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  معارضة ابو زيدوى للمتهيب قراءة يف نونيتني

  سامل ليسه اىميد.إ .م 

  كلٌة التربٌة االساسٌة / لسم اللغة العربٌةجامعة الموصل / 

 06/1/0202؛ تاريخ قبهل الشذر :  3/5/0202تاريخ تدليم البحث : 
 

 : امللخص

نشأ فن المعارضات الشعرٌة منذ المدم، ولد اعتمد على فكرة المحاكاة، أي محاكاة 

الشاعر الممصودة لعمل سابك، ولمد أثرى هذا الفن الشعر العربً بالكثٌر، نظًرا لحرص 

 الشعراء على إثبات التفوق واإلبداع للنصوص المعاِرضة.

فن المعارضات الشعرٌة بالبحث وعلى الرغم من وفرة الدراسات التً تناولت 

سة، وتطرلت لبٌان مفهومها وما ٌرتبط بها من جوانب مثل: تارٌخ ظهور هذا الفن، اوالدر

وشروطه والدوافع وراء انتشاره بٌن الشعراء من مختلف العصور وغٌرها من الجوانب التً 

رض إحداها إلى تعرض لها الباحثون فً دراساتهم، إال أن تلن الدراسات على وفرتها لم تتع

 معارضة ابن زٌدون للمتنبً دراسة تفصٌلٌة.    

تمدٌم لراءتٌن لنونٌة المتنبً ونونٌة ابن زٌدون، إذ إننا  هذه الدراسة من أجل ذلن حاولنا فً  

عن نجد مالمح المعارضة جلٌة بٌن النصٌن، ولد لامت خطة البحث على توطئة تحدثنا فٌها 

مفهوم وبواعث المعارضة الشعرٌة، ثم النظر فً معارضة ابن زٌدون للمتنبً، ومحاولة 

الكشف عن مالمح وأوجه هذه المعارضة، وكٌفٌة تناول كل منها للزمن واألنا واآلخر، وذلن 

فً سبٌل إثبات أن المحاكاة ال تلغً شخصٌة الشاعر أو تهمشه، بل تحتفظ له بشخصٌته وسماته 

   .داخل المصٌدة الممٌزة له

 

 

 

 



 م. د.إيسان سهيل سالم 
 

333 

 

 

Opposition of Ibn Zeedon for the experiment Read in 
Nonitein 

  
Eman sheel Salim  

College of Education / University of Mosul 

 

Abstract : 
  The art of poetic dissent originated from ancient times, and it 

depended on the idea of simulation, i.e. simulating the poet 

intended for a previous work, and this art enriched Arab poetry a 

lot, due to the poets ’keenness to prove the superiority and 

creativity of oppositional texts. 

 In spite of the abundance of studies that dealt with the art 

of poetry oppositions by research and study, and touched on 

explaining its concept and related aspects such as: the history of 

this art, its conditions and the motives behind its spread among 

poets from different eras, these and other aspects that researchers 

were exposed to in their studies, except That these studies, in their 

abundance, not one of them was subjected to a detailed study 

about Ibn Zaidoun’s opposition to Al-Mutanabbi. 

 For this reason, this study dealt with talking about the 

concept and motives of the poetic opposition, then looking at Ibn 

Zaidoun’s opposition to Al-Mutanabbi, and trying to reveal the 

features and aspects of this opposition, and how each of them 

deals with time, ego and the other, in order to prove that the 

simulation does not nullify or marginalize the poet’s personality, 

Rather, it retains his personality and distinctive features within the 

poem. 
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 التسهيد

 :  :الذعرية مفههمها وبهاعثهاالسعارضة أوًلا

 السعارضة في اللغة:

األصل المغػي لمسعارضة ىػ الجحر )عخض(، وىػ جحر لو فخوع كثيخة، وىي مع كثختيا تخجع   
والفعل عارض ـــ بديادة األلف عمى أصل البشاء المغػي ـــ زنتو )فاعل(، وىي  ،(ٔ)إلى أصل واحج

 .(ٕ)خ، وتعشي غمبة أحجىسا عمى اآلخخصيغة مغ معانييا التذارك بيغ اثشيغ أو أكث

"عارضتو بسثل ما صشع، إذا أتيت إليو بسثل ما أتى فأصل السعارضة إًذا السذاركة، يقال:   
أي كأنو جعل عخض الذيء الحي أتى بو مثل عخض الذيء  ،(ٖ)إليظ، ومشو اشتقت السعارضة"

 .(٘)واحجة وأخح أخخى"، ويقال: "عارض فبلن بدمعتو: أي أعصى (ٗ)الحي صشعو األول

 السعارضة في اًلصطالح:

ا ىسيقػم عمى عاتق شاعخيغ يدبق أحج فغ السعارضات الذعخية ىػ فغ عخبي قجيع، وىػ  
اآلخخ زمشيِّا، فالسعارضة الذعخية تقػم عمى أن يشطع الذاعخ الستقجم قريجة في مػضػع معيغ، 

، ؼيعجب بيا، فيشطع قريجة عمى غخارىا، تأخخروي معيشيغ، ؼيأتي الذاعخ السوعمى وزن وحخف 

                                                           

 .ٜٕٙ ،ٗفارس، تحقيق: عبج الدبلم ىارون، جأحسج بغ  مقاييذ المغة:معجع يشطخ:  (ٔ)
 .ٜٙ،  محيي الجيغ ورخخيغدمحمي، تحقيق: رضي الجيغ اإلستخاباذ الحاجب:ية ابغ يشطخ: شخح شاؼ (ٕ)
،  ٖ: عبج الحسيج ىشجاوي، جالفخاىيجي، تحقيقالخميل بغ أحسج  :عجمختًبا عمى حخوف السعكتاب العيغ  (ٖ)

 وما بعجىا.ٖٔٔ
 .ٕٕٚ،  ٗج مقاييذ المغة:يشطخ: معجع  (ٗ)
 .ٖٔٔ، ٖج العيغ: كتاب (٘)
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مدتخجًما نفذ البحخ الذعخي، ونفذ حخف الخوي، وفي السػضػع نفدو، مع حخصو الجائع عمى 
 .(ٔ)السحافطة عمى فشية القريجة، والػصػل بيا إلى درجة مغ الذعخية والفشية تتفػق عمى األولى

 

 بهاعث فن السعارضات الذعرية:

ي، نجلدعخبي عخف مشح القجم، فتاريخيا يخجع إلى تاريخ األدب األ السعارضات الذعخية فغ  
والحق أن نذأة ىحا الفغ الذعخي قج كان لو بػاعثو وأسبابو، ولقج انقدست ىحه البػاعث واألسباب 

 إلى شقيغ: بػاعث عامة، وبػاعث خاصة.

