٧ حُط٣َوش ٤َُّؿق حُؼخ٤ٗش حُط٣َوش ػٖ ٣ظَحؿغ ٝحُظٕٞ ٌُ
1
 

َّٔطٚ ٝحُطز٢، حُي٢٘٣ حُٔـخٍ ٗلٞ رخُظط٤َٜ ؿ٘لض هي ح٥ٍحء ٌٛٙ ًَ ًخٗض ٝاًح  ٝك

 رٔخ حَُٔٝ طؼخُؾ حُظ٢ ح٠ُٔخىس ح٧ى٣ٝش أٝ حَُٝك٤ش، حُٔو٤جخص ٖٓ ٗٞع أّٗٚ أٓخّ ػ٠ِ

 حُ٘طخم ٟٖٔ حُظط٤َٜ ٝطلَٜ. حُلٌَس رٌٜٙ ح٧هٌ طَكٞ ٖٓ ح٥ٍحء ٖٓ ٛ٘خى كبٕ ٣ٔخػِٚ،

.حُي٢٘٣ حُٔلّٜٞ ػٖ ؿ٣ٌٍخ   ٣وظِق ح١ٌُ حُوخُٚ حُـٔخ٢ُ
2
  

 :اؿرٕاعج اٌرط١ٙغ - ب

ّٕ  حُوٍٞ ا٠ُ ؿخَٓ٘، ؿٕٞ ٍأ١ ٓوّيٓظٜخ ٝك٢ حُلي٣ؼش، ح٥ٍحء رؼٞ طٌٛذ  رؤ

ّٕ  رَ ٝحُ٘لوش، حُوٞف اػخٍس كو٢ ٤ُٔض حُظَحؿ٤ي٣ش حُٞظ٤لش"  ٢ٛ أهَٟ ٝظ٤لش ٛ٘خى ا

 حَُٔٔف، ػ٠ِ طٔؼَ حُظ٢ حُظَحؿ٤ي٣ش حُظـَرش ٗؼ٤ٖ ػ٘يٓخ أٗ٘خ رٔؼ٠٘ حُظَحؿ٤ي٣ش ح٫ٓظ٘خٍس

 ّٕ  حُ٘و٤ٜخص، ٣َ١ن ػٖ أٓخٓ٘خ طؼَٝ حُظ٢ حُؼٞح١ق ُظِي ػٞح١ل٘خ حٛظِحُ ٛٞ حُ٘خطؾ كب

 ػخٓش، ح٩ٗٔخ٤ٗش ك٢ أ٠٣خ   ٓٞؿٞىس ٢ٛٝ ٗلٞٓ٘خ، ك٢ ٓٞؿٞىس ٝح٫ٗلؼخ٫ص حُؼٞح١ق ٌٝٛٙ

          حُيحه٤ِش حُؼٞح١ق ٌٛٙ حُٞؿٞى ك٤ِّ ا٠ُ ٣وَؽ إٔ حُظَحؿ٤ي١ حٌُخطذ حٓظطخع ُٝوي

 ٝحُلْٜ، ٝحُلٌْ حَُإ٣ش ُ٘خ ٣ظ٤ق رٔويحٍ ػ٘خ رؼيص ٝهي حُظَحؿ٤ي١، حُؼَٝ ٣َ١ن ػٖ

 ًٕٝٞ ٝحُلْٜ، حُلٌْ ك٢ ٟٓٞٞػ٤ش أًؼَ ٣ـؼِ٘خ أٓخٓ٘خ ٓٔؼِش ٝحُؼٞح١ق ح٫ٗلؼخ٫ص كٞؿٞى

                                                           
 (.بتصّرؾ. )35 ص للمسرح، اإلؼرٌقً المفهوم والتون، ماٌكل 1
 لؤلثر أرسطو تشبٌه بؤنّ  وٌقول طبٌاً، تطهٌراً  بالتطهٌر المقصود ٌكون أن ٌاسر الواحد عبد ٌرفض 2

 أدى قد علٌها الباحثٌن اعتماد وأنّ  المقارنة، سبٌل على إال ٌكن لم الطبً، بالعبلج الموسٌقً التطهٌري

 الجمالً، ونظٌره الطبً التطهٌر بٌن العبلقة بشؤن والتعمٌمات الخاطئة االستنتاجات من الكثٌر إلى

 .وشعرٌته التراجٌدي الجنس فلسفة فً التراجٌدٌا حٌاة  كتابه من 83 ص إحالة تراجع
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 ّٕ  حُ٘خطؾ كبٕ ٝحُٔؼ٤َحص، ح٫ٗلؼخ٤ُش حُيٝحكغ ٣ٝيٍى ٣ٝؼَف ٣لْٜ إٔ حٓظطخع هي حُٔ٘خٛي أ

."حُظَحؿ٤ي٣ش ح٫ٓظ٘خٍس ٖٓ ٗٞػخ   ٤ٌٕٓٞ ًُي ػٖ
1
 

 ٝحُ٘لوش حُوٞف اػخٍس ػ٠ِ كو٢ طوظَٜ ٫ حُٔؤٓخس ٜٓٔش إٔ حَُأ١ ٌٛح ٖٓ ٣ظ٠ّق

 رٜخ ٣ٝوٜي حُظَحؿ٤ي٣ش؛ ح٫ٓظ٘خٍس ٖٓ ٗٞع طلو٤ن ا٠ُ طظؼيحٛخ اٗٔخ أٍٓطٞ؛ رٜٔخ هخٍ حُظ٢

 ّٕ         ططلٞ حُٔ٘خٛي ػٞح١ق ٓظـؼَ حُؼَٝ ٣َ١ن ػٖ حُٔؤٓخ٣ٝش ح٧كيحع ٓؼخ٣٘ش أ

هش ًخٗض رؼيٓخ حُوخٍؿ٢ حُٞؿٞى ا٠ُ ّٞ ّٕ  ٫ٝٗي ىحهِٚ، ك٢ ٓط َّٔ ٓخ ًُي أ  طلخػَ ٣ل

ٍ ًٝؤٗٚ ح٫ٟطَحد، ا٠ُ حُٜيٝء ٖٓ كخُٚ ٝطـ٤َّ حُـٍٜٔٞ َّ   ريحهِٚ، ًخٗض حُظ٢ آ٫ٓٚ ك

 حٓظطخع كبٕ. ٝحُ٘ل٤ذ رخَُٜحم كظ٠ّ أٝ ٝحُ٘لوش رخُوٞف أٝ رخُزٌخء ًُي ػٖ ٣ؼزَّ َٗحٙ ٌُح

ٍ إٔ حُٔظِو٢ َّ ٌّٖ ؿ٤َٙ، ك٢ ٝأىًٍٜخ ػٞح١لٚ ٖٓ ٣ظل  رؼ٤يح   حُٔٞحهق ػ٠ِ ٣لٌْ إٔ ٖٓ طٔ

 كخُٔؤٓخس. ٟٓٞٞػ٤خ   كٌٔخ   ٝرخُظخ٢ُ ٝحٟلش ٍإ٣ش ػ٘يٙ ٤ٓوِن ٓخ ًٝحى ًحطٚ، ٤ٓطَس ػٖ

      ح٧ٍٓٞ ٍإ٣ش ػ٠ِ حُويٍس طؼط٤٘خ اٗٔخ كلٔذ؛ ٝحُ٘لوش حُوٞف طؼ٤َ ٫ حُٔ٘ظٍٞ، رٌٜح

 .ٓ٘خٛيطٜخ هزَ كُٞط٘خ ك٢ ًخٗض حُظ٢ طِي ٖٓ ٟٓٞٞػ٤ش أًؼَ ُح٣ٝش ٖٓ

ّٕ  ك٤وٍٞ حُٔخرن، حَُأ١ ٓغ ٛخّٝ ٛٔل١َ ٣ٝظلن   رظٞؿ٤ٚ طوّٞ حُٔؤٓخس" رؤ

ى ك٢ٜ حُؼخ١ل٤ش، ح٫ٓظـخرخص َّ  ه٤ّٔش ريٝحكغ حُ٘٘خ١ كخُش ا٠ُ حٌُٕٔٞ كخُش ٖٓ حُؼٞح١ق طل

      ٝطيٍرٜخ حُٜل٤ق، رخُط٣َن حُٜل٤لش ح٧ٛيحف ٗلٞ رظٞؿ٤ٜٜخ ػ٤ِٜخ ٝط٤ٔطَ ًخك٤ش،

 كخُش ا٠ُ طٌ٘لت ٝػ٘يٓخ. حُط٤ّذ ح٩ٗٔخٕ ػٞح١ق طي٣ٍذ ٣ٌٖٔ ٓخ هيٍ حَُٔٔك٤ش كيٝى ك٢

 ٣يػٞٙ ٓخ ٌٝٛح. هزَ ١ً ٖٓ( طي٣ٍزخ  )أًؼَ حٌُٕٔٞ ٣ٜزق حَُٔٔك٤ش حٗظٜخء رؼي ػخ٤ٗش حٌُٕٔٞ

."حُل٤ٌْ ح٩ٗٔخٕ ُيٟ ٓخ ا٠ُ هَرخ   أًؼَ حٓظـخرخط٘خ طـيٝ ٌٌٝٛح(. حُظطَٜ) رخْٓ أٍٓطٞ
2
 

 حُِٔٞى طٞؿ٤ٚ ك٢ طي٣ٍز٤ش ىٍٝس ا٠ُ ُِو٠ٞع ٓ٘خرٜش حُٔؤٓخس ٓ٘خٛيس ط٤َٜ حٌَُ٘ رٌٜح

 ٤ًق ٣ؼَف اٗٔخٕ ا٠ُ ٓطل٤ش كٌٔش ١ً اٗٔخٕ ٖٓ حُٔ٘خٛي ٣ٝظلٍٞ. ٝطو٣ٞٔٚ حُز١َ٘

 .هزَ ١ً ٖٓ كٌٔش أًؼَ رٌَ٘ ػ٤ِٜخ ٣ٝلٌْ حُٔٞحهق ٓغ ٣ظؼخَٓ

                                                           
 .42 ،41 ص الحدٌثة، والدراما التراجٌدي المفهوم فهمً، فوزي 1
 وآخرون، لٌج كلٌفرد عن نقبلً  ،119 ،199 ص ،1956 الشعر، وكتاب أرسطو هاوس، همفري 2

 .95 ص ،2 مج النقدي، المصطلح موسوعة
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ّٕ  ٓخروخ   هِ٘خ ُوي  ٟٝغ ا٠ُ  حُزخكؼٕٞ ػٔي ٌُح رخُظط٤َٜ، هٜيٙ ٣لَِّ ُْ أٍٓطٞ أ

َّٔٙ ٖٓ كْٜٔ٘ كُٞٚ، حُظو٤ٔ٘خص رؼٞ  ك٤ٚ ُٝي ح١ٌُ ح٤ُٔخم ػ٠ِ ر٘خء   ى٤٘٣خ ؛ طل٤َٔح   ك

َّٔٙ ٖٓ ْٜٝٓ٘ حُي٤٘٣ش، ح٫كظلخ٫ص ٝٗوٜي  حُطز٤ش حُ٘ظ٣َش ٓغ طٔخ٤ٗخ   ١ز٤خ ؛ طل٤َٔح   ك

 ػخٍٝ ٝهي ١ٝز٤خ ، ى٤٘٣خ   ٜٓطِلخ   حُظط٤َٜ كٌخٕ ٓؼخ   حُظل٣َ٤ٖٔ ىٓؾ ٖٓ ْٜٝٓ٘ ح٤ُٞٗخ٤ٗش،

 ٣ٌٖ ُْ اً حُوخ١جش، ح٫ٓظ٘ظخؿخص ٌٛٙ ٍٝحء ٗ٘ٔخم إٔ حُوطؤ ٖٓ رؤّٗٚ كوخٍ ح٥هَ حُزؼٞ

ش. ؿٔخ٤ُخ   طط٤َٜح   ٟٓٞ أٍٓطٞ ٓوٜٞى ّٔ  ٌُُي ًًَٛخ، ػٖ حُٔوخّ ٤٠٣ن أهَٟ آٍحء ٝػ

 .حُو٤٠ش ٌٛٙ ك٢ حُ٘لْ ػِٔخء ٍأ١ ا٠ُ حٍَُٔٝ ٗل٠َّ ٝحُل٘ٞ ُ٪١خُش ٝطـ٘زخ  

 :إٌفؾ ػٍّاء ػٕض اٌرط١ٙغ – ض

 حٓظؼخىس" ػ٠ِ( Catharsis) طط٤َٜ ٜٓطِق حُ٘ل٢ٔ حُظل٤َِ أٛلخد ٣طِن

"حٌُٔزٞطش ح٣ًٌَُخص ربكيٟ أٝ رلٌَس حُ٘ؼٍٞ
1
ّٕ " ًُي ،  ٣ليع ح٬ُٗؼٍٞ ك٢ روخءٛخ ٧

."ٝٗل٤ٔش ؿ٤ٔٔش حٟطَحرخص
2

 ط٣َٜق،: "أٜٛٔخ ًؼ٤َس ٤ٔٔٓخص حُٜٔطِق ٌٛح أهٌ ٝهي  

"ط٘ل٤ْ طل٣َؾ،
3

 ؿخُزخ   ٣وخٍ ًٔخ أٝ ٝاه٬ء، اؿ٬ء" ٗلٞ أهَٟ ٤ٔٔٓخص ا٠ُ رخ٩ٟخكش، 

."ٝطٜل٤ش ط٤ًِش
4
 

 حٓظَؿخع ٝٛٞ ٝحكي، ٓؼ٠٘ ك٢ ًِٜخ طٜذ أّٜٗخ ا٫ّ  حُظ٤ٔٔخص ٌٛٙ طؼّيى ٍٝؿْ

ّ   حُظ٢ رخ٧ٍٓٞ ح٩كٔخّ  ٍ ٞ  اٌىثد ٖٓ ٗٞع ػ٤ِٜخ ُٓ
5

ٖٓ ه زَ  حُ٘وٚ ح٣َُٔٞ ٗل٤ٔخ   

                                                           
 ،1983 ط،.د األمٌرٌة، المطابع لشإون العامة الهٌئة مصر، الفلسفً، المعجم العربٌة، اللؽة مجمع 1

 .47 ص
 .293 ص ،1982 ط،.د اللبنانً، الكتاب دار لبنان، الفلسفً، المعجم صلٌبا، جمٌل 2
 ص ،2996 ،1 - ط والتوزٌع، للنشر أسامة دار عمان، والعقلً، النفسً الطب معجم عواد، محمود3

225 .  

 أحمد خلٌل: تعرٌب عوٌدات، منشورات بارٌس،/ بٌروت الفلسفٌة، الالند موسوعة الالند، أندري 4

 .153 ص ،2991 ،2  - ط ،1مج خلٌل،
 التً البلشعورٌة النفسٌة العملٌة على ٌطلق حدٌث، نفسً اصطبلح:  Refoulement الكبت 5

 الواضح الشعور ساحة عن المحّرمة، ورؼباته المإلمة، وعواطفه تصوراته بعض المرء بها ٌقصً

 .223 ص ،2ج الفلسفً، المعجم صلٌبا، جمٌل: ٌراجع للمزٌد البلشعور، أي الباطن العقل فً لٌخفٌها
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اٌالشؼٛع ٓ٘طوش ك٢ كخهظزؤص
1
ٌَّ حُ٘لْ رخ١ٖ ك٢ روخإٛخ ٓخىحّ ٜٓ٘خ، حُظوِّٚ أؿَ ٖٓ،  ٘٣ 

ّٕ " حُ٘لْ ػِٔخء ُيٟ حُٔؼَٝف كٖٔ ٝحُـٔي؛ حُ٘لْ ػ٠ِ هطٍٞس  طلِق ُْ حُظ٢ حُؼٞح١ق أ

َّ  حُظل٣َؾ ٗلٞ ٣َ١وٜخ ٗنّ  ك٢  ُّٓٞيس آػخٍح   ػ٘يٛخ طٔخٍّ ٣ـؼِٜخ ٓٔخ كز٤ٔش، طظ

َُِٝٔ."
2
  

Freud Sigmund (1856 ،1939)سٌؽموند فروٌد   ولقد قام كل من
3

 ٝر٣ََٝ 

Breuer  ًُي ح٠َُٟٔ، ٓؼخُـش ك٢ أٍٓطٞ حٓظويٓٚ ح١ٌُ حُظط٤َٜ رظٞظ٤ق  ّٕ  أِٓٞد ٧

 .أٍٓطٞ ًًَٙ ُٔخ ٓٔخػِش كٌَس ػ٠ِ ٣ؼظٔي ٝظّلخٙ ح١ٌُ حُ٘ل٢ٔ حُؼ٬ؽ

 حُ٘ؼٍٞ ٓـخٍ ٝط٤ٓٞغ ح٣َُٔٞ اٗخٓش حٌُٖٔٔ ٖٓ" أّٗٚ حُؼ٬ؽ ٌٛح ك٢ ٣ٝلظَٝ

ّْ  ح٤َُٟٔش؛ ح٧ػَحٝ اُحُش حُط٣َوش ٌٛٙ ٝٛيف حُظ٣ْٞ٘، أػ٘خء ُي٣ٚ  طـؼَ رؤٕ ًُي ٣ٝظ

ٍ ح٧ػَحٝ ك٤ٜخ ظَٜص حُظ٢ حُ٘ل٤ٔش حُلخُش ٣ٔظؼ٤ي ح٣َُٔٞ ّٝ ."َٓس ٧
4
 

 رخٓظيػخء ك٣ٌَش ح٠ُٝ٧: " ٗخك٤ظخٕ حُ٘ل٢ٔ حُؼ٬ؽ ١َم ٖٓ ًط٣َوش ُِٝظط٤َٜ

 حُظ٢ ح٫ٗلؼخ٫ص رٔؼخ٣٘ش ٝؿيح٤ٗش ٝح٧هَٟ ٓئُٔش، ٝهزَحص ٣ًًَخص ٖٓ حٌُٔزٞطش حُٔخىس

ف ٝهظٜخ، حُظ٣َٜق طـي ُْ ٝحُظ٢ ٍحكوظٜخ َّ  ٝػ٬هظٜخ أرؼخىٛخ ٣ٝيٍى ح٣َُٔٞ ػ٤ِٜخ ك٤ظؼ

ّٕ  ىػٟٞ ػ٠ِ حُظ٘ل٤ْ ٗظ٣َش ٝطوّٞ. ؿٔٔٚ ػ٠ِ ٝطؤػ٤َٛخ رَٟٔٚ         ح٫ٗلؼخ٫ص ٌٛٙ أ

 ٓٞحهغ أٟؼق ا٠ُ ٣َ١وٜخ أهٌص هي حُؼخى١ حُظ٣َٜق طـي ُْ ػ٘يٓخ طٔؼِّٜخ، حُظ٢ حُطخهش أٝ

 ٌَٗ ك٢ ه٬ُٜخ ٖٓ ٗلٜٔخ ػٖ ػزَّص أٝ ػ٤ِٜخ ٝظَٜص رٜخ، ػ٬هش ُٜخ حُظ٢ حُـْٔ

                                                           
 كانت وإن المرء، سلوك فً تإّثر التً الباطنٌة النفسٌة األحوال مجموع: Inconscient الالشعور1

  .بعدها وما 265. 264 ص نفسه، المعجم: ٌراجع للمزٌد بها، مشعور ؼٌر
 الجامعٌة المإسسة حجازي، مصطفى: ترجمة النفسً، التحلٌل  بونتالٌس،. ب. ج الببلنش، جان 2

 .185 ص ،1987 ،2 – ط والتوزٌع، والنشر للدراسات
 ٌحكً بؤن الحر، بالكبلم الهستٌرٌة االضطرابات عبلج فً طرٌقته بروٌر من فروٌد عرؾ 3

 ،" الهستٌرٌا فً دراسات" كتاب فً معه اشترك كما مرضه، وظروؾ وذكرٌاته حٌاته عن المرٌض

 بٌروت، ،2مج النفس، علم عالم موسوعة حفنى، المنعم عبد: ٌراجع وأعماله، فروٌد حٌاة فً للتفصٌل

 .53 إلى 32 ص من ،2995 ،1- ط
    العربٌة، النهضة دار بٌروت، النفسً، والتحلٌل النفس علم معجم وآخرون، طه القادر عبد فرح 4

 .124 ص ت،.د ،1- ط
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 ح٫ٗلؼخ٫ص، ٌٛٙ ؿي٣ي ٖٓ ح٣َُٔٞ ك٢ ٣ل٢٤ إٔ حُٔؼخُؾ حٓظطخع كبًح ح٤َُٟٔش، ح٧ػَحٝ

."ًزظٜخ ػ٠ِ حُٔظَطزش ح٧ػَحٝ كظٍِٝ ُٜخ حُظ٣َٜق رٔؼخرش ٤ٌٕٓٞ ح٩ك٤خء ٌٛح كبٕ
1

 

 حُط٣َوش ٌٛٙ حًظ٘خف ك٢ حُل٠َ ُز٣ََٝ كظ٠ّ ٫ٝ ُل٣َٝي  ٣ٌٖ ُْ أّٗٚ ٣ٝزيٝ 

 ٫رٖ حُٔزن ك٠َ ًخٕ رَ ح٧ٍٓط٢، حُظط٤َٜ ػ٠ِ ح٫ػظٔخى ه٬ٍ ٖٓ كظ٠ّ ُٝٞ حُؼ٬ؿ٤ش

٤ٓ٘خ
2

 حَُؿٞع ػ٠ِ ح٣َُٔٞ ٣لَٔ" ك٤غ حُ٘ل٢ٔ حُؼ٬ؽ ك٢ هخٛش ٣َ١وش ُٚ ًخٗض كوي، 

ص حُِٓخٕ ػ٤ِٜخ ١خٍ كخىػش ٣ظًٌَ حٍُٞحء، ا٠ُ رٌحًَطٚ َّ  ػٜ٘خ ٝٗظؾ حُزخ١ٖ حُؼوَ ك٢ كخٓظو

