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 . ــ  أن يكون انجحج را صهخ وحيقخ ثبنتراث انعرثي   1

ـــ  2 ــذل ثــبنلعلم انعهلــي   أصــبنخـ خو وانتوحيــ  انــذقي و وانتسا ــم انلو ــو ي   انجحــجو ويقي

 ..خوانتخريمو وانسال خ انهغوي  

( ف ــالا  ــ  CDـ يقــذيا انجحــج  ع ــذاا  هــب انحبفــوةو و  ــمو ب ثقــر   ــذ م   3

ا إليليم انلجهخ  جبشرح.انعسخخ انورقيخ  و ويلك  يقذيلم إنكترونيب

 آالف كهلخ.خلسخ  ع انلوا ش وانلصبدر وانلراجعو ال يتجبوز حجا انجحج ــ  4

خ انلجــالد انجب عي ــوانلتطبثقــخ  ــع ب وفــ  اسفــم انلعتلــذح ـ يوحيــ  انجحــج  هلي ـــــ 5

 .إ بفخ إنب  ب ورد في انالئحخ انذاخهيخ نهلجهخ خ انلحكلخانسوري  

ــ6 ــ يجــرك يحكــيا انجحــجو وفــ  اسفــم انلعتلــذح فــي انلجه   خ وانلتطبثقــخ  ــع انلجــالدـ

 .خ انلحكلخانجب عي  

خ دون  را ـبح  كبنـخ خ انلعتلـذح فـي انلجه ـي ـ ذدو يخ ع نألفم انمع   يرييت انجحوث في كم  ــ  7

 .خخ وانخقبفي  انكبيت انعهلي  
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 التراث.. قيمة متجذدة
  للتاريخّي األصيل!!؟

  د. حممد احلوراني

 
نننن    نننن  يفم يقنننن      نننن   ...مل تكنننل ؤية يفنننند ا ؤُنننن ا ؤيك مقنننن   ؤي ننننة   يمعنننةابمل ضينننن    

  بنننةا  ننن   ّ ننن  ا
 
ر  ؤّننن  أب د  نننذل  نننل  يننن   ك ننن     ننن   ؤييةيفنننوا رؤينننةقؤّل ؤُننن   ؤ 

ننن  ر ر  ننن  ؤُ ؛ننن   ق  لننن ل  يجينننجي أب   نننذؤا يي ؛ننند  ؤُ ننن ابا   نننو  نننذؤخيه  انننج    رت جّر
ؤيننند ضيننن   يننن  ؤينننجض  ؤت يننن    رؤي كنننة   رؤت نننذؤض        ننن ه ؤيةقؤ نننذاب رؤت نننذؤض ه ؤيذق

 
  

 ن  ،   مين  ؤي ق ؛نواب ؤيي   اند ؤ  مج ند ؤ مأب    ا رجذؤا ؤألسالفا ؛حةق ن   ؤيع نيد     ن  ر 
ؤ  ربنننن  د ا دا ي نننن    ّننننؤينننن  ؤي ننننةحمل" ؤمك  انننند   مب  نننن ر ؤيي انننند  ننننل رننننال   ينننند "ؤينننن  

 ر ج جض هت .
ؤ     أبسننن توهت  ؤ يمعنننننؤي نننةؤحمل ...  ينننم  ل ؤيينننج  "  يننند    ييننند"ل أاق  يقننند ؤيننن  

رؤي ق ؛واب ا بلا ، " ر    ؤي ؤي   ؤألب  "  مين   رق ام    ر ةج  م    ّ  ؤيج ضد ؤُ قدا
ا مقيل ي ي ؛ن ه ؤيكنجاا رضن مل ؤ  ة؛ند نؤين ضد مبحمجؤّ  ؤي كة   /ؤ  ةا  ؤية  ى ؤ   بةابا رؤي ق 

ؤ   بننةا   نن  تيينن  ؤأل ننجؤةل ؤ ك  نند ؤيجؤض نند رؤُ قنند ضينن  ت ننةؤ  دسننال؛   ؤأل؛ننوؤ ا رت   ننذ 
 نن  يي ؛نند    نن    ؤ  ننذ الةؤّ  نن  ؤ   بننةا  ننةر  ؤالننذ  رؤ جم نن اا سلننحلول ؤ   نن  ؤي ةيفنن  ي
مب نن رف ؤُ  ننة  ننل رننال  ر ننا يي ؛م نن  ؤ امننذاب   ننو ؤأل    أب ؤأل ننذ  ةت  نند ؤرت  ًنن مل ري ينن مل 

 ننذؤ ةاب  يي هتنن  ؤ معننيد  ضنني   ننل ؤُ نن اب ؤ امننذ أب  نن    س يفنند   نن    يينند تينن    ت  نن  مبنن   
 ّ ا يمع ح ؤُيي ه أري   ؤيم ر    ؤت ذؤض   ي   عجر  ؤُ  اب  ي   !!!.  ا ا ضعة 
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ؤ  ننن ل   درننةىا    ننن ل ؤي ننةحمل مل تيننجم  ي نند "ؤيننن   " ض نننذ ّننوؤ ؤُننذ ا  ننن    رل لتلنن   أب ب 
ؤسنننم   ل ؤيمننن ر    ؤ نننجرر ا   نننن ؤينننةقؤّل ؤ ميذ ننند ا دج  دننن ا رأييننن ة ؤيضنننجة  ذرؤسننن ه 

ي د    ذضدل مل ت  ا ق ام   ؤُيقند ا    سن  را   نل   نذّ ا  مجذااب ر جييد ضي   رؤه تةؤ
ي نذراب ؤي  ينن ا رؤأل نن احل ن ؤُي ي نن  انن  ّننج ؤُن   ا    ج م نن  ؤيةقؤّ نند ؤين  ت رننة   ننذؤر  
ةؤمل مل تكل ُي،     در   نة دن   ؤي يذيفدل   ي     د رؤيم ك ك د رؤي   جيفدا ي ي ي   ي جس مل  ّ 

 ضي    !!.
ؤ  نن  ؤي ننن ؤينن   تنن  ؤي ننةحمل  ينند "ؤينن   " ّنن  ؤُ  نن  ؤألّنن،     نن    ؤ  ننةا    ي نن   ّر

تةبننننذ  ننننجض  رأارؤني   مال  ننننن    نننن  ؤُة نننند ؤي ي ؛ نننند رؤت ذؤض نننند رؤيانننن ةيفدا  ننننل رننننال   
ننج  ضننا ر يفنن و   ريفنن    ا ؤيجقنن   ؤت نن     اننل يف  نن      ننذضنل رت  ؛ننن ا ّننوؤ ؤ ضننا را ّر

يننمح   ييجبنننج  أب
 
 قاننن، تننن رؤه ؤ نننذ ر رؤّننن   ي نننةو رؤينننذقي رؤي كنننة رؤترؤاابا يننن ياق ؤ 

 ينندمل رؤ ننذابمل ا س يفنند ؤية ينند "ّنن  دمس ر ننذ " ا تنن رؤه   انن أد ر ننج  ؤألرب... د  ننة 
 إب      يي   يجبج  "ي س ّوؤ  رة ؤألًا ع" ؛ اد ر  ل  يوي     اب!!؟

ؤ  انةضد ضين   عنةؤض    يكن      " تين  ؤي جؤ؛نو ؤ ؤي نةحمل ...ييذ ؛مح   يند "ؤين  
 ينننمح يد ييجينننجي   نننل تيننن  ؤي جؤ؛نننو  ي اننند أ ذؤض ننن  ا 

قيننن،  ريننن    ننن  تيننن  ؤ  اننند ؤيعقننن  د رؤ 
 رخم ر   ؤ  ةا ا رضالقم  "ؤ  ةااب" مب       رتةؤي   ؤخل يذ.

... ريف ينن  ؤي نن     مج نن مل يكنن       عنن اب  ينن يَلل   نن  أب ضنن ملل  ر ننجاب ؤأل   ؤ  ة؛ نند 
جد  ااس   تغ و أب د ذ ؤ  ة؛د رؤي كة ردا  ؤُ  اب.ؤ   مّج

... ت يننن  ؤينننة ر  رلدننن  أب ؤ  يفنننذ  نننل   نننذض   ؤأل  ننندا يكننن ال  ينننجم ض نننذ  نننذرا درسننن ج 
رد؛الًننننجا رؤي خماننننة  رسنننن  جيف  رؤيغنننن ؤا رؤ ننننل ريفننننذ رؤالةجنننن    ر...  نننن  ي يننننمجيذ  ننننل تينننن  
ننننو  ؤأل نننند ريغم نننن   ؤيي  نننن ه  ننننل يفيننننجم  ننننذّ  ا سنننن   ه يي ؛نننند ؤي كننننة رؤينننن ؤ  رؤ  ة؛نننند  ّر

  ٌّ    نن  إب منن ي   يننمي   ت   ؤيم ر  نند رؤت ذؤض نند ا  نن    نن ا ر كنن اار ضنن رهت  ؤ  ة؛ نند / يالينن
×ررججا اؤ ،  تيف راب أي   ل              ÷ . /(.111)   ضاةؤا 
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 والثقافةاألدب 
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 َأَدُب ااِلْعتراِف وَتَجّلياُتُه
 في

 ِشْعِر َأبي ِمْحَجن الثََّقفي
أ.د.حدنيذمجعة

*
ذ

 

ذخالصة:

ؼـبثقذػذاذاظبحثذعنذصؽرةذعـاضشةذعؼوظةذبعضذاألدباءذواظـؼادذاظذؼنذغشررواذأااارًاذذذ

بذعـرذذاظؼررنذذذِرؼزسؿونذأنذ)أدبذاالسرتاف(ذأدبذحدؼثذوظدذيفذاظَغذيفذجمؾةذ)اجلدؼد(

ذاظثاعنذسشرذاملقالديذامذسرصهذبعضذاظعربذاظذؼنذداصرواذإىلذاظغرب;ذأوذضرؤواذأدبه.

وغرررىذأنذامللررقؾ ذضرردذؼؽررونذ دؼرردًاذيفذنرطقبرره;ذظؽررنذعػفررومذاالسرررتافذوحرردهذ

ونؼـقانهذصؼدذسرصفاذاظؼرداعىذعرنذذذععروفذعـذذاظؼدؼم;ذأعاذعضُؿونذأدبذاالسرتافذوأذؽاظهذ

واغتشرذيفذأوداطذسّدة;ذامذنـوستذععاغقرهذذذرسؾىذدموذعاذرررذذاظعربذاجلاػؾقنيذواإلدالعقني

;ذمبثرلذعراذسرصرواذعضرُؿونذ)األدبذذذذذذريفذغفاؼةذاظعفدذاظراذديذواظعفردذاألعرويذذعرنذبعرُدذررذذذذذ

ذاظو قز(ذوربقعتهذاظػـقة;ذوأدبقانهذاملتـوسة.

غوضرر ذهاػررلذا رردانيذظؾؼرردعاء ذوغبررّقنذعػفررومذ)أدبذوعررنذػـرراذطررانذسؾقـرراذأنذ

االسرتاف(ذومسانرهذوأدبقترهذاظرتذؼتلراذبفراذباستؿرادهذسؾرىذرتارةذاالسررتافذوعراذضبؾرفا ذذذذذذذذذذذذ

ذ.أوذاظػؽرةذاظتجاوزؼةذواّنلافذاظتعبريذسـفاذباظوعضةذاألدبقةذاملدػشة

                                                 
 .والعلـو اإلنسانية كلّية اآلداب  –جامعة دمشق  *



 االسرتاِفذوَهّؾقانُهذيفذِذِعرذأبيذِعِحَجنذاظثؼػيَأَدُبذ
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(ذعثااًلذم050ػر/ذ22وضدذاخرتغاذاظشاسرذاملخضرمذ)أبوذحمجنذاظثؼػي/ذاملتوصىذدـةذ

غاصعًاذظؾحدؼثذسنذ)أدبذاالسرتاف(ذوػوذاظذيذُأوظعذبشربذاخلؿرذعـذذاظعلررذاجلراػؾي ذذذ

ػر(.ذوطانذإدرالعهذذذ9أدؾمذدـةذ)ذوػوذاظذيوزلذطذظكذعتشبثًاذباضتـاصذاظؾذاذةذواظلبابةذ

صحقحًاذظوالذإععاغهذيفذاظشرابذوحتّدؼهذظذويذاألعرذاظذؼنذ ؾدوهذسؾىذذرربفا...ذوذػر ذذذ

ةذيفذػررذاذاظشرر ننذحررنيذ عررلذطررلذَحرردطذأضررقمذسؾقررهذنقفررريًاذظررهذعررنذاإلاررمذذذذإىلذرؤؼرراذعررثري

واظذَِّغ ;ذصدرسانذعاذؼعودذإىلذاظشرابذامذؼؼومذباالسرتافذبارنؽابذاإلارمذحترىذطرانذؼرومذذذذذ

)اظؼاددررقة(ذيفذخررهذعشررفورذعررعذاظؼابرردذ)دررعدذبررنذأبرريذوضرراص(ذاظررذيذحبدررهذسؾررىذذررربذ

اظؼتالذوطانذاظـلرذظؾؿدؾؿني;ذصادرتدساهذذاخلؿر ذصؾؿاذطانذؼومذ)َأشواث(ذخرجذوذاركذيفذ

اظؼابدذدعدذصاسرتفذظهذمباذحدث ذصحؾاذأالذجيؾده;ذوحؾاذأبوذحمجنذأالذؼشربذاخلؿرر;ذذ

ونابذنوبةذغلوحًاذطؿاذندلذسؾقهذأذعارهذاظرتذبؾغرتذاالارنيذضقعرةذوالذنزؼردذأبقانفراذسؾرىذذذذذذذذ

ذ(ذبقترًا.ذ11صقفرا)ذذضقرعذأررولذواحردةذذذذ ؾفاذعنذاملؼقعاتذواألدبقراتذإالذارالثذذذ بقتًاذ(122)

ذوػذاذاملوضاذطاٍفذظؽيذجيعلذذعرذأبيذحمجنذؼدخلذصقؿاذؼدؿىذ)أدبذاالسرتاف(.

ذ:2خالصةذ

وضدذرطزذاظبحثذسؾىذربقعةذهربتهذاظرؤؼوؼةذيفذاظزعانذواملؽانذبوصػهذعبدسًاذربعذ

سؾىذصنذاظؼول ذوصاردًاذالذؼشقذظهذشبار.ذوضدذمتترعذبرارادةذضوؼرةذوصاسؾرة;ذودراؼرةذبادرتؾفامذذذذذذذ

رتاثذإذذطانذحياطيذيفذبعضذذعرهذذعرذسـرتة...ذوطرذظكذبررزذضرؿريذاملرتؽؾمذعتحرداًاذذذذذذاظ

سنذنؾكذاظتجربةذاملؼرتغةذبارتدؼثذسنذارتقاةذواملوتذعنذخاللذارنؽازػاذسؾىذعػفرومذذ

اظؾذةذاظتذؼرنشػفاذعنذاخلؿر...ذعاذ علذاظزعانذؼشرقذدميوعةذوبفاءذيفذصرؿقمذاملؽران ذذذ

ذاػجفاذيفذاظشراب.ويفذصؾ ذاظرؤؼاذاظتذنؾحظذعب

وبـرراءذسؾقررهذصاظبحررثذؼتـرراولذاظرررؤىذاظػؽرؼررةذونؼـقانفرراذاألدبقررةذوط نغفرراذبـررتذاظعلرررذذذذ

(ذوؼروغرهذ دؼردًاذيفذعؽوغانرهذاظبـقوؼرة ذذذذذفارتدؼثذاظذيذؼتـاولذصقهذاظـؼادذ)أدبذاالسررتاذ

ضردؼمذضردمذأبريذحمجرنذوشرريه ذعثؾرهذعثرلذ)األدبذذذذذذذذيفذطرثريذعرنذهؾقانرهذذذذذبقـؿاذغرىذأغرهذ

ذاظو قز(.

*** 
اظؽؾؿاتذاملػتاحقةذ)أدبذاالسرتاف/ذاألدبقةذوهؾقانفا/ذمجاظقةذاظـص/ذارتدااةذواألصاظة/ذهؾقاتذخماظػةذأحؽامذاظردؼنذيفذحتررؼمذذذ

ذاخلؿر/ذأدظةذاظهػانذواظتعؾقل/ذهؾقاتذاظتوبة(.



ذأ.د.ذحدنيذمجعة

00 

 

ّلَياُتهُ  ْعرتاِف وََتَ ِٓ  ِشْعِر أيب ِِمَْجٍن الثََّقِفي يف َأَدب ا

ذوضضاؼا:حدودذوأبعادذررذذأواًل

يرى عدد من الباحثني املعاصػرين نف أندب اععػفاؼن نػوع جديػد مػن اعدب يعػود 
نو احنػراؼ مػا علػ   ،قراراً بذنب ما، نو خطػأ مػا مودػودالفضل يف نشأتو للغرب بوصفو إ

خمثلف الدعد واملسثوايت كاف املبدع قد ارتكبو وَعَّبر عنو بلغة ندبية مثرية. وسػلل بعػ  
ـن يف اعفافاتػػػو ٛٚٚٔػػػػػ  ٕٔٚٔاملفكػػػر الفرنسػػػ  أجػػػاف جػػػاؾ روسػػػو/ البػػػاحثني نسػػػبوية 

الػػػػػ  نػػػػػدث عنرػػػػػا أ ػػػػػدوح فػػػػػرج النػػػػػاثن يف كلػػػػػة أا ديػػػػػد/ اللندنيػػػػػةن بب ػػػػػ  أالكثابػػػػػة 
 .(1)العاريةن

وتساءؿ الباح  أعامر درويشن يف اجمللة ذاهتا والعدد ذاتػو قػاًً:) أىػل ىنػاؾ ندب 
ضػػػل العػػػدد ندػػػاتً عػػػدة تنثنػػػ  إ  أندب اععػػػفاؼن اعػػػفاؼ يف الثوافػػػة العربيػػػةن  . وقػػػد 

منرػػػا) أالونػػػاع سػػػبيل إ  البػػػوح/   )يػػػة مينػػػوفن وأكثابػػػة الػػػذاكرة/ ماجػػػدولني  ػػػرؼ 
الػػػػػدينن وأنخ:قيػػػػػات اععػػػػػفاؼ/ حنػػػػػاف مدػػػػػطف ن وأاععػػػػػفاؼ وحبػػػػػل الكػػػػػذب/   

 .(2)احللريين وأاملرنة لن تعفؼ/ َزينب الَعسراؿن
  عن أندب اععفاؼن قد تناولو ًريس نرير كلة أ)فاؽ ندبيػةن ويبدو يل نف احلدي

 (3)الكاتػػػػب أسػػػػلناف داود  ن ذلعنػػػػواف ذاتػػػػو،  ػػػػاوعً ملكيػػػػد نشػػػػأتو ا ديػػػػدة واملعاصػػػػرة
 سابواً بذلك كلة أا ديدن.

بػػد مػػن  ليػػة دعلػػة املفرػػـو واإل ػػارة إ  نشػػأتو الود ػػة لػػدى بعػػ   ومػػن ك كػػاف ع
 واعدذء عل  صعيد فردي ومجع /  عيب ورمس .الشعوب 

                                                 
ن بثػػاري) أاينػػيس ٜٗوقػػد صػػدر العػػدد أػػػػػ  كلػػة أا ديػػدن كلػػة ندبيػػة  ػػررية تدػػدر يف لنػػدف/ بريطانيػػا نٔأ

ـن وىػػػػو عػػػػدد خػػػػاص بعنػػػػواف أندب اععػػػػفاؼ/ الػػػػذات والكثابػػػػة يف الثوافػػػػة ٜٕٔٓ/ٕ/ٔفَّبايػػػػر/  ػػػػباط 
 العربيةن.

 ـن.ٜٕٔٓ/ٕ/ٚٔ) أُنشر د  الكاتبة أزينب الَعسراؿن مرة تنية يف أص يفة العربن بثاري نٕأ
 ـ.ٕٚٔٓ/ٓٔ/٘ػػػ  العراؽػػػ  بغدادػػػ  كلة أ)فاؽ ندبيةن )انظر نٖأ
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وقػػد ا ػػذ يف العدػػر احلػػدي  تونيػػات  ػػدو وجعلثػػو الػػدوؿ الكػػَّبى ذذً مػػن نبػػواب 
نو   ،ْمػػٍر مػػاو ووعػػاً ورضػػً  وعو:نيػػةالسياسػػة. ويكػػوف اععػػفاؼ علػػ  صػػعد ومسػػثوايت عَ 

َوػػَة الػػ   ابػػة عػػن ،كرىػػاً وضػػغطاً وإل امػػاً  ػػْذنُب احلَِويػْ
ُ
الوجػػود، لػػظ: تظػػل  وػػ   ليظرػػر امل

 الكثناف.
ولو رجع نحدان إ  بع  معلنات اللغػة لثبػنير لػو نف اععػفاؼ إقػرار وػوع  للنػرء 
و نو َكْشػػػٍف لسػػػرٍّ ب يكػػػن را بػػػاً يف نف يعرفػػػو النػػػاسو فػػػأراد كشػػػف مػػػا كػػػاف  بػػػَذْنٍب نو ِإكٍْ

بػذلك. فػاإلقرار  اً تسػلينعليو اإلقرار كاف إذعاانً منو و ننكره... إنو إقرار ذحلق، فإذا فرض 
يسػػاوي اععػػفاؼ ذخػػفاؽ  ػػـر مػػا، واإلنكػػار عكسػػو. فنػػن عُػػرؼ بػػَذْنب مػػا اعػػفؼ بػػو 

رر بػػو، وقػػد قػػاؿ عنػػر بػػن ايطػػاب عػػن املعففػػني) أأىػػل الػػذين يُِوػػر وف علػػ  ننفسػػرل  ػػا قَػػػونَ 
. ولعػػػػػل اععشػػػػػ  واحػػػػػد مػػػػػن الشػػػػػعراء ا ػػػػػاىليني الػػػػػذين تنػػػػػاولوا عػػػػػدـ (1)جيػػػػػب علػػػػػيرلنن

 (2)قاًً:) ا تعرفو تلك املرنة عنووععفاؼ  ا
اوََرررررررناكرررررررنَ ا   ررررررر َ اَنككرررررررَو ْا  وَأْنَكرررررررَوَْ ك
 

ررررررررْ َ او    ررررررررَ َ ن   َ ااكص ا   َك ْك  َرررررررَاا َِررررررررَّ 
فاإلنكػػػار يػػػدؿ علػػػ  قػػػبّ الفعػػػل، وكّرمػػػو الشػػػرعو ويكرىػػػو الُفضػػػ:ء، ويثسػػػاوى مػػػع  

 .(3)يرة مفرد وا نع اَيطَااياَيِطْيظة، واإِلْك، والذرْنب. وايطيظة نو اَيطِ 
وإذا كػػاف ل:عػػفاؼ ننػػواع  ػػد فلػػيس كػػل اعػػفاؼ ندذً، بػػل لػػيس كػػل نديػػب تنػػاوؿ 

أبمر ما  كن نف يثدػف اعفافػو ذعدبيػة املثوخػاة ومساهتػا ا ناليػة...  ؼاععفاؼ نو اعف 
ني لػػػيس كػػػل نػػػّا ندث يف اععػػػفاؼ يرتوػػػ  فنيػػػاً إ  خدػػػاًا ندب اععػػػفاؼ املػػػدىش 

 مسػاتٍ عليػو، فػ: بُػدر لػو مػن اكثسػابو  فكرايً وموقفاً، والواًل عل  وع  كامل  ػا ىػو ُمْوػِدـ
و ندػػاً ندبيػػاً إبػػداعياً مضػػُنوانً و ػػكً:. فػػالنا اعدث املثػػري مجاليػػة وتونيػػات فنيػػة  عػػل منػػ

واحلويوػػ  مػػن أندب اععػػفاؼ ذخػػفاؽ  ػػرـٍ مػػان نػػاا يثدػػف كنػػاؿ أأالدػػورةو وكثافػػة 
الدعلػػػة، ورصػػػانة اييػػػاؿو ونصػػػالة اعبثكػػػار يف النسػػػو واعفكػػػار، ودؼء الوجػػػداف لػػػدى 

                                                 
 عرؼ.ػػػ  نكرػػػ  لساف العرب/ قر )انظر نٔأ
 .ٖٚٔص ،ديواف اععش  الكبري )انظر نٕأ
 إك.ػػػ  ذنبػػػ  لساف العرب/ خطأ )انظر نٖأ
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. ولػن تثػأت  لػو مجاليػة املثعػة مػن (1)ةننالثعامل مع الوضية املطروحػة، وحسػن توفيػف اللغػ
دوف حيازتػػو الثكامػػل يف الوحػػدة الفنيػػة وفػػق سػػياؽ مثنػػا ل منسػػلل، قػػاًل علػػ  اعًػػث:ؼ 
واعخػػث:ؼ، والثػػوازي والثنػػافر والثناسػػب، وحػػ:وة اللفػػ  ودقثػػو وحسػػن اإليوػػاع يف السػػنع 

يثدػػػػػػف ذملثعػػػػػػة  ... و ػػػػػػري ذلػػػػػػك مػػػػػػن السػػػػػػنات ا ناليػػػػػػة الػػػػػػ   علػػػػػػو ندذً اوزانً وموسػػػػػػيو
. ك إف نوعت الرؤى يف أندب اععػفاؼن تكنػن يف البػل الفكيبيػة الػ  تشػثنل (2)والفاًدة

نثػػػراً، وقػػػد حفػػػرت  ونعلػػػ  اإلبػػػداع املشػػػرؽ والوػػػاب  علػػػ  الل ظػػػة اعدبيػػػة املدىشػػػة  ػػػعراً 
عاوفػػةو بدػناهتا يف وجػػداف املبػدع قبػػل املثلوػ . فػػالثعبري ا نيػػل بكػل  لياتػػو نػب  الػػروح وال

ذلػػػدعًل  الث ػػػوعت واإلكػػاءوومضػػة الفكػػر املثوقػػػد وفيوضػػاتو، وتضػػافر مػػػدىش بػػني تعػػدد 
املثوخػػاة. فالثلػػاذذت الدعليػػة يف كػػل ننسػػاقرا إأػػا تطػػل مػػن نسػػاليب اللغػػة والب: ػػة لثنشػػ  

   ندذً يغاير يف لغثو اللغة العادية ونساليبرا، وىو ما يعرؼ اليـو ذللغة الشعرية.
ن قػػوة ندب اععػػفاؼ يف الوػػب  علػػ  دىشػػة اععػػفاؼ ذاتػػو، ويف دعلثػػو لػػذا تكنػػ

ىػدافرا أبيػة الثغيػري يف الػذات احلاملػة ال  تسثند إ  إرادة الفعػل الػواع  الػذي نحػدث عنل
ا ديػػػػػدة، عف عػػػػػدـ اععػػػػػفاؼ يثبػػػػػة علػػػػػ  اإلرادة عػػػػػن توػػػػػو  مػػػػػا يف الػػػػػنفس مػػػػػن قلػػػػػق 

فس مػػػػن جرػػػػة وي يػػػػل السػػػػلبيات مػػػػن جرػػػػة وخمػػػػاوؼ... فػػػػاععفاؼ يبعػػػػ  الراحػػػػة يف الػػػػن
نخرى، ويدؿ عل  نف اإلرادة نركة لثنفيذ مػا تػراه يف صػال الػذات عاوفيػاً وعوليػاً، وقػد 

إأػا وصػل إ  اتسنة ذ رنة والشلاعة. فاحملـر الديين نو اعجثناع  نو السياس  نو... 
ولػػذا  ا اععػػػفاؼ بعػػد ُمَسػػّو ات  ػػد، وىػػو يثنػػوع ويثعػػدد بثعػػدد سػػلطاتو...  الث ػػر 

 (3)ليؤكػػػد صػػػورتو كنػػػا ىػػػ  عليػػػو حػػػاؿ الوصػػػااي الػػػ  يوصػػػ   ػػػا إنسػػػاف مػػػا، منػػػذ الوػػػد و
وكػػذا مػػا يثعلػػق ذملػػذكرات... وقػػد رنينػػا  (4)إع بعػػد موتػػوو ع يكشػػفراويعػػفؼ فيرػػا أبمػػور 

يف أندب السلوفن ن كاًع مواربػة مػن اععػفاؼ منػذ الوػد  ك ػاؿ أندب اععػفاؼن يف 
 (5)ْنِذر فواؿ)نُ ػادي الذي حبسو النػ ْعناف بن الَعِدّي بن َزْيد الَعبر   عر

                                                 
/ ج ٘ٔمػو ػػػػ  كلػة أع:مػات يف النوػدنػػػػ  امللػك مػر ضعبػد و  بنية اللغة الشعرية عند محػ ة  ػ اتة) انظر نٔأ

 .   ٜٜٕ/ ص ٓٙ
 .ٖٜػػػ  ٜٓو  ٗٙػػػ  ٕٙو  ٘٘ػػػ  ٖ٘و  ٘ٗػػػ  ٖٖو  ٖٕػػػ  ٕٔص ،الثوابل ا نايل يف النا الور)ين )انظر نٕأ
 .ٗٙٔص ،ديواف عدي بن زيدػػػ  مث:ً ػػػ  )انظر نٖأ
 وع تفثّ وصيثو إع بعد موتو. لذا  رعة الوصية يف اإلس:ـ لكل مسلل، نٗأ
 .ٔٗػػػ  ٓٗص ،ديواف عدي بن زيد ن٘أ
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رررررررررررررو  ا َْ اَأ أَرررررررررررررْا   اَأْواَأْوَ ْررررررررررررر   ْْ افرررررررررررررتكْ اَأ
ا

ررررررررررر  ا  رررررررررررا اابَِبْ ررررررررررر كارفَرَقررررررررررر ا َ ك ام َ نِفك
ا اواْ اَأظ كرررررررررررررررررررررْ افَرَقرررررررررررررررررررررْ اَ رررررررررررررررررررررن َربرْ  مَّي

ا
ررررررررررْااَن رررررررررررْ يا اواكْ اأ ْظ َررررررررررْ افَررررررررررَ  كَ اَك

ا َِكرررررررررررررْ افَرْقررررررررررررر ك ا ْرررررررررررررَ  ْاوا اَأْه َررررررررررررْ ا اوُت 
ا

اِفا   أ رررررررررررَّ كاا ا  َ رررررررررررَّ  ك ااكذ ا   َرَقررررررررررر ك
ا عػدد  كلػة أا ديػدن يف ندب اععفاؼ جند نف ُكثرػاب عل  ىذا الشاىد الدريّ ويف

علػ  يػد الكثػاب يف الغػرب ك انثوػل إ  الثوافػة  ولدأندب اععفاؼن رنوا نف ىذا اعدب 
ذىػػب إ    ػػنالعربيػػة ذملثاقفػػة، يف اعدب الوددػػ  والرواًػػ ، والسػػرية واملػػذكراتو سػػواء 

الغػرب وعػاش فيػػو وخػَّب )دابػو نـ  ػػن ترمجرػا. وع  ػ ء ندؿ علػػ  ىػذا وذاؾ مػن الكاتػػب 
يل يفعػػػوفن يف كثابػػػو أعراقػػػ  يف ذريػػػسن، نو ا عديػػػب اللبنػػػاين أمي اًيػػػل العراقػػػ  أصػػػنًو

نعينػػةن يف سػػرية أسػػبعوفن... وب يوثدػػر الباحػػ  أعػػامر درويػػشن علػػ  ىػػذا ا انػػب بػػل 
رنى ىػػػػو و ػػػػريه نف أندب اععػػػػفاؼن مػػػػازاؿ موثدػػػػراً علػػػػ  الػػػػذكور، علػػػػ  حػػػػني مازالػػػػة 
اعديبة اعنث   نأى عنو. فرو و   الكثناف يف ِسرَي بع  اعديبات مثػل أىػدى  ػعراوي 

ووقػػاف ونػػواؿ السػػعداوين. ورنى نف ُكثّػػاب املغػػرب العػػرث مثػػل أ   ػػكرين يف  وفػػدوى
ْشػػرؽ العػػرث يف الكثابػػة عػػن اععػػفاؼ 

َ
روايثػػو أايبػػ  احلػػايفن كػػاف نكثػػر جػػرنة مػػن كثرػػاب امل

.  ذخفاؽ احملـر
يف  ،وترى الكاتبة أزينب الَعسراؿن نف الرجاؿ والنساء سواء يف الثواوؤ عل  الكػذب

وذكػرت نف مػا نورده كثػاب أبػ: ُحُشػومة  اجمللػة ذاهتػا.ا أاملرنة لن تعفؼن الدادر يف مواهل
يف ا نسػػانية النسػػاًية يف املغػػربن للكاتبػػة أمسيػػة نعنػػاف جسػػوسن إأػػا كػػاف نثيلػػة ضػػغوط 
ىاًلة لسػلطة الػذكور علػ  نسػاٍء ذًسػات، فُػرض علػيرن اععػفاؼ ذإلكػراه، فاعففػة  ػا 

 عفؼ بو.ع  كن للذات نف ت
تلػػػك ىػػػ  نبػػػرز الوضػػػااي واعبعػػػاد واحلػػػدود الػػػ  يسثشػػػّفرا الباحػػػ   ػػػا ورد يف كلػػػة 

نف أندب اععػػفاؼن  كػـو بشػػرووو  يػػةو ويػرى مػػا يػراه أميشػػيل فوكػونأا ديػدن اإللكفون
وايلويػػة والسياسػية الػػ  تعػد نساسػػاً إلنثػاج الػػذات اإلنسػػانية والذاتيػة اعجثناعيػة والدينيػػة 

لػػو اعففػػة  ػػا يػػؤدي إ  اإلضػػرار  ػػا نو ذآلخػػرين.  الّلُرػػلر دة الػػ  كرسػػرا الوػػانوفو ا ديػػ
 كومػػػة ب ماوػػػا ومكاوػػػا واوافثرػػػا والوػػػيل الػػػ  نكػػػل ىػػػذا اجملثنػػػع نو ذاؾ  وىػػػذه الشػػػروط

إف أندب  نيمرنػػػػػػا كػػػػػػاف نوعرػػػػػػا، فنػػػػػػا يرضػػػػػػاه كثنػػػػػػع نو ِديْػػػػػػن قػػػػػػد ع يرضػػػػػػاه  ري ػػػػػػا، 
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، علػػ  تعػػدد مسػػثوايتو اعجثناعيػػة والسياسػػية ذا وبيعػػة واحػػدةس اععػػفاؼن دػػّد ذاتػػو لػػي
علػ  الثنػوع يف  والدينية وايلوية و.... ولعل الفاث اعدث العػرث يؤكػد وعدتػو منػذ الوػد 

كالشػػػاىد الػػػذي نوردانه   العدػػػر ا ػػػاىل و وىػػػو مثػػػداوؿ يف بعػػػ  ن ػػػعار اع ػػػكاؿ الفنيػػػة
نع العرث يف ا اىلية ُحِكَل بوواعد  ػد  ثلػف عػن قبل قليل لَعِدّيو مشريين إ  نف اجملث

قواعػػد املبػػادئ الدينيػػة والثعػػاليل الػػ  نحػػدارا اإلسػػ:ـ، بيػػد نف الواعػػدة العامػػة تثلسػػد يف 
... وىػػػو  مػػػاوجػػػود ندب  َُ ػػػرـر

نف املػػػرء يعػػػيش بػػػذوات عػػػدة،  يشػػػري إ يعػػػفؼ ذخػػػفاؽ امل
ب يكػػن يثدػػف بػػذات واحػػدة مثطابوػػة علػػ   َخِفيرػػة وَجِليرػػة، مػػا يعػػين ننػػو صػػادقة وخمادعػػة

الدػػػعيدين الػػػذاا واملوضػػػوع ، الفػػػردي وا نعػػػ ... بيننػػػا املنطػػػق العوػػػ:ين يفػػػرض علػػػ  
الكبػػة واحلرمػػاف، بػػني  ولػػو ىامجػػو اإلنسػػاف نع ينشػػأ علػػ  انفدػػاـ بػػني الر بػػات والػػدوافع

، ومنػػػع مػػػا يريػػػد الظلػػػل والورػػػر لػػػو َصػػػَدموالثدػػػريّ احلػػػر وا ػػػريء أ ػػػا يػػػراه ويعػػػَّب عنػػػون و 
قولػػػػو... ع  ػػػػك يف نف الوػػػػانوف اعجثنػػػػاع  العػػػػاـ ضػػػػرورة دينيػػػػة وخلويػػػػة، وكػػػػذلك ىػػػػ  

ازدايد  ؤدي إ الثعػػاليل ايلويػػػة واملبػػادئ الدينيػػػة لػػظ: تثسػػػع داًػػرة العبػػػ  والفوضػػ ، مػػػا يػػػ
حديلة ا ر ة ذحنراؼ تفكػري  البيػة البشػر وسػلوكرل... وذلػك كلػو يفػرض علػ  املػرء نف 

 قبػػل اجملثنػػعومنظومثػػو ايلويػػة وبعػػاً وفطػػرة واكثسػػاذً مػػن وسػػطو اُعَسػػري  وبوينػػ يثنسػػك
 ليثكامل ذعنساؽ العامة الدينية وايلوية والوانونية.

 ،جػػ ءاً ع يثلػػ ن مػػن العوػػل اعجثنػػاع يدػػبّ   كػػن نف ِإننػػا نػػرى نف العوػػل الفػػردي
امػػػػػل الػػػػػذاا واملوضػػػػػوع  الثك و كػػػػػن نف ُكْػػػػػِدثايلوػػػػػ  للنلثنػػػػػع،  ،السياسػػػػػ  ،الػػػػػديين

ؼ لل فػػاظ علػػ  العدالػػة اعجثناعيػػة والوػػيل اإلنسػػانية نويػػة خاليػػة مػػن السػػووط يف اعحنػػرا
نف يكػػوف الفػػرد تربيػػًة ونشػػأًة َصػػدًى لمخػػر، بوصػػفرنا كيػػاانً   كػػنوالثنػػازع والدػػراع. لػػذا 

يف ايػوؼ  روحياً واوافياً وخلوياً يف كثنع خيش  كػل واحػد علػ  نىلػو، ع نف يكػوف سػبباً 
 والولق والثوتر والدراع الذي يؤدي إ  اإليذاء نو َىْدـ احلياة، وقثل املروءة.

وإذا كنػػػا نشػػػدد علػػػ  صػػػ:ح الفػػػرد بوصػػػفو ايليػػػة الدػػػغرى فإننػػػا نركػػػ  علػػػ  نوازعػػػو 
وميولو ال  نركو، إذ عليو نف يكوف منضبطاً بويل ايري واحلق ال   علػو جػ ءاً مػن مبػادئ 

وتعالينػػو وعواًػػدهو ع نف ينولػػب عليرػػا نو يثنػػرد علػػ  حوػػوؽ اآلخػػرين...  اجملثنػػع وقينػػو
وفينا لو حدل اعحنراؼ وارتكاب الذنب عليػو مواجرػة ىػذاو واععػفاؼ بػو، فػاععفاؼ 

 يرق  بو وع يس ء إليو.و عَّب عن إرادتو وخلووو وىو ي وقوة لو
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بنػاء عو:نيػة  ينشدوطيع بل نف يدبّ كنوع اعفراد موازايً جملنوع ال فالعاقل ع يريد
تػػػػػػػرف  تػػػػػػػدنيس الواجػػػػػػػب اعجثنػػػػػػػاع  وايلوػػػػػػػ ، وع هتػػػػػػػدـ الوػػػػػػػانوف الضػػػػػػػاب  للعدالػػػػػػػة 

نف يكػػوف جػػػ ءاً مػػن َكْنػػوٍع ُمػػػَنظرٍل مثػػوازٍف وُمْبػػدٍع يبػػػين  إنػػو يثػػوخ  مػػػن الفػػردواملسػػاواة... 
املري   ويرتو  ويرف  اعحنراؼ واهلدـ والث ريب... وفينا لو سو  يف مثل ىذا السلوؾ

واملن رؼ واملؤذي كاف ل اماً عليو اععفاؼ  ا ارتكبو من )تـ لثطرػري نفسػو بابػات احلػق 
واحلويوػػػة الػػػ  تعػػػد  نوعً و)خػػػراً حويوػػػة الػػػوع  العولػػػ  املعػػػريف ايلوػػػ  السػػػام  للػػػذات الػػػ  

  سد إرادة املروءة واإلص:ح.
، بعػ  الػذنوبكػب  ارت ىذا ما كاف مػن نث  لػن الثوفػ  الشػاعر امل ضػـر الػذي

إرادتػػػو العاقلػػػة والث امػػػو  بػػػادئ ايلػػػق والػػػدين يعػػػفؼ  ػػػا يرتكبػػػو مػػػن خمالفػػػات  إذ جعلثػػػو
 و اوزات ملبادئ الشرع، وليعود من بَػْعد إ  احلق وجادة الدواب.

ذأبوذحمجنذاظثؼػيذ/ذيءذعنذِدِقرنهذوصرودقته:ررذذااغقًا

ينسػػ و  امسػػو و لبػػة علػػ  امسػػو حػػد كػػادنبػػو ِ ْلػػن ُكْنيثػػو الػػ  ا ػػثرر  ػػا وعُػػرؼو 
، ومػػن الوػػدماء مػػن رنى (1)ورافوػة ِنْسػػبَػَثُو إ  قومػػو بػػين اَِوْيػػٍف فويػػل أنَبُػػو ِ َْلػػن الثػرَوِفػػ ن

 .(2)امسو كنيثو  نف
ويغلػػػػػػب عنػػػػػػدي نف يكػػػػػػوف امسػػػػػػو أَعْنػػػػػػرو بػػػػػػن ُحبَػْيػػػػػػب بػػػػػػن َعْنػػػػػػرو بػػػػػػن ُعَنػػػػػػرْي بػػػػػػن 

، (5)، وقيػػل) أمالػػكن(4)علػػ  وجاىػػة اعسػػل اآلخػػر أعبػػد ي بػػن ُحبَػْيػػبن ،(3)َعػػْوؼ...ن
 .  (6)ويكل نيضاً ذسل ولده أُعبَػْيدن، وىو من رواة  عره

                                                 
 .ٖٓ٘/ ٙوالعود الفريد  ٘ٚٗ/ ٕوالكامل  ٖٕٗ/ ٔوالشعر والشعراء  ٜٗ٘/ ٖ ري) الطَّبي  )انظر نٔأ
 .ٖ٘٘/ ٖوخ انة اعدب  ٚ/ ٕٔواإلصابة  ٖٗٓاع ثواؽ  )انظر نٕأ
ونػػػوادر  ٚ/ ٕٔو  ٜٛ/ ٚواإلصػػػابة  ٕٔٔ) ٕٔواعسػػػثيعاب  ٜٕ٘/ ٔوبوػػػات ف ػػػوؿ الشػػػعراء  )انظػػػر نٖأ

 .ٙٚ/ ٘واعع:ـ  ٖ٘٘/ ٖ. وخ انة اعدب ٕٗٛ/ ٕامل طووات أكل الشعراءن كلد 
حياتػػػو ) و نبػػػو  لػػػن الثوفػػػ  ٕٔو  ٚ/ ٕٔواإلصػػػابة  ٜ/ٔواحلناسػػػة البدػػػرية  ٔ/ٜٔانظػػػر اع ػػػاين  نٗأ

 .ٖٜٕ/ ٔو ري) اعدب العرث /فروخ  ٓ٘ػػػ  ٜٗ ، صو عره
وخ انػػػػة  ٔٓٔ/ ٔو ػػػرح  ػػػواىد املغػػػين  ٚ/  ٕٔو  ٖٗ/ ٜواإلصػػػابة  ٕٔٔ/ ٕٔاعسػػػػثيعاب  )انظػػػر ن٘أ

 .ٖ٘٘/ ٖاعدب 
 .ٙ٘٘/ ٖوخ انة اعدب  ٜٙػػػ  ٜ٘ص ،املؤتلف وامل ثلف )انظر  نٙأ
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ـن يف ٓ٘ٙىػػػ/ ٖٓ/ نو ٕٛولػػد يف ا اىليػػة، وع يعػػرؼ زمػػاف وعدتػػو ومػػات سػػنة أ
ىػػػ/ ٚٔتػػويف أحنػػو سػػنة ، ولػػيس بدػػ يّ ننػػو (1)نَْذَربَػْيلػػاف، وقَػػػَّْبه فيرػػا، وقيػػل) يف ُجْرجػػاف

 .(2)ـن ونف قَّبه أبرمينيةٖٚٙ
وىػو  ػاعر ُمِوػلا ب ػػػػ  (3)ونبو  لن  اعر خمضـر مطبوعو وإف قيل)  ػاعر إسػ:م 

بيثاًن جاءت  البيثرا نبيػا ً وموطعػات عػدا اػ:ث قطػعو واحػدة يف  ٕٗٔت د نبياتو عل  أ
 ىػػػن وبٜوقػػد نسػػلل سػػنة أ .(4)تسػػعة نبيػػات والثانيػػة يف عشػػرة والثالثػػة يف نحػػد عشػػر بيثػػاً 

نفسػو كغػريه  ػن كػاف حػدي  عرػد يف اإلسػ:ـ، فظػل معػاقراً لل نػػر  مػنـ يػثنكن اإلسػ:
الػ   لبػة عليػو، فُضػرب  ػاو إذ َحػدره ايليفػة عنػر بػن ايطّػاب سػبع مػرات نو  ػاين، ك 

 .(5)نََمر دبسو
مةو ولػػػػو ااـ والشػػػػروكػػػػاف فارسػػػػاً  ػػػػلاعاً معػػػػدوداً مػػػػن ذوي البػػػػأس والنلػػػػدة واإلقػػػػد

ىػػن ومػن ك وقػع يومػاف عظينػاف ٖٔنعناؿ خارقػة يف معركػة ا ْسػر أحػداة نواخػر سػنة /
 ػػػا أنَْرمػػػاث ونَْ ػػػواثن وفيرنػػػا نػػػدب نفسػػػو للوثػػػاؿ مػػػن حبسػػػو يف قدػػػة وريفػػػة سػػػللرا 

ة يف جنػود كسػرىو ك قثلػوا ِعػدر وقػع مػع فرسػاف املسػلنني ىػ اًل الثاري)  داد من ذىب، ون
 .(6)أُرْسثلنقاًدىل 

وإذا كانة كثب الثاري) قد نػداة عػن بطولثػو فإنػو كػاف مبػدعاً يف تدػوير اباتػو يف 
سػػاحة املعركػػة، فلػػل يػػَّبح امليػػداف حػػد خررقَػػْة رمػػاح اععػػداء ايابػػو ومػػ ت ا ػػراح جسػػنوو 

كػػػػاف خيػػػػفؽ صػػػػفوؼ اععػػػػداء ع يبػػػػايل املػػػػوت، فػػػػَّبّن   (7)وتلػػػػوف جػػػػواده  ػػػػداٍد نمحػػػػر قػػػػاٍف.
                                                 

 .ٕٗٗ/ ٔالشعر والشعراء  )انظر نٔأ
 .ٜٔػػػ  ٜٓص ،حياتو و عره )نبو  لن الثوف  )انظر نٕأ
 .ٜ/ ٔاحلناسة البدرية  )انظر نٖأ
 .ٕٛٔو  ٚٗٔص ،حياتو و عره) نبو  لن الثوف  )انظر نٗأ
 ٔ/ ٜٔواع ػاين  ٕٗٔ/ٕٔواعسػثيعاب  ٖٕٗ/ ٔوالشػعر والشػعراء  ٕٛٙ/ ٔانظر وبوات ف وؿ الشػعراء  ن٘أ

/ ٕوالكامػػػػل  ٜٗ٘/ ٖو ريػػػػ) الطػػػػَّبي  ٔٓٔ/ ٔو ػػػػرح  ػػػػواىد املغػػػػين  ٖٓ٘/  ٙوالعوػػػػد الفريػػػػد  ٜػػػػػػػ  ٔ
 .ٔٚو  ٓٙص ،ونبو  لن الثوف  ٜٕٗ/ ٖو ري) اعدب العرث /فروخ  ٖ٘٘/ ٖوخ انة اعدب  ٙٚٗ

ومػروج الػذىب  ٙٚٗػػػػ  ٜٙٗ/ ٕوالكامػل  ٓ٘٘ػػػ  ٕٗ٘و  ٓٗ٘و  ٘٘ٗ/ ٖ ري) الطَّبي  )انظر مث:ً  نٙأ
ونبػػػػو  ٜػػػػػػػ  ٛ/  ٕٔو  ٜٛ/  ٚبة واإلصػػػػا ٕٗٔػػػػػػػ  ٕٔٔ/ ٕٔواعسػػػػثيعاب  ٕٖٓػػػػػػػ  ٖٚٔ/ ٕالػػػػذىب 

 .ٖ٘٘/ ٖوخ انة اعدب  ٓٔػػػ  ٘/ ٜٔ، واع اين ا سر )ومعلل البلداف ٛٙو  ٘ٙص ، لن الثوف 
 .ٛٙص ،نبو  لن الثوف  )انظر نٚأ
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ػػر نفسػػو مػػن احنرافػػو إ  الشػػرابو فكانػػة دمػػاؤه الػػ    دػػيثو مػػ ن هتنػػة الث ػػاذؿو وورر
تثوطر منو تعطر ننفاسوو وتغسل اينرة ال  تدببة عرقاً منو... كاف يرسل لوحة الفػارس 
ا ػػريء الشػػلاع الػػذي ع يرػػاب املػػوت بعبػػارات تثػػدفق عنفػػواانً وأبسػػلوب يفػػي  حػػرارة 

 (1)وعاوفة صادقة، و ا قالو)
ررررررنا انَرْ  ررررررر َو رررررررنافكررررررر    اا  ْمررررررر   رررررررَواَأ   اَغ رْ

ا
رررررررررررر  اا ررررررررررررناوْهررررررررررررََّاَ نجك اْْا َْاك ااكىلاَأَجرررررررررررر ك

ا ِك  ْا و   ررررررررَّ ا وكََررررررررن َْ ا رررررررر   َِ ا رررررررر   َْ َك ررررررررنا اَو
ا

َْْ ااب ررررررررر  كَن كا َ اَبجررررررررر  اا اثك رررررررررنْ اوجرررررررررن
ا َ ْ و كرررررررررررررررو   ا َ ْ رررررررررررررررَو ا ا َََأ ْررررررررررررررر   ا ررررررررررررررر   اِو

ا
ررررََّ كك  اا  َ ا ررررَ فا   كْ رررر ك ا َررررْ َلاََّْو هررررناو  

ا رررررر ِْ  َ ررررررنا ََ  رررررر  اَو ررررررَوا ْك ا  اك ْخرررررر   اِرررررر   ا  
ا

ََنثكررررررررر  اا ِ ََّْ ا َ  رررررررررَّْ ا    رررررررررن َِ اوص رررررررررو كَاا
ففكػرة ا رػاد والثبػات يف نرض املعركػػة والػدفاع عػن قومػو تػػؤور كلرػا كثافػة الػػرؤاي يف ا

الدالػػة علػػ  احلػػدث الثػػارخي  وفػػق مبػػدن املػػوازاة يف رسػػل صػػورة تػػدؿ علػػ  احلػػاؿ  اعنسػػاؽ
الذاتيػػػة واملوضػػػوعية، وىػػػ  صػػػورة مفعنػػػة ذحلركػػػة  واللػػػوف، تث:حػػػق يف إيواعاهتػػػا كث:حػػػق 
اييوؿ وتػدافعرا... ك إف صػورة الػث:حل بػني فرسػو والفيػل تعػَّب عػن روح نفسػية مث:ونػة 

لػػػػوىن والّضػػػػعف وراء فررىػػػػا وقػػػػد  ضػػػػب صػػػػدرىا وعنورػػػػا يف انفعاعهتػػػػا، وىػػػػ  ترمػػػػ  ذ
ذلػػػدماء... وب يغػػػادر املعركػػػة إع وىػػػو يػػػرى الدػػػاحلني قػػػد بػػػذلوا نرواحرػػػل يف سػػػبيل ي... 
وىنػػػػا تثللػػػػ  الدػػػػورة بػػػػروح املعرفػػػػة اليوينيػػػػة اإلدراكيػػػػة علػػػػ  مػػػػا يػػػػراه ُمػػػػنرل أبـ العػػػػني مػػػػن 

لػػذين تركػػوا ن ػػد اعاػػر يف نفسػػوو بطػػوعت خارقػػة مػػا نسػػفرت إع عػػن م يػػد مػػن الشػػرداء ا
وعسػػػينا نف عػػػدداً  ػػػري قليػػػل مػػػنرل كػػػاف مػػػن قومػػػو أاويػػػفن. لػػػذلك يوػػػر بكػػػل وعػػػ  ننػػػو 

. قَػػررر ذلػك مػن دوف خػوؼ نو وجػل، نو (2)سيفؾ املعركة، وسثكوف املدينة املنػورة وجرثػو
 (3)تردد نو اضطرابو إذ يثابع اعبيات السابوة قاًً:)

                                                 
 .نليس )ومعلل البلداف ٖٛٔػػػ  ٕٛٔص السابق، نٔأ
 .ٜٙص ،انظر نبو  لن الثوف  نٕأ
 الثوجع هلل.ػػػ  ىناػػػ  الوافل) الراجع من الغ و. ىل. ٗٛٔػػػ  ٖٛٔص السابق، نٖأ
نلػػيس) موضػػع يف العػػراؽ بعػػد ا سػػر أمعلػػل البلػػدافن. الػػرواح) نراد البعػػري الػػذي يرجػػع إ  احلػػّ . الكػػور)  

 .ي:ترؾ قثالرحل. ال ْنُنرؽ) الطِّْنِفسة تكوف نة الرحل.  ودر) 
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اَ  ررررررلا  َْن رررررر ْ اََررررررَوَْ   ررررررن ك َِك َكاَوْسررررررَاا ان
ا

رررخك   ا   َررررََّْ ا َنفكررر    ا اَ  رررْ  اَهرررْ اَك افق ْ ررر  
ا ْو  ررررررررررررررن ا ََ  او   ررررررررررررررَّْ ََو  ِررررررررررررررن اوك  ا او َرو  ْرررررررررررررر  

ا
ََاِفا أ   ررررررررررْ َ  اَ ْكررررررررررو اوَو  كرررررررررر  اا اوغ ررررررررررَّْْك

ا اَأصا َ ررررررررررررررررررررَاام ا   رررررررررررررررررررر ْ َااَ   ررررررررررررررررررررو ه  ْا
ا

ررررررررر  اا َ ْوَ اَرررررررررنامافَن ك رررررررررنا َرررررررررْ  َْ َ ؛اَو اََ
ا البيػػة احلػػادي عشػػر واعخػػري مػػن نوػػوؿ قطعػػة لديػػو، وىػػو يلعػػن ِفْيػػو  ىػػذا البيػػة ىػػو

 َمْن كبوف ى:كو، وب يدروا نف ي سيلعل يف بواًو خرياً، وىذا ما كاف من بَػْعُد.
ونرى نف نذ  لن كاف يعاين حالة ا فاب وجودي، وصػلة إ  َحػّد الولػق املرعػب 
الذي تركو َوْباً للدراع النفس  بني اانثنيو واحدة تثنثل فينػا يػراه مػن اسثشػراد عػدد مػن 
املواتلني، والثانية تعَّب عن رؤاي ايروج من املعركة بوصفرا رؤاي حياة تنظػر إ  قولػو تعػا ) 

×                                   ÷ 
ن. ف الػػػػة اع ػػػػفاب الػػػػذاا تنبثػػػػق مػػػػن الولػػػػق الوجػػػػودي ملدػػػػريه تبعػػػػاً ٖٗأسػػػػورة لونػػػػاف/ 

لشػػعوره الػػداخل و وصػػورة اعحػػداث الػػ   ػػري نمػػاـ عينيػػو... لوػػد ارتػػد إ  حالػػة الفطػػرة 
اعو  للنػػػرء الػػػذي يسثشػػػعر ايػػػوؼ مػػػن املػػػوت اعمحػػػر، فلػػػل يػػػراوغ يف قػػػراره، بػػػل دفعػػػو 

ملعركػػػة، مػػػا يشػػػ  ذنثنػػػاء الػػػنا إ  أندب املشػػػرد الػػػدام  إ  اععػػػفاؼ الدػػػريّ بػػػفؾ ا
اععػػفاؼن وفػػق مػػا َدؿر عليػػو ضػػنري املػػَثكلل بثدػػريّ ع لػػبس فيػػو وع  نػػوض. ويف صػػنيل 
ذلػػػك نوػػػرن نف الشػػػاعر حػػػاوؿ دفػػػع الثرنػػػة عػػػن نفسػػػوو مثبثػػػاً ننػػػو ب يودػػػر يف نداء واجػػػب 

بنيثػػػو املث:محػػػة الػػػ  الوثػػػاؿ، ونخلػػػا فيػػػو ِفْعػػػ:ً ونِيرػػػًة. وىػػػو مػػػا نكػػػده سػػػياؽ الودػػػيدة يف 
ت عن صدقو وابثعاده عن الكذب والثضليل.  تثدفق كثدفق روحو ومشاعره ال  عَّبر

وع   ء ندؿ عل  صدقو الفين والذاا من تدػويره املبػدع ل اػر النفسػ  الػذي تركػو 
، وقد رمسو  رارة فاًوة من خػ:ؿ ملكيػده نف الوثػاؿ َكػرا وفَػػراو لديومشرد جث  الشرداء 

 ثداٌر وَى ِْ ة، َحَياة وَمْوتو وما يدل ني ورؼ إ  اجملد إع ذلثض يات ا ّنة.انْ 
تطػػػابق الػػرؤاي الفكريػػػة ذلػػػرؤاي الفنيػػة لديػػػو، وك: ػػػا مػػنّ نُدوصػػػو خدوصػػػية  والػػرؤاي

َفذرةو وحيويػة بديعػة فث ػة عيػوف املثلوػ  علػ  إبداعػو املنيػ  يف رؤيثػو الفنيػة، وفػق مفرػـو 
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لػػ  أأتضػػافر كنوعػػة مػن الثونيػػات الثعبرييػػة املثدػػلة بػػبع  املسػػثوايت الػرؤاي الػػذي يػػدؿ ع
اللغويػػػة... وننػػػواع الدػػػور وننسػػػاؽ تشػػػكي:هتاو تضػػػافر كػػػل تلػػػك العوامػػػل لثكػػػوين منظػػػور 
مثناسػػك يف الػػنا  ػػا جيعػػل الػػرؤاي ىػػ  العندػػر املرػػينن علػػ  إجراءاهتػػا الثعبرييػػة واملوجػػو 

 .(1)عسفاتيليثرا الدعليةنن
النا السابق قد حوق ذلػك كلػو حػني قبضػة تشػكي:تو الفنيػة علػ  روح  ونرى نف

تثػػػأور يف نػػػوازع اهلػػػوى وا رالػػػة الػػػ  جعلثػػػو يغػػػادر نرض املعركػػػة سػػػاعياً وراء اللػػػذة الػػػ  ب 
 تغادر خيالو ومشاعره، ما جعلو خيفؽ عدة  رمات...