ندعة اإلعجاب  ولقج تسثمت البػاعث العامة لشذأة فغ السعارضات الذعخية في باعثيغ، وىسا:  
يػن بسا أنتجو السذخقيػن مغ أشعار وقرائج، نجلدوالتقميج، وإثبات التفػق واإلبجاع، فمقج أعجب األ

فكان ذلظ عامبًل جعميع يتجيػن إلى التفكيخ في نطع أشعارىع عمى غخار ىحه القرائج العطيسة 
فػق واإلبجاع، حيث كانت . أما الباعث الثاني فيػ الخغبة في إثبات الت(ٕ)التي قيمت في السذخق 

ييغ ورغبتيع في أن يكػن ليع أدب عمى نفذ مغ نجلدالقرائج السذخؾية الخصيشة تثيخ حسية األ
 .(ٖ)القػة والجدالة والفشية، فكانت ىحه الخغبة تجفعيع إلى معارضة القرائج السذخؾية

خمفاء أو السمػك أما الجواعي والبػاعث الخاصة لمسعارضات الذعخية، فسشيا أن يعجب أحج ال  
، أو تأتي بجافع إثبات التفػق (ٗ)بقريجة ما ؼيصمب مغ أحج الذعخاء أن يكتب قريجة عمى غخارىا

تيجة الختبلف الذخري لذاعخ عمى رخخ، وتتعجد األسباب الخاصة لمسعارضات الذعخية ن
 البيئات والصبائع.

 ثانياا: مالمح السعارضة الذعرية بين القريدتين:

                                                           

محسػد  يشطخ أيًزا: عرخ سبلشيغ السساليظ:، ٚ: أحسج الذايب،يشطخ: تاريخ الشقائس في الذعخ العخبي (ٔ)
 .ٖٔقاسع نػفل،  دمحم محسػد تاريخ السعارضات في الذعخ العخبي:، ويشطخ أيًزا: ٚٚٗ، ٛيع، مج رزق سم

، يشطخ ٕٔ، ٔجم إحدان عباس، ابغ بدام الذشتخيشي، تحقيق: : الحخيخة في محاسغ أىل الجديخة :يشطخ (ٕ)
 .٘ٓٔ، ٗٓٔ، ٖأميغ، جسبلم: أحسج أيًزا: ضيخ اإل

 .ٛٔمكي،  أحسج الصاىخ مجخل لقخاءتو:و روائعو لسعاصخ يشطخ: الذعخ العخبي ا (ٖ)
 . ٛٚ، ٚٚ،  ي ر شخكي سمػم البجا يػنذي دراسة نقجية مػازنة : نجلديشطخ: السعارضات في الذعخ األ (ٗ)
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جتي الستشبي وابغ زيجون ندتصيع أن نجرك مبلمح السعارضة أو أوجو يقخاءتشا لقرمغ خبلل   
 التذابو واالتفاق بيغ القريجتيغ، ومغ ىحه السبلمح ما يأتي:

ءت القريجتان كمتاىسا عمى وزن شعخي واحج، وىػ بحخ البديط التام، جاالهزن:  -ٔ
خ الػاحج، فيػ مغ تي )مدتفعمغ فاعمغ مدتفعمغ فاعمغ( في الذصمالسكػن مغ تفعي
 البحػر السخكبة. 

الشػن السزسػمة، وىػ حخف ن لقريجتييسا حخف روي واحج وىػ ااختار الذاعخ القافية:  -ٕ
 الجػ الشفدي العام، حيث ساعج عمى إضيار األلع والبػح الذكػى. عتبلئع م

تقخيًبا، وىػ التػجع واأللع مغ الفخاق والبعج  اواحج امػضػع ناتشاولت القريجت السهضهع: -ٖ
عغ األحباب وديارىع، ولعمشا نبلحظ ارتباط ىحا األلع بالبعج عغ السكان تحجيًجا، فالستشبي 
يذكػ بعجه عغ ببلط سيف الجولة، وابغ زيجون يذكػ بعجه عغ الجيار واألحبة، ورغع ىحا 

الحي أدى إلى كتابة القريجة، عث التذابو في السػضػع والغخض الذعخي فقج اختمف البا
غ نعاه في مجمذ سيف الجولة بيشسا حدن ابغ زيجون ي حدن عشجما عمع بشبأ مَ بفالستش

  عشجما جاء العيج وىػ بعيج عغ أىمو.

 السبحث األول 

 حزهر الزمن وأثره على الذاعرين

تعج قزية الدمغ مغ القزايا الفكخية التي ألحت عمى العقل البذخي بذكل شػيل، فقج حاول   
يصخة عميو وفظ معزمتو وذلظ في سبيل محاولة الداإلندان مشح القجم محاولة التعخف عمى الدمغ 

، ولحلظ نجج قزية الدمغ مغ القزايا الفكخية التي نػقذت في مجاالت ئووإخزاعو ألىػا
ي وابغ وقبل أن نتشاول كيؽية تشاول الستشب .(ٔ)سػاء كانت فمدؽية أو عمسية أو أدبيةمختمفة، 

، وذلظ حتى مدمغ لء العخب البج لشا أواًل مغ معخفة الشطخة العامة لجى الذعخا زيجون لمدمغ
ندتصيع أن نجرك إن كان الستشبي أو ابغ زيجون قج خخج عغ ىحا اإلشار العام وقجم معشى ججيًجا 

 نطختيع لمدمغ لع تخخج عغ ىحه الشطخة العامة. أنأم 

                                                           

ة مح ضبعان الحػيصات، أشخوحمف لستشبي دراسة في الخؤية والتذكيل:يشطخ: تجميات الرخاع في شعخ ا (ٔ)
 .ٚٛ، دكتػراه 
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بالدمغ كانت دائًسا عبلقة متػتخة، وبالشطخ في أشعار العخب نجج أن عبلقة الذاعخ العخبي   
حيث كانت العخب تحم الجىخ، وتشدب لو ما يشدل بيع مغ نػازل وحػادث، ؼيقػلػن أبادىع الجىخ، 

تفخق  قػة عطيسة نجج الدمان في الذعخ العخبيوعمى ذلظ فإنشا ، (ٔ)وأصابتيع نػائب الجىخ
فتعيقو عغ تحقيق أىجافو وشسػحاتو، وكانت ىحه الشطخة وتقف عائًقا أمام رمال اإلندان،  ،الذسل

لمدمغ تتفق مع الشطخة العامة لو في اآلداب العالسية، فقج صػرت األساشيخ اليػنانية الدمغ بأنو 
شيخ إن الدمغ يمتيع حياتشا، وىػ العجو السطمع لئلندان ، وقالت بعس األسا(ٕ)إلو يمتيع أبشاءه