".ٗلٔخ٢ٗ ح٧َٛ ك٢ ًخٕ ٝإ ١ز٤ؼظٚ، ك٢ ؿٔٔخ٢ٗ َٓٝ
3
  

ّٕ  ٝؿيٗخ حُ٘لْ، ػِٔخء ػ٘ي ٝٗظ٤َٙ أٍٓطٞ ػ٘ي حُظط٤َٜ ر٤ٖ ُ٘وخٍٕ ؿج٘خ ٝاًح   أ

         ٝحُ٘لوش حُوٞف  اػخٍس ٣ظؼيٟ ٫ ٤ّٟن ٗطخم ٟٖٔ حٗلَٜ هي ح٧ٍٓط٢ حُظط٤َٜ

 كٜٞ حُ٘لْ ػِْ ك٢ أٓخ ٜٓ٘ٔخ، حُظط٤َٜ أٝ كّيطٜٔخ ٖٓ ُِظول٤ق حُٔؤٓخس ٓ٘خٛيس ٣َ١ن ػٖ

         ٝحُ٘لوش حُوٞف ٗؼ١ٍٞ اػخٍس ٣ظـخُٝ اً ح٧ٍٓط٢؛ حُظط٤َٜ ٖٓ أٝٓغ ٬ٌٗ   ٣ظّوٌ

 .ح٬ُٗؼٍٞ ٖٓ ١َىٛخ ػْ حٌُٔزٞطش ٝح٧ٍٓٞ ح٣ًٌَُخص ًَ ا٣وخظ ا٠ُ

 ٓـخٍ ٫ كبّٗٚ حُ٘ل٢ٔ، أّ حُظَحؿ٤ي١ حُؼ٬ؿ٤ٖ ؿيٟٝ ر٤ٖ ٗلخَٟ إٔ أٍىٗخ اًح أٓخ

ّٕ  ًُي ُِٔلخِٟش؛ أٓخٓ٘خ  ا٫ّ  -ٝحُ٘لوش حُوٞف ك٢ ٓ٘لَٜح   ًخٕ ٝإ - ح٧ٍٓط٢ حُظط٤َٜ ٧

ًِّ ٫ ؿٔخػ٢ طط٤َٜ أّٗٚ  حُظَحؿ٤ي٣خص ٗخٛي ح١ٌُ حُـٍٜٔٞ ًَ ػ٠ِ رَ ٓؼ٤ّٖ، كَى ػ٠ِ ٣َ

ّٕ  ًٔخ حُٔؼَٟٝش،           حُظٌل٤َ أؿَ ٖٓ حُوَحر٤ٖ ٝطوي٣ْ ى٤ٗٞ٣ّٔٞ، رؼزخىس حٍطزخ١ٚ أ

       حُطزوخص ٌَُ أَٗٔ ػ٬ؿ٤خ   ٝك٤ِّح   أٝٓغ ٍٝك٤خ رؼيح   ٣ؼط٤ٚ ٝحٌُٗٞد، حُوطخ٣خ ػٖ

      ٝحٌُٔزٞطخص حُؼٞح١ق ٌَُ طلل٤ِٙ ٖٓ حَُؿْ كؼ٠ِ - حُ٘ل٢ٔ حُؼ٬ؽ أٓخ طؼّيىٛخ، ػ٠ِ

َّ  أّٗٚ ا٫ّ  -ح٬ُٗؼٍٞ ٖٓ ط٣َٜلٜخ أؿَ ٖٓ ّٚ  كَى٣خ   ػ٬ؿخ   ٣ظ  كيس؛ ػ٠ِ ٗوٚ ًَ ٣و
                                                           

 .226 ص والعقلً، النفسً الطب معجم عواد، محمود 1
 نفسٌاً، عبلجاً  وعالجها النفسٌة الحاالت شّخص من أّول فهو نفسً؛ طبٌب أّول بحق سٌنا ابن ٌعدُّ " 2

 المسائل من للكثٌر عبلجه إلى باإلضافة االجتماعٌة، بالعوامل والنفسً الطبً عبلجه ربط كما

         قائماً  علمٌاً  وصفاً  النفسٌة األمراض ووصؾ ،...والحس والشعور كاألنا النفسٌة والمواضٌع

 العلوم مسٌرة السود، عٌون نزار ،"واألحبلم واألرق والفوبٌا كالهَوس والتجربة المبلحظة على

 .157 ص ،(2999 األّول، العدد ،29 المجلد)الفكر عالم العربً، الوطن فً النفسٌة
 .47 ص وأعبلمهم، والمسلمٌن العرب علماء موسوعة الجٌوسً، مصطفى 3
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ّٕ  ًُي  ٣َ١وش ًُي ا٠ُ رخُو٤خّ ٝطوظِق ٥هَ، ٝحكي ٖٓ طوظِق ح٧ٗوخٙ ٌٓزٞطخص ٧

 ٗويٍ ٓخ ؿخُزخ   حُظ٢ حُٔلخِٟش طِي ػٖ ٗظ٘خٍُ ؿؼِ٘خ ٓخ ٌٛح. ح٬ُٗؼٍٞ ٖٓ ٝط٣َٜلٜخ ا٣وخظٜخ

 .رخ٧ه٣َخص ٓوخٍٗش حُٞحكيس ٝؿيٟٝ حُؼ٬ؿ٤ش حُطَم حطـخٙ اريحثٜخ ػ٠ِ

 :إٌماص ػٕض اٌرط١ٙغ – ص

 ظٍٜٞ ا٠ُ ح٫هظ٬ف ٌٛح أىٟ ٝهي حُظط٤َٜ، كيٝع كٍٞ ٬٣ٞ١ حُ٘وخى حهظِق ُوي

 :حُظل٤َٔحص ٖٓ حٌُؼ٤َ

 :اٌّماعْ اٌرفـ١غ -

. ٝحُ٘لوش حُوٞف ػخ١لظ٢ حُ٘لْ ك٢ طؼ٤َ أٜٗخ ريػٟٞ حُٔؤٓخ٣ٝش أك١٬ٕٞ ٛخؿْ"

. ح٫ٗلؼخ٤ُش حُ٘خك٤ش ٖٓ ٟؼ٤لخ   حُٔٔظؼخٍس حُؼٞح١ق ٛخكذ طـؼَ – ٍأ٣ٚ ك٢ - ح٩ػخٍس ٌٝٛٙ

ّٕ : ٓؼ٘خٙ رٔخ أٓظخًٙ ػ٠ِ أٍٓطٞ ٍىّ  ُٝوي  حُٔ٘خٛي ٗل٤ٔش ك٢ حُؼخ١لظ٤ٖ ٛخط٤ٖ اػخٍس أ

            ٝأهٟٞ ٛلش، أًؼَ حُ٘وٚ ٣ـؼَ ح١ٌُ حُظط٤َٜ ٣ليع ػْ ٖٝٓ ٜٓ٘ٔخ، طوِٜٚ

."ح٫ٗلؼخ٤ُش حُ٘خك٤ش ٖٓ
1
  

 :اٌـاص٠ح إٌظغ٠ح -

 ح٥ه٣َٖ رَإ٣ش ٣ظٔظغ ػ٘يٓخ حُٔؤٓخ٣ٝش حَُٔٔك٤ش ٓ٘خٛي ٗلْ ك٢ حُظط٤َٜ ٣ليع"

ٌّرٕٞ، ّٕ  ٖٓ حُٔ٘خٛي ٣ظلون ك٤ٖ حُٔظؼش، ٌٛٙ ٝطظ٠خػق ٣ظؼ  ٛٞ ٓخ حَُٔٔف كٞم ٣َحٙ ٓخ أ

."ٗلٜٔخ حُٞحهؼ٤ش حُل٤خس ٤ُْٝ طٔؼ٤َ، ك٢ طٔؼ٤َ ا٫
2
  

 :اإلدال١ٌح إٌظغ٠ح -

 ح٧ُٓش طؼخ٢ٗ حُظ٢ حُٔؤٓخ٣ٝش حَُٔٔك٤خص اكيٟ ك٢ ٗلٔٚ حُٔظلَؽ ٣ظٔؼَ ٓخ ػخىس"

ؽ ٣يحهَ حَُٔٔك٤ش، ط٘ظ٢ٜ ٝرؼيٓخ حُٔؼٌرش، َّ  : ٗؼ٣ٍٖٞ ػٖ حُ٘خطؾ حٍَُٔٝ ٖٓ ٗٞع حُٔظل

                                                           
 نظرة والدرامٌة الموسٌقٌة والفنون الفن فً فنٌة نظرٌات نصار، ٌوسؾ محمد/ كوفحً محمد قاسم  1
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-  ّٕ  .كو٤وش ُٚ طليع ُْ حُٔلـؼش ح٧كيحع أ

-  ّٕ ."٦ُه٣َٖ طليع إٔ ٣ٌٖٝٔ ٍآٛخ حُظ٢ ًظِي ًخٍػ٤ش ٤ُٔض حُ٘و٤ٜش ٓظخػزٚ أ
1
 

  :اٌرؼ١ّ١ٍح إٌظغ٠ح -

 حُوٞف أكخ٤ْٓ ٣َ١ن ػٖ ٣ظؼِّْ حُٔؤٓخ١ٝ حُزطَ ٓؼخٗخس حُٔظلَؽ ٣٘خٛي ػ٘يٓخ 

ّٕ  – حُٔٔظؼخٍس ٝحُ٘لوش ."ك٤خطٚ ك٢ ٣ظـّ٘زٜخ ػْ ٖٝٓ ٌِٜٓش ح٣ََُ٘س حُزطَ حٗلؼخ٫ص أ
2
  

ّٕ  ٓزن ٓٔخ ٣ظ٠ق َ ى ح١ٌُ حُظط٤َٜ ٜٓطِق أ َّٔ هي أٍٓطٞ ػ٘ي ؿخ٠ٓخ   طُ  ك

َ حُي٤٘٣ش رخُطوّٞ حٍطزخ١ٚ كزٔزذ:  ٓظؼيىس طل٤َٔحص  حٌُٗٞد ٖٓ رخُظطَّٜ أٗزٚ ُؿؼ 

 ١ز٤خ   ٓي٫ُٞ حًظ٠ٔ ًٔخ كُٞٚ، ٖٓ كن ٝك٢ ح٥ُٜش كن ك٢ حُلَى ٣َطٌزٜخ حُظ٢ ٝحُوطخ٣خ

 أٗزٚ حُظط٤َٜ ٤ٜ٣َ ٝرٌٜح ُٔٔظٔؼ٤ٜخ، حُظط٣َ٤ٜش ح٤ُٓٞٔو٠ طويٓٚ ح١ٌُ حُؼ٬ؽ ٖٓ حٗط٬هخ  

 ربػخٍس ٝحُوٞف حُ٘لوش ػخ١لظ٢ طؼخُؾ إٔ أ١ َُٟٔٚ؛ ٓ٘خرٚ ريٝحء ح٣َُٔٞ رلوٖ

 آٍحء ٝػٔش ح٤ُٞٗخٕ، ك٢ حُٔخثيس حُطز٤ش حُ٘ظ٣َش ٓغ طٔخ٤ٗخ   ٌٝٛح ُٜٔخ، ٓ٘خرٜظ٤ٖ ػخ١لظ٤ٖ

َّ  رخ٫ٓظؼخٍس، ٝأهَٟ رخ٫ٓظ٘خٍس ٗخىص  ح٣ٌُٖ حُ٘لْ، ػِٔخء ػ٘ي ح٧ه٤َ ك٢ حُٜٔطِق ٤ُٔظو

ّٖٔ ػ٬ؿ٤ش ١َم ا٠ُ ٍُِٞٛٞ حُٔخرو٤ٖ ؿٜٞى ٖٓ ح٫ٓظلخىس كخُٝٞح  حٌُٔزٞطخص ا٣وخظ طظ٠

 ٝرخ٩ٟخكش ٤ٓ٘خ، حرٖ ٖٓ أهٌٝٛخ هي -٣زيٝ ٓخ ػ٠ِ - ٝحُظ٢ ح٬ُٗؼٍٞ، ٖٓ ط٘و٤ظٜخ أؿَ ٖٓ

: ٗظ٣َخص ػ٬ع ٝكن ٓظؼّيىس طل٤َٔحطْٜ كـخءص أ٠٣خ   حُ٘وخى حؿظٜي كوي حُـٜٞى ٌٛٙ ا٠ُ

 .حُٔوخٍٕ حُظل٤َٔ ًُي، ا٠ُ أٟق حُظؼ٤ٔ٤ِش،، ح٩ك٤ُ٬ش حُٔخى٣ش،

            هُٞٚ ٣ٌٖٔ ح١ٌُ كٔخ حُٔؤٓخس، ٣ٜخكذ ح١ٌُ حُظط٤َٜ ك٢ ُ٘وُٞٚ ُي٣٘خ ٓخ ٌٛح 

 رظل٤َٔحص ٣لظ٠ ٢ً ٗلٜٔخ رخ٤ٔٛ٧ش ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ َٛ حُِٜٔخس؟ ٣َحكن ح١ٌُ حُظط٤َٜ ػٖ

 ُِِٜٔخس حُزخه٤ش حُٔٔخكش ٟآُش طؼٌْ إٔ ٣ٌٖٔ َٝٛ حُظَحؿ٤ي١؟ حُظط٤َٜ رٜخ كظ٢ ٢ًخُظ

 .  حُٔٞح٢ُ حُٔزلغ ك٢ ٓؼَكظٚ ٓ٘لخٍٝ ٓخ ًحى ح٤ٌُٓٞي١؟ حُظط٤َٜ ه٤ٔش
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 (:اٌعذه) اٌٍّٙاج أشغ شاٌصاً: 

ٍ ُوي  َّ ّٕ  طوّيّ، ٓخ ك٢ طو  ٓؤٓخطٚ ُظ٘ظؾ رٞٓؼٚ ٓخ ٣لؼَ ٝإٔ ٫ريّ  حُظَحؿ٤ي١ حُ٘خػَ أ

حء ٖٓ حُزطَ، ػ٠ِ حُٔظِو٢ ٗل٤ٔش ك٢ حُ٘لوش كبػخٍس رٜخ؛ حُوخٙ ح٧ػَ َّ  ُِظَحؿ٤ي٣خ هَحءطٚ ؿ

ّْ  ٖٝٓ حَُٔٔف، ػ٠ِ ٓ٘خٛيطٜخ أٝ  ٗؤٜٗخ ٖٓ ٗخٛيٙ، ُٔخ ٓ٘خرٚ ٤َٜٓ ٬ٓهخس ٖٓ هٞكٚ ػ

 حُظول٤ق أٝ حُٔئ٣ًش، حُٔ٘خػَ ٌٛٙ ٖٓ حُظط٤َٜ ك٢ حُٔظٔؼَ حُظَحؿ٤ي١ حُٔـِٟ طلون إٔ

 .طَحًٜٔخ ٖٓ حُليّ  أٝ كّيطٜخ ٖٓ

 ٤ٟن ك٢ ٓخٛٔض حُظ٢ ح٧ٓزخد حُٔخرن، حُلَٜ ٖٓ ح٧ه٤َ حُٔزلغ ك٢ ًًَٗخ ٝهي 

ّٕ  كبٓخ: ٗوخ١ ػ٬ع ك٢ ُّٝوٜ٘خٛخ ،"حُ٘ؼَ كٖ" ٟٖٔ ُِِٜٔخس حُٔوٜٜش حُٔٔخكش  حُٔزذ أ

ّٕ  ٝآخ ُِِٜٔخس، أٍٓطٞ اٛٔخٍ ا٠ُ ػخثي  حرٖ هخٍ ًٔخ - حُظٔخّ ػ٠ِ ٣ظَؿْ ُْ حُ٘ؼَ كٖ أ

ّٕ  أٝ ،-ٍٗي  كٖ" ٖٓ حُؼخ٢ٗ حُـِء ٖٓ كوي ٓخ ٓغ كُو ي هي أٍٓطٞ ُٜخ هٜٜٚ ح١ٌُ حُـِء أ

 ". حُ٘ؼَ

  ّٕ  ٓٔخكش طو٤ِٚ ك٢ ًز٤َ كي   ا٠ُ ٓٔج٫ٞ   أٍٓطٞ ٤ٓـؼَ ح٧ٍٝ حَُأ١ طَؿ٤ق ا

       ػٜ٘خ، رلُٞطٚ ًخٗض حُظ٢ حُٔؼِٞٓخص ُوِّش ٓٞحء ػٜ٘خ؛ حُ٘خؿْ حُظط٤َٜ ك٤ٜخ رٔخ حُِٜٔخس

.ٓظؤهَح   ا٫ ح٤٤ُُِٜٖ حُٔٔؼ٤ِٖ ٖٓ ؿٞهش رظوي٣ْ ٣ٔٔق ُْ ح١ٌُ حُٞح٢ُ رٔزذ أٝ
1
  

 ٓ٘خٛيس ػٖ حُ٘خطؾ ٠ُِلي ٗظَطٚ ػٖ ٗخؿْ ُٜخ اٛٔخُٚ ٣ٌٕٞ إٔ ٗٔظؼ٢٘ ٫ ًٔخ

      ح٠ُلي حػظزخٍ ك٢ (ّ.م 348 -428)أك١٬ٕٞ ٓغ ٣ظلن أّٗٚ ٓؼِّٞ ٛٞ كٌٔخ حُِٜٔخس؛

حُوط٤َس ح٫ٗلؼخ٫ص ٖٓ
2

ٍّ  ٌُح ،  ٣ٔٔق إٔ َُِٔ٘ع ٣٘زـ٢ ٫ أّٗٚ: ح٤ُٔخٓش ًظخرٚ ك٢" ٣وَ

                                                           
 .17 ،16 ص السابق، المصدر أرسطو، ،"صورتها... الملهاة أما: "أرسطو قول ٌراجع 1
 وهذه الصفو، قبل الكدر تجّرع من ٌكثر أن الصفو عالم إلى بمهمته الرقً ٌرٌد من أفبلطون ٌنصح 2

 ردٌئاً، فناً  الخصوص وجه على الكومٌدٌا ٌعتبر و ل،والهـز الضحك أنماط أمام المجال تفسح ال الؽاٌة

 ُمقتِرنٌ  عنها الناجم الضحك  أنّ  كما اإلنسانٌة، فً إخوانه من وٌسخر ٌضحك المشاهد تجعل ألنها

 لمزٌد والفضٌلة، والحكمة الرزانة عن بطبٌعتها تنؤى األمور وهذه والمجون، والرعونة العابرة باللذة

 اإلستٌطٌقٌة والداللة السٌكولوجٌة الداللة بٌن الضحك خطاب، الحمٌد عبد: ٌراجع التفصٌل من

 ت،.د ط،.د الجامعٌة، المطبوعات دٌوان الجزائر، ،(فنٌاً  الهزلً الضحك ماهٌة فً تحلٌلٌة دراسة)

 ونظرة أفبلطون نظرة بٌن الجوهري الفرق عن ذكرناه بما طبعاً  االحتفاظ مع.) 32 ،31 ،39 ص

 (.اللذة إلى أرسطو
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."حُؼخٓش حُٔٞحثي ػ٠ِ حٌُزخٍ ٓغ ك٤ٜخ ٣ـِٕٔٞ ٖٓ ا٠ُ ٣ِٜٞح إٔ هزَ حُِٜٔخس رٜ٘ٞى ُِ٘زخٕ
1
 

َ ٝ ًخك٤ش حُ٘ظَس ٌٛٙ طٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ كَٜ  أ٤ًي ح٤ٌُٓٞي١؟ حُظط٤َٜ ًًَ ػٖ أٍٓطٞ ٤ُُؼ

ي   حُيحػ٢ كٔخ ٝا٫ّ  ٫،  طلخ٤َٛ؟ ٖٓ ٣وٜٜخ ٝٓخ حُِٜٔخس ػٖ رخُلي٣غ ٤ُ ؼ 

  ّٕ  ٝٓخ حُِٜٔخس، ك٤ِّ طو٤ِٚ ك٢ ٣ي   ٝحُٔظَؿ٤ٖٔ ُِ٘وِش ٤ٓـؼَ ٍٗي حرٖ رَأ١ ح٧هٌ ا

ٍ حُٔزلغ ك٢ هِ٘خٙ ّٝ  كٖ" أٍٓطٞ ًظخد ك٤ٜخ ؿٔغ حُظ٢ حُظَٝف ػٖ ح٧ٍٝ حُلَٜ ٖٓ ح٧

       رٜخ طَؿْ حُظ٢ حُط٣َوش ا٠ُ رخ٩ٟخكش ػزَٛخ، حٗظوَ حُظ٢ حُٔوظِلش ٝحُز٤جخص ،"حُ٘ؼَ

 رٚ هخٍ ح١ٌُ حَُأ١ ُيػْ ٓ٘يٍ  ُو٤َ حُؼَر٤ش، ا٠ُ ػْ ٖٝٓ ح٣َُٔخ٤ٗش ا٠ُ ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُِـش ٖٓ

