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ف :  الحعٍط

ا ثلسض محىمة زولُة علمُة مجلة  عً ؿهٍط
 بالسضاػات وجعني العلمي البحث حُل مطهع

ة ألازبُة ط َُئة بةؿطاف والفىٍط  ولجىة ثحٍط

 عسة مً وباحسين ؤػاثصة مً مـيلة رابحة علمُة

 ٌ ُئة زو  .عسز ول في زوضٍا ثخـيل ثحىُم َو

 :ؤبعساَا و املجلة اَحمامات

 عسة على وألازبي الفىطي  الخٌاب ًىفحح
حمىهع اعحباضات،  ػىػُىرلافي ػُاق همً ٍو
 مىهعُات ثإدص ثمسالثه مً ًجعل وػُاس ي،
 ثماغ مؼافة والفىطي  الجمالي فبين محباًىة،

 ثىـفها الحلاء هلاي والجمالي الىاكعي وبين…

ا…املىاكف
ً
 التزام الحطف بإن مىا ،وبًماه

 مجلة فةن واضثلاء، وعي اليلمة وبإن ومؼاولُة،
ة ألازبُة السضاػات حُل  املجلة والفىٍط

 بيـط ثذحم والتي املحىمة السولُة ألاوازًمُة
ة الىلسًة وامللاضبات ألازبُة البحىذ  والفىٍط

ة الؼاحة بلى حسًسا ثلسم ألن جؼعى  الفىٍط

. العطبُة

: ألاَساف 

ع ألاكُلة، املعطفة وـط ـ  العلمي الحىاض وجعٍع

. املذالف والطؤي الطؤي وـط دالٌ مً العلالوي

لبة الباحسين حاحات ثلبُة ـ  مً ػىاء العلم ًو
 محسزة مىاهُع في املعطفي الاهحفاء هاحُة

سف ثحماش ى  اليـط هاحُة مً ؤم املجلة َو

. واملبحىطة الطكِىة البحىذ وجشجُع

 اليلمة بين الحمُيز حسوزٍ كطائي وعي دلم ـ
 حسًسا في ثلسم ال التي املبحصلة واليلمة ألاكُلة

 .هُة الالىترو املحاحات مع اليـط اػخؼهاٌ ظل

http://www.jilrc.com/
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 ؿطوي اليـط

 

ة ألازبُة السضاػات حُل مجلة  وامللاضبات ألازبُة البحىذ بيـط ثذحم محىمة زولُة علمُة مجلة والفىٍط
ة، الىلسًة ا ثلسض والفىٍط ًٍ ط َُئة بةؿطاف العلمي، البحث حُل مطهع عً زوض  وباحسين ؤػاثصة مً مـيلة ثحٍط

ُئة ُئة الباحسين مً هذبة مً ثحإلف علمُة َو  التي وامللاالت ألابحاذ املجلة ثلبل.عسز ول في زوضٍا ثخـيل ثحىُم َو

: الحالُة اليـط كىاعس وثحترم والجسًة والسكة العلمُة ألاكالة ف  ا وثحىافط واملى جُة، املىهىعُة ثلتزم

ا املجلة جعنى التي املىهىعات همً امللسم البحث ًىىن  ؤن•  . بيـَط

ححمل هفؼه، الىكد في ماثمط ؤو مجلة، ألي لليـط كسم ؤو وـط كس البحث ًىىن  ؤال•   املؼاولُة وامل الباحث ٍو

. لليـط معطوهة ؤو ميـىضة مؼاَمحه بإن اهخـاف حاٌ في

:  على البحث مً ألاولى اللفحة ثححىي  ؤن• 

. البحث عىىان- 

ة، وزضححه الباحث اػم-   ُ . بل  ا ًيحمي التي والجامعة العلم

س-  . للباحث  لىترووي البًر

م- 
 
. 12 دٍ وب جم  ولمة 150  حسوز في للسضاػة ملخ

 .امللخم بعس املفحاحُة اليلمات- 

ة الفطوؼُة العطبُة،: الحالُة اللغات بةحسي امللسمة البحىذ ثىىن  ؤن•   .و هجليًز

سَ  ال ؤن•  ٌ  واملطاحع والطػىمات ألاؿياٌ شلً في بما كفحة( 20  )على البحث كفحات عسز ًٍع . واملالحم والجساو

  ؤن• 
َ
  ًىىن

ُ
ا البحث ًُ ًَ  دال ة والىحىٍة اللغىٍة ألادٌاِء  ِم  ُ . و مالئ

:  جي الىحى على وؤ جاِمها بالخٌىي الباحث ًلتزم ؤن• 

  جم مع الخٍ هفؽ الهامف وفي املتن، في( 16 )الخٍ و جم( Traditional Arabic )الخٍ هى : العطبُة اللغة- 

(12 .)

  جم مع الخٍ هفؽ الهامف وفي املتن، في( 14 )الخٍ و جم( Times New Roman )الخٍ هى : ألاحىبُة اللغة- 

(10.) 

ً ثىح -   .الخٍ ثطخُم مع  هلٌة 18   ب جم والفطعُة الطئِؼُة العىاٍو

. كفحة ول   اًة في Microsoft Word بطهام  ؿطوي حؼ  ه امي بـيل الحىاش ي ثىح  ؤن• 

فا البحث كاح  ًطفم ؤن•  . والسلافي العلمي ووـاًه بىفؼه مذحلطا جعٍط

س عبر ملـاضهحه الباحث بضػاٌ عىس•   .بصلً بؿعاض ضػالة مباؿطة ػِؼحلبل الالىترووي، البًر

للى مذحلة لجىة كبل مً والححىُم لللطاءة للمجلة امللسمة ألابحاذ ول ثذوع • ٌ  البحث ٍو  بعس ال  ائي اللبى

.  املحىمىن  ًٌل  ا التي الحعسًالت الباحث ًجطي  ؤن

. مبرضات بحلسًم ملعمة غير و ي بل  ا ًطػل ما ول بيـط املجلة ثلتزم ال• 

  الىتروهُة بلُغة املؼاَمات ثطػل• 
ً
 :املجلة عىىان على حلطا
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 الفهطغ

  اللفحة

9  الافححاحُة 
11  ت) املغطبي للملطي  ألالفُة الاضحىظة ؿطح في املىُة الححفة هحاب في الافعاٌ في الىحىي  الخالف 

 حامعة ،اللمُسعي عبس بطاَُمب حاضذ الباحث و  العاوي ػهُل محمس حاػم . ز.ؤ  (َـ847 بعس

 . ( العطاق) الاوؼاهُة للعلىم التربُة ولُة/ألاهباض

45  ان العضهص ي  مام عىس الالحفات ؤػلىب حمالُات  بً عمط. ز  -ؤهمىشحا اللطآن علىم في البَر

ة   .الجعائط ـ وضكلة مطباح كاكسي حامعة وملٌلحاثه الىلس مذبر ًٍط

55  بللاًس بىط ؤبي حامعة محمس ػُسي ًطش ي.ز الحسارة ؿعط في الحللّي  وؤظمة الغمىن كسمة– 

 الجعائط –ثلمؼان

67  ( وشحااهم البيُىي  املى ج مطحعُات في كطاءة) العطبي الىلسي الخٌاب وؤظمة الىلسًة املساكفة.  

 . الــــــــــــــــــــــــــجعائط   -الحبس ي العطبي:  حامعة ضبُعي هجُ : ألاػحاش بعساز مً
77  ؤوازًمي باحث كغير محـمس هبُل.ؤ وؼلُة هلـسًة ملاضبة باضت ضوالن عىس للؼطز البيُىي  الححلُل 

 الجعائط وظو، ثيزي  معمطي، مىلىز حامعة مً

87  ة هحى امليزان في العطبي الـعط عمىز ًةه ط  محمس  حامعة   عسماوي ولُس السهحىض  للفحىلة ه ٍط

  الجعائط ـ  2 ػٌُف زباغين ملين
105  املفىط ألاها"و "- لهي الُلين: "وزًياضت الغعالي عىس ةالحلُم عً البحث مى جا "

 ألازًان ملاضهة في باحث ـ ؤؿلط ؤحمس  
117  اٌ ًُبىن . ز بلٌاؾ ملطظاق ب ُة اللللُة املجمىعة في املىت ثجلُات  الجُاللي حامعة -فٍط

 الجعائط. الُابؽ
127   بازٌؽ بً الحمُس عبس حامعة ـ لٌطوؾ آمىة:  ؤػحاشة الٌفل عىس غةالل اهخؼاب في الللة زوض 

  الجعائط -مؼحغاهم-
135  ـة ؤبى عمط– (ؿهُس) كلُسة في ةػُمُائّي  كطاءة  –الساللُة وؤبعازٍ الطمعي  الحىظُف   َض

ً
 ؤهمىشحا

 الفط   –والحىرُم الاعالم ولُة  –اللبىاهُة الجامعة ػعس محمس لُلى السهحىضة: اعساز  ٌ  لبىان ألاّو

 بيروت –

149  The Arab Spring Revolutions in the Contemporary Arab Novel Name of 

researcher: Rasha Jalees, Institute: University of Jordan 
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 ٞخخاخيتالا

 حُمالط الطحمً هللا بؼم
٨غيت وؤصبيت لٛىيت صعاؾاث بين الٗضص َظا ظم٘   ٖغا٢يان باخشان ٢ضم اللٛت ٞم٘ مسخلٟت، ٞو

 ظؼاثغر  باخض و٢ضم ألالٟيت، ألاعظىػة قغح في اإلا٨يت الخدٟت ٦خاب في ألاٞٗا٫ خى٫  هدىيت صعاؾت
 ٖغف في الٛمىى ْاَغة بين الضعاؾاث ازخلٟذ ٣ٞض ألاصب في ؤما ال٣غآن، بٗلىم مخٗل٣ت صعاؾت

 اإلاشا٢ٟت م٘ الٗغبي الى٣ضر السُاب ؤػمت و٦ظا الخانلت الخدىالث ْل في الخل٣ي ومأالث الخضازت

 الخٗليميت بين ألازغي  الضعاؾاث لخدىٕى ،..باعث عوالن ٖىض للؿغص البييىر  الخدليل بلى بياٞت الى٣ضيت
ي٠  ال٣ههيت اثاإلاجمٕى بخضي في اإلاىث ججلياث في والبدض ال٣هاثض بخضي في الغمؼر  والخْى

 الخ٣ي٣ت ًٖ البدض مىهج خى٫  صعاؾت الٗضص خىي  ٣ٞض ال٨ٟغ مجا٫ في ؤما... الكٗغ ٖمىص وهٓغيت
 بضعاؾت الٗضص ليىٟغص ،..اإلا٨ٟغ ألاها و ؤلالهي الي٣ين مٟاَيم زال٫ مً وصي٩اعث الٛؼالي مً ٧ل ٖىض

..  ٖانغةالم ألاصبيت السُاباث في الٗغبي الغبي٘ زىعاث خى٫  ؤعصهيت باخشت ٢ضمتها

احي الخىٕى َظا وم٘  في الباخشين مؿاٖضة و٦ظا وألاظىص ألاًٞل ج٣ضيم اإلاجلت ؤؾغة جإمل اإلاىيٖى
.  الخ٣ىيم بٗض بدىثهم وكغ

 اإلاخل٣ين جُلٗاث مؿخىي  في ي٩ىن  ؤن ،وهغظى الٗضص َظا نضوع  في ؾاَم مً ٧ل وك٨غ ألازير في
.  ازخالٞهم ٖلى

 

ط غعالن َاؿمي . ؤ: ضئِؼة الححٍط
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ة ثذل ط املجلة مؼاولُت ا عً ؤي اهت ان لحلىق امللىُة الفىٍط ي ؤػطة ثحٍط

 ال جعبر  ضاء الىاضزة في َصا العسز بالوطوضة عً ضؤي بزاضة املطهع

 2017 © ضهع حُل البحث العلمي لمحمُع الحلىق محفىظة 
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 الخالف الىحىي في الافعاٌ في هحاب الححفة املىُة في ؿطح الاضحىظة ألالفُة للملطي املغطبي

 (َـ847ت بعس )

 حاضذ ببطاَُم عبس اللمُسعي الباحث وحاػم محمس ػهُل العاوي   . ز.ؤ

 .(العطاق ) هُةولُة التربُة للعلىم الاوؼا/حامعة ألاهباض

 

 

 

 اإلالسو

 ٞا٢خهغثُت  السالٞيت، اإلاؿاثل مً ٦شيًرا( (847ٌ بٗض ث) اإلاٛغبي للم٣غر  ألالٟيت ألاعظىػة قغح في اإلا٨يت الخدٟت) ٦خاب في وظضث
٣ًام وال٣ياؽ، الؿمإ مً الىدىيت ألانى٫  ٖلى مٗخمًضا بالترظيذ و٢مذُت  ألاٞٗا٫، في و٢ٗذ التي السالٞيت اإلاؿاثل ؤَم ٖلى َىا ِّ

 
 وز

ت طل٪
َّ
َضٍ، ٖلى البدض مؿاثل مً مؿإلت ٧ل بةيغاص ٣ٞمذ. الؿاب٣ين ٦خب مً الىهىم وبزباث باألصل غيذ خِّ غر  ٢ى٫  ٖو   اإلا٣ْق

ً
 ه٣ال

ا ؤو
ً
 ؾىي  التراظم ٦خب في ط٦غ ٦شير له ؤظض ولم اإلا٨يت، الخدٟت مال٠ ًٖ ٦شيًرا وبدض. مىا٢كتها زم ومً مؿإلت، ٧ل بضء في جهٞغ

ه ى مال٪، ابً ٞيتأل٫ قاعح ؤهَّ  ؤن ٞغؤيذ الىدىيت، الضعاؾاث في ؤزغ ٖٓيم له ٖامت، الىدىر  ٞالسالٝ. (1)اإلاظَب مال٩ي َو
 مً الىدىيت الضعاؾاث ؾييرر  ما بلى بل وخؿب، وآزغ مظَب ؤو ٞغي٤ بين الازخالٝ بلى بالىٓغ ال ٖليه، ٢اثمت الىدىيت الضعاؾاث

ٗغى ؤ٩ٞاع
ُت
.  وطا٥ َظا لضن مً ح

The Summary 

 I found, in the book of (The Meccan Masterpiece in The Explanation of The Millennium Orjouza for 

AL-Maqarry AL-Magrebi (died in 847 AH)) many caliphate matters. I focused here on the most 

important matters that took place. I followed the principle of favoring depending on the grammatical 

origins of hearing and measurement; documenting that with evidences and the proof of the texts from 

previous books. Studies. So, I mentioned each matter of the search matters separately. I presented the 

saying of AL-Maqarry copying or conducting in the beginning of each matter. Then, discussing it 

and searching a lot about the author of The Meccan Masterpiece. I found out that he was not 

mentioned a lot in the translation books except for that he was the explainer of the Millennium of 

Ebn Malik who had a Maliki sect. The grammatical argument in general has a great influence on the 

grammatical studies So. I found that the grammatical studied are built on it ;not only by looking at 

differences between one party or sect and the other but by what is going to enrich the grammatical 

studies with presented ideas by these and those. 

 

                                                           

.  ٕٕٚ/ٔ: االعالم، للزركلي: ينظر (ٔ)
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 امللسمة

ِّ  هلل الخمضُت 
ي مبين، ٖغبيٍن  بلؿانٍن  ال٣غآن ؤهؼ٫َ  الظر الٗاإلاين، عب  ِّ

 
نل

ُت
مُت  وؤ ِّ

 
ؾل

ُت
  اإلابٗىرِّ  ٖلى وؤ

ً
لى  مدمضٍن  للٗاإلاين عخمت  آلهِّ  ٖو

ِّب وؤأخابهِّ 
ًَ الُي  اَغيً ي

َّ
.  الُ

... وبٗض

ها ول٨ً م٩اهخه، الٗلىم مً ٖلمٍن  ٞل٩ل اإلا٩اهت، في جخٟاوث بازخالٞها الٗلىمَ  ؤنَّ  عيَب  ٞال
ُّ
  ؤظل

ً
 الضيً ٖلىم هي ٢ضًعا وؤٖالَا ممنلت

لم ؤقٝغ ؤظضُت  وال الخىي٠، الاؾالمي يت الٗلىم بٗض ممنلت وؤٖلى ِّٖ يت، مالٗلى َظٍ بمك٩اة ظاء ما صعاؾت ٖلم ؾىي  الكٖغ  الكٖغ

ى   ال٨غيم، ال٣غآنُت  َو
ْق
ه بط

ُت
َ٘  هللا ٦خابِّ  بًٟل التي الٗغبيت، اللٛت ماصج ها ؾُ ال هجمُت ها ٖو  ؤلاؾالم في الٗغب ٚير صزى٫  بٗض ول٨ً. قإجُت

ذْق 
َ
ً ازخلُ كا ألالؿُت ٠، صوهما نىاًبا ألالؿً ٖلى ججغر  ٢بل ٞيما ٧اهذ والتي اللخً، ٞو

َّ
ا١ عؤي ٞلما ج٩ل

َّ
ظ  السُغ َظا الٗغب خُت

ضيً له اهبروا لٛخه، ٧ىجها هللا ٦خاب وحهضص الٗغبيت حهضص الظر ِّ
 ٗ .  الٗغبيت ٖلحها ؾاعث التي الىدىيت ألانى٫  م٣

  ألاولى املؼإلة

ة في الخالف
 
 وؤدىات ا وان هللان ِعل

ت في وازخلٟىا ،(1)ها٢هت ؤٞٗا٫ وؤزىاتها ٧ان ؤنَّ  ٖلى الىداة جىا٤ٞ
َّ
غر  وط٦َغ  ه٣هاجها ٖل ت اإلا٣ْق

َّ
 الخام الٟٗل ؾىي  ما»: ٣ٞا٫ طل٪ ٖل

يذ الىا٢و، َى م  ا ها٢هت؛ وؾُت ٕى بظ٦غ مٗىاَا يخم وال السبر بلى الٞخ٣اَع ها البهغيين وؤ٦ير ؾيبىيه ومظَب. اإلاٞغ  ؾميذ ؤجَّ

ها ها٢هت؛ صَّ . الؼمان ٖلى للضاللت وججغَّصث الخضر ٖلى الضاللت ؾلبذ ألجَّ ها وعُت ها بإجَّ
 
.  (2)«لؼمانا ٖلى الضاللت في مؿخىيت ٧ل

ؿَبه وما
َ
غر  و ...  وي٩ىن  ٧ان»: ٢ا٫ بط السبر، ًٖ حؿخٛجي ال ألاٞٗا٫، َظٍ ؤنَّ  ال٨خاب في هوَّ  ؾيبىيه ألنَّ  هٓغ؛ ٞيه ؾيبىيه بلى اإلا٣ْق

ً ٧ان وما ة، ًٖ جسبر ؤن ؤعصث ٞةهما ؤزا٥، هللا ٖبضُت  ٧ان: ج٣ى٫ . السبر ًٖ يؿخٛجي ال مما الٟٗل مً هدَى  ٧ان وؤصزلذ ؤلازىَّ
ظا. ٖىه حؿخٛجي ال ٞهي مٗها السبر وظىص اقتٍر ٣ٞض. (3)«مطخى ٞيما طل٪ لخجٗل ِّص بليه طَب ما َو

  اإلابر 
ً

 والسبر، الابخضاء»: ٢اثال

ما ًَ  وبهما. ٚير٥ بلى مى٪ ونل بٟٗل وليـ مطخى، ٞيما و٢٘ طل٪ ؤنَّ  لخسبر ؛(٧ان) صزلذ وبهَّ
ْق
ٞ غِّ

 ،(4)«ل٣ىتهً ألاٞٗا٫ جهٝغ نُت

ه . الخضر مً ألاٞٗا٫ جل٪ زلى ٖلى لٛير٥، مى٪ ٞٗل ونى٫  بىٟيه ٞىبَّ

اط ابً ٦ظل٪ ذ ألاٞٗا٫ جل٪ ؤنَّ  يغي  ؤنىله في الؿغَّ
َّ
 بإٞٗا٫ وليؿذ اللٟٔ في ؤٞٗا٫»: ٖىضٍ ٞهي الخضر صون  الؼمً ٖلى صل

ما خ٣ي٣يت، ، هللا ٖبض وؤنبذ ؤزا٥، هللا ٖبض ٧ان: ٢ىل٪ وطل٪ ٣ِٞ، الؼمان ٖلى جض٫ُّ  وبهَّ
ً
ما ٞٗله بٟٗل بغجش ليؿذ ٖا٢ال سبر بهَّ

ُت
 ج

ى ٖليه ؤحى الهباح وؤن مطخى ٞيما ؤزى٥ هللا ٖبض ؤن ظا وػمان، مٗجى ٖلى يض٫ الظر َى الخ٣ي٣ي الٟٗل ؤنَّ  ٞيري . (5)«ٖا٢ل َو  َو

.  طل٪ ٖلى يض٫ ال

                                                           

 . ٛٚ  –٘ٚ: حنويةحتقيقات  (ٔ)
 .ٜٖٔ: التحفة ادلكية (ٕ)

 .٘ٗ/ٔ: الكتاب (ٖ)
 .ٜٚ/ٖ: ادلقتضب (ٗ)
 . ٗٚ/ٔ: األصول يف النحو (٘)
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  الٟاعسخي ٖلي ؤبا وظضثُت  بٗضَا
ً

  اإلاؿإلت مٟهال
ً

ها بزباث في ٣ٖلًيا جٟهيال ا ًٖ لها ٚجى ال الخضر ًٖ مجغصة ؤجَّ  اإلاٗجى جإصيت في زبَر
 ألامشلت مً اإلاغ٦بت الجملت له السبر َظا بلؼوم الجملت لخىاػر  بها؛ مؿخ٣ل ٚير ال٨الم و٧ان اإلاىخهبت، ألازباع لؼمتها»: ٢ا٫ بط. اإلاغاص
ا، ولم ٖجها الهخ٣هذ ألازباع جلؼم لم لى ؤجها جغي  ؤال الخضر؛ صاللت ٖجها جسل٘ لم التي  لؤلػمىت، ألامشلت َظٍ مججغيضٍ ٩ٞان جىاَػ

.  (1)«ال٩لم بٌٗ مً ٦خجغيضَم ٖجها، الخضر صاللت وزلٗهم

ان وابً ظجي ابً ظاء زمَّ   الخضر، صاللتها بٗضم مخٗل٣ت اإلاؿإلت ؤن ليا٦ضوا (6)وال٨ٗبرر  (5)والاهباعر  (4)والجغظاوي (3)والكلىبين (2)بَغ
.  ٣ِٞ الؼمً ٖلى صالت خ٣ي٣يت ٚير ٞهي

ى آلازغ الغؤر ؤما يذ ألاٞٗا٫ َظٍ ؤنَّ  َو م  ، ا٦خٟائها لٗضم الاؾم بظل٪ ؾُت ٕى اثضتها باإلاٞغ  ؾبب يخٗل٤ وال السبر، بظ٦غ بال جخم ال ٞو

 ٖلى يض٫ وزبٍر اإلاُل٤، الخهى٫  َى الظر ال٩ىن  ٖلى يض٫ ٢اثًما، ػيضٌد  ٧ان: هدى في» ٞـ. (7)ٖضمه مً الخضر بىظىص َظٍ الدؿميت
ى اإلاسهىم، ال٩ىن    ٞجيء خهىله، ؤر ال٣يام، ٧ىن  َو

ً
ين زم ما، خهى٫  ٖلى صا٫ بلٟٔ ؤوال  ٨ٞإهَّ٪ الخانل، طل٪ بالسبر ُٖت

ر و٢ض. (8)«ال٣يام خهل: ٢لذ زم شخيء خهل: ٢لذ ي عجَّ ى»: ٣ٞا٫ الغؤر َظا الؿيَى ، ا٦خٟائها لٗضم ألاَأرُّ  َو ٕى  ٞاثضتها ألنَّ  باإلاٞغ

. (9)«اإلاىهىب بلى جٟخ٣غ بل ٣ِٞ، به جخم ال ٞاثضتها

ٌ ٢ضٝ مال٪ ابً ؤما  ؤن: ؤخضَا ؤوظه بٗكغة صٖىاَم ؤبُل الخضر، ٖلى صاللتها ٖضم مً ظاء ه٣هاجها بإنَّ  ٢ا٫ مً صٖىي  ٞع

عي ضَّ  ...مٗا والؼمان الخضر ٖلى الضاللت حؿخلؼم والٟٗليت الٗىامل، َظٍ بٟٗليت مٗتٝر طل٪ مُت

م بما اإلاظ٧ىعة الٗىامل ٖلى ٞد٨مه اإلاٗىيين، ٖلى الضاللت ٞٗل ٧ل في ألانل بإن مٗتٝر طل٪ مضعي ؤن: الشاوي  ًٖ لها بزغاط ٖػ
 ...ألانل

 ٦ما مٗجى، اؾم ومً بًٗها مً جامت ظملت جى٣ٗض ؤن لجاػ بالؼمان، مسهىنت صاللتها ٧اهذ لى اإلاظ٧ىعة الٗىامل ؤن: الشالض
 .صٖىاٍ بُالن ٖلى صليل طل٪ ظىاػ ٖضم وفي ػمان، اؾم ومً مىه يى٣ٗض

 وؤ٦غم، ؤَان: ٣٦ىلىا بالخضر بال بٌٗ مً بًٗها يمخاػ ٞال مٗين بؼمان مسخهت نيٛت ٖلى هذ٧ا بطا ٧لها ألاٞٗا٫ ؤن: الغاب٘
 ؤال لؼم الدؿاور، به ما وب٣اء الاٞترا١، به ما ػوا٫ ٞغى ٞةطا. الخضر بلى باليؿبت مٟتر٢ان الؼمان، بلى باليؿبت مدؿاويان ٞةجهما

 ٚىيا، وناع ٚىيا، ػيض ٧ان: بين ٞغ١  ي٨ً لم ٦ظل٪، ألامغ ٧ان ولى ة،واخض نيٛت ٖلى صامذ ما ٞغ١  اإلاظ٧ىعة ألاٞٗا٫ بين ي٩ىن 

 ...زالٞه يىظب ما ٞبُل خانل، والٟغ١ 

                                                           
 .ٕٕٕ: ادلسائل احللبيات (ٔ)
 .ٙٚ/ٕ: ؛ حاشية الشيخ االمًن على مغين اللبيبٗٚ/ٕ: ؛ مهع اذلوامعٖٖٛ/ٔ: شرح التسهيل: ينظر (ٕ)
 .ٕٕٗ: التوطئة (ٖ)
 .ٜٖٛ/ٔ: تصدادلق: ينظر (ٗ)
 .ٖٖٔ: أسرار العربية: ينظر (٘)
 .ٗٙٔ/ٔ: اللباب يف علل البناء واالعراب: ينظر (ٙ)
 .ٜٛٓٔ: ؛ دتهيد القواعدٕٛ/ٕ: مهع اذلوامع: ينظر (ٚ)
. ٕٛٔ  –ٔٛٔ/ٗ: شرح الرضي على الكافية (ٛ)
 .ٕٛ/ٕ: مهع اذلوامع (ٜ)
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 ٖلى بل الاه٩ٟا٥، َى الظر الخضر ٖلى جض٫ ال ٧اهذ ٞلى هاٝ، مً مٗها بض وال اهٟ٪، اإلاظ٧ىعة الٗىامل ظملت مً ؤن: السامـ
 ما بُالن ٞىظب اإلاغاص، ه٣يٌ وطل٪ اإلااييت، ألاو٢اث مً و٢ذ في ٚىيا ػيض ما: اٚجي ػيض اهٟ٪ ما: مٗجى ي٩ىن  ؤن لؼم السبر، ػمً

 .بليه ؤٞطخى

 ج٣ضيغ أخت طل٪ لىاػم ومً اإلاهضعيت، إلاا نلت ٧ىجها ٧ان ٖمل بٖمالها قٍغ ومً صام، اإلاظ٧ىعة الٗىامل ظملت مً ؤن: الؿاصؽ

ضْق : ٣٦ىل٪ مىيٗها، في اإلاهضع  م٣امها ي٣م لم الخضر ًٖ مجغصة صام ٧اهذ ٞلى واظضا، م٪صوا مضة ظض: ؤر واظضا، صمذ ما ظُت
 .الخضر اؾم

، ٖلحها جضزل لم مهاصع لها ي٨ً لم لى ألاٞٗا٫ َظٍ ؤن: الؿاب٘  في به ونلذ وما َظٍ ؤنْق  ألن   (1)چ  ائ  ى  ً     ې چ: حٗالى ٣٦ىله ؤنْق

... اإلاهضع جإويل

 ؤظغا، ل٨م ٧اثً ال٣غآن َظا بن: "الخضيض في ظاء ٦ما الٟاٖل، اؾم جهإ يًٛ لم الؼمان إلاجغص ٧اهذ لى ألاٞٗا٫ َظٍ ؤن: الشامً

" ... وػعا ٖلي٨م و٧اثً

 الؼمان ٖلى وصاللخه ب٣غاثً، جخٛير ال الخضر ٖلى صاللخه ألن الؼمان، ٖلى صاللخه مً ؤ٢ىي  الخضر ٖلى الٟٗل صاللت ؤن: الخاؾ٘

 .الؼمان ٖلى لخهصال مً بالب٣اء ؤولى الخضر ٖلى ٞضاللخه بال٣غاثً، جخٛير

بْقن لم للؼمان مسلهت الخضر، ًٖ مجغصة ٧اهذ لى ألاٞٗا٫ َظٍ ؤن: الٗاقغ  يبجى ال ألامغ ألن (2)پچ  پ  ٻ چ :حٗالى ٣٦ىله ؤمًغ  مجها يُت
. (3)الخضر ٖلى ٞيه صاللت ال مما يبجى

  ة،هدىر  جد٣ي٣اث ٦خابه في باًبا والخمام الى٣و إلاؿإلت ٖا٢ًضا الؿامغاجي ٞايل الض٦خىع  ويإحي
ً
  ٞغي٤، ٧ل آعاء مٟهال

ً
 بلى مياال

ا بظل٪ ؾميذ بإجها ال٣ى٫  ا وليـ اإلاىهىب، بلى الٞخ٣اَع .  (4)ألاخضار مً بسلَى

ىا٥  اؾخصىاء خا٫ في الضاللي، البٗض ًٖ بٗيضة ٞدؿب جغ٦يبيت ٖال٢ت بمٗمىلحها ألاٞٗا٫ َظٍ ٖال٢ت ؤن عؤي مً الباخشين مً َو

لذ و٢ض لت،الضال ًٖ بٗيضة ج٩ىن  ٨ٞي٠ ،(5)الؼمً  بيجهم السالٝ ٢ام ال٣ضامى ٞالىدىيىن  الؼمً، ٖىهغ بلحها وؤياٞذ الجملت خىَّ

ضمه الخضر وظىص ٖلى .  ؟ ألاٞٗا٫ جل٪ مً الؼمً وؿدشجي ٨ٞي٠ الؼمً، وظىص ٖلى يسخلٟىا ولم ألاٞٗا٫، َظٍ في ٖو

غر، به ٢ا٫ ما اإلاؿإلت في الغاجر ؤنَّ  لي وجبيَّن ه اإلا٣ْق  مُل٤ خضر خهى٫  ٖلى يض٫ (٧ان)»: ٣ٞا٫ لل٩اٞيت قغخه ٝر الغضخي ٖليه وهبَّ

، في ج٣ييضٍ  الخضر ٖلى صاللت الخضر ٖلى (٧ان) صاللت ل٨ً ،(٧ان) في ج٣ييضٍ مُل٤ ػمان في وا٢٘ مٗين خضر ٖلى يض٫ وزبٍر زبٍر

                                                           
 ٕٓ: من اآلية: االعراف (ٔ)
. ٖ٘ٔ: من اآلية: النساء (ٕ)
.  ٖٓٗ  –ٖٖٛ/ٔ: شرح التسهيل (ٖ)
 .ٛٚ  –٘ٚ: حتقيقات حنوية: ينظر (ٗ)
 .ٜٕ: (رسالة ماجستًن)النواسخ وأثرىا الرتكييب والداليل دراسة يف كتاب امالء ما منَّ بو الرمحن يف ضوء ادلنهج التحويلي، : ينظر (٘)
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 الٗٝغ ٖلحها وجىاي٘ ٖلحها اٝعح٘ ما هي الىيٗيت ٞالضاللت (1)«٣ٖليت اإلاُل٤ الؼمان ٖلى السبر وصاللت ويٗيت،: ال٩ىن  ؤر اإلاُل٤
. واإلاازغ ألازغ بين هاقئت صاللت ٞهي ال٣ٗليت، الضاللت ؤما الٗام،

 الساهُة املؼإلة

 والحطفُة الفعلُة بين (عس ى)

٤ٟ َظا ٧لها، ؤٞٗا٫ اإلا٣اعبت ؤٞٗا٫ بنَّ    ٖليه، مخَّ
َّ

غر  ط٦غ و٢ض ؟ خٝغ ؤم ٞٗل ؤهي ٞحها ازخلٟىا ٣ٞض (ٖسخى) بال  ،السالٝ َظا اإلا٣ْق
يتها ال٣ى٫  هاؾًبا يتها، ال٣ى٫  سٗلب ًٖ ه٣ل مً بلى بدٞغ اط، ابً وبلى بدٞغ  بضليل ٞٗل بإجها آلازغ ال٣ى٫  مغجًخا ٢ىلحهما عاًصا الؿغَّ

.  (2)بها الًماثغ اجها٫

ه آزغ مىي٘ في وط٦غ ،(3)«واقٟا١ َم٘» مٗىاَا ًٖ ٣ٞا٫ الباب، َظا مً لها يٗغى ولم ٣ِٞ، مٗىاَا ؾيبىيه ط٦غ  في يجىػ » ؤهَّ

ا الكٗغ ًً  َظا في (ٖسخى) الٟٗل ؤقبهذ ول٨جها خٝغ (لٗلَّ ) ٞـ طل٪، مٗجى في ؤر (4)«ؤٞٗل ؤن ٖؿيذُت  بممنلت ؤٞٗل، ؤن لٗلي ؤي
.  باإلاٗجى الدكبيه باب مً اإلاىي٘،

ؿيا) ي٣ى٫  مً الٗغب مً» ؤنَّ  ط٦غ ٣ٞض ال٨خاب، ٖلى قغخه في الؿيرافي ؤما ؿذ (ٖؿىا)و (ٖو  ؤن وط٦غ (5)«(ٖؿين)و (ٖؿخا)و ٖو
ا) وليؿذ (ٞٗل) بإجها ٢ا٫ مً صليل َى الًماثغ بلى ٞةياٞتها. (6)الًماثغ بلى بياٞتها صون  مٟغصة (ٖسخى) جظ٦غ الٗغب ٖامت

ً
.  (خٞغ

ِّص وطَب
 ال ألاٞٗا٫ ألن ٞيه؛ ٚلِ» ؤهه ب٣ىله (ؤٞٗل ؤن ٖؿيذ) بممنلت (ؤٞٗل ؤن لٗلي) ظٗله ؾيبىيه ٖلى عاًصا ،(ٞٗل) ؤجها بلى اإلابر 

ِّص ؤن لي ويبضو (7)«اإلآهغ في حٗمل ٦ما بال اإلاًمغ في حٗمل
 في الدكبيه ؾىي  يغص لم ٞؿيبىيه طل٪، في ؾيبىيه ٖلى جدامل ٢ض اإلابر 

.  واخض مٗجى ٖلى يضالن ٞهما اإلاغاص، اإلاٗجى

. (8)«مخهٝغ ٚير ماىٍن  ٞٗل ٖسخى»: ب٣ىله (ٖسخى) ٞٗليت ٖلى اللم٘ في ظجي ابً وؤ٦ض

.  (9)«٧ان مٗجى في يجٗلها مً الٗغب ومً إلاٗجى، ظاء خٝغ: ٖسخى» ؤنَّ  بلى ال٨خاب ٖمضة ٦خابه في ؽالىدا ظٟٗغ ؤبى وطَب

ا ما مىهٝغ ٚير ٞٗل» (ٖسخى) ٖضَّ  ٣ٞض اللم٘ قغح في الانٟهاوي ؤمَّ ، ٞإقبه والاقٟا١ للُم٘ ألهه مىهٝغ ٚير ٢لىا وبهَّ  ولٗلَّ  لٗلَّ
ه يخهٝغ لم ه للُم٘ ألهَّ ا، ي٩ىن  ال ؤن وظب يكبهه ما ٨ٞظل٪ خٝغ وألهَّ

ً
سخى مخهٞغ  ال ٢لىا ٞلهظا لٗل بممنلت َىا َا ٖو

، وليؿذ الخٝغ قابهذ بىنٟها الجامضة (ٖسخى) ٞٗليت ٖلى ص٫َّ  بط. (1)«يخهٝغ .  ٖلحها الًماثغ بضزى٫  ٖلحها يؿخض٫ ولم بدٝغ

                                                           
. ٕٛٔ/ٗ: شرح الرضي على الكافية (ٔ)
 .ٔ٘ٔ: التحفة ادلكية: ينظر (ٕ)
 .ٖٖٕ/ٗ: الكتاب (ٖ)
 . ٓٙٔ/ٖ: نفسو (ٗ)
 .ٖٚٛ/ٖ: شرح الكتاب للسًنايف (٘)
 .ٖٚٛ/ٖ: نفسو: ينظر (ٙ)
 .ٔٚ/ٖ: ادلقتضب (ٚ)
 .ٓٓٔ: اللمع يف العربية (ٛ)
 .ٕٗٔ/ٔ: عمدة الكتاب (ٜ)
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، (ٖسخى) ؤنَّ  بلى طَب مً ٖلى ألاهباعر  البر٧اث ؤبى وعصَّ   ٖلى والضليل ٞٗل، ؤهه والصخيذ ٖليه، ٖغَّطر ال قاط ٢ى٫ »: ٣ٞا٫ خٝغ
، و وؤلٟه، الًمير، جاء به يخهل ؤن طل٪ ؿيا، ٖؿيذ،) واٍو ؿىا ٖو  َظٍ صزلخه ٞلما (2) چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ : حٗالى ٢ا٫ (ٖو

ه ٖلى ص٫َّ  و٢مخم، و٢امىا، و٢اما، ٢مذ،: هدى الٟٗل، ٖلى جضزل ٦ما الًماثغ .  (3)«ٞٗل ؤهَّ

ا الغضخي وعصَّ  ًً يتها ٢ا٫ مً ال٩اٞيت ٖلى قغخه في ؤي ها، ولٗضم ،(لٗل) مٗجى ٖلى باٖخماصَم بدٞغ ا ٖلحهم عص جهٞغ  بإن لظل٪ مدخجَّ

٘ يماثغ ظا بها، جخهل الٞغ .  (4)الخغوٝ ال ألاٞٗا٫ به جىماػ ما َو

ها»: ٣ٞا٫ الخٝغ مً ٢غبها وعاء الؿبب بيَّن ٣ٞض ال٨ٗبرر  ؤما ا، في مٗجى لها ٧ان بط الخغوٝ، ؤقبهذ بجَّ ى ٚيَر  ٢غب ٖلى الضاللت َو

بهها هٟؿه، في مٗجى ٖلى يض٫ ؤن الٟٗل وخ٨م بٗضَا، الىا٢٘ الٟٗل
َ

 ؤنَّ  م٘. (5)«ظامض الخٝغ ؤنَّ  ٦ما ظمىصَا، بىظب بالخٝغ وق

، ال ظامض ٞٗل بإجها ؤ٢غَّ  ال٨ٗبرر  ، في ال بىٟؿه مًٗجى يُٗي الظر َى الخ٣ي٣ي ٞالٟٗل خٝغ  م٘الِ مٗجى حُٗي (ٖسخى)و ٚيٍر
.  بٗضَا يإحي الظر الٟٗل مً اإلاٗجى جإزظ ؤن صون  طل٪ لها يخم ال ول٨ً والاقٟا١

.  مىظىص ٞالسالٝ ،(6)ٞٗليتها ٖلى مخ٤ٟ (ٖسخى) بإن الكاٞيت ال٩اٞيت قغح في مال٪ ابً ٖجها ٢ا٫ ٦ما ليؿذ اإلاؿإلت وبنَّ 

ؿب ٣ٞض خٝغ (ٖسخى) بإن ال٣ى٫  ؤما
ُت
يين بلى و اط ابً وبلى سٗلب بلى وؿبه مً ومجهم ،(7)ال٩ٞى  طل٪ الؼاَض ٖمغ ؤبى خ٩ا بط ،(8)الؿغَّ

:  الكاٖغ ٢ى٫  في بها الىهب يمير اجها٫ طل٪، ٖلى والضليل الدجت و٧اهذ ،(9)سٗلب ًٖ

 عؼاوا وز  هللا فاػحْعِعم

 
      (10)وعؼاوا علً ؤبِحا ًا 

 

ه بال إ هجضٍ بل جلميًدا، وال جهغيًدا ال خٝغ (ٖسخى) ؤن يظ٦غ لم ألانى٫  ٦خاب مُالٗت ٖىض ؤهَّ
ً
ا مخدضز

ً
 بغؤيه يهغح لم ٖاًما خضيش

. (11)ٞحها

                                                                                                                                                                                                   
 .ٛٔٙ: شرح اللمع لالصفهاين (ٔ)
. ٕٕ: سورة زلمد، من اآلية (ٕ)
 .ٕٙٔ: أسرار العربية (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٗ: ح الرضي على الكافيةشر: ينظر (ٗ)
 .ٜٔٔ/ٔ: اللباب يف علل البناء واالعراب (٘)
. ٜٖٚ/ٔ: شرح الكافية الشافية: ينظر (ٙ)
 .ٖٔ: شرح قطر الندى: ينظر (ٚ)
 .ٕٕٖ/ٔ: ؛ شرح ابن عقيلٔٙٗ: ، اجلىن الداينٕٕٕٔ/ٖ: ؛ ارتشاف الضربٕٖٚ/ٗ: التذييل والتكميل: ينظر (ٛ)

 .ٕٕٖ/ٔ: ؛ شرح ابن عقيلٔٙٗ: ؛ اجلىن الداينٕٖٚ/ٗ: كميلالتذييل والت: ينظر (ٜ)
 : ، والرواية فيؤٛٔ: البيت لرؤبة يف ديوانو (ٓٔ)

تقوُل بنتي قد انى اناكا 
 

يا أبيتا علَّك أو عساكا      
 

 

ومل أجد ذلك مصرًحا بو يف الكتاب عند ، ٕٚيذكرىا ابن السرَّاج بأهنا حرف يف ص (عسى)وذكر صاحب التحقيق أن . ٕٚٓ/ٕ: األصول يف النحو: ينظر (ٔٔ)
 . (عسى)كالمو عن 
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٘ يماثغ ؤن هجض ول٨ً ا، ٖلحها صزلذ ٢ض الٞغ ًً ىا٥ ؤي .  بدغوٝ ليؿذ ول٨جها بالخغوٝ وقبهها الخهٝغ بٗضم جىاػحها ؤٞٗا٫ َو

يت ال٣ى٫  وؤن به يٗخض ال السالٝ َظا مشل ؤن يسٟى ال»: ال٣ىاٖض جمهيض في الجيل هاْغ به ٢ا٫ ما وخؿبىا  اإلاظ٧ىعة ال٩لمت بدٞغ

غر  به ٢ا٫ ما ٖىضر الغاجر ؤنَّ  ؤعي  لظا. (1)«بُالهه ٖلى ال٣ُٗيت الضالثل ل٣يام به الدكاٚل ييبػي ال ٢ى٫   لل٣ى٫  جصخيده مً اإلا٣ْق
. (ٖسخى) بٟٗليت

 السالسة املؼإلة

  ؟ الحىاظ  في ؤْولى الفعلين ؤيُّي 

، مٗمى٫ٍن  ل٩ل بنَّ 
ً

  ٖامل مً ؤ٦ير َىا٥ ٧ان بن ألامغ ي٩ىن  ٨ٞي٠ ٞيه، ؤزغ مازًغا ؤزغ، ل٩ل ؤنَّ  ٦ما ٖامال
ٌد
ِ

َّ
 واخض مٗمى٫  ٖلى مؿل

ظا. ؟ هٟؿه الى٢ذ في الٗاملين مً ٧لٌّل  يُلبه غر  ط٦غ بط الٗمل، في بالخىإػ الىدى في يٗٝغ ما َو ، في الىا٢٘ السالٝ بلى اإلا٣ْق  الخىإػ
ا َىا٥ ؤن بيَّن بط ما،بٗضٍ الىا٢٘ الاؾم في الٗمل يصر الٗاملين وألر

ً
  الٗاملين، ألخض الٗمل اُٖاء ظىاػ ٖلى اإلاظَبين بين جٟا٢

َّ
 بال

لى في و٢٘ الازخالٝ ؤن ه الشاوي؛ بٖما٫ البهغيىن  ٞازخاع ؟ للشاوي ؤم ألاو٫  للٗامل ؤَى مجهما ألاوْق  ؤما اإلاٗمى٫، بلى ألا٢غب ألهَّ

يىن  .  (2)ألاو٫  بٖما٫ ازخاعوا ٣ٞض ال٩ٞى

لى ألا٢غب ظٗلىا»: ال٨خاب ٝر ؾيبىيه ٢ا٫ ى الكاٖغ ٢ا٫. مًٗجى يى٣ٌ لم بطا ؤوْق :  الٟغػص١ َو

  ً ا ولى
ً
 وػبني ػبِد لى هلف

 
اؿِم  مىاٍف  مً ؿمٍؽ  عبس بىى   (3)َو

 

:  باَلت مً عظل و٢ا٫... 

 ػُفاهة به جغنى ؤضي  وللس

 
لبي 

ُ
 (4)ؤكباٍ ومسلها الحلُم ث

 

ٗمل َظا ٧ل في ألاو٫  ٞالٟٗل ير اإلاٗجى في مُت ٗمل وآلازغ اللٟٔ، في مٗمل ٚو  و٢ض»: لي٣ى٫  بٗضَا يإحي زم (5)«واإلاٗجى اللٟٔ في مُت
ػ  بظل٪ ٞإٖمل (6)«ػيًضا ويغبجي يغبذ: يجىػ    (ػيًضا) ليجٗل ألاو٫، بٖما٫ وظىَّ

ً
.  ألاو٫  الٗامل (يغبذ) لـ مٗمىال

                                                           
. ٖٕٙٔ/ٖ: دتهيد القواعد (ٔ)
 .ٕٖٕ: التحفة ادلكية: ينظر (ٕ)
 .ٖٕ٘/ٕ: (إيليا احلاوي)البيت من البحر الطويل، وىو للفرزدق يف شرح ديوانو  (ٖ)
قال . منسوب إىل رجل من باىلة. ٓٓٔ: ، وحتصيل عٌن الذىبٖٚٙ/ٔ: (ايفللسًن)، وشرح كتاب سيبويو ٚٚ/ٔ: البيت من البحر الكامل وىو يف الكتاب (ٗ)

 .ٖٕٛ/ٕ: «وىو يف ما ذكر بعض الرواة لوعلة اجلرمي. البيت يف الكتاب منسوب إىل رجل من باىلة»: ابن السًنايف
 .ٚٚ  –ٙٚ/ٔ: الكتاب (٘)
 .ٜٚ/ٔ: نفسو (ٙ)



ة  2017فبراًط    27العسز  -العام السالث    -مجلة حُل السضاػات ألازبُة والفىٍط
 

 

 

 

 

 2017©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

 

16 

ه ِِّ  لم ؾيبىيه ؤن في الدؿهيل، في مال٪ ابً طل٪ ٖلى جيبَّ   يٗ
ً
ػ  ٫ب بظل٪ عؤيا   البهغيين، ٢ى٫  ـ مال٪ ابً ـ مغجًخا ألامغيً، ظىَّ

ً
 مٗلال

 الكٗغ ٚير في يىظض ي٩اص ال» ألاو٫  بٖما٫ بل.(1)«ألا٢ل مىا٣ٞت مً ؤولى ألا٦ير مىا٣ٞت» وبإن ال٨الم، في الشاوي بٖما٫ ب٨يرة طل٪

  ٻ  ٻ  ٱ چ: حٗالى ٢ىله مجها ٦شيرة مىاي٘ في يمال٨غ ال٣غآن جًمىه و٢ض والىٓم، الىير في الاؾخٗما٫ ٦شير ٞةهه الشاوي بٖما٫ بسالٝ

 بٖما٫ مً ٧له َظا...  (4)چ  ڻ       ڻ  ں  ں چ: حٗالى و٢ىله...  (3)چ  حخ   جخ  مح  جح  مج چ: حٗالى و٢ىله  (2)چ  پپ  ٻ  ٻ
ِّص ؤما. (5)«الشاوي

 اإلاٗجى في مٗمىله في ٖامل ٞةهه و٫ ألا ؤما مٗمىله، بلى ألا٢غب ألهه الشاوي؛ بٖما٫ جسخاع الٗغب ؤن بلى ؤقاع ٣ٞض اإلابر 

.  (6)وخؿىه ألاو٫  بٖما٫ ؤظاػ بٗضَا ول٨ىه الشاوي، بٖما٫ بلى ميله وؤبان اللٟٔ، في ال ٣ِٞ

هل ت مبيًىا ؤلاههاٝ، في مؿإلت لها ٖا٢ًضا الاهباعر  البر٧اث ؤبى ال٣ى٫  ٞو  ٖجهم وعص ما طا٦ًغا وال٣ياؽ، الى٣ل مً الٟغي٣ين ٦ال حجَّ

ى الى٣لي صليلبا٫ بزباتهم  : الكاٖغ ٢ى٫  َو

ااِز  على فطز  
ُ
 َعمًُسا ًَىي  الف

 ُعلىًضا وهطي  ب ا وغنى وكس

 

  لى وُػىِئَل  
ُ
بين  الؼاالا لىا ًُ

ىا ب ا
َ
حسه

ْ
ل ُطزَ  ًَ

ُ
 (7)الِخسالا الخ

 

ى باإلاٟٗى٫  (هغي ) ألاو٫  الٟٗل اٖملىا بط ت ط٦غ طل٪ وبٗض ،(السضالا)و (السغص) َو يين حجَّ  ألاو٫  الٗامل ؤن وهي ال٣ياؽ مً ال٩ٞى
ه و٦ظل٪ ٢ىة، لالبخضاء وؤن الشاوي، مً ؤؾب٤ .  الظ٦غ ٢بل ألاو٫  في بيماع بلى ياصر الشاوي بٖما٫ خا٫ في ؤهَّ

  جح  مج چ: حٗالى ٢ىله ومجها الشاوي، بٖما٫ ٖلى الكىاَض مً ال٨شير الى٣ليت باألصلت وظض ٣ٞض حججهم، للبهغيين ؤن وط٦غ

  و٫ ألا ٧ان ٞلى چ  حخ   جخ  مح
ً
 بلى ألا٢غب ؤهه ٞمجها للبهغيين ال٣ياؾيت ألاصلت وؤما ،(ا٢غئٍو) ال٣غآن ٚير في ل٣يل ٖامال

ما٫ في ؤَميت لل٣غب ؤن وط٦غ اإلاٗمى٫، خغ): ٢الىا ؤجهم طل٪ ومً ؤلٖا  للًب؛ ال للجخغ وا٢ٗت ألانل في (زغب) ٞةن (زغبٍن  يبٍن  جُت
: حٗالى ٢ىله للبهغيين يكهض»: ٢ا٫ خين البهغيين ٢ى٫  بلى يميل ٧ان اإلا٣غب ؤن ويبضو ،(8)َىا (الجخغ) ٚير بالسغاب يىن٠ ال ألهه

.  (9)«...چ  ڻ       ڻ  ں  ں چ

                                                           
 .ٚٙٔ/ٕ: شرح التسهيل (ٔ)
. ٙٚٔ: من اآلية: النساء (ٕ)
. ٜٙمن اآلية : الكهف (ٖ)
 ٜٔ: من اآلية: احلاقة (ٗ)
 .ٚٙٔ/ٕ: شرح التسهيل (٘)
 .ٗٚ  –ٖٚ/ٗ: ادلقتضب: ينظر (ٙ)
، منسوب إىل مرار ٕٛٗ/ٔ: (البن السًنايف)، وشرح أبيات سيبويو ٜٖٙ/ٔ: (للسًنايف)، وشرح كتاب سيبويو ٛٚ/ٔ: البيتان من البحر الوافر يف الكتاب (ٚ)

.  ، منسوب إىل مرار األسدي أو البن أيب ربيعةٔٓٔ: يل عٌن الذىباألسدي، ويف حتص
 .ٖٛ  –ٜٚ: اإلنصاف يف مسائل اخلالف: ينظر (ٛ)
 .ٕٖٕ: التحفة ادلكية (ٜ)
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٪ ويغبجي يغبذُت : مىه وظٗل الخمنيل، في لىعوصٍ الشاوي؛ بٖما٫ يٗيل ابً وازخاع  مً ي٩ىن  طل٪ ٖلى الاؾخضال٫ ؤن طا٦ًغا. ٢ىمُت
.  (1)ٖمضة والٟاٖل ًٞلت، ٞٗى٫ الم ٧ىن  الٟاٖل، بدظٝ وليـ اإلاٟٗى٫، خظٝ ظهت

  َكام ابً الخظٝ طل٪ بلى وؤقاع
ً
؛ ٚير خظٝ يجين وبًٗهم»: ٢اثال ٕى  (2)«ًٞلت ألهه اإلاٞغ

ه : ٣٦ىل٪ ألاو٫  صون  الشاوي يٗمل ؤن يىظب ما ال٨الم في يىظض ٢ض ؤهه ٣ٖيل ابً قغح ٖلى جد٣ي٣ه في الضيً مدحي مدمض الكيش هبَّ

.  (3)«ػيًضا ٢ضمذ وال ؤ٦غمذ ال: ٣٦ىل٪ ألاو٫، بٖما٫ يىظب ما ٞيه يىظض و٢ض ػيًضا، ؤ٦غمذ بل يغبذ

ي وط٦غ   ؤخضَما، في ؤلايماع صون  واخض مٗمى٫  بلى الٗاملين جىظيه يجين الٟغاء ؤن الهم٘ في الؿيَى
َّ

ه بال  الجمهىع  ؤن يظ٦غ ؤهَّ

.  (4)َظٍ مؿإلخىا في وليـ السبر حٗضص مؿإلت في ظاثؼ وطل٪ واخض، ؤزغ ٖلى مازغيً الظخمإ طل٪؛ مىٗىا

ىا الجملت، ٖغى بهما يخم الظر واإلاٗجى ألاؾلىب َى يٗىيىا الظر ؤن ليا٦ض الؿامغاجي ٞايل الض٦خىع  ويإحي  ٖلى ٢اثم ألامغ مضاع َو

لى حٗبير َىا٥ ؤنَّ  يٗخ٣ض ال ٞهى. بيهاله ٖلى ٢اثم والىدى اإلاٗجى، :  مجهما يىُل٤ ٢اٖضجين ظٗل لظا ،(5)آزغ مً ؤوْق

، في ؤٖملخه مما ٖىض٥ ؤَم الٓاَغ الاؾم في ملخهؤٕ ما. 1 .  الًمير مً ؤ٢ىي  الٓاَغ الاؾم ألن يميٍر

. (6)خظٞخه مما ؤَم به ونغخذ ط٦غجه ما. 2

 ٧ان وبن الٗامل، َى ٧ان ألاو٫  في والاَخمام اإلاٗجى ٧ان ٞةن الٗامل، باإلاٗجى واإلا٣هىص اإلاغاص َى بالشاوي ؤو باألو٫  الاَخمام بن

 ؤ٦بر باالٞغاٙ الاَخمام ٧ان چ  حخ   جخ  مح  جح  مجچ: حٗالى ٢ىله ٟٞي. الٗامل َى ٧ان الشاوي مً و٢٘ ٢ض اإلاٗجىو الاَخمام
ه) ال٣غآن ٚير في ل٩ان باإلاجيء الاَخمام ٧ان ولى. بال٣ىة باإلاجيء الاَخمام مً  ٩ٞان چ  ڻ       ڻ  ں  ں چ: حٗالى ٢ىله في ٦ظل٪ ،(ؤٞٚغ

.  (7)ال٣غاءة َى الظر الشاوي لٗمل بم٩اهيت يُٗي الظر (ال٨خاب) ٖمى٫ الم ظاء لظا بال٣غاءة الاَخمام

 جد٣ي٣يه في الضيً مدحي مدمض الكيش به ٢ا٫ اإلاٗمى٫  بلى وجىظههما الٗاملين مً واإلا٣هىص اإلاغاص بلى بالٗىصة ال٣ى٫  مؿإلت بن

، وؾب٤ ٣ٖيل ابً لكغح .  مغاجيالؿا ٞايل الض٦خىع  َغخه الظر الخٟهيل بهظا ليـ ول٨ً ط٦ٍغ

 جٟغ١  ؤن خاولذ التي الخ٩ايت ؤو بال٣هت ؤقبه يهٟه ٞهى ٢ىًيا؛ ٧ان الخىإػ إلاؿإلت الؿامغاجي ببغاَيم الض٦خىع  ه٣ض ؤن ؤظض ٦ما

 ٢ضمها ٦ما ٞهي ٦ظل٪؛ ليؿذ اإلاؿإلت ؤن وؤعي . (8)لها وبصعا٦هم الٗغبيت ؤبىاء وبين الٗغبيت، للٛت الؿليمت والُٟغة البضحهيت بين
 . اإلاغاص بلى للىنى٫  باإلاٗمى٫  اخضَما واعجباٍ اإلاغاص اإلاٗجى ٖلى ٢اثمت الؿامغاجي يلٞا الض٦خىع 

                                                           
 .ٜٕٓ  –ٕٛٓ/ٔ: شرح ادلفصل البن يعيش: ينظر (ٔ)
 .ٜٛٔ/ٔ: اوضح ادلسالك (ٕ)
 .ٓٙٔىامش صفحة / ٕ: منحة اجلليل: ينظر (ٖ)
 .ٖٚٔ/٘: وامعمهع الو: ينظر (ٗ)
 . ٘ٗٔ/ٕ: معاين النحو: ينظر (٘)
 .ٙٗٔ  –٘ٗٔ/ٕ: معاين النحو (ٙ)
 .ٙٗٔ/ٕ: معاين النحو: ينظر (ٚ)
 .ٜ٘: النحو العريب نقد وتوجيو: ينظر (ٛ)
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 الطابعة املؼإلة

 للمؼخسنى الىاك 

مليت ٧ل، مً بٌٗ ازغاط َى الاؾخصىاء  في الىهب ٖامل في وازخل٠ ومىٟي، مشبذ بلى وي٣ؿم والىٟي، الازباث ٖلى ٢اثمت ٖو
غر  وؤوعص جد٣ي٣ه، في واإلاظاَب آلاعاء وحٗضصث ٞيه، مال٨ال و٦ير الازباث، خا٫ في اإلاؿدشجى  في السالٝ ألالٟيت، ٖلى قغخه في اإلا٣ْق

، ؤعبٗت طا٦ًغا َظا ًَّ  ألاو٫  ؤ٢ىا٫ٍن ه مجه  ) بـ مىهىب ؤهَّ
َّ
ه ؛(بال ه اإلاكهىع  ؤنَّ  ٞظ٦غ مسخو، خٝغ ألهَّ  ) بـ مىهىب ؤهَّ

َّ
ه ؛(بال  خٝغ ألهَّ

 ) ٢بل ما َى هانبه ؤن الشاوي واإلاظَب تها،وؤزىا وبنَّ  الجغ، ٦دغوٝ باألؾماء مسخو
َّ
 واإلاظَب. (بال) بخ٣ىيت ٚيٍر ؤو ٞٗل مً (بال

 ) ٢بل ما َى الشالض
َّ
ؿَب  صوجها (بال

ُت
 َظا ووؿب اؾدشجي، ج٣ضيٍغ مًمغ ٞٗل له الىانب ؤنَّ  ٞهى الغاب٘ اإلاظَب ؤما زغوٝ، ابً بلى وو

.  (1)الؼظاط بلى ال٣ى٫ 

غر  انَّ  ويبضو ٫  اإلاظَب ًٖ بضٞاٖه اإلا٣ْق ه ألاوَّ ، اعجًاٍ ٢ض ؤهَّ ا ا٦خٟى ٣ٞض البا٢يت اإلاظاَب بظ٦غ ال٣ى٫  يؿخُغص ٞلم وهَهٍغ  بظ٦َغ

ها ٢يل وبن باألؾماء، مسخهت (بال) ؤنَّ  ط٦غ ٣ٞض  ٣ِٞ، غر  ٞيجيب باألؾماء، مسخهت ج٨ً لم ٞبهظا ألاٞٗا٫، ٖلى جضزل بجَّ  اإلا٣ْق
 » بإنَّ  َظا ٖلى

َّ
  ؤؾإل٪ ما: ٞٗلَذ  بال هللا وكضج٪ ٞمٗجى الاؾم، جإويل في ٧ان بطا الٟٗل ٖلى جضزل بهما بال

َّ
٪، بال

َ
ل ْٗق   جإحي وما ِّٞ

َّ
 بال

 
ً
ا، بال ػيضٌد  ج٩لم وما زيًرا، ٢اثال

ً
  جإجيجي ما: ٢يل بط ؤر. (2)«باألؾماء ازخهانها في ي٣ضح ال باالؾم ماو٫ ٞٗل ٖلى ٞضزىلها ياخ٩

َّ
 بال

  ػيضٌد  ج٩لم وما زيًرا، ٢لذ
َّ

.  ضخ٪ بال

 ) ًٖ ٢ا٫ بط مظَبه ويىح ٖلى يض٫ ؾيبىيه ٦الم بنَّ 
َّ
  ٢بله، ما ٞيه صزل مما زاعًظا بٗضَا الاؾم ي٩ىن  ؤن»: (بال

ً
 ٢بله ما ٞيه ٖامال

 في مال٪ ابً ؤما. (4)٢ى٫  مً البهغيين ٖىض ما َظا ،(بال) و٦ظل٪ الٟٗل ي٩ىن  ٢بله وما ٢بله، ما ٞيه ؤٖمل ؤر. (3)«ال٨الم مً

 ) بـ اإلاؿدشجى لىهب ياٍعازذ ط٦غ ٣ٞض الدؿهيل
َّ
 قغاح وؤنَّ  اإلاىهىب، اإلاؿدشجى في للٗامل ؾيبىيه ازخياع َى َظا ؤن مضًٖيا ،(بال

ما٫ ازخياٍع ؤنَّ  ٖلى يض٫ ما الىيىح مً ٞيه ؾيبىيه ٦الم ؤنَّ  م٘ ،(5)ؾيبىيه مغاص ٖلحهم زَٟي  ٢ض ال٨خاب  )و الٟٗل اٖل
َّ
 في (بال

صَّ . (6)بابكاط وابً الباطف، وابً يغافيالـ بلى ال٣ى٫  َظا وؿب و٢ض اإلاؿدشجى،  ظاء ٨ٞي٠ ٞٗل، ٞحها يإحي ال ٢ض ظمل َىا٥ بانَّ  وعُت

 ) بخ٣ىيت الٗامل َى الٟٗل ؤن ٢ىلهم خض ٖلى ٞيه ٖامل له ي٨ً ولم مىهىًبا، اإلاؿدشجى
َّ
. (7)ػيًضا بال بزىج٪ُت  ال٣ىمُت : ٢ىلهم ومىه (بال

 ) بخ٣ىيت الٟٗل َى للمؿدشجى الىانب ؤن اإلا٣خهض في الجغظاوي نغَّح
َّ
 ٢بله الظر بالٟٗل وههبه مىهىب اإلاؿدشجى»: ٢ا٫ بط ،(بال

 ) بىؾاَت
َّ
ه ي٣ل لم ؾيبىيه بإن يايض ٦الم مً ٢ضمىاٍ وما ،(8)«(بال  ) بـ مىهىب بإهَّ

َّ
ه م٘ وخضَا، (بال َب  ٢ض ؤهَّ ؿِّ

ُت
.  (1)طل٪ بليه و

                                                           
 . ٖٕٙ  –ٕٕٙ: التحفة ادلكية: ينظر (ٔ)
 .ٖٕٙ: التحفة ادلكية (ٕ)
 .ٖٓٔ/ٕ: الكتاب (ٖ)
 .ٕٔٓ: عربية؛ أسرار الٕٕ٘: االنصاف: ينظر (ٗ)
 .ٕٔٚ/ٕ: شرح التسهيل: ينظر (٘)
 .ٕٕ٘/ٖ: مهع اذلوامع: ينظر (ٙ)
 .ٖ٘ٛ/ٕ: ؛ شرح مجل الزجاجيٕٕٙ: االنصاف: ينظر (ٚ)
 .ٜٜٙ/ٕ: ادلقتصد (ٛ)
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 ) بىؾاَت الٟٗل َى الىانب بإنَّ  ال٣ى٫  بلى طَب و٢ض
َّ
  ال٣ىم ظاء»: الًٗضر ؤلايًاح في ٢ا٫ بط الٟاعسخي، ٖلي وؤب (بال

َّ
 ػيًضا بال

  ؤأخاب٪ وزغط
َّ

  الىاؽُت  واهُل٤ هللا، ٖبض بال
َّ

م بما َى بهما الاؾم ٞاهخهاب. ؤزىج٪ بال  الٟٗل مٗجى ؤو الٟٗل مً الجملت في ج٣ضَّ

 ) بخىؾِ
َّ

ه و٢ض. (2)«(بال ِّ
ه الغص ال٣ى٫  َظا وظ   ) ج٨غعث خا٫ في بإهَّ

َّ
 مٗمى٫، مً ؤ٦ير بلى يخىظه ٞحها الٟٗل ٞةنَّ  واإلاىهىباث، (بال

ى ٖليه، ال٠ُٗ مٗجى ٞيه وليـ .  (3)الػم ٞٗل ألانل في َو

 ) بنَّ : ٢ا٫ مً ٖلى ويغص
َّ
ا، ال بىٟؿها الٗاملت هي (بال  اؾم ل٩ل الىهب يىظب طل٪ بإنَّ  (ؤؾدشجي) ؤو (ؤٖجي) بمٗجى ٧اهذ بجها ؤو بٛيَر

 ) بٗض و٢٘
َّ

ظ يٟاع٢ه، ال طل٪ ويلؼمه (بال ٗه بجىاػ مىخ٣ٌ َو ، بال ؤخضٌد  ظاءوي ما: هدى الىٟي في ٞع ه ٦ظل٪ ػيضٌد ع لى ؤهَّ  ٚير ٢ضَّ

٠)و ( ؤمخى٘) ٢ضع ٞلى (ؤٖجي)و (ؤؾدشجي)
َّ
ا بٗضَا الاؾم ل٩ان (جسل ًٖ ى  اإلاٗجى وؤصاء الىاخضة الجملت بٖما٫ بنَّ  ٦ظل٪ مىهىًبا، ال مٞغ

ما٫ ٧ان ٞلى زاهيت، بجملت الاجيان ًٖ يٛجي بها اإلاغاص  ) لـ ؤلٖا
َّ
 اإلاٗجى لبيان ؤزغي  ظملت بصزا٫ بلى طل٪ ألخىظىا اإلاغاص، بمٗىاَا (بال

.  (4)اإلاغاص

 ) ٧ان بن الىانب ؤن وؤعي 
َّ

 ) ألن ٢بلهما؛ ٦الم جإويل خا٫ في بال ٞدؿب، ههبذ وبما بها ال٨الم يخم لم وخضَا (بال
َّ

 ال واإلاؿدشجى (بال
  جاًما ٦الًما ي٩ىهان

ْق
٠ غاص مىه َميُت   مُت

َّ
 ) ٢بل ٦الًما يظ٦غ ؤن بٗض بال

َّ
غص بهظا بٗضٍ، ما مىه يؿدشجى ٧ي (بال غر  ٖلى يُت  ؤنَّ  ًٖ صٞاٖه اإلا٣ْق

 ) َى الٗامل
َّ
.  وخضَا (بال

اء بليه طَب ما ؤما  ) ؤنَّ  يغي  ٞةهه الٟغَّ
َّ
ذ و٢ض (ال) و (بنَّ ) مً مغ٦بت (بال َٟ

ِّ
 ٟ ُت
 (بن) بـ صَاب٘ الاؾم ٞىهب ،(ال) م٘ وؤصٚمذ ،(بنَّ ) ز

ىضما ا ًٖ (بن) ٦ٟذ (ال) صزلذ ٖو ظا. زبَر ضٍ ٢ى٫  َو  يٗمل ال جغ٦يب ٧ل وبن ٖملها، بُل زٟٟذ بطا (بن) ألنَّ  الىداة؛ ؤٚلب ٞىَّ

ه جغ٦يبه؛ بٗض بةٞغاصٍ  َى للمؿدشجى الىانب ؤن زغوٝ وابً (6)الؿيرافي ؾٗيض ؤبى وطَب.(5)جغ٦يبه بٗض آزغ مٗجى بلى زغط ٢ض ألهَّ
صَّ  ٣ٞض وخضٍ، ٢بله طرا٫ الٟٗل ه ،(7)اإلاؿدشجى في الىهب ٖمل ٨ٞي٠ يخٗضي، ال الػم َظا الٟٗل بإنَّ  عُت  يؿب٤ ٞيما ي٩ىن  ال ٢ض وؤهَّ

.  (8)ػيًضا بال ؤزىج٪ ال٣ىم: ومىه ٞٗل (بال)

ىا٥ ى لل٨ؿاجي عؤر َو َب  اإلاؿدشجى انَّ  َو هِّ
ُت
 ٢ض ٞؼيض ػيًضا، بال ومال٤ ٢ام: هدى الخ٨م، في ٢بله إلاا بمسالٟخه ؤر اإلاسالٟت ٖلى ه

صَّ  و٢ض ٖىضٍ ههب لظا بال٣يام، ال٣ىم زال٠  ال ػيضٌد  ٢ام: ومىه مىهىًبا يإحي وال الخ٨م في لؤلو٫  الشاوي مسالٟت يشبذ ما َىا٥ بإن عُت

و، ى مىهىب ٚير ٞجاء ٖمغٌد ا خ٨مه ٧ان مما َو ًٟ .  (9)٢بله ما لخ٨م مسال

                                                                                                                                                                                                   
: ىن الداين؛ اجلٔٗ٘/ٔ: ؛ شرح التصريحٕٕ٘/ٖ: ؛ مهع اذلوامعٖٔٗ/ٕ: ؛ شرح االمشوينٕٔٔ/ٕ: ؛ شرح ابن عقيل٘ٓ٘ٔ/ٖ: ارتشاف الضرب: ينظر (ٔ)

 .ٗٚٙ/ٕ: ؛ توضيح ادلقاصدٙٔ٘
 .ٕ٘ٓ: االيضاح العضدي (ٕ)
 .ٕٚٚ/ٕ: شرح التسهيل: ينظر (ٖ)
 . ٖٔٙ/ٔ: اإليضاح يف شرح ادلفصل ٖٗٓ/ٔ: ؛ اللبابٜٕٕ  –ٕٕٛ: ؛ االنصافٕٗٓ  –ٕٕٓ: أسرار العربية: ينظر (ٗ)
 . ٕ٘ٔ  –ٕٗٔ: ؛ احلجة البن خالويوٜٕٚ/ٕ: ؛ شرح التسهيلٕٕٓ  –ٕٔٓ: ؛ اسرار العربيةٖٕٓ: االنصاف: ينظر (٘)

 .ٓٙ/ٖ: شرح كتاب سيبويو (ٙ)
 .ٕٕٙ: االنصاف: ينظر (ٚ)
 . ٕٕ٘/ٖ: مهع اذلوامع: ينظر (ٛ)
 .ٖ٘ٛ/ٕ: شرح الزجاجي: ينظر (ٜ)
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َب  ؿِّ
ُت
ا ال٨ؿاجي بلى وو ًً  ) بٗض (ؤن) ج٣ضيغ له الىانب ؤن ؤي

َّ
 . (ؤن) بـ الاؾم ٞييخهب (بال

َ
٠ ِّ

 ٗ ه ال٣ى٫؛ َظا ويُت  صليل، ٖليه ي٣ىم ال ألهَّ
ضَّ  ٞال الاؾم في ٖملذ بن (بن) بمىهىب يخم ال ال٨الم بن ٦ظل٪ ا، مً بُت ىا زبَر ه لظا يظ٦غ لم َو ِّ

ظ  . (1)الى٣ض له وُت

ىا٥ ى آزغ، مظَب َو ى الجمل، قغح في ط٦ٍغ ٖهٟىع  ابً مظَب َو  أدخه و٢ض ال٨الم، جمام َى الاؾخصىاء في ٖاملا٫ ؤن َو

 
ً
َب . (2)الخميين بممنلت طل٪ ظاٖال ؿِّ

ُت
ه ؾيبىيه بلى وو . (3)ال٨الم جمام ٖلى اإلاؿدشجى يىهب ؤهَّ

ه والغاجر ىهب ؤهَّ ه الخميين، ممنلت لخمنيله يُت   ال٨الم، جمام ٖلى ييخهب وؤهَّ
ً
 ؾيا١ مً ٖليه بالضاللت يٟهم ألاؾخصىاء ؤن ًٖ ًٞال

غابيت بالخغ٧اث وليـ ٦الم،ا٫  .الٖا

  الخامؼة املؼإلة

 والفعلُة الاػمُة بين (الحعج  ؤفعل)

ر ٦شيرة، ؤلٟاّ له الخعجب بنَّ   في اقتٍر نيٛخان له ويٗذ و٢ض ٞحها، مىه مخعجب بزاعة مً الىٟـ في يجى٫  ٖما زاللها مً يٗبَّ
هاٙ ؤن وهي قغوٍ الخعجب في بٖمالها ا، للخٟاوث وال٣ابل للمٗلىم اإلابجي اإلاخهٝغ اإلاشبذ الخام الشالسي ٞٗل مً يُت يَر اجان ٚو  َو

ل)و (ؤٞٗله ما) الهيٛخان ِّٗ غر  ؤقاع و٢ض. والٟٗليت الاؾميت بين (ؤٞٗله ما) الخعجب نيٛت في ازخل٠ و٢ض ،(به ؤٞ  َظا بلى اإلا٣ْق
ه وبيَّن السالٝ يين، ٖىض (اؾمٌد )و البهغيين، ٖىض (ٞٗلٌد ) ؤهَّ  الى٢ايت هىن  بضزى٫  َظا ٢ىلهم ٖلى يؿخضلىن  عيينالبو ؤنَّ  طا٦ًغا ال٩ٞى

يىن  ؤما ألاٞٗا٫، ؾىي  ٖلى جضزل ال ٞهي ٖليه، هم ط٦غ ٣ٞض ال٩ٞى  بإهه (ؤٞٗله ما) بإؾميت ٢ىلهم مً بليه طَبىا بما يؿخضلىن  ؤجَّ

:  الكاٖغ ب٣ى٫  طل٪ ٖلى مؿدكهضيً جهٛيٍر زبذ ٢ض

مُلَل  ما ًا
ُ
 لىا ؿسن   غعالها ؤ

 
 (4)والؼمط اٌالى َالُائىً مً 

 

.  (5)ألاٞٗا٫ ال ألاؾماء ؤماعاث مً ٞالخهٛير

مه ما ط٦غ ؾيبىيه ًَ  شخيءٌد : ٢ىل٪ بممنلت ؤهه... هللا ٖبض ؤخؿً ما»: ٣ٞا٫ السليل، ٖػ  ،(6)«الخعجب مٗجى وصزله هللا، ٖبض ؤخؿ
م ٖلى مجيًبا ه آزغ مىي٘ في ط٦غ و٢ض ،(1)َىا وهإزغ مه٣ض ؤن لىا يجىػ  ال ؤهىا م٘ ،(7)«به يخ٩لم ولم جمشيل َظا» بإنَّ  السليل ٖػ  ؤهَّ

                                                           
. ٜٕٚ/ٕ: شرح التسهيل: ينظر (ٔ)
 .ٖ٘ٛ/ٕ: شرح مجل الزجاجي: ينظر (ٕ)

؛ والقرايف يف ٛ: ؛ األبذي يف شرح اجلزولية السفر الثاين من أول باب االستثناء إىل آخر باب ختفيف اذلمزةٕٚ/ٕ: التعليقة على كتاب سيبويو: ينظر (ٖ)
.  ٗٗٔ: االستغناء يف أحكام االستثناء

؛ ونسبو الباخرزي يف ٜٚ/ٔ: األدب خزانة: ينظر. البيت من البحر البسيط، اختُِلف يف نسبتو، فُنِسَب إىل رلنون ليلى، وإىل ذي الّرمة وإىل احلسٌن بن عبد اهلل (ٗ)
: ، ويف ديوان العرجيٖٓٔ: ، والبيت يف ديوان رلنون٘ٚٗٔ/ٖونسبو العيين إىل العرَّجي يف ادلقاصد النحوية . ٜٕ: دمية القصر إىل بدوي امسو كامل الثقفي، ينظر

ٕٗٔ . 
 .ٜٖٓ: التحفة ادلكية: ينظر (٘)
 .ٕٚ/ٔ: الكتاب (ٙ)
. الصفحة نفسها: نفسو (ٚ)
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ميلخه ما): الٗغب ٢ى٫  ًٖ السليل ؾإ٫
ُت
 ألاؾماء جد٣غ وبهما يد٣غ، ال الٟٗل ألنَّ  ال٣ياؽ؛ في ي٩ىن  ؤن ييبػي ي٨ً لم»: ٣ٞا٫ ،(ؤ

هم... جىن٠ ال وألاٞٗا٫ وحهىن، يٗٓم بما جىن٠ ألجها ر،با جهٟه الظر يٗىىن  وبهما اللٟٔ َظا خ٣غوا ول٨جَّ لِّ
َ
،: ٢لذ ٦إه٪ إلا ذٌد ِّ

لي   مُت

م: ٢ىل٪ هدى آزغ قيًئا حٗجي وؤهذ  به جلٟٔ الظر بالصخيء قبهٍى  ون٠ وبهما يىن٠ ال الٟٗل ؤنَّ  ٖلى ما٦ًضا. (2)«الُغي٤ يَُا
ه ٣ِٞ، (ؤميلر) في َىا  لهظٍ بالٟٗليت ال٣ى٫  بلى يميل ٧ان ؾيبىيه ؤنَّ  ٖلى يضلل مما الهيٛت، َظٍ بال الٟٗل مً يىن٠ ال وؤهَّ

م) ٢ىله طل٪ يايض ومما الاؾخٗاعة، مً البالٚيت اإلاٗاوي بلى بظل٪ ٞيسغط الهيٛت .  (الُغي٤ يَُا

ه البهغيىن  ط٦غ ، ٞٗل ؤهَّ غر  طل٪ ٖلى ؤ٦ض ٦ما ماىٍن ت ٢ىلهم ٖلى مؿخضلين اإلا٣ْق  بطا الخعجبيت (ؤٞٗل) ؤنَّ  مجها اؾخضالالث بمجمٖى

ظا له، ناخبتم ج٩ىن  الى٢ايت هىن  ٞةن (الياء) بالًمير ونلذ  ج٨ؿغ ال ألاٞٗا٫ ألنَّ  ال٨ؿغ؛ ج٣حها ٧ي ألاٞٗا٫ م٘ بال يدهل ال َو

 مً الى٢ايت بلى بداظت ليؿذ ٞهي الى٢ايت هىن  صون  ألاؾماء ٖلى الًمير ياء صزى٫  اإلام٨ً ومً هللا، ٖٟى بلى ؤ٣ٞغوي ما: طل٪ ومً
يىن  اٖترى و٢ض. (3)ال٨ؿغ :  الكاٖغ ٢ى٫  طل٪ ومً (و٢ُجي ٢ضوي،) في الاؾم صزلذ ٢ض الى٢ايت هىن  بنَّ : ٣ٞالىا طل٪ ٖلى ال٩ٞى

أل
َ
ٌَ  الحىُن  اْمح ِني وكا

ْ
ٌ

َ
 ك

 
  

ً
ًسا َمْهال ٍْ   كْس  ُضو

َ
ِني مألت

ْ
 (4)َبٌ

 

ظا صَّ  و٢ض ،(5)(٢ِ)و (٢ض) ٞٗليت ٖلى يض٫ُّ  ال َو تراى َظا عُت ٫  ال الظر الكاط مً طل٪ بإنَّ  الٖا ه ٖليه، يٗىَّ ًَ  ٢ض ألهَّ  ٖلى صزىلها َخؿُت
ىا ؛(٢ِ ،٢ض) :  الكاٖغ ٞي٣ى٫  وامخىاٖها ٖلحها صزىلها واخض بيذ في ظاء و٢ض ٦ظا، مً و٢ُ٪ ٦ظا، مً ٢ض٥: ه٣ى٫  إلهَّ

ْسِوي
َ
ًْ  ك ْلطِ  ِم

َ
ِسي الخبَِبين ه

َ
 ك

 
ِْؽ  ِحُِح   َمام لَ

 
ِحس بالش

ْ
ل
ُ
 (7) (6)امل

 

ىا
َّ
ا واؾخضل ًً ، الى٨غاث يىهب ٧ىهه بٟٗليخه ؤي  َظا: ومىه الخميين ٖلى ٣ِٞ الى٨غاث ههب ٞةهه اؾًما ٧ىهه خا٫ في ؤما واإلاٗاٝع

ىا و٦ظل٪ ،(1)ؾًىا مى٪ ؤ٦بر
َّ
ا ٧ان إلاا اؾًما ٧ان لى بط آلازغ، اإلاٟخىح اإلااضخي الٟٗل نيٛت ٖلى بىيٗه اؾخضل ًٖ  الىي٘، َظا مىيى

                                                                                                                                                                                                   
 .ٖٚ/ٔ: الكتاب: ينظر (ٔ)
. ٛٚٗ  –ٚٚٗ/ٖ: الكتاب (ٕ)
: ؛ دتهيد القواعدٜ٘/ٕ: ؛ شرح التصريحٖٕٖ  –ٕٕٖ: ؛ شرح قطر الندىٛٗٔ/ٖ: ؛ شرح ابن عقيل٘ٓٔ: ؛ االنصافٔٓٔ/ٔ: االصول: ينظر (ٖ)

ٚ/ٕٖٙٔ . 
؛ وشرح أبيات ٚ٘/ٔ: ؛ والرواية يف اصالح ادلنطقٔٔٔ: الفوائد ؛ وختليص الشواىد وتلخيصٕ٘ٔ: ؛ والالماتٛ٘ٔ/ٔ: الرجز بال عزٍو يف رلالس ثعلب (ٗ)

 .؛ إىل أيب النجمٕٜٕ/ٕ: ونسب البيَت أبو بكر ابن األنباري يف الزاىر. (سالا رويًدا)؛ ٘ٚٔ: إصالح ادلنطق
 .ٛٓٔ  –ٚٓٔ: االنصاف: ينظر (٘)
البيت حلميد األرقط وليس حلميد »: ، واعرتض ابن بري يف التنبيو، فقالٖٗ٘/ٕ: اذلاليل الرجز سلتلف يف نسبتو، فنسبو اجلوىري يف الصحاح إىل مُحَيد بن ثور (ٙ)

َلةٖ٘/ٕ: التنبيو وااليضاح عما وقع يف الصحاح: «بن ثور اذلاليل ، ٖٔٚ/ٕ: والرجز يف الكتاب. ٖٛٚ: حتصيل عٌن الذىب: ، ونسبو الشنتمري إىل أيب ُُنَي ْ
، وخزانة ٛٔ٘/ٔ: ، وشرح شواىد ادلفصلٖٖٛ: ، وشرح أبيات ادلفصل وادلتوسطٚٓٔ: يص الشواىد وتلخيص الفوائد، وختلٕ٘ٔ: وشرح أبيات سيبويو للنحاس

 .ٕٖٛ/٘: األدب
 .ٜٖٚ  –ٜٖٙ/ٕ: ، أمايل ابن الشجريٛٓٔ  –ٚٓٔ: االنصاف: ينظر (ٚ)
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ه العجٟ٘ اؾًما ٧ان ولى آلازغ، مٟخىح اإلااضخي الٟٗل وي٘ ٖلى ؤر  الهيٛت َظٍ ٞٗليت ٖلى ص٫َّ  طل٪ ٥٫ ،(ما) لـ السبر مى٢٘ لى٢ٖى
.  (2)ٖىضَم

يىن  ؤما لى ال٩ٞى   ٧اهذ لى الهيٛت َظٍ بإنَّ  طل٪ ٖلى مؿخضلين اؾم هي (ؤٞٗله ما) الهيٛت َظٍ بنَّ : ٣ٞالىا الٟغاء عؤؾهم ٖو
ً
 ٞٗال

ا، لها طل٪ ألوظب
ً
ه لٗضم ٖلبال٠ ال باالؾم يلخ٤ ؤن وألاوظب اؾم، بإجها ٢لىا الخهٝغ ٖضم مجها ٧ان ٞلما جهٞغ .  (3)جهٞغ

غر، طل٪ لىا ؤوعص ٦ما الخهٛير صزلها الهيٛت َظٍ ؤنَّ  و٦ظل٪  ٢غبه مما ألاٞٗا٫، ال الاؾماء زهاثو ؤخض َى الخهٛير وؤن اإلا٣ْق

:  الكاٖغ ٢ى٫  طل٪ ٖلى وصليلهم لئلؾميت،

مُلل ما ًا
ُ
 لىا ؿسن   غعالها ؤ

 
اٌ َالُائىً مً   (4)والّؼمط الو 

 

ظٍ (ؤملر) لـ عجهػي َى (ؤميلر) ٞـ . (5)(ؤٞٗله ما) الخعجب نيٛت ٖلى وا٢ٗت َو

  السىاعػمي وظاء
ً
ا باإلؾميت ٢اثال ًٗ يين عؤر ًٖ مضاٞ   طل٪ في ال٩ٞى

ً
يين لدجج وطا٦ًغا بالٟٗليت، ٢ا٫ مً ٖلى مخدامال  والتي ال٩ٞى

ضزل و٦ظل٪ ٧لها، بٖمالها قغوٍ جإزظ والتي الخًٟيل في ألٞٗل الخعجب نيٛت مكابهت مجها : ي٣ى٫  بط ال٣ٗيضة، باب في ؤصلخه يُت
ا ظٗله وشخيءٌد  ٢اصًعا هلل ظٗل شخيءٌد  جٟؿيٍر في ٢لذ ولى ؤٖلمه، وما هللا ؤ٢ضَع  ما: ج٣ى٫  ؤهَّ٪ ؤنله مً الكٛب ي٣خل٘ والظر»

ً
 ٖاإلا

. (6)«ال٨ٟغ مً ي٩ىن  ما ؤقى٘ بلى زغظذ

  اللم٘ ٖلى قغخه في البا٢ىلي ويإحي
ً
ير ػيًضا نؤخـ وما هللا ؤٖٓم ما ٢ىلىا»: ٢اثال  الصخيء َظا الخ٣ي٣ت وفي ج٣ضيغ َى بهما طل٪ ٚو

 ٖٓمخه ٦ما٫ مً ٞالخعجب هللا ؤٖٓم ما ٢لىا وبطا خؿىه، ٦ما٫ مً ٞالخعجب ػيًضا ؤخؿً ما ٢لىا بطا ألها ٞيه نٟت ؤو َى َى

 البا٢ىلي جإويل في ؤنَّ  بط (7)«ؤٖٓمه شخيء َىا٥ ؤن ال وج٣ضؽ حٗالى له نٟت وال٨ما٫ ٚيٍر في ليـ ال٨ما٫ َظا ؤن مٗجى ٖلى و٢ضعجه

ه ما ٖلى ال للم٣ا٫، ظيض جىظيه ه السىاعػمي ٖليه هبَّ . اللٟٔ ْاَغ بلى بالىٓغ ٦ٟغ بإهَّ

م اإلاؿإلت َظٍ بنَّ 
َّ
  و٧لٌد  ٦شيًرا، الىداة ٖلحها ج٩ل

ٌد
يين مً ال٨ؿاجي ومٗهم البهغيين مً بغؤيه مدكبض يين ،(8)ال٩ٞى  ٞجاء ٦ظل٪، وال٩ٞى

يين و٫ ١ ليٟؿضوا البهغيىن  .  حججهم ٖلحهم عاصيً باإلؾميت ال٩ٞى

                                                                                                                                                                                                   
 .ٖٔٔ: أسرار العربية: ينظر (ٔ)
 .ٕٙٙٓ/ٗ: ؛ ارتشاف الضربٜٖٛ/ٕ:  ؛ أمايل ابن الشجرئٕٔ  –ٔٔٔ: ؛ االنصافٗٔٔ  –ٖٔٔ: أسرار العربية: ينظر (ٕ)
. ٗٔٔ: أسرار العربية: ينظر (ٖ)
. سبق خترجيو، يف ادلسألة نفسها (ٗ)
: ؛ شرح التسهيلٕٖٙ: ؛ شرح ابن الناظمٕٔٗ/ٗ: ؛ شرح ادلفصل ٖٖٛ/ٕ: ؛ أمايل ابن الشجري٘ٓٔ: ؛ االنصاف٘ٔٔ  –ٗٔٔ: أسرار العربية: ينظر (٘)

 .ٗٗ٘: ؛ شرح اللمع لالصفهاينٖٕ/ٗ: رضي؛ شرح الٖٔ/ٖ
 .ٕٖٙ/ٖ: التخمًن (ٙ)
 .ٖٗ٘: شرح اللمع لالصفهاين (ٚ)
 .ٜ٘/ٕ: ؛ شرح التصريحٕ٘ٙٓ/ٗ: ؛ وارتشاف الضربٖٕ/ٗ: شرح الرضي على الكافية: ينظر (ٛ)
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يين البهغيىن  ٞغص ها اؾم؛ بإجها و٢ىلهم الخهغي٠، مؿإلت في ال٩ٞى ، ال ألجَّ   َىا٥ بنَّ : ٣ٞالىا جخهٝغ
ً

، ال ظامضة ؤٞٗاال  جخهٝغ
ان، ال ول٨ً ٞٗالن ٞهما (وليـ ٖسخى،) ومجها ىا يخهٞغ ما ؤػمىخه، بلى الٟٗل يسغط والخهغي٠ ٖيجها، اإلاؿإلت َو

َّ
 َظٍ ٧اهذ ٞل

ت ٚير ج٩ىن  ؤن ؤم٨ً الؼمً مً يؿخ٣بل ما ٖلى جض٫ وال واخض خا٫ ٖلى وا٢ٗت الهيٛت .  (1)خالها ٖلى وبا٢يت مخهٞغ

َض  والظر لٟٓي، َىا الخهٛير بإن ٖىه ٞإظابىا ألاؾماء، زهاثو مً َى الظر الخهٛير مؿإلت في ٢الٍى ما وؤما هِّ
ُت
 َى بالخهٛير ٢

ه ظامًضا الٟٗل ٧ان اٞلم الٟٗل، ال اإلاهضع ، يظ٦غ ال ٞةهَّ .  (2)مهضٍع نٛغوا الٟٗل جهٛير ٖلى ؤ٢بلىا ٞلما مهضٍع

ى الاؾم قابه ٢ض وظه مىه ٧ان بط الخعجب ٞٗل ؤنَّ  وط٦غوا  ٞهى الٟٗليت، َى الظر ؤنله ًٖ يسغظه ال طل٪ ٞةن الخهٛير، َو

غر  زالض لىا وط٦غ.(3)ؤلاؾميت باب مً يسغط ال ول٨ىه ٞٗل، وؤنله اؾم ٧ىهه في الٟاٖل اؾم مشل  الٗغب ؤن الخهغيذ قغح في ألاَػ
خيؿىه ما) ؾىي  طل٪ مً يهٛغوا لم

ُت
ميلخه ما)و (ؤ

ُت
.  (4)(ؤ

:  الكاٖغ ٢ى٫  ًٖ ألاصب زؼاهت في البٛضاصر ٢اله ما ألاهٓاع يلٟذ ومما

مُلل ما ًا
ُ
 لىا ؿسن   غعالها ؤ

 
  ..................................