  .(ٖ)الحي يتغحى دماء قمبو

ومغ خبلل ىحه الشطخة العالسية لمدمغ نجج أن الذعخاء العخب قج انقدع مػقفيع مغ الدمغ إلى   
قدسيغ، قدع رأى أن التغمب عمى الدمغ عغ شخيق الخمػد أمخ مسكغ عغ شخيق الديخة الحدشة 

أشعاره، حتى تحفظ لمحات بعس  فيبتػضيف بعس الؿيع األخبلؾية  الحسيجة، فقامواألخبلق 
رأى أن الخمػد  غْ الحزػر والفاعمية عمى مخ العرػر، كالسخوءة والكخم، أما القدع اآلخخ فيػ مَ 

أمخ مدتحيل، فمع يدتصع أن يخفف مغ وشأة الدمغ عمى نفدو، فاستغخق في السمحات بحجة 
ومغ خبلل ىحه الشطخة العامة لمدمغ انبثقت نطخة كل مغ الستشبي وابغ  .(ٗ)اغتشام العسخ القريخ

 زيجون، وؼيسا يمي بيان لكيؽية تشاول كل مغ الذاعخيغ لمدمغ داخل قريجتو.

: الزمن عشد الستشبي:  أوًلا

ة القيخية التي صمءت عبلقة الستشبي بالدمغ عبلقة متػتخة قمقة، حيث أدرك الستشبي الدجا 
الدمغ عمى الكػن، والتي ال مشاص مشيا، لكغ شخرية الستشبي السعتدة بحاتيا رفزت يسارسيا 

في كثيخ مغ أشعاره يقف لمدمغ بالسخصاد، ه ضخ ليحه الديصخة، مغ أجل ذلظ نججأن تخ 
لظ إلى حج التمسيح بالدخخية ، بل إنو قج يرل في ذ(٘)ؼيدتعخض أمامو قػتو وشجاعتو وصبلبتو

 مشو.

                                                           

  مادة )دىخ(. ،ٕٜٕ، ٗمج ،شطػرابغ ملعخب: ( يشطخ: لدان أ)
 .ٖٕٔالسعصي دمحم،  عمي عبج  : قزايا الفمدفة العامة ومباحثيا:يشطخ (ٕ)
 .ٔٛرزوق ، ميخىػف ىاند، تخجسة: أسعج الدمغ في األدب :  (ٖ)
 .ٜٛتجميات الرخاع في شعخ الستشبي ،  يشطخ: (ٗ)
 .ٜٛ، م.ن يشطخ:  (٘)
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 :(ٔ)يقػل الستشبي في بجاية القريجة إذي في القريجة محل السشاقذة، قػ ولمدمغ حزػر   

َمــــــــــغُ      أْن ُيَبمَِّغِشــــــــــــــــــــي ذا ُأِريُج ِمْغ َزَمِشي  َما َلْيذ َيْبُمُغُو ِمْغ َنْفِدِو الدَّ

 ُروَحَظ الَبجنُ َما َداَم َيْرَحُب ِؼْيو      اَل َتْمق َدْىَخَك إالَّ َغْيخ ُمْكَتِخثٍ 

 َواَل َيُخدُّ َعَمْيَظ الَفائـــــــــــــــــــــــــــَت الَحَدنُ      َفَسا ُيجْيُع ُسُخوٌر َما ُسِخْرَت ِبـــو

 ىحاال يبمغ  وإن مغ خغعال عمى نجج الستشبي يصمب مغ زمشو أن يدتؿيع حالواألبيات ففي ىحه   
بأن اإلندان البج أن يمقى ثع يشرح في نفدو، ألن الدمغ مغ شبيعتو أنو ال يدتقخ عمى حال، 

حالو، وىحه السذاعخ لغ  فالدمغ ال يدتقخ عمىغيخ مكتخث أي دون مذاعخ فخح وال حدن،  زمانو
إلى الدمغ، فيػ يصمب  ذاعخالتي يشطخ بيا النطخة التحجي ولعمشا نبلحظ في ىحه األبيات  تجوم.

فصسػح الستشبي أكبخ مغ مشو أمًخا ال يقجر الدمان عميو، ضج شبيعتو، وىػ أن يدتقخ عمى حال، 
قجرة الدمغ وسمصتو، وبحلظ فيػ يثبت تفػًقا عميو، ويقف لو بالشج والسخصاد، كحلظ نبلحظ نطخة 

خاث، فالستشبي بحلظ يدخخ عشجما يجعػ إلى مقابمة الدمان بغيخ اكتمغ الدمغ وسمصتو، الدخخية 
وألن عبلقة الستشبي بالدمغ  مغ سمصة الدمغ وقيخه، ىحه الدمصة التي ال يدتصيع الفكاك مشيا.

، فالستشبي الحي الحطشا مػقفو قادًرا عمى ةعبلقة متػتخة قمقة فإنيا ال تدتقخ عمى حال واحج
عمى درجة كبيخة مغ اليذاشة مجابية الدمغ ومقارعتو والدخخية مشو، نججه في مػاقف أخخى يبجو 

 :(ٖ)ويطيخ ذلظ في قػلوؼيعمغ انترار الدمغ عميو في استدبلم تام، ، (ٕ)والزعف

 ثعَّ اْسَتَسخَّ َمِخيِخي َواْرَعػى الَػَسغُ      َسِيخُت َبْعَج َرِحيِمي َوْحَذة َلُكــــع

ُكــــــــــــــعُ   َفإنِّي ِبِفــــــــــــــــــَخاق ِمـــــــــــــــْثِمو َقِســــــــــــغ      وإْن ُبِميـــــــــــــُت ِبُػٍد ِمْثل ُودِّ

 َســــــــــــغُ خَّ َل الُعحُر بـالُفدصاِط َوالجِّ َوبُ      أْبَمى اإلجمََّة ُميِخي ِعْشَج َغْيِخُكعُ 

نبلحظ حالة الزعف التي تديصخ عمى الذاعخ، واإلحداس باالنيدامية أمام خصػب  إذ      
فقج سيخ بعج الخحيل مغ الػحذة، وقج كتب عميو الفخاق بعجما بمي بالػد، فالذاعخ الدمغ ونػائبو، 

                                                           

 .ٔٚٗ،  ديػان الستشبي (ٔ)
 وما بعجىا. ٜ٘ تجميات الرخاع في شعخ الستشبي،( يشطخ: ٕ)
 .ٖٚٗ، ٕٚٗديػان الستشبي،  (ٖ)
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في ىحه األبيات يذكػ حالو وما ألعَّ بو مغ متاعب ورالم نتيجة الفخاق والبيغ، ىحه الذكػى 
الحي يقف ؼيو لمدمغ بالسخصاد، والحق أن ىحا التشاقس جاء شبيعيِّا  مػقفو الدابق تتعارض مع