ّٚ  ح١ٌُ حُـِء رلويحٕ ٣وٍٞ ح١ٌُ حَُأ١ ٝىػْ ؿٜش، ٖٓ ٍٗي حرٖ  ؿٜش ٖٓ حُِٜٔخس ٣و

ّٕ  ٖٓ حَُؿْ ٝػ٠ِ. أهَٟ  - ٓخ رط٣َوش - ٣ٔخػي أّٗٚ ا٫ّ  ٝكٔذ، حُِٜٔخس ٣وٚ حَُأ١ ٌٛح أ

ّٕ  اػزخص ػ٠ِ  ُِِٜٔخس، حُظط٣َ٤ٜش حُٞظ٤لش ػٖ ُِلي٣غ ًظخرٚ ٖٓ ؿِء   هٜٚ هي أٍٓطٞ أ

 .حُٔظَؿ٤ٖٔ اٛٔخٍ ٗظ٤ـش ح٥هَ ٛٞ كوي ٝهي

Umberto Eco إ٠ىٛ ا٠ّثغذٛ طلّيع ٝهي 
2

 The حَُِٛس حْٓ"  ٍٝح٣ظٚ ك٢  

Name of the Rose "
3

 حُٔوط١ٞش ط٤ْٔٔ ؿَحء ٖٓ كِٜض حُظ٢ حُوظَ ؿ٣َٔش ػٖ 

َّ . رخ٤ٌُٓٞي٣خ حُوخٛش  ح١ٌُ حَُأ١ ُيػْ ٤٠ٗلٜخ حُظ٢ ح٧ىُش أكي ٓظٌٕٞ حَُٝح٣ش ٌٛٙ ُٝؼ
                                                           

 عن       كثٌراً  الضحك إلى رشد ابن نظرة تختلؾ الو .87 ص الحدٌث، األدبً النقد هبلل، ؼنٌمً 1

 نفسه المرء عّود كلّما"  أّنه ذلك منه؛ اإلكثار بعدم اآلخر هو أوصى فقد وأرسطو؛ أفبلطون نظرة

 ٌتصؾ أن ٌنبؽً ال كما شدٌد، بجهد إال ذلك ٌمكنه ولم منه، ٌتخلّص أن علٌه صعب الخلق هذا على

 عند والتعلٌم التربٌة الجشعً، علوان مثنى". الضحك فً باإلفراط الرإساء وال الصالحون الرجال

 .29 ص دٌالً، جامعة ،2997 ،21العدد الفتح، مجلة رشد، وابن الجاحظ
 ،1932 ٌناٌر الخامس فً ولد الوسطى، القرون فً وباحث روائً إٌطالً، فٌلسوؾ: إٌكو اٌمبرتو 2

 ".الزهرة اسم" المشهورة برواٌته عرؾ
 قام وكٌؾ م،14 القرن فً" بندكٌتً"دٌر فً الحٌاة تفاصٌل الرواٌة هذه تحكً: الزهرة اسم 3

 الضحك حّرم من وهو بعده، أحد ٌقرأها كٌبل ألرسطو، الشعر فن مخطوطة بتسمٌم األعمى" ٌورج"

 العادي اإلنسان وٌمنح الخوؾ، عن ٌبعد الضحك وألنّ  حٌاته، فً ٌضحك لم المسٌح أنّ  ٌظن ألّنه

 الرهبان من كبٌر عدد مقتل المخطوطة هذه تسمٌم عن انجرّ  ولقد. الحقائق من للسخرٌة وسٌلة

 بمضػ" ٌورج" ٌقوم الرهبان، موت سرّ " ؼولٌالمو" المحقق ٌكتشؾ أن وبعد قراءتها، لمحاولتهم

 ؼولٌالمو ٌقول حٌنها كتب، من فٌها بما الدٌر وتحترق ٌده من السراج لٌسقط المسمومة، المخطوطة

 المستعدٌن أولئك من" أدسو" ٌا احترس...التقوى من حّتى الدجال ٌولد أن ٌمكن: "المشهورة قولته

 ".عنهم عوضاً  آخرٌن كثٌرٌن الموت إلى عادة معهم ٌجرون ألنهم الحقٌقة أجل من للموت
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ّٕ  رَ حُِٜٔخس، ٣َٜٔ ُْ أٍٓطٞ إٔ: ٣وٍٞ          ػٔيح   أطِق ٓٞحء كوي هي رٜخ حُوخٙ حُؤْ ا

 ًًَ ا٠ُ ٠ٓط٣َٖ ٌٕٓ٘ٞ ٌٛح ػ٠ِ ٝر٘خء حُظٔخّ؛ ػ٠ِ ٣٘وَ ُْ أٝ هخٙ ُٜيف أهل٢ أٝ

 حُظط٤َٜ طلو٤ن أؿَ ٖٓ حُٔ٘خٛي ٗل٤ٔش ك٢ ٠ُِلي اػخٍطٜخ ٝٛٞ رخُِٜٔخس، حُوخٙ ح٧ػَ

  .ح٤ٌُٓٞي١

ّٕ  ُِوخٍة ٣زيٝ ٝهي  ح١ٌُ حُ٘ؼَ كٖ ك٢ ٣ٞؿي ٫ ٓخىحّ حُظـخُٝ، ٖٓ ٗٞػخ   ػِٔ٘خ ك٢ أ

 ٗطٔج٘ٚ ًُي ٓغ ٌُ٘٘خ حُظط٤َٜ، ٖٓ حُ٘ٞع ٌُٜح ٣ل٤َ ٓخ ٍٗي حرٖ طِو٤ٚ ك٢ ٫ٝ كُٞط٘خ ك٢

 أّٗ٘خ" ك٤ٚ هخٍ ح١ٌُ ٍٗي حرٖ َُأ١ ططز٤ن ٛٞ ٓخ رويٍ طـخُٝح ؛ ٣ٌٖ ُْ ًُي ٖٓ حُـَٝ  رؤٕ

"رؼٞ ٖٓ رؼ٠ٜخ ح٧ٟيحى ٓؼَكش ٗٔظط٤غ
1
ّٕ  ًُي ؛  ٝأٓزخرٚ حُظَحؿ٤ي١ حُظط٤َٜ ٓؼَكش ٧

 .ٝأٓزخرٚ ح٤ٌُٓٞي١ حُظط٤َٜ ٓؼَكش ا٠ُ ٓخ رط٣َوش ٤ٓل٤ِ٘خ

 كؤ١   حُٔؤٓخس، ك٢ ٝحُ٘لوش ٝحُلِٕ حُوٞف طٔظيػ٢ ح٧ٍٓٞ أ١   ػَك٘خ هي ًّ٘خ ٝاًح

ٍُ  ٓخ ًحى ٤ُِٛخ ؟ ٣ٌٕٞ ٧ٕ ٣ِٜق ٝأ٣ّٜخ ٝحُٔو٣َش؟ ح٠ُلي طٔظيػ٢ حُٔٞحهق  ٝ  ُٓ٘لخ

 .ه٤َِ رؼي ٓؼَكظ ٚ

 ٚأٔٛاػٗ أؿثاتٗ: اٌعذه

َّٝ حُظ٢ ح٠ُٔلٌش حُٔٞحهق طوظِق  ربُحثٜخ ٝطوظِق ك٤خطْٜ، ك٢ حُ٘خّ ُٜخ ٣ظؼ

 ًٔخ أٓخ٤ٗٚ، اكيٟ ُظلوّن أٝ ُلُٞٙ ٓؼخىطٚ؛ ك١َ ٖٓ ّٓ٘خ حُٞحكي ٠٣لي كوي أكؼخُْٜ؛ ٍىٝى

           ٠٣لي ٝهي ا٤ُٚ، آٍ ح١ٌُ حُٟٞغ ٖٓ ٓخهَح   طؼخٓظٚ؛ ك١َ ٖٓ ٠٣لي إٔ ٣ٌٖٔ

 ح٥ه٣َٖ ٠٣لي أَٓ َُإ٣ش ٣ز٢ٌ إٔ ٣ٌٖٔ ًٔخ ٝحُ٘ل٤ذ، حُزٌخء ٣ٔظيػ٢ ٟٓٞغ ك٢

َّْٛٔ ٣ٝ. 

 ٍىّ  ًؤ١ّ  ٝٛٞ ٝٓٞحهلٜخ، ٛلخطٜخ طؼّيى ػ٠ِ حُز٣َ٘ش رخُ٘لْ ٤ُٜن أَٓ كخ٠ُلي

ّٕ  كٌٔخ" ػ٤ِٚ؛ طٔخػي ٬ٓثٔش ظَٝف ا٠ُ ٣لظخؽ ح٫ٗلؼخ٤ُش حَُىٝى ٖٓ كؼَ  أكٞحٍ ُِـ٣َِس أ

َّٔٙ حُظ٢ حُٔٞحط٤ش أكٞحُٚ ٠ُِلي كٌٌُي ُٜخ ٓٞحط٤ش  ًخُٜلش ػ٤ِٚ؛ ٝطلغّ  ٝطللِٙ ط٤

                                                           
 فً  طالٌس أرسطو كتاب رشد، ابن ،"بعض من بعضها...  ٌدلّ  وذلك: "سابقاً  المذكور القول راجع 1
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ٌَّحص ٖٓ ٝحُوِٞ حُـ٤ّيس، ـّٜخص، حُٔؼ  ًِّٜخ ٢ٛٝ ،...حُطِن ٝحُٜٞحء حُٔخثؾ، ٝحُطؼخّ ٝحُٔ٘

َّٔ أٍٓٞ    ٗخؿَ، ٣٘ـِٚ أٝ آَٓ ٣ؤَٓٙ إٔ ٖٓ ري٫   ٝحٍطوخثٚ، ُؼزؼٚ ٝطّٜٔي حُلٌَ ٬١هش ط٤

ٌَّ أٝ ِّٓلش، كخؿش رٚ طٔظزيّ  أٝ ّٞ  ٛلٞٙ ٣ؼ ْ   ٣ٔظؼ٤َٙ أٝ رـ٤ٞ، ٣ًَٚ ؿ ّٞ  أٝ ىك٤ٖ أُ  ؿ

ّٕ  أ٠٣خ   حُٔؼِّٞ ٖٝٓ. ك٣ِٖ ّٞ  أ  ٧ّٗٚ ح٠ُلي ا٠ُ ح٤َُٔ ٣و١ٞ -ح٥هَ ٛٞ - ح٫ؿظٔخػ٢ حُـ

."حُ٘ل٤ٔش ٝحُؼيٟٝ ٝحُظو٤ِي ٝحُٔلخًخس ح٣٩لخء ٣َ١ن ػٖ ّٗيطٚ ٖٓ ٣ِ٣ٝي حٗط٬هظٚ ٣للِّ
1
  

ّٕ  ٓزن ٓٔخ ُ٘خ ٣ظز٤ّٖ  ٓللِحص ا٠ُ ٣لظخؽ رخ٩ٗٔخٕ ٤ُٜن حٗلؼخٍ ًؤ١ّ  ح٠ُلي أ

ّٞ  ا٠ُ ٣لظخؽ ًٔخ كُٜٞٚ، ػ٠ِ طٔخػي ىحه٤ِش ٝأهَٟ هخٍؿ٤ش  ح٤َُٔ  ٣و١ٞ حؿظٔخػ٢ ؿ

 .ٗيطٚ ٠٣ٝخػق ا٤ُٚ

 : اٌعذه أٔٛاع

 ح٠ُلي Baruch Spinoza (1677-1632 )ؿث١ٕٛػا تاعٚر حُل٤ِٔٞف ٣ٜ٘ق

 :أٛ٘خف ػ٬ػش ا٠ُ

 . حُيؿيؿش ػٖ حُ٘خؿْ ًخ٠ُلي حُل٣ِ٤ُٞٞؿ٢، ح٠ُلي" - أ

 ٠ًٝلي ٝحُظوي٣َ٣ش، حُٞى٣ّش ًخ٫رظٔخٓش رخُو٤َ، ٝحُ٘ؼٍٞ حُلَف ػ٠ِ حُيحٍ ح٠ُلي -د

 .ٝحُٔـخِٓش ح١٬ُٔلش

ّٕ  ٓز٤ُ٘ٞح ٣َٟٝ. ٝحُِٜأ ٝحُٔو٣َش حُظٌْٜ ٟلي – ؽ       حُوطؤ ٖٓ ٣ؤط٢ ح٠ُلي ٌٛح أ

ّٖ  ك٤ٖ كٔخرخط٘خ ك٢ ّٕ  ٗظ َ   ٓ٘ٚ ٠ٗلي ح١ٌُ حُ٘وٚ أ  حُٞحهغ ك٢ أّٗٚ ٓغ ٓوظخٍ، ك

ّٕ  ٓؤٍٞ، ٓـزٍٞ ٠ٓطَ  حُٔخهَ، ك٢ ٗوٚ ٖٓ ٣ؤط٢ إٔ ٝآخ ّللا، ػٖ ٛخىٍ ٢ٗء ًَ ٧

 أٗي َُِكٔش كٜٞ ًُي ٣ٔظلن ًخٕ إ رٚ، ٣ُٝٔظِٜأ ٓ٘ٚ ٣ٔوَ كخ١ٌُ ٓ٘ٚ، حُٔٔوٍٞ أٝ

 حُٔخهَ ح٠ُخكي حُ٘وٚ ك٢ هخثْ كخُ٘وٚ ًُي ٣ٔظلن ٫ ًخٕ ٝإ ُِٔو٣َش، ٓ٘ٚ حٓظلوخهخ  

"حُٔٔظِٜة
2

ّٕ  ُ٘خ ٣ظ٠ق ٛ٘خ ٖٓ.   أٓخٓخ   ٣َطز٢ ك٣ِ٤ُٞٞؿ٤خ، ٣ٌٕٞ إٔ آخ ح٠ُلي أ

 ٝآخ أٗٞحػٚ، ر٘ظ٠ حُلَف ػٖ طؼز٤َح   ٣ٌٕٞ إٔ ٝآخ ٓؼ٬، ًخُيؿيؿش حُوخٍؿ٤ش رخُٔ٘زّٜخص

                                                           
 .21 ،29 ص ، اإلستٌطٌقٌة والداللة السٌكولوجٌة الداللة بٌن الضحك خطاب، الحمٌد عبد 1
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ع ح٧ه٤َ ٌٝٛح ٝحُظٌْٜ؛ حُٔو٣َش ريحكغ ٣ٌٕٞ إٔ َّ  ح٧ٍٝ ٣ظؼِّن: كَػ٤ٖ ا٠ُ ريٍٝٙ ٣ظل

 . حُٔخهَ ك٢ ر٘و٤ٜش ح٥هَ ٣َطز٢ ر٤٘ٔخ ٓ٘ٚ، حُٔٔوٍٞ ٗو٤ٜش ك٢ ر٘وٚ

  ؟ ٤ًٓٞي٣خ   ٣ٌٕٞ ٧ٕ ٣ِٜق كؤ٣ّٜخ ح٠ُلي، أٗٞحع حُؼ٬ػش ح٧ٛ٘خف ٌٛٙ ٓؼِّض ٝاًح

ّٕ  حُوٍٞ ا٠ُ ٤ٛـَ ٣ٌٛذ  ّٕ  ًُي ٝح٢ُُِٜ؛ ح٠ُٔلي ر٤ٖ ٣وِطٕٞ ٓخ ًؼ٤َح   حُ٘خّ رؤ  أ

 ٣ِٜق ٫ اً" ٤ُِٛش، طٌٕٞ ٧ٕ ٛخُلش ؿ٤َ طظَ – ٟلٌ٘خ أػخٍص ٝإ - حُٔٞحهق رؼٞ

 ر٘لٔٚ ٣َه٠ إٔ  ُ٪ٗٔخٕ طظ٤لخٕ حُِظ٤ٖ ح٬ُٓظ٘خ٤ٛظ٤ٖ ٝحُؼوش حُز٘خٗش ػ٠ِ ا٫ ح٢ُُِٜ ٗؼض

١ إٔ ُٚ ه٤ّٞ ح١ٌُ حُظ٘خهٞ كٞم ٍّ  ٣ٔخٍٝٙ إٔ ٝريٍ ٝػٌحد أُْ ٓ٘ٚ ٣٘ٞرٚ إٔ ريٍ ك٤ٚ، ٣ظٞ

 هخٗؼش حٌُحص، رٚ طظلَٔ ح١ٌُ حُٜلٞ ػ٠ِ ا٫ ٣ٜيم ٫ ًٔخ ٝحُظؼخٓش؛ رخُ٘وخء ٗؼٍٞ

 حُلْٜ ٌِٓش ػ٤ِٚ طويٍ ٫ ٢ٗء ٝٛٞ ٝٓ٘ـِحطٜخ، أٛيحكٜخ حٟٔل٬ٍ ٗلٜٔخ، ػٖ ٍٝح٤ٟش

 كي أه٠ٜ ا٠ُ ٠ٓلٌخ   ٦ُه٣َٖ ٌِٜٓٔخ ك٤ٜخ ٣زيٝ حُظ٢ حُٔ٘خٓزخص ك٢ ٝروخٛش حُٔظِٜزش،

"ٓٔظطخع
1

 ٝٛٞ حُِٜٔخس، ٣٘خٛي ح١ٌُ حُـٍٜٔٞ ٖٓ حُٜخىٍ ًحى إً، ح٢ُُِٜ ح٠ُلي. 

 حُٔٔؼَ ا٤ُٚ ٍِٗ ح١ٌُ حُو٤ْٔ حُٔٔظٟٞ  ًحى ا٠ُ ٣ٍِ٘ ُٖ أّٗٚ ك٢ حُؼوش، طٔخّ ٝحػن

ٙ ٍه٤ّٚ ػٖ ٣ؼزَّ َٗحٙ ٌُح ح٤ٌُٓٞي١، ّٞ  ػ٤ِٜخ أهيٓض حُظ٢ حُظَٜكخص طِي ٖٓ رخ٠ُلي ٝٓٔ

           ا٫ ٣ٜيم ٫ ًٔخ حُ٘وخء، أٝ ح٧ُْ ٖٓ طخٓخ هِٞح ٣وِٞ ح١ٌُ ح٤ٌُٓٞي٣ش، حُ٘و٤ٜش

 ٫ ٓخ ًٝحى ٍٟٝخ، ه٘خػش رٌَ ح٧ٛيحف ٝحٟٔل٬ٍ حُلَ٘ طوزَّ ٖٓ حُ٘خرغ حُٜلٞ ػ٠ِ

 .طوزِّٚ حُٞحػ٢ حُؼوَ ٣ٔظط٤غ

 حُٔٞهق طٜ٘غ حُظ٢ ح٧ٓزخد ٢ٛ كٔخ ُِِٜٔخس، ٣ِٜق ٟليٍ  أ١ّ  ػَك٘خ هي ً٘خ ٝاًح

 ح٤ٌُٓٞي١؟

 :ٚأؿثاتٗ اٌى١ِٛضٞ اٌّٛلف

 ح٤ٌُٓٞي١ حُٔٞهق طوِن حُظ٢ حُٔٞحهق ٖٓ ٓـٔٞػش حُٞٛخد ػزي ١ٌَٗ ٣ـٔغ 

 :حُظخ٢ُ حُ٘لٞ ػ٠ِ ٣ًٌَٝٛخ
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 ٝحُظ٤ًَِ ٗوخثْٜٜ، رظـ٤ٔي حُزَ٘، رؼٞ هيٍ ٖٓ حُل٢ ٝٓخثَ ٖٓ ٤ِٓٝش: اٌـشغ٠ح" - أ

 .حُٔ٘خٛي ٌُٜح حُ٘ل٢ٔ حُظٞحُٕ اػخىس رٜيف ٟؼلْٜ، ٗوخ١ ػ٠ِ

 حُٔوخٍٗش ػ٠ِ ٣ٝؼظٔي ح٠ُلي، ٣ُؼ٤َ ٝح٬ُٔٓق، حُٜلخص ك٢ ط٠خى ا٫ ٛٞ ٓخ: اٌرٕالط - د

 ؿ٤َ حُظ٘خهٞ ٜٓ٘خ ػي٣يس، أٌٗخ٫ حُظ٘خهٞ ٣ٝؤهٌ ٓؤُٞف، ؿ٤َ ٛٞ ٝٓخ ٓؤُٞف ٛٞ ٓخ ر٤ٖ

 أهٞحُٜخ، ػٖ ٣وظِق حُ٘و٤ٜش ٌٛٙ ِٓٞى كَٟ٘ حُ٘و٤ٜش، ك٢ حُظ٘خهٞ ًٌُي حُؼخى١،

 ٫ ؿخى ٓؤٓخ١ٝ ٓٞهق ك٢ ٠ٓلٌش ػزخٍحص حُٔٔؼَ ك٤ ظ ِٞ حُلٞحٍ، ك٢ حُظ٘خهٞ ٝأ٠٣خ  

 .حُلٌخٛش ٌٛٙ ٓؼَ ٣لظَٔ

ّٕ  ٣َٟ ح١ٌُ رَؿٕٔٞ، ٗظ٣َش ٝؿَٞٛ أٓخّ ٢ٛٝ: ا١ٌ٢ح - ؽ  ٣لوي ح١ٌُ حُي٤ٓش، ح٩ٗٔخٕ أ

ف َٓٝٗظٚ، َّ "ح٠ُلي طَٜكخطٚ طؼ٤َ رآ٤ُش، ٣ٝظٜ
1

 ٗوخثٚ ٖٓ حُٔو٣َش طٌٕٞ ٌٌٛح. 