اؼ ومجالياتػون ولعل ما قلناه فيو ينطبق عل  نُدوصو كلرا وفق أ ليات ندب اععف 
كنػػػا سػػػنثناولو، إذ وضػػػعرا يف قلػػػب الػػػرؤاي دعلػػػة وتعبػػػرياً، فضػػػ:ً عػػػن ا ػػػثغالو علػػػ  تونيػػػة 

 الَّباىني واعدلة املاتعة فنياً وتدويرايً.

ذهؾقاتذأدبذاالسرتافذومجاظقانه:

كػػػل اعبػػػواب الفنيػػػة مغلوػػػة إف ب تكػػػن الػػػرؤاي الذاتيػػػة للوجػػػود الكػػػوين  نولػػػة علػػػ  
، والغريػ ة املثوقػدة والومضػة املثأجلػة الػ  تسثشػعر نػب  الػروح واحليػػاة... السػلية امللرنػة

فكيػػف بنػػػا إذا نضػػػفنا إليرػػػا اعزمػػػة الداخليػػػة الػػػ  تفلػػػر مظػػػاىر اعضػػػطراب يف نفػػػس نث 
  ػرب اينػريف يب للفطرة وولب اللذة  لن الثوف ... فالرؤى الذاتية املعَّبة ال  تسثل

 ديػدة ملبػادئ الػدين اإلسػ:م  الػ  اسػثندت  ػرعيثرا وريف نوي  مع الروح ا عل  توع
من الّنا الور)ين واسثورت بني فرراين اجملثنع حياة واوافة، ونض ة قينػاً خلويػة ودينيػة 

ني إف قػػػوة الػػػذات ػػػػػػ  مضػػػافة إ  مػػػا وراػػػو ىػػػذا اجملثنػػػع مػػػن منظومػػػة الوػػػيل ا اىليػػػة النبيلػػػة
ر خمضػػـر َعػػبر مػػن امللػػذات يف ا اىليػػة مػػا الفطريػػة املسػػثندة إ  روح جاىليػػة قد ػػة لشػػاع

وسػػعثو حيػػاة الطػػاًف ووريوػػة معيشػػثراو وعنايػػة نىلرػػا ذلكػػرـو والبسػػاتني و... نوػػوؿ) إف 
ىذه الذات ى  ال  ركبة روح الث دي ملن  نعرا من ارتياد نمػاكن املثعػة واللػذة... هلػذا 

بػػػني مػػػا ىػػػو  نػػػوع ومػػػا ىػػػو  ػػػرعة توػػػيل سػػػلاعً موضػػػوعياً قاًنػػػاً علػػػ  الَّبىػػػاف والثعليػػػل 
منكػػػػرة  يف ُوْجػػػػداوا  ػػػػري مسػػػػنوح بػػػػوو وتعػػػػفؼ أبوػػػػا ع توػػػػـو بفعػػػػل الث ػػػػدي علػػػػ  نوػػػػا

                                                 
 .ٔٔٔص  ،نساليب الشعرية املعاصرة نٔأ
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تويل اعفافرا عل  نساس وع  الدين ا ديد حلركػة احليػاة،  ...ولعل ىذا جعلراللنبادئ، 
 واسثيعاب روح الضعف اإلنساين.

اينػػر إ  مسػػألة ايػػوؼ   ػػربيف وكػػأين أبث  لػػن يسػػثند يف تدػػرفاتو واإلسػػراؼ 
علػػ  الػػذات مػػن الفنػػاء، معػػ زاً ذلػػك بوػػوة وعػػ  معرفثػػو حلالثػػو ومبػػادئ الػػدين وتعالينػػو يف 

 كـو بػرؤاي الوجػود نظاـ  ذاتوبني اجملثنع بوصفو مجاعة  وقة واحد. ك إف الع:قة بينو
فػردايً  تدػرفاً  فواملسث داة... فرو يرى تدػر  واملبادئ اعصالة املورواة تواليد ال   نع بني

املؤسسػػػػة  دػػػػروع يػػػػؤدي إ  تػػػػدمري النظػػػػاـ اعجثنػػػػاع  نو ايلوػػػػ  نو الػػػػديين... بيننػػػػا تُ 
اعجثناعيػة الدينيػة نو السياسػػية علػ  َضػػْب  نػوازع اعفػراد كػػ  ع تػؤدي إ  اعنفػػ:تو ك 
الثوحشو فثدمر كل   ء حوهلا. ني إف قوة اععراؼ ايلوية والعػادات اعصػيلة ومبػادئ 
الػػدين ا ديػػد عوامػػل ردع لل فػػاظ علػػ  اعفػػراد واجملثنػػع معػػاًو مػػا جعلرػػا سػػلطة فاعلػػة يف 
إوار نظامرا. وعندي كل سلطة مشػرووة بشػروورا املوضػوعية، فرػ  ليسػة وسػيلة َزْجػر 

 وقنع دلة احلفاظ عل  الويل واملبادئ ايلوية.
ر واعفافػو أبنػػو ومػن ىنػا نفرػل مػا جػرى عث  لػن الثوفػ  مػن اسػثنراًو  ػرب اينػ

، ولكنػػو سػػرعاف مػػا يعػػود إليػػو بعػػد كػػل عنليػػة َجْلػػد، نو ِإقامػػة العووبػػة عل  ثػػو الفمل يػػوُ َػػرـر
تعػػاليل الػػدين حػػػد كػػاف موقػػػف أسػػعد بػػػن نث وقػػاصن منػػػو يف موقعػػة الوادسػػػية، وفػػق مػػػا 

 (1)نقلع عن الشراب، وقد اعفؼ صراحة  ذا) و إذسيأا يف الب  
َِ ررررررررررررررررررررررررن فرررررررررررررررررررررررر َاومكاَأْ ررررررررررررررررررررررررَو  ا انا

ا
َررررررررررررررررناَأ رررررررررررررررر   انَرررررررررررررررر كْ َنا اوصاَأسررررررررررررررررقك ا ك

ا يوثل روح اعسثوامة، ونف الثػوحش يسػ ق قد وبناء عل  ما تودـ نرى نف اعحنراؼ 
 العدؿ من احلياة ويؤدي ذعمة نو اجملثنع إ  الث:  و ك املوت.

وكػل مػػن يث ػػدث عػػن نث  لػػن الثوفػػ  يف سػػريتو و ػػعره يل ػػ  نف نػػوازع السػػووط 
يف حباؿ الشراب وولب اللػذة قػد نكنػة مػن نفسػو منػذ العدػر ا ػاىل ، فرػو مػن نولػع 
 بكػػػؤوس الطػػػ:، واقثنػػػاص مثعػػػة الدػػػبابة يف نماكنرػػػا الػػػ  فػػػل ير دىػػػا حػػػد بعػػػد إسػػػ:مو 

                                                 
ن وروايػػة الشػػطر الثػػاين فيػػو أوع َن ػػف   ػػا نبػػداً ٖٕٔص ،وىػػو يف أنبػػو  لػػن الثوفػػ  ٓٔ/ ٜٔاع ػػاين  نٔأ

 ن.ٗ٘٘/ ٖسويناًن وى  رواية حسنة، وانظر حكايثو مع أسعدن يف أخ انة اعدب 
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ن اإلسػػ:م  قػػد حػػّدد ننػػواع احملرمػػات كشػػرب ىػػػن، علػػ  علنػػو اليويػػين أبف الػػدي ٜسػػنة أ
اينػػػر وسػػػوايثرا والعنػػػل فيرػػػا. وىػػػو معػػػفؼ أبوامػػػره ونواىيػػػو بيػػػد ننػػػو مػػػازاؿ علػػػ  عاداتػػػو 

 (1)ب املآك بشر ا)االود ة ال  نشأ عليراو عوا تليب صبواتوو إذ قاؿ معففاً ذرتك
ارررررررراَ ْررررررو  افررررررتن   اَأصاَسررررررق ك ارررررررراماَصررررررن ك

ا
ْ امبرررررررررناَأنْررررررررررا اَ َ ا  رررررررررو ما اِفا  َْمررررررررروكاَ رررررررررن

ا رررررررررررْ ا ا ََْاَ رررررررررررن ا رررررررررررناوج  َْا  َْ ْْ رررررررررررْوفن اَ  اصك
ا

رررررررررررْوفن اََررررررررررر ك  ا  ررررررررررر  ك اا ناصك اف ررررررررررر ا  رررررررررررْو ك
ا ا َررررررررررر    ا َ ااكص اَأن ررررررررررر انكْ ررررررررررر   رررررررررررَ ا  خ رررررررررررن اهك

ا
َك اواْ اَصَ اص كرررررررررررر  اا اَأْوالَررررررررررررن اوَ ض ررررررررررررْ   

سػعد بػن نث وقػاصو فػأمر سػعد وقاؿ ىذه اعبيات الث:اة حني كاف ذلوادسػية مػع ا
مرنػا . و (2) ػر ا ـدبسو )نذاؾ، عنو جػاىر ذملعدػية، ورفػ  اإلذعػاف لطلػب سػعد بعػد

الػػػذنب، واععػػػفاؼ بػػػو يف نػػػو مدػػػر علػػػ  اإل ػػػراؽ فإإدراكػػػو دعلػػػة نػػػر  اينػػػر  قيػػػل عػػػن
 .(3)جراراً واراً، ما ندى ذيليفة عنر بن ايطاب إ  َجْلِده  رْي مرة، ومن ك نفيو

ولنثأمػػػل ىػػػذا الػػػّنا الػػػذي نفػػػاد منػػػو الشػػػاعر العباسػػػ  نبػػػو نػػػواس، وىػػػو مػػػن ىػػػو يف 
، إذ قاؿ ػػ مثً: ػػ يف قديدة مطلعرا)  (4)اخفاؽ احملـر

او  كْ َهررررررررررررررررررروكا ااكىلا    رررررررررررررررررررْخ ك ااَلو ْررررررررررررررررررر  
ا

ََررررررررررررررررررررررر كاابَ ْكرررررررررررررررررررررررَ كاا ا      او  رررررررررررررررررررررررْو ك
ا اث رررررررررررررررنَ ا   ررررررررررررررر ف اَ ررررررررررررررر   اوَأْ َقْ ررررررررررررررر  

ا
ْ ْضرررررررررررررررا رررررررررررررررَاا   ْخَكررررررررررررررروكاا  او َ  اَك رررررررررررررررَّ اُب 

 ولسػػة اآلف بدػػدد ملاػػر الشػػعراء أبث  لػػن و ػػعره، ولكنػػين بدػػدد مػػا يػػدؿ عليػػوا
، واععػػفاؼ الدػريّ ذرتكػػاب اآلتـ، والثعبػري عػػن ذلػك أبسػػلوب   ػعره مػن اخػػفاؽ احملػـر

اللغوية والب: ػة احملكنػة النرْسػو، املثدفوػة الفاكيػب يف وضػوح   عري تثضافر فيو اعنساؽ

                                                 
 . اي صاِح) اي صاحيبو وقد َرخرل الّنداء.ٚٓٔو  ٙٓٔص ،نبو  لن الثوف   نٔأ
ػْرؼ) ايػالا  ػري املشػوب ذملػاء. اَعووػار) ػػػ  للكثرة، كنا نراه يف ألساف العربَسّوين)  درد   َسّو ن. الدِّ

 مجع الَوَورو وىو احلاجة، والودد.
 .ٖ/ ٜٔواع اين  ٚٛٔو  ٙٓٔص ،نبو  لن الثوف  )انظر نٕأ
 اعمر.وراجع ما تودـ قبل قليل يف ىذا  ٕ/ ٜٔواع اين  ٙٓٔص ،نبو  لن الثوف  )انظر نٖأ
 .ٕٛٙص ،ديواف نث نواس نٗأ
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فسػػ  دعلثرػػا علػػ  املػػراد، واملعػػَّبة عػػن جيشػػاف العاوفػػة... فاعبيػػات تظرػػر حلظػػة البػػوح الن
صػػػاحبو منػػػادايً إايه، ومشػػػدداً علػػػ  إرواًػػػو أنع ػػػػػ اي   اوػػػباملعػػػَّب عنػػػا جيػػػيش بداخلػػػو في

يف الشػػراب،  سػػثنرارراب...فرو يطلػػب مػػن ند ػػو اعشػػصػػاِح ػػػػ سػػّوين...ن واإلكثػػار مػػن ال
 عل  علنو اليويين بث ر  اإلس:ـ لل نر... 

ِإنّػػو يللػػأ يف تراكيبػػو إ  اعرتكػػاز علػػ  نسػػق لغػػوي ع اعوجػػاج وع توػػد  وع ملخػػري 
إع يف تركيػػب واحػػد أفػػإنين... عػػابن لثأكيػػد وُضػػوح الَوْدػػد عنػػدهو والثدػػريّ ذععػػفاؼ 

املن ػػػ  الرؤيػػػوي للفاكيػػػب  ونرى نف ىػػػذا كلػػػو يثبػػػةبضػػػنري املػػػثكلل أَسػػػّوينن.  مثبثػػػاً إايه
وصػػػػػورىا الب: يػػػػػة الػػػػػ  نػػػػػثّ رؤيثرػػػػػا مػػػػػن املبػػػػػادئ الدينيػػػػػة الػػػػػ  خيالفرػػػػػا نبػػػػػو  لػػػػػن، ع 
للن الفة ذاهتا بل عمر ضا   يعثلو يف نفسو يؤكد إبراز الدراع الػداخل  وايػارج ، نو 

ا الذي نّدى بو إ  درجػة الثشػظ  حػني فػّل عالوػاً بطلػب لنول) الدراع الوجودي / الذا
اللػػذة واعسػػثنثاع ذينػػر حػػد الن ػػاعو عنػػو خيشػػ  افثوادىػػا بوصػػفرا  سػػد لديػػو الػػرؤاي 

حضوره الَفعراؿ الذي ير ػب فيػو، إذ يػرف  نف تلغػ   ويقالوجودية حلياة الفرح، ما يعين ن
معدػية  نثيلػةيػرف  العووبػة وإف كانػة  إنو  ديثو ال  كس كَّبايءىا واععث از  ا... 

من قسنو لسعد بػن نث وقرػاص وقػد عفػا عنػو) عل  موقفو نوامر الدين ونواىيو. وع   ء 
ـُ َعلػػ ر، ونَورْرػػُر منرػػانن . فرػػو يػػرى نف احلَػػدر يطرػػره مػػن (1)أأقػػد كنػػة ن ػػر ا إذ احلَػػد  يُػَوػػا
ل ىذا يعَّب عن مدى إ انو مػن جرػة إ و السابق فيعود إ   رب اينر من جديد... ولع

ومػدى تعلوػو بشػرب اينػر، وفػق رؤاي الثلػاوز املشػ ونة ذلولػق والثػوتر مػن جرػة نخػرى. 
فالدػػراع الػػداخل  بػػني املنػػع والث ػػر  وبػػني مفرػػـو احلَػػّد الػػذي يطرػػره يؤكػػد لنػػا ننػػو  ن ػػو 

وػػرن يف البنيػػة اللغويػػة فرصػػة ل:رتػػواء مػػن  ػػرب اينػػر أنع ػػػػ اي صػػاِح ػػػػ َسػػّوين...ن. فػػن ن ن
امثػػداد الدػػوت يف حػػرؼ اعلػػف مػػن ا نلػػة بوصػػفرا انفراجػػاً نفسػػياً ودعليػػاً إلقبالػػو علػػ  
اينر برادة مطلوة. وى  اإلرادة ال  نن و رؤاي الوع   فرـو احلَّد، وكأف اسػثنرار إقبالػو 

نو كأنػػػػو  عليػػػػوعلػػػ  اللػػػػذة جػػػاذب عسػػػػثنرار الثطرػػػػري مػػػن اآلتـ بقامػػػػة العووبػػػػة الشػػػرعية 
... نو كػأف احلَػّد نفسػو قػد اسػثوطبو عنػو خيلدػو مػن املعدػية واإلك. يسثشعر الثلػذذ ذعب

وع أبس نف نؤيػد مػػا نػػذىب إليػػو بػنا )خػػرو مؤلػػف مػػن نربعػة نبيػػاتو يشػػكل ىػػو اآلخػػر 

                                                 
 .ٛ/ ٜٔاع اين  نٔأ
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َوْمضػػػة رؤيويػػػة تنبثػػػق مػػػن حسػػػو اع ػػػفاث النفسػػػ  الػػػذي َوفرػػػر للفكيػػػب البرػػػاء وا نػػػاؿ، 
السػػياؽ روحػػاً جديػػدة  ثلػػف يف مادهتػػا اللغويػػة عػػن املػػادة الػػ  ماالثرػػا يف  ػػعر ونكسػػب 

 (1)عنفة، إذ قاؿ)
َ خكَ ررر ْا ا َرررْ اَ ررر  ْ او َرررْ ا ا  َْمرررو  ااكْ اكننَررر ك

ا
ْسررررررَ   او َِررررررَو  اا ررررررنا  ك ْ ْو ك ررررررْاا ررررررنَ اَك َِ او

ا َكم  اوَأْ رررررررررررررررررررررَو ر َ ن اَفقرررررررررررررررررررررْ اأ ابككو َهرررررررررررررررررررررنا
ا

اَأِ ررررررررررن   ا ررررررررررْوفن  اوَأالْررررررررررَو   ََْ  ك  ااصك افررررررررررَا
ا َ  َخ ك َررررررررررر  ا ررررررررررر ا ََْأسك او َرررررررررررْ اََرق رررررررررررَّ  ا  رررررررررررلا

ا
ناغَرررررررَخ  اا َفَ رررررررْ اَرررررررااَصرررررررَّْاك افكْ  رررررررنااذ ا

ا اَر َوف كررررررررررر  ا    رررررررررررََّْ اَأِ رررررررررررن  اوَُتْ كض ررررررررررر  ا
ا

ا  و ْوَ ررررررر كا  َررررررر ك  ا  ا 2 كَمرررررررناَ أكرررررررا اذ اَب  
لسة اآلف بددد مجالية الثونيات اعسػلوبية الػ  من ػة الوطعػة قػدرة علػ  الثػأاريو ا

رؤيػػػة مثناسػػػكة بػػػدنت ببػػػراز الشػػػرط  يػػػوازيوقػػػد دكػػػة فنووػػػا اللغويػػػة يف سػػػياؽ مثنػػػا ل 
املسػػبق أبفن، ومػػن ك جػػواب الشػػرط الوػػاًل علػػ  اععػػفاؼ الدػػريّ   الفػػة مػػػا ورد يف 

يػػػػػة عػػػػػَّّب فيرػػػػػا الشػػػػػاعر عػػػػػن حالػػػػػة الثشػػػػػظ  الػػػػػداخل ... الشػػػػػرط، وىػػػػػذا نتر مجاليػػػػػة بنيو 
فػػاععفاؼ يف البيػػػة الثػػػاين ودعنػػػو بدعلػػػة نخػػرى مػػػن دعًػػػل اععػػػفاؼ ذآلتـ يف البيػػػة 

إ  روح احللػػػل الػػػذي كػػػاوؿ اعرتكػػػاز عليػػػو  ، وينطلػػػقمػػػن وعػػػ  واقعػػػو ينبثػػػقالثالػػػ  إأػػػا 
لو... ني إنػػػو خيشػػػ  نف ينرػػػار عسثشػػػعار اللػػػذة الػػػ  يراىػػػا تعويضػػػاً عػػػن احلَػػػّد الػػػذي سػػػينا

حلنػػو الػػذي يدػػرخ بداخلػػو أنَْف نَْقبِػػْل علػػ  ايَنػػر، وذِكْرىػػا وا ػػر ا صػػرفاًن وانػػدفع دركػػة 
 الراء الذي تعاقب يف كلنات النا. ؼدؤوب حنوىا، وفق دعلة حر 

ولعػل الباحػػ  يف ندب اععػفاؼ، واملثأمػػل يف الندػني السػػابوني يػدرؾ بكػػل وضػػوح 
لثوفػػ  واحػد مػػن الشػػعراء اإلسػ:ميني الػػذين سػػبووا إ  ملسػيس ىػػذا اع ػػاه نف نذ  لػن ا

 يويننػػػايف اعدب، ومػػا  يػػػ ه مػػن  ػػػريه ننػػو ركػػػ  ندبػػو نو  ػػػعره عليػػو يف ُجػػػّل مػػا قالػػػو، علػػ  

                                                 
 ٛ/ ٜٔوالػػػػنا يف اع ػػػػاين  ٖٓ٘/ ٙوالعوػػػػد الفريػػػػد  ٜٗٔػػػػػػػ  ٖٜٔو  ٙٓٔص ،نبػػػػو  لػػػػن الثوفػػػػ  نٔأ

 ، مع اخث:ؼ وفيف يف الرواية.ٖٚٛ/ ٕواحلناسة البدرية 
 ن  ٜٛٔػػػ  ٜٚٔص ،ىذا البية مثأار بشعر لعنفة، يووؿ فيو) أديواف عنفة نٕأ

 فثَػػػػػَرى الػػػػذ ذَب  ػػػػا يغػػػػيّن َوْحػػػػَدهُ 
 

ثَػػػػػػػػػػػػػَر ِِّ  
ُ
ػػػػػػػػػػػػاِرِب امل  َى ِجػػػػػػػػػػػػاً َكِفْعػػػػػػػػػػػػل الشر
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الراسػ) أبْف لػػيس كػػل نػػاٍّ  ػػعري يػػدخل يف أندب اععػفاؼن، وفينػػا لػػو دخػػل فيػػو لػػيس 
 اهتا... ذلضرورة نف يثدف ذعدبية، ومجالي

وملا كاف ذلك كذلك ل منا نف نوف عند ناٍّ  عري تل  عث  لنو تثضػافر فيػو 
اعنسػػػػاؽ الشػػػػعرية املث:محػػػػة ذلثعبػػػػري عػػػػن مفرػػػػـو أندب اععػػػػفاؼن بكػػػػل  لياتػػػػوو وىػػػػو 
مشػػ وف بػػرؤاي  اوزيػػة للواقػػع عنػػو ع يريػػد نف يرّسػػ) حالػػة النػػدـ يف داخلػػو. وينثنػػ  ىػػذا 

فرػو ع ي يػد علػ  تسػعة ػػػ  ذعدب الوجي  كسابوو من النّدوص ليـويسن  االنا إ  ما 
 (1)إذ قاؿ) ػػػ  نبيات

اَكْوََررررررر  ا ااىلاَأْصررررررر ك ْْفك   افرررررررن ااذ اَررررررر  
ا

ا  و ْو   ررررررررررناا اَر ررررررررررَوو ك ا رررررررررررنَ اِفا  رررررررررر    ك
ا ااب َ ررررررررررررررررر  ك افرررررررررررررررررتكن  ا اوصاََرررررررررررررررررْ فكخ  ك

ا
اَأْ اصاَأذ ْو   ررررررررررناا ررررررررررن   ااذ اَررررررررررناَرررررررررر   َْ اَأ

ا ر رررررْوَوف ْررررر ك افرررررتكن  ااَو َِ ا ِ ررررر  ك اخبَْمررررروكا 
ا

ررررررْاا َرْ رررررر كاَررررررنا َررررررْ اَأس ررررررَّْ   ناا ا ررررررناَك و  رررررر رْ اَأسك
ا ََ  ا رررررررررررررو ْو ك اوَ   َ ْخرررررررررررررَ ا   اأ ابككو هرررررررررررررنا ك

ا
اغبر َّْ   رررررررررررنا ررررررررررر  ك َك  ر َ رررررررررررنجك   ا َرْ رررررررررررَ ا  َ 

ا(2)
ا
ا

َ ررررررررخَر    ا ا رررررررر   َِ او    ررررررررْ َبن كا او  َكررررررررْاهك
ا

اَ َضررررررررررنَااا ق  ررررررررررناَأص  َِ ررررررررررْاا ِ ق َّْ   ررررررررررنفمك
ا(3)

ا تػذكران بشػعر لعنػفة يف  اعبيػات الث:اػة الباقيػةونكثف   ذه اعبيات السثة، علػ  نف 
 كػػل مػػن يسػػثغي  بػػوو ولػػو كػػاف  ػػارذً لل نػػر، فرػػو   غيػػ نفسػػو يُ عنػػفة . ويػػرى (4)اينػػر

 ع يرنل احلفاظ عل  نساء احل  خاصة حيننا يكوف سكراف. 
 

                                                 
واإلصػابة  ٕٚٔ/ ٕٔواعسػثيعاب  ٕٕٗ/ٔالشػعر والشػعراء  )وانظر ٕٔٓو  ٔٚٔص ،نبو  لن الثوف  نٔأ

و ريىػػػا  ٖٓٔ/ٔو ػػػرح  ػػػواىد املغػػػين  ٖٓ٘/ٙوالعوػػػد الفريػػػد  ٕٖ٘/ٕومػػػروج الػػػذىب  ٔٔػػػػػػ  ٓٔ/ٕٔ
فرػ   ػا تعػاورت عليػػو املدػادر، مػع اخػث:ؼ وفيػػف يف الروايػة، إذ روي اعوؿ أ... إ  جنػب كرمػػة...ن 
وأنف ع...ن ىػػو الشػػاىد) أننػػو ع...ن مػػع  فيػػف وحػػذؼ، وقيػػل) ىػػ  أنفن الناصػػبة، ولكنرػػا ن لػػة. 

دي)  علػػو يرتػػوي، احلػػا) موضػػع بنػػواح  محػػا يف سػػورية تنسػػب إليػػو اينػػر أمعلػػل البلػػداف/ تػػروي حلػػ
 احلان. 

 الَغُبوؽ)  رب اينر مساء، إذ يعاجلو قبل العثنة.  نٕأ
 الدرباء) اينر املنثلة من العنب اعبي . ح  منعل) ني ُمنَػعرل صاحبو. نٖأ
 قليل. وسنوف عندىا بعد ٕٙٓص ،ديواف عنفة )انظر نٗأ
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فرػذا الػػنا املؤلػػف مػن تسػػعة نبيػػات يثػري مشػػاعران وعوولنػػا، ويػدعوان إ  ململػػو كنػػا 
ململو النواد الودماء ووقفوا عند بع  قضاايه الرؤيوية ال  تثعلػق ذينػر... وحنػن سػنوف 

ره علػػ  عنػػد إكاءاتػػو الدعليػػة واعسػػلوبية لنرتشػػف منػػو حساسػػية اإلبػػداع ا نػػايل يف إصػػرا
 نف املضنوف الرؤيوي لل نر جيسد حيويػة اتدػاؿ ال مػاف مػن خػ:ؿ ، ما يعين رب اينر

يف حػاؿ وفاتػو. فرػو يشػرب اينػر ػػػ أتبعاً للنبدن الفلسف ن ػػ ة وجود اينر يف الَكْرـ ذلووّ 
فعػػػ:ً يف احليػػػاة ويريػػػد عصػػػوؿ الكػػػـر الػػػ  تػػػ رع قػػػرب قَػػػػَّْبه نف تػػػروي عروقػػػو بػػػروح اينػػػر 

لػػ  اخثيػػار مكػػاف دفنػػو رافضػػاً نف يكػػوف يف فَػػ:ٍة بَػْلوػػع، الكػػامن يف عناقيػػدىا. لػػذا نصػػر ع
فػػػػالف:ة ع تػػػػػوح  إع ذلظنػػػػأ وصػػػػػدى العطػػػػػش، فرػػػػو ع يريػػػػػد نف  ػػػػوت مػػػػػرتني. فػػػػػالوَّب 
أاملكافن  ثل ن وع الولق واحلسرة من جرة لكنو يعَّب عن اندماجػو ديويػة اإل ػراؽ الػذاا 

ىػػػو الػػػذي كػػػاف يػػػروده صػػػباحاً حػػػني يػػػدؿ الفكيػػػب علػػػ  معػػػاقرة الشػػػراب بعػػػد املنػػػاتو و 
ومساًء. وهلذا فإف ارتباط دعلة املكاف ذل ماف أقبل املوت وبعدهن إأػا يثبػة مػدى انفثػاح 

جيعلػو يدػر علػ  مغامرتػػو يف  الػرؤاي علػ  حػسٍّ مػأزـو  فارقػػة اللػذة، فػ: يريػد مفارقثرػا، مػػا
، ويعػػَّب عػػن مغػػامرة فنيػػة يف أندب اععػػفاؼن حػػني يكثػػف الػػ من الوجػػودي  اخػػفاؽ احملػػـر

تبعاً لرؤية الشراب قبل املوت وبعده. ومن ىنا تراان مشػدودين لضػنري املػثكلل الػذي  ػدرد 
علػػ  تكػػراره والثلػػذذ بػػو كثلػػذذه ذينػػر ومثعثرػػا. ولعػػل اععػػفاؼ الػػداؿ علػػ  الػػذات ىػػو 

عر ااعػػفاؼ يسػػوؽ صػػوره الشػػعرية الػػ  تث ػػرؾ مثناسػػوة عداء الوفيفػػة الػػ  ننلرػػا. فالشػػ
السػػارد/ املػػثكلل جيسػػد بضػػنري املػػثكلل أاليػػاءن اسػػثواء النسػػق الشػػعري املسػػثند إ  عنليػػة /

اععػػػفاؼ بشػػػرب اينػػػر وفػػػق املوقػػػف الػػػذي يثبنػػػاه، مػػػا دعػػػاه إ  جعػػػل الشػػػراب صػػػورة 
 . (1)ع خياؼ املوت يُوح  أبنوحويوية يف قَّبهو ما 

الذاتيػػة الػػ  يػػرى فيرػػا ىػػذا ىػػو سػػ ر الثشػػكيل اللغػػوي والب: ػػ  املسػػثند إ  الػػرؤاي 
قيػػػػدت  ػػػػريه، وإف اعػػػػفؼ  قدرتػػػػو، نو إنفػػػػاذ إرادتػػػػو، واعنعثػػػػاؽ مػػػػن الويػػػػود الػػػػ  إمكانيػػػػة

. بػػل إننػػا نػػرى يف ىػػذا اإلصػػرار الػػواع  علػػ  اععػػفاؼ بولوعػػو يف  ػػرب دودىا الشػػرعيةدػػ
 ػكل  حػداينر واعلثذاذ بو إصراراً عل  احللل الذي ولد يف نفسو منذ نشأتو، وأا وكػَّب 

                                                 
نف نحػداً َمػػّر بوػَّب الشػاعر يف نػػواح  نذربيلػاف فػرنى نقػَّبه وقػػد نبثػة عليػو ا:اػػة  ٖٔ/ٜٔوذكػر /اع ػاين  نٔأ

 .  ٘٘٘/ ٖنصوؿ كـر قد والة ون رت، وى  معرو ةن وانظر خ انة اعدب 
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... ك  ػدا الوجػود لػذاا ذلوجػود اعجثنػاع ال  تعَّب عن اناد وجوده ا  ربثو اياصة بو
راً لواقعػػو الػػذي جذبػػو إليػػو واسػػثنده مػػن روح الفػػرح الػػذي يثطلػػع إليػػو الفػػين ا نػػايل مػػؤوِّ 

أنذكرىػػا عنػػد الشػػروؽ... يعػػاجلين...ن وحيننػػا نث ػػدث عػػن ضػػنري املػػثكلل الػػذي ارتكػػ  
عرضػػػػو يف نسػػػػلوب الثػػػػوازف والثػػػػوازي بػػػػني الشػػػػاعر يف اععػػػػفاؼ كػػػػاف ُكِْكػػػػل  عليػػػػو الػػػػّنا

اعنسػػاؽ الثعبرييػػة املثآلفػػة اإليوػػاع مػػا جعلرػػا قػػادرة علػػ  إبػػراز ىواجسػػو مػػن خشػػية املػػوت 
 وانوطاع الشراب عنو، وكأنو يريد الثشب  ذحلياة. 

ق واعضػػطراب ونػػرى نف إصػػراره علػػ  املعدػػية، ك اععػػفاؼ  ػػا عنػػق يف نفسػػو الولػػ
وع سينا حني ُجلد من قبل ايليوة عنر يػـو جػ ء بػو مػع مجاعػة وقعػوا يف  ػرب اينػر، 
وقػػػد خػػػاوبرل ايليوػػػة نَنِ ػػػربْػُثل ايَْنػػػَر بعػػػد نف َحررمرػػػا يُ وَرُسػػػولُو  فوػػػالوا) مػػػا َحررمرػػػا ي 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ڌ ورسػػولوو إف ي تعػػا  قػػاؿ) 

 ڌ   گک  ک  ک  گ  
ن فوػػػاؿ عنػػػر) مػػػا تػػػروف فػػػيرل  فػػػاخثلفوا ٖٜ )أاملاًػػػدة (1)

 فيرلن. 
ػػػةونراد نمػػري املػػػؤمنني إقامػػة احلُ  علػػػيرل فاسػػثدع  العلنػػػاء ايػػَّباء احلكنػػػاء الفورػػػاء  لر

 ذه اعمور واسثنع إليرلو ومن ك نرسػل إ  الفويػو العػارؼ اإلمػاـ أعلػ  بػن نث والػب/ 
اً وقاضػػياً فوػػاؿ) ننرىو إف كػػانوا  ػػربوىا ُمْسػػَثِ ّلني هلػػا نَْف يُػْوَثلػػوا، وإف  هنع هللا يضرن مشػػاوراً وُمْفثيػػ

ـٌ نَْف ُكَد وا...ن فكاف جوا ل نوي ما  ػككنا يف نوػا  ا َحرا كانوا  ربوىا وىل يؤمنوف أَبور
إ  نث  ، ك انثرػ (2)حراـ، ولكنا َقدرران نَفر لنا جَناة فينا قلناهن فللدىل واحػداً إاػر اآلخػر

. (3) لػػػن فللػػػده، وقيػػػل) إنػػػو جلػػػده سػػػبع نو  ػػػاين مػػػرات جػػػراء معدػػػيثو بشػػػرب اينػػػر
وذكػرت املدػادر الود ػة ننػو نولػق لسػانو أبربعػة نبيػات تعػَّب عػن احثػداـ الشػعور الػداخل  
الػػذاا الػػذي جيسػػد معرفثػػو الواعيػػة  ػػا يفعلػػو  ػػراذً واعفافػػاً، ومػػا سػػيوع عليػػو مػػن عووبػػة. 

ويف احلػالثني تػراه صػابراً ع جيػ ع مػن  ػ ء، علنػاً ننػو  ،يد اععثذار عن معديثووكأين بو ير 
كغػػريه كػػاوؿ نف كػػاف  علػػ  حياتػػو   ىػػويػػرى يف احلكػػل عليػػو ذ لػػد ننػػو حكػػل جػػاًر... و 

                                                 
×ن ٙٓٔػػػػػػ  ٘ٓٔ)خػػػر أسػػػورة الثوبػػػة / )انظػػػر مػػػث:ً  نٔأ                          ...  

                      ... ÷   ن. ٕٕٚوانظر أسورة الشعراء 
 .  ٔٚص ،نبو  لن الثوف  )ويف عدد من املدادرن وانظر ٕٔػػػ  ٔٔ/ٜٔايَّب يف أاع اين  نٕأ
 .  ٕٗٔ/ٕٔواعسثيعاب  ٖ٘٘/ٖانظر خ انة اعدب  نٖأ
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فيوػػػّر درمػػػة اينػػػر، ولكنػػػو يشػػػر ا عوػػػا نثػػػل لديػػػو لػػػذة كػػػَّبى ونشػػػوة عظينػػػة، وىػػػ  الػػػ  
 نو خسارتو.   سد حلنو الذي خيش  افثواده

وكػػاف يػػرى يف بعػػ  الندػػوص الور)نيػػة خمرجػػاً لػػو مػػن الوقػػوع يف احملػػذور، ويف بعضػػرا 
اآلخػػر مػػا يسػػاعده علػػ  اعسػػثنرار ذملعدػػيةو واإلسػػراؼ يف الشػػراب مػػع النػػدام ... ور ػػا  
كانة نإقامة احلػد عليػو ت يػده إصػراراً وعنػاداً، نو لعلػو كػاف يعثوػد نف ا لػد يطرػره مػن إك 
الشػػػراب، وكفػػػ  لػػػو مكانثػػػو يف اجملثنػػػع فػػػ: يكػػػوف مػػػن سػػػو  املثػػػاع وع تػػػ وؿ عنػػػو بويػػػة 

 . (1)السيادة والشرؼن
وىذا يفرض علينا نف نثبة ىػذه املوطعػة الػ   سػد يفوليػة الػرؤاي عنػدهو إذ ننثلػة 
فلسػػفثو املعػػَّبة عػػن روحػػو املضػػطربة الولوػػةو وإرادتػػو الواضػػ ة يف وريػػق اععػػفاؼ ذخػػفاؽ 

و إذ قاؿ)    (2)احملـر
ْهَوا َر ْا ْاََرررررررررررَواَأ  ا  رررررررررر   َْ ااب َ رررررررررر اثر ررررررررررأ او 

ا
َكاوصاَ ْ رررررررررر أ  ا  َررررررررررْو  اَصررررررررررْوَ ا  َاا ْك اَقررررررررررن

ا اَكن ك رررررررن ا اَأ   اف َررررررْ اَأْجرررررر َْا اْو اَصرررررربَرْو  
ا

َْْهررررررررررررو اِفا ِك َََّرررررررررررر كاَجررررررررررررن كوكاا ا َك ْك اِررررررررررررن
ا رررررَّ ا ْْ ََرررررنَ ااك ا ررررر  واَصرررررْ  او َرررررْ ا اواي 

ا
اَ رررررررراكا    ررررررررْ بن كا َرََّْررررررررن ا َ ررررررررن كوكاا او ْ رررررررر  

ا خْ َاَُبْ  ك ررررررررررررنا ا   ررررررررررررْ َك ررررررررررررو  اَََنهررررررررررررناأَك رْ
ا

رررررررروكاا ررررررررََّْ ا  َ نصك َِ ررررررررََّْ ا ررررررررنا َرْبك  ا(3)فخ     
ا و واإلقػػػرار ذحضػػػور الػػػنا يف اعفافػػػو الدػػػريّ دعػػػوان يف البدايػػػة نؤكػػػد  خػػػفاؽ احملػػػـر

ذملعديةو وخمالفة نوامر الدين ونواىيو) أولسػة عػن الدػرباء يومػاً بدػابرن مػا جعػل عنػر 
وَعزِيْػَدنرَك ُعووبػة إِلصػرارَِؾ علػ  ُ ػْرب بن ايطاب يووؿ لػو) نقػد نَبْػَدْيَة مػا يف نَػْفِسػَكو 

ومػا توحيػو مػن  ةً . وإذا تركنا حكل ايليفة وململنا بنية الػّنا تركيبػاً ونسػواً وصػور (4)ايَْنرن
                                                 

 . ٖٚػػػ  ٕٚص ،نبو  لن الثوف  نٔأ
 .  ٕٔٔو ٕٚص ،نبو  لن الثوف  )اعثندان رواية اع اين / وانظر ٕٔ/ ٜٔاع اين  نٕأ
املػؤمنني الكاًع) ا باف الرعديد. نمري املؤمنني) نراد بو ايليفة عنر بن ايطابو وىػو نوؿ مػن لوػب أبمػري  نٖأ

   .ٖٙٔص ، ري) ايلفاء )نيي اً من خليفة رسوؿ ي أنث بكرن مهنع هللا يضر نمجني، انظر
وكػػاف نمػػري املػػؤمنني أعنػػرن صػػاحب نوليػػات كثػػريةو منرػػا ننػػو ننوؿ مػػن ضػػرب يف  ٕٔ/ٜٔانظػػر اع ػػاين  نٗأ

.. ونوؿ مػػػن ا ػػػذ د.اينػػػر  ػػػانني  جلػػػدة  ونوؿ مػػػن حػػػـر املثعػػػة ونوؿ مػػػن وػػػ  عػػػن بيػػػع نمرػػػات اعوع
 . ٖٚٔص ، ري) ايلفاء ) الديواف..ن انظ
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ىػذا النسػػق الثلػاذث بػػني أاعان واآلخػر) نََبْ تَػػَر... يف احلكومػػة جػاًر ن ك لػػو  اتضػّرؤى 
ما يشري إليو نسلوب اعلثفات لوبضػنا علػ  الشػ نة و نعدان الثأمل بكاء أضنري املثكللن 

خػػفاؽ مبػػادئ الػػدين، ومعارضػػػثو ذّ بػػني اعفافػػو الدػػريّ اعنفعاليػػة الشػػديدة الػػ  تثػػأرج
لكػػل حكػػل يوضػػ  عليػػو ذ لػػد وبػػني احلدػػوؿ علػػ  اللّػػذة إلراحػػة نفسػػو مػػن ذلػػك الثػػوتر 

 والولق... 
الػػػ  تنثنػػػ  إ  مػػػا يعػػػرؼ اليػػػـو  لػػػو نعػػػدان ذلػػػك لرنينػػػا نف اعبيػػػات اعربعػػػة )ؿو وػػػون

ذعدب الوجي  تشكل ومضة فكرية جذابػة ومدىشػة يف إترة املثلوػ  حػوؿ اععػفاؼ مػن 
دوف مواربػػػة نو تػػػردد نو خماتلػػػة. وىػػػ  اإلترة الػػػ  نمػػػّدت الدػػػورة ذإلدىػػػاش، وقػػػد محلرػػػا 

/ ىػػو/ ان واآلخػر، وفػق تعػدد ضػناًر اآلخػر أننػةاعتركيػب يعثنػد نسػلوب اعلثفػات بػني 
الػ  تسػثدع  الثنػوع اللغػوي  ات احلدااػة الفكيبػةىذا كلػو مػن مسػنرى نف ى / ىا/ ىلن. و 

الثفاعػػل بػػني مػػا  مجعػػة وصػػفرا رؤاي ذاتيػػة ومجاعيػػةيف إوػػار الثعبػػري عػػن الػػرؤاي املثناسػػكة ب
رؤاي  إ ، يف الوقػة نفسػوو شػريوبني ما ىػو مجعػ / كلػ . وكػل ذلػك ي ،ىو فردي/ جً  

خل  لشاعر مثنرد عل  الويػد، ولػيس منكػراً حلػق الشػرع عليػوو عف مػا يوولػو اعنعثاؽ الدا
ب يكن ان اً عن إ اف حويو  بشرب اينرو وإأا كاف دفاعاً عن ذات يعاقبرا ايليفػة نو 

 اعمري. 
نػػدرؾ وعػػ  اإلمػػاـ علػػ  بػػن نث والػػب لعبػػارة أولسػػة عػػن...ن فوػػاؿ لعنػػر)  حنػػنو 

 .(1)ب يَػْفَعلن و) عَفَعلنر، وىتعاقب رجً: قاؿنما جيوز نف 
ك إننػػػػا جنػػػػد مفارقػػػػة نخػػػػرى تػػػػدؿ علػػػػ  اإلدىػػػػاش يف أندب اععػػػػفاؼن بػػػػني الوػػػػوؿ 

كناليػػة اعسػػلوب الػػذي يعػػَّب  فدعلػػة الػػنا تػػوح مػػن قػػاؿ  ػػيظاً فعلػػو،  والفعػػلو فنػػا كػػل
ع ، روح الثوا ػػو بػػني املث يػػل والواقػػعو وبػػني الػػذاا واملوضػػو  َّبزعػػن لػػذة اإلمثػػاع، حػػني يػػ

×مدػػػػػػػػداقاً لوولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػا  يف الشػػػػػػػػعراء)                      

        ÷ /ن.  ٕٕٙػػػ  ٕٕ٘أسورة الشعراء 
بنػػػا املوػػػاـ يف أندب اععػػػفاؼ و لياتػػػون يف وجرػػػو اعوؿ عنػػػد ننسػػػاؽ  رىكػػػذا يسػػػثو

 عن نىدافرا، بكل وضوح ودقة.  نعلنة عرية حووة وفيفثراو و 
                                                 

 .  ٕٔ/ ٜٔاع اين  نٔأ
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فكػػػػاف الػػػػنا صػػػػورة مدىشػػػػة مػػػػن روح نث  لػػػػن و ربثػػػػو الػػػػ  انوػػػػادت إ  اللّػػػػّذة 
 ػػري ننػػل الدػػارخة يف حنػػااي نفسػػو، ولكنرػػا يف )ف معػػاً لػػذة  سػػد نفثػػة وجدانيػػة حارقػػة 

احلػد مػن جرػة والثطلػع إ  من معاين اعب املضين الذي يثأرجّ عل  حبل الولق  قليل من
 الث رر واعنعثاؽ من جرة نخرى... ويرى نف انعثاقو إأا يثلسد بعدـ عووبثو. 

لكػل قػارئ لشػعر نث  لػن ننػو مثرػل ن ػ  صػورة مػن صػور أندب  وضػّولعل ىذا ي
لية و لياتو ا نالية املثػريةو فضػ:ً عػن انثناًػو إ  مػا يسػن  اععفاؼن يف خداًدو الدع
اعفافو نو الثعبري عنو  ذا اعسلوب املػوج  ب يكػن  يش  أبف اليـو أاعدب الوجي ن... ما

عػن وعػ  معػريف وفػين راٍؽ. وكػذا كػاف نمػر توبثػو الػذي ع جيػوز  نػثوان اً عن جرػل، وإأػا 
 من اإلملاـ بو بشكل موج .  لنا نف نثغافل عن ذكره، إذ عبد

ذرذهؾقاتذاالسرتافذواظتوبة:ذ

تبػػني لنػػا  ػػا توػػدـ نف ندب نث  لػػن يف اععػػفاؼ ذلػػذنب وخمالفػػة املبػػادئ والوػػيل 
إ  اإلرادة وقػػػوة العلػػػل  فكػػػرة الػػػرؤاي املسػػػثندة املنبثوػػػة مػػػنة والفنيػػػة يػػػيثدػػػف ذإلترة العاوف

الػػذي يؤيػػد ذلػػكو يف الوقػػة الػػذي حػػاوؿ فيػػو الَّبىػػاف والثعليػػل  نسػػلوب اعثنػػادو ذلشػػ ء 
رب  الرؤى الذاتية واحلياة الوجودية بعناصر اللذة قبل ىػاجس املػوت. ونرى ننػو كػاف خيلػق 
الدواع  والبواع  ويسثدع  الَّباىني واعدلػة لػدعل خمالفثػو ملبػادئ الػدين ا ديػد يف نػر  

يػػػة املػػػرنة ونبنػػػاء حيّػػػوو كنػػػا اينػػػر... ولكػػػن ىػػػذه امل الفػػػة ب تكػػػن لثلعلػػػو يغفػػػل عػػػن محا
 (1)يووؿ)

ا    َقرررر َِ ْ رَررررر  او كْخرررر  ا  ررررلا  رررررْو ك َكا ان
ا

ِ   َّْ   ررررررنا اَ ررررررنَ ْ ا ااذ اَررررررنانكَ ررررررن  ا َِرررررر  
ا َكاواوأ ْ جَا ْك ان ا ر  ررررررررْ ررررررررَااَ ررررررررْااَ رررررررر  كا  َرررررررر 

ا
َك ْرق  رررررررناا ا ا َرررررررْ اَجررررررر   َ رررررررَ ا َ صرررررررَّ  ك اَ َ ج 

ا ا  ررررررررررنا َرخ َّا ََا  بَرْ رررررررررر ك خَرررررررررر  اَجررررررررررن َْ ا  ا  رررررررررروَأ
ا

ا(2)وأْكررررررررررو  اَأْ رررررررررر نفن ا كَو هررررررررررناال و ْو   ررررررررررنا
ا

                                                 
 . ٖٕٓػػػ  ٕٕٓص /نبو  لن الثوف  نٔأ
العوار) اينر. احلفيظة) كل ما يُػْغضب َعْجلو، نراد إذا اسثغااة النساء ب يرنل احلفاظ عليرن ولػو كػاف  نٕأ

، نراد يعلػػل الوػػرى/ الطعػػاـ للضػػيفاف الػػذين يطرقػػوف سػػكراف. الطػػروؽ) ع يكػػوف إع لػػي:، والِوػػر  ى) الكػػـر
 ليً:. الولو) مجع الواهلة) الف عة من الغارة. 
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 (1)وىذا الف ر يذكران بف ر عنفة، وكأنو وجو لو بدورة جديدةو إذ قاؿ) 
ا َ ْ رررررررررر َرْ     افررررررررررتن  ا افررررررررررتَذ اَ رررررررررروكْ   

ا
اا ََررررررررررررررن ا ْا  ْك َرررررررررررررر ك َْ ا او كْو رررررررررررررر او فكررررررررررررررو 

ا اَ ررررْاانَرررر ف ا اَفمررررناأ َ   ررررو  اواَذ اَصررررَتَّْ  
ا

اَ َرررررررررررررن ك  اا اوَََكو َررررررررررررر وكَمرررررررررررررناَ  كْمررررررررررررر ك
ينػػر يف اوػػار خمالفثػػو ملبػػدن نػػر  إِ ولكػػن نذ  لػػن يػػرب  افث ػػاره بشػػرب اينػػر يف ا

اإلسػػ:ـ كنػػا نػػدانا عػػن ذلػػك قبػػل قليػػل. وىػػو إذ يفعػػل ىػػذا كػػاف يدػػر علػػ  اععػػفاؼ 
  الفثػػػوو عنػػػو يػػػراه ىػػػروذً مػػػن العوػػػاب الػػػذي فرضػػػو اإلسػػػ:ـ علػػػ  مػػػن ينكػػػر الث ػػػر و 

 نع لو، فالس   اعجثناع  ع يول ملارياً عن ملاري إقامة احلَّد عليو... وخشية  اربة اجملث
وبنػػاء عليػػو فإننػػا نػػرى ننػػو يسثشػػعر عػػدة تسػػاؤعت إ ػػكالية كػػَّبى ذاتيػػاً وموضػػوعياً، 

  اععػػفاؼ بشػػرب ا وعػػن وعيػػو لػػمتر املفتبػػة علػػوقػػد جعػػل الشػػعر سػػاحثرا للثعبػػري عنرػػ
، وىػػو ينثظػػر الفرصػػة .. لػػذا حػػاوؿ جػػاداً تػػرؾ املعاصػػ .اينػػر نو علػػ  إنكػػاره ملبػػدن نر رػػا

مػن قطعػة بلغػة  و ا يدؿ عل  ىذا كلو ما ورد يف )خر بيػة .املواتية ال  نف  لو كرامثو
من عيوف الشعر العػرثو إذ حػازت إعلػاب الوػدماء ملػا فيرػا مػن  لديناػػػ  تعد   عشرة نبيات

  (3)و وىو)(2)مسو يف  رض الف ر
ا   كا ررررررو  َقَ رررررر  اوَأْهج  اَوََخرْ ررررررَّْ    ِ اْ ررررررَ اَذ ا

ا
اا ا  َقرررررررررََّْ ا  رررررررررْ نك  اَرررررررررَاا  و َهررررررررر ك اوَأَْررررررررررو   

وملا َفّضل عنػر بػن ايطػاب ىػذه الودػيدة املػوج ة اهتػل رنيػو يف  ػرب اينػر، حيػ  ا
 قيل) نلوع )َفٌة كاَنْة يف ِديِْنو من ُحّبِو لل نِرن. ويرى اإلمػاـ علػ  أهنع هللا يضرن ننػو نَتركرػا ننِفػاً،

، والكـر من اإل افن  .  (4)واعََنُف من الَكرـَ
 

                                                 
 .  ٕٚٓػػػ  ٕٙٓص ،ديواف عنفة نٔأ
 .  ٕٙٔ/ٕٔواعسثيعاب  ٘٘٘/ٖوخ انة اعدب  ٔٔ/ٜٔواع اين  ٖٔ٘/ٙالعود الفريد )  مث:ً  انظر نٕأ
واحلُػػػْوب) اإلك. الررَىػػػق) ػػػػػػ  مػػػث:ً ػػػػػػ  أالبيػػػةن اع ػػػاين وخ انػػػة اعدب وب يػػػرو ٓٚٔص ،نبػػػو  لػػػن الثوفػػػ  نٖأ

 الَعرَامة وايب . املنودة) النوا. 
 .  ٓٚٔص ،نبو  لن الثوف  )انظر نٗأ
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 ربػػػة الشػػػاعر الثارخييػػػة واعجثناعيػػػة والنفسػػػيةو  كػػػدوان إ  معرفػػػةولعػػػل ىػػػذا ايػػػَّب 
فإسػػػ:مو وإ انػػػو  بادًػػػو جعلػػػو يكابػػػد )عمػػػاً عنيوػػػة يف ذاتػػػوو فرػػػو خيشػػػ  مػػػن اآلتـ الػػػ  

لثويػػد بنػػواى  الػػدين ا ديػػد، ومػػػا يرتكبرػػا، وصاصػػة نف إرادتػػو وقػػوة عولػػو كّرضػػػانو علػػ  ا
يبثػػو يف الػػنفس مػػن قػػيل روحيػػة سػػامية، بيػػد نف ولوعػػو بشػػرب اينػػر واقثنػػاص اللػػذة املؤقثػػة 
الػػ   لػػب لػػو الراحػػة كانػػة ننعػػو مػػن الوصػػوؿ إ  الطنأنينػػة الدينيػػة، و اولػػة تطرػػري ذاتػػو 

ْلػػد عليػػو. فرػػو ير ػػب حوػػاً يف تطرػػرياً داًنػػاً ولػػيس تطرػػرياً مؤقثػػاً كنػػا يػػراه يف إقامػػة َحػػّد ا َ 
َرضػػ ، واعرتيػػاب املضػػين، والثنػػاق  املر 

َ
عػػب الػػذي فكػػره اإلبػػداع  نف يث ػػرر مػػن الولػػق امل

  لػن إنػو ع يريػد اتبػاع السػفيو الػذي يعانػد قػيل الفضػيلةو عف نذ ثة مفرومػو لل يػاة. 
املورواػػػة عػػػن  املشػػػكلة لديػػػو يف رؤيثػػػو بيننػػػا يف احلػػػاؿ اعخػػػرى ىػػػ  واحػػػد  ػػػن يثبناىػػػا... 