ه اإلا٣خضع، وػيغ ٖيسخى بً ٖلي ٞحها مضح مخإزغ لكاٖغ ٢هيضة مً بيذ بإهه  ٞةهه وبظا٥ َـ،320 ؾىت ٢خل اإلا٣خضع ؤن البٛضاصر وهبَّ

 ٢ا٫»: ما آزغ مىي٘ في البٛضاصر وط٦غ. (5)بال٣هيرة ليؿذ بمضة الاخخجاط ػمً بٗض ٖىه نضع ٢ض ألهه به الاخخجاط يصر ال
اور  ميلر ما يا :ييكضون  والىداة: اإلاٟهل قغح في اللسَّ

ُت
ا البيذ، ٚؼالها ؤ ه مجهم ْىًّ ما ٢ضيم، قٗغ ؤهَّ  الٗغيجي، مدمض بً لٗلي َى وبهَّ

ى ه يغوم و٧ان مخإزغ، َو  يا باهلل: مٗه وؤوكضوا ٖامغ بجي مجىىن  بلى الىداة مً ٢ىم ووؿبه... الكٗغ في الٗغب بُغي٣ت الدكب 
مخه ما والصخيذ البيذ، ال٣إ، ْبياث .  (6)«٢ضَّ

.  (7)ٖىضَم الخهٛير ظاػ اإلاكابهت لهظٍ اللٟٔ، في واقترا٦مها اإلابالٛت في للخًٟيل (ؤٞٗل) قاع٦ذ ٢ض الخعجبيت (ؤٞٗل) ؤن ٦ما

يين ٖلى البهغيين اخخجاط ؤنَّ  وؤعي  ه في ٧ان ال٩ٞى
َّ
  مدل

َّ
 إلاا مشلًبا؛ طل٪ في هغي  الاؾم، َغ١  بخضي في لالؾم مكابهخه مؿإلت في بال

 له حكبحههم و٦ظل٪ ؟، الاؾميت بلى ٞٗليخه ًٖ يسغظه وال الاؾميت مً وظه ٞيه الٟٗل ي٩ىن  ٨ٞي٠ الهيٛت، ٞٗليت مً ط٦غوٍ
ه، في ي٨ً لم الٟاٖل باؾم

َّ
هم بط مدل  إليغاص ٦ظل٪ ويٗذ وهي ـ ؤَل٣ذ بطا ـ الخعجب في زابخت َظٍ الهيٛت ؤنَّ  ؤهٟؿهم ؤلؼمىا بجَّ

ه ٨ٞي٠ الجامض، ٧الٟٗل ٞهي جخهٝغ ؤن يجىػ  وال عجب، مً الىٟـ في ما وببضاء اإلابالٛت كبَّ  مً مكخ٤ َى الظر الٟاٖل باؾم يُت

. ؟ ٞٗله

                                                           
 . ٙٔٔ  –٘ٔٔ: ؛ أسرار العربيةٖٔٗ/ٗ: ؛ شرح ادلفصلٕٖٛ/ٕ: ؛ أمايل ابن الشجريٜٜ/ٔ: األصول: ينظر (ٔ)
 .ٚٔٔ  –ٙٔٔ: ؛ أسرار العربيةٕٖٛ/ٕ: أمايل ابن الشجري: ينظر (ٕ)
 .ٚٔٔ: ؛ االنصافٚٔٔ: أسرار العربية: ينظر (ٖ)
 .ٜ٘/ٕ: شرح التصريح: ينظر (ٗ)
 .ٖٖٙ/ٜ: خزانة اآلدب: ينظر (٘)

  .ٜٛ/ٔ: خزانة األدب (ٙ)
 . ٓٙ/ٕ: ؛ شرح التصريحٖٕ/ٗ: ىل الكافية؛ شرح الرضي عٙٔٔ: ؛ االنصافٚٔٔ  –٘ٔٔ: أسرار العربية: ينظر (ٚ)
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ابىا صاللتها، ؤنل ٖلى وا٢ٗت وهي للخعجب ويٗذ ٢ض (ؤٞٗله ما) نيٛت ؤنَّ  بلى طَبىا ٣ٞض اإلادضزىن  ؤما  بخجؼثتها، ٢ام مً ٖلى ٖو
غاب، َى َظا بلى لجإَمؤ الظر ولٗلَّ »: َظا الخجؼثت ؾبب ًٖ الؿامغاجي ٞايل الض٦خىع  ٢ا٫ بط  بٖغاب يغوعة يغون ٞالىداة ؤلٖا

ه ٞيري . (1)«وبٞؿاصٍ الخٗبير ملخ بلى ؤلجإَم ولى حٗبير، ٧ل ت َىا٥ ليـ ؤهَّ
َّ
. الهيٛت َظٍ ججؼثت مً ٖل

ه نغَّح ٣ٞض خؿان جمام الض٦خىع  ؤما ها يك٨٪ بل ٞٗليتها، ٖلى صليل َىا٥ ليـ بإهَّ  في زلؤص و٢ض جًٟيل، ؤٞٗل بال ليؿذ ؤجَّ

.  (3)(الخعجب (2)زالٟت) ٖلحها ؤَل٤ لظا ظضيًضا، مًٗجى يٟيض ٧ي ظضيض، جغ٦يب

 السبريت الجمل خين في يضزل ؤن يم٨ً ال زام ؤؾلىب الخعجب ؤنَّ  ؤعاٍ والظر»: ٣ٞا٫ الؿامغاجي ببغاَيم الض٦خىع  ؤما
.  (4)«ؤلاؾىاصيت

مها التي وألاصلت الدجج ؤنَّ  لي جبيَّن والظر  ٖما حٗبير الخعجب نيٛت ٞةن وبظل٪ واخض، مؿخىي  ٖىض ج٠٣ إلاظَبين،ا ؤأخاب ٢ضَّ

 .الؿامغاجي ٞايل الض٦خىع  ط٦غ ٦ما للتر٦يب، اإلا٨ٟ٪ ؤلايٛا٫ طل٪ في يضزل وال ما، ؤمغ ججاٍ الىٟـ في يجى٫ 

 الؼازػة املؼإلة

 ومعمىله الحعج  بين واملجطوض بالجاض الفلل

 بالجاع بيجهما الٟهل ٧ان بطا مىظىًصا ٧ان السالٝ ؤنَّ  بال ٞهلهما، بجىاػ مخ٤ٟ ٞيه ٖملذ وما الخعجب نيٛت بين الٟهل بنَّ 

، ؤو واإلاجغوع غر  ط٦غ و٢ض الٓٝغ  : مال٪ ابً ل٣ى٫  قغخه في السالٝ َظا اإلا٣ْق

 حط بحطف او ب طٍف  وفلله

 
 (5)اػحلط شان في والخلف مؼحعمٌل، 

 

غر  ٣ٞا٫ ِّص ألازٟل ٖهٞمً ٞيه، مسخل٠ واإلاجغوع بالجاع الٟهل»: اإلا٣ْق
 ؤنَّ : الهيمغر  خ٩ى: الكلىبين ٢ا٫ جبٗهما، ومً واإلابر 

ا، اإلاى٘ ؾيبىيه مظَب ًً ى وظماٖت، الجغمي وؤظاٍػ ؤي ر بط. (6)«وهيًرا هًٓما ل٨يرجه الصخيذ؛ َو غر  عجَّ  بين الٟهل بجىاػ ال٣ى٫  اإلا٣ْق

غر  ؤوعص ومما ،.والىير الكٗغ في ب٨يرة طل٪ لىعوص واإلاجغوع، بالجاع ومٗمىلها الخعجب نيٛت  ٢ى٫  جغظيده ٖلى به مؿدكهًضا اإلا٣ْق
:  الكاٖغ

                                                           
 .ٜٕٚ/ٗ: معاين النحو (ٔ)
فالٌن خالَِفُة أىِل بيتو، إذا كان غًن : ولذلك يقولون. اخلالفة من َع ُم د البيت، فلعلَّو أن يكون يف مؤّخر البيت، فهو من باب اخلَْلف والُقّدام: معىن اخلالفة  (ٕ)

ٍم فيهم .  ٖٕٔ/ٕ: معجم مقاييس اللغة. مقدَّ
 . ٗٔٔ: اللغة العربية معناىا ومبناىا: ينظر (ٖ)
 .ٙٓٔ: النحو العريب نقد وبناء (ٗ)
. ٜٖ٘: التحفة ادلكية: ينظر: من ألفية ابن مالك (٘)
 .ٜٖ٘: التحفة ادلكية (ٙ)
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ي  
َ
ل ُْ ِل

َ
ّ ِ  ِبصي ؤْحَطي  ما د

ُّي
  الل

ْ
طي  ؤن ًُ 

 
ْبرِ  بلى َػبَُل  ال ولىً كبىًضا،   (1)الل 

 

.  (بظر) واإلاجغوع بالجاع بيجهما الكاٖغ ٟٞهل

ا ؤعا٥ ؤن الي٣ٓان ؤبا ٖليَّ  ؤٖؼػ ):  َالب ؤبي ابً ٖلي ٢ى٫  الىير مً ؤوعص ومما ًٗ   نغي
ً
 الخعجب نيٛت بين بهً ٞهل (2)(مجىضال

.  مجغوع مجهً و٧ل به، ٖملذ وما

٣َل 
ُت
ِّص ألازٟل ًٖ وه

هل بطا حٗمل ٨ٞي٠ الخعجب، نيٛت في ي٠ٗ مً يغوهه إلاا وطل٪ بيجهما؛ الٟهل مى٘ البهغيين وؤ٦ير واإلابر 
ُت
ٞ 

.  (3)بٟانل مٗمىلها وبين بيجها

 طل٪ ومً واظًبا، اإلاٗمى٫  ٖلى واإلاجغوع الجاع ج٣ضيم ٧ان والٗامل، اإلاٗمى٫  بين الٟانل الاؾم ٖلى يٗىص يمير اإلاٗمى٫  في ٧ان بطا

هله ج٣ضيمه يجىػ  ال ٞةهه ٖليه يٗىص يمير وظىص ٖضم خا٫ في ؤما ،(َى) والخ٣ضيغ يهض١، ؤن بالغظل ؤخؿً ما ٢ىلهم،  بين ٞو

.  (4)ٖىضَم ؤمًغا، مٗغوٝب ؤخؿً ما: ي٣ا٫ ؤن يجىػ  ٞال مىه، واإلاخعجب الخعجب نيٛت

ِّص
 لم هللا ٖبض اليىم ؤظمل وما ػيًضا، ٖىض٥ ؤخؿً ما: ٢لذ ولى»: ٢ا٫ بط ومٗمىله، الخعجب بين بالٓٝغ الٟهل يجين ال اإلابر 

ه ،(5)«يجؼ  ٫يج٘ َىا الضاثغ السالٝ ان م٘ ،(6)الىاؽ يكخم ؤن بالغظل ؤ٢بذ ما: هدى بيجهما، واإلاجغوع بالجاع الٟهل ؤظاػ ول٨ىَّ
ِّص ؤن هغي  ول٨ً واخض، مغ٦ب في واإلاجغوع والجاع الٓٝغ

.  الٓٝغ في ويمى٘ اإلاجغوع في يجين اإلابر 

ض ،(7)ؾيبىيه بلى ومٗمىله الخعجب بين الٟهل يجىػ  ال بإهه ال٣ى٫  الهيمغر  وؿب و٢ض
َّ
 يجىػ  بإهه عاًصا الكلىبين، ال٣ى٫  طل٪ وؤ٦

  الٟهل،
ً
ى ظاثؼ طل٪ ؤن والهىاب»: ٢اثال  لها، يخُغ١  ولم ؾيبىيه ٖىض جد٤٣ لم اإلاؿإلت ؤنَّ  بال ،(8)«واإلاىهىع  اإلاكهىع  اإلاظَب َو

 إلاؿإلت ؾيبىيه جُغ١  ٖضم ما٦ًضا ٖليه، الخعجب مٗمى٫  ج٣ضيم إلاؿإلت ال٨خاب ٖلى قغخه في الؿيرافي به ظاء ما طل٪ في والضليل

ض. (9)«مىه واإلاخعجب الٟٗل بين الٟهل يٗغى ولم»: ب٣ىله َظٍ الٟهل
َّ
ًخا الىاْم، ابً ال٣ى٫  َظا وؤ٦ ِّ

 ؤما»: ٢ا٫ بط الجىاػ، مغج 

                                                           
احتج اجلرمي هبذا : قال العيين. ٔ٘/ٖ: اذلوامع ، ومهعٛ٘ٔ/ٖ: ، وشرح ابن عقيلٜٚٓٔ/ٕ: البيت من البحر الطويل، وىو بال نسبة يف شرح الكافية الشافية (ٔ)

.  ٖٛٗٔ/ٖ: ادلقاصد النحوية يف شرح شواىد شروح األلفية: ينظر. البيت وغًنه، ومل يذكر أحٌد منهم اسم قائلو
 .ٕٛٗ/ٔ: اية يف غريب احلديث واألثر، والنو٘٘ٔ/ٕ: اخًتلف يف نسبة ىذه ادلقولة فقد ذكرىا اخلطَّايب يف غريب احلديث أنو قاذلا يف حق طلحة يوم اجلمل (ٕ)
: ؛ ؛ ؛ شرح التصريحٚ٘ٔ/ٕ: ؛ ادلساعدٚ٘ٔ/ٖ: ؛ شرح ابن عقيلٕٗٚٓ/ٗ: ؛ ارتشاف الضربٕٖٖ: ؛ شرح ابن الناظمٕٛٙ/ٔ: التبصرة والتذكرة: ينظر (ٖ)

 .ٓٙ/٘: ؛ مهع اذلوامع٘ٙ/ٕ
 .ٖ٘/ٖ: ان؛ حاشية الصبٜٛٔ/ٗ: ؛ شرح االمشوينٔٙ  –ٓٙ/٘: مهع اذلوامع: ينظر (ٗ)
 .ٛٚٔ/ٗ: ادلقتضب (٘)
 .ٚٛٔ/ٗ: ادلقتضب: ينظر (ٙ)
 .ٚ٘ٔ/ٖ: ؛ شرح ابن عقيلٖٖٔ: ؛ شرح ابن الناظمٕٜٛ/ٕ: التبصرة والتذكرة: ينظر (ٚ)
 .ٜٚٓٔ/ٕ: شرح الكافية الشافية: ؛ وينظرٕٜٛ/ٕ: شرح ادلقدمة اجلزولية الكبًن للشلوبٌن (ٛ)
. ٖٚ٘/ٔ: شرح كتاب سيبويو (ٜ)
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 الجغمي الٟهَل  ؤظاػ و٢ض. (1)«هو ٞيه لؿيبىيه وليـ الجىاػ، والصخيذ مكهىع، زالٝ ٟٞيه واإلاجغوع والجاع بالٓٝغ الٟهل
تهم ،(2)زغوٝ وابً والؼظاط واإلااػوي والٟغاء  الٟهل ظاػ و٢ض (وؤزىاتها بنَّ ) بالٟٗل اإلاكبهت الخغوٝ مً ليـ الخعجب ؤنَّ  وحجَّ

.  (3)ٖملها ب٣اء م٘ مٗمىالتها، وبين بيجها

ػ  . (4)ۇچ  ۇ  ڭ چ: حٗالى ٣٦ىله (وبئـ وٗم،) باب في ظاء ٢ض الٟهل ألنَّ »: ٣ٞا٫ الٟهل َظا البٛضاصياث في الٟاعسخي ٖلي ؤبى وظىَّ

ه ؤوظؼ، الخعجب في ٧ان َظا، في الٟهل ظاػ ٞةطا ا ؤقض ألهَّ
ً
ت، في يٗمل ؤهه جغي  ؤال. (وٗم) مًٌ مٗمى٫  في جهٞغ  والى٨غة، اإلاٗٞغ

ا (5)«مى٩ىع  اؾم َى بهما واخض يغب ٖلى (وٗم) ومٗمى٫  واإلآهغ، واإلاًمغ ًٟ   بظل٪ مًي
ً
.  الٟهل بجىاػ آزغ صليال

اط ابً وط٦غ ه ألانى٫  في الؿغَّ  الٟهل في آزغ ؤمغ ٞهظا. (6)«ل٣بذ هللا ٖبض اليىم ؤظمل وما ػيًضا، ٖىض٥ ؤخؿً ما ٢لذ لى» ؤهَّ

ه بل باإلاى٘، وال بالجىاػ ي٣ل لم واإلاجغوع، والجاع بالٓٝغ .  (7)بًٗهم ط٦غ ٦ما ٖىضٍ ٢بذ بهَّ

، واإلاجغوع الجاع في ظاثؼٌد  الٟهل ؤنَّ  جبيَّن والظر غر  يظ٦غ ولم والٓٝغ ، اإلا٣ْق  الكىاَض طا٦ًغا واإلاجغوع الجاع ٖلى هوَّ  بل الٓٝغ
ًخا وهير، هٓم مً طل٪ ٖلى ِّ

غر، ٢ضمه إلاا ؤعجر طل٪ ؤنَّ  وؤعي  والىير، الىٓم في طل٪ ل٨يرة بالجىاػ ٢ى٫ ا٫ مغج  مه إلاا و٦ظل٪ اإلا٣ْق  ٢ضَّ
ػون  ِّ

ت مً اإلاجى 
َّ
مه ما و٦ظل٪ بالٟٗل، اإلاكبه الخٝغ مً ؤ٢ىي  الخعجب نيٛت ٧ىن  في الجىاػ جغجر التي ألاصل  الٟاعسخي ٖلي ؤبى ٢ضَّ

ة مً حهما والظم، باإلاضح م٣اعهت الخعجب ٢ىَّ  . ظاثؼٌد  الٟهل ٞو

  الؼابعة املؼإلة

 والاػمُة الفعلُة بين (وبئؽ وعم،)

غر  ط٦غ ؤنلهما، في زالٝ ٢ام ظامضجان نيٛخان (وبئـ وٗم،) ا َىا٥ ؤنَّ  اإلا٣ْق
ً
 والاؾميت الٟٗليت بين الهيٛخين َظيً في زالٞ

 
ً
  وٗمذْق : هدى ٖلحهما الؿا٦ىت الخإهيض جاء بضزى٫  ٞٗليتهما ٖلى مؿخضال

ُت
  وبئؿذ ،َىضٌد  اإلاغؤة

ُت
 بهما، الًماثغ وباجها٫ صٖض، اإلاغؤة

يين مً ظماٖت وبن. ٢ليل طل٪ مً وعص ما ؤنَّ  وط٦غ عظاال، ووٗمىا عظلين، وٗما: خ٩ى ٢ض ال٨ؿاجي   ؤنَّ  وؤوعص  الٟغاء ومجهم ال٩ٞى

هما بلى طَبىا ه عوط٥. الٗير بئـ ٖلى الؿير وٗم: بًٗهم ٢ى٫  في ٖلحهما الجغ خٝغ لضزى٫  وطل٪ اؾمان، ؤجَّ  ٦المهم ًٖ ؤظيب ؤهَّ
ا َىا٥ بإنَّ  َظا

ً
ًعا، مدظٞو ى م٣ضَّ ، َو .  (8)الٗير بئـ ٖير ٖلى الؿير وٗم: والخ٣ضيغ اإلاىنٝى

                                                           
 .ٖٖٔ: ن الناظمشرح اب (ٔ)
 .ٙٙ  –٘ٙ/ٕ: ، شرح التصريحٚ٘ٔ/ٕ:؛ ادلساعدٕٔٚٓ/ٗ: ؛ ارتشاف الضربٖٖٔ: شرح ابن الناظم: ينظر (ٕ)
.  ٜٕٙ/ٔ: التبصرة والتذكرة: ينظر (ٖ)
. ٓ٘: الكهف من اآلية (ٗ)
 . ٕٙ٘: البغداديات (٘)
 .ٚٓٔ/ٔ: األصول (ٙ)
 .ٕٕٚ/ٗ: ؛ ارتشاف الضربٛ٘ٔ/ٕ: ادلساعد (ٚ)
 . ٜٜٖ: التحفة ادلكية: رينظ (ٛ)
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هما ٦الم؛ ٞحهما ليـ»: ٢ا٫ بط يخٛيران ال واخضة نيٛت ٖلى يإجيان ٞٗالن (وبئـ وٗم،) ؤنَّ  بلى ؾيبىيه طَب ران ال ألجَّ  ألجهً... حٛيَّ
ِّص ويغي  ٞحهما، واضًخا عؤيه بضا بط. (1)«ؤٞٗا٫

هما اإلابر  َل  ٦ما الدؿميت؛ بلى ألاٞٗا٫  باب مً يسغظا لم»: ٣ٞا٫ ظامضان ٞٗالن ؤجَّ ِّٗ
ُت
 بـ ٞ

هما بل ٞٗلين بإجهما يهغح لم بط. (2)«ألاٞٗا٫ مجهاط ٖلى و٦إجهما ـ اؾًما ٧ىها ٖىضٍ ٞهما ـ (طا)و (خب)  وال ؾاثغان، ألاٞٗا٫ ههج ٖلى بجَّ
ؿخسضمان خه ألاٞٗا٫، حؿخسضم ٦ما يُت ج  هما طل٪ في وحُت ما بل ٞاٖلهما، ٞحهما يًمغ ال ؤجَّ  مما ٧اها ولى» الخميين مً بٗضَما ما يٟؿَغ

ِّص ؤنَّ  ٞيبضو ،(3)«ألاٞٗا٫ ؾاثغ مجهاط بلى لسغظا ٞيه يًمغ
هما ؤعاص اإلابر  ين، ٚير ول٨ً ٞٗالن ؤجَّ  ٖلى بل ٞٗلين، ي٩ىها لم لظا مخهٞغ

.  ؾاثَغيً ألاٞٗا٫ مىهج

م يىن  و٢ضَّ ت ال٩ٞى هما: ٣ٞالىا الهيٛخين، باؾميت ل٣ىلهم وألاصلت الدجج مً مجمٖى  ٞمً ٖلحهما، الجغ خٝغ لضزى٫  اؾمان بجَّ

:  زابذ بً خؿان ٢ى٫  طل٪

 
ُ

 بِحه ًالف الجاُض  بىعَم  ؤلؼد

 
ٍة  ؤدا 

 
 (4)ملطما املاٌ معسوم ؤو ِكل

 

غر، وط٦ٍغ الٗغب ًٖ وعص ما و٦ظل٪ هم اإلا٣ْق  ألاؾماء، ؾىي  ٖلى يضزل ال الجغ خٝغ ٞةن. (5)(الٗير بئـ ٖلى الؿير وَٗم ): ا٢الى ؤجَّ

ىا
ُّ
.  (6)اؾميتها ٖلى بظل٪ ٞاؾخضل

ىا ٦ما
َّ
 وٗم ٖلى (يا) صزى٫  ؤن ٞظ٦غوا (الىهير وٗم ويا اإلاىلى وٗم يا) طل٪ ومً ٖلحهما، (يا) الىضاء خٝغ بضزى٫  اؾميتها ٖلى اؾخضل

:  الكاٖغ ٣٦ى٫  ٞدؿب (7)ألامغ بٟٗل ازخهانه ول٨ً الٟٗل ٖلى الىضاء خٝغ صزى٫  ن٧ا وبن. ألاؾماء ع٦ب في ظٗلها

جاٌ غاضةٍ  كبَل  اػلُاوي ًا ؤال
ْ
 ِػى

 
  كس َمىاًا وكبَل  

َ
ْطن

َ
 (8)َوآحاٌ َحو

 

                                                           
 .ٕٙٙ/ٖ: الكتاب (ٔ)
 ٗٗٔ/ٕ: ادلقتضب (ٕ)
 .ٚٗٔ/ٕ: ادلقتضب (ٖ)
ان (ٗ) ، والرواية فيو  ٖ٘/ٔ: البيت من البحر الطويل، يف ديوان حسَّ

ألسُت بنعَم الجاُر يؤلف بيَتو 
 

كذي الُعرف ذا ماٍل كثيٍر ومعدما  
 

 

. ٙٛ: االنصاف: ينظر (٘)
: ؛ أمايل ابن الشجريٖٖٖ: شرح ابن الناظم ٕٓٔٔ؛ /ٕ: ؛ شرح الكافية الشافية٘/ٖ: ؛ شرح التسهيلٜٚ: ؛ أسرار العربيةٜٓ  –ٙٛ: االنصاف: ينظر (ٙ)

 .ٓٙٔ/ٖ: ؛ شرح ابن عقيل٘ٓٗ/ٕ
 .ٛٓ٘/ٗ: ؛ ادلقاصد الشافيةٜٜ: أسرار العربية: ينظر (ٚ)
: ، والرواية فيوٙ٘ٗ: البيت من البحر الطويل، للشماخ بن ضرار يف ملحص ديوانو (ٛ)

أال يا أصحباني قبَل غارٍة ِسْنجال 
 

وقبل منايا باكراٍت وآجال  
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ا وط٦غوا  ًً ا، ؤو مايًيا ٧ان ػمان ٖلى جض٫ التي ألاٞٗا٫ ٦باقي مٗين ػمً ٖلى يضالن ال ؤجهما ؤي ًٖ هم و٦ظل٪ مًاع ا، لم ابجَّ  يخهٞغ
.  الاؾميت بلى الٟٗليت ًٖ جىدذ لظا الخهٝغ ملتنمت ٞاألٞٗا٫

ىا
 
ا واؾخضل ًً ٗيَم ): ٢ىلهم الٗغب ًٖ ظاء بما ؤي

ُت
ه (ػيضٌد  الغظلُت  و ٗيل) ٖلى للٟٗل وػن يىظض ال وؤهَّ

ُت
ىا ،(ٞ

 
هما ٖلى بظل٪ ٞضل  ؤؾمان ؤجَّ

.  (1)ٞٗالن ال

ىا البهغيىن  وؤما  الى٢ٝى في (َاء) بإجها الٗغب مً ؤخض ي٣ل لم والتي (الؿا٦ىت الخإهيض جاء) الجها٫ ؛ ٢الىا بإن لٟٗليتها ٞاخخجَّ

َمذْق : ٢ىلهم ومجها ٖلحها، ِّٗ
َ
  و

ُت
  وبئؿذ َىض اإلاغؤة

ُت
.  (2)صٖض اإلاغؤة

 ث،عبَّ ) ومجها الخغوٝ ٖلى صزلذ ٣ٞض ألاٞٗا٫ ؾىي  ٖلى جضزل لم الخإهيض جاء بإنَّ  البهغيين صليل ٖلى اٖترى مً َىا٥ ؤنَّ  ٦ما

ذ  لخإهيض ٞهي الخغوٝ جلخ٤ التي ؤما بٗضَما، الاؾم لخإهيض لخ٣تهما ٢ض (وبئـ وٗم) ٖلى صزلذ التي (الخاء) بإنَّ  ويجاب ،(3)(وزمَّ

.  (4)بال ليـ الخٝغ

ىا٥ هما ٢ا٫ مً َو  لينعط وٗما ؤزىا٥: الٗغب ٢ى٫  ال٨ؿاجي خ٩اَا لٛت وفي. (5)خا٫ ٧ل ٖلى الٟخذ ٖلى مبييان ماييان ٞٗالن ؤجَّ

، وٗمىا وؤزىج٪
ً
.  (6)وؿاء وٗمً والهىضاث عظاال

َل  ِّ٣
ُت
ان ابً ًٖ وه ٗه» لـ وطل٪ ماييان؛ ٞٗالن بجهما (وبئـ وَٗم،) ٞٗليت في ٢ىله بَغ  الم وصزى٫  الًمير، وجًمىه الٓاَغ، ٞع

ُٟه ال٣ؿم، .  (7)«اإلااضخي الٟٗل ٖلى ٖو

يين ٞمظَب ظه الظر الغص ؤمام ي٠٣ ي٩اص ال ال٩ٞى هما يٗجي ال ٖلحهما الجغ خٝغ ٞضزى٫  الهيٛخان، َاجان بإؾميت مو٢ىله له، وُت  ؤجَّ
ع، بخ٣ضيغ الخ٩ايت بلى يسغط بل بد٣ي٣خه، ليـ ول٨ً الٟٗل ٖلى الجغ خٝغ يضزل ٣ٞض اؾمان،  : الغاظؼ ٢ى٫  طل٪ ومً م٣ض 

 كاحبه بىام لُلي وما

 
 (8)حاهبه اللُان مذالٍ وال 

 

                                                           
؛ ٖٛ/ٖ: حاشية الصبانٕٜٔ/ٔ: ؛ شرح االمشوينٕٕٗٓ/ٗ: ؛ ارتشاف الضربٖٖٖ: ؛ شرح ابن الناظمٜٙ: ؛ أسرار العربيةٜٓ  –ٙٛ: االنصاف: ينظر (ٔ)

.  ٕٜٓ/ٖ: توضيح ادلقاصد
 ٖٔ: شرح قطر الندى:  ينظر (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٕ: أمايل ابن الشجري: ينظر (ٖ)
.  ٙٔٔ: ؛ ائتالف النصرةٙٔٗ  –٘ٔٗ/ٕ: أمايل ابن الشجري: ينظر (ٗ)
 .؛ٖٛ/ٖ: ؛ حاشية الصبانٕٜٓ/ٖ: توضيح ادلقاصد: ينظر (٘)
 .ٙٔٔ: ؛ ائتالف النصرةٖٕٕ٘/٘: دتهيد القواعد: ينظر (ٙ)
 .٘/ٖ: شرح التسهيل: ؛ ينظرٖٕٕ٘/٘: دتهيد القواعد (ٚ)
، وللبيت رواية ٖٓٔٔ/ٕ: ، وشرح الكافية الشافيةٜ٘: ، وبال نسبة يف االنصافٖٖ٘/ٕ: (البن السًنايف)الرجز منسوب إىل الَقناين يف شرح أبيات سيبويو  (ٛ)

، وايضاح شواىد ٖٙٙ/ٕ: واخلصائص، ٖٖ٘/ٕ: (البن السًنايف)شرح أبيات سيبويو : ينظر. (واهلل ما زيد بنام صاحبو)و (عمرك ما زيٌد بناَم صاحبو)أخرى، ىي 
 .ٖٖٓ/ٔ: االيضاح
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ا اؾم (هام) ؤن ٖلى البيذ َظا في ص٫َّ  ٖلحهما، الجغ خٝغ لضزى٫  اؾمين (وبئـ وٗم،) بإن ٢يل ٞةن ًً  ٖليه الجغ خٝغ لضزى٫  ؤي
ظا نٌد  َو ِّ

. (1)ٞؿاصٍ بي 

 ما و٦ظل٪. الٗير بئـ ٞحها م٣ى٫  ٖير ٖلى الؿير وٗم: وج٣ضيٍغ الخ٩ايت، ج٣ضيغ ٞيه الٗير، بئـ ٖلى الؿير وٗم: الٗغب ٢ى٫  وفي
:  الكاٖغ ٢ى٫  مً وعص

 
ُ

الف الجاُض  بىعَم  ؤلؼد  بِحه ًُ

 
ٍة  ؤدا 

 
 (2)ُملطما املاٌ معسوم ؤو ِكل

 

ظا الجاع، وٗم: ٞيه م٣ى٫ٍن  بجاعٍن  ؤلؿذُت : ٞيه الخ٩ايت ٞخ٣ضيغ .  اللٛت في واعص َو

رص ؤؾميتها ٖلى صليل (وبئـ وٗم،) ٖلى (يا) الىضاء خٝغ صزى٫  مً ٢الٍى ما وؤما  اإلاىلى وٗم يا): في (وٗم) لـ ليـ الىضاء طل٪ بإن ٞيُت

ى (هللا) َى بالىضاء ٞاإلا٣هىص (الىهير ٖمن ويا .  (3)(الىهير ووٗم اإلاىلى وٗم هللا يا): والخ٣ضيغ الجملت مً خظٝ لظا مٗلىم َو

صَّ  ٦ظل٪  َظٍ ٖلى و٢هغجا ٞحهما، واإلابالٛت والظم اإلاضح إلعاصة وعصجا نيٛخان (وبئـ وٗم،) بإن الاؾميت ٖلى بالؼمً اؾخضاللهم عُت
٣بل ٞال الهيٛت،  ٨َظا. مؿخ٣بل وال ؾاب٤ بى٢ذ ال بهما الى٤ُ و٢ذ في ي٣ٗا ؤن ٞاألنل ػمً ٧ل ٖلى والضاللت الخهٝغ مجها يُت

.  (4)ويٗخا

.  الجامضة ألاٞٗا٫ ؤر اللٛت في مىظىصة ٞهي ػمً، ٖلى لخض٫ جخهٝغ ال ؤٞٗا٫ وظىص بٛغيب وليـ

ه (الغظل وٗيم) مً ٢الٍى ما وؤما  ٢ُغب، عواَا قاطة عوايت َظٍ ٞةنَّ . ؤؾميتها ٖلى به يًمؿخض٫ الىػن َظا ٖلى ٞٗل يىظض ال وؤهَّ
َٗم ) ٞـ بكاطة وليؿذ نىاًبا ٧اهذ وبن َم ) مً مإزىطة (وِّ ِّٗ

َ
لى (و  ،(5)(ياءً ) لضحهم ٞإنبدذ ال٨ؿغة باقبإ ٢امىا الكاطة اللٛت َظٍ ٖو

ت بلى مىا٢كخه بهضص هدً مما زغظذ وبظل٪ .  اإلاخهٞغ

ىا٥ . (6)الٟٗل ٢بيل مً وال الاؾم ٢بيل مً وليؿذ (زالٟت) ؤجهما عؤي مً َو

يين و٢ى٫  َب  ال٩ٞى ؿِّ
ُت
 يلخمـ بٟٗل ليؿخا ؤجهما»و بٟٗلين ليؿا بإجهما يهغَّح لم ال٣غآن، مٗاوي َالٗىا ٖىضما ؤهىا بال ،(7)الٟغاء بلى و

ما بهما مٗىاٍ،  الهيٛخين ؤظغي  ٣ٞض ،(8)«٦ظل٪ مٗىاَما وليـ ٞٗل لٟٔ لٟٓهما ؤنَّ  جغي  ؤال والظم، اإلاضح ٖلى لخضال ؤصزلَى
هما ٖلى جإ٦يضٍ م٘ والظم للمضح ل ٦ما ؤؾمان، ؤجهما يظ٦غ ولم اإلاٗجى، صون  ٞدؿب اللٟٔ في ؤٞٗا٫ ؤجَّ ِّ٣

ُت
.  ه

                                                           
 .ٖٖٗ: شرح ابن الناظم: ينظر (ٔ)
. سبق خترجيو (ٕ)
. ٚٔٔ: ؛ ائتالف النصرةٔٓٔ: أسرار العربية. ٓٔٗ/ٕ: أمايل ابن الشجري: ينظر (ٖ)
 . ٛٔٔ: ائتالف النصرة: ينظر (ٗ)
. ٛٔٔ: ؛ ائتالف النصرةٕٓٔ  –ٔٓٔ: أسرار العربية: ينظر (٘)
 .٘ٔٔ: اللغة العربية معناىا ومبناىا: ينظر (ٙ)
 ٓٙٔ/ٖ: ؛ شرح ابن عقيل٘/ٖ: ؛ شرح التسهيلٗٓٗ/ٕ: ؛ أمايل ابن الشجريٖٓٔٔ  –ٕٓٔٔ/ ٕ:  شرح الكافية الشافية: ينظر (ٚ)
 .ٔٗٔ/ٕ: معاين القرآن للفراء (ٛ)
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هما بلى ال٨ؿاجي   طَب ا جإبِ) بممنلت مد٨يان والٟاٖل الٟٗل ؤر ؤجَّ ا ط٦غهاٍ و٢ض. (1)(قغَّ ًٟ صَّ  و٢ض. ؾل هما ال٨ؿاجي عؤر عُت  ٧اها لى بإجَّ
.  (2)ٞؿاصٍ جبن مم٨ًىا ي٨ً لم ٞلما ،(بنَّ ) ٖلحهما يضزل ؤن لهلر ط٦غ ٦ما خ٨يينم اؾمين

تهم، الهيٛخين بإؾميت ال٣اثلين حجج ؤنَّ  وؤعي 
َّ
هما لي جبين لظا بٟٗليتهما، ال٣ى٫  ؤمام ج٠٣ ال وؤصل  إلٞاصة ظمضا ظامضان، ٞٗالن ؤجَّ

 . والظم اإلاضح

 السامىة املؼإلة

 ٌ صا) في اللى  (حب 

 ؤهي ٞحها ازخلٟىا ول٨ً ،(وبئـ وَٗم،) بـ ملخ٣ت والظم، اإلاضح باب في صازلت ٞهي الظم، ٖلى يض٫ وهٟحها اإلاضح مٗجى (بظاح) حُٗي

اٖله، ٞٗل َب  اؾم هي ؤم ٞو ِّ
 
٦ غر  ط٦غ و٢ض ؟ مجهما عُت خا السالٝ، َظا اإلا٣ْق  بلى وؤقاع ٞاٖله، (طا)و ماىٍن  ٞٗل (خب) بإن ال٣ى٫  مغجَّ

ه وػٖم زغوٝ، ابً مظَب بداله، اؾم (طاخبَّ ) بإن ال٣اثل اإلاظَب  ال٣ى٫  َظا ٚير ؾيبىيه ًٖ ه٣ل مً وؤن ؾيبىيه، مظَب ؤهَّ
  ؤزُإ، ٣ٞض

ً
.  مدظٝو إلابخضؤ زبر (خبظا)  ظاٖال

ا وط٦غ ًً  بٗضٍ والظم باإلاضح واإلاسهىم مبخضؤ ٞي٩ىن  واخًضا، اؾًما ٞهاعا (طا)و (خبَّ ) مً التر٦يب ازخاع مً الىداة مً ؤنَّ  ؤي
، .  ٖهٟىع  ابً ال٣ى٫  َظا وازخاع زبٍر

ى صعؾخىيه، ابً مجهم ظماٖت بلى وؿبه زالض مظَب بلى وؤقاع بذ (خبَّ ) ؤنَّ  َو ِّ
 
٦   ٞهاعا (طا) م٘ عُت

ً
 ٞاٖله، واإلاسهىم مايًيا ٞٗال

. (3)اإلاظاَب ؤي٠ٗ َى َظا ؤنَّ  وط٦غ

 ؤن يجىػ  ٞال مىه البا٢يت ؤلاقاعة ؤؾماء اؾخٗما٫ يجىػ  ٞال ٧اإلاشل، وا٢ٗت ٞٗليتها ؤو بةؾميتها ال٣ى٫  ٧ان ؤًيا التر٦يب َظا في (طا)و

.  (4)َاالء خبَّ  ؤو خبظٍ: ي٣ا٫

مه ما ال٨خاب في ؾيبىيه ه٣ل هما طا٦ًغا (الصخيءُت  خبَّ ) بممنلت (خبظا) بإن السليل ٖػ ظا. (5)لىال: مشل واخضة ٧لمت بممنلت بإجَّ  ط٦ٍغ ما َو

ِّ  (خبَّ ) ؤنَّ  يغيض ٞهى اإلاؿإلت، ًٖ ؾيبىيه
 ٥ بذ ٦ما واخًضا، اؾًما ٞهاعث (طا) م٘ َبذعُت ِّ

 
٦ ا ٞهاعث (ال) م٘ (لى) عُت

ً
حها واخًضا، خٞغ  ٞو

ين جغ٦يب ال (اؾم) م٘ (ٞٗل) جغ٦يب نضص في ألهىا يسٟى؛ ال ما البٗض مً ا خٞغ ًٗ . م

ها بليه آزغون ووؿب هت بإجَّ اٖل ٞٗل مً م٩ىَّ .  (6)اللسمي َكام ابً َاالء ومً ٞو

ِّص، ؤما
ها بلى بطٍ ٣ٞض اإلابر  . (7)«واخضة َغي٣ت ولؼم مبخضؤ، ٞهاع واخًضا، اؾًما (طا)و (خب) ظٗلذ» ؤجَّ

                                                           
 .ٖٜٓ  –ٕٜٓ/ٖ: دلقاصد؛ توضيح إٔٗٓ/ٗ: ؛ ارتشاف الضربٕٕٙ٘  –ٕٕ٘٘:  /دتهيد القواعد: ينظر (ٔ)
 .ٕٕٙ٘: دتهيد القواعد: ينظر (ٕ)
 .٘ٓٗ: التحفة ادلكية: ينظر (ٖ)
 .٘ٗ/٘: ؛ مهع اذلوامعٕٙ/ٖ: ؛ شرح التسهيل٘ٔٔ/ٔ: ؛ األصول يف النحوٖٗٔ/ٕ: ادلقتضب: ينظر (ٗ)
 .ٓٛٔ/ٕ: الكتاب: ينظر (٘)
 . ٖٕ/ٖ: شرح التسهيل: ينظر (ٙ)
 .ٖٗٔ/ٕ: ادلقتضب (ٚ)
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اط ابً ٦ظل٪  بلى وؿبه (خبظا) في عؤًيا وط٦غ. (1)«اؾًما وطا خب ظٗلذ زم شخيء ٧ل ٖلى ي٣٘ مبهم اؾم (طا)» ؤن ط٦غ ؤنىله في الؿغَّ
ى ألازٟل، ٘ خبظا» ؤن َو .  ال٣ى٫  َظا ط٦غ الىداة مً ؤخًضا ؤظض ولم. (2)«زانت ةه٨غ ٧ان بطا السبر، وجىهب ألاؾماء جٞغ

مها التي ألاصلت بنَّ   و٦ظل٪ يجم٘، وال ياهض ال مغَّ  ٦ما ٧اإلاشل، وا٢٘ (خبظا)ٞـ الىدى، ٦خب مً وؿخسلهها (خبظا) بةؾميت ٢ا٫ مً ٢ضَّ
ه ضَّ  ٞال جظ٦غ ٖىضما (بظاح) ؤهه و٦ظل٪ طا، الضاع في خب ي٣ا٫ ؤن يجىػ  ٞال بٟانل بيجهما يٟهل ؤن يجىػ  ال ؤهَّ  ممضوح وظىص مً بُت

ت َظٍ. إلاظ٧ىع  لالؾم زبًرا ي٩ىن  مظ٧ىع 
َّ
.  (3)(خبظا) بةؾميت ال٣اثلين ؤصل

ت عاًصا ،(خبظا) ٞٗليت بلى البٛضاصياث في الٟاعسخي  ٖلي ؤبى وطَب
َّ
ت ٞغصَّ . باإلؾميت ٢ا٫ مً ؤصل جَّ ها: ٢ا٫ مً حُت  واخضة نيٛت ٖلى بجَّ

 الاؾم، م٘ مبيًيا الٗمل ي٩ىن  ؤن يلؼم ال الجهت َظٍ ٞمً» مبهم اؾم ٞهي الجمي٘، ٖلى جض٫ ه٨غة (طا) وظٗل والخإهيض الخظ٦ير مً

  إلاا الاؾم ألن
ً
غ٥ ال٨يرة ٖلى صالا

ُت
ىا وما ،(4)«واخضة خالت ٖلى والخظ٦ير الخإهيض في ج

َّ
 بٗضَا اؾم وظىص مً بض ال ؤجها مً به اؾخضل

ه جظ٦غ، خين ا يجىػ  ال ؤهه» لـ طل٪ يلؼم ال ٞةهَّ ًً ، وٗم: ه٣ى٫  ؤن ؤي ،: هدى اإلاسهو باإلامضوح جدبٗه ختى الغظلُت  ؤقبهه، وما ػيضٌد

َم ) وليـ ْٗق
: ٢ا٫ مً ٢ى٫  وعصَّ . (5)«الاؾم م٘ مبيًيا الٟٗل ي٩ىن  ؤن ٞيه يلؼم ال (خبظا) ٨ٞظل٪ ٦ظل٪، ٧ان وبن ،(الغظل) م٘ مبيًيا (وِّ

ه  وٗم: ٢ىل٪ في والغظل (وٗم) بين جٟهل ال ؤه٪ جغي  ؤال بىاءَا، يىظب ال»: ٢ا٫ بإن بٟانل (طا)و (خبَّ ) بين الٟهل يجىػ  ال بهَّ

، ض ٢ض الٟاعسخي ٖلي ؤبا ؤن ٞىجض. (6)«الٟٗل م٘ بمبجي مجهما واخض وليـ. اإلاغؤة ووٗمذ الغظلُت ًَّ  ال٣ٗليت باألصلت ازخياٍع ٖ

.  وال٣ياؾيت

 وابً صعؾخىيه ابً و٢ا٫ وؾيبىيه، السليل بلى ووؿبٍى التر٦يب، بٗض (طاخب) باؾميت ال٣ى٫  بلى الىداة مً و٦شير (7)الؿيرافي وطَب

ان وابً ٦يؿان ا ووؿبٍى ،(خب) ٞاٖل (طا) ؤن زغوٝ وابً بَغ ًً  مال٪ ابً بالٟٗليت ال٣ى٫  أدر و٢ض ،(8)وؾيبىيه السليل بلى ؤي
ا ٖضم في اإلاشل مجغي  ظغياجها بلى مكيًرا الدؿهيل قغح في .  (9)حٛييَر

 بممنلت خبظا ؤنَّ  هللا عخمه السليل وػٖم»: ال٨خاب في ٢ا٫ اؾم (خبظا) ؤنَّ  بلى يظَب ؾيبىيه ؤنَّ  ٞيه ألاعجر ال٨خاب في ؾيبىيه ٢ى٫ 

ى لىال،: هدى واخضة ٧لمت بممنلت وظب طا ول٨ً الصخيء، خبَّ  ٕى اؾم َو  (10)«ٖمَّ  ابً يا: ج٣ى٫  ٦ما مٞغ

  باؾميتها لي٣ى٫  ٖهٟىع  ابً وظاء
ً
 خٝغ صزى٫  اؾخىخكىا ؤجهم وطا٦ًغا ؤصواث، مً ألاؾماء ٖلى يضزل بما طل٪ ٖلى مؿخضال

:  الكاٖغ ٢ى٫  في الٟٗل ٖلى الىضاء

                                                           
. ٘ٔٔ/ٔ: يف النحواالصول  (ٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ: نفسو (ٕ)
 .ٚٔٔٔ/ٕ: شرح الكافية الشافية: ينظر (ٖ)
 .ٕٕٓ: ادلسائل البغداديات (ٗ)
 .ٖٕٓ: ادلسائل البغداديات (٘)
 . الصفحة نفسها: نفسو (ٙ)
 .ٕٔ/ٖ: شرح كتاب السًنايف: ينظر (ٚ)
 .ٜٕ٘ٓ/ٗ: ارتشاف الضرب من لسان العرب: ينظر (ٛ)

 .ٕٕ/ٖ: يلشرح التسو: ينظر (ٜ)
 ٓٛٔ/ٕ: الكتاب (ٓٔ)
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 ػىجاٌ غاضة كبل اػلُاوي ًا ؤال

 
 (1)وآحاٌ حوطن  كس مىاًا وكبل 

 

:  الكاٖغ ٢ى٫  طا٦ًغا اؾميتها ٖلى به ليؿخض٫ ،(خبظا) ٖلى الىضاء خٝغ اصزلىا ؤجهم ٢بلها ط٦غ ٢ض و٧ان

ا اَح    ًَ
َ
اِن  َحَبُل  ش ِ

ٍّ  َحبٍل  ِمً الط 

 
صا  ان ػاهً َوَحب  ِ

ٍّ  (3) (2)واها َمً الط 

 

ه الُغي٣ت، بهظٍ (خبظا) اؾميت ٖلى ٖهٟىع  ابً اؾخضال٫ بن ِّ
ظ   وليـ واعص، الامغ ٞٗل ٖلى الىضاء خٝغ صزى٫  بإن الغص، له وُت

 َاالء يا ؤال: طل٪ ٞخ٣ضيغ (4)ال٨ؿاجي ٢غاءة ٖلى {هلل اسجضوا يا ؤال}: حٗالى ٢ىله الامغ ٞٗل م٘ مجيئه ٞمً ، ط٦غ ٦ما مؿخ٣بًدا

. (6)مساَبين ألامغ ٖليه ي٣٘ والظر ٞاإلاىاصي ،(5)خبظا ٢ىمُت  يا ج٣ضيٍغ الؿاب٤ البيذ في خبظا في و٦ظل٪ اسجضوا،

 ج٣اؽ ال اإلاؿإلت هغي  هاؤن بال ،(7)مىه مكخ٤ ألهه الٟٗل؛ مً ؤ٢ىي  الاؾم ٧ىن  (خبظا) لـ الاؾميت ازخياع بلى الىداة بٌٗ وطَب
سَخل٠ ٞاألنل ٨َظا  مؿإلت ٖلى ي٣اؽ ؤال ٞييبػي ألانل، َى الاؾم ؤن ٢ا٫ مً ومجهم ألانل، َى الٟٗل ؤن ط٦غ مً مجهم ٞيه، مُت

.  زالٝ مىي٘ ألانل في هي

.  (8)يإلاًٗ ؤعيض م٩ىن  حٗبير ٞهى (ب ب ح) بمكخ٣اث لها نلت ال (خبظا) ؤن بغؤيه ٞإصلى خؿان جمام الض٦خىع  ؤما

 ٦ما الازغي  ألاؾماء ٢بيل مً هي ٞليؿذ السام الىدى َظا ٖلى ظمضث لٟٓت» بجها ٖجها لي٣ى٫  الؿامغاجي ببغاَيم الض٦خىع  ويإحي

 (9)«قيًئا ٞحها يمضخىن  التي الخاالث ًٖ اإلاٗغبىن  بها يٗغب لٟٓت ول٨جها ألاٞٗا٫ ؾاثغ مً ليؿذ هي

ض
َّ
 التر٦يب، بٗض لسهاثهه مجهما ٧ل اٞخ٣ض ٖىهغيً، مً مغ٦ب لٟٔ (خبظا) نبإ الؿامغاجي ٞايل الض٦خىع  ال٣ى٫  طل٪ وؤ٦

 .(10)ٞدؿب اإلاضح إلٞاصة اظخمٗا وبهما ؤلاقاعة، زهاثو ٞيه ب٣يذ (طا) وال ألاٞٗا٫ زهاثو ٖلى ب٣ي (خب) ٞليـ

  

                                                           
. يف ادلسألة السابعة من ىذا الفصلسبق خترجيو  (ٔ)
 .ٜٙ٘: البيت من البحر البسيط يف شرح ديوان جرير (ٕ)
. ٓٚ/ٔ: ادلقرب البن عصفور: ينظر (ٖ)
: ينظر. هبمزة مضمومة (اسجدوا)لياء، مث يبتدئون باأللف بعد ا (يا)قرأ الكسائي، وأبو جعفر، ورويس، بالتخفيف ويقفون على أال سلففة مث يقفون على  (ٗ)

.  ٗ٘ٔ/ٕ: ؛ والبدور الزاىرة يف القراءات العشر ادلتواترةٜٖٗ: ؛ والتيسًن يف القراءات السبعٓٛٗ: السبعة يف القراءات
.  ٜٕٓ٘/٘: ؛ دتهيد القواعدٔٗٔ/ٕ: ؛ ادلساعدٜٛٔ/ٔ: اللباب يف علل البناء واالعراب: ينظر (٘)
. ٜٛ: النصافا: ينظر (ٙ)
 .ٙٚ/ٕ: شرح مجل الزجاجي (ٚ)
 .٘ٔٔ: اللغة العربية معناىا ومبناىا: ينظر (ٛ)
 .ٛٓٔ: النحو العريب نقد وبناء (ٜ)
. ٖٚٓ/ٗ: معاين النحو: ينظر (ٓٔ)
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 الحاػعة املؼإلة

 املواض  الفعل ضافع

ٗه ٖامل في وازخلٟىا مٗغب، اإلاًإع الٟٗل ؤنَّ  ٖلى الىداة جىا٤ٞ غر  ط٦غ و٢ض. ٞع  ٢يلذ التي آلاعاء مؿخٗغًيا السالٝ، َظا اإلا٣ْق
يين، مظَب ازخاع اإلاهى٠ ؤن ط٦غ بط ٞيه، ى ال٩ٞى ٕى ؤهه َو  ٞالٟٗل البهغيين مظَب ؤما والجاػم، الىانب ًٖ لخجغصٍ مٞغ

ٕى اإلاًإع ه ٖىضَم مٞغ ، ؤو ياعبٍن  ظلٍن بغ مغعث: ٢ىلىا طل٪ ومً والخا٫ والسبر الهٟت في الاؾم مى٢٘ لى٢ٖى  الظر وظاء يًغبُت
، ؤو ياعب ؤبٍى ، ؤو ٖمًغا ياعب وػيضٌد  يًغبُت ا ػيض وظاء يًغبُت

ً
غر  بضؤ زم يطخ٪، ؤو ياخ٩ يين ٢ى٫َ  جهىيبه اإلا٣ْق  بنَّ : ب٣ىله ال٩ٞى

 اإلااضخي ٞٗلا٫ ي٩ىن  وبهظا الؿالٟت، ألامشلت في اإلاًإ الٟٗل مى٢٘ اإلااضخي الٟٗل وي٘ اإلام٨ً مً ألهه هٓغ؛ ٞيه البهغيين مظَب
ا ًٗ م خض ٖلى اإلاًإع و٢٘ ٦ما الاؾم، مى٢٘ وا٢  له يىظب ال اإلاىاي٘ بٌٗ في الاؾم مى٢٘ اإلاًإع و٢ٕى بن ٦ظل٪ البهغيين، ٖػ

.  (1)الاؾم ٧اعجٟإ الاعجٟإ

ٞ٘ صزى٫  وظه باب َظا» ؤن: ؾيبىيه ٢ا٫ ت ألاٞٗا٫ َظٍ في الغَّ ها اٖلم لؤلؾماء اإلاًاٖع  مىي٘ ؤو مبخضؤ ماؽ مىى في ٧اهذ بطا ؤجَّ
جيَ  اؾم ٕى اؾم مىي٘ في ؤو مبخضؤ ٖلى بُت  مغجٟٗت، ٞةجها مىهىب، ؤو مجغوع اؾم مىي٘ في ؤو مبخضؤ، ٖلى مبجي وال مبخضؤ ٚير مٞغ

٘، ؤلؼمتها اإلاىي٘ َظا في و٦يىىهتها ٘ صزى٫  ؾبب وهي الٞغ ت. ٞحها الٞغ
َّ
ل  خض ٖلى ألاٞٗا٫ َظٍ في يٗمل لم ألاؾماء في ٖمل ما بنَّ : ٖو

ا ؤو ٞيىهبها ألاٞٗا٫ في يٗمل ما ؤن ٦ما ألاؾماء، في ٖمله ٗها ألاؾماء مىي٘ في ٦يىىهتها ألاؾماء في يٗمل ال يجَغ ٘ ٦ما جٞغ  يٞغ

ه َى اإلاًإع للٟٗل الغاٞ٘ ؤن ليا٦ض ،(2)«مبخضؤ ٦يىىهخه الاؾم ى الاؾم، مى٢٘ و٢ٖى  ابً طل٪ ٖلى ٞخابٗه. البهغيين ظمهىع  عؤر َو
اط ابً . (6)ظجي وابً ،(5)الٟاعسخي ٖلي وؤبى ،(4)ؾيرافيوا٫ ،(3)الؿغَّ

صَّ  بط ه ال٣ى٫  َظا عُت ا ٧ان لى» بإهَّ ًٖ ى ىهب ؤن ييبػي ل٩ان الاؾم م٣ام ل٣يامه مٞغ ٘ يإجيه ٦ي٠ زم...  مىهىًبا الاؾم ٧ان بطا يُت  الٞغ
ا ي٩ىن  والاؾم الاؾم، م٣ام ل٣يامه ًٖ ى  ٨ٞي٠ مىاي٘، في الاؾم مى٢٘ ٖلال٠ و٢ٕى يصر ال ؤهه ٦ظل٪. (7)«ومسٟىًيا ومىهىًبا مٞغ

 ٖلى ص٫َّ  يٟٗل ػيضٌد  ٧اص: ٣٦ىلىا الٟٗل ؾىي  ج٣بل ال التي (٧اص) زبر في ي٣٘ ال ؤهه طل٪ ومً ٧لها، اإلاىا٢٘ ليكمل الخٗميم َظا يُل٤
ه ضث ٞلما. (8)مى٢ٗه ي٣٘ ال ؤهَّ ظِّ

ٕى اإلاًإع الٟٗل ٞحها ي٣٘ ال مىاي٘ وُت ت ي٠ٗ ٖلى ص٫َّ  الاؾم مى٢٘ اإلاٞغ
َّ
ٗه ٖل  بلى باالؾدىاص ٞع

ه . الاؾم مى٢٘ و٢ٖى

م و٢ض ََّ ت اعجٟ٘ ٢ض اإلاًإع الٟٗل ؤن في ؾيبىيه ل٨الم ٞهمه في سٗلًبا يٗيل ابً و ٗه بن بل الاؾم، بمًاٖع ه ظاء ٞع  مى٢٘ لى٢ٖى

ا الاؾم، ًٟ
ِّٗ ٗه في ٢يلذ التي آلاعاء مً يين عؤر ًٖ ٢ا٫ بط ٞع :  ألمغيً يٗي٠» بهه ال٩ٞى

                                                           
 .ٜٖ٘: التحفة ادلكية: ينظر (ٔ)
 .ٓٔ  -ٜ/ٖ: الكتاب (ٕ)

 .ٙٗٔ/ٕ: االصول يف النحو: ينظر (ٖ)
 .ٜٕ/ٔ: يوشرح كتاب سيبو: ينظر (ٗ)
 . ٖٗٓٔ/ٕ: ، ادلقتصدٖٕ/ٔ: االيضاح العضدي: ، وينظرٜٕٔ/ٕ: التعليقة (٘)
 .ٜٓٔ: اخلصائص (ٙ)

 .ٖٛٗ: االنصاف (ٚ)
 .ٖٛٗ: ؛ االنصافٚٗٓٔ/ٕ: ادلقتصد: ينظر (ٛ)
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ه:  ألاو٫  ... اإلادٌ بالٗضم ٫حٗلي بهَّ

 الىانب ًٖ بخجغيضٍ ٖامل له يىظض ال ؤر اإلادٌ بالٗضم ٣ٞىله ،(1)«والجؼم الىهب اإلاًإع الٟٗل ؤخىا٫ ؤو٫  بنَّ : الشاوي

.  والجاػم

ه بنَّ : ٢ىلهم َى عؤحهم، يًٗضوا ٧ي البهغيىن  به ظاء الظر الضليل ؤما  الابخضاء، بظل٪ ٞيكبه مٗىىر، ٖامل الاؾم مى٢٘ و٢ٖى

٘ الظر َى ٖىضَم بخضاءوالا ه ؤن و٦ظل٪. مٗىىر  ٖامل ٨ٞالَما اإلابخضؤ يٞغ  لظا ؤخىاله، ؤ٢ىي  في الٟٗل ظٗل الاؾم مى٢٘ و٢ٖى
.  (2)الخغ٧اث ؤ٢ىي  ؤُٖي

ا ه ًٖ ؤمَّ غر  بظل٪ ٞيرص الاؾم، و٢٘ ٦ما ال٣ىة مى٢٘ و٢ٖى ا اإلااضخي الٟٗل بإن اإلا٣ْق ًً  الٟٗل ٣ِٞ وليـ الاؾم، مى٢٘ ي٣٘ ٢ض ؤي

.  (3)اإلاًإع

غر  ظاء يين، ٢ى٫  مد٣ً٣ا اإلا٣ْق :  ٢ىله في مال٪ ابً اإلاهى٠ بليه طَب ما ومصدًخا ال٩ٞى

 ًجطز بشا مواضًعا اضفع

 
 (4)(جؼعُس ) هـ حاظٍم، ؤو هاكٍ   مً 

 

يين ٢ى٫  بخد٣ي٤ ٢ام اإلاظَب، مال٩ي ٣ٞحًها و٧ىهه   ال٩ٞى
ً
ت مؿخضال

َّ
 بالخجغص ٞ٘ع اإلاًإع الٟٗل بإن لغؤحهم جهىيبه في ال٣ٟه مً بإصل

 ون٠ والاعجٟإ ؾلبي، مٟهىمه الخجغص ٞةن بمٗضوم، مىظىص حٗليل بالخجغص الخٗليل: ٢لذ ٞةن»: ٢ا٫ بط والجاػم، الىانب مً

. مم٨ً ٚير وطل٪ زبىحي،

ا ؤن له يجىػ : ٦خابيت جدخه اإلاؿلم الؼوط في: ٣٦ىل٪ ٦شيًرا، الكغيٗت في وا٢٘ َى بل: ٢لىا  و٢ىل٪ إلات،مـ ٚير ألجها صيجها، ٖلى ي٣َغ

ى م٩ل٠، ٚير ألهه ؤقياء، ٞٗل للهبي ويجىػ  ٢اصع، ٚير ألهه ٢اًٖضا، يهلي ؤن ويجىػ  عمًان، في ؤ٧له يجىػ : اإلاغيٌ في .  (5)«٦شير َو

.  (5)«٦شير

غر  به خ٤٣ الظر الكغعي ال٣ٟه باب مً مإزىط صليل ٞهظا يين مظَب مً نىبه ما اإلا٣ْق . ال٩ٞى

بي مًاء ابً ٖىض يضةال٤ٗ باب مً آزغ مىخى جإزظ اإلاؿإلت ؤنَّ  بال  ٞٗل» وبن لًٟٓيا، ؤو ٧ان مٗىىًيا بغمخه الٗامل ؤه٨غ الظر ال٣َغ

 ال ألجها مٗاهحها، وال ؤلٟاْها ال ٖا٢ل، بٗملها ي٣ل لم»: ٖىه ٣ٞا٫ الىدىر  الٗامل ؤما (6)«حٗالى هللا ٞٗل الخيىان وؾاثغ الاوؿان

.  ؟ ٣ٖالء ليؿىا الىدىيت ملالٗىا بىظىص ٢ا٫ مً ؤنَّ  ٞهل. (7)«بُب٘ وال بةعاصة جٟٗل

                                                           
 .ٕٕٓ/ٗ: شرح ادلفصل البن يعيش (ٔ)
 .ٜٖٗ  –ٖٛٗ: االنصاف: ينظر (ٕ)
 .ٜٖ٘: التحفة ادلكية: ينظر (ٖ)
. ٜٖ٘: التحفة ادلكية: من ألفية ابن مالك، ينظربيت  (ٗ)
 .ٜٖ٘: التحفة ادلكية (٘)
 .ٓٚ: الرد على النحاة (ٙ)
 ٓٚ: نفسو (ٚ)
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ه ٦ما الٓاَغيت ب٣ٗيضجه مخإزغ َظا مًاء ابً عؤر بنَّ  ا»: الؿامغاجي ٢ى٫  في هجض ول٨ىىا الؿامغاجي، ببغاَيم الض٦خىع  طل٪ ٖلى هبَّ  ؤيًّ
ا ٞيه هجض (1)«الىدىيين بلى ؾهامه جهىيب في خ٤ ٖلى ٧ان ٣ٞض صٖىجه بلى الضاٞ٘ ٧ان ًٖ  الٗامل ألن ؛الىداة ٖلى الخدامل مً هى

ا مىظىص الىدىر 
ً
ضمذ التي ألاصلت و٦ظل٪ ومًٗجى، لٟٓ

ُت
.  مىظىص ٞهى والجاػم الىانب ًٖ الخجغص َى الٗامل ؤن يىضر ما ٞحها َىا ٢

ىا٥ ؿب اإلاؿإلت في عؤر َو
ُت
ى ال٨ؿاجي، بلى و  الىداة ٞظ٦غ بضايخه، في ج٣٘ التي الؼواثض الخغوٝ جل٪ َى اإلاًإع للٟٗل الغاٞ٘ ؤن َو

:  ؤمىع  مً مخإحي ؾاصٍٝ ؤن

ه: ألاو٫   ويجؼم ٞيىهب م٩اجها، ألاخٝغ جل٪ ب٣اء م٘ والجىاػم الىىانب ٖليه جضزل ٨ٞي٠ الٗاملت، هي ألاخٝغ َظٍ ٧اهذ بطا ؤهَّ
.  (2)ٖليه الضازلت الٗىامل بخل٪

.  (3)ال٩ل في ٖامل الجؼء ي٩ىن  ٨ٞي٠ ألاٞٗا٫، جل٪ مً ظؼء هي الؼاثضة، ألاخٝغ َظٍ ؤن: الشاوي

، للٟٗل الغاٞ٘ في ٢يلذ التي آلاعاء َظٍ  إلاا وطل٪ والجاػم، الىانب ًٖ بالخجغص الٟغاء ٢اله ما َى ٞحها، الغاجر ؤن وؤعي  اإلاًإع
ضمذ

ُت
ت مً ٢

َّ
.  طل٪ جايض ؤصل

 العاؿطة املؼإلة

 مواض  والجعاء ماٍن  الـطي

 الكٍغ ٧ان بطا ؤما ٞحهما، الجؼم وظىب في زالٝ ٞال اإلاًإع ؤو اإلااضخي مً واخضة نيٛت ٖلى وا٢ٗين ٧اها بن والجؼاء الكٍغ

ا، والجؼاء مايًيا ًٖ ِّص، ؾيبىيه بين زالٝ ٖلى ٞاإلاؿإلت مًاع
غر  وط٦غ واإلابر  ا»: ٢ا٫ بط السالٝ، َظا اإلا٣ْق  مايًيا الكٍغ ي٩ىن  ؤنْق  وبمَّ

ا، والجؼاء ًٖ ٗه، ويجىػ  ألا٦ير، َى اإلاًإع ٞجؼم مًاع :  ٣٦ىله ٞع

ٍُ  وبن  ؤلٍة مؽ ًىم دلٌُل  ؤثا

 
  ٌُ  (4)َحِطمُ  وال مالي غائٌ   ال: ًلى

 

ه َظا مشل وعص ٞيما ؾيبىيه مظَب ، والجىاب ظىاب، وليـ ج٣ضيم مً مازغ ؤهَّ ل، مؿإلت يىم زليل ؤجاٍ بن ي٣ى٫ : ؤر مدظٝو  َي٣ُت
٫  لضاللت الجىاب ٞدظٝ ِّص وطَب. ٖليه ألاوَّ

، الجىاب مً الٟاء خظٝ بلى اإلابر  . (5)«ي٣ى٫  ٞهى: ؤر مدظٝو

، الجىاب ؤنَّ  ؾيبىيه مظَب يٖل  بل ظىاًبا، ليـ ظىاب مً اإلاظ٧ىع  وؤنَّ  ج٣ضيم، مً َىا ؤزغ و٢ض م٣ضم، ؤنله وؤنَّ  مدظٝو

 الجملت ٞٗىضٍ م٣ضم، ول٨ىه ،(ي٣ى٫ ) اإلاًإع الٟٗل َى الكٗغر  البيذ في ٖىضٍ ٞالجىاب ٖليه، ألاو٫  لضاللت مدظٝو الجىاب

، مؿإلت ميى زليلٌد  ؤجاٍ بن ي٣ى٫ : الىدى َظا ٖلى لْق ِّص ؤما. ٖليه ألاو٫  لضاللت الجىاب ٞدظٝ ي٣ُت
غر  ط٦غ ٣ٞض اإلابر  ه اإلا٣ْق  ؤنَّ  يغي  ؤهَّ

  الٟاءَ 
ٌد
ت .  الؿاب٤ الكٗغر  البيذ في. ي٣ى٫  ٞهى: ٖىضٍ والخ٣ضيغ الجىاب، مً مدظٞو

                                                           
 .ٜٙٔ: النحو العريب نقد وبناء (ٔ)
 .ٜٔٔٗ/ٛ: ؛ دتهيد القواعدٖٚ٘/ٕ: شرح التصريح: ينظر (ٕ)
 .ٓٙ: ندى؛ شرح قطر الٕٕٓ/ٗ: ؛ شرح ادلفصل البن يعيشٔٗٗ: االنصاف: ينظر (ٖ)
. ٘ٔٔ: البيت من البحر البسيط لزىًن بن أيب سلمى يف ديوانو (ٗ)

 . ٓٙ٘  –ٜ٘٘: التحفة ادلكية (٘)
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. الٗاملت هي بنْق  ؤنَّ  ٢بل مً آجي٪، رجإجً بن يدؿً وال... ؤجيخجي بن آجي٪ ؤر آجي٪، ؤجيخجي بن: ج٣ى٫  و٢ض»: اإلاؿإلت ًٖ ؾيبىيه ٢ا٫ بط
 : البجلي هللا ٖبض بً ظغيغ ٢ا٫ الكٗغ، في ظاء و٢ض

 ؤكط ُ  ًا حابٍؽ  بً ؤكط ُ  ًا

 
 ً

 
لط  بن به  (1)ثلط  ؤدىن ًُ

 

هٕغ بهَّ٪: ؤر
ُت
ت ٖلى ص٫َّ  ؤر. (2)«ؤزى٥ يهٕغ بن ج مه ما أخَّ غر  ٢ضَّ .  مدظٝو الجىاب بإن عؤيه في اليؿبت مً اإلا٣ْق

ِّص ؤحير زمَّ 
ِّص ي٣ى٫  بط ٢ىله ؾيبىيه ٖلى ليرص اإلابر 

:  اإلابر 

ي»
ّ
  َمتى وبو

ْ
ؿِطف

ُ
ِصي الجاِهِ   على ؤ

 
ًْ  ؤهِد  بِه    ال   (3)هاِظُط  الَجىاهِ   َبْيِن  ِم

 

َى  َُت ر َو ضِّ
ىْق َعاَصة ٖلى ِّٖ اء بِّ َٟ ىَن  والبهغيىن  الْق

ُت
ىل َى  َي٣ُت َعاَصة ٖلى َُت اء بِّ َٟ لر الْق ن َويهْق

َ
يم ٖلى ي٩ىن  ؤ ضِّ

٣ْق ر الخَّ
َ
ي ؤ ِّ

 
و اْغ َوبِّ

َ
  َمتى ه

ْق
 َوؤما... ؤقٝغ

ى٫ 
َ
َمً ٖبض ٢ :  خؿان بً الغَّخْق

 ًْ َعِل  َم
ْ
ف ُطَا هللاُ  الَحؼىاِت  ًَ

ُ
ى

ْ
ـ ُط    ٌَ

 
طِ  والـ

 
  (4)ِمسالِن  هللاِ  عىَس  بالـ

 

 
َ

ال
َ
ٞ ٝ

َ
ال خِّ

ْق
يين َبين از ىِّ

دْق ي الىَّ هه فِّ
َ
َعاَصة ٖلى ؤ اء بِّ َٟ ن الْق

َ
يم ألِّ ضِّ

٣ْق يهِّ  الخَّ ِّٞ  
َ

 مظَب ٖلى وظه الٟٗل ج٣ضيم في ؤنَّ  يَغ  لم ٞهى .(5)«يهلر ال

 الًغوعة في بال جدظٝ ال الٟاء َظٍ وؤن. مىيٗه ًٖ إلزغاظه خاظت ٞال مىيٗه في َى الجىاب في الىا٢٘ الٟٗل وؤن ؾيبىيه،
٦غ الكٗغيت،

ُت
ِّص ٢اله ما ؤن وط

يين مظَب َى اإلابر  . (1)ال٩ٞى

                                                           
وجدُت »: ونسبو ابن السًنايف إىل أيب اخلُثارم البجلي، إذ قال. ؛ منسوب إىل جرير بن عبد اهلل الَبجلئٔٗ: ؛ وحتصيل عٌن الذىبٚٙ/ٖ: الرجز يف الكتاب (ٔ)

وقال أبو اخلُثارم البجلي يف منافرة جبيلة وكلب، وحتاكموا إىل األقرع بن حابس . والشعر لغًنه من جبيلة.  الكتاب منسوبًا إىل جرير بن عبد اهلل الَبجليىذا الشعر يف
: حنن إخوة نزار وذلم أحاديث، فقال يف ذلك أبو اخلُثارم: فقالت جبيلة

يا أقرع بن حابس يا أقرع 
صرعوا إنَّك إن تصرْع أخاك ت

 

إنِّي أخوك فانظرن ما تصنع  
أنا أن الداعي نِزرًا فاسمعوا 

 

نسب ىذا »إنَّو : واعرتضو الغندجاين، فقال. ٕٛٔ  -ٕٚٔ/ ٕ: شرح أبيات سيبويو. للجماعة، يريد األقرع وقومو وال شاىد فيو على ىذا الوجو (تصرعوا)وجعل 
والبيت بال . ٚٓٔ: فرحة األريب يف الرد على ابن السًنايف يف شرح أبيات سيبويو« رم وىو عمرو بن اخلُثارم البجليالرجز إىل أيب اخلُثارم البجلي، وإمنا ىو ابن اخلُثا

. ٕٔ٘: ؛ وختليص الشواىد وتلخيص الفوائدٜٓ٘ٔ/ٖ: ؛ وشرح الكافية الشافيةٕٜٔ/ٕ: ؛ واألصول يف النحوٕٚ/ٕ: نسبة يف ادلقتضب
 .ٚٙ  –ٙٙ/ٔ: الكتاب (ٕ)

. ٗٔٓٔ/ٕ: البحر الطويل، لذي الرمة، يف ديوانوالبيت من  (ٖ)
؛ ويف خزانة األدب ٕٜٗٔ/ٗ: ادلقاصد النحوية: ينظر. البيت من البحر البسيط، اختُلف يف نسبتو فقد نسبو العيين إىل عبد الرمحن بن حسان بن ثابت (ٗ)

.  ٔ٘ -ٜٗ/ٜ: نصاريُنِسب عبد الرمحن بن حسان بن ثابت وذكر أنَّ مجاعة نسبتو إىل كعب بن مالك اال
. ٓٚ-ٜٙ/ٕ: ادلقتضب (٘)
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كٗغ َظا في مال٪ ابً و٢ى٫  :  ٢ىله مً ؤلٟيخه في واضر وطل٪ ن،وؤخـ خؿً َىا٥ بإن يُت

 حؼً الجعا ضفعً مان وبعس

 
 ............................(2) 

ًٌد ) ٢ىله» ٞـ ه ي٣خطخي (خؿ ٣خهغ ال ؤهَّ ٘، ٖلى ٞيه يُت ى آزغ وظه ٞيه يجىػ  بل الٞغ ه ،(3)«الجؼم َو ِّ
ب 
ُت
ي
ُت
 ٢ض الكٍغ ٞٗل ؤنَّ  ٖلى َىا وج

، نيٛت لىٕ يإحي ما َىا٥ بل بالهيٛت مايًيا ي٩ىن  ال .  (4)ػمىه ٞخ٣لب ألاصواث بٌٗ ٖليه وجضزل اإلاًإع

ى آزغ، مظًَبا ط٦غ و٢ض ه َو ، ٞٗل في جإزير ؤر الكٍغ ألصاة ي٨ً لم إلاا ؤهَّ ه الكٍغ ، ألهَّ ا الجىاب في ٖمله ٧ان لظا ماىٍن ًٟ  وال يٗي

ٞ٘ لظا بليه، يهل ي٩اص  الكٍغ ؤصاة ؤجها ٞبما. (6)«الٗاملت هي بنْق  ؤنَّ »: ٢ىلهب اإلاظَب َظا جًمً ٢ض ؾيبىيه ٦الم ؤنَّ  ؤعي  ؤوي بال. (5)عُت
٘ الجىاب في ٖملها ي٠ٗ لظا اإلااضخي، الٟٗل في يٓهغ لم ٖملها وؤن .  ظىاًبا الىا٢٘ اإلاًإع ٞٞغ

   ڌ  ڎ  ڎ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ  ڃ   ڃ  چڃ :حٗالى ٢ىله طل٪ ومً الخمنيل، في مجؼوًما لىعوصٍ وطل٪ الجؼم، ازخاع مً ومجهم
ه ٖلى (هىفي) اإلاًإع الٟٗل ظؼم بط (7)ڌچ ا اإلاًإع وعص و٢ض ،(8)الكٍغ ظىاب ؤهَّ ًٖ ى ٦غ ٦ما الكٗغ في مٞغ

ُت
ير بيذ في ط  . الؿاب٤ َػ

٘ ؤنَّ  الؿامغاجي ٞايل الض٦خىع  ط٦غ ه الٟٗل ؾغيان في وؤص٫ ؤ٢ىي  الٞغ  مً الىا٢ٗت اإلاؿإلت ظٗل بط الجؼم مً الجىاب في وو٢ٖى

٘ ؤن وبيَّن ؤزغ،اإلاذ ج٣ضيم باب  بن: الجملت في ألانل بط ظئخجي، بنْق  ؤػوع٥: هدى الٟٗل و٢ٕى ٖلى وؤص٫ ؤ٢ىي  ي٩ىن  الخ٣ضيم م٘ الٞغ

ٕى بخ٣ضيم ول٨ً ؤػوع٥، ظئخجي  ٣ٞض الجؼم في وؤما مازًغا، الكٍغ اإلاخ٩لم ؤصع٥ زم الخضر، بمًاء ٖلى بجي ٢ض» ال٨الم يجٗل اإلاٞغ
 .ألاعجر َى ؾيبىيه ٢ى٫  ؤن ٖلى بظل٪ ٞض٫َّ . (9)«الجىاب ظؼم لظل٪و ابخضاًء، الكٍغ ٖلى ال٨الم بجي

 واملطاحع امللازض ربد

   لطة في ادحالف هحاة الىىفة والبلطة، بس اللٌُف بً ؤبي بىط الـط جي
ُ
ائحالف الى

، 1السهحىض ًاضق الجىابي، عالم الىح ، مىحبة ال  وة العطبُة، ي: العبُسي، ثحلُم

. م1987 –ٌ 1407

                                                                                                                                                                                                   
 .ٜٗٚ/ٕ: حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل: ينظر (ٔ)
. ٜ٘٘: التحفة ادلكية: ينظر (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٙ: ادلقاصد الشافية (ٖ)
 ٕٖٔ/ٙ: ادلقاصد الشافية: ينظر (ٗ)
 .ٕٓٛٔ/ٖ: توضح ادلقاصد: ينظر (٘)
. ٚٙ/ٖ: الكتاب (ٙ)
. ٘ٔ: سورة ىود اآلية (ٚ)
 .ٜٕٚٔ/ٖ: ؛ توضح ادلقاصدٜٚٗ: ؛ شرح ابن الناظمٛٛ٘ٔ/ٖ: شرح الكافية الشافية: ينظر (ٛ)
. ٚٔٔ/ٗ: معاين النحو (ٜ)
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    شي، ومى جه في الىحى مع ثحلُم الؼفط ألاٌو مً ؿطحه على الجعولُة،  ػعس حمسان الاب

محمس الغامسي، اًطوحة زهحىضاٍ ملسمة بلى ولُة اللغة العطبُة، حامعة ؤم اللطي، 

. َـ1405اململىة العطبُة الؼعىزًة بؿطاف السهحىض محمس ببطاَُم البىا، 

  السهحىض ضح  : ، ثحلُم(745ٌت)ألاهسلس ي  اضجـاف الوطب مً لؼان العطب، ؤبى حُان

، 1السهحىض ضموان عبس الحىاب، مىحبة الخاهجي باللاَطة، ي: عسمان محمس، ومطاحعة

. م1998 –ٌ 1418

   محمس ب جد البٌُاض، مٌبىعات : ، ثحلُم(577ٌت)ؤػطاض العطبُة، ؤبى البروات ألاهباضي

.   املجمع العلمي العطبي بسمـم

  ُد اكالح املىٌم، ا ِ
ّ
ؤحمس محمس ؿاهط، وعبس الؼالم محمس : ، ثحلُم(َـ244ت)بً الؼى

 (ال ي، ال ت)َاضون، زاض املعاضف، اللاَطة، 

   السهحىض عبس : ، ثحلُم(316ٌت)ألاكٌى في الىحى، ؤبى بىط محمس بً ػهل، بً الؼطاج

. م1996، 3الحؼين الفحلي، ماػؼة الطػالة، بيروت، ي

  مىز بً محمس بً علي بً فاضغ، العضهلي السمـلي، ألاعالم، دير السًً بً مح

. م 2002 15، زاض العلم للمالًين، ي(َـ1396ت)

   (542ٌت)ؤمالي ابً الشجطي، َبة هللا بً علي بً محمس بً حمعة الحَؼني العلىي ،

 –ٌ 1413، 1السهحىض محمىز محمس الٌىاحي، الىاؿط مىحبة الخاهجي باللاَطة، ي: ثحلُم

. م1992

  ين والىىفُين، ؤبى البروات ابً ألاهباضي  هم ، (577ٌت)اف في مؼائل الخالف بين البلٍط

السهحىض ضموان عبس الحىاب، : السهحىض حىزة مبرون محمس مبرون، ضاحعة: ثحلُم

. م2002، 1مىحبة الخاهجي باللاَطة، ي: الىاؿط

  ن َـام ألاهلاضي ؤوضل املؼالً بلى ؤلفُة ابً مالً، ؤبى محمس عبس هللا حماٌ السًً ب

ة الؼالً بلى ثحلُم ؤوضل املؼالً، ثإلُف محمس محيي (761ٌت) ، ومعه هحاب عس 

ة، كُسا  . بيروت –السًً عبس الحمُس، املىحبة العلٍط

   لطة في ادحالف هحاة الىىفة والبلطة، بس اللٌُف بً ؤبي بىط الـط جي
ُ
ائحالف الى

، 1م الىح ، مىحبة ال  وة العطبُة، يالسهحىض ًاضق الجىابي، عاٌ: العبُسي، ثحلُم

. م1987 –ٌ 1407

   م له(377ٌت) ًواح الَعُوسي، ؤبى علي الفاضس ي السهحىض حؼً ؿاشلي : ، حلله وكس 

ىز، ي . م1969 –ٌ 1389، 1فَط

   مً علماء اللطن الؼازغ )اًواح ؿىاَس الاًواح، ؤبى علي الحؼً بً عبس هللا اللِس ي

، 1لبىان، ي –ن حمىز السعجان، زاض الغطب الاػالمي، بيروت محمس ب: ، ثحلُم(ال جطي 

. م1987 -َـ 1408
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    مٌبعة (646ٌت) ًواح في ؿطح املفلل، ؤبى عمطو عسمان بً عمط ابً الحاح ،

. م1982العاوي، بغساز، 

   ًًالس ً البسوض العاَطة في اللطاءات العـط املحىاثطة، ؤبى حفم ػطاج السًً عمط بً ٍظ

علي محمس معىن، وعازٌ ؤحمس : ، ثحلُم(َـ938ت)محمس ألاهلاضي اليـاض، كاػم بً 

. م2000 -َـ 1421، 1لبىان، ي –عبس املىحىز، عالم الىح ، بيروت 

   َمطي، مً هحاة اللطن ُْ الحبلطة والحصهطة، ؤبى محمس عبس هللا بً علي بً اسحاق الَل

م، زاض 1982 –ٌ 1402، 1يفحخي ؤحمس ملٌفى علّيِ السًً، : الطابع ال جطي، ثحلُم

. الفىط، زمـم

   ًاج ًىػف ب ط ألازب في علم مجاظات العطب، ؤبى الحج  ثحلُل عين الصَ  مً حَى

مطي 
َ
ير عبس : ، ثحلُم(476ٌت)ػلُمان بً عِس ى املعطوف باألعلم الـيح السهحىض َظ

.  م1994 -َـ 1415، 2املحؼً ػلٌان، ماػؼة الطػالة، بيروت، ي

    حفة امليي
ّ
ة في ؿطح ألاضحىظة ألالفُة ؿطح لفُة ابً مالً في الىحى واللطف، ؤبى الح

ؤبي عبس العلُم حماٌ : ، ثحلُم(847ٌ)العباغ ؿهاب السًً ؤحمس امللطي املغطبي املاليي، 

، 1عمطاوي الجعائطي، زاض ابً حعم، بيروت لبىان، زاض املحؼً لليـط والحىظَع الجعائط، ي

. م2015 –ٌ 1436

   ة، السهحىض فاهل الؼامطائي، زاض الفىط للٌباعة واليـط والحىظَع، عمان، ثحلُلات هحٍى

. م2001 –ٌ 1421، 1ي

   ،ثذلُم الـىاَس وثلخُم الفىائس، حماٌ السًً ؤبى محمس بً َـام ألاهلاضي

 -َـ 1406، 1السهحىض عباغ ملٌفى اللالخي، زاض الىحاب العطبي، ي: ، ثحلُم(َـ761ت)

. م1986

  ان ألاهسلؽ الحصًُل و ُّ ألاػحاش : ، حلله(745ٌت)الحىمُل في ؿطح هحاب الخؼهُل، ؤبى ح

. م2002 –ٌ 1422، 1السهحىض حؼً َىساوي، زاض الللم، زمـم، ي

   ،اس ي اض العب 
 
ه، ؤبى علي الحؼً بً ؤحمس بً عبس الغف الحعلُلة على هحاب ػِبٍى

، 1ماهة، اللاَطة، يالسهحىض عىن بً حمس اللىظي، مٌبعة ألا: ، ثحلُم(َـ377ت)

. م1992

   ا وكع في الصحاح، ؤبى محمس عبس هللا بً بط ي : ، ثحلُم(َـ588ت)الحىبُه والاًواح عم 

اوي، مطاحعة ، 1عبس الؼالم َاضون، مجمع اللغة العطبُة، ملط، ي: عبس العلُم الٌح 

. م1981

   م كاػم ثىهُح امللاكس واملؼالً بـطح ؤلفُة ابً مالً، املطازي املعطوف
ُ
بابً ؤ

ألاػحاش السهحىض عبس الطحمً علي ػلُمان، زاض الفىط العطبي، : ، ؿطح وثحلُم(749ٌت)

. م2001 –ٌ 1422، 1اللاَطة، ي

   ئة، ؤبى علي الـلىبُني السهحىض ًىػف ؤحمس املٌى ، : ، زضاػة وثحلُم(645ٌت)الحًى
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. م1981 –ٌ 1401

  السهحىض حاثم كالل : ، ثحلُم(َـ444ت)ي، الحِؼير في اللطاءات الؼبع، ؤبى عمطو السان

. َـ1429، 1 ماضات، ي -الوامً، مىحبة الصحابة، الـاضكة 

   السهحىض : ، ثحلُم(749ٌت)الجنى الساوي في حطوف املعاوي، الحؼً بً كاػم املطازي

لبىان، ميـىضات  –فذط السًً كباوة، ومحمس هسًم فاهل، زاض الىح  العلمُة، بيروت 

. م1992 –ٌ 1413، 1بُوىن، يمحمس علي 

   حاؿُة ألامير محمس ألامير على مغني اللبِ ، حماٌ السًً بً َـام ألاهلاضي ، زاض بحُاء

. الىح  العطبُة، فُلل عِس ى البابي الحلبي

  ًىػف الـُر : حاؿُة الخوطي على ؿطح ؤلفُة ابً مالً، هبٍ وجـىُل وثصحُح

اػات، زاض الفىط للٌباعة واليـط والحىظَع، محمس البلاعي، بؿطاف مىح  البحىذ والسض

. م2003 –ٌ 1424، 1لبىان، ي –بيروت 

  ان ؿطح ألاؿمىوي على ؤلفُة ابً مالً، ومعه ؿطح الـىاَس للعُني، ثحلُم : حاؿُة اللب 

. ًه عبس الطئوف ػعس، املىحبة الحىفُلُة

   ًة في اللطاءات الؼبع، ؤبى عبس هللا الحؼين بً ؤحمس ب ه الُحج  : ، ثحلُم(370ٌت)دالٍى

سي، كسم له س املٍع لبىان،  –فحخي  جاظي، زاض الىح  العلمُة، بيروت : السهحىض : ؤحمس فٍط

. م1999  –1420، 1ميـىضات محمس علي بُوىن، ي

   ،ثحلُم 1093دعاهة ألازب ول  لباب لؼان العطب، عبس اللازض بً عمط البغسازي ،ٌ

 –ٌ 1406، 1ؿط مىحبة الخاهجي باللاَطة، يعبس الؼالم محمس َاضون، الىا: وؿطح

. م1986

   ي
ّ
محمس علي الىجاض، املىحبة : ، ثحلُم(392ٌت)الخلائم، ؤبى الفحح عسمان بً حن

ة . العلمُة، زاض الىح  امللٍط

  1زًىان الـماخ بً هطاض، ثحلُم السهحىض كالح السًً الهازي، زاض املعاضف، ملط، ي ،

. م1968

  1السهحىض سجُع حمُل الجبُلي، زاض كازض، بيروت، ي: وحلله زًىان العطجي، حمعه ،

. م1998

   ط السهحىض وعمان ؤمين : ، ثحلُم(َـ245ت)، بـطح محمس بً حبِ  (114ٌت)زًىان حٍط

. (ال ت)، 3ًه، زاض املعاضف، اللاَطة، ي

   م2006، ثحلُم ولُس عطفات، زاض كازض، بيروت، (َـ40ت )زًىان حؼان بً رابد .

  ت )ن شي الطمة ؿطح ؤبي هلط الباَلي ضواًة زعل ، ؤبى هلط ؤحمس بً حاثم الباَلي زًىا

 1982،  2لبىان، ي –عبس اللسوغ ؤبى كالل، ماػؼة  ًمان، بيروت : ، ثحلُم(َـ 231

. َـ 1402 -م 
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  ير بً ابي ػلمى، ؿطحه وكسم له  –علي فاعىض، زاض الىح  العلمُة، بيروت : زًىان َظ

. م2003 -َـ 1424، 3لبىان، ي

  ال )عبس الؼحاض ؤحمس فطاج، زاض ملط للٌباعة، : زًىان مجىىن لُلى، حمع وثحلُم وؿطح

. (ي، ال ت

   ،بي اء، ابً عمير اللخمي اللًط
َ
حاة، ؤحمس بً عبس الطحمً بً محمس، ابً َمو

ّ
الّطز َعلى الى

 1اض الاعحلام، يالسهحىض محمس ببطاَُم البىا، ز: ، زضاػة وثحلُم(َـ592ت )ؤبى العباغ 

. م1979 -َـ  1399، 

   حاثم : ، ثحلُم(َـ328ت)العاَط في معاوي ولمات الىاغ، ؤبى بىط محمس بً اللاػم الاهباضي

. م2011 -َـ 1432، 2كالل الوامً، ماػؼة الطػالة، زمـم، ي

  السهحىض ؿىقي هُف، زاض املعاضف، ملط، : الؼبعة في اللطاءات، ابً مجاَس، ثحلُم

. م1972

   ًؿطح ابً الىاظم على ؤلفُة ابً مالً، ثإلُف ابً الىاظم ؤبي عبس هللا بسض السًً محمس ب

محمس باػل عُىن الؼىز، زاض : ، ثحلُم(686ٌت) مام حماٌ السًً محمس بً مالً 

. م2000 –ٌ 1420، 1لبىان، ميـىضات محمس علي بُوىن، ي –الىح  العلمُة، بيروت 

  هاة ب اء السًً عبس هللا بً علُل العلُلي امللطي الهمساوي ؿطح ابً علُل، كاض ي الم

، على ؤلفُة ابً مالً، ومعه هحاب مىحة الجلُل، بححلُم ؿطح ابً علُل، (769ٌت)

، وـط وثىظَع زاض التراذ، 20ثإلُف محمس محيي السًً عبس الحمُس، الٌبعة الـطعُة، ي

. م1980 –ٌ 1400اللاَطة، 

  ،ؤبى محمس ًىػف بً الحؼً بً عبس هللا بً املطظبان الؼيرافي  ؿطح ؤبُات اكالح املىٌم

ًاػين محمس الؼىاغ، الساض املححسة للٌباعة واليـط، : ، ثحلُم(َـ385ت)الىحىي 

. م1992 –ٌ 1412، 1زمـم، ي

  ٍف علي (َـ538ت)حاض هللا العمذـطي ، ؿطح ؤبُات املفلل واملحىػ ، ؿطح الؼُس الـٍط

السهحىض عبس الحمُس حاػم محمس : ثحلُم (َـ816ت) بً محمس بً علي الجطحاوي

م 2000 -َـ 1421، 1الفُان، زاض البـائط  ػالمُة، ي

   اغ ه، ؤبى حعفط ؤحمس بً محمس الىح  ير : ، ثحلُم(َـ338ت)ؿطح ؤبُات ػِبٍى السهحىض َظ

. م1986 -َـ 1406، 1غاظي ظاَس، عالم الىح ، بيروت، ي

   ه، ؤبى محمس السهحىض : ، ثحلُم(368ٌت)ًىػف بً املطظبان الؼيرافي ؿطح ؤبُات ػِبٍى

ٍح َاؿم، زاض الجُل، بيروت، ي . م1996  –1416، 1محمس الط 

   ه، ؤبى محمس ًىػف بً املطظبان الؼيرافي السهحىض : ، ثحلُم(368ٌت)ؿطح ؤبُات ػِبٍى

ٍح َاؿم، زاض الجُل، بيروت، ي . م1996  –1416، 1محمس الط 

  ي ؤلفُة ابً مالً، املؼمى مى ج الؼالً بلى ؤلفُة ابً مالً، حلله ؿطح ألاؿمىوي عل

، مٌبعة ملٌفى البابي الحلبي 2محمس محيي السًً عبس الحمُس، ي: وؿطح ؿىاَسٍ
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. م1939 –ٌ 1358وؤوالزٍ بملط، 

   ًؿطح الخؼهُل املؼمى ثمهُس اللىاعس بـطح جؼهُل الفىائس، مح  السًً محمس ب

علي محمس . السهحىض : ، زضاػة وثحلُم(778ٌت)بىاظط الجِف ًىػف بً ؤحمس املعطوف 

. م2007 –ٌ 1428، 1فادط وآدطون، زاض الؼالم للٌباعة واليـط والحىظَع والترحمة، ي

   ؿطح الخؼهُل، ابً مالً، حماٌ السًً محمس بً عبس هللا بً عبس هللا الٌائي الجُاوي

ػُس، والسهحىض محمس بسوي السهحىض عبس الطحمً اٌ: ، ثحلُم(672ٌت)ألاهسلس ي 

. م1990 –ٌ 1410، 1املذحىن، هجط للٌباعة واليـط والحىظَع والاعالن، ي

   طي ح بمومىن الحىهُح في الىحى، دالس ألاَظ ح على الحىهُح، ؤو الحلٍط ؿطح الحلٍط

، على ؤوضل املؼالً بلى ؤلفُة ابً مالً، لإلمام ابً َـام ألاهلاضي (905ٌت)

ز باػل عُىن الؼىز، ميـىضات محمس علي بُوىن، زاض الىح  محم: ، ثحلُم(745ٌت)

. م2000 –ٌ 1421، 1لبىان، ي –العلمُة، بيروت 

  ًىػف حؼً عمط، ميـىضات حامعة كان : ؿطح الطض ي على اليافُة، ثحلُم وجعلُم

. م1996، 2ًىوؽ، بىغاظي، ي

   م له(672ٌت)ؿطح اليافُة الـافُة، حماٌ السًً بً مالً الٌائي الجُاوي : ، حلله وكس 

سي، حامعة ؤم اللطي مطهع البحث العلمي وبحُاء التراذ  السهحىض عبس املىعم ؤحمس ٍَط

. م1982 –ٌ 1402، 1 ػالمي، مىبة املىطمة، زاض املإمىن للتراذ، ي

   السهحىض ببطاَُم بً محمس ؤبى عباة، : ، ثحلُم وزضاػة(543ٌت)ؿطح اللمع لالكفهاوي

املسًىة الجامعُة، اململىة العطبُة الؼعىزًة، وظاضة الحعلُم العالي،  ًبع بمىاػبة افححاح

حامعة  مام محمس بً ػعىز  ػالمُة، ؤؿطفد على ًباعحه ووـٍط بزاضة السلافة 

. م1990 –ٌ 1411واليـط بالجامعة، 

   ؿطح املفلل للعمذـطي، مىفم السًً ؤبي البلاء ٌعِف بً علي بً ٌعِف املىكلي

م له ووهع َىامـه وفهاضػه، ق(643ٌت) السهحىض بمُل بسٌع ٌعلىب، زاض الىح  : ز 

. م2001 –ٌ 1432، 1لبىان، ميـىضات محمس علي بُوىن، ي –العلمُة، بيروت 

   ؿطح املفلل للعمذـطي، مىفم السًً ؤبي البلاء ٌعِف بً علي بً ٌعِف املىكلي

م له ووهع َىامـه وفهاضػه(643ٌت) بسٌع ٌعلىب، زاض الىح  السهحىض بمُل : ، كس 

. م2001 –ٌ 1432، 1لبىان، ميـىضات محمس علي بُوىن، ي –العلمُة، بيروت 

   م له ووهع َىامـه (669ٌت)ؿطح حمل العحاجي، ؤبى الحؼً ابً علفىض ألاؿبُلي ، كس 

اض، بؿطاف السهحىض ؤمُل بسٌع ٌعلىب، ميـىضات محمس علي  وفهاضػه، فىاظ الـع 

. م1998 –ٌ 1419، 1لبىان، ي –العلمُة، بيروت بُوىن، زاض الىح  

  ا الحاوي، ميـىضات زاض الىحاب : ؿطح زًىان الفطظزق، هبٍ معاهُه وؿطوحه وؤهملها ُّ بًل

. م1983، 1اللبىاوي، ي

   ة)ؿطح ؿىاَس املفلل، فذط السًً بُىباضي الخىاضظمي  (مً علماء املائة السامىة ال جٍط
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 -َـ 1432، 1اٌ، مىحبة السلافة السًيُة، اللاَطة، يالسهحىض ًىػف محمىز ف   : ثحلُم

. م2012

   ؿطح كط الىسي وبّل اللسي، ؤبى محمس عبس هللا حماٌ السًً بً َـام ألاهلاضي

، ومعه هحاب ػبُل الهسي بححلُم ؿطح كٌط الىسي، ثإلُف محمس محيي السًً (761ٌت)

 –ٌ 1410، 1وضة، زاض الخير، يعبس الحمُس، مىحبة ًُبة لليـط والحىظَع، املسًىة املً

. م1990

   ه، ؤبى ػعُس الؼيرافي ؤحمس حؼً مهسلي، وعلي : ، ثحلُم(368ٌت)ؿطح هحاب ػِبٍى

. م2008 –ٌ 1429، 1لبىان، ي –ػُس علي، زاض الىح  العلمُة، بيروت 

   طي : ، ثحلُم(َـ395ت)الصحاح ثاج اللغة وصحاح العطبُة، بػماعُل بً حماز الجَى

. م1984 -َـ 1404، 3لبىان، ي –لغفىض عٌاض، زاض العلم للمالًين، بيروت ؤحمس عبس ا

   اغ ؤحمس بً محمس بً بػماعُل بً ًىوؽ املطازي الىحىي ح 
 
عمسة الىحاب، ؤبى حعفط الى

اب الجابي، زاض ابً حعم : ،ثحلُم(338ٌت ) الجفان والجابي للٌباعة  -بؼام عبس الَى

. م2004 -ٌ 1425، 1واليـط، ي

  ه، ؤبى بـط عمطو بً عسمان بً كىبر، ا عبس الؼالم : ، ثحلُم وؿطح(180ٌت)لىحاب ػِبٍى

. مىحبة الخاهجي باللاَطة: م، الىاؿط1988 –ٌ  1408، 3محمس َاضون، ي

   ماظن املباضن، : ، ثحلُم(َـ337ت)الالمات، ؤبى اللاػم عبس الطحمً بً بسحاق العحاجي

. م1969 -َـ 1389، 1يمٌبىعات مجمع اللغة العطبُة بسمـم، 

   بري
ْ
باب في علل البىاء و عطاب، ؤبى البلاء عبس هللا بً الحؼين الُعى

ُ
، (616ٌت)الل

 –لبىان، وزاض الفىط، زمـم  –غاظي مذحاض ًلُمات، زاض الفىط املعاكط، بيروت : ثحلُم

. م1995 –ٌ 1416، 1ػىضٍة، ي

  ن، زاض الىجاح الجسًسة، الساض البُواء اللغة العطبُة معىاَا ومبىاَا، السهحىض ثمام حؼا- 

. م1994املغطب، 

   ي مع في العطبُة، ؤبى الفحح عسمان بً حن 
ُ
السهحىض ػمُح ؤبى ُمغلي، : ، ثحلُم(م392ت)الل

. م1988عمان، زاض مجسالوي لليـط، 

    اغ ؤحمس بً ًحيى زعل عبس الؼالم محمس : ، ثحلُم(َـ291ت)مجالؽ زعل ، ؤبى العب 

. (ال ت)، 5زاض املعاضف، اللاَطة، ي َاضون،

   مجمى  ؤؿعاض العطب، اعحنى بحصحُحه ولُم بً والطز البروس ي، زاض ابً كحِبة للٌباعة

د،  . (ال ي،  ال ت)واليـط، الىٍى

   م اللطي،  مطهع البحث
ُ
املؼاعس على جؼهُل الفىائس، ؿطح الخؼهُل، ابً علُل، حامعة ؤ

. ، مىة املىطمةالعلمي وبحُاء التراذ  ػالمي

   السهحىض حؼً َىساوي، : ، ثلسًم وثحلُم(377ٌت)املؼائل الحلبُات، ؤبى علي الفاضس ي

زاض الللم للٌباعة واليـط والحىظَع زمـم، وزاض املىاضة للٌباعة واليـط والحىظَع، بيروت، 
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. م1987 –ٌ 1407، 1ي

   زضاػة وثحلُم(377ٌت)املؼائل املـيلة املعطوفة بالبغسازًات، ؤبى علي الفاضس ي ، :

كالح السًً عبس هللا الؼىياوي، الجمهىضٍة العطاكُة، وظاضة ألاوكاف والـاون السًيُة، 

. بحُاء التراذ  ػالمي، مٌبعة العاوي، بغساز

   اء از الفط  ا ًحيى بً ٍظ لبىان،  –، عالم الىح ، بيروت (207ٌت)معاوي اللطآن، ؤبى ظهٍط

. م1983 –ٌ 1403، 3ي

  الىحى، السهحىض فاهل كالل الؼامطائي، زاض الفىط للٌباعة واليـط والحىظَع،  معاوي

. م2000  –1420، 1ألاضزن، ي –عمان 

   عبس الؼالم محمس : ، ثحلُم(392ٌت)معجم ملاًِؽ اللغة، ؤبى الحؼين ؤحمس بً فاضغ

. م1979 -َـ 1399َاضون، زاض الفىط، 

  الكة اليافي
ُ
ة، ؤبى بسحاق ببطاَُم بً مىس ى الـاًبي امللاكس الـافُة في ؿطح الخ

السهحىض عبس الطحمً بً ػلُمان العسُمين، معهس البحىذ العلمُة : ، ثحلُم(790ٌت)

م اللطي، ي
ُ
. م2007 –ٌ 1428، 1وبحُاء التراذ الاػالمي، حامعة ؤ

   ،السهحىض واظم بحط : ، ثحلُم(471ٌت)امللحلس في ؿطح  ًواح، عبس اللاَط الجطحاوي

حان، الجمهىضٍة العطاكُة، ميـىضات وظاضة السلافة و عالم، زاض الطؿُس لليـط، املط

. م1982

   ،السهحىض واظم بحط : ، ثحلُم(471ٌت)امللحلس في ؿطح  ًواح، عبس اللاَط الجطحاوي

املطحان، الجمهىضٍة العطاكُة، ميـىضات وظاضة السلافة و عالم، زاض الطؿُس لليـط، 

. م1982

  س املبّرِز امللحى اغ محمس بً ًٍع محمس عبس الخالم : ، ثحلُم(285ٌت)ب، ؤبى العب 

عوُمة، حمهىضٍة ملط العطبُة، وظاضة ألاوكاف، املجلؽ ألاعلى للـاون  ػالمُة، لجىة 

. م1994 –ٌ 1415بحُاء التراذ  ػالمُة، اللاَطة، 

   لط ب، علي بً مامً املعطوف بابً علفىض
ُ
ؤحمس عبس الؼحاض : ، ثحلُم(669ٌت)امل

. م1972 –ٌ 1292، 1الجىاضي، وعبس هللا الجبىضي، ي

   1388الىحى العطبي هلس وبىاء، السهحىض ببطاَُم الؼامطائي، زاض اللازق، بيروت ٌ– 

. م1968

   ال  اًة في غٍط  الحسًث وألارط، مجس السًً ؤبى الؼعازات املباضن بً محمس بً عبس

م الـِباوي الجعضي ابً محمىز  -ًاَط ؤحمس العاوي : ، ثحلُم(َـ606ت )ألارير  الىٍط

. م1979 -َـ 1399بيروت،  -محمس الٌىاحي املىحبة العلمُة 

   به الطحمً في هىء املى ج  ً ا الترهُبي والساللي زضاػة في هحاب ما م الىىاسخ وؤرَط

لي، ًحيى دلُل عٌُة الٌالق، ضػالة ماحؼحير، ملسمة بلى حامعة ماثة،  : اؿطافالححٍى

. م2006السهحىض علي الهطوي، 
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   ي ، ثحلُم وؿطح (911ٌت)َمع الهىامع في ؿطح حمع الجىامع، حالٌ السًً الؼًُى

 –ٌ 1413السهحىض عبس العاٌ ػالم مىطم، ماػؼة الطػالة للٌباعة واليـط والحىظَع، 

. م1992

   ي ق وؿطح ، ثحلي(911ٌت)َمع الهىامع في ؿطح حمع الجىامع، حالٌ السًً الؼًُى

 –ٌ 1413السهحىض عبس العاٌ ػالم مىطم، ماػؼة الطػالة للٌباعة واليـط والحىظَع، 

. م1992
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ان في علىم اللطآن ؤهمىشحا  حمالُات ؤػلىب الالحفات عىس  مام العضهص ي - البَر
ة مذبر الىلس وملٌلحاثه.ز  حامعة كاكسي مطباح وضكلة ـ الجعائط  عمط بً ًٍط

 

 

 

 امللخم

غاثض ، لُاث٠ مً يدمله إلاا ، اإلاخمينة البالٚيت ألاؾاليب مً الالخٟاث ؤؾلىب ؤن ٖلى يجمٗىن  البالٚت إلااءٕ ي٩اص  ، هٟيؿت ٞو
 ، والٛيبت ، السُاب ، الخ٩لم ، الشالر ال٨الم َغاث٤ بين الغاج٘ والخى٣ل الخٟمن مً وبه ، اإلاخل٣ين هٟىؽ في وجإزيرا ظماال جًٟي

ظا. ٚيتبال ؤٚغاى لخد٣ي٤ ؾٗيا طل٪  جميٍن ومضي ، الٗغبي ؤلاوؿان بالٚت ؤنالت ٖلى ٢اَٗت صاللت يض٫ ألاؾاليب مً الىٕى َو
٤ ؾيا١ بلى ؾيا١ مً الخى٣ل في وجٟىىه ، ظمالياجه وبصعا٥ ، ال٨الم بخظو١  وجٟغصٍ  ٖلى ؤيًا وص٫ ، ومخبايىت مخٗضصة َغاث٤ ٞو

ا عجيب ويضع٥  لٛتا٫ َظٍ بجما٫ يؿخمخ٘ اإلاخل٣ي ججٗل ، بياهيت ؤصبيت شجاٖت ا مً جٟغصَا ، وص٢اث٤ ، ؤؾغاَع  ولهظا.  ٚيَر
". الٗغبيت شجاٖت"  بــــــ الالخٟاث ؤؾلىب ٖلى انُلر

 لها بالٚيت وؤؾبابا صواعي َىا٥ ؤن وؤوضخىا ، البليٜ ال٨الم في الٓاَغ م٣خطخى ًٖ السغوط ْاَغة البالٚت ٖلماء جىاو٫  زمت ومً

. ط٦يت وإلادا ، ببضاٖيت ظماليت ٞىيت ؤؾؿا جدمل ألجها ،وألا٩ٞاع الىٟىؽ في ٖمي٤ جإزير