 ٩ػخٍس هٜزخ   ٓ٘زؼخ   ح٤ُ٥ش، طَٜكخطْٜ ا٠ُ رخ٩ٟخكش أكؼخُْٜ، ٓغ أهٞحُْٜ ٝط٘خهٞ حُ٘خّ،

 . رخُِٜٔخس حُوخٙ ح٠ُلي

: ك٤وٍٞ ح٤ٌُٓٞي٣خ ك٢ ح٠ُلي طؼ٤َ إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ أهَٟ أٓزخد ٤ٛـَ ٤٠٣ٝق

 حُـي ٖٓ ػظ٤ْ رويٍ ٝطخكٜش كو٤َس أٛيحكخ   حَُٔء ٣٘٘ي ك٤٘ٔخ ٤ُِٛش أًؼَ حُٔٞهق ٣ٌٕٞ"

 آٍ أَٓٙ رؤٕ َٓ٘ٝػٚ، أهلن ٓخ اًح رظخطخ ، حَُٔء ٌٛح ٣٘ؼَ ٫ ر٤٘ٔخ ٓؼويس، ٝرٔزَ حُظخَٛ

             ى٫ُش ٖٓ ُٚ ٣ٌٖ ُْ ٍؿخثزٚ ٟٓٞٞع ٧ٕ حُظلي٣ي ٝؿٚ ػ٠ِ ٌٝٛح ح٬ُٜى، ا٠ُ

."ٓخٍٝطٚ هي طٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ حُظ٢ حُو٤زش ػ٠ِ ٣ظـِّذ إٔ ُٚ ٣ظ٤ق ٓٔخ ح٬١٩م، ػ٠ِ
2
  

ٓظ٘ظـٜخ طِي ح٧ٛيحف حُظخكٜش، حُظ٢  -كٔذ ٤ٛـَ -٤ُِٛش  ٓٔخ ٣ؼ٢٘ إٔ حُٔٞحهق ح٧ًؼَ

َ  ُٜخ هططخ   أػظْ ٜٓ٘خ، ٌُّ٘ٚ  ٚ ك٤ُٔطّ  ٔ ُٖ  -ٍؿْ ًحى حُٔـٜٞى حُـزخٍ -٣ـٜي ك٤ٜخ حَُُٔء ٗل

ّٕ ٓؼَكظٚ ُلوخٍس حُٜيف  ّْ رؤ١ّ ٗٞع ٖٓ حُو٤زش حُظ٢ ؿخُزخ  ٓخ طظَٜ رؼي ح٩هلخم؛ ًُي ٧ ٣ل

 ٓخ ٤ٓوِن ػ٘يٙ ٗٞػخ  ٖٓ حَُٟخ ك٤خٍ ٓخ كَٜ ُٚ. ح١ٌُ ٓطَّٙ ٓظٌٕٞ ػِحءٙ، ٌٝٛح
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 :اٌى١ِٛضٞ اٌرط١ٙغعاتًؼا: 

 ًُٝي ُِِٜٔخس، آهَ طؼ٣َلخ  " حُلي٣غ ح٧ىر٢ حُ٘وي" ًظخرٚ ك٢ ٬ٍٛ ؿ٢ٔ٤٘ ٣ًٌَ

كي٣ؼخ   ػ٤ِٜخ حُؼؼٍٞ طْ ٣ٞٗخ٤ٗش ٓوط١ٞش ك٢ ٍٝى ٓخ ػ٠ِ حٓظ٘خىح  
1
    ك٤ٚ ٣ؼَٝ ك٤غ ،

ّٚ  أهَٟ ؿِث٤ش ا٠ُ رخ٩ٟخكش ٤ٌُِٓٞي٣خ أٍٓطٞ طؼ٣َق  ٣وٍٞ حُظط٣َ٤ٜش، ٝظ٤لظٜخ طو

 ٝح٠ُلي رخٍَُٔٝ حَُٔء طط٤َٜ رٚ ٣لَٜ... ٗخهٚ ٢ُِٛ كؼَ ٓلخًخس ٝحُِٜٔخس: "ك٤ٜخ

. "ح٫ٗلؼخ٫ص ٌٛٙ أٓؼخٍ ٖٓ
2
 

 حُٞظ٤لش كٍٞ طل٤َٔحطْٜ ٠٣ؼٞح إٔ حُزخكؼ٤ٖ ٖٓ ؿِٔش كخٍٝ كوي ًُي، ػ٠ِ ٝر٘خء  

 ٟٝغ ك٢ ْٜٓ٘ ٝحكي ًَ حؿظٜي ٌُح ح٠ُلي، رلؼَ طلَٜ ٝحُظ٢ ٤ٌُِٓٞي٣خ، حُظط٣َ٤ٜش

 :ُٜخ هخٙ طل٤َٔ

ّٕ  -أٍٓطٞ هٍٞ ػ٠ِ حٓظ٘خىح   - ٬ٍٛ ؿ٢ٔ٤٘ ٣ًٌَ  ٗؤٜٗخ طط٣َ٤ٜش، ٝظ٤لش ُِِٜٔخس" أ

 حُِٜٔخس  إٔ ػ٠ِ ،(Homeopathie) رٔؼِٚ حَُ٘ ٓيحٝحس ٗٞع ٖٓ طط٤َٜ ٌُّ٘ٚ حُٔؤٓخس، ٗؤٕ

."ٝح٫ٓظ٬ّٔ حُٜيٝء ا٠ُ أىػ٠ ُظـؼِ٘خ حُظط٤َٜ، ٖٓ آهَ ر٘ٞع طوّٞ هي
3
 ٌٛح ك٢ ٝٛٞ 

 ٣وٞٓخٕ - ٍأ٣ٚ ك٢ - ٬ًٛٔخ اً حُظَحؿ٤ي١؛ ُِظط٤َٜ طل٤َٔٙ ػٖ ًؼ٤َح   ٣وظِق ٫ حُظل٤َٔ

 إٔ ٣ٌٖٔ ح١ٌُ حُٞك٤ي ٝحُلَم َُٟٔٚ، ٓٔخػ٬   ىٝحء   ح٣َُٔٞ ربػطخء حَُٔٝ رٔؼخُـش

ّٕ  ر٤ٜ٘ٔخ ٣ظَٜ       ٝحُ٘لوش، حُوٞف ػخ١لظ٢ رزؼغ حُٔ٘خٛي اػخٍس ػ٠ِ طؼَٔ حُظَحؿ٤ي٣خ أ

 كخُط٣َوش. ٗلٔٚ ك٢ حٍَُٔٝ رزؼغ طٜيثظٚ ػ٠ِ ح٤ٌُٓٞي٣خ طؼَٔ ر٤٘ٔخ ٜٓ٘ٔخ، طط٤َٜٙ ػْ ٖٝٓ

 ٌُٖ ،حٍَُٔٝ أٝ ح٧ُْ: ٓوظِلش ٝحُ٘ظخثؾ  ٓوظِق، ح٠ُٔخى حُيٝحء ٌُٖ ٝحكيس، حُؼ٬ؿ٤ش

 ٗلوش أٝ هٞكخ   ًخٕ ٓٞحء: حُِحثيس ح٫ٗلؼخ٫ص ٖٓ حُٔظِو٢ طط٤َٜ ٝٛٞ ٝحكي حُٔ٘٘ٞى حُٜيف

  .ٟلٌخ   أٝ
                                                           

            De Coislin مجموعة إلى نسبة Tractatus Coislinianus الكولٌنٌة الرسالة تسمى 1

 ٌرجع تؤلٌفها ولكن المٌبلدي، العاشر القرن إلى المخطوطة تارٌخ ٌرجع ببارٌس، األهلٌة المكتبة فً

 هذه حول المعلومات من  لمزٌد أرسطو، تبلمٌذ من المشائٌن عهد من المٌبلد، قبل األول القرن إلى

 .اإلحالة فٌها بما 86 ص الحدٌث، األدبً النقد هبلل، ؼنٌمً راجعٌ المخطوطة،
 المبحث ٌراجع الشرح، مع كامبلً  القول على لئلطبلع. 87 ،86 ص السابق، المرجع هبلل، ؼنٌمً 2

 .الثانً الفصل من الرابع
 .87ؼنٌمً هبلل، المرجع نفسه، ص  3
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..." ح٤ٌُٓٞي٣خ ٗظ٣َش" ًظخرٚ ك٢( T . G. A. Nelson) ِٖٗٔ. أ  حُزخكغ ٣ًٌَ

 حُ٘لٞ ػ٠ِ ًٌٍٓٞس ٢ٛٝ ٠ُِلي طل٤َٔ ٟٝغ ػ٠ِ ٜٓ٘خ ٝحكيس ًَ ػِٔض ٗظ٣َخص ػ٬ع

 :          حُظخ٢ُ

 :  اٌـّٛ ٔظغ٠ح -1

ّٕ  أػ٬ٙ حًٌٍُٔٞ ًظخرٚ ك٢ ِٖٗٔ ٣وٍٞ  ك٤ٜخ ٣ٔيف هٜخثي ٣ٌظذ ُْ أٍٓطٞ رؤ

ّٕ  ؿ٤َ ح٠ُلي؛  ٣ًٌَٝ ٠ُِلي، ح٬ًُع حُ٘وي طٞؿ٤ٚ ٖٓ حُل٬ٓلش ٖٓ ؿ٤َٙ ٣ٔ٘غ ُْ ًُي أ

 ٣وٍٞ  Thomas Hobbes ٛٞرِ طٞٓخّ ٝٛٞ ػَ٘ حُٔخرغ حُوَٕ ك٬ٓلش ٧كي ه٫ٞ

 رٔزذ أٝ حٗظٜخٍ، ٖٓ أكَُٗخٙ ُٔخ رخُٔؼخىس ٓلخؿت ٗؼٍٞ رٔزذ آخ ٠ٗلي اّٗ٘خ: " ٛٞرِ

َّٝ  ح٥ه٣َٖ، ػ٠ِ رخُٔٔٞ ُ٘ؼٍٞٗخ ٠ٗلي ك٘لٖ ٛ٘خ ٖٝٓ. ٝح٩ٛخٗش ُِو١ِ ح٥ه٣َٖ طؼ

 ٠ٗلي اّٗ٘خ. رخُؼـِ اكٔخٓ٘خ ٖٓ حُِلظ٢ ُِظلٍَ ٝٓـخٍ ُـٍَٝٗخ اٗزخع ٖٓ ًُي ك٢ ُٔخ

       ُِْٜٗٝ ٣َ١ن ػٖ حُٔٔٞ ك٢ ٍؿزظ٘خ ٣٘زؼٕٞ ٌُّْٜٝ٘ ٓ٘خ أػ٠ِ ْٛ ح٣ٌُٖ ٛئ٫ء ػ٠ِ

 ُْ ٌُّٝ٘٘خ حُٔخ٢ٟ ك٢ حٍطٌز٘خٛخ هي ً٘خ أهطخء ػ٠ِ أ٠٣خ   ٠ٗلي ًٔخ. حُؼخ٤ُش ٓٞحٟؼْٜ ٖٓ

".َٗطٌزٜخ ٗؼي
1
 

 حُ٘لْ ٣٘ظخد ح١ٌُ حُـٍَٝ ٩ٗزخع ٍكزخ   ٓـخ٫   حُٔ٘ظٍٞ، ٌٛح ٖٓ ح٠ُلي ٣ٜزق

حء ٖٓ حُز٣َ٘ش، َّ م رخُٔٔٞ اكٔخٜٓخ ؿ ّٞ  كخُٔؼ٤َ  حُطزو٤ش؛ ح٧ٟٝخع ُظـ٤َ ٗظ٤ـش ٝحُظل

 اٗٔخ كلٔذ، حَُحه٤ش حُل٤خس ػخٗٞح إٔ رؼي حُل٤٠ٞ ا٠ُ حُ٘خّ حٗليحٍ ٤ُْ ٠ُِلي

 ح٠ُلي ٤ٜ٣َ ًٔخ. َٓطزش ىْٜٝٗ ًخٕ إٔ رؼي ُِٓ٘ظْٜ كٞم حٍطو٠ رؤّٗٚ ح٠ُخكي ٩كٔخّ

ٍ ك٤ِّح   َّ ٛخ حٌُحصُ  ك٤ٚ طل  ِ هظٚ ح١ٌُ ػـ ّٞ  ٝهي حٍطٌزظٜخ، حُظ٢ ٨ُهطخء ٗظ٤ـش ريحهِٜخ ١

ٍٛخ ٓـخٍ ٫ٝ رخُٔخ٢ٟ َٓطزطش ٛخٍص ٌُح كؼِٜخ ػٖ رخٌُق ػٜ٘خ طَكّؼض َّ            ُظٌ

        . حُٔٔظوزَ ك٢

ّٕ  ٝٗؼظوي ٍ حُ٘ؼٍٞ ػٖ حُ٘خؿْ ح٠ُلي أ َّ  ٠ُِلي أٗٔذ ٤ٌٕٓٞ ح٧هطخء ٖٓ رخُظل

ّٕ  ًُي حُطزو٢؛ حُٟٞغ طـ٤َّ ػٖ حُ٘خطؾ ًحى ٖٓ ح٢ُُِٜ  ٣ًٍِش ح٤ٌُٓٞي٣ش حُ٘و٤ٜخص ٧

                                                           
 نصٌؾ، إدوارد ماري: ترجمة والسٌنما، والمسرح األدب فً الكومٌدٌا نظرٌة أ،. ج. ت نلسن 1

 .11 ،19 ص ت،.د ط،.د الفنون، أكادٌمٌة
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ّٕ  ًٔخ ٍحٍم؛ ٌٓخٕ ٖٓ ُُِٜ٘ٝخ ٓز٤َ ٫ٝ رطزؼٜخ  أًؼَ ح٤ٌُٓٞي٣خ ك٢ حَُٔطٌزش ح٧هطخء أ

 ُِِٜٔخس ٓ٘خٛيطٚ كٔظٌٕٞ  كؼ٬   ػ٤ِٜخ أهيّ هي ًخٕ كبٕ حُٔ٘خٛي، ػ٤ِٜخ ٣ويّ إٔ ٖٓ حٗلطخ١خ  

ّٕ  ًُي ُٜخ، حُٜ٘خث٢ حُلي رٔؼخرش  ٤ٓٔ٘ق ٜٓ٘خ، ٝح٠ُلي رؼي ػٖ ح٧هطخء ٓ٘خٛيس ٧

ٍ كَٛش حُـٍٜٔٞ َّ  ىٍٝ ٣ظَٜ ٛ٘خ ٖٝٓ كؼِٜخ، ػٖ ٝحٌُق حُٔخ٤ٟش أهطخثٚ ٖٓ ُِظل

 .ٓٞحء كي ػ٠ِ ٝح٧كَحى حُٔـظٔغ ٓ٘خًَ ٓؼخُـش ك٢ ح٤ٌُٓٞي٣خ

 :إٌفـٟ اٌرذّغع ٔظغ٠ح – 2 

  ح٠ُلي ٓٞحهق إ كوخٍ حُ٘ظ٣َش ٌٛٙ James feibleman ك٤زِٔخٕ ؿ٤ِٔ َٗف"

 حُوٞف، ٌٛح ٖٓ حُظلٍَ ػْ حُ٘ي٣ي، حُوٞف ربػخٍس طزيأ حُ٘ظ٣َش ٌٛٙ ػ٠ِ طؼظٔي حُظ٢

 ٓلٜٞٓ٘خ ك٢ كو٢ ٤ُْ حَُ٘ف ٌٛح ٣ٔخػيٗخ. ُِوٞف ىحع ٝؿٞى ُؼيّ حُٜ٘خ٣ش ك٢ ٝح٠ُلي

            ٓخىص حُظ٢ ح٤ُٜـش ٣يّػْ كٜٞ. حُِٜٔخس ػٖ ٓلٜٞٓ٘خ ك٢ أ٠٣خ   ٌُٖٝ ح٠ُلي، ػٖ

 ٣َ١ن طؼظَٝ ٓوخ١َ أٝ رٜؼٞرخص طزيأ حُِٜٔخس طـؼَ ٝحُظ٢ حُٞٓط٠ حُؼٍٜٞ ك٢

 ٗـِْ ِٜٓخس أ١ ٓ٘خٛيس كؼ٘ي... حُٜؼخد ؿ٤ٔغ أ٣ُِض ٝهي ط٘ظ٢ٜ ٌُٜٝ٘خ حُٔؼخىس،

ؿ٤ٖ َّ  ٌُٝ٘٘خ حُ٘و٤ٜخص، ٩كيٟ ٌَٓٝٙ كيٝع ه٤٘ش ٓظؤٛز٤ٖ ٓوخػيٗخ أ١َحف ػ٠ِ ًٔظل

."حٌُخٍػش ٝهٞع هطَ ٣ؼزَ ػ٘يٓخ رخٍط٤خف ٠ٗلي ٓخ َٓػخٕ
1
 

ٗ َ حُٞؿٜش، ٌٛٙ ٖٓ كخ٠ُلي   رؤٕ حُٔ٘خٛي، ٗل٤ٔش ك٢ حُوٞف ربػخٍس أ٫ٝ   ٣زخ

ٝ  َ َ   ٓخ َٓػخٕ ػْ حُٔٔؼَ، ٓؼخىس ٓز٤َ ك٢ طوق حُظ٢ حُؼَحه٤َ ٗظ٠ أٓخٓٚ طُؼ  طِي طو

 ٌٝٛٙ ٓؼ٤يس، رٜ٘خ٣ش حُوظخّ ك٢ ُظ٘ظ٢ٜ حَُٔٔك٤ش، ٜٗخ٣ش ا٠ُ طٞؿٜ٘خ ًِٔخ حُٜؼٞرخص

 ٬ٓثٔخ   طؼز٤َح   ك٤ٜخ ح٠ُلي ٣ٌٕٞ ٗل٤ٔش ٍحكش حُٔ٘خٛي ٓظٔ٘ق -ؿ٤ِٔ ٍأ١ ك٢ - حُط٣َوش

 ٤٠٣ق" حُ٘ظ٣َظ٤ٖ، ٛخط٤ٖ ا٠ُ ٝرخ٩ٟخكش. ح٤ٌُٓٞي٣خ ك٢ ٗخٛيٛخ حُظ٢ حٌُخٍػش ػزٍٞ ػٖ

                                                           
 انخفاض إلى ٌإدي الضحك أنّ " الحدٌثة العلوم أثبتت وقد. 14 ،13 ص السابق، المرجع نلسن، 1

          الذهن ٌصفً أّنه إلى باإلضافة باأللم، الشعور وٌقلّل الجسم مناعة ٌرفع أّنه كما الدم، ضؽط

ٌّئة األفكار بعض سٌطرة من  الخوؾ، إدارة بل، آرثر جاردنر، جٌمس: ٌراجع ،"والخوؾ كالقلق الس

 .294 ص ،2996 ،1 – ط والتوزٌع، للنشر فاروق دار القاهرة، العامري، خالد: ترجمة
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 اٌرٕافغ ٔظغ٠ح ٢ٛٝ ػَ٘، حُظخٓغ حُوَٕ ك٢ ٗٞرٜ٘خٍٝ ػٜ٘خ طلّيع أهَٟ ٗظ٣َش ِٖٗٔ

"ُٜخ ٌِّٓٔش طؼي رَ حُٔٔٞ ٗظ٣َش ٓغ طظؼخٍٝ ٫ -ٍأ٣ٚ ك٢ - حُ٘ظ٣َش ٌٝٛٙ ،ٚاٌرؼاعض
1
. 