يف ا اىليػةو نمػا نػب  احليػاة الروحيػة  والكػـر اينرو إذ كانة معاقرهتػا مػن مسػات الثبػاى 
 ا ديدة فود ا و إ  جعلرا نمراً مذموماً. 

أسػػعد بػػن نث وقػػػاصن نف يبػػدد عنػػده فػػ:ـ الػػنفس يف مسػػػألة  ًػػدوقػػد اسػػثطاع الوا
كػػػاف نسػػػعد ع يػػػ اؿ يػػػراه  ػػػارذًن الثطرػػػري املؤقػػػة الػػػذي جيسػػػده ا َلػػػد لللسػػػل والػػػروح. ف

، فكػػػاف خيػػػرج مػػػن سػػػلنو لوثػػػاؿ نعػػػداء املسػػػلنني، وملّػػػا نعلنػػػة امػػػرنة (1)فرػػدده ك حبسػػػو
ثُػػػػَك علػػػػ  ايَْنػػػػر نبػػػػداًن  (2)اً صػػػػَّب نث  لػػػػن دعػػػػاهدسػػػػعد سػػػػع وقػػػػاؿ لػػػػو) نوي، ع َعاتَػبػْ

َطرػرونينن ني توينػوف احلَػدر فأجابو) نونان وي، ع َنْ َرُ ا نبػداً، إأػا كنػة ن ػر ا إذ كنػثل تُ 
  (4)، وقاؿ) (3)عل 

ِك  اوفكْ  ررررررررررررررنا ا  َْمررررررررررررررَواَصررررررررررررررن اَََأ ْرررررررررررررر  
ا

ررررررررررررَ ا َِ كاا ا  و ج  اَر ْ  كرررررررررررر   انامرررررررررررر ْاَََخن كرررررررررررر  
ا

                                                 
 .  ٛ/ٜٔوانظر اع اين  ٚٛٔص ،نبو  لن الثوف  نٔأ
 . ٚػػػ  ٗو ٖ/ٜٔواع اين  ٜ٘ٗػػػ  ٛٗ٘/ٖ ري) الطَّبي  )انظر نٕأ
 .  ٖٕٗ/ٔوالشعر والشعراء  ٜٕٙ/ٔوبوات ف وؿ الشعراء  )وانظر ٜٔٔ لن الثوف   نبو نٖأ
ن ا:اػػة نبيػػات  ثلػػف يف روايػػة البيػػة الثػػاين، وانظػػر ٖٕٔص ،وروى أنبػػو  لػػن الثوفػػ  ٛ/ٜٔاع ػػاين  نٗأ

و ريػػػػ) اعدب العػػػػرث/ فػػػػروخ  ٜ/ٕٔواإلصػػػػابة  ٕٖٔو ٕٙٔ/ٕٔواعسػػػػثيعاب  ٖٓ٘/ٙالعوػػػػد الفريػػػػد 
ٔ/ٕٜٗ  . 
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َِ َرررررررررررررررررررررررن ا نا افررررررررررررررررررررررر اومكاَأْ رررررررررررررررررررررررَو  
ا

انَرررررررررررررررررر  ناا اوصاَأْسررررررررررررررررررقك ا ررررررررررررررررررناأ رررررررررررررررررر  
 ػػػر ا، بػػػل قػػػد ك تػػػرؾ اينػػػر واًيػػػاً، وب يسػػػثطع حسػػػاده نو نػػػدماؤه نف يعيػػػدوه إ  ا

، ونعلػػػن توبثػػػو يف حياتػػػو و ػػػعره، إذ روى اعصػػػفراين واملسػػػعودي ننػػػو قػػػاؿ) نع (1)ذمرػػػا
. وع  ػػػ ء ندؿ عليػػػو مػػػن موطعػػػة (2)ُة لسػػػاين إ  صػػػفة قبػػػيّ نبػػػداًنْبػػػَجػػػَرـَ، وِي، ع َنجَ 

بلغػػػة نربعػػػة نبيػػػات كثنػػػ  فيرػػػا بظػػػل رؤاي اععػػػفاؼ وصػػػفاء الػػػنفس، وىػػػدوء البػػػاؿ وقػػػد 
 ي. دبذاتو حريثرا، من الداخل رجاء النعيل اع اسثعادت

ػػػذَكِّ 
ُ
رة بثعػػػاليل الػػػدين احلنيػػػف و فرػػػـو ووضػػػة ذلثعبػػػري عػػػن ذلػػػك تونيػػػة الثػػػداع  امل

الوسػػػل والعرػػػد، ومػػػن ك تطلػػػع إ  رمحػػػة ربػػػو الواسػػػعة، ولعػػػل ىػػػذا يؤكػػػد اكثشػػػاؼ حالػػػة 
إك املعدػية ومسػثوبل الثلاوز لديو بني حاٍؿ قلوة ونخرى مطنظنةو بني ماٍض  نوؿ عل  
   (3)يطرر كل اآلتـ املورواةو فواؿ معَّباً عن كل ما قلناه سابواً وحالياً)

افتن ررررررررررررررررررر  ا ااىلامكا  ررررررررررررررررررروِ   ك اَأَْرررررررررررررررررررَّ  
ا

ْ اا اَغ رررررررررََّ ا رررررررررَ ْن ا  َرررررررررْو كاَرررررررررنْا   رررررررررنْوك
ا ََ ج رررن ا ا ررر   َْ ااىلا    رررْ بن كاَرررنا ك او ْ ررر  

ا
اوصا   ررررررررررررن ا َرررررررررررررََّْ ا    رررررررررررر ك  كا   ننكرررررررررررر كاا

ا اََّ ثقررررررررن ؛ا اَْ  اوكْ ررررررررَ ؛او َررررررررْ اَأْ أَْ رررررررر  
ا

ا رررررنهك   اا اَأ رررررَّْ ا َرررررن اوماذ ْوا   رررررْو ك
ا رررررررررررررررر   اصاَأذْو   ررررررررررررررررنا ََّ َ  ََْ اسرررررررررررررررراََوك  نا

ا
ررر  ا َّ سك َِ ا ََغكَمرررْ اف  رررناأ نر رررَّْ   ا 4 واْ ا

أندب  نػػا نػػرى نفو ػػذا كلػػو نوػػوؿ) إذا كانػػة الطبيعػػة تػػدافع عػػن نفسػػرا بنفسػػرا فإنا
وقويػػة تفاعلػػة مػػع سػػعة معرفثػػو  ػػا  عيػػةاععػػفاؼن عنػػد نث  لػػن الثوفػػ   لػػك إرادة وا

يػػدور حولػػو لينػػثو رؤاي الثطرػػري الػػداًل، وب يعػػد  كومػػاً بسػػفيو نو جاىػػل، نو حاسػػد، وع 
اتُػػػػُو ا سػػػػدية مسػػػػيطرة علػػػػ  قػػػػوة علنػػػػو، ورجاحػػػػة  عػػػػادات وتواليػػػػد مورواػػػػة... وب تعػػػػد َلذر

                                                 
 .  ٖٕٔو  ٕٜٔػػػ  ٜٔٔو ٘ٛٔنبو  لن الثوف  ) انظر نٔأ
 .  ٚ/ٜٔواع اين  ٕٖ٘/ٕمروج الذىب  نٕأ
 وب تُػْرَو يف  ريه ويف اعبيات تناص مع عدد من الثعاليل الور)نية.  ٙٛٔص ،نبو  لن الثوف  نٖأ
الدرباء) اينر املث ذة من العنب اعبي . ر نة ننػوؼ) كػاف إذا  ػرب قػّرت عيػوف حسػادهو نمػا اآلف  نٗأ

 فود نذؿ ننوفرل عنو تركرا، وب يعد نحد يذلو من نجلرا. 
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ثػػػار اعنعثػػػاؽ مػػػن قيػػػود اللػػػذة علػػػ  مػػػا ترسػػػيو يف نفسػػػو مػػػن سػػػعادة، ونراد حلنػػػو. لوػػػد اخ
بع  كػػػػاف عليػػػػػو مػػػػن ارتكابػػػػػو لػػػػػامػػػػث:ؾ الراحػػػػػة والطنأنينػػػػة كلرػػػػػا يف إعػػػػ:ف اعفافػػػػػو  ػػػػػا  

خلدػو مػن الثبعيػة واعنويػاد  عػاب جديػد رحػبعنرا مجيعاً فدخل يف ... لود نقلع الذنوب
 للنّفس الشروية ولمخرين. 

عػػل الثلػػاوز احلػػر ذكثشػػاؼ )تر املاضػػ  السػػلبية والضػػارة فػػانطلق إ  و ػػذا حوػػق ف
 رحابة املسثوبل الذي وّرره من مفرـو الض ّية ال  تنواد للشروات والغراً ... 

نفسػػو ذععػػفاؼ والثوبػػةو  وبنػػاء عليػػو فػػإف نذ  لػػن يظػػل السػػابق والراًػػد يف تطرػػري
 ثلليات عدة من ندب اععفاؼ.جعل ندبو نسبق من  ريه إ  اإلملاـ ب ومن ك

  



ذأ.د.ذحدنيذمجعة
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ذامللادرذواملرا ع:ذذ

 ـ. ٜٜ٘ٔػػػ  بريوتػػػ  دار اآلدابػػػ  ص:ح فضلػػػ  ػ نساليب الشعرية املعاصرةٔ
 عل  ىامش أاإلصابةن. ػػػ  ابن عبد الَّبػػػ  ػ اعسثيعاب يف معرفة اعص ابٕ
ػػػػػ  مكثبػػة ايػػاجن -ٕطػػػػػ  نويػػق عبػػد السػػ:ـ ىػػاروف ػػػػػ ابػػن دريػػد -د ت– ػػػ اع ػػثواؽٖ

 الواىرة. 
وػو   نويػق ػػػػ  ابن حلر العسػو:ين -ـٖٜٚٔىػ/ٖٜٖٔػػػ ػ اإلصابة يف نيي  الد ابةٗ

 .الواىرةػػػ  مطبعة عيس  الباث احلليب و ركاهػػػ  مكثبة الكليات اعزىريةػػػ  ال يين
 . يني، بريوتدار العلل للن: -ٚطػػػ  خري الدين ال ركل  -ـٜٙٛٔػػػ ػ اعع:ـ٘
نسػ ة عػن وبعػة ػػػػ  بػريوتػػػػ  دار إحياء الفاث العرثػػػ  الفرج اعصفراين ونب -ػ اع اين ٙ

 ن.  ٕٗػػػ  ٚٔن وأوبعة اهليظة العامة املدرية ٙٔػٔأدار الكثب املدرية /
 .  ػػ بريوتػػػ  دار العلل للن:يني-ٖطػػػ  عنر فروخ -ٜٛٚٔ -ػ  ري) اعدب العرثٚ
-ٔطػػػػػػ  نويػػػق    ػػػ  الػػػدين عبػػػد احلنيػػػدػػػػػػ  لسػػػيوو ا -فٕٜ٘ٔ- ريػػػ) ايلفػػػاءػػػػ ٛ

 مطبعة السعادة  در. 
نويػػػق   نبػػػو ػػػػػػ  ابػػػن جريػػػر الطػػػَّبي -د ت ػػػػػػ ػػػػ  ريػػػ) الطػػػَّبي أ ريػػػ) الرسػػػل وامللػػػوؾنٜ

 .دار املعارؼ  در -ٖط ػػػ الفضل إبراىيل
   .دمشقػػػ  دار الننريػػػ  حسني مجعة -ـٕ٘ٓٓػػػ  ػ الثوابل ا نايل يف النا الور)ينٓٔ
عػػاب ػػػػػ  بعنايػػة خمثػػار الػػدين نمحػػدػػػػػ  لبدػػريا -ـٜٗٙٔىػػػ/ ٖٗٛٔػػػػػ ػػػ احلناسػػة البدػػريةٔٔ

 عن وبعة معرد الدراسات اإلس:مية ذهلند. ػػػ  بريوتػػػ  الكثب
 نس ة مدورة. ػػػ  ٔطػػػ  بريوتػػػ  دار صادرػػػ  لبغدادياػػػ  ػ خ انة اعدبٕٔ
 .بريوتػػػ  املكثب الشرق ػػػ   رح     حسنيٓد تػػػ  ػ ديواف اععش  الكبرئٖ
وزارة ػػػػ  نويػق   جبّػار املعيبػد-ـ ٜ٘ٙٔىػػ/ ٖ٘ٛٔػػػػ  بن زيد العبّػادي يػ ديواف عدٗٔ

 العراؽ. ػػػ  بغدادػػػ  الثوافة واإلر اد
 .  ػػػ دمشقػػػ  املكثب اإلس:م ػػػ  عيد مولوينويق   س -ـٜٓٚٔ ػػػ ػ ديواف عنفة٘ٔ
ػػػػػػ  دار الكثػػػاب العػػػرثػػػػػػ  نويػػػق نمحػػػد عبػػػد اجمليػػػد الغػػػ ايل -دت ػػػػػػ ػػػػ ديػػػواف نث نػػػواسٙٔ

 . تبريو 
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 بريوت. ػػػ  منشورات مكثبة دار احلياةػػػ  لسيوو ا -د ت– ػ  رح  واىد املغينٚٔ
دار املعػارؼ ػػػػ  ق و ػرح نمحػد    ػاكرينوػػػ  ابن قثيبة -ـٜٜٙٔ -ػ الشعر والشعراءٛٔ

  در. 
ػػػػػػ  قػػرنه و ػػرحو  نػػود    ػػاكرػػػػػ  ابػػن سػػػ:ـ -ـٜٗٚٔ- ػػػ وبوػػات ف ػػوؿ الشػػعراءٜٔ

   . الواىرةػػػ  مطبعة املدين
مطبعػػة  نػػة ػػػػػ   ػػرح نمحػػد نمػػني وزمػػ:ء لػػوػػػػػ  ابػػن عبػػد ربػػو -ٜ٘ٙٔ -ػػػ العوػػد الفريػػدٕٓ

 .  الواىرةػػػ  الثأليف والفمجة
ػػػػػ  دار صػػادر/ ودار بػػريوتػػػػػ  ابػػن اعاػػري -ـٜ٘ٙٔىػػػ/ ٖ٘ٛٔ- ػػػ الكامػػل يف الثػػاري)ٕٔ

 بريوت. 
 . ػبريوتػػػ  دار صادرػػػ  ابن منظور -ـٜٙ٘ٔػػػ  ٜ٘٘ٔػػػ ػ لساف العربٕٕ
ـ ٕٜٛٔىػػ/ ٕٓٗٔػػػػ  أمػع معلػل الشػعراء للنػرزذيننػػػػ  آلمديا - ثلفػ املؤتلف واملٖٕ

 بػػػػػريوتػػػػػػػ  دار الكثػػػػب العلنيػػػػة-ٕطػػػػػػػ  مكثبػػػػة الودسػػػػ تدػػػػ يّ أؼ.كرنكػػػػون  -
 ـ. ٕٜٛٔىػ/ ٕٓٗٔ.
دراسػػػة ونويػػػق  نػػػود  -ـ. ٕٜٛٔىػػػػ/ ٕٓٗٔػػػػػػ  حياتػػػو و ػػػعره) ػػػػ نبػػػو  لػػػن الثوفػػػ ٕٗ

 .حلبػػػ  مديرية الكثب ا امعيةػػػ  فاخوري
نويػػق    ػػ  الػػدين عبػػد ػػػػػ  ملسػػعوديا -ـٜٗٙٔ-ػػػ مػػروج الػػذىب ومعػػادف ا ػػوىرٕ٘

 الواىرة. ػػػ  املكثبة الثلارية الكَّبى -ٗطػػػ  نيداحل
  .بريوتػػػ  دار صادرػػػ  ايقوت احلنوي- ـٜٚٚٔىػ/ ٜٖٚٔػػػ  ػ معلل البلدافٕٙ
نويػػػػق عبػػػػد السػػػػ:ـ  -ـٕٜٚٔىػػػػػ/ ٕٜٖٔػػػػػػػ  ػػػػػ نػػػػوادر امل طووػػػػات أكػػػػل الشػػػػعراءنٕٚ

 .الواىرةػػػ  مطبعة مدطف  الباث احلليب-ٕطػػػ  ىاروف
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المركزيات الثقافية لنسق المركز 
 في أشعار عروة بن الورد

 الثقافي  د قراءة في ضوء النق

د.ذغقثاءذعؾيذؼادرة
*

ذ

 

 ؿؾخص

ذؿنذبابذثؼاػةذذعؾىتطبققذؿـفجذاؾـّؼدذاؾّثؼايّفذقدعىذاؾبحثذإىلذذذ ذعرذعروةذبنذاؾوردذ

ذ ذاملرؽز، ذاملفؿَّش، ذيفذؿواجفة ذاملرؽزقة ذاؾيتذأددتذملػفوم ذذؾكذذواؾؼواعد ذيفذإثر ؿتـاواًل

ذاإلرثذاؾثؼايفذاملرتاؽم ذذ،ؼواعد ذواؾدِّقاؼاتذاالجتؿاعقة ذوػعلذاملداراتذاؾتارخيقة اؾيتذاؾؼبؾقة

ذعـه.ذاالـزقاحثؼاػةذوذػؽرةذاؾـدقذاجلؿعي،ذردَّخت

ذواملرؽز،وذذذ ذاهلاؿش ذبني ذاجلدؾقة ذاؾعالؼة ذاؾبحث ذوذقرصد ذاؾتشظِّي ذعاذفاحاالت ذاؾيت

ذؾـؿوذجذ ذخؾؼًا ذجتاوزفا؛ ذوؽقػقَّة ذاؾؼبؾقة، ذوبنيذاملرؽزقة ذاؾوجوديذبقـه ذبػعلذاؾصِّراع اهلاؿش،

ذحاالتذاملرؽزقة.ذ،ذؿوضوعقًاذوذعرقًا،ذؿؽاػئ

ذممارداتذ ذعؾى ذاؾثورة ذاؾبحث ذوتالذذوقتؼػى ذاؾِؼَقؿّقةذذياملرؽز، ذاؾتَّردُّبات ؿؤثِّرات

ذعاملذاالـتؿاءذ ذاؾوعيذاجلؿعيذاؾعربيذوؾوجًا املخبوءةذيفذاؾعؼلذاؾبارنذؾؾصعؾوكذاؾيتذأـتجفا

 ِبَتَغى.ذؾـُؿا
ذذاالدتالبذيف،ذاؾـؼد،ذاؾتغرقب،املرؽز،ذاهلاؿش،ذاؾـدقذاؾثؼاذ:ذؽؾؿاتذؿػتاحقة

ذ

                                                 
 اععة شررن.  جبأستاذة يف قسم اللغة العربية,  *
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ذؿؼدؿة:

بوصػهاا عسػتوم عت ػدِّعان عػ. عسػتوضت اضتملػور اظتتعػددة,  السػع  إ  اظترزينػة ,  نُػَعد  
يف وجودهػػا إ  عرزينػػة الػػمن., وعػػ. عرزينػػة  ذات اظتتهػػردةالػػ إ  الوجػػود, ن ػػ. عرزينػػة ان سػػعي

الهرد يف حت يق ذاشه  إ  عرزينة اصت اعػة, وعػ. عرزينػة الػذات يف إ سػات سػىلوما إ  عرزينػة 
  وعليػػػه نػػػمف زػػػت عرزينػػػة شسػػػع  إ  َجػػػ ِّ  ػػػوةلإ  عرزينػػػة املػػػع  اآلخػػػر, وعػػػ. عرزينػػػة ال

    خرنظريما ,خل ان للم وذج األوحد الذي  ن تمل  م يش اآل
اآلخػػر,  نريشػػد  اظترزػػُي هاعرػػان, وقػػد و ذتَّػػة أنعػػاؿو شتػػوزع نياػػا اظترزينػػة بػػ   ػػريف الػػذات 

عرػػان كرزينتػػه, اظترزػػي هاو نرشػػدي لسػػوس اظترزػػي يف هاعرػػيته, نيسػػدو اعتػػاعُش عرزػػيان  اعرػػيَِّته, 
شهارقاػػا بػػت شس ػػ  دتػػتُ  عماػػا  وإف جتػػردت الػػذَّات الهردنّػػة أو اصت عيَّػػة عػػ. عرزينتاػػا ناػػ  ا

شتَتاػػا   أعػػػا اظترزينػػػة يف اظتمظوعػػة ال سليَّػػػة اصتاهليػػػة  ن ػػػد دتاَّلػػم يف   انػػػة  اانت ػػػا  اصت عػػػ  
هاعرػػية العسػػد, لصػػراعات بػػ  قػػوم ارمتيػػة اجت اعيػػة أنػػرزت عرزينػػة السػػيد و  أّسػػ الػػذي 

وعرزينػػة الغػػا وهاعرػػية اله ػػري, واسػػي ا يف غتت ػػل الصػػعاليي الػػذي دتاَّلػػم نيػػه اظترزػػيضت 
, قسػت اسسػ ـ والتارمتيػة يف عصػر عػاالا انية نتيجػة صػراع ال ػوم ااجت اعيػة وااقتصػادنة 

ذوات اظتغرتبػة, يف الػو  العسػد,/السػارزش  يف صػور السػيِّد  نػرز   ػانا اانت ػا , وال نت ػا عا أ
    اآلخر/نيه األان الساحاة عمه يف عامل ُشصارع  ,ستَػَلسة وجودهالػ ُ ا َّرة, الػ ُ ا

أبػػػرز اظتعتلػػ  ُسػػػدَّة  -عوضػػػوع اامػػا-نعػػد  عػػروة بػػػ. الػػورد ,اظتل ػػػ     الصػػعاليي, 
 وصػههاظترزينة ع. ابب اعتاعرية ,بعد أف  اثر عل  ااغػرتاب, داحػران, واصتػان عػاملَ اانت ػا  ب

نجػا    وسط عامل عا َّش, عؤ َّر اضترنػة     انيةن شَؤّع. الوجود اسنساين,حاجةن بيولوجيةن و 
دها  ماايػة تسػيَّ شو ي ػةن   انيػةن شع ػ  صػراَع اظتتملػادَّات, وجػدَؿ الا ماايَّػات الػا شعره أشػسه ب

  /اظترزي(؛ إذ نُظِار شعره عرزينته اظتاحتة وجودها ع. هاعريته)اعتاعش
 شتَ هَّػػ  اا قػػرا ةو , ورؤم شرتقػػ  است رػػانَ عػػروة  ب ونػػه أ ػػران نمتظػػر عت ّهيػػهز شػػعر افتػػا

إ رهػا نتتػا يف المظم ااجت اعية, الا ظاػرت انيضح  وشت رَّماظترزيضت الا انية لمسق اظترزي, 
أنػػػراد عمت ػػػوف إ  عمظوعػػػة اجت اعيػػػة عتػػػا أعراناػػػا وقوانيماػػػا الماظ ػػػة,  نتسػػػّيدها الػػػا اظترزػػػي

 ولوج رحاب اظترزي, أو دحمله  الساع  إ واعتاعش 
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عػػ. الرواسػػ  الِ َي يػة والع اادنػػة  اظت سػػو ة يف الع ػت السػػا . للصػػعلوؾ, الػػا  انىل قػان 
لرػػاعرة وعاظتاػػا شػػ َّلم   انػػة أنتجاػػا الػػوع  اصت عػػ , وأر ػػم لع قػػة جدليػػة بػػ  الػػذات ا

الوجػػودي, نمىللػػق يف اامػػا, بخػػذن. بعػػ  التىلل ػػل  حػػاات الترػػظ  المهسػػ  ااجت ػػاع  
اآلخر اجملت ع , وزيهية جتػاوزه  و  ع وانت الصراع الوجودي ب  الذات الراعرةو  عيرة,لػ َ ا

لػػػػا دتػػػػارس حػػػػاات اظترزينػػػػة ا -عوضػػػػوعيا وشػػػػعرضن -؛خل ػػػػان لم ػػػػوذج ع ػػػػان   يف عرزينتػػػػه 
   ب  اآلخر وم يرهاست

ذ:ذذدواعيذاختقارذاؾبحث

التر يت الهػاِّ الا ػايف يف شػعر عػروة دنعتا أف أخوض عيادن.  عدندةلعت أسسااب   
عػػا نمىلػػوي عليػػه عػػ. حػػ  نلسػػه  الػػا شرػػ ِّت قواعػػه أوان, و  ؛ أقتاػػا  ماايػػة الرؤنػػة والػػرؤض

الػا ولَّػدت عرزينػة  عرػية عػروة وقلػة اسشػارة يف الدراسػات الػا شماولػم ها, , اثنيان ورؤنوي
إا أنمػػػا انعػػػدـ وجػػػود دراسػػػات أزادنتيػػػة شىلرقػػػم لرػػػعر  ,دؼاعتػػػأقملَّػػػم وجػػػوده نساشػػػم 

نػػػذزر عماػػػا علػػ  سػػػسيت اظتاػػػاؿيف )الم ػػػد الا ػػػايف بػػػ  المظرنػػػة ؛ عػػروة عػػػ. رؤنػػػة ن دنػػػة   انيػػػة
الىلػاهر سػعيدة, لػ رزتاين عرمي, جاععػة الػدزتور عػواي  والتىلسيق, عروة ب. الورد أفتوذجان(,

 نؤزػداصتياار  ودراسات أَُخر شماولم المص الرعري عمد الصػعاليي عػ. عمظػور   ػايف, عػا 
 وعتمػان اجت اعيػان,حاد ػة   انيػة, بوصهه ع. رؤنة اطتىلاب الرعري الا شتأشَّ  أقتية السنث 

 نتػػو  الع ػػت إبػػراز   انػػة الػػذات واآلخػػر يف خىلابػػه, نمنػػه نمصػػرؼ يف الوقػػم عيمػػه إ إذ و 
اضتهػػػػر يف بميػػػػة الػػػػمص للوقػػػػوؼ علػػػػ  أشػػػػ اؿ التوظيػػػػ  اللغػػػػوي لتسيػػػػاف الا انػػػػة اجملت عيػػػػة 

  بف ععان  والهردنة يف

ذ:ذفدفذاؾبحث

ناػػػػدؼ السنػػػػث إ  ال رػػػػ  عػػػػ. ال واعػػػػد الرَّايسػػػػة الػػػػا أدَّت إ  نرػػػػو  ظػػػػاهرة   
اظترزي, وأييت عل  رأساا غياب السػلىلة اظترزينػة يف ال سيلػة, واعتي مػة الػا عارسػاا أصػناب 

شسػػع  الدراسػػة إ   زيػػد ال ي ػػة الوظيهيّػػة الػػا و السػػلىلة علػػ  أصػػناب ال يػػد اظتا َّرػػ , 
 , عػػػػا كتعػػػػت عماػػػػا أنسػػػػاقان عسػػػػترتة, ذات الػػػػرؤما ػػػػة علػػػػ  شملػػػػادات شؤدِّناػػػػا األنسػػػػاؽ ال ا
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ظتػػا شتسػػم بػػه عػػ. اسػػتظاار أبعادهػػا شعػػوزان اضتاجػػة إ   وأنسػػاقان ظػػاهرة قػػد ا صػػهة دنماعيػػة,
 وضوح  

ذؿـفجذاؾبحث:ذ

يف  نعت ػػد السنػػث عػػماد الم ػػد الا ػػايف الػػذي نع ػػت علػػ   ونػػت المسػػق الع عػػايت   
والصراع اطتىلاب الرعري عمد عروة ب. الورد  دوات إجرااية, شعيمما عل  شتسل الداات, 

ااسػتهادة عػ.  بيماا ع. نجوة التوشر, نملػ ن عػ. ال اام ب  المس   الظاهر واظتمل ر, وعا
ععىليػػػػات اظتمػػػػاهد األخػػػػرم زالّمهسػػػػّ  وااجت ػػػػاعّ  وااجتػػػػاه السػػػػي يااّ   يف سػػػػسيت بلػػػػوغ 

 الغانة  

ذمتفقد:ذذذ

عهاػػػـو الم ػػػد الا ػػػايفيف شعػػػود بػػػداضت الم ػػػد الا ػػػايف إ  ظاػػػور عدرسػػػة برعمغاػػػاـ الػػػا  
زانػػم عػػ. اظتػػدارس الم دنػػة اضتدناػػة الػػا ران ػػم عرحلػػة عػػا بعػػد اضتدا ػػة, وقػػد أرجػػل أحػػد 
السػػاحا  اظتعاصػػرن. ظاػػوره إ  بدانػػة السػػسعيميات عػػ. ال ػػرف العرػػرن., عمػػدعا شػػرع عرزػػي 

انيػػة اظتعاصػػرة جباععػػة برعمغاػػاـ يف نرػػر صػػنيهة أوراؽ ع ػػت يف الدراسػػات الدراسػػات الا 
ردَّان بػرز , وقػد "(1)الا انية شماولم اظتساات األندنولوجية, واألدب وعوضوعات أخر عتموعػة

وشػػػ ت الته يػػػي(    علػػػ  المظػػػرضت اصتدنػػػدة )السميونػػػة, والسػػػي يااية, والتأونليػػػة, ونوضػػػ
لم ػػدي اضتػػدنث سشػػاعته روح الت ػػرد علػػ  اظتمػػاهد الرػػ لية بػػروزه  ن لػػة نوعيػػة يف الػػدرس ا

واصت الية لألدب, ولذلي عدت هذه اظتدرسة بدانة جادة انت ت  ا الم د ع. الرتزيػي علػ  
  دراسة اظتا ش واظتا ت ع. المصوص اصت ايل الس غ  ؿتو

اات نع ت الم د الا ايف  ونق )بر ر إنيابرغر(علػ  زرػ  األنظ ػة الا انيػة, واسشػ 
  وعا نتييه شرزييه اصتػوهري (2)األندنولوجية  وأسالي  اعتي مة والسيىلرة اظت تيلة يف المصوص

                                                 
  ٕٗ, صا ايف اظت ارف, عمرورات ااخت ؼعدخت يف نظرنة الم د ال (ٔ)
  ٖٔصالم د الا ايف,  (ٕ)
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  (1)عل  أنظ ة اطتىلاب, وأنظ ة اسنصاح المصوص , ز ا ه  لدم درندا وابرت ونوزػو
يف  نػػه نػػرع عػػ. نػػروع الم ػػد المصوصػػ  العػػاـ, وعػػ. ل هػػو أحػػد علػػـو اللغػػة نػػه الغػػذاع ونعرِّ 

لسػػمية, ععػػاد بم ػػد األنسػػاؽ اظتملػػ رة الػػا نمىلػػوي علياػػا اطتىلػػاب الا ػػايف ب ػػت وح ػػوؿ األ
, , عػػا هػػو غػػري رشتػػ  وغػػري عؤسسػػايت, وعػػا هػػو زػػذلي سػػوا  بسػػوا جتلياشػػه وأفتا ػػه وصػػيغه

ب رػػ  اصت ػػايل ز ػػا شػػأف الم ػػد األد , وإفّتػػا قتػػه زرػػ  اظت سػػو  عػػ. لػػي  ععميػػان وهػػو 
نػػمّف اظتىللػػوب إكتػػاد ,أّف لػػدنما نظػػرضت يف اصت اليػػات حتػػم أقمعػػة الس غػػ  اصت ػػايل, ن  ػػا 

نظرضت يف ال سنيات ا كعىن ع. رتاليػات ال ػس , ؽتػا هػو إعػادة صػياغة وإعػادة ش ػرن  
هػو زرػ  يف وإفّتػا اظت صػود بمظرنػة ال سنيػات لل عاود الس غ  يف شدش  اصت ايل وشعينيه,

 نػػرم يف الػػمص األد   , ناػػو ا"(2)حرزػػة األنسػػاؽ ونعلاػػا اظتملػػاد للػػوع  وللنػػ  الم ػػدي
الظػػػاهر  لا انػػػة الػػػذات اظتسدعػػػة, شسػػػترت ورا  حاعػػػت أنسػػػاؽ عملػػػ رة  بػػػت  ننسػػػ , رتػػػاان 

شرػ  رشسىلػة بػداات "اظتملػ رة اظتنسػاؽ األالوقوؼ علػ  يف  عا ة ال ارئ , و يت اصت ايل
  سِدعةلػ ُ ابا انة الذات 

اسػػػترت عػػػ.   انػػػػات,  عػػػا إظاػػػػارلة وسػػػيللم ػػػد الا ػػػايف اطتىلػػػاب الرػػػعري ون ػػػػان  نُػَعػػػد  
– فرػػػ  ن .ذنلػػػوالسػػػلوؾ ال ةه ػػػر ال  تختصػػػر وا رتعػػػ , ال عػػػ  و اصتوع  الػػػ ع سػػػم

ػػػان  وعػػػ. همػػػا نػػػمف -غالسػػػان  قسػػػت  عصػػػر عػػػاببػػػد ان  اطتىلػػػاَب الرػػػعري العػػػر ,عػػػريااثن   انيػػػان عا َّ
   انيػة, حوادث بوصهاا  -نيه-المصية السىن عسا لة"اسس ـ وصواُ إ  عصران هذا,  وبػػ

 اعػة وشػيجة علػ  اأُلخػرم هػ  شسػدو الػا أبعادهػا, وعملػ راما المسػ ية ازتمػاه وعػ. ل

نسػقو   ػايف نؤزػد صػراع الا انػات " (3)اػاتأنتج الػا التارمتيػة والظػروؼ الا انيػة ابلسػياقات
يػػي   ػػايف عاعػػت علػػ  ن ػػدونػػق , والراضػػ ة, السػػاادة والهاقػػدة السػػيادة اظتاي مػػة   شه ِّ

َ دَّعة لػػ ُ ال ي ػة الا انيػة ا وأنساقاا الظػاهرة وصػوان إ  ,مصوص, وإبراز ؼتسو اما ,ال اعمةال
  المصِّ  يف

                                                 
  ٕٖصاظترجل السابق,  (ٔ)
  ٗٛ-ٖٛص,  ة يف األنساؽ الا انية العربيةقرا (ٕ)
  ٘ٙٔص ال دمي, العر  الرعر أنساؽ يف   انية قرا ة يفالا ايف المسق (ٖ)
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ذذذ:اؾدقاقذاؾتارخييذواؾثؼايفذؾعروةذبنذاؾورد-1

يف دارهػم اظتػرنو وال سػري, والملػعي  زػاف كت ػل عػروة بػ. الػورد   أف يف األغاين جا  
ػػػػػدة, ل لت هػػػػػر عتػػػػػم األسػػػػػراَب, ون مػػػػػ  علػػػػػيام ال مػػػػػَ , وأشػػػػػساهام عػػػػػ. عرػػػػػريشه يف الرِّ

خػرج بػه  ون ِسػُسام, وعػ. قػوي عػمام, إعػا عػرنو نػرأ عػ. عرضػه, أو ضػعي  شاػوب قوشػه,
ععػػػه نأغػػػار, وجعػػػَت ألصػػػنابه السػػػاق  يف ذلػػػي نصػػػيسان؛ حػػػا إذا أخصػػػَ  المػػػاس وألسمػػػوا, 

ا غم وهػا؛ وركػا وذهسِم السَّمة أضتق زت إنساف  هلػه, وقسَّػم لػه نصػيسه عػ. غمي ػة إف زػانو 
  (1)أش  اسنساف عمام أهَله وقد استغىن, نلذلي شت  عروة الصعاليي

إ  األ ػػر ال سػػري الػػذي خلَّهػػه , ونػػق عػػا جػػا   يف األخسػػار,  تهصػػعل  وشعػػود أسػػساب
عػػ. عػػروة, زػػاف نػُػػْؤ ِره علػػ   ؛ ن ػػد زػػاف أل  عػػروة ابػػ.و أسػػ.  نهسػػهوضػػعه ااجت ػػاع   يف 
نه, ن يتيف أشػْؤ ر األزػَر عػل غمػاه عمػي, علػ  األصػغر عػل ضػعهه   عروة, ني ا نعىليه ون وِّ 

قػػاؿيفأشروف هػػذا األصػػغر  لػػت. ب ػػ , عػػل عػػا أرم عػػ. شػػدة نهسػػه, ليصػػريف َّ األزػػر عيػػاان 
ي ػرر اانه ػػاؾ نسترػعر ااغػرتاب نوعػروة بػ. الػورد اابػ. الصػػرن  ل سيلػة عػس ,   (2)عليػه

       اسنساين الوجداين الوجودي  ألنرادها ع. رحاب قسيلته؛ لعجيها ع. إشساع اضت  
وعليػػه, نػػمف السيتػػة الػػا عػػاش نياػػا عػػروة وأقرانػػه عػػ. الصػػعاليي زوَّنػػم ذوامػػم  ,حػػا  

الظلػم ااجت ػاع , و  ناؽ إحساُسام وقوُة نهوِسػام صػوَت أجسػادهم, نرنملػوا حيػاَة الػذؿ
الظػػاظت , عمملػػون.  سػػياد,وااقتصػػادي يف اجملت ػػل, نػػانىلل وا إ  الصػػنرا  ,بعمػػ  شػػرَّ األ

الػػػػػػا أزػػػػػرعتام نػػػػػػ ومم,  -األرض -حتػػػػػم لػػػػػوا  ع ذهػػػػػػم اآلعػػػػػ., وحملػػػػػػ. أّعاػػػػػم الػػػػػرؤـو
نرسػاانن شػ َّوا  -بعملػام–, حػا غػدا درب اضترنػة واضتيػاة ال رنتػة عماػا  شتاواستماملتام ر 

علػ  و  نعاعتم دضجري لياليام اظتظل ة, وبسىلوامم الرااعة دانعوا ع. عسػاداام و  وحػامم, 
اشصػػهوا ابل ػػـر واظتػػرو ة حػػا زػػاف نملػػرب  ػػم اظتاػػت يف ن ػػد قسػػوة اضتيػػاة علػػيام عػػ. رغم الػػ

قػػد ونػػق عػػا قدَّعػػه الرػػعر الػػذي وصػػ  نيػػه الرػػاعر عػػا زػػاف عمػػه, وعػػا ن ػػوف, وعػػا ذلػػي, 
  ن وف

                                                 
  ٘ٚ/ٖاألغاينو , ٜ-ٛصدنوانه, (ٔ)
  ٕٓ-ٜٔصدنوانه, (ٕ)
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 وضػاععاَّػت عػروة شيػار الا انػة اظتملػادة, جػا  دتػر ده علػ  واقعػه ن ػدان اجت اعيػان لألوقد 
ة الػا نعيرػاا الصػعاليي, دتػرَّد علػ  سػلىلة الػذات اصت عيػة ال اععػة؛ الػا عارسػم اسنساني

علػػػػ  الػػػػرغم عػػػػ.  ,قاػػػػران وجػػػػودضن نهسػػػػيان عوِجعػػػػان أنػػػػرز ذهميػػػػات ُعسػػػػتَػَلسة,  عغرَتِبػػػػة, انق ػػػػة
  عساعياا ابلماوض

ذؿرؽزقةذاؾثؼاػةذاؾؼبؾقةذيفذذعرذعروةذبنذاؾورد:ذذ-2ذ

م, الػذي أسَّػ   فتػط حيػاة أنػراد اجملت ػل, وعرزػيضت انىل قان ع. اسرث الا ايف اظترتاز
ػػه الظلػػم وال اػػر, وش شػػ  وشػػااد اانت ػػا , وضػػع   ال سيلػػة والواقػػل اجت ػػاع   الػػذي نعت  
خيوط التواصت ب  شياري اظترزػي واعتػاعش, زػاف انىل قمػا إ  عػامل الصػعاليي ,عػامل اطتػروج 

عػػػامل, واخرتاقػػػه عػػػ. أجػػػت شغيػػػري نظػػػاـ علػػػ  هػػػذا اسرتػػػاع, و سػػػي  اانساػػػاؽ الهػػػردي يف ال
ال يم, وبمية الع قات ااجت اعية وااقتصادنة الساادة, وشدعري سػلىلة أصػناب اظتصػلنة 

زػػػاف , سػػػوا  أ(1)هػػػو قػػػاام سػػػلىلوي ت شه يػػػي زلػػػ  ل ػػػت عػػػايف شرسػػػيل المظػػػاـ, وعػػػ. أجػػػ
  سلىلة سياسية أـ سلىلة إبداعية

وجتانساا الا ايف واله ػري, وهي مػة السػلىلة اثر عروة ب. الورد عل  اظتمظوعة ال سلية, 
يػة األان العليا الا اختينم  يف قي اا وع اادها  الصراع الوجودي  ب   رن  عاَّلتا ػا  ماا

  العسد /اآلخر, والسيد/
اضترزػػة الػػا ش ػػود عػػ. التجربػػة الهردنػػة إ  بػػ. الػػورد ن ػػرة الت ػػر د بوصػػهاا "قػػاد عػػروة 
ل ذايت إنسػػاين علػػ ّ  إ  شرػػ يت نسػػق  نتػػي  لػػه ؽتارسػػة إنسػػانيته , بػػدان"(2) اله ػػرة الاورنػػة

  وزراعته الا أره اا اجملت ل اسنساين يف ال سيلة
 صػػػورة الرػػػعرنةاظتملػػػ رة للألبعػػػاد ا ال اعمػػػة يفيف قرا شمػػػا اظترزػػػيضت الا انيػػػة  ت ه سػػػم
وصػػػوان إ  حاد ػػػة   انيػػػة شرػػػ  ابلصػػػراع بػػػ  اظتتملػػػادات, و ععرنػػػة  ورا  اظتعرنػػػة,  بوصػػػهاا

واعتػػػاعش, بػػػ  اظتتن ػػػق وال عتن ػػػق ون ػػػان للواقػػػل    انػػة عػػػروة بػػػ. الػػػورد اظتوزَّعػػػة بػػػ  اظترزػػي

                                                 
  ٓٛرتاليات التنليت الا ايف, ص (ٔ)
  ٕ٘ٙاسنساف اظتت رد, ص, (ٕ)
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الػػذي هػػروض اظتىلس ػػ  التهػػاوت الو  عصػػدر اازدواجيػػة اظتتماوبػػة الىلػػرن وصػػوان إ   اظتعػػيش
جم ّرَث هنجػان اجت اعيػػان أن ػػع عرػاعر اسحسػػاس ابلظلػػم واصتػوع واطتػػوؼ واعتاعرػػية, وشػػر و أ
, الػػػػرؤم الوجودنػػػػة الػػػػا عػػػػيَّزت حملػػػػورهم الا ػػػػايف الصػػػػعالييعمػػػػد  -يف الوقػػػػم نهسػػػػه –

وااجت اع  اظتتساوؽ يف قوَّشه عل عاعت ال انت ا  الذي نسم الذات اظتتصػعل ة الرػاعرة, 
السػػػلىلة ال سليػػػة  ونرسػػػم هونتاػػػا ااجت اعيػػػة واسبداعيػػػة  واضػػػعان غتاػػػر الػػػرؤض علػػػ  عاأنرزشػػػه

ذات المسػػق اظتتعػػايل يف عرزينتػػه علػػ  المسػػق اآلخػػر اظتا َّػػش يف ضػػعهه, اضتاضػػر ب ػػوة علػػ  
 الرغم ع. شغييسه  

نستىليل ال ػوؿيف إف شػعور عػروة ابانت ػا  إ  غتت عػه  زػاف سػسسان زسػريان يف دتػرده علػ  
جاهػػػدان إ  اانعتػػػاؽ قي ػػػه ,وأعرانػػػه و  انتػػػه السااػػػدة بسػػػلوزياما, الػػػا نمسػػػذها, ن ػػػد سػػػع  

ػش, الػرانو  عماا, رنملان ظتمظوعة األعراؼ والت اليد السالية اظتهروضة ع. الواقل ال سلػ  اظتا ِّ
اسنسػػانية, بعػػد أف عُػػريِّ  عػػه الػػا شرػػري زتػػ  األدب إ  أهنػػا " عػػ. قسيلػػة هنػػد عػػ. قملػػاعة 

, عرَغ ػان, ناػم عػ. , األعػر الػذي حػدا بػه  إ  أف ناجػو أخوالػه(1)وه  أقت عميلة ع. أبيػه 
 يف(2)ج َّ  عمه اجملد الذي زاف لتلم به عمه,  عال  اضترب أسود السلم, ن وؿ

 مااااااام  ع ع مااااااال تااااااام     ااااااام   ت    ااااااا   

ّنب   اااا      ّنُ ب ان َ داااا   سااااّن أخو أ اااا

   
َ  نق ااااا ب هم ااااا     ااااا       ان مااااام أ اجمل

 ججمل   لاااااااا   فأتيااااااام ت اااااااا  أو    ااااااام    ن  

   
ّن     اااااااا     فياااااااام لياااااااا             ضاااااااا  

 وأين  ت جملاااااااااااااا ع فااااااااااااااي    ب وأ  ت  جملاااااااااااااا     

   
بف اااُعوجمل  ا ااا   جمل  ّنوع َع نلع  ْ ااا جمل  ث عملعااايف    ن

اااااااا      َا      ن  سجمل َ   ااااااااأل بف ااااااااُع ف اااااااا عىع ن  و  ا ناجمل

   
ؼتيلتمػا الذهميػة لػتها م السميػة الملػ مية أو اظتسػ وت  نسسط الراعر واقل حاله شػاحذان 

عماػػػػا يف هػػػػذا اطتىلػػػػاب الػػػػذي نرزػػػػي علػػػػ  ع صػػػػدنَّة إبػػػػراز اظتهػػػػاهيم الا انيػػػػة لواقػػػػل شعرتنػػػػه 
 ن يم لإلنسانية وزهنا  اظتهارقات, والصراعات, وا

                                                 
  ٕٕٔارنل األدب العر , ص (ٔ)
ػػ  مل َشُ ػػ.   . الػػي ., هػػم أخػػواؿ عػػروة بػػ. الػػوردهنػػديف قسيلػػة عػػ  ٚٗص دنوانػػه, (ٕ) نملػػربوا يفَّ ضػػربةيف ليػػم أعِّ

 اصتُل يف األعر العظيم   شسليف شمىله  اضترب  عمُام
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 أخواله, الػذن. انػاو  لي  خانيان إقرار عروة  الظاهر ابلعار الذي أاه ع. نس  أعه
ت خيساشػػه وظلَّػػ  ا , وزػػأهنم أصػناب اسرث الا ػػايف الػػذي نرػػرَ الرَّػػ مَ َاػػنػذع ام ونوجػػه عتػػم شػُ 

ونسػسان  الواقل ااجت اع  ابست ابشه, أصػناب شلػي الا انػة السااػدة, الػذن. لتملػروف  اشتػان 
هػػاج  يف عتواليػػة لغونػػة عؤّزِػػدان   نػػذزر اجملػػد عػػرشإنػػه سػػالسان عمػػه اجملػػد, الػػذي ابت دونػػه  

 اظترزينة يف ظت سىلوة الا انة ال سلية  الذي ن و  حل هاجملد 
)عا   ع. عػار سػوم أف أخػوايل  إذا نسػسوا  ( غربػة وهاعرػية  ن رأ يف رتلته الا انية

عملػ رها )ذات  اػتػة إ  اظترزينػة  لتغىلػ  قاعاػا اظتملػ َّل و  (,الػذات الػدنياظاهرها )نسػق 
ية)إذا عػػاأردت  ( عانػػدعوان إ  ال ػػوؿيف إف  عرزَّػػ  ابعتاعرػػية(, نرػػ  بػػذلي رتلتػػه الرػػر 

 الم ص بهعت انت ااه هو  عا دنل عروة إ  ػتاولة التغل  عل  شعوره ابلدونية 
حػرَّان,  ع. الواض  هما قدرة الرػاعر علػ  شرػ يص أن ػاره, الػا بػدت انسااقػان شل اايػان 

اضت َّالػػة  ععماهػػا اظتؤزػػدة حالػػه, وشعسػػريان وحيػػدان يف ضتظػػة نهسػػية انهعاليػػة, بػػدت يف اظتهػػردات 
  ػت الرػعرنة الا انيػة( نهػ  وقهػة عػل هػذه اصتنياليتام مل نملربوا يفَّ ضػربة)عار, أعيا عل َّ, 

ونػق  تهنسػسوبسػس  ال اػر واألمل اظتعػيش, الغربػة و يف عػامل ؽ الذات الراعرة اغر إب الا شر 
  نهػػ  اسػػت داعه ضػػ ري نػػة اظترزينػػةش  ػػ.   اة عسػػدأ ال سيلػػة أو اظتمظوعػػة ااجت اعيػػة ال سليَّػػ

 واقػػػػػل  هر اتم واسػػػػػ عالػػػػػ (  زيػػػػػد ان ىلػػػػػاع الصػػػػػلة  ػػػػػم,  )ضليػػػػػتام, مل نملػػػػػربوا,,الغااػػػػػ  
عماػػا, ويف ال رنػػ  عمت يػػان  اجملت ػػل وسػػلوزياشه الا انيػػة, وقي ػػه الػػا شػػرم يف الغرنػػ  عمسػػوذان 

   إلياا 
 وكتػػاورة يف اظتملػػ ر, اظتواربػػة غػػاار  هػػذه ع ن اعػػ. شصػػورات ؼتاشلػػة, جػػاعر الرػػنمىللػػق 

إذ نرػػػ  عملػػػ ر األبيػػػات بػػػرنو الرػػػاعر اطتهيػػػة؛  ت انايػػػات اظتعػػػايناظتملػػػ ر اظتملػػػلّ  الػػػمص
وهو نسق عترػ ِّت بهعػت  ضتظػة صػداعية عػاش نياػا جدليػة الصػراع اانت ا  صتاة أخواله, 

إ  المسػ  ب     انة الهرد و  انػة اجملت ػل  إنػه رنػو عػسىلَّ.  للت اليػد اجملت عيػة الػا شمظػر 
 بوصهه ع ياس الوجود  

سػػػاقه عػػػروة عػػػ. ع ػػػاؿ لػػػي  إا  سيسػػػان عتاعرػػػية غتت عيػػػة بػػػدأت بصػػػعل ة مل  إف عػػػا
شتاسػػػم أرزاهنػػػا إا كرزينػػػة, ن ػػػػد زانػػػم شلػػػي اعتاعرػػػية الػػػػا أسسػػػم عتػػػا اظتمظوعػػػة ال سليػػػػة 
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د وأقرانػه عػ. وة بػ. الػور ااجت اعية إحدم اظترزيضت بت أقواها لا انة اظترزي الا أنرػأها عػر 
  الصعاليي

شظاػػر شصػػد عان وان سػػاران يف الصػػلة الػػا  -أخػػرم-وشمهصػػت ذاشػػه عػػ. اآلخػػر يف صػػور
ػه, نسػاؽ حػواران يف بيتػ    جت عه ابل سيلػة, وللتَصػد ع هػذا وجػوه عتعػددة, ن ػد عُػريِّ عػروة  عِّ

 يف   (1)نؤزد نيا ا عرزينته عل  الرغم ع. اعتاعرية
ااااااااااااااااا اااااااااااااااااّينع أخو  أجملمخع  ا     عااااااااااااااااا ع أتيا  جملُت 

ّعع  اااا   نل ن اااا ع     و اااان   نجااااقجمل    نل اااا

   
اااااا       وماااااام  ملعاااااايف  ن و  ع  ة ن جملاااااال    

ماع نلدخايجمل،ب تام ا ن  جام ع ع    ّ جملن  ِنع   

   
نتملػػ  شػػعور اطتػػذاف واان سػػار المهسػػ  وشصػػدع الرابىلػػة بػػ   الػػذات الرػػاعرة   

واآلخػػر الػػذي دتالػػه واو اصت اعػػة يف )أعريدتػػوين(, غػػري أف ذاشػػه جا ػػم الصػػدع, بتملػػيي ه, 
نهػ  نظػرة   وعلو شأف يف الهاعلية واضتملور علوَّان مُتْه  رنملان قػوضن للت اليػد اجملت عيَّػة الساليػة

(  الغااػ طتىلػاب والملػ اار اظتتعػددة نيػه شعػدد الػذوات )اصت اعػة, نػوف المسػوة, إ  أ وا  ا
ن ػػرأ إضػػانة إ  ع عػػ  الهنولػػة, واله ػػر ابألان العليػػا )عػػاري األشػػاجل( ن ػػرأ صػػراعان بػػ  

رػة أنملػان وللرؤنػة اُل َا ِّ -مان ظاهران للت اليد اجملتعية اصتػاارة   انا الهرد واجملت ل, ورنملان عسىلَّ 
, عتن ق الماشد عماا  وال  جسد الراعر خطَّ دتيػيه علػ  خصػوعه, وعرزػينتام لي ػوف اضتػرَّ

اظتعوَّؿ عليه  ابل وة والهروسػية يف السمػا  الوجػودي, نهػرض  عرزينػة عتَّرػنة ابل ػوة , ُعسىلَّمػة 
 الػػػ  األوار إا ابػػػ. حػػػرة(  إا نػػػت و لسػػػاب  شصػػػرلته واسػػػتاماؤه)وعا ابطتيسػػػة واظتاانػػػة, وعػػػا

عرزينته, وإغ ؽ ظتمانػذ اعتاعرػية الػا نملػعه أبمػا  قسيلتػه يف قلساػا, نيسػدو لمػا زأنػه اظتسػؤوؿ 
  (  ونػػت ؾتػػاد السػػي عػػ. إدارة نعلػػه وبػػثِّ اضتيػػاة نيػػه, ن ػػد اختػػذ عػػ. صػػهاشه)اب. حػػرة, 

  غانتػػه  يف شملػػ يم أانه وإعػػ   عانسػػام يف حترنػػر وجػػوده عػػ. رب ػػة اعتاعرػػية  والو ػػوب إ
  انتلي ع. ع ق اظتمىلق وسىلوة اضترؼذاشه, وإستاد الصوت اآلخر والتَّسيد عليه با ة ع

 

                                                 
األشػاجليف رتػل أشػجل, أصػوؿ الػوشريف الاَّػأر,   ظتسرعة إ  الرر, والرتاال رتعاػاالرتنعةيف ا  ٖٓٔصدنوانه,  (ٔ)

 ونرند ع. ََشّر ع. ساعدنه   األصابل
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علػػػػػ  الػػػػػرغم عػػػػػ. شملػػػػػ   اسػػػػػتهااعه اسن ػػػػػاري  )أعريدتػػػػػوين ( والتأزيػػػػػدي )وهػػػػػت 
شيػة وشتوِّهػا نمجنب ( إشارة سػرنعة إ  اظترزينػة ال سليػة اظتهروضػة ,الواهيػة بمظػره, واظترزينػة الذا

الػذات,  عارة ابلسنث عػ.األلمه  ش وده انما ن رأ شَعاليان  نهسيَّان؛ نميف وجه الا انة ال سلية  
وأ ػػػوا  اطتىلػػػاب وعانيػػػه عػػػ. ضػػػ اار )اصت اعػػػة, نػػػوف المسػػػوة,   وإ سػػػات هونتاػػػا اسنسػػػانية

الػػػذات  شؤّزِػػػد اله ػػػر ابألان العليػػػا )عػػػاري األشػػػاجل(, وشؤزػػػد الصػػػراع بػػػ    ػػػانا الغااػػ (
  الهردنة والذات اصت عية

ذةذواؾضعف:ذبنيذاؾؼّوذاملرؽزقةذؿا-3

يغػدو اآلخػر قياسػان نيف قلػ  هاعرػيتاا,  -عروة  شعريف  -الذات الراعرة   شت رزي
عرزينتػه  يف  نرسػم ع عػ َ و  ,نهلسػ  عػروة الصػعل ةإذ عرزينتػه؛ عل  الرغم عػ.  عتا هاعران 

عمىلل ان ع.   انة الذات الػا شػرم يف  ,ة عل  م يرهعواجاته سلىلة اظترزي التدعرينة ال اا 
الذي ن ػدـ نيػه  ح  ػة, نػرز يف  ,نه  نصه  اآليتدنل األذم ع. الصعاليي وجودان عتا؛ 

يف خىلابػػه ذاشػػه اظتتعاليػػة؛ لتتنػػوؿ ذات الرػػاعر عػػ. غااسػػة  ؤّزِػػدان هاعرػػيته عرزػػيان؛ ني ػػوؿ  ع
علػػ  عمىلػػق ااسػػت ب الوجػػودي  -ام يرػػاعػػ. رغم علػػ  الػػ –إ  ذات  ابرزة, شتهػػوؽ  