مغ شخز كان شسػحو أكبخ مغ إمكانيات زمشو، األمخ الحي أدى بو في الشياية إلى إضيار 
 .الزعف واالنيدامية تارة، ومعاودة إضيار القػة والربلبة تارة أخخى 

 ثانياا: الزمن عشد ابن زيدون:

خبلل الشطخ إلى شعخ ابغ زيجون ندتصيع أن نجرك أنو لع يكغ لجيو مثل ىحا القجر الكبيخ مغ   
مغ الصسػح الحي وججناه عشج الستشبي، لحلظ جاء مػقف ابغ زيجون مغ الدمغ أقل تػتًخا مغ 

سيصخة  مغ الستشبي، لكغ مػقفو لع يخخج عغ الشطخة العامة لمدمغ في أشعارىع، فابغ زيجون يذكػ
 :(ٔ)قػلومغ الدمغ وإحكام وشأتيا عميو، ومغ األبيات التي تطيخ فييا شكػاه الدمغ 

 ُكشَّا َوَكاُنػا ــ َعَمى َعْيٍج ــ َفَقْج َضَعُشػا    اِلُذ أْقَػاًما أِحبُُّيُع؟َيا َىْل أجَ                   

متتاليتيغ،  ففي ىحا البيت تطيخ وشأة الدمغ مغ خبلل استخجام الذاعخ لمفعل )كان( مختيغ  
والحي يجل عمى انقزاء العيج، وتغيخ الػضع مغ حال إلى حال، فابغ زيجون يتسشى أن يعػد بو 

ات ىحه األمشية العديدة، ع قج كان عمى عيج معيع، ولكغ ىييالدمغ ثانية ؼيجالذ أقػاًما يحبي
نيدامية التي تديصخ شا نبلحظ حالة االستدبلم واالمولعفالدمان ال يعػد أبًجا، واألحباب قج رحمػا. 

 :(ٕ)عمى الذاعخ تجاه الدمغ، ويطيخ ذلظ بذكل واضح في قػلو

ػِق َقْج َعاَدُه ــ ِمْغ ذْكِخُكع ــ َحَدن      إْن َكان َعاَدُكع ِعْيج َفُخبَّ َفَتى  ِبالذَّ

 :-َجَشـــــــــــــــــــــــــى الدََّمغُ ِمسَّا -َؼَباَت ُيْشِذُجَىا      َوأْفَخَدْتُو المََّياِلي ِمْغ أِحبَِّتــــــــــــــو

 "واَل َسَكغْ  َواَل َنِجيــــــــــــــع َواَل َكــــــــــــــــــــــــــــأٌس      َعمُّل اَل أْىل واَل َوَشـــــغٌ "ِبَع التَّ 

مشيا،  عانين سبًبا في ىحه السأساة التي ينجج الذاعخ يذكػ زمانو، فقج جشى عميو وكا إذ       
ففي الػقت الحي يعع ؼيو الفخح والعيج عمى أحبتو، يجمذ ىػ وحيًجا يغسخه الحدن إثخ ذكخه أحبتو، 

ومغ خبلل ما سبق يسكششا القػل إن حزػر الدمغ قج كان واضًحا وىػ ال يسمظ شيًئا حيال ىحا. 
                                                           

 .ٜٓٔدمحم إحدان،  شخح وتحقيق: األستاذ عمي عبج العطيع، تقجيع ومخاجعة: ديػان ابغ زيجون ورسائمو: (ٔ)
 .ٜٔٔ، م.ن  (ٕ)



 …معارضة ابن زيدون للستشبي قراءة في نهنيتين    
 

333 

سيصختو يفخض عشج الذاعخيغ، وقج ضيخ في القريجتيغ بشفذ الذكل السديصخ والستغصخس الحي 
تبايغ مػقف الذاعخيغ مغ ىحه الديصخة، حيث تأرجح مػقف  مغخغع عمى ال عمى كل شيء،

الستشبي بيغ السقارعة والشجية مخة واالنيدامية والزعف مخة أخخى، أما ابغ زيجون فكان مػقفو مغ 
 الدمغ مػقًفا واحًجا فقج أدرك أنو ال يدتصيع إال الذكػى وإضيار األلع. 

 السبحث الثاني

 األنا وحزهرها عشد الذاعرين

وكانت ىحه القزية مغ  ،بيغ األنا واآلخخ نطخ الكثيخ مغ العمساء والسفكخيغ في ثشائية العبلقة  
يخى أنو ال وجػد  غْ القزايا الفكخية السيسة التي شغمت اإلندان الحجيث، واختمفت اآلراء بيغ مَ 

، ولقج أدى تبايغ (ٕ)يمح عمى ذاتية الفخد وخرػصيتو غْ ، ومَ (ٔ)لؤلنا إال في إشار الجساعة
االتجاىات الفكخية إزاء األنا والسجتسع إلى تبايغ نطخ الذعخاء والسبجعيغ أيًزا، ومغ أجل ذلظ 

 تشاول األنا وحزػرىا عشج الستشبي وابغ زيجون. ةضاىخ  مالبج لشا مغ التػقف أما

: األنا عشد الستشبي:   أوًلا

األنا بالسجتسع شكبًل أشبو بالرخاع، األمخ الحي جعل البعس يقػل إن  لقج اتخحت عبلقة  
، ولقج كانت عبلقة السبجع (ٖ)الػضع اإلنداني كمو ال يتعجى الرخاع بيغ شبقات السجتسع

إذا  السبجع أو الفشان بسعشى رخخ بالسجتسع جدء مغ ىحا الرخاع، فقج قال البعس إن اإلندان
 .(ٗ)لعالعاكتذف صفاءه اكتذف معو عكخ ا

اإلشار، وىحه الشطخة العامة، فقج كانت  اتخخج عغ ىح عبلقة الستشبي بالسجتسعلع تكغ لحلظ   
وذلظ مغ خبلل تػضيفو  ،تأخح شكبًل مغ أشكال الرجام والسػاجية عبلقة الستشبي بالسجتسع

                                                           

يع، زكخيا إ يشطخ: مذكمة اإلندان: (ٔ)  .ٗ٘ٔبخـا
: فميكذ فخيجريظ نيتذو، تخجسة األعمى، رواية ىكحا تكمع زرادشت: إلى ما سساه باإلندان ويشطخ: دعػة نيتذ (ٕ)

 .فارس 
 .ٖ٘ٔإحدان عباس،  خ: اتجاىات الذعخ العخبي السعاصخ:يشط (ٖ)
 .ٗ٘ٔم.ن ، يشطخ:  (ٗ)
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والتشاغع  لمثشائيات التي تتكػن بيشيا العجيج مغ العبلقات مثل الشفي والتزاد السصمق والتكامل
 .(ٔ)وغيخىا