ّٕ  -ح٠ُلي ُٔٔززخص ػَٟٚ أػ٘خء ك٢ - هطخد حُل٤ٔي ػزي حُزخكغ ٤٘٣َٝ  رؤ

 حُؼٜز٤ش حُطخهش، ٖٓ ٤ٜٗذ رَٜف حُؼٜز٤ش حُلخ٫ص رؼٞ ك٢ ٣ؼَِّ هي ح٩ٗٔخٕ ٟلي"

 ٣ٌٕٞ ًُي ٝػ٘ي حُٞؿٚ ك٢ حُِط٤لش حُؼ٬٠ص رؼٞ طوِّٚ ٝٛٞ حُٔوخٝٓش، ١َم أَٜٓ ك٢

َّ  ٛٞ ٌٛح ُٝؼَ ٝطل٣َؾ، ط٘ل٤ْ رٌُي كٜٞ حُؼٜز٤ش، ُِ٘ل٘ش طل٣َـخ    ر٤ٖ ٣َر٢ ح١ٌُ حُٔ

ّٕ  ٝحُزٌخء، ح٠ُلي َّ  ُٝؼِٚ طول٤لخ ، ٤ًِٜٔخ ك٢ ٧  رخٍَُٔٝ ٣ئى١ هي ح١ٌُ -أ٠٣خ   - حُٔ

 رٌخء   ح٠ُلي ك٤٘وِذ ح٠ُلي، ا٠ُ حُٔزخؿض ٝحُلِٕ ٝرخ٧ُْ حُزٌخء، ا٠ُ حُٜخؿْ حُٔلخؿت

."ٟلٌخ   ٝحُزٌخء
2
  

ّٕ  ٌٛح ٝٓؼ٠٘ ٍ   ٝح٥هَ حُل٤ٖ ر٤ٖ ح٩ٗٔخٕ ٣ظَٜٙ ح١ٌُ ٠ُِلي أ  حُ٘ل٘خص طل٣َؾ ك٢ ىٝ

َّٔ ٓخ ًُي ُٝؼَ حُزٌخء، ٗؤٕ ًُي ك٢ ٗؤٗٚ ُي٣ٚ، طَحًٔض حُظ٢ حُؼٜز٤ش  حٍطزخ١ٜٔخ ٣ل

 .حُؼٌْ أٝ حُزٌخء ًؼَس ٖٓ ح٧ك٤خٕ رؼٞ ك٢ ح٠ُلي ٣٘ظؾ اً رزؼ٠ٜٔخ؛

خ ُ٘خ ٣ظ٠ق ّٔ ّٕ  طويّ ٓ  ٤٘٠ُٓش ٓـٜٞىحص رٌُٞح هي – ٝؿٜخطْٜ طؼيى ػ٠ِ - حُزخكؼ٤ٖ أ

ُٞ  ٣ُٔ٘ ق ػ٬ؿخ   ٣ٌٕٞ كوي ح٠ُلي؛ رلؼَ ٣لَٜ ح١ٌُ ُِظط٤َٜ طل٤َٔ ٟٝغ ك٢  ك٤ٚ ح٣َُٔ

 ح٧هطخء ػٖ حُٔٔٞ ػٖ طؼز٤َح   ٣ٌٕٞ أٝ ٓ٘ٚ، حُظو٤َِ رٜيف حُِحثي ٠ُلٌٚ ٓ٘خرٜخ   ىٝحء  

ٌ زض حُظ٢ ٍ ػٖ طؼز٤َح   ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ ًٔخ حُٔخ٢ٟ، ك٢ حٍطُ َّ  ٗظ٤ـش هٞكٜخ ٖٓ حٌُحص طل

 طل٤َٔحص ا٠ُ رخ٩ٟخكش.  حُِحثيس ح٫ٗلؼخ٤ُش ُِ٘ل٘خص َٛكخ   أٝ حٌُٞحٍع، رؼزٍٞ اكٔخٜٓخ

 .ٓلظ٣ٞخطٜخ ػَٝ أٝ رٜخ حُظ٤ًٌَ ػٖ حُٔوخّ ٤٠٣ن أهَٟ

، ًَ ػ٠ِ    ٍٍ  طل٤َٔح   ُظ٠غ حُ٘ظ٣َخص ٖٓ ًـ٤َٛخ أٝ ًٌٜٙ ٗظ٣َخص ًخٗض ٓخ كخ

 كيٝى ك٢ ح٤ٌُٓٞي١ ح٠ُلي ٣زو٠ ٫ ٢ٌُ ٜٓ٘خ ٫ريّ  ًخٕ حؿظٜخىحص ٌُّٜٝ٘خ ٠ُِلي، ٜٗخث٤خ  
                                                           

 . )بتصّرؾ(.13نلسن، المرجع السابق، ص  1
      .  29 ،19 ص اإلستٌطٌقٌة، والداللة السٌكولوجٌة الداللة بٌن الضحك خطاب، الحمٌد عبد 2

 ٌستعمل إذ القصدي، اإلضحاك إلى -األحٌان بعض فً -ٌعمد والمداواة المعالجة فن أنّ  المعلوم من"

 المرجع: راجعٌ". الرئة أقصى إلى – طرٌقه عن - األدوٌة بعض وإدخال للصدر منظفاً  الضحك

 .  29 ص ،نفسه
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َّٔ ؿٜيٛخ كخُٝض هي ح٥ٍحء ٌٛٙ ًخٗض ٝاًح ح٫ٓظلٜخّ،  ح٠ُلي أٝ ػٔٞٓخ   ح٠ُلي ُظل

 ح٤ٌُٓٞي١؟ حُٔـِٟ ػٖ هُٞٚ ٣ٌٖٔ ح١ٌُ كٔخ حُِٜٔخس، ٓ٘خٛي ػٖ حُ٘خؿْ

 : اٌى١ِٛضٞ اٌّغؼٜ

ّٕ  ػ٠ِ حُ٘وخى ٖٓ حٌُؼ٤َ حطلن ُوي      ؿخٛيح   ٣ٔؼ٠ إٔ ح٤ٌُٓٞي١ حُؼَٔ ٖٓ حُٔـِٟ أ

 ٜٓ٘خ، ٝحُٔو٣َش حُظَٜكخص طِي ػَٝ ٣َ١ن ػٖ ٝٗوخثْٜٜ حُ٘خّ طَٜكخص طـ٤٤َ ا٠ُ

ّٕ  ًُي  ُِٔ٘خٛي رٚ ٣ظلون ٤ًٓٞي١ رـٞ حُؼَٔ ٣ـِق أِٓٞد ك٢ حُ٘خّ ٗوخثٞ ط٣َٜٞ" أ

يح   ٣َحٙ ٓٔخ ح٠ُلي ّٔ  طلون ٓظؼخٍٟش ٓظ٘خه٠ش أكيحع ٖٓ حَُٔٔف ه٘زش ػ٠ِ ٓـ

         ٣ظلَى ٛ٘خ ٖٝٓ حُؼ٤ٞد، ٌٛٙ أكي ٣َٟ إٔ ك٢ حَُؿزش ح٠ُلي، رؼٞ ٖٓ ُِٔ٘خٛي

 إٔ ك٢ ؿ٤َطٚ طيكؼٚ رَ ًُي ا٠ُ ح٫ٗلؼخٍ َُى حُؼخ١لش طيكؼٚ إٔ ىٕٝ طـ٤٤َٛخ أؿَ ٖٓ

."حُل٤خس طٔظو٤ْ
1
 

ّٕ  ك٤ئًي حَُأ١، ٌٛح ٓغ ارَح٤ْٛ كٔي١ حُزخكغ ٣ٝظلن      رخػظزخٍٛخ ح٤ٌُٓٞي٣خ أ

 أٓخْٜٓ، ٣ؼَٝ ٓٔخ ٣ٔوَٕٝ حُٔ٘خٛي٣ٖ طـؼَ ٓـظٔؼْٜ، ك٢ ح٧كَحى ُ٘وخثٚ ٓلخًخس

 طلون: "٣وٍٞ ٗزٌٛخ، ػْ ٖٝٓ حُ٘وخثٚ طِي حٓظٜـخٕ ا٠ُ ٓو٣َظْٜ طظلٍٞ حُٞهض ٝرٍَٔٝ

 ٜٓ٘خ ٣ٔوَٝح ٢ً حُ٘ظخٍس أػ٤ٖ أٓخّ حُ٘وخثٚ طِي ١َف روٜي حُلٌخٛش ػَٜ٘( ح٤ٌُٓٞي٣خ)

 حُٔـٔٞع ٓ٘خًَ ٓؼخُـش حُٔلخًخس ٌٛٙ ٝؿخ٣ش ك٤ٜخ، حُٔظَى٣ٖ ػ٠ِ أٗيحهْٜ َٓء ٠٣ٝلٌٞح

 ٝحُٔو٣َش. ُٚ حُظٜي١ ُِحٓخ   ٝٛخٍ أَٓٙ، حٓظللَ ًٞرخء أٝ حٓظَٟ٘ ًيحء أٛزلض حُظ٢

ّٕ  حُٔـٔٞع؛ ه٬ٍ ٖٓ( حُظَحؿ٤ي٣خ ك٢ ُِظط٤َٜ َٓحىف ٝٛٞ)حُظـ٤٤َ ؿخ٣ظٜخ  ٢ٛ حُٔو٣َش ٧

ف ٗلٞ رخُـؼ٤خٕ حُ٘ؼٍٞ َٓحطذ أ٠ُٝ َّ  َٓحطذ أ٠ُٝ حُٔو٢ ٣ؼظزَ ًٔخ طٔخٓخ ٬ٓثْ، طٜ

 ًٌُي ٝح٫ٓظؼزخى، حُظِْ ػ٠ِ حُؼٍٞس ا٠ُ حُٞهض رٍَٔٝ حُٔو٢ ٣ئى١ ٝٓؼِٔخ حُؼٍٞس؛

."ٗزٌٛخ ػْ حُ٘وخثٚ حٓظٜـخٕ ا٠ُ حُزؼ٤ي حُٔيٟ ػ٠ِ طئى١ حُٔو٣َش
2
ّٕ  ًُي ٓؼ٠٘ ٤ُْٝ   أ

 حٓظٜ٘خٝ ا٠ُ -ٍأ٣ٚ ك٢ - طٜيف" اٗٔخ ٜٗخث٤خ   ٜٓ٘خ طظوِّٚ أٝ حُ٘وخثٚ طزظَ إٔ ٜٓ٘خ حُٜيف

 ٤ٛجش ك٢ أك٤خٗخ   ح٤ٌُٓٞي٣خ طزيٝ ٝهي. حُٜخىثش ٝحُزٔٔش ح٠ُلٌش ٣َ١ن ػٖ حُٔظوخػٔش حُْٜٔ

                                                           
 .31محمد نصار، قاسم كوحً، تذوق الفنون الدرامٌة، ص  1
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ز ٠غ ٣لَٔ حُٞؿٚ، ػخرْ ٓظـٜ ْ ١ز٤ذ  ٔ  ؿٔي ٖٓ حُوز٤ؼش ح٧ٍٝحّ ٣ٔظؤَٛ ٢ً ٣يٙ ك٢ حُ

 حُيٝحء هخٍٍٝس ٣يٙ ك٢ ٣لَٔ ١ز٤ذ ٓؼَ حُـخُذ ك٢ ٌُٜٝ٘خ ٓيحٙ، حُظيٍٛٞ رٚ رِؾ اًح حُٔـظٔغ

."حُؼزّٞ هزَ حُ٘لخٙ ػ٠ِ حُزٔٔش ٠٣ٝغ رٜيٝء، ٣ٝيػٞ رَكن، ٣ؼخُؾ
1
 

ّٕ  ٗي ٫ٝ ف ك٤ٖ ٤ٛـَ أٍحىٙ ٓخ ًُي أ َّ  كو٤و٢ كٖ ًَ ٗؤٕ ٗؤٜٗخ حُِٜٔخس رؤٕ ٛ

 ٣وخّٝ رخػظزخٍٙ حُؼٌْ ػ٠ِ رَ ًخٍػ٢، رخ٤ٜٗخٍ حُظٜي٣ي طلض ٫ حُؼو٢ٗ٬، طويّ" رؤٕ ٓطخُ زش

 حُٞحهغ، ك٢ حُٔؼو٤ُٞش ػٖ رؼ٤ي ٛٞ ٓخ ًَٝ ٝحُلٔخهش، حُـزخء َٟٝد ؿ٤ٔغ ٝظلَ ر٘ـخف

 ٫ٝ ح٧ػ٤٘٤ش، ُِل٤خس حُلوش ح٧ه٬ه٤ش ٤ُْ حُٔؼخٍ، ٓز٤َ ػ٠ِ أٍٓطٞكخٕ، ٓ٘ٚ ٣ِٜأ كٔخ

 ٝاٗٔخ حُلو٤و٢، ح٩ؿ٣َو٢ حُلٖ ٫ٝ رخ٥ُٜش، حُلن ح٫ػظوخى ٫ٝ حُلوش، ح٩ؿ٣َو٤ش حُلِٔلش

 حُوي٣ٔش حُٔؼظويحص ٜٓ٘خ حهظلض حُظ٢ حُٔ٘لطش ٝحُي٣ٔوَح٤١ش ُِي٣ٔوَح٤١ش، ح٠ُخٍس حُٔ٘ظـخص

 ُٜخ، ٣َػ٠ حُظ٢ حُٔؤٓخس ٝكخُش حٌُخًرش، ٝحُؼخ١ل٤ش حُٔلٔطش، ًٌُٝي حُوي٣ٔش، ٝح٧ػَحف

 ٓخ ًَ ٝرخ٫هظٜخٍ، رخُٔ٘خه٘خص، ٝحُُٞغ ٝحُظُِق، حُظِٔن ؿ٤َ ُٜخ أٓخّ ٫ حُظ٢ ٝحُؼَػَس

َ حُظ٢ ر٬ٛظٚ ػ٠ِ ح٠ُٞء ِٓٔطخ   ُِٝلٖ، ُِٝي٣ٖ ُِيُٝش حُلو٤و٢ حُٞحهغ ٓغ ٣ظؼخٍٝ ّٓ  طي

".ر٘لٜٔخ ٗلٜٔخ
2
 

 ؿ٤َ ح٧ٍٓٞ ٓوخٝٓش ٢ٛٝ ا٤ُٜخ، طٔؼ٠ ٓليىس ؿخ٣ش -حُٔ٘ظٍٞ رٌٜح - ك٤ٌِِٓٞي٣خ

 حُزلغ أٝ ػ٬ؿٜخ طلخٍٝ ػْ ٖٝٓ حٌُٞحٍع ٝهٞع ط٘ظظَ ٫ رٌٜح ٢ٛٝ حُٞحهغ، ك٢ حُٔؼوُٞش

ّٕ  ٫ٝٗي حُٔـظٔغ، ك٢ حٓظللخُٜخ هزَ حٌُخٍػش طوخّٝ اٗٔخ ٓظَٔػش؛ ػخؿِش كٍِٞ ػٖ  ًُي أ

 ٝح٧كَحى ٝحُوٞح٤ٖٗ حُٔئٓٔخص ٛخؿْ" ك٤ٖ ٤ٛ٬ٓٚ؛ ك٢ ٣ؼخُـٚ إٔ أٍٓطٞكخٕ كخٍٝ ٓخ

 ٓوَ ٌُُي حُلو٤و٢، ح٩ٗٔخ٢ٗ حُٔـظٔغ ك٢ حُؼ٤ِخ ُِٔؼَ رؼيحثْٜ ٗؼَ ٧ٗٚ رْٜ ٣و٘غ ُْ ح٣ٌُٖ

ؼَ، ه ٤ْ  ًَ ٖٓ حُؼخ٣ٍش حُٔيٕ ٝك٤خس حُٔل٤ِش، حُلَٝد ٖٓ ُٓ  ٍكغ ك٢ حُٞهض ٝط٤٤٠غ ٝ

 حُلٞؿخ٢ٗ ٤ًِٕٞ ٛخؿْ ًٌُي حُؼخّ، حُٜخُق أؿَ ٖٓ حُؼَٔ ٝحّىػخء حُٔلخًْ، ك٢ حُو٠خ٣خ
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ٙ، أٍٓطٞكخٕ ؿ٠ذ طؼ٤َ حُظ٢ حُٟٔٞٞػخص ًٝخٗض... حُٔلٔطخث٢ ٝٓوَح١  ٍ  ٛيكخ   ٝحكظوخ

."ٝحُٔـظٔغ ح٩ٗٔخٕ ك٢ ح٣٩ـخر٤ش حُؼ٘خَٛ ارَحُ أؿَ ٖٓ ٝح٫ٓظِٜحء، ُِٔو٣َش
1
  

، Henri Bergson   (1859 تغغـْٛ ٕ٘غٞ هٍٞ ى٣خد ػزيٙ حُزخكغ ٣ًٌَٝ 

1941)
2
 ح٤ُ٥ش، ٛخكذ ػوخد ٛٞ" ح٠ُلي ٖٓ حُٜيف رؤٕ ه٬ُٚ ٖٓ ٣ي٢ُ ح١ٌُ ،

 ح٩ٗٔخٕ، ك٤خس ك٢ ٝٓل٤ي ٛخّ ريٍٝ ٝحُو٤خّ ا٬ٛكٚ ٝٓلخُٝش ًُٝٛٞٚ كِٔٚ ٖٓ ٝحٗظ٘خُٚ

ّ ٛٞ حُيٍٝ ٌٝٛح ّٞ  حَُٔٝٗش ٖٓ ه٤َِ ؿ٤َ كظخ ٓ٘خ كَى ًَ ٖٓ ٣ظطِّذ ح١ٌُ ح٫ؿظٔخػ٢ حُٔو

 حُؼخىحص ك٢ طظٔؼَّ ٓخ ٗلٞ ػ٠ِ ح٠ُخٍس ح٤ُ٥خص ػٖ ٝح٫َٜٗحف حُل٤خس ٓغ ٝحُظ٤ٌّق

ّٕ  ٝحُٞحهغ حَُط٤زش،  ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش، ح٥ُش رٔظَٜ ٣زيٝ ح١ٌُ حُ٘وٚ ٖٓ طٔوَ ػ٘يٓخ حُـٔخػش أ

 حُٔلخكظش ٛيكٚ ٬ٓكخ   ح٠ُلي ٖٓ طظوٌ اٗٔخ كبٜٗخ حُـخٓي، ح٢ُ٘ء أٝ حُٜ٘خػ٢ حُـٜخُ أٝ

 حُزيٕ ؿٔٞى ػ٠ِ ٝحُو٠خء ٝحُل٤ٞحٕ حُـٔخى كٞم ح٩ٗٔخ٤ٗش ا٤ُٜخ ِٝٛض حُظ٢ حَُٔطزش ػ٠ِ

 ىٍؿش ٝأػ٠ِ حَُٔٝٗش ٖٓ ٌٖٓٔ ه٢ٔ أػظْ ُٜخ ط٣َي ٧ٜٗخ حُوِن، ٝطلـَ حُؼوَ ٝطِٜذ

."ح٫ؿظٔخػ٤ش حَُٝف ٖٓ ٌٓٔ٘ش
3
 

 حَُٔٝٗش ػٖ طوِٞح ح٣ٌُٖ ح٧كَحى ُؼوخد ٤ِٓٝش -رَؿٕٔٞ ٍأ١ ك٢ - كخ٠ُلي

 ٝح٤ُ٥ش، حَُطخرش ٖٓ حٗظ٘خُْٜ ٢ٛٝ ٜٓٔش ؿخ٣ش أؿَ ٖٓ ٝأهٞحُْٜ، طَٜكخطْٜ ك٢ ٝحُظـي٣ي

 ٍه٢ّ  ٖٓ ح٩ٗٔخٕ كووٚ ٓخ ػ٠ِ كلخظخ   حُٔظـيىس، ح٩ٗٔخ٤ٗش حًُِٔٞخص ا٠ُ اػخىطْٜ ػْ ٖٝٓ

 .ٝحُـٔخىحص حُل٤ٞحٗخص ػٖ رٚ ٣ٔٔٞ

 ؿ٤َ ح٧ٍٓٞ رٔوخٝٓش ٝهخث٤خ   ٬ٌٗ   حطّوٌ ٓٞحء ُ٪٬ٛف؛ ٤ِٓٝش ح٠ُلي ٣ٌٕٞ ٌٌٛح

 حُطز٤ؼ٢، ٟٝؼٜخ ا٠ُ ٝاػخىطٜخ ح٤ُ٥ش حُظَٜكخص طو٣ْٞ ا٠ُ ٓؼ٠ أٝ حُٔـظٔغ، ك٢ حُٔؼوُٞش

 .ٝٗزٌٛخ طـ٤٤َٛخ أؿَ ٖٓ ح٤ُٔجش حُ٘خّ أكؼخٍ ٖٓ حُٔو٣َش كخٍٝ أٝ
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 : ٚاٌى١ِٛض٠ا اٌرغاج١ض٠ا اٌّغؼٜ اٌضعاِٟ ت١ٓ

 ٣وٚ ك٤ٔخ حُلٞحٍم رؼٞ ٗٔـَ إٔ ٣ٌٔ٘٘خ ح٥ٕ كظ٠ّ ػَٟ٘خٙ ٓخ ه٬ٍ ٖٓ

 :ٝح٤ٌُٓٞي١ حُظَحؿ٤ي١ حُٔـ٤٣ِٖ

 ّٕ  ٣ويّ حُظ٢ ح٧هطخء ػَٝ ٣َ١ن ػٖ ٝحُ٘لوش حُوٞف ُؼخ١لظ٢ حُٔؤٓخس اػخٍس ا

ٍ ؿٜش، ٖٓ ح٫كظَح٢ٟ ح٧ُْ ٓؼخ٣٘ش كَٛش ُِـٍٜٔٞ ٓظظ٤ق حُ٘ز٤َ، حُ٘وٚ ػ٤ِٜخ َّ  ٝحُظل

ّٕ  ًُي أهَٟ؛ ؿٜش ٖٓ حُؼخ١لظ٤ٖ ٛخط٤ٖ ٖٓ  ٝاىٍحًٚ حُٔؤٓخ٣ٝش ٨ُكيحع حُٔظِو٢ ٓ٘خٛيس أ

 ٗظَس طٔ٘لٚ إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ حُٔٔظوزَ، ك٢ ػٜ٘خ رٔ٘ؤٟ ٣ٌٕٞ ُٖ ٝأّٗٚ رؼي، ُٚ طلَٜ ُْ رؤّٜٗخ

 حٌُزَحء، كخُظٍٜٞ، حُزخ٤٘١ش، ٝٗوخثٜٚ ًحطٚ ٤ٓطَس رٚ ٣ـخرٚ ٤٘ٓؼخ   كٜ٘خ   رَ ُِل٤خس، أػٔن

ٚ   ًِّٜخ... ٝحُـطَٓش حُـٍَٝ         طـَهٚ إٔ هزَ ٣ٌزلٜخ ٝإٔ ٣ظـ٘زٜخ إٔ ُلَى٣ـيٍ رخ ٗوخث

ف ٝكٖٔ ٝحُٔؼَكش حُلٌٔش طٜزٚ ًٔخ حُوطؤ، ك٢ َّ  ٜٓخػذ ٖٓ ٣ؼظَٟٚ ٓخ حطّـخٙ حُظٜ

     .هخٍؿ٤ش َٝٛحػخص

 ّٕ  ػ٤ِٜخ ٣ويّ حُظ٢ٝحُ٘وخثٞ  حُ٘وخثٚ ػَٝ ٣َ١ن ػٖ ٠ُِلي حُِٜٔخس اػخٍس ا

٤ي١، ٓظلظق ُِٔ٘خٛي ٓـخ٫  ٍكزخ  َُإ٣ش أهطخثٚ حُٔخ٤ٟش، ٝاىٍحى ٓيٟ حٌُٞٓ حُٔٔؼَ

ّٕ ٓ٘خٛيس حُـٍٜٔٞ ُظِي  ٍ ك٢ حُٔٔظوزَ، ًُي أ َّ طلخٛظٜخ، ٝرخُظخ٢ُ ٟٝغ كٍي ُٜخ ٢ً ٫ طظٌ

رُؼي ٓظٔ٘لٚ كَٛش أهَٟ ُِٔو٣َش ٖٓ أهطخثٚ، ٌٝٛٙ حُٔو٣َش ٓظلي       حُ٘وخثٞ ػٖ 

 ٖٓ حُظَٜكخص حُٔ٘لطش ك٢ حُٔـظٔغ ًٌَ.