:  بطا

 ؟ الالحفات َى فما -

 فىائسٍ؟  ي وما -

 ؟ كىضٍ وهم -

 ؟ ؿطوًه  ي وما -

 ؟ العضهص ي عىس الالحفات ؤػلىب في الجسًس ما -

 ؟ حمالُحه  ي وما -

 العضهص ي ، الحفات ، ؤػلىب ، حمالُات:  املفحاحُة اليلمات

 : ثلسًم

يٗت ممنلت ٖلى جترب٘ التي البضيٗت ألاؾاليب مً الالخٟاث ؤن ٖلى ججم٘ ءالٗلما آعاء ج٩اص   ٢ا٫ ختى ، الٗغبيت البالٚت ؤؾاليب بين ٞع

 بظل٪ جل٣يبه في والؿبب ، الٗغبيت بشجاٖت يل٣ب و٢ض…  ٢الثضَا في والىاؾُت ظىىصَا ؤمير:" بهه الُغاػ ناخب "العلىي "  ٖىه
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 ٚيٍر يغصَا ال خيض ، الٗٓيمت الىعٍ وي٣خدم ، الهٗبت اإلاىاعص يغص ٞةهه ، شجاٖا ٧ان بطا والغظل ، ؤلا٢ضام هي الشجاٖت ؤن َى ،
 (1)"ؾىاٍ ي٣خدمها وال ،

ت ، اإلاجهى٫  في زُغة ٢ٟؼة يهبذ زالله مً اإلاغاص يخد٤٣ لم بطا الالخٟاث ؤن الٗلىر  ٦الم مً يؿدك٠ ومما  بٗضَا ما ومجاٞػ

ت .  مجاٞػ

 الجما٫ م٨مً يٗض اإلاغمى وبنابت الٛايت جد٣ي٤ م٘ ألاؾاليب ٖغى َغاث٤ في والخىىي٘ ، ؤؾلىبو ؤؾلىب بين اإلاسالٟت ؤن الق٪
.  والخؿً

 ٩ٞان.  والٟهاخت البالٚت ٖغف ٖلى يتربٗىن  ظٗلهم ما وآزغ ؤؾلىب بين واإلاسالٟت الخٗبير في الخٟمن ٖلى ال٣ضعة مً ؤوجىا والٗغب

م ٞةن:" "العلىي " ي٣ى٫  الؿيا١ َظا وفي. وقإو قإن لهم م مً ؤ٦ير ال٨الم ؤؾاليب مسالٟت ٖلى ا٢خضاَع  مسالٟت ٖلى ا٢خضاَع
ٗمت م ، ؤيؿغ ٖلحهم ال٨الم في البالٚت ألن ؛ ألَا  ( 2)" وؤ٢ضع ؤم٨ً ٖلحها َو

:  الالحفات ماَُة

ه ظا ، مسال٠ آزغ ؤؾلىب بلى ال٨الم في ؤؾلىب مً الٗضو٫  َى:" ب٣ىله" العلىي " ٖٞغ  ٚيبت مً ٖضو٫ ا٫ َى:  ٢ىلىا مً ؤخؿً َو
 ٚير ال والسُاب الٛيبت ٖلى م٣هىع  َى بهما الشاوي والخض ، ٧لها الالخٟاجاث ؾاثغ يٗم ألاو٫  ألن ، ٚيبت بلى زُاب ومً زُاب بلى

"(3) 

 يٗم ٦ما ، الًماثغ ظمي٘ ويكمل يٗم بل ، ؤزغ صون  يمير ٖلى ي٣خهغ ال الالخٟاث ،ؤن الٗلىر  بليه مايظَب زال٫ مً ويخطر

 ٖلى ي٩ىن  و٢ض ، اإلاًإع بلى اإلااضخي مً ي٩ىن  ٢ض الالخٟاث ؤن والق٪:" "العلىي " ي٣ى٫  َظا وفي. الًماثغ ٚير عي ؤر ؤوؿا٢ا
 (4)" طل٪ ٨ٖـ

ه ٞغ  (5)" ؾبيل بٗض ؾبيل وؾلى٥ اهخ٣ا٫ والالخٟاث:"  ب٣ىله "اللفسي" ٖو

ه "املُساوي حبىىه حؼً الطحمان عبس" ؤما ى:" ب٣ىله ٞٗٞغ  الؿيىماجي الخهىيغ آالث جدغي٪ يكبهه و٫ ال٤ ٞىىن  مً بضي٘ ًٞ َو
 ، مخباٖضاث مجها بل٣ُاث اإلاكاَض ومٟاظإة ، مجها نىع  ٖغى يغاص التي واإلاخباٖضاث اإلاسخلٟاث في آزغ مكهض بلى مكهض مً يى٣لها

اع في جضزل ل٨جها الم ي٣هض ما ٖلى جض٫ مكاَضٍ مً َاثٟت ٖغى يغاص الظر ال٨لي ؤلَا   (6)"به ؤلٖا

:  فىائسٍ

:  مجها هظ٦غ لاللخٟاث ظمت ٞىاثض البالٚيت الضعاؾاث لىا ػثؤٞغ

                                                           
 ٔٚ،ص ٕم  ،ج ٕٕٓٓ     ٔد عبد احلميد ىنداوي ، ادلكتبة العصرية ، بًنوت ،ط.العلوي ، الطراز ، تح  - ٔ
 ٘ٚادلصدر نفسو ، ص  - ٕ
 ٔٚادلصدر نفسو ، ص  - ٖ
 ٔٚ، ص  نفسو ادلصدر - ٗ
 ٕٚ٘، ص ٔم ، ج ٜ٘ٚٔ ٔخليل بن أبيك الصفدي ، الغيث ادلسحم يف شرح المية العجم ، دار الكتب العلمية ،، بًنوت ،ط - ٘
 ٓٛٗ،ص ٔ، ج ٕٚٓٓ ٕعبد الرمحان حسن حبنكو ادليداين ، البالغة العربية ، أسسها ، وعلومها ، وفنوهنا ، دار القلم ، دمشق ، ط - ٔ
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. الٗباعة في الخىىي٘ ظماليت -1

 .الخٗبير في وؤلايجاػ الا٢خهاص -2

 .اإلاخل٣ي في جإزيرا ؤ٦ير الالخٟاث ٧ان زم ومً. جلميدا ؤر مباقغ ٚير َغي٤ مً جٟهم الالخٟاث ؤؾلىب في اإلاٗاوي -3

 . اإلاخ٩لم َخماما مدل بإجهم اإلاخل٣ين ظمي٘ يكٗغ الالخٟاث -4

ا...الٓاَغ م٣خطخى ٖلى ال٨الم ظغي  لى خهىله يم٨ً ال الالخٟاث ؤزىاء الٗباعة جخًمىه مٗجى بٞاصة -5 يَر  .ٚو

:  كىضٍ

:  هي ؾذ نىع  لاللخٟاث

  الخٌاب بلى الحيلم مً الاهحلاٌ -1

 الغُبة بلى الحيلم مً الاهحلاٌ -2

  الحيلم بلى الخٌاب مً الاهحلاٌ -3

  لحيلما بلى الغُبة مً الاهحلاٌ -4

  الغُبة بلى الخٌاب مً الاهحلاٌ -5

  الخٌاب بلى الغُبة مً الاهحلاٌ -6

:  العضهص ي عىس الالحفات

ى:" ب٣ىله الالخٟاث " العضهص ي" ٖٝغ  ، ليكاَه وججضيضا ، للؿام٘ واؾخضعاع جُغيت آزغ ؤؾلىب بلى ؤؾلىب مً ال٨الم ه٣ل َو

 (1)"ؾمٗه ٖلى صالىاح ألاؾلىب وبضوام ، والطجغ اإلاال٫ مً لساٍَغ ونياهت

 والتي ، الاهخ٣ا٫ َظا ٞىاثض بين ٦ما. آزغ بلى ؤؾلىب مً الاهخ٣ا٫ في واإلاخمشل الالخٟاث مضلى٫  ، الخٗغي٠ َظا في الؼع٦صخي خضص

:  آلاجيت الى٣اٍ في هدىنلها

  للؿام٘ واؾخضعاع جُغيت -أ

 واإلالل الطجغ وصٞ٘ ، اليكاٍ ججضيض -ة

 وع للى٠ مضٖاة واخضة وجيرة ٖلى الخٗبير عجابت -د

 ، م٣اماث والٛيبت والسُاب للخ٩لم ؤن واٖلم:" ي٣ى٫  خيض والخىانل الخٗبير ؤزىاء م٣اماث لاللخٟاث ؤن بلى" الؼع٦صخي" وهبه

 (1)" ألاو٫  الخٗبير بٗض آلازغ بلى ؤخضَا مً الاهخ٣ا٫ َى الالخٟاث ؤن واإلاكهىع 

                                                           
 ٜٚٔ، ص  ٖ،جالربىان   -1
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:  ؤكؼامه

:  الخٌاب بلى الحيلم مً الالحفات -1

 ٖىايت ًٞل  ؤُٖاٍ وؤهه ، ٖليه اإلاخ٩لم ؤ٢بل خيض الاؾخمإ ٖلى وبٗشه الؿام٘ خض ، مىه ل٣هضا ؤن بلى الؼع٦صخي هبه    

. باإلاىاظهت وجسهيو

  ِليَ  َوَما ": حٗالى ٢ىله هدى
َ

ْعُبُس  ال
َ
ِصي ؤ

 
َطِوي ال

َ
ٌ

َ
ِه  ف ُْ   َوِبلَ

َ
ْطَحُعىن

ُ
 (2)" ث

  مٗغى في ال٨الم ؤزغط ـإهه َىا َا ـ يتالباٙل وال٣يمت ، السُاب بلى الخ٩لم مً ٞالخٟذ" ؤعظ٘ وبليه:" ألانل

ى ، لىٟؿه مىاأخخه  بلى وصٖىتهم جسىيٟهم م٣ام في ل٩ىهه بلحهم الخٟذ زم ، لىٟؿه  يغيضٍ ؤهه وبٖالما جلُٟا ، ٢ىمه هصر يغيض َو
 يٗبض ال ؤهه مىه ي٣بذ بإهه ٖلحهم ٞاخخج ، خالهم بدؿب مٗهم ال٨الم ؤزغط ، هلل ٖباصجه ٖليه ؤه٨غوا إلاا ٢ىمه ٞةن ، وؤيًا.  هللا

م زم ، مبضٖه ، ٞاٍَغ  جغ٥ وبهما. عظىعي بليه مً ؤٖبض ال ٦ي٠:  واإلاٗجى.  الالخٟاث مً ظٗلٍى لظا" جغظٗىن  وبليه:" ب٣ىله خظَع

 ؤهه َمييبه ؤهه وهي ، خؿىت ٞاثضة َىا الالخٟاث ؤٞاص و٢ض ، ٞحهم صازل.  مجهم واخض ألهه ( جغظٗىن  وبليه ) بلى ( ؤعظ٘ بليه ) ٖباعة
.  الغظٕى بليه مً ٖباصة وظىب في مشلهم

م زم:  ال٣اثلين ؤولئ٪ بلى ه٣ضا"  العضهص ي" ووظه  بدؿب مٗهم ال٨الم ؤزغط ؤهه ؤؾاؽ ٖلى"  جغظٗىن  وبليه:" ب٣ىله خظَع
. خالهم

يه ، الالخٟاث مً ظٗلٍى لظا:" "العضهص ي" ي٣ى٫   ، الجملخين ٧لخا في هٟؿه ًٖ ؤلازباع ال٣هض ٧ان بطا مىه ي٩ىن  بهما ألهه ، هٓغ ٞو
ا  هٟؿه ؤعاص ولى ، الجم٘ يمير ويايضٍ هٟؿه يغص ولم ؛ اإلاساَبين"  جغظٗىن :"  ب٣ىله  ؤعاص ي٩ىن  ؤن لجىاػ ، ٦ظل٪ ليـ َىا َو

"  هغظ٘:"ل٣ا٫

...   واخض ٦الم  جغظٗىن  بليه"  و"  ُٞغوي"  ، ظملخين في ي٩ىن  ؤن الالخٟاث قٍغ وؤيًا

لى ، للخا٫ الىاو ، َظا ٞٗلى ؛ الغظٕى بليه مً ٖباصة وظىب في مشله ؤجهم هبههم ؤهه وهي ؛ خؿىت ٞاثضة ؤٞاص طل٪  واو ألاو٫  ٖو

 (3) لل٠ُٗ

:  الغُبة بلى الحيلم مً -2

.  ٚاب ؤو خًغ الؿام٘ مً و٢هض اإلاخ٩لم همِ َظا ؤن الؿام٘ يٟهم ؤن ووظهه

ْل :"  حٗالى ٢ىله هدى
ُ
ا ك َ ا ًَ يُّي

َ
اُغ  ؤ

 
ي الى ِ

ّ
ٌُ  ِبو ِه  َضُػى

 
ْم  الل

ُ
ى ُْ ِصي َحِمًُعا ِبلَ

 
هُ  ال

َ
ًُ  ل

ْ
َمَىاِت  ُمل ْضِن  الؼ 

َ ْ
  َوألا

َ
هَ  ال

َ
  ِبل

 
َى  ِبال ْحِيي َُ ًُ  

ُ
ِمُد ٍُ  َو

ىا
ُ
ِمى

َ
أ
َ
ِه  ف

 
ِبيِّ  َوَضُػىِلِه  ِبالل

 
ّيِ  الى ّمِ

ُ ْ
ِصي ألا

 
ًُ  ال ِم

ْ
ا ِه  ًُ

 
ِلَماِثِه  ِبالل

َ
ٍُ  َوو ِبُعى

 
ْم  َواث

ُ
ى

 
َعل

َ
  ل

َ
ُسون

َ
ْ ح

َ
 (4) ت

                                                                                                                                                                                                   
 ادلصدر نفسو ، ص ن - 2
 ٕٕ:يس ، اآلية  - 3
 ٜٛٔ، ص  ٖالربىان ، ج  - 1
 ٛ٘ٔ:األعراف ، اآلية  -2
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:  ٞاثضجين ؤٞاص ال٨غيمت آلايت َظٍ في الالخٟاث وؤؾلىب (بي) ي٣ل ولم

.  لها بالٗهبيت هٟؿه ًٖ التهمت صٞ٘ -أ

 وؤهه ، نض٢ه ٖلى صليل ؤ٦بر هي ،التي وألاميت الىبىة مً اإلاظ٧ىعة الهٟاث مً به اجه٠ بما الاجبإ اؾخد٣ا٢ه ٖلى جيبحههم -ة
 (1) السهاثو لهظٍ بل ، لظاجه الاجبإ يؿخد٤ ال

ا:"  حٗالى ٢ىله ؤيًا ال٣بيل َظا نوم
 
اَن  ِبه

َ
ى ُْ ْعٌَ

َ
َط  ؤ

َ
ْىر

َ
ى

ْ
َلّلِ  ال

َ
ًَ  ف َحْط  ِلَطّبِ

ْ
 لخ٤ الهالة ؤصاء ٖلى جدغيًا (لىا ) ي٣ل لم (2)" َواه

. الغبىبيت

:  الحيلم بلى الخٌاب مً -3

  اقتٍر مً ؤما ، خضوا بااللخٟاث اإلاغاص ي٩ىن  ؤن يكتٍر لم إلاً يؿخ٣يم الىٕى َظا ؤن الؼع٦صخي يغي             

ىا :" حٗالى ٢ىله بلى وؤقاع ، به يمشل ؤن يدؿً ٞال
ُ
ال

َ
ًْ  ك

َ
ِرَطَن  ل

ْ
ا

ُ
ى ه

َ
ا َما َعل

َ
ًَ  َحاَءه اِت  ِم

َ
ى ِ
ِّ َب

ْ
ِصي ال

 
ا َوال

َ
َطه

َ
ٌ

َ
ِى  ف

ْ
اك

َ
  َما ف

َ
د

ْ
ه
َ
اٍن  ؤ

َ
 ك

َما
 
ي ِبه ط ِ

ْ
ل

َ
ٍِ  ث ِص ََ  

َ
اة َُ َح

ْ
ا ال َُ هْ   (3) السُّي

ا :" حٗالى ب٣ىله اإلاخ٩لم بلى السُاب مً ٫لالهخ٣ا الخمشيل جم٨ً ؤهه بلى وهبه
َ
ا َوِبش

َ
ى
ْ
ك

َ
ش

َ
اَغ  ؤ

 
  الى

ً
ًْ  َضْحَمة اءَ  َبْعِس  ِم ط 

َ
ْتُ ْم  ه ا َمؼ 

َ
ُهْم  ِبش

َ
 ل

ٌط 
ْ
ا ِفي َمى

َ
اِثى ًَ ِل  آَ

ُ
هُ  ك

 
ْػَط ُ  الل

َ
ًطا ؤ

ْ
ا ِبن   َمى

َ
ى
َ
  ُضُػل

َ
ُبىن

ُ
ح

ْ
ى   َما ًَ

َ
ُطون

ُ
ْمى

َ
 (4) ث

٣ب  (5) اإلاساَب ممنلت هٟؿه هؼ٫  ـ ؾبداهه ـ ؤهه ٖلى:  ب٣ىله ٖو

:  الغُبة بلى الخٌاب مً -4

ى :" حٗالى ٣٦ىله    ا َحت 
َ
ْم  ِبش

ُ
ح
ْ
ى

ُ
ًِ  ِفي ه

ْ
ل
ُ
ف

ْ
ًَ  ال  (6)" ِبِ ْم  َوَحَطٍْ

اثضة"  بهم ظغيً"  بلى" ٦ىخم"  ًٖ الخٟذ ٣ٞض م خالهم خ٩ايت بلى زُابهم ًٖ الٗضو٫  َىا الالخٟاث ٞو  ٞٗلهم مً لخعجبه ، لٛيَر
م ظا ، الٟاثضة جل٪ لٟاجذ زُابهم ٖلى ؾخمغا لى بط ، و٦َٟغ .  ال٨غيم ال٣غآن في البياوي ؤلاعجاػ ؤؾغاع مً ؾغ َو

م مامجهم ظميٗهم الىاؽ م٘ ٧ان ؤوال السُاب ؤن: الٗلم في الغاسسىن  و٢ا٫ ى:" حٗالى ٢ىله بضليل  و٧اَٞغ  البر في يؿير٦م الظر َو

 في ٖجهم ماط٦ٍغ قإجهم الظيً َاالء الازخهام بلى لئلقاعة ألاو٫  ًٖ ٞالخٟذ ؛ الجمي٘  الظم للؼم( ب٨م وظغيً ) ٢ا٫ ٞلى"  والبدغ
م ، ببًٗهم السام الظم بلى الٗام السُاب ًٖ ٞٗض٫ ؛ آلايت آزغ ىن  َو .  ٖجهم ؤزبربه بما اإلاىنٞى

 (1) الخايغيً هضاء ٞىاصاَم ، الغياح وج٣لب الهال٥ زاٞىا الغ٧ىب و٢ذ ؤجهم: ؤيًا وط٦غوا

                                                           
 ٜٜٔ، ص  ٖينظر ، الربىان ، ج - 3
 ٔ،ٕ: الكوثر ، اآليتان  -4
 ٕٚ،ٖٚ: طو ، اآليتان  -1
 ٕٔ:يونس ، اآلية  -ٕ
 ٜٜٔص  ٖينظر ، الربىان ، ج - ٘
 ٕٕ:يونس االية  - ٙ
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:     الحيلم بلى الغُبة مً -5

  :" ٣٦ىله
َ
ِصي ُػْبَحان

 
ْػَطي  ال

َ
ٍِ  ؤ   ِبَعْبِس

ً
ال ُْ ًَ  لَ ْ ِجِس  ِم

َ ْ
َحَطاِم  امل

ْ
ى ال

َ
ْ ِجِس  ِبل

َ ْ
ى امل ص َ

ْ
ك
َ ْ
ِصي ألا

 
ا ال

َ
ى

ْ
هُ  َباَضه

َ
هُ  َحْىل ِرًَ

ُ
ًْ  ِل  ا ِم

َ
اِثى ًَ ه آَ

 
َى  ِبه َُ 

ِمُُع  َبِليُر  الؼ 
ْ
 بٗبضٍ ؤؾغي  الظر ؾبدان" حٗالى ٢ىله في الٛيبت ًٖ ٞاهخ٣ل ، ي٘مىا ؤعبٗت في الالخٟاث ؤن في الؼع٦صخي خضص( 2)" ال

 ( 3) الٛيبت بلى الخ٩لم مً زم" آياجىا" ٢ىله في الٛيبت بلى الخ٩لم مً زم"  خىله باع٦ىا:" ٢ىله في الخ٩لم بلى" 

ه:"  ٢ىله في
 
َى  ِبه ِمُُع  َُ َبِليُر  الؼ 

ْ
هُ :"  وظل ٖؼ و٢ىله (4)" ال

 
ِصي َوالل

 
ْضَغ  ال

َ
اَح  ٌَ ؤ ٍَ

ِسيُر  الّطِ
ُ
ح
َ
ٍُ  َسَحاًبا ف ا

َ
ى

ْ
ُؼل

َ
ى ف

َ
ٍس  ِبل

َ
ٍد  َبل ِ

ُّ ا َم
َ
ى ِْ َُ ْح

َ
إ
َ
 ِبِه  ف

ْضَن 
َ ْ
ًَ  َمْىِتَ ا َبْعَس  ألا ِل

َ
ص

َ
ىُض  ه

ُ
ـ

ُّي
اثضجه (5)" الي  ال٣ضعة ٖلى صالا باإلاُغ مىتها بٗض ألاعى بخياء البلض بلى اللخاب ؾى١  ٧ان إلاا ؤهه:  ٞو

 ، الازخهام في ؤصزل ألهه ( ٞؿ٣ىاٍ ):  ٣ٞا٫  الخ٩لم بلى الٛيبت لٟٔ ًٖ ٖض٫ ، ٚيٍر ٖلحها ي٣ضع ال التي  الٗٓيمت وآلايت ، الباَغة
يه.  وؤٞسم ٖليه وؤص٫ ى ، آزغ مٗجى ٞو ى ، بؿببه ـ ؾبداهه ـ به ؤزبر ما مجها آلايت َظٍ في اإلاظ٧ىعة ألا٢ىا٫ ؤن َو  اللخاب ؾى١  َو

لمه خ٨مه ي٣خًحها التي ألاؾباب وؾاثغ بهؼاله بىاؾُت به ألاعى وبخياء ، بإمٍغ اإلاالث٨ت ٞدؿى٢ه ، الغياح يؿى١  ٞةهه ، اصجه ٖو  ٖو

م ٢ض وزل٣ا ظىضا له ؤن. ألاٞٗا٫ َظٍ ٧ل في ؾبداهه  ٢غآٍ بطا ؤر(7)٢غآهه ٞاجب٘ ٢غؤهاٍ ٞةطا:" حٗالى ٢ىله هدى(6)طل٪ في سسَغ
 مأء الؿماء مً وؤهؼ٫ :" حٗالى ٢ىله وهدى (8)"ؤلىاجها مسخلٟا عاثزم به ٞإزغظىا مأء الؿماء مً وؤهؼ٫ :" حٗالى و٣٦ىله. ظبريل عؾىلىا

 ٣ٞا٫  اإلاىاي٘ َظٍ في اإلاخ٩لم بلى  الالخٟاث ٞاثضة  بلى ؤقاع الؼمسكغر  ؤن الؼع٦صخي ط٦غ( 9)" قتى هباث مً ؤػواظا به ٞإزغظىا

 ( 10)"بال٣ضعة الخسهيو ٖلى الخىبيه:"

:  الخٌاب بلى الغُبة مً -6  

  ييبػي ٢ىلهم مشل ٢ا٫ مً ؤهه ٖلى للضاللت"  ظاءوا ل٣ض: "  ي٣ل ولم (11)بصا قيئا ظئخم ل٣ض ولضا الغخمان اجسظ و٢الىا :" حٗالى ٣٦ىله
.  خايغيً ٢ىما يساَب ٢ىله،٦إهه ٖليه مى٨غا مىبسا ي٩ىن  ؤن

ًِ  :" حٗالى و٢ىله ْىِم  َماِل ًَ  ًِ ً اَن   الّسِ  ً ْعُبُس  ِب
َ
اَن  و  ً   َوِب

ُ
ِعين

َ
ْؼح

َ
 ( 12)" و

                                                                                                                                                                                                   
 ٜٜٔ، ص  ٖالربىان ، ج  - ٔ
 ٔٓ: اإلسراء ، اآلية  - ٕ
 ٕٔٓ،ٕٕٓ، ص  ٖالربىان ، ج - ٔ
 ٔٓ:اإلسراء ، اآلية  - ٗ
 ٜ: فاطر، اآلية  - ٘

 ٕٓٓ، ص  ٖالربىان ، ج  -ٙ
 ٛٔ: القيامة اآلية   -ٚ
 ٕٚ: فاطر ، اآلية   -ٛ
 ٖ٘: طو ، اآلية    -ٜ

 ٕٓ ٔ، ص  ٖالربىان ، ج  -ٓٔ
  ٛٛ،ٜٛ: نمرًن ، اآليتا  -ٔٔ
 ٗ،٘الفاحتة ،اآليتان ،   -ٕٔ
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ا: " السُاب بلى الٛيبت مً الخٟاجا حٗالى ٢ىله في بن:  ٢ا٫ مً صوه٤ َ ا ًَ يُّي
َ
ًَ  ؤ ِصً

 
ىا ال

ُ
َمى

َ
ا آ

َ
ْم  ِبش

ُ
ْمح

ُ
ى ك

َ
ةِ  ِبل

َ
ال ىا الل 

ُ
ِؼل

ْ
اغ

َ
 ٣ٞا٫  (1)" ف

ى:  الؼع٦صخي ى ٖاثض، مً له ،والبض للٛيبت لٟٓه مىنى٫ " الظيً" ألن عجيب َو  َبمسا يمير يٗىص ٨ٞي٠" آمىىا"  في الًمير َو
 (2)ي٣ٗل ال مما ٞهظا ٚاثب؟ ٖلى

ٌ  الفعل بىاء-7 : ثيلمه ؤو فاعله دٌاب بعس  للمفعى

ْيرِ :"  حٗالى ٣٦ىله ، ٖىه الخٟاجا ٞي٩ىن         
َ
ُوىِب  غ

ْ
غ
َ ْ
ْ ِ ْم  امل

َ
 وؤقاع ( ٖلحهم ًٚبذ الظيً ٚير ) اإلاٗجى ٞةهه ؛" ؤوٗمذ" بٗض( 3)" َعل

ً   ، والٛغابت بضإؤلا مىخهى في الالخٟاث مً هٕى بلى الٗلماء   ِبن  :"  حٗالى ٢ىله في طل٪ ٖو
َ
َؼان

ْ
و ِ

ْ
ِه    ىزٌ  ِلَطّبِ

ُ
ى

َ
ى

َ
هُ  (6) ل

 
ى َوِبه

َ
ًَ  َعل ِل

َ
 ش

ِهٌُس 
َ

ـ
َ
 (4)" ل

ا ٢ا٫ زم ، وحٗالى جباع٥ عبه ًٖ ؤلازباع بلى ؤلاوؿان ًٖ ؤلازباع ًٖ اههٝغ  ًٖ ؤلازباع بلى وظل ٖؼ الغب ًٖ ألازباع ًٖ مىهٞغ

ظا" لكضيض السير خب٫ وبهه:" ؤلاوؿان .  الًماثغ بالخٟاث:  الٗلماء يؿميه الىٕى َو

:  وفىائسٍ ؤػبابه في

. وؤؾبابه ٞىاثضٍ في ي٨مً البالٚيىن  ط٦غ ٦ما الالخٟاث ألؾلىب الخ٣ي٣ي الجما٫

:  ٢ؿمين بلى الؼع٦صخي و٢ؿمها

. ٖامت ٞىاثض -أ

 . زانت ٞىاثض -ة

 :   الٗامت الٟىاثض -أ

 الىػن وحؿهيل ، ال٨الم مجاعر  واحؿإ ، نٟاثه واؾخجالب ، الؿام٘ جيكيِ مً طل٪ في إلاا.  زغآ بلى ؤؾلىب مً والاهخ٣ا٫ الخٟمن

ا٫ واخض ؤؾلىب ٖلى ظاء بطا ال٨الم بن:  البياهيىن  و٢ا٫ وال٣اٞيت  وجد٣ي٤ واإلالل للطجغ صٞٗا وطل٪ الُغي٣ت، حٛيير خؿً َو
.  واإلاغامي الٛاياث

 : السانت الٟىاثض -ة

:  ٞمجها  اإلاخ٩لم ي٣هضٍ ما ٖلى ٞيه ال٨الم ومىا٢٘ مداله ٝبازخال جسخل٠          

َحْمُس :"  حٗالى ٢ىله هدى ، اإلاساَب قإن حٗٓيم -1
ْ
ِه  ال

 
  َضّبِ  ِلل

َ
ين ِ

َ
َعامل

ْ
 (5)" ال

  ِليَ  َوَما:"  حٗالى ٢ىله هدى ، ٖليه واعصا ي٩ىن  ؤن ال٨الم خ٤ ما ٖلى الخىبيه -2
َ

ْعُبُس  ال
َ
ِصي ؤ

 
َطِوي ال

َ
ٌ

َ
ِه  ف ُْ   َوِبلَ

ُ
 ت

َ
 (1)" ْضَحُعىن

                                                           
 ٙ:ادلائدة،األية  ٔ
 ٖٕٓ،ص ٖالربىان ،ج -ٕ
 ٘:اآلية : الفاحتة   ٖ
 ٙ،ٚاآليتان : العاديات   -ٗ

 ٔٓالفاحتة ، اآلية  - ٘
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ى:"  حٗالى ٢ىله هدى ، اإلابالٛت ٢هض -3 ا َحت 
َ
ْم  ِبش

ُ
ح
ْ
ى

ُ
ًِ  ِفي ه

ْ
ل
ُ
ف

ْ
ًَ  ال  (2)" ِبِ ْم  َوَحَطٍْ

هُ :"  حٗالى ٣٦ىله:  الازخهام ٖلى الضاللت -4
 
ِصي َوالل

 
ْضَػَل  ال

َ
اَح  ؤ ٍَ

ِسيُر  الّطِ
ُ
ح
َ
ٍُ  َسَحاًبا ف ا

َ
ى

ْ
ُؼل

َ
ى ف

َ
ٍس  ِبل

َ
ٍد  َبل ِ

ُّ ا َم
َ
ى ِْ َُ ْح

َ
إ
َ
  ِبِه  ف

َ ْ
 َبْعَس  ْضَن ألا

ًَ  َمْىِتَ ا ِل
َ
ص

َ
ىُض  ه

ُ
ـ

ُّي
 (3)" الي

م   :" حٗالى ٣٦ىله:  الاَخمام ٢هض -5
ُ
َىي  ر

َ
ى اْػح

َ
َماِء  ِبل اٌن  َوِ يَ  الؼ 

َ
ٌَ  ُزد ا

َ
ل

َ
َها ف

َ
ْضِن  ل

َ ْ
ا َوِلأل َُ ِخ

ْ
ْىًعا ِائ

َ
ْو  ً

َ
ا ؤ ًَ ْط

َ
ا ه

َ
ح
َ
ال

َ
ا ك

َ
ى ِْ ثَ

َ
  ؤ

َ
اِئِعين

َ
ً 

  ً َُ ا
َ
و

َ
ل

َ
ْىمَ  ِفي َػَمَىاٍت  َػْبَع  ف ًَ ًِ

ْوَحى ًْ
َ
ّلِ  ِفي َوؤ

ُ
ا َػَماٍء  و ََ ْمَط

َ
ا ؤ

 
ى  ٍ َماءَ  َوظَ ا الؼ  َُ هْ ا ِبَمَلاِبَُح  السُّي

ً
 

ْ
ًَ  َوِحف ِل

َ
ِسًُط  ش

ْ
ل

َ
َعِعٍعِ  ث

ْ
َعِلُِم  ال

ْ
 ال

"(4) 

ىا"  حٗالى ٣٦ىله:  الخىييش ٢هض -6
ُ
ال

َ
  َوك

َ
ص

َ
ذ

 
ًُ  اث ْحَم ًسا الط 

َ
ْس   َول

َ
ل

َ
ْم  ل

ُ
ح
ْ
ا ِحئ

ً
ئ ِْ َ

ا ؿ  (5)" ِبزًّ

ا  التي ال٣يمت الٟىاثض نم        هَ  ِبن  :"  حٗالى ٢ىله زال٫ مً  الؼع٦صخي ط٦َغ
 
  الل

َ
  ال

ُ
ِلف

ْ
ذ َُعازَ  ًُ ِ

ْ
 ( 6)" امل

ا:"  حٗالى ٢ىله بٗض      
َ
ى ًَ  َضب 

 
اِغ  َحاِمُع  ِبه

 
ْىٍم  الى َُ   ِل

َ
َ   ال هَ  ِبن   ِفُِه  َضٍْ

 
  الل

َ
  ال

ُ
ِلف

ْ
ذ َُعازَ  ًُ ِ

ْ
 ٢ا٫ ٢ض:  ٢لذ ٞةن": "الؼع٦صخي"   ي٣ى٫  (7)" امل

 نضع في الالخٟاث ظاء بهما:  ٢لذ ؟ َىا السُاب ًٖ ٖض٫ ٞلم"  اإلايٗاص جسل٠ ال به٪ ال٣يامت يىم جسؼها وال"  الؿىعة آزغ  في
 الاؾم ط٦غ بلى الٗضو٫  ٩ٞان ، الٓاإلاين مً اإلآلىمين لخىه٠ والكغ السير ج٣خطخي ؤلالهيت ٞةن ، ي٣خًيه اإلا٣ام ألن ، الؿىعة

ٓم  ٖليه يىٗم ؤن عبه مً للٗبض الُلب م٣ام اإلا٣ام ٞظل٪"  اإلايٗاص جسل٠ ال به٪:" الؿىعة آزغ في حٗالى ٢ىله ،وؤما ؤولى ألٖا
 ( 8)اإلاؿخمغ ألانل ًٖ الٗضو٫  ي٣خطخي ما ٞيه ي٨ً ٞلم ، ؾيئاجه ًٖ يخجاوػ  ،وؤن بًٟله

:   ؿطوًه

ه:"  "العضهص ي" ٢ا٫         ؤهه بلى الؼع٦صخي وهبه(9)" ٖىه اإلاخلٟذ بلى ألامغ هٟـ في صاٖات بليه اإلاخلٟذ في الًمير ي٩ىن  ؤن وقَغ
ى ، ٚيٍر بلى ال٨الم ه٣ل الالخٟاث مً ي٣غب :  وهي ؤ٢ؿام في َو

ىا:"  حٗالى ٢ىله هدى الازىين لسُاب الىاخض زُاب مً الاهخ٣ا٫ -1
ُ
ال

َ
ا ك

َ
ى
َ
خ
ْ
ِحئ

َ
ا ؤ

َ
ى
َ
ِفح

ْ
ل
َ
ا ِلح ا َعم 

َ
ِه  َوَحْسه ُْ ا َعلَ

َ
َباَءه

َ
  آ

َ
ىن

ُ
ى

َ
ًُ  َوث

َ
 َمال

اءُ  ِىْبِرًَ
ْ
ْضِن  ِفي ال

َ ْ
ًُ  َوَما ألا ْح

َ
َما ه

ُ
ى

َ
  ل

َ
ِمِىين

ْ
 (10)" ِبُما

ا:"  حٗالى ٢ىله هدى ، الجم٘ بلى الىاخض زُاب مً -2 َ ا ًَ يُّي
َ
ِبيُّي  ؤ

 
ا الى

َ
ُم  ِبش

ُ
ح

ْ
ل

 
ل
َ
َؼاءَ  ً ِ

ّ
 (1)" الي

                                                                                                                                                                                                   
 ٕٕ:يس ، اآلية  - ٔ
 ٕٕاآلية : يونس  - ٕ
 ٜٓ:فاطر ، اآلية  - ٖ
 ٔٔ،ٕٔفصلت ، اآليتان  - ٗ
 ٛٛ،ٜٛ: مرًن ، اآليتان  - ٘

 ٜٓآل عمران ، اآلية  - ٙ
 ٜٓاآلية : آل عمران  - ٚ
 ٕٚٓ،ص ٖينظر الربىان ،ج - ٛ
 ٜٚٔادلصدر نفسو ، ص  - ٜ

 ٛٚ:يونس ، اآلية  - ٓٔ
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ٌَ  " حٗالى ٢ىله هدى ، الىاخض  بلى الازىين مً -3 ا
َ
ًْ  ك َم

َ
َما ف

ُ
ى ا َضبُّي ى ًَ  (2)" ُمىس َ

ا:"  حٗالى ٢ىله هدى ، الجم٘ بلى الازىين مً -4
َ
ى ُْ ْوَح

َ
ى َوؤ

َ
ى ِبل ِدُِه  ُمىس َ

َ
  َوؤ

ْ
ن

َ
  ؤ

َ
آ َبى 

َ
َما ث

ُ
ْىِمى

َ
ا ِبِمْلَط  ِلل

ً
ىث ُُ ىا ُب

ُ
ْم  َواْحَعل

ُ
ى

َ
ىث ُُ   ُب

ً
ة

َ
 ِكْبل

"(3) 

ِكُُمىا :" حٗالى ٢ىله هدى:  الىاخض بلى الجم٘ مً -5
َ
  َوؤ

َ
ة

َ
ال طِ  الل  ِ

ّ
  َوَبـ

َ
ِمِىين

ْ
ا

ُ ْ
 (4)" امل

ا :" حٗالى ٢ىله هدى ، الخشييت بلى الجم٘ مً -6 َط  ًَ
َ

ِ  َمْعـ
ًّ ِج

ْ
ِؽ  ال

ْ
و ِ

ْ
ْم  ِبِن  َو 

ُ
ْعح

َ
ٌ

َ
  اْػح

ْ
ن

َ
وا ؤ

ُ
ص

ُ
ف

ْ
ى
َ
ًْ  ث اضِ  ِم

َ
ٌ

ْ
ك

َ
َمَىاِت  ؤ ْضِن  الؼ 

َ ْ
 َوألا

وا
ُ
ص

ُ
ف

ْ
اه

َ
  ف

َ
  ال

َ
ون

ُ
ص

ُ
ف

ْ
ى
َ
  ث

 
اٍن  ِبال

َ
ٌ

ْ
 (5)"  ِبُؼل

ّيِ  : " حٗالى و٢ىله
َ
ِبإ

َ
ِء  ف

َ
ال

َ
َما آ

ُ
ى ِ  َضّبِ

ّ
ص

َ
ى

ُ
 (6)" َباِن ث

 :" حٗالى ٢ىله هدى ، الضٖاء ؤو اإلاشل َغي٤ ٖلى اإلاٗجى في له مال٢يت مؿخ٣لت بجملت ال٨الم ح٣ٗيب الالخٟاث مً بًٗهم ط٦غ -7

ْل 
ُ
َحمُّي  َحاءَ  َوك

ْ
َم  ال ََ َ

ُل  َوظ ًِ َبا
ْ
َل  ِبن   ال ًِ َبا

ْ
  ال

َ
ان

َ
ا و

ً
ىك َُ م   :" حٗالى و٢ىله( 7)" ظَ

ُ
ىا ر

ُ
َلَطف

ْ
  اه

َ
هُ  َكَطف

 
ُل  الل

ُ
 (8)" وَبُ ْم ك

ْل :"  حٗالى ٢ىله ،هدى ألامغ بلى اإلااضخي مً -8
ُ
َمَط  ك

َ
ي ؤ ٍِ  َضّبِ ِلْؼ

ْ
ِكُُمىا ِبال

َ
ْم  َوؤ

ُ
ى ََ َس  ُوُحى

ْ
ّلِ  ِعى

ُ
ٍُ  َمْ ِجٍس  و   َواْزُعى

َ
ِلِلين

ْ
هُ  ُمذ

َ
ًَ  ل ً  الّسِ

 حٗالى ٣٦ىله ، ألامغ ٖليه عي ؤط مً خ٤ في طل٪ مً وبالًض ، اإلاؿخ٣بل ٖليه ؤظغي  مً لخا٫ حٗٓيما ، ألامغ بلى اإلاؿخ٣بل مً (9)"

ىا:" 
ُ
ال

َ
ا ك ىزُ  ًَ ا َما َُ

َ
ى
َ
خ
ْ
ٍة  ِحئ

َ
ى ِ
ِّ ًُ  َوَما ِبَب ْح

َ
اِضِوي ه

َ
ا ِبح

َ
ِلَهِحى

َ
ًْ  آ ًَ  َع ْىِل

َ
ًُ  َوَما ك ْح

َ
ًَ  ه

َ
  ل

َ
ِمِىين

ْ
 (10) " ِبُما

هُ :"  حٗالى ٢ىله هدى ، اإلاؿخ٣بل بلى اإلااضخي مً -9
 
ِصي َوالل

 
ْضَػَل  ال

َ
اَح  ؤ ٍَ

ِسيُر  الّطِ
ُ
ح
َ
ٍُ  َحاًباَغ  ف ا

َ
ى

ْ
ُؼل

َ
ى ف

َ
ٍس  ِبل

َ
ٍد  َبل ِ

ُّ ا َم
َ
ى ِْ َُ ْح

َ
إ
َ
ْضَن  ِبِه  ف

َ ْ
 ألا

ًَ  َمْىِتَ ا َبْعَس  ِل
َ
ص

َ
ىُض  ه

ُ
ـ

ُّي
 (11)" الي

ْىمَ :"  حٗالى ٢ىله هدى ، ( اإلااضخي بلى اإلاؿخ٣بل مً ) ٨ٖؿه -10 ٍَ ُر  َو َؼّيِ
ُ
ٌَ  و ِجَبا

ْ
َطي  ال

َ
ْضَن  َوث

َ ْ
  ألا

ً
ة

َ
ْم  َباِضظ َُ ا

َ
ْطه

َ
ْم  َوَحـ

َ
ل
َ
اِزْض  ف

َ
غ

ُ
 ْ ُ ْم ِم  و

َحًسا
َ
 (12)" ؤ

                                                                                                                                                                                                   
 ٔٓالطالق ، اآلية  - ٔ
 ٜٗطو ، اآلية  - ٕ
 ٚٛ: يونس ، اآلية   - ٖ
 ٚٛ:يونس ،اآلية  - ٗ
 ٖٖ:الرمحن ،اآلية  - ٘
 ٖٗ:اآلية ’ الرمحن  - ٙ
 ٔٛ:االسراء ، اآلية  - ٚ
 ٕٚٔ:التوبة ، اآلية  - ٛ

 ٜٕ:األعراف ، اآلية  - ٜ
 ٜٕ:األعراف ، اآلية  - ٓٔ
 ٜٕ:األعراف ، اآلية  - ٔٔ

 ٚٗ: الكهف ، اآلية  - ٙ
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 الخاثمة

 اإلاؿخىي  طاث البالٚيت ألاؾاليب زال٫ مً الالخٟاث ؤن الؼع٦صخي ؤلامام ٖىض الالخٟاث ؤؾلىب ًٖ الخضيض زال٫ مً لىا بضا ل٣ض 
 اؾخسضام عاث٤ٍ في وجٟىىىا ، هانيتها ومل٩ىا ، الٗغبيت البالٚت حكغبىا ممً والىبهاء ، الٗغب مً البلٛاء بال يخ٣ىه ال الظر ، الٗالي

. ؤؾاليبها

لى م ٖو  بضلٍى يضلي ؤن ٖلى به ي٣ٗض لم طل٪ ؤن بال البالٚيين مً ؾب٣ه مً ههج ٖلى الالخٟاث مٗالجت في ؾاع الؼع٦صخي ؤن مً الٚغ

: مجها ظمت ظضيضة بٟىاثض لىا ويإحي الباب َظا في الشا٢بت هٓغاجه ويجيل ،

ى ) مىه واإلالخٟذ بليه اإلالخٟذ اإلاٗجى بين الهلت اقتراَه -  ( لٟٓي ال مٗىىر  ه٣ل َو

 .البالٚيت و٢يمخه الالخٟاث بين الىٟؿيت الهلت ٖلى اإلاداٞٓت -

 .وييكُه الؿام٘ يشير الالخٟاث -

ه الالخٟاث -  الؿير زالٝ ، والطجغ اإلالل ٖىه ويضٞ٘  اإلاخل٣ي لضي طَىيت لظة يدضر ؤؾلىب بلى ؤؾلىب مً واهخ٣اله بدىٖى

 .خضةمى همُيت وعجابت ، واخض ؤؾلىب ٖلى

امللازض واملطاحع        

م                       اللطآن الىٍط

م   1975 1دلُل بً ؤبًُ اللفسي ، الغُث امل حم في ؿطح المُة العجم ، زاض الىح  العلمُة ،، بيروت ،ي -

ان في علىم اللطآن ، ثح ، محمس   -                    ؤبى الفول ببطاَُم ، املىحبة العضهص ي ، محمس بً عبس هللا بً ب ازض،  البَر

ة ،   العلٍط

م  2005كُسا ، بيروت ،  ب ي                       

ان في علىم اللطآن ، ثح ملٌفى عبس اللازض عٌا، زاض الفىط للٌباعة   - العضهص ي ، محمس بً عبس هللا بً ب ازض،  البَر

 2001، 1واليـط والحىظَع ، بيروت ، لبىان ، ي

  2007 2ن حبىىه املُساوي ، البالغة العطبُة ، ؤػؼها ، وعلىمها ، وفىى  ا ، زاض الللم ، زمـم ، يعبس الطحمان حؽ -

ة ، بيروت ،ي.العلىي ، ًخي بً حمعة ، الٌطاظ ، ث                      - . م   2002   1ز عبس الحمُس َىساوي ، املىحبة العلٍط
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كسمة الغمىن وؤظمة الحللّي في ؿعط الحسارة 
 الجعائط–ثلمؼان –حامعة ؤبي بىط بللاًس  ًطش ي ػُسي محمس.ز

 

 

 

 ملسمة

ا التي اإلاىيىعي الترمين ؤق٩ا٫ ؤو٫    اللٛت حٗض    زال٫ مً خىله ما اؾديٗاب ٖلى الهاثلت م٣ضعجه مٗها وا٦دك٠ ؤلاوؿان ابخ٨َغ

ظا. ال٩لماث َغي٤ ًٖ الساعط في مىيٗتها زم اإلاٟاَيم، ج٩ىيً ا هي واللٛت وألاؾُىعة، الكٗغ بهخاط بلى ٢اصٍ ما َو ًً  مً هٕى ؤي
اقت ٖىاَٟه م٘ ومخىاؾًبا و٢ىًيا، ٖٟىًيا يؿخسضمه الغمؼ  لؤلقياء والالقٗىعيت الكٗىعيت واؾخجاباجه الغوخيت واهٟٗاالجه الجي 

ت خ٣اث٤ مً خىله يغاٍ ما ،زم واإلاٗىىيت مجها اإلااصيت الىٟؿيت وخاظاجه يت ؤو زٟي  . ٞيه يٗيل لظرا الىا٢٘ ًٖ مسخلٟت ؾغ 

  الجضيض الكٗغ  ويمشل
ً
  اججاَا

ً
 الجاصون  خاو٫  وعبما. الى٣يٌ مى٠٢ مىه و٠٢ عبما بل ال٣ضيم الكٗغ اججاٍ ًٖ يسخل٠ ظماليا

ٟىا بإن الهٗىبت جل٪ ٖلى يخٛلبىا ؤن ِّ
٨ي  ظا ؤهٟؿهم يُت   الجضيض،ول٨ً الاججاٍ َو

ً
  ي٠٣ ما ٦شيرا

ً
ظا صوجهم خاثال  في زانيت  الخ٨ي٠ َو

م الخ٣ي٣ت في هي ظضيضا٫ الكٗغ .  الكٗغ َظا ٚمىى بظل٪ وظىصٍ،وؤٖجي م٣ىماث مً م٣ى 

٤ ههه م٘ بالخٗاَي مٗجي   َى هٟؿه الى٢ذ ال٣غاء،وفي لٗمىم ي٨خب والكاٖغ  ي٨خب ال والظاجيت،ٞالكاٖغ الٟىيت اقتراَاجه ٞو
 ًٖ يٗبر ؤن الكاٖغ ٖلى بن اللخي٣ت،بلٌ هٟـ ؤٚىاع في الهاظٗت ألاؾغاع ًٖ للجمي٘،مٗبرا ي٨خب ال٣غاء،بل لسانت لىٟؿه،وال

ى طاجه َمىم ًٖ حٗبيٍر زال٫ مً آلازغيً َمىم  َم   ناخب يغيحهم،ٞهى إلاا والاؾخجابت الىاؽ مكاٖغ بضٚضٚت  ملؼم ليـ َو
 ٖليه يمليه الم بال يؿخجيب والجما٫،وال والسير الخب مً الؿاميت ؤلاوؿاهيت بال٣يم التنامه ٖليه يمليه ما بال ي٨خب ٖام،ال بوؿاوي

ر مىا٠٢ مً يميٍر . الخياة وجىا٢ًاث الىا٢٘ ومالبؿاث ألامت ل٣ًايا عئيخه ًٖ حٗب 

 مخىجغة مٛامغة في الالجهايت آٞا١ بلى  وي٣ىصٍ الضالالث مسخل٠ بلى بال٣اعت  يٟطخي الظر للخإويل ٢ابل مٟخىح ؤ٤ٞ وال٣هيضة

 مىازاث ٖبر الغاخلت وألازيلت الُيٝى مالخ٣ت في ٦ك٠ جلى ٦ك٠ في ؤر.. اإلاخى٢ٗت ٚير والاوُٗاٞاث باإلاٟاظأث مشخىهت

ى البٗيضة الىو مجاَيل في للٛىم واؾخٗضاصٍ الخدلي٤ ٖلى ال٣اعت  ٢ضعة خؿب وطل٪. ال٣هيضة  الى٣ض لٛت في يؿمى ما َو
 الٗال٢ت وظضليت. وعمىػٍ اجهوبيماء بقاعاجه م٘ والخداوع  الكٗغر  الىو م٣اعبت في الخغ وعؤيه جإويله ٢اعت  ول٩ل. الخل٣ي بإ٤ٞ ألاصبي

 جؼا٫ ال مدضصة مى٣ُيت بمؿلماث مد٩ىمت ٚير ماثيت ٖال٢ت ألاخيان ؤٚلب في حٗض والتي وال٣اعت  والىو الكاٖغ مً ٧ل بين

 .٢اثمت

م الٛمىى الخها١ ًٖ الخضازت ؤَل ؾإلذ وبطا  اإلاؿاؽ قضيض ٦الَما والٛمىى الٗمي٣ت البؿاَت بن: "  ل٪ ل٣الىا بكَٗغ

غ   الغمؼ باث ال٣هيضة،و٢ض في اإلاؿخسضمت الغمىػ  َبيٗت مً يإحي ٢ض ؤلابهام ؤن بيض  "ألانيل لكٗغا بجَى
ً
ها   م٩ى 

ً
 لٛت في ؤؾاؾيا

 الكاٖغ،ٞيهٗب لضي مؿخٗهيت الٛىع  بٗيضة خالت مً جخدهل بط طاجيت، الغمىػ  جل٪ ٧اهذ ٞةطا. واإلاٗانغة الخضيشت ال٣هيضة
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 الخسيليت الُبيٗت ًٖ ٖاصة الٛمىى ييخج بيىما. جبض وال جىحي ال مبهمت ييدها،ٞخإحيجى يؿخُي٘ ص٢ي٤،وال بك٩ل بزغاظها ٖليه
  ٖلحها ج٣ىم التي

. لكٗغيت ا اللٛت

 الطمع مفهىم

  نىجيا ؤو ٦خابيا بىاء بىنٟه_   ؤلايداجي للمٗجى اإلاجؿضة الهىعة ًٖ حٗبر التي ال٩لمت َى والخجغيضر،  ؤلاقاعر  الىٓام في الغمؼ
 .  جمشيليا ؤو ابيماثيا ججؿيض بىنٟه_  الخغ٧ي ؤو..  ءوبظغا بيٗاػا

 الٗلمي ؤو الضيجي الغمؼ ٞهىا٥..ػمان ؤو م٩ان ؤو شسهيت ؤو ٧اؾم..  البىح في له ؾبيال الضاللي بلى الغمؼ يٟطخي الكٗغر  الغؾم وفي
ت بؿماجه ْاَغر  بما بُبيٗخه والغمؼ الخهغ ؾبيل ٖلى ال ألاؾُىعر ؤو الخاعيذي ؤو  (اإلاجؿضة الخ٣غيغيت) اإلا٨كٞى

 
  باَجي وبما

ى (وال٩امً الًمجي)  ٞةطا مٗا، والباًَ الٓاَغ اولجام بكٍغ..  الترمين زال٫ مً ببضاٖيا ججؿيضٍ جد٣ي٤ بلى وؿعى ما َو
 الخىا٢ٌ، وييخابها الٟغاٚاث حكىبها مترابُت ٚير الىو ظمل وؤنبدذ اإلاضلى٫  ًٖ الضا٫ اهٟهل بيجهما، الخجاوـ ايُغب

 .الالمٗجى و التهىيماث زاهت في ٖىضَا لىوا ٞيؿ٣ِ

غ مدؿىؾت، ٖالمت ؤو بقاعة ٧ل"  َى والغمؼ
 
 الىظضان بلى اإلاٟاَيم بٌٗ بيها٫ هي الغمؼ ووْيٟت خايغ، ٚير بصخيء جظ٦

 وا٢٘ ًٖ الخٗبير في لئلوؿان، اإلاخيؿغة الىخيضة الىؾيلت ي٩ىن  و٢ض.مإلٝى مباقغ بإؾلىب بيهالها الؾخدالت زام بإؾلىب
 1" الخ٣ٗيض قضيض هٟٗاليا

 خؿب ومسخل٠ بض٢ت، مدضص ٚير مٗجى بلى مدؿىؽ، ٚير ؤو مدؿىؽ، ٖلى جض٫ ب٩لمت ؤلاقاعة"  َى ألاصبي الخ٣ل في والغمؼ
اء يخٟاوث و٢ض. ألاصيب زيا٫   بًٗهم ٞيدبين ، خؿهم وعَاٞت ز٣اٞتهم، بم٣ضاع مضاٍ، وبصعا٥ ٞهمه في ال٣غ 

ً
 وآزغون مىه ظاهبا

 
ً
 2" بيؿغ اإلاش٠٣ بليه ٞحهخضر للٗيان يبرػ ٢ض ؤو زاهيا ظاهبا

ب الظر للكاٖغ ٞالبض"وزبرجه اَالٖه، وؾٗت ز٣اٞخه، ٖم٤ ٖلى صاللت,  للغمؼ ألاصيب اؾخسضم بن ي٠ في يٚغ  قٍٗغ في الغمؼ جْى
  مغجبِ الغمؼ ألن واؾٗت وججغبت ز٣اٞت مً

ً
  مٛؼي  ألاقياء جمىذ والتي الكاٖغ يٗاهحها التي الكٗىعيت بالخجغبت مباقغا اعجباَا

ً
  3زانا

 
ً
  3زانا
 الجمالُة واللُمة الساللُة اللُمة بين الطمع

 مً ،والاهخ٣ا٫ ؤيًا ،والك٪ والاٞتراى والخسييل والغئيا الخإمل بلى وي٣ىص ، اإلاباقغة اللٛت خضوص ججاوػ  في اقخٛاله الغمؼ يبضؤ
 والىنى٫  الدكبيه اؾخٗاعة في اإلابهم ؤلايٛا٫ بلى ٢ياصٍان في الٛمىى مٟهىم م٘ جماما يخ٣اَ٘ الظر الى٢ذ في الباًَ، بلى الٓاَغ

 ٞ٪ مً ٖاليت صعايت وحؿخىظب قاث٨ت ٖال٢تهما ٧اهذ وبن والٛمىى، الغمؼ بين ٖال٢ت وظىص مً يمى٘ ال َظا ل٨ً. اإلاٗمياث بلى

 .الالخباؽ

                                                           

124ص ،1979المعجم األدبي ، مادة رمز، بيروت، : جبور عبد النور  - .1 
123ص ،مادة رمز،،  السابق .2 

  169ص، 1972الفنية والمعنوية، دارا لثقافة، بيروت،  المعاصر، قضاياه وظواىره الشعر العربي: اعيلإسم عزا لدين  -3
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ل ٚير اإلاٗجى ٞٛمىى  ج٣ٟض ٢ض التي اإلاباقغة والخ٣غيغيت الؿُديت ًٖ بمٗجى الخبؿيِ ًٖ الكٗغ إلبٗاص مُلىب ؤلابهام في اإلاٚى
 .وظالله َيبخه الكٗغ

 بلى اإلادضزين الكٗغاء مً الٗضيض لجإ ٣ٞض اإلاٗانغ، الٗغبي الكٗغ خغ٦ت هخاط في الٓىاَغ ؤبغػ  مً الغمؼ اؾخسضام ويٗض  

م ججاعبهم ًٖ للخٗبير اؾخسضامه ىاَٟهم وؤ٩ٞاَع  ، واؾٗا اهخ٣اصا القى ٚمىىا٫ خض بلى جىْيٟه في الاؾخٛغا١ ؤن هجض ؤهىا بيض. ٖو
٣ل ٞااص بلى م٣هىصٍ ونى٫  وجيؿير ألاصبي الٗمل في الىيىح مٗجى ليـ بط  بين يدمل وؤن الٟجي الخ٨شي٠  ٖىه يىٟي ؤن اإلاخل٣ي ٖو

   ٝاإلاخُغ الٛمىى َظا ؤن البٌٗ يغي . ؤلابهام بلى يىدٝغ ؤن ،ال ومٗبرا مىخيا عمؼا ي٩ىن  ؤن قغيُت  الضالالث مً الٗضيض َياجه

 زمغة َى بهما ، ؤلابضاعي والخٟغص للخضازت مٗياعا ي٩ىن  ؤن يم٨ً ال   -اإلالٛؼة الُالؾم و ٧اإلاٗمياث -ألاصبي الٗمل مٗه يبضو والظر

ة غ  ٛيان اإلااصيت  الخسمت زماع مً مُت  ٞكاٖغ."لل٣اعت  مغججاة ٞاثضة ؤر صون  الضازلي الاؾدبُان في ال٩امل والاؾخٛغا١ الٟغصيت َو
  ألاؾُىعة اؾخٗما٫ في ؤن ؤخـ  ولٗله ججاوػٍ، يغيض ٖما بها يٗىى ؤق٩ا٫ ًٖ ريبذ الخضازت

ً
 َظا حهيئه ما بؿبب َظا مً قيئا

ها مً يدضُّ  عمؼ ٚىاثيتها،ومً مً جس٠ٟ صعاميت مً لل٣هيضة الاؾخٗما٫  1"الؿاطظين والىيىح اإلاباقغة في ؾ٣َى

ل ألاصبي، الٗمل في الغمؼ ٢ًيت صاثما، الجض٫ جشير والتي الؿازىت ألاصبيت ال٣ًايا مً بن    ألاصبي،؟ؤم الٗمل في مينة الٛمىى َو
 ل٨ً  ، وظاطبا مدببا ألاصبي الٗمل يجٗل بديض ، الُٗام ملر يكبه بما ، اإلا٣من بالٛمىى ي٣ى٫  البٌٗ ؟ به زانت بق٩اليت ؤهه
ت جؼيض ال ؤن قٍغ  مٗاوي خى٫  بضايت اإلاٟاَيم بخدغيغ مخهال ألامغ ويبضو ، مؿدؿاٚا ألاصبي الٗمل ي٩ىن  ال بديض الٛمىى، ظٖغ

ه ٚمىيه ألاصبي الٗمل مخل٣ي  عئيت ازخالٝ ؤؾباب ؤَم مً ي٩ىن  ٣ٞض ، والٛمىى الغمؼ غاب صاثغة في وو٢ٖى  ٖلى واقخماله ؤلٚا
 مً لىهين  ٖلى رألاصب الٗمل ٞيه يكخمل والظر ، ألاصب في الغمؼر  اإلاظَب بلى  َىا ووكير ، ٞحها واؾخٛغا٢ه لظاجه ألاصيب اؾدبُان
ما اإلاٗجى في اإلاؿخىي   الؿغص مً الخدغع  ٞيه وهجض  ، اإلاٗجى واػصواظيت الىا٢٘ وعاء ما ٖالم ومؿخىي  الىا٢عي الٗالم مؿخىي  َو

ى بٗيضا وآزغ ٢غيبا مٗجى له ؤصبيا ٖمال اإلاخل٣ي يىاظه ،٢ض زم ومً.اإلاىحي اإلاغ٦ؼ وألاؾلىب الٗمي٤ الخضليل بلى والاججاٍ ٙ ،َو  ماؾى 
 الٓىاَغ وؤه٨غوا طواتهم ٞاؾدبُىىا  ألاقياء بضازل وآمىىا الخ٣اث٤ مهضع اإلااصياث ج٩ىن  ؤن وبه٩اع الغمؼ ،اٖخماص للغمؼيين

ضم"  وؤلالهام ؤلايداء"  ألاولى  زانيتهم ٧اهذ لظل٪ اإلاجخم٘ في مدؿىؾت نىعا بىنٟها يتزاإلاا  الضازلي الٗالم بين الخميين ٖو
 ،ومضلىال الهىعة ؤٖما١ ًٖ ي٨ك٠ صازليا مضلىال: اإلاٗاوي مً مضلىلين يدمل ألاصبيت ألالىان مً نلى ٧ل ؤن وعؤوا والساعجي،

 يغوب مً ها٢ها يغبا واٖخبروٍ اإلاضلىلين َظيً يدمل ال ؤصبي ٖمل ؤر   وؤه٨غوا  مٗين لىا٢٘ ها٣َت نىعة بليىا يى٣ل زاعظيا

 في وؾيلتهم ؤلايداء و٧ان ، ٞحها ويىح ال ٚامًت ٞجاءث ٣ِٞ تهمعئر زال٫ مً للٗالم هٓغوا ول٨جهم. هطجه ي٨خمل ولم الًٟ،
 ولظل٪. ولظة مخٗت بلى ياصي ظغؽ مً يدضر بما م٩اهه في اللٟٔ يىي٘ ؤن وظب زم   ومً  بٗيض إلاضلى٫  عمؼ ٞال٩لمت ال٨خابت،

 ألاخالم حكبه التي والسياالث اإلاىؾي٣ى بلى ؤيًا والا٢تراب الىيريت وعواياتهم ٢هههم في ختى الكٗغيت الغوح ؤٖمالهم ٚمغث

 . الٛيبيت ألاظىاء في والهيام اإلايخاٞيني٣يت الهىع  والاَخمام

 ظليا واضخا ي٩ىن  بإن بالخىؾل ي٩ىن  الغمؼ اؾخسضام وبن ، بالٗمل اَخمامه وج٣ٟضٍ ال٣اعت  جدير الٛمىى في اإلاٛغ٢ت الغمؼيت بن
 الٗمل ملر َى بهما الٛمىى بإن ال٣اثلىن  بليه عمى ما ولٗل     ةالخ٣ي٣ي ال٩اجب ٢ًيت ًٖ بٗيضة مخاَاث في ال٣اعت  يٛغ١  ال

  الظر ألامان قاَئ َى الىيىح ؤن ق٪ وال مدضصة، وؤ٩ٞاع مٗانٍن  ًٖ واإلاٗبرة اإلاىخيت الغمؼيت جل٪ بظل٪ ٢هضوا بهما ألاصبي،

                                                           
ص  2002شهرمارس 279المعرفة العدد  ،سلسلة عالم  (التأويل والمظاىر وآليات العوامل)شعرا لحداثة  في اإلبهام–عبدا لرحمان  القعود محمد-1
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ا وليـ ، اإلاسيٟت اإلادغ٢ت الخياة أخغاء بيضاء في والخائهىن  الخاثغون بليه  يإور   ٖلى ي٩ىن  ؤن ألاصبي الٗمل في ويىحلل قَغ
ير مخدى٫  الغمؼ و الٗمل في الٟىيت ال٣يم بَضاع خؿاب  وزىاثيت والظاحي اإلاىيىعي ، والخسيلي الخ٣غيغر  ويخًمً صاثما زابذ ٚو

ليىا   .الىو ٖىىان وعبما ( الشيمت ) جلسو التي ال٨بري  ظملىه في الىو ؾيا١ يمجها بيجها ٞيما الخباص٫  بين ٖبيراث هٟغ١  ؤن ٖو

 .والدكبيه والهىعة_  والٛمىى الغمؼ

 حجاب، وعاء مً جساَبها وبهما مباقغة، ال٨ٟغة جىاظه ال التي الخٗبير ٖىانغ مً الٗغبي الكٗغ في الغمؼ ؤن بلى طل٪ مً وهسلو
ظا  ؤؾاليب مً ؤؾلىب ٞالغمؼ".اإلاىيٕى بُبيٗت يخهل ٦ما وز٣اٞخه وبخؿاؾه، بسياله يخهل الكاٖغ ازترإ مً ألاؾلىب َو

لىظه، وظها الخ٣ي٣ت وال اإلاٗجى ي٣ابل ال الخٗبير  ي٣ى٫ 1" له ويٗذ ما ٚير في ألاخيان ٚالب في مؿخٗملت ج٩ىن  ج٩اص ٞاأللٟاّ  ًً

ا ؤر الًي٤، الٟجي باإلاٗجى مٟهىمت َىا الغمؼيت: "ؤخمض ٞخىح مدمض  واإلاكاٖغ باأل٩ٞاع ؤلايداء ٖلى حٗخمض ألاصاء في َغي٣ت باٖخباَع
ا مً بضال اوؤزاٍع  الخاؾ٘ ال٣غن  مً الشاوي الىه٠ في بال ؤلايداجي الىظه َظا ٖلى الغمؼيت حٗٝغ ولم ويٗها، ؤو حؿميتها ؤو ج٣غيَغ

  ألاإلااهيت اإلاشاليت الٟلؿٟت بليه ونلذ ما بسالنت  الجماليت ؤنىله في يؿتهضر جياع ٖكغ،
ً
ال٢خه الٟجي بالٗمل زانا  2" بالىا٢٘ ٖو

  بىنٟه يىمئ بل" يه٠ وال ي٣غع  ال والغمؼ 
ً
  الىٟؿيت الىىاحي ًٖ مباقغ ٚير حٗبيرا

ً
  اإلاكاٖغ ٞحها جخىلض وألاقياء الظاث بين ونلت

  ، والخهغيذ الدؿميت َغي٤ ًٖ ال الىٟؿيت ؤلازاعة َغي٤ ًٖ
ً
 ؤلاقاعة ؤن في يم٨ً  ؤلاقاعة وبين بيىه الٟغ١  ٞةن َظا ٖلى وجغجيبا

 3" مٗين وال مدضص ٚير ول٨ىه ما شخيء بلى ومئفي الغمؼ ؤما مدضص، بليه مكاع ٖلى جض٫

 ألابٗاص ٞاحؿإ ومغاخله، جاعيسه امخضاص ٖلى ال٣ضيم الكٗغ في هٓيٍر يخجاوػ  الخضازت قٗغ في وؤلابهام الٛمىى مبٗض بن

م٣ها الش٣اٞيت  بلى ،ؾٗيا ٢٘الىا وعاء ما ج٣صخي بلى الخضيض الكاٖغ لجىء ،زم هاخيت مً بها الخضاسي الكٗغ وحكب٘ -ٖهغها في -ٖو
ا، ألاقياء نميم بلى والىٟاط"  الٗالم مً آلازغ الجاهب"  اؾخ٨كاٝ َغ غابخه، بٛمىيه ألاؾاَير ٖالم ٖلى والاهٟخاح وظَى  مً ٚو

 الخضاسي الكٗغ ٖلى ؤيٟى َظا ٧ل زالشت، هاخيت مً ال٣اعت  طاث٣ت جخٗىصَا لم ظضيضة قٗغيت لٛت اؾخسضام زم زاهيت، هاخيت
 اإلاخسهو الىا٢ض بل ، الٗام ال٣اعت  ؤمامه ي٠٣ مٛل٣ا لٛؼا الكٗغر  الىو مً ظاٖال ، اإلاٟهىم في وحكدخا ياصال٫ ٚيابا الٗغبي

. وجائها خاثغا

 
 
يا وم٩ان، ػمان ٧ل في لكٗغ ٧ان وإلاا  نٟت جالػمه ؤن بضحهيا ٧ان ٣ٞض. الٛامٌ اإلا٣ٗض الكٗىعر مىبٗه بؿبب للٛمىى مٗغ 

.   والباخشين للضاعؾين بق٩اليت ق٩ل مما ؤلابهام مؿخىي  بلى الٛمىى مؿخىي  مً اهخ٣ل ةالخضار ْل في الكٗغ ؤن ،بيض  الٛمىى

ا قيئا اإلاٗانغة الٗغبيت الخضازت قٗغ في ؤلابهام ا٢تران ظٗلذ التي الٗىامل مً ولٗل : يلي ما له، مدايشا ٞيه، ٢اع 

لؿٟي ٨ٞغر  بٗض مً ٞيه وما واإلاٗغفي الش٣افي الٗامل(1  بهظٍ الٗغبي الخضاسي الكاٖغ حكب٘ ٣ٞض وؤؾُىعر، فيونى وميخاٞيني٣ي ٞو

يٟها صعظت بلى بم٣ىالتها وجإزغ ألابٗاص  .قٗغيا جْى

ما بٗضَا وما الخضازت ظاهب بلى الش٣اٞت بهظٍ الخضاسي الٗغبي الكاٖغ جإزغ ؤر الٛغبيت، ألاصبيت واإلاظاَب الش٣اٞت ٖامل(2 ٨َغ  ٞو

 ال٣هيضة ؤن بيَض ، الخضاسي الٗغبي الكٗغ في ؤلابهام  لٓهىع  مؿاعب بمشابت ٧اهذ َظٍ ٧ل. والؿغياليت والغمؼيت الضاصيت والخغ٧اث

                                                           

   http://wehd.alwheda.gov.syوقضية الرمز العربي شعرمحمد أديب،الوحدة،ال إسماعيل -1 
 3ص، 1978، المعارف دار، 2ط، المعاصر الشعر في والرمزية الرمز: أحمد محمد فتوح2- 
 7المرجع نفسو ص-3

http://wehd.alwheda.gov.sy/
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م الخضيشت  وجلٟذ جديله ؤلابهام بهظا ل٨جها. اإلاٗجى ًٖ البدض مخٗت ؤو َىايت مً اإلاخل٣ي جدغم ال  –اإلاخٗمض ؤو الٟٗىر   –ببهامها ٚع
 الجضيض الهضٝ َظا م٘ مهًما ليـ. للٟهم بضيال ؤو م٣ضما الجمالي الخظو١  و ألازغ ٞيه ي٩ىن  للكٗغ ظضيض وق٩ل مٟهىم بلى هٍٓغ

ر ٦ما اإلاٗجى بلالاة البدض عخلت مً السغوط  لسىى ؤزغي  مغاث بضٖىجه ال٨ٟيلت واإلاخٗت بالضَكت السغوط ألاَم بل, الجغظاوي ٖبَّ
. اللالاة جل٪ ٖلى والخهى٫  ال٣غاءة بجهايت جيخهي ال ؤزغي  عخالث

ل الٗغبي الكٗغ مومٟهى بييت جدىالث(3
 
ي الك٨لي الخدى٫  َظا. الىير و٢هيضة الخٟٗيلت ٢هيضة ْهىع  في جمش  بييت جسلسل بلى ؤص 

 اؾخ٣غ وما الخضاسي الكٗغ في واضر صوع  وإلاًاميجهما لهما ٧ان اللخين والخجغيب الغئيا ٨ٞغة ؾب٤، ما بلى بياٞت.الٗغبي الكٗغ

 .ببهام مً ٞيه

 : زال٫ مً ٞخدبين الكٗغ َظا في ؤلابهام مٓاَغ ؤما

ا الهافي والكٗغ الخجغيض زال٫ ومً اإلاىيٕى ٚياب زال٫ مً. الضاللي الٛياب(1 يَر  .ٚو

ضم حكٓي زال٫ مً. الضاللي الدكدذ(2  .الخٛغيب زال٫ ومً.  ال٣هيضة وخضة ٨ٞغة ججاوـ ٖو

ا الهىعة وحك٨يل اإلاخىاٞغاث، بين والجم٘ الىدىيت، والاهؼياخاث اللٛت، جٟجير ٨ٞغة زال٫ مً.  اللٛىيت الٗال٢اث ببهام(3 يَر  .ٚو

لى. والخبضيض ؤلاػاخت ؾهل ببهاما ليـ اإلاٗانغة الٗغبيت الخضازت قٗغ في هىاظهه الظر ؤلابهام ؤن بلى حكير اإلآاَغ َظٍ بن    َظا ٖو

ُغح ؤلابهام بق٩اليت م٘ وللخٗامل.الٛياب في ممٗىت الكٗغ َظا في ٞالضاللت يخمشل خل يُت : وهي زالزت ٫جإور  آلياث في ً 

 .ا٦دكاٞيت ٧ىجها مً ؤ٦ير بهخاظيت  صاللت اإلاٗانغة الٗغبيت الخضازت قٗغ في الضاللت ؤن(1

٤ٞ زال٫ مً. اإلااو٫ ٦ٟاءة (2
ُت
 .ال٣اعت  جى٢ٗاث ؤ

.  والىو اإلاخل٣ي بين الخٟاٖليت ال٣غاءة (3

ً ٖاإلاه ًٖ ما هدى ٖلى يٗبر الكٗغ َظا نؤ طل٪. طاتها اإلاك٩لت َى مك٩لت الخضاسي الكٗغ في والٛمىى ؤلابهام اٖخباع بن   ٖو

 يا٦ضون  الى٣اص َاالء ؤن له،م٘ اإلاىخجت ؾيا٢اجه ًٖ به للسغوط مداوالث هي ببهاما ؤ٢ل   ؤو واضخا ي٩ىن  بإن ومخُلباجه, ججاعبه
 ؤلابهام مك٩لت ٫ُّ وح. الىو”  جإويل”  ؤو”  جٟؿير”  ٖمليت مً ظؼء الؿيا٢اث َظٍ واٖخباع للىو اإلاهاخبت الؿيا٢اث ؤَميت ٖلى

ان هٓغر  وظهت مً الىاضر ؤو اإلاٟهىم والكٗغ. مٟهىما قٗغا ي٩ىن  ؤن  ج٣خطخي الى٣اص َاالء ٖىض الخضاسي الكٗغ في  هٕى:  هٖى
.  اإلاخل٣ي ٢بل مً ما ظهض بلى يدخاط ؤو الٟهم َظا ياظل آزغ ،وهٕى ألاولى ال٣غاءة ؤو ألاولى الىٓغة مً ٖىضٍ ما ب٩ل يبىح ؤو ي٣ى٫ 

ين ٦ال في جيجتوالً   ، مٗانٍن  ؤو مٗجى َىا٥ ؤن الىٖى
ً
لى صالالث ؤو صاللت ظا. ٖجها البدض ال٣اعت  ٖو  الكٗغيت الىهىم ٖلى يهض١ َو

 يغاص عؾالت وألاصب الكٗغ مٟهىم وخيض ٖىه اإلاٗبر الىو وفي الىا٢٘ في يخجلى الىيىح خيض. بٗضَا وما الخضازت ٖهغ ٢بل إلاا

ا.للمخل٣ي جىنيلها  ظهت ومً. ظهت مً ٖىه ويٗبر الىا٢٘ الٗالم م٘ ييلجم للكٗغ آزغ مٟهىم ٞلها بٗضَا وما صازتالر ههىم ؤم 

زغي 
ُت
 . اإلاٟهىم َظا نياٚت في ؤصواعا ؤو صوعا واإلاٛامغة الىا٢٘ وعاء وما اإلاُل٤ ًٖ والبدض والخجغيض والخجضيض الخجغيب يلٗب ؤ

  الخضيض الكٗغ في ٞالٛمىى وحؿائالجه، وخيرجه اإلاخل٣ي َكتص وبزاعة للم٣اييـ، الكاٖغ ٢لب مً جخإحى الٛمىى ملخت بن
ً
 بطا

  ليـ
ً
غ ج٩ىن  ٣ٞض تهؼها، ٖمي٣ت بؿاَت ٞشمت الؿهىلت، ؤو للبؿاَت ه٣يًا  ظماله الكٗغ جمىذ التي وهي. الخ٣ي٣ي الكٗغ ظَى

ؼاظت وؤل٣ه . وخميميخه لٛخه َو



ة  2017فبراًط    27العسز  -العام السالث    -مجلة حُل السضاػات ألازبُة والفىٍط
 

 

 

 

 

 2017©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

 

61 

 :مدمىصصعويل ي٣ى٫ 

 ججهصخي ال: للٛغبانِّ  ؤ٢ى٫ُت 

ما ُ٘ت  ٞغب   عِّ للضا ؤعظ

 ججهصخي ال: للٛغبانِّ  ؤ٢ى٫ُت 

ما ُ٘ت  ٞغب   للضاعِّ  ؤعظ

ي وعبما كت 
ُت
 الؿما ح

 ...وعبما

اعر  السكب َظا جُٟئ ًَّ  :ال

  ؤهؼ٫ُت 
ً
 نليبي؟ ًٖ يىما

غي 
ُت
 ..ج

  ٦ي٠
ً
خاٞيا  1؟..ٖاعر .. ؤٖىصُت

لها ٖمي٣ت بؿاَت ٞشمت
 
اٝ،يىحي ٚمىى يجل  ٟ ع  وال ق ،وؤلاوؿان ٞلؿُين عمىػ  مً وألامل،وعمؼ للسير عمؼ ٞالؼيخىن .. ي٣غ 

ً
 ؤيًا

 ؾاع١  بغوميصيىؽ) ؤؾُىعة في اليؿغ بها الكاٖغ اؾدبض٫ لتي ا والٗظاب،والٛغبان الىاع،وألاػماث ٞى١  مهلىب الٟلؿُيجي

 الٟلؿُيجي ٖظاباث جُٟئ التي واإلااء.. والخياة ألامل يٗجي الظر  اليؿغ،والكخاء عمؼ بهم يلي٤ ال بالههايىت،الظيً جىحي الىاع،ختى
ىه بلى نليبه،ليٗىص ًٖ الٟلؿُيجي جمن٫ . زىعة ءاثالكخا لخهير   َو

ً
  هٓيٟا

ً
 .َاَغا

ت هي بحهام،بل ؤو مٛل٤ طاحي عمؼ في الٛغ١  ًٖ بٗيضة وؤلايداء، البض ٖلى ٢اصعة الكٗغيت ،اللٛت َىا جبضو  الغمىػ  مً مجمٖى

 .الكٟاٞت اإلاىخيت

 ال٩ىن  ه٣ل للىظىص،جداو٫  قاملت عئيت ٖلى ج٣ىم التي ؤلابضاٖيت الٗمليت َبيٗت ٧اٝ بىعي الكٗغاء بصعا٥ ًٖ ٞالٛمىى،هاجج
  الكٗغ ح٣ٗيضاجه،ليإحي ب٩ل

ً
  مٗاوي يجؿض وؤظىاء،وال خاالث يسل٤ ،الظر الٛمىى م٨خىٟا

ً
 آلت الٛمىى مباقغة،ولي٩ىن  وؤ٩ٞاعا

. الٗاصيت وخاله الخ٣ي٣ي الكٗغ لٛت

 ؤياٝ الخضاسي الكٗغ في الجما٫ ل٨ً. عثيسخي هدى ٖلى اللتالض ؤو اإلاٗجى وظىص بمٗياع ال٣ضيم الكٗغ في الجما٫ ي٣اؽ ٧ان ل٣ض
 وؾمٗيت بهغيت مخٗت لها الدك٨يليت ٧اللىخت ال٣هيضة ؤن ؤر. ألازغ ؤو والهضمت والغئي والٛغابت الضَكت مجها ؤزغي  مٗايير

 . ألاؾاؽ صاللتها ؤو مٗىاَا َظا وفي وطَىيت

                                                           

. ٙ٘، ص   اعك ٜٛٙٔ (ط –د )،للطباعة والنشراجلليل )زلمود درويش، أوراق الزيتون ،  - 1  
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ٗجى ال ٢ي٣يالر ٧الكاٖغ”   –ؤصوهيـ ي٣ى٫  ٦ما  –الخ٣ي٣ي وال٣اعت  ٗجى وبهما ، ال٣هيضة بمىيٕى يُت  ٦ك٩ل ؤمامه بدًىعَا يُت
لى…  الغئيا نيٛت ؤٖجي  قٗغر  ها؟ وما ، ال٣هيضة َظٍ مٗجى ما: ال٣ضيم الؿاا٫ َغح ًٖ يخى٠٢ ؤن الجضيض ال٣اعت  ٖو  مىيٖى

 1"ٞا١؟آ مً ؤمامي جٟخذ ماطا ، ألاؾئلت مً ال٣هيضة َظٍ ٖلي جُغح ماطا:  الجضيض الؿاا٫ يؿإ٫ ل٩ي

غ  اإلاٗجى ٖلى ؤلانغاع و الٟهم ٞيه يلٗب الظر الكٗغر  للىو الخ٣ليضر الخل٣ي مٟهىم في ي٨مً  –ؤلابهام  مك٩لت  –اإلاك٩لت وظَى
ى ألازغ ومٟهىم للخظو١  والبضيل الغثيـ الضوع   بضيال وألازغ الخظو١  ٞيه ي٩ىن  الظر الخضاسي اإلاٟهىم ًٖ جماما يسخل٠ مٟهىم َو

ى الىو ألزغ الاَخمام َظا ويىظه الىو بضاللت حهخم ال الظر ٞل ؾخاهلي ٢اله ما ال٣ى٫  بهظا وقبيه للٟهم  حٗجي ماطا”  يؿإ٫ ال َو
 ؤزغ ألازغي  للجمل ٦ما لها”  لها مٗجى ال”  التي الجملت بل الٛامًت ٞالجملت” الجملت؟ َظٍ جٟٗل ماطا يؿإ٫ بل الجملت؟ َظٍ

ى. “ ال٣اعت  في مٗين  2" جإزيٍر وبهما الىو مٗجى َى يٗض لم الغثيـ اَخمامىا بن" ٌ ب٣ى٫  بيؼع  ٞٗله ما َو

ٗؼر   ل٨ً. اإلاخل٣ي وبين بيىه ٢ُيٗت ؾب ب الظر ؤلابهام مك٩لت بلى الخضاسي الكٗغ ٢غاءة ًٖ الٗغبي ال٣اعت  ٖؼوٝ الى٣اص ويُت
 ٦ما. الىاضر ؤو اإلاٟهىم الكٗغ ٥ط٫ ختى ي٣غؤ يٗض لم ٞهى. ٖام بك٩ل ال٣غاءة ًٖ ال٣اعت  ٖؼوٝ ًٖ هاججت ال٣ُيٗت ؤن   الخ٣ي٣ت

ا ي٣غؤ يٗض لم  الخضاسي الكٗغ ٢غاءة يؿدؿيٛىن  ال ل٨جهم الكٗغ ي٣غئون  ممً ال٣لت ؤولئ٪ ًٖ الخضيض ٧ان بطا بال ال٨خب مً ٚيَر
 ٦ؿغ في حؿاٖض ؤمىع  ٧لها ،ٞهظٍ طاتها ال٣غاءة في مك٩لت ج٩ىن  ؤن ٢بل ال٣اعت  َظا نى٘ في مك٩لت ؤمام ه٩ىن  َىا ببهامه بؿبب

. الخضاسي الىو وبين بيىه اإلاخل٣ي يًٗه الظر الخاظؼ

 ألازغ لخٗجي الخضاسي الكٗغ في الضاللت ومٗجى مٟهىم في الخدى٫  ل٨ً. اإلاخل٣ي ٦ٟاءة ٖلى جخى٠٢ ٚيابا ؤو خًىعا الضاللت ومؿإلت
 ال٣ضيمت ال٨الؾي٨يت الىهىم في ؤو اإلابهمت  الخضازيت الىهىم َظٍ في ؾىاء الضوام ٖلى خايغة بجٗلها ٦ٟيل الجمالي والخظو١ 

. الىاضخت

 املعاكط العطبي الـعط في الغمىن حمالُات

٫  ٞاٖال، ناع بالىو مىٟٗال ال٣اعت  ٧ان ؤن بٗض وبسانت ظمالياث، اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغ في للٛمىى  الى طاجه الىو وجدى 

ظا هٟؿيت ازخباع وؾيلت ً الكاٖغ ؤن يٗجي ،َو  "ٚغيه بلى للىنى٫  مًاٖٟت ظهىصا يبظ٫ ؤن الى يدخاط وال٣اعت  ههه يده 

ر والكاٖغ3 ِّ
 .  الٗهغ طل٪ ومٟاَيم ٖهٍغ خؿب يضع٦ها التي بُغي٣خه يٗب 

ُت
ل يٗض لم الكاٖغ ؤن واإلاك٩لت

 
، يمش   -ناع ٣ٞض ٖهٍغ

 ويإزظ. ٖىه يٗبر ؤن يجب ٧ان الظر الجماَيرر  اإلاٟهىم ًٖ بٗيضا بىسبىيخه قٍٗغ ي٣ى٫  ٞهى ولظا هسبىيا، َليٗيا  -ولؤلؾ٠

حهم م٘  -ألجهم" ٚامًت الٛمىى ْاَغة مً مىا٢ٟهم ؤن الخضاسي الكٗغ في الٛمىى صاعسخي ٖلى الُغابلسخي الهاصر مدمض  ٖو
 الٛمىى مك٩لت ٞب٣يذ. عصيئه مً ظيضٍ وجميين الكٗغ ج٣ىيم في الٓاَغة َظٍ بلى يدخ٨مىا لم  -الكٗغ في الٛمىى بدًىع 
يت مباقغة الى بداظت  ال بديض ٞيه الػما ٖىهغا ؤم الكٗغ في ٖاعيا الٛمىى ٧ان بطا ٞيما ويدؿاء٫ جها،قإ في يد٤٣ مىيٖى

                                                           
مارس  شهر 279العدد  المعرفة عالم ،،سلسلة (التأويل وآليات المظاىر و العوامل)شعرا لحداثة  في اإلبهام  عبد الرحمان محمد القعود-1

 329-328صص 2002
علوم االنسانية الرباط ، مطبعة النجاح منشورات كلية اآلداب و ال" من قضايا التأويل و التلقي " ضمن كتاب  " أفاق نقد استجابة القارئ : " إيزر - 2

  333،ص  1994الجديدة ط 
العدد االول -15المجلد  -الغموض في الشعر العربي المعاصر وجماليات القراءة والتلقي، مجلة جامعة دمشق : موسى  خليل  -
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 الىصخي ومٓهٍغ مٟهىمه في بالكٗغ الٛمىى نلت بيان بًغوعة الضاعؾين يُالب َىا ومً. آلازغ بىظىص بال ؤخضَما يىظض
مىى البىاء ٚمىى بين للخميين الؿاميت ووْيٟخه  1 "الهضم ٚو

 ؤلايٛا٫ بلى اللجىء بلى والكٗغاء ال٨خاب ٞايُغ هيرا، ؤم ٧اهذ قٗغا واظخماٖيا ؾلُىيا مداعبت ال٩لمت هذ٧ا اإلاىهغمت ال٣ٗىص في
َبٗت، الىجىم مً هجما طل٪ اؾخُإ مً و٧ان ال٣م٘، ٢م٣م مً السغوط إلاداولت الكضيض  َظا، جخاب٘ ظضيضة ؤظيا٫ ظاءث زم الخَّ
ث والؿياؾيت، الاظخماٖيت ال٣مٗيت نػم في ٧ان لى ختى ٢بلها ْهغ مً في الخمين ٞىظضث  الىٓغ بٌٛ ببضاٖيا همىطظا َاالء ٞٗض 

.  ببضاٖهم وؤهخجذ  ؤهخجتهم التي الٓغوٝ ًٖ

ر ٞةهه: آلازغ بلى ؤم هٟؿه بلى الكاٖغ ٦خابت ًٖ ؤما ِّ
ل التي طاجه ًٖ -ٞيه الق٪ مما -يٗب 

 
 ما يمشل ٞهى ههه ٦خب ٞةطا.مديُه جمش

  زم   ومً.  الى٣ضر ههه وجدليل اهخماثه صاللت ج٩ىن  َىا ومً بٟغص، مشسهىت ٚير ٖامت طاثٌد  ٖغالكا ألن مديُه، ًٖ به يكٗغ
 .  ٚيٍر به يكٗغ ال و٢ض َى به ويكٗغ يديُه مديِ ًٖ هيابت ههه ي٨خب ٞهى

بت مؿإلت ليؿذ الخضيض الٗغبي الكٗغ في الٛمىى ومؿإلت  ةزام طاجيت مؿإلت هي بهما ٢اعت  ظظب ؤو واضر بزٟاء في ٚع

  الكاٖغ مً حؿخضعي الىاخضة وال٣هيضة. ألا٢ضمىن  طل٪ خضص ٦ما به يكٗغ ما ي٨خب ختى قاٖغا يؿمى ال ٞالكاٖغ.  بالكاٖغ
ى ؤلاوؿاهيت الخياة في واضر ٚير َى ٖما ٞحها يٗبر ،بط بال٣هير ليـ و٢خا  ٦ما  لل٨ك٠، ٢ابلت ليؿذ ؤقياء ًٖ ال٨ك٠  يغوم َو

 واضخت ْهغث الخا٫ َظٍ"   ؤلاوؿاوي ال٨يان ميخاٞيني٣ا َى الىظهت َظٍ مً الجضيض الكٗغ " (ؤصوهيـ)  ؾٗيض ؤخمض ٖلي ٢ا٫
ص ٖىضما الٗكغيً ال٣غن  مً ألاو٫  الىه٠ بٗض   الكٗغ قاٖغ ظيلٌد  ظض 

ً
 لم الؿمإ في نضمت الخجضيض َظا ٞسل٤ بالٛغب مخإزغا

ِّٙ ما ألاطن لها ججض
ؿى   مٗجى ًٖ يٗبر الظر اإلا٣ٟى اإلاىػون  ٢اٖضة ٖلى ج٣ىم قٗغيت ةماؾـ حٛيير يٗجي الخجضيض َظا ألن ؤلابضا٫، يُت

  بن  : ٢يل ،ولظا
ً
. الخضيض  الكٗغ م٘ الخجاوب في نٗىبت يىاظهىن  ال٣ضيم الٗغبي الكٗغ ٢غاءة ؤلٟىا ممً ٦شيرا

 صوعا ؤيًا ل٣ياإلاذ مىدذ ٢ض" ايؼع  ظاهج وول٠"و" ياوؽ عوبغث َاهؼ" الىا٢ضيً مً ٧ل صٖاثمها ؤعسخى التي الخل٣ي هٓغيت ولٗل

 .  الاصبي الٗمل لٟهم البضايت ه٣ُت اإلاخل٣ي ؤنبذ ٣ٞض اإلاخاخت ٢غاءاجه وجدضيض الىو جىظيه في واؾٗا

 الحللي وآفاق الغطابة ظاَطة

 ومبهما مٛل٣ا ٚامًا هها مىه يجٗل مما الكٗغر  الىو في وؤلاخاالث وؤلاقاعاث الغمىػ  خكض ًٖ والى٣اص الكٗغاء بٌٗ يدؿاء٫

 !وال٣اعت؟؟ وبيجهما وههه الكاٖغ بين الٗال٢ت هي ٞما  ت،ال٣اع ٖلى

 م٣خطخى وخؿب  -هي بل الكاٖغ، ٢بل مً بظ٧اء اؾخسضمذ بطا حٗيبه ال الىو في ؤلاخاالث ؤو ؤلاقاعاث ؤو الغمؼ بلى اللجىء بن
ىيت ةخا٫ بلى الىو يديل ٢ض الاؾخسضام َظا في اإلابالٛت ل٨ً اإلاباقغة، مً الىو إله٣اط ملؼمت  -الخا٫  الُلؿمت مً مٞغ

ى عمىػٍ، ٞ٪ اإلاخل٣ي َظا ٖلى يهٗب خيض الىو م٘ الخٟاٖل في اإلاخل٣ي صوع  يلػي الظر الٛمىى، بلى اإلااصَييْقن والخلٛين  يكٛله َو
 َظا ٧ان وبط اإلاخل٣ي، َظا ووعي ز٣اٞت ٖلى ؤؾاؾا حٗخمض هٓغ وظهت مً نياٚخه في اإلاكاع٦ت مداولت ؤو بالىو الاؾخمخإ ًٖ

 ال٣ى٫  يم٨ً ٞال. واإلاخل٣ي الكاٖغ بين الالخ٣اء ظؿىع  ييؿ٠ ؤيًا ٞهى بالىو، ٖال٢خه والخباؽ الكاٖغ ٢ل٤ ًٖ يٗبر الٛمىى
 آٞا١ بلى جى٣له ظضيضة ٖىالم ٖلى اهٟخاخه ٖىامل مً ٖامال ي٩ىن  ٢ض بهه بل مٛل٣ا، الىو مً يجٗل الغمؼ اؾخسضام ؤن باإلاُل٤

ظا الىاؾٗت، الٗىالم جل٪ ًٞاءاث في الىو َظا م٘ الخدلي٤ ٞغنت للمخل٣ي وجديذ.  ؤوؾ٘  خالت وفي الٛمىى، يديده ال ما َو

                                                           

1984، 4، مج 4فصول، عدد الغموض في الشعر، مجلة ..من مظاىر الحداثة في األدب: الطرابلسي  محمد الهادي  - -1  
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 لٗمليت ومغب٪ مًلل هو م٘ يخٗامل اإلاخل٣ي ألن ٖليه، جدؿب بل الكاٖغ لهالر جدؿب ال للىو ال٣غاءاث حٗضص ٞةن الٛمىى
 .الخل٣ي

 ي٩ىن  ما ٚالبا َى بليه يىٟظ ؤن الٛمىى مهُلر ظٗل الظر الضاٞ٘ وبهما الخضيض الكٗغ في م٣هىصة ليؿذ الٛغابت مؿإلت و
 ، الكاٖغة الظاث ؤؾغاع واؾديٗاب الٟهم ٖلى ٢اصع ٚير اإلاخل٣ي

 بـ ٖىه الخٗبير يم٨ً ما ؤو ( والخل٣ي ؤلابضإ ) ؤر الخظو٢يت والٗمليت ؤلابضاٖيت الٗمليت بَاع في هدضصَا ؤن يم٨ً الٓاَغة َظٍ بن
 .الكٗغ في الٛمىى مؿاوليت يخدمل واإلاخل٣ي إلابضٕا مً ٩ٞل باإلاخل٣ي اإلابضٕ ٖال٢ت:

يخه ؤ٦خبه الظر الىو جىجغ ؤن ال٨خابت في ججغبتي مً ؤٖٝغ ؤها:" جىلؿخىر  الهضص َظا في ي٣ى٫    ال٣بلي جهىعر ٖلى يخى٢ٟان وهٖى

 الٟهم ونٗىبت الٛغابت ٖلى ؤمشلت َىا٥ ، بؿهىلت ٞهمه يم٨ً ال والٛغيب ، الجضة هي َىا الٛغابت بن بط"   له ا٦خبه الظر لل٣اعت 
 ؤر ي٣يم ؤخض ي٨ً ولم هيدكه بٗالم ال٨شيرون واؾخس٠ ٖهٍغ عياييى اوكخايً يٟهم لم ، والخهىيغ والٟلؿٟت الٗلم في ختى

 .  الخجضيض مٗجى ي٨مً الض٢ت وظه ٖلى َىا,  ٚىر ٞان للىخاث وػن

  ٧ان بهما ألهه للترظمت، ٢ابل ٚير الكٗغ بنَّ 
ً
غصيت. ٖىه مىٟهلت ٚير ٢يمت ولٛخهُت  ٌ،وبلٛذ لٛخه في قٗغا  بلى بى٣لها حؿمذ ال اللٛت ٞو

  ؤزغي  لٛت
ً
  ه٣ال

ً
 .الٗامت الهبٛت طاث الٗلميت اللٛت في الكإن َى ٦ما مؿاويا

 الحسًث الـعط في الغمىن معاًا

 الخٗبيريت والخغيت ه٨ؿاع،الا قٗغيت ؤو الىػهيت، الغجابت ٦ؿغ: هي الخغ الخضاسي الكٗغ في الٛمىى مً الىٕى َظا ٧اعيؼماث ومً
تراييت، والجملت والغمؼ، الاؾخٗاعة، باؾخسضام يت واقخ٣ا٢اث والخإزير، والخ٣ضيم واإلاجاػ، والخظٝ، الٖا ت ٚير نٞغ . الخ...مإلٞى

ظا  .  بدشىا مىيٕى َى الٛمىى مً الىٕى َو

ى" Free verse" ؤلاه٩لينيت ال٩لمت ٖىه حٗبر الخغ الكٗغ بن  ظا" Vers libre."الٟغوسخي عالخٗبي مً م٣خبـ َو  يٟلر الخٗبير َو
ما للكٗغ، الساعجي ؤلاي٣إ بؾاع مً للخدغع  لها خضوص ال خغيت -٢لىا ٦ما -للكاٖغ  الكٗغر  الٗمىص وؾيمتريت وال٣اٞيت، الىػن َو

 وا٦ب والظر ؤخياًها، يالالمًٗ ؤو اإلا٣ٗض واإلاٗجى الٛمىى ْاَغة اليىم الغثيؿت  الخضاسي الكٗغ ٧اعيؼماث بلى ويًاٝ واخض، آن في

 الىو ي٣ىله ما يغيض ال: ؤر اإلاٗجى، يغيض ال الخضيض الكٗغ بن: و٢الىا طل٪، في الكٗغاء الى٣اص وظاَعي . الخضاسي الكٗغ مؿيرة
 قٗغاء لضي الكٗغيت الؿُىع  ٧اعيؼماث ؤبغػ  مً الاه٨ؿاع قٗغيت ومٗه الٛمىى ويٗخبر ،بل الىو َظا ي٣ى٫  ٦ي٠ بل الكٗغر،
 اللظة، هو مخل٣ي ؤو الٗاصر، ال٣اعت  يساَب ال هو ٞهى ولظل٪ اإلاخٗت، هو في عثيؿت ؾمت والٛمىى زام، بك٩ل الخضازت

  يساَب ل٨ىه
ً
  ؤ٦ير ٢اعثا

ً
٤ وم٣ٗض، مغ٦ب هو ألهه وز٣اٞت ع٢يا  ٢ضيمت ٨ٞغة وهي اإلاخٗت، ويمىده بالجما٫ يكٍٗغ ختى ال٣اعت  يَغ

ر ألاصب في اوإ الكٗغ، ًٞ في ؤعؾُى ٖجها جدض   هٓمها ٧ان ما التراظيضياث ؤظمل ٞةن:"٢ا٫ بط الجميل للٗمل اإلاشالي الىمىطط جبَر

 
ً
ظا ،1"بؿيُا ال م٣ٗضا  ألاصبيت، الىهىم في باعث يغجًيه الظر َى اإلاخٗت هو في الٛمىى يغوعة خى٫  ؤعؾُى مً اإلاى٠٢ َو

                                                           

، حققو مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في (نقل أبي بشر متى بن يونس القنائي من السرياني إلى العربي)كتاب أرسطو طاليس في الشعر : أرسطو -
32البالغةص 1 
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 ٧ل في ٖامت، للظة بداظت ألهجي الٛمىى طل٪ ؤعجطخي ؤن ٖليَّ  بن"الؿيا١ َظا في ي٣ى٫  السانت، الُبيٗت طاث الىهىم وبسانت
" 1"ججاوػ  ٞيه ما ٧ل بلى الىو بؾغاٝ ٞحها ؤعظ٘ ؤن ييبػي مغة

  ي٣ترب ٖىضما ٞالكاٖغ واإلاخل٣ي الكاٖغ بين الٟانلت الهىة مً جخإحى الخضيض الكٗغ في الٛمىى ْاَغة بن
ً
 مؿخىي  مً ٢ليال