ولقج كان مػقف الستشبي ىحا تجاه السجتسع نابًعا مغ مخكدية األنا لجيو، فاألنا عشج الستشبي   
قرائج السجح، نبلحظ حزػرىا بذكل كبيخ حتى في و ، ي جسيع قرائجه مديصخة نججىا ف

كل الخرال عخية يعتج بشفدو، يفخخ بيا، ويشدب لو ذو النتاجاتبي دائًسا وفي جسيع شفالست
الحسيجة، ويشرخىا دائًسا عمى ما سػاىا، ومغ األبيات التي يطيخ فييا حزػر األنا داخل 

 : (ٕ)القريجة قػلو

 غْ سَ ا ثَ يَ ا لَ يَ يْ  فِ الَ ػًقا وَ شَ  تُّ مُ  إنْ      ٌض ػَ ي عِ تِ جَ يْ مُ  ع مغْ كُ جِ ػادِ ي ىَ ا فِ مَ 

 غــــــيَ تَ خْ مُ  ػنَ اعُ ع الشَّ عَ ا زَ سَ ل بِ كُ       وــــــــــــــــــدِ مِ جْ سَ بِ  جٍ عْ ى بُ عمَ  تُ يْ عِ نُ  غْ ا مَ يَ 

 غفَ الكَ وَ  خُ بْ ال القَ دَ فَ  تُ ْز فَ تَ انْ  عَّ ثُ       عـــــــــــكُ جَ شْ عِ  تُ ج مُ ع قَ كَ وَ  تُ مْ تِ ج قُ قَ  عْ كَ 

 ػاشُ فَ دَ  غْ ل مَ بْ ػا قَ اتُ ع مَ ثُ  ةٌ اعَ سَ جَ       يعــــــــــــــــػلل قَ بْ ي قَ شِ فْ دَ  جَ اىَ ان شَ ج كَ قَ 

البلفت عمى أكثخ مغ جانب، مخكدية األنا وحزػرىا  يبلحظفي ىحه األبيات إن الشاضخ      
جانب السعشى والجاللة، نجج الذاعخ يؤلسو فخاقو عغ مجمذ سيف الجولة، كسا رلسو خبخ فعمى 

ماتت نفدو مغ الذػق لغ  سغنعيو في مجمدو، وىػ رغع ىحا األلع يرخح أن الذػق ال يججي، ف
أما عمى الجانب األسمػبي يجج ما يعادل نفدو مغ ثسغ عػًضا عشيا، فجعل نفدو ال تقجر بثسغ، 

فشبلحظ مخكدية األنا داخل األبيات مغ خبلل تػضيفو لزسيخ الستكمع السترل خسذ مخات 
لشفديا مديًجا مغ لياء السمكية مختيغ، ولقج ساعج األنا عمى جعميا تدتجسع "متفخقة، وتػضيفو 

الرفات الحيػية التي تػزعت بيغ الجػانب السادية بسا تعبخ عشو مغ صبلبة وقػة، والجػانب 
 .(ٖ)مػاجية اآلخخ ومشجداتو"السعشػية اليادفة إلى تعديد ؾيسة األنا في 

 ثانياا: األنا عشد ابن زيدون:

                                                           

 .ٓٔ ، ٜيشطخ: ججلية الخفاء والتجمي: كسال أبػ ديب،  (ٔ)
 .ٕٚٗ، ٔٚٗديػان الستشبي،  (ٕ)
 .٘ٔجميات الرخاع في شعخ الستشبي، ( تٖ)
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تسيدت شخرية ابغ زيجون وتفخدت عغ غيخىا مغ الذخريات األخخى، األمخ الحي انعكذ   
بجوره عمى ما أنتجو مغ نرػص أدبية، ومغ خبلل نطخة عامة إلى أشعار ابغ زيجون وخاصة 

غيخ أن األنا في ىحه  ،(ٔ)القرائج الغدلية نخى الحزػر الػاضح لؤلنا لجرجة قج ترل الشخجدية
 مختمًفا عغ مػقفيا في غدلياتو وعغ مػقفيا في قريجة الستشبي.مػقًفا  القريجة قج اتخحت

مظ إال تففي ىحه القريجة نجج األنا عشج ابغ زيجون تتسيد بالزعف واليذاشة، فيي ال تس  
 : (ٕ)الذكػى، فقج جاءت األبيات كميا تشزح بالذكػى مغ رالم الفخاق، يقػل الذاعخ 

 نُ دَ ي ــ حَ شِ فَّ شَ  ا ــ إذْ يَ فَّ ج شَ اء، قَ قَ ورْ      ـــ ةٌ فَ كِ اء عاَ سَ مْ الطَّ غ ـــ وَ يْ العَ  قَ وأرَّ 

 غُ ْر ا الغُ شَ شَ يْ اًحا بَ يَ تِ ػ ارْ فُ يْ يَ  اتَ بَ وَ      ايَ تِ كَ ق أيْ ػْ ػ فَ كُ ذْ تَ ػ وَ كُ ت أشْ بِ فَ 

 ػاشُ عَ ج ضَ قَ ــ فَ  جٍ يْ ى عَ مَ ػا ــ عَ انُ كَ ا وَ كشَّ       ؟عُ يُ بُّ اًما أحِ ػَ ذ أقْ الِ ل أجَ ا ىَ يَ 

 غُ حَ تَ سْ ــ تُ  جِ يْ العَ  ظِ فُ حِ ام ــ بِ خَ الكِ  إنَّ      ايَ عُ يِّ  أَض ػًدا اَل يُ عُ  ػنَ طُ فَ حْ تَ أو 

فالذاعخ يذكػ رالم الفخاق عغ األحبة والجيار، ىحه اآلالم التي نخاه قج استدمع ليا استدبلًما   
مسا يذكػ مشو، وفي ىحه األبيات تطيخ األنا  وتاًما حتى أشفقت عميو حسامة وباتت تذكػ مع

وال تبػح بآالميا وأوجاعيا، فيي ال تستمظ غيخ الذكػى، فبل تطيخ تجمًجا عشج ابغ زيجون ضعيفة 
 اعتداًزا وال شجاعة.