 يف(1)الذي دتارسه ال سيلة, ) األقارب (؛ ن وؿ
ّنم م  و   ا ااااا   جمل    ان نملااااا ب     عااااا جمل سااااا

 ت ياااااااا عب و جمل  ا عجملهعاااااااا،جمل ت ياااااااا  أ هم ع  اااااااا جمل   

   
ااااالجمل  يم عاااااا ع  َ   ااااا ع ل ف ااااا  مع اااااّ  ف     

َ  ت م ع  ااااااا جمل     ف ااااااا ن  ومااااااال ماااااااّ    ااااااا ع

   
 وساااااااام عن  و ساااااااام ع     أ اااااااال  نل   ياااااااان    

اااأ  ع نلم اااع ّم  أ جملااال  م  ن ع  ااا جمل     و م ااالجمل   دجمل

   
 م  ن ع  ااااااااااااا   أ و  نلفعجااااااااااااامى  ت  ض ااااااااااااا ع 

  عان   ااااااااال  تنااااااااا    لف عااااااااام ع أ هم ع  ااااااااا جمل   

   
ّنو  مم ُ  ل ا  ان ف ال أ  اجمل  م  نإلع   تعشا

م  نملااااااامب  جااااااام ع   جمل  ك ااااااام أ َ ااااااا  ة     ا ااااااا جمل

   
 بعػػاد الصػػراع اسنسػػاين اظتت رزػػية  يف  المسػػق إف ال ػػرا ة الهاحصػػة عتػػذا الػػمص شرػػ   

الرقيػػػ  ااجت ػػػاع   -يف ح ي تػػػه-اظترزػػػيي, )األقػػػارب رعػػػي اصتػػػور اجملت عػػػ ( الػػػذي نتاػػػت 

                                                 
  اظتػػػو يف ابػػػ. العػػػم  نُػػػراح عليػػػهيف شػػػرد إبلػػػه إ  اظتػػػراح  عػػػ. اسبػػػت واظتاشػػػيةنُرعػػػ   السػػػواـيف عػػػا  ٕصدنوانػػػه,  (ٔ)

 الهجاجيف رتل نديف الىلرنق ب  جسل  
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الساع  إ   ضسط الت رد الهردي عل  اجمل وع, واضتّد ع. عسػاع   اعتػاعش يف بمػا  عاظتػه 
عوضػوعيان للوجػود, وحتػر ران  عػ.  ععػادان  -همػا-اطتػاص, وش ػونو أانه اظتتعاليػة  نػرز اظتػوت 

ػػػػػػ  خيػػػػػػوط الوجػػػػػػود اظتلهَّػػػػػػل بػػػػػػردا ة  شػػػػػػعور اضترعػػػػػػاف والعجػػػػػػي, ون ػػػػػػدان لل ػػػػػػدرة علػػػػػػ  شل  
األن ػػػػار الػػػػا اسػػػػت رت يف إ   ,إ  أنػػػػق دايل و  ػػػػايف أبعػػػػد نم لمػػػػا  نػػػػص عػػػػروة (1)العػػػػدـ

وشَّ  ابنت ػػػاد اضتػػػ  اسنسػػػاين, والوجػػػود السػػػدنت لػػػػ ُ َ اَّلة  ابلوجػػػود الػػػػ ُ او المََّسػػػق اله ػػػري, 
 ارة, وحتدي واقل اضتياة اظتظلم, الت اسان ضتياة زرنتة ارة  أخرم  اظتوت,وهو 
 اسػال ّ  نتاشع ت صور المص وألهاظه يف آتل  لتصونر   انة التندي, والتجاوز الػ 

ػػيا الرػػدند الوقػػل  الرحيػػت, وسػػاات, وعػػ.  خهَّته)وسػػاالة أنػػ.عػػ. رغم علػػ  الػػيف اصتػػرس السِّ
عػػػػانعا أف ذتػػػػة صػػػػراعان شعيرػػػػه الػػػػذات  , الملػػػػيق والتػػػػأـزينلتيػػػػت إ  ععػػػػا , ناػػػػونسػػػػأؿ  (

نسػدأ الرػاعر نصػه   الراعرة  ب  عاظتاا الداخل  اظت اور, وعاظتاا اطتارج  اظتتهوِّؽ ظػاهرضن 
إنسػانيته,  ابلررط اظتسسوؽ ابصتػـي اظت ػرر  ػ ث عػرات )مل نسعػث, مل نػرح, مل شعىلػ ( اننيػان 

وشظاػػػػػػر الصػػػػػػورة اضترزيػػػػػػة اعتاداػػػػػػة يف اصت لػػػػػػة   بداالػػػػػػه وحلولػػػػػػه عان عرػػػػػػرِّ عؤّزِػػػػػػدان اسػػػػػػت به, 
وجودهػػا يف حيػػاة اآلخػػر   أقتيػػةو  لػػذات الرػػاعرةعؤزػػدة شتػػّو ا نػػرتؾ اظتػػا  شػػاربه( الا انيػػة,)ا

 لراربه اظتا   زأقتية 
الرَّحيػػت برحيػػت  اتػػهواجع, و دتػػرده يفحػػدود اظتمظوعػػة اظترزينػػة ال سليػػة عػػروة  جتػػاوزنُػَعػػد  

سػػػلىلَته علػػ  ذاشػػػه أوان, وعلػػػ   هنرضػػػنهػػ  بخػػر  قي ػػػةن سػػػلوزيةن ذاَت بعػػد  عرزػػػييّ  لذاشِػػػه   
نػرتؾ  عرػم للػردم, ز ػا أنػه ا اظتهاهيم ال سليَّة, اثنيان, نعت وجودي)ن  أشػرؾ اسخػواف عػا

يف اظتػػػا  ا يػػػ  ز سيلػػػة,  عسػػػؤوان عػػػ. بػػػث اضتيػػػاة يف النصػػػمل عػػػ. ذاشػػػه عرزػػػيان اظتػػػاَ  شػػػاربُه(, 
 ذاشية  الرزينة اظت ال اعمة يفؿتو الغانة  ة ساو الاظتا َّرة  هذاشنيه ر رِّ نملا  لت
ه ليػم عروة يف جتربة اانهصاؿ والتررد والتساعػد بيمػه وبػ  األشػنا  الػذن. ضػم وا عأر 

السػػػدنت عػػػ. رزقاػػػا, ناػػ  األصػػػت و  ابظتػػاؿ, عستغنػػػ , ع ػػػاانن بػػػدن ن  إنػػه نػػػؤع. بسػػػعة األرض
  وعمىلق اعتاعش جتاوز اظترزي , مىلق اظترزي احت ار اعتاعشن؛ ذونه

الصػػنرا  ع عػػة سػػي يااية علػػ  اضترنػػة اظتستغػػاة, واشسػػاعاا اشسػػاع قملػػيَّته, واختيػػاره  
                الهيايف والسيادي هو رؤنة ع. رؤاه اظتتعددة الا نلت   بهعلاا الوجود   

                                                 
  ٖٔص ,ات يف الرعر اصتاهل  برؤض جدندةدراسيف نمظر (ٔ)
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وبػدنت د غتاػوؿ يف خيػاؿ الرػاعر, ص عتهػرِّ ؼتلِّػعونملػ , و ووصهه )الهجاج( ػتتوم ش
وقهة لغونػة ذات بعػد دايل , و المابذن. وشدحو نعاعتم ع. عاظته اظترنر, صورة ش ابت ال ـو

نالهعػػت )نَػػدَّ(  أوسػػل عػػ. بػػراح اظت ػػاف واعتػػداده  )الهجػػاج( ش ػػودان إ  عػػاهو لهظػػةعلػػ   
 لساف العرب الهديف هػو الىلرنػق الواسػل بػ  يفو  لت ت ععاين الوعورة واانهصاؿ وال ىليعة,

إنػػه أوسػل عػػ. الرػع   وزػػذلي هػو اظتملػػروب السعيػد, ناػػو  لهػع زتَّػػاؿ  يف, وقيػت(1)جسلػ 
 واانعتاؽ ع. نري اظتمظوعة ال سلية  وي حتم لوا  اضترنةملظتعماه الذي نم

-إنتانػػه ابظتػػوت خ صػػان بػػدن ن عرزينػػة و  ,عرزػػيّضن  ان قػػرار ِذؿ لػػػ ُ لواقػػل اا عػػروة  رنػػونُػَعػػد  
غػػػدو دتػػػرده يانهػػػي عػػػروة نسػػػع  إ  اانعتػػػاؽ عمػػػه؛ ل عػػػا يف وجػػػه عرزينػػػة عهروضػػػة,-أنملػػػان 

                                                                     هاعرية عرزينة ا
ضتيػػة بػػ  التوقػػل نتملػػاد ععػػه ,وشتسػػدم الدهرػػة يف اظتهارقػػة ا نملػػ ر المسػػق الظػػاهر عػػا

؛ إذ شظاػػر حرزػػة التملػػاد يف وال صػػد, وبػػ  اضتالػػة اصتليػػة واضتالػػة اطتهيػػة حػػ  نسػػدو عتعاليػػان 
, اله ػػري والغػػا(شمػػاقو ال  ػػت نعػػت رد نعػػت عسػػاو لػػه يف اظت ػػدار, ن, ىلرن )الظػػامل واظتظلػػـو

 يلرد نعػػػت علػػػ  التعػػػا يف  لػػػ  اظتػػػوت علػػػ  الػػػذؿ  وععػػػاز  لػػػه يف ااجتػػػاه, نالتعػػػايل همػػػا
 عل  اضت وؽ                                                                          

نسػتىليل أف نت لَّػ  عػ.  إف بروز المسق الهنويل يف هذا اظت ىلل نر   ف الراعر ا
أف كتعػػت عػػ. نهسػػه ععلِّ ػػان نرسػػم الىلرنػػق صت اعتػػه زػػ   أانه, أو نتنػػرر عماػػا, عػػاداـ  اػتػػان 

 نػػػػمن. ن ػػػػرأ األمل المهسػػػػ  يف جػػػػرس حرونػػػػه, ون ػػػػرأ ااسػػػػت ب الوجػػػػودي,, نسػػػػريوا عليػػػػه
الػػرنو اظتػػسىلَّ. طتروجػػه يف الهجػػاج ,ن ػػرأ احتجػػاج الػػمه  واحتجا ػػا ع ػػا اسػػتغلق عماػػا و 

    واسُتِلَ  عماا 
ذبنيذاألـاذاؾشاعرة،ذواؾذاتذواآلخر:ذ-4

سػػػىن ,نا ػػػة نػػػرؽ جػػػوهري شُغػػػاِنُر الػػػذاُت األان علػػػ  الػػػرغم عػػػ. الت ااا ػػػا يف اظتعػػػىن واظت
بيما ػػا  األانيف شعػػا اصتانػػ  الػػواع  عػػ. اسنسػػاف, وصػػلة الوصػػت بػػ  ذات الهرد)الرػػاعر( 

)سػاب ة علػ  الػذات, شمرػأ عمػد اسنسػاف بعػد عرحلػة الىلهولػة غػري  وعاظتػه اطتػارج , نػاألان

                                                 
  دنج يفاللساف (ٔ)
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  اظتدرزػػة, وعمػػدعا نصػػت إ  عراحػػت الته ػػري كتىللسػػات غتت عػػه نتنػػوؿ عػػ. عرحلػػة األان إ
, وبعػػد انهتاحاػػا علػػ  اآلخػػر يف ع قػػة شرػػ ت جوانػػ  اضتيػػاة ك تلػػ  "(1)عرحلػػة الػػذات

عيادنماػػػػا, شػػػػدرؾ األان هونتاػػػػا بوصػػػػهاا ذاان, ناػػػػ " عرزػػػػي األن ػػػػار واألع ػػػػاؿ الػػػػا شػػػػؤقلم 
, ويف علػػػم "(2)اسنسػػاف عػػػل ػتيىلػػػه, وحت ػػػق رغساشػػػه, وحتػػػت  المياعػػػات اظتتولػػػدة عػػػ. شعارضػػػاا

ُعرِّنػػػم األان "ابلرػػػعور ابلوجػػػود الػػػذايت اظتسػػػت ر واظتتىلػػػور اباشصػػػاؿ عػػػل الػػػمه  التنليلػػػ  
, ناػ  ذات نػيوع عمىل ػ  واع," عتصػلة (4), وأوؿ خصااص األان الػوع "(3)العامل اطتارج 

بعػػػامل الواقػػػل اشصػػػاان عساشػػػران, وهػػػ  حل ػػػة ااشصػػػاؿ بػػػ  الميعػػػات الغرنينػػػة وعاػػػريات العػػػامل 
نػػػاألان هػػػ  الػػػذات (5)انع علػػػ  ال ػػػيم ونرعػػػ  الت اليػػػد "اطتػػػارج , وعتػػػا نػػػيوع أخ قػػػ  لتػػػ

الواعية اظتدرزة لتصرنات اسنساف  بوصهه جسدان أو نػردان يف غتت ػل نتهاعػت عػل ا ػيط عػ. 
حولػػػه ونػػػق عتىللسػػػات إنسػػػانية الوجػػػود  الػػػذي هػػػم رتيعػػػا نيػػػه  وشعػػػد أان اسنسػػػاف شرػػػ ي ن 

راؾ اضتسػ  اطتػارج  والػداخل , والع ليػات واعيان وناع ن لل عرنة ؛ألهنا عرزي الرعور واسد
الع ليػػػة, وهػػػ  اظترػػػرؼ علػػػ  اصتاػػػاز اضترزػػػ  اسرادي, واظتت هػػػت ابلػػػدناع عػػػ. الر صػػػية  

؛ ذلي أف نعػت اظتعرنػة الػذي شمتجػه نوجػه وعػ  (6)والعاعت عل  شوان اا عل السيتة واآلخرن.
سنسػاين, ل ػ. ابػد عػ. اسنساف؛ ألف األان اختيار واع, وشوجيػه عسػؤوؿ ظتتىللسػات الهػرد ا

سػػػسق للػػػوع  يف الػػػمه  اسنسػػػانية حػػػا شترػػػ َّت األان األنرتبولوجيػػػة؛ إذ إف الػػػوع  أسػػػاس 
اظتعرنػػػة الػػػا هػػػ  ذات وهونػػػة, نالػػػذات شمرػػػأ عػػػ.  عػػػت أان أخػػػرم واعيػػػة داخلاػػػا, شصػػػوغ 
ع ػتاػػػػا وشسنػػػػث يف أسسػػػػاا لتصػػػػوغ عماػػػػا ذاان عتػػػػا خصػػػػااص وعسػػػػادئ ععيَّمػػػػة يف إنرػػػػا  

عػػػػل اآلخػػػػر  أعػػػػا الػػػػذات اسنسػػػػانية ناػػػػ  األان اضتاضػػػػرة ,اظتدرزػػػػة ح ػػػػااق اضتيػػػػاة,  الع قػػػػة
اظتتهاعلػػػة عػػػل األان اطتػػػارج , وذات الرػػػاعر عاهيتػػػه وح ي تػػػه اظتت ػػػردة أو اظتت سلػػػة واقعاػػػا, 

                                                 
  ٖٓص,الذاتأسرار الر صية وبما   (ٔ)
  ٖٙٔص ,اظتعجم األد (ٕ)
 ٖٙص ,اظترجل السابق (ٖ)
  ٘٘ص ,ان قاله نونغ ح ّ  , وعا٘ٚص ,ععجم األان (ٗ)
  ٕ٘ٛ-ٕٗٛصشعرنة اعتونة, (٘)
  ٕٗٛصنمظر األان واآلخر, (ٙ)
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وختتلػػ  عػػ. الػػذات الرػػاعرة الػػا شتنػػوؿ عماػػا, ودتاػػت الرػػاعر يف نملػػا ات نصػػه, ناػػ  
والهاعلػػػػة نياػػػػا, عاشػػػػم التصػػػػدع الوجػػػػودي وشعالػػػػم علػػػػ  اضتاضػػػػرة يف التجربػػػػة الرػػػػعرنة 

واقعيتاػػا يف نسػػق شىلػػػّوري عمهػػت  علػػ  ذات أخػػػرم, ذات رؤضونػػة, شسترػػرؼ ُعَؤعَّلاػػػا يف 
 حل اا المص , أو واقعاا الوجودي  

نتسلور نام الذات ع. إحساس الهرد خبصوصيته وشهرده وزيمونته يف وحدة اليع. الػا 
لتيىلاػػا, وناعلػػة نيػػه, عػػل وعياػػا وإحساسػػاا وانهعاعتػػا  بػػذاشيتاا شعيرػػاا الػػذات عمهعلػػة كػػا 

اطتاصػة, وحػػدودها الهاصػػلة بيماػػا وبػػ  غريهػػا عػ. الػػذوات, نا ػػة حػػدود حتس ػػاا زػػت ذات 
, أّعػا اآلخػر ناػو أحػد الرػيت , واآلخػر كعػىن (1)يف عواجاة األخػرم, ويف عواجاػة نهسػاا

, وزػت شػ   يف (3)  وجػه األرض, وزت شػ ص هػو بخػر ابلمسػسة ألي شػ ص علػ(2)غري
الوجػػود لػػه ضػػد, غػػري أف بػػؤرة التملػػاد وناعليتػػه كتت عػػاف حػػ  نلت ػػ  الملػػداف  علػػ  خػػط 
واحػػد نيرتزػػػاف خلها ػػا ظػػػ ؿ اظتعػػاين؛ لُِيظِاػػػَر أحػػػد الملػػدن.  ي ػػػة اآلخػػر وػتاسػػػمه, وزػػػت 

عػػتألت وظتػػا ا, (4)أبعػػاده اظتعمونػػة واصت اليػػة الػػا زانػػم عت اهيػػة خلػػ  اصػػىلراع اظتتملػػادات
 اضتياة ابظتتماقملات اعتألت ابألضداد, بت إف الع قة بيما ا  ردنة شسادلية عسػت رة, وزاػريان 

لُت ت ععىن أحد الملدن. عل  اآلخر يف جػو عػ. اظتهارقػة الرػعرنة, نالملػد نعىلػ  ععػىن  عا
إ  إف نظػػرة عت عِّمػػة ن يملػػه أحيػػاانن, والػػذات قػػد حت ػػت ع عػػ  اآلخػػر والع ػػ  صػػني   و 

شل ػػ  الصػػراع بػػ  إحسػػاس ش ػػودان إ   بػػ. الػػورد يف نصػػوص عػػروة الػػذات واآلخػػر و  األان
األان الراعرة ابلدونيػة, والػذات ابعتاعرػية ,واآلخػر ابظترزينػة والع ػ ؛ ن ػ. نصػوص عػروة 

 الا ن ل نياا عل  نيعة الذات اظتتهوقة عل  ذامػا,اعتاعرية,  وارنةلػ ُ مل َّ ة ابظترزينة ,الػ ُ ا
 يف"(5)ولهقست أف أدبَّ عل  العصا قه "يف قصيدشن رأ 

                                                 
 .ٕٚٙعلم المه  والتنليت المهس , ص :نمظر (ٔ)
 بخر يف لساف العرب (ٕ)
  ٓٔص ,األان واآلخر عر اللغة السردنة يفنمظريف سرد اآلخر (ٖ)
  ٖٔٔشعر اصتاهلية وصدر اسس ـ, ص الاماايات اظتتملادة يف يف نمظر (ٗ)
اوا يف الغيو وانصسوا له يفأي ؛أقي وا  ٚٔٔ-ٗٔٔص ,دنوانه (٘) عمسػم األ ػتيف ـتػت ناػرب   اصتػوع اعتػيؿيف  وجِّ

 ا يفأي ؛أِعػػر  وا ُأحلػػ  ا  قػػوة , لػػي  لػػه حػػرارة واعالػػوج الهػػؤاديف عػػ. اعتػػمّ   أغػػري علػػ  أهػػت ناػػرب يف,أي
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ّن   ااااا  ل  جملاااااك م ااااا و    عكااااام ع     أ هي ااااا

ااال  ن  ااا جمل ع    ااا ع مع ياجمل ٌع     ف   ااان  م نااامَّ نلااانا فجمل

   
اااااااان   ع ااااااااي ّن ك   فااااااااَُ    جمل ل اااااااالجمل  ا  اجمل   اااااااا

ُ  ن  ثجملااااانع     وة أ    ب  ااااا    ااااا ون م ن ااااا

   
ّى  نلف ااادناع  عان   ااا  َ ُ  ما ااا  ف  اااّ ك نااا

ااااااا   وةأ   اااااااا     عاااااااالا  ن  تاااااااماا ةأ مع

   
 لعااااااان  نجملهعالهاااااااا   نلااااااا عالاع و    ياااااااي

ااااااااا خع  يااااااااام    ن   ااااااااانع لاااااااااا   و ج   هعي  ع  ل   جمل

   
ااااااااا    َخع   ججمل   ّمااااااااام        فا ع     اااااااااي  جمل  س 

ااااااانع     أ انفعااااااا   تن ااااااام  لع اااااااّ ع و ل   جمل

   
ّنلي اااااااااام و ملعاااااااااايف  وع جمل ع اااااااااام  ه  ياااااااااانع   

ُ  في اام    اانع  ان م ااتجمل ّن ع ع ونل   جمل   لف اا

   
ّف اااااااا      ان ماااااااام     هجملناااااااام م ااااااااناجمل  ال      

َعااااااا جمل ع لاااااااا    ا ع اجملنااااااام    ي ااااااام    ن     ن عئع كم

   
  ا    خعااااااايف    ن  اع نلفضااااااامبع  عه  جملفعااااااا ع 

ب و مع جمل    نااااااام     اااااااا   َع ااااااال  م نم ااااااام  و   

   
يف خىلابػه هػذا, حػااثَّن ياػا وختسػو ُعَغلِّسػة اعتاعرػية علشرز اظترزينة يف قل  اعتاعرية,    

  با قوعه عل  السع  حت ي ان ظتسدأ إكتاد الذات يف عامل التيه والملياع
بػا قوعػه ل نعتػاؽ عػ. لسػوس اانت ػا   ه  دعوة الرػاعر اظتا َّػش  /لُسػْىَن أقي وا با /

ال ػػػاذب, وعػػػ. دااػػػرة ال سيلػػػة الملػػػي ة إ  رحػػػاب الػػػذات اضتػػػرَّة اظتوجػػػودة بعيػػػدان عػػػ. اعتػػػياؿ 
 والذ ؿ  

صػػرخة روح أعيتاػػا الغربػػة, نسػػ ل  "أقي ػػوا"يف المػػدا  الظػػاهر السػػا ., ويف األعػػر عمػػه 
وجػػود  إ  عرشسػػة السػػلوزيان  علَػػم بػػه الػػذَّات الرَّػػاعرة  الت ػػرد الهػػردي هنجػػان سػػسيت سػػل م ن

وهػو قػػوة ز عيػػة شؤزػػد   /أقي ػوا, لػػ. شسلغػػوا/أوان, ابل ياعػػة,  األعػػر بهعػتالت ػػرد دترزػػيان    وجػا
قػوة نعليػة جسػدنة شت اػت يف سػعيه و  حتدنه المظاـ الوضع  ال اام, وجتاوز قي ه وعرجعياشػه,

  إ  قار اطتوؼ ابظتغاعرة وعرق اظتوت

                                                                                                                       
, وهػػػو عػػػا  ضػػػرر وا ,نهػػػل وا ,شػػػر خػػػري عمػػػده وا ازتمػػػ  اضتل ػػػـو عػػػ. جانػػػ   اضتيػػػازمييف رتػػػل حيػػػيوـز

ا مػػػألنّ  ؛قليػػػت عػػػ. نتلوهػػػا ليمجياػػػا يفأي ؛قليػػػت شوالياػػػا  ٓٙ- ٓ٘هج ػػػةيف إبػػػت نسلػػػغ عػػػددها عػػػ.   الصػػػدر
  نػػرح عوضػػعه ا ,زأنػػه أصػػت شػػجرةيفأي ؛ امػػا ربيتػػايف نػػراه يف عربتػػه عمتصػػسابع  ونسػػسق المػػاس  ػػا ,نىلردهػػا
  الربيتةيف الىلليعة  اظترتق  واضتراسة اف عاظترق يف 
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سػداف عوضػوعة الػرنو شتأس  جدلية الصراع يف هػذا الػمص عػر نسػ   ضػدنَّ  كت
عػػ. خػػ ؿ اظتوقػػ  والهعػػت, نهعػػت األعػػر الػػذي بػػدأ بػػه الرػػاعر نصَّػػه نرػػ ِّت عهتاحػػان أوليػػان 
نسػػػتهت  بػػػه عملػػػ رات المسػػػق ال لػػػ ؛ لي ػػػرَّ غػػػري ععلِػػػ.  اعرػػػية وشغرنػػػ  عهروضػػػ  رغػػػم 
ػتػػاوات اانعتػػاؽ عما ػػا؛ إذ لػػي  إقػػراره بعػػد إنرػػااه الىللػػل  سػػوم ح  ػػة است لصػػاا 

بعػػػد شػػػ ا , نمػػػداؤه ػتػػػذوؼ األداة لػػػي  إا صػػػوَت الػػػمه  اظتغَّرَّبػػػة يف هاعرػػػيتاا الرػػػاعر 
وشغرنساا, شستج ل واو اصت اعة يف )أقي وا ( واليا  يف )بػا( أضػاعيم ال اػر والعمػا   الػذي 
شػػػه يف أبلػػػغ حرقتاػػػا ,وأع ػػػق صػػػرختاا  ل ػػػ.  ختتينػػػه, لت ػػػرج عػػػل الػػػواو الصػػػااتة واليػػػا  أانَّ

  والػذ ؿ نػَرجِّ  األوؿ علػ  الاػاين )زػت  عمػاض الػمَّه  خػري عػ. اعتػيؿ(, التهاضت بػ  التغرنػ
يف ح  ػػة قػػارَّة رادعػػة لسػػريورة الػػمه  اظتَعمَّػػاة؛ إذ شهػػت  هػػذه اصت لػػة اطترنػػة السػػاب واسػػعان 
عل  واقل بخر عغانر, نس   العذاب يف إ ره رزتة إذا عاقوبػت ابلػذؿ, نم ػرأ يف هػا  )اعتػيؿ( 

َ ػػ. اآلخػػر عماػػا, ليػػأيت نعلػػه وانىل قػػه وبلوغػػه اعت ػػم, واندناعػػه إ  بهػػات خػػرج بعػػو وزَ 
, ونروسيته اظتعاودة يف ال ـر ردَّان ُعَ اَّهان متتصر ب ا ه وخلوده)عرجلما نغل (, نغػدو  اعتجـو

    ال ـر  نس ان شعلو به الذات نتسلغ غتد الوجود الذي دنعه إليه عدـ قار
 ػػا  لػػذات أره اػػا اجملت ػػل اسنسػػاين بظل ػػه وأذاه   انػػَة اانتأضػػ رت اصت ػػت الرػػعرنة 

ػػ  انت ػػا  جدنػػد, وهونػػة جدنػػدة يف عػػامل اضترنػػة, ن ػػوده إ  ذلػػي  وغػػدره, وعملػػم شؤسِّ
راع قاا ة ب  نَسَ   األان واعتم, أوب  اعتاِعش واظترزػي, شتأسػ  هػذه اصتدليػة عػ.  جدليَّة صِّ

 -اظتمظوعػػػة ال سليػػػة –ت؛, نػػػاظترزي عوضػػػوعة الػػػرنو ال اا ػػػة علػػػ  اضترزػػػة والهعػػػت ورد الهعػػػ
, واعتػػاعش نػػدحو ااستسػػ ـ لػػه )أقي ػػوا بػػا -عػػروة بػػ. الػػورد وقوعػػه -شػػدحو اعتػػاعش 

أعػػػ   (, غػػػري أف المتيجػػػة شظاػػػر ني ػػػا جتميػػػه الػػػذات الرػػػاعرة عػػػ. وجػػػود أو إحسػػػاس  عػػػ. 
غػػري وعػػ  شُػَعػػرِّ بػػوع  أو بالصػػورة اظترزسػػة الػػا عملػػ رات ويف نظػػرة إ  شػػأنه إعػػ   الػػذات  
   (لعػتَّ اْنىِل قػػػػ  يف الػِس ِد َوبُغيػػػا    َسَيْدنَػعُػػػػا نوعػان إ  َربِّ َهجػػػَْ ة  )ع. ع صد الرػاعر 

,  انهػا وقومػاالا وظَّهاا الراعر لتجسيد  ن رة اطت ص المابعة ع. إنتاف الذات الهاعلػة 
 () قياعػةيفة وااقتصػادنة السػاادة, ل مظوعة ال سلية, وبمية الع قات ااجت اعيل ن رأ حتدضن 

ػػل  عػػ. خ عتػػا  التا ػػيش, ولت ػػق  ةنظرنػػ شمتهػػ  نيػػه ان جدنػػد ان لػػق عاَل ػػومت وجػػودضن  ان هنجػػنرسِّ
  عرزينتام نيه اظتا َّروف
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سػػاقه الػػمص يف ظػػاهره  نسػػق نغػػانر عملػػ ره,  نمنرػػااه الىللل)أقي ػػوا صػػدور  إف عػػا  
رزػػػاب م(  متهػػػ  يف أ وااػػػه عجػػػيان وضػػػعهان, وقػػػد نملػػػ ر سػػػعيان إ  شعػػػونو الػػػم ص وعػػػدـ 
اانت ا  ابلماوض للرحيت, ناو نرند ل وعه أف نردوا الرحاؿ, ا لرحيلام بػت لرحيلػه هػو, 

    الا نوسعاا السع  إ  اانعتاؽ ولته وعرزينتهنن ػتاولة ع. الراعر لرتسيم ع ع يف 
متتسػػ   عػػ. زػػت عػػا ان إف الت رزػػي يف قلػػ  اعتاعرػػية نسػػق عملػػ ر نستغيػػه الرػػاعر؛ ععسّػػػرو  

بؤرة دالية شعرنة شهعػت نعلاػا  الرؤض هنستىليل الراعر أف نسوح به ع نية, وهذ حتته ؽتا ا
, والتأعػػت للعاػػور علػػ  اظتعػػىن واسعسػػاؾ بػػه ا ةلتتػػاج عينػػدان عػػ. ال ػػر  يف اظتتل ِّػػ  الػػذي قػػد ا

شػػػػػػعوره ابانتصػػػػػػار علػػػػػػيام إا أف  عػػػػػػرارة الرحيػػػػػػت واضػػػػػػنة, نعػػػػػػروة ذات غارقػػػػػػة يف  وعػػػػػل
 ااغرتاب 

ذاؾؼبقؾةذيفذاألػراد:-خرقذاؾـدقذاملرؽزيذذواؾتؿردذعؾىذاالغرتابذ-5

 ولوج  اعتاعش عػ. اغػرتاب سػي أنرادالذي عاانه  سميوي ااجت اع الته  ي ال ولَّد 
بػػػ  األهػػػداؼ ااجت اعيػػػة واضػػػ  انهصػػػاؿ  يف ظػػػتِّ عتػػػم وعسايػػػة,  حالػػػَة اضػػػىلراب وقلػػػق 

د اعتػػػاعش اظتعَلمػػػة والوسػػػاات الصػػػنينة لتن يػػػق هػػػذه األهػػػداؼ, األعػػػر الػػػذي قػػػاد إ  دتػػػر  
علػػ    عػػروة بػػ. الػػورد  ت ردّ  اظتعػػانري الػػا ن ػػـو علياػػا, ونتاِّػػواخرتاقػػه  نظػػاـ اظترزػػي, ؼتل ػػِ ن 

ه  ياله دتردان  زهري قي  ب.  يف(1)قوله يف ودترزيان انت اايان عل  ااغرتاب, الذي عريَّ
ااااااااااا ك  ع  ااااااااااا  ئع ت ااااااااااام ع    اااااااااااا جع   عينخع نمجمل

اااااا      اااااا  ئع تاااااام     عاااااا   ون ع ُ  نمجمل  و أ جملاااااا

   
ُ  و أوجمل   اااااااا ن نجملااااااا جمل أوجمل ت ع ااااااا خع ااااااا  أ  مع  أ  ا  جمل

ْ اق   م عا      ب ون ْ قخع َ  ن   عّ  جمل اجمل ج تّ

   
اااااا    ااااااا      أ ه دخع ّع  ك  اااااا عا     داااااا دجمل   ع

 و أ  داااااااّ ه اااااااا ن   نملاااااااامبع ونملاااااااامب    عا    

   
نت وف المص يف جوهره ع. غت وعة بىن نس ية ذات إشارات دالػة وع اػق واضػنة, 

حيػيان ن ػرضن رتاليػان   /إقماع اآلخر جب ػاؿ الػذات يف قسناػا/وشر ت السىن المس ية الصغرم 
إ سػػػات الوجػػػود, واصتاػػػد يف حت يػػػق عسػػػدأ العدالػػػة /ال ػػػرم    انيػػػان يف ع ابػػػت السميػػػة المسػػػ ية

                                                 
  اظترنديف ال دح العظيم  هةيف ع. األُلنان أّا   ة أحسا  وبدبديف ع اانفغرّ   ٔ٘ص, هدنوان (ٔ)
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؛ نهػػ  سػػع  الػػذات إ  خػػرؽ عمظوعػػة ااغػػرتاب   زيػػد غاايَّتاػػا /واظتسػػاواة  ااجت اعيػػة
 اظتت اِّلة ابلوجود يف اضتياة    

الػذي نسػع  إ  حت يػق  /ذات الرػاعرةلػا/نملعما المص أعاـ  ي ة الملد ب  اعتػاعش 
ال سيلػػة( الػػذي نػػرم الوجػػود يف –دالػػة ااجت اعيػػة, وبػػ  اظترزي)اآلخػػر عرزينتػػه إبح اقػػه الع

شع ػػػ  عوقهػػػان نتسمػػػاه الرػػػاعر جتػػػاه  -همػػػا  -  انػػػة األان, وإلغػػػا  اآلخػػػر  واله ػػػرة اظت دَّعػػػة 
اآلخػر الػػذي نمظػر إ  عػػروة نظػػرة  اآلخػر اسكتػػا , وهػو عوقػػ  نتملػاد عػػل اآلخػر السػػلل,

 يػة وعرقيػة, عتأصػلة يف الا انػة اصتاهليػة, عسػا ة ارمتيػان يف دونية ازدراايػة, بميعػة نوقيػة  س
  خلق  مااية اظترزي واعتاعش

عرهمػػػػان اعتيػػػػاده إان  الرػػػػرازة, واعتيػػػػاد اطتصػػػػم إان   سػػػػلوزه, تعسػػػػّوغا ػػػػدـ عػػػػروة نُ 
ػػػة اظتت اِّلػػػة يف شػػػنوب الوجػػػه وهػػػياؿ اصتسػػػم  الهػػػرادة يف شصػػػونر اسػػػتعاري نعت ػػػد قػػػوة اضتجَّ

شػػؤدي هػػذه اضتجػػد نتيجػػة ضػػ مية نهصػػ  عماػػا الػػمص, هػػ  عىلػػا  ؛ إذ بهعػػت اضتػػق اجملِاػػد
 ىلا ( والوصوؿ)اعتياؿ( عروة, وخبت اآلخر, ع. هما زاف العسور ب  اانىل ؽ )الع

وعػػػا شهػػػرزه عػػػ. جدليػػػة  , (اآلخػػػر/األان )المسػػػق إ  الصػػػراع بػػػ  جػػػدليانرعػػػي هػػػذا   
كهاػػػـو ال ي ػػػة الػػػا األو  )  انػػػة الهعػػػت ( شػػػرشسط (؛ إذ   انػػػة ااستسػػػ ـ  /  انػػػة الهعػػػت)

 شعونملػػػية عػػػ. الهػػػراغ الوجػػػودي ذات وظيهػػػة  وهػػػذه ال ي ػػػة ش ػػػرتف ابلسنػػػث عػػػ. الوجػػػود, 
, وال ػػػـر نلسػػػهة شعػػػا ناػػػو , عػػػيشاظت كتعػػػت عػػػ. نهسػػػه ذاان إنسػػػانية عتصػػػاضتة شتَّسػػػم ابل ػػػـر

  يف عواجاة الهما  وقاران اليع. نعت ال ـر عمصر ناعتو خلق اضتياة ع. العدـ, 
وع. هما رس م عدلوات الهعت عمد عروة, نهعت العىلا  نملػن  حيػاة للػذزر عػ. 

  لإلنساف ع. جاة أخرم جاة وختليدان 
السػػياؽ الا ػػايف لألبيػػات  بػػ   ماايػػة الػػذات اظتتملػػ  ة  انهػػا, وبهعاعتػػا الػػا  وزعنتػػ  

شرم اضتياة دتل ػان وشهػردان, وشت اػت يف قػي  بػ. زهػري,  الػذات اظتتملػ  ة ابغرتا ػا, اله ػورة 
,نسػػػػ  الىلػػػػرن  )ونتالاػػػػا عػػػػروة (ابنت اااػػػػا إ  الػػػػذات واجمل ػػػػوع  هع ػػػػةاظتواألان  نوعيتاػػػػا, 
سَ ر عمػػػه, الهػػػاخر, واظتهتِ ػػػر بمهسػػػه  نتسػػػدم صػػػراع األضػػػداد لػػػػ ُ السػػػاخر, وااظتتملػػػادن., 

الواحػػد /عػػايف إاناػػي( ال ػػت /الس ت)عػػايف إاناػػ  /أنػػم(  ال ػػـر/بػػ , ) األان واآلخػػر )إين 
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التهػػػرد, /الت سػػػيم شػػػنوب(,/والملػػػع , )شتمػػػم له ػػػرا/واحػػػد( السػػػ مة والصػػػنة, /)شػػػرزة
؛ عاػػت جدليػػة  وشرػػ ت زػػت  ماايػػة عماػػا جدليػػةالسا ػػت(  /جسػػم واحػػد, اضتػػق/جسػػـو زاػػرية

الذات ا تاجة(, )الػذات الرػاعرة  /)الذات الراعرة الذات الساخرة(, /)الذات الراعرة 
إهنػػا صػػور عتمػػانرة, نتاػػت زػػت  ػػرؼ عماػػا حػػانيان لاخػػر وداع ػػان علػػ  ااسػػت رارنة   اآلخػػر(/

الوجػػػػود ,عػػػػ. خػػػػ ؿ  والتنػػػػدي, نالػػػػذات الرػػػػاعرة شػػػػرم يف اله ػػػػري جسػػػػر عسػػػػور إ  عػػػػامل
عىلااػػػه, وعػػػ. ل ذزػػػره اضتسػػػ., وشػػػرم يف الغػػػا  رنػػػان ععارضػػػان سػػػاخران سػػػازمان, والػػػرد عليػػػه 
ن ػػػوف نعػػػ ن نسػػػىلِّر أ ػػػران نُس ػػػ  الػػػذات خالػػػدة الػػػذزر  وأييت شوظيػػػ  الرػػػاعر عتػػػذه الصػػػور 
ع ي ان عل  اظتستوم الدايل  ناو نرز قدرة الذات عل  حتدي  ااسػت ب الوجػودي عػ. 

 ؿ العىلا   خ 
شرػػ ِّت عوضػػوعة العىلػػا  بميػػة ػتورنػػة أساسػػية يف األبيػػات, والهعػػت اسنسػػاين )اصتػػود( 

بمػا  عاظتاػا  بمهسػاا إ األان اظتعتػدة  نعد رزيػية أساسػية يف شرػ يت عػامل الوجػود؛ إذ شسػع 
  يف شتو الذات اطتاص
أفتػػوذج   متلػػق عػػروة   انػػة التملػػاع. والت انػػت والته ػػري ابآلخػػرن. عػػ. خػػ ؿ خلػػق  
ات األخ قيػة لػػ ُ اظتت رد, الذي نت ىلَّ  قتوعه الهردنة, ونمصار ابل يم  اسنسانية, وا /الااار

لىلاظتػػا سػػػع  إ  إلغاااػػا, حت ي ػػػان و نػػػؤع. ابلهػػوارؽ الىلس يػػػة,  اناػػو يف الػػذات اصت اعيػػػة ؛ 
 ظتسدأ الترارزية وشع ي ا ظتسادئ التملنية واسناار  

ىلاب عروة أبعاده الداليػة؛  نظػران  لوقوعػه حتػم هي مػة ن تس  المسق الا ايف يف خ
الهعػػت المسػػػ   اظتملػػػ ر عػػػ. حيػػػث إعػػػ ؤه الػػػذات إعػػػ   نؤزػػػد برػػػاعة الع قػػػة بػػػ  اظترزػػػي 

 واعتاعش  
حت ي ان ظتسدأ الوجود اظتت ات ابانت ا  انىللق عروة ع. عهاـو أخ ق  نػدحو عػره   
الػػا زانػػم الت ػػانؤ بػػ  اله ػػرا  ,و  عدالػػة واظتسػػاواةالولتػػت  غرينَّتػػه با انػػة عػػَوزه  أوأنوعيتػػه, 

نهػػػ   إرهاصػػػان ظتسػػػدأ الت انػػػت ااجت ػػػاع  اظتؤسػػػ  ظتسػػػدأ الترػػػارزية يف اجملت عػػػات العربيػػػة  
إ ار  سي    انة اانت ا  إ  الػمن. نتنػوؿ الملػ ري الهػردي إ  ضػ ري رتعػ , نصػوت 

اان شصػػػػدح لسمػػػا  فتػػػػط الػػػػمص أصػػػو األان اطتانػػػم نت ػػػاه  وصػػػػوت اصت اعػػػة العػػػػايل, ليسػػػدو 
  رتاع  عرغوب
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," وزأنػػػه نمت ػػػت بػػػذلي عػػػ. الهردنػػػة إ    عػػػروة ذاشػػػه اظتهػػػردة إ  اآلخػػػرن.نت ىلػػػ     
التملػػاع., ولريشهػػل عمػػده هػػذا التملػػاع. الػػذي جعػػت عمػػه ش صػػية ش ػػاد ش ػػوف عاعػػة, إ  

واشػي يف أف ذتػة صػوران شػعرنة زانػم شع ػت علػ  إنصػاؿ  "(1)عستوم الواجػ  األخ قػ 
اختيػػػػاران لسمااػػػػه الا ػػػػايف عػػػػ. أجػػػػت اانت ػػػػا  اظتيعػػػػل  الرػػػػاعر الػػػػذي لتاناػػػػه ن ػػػػرة ال نت ػػػػا 

  يان سياج الا انة اظترزينة, ابحاان ع. عوامل بدنلة, عت ىلِّ ابزَّان حالة ااغرتاب  اظترغوب

ذؿرؽزقةذاؾعاذؾة:-6

داحملػػػان نعلاػػػا ات, لػػػذَّ ععارضػػان لذلػػػة ,بوصػػهاا نسػػػ ان   انيػػػان العايف عرػػػاد حتملػػر    
السػػػاعية إ  جػػػ ِّ أنعػػػاؿ الت ىلػػػ  ,اثنيػػػان  سػػػتسداد ال ػػػيم ال سليػػػة اظتتعسػػػهة ا ورعػػػيان  ,أوان, 

"العاذلػػة ععػػادؿ نسػػ   لا انػػة اجملت ػػل اصتػػاهل  يف شعاعلػػه عػػل اطتػػروج ال واعػػ  عػػت العػػرؼ 
ويف , الػػػػػا ُشملػػػػػ ر يف نهياػػػػػا إ سػػػػػاان  هد اضتجػػػػػاج   نت اػػػػػ  حملػػػػػورها يف عرػػػػػا"(2)والعػػػػػادة
  انػػػة التسػػػان. وااخػػػت ؼ يف ألهػػػاظ حتتهػػػ  ابلوجػػػود    وشػػػرز صػػػورما عؤزػػػدةنَػْهيَػػػان  اوإ سامػػػ
 يف(3)يف قصيدة )رجاؿ وأشساه رجاؿ(وذلي ابضتملور وغيابه يف بف  ععان, و  وعدعه,

ّع  َّ نااااااا   منااااااا      أ هع جمل خعاااااااا ت اااااااا  نل ااااااا

ا   ا و  ماب و و     ّع  فمسجمل   شا  ا نلن ا

   
َ فداااااااا بأع   د ااااااامو   عَ ااااااا   ا  ااااااا  و 

ااااامب ها  جملااااان  أةخ أم ااااا   نل يااااا   مشااااا ا    ِبع

   
 أ  ما ااا      اااألب ونلفااا   ااا    ملعااا   

ع    ّ  أمدااااااأل  مماااااا   فااااااّ   ماااااا خع اااااا   عان   

   
ب و شااا  ا َ  أ  جااام   نل عنااام ع اااموع  ُت 

ااااااااااا ع    ااااااااااانخع معااااااااااا و    أ جملااااااااااا   ومنجمل       ك 

   
ّخع جمل   نلاااااااا عالاع ل ع   اااااااا   ا   جملاااااااا  أ   اااااااا

ّبع  ضاا ا    أ    خعيجملاا ع أ وجمل أ  جملنياا ع تاالجمل ساا

   
ااااااالجمل  ااااااا  ع ل   ني ااااااا ع   جمل أ ك   ف اااااااُعوجمل فااااااام   س 

    وتااام ب و ااان تااال انم  مااال م اااأ   ع   

   
 و و فااام   سااا  ا ك ف   ااا  تااال م متااا 

َع وم نجمل  اااااا ع     ل اااااا     اااااا،  أاجمل   نل يااااااّ

   
                                                 

  ٘ٚص الت رد والغربة يف الرعر اصتاهل , (ٔ)
  ٚ٘صرتاليات التنليت الا ايف, (ٕ)
 زماسيف عوضل     صرييف حجارة  هاعةيف روح  ٚٙ-ٙٙصدنوانه,  (ٖ)
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  ا لغة المص, نؤزداف ح ي ة الصراع اسنسػاين؛ األوؿ عماػا دتالػه شر   ذتة نس اف 
العاذلػػػػة الػػػػا هػػػػ   صػػػػوت اجملت ػػػػل اصتػػػػاهل  ال ػػػػاعل للسػػػػلوزيات الهردنػػػػة, والاانيػػػػة الػػػػذات 

 الراعرة الماهملة ع. بؤر ااست ب الوجودي بهعت الهعت, وع اوعة الواقل اظتهروض 
( نتماسػػػػ  يف قػػػػوة جاػػػػره عػػػػل قػػػػوة بهعػػػػت أعػػػػر عا ػػػػت كملػػػػ راشه, )أقللػػػػ  نسػػػػدأ الػػػػمص

نػػػتل َّ  يف  المَّػػػر الواقػػػػل علػػػ  حػػػرؼ الػػػّ ـ إصػػػراران نرػػػ  كرزينػػػػة انهعااشػػػه, درجػػػة ن ػػػاد 
العاذلة, رعي اجملت ل الرقي   ال اب  لصوت الت رد  الا عاَّلتاا زػت عػ.  )أـ حسػاف, ابمػة 

 عمذر( 
ت الرػػاعرة, وهػػ  جتػػذ  ذر هيتػػة الػػذاحػػالىللػػ  اظت ػػيوج برجػػا  و و ختتصػػر أنعػػاؿ األعػػر 

, ذرنػػػا ونهسػػػ , ذرنػػػا    علػػػ ّ أقلّػػػ/اظتملػػػ  إنغػػػاانيف حت يػػػق عرزينػػػة شلغػػػ  اعتاعرػػػية   اللػػػـو
عػػػ.   انػػػة الػػػذ ؿ  ,  بعيػػػدان وجودهػػػا رسػػػم ع عػػػ شأف  ةسػػػع  جاهػػػدوش, /أ ػػػوؼ يف الػػػس د

  اظتوت الوجوديو  واعتواف,
  /ابمػػػػػة عمػػػػػذر, أـ حسػػػػػاف / -الىلػػػػػرؼ ا ػػػػػاجد–ه  اشتػػػػػ  العلػػػػػم مل ن ػػػػػ. عساػػػػػان ختػػػػػري  

, وبا  َّلػػػ  بػػػداات المسػػػق وأبعػػػاده,  صػػػواف  دالػػػة ال اػػػرة يف إزاػػػار العاذلػػػة عػػػ. اللػػػـو
ن ػػػػػدلوعت ا نؤزػػػػػد عػػػػػدوضف نع ػػػػػ ف علػػػػػ  إن ػػػػػاؼ  المػػػػػيوع  اظت ػػػػػال  لسػػػػػريورة اجملت ػػػػػل  

  , نػػػػذنر شػػػػـؤ لتػػػػيط ابلػػػػذات الرػػػػاعرة إشػػػػارة إ  /عمػػػػذر/ػع  عتا ػػػػا اظتعػػػػىن والسػػػػياؽ؛ نػػػػ
ت وجودهػػػا ,أونسػػػع  إ   مياػػػا  عػػػ. أدا  اظتا ػػػة خونػػػان ووجػػػ ن, ووضػػػعاا يف دضجػػػري كتلػػػ

ستغ , لػػػ ُ إضػػ ار استرػػراؼ اضتسػػ. الوجػػودي ا /أـ حسَّػػاف/اظتمظوعػػة السااػػدة, ويف اسػػم  
ػػ. عػػاو  قسَّنػػه اآلخػػروف, ولػػي  عساػػان أف سػػاؽ األعوعػػة ع رتنػػة ابضتسػػ. يف  الهعػػت الػػذي لتسِّ

سنسػاين اظته ػود, ولعمصػري ا سػة والتػواد اللػذن. متتيهن ػا نعػػت تواصػت االاستنملػار ظترػاد 
    األعوعة
ال ػػػانوف األخ قػػػ  الصػػػاـر  نال لػػػة الػػػا نمت ػػػ  إلياػػػا صػػػوت الرػػػاعر )ال اا ػػػة علػػػ  
يف الم ػػػػػا  والىلاػػػػػارة وحػػػػػ  اظتػػػػػوت وال ػػػػػوؿ والهعػػػػػت( شتنػػػػػوؿ إ  زاػػػػػرة يف الهاعليػػػػػة  كعػػػػػاين

 ال سيلة ال رم الا نتالاا الصوت األناوي  /سلوؾ انىل قا ع. ع ارنتاا ابآلخروال
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ػػػر زاػػػرة اسػػػت داـ الرػػػاعر ض  اظتػػػت لم وإف الرػػػر ية والتوزيدنػػػة  ػتاولتػػػه اضتاياػػػة  شُهسِّ
لصػػمل هالػػة ذاشيػػة عػػ. ال داسػػة, ع ابػػت هالػػة ال سيلػػة وقداسػػة بميتاػػا التمظي يػػة الػػا صػػمعتاا 

دتجيػػػدان ذاشيػػػان ب ػػػدر عػػػاه  ػتاولػػػة سلغػػػا   نُعلػػػ  عليػػػه؛ وجػػػا ت عسالغػػػة عػػػروة ا دسػػػتوران ا
 اظترزي الذي سع  إ  إلغااه وأقرانه  ون ن  

علػػػػ   ان ن ػػػػرأ  شهوقػػػػ اظتػػػػت لمضػػػػ ري  يفعلػػػػ  أان الرػػػػاعر العليػػػػا اضتاضػػػػرة   مػػػػاهػػػ  شوقهن
لعىلػا  يف رؤض اجت اعيػة شعػد )اآلخر(, عػ. خػ ؿ زاانػة اضتملػور؛ ناػو نػدعو إ  ال ػـر وا

  جت اع   إرهاصان للت انت اا
ذتَّػػػػة   انػػػػةو شتملػػػػاد  عػػػػل   انػػػػِة الػػػػوْع  اصتَْ عػػػػ  ااستسػػػػ ع , هػػػػ    انػػػػة اانىلػػػػ ؽ 
والسع   الت اسان طتلود  الذزر ع. جاة" أحادنث شس   والهػا غػري خالػد", وحت ي ػان ظتسػدأ 

., الهروسية اظتمرود, وهما نغدو نعُت ال رـِ خلودان  يف عواجاِة الهما , ونوزان  عػ. قاػر الػيع
ونغدو الىلواؼ عرحلة نعلية ساعية لل روج عػ. دااػرة السػل  لإلكتػاب  نهيػه خػ ص عػ. 