 ؤن وبهما ، اإلاباقغة بلى الكاٖغ يىدضع ؤن َظا يٗجي وال ، جظ٦غ نٗىبت هماصو بليه ٢هيضجه بيها٫ يؿخُي٘ (٢هيضجه ٖبر) ال٣اعت 
 ؤن يم٨ً ال ٞال٣هيضة ، ٦بير ٚمىى صوهما اإلاخل٣ي بلى ٢هيضجه وجىجغاث مدخىياث بيها٫ ٖاصة، زانت ما بُغي٣ت يؿخُي٘
ير واضخت هيرٍن  ٢ُٗت بلى جخدى٫   الخظو١، ؤو الٟهم ٖلى ٖؿير لٛؼٍن  ؤو حجيتٍن ؤ ؤو َلؿمٍن  بلى باإلا٣ابل جخدى٫  ؤن ال ول٨ً ، ٚامًت ٚو

ي الىاٖيت ؤلابضاٖيت ال٨خابت بن بت ال٣اعت  في جىم   و السام، الكٗغر  الخل٣ي بم٩اهيت لضيه وجُىع  الٟٗا٫، الكٗغر  الخماهي ٚع

 مخجاصلت مخضازلت قاب٨تمذ مٗاصلت ٞهي والخٟاٖل واإلاشا٢ٟت الخباص٫ َبيٗت جإزظ ( ال٣اعت  ) واإلاخل٣ي ( اإلابضٕ ) ال٩اجب بين الٗال٢ت
  ، والخباص٫ والخجاص٫ الخضازل زىاثيت ،وبهما الغجخان ؤو الُٝغ ؤخاصيت ليؿذ

ً
  طل٪ بلى واؾدىاصا

ً
 ي٣ى٫   طل٪ ٞدىي  م٘ وحؿاو٢ا

ب الض٦خىع  ت بهخاط وبٖاصة باال٦دكاٝ م٣ترن  ؤهه ويغي  اإلاٗانغة ال٣غاءة مٟهىم ٖلى عوميت َو ى ، اإلاٗٞغ  زهب مٟهىم لظل٪ َو
 ؤَميت ًٖ باَغ بىيىح وي٨ك٠ ، اإلا٣غوء اإلاىيٕى ًٖ ؤَميت ج٣ل ال ٞيه ال٣اعثت الظاث ؤن ويا٦ض ، الخإويل بلى الخٟؿير نم يمخض

ت َبيٗت  ال٣اعثت الظاث:  زُابين بين الخ٣اء َى للىو ٞهم ٧ل ي٩ىن  اإلاٟهىم َظا يىء في و. بالىو ال٣اعت  جهل التي اإلاٗٞغ
 ، الكٗغيت ال٣غاءاث مً باإلاؼيض الاَخمام مىه يخُلب ال٣اعت  ٞةن ولظل٪  بيجهما خىاع َى ؤر اإلا٣غوء اإلاىيٕى وزُاب اإلاًمغة
 مٗجى ٞهم و بيداءاث و عمىػ  ٞ٪   و الكٗغر  الخل٣ي مىانلت ٖلى ال٣ضعة ويمخل٪ ، الٟجي ٚير والٛمىى الٟجي الٛمىى بين والخميين
ٗب الك٨الهيت في بٚغا١ صوهما اإلاخل٣ي بلى ال٣هيضة جهل ؤن بكٍغ قٗغيت يغوعة الٛمىى و الكٗغيت ال٣هاثض

 
 اللٟٓيت والل

 ٧ىجها في باألؾاَير الٗغبيت الخضازت قاٖغ اَخمام يبضو الٟىيت الىاخيت ٞمً. الىا٢٘ م٣اعبت ًٖ والابخٗاص الغمىػ  في بٚغا١ وصوهما
 
ً
 ولٗله ججاوػٍ، يغيض ٖما بها يٗىى ؤق٩ا٫ ًٖ يبدض الخضازت قاٖغ" السُابيت، الخٗبير لٛت لخجاوػ  الخٗبير، ؤق٩ا٫ مً ق٨ال
  ألاؾُىعة اؾخٗما٫ في ؤن ؤخـ

ً
 عمؼ ومً ٚىاثيتها، مً جس٠ٟ صعاميت مً لل٣هيضة الاؾخٗما٫ َظا حهيئه ما بؿبب َظا مً قيئا

ها مً يدضُّ   2"الؿاطظين والىيىح اإلاباقغة في ؾ٣َى

ظا ل الخٗليل َو ِّ
 
ك٩  ال ٢ض عئيت الخجضيض لهظا جدؿب ؤن صون  ْهىعٍ لىاػم نم الػمت و٦إهه بالكٗغ الٛمىى ج٣غن  هٓغيت ٞغييت يُت

  الٛمىى في ججض
 
  بال

ً
  الكاٖغ بليه يلجإ ناخبا

ً
 جل٪ ب٣غاءجه ٞي٨ك٠ الجضيضة ال٣هيضة ٢غؤ بن الجمهىع  ؤو ال٣اعت  مً َغبا

بَّرث مغخلت الٛمىى ي٩ىن  ٢ض ؤو. زلٟه الكاٖغ يخىاعي  الظر اإلاؿخىع   ل٩ىهه البضيل َظا إلا٩ىهاث الىاضخت الغئيت ٚياب ًٖ َٖ

 
ً
  .اإلاجاَغة ٖلى ي٣ىي  ال يٗيٟا

 مهٟاة لٛت ال٣هيضة مً ظٗلذ التي ؤلابضاٖيت وظضلياجه وعئاٍ ج٣ىياجه الخضيض للكٗغ ؤن بال ال٣ًيت َظٍ في يُى٫  وال٨الم

 ال ول٨ً ال٣مغ بلى عيصخي الهيجي اإلاشل في ٧اإلنب٘. ب٪ السام الٟهم ؤو اإلاٗجى بلى الىنى٫  مهمت ل٪ وجتر٥ الضاللت حُٗي٪ ه٣يت

 السهبت مسيلخه مً يىلض الظر ههه م٘ بالخٗاَي مٗجي َى وبهما ال٣غاء بٗمىم ألاولى الضعظت في مٗىيا ليـ ٞالكاٖغ. بليه يىنل
٤  اإلاٗجي الٛمىى بين ٦بير ٞغ١  وزمت اللخي٣ت، ؤٚىاٍع في الهاظٗت وألاؾغاع بالبىح مليئا مخمغصا هابًا ومالبؿاجه اقتراَاجه ٞو

                                                           

 1 92، ص8991لذة النص، ترجمة محمد خير البقاعي، المجلس األعلى للثقافة : روالن بارت  -
ـ50إلبهام في شعر الحداثة ــ م،س، صا - 2 



ة  2017فبراًط    27العسز  -العام السالث    -مجلة حُل السضاػات ألازبُة والفىٍط
 

 

 

 

 

 2017©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

 

66 

غ اًَ  الًٟ اػصاص ٧لما"و الٛمىى، بخضعط  يخضعط  بيداء  الكٗغ  يمىذ ٞالٛمىى الكٗغ، في ال٨الم مً الىخصخي واؾخسضام والخٖى
 
ً
 1"ؤلايداء ٢ىة ٞيه ػاصث ٚمىيا

لى ب   وٗين ؤن اؾخُٗىا ؤهىا ٞغى ٖو
ُت
ٍغ اإلاٗجى ل  ٚامًت جٓل ؾٝى اإلاٗجى َظا خضوص ٞةن  "الك٪، بلحها يخُغ١  ال بهىعة وظَى

 2"الخضوص َظٍ بين الخضازل مً ٦شيرة خاالث وظىص اخخما٫ م٘ اجٗت،وم

لذ الخضيض الٗغبي قٗغها في واضخت ْاَغة الٛمىى جبريؼ ٖلى صازليت وؤزغي  زاعظيت ٖىامل حٗاوهذ ل٣ض
 
 الٓاَغة َظٍ ٞك٩

 
ً
 بُٖاء الضاعؾىن  خاو٫  نوب َظا في الضاعؽ ًٖ الٗاصر ال٣اعت  يسخل٠ ولم ، مخل٣يه ٢بل مً الكٗغر  الىو   ٞهم صون  ٖاث٣ا

 الٟهم ؾىء ػاص مما (الىا٢ض) الضاعؽ ٢ىاٖت خؿب مىُل٣اتها وازخلٟذ الكٗغر، الىو جٟؿير في بؾاءاث زل٣ذ  اإلابرعاث بٌٗ
. يٟهمه ؤو الخضيض الكٗغ يخظو١  ٧ي هٟؿه يكضَّ  ؤن خاو٫  الظر الٗاصر اإلاخل٣ي ٖىض

ى للٛتا يضيه ٖلى جخُىع " ؤن الخضازت قٗغ في يٟترى والكاٖغ  بن" ٢يل ولظا3"  لها ج٨ً لم ظضيضة بمٗان ألالٟاّ َيمضُّ   الظر َو
  جُىع  ٢ض الٗغبي الكٗغ ٧ان

ً
، جُىعا

ً
 بإَميت ووٖيه الش٣افي ج٩ىيىه خيض مً جُىع  ٢ض هٟؿه الكاٖغ ؤن هخظ٦غ ؤن ٞييبػي خاؾما

 وخضة ال٣هيضة ؤنبدذ ألاخاؾيـ،بل ؤو اٖغللمل جهىيغ ؤو  الٟغاٙ و٢ذ إلالء ؤصاة مجغص ي٨خبها التي ال٣هيضة حٗض ٖمله،ولم

  ي٩ىن  ؤن ٞالبضَّ  َظا وجُىع4ٍ"الخ٣ي٣ت اؾخ٨كاٝ ؾبيل في ؤلاوؿاهيت ومٛامغاجه خياجه جمشل مخ٩املت بييت في
ً
 مخٛيريً م٘ مدؿاو٢ا

 في آلازغ يكاع٥ ختى  ٢ى٢ٗتها مً يسغط ؤن ٖلى وال٣ضعة الضازل مً طاجه جُىع :جٟهم،ألاو٫  ؤن ل٣هيضجه ؤعاص بن مجهما لـه المىام

ا ٖلى ال٣ضعة زمَّ  ومً الخ٣ي٣ت عئيت   اػصاص ٧لما الكاٖغ ؤن  "(ؤليىث ؾخيرن  جىماؽ) يظَب َظا وفي. بليه جهىيَغ
ً
 اػصاصث هطجا

اع بلى الظاجيت مكاٍٖغ بَاع مً السغوط ٖلى ٢ضعجه   اإلاخل٣ي ؤو ال٣اعت  جُىع  والشاوي5" اإلاىيىعي ؤلَا
ً
  ؤم ٧ان ٞغصا

ً
 ٞهم ٖلى ظمهىعا

ظا جظو٢ه ؤو الكٗغ   مجخمٗه جُىع  بطا بال يدضر ال َو
ً
 يهبذ وؤال ي٣ا٫ ما يٟهم ؤن مً يخم٨ً ختى الكاٖغ وز٣اٞت يدىاؾب جُىعا

  الٛمىى
ً
  (ال٣هيضة) الكاٖغ بغؾالت ٞخ٣ل٘ َبىبها قضيضة عياخا

ً
  ؾم٘ اإلاخل٣ي،ٞةن ؤطن ًٖ بٗيضا

ً
  ي٩ىن  ؾماٖه ٞةن قيئا

ً
 ال نىجا

ي٩ىن  زم ومً (اإلاخل٣ي) آلازغ في جازغ ٢يمت طا ي٩ىن  ؤن ٍٖغلل ؤعاص بن أللٟاْه مٗجى   مخل٣يه ٞى١  الكاٖغ ً 
ً
  ؤو لٛت

ً
 جًميىا

  ؤو ألؾُىعة
ً
  .الجمهىع  ًٖ الكٗغر  بالىو جىإي الٛمىى مً خالت يسل٤ مما يغمؼ بيداءا

  َىا٥ ؤن ٞيري . والٛمىى ؤلابهام بين لل٣هيضة الكٗغيت البييت في بؾماٖيل الضيً ٖؼ. ص ويٟغ١ 
ً
 ويؿدكهض الٛغب في بيجهما ٞغ٢ا

  هدىيت نٟت"  ؤلابهام   ؤن يغي  الظر" ؤلابهام مً ؾبٗت ؤهماٍ" ٦خابت في" ؤمبؿىن "ب
ً
 الجملت،في وجغ٦يب بالىدى جغجبِ ؤر ؤؾاؾا

  طل٪ بلى ويًغب6.."الىدىيت اللٛىيت الهياٚت ٢بل اإلاى٣ُيت،ؤر الخٗبير مغخلت ٢بل جيكإ زياليت نٟت الٛمىى ؤن خين
ً
 ي٣ى٫  مشال

  :بليه ييؿبه لم وبن  الٟغػص١

ه
ُت
شل اؽِّ  في َوَمامِّ   الىَّ

ً
٩ا

َّ
َمل هِّ * * *  بالمُت ِّ

ٍُت  َحيٌّل  ؤبىؤم  ه ؤبىُت اعبُت
َ
٣   يُت

                                                           

98ص1983روز غريب،النقد الجمالي وأثره في النقد العربي، دار الفكر اللبناني، بيروت، الطبعة الثانية - 1 
 2 109-108:، ص(ت -د)الثانية عشرة، دار غريب، / كمال بشر، ط. دور الكلمة في اللغة، ترجمة د: ستيفن أولمان-
 3 19ـ لغة الشعر،م،س،ص -
 4 282عز الدين إسماعيل ، الشعر العربي المعاصر،م ،س،ص -
 5 281ـ المصدر نفسو ص -

 6   189ص المرجع السابق-
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  ليـ البيذ بن: " ٞي٣ى٫ 
ً
 شخيء ٧ل ٢بل هي مىه،وبهما بصخيء ؤو بالسيا٫ جغجبِ ال ٞيه ألاؾاؾيت اإلاك٩لت مبهم،ألن ول٨ىه ٚامًا

هم. هٟؿه اللٛىر  التر٦يب َبيٗت في ٢اثمت  لٛىيت مك٩لت ا يخُلب البيذ ٞو . ؤ٢ل وال ؤ٦ير ال اللٛىر  التر٦يب َظا مك٩لت خل   مى 

،وي٩ىن  ٢ض اإلاك٩لت ٧ل ج٩ىن  البيذ َظا في الًماثغ ٖاثض هدضص ؤن ٞبمجغص ذْق
 
ل   اجطر ٢ض اإلاٗجى خُت

ً
.    1" جماما

 دالكة

لذ ٢ض الٛمىى ْاَغة ٧اهذ وبطا
 
٩

َ
  ق

ً
  ؤجها يٗجي ال طل٪ ٞةن الخضيض بيالٗغ قٗغها جل٣ي صون  خاظؼا

ٌد
٠

ْق
 الكٗغ صون  قٗغها ٖىض و٢

 ؤصبيت بماؾؿت لخإزغها مغصٍ طل٪ ٞةن قٗغها في ظليت ٧اهذ وبن والجمهىع، الكاٖغ الزخالٝ الٗالمي الكٗغ قملذ بجها بل الٛغبي

  ٚغبيت
ً
  قٗغا

َ
غي٣ت تها عاىؤم مً مغى والٛمىى ؤمغايها، هدمل ؤن مً لىا بض وال وصعاؾت هو بىاء َو   .قٗغي 

 ال٣هيضة ٖمل آليت ًٖ الىاظمت الُبيٗيت الؿمت َى بل بليىا، ليهل ؤؾىاٍع وجسُي ؤ٢ٟاله، ٞخذ يهٗب الظر طل٪ ليـ"و
ا الٗغبيت ىانَغ ً ظهت، مً اإلا٩ىهت ٖو غ ٖو  والغوح الكٗىع  مً ٖضة ٢ىاث جًاٞغ مً مخضازل اهبشا١ َى الظر الكٗغ ظَى

 2"عيتالك٘ اللخٓت وعاء مدؿترة وال٣ٗل

 ٢اعثا بطا يخُلب الجضيض الكٗغ"  ؤصوهيـ ي٣ى٫  اإلاخمغص الجضيض يؿدؿيٜ ال ٢ض ، بديصياجه اإلاخيم بال٣ضيم اإلاٛغم ال٣اعت  ٣ٗٞل
 ؤهذ َل,  ؟ب٩لمت وؤؾئلت جىهج مً طل٪ في بما ج٣غؤ ال٨خابت،ؤم ل٪  ج٣ضمها التي ٚير٥ بم٣اييـ ظضيض،ج٣غؤ ٣٦اعت  ؤهذ َل ظضيضا

 حي؟

٪ والخدليل الخ٨ٟير بلى صٖىة هي الٛمىى ْاَغة ؤن   ال٣ى٫  هاٞلت  مً يدضر وما"الىٟـ  ؤمام الدجب و٦ك٠ الخياة   عمىػ  ٞو
  هاشخئ اإلاٗاوي ه٣ل في الٛمىى

ً
ضم ال٨ٟغ ٚمىى مً ٚالبا  الٛمىى ؤما. إليًاح مداولتها ٖضم ؤو ال٩اجب طًَ في اإلاٗاوي ويىح ٖو

  الٗىا٠َ بترظمت الٗىا٠َ ًٖ الخٗبير جداو٫  اللٛت هٟؿها،ألن وا٠َال٘ ًٖ الخٗبير نٗىبت مً ٞىاشخئ الٗىا٠َ ه٣ل في
ً
 ؤوال

٣ليت ٨ٞغيت ٧لماث بلى  .3"ٖو

 الجماليت بال٣يمت الاوكٛا٫ بيىما. الخضيشت الىهىم في الجماليت لل٣يمت َضع الضالليت بال٣يمت الاوكٛا٫ ؤن بلى ؤلاقاعة وجيبػي 
 .مٗا ٖلحهما للخهى٫  يمان الخغيت وعاء ٞالؿعي, خغيتوا٫ السبن مُلبي َظا يكبه. مٗا لالزيخين يمان

 بين اإلاؿخمغ الخٟاٖل زال٫ مً الضاللت بهخاط ٢ابليت ؤر. باؾخمغاع"لل٨خابت ٢ابل"هو َى وبهما م٨خىبا هها ليـ الخضيض والىو
 .اإلاال٠ ٢بل مً ٢هضَا بالًغوعة يٗجي ال إلاخل٣ي ٖىضا الضاللت ؤو ال٣هض وخضور. للضاللت الخ٣ي٣ي اإلاىخج  –واإلاخل٣ي الىو

  

                                                           
 189،ص1988والمعنوية،دار العودة ، بيروت ،  الشعر العربي المعاصر قضياه وظواىره الفنية : عز الدين اسماعبل  -1

107،ص1991،حمص 1العربية الحديثة ،دار الذاكرة ،ط الغموض الشعري في القصيدة: دريد يحيى الخواجة - 2 
 3 187، صم1925النقد األدبي، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاىرة : أمين أحمد -
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 املساكفة الىلسًة وؤظمة الخٌاب الىلسي العطبي

  .(كطاءة في مطحعُات املى ج البيُىي اهمىشحا )
الــــــــــــــــــــــــــجعائط  -العطبي الحبس ي : حامعة  هجُ  ضبُعي:مً بعساز ألاػحاش   . 

 

 

 

ة ، املطحعُة ، الخٌاب  : املفحاحُة اليلمات  .  ألاظمة ، املى ج ، البيٍُى

:   بالعطبُة امللخم

ٟذ التي الى٣ضيت اإلاشا٢ٟت ؾاا٫ َغح لخداو٫  االى٣ضيت اإلاشا٢ٟت خى٫  البدشيت الىع٢ت َظٍ جإحي      
 
ما مكهضا زل  مخإػ 

ذ ٢ض مٓاٍَغ ؤَم لٗل  ,الٗغبي الى٣ضر للسُاب
 
 صللى٣ا الى٣ضيت اإلاماعؾت قاب الظر اإلالخ و ؤلاعبا٥ و البلبلت في ججل

 الش٣اٞيت للتربت جضيً يجٗلها مما, ؤنىلها في ٚغبيت مىاهج لخل٣ي ٦ىديجت الؿُذ بلى الى٣ضر اإلاهُلر ؤػمت بغػث ٦ما.الٗغب
تي

 
 يؿاعيا ؤنبذ مً مجهم لىجض,  الٗغب الى٣اص ٨ٞغ لخإصلج جمخض بل الخض َظا ٖىض ألاػمت مٓاَغ ج٠٣ وال.ؤخًاجها في همذ ال

 و اإلاشا٢ٟت زُاب مًمغاث حٗغيت الى وؿعى البدشيت الىع٢ت َظٍ يمً. َاالء مً ال و الءَا مً ال آزغ و ٖلماهيا وآزغ
اويت اإلاغظٗياث

 
ا مضي و زلٟه الش هىا ٢ض و. الٗغبي الى٣ض في  جإزيَر تي السلٟياث ؤبغػ  خى٫  الخضيض زه 

 
 اإلاىهج ٖجها اهبش٤ ال

ت زالله مً هُغح ٦إهمىطط  اٖخمضهاٍ الظر البييىر  اَا التي اإلاىاهج ؤَم مً باٖخباٍع الى٣ضيت اإلاشا٢ٟت ٢ًي  ٣ض جل٣   و الٗغبي الى 

 .الٗغبيت الى٣ضيت الؿاخت في ٦بيرا عواظا ال٢ذ

 Résumé en anglais: 

This intervention that we share through them in the activities of the International Forum on 

acculturation Aalnkadiholthaol Ask Question cash acculturation, which left a scene volcanic 

Arab monetary speech comes, perhaps the most important manifestations manifested itself in the 

chaos and confusion and deformed that marred monetary practice Arab critics, as cash term crisis 

come to the fore As a result of receiving a Western curriculum in assets, making it condemns 

cultural soil that has grown in Ohoudanha.ola stand manifestations of the crisis at this point but 

extends to Todlj thought Arab critics to find some of them became a leftist and other secular and 

not another of those and not of those.  

Within this paper we seek to expose Amadmrat speech acculturation and references 

Althawayh his successor, and the extent of their impact in the Arab Monetary and has set aside 

to talk about the most prominent backgrounds that Anbak by the structural approach that we 

have adopted as a model pose in which the issue of monetary acculturation as one of the most 

important curriculum received by the Arab Monetary and that was quite popular in the monetary 

arena Arabic. 
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 Résumé en français: 

Cette intervention que nous partageons à travers eux dans les activités du Forum international 

sur l'acculturation Aalnkadiholthaol Poser une question cash acculturation, qui a laissé une 

scène discours monétaire arabe volcanique vient, peut-être des manifestations les plus 

importantes se manifestent dans le chaos et la confusion et déformés que la pratique 

monétaire critiques arabes entachées, comme terme de crise de trésorerie viennent au premier 

plan à la suite de la réception d'un programme de type occidental dans des actifs, ce qui 

condamne le sol culturel qui a grandi en Ohoudanha.ola tenir des manifestations de la crise à 

ce point, mais étend à Todlj pensait critiques arabes pour trouver certains d'entre eux est 

devenu un gauchiste et autres laïque et pas un autre de ceux et non de ceux-ci. Dans cet 

article, nous cherchons à exposer Amadmrat discours acculturation et références Althawayh 

son successeur, et l'ampleur de leur impact sur le monétaire arabe et a mis de côté pour parler 

des milieux les plus importants qui Anbak par l'approche structurelle que nous avons 

adoptées en tant que modèle pose dans laquelle la question de l'acculturation monétaire 

comme l'un des programmes le plus important reçu par le monétaire arabe et qui était très 

populaire dans l'arène monétaire arabe. 

I. الخٌاب وؤظمة املساكفة  :

ئة :  ثًى

 جمىدت ؤؾـ بيجاص في ؤػمت مً, الى٣ضر السُاب يدياٍ الظر اإلاإػوم بالىا٢٘ يهُضم الٗغبي الى٣ضر للمكهض اإلاخدب٘ بن           

يت نٟت ىضخى ايُغاب بلى ومجها اإلاىهج، في ؤػمت بلى الىظىص قٖغ  جإزير مضي خى٫  ازىان يسخل٠ ي٩اص وال.  الى٣ضر اإلاهُلر  ٞو
٤ في الٛغبي الى٣ضر ال٨ٟغ

 
 في الٗغبي الى٣ض ٞحها اهسٍغ التي اللخٓت مىظ الىظىص بلى بغػث ألازيرة َظٍ ؤن طل٪ ألاػماث، َظٍ جسل

 ميالص ؤجها وعؤي الٛغبيت بالخضازت الٗغبي ال٣ٗل اهبهغ ؤن مىظ بل ، ٖام بك٩ل وبش٣اٞخه الٛغبي الى٣ض ؤَغوخاث م٘ جىانل خغ٦ت
ٟؿيت الهؼاثم جىالي بٟٗل اجهاعث التي الٗغبيت الظاث بىاء في يؿهم ؤن يم٨ً لٛغب،ا في ظضيض ٞجغ  ٖضة ٖلى لها حٗغ يذ التي الى 

.  الٗغبي الى٣ضر ال٨ٟغ جُىيغ في عاٞضا الٛغبيت اإلاىجؼاث َظٍ ج٩ىن  لظل٪ وجبٗا. وظبهاث ؤنٗضة

حهم ٖبر الٗغب الى٣اص ؤن   له ياؾ٠ ما ؤن ٚير  الخُىع  ييكض وه٣ضر ٨ٞغر  وعي ٖلى ظهىصَم ج٣م لم الٛغبي الخضاسي للمكغوٕ جل٣ 

 جإزير جدذ ؤٖمى اعجماءا آلازغ ز٣اٞت ؤخًان في الى٣اص َاالء اعجمى ٣ٞض. الهىياحي الاوؿالر زُغ مً الظاث ويهىن  ظهت مً

ىضخى مجهجي جيه الىديجت ٩ٞاهذ. وؤلاعجاب الضَكت ٍ ه٣ضر وزُاب مهُلخيت ٞو  في خايغة آزاٍع جؼا٫ ال ٨ٞغر  وبعبا٥ مكى 

 بلى الٗغبي الى٣ضر السُاب بليه آ٫ الظر اإلاؼعر الىا٢٘ َظا ويغجض,  ٖام بك٩ل الى٣ضيت اإلاماعؾت وفي الٗغبيت الى٣ضيت السُاباث
يت ٚير ؤؾـ ٖلى ال٣اثمت باآلزغ الظاث ٖال٢ت َبيٗت  طل٪ بَاع في الٛغبي الى٣ض مغظٗياث حٛييب جم ٦ما. مخ٩اٞئت وال مىيٖى

 و الظاحي الخمغ٦ؼ ٨ٞغة ٖلى ؤؾاؾا وال٣اثم الٛغبي لل٨ٟغ اإلاخُغ ٝ المنوٕ طل٪ بلى ي٠.  الٗغبي الى٣ض ؤػمت مٗالم ثحك٩ل وبظل٪
٣اص ؤن َى الىا٢٘ في يٓهغ ٞما صوجها، ما ٧ل ب٢هاء و بدًاعجه ؤلايمان ىا الٗغب الى   َظٍ في ؤٟٚلىا ل٨جهم الٛغبيت اإلاىاهج جبى 

. ٦ياهه في جظويبها ؤو ألازغي  الش٣اٞاث زهىنياث وبلٛاء ، الهيمىت ٚايت جدمل التي آلازغ هٓغة الٗمليت

تي ألاػمت َظٍ ألن   و
 
تي الغقيضة الؿبل و لؤلؾـ جٟخ٣ض ؾلبيت ه٣ضيت إلاشا٢ٟت َبيعي هخاط هي الٗغبي الى٣ض يٗيكها ال

 
 مً جم٨ً ال

٤ ال َحهاجش ؾبل و مٗاإلاها بصعا٥ و ألاػمت َظٍ ٞهم ٞةن الهىيت، ٣ٞضان صون  الخىانل  الٗغبي الى٣ض ٖال٢ت بمضاعؾت بال يخد٣ 
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 ، البييىر  اإلاىهج جل٣ي في اإلاشا٢ٟت ؤػمت مٗالم اؾخٗغاى ٖلى الىع٢ت َظٍ في ؤجيىا و٢ض ، هٟؿها اإلاشا٢ٟت ٖمليت ٖبر الٛغبي بىٓيٍر
 ما:الخاليت ألاؾئلت هىعص ؤن ا١السخي َظا يمً ويم٨ً.  ؤق٩لتها لٟ٪ وؿعى بق٩اليت ظىاهب بلى الىع٢ت َظٍ في الىٓغ ػاويت ووظهىا
 اإلاىهج ٞحها اهخ٣ل التي اإلاسخلٟت الؿيا٢اث ما البييىر؟ اإلاىهج جل٣ي ٖمليت ٖليه جإؾؿذ الظر الى٣ضيت اإلاشا٢ٟت مٟهىم َبيٗت

 . ؟ الى٣ضر السُاب ؤػمت جبلىع  في اإلاىهج َظا جل٣ي ؤزغ ما الٗغبيت؟ الى٣ضيت الؿاخت بلى البييىر 

ا ما و البييىيت وعاء الشاويت السلٟياث ما  همىطط نياٚت آٞا١ ماهي مشا٢ٟت؟؛و ؤػمت ؤم الٗغبي الىا٢ض ؤػمت البييىيت ؤػمت َل ؟ آزاَع
يت مشا٢ٟت اٖلت مىيٖى  .ٞو

 :املساكفة ماَُة -1

:  لغة  -أ

٠ و. خاط١ ز٠٣ وعظل خظ٢ه، بمٗجى ز٣ٟا الصخيء ز٠٣: "  الجظع بلى اإلاشا٢ٟت جغظ٘  ومىه ٞا،زٟي خاط٢ا ناع ؤر ز٣اٞت الغظل ز٣ 
ٟذ و الخ٣ىيم حٗجي ٞهي الٗلم في اإلاُاعخت حٗجي و اإلاشا٢ٟت ت طَىه في ؤنبخه ؤر الُٟل ز٣  ربيت باإلاٗٞغ

 
ٟذ و. والت  ؤر الٟغؽ ز٣ 

مخه   ﴿:حٗالى ٢ىله و ،(1)"مشا٢ٟت و ز٣اٞت و مٟاٖلت و ٞٗا٫ وػن ٖلى وهي, ٢ى 
ْ
ْم  ِبن

ُ
ىه

ُ
ف

َ
ل

ْ
س ىا ًَ

ُ
ىه

ُ
ى ْم  ًَ

ُ
ى

َ
ْعَساءً  ل

َ
 ثحىةاملم ػىضة ﴾ ؤ

.  22 :  ًة ؛مً

يت، اللٛىيت بىيخه زال٫ مً ، ( Acculturation) اإلاشا٢ٟت مهُلر وي٨دؿب  وظهاث ؤَغاٝ بين والخباصليت اإلاكاع٦ت صاللت الهٞغ
 ومىجؼاث الش٣اٞاث بين الٗال٢اث لُبيٗت مخىاػن  ٞهم مً جىُل٤ التي اإلا٣اعهت الضعاؾاث في ٦شيرا جضاوله ظغي  و٢ض مخٗضصة،

ب وال الخإزغ، و الخإزير جباص٫ مٟهىم اإلاهُلر َظا يُغح بط الكٗىب؛  الخًاعيت، اإلاٛالبت ٨ٞغة بلى بقاعة صالالجه في يؿخٖى
 حؿخ٨ين ؤن ٖلحها وبالخالي ٢ضعة، ألا٢ل وألازغي  ال٣اصعة، ألا٢ُاب ٖلى ال٣اثمت الش٣اٞيت الٗال٢اث ٨ٞغة بخصبيذ يصخي بما والخٟى١؛

 .واإلاجاوعة الخل٣ي لخخميت

  :اكٌالحا  -ب

  مٗجى ٖلى يديل والظر، واخض  مهب في جيخهي ؤجها ٚير, الضالالث ٖضيض ٖلى و٢ٟىا مشا٢ٟت ل٩لمت الانُالخيت الضاللت في بدشىا بطا
 اخخ٩ا٥ و بيجهما الخانل الاجها٫ هديجت مخباص٫ جإزير و الش٣اٞاث بين جٟاٖل:" ٞهي. ألانٗضة ظمي٘ ٖلى الش٣اٞاث بين  الخٟاٖل

ظا ٌٖ،الب بًٗها ٛخين في ( Acculturation) بمهُلر ٖىه اإلاٗبر اإلاٗجى َو
 
 اإلاشا٢ٟت َظٍ مٓاَغ جخجلى و .الاهجلينيت و الٟغوؿيت الل

ا مً ما ز٣اٞت ج٣خبؿه ٞيما  في ٧ان ؤن   بٗض مىه ظؼءا يٛضوا ختى ٦ياجها في وجإنيله اؾديٗابه ٖلى حٗمل و. الش٣اٞاث مً ٚيَر

تي ألاهتربىلىظيت اإلاهُلخاث ٞهظٍ. (2)"الساعجي الًٟاء مً ٖليه وواٞض ال٨يان طل٪ ٖلى َاعثا اإلاىُل٤
 
 الخباص٫ ؤوظه:" ًٖ حٗبر ال

صة الش٣اٞاث و الخًاعاث بين (والُٗاء ألازظ) الش٣افي ى اإلاخٗض  ظر اإلاُل٤ الاهٟخاح بين وؾُا ي٩ىن  اججاٍ َو
 
 الاهههاع بلى ياو٫ ال

. (3)"بإؾٍغ الٗالم و آلازغ ًٖ الاوٗؼا٫ بلى ياو٫ الظر اإلاُل٤ الاهُال١ بين و ألازغ ز٣اٞت في

                                                           
   .مادة ثقف   .1990ابن منظور، جمال الدٌن ابو الفضل، لسان العرب، دار الطباعة و النشر، بٌروت، د ط،  - 1
. 34،ص 1947حضاري اإلسالمً، دارالمعارف، القاهرة، د ط، محمد عمارة، العطاء ال   -2

. ٕٗٔٓيونيو ٚٓ:عبد اهلل ادلالكي، وىم ادلثاقفة عن اشكالية االنا و االخر بتاريخ نشر ادلقال - ٖ
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ظا آزغ، و َٝغ بين الخباص٫ يغوب بلى يديل ٨ٞالَما مشا٢ٟت ل٩لمت الانُالحي للمٗجى مجاٞيا يبضو ال اللٛىر  اإلاٗجى بن    َو
 بن ٚير الخاعيش ٖبر ثالش٣اٞا بين ٢اثمت خ٣ي٣ت الخإزير و ٞالخإزغ. الخًاعة مًماع في َٝغ ٧ل مىجؼاث مؿخىي  ٖلى يخم الخباص٫

ليه. ؤزغي  جٟى١  لهالر خًاعيت ؤو ز٣اٞيت َىيت طوبان ؤو الاهههاع ألاخىا٫ مً خا٫ بإر يٗجي ال الش٣اٞاث بين الخٟاٖل  ٖو

. البٌٗ بًٗها م٘ جٟاٖلها في الش٣اٞاث جُلبه ؤن يجب ما ٖلى  جا٦ض الانُالحي و اللٛىر  مٗىيحها في ٞاإلاشا٢ٟت

:  الىلسًة املساكفة .2

 ٣ٞض ، الٛغبيت الى٣ضيت اإلاىٓىمت ٖلى واهٟخاخا جىانال ٖٝغ ٢ض الٗغبي ٞالى٣ض. بٗامت اإلاشا٢ٟت ؤبىاب مً بابا الى٣ضيت اإلاشا٢ٟت حٗض  
تي الخدىالث ٧اٞت الٗغب الى٣اص اؾخلهم

 
 الى٣ض ٖلى  –اإلاشا٢ٟت بٟٗل -الخدىالث َظٍ ؤجذ و٢ض وز٣اٞخه، الٛغبي ال٣ٗل بييت مؿذ ال

ؿاهيت الضعاؾاث و٧اهذ. ٣ٖب ٖلى عؤؾا مٟاَيمه و٢لبذ ،ومماعؾت جىٓيرا
 
 في الشىعة َظٍ بخضار في ٞاٖال ٖامال ٞحها ظض   وما الل

 ل٨ىه, الٛغبيت الش٣اٞت باججاٍ الٛغبيت الش٣اٞت مً والىٓغياث اإلاىاهج جل٪ اعجدا٫ جم الى٣ضيت اإلاشا٢ٟت بَاع وفي. الٛغبي الى٣ض
ؿم اعجدا٫

 
٣ض ،ٕ والخُىر  الهيمىت بش٣اٞت اح  الىالء َظا ،الى٣ضيت اإلاشا٢ٟت بليه ؾا٢خه ما  ل٩ل اإلاُل٤ الىالء طل٪ في الٗغبي الى٣ض ٖو

ذ ٖلال وؤوعزه الٗغبي، الى٣ضر السُاب ٖلى الىيالث ظغ   الظر
 
٨ٍغ ظؿضٍ في اهبص  في خامال بليىا ونل مىاهج مً ه٣له جم ٞما ، ٞو

لؿٟيت ٨ٞغيت خمىالث ٦ياهه  الى٣ضر ال٨ٟغ لهظا ألاؾاؾيت الخهىعاث بن  :" الٗالم ؤمين مدمىص ي٣ى٫ .  ؤلايضيىلىظيت وبُاهخه ٞو
 ٞةن الٗغبي،ولظل٪ الى٣ضر اإلاكغوٕ مكا٧ل ٦برياث مً الى٣ضيت اإلاشا٢ٟت مك٩لت بن.  (1 )" ؤوعبيت ه٣ضيت مٟاَيم و لخهىعاث نضي

ىن  اإلاكغوٕ َظا هجاح ظا.  اإلاشا٢ٟت َظٍ بىجاح مَغ خضاص ػاويت مً اإلاٟهىم َظا ة٢غاء بٖاصة ي٣خطخي الىجاح َو  واخترام  بالظاث الٖا
.  وزهىنياتها جغاثها

II. ة ثللي وؤظمة الىلسي الخٌاب : البيٍُى

ل ل٣ض
 
 َضاٍ ٖلى والؿير اؾخلهامه يم٨ً ظضيضا ٞخدا لضحهم اٖخبرث و٢ض وجُبي٣ا، جىٓيرا للبييىيت الٗغب وم٨ٟغوها ه٣اصها َل

 َاالء ٦خاباث في اإلاخإمل ؤن   ٚير. والخُىع  الخ٣ضم ٢بلت ٖىضَم مشل الظر آلازغ ظؼاثمً بػاء والاهبهاع ؤلاعجاب طل٪ في يدملهم
ياب الخىٓير ٚلبت بىيىح يلخٔ الى٣اص ٣ضان الغئيت، ٚو ىهه ما بُبيٗت الىعي ٞو  هجضَم ولظل٪ ومىاهج، مٟاَيم مً يخل٣ 

ي٣ي اإلاىهج َظا ول٨ً ٖضيضة، مىاهج بين ٢يتجىفي مداولت في ٖلحها والسغوط البييىيت، بمباصت الالتنام بين:"  يتراوخىن   يٓهغ الخٞى
ضم الىا٢ض، ي٠ٗ ليه ، (2)" الجضيض اإلاىهج إلاباصت اؾديٗابه ٖو  اإلاىهج َظا م٘ حٗامله في  الىا٢ض يٗيكها التي ؤلاعبا٥ خالت ٞةن ٖو

بيٗتها اإلاشا٢ٟت هٕى ح٨ٗـ بهما تي َو
 
ىانل في اٖخمضث ال . الٗغبيت الى٣ضيت اإلاىٓىمت م٘ الخ 

 يبين ٦ما. الٛغبي بىٓيٍر الٗغبي الى٣ض لٗال٢ت الباجـ الىظه َظا ًٖ ي٨ك٠ الٗغب ٖىض البييىيت الخُبي٣اث بٌٗ ٖىض والى٢ٝى
.  الىاٖيت ٚير الى٣ضيت اإلاشا٢ٟت وجضاٖياث آزاع مً اإلاخإجيت الٗغبي الى٣ض ؤػمت خ٣ي٣ت ًٖ

                                                           
 .ٚٚٔص،ٕٛٓٓ,ٚاجمللد  (ٗ-ٖ)العددان،رللة القادسية يف اآلداب و العلوم الرتبوية،ادلثاقفة النقدية يف الفكر النقدي العريب  - ٔ
 .ٛٚص،ٖٕٓٓ،دمشق –منشورات احتاد الكتاب العرب ، دراسة يف نقد النقد. حتليل اخلطاب األديب يف ضوء ادلناىج النقدية احلداثية،   زلمد عزام - ٕ
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 وجدضيضا الٗكغيً، ال٣غن  مً الشاوي الىه٠ في البييىيت للخُبي٣اث ولىألا البضاياث م٘ جؼامىا بجالء  الٗغبي الى٣ض ؤػمت بغػث ل٣ض
 الاججاَين جدبجى الٗغبي واإلاٛغب اإلاكغ١  مً الى٣اص مً لٗضص صعاؾاث وكغث خين"  ال٣غن  هٟـ مً الؿبٗييياث ٞترة ؤوازغ في

. (1)"  والخ٩ىيجي الك٨الوي البييىيت في الغثيؿيين

تي ألاؾماء ومً
 
بض بىيـ، مدمض بغاصة، مدمض ؾٗيض، وزالضة صيب، ؤبى ٦ما٫:  اإلاىهجين َظيً صاٖخما في بغػث ال   الٛظامي هللا ٖو

م يَر  جل٣حهم في التهاٞذ مىاًَ ًٖ ال٨ك٠ بٛيت الى٣اص َاالء ؤَم ٖلى بالى٢ٝى اإلاضازلت َظٍ في وؾى٨خٟي الى٣اص، مً ٚو

. للبييىيت

 وفي. الخُبي٣يت البييىيت الضعاؾاث ؤبغػ  مً"  والخجلي السٟاء ظضليت" ب واإلاىؾىم"  صيب ؤبى ٦ما٫" الؿىعر الىا٢ض مال٠ يٗض
ضم الكٗغر  الترار ٞهم في بال٣هىع  الخضيشت الى٣ضيت للجهىص اتهامه مً ؤبىصيب اهُل٤ اإلاال٠ َظا    ٖلى الٗغب الى٣اص ٢ضعة ٖو

ل اؾديٗاب
 
 والتي، البييىيت خى٫  جهىعٍ ًٖ ؤبان ٖىضما طل٪ و، الىاعي الىا٢ض بمٓهغ يٓهغ ؤن  ؤبىصيب خاو٫  ٦ما. البييىيت وجمش

ٍ  و٦خاب. اإلادكاب٨ت ٖال٢اجه وجبيان، الىو خ٣ي٣ت واؾخجالء ٞهم مً الىا٢ض جم٨ً مىهجيت ؤصاة مجغص هي بل ٨ٞغا ليؿذ بإجها يىى 
٫  الٟهل في الباخض صعؽ:"  ٞهى٫  ؾخت في ؤبىصيب  الشالض الٟهل وفي،ال٣هيضة ًٞاء الشاوي الٟهل وفي، الكٗغيت الهىعة ألاو 

 ٚير، ال٣ضيم الكٗغ في الكٗغيت الهىعة بلى الخهغ اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى ٖغى ،و٢ض" البييىيت ألاوؿا١ الغاب٘ وفي، الكٗغر  ؤلاي٣إ

ام هللا ٖبض ؤن   ضم  الىا٢ض زلِ ًٖ مبيىا الخُبي٣ي اإلابدض َظا ٖلى يغص   ٖؼ  يه ٖو غ ٖو ظا : ب٣ىله البييىر  اإلاىهج أَل ه َو
 
 مً ليـ ٧ل

ل ل٣ض. البيياث َظٍ بين وبالٗال٢اث بالبيياث، بل بالهىع  يٗجى ال  البييىر  اإلاىهج ألن  , شخيء في بييىيتا٫  ال ما الىهىم صيب ؤبى خم 

لها جُي٣ه مض ،ج٣له لم ما و٢ى  ت لخإ٦يض ؤٖىا٢ها لي   بلى ٖو يت وال طاجه بدض البييىر  اإلاىهج ي٣بلها ال ٖجها زاعظت مٗٞغ .  اإلاىيٖى

ا ل الشاوي الىمىطط ؤم 
 
ت في" مالٟها في" الٗيض يمجى" اللبىاهيت للىا٢ضة ٞهى ، الٗغبي البييىر  لخمش تي" الى و مٗٞغ

 
 جسل٤ ؤن خاولذ ال

ا له ٖىض ال٣اعت  يلخٓه وما صيب، ؤبى ٢ضمه ما م٘ الخ٩امل مً هٖى  جسغط لم الى٣ضيت مماعؾتها ؤن   البييىيت جُبي٣اتها لٟدىي  جإم 

 ل٨ً, البييىر  باإلاىهج الاظخماعي مىهجها جُٗيم في:"  مجها مداولت في الى٣ضر وكاَها الىا٢ضة َظٍ بضؤث و٢ض. صيب ؤبى ٢ضمه ما ٖلى
 (2)".الخُبي٤ و الىٓغيت وبين, اإلاىهجين بين خاصا اهٟهاال بل, ج٩ىيييا بييىيا مىهجا يشمغ لم الخُٗيم َظا

ا خؿً" َى مهغ مً ؤزغ خضاسي ها٢ض  الخدليل" وألاقياء ال٩لماث" ب اإلاىؾىم ب٨خابه الشماهيىاث ؤوازغ في ْهغ" .الضيً ٖؼ البى 

ال٫ ل٣هيضة البييىر   وؤَمل البييىيت اإلا٣ىالث بٌٗ ؤزظ الٗغب والباخشين الى٣اص مً ٚيٍر مشل والباخض:"  الجاَلي الكٗغ في ألَا
. جُىيغا ج٣هيٍر وؾمى ألازغ البٌٗ

 وؾىػان ؤؾدي٨خٟيدـ، باعوؾالٝ،: ؤمشا٫  الجاَليت ال٣هيضة و٫ ح اإلاؿدكغ٢ين بٌٗ وصعاؾاث آعاء الىا٢ض َظا جىاو٫  و٢ض
" الجاَلي الكٗغ صعاؾت في البييىر  الخدليل اؾخسضمىا الظيً ؤواثل:"  مً حٗض ألازيرة َظٍ, وهاؾىن  ٧اجغيً ماعر  اؾدي٨خٟىيدل،

 مُلٗا ؤو ٢هيضة يدلل لم:" ٖؼام مدمض يظ٦غ ٦ما الىا٢ض ؤن   ٚير  صيب ؤبى ٦ما٫ وزانت الٗغب الى٣اص ظهىص الىا٢ض جىاو٫  زم, (3)

                                                           
 .65:، ص 2004، 1، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، ط(الغرب فً النقد العربً الجدٌد )سعد البازعً، استقبال اآلخر - 1
 .ٜٚص،حتليل اخلطاب األديب يف ضوء ادلناىج النقدية احلداثية ،   زلمد عزام - ٕ

. ٜٗٔص،حتليل اخلطاب األديب يف ضوء ادلناىج النقدية احلداثية ،   زلمد، عزام - ٖ
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 الجاَلي الكٗغ في اإلاٗانغيً والى٣اص اإلاؿدكغ٢ين ؤعاء بٗغى وا٦خٟى بييىر  ونٟي جدليل هخاثج بلى يهل ولم بييىيا جدليال
 (1)".يخبىاٍ الظر البييىر  اإلاىهج بلى يكير ؤن صون ...  و٢ًاياٍ

اللت َظٍ ل في عبيتال٘ الى٣ضيت الجهىص بٌٗ ٖلى اإلاخىايٗت ؤلَا
 
ت خ٣ي٣ت ٖلى جى٢ٟىا  -ؤأخابها يضعي ٦ما -البييىر  اإلاىهج جمش  مهم 

ص ٧ىجها ًٖ ؤٚلبها في جسغط ج٨ض لم الجهىص َظٍ ؤن   وهي ت مبخىعة مداوالث مجغ  ا ومكَى بت اإلاىهج بلى الخماؽ حهَؼ  في والٚغ
ض ٦ما، اإلاىيىعي الى٣ضر والىعي اضجالً وال٨ٟغ الىاضخت الغئيت بلى وجٟخ٣ض، الٟهم ٖلى ال٣ضعة وحٗىػَا، الخدضيض

 
 مٗها يخإ٦

لبت وآلازغ ألاها بين الى٣ضيت اإلاشا٢ٟت وا٢٘ .  مٗا الٗغبي والى٣ض الىا٢ض ٖلى الٛغبيت للش٣اٞت الهيمىت عوح ٚو

ل بن   ٟذ التي الى٣ضيت اإلاداوالث في اإلاخإم 
 
 وال٣ل٤ َغابالاى طل٪ يلخٔ الٗغبي لؤلصب صعاؾتها في اإلاؿخىعصة الٛغبيت اإلاىاهج ْو

ؿم جُبي٣اتها ظاءث بط:"  اإلاداوالث جل٪ يُب٘ الظر
 
. (2)"  الابدؿاع بالى٣و جد

اص ق٨غر " الىا٢ض ي٨ك٠ الؿيا١ طاث وفي  ال٣ى٫  بين مىهجها في الخىا٢ٌ َظا ويٓهغ. البييىيت يؿم الظر الخىا٢ٌ ًٖ" ٖي 
ت بييت بىظىص ت ؤصبي   اإلادضزين البييىيين لضي ختى هجضٍ ٦ما. ٢اهىهه له ألاصبي ٖملا٫ بإن وال٣ى٫ ...  ألاصبيت الٓاَغة جد٨م ٖام 

اص ق٨غر  ويؿخيخج. ؤهٟؿهم : ي٣ى٫ . الٛغبيت الش٣اٞت ٦يان في هٟؿها الخىا٢ٌ بييت الخ٣ي٣ت في ي٨ٗـ بهما الخىا٢ٌ َظا ؤن   ٖي 
 ٖمل مً ٖمل ٧ل لخدىيل مؿخمغا ؾٗيا صوما هجض خيض ،هٟؿها الخًاعة َظٍ في َى البييىيت في ألاؾاسخي الخىا٢ٌ ولٗل  

 ؤلاوؿان ؾلى٥ جًبِ ٢غيب ٖهض بلى ٧اهذ التي الًىابِ ل٩ل اجهياع طل٪ م٣ابل وفي، ال٨مبيىجغ به ي٣ىم آلي هٓام بلى ؤلاوؿان
ل،

 
تي هٟؿها البييىيت في طل٪ وجمش

 
ها مجغص، ٣ٖلي ٦ىٓام ألاصب ج٣من ؤن خاولذ ال  خالت ًٖ يٗبر ٦ةهخاط باألصب انُضمذ ول٨ج 

. (3)"الٗهغ إلوؿان هٟؿيت

إل مً جم٨ً الٗغبي الى٣ض ؤن   ٞصخيذ  ألاصبي الىو ٢غاءة في جهىعاتها بٌٗ مً وؤٞاص الٛغبيت الى٣ضيت الش٣اٞت مىجؼاث ٖلى ؤلَا

 ؤظهؼة ٖلى اإلاماعؾاث مً ٦شير في الىهىم ويٗذ ٣ٞض، مىه ؤ٦بر بةزٟا١ مصخىبا ٧ان الىجاح َظا ل٨ً. بٗامت وؤلابضاعي
َذ ؤجها طل٪ مً وألامغ وألاصهى...  ٧اطبت باٖتراٞاث ؤلاًٞاء ٖلى َاوؤظبرث الخٗظيب ت الخًاعر  الدك٨يل قى  تها         لؤلم  . (4)"  بغم 

ى اإلاىهج َظا ٖلى واإلاكخٛلين الٛغبيين الى٣اص ؤبغػ  ؤخض ًٖ نضع الطٕ ه٣ض بلى ه٣ضر ٦مىهج البييىيت حٗغ يذ و٢ض َظا " الىا٢ض َو

فُحان ثىزوضوف  الخل٣ي وآصاثه ؤق٩اال لىنٟه اإلاٗجى بةيًاح الىا٢ض مهمت وجيخهي لىٟؿه مغظٗا يهغ لم َاإلاا: ٢ى٫ ر خيض " هٍع

 ٢يمي مضلى٫  ٧ل مً ٖمله ؤٞٙغ خيض، البييىر  الىا٢ض بليه اهخهى الظر اإلاإػ١  يبرػ جىصوعٝو بن  . (5)"  ٢يميت ؤخ٩ام ؤيت ًٖ بٗيضا
 نلت و٢ُ٘ طاجه ٖلى الىو واه٨ٟإ اليؿ٤ اوٛل٤ البييىيت ٞم٘. واهُباٖاتها خًىعَا لها ٦ظاث وصوعٍ بوؿاهيخه مٗه ؤلاوؿان ٣ٞض

م ل٣يُا ٞٛضا ؤهجبه بمً عخمه  وجدىيله البييت صازل ؤلاوؿان سجً بلى الٛغبي ال٨ٟغ ؾعى اإلاٗجى بهظا ٦ظل٪، ي٩ىن  ؤن ٖلى وؤٚع

 في. " واهخهى وظض بإهه اَخمامه يىلي ؤن بػييً ما ب٣ضع وظىصٍ مهضع خى٫  الؿاا٫ حهمه ال الٗالم َظا في ٞغصر وظىص مجغص بلى

                                                           

 ،ٔ٘ٔص،حتليل اخلطاب األديب يف ضوء ادلناىج النقدية احلداثية ،   زلمد عزام - ٔ
 .152ص،الخطاب األدبً فً ضوء المناهج النقدٌة الحداثٌة تحلٌل ،   عزاممحمد  - 2
. قراءة يف ضوء النظرية ما بعد الكولونيالية: اخلطاب النقدي العريب و أسئلة  العالقة مع اآلخر  ،مقال ، العيد جلويل  - ٖ
 ٖٕٔص،(الغرب يف النقد العريب اجلديد )سعد البازعي، استقبال اآلخر - ٗ
األستاذ الدكتور عبد الوىاب ادلسًني ، منشورات ادلعه  د العادلي للفكر اإلسالمي ، : رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد ، اجلزء األوَّل ، حترير إشكالية التحّيز  - ٘

 . ٕٕٚم ، ص  ٜٜٙٔ/ ى   ٚٔٗٔ،  ٕالواليات ادلتحدة األمريكّية، ط
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 اليؿبيت بلى ؤلاوؿاهيت جىٕى وبصعا٥ ؤلايمان طل٪ اجهياع ؤصي زم...  مكتر٦ت مُل٣ت خ٣ي٣ت بىظىص يامىىن  الىاؽ ٧ان اإلااضخي
.  (1)" الٗضميت بلى وؤزيرا  والٟغصيت

 عوالر" الىا٢ض َى ٖليه والشىعة بال٨ٟغ ؤلايمان بين ٫والخدى اإلاغوهت بُاب٘ جمينث التي الشسهياث ؤبغػ  مً َى آزغ ٚغبي ها٢ض
ظر" باعر

 
ة باعجياصٍ ٖٝغ ال  الؿخيىياث مىخه٠ ؤؾـ ؤن ٞبٗض"  الخ٨ٟي٩ي البييىر , الؿيمياجي باعر َى ه٣ضيت مىاهج لٗض 

 بن   (2)..."للخى   بلحها يضٖى ان٥ التي ألا٩ٞاع بؿالمت ا٢خىاٖه ٖضم يٗلً وعاح ج٣غيبا الٟترة هٟـ في باعر ؤه٣لب... البييىيت للمماعؾت
ما باعر زىعة

 
تي ؤيًا اإلاإزظ ومً. َل ٨ٞياهه اإلاىهج َظا مباصت و البييىيت جماؾ٪ ٖضم ٖلى بىيىح جض٫ به

 
 َظا ٖلى سجلذ ال

ٌ ٢ًيت بلى وكير اإلاىهج ها بط الىا٢ض لظاث البييىيت ٞع ٌ ما٥ ٢يميت، ؤخ٩ام مً بظل٪ يخهل ما و٧ل واإلاٗياعيت الظو١  جى٨غ ؤج   جٞغ

ما٫ ألن  " آلت مجغص ي٩ىن  ؤن يٗضو ال هيرا ؤم ٧ان ٢هيضة ألاصبي ٞالى و. والاهٟٗاالث الٗىا٠َ  َغي٤ ًٖ مٗىاَا جد٤٣ ألاصبيت ألٖا

 ًٖ مٗؼوال ٞغصا باٖخباٍع ي٣ىله ال ألاصبي الٗمل في اإلابضٕ ي٣ىله ما ؤن ٚير (3)"  صعظت ؤ٢صخى بلى آلالت حكبه طل٪ في وهي، الدك٨يل
 ٨ٞغ ي٨ٗـ يجٗله مما اظخماعي مىخىط ٦بير خض   بلى َى ؤلاوؿان ؾلى٥ ؤن  ٦ما. ظماٖت بلى مىخميا بىنٟه ي٣ىله بل ،يًآلازغ

. الاظخماعي و الىٟسخي ج٩ىيً مً ٦بير بجؼء لها يضيً التي الجماٖت َظٍ وؾلى٥

III. العطب الىلس على ثساعُات ا و الفلؼفُة املطحعُات  :

 مىاهج مً اؾخيراصٍ جم ما وعاء ٢اب٘ ٨ٞغ وؤزاع مسلٟاث ؤجىن  في ويخسبِ مجهجي جيت خالت يديا الٗغبي الى٣ضر السُاب ؤيخى ل٣ض
ظر الاؾخ٣با٫ ؤن   جا٦ض اإلاغظٗياث َظٍ وآزاع ،ز٣اٞخىا بلى الش٣اٞيت خمىالتها امخضث ه٣ضيت

 
 للمىجؼاث الٗغبي ال٣ٗل ماعؾه ال

. جل٣يه يخم إلاا والٛغبلت والخمديو الى٣ض بًغوعة جىو   التي، يتالٗلم البهيرة بلى مٟخ٣ضا اؾخ٣باال ٧ان الٗغبيت الى٣ضيت

ما  ٨ٞغا زمت بن بل ، للخدليل مىهجيت ؤصاة مجغص اٖخباٍع يم٨ً ال م٣اعبدىا مىيٕى البييىر  اإلاىهج ومجها اإلاىاهج جل٪ ؤن   ٞيه الق٪   م 
لؿٟت ٣يضة ٞو ه بط،ألاصواث َظٍ وعاء زاويت ٖو

 
  ؾلى٥ ؤر و ؾلى٥ يهضع ؤن يم٨ً ال ؤه

 
ه ٨ٞغ ًٖ بال  ظهت ،ومً ظهت مً له مىظ 

تي الش٣اٞت ظيىاث يدمل البييىر  ٞاإلاىهج زاهيت
 
تي والتربت ٖجها نضع ال

 
ٕغ ال ما. ؤخًاجها في جٖغ  ي٨ٗـ جُبي٣اجه في اإلاىهج ؤن   يٗجي م 

ص إلاىهجا ؤن   قإ ل٣ض"  :"الجغاعر  ٖباؽ" الىا٢ض ي٣ى٫ . خمىالتها ب٩ل الٛغبيت الش٣اٞت ومٟاَيم جهىعاث  ًٖ للبدض وؾيلت مجغ 
ت، دهها، اإلاٗٞغ ص ؤر ٞو ت مجغ 

 
ت زُ غ١  و٢ىاٖض بم٣اييـ مًبَى  بال جمشل ال هٓغها في وهي  ... الخ٣ي٣ت بلى الىنى٫  ٖلى حؿاٖض َو

. (4)" اإلاىهج في اإلاغجي بالجاهب حؿميخه ؤ٢ترح اإلاىهج، مً واخضا ظاهبا

٫  ، ق٣ين بلى يى٣ؿم ههجالم ؤن   الٗغبي الىا٢ض َظا ٢ى٫  مً وؿخيخج ؤن يم٨ً  َى   والشاوي، للمىهج ؤلاظغاثيت اإلاىهجيت ألاصواث ألاو 
تي والش٣اٞيت ال٨ٟغيت السلٟيت

 
  ٞهمه في ٚايدىا هبلٜ وال، البييىر  اإلاىهج وم٣ىالث مٟاَيم مً اإلاىهج َظا نلبها مً هبذ ال

 
 ٖىضما بال

تي الٛغبيت الخضازت ؾيا١ وبين بيىه هغبِ
 
ظر ل٨ٟغر ا اإلاىار جمشل ال

 
ٌ ال

 
تي الخضازت َظٍ" : ٖجها جمس

 
 الشىعة مً بضءا ْهغث ال

 َىا٥ ٧ان ٣ٞض" والٗضميت الك٪ جياع بلى ونىال والخجغيبي اإلاشالي الٟلؿٟيين بالخياعيً مغوعا الالَىجيت الٟلؿٟت ٖلى ال٩ىبغهي٨يت
 الاهٟهام جم وبظل٪... الش٣اٞيت الىخضة في اوكُاع ؤو اهٟهام خضر زم (..) ألازغ في ٧ل والُبيٗت وؤلاوؿان هللا ٞيه اقتر٥ و٢ذ

                                                           
 .٘ٙص،(الغرب يف النقد العريب اجلديد )سعد البازعي، استقبال اآلخر - ٔ
 .ٖٚص،(الغرب يف النقد العريب اجلديد )سعد البازعي، استقبال اآلخر - ٕ
. ٖٕٔص ٜٖٔ،ٜٜٛٔعبد العزيز محودة، ادلرايا احملدبة من البنيوية اىل التفكيك، اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و االداب ، الكويت  - ٖ
. ٚٗص، ٜٜٓٔ، ٔٓط، ادلغرب ، مكناس ، منشورات السفًن ، خطاب ادلنهج ، عباس اجلراري  - ٗ
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. (1)"  الخاعيسيت واليؿبيت, والٗضميت للظاجيت باهضوعا نىضو١  ليإحي ، واإلاىيٕى الظاث بين ، واإلاضلى٫  الضا٫ بين ،والصخيء ال٩لمت بين

 الٗلميت ألابدار ٖهٟذ ٖضماب ؤلاوؿان بلى جدىلذ زم، اإلا٣ضؽ ال٨خاب خى٫  الالَىحي ال٨ٟغ في مخمغ٦ؼة الخ٣ي٣ت ٧اهذ ل٣ض
ا ال٨ىيؿت بخهىعاث ل٩ىبغهي٩ىؽ ٨َغ اجه  ٚاليلى ٖؼػ  زم   الالَىحي، ٞو ؽ ٖلى الشىعة َظٍ ب٨كٞى  ل٣ُيٗت م٩ىها بي٩ىن  ليإحي اإلا٣ض 

ت ت بغػث الؿيا١ َظا وفي. تهاٞخه ًٖ ويبين ألاعؾُي ال٨ٟغ م٘ ٧لي   والبييىيت الخضازت عواٞض ؤَم مً عاٞضا واإلاشاليت الخجغيبيت المٖن

ظر بن  "  الٛغبيت الش٣اٞت في
 
اث هديجت ولضث وبن الٛغبيت الخضازت ه٣ض زُاب في ٦مكغوٕ البييىيت ؤن   ه٨غاهه يم٨ً ال ال  ل٨كٞى

لؿاهياث
 
 جهايت بلى يٗىص ٨ٞغر  لىخاط َبيعي ٦خُىع  ظاءث ؤجها َى ال٣ى٫  َظا مً اإلاذجىب ٞةن  ، الٗكغيً ال٣غن  في الخضيشت ال

يىم لى٥ ظىن  مً الخجغيبيت الٟلؿٟت مً بضءا ؤر قغٕ الؿاصؽ ال٣غن  يجل ٧اهِ يض ٖلى ال٣ٗليت بالٟلؿٟت مغوعا َو  َو

. (2)"  َايضظغ هيدكه ٖىض الٓاَغاجيت الٟلؿٟت بلى ونىال وصي٩اعث

ت ٖال٢ت جٓهغ  بىاء مباصت مً يىُل٤ والظر الٟلؿٟي الخياع َظا ٖلحها ٢ام التي ألاؾـ زال٫ مً البييىر  بالى٣ض الخجغيبيت المٖن

ت  ٖلحها الى٢ٝى يم٨ً وخؿابيت َىضؾيت ؤق٩اال ٞٛضث... مٟخىخا ٦خابا الُبيٗت ؤنبدذ ل٣ض" ججغيبي خسخي ؤؾاؽ ٖلى اإلاٗٞغ
ا ٖىض واإلاالخٓت الخجغبت بىاؾُت ال٢اتها الجؼثيت ٖىانَغ  الٗلم بَاع ًٖ الساعظيت الٗىامل ٧ل جلػي ٞالخجغيبيت (3)"الضازليت ٖو

ؼ
 
ى للجؼثياث الضازليت ال٢اثال٘ ٖلى ٣ِٞ وجغ٦  ،الىو زاعط َى ما ٧ل بضوعَا جلػى التي البييىيت اإلا٣ىالث في هجضٍ ما ٖيىه َو

ا بين ج٣ام التي ٞيه الضازليت الٗال٢اث وقب٨ت بالى و بال حٗخض   ال ٞهي اعؽ يلمـ ٨َظا"  اللٛىيت ٖىانَغ ت بن   ٦ي٠ الض   اإلاٗٞغ
ا وجٟؿير الُبيٗت ٖلى الؿيُغة ٢هض ٖكغٕ الؿاب ال٣غن  بوؿان بها جىؾل التي الخ٣ىيت  ٖلى ٢ضعجه وؤلٛذ ٢خلخه اإلااصيت ٖىانَغ

.  مٗاصالتها وؿ٤ في الاوؿان َظا الخجغبت سجىذ ل٣ض (4)" الٗالم َظا في ع٢م ؤو مٗاصلت مجغص ؤنبذ ٣ٞض الٗالم َظا جٟؿير

ال٢اتها اإلاشاليت الٟلؿٟت بلى ٖضها وبطا  ٞاإلاشاليت. الضي٩اعحي ال٩ىظيُى و٦ظا ال٩اهُي اليؿ٤ الٞخت ٞؿخىاظهىا بالبييىيت اإلاغظٗيت ٖو
اث وازتنلذ ،ال٣ٗل صازل الخ٣ي٣ت سجىذ ألازغي  هي  

 
غ ؤلاوؿاهيت الظ  في ٚايخه ؤلاوؿان بلٙى وؤنبذ ،الخ٨ٟير ماَيت في ٦جَى

ىها الخ٣ي٣ت بصعا٥ .  م٨ٟغ ٣ٗ٦ل اليؿ٤ صازل بالب٣اء مَغ

تي ال٣ىاهين مً يمل٪ ٞال٣ٗل الساعجي، الٗالم بلى بالٗىصة الخ٣ي٣ت جدهيل يم٨ً ٞال
 
 ج٣بل ؤن ألاخىا٫ مً خا٫ بإر يم٨ً ال ال

  نىتها ٚير
ً
 َيجل بلى اهخ٣لىا وبطا .(5)"الخ٣ي٣ت بصعا٥ ٖلى ٢اصعة ٦مل٨ه هٟؿه ٖلى ال٣ٗل حٛل٤ بظل٪ ٞهي ،لؤلقياء مٟؿغا

 وهي   الىديجت، هٟـ بلى يهل ٞلؿٟخت في اإلاٟاَيم ٖىهغ ٞبةصزاله ،للخ٣ي٣ت ال٩اهُي و الضي٩اعحي الخهىع  ًٖ يسغط لم ٞؿىجضٍ

ه
 
.  اليؿ٤/ ال٣ٗل صازل ٢اب٘ مٟهىم مجغص ؤلاوؿان ٞإنبذ اليؿ٤ ؤٚل٤ ؤه

 ونياٚت بلىعة في واإلاشاليت اإلااصيت الٟلؿٟاث جل٪ ؤزغ ببؿاَت يضع٥ الش٣اٞيت وؤوؿا٢ه ومؿاعاجه الٛغبي ال٨ٟغ لغخلت اإلاخدب٘ بن  

ا والبييىيت...  طل٪ أخت يشبذ ال٣ٗل َظا زىايا في الىبل َى   ٞها": باعة الٛجي ٖبض الض٦خىع  ي٣ى٫ . صرالى٤ والسُاب الىٓغيت  بتر٦يَن

                                                           
. ٕٖٕ: ص،عبد العزيز محودة، ادلرايا احملدبة من البنيوية اىل التفكيك - ٔ
، ص  ٕ٘ٓٓ، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة ،(مقاربة حوارية يف األصول ادلعرفية)عبد الغين بارة، إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي ادلعاصر  - ٕ

ٖٓ 
 .ٜٗص، (مقاربة حوارية يف األصول ادلعرفية)الغين بارة، إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي ادلعاصر  عبد - ٖ
 .ٗ٘:ينظر ادلرجع نفسو ، ص - ٗ
 .٘٘:ينظر ادلرجع نفسو ، ص - ٘
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ظر اإلاىيىعي الي٣ين جمشل اللٛىر  اليؿ٤ ٖلى
 
  اليؿ٤ مبضؤ في ال٣ٗليت الٟلؿٟت م٘ ؤيًا جخ٣اَ٘ ٦ما الخجغيبي الٗلم ؤؾؿه ال

"(1) .

تي يؼةالىط ال٣غاءة َظٍ مً بليه هلسو وما
 
 َى البييىر  الىو ؤن   َى   –الٛغبيت والٟلؿٟت ال٨ٟغ مً الجىاهب ٧ل ٖلى جإث لم ال

ى بالؼمان م٣يض ٚير هو البييىر  ٞالىو ال٣ىاهين مً بيؿ٤ مد٩ىم ٨ٞالَما ،هٟؿه ال٣ٗل  لل٣ٗل باليؿبت هٟؿه ألامغ َو

ا حك٩ل ٞالبييت" . (2) ٣ٖليت َبيٗت طاث بطا ٞهي ألاقياء حؾِ ٖلى جٓهغ وال... لؤلقياء الباَىيت ال٣ٗالهيت مً هٖى

تي ال٣هيرة الغخلت َظٍ بٗض
 
 ٖبر جمخض و جىظهها التي البُاهت مً البييىيت يبرت  ما يب٤ لم، الٛغبي ال٣ٗل ػوايا بٌٗ بلى ٢اصجىا ال

ا يخٗاْم زم ،ؤوال الٛغبي الىا٢ض ٣ٖل بلى ومٟاَيمها ؤصواتها لبي ؤزَغ  وكإ التي للتربت مبايىت ز٣اٞيت ةجغب بلى اإلاىهج اعجدا٫ ٖىض الؿ 

ظا. ٞحها لذ مإػوما ٖغبيا وا٢ٗا ؤٞغػ  ما َو
 
 وؿمحها ؤن بىا يجضع و٢ض. طاتها خض في ال٩لمت َظٍ إلاٗجى جٟخ٣ض مشا٢ٟت ؤػمخه مٗالم ق٩

 لم مخاَت في مٗا ٢ضوالىا الٛغبي الى٣ض صزل ٨َظا.  مجها ؤلاٞاصة نالخيت ومضي م٩ىهاتها بياهاث ج٣غؤ لم لبًاٖت ٖكىاثيا اؾخيراصا
.   مجها السغوط ٦ي٠ وال صزلها ٦ي٠ يٗٝغ

 

: دــــــــــــــــــــــــاثمة

ا و الى٣ضيت اإلاشا٢ٟت في اإلاخىايٗت ال٣غاءة َظٍ بٗض بليه هسلو ما و : ال٣ى٫  يم٨ً ؤهه البييىيت جل٣ي في مٓاََغ

٣ض ؤن  الىعي و للٟاٖليت يٟخ٣ض الٗغر  ٞال٣ٗل ، ٚغبيت ه٣ضيت هاهجم مً له يٗغى إلاا ؾلبي اؾخ٣با٫ خالت يٗيل يؼ٫  لم الٗغبي الى 
ى ، اإلاشا٢ٟت مماعؾت في اإلاُلىب  اٖخمضَا التي الىٓاعاث حٛيير بلى بداظت َى ٦ما الظاجيت ب٣ضعاجه و بىٟؿه ؤلايمان بلى خاظت في َو

 .ألازغ مىجؼاث ٢غاءة في

 آلازغ م٘ الخىانل ٢ىاهين و ؤَغ، و بمٗالم الاؾترقاص ٖلحها يجب ل٨ً ، الش٣اٞاث ٧ل مً ؤلاٞاصة ٖلى ٢اصعة الٗغبيت الظاث جؼا٫ ما
ه ٦ما مكغوَا جىانال ججٗله بديض  الٗباؾيت، الضولت ؤزىاء ٢ضيما الٗغب ٖٞغ

 و بمباصت ألاصبيت الىهىم مدا٦مت يجب ال زمت مً و لهىيخه اإلاك٩لت زهىنياجه بٟٚا٫ الٗغبي الى٣ض ٖلى يجب ال -
٣اثضر ٞلؿٟي و ٨ٞغر  ارجغ وليضة ٚغبيت ٢ىاهين  اٖضم و ، ؤلاله ؤٖضمذ ٢ض الٛغبيت الٟلؿٟت ٧اهذ ٞةطا لسلٟياجىا، جماما مبايً ٖو
 الٗغبيت الىهىم ٞان، ٞدؿب ٞيني٣ي َى ما ب٩ل آمىذ و ،للميخاٞيني٣ا الٛغبيت الش٣اٞت جى٨غث زمت ومً اإلاال٠، الٛغبي الى٣ض

يا، خًىعا اإلاال٠ و لئلله ججٗل ٣ٖاثضيت مغج٨ؼاث ٖلى ج٣ىم  .٨ٞغيت و بوؿاهيت مبرعاث ولىظىصٍ قٖغ

تي و زلضون، ابً بم٣ىلت الٗغبي ال٣ٗل آمً ل٣ض
 
ا ، الٛالب بخ٣ليض مىل٘ اإلاٛلىب ؤن   جٟيض ال تي الشىابذ مً واٖخبَر

 
 يم٨ً ال ال

خضاص وال ه٣ًها ا، الٖا  الهؼيمت بالًغوعة يٗجي ال طل٪ ٞان الاظخمإ و الا٢خهاص و الؿياؾت في اجهؼم بن و اإلاٛلىب ؤن خين في بٛيَر
غة ٚير ؤزغي  مجاالث في الجهًت ٧اهذ ٞةطا الش٣اٞيت، ٣ض ٞةن   مخيؿ   بىاء في ؤلام٩اهاث ال و الىؾاثل حٗىػٍ ال ز٣افي ٦مٓهغ ألاصبي الى 

                                                           
 .٘٘:ينظر ادلرجع نفسو ، ص - ٔ

.   ٕٓ: ، ص ٕٔٓٓعٌن مليلة ، اجلزائر،،، دار اذلدىٔط.(طبيقاتحبث يف األصول و ادلباديء و الت)الزواوي ،  بغورة ، ادلنهج البنيوي - ٕ
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رار اؾخلهام ؤو ظضيضة عئيت لهياٚت بما. اإلاؿخ٣لت طاجه
 
ة ٖىانغ ًٖ البدض و ٚغبلخه و الٗغبي الت  الاؾخمغاعيت جمل٪ لتيا ٞيه ال٣ى 

.  جُبي٣ا و جىٓيرا للجضيض ؤعييت ج٩ىن  و
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ملاضبة هلـسًة وؼلُة  الححلُل البيُىي للؼطز عىس ضوالن باضت
 باحث ؤوازًمي مً حامعة مىلىز معمطي، ثيزي وظو، الجعائط هبُل محـمس كغير.ؤ

 

 

 زال٫ مً البييت ٨ٞغ همىطط ازخبرها و٢ض عبيت،ٙو ٖغبيت هماطط في الٗالمي الى٣ضر ال٨ٟغ ٢غاءة بلى َظا بدشىا يؿعى 

عها الؿغصر الخدليل مجا٫ في باعث عوالن ٢ضمها التي الُغوخاث
 
ؼها ) ٞبإ

 
 للؿغص البييىر  الخدليل بٗىىان له بدض ٖلى ٢غاءجىا (ع٦

٣ها يكخٛل التي آلالياث بخدب٘ لى٣ىم . الاوؿاوي الؿغصر السُاب ؤو الغوايت مجا٫ في البييت ٨ٞغ ٞو

ضَا الٗال٢اث ظبر يداو٫  بييىيا جإويال ي٣خطخي الظر الٗالماث مً الٗالم طل٪ َى باعث مكغوٕ زال٫ مً  ٞالؿغص        صازل وجهي 

. والبالٚيت البياهيت ؤوؿا٢ه وصازل ، صازله ؤهٟؿىا وهٟهم الٗالم هٟهم ختى الٗالماث، جل٪

ت الٗالم في الؿغص ؤهىإ ؤن مٗىاٍ ٞيما للؼطز ًىي البن الححلُل اإلاىؾىمت صعاؾخه بضايت في باعث عوالن ي٣ى٫       ومخٗضصة، مخىٖى

ظا  الشابخت الهىعة ؤن ٦ما واإلا٨خىبت الكٟىيت، اإلاىُى٢ت اللٛت في مخًمً ٞالؿغص.ألاظىاؽ في ال٨بير الخىٕى بلى ألاؾاؽ في عاظ٘ َو
 ٖلى والى٣ل اإلاغؾىمت واللىخت والخاعيش السغاٞيت الخ٩ايا وفي ألاؾُىعة في مىظىص ٞالؿغص.ؾغصا جدمل ؤن يم٨ً واإلاخدغ٦ت

. 1الخاٞه الصخٟي والسبر الؿيىما، وفي الؼظاط

 ألاؾاؽ في ٞهى اإلاخٟاوجت؛ ألاػمىت ٖبر الكٗىب ٧ل ٖىه جهاجي ال بك٩ل مىظىصا الؿغص هجض واإلا٩اهيت الؼماهيت الىاخيت مً 
 وعي ًٖ يخم باعث خؿب ٞهى الاوؿان، طا٦غة َى الؿغص ألن مٗيىت، ؾغوص صون  مً بكغيت لجماٖت وظىص ٞال ظماعي بييىر   هخاط
ظا م٩ان، ٧ل في ميكغ ٞهى لغصاءجه وال ألاصب ظىصة ال اَخماما يٗير ال ٞالؿغص لهظا مٗيىين، ؤهاؽ ٢بل مً ز٣افي  إلاٟهىم امخدان َو

. الغوؾيت الك٨الهيت به ؤجذ الظر ألاصبيت

 الا٦خٟاء وبالخالي صاللخه؟ باوٗضام ال٣بى٫  بلى يضٞٗىا للؿغص ال٨بير وكاعؤلا َل: صعاؾخه بضايت في باعث عوالن يدؿـــاء٫ لهظا 
 بخاعيش ماحهخم ب٣ضع الؿغص في ألاصبي بالجاهب حهخم ال الظر ؛2ألاصبي الخاعيش ؤخياها يٟٗل ٦ما اإلاخٗضصة جىىيٗاجه بٌٗ بىن٠

 ههيخه، مً الىو يىالها ظماليت ؤيت ًٖ بٗيضا اهيا،اوـ بعزا ليهبذ اإلاسخلٟت، والش٣اٞاث الكٗىب بين واهخ٣اله الؿغصر السُاب

. وخغ٦يخه اهدكاٍع مً يىالها التي وألاصبيت الجماليت مً و٢غيبا

٨م نٗىبت مً الخىىيٗاث َظٍ ؤن مٗىاٍ ٞيما ٦ظل٪ باعث يبي ن    ٞحها الخد 
 
 همىطط بلى للىنى٫  يبُها اإلاهم مً ؤهه بال

 مً ابخضاء  –البييت ٨ٞغ اَخم و٢ض وألاؾُىعة السغاٞت وبين ال٣هيرة، وال٣هت لغوايتا بين الخ٣ابل إل٢امت زالله مً يم٨ً مكتر٥

                                                           
1
حظٍهثحزاَي،ثشٍزانقمزي،ػجدانحمٍد:تز :انتحهٍمانجىٍُينهظزد،كتبةجمبػً،طزائقتحهٍمانظزد،رَالنثبرث، 

.10،ص1991،مىشُراداتحبدكتبةانمغزة،انزثبط،1.ػقبر،ط
2
.10،11،ص :ٌمانجىٍُينهظزد،انتحمرَالنثبرث،:ٌىظز 
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م ٖلى الهضٝ بهظا -بدشه مً ؤلىلى مغخلت في صعيضا الى وبياظيه بغوب  ألامغ َظا. ال٩ىهيت الؿغوص ظمي٘ في البدض نٗىبت مً الٚغ
. 1ايد٨مهم مكتر٥ هٓام ًٖ ؾىؾىع  صر به ٢ام ما بٗيض خض بلى يكبه الظر

 اإلاكتر٦ت الؿغصيت البييت ًٖ والبدض الٗاإلايت الؿغوص ظمي٘ خهغ بلى الىنى٫  اؾخدالت مباقغة باعث عوالن عؤي ل٣ض 
م ٖلى الٗمليت َظٍ ألن جد٨مهما التي الميت َىباويت ؤجها بال ؾليمت ؤجها مً الٚغ  ؤمامها ٧ان التي اللؿاهياث َمىح مً ج٣ترب وهي َو

 و٦ي٠ اإلادكابهت، بيياتها خهغ بلى ؾيهل ٨ٞي٠ ،.2الؿغوص ماليين ؤمامه الؿغص ؤن   وألانٗب. حؿخُ٘ لم ول٨جها لؿان آالٝ زالزت

 اؾخئىاٝ ": :ػ/ؽ ٦خابه في ي٣ى٫ . بدكًحها؟ ؾيٗتٝر ؤم ٖالث٣ي مىٓىع  مً ؾيٟهما َل صازلها، الخ٨ٟي٪ باع  م٘ ؾيخٗامل
 بال٣ضعة الخدلي ؤر الا٢خضاع، مٗىاٍ ال٨بري، البيياث مً ؤر:  آلان خض   بلى ٖىضَا جى٢ٟىا التي الى٣ُت مً للخ٩ايت البييىر  الخدليل

غ ) ال٩اٞيت ضم وقٗيراجه اإلاٗجى ؤٖغا١ ج٣صخي ٖلى (الساَغ وؾٗت والغاخت الى٢ذ مً ماي٨ٟي ٖلى الخٞى  للضا٫ مىي٘ ؤر جغ٥ ٖو
 الخمشيلي الىمىطط حٗىيٌ لها؛ؤرونى ؤو اهُال٢ها ه٣ُت اإلاىي٘ َظا ي٩ىن  ٢ض عبما التي للكٟغاث، ؤو للكٟغة احكٗاع صون 

مه يًمً آزغ، بىمىطط البؿيِ  اإلاكتر٦ت الؿغص بيياث ٖلى ال٣بٌ ومدالت ، الٟكل بلى الغ٧ىن  يٗجي ال َظا ول٨ً ،3"هٟؿه ج٣ض 
ت مً : بيجها مً الى٣اٍ، مً زالإلاجمٖى

 :الؼطز لغة -1

 وهي ألازغي  الىخضاث مً حٗالجها يم٨ً صعظت ؤٖلى ٞهي الجملت خضوص ٖىض ج٠٣ اللؿاهياث ؤن اإلاٗغوٝ مً: الجملت بٗض ما 
 .4(اللؿان ججؿيض) البكغر  ال٨الم بلى ييخمي الظر اإلالّٟى ٨ٖـ اللؿان، ؾىؾير صر يؿميه ما بلى جيخهي
ىا            بلى السغوط ؤؾاؽ ٖلى وليـ اإلاخىاليت َى٫  ؤؾاؽ ٖلى واإلالّٟى الجملت بين  يٟغ١  باعث عوالن ؤن اإلاالخٓت ججضع َو

. حؿلؿليت زُيت َبيٗت في جترجب التي الجمل مً مخىاليت ق٩ل في السُاب َى ٞاإلالّٟى ال، ؤم حٗما٫الاؽ

 بيجاص وظب باعث خؿب زم ومً جًبُه التي ٢ىاٖضٍ ؾيمل٪ السانت وخضاجه يمل٪ الظر السُاب ٞةن زم، ومً 

. البييت ٨ٞغ بمٟاَيم ٢غاءتها زال٫ مً ؛5يتالخ٣ليض البالٚت ًٖ خؿبه جُىعث التي الىو/ السُاب لؿاهياث هي زاهيت لؿاهياث

 ٞضعاؾت وبظل٪ ٦بيرة، ظملت يك٩ل باعث خؿب ٞالؿغص السُاب، لؿاهياث مهُلخاث يمً للؿغص الٗامت اللٛت بن 
ظا الجملت لؿاهياث ال السُاب لؿاهياث في باعث خؿب يضزل الؿغص  خضا مما به ال٣يام الغوؽ ألاصباء بٌٗ خاو٫  ما َو

 اإلاىجم الىو مٟهىم ٖلى ٖلى مشال باعث ٞغ٦ؼ ،6ههىنا جىاولىا الظيً باألصباء ا٢خضاء الىو بلى الجملت مً الخدى٫  بلى بلؿاهيين

                                                           
1
.150ص،1998أشبرإنىٌذيانىقطخانجبحجمحمدفكزيانجشار،انؼىُانَطٍمٍُطٍقباالتصبل،انٍٍئخانؼبمخنهكتبة، 

2
.12انتحهٍمانجىٍُينهظزد،صرَالنثبرث، 

3
،ص2016،دارانكتبةانجدٌدانمتحدح،ثٍزَد،1.محمدثهانزافًانجكزي،ط:س،تزجمخَتقدٌمَتؼهٍق/رَالنثبرد،ص 

48،47.
4
 13انتحهٍمانجىٍُينهظزد،صرَالنثبرث، 
5
؛،َنهمشٌدمهانتفصٍمفًآنٍبدتطٌُزانجالغخانتقٍدٌخمهخاللمصطهحبدمهفكزانجىٍخَانظٍمٍبئٍبد13،صانمزجغوفظً

،ص2011،داررؤٌخنهىشزَانتُسٌغ،انقبٌزح،1.ػمزأَكبن،ط:ح،تزجمخرَالنثبرد،قزاءحجدٌدحنهجالغخانقدٌم:ٌىظز

13،12.
6
.122،ص1992،انمزكشانثقبفًانؼزثً،ثٍزَد،1.ػجدهللاإثزاٌٍم،انظزدٌخانؼزثٍخ،ط:ٌىظز 
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 ؤٖما١ في الٛىم يجب ولهظا ،1.ألاملـ ؾُدها ٖلى ال٣غاءة ج٣بٌ ال ما وهي الضاللت، ل٨خل ؤلاػاخت بلى ٞيه يظَب الظر
. الٛاثغة والضاللت اإلاٗجى مؿخىياث

 ات  اإلاٗجى ًٖ لل٨ك٠ الخُبي٣يت ؤلاظغاءاث مً ال٨شير البييىر  للخدليل ج٣ضم اللؿاهياث ؤن باعث يغي : عنىالم مؼحٍى
 .واقخٛاله اهخٓامه وآلياث ألاوؿا١ صازل
ت ٧اهذ بطا الجمل ؤن ويغي   جىٓم التي الٗىانغ مً الهاثل الٗضص جغجيب مً جم٨ىىا اللؿاهياث ٞةن الجملت، وخضاث مً مجمٖى

ا جدذ جضزل مدكابهت ٢ىالب ق٩ل في. 2رالؿغص السُاب  للؿغص، البييىر  الخدليل جإؾـ الهضٝ ولهظا الاوؿاهيت، الؿغوص خيَن

 لٛت ج٩ىن  ؤن ًٖ الىانٟت اللٛت ٞحها ج٠٨ بياهيت ولست الى الىهىم مً هها هدى٫  ؤن مم٨ً ؤهىا ؤر..... ووٖىصٍ بم٨دؿباجه

. الخىام لخ٣ىيت الىظىص وبهما ث،البييا ٨ٞغ في لؤلنلي وظىص ال بط ،3ؤنلي لىو جامت

ظٍ ،(معجمي/هدىر /نغفي/نىحي) اللؿان مؿخىياث ؤن بلى باعث ٞيظَب   ٞال جغاجبيت، ٖال٢ت في مىظىصة اإلاؿخىياث َو

 (ال٩لمت) نغفي مؿخىي /بييت في ؤصزل بطا بال مٗجى يىلض ال (٥) الهىحي ٞاإلاؿخىي  لىخضٍ اإلاٗجى ييخج ؤن مجها لىاخضة يم٨ً
ظا ،4الؿغصيت الىخضاث ٖلى يدملها هٟؿه، الصخيء نغفيا٫ وللمؿخىي   والتراجب الازخالٝ ٖلى ال٣اثم البييت ٨ٞغ ؤؾاؽ َى َو

. والبيياث الىخضاث بين باإلاكابهت ي٣ى٫  الظر مٟخاح مدمض الٗغبي الىا٢ض مشال بليه ماحهب ٨ٖـ السُي،

 مً ججضيضا هٟؿه الى٢ذ في ي٩ىن  ؤن يم٨ً ٦ما وؿا١،ألا ٖال٢ت ًٖ ي٨ك٠ بييىيا ي٩ىن  ؤن الٗغبي بال٣ٗل ظضيغ بطن          

ت ظضيضا ٞهما ألاوؿا١ ٞهم زال٫ " ؤن   بلى صعى بط وبي٣اٖه؛ الٗغوى ميضان في صيب ؤبى ٦ما٫ ٞٗله مشلما لها، ال٣ضيم الٟهم وػٖٖؼ

٣ترح الظر الىٓام ٢ًيت  ٖلى ٢ضعجه الٗغبي لل٣ٗل نامخدا مً شخيء بجها: نياٚخه بٖاصة ؤو ٞيه والخجضيض الٗغوى جخجاوػ  َىا يُت

 بم٩اهيت ًٖ بدض الجظوع، بلى ٖىصة َىا. زل٣ه إل٦ما٫ والجهض ألاولى مالمده وجبجي ماؾي٩ىن  اخخًان ٖلى اإلاؿخ٣بل، ج٣بل
 ؤن شخيء في اإلاهاصٞت ؤمً. السال١ ٨ٍٞغ وبييت ٖاإلاه ببٗاص ظؿض الظر ؤلاي٣إ بسل٣ه أخغاثه، في الٗغبي الكاٖغ خ٣٣ه ما جد٣ي٤

ظا الٛجى بهظا ؤلاي٣إ ؤق٩ا٫ جُىيغ ٖلى ٢ضع للٗالم، اإلاجليت الُٟغة الٗغبي ال٣ٗل ي٩ىن   للمدغ٧اث اؾخجاب خين الاهخٓام َو

اٞه، الىٛمي لخؿه ؤٖما٢ه في الٟٗىيت  جماما -الترار َامل ٖلى مل٣ى ْل ما بال  –بي٣اٖيا حكا٦ال يسل٤ ٞلم ؤ٣ٖم ي٩ىن  وؤن وبَع
٫  هٓامه السليل ناٙ ؤن بٗض  مؿخ٣بل مؿخ٣بله، ولج ٖىضٍ، الُغر  والخ٩ىيً السل٤ بضواٞ٘ الٗغبي ٢ىاهين؟ بلى بٗضٍ وجدى 

جُت  الخ٣ى٢٘ ٞبضؤ الغئيا، جذجغث زم جإحي ل٣غون ز٣اٞخه لْق
َ
 ،5"يسى٤ لي٩ان ختى يًِٛ ماييا ظظوعٍ في مؿخ٣بال ٧ان ما وو

ظا اإلاغخلـــت، جل٪ في ي٣اٖاثؤلا بين البييىيت الدكابهاث بصعا٥ ٖبر ُٞغيا بضؤ ألاو٫  زل٣ه في ٞالٗغوى ٠ الخـ بلى عاظ٘ َو  اإلاَغ
 الٗغوى، لهظا ظضيضة بييت زل٤ بةم٩اهه ؤن   ٞغؤي الخدى٫، زانيت ًٖ بييىيا جى٠٢ الكٗغيت؛ول٨ىه اإلاىؾي٣ى يبِ في لالوؿان

. ومخدىلت صيىاميت بىيخه لجٗل

                                                           
1
.48محمدثهانزافًانجكزي،ص:س،تزجمخَتقدٌمَتؼهٍق/رَالنثبرد،ص:ٌىظز 

2
.14،ص1998يانجشار،انؼىُانَطٍمٍُطٍقباالتصبل،انٍٍئخانؼبمخنهكتبة،محمدفكز 

3
.178،ص1999،مزكشاإلومبءانحضبري،حهت،1.،طمىذرػٍبشً:رَالنثبرد،ٌظٍظخانهغخ،تزجمخ:ٌىظز 

4
15انتحهٍمانجىٍُينهظزد،صرَالنثبرث، 

، دار 1.شعر العربً، نحو بدٌل جذري لعروض الخلٌل، مقدمة فً علم اإلٌقاع المقارن،طكمال أبو دٌب، فً البنٌة اإلٌقاعٌة لل - 5

 .95، ص 1974العلم للمالٌٌن، بٌروت، 
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ً الؿغوص لًبِ اإلاكتر٥ الى٣ضر الٗمل ؤَميت ًٖ باعث عوالن ي٣ى٫    بين بىٟىيؿذ م٩اهت  بىٟيىيؿذ ػميله َميتؤ ٖو
م وؾمىا الظيً اللؿاهيين ٖٓام  في بىٟؿذ هٓغيت ٖلى يٗخمض الؿبب ولهظا 1"ؤنيلت م٩اهت لخٗض ٖهغها في ال٣ٗلي بخإزيَر

صها بإن ٞيري  اإلاؿخىياث، ين جؼو  . 2الٗال٢اث ؤو الخدليالث مً بىٖى

 .الترابيت/ هٟؿه مؿخىي  ٖلى ؤر ألا٣ٞي اإلاؿخىي  ٖلى ج٩ىن  التي هي: جىػيٗيت ٖال٢اث .1
 ًٖ ج٩لمىا" ٞهي. (جيمت) اإلاٗجى يخ٨ك٠ مجهل٩ي ؤٖلى آزغ بلى مؿخىي  مً الاهخ٣ا٫ زاللها مً يخم التي هي: بصماظيت ٖال٢اث .2

زظث ول٣ض ، ال٣يمت
ُت
ظٍ ،3"ويي٘/  هبيل:  الكغؽ الاؾدبضا٫ ٢ضع هي لها، هيدكه ويٗه الظر باإلاٗجى ال٩لمت َظٍ ؤ  الشىاثياث َو

ٗل اإلايخيـ َغي٤ ًٖ َضمها الخ٨ٟي٪ خاو٫  البييت، ٨ٞغ في ع٦ينة  .الؼيً قىقي مدمض ا٢ترخه ٦ما الاػاخت ٞو

ى الؿغصر للسُاب قتراوؽ ليٟي ٧لىص جدليل باعث ٢ضم الجماعي الى٣ضر الٗمل ؾيا١ وفي   َاجه (ميصيت وخضة/ميشم)٧الخالي َو

. 4اإلايصيميت الىخضاث/ ميشماث مً مشيالتها م٘ آلٟتمذ ججخم٘ ٖىضما بال صاللتها ج٨دؿب ال التي الىخضة

م الظر جىصوعٝو جدليل هٟؿه الؿيا١ في و٢ضم    : َما عثيؿيين، مؿخىيين بلى السُاب جدليل ٢ؿ 

 .الشسهياث وجغجيب ألاٞٗا٫ مى٤ُ وهي: ال٣هت .1
 .ونيٛه ومٓاٍَغ الؿغص ؤػمىت يمشل: السُاب .2

 ؤو ألاع٧ان ؤو للٗىانغ جغاجبيت بمشابت الؿغص اٖخباع في الترصص يم٨ً ال ؤهه ٞيري   والخدليالث، الخهييٟاث َظٍ ٖلى باعث يٗل٤ 

 ال٣هت ؤو الخ٩ايت مجغي  جدب٘ ٖلى ٣ِٞ الؿغص ٞهم ٖلى يخى٠٢ ؤال يجب ؤهه به اإلاؿلم مً ؤهه ٦ظل٪ ويغي . (instances)اإلا٣خًياث
 ٞخدليل  ٖمىصر، مدىع  ٖلى الؿغصر للسيِ ةألا٣ٞي الدؿلؿالث بؾ٣اٍ ٖلى ٦ظل٪ يخى٠٢ بل الشسىم ومهير ؤخضار مً

 مً اؾخٟاصجه جبرػ َىا آزغي  مؿخىي  بلى والاهخ٣ا٫ اإلاغوع ٦ظل٪ َى وبهما آزغي  بلى ٧لمت مً الاهخ٣ا٫ ليـ باعث خؿب الؿغص

 مغ٦ؼر  مٟهىم في يىضعظان والسُاب ال٣هت مٟهىمي ؤن يا٦ض الظر جىصوعٝو َغخاث مً يمىيت وبُغي٣ت ،5بىٟىيؿذ ج٣ؿيم

. 6الاوؿاهيت الٗلىم لجمي٘ اإلاكتر٥ الٗام اإلاىيٕى بضوعٍ الظر الىو ٌو

غوخت َظٍ ولكغح         ي: "مشا٫ باعث ي٣ضم الخدليلت ألَا  مهاعة بًٟل ٖليه الٗشىع  مً يخم٨ً وال مسبئ شخيء ًٖ يبدض قَغ

ي يجضٍ لً زبإٍ، الظر ي ٞجٗل الؿغص مؿخىي  مً الغواجي ػاص بطا بال الكَغ " اإلاسبىء الصخيء إلا٩ان الخًُٟ مً ٦ىهيم ط٧اء للكَغ

ي ٖير وإلاا هٟؿها الضعظت في لب٣ي يغجٟ٘ لم لى بلى باإلياٞت مىه، ؤٖلى آزغ بلى مؿخىي  مً الاهخ٣ا٫ َى َظا . اإلاسبىء ٖلى الكَغ
ي ٖشىع  في َاما صوعا الخدٟين يلٗب َىا ول٨ً ،7ؤلاصماجي/ التراجبي  يخمخ٘ رالؿغص الىو ولجٗل اإلاسبىء، الصخيء ٖلى الكَغ

. م٣يض ؤو خغ جدٟين الى يى٣ؿم الظر الخدٟينر  َظا يُغح بضيىاميت

                                                           
 .241،صمىذرػٍبشً:رَالنثبرد،ٌظٍظخانهغخ،تزجمخ:روالن بارت،   1
2
15انتحهٍمانجىٍُينهظزد،صرَالنثبرث، 

 .344،صٌظخانهغخرَالنثبرد،ٌض:روالن بارت،   3
4
16،صانمزجغوفظً 

5
16،صانمزجغوفظً 

، دار رؤٌة للنشر والتوزٌع، القاهرة، 1.تزفٌتان تودوروف، مٌخائٌل باختٌن المبدأ الحواري، ترجمة فخري صالح،ط: ٌنظر   6

 .ومابعدها فٌه تفصٌل لتلك التقسٌمات 85، ص 2012
7
.17،صانمزجغوفظً 
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ت ألاعاء جل٪ ٖبر  م وجىصوعٝو بىٟيىيؿذ اإلاخىٖى يَر  ما ل٨ً الؿغص، إلاؿخىياث جدليال ي٣ترح ؤن يإحي ٞيما باعث  يداو٫  ٚو
: مؿخىي  هي للىن٠ مؿخىياث زالزت الؿغصر اإلاال٠ في ٞيمين وما٢خا؛ ظاهبيا يٓل ي٣ترخه

اث٠ .1  .وبغيمىن  بغوب لضي جدمله الظر بمٗجى:الْى

 .ٚغيماؽ لضي جدمله الظر بمٗجى:ألاٞٗا٫ .2
. جىصوعٝو لضي جدمله الظر بمٗجى: الؿغص مؿخىي  .3

 

 :الىظائف -2

 الؿغص ج٣ُي٘ ؤوال ٖليىا ٞيجب مٗغوٞت، ؤ٢ؿامها لىخضاث جإلي٠ َى وؿ٤ ٧ل ؤن مٗىاٍ ٞيما باعث ي٣ى٫ : الىخضاث جدضيض 
 الىخضاث ؤنٛغ جدضيض واخضة وب٩لمت. ألا٢ؿام مً ٢ليل ٖضص بلى جىػيٗه مً هخم٨ً بديض الؿغصر، زُابا٫ م٣اَ٘ وجدضيض
 .1الؿغصيت

 مىظ باعث: "ي٣ى٫  ؤلاصماجي، اإلاىٓىع  يغاعي ؤن ٦ظل٪ يجب ٦ما الخىػيعي اإلاىٓىع  يغاعي ؤن يجب َىا الؿغصيت الىخضاث جدليل بطن،

يٟي والُاب٘  الىخضة، جل٪ مٗياع َى اإلاٗجى ي٩ىن  ؤن ييبػي البضايت  2"الىخضاث يً٘ الظر َى ال٣هت، م٣اَ٘ لبٌٗ الْى

 الببٛاء ؤن يٗجي ٞهظا ببٛاء، يمل٨ىا الٗمضة هاثب بىاث بإن الؿاعص يسبرها ٖىضما:" آلاحي اإلاشا٫ في الىْيٟت مٟهىم باعث ويكغح

 3"ال٣هت ؾير في بالٛت ؤَميت له ؾي٩ىن 

يٟت؟ يٗخبر الؿغص في شخيء ٧ل َل: َى ومغ٦ؼيا مهما ؾاالا باعث يُغح اإلاشا٫ َظا بٗض   الؿغص ؤن ب٣ىله يجيب مباقغة ْو
اث٠ ٖلى ٣ِٞ يدخىر  ال  البىاء في الجضوي  ٖضيمت ؤواجها لها صاعي ال السُاب في اإلاظ٧ىعة الجؼثياث بٌٗ ؤن يٗجي ال َظا ؤن بال ْو

. 4مٟيض ٚير ؤو بهمم َى إلاا هٟؿه اإلاٗجى الؾخ٨ما٫ بلحها خاظت في السُاب ألن الجضوي 

يٟخين جدمل ؾغصيت لىخضة مشاال ي٣ضم   السمؿييياث خىالي في عظال عؤي بىهض ظيمـ ٞيىجغ ٚىلض ؤزبر ٖىضما:"وهي ْو

يٟخين يًمغ السبر ٞهظا" ٖمٍغ مً :  َما ْو

 .ال٣هت مً يلي إلاا ماظلت الىْيٟت َظٍ مً ٞالٟاثضة الؿغصيت، الهىعة يمً الٗمغ بصماط .1
يٟت .2  .ٖليه الخٗٝغ ويغوعة ما التهضيض ْو

يٟي التر٦يب -3  اإلاغ٦ب امخضاص ٖلى بيتها ٞيما اإلاسخلٟت الىخضاث وجخ٩ىن  جترابِ ٦ي٠: َى مهما ؾاالا باعث يُغح: الْى
يٟي الخإلي٠ ٢ىاٖض هي وما الؿغصر؟  .؟(الؿغصر) الْى

  ظىب، بلى ظىبا يً٘ الظر الخهىيغ ًٞ طل٪ ومشل. بيجها ٞيما بدغيت جيخٓم ؤن بةم٩اجهما وال٣غاثً اإلاسابغاث بن:ٞي٣ى٫  يجيب

نة واإلاالمذ اإلاضهيت الخاالث ملؼم، قٍغ صون  . جًمين ٖال٢ت طل٪ في وليـ اإلامي 

                                                           
1
.17،صيانمزجغوفض 

2
.18،صانمزجغوفظً 

3
.20،صانمزجغوفظً 

4
.21،صانمزجغوفظً 
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اث٠ يخٗل٤ ٞيما ؤما    يٟت ٧ل قإن مً جًامً ٖال٢ت هي بٌٗ بلى بًٗهما حكض التي الٗال٢ت ٞةن ألاؾاؾيت، بالْى  ؤن ْو
. 1لها مدكابهت بإزغي  جلؼم

 الؼمً وبين والخالػم الخخاب٘ بين وزلُا الخباؾا ي٣يم طاتها البييىيت َغي٤ ًٖ الؿغص ؤن ؾب٤ ٞيما هاؤقغ ل٣ض:باعث ي٣ى٫  
ظا ٢ىله ويىانل واإلاى٤ُ،  مى٤ُ الؿغص ػمً زل٠ َىا٥ ٞهل الؿغصر للتر٦يب اإلاغ٦ؼيت ال٣ًيت يك٩ل الظر َى ليـ َو

. 2اإلاؿإلت َظٍ خى٫  الباخشىن  الػمجي؟اه٣ؿم

 ٖلى ج٩ىن  ألاؾب٣يت ؤن ؤعؾُى يغي  ٞيما  مى٣ُي، َى ما ٖلى (خل زغوط صزى٫ ) ٦غوهىلىجي َى إلاا ألاؾب٣يت بغوب يغي  

. ٦ىىلىجي َى ما ٖلى ال مى٣ُي َى ما

 الُاب٘ بلى اإلاٗانغ الخدليل يؿعى:"ؾتراوؽ ي٣ى٫  (ؾتراوؽ/ ٚغيماؽ/بغيمىن ) اإلاٗانغيً الباخشين مً الٗضيض اؾديٟاص 

. 3اإلاى٣ُي الُاب٘ ٖلى ع٦ينوالذ الؿغصؽ للمًمىن  ال٨ىىلىجي

اث٠ ٚلى الخًيي٤ يخم زالله مً الظر اإلاى٤ُ َى ما:َى ؾاالا يُغح   ألاؾاؾيت؟ الؿغص ْو

اث٠ خهغ بلى ؾٗذ ومداوالث اججاَاث ٖضة َىا٥ :  4وهي الؿغص ْو

ى  بغيمىن، ويمشله:ألاو٫  الاججاٍ .1  السُاب صازل البكغر  الؿلى٥ ؤهماٍ وجغ٦يب بىاء بةٖاصة ألامغ يخٗل٤ بط مى٣ُي اججاٍ َو
 .مى٣ُيت بُغي٣ت الؿغصر

اث٠ ٖلى الٗشىع  َى نضٞت (ؾتراوؽ/ٚغيماؽ) لؿاوي اججاٍ:الشاوي الاججاٍ .2  . الاؾدبضاليت الخ٣ابالث َغي٤ ًٖ الْى
 مً الؿغص جم٨ً التي ال٣ىاٖض لهاٚت مىه مداولت في الشسهياث جدليل بلى ٞيه ويعي جىصوعٝو ي٣ضمه:الشالض الاججاٍ .3

 .ألاؾاؾيت اإلاداوالث مً ٖضص ويلوجذ جإلي٠

 :الشخلُات/ ألافعاٌ -4

ى زاهىر  مٟهىم ألاعؾُيت الكٗغيت صازل الشسهيت مٟهىم ؤن باعث يغي :للشسهياث بييىر  وي٘ هدى .1  زاي٘ ؤؾاؾه في َو
. خ٩ايت بضون  َباج٘ هجض ؤن اإلام٨ً مً ليـ ل٨ً ؤعؾُى ي٣ى٫  مشلما َباج٘ صون  خ٩اياث ٖلى وٗير ؤن يدضر ٣ٞض الٟٗل، إلاٟهىم
غيا مدىعيا ٢ُيٗا ججؿض ٞكيئا قيئا بضؤث ٢ض للٟٗل، باليؿبت زاهىيت الؿغوص في الشسهيت حٗض لم باعث خؿب هغث  وظَى  ْو

 ...5الىبيل اللٗىب، الٟخاة الٗىيض، ألاب مشل شسهياث

ا الشسهياث بمٗاملت ٦شيرا حهخم لم البييىر  الخدليل بن     غا باٖخباَع  ط٦غ و٦ما.وجدليلها يي٣هاجٌ تهضٝ ٧اهذ وبن ختى ظَى
ؿ٩ي  باعث خؿب بٗض ٞيما ظؼثيا ٖجها ؾيٗض٫ التي الىٓغ وظهت وهي ؾغصيت ؤَميت ؤيت للشسهيت ج٩ىن  ؤن ه٨غان خض بلى جىماقٞى

 ط.َبٗا

                                                           
1
22،صانمزجغوفظً 

2
.22،صانمزجغوفظً 

3
23،صانمزجغوفظً 

4
23،صانمزجغوفظً 

5
.24،صانمزجغوفظً 
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 الصخيء ماهذ) للشسهياث الؿغص يمىدها التي ألاٞٗا٫ وخضة ؤؾاؽ ٖلى بؿيُت بىماطط بكضة ازتنلها ٣ٞض بغوب ؤما 
 في مكاع٥ ؤجها مىٓىع  مً الشسهيت يغون الظيً اإلاٗانغيً الباخشين م٘ اؾخمغ الخدضيض ٞهظا(...ألاميرة/اإلااو٘/ صاإلاؿإ/اللخغر 

. 1زاهىر  ٧اثً مجغص ال الؿغصر السُاب حك٨يل

 ٞٗل ٞمشال  مسخلٟين مىٓىعيً مً بلحهما يىٓغ الىا٢ض ؤن بال واخض، بٟٗل ج٣ىم ؤن للشسهيخين يم٨ً ؤن ٞيري  بغيمىن  ٧لىص 

 ٢اى ؤو هبيل شسو به ي٣ىم ٖىضما وألازغ اإلاضلى٫  بىٟـ ي٩ىن  ال اإلاساصٕ ؤو الؿاع١  الٗامل الشسو به ي٣ىم ٖىضما(َل)
 قغي٠
 (مؿاٖضة/جىانل/خب) الخاليت ال٣اٖضيت اإلادمىالث اهخمائها يمً الشسىم ٞيسلل جىصوعٝو ؤما. 