طَٟ حُٔؤٓخس ك٢ ح٧ُْ ٝحُٔؼخٗخس ٤ِٓٝظ٤ٖ ُِظط٤َٜ ٝحُظٞؿ٤ٚ؛ كخُلَى رخُ٘ٔزش ا٤ُٜخ ُٖ 

س ٓخ ُْ ٣ؼٖ طـخٍد ٓؼ٤َس ٬ُ َّ ٗلؼخ٫ص ٣ظطَّٜ ٖٓ حُوٞف ٝحُ٘لوش ٝرخه٢ ح٫ٗلؼخ٫ص ح٠ُٔ

      ٍٍ ًحطٜخ. أٓخ حُِٜٔخس كظل٠َ إٔ طـ٤َّ ح٧ٟٝخع حُٔ٘لطش ُِٔـظٔغ ٝطؼخُـٜخ رؤِٓٞد هخ

ٖٓ ح٩َٟحٍ رخُٔظِو٢، اّٜٗخ طل٠َّ إٔ طؼَٝ أهطخء حُ٘خّ ُظ٣َْٜ ٓيٟ طلخٛظٜخ، ريٍ إٔ 

طؼ٤َ أُْٜٔ أٝ هٞكْٜ ٓٔخ ٤ٓلَٜ ك٢ حُٔٔظوزَ، ٢ٛٝ رٌٜح طظوٌ حُٔز٤َ حَُٜٔ ٝح٤ٔ٤َُ 

 ش.ُِظَر٤
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طوّيّ حُٔؤٓخس ٍٓخُظٜخ ٓلِٔش  ك٢ حُزطَ ٝك٢ حُلٌَس حُظ٢ ٣يحكغ ػٜ٘خ، أ١ أٜٗخ طلخٍٝ 

 ٍ ّٞ طٞػ٤ش حُٔ٘خٛي روطٍٞس ح٩هيحّ ػ٠ِ كؼَ ٓ٘خرٚ ُلؼَ حُزطَ ح١ٌُ حٜٗخع َُؿزخطٚ ٝطٜ

ك٢ حطّوخً هَحٍحطٚ حطّـخٙ حُٔٞحهق ٝحَُٜحػخص حُظ٢ ٝحؿٜٜخ، ك٢ٜ ط٣َٚ حٌُٞحٍع هزَ 

  ذ حُٞهٞع ك٤ٜخ.ٝهٞػٜخ ٢ٌُ ٣ظـّ٘ 

طوّيّ حُِٜٔخس ٍٓخُظٜخ رؼَٝ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُ٘وخثٚ حُٔ٘زًٞس، ًُٝي رٜيف حُلي ٜٓ٘خ، 

ٝحُٔو٣َش حُظ٢ ٣زي٣ٜخ حُٔ٘خٛيٕٝ حطّـخٙ ٓخ ٣ؼَٝ أٓخْٜٓ ٓخ ٢ٛ ك٢ حُلو٤وش ا٫ّ حٓظٌ٘خٍ 

 ٧هطخثْٜ حُٔخ٤ٟش.

خ حُ٘لوش ٛيف حُظَحؿ٤ي٣خ حُظط٤َٜ ٖٓ ح٫ٗلؼخ٫ص ح٠ُخٍس حُظ٢ طؤط٢ ك٢ ٓويٓظٜ

ٝحُوٞف، ٝؿخ٣ظٜخ ػوخد ٛخكذ ح٧هطخء رط٣َوش ؿ٤َ ٓزخَٗس، ػٖ ٣َ١ن اهلخٓٚ       

ك٢ ح٧كيحع حُٔؤٓخ٣ٝش، ٝاَٗحًٚ ك٢ ح٧ُْ ٝحُٔؼخٗخس. ٝٛيف حُِٜٔخس حُلي ٖٓ حُ٘وخثٚ 

ٝٗزٌٛخ ٖٓ حُٔـظٔغ ػٖ ٣َ١ن ح٠ُلي ٝحُٔو٣َش ٖٓ كخػِٜخ، ٝؿخ٣ظٜخ ػوخد ٛخكذ 

 ٤ٔجش.حُ٘و٤ٜش ٝطـ٤٤َ ػخىحطٚ حُ

ٜٝٓٔخ طؼيىص حُلٞحٍم ر٤ٖ حُٜيف حُٔ٘٘ٞى ٖٓ حُٔؤٓخس ٝٗظ٤َٙ ك٢ حُِٜٔخس ا٫ّ أّٜٗٔخ 

طٔؼ٤خٕ ا٠ُ ؿخ٣ش ٝحكيس ٢ٛٝ طٞؿ٤ٚ حُٔـظٔغ ٝطـ٤٤َ ػ٤ٞرٚ ٝحُظو٤َِ ٖٓ حٗلؼخ٫طٚ حُِحثيس، 

ط٠ـ٢ ػ٤ِٚ ٖٓ حُـخٗذ حُؼ١ِٞ ُظ٣َٚ ػٞحهذ ٗوخثٜٚ كظ٠ّ ُٝٞ حٗليٍ ٖٓ ٬ُٓش  كخُٔؤٓخس

حُِٜٔخس طٌزلٚ ٖٓ حُـخٗذ حُٔل٢ِ كظ٠ّ ٫ ٣ٍِ٘ ا٠ُ طِي حُ٘وخثٚ حُٔو٣ِش، ٤ٌِٓش، ٝ

٣َٜٝف ١خهظٚ ٖٓ أؿَ أٛيحف طخكٜش كظ٠ّ ُٝٞ حهظزؤ ٢ٓٝ ح٧ٍحًٍ ٖٓ حُ٘خّ، ح٠ُٝ٧ 

 طوخ١ذ ػٞح١لٚ ٝططَٜٙ ٜٓ٘خ، ٝحُؼخ٤ٗش طّٞػ٢ ػوِٚ ٝطٞؿٜٚ.

طِي حُظ٢ طؼظٔيٛخ  ٝاًح ًخٗض ٣َ١وش حُٔؤٓخس ك٢ طوي٣ْ حُٜ٘ق ُٔ٘خٛي٣ٜخ ٓوظِلش ػٖ

 حُِٜٔخس؛ كؤ٣ٜٔخ حٓظطخػض إٔ طٜٔي ٬٣ٞ١ ؟ 

     َّ َّٔ ٬٣ٞ١ ، "ًُي أّٜٗخ ٗ٘ؤص ٝحٗيػَص ك٢ أه ّٕ حُٔؤٓخس ح٤ُٞٗخ٤ٗش ُْ طٔظ حُٞحهغ أ

حُيُٝش ح٤ُٞٗخ٤ٗش ك٢ ػَٜٛخ  –ٖٓ هَٕ ٖٓ حُِٖٓ، ٢ٛٝ ٗلْ كظَس حُىٛخٍ حُٔي٣٘ش 

َّ حٌُٛز٢، ٝرظٍٜٞ ح٤ُٔٔل٤ش طَحؿؼض حُظَحؿ٤ي٣خ ، كظ٠ّ ك٢ ٌِٜٗخ حَُٝٓخ٢ٗ ٝٛٞ أه
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ٗٔـخ ... ٝاًح ًخٕ حٌَُ٘ حُظَحؿ٤ي١ ُْ ٣زِؾ أريح  حًظٔخُٚ، ُْٝ ٣ظٞكَّ ك٢ ٍٛٞطٚ حُظخٓش ىحثٔخ ، 

ّٕ حُؼَٜ حُلي٣غ ٤ٌٕٓٞ ػَٜ ٓٞص حُظَحؿ٤ي٣خ رخٓظ٤خُ، ٓٞص ٍحكوظٚ ٓٞص ح٥ُٜش  كب

َ ح٧ُٓ٘ش حُلي٣ؼش، ٣ظٔؼ٬ٕ ٝحهظلخء حُطوّٞ. ٝهي ًخٕ ػيٝح حُظَحؿ٤ي٣خ حَُث٤٤ٔ٤ٖ ٌٓ٘ كـ

ك٢ حُؼو٤يس ح٤ُٔٔل٤ش ٝحُؼو٤ٗ٬ش حُلي٣ؼش، ٌُّٜ٘خ ٓغ ًُي حٓظطخػض إٔ ط٘ظَٜ ك٢ كَرٜخ 

ّٟيٛخ، حٗظٜخٍح  طـ٠ِّ ك٢ حٗزؼخع حُظَحؿ٤ي٣خ َٓط٤ٖ ك٢ حُوَٕ حُٔخىّ ػَ٘ ك٢ اٗـِظَح،       

ؿخء ٗظ٤ـش ٤ٛٔ٘ش ٝك٢ حُوَٕ حُٔخرغ ػَ٘ ك٢ كَٗٔخ. أٓخ ٓٞص حُظَحؿ٤ي٣خ حُؼخ٢ٗ، كوي 

حهظٜخى حُٔٞم حَُأٓٔخ٤ُش، ٝحُؼٍٞس حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش، ٝظٍٜٞ أٗٔخم حُظؤ٣َٝ حُل٣ٌَش حُـي٣يس".
1
  

ٛخ، ٝهي  ّٞ ٝك٢ حُٞهض ح١ٌُ طِلع حُظَحؿ٤ي٣خ أٗلخٜٓخ ح٧ه٤َس، "طزِؾ حُِٜٔخس أٝؽ طط

 ٜٗي حَُٔٔف حُل٢َٔٗ ك٢ حُوَٕ حُٔخرغ ػَ٘ ػ٠ِ ًُي، أٓخ ك٢ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘، كوي

ٜٗيص ر٤٘ش حَُٔٔف ح٤ٌُٓٞي١ ططٍٞح ، ًٔخ طّٞؿٚ ًؼ٤َ ٖٓ ًظخد ٌٛٙ حُلظَس ا٠ُ ًظخرش 

حَُٔٔك٤ش ح٤ٌُٓٞي٣ش ح٫ؿظٔخػ٤ش ح٫هظٜخى٣ش ٝحُظ٢ ٓؼض أٓخٓخ  ا٠ُ ٍَٟٝس ً٘ق ٣ُق 

ٝهيحع حُطزوخص ح٫ؿظٔخػ٤ش".
2
  

َ ٝرؼي ح١ٌُ ًًَٗخٙ ػٖ حٓظَٔح٣ٍش ًَ ٖٓ حُِٜٔخس ٝحُٔؤٓخس، ٣ٌٔ٘٘خ إٔ َّٗىى رٌ

ص حُطز٤ؼش حُز٣َ٘ش،  َّ َّ ١خُٔخ حٓظٔ ّٕ حُِٜٔخس "ٓظٔظٔ حٍط٤خف هٍٞ حُزخكغ ٗز٤َ ٍحؿذ رؤ

ٍ ح٩ٗٔخٕ ريٕٝ ٤ًٓٞي٣خ ٝكٌخٛش ٝىػخرش... ٜٝٓٔخ  ّٞ ك٢ٜ ؿِء ػ١ٞ٠ ٜٓ٘خ ٫ٝ ٣ٌٖٔ طٜ

َّ ك٢ ؿَٞٛٛخ ٝحكيس". ّٕ ٍٝكٜخ ٓظظ طؼيىص أٌٗخُٜخ ٝهٞحُزٜخ، كب
3
 

ّٕ حُ َّ ػوش: أ ِٜٔخس ٓظٞحَٛ ّٗن ٣َ١وٜخ ٗلٞ ح٧ٓخّ ٝٗلٞ ٣ٌٔ٘٘خ ح٥ٕ إٔ ٗوٍٞ رٌ

طوي٣ْ ح٧ك٠َ ٓخىحٓض ٗوخثٚ ح٩ٗٔخٕ ٓظٞحِٛش، ٝٓخىحّ حُٔ٘خٛي ك٢ كخؿش ا٠ُ ٖٓ ٣ّٞػ٤ٚ 

 َّ رؤَٜٓ حُٔزَ ك٢ ُٖٓ ًؼَص ك٤ٚ حُٔ٘خًَ ٝطؼوّيص ك٤ٚ حُظَٝف، ح٤ٌُٓٞي٣خ ٓظٔظٔ

َّ حُٜ٘خثق حُٔظّ٘يىس حُظ٢ أُ   لٜخ ٓغ حُٔؤٓخس، ٝك٠َّ ٓخىحٓض طلوّن ٍؿزخص ح٩ٗٔخٕ ح١ٌُ ٓ

ًَّٙ روٞكٚ ٝأُٔٚ ٝٛٞ ٣ؼ٤ٖ ًُي  حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُؼ٬ؽ ر٬ ٓؼخٗخس؛ كٔخ كخؿظٚ ا٠ُ ٖٓ ٣ٌ

                                                           
 .176، 194عبد الواحد ٌاسر، حٌاة التراجٌدٌا فً فلسفة الجنس التراجٌدي وشعرٌته، ص  1
 .29محمد نصار، قاسم كوفحً، تذوق الفنون الدرامٌة، ص  2
 .131نبٌل راؼب، فنون األدب العالمً، ص  3
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ك٢ ًَ ٣ّٞ ٝك٢ ًَ ٌٓخٕ، حُِٜٔخس ٓظيّٝ ٓخ رو٢ حُٔـظٔغ ك٢ كخؿش ا٠ُ حَُٜٝد ٖٓ هٞكٚ 

ّٞٝ ك٤ٜخ كخؿظٚ ا٠ُ حٍَُٔٝ ٝح٠ُلي.   ٤ُؼ

ف ػ٠ِ ٓخ طؼ٤َٙ حُٔؤٓخس            ٖٓ ه٬ٍ ٓخ ػَٟ٘خٙ كظ٠ّ ح٥ٕ، أٌٓ٘٘خ إٔ َّ ٗظؼ

ٖٓ هٞف ٝٗلوش، ٝح٧ٓزخد حُظ٢ طٔخْٛ ك٢ اػخٍس ٛخط٤ٖ حُؼخ١لظ٤ٖ ٖٓ ٝؿٜظ٤ٖ حػ٘ظ٤ٖ: 

ٝكن حُظ٘ظ٤َ ح٧ٍٓط٢ ح١ٌُ ٍٝى ك٢ ًظخرٚ "كٖ حُ٘ؼَ"، ٝٝكن كْٜ حرٖ ٍٗي ح١ٌُ ؿخء رٚ 

ط٤َٜ ح١ٌُ ٣لَٜ ك٢ طِو٤ٜٚ ٌُٜح حٌُظخد، ًٔخ طؼَٟ٘خ ك٢ حُٔزلغ ح١ٌُ ط٬ٙ ا٠ُ حُظ

ّْ طل٤َٔ حُزخكؼ٤ٖ ُٚ، ُ٘وق ك٢ ح٧ه٤َ ػ٘ي حُظط٤َٜ ح٤ٌُٓٞي١  رٔ٘خٛيس حُظَحؿ٤ي٣خ، ٖٝٓ ػ

َّ كظ٠ّ ح٥ٕ.   ٝٝظ٤لش ح٠ُلي، ٌٛٙ حُٞظ٤لش حُٜخٓش حُظ٢ ىكؼض ػـِش حُِٜٔخس ُظٔظٔ
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ٌٛح حُزلغ أٗ٘خ ِٝٛ٘خ ا٠ُ ٓـٔٞػش ٓ٘ؼ٤ي ا٠ُ ح٧ًٛخٕ ٝٗلٖ ِّٗوٚ ٓخ هٔ٘خ رٚ ك٢ 

 حُ٘ظخثؾ حُظخ٤ُش:

ّٕ ح٤ٔٛ٧ش حُظ٢ حًظٔخٛخ "كٖ حُ٘ؼَ" ح٧ٍٓط٢ ك٢ ح٧ٝٓخ١ حُؼَر٤ش، هي ؿؼِض  ا

حُزخكؼ٤ٖ ػ٠ِ حهظ٬ف طٞؿٜخطْٜ ٣ُُٞٞٗ ٚ حُؼ٘خ٣ش حُزخُـش؛ كل٢ ك٤ٖ كَٔ ٓظ٠ رٖ ٣ْٞٗ     

حُلخٍحر٢ ٝحرٖ ٤ٓ٘خ ٝحرٖ ٍٗي ػ٠ِ ػخطوٚ ٗوِٚ ٖٓ حُِـش ح٣َُٔخ٤ٗش ا٠ُ حُؼَر٤ش، ك٠َّ 

 َٗكٚ ٟٖٔ رخه٢ حٌُظذ ح٧ٍٓط٤ش؛ كٌخٗض حُ٘ظخثؾ ٓوظِلش ٝٓظزخ٣٘ش:

َ ٝٓخ حُؼَر٤ش حُِـش ك٢ حُٞحٟق ػـِٙ ر٤ٖ ٣ْٞٗ رٖ ٓظ٠ّكخٟطَحد  ّٜ      رٜخ ٣ظ

                 رٚ ٣َطز٢ ٝٓخ ح٤ُٞٗخ٢ٗ حُ٘ؼَ رطز٤ؼش ؿِٜٚ ٝر٤ٖ حُؼَد، ػ٘ي حُ٘ؼَ ٗوي ٖٓ

٢ّٓ ٍىحءس ُحىٙ ٠ٓطَد، ٗٚ اٗظخؽ ا٠ُ أّىٟ هي ٜٓطِلخص؛ ٖٓ  ح٣ٌُٖ ح٣َُٔخٕ طٞ

 . حُي٤٘٣ش طؼخ٤ُْٜٔ طوظ٤٠ٚ ٓخ ٝكن طل٣َلٚ ػ٠ِ ػِٔٞح

ّٕ ٬ً  ٖٓ حُلخٍحر٢ ٝحرٖ ٤ٓ٘  خ هي ُوٚ "كٖ حُ٘ؼَ" ح٧ٍٓط٢ ٝٓٔخ ٣ؼ٤َ ح٫ٗظزخٙ أ

كٔذ ٗظَطٚ حُوخٛش، ؿ٤َ أّٜٗٔخ ُْ ٣يًٍخ ٓوٜٞى أٍٓطٞ رلو٤وش ح٧ؿ٘خّ حُ٘ؼ٣َش  ٬ً  

 رٜخ ٗلٞ حُظ٘ز٤ٚ. ٫ٝ هٜيٙ رخُٔلخًخس حُظ٢ طّٞؿٜخ حُظ٢ طلّيع ػٜ٘خ أٍٓطٞ،

٣ؼط٢ طِو٤ٜٚ ُلٖ حُ٘ؼَ ُٔٔش  ٓوظِلش  ػٖ ٓخرو٤ٚ كزخىٍ  إٔ ٍٗي حرٖ كخٍٝ ُٝوي 

 حُؼَر٢. حُ٘ؼَ ػ٠ِ ٢ ٌٛح حٌُظخدك حُٞحٍىس ح٧ٍٓط٤ش حُوٞح٤ٖٗ ططز٤ن ا٠ُ

ّٕ  ٖٓ حَُؿْ ٝػ٠ِ    ا١خٍ ػٖ ٣وَؽ ُْ ٗؼَٛخ ٓخىحّ - ح٬ُٔكْ طؼَف ُْ حُؼَد أ

ّٕ  ا٫ّ  -حُـ٘خث٢ حُ٘ؼَ  حُٞٛق ٝهٜخثي حُو٢ٜٜ رخُ٘ؼَ َُرطٜخ ٓ٘لٌح   ٝؿي هي ٍٗي حرٖ أ

 حُظِو٤ٚ، ٖٓ ٛيكٚ ُزِٞؽ أٓؼِش ٜٓ٘خ ُ٘لٔٚ ٝحطوٌحُؼَر٤ش  ح٧ٗؼخٍ ا٠ُ كؼٔي ؛ٝحُـٍِ

 . حُؼَر٢ حُ٘ؼَ ػ٠ِ ططز٤وٜخ ٝٓلخُٝش ح٧ٍٓط٤ش حُوٞح٤ٖٗ هَحءس ٝٗوٜي

ّٕ  ا٫ّ  حُـ٘خث٢؛ حُؼَر٢ حُ٘ؼَ ٝر٤ٖ حُِٔلٔش ر٤ٖ حٌُز٤َ حُزٕٞ ٍؿْٝ   ُْ ًحى ؿٜيٙ أ

؛ ٣ٌٛذ  ح٧ٍٓط٤ش؛ ح٧هٞحٍ ٓغ ٣وخٍٕ ٧ٕ ٣ِٜق ٓخ ػٜ٘خ أهٞحُٚ رؼٞ ك٢ ٗـي اً ٛزخء 

              حُلَٝد، ُٞٛق حُٔ٘ظٞٓش ٝحُوٜخثي حَُ٘ػ٤ش، حٌُظذ ك٢ ٣٘خرٜٜخ ٓخ ًٞؿٞى

 حُ٘ؼَ ٝر٤ٖ حُـ٘خث٢ ٢حُؼَر حُ٘ؼَ ر٤ٖ حُلَم طظَٜ حُظ٢ رخ٬ُٔكظش ١زؼخ   ح٫كظلخظ ٓغ
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ّٕ  ؿ٤َ .حُٟٔٞٞػ٢ حُِٔل٢ٔ  ح١ٌُ حَُٔى ػ٠ِ ح٫ٓظوَحٍ ٖٓ ري٫   حُٞٛق ا٠ُ ؿ٘ٞكٚ أ

 . أٍٓطٞ أٍحىٛخ حُظ٢ حُلٌَس ػٖ ٣زؼيٙ حُِٔلٔش؛ طؼظٔيٙ

ّٕ  ٝحُٞحهغ  حُظ٢ ٫ طوَؽ ػٖ ًحط٤ش  ؿَحٝزؼٞ ح٧ُ حُؼَر٢ حُ٘ؼَ ٓؼخُـش أ

٣ـؼِٚ ٓلٍٜٞح  ك٢ ٗطخم حُـْ٘ حُـ٘خث٢،  ،حُ٘خػَ: ًخُٔي٣ق، حُٜـخء، حُـٍِ، حَُػخء...