ن ػػرتف الهعػػت اسنسػػاين َ لِّد  لػػػ ُ سػػو  ا ملػػر السػػال  يف اضتيػػاة, يف غتازنػػة ونػػوز ابظتػػوت ا/
يف   انػػة عػػروة  كهاػػـو ال ي ػػة ,الػػذي نػػرشسط ابلسنػػث عػػ. اجملػػد والسػػ و, وعمػػدعا نصػػىلمل 
الصػػعلوؾ هػػذه ال ي ػػة نمنػػه لتػػاوؿ جاهػػدا أف كتعلاػػا ذات وظيهػػة اسػػتسدالية لاسػػات المسػػق 
ااجت ػػاع , "وعػػ. همػػا ن ػػد شرػػذرت عػػدلوات الهعػػت عمػػد عػػروة, نالهعػػت عمػػده نملػػن  

زر عػ. جاػة )أحادنػث شس ػ  والهػا غػري خالػد(, وختليػدان لإلنسػاف بعػد عوشػه عػ. حياة للذ 
جاة أخرم؛ لذا نمف نعت أ وؼ نغدو عمصػران نػاع ن يف عواجاػة الهمػا  وقاػر الػيع., ز ػا 

    "(1)روج ع. داارة السل  إ  اسكتابنغدو نعت الىلواؼ عرحلة نعلية ساعية لل 
-العاذلػػة/واعيػػة يف اخػػرتاؽ المسػػق وهدعػػهال ل ػػد بػػ  عملػػ ر الػػمص قصػػدنة الرػػاعر

اجملت ػػػل لسمػػػا  نسػػػػ ه اطتػػػاص عػػػ.  رنػػػػق إسػػػ ات اللػػػـو اظتتعػػػػايل ابألعػػػر والهعػػػت اظتتعػػػػالي  
نل   ن ت ت السما  المس   لدنه ن ػدـ ح ػااق واقعيػة شظاػر إرادشػه   , ذرنا, ذرنا(,أقلّ )

 العليا ونعله  

                                                 
  ٛ٘صرتاليات التنليت الا ايف, (ٔ)
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يف ح ي تػه إنتػا ة واضػنة إ  إف شملاد الصوش  صوت األنا  وصوت الرػاعر هػو  
نػػوَع  المظػػاـ  الصػػعاليي, وقػػد زرػػ  التملػػاد/ال سيلػػة والملػػع /حالػػة الصػػراع بػػ  ال ػػوة 

اللذن. عرنا ا اسنساف اصتاهل , األوؿ عما ػا؛ نعت ػد ال اػرة أداة سظاػار سػلىلته وقوشػه, 
شمت ػ  إ  الهتػة والػذات الرػاعرة الػا   , شسدو ابعة لسػلىلة األوؿوالااين نتة قليلة عا َّرة

ال ليلػػة دت مػػم عػػ. ربػػط المظػػاـ ااجت ػػاع   ابصتوانػػ  اسنسػػانية, يف حػػ  جػػرد الصػػوت 
  ت ل ع. هذه اطتصوصيات اسنسانيةاألناوي أو السلىلوي  اجمل

علػػ  غت وعػػة عػػ. الػػداات الػػا شرػػ   ػػا اصت ػػػت ن ػػل هػػ  ضػػو  اضت ي ػػة الا انيػػة ن
العػػػػامل الػػػذايت للػػػذَّات الرػػػػاعرة يف ع ابػػػت  عػػػػامل الرػػػعرنة اضتجاجيػػػة داخػػػػت الػػػمص؛ وأقت اػػػا 

نتملػاد  هاِعرػان اآلخرن.؛ نا  جتعت ع. ذاما هاعران عرزيضن )بهعت اظتمظوعػة ال سليػة اصتػاارة( 
دها صورة العاذلة   عل اظترزينة ال سلية  الا جتسِّ

نػمف /صػوت اآلخػر ب ػوة الهعػت اضترزػ  واسرادة  ؼت ػدان الرػاعرة, صػوت الػذات و علن
 دها علػ  اآلخػر با ػة عػانالهوز عرزينة ,الذات ضد اآلخر, والذات يف شسي   /وإف ناز ناز,
 والرؤض   لي ع. ع ق الرؤنةدت

نتمػػػػػاع  اطتىلػػػػػاب اضتجػػػػػاج  عػػػػػر أنعػػػػػاؿ ال ػػػػػ ـ الػػػػػا بػػػػػىن عػػػػػروة علياػػػػػا ع دعاشػػػػػه 
سػػػػان بػػػػذلي لغلسػػػػة ا / أقلّػػػػ ذرنػػػػا, دعيػػػػا,/اضتجاجيػػػػة  ناِجد و صػػػػيت حججػػػػه  لػػػػػ ُ ُعؤسِّ

, واسػػػػم /عرػػػػرتي/يف اسػػػػم الهاعػػػػتعاػػػػتأسػػػػالي  حجاجيػػػػة اننػػػػذة, الػػػػا شُػَعػػػػد   ل رػػػػت اتلو 
األعػػػر والرػػػرط  -أنملػػان -أ رهػػػا يف إقمػػػاع اظتتل ػػ  بصػػػورشه, وعماػػػا  /عمَ ػػػر, عتػػَأخَّرِ /اظتهعػػوؿ

 اللذاف نعّيِزاف بمية اضتجاج ال اا ة عل  اسنرا  الت رنري 
 ؛ وهػو عػا نوجػ  إععػاف المظػر ني ػا شماػااللغػة يف ان عتعاليػ ان اله ػرة حملػور  شر ِّت   

 بػػػدا ة اله ػػػرة هػػػ  فّ أ, عػػػا نعػػػا اطتىلػػػاب عليػػػه عػػػ.  عػػػ ت عتيازتػػػة, قسػػػت أف شتجلػػػ  يف
وحػػػده  اللغػػػة شولػػػد عػػػ. حاضػػػمة التػػػػه ري  فّ أعصػػػ ولة ظت ػػػاع. اظت يػػػت؛ و عسػػػارة عػػػ. عػػػربة 

 ظتتعػػػايل يفواسابنػػػة ابظتتعػػػ , ونظهػػػر املػػػور ا اطتىلػػػاب لتظػػػ  ابلتصػػػور عػػػ. حيػػػث الدالػػػة
جػػوهر اله ػػرة ابحتادهػػا عػػل الػػذات اظتسدعػػة  اللغػػة المسػػ ية, يف حػػ  كتػػا اطتىلػػاب اظتملػػ ر

يف انت ػا  أي عػ. هػذه األن ػار أوَ   غري عرجعيػة نسػ ية, ل وهنػا شتصػارع عػل اظتهاضػلة ع.
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الواصػػػ , اظتسػػػت دَ  عػػػ. اطتىلػػػاب  اطتػػػالص, كػػػا نمسغػػػ  أف ن ػػػوف عليػػػه اطتىلػػػاب ابضتػػػدس
للتنػوؿ إ  إنتػاج ععػاف    ةنم ت اله رة, بوصهاا حجػاب نػواة قاعدنػة, قابلػ اظتمل ر الذي

ره يف شىلػػػو   ععيمػػػة؛ إذ زػػػت عػػػا نمسػػػا علػػػ   وابػػػم أساسػػػية شسػػػام قاا ػػػة علػػػ  أسػػػ  نسػػػ ية
نمرػػ   اطتىلػػاب اظتملػػ ر أفَّ  اظت تهػػ   ويف ش ػػدنران لسمػػات األن ػػار اسػػ  الرتشيػػ  المسػػ  

ة كمأم َّ ع. الداؿ اللغوي, وهػو بػذلي ن ػوف ععيػ لذاشه قست أف نمجل  يف اظتتع , خىلاابن 
ر يف رتيػل ع وانمػا  ونعػدَ  اطتىلػاب اظتملػ  اطتىلاب الواص , الذي ن رتف ابللغة الواصهة

  (ٔ)ع. الداؿ ال رااا ردان غت خىلاابن 
عػػػوؿ اظتمظوعػػػِة العاذلػػػة عػػػروة ابلتَّػػػوازي عػػػل ش ػػػا ر عه خىلػػػابنت ممػػػا المظػػػر  يف وعليػػػه 

يف نصَّػػػ  عتتػػػالي  ااجت اعيػػػة اظتمغل ػػػة يف وجػػػه اانهتػػػاح علػػػ  اضترّنّػػػة, إذ حتملػػػر العاذلػػػة 
 إ    انة الوجػود يف عرزينتاػاانىل قان  ةعياسَ ن دعاف الذات الراعرة ال اعمة يف جوانيتاا ال

ه إ  عمظوعػػة   َ عػػروة انت ػػا رنػػوَ  ا ا يف الرؤنػػة والػػرؤض, ومتتصػػراف  نرػػا اف سػػاب يف نصَّػػ
ُوشِتَػػػػم  بيػػػػات  ,لػػػػه عػػػػات ال راعػػػػة واسنسػػػػانية  ن ػػػػوؿ يف أبيػػػػاتال سيلػػػػة الػػػػا شهت ػػػػد ع وِّ 

بػػػػ. جعهػػػػر بػػػػ. أ   الػػػػ   لػػػػ  عػػػػ. عػػػػر  أواده أا إف عسػػػػد    قيػػػػتيف حػػػػاالتغرنػػػػ ؛ 
 يف  (3)  ن وؿ عروة(2)نرونام إضها ألهنا شدعوهم إ  ااغرتاب ع. أو اهنم

 فاااااااااااااُيناتيااااااااااااا  ل  اااااااااااااك أساااااااااااااعأل 

ااااااااااا       نلف ااااااااااا      ُ  نلن ااااااااااام   ج    أ ااااااااااا

   
َا     ت اااااااااااااااي ع   ّ  و أ  اجملع ااااااااااااااا     جمل وأ ااااااااااااااا

ااااااااا      ااااااااايفع و ع  و وجمل أ مجملداااااااااأل لااااااااا     د 

   
 و  ا  جملماااااااااااااااااي ع نلن ااااااااااااااااا عا  و  ا  جملا   ااااااااااااااااا 

اااااااااااااااااا     نلم اااااااااااااااااا           ي    اااااااااااااااااا   و  ا ناجمل  

   
 و  ا   ف ااااااااااأل او نل عااااااااااك ولاااااااااا   ااااااااااال ع 

    ااااااااااااما  ف اااااااااااادنا ماااااااااااام ع ع ع  هاااااااااااا     

   
ااااااااااااا    جمليف      ه يااااااااااااانع ا َاجمل  ااااااااااااا   و نلااااااااااااا  

     ّ َ   فاااااااااااااااااا  ول عاااااااااااااااااالجمل ل  عااااااااااااااااااك   

   

                                                 
  ٙٙٔاقرتا  اظتمل ر يف المص األد , ص (ٔ)
  ٚٔاسس ـ واألوضاع ااقتصادنة, ص نمظريف (ٕ)
  ٜٔدنوانه, ص (ٖ)
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 يف(1)ن وؿو 
ّخع     نلااااااا الاع لع   ااااااا   ا تيااااااا  أ ااااااا

اااااااان      أفياااااااا   ااااااااك  لاااااااا ا نْااااااااقخع    

   
ااااااااا ع  ٌ  ت ي ااااااااام  أو   ااااااااا    م     ألاااااااااي

ّخع     ولااااااايٌ ت ينااااااام   نْ اااااااّ  معااااااا

   
 فاااااُو  ااااال      ااااا  افمتااااام   اااااما   

 فاااااااااامملَّ أ اااااااااان     اااااااااا خ  اااااااااا  ن َّع  

   
عهاهيم السع , والسىلولة الا انيػة , " ن ػت بىلػت لتػد ما  ػػػ هماػػػ نتمل َّ. السعد الا ايف 

 وظيهػػػػػة شت اػػػػػ  نياػػػػػا روحيػػػػػة اصت اعػػػػػات وحاجامػػػػػا الوجودنػػػػػة هػػػػػو إّا  عمػػػػػه التػػػػػارنل عػػػػػا
هػػذا الػػوع   رؤنػػة ال صػػيدة ش رػػ  عػػ. ع ػػدار التػػأـز واضتػػيف الػػذي لتيػػاه إفّ   "(2)وقي اػػا

الاػأر أي علػ  إؾتازهػا سػوا  أزػاف ذلػي يف اضتػرب أـ وهو نصارع ع. أجت إ سات ذاشيته و 
لت ت المص  يف أ وااه ل َّ ال ملية, ون ػدعاا  مل  ػان , وع ػق نػا   صعيد الواقل اظتعيش

ولػػػػػػي  أدؿ علػػػػػػ  ذلػػػػػػي عػػػػػػ. أيس الرػػػػػػاعر وإحسا ػػػػػػه وخىلابػػػػػػه اضتػػػػػػاار, اظتهعػػػػػػم   واضػػػػػػ 
جدوم ح  نُ  ْيَدَرم, ن ر ابلت ش  المهس  والوجػودي الػذي لػ ُ ِ ر  بذي الغىن ع ابت اابل َّ
  األمل واضترية عمد الذات الراعرةنملاع  عراعر 

العاذلػػػة الػػػذي نُتاِّػػػت /ن ػػػ  يف المصػػػ   أعػػػاـ نسػػػ   ضػػػدن  ؛األوؿيف صػػػوت األناػػػ 
ت ال لَّػػػة صػػوت الَ اػػػرة, و  انػػػة ااعتػػػداد  ػػػا, والاػػػاين يف صػػوت الرػػػاعر, الػػػذي نتاػػػت صػػػو 

,واصتػػدؿ ال ػػاام بػػ  الصػػوش  حػػوؿ عاهيػػة الوجػػود الػػا لتػػدِّدها اظتعىلػػ  ال ػػاع. يف عهاػػـو 
   ال اػػرة أو ال لَّػػة ال سليَّػػة  نػػال ارة عيػػية الػػذات اظتتهوقػػة حملػػوران    وقػػد ش ػػوف  قماعػػان لل سيلػػة

السػػلىلة  زاػػرية العػػدد, وسػػلىلة قسليػػة  شػػرم يف قلػػة عػػدد اآلخػػر سػػسَّة وعػػاران  جابػػه الرػػاعر
ػػػلىلة )ال اػػػرة( واألنراد)ال لػػػة(بت ػػػدمي صػػػورة جدنػػػدة ظتهاػػػـو ال , وهػػػ  أف ع انػػػة السػػػلىلة س 

شعلػػػو  بوجودهػػػا و  انتاػػػا وعىلاااػػػا, ويف شوجيػػػه بوصػػػلة ال اػػػرة, وش ػػػومي   انتاػػػا وأعراناػػػا 
 السالية 
 

                                                 
  ٜٚص دنوانه, (ٔ)
  ٖص اصتاهل , الرعري الوع  يف اصت اؿ نلسهة يف دراسة :العر  الرعر رتاليات(ٕ)
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علػ  , ع اِّهػان ن ػرة اظترزينػِة اصت عيػِة ال اا ػة /دعيا/هعت األعر الراعر نصيه ب  تنهت
, /دعيػػا/علػػ  الػػرغم عػػ. عملػػ رات الهعلػػ  الا ػػاني   اله ػػري, الهردنػػة ال اعمػػة يف   َجػػ ِّ 

صػػػػورة   ,الػػػػذي ختتصػػػػره نسػػػػق ااسػػػػتي   علػػػػ  اضترنػػػػة ع اوعػػػػة  افنؤّزِػػػػد .ذنلػػػػال /أسػػػػع /
, اضت َّالػػة /ن صػػيه, نماػػره, شيدرنػػه/هػػ  نظػػرة عع َّ ػػة إ  أنعػػاؿ ال ػػ ـ اظتملػػارعة نالعاذلػػة  

اظتتأبيػة علػ  الػرتونو, وعلػ  صورة اآلخر يف  غيانه, نلهػ  نَسػ ان  َ انيػان لل ْمظُوعػة ال سليَّػة 
      انة ااعرتاؼ ابآلخر 

  ةعراعػػػ  الرػػػاعر الواضػػػن )مل فتلػػػي(, ,تهػػػات عػػػ. األان )دعيػػػا( إ  الػػػمن.اال نػػػرز
نسػ ان  ليسػم إا حرزػة دتر دنػة ل اآلخػر اصت عػ  يفل نعتاؽ عػ. قيػد الػذَّات, واانصػاار عػ

نسػتادؼ سػتسداد ااقتصػادي وااجت ػاع , و صػرخة يف وجػه اا   انيان احتجاجيػان نرػ ِّت
شؤزػػػده الػػػذات الرػػػاعرة  يف إاثرمػػػا اانتسػػػاه بهعػػػت األعػػػر  زعيعػػػة المسػػػق اصت عػػػ , وهػػػذا عػػػا

ص عهاوـَ اعتاعريةا للغىن( )دعي   الذي ن رُس عهاوـَ اظترزينة, ونل ِّ
ه ز َعه إ  عاذلتػه ه إن اجملت ػل الػذي نػؤ ِّر األنعػاؿ ال سينػة ابصت اليػات؛ نهػ  -نوجِّ

هػػدؼ  /لػػذي اضتػػقِّ /لػػ  واقػػل التا ػػيش اظتهػػروض, نػػالغىنأ ػػوا  الىلػػواؼ سػػع  بػػت دترزػػي ع
  استس عان يف  ورة شغريِّ واقل األان والمن. نسدُِّد اعتاعرية, ونعل. اظترزينة نع ن ا

ّخ جمل     نلاااااا الاعب لع خاااااا اتعياااااا  أ  اااااا

اااان  أ فعياااا    عااااك      ب فياااا  لاااا ا نْااااقخ   ع

   
وع. اصتدنر ابلذزر أفَّ عروة أحلَّ عل  ش رار الهعػت )أ ػوؼ( الػذي نػدؿ علػ  اضترزػة 

الرػػاعر عسػػتها ان اننيػػان  تسػػا ؿن   الػػا حتػػاوؿ ال رػػ  والسنػػث, وزأنػػه رحلػػة ؿتػػو المجػػاة
ع. اسجابة الا حتملر قارَّةن  قتية السع  وقَوة اضتملور واسرادة الػا شُػَغيِّػ   , ابحاان /لي /

ػػات, واضت ػػوؽ اظتسػػتلسات الػػذي   نسػػق اظترزػػي هػػو َعوَّؿلػػػ ُ ناألصػػت ا  نسػػَق ااستسػػ ـ للَ َل َّ
إف التأعػػت الػػدقيق يف هػػذه اظتهػػردات نرػػ  زػػاف هاعرػػان يف وجػػه اعتػػاعش الػػذي زػػاف عرزػػيان  

  ن رة إروا  الذات, نالوجود عمده نرشسط به رة اسعػ   عػ. قي ػة الػذات,  هنا قاا ة عل
  الملع  الذي نه د اضتياة صها ها ورون اا يفأيح  ن رتف اظتوت كهاـو ال وجود؛ يف 

إذ  ,لػػةوعػػ. اظتهارقػػات الػػواردة  زسػػر أنػػق التوقػػل الػػذي نل سػػه الرػػاعر يف عػػامل ال سي 
. فتػاذج ااؿتػراؼ األسػلو  الػا نػدرجاا يف إ ػار الصػورة ُنَس َّر اعتاعش لصاحل اظترزي, ن 
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 ( للغا رب غهور شرهم اله ري,/التمانرنة قوله
اله ػػػػرا    األشػػػػراراألغميػػػػا  كجػػػػدهم, و األخيػػػػار  نسػػػػ  بػػػػ   الصػػػػراع اصتػػػػديلنتػػػػأجد 

عمىلل ػان  وخل ان للتأ ري اظتىللوب نتنصَّػ. الرػاعر كوقػ  حجػاج  حػاد,  بعَوزِهم وضْعِهِام
بػػت  ,وجػػوده المػػاقص, الػػذي نسػػع  سز الػػه ب لػػ  اظتهػػاهيم, نػػاظترزي لػػي  عرزػػيان ابظتػػاؿعػػ. 

يف  ل ػػيم ,عػػ. هػػذه المظرنػػة انىللػػق عػػروةابنعػػداـ ا بػػتواعتػػاعش لػػي  هاعرػػان ابله ػػر ابل ػػيم, 
   نظرنته الوجودنة إ سات

(1)ساقم األنوعية
ع  إ  والس /دعيا أ وؼ ابلس د/التغيري ادة و عروة إ  إع اؿ اسر  

ألي  عظي ان أف شلم /اجاة ع.  رنق  ااحتجاج والاورةاستمااض اعت م, ونرر   انة اظتو 
, حا وإف زلَّهه ذلي نهسه, ناظتوت عمده قي ة وخ ص /عل ة, ولي  عليما يف اضت وؽ

نؤع. به ع. ُعات وععانري  واسي ا إذا زاف يف سسيت عا /ناظتوت أرتت/ع. حياة عايمة 
 رض  عروة وعية نهسه عرزينة بدَّدت شعوره ابعتاعرية  إنسانية  إف ز

اصت يػت؛  اظتػوت نؤزػد أقتيػة الوجػود يف نعػت /المسق الهاعت/نه  التهاشته إ  اجمل وع 
, نػاظتوت أرتػتنمف ؿت. مل فت/ اصت ػاؿ يف حت يػق اعتػدؼ, أو إذ ن  ػ. ؛ /لػي دناعػان اػاِدث 

  اظتوت خ صان ع. نما  وجودي ععيش
خانيان سع  الراعر إ  انسااقه الهػردي عػر اخرتاقػه عمظوعػة ال ػيم, والع قػات لي   

ران سػػػلىلة اظترزػػػي يف شرسػػػيل المظػػػاـ ااقتصػػػادي  (2)ااجت اعيػػػة وااقتصػػػادنة السػػػاادة, عػػػدعِّ
        (3)/ولي  عليما يف اضت وؽ  /اصتاار ال اام عل  سل  األغميا  ح وؽ اله را , 

وؾ أف نستسػػلم بسػػاولة ألنّػػة واقعػػة سػػلسية عػػ. اظت  ػػ. أف ا نت ػػ. للرػػاعر الصػػعل 
شػػؤ ّر يف وجػػوده, أو شسػػّدد  ع قتػػه ابألشػػيا ؛  هػػذه اظت ولػػة شتن ػػق نعػػ ن يف نػػص عػػروة بػػ. 
الورد؛ إذ نرم استنملػاران لػإلرادة يف ػتاولػة اانسعػاث عػ. اظتػوت, والتنػّوؿ عػ. عػامل الهمػا  

 ود ونق عمظور إنساين يف  ماايات  إ  عامل اضتياة؛ ألنّه نرم ع وانت الوج
                                                 

  اظتوجودة الهاعلة انت اد األان (ٔ)
  ٓٛ٘الرؤم اظت معة, ص (ٕ)
  ٓٓٔ- ٘ٚجدلية الذات والوجود,  يفنمظر (ٖ)
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ن  ػػ. إبػػداع عػػروة يف براعػػة الغػػوص يف أسػػرار اظتواقػػ  الػػا نعيرػػاا, واسظتػػاـ بػػدقااق 
زرػػػهان نهسػػػيان وغتػػػاان شعسػػػريضن عػػػ. ذاشػػػه يف ع ابػػػت   -عمػػػده-األعػػور, نسػػػدت الصػػػورة الرػػػعرنة

الصػػػعل َة  نهصػػػ  عػػػ.   انػػػة اعتاعرػػػية واألذم ال حػػػق بػػػه, بعػػػد أف اختػػػار  ؛ ناػػػواآلخػػػر
ونؤزػػد نسػػ ان عمياحػػان عػػ. المسػػق اجملت عػػ  اصتػػاار الػػذي نَينػػد الغػػا نيػػه غػػىن, واله ػػري ن ػػران, 

 يف(1)ذلي يف قصيدشه الرااية الا جا  نياا
اااااا   نعب  اااااان  ع  ينااااااا   ه عياااااا  مع ت  جمل

اااااااا ن   اااااااان  أ  جمل   ّا  ن   مع  ك  مياااااااام   ان نساااااااا

   
ّنُب و مفع اااام   ّ ن  ت ااااأل  ع جملبع نل  اااا  ماااا 

ب   ااا  ُ  أ  جملض اا ن لععع جمل ع اان  نلنا  جملاا   اا    ا دجملك 

   
ااااااااا مبعب م ااااااااا    أع  جمل ااااااااامز  نلشخع  أ ه ااااااااايف  و  ع

ااااااااااااف  ن   ل اااااااااااا ع أ سجمل   عان ن جملااااااااااااذ  أوةا  ن  اع

   
ااااا ع    ان نملااااا ب      ه  ااااايفجمل معمجااااام  لعنا فجملدع

ا  ن   ااا   أو ة ع  نلم ااا  ق  ف اااأ كجمل ااا م نلف  جمل  ج 

   
ٌع  ااااا     اااااالاع ن ونلااااا  ع  نل عاااااكف دع

َ  فا   عاااااا   ن      ععاااااايجمل ان   داااااام   أو ُت  ااااااّ

   
نعػػر عػػروة عػػ. رنملػػه الميعػػة اجملت عيػػة السَّػػالسة الػػا شرػػ ت نسػػ ان   انيػػان قاا ػػان علػػ  

عػػدانعان عػػر صػػوشه الرػػعري عػػ. وجػػود الػػذات, وسػػ لتاا  دحػػو اآلخػػر, وقاػػره ,وق عػػه,
وعرضاا, جاع ن ع. نهسه ذااَ إنسانية عتصػاضتة عػل واقعاػا أو عتظػاهرة ابلتصػاحل, وعلػ  
ذلػػي نػػمفَّ المَّسػػق الػػذَّايت اظتملػػ ر يف الػػمَّص نرػػ  بعػػامل الرَّػػاعر اسنسػػاين, ونصػػوِّر نلسػػهته 

يف ضػػو  ال اػػر وال  ػػل والتغرنػػ   حػػا إ  أف الذاشيػػة؛  وننواها)الصػػر( علػػ  اظتل ػػات,  
 شمسلَد رؤم الوجود 

شسػػػدو عهاػػػوـَ الػػػمّص علػػػ  أنػػػق  شاسػػػل  نتجػػػاوُز حػػػدوَد اللغػػػة والع عػػػات؛ إذ هػػػت  نم
األبيات رسالةن شمل ر   انة ال سيلة الا قادت  الذات الراعرة إ  َجْاد  وعرػ َّة  احت لتاػا 

  عموة
                                                 

ا اسػػود األانعػػتيف إذا جػػا  إذ  قعيػػدؾيف قَسػػم, زأنػػه قػػاؿيف أذزػػرؾ وع ػػرو  , نرنػػد ب ػػا     ٘ٙص دنوانػػه, (ٔ)
أقػري الملػيهاف, ووجاػ  عستسرػر  رز  , اسودت أانعػت المػاس عػ. شػدة الػرد, أعػا أان, نرتنػا أزهػرالرتا  

  يف إذا زػػاف الرػػتا أقػػ ّ   عرضػػ  عػػ. الػػذـ, وأعرضػػه للن ػػد حانظػػا لعرضػػ يف أصػػوف  اظتػػوايليف عمػػالتام عػػا
  األذلةيف اللتاـ  ؽترأيف نماؿ عا ونصاب اطتري  ؼت اصيف شدة السمة



 املرؽزقاتذاؾثؼاػقةذؾـدقذاملرؽزذيفذأذعارذعروةذبنذاؾوردذ)ؼراءةذيفذضوءذاؾـؼدذاؾثؼايف(

44 

 

 ػػرمي ,سػػليت العىلػػا , يف صػػورة شملػػ ر أسػػ  شػػدندان ن سػػم الرػػاعر علػػي أنتانػػه أنػػه ال
زتَّالة ظتعىن اصتاد واظتر ة واحت اؿ قوان  اصتور الواقعػة  /صسور/نصيغة اظتسالغةوأظتان نهسيان, 

مل ن ػػػوان  وعػػػان؛ إفتػػػا اقتيػػػدت والػػػمه  األبيّػػػة علياػػػا بهعػػػت التغرنػػػ  والتا ػػػيش, نالصػػػر, 
ن ػػدـ الرػػاعر رؤنػػة عهارقيػػة شػػاعلة لهلسػػهة الس ػػا  يف   إليا ػػا اقتيػػادان زتانػػة عتػػا عػػ. اعتػػواف

 إ ار عوضوعة اطتلود 
ن ػػرأ يف عسالغػػة اسػػم الهاعػػت )صػػسور( عهتاحػػان أساسػػان لرػػيهرات المسػػق الا ػػايف ال ػػاام 

, وشسػػدو ُعػػدخ ن ل ػػرا ة الع قػػات  /الػػذات واآلخػػر/علػػ  بميػػة التملػػاد والتعػػارض بػػ  قػػويت 
وااغرتاب , والع ت عل  شغييسا ا عا أع ., حا بلػوغ  اسنسانية ال اا ة عل  ااست ب

هػذه الغانػة الػا ختتصػر عػامل اظترزينػة اظتستغػاة؛ نػأي نسػات  /حا نؤزػت المسػم أخملػرا/الغانة 
, ونسػاب  نهسػ  عػا  , نتػ  أف نسػدَدقتا أخملر نمتظػر عػروة أف ن تاشػه يف ظػت قنػت  وجػوديّ 

, /إف الرػػػػػػػرط اظت ػػػػػػػررو  نؤزػػػػػػػد حالػػػػػػػة التنػػػػػػػدِّي والم اػػػػػػػوض, وعػػػػػػػدـ  /اظتػػػػػػػر  إذا ِإذا اْغسػػػػػػػػػػػرَّ
ػػػػه صػػػػوب الػػػػذات  ااستسػػػ ـ, وضػػػػرورة السػػػػع  إ  اانعتػػػػاؽ عػػػػ. بػػػػؤرة ااسػػػػت ب والتوج 

    اظتوجودة يف نعلاا
ععانريهػػػػػػا الػػػػػػا قػػػػػػادت إ  الصػػػػػػورة الرػػػػػػعرنة يف عملػػػػػػ رها   انػػػػػػة ال سيلػػػػػػة, و  ع ػػػػػػ ش
 صػان عمػه, وسػعيان إ  إنمػا  ع دشػه , ن  كتد عروة بدان ع. اسقػداـ علػ  اظتػوت  خاألنوعية

 الا ش ا عماا هو وأصنابه     
أقػػػػ  /جاػػػػه ذي الت اسػػػػيم اظتوحيػػػػة ابعتػػػػياؿنصػػػػورة جهػػػػاؼ األععػػػػا  قليلػػػػة اضترزػػػػة, وو 

شعػػػود إ  اعتاعرػػػية الػػػا مل شمػػػت عػػػ. وجػػػوده, بػػػدليت عىلااػػػه الػػػذي  /وؼت ػػػاص الرػػػتا  عػػػرزَّأ
صوت الرػاعر الوا ػق اظتت ػرد اظتتنػدي,  و سيسان عل  ذلي؛ نمف اشرتم به خلود الذزر 

  نسع  إ  حتىليم اظترزينة الا انية لا انة اظترزي, وش ليت أقتيته
إف الغانػػػة الػػػا نتوخاهػػػا الرػػػاعر عػػػ. الترػػػ ي ت اظتهارقػػػة داخػػػت الػػػمص شمنصػػػر يف 

الػػذي نع ػػت علػػ  حرعػػاف الرػػاعر عػػ. قي تػػ   يف نملػػ  المسػػق ااسػػتع ا  اظتاػػي .رغستػػه 
 اضتياة, وأساس السعادة اسنسانية, وقتا اضترنة والوجود شعداف جوهر 
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اػتػػػػة إ  الت يػػػػي والتهػػػػرد إنػػػػه نرنػػػػد "أف نغتػػػػمم نرصػػػػة اضتيػػػػاة لين ػػػػق صػػػػسوة روحػػػػه اصت
؛ إهنػػػا ذات أره اػػػا الػػػوع  وأضػػػماها السنػػػث عػػػ. حل اػػػا الرػػػاؽ, حلػػػم اضتملػػػور واطتلػػػود

عمػػه األحادنػػث الػػا  السػػاهر اظتتػػألق الػػذي نستعصػػ  علػػ  اظتػػوت بعػػو ااستعصػػا  نتس ػػ 
   "(1)شمس  ادتوت وا

ذ:ذخامتةذ

إف نظػػاـ الصػػعل ة يف   انػػة عػػروة رهػػ  بصػػهة اسرادة والهعػػت, وهػػذا إعػػ ف ورسػػالة 
  لل جت ل
ختل ػت و  شمػد  عػ.   انػة اجملت ػل,, ةن   انيةن عوشَّاة بتيعة حجاجيػةو ي  هزاف شعرُ ن د  

اظتمظوعة ال سلية يف شوجااما وأعراناا ,وشسع  إ  التنل ت عػ.   انػة ااسػت ب والتغييػ , 
ونؤزػػد اعتونػػة الوجودنػػػة والت انػػت ااجت ػػاع , ت لػػق غتت عػػان لت ػػت   انػػة اضتػػقِّ والعػػدؿ, ل

 أفتوذجان خاصَّان كُتاِوز حالَة الصراع ب    انا اظترزي واعتاعش      ابنيان 
الدراسػػة أهػػم اظترزػػيضت الا انيػػة الػػا أسسػػم لا انػػة اظترزػػي بموعيػػه, اسكتػػا ؛  أبػػرزت

غُتسَّدان بعػروة المػاهو عػ. بػؤر اعتاعرػية إ  إعػ   الػذات علػ  اآلخػر, وقػواـ اظترزينػة همػا؛ 
ػػػده اظتمظوعػػػة ال سليػػػة با انتاػػػا الػػػا جسَّػػػم اآلخػػػر  اظتسػػػادئ وال ػػػيم, أعػػػا اظترزػػػي السػػػلل, نتجسِّ

 هه, وبرزت يف وجود ؼتاشت؛ قواعه ال وة اظتالية والسىلوة  له ره وضع
 ػػػد حػػػاوؿ عػػػ. ناشسػػػ م نظػػػرة عػػػروة  للنيػػػاة بِسُػْعػػػد عمػػػاهو  ل ػػػيم غتت عػػػه اصتػػػاارة, 

, والرػػػػػجاعة, ابان إضه شِتػػػػػاالم ػػػػػوذج األعلػػػػػ  لإلنسػػػػػاف, و صػػػػػورة خػػػػػ ؿ شػػػػػعره رسػػػػػم  ل ػػػػػـر
ران  زت عا ؛ بعد أف وق  ػتاججان والعدؿ   استىلاعه ع. سست أعاـ غتت عه,  عس ِّ

غػػري خػػاؼ عليمػػا بػػروز ذاشيػػة عػػروة وأنونتػػه يف عرزينتػػه وهاعرػػيته, ويف  غيػػاف المَّسػػق 
شعوري ب وة عل  ع اله ح  سع   إ  زس  رضا الىلس ػة اله ػرية, األعػر الػذي أن ػد  ال َّ

عروِّجػػان و  عػػد أف زػػاف صػػانعان عتػػا,الرؤنػػة  خصوصػػيتاا حػػا ابت عمهِّػػذا  للػػر ؤم واألن ػػار ب
 ألن ار  نلسهية استال اا غريه ع. الرعرا , ول . بصياغات أخر جدندة   

                                                 
  ٕٚ٘ص شعران ال دمي والم د اصتدند, (ٔ)
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 املصادرذواملراجع:
, ىلسي ية ػت  ة يف اطتىلابة اصتدندةدراسات نظرنة وشيف وأدواشه بليات اضتجاج -

علوي, وإشراؼيف حانع إشتاعيل  , حترنر ٔ, عسد اعتادي ظانر الراري, جٖٕٔٓ
  اب. المدمي للمرر والتوزنل , اصتياار, دار الرواند, بريوت ,ٔط

, أن  ش ري, دار ال تاب العر , بريوت, ٜٕٓٓ ,أسرار الر صية وبما  الذات -
 لسماف 

ملة عصر للىلساعة هن, ٖط,  دمحم الغيايل, ٕ٘ٓٓ, اسس ـ واألوضاع ااقتصادنة -
  والمرر والتوزنل

صتمة ع. األداب  , اجمللد األصهااين, حت يق وإشراؼ , أبو الهرج ٖٜٛٔ, األغاين -
 , الدار التونسية للمرر الاالث

وح , الػسػنػرنػػ. الاػ ػػانػيػةػ , عسد ال ادر نيدٕٕٔٓاقرتا  اظتمل ر يف المص األد  , -
  ٙٓٔ العدد-ٕٛالػ ػجػلػد

الا انة  , عسد  , دمحم قاسم, , غتلة اظتعرنة السورنة, وزارةٜٕٓٓ األان واآلخر, -
 , دعرق ٖ٘٘السورنة, العدد 

  ٓعمرورات عوندات ,  شررتة هناد رضا, بريوت,ألسري زاعو, ٜٓٛٔاسنساف اظتت رد,  -
, دمحم عل  ال ارص , ٜٛٛٔ, اظتسا لة ظتيراؿ عيار ةالس غة واضتجاج ع. خ ؿ نظرن -

, أ)ض . زتاب أهم نظرضت اضتجاج يف الت اليد الغربية ع. أرسىلو إ   شرؼ اليـو
  , عمرورات زلية اآلداب كموبة, شون ٔعليه زتادي ص ود(,ط

  األوَّؿ , ع ر نروخ , دار العلم ظت ن  , اصتي ٜٙٚٔارنل األدب العر ,   -
دار الونا  , عسد اضت يد ,عسد ال ادر زنداف, ٕٕٓٓ, الت رد والغربة يف الرعر اصتاهل  -

 , اسس مدرنة لدنيا الىلساعة والمرر
, نملاؿ أزتد ابقر ٕٛٓٓ, دة يف شعر اصتاهلية وصدر اسس ـاظتتملاالاماايات  -

 اليبيدي, دار اليمابيل للمرر والتوزنل, دعرق 
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اظتؤسسة العربية للمرر, , ٔط, نوس  علي ات ,ٕ٘ٓٓ, رتاليات التنليت الا ايف -
  بريوت

اصتاهل ,  الرعري الوع  يف اصت اؿ نلسهة يف دراسةيف العر  الرعر رتاليات -
  بريوت , العربية الوحدة عرزي دراسات ,ٔط, ه ؿ اصتااد, ٕٚٓٓ

, ٔط, شونيق إبراهيم صاحل اصتسور, ٕٗٔٓدراسات يف الرعر اصتاهل  برؤض جدندة,  -
  ع اف دار اضتاعد للمرر,

,  يم, حت يق يف عسد اظتع  اظتلوح , شرح اب. السٜٙٙٔدنواف عروة ب. الورد,  -
  , سورنةواسرشاد ال وع , دعرقة الا انة وزار 

, ز اؿ أبو ٜٙٛٔ, لعر  اصتاهل ؿتو عماد بميوي يف دراسة الرعر ا يفالرؤم اظت معة -
  دن , اعتيتة اظتصرنة العاعة لل تاب

اظترزي , ٔط, , ص ح صاحلٖٕٓٓ األان واآلخر عر اللغة السردنة,يف سرد اآلخر -
 الا ايف العر , بريوت 

  , ال ونم, وه  روعية, عامل اظتعرنةٜٜٙٔ, اصتدندشعران ال دمي والم د  -
  ٖٙ, العدد اجمللد األوؿ , ع   عسد اعتادي, غتلة عامل اله ر,ٜٓٛٔشعرنة اعتونة, -
اظتمرورات اصتاععة,  , واي بردضاي , شررتة نؤاد زاعت, نيٜ٘ٛٔ ,العيلة واجملت ل -

  , لسماف رابل 
  بريوت,اب. عمظور, دار صادر, ٖٕٓٓ ,لساف العرب -
الىلسعة  ,ار اصتليت, بميم أ أ, شررتة عدين قصري, دٜٜٗٔ, قاله نونغ ح ان  عا -

 األوؿ, دعرق  
عمرورات , ٔطحهماوي بعل ,  ,ٕٚٓٓ, يف نظرنة الم د الا ايف اظت ارف عدخت -

 , الدار العربية للعلـو , اصتياار ااخت ؼ
 , بريوت, لسماف لل  ن دار العلم , ٕط عسد المور, جسور, ٜٗٛٔ, اظتعجم األد  -
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, وزارة الا انة السورنة, العدد , حيدر أزتد, غتلة اظتعرنة السورنةٕ٘ٓٓ, ععجم األان -
ٜٗٙ  

دار  ,ٕط,  ه , نرج عسد ال ادرٖٕٓٓوسوعة علم المه  والتنليت المهس , ع -
 , ال اهرة غرن  للىلساعة والمرر والتوزنل

 , نوس ٜٕٓٓ ال دمي, العر  رالرع أنساؽ يف   انية قرا ة يفالا ايف المسق -
  اضتدنث ال ت  عامل إربد, ,ٔطعلي ات,

, ٔط, ورعملاف بسىلاونس , ونا  إبراهيم , بر ر إنيابرغر, شررتةٖٕٓٓ, الم د الا ايف -
  اجملل  األعل  للا انة, عصر

 ,ٔط , عسد   الغذاع ,ٕٓٓٓ,ا ة يف األنساؽ الا انية العربيةقر  يفالم د الا ايف -
 اظتغرب  اظترزي الا ايف العر ,



 
 

 4244/ شتاء 4243(/   خريف 366-365) العدد    

17 
 

 

مظاهر النزعة الفكرية في 
  (1))رسالة الحياة( للتوحيدي

ملقسذعبدذالعزوزذداودد.ذ
*
ذ

 
ذ

لؼدذبؾغتذالعربّقةذيفذكتاباتذالتوحقديذآفاقًاذملذتبؾغفااذماقذقبا ذيفذذذذمؾّخصذالبحث:ذ

املعانيذالعؼؾقةذالدققؼة.ذوقق ذعاقذأبايذحقاانذ نادذبأدواالذالػ داػة ذذذذذذذقدرتفاذعؾىذالتعبريذعقذ

وفقؾدوفذاألدباء( ذ ذارًةذ ىلذأّنذهذاذالؽاتالذقدذادتطاعذأنذوؼّدمذ لقـاذالػؾداػةذيفذأداؾو ذذذ

أدبي ذوجعؾفاذمؼبولًةذمػفومًةذحتاىذعـادذ اريذاملتخنّينيال ذبا ذ توواةذكاذلنذعؾاىذعـنيارذذذذذذذذذذ

ذدبيذيفذاملعتاد.اإلمتاعذالذيذحيتويذعؾقدذالـصذاأل

وبردالةذاحلقااة(ذواحادةذماقذرداااؾدذاملفؿاةذالا ذتؽ انذلـااذعاقذعؼؾقاةذأبايذحقاانذذذذذذذذذذذذذ

باملودوعّقة(ذال ذتفتّمذبؽ ذذيء ذوترودذأنذُتِؾاّمذماقذكا ذفاّقذبطارف ذففاوذواريريذالؽاريريذماقذذذذذذذذذذ

واملاوت ذذاإلذؽاالتذالػؾدػقةذحولذباحلقاةذاإلهلّقة( ذوباحلقاةذاإلندانقة( ذوبحقااةذامل اؽاة( ذذذ

واملعاااد ذواوؾااود ذوالااـػسذوالاارو،ذوالعؼاا  ذوا،داادذوالااـػس ذوالـعااقمذوال ااؼاء ذواحلااّ ذذذذذذذ

والبار  ذواوريذوالّ ّر..ذك ذذلنذبأدؾو ذأدبّيذرفقعذفقدذجزالةذالؾػا، ذوننيااعةذاألداؾو  ذذذذ

ذومجالذالت خقصذوالتجدقم ذوالّدقةذالػؽروةذيفذادتعؿالذاملػاهقمذواملنيطؾحات..

                                                 
ًو علي بن دمحم بن العباس التوحيدي، أبو حيان: فيلسوف من القرن الرابع اهلجري، أديب،، متوبّوف،    (ٔ)

عاش جّل حياتي يف بغداد يف العور العباسي الثاين، يف ظل سيادة الدولة البويهيّبة، يقارهبي بعبل البباحث  
ك مببن حيببة سببعة اكعببارف ابألديبب، واكر ببر ال بببظ البباحا الببهي عبباش  بلببي م،ثببر مببن م ببة عببام، وذلبب

ًبب وبعابها ٓٓٗومتاهة األسلوب ومجالي، تعددت الرواايت عن اتريب  وفاتبي، فبعابها يبه،ر أهبي مبات سبوة
، وسبظ أعب م ٕٚ/ٕٕ، والبوايف ابلوفيبات ٖٕٜٔ/٘: ب، يف شظاز. يوظر: معجم األدابءًٗٔٗيه،ر سوة 

 .  ٚٗ٘/ٕٔالوب ء 
 . جبامعة دمشقأستاذة مساعدة يف  سم اللغة العربية  *
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دراسًة مستقّلة علب  البر م مبن أتّيتهبا وأتيبة  –فيما سبق  –ًهى الرسالة ومل تُْدَرس 
األف بببببار واكرببببباًيم الببببب  تبرحهبببببا. ولبببببهلك أحببببب،د الب بببببة أن يتواوهلبببببا ابلدراسبببببة الببببباّدة 

، مث اهتقببل لل ببدية عببن (1)العميقببة، فبببدأ اب ببدية عببن وراء التوحيببدي يف ًببهى الرسببالة 
 فيها.مظاًر الوزعة الر رية والرلسرية 

وسيتبع الباحة موهج القراءة والتلقبي والتوويبل، يف فهبم هبس )رسبالة ا يباة(.. ور با  
لرعبببل القبببراءة البببهي يعتمبببد علببب  التوبببا م بببب  البببوس  (Tser)،بببان الت ديبببد البببهي  دمبببي 

والقارئ ًو الهي ياع القاية يف هواهبا الو يح، فبوية البوس وبويبة فعبل التلقبي نبّث ن 
 اصل الهي يتم بقدر ما يظهر الوس يف القارئ متعالِقاً بوعيي.است مال مو ف التو 

و،ّلمبببا أشبببار البببوس ع  الو بببايتع اكعبببباة الببب  يوتمبببي عليهبببا عبببامل السبببلوك ا جتمببباعي 
ْ َتَمل  ،ان  اِدراً علب  عهتباج األفعبال الب  تقبود  ع  ،ويلبي، وعذا ،بان البوس لبمُ للمتلق  ا

ل ع  مبببداى برابببل القبببارئ فبببلّن وظيرتبببي الرعليبببة ً بببها ي تمبببل بتشببب يل معوببباى البببهي يوببب
 حيو ٍه ًي القيام بدور اكؤشر كا يوبغي عجنازى ومل يتم عهتاجي بعد.

علبب  أّن )ويببزر( ياببيف ع  مرهببوم )أفببق التو عببات( ف ببرة حيويببة أ ببر  فيمببا يبلببق 
ببي ف ببرة يببرورية للتوصببيف الببد يق لعمليببة التلقببي األ ديب. عليببي )هقبببة الرايببة اكت ر،ببة( ًو

 .(ٕ)فالوس   نثل سو  افتتاحية للمعىن
ويببر  بعببل الوقبباد أهببي مببن الاببروري لببأدب أن يسببتوع، أبعبباد ال ببون، ومهمببا   -

 .(ٖ)،ان طابع الر رة ميتافيزيقياً فلهنا   ختلو من صبغة وجودية
ال لمببات اكرتاحيببة: رسببالة ا يبباة، الوزعببة الر ريببة، الرلسببرّية، معببىن عقلببي، أسببلوب 

 الترويبد ،و  يباس ،القو  ا ستد ل ، استخدام التعريف ،و  مظاًر الر رية، ا ستوتاجأديب، 
 .التعليل ، والثوايتيات الاديةو 
  

                                                 
 تواول الباحة ًها اكويوع يف مقال سابق .  (ٔ)
 .ٙٛ، ٘ٛ يوظر: يف الوقد األديب،   (ٕ)
 .ٓٓٔيوظر: اكرجع السابق، ص   (ٖ)
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ذمتفقد

بو علبم أح بام العقبل، فاسبتخدم طر بي  (1)عمد التوحيدي ع  اكوبق يف رسالتي ، ًو
تد ل يف ا توببباص اكقبببدمات مبببن تعريبببف وتقسبببيم وتوبببويف، مث يف التعليبببل بواسببببة ا سببب

القياسببي وا سببتقراء والتمثيببل. فاسببتعان مسبباليبي يف ربببن اكقببدمات ابلوتببايتج علبب  شبب ل 
أ يسببة وأدلببة وبببراً ، و ببد أحسببن اسببتعمال ولببة اكوبببق ع  حببد أصبببح فيببي  ببتج للشببيء 

 ويدى، و شد ل ل موهما ا جج والرباً .
مبباًر يف التوليببد،  زيببر فالتوحيببدي، يف رسببالة ا يبباة، د يببق الوظببر، ،ثببظ ا سببتوتاج، 

 اكادة يف يرب األمثال و ياس األشباى ابألشباى.
ببان، والقيبباس، والتعريرببات، والتعليببل، وا سببتوتاج،  ومببن ًوببا ،ببان ا سببتد ل، والرًب
والتجزيتة، والتمثيل، والترويد، واكرار ة، والوحدة والتسلسل اكوبقي.. ، مبن مظباًر الوزعبة 

ها ما سوتواولي ابلب ة:الر رية والرلسرية يف ًهى ا  لرسالة، ًو
ذالبعدذعقذالتؽّؾن:ذ-ذ1

يف  –فببّن ال تاببببة  –عاّمببة علببب  أّن اكشببتغل هبببها الربببّن يببوّس أبببو حيبببان يف ،تاابتببي 
حاجببببة ع  هشبببباط ذًببببق، واسببببتد ل عقلببببي، و ببببدرة علبببب  التمييببببز، وطا ببببة علبببب   ارسببببة 

ببان. فاألديبب،  ة فلسببرية وتر ببظ موبقببي،  يف حاجببة ع  عقليّبب –يف هظببر أيب حيببان  –الرًب
 .(2)،ما ًو يف حاجة ع  سليقة أدبية وذوق فق

ويثور أبو حيان عل  أدابء الز برف والت سب  اللرظبي، فوبراى يووبح األديب،  بايتً : 
 .(3)«وال تعشق اللفظ دون املعىن، وال هتو املعىن دون اللفظ»

                                                 
ببي فبة فلسببري يف ا يباةو   سببم و  تتبولف الرسبالة مببن مقدمبة    (ٔ) اكعبباد ، و  اكعباشو  اكببوت ،و   امتبة ،  ًو

 م ( ثبب ث  رسببايتل ُعببق بت قيقهببأٜ٘ٔللتوحيببدي يف العببام هرسببي )./هشببرت صببا ي مسببلوب أديب  تع
بببي ) رسبببالة السبببقيرة ( ،و   ر)سبببالة يف علبببم ال تاببببة( ،و  طبعهبببا يف دمشبببق البببد،تور عببببراًيم ال بببي ين ، ًو
 )رسالة ا ياة (  مويوع فثوا . و

 .ٓٓٔ-ٜٙ/ٔ سةيوظر: اإلمتاع واكؤاه   (ٕ)
 .ٖٚ/ٔ السابق   (ٖ)
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يبُبْؤثِر أببو حيّبان ا هبب ق يف ويغل، أسلوب الرتّسل وا زدواج يف )رسالة ا يباة(.عْذ 
ها طبيعي لد  ،ات، ،التوحيدي جيعبل اكعبىن هوبَ، عيويبي  ال تابة والت ّرر يف التعبظ، ًو
فظسببل العبببارات عرسببا ً فيببة ، ببه مببداًا لتعبببي اكعببىن اكببراد والببوى يف الببهًن، مببا دام 

 اللرا لديي وسيلة واكعىن  اية.
ثببواٌب روحبباينذ، وذ،ببٌر دًببريذ، وصببيٌج ابٍق، وهبجببٌة يف هشببِر ا  مببِة »يقببول، مببثً : 

مومو بببٌة، ولبببو مل ي بببن فيبببي ع ّ التلبببّهذ بببببي، واسبببتوتاج ابٍب بعبببد ابٍب يليبببي ل بببان جيبببب، أ ّ 
بها أسبلوب مرسبل يتسبم ابلتبدّفق  (1)«يُْ َسَل عوي، و  جُيَْوح ع  التربرين والتقاعبد دوهبي ًو
ورِفْببببق، ومببببا ذلببببك ع ّ لغلبببببة الببببببع عليببببي  واليسببببر والسببببهولة، وي مببببي السببببمَع ابهسببببيابٍ 

 واحنسار مظاًر التووُّع عوي.

ذاملذهالذالؽ مي:ذ-ذ2

ببو يف ا صببب ح  أن »اكببهً، ال  مببي هببوع ،بببظ توسبب، تسببميتي ع  البباحا، ًو
أييت البليب  علب  صب ة دعببواى، وعبببال دعبو   وبمي، فجببة  اطعبة عقليّبة توبّح هسبببتها 

و ببد وّسببع في تببور شببل ج ًببها اكرهببوم فجعلببي علمبباً علبب  البريقببة  (2)«ع  علببم ال بب م
ال  ميببة اكتببوثرة ابكوبببق والرلسببرة، ،ثببراً مببن شببوهي أن ُ ببدث يف ال بب م تلويوببات عقليببة 

 .(3)فيها د ة وفيها طرافة
ويقوم اكهً، ال  مي عل  عيراد ا، م عل  طريقبة اكت لمب ، سبواء مبن  حيبة  -

حيببة التر ببظ. فهببي   تشببتمل علبب  عيببراد ا جببة علبب  طريقببة أًببل ال بب م التعبببظ أو مببن  
ف سبببب،، ببببببل علببببب  مجيبببببع األسبببببالي، البببب  اسبببببتعملها اكشبببببتغلون ابل ببببب م يف جبببببدا  م 
وموبببباظرا م وتببببدلي  م، سببببواء أ،اهببببج مسببببتمدة مببببن الرلسببببرة اإلسبببب مية أم مببببن موبببببق 

يف  موليف بيوهبببا، أاهيهم والتبببأرسببببو و بببظى مبببن الر سبببرة، وذلبببك سبببواء يف اسبببتخراج معببب
 ع راجها يف عبارة د يقة موجزة تت ءم مع معاهيها. ولووظر يف  ول أيب حيان، مثً :

                                                 
 .ٕٙٚحيان التوحيدي/ رسالة ا ياة، صرسايتل أيب    (ٔ)
 .ٙ٘ٔصحلية البديع،    (ٕ)
 .ٙٚٔ، ٘ٚٔص ،يوظر: الوزعة ال  مية يف أسلوب الاحا   (ٖ)



ذد.ذملقسذعبدذالعزوزذداود

17 

 

ببم » بباد عوببد موتببي يقببول و ببد هظببر يف وجببوى أصببد ايتي وأصبب ابي ًو ومسعببج بعببل الزًّ
عوبببد رأسبببي: مبببا أشبببدد مرار بببَة األصبببد اء فقلبببج لبببي: ِعْن ،وبببَج علببب  ثقبببة مبببن القبببدوم علببب  

 ايتك الهين  ّدْمَتهم ف  ،سْف عل  أصبد ايتك البهين  لدربتهم، وعن ،وبج علب   بظ أصد
 .(1)«ثقٍة ف  ،سف فامال هرسك ابألسف عليها فاتَبْتك وفجد برو ا

هل بببا أّن أاب حيبببان ويبببع ا قبببايتق أو اكعلومبببات ببريقبببة موظدمبببة، فيبببة تبببؤدي ع  
الشبباًد إلثبا ببا )،ببّل هرببٍي سببتجد مببا  اسببتوتاٍج مريببد، اببدم الر ببرة األساسببية البب  سبباقَ 

عملَبببْج مبببن  بببٍظ حايبببراً(، واسبببتعمل أسبببلوب الشبببرط ببببب )عن( البببهي يبببدّل ابك زمبببة علببب  
، وا رتبببببباط بببببب  الشبببببرط والبببببزاء ًوبببببا تقبببببابلي، وسبببببب  أياببببباً: (2)ا هترببببباء عوبببببد ا هترببببباء

علببببب   فا رتبببببباط بببببب  عببببببارة الشبببببرط )،وبببببَج علببببب  ثقبببببة..( وعببببببارة البببببواب )  ،سبببببف
أصد ايتك..(  ايتم علب  وجبي اكقابلبة بب  )القبدوم علب  األصبد اء يف دار اكعباد وا لبود(، 
و)تببرك األصببد اء يف دار الروبباء(، ،مببا أّن ا رتببباط ببب  عبببارة الشببرط )عن ،وببَج علبب   ببظ 

 ثقة..( وعبارة الواب )  ،سف..(  ايتم عل  وجي ا رتباط السب .
ذاالدتـتاجذواالدتدالل:ذ-ذ3

ا ستوتاج ًو ش ل من أش ال التر ظ مثل التر ظ العبام البهي يوتقبل ع  التر بظ 
ا ببباص، والبببهي يوتقبببل ابلتبعيّبببة مبببن ا قبببايتق اكعروفبببة ع  .موعبببة مبببن ا بببا ت ا بببّددة.. 
ببو أسببلوب يسببل ي   وا سبتد ل ًببو اسببتوتاج مسببتمد مببن ا قببايتق اكررتيببة أو ا قيقيببة. ًو

اين يشبّ ل البويبة األساسبية يف ،ل من اكوبق وا باب  اِ جاجي، فهو منوذج صوري بًر
بببها األ بببظ عببببارة عبببن هبببس أو بوببباء يرتّ،ببب، مبببن عبببدٍد مبببن المبببل  أي  بببباب طبيعبببي، ًو
السببليمة مرتببببة فيمببا بيوهببا بعببدٍد مببن الع  ببات.. ون ببن أن ي ببون ًببها الببربن مباشببراً أو 

 .(3) ظ مباشر

                                                 
 .ٜٜٕرسايتل أيب حيان التوحيدي/ رسالة ا ياة، ص   (ٔ)
 . مببعببة الوعمببان، الوجببف األشببرف، ويوظببر:  واعببد الو ببو العببريب يف يببوءٖٔٛ/ٔ األصببوليوظببر: يريببر    (ٕ)

. ويبببر  )اببببن موظبببور( أّن الشبببرط يقبببع إللبببزام الشبببيء والتزامبببي ٖ٘ٛهظريبببة البببوظم، سبببواء يتيبببد البيبببايت، ص
عمومبباً، ويوببدق ًببها علبب  ا صببب ح الو ببوي ل لمببة )الشببرط(، عْذ يببدّل علبب  علببزام حببدوث ا ببدث أو 

 التزامي،  دوث حدث و ر، لسان العرب مادة )شرط(.
 )ا ستد ل(. ٛٙ، ٚٙ/ٔ)ا ستوتاج( و ٙٚ-٘ٚ/ٔيوظر: اكعجم الرلسري   (ٖ)
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دياا ق ميااو  أو  ااويأ صحااو أصبااء  اا  ال حاال  أّماال لناالن   اا ّ  »يقببول أبببو حيببان: 
والاااوواا وادلاااود الناااامو ل الخااالا  لاااو اّاااحلكم افااالالت، وأّمااال اف  ااا  ص    ااا  
أجزائهل وصنوهنال مياو قتحاان و دت إحل اف الة الخلق ا  ذعاو ياة  اف الة املعاوصا ، و  ي اق  

ااااا  ف ان  حاااااوه فَّاااااانه ورا  ياااااةي  اللنااااالقن ال ل ا ااااانه إالّ مااااال يهاااااة  ذااااا   س    م، ّو
ّ  ا خ اانه   ال هم صشاقَّ  أ كمهم، وزاغ انه آراؤيام، وغل اان أياواؤيم، ومي ب اا ق،اايم، و
 ل هم اإلمياار ابملعلد واملنحلب وظّنوا أق  مىت   ت   ية  افلل   ل ً أو  للع لن صإّّنال 

نه  لن. ميلل: ول وه  لن األما   لو مل ز  وا   ُي هحل ج إحل العحا   وحبخا ، يو ظّ  وخت ُّ  و  
والن،اااا وا اااحلن ل   واال حل ااالر واخ لااا ، و ااالن الشاااليو  للالئاااب، والالئاااب  للشاااليو، 

 .(1)«وال،ليا  لل ل  ، وال ل    لل،ليا، والعن  لألثا، واألثا  للعن..
َل ة الببب  َ ّ  وجبهبببا التوّصبببل ع  ًبببها القبببرار أو ا سبببتوتاج: لببببمَ فالعمليّبببة العقليّبببة أو ا

اة اثهيببة بعببد ا يبباة األو ( ًببي ا سببتد ل الّسببب  )أي عظهببار الع  ببة )اليقبب  بوجببود حيبب
 ب  السب، والوتيجة( ،وحد أش ال ا ستد ل العقلي.