 (بالٗىامل حؿميتها نضعم) بها ج٣ىم التي الٗىامل خؿب الشسهياث جدليل ٞي٣ترح ٚغيماؽ ؤما. 
 ٦ي٠؟ ٞاٖلين ي٩ىن  ٖىضما

ا ٢ض التي ال٣ًايا ؤن باعث يغي :(الظاث) الٟاٖل مؿإلت  -2  وخى٫ . ٢اَ٘ بك٩ل بٗض جدل لم الؿغص لشسهياث ما الخهيي٠ يشيَر
 ٖضص الزخياع يهمض ٚغيماؽ ٢بل مً اإلا٣ترح الٗالمي الىمىطط ؤن باعث يغي .مسخلٟت لشسهياث الهىعة هٟـ اؾخٛغا١ بم٩اهياث

٣ه جيخٓم ؤجها بال الؿغوص مً ٦بير . 2ص٢ي٣ت بُغي٣ت ٞو

. وعيمىن  جىصوعٝو م٣ترخاث ٖلى الٗالمي الىمىطط باعث ًٞل: ه٣ضيت مالخٓت

صجىا ل٣ض:الٟاٖل مؿإلت في خضيشه مىانال باعث ي٣ى٫   ا صون  بظاتها شسهيت ٖلى الدكضيض عوايدىا ٖى   ؤو بُغي٣ت ٚيَر
ان ق٩ل ٖلى ج٩ىن  الؿغوص مً آزغ ٖضص ألن الٗاإلايت، الؿغوص ظمي٘ يكمل ال َظا ل٨ً لبيتؽ بُغي٣ت وؤخياها بإزغي   بين َع

 َغي٤ ًٖ ازتناله بةم٩ان ي٩ىن  ؤن صون  ٞٗلي بك٩ل مؼصوظا ؤو مًاٖٟا الٟاٖل ويهير ؤٞٗالهما جخٗاص٫ ٖىيضيً زهمين

ىا الاؾدبضا٫  السهمان ٧ان ٧لما الهغإ َظا يؼصاص و.  شسىم وؤ طواث بين نغإ بإهه الكٗبي اإلاسيا٫ مً الؿغص يغجبِ َو

  3.الٟٗل ٖلى ال٣ضعة هاخيت مً مخ٩اٞئان

 : الؼـطز -4

يٟت ٖلى الؿغص يىُىر  مشلما: الؿغصر الخىانل .1  اإلاىذ طل٪ اٖخباع يم٨ً باإلاشل ٞةهه ومؿخٟيض ماهذ بين مىػٖت ٦بري  جباص٫ ْو
 الؿاا٫ ؤ٦ير ولهظا. بىظىصَما بال الؿغص يىظض ال ؤهه: باعث ي٣ى٫  جهابضو جىانل يىظض ال ٨ٞما.ومخ٩لم مؿخم٘ بين لٛىيا جىانال

 ألاها يمير يؿخٗمل الظر الؿاعص هٟؿه َى اإلاال٠ ٧ان بطا ما خى٫ 
 يتر٦ها التي البياياث في جبرػ التي اإلاخل٣ي ٖالماث مً ٖضصا ج٨ير الؿاعص ٖالماث ؤن واإلاخل٣ي الؿاعص بين الٗال٢ت مٗل٣ا باعث ي٣ى٫ 

. 4جغ٦ين ون ص الؿاعص

: 5ثلىضات رالرة َىا٥ ؤن باعث ويغي  للؿغص؟ اإلااهذ َى مً: َى مغ٦ؼيا ؾاالا باعث يُغح

                                                           
1
.26،صانمزجغوفظً 

2
.26،صانمزجغوفظً 

3
28،صانمزجغوفظً 

4
29،صعوفظًانمزج 

5
.30،صانمزجغوفظً 
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  وألاخضار الشسهياث في يخد٨م ٞهى اإلاال٠ يبشه الؿغص: ألاو٫  الخهىع. 

  ال٣هت ؾير في جخد٨م التي الشسهياث في صازل ٞهى  شسهيا، ال الؿاعص يجٗل: الشاوي الخهىع. 

  حؿخُي٘ ما خضوص ٖىض ؾغصٍ في يخى٠٢ بإن ملؼم الؿاعص ؤن ٞيري  الؿاب٣ين الخهىعيً بين ظم٘ر: الشالض الخهىع 
خه مالخٓخه الشسهياث  .الؿغص بهخاط في مٗيىت صعظت لها ٞهي ومٗٞغ

 خ٣ي٣يين ٦إشسام والشسهياث الؿاعص بلى جىٓغ ألجها ألا٤ٞ يي٣ت بإجها ٞيري  الخهىعاث لهاجه ه٣ضا باعث  ي٣ضم

 شخيء ؤر في يلخبـ ؤن يم٨ً ال ما لؿغص (اإلااصر) اإلاال٠ وؤن وع١ مً ٧اثىاث"هي والشسهياث الؿاعص ؤن باعث يغي  ابيىم (ؤخياء)

 الخدليل ." )(الؿيا١) اإلاال٠ بصزا٫ بلى بطا صاعي ٞال مدايشت ٖالماث هي الؿاعص ٖالماث ؤن زم" الؿغص َظا ؾاعص م٘ آزغ

 1.(مىاؾب الؿيىماجي

 2"الؿغص في يىظض مً َى ليـ ي٨خب ومً (الخياة في) يخ٩لم مً َى ليـ (الؿغص ازلص) يخ٩لم مً:"باعث ي٣ى٫ 

ظان.الشسصخي وال الشسصخي َما الٗالماث مً هٓامين ٞيه يخد٨م اللٛت ٦مشل الؿغص ؤن باعث  يغي   ال الىٓامان َو
 يمير بلى مؿىىصة ؾغوص وظضث ٣ٞض ،(َى) الشسصخي الا ًٞمير (ؤها) اللٛىيت اإلااقغاث مً بالًغوعة ؤو مباقغة يؿخٟيضان

. 3َظا باعث اؾخيخج ٦ي٠ ل٨ً. شسهيت ؾغوص ؤجها خين في شسهيت ال جٓهغاجها بديض َى الٛاثب

 جدغي٠ ؤر يخىلض لم وبط.اإلاخ٩لم يمير بلى الٛاثب يمير مً بخدىيله الؿغصر الىو ٦خابه وٗيض ؤن ي٨خٟي: باعث  يجيب

. (ؤها) الشسصخي الؿغص في هضوع   ؤهىا ؾخيخجن ٞإؾاؾا الىدىيت الًماثغ حٛيير ؾىي  للسُاب

 ٞالؿغص ٞبالخالي اإلاخ٩لم يمير بلى الٛاثب يمير يخدى٫  ؤن يم٨ً" ٖمٍغ مً السمؿين في عظال بىهض ظيمـ عؤي" ظملت مشل
. شسصخي

: الخالي السُاب لىخإمل ل٨ً

 َى يمير يخدى٫  ؤن يم٨ً ال" يبضو" ٧لمت ٞبؿبب"مباٚذ بةلهام بىهض يمض و٦إهه يبضو بال٨إؽ جهُضم وهي الشلج ٢ُ٘ عهين ٧ان"

 4شسصخي ال َىا الؿغص ٞبالخالي ألاها يمير بلى

o ة هحاب في املؼطوز وهع . املؼطوز ؿعٍط

اث٠ صمج حٗيض التي الؿغصيت والٗالماث الٗىامل مجمٕى َى الؿغصيت اإلاؿخىياث جالػم الؿغص ويٗيت ؤن عؤي: الؼطز وهعُة  الْى
 ؤق٩ا٫) مشل الكٟاَيت آلاصاب في الٗالماث بٌٗ صعؾذ و٢ض ومخل٣يه، مُٗيه ٖلى اإلاىٟهل رالؿغص الخىانل في وألاخضار

 بل ال٣هو ؤظمل يستٕر الظر طل٪ ليـ" باعر خؿب ٞاإلاال٠ (ؤلال٣اء ج٣اليض الخضيض، ؤزىاء الىػهيت الهيٜ وألاجهاع، البدىع 
    .  5خ٩ايت جهىع  الهٗب زمً.... ٌ ؾامعي م٘ اؾخسضامه يخ٣اؾم الظر بال٣اهىن  ؤًٞل بهىعة يخد٨م الظر َى

                                                           
1
30،صانمزجغوفظً 

2
.31،صانمزجغوفظً 

3
31،صانمزجغوفظً 

4
.32،صانمزجغوفظً 

5
32،صانمزجغوفظً 
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 ال٨خابيت الىاخيت مً ؤما الكٟهيت الىاخيت مً َظا" الؼمان ٢ضيم في م٩ان يا ٧ان"مشل الؿغص ٖالماث مً جدخىر  ال ؤر مدغومت
   1(الخغ ال٣ى٫  اإلاباقغ، ٚير ال٣ى٫  اإلاباقغ، ال٣ى٫ )٥ الؿغصيت الىيٗياث ؤهىإ وجدضيض حشسيو جم ٣ٞض

ا الؿغص لٛت جدضيض م٨ًر: الؼطز ه ام -5  الظر الخ٣ُي٘ ؤو الخلٟٔ:َما بظغاءان حك٨يلها في يؿاَم التي اللٛت جل٪ باٖخباَع
 .ؤٖلى نى٠ مً وخضاث صازل الىخضاث َظٍ يؿخ٣بل الظر ؤلاصماط: َى الشاوي ؤلاظغاء ؤما.وخضاث ييخج

. الٗاصيت اإلااصيت اللٛت في مىظىص ؤلاظغاء َظا: مالح ة

 الاجؼا و الحمسز/الالحىاء: 

ن        مىخٓغة ٚير جىؾٗاث بصعاط ٖلى ال٣ضعة اإلاؿغوصة، ال٣هت امخضاص ٖلى ٖالماجه وكغ ٖلى ال٣ضعة: َما ٢ضعجان الؿغص ق٩ل يمي 
 .الخهىع  في خغيت للؿغص جديذ ٖىانغ بمشابت ال٣ضعجان ٞهاجان ؤلامضاصاث جل٪ يمً

 

:  الخاثمة ػبُل على 

  ٞهىا٥. الٗالم في اإلاد٨ياث خهغ يم٨ً ال ؤهه ٖلى باعر يا٦ض ألازير في     
ً
 هٟؿها، هي جخىػٕ، والتي ألاظىاؽ، في ٦بير جىٕى ؤوال

 اللٛت زال٫ مً اإلاد٩ى يضٖم ؤن يم٨ً: مد٨ياجه جمىده ل٩ي لئلوؿان مىاؾبت ٧اهذ ماصة ٧ل ؤن لى ٦ما مسخلٟت ماَياث ٖلى
 مىٓم زليِ زال٫ مً ؤو الخغ٦ت، زال٫ ومً اإلاخدغ٦ت، ؤو ةالشابذ الهىعة زال٫ ومً قٟهيت، ؤو م٨خىبت ٧اهذ ؾىاء الىاضخت،

 والتراظيضيا، والخاعيش، واإلالخمت، وال٣هت، والخ٩ايت، السغاٞيت، والخ٩ايت ألاؾُىعة، في خايغ واإلاد٩ي ٧لها، اإلاىاص َظٍ مً

 الؼظاط ٖلى والغؾم ،(ل٩اعباؾخى يىعػو٫ بال٣ضيؿت ه٨ٟغ وهدً) اإلاغؾىمت واللىخت ؤلايماثيت، واإلاؿغخيت وال٩ىميضيا، والضعاما،
، حٗض ال التي ألاق٩ا٫ َظٍ وجدذ طل٪، بلى باإلياٞت. واإلاداصزت اإلاسخلٟت، والى٢اج٘ ،*الكٗب ومجالـ والؿيىما اإلالىن،

ً
 ٞةن ج٣غيبا

 ٢ِ يىظض ي٨ً مو٫  يىظض، ال هٟؿه، ؤلاوؿاهيت جاعيش م٘ الخ٩ايت بضؤث ل٣ض ٧لها؛ واإلاجخمٗاث وألام٨ىت، ألاػمىت، في خايغ اإلاد٩ى
  بها، السانت خ٩اياتها البكغيت الجماٖاث ول٩ل الاظخماٖيت، الُب٣اث ٞل٩ل خ٩ايت؛ صون  مً قٗب

ً
البا  الجماعي الخظو١  يخم ما ٚو

: الًٗي٠ ألاصب ؤو الجيض ألاصب مً يلسغ اإلاد٩ى: 1مخىا٢ًت وختى مسخلٟت، ز٣اٞاث مً هاؽ زال٫ مً الخ٩اياث لهظٍ اإلاكتر٥
 ييإ بلى للمد٩ي الكمىليت َظٍ مشل ج٣ىص ؤن ؤيجب. والش٣اٞاث للخاعيش، ومخجاوػ  ٖالمي، ٞهى الخياة، ٫مض خايغ، اإلاد٩ى
ل مٗىاٍ؟   السانت ؤنىاٞه بٌٗ ون٠ بال هًيٟه شخيء ٞيه لىا يب٣ى ال الظر الخض َظا بلى ٖام َى َو

ً
 مخىايٗت، بهىعة ظضا

  يٟٗل مشلما
ً
ا، ٢اهىهىا هاؾـ و٦ي٠ هٟؿها، ألانىاٝ َظٍ ٖلى َغةالسخي يم٨ً ٦ي٠ ول٨ً ألاصبي؟ الخاعيش ؤخياها  والخٗٝغ لخمييَن

 صون  مً (مغة ؤل٠ طل٪ وخضر) التراظيضيا م٣ابل والضعاما ألاؾُىعة، م٣ابل والخ٩ايت ال٣هت، م٣ابل الغوايت هً٘ ٦ي٠ ٖلحها؟
 ال ول٩ي. الؿغصيت ألاق٩ا٫ في زيتوجاعر  زهىنيت، ألا٦ير الصخيء ًٖ ٦الم ٧ل في مكتر٥ الىمىطط َظا ٖام؟ همىطط بلى الٗىصة

 وآزغ، خين بين الاَخمام، بطن، اإلاكغوٕ، مً ٞةهه ٖام، بصخيء يخٗل٤ ألامغ ؤن بذجت اإلاد٩ي، ًٖ الخضيض مً جهغب بهىا ي٣ا٫

 ل٤يخ٘ ؤال: اَخماماتها ؤواثل مً الك٩ل َظا مً الىالصة، خضيشت البييىيت ججٗل ؤن الُبيعي ومً ؛(ؤعؾُى مىظ) اإلاد٩ي بالك٩ل
  ألامغ

ً
 والتي ألاهىإ، َظٍ مجها اهبش٣ذ التي اللٛت جدضيض بلى الىنى٫  ٖبر ال٨الم، ؤهىإ مُل٤ بدهغٍن  للمد٩ي، باليؿبت صاثما

  يم٨ىىا،
ً
  ؟(ألاهىإ) جىليضَا مجها، اهُال٢ا

                                                           
1
32،صانمزجغوفظً 
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: واملطاحع امللازض كائمة   

 ٦خاب اجداص ميكىعاث ،1.ٍ  ٣ٖاع، الخميض ٖبض ،ال٣مغر  بكير  بدغاور، خؿين: جغ : للؿغص، البييىر  الخدليل باعر، عوالن -1

. 1991 ، الغباٍ اإلاٛغب،

. 1999 خلب، الخًاعر، ؤلاهماء مغ٦ؼ ،1.،ٍ ٖياشخي مىظع:  جغظمت اللٛت، َؿهؿت باعث، عوالن  -2

. 2016 بيروث، اإلاخدضة، الجضيض ال٨خاب صاع ،1.ٍ الب٨غر، الغاٞه بً مدمض: وحٗلي٤ وج٣ضيم جغظمت ػ،/ ؽ باعث، عوالن -3

 .2011 ال٣اَغة، والخىػي٘، لليكغ عئيت صاع ،1.ؤو٧ان،ٍ ٖمغ: جغظمت ال٣ضيمت، للبالٚت ظضيضة ٢غاءة باعث، عوالن -4

ي٣ا الٗىىان الجؼاع، ٨ٞغر  مدمض -5 . 1998 لل٨خاب، الٗامت الهيئت الاجها٫، وؾيميَى

. 1992 بيروث، الٗغبي، الش٣افي اإلاغ٦ؼ ،1.ٍ الٗغبيت، الؿغصيت ببغاَيم، هللا ٖبض -6

 صاع ،1.اإلا٣اعن،ٍ ؤلاي٣إ ٖلم في م٣ضمت السليل، لٗغوى ظظعر  بضيل هدى الٗغبي، للكٗغ ؤلاي٣اٖيت البييت في صيب، ؤبى ما٥٫ -7

. 1974 بيروث، للماليين، الٗلم

يخان  -8 ، جٞؼ . 2012 ال٣اَغة، والخىػي٘، لليكغ عئيت صاع ،1.نالر،ٍ ٞسغر  جغظمت الخىاعر، اإلابضؤ بازخين ميساثيل جىصوعٝو
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ة هحى امليزان في العطبي الـعط عمىز ًةه ط للفحىلة  ه ٍط
الجعائط  ـ  2 ػٌُف زباغين ملين محمس  حامعة   عسماوي ولُس السهحىض 

 

 

 

: ملخم

يت إلاغخلت الخإؾيـ مىخى لىٟؿه يخسظ الظر الٗغبي، الكٗغ ٖمىص مٟهىم وألاصبيت الى٣ضيت الؿاخت في قإ ِّ
ض   الٗغبي، للى٣ض ظِّ

ٓهغ ا عخابت ومضي الٗغبيت، الى٣ضيت لىٓغيتا هطج مضي يُت  وال٣اضخي مىاػهخه في آلامضر ٞىهىم. الى٣ضيت اإلاماعؾت واحؿإ ٨َٞغ
 وم٣ىماث ٖىانغ َياجه في يدىر  مٟهىما الكٗغ لٗمىص ج٣ضم الخماؾت، لضيىان قغخه م٣ضمت في واإلاغػوقي وؾاَخه في الجغظاوي

 ٖلى الى٢ٝى بىا يجضع الٗىانغ َظٍ َبيٗت ًٖ الخضيض و٢بل. َغاٝألا ومخماؾ٪ ألاظؼاء م٨خمل بىاء جد٤٣ ؤن قإجها مً
. الكٗغ لٗمىص والانُالخيت اللٛىيت الضاللت

 هٓغيت الكٗغ ٖمىص هٓغيت وٗخبر ؤن يم٨ً مضي ؤر بلى: خى٫  مدىعٍ يضوع  الظر ؤلاق٩الي الدؿائ٫  ظىػها اإلاىُل٤ َظا مً
ىٟىاهه، ٢ىجه ؤوط في الٗغبي للكٗغ جاؾـ للٟدىلت؛  وبالخالي. السلىص هدى ؤر اإلاخٗالي الىمىطط هدى َغي٣ه يك٤ ؤزظ الظر ٖو

 يخم الظر الجىصة ؾلم جًبِ التي اإلاٗياعيت لل٨خابت ٢ىاٖض ـ زانت واإلاغػوقي ـ الظ٦غ الؿالٟي الغواص مً ٧ل جىٓغيغاث حٛضو

م الكٗغاء زاللها مً جهيي٠ . الٗغبيت الكٗغيت مًماع في واٖخباَع

ة ـ امليزان  ـ العطبي ـ الـعط عمىز: مٟاجيذ ٧لماث  الفحىلة ـ ه ٍط

  وامللٌلل املفهىم العطبي الـعط عمىز

ماصُت : الخالي الىدى ٖلى الٗغب لؿان في الٗمىص ط٦غ وعص ِّٗ ىص ال مُت َٗ مىص البيذ، ٖلحها ي٣ىم التي السكبت: وال َٗ  في ال٣اثمت السكبت: وال

باء، وؾِ َضة والجم٘ السِّ مِّ
ْٖق َ
، ؤ ضٌد مُت ُٖت َمضُت  و َٗ ض زباء ٧ل: وي٣ا٫... للجم٘ ؾما وال مَّ َٗ  هٓغها وبطا ٖمىص ل٩لمت اللٛىيت الضاللت َظٍ 1.مُت

 وجمام و٢ٝى وجدٟٔ ج٣يم التي ألاؾاؾيت الغ٦ينة بمشابت َى بط بيذ، ٧ل ٖليه ي٣ىم الظر الهام الٗىهغ طل٪ حٗضو ال هجضَا بلحها
ظٍ اهخهابه، وؤؾاؽ الصخيء ٢ىام ٞالٗمىص بىاء ٧ل  مٗها لخخالخم اإلاجاػر  اإلاٗجى بلى الخ٣ي٣ي اإلاٗجى مً اهخ٣لذ ويتاللٜ الضاللت َو

 .السبايا ًٖ وال٨ك٠ ألاوؿا١ في البدض ٢ىامه ظضيض مٟهىم بلىعة قإجها مً ؤزغي  صاللت وجد٤٣

 ٢٫ب اللٟٓي الخدضيض بهظا ط٦ٍغ يإث لم الكٗغ ٖمىص إلاهُلر الخاعيذي الخدب٘ ؤن الى٣ضيت الضعاؾاث ٞخىبئ الانُالح في ؤما
ٗض بط آلامضر؛  بٗض وجإنيله اإلاهُلر لهظا الخإؾيـ في ؤلاؾهام في الًٟل ٞلآلمضر وبالخالي اللٟٔ بهظا ٖىه جدضر مً ؤو٫  َى يُت

غي٣ت الكٗغ، مظَب: "  مشل مً مٗه جخ٣اعب ٖضة مهُلخاث ؾاصث ؤن  قا٧ل وما ألاواثل، ومؿال٪ الٗغب، ومظاَب الكٗغ، َو

                                                           
1

 .لسان العرب مادة عمد . 
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 ٖىض وعص الظر (السُابت ٖمىص) مهُلر مً اؾخٟاص ولٗله مجها ٢غيبا ؤو الخٗغيٟاث َظٍ ٖجيث بهما الكٗغ ٖمىص ٖباعة ألن طل٪
 عؤؽ: "ي٣ى٫  ظغيغ بً صئاص ؤبا ؾمٗذ ٢ا٫... ٧اؾب بً ٖباص بً مدمض ؤزبروي: " ٞيه ظاء ٣ٞض والخبيين، البيان ٦خابه في الجاخٔ

مىصَا الُب٘، السُابت غاب َاوخلي ال٨الم، عوايت وظىاخاَا الضعبت، ٖو  اإلاىاػهت ٦خاب في ط٦ٍغ يغص لم اإلاهُلر َظا ؤن ٦ما1." ؤلٖا
ً هٟؿه ًٖ البدترر  ؾئل: "٢ىله في وطل٪ هٟؿه البدترر  لؿان ٖلى جاعة مخىاجغا بال  اإلاٗاوي ٖلى ؤٚىم ٧ان: ٣ٞا٫ جمام، ؤبي ٖو

 يٟاع١  ولم الكٗغ ٖمىص التنم ممًٌ بإن وقهاصجه البدترر  ٖلى آلامضر خ٨م في وعص و٢ض 2".مىه الكٗغ بٗمىص ؤ٢ىم وؤها مجي،
، الكٗغ، ؤٖغابي البدترر : "  ٢ىله في وطل٪ الكٗغ ٢غيه في َغي٣خه لى مُبٕى  اإلاٗغوٝ، الكٗغ ٖمىص ٞاع١  وما ألاواثل، مظَب ٖو

 صٖمى ٞاع١  ما ؤهه للبدترر  وخهل: " ٢ىله في ؤزغي  جاعة وعص و٢ض 3" ال٨الم ووخصخي ألالٟاّ ومؿخ٨ٍغ الخ٣ٗيض يخجىب و٧ان
غي٣خه الكٗغ   هجضٍ ما م٘ اإلاٗغوٞت، َو

ً
 ألالٟاّ، وخالوة الٗباعة، بدؿً واهٟغص واإلاُاب٣ت، والخجىيـ الاؾخٗاعة مً قٍٗغ في ٦شيرا

 4" اإلاٗاوي وأخت

 الـعط لعمىز الساللي املفهىم

: الٗمىص بظل٪ لي٩ىن  5"ولضون الم ؤخضزه ٦ما ال الكٗغ هٓم في الٗغب َغي٣ت: "ٞيٗض الكٗغ ٖمىص إلاٟهىم الانُالحي اإلاٗجى في ؤما
ت غة الكٗغيت والؿماث الٟىيت السهاثو مجمٖى غ ؤن ييبػي والتي الكٗغاء، ٞدى٫  ٢هاثض في اإلاخٞى  لي٩ىن  ٩٦ل الكٗغ في جخٞى

 صاثغجه مً اهخ٣ل بط الكٗغ، صاثغة ٚير صواثغ في: "  اليكإة خيض مً بضؤ ٢ض هجضٍ الٗمىص مهُلر مىبذ ًٖ الخضيض. ظيضا
 ناخب يٗجي ٞإنبذ مجاػيت صواثغ بلى ٞى١، مً ٖليه الش٣ل جدامل الظر الٗمىص اإلاعجميت صاللخه في يٗجي ٧ان ماٖىض الخؿيت
ي٘ واليؿب، الخؿب ىا٥ ؤلاؾالم، ٖمىص والهالة الٗماص، ٞع مىص الهبذ، ٖمىص َو مىص ال٣ىم، ٖو مىص الغؤر، ٖو  السُابت، ٖو

مىص مىص البالٚت، ٖو مىص الغزاء، ٖو مىص الٟسغ، ٖو مىص ؤلابضاٖيت، اإلال٨ت ٖو ى اإلاٗجى ٖو مىص به، السانت نىعجه َو . الكٗغ ٖو
ت اإلاٟهىم َظا ا٦خىاػ بلى واضر ماقغ ال٣ى٫  ٞىىن  بٌٗ بلى الٗمىص بياٞت ؤن ويخطر  واإلا٣ىماث، واإلاٗايير، ال٣يم، مً إلاجمٖى

 مخٗضصة صالالث ٖلى مىٟخدت ٞىجضَا الٗمىص ٖجىلم الضالليت البييت ؤما 6"الٗمىص بلى اإلاًاٝ ال٣ىلي الًٟ في اإلاخمشلت والسهاثو،
 اإلاٛؼي  بيان في السُىعة مً ٦بير ٢ضع ٖلى ؤلاؾىاصر التر٦يب َظا الكٗغ ٖمىص ٧لمت ٞمٟهىم ؤلايداءاث مً ظملت مً مؿخ٣اث

: الضالالث َظٍ ٞمً الكٗغ مجا٫ في له الخ٣ي٣ي

 يجب ما واؾخيباٍ اإلا٣ضؽ، الىو ٞهم حٗجي التي ميؤلاؾال بال٣ٟه الخإزغ عاثدت مىه جٟىح بمجمله" الكٗغ ٖمىص مهُلر
 ٞال (الضيً ٖمىص الهالة) إلاٟهىم اخخظاء ٧ان الكٗغ ٖمىص مغ٦ب ؤن اإلاهم...  الٗلماء، ويٗها ويىابِ ؤنى٫  يىء في اؾخيباَه

ا امغت  صيً ي٣ىم  يكبه الكٗغ ؤن ويي٘ مما ألاعى؛ ٖلى الى٢ٕى مً ؾ٣ٟه يمى٘ وؾُه في ٖمىص بٛير السباء ي٣ىم ال ٦ما بٛيَر

ٗغ بيذ ؤو الٟؿُاٍ ؤو السباء
َّ

. ألاؾاسخي والغ٦ً ال٣ىامت في مكابهت بضاللت الكٗغ ٖمىص مهُلر اعجباٍ يبين ٦هظا ٣ٞى٫  7" الك
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 .140:  ، ص1996، 1ها، دار الثقافة، الدوحة، طقضٌة عمود الشعر فً النقد العربً القدٌم، ظهورها وتطور ،ولٌد قصاب . 
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 ي٣ىم ال وبالخالي ٖمىصٍ، بمشابت حٗض وزىابذ ؤع٧ان للكٗغ ٦ظل٪ بازخالله، ي٣ىم وال يصر ال ؤؾاؾيا وع٦ىا ٖمىصا لئلؾالم ؤن ٨ٞما
. ألاع٧ان َظٍ ؤخض ازخل بطا مههٓا

 بإٖما١ جخهل الضعاؾت ظهت ؤن بلى يكير ما الٗمىص ٧لمت وفي" زال٫ مً لها هاؾـ ؤن يم٨ً الضاللت لهظٍ الٗمي٤ اإلاٗجى وفي
 يكمل مما الكٗغ، بدضوص الًٟاء في الٗمىص امخضاص اإلامخض وبًٟاثه الكٗغر، الىو بتربت الٗمىص ؤو الىجض يشبذ خيض الىو؛

ى مٗا، وجل٣يه ٖهببضا ًاء الىو، بًٟاء ج٣اَٗه بدضوص اإلابضٕ ًٞاء ازترا١ ٖلى ٢اثم َو  بًٟاء ج٣اَٗه بدضوص اإلاخل٣ي ٞو
 يشبذ باب الكٗغ ٖمىص بن ال٣ى٫  يم٨ً ط٦ٍغ ؾب٤ ما زال٫ ومً 1"واإلاخل٣ي والىو اإلابضٕ اهخٓام في ظاع ٞهى مٗا، واإلابضٕ الىو

 وطل٪. الكٗغر  الىو ج٩ىن  َبيٗت ًٖ بها الخى٣يب مً يخم٨ً ختى الخ٩ىيييت، الكٗغ َب٣اث ؤنى٫  في وؤصواجه آلياجه الىا٢ض

. ومخل٤ وهو مبضٕ مً ؤلابضإ زالزيت ٖلى ال٣اثم الٗمىص امخضاص ممخضة جُلٗيت بغئيت

ٗغ بيذ زكبت ؤن و٦ما
َ

ىانٍغ الٗغبي الكٗغ ؤنى٫  ٞةن البيذ، طل٪ ٖليه ي٣ىم الظر ألاؾاؽ هي الك  صٖامت ٖلى ؤيًا ج٣ىم ٖو

 الُىاٝ وما. الظاث ٖمىص خ٣ي٣خه في" الكٗغ ٖمىص ي٩ىن  وبظل٪. ٖلحها بال الصخيذ الجيض الكٗغ هٓم ي٣ىم ال ؤؾاؾيت وع٦ينة
 ظمالي مٟهىم مً ٚالبا يؿخيبِ لم الٗمىص َظا مٗياع ؤن ٖلى خًاعيا عمؼا الكٗغ في ججلذ ٢يم مً ٖليه يىُىر  بما َىاٝ بال به

 ؤٞطخى بديض ٢البه، في الى٣ض مباصت مٗٓم نيٛذ الظر الجاَلي الكٗغ مٟهىم َى مٗين قٗغر  ٞهىمم مً اؾخيبِ وبهما مٗين،
غا، مٓهغا للُبيٗت الكاٖغ إلادا٧اة ال مٗياع وي٘ الى٣اص ٚايت ؤنبدذ ؤن بلى ألامغ  ال٣ضيم للىمىطط الكاٖغ إلادا٧اة وبهما وظَى

غا مٓهغا ظا2"وظَى . واإلاٗايير ال٣ىالب واؾخدضار ؤلابضإ بلى لهىعةا وؤزظ اإلاالخٓت مغخلت ججاوػ  ًٖ خضيض َو

 بالجاهب يخٗل٤ ما ومجها اللٟٓي بالجاهب يخٗل٤ ما ٟٞحها ؤلابضاٖيت الٗمليت مً ظاهبين جمـ ٞىجضَا الكٗغ ٖمىص ٢ًيت جدب٘ وؤما

ظا اإلاٗىىر   مً اللٟٔ بلى يغظ٘ ماٌ مً الكٗغ ٖمىص في الٗغب ٢اله وما" بمخٗل٣اجه ظاهب ٧ل يبين َال٫ ٚىيمي به ظاء جٟهيل َو
 جهىيغ يسو ما مىه زم ال٣هيضة، جإلي٠ في الجؼجي اإلاٗجى بمٟهىم يخٗل٤ ما ومىه البيذ، مً مىيٗه في ومٗىاٍ ظغؾه خيض

 .ال٣هيضة بييت في ببٌٗ بًٗها ونلتها الجؼثيت اإلاٗاوي

. لل٣اٞيت ا٢خًاثه وقضة للمٗجى، واإلاكا٧لت والاؾخ٣امت، الجؼالت ٞيه ٞيخُلبىن  اللٟٔ ؤما .1

. الىن٠ في وؤلانابت وأخخه، اإلاٗجى قٝغ َى الجؼجي اإلاٗجى مٟهىم في جُلبٍى وما .2

 للمؿخٗاع مىه اإلاؿخٗاع ومىاؾبت الدكبيه، في اإلا٣اعبت ٞهى لل٣هيضة الٗامت البييت في الجؼثيت اإلاٗاوي جهىيغ يسو ما وؤما .3

 3"والخئامها الىٓم ؤظؼاء الخدام زم له،

. الخ٣ي٣ت باب مً وليـ اإلاجاػ، باب مً َى الكٗغ بلى الٗمىص بؾىاص" ؤن بلى هسلو الكٗغ ٖمىص لتصال ًٖ الخضيض زخام وفي
ى  مىيٕى الكٗغ لٛت ظيـ مً ٖىضَم الى٣ض لٛت لخ٩ىن  ؤصبيت، بُغي٣ت الى٣ضيت ال٣ٗليت اإلاٗاوي إلزغاط بالهىعة حٗبير َو

  4"ةالخٗبيرر  وؾاثلهم في ؤصباء الى٣اص يجٗل مما الى٣ضيت، الضعاؾت

                                                           
1

 .27:  نفسه، ص . 
2

 .215:  أصول النقد العربً القدٌم، منشورات جامعة حلب، دط، دت، ص ،عصام قصبجً . 
3

 .162 -161:  ، ص2001النقد األدبً الحدٌث، نهضة مصر، دط،  ،محمد غنٌمً هالل . 
4

 .27  –26:  عمود الشعر مواقعه ووظائفه وأبوابه، ص ،عبد الكرٌم محمد حسٌن . 
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 الللُسة وبىاء الـعط عمىز

 الاػت الٌ بطاعة/  املٌلع:  ؤوال

 مسخلٟت، ؤهىاٖا يمشل هجضٍ اإلا٣ضمت مٟهىم بلى هٓغها وبطا ال٣ضيمت، الٗغبيت ال٣هيضة في ٞىيت لٓاَغة ال٣هاثض م٣ضماث جاؾـ  

َ٘  الك٩ل في مخبايىت ونىعا ...  والخ٨ميت والسمغيت والُلليت الٛؼليت صمتاإلا٤ ٩ٞاهذ:  بها ٢هاثضَم اٞخخاح في الكٗغاء ٖلحها صَو ح
ا يَر َٕ " ٖلى ٢اثم البراٖت في ٞالخٟى١  والخمين الخٟى١  زانيتي ٖلى مال٣ات اللٛىر  اإلاُٗى بلى الاؾتهال٫ بغاٖت مهُلر ويغظ٘. ٚو  َبَغ

ُٕت  َر ا َيبْق ًٖ و غُت   بُت
ً
ت َٖ ، َوَبَغا َٕ ا١ وظما٫، ًٞيلتٍن  ٧ل في جم: بإع ٞهى وَبغُت ، لمال٘ في ؤأخابه ٞو يٍر  الظر: والبإع. اإلاغؤة به جىن٠ و٢ض ٚو

٘: الهبي واؾتهلَّ  ْهغ، ؤر: الهال٫ اؾتهل: ٢ىلهم مً: والاؾتهال٫ " بلى يؿدىض والخمين 1" الؿاصص في ؤأخابه ٞا١  بالب٩اء، نىجه ٞع

٘: اإلالبي وؤَلَّ  اإلاُغ، ؤر...  والهلل يت نىجه ٞع لسغ ولهظا 2"بالخلبِّ  اإلادؿً ليخد٤٣ الجهىعر ونىجه وم٣ضعجه جٟى٢ه الكاٖغ يُت

 بضايت ؤو ال٣هيضة مُل٘ ظاء و٧لما ال٨الم، وبضايت ال٣هاثض بمُال٘ يخهل و٦الَما. الابخضاء خؿً ٖليه يُل٤ الظر البضيعي
ا، خؿىا ال٨الم ًٗ .  بٗضٍ يجيء إلاا الاؾخمإ بلى صاٖيت ناع بضي

 ي٣ى٫  خيض مجها؛ ألاولى ألابياث ٖلى الٛالبت وعجهم في اههب الى٣اص جىٓيراث زال٫ مً ال٣هيضة مُل٘ ًٖ والخضيض 

؛ ابخضاء يجىص ؤن للكاٖغ وييبػي مٟخاخه، ؤوله ٢ٟل الكٗغ ٞةن"  والجهايت والسغوط اإلابضؤ باب في عقي٤ ابً  ما ؤو٫  ٞةهه قٍٗغ
لت ؤو٫  مً ٖىضٍ ما ٖلى يؿخض٫ وبه الؿم٘، ي٣ٕغ ٗض ال٣هيضة مُل٘ ؤن وؿخيخج ؾب٤ ما زال٫ ومً 3"َو  به بط ال٣ى٫، اجدتٝ يُت

لت مً يغيضٍ ٖما الؿام٘ يسبر ؤيًا اإلاُل٘ زال٫ ومً واؾخماٖه، اإلاخل٣ي اَخمام يكض  مشال عقي٤ ابً لظل٪ ويًغب. ألاولى الَى
ب٣ذ الخؼ، ؤ٢للذ ألوي:  ٣ٞا٫ واقتهغ، اؾم٪ َاع ل٣ض:  الكٗغ بهىاٖت الخظا١ لبٌٗ ٢يل: "  ب٣ىله  وؤنبذ اإلاٟهل، َو

غاى ه٨ذ َؿذو٢غ ال٨الم، م٣اجل ظا4." والهجاء اإلاضح بلى السغوط ول٠ُ والسىاجم الٟىاجذ بدؿً ألٚا  عقي٤ ابً مً جإ٦يض َو

ؿً، الٟىاجذ وج٣ييض اإلاُل٘، بخ٩ام يغوعة ٖلى  الؿام٘ اهدباٍ لٟذ ٢هض. ٚغى بلى ٚغى مً والاهخ٣ا٫ اإلاساعط وجلُي٠ بالخُت
ٟا:    *  ٢ىله َامً ؤمشلت لظل٪ عقي٤ ابً ويًغب. ال٣هيض بٟدىي  وؤلاهباء ب٪ِّ  ٢ِّ

َ
ً ه ٦غي  مِّ ٫ِّ  َخبيبٍن  طِّ *  َوَممنِّ

ى :                و٢ىله واخض، مهغإ في واإلامن٫  الخبيب وط٦غ واؾدب٩ى وب٩ى واؾخى٠٢ و٠٢ ألهه قاٖغ؛ نىٗه ابخضاء ؤًٞل ٖىضَم َو
مْق  ؤال*  َها َنَباًخا ِّٖ حُت

َ
لُت  ؤ

َ
ل
َ
ي الُ *  الَبالِّ

رُت  واؾمه  –ال٣ُامي ٢ى٫  ومشله َميْق م بً ُٖت َييْق
ُت

ا:     *   -الخٛلبي ق هَّ ى٥َ  بِّ َديُّ م مُت
َ
ل َها ٞاؾْق حُت

َ
لُت  ؤ

َ
ل
َّ
 * الُ

اظجي ولخاػم  اإلاُل٘ ٖلى مجمله في يٗخمض لل٣هيضة ألامشل البىاء ؤن في جلسهذ هٓغاث ال٣هيضة مُل٘ ًٖ الخضيض في ال٣َغ

 م٣هضٍ ٧ان ٞةطا. ظهاجه ظمي٘ مً اإلاخ٩لم نضإلا٤ مىاؾبا اإلاٟخخذ ي٩ىن  ؤن طل٪ ظمي٘ في ألامغ ومال٥" ٞي٣ى٫  والجيض الخؿً
 ٧ان اليؿيب اإلا٣هض ٧ان وبطا وجٟسيم، بهاء ٞيه ي٩ىن  ما وألاؾلىب واإلاٗاوي والىٓم ألالٟاّ مً يٗخمض ؤن الىظه ٧ان الٟسغ

ظوبت ع٢ت ٞيه ي٩ىن  ما مجها يٗخمض ؤن الىظه  بما جٟخخذ ؤن ٞحها البالٚت َغي٣ت ٞةن. اإلا٣انض ؾاثغ و٦ظل٪ طل٪، ظمي٘ مً ٖو

                                                           
1

 برع: ابن منظور، لسان العرب، مادة . 
2

 .، مادة هلل1987، 2الفٌروز آبادي، مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب، القاموس المحٌط، مؤسسة الرسالة، بٌروت، ط . 
3

 .218:  العمدة، ص ،ابن رشٌق . 
4

 .217:  نفسه، ص . 
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ضوا اإلاىُل٤ َظا ٖلى الى٣اص اٖخمضو 1"ط٦غ خيض مً ال٣ى٫  مً ويكبهها يىاؾبها  الابخضاءاث بلى يكيرون" للمُل٘ جُغ٢هم في ٚو
 الجيضة، مُالٗهم في ال٣ضماء مىاهج باجبإ الكٗغاء ويىصخىن  اإلاُال٘، َظٍ خى٫  مالخٓاتهم ويلجلىن  ٖلحها، ويٗل٣ىن  الخؿىت

ها ال٣هيضة مُل٘ ٖال٢ت يا٦ضون  ٧اهىا ؤجهم بمٗجى. ٚالبا وهٟؿيت اظخماٖيت اٖخباعاث مً مىُل٣ين  ٞخإؾـ 2"وباإلاخل٣ي بمىيٖى

 : طل٪ مً اٖخباعا

 يجىػ  ٞال اإلاىيٕى خا٫ إلا٣خطخى مُاب٣ا لٟٓا ال٣هيضة ابخضاء ي٩ىن  ؤن ؤر: للمى٠٢ ومىاؾبا مُاب٣ا اإلاُل٘ ي٩ىن  ؤن .1
 خضر ٦ما ؤو مشال والؿغوع بالٟغح يٟخخذ ٦إن اإلاى٠٢ طل٪ م٘ جدىاؾب ال ومٗان ّبإلٟا الغزاء ٚغى في ٢هيضٍ يٟخخذ ؤن للكاٖغ

 : ٢ا٫ بط اإلال٪ ٖبض السليٟت بها مضح التي ٢هيضجه مُل٘ الى٣اص ٖليه ٖاب بط الغمت طر م٘

َ٪  با٫ُت  ما يىِّ
جها َٖ بُت  اإلااءُت  مِّ  َييَؿ٨ِّ

 
  

هُت   هَّ
َ
إ
َ
٦ ً لى مِّ

ُت
ت ٦ يَّ  َؾغِّبُت  َمٟغِّ

 
لى اإلايؿ٨ب بالضم٘ ٢هيضجه بضؤ ألهه ١الظو بٟؿاص واتهمٍى

ُت
ت وبال٨ يَّ ٟغِّ

َ
ظا اإلا ى اإلاى٠٢ م٘ يدىاؾب ال ال٣ى٫  َو . السليٟت مضح َو

 :اإلاٗخهم يمضح جمام ؤبي ٣٦ى٫  عوٖت وله ٢ىيا اإلاُل٘ ي٩ىن  ؤن .2

 
ُت

نَض١ُت  الَؿي٠
َ
ًَ  بهباءً  ؤ بِّ  مِّ

خُت
ُت
 ال٨

 
  

ٍِّ  في  ِّ
ِّ  َبيَن  الَخضُّ  َخض 

ض  بِّ  الجِّ ِّٗ
َ
 َوالل

 
 : اإلاخىبي ٢ى٫  الى٣اص ٖاب ٣ٞض الخ٣ٗيض، مً زاليا إلاُل٘ا ي٩ىن  ؤن .3

 
َع١ٌد

َ
لى ؤ َع١ٍن  َٖ

َ
يَ  ؤ شلِّ   َومِّ

 َيإَع١ُت
 

  

  َيؼيضُت  َوَظىًي  
ٌد
بَرة َٖ   َو

َر٢َغ١ُت
َ
ت
َ
 ج

 
 الاٞخخاخاث ج٩ىن  ؤ٨َظا: له و٢الىا

:   اإلاخىبي ٢ى٫  الى٣اص ٖاب ٣ٞض الىدىيت، ألازُاء مً زاليا اإلاُل٘ ي٩ىن  ؤن .4

ظر ىا َبَغػثِّ  ََ
َ
جذِّ  ل هُت

َ
 َعؾيؿا ٞ

 
  

مَّ  
ُت
يذِّ  ز

َ
ي
َ
هش يذِّ  َوما اِّ َٟ َ

ؿيؿا ق
َ
 و

 
ى َظر مً الىضاء ؤصاة خظٞذ ٣ٞض   الىدىيين ٖىض ظاثؼ ٚير َو

:  اإلاخىبي ٣٦ى٫  بازتراٖه الكاٖغ اهٟغص هاصعا اإلاُل٘ ي٩ىن  ؤن .5
                                                           

1
 .310:  ص ،المنهاج . 
2

الشعرٌة العربٌة دراسة فً التطور الفنً للقصٌدة العربٌة حتى العصر العباسً، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،  ،نور الدٌن السد . 
  .241: ، ص 1995 دط،
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رُت 
ْق
ؤ َل  الغَّ بْق

َ
تِّ  ٢

َٖ َجا
َ

انِّ  ش َٗ شجْق
ُت
 ال

 
  

َى   ال َُت وَّ
َ
يَ  ؤ َدلُت  َوهِّ

َ
ي اإلا اوِّ

َّ
 الش

 
خباع بٗين آزظيً وعصرء ظيض بلى اإلاُال٘ ال٣ضامى الى٣اص نى٠ و٢ض  الكٗغاء ؤخؿً ال٣يـ امغؤ ٞٗضوا. الؿاب٣ت الكغوٍ الٖا

 1اإلادضزين في وبكاع ؤلاؾالم، في وال٣ُامي الجاَليين، في ابخضاء

 الحذلم حؼً: راهُا  

 اإلاخ٩امل الخضعط طل٪. الخسلو بدؿً يؿمى مإ اإلاُل خؿً بلى بياٞت الٗغبيت ال٣هيضة في الؿب٪ وظيض الىٓم خؿً ومً
ٍغ اإلاىيٕى نلب بلى اإلا٣ضمت مً جدى٫  ه٣ُت بلى وونىال اإلاُل٘ مً بضءً  ل٣هيضٍ بىاثه ؤزىاء الكاٖغ يخىزاٍ الظر  ابً ي٣ى٫  وظَى

 ونل زم... وق٩ا ٞب٩ى وآلازاع، والضمً الضياع بظ٦غ ٞحها ابخضؤ بهما ال٣هيض م٣هض: " بإن الخضعط َظا ًٖ خضيشه مٗغى في ٢خيبت
ٍغ الٟغا١ وؤلم الىظض قضة ٞك٩ا باليؿيب، طل٪ ، بليه ويهٝغ ال٣لىب، هدٍى ليميل والكى١، الهبابت، ٞو  وليؿخضعي الىظٍى

  الىٟىؽ، مً ٢غيبٌد  الدكبيب ألن بليه، ألاؾمإ بنٛاء به
ٌد
 وبل٠ الٛؼ٫، مدبت مً الٗباص جغ٦يب في هللا ظٗل ٢ض إلاا بال٣لىب، الثِ

  ي٩ىن  ؤن مً يسلى ؤخضٌد  ي٩اص ٞليـ اليؿاء،
ً
، مىه مخٗل٣ا   بؿببٍن

ً
، ٞيه وياعبا ، ؤو خال٫ٍن  بؿهمٍن  مً اؾخىز٤ ٢ض ؤهه ٖلم ٞةطا خغامٍن

ب له، والاؾخمإ بليه، ؤلانٛاء ، في ٞغخل الخ٣ى١، بةيجاب ٣َّٖ  وبهًاء الهجير، وخل الليل وؾغي  والؿهغ الىهب وق٩ا قٍٗغ
ع  الخإميل وطمامت الغظاء، خ٤ ناخبه ٖلى ؤوظب ٢ض ؤهه ٖلم ٞةطا والبٗير، الغاخلت  في بضؤ اإلاؿير، في اإلا٩اٍع مً هاله ما ٖىضٍ و٢غَّ

ٍؼ اإلا٩اٞإة، ٖلى ٞبٗشه اإلاضيذ، ًله للؿماح، َو  الكاٖغ ؤن ٦ي٠ هضع٥: " ال٣ى٫  بهظا 2" الجؼيل ٢ضٍع في ونٛغ ألاقباٍ، ٖلى ٞو
 والغاخلت، الغخلت ون٠ بلى زم اليؿيب بلى جسلو اإلاُل٘ مً ياهخه ٞةطا ٚغى؛ بلى ٚغى مً الخسلو خؿً ٖلى خغيها ٧ان

لى ـ الخٗبير أر بن ـ َىضسخي حك٨يل ًٖ ٖباعة ٧اهذ ال٣ضيمت ٞال٣هيضة. اإلامضوح مضح بلى جسلو طل٪ مً اهخهى ٞةطا  الكاٖغ ٖو
 جل٪ في الٗغبي ليهٕ ي٣ىم ٧ان الظر الخياة مىهج يخجؿض الخسلو خؿً وفي 3"الخسلو خؿً َغي٤ ًٖ ؤظؼاثه بين يهل ؤن

دؿً ٨ٞما. يسالُهم مً م٘ الخٗامل طل٪ ؾالمت زاللها مً يخىدى التي حٗامالجه ٖلى اٖخماصا الٟترة،  وحٗامالجه، ؤٖماله ٞاجدت يُت
٤ ختى وجهايتها زاجمتها يبِ بلى ظاَضا يؿعى ٦ظل٪  له يسلض الظر قٍٗغ بال خياجه إلاىهج ؤبين شخيء وال. والجهايت البضايت بين يٞى

.  اإلاماعؾت ل٪ث

 جسلهه خؿً في البدترر  به ؤحى ما مشال لظل٪ ولىًغب ال٣ضيم الٗهغ ؾيما الكٗغاء ٢ا٫ ما ٧ل في الخسلو خؿً ويخجؿض

: ب٣ىله

ال ىْق
َ
َظاءُت  ل ذُّ  الغَّ

ُت َ
ًْق  إلا مِّ  مِّ

َ
ل
َ
 الَهَىي  ؤ

  
  

  ًَّ ِّ٨
َ
ي ل بِّ

ْق
ل
َ
َظاءِّ  ٢ الغَّ لُت  بِّ

َ
َى٧  مُت

 
نَّ    بِّ

َ
َيت ِّٖ مْق  الَغ

َ
َؼ٫ْق  ل

َ
ي ج يَر  فِّ  ةٍن ؾِّ

 
  

                                                           
1

 .72 -71:  ، ص1990، 1اٌا النقد القدٌم، دار األمل األردن، طقض ،محمد صاٌل حمدان وآخرون . 
2

 .75  -74:  ، ص1الشعر والشعراء، ج ،ابن قتٌبة . 
3

 .73 -72:  قضاٌا النقد القدٌم، ص ،محمد صاٌل حمدان وآخرون . 



ة  2017فبراًط    27العسز  -العام السالث    -مجلة حُل السضاػات ألازبُة والفىٍط
 

 

 

 

 

 2017©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

 

94 

تٍن   يَّ َمغِّ   ُٖت
ْق
ظ لُت  َؾاَؾَها مُت َخَى٧ِّ

ُت
 اإلا

 
 ٞبٗض. وج٩املها ألابياث اولجام في قغزا ؤو ق٣ا جدضر لم ببراٖت1." اإلاخى٧ل مضح بلى اليؿيب مً الخسلو البدترر  ؤخؿً ٣ٞض

 ومىهجه - -السُاب ابً ٖمغ السليٟت خب بين يجم٘ الظر والخب الهىي  م٘ جخىا٤ٞ ملخت بةخضار اإلاضح ٖلى ٖغط اليؿيب

 وؾيرة خبا ي٨ؿب مما - -الغاقضيً السلٟاء زاوي بؿيرة باإل٢خضاء اإلاخى٧ل السليٟت ييخهجه وما. الخب طل٪ بلى الضاٞ٘ الٗاص٫

  - -ٖمغ ٖض٫ م٩اهت جًاهي

 ؤن صون  زغ،آ ٚغى بلى ٚغى مً الاهخ٣ا٫ في الكاٖغ يؿل٨ه الظر الىهج في جخمشل ال٩امل ق٩لها في الٗىهغ َظا ٞهىعة وبالخالي

دضر ٣ا يُت .    ( ألابياث ) ال٣هيضة ؤظؼاء بين والاولجام الخماؾ٪ بظل٪ حكين ٢ُيٗت ؤو قِّ

 الخحام حؼً/ الاهت اء :رالسا

 مُل٘ الكاٖغ يٗخجي و٦ما. ال٣هيضة بىاء في َامت م٩اهت ٞله ٢هيضجه، به الكاٖغ يسخم الظر الٗىهغ َظا يسو ما ؤما 
 بها؛ الٗهض ل٣غب بالىٟـ؛ وؤله٤ الؿم٘، في ؤب٣ى ال٨الم وزاجمت" عقي٤ ابً ي٣ى٫  ٦ما  الجهايت ألن باهتهائها، يٗخجي ٦ظل٪ ٢هيضجه

ما٫ ٢بذ، ٢بدذ وبن خؿً، خؿيذ ٞةن  -"2  -هللا عؾى٫  ٢ا٫ ٦ما بسىاجيمها وألٖا

 ال٠ًٗ، ؤَل ٖمل مً ألهه بالضٖاء؛ ال٣هيضة زخم الكٗغاء مً الخظا١ ٦ٍغ و٢ض" ب٣ىله ال٣هيضة اهتهاء هٕى عقي٤ ابً ويدضص
الت الغؤر، في للؿضاص ؤصٖيت مً ٞيه يجضوا إلاا للضٖاء اإلالى٥ اؾخدؿان وظاء 3."طل٪ يكتهىن  ٞةجهم للملى٥ بال  الٗمغ في وؤلَا

.  واإلال٪ الٗؼ وصوام

ىا٥  يسخم مً الٗغب" ٞمً مُلٗها جىا٤ٞ ٦ما ال٣هيضة زاجمت لها جخىا٤ٞ وال الاهتهاء جدؿً ال مً الكٗغاء مً ٧ى٦بت َو
حها مخٗل٣ت، بها والىٟـ ٞي٣ُٗها ال٣هيضة بت طل٪ ٧ل:  زاجمت ظٗله يخٗمض لم ٦إهه مبخىعا ال٨الم ويب٣ى مكتهيت، عاٚبت ٞو  في ٚع

:  اإلاُغ قضة ًٖ الؿيل يه٠ ب٣ىله زخمها ٦ي٠ ال٣يـ امغت  مٗل٣ت جغي  ؤال ال٩لٟت، وبؾ٣اٍ الٟٗى، ؤزظ

ن
َ
إ
َ
٦  َٕ َبا ِّ

يهِّ  الؿ  ى ِّٞ
َ
ق غْق

َ
ٚ  

ً
ت َضيَّ

ُت
ٚ 

 
  

هِّ   َظاثِّ عْق
َ
إ َىي  بِّ هْق يلُت  ال٣ُت ابِّ

َ
ه
َ
لِّ  ؤ

هُت ىْق   ُٖت
 

 4ؤًٞلها وهي اإلاٗل٣اث، ؤأخاب مً ٚيٍر ٞٗل ٦ما ٢اٖضة لها يجٗل ٞلم

 ٢ىله في وطل٪ ويبُها ؤؾماٖه وبخ٩ام الىعي بلى اإلاخل٣ي جضٖى ؤؾاؾيت ع٦ينة يك٩ل ؤهه بلى الاهتهاء باب آزغ في عقي٤ ابً ويسلو

 بٗضٍ يإحي وال ٖليه، الؼياصة جم٨ً ال مد٨ما ي٩ىن  ؤن وؾبيله ألاؾمإ، في مجها يب٣ى ما وآزغ ال٣هيضة، ٖضة٢ا ٞهى الاهتهاء وؤما: "

 5"ٖليه ٢ٟال آلازغ ي٩ىن  ؤن وظب له مٟخاخا الكٗغ ؤو٫  ٧ان وبطا مىه، ؤخؿً

                                                           
1

 .73:  العمدة، ص ،ابن رشٌق . 
2

 .217:  نفسه، ص . 
3

 .241:  نفسه، ص . 
4

 .241 - 240:  ، صالمصدر السابق . 
5

 .239:  نفسه، ص . 
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 مىه الغصرء ٞهىبىا. ال٣ضيم الكٗغ مً حٗاليمها اؾخمضوا بهما الى٣اص ٞحها بدض التي اإلا٣اييـ َظٍ ؤن وؿخيخج ألازير وفي 
 الكٗغ لهىاٖت ألامشل ألاهمىطط ؤهه عؤوا ٦ما. الكٗغاء مً يلخ٤ مً به يلتنم الظر وال٣الب اإلاىىا٫ مىه ظٗلىا ختى وَخَؿىه، بجيضٍ

. ال٣هيضة وبىاء

ة  الفحىلة ومىهىعات العطبي الـعط عمىز ه ٍط

 (َـ 370: ت)  مسي بـط بً الحؼً اللاػم ؤبى:  ؤوال

 زغط ٣ٞض. والضعظاث اإلاؿال٪ مً قتى َغ١  بلى به ؤزظث مىُٟٗاث والخدى٫  الخُىع  مً ٖٝغ ٞيما الٗغبي الكٗغ ٖٝغ
ا السهىمت ق٩ل اجسظث ختى واؾٗت، ه٣ضيت مٗاع٥ ؤزاع مما الٗغبي الكٗغ ٖمىص ٖلى اإلادضزىن  . والبدترر  جمام ؤبي خى٫  مضاَع

 اهداػ و٢ض. والى٣اف الى٣ض خىلهما يضاع ٢ُبين السهىمت َظٍ لدك٩ل وصيين،الٗم عؤؽ البدترر  ومشل اإلادضزين جمام ؤبى جغؤؽ بط
غابي وابً ال٣ُغبلي ٖماع ابً و٧ان جمام، ؤبي ؤههاع مً والخاجمي يدحى ابً وبكغ الهىلي : ٩ٞان الى٣اص مً ٖضص مجهما ل٩ل  مً ألٖا

يؿه ييهئ ٧ل البدترر، ؤههاع  الخؿً ال٣اؾم ؤبى ْهغ ختى الخسانم َظا اؾخمغ و٢ض. آلازغ ٖلى ٞدىلخه بْهاع ٢هض إلاىانٍغ َو
يىبه، مجهما ٧ل خؿىاث ويبين الكاٖغيً بين ليىاػن  الى٣ضيت اإلاىاػيً وههب آلامضر، بكغ بً ى ٖو   ج٣ىيم ؤمغ يخمشل طل٪ في َو

ذ الظر الكٗغ ٖمىص بالتنام وطل٪. ؤمىعَا بلى الىهاب عاصا جمام ؤبي قٗغ في اإلامشلت الخضازت  بٗضٍ البدترر ٕ م مالمده ٖٞغ

غ٢هم ألاواثل ؾمن يدخظر خيض الٗمىص؛ طل٪ جمشل في ألامشل ألاهمىطط  مىهج يٗض ٦ما. اإلاٗغوٝ ههجهم ٖلى ويؿير اإلاٗهىصة َو

ي٣يت والخلى٫  اإلاهضا٢يت مً ال٨شير َياجه في يدىر  مٗياعا اإلاىاػهت . الهغإ لهظا خضا جً٘ ؤن قإجها مً التي الخٞى

يامه الُاثيين عبك٘ آلامضر ول٘ لىا يخطر م ٞهم في ج٣هير في الًُٗ يىٟي مما بالهين ليـ وؤمض مب٨غ ٖهض مىظ به َو  ؤو قَٗغ

 في والبدترر  جمام ؤبي قٗغ في هٓغث: " ي٣ى٫  بط واٖيت مضع٦ت طاث ًٖ هابٗت هٓغة الُاثيين لكٗغ آلامضر ٞىٓغة. الىظهت في زُة

  1."ألاو٢اث مغ ٖلى طل٪ بٗض قٗغحهما جهٟدذ زم مامداؾىه وجل٣ُذ ظيضَما وازترث وزالزماثت ٖكغة ؾب٘ ؾىت

 الىيىح مظَب زال٫ مً: "  الكٗغ ٖمىص مالمذ عنض ٣ٞض الُاثيين بين مىاػهخه في آلامضر به ٢ام الظر اإلايضاوي الٗمل في ؤما

 جاعة، ألاو٫  في ٖخضلتالم الهىٗت مهُدبا اإلاظَبين، َظيً مهضع َى ٖىضٍ، اإلاضعب والُب٘. ومخٗل٣اتها الٛغابت ومظَب وؤؾبابه،
هىع  الخإحي، و٢غب الخإلي٠، وخؿً الؿب٪، ظىصة يٗخمضون  ٞالظيً. ؤزغي  مغة آلازغ في لالٖخضا٫ اإلاخجاوػة والهىٗت  اإلاٗاوي، ْو

 جل٪ جسغط ال ختى ويٛالىهه الُب٘، ويجاَضون  الكٗغاء، مً اإلاٗاوي وعاء يٛىنىن  الظيً ؤما. الٗمىص ؤأخاب َم واه٨كاٞها،

 آلامضر يغي  خيض2"الكٗغ ٖمىص ًٖ زغظىا الظيً ٞهم ٦كٟها، في الٟهم مجاَضة بلى جدخاط وهي بال الىٟـ م٨ىىهاث نم اإلاٗاوي
 ومجهىص اللٟٔ، بٛغيب قٍٗغ ؤٞؿض الظر جمام ؤبى الؿليم الُب٘ ومجاٞاتهم الهىٗت، بخ٩لٟهم الٗمىص ًٖ زغظىا ممً ؤن

 عؾم الظر ال٣غيٌ هٓام ًٖ جمام ؤبى زغط وبظل٪. بمٗجى السغوط في وبتون٘ الخإويل، في ٖىاء جخُلب التي والٟلؿٟت الٟهم،

 : خى٫  ؤؾاؾا جخمدىع  زالر ه٣اٍ في الكٗغ خضوص

. الٟجي ٚير الخهى٘ خض البضي٘ اؾخسضام في بؾغاٞه -

                                                           
1

 .25:  ،  ص1المصدر السابق، ج . 
2

. 48:  عمود الشعر العربً النشأة والمفهوم، ص ،محمد بن مرٌسً الحارثً . 
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، الاؾخٗاعة ؾيما وال اإلاجاػ ؤؾاليب جىزيه -
ً
. الخ٣ليضر الٗٝغ مسالٟت خض ٢هضا

 1 ."الٟهم ٖلى الاؾخٗهاء خض بالٛمىى مٗاهيه بٌٗ اجهاٝ -

، الكٗغ، ؤٖغابي"  آلامضر هٓغ في ألهه الكٗغ بٗمىص البدترر  التنم ٦ما ٌٕد لى مُبى  الكٗغ ٖمىص ٞاع١  وما ألاواثل، مظَب ٖو
 ي٣ٗىب وؤبي الىمغر  ومىهىع  الؿلمي بإشج٘ ي٣اؽ بإن ٞهى ال٨الم؛ ووخصخي ألالٟاّ ومؿخ٨ٍغ الخ٣ٗيض يخجىب و٧ان اإلاٗغوٝ،
ين مً وؤمشالهم اإلا٨ٟٝى السغيمي  ال وقٍٗغ واإلاٗاوي، ألالٟاّ ويؿخ٨ٍغ نىٗت، ناخب الخ٩ل٠، قضيض جمام ؤبا وألن ؤولى، اإلاُبٖى

 الىليض بً مؿلم خين في ي٩ىن  بإن ٞهى اإلاىلضة، واإلاٗاوي البٗيضة، الاؾخٗاعاث مً ٞيه إلاا َغي٣تهم؛ ٖلى وال ألاواثل، ؤقٗاع يكبه
 وأخت  ؾب٨ه وخؿً مؿلم قٗغ لؿالمت مؿلم صعظت ًٖ يىدِ ألهه به ؤ٢غهه مً ؤظض ال ؤوي لىٕو وؤقبه، ؤخ٤ خظٍو خظا ومً

 2."وازتراٖاجه وبضاجٗه مداؾىه ل٨يرة ألاؾلىب؛ َظا وؾل٪ اإلاظَب َظا طَب مً ؾاثغ ًٖ ويغجٟ٘ مٗاهيه،

ا ٧ان السهىمت ؤن ؾب٤ ما زال٫ مً ويخدضص تراى في جمام ؤبي قٗغ مضاَع  الكٗغ ؾٟؿاٝ مً ؤٞؿضٍ بما ٚهحؿىر  ؤو ٖليه الٖا

امًه ا. ٚو غي٣ت الكٗغ ٖمىص ٖلى قاَضا يىعصوهه جمام ؤبي زهىم ٩ٞان البدترر  قٗغ ؤم   بصلً لُىىن  اإلاٗجى بهخاط في الٗغب َو
 بلى ثلل وال العائس،  فطاي ثبلغ ال ملبىلة، حسوٍز  في زامد ما اللىعة، مع ًحجافى ال ما ول  مسي عىس الـعط عمىز
 الـعط عمىز ًفاضق  ولم العطب، مصَ  على مٌبى ، ؿاعط اللىضة ب صٍ ثىاولها ًحؼً الصي والـاعط املصمىم، فالحيل

 .العطبي

 والبحتري  ثمام ؤبي بين  مسي مىاظهة دالكة

 خترر الب وم٣ضعة ٞدىلت بين الٟانلت الى٣اٍ خضصث التي واإلا٣ىماث، الىخاثج مً ظملت ًٖ الُاثيين بين آلامضر مىاػهت ؤؾٟغث

 ونلبه ٖمىصٍ ٖلحها ي٣ىم التي م٣ىماجه زال٫ مً الٗغبي الكٗغ َىيت التنم البدترر  ألن بال لصخيء ال جٟى٢ه زمت ومً. جمام ؤبي ٖلى

. الكٗغ ٖمىص وج٣اليض ؤهماٍ ًٖ وزغوط اإلاىاػيً في اه٣الب مً الخضازت عواص ؤخضزه ما ال ال٣ضماء عؾمه الظر ال٣الب في ؤر
 جياع وبين ومىانغيه، البدترر  شسو في اإلامشل ألانالت جياع بين واقخض اخخضم لُاإلاا نغإ بين ٞهل ٢ض آلامضر ي٩ىن  وبظل٪

ضم ٢يىص مً والخدغع  الخضازت ل ٖخي٤ َى ما ٧ل مً والخىهل ال٣ِّ . هانٍغ ومً جمام ؤبي شسو في واإلاخمشلت ؤلابضاٖيت للخغ٦ت وم٨بِّ

 جيلج الظر الٟجي ال٣الب زال٠ ألهه الٗغب، صيىان مً قٍٗغ بسغوط ٞيه ي٣طخي جمام ألبي ه٣ضٍ زال٫ مً خ٨ما آلامضر يهضع
غ الهىٗت، مإلٝى ًٖ وزغط الكٗغ، ٞيه الٗغب لى ألاهمىطط ٖلى اإلاٗخمض الىٓم وظَى  ؤحى الظر طل٪ ال٣غيٌ لىٓام وألامشل ألٖا

 ٖجها، م٣هغة ٖباعجه و٧اهذ الُغي٣ت، َظٍ ٚير الكاٖغ َغي٣ت ٧اهذ وبطا: "  ٞي٣ى٫  مجهاظا واعجًٍى الجاَليت قٗغاء ٞدى٫  به
 بإلٟاّ مجها يىعصٍ ما ؤ٦ير وي٩ىن  الٟغؽ، ؤصب ؤو الهىض خ٨مت ؤو يىهان ٞلؿٟت مً اإلاٗاوي ص٢ي٤ يٗخمض ختى لها مضع٥ٍن  ٚير ولؿاهه

لؿٟت بد٨مت ظئذ ٢ض: له ٢لىا الىٓغ وؾليم الىن٠ أخيذ مً شخيء طل٪ جًاٖي٠ في اج٤ٟ وبن مًُغب، وولج مخٗؿٟت  ٞو
ا، ؾميىا٥ ؤو خ٨يما، صٖىها٥ قئذ ٞةن خؿىت، لُيٟت ٖانٍن وم ، وؿمي٪ ال ول٨ً ٞيلؿٞى

ً
؛ هضٖى٥ وال قاٖغا

ً
 َغي٣خ٪ ألن بليٛا

 يٗضو ال وبظل٪ 3" البلٛاء اإلادؿىين وال البلٛاء، بضعظت هلخ٣٪ لم بظل٪ ؾميىا٥ ٞةن مظاَبهم، ٖلى وال الٗغب، َغي٣ت ٖلى ليؿذ
ا بال ي٩ىن  ؤن جمام ؤبى  بإلٟاّ قٍٗغ مٗٓم وهجً الٟغؽ وؤصب الهىض، وخ٨مت اليىهان، ٞلؿٟت بين ماػط ألهه خ٨يما وؤ ٞيلؿٞى

                                                           
1

 .89:  مقومات عمود الشعر، ص ،رحمن غركان . 
2

 .6:  ، ص1الموازنة، ج ،اآلمدي . 
3

 .400:  ، ص1المصدر السابق، ج . 
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الؾم ٚغيبت ا، ًٖ لل٨ك٠ جخُلب ما الجهض مً وجخُلب بهيرة، وص٢ي٤ ٖىايت، ٦بير بلى جدخاط مٗىىيت َو خذ ؤؾغاَع  م٨ىىهاتها ٞو
سغط اإلاٗغوٝ، الٗغبي لكٗغا ٖمىص ًٖ البٗض ٧ل بٗيًضا الكٗغ ٞيهبذ. والخ٨ٟير الىٓغ بةصامت  الكٗغاء صاثغة مً ناخبه ويُت

. والبلٛاء

 اللٟٔ وعصرء الخإلي٠ ؾىء"  ؤن يٗلم ؤن ٖليه ييبػي وبهما مظَبه في ليؿذ الكاٖغ بغاٖت بإن عؤيه جبريغ بلى آلامضر يخىظه ٦ما
ظا 1" جإمل َى٫  بلى مؿخمٗه يدخاط ختى ويٗميه ويٟؿضٍ الض٢ي٤ اإلاٗجى بُالوة يظَب  ؤما. قٍٗغ مٗٓم في جمام ؤبي مظَب َو

"  جؼيض التي اللٟٔ وبغاٖت الخإلي٠ خؿً  ٖلى ال٣اثم الؿليم والُب٘ الؿلي٣ت ٞهي الكٗغ ٖمىص مً اإلاخإجيت اإلا٣هىصة الىظهت
  بهاءً  اإلا٨كٝى اإلاٗجى

ً
  وخؿىا

ً
  ج٨ً، لم ٚغابه ٞيه ؤخضر ٢ض ٦إهه ختى وعوه٣ا

ً
ٗهض، لم وػياصة

ُت
 2." البدترر  مظَب وطل٪ ح

 اإلاٗاوي، مً والؿهل الجيض، اللٟٔ ٖلى ؤؾاؾا يٗخمض ما َى ال٣غيٌ لىٓام ومىانغيه آلامضر يغجًيه الظر اإلاًماع ؤن ٦ما

 وليض ي٣ى٫  و٦ٟى ال٣ضماء مىهج طل٪ في ومشلهم. الىاضخت والاؾخٗاعاث ال٣غيبت، والدكبحهاث اإلاخ٩ل٠، ٚير والبضي٘ والهىٗت
م اللٟٔ، ؤههاع مً مضرآلا ٖىض الكٗغ ٖمىص ٞإأخاب: "  ٢هاب  مً ويىٟغون الغن٠، وخالوة الؿب٪ ظىصة يازغون َو

غي٣تهم الٗغب مٗاوي ٖلى وظغي  مإزظٍ، و٢غب مإجاٍ ؾهل ما اإلاٗاوي مً ويًٟلىن  الٛغيبت، الىخكيت ألالٟاّ غ١  في َو
َ
. ألا٩ٞاع َ

م ىن  ول٨جهم والبضي٘، بالهىٗت حهخمىن  َو  ال٣غيبت، الدكبحهاث يازغون َم زم ٞحها، عاٝوؤلاؽ وج٩لٟها ألاق٩ا٫ َظٍ حٗؿ٠ ي٨َغ

 3." وألازيلت الهىع  جىاو٫  في ال٣ضماء ؤؾلىب ًٖ جبٗض ال التي اإلاخىاؾبت الىاضخت والاؾخٗاعاث

 الـعط عمىز دالٌ مً الفحىلة ملىهىعات  مسي ثلىض 

يؿه اقخٗل الظر الهغإ طل٪ بين ليٟهل اإلاىاػهت آلامضر ؤ٢ام  ؤبى َى َل بيجهما الٟدىلت عؤؽ يمشل ومً ؤقٗغ ؤحهما خى٫  َو

 لم مٗايير بلى باؾدىاص طل٪ جم و٢ض. والهضاعة الٟدىلت له ػاٖما لهاخبه وييخهغ يخٗهب ٢ام ٧ل بط. البدترر  جلميظٍ ؤم جمام
ٗٝغ

ُت
ٓهغ وعاح آلامضر ظاء ختى للٗيان واضخت جدبين ولم خيصياتها ح  الٗغب نصيىا مً بياَا مؿخمضا ٞكيئا قيئا اإلاٗايير جل٪ يُت

ُٟه الُاثيان ٢اله ما بم٣ايؿت . البىاء م٨خمل قٗغ مً ال٣ضماء ميرار ٖلى ٖو

يت ًٖ يؼيٜ ال ختى الكاٖغيً بين مد٨مخه ٖلحها ؤ٢ام ومٗايير مىاػيً بىي٘ آلامضر ٢ام ين ؤخض بلى يىداػ وال اإلاىيٖى  ٞجاء الُٞغ

 بمٗايير ظاء زم. اإلاهُلر َظا اؾخدضر مً ؤو٫  ٩ٞان اإلاىاػهت َظٍ مً اإلايكىص الهضٝ يً٘ ختى الكٗغ ٖمىص ؾماٍ بمهُلر

 و٢غب الخإحي، خؿً بال به الٗلم ؤَل ٖىض الكٗغ وليـ" ٣ٞا٫ الُاثيين بها ويجابه ليىاْغ و٢ضيمه الكٗغ ٖخي٤ مً اؾخيبُها
 الاؾخٗاعاث ج٩ىن  وؤن مشله، في اإلاؿخٗمل ٞيه اإلاٗخاص باللٟٔ اإلاٗجى يىعص وؤن مىايٗها، في ألالٟاّ ووي٘ ال٨الم، وازخياع اإلاإزظ،

ير له اؾخٗيرث بما الث٣ت والخمشيالث  َغي٣ت وجل٪ الىن٠، بهظا ٧ان بطا بال والغوه٤ البهاء ي٨دسخي ال ال٨الم ٞةن إلاٗىاٍ مىاٞغة ٚو

  4"البدترر 
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 .401:  ، ص1نفسه، ج . 
2

 .نفسه، الصفحة نفسها . 
3

 .250:  قضٌة عمود الشعر، ص ،ولٌد قصاب . 
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 ٞمهيٍر وبال يغاإلاٗار َظٍ بمشل يخ٣يض ؤن ٖليه وظب الكٗغاء مً الٟدى٫  ع٧اب في ويؿير ال٣غيٌ هٓام في الكاٖغ يىُل٤ ول٩ي
٢صخي الظر جمام ؤبي ٦مهير مدخىم

ُت
زغط الٟدىلت مً ؤ

ُت
 جمشلها ٦ما جماما اإلاٗايير َظٍ مشل يخمشل لم ألهه الكٗغاء صاثغة مً وؤ

لى اإلاُبٕى الكٗغ مضعؾت بظل٪ ليٗض البدترر، ظٍ. ٞدىلها عؤؽ ٖو :  في آلامضر عؾمها ٦ما اإلاٗايير َو

 الخإحي خؿً  .1

 اإلاإزظ ٢غب  .2

 ٦الما٫ ازخياع  .3

 مىايٗها في ألالٟاّ وي٘  .4

 مشله في اإلاؿخٗمل ٞيه اإلاٗخاص باللٟٔ اإلاٗجى يىعص ؤن  .5

ير له اؾخٗيرث بما الث٣ت والخمشيالث الاؾخٗاعاث ج٩ىن  ؤن  .6  إلاٗىاٍ مىاٞغة ٚو

 .البدترر  َغي٣ت وجل٪ الىن٠، بهظا ٧ان بطا بال والغوه٤ البهاء ي٨دسخي ال ال٨الم ٞةن

 (َـ 366:ت)الجطحاوي ظالععي  عبس اللاض ي:  راهُا

  بالىؾاَت ظاء"  بط آزغ مىخى الجغظاوي ال٣اضخي م٘ الهجغر  الغاب٘ ال٣غن  في الى٣ض يىدى
ً
  خ٨ما

ً
هاع ه٣ضيا  في الٟىيت الجىصة إْل

  ماازظاث، مً ألاصب وؤَل الى٣اص مً ٦شير ٖليه ؤزظٍ ما وجبريغ وبيان زام هدى ٖلى اإلاخىبي قٗغ
ً
 اإلا٣ايؿت ؤؾلىب ٖلى مٗخمضا

 و٢ياؽ الهجغيين، والشالض الشاوي ال٣غهين في اإلادضزين ختى الجاَليين مً الؿاب٣ين ؤقٗاع في الىٓغ ؤر اإلاخبجي، قٗغ ه٣ض في ؤمبض

  و٧ان اإلاخىبي ٖلى ؤزظ ٞيما بلحهم اإلاخىبي قٗغ
ً
 1"صوجهم بال٣هىع  اتهامه مً ؤولى بلحهم، اإلاخىبي قٗغ ٣ٞياؽ. ال٣ضماء ٖىض واعصا

 ٞيه حٗغَّى بط الكٗغ ٢غى في الٗغب َغي٣ت جبيين بلى"  وزهىمه اإلاخىبي بين الىؾاَت"  ٦خابه في ظاويالجغ ال٣اضخي ؾعى و٢ض
لى ألاهمىطط بٗضَا وطل٪ ٢غيًه، ٖلحها الٗغبي بجى التي الى٣ضيت ألاخ٩ام مً ولجملت الٗغبي الكٗغ زهاثو لبٌٗ  الظر ألٖا

دخظي ا ليبين خظٍو يُت . ٖليه اإلاخداملين ٢بل مً زهيذ التي ٞدىلخه جخطر زمت ومً الكٗغ ٢غى في اإلاخىبي َغي٣ت ٖبَر

لى :  الؿخت اإلاٗايير َظٍ ٚغاع ٖو

 .وأخخه اإلاٗجى قٝغ .1

 .واؾخ٣امخه اللٟٔ ظؼالت .2

 .الىن٠ في ؤلانابت .3

 .الدكبيه ةاإلا٣اعب .4

 .البضحهت في الٛؼاعة .5

                                                           
1
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 .الكاعصة وألامشا٫ الؿاثغة ألابياث ٦يرة .6

ا التي  ب٣غيخه اإلاخىبي م٣ضعة يبين ؤن ؤعاص بهما هبي؛اإلاذ قٗغ زاللها مً وه٣ض ط٦َغ بخه ٖو ُغجه ألانيلت ومَى  التي اإلاسخلٟت، الٟىيت ٞو
ى هٓامهم، ٖلى قاٖغيخه بجى خيض ال٣ضماء ٞدىلت مً ظظوعَا اؾخمض والتي ٞدىلخه، زاللها مً ؤبغػ   اإلايل ٧ل يميل ال طل٪ في َو

ه بليه  ٖلى ؤخ٨م ال و٦ما: " ٢ىله ومجها طل٪ ًٖ هؼاَخه ٞحها يبرػ التي ٢ىا٫ألا مً ال٨شير ٦خابه في ؤوعص و٢ض السُإ ًٖ ٞيمَن

، ما ٧ل في بالسُإ زهم٪  1"  .جهٟه ما ؤ٦ير في الهىاب مً ؤبٗض٥ ال ٨ٞظل٪ يظ٦ٍغ

 ٩ٞاهذ الكٗغ و٢غيه هٓمه َغي٣ت له جبيىذ ختى والخى٣يب البدض مً ٦بيرة بٗىايت اإلاخىبي لكٗغ الجغظاوي ال٣اضخي َغ١ ث

ٟايل بهما الٗغب و٧اهذ: "  ي٣ى٫  بط الكٗغر  ال٣ى٫  ؤؾاؾاث ٖلحها ؤ٢امذ التي الٗغب َغي٣ت٫ ممازلت
ُت
 الجىصة في الكٗغاء بين ج

خه، اإلاٗجى بكٝغ والخؿً م واؾخ٣امخه، اللٟٔ وظؼالت وأخ 
 
٤ وحؿل بْق ًْق  ٞيه الؿ 

َ
ه ٞإناب، ون٠ إلا ٍَ  ٣ٞاعب، وقب   ٞإَٚؼع، وبَض

ً
َ
ل وال واإلاُاب٣ت، بالخجىيـ حٗبإ ج٨ً ولم اجه؛ؤبي وقىاعص ؤمشاله ؾىاثغ ٦يرث وإلا ِّٟ  ٖمىص لها خهل بطا والاؾخٗاعة باإلبضإ جد

ظٍ السهاثو َظٍ ًٖ بالخى٣يب الىظهت َظٍ مً اإلاخىبي قٗغ جىاو٫  هجضٍ وبالخالي2 ."ال٣غيٌ وهٓام الكٗغ،  قٍٗغ في اإلاٗايير َو
. الٟدى٫  مهاٝ بلى بةعظاٖه زهىمه ٖلى والغص

اإلايه خؿاصٍ مٓالم ٖىه به ويغصُّ  اإلاخىبي ًٖ به للضٞإ ؾيدبٗه الظر اإلاىهج ظغظاويا٫ يدضص َىا ومً  مبضؤ ؤن ويبين. ظهت مً ْو
 جتراوح ومٗايير بم٣اييـ الكٗغ يضعؾىن  عاخىا الظيً الى٣اص ظملت م٘ مؿخدضزا ؤمغا وليؿذ ال٣ضيم مىظ الٗغب نىٗت اإلاٟايلت

ا مٗايير ألهٟؿهم ويٗىا ٢ضيما الٗغب ؤن ؤر ؤزغي؛ ظهت مً آزغ َىعا الىؾاَت وبين َىعا اإلاىاػهت بين  مماعؾتهم في ييخهجَى

ضوا الظيً الٟدى٫  ؤقٗاع ظملت ٖلى جإؾيؿا الى٣ضيت  حٗبإ ج٨ً لم الٗغب ؤن ال٣ى٫  َظا مً لىا ويدبين. ال٣ىلي الًٟ َظا ؤع٧ان َو

 يإحي ال٣ضيم الكٗغ ٖمىص"  و. الكٗغ ٖمىص لها خهل بطا الخ٩ل٠ لخض والاؾخٗاعة باإلبضإ جىل٘ وال واإلاُاب٣ت بالخجىيـ
ُغة َب٘ ًٖ والاؾخٗاعة والبضي٘ واإلاُاب٣ت بالخجىيـ ى٫  ٨ٞغ بٖما٫ ؤو و٢هض نىاٖت ًٖ وليـ باللٛت ؤلاخؿاؽ في ٞو  جإمل، َو

  باإلاباقغة يخه٠ الُب٘ به يإحي وما
ً
  الٛمىى، ًٖ بٗيضا

ً
 الكٗغ لٗمىص الجغظاوي ويًغب3 ."(اإلامخى٘ الؿهل) في ٖىضَم صازال

ت جمام ألبي بإبياث مشاال غاب لؤلخض جيؿب ؤزغي  وم٣ُٖى  : مخٛؼال جمام ؤبى ي٣ى٫  بط ألٖا

جي ْٖق غَب  ص
ُت

 ال٩اؽِّ  قاعب يا الهىي  وق
 

  

 خاسخي خؿيخه للظر ٞةهجي 
 

كى ٪ ال  َؾ٣مي مً اؾخعجمَذ  ما يىخِّ
 

  

ه ٞةن   
َ
 الىاؽ ؤخؿً مً ممنل

 
٘ مً

ْق
ه ٢ُ ِّْ تي جىنيلُت  ؤلٟا

َ
 َمهل٨

 
  

                                                           
1

وي، المكتبة العصرٌة، الوساطة بٌن المتنبً وخصومه، تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم، علً محمد البجا ،القاضً الجرجانً . 
 .415: بٌروت، دط، دت، ص

2
 .34 - 33:  نفسه، ص . 
3

 .109:  مقومات عمود الشعر األسلوبٌة فً النظرٌة والتطبٌق، ص ،رحمن غرَكان . 
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ل  خاْه وونْق
ْق
ُ٘ت  ؤل  ؤهٟاسخي ج٣ُي

 
 بطا الغ ظاء بخإميلِّ  ؤٖيل متى

 
  

ُ٘ت  ٧ان ما   ياسخي يضرْق  في عظاجي ٢ُ
 

 

ل ٞلم" ٣ٞا٫
ْق
 وخ٤  . َٚؼله مً اإلاسخاع في مٗضوصة وهي ٞإخؿً، واؾخٗاع وظاوـ، َاب٤ لُيٟت؛ ونىٗت بضي٘ مٗجى مً مجها بيذ يس

  ٢هغَِّا ٖلى ظمٗذ ٣ٞض لها؛
ً
ـ مً ٞىىها   ن،الخُت

ً
جي جغاٍ؛ ما وال٣ىة واإلاخاهت ؤلاخ٩ام مً ٞحها زم البضي٘، مً وؤنىاٞا  ماؤْى٪ ول٨ى 

غاب بٌٗ ل٣ى٫  ججضٍ ما الىٟـ واعجياحِّ  الُغب، َؾىعة مً له ججضُت   :  ألٖا

ُـت  لهاخبي ؤ٢ى٫   تهىر  والٗي
 

  

 ٞالًماعِّ  اإلاىيٟتِّ  بين بىا 
 

ْ٘ق   هجضٍن  ٖغاعِّ  قميمِّ  مً جمخ
 

  

غاعِّ  نم الٗكيتِّ  بَٗض  ٞما  ِّٖ 
 

جضٍن  هٟداثُت  خبظا يا ؤال
َ
 ه

 
  

 ال٣ُاعِّ  ٚب   عويهِّ  وعيا 
 

يكَ٪    ال٣ىمُت  يدلُّ  بط ٖو
ً
 هجضا

 
  

 ػاعِّ  ٚير ػماهَ٪  ٖلى وؤهَذ  
 

 قٗغها وما يى٣ًيَن  قهىعٌد 
 

  

ٍٝن   ًَ  بإهها  ؾغاعِّ  وال له
 

ًَ  ٞإما  ليلٍن  ٞسيرُت  ليله
 

  

  ما وؤ٢هغُت  
ً ي٩ىنُت  الجهاعِّ  مِّ

 
ت ٞهظٍ  ؾهل ألالٟاّ، ٞاٙع الهىٗت، ًٖ بٗيض ناخبها ألن هٟـ، واعجياح الُغب، َؾىعة ٢غاءتها، ٖىض اإلاخل٣ي في ٖضجب اإلا٣ُٖى

 مً مخإجيا ال٣غيٌ ٧ان ٧لما الجغظاوي هٓغ وفي وعوه٣ا، ظماال الىٟىؽ في و٢غث عوٖت ألاطَان بلى ٣ٞغبذ 1 "اإلاخىاو٫  ٢غيب اإلاأزظ،

 باب في ؤوعص هجضٍ لظل٪. الٗيىب جل٪ مً الى٣يت الهاٞيت الٗغب َبيٗت يب٫ وؤ٢غب وؤملر ؤظىص ٧ان والؿلي٣ت الُب٘
:  ٣٦ىله الخ٩ل٠ ًٖ البٗيض البؿيِ الؿهل الىٓم ٖلى حشج٘ ؤن قإجها مً ٖىانغ الكٗغاء ؤٚاليِ ط٦غ ؤن بٗض (15:م)الكٗغ

                                                           
1

 .32 -33:  الوساطة، ص ،الجرجانً . 
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 في ي٣ى٫  بط والخ٩ل٠ الهىٗت لىبظ صٖىة وظه ٦ما (29:م)" ظغيغ قٗغ مً الٗظب"  ،(25:م)"  البدترر  قٗغ مً اإلامخى٘ الؿهل" 
، طل٪ حٗٝغ ؤن ؤعصث ومتى" البدترر  قإن

ً
ياها ىاظهت، وحؿخصبخه ِّٖ   مُت

َ
، اإلاهىٕى بين ما ٞغ١  ٞخٗٝغ ل واإلاُبٕى ًْق ذ بين ما ٞو  الؿمْق

صخي   اإلاى٣اص َٗ ض اإلاؿخ٨َغٍ وال ْٕق  البدترر، قٗغ بلى ٞاٖمِّ ض   الازخياع، به يهضع ما وص َٗ  ؤزغُت  ٞيه ويدبي ن الجىصة، مغاجب ؤو٫  في ويُت

لي٪ الاخخٟا٫، ى ًٖ ٢اله بما ٖو ْٟق ٖ ، ٫  زاٍَغ  1" ٨ٞغجه وؤو 

ة الجطحاوي اللاض ي ثلىض   الـعط عمىز دالٌ مً الىحابة لى ٍط

ئت والخجهيل، باالخخ٣اع يى٣هه مً وجدىاو٫  ج٣غيًه في جُىب ٞئت: عؤيين اإلاخىبي في عؤوا ألاصب ؤَل ؤن الجغظاوي لضي جإ٦ض  ججتهض ٞو

 المنإ؛ َظا لٌٟ ٦دل بالىؾاَت ظاء ولظل٪. لؤلصب ؤو له ْالم بما عؤيه خؿب الٟغي٣ين و٦ال مٗايبه، وبْهاع ًٞاثله بزٟاء في
ٓهغ وم٨غماث ًٞاثل مً للمخىبي ما يبين زاللها مً عاح بط

ُت
، ظملت مً ألا٦بر الجاهب هي حٗض والتي ٞدىلخه ج  ٖلى بها ليرص قٍٗغ

 ٖلى بظل٪ عاصا قٍٗغ في والؼلل السُإ مىاًَ مً ظىاهب ؤيًا وؤْهغ. ال٨بير الجاهب َظا ًٖ وحٛاٞلىا ؤمٍغ في ٢ضخىا الظيً

ٟا٫ ٧ل وحٛاٞلىا بالسُإ، اتهمٍى الظيً ٗىن  الاهخهاع ٞإَل"  قٍٗغ ظيض ًٖ ؤلٚا  مً ويسغظىهه الٗهمت، مىهت بلى اإلاخىبي يٞغ
 ٞغي٣ا يخُلب ٞاإلاى٠٢ الًٟل؛ له يدىػ  الظر ألاصيب ١هُا مً يىٟىهه الاؾخد٣اع وؤَل السُإ، ٖليه يجىػ  الظر ؤلاوؿان هُا١

خظاع ؤَل يؿمى زالشا  2"  الخٓيرة بلى به ويٗىصون  ؤلاوؿاوي ال٣ُي٘ بلى الكاٖغ يغصون  الٖا

٤ ٖليه واإلاخدامل له اإلاخٗهب ٢ى٫  بين يجم٘ الظر الىؾيِ مىي٘ هٟؿه الجغظاوي وي٘ ٞلظل٪  مٗخض٫ ق٩ل في بيجهما ليٞى
ً ال٣ضيمت الكٗغيت ٖلى و٢اثم غي٣ت الكٗغ ٖمىص ًٖ زغوظه ٖضم ًٖ ليبَر   ػالجه ويبين الٗغب، َو