ولعمشا الحطشا عمى ىحه القريجة إنكار ابغ زيجون لؤلنا الذاعخة، فحزػر األنا عشج ابغ زيجون   
مغ الستشبي، فالستشبي يعبخ دائًسا عغ حالو بزسيخ الستكمع ال يمتفت عشو إلى  قج جاء أقل حزػًرا

فقج رثخ التعبيخ عغ رالمو بزسيخ الغائب، فبل نكاد نخاه يعبخ عغ مذاعخه غيخه، أما ابغ زيجون 
بزسيخ الستكمع إال في ىحه األبيات الدابقة، األمخ الحي يجل عمى قمة حزػر األنا داخل 

 لة إنكارىا.القريجة، ومحاو 

                                                           

(، العجد ٜٕة وتجمياتيا في غدل بغ زيجون، حدشاء أقجح، مجمة جامعة دمذق، السجمج )ييشطخ: الشخجد (ٔ)
 م.ٖٕٔٓ(، ٕ+ٔ)
 .ٜٔٔ، ٜٓٔزيجون ورسائمو، ابغ ديػان  (ٕ)
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ندتصيع أن نقػل إن حزػر األنا عشج الستشبي جاء بذكل مخكدي  سبق ومغ خبلل ما  
ومحػري، فاألنا عشجه قػية معتجة بشفديا، تتخح مغ نفديا نقصة انصبلق لجسيع السعاني 

 السصخوحة، وعمى العكذ جاءت األنا عشج ابغ زيجون ضعيفة، مشكخة، ال تستمظ غيخ الذكػى.

 الثالثالسبحث 

 األخر وحزهره عشد الذاعرين

اح زيا وإيتالفبلسفة بجراس إن مرصمح اآلخخ يختبط مع مرصمح األنا في ججلية ثشائية عشي  
ي تقابل تية أي الخرائز الحاتية لمفخد وال، فاألنا ىي الساـ(ٔ)ماىيتيا مشح عرخ فبلسفة اليػنان

وعمى ذلظ فإن اآلخخ  ،(ٖ)نطخية العمع والػجػد، فيي الحات السخكدية والتي يتخكد حػليا (ٕ)الػجػد
ىػ "الكمية وعمى ىحا فإن اآلخخ ، (ٗ)ىػ كل ما غيخ األنا، أي اإلقخار بػجػٍد خارج الحات العارفة

السددوجة لمكيشػنة الحاتية وتفػيزيا في اآلن نفدو، وىػ يتجاخل في سمدمة غيخ مشتيية ... 
إلى نفدو، قبل مجة قريخة، ويسكغ أن يتحػل إلى رخخ فالفخد مسكغ أن يكػن رخخ حتى بالشدبة 

  .(٘)بعج مجة قريخة أيًزا، وكل شخز ىػ رخخ بالشدبة ألي شخز عمى وجو األرض"

: اآلخر عشد الستشبي:   أوًلا

إن عبلقة الستشبي باآلخخ وحزػره في أشعاره عبلقة تقػم عمى أمخيغ، التيسير والزجية، فمقج   
يتيا داخل األبيات إلى تيسير اآلخخ، فقػة حزػر األنا قج ألغت أدت محػرية األنا ومخكد 

حزػر اآلخخ أو ىسذتو، كحلظ فقج قامت ىحه العبلقة عمى التعارض واالنفرام، "فالعبلقة التي 
تحكع الجانبيغ عبلقة ضجية تتكذف بجورىا عغ وجػه واضحة مغ الخفس لؿيع اآلخخ ومدمكو. 

                                                           

 .ٖٖ، ٕٖػ، تخجسة: جػرج أبػ صالح، ميذيل فػك يشطخ: االنيسام بالحات: (ٔ)
 .ٖٕ لمغة العخبية،مجسع ايشطخ: السعجع الفمدفي :  (ٕ)
 .ٕٜٔ ،عباس يػسف الحجاد :عخ الرػفي )ابغ الفارض أنسػذًجا(( يشطخ: األنا في الذٖ)
 .ٕٔالػجػدية: عبج الخحسغ بجوي،  يشطخ: دراسات في الفمدفة  (ٗ)
 .ٓٔألنا واآلخخ عبخ المغة الدخدية(: صبلح صالح ،  اآلخخ )ا دسخ  (٘)
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نية لآلخخ، مقابل ما تجيج األنا في تقجيسو لشفديا مغ وقج تذكمت عغ ذلظ صػرة مشقػصة ودو 
 :(ٕ)ومغ األبيات التي تثبت ذلظ قػل الذاعخ ،(ٔ)صػرة مزادة ومتسايدة"

 غُ ـــــــــــــــــُكل ِبَسا َزَعع الشَّاُعػن َمْخَتيَ       َيا َمْغ ُنِعيُت عَمى ُبْعٍج ِبَسْجِمِدو

 غُ ــــــــــــــــثعَّ انَتَفزت َفَداَل الَقْبُخ َوالَكفَ      عـــَوَكع َقج متُّ ِعْشَجك َكع َقج ُقِتمتُ 

 ػاـــــــــــــــــَجَساَعة ثعَّ َماُتػا َقْبل َمْغ َدَفشُ      عـــــــَقْج َكان شاَىَج َدْفِشي َقْبل َقْػِلي

َياح      وــــــــــــُيْجِركُ  َما ُكلُّ َما َيَتَسشَّى الَسْخءُ  ُفغَتْجِخي الخِّ  ِبَسا اَل َتْذَتِيي الدُّ

 غُ ـــــــــَــــ باكع المَّ عَ خْ ى مَ ــــــــــــــــمَ عَ  رُّ جِ َواَل يَ      َرأْيُتكع اَل َيُرػن الِعْخَض َجارُكع

 غغَ ع َض ـــــــــــــــــــــــكُ شْ مِ  بِّ حِ ل مُ كُ  ظُّ وحَ       لٌ ــــــــــــــــــــــمَ ع مَ كُ شْ مِ  بٍ يْ خِ ل قَ كُ  اءُ دَ جَ 

 غُ شَ السِ وَ  زيػِ شْ و التَّ بَ اؾِ عَ ى يُ ـــــــــــــــــــــــحتَّ       عُ ــِرْفَجكُ  الَ نَ  غْ ى مَ مَ ػن عَ بُ َز غْ تَ وَ 

ذلظ مغ خبلل إبخاز  ويتزح،  عبلقة الشجية والترادم بيغ األنا واآلخخ ىشا تطيخإذ          
دور األنا والسبالغة في حزػرىا في مقابل تيسير اآلخخ والحط مغ شأنو، ولعمشا نبلحظ أيًزا 
داخل ىحه األبيات الحذ الثػري عمى اآلخخ، ومحاولة الدخخية مشو واحتقاره، ولعل ىحا الحذ 

ذلظ  ربسا يكػن ، و لتي تحمع بتحقيق واقع مختمفالثػري يعػد إلى تحقيق غاية األنا الصسػحة ا
بعس السؤثخات الفكخية  فزبل عغ، (ٖ)مغ حالة الفقخ التي عاشيا الستشبي في بجاية حياتو انابع

كانت ثػرتو عمى اآلخخ عارمة داخل ، لحلظ (ٗ)التي اتجو إلييا الذاعخ في بعس األحيان
 األبيات، نتيجة لسحاولة إثبات األنا.