 َعاد.لبمَ األداين ،ّلها أّ،دت وجود ا* 
 َعاد.لبمَ * ا  مة جبميع أجزايتها وفووهنا هبَقْج و َدْت اب

م،   َعادلبمَ أه روا ا* بعل الواس الهين سخرج عقوهلم وزا ج وراًا

 
 َعاد.لبمَ اليق  بوجود ا

ْرُء بقول ًبؤ ء لبمَ مث استعمل الشرط بب )لو(، ليؤّ،د ما وصل عليي من  بل، فلو سلدَم ا
الّسخراء، ي ون  د أعم  بورى وبوبظتي عبن ا بّق، وأ به ابلبرأي الابعيف، و ّلببي علب  

 اآلراء القويّة اكتواتِرة.

ذالتعرون:ذ-ذ4

للتعريببف يف الوثببر التعليمببي والرلسببري م اهببة وايبب ة، ألّن العلببم ابلقببّوة، و سبباعدة 
التعريبف يت بّول ع  الرعبل. واهلبدف مبن التعريبف ابكرباًيم واكوببل ات عوبد التوحيببدي 
ًبببو التعلبببيم، وهقبببل   صبببة الر بببر الرلسبببري يف القبببرن الراببببع اهلجبببري. وهلبببها هبببر  وجبببود 

فهبو أعبمُّ مبن  ال حال أّمبا »الرسبالة. فقبد عبردف )البَبَقباء( بقولبي:  التعريرات اكختلرة يف ًهى
                                                 

 .ٕٖٔرسايتل أيب حيان التوحيدي، رسالة ا ياة، ص   (ٔ)



ذد.ذملقسذعبدذالعزوزذداود

11 

 

ا يبباة ألّ  هقببول يف ا ببيِّ ابٍق، ويف  ببظ ا ببّي أيابباً هقببول: ابٍق، وا يبباة أَْد ببل يف ا ببّي 
ألهنا أَْعَلُق اب ر،ة، والبا ي  د ي ون فر،ة و ظ حر،ة، فوّما العبي  فلهّبي أشبدُّ َلبَافَبًة  بادة 

ة، و،بببهلك يُقبببال:  بببرج فببب ن يف طلببب، اكعببباش. فوّمبببا ا يببباة فقبببد ،اهبببج  ببببل ًبببها ا يبببا
 .(1)«ا روج، ولهلك يُقال يف اّلّل تعا  حّي و  يُقال عايِت 

فاإلشبببارُة فيبببي ع  الرُُّسبببوخ، وا متبببداد موبببي  الخاَّ  ااالت  وأمدبببا »وعبببردف )الثبدبَبببات( بقولبببي: 
البد ايتق،   ي تربي ابكرهبوم العبام للربٍا مبن  . فلقد ،بان، بعقلبي الغبّواص علب (2)«عاِرض

األلربباظ، بببل يلببّح علبب  أن يتبببّ  مدلولببي الببد يق اكتميّببز، الببهي   يشببر،ي فيببي لرببا و ببر، 
ابلَقبببْدر هرسبببي مبببن الد لبببة. و بببد ي تربببي ال ثبببظ مبببن الوببباس مبببث ً برهبببم مبببدلول )البقببباء(، 

لتعريببببببف والت ديبببببد ل ببببببلٍّ ومبببببدلول )الثبببببببات( فهمببببباً عامبببببباً، ول بببببّن التوحيببببببدي يبببببتلّمي ا
 .(3)موهما

والوببباظر يف التعريربببات السبببالرة، يتببببّ  ،يبببف ا،تسببببج طايتربببة مبببن ال لمبببات العربيبببة 
مببدلو ت اصببب حية  اصببة،  ببظ مببدلو  ا البب  ا رتهببج هبببا  بببل اتوببال الثقافببة العربيببة 

 اإلس مية ابلثقافة اليو هية.

ذالوحدةذوالّتدؾد ذاملـطؼي:ذ-ذ5

ي ببببربن أف بببارى ببببرابط ع بببم مبببن العقبببل واكوببببق  ألّن اإلهشببباء عوبببدى عُبببق التوحيبببد
ا يف ا ن» ا من اللرا، و راًر ا من العقل، و رًّ  .(4)«صواعة مبدًا

و د برع التوحيدي يف استعمال اكرردة اللغوية يف أمناط خمتلرة من السياق، ت شبف 
 عن مجيع د   ا، وتربز ،لد ما تتاّموي من ع اءات..

دراك العميبببق لر بببو  اكربببردة اللغويبببة ومبببا  بببين هببببا مبببن ظببب ل، يسبببتلزم عدرا،ببباً واإل
 ببببباث ً للع يتبببببق الببببب  تقبببببوم بببببب  اكربببببردات اللغويبببببة وبببببب  المبببببل والرتا،يببببب،، و بببببد أظهبببببر 

                                                 
 .ٕٙٛرسايتل أيب حيان التوحيدي، ص   (ٔ)
 .ٕٚٛ، ٕٙٛالسابق، ص   (ٕ)
سببهو الرببؤاد »، حيببة عّرفهببا، علبب  لسببان أيب سببليمان، بقولببي: ٖٗٓص ويُوظببر أيابباً تعريرببي )الَغْرلببة( يف   (ٖ)

 «.زاج، وَب دة البِّباع. مث  ال: والغرلُة يف اليقظة إبزاء ا ُلم يف الووملبمِ بر،ا،ة ا
 .٘ٛ/ٔاإلمتاع واكؤاهسة   (ٗ)
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الوبباس يف حببدية اكببوت »التوحيببدي فيمببا ،تبب، معرفببة عميقببة هبببهى الع يتببق، يقببول مببثً : 
والُقببدرة والثببروة فهببو ي ببرى اكببوت ابلبّيوببة، ويف مقابلتببي الرقببظ  الغببّق ذو الِببدة صأّماالث ثببة: 

ها عل  الّاد يتمىّن اكوت..  .(1)«الّشقي الّسيئ البخج ا روم اكرحوم  ًو
وهلها الشرط بب )أّما( أثر ،بظ يف متاسك الوّس واستمراريّتي عن طريق ربن مجلبة فعبل 

كقاصد، ولبي أثبر ،ببظ يف لربج اهتبباى اكتلقبي.  الشرط جبوابي، فاً  عّما  ّققي من ترسي  ا
 ،ما  ّقق الثراء الد يل واإليقاعي للوس.

وهببر  ،ثببظاً مببن العبببف يف هثببر رسببالة ا يبباة  ألّن ال اتبب،  تبباج ع  عببدٍد ،بببظ مببن 
ال لمات واكرادفات لتبي  القاية الرلسرية  اصة، وهلها السب، يلجبو ع  العببف علب  

»... سهولة الترهبيم، وا سبتيعاب مبن جاهب، اكخاطب،، ،مبا يف  ولبي: حنٍو واسع بقود 
أّمببا لسببان ،ببّل ديببٍن  ببد  أو حببدية، فقببد أفوببح عببن البقبباء، والببدوام، وا لببود السببرمد.. 

. وتعببّد )الببواو( مببن الببروابن اللغويببة الشبب لية البب  تببؤّدي ع  (2)«علبب  ا ببت ف ا ببا ت
مجل يشرتط فيها عوور البربن. فاب ً عبن أثبر )أّمبا(، استمراريّة الوس اك ودن من .موعة 

و)الربببباء( يف الببببربن والوصببببل أيابببباً،  ببببا يشببببظ ع  وحببببدة مت املببببة متماسبببب ة يف الشبببب ل 
ببهى ا يبباة ُتْسببتَبَراد ».. واكاببمون، و ولببي، يف سببياق حديثببي عببن حيبباة )العلببم واكعرفببة(:  ًو

وة، والسبببعي البببدايتم، وا بّبببة الورسبببية، ابلتوييبببد اإلهلبببي، وا  تيبببار البشبببري، مبببع الويّبببة ا سببب
 .(3)«زَاِجيدةلبمِ واللدبافة الروحّية، والرد ة ا

،ما تر  يف ًها الشاًد، فللعبِف أثبٌر  باص يف ال تاببة الرلسبرية عوبد التوحيبدي 
والبربن أ بو  دليبل »بغية اإلابهة عن اكعاين الرلسرية، ،ما يقوم بوظيرة ربن أف بار البوس 

 .(4)«الوحدةعل  التماسك و 
و ببد أ،ثببر التوحيببدي يف )رسببالة ا يبباة( مببن العبببف، عْذ بببي يتشببّ ل الببّوس بومببو  -

عواصببرى وت اثرهببا، وذلببك بببه،ر مجلببة أو  مث عيببافة مجلببة اثهيببة فثالثببة ع  أن تت ببّون بويببة 

                                                 
 .ٖٙٓرسايتل التوحيدي/ رسالة ا ياة، ص   (ٔ)
 .ٕٖٔص السابق(ٕ)
 .ٕٔٛالسابق، ص   (ٖ)
 .ٜٗعواصر الوحدة والربن يف الشعر الاًلي،ص   (ٗ)
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موّحبببدة موسبببجمة عقِّقبببة أل بببراض اكوشبببئ و اايتبببي. وت بببون أ،ثبببر يقيقببباً بتراعبببل اكتلقبببي 
 يف بواء الّوس وذلك بعد  يامي بعمليات الترسظ والتوويل والت ليل.ومشار،تي 

وتشببب ل ًببببهى الرسبببالة، وحببببدًة مت املببببة، ببببدءاً مببببن اكقدمبببة، ووصببببو ً ع  العببببرض، 
 .(1)واهتهاًء اب امتة

ذالؼقاس:ذ-ذ6

مبببن أسببببالي، ال بببب م يف الشببببيء ويببببّدى، اسبببتخدام مببببا يسببببم  يف اكوبببببق ابلقيبببباس 
ببببو  يبببباس موب . ومثببببل ًببببها القيبببباس أصببببلح (2)قببببي حببببهفج عحببببد  مقدماتببببياكاببببمر، ًو

للخبابببة وشببايتع يف اكوبباظرات ا بابيببة الدليّببة، اهلادفببة ع  عف ببام ا وببم وعحببراز الغلبببة، 
 و  سيما عودما ت ون اكقدمة ا هوفة مظووهة  ظ مقردرة.

ن فرببي معببرض ال بب م عببن هسبببّية جببودة اكببوت ورداءتببي ابلقيبباس ع  شببيٍء مببا ي ببو 
،مببا أّن اكببوت رديٌء كببن ا يبباة جيببدة »جيّببداً أو ردي بباً، يقببول علبب  لسببان اه سببا ورس: 

لي ف هلك ًو جّيد كن ا ياة لي ردي ة، فلبيي يوبغبي أن يُقبال: عّن اكبوت رديء فقبن ببل 
جيّبببد أياببباً،   ببببل يوبغبببي أن يقبببال: اكبببوت لبببيي جيّبببداً و  ردي ببباً ابإليبببافة ع  شبببيٍء مبببا 

 .(3)«أو ردي اً ي ون جيداً 
فبباكوت رديٌء كببن ا يببباة جيببدة لببي،  ببباَس علبب  ذلبببك أّن اكببوت جيّببٌد كبببن ا يبباة لبببي 

.. ،ببل ذلببك نثببل (4)ردي ببة، ووصببل ع  هتيجببة مرادًببا أّن جببودة اكببوت ورداءتببي أمببٌر هسبب 
 مقدرة التوحيدي عل  صواعة ال  م واكداورة ابكعاين اكختلرة.

                                                 
ا يباة، يف بدايبة ًبها اكقبال. وسبيدَرس اكزيبد مبن الع  بات الو ويبة، واللغويبة، الب  يوظر: التعريف برسالة    (ٔ)

 تسهم يف عملية الوحدة والربن، يف مقاٍل  حق.
 .٘ٚ-ٔٚ،تاب ا بابة، أرسبو، ص   (ٕ)
 .ٜٜٕرسايتل أيب حيان التوحيدي/ رسالة ا ياة، ص   (ٖ)
ا ت سبعاد م وشبقايتهم يف البدهيا. و بد ورد )القيباس( يف واكامر يف  ياسي ًو أّن الوباس مترباوتون يف حب   (ٗ)

عّن واثر الببيعببة يف ًببها »، بببدءاً مببن  ولببي: ٖٓٓ، ٜٜٕ صموايببع ،ثببظة مببن رسببالة ا يبباة. اهظببر مببث ً 
 «.،هلك األهُري الّشريرة أحواهلا يف معادًا وموقلبها ردي ة»وحىت  ولي: « العامل..
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ذالّتػـقد:ذ-ذ7

وراء ا وببم وأدلّتببي إلبباهلببا، سببواء أ،ببان الترويببد لببلراء العاّمببة البب  دعببا ًببو موا شببة 
 .(1)ا وم عليها، أم للوتايتج ال  استوببها

ويتبلّببب، الترويبببد حابببور بديهبببة، وعلمببباً، ومعرفبببة مسبببالي، القبببول، و بببربة، وذ،ببباء، 
 وعحاطة  عارف تساعدى عل  سرعة الّرّد وعجادتي.

 ويد( يف سياق رّدى عل  الشاعر الهي يقول:و د استخدم أبو حيان )التر
 إّّنااااااااال العاااااااااا   ل     ّااااااااا  اللّااااااااااةة

 
 ال مااااااااااااااااااااال يحولااااااااااااااااااااا  الفلناااااااااااااااااااااف ُّ  

   اااااام   ااااااأس  املنااااااون أن يحلناااااالو  
 

 ل  ناااااااااااااااليل الاااااااااااااااا ُّ واألملعااااااااااااااا ّ  
 ويبااااااااحت الاااااااااّ   ااااااااان ثااااااااا  األر 

 
 ض   ااااااااال اااااااااالر  حلهااااااااال اللاااااااااو   ّ  

اااااااااااااااااا   األرض   نه اااااااااااااااااال إنه أزا   ص ن 
 

 (2)والش ه   النؤال  ادفا ُّ ل  الشكَّ  
اي مسببب  َ أَِمبببْن أجبببل أّن »فجببباء رّد التوحيبببدي علببب  لسبببان أسبببتاذى أيب سبببليمان:  

الوبباو والببباو والعببامل والاًببل صبباروا يببج الببرتاب يتسبباوون يف العا بببة  أََمببا تسبباو   ببوم 
اً لبي، وتُبُلّقبي سافروا مبن بلبٍد ع  بلبد فلمبا بلغبوا اكقوبد هبزل ،بلُّ واحبد يف م بان ،بان معبدد 

بغبببظ مبببا تُبُلّقبببي ببببي صببباحبي  أََمبببا د بببل  بببوم داراً فبببُوْجلي ،بببل واحبببد مبببوهم يف بقعبببة بعيوهبببا 
ْتوبا أهّنبا  ها بشيء و ر مث تقول: سل األرَض عوهمباَ  بد سبولوا و ربد و وبل ًها بشيء، ًو
م وعنبببببباهنم، و  أهسببببباهبم وأحسبببببباهبم، و    َيبببببمدْج أجسببببببادًم وجثبببببثهم وأبببببببداهنم   ،ربببببًر

ح مببببببببببتهم وسببببببببببرههم، و  طبببببببببباعتهم ومعوببببببببببيتهم، و  أ ببببببببببواهلم وأفعبببببببببباهلم، و  يقيببببببببببوهم 
 .(3)«وشّ هم..

ببببا  يف ع وبببباع اكتلقببببي  –علبببب  أ،مببببل وجببببي  –و ببببد أددْت ًببببهى ا اّجببببة اكوبقيببببة دورًَ
والتببببوثظ فيببببي، مرودببببداً مببببزاعَم ًببببها الشبببباعر، عتِ مبببباً ع  العقببببِل، أداة سببببرب األ ببببوار، وعببببّدة  

                                                 
 .ٙ٘ٔصيوظر: فن ا بابة،    (ٔ)
وردت ًببهى األبيببات يف الببوايف ابلوفيببات للوببردي، يببمن ترمجببة أيب سببليمان اكوبقببي دمحم بببن طبباًر بببن    (ٕ)

 هبرام السجستاين، وهسبها ع  الرارايب، وورد البيج اآليت بد ً عن البيج األ ظ:
رّي و    .ٖٛٔ/ٖالعريّي/ يوظر: الوايف ابلوفياتأصب ا ُرمدًة تزايل عوها فولها الًو
 .ٖٓٔ، ٜٖٓصل التوحيدي/ رسالة ا ياة، رسايت   (ٖ)
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يغبوص ابلقبول الوافبه البليبب  »ول، وميبزان ا  ببم ومعيبار ا قيقبة، فبوبو حيّببان ،شبف اههب
بان وعن تعاظلَبْج، مسبتلِهماً مبن  يف د ايتق الر ر، مهما تشعدَبْج، ،اِشراً عبن مرّ،ببات الرًب
براً علب  عح امهبا  ثقافة السؤال معيبار العقبل ا بالس البهي جيبري وراء األشبياء حثيثباً، ُموِّ

 .(1)«ابلقواعد والسون

ذالعّؾةذواملعؾول:ذأوذالتعؾق :ذ-ذ8

 .(2)أن يستخدم ال ات، اكعلول يف ا ستد ل عل  اكبلوب
وعند الع  ببة ببب  العلّببة واكعلببول، فيمببا ذًبب، عليببي ابببن رشببد، ع  ببة ت زميّببة، أي عهّببي  
 ،ّلمبببا ُوجبببدت الِعلّبببة ويقدَقبببْج شبببروطها، مبببع اهترببباء اكواهبببع، اسبببتلزم ذلبببك وجبببود اكعلبببول
ها ما   م بي العقل الّسليم. وابن رشد، يف ًها السياق، مل ارج عّما جباء ببي  يرورة، ًو

 .  (3)معّلمي األ،رب )أرسبو(
أِمبج الشبهوات يف البوري، و  مُتِبج »)يقول التوحيدي، علب  لسبان )دمقبراطيي(: 

وعذا أمتدهبا الورَي يف الشهوات، فلّهك عذا أمجد الشهواِت فيها فقبد ألقيَتهبا يف الشبهوات، 
يف الشهوات فقد حرمتها الشهوات(. يريد بهلك أّهك عذا حرمَتها حظوظهبا العاجلبة فقبد 
بببَج هلببا حظوظهببا اآلجلببة، وعذا  مسببَتها يف حظوظهببا العاجلببة فقببد ُحْلببَج بيوهببا وببب   ًو

ها وايح  .(4)«حظوظها اآلجلة ًو
ة، هتَجببْج فقببد اسببتخدم أبببو حيببان ف ببرة حرمببان الببوري حظوظهببا العاجلببة ،مقّدمبب

عوهببا هتيجببة موبقيّبببة، ًببي فوزًُببا اب ظبببوظ اآلجلببة، ،مببا اسبببتخدم ف ببرة علقبباء البببوري يف 
                                                 

، ،مببا لببو أبببو حيببان ع  )الترويببد( يف ٜٗ، ٛٗببب  الببوس وصبباحبي، عبببد السبب م اكسببدي )مقببال(، ص   (ٔ)
سببياق حديثبببي عبببن األدلّبببة القبعيبببة اإللزاميّبببة علببب  وحداهيبببة اّللد تعبببا ، مروِّبببداً هببببا مبببزاعم الاحبببدين، تُوظبببر 

ًبببببو األّول اب ببببّق واكوجبببببود ابلابببببرورة، » يببببباة، بببببدءاً مبببببن  ولببببي: مبببببن رسببببالة ا ٖٚٔ-ٖ٘ٔالوببببر ات 
 «.واكعروف ابلربرة... عخل

 .ٖٚيوظر: ا بابة، العاملي، ص   (ٕ)
. ويوظببببر أيابببباً: ٜٓٔ، ٛٓٔيوظببببر: موبببباًج الب ببببة عوببببد مر ببببري اإلسبببب م، علببببي سببببامي الوشببببار، ص   (ٖ)

 .ٕٗا ستقراء واكوبق الهايت،  ىي دمحم، ص
 .ٜٕٛ، ٜٕٚلتوحيدي/ رسالة ا ياة، صرسايتل ا   (ٗ)



 مظاهرذالـزعةذالػؽروةذيفذبردالةذاحلقاة(ذلؾتوحقدي

77 

 

الشبببهوات، وَ ْمِسبببها يف حظوظهبببا العاجلبببة ،مقدمبببة، هتجبببج عوهبببا هتيجبببة موبقيبببة، ًبببي 
 حرماهنا من حظوظها اآلجلة.

ببببا  ببببة اكوبقيّببببة دورًَ اكتلقببببي يف ع وبببباع  –علبببب  أ،مببببل وجببببي  –و ببببد أددْت ًببببهى ا اجد
 والتوثظ فيي.

و،ثظاً ما يقّدم التوحيدي الر رة، مث يرّول الودَظَر فيها تروي ً تعليلياً، وهر  ًبها  -
 اكو ف يف التعبظ عن اكويوع الرلسري أو العلمي.

 يقول يف رّدى عل  َمْن يسول: ًل جيوز أن تُبْقتَبَبَي حياٌة دايتمة من حياٍة موقبعة 
فوّما اكْْقَتِبُي  ياتي الدايتمة من حياتي اكوقبعة فلهي يسظ من حياة زماهيبة ع  حيباٍة »

دًريببة، بببدليل أّن الزمبباَن  ليرببُة الببّدًِر  َفَمببا ،ببان عرببوَظ العبب  ابلزمببان ،ببان عرببوَظ الَعببْ ِ 
 زمبانٌ  رُ والبدًو َر الزمان موصول مول الدًر،  ألنّ ابلدًر،   فاصلة ب  الزمان والدًر  

ول بببْن يف ذلبببك العبببامل. فببب  تَبْعَجبببْ، مبببن زمبببايّنٍ يبببّوَل  دًبببرٌ  والزمبببانُ ول بببن يف ًبببها العبببامل، 
ريببة  فا يببااتن واحببدة وِعْن توسدببَبُهَما اكببوت  ،مببا  ببراِّيً ابكشبباهبة الورسببّية واكشببا،لة الًو ًْ َد

مي، والشببببببعاع أند الشبببببمَي واحبببببدة، وِعْن توّسببببببَْتها األرض وأعبببببق القبببببرَص  ُببببببْرَص الشببببب
 .(1)«اكبسوط عل  األرض

ومببن الببدير ذ،ببرى أّن أاب حيببان اسببتباع أن يت ببّرر مببن تعّسببف أسببالي، الر سببرة، 
وويع أسلوابً متواز ً أدرك الع  ة الوثيقة بب  اللغبة والر بر، ف بان يقبرن أسب لتي الرلسبرية 

لدليببة، البب  ،اهببج تببربن دايتمبباً مسبب لة لغويببة، وبببها فلهببي أسببهم يف توطيببد ا ر،ببة اكوبقيببة ا
الر بببر ابللغبببة، واكوببببق ابلو بببو، مبببع ا ًتمبببام يف الو بببج هرسبببي بت ديبببد معببباين األلرببباظ 
يديببببداً علميبببباً د يقبببباً. وااببببي يف الشبببباًد السببببابق ع  التمثيببببل والتوببببوير الرببببق: )،مببببا أند 

، فابب ً الشببمي واحببدة، وعن توسدبببَْتها األرض...( ل سببتد ل التعليلببي، وتقريبب، اكعبباين
 عن يس  ال  م.

                                                 
 .ٖ٘ٓ، ٖٗٓرسايتل أيب حيان التوحيدي، ص   (ٔ)
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ذالتجزاة:ذ-ذ9

التجزيتة من األدلّة العقلية اكوبقّية، يعمد عليها ال ات، يف مقبام اإلطوباب، و  يّتجبي 
ي:  أ نه تحّل   ابف م إحل اجلزئ لت،   م  ل هال جاز اً جاز اً، »عليها يف مقام اإلجياز، ًو

ل: تحل ُّا  اجلزئ الت، ال احلن ل   اىت تناحل لا النحل  ا  الاي تاياويل. وهال  ايحالن: األو 
  اامق وا ااو هاال، والخاالا: تحل ُّاا  اجلزئ االت لاا  ّا وا ااواً ماا  ذ نهاال حب اام  ل ن ّاا   لااو 

 .(1)«ّبلئب ، و لو األّة ذ ، أو  لو الحّلنفحت من 
أاااانلم اف ااالة  شااااة:  لق ااا  م حلّ ع اااانه  ااال ال شاااا  لاااو »،مبببا يف  بببول أيب حيبببان: 

ااا     العلااام  ذااا  إالّ ل الحلفااالوت الواميااا  ذااان افاااّ  وافااا ّ ، واثنااالن ماتح ااالن  إحل مااال ي شه
اجل لاا ... صللباانو األول يحاالل لاا    االة اف ااّا وافا اا ، والباانو الخاالا ي حاالل لاا : 

ًو بببها حبببىت اسبببتوص ذ،بببَر األصبببواف  (2)«  ااالة  العلااام وال باااحتة، والبااانو الخللاااأ...
 عل  حدة. العشرة بوورة عامة، مث أ ه يرّول يف ذ،ر ،ل صوٍف وشرحي

فقبببد تتببببع الزيتيبببات،  سبببتوباط ح بببٍم واحبببد ًبببو: شبببرح أصبببواف ا يببباة مبببن وجهبببة 
هظرى، ُمْظِهراً  درًة فايتقًة عل  ا ستوباط وا ستقراء يف اكوببق والرلسبرة مسبلوٍب ي شبف 
عببن عقببوٍل را يببة طّماحببة ع  معرفببة الببد يق مببن األمببور، وعببن  ببدرٍة يف التوببّرف  رببردات 

، عل  هسق د يبق مجيبل،  وتلبك تمرتببٌة فيما بيوها ا ا، وربن ًهى اكرردات العربية واشتقا
 .(3)يف تواول اللغة،  بدد أن ت ون متساو ة مع موزلة عالية يف التر ظت

ذالتؿريق :ذ-ذ11

أن يقببيي ال اتبب، األمببر الببهي يريببد علبب  أمببٍر مسببلدٍم بببي عوببد اكتلقببي، فَبيُبْل قببي بببي، 
والتمثيببل يسبباعد علببب  تقريبب، اكويببوعات لأذًبببان، وعلبب  اإل وببباع لببامٍع ببب  األمبببَرْين. 

راد، واكويبوع الّشببيي لببمُ لأ ه هبا، مسلوٍب جّهاب، وذلك لع  ة اكماثلة ب  اكويوع ا
 .(4)واكماثل لي، اكتعاَرف عود اكستمع 
                                                 

 .ٖ٘، ٖٗصا بابة، العاملي،    (ٔ)
 .ٜٕٚرسايتل التوحيدي/ رسالة ا ياة، ص   (ٕ)
 .٘ٔٔص،  أبو حيان التوحيدي   (ٖ)
 .ٜ٘يوظر: ا بابة، العاملي، ص   (ٗ)
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وزايدة و د استعمل أبو حيّبان اِ َ بم التشببيهية، علب  طريقبة التمثيبل، إللقباء الابوء 
عيابباح ف رتببي لببد  اكخاطَبب،  ألْن مببزج ا  مببة ابلتمثيببل  ّوهلببا ع  ولببٍة  ويببة للرتسُّبب  يف 

 األذًان، ،ما يزيد ًها األسلوب ر بَة اكخاَط، يف متابعة الر رة.
ا لاام »فمببث ً، أراد أَْن نثّببل الَرببْرق ببب  )الببواًر البا يببة( و)األعببراض الراهيببة(، فقببال: 

ةا ال حلاالب رجااكن: رجاا   ين،ااا إحل األجاا ل ، ورجاا   ين،ااا ل األجاا ل . أّن الناالظا ل ياا
صاالألّول ُياالر ص هاال ألّن اااوريل وأجاا له ل وتل  تهاال تنااحلفال  ين اا ، وتنااحل لك  نَّاا ، 
ا   صاك ي اون لا  منهال  ااة اال حل الر، وال زذاوة االّحل الر. وإ ا صا ح او  اال حل الر  ل  وت وّ د  ص  ه

ّحل الر ل الخالا. وأّمال النالظ ا  ل األجا ل  صإقّا  يحلاأّر ل ق،اا ، و قّ ا  األول صا ح و  صلئوة اال
ي عخااا   لاااو الحلباااّفء ال اااللا، والحلباااّفء ال اااللا يؤّديااا  إحل ا  اااز البااا  ء مااا  الّناااح م، 
وال لمي  م  الفلا، والوائم م  العلرض، ومل يو ميشا ممّل يو لّب، ومل يو جعلر ممّال ياو 

صاا علم   نااةاّ أّن الااوق ل ميشاااة انّاااة، وأّن انّاااة  يااو  اااة،د اثر، وماال يااو جاا اة مماال 
ر ابٍق، و ببد أحسببن التمثيببل  عْذ  (1)«لااّب الااوق ل يقوببد أّن الببدهيا َعببَرٌض فببان، واآل ببرة جببًو

شّبي اآل رَة بلّ، الثمبرة، البهي جيمبع ا ب وَة واللّبهاذَة، والرايتبدة، وا سبتمتاع، يف حب  شبّبي 
 ة، والقشرة، ،ما ًو معلوم،  ليلة الرايتدة.الدهيا بقشرة ًهى الثّمر 

ويا  ابلحل خ ا  »،ما أراد أن نّثل ) يباة العا ببة( فجباء هببهى التشببيهات البليغبة:   -
، ومل  وايل ظ  ٌّ و  نه ، ومل  وايل أ ث ا، ويح،   ومل مي لهل   ل م ، وإّّنل  لن  او  ج ا 

ّّاي   اة  اف الة اجللمعا  ذان الفك ف  ال و ق ن واإله ن والت  ع ّن واملحلحوّ  من واملحلاأ
 .(2)«الناور وال حل  النامو  ل  ،حتة الحوس ومااد األقا

اااب مااااَّ ل »ويف  ولبببي:  - ولع اااا  إنَّ م ااا ه  ااالصا إحل ذلاااو العاااول واألمااا  واد به
 ايح   لو  ّ  مشّح  وميّل  أ وانق وج وب، ومال ياةا واب ابلباعب، وال ابلّشاويو ما  

الحبحت، والع   ال نحت، والعاوارض املؤ يا ، والشاوائو املع وا  وانصالت  يةا الع ا
 .(3)«امل ّددة

                                                 
 .ٖٔٔ، ٖٓٔرسايتل أيب حيان التوحيدي، ص   (ٔ)
 .ٜٕٛالسابق، ص (ٕ)
 .ٜٕٓرسايتل التوحيدي/ رسالة ا ياة، ص   (ٖ)
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يرب مثً  ِلَمن اهتقل ع  ريتة ربّي، و،ان يف دهياى مقدِّماً لويل ِجوان ا ُْلبِد والوعبيم، 
مع مقاساِة أهبواع اكشبّقات و.اًبداِت البوري واهلبو ، برجبٍل سبافر ع  بلبٍد يسبودى العبدل 

ألمن، ف بىّت لبو مبرد يف طريقبي علب  ،بّل هبوٍع مبن أهبواع اكشبّقات والشبدايتد، سيوسب  ،بلد وا
 ُحزٍن ح  يعاين راحَة البال، واألمَن والسعادة الدايتمة ال    توقبع.

غزياا  املالدة ،ما هر ، أببو حيّبان د يبُق الوظبر، ،ثبُظ ا سبتوتاج، مباًٌر يف التوليبد،   -
 .(1)ج ل  ابألج ل ل واب األمخلل ومي لس األ

ذاملػارقة:ذ-11

  اااالرة  ي ااااوو  لااااو ظلياياااال أقّاااا  يناااالمي  اب نهاااال، ول ّنهاااال »ُعرِّفببببج اكرار ببببة مهّنببببا 
بببببي مبببببن  (2)«اااااا      ألهنااااال تحاااااوا  لاااااو أ ااااالسق اااااا  ءق   ااااا  ذااااان الّنح   ااااانه  ًو

اكوبل ات الوقدية ال  ،ثر البدل بشبوهنا  بدناً وحبديثاً  ،وهنبا ولبج جواهب، عبدة مبن 
اف الة  اهتال م ن ّا   لاو ااور محلفلوتا  ما  »ياة  ببل اسبتعماهلا يف .بال األدب، عذ عند ا 

املفلرمياالت  صخ اا  مفلرمياا  ل يااةا الوجااود ذاان أجاا ل   خااحتة  للننااّ  واملتلااق، وا ااوود 
 .(3)«والكحموود..

مببن  واكرار ببة مببن مظبباًر الوزعببة الر ريببة يف رسببالة ا يبباة، لببو عليهببا أبببو حيببان كببا هلببا
 أثر وايح يف اكستو  الد يل والورسي.

ببي  من ااو يفاا   »ومببن اكرار ببات البب  لببو عليهببا، مببا يُعببرف بببب )مرار ببة اإله ببار( ًو
ابلنُّا اي ، ل نا  يحلوّ ا  ابلنااؤال إلظهالر النا اي  واإلق الر ملاال يحل ّحاق، والفاا  ذاان 

اللاا  ادييّ ا ، ل  ان مفلرمي  الن اي  ومفلرمي  اإلق لر، أّن الن ط األول يعحل او  لاو 
أّن الاان ط الخاالا ينااحل وا لااا  اإلقشاال ، ويااةا املن ااو يخااحت الحلناالؤل للاااذاا ، وف اام 

 .(4)«املفلرمي  الي ي حلنفهل املوميو
                                                 

،مبببا ببببرع التوحيبببدي يف تقريببب، اكعبببىن بابببرب األمثبببال،  ،مبببا حبببدث يف مسبببولة ا شبببرتاك، والربببرق بببب     (ٔ)
ببها األسببلوب  ّقببق اهتقببا ً سببريعاً لأف ببار ع  اكخاطَبب،. توظّببر، مببثً ، الوببر ات:  اإلهسببان وا يببوان. ًو

 من الرسالة. ٜٕ٘، ٕٜٕ، ٕٓٛ
 .ٗٔٔ/ٗموسوعة اكوبلح الّوقدي   (ٕ)
 .ٓٗاكرار ة يف شعر اكتو ، د. مرلح حويبات )مقال(، ص   (ٖ)
 .ٕٓص فااءات الشعرية، دراسة هقدية يف ديوان أمل دهقل،   (ٗ)
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  ااو ي  بااا اإلقناالن م عاالد  ذعاان الخحاا ، و حلاا  منحلأ ااا ل »يقببول التوحيببدي: 
ااااا   ذااااكد الشااااهوات، وأملاااا  موميااااوم  لااااو اجحلناااال  اللااااّةات، و ااااحتت  جلرياااا   لااااو أ ه

 .(1)«العلدات، ودين  منحلهل ك ذ اوب ال َّكالت؟
فاكرار ة ًوا واي ة جلّية، ف ل عهسبان  بارٌق يف شبهواتي ولّهاتبي، مبوغمٌي يف أهبواع 
الابب  ت، ،يببف لببي أن ي ببون متيقِّوبباً مببن حسببن اكعبباد، والرببوز اب لببود والِوببان َ و ببد 

واإله ببببار وال فببببج أهببببي اسببببتعان اب يببببال )عقلببببي  ببببرج ًببببها السببببؤال ع  معبببباين التعّجبببب، 
 مستوسر يف ب د الشهوات، أملي مو وف عل  اجتواء الّلهات(.

وذلببك لظسببم الوببورة اكخيرببة لل قيقببة اكببرة ) رلببة اإلهسببان( لت ببون أ،ثببر ،ثببظاً يف 
 هري اكتلقي.

ذاملؼارنةذوالتؿققزذوالريـااقاتذالضّدوة:ذ-12

ر اكعرفة اإلهساهية، وبدوهي تبدو لوا  بظ ير  ) رناس( أّن التقابل ا لّاّدي نّثل جًو
موسجمة وعشبوايتية، وببها   ن بن هلبا أن تُبدَرك، أي عّن التقاببل الّابّدي عوبد ) رنباس(، 
ًببو الببهي نببوح التجربببة اإلهسبباهية والعببامل شبب ً ، هلببها بُويببج خمبباتببي علبب  ف ببريت الّاببد 

 .(2)«بع السيميوطيقيوالوقيل: أسود/ أبيل.. ونثل لي ابكر 
التعببارض حتمببي، »ويبر  )اي،بسببون(، يف سببياق حديثببي عببن الثوايتيببات الّاببّدية، أّن 

ببببق مببببن  ببببق مببببن اكربببباًيم، و  وجببببود همببببوع موسد عْذ بببببدون توببببا ل   وجببببود همببببوع موسد
 .(3)«الد يتل
و د سع  أبو حيبان ع  التاباد ليزيبد اكعبىن جب ء والر برة ماباء. وهبر  للتاباد  -

 اهبببة  اصبببة يف )رسبببالة ا يببباة( لتبيببب  الربببروق والشبببرح اكبلبببوب، وإلجيببباد القيببباس بببب  م
اللرظببب  اكتببببابق  يف ذًبببن اكخاطببب،، وذلبببك ،لبببي لرهبببم الربببروق وا  فبببات يف اكسبببولة 

 الرلسرية ال  يشرحها.

                                                 
 .ٖٔٓرسايتل التوحيدي/ رسالة ا ياة، ص   (ٔ)
 .ٜٔ، ص يليل الوس الشعري   (ٕ)
 .ٕٓص اااي الشعرية،    (ٖ)
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والعحلئاااو ال ح ن ااا ،  تناااحلنحت ابملعااالرم البااا    الااانفا   ااال ».. يقبببول، مبببثً : 
وتخااااو  ابجلهاااالالت  وت ، لاااام، واألصعاااالل الواج اااا ،  ااااةلك تبااااوأ املعحلولاااا وافا اااالت 
، واأل  اااالل الشاااان ل ، وافللحلاااالن ل وانرا  الفل ااااوة، وافا اااالت امل حللتاااا الاا ااااوة، 

يه  ولا ا البَّاو ئ  الولّو، وال التالل   للاالرب، وال الوجا   للحفال، وال   اصا نه محل ل  و 
واملخاالل واوااء، والح االس اااوو  ، واال حل االر  ااقٌّ،  األمااور موزوقاا ، العاالك  للنَّاالص .

ااف   ، واال حل اال  حم ااود ، واملنااحل،ها ما ااو ، والااغااب إحل  ، واهويناال     والحلحبااحت وابل 
.. ، والااغب ل ال حل  اب ق  .(1)«الفلا صلنق

يعتمببببد أبببببو حيببببان، ًوببببا، علبببب  اكقابلببببة، والتابببباد، ببببب  حببببا ت الببببوري الووراهيببببة، 
توظ الوري ابكعارف الو ي ة/ توبدأ وتظلبم ابلهبا ت الرا،بدة(، ومبن والشهواهية: )تس

 ًوا جاءت اكرار ة يف اكعاين، ويف األلراظ والعبارات:
)تسببببببتوظ/ ُتِظلبببببببم(، )اكعببببببارف الوببببببب ي ة/ اآلراء الراسببببببدة(، )ا ر،بببببببات اكعتدلبببببببة/ 

القرببببا(، )العببببايل/ ا ر،ببببات اكختلبببببة(، )الودببببِدئ/ اهلببببّو(، )الببببباِلع/ الغببببارب(، )الوجببببي/ 
الّسببافل(، )الربباين/ البببا ي( ومببن ًوببا يبببدو وايبب اً مببد  ا  ببت ف ببب  الببوري الرايببلة 
ال املبببة، والبببوري الوا وبببة، فبببالوري الرايببببلة تتبلّبببع ع  معرفبببة حقبببايتق األمبببور اكعوويببببة، 

ع  ،بل  –ف بم طبيعتهبا  –وخباصة ما لي ع  ة ابإلهلية. ومن أجل ًها فهبي أ،ثبر مبي ً 
ا ًو فايل وشريف.. ول وها تظلم ،لما ا رتبج من األمور البدهيبة ا سبية، ومالبج ع  م

من الوري الوا وبة  –حيوها  –اهلو ، والهل، وعبة ا هتقام والَغَلبة، وتغدو أ،ثر ا رتاابً 
 ا سيسة.
 التااد ب  الوري الرايلة، والوري الوا وة: –مراراً  –وذ،ر يف رسالتي  -
الرايبببلة ال املببة، الوقيّبببة اكقددسببة، وموهببا البببوري الوا وببة ا سيسبببة،  موهببا الببوري»

 .(2)«َدهدسةلبمُ والاعيرة ا
،ما أ،ثر من الثوايتيات الادية: العقل والقل،، البوري والبروح، السبد والبوري،   -

 .(3)اكوت وا ياة، الوعيم والشقاء، ا ق والباطل، الغايت، والشاًد، ا ظ والّشر

                                                 
 ،ٜٕ٘، ٜٕٗرسايتل أيب حيان التوحيدي، )رسالة ا ياة(، ص   (ٔ)
 .ٜٕٚ، ٜٕ٘، ٖٜٕ، ٕٕٛ، وتوظر ،هلك الور ات ٖٓٓالسابق، (ٕ)
 .ٖٔٓ، ٖٓٓ، ٜٜٕ، ٕٛٛ، ٕٚٛ، ٕٕٛ، ٕٛٚ، ٕ٘ٚ، ٕٗٚتوظر الور ات:    (ٖ)
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ت الاببدية يف )رسببالة ا يبباة( وظببايتف د ليببة، وف ريببة، ومجاليببة، يتعامببل وللثوايتيببا -
معها ال ات، ببوعي عميبق، ورايبة اث ببة ذات معبىن، فهبي تعّمبق البويبة الر ريبة للبوس مبن 
ببو مببا ُيسببمد  يف اكوظببور الوقببدي ا ببدية،   بب ل حر،يببة الببدل الوببراعي ببب  طرفيهببا، ًو

 :(1)ابلرلسرة الدلّية أو الدايل تيك
طبقبات الوباس مبن عباملٍِ َ بظِّ أو عبامل شبرّير، أو جاًبل  بّظ أو جاًبل شبرّير.  ببال: »

ولببببيي يف القسبببببمة أن ي بببببون العبببببامل    بببببّظاً و  شبببببرّيراً، وأن ي بببببون الاًبببببل    بببببّظاً و  
شببريراً.. فهببهى األحببوال مووطببٌة بر بباب أًلهببا يف األول واآل ببر، والظبباًر والببباطن أي  بببل 

 .(2)«وبعد ا ياة ابكوت اكوت اب ياة
بل، وهسببّيتها. وأّن  ًِ رّ،ز، ًوا، علب  جدليّبة الع  بة بب  ا بظ والشبر، يف العبامل، والا
اً و   اً، وعّما أن ي ون شرّيراً. و  َيِوّح يف األفهبام أن ي بوَن   َ بظِّ العامل عّما أن ي وَن َ ظِّ

 ِشرّيراً، و،ها األمُر يف الاًل..
يتبببادر ع  الببهًن أّن أاب حيببان عمنببا ،ببان يسببع  مببن وراء ًببها التابباد ع   ويوبغببي أ 

تويُّد ألوان الز ارف والزيوة اللرظية فشر عدٍد من الببا ات يف تاباعيف عباراتبي. فهبها 
أبعد ما ي بون عبن رجبل ف بٍر ورأي ،بويب حيبان.. ول بّن ًبها التاباد يرفبد أسبلوب ،اتِبوبا 

 مة اكوسيقية متعاهقًة مع التلوين العقلي.اب اسن، ألهي يتسربل ابلوغ

ذالػحصذوالتؿحقصذومـاق ةذجوانالذاملدألةذقب ذالتدؾقمذبالـتااج:ذ-ذ13

ًببها مبببا ،ببان التوحيبببدي يرعلبببي يف ،ببل مسبببولة ُتبْببرَح عليبببي، ،اهبببج ،ببل  ابببية ، بببه 
حقدهبببا يف الوقببباش، ي شبببف مبببا فيهبببا مبببن سبببل، وعجيببباب، فيبببورد علببب  سببببيل اكثبببال، ويف 

ن ف ببرة ) لببود الببوري( أمثلببًة علبب  الببدل وا اججببة ببب  أصبب اب اكببهاً،، معببرض بيببا
 فيما يقدمون من أدلّة تثبج ص ة اعتقادًم وتؤيد وراءًم.

                                                 
والدليبببة: ًبببي حر،بببة . ٖٔٔيوظبببر: معجبببم اكوببببل ات والشبببواًد الرلسبببرية، جببب ل البببدين سبببعيد، ص   (ٔ)

الر ر ال  تثبج اكسولة أو القاية وتوقابها، مث تتجباوز اإلثببات والبوقل ع  ،ليبف يابّمهما ويتعبّداتا. 
 .ٜٖٗ-ٜٖٔص اهظر أيااً: اكعجم الرلسري،

 .ٖٔٓرسايتل التوحيدي/ رسالة ا ياة، ص   (ٕ)
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ببم ن ببوهم ا  تببداء ابّللد سببب اهي وتعببا  »  ببال أومببُظس: عيّن ألْعَجببُ، مببن الوبباس ًو
باع فقال تلميهى : لعّل ًبها ًبو ألهنبم  بد رأوا أهنبم فَبَيَدعوَن ذلك ع  ا  تداء ابلبهايتم والسِّ

نوتون ،مبا متبوت البهبايتم. فقبال أومبظس: فلهبها السبب، ي ثبر تعّجب  مبوهم مبن ِ بَبِل أهّنبم 
 سبون أهنم  بسبون ببد ً ميتباً و   سببون أّن يف ذلبك الببدن هرسباً حيّبًة  بظ مايتتبة. ويف 

وعيابباح لبببعل مببا نببر مطرافببي  ًببها الببرأي الببهي  ببال ًببها السببيُد توبيببٌي اتم، وزْجببٌر  فببع،
الّشببّك ويبعببد يف أح ببام ا  مببة أن ي ببون اإلهسببان مببع فاببايتلي البب  ًببي العقببل والتمييببز 
واكعرفببة والعلببم يرببارق البهيميّببة والسبببعّية يف األول ابلت قيببق، مث يوببظ مشببا، ً هلببها الثبباين 

هببا عمنبا ،بان الغبرُض فيهبا  أعق يف الروباء والبُبب ن، ،بوّن ًبهى ا بظات الب  ُمِو هبا وُ بسد 
ْوِقوة واألحبببوال البايتبببدة اكوتهيبببة.   وحبببقِّ لببببمُ أن يعتملهبببا يف موبببافع ًبببهى ا يببباة الوا وبببة ا

العقل الهي عذا شهد َصَدق، وعذا ب د حقدق، بل و عج اكيزة وا ووصية يف ًها الببرف 
و  تابببببيع و  لت بببببون مستوببببب بًة للتاببببباعف والتزايبببببد وا سبببببتثمار ع  الببببببرف اآل بببببر، 

تاببم ل بببل تبقبب  وتثبببج وتومببو وتز،ببو ألهّنببا لببو اهقاببج ابهقابباء اإلهسببان ومل تثمببر يف 
رت يف األول.. ل اهج ا  مة مبتورة، والقبدرة مقوبورة.. عخل حبىت  (1)«الثاين بعد أن أًز

بباع والبهبايتم خمالرباً كببدأ اإل»يول، أ ظاً، ع  الوتيجة اآلتيبة:  هسبان ببل ّلمبا ،بان مببدأُ السِّ
ْدرََ،ة ابلعقبببل ،بببان اإلهسبببان خمالرببباً كوتهببب  البهبببايتم لببببمُ ابلوبببورة اكشببباًدة ابلعببب  والوبببورة ا

باع اب عتبار اكستراد من العقل..  والرأي ا  .(2)«َورد  من اهلو لبمُ والسِّ
عّن ًببهى ا اججببة اكوبقيببة، تز ببر اب  مببة، هتيجببة تبببّور الببوعي واهع بباس مببؤثِّرات 

فبببة.. فالتوحيبببدي يلجبببو ع  اإل وببباع إبيبببراد أ بببوال بعبببل الر سبببرة،  ّبببا ابببدم ا يببباة والثقا
الر ببرَة البب  يبغببي عرسبباَءًا.. مث يعّقبب، برأيببي: )ويف ًببها الببهي  ببال ًببها السببيد توبيببٌي اتم، 
وزجٌر  فع، وعيااح..( معتمداً الدل وا جاج واإل واع: )  وحّق العقل البهي عذا شبهد 

ق، بببل.. عخل(، وناببي يف طريببق الوقبباش والببدال ع  أبعببد َحببدٍّ، و  َصببَدق، وعذا بببّ  حّقبب
ببها مببا يرّسببر  يتو ّببف ع ّ عوببدما يلمببح تغيببظاً طببرأ علبب  اكتلقببي يف تقّبلببي للر ببرة الديببدة ًو
 ا سرتسال القوي أو الشديد حول د لة عدددة تدور يف فلك الر رة ال  يريد ترسيَخها.

                                                 
 .ٖٜٕرسايتل التوحيدي/ رسالة ا ياة، ص   (ٔ)
 .ٖٜٕالسابق، ص (ٕ)
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 عل    واملبتل لت الفلنف  :ا حلع لل املفلي م ال - 41
ألراظببباً جديبببدة للتعببببظ عّمبببا طبببرأ مبببن  –َوِمبببْن  بلبببي الببباحا  –اسبببتخدم التوحيبببدي 

معبباٍن جديببدة. وحنببن ًوببا عزاء ظبباًرة ، ميببة  عْذ عّن اكت ّلمبب  ف ببم صببواعتهم تبرّ ببوا ع  
م الديببدة،  ببا فيهببا الرلسببرة، واصبببل وا علبب  تسببمية مببا مل ي بب ن لببي مجيببع معببارف عوببًر

. ووجود مثل ًهى األلراظ واكوبل ات يف هتباج التوحيبدي ُيابري (1)اسم يف لغة العرب
 ي الوزعة الرلسرية واكوبقية.يعل

 هه،ر من ًهى األلراظ واكوبل ات،  ا ورد يف )رسالة ا ياة(:
ر(3)، والَعبببببَرض(2)اهليبببببو  بببببْو (4)، والبببببًو ، (7)، وا سبببببتد ل(6)، والُعْوُوبببببر(5)، والسِّ
، (12)، والبّبيعبببببة(11)، والِبببببْرم(10)، والقيببببباس ا ّسببببي(9)، والِعيبببببان العقلببببي(8)وا سببببتوباط

، والبوري الوا وبة (15)والبوري الرايبلة ال املبة (14)، والبّوري العا لِبة(13)والوري الّواِطقة
 .(18)، والعدم(17)، والوجود(16)ا سيسة

                                                 
 )من اكقدمة(. ٕٓ/ٔيوظر: البيان والتبي :    (ٔ)
 .ٖٖٓ)مّراتن(، ص ٜٕٔرسايتل أيب حيان/ رسالة ا ياة، ص   (ٕ)
 .ٖٔٔ، صٖٓٔ، صٜٕٓ، صٕٚٛالسابق، ص   (ٖ)
 .ٕٖٔ، صٖٓٔ، صٖ٘ٓ، صٖٗٓ، صٜٕٗ، صٕٕٛ، صالسابق اكودر    (ٗ)
 .ٕٕٛ، صالسابق    (٘)
 .ٕٕٛ، صالسابق    (ٙ)
 .ٕٚٛ، صالسابق    (ٚ)
 .ٕٖٔ، صٕٚٛ، صالسابق    (ٛ)
 .ٜٕٛص   (ٜ)
 .ٜٕٛص  (ٓٔ)
 .ٜٕٔص  (ٔٔ)
 .ٖٛٓ)مراتن(، ص ٜٜٕ، ٜٕٚ، صٜٕٙمراتن، ص ٜٕ٘)ث ث مرات(، ص ٜٕٗص (ٕٔ)
 )مراتن(. ٜٕٗص (ٖٔ)
 .ٜٕٚ، ٜٕٙص  (ٗٔ)
 .ٖٓٓص  (٘ٔ)
 .ٖٓٓص (ٙٔ)
 (.ٚٔ) ٖٙٔ، ٕٖٔص (ٚٔ)
 .ٕٖٔص  (ٛٔ)
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 ديببببد معواًببببا و،ببببان، أحيببببا ً، عذا اسببببتعمل ألراظبببباً وموبببببل ات  اصببببة، يُعببببىن بت
، والااويا الاوياموااول وول  الزمالنآّاا ».. للقبارئ، حبىت   يسبتغلق فهمهبا عليبي: 

يعبرض أببو حيبان لوبا  (1)«زملن ول   ل ية العل ، والزمالن دياا ول ا  ل  لاك العال 
وجهببة هظببرى ومرهومببي عببن الزمببان، والببدًر، فببظ  أّن الببوري الرايببلة، البب  تقتبببي  يا ببا 
 الدايتمة من حيا ا اكوقبعة، تسظ من حياٍة زماهية ع  حياة دًرية، حية ا لود والبقاء.

رة،  ببا وأسببلوب أيب حيببان مببن ًببهى الواحيببة يُعببّد منوذجبباً رايتعبباً ألثببر اكوبببق يف العبببا
نتببباز ببببي مبببن د بببة يف ا تيبببار األلرببباظ وعجيببباز يف تر،يبهبببا، وتببب ام يف ،ليرهبببا. وأثبببر اكوببببق 

 يتجل  أيااً يف التر ظ، فية ت ون األف ار مبابقة كا يقتايي الوا ع.
ذنؼ ذاالقوالذاحِلَؽِؿّقة:ذ-ذ15

واليو هيببة، هاببجج ا  مببة يف العوببر العباسببي، متببوثّرة ابلثقافببات اهلوديببة والرارسببية 
ال حللذااا  األدذ ااا  »وهقبببل ا  مبببة ،بببان مبببن دعبببايتم ال تاببببة يف األدب العبببريب القبببد ، ألّن 

الحومي   لقان تعّو املناز  الحلعل  ا  د لما  أ ل ا   ما  د لمالت الاّنا، صلام  ا  قاا  
أديب مياااو  مااا  م خ ااا ق أو    ااا   نااا واً لاؤيااا  أدذ ااا  تح ااا  ذحل   ااا  الحااالرئ املنااالص  

و  لن النا األديب يناحل،ّ     ا  الحاو  وميوا ا   اكا الاالذاي   ناومل والفوائو..، صح
اااا ان إحل ج باااا لت  اااام، والّااااا  إ ا ق ن   ااااا  ص اااا  افحاااالئق لنَّااااوًة ابألمخاااالل واف   

 اصببباً يف  ، وعلببب  ًبببها األسببباس هبببر  لل  مبببة مو عببباً (2)«ر ااا  انه أهلؤيااال ل الاااّةا اة
ة يف عوبرى و،ثّبرى ابلرلسبرة اليو هيبة، ،مبا رمب  واثر التوحيدي بسب، َ َلببة العقليّبة الرايتجب

مببن عيببراد اِ  ببم عيابباَح معلوماتببي اكوسببوعّية، وعثبببات وجهببة هظببرى، ودعمهببا م ببوال ،بببار 
 الر سرة واكرّ رين.

و بد امبتَأْت )رسببالة ا يباة( ِفَِ ببم ف سبرة اليببو ن وأ بواهلم أمثببال سبقراط وأف طببون 
وأومبببببظوس، ،مبببببا هقبببببل عبببببن أسبببببتاذى أيب سبببببليمان  وفيثبببببا ورس وهقومبببببا وس وسبببببويقلي

السجسببتاين اكوبقببي ،ثببظاً مببن أ والببي، وعببرض بعببل اآلراء لببب )ع ببوان الوببرا(، وميّببز ًببهى 
األ وال من أ والي، ِمَْن جعل رسالتي  سَمْ : القسم األول  اص برأيي يف أصواف ا َيَباة، 

                                                 
 .ٖ٘ٓرسايتل أيب حيان/ رسالة ا ياة، ص   (ٔ)
 .ٖ٘األدب، صو  الرن   (ٕ)



 مظاهرذالـزعةذالػؽروةذيفذبردالةذاحلقاة(ذلؾتوحقدي

77 

 

ذًببب، عليبببي يف القسبببم األّول، ول بببّن  والقسبببم الثببباين َعبببَرض فيبببي وراء الر سبببرة، لِبببَدْعم مبببا
 التعبظ والويا ة، ابلببع، للتوحيدي.