 هىاؽ ؤبي قٗغ مً الغؾالت َظٍ نضع في ل٪ ٢ضمىا و٢ض: "  ٢ىله طل٪ ٖلى صليل وزير. قٍٗغ في ٦كٟها ٖيىب زال٫ مً وؤزُاثه
يرَِّما جمام وؤبي ضها ما ٚو   وؤ٢مىاٍ ال٣ى٫، َظا بلى الُغي٤ به مه 

ً
ما

َ
غَظ٘ ٖل  الكهاصة بٛيدىا ليـ ؤهه وؤٖلمىا٥ الخ٨م، َظا في بليه يُت

ها وال بالٗهمت، الُيب ألبي ثه ؤن مغاصُت ت مً هبر  ت، م٣اٞع
 
ه ؤن ٢هضهاٍ ٞيما ٚايدىا وؤن ػل

َ
٣ غ وال َب٣خه، بإَل هلخِّ  ًٖ به ه٣ه 

  هجٗله وؤن عجبخه،
ً
ٙ وال بؿيئاجه، خؿىاجه بخباٍ ًٖ وهمىٗ٪ الكٗغاء، ٞدى٫  مً عظال مه ٖلى الخدامل ل٪ وؿى   ألا٦ير في ج٣ض 

ٌ   ألا٢ل، في بخ٣هيٍر ، ٖام   مً والٛ  3 ."حٗظيٍغ بسام جبريٍؼ

 في يضٕ ٞلم وص٢ت، بغاٖت ب٩ل اإلاخىبي زهىم مداظت ٖلى م٣ضعجه طل٪ في مبيىا ٦بير، وصَاء بد٨مت َظٍ وؾاَخه الجغظاوي ؤ٢ام

 اإلاخىبي صيىان جدب٘ في وطل٪ وبؿيُت ؾهلت واضخت مىهجيت ٧لوب جدض ب٩ل السهىم ٢ابل ٣ٞض. ٖليه يدؿب مىيٗا وال بابا طل٪
ل: "  ٢ا٫ ٣ٞض لٟٓت ولٟٓت ٧لمت، ٧لمت ٢بِّ

ُت
روي: ل٪ ٞإ٢ى٫  اإلاخٗخ ب الغاور  ؤحها ٖلي٪ وؤ ً زب  مه ٖم 

 
 ومً الكٗغاء، ؤواثل مً حٗٓ

غ ل٪ زلو َل اإلادَضزين؛ َب٣اثِّ  به جٟخخذ ْٗق ع مً ونٟا قاثبت، مً ؤخضَم ق ٖيذ بٝن ؟ وَمٗابت ٦ضِّ يان وظضث طل٪ اص  ِّٗ  ال
م٪؛ واإلاكاَضة حجيَج٪، ضها زهْق عها ما ؤيٗاٝ بلى ب٪ ٖو

 بيى٪ يدى٫  ما ٞحها ٞإعيىا٥ الضواويً واؾخٗغيىا مساَبخ٪، به نض 

ؼ٥ صٖىا٥، وبين ؿ٨ت ؤصوى ب٪ ٧ان بن ويذجُت ر ٢ض: ٢لذ ٞةن. ٢ىل٪ ًٖ مُت
ُت
، البيذ بٗض بالبيذ ؤٖي ٍغ  ال اللٟٔ بٗض اللٟٔ وؤظض ؤه٨ِّ

 الجملت، مً واخضٌد  الُيب ٞإبى: ل٪ ٢لىا. مؿخ٣يمت أخيدت م٣انضَم ظمي٘ وال مغييت، ٖىضر مٗاهحهم ٧ل   وليـ ؾخدؿىه،ؤ

و   ٨ٞي٠
ُت
م الجماٖت مً وعظل بيجها، مً بالٓلم ز ر: ٢لذ ٞةن صوجها؟ بالخي٠ ؤٞغص ٞلِّ

ُت
ه، ٦ي

ُت
 مٗايبه، واحؿٗذ بخؿاهه، و٢ل   ػلل

ه َظا: ٢لىا. مداؾىه ويا٢ذ
ُت
 خا صيىاه

ً
  وقٍٗغ يغا

ً
؛ مىظىصا

ً
ده، وؿخ٣غثه َلم مم٨ىا  ٟ  ؾيئت ب٩ل ل٪ زم وهمخدىه، وه٣لبه وهخه

                                                           
1

 .25:  ، صالمصدر السابق . 
2

 .307:  تارٌخ النقد األدبً، ص ،إحسان عباس . 
3

 .416 -415:  الوساطة، ص ،جرجانًال . 
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يخه، طل٪ ل٪ ؤ٦ملىا ٞةطا ًٞاثل، ٖكغ ه٣يهت وب٩ل خؿىاث، ٖكغ ذ، ؤو ال٣بى٫  بلى الايُغاع و٢اص٥ واؾخٞى  بين وو٢ٟذ البهْق
ها والٗىاص الدؿليم ضْق ت ٖضب ًٞل ما لىبو به، ٞداججىا٥ قٍٗغ ب٣يت بلى ب٪ ُٖت  1." بليه ٞدا٦مىا٥ اإلا٣ان 

 السُإ، يٗتريه بوؿان ؤهه اإلاخىبي ٖلى جداملىا للظيً يبين ؤن ؤعاص الجغظاوي ال٣اضخي ؤن َى ال٣ى٫  َظا زال٫ مً هلمؿه والظر

ٓمىا الظيً الكٗغاء مشل مشله بكٍٗغ حكين ٢ض ٖيىب في وي٣٘  ه٣اصا٫ صٖا ٦ما.وألاصب الكٗغ مينان في ظليلت م٩اهت لهم و٧اهذ ُٖت

ظٍ. ومؿاوثه قٍٗغ مداؾً اخدؿاب ٢هض والضعاؾت اإلاىا٢كت ٖلى ليٗغيٍى صيىاهه مً ملمىؽ ٖلى يٗخمضوا ؤن  التي الضٖىة َو
يت، الىٓغة بمشابت حٗض الجغظاوي ال٣اضخي وظهها   .الكٗغ لى٣ض اإلاشلى اإلاٗايير ب٢امت في الؿليمت واإلاىهجيت اإلاىيٖى

 اإلاخىبي ًٖ ال٣اضخي لضٞإ نىعة َظٍ: "  ؤن مٟاصَا والتي الىؾاَت َظٍ في ٞانلت َته٤ ٖىض هخى٠٢ ؤن يم٨ً ؾب٤ ما زال٫ مً
 ج٨ً لم ما واؾخهجً قٍٗغ مً خؿىا ٧ان ما ٞاؾخدؿً والٗض٫ ؤلاههاٝ بٗين هٓغ وبهما للكاٖغ، يخٗهب لم ؤهه مجها ويخطر

ت َالوة ٞيه  مً ٖىه للظوص يىضٞ٘ ؤو له يخٗهب ؤهه طل٪ يمًٗ ٞليـ الكاٖغ بها ٢اؽ التي ألاؾـ بٌٗ وي٘ ٢ض ٧ان وبطا. وعٖو

 وبالخالي2." ٖليه يؿغر  ٚيٍر ٖلى يُب٤ وما بليه، يهل ٚيٍر يهيب ٞما الاهٟغاص، ٧ل ٚيٍر ًٖ يىٟغص لم اإلاخىبي ألن وعويت، ٖلم ٚير
٤ ٢ض الجغظاوي بن ه٣ى٫  ؤن يم٨ً  الكٗغاء مضاعط في َايؿخد٤ التي م٩اهخه له وبعظإ اإلاخىبي ٞدىلت بْهاع في بٗيض خض بلى ٞو

 ما ألازُاء مً لهم ال٣ضامى ٞالٟدى٫ . ونىاٖخه بالكٗغ يخٗل٤ ٞيما ؤزُاء للكاٖغ ي٩ىن  ؤن في ٖيب وال ٚغابت ال وؤهه الٟدى٫،

. الٗغبي الكٗغ لٗمىص ألاؾمى ألاهمىطط يمشلىن  ٞدى٫  ول٨جهم لهم، ما الهٟىاث مً لهم وما لهم،

 ( َـ421: ت ) قياملطظو محمس بً ؤحمس علي ؤبى: رالسا

 ٖلى الى٢ٝى في الى٣اص َاالء ٨ٞغ ؾٗت مضي وما الجغظاوي وال٣اضخي آلامضر مً ٧ل م٘ الكٗغ ٖمىص بضايت ٧اهذ ٦ي٠ خٓىا ال

 ي٩ىن  وبالخالي. ال٣ضيم الٗغبي الكٗغ ظملت مً اؾخيباَها في بغاٖتهما مضي وما ال٣غيٌ، هٓام في جيخهج التي واإلاىاػيً اإلاٗايير
 الهىيت وبُٖاثه الكٗغ ٖمىص لضعؽ اؾخ٨ماال اإلاٗايير َظٍ في والضعاؾت للبدض مهغاٖيه ٖلى الباب ٞخدا ٢ض انالىا٢ض َظان

 َغي٤ عؾم َى ٧له طل٪ وعاء مً ال٣هض ٧ل وال٣هض ههابها، بلى ال٣غيٌ مىاػيً وبعظإ الكٗغ َغي٤ جدضيض ٢هض به الالث٣ت

. لٗغبيتا الكٗغيت جدٟٔ وبظل٪ الكٗغ، ٢ى٫  في الٗغب ومجهاط

 ؾاب٣ت بمٗايير ظاء ؤهه ؤر واإلاىاػيً؛ ال٣ىاٖض جل٪ اؾخسغاط في والجغظاوي آلامضر به جىؾل ما ٖلى اٖخمض ٖمله مىهج في واإلاغػوقي

 قٝغ يداولىن  ٧اهىا: " الٗغب بن ٢ىله في وطل٪. الالخ٤ الكٗغ ٧ل ظىصة بيان في بلحها واخخ٨م ؾاب٤، هو ظىصة مً اؾخ٣اَا
 وقىاعص ألامشا٫، ؾىاثغ ٦يرث الشالزت ألاؾباب َظٍ اظخمإ ومً  -الىن٠ في وؤلانابت واؾخ٣امخه اللٟٔ وظؼالت وأخخه، اإلاٗجى

 له، للمؿخٗاع مىه اإلاؿخٗاع ومىاؾبت الىػن، لظيظ مً جسير ٖلى والخئامها الىٓم ؤظؼاء والخدام الدكبيه، في واإلا٣اعبت  -ألابياث
 مجها باب ول٩ل الكٗغ، ٖمىص هي ؤبىاب ؾبٗت ٞهظٍ. بيجهما مىاٞغة ال ختى لل٣اٞيت ا٢خًائهما وقضة للمٗجى اللٟٔ ومكا٧لت

 هي ألجها ٩٦ل الٗغبي الكٗغ ٖلى الى٢ٝى زاللها مً يم٨ً والتي الكٗغ ٖمىص ؤبىاب اإلاغػوقي يغاَا التي اإلاٗايير ظملت َظ3ٍ ."مٗياع

ل .٢غيًهم ْاملً ومىاػيً مٗايير ال٣ضامى الٗغب اجسظَا التي اإلاشلى الُغي٣ت ٟهِّ :  ب٣ىله اإلاٗايير َظٍ في اإلاغػوقي ويُت

                                                           
1

 .53:  المصدر السابق، ص . 
2

 .330:  ص ،1973، 1اتجاهات النقد األدبً فً القرن الرابع للهجرة، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، ط ،أحمد مطلوب . 
3

 .9:  ، ص1، ج1991، 1أحمد أمٌن وعبد السالم هارون، دار الجٌل بٌروت، ط: تحقٌقشرح دٌوان الحماسة،  ،المرزوقً . 
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بخا ٖليه او٠ُٗ ٞةطا الشا٢ب، والٟهم الصخيذ ال٣ٗل ٖلى يٗغى ؤن اإلاٗجى، ٞٗياع  -  ب٣غاثىه، مؿخإوؿا والانُٟاء ال٣بى٫  َظىْق
، زغط

ً
ىبه بم٣ضاع اهخ٣و وبال واٞيا

َ
. ووخكخه ق

ياع  - ظا. اإلاؿخ٣يم اإلاسخاع ٞهى ٖلحها الٗغى ٖىض يهجىه مما ؾلم ماٝ والاؾخٗما٫، والغوايت الُب٘ اللٟٔ، ٖو  مٟغصاجه في َو
. هجيىا الجملت ٖاصث يىا٣ٞها ال ما يامها ٞةطا باهٟغاصَا، حؿخ٨غم اللٟٓت ألن مغاعى، وظملخه

ياع  -   وظضاٍ ٞما الخميين، وخؿً الظ٧اء الىن٠، في ؤلانابت ٖو
ً
  الٗلى١  في ناص٢ا

ً
 والخبرئ ٖىه السغوط عيخٗـ اللهى١، في مماػظا

. ٞيه ؤلانابت ؾيماء ٞظا٥ مىه،

ياع  -  اقترا٦هما قيئين بين ؤو٢٘ ما وؤخؿىه ال٨ٗـ ٖىض ييخ٣ٌ ال ما ٞإنض٢ه الخ٣ضيغ، وخؿً الُٟىت الدكبه، في اإلا٣اعبت ٖو

. ٧لٟت بال الدكبيه وظه ليبين اهٟغاصَما مً ؤ٦ير الهٟاث في

ياع  - ٣ىصٍ، بإبىيخه الُب٘ يخٗير لم ٞما واللؿان، الُب٘ الىػن، لظيظ مً جسير ٖلى والخئامه الىٓم ؤظؼاء الخدام ٖو  ولم ٖو
 ٧البيذ مىه ال٣هيضة ي٩ىن  ؤن يىق٪ ٞظل٪ ٦ال٫، وال مال٫ بال واؾدؿهالٍ، ٞيه اؾخمغا بل وونىله، ٞهىله في اللؿان يخدبـ

 ٦ما بهٟاثه، ويماػظه إلي٣اٖه الُب٘ يُغب لظيظٍ ألن الىػن طلظر مً جسير ٖلى ٢لىا وبهما. وج٣اعها ألظؼاثه حؿاإلاا ٧ال٩لمت، والبيذ
. هٓىمه واٖخضا٫ جغ٦يبه لهىاب الٟهم يُغب

ياع  -  باالؾم ٞيه ي٨خٟي زم به، واإلاكبه اإلاكبه يدىاؾب ختى ألانل، في الدكبيه ج٣غيب ألامغ ومال٥ والُٟىت، الظًَ: الاؾخٗاعة ٖو

. له اإلاؿخٗاع بلى وي٘ا٫ في له ٧ان ٖما اإلاى٣ى٫  ألهه اإلاؿخٗاع،

ياع  -  ٢ض: اإلاٗاوي عجب ٖلى م٣ؿىما اللٟٔ و٧ان... اإلاضاعؾت وصوام الضعبت َى٫  لل٣اٞيت، ا٢خًائهما وقضة للمٗجى اللٟٔ مكا٧لت ٖو

ٗل ىص ج٩ىن  ؤن ٞيجب ال٣اٞيت، وؤما. الٗيب مً البررء ٞهى لؤلزـ وألازـ ألزو ألازو ظُت ها اإلاىخٓغ، [به] ٧اإلاٖى  اإلاٗجى يدكٞى
ا، في ٢ل٣ت ٧اهذ وبال ب٣ؿُه، واللٟٔ بد٣ه  1.ٖجها إلاؿخًٛ مجخلبت م٣َغ

، الٗمىص ٖىانغ بٗض يظ٦غ زم  ٖىض الكٗغ ٖمىص هي بهما السها٫، َظٍ ألن الكٗغر، ؤلابضإ في ألاهمىطط َى َظا ؤن ومٗاييٍر

 ؾهمخه ٞب٣ضع ٧لها، يجمٗها لم ومً م،اإلا٣ضَّ  واإلادؿً اإلاٗٓم، اإلاٟل٤ ٖىضَم ٞهى ٖلحها، قٍٗغ وبجى بد٣ها لؼمها ٞمً"  الٗغب
ظا وؤلاخؿان، الخ٣ضم مً ههيبه ي٩ىن  مجها  .2"آلان ختى ههجه ومخب٘ به مإزىط بظمإ َو

 ظضيضة مٗان ٞل٤ الظر الكاٖغ َى ألاو٫ :  وظهين ٖلى يإحي واإلاٟل٤. اإلاٟل٤ ٧لمت يؿخٗمل اإلاغػوقي هجض ال٣ى٫  َظا ٖىض وبى٢ٟت

 ظيض قٗغ له الظر الكاٖغ َى الشاوي والىظه. والخميين الاؾخسغاط ؤر والٓالم الليل مً الهبذ ٞل٤ نقإ قإجها ال٣هيضة في وب٨غا
.  والىمِ الخغ٦ت مؿخىي  ٖلى والابخ٩اع بالجضيض ؤلاجيان هي الضاللخين َاجين بين الجامٗت والخل٣ت. له عوايت وال

ة املطظوقي ثلىض   الـعط عمىز دالٌ مً الىحابة لى ٍط

                                                           
1

 .11:  ، ص1ج ،المصدر السابق . 
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 .نفسه، الصفحة نفسها . 
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 يخىزاَا التي السُىاث جل٪ ببغاػ َى: الٗمىص هٓغيت زال٫ مً الٗغبي الكٗغ إلاٗايير ههاب وي٘ في اإلاغػوقي يهب٫ ؾعى الظر
اع ًٖ يسغط ال ختى الكٗغ ٢غيه في الكاٖغ  زال٫ مً ؤعاص ٦ما. الكٗغاء مً ال٣ضماء اعجًاٍ الظر ال٣ىيم واإلاجهاط الؿليم ؤلَا

 اإلاغػوقي ؤعاص وبالخالي. الكٗغاء زُى وحؿضيض ج٣ىيم ٢هض الىا٢ض ٖلحها يكخٛل التي ػماثواإلاي٩اوي آلالياث يبرػ ؤن ؤيًا الٗمل َظا
 الكٗغيت م٩اهت زمت ومً. و٢ضاؾخه م٩اهخه ٖلى الخٟاّ بلى وحؿعى ألاصبي الجيـ بهظا حٗجى ه٣ضيت ؤصبيت مىٓىمت ياؾـ ؤن

 قٗغا، الكٗغ ي٩ىن  بها التي وماصجه و٢ىامه، الكٗغ، اؽؤؽ هي ؤبىابه ؤو الكٗغ ٖمىص زها٫: "  ؤن طل٪ في والىاجج ٩٦ل الٗغبيت
ا  ج٣ضمه ي٩ىن  الكٗغ ٖمىص ٖىانغ مً قاٖغ ٧ل ههيب وبم٣ضاع َب٣اتهم، في الكٗغاء جغجيب ؤؾاؽ وهي قٗغا، ي٩ىن  ال وبٛيَر

 مً عجبت ٖلى ٫خو جٟغيِ وال بٞغاٍ ٚير مً الٗغبي خـ في اإلاغؾىم بد٣ها ألابىاب بهظٍ ظاء ومً مىه، خٓه بدؿب جإزٍغ ؤو

 1" الكٗغاء مً مدؿىا ؤو مٟل٣ا ي٩ىن  ؤن بما الٟدىلت عجب

ظا م م٣ضعتهم بدؿب للكٗغاء الجاخٔ ج٣ؿيم بلى بىا يغظ٘ الخضيض َو  ؤعب٘ ٖىضَم"  الكٗغاءٝ ٢ىله في وطل٪ الُب٣ي وجميَن
ل٤،الم الكاٖغ السىظيظ الٟدل وصون ...  الخام َى والسىظيظ السىظيظ الٟدل:  ٞإولهم. َب٣اث

ْق
 والغاب٘ ٣ِٞ، الكاٖغ طل٪ وصون  ٞ

 َى اإلاٟل٤ ؤن في ٞخخمشل للمٟل٤ اإلاغػوقي عئيت ؤما. ٞدؿب اإلاجيض الكاٖغ َى الجاخٔ ٖىض اإلاٟل٤ ي٩ىن  وبالخالي2." الكٗغوع

. ال٣هيضة في وظيضة ب٨غا مٗان ٞل٤ الظر الكاٖغ

ليه  في مجيض مدؿً قاٖغ وبما وظيضة، ظضيضة إلاٗان مبخ٨غ مٟل٤ قاٖغ بما ٣ِٞ مغجبخين ٖلى اإلاغػوقي ٖىض الٟدىلت ج٩ىن  ٖو

ىض ؤعبٗت الجاخٔ ٖىض الٟدىلت َب٣اث لخ٩ىن . ال٣غيٌ هٓام .  َب٣خين اإلاغػوقي ٖو

 ظيضٍ بلى يجم٘ الظر ٧السىظيظ الٟدى٫  عجب بلى الكٗغاء ج٣ضم ٖياع الكٗغ ٖمىص"  بن ه٣ى٫  ؤن يم٨ً الُغح لهظا و٦سالنت
 ٞى١  اإلاٟل٤ ل٨ً الكٗغاء، بين الاؾخلهام ومٟهىم الجًٟ، ٖلى الجًٟ وبَبا١ الضعبت، مٗاوي مً وىم٘ يكغح مما ٚيٍر ظيض عوايت

 3." ٚيٍر ظيض عوايت بلى الخاظت ٚير مً مجىصا ٧ان وألهه َبٗه، ل٣ىة السىظيظ

 للفحىلة بسًل هملٌلل الـعط عمىز

 الؿاخت في م٩اهتهم وجبرػ الكٗغاء ٞدىلت جبرػ التي الخىٓيراث وؤَم الٗغبي، الكٗغ ٖمىص لىٓغيت الخدليليت الىٓغة ا٦خملذ

 َظا ظظوة زبذ ؤن بٗض الٟدىلت، إلاهُلر امخضاص بال هي ما الٗغبي الكٗغ ٖمىص هٓغيت بن ال٣ى٫  يم٨ً زاللها ومً. ألاصبيت
ظا ٖىه بضيال مًمىجها في ق٩لذ ؤزغي  مهُلخاث الى٣ضيت الؿاخت لخلج ٢خيبت ابً م٘ الى٣ضر اإلاؿاع في اإلاهُلر  الُغح َو

ا ٞيم٨ً الٗغبي الكٗغ ٖمىص ٖىانغ ًٖ والخضيض. الٗغبي الكٗغ ٖمىص مهُلر يسو اث ؤو مٗايير اٖخباَع  الٟدىلت، مىيٖى

ا الٗىانغ َظٍ اجب٘ بطا بال ال٣غيٌ هٓام في يهير ال الكاٖغ ألن . بدظاٞيَر

 وجلميظٍ جمام ؤبي مً ٧ل ؤههاع بين السهىمت هؼإ لٌٟ مىاػهخه في آلامضر م٘ البضيل اإلاهُلر لهظا الخىٓير بضايت ٧اهذ و٢ض

دىلت م٣ضعة بها يدضص وبظغاءاث ٧ىؾاثل اٖخمضَا التي الٗىانغ جل٪ زال٫ مً البدترر،  بضيل هلمـ ٦ما. آلازغ ًٖ ؤخضَما ٞو
 التي وؾاَخه في الٗمىص لىٓغيت جىٓيٍر في الجغظاوي ال٣اضخي ٢ضمه ما في الكٗغ ٖمىص هٓغيت في واهههاٍع ؤيًا الٟدىلت مهُلر

دىلت م٣ضعة زاللها مً مبرػا وؤٖضاثه اإلاخىبي ؤههاع بين ؤ٢امها ٢هيذ التي اإلاخىبي ٞو
ُت
 الباب َظا في الجغظاوي جىٓيراث لخدؿم. ؤ
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 الىظه اإلاغػوقي م٘ الٗمىص هٓغيت زاجمت ق٩لذ ٦ما. آلامضر ؾاب٣ه م٘ م٣اعهت اإلاهُلر ب٣يمت الض٢ي٤ والىعي اإلاٟاَيمي بالىطج
 البضيل واإلاىُل٤ ظهت، مً الكٗغ مًماع صزل مً ل٩ل نالخت هٓغيت بظل٪ لخ٩ىن  الىطج، في اإلاخىاَيت والهىعة ألا٦مل،

. الٗغبي الى٣ض إلاؿاع ألاوخض وال٣ُب الٗام الُاب٘ ق٩ل ولُاإلاا ألازير َظا ؾيُغ ؤن بٗض الكٗغ، لى٣ض الٟدىلت إلاهُلر

 ٦بضايت الٗغبي الى٣ض ؾماء في الح ٦ىجم ألانمعي، م٘ الٟدىلت َلرمو اهُال٢ت ٧اهذ ٦ي٠ البدض َظا زال٫ مً عؤيىا ول٣ض

  الجمخي ؾالم ابً ظاء زم. آزغ ًٖ قاٖغ م٣ضعة جمين التي واإلاٗايير اإلا٣اييـ لىي٘
ً
ال ِّ٨

َ
ك  الكٗغاء؛ بين الخميين َظا اؾخمغاعيت مُت

م ج٣ضيمهم قإجها مً َب٣اث في الٟدى٫  الكٗغاء وي٘  خيض اثمىى ٖلى اٖخماصا وجإزيَر  واإلاىهج ألاوخض الؿبيل عآَا ومٗايير ٖو

. آلازغ ًٖ ؤخضَم لخ٣ضم ومبرعا ،الكٗغاء جىػي٘ في الؿليم

 به ٞٗٝغ ٦بيرا، اؾخدؿاها ل٣ي بط. الٟدىلت إلاهُلر الظَبي الٗهغ مجملها في الجمخي ؾالم وابً ألانمعي جىٓيراث ق٩لذ و٢ض
ب٣يت جهييٟيت زىعة آهظا٥ والى٣ض ألاصب ٖهغ ض يؿخ٣غ الىجم َظا ماٞتئ ل٨ً. والكٗغاء الكٗغ جميين ٖلى ٖملث ٦بيرة َو  وجخَى

 اٖخمض وبهما. الكٗغاء لخهيي٠ ٦إؾاؽ اإلاهُلر مً يىُل٤ لم الظر ٢خيبت ابً ٖهغ صزى٫  م٘ الظبى٫  في بغي٣ه ؤزظ ختى ؤع٧اهه
. م٩اهتهم وجدضص والكٗغاء الكٗغ ٢يمت جبرػ ؤن قإجها مً ؤزغي  مٗايير ٖلى

 ألانمعي لٗهىع  الخاليت الى٣ض مضوهاث في وظىصا له هغنض ؤن ؤعصها الٟدىلت، مهُلر في البدض مً الشاوي الك٤ بلى اهخ٣لىا وإلاا

 مدُخين بٗضَما وؾاَخه، زال٫ مً الجغظاوي وال٣اضخي مىاػهخه، زال٫ مً آلامضر م٘ الاهُال٢ت ٩ٞاهذ. ٢خيبت وابً ؾالم وابً

 قغخه في اإلاغػوقي ٖىض بياجها ظاء ٦ما الٗمىص ل٣ًيت زخاميت هٓغة هٓغها زم. (الٟدىلت بضيل) الٗغبي الكٗغ لٗمىص للخىٓير ؤوليخين
 ؤزظ خيىما وطل٪. الٗغبي الكٗغ ٖمىص هٓغيت في البدض زالنت بمشابت للضيىان قغخه م٣ضمت ظاءث خيض الخماؾت، لضيىان

غ ما بىانيت اإلاغػوقي
َّ
ظب الجغظاوي، وال٣اضخي آلامضر له هٓ اث) صالٗمى ٖىانغ َو  ٢ىاٖضٍ بظل٪ م٨مال (الٟدىلت مىيٖى

. وؤؾؿه

 ٖلى ؤو وألاصب، الى٣ض مجا٫ في لالؾخٗما٫ نالخا يٗض لم الٟدىلت مهُلر ؤن بلى الخىنل اؾخُٗىا الاهخ٣ا٫ َظا زال٫ ومً

ٝغ وبالخالي. َب٣يا جهييٟا ؤو جميينيا، جهييٟا بما الكٗغاء زالله مً يُتهى٠ ٦مدىع  ألا٢ل  ٦ما مدله، خل يلبض اإلاهُلر لهظا ُٖت
ذ اث لخل٪ ٖٞغ  .الٗغبي الكٗغ ٖمىص الجضيض اإلاهُلر م٘ جخماشخى ؤبىاب ؾالم وابً ألانمعي لها ؤؾـ التي اإلاىيٖى

ٗض الظر آلامضر بلى يغظ٘ ؤؾاؾه في مهُلر. الكٗغر  ال٣ى٫  ٖلحها ي٣ىم التي ألاؾاؾيت الغ٧اثؼ ؤو الكٗغ ٖمىص  اإلاىعور في  -يُت

 ؤلابضاٖيت الٗمليت ٖىانغ مؿخىي  ٖلى اإلاهُلر َظا ويكخٛل. جمام وؤبي البدترر  بين مىاػهخه في اؾخٗمله مً ؤو٫   -الى٣ضر
ين ه٣اص ؤيضؽ ٖلى وجُبي٣ا جىٓيرا الىٓغيت َظٍ ٢ىاٖض عؾذ و٢ض. اإلاٗىىر  وآلازغ اللٟٓي الجاهب بك٣حها  آلامضر:  ؤمشا٫ باٖع

 مً اإلاخىبي بخبرثت الجغظاوي ال٣اضخي وم٘ .الىٓم ٢ىاٖض جيباٍواؽ جمام ؤبي بكٗغ قٍٗغ مىاػهت َغي٤ ًٖ للبدترر  باالهخهاع
 اإلاُاٝ ؤزغ في الكٗغ ٖمىص ليك٩ل .الكٗغاء ظمي٘ حكمل ٖامت ٦ىٓغيت اإلاىاػيًو ال٣ىاهين وي٘ الظر اإلاغػوقي م٘و ،زهىمه

 .الكٗغ ٖمىص هٓغيت ٖىانغو مٗايير زال٫ مً ٞدىلتا٫ نُلرلم بضيلت هٓغيت
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" املفىط ألاها"و "- لهي الُلين: "وزًياضت الغعالي عىس ةالحلُم عً البحث مى جا
ألازًان  ملاضهة في باحث ـ ؤؿلط ؤحمس

 

 

 

 امللسمة

م. صي٩اعث وعيييه الٛؼالي خامض ؤبي مً ٧ل ؤٖما٫ ا٢ترهذ مشلما الٗهىع  مغ ٖلى ازىين م٨ٟغيً ؤٖما٫ ج٣ترن  لم  ازخالٝ مً بالٚغ
 مهمين ػوظين يب٣يان ؤجهما بال ٢غون، زمؿت بٟاع١  آلازغ ًٖ الىاخض وخياتهما ال٨ٟغيت والاهخماءاث والجٛغاٞيت، الٗغ٢يت اإلاىابذ

 .ؤلاوؿاوي ال٨ٟغ ٖلى يازغان يؼالا ال ومشيريً

اف. (1059 الٗام في جىفي) ٖكغ الخاصر ال٣غن  في الٛؼالي ٖاف ل٣ض  في ألاو٫  ٖاف. (1650  –1596) ٖكغ الؿاب٘ ال٣غن  في صي٩اعث ٖو
اف. بالصَم مً لجؼء الهليبي الاخخال٫ ؤوظها ونل وي٠ٗ، اهدُاٍ ٞترة في اإلاؿلمين، بالص  ؤوعوبا/ٞغوؿا في الشاوي ٖو

 ًٖ للبدض وآؾيا ؤٞغي٣يا بلى اإلادليت ؤؾىا٢ها مً الىاقئت البرظىاػياث وزغوط البروحؿخاهديت/ الضيجي ؤلانالح ٖهغ في اإلاؿيديت،
هغ (الاؾخٗماع) ظضيضة ؤؾىا١  الشاوي، واقخٛل. (الالَىث) ال٨الم ٖلم في الٛؼالي، ألاو٫، اقخٛل. والٗلميت ال٨ٟغيت الجهًت ٖو

يا ألاو٫  ؤٞطخى. والض٢ي٣ت والُبيٗيت والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٗلىم في صي٩اعث،  وؤب اإلاظَب َظا في لخياع وماؾؿا نٞى

ا الشاوي وؤٞطخى. اإلاٗانغة ؤلاؾالميت لؤلنىلياث  بضؤث الخضيشت الٟلؿٟت ؤن لي٣ا٫ ختى في،الٟلـ الجهًت ٖهغ في ٞاجدا ٞيلؿٞى
. صي٩اعث م٘

 الكبه وؤوظه. الخ٣ي٣ت بلى الىنى٫  ؤظل مً مجهما واخض ٧ل اجبٗها التي السُىاث باإلاىهج، والخٗغي٠ الخٗٝغ البدض َظا ؾيداو٫ 

 ؤيت حكىبه ال الظر الحّط  هيرالحف ؤمام الباب ٌغلم الصي"  لهي الُلين" بلى ألاو٫  جىنل. الازىان بلحها جىنل التي والازخالٝ

 ٖليه يٗلى ال الظر والك٪   ،للفلؼفة الطئِؽ الباب َى الصي" املفىط ألاها" ي٣ين بلى الشاوي وجىنل. الك٪ قىاثب مً قاثبت
. آزغ ي٣ين

ها. الازىين ٨ٞغ ٖال٢ت ًٖ جخدضر التي واإلاغاظ٘ اإلاهاصع هي ٦شيرة
 
 صي٩اعث ؤن ء،َاال مً واؾ٘ ٢ُإ يٗخ٣ض بط وبؾالمي، ٖغبي وظل

ظا. الٛؼالي ًٖ ه٣ل، بل جإزغ،  اإلاخٗل٣ت ألاوليت اإلاهاصع بلى ؾيٗخمض بل -ؤنال؟ مىظىص ٧ان بن -الجاهب َظا في يبدض لً البدض َو

.  ٣ِٞ البدض بمؿإلت

. هخاثج مً بليه جىنلذ ما جلسو زاجمت وجظيلهما  م٣ضمت جخ٣ضمهما ٞهلين، بلى البدض ي٣ؿم

: البدض مبجى

. اإلا٣ضمت*
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" ؤلالهي الي٣ين: "الٛؼالي ٖىض الخ٣ي٣ت ًٖ البدض زُىاث  -ألاو٫  الٟهل*

" اإلا٨ٟغ ألاها: "صي٩اعث ٖىض الخ٣ي٣ت ًٖ البدض زُىاث  -الشاوي الٟهل*

 .زاجمت*

. واإلاغاظ٘ اإلاهاصع ٢اثمت* 

 

ٌ  الفلل "  لهي الُلين: "الغعالي عىس الـً مى ج -ألاو

 الغعالي علط 

 ٖهٍغ الٛؼالي ون٠ ٣ٞض. ٞحهما ٖاف التي والبيئت  الٗهغ ٞهم مً لىا بض ال اإلاؿخُإ، ٢ضع الٛؼالي، ٨ٞغ هٟهم ؤن ؤعصها بطا

باء، ومغى الضاء، ٖم ل٣ض [...]: "بال٣ى٫   الٗهغ َظا جامغ ٖاٝع ويدلل.  (60: 1993 الغعالي)" [...] الهال٥ ٖلى السل٤ وؤقٝغ ألَا

 باليؿبت الهجغر  الشالض لل٣غن  امخضاص َى ؤأر بلٛت ؤو ؾب٣ه، الظر الٗهغ ًٖ ألانل َب٤ ولست ٧ىهه ًٖ يسغط لم [...]: "٢اثال
ير...  وآلاصاب للٗلىم  هؼلذ ؤن جلبض لم ٨ٞغيت وؤهٓمت مضاعؽ و٢يام ٖضيضة، صيييت صٖىاث بغوػ قهض الٗهغ َظا ؤن زاٝ ٚو

 والؿب٤ الخٟى١  إلاغجبت الىنى٫  بلى وحهضٝ ومضعوؾا م٣غعا مجهاظا ؤًٖائها مً واخض ٧ل يض وفي ال٨بري، اإلاٗغ٦ت لسىى الؿاخت

 يخطر: بطن. (63: 1987 ثامط)" والخ٩ام وألامغاء الىػعاء اؾخ٣ُاب يٗض ٞيما مهمتهم ؾخ٩ىن  الظيً والضٖاة الُالب اؾخ٣ُاب في
 والدؿائالث ٫اإلاؿات ٖلى ؤلاظابت ًٖ ٢اصع ٚير ألهه ومًُغبا ؾب٣ه، الظر للٗهغ ج٣ليضا ٧ان الٛؼالي ٖهغ في ال٨ٟغ ؤن ؾب٤ مما

جها مً ظؼء بى٢ٕى ججلذ والتي ؤلاؾالميت (ألامت) ٖاقتها التي ألاػمت ٖم٤ مضي هٟهم ؤن يم٨ىىا َىا مً.  والٟغصيت اإلاجخمٗيت  َو
 وم٨ٟغا جاعة، باخشا ؤزغي  بلي مى٣ُت مً مخى٣ال هغاٍ لظا. َى ٖليه ألامت ؤػمت او٩ٗاؽ َى، حهمىا ما ؤن بال. الهليبي الاخخال٫ جدذ

 ون٠ ل٣ض. وألمخه له مسغط ٞيه الظر الكافي الجىاب بلى يخىنل ٖؿاٍ الى٢ذ بٌٗ ومٗخ٨ٟا ؤزغي، ؤخايين ومٗلما ؤزغي، ةجاع

 التي ال٣ًايا ؤَم ًٖ للبدض مخماؾ٩ا مىهجا باهيا هغاٍ لظا. (82 –80:  1984 بسوي ) بالخٟهيل خياجه لىخت بضور  الغخمً ٖبض
ى ؤال ٖاصة، اإلا٨ٟغيً جىاظه  وخضَا وهي ؤػمخه، مً السغوط ٖلى مؿاٖضجه ٖلى ٢اصعة وخضَا الخ٣ي٣ت الخ٣ي٣ت،ألن ًٖ البدض َو

 ؤلاوؿاهيت والغوح والىٟـ ال٣ٗل جى٣يت ؤظل مً َى الخ٣ي٣ت ًٖ البدض ٞمىهج. يٗخ٣ض ٦ما -ؤػمتها مً ألامت بزغاط ٖلى ال٣اصعة
 التي الخ٣ي٣ت بلى ؤونلخه مغاخل، زمـ مً م٩ىها به زانا مىهجا ٞبجى. يٗخ٣ض ٦ما-[هللا] زل٣ها التي لُٟغتها بٖاصتها ؤظل مً

 .يغيضَا

 امل  جي الـً: ألاولى

 مىظ قبابي، ٖىٟىان في ؤػ٫  ولم: "٢ا٫ ٣ٞض. به السانت الخ٣ي٣ت لبلٙى الخشيض الؿعي َى الٛؼالي خياة في اهدباَىا يؿترعي ما ؤو٫ 
ت ؤ٢خدم السمؿين ٖلى الؿً ؤهاٝ و٢ض آلان بلى الٗكغيً بلٙى ٢بل البلٙى عا٣َذ ل الٗمي٤، البدغ َظا لج   ٚمغجه وؤزىى ؤجٚى
ل الخظوع، الجبان زىى ال الجؿىع، زىى  ٧ل ًٖ ؤجٟدو وعَت، ٧ل وؤج٣دم مك٩لت، ٧ل ٖلى وؤجهجم مٓلمت، ٧ل في وؤجٚى
ن َاثٟت، ٧ل مظَب ؤؾغاع واؾخ٨ك٠ ٞغ٢ت، ٣ٖيضة  ؤَل٘ ؤن وؤخب بال باَىيا ؤٚاصع ال ومبخضٕ ومدؿمن ومبُل، مد٤ بين المي 

 وؤظتهض بال مخ٩لما وال ٞلؿٟخه، ٦ىه ٖلى الى٢ٝى وؤ٢هض بال ٞلؿٟيا وال ْهاعجه، خانل ؤٖلم ؤن ؤعيض ؤال ْاَغيا وال بُاهخه، ٖلى
إل في يا وال ومجاصلخه، ٦المه ٚايت ٖلى ؤلَا يخه، ؾغ   ٖلى الٗشىع  ٖلى وؤخغم بال نٞى  ؤليه يغظ٘ ما  وؤجغنض بال مخٗبضا وال نٞى
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 الٛؼالي يٗغى.  (18: 1993 الغعالي)" وػهض٢خه حُٗيله في ظغؤجه ألؾباب للخيبه وعاءٍ وؤججؿـ بال مُٗال ػهضي٣ا وال ٖباصجه، خانل
. ٖىضٍ الخ٣ي٣ت ًٖ البدض ههج بىاء في ألاؾاؾيت اإلاغخلت َى ٖىضٍ ٞالك٪. ٖهٍغ في ؾاثض َى بما والك٩ى٥ اإلاٗاٝع مً ؾلؿلت

: ٢اثال الك٪   ٞيه٠ ال٨غصر عاجر وؤما. (16: 1984 بسوي )" باَخمام يخٟدو مً بةمٗان، يىٓغ مً" اليىهاهيين ٖىض ٞالك٪

غي٣ت، مىهج بطن َىا ٞالك٪" و جىٓيم خغ٦ت بهه َو
 
 ؤه٣ايها ٖلى لي٣يم لها جغجاح وال بلحها جإوـ ال ؤ٩ٞاٍع ؤٖباء مً الىٟـ يسل

ى بلحها وجإوـ لها جغجاح ؤ٩ٞاع الط ٞدو خغ٦ت ؤخياها َو " لي٨ملها ه٣و مً ال٨ٟغة في وما ليهلخه ي٠ٗ مً الغؤر في ما يدبين ٖو
www.balagh.com\mosoa\falsafh\u512cdn1.htm)) .

،  في الؿاثضة والخٗاليم وآلاعاء ألا٩ٞاع ؤن الٛؼالي اٖخ٣ض ل٣ض   ٚير وؤجها. وألامت اإلاجخم٘ يٗيكها التي ألاػمت ًٖ اإلاؿاولت هي ٖهٍغ
ير ٢ضيمت ٨ٞغيت مىٓىمت أل٩ٞاع ج٣ليض ألجها ألاػمت، َظٍ لخل ا٢تراخاث ج٣ضيم ٖلى ٢اصعة ، إلاخُلباث مالثمت ٚو  ببىاء ٞبضؤ ٖهٍغ

يت ٖهٍغ مىٓىمت في  الضاثمين، والخدغر  والٟدو ال٣اثم، ٢بى٫  ٖضم َى الظر الك٪، مً مخسظا مىهجه  ال٣اٖضة) اإلاٗٞغ

 مىهج ؤو مىٓىمت بلى جىنل ؤن قاجها مً ظضيضة مىٓىمت ًٖ البدض بضء ؤظل مً ألامشل الُغي٤ َى الك٪ ألن. (ألاؾاؽ
ي بةم٩اجها التي ظضيض،الخ٣ي٣ت

 
 اإلاجخمعي بالخ٨ٟ٪ جمينث التي الخاليت، لؤلػمت خلى٫  ؤيجاص ٖلى و٢اصعة الخاليت، اإلاىٓىمت جسُ

 لم يىٓغ لم ق٪ر لم ٞمً الخ٤ بلى اإلاىنلت هي الك٩ى٥ ألن. "اإلاسخلٟت والُىاث٠ الٟغ١  ؤجبإ مً اإلاؿلمين بين والٗضاواث

ىضما البهغ، َى ٞالك٪ بطن .(175: 1979 الغعالي)"والًال٫ الٗمى في ب٣ى يبهغ لم ومً (ؤلالهي الىىع )يبهغ  ألامىع  هغي  هبهغ ٖو
 آعاء ؤيًا وعٌٞ ق٪   ل٣ض. َبٗا الٛؼالي بدؿب -ٖجها البدض بال ٖليىا وما مىظىصة الخ٣ي٣ت ؤن ؤر ومسخلٟت، واضخت بهىعة

ي٤ خاولىا الظيً الٟالؾٟت مً ٖانغوٍ الظيً ت والٟلؿٟت الضيً بين الخٞى . واإلاخهٞى

 الحللُس مً الححطض : الساهُة 

 اإلاىٓىمت َظٍ ٞهم ٣ِٞ ليـ ؤظل، مً و٢اثم مىظىص َى بما وصعاؾت بدض ًٖ ٖباعة ٖهٍغ مىٓىمت في الٛؼالي ق٩ى٥ ٧اهذ
دو  والدؿائالث ألاؾئلت ٖلى الخ٣ي٣يت ؤلاظابت ٖلى ٢اصعة ةمٗغفي بمىٓىمت السغوط بل اإلاإػوم، الىا٢٘ مكا٧ل لخل ؤَليتها ٞو

 َظا في ي٣ى٫ . ؾب٣خه والتي اإلاىظىصة ال٨ٟغيت اإلاىٓىمت ج٣ليض ٖضم ٖليت الىاظب بإن ؤصع٥ لظا. الٗال٣ت ال٣ًايا ٧اٞت جُغخها التي

ُغة عيؼةٙ ٖمغر، وعيٗان ؤمغر  ؤو٫  مً وصيضوي صؤبي ألامىع  خ٣اث٤ بصعا٥ بلى الخُٗل ٧ان و٢ض: "الهضص  في ويٗخا هللا مً ٞو
تي،

 
ي واه٨ؿغث الخ٣ليض ٣ٖضة اهدلذ ختى وخيلتي ازخياعر  ال ظبل

 
 نبيان عؤيذ بط الهبا، قغة ٖهض ًٖ اإلاىعوزت ال٣ٗاثض ٖل

 يٖل بال لهم وكىء ال اإلاؿلمين ونبيان التهىص، ٖلى بال لهم وكىء ال الحهىص ونبيان الخىهغ، ٖلى بال وكىء لهم ي٩ىن  ال الىهاعي 

ى هللا عؾى٫  ًٖ اإلاغور الخضيض وؾمٗذ. ؤلاؾالم
 
 ويىهغاهه حهىصاهه ٞإبىاٍ الُٟغة ٖلى يىلض مىلىص ٧ل: "ي٣ى٫  وؾلم ٖليه هللا نل

 َظٍ بين والخميين وألاؾخاطيً، الىالضيً بخ٣ليض الٗاعيت الخ٣اث٤ وخ٣ي٣ت ألانليت الُٟغة خ٣ي٣ت بلى باَجي ٞخدغ٥" ويمجؿاهه
 ٞال ألامىع، بد٣اث٤ الٗلم مُلىبي بهما: هٟسخي في ٣ٞلذ ازخالٞاث، الباَل ًٖ مجها الخ٤ جميين وفي ل٣يىاث،ث وؤواثلها الخ٣ليضاث،

 ي٣اعهه وال عيب، مٗه يب٣ى ال اه٨كاٞا اإلاٗلىم ٞيه ي٨ك٠ الظر َى الي٣يجي الٗلم ؤن لي ٞٓهغ ماهي، الٗلم خ٣ي٣ت َلب مً بض
م، الٛلِ بم٩ان  بةْهاع جدضر لى م٣اعهت للي٣ين م٣اعها ي٩ىن  ؤن ييبػي السُإ مً ألامان بل ل٪،ط لخ٣ضيغ ال٣لب يدؿ٘ وال والَى

.           (19 –18: 1993 الغعالي)" [...]بُالهه

ن بطا،  مؿعى وما. الفٌطة صيً ؤلاؾالم في يغي  ألهه الباب، َظا في ؤلاؾالم يظ٦غ ولم (والتهىيض الخىهير) الحللُس بين الٛؼالي مي 

.    الُٟغة يض بطن، ٞالخ٣ليض،. ُٞغجه بلى باإلوؿان وصةال٘ بال الٛؼالي
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 للمظاَب الخٗهب زل٤ الخ٣ليض ؤن: َى ألاو٫، الؿبب: "ازىين لؿببين الخ٣ليض خاعب ٢ض الٛؼالي ؤن باؾيل ؾٗيض ٨ٞخىع  يغي   
 مظَبه في يسال٠ مً عي٠٨ الىٓغ ٖلى ال الخ٣ليض ٖلى ؤيماهه في اٖخمض الظر اإلا٣لض ٞةطا بًٗهم ج٨ٟير بلى مٗخى٣حها وصٞ٘

ر بسون  باػُل)"[...]ويال٫ زُإ ٖلى ألازغي  اإلاظاَب ؤأخاب آلازغيً وؤن خ٤   ٖلى وخضٍ َى ؤهه يغي  ٞهى ومٗخ٣ضٍ، . (130:ثإٍض
." وبخيائها بٗثها ٖلى خياجه الٛؼالي و٠٢ الظر الضيً ٖلىم ٞهم صون  ؤر. والٗلم الٟهم صون  يدى٫  الخ٣ليض بن:" َى الشاوي، والؿبب

  (132: انًَ)

 بهخاط بٖاصة مً ويمىٗها جُىعَما، مً ويدض ؤَميت طاث ليؿذ ٢ًايا في ويكٛلهما وألامت اإلاجخم٘ ي٠ًٗ الخ٣ليض: ؤزغي  ب٩لماث

ير الخاعيسيت، الهيروعة زاعط يب٣حها الظر ألامغ ٦ياجها، .  اإلاسخلٟت واإلاياصيً ال٣ًايا في الخدضياث مىاظهت ٖلى ٢اصعة ٚو

  املى جُة اللىاعس: السالسة

ين الٛؼالي وي٘ ل٣ض . الخ٣ي٣ت ًٖ البدض مىهجه، بىاء في اإلاىهجيت ال٣ىاٖض مً هٖى

 ٌ ة اللىاعس: ألاو :  زمـ بلى وج٣ؿم ،الى ٍط

 مٗه يدؿ٘ عيب مٗه يب٣ى ال اه٨كاٞا اإلاٗلىم ٞيه ي٨ك٠ الظر َى الي٣يجي الٗلم: " الهضص َظا في ي٣ى٫ . والي٣ين البضاَت: ألاولى
 طَبا الدجغ ي٣لب مً مشال بُالهه بةْهاع جدضي لى م٣اعهت للي٣ين م٣اعها ي٩ىن  ؤن ييبػي السُإ مً ألامان بل طل٪، لخ٣ضيغ ال٣لب

 في  بؿببه ؤق٪ لم ال،: ٢اثل لي ٢ا٫ ٞلى الشالزت، مً ؤ٦ير الٗكغة ؤن ٖلمذ بطا ٞةوي وبه٩اعا، ق٩ا طل٪ يىعر لم سٗباها، والٗها

تي،  وظه ٖلى ؤٖلمه ال ما ٧ل ؤن ٖلمذ زم. ٞال ٖلمخه ٞيما اق٪ ٞإما ٖليه، ٢ضعجه ٦يٟيت مً عجبالذ بال مىه لي يدهل ولم مٗٞغ

   (19-18: 1993 الغعالي)" ي٣يجي بٗلم ٞليـ مٗه ؤمان ال ٖلم و٧ل مٗه، ؤمان وال به ز٣ت ال ٖلم ٞهى الي٣ين مً الىٕى َظا ؤجي٣ىه وال

 ي٣ين ٖلى ي٩ىن  ٧ي الٟغص، يىا٢كها ؤو ٞحها يبدض التي ال٣ًيت ظىاهب ٧اٞت ٖتمغاط بًغوعة ال٣اٖضة َظٍ وجضٖى. اإلاغاظٗت: الشاهيت
 يؿخضعي ٞالك٪ والي٣ين، الك٪ إلابضؤر صمج ٞحها ال٣اٖضة َظٍ ؤن هغي . اجسظٍ الظر اإلاى٠٢ ؤو بليه جىنل الظر الغؤر نىاب مً

. بليه الىنى٫  ؤظل مً اإلاغاظٗت آلازغ َى يؿخضعي والي٣ين الضاثمت، اإلاغاظٗت

ضم الخإوي: لشالشتا  ل٩ل وؤلام٩اهاث والٟغم الى٢ذ يُٗي والخإوي. ٣ٖيضجه ٧اهذ ؤيا باخض ل٩ل ملؼمت ال٣اٖضة َظٍ. الدؿٕغ ٖو

ل ٨ٞغة ؤو زُاَا زُىة ٧ل في ويك٪   يغاظ٘ ؤن باخض .       والضعاؾت البدض ؤزىاء بلحها جىن 

ت بلى الٛؼالي يضٖى ٞيا. الخىا٢ٌ ٖضم: الغابٗت  الجامٗت البراَين في ٞالخىا٢ٌ: "الهضص َظا في ي٣ى٫ . الخىا٢ٌ و٢ٕى ؾبب مٗٞغ

 مٓان ٞخ٣ٟض اإلاظ٧ىعة الكغوٍ ٞيه يخد٤٣ لم ؤو٦الَما ؤخضَا ؤن ٞاٖلم مخىا٢ًت عؤيتها ٞةن. مدا٫ ال ط٦غهاَا التي للكغوٍ

ُٗى َىا٥ ؤها ؤر. (224: 1993 الغعالي)" [...] واإلاشاعاث الٛلِ ير/ ؤو زاَئ مُت غي٣ت/ ؤو م٨خمل ٚو  هي م٨خملت ٚير ؤو زاَئت َو
 . ألازغي 

 الضٞإ يؿخُي٘ ٧ي يخسظٍ الظر اإلاى٠٢ في الش٣ت ٧ل يش٤ ؤن الٗاصر ؤلاوؿان/ الضاعؽ/ الباخض الٛؼالي يضٖى ٞحها. الش٣ت: السامؿت
يت واإلاهاعاث ألاصواث وجمل٪ اؾديٗاب ٖلى الٟغص ٢ضعجه ًٖ حٗبير والش٣ت. ٖىه  اؾخٗملها التي ُٖياثوالم اإلاٗلىماث وص٢ت اإلاٗٞغ

 .ويؿخٗملها
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:        ٖكغ بلى وج٣ؿم ،العملُة اللىاعس: الساوي الىى 

. الخىاء ٚير مً الىا٢ٗت الهاص٢ت الىيت: ألاولى

. اقترا٥ وال قغي٪ ٚير مً هلل الٗمل: الشاهيت

. والسالٞت اإلاالط اءوظ٠ الهىي  وجغ٥ واإلاكا١ الٟغا١ ٖلى بالهبر الىٟي ومسالٟت باالجٟا١ الخ٤ مىا٣ٞت: الشالشت

. الابخضإ ال باالجبإ الٗمل: الغابٗت

.   مٟؿض حؿىي٠ ًٖ اإلاجغصة الٗليا الهمت: السامؿت

 السل٤ جغي  وؤن الجىاص الخ٤ ب٣ضعة بال ٞٗل ٧ل ًٖ عجؼ٥ بل الجهاص وجغ٥ الُاٖت في ال٨ؿل بمٗجى ال والظلت لعجؼ ا:الؿاصؾت
. وؤلا٦غام الجال٫ طر لخًغة بظالال بٌٗ وؾاثِ بًٗهم ٞةن والاخترام الخى٢ير بٗين

ضم مٗجى والغظاء السٝى: الؿابٗت مئىان ٖو . الٗيان ٖىض ؤلاخؿان بجال٫ الَا

. الٗباص خ٤ في ؤو الخ٤ خ٤ في بما الىعص صوام: الشامىت

ت هللا ًٖ يٛيب وال اإلاغا٢بت ٖلى اإلاضاومت: الخاؾٗت . ٖين َٞغ

.  (158:ت.ب الغعالي،)\.مٟلـ ٞهى الُاٖت ًٖ اؾخٛجى ؤهه ًْ مً ألن اَىاوب ْاَغا به الاقخٛا٫ يجب ما ٖلم: الٗاقغة

 

 الىػائل: الطابعة

ا و٢ض. وال٣لب وال٣ٗل الخىاؽ،: زالر هي لضيه ؤلاصعا٥ وؾاثل ؤن الٛؼالي يظ٦غ  الظاجيت ؾيرجه في بها وؤزبرها  بىٟؿه َى ازخبَر

.  جخجاوػٍ ال الظر وصوعَا خضوصَا الىؾاثل َظٍ مً وؾيلت ول٩ل ( 23 –21: 1993 الغعالي)". الًال٫ مً اإلاى٣ظ" ال٨ٟغيت،

يٟت لىا ويكغح زابخت، الخىاؽ يٗخبر: الخىاؽ  ال٣ٗل مً ججغر  الضماٙ م٣ضم في اإلاىصٖت السياليت ال٣ىة بن: "بال٣ى٫  خاؾت ٧ل ْو
 لهظا الساػن  مجغي  الضماٙ عمار مؿ٨جها التي الخاٞٓت ال٣ىة وججغر  ٖىضَا اإلادؿىؾاث ؤزباع ججخم٘ بط بغيضٍ ناخب مجغي 

. ألالىان بٗالم الٗين ٞيى٧ل. ألان٣إ مً ن٣٘ بإزباع مجها واخض ٧ل ٞيى٧ل ظىاؾيؿه، مجغي  السمـ الخىاؽ ويجغر  البريض

ا و٦ظل٪. الغواثذ بٗالم والكم ألانىاث بٗالم والؿم٘ وجها الٗىالم، َظٍ مً يلخ٣ُىجها ؤزباع ؤأخاب ٞةجها ؾاثَغ  ال٣ىة بلى وياص 

.   (9ق 3ج: ت.الغعالي،ب)"بغيض ٧ل ناخب هي التي زياليتا٫

 -اإلاٗتنلت ؤَمها قتى، بؾالميت ٞغ١  بين ه٣اقا الخ٣ي٣ت، ًٖ البدض مىهجه، بىاء في الىؾاثل ٦إخض ال٣ٗل في بدشه ٧ان ل٣ض: ال٣ٗل

يت ال٣ٗل، ٖلى ٧ليا اٖخماصا يٗخمضون  الظيً .   (8: 1993 الغعالي) وؾُيا مى٢ٟا ٞاجسظ. ال٣ٗل صوع  حُٗل التي -والهٞى

 هللا يغص ٞمً"، ال٣غآن مً ي٣خبـ ال٣لب ًٖ خضيشه وؤزىاء. هللا َضر اإلاؿلم ؤلاوؿان ٞحها يلخ٣ِ التي الىؾيلت ال٣لب يٗخبر: ال٣لب

. (23: 1993 الغعالي)" ال٣لب في حٗالى هللا ي٣ظٞه هىع  ٢ى٫ :"مدمض للىبي وخضيشا". لئلؾالم نضٍع يكغح حهضيه ؤن
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. ألازغي  الىاخضة ج٨مل بل ألازغي، ًٖ الىاخضة ٖغي  جىٟهم ال مخ٩املت وؾيلت وال٣لب وال٣ٗل الخىاؽ الٛؼالي يٗخبر: هالخٔ ٦ما
م ال٣ٗالهيين اإلاٗتنلت بين الىؾُي اإلاى٠٢ َى َظا ٖمليا يَر ت مً ٚو يين، اإلاخهٞى  مهضع وال٣لب ؤلاخؿاؽ يٗخبرون الظيً الخؿ 

ت .  اإلاٗٞغ

 الحإمل: الخامؼة

ى الظر ٞهى. الٛؼالي وخياة ج٨ٟير مىهج في ومغ٦ؼيت زانت م٩اهت جـإملا٫ يؿخدىط  [...]: "ي٣ى٫  ؾىين، ٖكغ والخإمل السلىاث في ٢طخ 

ا يم٨ً ال ؤمىع  السلىاث َظٍ ؤزىاء في لي واه٨ك٠ ؾىين، ٖكغ م٣ضاع طل٪ ٖلى ٞضمذ ا بخهاَئ  .(1993:50 الغعالي)" واؾخ٣هاَئ
" لها ٞخٗغ يىا ؤال هٟداث صَغ٦م ؤيام في لغب٨م بن: "مدمض للىبي ٢ى٫  (ؤيًا) وي٣خبـ لهي،ؤلا الهضر الؾخ٣با٫ وؾيلت َى والـخإمل

.       (51: 1993 الغعالي)

 الخ٣ي٣ت ًٖ البدض َى الظر الٟلؿٟي الخإمل ٢ؿمين؛ بلى ي٣ؿم الٛؼالي جإمل ؤن اإلاهضر، ٖلي بً ٣ٖيل الؿيض الباخض، يغي 

ا لىٟـا يى٣ي الظر الهىفي والخإمل ؤلالهيت،  بما ص٢ي٣ا ليـ ٦هظا ج٣ؿيما بإن ؤٖخ٣ض ؤهجي بال. (135  –134: 1996 املهسي) ويُهيَر

 له ٖال٢ت ال والـخإمل،. (23:  1993 الغعالي) بىٟؿه الٛؼالي ؤ٦ض ٦ما ٢لبه، في هىعٍ ي٣ظٝ ؤن ؤظل مً ٞالخإمل،. ال٨ٟايت ٞيه
.   ٣ٖالهيا بدشا -جإمال ٧ان بطا بال بالٟلؿٟت

 ٌ     فُةلللى الىكى

 في ٖجها يدضزىا والتي خياجه ؤزىاء به ٖهٟذ التي ألاػمت مً السغوط ؤظل مً ؤٖخمضٍ ٣ٞض. ٣ِٞ هٓغيا مىهجا الٛؼالي مىهج ي٨ً لم
. بها ٖهٟذ التي ألاػمت مً للسغوط ؤلاؾالميت (وألامت اإلاجخم٘) ؤٞغاص ظمي٘ اإلاىهج َظا يدب٘ ؤن الٛؼالي ؤمل و٧ان. الًال٫ مً اإلاى٣ظ

يت بلى ال٨ٟغيت مؿيرجه في لٛؼاليا ييخهي مل ٖلم: "بال٣ى٫  ويهٟها. الهٞى  ًٖ والخمٍن الىٟـ ٣ٖباث ٢ُ٘ ٖملهم خانل وؤن ٖو

 ٣ٞض .(47: 1993 الغعالي)" هللا بظ٦غ وجدليخه حٗالى هللا ٚير ال٣لب جسليت بلى بها يخىنل ختى السبيشت ونٟاتها اإلاظمىمت ؤزال٢ها

يت ٖلى الٛؼالي ؤ٢بل  بال يخم ال: "ي٣ى٫  و٦ما َظا ألن هللا، ٖلى وؤلا٢با٫ الخياة قىاٚل مً الىٟـ بخُهير ج٣خطخي ألجها الهٞى
غاى  الجىاهب بي ؤخض٢ذ و٢ض الٗالث٤ في مىٛمـ ؤها ٞةطا ؤخىالي الخٓذ زم والٗالث٤ الكىاٚل مً والهغب واإلاا٫ الجاٍ ًٖ باإٖل
 في هيتي في ج٨ٟغث زم آلازغة َغي٤ في هاٞٗت وال مهمت ٚير ٖلىم ٖلى م٣بل ؤها ٞةطا والخٗليم الخضعيـ ؤخؿجها ؤٖمالي والخٓذ
 ٢ض وؤوي َاع ظٝغ قٟا ٖلى ؤوي ٞخي٣ىذ الهيذ واهدكاع الجاٍ َلب ومدغ٦ها باٖثها بل هللا لىظه زالهت ٚير هي ٞةطا الخضعيـ
ذ  مً السغوط ٖلى الٗؼم وؤنمم الازخياع م٣ام ٖلى بٗض وؤها مضة ٞيه ؤج٨ٟغ ؤػ٫  ٞلم ألاخىا٫ بخالفي ؤقخٛل لم بن الىاع ٖلى ؤقٞغ

 ٣ٞض وٗلم و٦ما. (48: 1993 الغعالي)" [...]ألازغي  ٖىه وؤئزغ عظال ٞيه وؤ٢ضم يىما الٗؼم وؤخل يىما ألاخىا٫ جل٪ ومٟاع٢ت بٛضاص
 ؤن ي٣يىا ٖلمذ ؤوي: "٢اثال اإلاُاٝ به ييخهي ختى الًال٫، مً اإلاى٣ظ في يسبرها ٦ما ؾىين، ٖكغ الخا٫ َظا ٖلى الٛؼالي اؾخمغ

يت م وؤن. زانت وحٗالى ؾبداهه هللا لُغي٤ الؿاب٣ىن  َم الهٞى غي٣هم الؿير، ؤخؿً ؾيَر  ؤػ٧ى وؤزال٢هم الُغ١، ؤنىب َو
لم الخ٨ماء، وخ٨مت ال٣ٗالء، ٣ٖل ظم٘ لى بل ألازال١، م مً قيئا ليٛيروا الٗلماء، مً الكٕغ ؤؾغاع ٖلى الىا٢ٟين ٖو  ؾيَر

م في وؾ٨ىاَم خغ٧اتهم ظمي٘ ٞةن ؾبيال، بليه يجضوا لم مىه، زير َى بما ويبضلٍى وؤزال٢هم  هىع  مً م٣خبؿت وباَجهم، ْاََغ

. (50: 1993 الغعالي)" به يؿخًاء هىع  ألاعى وظه ٖلى الىبىة هىع  وعاء وليـ الىبىة، مك٩اة
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يت يت ليؿذ الٛؼالي ونٞى  ٦ما ؤلاؾالم، ،"ُٞغتها" بلى عيتالبل الىٟـ بٖاصة ؾىي  ليؿذ ٖىضٍ وهي. والخلىليين الاجداصيين ٦هٞى
يت ؤر -وهي. َى يٟهمه يت في الٗىصة مداولت -الٛؼالي نٞى ، صاثغة بلى الهٞى خه في ٖىه يٗبر ٦ما الكٕغ  ٖلىم بخياء" ال٨بيرة مىؾٖى

        ". الضيً

 في الك٪ ومً باهلل، اإلاُل٤ نؤلايما مً مىُل٣ا وال٨ٟغر  الخياحي مىهجه بضؤ الٛؼالي ؤن الٟهل َظا في الخٓىا ل٣ض: بال٣ى٫  هجمل
ا الظر الؿاب٣ين، مىاهج مً الخدغع  في ماعا و٢ًايا، ؤخضار مً خىله يضع ما ٧ل  اإلاكا٧ل خل ٖلى و٢اصعة ظاصة ٚير يٗخبَر

ت وؾاثل مخىؾضا مى٣ُيت، مىهجيت ٢ىاٖض مخسظا. والجمٗيت الٟغصيت  التي الىخاثج ج٩ىن  ٧ي وال٣لبيت، وال٣ٗليت الخؿيت اإلاٗٞغ
 الىنى٫  مً جم٨ىه مخ٩املت واخضة وؾيلت بجها. هللا وظه يًٛب ولم ؤخضا يٓلم لم بإهه ٢لبه ويُمئن للٛايت ص٢ي٣ت بلحها يخىنل

ت صعظاث ؤ٢صخى بلى  بلى ؤلاوؿاهيت بالىٟـ الٗىصة هي والتي الخ٣ي٣ت، بلى يهل ٧ي مخُهغا مخإمال -مجها الٓاَغ ٚير ختى -اإلاٗٞغ

يت بلى الٛؼالي بهناح الىهج َظا ؤونل و٢ض. ُٞغتها ض ي٣صخي مىهجه بطا. الُٟغة بلى الٗىصة هي بطا، ٞالخ٣ي٣ت،. الهٞى  ال٣ٗل ويدي 
. باهلل ؤلايمان بلى وجيخهي باهلل، ؤلايمان مً جبضؤ مٛل٣ت، صاثغة بال مىهجه وما. والجمٗيت الٟغصيت الخياجيت اإلاؿاثل في السىى ًٖ

ت اإلاُغوخت اإلاجاالث ٧اٞت في السىى ألجباٖه يؿمذ بدشيا مىهجا وليـ .         صي٩اعث ٖىض ؾمري  ٦ما مخىاَيت، بدغي 

 

 "املفىط ألاها: "زًياضت عىس الحلُلة  عً البحث مى ج -الساوي الفلل

 زًياضت علط 

لؿٟت ٨ٞغ هٟهم ؤن ؤعصها بطا غ ٞهم مً لىا بض ال صي٩اعث عهيه ٞو  ال٣غن  جهايت في اإلاىلىص ٞضي٩اعث. ٞيه الظر الٗهغ ؤخىا٫ ظَى

 مً مٟهليت ٞترة في ٖاف ،1650 الٗام في جىفي ٖكغ، الؿاب٘ ال٣غن  مىخه٠ ختى ٖاف والظر ،1596 الٗام في ٖكغ، لؿاصؽا

ىه جاعيش يت اإلاىٓىمت إلاٛاصعة حؿخٗض ٞغوؿا ٧اهذ الٟترة َظٍ في. (ٖام بك٩ل وؤوعوبا) ٞغوؿا َو  الىؾُى، ال٣غون وؤزال١ اإلاٗٞغ
 ٣ٞض. الٗالم في ؤزغي  ومىا٤َ ؤٞغي٣يا في وألاوعوبي، الٟغوسخي اإلادلي ؾى٢ها زاعط ظضيضة ؤؾىا١ ًٖ جبدض الهاٖضة وبغظىاػيتها

 اإلاظَب ماؾـ يٗخبر الظر لىزغ، ماعجً الضيجي، اإلاهلر ب٣ياصة ال٩ازىلي٨يت ال٨ىيؿت يض زىعة ًٖ الٟترة َظٍ ججلذ

امت ظغيئت ظضيضة زُىة بظل٪ م٣ضما البروحؿخاهتي،  بغهاعص يغي  ٦ما -بالك٩ى٥ الٟترة َظٍ احؿمذ ٣ٞض. ؤيًا الٟلؿٟي لل٨ٟغ َو
يت اإلاىٓىمت م٣ضعة في الك٪ -الضي٩اعجيت الٟلؿٟت في اإلاخسهو وليامؼ  الٗال٣ت، واإلاك٨الث اإلاؿاثل ًٖ ؤلاظابت الؿاثضة اإلاٗٞغ

لُامع) (الضيييت) الخ٣ي٣ت بلى الىنى٫  ال٩ازىلي٨يت ال٣ٗيضة بم٣ضعة والك٪    .(97  –96: 1997 ٍو

 بلى حٗضاَا بل ٣ِٞ، للٟلؿٟت ليـ ؤبدازه، جُغ٢ذ ٣ٞض. والخإلي٠ والخ٨ٟير البدض في صي٩اعث اقخٛل وألاظىاء خىا٫ألا َظٍ في

 صي٩اعث م٘ بضؤث الخضيشت الٟلؿٟت ؤن لي٣ا٫ ختى الٟلؿٟت، بَاع في جب٣ى ألاَم ببضاٖاجه ؤن بال. والٟينياء والهىضؾت الغيايياث

لُامع)        .(95: 1997 ٍو

. وبٗضَا الىؾُى ال٣غون في الٟلؿٟت مجهجي  بين ٞانال جإؾيؿا ويٗخبر مغاخل، زمـ مً م٩ىها به زانا مىهجا صي٩اعث يبً ل٣ض
 ختى اإلا٨ٟغ، ال٣ٗل زاعط هي التي ألامىع  ٧ل في واظب والك٪ ق٪، ؤصوى صون   اإلاىظىص Cogeto الـ" اإلا٨ٟغ ألاها" ٖلى مىهجه ويؿدىض

 .[هللا] وظىص في
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  امل  جي الـً: ألاولى

 ٢ضع وك٪ ؤن الىاظب مً الخ٣ي٣ت، ًٖ هبدض ؤن ؤعصها بطا: "الخ٣ي٣ت ًٖ البدض في ألاؾاؾيت ال٣اٖضة الك٪ صي٩اعث يٗخبر
٤ ؤخياها ألامىع  ٖلى الخ٨م وؤؾإها ؤخؿىا وألهىا هبلٜ، ؤن ٢بل نٛاعا ٦ىا ألهىا: مًيٟا طل٪ ويىضر -شخيء ٧ل في ؤلام٩ان  ألامىع  ٞو

 مً عجلت ٖلى ؤَل٣ىاَا التي ألاخ٩ام، مً ال٨شير جمىٗىا ،(خ٨مخىا ٧امل اؾخٗملىا ٢ض بٗض ه٨ً لم ٖىضما) لخىاؾىا اه٨كٟذ التي

ت بلى الىنى٫  ؤمغها  ب٩ل بالك٪ ال٣غاع الخياة في واخضة مغة ٖاج٣ىا ٖلى هخسظ لم بطا... ٖاصة جدظعها ألاخ٩ام َظٍ: الخ٣ي٣ت مٗٞغ

 وإلاا: "٢اثال اإلاىهج، في م٣الت الهام، مالٟه في ويًي٠  .(29:  1979 زًياضت)" ي٣ينا٫ ٖضم مً ظضا بؿيِ ظؼء ٞحها التي ألامىع،
ذ السُإ، في الى٢ٕى ٖلى ويدملىا للك٪ ٖغيت الصخيء يجٗل ؤن يم٨ً ٞيما زانت ٨ٞغث  ؤم٨جها التي ألازُاء ظمي٘ ٣ٖلي مً هٖؼ

 ٖلى ٧له ٧ان ٚغضخي ألن بالترصص صاثما ويخٓاَغون للك٪ بال يك٩ىن  ال الظيً الغيبيين م٣لضا طل٪ في ٦ىذ وما. ٢بل بليه الدؿغب

غاى والى بالي٣ين الٟٓغ بلى بال يغمي ال طل٪ ٨ٖـ " والهلها٫ الصسغ ٖلى الٗشىع  ؾبيل في والغمل اإلاخدغ٦ت ألاعى ًٖ ؤلٖا

 .(35  –34: 1977 زًياضت)

 الخ٣اث٤ وهي بها، يك٪ ال الؿليم ال٣ٗل التي عألامى ٧اٞت ٖىه ؤبٗض: ألاولى صي٩اعث؛ ٖىض الك٪ مً مغاخل زالر وليامؼ يمين
ىضما ؤخالمه في يغاَا التي ألامىع  بصخت ق٪  : الشاهيت. الشابخت ما عآٍ ما ؤن يخطر يؿدي٣ٔ ٖو : اإلاغاخل َظٍ في ألاعقى وهي والشالشت. َو

 وبالُب٘ بٚىاثه؟ مً ؾيخم٨ً الكيُان ؤن مً يمان َىا٥ َل َى والؿاا٫ باؾخمغاع، بٚىاءٍ يداو٫  قيُان بىظىص ق٪

لُامع) الىٟي: َى الجىاب .     (101  –100: 1997 ٍو

س ما  بن :  ثُة ألامىض  َىا كىله زًياضت ًٍط

. الك٪ مىي٘ ألامىع  ظمي٘ يً٘ ؤن اإلاغء مً يخُلب الخ٣ي٣ت ًٖ البدض  –1

. أخيدت ٚير بها وك٪ التي ألامىع  ج٩ىن  ٢ض  –2

. باآلزغيً جخٗل٤ التي زانت ظؼاٞا ألاخ٩ام بَال١ مً ؤخ٩امىا في ٕعالدـ مً يمىٗىا ؤزالقي، مى٠٢ الك٪ وؤن  –1

. الخ٣ي٣ت بلى ونىلىا حٗغ٢ل (بعاصجىا ًٖ زاعظت) ٢ىي  َىا٥ ؤن  –4

 اللُىز مً الححطض : الساهُة

ٌ خخما مىهجيت ل٣اٖضة ؤؾاؾا الك٪ يٗخبر الظر بن ظا. ه٣يًان والخ٣ليض الك٪ ألن. ؾب٣ٍى الظيً ج٣ليض ؾيٞر ٌ ٞٗل ما َو

 صعاؾت الهجغ ٧ل هجغث مٗلمي، عب٣ت مً بالخدغع  الؿً لي ؾمدذ ٖىضما: "ٞي٣ى٫  الخضيشت، الٟلؿٟت في الك٪ مىهج ناخب

ؼمذ ألاصب  مً ٞالخدغع  .(12:  1977 زًياضت)" ال٨بير الٗالم ٦خاب في ؤو هٟسخي في وظىصٍ يم٨ً ما بال الٗلم مً ؤَلب ال ؤن ٖو
ما٫ بىيىح يغي  ٧ي وال٨ظب ي٣تالخ٤ جميين ؤظل مً ؾبيله ٧ان ال٣يىص  زُىاث خياجه في يسُى ٧ي مماعؾتها يخىظب التي ألٖا

 مً التي ألازُاء مً ٦شير مً عويضا  عويضا جدغع  وبهظا. هٟؿه في وألامان الش٣ت ٚغؽ ٖلى  ٢اصعة ٚير آلازغيً ؤٖما٫ ألن زابخت،

 .(13:َىان) ال٣ٗل ٢يمت مً وج٣لل ٞيىا الظر الُبيعي الىىع  ٖلى جٓلل ؤن قإجها

 ٖمله في الخ٨ٟير يبضؤ ٧ي بها، الش٣ت يم٨ً ال التي الغواؾب مً وال٣ٗل الىٟـ جى٣يت َى، ٞٗله صي٩اعث يغيض ما بان ال٣ى٫  يم٨ً 

. َى ٖىه ناصعة الخ٨ٟير ًٖ جهضع التي ألاخ٩ام ج٩ىن  و٧ي ؾاب٤، َى إلاا التناماث صون 
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  املى جُة اللىاعس: السالسة 

ٌ ؤهه: مٗىاٍ َظا. الخ٣ليض مً والخدغع  الك٪ الؿاب٣خين، السُىجين في بضؤٍ ام يؿخمغ السُىة، َظٍ في  اٖخمضٍ الظر اإلاى٤ُ يٞغ
ٌ للخ٣ي٣ت، مىنل ٦مىهج ؾاب٣ٍى  مً زا٫ ظضيض مىهج لبىاء ظهضٍ بظ٫ لظا. الؿاثضيً والهىضؾت الجبر مى٣ُي (ؤيًا) ويٞغ

     .  الغيايياث في هٓغيت ناخب َى صي٩اعث ؤن اإلاٗغوٝ مً. (22:  1979 زًياضت) الٗيىب َظٍ

ل جيهئ ؤن قإجها مً الضولت، ٢ىاهين مشل ال٣ىاٖض، ٦يرة ألن ال٣ىاٖض، مً ٢ليل ٖضص وي٘ ٖلى صؤب ل٣ض بُت  ٖىضما ٞالضولت الغطيلت، ؾُت

: ٣ِٞ ؤعب٘ ال٣ىاٖض، مً ٢ليال ٖضصا وي٘ لظا .(22:َىان) ؤًٞل ٧ىن  ٢ليلت، ٢ىاهيجها ج٩ىن 

ال١ ٖلى ال٣بى٫  ٖضم: ألاولى  في الدؿٕغ ًٖ الامخىإ مٗىاٍ َظا. ٦ظل٪ ؤهه بىيىح طل٪ يشبذ بٗضما بال خ٣ي٣ي ما ؤمغا بإن ؤلَا

ن ويىح في لغوخه يخمشل ما قيئا ؤخ٩امه في يً٘ ال وؤن اإلاؿب٣ت، وآلاعاء الخ٨م  22:َىان) ق٪ مىي٘ ؤر مٗها لضيه ي٩ىن  ال وجمي 

–23)  .

 وخلها مٗها والخٗاَي جٟهيالتها ب٩اٞت ؤلاخاَت بةم٩اهه ي٩ىن  ٧ي نٛيرة، وخضاث لىب اإلاًٗالث مً مًٗلت ٧ل ي٣ؿم ؤن: الشاهيت

. (23:َىان) وظه ؤخؿً ٖلى

. (23:َىان) بًٗا بًٗها يؿب٤ والتي جغ٦يبا، ألا٦ير بلى البؿيِ مً بها والهٗىص ألامىع  جغجيب: الشالشت

.  (23:َىان) قيئا يٟٛل لم ؤهه يخإ٦ض ٧ي والخٟهيالث، ألامىع  ٧اٞت مغاظٗت: الغابٗت

ها ال بديض الغؾىر مً هي: "ب٣ىله السُىة َظٍ ويلسو ٖؼ  ؤؾخُي٘ بإهجي خ٨مذ قُِ، مً ٞحها ي٨ً مهما الغيبيين ٞغوى جٖؼ

 .(39:َىان)" ٖجها ؤٞدل ٦ىذ التي للٟلؿٟت ؤو٫  مبضؤ ؤجسظَا ؤن مُمئىا

: آلاجيت ألامىع  هٟهم ج٣ضم مما

. ال٣ٗل ًٖ مؿخ٣لت البضاَت  –1

لت والىاضخت، اإلاغثيت ٚير ألامىع  وي٨ك٠. الخٟانيل مً ٖضص ؤ٦بر بلى الىنى٫  يًمً الخجؼرء  –2  ص٢ت بلى وجاصر  ألاولى، للَى
. الىخاثج في ؤ٦ير

. اإلاسخلٟت ؾيا٢اتها في ألامىع  وعئيت للىٓام مٟيض الترجيب  –3

. وجٟهيل ؤمغ ؤر بٟٚا٫ ٖضم مً الخإ٦ض  –4

خباعاث السُىاث َظٍ. وؤ٣ٖض ؤنٗب هي التي بلى لتالؿه وال٣ًايا باألمىع  ألازظ -5  بهجاػ يؿعى عنين باخض ٧ل ٖلى واظبت والٖا
ت .  مخىاَيخين وبض٢ت بؿٖغ

 الىػائل ثحسًس: الطابعة

. الىاؽ بين جىػٖا ألاقياء ؤٖض٫ َى ال٣ٗل بإن ي٣ى٫  هغاٍ لظا. الخ٣ي٣ت لبلٙى وؾيلت املفىط املؼحلُم ال٣ٗل صي٩اعث اٖخبر ل٣ض

م الىاؽ حؿيير مً هابٗت الىاؽ مىا٠٢ في زخالٞاثالا وؤن  بإن لىا يىضر" الخـإمالث"٦خابه وفي. (4-3:َىان) مسخلٟت بُغ١  أل٩ٞاَع
 شخيء بهه: ي٣ى٫  ي٨ٟغ؟ الظر اإلا٨ٟغ الصخيء َى ما. م٨ٟغ شخيء ؤها ؤها؟ مً: "ب٣ىله وألالم والخىاؽ ألاخاؾيـ يكمل الحفىير
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ل يغيض ال ؤو يغيضو ويىٟي وي٣غع، ويخهىع، ويٟهم، يك٪، ـ   ؤيًا ويخسي   ألامىع  َظٍ و٧ل ال٣ليل، باألمغ ليـ َظا ق٪ وال. ويد
م خ٣ي٣يت، ليؿذ ؤجسيلها التي ألامىع  [...].َبيٗتي بلى جىدؿب  مدؿىؾت، بهىعة ج٩ىن  ؤن مً جخى٠٢ اإلاخسيلت ال٣ىة ؤن مً بالٚغ

، الظر َى ؤها الجهايت، وفي. بي الظر الخ٨ٟير مً ظؼء وهي ـ   ٞد٣ا الخىاؽ، وؾاثل بىاؾُت ٦إجها ألامىع  وي٣بل يٗٝغ الظر رؤ يد

 ججىب ٧ي ؾليما، اؾخٗمالها ي٩ىن  بإن ويُالب  .(51 –50: 1985 زًياضت)" بالخغاعة وؤقٗغ الًىياء وؤؾم٘ الًىء، ؤعي  ؤها

.   (101  –100: 1979 زًياضت) بالسُإ الى٢ٕى الباخض

 الظر اإلا٨ٟغ الؿليم ال٣ٗل هي مىهجه، في يؿخٗملها التي الىؾاثل يٗخبر ؤهه: ه٣ى٫  ٞةهىا صي٩اعث ٢هضٍ ما جىييذ ؤعصها ما وبطا
. ألازُاء لخجىب يماهت   الٟغص، اؾخٗملها ما بطا -الخىاؽ َظٍ -وحك٩ل ؤيًا، الخىاؽ يكمل

 الحإمل: الخامؼة

م الجىضيت وخياة بت،وال٨خا الخ٨ٟير ألاؾاسخي، ٖمله مماعؾا ؤوعوبا ؤعظاء ظمي٘ في مخى٣ال خياجه صي٩اعث ٖاف  يكتر٥ لم ؤهه بالٚغ

 .(54 –33: 1969 ؤمين) مٗغ٦ت بإيت

لؿٟخه خياجه بدشىا الظيً الباخشىن  ظمي٘ ؤظم٘ ل٣ض  َىلىضا بلى ٞغوؿا مً َاظغ لظا والخإمل الٗؼلت يدب  ٧ان اهه ٖلى ٞو

اف... والغاخت للهضوء الخماؾا ٠ ٖاما ٖكغيً ٞحها ٖو
 
اف. (23 –22: 1969 ؤمين) جىفي ؤن بلى مالٟاجه ؤَم ٞحها ؤل  صون  (ؤيًا) ٖو

. عؾمي ػواط صون  ابىت وؤهجب ػواط،

ل يم٨ً ال: "ٞي٣ى٫ . وال٨خابت الخ٨ٟير ؤزىاء والٗؼلت الخإمل اٖخمض ل٣ض  لئلقبإ ؤمامىا، جخ٨ك٠ التي ألامىع، ب٩ل الخإمل مخٗت جسي 

ت بياٍ حُٗيىا الظر الغوحي  لضر الخـإمل: ؤزغي   ب٩لماث.  (100:  1979 زًياضت)" لٟلؿٟتا بىاؾُت هجضَا التي ألاقياء ٧ل مٗٞغ
 صٞٗا يضٞٗه الظر ،"الكيُان" م٘ الهغإ مً جسلى ال وهي للتر٦ين، م٨ٟغ بوؿان وؤر الباخض يبخٛحها التي السلىة َى صي٩اعث

. الخ٨ٟير ٖلى ويدشه

 املفىط ألاها 

 ٞاألها". اإلا٨ٟغ ألاها" بال يى٨ك٠ ٢ض وما ومديِ مىظىص، َى ما ب٩ل الك٪. ٞلؿٟخه في ؤؾاؾا مبضءا الك٪ صي٩اعث اٖخمض ل٣ض

 قيئا ي٣يييت، ٚير خؿبتها التي ألاقياء جل٪ ًٖ مسخلٟا قيئا َىا٥ لٗل يضعر  مً ل٨ً: "ٞي٣ى٫  ،"ق٪   صون " ٖىضٍ مىظىص اإلا٨ٟغ
ى ؤال ٞيه؟ الك٪ ؤبضا يم٨ً ال  بهخاظها ٖلى ٢اصعا ٦ىذ ٞلغبما وعر،بًغ ليـ ل٨ً ألا٩ٞاع؟ َظٍ ٣ٖلي في جً٘ ؤزغي  ٢ىة ؤو بله َو

ا لي ؤن وؤه٨غث لي ؾب٤ ٢ض ل٨ىجي قيئا؟ ؤلؿذ ألا٢ل، ٖلى ؤها وؤها. بىٟسخي  يىجم الظر ما بط ؤجغصص، طل٪ م٘ ؤوي بيض. ظؿما ؤو خؿ 
 شخيء يىظض ال بإهه هٟسخي ؤ٢ىٗذ ل٨ىجي بضوجهما؟ قيئا ؤ٧ىن  ؤن يم٨ً ال ؤهجي صعظت بلى وخىاسخي ظؿمي ٖلى ؤٖخمض ؤها َل َظا؟ ًٖ

 مً قيئا ٦ىذ ٢ض َحهاث َحهاث، قيئا؟ لؿذ بإهجي ؤ٢خى٘ ؤلم. ؤظؿام وال ٣ٖى٫  وال ؤعى وال ؾماء جىظض ال وؤهه الٗالم، في خ٣ي٣ي

إ يىظض ال ل٨ً. ما شخيء في ٣ِٞ ٨ٞغث ؤو ا٢خىٗذ ٢ض صمذ ما ق٪، ٚير إ َى، مً ؤصعر  ال زض   ظضا وما٦غ ظضا ٢ىر  زض 
 له َاب ما بطن ٞليسضٖجي. يسضٖجي صام ما مىظىص ؤهجي، في بطن ق٪ ال. صاثما زضاعي ابخٛاء يلتح مً ؤوحي ما ٧ل يؿخسضم

٨ظا. بصخيء لؿذ ؤهجي يجٗل ؤن يؿخُي٘ لً ٞةهه ، زضاعي له َاإلاا بصخيء لؿذ ؤهجي يجٗل ؤن يؿخُي٘ لً ٞةهه زضاعي،  ؤن بٗض َو
دهذ ظيضا ألامغ في ٨ٞغث ، يجب ألامىع، ٧ل ًٖ بٗىايت ٞو  وهي" مىظىص ؤها ٧اثً، ؤها: "ال٣ًيت َظٍ ؤن وؤجي٣ً ؤؾخيخج نؤ ٖلي 

.           (29  –28: 1985  زًياضت)" ٣ٖلي في ؤجهىعَا ؤو بها ؤه٤ُ مغة ٧ل في أخيدت ٢ًيت



ة  2017فبراًط    27العسز  -العام السالث    -مجلة حُل السضاػات ألازبُة والفىٍط
 

 

 

 

 

 2017©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

 

116 

م بىظىصٍ، الك٪ يم٨ً ٖىضٍ [هللا] ختى الك٪، جدخمل التي ألامىع  ٧ل ٞى١  مىظىص" اإلا٨ٟغ ألاها" ؤن ٢غع  الجهايت وفي  ؤزبذ مً بالٚغ
 َظٍ بهخاط ٖلى ٢ضعة ؤ٢ل هٟسخي اٖخبرث ؤ٦ير بٗىايت ٞحها جإملذ ٧لما التي الٟاث٣ت الٗٓيمت اإلاؼايا مً: "ٞي٣ى٫ . آزغ ؾيا١ في وظىصٍ

م ٖلى ألهه مىظىص، هللا ؤن يغوعيا اؾخيخاظا ؤؾخيخج ؤن مً بطن بض ٞال. وخضَا هٟسخي مً بىٟسخي ال٨ٟغة غ ٨ٞغة مً الٚغ  الجَى
غا ٧ىوي ٞةن  هٟسخي مً هٟسخي في مىظىصة غ ٨ٞغة) ال٨ٟغة َظٍ ج٨ً لم لى مخىاٍ، ٧اثً ؤها ألوي ،محىاٍ يجٗلجي ال ظَى  ٢ض (مخىاٍ ظَى

غ هٟسخي في ؤوصٖها .  (64 –63: 1985  زًياضت)" خ٣ا المخىاٍ ظَى

: ؤمغيً مً هاب٘ ٖىضٍ هللا بىظىص ٞالك٪ بطن،

. شخيء ب٩ل الك٪ ٞيه يضزل الظر الكيُان طل٪ مً: ألاو٫ 

 ٧ي صوما، بىظىصٍ الك٪   يجب ٞٗليه ،[هللا] مخىاٍ ٚير َى ما بصعا٥ اإلاخىاهي لهظا يم٨ً ال بطن مخىاٍ، ٖىضٍ اإلا٨ٟغ ألاها ألن:زاويا٫

. صاثما وظىصٍ يجضص

 ٦غ،ؤٝ ؤها" ق٪، ٧ل ٞى١  هي اإلا٨ٟغة ألاها ؤن الشابخت الخ٣ي٣ت بلى جىنل ل٣ض: ه٣ى٫  ٞإهىا صي٩اعث اؾخيخاط جلسيو ٖلى ؤجيىا وبطا

.  (42: 1985 زًياضت) "ؤوظض ؤها ؤ٧ىن، ؤها"و. (39: 1979 زًياضت)" مىظىص ؤها

 ومغ٦ؼا باصثا الخ٣ي٣ت ًٖ البدض ههج  في ق٪، ؤصوى صون  اإلا٨ٟغ ألاها وظىص مً الك٪ مىهج في صي٩اعث اهُل٤ ل٣ض :ؤزغي  ب٩لماث
، الظيً إلاى٤ُ عاًٞا الك٪، ٖلى ً ٧ي  والخىاؽ ال٣ٗل صاومٗخم ناعمت، ٖلميت ٢ىاٖض وايٗا ؾب٣ٍى  ألاها بىظىص يش٤ ؤهه   يبَر

ً الظر ،[هللا] بىظىص ز٣خه مً ؤ٦ير ق٪، ؤصوى صون   اإلا٨ٟغ  ليـ الالمخىاٍ،  هللا وؤن شخيء ٧ل بىظىص يك٪ ألهه وظىصٍ، ٖلى بَغ

.     بصعا٦ه اإلاخىاهي ألاها بةم٩ان

 الخاثمة

 اإلاىُل٣اث ؤن بال. مجهما واخض ل٩ل الك٪ مجهجي بىاء في السُىاث هٟـ وصي٩اعث وعيييه الٛؼالي خامض ؤبي مً ٧ل اؾخٗمل ل٣ض 

غ . للٛايت مسخلٟت مجهما ٧ل هخاثج ظاءث لظا البضايت، مىظ مخىا٢ًت، بل مسخلٟت، ٧اهذ مجهما واخض ٧ل لضي والجَى

 مىظىص َى ما ب٩ل ٧ان لٛؼاليا ٞك٪. ؤلايمان َظا مً هابٗت زُىاجه ظمي٘ ٞجاءث هللا، بىظىص اإلاُل٤ بيماهه مً الٛؼالي اهُل٤

 يٛغ١  ؤن بالٟغص ياصر ٖمي٤ بيمان بجها". خلى٫ " وال" اجداص" ال هي التي. هللا م٘" الكغ٦ت" يغوعة الخ٣ي٣ت، بلى الىنى٫  ؤظل مً
ى الهليبي، الٛؼو  يض واخضة ٧لمت ي٨خب لم ؤهه ٖىه اإلاٗغوٝ مً. َى ٞٗل ٦ما الٗامت، الخياة مً وييلخب طاجيخه في  الظر َو

اؽ 400" ٦خب يا ؤٞطخى لظا". ٢َغ  ٦مهاصع وال٣لب والخىاؽ الالَىحي، بال٣ٗل ونٟه يم٨ً الظر ال٣ٗل، بين مىاػها نٞى

ت، اع َظا زاعط البدض لظا ق٪، ؤصوى صون  هللا و٢ضعة وظىص هي الي٣يييت ٞالخ٣ي٣ت. الخا٫ َظا بلى ج٣ىصٍ التي للمٗٞغ  يٗخبر ؤلَا
" مؿيريً" يهبدىا ؤن ؤجباٖه مً ويغيض ؤنبذ، الٛؼالي ؤن ال٣ى٫  ويم٨ً". الٟالؾٟت ثتهاٝ" في طل٪ ٖغى ٦ما بَضٖا ؤو ٦ٟغا

ن وال بامخياػ، ر"للـ يظ٦غ خي  . ممىٕى الٟلؿٟي ال٣ٗلي الخ٨ٟير: ؤزغي  ب٩لماث".  مسي 

 ألاها" لهظا جإ٦يضا الخ٣ي٣ت، بلى الك٪ مً زُىاجه، ظمي٘ ظاءث لظا". اإلا٨ٟغ ألاها"بـ الٗمي٤ بيماهه مً اهُل٤ ٣ٞض صي٩اعث ؤما

 يم٨ً ال لظا مخىاٍ، ٚير [هللا]و -مخىاٍ" اإلا٨ٟغ ألاها" ،ألن[هللا] ختى اإلا٨ٟغ ألاها زاعط مىظىص َى ما ب٩ل صي٩اعث ق٪ ٣ٞض". اإلا٨ٟغ
ً ٣ٞض -[هللا] بىظىص آمً. [الالمخىاٍ هللا] ي٣يييت بهىعة يضع٥ ؤن" اإلاخىاهي" لهظا ٌ يضٕ الك٪" قيُان" ؤن بال وظىصٍ، بَغ
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ه  مىهج ؤن ؤر. [هللا -الالمخىاٍ] بصعا٥ ٖلى ٢اصع ٚير -اإلا٨ٟغ ألاها -اإلاخىاهي ألاها وألن. [هللا] بىظىصٍ ختى الك٪ ويٗلمه ويدغي 
. ي٣يييت ٚير وؤلاظاباث  ألاؾئلت َغح ٖلم هي والٟلؿٟت مدٌ، ٞلؿٟي صي٩اعث

 هللا، وظىص خ٣ي٣ت بلى الٛؼالي مسخلٟت؛ هخاثج بلى ونال َماؤن بال السُىاث، هٟـ وصي٩اعث الٛؼالي مً ٧ل زُا ل٣ض: ؤزغي  ب٩لماث
ي

 
ير ال٣ضعة، ٦ل ليت ٞيه، اإلاك٩ى٥ ٚو ٤ والخ٨ٟير الؿلى٥ يجب ٖو  ألاها" خ٣ي٣ت بلى وصي٩اعث". الالَىحي" الضيجي، -ؤلايماوي اإلاى٤ُ ٞو

ليه ٞيه، اإلاك٩ى٥ ٚير" اإلا٨ٟغ  م٘ وهخاثجه وصواٞٗه مى٣ُه ٖاعىيذ الظر الٟلؿٟت مى٤ُ بمىظب والؿلى٥ الخ٨ٟير وظب ٖو
".   الالَىحي" الضيجي، -ؤلايماوي اإلاى٤ُ

واملطاحع  امللازض كائمة

العطبُة  اللغة في

.  اإلاهغيت ألاهجلى م٨خبت: ال٣اَغة -الؿاصؾت الُبٗت -زًياضت -(1969) ٖشمان ؤمين،

. اللبىاوي جابال٪ صاع: بيروث -الغعالي عىس املعطفة عً البحث مى ج -(ث. ب) ٨ٞخىع  باؾيل،

.  واليكغ للضعاؾاث الٗغبيت اإلااؾؿت: بيروث -ألاولى الُبٗت -الفلؼفُة املىػىعة -(1984) الغخمً ٖبض بضور،

ـ عياى: لىضن -والسًً الفلؼفة بين الغعالي -(1987) ٖاٝع جامغ،  .  واليكغ لل٨خب الغي 

ٌ  وزًياضت ظاليالغ عىس الفلؼفي املى ج -(1996) ٖلي بً ٣ٖيل مدمض الؿيض اإلاهضر،  -الشاهيت الُبٗت -الحلُلة بلى للىكى

.  الخضيض صاع: ال٣اَغة

: ال٣اَغة -الشاهيت الُبٗت -ملخم ؤبى ٖلي:جد٣ي٤ -والجالٌ العّعة شي بلى واملىكل ال الٌ مً املىلص -(1993) خامض ؤبى الٛؼالي،

. الهال٫ وم٨خبت صاع

ل٤ له ٢ضم  –هٌمالم فً في العلم معُاض -(1993) خامض ؤبى الٛؼالي،  صاع: بيروث  -ألاولى الُبٗت -ملخم ؤبى ٖلي: وقغخه ٖليه ٖو

.   الهال٫ وم٨خبت

 مدمض: وجصخيذ حٗلي٤  –والسًً ألازب في العـط واللاعس الؼعازة هُمُاء ومعه الوالٌ مً املىلص -(ث.ب) خامض ؤبى الٛؼالي،

.  الجىضر م٨خبت (م.ب)  –ظابغ

. اإلاٗاٝع صاع: ال٣اَغة -صهيا ؾليمان: وج٣ضيم جد٣ي٤ -العلم ًاضمع -(ث.ب) خامض ؤبى الٛؼالي،

.  الٗغبيت ال٨خب ؤخياء صاع: ال٣اَغة  –َباهت بضور : ج٣ضيم  -الشالض الجؼء – السًً علىم بحُاء -(ث.ب) خامض ؤبى الٛؼالي،

ة اللغة في  العبًر

. الجامٗيت قاعي٘الم: يؿغثيل -يغحؿ٩ي ؾاعة: جغظمت -الفلؼفة ؤػؽ -(1977) عهيه صي٩اعث،

.  ماظيـ ميكىعاث: ال٣ضؽ -ؤوع  يىؾ٠: جغظمت -املى ج في ملالة -(1979) عهيه صي٩اعث

. ماظيـ ميكىعاث: ال٣ضؽ -ؤوع  يىؾ٠: جغظمت -ألاولى الفلؼفة في ثإمالت -(1985) عهيه صي٩اعث،

انب: مً -118 -92 م م "-ويليامؼ بغهاعص م٘ خىاع: صي٩اعث" -(1997) بغهاعص ويليامؼ،  عً ملسمة: الع ام الفالػفة -ماجي ٍض

يا ملدؿغ حهىصا صئوع، صان ظغيىجيرص، ؤوعا: جغظمت -الغطبُة الفلؼفة .   وؤزغياث ؤخغوهىث يضيٗىث: ؤبيب جل -لؿمان ونٞى

 هترهِد  مً
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 بلٌاؾ ملطظاق ب ُة اللللُة املجمىعة في املىت ثجلُات
اٌ ًُبىن . ز  الجعائط. الُابؽ الجُاللي حامعة -فٍط

 

 

: امللخم

ت في اإلاىث ججلياث ًٖ ال٨ك٠ الضعاؾت َظٍ جداو٫   مىث خاصزت ٧ل   بخضويً ج٣ىم بديض ب٣ُاف، إلاغػا١ بهيت ال٣ههيت اإلاجمٖى
ت في و٢ٗذ ت ومداولت ال٣ههيت اإلاجمٖى ا ؤؾبابها مٗٞغ  في ٦ما ال٣هو في ٞاإلاىث واإلاجخم٘؛ ألاؾغة مؿخىي  ٖلى وهخاثجها وآزاَع
ت ٖٓيمت ومهيبت مسي٠ ؤمغ الىا٢٘  ألاصيب ٞشسهياث باإلاىث اإلاجخم٘ يخإزغ ٦ظل٪ اإلايذ، مً واإلا٣غبين الٗاثلت ؤٞغاص ٖلى زان 

ة ؤو ال٣ٟغ ؤو الٓلم ؾببه ي٩ىن  ٢ض الظر اإلاىث بلى اإلاؼعيت الاظخماٖيت ؤوياٖها بها جضٞ٘ ٢ض . اإلاغى جدمل ٖضم ؤو الخؼن  قض 

. اإلاجخم٘ ألاؾغة، ب٣ُاف، مغػا١ ٢هو، اإلاىث،: املفحاحُة ماتاليل

ع وؤمغ الىاؽ ٖلى خ٤   ٞهى ألاخياء ٖلى خخميت ْاَغة اإلاىث يٗض    مىظ يدمل ٞهى الؼوا٫، بلى حي   ٧اثً ٧ل  »  ججاوػٍ يم٨ً وال م٣ض 

«  1.اإلاىث اإلادخىم ٢ضٍع ومٗه الخياة بلى يجيء ٞاإلوؿان (...) ٞىاثه بظوع  الخياة ٞيه جضب   ؤن

م و٢ض
 
مىا ٦ما اإلاىث، ًٖ ألاصباء ظل   ج٩ل

 
 وؤ٢اعبه ٖاثلخه مً خىله مً في اإلاىث ٖايل ٦ٛيٍر ؤصيب ب٣ُاف ومغػا١ الخياة، ًٖ ج٩ل

ى ؤو وؤنض٢اثه ه ظيراهه خت  غ ٢ض ي٩ىن  ؤن والبض   ومٗاٞع
 
ر ٦ي٠ وعؤي ألامغ ٞيه ؤز  وآلاالم؛ ألاخؼان ٞدؿ٨جهم الىاؽ خياة اإلاىث يٛي 

ظا ر ؤن خاو٫  ما َو خه زال٫ مً ٖىه يٗب   والٟاظٗت اإلاهيبت ول٨ً اإلاىث وؤؾباب َغاث٤ ٞحها ازخلٟذ التي (بهيت) ال٣ههيت مجمٖى

ى ٨ٞي٠. واخضة ٧اهذ
 
 .الشسهيت؟ ٖلى وو٢ٗه وهخاثجه ؤؾبابه هي وما ب٣ُاف؟ مغػا١ ٢هو في اإلاىث ججل

: الخاّكة والعالكات ألاػطة هٌاق في املىت -1

ماث؛ صون  مً ظإةٝ اإلاىث يإحي ت يس٠ُ ٣ٖب، ٖلى عؤؾا الخياة وي٣لب والؿٗاصة، الٟغخت يؿغ١  خيض م٣ض  ١  ألاخب   الجم٘، ويٟغ 

م ي الظر الجهاجي الخض   َى اإلاىث بن  »  ألاخؼان ال٣لىب ٖلى ٞخسي   في ما ٧ل   ٖلى ويل٣ي ؤلاوؿان، مؼاٖم قتى وي٨ظب ال٣يم، يخدض 
« 2.ٚيٌالب ألاؾىص الٟىاء ْال٫ آما٫ مً وظىصها

ت شسهياث في ٞيازغ ؤلاوؿاوي، َابٗه يإزظ ٢ض ومسي٠ ٖٓيم ؤمغ ٞيه اإلاىث الىا٢٘ في ٦ما وال٣هو الغواياث وفي  ال٣ه 
ت اة الشسهيت ٧اهذ بطا وزان   مغػا١ شسهياث حٗاملذ ٨ٞي٠ ألاخباء؛ ؤو ألانض٢اء ؤو ألا٢غباء ؤو الٗاثلت مً ٞغصا اإلاخٞى
ل ال٨بيرة؟ الٟاظٗت َظٍ م٘ ب٣ُاف  ؤزغي؟ بلى شسهيت مً ألامغ يسخل٠ َو

                                                           

ٖٔم، ص ٕ٘ٓٓ، ٔمصر، ط -، مركز احلضارة العربية، القاىرة(يف الشعر العريب ادلعاصر)بد الناصر ىالل، تراجيديا ادلوت ع  1  
ٔٔٔمصر، دط، دت، ص  -زكريا إبراىيم، مشكلة اإلنسان، ملتزم للطبع والنشر، القاىرة   2  
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ت الجمي٘ ٖىض ٦بيرة ٢يمتها جب٣ى ومالمدها نٟاتها ازخلٟذ مهما ألام   نىعة :ألامّ  مىت -ؤ  الٗاَٟت مهضع هي ٞاألم   ؤبىاءَا، وزان 
اء للخطخيت وعمؼ والخياة ما ٣ِٞ ألام   ٞمىث لهظا ألامان، وملجإ والٞى  للخب   ومىب٘ لسير٫ مهضع ٧ل   مىث ألابىاء هٓغ في يٗجي عب 

.  ظميل شخيء ٧ل   وجهايت والخىان،

ت جد٩ي ت يمً (البحط فلس الصي شلً) ٢ه  ا ؤما٦ً زالزت في و٢خه يمطخي بداع خ٩ايت ب٣ُاف إلاغػا١ بهيت ال٣ههيت اإلاجمٖى  بم 
 في خؿين اؾمه يًوالخضر الكار جىاو٫  يدب   البدغ، ؤميراليت ٖلى اإلاُل   الٗخي٤ اإلا٣هى في ؤو الخضي٣ت في ؤو البدغ ٖغى في

، مً الؿبٗين ا ؾٗيضة خياجه ٧اهذ البداعة، م٘ الؿل٘ جباص٫ َى ٖمله ٖمٍغ ذ والضجه مغيذ ؤن بلى ما هٖى  اإلاىث ٖلى وقاٞع
١ لم ٞهى  خؿين خياة حٛي رث ٣ِٞ َىا٥ ه يىما يهض 

 
:  والضجه ي٣ٟض ٢ض ؤه

ذ. اليىم َظا في اإلاغسخى بلى يمن٫  لم»  ه الغخمً ٖبض الخميم نضي٣ه مً طل٪ بٗض ٖٞغ
 
ل ألاميراليت ٢بالت الهباح في و٠٢ ؤه  يخإم 

ما٫ البدغ خغ٦ت  بالسغوط يدضزه لم ٢لبه ألاميراليت، ٢لب في اإلاغبٍى ٢اعبه بلى وآلازغ الخين بين الىٓغ ويؿتر١  ألاعنٟت، ٖو

«  1.جهاثيا اعجدلذ هي ؤو الغخيل وق٪ ٖلى والضجه بن   له ي٣ى٫  مً ييخٓغ جهاٍع سخابت ْل   الجؼاثغ، زليج في الغاؾيت الؿًٟ نىب

ها خياجه مدىع  والضجه ٧اهذ ل٣ض
 
ها ٧ان ل٣ض بليه، باليؿبت والؿٗاصة الخياة مهضع ٧اهذ بل ٧ل ٣ا ٦شيرا يدب 

 
 ٣ٞضاجها ٩ٞان بها، ومخٗل

ىا ٖىضما» : بليه باليؿبت ييإ بمشابت ٠ الضاع، قاٞع
 
 يا ؤجضعر،: ٞيه ؤٖهضٍ لم ٖظب بهىث ٢ا٫ زم   الُغي٤، في زىان بً٘ جى٢

ي ؤدي؟ ابً ا. جماما الٗغيٌ البدغ مشل ؤم   اللهم اللخٓاث جل٪ في شخيء ًٖ ٖيىاٍ جٟصر لم!.ألابض بلى البدغ َظا ؤٞخ٣ض ؤهظا َو
ا ؾىي  «  2.الًيإ يكبه ٖم 

ه والخجغبت السبرة البدغ مً ؤزظ ٢ض خؿين ٧ان بطا  لضيه، والسير الخب ومهضع بٗيىه البدغ هي بل البدغ َظا ًٖ ج٣ل   ال ٞإم 
اتها ت َظٍ ٩ٞاهذ بليه، باليؿبت شخيء ٧ل   ٧اهذ التي والضجه ب٣ٟضان هٟؿه، خؿين ٣ٞض وبٞى  مهما التي ألام ل٣يمت ججؿيضا ال٣ه 

ا ٦بر . الٗمغ َى٫  يغا٣ٞهم وؤإلاا ٖظابا لها ٞغا٢هم وؾي٩ىن  بلحها، بداظت ؾيٓلىن  ٞهم ؤبىاَئ

ى عظل، ؤٖٓم َى ألاب :ألاب مىت -ب ى الضهيا الخياة في الهاخبو الؿىض َو لخت الٗاثلت، ؤمان َو  يٗلم ؤخض وال ٞحها، ألامل ٞو

  ألاب ٢يمت
 
.  ٣ٞضٍ مً بال

ت جضوع  ت م٘ آلاؾيىر  الكغ١  ؤ٢صخى في َاثغة ؾ٣ٍى خاصر في عثيؿه ي٣ٟض أخافي خى٫  (حمُس) ٢ه  ا١ مً مجمٖى  الصخاٞت، ٞع
ت له، ؤب مشل مؿاوله يٗخبر ٧ان و٢ض ه زان 

 
: اإلاباع٦ت الخدغيغيت الخغب في والضٍ قهضاؾذ يديم وؤه

ى الظر والضٍ ًٖ الخ٩اياث مً ال٨شير ؾم٘ ؤن له ؾب٤! يمىث ال بابا! يمىث ال بابا»
 
 الٗؿ٨غيت اإلاددكضاث ؤخض في م1959 ٖام جىف

لـ ظبا٫ ٢بالت البروا٢يت بمضيىت امها ٧ان. الصخغاور  ألَا م يٓهغ ما ٖلى َٟال وماػا٫ َٟال، ؤي   الشالشت في اليىمٌ ؤن   مً بالٚغ
 مغاٖاة ٖٝغ الظر الجضيض ؤبيه في يالخه وظض ولظل٪. واخضة صٞٗت والهم والٛم   اليخم مٗجى ٖٝغ ل٣ض الٗمغ، مً والٗكغيً

ها مكاٍٖغ
 
« 3.الجضيض الغوحي ؤبيه وبين بيىه ٢امذ التي الهلت مٗجى الصخٟيين مً ؤخض يضع٥ لم ، ٧ل

                                                           

ٕٔص  لتوزيع، اجلزائر، دط، دت،دار األمل للطباعة والنشر وا ،(رلموعة قصصية)مرزاق بقطاش، هبية   1  
ٗٔ، ص (رلموعة قصصية)مرزاق بقطاش، هبية   2  

ٖٚ،  ص ادلصدر نفسو 3  
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يه نوم ؤهجبه مً مٗا ؤبىاٍ خميض ٣ٞض ل٣ض ه الخ٣ي٣ي والضٍ خىان ٖى  ُٟه وخب  ٫  وعٖايخه، ٖو  اإلاؿخٗمغ يض ٖلى ماث ألاو 
ب خاصر في والشاوي الٟغوسخي، . مإؾاويت جهايخه ٧اهذ ٨ٞالَما ومغي٘ مٖغ

ى خميض ٖلى قضيضا الهضمت و٢٘ ٧ان ل٣ض  اء ٣ٖله ي٣ٟض ؤن يسكىن  ٧اهىا الصخاٞيين ب٣يت ؤن   خت   واليىم»  الهضمت َظٍ ظغ 
ا مدّٓى خميضا ؤن   الصخٟيين ؤوؾاٍ في يترصص ه ظض 

 
ه الٟاظٗت، َى٫  ؤمام ٣ٖله ي٣ٟض لم أله  ًٖ ال الخضيض ٖلى يجغئ  ال ل٨ى 

ه بل مٗا، يىانغاهه ٧اها الظر والٟغي٤ ال٣ضم ٦غة ط٦غ ًٖ وال ال٣ٟيض
 
 الخدغيغ ٢اٖت بين ال٣اثمت الغصَت في الى٢ٝى ٖلى يجغئ  لم به

«  1.! بابا يىاصيه ٧ان الظر طل٪ وم٨خب الىاؾٗت

ت ج٩ىن  وبهظا ضث ٢ض (حمُس) ٢ه  ا ألاب مىث ٞاظٗت لىا ظؿ   بالخبجي ؤم الضم هٟـ مً الابً َظا ؤ٧ان ؾىاء الابً هٟـ في وؤزَغ
ِ٣ٞ .