 ا: اآلخر عشد ابن زيدون:ثانيا 
                                                           

 .ٕٙت الرخاع في شعخ الستشبي،  تجميا (ٔ)
 .ٕٚٗ، ٔٚٗ،  ديػان الستشبي (ٕ)
تحقيق: الصاىخ أبػ القاسع عبج هللا بغ عبج الخحسغ األصفياني،  خ: الػاضح في مذكبلت شعخ الستشبي:يشط (ٖ)

 .ٜبغ عاشػر، 
قال بعس الجارسيغ أن الستشبي قج تأثخ في فتخة مبكخة مغ حياتو بالفكخ القخمصي الحي يقػل بأنو ال سبيل  (ٗ)

الستشبي ، ويشطخ أيًزا: أبػ الصيب ٗٗ  شو حديغ، العشف والثػرة، يشطخ: مع الستشبي:لتحقيق أىجاف الفخد سػى 
يع الكيبلني جديخ ببلري دراسة في التاريخ األدبي:  .٘ٓٔ، ٗٓٔ، شيخ، تخجسة: إبخـا
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ابغ زيجون مغ حزػر اآلخخ داخل القريجة مػقًفا مختمًفا عغ مػقف الستشبي، فبيشسا كان اتخح   
ون يعمي مغ شأنو، ويعدز حزػره جالستشبي يشكخ اآلخخ وييسذو، ويقف بالشج لو، نجج ابغ زي

ويقػيو داخل األبيات، ولعل ما ساعج ابغ زيجون عمى اتخاذ ىحا السػقف أن تجخبتو الذعخية 
، بعيج عغ الجيار واألىل ا عشو، حيث أتى العيج وىػ وحيججه عغ اآلخخ رغسً تسثمت في بع

داخل ذكخىع كثخة واألحباب، لحلظ جاء حزػر اآلخخ عشجه قػيِّا فكأنو يتدمى عغ غيابيع ب
 :(ٔ)ج ذلظ كثخة استخجامو لزسائخ السخاشب داخل القريجة، حيث يقػلاألبيات، والحي يعز

 ــ ِمْغ ِذْكِخُكع ـــ َوَجَفا أْجَفاَنُو الَػَسُغ؟     َعاَدُه َشَجغ َىْل َتْحُكُخوَن َغِخْيًبا

 :(ٕ)ويقػل أيًزا

 غــــــإنَّ الِكخام ـــ ِبِحْفِظ الَعْيِج ــ ُتْسَتحَ      أو َتْحَفُطػَن ُعُيػًدا اَل أَضيُِّعَيا

ْػِق َقج َعاَده ــ ِمغْ      إْن َكان َعاَدكع ِعْيٌج َفُخبَّ َفَتى  ِذْكِخُكع ــ َحَدن  ِبالذَّ

في ثبلث أبيات، وكأنو يخيج أن يذعخ بقخب قج خاشب أحبتو بزسيخ السخاشب فالذاعخ   
فيػ يعبخ عغ اآلخخ بزسيخ الستكمع، وجػدىع مشو ؼيكمسيع وكأنيع حاضخيغ فعبًل أمامو، 

األبيات، ويرفيع بالكخام في الػقت الحي رثخ ؼيو أن يعبخ عغ نفدو بزسيخ الغائب في معطع 
فيػ غائب في نطخىع، لكشيع حاضخيغ في نطخه، حاضخون بحكخىع والذػق إلييع، ومغ خبلل 
مذاعخ الذػق ىحه نجج ابغ زيجون يجل اآلخخ ويحتخمو ويسجحو، ويجعل حزػره يصغى عمى 

 حزػر األنا داخل القريجة.

اآلخخ داخل  ومغ خبلل ما سبق ندتصيع أن نقػل إن مػقف الستشبي وابغ زيجون مغ حزػر  
فالستشبي يحتقخ اآلخخ وييسذو وال يدسح لحزػره أن يصغى قرائجىسا قج جاء مػقًفا متبايًشا، 
فحزػر اآلخخ عشجه أقػى مغ حزػر األنا، وىػ يجل اآلخخ عمى حزػر األنا، أما ابغ زيجون 

البػاعث عمى تكػيغ مػقف الذاعخيغ تجاه اآلخخ التجخبة الذعخية و وُيكبخه ويسجحو، ولقج ساعج 
يستميء صجره بالػيظ والغزب مسغ نعػه في مجمذ التي أدت إلى كتابة القريجة، فالستشبي 

                                                           

 .ٜٓٔيػان ابغ زيجون ورسائمو، د (ٔ)
 . ٜٔٔ، م.ن  (ٕ)
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سيف الجولة، أما ابغ زيجون فقمبو مستمئ بالذػق والحشيغ إلى األحبة، ومغ الصبيعي أال يذتاق 
 اإلندان إال لذخز يجمو ويحتخمو ويعتخف بأىسية وجػده وحزػره.

 

 لخاتسةا

وبعج أن فرمشا القػل في فغ السعارضات الذعخية عغ شخيق تشاول قريجتيغ لمستشبي وابغ   
زيجون، فيحه خاتسة الجراسة، وقج جاءت تعخض ألىع الشتائج التي تػصمت إلييا ىحه الجراسة، 

 ومغ ىحه الشتائج ما يأتي: 

لجاىمي، السعارضات الذعخية ىي فغ قجيع الشذأة، تخجع جحوره األولى إلى العرخ ا  -ٔ
 ي.نجلدولكشو ازدىخ وتأصل في العرخ األ

تػجج مبلمح عامة اتفقت فييا قريجة الستشبي وابغ زيجون، مثمت ىحه السبلمح الذكل  -ٕ
 العام لمسعارضة، ومشيا اتفاق الػزن، وحخف الخوي، واالتفاق في السػضػع.

ل قريجة رغع ؾيام فغ السعارضات الذعخية عمى تقميج الذاعخ الحجيث لغيخه، فإن ك  -ٖ
تطل مخىػنة بذاعخىا، تحسل الكثيخ مغ أفكاره، واتجاىاتو، وتقمباتو الشفدية، لحلظ احتػت 

 القريجتان عمى الكثيخ مغ السػاقف الستبايشة.
اختمف مػقف الستشبي وابغ زيجون مغ حزػر الدمغ، حيث نجج الستشبي يدخخ مشو،  -ٗ

ارة أخخى، بيشسا جاء مػقف ابغ ويقف لو بالسخصاد تارة، ويدتدمع لو ويبجي إليو ضعفو ت
 زيجون عمى حال واحجة، حيث أضيخ ضعفو واستدبلمو مغ بجاية القريجة إلى رخخىا.