إّن »، فمببثً ، هقببل عببن )سببويقلي(  ولببي: (1)وَهَسببَ، األ ببوال اِ َ ِميِّببة ع  أصبب اهبا
الااة  ال يعلاام أّن لاا    االًة إالّ   االًة    ع ّاا  صحااط صهااو جااحّ   و لااك أّن يااة  اف االة 

، والّن الت النااي  اجلفاوم، وذحال  اال  هل  لاو األرض الت  ع   ج  ه  ابلّ،  الزائا 
ميل    ينحت  ذنحتة ال هلئم، صأّمل الة  يعلم أّن ل  م   لك   لًة قف نً  ياوويل ابلنتاق 

وأراد هببببها أن  (2)«صإقااا  غاااحت ملئاااان، وياااو ما اااو   اب ق يححلاااو  وصعللااا  اب   ااازَّ وجااا ّ 
يببدعم وجهببة هظببرى البب  عريببها يف القسببم األول مببن الرسببالة، والبب  ذ،ببر فيهببا أّن اإلهسببان 
ُر اإلهسبببببان، ومببببوت اإلهسبببببان يُبْعببببِدم جبببببزَءى  عذا مببببات   يعبببببدم هرَسببببي  ألّن البببببورَي جببببًو

رى فيبق  و  يرسد.  اهليو يّن، أّما جًو
، والعحاااا  حبااااا  الّن اااالة، الاااانفا  حبااااا  الشااااهوات»وهقببببل عببببن )فيثببببا ورس(  ولببببي: 

مؤّ،ِببداً رأيَببي  ،(3)«واف  اا  حبااا ادااحتات، واجلهاا  حبااا ال ااكالت، واملااوت حبااا اف االة
الببهي ذ،ببرَى يف القسببم األول مببن الرسببالة، وف ببواى أّن درجببة العقببل أرفببع مببن الببوري  ألّن 

، العقبببل ًبببو اآللبببة الببب  تسبببيبر علببب  البببوري وتابببببها، وتر ببب  ابإلهسبببان ع  أعلببب  مراتببب
 عهساهّيتي.
استعمل أبو حيان بعبل الشبواًد الشبعرية الب  توابوي علب  ا  مبة، لتبيب  سبعة و 

معلوماتببي الشببعرية يف مقابببل معلوماتببي الوثريببة، وععببباء القيمببة لوووصببي  عْذ فاببيلة الشببعر 
َلل والتعب، عبن اكخاطَب،  ألّن الوثبر لغبة العقبل، يف لببمَ تعلو علب  الوثبر. وأياباً بغيبة عزالبة ا

بها يبدل علب  مبد  احتيباج ال اتب، ع  ح   أّن الشعر ًو لغبة العاطربة واألحاسبيي، ًو
الشببعر والببوزن والقببوايف لتعبظاتببي التعليميببة والرتبويببة يف جاهبب، اًتمامببي ابلوثببر. ًو ببها أ ببام 
هوعباً مبن التبواُزن مراعيباً يف ذلبك ذوَق القبارئ البهي يرّابل الشبعر، والقبارئ البهي يرّاببل 

                                                 
ومن الدير ذ،رى أّن التوحيدي، يف  ظ )رسالة ا ياة(، ،ثظاً ما يوقبل اِ َ بم دون ذ،بر أصب اهبا. ،مبا يف    (ٔ)

 )البوايتر واله ايتر(.
 .ٜٕ٘رسايتل أيب حيان التوحيدي، ص   (ٕ)
 .ٜٕٛ، صالسابق   (ٖ)
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، يقبببول مبببث ً يف عحبببداًا: (1)د الشبببعر يف أربعبببة موايبببع مببن )رسبببالة ا يببباة(الوثببر، فقبببد أور 
وميلااان  يوماالً أليب  اال  لن: أقشااوا أل اا  ماا  أياا  الاااّ  أليب ذ ااا   ذاا  ز ااا  ».. 

 الااز  ذ حلا نه ومهل:
 ال  لاااااو آ ن  لع اااااا  ال أدر  ومياااااو 

 
 ذعلجااااااا  تا ااااااالل إحل أيااااااا  تا ااااااالك 

اااا      وأياااا  م اااالن الاااانفا ذعااااو ّاوج 
 

اا   ا   نه  ّ  واجل ن ااو  ال االكلااا   ماا  اه   
لل ناال   ر  إحل أياا  تا للاا ، أّماال تا اه   صحاالل أذااو  اال  لن: وماال  ل ناال ماا  جهلاا  إ ا   ي ااوه

لودق محّلب ..  .(2)«صإحل قع مق دائم، ّو

ذدقة:الـزعةذاحلذ-ذ16

يعلّببببق أبببببو حيببببان أتيببببة ،بببببظة علبببب  معبيببببات ا ببببواس يف ا،تسبببباب اكعرفببببة والعلببببم، 
 وا،تشاف ح مة ال ون وا ستد ل عليها.

وأتية معبيات ا واس ًبهى، الب  فرَيبْتها علب  تر بظى األصبول ال  ميبة اكوبقيبة، 
أفادتي أسالي، شىت  ستقواء الوا ع  والو وف عل  خمتلف مظاًرى ابتغاء فهمبي وعدرا،بي 

 توص ً ع  حقيقتي.
ع  أن يقبببل علبب   –التوحيببدي أسببتاذ  -ولقببد دفعببج ًببهى الوزعببة ا سببية البباحا 

الوا بع فواسبي، فيتلمسبي بد بة شبديدة، ليسببتوعبي بد ايتقبي وتراصبيلي، ويقبف علب  عواصببرى 
اكلموسة أو اكريتية أو اكسموعة ،افة. فلذا مبا توباول مويبوعاً، صبودرَُى أحسبن توبوير، ،مبا 

لإلفبببادة ع  يعاهيببي و بببي ببببي فواسببي، و،بببان أياببباً يتلقببف األ ببببار و بببرص علبب  مجعهبببا، 
 أ و  حد من معبيات السماع.

و ببد ،ثّببر أبببو حيببان مسببتاذى البباحا ،ثببظاً، وظهببر ًببها التببوثُر يف أسببالي، اسببتغ لي 
 معبيات ا واس وطرق استد لي ويقيقي اكراية ع  اكعرفة اليقيوّية.

سوسببة، ول ببّن التوحيببدي متيّببز عببن البباحا،  هارتببي الرايتقببة يف اكببزج ببب  اكعبباين ا 
أديبببب، فيلسببببوف يعلبببم أّن يف ،ببببّل عسبببوس ظبببب   مببببن »والتوبببّورات الهًويّببببة، فالتوحيبببدي 

                                                 
 .ٖ٘ٔ، ٖٔٔ، ٜٖٓ، ٖٛٓ، ٕٛٚالساق، الور ات:  :يوظر   (ٔ)
 .ٖ٘ٔ، ٖٗٔالسابق، ص   (ٕ)
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اكعقبببول، وأّن ا سبببّيات معبببابر ع  العقليّبببات، فلبببيي ببببدعاً أن هبببراى نبببزج ا بببي ابلعقبببل، 
العيببان ».. . وظهبر ًببها يف معظبم صبورى الرويببة يف الرسبالة، ،قولبي: (1)«واألدب ابلرلسبرة
يبباس ا ّسببي، ألّن العقببل مببو  وا ببيد َعْبببد، وشببهادُة اكببو  مقددمببة علبب  العقلببي فببوق الق
، مبببا أمجبببل ًببهى الوبببورة وأعمقهببباَ )العقبببل مببو  وا بببي عببببد(/ تشببببيي (2)«شببهادة العببببد

 بلي ، و ايتي من ًهى الوورة اكزيد من اإليااح والبيان عن اكعىن ا قيقي.
 اَمبْج مسباُء العلبم، وأظلبم »مبا يف  ولبي: ،ما اسبتعان اب بواس يف ا توباص اكعباين، ،

جوُّ البيان، واه سر فقار الدين، ويبّم عمود الّشباب، و بّل هوبظ األدب، وتقبّوض بوباء 
 .(3)«ا ظ، وبَِلي ثوب اكروءة، و ارت عُ  ا ياة، وَعِقَمْج أمُّ الوفاء

تعرّب ًهى ا ستعارات اكت حقبة ) امبج مسباء العلبم، بلبي ثبوُب اكبروءة،  باَرْت عب  
ببها الت ثيببف المببايل  بببع مببن القرببزة ا هزايحيببة  ا يبباة.. عخل( عببن طا ببة ختّيليّببة ًايتلببة. ًو
ا ياليّببة مببن اكشبببدي ع  اكشبببدي بببي، و بببع مببن اللوببوق اكباشببر ابلبببرف ا ّسببي، راِبببباً ببب  

  َبْ .سيا
ذاملودوعقة:ذ-ذ17

،ما تتجل  الوزعة الر ريبة يف الب بة البداوب عبن اكعبارف والعلبوم، وا برص علب  
اسببتقايتها مببن موابعهببا واإلحاطببة ب ببل مببا ًببو ديببق ودهيببوي يببج ،وببف عقببل مورببتح  ببادر 

بو مبا جعبل ،ثبظاً عل  اسبتيعاب ،بل مبا سببق،  مبن البباحث  يبلقبون صبرة )اكوسبوعية( ًو
 ع ّ كن هبزع ع  العلبم، وجبال يف مسباربي، وامتلبك عقب ً  تتوافرًهى السمة   عل  عقلي، و 

َل ة الوقديبة الب  خُتِْابُع ،بلد مبا لببمَ  ادراً عل  الرهم والت وبيل اكعبريف البهايت ابلتبوازي مبع ا
يَرِد عليها كسبار الوقد والتم يس والتد يق، ف ان أي به مبن ،بل علبٍم بببرف، وجييبد فيبي  

 والَرَلك واألدب والرقي.،الرلسرة 
ويف ذلبببببك اسبببببتجابة لوبببببزوع العقبببببل ع  اكعرفبببببة وع وببببباء  اجاتبببببي اكلّ بببببة يف الب بببببة 

 وا ستقواء، اهتقلج عدواًا ع  اكتلقي مستزيداً يف ،ل مرة من تلك العلوم.
                                                 

 .ٓٗٔأبو حيان التوحيدي، د. ز،راي عبراًيم، ص   (ٔ)
 من الرسالة. ٜٕٛص   (ٕ)
 .ٕٚٚالسابق، ص (ٖ)
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 ببال سببويقلي: عّن الببهي   يعلببم أّن لببي حيبباًة ع ّ حيبباة طبيعيببة فقببن فهببو شببقّي، »
 ياة الببيعية شبيهة ابلّظل الزايتل.. فوّما الهي يعلم أّن لي مبع ذلبك حيباًة وذلك أّن ًهى ا

اهريسًة  ا(. (1)«ابلوبق فلهّي  ظ مايتج يغهًو  )مسولة ع  ة الوري ابلسد، سبق ذ،ًر
 فيوبلق يف ،ل أفق مستبرِداً يف ،ل مسولة..

هبج لر سبرة ومن الوايح أّن التوحيبدي رو  عبدداً مبن األ بوال الرلسبرية سبواٌء أ،ا
عبببرب أم لر سبببرة  بببظ عبببرب، وطبببرح مشببب  ت ،بببرب  ختبببّس اإلهسبببان وال بببون وا يببباة 
والرببّن، وعالهببا مببن موظببورى الرلسببري، الببهي نيببل ع  العقببل بوصببري أداًة مهمببًة وأساسببيًة 

 يف ،شف اكعرفة.
عّن اعتمببباد التوحيبببدي يف بوببباء البببوس عامبببًة علببب  ،بببم ًايتبببل مبببن األ بببوال والشبببواًد 

ة ع  عوببور عببّدة  تببج عببن التببدا ل اكعببريف والثقببايف،  ّببا جيعببل أسببلوب التوحيببدي اكوتميبب
مترببرداً، و،ببها رايتببي التومليببة ا اصببة وهظراتببي العميقببة يف أ،ثببر القاببااي عشبب اليًة يف عوببرى، 

لهاتبي وألف بارى الب  ع سبج صبورة اكرحلبة الب   اً لرّوي يف ا قيقبة ع  صب عْذ ،ان ع  صي
نثلهبا أدبببي، ولبيي  ريببباً أن جيببد بعبل الببباحث  أّن التوحيبدي  ببد ترببّوق علب  َمببْن سبببقي، 
 ببن يف ذلببك البباحا يف تسببجيل اكوبباظرات وا بباورات وشببىت فوببون ا ببدية البب  َجببَرْت 

 .(2)عل  لسان ا اصة والعامة

ذخامتة:

بببي فبببة  عبببرض الب بببة فيمبببا سببببق مظببباًر الوزعبببة الر ريبببة يف )رسبببالة ا يببباة(، ًو
فلسببببري يف ا يبببباة واكببببوت، واكعبببباش واكعبببباد، والببببوري والببببروح، والعقببببل والسببببد، والوعببببيم 
بببو  والشببقاء.. صبببا ي مسبببلوٍب أديب  تبببع. و بببد عمببد أببببو حيبببان ع  اكوببببق يف رسبببالتي، ًو

لوتبايتج علب  شب ل أ يسبة وأدلّبة علم أح ام العقل، فاستعان مسباليبي يف رببن اكقبدمات اب
وبراً ، و د أحسَن استعماَل ولة اكوبق ع  َحدٍّ أصبح فيي  تّج للشيء ويّدى، و شبد 

 ل لٍّ موهما ا جج والرباً .

                                                 
 .ٜٕ٘رسايتل التوحيدي/ رسالة ا ياة، ص   (ٔ)
 .ٓٗٔيوظر: أبو حيان التوحيدي، ز،راي عبراًيم، ص   (ٕ)
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ذأهمذالـتااجذال ذتوص ذ لقفاذالبحث:

اسببببتعمل التوحيببببدي  لَمببببي يف مجيببببع ميببببادين اكعرفببببة يف عوببببرى، و،ببببان علبببب  صببببلة  -
 –عوبببر الر ريبببة وأصببب اهبا، ومبببن ًبببؤ ء الر سبببرة واكت لمبببون، وأًبببم عجنببباز ابااًبببات ال

أهي جعل الرلسرة و ااايًا يف متواول القارئ العادي، فلم تعد ح راً علب  طبقبة  –برأيوا 
معيوة من الر سرة ورجال ال  م، وذلك ألهي أير  علب   ابااي الرلسبرة أثبراً مبن هزعتبي 

 قربج ألراظها وتعبظا ا ومقو  ا من أفهام الواس..األدبية الوجداهية الغ بة، ف
أبببو حيببان التوحيببدي أعظببم مر ِّببر عسبب مي اسببتباع يف القببرن الرابببع اهلجببري أن  -

 يببل الببرتاث الرلسببري ع  ثقافببة حيّببة  ميببة متبببّورة  فقببد اسببتباع ًببها ال اتبب، أن يقببّدم 
حببىت عوببد  ببظ اكتخّووبب ، بببل عليوببا الرلسببرة يف أسببلوب أديب، وجعلهببا مقبولببًة مرهومببًة 

 وعتوية ،هلك عل  عوور اإلمتاع الهي  توي عليي الوس األديب يف اكعتاد.
)رسببالة ا يبباة( واحببدة مببن رسببايتلي اكهمببة البب  ت شببف لوببا عببن عقليّببة أيب حيّببان  -

)اكوسوعّية( ال   تم ب بّل شبيء، وتريبد أن تلبّم مبن ،بّل فبن بببرف، فهبو يثبظ ال ثبظ مبن 
شبببب ا ت الرلسببببرية حببببول )ا يبببباة اإلهليببببة(، و)ا يبببباة اإلهسبببباهية( و)حيبببباة اك يت ببببة(، اإل

واكبببوت، واكعببباد، وا لبببود، والبببوري والبببروح والعقبببل، والسبببد والبببوري، والوعبببيم  والشبببقاء، 
وا بببّق والباطببببل، وا بببظ والّشببببر.. عخل. ،بببّل ذلببببك مسبببلوب أديب رفيببببع فيبببي جزالببببة اللرببببا، 

ل التشبببخيس والتجسبببيم، والد ّبببة الر ريبببة يف اسبببتعمال اكرببباًيم وهوببباعة األسبببلوب، ومجبببا
 واكوبل ات..

أ ه أبو حيان )الوزعة ا ّسية( يف ،تاابتي عن أستاذى الباحا، ول بّن التوحيبدي  -
 زْج ب  اكعاين ا سوسة، والتوّورات الهًوّية.لبمَ متّيز عن الاحا،  هارتي الرايتقة يف ا

ت التوحيدي وفا اً مل تبلغهبا مبن  ببل يف  بدر ا علب  التعببظ بلغج العربّية يف ،تااب -
عن اكعاين العقلية الد يقة، ومن أًبم مظباًر الوزعبة الر ريبة والرلسبرية يف )رسبالة ا يباة(: 
البعببد عببن الت لّببف، واكببهً، ال  مببي، وا سببتوتاج  وا سببتد ل، واسببتخدام التعريببف، 

يتبببة، والتمثيبببل، واكقارهبببة والتمييبببز والثوايتيبببات الابببدية، والقيببباس، والترويبببد، والتعليبببل، والتجز 
واكرار بببة، واسبببتعمال اكرببباًيم العلميبببة واكوببببل ات الرلسبببرية، وهقبببل األ بببوال اِ َ ميبببة، 

 والوحدة والتسلسل اكوبقي..
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ذففرسذاملنيادرذواملراجع:

 املبلدر-أوالً 
 ًبببببببب ، التوحيبببببببدي، علبببببببي ببببببببن دمحم ببببببببن العبببببببباس أببببببببو حيبببببببان ٕٗٗٔاإلمتببببببباع واكؤاهسبببببببة، -ٔ

 ، بظوت، اك تبة العوورية.ٔطًب(، ٓٓٗ)ت 
 ،الببببببباحا، عمبببببببرو ببببببببن فبببببببر ببببببببن عببببببببوب، أببببببببو عثمبببببببان  ًببببببببٖٕٗٔ البيبببببببان والتبيببببببب ، -ٕ

 بظوت، دار وم تبة اهل ل.ًب(، ٕ٘٘)ت 
)موببببددرة بدراسببببة عببببن حياتببببي وواثرى وأدبببببي بقلببببم د. عبببببراًيم  رسببببايتل أيب حيببببان التوحيببببدي -ٖ

 ، دار ط س للدراسات والرتمجة والوشر.ٔ، ط التوحيدي م ،ٜ٘ٛٔال ي ين(، 
م ، الهً ، وي الدين أببو عببد دمحم دمحم ببن أيتبد ببن عثمبان ٕٙٓٓسظ أع م الوب ء، --ٗ

 القاًرة، دار ا دية. ًب(،ٛٗٚبن  اْناز )ت 
، اي ببوت ا مببوي ، شببهاب الببدين أبببو عبببد دمحم اي ببوت بببن عبببد  مٖٜٜٔ م األدابء،معجبب -٘

، ببببببظوت، دار الغبببببرب ٔيقيبببببق عحسبببببان عبببببباس، طًبببببب( ، ٕٙٙدمحم الرومببببي ا مبببببوي )ت 
 اإلس مي.

ًببببب(، ٗٙٚ، الودبببردي، صبببب ح البببدين  ليببببل ببببن أيبببببك )ت  مٕٓٓٓ البببوايف ابلوفيببببات، -ٙ
 ، بظوت، دار عحياء الرتاث.يقيق أيتد األر اوط وتر،ي موبر 

 د. ط، بظوت، دار عحياء الرتاث. الوايف ابلوفيات،  -  

ذففرسذاملراجع:ذ-ثانقًا

أببببببو حيبببببان التوحيبببببدي أديببببب، الر سبببببرة وفيلسبببببوف األدابء، )د.ت( د. ز،بببببراي عببببببراًيم ،  -ٔ
 ة.اكؤسسة اكورية العامة للتوليف واألهباء والوشر، الدار اكورية للتوليف والرتمج

 الدار اكت دة للوشر.أبو حيان التوحيدي، ،) د. ت ( ، عمود عبراًيم،   -ٕ
حلبب،،  –، سببوراي ٔطالببد اق ،  م ، عمببرٕٗٓٓ أعبب م الوثببر الرببّق يف العوببر العباسببي، -ٖ

 دار القلم العريب، دار الرفاعي.
 ، ا هتشار العريب.ٔم ،  ىي دمحم ، طٕ٘ٓٓ ا ستقراء واكوبق الهايت، -ٗ
 مببعة الوعمان، الوجف األشرف.يرير األصول، ) د.ت( ، دمحم اكوسوي ،  -٘
م ، د. سبعيد عببد ٕٛٓٓ، يليل الوس الشعري )دراسة ما وراء هقدية يف البويوية العربية(  -ٙ

 ، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة.ٔاهلادي اكرجح ، ط
 عزيزية.اكببعة الم ،  اسم الب رى جي، ٙٚٛٔحلية البديع، -ٚ
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ترمجببة د. عبببد الببريتن بببدوي، المهوريببة العرا يببة، دار الرشببيد م ، أرسبببو، ٜٓٛٔا بابببة، -ٛ
 .للوشر

، ببببظوت، ٔم ، حسببب  مجعبببة العببباملي،  طٖٜٛٔا باببببة )اتراهبببا،  واعبببدًا، وداهببببا(،  -ٜ
 مببعة وزه و  راف الر ر.

الببببرابط، م تبببببة يببببويب، سببببعيد األ،  ٜٚٛٔعواصببببر الوحببببدة والببببربن يف الشببببعر البببباًلي، -ٓٔ
 اكعارف.

فابباءات الشببعرية/ دراسببة هقديببة يف ديببوان أمببل دهقببل، ) د.ت (، د. سببامح الرواشببدة،  -ٔٔ
 عربد، اكر،ز القومي للوشر. –األردن 

 ، دار الر ر العريب. ٖطد. أيتد ا ويف،  )د.ت(،  فن ا بابة، -ٕٔ
 ت اك ت، التجاري.بظوت، موشوراميشال عاصي،  م ، ٜٓٚٔالرن واألدب، -ٖٔ
، الدار ٔترمجة دمحم الويل ومبارك حوون، طم ، رومان اي،بسون، ٜٛٛٔ اااي الشعرية،  -ٗٔ

 البيااء، دار توبقال للوشر  .
، األردن، ٔط ، سواء يتيد البيبايت،  مٖٕٓٓ  واعد الو و العريب يف يوء هظرية الوظم، -٘ٔ

 دار وايتل للوشر.
 لبوان، دار ال تاب اللبواين. –بظوت ، مجيل صليبا، ٕٜٛٔاكعجم الرلسري،   -ٙٔ
، تببوهي، ٔط جبب ل الببدين سببعيد،م ، ٕٗٓٓمعجببم اكوبببل ات والشببواًد الرلسببرية، -ٚٔ

 دار الووب للوشر.
، دار ٗطعلبببببي سبببببامي الوشبببببار،  ) د.ت( ، موببببباًج الب بببببة عوبببببد مر بببببري اإلسببببب م، -ٛٔ

 اكعارف.
، ٔترمجة عبد الواحد لؤلبؤة، طد. سي ميويك،   م ، ٖٜٜٔالوقدي، موسوعة اكوبلح -ٜٔ

 بظوت، اكؤسسة العربية للدراسات والوشر.
 مور، دار اكعارف.في تور شل ج، ، مٜٗٙٔالوزعة ال  مية يف أسلوب الاحا، -ٕٓ

ذالدورواتذواجمل ت:

، ٗٔ، اهلبد م( ، عببد السب م اكسبّدي، .لبة فوبولٜٜ٘ٔ) ريف ب  الوس وصاحبي،  -ٔ
 .ٖالعدد 

، اكمل بة ٜٖٓ.لة أف بار، عبدد د. مرلح حويبات،  ،  مٕٗٔٓاكرار ة يف شعر اكتو ، -ٕ
 األردهية اهلاوية، وزارة الثقافة.
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 أنطاِكَيَةعجائُب  
 التُّراِث العربّيُكِتِب في 

مصاروقمادلومد.مأ.
*

م

 
 
 

مامللكّص:

ُسرصت مأغااطوتت مُمط ؿترتماظتتعاثماظبرنتّهمنقّغهتتامذتتملومل مدعمت ممملتتامنونهمتامعتتنم نادتترتمُمممممم

اظبمتترا جمووحتتلةماظؿتتارؼ جموضتتلمأذتتارمػتتزاماظؾقتت م  م عتتنمننتتا ممممممجتتااماظاؾوبتت جموسفا تترتمم

ماغااطو جمو  معنزظؿهاماحلضارّؼ مظلىماظبربمضؾلماإلدالممونبله.

وغاضشماظؾق ماظبفا ترتماظتاماذتُؿهرتمنهتامأغااطوت مُملتااماظبمتارةمواظعتناس :مسمتارةمممممممممم

واِّخؾتار ماااصت منبفا ترتممممماظلورمواظكنا سموصناس ماظـوابموشريػاجمثّممستر ماظؾقتُ ماملروّؼتات ممم

حووا مأغااطو موػواعهاموغادتهامورؾوبؿهتاجموغتاضشمعتامؼكؿنت م لتيماملروّؼتاتمعتنمأوػتاممطاغت ممممممممممم

محملا  مُموسهماظزاطرةماظمبؾّو ماظعاثّو .

م

م

   ّننيمممم-اِّنلاامم–اظؾّااامم–اظكلماتماملفؿاحّو :مأغااطو م

                                                 
 أستاذ يف قسم اللعة العربيّة جبامعة حلب، عضو ارّباد الكتّاب العرب.  *
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 تمهيد:
وحضةةارًة، وعاةةةاُة العواةةةم، وأّف ال صةةور يف ةةةراع ا أنطاِكيَةةَة ُدرُّة بةةاِد ال ةةاِف   ا ةةًة 

ِْ ذُكِةَر العاةراِ  مع اآلخر اترخييًّا، وهي شة ي ُة دم ةَ،، وأوأُم ةا التةارخيّيا  تةارلُش ال ةاف، إ
وال ضارة واألحداث العظاف، ال لكةاد لصةادُر  َةلَةَد دم ةَ، وأنطاِكيَةَة،  اةا بةل اةا  ال ةاف 

رٍض وسبةةازَج حضةةارات وشةةعوٍب كانةةا ومةةا أةةناُ  أب ةةُ  عةة  وقلب ةةا َنَسةةَل التةةارلُش وحةةدَة أ
 َنْسٍل جدلٍد، ُمؤّسٍس على ما َة َةَعه اترلٌش مدلٌد على هذه األرض اؼبباركة.

ِْ أسةةتعيَد ذاكرأُ ةةا بعًضةةا مةة  حضةةوِر أنطاِكيَةةَة يف أرا  ةةا  ذه ال ةةرا ةلُةةراد  ةةو  التارخييّةةة أ
ع ةةد عئاهب ةةا يف العاةةارة والوةة اعة واغبيةةواِ  العةةرّ،، ولوقةةود ع ةةد َأسةةايت ا وَم نلت ةةا،  ّ 

 واؽبواف وال اس والطبيعة.  
ِّ أّو  هةة  يف معئاةه ٕٙٙاغباوّي )ت ايقوتٌ  رَ كَ ذَ    لمو  مأغااط و َ موعنزظؿها:م-م1 "أ

، ومل ف ق.ٖٕٖ)ت مةة  بةةط أنطاكيةةة أنطيصونيةةا، يف السةة ة السادسةةة مةة  مةةوت ا سةةك در
ِّ  ٔ) أسبّ ا بعده َسُلوقوس، لُتّا ا  ف. ق ٖٚٔس ة بد  ب اه ا كاِ ". وهذا لعين أ

ألسبابةتتّصلببتليّةصب توقد لعرتض وح  على ما لُ اُ  عة  زمة  ب اه ةا وعّاة  أمةر بةه 

تل ب  بببت بباتهاص ّص تاّّن نتّاببؤص هةةو مةة  إرِث أب ةةاِ  الةةةَا ط ة، ومل لكةة    ًّةةا عارانيًّةةا اّّوثةبباتاّميّببلص
، "(2)ةةةورُاا تْ يّةةةرَ ْا غُ بَةةلةةةّاا ُعرِّ أسةةايت ا، إذ قيةةَإه إّ"ةةا "، وكةةذلد اغبةةاُ  يف َمةةةئلوًو إلي ةةا
، واليةةةةا  ـبِِّةةةةنْ أَ  أةةةةب ا   . لكةةةّ  هةةةذا التعرلةةةب الظب ةةةةا "(3)طاِكيَةةةة "ولِةةةتِا  ّ السةةةكِو

َِ إعادَة ةياغٍة ةر ّيٍة، أ ت إ وللِِظ م  ؽبئٍة أو لصٍة هةي شة ي ُة العربيّةة  ِْ لكو ال لعدو أ
 العربّية الِوي ِة.أو اب ت ا إىل 

ِّ ال ةةةوُ  و  امةةةةرئ ال ةةةةيس  ها يف شةةةةعرِ أ ةةةدلدِ  بةةةةدليإِ  ،أبةةةةًدا م ةةةّددةٌ  لِظةةةةة أنطاِكيَةةةةةَ  أب
ِّ  الةةةيس ب ةةةي  ،بةةة  أ، ُسةةةلاى الك ةةةدّي وزهةةة ِ  . (4)لل سةةةبةشةةةعركا كةةةاِ  يف هاأ ةةةدلدَ  أل

                                                 
 ه أنطاكية.معئم البلداِ (ٔ)
ِّ اّّ ةة، إحسةةاِ عبّةةاس قةةد يةةبط ا بت ِيةة  ٖٛالةةروض اؼبعطةةار،   (ٕ) اليةةا ، كاةةا أنّةةه مل  ّ ةة، . ُلاحةةظ أ

 اؽبانة، ورظب ا كنة وةإ، حي  وردت يف الكتاب.
 معئم البلداِه أنطاكية. (ٖ)
ه اتج العةةروسومعئةةم البلةةداِه أنطاكيةةة، و  ٜٔوشةةرح شةةعر زهةة ،   ٖٗل ظةةره دلةةواِ امةةرئ ال ةةيس،   (ٗ)

 نطد.
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 ه(1)لكّ  ا مع ذلد جا ت م ّددة لص  ال سبة، يف قو  الب رتيّ 
 َ نطاااااااااااااا  صاااااااااااااا رَ َ  ماااااااااااااا  رََ  اااااااااااااا َ  َوِإذا

 

 سِ َوفا اااااااااا ْ  م  وْ ر   بَاااااااااا َ   َ تَاْعاااااااااارْ ا ِكيَّاااااااااا َ  
 

 البيةةةا ُلوةةةّور حةةةرب الةةةةروف والِةةةرس علةةةى أنطاِكيَةةةَة، وقةةةةد جةةةا ت ايؤهةةةا يف البيةةةةا 
ِّ الب ةرتّي  م ّددة. وهذا الت دلد قد لكِو يةرًو مة  الضةرورة ال ةعرلّة، لكةيّن أميةإ إىل أ

ِّ اللِظةةة وردت لةةدى غةة  الب ةةرتّي اسةةت دَف لِظةةًة شةةاهعًة يف زم ةةه وبيجتةةه، ولةةرّجا  ذلةةد أ
 ه(2)م  ال عرا  م ّدًدة لص  نسبة، وم  م اؼبت ّّب يف قوله لو  قويدأه

 ِإنط ِكيَّاااااااااااااا  َ هاااااااااااااا ِ  َعاااااااااااااا  َحجَّبت هاااااااااااااا 
 

ااااااا    َع وسااااااا  فَِ جتَاَليااااااا َ  لَااااااا َ  َوَجَل ُت 
َِ العةةةامل يف أكّيت ةةةا وكانةةةا أنطاكيةةةة  علةةةى "مدل ةةةٌة عظياةةةٌة ول ةةةاف ا   ةةةي أُ ةةةا ُس ُمةةةُد

بي  ةةا وبةةل حلةةب "لةةوٌف وليلةةٌة، وبي  ةةا وبةةل الب ةةر  ةةو  رسةة ل، وؽبةةا "، (3)سةةاحإ الب ةةر
 ريةةُة أنطاِكيَةةَة علةةى الب ةةر، و ةةا ل ةةُع نَةةة ُر هةةي و  "،(4)َمْرسةى يف بُليةةدٍة لُةَ ةةاُ  ؽبةةاه السةةولدلة

 .(5)أنطاِكَيَة، الةُاسّاى العاةي
، وكةةةانوا  (6)قاعةةةدَة ال ياةةةةرة وألنطاكيةةةة قداسةةةٌة عظياةةةٌة ع ةةةد ال وةةةارىا   ةةةد كانةةةا

"لدعونَةةة ا مدل ةةةَة ي ومدل ةةةَة اؼبلةةةد وأّف اؼبةةةداه  ألنّةةة ا أّوُ  بلةةةٍد أُْصِ ةةةَر  يةةةه دلةةةُ  ال وةةةرانية، 
، الةةةُارّأُس  ، وهةةو خليِةةُة إل ةةوَع ال اةةةريِّ َِ َِ وشةةةاعا وبِةةة ا كرسةةير بطةةرَس، وُلَسةةّاى شةةةاعو

وقيةةةإه هةةةي ال رلةةة الةةةس مةةةّر  ةةةا موسةةةى ".  ٚ)همعلةةى أامذأةةةه اال ةةةين ع ةةةَر والسةةبعَل وغةةة ِ 
ِْ لضةيِوكا -علي اا الساف-واػبضر  . كاةا أوجةد يف إحةدى (8) استطعاا أهل ا،  ةأبوا أ

                                                 
 ٙ٘ٔٔ/ٕدلواِ الب رتيّ   ٔ)
ت ه :. ٔٚٔ/ٔالَعرد الطّيب  ٕ) ه عرية ا عليةه سةا رة، جال الع وس على بعلها الضا )ها  لل ويدة.  حّجباْ

   ظر إلي ا.
 .ٖٛالروض اؼبعطار،   (ٖ)
 اتج العروسه نطد. (ٗ)
 .٘ٓٗو ٖٖٔ-ٖٖٓل ظره الروض اؼبعطار،   (٘)
 .ٖٛل ظره الساب،،    (ٙ)
 .ٖٛالساب،،    (ٚ)
 ألًضا. ٛ. ول ظره  ٖٛالساب،،    (ٛ)
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ِّ  ٔ)ك اهسةة ا الكةةّ  الةةس ل ةةا ه "إنّةةة ا كةة ر  ةةي بةةِ  زكةةراي، علي اةةا السةةاف "، ولُ ةةا ه "إ
  ".(2) ي عليه الساف ُد َ  يف ك يسة أبنطاِكَيةَ 

ألنطاِكَيَة م نلةٌة عظياةة لةدى العةرب قبةإ ا سةافا ألّ"ةا رمةٌن للعئاهةب. ل ةو  كاِ و 
"،  ٖ)هةةة ه "وكانةةا العةةرب إذا أعئب ةةا شةةيٌ  نسةةبته إىل أنطاِكيَةةةٕٙٙ)ت ايقةةوت اغباةةويّ 

بإ كانوا ل سبِو كّإ ُمْعِئٍب أييت إلي م م  ِقَبَإ ال اف إىل أنطاِكيَةَةا وإىل هةذا أشةار العةامل 
 ." ٗ)هة  ب ولهه "وكّإ شي  ع دهم م  ِقَبِإ الّ اف   و أنطاكيّ ٜٕٔصوي  علب )تالل

َُز عاةةَ، الوةات وشةدّة الت ةةارب بي  ةا وبةل بةةاد  ومةا قالةه ) علةب  عةة  أنطاِكيَةَة لُة
ال ةةاف، كاةةا ُل ةة  إىل أنّةةة ا كانةةا عاةةةاَة ال ةةاف ومركةةَن   ل ةةا، ولؤّكةةد ذلةةد أنّةةة ا كانةةا 

ِّ هرقةَإ قيوةَر الةروف قةد (5)الروف قبإ الِتا العرّ، ا سامّي لباد ال افقاعدَة قياةرة  ، وأ
،  ّ خةرج م  ةا، وأأةى الررهةا،  ّ م  ةا كةاِ (6)هرب إلي ا حل أصّلب عليةه العةرب اؼبسةلاِو

ة " لّاةةةا خةةةرَج اسةةةت بَإ ال ةةةاَف، وقةةةا ه السةةةاُف عليةةةِد، اي سةةةورلَُة، خروجةةةه إىل ال سةةةط طي يّ 
ِّ مةا قالةه ) علةب  عة  أنطاِكيَةَة ُل ة  ،  "(7)ٍع ال لَةرى أنّةه لرجةُع إليةِد أبةًداساَف ُمةودِّ  كاةا أ

 إىل زايدة  ضل ا على ُمُدِ ال اف يف األمور الةُاعئبة، ألّ"ا األقدُف، واألك ُر عئاهب.
ه ا ٖٔوأبنطاِكيَةةةة ارأةةةبا انت ةةةاُ  عوةةةر الةةةروف يف بةةةاد ال ةةةاف بعةةةد معركةةةة ال مةةةو  )

، وم  ةةا " ةةةّر ِهَرقةةُإ حةةل ا"نمةةْا صبوعةةةه، (8)رقةةُإ حةةَل أصلّةةةب عليةةه العةةربُ  إلي ةةا هةةرَب ه
وقُتلةا ول مةةو ، خةرَج م  ةةا حةّا أأةةى الّرهةا،  ّ م  ةةا كةاِ ُخروجةةه إىل ال سةط طي ة،  لّاةةا 

                                                 
 اتج العروسه نطد. (ٔ)
 .ٖٛالروض اؼبعطار،    (ٕ)
 معئم البلداِه أنطاكية.  (ٖ)
وذلةةد يف أعلي ةةه علةةى قةةو  ال ةةاعر اعبةةاهلّي زهةة  لوةة  أةةنلل اؽبةةوادِج . ٕٓ-ٜٔشةةرح شةةعر زهةة ،   (ٗ)

 بستاهر وأمناط أنطاكّية مت  ِة الورْ ِعه
 َعلَاااااااااااااااااااْ َع ْنط كيَّااااااااااااااااااا    فااااااااااااااااااا َ  ِعْ َ ااااااااااااااااااا   

 
 الاااااااااااااااااااا َّمِ ِوراد  ح اِشااااااااااااااااااااْيه   م  اااااااااااااااااااا ِكَهِ   

ُِ الورد. ِوراديرٌب م  الوشي. ِع   :     ه نواحي ا.ح اشيه ه لوُ"ا لو
 .ٖٛل ظر الروض اؼبعطار،    (٘)
 .ٖٖٖه الساب،،  ل ظر (ٙ)
 .  ٜٖالساب،،   (ٚ)
 .ٖٖٖل ظره الساب،،   (ٛ)
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َخرَج است بَإ ال اَف، وقا ه الساُف عليِد، اي سورلُة، ساَف مودٍّع ال لَةَرى أنّةه لرجةُع إليةِد 
 ."(1)أبًدا

، ومة  قاعدة العواةِم م  ال رصوِر ال ةاّمّيةبعد الِتا العرّ، ا سامّي غدت أنطاكية 
(2)أّم ااةةا

وب يةةا زم ًةةا اةةولًا ؿبتِظةةًة دب نلت ةةا العاليةةة بةةل البلةةداِ، حةةا قيةةإه "لةةيَس يف  ن
ة حسةِ  "، ومل لُ ّدف علي ا يف الرتاث العةرّ، مة  ج ة(3)أرِض ا ساف وال أرِض الروف م ُل ا

الةاوقع وُلْطِ  البيجة غ  دم ،ا   ي "مدل ٌة حسة ُة الةةاويع، كرلةةاُة الب عةة، لةيس، بعةَد 
 ."(4)دم َ،، أننه م  ا داخًا وخارًجا

اػبليِةةةة وصلّةةةا أنطاكيةةةة يف العوةةةر العّباسةةةّي ؿبتِظةةةة بتاّينهةةةا ولعاةةةراِا   ةةةل أراد 
نطاِكيَةةةَة وغ هةةةا الّسةةةاَج وسةةةاهَر ب ةةةا  سةةةامرّا  جلةةةب مةةة  أ ه ٕٕٚ)ت العّباسةةةّي الةةةةُاعتوم

اػب ةةةةةةب واعبةةةةةةةذوَع والرخةةةةةةاَف والعاةةةةةةةَد للب ةةةةةةا ، وأقياةةةةةةةا لةةةةةةذلد دوٌر لوةةةةةةة اعة الرخةةةةةةةاف يف 
 .(5)الاذقّية

وقةةةةد قسةةةةم األواهةةةةُإ ال ةةةةاَف طبسةةةةَة أقسةةةةاف، رابُع ةةةةا أرُض ضبةةةة  وقّ سةةةةرل ، ومةةةةدل ت ا 
" الةةس   ٚ)ال رصةةور ال ةةامّية"قوةةبَة العواةةةم مةة  هةةي و ، (6)الُعْظَاةةى حلةةب، وسةةاحُل ا أنطاِكيَةةةَ 

وألعبةةةا  الرهيسةةةة لةةةةُائا ة األخطةةةار ال ادمةةةة إىل بةةةاد ال ةةةاف، وال سةةةّياا يف  كانةةةا أ ةةةوفُ 
 أ  ا  اغبروب الوليبّية.
"، وهةي  ٛ)الرتاث العةرّ، أبّ"ةا "إحةدى عئاهةِب العةامل بِ تً يف كُ  ةَ يَ وقد ُوِةَِْا أنطاكِ 

كةةةةُ  أِ ُأسةةةةلد يف ؿبةةةةاورَ  إيةةةةا ة إىل رواايت وأخبةةةةار عةةةة  ، اةةةةارة والوةةةة اعةالعِ  عئاهةةةةُب ُُ
 .أهل او  احيوا" عئاهب أُ سب إىل

                                                 
 ، ألًضا، و يهه "وسورلةه اسُم ال اف".ٖٖٖ. ول ظره  ٖٛالساب،،   (ٔ)
 ب ظره اتج العروسه نطد. (ٕ)
 .ٖٛالروض اؼبعطار،   (ٖ)
 .ٖٛالساب،،   (ٗ)
 .ٚٓ٘و  ٖٓٔل ظره الساب،،   (٘)
 .ٖٖ٘ل ظره الساب،،   (ٙ)
  معئم البلداِه أنطاكية. (ٚ)
 .ٖٛالروض اؼبعطار،    (ٛ)
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عااراةا العئيبةة، اشةُت رت أنطاِكيّةُة يف كتةب الةرتاث ب :اظب مارة مواظعِّتناس  ممفا رُتس -2
وةةة اعت ا اؼبت  ةةة. أّمةةا الِعاةةارُة  أبرزُهةةا ُسةةْوُر أنطاِكيَةةَة وك اهُسةة ا وقوةةورها، وأّمةةا ةةة اعت ا 

  ة  أبرزها ال ياب.اؼبت 
نِةة، لُ ةةا  يف ب ةةا  أنطاِكيّةةةه إّ"ةةا بُ يةْا يف ا  ةةس ع ةةرة سةة ًة، وأُ  ُدتتوُرمأغااط و تتَ :-2-1

ِّ ب ةةا  األسةةوار كةةاِ مةة  (1)جةةٌة وطبسةةِو ِوقْةةةرًا مةة  دبنةة  الةةذهبعلةةى ب اه ةةا م . ونظةةرًا إىل أ
ِّ ب ةا  سةور أنطاِكيَةَة لرجةع  ِْ نِةرض أ األمور الازمة لت ول اؼبدِ وحس  إداراا لوار أ
ِّ االهتاةةاف بةه كةاِ كبةة ًا، ومت اسةًبا مةةع مةا أنِة، لب ةةا  اؼبدل ةة مةة   إىل زمة  ب اه ةا األّو ، وأ

 زم  وذهب.  
ِّ أتةةةابَُع أحةةةداِث التةةةارلش مةةة  حةةةر  وب وزالز  علةةةى أنطاِكيَةةةة لوجةةةُب أصيةةة ًا يف معةةةامل إ

ب اه ةةا األّو ، لكةةّ  سةةورها العظةةيم اِ مةة  اك ةةر عئاهب ةةا يف الب ةةا  م اومةةة لعةةوادي الةةدهر 
 ِّ وال اسا  ِي كتب الرتاث وة  عيايّن للسور، يف ال ةِر اػبةامس اؽبئةرّي، لةدّ  علةى أ

 ايقةوتٌ  ن ةإَ يف اغبِاظ على اؼبدل ةا   ةد  السوَر كاِ ما لنا  م يًدا وعظيًاا ومؤّداًي لدوره
ِّ أنطاكِ هةةةةة  ٘٘ٗ)ت بطةةةةاِ ابةةةة ِ الطبيةةةةب ال وةةةةرايّن البصةةةةدادّي عةةةة   اغباةةةةوير   بلةةةةدٌ ه "ةَ يَةةةةأ

، حةارسٍ  آالدِ  علي ةا ولّ وبةة أربعةةُ  ودُ طُةًجةا، لَ رْ وسةّتِو بةُ  وره  اشبجةٍ سُ ، ولِ سورٍ عظيٌم، ذو 
ةة َِ سةة ًة، وُلسةةتبدُ   ةةم  البلةةدِ  ضةةا ِو حراسةةةَ اؼبلةةد، لَ  مةة  حضةةرةِ  ،سةةط طي يةِو مةة  ال ِ ذُ لُ 

داهةةرة، قطرُهةةا لّتوةةُإ وعببةةإ، والسةةوُر لوةةعُد مةةع  يف السةة ة ال انيةةة. وشةةكُإ البلةةد ك وةة ِ 
عةةدها مةة  البلةةد بُ  لِ ْلُ قلعةةٌة، أَبِةة ،داخةةَإ السةةورِ  ،اعببةةإ إىل قُةّلتةةه،  تةةتمر داهةةرٌة، ويف رأس اعببةةإ

َِ اعبَ  يِا  لةاُ ا ، وللسورِ ةص ةً   .  " ٕ)طبسُة أبواب إِ بَ ا دو
ِّ "ٜٓٓ ّ ذََكةةةَر ابةةةُ  عبةةةد اؼبةةة عم اغباةةة ّي )ت مسةةةا َة سةةةورها ا  ةةةا ع ةةةر مةةةيًا، ه  أ

، وقةةد أُْسةةِكَ  كةةإر بةةرج وعةةدد شةةر ااا  أربعةةة وع ةةرِو ألِةةاً، وأبراج ةةا ماهةةة وسةةتة و ا ةةِو
برجالةه وخيلةها  اةرابُا اػبيةإ يف أسةِله، وأعةاه اب ةاٌت وااقةاٌت للرجةا ،  (3)م  ا بطرل،ٌ 

 ". ٗ)وكإر برج م  ا كاغبو ، عليه أبواب اغبدلد
                                                 

 ه اغِبْاإ، وأك ر ما ُلستعاإ يف ضِبِْإ البصِإ واغبااِر.الِ ق . ٖٛل ظره الساب،،    (ٔ)
 معئم البلداِه أنطاكية. ول ظره اتج العروسه نطد.  (ٕ)
 يف األةإه بطرلً ا. أو ي . (ٖ)
 .ٖٛل ظره الروض اؼبعطار،    (ٗ)
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شبّةةة  ةةارق كبةة  يف عةةدد أبةةراج السةةور بةةل مةةا ذكةةره ابةة  بطةةاِ، ومةةا ذكةةره ابةة  عبةةد 
ِ لرجةةةع إىل اؼبةةة عم اغباةةة ّي، لكةةة  هةةةذا ال ل ِةةةي إمكانيّةةةة ةةةةدِق ااا  اةةةا ذكةةةره ابةةة  بطةةةا
ه ةة إىل ٓٗٗاؼبعال ةة مة  قبلةه، ألنّةه زار أنطاِكيَةَة وأقةاف  ةا أك ةر مة  مةرّة، ابتةداً  مة  عةاف )

ِّ أةةةويّف  ةةةا عةةةاف ) َه، وكةةةذلد حةةةاُ  ابةةةِ  عبةةةد (1)ه ٘٘ٗأ ، لةةةذا نةةةرّجا أنّةةةه ةةةةادق يف خةةة
َب ع  حا  السور يف ال   ال اين م  ال ِر التاسةع ا ؽبئةرّي، ومةا اؼب عم اغبا ّيا ألنّه خُي

بل زم  اب  بطةاِ وزمة  اغباة ّي شة دت اؼب ط ةة ك ة ًا اغبةروب الةس اسةت د ا ال ةاع 
وأسةةوار اؼبةةدِ وؽبةةدف،  ّ اعةةادة الب ةةا  علةةى  ةةو ـبتلةة  عّاةةا كانةةا عليةةه قبةةُإ. ومةةع ذلةةد 
صلّةةا أنطاكيةةة حةةا زمةة  قرلةةب م ةة ورة بسةةورها العظةةيم، علةةى الةةرغم مةة  عةةوادي الةةدهر 

ِّ أنطاِكيَةةةَة ذات "سةةةوٍر عظةةةيٍم مةةة  ةةةة وٍر ، ٕ٘ٓٔذكةةةر النبيةةةدّي )تعليةةةها   ةةةد  هةةةة  أ
 ".(2)داخله طبسة أجبإ

  ةيا  اسبيّةةنً  وهكذا بدا سوُر أنطاِكَيَة يف ُكتةب الةرتاث عئيبةًة عارانيّةة م  ةِا اؼبدل ةةً 
يف  كةاِ  إذ ا" ٖ)ورًا م  ةاليس أبرض ال اف والةروف أجةّإ وال أعئةَب ُسة" اؼبدل ُة ال دُُة الس

، وقةةد أنبطةةاْ  ، و ةةا أسةةواقٌ وخةةابتٌ  وبسةةاألُ  أسةةوارها أرحةةا ٌ  داخةةإِ  ٍِ ،  ومبةةا  ي ةةا العيةةِو
 ، كّإ ذلد داخإ جدراِ سورها العظيم.(4)يف شوارع ا اؼبا ُ  جريَ وأُ 

يف  بيعة الُ ْسةياِاشُت رت أنطاِكَيَة بك اهس ا العئيبة، وم  ا :مَ و أغااط مطنا ُس-2-2
َِ اؼبلِد الةذي أحيةا ولةدَ  ، "وكاناوسا أنطاِكَيةَ  اغبةوارلل. وهةي  رهةيسُ  ه  طةرسُ دار ُقْسيا
، وعليةه ك يسةٌة علةى أسةاال. وكةاِ لةدورُ ه مهيكٌإ اولُة اؽبيكةَإ  جةُة خطةوٍة، وعرُيةه شبةانِو

جيلةةُس علي ةةا ال ضةةاُة للُ كومةةة، ومتعّلاةةو ال  ةةو واللصةةة. وعلةةى أحةةِد أبةةواب هةةذه  ،أروقةةةٌ 
ٌِ للسةاعات، لَ  ، وهةو مة  عئاهةب سةاعةً  ُإ لةيًا و"ةارًا داهًاةا ا  ةس ع ةرةَ عاةالك يسة   ئةا

امةةةاٌت وبسةةةاأُل وم ةةةاصُر حسةةة ٌة، ، يف اػبامسةةةة م  ةةةا ضبَّ الةةةدنيا، ويف أعةةةاه طبةةةُس اب ةةةاتٍ 
ِّ اؼباَ  ل نُ  علي ا م  اعببإ الةُاطّإ على اؼبدل ة. وه ةا  مة   أَةُ ةرر م  ا اؼبياه، وِعّلُة ذلَد أ

                                                 
البةة  بطةةاِ رسةةالة يف شةةري الرقيةة، وأ ليةةب العبيةةد، وقةةد مّ ةةد ؽبةةا اّّ ةة، عبةةد السةةاف هةةارِو برتصبةةة وا يةةة  (ٔ)

 .ٜٖٗ-ٕٖٗ/ٗالب  بطاِ. ل ظره نوادر اؼب طواات
 اتج العروسه نطد. (ٕ)
 الساب،ه نطد (ٖ)
 .ٖٛل ظر الروض اؼبعطار،    (ٗ)
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 ". ٔ)عاولةةٌة ولةةذهب والِّضةةة والنجةةاج اؼبلةةّوِ والةةباط ا ةةنّع، كّل ةةا مَ الك ةةاهس مةةا ال لةةةُ در 
ِّ منةةا الب ةةا  الطةةاب ّي يف ألةةد الك يسةةة كةةاِ امتةةداًدا ه دسةةيًّا  ولبةةدو مةة  هةةذا التوةةةي  أ

 ومعاارايًّ غبداه، وبإ اؼبعّل ة.
ِّ و  إذ  هةةة اٜٗٚهةةذا اؽبيكةةإ هةةو الةةذي أشةةار إليةةه ابةةُ   ضةةإ ي العاةةري )تلةةرّجُا أ

اا" ةة ورة يف العةةامل، اؼب ، هةةيهياكةةإَ  ذكةةر لليةةوبِ  ا ةةةَ  مةةدل ت ا،  أبنطاكيّةةة، داخةةإَ  بيةةاٌ    ّوذل 
، اؼبسةةئد اعبةةامع،  علةةى لسةةرةِ   ال الةة ِ  ا يف أواخةةر ال ةةرِِ وكةةاِ مةةا لةةنا  قاهًاةةوخربةةه اؼبسةةلاِو
ِّ اثبَا بةَ  قةرَّة بة ِ اؽبئريّ   أسةعٍ  سة ةَ  اؼبعتضةدِ  اينّ لةةّاا أأةى مةعزكةراي الةةَ رّ  ، لد ر على ذلد أ

الِسةةةطاط  هةةةو اؽبةةةرُف قةةةربَ  اثنيهااا ، أأةةةى هةةةذا اؽبيكةةةَإ وعظَّاةةةُه. وةَ يَةةةوشبةةةانل ومجتةةةل إىل أنطاكِ 
ِّ هيكةةةةَإ  ٕ)اؼب ةةةةدس بيةةةةاُ  اثلث هاااا دبوةةةةر، و كةةةةاِ مةةةة    ةَ يَةةةةأنطاكِ . ويف هةةةةذا اػبةةةَة إشةةةةارة إىل أ

ِّ ب ا ه ردّبةا كةاِ  ،عئاهب الدهر  اؽبةرف وبيةاِ  ب ةا َ  لِةوقُ يف وعةي العاةرّي وغة ه يف عوةره وأ
ََ أل االةا دس يف الةذكر. وهةذا اػبَة م ةّم جةدًّا يف أعظةيم  علي اةا هيكةَإ أنطاِكيّةةَ  قةّدفَ ِّ اػب

ِّ  يةةةةه ألةةةةد العاةةةةارات  َُ اػبةةةة إَ َعةةةةا إذ جَ وايةةةة ة مصالطةةةةة اترخييّةةةةة عئاهةةةةب أنطاكيةةةةة، غةةةة  أ
 مور وال اف ال غ . العئيبة م  هياكإ اليوبِ، مع أّ"ا أب ية أ تاي إىل بيجت ا يف

ِّ لل وةةةارى  ولعةةةّإ الوةةةواب مةةةا جةةةا  يف روالةةةة اغباةةة ّي يف الةةةروض اؼبعطةةةار إذ ذُكِةةةَر أ
، وال الةةةةةةة  ةَ يِةةةةةةةع ةةةةةةةدهما األّو  يف مدل ةةةةةةةة رومةةةةةةةة، وال ةةةةةةةايّن أبنطاكِ  اةةةةةةةةً معظّ  كراسةةةةةةةيَ   أربعةةةةةةةةَ 

ةَذ بعةدَ ارّللوَ و سك درلّة، والرابع ببيا اؼب دس، لكّ ه ؿُبدٌث، مل لك  يف أاّيف اغبُة هم ، وازبر
ِِ  لتعظيمِ   .(3)سِ دِ  ْ لةاَ ا بياِ  شأ

َِ ُسةة يِّ ِسةةرْ عةة  كُ  هةةة ٖٖٚ)ت ربةةّدث ال ةةولريّ  :لوما  ُدتتمهُّد تتْرط -2-3 ومةةا   لياا
 ةةذكر اسةةم اعبةةيّن الةةذي عالةةه، والصالةةة مةة  إأ ةةاِ ةةة عه. ل ةةو  ال ةةولرّيه  انت ةةى إليةةه أمةةره،

ر ةةة ٌر اعبِةة هُ لَةةاَ قةةالواه وكةةاِ فبّةةا عَ " َِ  ينِّ ُِ الكرِسةة  لسةةلياا  ااذهوزّبةة هُ أمةةرَ  ير، وكةةاِ سةةلياا
ِْ لَ  هُ عليةةه لل ضةةا ، وأمةةةرَ  ئلسَ يَ لِةة  أو شةةةاهدُ  بطةةإٌ ه إذا رآه مُ ، حبيةةة  إنّةةواًل ُ ةةمَ  اه بةةدلعً عالَةةأ

 . "(4)ّيبواَ  ارأدعَ  زورٍ 

                                                 
 معئم البلداِه أنطاكية. (ٔ)
 .ٕٚٚ-ٕٙٚ/ٔل ظره مسالد األبوار (ٕ)
 ه هم أنوار عيسى عليه الساف.احل ارّ  ع .ٕٗٚل ظر الروض اؼبعطار،    (ٖ)
 .ٜٓٔ/ٗٔ"الة األرب (ٗ)
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َِ  ّ وةةةَ  ال ةةولرِير ةةة عَة اعبةةيّن للُكْرِسةةّي ب ولةةهه " ِِ  مةة  أنيةةابِ  وكةةا  هُ ، و ّوَوةةةِ لَةةيةَ ال
، اارخُي ةةا مةة  مةة  ذهةةبٍ  اتٍ َنَةة اعبةةوهر، وحِّةةه أبربةةعِ  وأنةةواعِ  دِ َجةةرْ بةَ والنّ  واللؤلةةؤ وليةةاقوتِ 
 ، وعلةةةى رأسِ نلتةةل ااووسةةاِ مةة  ذهةةبٍ  ، علةةى رأسِ األخضةةرِ  دِ َجةةرْ بةَ والنّ  األضبةةرِ  اليةةاقوتِ 