، ألاب مكاٖغ بلى الىاؽ ؤ٢غب َم ألابىاء :ألابىاء مىت -ج اتهم و٢٘ ي٩ىن  ٞلظل٪ وألام  ت٫ ويبشان الٛؼاع بالضمٕى ٞيب٨يان ؤ٦بر ٞو  ٖو

لظة مجهما مًٛت الابً ألن   وخغ٢خه ال٣لب ت ٦بضَما؛ ٞو ً العُىين شات) و٢ه   زماهيت الٗمغ مً جبلٜ عجىػ  خى٫  جضوع  (الـهالٍو

ع  ولضَا، ماث ٖاما وحؿٗىن  ة ٖلحها طل٪ و٢٘ ألاصيب لىا ٞهى  ي ؤزىاء ٞٗلها وعص  . اإلادؼن  السبر َظا جل٣ 

ها الضهيا ؤخؼان حٗاوعتهما ما بٟٗل باَخخين ناعجا يًاللذ الكهالويً ٖيىحها مً الضمٕى جىُل٤ لم» 
 
كت ؾغث ٧ل  وهي ظؿضَا في ٖع

ت، جضزل كت جل٪ وهابذ الٛٞغ ها، ًٖ الٖغ ضة حكىبه َىيل بهىث ٖىضثظ و٢الذ صمٖى  ب٨ذ ل٣ض«  2!.بجي يا عابذ يا آٍ: مسيٟت ٖع
ا جىبئ ٢ىيت نيدت وؤل٣ذ ولضَا بدغ٢ت ألام   . قضيض وخؼن  ؤلم مً بضازلها ٖم 

ت َظٍ في  ألام   ٞمهيبت ظاب ؤلم لخٗيل ولضَا ٣ٞضث ؤن بٗض ٦بيرة، ٧اهذ ال٣ه   ٞجغ ٧ل   في وب٩اثه ابجها عزاء في وحؿخمغ الٟغا١، ٖو

ها» :  ، ما ٖلى صمٖى  ً لذ ؤْ جه جُامىذ هىاح بلى جدى  ها ألايام، بمغوع خض  ذ ل٨ج 
 
 اإلا٣اَ٘ ببٌٗ نىتها وجغؾل ٞجغ، ٧ل   جب٨يه ْل

«  3.عؤؾها مؿ٣ِ مً بها ظاءث التي ال٣ضيمت الضيييت واإلاضاثذ يٛيتألاماػ الكٗغيت

٨ظا ع  َو  ال قضيضيً وؤإلاها ٖظابها و٧ان ٦بيرة بىلضَا ٞجيٗتها ٧اهذ التي ألام   ٢لب ٖلى وجإزيٍر الابً مىث ب٣ُاف مغػا١ لىا نى 

. ٞحهما ظضا٫

اة ؤهب يؿم٘ ؤن مً الشسو ٖلى وؤإلاا ٢ؿىة ؤقض   َىا٥ ليـ :اللسًم مىت -ز ت له ؤر مً ؤ٢غب ٧ان نضي٤ ٞو  ٧ان بطا زان 
يا الهضي٤ ض ناص١ ٞو  ط٦غياث اؾترظإ ؾىي  له يب٣ى ٞال نضي٣ه، مً اإلاىث يإزظٍ ؤن ٢بل لخٓت آلزغ الهضا٢ت لهظٍ الٖى

. ٢بٍر ٖىض له والضٖاء به ججمٗه ٧اهذ

ض ب٣ُاف ومغػا١ ت شسهياث في اإلاكاٖغ َظٍ ظؿ   بضاء مىتها بٗض نضي٣تها الغاور  ٢ي٣تف جب٩ي خيض (آدط ؿيل للحعن ) ٢ه 

ان ص ؤن ق٣ي٣تي ٖلى ونٗب» : الؿَغ ي٣ت ٚياب ٖلى جخٗى  ا، ٞع ا، جؼوع ؤن صون  واخض ؤؾبٕى يمغ   ٧ان ما ٖمَغ  ؤن   والخٓذ ٢بَر
ر بكغتها لىن  ها بضوعر ؤها وقٗغث اه٨مكخا، والٗيىان ؤَغاٞه بٌٗ في ججٗض الىظه الخؼن، بؿبب حٛي   الك٪   بين جخإعجر ؤج 

                                                           

ٕٗ، ص (رلموعة قصصية)مرزاق بقطاش، هبية   1  
ٔٚ، ص ادلصدر نفسو  2  
ٗٚ، ص ادلصدر نفسو  3  
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ت بُلت ٖلى الخؼن  ؾيُغ ل٣ض« 1.نضي٣تها بلحها حٗىص ؤن جيخٓغ هي ؤو خضر، بما الخهضي٤ ج٣بل وال والي٣ين، هغ ال٣ه   طل٪ ْو
. مالمدها ٖلى ظليا

٫  و٢ض ي٣ت عخيل ٖلى ٖاما ٖكغون ومغ  » : ؤيًا ٖلحها ي٣طخي ٧اص زبيض وعم بلى اإلا٨خىم وألالم الخؼن  َظا جدى  ا صعبها، ٞع  هي َو
جي. ؤيًا واإلاىث اإلاغى، يض   مخمغؾت جؼا٫ ام ق٣ي٣تي ً اإلا٨خمنة الٟخاة جل٪ ًٖ ؤحؿاء٫ هٟسخي، بلى ؤزلى خين ل٨ى   الكٗغ طل٪ ٖو

« 2.طل٪ بٗض هٟسخي ٖلى ؤل٣يه ؾاا٫ ؤر   ؤٖٝغ ال خاثغا، وؤ٠٢. اليري  َياث جدذ اهضزغ الظر الؿىاص الٟاخم

يذ الظر السبيض اإلاغى بىٟـ جمىث ؤن الغاور  ق٣ي٣ت ٧اصث ل٣ض ها نضي٣تها، بؿببه جٞى  ٞهمضث مجها ؤشج٘ ٧اهذ ول٨ج 
ي٣ت ٖلى خؼجها ْل   الى٢ذ هٟـ وفي اإلاىث، وواظهذ ى َى ٦ما صعبها ٞع اتها، مً ؾىت ٖكغيً بٗض خت  ض ٞو  َظٍ في ألاصيب ٞجؿ 

ت اء وؤلازالم الخ٣ي٣يت الهضا٢ت مٗاوي ٧ل   ال٣ه  .  والٞى

ض: الحبِ  مىت -ٌ
 
 م٣ٟغا يٛضو ال٩ىن  ؤن   ٖىضَم طل٪ ومغص   واإلاىث، الخب بين الهلت الخدام ٖلى مؾىاٍ مً ؤ٦ير ألاصباء يا٦

ه
 
ل»  الهاص١ الخب   يٛمٍغ لم بطا الٗضم ٦إه

 
 في ؤلاوؿان ويجٗل اإلاعجؼاث، يهى٘ بط ؤلاوؿان خياة في خغ٦يا وظىصا الخب يك٩

ه به، آلازغ اٖتراٝ زال٫ مً وظىصٍ ٖلى الخٗٝغ صاثغة
 
ىب وبإه  الشىاجي والخد٤٣ الخىانل زال٫ مً جىجلي آلازغ ياةح بل ٞيه مٚغ

 لم ومدبىبه اإلادب   بين الهلت ؤن   ناصٝ ما وبطا«  3.باألهاهيت وجطخيت الٟغصيت، ٖلى واهخهاع الظاث م٘ الخٗامل في الخب في إلاا
٤   صيدبض   ؤن يم٨ً ال والٗظاب للجٕؼ مهضعا ي٩ىهان وخؼن  ؤلم يٗتريه اإلادب   ٞةن   الضوام، لها يخد٣ 

 
  مىه عاخت وال بالٟىاء بال

 
 بال

.  باإلاىث

ت جد٩ي  يهلها وبٗضَا الٗانمت، بالجؼاثغ الهيضلياث بخضي في الكٗبي اإلاُغب وخبيبها ٞاَمت بين ل٣اء آزغ (ألاحّبة للاء) ٢ه 
اجه زبر . مىتهاٍ ألالم بها ويبلٜ ٦شيرا ٖليه ٞخدؼن  ٞو

ر و٢ض يجهما،ب َىيل ٞغا١ بٗض الهيضليت في ٞاَمت به جٟاظإث ل٣ض  لبًٗهما عئيتهما مكهض ؤزاع و٢ض مغيه، بٗض ٦شيرا ق٩له حٛي 
ان وألالم الضَكت مً ال٨شير البٌٗ ى له عئيتها يخدمل لم َى بالب٩اء مٗا اهٟجغا ما وؾٖغ ع  لم ؤيًا وهي الك٩ل، بهظا َو  جخهى 

ى يىما جلخ٣يه ؤن  مً ؾالذ الضمٕى ؤن   ٚير ٖلحها، يمل ولم ٖليه، جمل لم»  وؤ٢هاٍ مىتهاٍ اإلاغى به بلٜ و٢ض اإلاىٓغ، بهظا َو
ى مخماؾ٨ت، وا٢ٟت هي. ٚؼيغة ؤٖيجهما  مً ػاويت في بيجهما ويٗه زكبي ٦غسخي ٖلى الجلىؽ بلى الهيضلي ٞيضٍٖى يخإعجر َو

ه اإلااضخي ص٢اث٤، بً٘ الىدى َظا ٖلى ومًيا الهيضليت،
 
«  4.زي٥٠ يباب وؾِ يإ اإلاؿخ٣بل ؤن   ٚير مٗضوصاث زىان في ٖاص ٧ل

ها التي بالٟخاة ججمٗه ظميلت ط٦غياث ؾىي  ال٣ضيم الٟىان َظا مً يب٤ لم ا ٦شيرا، ؤخب   ٧ىهه بليه باليؿبت مٓلم ٞهى اإلاؿخ٣بل ؤم 

لى مغيًا  َلب ، الؿبب الهيضلي يٗٝغ ؤن صون  يب٨يان الهيضليت صازل ٖاق٣ان َىا٥ ٧ان الٗكيت، جل٪ في»  اإلاىث وق٪ ٖو
لبذ ، ججاَها مىه عبض ما له حٛخٟغ ؤن مجها  زم   ؤزغي، ص٢اث٤ بً٘ وب٨يا حؿامدا، ججاَه، مجها بضع ما لها يؿمذ ؤن ألازغي  هي َو

                                                           

ٕٕ، ص (رلموعة قصصية)مرزاق بقطاش، هبية    1  
ٖٕ، ص ادلصدر نفسو 2  

ٜ٘، ص (يف الشعر العريب ادلعاصر)ل، تراجيديا ادلوت عبد الناصر ىال  3  
ٜٔ، ص (رلموعة قصصية)مرزاق بقطاش، هبية   4  
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 ؤيام َىا٫ ب٨ذ ٖكي٣خه ؤن   الخي   في وبلٛىا هللا، عخمت بلى اإلاٛبىن  اإلاُغب اهخ٣ل الخالي، اليىم وفي. بيجهما ؤزيرا وصاٖا ٩ٞان جىاصٖا،
« 1. ٖضيضة

١  ل٣ض  يإ، الظر الخب   َظا ٖلى وخؿغة ووظ٘ ؤلم ؾىي  ٞاَمت ٢لب في يب٤ ولم اإلادبين، ال٣لبين َظيً بين واإلاىث اإلاغى ٞغ 

لى .   ؤبضا لغئيخه حٗىص ولً ٞاع٢ها خبيب ٖو

٨ظا ى َو
 
 والابً وألام ألاب مىث زلٟياث ًٖ مٗه ٣ٞغؤها ؤلاوؿاهيت والٗال٢اث ألاؾغة هُا١ في ب٣ُاف مغػا١ ٢هو في اإلاىث ججل

ً ؾغة،ألا مجا٫ في ى ؤلاوؿاهيت الٗال٢اث في والخبيب الهضي٣ت مىث ٖو يت الشسهياث في ازخل٠ وبن َو  والشسهياث اإلاخٞى

ى واخضا َٗما للمىث ٞةن   اإلاىث، بهظا اإلاخإزغة . الكضيضة والهضمت والٟاظٗت ألالم َو

: العاّمة والعالكات املجحمع هٌاق في املىت -2

 للمجخم٘، وال٨ٟغيت والا٢خهاصيت والؿياؾيت والاظخماٖيت الخياجيت الجىاهب ظمي٘ ًٖ الجؼاثغيت ال٣هيرة ال٣هت ج٨ك٠
ِ الجؼاثغر  وألاصيب

 
ر ٢ض الظر والٓلم والتهميل ال٣ٟغ َمىم مً مجخمٗه، في ؤلاوؿاهيت ال٣ًايا ٖلى الًىء صاثما يؿل  جاص 

 . اإلاىث بلى ؤخياها جهايخه

ت»  ا ٚضث الجؼاثغيت ال٣هيرة ال٣ه  ىذ ٣ٞض المه،وؤٕ خًىعٍ له ٞى 
 
 التر٦ين مً بىٕى اإلاجخم٘ مً مخٗضصة ػوايا جىاو٫  مً جم٨

٢ت، وؤلايداء ضة وؤنبدذ والض  ملذ الخياة بها وجُىعث ؾا٢حها ٖلى جهًذ ؤن بٗض اإلاىشىع  ألاصب ؾي  ٗىا بعياء ٖلى ٖو
 
 جُل

ًىلىا ٨ظا الجمالي، وبخؿاؾىا ٞو  اللظة حُٗي ؤن واؾخُاٖذ تهم،ومك٨ال الىاؽ ب٣ًايا مغجبُا ٞىيا ؤهمىطظا ؤيًا ٚضث َو

ي ٖمل ٧ل   يمىدها التي الجماليت واإلاخٗت الٟىيت « 2.ؤلاوؿاوي بال٩اثً ًٖىيت نلت طاث ؤزغي  زهاثو ظاهب بلى ٞج 

ل ٖضيضة بمغاخل مغ   بلض والجؼاثغ
 
ً جدغيغ ألظل الاؾدكهاص ٞمً نىعٍ، ب٩ل   اإلاىث ٞيه وحك٩  في الاؾدكهاص بلى الخبيب، الَى

جي الىاظب ؾبيل  مغػا١ ٞشسهياث والٗبىصيت، والاؾخٛال٫ الٓلم بؿبب اإلاىث بلى الدؿٗيىاث، ؾىىاث في ألامغ َى ٦ما الَى
ى ؤو ال٣ٟغ ؤو ال٣هغ ؤو الٓلم ؾببه ي٩ىن  ٢ض الظر اإلاىث، بلى الاظخماٖيت اإلاؼعيت ؤوياٖها بها صٞٗذ ب٣ُاف  ٖلى م٣ضعتها لٗضم خت 

ل   . اإلاغى جدم 

ى ما ؤو صمىيت بمغخلت الجؼاثغ مغ ث: اس يوالس ي  حطامي اللحل -ؤ  ٞحها الجؼاثغ صٞٗذ ؾىىاث ٖكغ الؿىصاء، بالٗكغيت يؿم 
خل خيض وقيىر، ووؿاء وؤَٟا٫ لكبان ؤبغياء صماء الضماء، مً ال٨شير

ُت
ٖىا الظيً اإلاجغمين مً بٌٗ يض ٖلى ال٨شيرون ٢  الضيً اص 

هم في ي٩ىن  ؤن بىيإ مً ٧ل   ل٣خل صٞٗتهم ؾياؾيت ؤٚغايهم و٧اهذ والخ٣ىي،  ٟ .  مٗهم وي٣اجل ن

                                                           

ٕٓص  ادلصدر نفسو،  1  
ٙٔ-٘ٔ، ص اجلزائر، دط،دت، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، (دراسة بنيوية لنفوس ثائرة)أوريدة عبود، ادلكان يف القّصة القصًنة اجلزائرية الثورية   2  
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اب»  ة ي٣اؽ ال و٢ض اإلاجخم٘، خياة في بؿيُا خضزا ليـ ؤلاَع ها، التي الجغاثم بٗضص وال يؿخٛغ٢ها التي باإلاض   بٟٓاٖتها بل ي٣تٞر
ىضما (...) وخكيتها وصعظت ٤ ٖو

 
اب ٞةن   بالجؼاثغ ألامغ يخٗل ة ١اؾخٛغ بط ظميٗا، اإلا٣اييـ بخل٪ زُىعجه ج٣اؽ ؤلاَع  ٢هيرة ٚير مض 

« 1.الهمجيت بلٛخه ما ؤ٢صخى بلٛذ بٟٓاٖت واعج٨بها ٦بيرة ظغاثم واعج٨ب

ع  ألاصباء مً ٦ٛيٍر ب٣ُاف ومغػا١ غ١  وؤق٩ا٫ ؤهىإ بلى وؾيخُغ١  و٢ههه، عواياجه في الضمىيت اإلاغخلت َظٍ نى   ال٣خل َو

ابي ؤلاظغامي خه في ؤلاَع . بهيت ال٣ههيت مجمٖى

 ٫ ت ؤو  ت هي ال٣خل، مً الىٕى َظا بغػ ور  ٞحها يٓهغ ٢ه  ا ٞسىعا و٧ان زًغاواث باج٘ مىسخى ٧ان ل٣ض ،( مبراًىض  كسوض ) ٢ه   ظض 
ت، ؾل٪ بلى اهدؿب الظر بىلضٍ . والضجه مغؤي وؤمام اٚخالخه ؤلاظغام يض ألن   بابىه َىيال ٞغخخه جضم لم ول٨ً الكَغ

ظا»  ىا ٧ان نباٍ في اإلاض٢٘ ال٣ٟغ مٗجى ٖٝغ الظر ؤلامبراَىع  َو  واهخمى مشله البييت ٢ىر   قابا ناع الظر الب٨غ بابىه ٞسىعا مَؼ
ت ؾل٪ بلى روا ؤن ؤعاصوا الظيً ل٨ً. الكَغ ت يٛي 

 
لى ٖليه ه٣مىا الضيً باؾم البلض في الخ٨م صٞ  الضولت، صواثغ في يٗمل مً ٧ل   ٖو

«  2.والضيه صاع مضزل ٖىض عناناث بً٘ صماٚه يؿ٨ً مً ظاء با٦غ، نباح وطاث

ا السغؽ ٞإنابها والضجه ٖلى قضيضة ٧اهذ ةالهضم  ٣ٞض ولضٍ ظشت عئيت بٗض خؼيىت ٖٓيمت نيدت ٞإنضع اإلاؿ٨ين والضٍ ؤم 

، أخً في ؤَل٣ها التي الهيدت جل٪ ومىظ (...)» : جىفي ؤن بلى الخا٫ َظا ٖلى وب٣ي ٣ٖله، بٗضَا  الهىاء في يغجٟ٘ عؤؾه ناع صاٍع
ة، ٖيييه ببياى ويؼصاص جل٣اثيا، ه إلا٘وث قض   ؾىاء ويؿغة يمىت عؤؾه جدغي٪ ًٖ يخى٠٢ وال ٞمه، م٣ضمت في اإلاشبخت الظَبيت ؾى 

ا. للميىاء اإلاداطر الكإع في ؤم الضاع في ؤ٧ان  ٞحها ظغ ث التي اللخٓت مىظ ٧لمت ج٣ى٫  ٖاصث وما بالسغؽ، ؤنيبذ ٣ٞض ػوظخه، ؤم 
«  3.الضاع أخً بلى ال٣خيل ابجها ظشمان

ي ولضٍ بلى ٢غبؤ الٛضع ؾ٨ين ٧اهذ ل٣ض جي، الىاظب ؾبيل في ٞاؾدكهض الكَغ ها، ألازىاء َظٍ وفي» : الغاور  ي٣ى٫  الَى
 
 مطخى ٧ل

ه ؾىي  اللهم َىيخه الىاؽ يٗٝغ ؤن صون  ال٣اجل
 
ة الخ٨م  ٦غسخي ٖلى يجلؿىا ؤن ؤعاصوا الظيً ؤولئ٪ مً ؤه  الضيً وبخدغي٠ بال٣ى 

ه
 
«  ٧.4ل

٨ظا  ؤولئ٪ مً واخضا ي٩ىن  ٢ض اإلاجخم٘ مً واخض الجاوي الجهايت ٟٞي مجهىال ي٩ىن  نؤ ألاصيب ؤعاص بل ال٣اجل، يٗٝغ لم َو

صيً ؤلاؾالميين ة الخ٨م ؤعاصوا الظيً اإلادكض  . ألاصيب ي٣ى٫  ٦ما بال٣ى 

م ودلد) ٢هت في ٦ظل٪ ت َظٍ ؤخضار جضوع   (الٌٍط خل الظر الغاور  ٖم   ابً خى٫  ال٣ه 
ُت
ت َٝغ مً ٢ ابيت، مجمٖى  ي٣ى٫  بَع

جي عغي» : الغاور 
 
ٗا وظضث  الٛضاء، َٗام لخىاو٫  الضاع بلى ٖضث خين ؤه ت، عظا٫ ومً الخي   ؤبىاء مً ٦بيرا ججم   ًٖ ؾإلذ الكَغ
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ه: لي ٣ٞيل الؿبب،
 
ي ابً به ذ ال٩اعزت ؤن   الخى ٖلى وؤصع٦ذ! ؤٖمغ ٖم 

 
ت ؤعص لم وبإؾغجه، به خل  مٗغوٝ، ٞالٟاٖل الٟاٖل، مٗٞغ

ي ابً ؤن   طل٪ يا ٧ان ؤٖمغ ٖم  ت ؾياعاث بخضي ؾيا٢ت ؾىي  ؤزغي  مهمت مً له ج٨ً ولم اإلاضوي، الؼر   في قَغ «    1.الكَغ

ع  ؤن ألاصيب خاو٫  ل٣ض اب ظغاثم بٌٗ يهى  ن لم الظر ؤلاَع اعا ٧ان بل الىاؽ بين يمي  ا جي   صامذ لٟترة الجؼاثغيىن  مىه ٖاوى ظاٞع

. بإ٦ملها ٖكغيت

ىين ؤخض ٢ا٫ اإلا٣برة، في» : الغاور  ي٣ى٫  ا الٟغوسخي، الاؾخٗماع مً اهتهيىا ل٣ض. بًٗا بًٗىا هإ٧ل هدً َا: اإلااب   هىا٫: ه٣ى٫  و٦ى 
ا الخكاجل، بإ٧ل وه٨خٟي اؾخ٣اللىا ىا ٚير الٟيالث، وؾ٨ىىا اإلاكىر  اللخم وؤ٧لىا الخغيت هلىا ٢ض اليىم هدً َو

 
 هدمض لم ؤه

ىا . «2!.عب 

ىىا، بها مغ   التي ألاػماث ًٖ بٗيضا ألاصيب ي٨ً لم ر مجها اهُل٤ التي السام ماصجه ثق٩ل ٣ٞض َو  ٞاو٨ٗـ اإلاإػوم وا٢ٗه ًٖ ليٗب 
 واهضإل ألاػمت وجٟؿير الىا٢٘ مً الا٢تراب وخاولذ اإلاغخلت، وا٦بذ التي وال٣ههيت الغواثيت الٟىيت ججغبخه ٖلى الىا٢٘ َظا

ص الجؼاثغر  الغاًَ لدلجل ألاخضار يِٛ ٦خبذ ههىم َىا٥ ٩ٞاهذ الجؼاثغ، في الٗى٠ . ؤلاوؿان طاجيت ب٣خل وجىض 

٨ظا»   الضاثبت الخشيشت الخغ٦ت ٞجٗلخه الخٛيير في للمؿاَمت ألاخضار وؾِ يٗيل اإلاغخلت َظٍ في الجؼاثغر  ال٣ام ٧ان َو
« 3.مديُه في يجغر  إلاا ْهٍغ يضيغ ال مخي٣ٓا

 التي ألاػمت مالمذ ٞغؾمذ ،بإؾٍغ قٗب آالمه ججغ ٕ الظر والؿىصاور  اإلاإؾاور  الىا٢٘ لهظا الخإعيش بمهمت ال٣هت جىلذ ل٣ض

مذ . شخيء مجها يؿلم ٞلم والاجهياع بالخٟلخ الاظخماٖيت والبجى الغوابِ ٧ل   َض 

: املجحمع ضحاًا -ب

ً   يغجبِ اإلاه مجخمٗه، ب٣ًايا يلتنم ٞهى وزي٣ا اعجباَا بمجخمٗه ب٣ُاف مغػا١ ٞ  شسهياث ٞيه جًُغب ال٣هصخي ٖو
 ٞيرا٤ٞ الٗانمت، الجؼاثغ ال٣اًَ ال٩اصخت ال٣ٟيرة والُب٣ت الىؾُى الُب٣ت ابً رالجؼاثغ ؤلاوؿان بمىا٢ٟها جمشل اظخماٖيت،

ت ًٖ جىم   جٟهيليت مغا٣ٞت شسهياجه ألاصيب مىمه الخياجيت ومكا٧له الجؼاثغر  الكٗب بُبيٗت قاملت مٗٞغ .  وجُلٗاجه َو

 ٞيه ما ب٩ل   الجؼاثغر  اإلاجخم٘ ؤصبه ٞيمشل ٦خب،ر ؤن مٗانغ ظؼاثغر  ٧اجب في يٗىيىا الظر وبن  » : مغجاى اإلال٪ ٖبض الض٦خىع  ي٣ى٫ 
 َى َىا، والهض١، ؾبيال، طل٪ بلى اؾخُإ ما الخىاو٫  ناص١ ي٩ىن  ؤن بكٍغ اظخماٖيت، ومأؽ ومكا٧ل وجىا٢ًاث ٖيىب مً

ل في ي٩ىن  ؤن يجب ٧ان ٦ما ال َى، ٦ما وؤبٗاصٍ، مجاالجه ب٩ل   الىا٢٘ ٨ٖـ « 4.ال٩اجب جسي 

م ألاصباء مً ٦ٛيٍر ب٣ُاف ومغػا١ 
 
 اإلاىث َظا او٨ٗـ و٦ي٠ ٞيه، اإلادؿبب ٧ىهه باإلاىث وعبُه الاظخماعي الٓلم ؤهىإ ًٖ ج٩ل

غ اإلاجخم٘ ٖلى بضوعٍ
 
ما ٞيه، وؤز ع  ؤن خاو٫  وطا٥ َظا زال٫ مً وعب  ها ال٣اعت، بلى الغؾاثل مً ظملت يمغ   بلى الغظٕى يغوعة ؤَم 

. ؤق٩اله بجمي٘ الٗى٠ وهبظ ألاهاهيت وججى ب والخٗاون  ٧اٞلوالذ واإلادبت ؤلازاء ٖلى اإلااؾؿت الىَىيت ٢يمىا

                                                           

ٛٙ، ص ادلصدر نفسو  1  
ٜٙ، ص ادلصدر نفسو  2  
ٕٕٗدط، دت، ص  اجلزائر، ، ديوان ادلطبوعات اجلامعية،(ٜٙٚٔ-ٖٜٔٔيف فرتة ما بٌن )أمحد طالب، االلتزام يف القّصة القصًنة اجلزائرية ادلعاصرة   3  
ٓ٘م، ص ٕٚٓٓ، ٗط زائر،اجل عبد ادللك مرتاض، القّصة اجلزائرية ادلعاصرة، دار الغرب للنشر والتوزيع،  4  
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ض ت جد٩ي التي (الطحمة فلسها حين) ٢هت في الاظخماعي الٓلم يخجؿ  ، مغيٌ وآلازغ مجىىن  ؤخضَما ولضان لها عجىػ  ٢ه   بالؿل 
ه مً الكمالي الُٝغ في ال٣هضيغر  ٧ىزها مً جسغط يلمدها ما ٚالبا الغاور  ٧ان ؾىت، ؾبٗين الٗمغ مً جبلٜ عجىػا ٧اهذ ل٣ض  خي 

  الىيلىن، مً قبكبا ٢ضمحها وفي ؤبيًا بػاعا ٦خٟحها ٖلى جً٘
 

٫  ولضحها زل٠ السُا جدض  مهاب والشاوي الىبيل الؿل   صاء يٗاوي ألاو 

: ٖهبي بمغى

ة ٦م»    تها ٖلي٪، صعال٤ خ٨م ل٣ض هٟسخي وبين بيجي خيجها وؤ٢ى٫ ! ولضحها زل٠ زُاَا جدض العجىػ  الىالضة بخل٪ ؤبهغث مغ   ألام   ؤي 

ى ولضي٪ ٖلى حؿهغر  بإن الغئوم، جي بل ٖام، مً ؤ٦ير ٖايكخه اإلاخ٨غع  اإلاكهض َظا (...)! ال٨هىلت مبلٜ بلٛا َما وبن خت 
 
 حعجبذ به

ى اإلاؿلى٫  ابجها مً ل ؤن بٗض ال٣هبت حي ٢لب في ال٣ماف ٢ُ٘ بٌٗ يبي٘ َو ه بلي زي 
 
 ما ؤؾٕغ ما ل٨ً،. ٖاٞيخه بٌٗ اؾترص   ؤه

ى ي٣ىي  ٖاص وما اإلاخٗبخين عثديه الؿل   جهل و٢ض يىم طاث به ؤبهغث «  1الى٢ٝى ٖلى خت 

ا اإلاغيًين ولضحها مً ألاوعبيين مً الخي   ؤَل بٌٗ اقخ٩ى ٢ض بل ؤخض يغخمها لم الٗاثلت َظٍ مإؾاة وعٚم  لهم يى٣ل ؤن مً زٞى

. اإلاجىىن  ولضَا ٖلحهم يٗخضر ؤن ؤو الٗضوي  الؿل مغيٌ

يين م٘ بؾٗاٝ ؾياعة ظاءث»  هما للعجىػ، يؿمذ لم. قيئا ٖجهما وٗلم ال خيض بلى اإلاغيًين وه٣لذ ازىين، قَغ . جدبٗهما بإن ؤم 

ا جً٘ وهي الىاؽ مً ٦ٛيرر  بها ؤبهغث ولظل٪، الي نىب وجىضٞ٘ ٦خٟحها ٖلى ألابيٌ بػاَع «  2.طل٪ بٗض زبر ؤر ٖجها يبلٛىا ولم ألٖا

ا العجىػ  ي٠ٗ الىاؽ يغخم لم ٣َغ ا الجمي٘، يجهله م٩ان بلى اإلاغيًين يإزظ مً ٞإعؾلىا ولضحها، مغى وؤ ٞو  اإلاؿ٨يىت ألام   ؤم 

. ؤزغ لها يلمذ ولم طل٪ بٗض حٗض ولم ٖجهما جبدض ٞسغظذ ٖجها ولضحها وبٗض اإلاهيبت َى٫  جدمل حؿخُ٘ ٞلم

خه الغاور  ويىهي  ي» : ٢اثال ٢ه 
 
 العجىػ  بخل٪ الغؤٞت ٖلى ٢اصعا ٧ان مً لبكغ؟ا بين الغخمت هي وؤيً: هٟسخي وبين بيجي ألحؿاء٫ وبو

ذ التي
 
 ٖلى يك٤ٟ ؤن ٖلى ٢اصعا ٧ان ومً ؟ الخياة ج٩الي٠ مً جيإؽ ؤن صون  ال٩ىر بلى بٖاصتهما ؤظل مً اإلاغيًين ولضحها جُاعص ْل

ى هٟؿه يغي  الظر اإلاؿلى٫  ابجها  بإهٓاع ولى الخ٤ر ل٩ي ؤَال ٧ان ومً مؿاٖضجه؟ ٖلى ؤخض يجغئ  ؤن صون  ٞكيئا قيئا يمىث َو

ت، «  3.الؿيجاعة؟ جلى الؿيجاعة جضزين ًٖ يى٣ُ٘ ال الظر الٗهبي الكاب طل٪ ُٖٞى

 ٣ِٞ نىعة ال٣هت َظٍ ٩ٞاهذ عخمت، ؤو ق٣ٟت صون  مجهم الخسلو بلى ؾٗىا بل اإلاغيًين وولضحها العجىػ  َظٍ ؤخض يغخم لم

ه ألاصيب يغي  الظر الجؼاثغر  اإلاجخم٘ لخمشيل
 
. والٗض٫ والخ٩اٞل والخٗاون  ٧الغخمت ٦شيرة رمٗان يٟخ٣ض ناع ؤه

ت في ع البحط) ب مٗىىهت ؤزغي  ٢ه  ُّ ت جد٩ي خيض ؾاب٣تها، ًٖ وؤإلاا مإؾاة ج٣ل   ال وهي (حىاظثه ٌـ  ٖلى حٗمل يديمت ٞخاة ٢ه 

ىياء، ؤخض يمل٨ها خاهت في اإلاكغوب ج٣ضيم ت بضؤث ألٚا : الٟخاة لهظٍ الؿاعص بىن٠ ال٣ه 

ا ظؿضَا وحهؼ   ييخابها، قضيض وؾٗا٫ مٛمًخان، ٖيىان اإلا٩ان، هٟـ في هٟؿها ٖلى مخ٣ى٢ٗت وظضتها»    الٟخاة جل٪ ٖاصث ما. َؼ 

ة ما ٚير بها ؤبهغث التي اإلا٨خمنة  ال و٦ي٠. ؤيًا واإلاغى الكمـ لٟذ بٟٗل ؾمغة اػصاص وظهها اإلاجاوعة، البدغيت الخاهت في مغ 
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ت ٖلى ولياليه ؤيامه ي٣طخي مً يمغى
 
  يإ٧ل ال البدغ خاٞ

 
 الباؽ بٟٗل ؤبضا جىام ال مشلها بمسلى٢ت الخياة جمخض   ٦ي٠ إلااما؟ بال

«   1.البكغ ظبلت مً ؤهٟؿهم يدؿبىن  الظيً ألاهياب طور  مً والسٝى

ها ٞإصع٥ قضيض بجهم ٞخىاولخه خلىا ومكغوبا ألا٧ل مً بًٗا مىدها الغاور  مجها ا٢ترب ا ظاجٗت ؤج  ها ظض  ىض جإ٧له، ما ججض لم وؤج   ٖو
ها ٖملها مً َغصَا ٢ض البدغيت الخاهت ناخب ؤن   ا٦دك٠ مداوعتها  ٢هض الؼباثً، يدخاظه ما ٧ل   جلبيت حؿخُي٘ ال وببؿاَت ألج 

ه الخاهت ناخب الغاور 
 
ه الٗمل بلى ويٗيضَا خالها ٖلى يك٤ٟ لٗل ٌ ول٨ى  غان مضيىت بلى حٗىص ؤن ليؿإلها بلحها ٞٗاص طل٪، ٞع  َو

«  2!.اإلاىث َى ؤمامي ب٣ي الظر الىخيض اإلاإوي » :  وؤن   يديمت َابإن   ٞإظابخه عؤؾها، مؿ٣ِ

ى والبرص والجٕى اإلاغى ٖلحها اقخض   ٣ٞض ؾىءا الٟخاة خالت اػصاصث و٢ض  يبلٛجي ؤن ٢بل ؤؾابي٘ بًٗت ومًذ»  ميخت وظضث خت 
ي، الىع١ مً ٦خلت ٞى١  َامضة ظشت اإلاؿ٨يىت الٟخاة وظضث اإلاٟج٘، السبر  للهيض، الكاَئ بلى يسخلٟىن  الظيً ؤخض ا٦دكٟها اإلا٣ى 

ت وظاءث ٣ذ الكَغ « 3.الغثت طاث بضاء ماجذ الٟخاة ؤن   لها ٞاجطر ألامغ، في وخ٣ 

ىت ؾىي  ج٨ً لم الباجؿت الشسهيت ٞهظٍ  آلازغون يغاَم وال مإوي، ؤو ؤ٦ال يجضون  ال مجخمٗىا في اإلادكغصيً مً آالٝ مً ٖي 
. َيبت ب٩لمت ولى وصٖمهم ظاهبهم بلى والى٢ٝى مؿاٖضتهم مً بضال اإلاجخم٘ ٖلى ٖالت ؾىي 

٨ظا ِ ٢ض ب٣ُاف مغػا١ ي٩ىن  َو
 
 جخ٤ٟ» : وخياتها مأؾحها مً ظؼء ًٖ ي٨ك٠ ؤن وؤعاص اإلاجخم٘ في اإلاهمكت الٟئت ٖلى الًىء ؾل

ل، ال٩اصح شسهيت جىاولذ التي ال٣هو مٗٓم  همِ عنض زال٫ مً الُب٣ي، وال٣هغ الاظخماٖيت، اإلاأسخي ججؿيض ٖلى واإلاهم 
 هديجت بىيخه، يىسغ ٤ُٟٞ ظؿمه، اٖتري  الظر الخهضٕ بىاصع وعنض الجؼاثغر، اإلاجخم٘ في الؿاثضة، الاظخماٖيت الٗال٢اث
راث ة اإلاخٛي  . «4.اإلاؿخجض 

ٟها التي الشسهياث َاجه وما 
 
٠ ؤن صون  اليىميت خياجىا في ههاصٞهم وا٢ٗىا مً ؤشسام ًٖ نىعة ؾىي  ألاصيب ْو

 
 ؤهٟؿىا ه٩ل

ى ؤو ؾاٖضتهمم ٖىاء . مىه يخجؼؤ ال ظؼءا وألاهاهيت الُب٣يت ناعث مجخم٘ ضخايا َم َاالء ؤخىالهم، ًٖ الؿاا٫ خت 

ا١ لىٟؿه ؤلاوؿان ٢خل َى الاهخداع :الاهححاض -ج ة، وؾاثل باؾخسضام عوخه وبَػ اَغة ٖض  ٌ بؿاَت ب٩ل   هي الاهخداع ْو  ٞع
ٌ ؤو للمجخم٘ . ألابىاب ٧ل   ؤونضث ؤن بٗض الًٛب ًٖ ألازيرة بيرالخ٘ وؾيلت هي اإلاجخم٘، م٘ الخٗامل ٞع

  هي ما ب٣ُاف مغػا١ ٢هو في الاهخداع ْاَغة بن  
 
ت وج٣ابلىا ومسي٠، مالم وا٢٘ مً للهغوب مداولت بال ى (ب ُة) ٢ه   هٟـ َو

خه ألاصيب ويٗه الظر الٗىىان ة اإلاؿدكٟى بلى بزٍغ ٖلى جضزل ٖهبي بمغى جهاب ظميلت امغؤة هي وبهيت ال٣ههيت؛ إلاجمٖى  ٖض 

ل ٖلى ٢اصعة حٗض لم وخين ٦هغباثيت، نضماث لخخل٣ى مغ اث ا ويٗذ ألالم جدم  :  واهخدغث لخياتها خض 

ة اإلاؿدكٟى بهيت وصزلذ»  ة ؤولى مغ  ة وفي زاهيت ومغ   مٗاٞاة وزغظذ اإلاغ اث مً ٖضصا ٦هغباثيت بهضماث الٗالط جل٣ذ الشالشت، اإلاغ 

اصث يبضو، ما ٖلى ة في ل٨ً،. ؤبىائهاو ػوظها بلى ٖو ذ بىاتها، ٦بري  ٚاٞلذ ألازيرة، اإلاغ   ؤخغ١  الخىٓي٠ ؾىاثل مً ؾاثال واظتٖر
َا بل خىجغتها، ا ؾض   الشالر بىاتها مً واخضة ٧ل   جغا٣ٞها الؿغيغ، مؿدكٟى ٖلى ٧امل ؤؾبٕى ٖلى ييي٠ ما ؤمًذ ٧ليا ؾض 
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  بهيت وما«  1!.ؤمىث ؤن ؤعيض: جغصص ثْل اإلاُغ، خباث بٌٗ ٞيه حؿا٢ُذ ٞجغ طاث ماجذ ؤن بلى بالخىاوب
 
غة نىعة بال

 
 ًٖ مهٛ

. ًٖا٫ مغى ؤو وؤخؼان آالم مً َغبا ؤهٟؿهم ي٣خلىن  الظيً مجخمٗىا في ال٨شيريً

ى لهظا الخياة، يٗايل ٦ما ٢ههه في اإلاىث ب٣ُاف مغػا١ يٗايل
 
 ٦إبك٘ السانت والٗال٢اث ألاؾغة مؿخىي  ٖلى اإلاىث ججل

عَا مإؾاة ت ألاَل ٣ٟٞضان ،السيا٫ يخهى   واإلاهاثب ألاخؼان ؤز٣ل مً َى بل مؼعج مهى٫  وؤمغ مٟج٘ وخضر مالم زُب وألاخب 
٠ والظر ؤلاوؿان بها يمغ   التي

 
ظا الخياة مضي حؿخمغ   ٢ض ال٣لب في وخغ٢ت حؿخٗغ هاعا وعاءٍ يسل ا ْهغ َو  ٢هو في ظلي 

ٟهيش بما به يخإزغ باإلاىث، ويخإزغ يازغ اإلاجخم٘ ؤن   ٦ما.ألاصيب
 
٣ضان وز٩ل يخم مً اإلاىث ل  اإلاىث في ويازغ الخبيب، ؤو اإلاٗيل ٞو

. الضعاؾت َظٍ في بغػ  ٦ما والاهخداع ؤلاظغامي وال٣خل والٓلم ال٣ٟغ خاالث في ٦ما بليه، ٞيضٞ٘

٨ظا   خيض مً الشسىم يباٚذ وعاح الىهىم، في وامخض   الٗىاويً مً اهُال٢ا ب٣ُاف مغػا١ ٢هو في اإلاىث خًغ َو

ها الخجغبت و٦إن   يٗلمىن، ال ؤو يٗلمىن 
 
. لها قٗاعا واخض واإلاىث ألاؾباب حٗضصث م٣ىلت مً اجسظث ٧ل

: واملطاحع امللازض كائمة

: امللازض -ؤ

ت) بهيت ب٣ُاف، مغػا١ . صث صٍ، الجؼاثغ، والخىػي٘، واليكغ للُباٖت ألامل صاع ،(٢ههيت مجمٖى

: اإلاغاظ٘ -ب

ت في الالتنام َالب، ؤخمض -1 اث صيىان ،1976-1931 بين ما ٞترة في اإلاٗانغة الجؼاثغيت ٢هيرةا٫ ال٣ه   الجامٗيت، اإلاُبٖى

. صث صٍ، الجؼاثغ،

. م2010 صٍ، الجؼاثغ، والخىػي٘، لليكغ الٛغب صاع السُاب، وجدليل البدض مىاهج َالب، ؤخمض -2

ت في اإلا٩ان ٖبىص، ؤوعيضة -3  والخىػي٘، واليكغ للُباٖت ألامل صاع ،(زاثغة ٞىؽلً بييىيت صعاؾت) الشىعيت الجؼاثغيت ال٣هيرة ال٣ه 

. صث صٍ، الجؼاثغ،

. صث صٍ، مهغ، -ال٣اَغة واليكغ، للُب٘ ملتنم ؤلاوؿان، مك٩لت ببغاَيم، ػ٦غيا -4

ت مغجاى، اإلال٪ ٖبض -5 . م2007 ،4ٍ الجؼاثغ، والخىػي٘، لليكغ الٛغب صاع اإلاٗانغة، الجؼاثغيت ال٣ه 

. م2005 ،1ٍ مهغ، -ال٣اَغة الٗغبيت، الخًاعة مغ٦ؼ ،(اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغ في) اإلاىث يضياجغاط َال٫، الىانغ ٖبض -6

الث الغوايت ٖامغ، مسلٝى ـ7  ال٨خاب اجداص ميكىعاث ،(بالٗغبيت اإلا٨خىبت الغوايت مًمىن  في ه٣ضيت صعاؾاث) الجؼاثغ في والخدى 

. م2000 صٍ، ؾىعيا، -صمك٤ الٗغب،
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الٌفل  عىس غةالل اهخؼاب في الللة زوض 
الجعائط  -مؼحغاهم -بازٌؽ بً الحمُس عبس حامعة ـ لٌطوؾ آمىة:  ؤػحاشة

 

 

 

  ملخم

ت بٟىىهه و٢البا ٢لبا الظاث زلجاث ًٖ للخٗبير مجاال ألاصب يٗخبر  ألاصب-ٞله ، وؤمل الم مً يسىلها ،بما الغاجٗت ؤؾاليبه و اإلاخىٖى

ٍغ إلاا الٟغص خياة في م٩اهت– فاٌ ؤزب" ويمشل   نٛيرا، ؤو ٧ان ٦بيرا مخل٣يلل وحكىي٤ مخٗت مً يٞى ا ظؼء ألًا  ، الٗغبي ؤصبىا مً خيىي 
هه و بالبراٖم الَخمامه َم و للمؿخ٣بل بهىٗهم يكاع٥ زام بإؾلىب  ٞيدضثهم بلحها جىظ   ٖلى- الللة ٧اهذ وإلاا  ، للخياة يٗض 

ا ق٩لها في  -السهىم وظه ا هه  ة ج٩ىن  نأل نالخت ٞةجها  ألاولى، بالضعظت لٛىي   الُٟل لخضعيب ، الخٗليمي مديُه في  ٞٗالت ماص 
لى مٗيىت، حٗبيريت لٛىيت مهاعاث ٖلى اال بىاء الشسهيت بىاء في مهمت جغبىيت اججاَاث ب٦ؿابه ٖو  ٗ ٞ .

ؼث صواٞ٘ َظٍ و٧ل    ٟ بدىا خ ي  الٗالم  َظا بلى الىلىط في ٚع  اهخؼاب في الللة زوض "  هدى البدض جىظيه   يخُلب  الظر ،ألامغ الٟج 

ٍغ إلاا هٓغا ،"   الٌفل عىس اللغة
 
ت  جٞى ل و الخٟاٖل ٖمليت زال٫ وجىمحها الابخ٩اع  نٟاث جغاعي  حٗليميت ؾيا٢اث مً ال٣ه 

 
 ، الخمش

. ججؿيضَا ومداولت اإلاهاعاث و اإلاىاَب اؾدشاعة خيض مً

 .انهغٌُخانطالقخ-انطفمأدة-االكتظبة-انهغخ :اإلاٟخاخيت ال٩لماث

 

ANGLAIS 

Considered literature is room for self-expression through words and deeds the diverse Pfnnouna 

longing and wonderful methods, including authorizing the pain and hope, he may--mkanh literature 

in an individual's life as it provides fun and suspense significant to the recipient or small, represents a 

"children's literature a vital part of the Arab literature, attentions Balbraam and given to the Faihdthm 

special manner participate Besnahm for the future and prepares them for life, and what was the story 

-aly face Al_khasos- in the form of a text linguistically primarily, they are valid because the active 

ingredient is in the surroundings of education, to train the child to language skills graphical certain, 

and improves their educational trends important to build effective personal building. 

All these motives spurred our desire for access to the art world, which requires direct the search 

toward "the role of the story in language acquisition in children," as they provided the story of the 

educational contexts into account the qualities of innovation and develop them through a process of 

interaction and assimilation, in terms of raising talents and skills and try to embody. 

key words: Language-acquisition-literature of the Child fluency. 
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         مؼحغاهم_ بازٌؽ بً الحمُس عبس حامعة لٌطوؾ ؤمىة    -الٌفل عىس غةالل اهخؼاب في الللة زوض 

: ثمهُس    

لء بلى اإلاى٣ىلت اإلاٗاٝع و السبراث ًٖ اإلاٗبر َى ألاصب  وماػا٫ ٧ان  
 
 زلجاث ًٖ ؤلاوؿان ي٨ك٠ ألاصبيت الٟىىن  ٞبىاؾُت ، الي

ت م٩اهت ٞلؤلصب ، آمالها و بأالمها الىٟـ ٟـ في ٖمي٤ اهُبإ مً له الم خياجىا في مهم  ت بٟىىهه الى  اجٗت ؤؾاليبه و اإلاخىٖى . الغ 

فاٌ ؤزب ويمشل     ا ظؼء ألًا هه و بالبراٖم الَخمامه ، الٗغبي ؤصبىا مً خيىي  م ، بلحها جىظ  ١  البؿيِ بك٩له لهم ٞي٣ضَّ  واإلاكى 

ثهم ، يؿتهىحهم ما ٞيىاجي ٍ و للمؿخ٣بل بهىٗهم يكاع٥ زام بإؾلىب ويدض  . للخياة ميٗض 

ت الخ٩اياث و ألاقٗاع و ٞال٣هو    . لضيه الابخ٩اعيت و اللٛىيت ال٣ضعاث بىاء في حؿاٖض و للُٟل ؤلابضاٖيت ال٣ضعة لخىميت مهم 
ٟل ٞإصب

 
ٗليم التربىر  الجاهب في بإَميخه يؿتهان ال وؾيِ  الُ َىيت ال٣ضعاث جىميت و للخ 

 
 لضي الىٟؿيت الجىاهب واؾخ٣غاع الظ

ٟل
 
 . الُ

ا ق٩لها في  -السهىم وظه ٖلى- الللة ٧اهذ وإلاا     ا هه  ة ج٩ىن  ألن نالخت ٞةجها  ألاولى، بالضعظت لٛىي   مديُه في  ٞٗالت ماص 

لى مٗيىت، حٗبيريت لٛىيت مهاعاث ٖلى الُٟل لخضعيب ، الخٗليمي اال بىاء الشسهيت بىاء في مهمت جغبىيت اججاَاث ب٦ؿابه ٖو  ٗ ٞ.  
ٗليم يجٗل مما  يلخ٣ي الظر اإلايضان يمشل خيض وج٣ضمها ع٢حها في ؤؾاسخي صوع  مً له إلاا ٦بري  ؤَميت يىا٫ الضو٫  مً صولت ؤر في الخ 
، مسخل٠ ؤؾاؾياث ٖلى مىه ليدهلىا اإلاجخم٘ ؤبىاء ظمي٘ ٞيه  في لهم اإلاٟيضة واإلاهاعاث السبراث مً ال٨شير مىه وي٨دؿبىا اإلاٗاٝع

.  اإلاؿخ٣بليت خياتهم

ت ؤر    ؤن   به اإلاؿلم ومً     يميت ٖملي 
 
ٗليمي اإلاديِ ،َى َىا للمماعؾت مجا٫  وؤخؿً اإلاماعؾت، إلابضؤ جمخشل حٗل  يم٨ً ما ؤو الخ 

. للُٟل الٟٗلي ألاصاء بمى٣ُت ونٟه

ٟا٫ ؤصب ؤن في ق٪ وال      ال٣ضعة يمشل الُٟىلت مغاخل لخُىع  جبٗا الُٟل م٘ يىمى الظر و ، مىه اللٛىر  الجاهب وبسانت ألَا
ا ٞاللٛت ، ةاإلا٨دؿب اء باٖخباَع يٟت بَاع في ؤيًا جضزل ، الاجها٫ و الخٟاَم و والؿلى٥ للمٗجى الخًاعر  الٖى ت ألاصب ْو  و ٖام 

ٟا٫ ؤصب مي ٞهي  زام، بك٩ل  ألَا زا و ٢غاءة اللٛىر  اإلادهى٫  جى  م٘  ٖلى باؾدىاصَا ٦خابت و جدض  ٛت.ؤؾاؽ ٦ذجغ الؿ 
 
 ٦ما والل

ؼان في كىاعُة ملىة"  زلضون  ابً يغاَا
ّ
راهُ  ثحلل الل

ّ
" املفطزات ال بالت

ؼث صواٞ٘ َظٍ و٧ل         ٟ بدىا خ ي  الٗالم  َظا بلى الىلىط في ٚع  في الللة زوض "  هدى البدض جىظيه   يخُلب  الظر ،ألامغ الٟج 

ٍغ إلاا هٓغا ،"   الٌفل عىس اللغة اهخؼاب
 
ت  جٞى  و الخٟاٖل ٖمليت زال٫ حهاوجىم الابخ٩اع  نٟاث جغاعي  حٗليميت ؾيا٢اث مً ال٣ه 

ل
 
. ججؿيضَا ومداولت اإلاهاعاث و اإلاىاَب اؾدشاعة خيض مً ، الخمش

:   َغخها هداو٫  التي وؤلاق٩اليت

ل اللّلة  جؼاعس هُف ؤي  ؟الٌفل عىس اللغة اهخؼاب في الللة زوض  َى ما
ّ
ة؟ وؤػالُ  جعبيرات هحاج على الٌف  لغىٍّ

ت جدتها جىضعط والتي : الثالدؿائ مً مجمٖى

 الٌفل؟ بإزب املللىز ما  

 هحّس؟ اللّلة ماَُة ما  
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 ى فُما ممّيزات ا؟و ؤَّم  وما ي
ّ
ا  ًحجل  الٌفل؟ عىس اللغة اهخؼاب في ؤرَط

٦غ في وحٗالى ؾبداهه ي٣ى٫       
 
ٌٌ :  " الخ٨يم الظ ُبىىن  و املا

َ
ىة ال  "  . السهُا الحُاة ٍظ

ر َاؤن   يٗلم ال٩ل   و ، ال٨غيمت آلايت َظٍ يٗٝغ ال٩ل   ٟا٫ ًٖ جخدض  ليه الخياة في وظىصَم ؤَميت جبي ن و ألَا ٟا٫ ٞةن   ،ٖو  َم ألَا
ٟـ، ومخٗت الخياة بهجت ٟا٫ للٟغص، اإلاٗىىيت ال٨ىىػ  ؤخض ٞهم الى  ة و اليىم زغوة َم وألَا  لبىاء حهضٝ مجخم٘ ؤر في الٛض ٖض 

ت مؿخ٣بل .                  لؤلم 

ليه     ب ٖو غ ؤن ٖليىا يخىظ 
 
ا٫ َى الُٟل َبيٗت ٞدؿب ؾليمت، لٛىيت جيكئت ٖلى يؿاٖضَم ما مله هٞى  قٛٝى مشير، ل٩ل   مي 

ظر للسيا٫
 
٣ا مىه يجٗل ال

 
فل ؤزب"و ، ألا٤ٞ في مدل

ّ
. ويمخٗها البراٖم َظٍ يجظب ما َى" الٌ

ل التي ؤلابضاٖاث مً لٟي٠ ٖلى يض٫   مهُلر" ألازب"و ىانل لسل٤ ، م٨خىبت ؤم قٟاَيت ؤ٧اهذ ؾىاء ، بال٩لمت جخىؾ   بين الخ 

.  واإلاخل٣ي اإلابضٕ

 و 
ً
لخإصيب مٗاوي: مجها هظ٦غ ٦شيرة مٟاَيم اإلاهُلر بهظا اعجبِ: لغة

 
 ، الؿلى٥ بتهظيب السها٫ وتهظيب ، واإلاإصبت وألاصب ، ا

يريت ٞىىهه له م٨خىب حٗبيريا ًٞاء ؤنبذ ؤن بلى ، الخميضة الٗاصاث واهدكاع ٗغيت  الى 
 

 . والك

فاٌ ؤزب" وٗٝغ ؤن ويم٨ً ٗبير ؤق٩ا٫ مً ق٩ل: " بإهه "ألًا  بلٛخه يخهل ما مجها ؾىاء ، ومىاهجه ٢ىاٖضٍ له ، ألاصبي الخ 
 مً مغخلت ل٩ل ومىاؾبخه بمًمىهه يخهل ما ؤو ، لها يال٠ التي للؿً ألاؾلىبيت الخهيلت وم٘ الُٟل ٢امىؽ م٘ وجىا٣ٞها

غاث٤ الظو١  ب٣ًايا يخهل ما ؤو ، الُٟىلت مغاخل ت لل٣هت الخ٩ايت في ؤو ، ال٣هت نٙى في هي٪الخذ َو  "اإلاؿمٖى

ه يٗجي ٞهظا    
 
ن  ما ٧ل   اه م لؤلَٟا٫ يضو   ألازير ٖلى ؤو مجالث ؤو ٦خب في ٖلميت مٗاٝع ؤو جمشيليت، ؤو ٢هت ؤ٧ان ،ؾىاء لهم وي٣ض 

.  الخلٟؼيىن  قاقت ٖلى ؤو

لى  فاٌ ؤزب" ؤن ال٣ى٫  يم٨ً ألاؾاؽ َظا ٖو   يٗخبر" ألًا
ً
 جغ وؾيُا

ً
 واؾخٟؿاعاجه ًٞىله ًٖ لئلظابت للُٟل مجاال يٟخذ  ، بىيا

دغع  بلى باإلياٞت ، اإلاؿخىع  ٦ك٠ بلى والخُل٘ الجضيض وخب السيا٫ واؾخسضام الا٦دكاٝ ،ومداولخه  ألاؾاليب عوجين مً الخ 

.  ٖلحها اإلاٗخاص

م ونل َمؼة"  الللة" وحٗخبر يت  السبراث زاللها مً ي٣ضَّ ٛىيت و اإلاٗٞغ
 
. للُٟل لٟىيتا و الل

ت مهُلر:" ؤن ٖلى  الفحاح عبس حؼً يا٦ض ، ٞٗل مً اقخ٣ا١ َى ال٣ه   ؤوألازغ ٢و:  اللٛت مٗاظم في يٗجي وال٣و   ٢و 
 جدبٗه :ؤزٍغ ٢و  : ؤن هجض الصخاح مسخاع ٟٞي جدبٗه،

. ج٨خب التي وهي ٢هت ظم٘ بال٨ؿغ وظهه،وال٣هو ٖلى عواٍ:الخضيض والخضر،وا٢خو ألامغ: ٞهي الللة ؤما

:  ؤزغي  حٗغيٟاث لها ،وهجض اإلا٨خىب الخضيض هي" الللة "ؤن بمٗجى

ت"  ي ة، خىاصر ؤو واخضة خاصزت جدىاو٫  وهي ال٩اجب، يغوحها ألاخضار مً مجمٖى ٤ ٖض 
 
اث جخٗل ت بشسهي   جدبايً مسخلٟت، بوؿاهي 

ٞها ٖيكها ؤؾاليب اؽ خياة جدبايً ما ٚغاع ٖلى الخياة، في وجهغ  ت في ههيبها وي٩ىن  ألاعى، وظه ٖلى الى    ال٣ه 
ً
 خيض مً مخٟاوجا

غ
 
إز إزير الخ   ". والخ 
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  ".ٖكا٢ه وله ومخٗت، ظما٫ ٞيه الكي٤، ألاصب ؤق٩ا٫ مً ٞجي ق٩ل: " ؤيًا  وهي

 بما ٞغاٚهم ؤو٢اث وقٛل اإلاسخلٟت ٢ضعاتهم وجىميت وجىظحههم لدؿليتهم لؤلَٟا٫ وي٣ا٫ ي٨خب ما ٧ل   هي:  " الـُر محمس وخؿب 
ؿبت ممخ٘و مٟيض َى

 
 ."بلحهم بالي

 ؤن ٖلى جغابِ، بيجها ي٩ىن  الى٢اج٘، مً ٖضص ؤو واخضة وا٢ٗت بدىاو٫  وطل٪ مجها بٌٗ ؤو الخياة ًٖ حٗبر َغي٣ت هي – ٢هت وؤر

.   .وجهايت بضايت لل٣هت ي٩ىن 

خٗغي٣اث مً ؾل٠ ما زال٫ مً
 
ت ؤن   ال٣ى٫  يم٨ً  ال ت ال٣ه  :  هي ٖام 

ي ٖمل  - ٗىع  يمىذ ٞج 
 

ن ٦ما والبهجت، حٗتبالم الك كىي٤ الاهدباٍ ظظب ٖلى بال٣ضعة يخمي 
 
ً و٢ض السيا٫، وبزاعة والد   جخًم 

ً
 ٚغيا

 
ً
ا   ؤزال٢ي 

ً
ا ، ؤو ؤولٛىي 

ً
ا غاى َظٍ حكمل و٢ض جغويدي  ها ألٚا

 
.  بًٗها ؤو ٧ل

ت:"  الىُالوي ٢ى٫   وخؿب       ربيت في بالٜ ؤزغ طاث ال٣ه 
 
يكئت الت ت ، والخ  اجخت وال٣ه  ٟل صجؼو   الى 

 
٣اٞيت السبراث بمسخل٠ الُ

 
 الش

ت ت والىظضاهي  ٟؿي  ت والى  لٛىي 
 
ت  وال لى٦ي  " والؿ 

ت ؤن   ؤر    تي الخىاٞؼ ؤَم   مً ال٣ه 
 
ُٗى ال

ُت
ٟل ح

 
تي ، للُ

 
ت ال٣ضعاث وجىميت اإلاهاعاث مً اإلاؼيض ب٦ؿابه ٖلى حٗمل ال ىميت ال٣ٗلي   والخ 

ت  الاظخماٖيت ٟؿي   .والاهٟٗاليت  والى 

ت:"  بإن   ال٣ى٫  وؿخُي٘ طا٫      باث مً هي ال٣ه 
 
ت  اإلاغ٦ ٟل خياة  في ألاؾاؾي 

 
ع  ٖلى "  اللّلة"  حٗمل بط ، الُ  الخياة ظىاهب جهى 

ـغ ت الٗىا٠َ ًٖ وحٗب  بيٗت وجه٠ ، ؤلاوؿاهي 
 
 مً ٞحها بما الٗليا اإلاشل بلى الىنى٫  في وحؿاٖض ، الاظخماٖيت الخياة وحكغح الُ

ٟىؽا٫ ؤٖما١ في جإزيراث
 
لى٥ و ه . الؿ 

ت     ت ألاؾاليب ؤ٢ضع مً ٞال٣ه  تي ألاصبي 
 
ٟـ، في الًٟاثل جىميت ٖلى حٗمل ال بيل ٞهي الى  زى٫  الؿ  ٟل ٖالم في للض 

 
 ويب٣ى ، الُ

ا ٟل ووظضاهه، هٟؿه في ؤزَغ
 
ت يكاَض ٞالُ ؿليت للمخٗت مهضع ٞهي وق٠ٛ، خماؽ ب٩ل  بلحها يؿخم٘ ؤو ال٣ه 

 
ربيت، والد

 
 والت

  ٞي٣طخي
ً
  و٢خا

ً
ت" :  "الـُر محمس" يغي  ،و٦ما ؤخضاثها ومخابٗت ؾماٖها في ممخٗا ي ال٣ه  ت ال٣ضعاث لضيه جىم   مشل، اإلاسخلٟت ال٣ٗلي 

غ
 
ظ٦ ل الخ  سي  ٨ٟير والخ  دليل والخ  ٣ض والخ  "  اإلاك٨الث خل   ٖلى وال٣ضعة والى 

ها ؤر   ٟل  حؿاٖض:   ؤج 
 
جاَاث ج٩ىيً ٖلى الُ

 
صة و٢يم واضخت اج ٟل زيا٫ ألن  . مخٗض 

 
ٍ مغاخل مسخل٠ في الُ  يؿهل زهب همى 

ع  ٖليه هى  ل، الخ  سي  ٟل ٖلى يؿهل لظا  والخ 
 
ت السبراث ظى   في الٗيل الُ تي السيالي 

 
صٍ ال ت بها  جؼو  ظر ألامغ ، ال٣ه 

 
 ٖلى يؿاٖض ال

اث جيكيِ ت الٗملي   . وال٨خابت ال٣غاءة محٗل   ٢بل لٗمٍغ اإلاالثمت ال٩لماث بٌٗ يدٟٔ ؤن ٞيؿخُي٘  لضيه، ال٣ٗلي 

ٟل ا٦دؿاب في مهم   صوع  لل٣هت بن         
 
ٛىيت اإلاٟغصاث الُ

 
ليمت الل ٤ُ وجصخيذ الؿ  ٛىر  الى 

 
  ؤ٦ير ٞيهبذ الل

ً
 مساعط في جد٨ما

  وؤ٦ير ، الخغوٝ
ً
ٛىيت الخهيلت وجؼصاص:"    َبة  الحمُس جغي  ٦ما،لل٩لماث ه٣ُه في بج٣اها

 
ٟل الل

 
ت ٧لماث زال٫ مً للُ  ال٣ه 

باعاث ٛت ٖو
 
ت الل ٤ُ وحٗىيضٍ الٗغبي  ليم الى  ". الؿ 

ٟل ي٨دؿب ٞٗىضما       
 
ٛىيت اإلاٟغصاث الُ

 
ن  الل   ،ويهبذ مدهى٫  لضيه يخ٩ى 

ً
  يهبذ ،زم والجمل ال٩لماث جغ٦يب ٖلى ٢اصعا

ً
 ٢اصعا

ت اإلاهاعاث ا٦دؿاب ٛىي 
 
ٟل ٖىض يهبذ وبظل٪ والخدضر، الاؾخمإ ،ومهاعة و٦خابت ٢غاءة مً الل

 
 .لٛىيت َال٢ت الُ
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: الللة ؤَمُة 

ٟل خياة في ٦بري  ؤَميت لل٣هت   
 
لٛىيت الُ

 
 والاهٟٗاالث الٗىا٠َ بزاعة بلى وج٣ىص وظظبه، اهدباَه قض   ٖلى ٢ضعة مً جدمله إلاا ، ال

ٟل، لضي
 
  الُ

ً
اث بزـاعتها بلى بياٞت ت للٗملي  يت ال٣ٗلي  ل ٧اإلصعا٥ اإلاٗٞغ سي  ميين والخ  . والخ 

  حُٗي      -
 
ت نىع  بلى اإلاى٣ى٫  ال٨الم جدىيل ٞغنت ٞلالِ ت، طَىي  ها ؤر زيالي  ي ؤج  ٟل زيا٫ جىم 

 
 مباقغة زبرة وهي ، لٛخت و الُ

م
 
ٟل يخٗل

 
ىاب بين ،وجميين وقغ زير مً الخياة في ما زاللها مً الُ . والسُإ اله 

صة اإلاٟاَيم ج٣غيب ٖلى حؿاٖض     - ٟل طًَ بلى اإلاجغ 
 
عةالم اإلاىا٠٢ زال٫ مً الُ . (عؾىماث و نىع ) نى 

ٟل ٖىض جىمي    -
 
١  الُ ظو  ي الخ  للٛىر  الٟج 

 
ا ألانىاث وج٣ليض اإلاكاَضة ،وخب   وا ي ،مم  روة يىم 

 
ٛىيت الي

 
ٟل وحؿاٖض ، الل

 
 ٖلى الُ

مى . الاظخماعي الى 

مى      ع  إلآاَغ يسً٘ ال٣ٗلي والى  اث جُى  ت الٗملي  تي اإلاسخلٟت ال٣ٗلي 
 
ـ   باإلاؿخىي  جبضؤ ،ال ٧اء وجيخهي الخغ٧ي رالخ

 
ظر  الٗام، بالظ

 
 ال

: زال٫ مً وطل٪ الٗهبي الجهاػ همى   ٖلى يٗخمض

غ ٖلى ال٣ضعة اػصياص- ؤ
 
ظ٦ ل وؤلاهدباٍ والخٟٔ الخ  سي  . والخ 

ل السيا٫ جىؾي٘- ب سي  . والخ 

اث٠ همى- ظـ ت الْى ٧اء مشل ال٣ٗلي 
 
١  وؤلاصعا٥ الٗام الظ ظو  . وؤلابخ٩اع والخ 

ها ٦ما     رث ؤج    ئص 
ً
  صوعا

ً
ا ٟل زيا٫ جىميت في مهم 

 
اء َاصٝ بك٩ل واإلاىا٢كت والخىاع اإلاك٨الث، وخل   الُ . وبى 

ي ال٣هت ؤن   بلى باإلياٞت      ٟل لضي جىم 
 
بِ،مً ٖلى ال٣ضعة الُ ىعة وعبُه ال٨الم ؾماٖه زال٫ الغ   ٦ما اإلاىاؾبت، الظَىيت باله 

ها   ٞيبضؤ  ، ؾماٖها مً الاهتهاء بٗض ةال٣و   ؤصواع لٗبه زال٫ مً بىٟؿه ز٣خه حٗؼػ  ؤج 
ً
 ب٩ل ؤخضاثها ومٗايكت ؾمٗه ما بخمشيل ٞىعا

ت . وا٢ٗي 

ٟل ؤن   بلى ؤقغها ؤن ؾب٤ ٨ٞما     
 
ا٫ بُبٗه الُ ليه به يديِ ما بمدا٧اة قٛٝى و مشير ل٩ل مي  ٟل لٛت ٞةن   ٖو

 
 زال٫ مً جىمى الُ

٣ليض، ا الخ 
 
مىا بطا ٞةه ٟل ٢ض 

 
ماطط للُ ضة الى  ضَا ،ٞؿٝى الخ٩اياث و ال٣هو مً الجي 

 
ت خياجه في ي٣ل  الخهيلت ،وجؼصاص اليىمي 

لٛىيت
 
ٟل ال

 
ت ٧لماث زال٫ مً للُ باعاث ال٣ه  لٛت ٖو

 
ت ال ٤ُ وحٗىيضٍ الٗغبي  .  الؿليم الى 

ىا ت ؤزغ ي٨مً َو ٟل لٛت ٖلى  الخٗليميت الُٟل خياة  في ال٣ه 
 
هيدت ؾليمت بلٛت ٧اهذ بن زهىنا الُ  جىميت ٖلى صحؿإ بط ، ٞو

روة
 
ت الي ٛىي 

 
ٟل  الل

 
ٍ ٖلى وحؿاٖض ، للُ لٛىر، همى 

 
باعاث ظضيضة مٟغصاث مً جدخىيه بما ال ضة، ٖو ها ٦ما بًٗها، يدٟٔ ٢ض ظي   ؤج 

م ر ؤؾلىبه ج٣ى  ت، ؤزُاء مً لضيه ما وجصد   الخيىاهاث ؤؾماء و وألالىان الهيٜ و ألايضاص و اإلاغاصٞاث زاللها مً يخٗلم و لٛىي 
يٍر ر مما اٚو ؿإ بلى ياص 

 
للٛىر  معجمه اح

 
ر  ، ا ٗبير ٖلى ٢ضعجه وج٣ى  ر، الخ  دض  ت والخ   ٖلى الخهى٫  مهاصع ؤَم   مً ٞال٣ه 

ٟل ال٩لمت حٗغى ،ٞهي وػياصتها اإلاٟغصاث
 
ها ٦ما وه٣ُها، ؾماٖها ؤو عئيتها زال٫ ،مً مباقغة للُ ر ؤج   مً بظَىه ٖل٤ ما جصد 

ت ٧لماث ٛىيت، خهيلخه جىاؾب ٞهيدت اثب٩لم يبضلها ،وججٗله ٖامي 
 
ما الل

 
٤ اػصاص و٧ل

 
ٟل حٗل

 
٨ه بال٣هت الُ  ،ؤنبذ بها وجمؿ 

ا عنيضا لضيه .  ؤ٦بر لٛىي 
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ه لظل٪     
 
غوعر  مً ٞةه  ً ٟا٫ بلى ههىم ٦خابت ٖىض ال  و ال٣ٗلي، مؿخىاٍ مً و٢غبها ألالٟاّ، ؾهىلت جغاعى ؤن جغظمتها ؤو ألَا

ٟل يٟهمها ال نٗبت ٧ىن ث ؤن ال٣ٗلي مؿخىاٍ جٟى١  ؤن مٗجى
 
لٛىيت خهيلخه جيرر  ،وال الُ

 
 ًٖ ٞيذجب باإلخباٍ ٞيهاب ال

. اإلاخابٗت

ٟل
 
  يغيض البضايت في:  " الىُالوي يغي  ٦ما  ٞالُ

ً
 ٞهم ٖليه ويهٗب يلمؿها، ؤو ويؿمٗها يغاَا مدؿىؾت صالالث جدمل ؤلٟاْا

صة، ألالٟاّ ت اإلاجغ  سغط ٞال٣ه 
ُت
صة نٟتها مً ألالٟاّ ج ت اإلادؿىؾت نٟتها بلى اإلاجغ  لٛىر، ق٩لها في الخياة هي ،ٞال٣ه 

 
ٛت ال

 
 والل

." الاظخماعي وظىصَا في وألالٟاّ

ها بمٗجى   ض  ؤج  ٟل، يٟهمها وؤخضار خ٩اياث نىعة في ألالٟاّ ججؿ 
 
بت ٞخهبذ الُ  مٗها ويخٟاٖل بعجابه ٞخىا٫ هٟؿه بلى مدب 

ٛىر، مدهىله بلى ويًيٟها
 
  به اإلاديُت البيئت م٘ ويخٟاٖل زغيًآلا م٘ جىانله ٞينصاص الل

ً
  جٟاٖال

ً
 ؤن زالله مً يؿخُي٘ بيجابيا

٠ تي وألالٟاّ ال٩لماث جل٪ يْى
 
. خاظاجه وجلبيت له آلازغيً ٞهم زال٫ مً لظاجه مٟهىمه وي٨بر بىٟؿه ز٣خه ٞتنصاص ا٦دؿبها، ال

ٟل خهيلت اػصياص بن  : " الىُالوي ويًي٠    
 
روة مً الُ

 
ت، الي لٛىي 

 
  يدىاؾب ال

ً
٣افي جدهيله م٘ َغصيا

 
 زبرجه ،وم٘ والٗلمي الش

روة وبهماء
 
ٛىيت الي

 
 ". لضيه الل

تي ألالٟاّ ازخياع يكتٍر لظل٪  
 
ُٟل ٣ٖل جىاؾب ال

 
تي الٗمغيت واإلاغخلت ال

 
ت ،ٞمًمىن  بها يمغ   ال ٛت ال٣ه 

 
تي والل

 
 بها نيٛذ ال

ت ؤو بالٟهخى ٧اهذ ؾىاءً  غ الٗامي 
 
ٟل لٛت ٖلى جاز

 
لٛت ؤن   الىاضر ٞمً ،الُ

 
ت ال  ؤصب في ب٨يرة اؾخسضامها جم   بطا الٟهخى الٗغبي 

ٟا٫، ها ألَا ر ٞةج  ٟا٫ لٛت ٖلى وواضر َي ب ؤزغ بلى جاص  ت ا٦دؿابهم في ألَا
 
ٟل ٞيهبذ والجمل، للٗباعاث جغ٦يبهم وفي ، للٛ

 
 ؤ٦ير الُ

ت
 
  ص٢

ً
ٛت، إلاهاعاث وبج٣اها

 
ٛت ب٨ٗـ الل

 
ت الل ت الٗامي  ها ، ؤواإلادلي  ي ٞةج  ر،وهي إلاهاعة جىميتها مً ؤ٦ير الاؾخمإ مهاعة جىم  دض   جيرر  ال الخ 

ٛىر  مدهىله
 
لظر ال٩افي بال٣ضع مٟغصاجه مً جؼيض وال الل

 
له ا  َ ت َال٢ت لضيه لخ٩ىن  يا  .لٛىي 

اث خضيض بلى باإلياٞت     ٟل  ال٣هت شسهي 
 
تٌ خياث في طل٪ نضي وهلخٔ واإلاىا٢كت الخىاع َغ١  ي٣خبـ ،ٞالُ  البيذ في اليىمي 

إع واإلاضعؾت
 

  .والك

ماوي  وي٣ى٫     ايت بلى يدخاظىن  ؤَٟالىا  :"الهضص َظا في الٍط ٖايت َظٍ ج٩ىن  ؤن ويكتٍر ويؿمٗىن  يكاَضون  ٞيما خ٣ي٣يت ٖع  الغ 
غي٣ت جغجبِ

 
ت بالُ ربىي 

 
ت لًمان  وؤؾلىبها، الت ت شسهي  ت، مؿخ٣بلي   يمخؤل وطًَ مؾلي ٨ٞغ وج٩ىيً مٗافى، ظؿضٍن  وبىاء ؾىي 

اط لٛىر  ٢امىؽ ،وج٩ىيً الىاضخت باإلاٟغصاث
 
هل مً ليـ ،بط  ؤز ٟل ٖلى الؿ 

 
ل ؤن الُ ل٣ين بُغي٣ت اإلاٗلىماث ٧ل   يخ٣ب   ؤن صون  الخ 

 ".٧املت يٟهمها

ٟل يىصر ؤن يؿخُي٘ ؤخض ال ؤن َظا ويٗجي    
 
مه و ويغقضٍ الُ

 
ً عؤ٦ض للمكاَض اإلاىاػيت والٗباعاث الجضيضة ألالٟاّ يٗل  مم 

ر٦يبت وفي الٗمغ في يكبهىهه
 
ت، الاظخماٖيت الت مه ما يب٣ى خين في والبيئي  جغبت الٗمغ مؿاٞت بد٨م ، ٖىه بٗيضا ال٨باع ي٣ض   .والخ 

ت جٓهغ اإلاخاخت الخلى٫  بين ومً     سهي 
 

الت هاجخت ٦إصاة  ال٣ههيت الش  ٗ ٟا٫ ظظب في ٞو ميين هدى ألَا ىاب بين الخ   والسُإ، اله 
ه اعاٖخب ٖلى

 
م اإلا٩ان بيئت لخىاؾب جُىيٗها يم٨ً ؤه

 
د٨ مان،والخ  تها والؼ  ٟا٫ ٢امىؽ مً وا٢ترابها الٗمغ خيض مً بشسهي   ألَا

للٛىر 
 
عاتهم ا َىيت وجهى 

 
ٛىيت جغا٦يبهم و  الظ

 
 . الل

اتها زال٫ مً للىا٢٘  ال٣هو ؤخضار ه٣ل ٞٗىض   ٛت شسهي 
 
اة والل

 
ها ، ٞحها اإلاخىز ـ   بهىعة جُغخه ٞةج  بت َتمب غيدت ومدب 

 
 للك

هت الٗمغيت ابٗت اإلا٣ىلت واؾديٗاب يجغر  ما لُبيٗت ؤلاصعا٥ في ؾهىلت يٗجي ما بلحها، اإلاىظ   والٗاصاث الخميضة ألازال١ مً الى 
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تي ، ؤلايجابيت
 
ت حؿعى ال ٟٓي  بىظهحها  ألبىاثىا ج٣ضيمها ال٣ه 

 
ىعة جخُاب٤ ،ؤر اإلاٗىىر  و الل ت اله  مٗي  ىعة م٘ الؿ  تا٫ اله  َىي 

 
 ط

جاٖت :ومجها
 

ض١ الش ٗليم يغوعة آلازغيً، ومؿاٖضة وال٨غم واله   . الخ 

م    اث بىاؾُت طل٪ ويخ  سهي 
 

تي الش
 
غة بهماث جتر٥ ال

 
غيدت ؤٞغاص في ماز

 
ت الك تي الٗمغي 

 
 ٞاٖال ٖىهغا ؤخياها ،وجهبذ جساَبهم ال

خيكئت ٖمليت في
 
ت ال ٛىي 

 
 .والاظخماٖيت الل

ػ  ما وبن   ٛت ابا٦دـ  يٗؼ 
 
ظر و"  الحىاض، ٖلى اخخىائها َى  ال٣هت َغي٠ ًٖ الل

 
غيِ مً ظؼءا يٗض   ال

 
 ٖليه يخم    اللٛىر  الك

ت وجخم    الشسهياث مداصزاث  جضويً ٤ُ ٖملي   ."  ال٣هت في لؿاجها ٖلى ال٨الم ؤوخغ٧اث الى 

ت ناث في جبضو الحىاض وؤَمي    :آلاجيت اإلامي 

 -ت ت جميين بم٩اهي  سهي 
 

  .الخىاع في نىتها إؾم ٖىض الش

 -ٟل اهدباٍ ظظب
 
ىث الُ ت  ال٣هت و٢غاءة ؤلال٣اء َغي٣ت زال٫ ،مً هٟؿه لله  ىث ٧ان بطا وبسان  ىث يكبه ال اله   اله 

بيعي البكغر 
 
 . الُ

 ٟل يؿاٖض
 
ت ٖلى الُ ت نٟاث بٌٗ مٗٞغ سهي 

 
ت ٧اهذ ،بطا الش ت ٢اؾيت، ؤو  عئٞو   ٦بيرة،  ؤو نٛيرة ، يٗيٟت ؤو ٢ىي 

ا  ؤهثى ؤو ط٦غ يَر ٟاث مً ٚو  . اله 
 ر ت ياص  ر زم   ومً ، ال٣هصخي للىو الٗام الجى   جىييذ بلى الخىاع ؾٖغ ٟسخي الاهضماط بلى ياص  ر٦ين الى 

 
. والاهدباٍ والت

ت ؤن   البدشيت الىع٢ت َظٍ جهايت في  هسلو ؤن يم٨ىىا ط٦ٍغ ؾب٤ مما     ٛت جىميت ٖلى صوعَا ي٣خهغ ال ال٣ه 
 
ٟل، ٖىض الل

 
 بل الُ

يث ت َال٢ت ٖىضٍ جهبذ ؤن بلى طل٪ حٗض   وا٢ٗه في لها مكابهت مىا٠٢ في اإلا٨دؿبت اإلاٟغصاث اؾخٗما٫ ٖلى ال٣ضعة ؤر ، لٛىي 
ت هلت بإلٟاْها ٞال٣ه  اجٗت ومًاميجها البؿيُت و٧لماتها الؿ  ٟل ل٣ٗل ومساَبتها الغ 

 
ع  لٛخه ،ججٗل الُ   بٗض ٞيما وج٨ؿبه جخُى 

ه ال٨خابت، مهاعاث
 
٠ ؤن يغيض أله ي وال٩لماث الٗباعاث َظٍ يْى   ٞيهبذ ا٦دؿبها الت 

ً
  ٧اجبا

ً
ا . اإلاؿخ٣بل في باٖع

 

: املطاحع و امللازض كائمة

. ال٨غيم ال٣غآن .1

 .1997ٍ،4 ال٣اَغة ،-جغازيت عئي-ومٟاَيمه الُٟىلت،انىله ػلِ،اصب اخمض .2

ٟا٫، ؤصب في هجيب،اإلاًمىن  اخمض .3  ..1979  ال٣اَغة الٗغبي، ال٨ٟغ صاع ألَا

ٟا٫ ٞىػر، ٖيسخى و ٖبض الٟخاح بضٕ خؿً .4  1997  ، الٗغبي ال٨ٟغ صاع الغؾم، ٖىض ألَا

 ، َـ1426 ٖمان، والخىػي٘، لليكغ الهٟاء صاع" الابخضاثيت اإلاغخلت في الُٟل ؤصب" َبت الخميض .5

 .1998 ألاعصن ٖمان، الكغو١، صاع ،"الُٟل هٟـ ٖلم في" ٖىصة مدمض الغيماور  .6

ٟا٫ ؤصب" مدمض الكيش .7 .  ٍ ب َـ1417اإلاخدضة، الٗغبيت ؤلاماعاث ال٣لم، صاع" الشسهيت ءوبىا ألَا

.  ٍ ب َـ1424 الؿٗىصيت، الٗغبيت اإلامل٨ت الخميضر، صاع" بؾالمي مىٓىع  مً الُٟل ؤصب الٓهاع،هجاح .8

ٟا٫ ؤصب في ، الخضيضر ٖلي .9   1991،الاهجلىمهغيت، ألَا
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 . 1988  اإلاىىعة، اإلاضيىت الخلبي، ببغاَيم م٨خبت والتربيت، ؤلاؾالميت ال٣يم الٗيىين، ؤبى مهُٟى زليل ٖلي ـ 10

.  َـ1411 بيروث، الغؾالت، ماؾؿت" ؤلاؾالم في الُٟل ؤصب"  هجيب ال٨يالوي ـ11

ٟا٫" ماعر  ويً ـ12 ت ؾلؿلت نبخي الٟخاح ٖبض جغظمت ،"الخلٟؼيىوي وؤلاصمان ألَا  العسز ،اإلاٗٞغ

 

  



ة  2017فبراًط    27العسز  -العام السالث    -مجلة حُل السضاػات ألازبُة والفىٍط
 

 

 

 

 

 2017©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

 

136 

 

  الساللُة وؤبعازٍ الطمعي  الحىظُف

ـة ؤبى عمط– (ؿهُس) كلُسة في ةػُمُائّي  كطاءة –   َض
ً
ؤهمىشحا

ٌ  الفط   –والحىرُم الاعالم ولُة  –اللبىاهُة الجامعة ػعس محمس لُلى السهحىضة: اعساز  بيروت  –لبىان ألاّو

    

 

ت صعاؾت" قهيض" ٢هيضة البدض َظا يضعؽ  الظيً الخضيض الٗهغ قٗغاء مً ٧ىاخض" عيكت ؤبى ٖمغ" للكاٖغ وهي ؾيمياثيَّ
ت الغمىػ  َمىااؾخل ت الخاعيسيَّ  ٞهى ما شسهيت يؿخضعي ٖىضما ٞالكاٖغ الخياجيت، وججاعبهم ال٨ٟغيت ؤٚغايهم جسضم التي والضيييَّ

ا مىا٢ٟها ؤو وؤٞٗالها ؤ٢ىالها في مٗها جىانيت ٖمليت يجغر   .وؤ٩ٞاَع

 اإلاخمؿ٪ الٗغبي الاوؿان نىعة ليرؾم روالخاعيش الضيجي الغمؼ اؾخدًاع بلى (قهيض) ٢هيضة في" عيكت ؤبى ٖمغ" الكاٖغ يلجإ  
 ًٖ بالضٞإ اإلاامً الٗغبي اإلاجخم٘ في الاوؿان نىعة ٖلى الًىء حؿليِ ؤظل مً وطل٪ والاوؿاهيت والضيييت الخاعيسيت بال٣يم

ىه ت صعاؾت ال٣هيضة ؾىضعؽ لظا. الاوؿاهيت مٗالم ٞيه حٛيب ػمً في و٦غامخه َو ت  –بييىيَّ   ؾيمياثيَّ
ً
 ؾخىياثالم مً اهُال٢ا

. الضالليت وألابٗاص الخىانيت جٟاٖالتها بلى باالياٞت والضالليت والتر٦يبيت الاي٣اٖيت

  الطمع مفهىم -

ؼ (عمؼ) ؤنَّ  الٗغب لؿان في ظاء    ـ، باللؿان زٟي جهىيذ: الغمْق  ٚير مً باللٟٔ مٟهىم ٚير ب٨الم الكٟخين جدغي٪ وي٩ىن  ٧الهمْق

ٛت في والغمؼُت . والٟم والكٟخين والخاظبين بالٗيىين وايماء بقاعة الغمؼُت : ٢يلو بالكٟخين، بقاعة َى بهما بهىث بباهت
 
 ما ٧ل الل

َبانُت  مما بليه ؤقغث ؼُت  وَعَمَؼ  بٗين، ؤو بيض بليه ؤقغث شخيءٍن  بإر بلٟٔ يُت مُت ؼُت  َيغْق مِّ   وَيغْق
ً
ؼا   الؿالم ٖليه ػ٦غيا ٢هت وفي. َعمْق

 
ال

َ
ِلَم   ؤ

َ
ي

ُ
اَغ  ث

 
 الى

 
َ
ة

َ
ر

َ
ال

َ
اٍم  ر  ً   ؤَ

 
  بال

ً
  1﴾. َضْمعا

، الغمؼ مٟهىم بلى الخٗٝغ ؤعصها اطا ؤما   
ً
مت جل٪" ٞالغمؼ حٗغيٟه، في الباخشىن  ٞيسخل٠ انُالخا ِّ

 الجؿض جؼيذ التي اللٛت في الؿ 

َذ ) وجديذ
ْق َ
غظ٘ بقاعة" الغمؼ بيرؽ، بلى وباليؿبت 2."ٞيه ه٣غؤٍ ؤهىا وٗخ٣ض الظر بك٩له الخلٟٔ مؿغح ٚير آزغ مؿغح (إلا