كحلظ اختمف مػقف الذاعخيغ مغ حزػر األنا واآلخخ داخل قريجتييسا، فالستشبي معتد  -٘
ويعمي مغ داخل األبيات، باألنا، يشكخ اآلخخ ويحتقخه وييسذو، أما ابغ زيجون يشكخ األنا 

 شأن اآلخخ، ويجعل حزػره يصغى عمى حزػر األنا.
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 قائسة السرادر والسراجع

: الكتب  :أوًلا

يع الكيبلني،  -ٔ أبػ الصيب الستشبي دراسة في التاريخ األدبي، ريجديخ ببلشيخ، تخجسة: إبخـا
 م.ٜ٘ٛٔ، دار الفكخ ــ دمذق، ٕط

 م.ٕٜٜٔالذخوق ــ عسان، ، دار ٕاتجاىات الذعخ العخبي السعاصخ، إحدان عباس، ط -ٕ
، عباس يػسف الحجاد، دار الحػار ٔاألنا في الذعخ الرػفي )ابغ الفارض أنسػذًجا(، ط -ٖ

 م.ٕ٘ٓٓــ سػريا، 
االنيسام بالحات، ميذيل فػكػ، تخجسة: جػرج أبػ صالح، مخكد اإلنساء العخبي ــ لبشان،  -ٗ

 م.ٕٜٜٔ
 م.ٖٜٛٔ، بيخوت، ٔنػفل، طتاريخ السعارضات في الذعخ العخبي، دمحم محسػد قاسع   -٘
 م.ٜٗ٘ٔ، ٕتاريخ الشقائس في الذعخ العخبي، أحسج الذايب، ط -ٙ
 م.ٜٗٛٔ، دار العمع لمسبلييغ ــ بيخوت، ٖججلية الخفاء والتجمي، كسال أبػ ديب، ط -ٚ
، دار الشيزة السرخية، ٕدراسات في الفمدفة الػجػدية، عبج الخحسغ بجوي، ط  -ٛ

 م.ٜٙٙٔ
 دمحم: ومخاجعة تقجيع العطيع، عبج عمي األستاذ: وتحقيق شخح ورسائمو، زيجون  ابغ ديػان -ٜ

 الذعخي، لئلبجاع البابصيغ سعػد العديد عبج جائدة مؤسدة مشذػرات ،ٖط إحدان،
 .مٕٗٓٓ الكػيت،

 ٖٓٗٔ م،ٖٜٛٔ لبشان، ــ بيخوت ــ والشذخ لمصباعة بيخوت دار الستشبي، يػاند  -ٓٔ
 .ىــ

الحخيخة في محاسغ أىل الجديخة، ابغ بدام الذشتخيشي، تحقيق: إحدان عباس،  -ٔٔ
 .ٔم م،ٜٔٛٔ، الجار العخبية لمكتاب ــ ليبيا ــ تػنذ ــ ٕط

رواية ىكحا تكمع زرادشت، فخيجريظ نيتذو، تخجسة: فميكذ فارس، دار القمع ــ  -ٕٔ
 بيخوت.

ىاند، تخجسة: أسعج رزوق، مؤسدة سجل العخب ــ  الدمغ في األدب، ميخىػف -ٖٔ
 م.ٕٜٚٔالقاىخة ــ مرخ، 
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، السخكد ٔاآلخخ )األنا واآلخخ عبخ المغة الدخدية(، صبلح صالح، ط دسخ  -ٗٔ
 م.ٖٕٓٓالثقافي العخبي ــ الجار البيزاء ــ السغخب، 

ي، تحقيق: دمحم محيي الجيغ ذابغ الحاجب، رضي الجيغ اإلستخاباشخح شاؼية  -٘ٔ
 م.ٜ٘ٚٔغ، دار الكتب العمسية ــ بيخوت ــ لبشان، ورخخي

، مرخ، ٔالذعخ العخبي السعاصخ وروائعو مجخل لقخاءتو، الصاىخ مكي، ط  -ٙٔ
 م.ٜٓٛٔ

 .ٖم، جٕٜٛٔ، مرخ، ٘ضيخ اإلسبلم، أحسج أميغ، ط -ٚٔ
 .ٛم، مج ٜ٘ٙٔ، القاىخة، ٔعرخ سبلشيغ السساليظ، محسػد رزق سميع، ط -ٛٔ
عمي عبج السعصي دمحم، دار السعخفة الجامعيةــ  قزايا الفمدفة العامة ومباحثيا، -ٜٔ

 م.ٖٜٛٔاإلسكشجرية ــ مرخ، 
يع كتاب  -ٕٓ العيغ، الخميل بغ أحسج الفخاىيجي، تحقيق: ميجي السخدومي وإبخـا

عبلم، سمدمة السعاجع والفيارس، مصابع الخسالة، الدامخائي، مشذػرات وزارة الثقافة واإل
 م.ٜٓٛٔالكػيت، 

  لدان العخب، ابغ مشطػر، دار صادر ــ بيخوت ــ لبشان.  -ٕٔ
يع، مكتبة مرخ ــ القاىخة. -ٕٕ  مذكمة اإلندان، زكخيا إبخـا
شخكي سمػم  نذي دراسة نقجية مػازنة، يػ نجلدالسعارضات في الذعخ األ -ٖٕ

 م. ٕٛٓٓ، دار الكتب العمسية ـــ بيخوت ـــ لبشان، ٔي، طر البجا
لعخبية، الييئة العامة لذؤون السصابع األميخية ــ السعجع الفمدفي، مجسع المغة ا -ٕٗ

 م.ٖٜٛٔمرخ، 
، القاىخة، ٔمقاييذ المغة، أحسج بغ فارس، تحقيق: عبج الدبلم ىارون، طمعجع  -ٕ٘

 .ٗىــ، جٖٛٙٔ
 ، دار السعارف ــ القاىخة.ٕٔمع الستشبي، شو حديغ، ط -ٕٙ
غ الػاضح في مذكبلت شعخ الستشبي، أبػ القاسع عبج هللا بغ عبج الخحس -ٕٚ

 م.ٜٛٙٔاألصفياني، تحقيق: الصاىخ بغ عاشػر، الجار التػندية لمشذخ ــ تػنذ، 
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 :: األطاريح الجامعيةثانيا
تذكيل، مفمح ضبعان الحػيصات، تجميات الرخاع في شعخ الستشبي دراسة في الخؤية وال -ٔ

، عسادة الجراسات العميا،  بإشخاف: األستاذ الجكتػر أنػر أبػ سػيمع ،ه ة دكتػرا أشخوح
 م.ٕٛٓٓجامعة مؤتة، 

 

 ا: الدوريات:ثالث
ة وتجمياتيا في غدل بغ زيجون، حدشاء أقجح، مجمة جامعة دمذق، السجمج يالشخجد -ٔ

 م.ٖٕٔٓ(، ٕ+ٔ(، العجد )ٜٕ)
 

  

 

 

 

 

 

 