  ح١ٌُ ُْ ٣زِؾ رؼُي َٓكِش حُـْ٘ حُيٍح٢ٓ حُظ٢ رِـٜخ حُ٘ؼَ ح٤ُٞٗخ٢ٗ.

ٝ حُظَحؿ٤ي٣خ رخػظزخٍٛخ ٛ٘لخ  ىٍح٤ٓخ  ٍحه٤خ  رخُٔي٣ق   ّٞ ٝهي كخٍٝ حرٖ ٍٗي إٔ ٣ؼ

 ٖٓ َُ َّ ػٖ ًُي حُظؼ٣ٞٞ حٌُؼ٤  حُظ٢ حُٜلٞحصح١ٌُ ُْ ٣وَؽ ػٖ ًٞٗٚ ؿَٟخ  ؿ٘خث٤خ ، كخٗـ

ّٔض    حُظَحؿ٤ي٣خ: ؿَٞٛ ٓ

 ح١ٌُ رخُلؼَ حُٔزخَٗ ٫ٍطزخ١ٜخ ًُٝي حُظَحؿ٤ي٣خ؛ ك٢ ؿِء أّْٛ  حُظ٢ طؼظزَ خُوَحكشك 

 أكي حػظٔيص ٓخ ٜٓ٘خ حُز٤ٔطش كـؼَ ٓلخًخس؛ أّٜٗخ ػ٠ِهي كٜٜٔخ  حُيٍح٢ٓ، حُؼَٔ أٓخّ ٣ؼيّ 

 .أٍٓطٞ ٣وِٚ ُْ ٓخ ٌٝٛح ،ر٤ٜ٘ٔخ ؿٔؼض ٓخ ٝحًَُٔزش حُظو٤٤َ، ٗٞػ٢

 أكي ٝر٤ٖ ،(حًَُٔزش حُز٤ٔطش،) حُوَحكش أٗٞحع ر٤ٖ حُلَم ٣يٍى ُْ أّٗٚ ٝحُظخَٛ

 أٗٞحع ٟٖٔ( ح٧ُْ ىحػ٤ش حًَُٔزش، حُز٤ٔطش،) حُؼ٬ػش ىٍؽأ ٌُح ؛(ح٧ُْ ىحػ٤ش) أؿِحثٜخ

ّٞٝ حُظ٢ حُٔلخًخس  رخُٞكيس حُٔؤٓخس، ك٢ حُلؼَ ٝكيس ٍر٢ًٔخ  ش،حُوَحك أٗٞحع ػ٘يٙ طؼ

   .حُؼَر٤ش حُٔيف ه٤ٜيس ك٢ حُؼ٣ٞ٠ش

ٍ  كٜٔٚ ك٢ ٍٗي ٝحرٖ ّٞ  حُلؼَ ٣ٝـ٤َّ ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حُٔؤٓخس ك٢ ٣لَٜ ح١ٌُُِظل

َّ  رؼ٤ي   ،ػ٤ِٚ ًخٗض ٓخ ػٌْ ا٠ُ ح٧كيحع ٓـَٟ خ حُزؼي ً ّٔ كٜٞ ٫ ٣ؼَف  ؛أٍٓطٞ أٍحىٙ ػ

غطُـإٔ حُلَم ر٤ٖ  ٍ إٔ ٝر٤ٖ حُٔؼخ٢ٗ أٟيحى ٔ   ٞ ٌُح ػٔي  ٟيٛخ ا٠ُ حُٔؤٓخس ك٢ ح٧كيحع طُل 

ّٕ حُلَم ٝحٟق ر٤ٜ٘ٔخ              ٣َؿغ ٫ ح٫رظؼخى ٌٝٛح ؛ا٠ُ طؼ٣ٞٞ حُظلٍٞ رخُٔوخرِش ٓغ أ

 رٌٍ هي ح٧كٞحٍ ًَ ك٢ كٜٞ ح٧ٍٓط٤ش، ح٧كٌخٍ كن ك٢ ٍٗي حرٖ طو٤َٜ ا٠ُ -ٍأ٤٣٘خ ك٢ -

 ر٤ٖ حُـ١َٛٞ ح٫هظ٬ف ا٠ُ رخ٧ٓخّ ٣ؼٞى اّٗٔخ حُؼَد؛ ػ٘ي ٣وخرِٜخ ٓخ ٣٩ـخى ؿٜيٙ

ّْ  ٖٝٓ حُٞٛق، كيّ  ٣ظـخُٝ ٫ ح١ٌُ حُٔي٣ق ٝر٤ٖ حُلؼَ، ٓلخًخس ػ٠ِ طوّٞ حُظ٢ حُٔؤٓخس  ػ

  .ؿ٘خث٢ ؿْ٘ رٞطوش ك٢ ىٍح٤ٓخ   ٛ٘لخ   أكَؽ هي ٓخىحّ ٓؼو٫ٞ   أَٓح   ُِٔٔؤُش كٜٔٚ ٤ٓزيٝ
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ف، هٜيٙ ٍٗي حرٖ كّيى هيٝ  َّ  طَطّذ ٝهي ح٤ٗ٧خء، ٓلخًخس ػ٠ِ هِ٘خ ًٔخ كوَٜٙ رخُظؼ

ٜخ أٗٞحع ا٠ُ حُظؼَف رؤٗٞحع كـ٘ق ح٠ُٝ٧، ٛلٞطٚ طخرغ إٔ حُلْٜ ٌٛح ػٖ ّٔ  أٗٞحع ا٠ُ ٟ

 حُـٔخىحص اهخٓش كظ٠ّ أٝ ّرخُٔلٔٞ حُٔؼ١ٞ٘ أٝ رخُٔلّٔٞ، حُٔلّٔٞ كٔلخًخس حُٔلخًخس؛

ٍٚ  رؤ١ّ  طؼٌْ ٫ حُ٘خ١و٤ٖ، ٓوخّ م ٫ أّٗٚ ٝح٧ٍؿق أٗٞحع، ٖٓ أٍٓطٞ ًًَٙ ٓخ ٝؿ َّ  ر٤ٖ ٣ل

 ٌُح حُؼَر٢؛ حُ٘ؼَ ػٔخى ٣ٔؼَ ح١ٌُ حُظ٘ز٤ٚ ٝر٤ٖ حُٔؤٓخس ػ٤ِٜخ طوّٞ حُظ٢ ح٧كؼخٍ ٓلخًخس

َّ  ك٢ َٗحٙ  ؿ٤َ حُلٌَس، أَٛ ػٖ رؼيح   ُحىطٚ هي حُ٘ؼَ ٖٓ ٗٔخًؽ ٣ًٌَٝ حُظ٘ز٤ٚ ٣ولْ َٓسٍ  ً

 ّٕ خ ؿيٟٝ ٫ أّٗٚ ٣ؼ٢٘ ٫ رٌُي حُوٍٞ أ ّٔ  حُٔلخًخس ٖٓ حَُحرغ كخُ٘ٞع حُ٘ؤٕ، ٌٛح ك٢ هخُٚ ٓ

ّٕ  ًٔخ أٍٓطٞ ، رٚ هخٍ ح١ٌُ حُو٤خّ ٣َ١ن ػٖ حُظؼَف ٖٓ هَرخ   أًؼَ ٣زيٝ  حُٔلخًخس أ

ًَّ ف ر٘ؤٕ أٍٓطٞ هخُٚ ٓٔخ حهظَحرٚ طظَٜ رخُظٌ َّ ًَّ. ٣َ١ن ػٖ حُظؼ  حُظٌ

ُٖٜخ  كٜٔٚ ٣لَٜٝحرٖ ٍٗي ك٢ هَحءطٚ ُِ٘و٤ٜخص حُظَحؿ٤ي٣ش    ٔ  ٗ طخم ٟ 

ٞ  ك حُؼَر٤ش؛ حُٔيف ه٤ٜيس ا٠ُ ًؼخىطٚ ـ٘ق٤ُ حُٔٔيٝف؛  ٣َ١ن ػٖ طظَٜ حُظ٢ ح٧ه٬م   ٍ  ٤ل

              طيّهَ أ١ّ  ىٕٝ رٞٛلٜخ حُ٘خػَ ٣ظٌِّق ػخىحص ا٠ُ حُلؼَ، رٞحٓطش حُ٘و٤ٜخص

 ٫ حُـٍٜٔٞ ٖٓ ؿِء   ك٤ٜخ حُٔٔيٝف ٤ٜ٣َ رَ ٓ٘ٚ، ٣ًٌَ ؿٜيٍ  أ١ّ  ٝىٕٝ حُٔٔيٝف، ٖٓ

 ح١ٌُ ح٩ؿ٣َو٢ حُ٘ؼَ ر٤ٖ حُلَم ا٠ُ -هِ٘خ ًٔخ - ٍحؿغ حُلْٜ ٌٝٛح حُلؼَ؛ اٗـخُ ك٢ ١َكخ  

َُ  ٓٔظٟٞ ا٠ُ أ١ حُلؼَ، ٓٔظٟٞ ا٠ُ ٣َطو٢ إٔ حٓظطخع  ً ش ك٤ٚ طُٞ ّٔ  ٢ً ُِ٘و٤ٜخص حُٜٔ

 .حُ٘خػَ ٝأٗخ حٌُحص كز٤ْ رو٢ ح١ٌُ حُؼَر٢ حُ٘ؼَ ٝر٤ٖ ًٝحطٜخ، ػٖ طؼزَّ

ِ لٚ  ٓ٘ٔخم ُٝؼِّٚ ٗظَح ، حُٔ٘ظَ ك٢ ٣َٟ ٤ٓ٘خ؛ ًخرٖ ٚ ُِٔ٘ظَكٜٔ ك٢ ٍٗي ٝحرٖ   ٔ ً        

 ٛلٞس -رٌُي - ٓظخرؼخٕ حُوطخر٤٤ٖ، ٝح٫كظـخؽ ُِٔ٘خظَس حَُٔحىف ٝٓيُُٞٚ حُِلع، ظخَٛ ٓغ

 كو٤وش ػٖ ٣ِ٘حف ٝرٌٜح حَُٔٔك٢، ُِٔ٘ظَ ًٔوخرَ حُ٘ظَ حهظخٍ ح١ٌُ ٣ْٞٗ، رٖ ٓظ٠

ُٚ حُٔ٘ظَ، ّٞ ى ٖٓ ك٤ل َّ  ٣وَؽ ٝرٌٜح حُوطخر٢، ح٫كظـخؽ ٣٘زٚ ٓخ ا٠ُ َٓٔك٤شٍ  ٝحؿٜشٍ  ٓـ

  .أٍٓطٞ َٓحى ػٖ ًِ ٤خ   هَٝؿخ  

ؿ٤َ  حُؼَر٢ حُ٘ؼَ ك٢ خ٣وخرِٜ ٓخ ٣ـي ُْٝ ،حُظَحؿ٤ي٣خ ً٘ٚ ٣يٍى ُْ ٍٗي حرٖ ٝٓخىحّ 

 حُيٍح٢ٓ؛ حُٜ٘ق ا٠ُ ٜٓ٘خ حُـ٘خث٢ حُ٘ؼ١َحُـَٝ  ا٠ُ أهَد ُٜخ هَحءطٚ كٔظزيٝ ،حُٔي٣ق

ٝ   ُٖ ٌُح  حُوطزش، أٝ حُو٤ٜيس ٤ٌَٛٝ حُٔؤٓخس ر٘خء ر٤ٖ ٗخرٚ ٛٞ إ ٓل٤َّح   أٝ ؿ٣َزخ   ٣زي
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ٍ ّٞ ٍ رلٌَس ؿ٘ق أٝ ٝحكظـخؽ، ٗظَ ا٠ُ حَُٔٔك٢ حُٔ٘ظَ ٝك ّٞ           طلَٜ حُظ٢ حُظل

 أٟيحى طـٔغ حُظ٢ حُٔوخرِش ٗلٞ حُ٘و٤ٞ، ا٠ُ ح٧كيحع ٓـَٟ ٝطـ٤َّ حُلؼَ، ٓٔظٟٞ ػ٠ِ

 .حُٔؼخ٢ٗ

ر ٢ُ  ًخٕ إٝ   رخُٜـخء، حُِٜٔخس ٣َر٢ إٔ ُي٣ٚ ٣ٔظل٤َ كِٖ ٌٓٔ٘خ ، رخُٔي٣ق حُٔؤٓخس ٍ 

 رظؼي٣َ ٣ٌظل٢ ٗـيٙ ٌُح حُٜ٘خػش، ٌٛٙ ٬٣ثْ طؼ٣َق ػٖ رخُزلغ ًخِٛٚ ٣ؼوَ ُْ ُٝؼِّٚ

 .٣ْٞٗ رٖ ٓظ٠ّ ػزخٍحص

ّٕ  ًُي حٌُؼ٤َ، ػٜ٘خ ٣وَ ُْٝاًح ؿج٘خ ُوَحءطٚ ُِِٜٔخس كٜٞ   ٜخ ٧  ٔ  ٔ       ٣ظَؿْ ُْ -رَأ٣ٚ - ه 

ّٕ  حُوٍٞ ٖٓ ٣ٔ٘ؼٚ ُْ ٌٛح ٌُٖ حُظٔخّ، ػ٠ِ ف ح٧ٟيحى أ  َ  ٤٘٤َُ حُزؼٞ، رؼ٠ٜخ ٖٓ طُؼ

ّٕ  ٓزخَٗس رط٣َوش ّٚ  حُظ٢ ح٧ٍٓٞ ٓؼَكش أ          طل٤ِ٘خ إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ حُٔي٣ق ٛ٘خػش طو

ٜخ ٝٓخ حُٜـخء ٛ٘خػش ا٠ُ ّٜ   .٣و

 ؛ك٢ هَحءس حرٖ ٍٗي ُِِٔلٔش أٝ حُٔؤٓخس ٝحُِٜٔخس رٜخ حُوَٝؽ ٣ٌٖٔ حُظ٢ ٝحُو٬ٛش 

ّٖ  ػَر٤ش، ُٔٔش   ٤ؼط٤ٜخُ ؿٜيٙ كخٍٝ ٚأّٗ          أِّٟظٚ هي حُوي٣ٔش حُؼَر٤ش ُِظَؿٔش طزؼ٤ظٚ ٌُ

 .  حُظَؿٔخص ٖٓ ؿ٤َٛخ ٣ؼَف ُْٝ ح٤ُٞٗخ٤ٗش ٣ظوٖ ُْ ٓخىحّ حُٔ٘٘ٞى ٛيكٚ ػٖ

           ٓؼظٜٔخ ُلغ حُؼَر٤ش؛ حُ٘ؼ٣َش حُ٘ٔخًؽ ػٖ ػيٍ هي ٍٗي حرٖ ًخٕ ٝاًح

        ح٤ُِٓٞش ٣ؼيّ ُْ كبّٗٚ ٝحٌَُّ، رخُ٘ـخػش حُلوَ ػ٠ِ رؼ٠ٜخ ٝحهظٜخٍ حُلٔٞم، ػ٠ِ

ّٔيطٜخ ٝحُٔٞحػع حَُ٘ػ٤ش ح٧هخ٣َٝ ك٢ ري٬٣   ُٜخ ٣ـي إٔ ك٢ ٫ص هي ؿ ّٞ ؛ كخُزطُٞش ٝحُظل

ّٔيص هٜش ٤ّٓيٗخ ارَح٤ْٛ  -ع –هٜش ٤ّٓ٘خ ٣ٞٓق   حُوٞف ٝحُ٘لوش. –ع  –، ًٔخ ؿ

ٍ ى   َكٔشهَحءطٚ ُلٌَس أٍٓطٞ ػٖ حُ ك٢ ٍٗي ٝحرٖ ي  ُٓ  ،ٜٔخ٧ٓزخر طٔخٓخ   ٝحُوٞف 

 ،ٔغرخُٔٔظ ح٥هَ ٣َٝر٢ حُلؼَ، ػ٤ِٚ ٣وغ رٖٔ ح٠ُٝ٧ ٣َر٢ َٗحٙ ٌُح ؛خطوؼ ٖٓ ػ٠ِ ٝكظ٠

ّٕ  ْٔ ُٚ ػٌٍح ؛ ٝٛٞظرخُٔ٘خٛي ٣ـؼِ٘خ ِٗ ٤ُْٝ رخُٔٔظٔغ٣ٌُٜٖ ح٫ٗلؼخ٤ُٖ  ٍٚرط ّٕ ؿ٤َ أ  أ

ىُ  ًخٗض حُظ٢ حُٔٞحػع ٓٔخع ػ٠ِ ٣ؼظٔي ًخٕ ٓخ ؿخُزخ   - ك٤ٌ٘حى - حُؼَر٢ حُٔظِو٢  َ  ٔ  طُ

ّٞٝ ٓخ  أٓخٓٚ، ٝٓخىحّ ُْ ٣ؼَف ٓخ٤ٛش حَُٔٔف أٝ ً٘ٚ حُيٍحٓخ كبّٗٚ ٫ ك٤ِش ُٚ ا٫ّ إٔ ٣ؼ

 كٜٔٚ رخُٔخثي ك٢ ُٓخٗٚ. 
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ّ ػَٔ حرٖ ٍٗي ٖٓ ه٬ٍ ٓخ ػَٟ٘خٙ ٖٓ آٍحثٚ ٝؿيٗخ  ّٞ ّٕ هٞس َٗكٚ ٝاًح ؿج٘خ ُ٘و أ

هي رَُص ك٢ ٤ًل٤ش حُظؼخَٓ ٓغ رؼٞ حُٔٞح٤ٟغ حُٔطَٝكش؛ ٌُّٜ٘خ أظَٜص حٟطَحرخ  إ ُْ 

ٗوَ اهلخهخ  ك٢ طؼ٣ٞٞ حُٜ٘ل٤ٖ حُيٍح٤٤ٖٓ: ح٤ٌُٓٞي٣خ ٝحُظَحؿ٤ي٣خ، ٌٛح رخ٩ٟخكش ا٠ُ ؿٜيٙ 

ٍ ٝحُٔ٘ظَ  ّٞ حُوخَٛ ك٢ ٓٞحؿٜش حُٜٔطِلخص ح٧ٍٓط٤ش: ًخُٔلخًخس ٝحُوَحكش ٝحُظل

٢. ٝٛ٘خ ٗظٔخءٍ: ا٠ُ أ١ّ كٍي ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ ٫رٖ ٍٗي إٔ ٣ٞظّق كٌَطٚ رظطز٤ن حَُٔٔك

حُوٞح٤ٖٗ ح٧ٍٓط٤ش ػ٠ِ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ُٞ أّٗٚ ػَف حُـ٤ٖٔ٘ حُ٘ؼ٤٣َٖ: حُِٔل٢ٔ 

ٝحُيٍح٢ٓ ػ٠ِ كو٤وظٜٔخ؟ أُْ ٣ٌٖ ٌٛح ًخك٤خ  ُظٞك٤َ هخػيس أًؼَ ٬ٛرش، ط٘طِن ٜٓ٘خ ػزو٣َظٚ 

ك٢ كخُش حُظطز٤ن حُظ٢ هخّ رٜخ حٓظ٘خىح  ا٠ُ حهظ٤خٍ ؿ٤َٟٖ ُِظَحؿغ ػٖ كٌَطٚ، ٝكظ٠ّ 

ؿ٘خث٤٤ٖ ًٔوخرَ ُٜ٘ل٤ٖ ىٍح٤٤ٖٓ، ك٤ٌٕٔٞ ٌٛح حُظِو٤ٚ ًح كخثيس ٓليٝىس، رَ هطٞس ُْ 

 طِىٙ ا٫ّ هَٝؿخ  ػٔخ أٍحىٙ أٍٓطٞ، ٌُّ٘ٚ ٫ ٣وَِّ ٖٓ ه٤ٔش حُٔلخُٝش.

ّٕ طِو٤ٚ حرٖ ٍٗي ُلٖ حُ٘ؼَ ٣ز٤ّٖ  هٜي٣ش حُٔلخُٝش ُلْٜ ٝك٢ ح٧ه٤َ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ أ

ٌٛح حٌُظخد، ر٤ي أّٗٚ ُْ ٣َٜ ا٠ُ حُ٘ظ٤ـش حَُٔؿٞرش، رَ كخٍٝ ح٫هظَحد ٜٓ٘خ ٝكٔذ، ٌٝٛح 

 ح٫هظَحد ُٚ ٓلخٓ٘ٚ أ٠٣خ  ٝإ ًخٕ ٫ ٣٘ل٢ ٓٔخٝة طَطّزض ػ٤ِٚ.