ُت
 ظىصةاإلاى بلى ج

ت ٖاصة َى ٢اهىن، ٖلى بىاء ٖلحها جض٫   التي غظ٘ ؤهه ٖلى الغمؼ جٟؿير ٖلى يٗمل ٖامت، ؤ٩ٞاع مجمٖى  ٩ٞل   3."اإلاىظىصة جل٪ بلى يُت
 الخيبا مً ويم٨ىىا ال٣ٗالوي، والؿلى٥ الخ٨ٟير ظٗل ٖلى يؿاٖض ؤهه في الغمؼ ٢يمت وج٨مً عمؼ، هي ظملت و٧ل   عمؼ، هي" ٧لمت

  واخض ٧ل   يمشل ألالٟاّ مً مؿترؾل هٓام" َى وؤقمل ؤوؾ٘ ي٠وبخٗغ 4."باإلاؿخ٣بل
ً
 5."آزغ هٓام مً ٖىهغا

                                                           
 .312، ص .، ال ت3، دار احٌاء التراث العربً ط 5، مج (ر م ز)ابن منظور، لسان العرب، مادة  . 1
 .112ص ، 2009ٌا، ط عبد الكبٌر الشرقاوي، دار التكوٌن للتألٌف والترجمة سور: ترروالن بارت، التحلٌل النصً،  . 2
 .85، ص 2008، سنة 1دالل وهبه، المنظمة العربٌة للترجمة، لبنان، ط : دانٌال تشاندلِر، أسس السٌمٌائٌة، تر . 3
4 . Charles Peirce, Ecrits sur le signe, éditions du seuil, Paris, 1978, p: 239. 
5

 .ٖٗٔ، ص ٕ٘ٓٓ، ٔالصمعي، ادلنظمة العربية للرتمجة، لبنان، ط أمحد : امربتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، تر . 
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ا    ٞه ؤصوهيـ ؤمَّ   يؿدك٠ ؤن للىعي يديذ الظر البر١ " بإهه ٞٗغ 
ً
  الغمؼ ليـ" ٢ا٫ مً ومجهم 1."له خضوص ال ٖاإلاا

 
  بال

ً
  وظها

ً
 مً م٣ىٗا

 ًٖ يخسلى" خين الٟىيت، نٟت ي٨دؿب 3."ٞىيت وؾيلت" َى مؼالغ ؤن ٦غم ُٚاؽ اهُىان ويدؿبُت  2."بالهىعة الخٗبير وظٍى
ظا ٞيه، السهب مهضع هي التي اإلاخًاعبت باإلاضاليل مش٣لت صازليت ٖال٢اث ويسل٤ الخسخي، اإلآهغ طاث الٗال٢اث  الخًاعب َو

  4."الؿيا١ في يدكٗب

   ،
ً
٨ظا طاجه، اإلاىخى في جهب   الخٗغيٟاث ٧ل   اطا يا١ مً يؿخمضَا بل طاجه، في ليؿذ و٢ىجه ة،عمؼر  بضاللت الغمؼ يخمخ٘ َو ِّ

. الؿ 

يا١ ابً الغمؼٝ ِّ
ى الؿ  ى 5.الىو ؾمت َو  الظاحي ًٖ الخٗبير ٖلى و٢ضعجه الايداءاث حٗضصيت زال٫ مً للسُاب زغاء مهضع َو

 .واإلاىيىعي

 ال الكٗغر  الغمؼ بيىما ألانيل، صراإلاا بالصخيء يظ٦غها الاقاعر  الغمؼ" ألن الكٗغر  والغمؼ الاقاعر  الغمؼ بين الخٟغي٤ يجب ٦ما   

ٗضُّ  الظر ألاصبي الغمؼ َى بدشىا في حهمىا وما 6."صازليت ايداثيت خاالث اؾدشاعة بلى يؿعى بل والغمؼ الصخيء بين ٖال٢ت يٟترى  ؤصاة" يُت
اث٠ جدمل لٛىيت ؤصاة"  َظٍ وػٕوجذ الٟجي، الىو م٨ىىهاث م٘ ماجل٠ هدى ٖلى الكاٖغ ججغبت حك٨يل في حؿهم ٖىضما ظماليت ْو

ى والاؾُىعر، والضيجي الخاعيذي ومىه ألاصبي الغمؼ ويخٗضص 7."اللٛىيت ألاق٩ا٫ مً يغوب ٖلى ألاصاة  اللٛىر  الغمؼ ًٖ يسخل٠ َو
 ألابجضيت مدضوصة اللٛت ٞدغوٝ ؤزغي  ظهت مً والخجغيض ظهت مً الازخهاع ؤو الايجاػ َما َامخين بؿمخين يخمين" الظر

 الخجغيض وؤما الٟينياجي، الهىحي ؤصائها ومضة ال٨خابي ق٩لها خيض مً ٢هيرة جٓل ٞحها الخغوٝ جخٗضص امهم مجها اإلا٩ىهت وال٩لماث

  8."نٟاث ؤو ؤٞٗا٫ ؤو ؤقياء مً ٖليه جض٫ وما الغمىػ  َظٍ بين اإلااصيت الهلت اه٣ُإ في واضر ٞهى

 وؤلىان الخياة ٞحها ٞخخمشل الساعجي الٗالم ؤخضار مً به يديِ ما" ؤص١ في بليىا يى٣لها الكٗغيت وججغبخه البيئت، في ٞغص والكاٖغ   

 ألامت في الغوحي الٗامل اٖاصة َى" الغمؼ   اؾخسضام بلى اللجىء بلى جضٞٗه التي ألاؾباب ؤَم ومً 9."الىٟـ في جخمشل التي الهغإ
  وام٩اهاتها اللٛت َا٢اث جىؾ٘ ظضيضة صالالث لسل٤ وطل٪

بت جلبي ٞىيت يغوعة مً مؼالغ ؤَميت جيب٘ ٦ما 10.الخٗبيريت  .ووؾاثله ؤصواجه جُىيغ في الخضيض في الكاٖغ ٚع

 

                                                           
 . 160، ص 1972، بٌروت، لبنان، ط أدونٌس، زمن الشعر، دار العودة . 1

 .ٜ٘ٔ، ص ٜٔٛٔ، ٖعز الدين امساعيل، الشعر العريب ادلعاصر قضاياه وظواىره الفنية وادلعنوية، دار العودة، ط  . 2 (ٔ)
نبٌل أٌوب، البنٌة  . 21ص  ،1949زٌة واألدب العربً، دار النهار للنشر، بٌروت، لبنان، ط سنة انطوان غطاس كرم، الرم . 3

 .342، ص 1992، سنة 1الجمالٌة فً القصٌدة العربٌة الحدٌثة، منشورات المكتبة البولسٌة، لبنان، ط 
 .155  –154، ص ص 1983، سنة 4مصطفى ناصف، الصورة األدبٌة، دار األندلس، لبنان، ط  . 4
 . 9  –8انطوان غطاس كرم، الرمزٌة واألدب العربً، ص ص  . 5
، دار الفكر المعاصر، لبنان، ط  . 6 ًّ ٌّة فً األدب العرب ٌّات األسلوب الصورة الفن  .175م، ص 1996فاٌز الداٌة، جمال
 .175  –174المرجع نفسه، ص ص  . 7
 .383، ص 1997عودة، بٌروت، لبنان، ط سنة محمد غنٌمً هالل، النقد األدبً الحدٌث، دار ال . 8
هتاف فؤاد أبو زكً، تجلٌات القناع الصوفً فً الشعر العربً المعاصر بٌن الفكر والفن، دار بٌسان للنشر والتوزٌع واإلعالم،  . 9

 .37، ص 2013، سنة 1وت، لبنان، ط بٌر
، ص 2003الكتاب الجدٌد، بٌروت، لبنان، طبعة أولى سنة  دار كندي، الرمز والقناع فً الشعر العربً الحدٌث،محمد علً  . 10

180. 
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  الىم ثإًير -

 والجم٘" ؤعا٥ و٦إوي" اإلاٟغص اإلاخ٩لم يمير وعوص زال٫ مً هٟؿه الكاٖغ بلى حٗىص واإلاخ٩لمت الغاويت ألاها ؤنَّ  اإلاباقغ اإلااو٫ ي٨ك٠   
 الغمؼر  الخًىع  ماقغاث زال٫ مً مباقغة ٚير بُغي٣ت ويى٨ك٠" خًن  –ؤعصها  –ػيىا  –ؾ٨ٟىا  –ؤ٦ٟىا  –مضصها  –خكضها"

ٝغ الظر" عيكت ؤبى ٖمغ" اإلاخ٩لم الكاٖغ بلى جديل ٧لها (الجهاص قهيض يا/   الىضاء ؤؾلىب) لؤلشسام جي بكٍٗغ ُٖت  وال٣ىمي، الَى

  يخُلب اإلاخ٩لم و٧ىن 
ً
 مً بالكاٖغ يٗغ ٝ الظر صيىاميا٫ اإلااو٫ ي٨ك٠ ٦ما ،"الٗام" الكهيض َى ومىاصي الكاٖغ َى مىاصيا

ي٠ زال٫ .  اإلااضخي ػمىيت واؾخدًاع الخاعيش جْى

دضص    
ُت
 يٗؼػ  ما الٗام ؾٗيض البُل اؾدكهاص م٩ان بلى وجديل اإلا٩ان، ٖالماث" الىاع ظبل  –الهاظ٘ الجبل  –اإلاجض ظبل" الضوا٫ ج

غْقب ؤهذ" والخاعيسيت وال٣ىميت والىَىيت الضالليت ألابٗاص ُٗت   –٢اؾيىن " ط٦غ زال٫ مً الضوا٫ جاقغ ٦ما".  الؿاخل في عة٧اإلاىا لل

ؼتها ألامت مجض ماضخي ػمىيت بجها اإلااضخي، الؼمً ٚلبت زال٫ مً الؼمان ويخٗين الٗغبيت، الؿاخت لخٗين" ؾيىاء  –نىين  م٣ابل في ٖو
ا ومجضَا ألامت ماضخي بين م٣اعهت في ال٣هيضة جً٘ اإلاإؾاور، الخايغ ػمىيت .  ألاليم وخايَغ

 خماٍ في الخظ٧اعيت الخٟلت في" 1937 ؾىت ال٣هيضة َظٍ ؤل٣ى الكاٖغ ؤن الٟىقي اإلاىام مً ويبضو ،"قهيض" بٗىىان وال٣هيضة   

 لخاعيش 1937 الٗام الىو ٦خابت ػمىيت جضٖم ٦ما 1."ٞلؿُين في الىاع ظبل في اؾدكهض الظر الٗام ؾٗيض البُل للكهيض وصمك٤
  خلب في الؿىت طٌٍ في" قاٖغها و٧ان الاؾخٗماع،

ً
ا   الكٗغر  لئلهخاط مخٟٚغ

ً
  الاؾخٗماع مهاظما

ً
  2."الجماَير ومدغيا

 َلبي اوكاجي جغ٦يبي   ؾيا١ في ول٨ً" الجهاص قهيض يا" ب٣ىله ال٣هيضة مً 38 البيذ في جخ٨غع " قهيض" الٗىىان ٧لمت ؤن والالٞذ    
  اإلاٗاع٥ ؾاخاث هدى والاهضٞإ الجهاصر الىاظب هضاءاث جلبيت ٖلى للخإ٦يض الجهاص صاللت يًي٠ الىضاء، بهيٛت

ً
 ٦غامت ًٖ صٞاٖا

ها الامت .  وقٞغ

  65 مً ال٣هيضة جخإل٠   
ً
، بيخا

ً
ى السٟي٠، بدغ وػن ٖلى عيكت ؤبى ٖمغ الكاٖغ هٓمها قٗغيا  ؤ٩ٞاٍع ًٖ للخٗبير َىاٖيت ؤ٦ير َو

ىاَٟه ى اإلاىخض والغور اإلاىخضة ٢اٞيتا٫ وهٓام اإلاخىاػيين الكُغيً هٓام ٞحها التنم و٢ض. اإلاؿلىبت ٖو  اإلاؿبى١  اإلا٨ؿىعة الخاء َو
. وألالم الاه٨ؿاع ٖلى الضا٫ ألال٠ بمض

 ٧ل ويًم ؤ٣ٞيت،***  ه٣اٍ زالر واإلا٣ُ٘ اإلا٣ُ٘ بين يٟهل م٣اَ٘، ؾبٗت ٖلى الُباعي الازغاط بلى باالؾدىاص ال٣هيضة وجخىػٕ   
ت م٣ُ٘ ٤ الكٗغيت ألابياث مً مجمٖى    :آلاحي الك٩ل ٞو

  (12  –1) ألاو٫  اإلا٣ُ٘ -
  (18  –13) الشاوي اإلا٣ُ٘ -

  (29  –19) الشالض اإلا٣ُ٘ -

  (44  –30) الغاب٘ اإلا٣ُ٘ -
  (50  –45) السامـ اإلا٣ُ٘ -

  (62  –51) الؿاصؽ اإلا٣ُ٘ -

                                                           
 . 40، ص 2005، دار العودة، بٌروت، لبنان، طبعة سنة 1عمر أبو رٌشة، األعمال الشعرٌة الكاملة، مج  . 1
 .16المصدر نفسه، ص  . 2
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  (65  –63) الؿاب٘ اإلا٣ُ٘ -

 مك٩لت صالليت ٧ىخضاث م٣اَ٘ الى لىوا ج٣ؿيم" ألن طل٪ لل٣هيضة، اإلا٣ُعي الخ٣ؿيم ؾىٗخمض الخإويليت الضالليت وللم٣اعبت   

  1."الىو إلاٗماعيت

 للللُسة الساللُة البيُة -

غ صالالث وجىدكغ واليىم، ألامـ بين الكهيض بىي٘ ال٣هيضة اؾتهال٫ ًٖ ألاو٫  اإلا٣ُ٘ ي٨ك٠   
 
 اإلاجض ٢مت ٞهى بًٟاثله جظ٦

غاؽ لها ٢ضم ل٣ض ألاظيا٫، ؾ٨غث وٗماثه ٞيٌ ومً والؿماح وال٨غم  ؤهٟاؽ بين اإلاؼط في الضاللي الخٗال٤ ويبضو ٞغاح،وألا ألٖا

ب٤ ال٩ىن  في حٗب٤ التي الكهيض ُاء، ٦غم مً الخياة في ما ب٩ل يٟىح الظر الىبىة ٖو :  ٞي٣ى٫  ٖو

ـــامَ "
َ
ــيــبِّ  ٞــــي ه

َ
ـــي الؼَمانِّ  ٚ ـــاخِّ

َ
ـل         اإلا

َ
ضِّ  َظـــبـ

ــــــضي الــَمـجْق ــاحِّ  والىَّ ــم   والؿَّ

َغ 
 
ـــ٨ هُت ؤؾْق

ْق
ــيـــا٫ُت  ج ــه ؤظْق ــــَمــخِّ ْٗق ــ٨ــــغ وِّ ٌِّ          البِّ ــ ــــيْق َٟ ـــــــَغاؽِّ  بـ ْٖق ـــــَغاحِّ  ألا

َ
 وألاٞ

يَن  اؾه خِّ َٟ ــ
ْق
ــىطُت  ؤه ــمُت

َ
ــــى ج

َ
نِّ  ٖــل

ــىْق
َ
ـــــَبــــ٤ِّ           الــ٨ َٗ ــ ةِّ  بِّ

ـــــــبىَّ احِّ  الـــــــــىُّ  الــــٟىَّ

 
ُّ
ٝغ

َ
  وج

ُت
ــــيـــــه الــَدـــيـــاة ـــاعِّ  ٖلى ِّٞ

َ
ــــَؿــى          آز ــيْق ـــــضوة مــــً ِّٖ ــ ــ  وَعواحٍن  ٚـ

ـــمــت ـيمِّ  َبــؿْق ِّٗ ـــ
ثْق  للــىَّ ــذْق  َمـــــغَّ

َ
ــ٣ ي َمـــا          وؤبْق ـــ٣ِّ يــــغِّ  يــبْق ـــــ٨ِّ ِّ

ـَضاحِّ  في الؿ 
ْق
 ألا٢

ذْق 
َّ

خــَمــك
َ
ــلـــيـــه ٞ َــمُت  َٖ ــيـــــا٫ِّ  صُت

َّ
ـــهُت           ــيالل ــؿـــخْق

َ
ـــها مً و٦ ؿــــجِّ

َ
ــاحِّ  و

َ
ـــىق  بِّ

ـــَىثْق 
َ
ـــَٟغٍ َوَ ـيـب ؾِّ ـجِّ َٗ ـــــى ال

َّ
ـــيـــغ           اإلاـىق َِّ ــإَؾـــا ٍ بِّ ـــضِّ ــــهْق احِّ  َٖ  الـــَىيَّ

ـــــغ ٞةطا ــــهُت ْٖق ـــي ألا ـــــىالِّ
َ
ِّٕ  لســـَيــــاالث           َمُاٝ الس ـــــا

َ
احِّ  ـــــغٍن ق  َنــــــضَّ

ـــٝغ وبطا
َّ
ـَ  الــُ ــشـــغُت  لـــيــــ ْٗق   َيــــ

َّ
ـــىصِّ            بال ـــيُت ـــ٣ُت ــمـــــىَؾت بِّ

ْق
ــــَغاحِّ  َمـــٛ ـجِّ  بِّ

ــــاب
َ
٢ ــيت َوعِّ ــى مـــىـــَدـــىِّ

َّ
ـــخــــكـــٓ

َ
           ج

ً
٢ا ـــؼْق ــــى١َ  مِّ

َ
ـَجلِّ  ٞ ــــــاحِّ  مـــىْق َّٟ  الؿـــــ

ـَ    لـــيــ
ً
ـــَضٖا ى بطا بِّ

َ
ــــال َٗ ـــ

َ
ٌ٘د  ج ــ َباَح            َويـــيْق

َ
ــد ــَمــى واؾْق ـَغام الخِّ

َ
ي الخـ  ببـــــاحِّ

ــضْق 
َ
ـــى٥ُت  ٢ ــدُت

َ
ــــــَضاعُت  ج

ْق
ـــــً ألا٢ ـــَضةِّ  مِّ ــضِّ            لـــبْق ــــيْق

َّ
  الل

ً
قــاخــــا اهياثِّ  وِّ

َ
 اإلاالحِّ  للٛ

ِّ  في زهىنيت مً لها بما الكٗىعيت الخجغبت انَّ " طل٪ صيجيا٫ الغمؼ الكاٖغ يؿخضعي 
 الغمؼ حؿخضعي التي هي قٗغر  ٖمل ٧ل 

  2."قٗىعيت ٨ٞغة ؤو ٖاَٟت مً جدمل إلاا ال٨لي الخٟغيٜ ٞيه ججض ل٩ي ال٣ضيم

  يٗيض ٧ي (ٕ)اإلاؿيذ الؿيض اؾخدًاع ويإحي    
ً
 لؿياؾيتوا ال٨ٟغيت بالسلسالث احؿم خايغ في الًاجٗت َىيخه مً قيئا

 ٖلى الكهيض يؿير خياجه، في ٖيسخى الىبي ؾاع ٦ما الخياة، في الؿير ٨ٞغة زال٫ مً بيجهما اإلاكتر٦ت اإلا٣ىماث وج٨مً والاظخماٖيت،
،  َظٍ ل٨ً الخياة، في والُٗاء اإلادبت ٢يم جٟجير زال٫ مً الشسهيخين بين الضاللي الخٟاٖل بييت الؿيمياثيت الىخضة وجستنن  آزاٍع

                                                           
1
 .ٕٛ، ص ٕٔٔٓ، سنة ٔ، ط نصر الدين بن غنيسة، فصول يف السيميائيات، عامل الكتب احلديث، اربد، االردن .
2
 . ٘ٔير الشرقاوي، ص عبد الكب: ترروالن بارت، التحليل النصي،  .
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، ال٩ىن  ٖلى مغَّث الجىت حؿامت٧اب الازاع
ً
ىاص الخؼن  وقاح و٦ؿتها اإلاهاثب صاَمتها ألا٢ضاح، في زمالت بال مجها يب٤ لم ؾغيٗا  والؿَّ

  بٗضٍ جغ٦ذ ل٨جها
ً
  ٦خابا

ً
 لىهتها بؿالؾل مخٗيرة الٗيىن  ٖجها جغص بٗيضة زياالث في تهيم ؤن للكٗغاء وجغ٦ذ ألاؾاَير، ٖلى مٟخىخا

َيَىت" باعث عوالن ويؿمحها جاعيسيت، عمىػ  اؾخدًاع زال٫ مً الخىانيت الخٟاٖالث م٘ الىهيت البييت ١وجخٗا٫ بالضماء، الجغاح " البىْق

ن  التي الضاثبت الخغ٦ت جل٪"  ٞيؿخظ٦غ (2)."الش٣اٞيت ألاوؿا١ وم٘ ألازغي  الىهىم م٘ مؿخمغ جٟاٖل ٖلى وجٟخده الىو ج٩ى 
ٟاح، ؾي٠ ٖلى اهدىذ التي الكهضاء وع٢اب اإلاكاه٤ ؤٖىاص  سسغيت مً ألن   الخمى وحؿدباح الجبىاء نىث يخٗالى ؤن ٚغو  ٞال الؿَّ

  ألاؾض ظلض مً جيلج ؤن ألا٢ضاع
ً
ً الكٗب، ٢ىة ٚياب ٨ٞغة يٗؼػ  الجميلت، الٛاهياث جغجضيه زىبا  الغ٧ىص مً خا٫ يٗيل ٞالَى

ا ألامت ألن والؿباث، .    الجغاخاث حٛمَغ

ألاؾلىب مً اهخ٣اليت بدغ٦ت وطل٪ ألامت، ٞى١  ؾىاصٍ يىير اإلآلم الليل يب٫ الشاهيت الىخضة في الكاٖغ يخىظه   

 ػمان بمٛاصعة الُلب صالالث جستنن  ،"٢وَّ " ألامغ بهيٛت يدبٗها" ألاظيا٫ ْالم يا" الىضاء بهيٛت الاوكاجي الاؾلىب بلى السبرر 

: ٞي٣ى٫  الؿاَ٘، يياثه ٖلى ي٤لدؿخ٠ ال٨ؿالى ؤظٟان ي٨دل بضؤ الًياء ومغوص جلىح الهباح جباقير ألن ألامت

المَ  َيــا
َ
ــوَّ  ألاظيا٫ِّ  ْ

ُت
ـــَ٪  ٢ ــيْق ــــ٘ ٞــهــظر         َظــــَىـــــاخِّ ـــــالثِّ

َ
ــــــَبـــــاحِّ  َ  ؤلانْق

َوصٌد  ــــغْق َل  مِّ ـــٟــىن  ٦ـــدَّ ــى الجُت
َ
ــــــَؿــال

ُت
ــا٢ــــذْق         ال٨

َ
ـــإٞ

َ
ـــــــَىــــا ٖلى ٞ ــا الؿَّ  حِّ اللمَّ

َصَخا
َ
ه مً ٞ ـــَم  واَـــَخـــــؼَّ         الَهـــــاظِـّـ٘ الَجـــبـــــل ٖـياثِّ َٗ ـــــ ْٟق ــ ــــــــــــَغاحِّ  مُت

ْق
 ألاج

ـــى
َ
ـــال َٗ

َ
ــــهُت  َوح ــــيــــــــاخُت ـــغؤبــذْق         َيـــَخــىالــى نِّ

ْق
ــاق

َ
ــــــؿــــىعٍ ٞ

ُت
ـــَيــاحِّ  ه ِّ

 لله 

ذْق 
َ
غ٦

َ
  الى٧ىنِّ  في ج

ْق
َب  ــــــــَغازهاؤٝ ــذْق          الـــٚؼ ـــب  ََ يــــؼِّ  ٖـــلى َو َيـــــــــاحِّ  ؤػِّ ِّ

 الغ 

ـــَبــــاَعثْق 
َ
  َوج

ً
ــا ٖهاثبا ًَ ـــ َٟ لبٍن  مً ًٌد  بـــَؿــــــاٍ         الـــغَّخبِّ  ٞال

ْق
 وظــــــَىــاحِّ  َمـــس

 في ويًٗه ألامت، في ال٩امىت ال٣ىي  اؾخٗاصة ؤظل مً الٗام ؾٗيض البُل ٞيه اؾدكهض الظر اإلا٩ان الىاع ظبل يؿخدًغ    
٘ ألاخؼان نىث ٖلى وحهتن الُىيلت هجٗخه مً يؿخٟي٤ بضؤ الجبل ٞهظا والؿباث، الي٣ٓت بين يدىا٢ٌ صاللي مدىع   نىجه ليٞر

 جباعث ٦ما ٦تخغ ال٩ىن  جمؤل الغيذ نىث ٖلى واهُل٣ذ الهٛيرة، ألاٞغار ؤٖكاقها في جغ٦ذ التي ألامت وؿىع  ٞخجيبه ونياخه
بت ال٣ىة جلىهه بؿاٍ ٖلى م٩ان ٧ل في اإلاجاَضة ألاٞىاط   الضالليت الباع  وجخ٨ش٠ ألامت، بمؿخىي  الاعجٟإ في والٚغ

  اليؿىع  وجهبذ والجهاص، الىًا٫ ٨ٞغة لخٗؼػ 
ً
 والخغيت الٗهغ مؿخىي  بلى باألمت الاعج٣اء يكتهىن  الظيً اإلاجاَضيً للمىايلين عمؼا

  اإلاخماوظت بالكٗى خغ٧اث والغيذ
ً
: آلاجيت الترؾيمت في الضالليت البييت وجٓهغ للخغيت، َلبا
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باث  اهُال١ خغ٦ت                                          الي٣ٓت                الىاع ظبل                                      الؿُّ

 والجهاص الىًا٫ ٨ٞغة حٗؼيؼ                                                                      الاؾدكهاص اإلا٩ان

ت مؿخىي  بلى باألمت الاعج٣اء                    الخايغ في                                      اإلااضخي في يَّ ِّ
. الخغ 

 (ؤٖلى بلى خغ٦ت                            )(ؤصوى بلى خغ٦ت)

:  ٞي٣ى٫  ألامت، ؤًٖاء بين الخ٩امل بييت حٗؼػ  ألامت نٕ الضٞإ مٗاع٥ في اليؿىع  نىعة الشالشت الىخضة في الضوا٫ وجغؾم    

َب   ًَ َ
ــــضُت  ٞاهبَري  الَبػيُت  ٚ ـــكِّ هــــى       الَهـــى٫َ  َيـدْق ـــــــَيــــــــاحِّ  ألاطي بلى َوَيـــغْق ـاعجِّ  بِـّ

ـــ٤َّ 
َ

ــــ٨ــــي   ق
َ
م ٞ ـذ َظــــَهــــىَّ

َ
ـــإَؾـــــال

َ
ـــابـه الـــغوابي في      ٞ َٗ ــــــاحِّ  الــــ

َ
ـــــُ  والبِّ

ٗغثْق 
َ

ك
ْق
ا٢

َ
ه مً ٞ ـــــجِّ َْق ــــــــــذْق       الـهـــمُّ  ال٣ــلـــلُت  َو ــــــشُت  َوؤظَّ ـــــــــــــىامِّ

َ
 ألاصواحِّ  ق

ى َضجَّ
َ
ان َوج

َ
ز بُت  الضُّ يْقن َيذجِّ ِـّ  َٖ ـــــــ ــمْق

َّ
ــــمِّ  ًٖ     الك

َ
ــــَغي  َمــإج

َّ
ـــــــَخـــَباحِّ  الش ـــؿْق  الــــمُت

 
َ

ـــلَ٪  َتَهـــاَوثْق ٝ ــــؿــــــــــىع  جِّ َعثْق  الىُّ ـــَىايــــا     َوؤػْق
َ
ى ٖلى بــاإلا

َ
ــٓ

َّ
 اإلاــــجـــَخـــــاحِّ  الل

بُت  كِّ
ْق
ي
َ
ـــلـَب  ج

ْق
س

َ
  اإلا

َ
ــــ٠ ــــؼجي     الَبـــػي في اإلاٗــ٣َّ

ُت
ـــاع وج

َ
ـــ٣ ـــىْق

َ
 بلــــــــَدـــاحِّ  ٞــي اإلا

ــــَؿانُت  ـــهــ َولِّ
َّ
بُت  يـــــبِّ الـــل َٗ ِّيلِّ  َيل

ر      بالــغ  ــُــــىِّ ـــــــَغاح َويْق ــــــــى١َ  الجِّ
َ
َغاحِّ  ٞ  الجِّ

 
ٌد
ـــًبت

ُت
ــــــؿىعِّ  ٚ ـــهغ ال للىُّ ــَخــــــاحِّ       ٞـــيـها الىَّ مُت ـــى وال بِّ

َ
ــــَبــــــــــاحِّ  الـــَىه ـــمُت  بِّ

ــــؼحْق  لمْق  ـــؼخْق
َ
ــلـــــــَ٪  ج سالـــب جِّ

َ
  اإلا

َّ
ثْق  بــٗـــضما      بال ـــــــغِّصَّ ـــــً ظُت ــ ــ ــ ــ  ألاعَواحِّ  مـ

ى
َ

َخــالشخ
َ
ــــــــانُت  ٞ

َ
ز َباثِّ  ًٖ الضُّ

َ
ــــي      البــػي وز ــــتِّ  ٞـ

َ
٦ مِّ  بــــغْق

ـــــــًـــــــاحِّ  الـــــضَّ  الىَّ

يل َوَؾــــَغي 
َّ
  الل

ً
ــاعِّ  َظــــــَبــل مـــــالئا       الىَّ

ً
ــــىها

ُت
ـــــ٨ ــــيض وال ال...  ؾُت ـكِّ

َ
ي وـ  ألاَيــاحِّ

  ال٣ىي  جدكض ٞغار ألامت عوٕ في وجضب حؿغر  بضؤث الي٣ٓت خالت وفي ًٚبذ والٓالم الكغ ٢ىي  بن   
ً
 باألمت لئلي٣إ َلبا

خدذ الٟخا٦ت، ؤؾلخخه ٧ل واؾخٗملذ ،ها وهج مً جخإطي (الضوح) الخ٣ى٫  وقىامش الجبا٫ ٞاطا ألاما٦ً، ٧ل في ظهىم ؤبىاب ٞو  ٍع

ما الكمـ هىع  حجب اإلاخهاٖض الضزان ؤن بلى" اليري  مإجم"و" الكمـ ٖين" بين الضاللي الاهؼياح ويىحي  اليري  ؾٟذ ٖلى يجغر  ٖو

.  الخياة ل٩ل واؾدباخت مإجم مً
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 ع٦تح وجغؾم اإلاٗاع٥، في ألاؾلخت ؤنىاث ٞحها ج٣ٕغ قٗغيت ملخمت ججؿض اي٣اٖيت خغ٦ت في 462الهىجيت اإلا٣اَ٘ َىضؾت وجبضو   
/  مإجم  "(ث  -م / )(ث  -م) ،"البُاح/  لٗابها "(ب  –ا / )(ب  –ا) الىاخضة ال٩لمت صازل الهىجيت اإلا٣اَ٘ وجخأل٠ وظمىص، حٛير

ظا" اإلاى٣اع/  اإلا٠ٗ٣ "(١  –م / )(١  –م) ،"اإلاؿدباح   -م) للم٣ُ٘ الهىحي الخجاوـ م٘ وجخأػع   Metathéseاإلا٩اوي بال٣لب يؿمى ما َو
ً، يؿخبيذ مً م٣اومت ٖلى والانغاع والخغ٦ت الًٛب خالت وحٗؼػ " اإلاؿدباح/  الكمـ "(ؽ  -م / )(ؽ غ ٞيما الَى  463الٟىهيم يَا

 ؽ/  عي ؽ" ألازير البيذ في (الؿين) الجهغ
ً
.  وظمىص  ؾ٩ىن  خغ٦ت ليرؾم الؿيمياثيت الىخضة مً" ٧ىها

 ٖىض الًٛب خا٫ ٖلى لخا٦ض وججاوؿها، بخىاػجها" بمباح الىوى وال بمخاح الىهغ ال" الٞخت اي٣اٖيت بييت ظملت حٗضُّ  ٦ما   
ىن  َم اإلاجاَضيً،  ٢غابين ؤعواخهم و٢ضمىا للٓلم، يغ٦ىىا ٞلم ممىٕى والاؾدؿالم الخٗب ؤنَّ  يضع٧ىن  ل٨جهم نٗب الىهغ ؤن يٗٞغ

ى" ٖباعة وي٣ابل ألامت، ٦غامت مظبذ ٖلى  ؤر" / الضزان جالشخى" ٖباعة لى،ؤٕ بلى الضزان ونٗىص اإلاٗغ٦ت بضء ٖالماث" / الضزان جضج 

 وقاخه الخؼن  ليتر٥" الىًاح الضم بغ٦ت" ٖؼيؼة وؤعواح ٦شيرة صماء ًٖ اإلاٗغ٦ت ٞاهجلذ ؤؾٟل، بلى َبٍى وخغ٦ت اإلاٗغ٦ت اهجالء
  الؿا٦ً الىاع ظبل ٞى١ 

ً
.  نضٍع في الخؼن  ؤوٛام يى٢٘ الخطخيت وكيض جاع٧ا

٨ظا،  اإلاىث بين يدىا٢ٌ صاللي مدىع  في (اإلاجاَضيً  –ألابُا٫) ؤر ألامت وؿىع  نىعة لترؾم للىخضة الضالليت البييت جخ٣ابل َو
ضم الانغاع الٓلم، وعٌٞ ضاء هاع ٖلى ي٣ًىن  اإلاىث جإبه ال التي ٞاألبُا٫ الاؾدؿالم، ٖو  ال٣ىة، مسالب ٞحها وييكبىن  ألٖا

 الىخضة في الاؾدبضالي اإلادىع  وهغؾم ألامت، ظؿض في الجغاح وجتر٥ اإلاؿا٦ين ؤعواح جدهض اللهيب وهاع الٓلم مٗاهضة ٖلى ويهغون

. الؿيمياثيت

ى   الضزان جالشخى                                             الضزان جضج 

 اإلاٗغ٦ت اهجالء                           اإلاٗغ٦ت بضء

 َابُت خغ٦ت                         ناٖضة خغ٦ت

  اؾدؿالم+                               اؾدؿالم-

 ًٚب                              -ًٚب+ 

                                                           
، دار الفكر "الفونٌتٌكا"عصام نور الدٌن، علم األصوات اللغوٌة . هو وحدة صوتٌة أكبر من الفونٌم Syllabeالمقطع الصوتً  . 462

 . 189، ص 1992، سنة 1اللبنانً، بٌروت، لبنان، ط 
       .. هو أصغر وحدة صوتٌة فاعلة (الصوت)Phonéme الفونٌم   . 463

Le nouveau petit Robert, Dictionnaire alphabétique  et  analogique de la langue Française, nouvelle 
édition du petit Robert, Impression Maury Imprimeur, France, 1995, p: 1661        
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 التي اإلاجاَضيً صماء ؤر الٛؼيغة الضماء بلى يخىظه ،"اليؿىع  صماء يا" الىضاء بهيٛت اوكاجي بإؾلىب الغابٗت الىخضة جبضؤ
: ٞي٣ى٫  الٟاضر، خبها البُىلت ؤُٖذ

ؿىعِّ  صَمــــــــاءَ  َيا
ُّ
ـغِّر  الي ـــجْق

َ
اءً  ج

َ
ــ      َؾــــس

َ
ـــٛ تِّ  ـــَغامِّ بِّ

َ
ـــــىل

ُت
ــــُ  الٟـــــًـــــــاحِّ  البُت

ي ـــتِّ ـــبِّ
ْق
ــؼَّ  ؤه ِّٗ   ال

ً
ا ؾــــــغخــــت ــيَّ َٟ ها      َيـــَخـــ ـــيـــلِّ ـــالِّ

َ
إْ ــيذُت  بِّ ـــــخِّ

َ
ـي ق ــــــىاخِّ  الـــــىَّ

ُ٘ت  ؤهذِّ  ــــ ـــَماءِّ  َصمْق   بنْق  الؿَّ
َ

َهــــض
َ
ــــذْق       الخـ٣لُت  ل َّٟ ــــــــلٌد َؾـــ َوَظـــ ـــــي ـَىـــــابِّ ـــاخِّ

َ
 وؤ٢

ص ؤرُّ  هُت  َبــــغْق ــــخْق َٗ
َ
ــــل

َ
ـــَمـــــَغ  ز ىنِّ  ؤخْق

َّ
لِّ  ٖـــلى     الل َِّ ــــــا

َ
ـــــــَهـــــاصِّ  ٦ َغاحِّ  الجِّ  الــهُت

ـــيــــهِّ  ِّٞ  
ٌد
ـَمـــاءة َيـاء جهـــبــــتِّ  بلى بيْق

ْق
ل َٗ تِّ  مـــً     ال

ًَ ـــ ـــبْق
َ
َمـانِّ  ٢  الـــــــى٢ـــــاحِّ  الــــــؼَّ

ـَ  ي
َ
ى ل

َ
ل بْق مانِّ  ٖلى يُت ـــٍى"      وللٗامِّ " الـــــــؼَّ ـيْق

ُت
ــــــهِّ  مــــً زـ ــجِّ ــــؿْق

َ
احِّ  ه  الـــــــــلىَّ

 
ُت
ــٔ َٟ ــ دْق

َ
ـــيـــَض  ج ـــاث الــبِّ يه ط٦ــــغيَّ ـــى      ليالِّ ُٟت ـــــــــ ــــــهْق

َ
ٍِّ  َوج ــــضِّ ـــهْق َٗ ــ  الـــىـــــَؼاحِّ  لِـّ

ًُّ َوَث  ــــ ــــاىُت  خِّ
َ
امِّ  في الٛـــيـ

َّ
  الك

ً
ـــيــه       قى٢ا ــَخـــــشــىِّ   لِّ

ً
ــــال

َ
ـــ٣

ْق
ـــش ـــــالحِّ  مُت ِّ

 بالـــــؿ 

َهاصِّ  قهيَض  يا   َيا الجِّ
َ
ـــلُت  بطا      الَهـــــى٫ِّ  نـــــغْقزت ـــيْق

َ
ــــَدـــَمــذْق  الــس احِّ  في َخـــمْق  الؿَّ

ـــهــــغٍن  ؤرُّ  ــــ لــمْق  مُت
ُت
ــــانغجــيه صمِّ ج

َ
ـي٠ مـــً      ز ِّٟ َؿـاحِّ  َيـــىمَ  اإلاـــهــــَماػِّ  َخــ  ا٦دِّ

ـــىصٍن  ؤرُّ  ـــــَغَصثْق  َمــا َٖ
ْق
ـــــَ٪  َػٚ

َ
ـــلُّ       ٞيهِّ  ل

ُت
اؾــــــت ٦ ـــــــــــَىامِّ  َمـــيَّ  َعَصاحِّ  الــــــ٣ِّ

ــــَما
َّ
ـــل

ُت
ـاحِّ  الَح  ٦ َٟ ـــــ ــ     َنــغِّيشٌد  لــــلــ٨ِّ ــــ٪   خـــَذ نُت ــــيَّ ــبْق

َ
احِّ  َنغيَش  يــــا ل َٟ ـ  ال٨ِّ

ــــلُت  ـــمِّ دْق
َ
  ج

َ
ت

َ
ــــل   الَخـــمْق

َ
ىيت

َ
ــــَىي      وؤلايمانُت  ال٣

ْق
ـــَ٪  ٞــــي ؤ٢ ــــبِّ

ْق
ـــل
َ
 الـمــــٟـــــَغاحِّ  ٢

ـــــإنَّ 
َ
ــــ٨

َ
ٞ  

َ
ــــمْق  الَخــيـــاة

َ
ر َمـــــا      ٞحها جـــل٤ِّ  ل  

ــــــَغوِّ ــــ يُت َٗ ـــَل ح
ُت
َ  ِّٕ ـــَخــا

ْق
ــــل
ُت
 اإلا

 
ٌد
ــــَبـــــت اهـذْق  َيـــضيـــــَ٪  في َِّ

َ
ـــجــضُت  َعاَمــــَهــــا      وإلاـا ٧

َ
ـــٟـَتها اإلا ـــَؿـــَمــاحِّ  ِّٖ  بِّ

ً جغبت في الضماء َظٍ زباث بييت" ؤهبتي" الايٗاػ يستنن      ا وصاللت الٗؼة، الَى  ٫ْال بجها اإلاكدخت، الىىاحي ٧ل في اهدكاَع
ً بلى باليؿبت ٞهي والا٢احي الؿىابل وطبلذ الخ٣ى٫  ظٟذ اطا الؿماء وصمٗت ال٨غامت،  ألامت حؿ٣ي التي ألامُاع الَى

. والجهاصر الغوحي الُٗل ؤو٢اث في وجغوحها

ت ٖالمت ألاخمغ اللىن  ويدؿب     ت  –بييىيَّ   الجهاص ٖلى زلٗذ التي الضماء جل٪ ٖلى جض٫ ؾيمياثيَّ
ً
  ؤخمغ زىبا

ً
 وجغمؼ ،٢اهيا

عي الٗلياء ي٣ٓت بلى  وال مضيً، الؼمان ؤن ليا٦ض الٗام شسهيت اؾخلهام م٘ جخٟاٖل الٓاإلاين، يض مً الخدغع  بلى والؿَّ
  ظهاصٍ مً ولج الظر الٗام مشيل

ً
ا  البُل لهظا زالضة ط٦غياث جدخًً الصخغاء وؾدب٣ى ألامت ؤ٤ٞ في جلىح زيَى

ى مدكى٢ت، ؾدب٣ى الكام وخضاث٤   جغابها ١ٞى يدشجى َو
ً
 ونغزت" الجهاص قهيض يا" الجهاص قهيض ٞهى بالؿالح مش٣ال

غص لم وجغ وؤر   الىغى، ؾاخاث في يخدغ٥ لم مهغ ٞإر خمدمت الىغى ؾاخاث السيى٫  جمؤل ٖىضما السٝى  ؤوٛامه ٖلى جٚؼ

ضاء، إلاىاظهت آن ٧ل في ألابُا٫" لبي٪" هضاٍئ يلبي ال٨ٟاح ٖاق٤ الٗام بإن الضوا٫ وجستنن  ال٣ىام، مياؾت ٞخاة ٧ل  ألٖا
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، الخياة ٦غَّؽ الظر لئلوؿان همىطط َى الايمان، ٢لبه يمؤل
ً
 ُٖل يغور الظر اإلااء ٞيه وعؤي الجهاص ٞٗك٤ ظهاصا

  ٩ٞان الهاصر،
ً
  ؾيٟا

ً
ضاء، ٖلى مؿلُا م اإلاجض صٖاٍ وإلاا ألٖا ً مظبذ ٖلى الغوح ٢ضَّ . و٢ىاٖت ايمان ب٩ل الَى

لى      الخغب ػخمت في الكهيض َظا يغي  ؤن للكاٖغ يدلى السيا٫ ؤظىدت ٖو
ً
 ؤزاٍ ويغي  ٖٓيم خهان ؾغح ٖلى ٞاعؾا

ى الجهاص في ؾب٣ه الظر  والىًا٫ ال٨ٟاح بلى اقاعة في ألاخمغ مىضيله يدمل الٟؿيدت الغوابي ٖلى ٖلياثه مً يُل َو

  به يلىح
ً
: ٞي٣ى٫  لل٣اثه، قى٢ا

ي ِّ
 
ـــإو

َ
خـَمــــتِّ  في ؤَعا٥َ  و٦ ىَٕ      الـــَهــى٫ِّ  ػُت

َ
ـــــــغٍن  ؾـــــــــغطٍن  ــل احِّ  َيــــامِّ  َــىَّ

ى٥َ 
ُت
ممِّ  في الَجــــؿــــىعِّ  َوؤز ىصِّ  ال٣ِّ ــــلٌد       الؿُّ ُِّ ــ

ـــي ٖلى مُت وابِّ
 الٟـــَؿــــــاحِّ  الــــغَّ

َخذْق  ــــهُت  لىَّ ُّٟ ـــ
َ
ه ٦ يـــــلِّ ـــضِّ ـمىْق        ألاخمغ بِـّ

ً
ـــى٢ا

َ
ـــــــــاءِّ  بلى ق

َ
ــــ٣ ِّ

 
ـ الــل

ُت
 ـــــَخــــاحِّ اإلا

بَذ  َدؿِّ
َ
  ألاَظيا٫َ  ٞ

ُت
ضُت " يا َتهخ٠ ــــــــضْق "      زــــــــالِّ َِّ ٤ِّ  في َظــــــا

َ
ــــل ـــيْق

َ
احِّ " ٞ " الَجـــغَّ

َدذْق 
ْق
َره

َ
ت
َ
ـــــذْق  ٞ َٗ ــــ

َ
ــَهــــاَث  َواهَضٞ يْق ََ ًُت        و ـــيـــــ ــَض  الَجــــــىاصُت  َيـــلِّ ْٗق  َظــــَماحِّ  َبـــ

ــ وا٢خدمَذ 
َّ
َذ  ــٓـىالل ىْق

ُت
٨

َ
يضِّ  م٘ ٞ ِّ

        اله 
ً
ــــــَغاقا

َ
ى ٞ

َ
ـــــل ــــمِّ  َٖ

َ
ــــَبـــاحِّ  ٞ ــهْق  اإلاِّ

اح بً ٖبيضة وؤبى الىليض بً زالض" بُىالث الاؾالمي الخاعيش مً يؿخدًغ      ٞخلخ٣ي جسخهغ مؿاٞاث و٦إهما ،"الجغَّ

 وؿياهه، يجىػ  ال ٞاٖل الىو في ظملت ٧ل   ل٠ر ي٩ىن  ؤن يىظب" لٛىلضمان باليؿبتو زالض، باؾم تهخ٠ وهي الاظيا٫
ٟا٫  َىا٥ هٍٓغ ٟٞي. للخاعيش الىخيض اإلادغ٥ َى الاوؿان ألن اوؿاوي، بك٩ل الىو هٟهم ؤن ؤعصها بطا صوعٍ، ًٖ والٚا

 الترؾميت زال٫ مً والخاعيش والٟاٖل السُاب بين وزي٣ت الهلت وجبضو 464."والخاعيش والٟاٖل الىو بين وزي٣ت نلت
. آلاجيت

  جاعيش                                     ٞاٖل                                     هو

  الاؾالمي الخاعيش بُىالث اؾخدًاع                    الٗام ؾٗيض                          قهيض

اح بً ٖبيضة/  الىليض بً زالض                                                                     الجغَّ

  الجهاص مؿيرة جخاب٘ ٖلى جدض ٢ىميت جاعيسيت صالليت ؤبٗاص              ألامت ًٖ الضٞإ         الجهاص ٨ٞغة حٗؼيؼ

   ٠ اح، ٞيل٤ في الجهاص" / ظاَض" الايٗاػ يْى ها التي الجهاص مؿيرة جخاب٘ وهي الىليض بً زالض ببُىالث لخىحي الجغَّ
َّ
 زُ

اح .  وال٣ىميت والخاعيسيت الىَىيت ألابٗاص الضاللي خخىي الم ٖلى ليًٟي الجغَّ

                                                           
464
يف البنيوية التكوينية، دراسة يف منهج لوسيان غولدمان، دار التكوين للتأليف والرتمجة والنشر، دمشق، سوريا، طبعة أوىل، سنة  مجال شحيد، .

                                        . ٕٓٔص ، ٖٕٔٓ
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 اظخمإ م٘ وجلخ٣ي والا٢خدام الاهضٞإ بييت وجخٟاٖل ،"٦ىَذ   –ا٢خدمذ  –اهضٞٗذ  –جغهدذ" اإلااييت ألاٞٗا٫ وجخىالى   
اح بً ٖبيضة ؤبى/  الىليض بً زالض" شسهياث ، الجهاص يغي  ٞاإلاجاَض" الٗام ؾٗيض/  الجغَّ

ً
ظٍ هىعا  جىضٞ٘ ظيا٫ألا َو

 الىاع، ؾاخاث ج٣خدم وعاخذ ي٨بى وال يلين ٞال الجماح له جل٣ى و٢ض الجىاص، يىضٞ٘ ٦ما جمازليت نىعة في الجهاص هدى
  ال٨غام م٘ ٩ٞان والٟغاف، ظهاصٍ بين ويمازل

ً
 اإلاهباح، يىء ٖلى الٟغاف يغجمي ٦ما الىاع ؤخًان في جغجمي مجاَضا

.  ألامت ًٖ والضٞإ الجهاص ٨ٞغة ٖلى الًىء لدؿليِ وطل٪

ـــَتى ؤرْق 
َ
ضِّ  ٞ

جْق
َ
ه اإلا ـــمــغُت  بهَّ ُٗت ــــَؿــــــاعِّ          يىمٌد  الـــ

َ
ــــــَغَبــــاحِّ  وآزـــــَغ  لس  لِّ

ــىن  َؾــــاَمـــــَ٪  مً بن ـــىُت
َ
ىا لم         ل٣ـىمٌد  اإلا دــــيُّ ــَجــى ٖلى يُت  والٟـــالحِّ  الخِّ

 
َ

ذْق  ٦ي٠
َ
هم َػاٚ ــلىمُت ـــَخــ خُت

َ
ىٞ

َّ
ــي         ـــمـصخ يـــ٤ بيجهم ما البــٛـ لِّ

َ
ـــــَغاحِّ  َ  الؿَّ

ها َما هـــِـّضْق
ـــيــــَل  َٖ جِـّ

ْق
  بال ؤلاه

ً
ـــَؿــــالمٍن          َمىاعا   لِّ

ً
ـــضا ــــــــــاثِّ

َ
 لـــَهــالحِّ  و٢

ـــــَمـــــــَغث
َ
َماءِّ  آَيــت ٚ ِّ

ذْق  الض 
َّ
ل ـهِّ           وؾُت مذِّ  بـــاؾـــمِّ  مـــ الؿَّ

ُت
ــاحِّ  صيت َٟ ــــ  الؿَّ

ىا هُت
َ
  ؤعْقز

َ
َبت

ْق
ك

ُت
ليبِّ  ز ا الهَّ َى ُٖت            وَبا

ً
ــــــىصا

ُت
٢ ــامِّ  بلــــى وُت

َ
ــئ ِّ
 
 الكــَدـــاحِّ  الل

ــــىا
ُت
ـــــاه ََ

َ
ؿيذِّ  َمَهَض  وؤ

َ
ٍو اإلا ٍِّ  ٖــلى         وَعصُّ ــــــغِّ ــــهْق

ُت
ـاحِّ  ٞـــــَغاَف  َ َٟ  َؾـــ

وا ــــغُت َٟ ـــ
َ
  ز

َ
ــــت مَّ ُ٘ت  طِّ ىا َىصِّ ال مُّ تِّ  ًٖ ألاطَن         ونُت

َ
ز ــــي الَهًيمِّ  نغْق  الالخـ

ـــــمْق 
َ
ــــــىصٍن  ٦ ُٖت ىلتٍن  و ا َمٗؿُت َى بُت

َ
ــــــــااصِّ  ٞــــي         َؾ٨

ُت
غوَبتِّ  ٞ ُٗت  اإلاؿــَمــاحِّ  ال

ا
َ
ه ــــضْق

َ
َدك

َ
ــــــيىف لــــهمْق  ٞ ـــــا         والء ظُت

َ
ه َىـــــا َوَمــــَضصْق َّٟ ــــــ

ُت
 ٞاحِّ للهـــ ؤ٦

ـــــَىا
ْق
ــــ٨ َٟ مَ  َوَؾ ا الؼ٧يَّ  الــــضَّ ىَّ ًَ          وَػي  ــيـــــــ اعِّ  الـــغحى َظـــبِّ

َ
جاحِّ  بٛ  الىَّ

ــــــا
َ
ه َعصْق

َ
َىا مجهم ألاؾـــــالَب  َوؤ

ُت
٨

َ
ًُت          ٞ دــــ

َ
ًُت  ؤؾــــالبهم ه  ألاياحي وهـد

ت مهٛغة بجى وظىص" السُاب في هلخٔ    مً وجٓهغ 465."مجها ظؼء ؤو الجملت مؿخىي  ٖلى ةملخّى وصالليت ؾيمياثي 

ت بإسخى البُل الكهيض الكاٖغ مساَبت زال٫  صالليت زىاثيت وجى٨ك٠ ،"لغباح وآزغ لسؿاع يىم الٗمغ بهه" و٢ىله ولٖى

 (ٕ)ٖلي ؤلامام ٢ى٫  اؾخلهام م٘ السُابيت البييت وجخٟاٖل والغبذ، السؿاعة والهبىص، الهٗىص بين الاوؿان ٖمغ جً٘
  466."ٖلي٪ ويىم ل٪ يىم: يىمان َغالض"

                                                           
، 1شر، دمشق، سورٌا، ط دار التكوٌن للتألٌف والترجمة والنباسل المسالمه، : جراهام أالن، نظرٌة التناص، تر . 465

 . 140، ص 2011سنة 
، ص 1973، سنة 3، دار االندلس، ط 1علً بن أبً طالب، نهج البالغة، شرح االستاذ الشٌخ محمد عبده، ج  . 466

560.  
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ضم الخٛيير ٨ٞغة جإنيل زال٫ مً الىهين بين الخىانيت البجى جىضمج     ألايام، ألخضار يسً٘ ٞاإلوؿان الشباث، ٖو

ىا لم ٢ىم" الٛاثب يمير بلى" ؾام٪" اإلاساَب يمير مً الاهخ٣ا٫ زال٫ مً الالخٟاث ؾمت وهجض الؼمً، وج٣لباث "  يدي 
ىا لم ٢ىم ٞهم اإلاىث، ٦إؽ ؤطا٢ٍى الظيً ال٣ىم ًٖ للخضيض  الضالليت، الباع  وجخ٨ش٠ الغؤر، ؤأخاب وال ال٣ٗل يٗٞغ

 ٞمصخى الخ٤، َغي٤ ابضا٫ زال٫ مً الابضالي اإلاىٓىع  وهلخٔ والخغب، الؿالم والباَل، الخ٤ بين الازخالٝ بييت وجٓهغ

  بيجهم الٓلم
ً
  لٛخه وفي الخ٤ ٢يىص ج٣يضٍ ال َلي٣ا

ً
ؿاص لى٥ؽ ٖلى اخخجاظا ضاء ٞو . الٖا

 الؿيض الضيجي الغمؼ اؾخدًاع بلى الكاٖغ ٖىصة زال٫ مً الؿاصؽ واإلا٣ُ٘ ألاو٫  اإلا٣ُ٘ بين الخٟاٖل ويبضو    

ا  –ؤعزهىا" والٟىاٖل ألاٞٗا٫ وجخىالى الدؿامذ، وعمؼ الانالح وعاثض الؿالم ٦خاب الاهجيل بلى ٞيٗىص ،(ٕ)اإلاؿيذ  باَٖى
ا  –نمىا  –زٟغوا  –ؤَاهىا –   –عزو وال عزو  –صماء واعا٢ت ؾالم: إلاداوع  الضاللي اإلادخىي  م٘ وجىههغ ،"ؾ٨بَى

ىص  –وؾم٘ نمذ ىص وال ٖو لب في جدك٩ل التي الىخضاث لؿلؿلت الىدىيت التر٦يبيت البييت وهغؾم والء، وال والء  –ٖو  ألٚا
: ةآلاحي الترؾميت في الضالليت وج٣ابالتها (به اإلاٟٗى٫ +  الٟاٖل+  الٟٗل) مً

 

 والء ظيىف     خكضها                              الهليب زكبت      ؤعزهىا                         

ا                                    باَٖى
ً
 ؤ٦ٟىا    مضصها                                       و٢ىصا

 هدً            الؼ٧يَّ  الضم   ؾ٨ٟىا    #                   اإلاؿيذ َضم      ؤَاهىا            (الٟاٖل) َم

ا                                   الٗهىص طمت         زٟغوا                          ىًّ  بٛاع      الغحى ظبين     ػي 

 ألاؾالَب      ؤعصها                                        ألاطن          وانم                            

ا                         ا                             الٗغوبت ٞااص في         ؾ٨بَى   هدً       ٦ىَّ

                                                        

                                            ألاياحي                                              ؤؾالبهم                                                   

                                           الىاؽ و٢خل ألامت خ٣ى١  اٚخهاب                                                               

                                                  

  ،
ً
 ؤعزهىا ل٣ض الٗباص، ع٢اب في ؾيٟه يجغر  ؤن للؿٟاح وجغ٧ىا الٓلم عايت وعٞٗىا الضماء ؤعا٢ىا الاهجيل باؾم بطا

  ٞباٍٖى والؿالم الهبر بلى يغمؼ والظر السكب مً اإلاهىٕى الهليب
ً
ضاء، ٢اصة بلى و٢ىصا  ال٨غامت، ٞحهم لذبش الٖا

لض التي البالص وؤَاهىا يض ٞحها وُت ى وظٗلٍى اإلاؿيذ الؿ   الٗهىص ؤمت ؤزجلىا ل٣ض ٞغاقه، ٖلى ال٣خل َغيض الُاَغ َو
ضوا ل٣ض اإلآلىم، نغزت يؿمٗىا ولم الخغماث واهته٩ىا   الٗغبيت الكٗىب ٖو

ً
ىصا  جل٪ للٗغوبت و٢ضمىا مٗؿىلت ٖو

ىص " ؾ٨ٟىا  –مضصها  –خكضها" هدً يمير زال٫ مً واإلاؿامدت الخكض بييت خًغث باإلا٣ابل البالص، ٞهض٢تهم الٖى
 الٗغبيت ألامت ٢ضمذ خغوبهم مٗغى وفي ؤٖمالهم، ًٖ ونٟدذ مٗهم وحؿامدذ والُاٖت الىالء ظيىف لهم ٞدكضث
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ىضما بها، لييخهغوا ط٦يت صماء  اٚخهاب في اجماصو" ألاياحي هدً/  ؤؾالبهم هدً" الؿليبت بالخ٣ى١  ألامت َالبتهم ٖو
. الىاؽ و٢خل الخ٣ى١ 

  الىاع ظبل بلى الكاٖغ يٗىص ألازيرة الىخضة وفي   
ً
  ؤَله مااؾيا

ً
 مٟغصة وجدؿب اإلاإؾاة، في مٗه ٧لها ألامت بى٢ٝى واٖضا

 ألامت إلااضخي الضالليت ألابٗاص لخٗؼػ  جدكاب٪ جخٗاه٤، الٗال٢اث، ٖىضَا جخمٟهل السُاب في مدىعيت وخضة" الجبل"
:  ي٣ى٫ ٝ اإلاكغ١،

اعِّ  َظـــَبــــلُت  ًْق  الىَّ ـَىامَ  ل
َ
ـــــَذ         همَذ  ٦ـَما ج يْق ى َظــــغِّ

َ
ل ُٗت ـــؿـــيَذ  ال

َ
 الَُماحِّ  ٦

ــَ٪ 
َ
ــــبٌّل  ل ـــيـــىــــاء         ونىيْقن ٢اؾيىن  في خُت ـــــهُت  مـــــا وؾِّ

َ
 بغاحِّ  مً ل

غبِّ  ؤهَذ  ُٗت اخلِّ  في ٧اإلاىاعة لل ْٕق  الَخـــــذْق          الؿَّ ًِّ أل حِّ  ـــيـــــ
َّ
  467."اإلاــــــــــال

 ظبل" بلى ويخدى٫  الشاوي، اإلا٣ُ٘ في" الهاظ٘ الجبل" ب ويؿدبضله ألاو٫، اإلا٣ُ٘ في" اإلاجض ظبل" اإلا٩اوي اليؿ٤ يظ٦غ  

ت ٖالماث اإلاخباص٫ الترابِ ويضٖم ألازير، اإلا٣ُ٘ في" الىاع   يب٣ى لً الجبل َظا ؤن ٨ٞغة حٗؼػ  ؾيمياثيَّ
ً
  ظغيدا

ً
 ما وخيضا

،" ؾيىاء  –نىين  –٢اؾيىن " الٗغبيت البالص ٧ل في له ألن ألامل باب يٟخذ  ويمازله للٗغب عمؼ ٞهى بغمؼ ويُبٗه خب 
: آلاجيت الترؾميت في الضاللي اإلادخىي  وهبرػ آلامً، والغؾى اإلايىاء لخجض البدغ في اإلاالخين ٖيىن  بًىئها تهخضر التي باإلاىاعة

  الىاع ظبل                الٗام               -الهاظ٘ الجبل            الٗام+      اإلاجض ظبل

 اإلاؿخ٣بل                                          الخايغ                                  اإلااضخي

 والاهخهاعاث بُىالثا٫ بٗىصة ؤمل                            ع٧ىص/  ظمىص                             بُىلت/  مجض

  الللُسة في الطمعي  الحىظُف -

ي٠ بلى ال٣هيضة في الكاٖغ يلجإ    يض اؾخدًغ ٦ما (الٗام ؾٗيض) شسهيت جْى  اولجمذ التي (ٕ)اإلاؿيذ الؿَّ

اح بً ٖبيضة وؤبى الىليض بً زالض) جاعيسيت شسهياث اؾخلهام م٘ الضالليت ؤبٗاصَا ى ،(الجغَّ  بال٣ىإ الخ٣ىيت َظٍ وحؿمَّ
  واخضة شسهيت ٖلى جهايتها بلى بضايتها مً الخجغبت ج٣ىم" بط بؿيِا٫

ً
 ججؿيض في ٖضة شسهياث حؿهم و٢ض ٞٗليا

 ؤر صون  مً يدى٫  مما وال٣ؿماث اإلاٗالم واضخت جٓل ال٣ىإ شسهيت ؤن ٚير وجهاٖضَا ؤخضاثها وجدغي٪ الخجغبت
 ٖلى ال٣اثم الخضازل طل٪ وؤهاٍ الكاٖغ نىث م٘ بال الشسهيت جل٪ جخضازل ٞال ألازغي  الشسهياث وبين بيجها الخباؽ

  468."ال٣ىإ ج٣ىيت في قٍغ َى الظر الاهضماط

  لي٩ىن  الغمؼ بلى الكاٖغ يلجإ ألامت حٗاهحها التي الىَىيت ألاػمت ؤظىاء ْل وفي   
ً
 ٢ًيت ًٖ الخٗبير ؤق٩ا٫ مً ق٨ال

ي٠ وؤخؼان، آلام مً يٗترحها وما الىٟـ م٨ىىهاث ًٖ وليٗبر ٢هاثضٍ، في اخضاثها ويؿخلهم مٗها يخٟاٖل ٨ٞغيت  والخْى

.  الخضيض الٗهغ في ألاصبيت الخدىالث ووليض اإلاٗاهاة وليض َى بل السٝى وليض ليـ الغمؼر 

                                                           
467
 . ٗٔٗ  –ٖٔٗ  –ٕٔٗ  –ٔٔٗ  –ٓٔٗ  –ٜٓٗ  –ٛٓٗ  –ٚٓٗ  –ٙٓٗ، ص ص ٔعمر أبو ريشة، األعمال الشعرية الكاملة، مج  .
468

 .ٜٜٔعز الدين امساعيل، الشعر العريب ادلعاصر قضاياه وظواىره الفنية وادلعنوية، ص  . 
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٨ظا،  اإلااضخي ػمىيت بين جىا٢ًذ صالليت مداوع " عيكت ؤبى ٖمغ" للكاٖغ" قهيض" ٢هيضة في الكٗغر  السُاب يغؾم َو
 الىدىيت البجى م٘ الاي٣اٖيت البييت جأػعث ٦ما والؿ٩ىن  والجمىص والًٛب ٦تالخغ ومدىع  واإلاؿخ٣بل، والخايغ
  زال٫ مً وال٣ىميت والىَىيت الخاعيسيت ألابٗاص لخٗؼيؼ الىهيت والخٟاٖالث للغمىػ  والضالليت والتر٦يبيت

 الغمىػ  صاللت م٘ جهصال٫ واهههغث ألامت، في والهالح الؿالم ٨ٞغة ٖلى للخإ٦يض اإلاؿيذ الؿيض الضيجي الغمؼ اؾخدًاع

 وعٌٞ ألامت ًٖ والضٞإ الىًا٫ مبضؤ لخٗؼيؼ وطل٪ (الجغاح بً ٖبيضة ؤبى/  الىليض بً زالض/  الٗام ؾٗيض) الخاعيسيت

ضم وال٣خل الٓلم  ؾٗيض" وشسهيت الخاعيذي الغمؼ م٘ الكاٖغة الظاث جماَذ ٦ظل٪ لؤلٖضاء والغيىر الاؾدؿالم ٖو
ؼتها، ألامت ٦غامت ًٖ صاٞ٘ رالظ الاوؿان نىعة وعؾمذ" الٗام  خ٣ى١  ٖلى الخإ٦يض م٘" هدً" ألاها نىث وجضازل ٖو

.   اإلاؿلىبت ألامت

  ومطاحعه البحث ملازض

  امللازض -

ما٫ ٖمغ، عيكت ؤبى (1)  .2005 ؾىت َبٗت لبىان، بيروث، الٗىصة، صاع ال٩املت، الكٗغيت ألٖا

 .1973 ؾىت الشالشت، الُبٗت الاهضلـ، صاع بضٍ،ٕ مدمض الكيش الاؾخاط قغح البالٚت، ههج ٖلي، َالب ؤبي ابً (2)

  العطبُة املطاحع -

 . 1972 َبٗت لبىان، بيروث، الٗىصة، صاع الكٗغ، ػمً ؤصوهيـ، (3)

 والخىػي٘ لليكغ بيؿان صاع والًٟ، ال٨ٟغ بين اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغ في الهىفي ال٣ىإ ججلياث ٞااص، َخاٝ ػ٧ي ؤبى (4)

الم،  . 2013 ؾىت ولى،ألا الُبٗت لبىان، بيروث، وؤلٖا

ىاٍَغ ٢ًاياٍ اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغ الضيً، ٖؼ اؾماٖيل (5)  َبٗت لبىان، بيروث، الٗىصة، صاع واإلاٗىىيت، الٟىيت ْو

 .1981 ؾىت زالشت،

 . 2011 ؾىت الاولى، الُبٗت الاعصن، اعبض، الخضيض، ال٨خب ٖالم الؿيمياثياث، في ٞهى٫  الضيً، ههغ ٚىيؿت ابً (6)

 الُبٗت لبىان، بيروث، البىلؿيت، اإلا٨خبت ميكىعاث الخضيشت، الٗغبيت ال٣هيضة في الجماليت البييت هبيل، ؤيىب (7)
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The Arab Spring Revolutions in the Contemporary Arab Novel 
Name of researcher: Rasha Jalees, Institute: University of Jordan 

  

 

Abstract 

This paper investigates the political realities that pertain to the Arab Spring and Arab 

revolutions that took place in the last few years in Middle East in some Arab contemporary 

novels. It specifically explores the manifestations of these events in the contemporary Arab 

novel, with much focus on Mostafa Khalifa‘s The Shell(2009), Ayman Otoom‘s They Hear its 

Whisper (2013), Nawal El-Saadawi‘s It is Blood (2014 ), Ibrahim al Koni‘s The Chivalry of 

Slain Dreams (2012). This analytical study traces the line of political and revolutionary 

thought since 2009 up until this moment. It also discusses the concept of revolution and its 

connection with civil wars. Moreover, the study shows the literary weakness that resulted 

from the political realities . 

 

Keywords: Contemporary Arab novel, Arab Spring, revolution, political realities, 

criticism. 
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Introduction 

  The Arabic novel has attracted critical interest concerning the topic of the Arab revolutions. 

It is a natural and logical response in the literary sphere to present the reality of the revolution 

and its impact in every state. Just as the revolutions differed in reality, the novels vary 

technically and according to their content. The novels offer different examples due to the 

specific political frame for each of their revolutionary stages, which give each its distinctive 

mark and individual style. Some revolutions acquired a huge amount of narrative written about 

them like in the cases of Syria and Egypt whilst other revolutions suffered from a lack of 

novelist production concerning them as in the cases of Yemen and Libya. Amidst the abundance 

of production or its scarcity, we find that the all of revolutionary novels are not of the technical 

level and content that we expected. Perhaps the reason for this was the novelists‟ need to catch 

up with this sudden and urgent stage of reality and accompany the current events. Furthermore, 

literature was also not ready for what  followed this stage concerning political shocks and 

turmoils. The matter itself is applicable  to the internal revolution as these novels mostly 

explored the revolutionary phenomenon in a descriptive way focusing on the pre-coup stage to 

describe the extent of corruption and the widespread oppression in the state or to present . And 

the revolutionary state at the moment of the regime‟s downfall. Both cases represent a process 

of announced disclosure of the appearances of adversity and corruption.  

These explorations turn only to the social aspect and the revolution‟s effect upon it without 

considering the political aspects that are linked to it and the transitional stage nor challenging 

the revolution‟s principles nor even considering the political void and the civil wars that 

resulted from it. 

              If we apply this to the Syrian case for example, the majority of the novels focus on 

exposing the regime‟s scandals and emphasizing the crimes that were committed during the era 

the transmitted from the ancestors to their predecessors, during the revolution and before the 

revolution inside the prisons like in “They Hear its Whisper” or “The Shell”. Here, the spotlight 

is directed at the one- sided limited ideology (for and against) without examining the 

revolution‟s scope itself, the case of the refugees and displaced persons, the opposition that 

betrayed the revolution nor the responsibility of the international community. Some Jordanian 

works explore the revolution through symbolism such as the works of the writers Shahla Al 

Ojaili and Laila AlAtrash. As for Egypt, the revolution novels attempt to prove the revolution‟s 

success and the triumph of democracy in ousting Mubarak‟s regime and political Islam despite 

the contradictory and chaotic state Egypt is suffering  from now and the worse economic 

conditions it is now experiencing. These catastrophes actually affirm the complications of the 

revolution , not its success. The revolutionary novels present a comprehensive panoramic vision 

that combines reality and fiction and adds to them the human experience that is specific to each 

scene according to the explorations of each novelist.  

Thus, the novels are rich in historical events, names of places, names of martyrs and 

revolutionists, this is apparent in “It is blood” and “The Chivalry of Slain Dreams”.We also find 

that same Syrian examples that depend on political ideology and its explorations of the 

revolution case like “The Shell” and “They Hear its Whisper”. 

              It is common to see the novels that give importance to highlight the distinctive 

colloquial dialect in that is an important part of the narrative structure by way of illustrating the 

realistic image and true scenario described by the novelist. Likewise, The novels also invest it to 

create the motivation, the circumstances and the characters. The realistic language is united with 

fictional language in order to produce the revolution discourse and this is particularly prominent 

with Nawal El Saadawi. Similarly, al-Koni and Otoom‟s language is affected by religious 
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language. Al-Koni‟s novel is the best with regards to the exploration of  deep philosophical 

vision, „place‟ takes a prominent position concerning narrative elements (the security building). 

Meanwhile, El Saadawi‟s novel is the best with regards to technical composition, multiplicity of 

voices (diglossia) and characters and the usage of flashback and monologue techniques. 

Now, most people see that the revolution was in fact a revolutionary event except that it was 

totally abandoned and remained a political lie or that it could not escape being a planned and 

tactical political game that served an external hidden agenda incited by Western and Eastern 

states or the previous regime‟s interests. 

Radical revolution is a term that Arabs have never known in their reality and that is to say, 

that any revolutionary action requires a radical change of thought and mentality, and this is not 

what the Arabs are experiencing today. It is now known to every Arab citizen that the Arab 

spring was a dry, cold autumn.  

The Arab have experienced tyranny, oppression, poverty, hunger and corruption. Therefore, 

these concepts and terms satisfied the Arab‟s mind or even formed a part of its personality and 

its political being and thought for many decades. As a result, this left a legacy of an idle 

political background and even if it was destined to change, it did not change in the right way 

which means that the Arab individual never perceived the term “revolution” nor its complete 

concept. 

The overlapping of politics with social arrangement is an inevitable issue due to the strong 

relationship between them, the exchange of interests and the continuance of social dynamic and 

its interaction in order to achieve political decision making that is represented by the head of 

this social pyramid. The relationship between the ruler and the ruled represents an ongoing 

steady cycle thus; political composition is an identical model of social composition itself 

because any political decision will create a circular social transformation and not a parallel 

transformation where one may surpass the other. Therefore, we can consider politics as a social 

arrangement and “a complex process based on th- eoretical perceptions that are more 

comprehensive than traditional thought. In general, it is not concerned about a particular issue 

but rather tackles all the components of social arrangement like the method of rule, political 

decision-making and how to implement it. It seems that it is at the level of most complicated 

practice because the life of the individual inside the social arrangement has become a politicised 

life.”( Wadi,1996,p.38). 

Generating  from the sociological theories that were based on the principle of the relationship 

between literature or art and the society, literary reflection theory obtained a distinctive feature 

in language because of its strong link with the function of literature, which placed it in the field 

of commitment, social realism and the true social reflection. This does not mean a commitment 

that limits and constricts the space for freedom in art and in literature or for the artist or the 

writer. That is to say, we are unable to remove the subjective and emotional role of the writer 

and put it into the context of recording the external social space around him/her. Thus, it is an 

exchange process between the subjective and emotional components of the writer in his 

consciousness and in his external surroundings in which he plays a part and which produces 

human experience, and thus influences the writer. “The process of creativity is a product of 

social influence and it comes as a result of distinctive individual effort however, its sentimental 

and intellectual outcome is derived from the relationship of the writer with the social system 

that he lives in” (Shukri,1993,p.88). 

          Art is an ancient thing that represents humanity itself. This means that the relationship 

of explaining the human‟s need for art is an existential relationship, disconnected in developing 

its undeniable link with collective movement and direction. However, the approaches that 



  

ةمجلة حُل السضاػات ألا  2017فبراًط    27العسز  -العام السالث    -زبُة والفىٍط
 

 

 

 

 

 2017©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 
 

 

 

 

 

153 

 

sought to explain literature teleology placed it in intellectual frames and theories. These were 

derived from the philosophical material that the explanations were based on and 

adopted its theory, which is found in its real components. This was to express the idea of 

sociological merging of the human being with reality which is found in specific tools whether 

they be in immitation, romance, realism or symbolism. Therefore, we find ourselves faced with 

the dichotomy of the writer and society; and the relationship between them enters the realm of 

freedom making art which becomes the expression of the writer‟s self or his internal sufferings 

separating him from his community. This issue does not take place due to the social nature 

which human instinct is based on nor the nature of isolation. The relationship may 

also tie the writer to his external reality in a way that makes him reject, accept, criticise, or 

mock without realistic or historical documentation.  

Earnest Fischer attempted to observe this relationship meticulously when he talked about the 

necessity for art in a humanistic community where the human being strives to find a state of 

balance to satisfy the desires of the individual self with his external world and his sufferings and 

this is what turns into an eternal humanistic experience. Thus, we are able to discuss the idea of 

literature eternality and continuity as he says, “Every art is the neonate of its age and it 

represents humanity in so far as it corresponds with the prevailing ideas in a specific historical 

situation and with its needs and expectations. However, art goes beyond this as it makes the 

specific historical moment one of humanity‟s moments, which creates hope towards constant 

development and not solely mutations and contradictions”.(Fisher,1971,p.38). Fisher talks 

about the nature of art that is based on magic namely what it is and its image as it is linked to 

the process of change and the reconstruction of reality and transforming it within the layers of 

society. 

“Art is necessary for the human being in order that he understands the world and is able to 

change it and it is necessary because of this latent magic within it. (Fisher,1971,p.38) 

Abdul Rahman Munif‟s perspective comes to support this theoretical observation when he 

talks about the novel‟s sociological role in the service of the more common division of society 

as he says, “the novel will be the history of those with no history; the history of the poor, the 

oppressed and those who are dreaming  of a better world and how they lived and how they died 

whilst they are still dreaming.”(Wadi,1996,p.105) 

 

 Backstage Prior to The Revolution of The Syrian Scene 

 “The Shell” Novel 

             The novel “The Shell” by the author Mostafa Khalifa is a fictional work written prior 

to the Syrian revolution which deserves to be mentioned. This novel presents an ideology which 

is completely different from that of the former novel and criticises the nationalist and refuses his 

ideology and political thought. In addition to its being a novel that overlaps biographically with 

the novelist himself, the writer speaks here from a real life experience revealing his experience 

to us in the novel thus it is not seclusive – according to Said Allouch. He searches for the truth 

of identity which has no meaning except when it functions within a utopia and begins everyday 

life experience instead of the truth of identity (us) in fictional discourse”.(Alloush,1981,p.97) 

            Nevertheless, this novel is similar to the other one in containing a substantial amount 

of scenes of torture, killing and corporal violation which is skilfully carried out by the 

executioner “with the aim of extorting information by forcing confession of one‟s own crimes 

or confession of the whereabouts of associates or with the aim of creating an atmosphere of 

terror which is practically the real reason for torture in a totalitarian state.”(Keeragan,2002,p.9   
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Therefore, the novel undertakes a dual resignation: the self and the resistant body when the body 

accustoms itself fully to all types of torture and repression be it scourging, hanging or cables. 

This induces a complete separation process of the body and the spiritual self which Descartes 

mentioned when he said “that pain is the physical lever that one can depend on when forcing a 

person to reveal the facts he holds secretly in his mind and this way he no longer sees the truth 

as merely something within the individual” (Keeragan,2002,p.17). “I fight myself from fear of 

falling. A complete separation takes place between the mind and the body. My mind is 

completely clear and aware of everything happening around me but as for my body, it separates 

from me slowly becoming numb and frozen…I do not dare to raise my hand to my nose even if 

my hand responds.”(Khalifa,2008,p.178). 

The features of political irony appear notably in the beginning of the novel when the obscure 

character squats inside one of the prisons after returning from Paris. The character being a 

devout Christian with a secular attitude is accused of belonging to the Muslim Brotherhood 

organisation and this remains the issue that splits the ending of the novel into many approaches. 

               If Otoom‟s novel is primarily based on Muslim Brotherhood thought and adopts it 

entirely considering that Islamic authority is the correct base for building any political system, 

then the novel “The Shell” adopts the opposite way of thinking being the western secular trend 

which is separate from religious ideology regarding content in order to build its radical, liberal 

system. Therefore, Khalifa talks about the idea of political conflict and congestion that 

alternates between three political axes: the religious axis which he rejects and describes as being 

quarrelsome, opposing, rigorous and close-minded. This rejection is mutual from the Islamist 

side that sees it as decadent, disloyal and impure. “Once, I was walking towards the sinks and 

my hand knocked against one of theirs. He went back and washed to purify himself. If I used 

the tap, whoever came after me washed it with soap seven times because I was simply 

„impure‟.” (Khalifa,2008,p.47). 

                 As for the second axis, it is embodied by the axis of Western thought which is 

adopted by the main character who remains in a hostile relationship with the Islamists, 

considered as “takfiris”, on one side and with the aggression of the Baath rule on the other side. 

Thus, two internal prisons coexist under the shell of the character who lives with feelings of 

isolation and alienation. He loses his will for everything except for snooping from a distance on 

everything surrounding him and he takes pleasure in cautious and impartial observation even 

after thirteen years and even after leaving the prison which took place without leaving the walls 

of this shell. As for the third axis, it is embodied by the ruling regime which  governs with a 

physical grip on the parties as it only has control over their bodies “and the arena of torture in 

order to effectuate the executioner‟s wildest dreams and the victim‟s worst nightmares.” 

(Khalifa,2008,p.228). This is all in order to express loyalty to the legitimacy of its leader: 

“Long live the cherished presidents. Long live, long live, long live…and the stick remains 

wedged and oscillating between the buttocks of the corpse. For eternity, for eternity, long live 

the presidents”. (Khalifa,2008,p.228). 

It becomes apparent that “The Shell” text is more open and liberal to the Syrian 

revolutionary experience due to the varying axes and the ideological parties inside the text. The 

world inside the novel is crowded with different attitudes and viewpoints even within one party. 

Therefore, he discusses the different levels of awareness and its variation in the thought of the 

Muslim Brothers themselves. Khalifa presents the moderate level that rejects the policy of 

„whoever is not with me is against me‟ and this is shown through the character Zahi. Another 

level is apparent in the „rigorous‟ and „takfiri‟ faction which are joined by feelings of rejection 

and mutual disdain and the faction of pacific Sufi groups. 
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            It can be said that the novel conveys realistic insights extending to human experience 

inside prison and does not consider the characters as complete and faultless „models‟ or see 

them as representative of a firm, correct ideology with clear goals as in “They Hear its 

Whisper”. This indicates Khalifa‟s impartiality in his panoramic view and his presentation of 

the viewpoints or is indicative of his liberal education that comes from Europe. 

               Daydreaming forms an important and cohesive pillar with the novel‟s structure, as 

it is the only way for the character to escape his chagrined reality and temporal pauses in order 

to bring a secondary character from the past or from outside his reality and identify with it to 

create a utopia in the mind that keeps it apart, even if for a matter of seconds, from its poor 

reality. Although the novel is a record of the character‟s daily life entitled according to dates. 

The passing of time violates the element of time that is successive to the mainevents over 

thirteen years. This is due to the power of psychological time in the novel which aims to reveal 

the internal essence of the novel uncovering its crisis, fragmentation, the tumours of its reality 

from torture and its effects. “What happened to me in prison in five years, in seventeen years? 

The truth is that I didn‟t feel the time. Do you know that this feeling was due to the complexity 

of details? It‟s like the lashes, if you begin to count the number of lashes, you will inevitably 

weaken, and if you count the number of days you will inevitably weaken or go mad.” (Ibid, 

p.184). 

 

The Syrian Scene 

The novel, “They Hear its Whisper” 

          The novel “They Hear its Whisper” by the Jordanian writer Ayman Otoom seems an 

Earnest attempt to understand the hellish Syrian reality through a political prisoner that the 

writer attempts to portray in correspondence with the reality of the Arab revolutions where Syria 

is at the forefront clashing with reality due to the regime‟s attachment to authority. Therefore, 

the novel creates an important turning point since it is classified as part of the „Prison literature‟ 

novels which we seldom find available to readers due to their direct link with power and 

hostility towards it. Thus, writing to disclose and confess can be considered risky particularly if 

the authority in question is domineering and believes in the principle of power and the stick 

approach. Moreover, the novel corresponds with the new Arab reality and revolutionary age. 

           The novel‟s aim is to confirm this revolution and support it and not only to record 

political events and the confessions of a prisoner who accustoms his body to dealing with 

various types of torture: the stake, the wheel, electrocution, lashes and starvation. It is only a 

call, revival and continuance of the Syrian revolution which remains alight in all Syrian cities 

and which turned back on its revolutionists, transformed into a civil war causing sectarianism to 

burn thousands of its people, and was like the cat that eats its offspring. “Abu Natheer struck the 

first on his neck with his stick so he fell on both knees as if he had struck his shoulder and not 

his neck and the guard then offered him a banquet of dead rats. As for the second, cockroaches 

sprang from his ears and his face and from the sheer horror of the scene, I wet myself.” ( Otoom, 

2012,p.97) 

           The novel confines itself to three hundred and fifty pages detailing a journey of 

suffering, oppression and physical and psychological torment within the cellars of Palmyra 

prison for Islamist detainees who opposed the Syrian Baath regime. The political situation and 

the muddy minimized civil war which is not devoid of images engraved in memory of killing 

approximately 1300 prisoners during a wave of bloody events witnessed by the people of Hama 

in the year 1982 during the epoch of Hafez al-Assad. The events were distinguished by the 
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strong polarization of the Muslim Brothers and the socialists and membership with the Muslim 

Brothers came to be considered a crime punishable by execution (Darraj,2000,p.51). Its existence 

is asserted in the novel with the execution of 699 detainees. This journey was embodied by  the 

obscure character, the doctor „Iyaad As‟ad‟ who resided in cell number 22 for a period of 

seventeen years. Therefore, Otoom conveyed this historic event and tragic massacre so it 

overlaps with the current Syrian revolutionary reality, bringing history closer to the present state 

of affairs. This is in consideration with the fact that the Syrian calamity in the eighties lived by 

the consciousness of the Syrian people during the epoch when the father is reborn and with 

greater power in the epoch of the son today. “In the last two months of the year 1983, the state‟s 

fury increased. It began smashing and destroying everything in its way. It killed. It executed. It 

hung. The number of those being executed rose dangerously, in one of the days they killed 90 

young men.” ( Otoom, 2012,p.76). 

          Otoom chooses to entitle his hero‟s diary entries using many sub-titles which includes 

daily developing and shocking events that affectes the main character and his surroundings. The 

most prominent thing about the novel is its realistic foresight that corresponds with the Syrian 

revolution as well as a modernistic style of writing. It seems as though it is more consistent with 

the empiricism of the novel and its breaking away from the traditional framework. However, 

these titles, which have been embellished many times in Quranic verses aimed at ideologizing 

the novel‟s structure which is based on two conflicting levels of thought. These include 

religious politicised thought which believes in the authority of religion and the fundamentalism 

of politics in order to be “a dynamic extension of the Eastern Salafi reformation in its 

confrontation with the perfectionist secular model and the attempt to confine its effects and 

expansion to the Islamic world”(Darraj,2000,p.43). This is represented by the Muslim 

Brotherhood or in another sense the political victim and scapegoat according to Otoom which is 

considered one of the supporters of this approach hereditarily and by thought. “We prayed the 

Fajr [dawn] prayer silently at sunrise, an officer stood at the door and began calling the names 

of those that went out. Each person was chased by metal cables until the blood gushed out from 

his body and he was led to his final abode. We were crammed into barns that God only knows 

were not even befitting for livestock.” ( Otoom, 2012,p.100). 

            On the other hand, nationalist thought denies the fundamental content of religion and 

its link with politics, so it refuses to build any conciliative relationship with the authority. 

Therefore, it is devoid of the practical religious content that is linked to the political system. 

Discussing religion is merely a spiritual matter (secularism) in accordance with the „Aflaqi‟ 

concept, which is the essence of the Baath regime. Thus, “religious understanding, which is 

consistent with the people‟s Arab nationalism, is a civilized and spiritual manifestation and not 

a principle, creed or ideology.”( Ali, 2000,p.242). These two levels of thought remain in 

constant conflict and the nationalist command of the ruling regime becomes apparent (the 

warders, Abu Natheer and the guard up until the supreme authority) and it is when it becomes 

apparent that the public represent the political victim. 

                Perhaps Otoom succeeds in portraying very accurate details about daily life inside 

the prison where he presentes a complete panoramic view describing the detainee, the prison, 

the psychological effects on the detainees in the cells and in solitary confinement, the execution 

rooms, the power of the prison and the humiliating methods of torture. He does this to the extent 

that the reader reacts by turning towards the controversial question: if the Syrian revolution is a 

„universal conspiracy‟, as the Baath party considers it to be through media discourse and aims to 

fragment the state into statelets and weaken it, then to what extent can one describe the previous 

degree of freedom enjoyed by the public? is it a stable and secure ring the Baath party enclosed 
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its people in like an iron fist in a velvet glove throughout its time or is it its economic ability to 

achieve maximum possible self- sufficiency?! 

         Likewise, the trend of consciousness and the intensified downfalls summoned an ardent 

stream of ontological questions that surround reality and question it in order to find a clear 

answer that help to understand and explain its existence. Usually, this trend merges with the 

control of psychological time that reflects the melancholy of reality, its severe pains and the 

defeat of daily real time which the character is completely separated from. “Who said that time 

rotates? Here, time is a cover which encircles our defeated space and we pass through it towards 

the valley of death, we were pushed by an iron hand and fell into the abyss of absence” (Otoom, 

2012, p.169). 

Otoom attempts to portray the Muslim Brotherhood in the novel as a community that is 

intellectually civilized, accepting others, open to other different approaches, and possesses a 

moderate attitude with regards to thought and behaviour free from, demagogism, obstinacy and 

takfirism. Thus, Ottom uses the character “Constantin Sarrouf” equally and objectively to attest 

to all this; he is a religious Christian who is aware of Islamic principles and is well versed in the 

study and explanation of the Quran and Arabic language. He even organises study circles for 

many Islamists inside the dormitories, and was to an extent someone who „Iyyad As‟ad‟ took 

pride in however, he also found him difficult to understand at the same time even after his death 

due to typhoid. “Nevertheless, I stood up and announced clearly in front of everyone that I was 

going to pray for him like we pray for the Muslims. We prayed for him with humility and amity. 

He died and with him died the secret which he kept for ten years and which remains in the 

hands of his gracious lord”. (Ibid,p.255) 

 

The Egyptian Scene 

“It is Blood” – Nawaal El Saadawi 

In the novel “It is blood”, the reality of the Egyptian revolution is shown to focuses on a 

huge amount of the serious corruption in Egyptian society. The novel illustrates the bloody state 

of the revolution when all the characters in the novel pay the price of blood together for this 

revolution. The novel is consists of condensed pages in order to explore the wounds of Egyptian 

society within the sphere of journalism and freedom of the press, the women‟s sphere, the 

family environment, the slums filled with the poverty-stricken and deprived in the depths of the 

cities, the authoritarian man and political power. 

Nawaal El Saadawi chooses the January revolution to be a revolt against the accumulation, 

over many years and decades, of corruption that eventually surfaces and is made up of tyranny, 

oppression and ignorance. El Saadawi chooses to discuss the Egyptian revolution using the 

principle of reviewing tangible reality, dissecting it and presenting the most particular details 

and conditions of its content. Her non-formal way of reviewing the series of events and time is 

parallel to the chaotic nature of reality and life where the concept of order and sequence of time 

or of events is disengaged for the Egyptian individual today and for society building. 

 The revolutionary principle observed by the characters in the novel from all social classes is 

persistence in resistance and struggle against falsehood, sycophancy and political and social 

hypocrisy for the sake of freedom and a complete radical revolution despite agitation. The 

complete passing of time and events in the novel is more logical for the reader in order to 

understand and realize the reasons for the revolution after a long examination of the 

circumstances and exemplars of the oppressed, defeated and starving from different classes of 

Egyptian society. The scene and event containing the revolution‟s action comes at the end of the 
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novel identical and impartial to the real Egyptian experience. “They attacked Tahrir square and 

trampled the people down using hooves and wheels. They fired and released gases. The dust 

rises up in the sky along with the smoke and balls of fire. The water bottle flew out from her 

hand and she herself flies with the bottle and fills on the ground when she then becomes aware 

of red blood.”( El-Saadawi, 2004,p.9)   

The sociological denotation carried by the term „blood‟ in the novel‟s title is that of human 

liberation from tyranny, oppression and longing for freedom that is not achieved except by 

collective redemption and social sacrifice. This is the bitter fruit the human gains after a long-

term bloody conflict in which individuals sacrifice their blood in Tahrir square. It is also the fuel 

for igniting change and overturning constants, circumstances and political systems.  

“It is the blood of the virgin maid on her master‟s silk sheets, the blood in the doctor‟s clinic 

during an abortion operation, the blood of the maid who killed her husband and the blood of the 

woman writer that revolts against the regime. They all bleed together” ( Helmy,M,2015,) It is 

also the blood of Jalaal As‟ad who died because of torture. 

El Saadawi strives to convey the revolutionary experience in Egypt through highlighting 

latent instability and touching upon the wounds of reality since she is a doctor that understands 

the real meaning of the word „pain‟ which is the key of the novel in the beginning and the 

reason for its revolution in the ending. It is no more a documentary novel than it is an aim to 

express attitudes of rejection, criticism and sarcasm. This then promptes the arrival at the 

transitional stage: the revolution, which involves the total destruction of everything that 

precedes it in preparation for a new construction stage that does not take place in the novel. 

Therefore, the novel is focuses only on the principle of total fragmentation and destruction of 

the decadent social structure through the great revolution. It is this that carries within it a new 

vision and a glimmer of hope that announces the construction stage which is no less significant 

than its precedent which leaves it at the discretion of the reader. 

The novel is not devoid of female presence and its many examples which show oppression of 

women. The novel‟s content is based on the woman‟s real revolutionary status and her affairs 

because she is the main generator of and actor in the revolution.  

The revolution of the Egyptian woman against poverty, which sweeps the alleys and squats, 

is represented through the character „Sadiyya‟. The revolution of the woman against the male 

community is embodied by „Kawkab‟, the revolution against the selfish authoritarian man who 

only sees the woman as body. Pleasure that represented by „Hamida‟ and the revolution of the 

educated woman against a reality that sees her as mannish is embodied by the character 

„Fu‟ada‟. “Since childhood, I have been able to smell the male scent. In their eyes is a look of 

lust, in the houses, in the streets and in the shops.”(El-Saadawi, 2004,p.85)   

The reduced revolutionary values in the novel for the Egyptian revolution concept are one 

sided and revolve around the woman‟s revolution against all spectrums of reality which 

overlaps in its conflict with the concept of a revolution against men. It advances individually 

then develops and correlates with collective suffering which leads to the effective creation of a 

revolution that confirmed the defeat of oppression and tyranny and upset the regime‟s 

sovereignty. “It shook the legs of the throne as he sat back relaxed.  

His hair was no longer black, it became grey and a beard spouted on his face.”(Ibid, p. 279) 

El Saadawi observes realistic scenes coherent to the reality of the Egyptian revolution and 

accurate details in Tahrir square. She portrays different classes of Egyptian society: those under 

tents, those in the streets and alleys packed with thousands of revolutionists, the mercenaries 

and the martyrs.  
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They are true mirrors reflecting the true image of society, values, corruption, internal 

discrepancies, the reality of sexual harassment, the reality of those killed and of the mercenaries 

that shed the blood of Jalaal As‟ad and the reality of the thugs that violated the body parts of the 

martyrs, all this during the revolution itself. It seems that Nawal El Saadawi‟s stance is 

supportive of the revolution against Mubarak, against political Islam and against the Military 

council which she does not directly reject in the novel but talks about it lucidly (Ibid, p.46). 

“Four men headed towards her stripping her of her clothes, their hands reaching between her 

breasts and legs…the nurse sold the corpse to medical students in parts…the victim died as a 

result of torture from the police officers inside the red camp” ( Ibid, p.11-13). 

 

The Libyan Scene 

“The Chivalry of Slain Dreams” – Ibrahim al-Koni 

         Al-Koni presents the Libyan revolution in his usual way of writing in his 

book. The narrator begins recounting and allocating the events without us coming 

across any other voice except his. This is what weakens the novel‟s structure, 

eliminates the presence of other characters and causes the novel to be more like a 

biography than a novel. The novel does not only expose Gaddafi‟s errors and 

crimes but it also presents contestation, criticism and an imaginary revolution 

within the real revolution. We can admit that al-Koni creates a valuable innovative 

world with regards to the beauty of the language and creates a comprehensive 

human experience that discusses the philosophy of love, war, peace, revolution, 

knowledge, ignorance and the ordeal of intellectuals and the ordeal of al-Koni 

himself. This is debated within the period of Libyan ignorance which permeated 

Libya at the hands of Gaddafi, unemployment, corruption in education, the state 

of ignorance and carelessness. 

This was bequeathed to the people from Gaddafi‟s regime through the teachings 

of The Green Book and the enchanting Universal Theory, which is the ultimate 

outcome of tyranny and racism. It also divides society, spreads hostility between 

individuals and eradicates history, identity and the homeland. “History was also 

stoned by the Green Icon with rocks or rather, with thousands of rocks. It seems 

this was the secret to the Icon‟s hostility towards anything that got in touch with 

paper.” ( al Koni, 2012, p.22). 

 

           Amidst these discrepancies and tumours, which occupied people‟s minds 

for forty years of idleness, a moment of reality‟s real and imaginary explosions 

take place together leading to commotion and the emergence of „pests‟ or even 

„rats‟ – as described by Gaddafi – from their burrows and walls to openly carry 

arms and fight to obtain freedom. The Security building, the tallest building in 

Tripoli, is where the events and battles take place as well as the raping of women 

and killing of innocent people. “Yesterday, I was a book worm, today I am a 
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woodlouse. Yesterday, I was dead in the heart, today hope awakened in me so I 

found myself burrowing through the walls.”( Ibid, 2012,p.13). 

          Thematically, al-Koni uses terms from the revolution‟s reality for the 

human and religious imaginary revolution in the novel (rats/pests, mercenaries, 

riffraff, the security building, air embargo, the battle of El Alamein and the history 

of Libya‟s tribes). It has been previously mentioned that the novel is based on a 

singular voice, which is the voice of the narrator despite the multiplicity of 

characters. However, this individual voice expresses the collective and concurrent 

distress the Libyans suffered from during four decades of foreign colonization and 

during internal colonization by Gaddafi and it is so according to the security 

building which was a historical witness to these difficult years. “[They were] 

foundations which go back to the times of the Italian dominion and were inherited 

by the English andnow, fate gives them labels of the modern time marked by men 

of the country with the nozzles of their rifles. ( Ibid, 2012,p.60). 

It is clear that al-Koni delivers the fictional language with prestige, philosophy, 

thought and culture so that it compiles into a work of art and innovative thought. 

This is what allows the idea of the real revolution to escape the Libyan frame in 

order to gain abstract human aspects for the concepts of the homeland, freedom 

and the conflict between war and peace. However, al-Koni uses up a lot of the 

narrative techniques to describe the one scene of Sidra‟s rape in the security 

building which takes place at the hands of Gaddafi‟s sniper in front of the narrator 

„Ghafir‟ who squats in a corner like in a rat‟s burrow for three days without food 

or drink. Thus, Ghafir is a witness to the heinous event. The novel uses up a great 

deal of narrative space and time span for this scene in which time and events 

completely stop. After this scene, the novel returns to the events starting over 

again until the revolutionary reaction stage takes place through resistance and 

direct confrontation led by Libya‟s „chivalry of dreams‟, not rats, in order to 

obtain freedom and peace in every street and every house. “They ransacked every 

corner, they searched the building with care. „Don‟t forget the command: every 

house, every yard‟” ( Ibid, 2012, p38). 

            The novel engages with the history of Libyan tribes, identity, land, names, 

the cities‟ landmarks, heritage, religion and verses from the Holy Qur‟an. These 

are referred to in order to prosecute Gaddafi and question him about these 

historical concepts for him to prove the people‟s right to this land, the depths of 

their roots in it and their origins and not their eradication through his theories 

surrounding the nation‟s replacement.  

 

 

“The Libyan people are not worthy of al-Fatih revolution, nor its republican 

system nor The Green Book. This land is only suitable for another civilized nation 
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like the Swiss.”( Belkziz, 2012,p.88). “We reach the peak of idiocy when we ask to 

replace the nation and this is a historical precedent that signifies the illegitimacy 

of the homeland for its inhabitants.”(Al- koni,2012,p.960). 

            Al-Koni talks about analysing the Libyan revolutionary state like many 

other novelists by depending on the description of the ousted regime‟s dictatorial 

phenomenon, its tumours and its serious corruption and this is merely with the 

downfall of the regime. This signifies the start of the people‟s victory even if they 

had to pay a costly price with martyrs, wounded and severed civilians. However, 

the present question is whether it is enough to topple the oppressive political 

regimes to achieve a revolution and whether Libya and other states succeeded in 

overcoming the reflexive obstacles, which resulted from this sudden change. Or, 

were these natural obstacles that can only be dispelled by time and work in order 

to reorganise society and prepare it anew for a more democratic stage than its 

precedent irrespective of the internal civil conflict that these states arrived at as 

well as the gangs and hidden interests of the former regime that caused conflict? 

It seems as though the novelists overlooked this more dangerous aspect in their 

novels towards the more important stage that takes the revolution past the point of 

no return.  

It is possible to say that the only regime the Libyans knew during Gaddafi‟s epoch 

was that of anarchy, political chaos and ignorance because of the legitimacy of 

The Green Book and the non-existence of democracy and politics. The sudden 

downfall of this regime signifies a state of political voidness and more severe 

chaos due to the incomprehension of the radical revolution due to the lack of the 

people‟s readiness for it and their complete ignorance in politics and people 

power. 

 

  Conclusion 

 

The Arab Spring Revolutions had a great impact both on the political and literary 

spheres in the Arab countries. As mentioned in this study, these revolutions 

varied from one country to another and as a result the effects were different. The 

literary works that were written at that time in the Arab world were descriptive 

rather than a remedy to the situation. The novels analyzed in the study describe 

the situation in each country and we notice that even the literary value of these 

works is not as strong as the works after because the political upheavals  affected 

the literary essence of the works.  
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