ّٕ ػيّ ح٫كظلخظ رخٍُٜٞس حُلو٤و٤ش ُِ٘ٚ ح٢ِٛ٧، ٫   ٝٓخ ٣ٌٖٔ حُوِٞٙ ا٤ُٚ: أ

أٝ طـ٤٤ذ أكٌخٍ ٛخكزٚ، اٗٔخ ٢ٛ ك٤ًَش حُ٘ٚ ػزَ حُِٖٓ ٣ؼ٢٘ رخ٠ٍَُٝس ١ٔٔٚ، 

ٝحٌُٔخٕ طلؼَ كؼِٜخ، ط٠ٖٔ ٖٓ ؿٜش حُل٤خس ٝح٫ٓظَٔح٣ٍش ُِ٘ٚ، ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ طلظلٚ 

ػ٠ِ ُٝح٣خ ػي٣يس ٩ػخىس حُلْٜ: كوي طوظَد ٓ٘ٚ أٝ طزظؼي ػ٘ٚ ه٬٤ِ  أٝ طؼط٤ٚ ٝؿٜش  أهَٟ ُْ 

  ٣وٜيٛخ ٛخكزٜخ.
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 .1967وترجمة: شكري محمد عٌاد، القاهرة، دار الكاتب العربً للطباعة والنشر، د.ط، 

 ثانٌا: المصادر العربٌة:

)أبو حٌان(، كتاب اإلمتاع والمإانسة، تحقٌق: محمد حسن إسماعٌل،  التوحٌدي --

 .2997، 1 -، دار الكتب العلمٌة، طبٌروت

)إسماعٌل بن حماد(، الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة، بٌروت، دار  الجوهري  -

 .1، مجلد1979، 2 –ط  العلم للمبلٌٌن،
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)الخطٌب( ، اإلٌضاح فً علوم الببلؼة، تحقٌق: محمد عبد القادر الفاضلً،  القزوٌنً -

 .2999بٌروت، المكتبة العصرٌة، د.ط، 

)ابن رشٌق(، العمدة فً محاسن الشعر وآدابه، لبنان، دار ومكتبة الهبلل  القٌروانً - 

 .2، ج1996للطباعة والنشر، د.ط، 

)أبً الفداء الحافظ(، قصص األنبٌاء من القرآن واألثر، تحقٌق: صدقً  ابن كثٌر - 

 جمٌل العّطار، لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع، د.ط، د.ت.

، 1999، 1 –، لسان العرب، بٌروت، دار صادر، ط )جمال الدٌن( ابن منظور -

  .12مجلد

، 2996، 1 –)جمال الدٌن(، لسان العرب، بٌروت، دار نوِبلٌس، ط  ابن منظور -

 .4مجلد

تجّدد بن زٌن العابدٌن،  -)أبو الفرج إسحاق(، كتاب الفهرست، تحقٌق: رضا  الندٌم -

 .1971د.ط، 

  المراجع العربٌة:ثالثاً : 

)محمد حمدي(، نظرٌة الدراما اإلؼرٌقٌة، لبنان/ مصر، مكتبة لبنان ناشرون/  إبراهٌم -

 .1994، 1 –لونجمان، ط  -الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر

 .1989/ 1985(، 1/2، الشعرٌة العربٌة، بٌروت، دار اآلداب، ط)أدونٌس --

 .2994، 9 -لقاهرة، دار الفكر العربً، ط)عز الدٌن(، األدب وفنونه، ا إسماعٌل - 

)محمد عابد(، ابن رشد سٌرة وفكر، بٌروت، مركز دراسات الوحدة العربٌة،  الجابري -

 .2991/ 1998(، 2،  1ط )
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)محمد عابد(، نحن والتراث، الدار البٌضاء، المركز الثقافً العربً،         الجابري -

   .1993، 6 -ط

، 1)عبد الكرٌم(، سبٌلك إلى فن الترجمة، لبنان، دار ومكتبة الهبلل، ط.  الجبوري -

 د.ت.

 . 1999)محمد لطفً(، تارٌخ فبلسفة اإلسبلم، عالم الكتب، د.ط،  جمعة  -

)األخضر(، نظرٌة الشعر عند الفبلسفة اإلسبلمٌٌن، الجزائر، دٌوان  جمعً -

 .1999، 1 –المطبوعات الجامعٌة، ط 

فى(، نظرٌات الشعر عند العرب، بٌروت، دار الطلٌعة للطباعة )مصط الجوزو -

 .1981، 1 -والنشر، ط

)عزت زكً(، تارٌخ عام الفنون، اإلسكندرٌة، مطبعة الحضري، د.ط،  حامد قدوس -

2999 . 

، البناء الدرامً، مصر، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، د.ط، )عبد العزٌز( حمودة -

1998. 

الحمٌد(، الضحك بٌن الداللة السٌكولوجٌة والداللة اإلستٌطٌقٌة )دراسة  )عبد خطاب - 

تحلٌلٌة فً ماهٌة الضحك الهزلً فنٌاً(، الجزائر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، د.ط، 

 د.ت.

)إبراهٌم(، فً نظرٌة األدب وعلم النص، الجزائر/ لبنان، منشورات االختبلؾ/  خلٌل -

  ه.1431م/ 2919، 1 –، ط الدار العربٌة للعلوم ناشرون

أصولها، القاهرة، دار الفكر، د.ط،  -تارٌخها -)عمر(، المسرحٌة نشؤتها الدسوقً -

2993 . 
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 .1999)عبده(، الدراما الضاحكة، القاهرة، مطابع ماهر الحدٌثة، د.ط،  دٌاب -

، الترجمة والتعرٌب بٌن اللؽة البٌانٌة واللؽة الحاسوبٌة، المؽرب، (محمد) الدٌداوي -

 .2992، 1 –المركز الثقافً العربً، ط 

)نبٌل(، فنون األدب العالمً، القاهرة، الشركة العصرٌة العالمٌة للنشر  راغب -

 . 1996، 1 –لونجمان، ط 

والنشر والتوزٌع، د.ط، )محمود(، فً نقد الشعر، القاهرة، دار ؼرٌب للطباعة  الربٌعً -

 د.ت. 

، 1 –)رشاد(، نظرٌة الدراما من أرسطو إلى اآلن، هبل للنشر والتوزٌع، ط  رشدي -

2999 /1429  . 

)ألفت كمال(، نظرٌة الشعر عند الفبلسفة المسلمٌن من الكندي حّتى ابن رشد،  الروبً -

 .2997بٌروت، دار التنوٌر للطباعة والنشر والتوزٌع، د.ط، 

)عطاء هللا(، المدخل إلى فلسفة ابن سٌنا، الجزائر/ بٌروت، ابن الندٌم للنشر  زرارقة -

 ناشرون، د.ط، د.ت. -والتوزٌع/ دار الروافد الثقافٌة

)أبو الحسن(، مقدمة فً نظرٌة المسرح الشعري، اإلسكندرٌة، دار الوفاء لدنٌا  سالم -

 الطباعة والنشر، د.ط، د.ت.

الملحمة الٌونانٌة فً األدب العربً،  -ٌم(، شعرٌة الترجمة)عبد الكر الشرقاوي -

   .2997، 1 –المؽرب، دار توبقال للنشر، ط 

 .2995، 1 –)عبد الكرٌم(، الملل والنحل، لبنان، دار ابن حزم، ط  الشهرستانً -

 .2991)أحمد(، تارٌخ النقد ونظرٌاته، مصر، مركز إسكندرٌة للكتاب، د.ط،  صقر -
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 ، د.ت. 4 -)جمٌل(، من أفبلطون إلى ابن سٌنا، بٌروت، دار األندلس، ط صلٌبا -

 .1981)حمادي(، التفكٌر الببلؼً عند العرب، تونس، الجامعة التونسٌة، د.ط،  صمود -

، 1 -)إحسان(، فن الشعر، بٌروت/ عمان، دار صادر/ دار الشروق، ط  عباس -

1996 . 

لقرطاجنً النقدٌة والجمالٌة فً ضوء )صفوت(، نظرٌة حازم ا عبد هللا الخطٌب -

 التؤثٌرات الٌونانٌة، القاهرة، مكتبة نهضة الشرق، د.ط، د.ت. 

)عاطؾ(، الفٌلسوؾ ابن رشد ومستقبل الثقافة العربٌة، السودان، دار الرشاد،  العراقً -

 .2999، 1 -ط

 د.ت. ، مبادئ الترجمة، لٌبٌا، دار النهضة العربٌة، د.ط،(د) عزٌز)د(،  لطروش  -

 . 1997)رال(، تارٌخ الفن، عمان، دار المستقبل للنشر والتوزٌع، د.ط،  عصام نجٌب -

)جابر أحمد(، الصورة الفنٌة فً التراث النقدي والببلؼً عند العرب،  عصفور -

 .   1992، 3 -المؽرب/ لبنان، المركز الثقافً العربً، ط

)جابر أحمد(، مفهوم الشعر دراسة فً التراث النقدي، المركز العربً للثقافة  عصفور -

)عبد الوهاب(، النص المسرحً، اإلسكندرٌة، مإسسة  شكري -.1982والعلوم، د.ط، 

  .2997حورس الدولٌة، د.ط، 

)محمد أبو الفتوح(، البطولة بٌن الشعر الؽنائً والسٌرة الشعبٌة عنترة بن  العفٌفً -

 .2991، 1 -نموذجاً، إٌتراك للطباعة والنشر والتوزٌع، طشّداد 

 )عباس محمود(، ابن رشد، القاهرة، دار المعارؾ بمصر، د.ط، د.ت. العقاد -
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)شاٌؾ(، نظرٌة األدب فً النقد الجمالً نظرٌة الخلق اللؽوي، الجزائر، د.ط،  عكاشة -

2996 . 

)كامل محمد(، ابن رشد فٌلسوؾ العرب والمسلمٌن، لبنان، دار الكتب  عوٌضة -

 .1993، 1 -العلمٌة، ط

)كامل محمد(، هنري برؼسون فٌلسوؾ المذهب المادي، لبنان، دار الكتب  عوٌضة -

 .1993، 1 -العلمٌة، ط

)رجاء(، المصطلح فً التراث النقدي، اإلسكندرٌة، منشؤة المعارؾ جبلل حزى  عٌد -

   اه، د.ط، د.ت. وشرك

 . 1999)عبّلل(، مناهج النقد األدبً بالمؽرب، الرباط، النجاح الجدٌدة، د.ط،  الغازي -

 )محمد(، األدب المقارن، القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر  غنٌمً هالل -

 .1998والتوزٌع، د.ط، 

)محمد(، النقد األدبً الحدٌث، القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر  غنٌمً هالل -

 . 2991والتوزٌع، د.ط، 

)محمد فوزي(، المفهوم التراجٌدي والدراما الحدٌثة، هبل للنشر والتوزٌع،        فهمً -

   .1421/ 2999، 1 –ط 

 .1999، د.ط، )عبد القادر(، الجمالٌة فً الفكر العربً، ِاّتحاد الكتاب العرب فٌدوح -

 .2999)مجدي( ، أرسطو، اإلسكندرٌة، المكتب الجامعً الحدٌث،د.ط،  الكٌالنً -   

 . 2999)أمٌن(، العصر العباسً الثانً، األردن، مإسسة الوّراق، د.ط،  أبو لٌل -
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)محمد عبد الرحمن(، من الفلسفة الٌونانٌة إلى الفلسفة اإلسبلمٌة، الجزائر/  مرحبا -

 ن المطبوعات الجامعٌة/ منشورات عوٌدات، د.ط، د.ت.بٌروت، دٌوا

، المصطلح النقدي، تونس، مإسسات عبد الكرٌم بن عبد هللا للنشر والتوزٌع، (عبد السبلم) المسدي -

 .د.ط، د.ت

)سعد(، حازم القرطاجنً ونظرٌة المحاكاة والتخٌٌل فً الشعر، القاهرة، دار  مصلوح -

  .1989، 1 –التؤلٌؾ، ط 

       ، الفنون األدبٌة وأعبلمها فً النهضة األدبٌة الحدٌثة، دار العلم، (أنٌس) مقدسً -

 .1989، 3 –ط 

 .1996)سامً(، اإلسبلم والشعر، الكوٌت، عالم المعرفة، د.ط،  مكً العانً -

)محمد(، الكبلسٌكٌة واألصول الفنٌة للدراما، القاهرة، نهضة مصر للطباعة  مندور -

   والنشر والتوزٌع.

)عادل(، مدخل إلى فن كتابة الدراما، تونس، مإسسات عبد الكرٌم بن عبد هللا،  النادي -

 .1987، 1 -ط

ٌّد حامد(، البناء الدرامً للمؤساة عند أرسطو، مكتبة ؼرٌب، د.ط،  النساج -    د،ت.)س

)قاسم(، تذّوق الفنون الدرامٌة، األردن، عالم الكتب الحدٌث،  كوفحً)محمد(/  نّصار -

 .2997د.ط، 

)قاسم(، نظرٌات فنٌة فً الفن والفنون الموسٌقٌة والدرامٌة  كوفحً)محمد( /  نصار -

 .2998، 1 –نظرة جدٌدة، عمان/ إربد، جدارا للكتاب العالمً/ عالم الكتب الحدٌث، ط 

ٌّم(، المدخل إلى اللؽة السرٌانٌة وآدابها، مدٌرٌة الكتب والمطبوعات،  هبو - )أحمد ارح

 د.ط، د.ت.

 



 
218 

 

)عبد الواحد(، حٌاة التراجٌدٌا فً فلسفة الجنس التراجٌدي وشعرٌته، الجزائر،  ٌاسر -

  .2911، 1 –منشورات االختبلؾ، ط 

 رابعاً: المراجع المترجمة:

)ز. سمٌر(، موجز تارٌخ النظرٌات الجمالٌة، تعرٌب: باسم  نوفا)م( /  أوفسٌا نٌكوف -

  .1979/ 1975(، 2/ 1السقا، بٌروت، دار الفارابً، ط)

)آرثر(، إدارة الخوؾ، ترجمة: خالد العامري، القاهرة، دار  بل)جٌمس(،  جاردنر -

 . 2996، 1 –فاروق للنشر والتوزٌع، ط 

ربٌة، ترجمة: محمود درابسة، األردن، )شولر(، نظرٌة األدب األرسطٌة الع جرٌجور -

 .2998، 1 -دار جرٌر للنشر والتوزٌع، ط

)جٌرار(، مدخل لجامع النص، ترجمة: عبد الرحمن أٌوب، العراق، دار  جٌنٌت -

 الشإون الثقافٌة العامة، د.ط، د.ت.

)ؼوتاس(، الفكر الٌونانً والثقافة العربٌة، ترجمة: نقوال زٌادة، بٌروت،  دٌمتري -

  .2993منظمة العربٌة للترجمة، ال

)بول(، عن الترجمة، ترجمة: حسٌن خمري، الجزائر، منشورات االختبلؾ،      رٌكور -

  .2995، 1 -ط

، بلجٌكا،  )بول(، الببلؼة والشعرٌة والهٌرمونٌطٌقا، ترجمة: مصطفى النحال رٌكور -

1979. 

)ج. ب(، التحلٌل النفسً، ترجمة: مصطفى حجازي،  بونتالٌس)جان( ،  البالنش -

 .1987، 2 –المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع، ط 
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)دانٌكا(، التؤوٌل سبٌبلً إلى الترجمة، ترجمة: فاٌزة  سٌلٌسكوفٌتش)مارٌان(/  لودورٌر -

 .2999، 1 -القاسم، لبنان، المنظّمة العربٌة للترجمة، ط

، األدب واألنواع األدبٌة، ترجمة: طاهر حّجار، دمشق، دار طبلس نخبة من األساتذة -

 .1985، 1 –للدراسات والترجمة والنشر، ط 

)ت. ج. أ(، نظرٌة الكومٌدٌا فً األدب والمسرح والسٌنما، ترجمة: ماري  نلسن -

 إدوارد نصٌؾ، أكادٌمٌة الفنون، د.ط، د.ت. 

ت، دار طلٌعة للطباعة والنشر،    ، فن الشعر، ترجمة: جورج طرابٌشً، بٌروهٌغل -

     .1981، 1 –ط 

)ماٌكل(، المفهوم اإلؼرٌقً للمسرح، ترجمة: محسن مصٌلحً، المجلس  والتون -

 .1998األعلى للثقافة، د.ط، 

 خامساً: المعاجم والموسوعات العربٌة:

 الموسوعات: -1

)مصطفى(، موسوعة علماء العرب والمسلمٌن وأعبلمهم، األردن، دار  الجٌوسً -

 . 2995أسامة للنشر والتوزٌع، د.ط، 

 .  2995، 1 -، ط 2)عبد المنعم(، موسوعة عالم علم النفس، بٌروت، مج الحفنى -

، 5 -)مصطفى(، فً سبٌل موسوعة فلسفٌة، بٌروت، دار ومكتبة الهبلل، ط غالب -

1983.   

 المعاجم: -2

 .2991، 3 -)إلٌاس(، المجانً المصّور، لبنان، دار المجانً، ط جوزٌف -
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)سمٌر سعٌد(، معجم المصطلحات الحدٌثة فً علم النفس واالجتماع ونظرٌة  حجازي -

 .2995، 1 –المعرفة، لبنان، دار الكتب العلمٌة، ط 

)عبد المنعم(، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، القاهرة، مكتبة مدبولً،    الحفنى -

 .2999، 3 -ط

 .1982، لبنان، دار الكتاب اللبنانً، د.ط، 1)جمٌل(، المعجم الفلسفً، ج صلٌبا -

محمود(، معجم الطب النفسً والعقلً، عمان، دار أسامة للنشر والتوزٌع،     )عواد  -

 .2996، 1 -ط 

)عبد القادر طه( وآخرون، معجم علم النفس والتحلٌل النفسً، بٌروت، دار  فرح -

 ، د.ت.1 –النهضة العربٌة، ط 

مجمع اللؽة العربٌة، المعجم الفلسفً، مصر، الهٌئة العامة لشإون المطابع األمٌرٌة،  -

 .1983د.ط، 

 الموسوعات المترجمة:سادساً: 

، تعرٌب: خلٌل أحمد خلٌل، بٌروت/ بارٌس، )أندري(، موسوعة الالند الفلسفٌة الالند -

 .2991، 2 -، ط 1منشورات عوٌدات، مج

)كلٌفرد( وآخرون، موسوعة المصطلح النقدي، ترجمة: عبد الواحد لإلإة،  لٌج -

 .1983، 2 -، ط 1بٌروت، المإسسة العربٌة للدراسة والنشر، مج

 المخطوطات والرسائل: سابعاً: 

)طانٌا(، إشكالٌة التجنٌس فً الرواٌة العربٌة المعاصرة دراسة فً نماذج  حطاب -

 -مستؽانم -عربٌة)رسالة دكتوراه(، إشراؾ: عز الدٌن باي، جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس

 . 2911/ 2919، قسم اللؽة العربٌة وآدابها، 
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ثقافة الفنٌة )رسالة )أحمد محمد المعاد(، دور النقد والتذّوق الفنً فً إنماء ال الغامدي -

ماجستٌر(، إشراؾ: أحمد عبد الرحمن الؽامدي، جامعة أم القرى، السعودٌة، قسم التربٌة 

  .1999الفنٌة، 

 سابعاً: الدورٌات:

 .2999العدد األّول، ، 29مجلّة عالم الفكر، مجلد  -

 ، جامعة دٌالً.2997، 21مجلة الفتح، العدد  -

 ، دمشق. 2993، 381مجلة الموقؾ األدبً، العدد  -
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 أ.......................................................................ِمضِح 

 8.ٙ ...................................................................اٌّضسً:

ي: فٓ اٌشؼغ ت١ٓ اٌرغجّح ٚاٌشغٚح ّٚ  اٌفصً األ

الً:  ّٚ  20 طَؿٔش ٓظ٠ّ حرٖ ٣ْٞٗ..................................................ٙأ

 35 كٖ حُ٘ؼَ ٖٓ ه٬ٍ ٓوخُش حُلخٍحر٢...................................ٙشا١ٔاً: 

 49حرٖ ٤ٓ٘خ ٝكٖ حُ٘ؼَ.....................................................ٙ شاٌصاً: 

 66حرٖ ٍٗي ٝكٖ حُ٘ؼَ....................................................ٙ  عاتؼاً:

 اٌفصً اٌصأٟ: األجٕاؽ ٚاألٔٛاع ٚاألغغاض 

الً:  ّٚ  75 حُـْ٘ حُِٔل٢ٔ...........................................................ٙأ

 94 حُـْ٘ حُـ٘خث٢............................................................ٙ شا١ٔاً:

 106حُطوْ حُي٢٘٣ ح٤ُٞٗخ٢ٗ ٬٤ٓٝى حُـْ٘ حُيٍح٢ٓ.....................ٙ  شاٌصاً:

 111كْٜ حرٖ ٍٗي..................ٙ ٝ ٞط٘ظ٤َ أٍٓط حُٔؤٓخس ر٤ٖ -: عاتؼاً 

 133ٍٗي....................................ٙ حُِٜٔخس ر٤ٖ أٍٓطٞ ٝحرٖ  -

 اٌفصً اٌصاٌس: ِّٙح اٌشؼغ ٚاٌّغؼٜ اٌضعاِٟ.

الً: ّٚ  147أػَ حُٔؤٓخس )حُوٞف ٝحَُكٔش(........................................ٙ  أ

 172حُظط٤َٜ حُظَحؿ٤ي١ رؼي أٍٓطٞ.......................................ٙ  شا١ٔاً:

 183أػَ حُِٜٔخس )ح٠ُلي(...................................................ٙ  شاٌصاً:

  189ٙحُظط٤َٜ ح٤ٌُٓٞي١...................................................... عاتؼاً:
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 .............................................................................ساذّح

 .................................................ٚاٌّغاجغفٙغؽ اٌّصاصع 

  .........................................................فٙغؽ اٌّٛظٛػاخ

 

 

 
 

 