ِِ نَ  ْلِ لةَ رَ ْخةة لتةل األُ ال ّ  ةةجَ   ابةةإَ مُ  ، وجعةإَ ابعًضةة  ا ل ابةةإُ ، بعُضةةمةة  ذهةبٍ  سةةرا  الكرسةةيِّ  َّبْ  ةْ
، وَعَ ةةةَد علةةةى األخضةةةرِ  دِ رر ُمةةةاةةةوٌد مةةة  النر م  اةةةا عَ  كةةةإِّ أسةةةدٍ   ، علةةةى رأسِ مةةة  ذهةةةبٍ  أسةةةدل ِ 

 ."(1)األضبرِ  ، ع اقيُدها م  الياقوتِ روٍف م  الذهبِ أشئاَر كُ   اتِ ال ّ 
ًِا الت  يةةة العئيبةةة للكرسةةّي ب ولةةهه "   ذا قةةالواه وكةةاِ سةةليااِ إوأيةاد ال ةةولرّي واةةة

 ااِ الّرحةرَ وَ سةير كلرةه دبةا  يةه دَ ى،  يسةتدلُر الكر لَ ِْ السرة ه على الدرجةِ يْ مَ دَ قَ  أراَد ةعوَدُه ويعَ 
ولضةةروِ  ، ااأج  َت ةا، ولبسةةُا األسةةداِ ألةةدلَ  سةةوُر والطةةواولسُ ألةةد ال ر    ةةرُ اؼبسةرعة، وأَ 

 ي ةةةا سةةةليااِ.  ةةةإذا اسةةةتوى  دُ عَ ْوةةةيف كةةةإِّ درجةةةٍة لَ  ِعةةةإُ اةةةا، وكةةةذلد كةةةاِ لَ األرَض أبذب ِ 
ُِ أبعةةةاه أخةةةذَ  ،  ويةةةعاه علةةةةى رأسِ سةةةراِ اللةةةذاِ علةةةى ال ّ ال ّ  سةةةلياا َِ   لتةةةل اتَج سةةةلياا

 َِ ِِ هسةراِ والطاووسةاِ، واألسةداِ مةامعةه ال ّ  الكرسير دبا  يةه، ولةدورُ  ستدلرُ ،   لَ سلياا  ا
َِ  (2)برؤوس اا ََ  دَ سْ َ  عليه م  أجواِ  ا الةاِ  ْ ضَ  ْ ، لةَ إىل سلياا ه ضَبامٌة مة  ،   أُ اولُ والع 

ُِ َة،  يِت ُ ار و تّةالكرسةي، ال مة  أعاةدةِ  ذهب، جاشبةٌة علةى عاةوٍد مة  جةوهرٍ     ةا سةلياا
ال ةة وُد  اِ مَ ا ولبّي ةةات، وأ ةةدّ َعةةول رؤهةةا علةةى ال ةةاس، ولةةدعوهم إىل  وةةإ ال ضةةا .  ةةإذا دَ 

َِ رسير دبا  يه م  صبيع ما حولَ الكُ  دارَ  ال  اداتِ   قامةِ   ."(3)اؼبسرعة االّرح ه دورا
 ِّ مةةا الةةذي كةةاِ "ه ه ٗٔٔ)ت هبّةة ةَ بةةِ  مُ  بِ ْهةةوَ لَ  بةة  أ، سةةِياِ قةةا  معاولةةةَ وقيةةإ إ

ِِ لَ بةُ لْ   قةةا ه بةُ يّ ِسةةرْ الكُ  دلر ذلةةدَ لُةة األسةةداِ  اَ َسةةبَ  ير ِسةةرْ الكُ  مةة  ذهةةب. قةةا ه  ةةإذا دارَ  تةةا
ِِ  أبذب اةةا، ول  ةةرُ  ولضةةروِ األرضَ  ، ااألةةدلَ  ِِ  ال سةةرا م  ةةا   ةةا،  تِةةنعُ أج  تَ  والطاووسةةا

 ."(4)،ِّ  وغبَ  دِو إاّل  ْ ال دلد،  ا لَ   م الرعبٌ لُ ، ولداخِ ال  ودُ 
َِ  يُ  ا أةةةو ّ  لّاةةة  أخةةةذَ " إىل بيةةةا اؼب ةةةدس ق ف ٕٙ٘)ت رُ وجةةةا  خبت ّوةةة  سةةةلياا

ِْ  ، وأرادَ ةَ يَةةه إىل أنطاكِ الكرسةةّي، وضبلَةة لةةه علةةٌم ولوةةعود عليةةه، وال  عليةةه، ومل لكةة ْ  لوةةعدَ  أ
                                                 

 .ٓٔٔ-ٜٓٔ/ٗٔالساب، (ٔ)
 كذا يف األةإ. والووابه ماهاِ برأسي اا.  (ٕ)
 .ٓٔٔ/ٗٔالساب، (ٖ)
 .ٓٔٔ/ٗٔالساب، (ٗ)
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 ه يةةةةربةً  ضةةةةربَ  ،اةةةةطه اليُ األسةةةةُد لةةةةدَ  عَ  َةةةةه علةةةةى الدرجةةةةة رَ قدَمةةةة ا ويةةةةعَ  لّاةةةة ،أبحوالةةةةهمعر ةةةةٌة 
ِْ  م  ا، ولتوّجعُ  لعرجُ  ،  لم لن ْ ، دقّه، ورماه،  ُ ِاَإ خبت ورَ شدلدةً   .  "(1)مات إىل أ

حةةا غةةناهم  ةَ يَةةأبنطاكِ  يّ ِسةةرْ الكُ  يَ ِ ةةوبَ وأيةةاد ال ةةولرّي مبيّة ًةةا مةة   كرسةةّي سةةليااِه "
 يّ ِسةرْ ، ورّد الكُ خبت وةرَ    ةنَف خليِةةَ  ،مة  ملةو  ال ةاف، ل ةا  لةهه كةداس بة  سةدارس ملدٌ 

،  صةابَ  ،الوة رةِ  رباَ  إليه،  ويعَ  م  اؼبلو  الوعودَ  أحدٌ  إىل بيا اؼب دس،  لم لستطعْ 
ٌَ  دْ رَ عْ  لم لةُ   ".(2)ى أل  هورَ دْ ، وال لُ له خ

َ ِّةةُإ وعيًةةا أرا يًّةةا أوراأيًّةةا، اخةةتلا  يةةه التةةارخيّي  وهةةذا اغبةةدل  عةة  كرسةةّي سةةليااِ ُُ
خبيا  عئاهّّب ل ت م م  ش وّية خبت ّور، ولُعّظةم ك ة ًا اأ ةاِ كرسةّي سةليااِ مة  ج ةة 

ةةة جعلةةةا ةةة اؼب يبةةةةا وهةةةذه العئاهبيّة ةةة والِ ّةيّة ل ةةةو  يف خاسبةةةة  ال ةةةولريّ  الوةةة عة اؼبيكانيكيّة
 ةةةةو مةةةة  ا سةةةةراهيلّيات الةةةةس "، داللةةةةًة علةةةةى شةةةةّكه بةةةةها  (3)ي أعلةةةةم ولوةةةةوابواػبةةةةَه "

ر بعضةةة ا و ةةة، رؤلةةةة خاّةةةةة، وم  ةةةا يف هةةةذا اغبةةةدل   أوةةةط ع أحةةةدااًث للتةةةارلش أو أِّسةةة
الةذي ُعةرد  رَ اةط اُع عئاهبّية لو ع الكرسّي وللئلوس عليه، و ي ةا انت ةاٌف مة  خبت ّوة 

ةةةةه َملَةةةةةد العةةةةةراَق وال ةةةةة ةةةةه غةةةةةنا أورشةةةةةليم )ال ةةةةةدس  اترخييًّةةةةةا أبنّة  مةةةةةرأل األوىل سةةةةة ةاف، وأبنّة
ولتئّلةى هةةذا  إذ قةاف بسةّب سةةكا"ا مة  الي ةود،  اف.قٚٛ٘)وال انيةة سة ة   ف.قٜٚ٘)

االنت اف جبعله عاجًنا ع  الوعود إىل الكرسّي. ومل ل   األمةر ع ةد هةذا، بةإ ذبةاوزه إىل 
ةه ورمةةاه،  لةةم لةةن ْ شةةدلدةً  يةةربةً  خبت ّوةةر  ضةةربَ  ،اةةطه اليُ األسةةُد لةةدَ  عَ  َةة رَ  أِ  لعةةرجُ  ، دقّة

ِْ  م  ا، ولتوّجعُ   .مات إىل أ
ِّ أقةدف إشةارة إىل أنطاِكيَةةَة يف   اظـوتاُبماِّغااط ّوتت :م-2-4 الةرتاث العةةر،ِّ وردْت كتةب إ

يف قوةةيدٍة لل ةةاعِر اعبةةاهلّي امةةرئ ال ةةيس بةة  ُحْئةةر الك ةةدّي الةةذي أةةويّف قةةرَب أَْنِ ةةرََة  ةةو 
ا شارة يف سياق دعوأه ةةدلً ا لةه إىل التبّوةر، وهةو لسةألهه  ف ، وجا ت ألدٓٗ٘س ِة)

هةةةإ أةةةرى مةةة  صعةةةاه  )نسةةةا  يف اؽبةةةوادج  لسةةةلكَ  ارلً ةةةا جبليًّةةةا، جانبةةةاه مةةة  أرض مةةةا  
، ُأ ةةبه الُبْسةةَر األضبةةَر بثياا     نط ِكيّاا   زاهيااِ  ا لاا اعِ شةةعبعب الةةوعرة، وهةةّ  لَةْعلُةةِو اؽبةةوادَج 
                                                 

 .ٔٔٔ/ٗٔالساب، (ٔ)
 .ٔٔٔ/ٗٔالساب، (ٕ)
 .ٔٔٔ/ٗٔالساب، (ٖ)
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 ه ٔ)أو ُخضرَة َنِْإ ل ربَ 

 تَاَبصَّااْ   َلليلااَ  َهاا  تَاا ع ِماا   َعاا ِ    
َنط ِكيَّاااااااااا    فَاااااااااا َ  ِع َ اااااااااا          ِْ  َعلَاااااااااا َع 

 

 َسااااا اِلَ  نَاْ بَااااا   بَاااااَ  َح َماااااَ َشاااااَعبَع ِ  
 َكِج َمااااااااااِ  َ ْاااااااااا    َ و َكَج َّااااااااااِ   َثااااااااااِ  ِ 

 

  ةةةذه ا شةةةةارة إىل ال يةةةاب اؼبوةةةة وعة يف أنطاكيّةةةة أةةةةدّ  علةةةى قةةةةدف ةةةةااا التئارلّةةةةة 
لعربيّةةة، وعلةةى إعئةةاب العةةرب م ةةذ ذلةةد التةةارلش ولوةة اعة األنطاكيّةةة الةةس أاثرت وعبنلةةرة ا

ده ةةةةة ال ةةةةعرا ، وارأةةةةبا ذكرهةةةةا وؼبةةةةرأة مل اةةةةة ال ةةةةعر، وربّةةةةة اعباةةةةا  ع ةةةةد العةةةةرب قبةةةةإ 
 ا ساف.

وصلّةةةا أنطاِكيَةةةَة م ةةة ورة بوةةة ع ال يةةةاب زم ًةةةا اةةةولًا، وكانةةةا  ي ةةةا ةةةة اعة مندهةةةرة 
كةةةاِ لُعاةةةُإ  ةةةا "ال يةةةةاب اؼبوةةةاتة اعبيةةةاد، العتّةةةاّ، والتسةةةةرتّي   ومت  ةةةة ألنةةةواع ـبتلِةةةةا   ةةةةد

 ".     (2)واألةب ايّن شيٌ  ك  ٌ 

ِِ  العةةرّ، إىل الةةرتاثِ  أشةةارت كتةةبُ  واهَلتتو ام:ماحلوتتواِ مفا تترُتس -3 أنةةواٍع مةة  اغبيةةوا
ٌِ عئيةةٌب ومصةةالٌر للاةةألود يف سةةلوك ا واةةرق الوقالةةة  واؽبةةواِف الةةس كةةاِ ؽبةةا يف أنطاكيةةة شةةأ

  م  ا. 
 مةةة  "َيةةةْربٌ يف وعةةةي قةةةدما  العةةةرب علةةةى أنّةةةه التِّ ِّةةةل ُةةةةّوَر  :َ و تتت  تتتنِّنيمأغااط -3-1
 برلةٌ،، واسةعُ  ؽباةا لعي ةل،ا أضبةرُ  كالليةإ، وجسُده وِق، ُ السّ  كال  لةِ  اولإٌ  وهو اغبَّيات،

عئاهةب الت ةانل،  هةة  عة ٕ٘٘)ت ربةّدث اعبةاحظوقد  ".(3)اغبيواِ لبتلعُ  واعبوِد، الِمِ 
   ا ه "وِمةّاا عّظَا ا وزاَد يف  نع الّ اس م  ا الذي لروله أهُإ ال ةاف وأْهةُإ الَبْ ةَرْل  وأهةإُ 

أنطاِكَيَة أص َر ِجةّدًة مة  ال رل ةل  مسئدِ  ارةِ  َ األعلى م  مَ  أنطاِكَيَةا وذلد أيّنِ رألُا ال رل َ 
ََِلْل،   لةةُا ؽبةةمه مةةا وُ  هةةذا ال لةةِ  األعلةةى أجةةّد وأاْةةرى ِّ أِ ِّي ًةةا، أَةَر ّةةَع (4)األسةة   قةةالواه أل

 ِمةةْ  حَبْةةرِب هةةذا،  كةةاِ ال لَةةةارر ب ةةيٍ  إالّ أهلكةةه،  اةةّر علةةى اؼبدل ةةة يف اؽبةةوا ، ؿبةةاذاًي لةةرأسِ 
                                                 

ه مةا غلةظ مة  احلا مه الطرلة، يف اعببةإ. ال ْ  ه ال سا  يف اؽبوادج. الظع   . ٖٗدلواِ امرئ ال يس،   (ٔ)
ه اجل ّاا ه مةةا ُلوةةرف مةة  الُبْسةةر. ج ماا  ال  اا ه يةةرب مةة  الوشةةي. الع  اا ه اسةةم مةةا . شااعبع األرض. 

 .   ٜٔالبستاِ. هذا، ويف معّل ة زه ، يف روالة، بيا م ابه. ل ظر شرح شعر زه ،  
 .ٖٛالروض اؼبعطار،    (ٕ)
 ئتين. وقيإه هي اعبردا  الطوللة. لةاُ ه الطوللة الس بَةُعَد شبُرها ع  اال  ل  السح   .ٛ٘ٗ/ٕاؼبستطرد (ٖ)
 م  الطراوة، وهي الصضاية واغبدا ة.  ط ع: (ٗ)
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ةّاا هي عليه،  ضربَه بذنبِه َيةْربًَة َحةذ ْا مة  اعبايةع أك ةَر مة  رة، وكاِ أعلى مِ الةَا ا هذهِ 
 ."(ٔ)هذا اؼب دار،  أعادوه بعد ذلد، ولذلد اختلَ  يف الةَاْ َظرِ 

وهذا اغبدل  عة  الت ّةل خيةا  شةعّّب، ردّبةا لكةِو مؤّسًسةا علةى أةةإ ابيعةّي، جةا  
ا را   ةةا زلةةنا ،  ُ ةةِذَد قسةةم مةة  اؼب ةةارة علةةى شةةكإ ةةةاع ة شةةدلدة يةةربا اؼب ةةارَة، وردّبةة

يف وعةةي علةةى  ةةو سةةرلع ومرعةةب،  ّ ربةةّو  أ ةةكيإ الوةةاع ة اؼبرعةةب يف اػبيةةا  ال ةةعّّب و 
ِّ العاّمةةة خاّةةةة إىل ح ي ةةة ال أ بةةإ اعبةةدا  ِْ ، مةةع أ لرجةةع  ا"يةةار قسةةم مةة  اؼب ةةارة ل بصةةي أ

ال غة . وردّبةا كةاِ كةإر ذلةد  إىل خلإ يف الب ةا  أو زلةنا  أو ةةاع ة شةدلدة أو  عةإ  اعةإٍ 
يةةرًو مةة  خيةةا  العاّمةةة الةةذي ُيةةإ إىل السةة رلة مةة  سةةاهإ عةة  أمةةٍر أبةةدو أسةةبابه وايةة ة 

 للعياِ.
 حةةةبّ ذََكةةةَر م  ةةةا  لظبةةةا ل اعبةةةاحظ عةةة  أعاجيةةةبَ  يف حةةةدل  :َ و تتتزؾتتتا مأغااط -3-2

ح ظلةةٍة،   ِ ضر علةةى ِنْوةةَعةةولةَ  ِبضُ ْ ةة،  ةةرتاه لةَ وذلةةد أنّةةه ردّبةةا َرَعةةى اغب ظةإَ "،  ظةةإِ الظّةّْبِ لل َ 
قيه، وأنةةةا أَةةةةَرى  يةةةه دْ سةةةيُإ مةةة  ِشةةةُغ ذلةةةد ال وةةةَ ، ومةةةاُؤه لَ ،  ياَضةةةها قَةةةّد اػبْسةةةِةِ  ي ةةةدر 

 ."(2)االستلذاَذ له واالست اَ  لطعاه
الرّاجةةن، أنّةةه  هةةة ٕٓٗ)ت أ، العاي ةةإ الع ةةنّي، خةةا ِ   ٍ َئةةون ةةَإ اعبةةاحظ عةة  أ، ؿِبْ 

الظّةةةةّْبَ لَةةةةرُِد الب ةةةَر، ول ةةةةرُب الةةةةةاا َ األجةةةاجَ ك ةةةةُا أََرى أبنطاِكيَةةةَة "قةةةا ه 
وهةةةةذا مةةةة   ."(3)

ٍِ حةةةّا قةةةا اعبةةةاحُظ عئاهةةةب اغبيةةةواِ الةةةس شةةةصلا و   ه " ةةةأير شةةةيٍ  أعئةةةُب مةةة  حيةةةوا
وال أرى عئبًةةةةا ك ةةةة ًا يف ذلةةةةدا  ". ٗ)لسةةةةتعذُب ُملوحةةةةَة الب ةةةةر، وَلسةةةةت لي َمةةةةرارَة اغب ظةةةةإِ 

ف، أّمةةا اسةةتعذاب ملوحةةة الب ةةر   ةةد لكةةِو  اسةةت ا  اغب ظةةإ قةةد لكةةِو يةةرًو مةة  الوحةةا
                                                 

 ه "ومل لةةةن  أهةةةُإ الب ةةةاع ٘٘ٔ/ٗ. وعلّةةة، اعبةةةاحظ علةةةى اػبةةةاد يف خةةةَ الت ةةةل ب ولةةةه )٘٘ٔ/ٗاغبيةةةواِ (ٔ)
لتةدا عِو أْمةةَر التِّ ِّةةل، ومةة  العئةةب أنّةةَد أكةةِو يف ؾبلةِس و يةةه ِع ةةرُوِ َرُجةةًا،  يئةةري ذكةةُر التِّ ِّةةِل  ي كةةرُه 

َِ، واؼبويع قرلب،   وَمْ  لعال ُه ك  ، وهذا اختاٌد شدلد.بعض م، وأة اُب الت برِا لّدعِو الِعيا
ه واحةةدة اػَبسةة ، وهةةو اعبَةةْوز الةةذي اخلساا  واحةةدة اغب ظةةإ اؼبعةةرود وؼبةةرارة.  احل ظلاا : .ٖٙٔ/ٙالسةةاب، (ٕ)

 لؤكإ
 .ٖٚٔ-ٖٙٔ/ٙالساب، (ٖ)
ِّ الظّةّْبَ لَ ضةُم اغبَْ ظَةَإ، وََُْضةُصه َمْضةًصا، ٜٛٗ/ٕ. هةذا، وجةا  يف )اؼبسةتطردٖٚٔ/ٙالساب، (ٗ) وماؤه َلسيُإ م  ِشْدقَةْيه، ولَرُِد اؼباَ  اؼبا َ،  ي رُب اؼبةاَ  اأُلجةاج، ولَصاةُس ُخراوَمةه  يةه، كاةا أَةْصاةُس ال ةاُة  ه "وقيةإه إ

ٍِ َلستعذُب ُمُلوَحَة الب ِر، وَلست لي َمرارَة اغبَْ َظِإ".غبَْيَةْي ا يف الَعْذِب،  أير شيٍ  أ  عئُب م  حيوا
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ِّ معال ةة أ، ؿبئة  الع ةنّي كانةا مضةطربةا ردّبةا رأى مة  بعيةد  يرًو م  الوحاف ألًضا أو أ
صبًيا لت او  شيًجا فبا ل ذ ه الب ر أو م  نبات ماةة، ل ةااجه، أو ردّبةا شةاهد أبةو ؿبئة  

ِّ الظّب ل رب اؼبا  األجاج. صبًيا لرد ما  عذًو يف هذا اؼبكاِ م  شاائ الب ر،  ظ ّ   أ
الةةةس ذكرهةةةا اعبةةةاحظ أّ"ةةةا" جةةةْرَذاِ أْنطاِكيةةةَة  مةةة  عئاهةةةبغااط و تتتَ :مأمجتتتر اُ -3-3

ِِ ِجْرذا"ةا . وقةد أعّئةب "(1)أَةْعِئُن ع  ا الّس ان ، وقد جا ع  ا قوٌف، وكرَه ا آخرِو ؼبكا
ِْ ب ولةهه " ة جةرزاِ أنطاكيةة م  شراساعباحظ يف مويع آخر   كي  أُعةادي قلةاه... ةإ

َِ أنطاِكَية لَُتسةاِجُإ السة انَ   الِأرُة السّ ور، والِأرة ال أ اوف السّ ور  قيإه لَعاري إِ ِجرذا
 ."(2)وال ل وى علي ا إال الواحد بَةْعَد الَواِحد ،يف اغبرِب الس بي  اا، وما ل وف ؽبا

ِّ أو الرِّ جبةةةةةرذاِ أنطاِكيّةةةةةَة لة وِ تّ لةةةةةةاُ ومةةةةة  الطراهةةةةة  ا قةةةةةرى  بعةةةةةضَ نةَةةةةةَنَ  ْعةةةةةإ اعبرمةةةةةّي أ
 ه(3)أببيات أست ّل ا ب وله،  ان ،  دعا علي ا ولسّ اَيَة،  َل ي م  ِجرذا"ا شرًّ أنطاكِ 
 مْ ه اااهَ ج  وْ  َ  اإلسااا د   ع َ ش اااْعب  بَاااا  َّ اي رَ 
 ابَ م غْاااااا ِ   مِ ابل َّاااااا ع َ يخ  ثَاااااااَ ااااااْح لِ تِاااااا َ 

                                       

 يف طااااااااااا  وحااااااااااا ميمِ  مِ وم ْ اااااااااااِ َ  احل ْ ااااااااااا 
اااااااهْ مَ  ارِ عياااااااِ  الااااااا َّ بَ   صاااااااران ااااااَ ال َّ    مِ   

 

 

ُر الليةإ أوجَ  ةم ربّ  ل ةادى ربّةهه ال اعر  م ةّنَ  األحكةاف و  ،اغبئةيل الةذل  بةَةَرى َسةيةْ
)أبنطاكيةةة ، وهةةو ول ةةاف  ، قبةةإ أِ لوةة  حالةةه أبنّةةه مصةةرتبيف سةةورة اةةه وسةةور حةةاميم

اعبةرزاِ الةس أحااةةا . وبعةد ذلةد أبيةات وةة  ال ةاعر  ي ةا بعيةد الةدار وال وة  م اةوف
ِّ لرسإ علي الرجو   ّ راحبه على  و مرعب،   ه(4)س ان  أويدها ي أ

َعِ م    حااااااَ  بيااااااَ   وزادَ ِاااااار  م اااااا اْ
 

                                      

ااااااااا مِ   اااااااااْ زَِ  َْع    علاااااااااى ال َّ  اااااااااِ   و  ك 
 
 

 

وربةةةّدث اعبةةةاحظ يف كتابةةةه اغبيةةةواِ ألًضةةةا عةةة  براغيةةة   نراشوتتت مأغااط و تتتَ :-3-4
لرِم أنطاِكَيَة، وما أحتاَ  وأة ابَه للتسلرم م  عّض ا،   ا ه " واحتةاج أةة ابُ ا إىل الّتَسة

َاغيِ ، أاّيف كّ ا بدم ،،  رِّة،  لةم م  عضِّ ال َاغي  ةا وألِسة ودخل ا أنطاكَيةة،  احتةالوا ل
                                                 

 .ٜٜٕ/ٗالساب، (ٔ)
 .ٖٙٗ-ٕ٘ٗ/٘الساب، (ٕ)
ُر الليةةإ كلّةةه. اإلساا ده صبةةع أشةةع ، وهةةو اؼبتلبّةةد ال ةةعر. ال ااعب .ٖٖٗ-ٖٖٖ/٘السةةاب، (ٖ) َع م  ه َسةةيةْ ه م اا اْ

 ه يرب م  اعبوال،، أو هو اػبرج.ال  ْ ز ه الضي .ال َّ   م دوٌد ب وٍب. الُكْرزه الةُ رج أو اعبُوال،. 
 .ٖٖٗ/٘الساب،  ٗ)
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َاغيةةةة  ل تِعةةةةوا بةةةةذلدا ألِ بةةةةراغي  م  سب ةةةةي...  كةةةةاِ أةةةةة اب ا قةةةةد َلُ ةةةةوا مةةةة  ألةةةةد ال
ةةةٌ  ًدا، وكانةةةا ؽبةةةا بليّة ِّ  َجْ ةةة َاغيةةة ُ  أخةةةرىه وذلةةةد أ ِْ إاّل  ال لسةةةرتلاُ  الةةةذي ُأسةةةِ رُُه ال   أ

ِْ (1)ِةر ِ ل تل ا ولعةْر  وال  ،  مةَي  ةا إىل األرض مة   ةوق سةرلره ،َض علي ةابِ ْ ة لةَ  ، وإىل أ
َِ ع رلَ  كا ِْ لَ  َِ   ى أ"َّ  إذا ِةْر ُكّ  إحدى وع رل ،  كاِ الرجُإ أهِو عليه م  أ

 م، هةذا شةدلٌد عَلةى مة لِ  ا، وم ةإُ ه، وكةانوا ُملوًكة تُةَ ةْا لةدُ م  ةا نةَ  ذلد مة  واحةدةٍ  إذا رافَ 
، وجعلوهةةةةا اوللةةةةةَ  وا ُقُاةةةةَ  اغبرلةةةةرِ م  ةةةةا حةةةةا لِبُسةةةة   اةةةةا زالةةةةوا يف ج ةةةةدٍ  يينِّ ةةةة ِِ  الوِّ  األردا

 ِِ ةة  ."(2)  اموا مسرت ل واألبدا واػبَ ُل   إىل آ ة م  آ ات  ساد بيجات اؼبدِ اؼبكتّظ
 ولسّكاِ.

َاغية  يف مدل ةة أنطاكيةة أسةتدعي ك ةرة البعةوض  :َ و تمأغااط موُ ُبن -3-5 ِّ ك ةرة ال إ
عةة  انعةةداف وجةةود البعةةوض يف أنطاكيةةةا إذ  ربةةّدث يف كتابةةه اغبيةةواِاعبةةاحظ ألًضةةا، لكةةّ  
َِ ِلطّلسٍم ه ا ،أ"ّ  ةَ يَ أنطاكِ  أهإُ  قا ه "ولنعمُ  يئةوُز أَِ أكةِو ل ...ولعاري إنّهم ال لُةبةَْعضو

 ي ا ذلد اعبة س،  يةدعي كةّذابو أهل ةا أَِ ذلةد  م  اغبيواِ،  ا لعيشُ  بلدة أضادر يروً 
ِّ بعةةةض  ."(3)ِبرُْقيةةةة، أَو دعةةةوٍة، أَو ِاّلْسةةةمٍ  وهةةةذا ن ةةةد حوةةةي  للئةةةاحظا  اةةة  اؼبعةةةرود أ

ِّ اؼبيةاه اعبارلةة ال األشئار وال بااتت ذبذب إلي  ا البعةوض،  يبتعةد عة  ال ةاس أذاه، كاةا أ
ِّ كةّإ ذلةد موجةود يف بيجةة أنطاكيةةا   ةذا  فبةا  ذبةذب البعةوض خبةاد اؼبيةاه الراكةدة. وأل
جيعإ ةّ ة اػبَ نسةبّية، وال أ ةاإ أنطاكيةة كّل ةاا  ةالبعوض موجةود ولضةرورة يف أمةاك  

 م  ا، وغ  موجود يف أخرى.
شبّةةةة أخبةةةار ألشةةة اٍ  ارأةةةبَا اظُب ةةةم ونطاِكيّةةةَة، وُعرِ ُةةةوا ِبُوسةةةوف  :اسظن تتتامفا تتترُتس -4

، إيةا ة إىل  اشُت روا  ا، م  ا ارة وبركة، وبطولةة  اه ةة، وضباقةة ُمضة كة، وغِلةة وؾبةِو
 صبا  نساه ا. 

أنطاِكيَةةَة امتةةداًدا ألمةةاك  ُسةةكط األبةةدا  اؼبةةوكلل جبةةُإ  لُعةةدر  :اِماظلَُّكتتماُال ْنتتَأ-4-1
َكةةةات  ي ةةةا مةةة  جيةةةإ إىل جيةةةإ مةةة  ا  اللركةةةاف وغبِةةةاظ علةةةى اسةةةتارارِلّة انت ةةةا  الط ةةةر وال

مةةة  دم ةةة،،  يّتوةةةُإ  ال ةةةاف جبةةةٌإ لّتوةةةُإ حباةةة  ودم ةةةَ،، ولسةةةّاى ه ةةةا  لب ةةةاِ،   ُتةةةدر 
                                                 

 يف األةإه وال تإ. واؼب با م  نس ة أشار إلي ا اّّ ،. (ٔ)
 .ٖٗٚ-ٖٖٚ/٘الساب، (ٕ)
 .ٜٖٚ-ٜٖٙ/٘الساب، (ٖ)
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ؽبةذا كةاِ هةؤال  ا بةدا  ُلضةا ِو ، اّوْيَوة، ولساى ه ا  اللركةاف ألًضةلةاِ ة واجببا  أنطاكي
 .(1)لب اِ، واترة إىل اللركافمرّة إىل 
 ادُ والعبّة هةادُ الةدنيا. وهةم النر  ور ةضِ  والعبادةِ  هدِ يف النر   م اؼب إُ  ُلضربُ " افِ كَ اللر  أبدا َ و 
ِّ   ةم اآلاثرُ يف ح ِّ  تْ دَ رَ الذل  وَ  ؽبةم  ول ظةرُ  ،ولعِةو عة  م ،َحُم الِعبةادَ رْ إمّنةا لةَة ةةة أعةاىلةةة  يَ  أب

 واحةٌد مة  م قةاَف بَةَدٌ  بعل، وال ل  وةِو ع  ةا،  كّلاةا أُةويّفِ بدعاه ما ال لَنلدِو على الّسة
مة   سةك ِو مكةابً ال لَ و  ،السةبعلَ  ّدَة األبةدا ِ كّاةُإ ِعةابةه، ولُ  َ وُب مَ  ُ ه، ولةَ سدر مكانَ ع ه، لَ 
 ."(2)افِ اللركَ   جبإَ إاّل  يِ  أرضِ 

ٌِ عَ   ي ةةةةةا" لألبةةةةةدا ِ  وهةةةةةذه اؼبةةةةةواا ُ   ةةةةةتاُإ علةةةةةى كةةةةةإِّ ٌة، وأشةةةةةئاٌر ك ةةةةة ة، أَ بَةةةةةذْ عيةةةةةو
 وأاةةرادَ  الليةةإ ِةةرُتِو آب َ ومةة  الّسةةاد، وال لَ  ِو م  ةةاأُةةوّ  َ تةَ لةَ  وهةةؤال  األبةةدا ُ ...اةةراتِ ال ّ 

ةةةوعبادأِةةة يِ  رِ ْكةةةال  ةةةار عةةة  ذِ  ِْ  ه واػبلةةةوةِ ه، وال عةةة  اظبِْ واره، ت لةةةوا إىل ِجةةة ْ لةَ  دب اجاأةةةه، إىل أ
 ."(3) بمَ   ُ سْ  ؽبم، وحُ وَب  طُ 

ا، وهةةي فبّةةا ب ةةا  لبيةةاِ  ضةةإ ال ةةاف علةةى غ هةةا مةة   ومسةةألة األبةةدا  إشةةكالّية جةةدًّ
البلةةداِ، والةةرأي أِ األبةةدا  موجةةودِو يف كةةّإ زمةةاِ ومكةةاِ،   ي اةةا ُوجةةد اؼبةةؤم  الوةةا  

 اؼبدا ع ع  اغبّ، ٌوجد األبدا .
أبةةو َ ةةي ألًضةةا، اؼبعةةرود ، ولُ ةةا ه دأبةةو ؿبّاةة بةةُ  َ ةةي ي عبةةدُ هةةو  :اَّتتاُااظؾ -4-2

ِّ عبةد اؼبلةد  .(4)ولبطّا ، وكاِ ل ن  أبنطاِكَيةَ  وهو ش وةّية اترخييّةة م ة ورةا   ةد روَي أ
بةة  مةةرواِ حةةل ع ةةد الب ةةه َمْسةةَلاَة علةةى غةةنو الةةروف "وىّل علةةى رؤسةةا  أهةةإ اعبنلةةرة وال ةةاِف 

ُْه علةةى ااهعةةَد،  َةْلةيعّس ولليةةِإ  العسةةكَرا  إنّةةه أمةةل   ةةٌة م ةةداٌف البطّةاَ ، وقةةا  الب ةةهه سةة ِّ
 .(6)". وقيإه إنّه أنّوج وب ة أحد البطارقة، وهي أّف أوالده(5)شئاعٌ 

                                                 
 .  ٖٖٕ-ٕٖٕ  شبار ال لوب،ل ظره  (ٔ)
 .ٕٖٕالساب،،   (ٕ)
 .ٖٖٕالساب،،   (ٖ)
 .ٖٕٚ/ٔوال ئوف الناهرة ٖٔٚ/ٚٔالوايف ولو ياتو  ٜٚٗ/ٙ ل ظره البدالة وال  الة (ٗ)
 .ٖٔٚ/ٚٔ. ول ظره الوايف ولو ياتٜٚٗ/ٙالبدالة وال  الة (٘)
 .ٓٛٗ/ٙل ظره البدالة وال  الة (ٙ)
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ه ، وانّةةه الت ةةى وقسةةط طل  ملةةد الةةروف يف ٖٔٔومةة  أخبةةاره أنّةةه غةةنا الةةروف سةة ة )
ِّ َمْسةةةَلاَة قةةةّدَف البطّةةةاَ  ع(1)ه ٗٔٔصَبْةةع،   ةةةنم م، وأُِسةةةَر قسةةةط طل سةةة ة ) لةةةى . وذُكِةةةَر أ

ِْ َلِوُلوا إىل جيش اؼبسلال  ".(2)"َعْ رَِة آالٍد لكونِو بل لََدْلِه أِْرًسا م  الروف أ
ُِ وقد ش د البطّاُ  " ، وسةارْت بةذكرِه الرّكبةا " (3)ِعّدَة ُحروٍب، وأَْواَأ الةروَف َخو ًةا وذالًّ

داث سةة ة هةةة  يف أحةةٕٚٗإىل أِ اسُت ةة َد علةةى  ةةٍو بطةةوبٍّ ُمعئةةبا ذََكةةرَه ابةةُ  ك ةة  )ت
،   ةةد ربةةّدَث عةة  خةةروِج ليةةِو ملةةِد الةةروِف مةة  ال سةةط طي ة يف مجةةة ألةة  (4)لل ئةةرة ٕٕٔ

 ةارس، وعةة  َدكِْةِه جةةيَش اؼبسةلال، وعةة  اقتتةا  الِةةرل ل قتةااًل شةةدلًدا، وكانةا "األبطةةاُ  
ِْ ل ةةّوَه وظبةةه خو ًةةا عليةةه مةة  الةةروف،  ةةاأِ،َ  ِْ  رَبةةوُف بةةل لةةدْي البطّةةاِ ، وال لتئاسةةُر أحةةٌد أ أ

ُِ الروف ضبلوا عليةه ضبلةًة واحةدًة،  بداُه بعُض م، وذََكَر اظَبه غلطًا م ه،  َلّاا ظبَع ذلد  رسا
 ".(5) اقتلعوه ع  سرِجِه برماح م،  ألَ وه أرًيا

ويف ةبي ِة اؼبعركِة َوَقَ  ملُد الةروِف علةى مكاِ"ةا " ةإذا البطّةاُ  رخةِر رمةٍ،،   ةا  لةه 
ه ما هذا، اي أو  َ  ي    ةا ه هكةذا أُ تةُإ األبطةاُ ،  اسةتدعى ليةِو األابّةاَ  ليةداووه، ليِو

ه هةإ مة  حاجةٍة، اي أو َ ةي  قةا ه نعةم،   إذا جراُحه قد نَِذْت إىل م اأِله،   ا  له ليِو
قةةا ه ومةةا هةةي  قةةا ه ممةةُر مةة  معةةَد مةة  األسةةارى مةة  اؼبسةةلال أِ للةةوا غسةةلي والوةةاَة 

". وهةةذا خةةَ م ةةّم (6)، وأالةة، ألجةةِإ ذلةةَد أولجةةد األسةةرىعلةةّي ود ةةين،  ِعةةَإ اؼبلةةد ذلةةد
يف داللتةةه علةةى خلةة، الِروسةةةّية لةةدى الِةةرل ل اؼبت ةةاربلا  الةةةد الةةروف  ةةر  علةةى قتةةةإ 
ِّةةذ للبطّةةا  رغبتةةه  البطّةةا  يف اؼبعركةةة،  ّ  ةةاو  أطبيةةب جراحةةه، وأييت إليةةه، وخياابةةه،  ّ ن

سةةةةلال،  ِعةةةةإ اؼبلةةةةد ذلةةةةدا وأالةةةة، أبِ لوةةةةّلي عليةةةةه مةةةة  لةةةةدى اؼبلةةةةد مةةةة  األسةةةةرى اؼب
سةةةراح م إكراًمةةةا للبطّةةةا . وهةةةذا اؼبوقةةة  مةةة  ملةةةد الةةةروف مؤّسةةةس دِو رلةةةب علةةةى معر تةةةه 

                                                 
َيّ ل ظره   ٔ)  .ٜٓو ٛٛ/ٚ اترلش الط
 .ٜٚٗ/ٙالبدالة وال  الة (ٕ)
 .ٓٛٗ/ٙ. ول ظره البدالة وال  الةٖٔٚ/ٚٔالوايف ولو يات (ٖ)
ِّ و اأةةه كانةةا سةة ة  (ٗ) -ٕٕٚ/ٔوال ئةةوف الناهةةرة ٖٚٔ/ٚٔهةةة. ل ظةةره الةةوايف ولو يةةاتٖٔٔشبّةةَة مةة  رّجةةا أ

ٕٖٚ. 
َيّ ٔٛٗ/ٙالبدالةةة وال  الةةة (٘) ه ه "و ي ةةا قُتةةَإ عبةةد ٕٕٔ  يف أحةةداث سةة ة )ٜٔٔ/ٚ. وجةةا  يف )اترلةةش الطةة

 ا  يف صباعة م  اؼبسلال أبرض الروف". ي البطّ 
 .ٔٛٗ/ٙالبدالة وال  الة (ٙ)
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أبخةةاق الِروسةةةّية العاليةةة الةةةس كةةاِ البطّةةةا  لعامةةةإ  ةةا أعةةةدا ه مةة  الةةةروف، وهةةو مةةة  قبيةةةإ 
 أباد  االحرتاف بل الِرساِ اؼبت اربل. 
ِّ الةةةذاكرَة ال ةةةعبّيةَ  قةةةد نسةةةئْا لِْلَبطّةةةا  أخبةةةارًا بطوليّةةةًة عئيبةةةًة، مؤّسسةةةًة  ومةةة  الا ةةةا أ

َ بطةةةةًا قاهةةةًدا للئةةةةيش يف َِ أِ ُةةةةة ِّ ال ةةةةعبّية العربيّةةةةة  سةةةة ةال علةةةى مةةةةا اشةةةةُت ر بةةةةه ح ي ةةةًةا  كةةةةا
أو سةةة ة ذات اؽبّاةةةة والبطّةةةا  الةةةس جةةةرْت أحةةةدا  ا يف  (1)/َدؽباةةةةذات اؽبّاةبةةةةاألم ة  اؼبوسةةةومة

ه "وأّمةا مةا لةذكره العاّمةة ب ولةه وإىل هذا أشار اب  ك ة  العور العبّاسّي )زم  اؼب وور والرشيد ،
ع  البطّا  م  الس ة اؼب سوبة إىل دؽباة والبطّا  واألم  عبةد الوهةاب وال ايةي ع بةة  كةذب 

 ".(2)زبّبٌا  احٌش، ال لُرّوُج ذلد إاّل غّبٌّ أو جاهٌإ رديّ وا رتا  وويٌع ورٌد وج ٌإ و 
ِّ الس ة أو الس  اؼب سةوبة إىل البطّةا  هةي  واب  ك    ذا اغبكم مل أيخذ وغبسباِ أ
عاةةإ  ةةيّنّ شةةعّّب، مصةةالر لةةألدب الرظبةةّي اؼبتعةةارد عليةةه، ومؤّسةةس علةةى حالةةة اترخييّةةة رامةةنة 

َّ عةة  ااوحةةه للبطولةةة، أعةةاد ال ّواةةةِو ال ةةعبّيو  ِ ةةةياغت ا لةةتاهم الةةذوق ال ةةعّّب، ولتعةة
  د كانةا العاّمةة "أكةذُب إىل أ كيإ بطإ على ال  و الذي برز به أبطا  ألد الس ة، 

" اترخييًّةةةا، (3)علةةى أ، ؿبّاةةد أبقةةواٍ  ك ةة ٍة، وُلسةةّاونه البطّةةا ، يف سةة  ك ةة ة، ال ةةةّ ة ؽبةةا
 لكّ  ا ة ي ٌة   يًّا وشعبيًّا.

 األنطةاكيّ  بة  إبةراهيم اغبسل ب  الّسةايدعأبو بكٍر  حّدثَ  :اِّمحُ ماظكا رُت-4-3
مة  حلةب،  عامةإٌ  ةَ يَةكةاِ ع ةدب انطاكِ "قةا ه ، (4)ه ، وكةاِ ؿبةدِّاًث   ةةً ٕٚٛالبئلةّي )ت

 ةةا  دُ َوةة ْ سلال الةةس لةُ لةةةاُ ا يف الب ةةر شةةل دلتاِ مةة  مراكةةبِ  وكةةاِ لةةه كاأةةٌب أضبةةُ،،  صةةرقَ 
َكةةةاه بِ  حبلةةةبَ  ه إىل العامةةةإِ عةةة  ةةةةاحبِ  ذلةةةد الكاأةةةبُ  ،  كتةةةبَ العةةةدوُ   الةةةرضب ِ  يِ  مِ ْسةةةخب
ا قةد ةةِ َ   -ْلِ بةَ كَ ْر أعةينه َمة -أِ شةل دلتلِ  -أعةنُّه ي، أعةاىل -، اعلةْم، ألر ةا األمةُ  الةرحيمِ 

لِةةةوا. قةةةا ه ه أَ مةةة   ي اةةةا، أيْ  ،ه   لةةةدّدَة أمواِجةةةا مةةة  ِشةةةقَةةةرِ ، أيه غَ الب ةةةرِ  مةةة  جانةةةبِ 
َوَرَد كتابُةةد، أيه وةةةإ، و  ا ةةاه،  بسمماهلل اهلل محممالرهلل محمما  ا ليةةه أمةةُ  حلةةبه  كتةةب إ

                                                 
 . وم ل ا يف األدب الرتكّي ال عّّب س ة )سيد بطّا  غازي ٖٔٚ/ٚٔل ظر الوايف ولو يات (ٔ)
  ب ولةةةهه "إاّل أنّةةةه مل ٖٔٚ/ٚٔ. وإىل م ةةةإ ذلةةةد أشةةةار الوةةةِدير )الةةةوايف ولو يةةةاتٕٛٗ/ٙالبدالةةة وال  الةةةة (ٕ)

 ست يلة". لةاُ ْذُكورة م  اػبرا ات واألموِر الةاَ كاا كذبوا عليه يف الس ِة ا  لك ْ 
 .ٖٕٚ/ٔال ئوف الناهرة (ٖ)
 .ٖٔٗ/ٕٔاؼب تظم يف اترلش اؼبلو  واألممل ظره  (ٗ)
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. ه،  إنّةه مةاهٌ،، أيه أضبة،ُ أيه قرأبه. أدِّْب كاأَبَد، أيه اةةِْعُه، واسةتبدْ  بةه، أيه اعنلْة
 ." ٔ)ابُ تَ ى الكِ ضَ ، أيه ان َ والسافُ 

وهةةةذا اػبةةةَ عةةة  غِلةةةة الكاأةةةب وضباقتةةةه ُل ةةة  إىل غِلةةةة عامةةةإ أنطاكيةةةة مةةة  حلةةةب 
وضباقته ألًضا، ويف ذلد داللة على سو  حا  الةوالة والكتةاب مة  ج ةة الِوةاحة وإأ ةاِ 

 أةو  الكتابة الدلوانّية يف أنطاكية آنذا .  
 أبةو ال اسةم  ِ سِ الةةُا ْ  بة ُ  علةير  قةا  اظتُمغّفُلماظز اػتُلمأنتومسؾتل ماا ماظتتم ز ان ل هُّ:مممم-4-4

كةةاِ ع ةةدب بِةةةئبِإ الّلكةةاف رجةةٌإ، ُلَسةةّاى أبةةو عبةةد ي الةةةَانَابِِلّي، " هةةة هٚٗٗ)ت يّ  ةةوخِ التّ 
لةةدخُإ البلةةَد ولليةةإ،  يتتبةةُع الةةةَانابَإ،  يأخةةُذ مةةا لَةةةئُده، ولصسةةُله، ول تاأُةةه، وال لعةةرُد قةةواًت 

ل اةةةرات اؼبباحةةةات. وكةةةاِ ةالةةةةً ا ؾبت ةةةًدا إاّل أنّةةةه  ُإ يف اعببةةةإ،  يأكةةةُإ مةةة  اغةة ه، أو لتوغرةةة
، وكةاِ لةه جةاٌر لَةْصَ ةى  كاِ قليَإ الع إ، وكاِ أبنطاِكَيَة موسى النكورير ةةاحُب الةةُائِو
الةةةَانابَإ،  َئةةَرى بةةل موسةةى النكةةوريِّ وجةةارِه شةةرٌّ،   ةةكاه إىل الةةةَانَابِِلّي،  لع َةةه يف دعاهةةه، 

ةاعة،  يةةةتكلُم علةةةي م، ولةةةدعو،  لّاةةةا َسةةةةِاُعوه لَلعةةةُ  ابةةةَ   كةةةاِ ال ةةةاُس ل وةةةدونه يف كةةةّإ ُجةةة
النكةةةوريِّ جةةةا  ال ةةةاُس إىل داره ل تلةةةه،   ةةةرَب، ونُةةةةِ َبْا دارُه،  طلبَةةةه العاّمةةةُة،  اسةةةتَةتَةَر،  لّاةةةا 
اةةا  اسةةتتارُُه قةةا ه إيّن سةةأحتاُ  علةةى الةةةَانَابِِلّي حبيلةةة أزبلّةةُ   ةةا،  ةةأعي وين،   ةةالوا لةةهه مةةا 

قةةا ه أعطةةوين  ةةوًو جدلةةًدا وشةةيًجا مةة  مسةةٍد وبرًا وغلاةةاًب لُةْؤِنُسةةوين الليلةةَة يف هةةذا أرلةةُد   
اعببةةإ، قةةا ه  أعطيتُةةه ذلةةد،  لّاةةا كةةاِ نوةةُ  الليةةإ ةةةعَد  ةةوَق الك ةةِ  الةةذي أيوي  يةةه 
الةةةَانَابِِلير،  ب ةةةر ول ِّةةةدِّ، ونِةةةَش اؼبسةةةَد،  ةةدخلا الراه ةةةُة إىل ك ةةة  أ، عبةةةد ي اؼبنابلةةةّي، 

لّاةا اشةتّم اؼبنابلةةير ألةد الراه ةةَة، وظبةَع الوةةوَت قةا ه مةةا لةَد   عا ةةاَ  يُ،  ومة  أنةةا    
،  لةةةم ل ةةةّد اؼبنابلةةةير يف ةةةةدِق ال ةةةو ، وأج ةةةَش ولبكةةةا   َاهيةةةُإ، أرسةةةلين ر،ِّ قةةةا ه أب ج

َاهيُإ، وم  أب حا لرسَلَد يُ إب     ا ه الرضبُ  ل رهُةَد ا لسةاَف، والدعا ،   ا ه اي ج
ول ةةوُ  لةةَده موسةةى النكةةورير، غةةداً، ر يُ ةةَد يف اعب ّةةِة.  وةةعَ، أبةةو عبةةد ي،  رتَكةةُه موسةةى، 
َاهيةةةَإ،  َُ ال ةةةاَس برسةةةالة ج  رجةةَع،  لّاةةةا كةةةاِ مةةة  الصةةِد كةةةاِ لةةةوُف اعباعةةةة، أقبةةةَإ اؼبنابلةةير خيةةة

، واالبةةوه ب ُ ول ةةو ه سبّسةة ، واسةةألوه أِ جيعلةةين يف حةةإٍّ ،  أقبةةإ العاّمةةة إىل وا وبةة  النكةةوريِّ
 ." ٕ)كورّي لطلبونه، ولست لونهن ال دار اب 

                                                 
 .ٛٚٔ/ٚ. ول ظره ن وار اّايرة٘ٓٔ   أخبار اغبا ى واؼبصِّلل (ٔ)
 .ٖٓ٘-ٜٖٗ/ٕ. ول ظره ن وار اّايرةٖٙٔ-ٖ٘ٔأخبار اغبا ى واؼبصِلل،  (ٕ) 
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ا، وأعضةُد أمةر الصِلةة واغبااقةة لةدى العامةإ  ويف هذا اػبَ دالالت   ا ّية م ّاةة جةدًّ
ةةةةةإ ل ةةةة  إىل وجةةةةةود سةةةةلطة واسةةةةةعة للعاّمةةةةةة  ِّ ةةةةةاا   ةةةةَ هةةةةةذا اؼبص ًِ وكاأبةةةةه اؼب ةةةةةار إلي اةةةةا آن
أبنطاكيةةة، وهةةي سةةلطة جاهلةةة، وسةةرلعة االن يةةاد إىل األمةةر ون يضةةه، دِو إشةةصا  للع ةةإ، 

ِّ ش وةّية الناهةد اؼبطةاع سبتةاز ودِو أروٍّ يف قبو  األ خبةار وم اق ةت ا. ُلضةاد إىل ذلةد أ
َلةإ عليةه  ِّ ج ولصِلة واعب ةإ، مةع قةّوة نِةوٍذ واعت ةاد ولتايّةن الةدليّن الةذي جيعلةه ُلوةّدق أ
َه أنّةةه سةةيكِو يف اعب ةةة بوةة بة موسةةى النكةةورّي  السةةاف قةةد جةةا  إليةةه برسةةالة مةة  ربّةةه، زبةة

ِّ ش  وّية موسى النكورّي سب ّةإ مةع مسةاعدله جانةب التاةّرد علةى اؼباج .  وم  الوايا أ
 هذا الواقع ال  ايّف الردي  َعََ أدوات الواقع نِسه لل ئاة م  سطوأه ال ابذة واؼبدّمرة. 

ُعرِ َةةةةْا إنطاِكيَةةةةَة يف ُكتةةةةب الةةةةرتاث العةةةةرّ، ببيت ةةةةا الّ نِهةةةةِة اترًة  :ؾوبتتتت اظاَّمفا تتتترُتس -5
اهب مصالرة للاةألود، ال ل بةُإ  ةا الع ةإ، لكّ  ةا مة  وعةِي والردلجة أخرى، إيا ة إىل عئ

 ال اس قدًُا.
هةةة  أنطاكيةةة أبّ"ةةا ٜٕٚوةةة  ةةةاحُب الةةروض اؼبعطةةار )ت غ ز اػ و تت  ماظؾوؽتت :مم-5-1

ةةة الب عةةة لةيس بعةةد دم ةة، أنةنه م  ةةا داخةةًا وخارًجةا، وهةةي ك ةة ة  مدل ةة حسةة ة اؼبويةع كُر
، ويف داخةةةةإ سةةةةورها أرحةةةةا  أي  ا ا  ةةةةا ع ةةةةر مةةةةيًا الطرقةةةةات وبسةةةةااؼبيةةةةاه متسةةةةعة األسةةةةواق و 

وةةةو ة ول ناهةةة واغبسةة  وايةةب اؼب مةة  أعيةةاِ الةةباد وأّم ااةةا ، وهةةي ٔ)وبسةةاأل وخةةابت
 .   ٕ)اؽبوا  وعذوبة اؼبا  وك رة الِواكه وسعة اػب 

ومةة  األخبةةار الدالّةةة علةةى نناهةةة البيجةةة األنطاِكيّةةِة قةةو  اعبةةاحظ عةة  مدل ةةة أنطاِكيَةةَةه 
" ِّ  لةها قياةةَ  ال فبةا وٍح،َنُضة مة  وشةيًجا بَلةا، م  اشيجً  رأس ا يف لََتئعإُ  الّسودا  اعبُولرلةَ  وإ
 ذوي مة  َعةُروسٍ  بيةاُ  لعةِدؽُبا ال ،راه ةةٍ  وايةبَ  ،ايِّبة طُبرةً  لذلد  تئد أهله، على وانهؽبَِ 

ِّ  حةةةّا  األقةةةدار ُِ  الةةةذي ْ  علةةةةاُ ا ال ّةةةوى إ  اةةةا  إذا ال ّةةةةْ ، غالةةةة يف العةةةراق أهةةةإ ع ةةةدَ  لكةةةو
ُِ  إن اعه،  ."(3)أعلم وأعاىل سب انه واللّ  الطِّيب. غالة يف ع َدهم لكو

                                                 
 .ٖٛل ظره الساب،،   (ٔ)
 ل ظره معئم البلداِه أنطاكية. (ٕ)
 ه م  ا از دبعط الطِّْيب.ال َّض  ح. يف األةإه م  نووح. أو ي . ٗٗٔ/ٖاغبيواِ (ٖ)
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ِّ قو  اعباحظه " " لعةين أنّةه ل ةّد يف ةةّ ة اػبةَ، وهةو أعلةم وأعةاىل سةب انه واللّ إ
ِْ لت ةةةّو  ال ةةة  يف العةةةراق إىل ايةةةب يف أنطاكيةةةة، لكةةةّ  قةةةد  ؿبةةةّ، يف ذلةةةدا إذ ال لُع ةةةإ أ
لكِو لةدى أهةإ أنطاكيةة يةرب مة  اؼبعاعبةة لل ةوى كةي أكةِو لةه راه ةة ايبّةة عةَ إيةا ة 

ِْ ل كةةةِو يةةةرًو يف شةةةي  مةةة  الطيةةةب إليةةةه و ةةة، مةةةا جةةةا  يف اػبةةةَ، أو أِ اػبةةةَ ال لعةةةدو أ
 اؼببالصة يف وة  ايب األرواح يف أنطاكية. 

ونناهة بيجة األنطاكيّةة  أتعةّدى اؼبدل ةة إىل ؿبيط ةا كلّةه، وإىل الطرقةات اؼبوةةلة إلي ةاا 
يف سةةة ة نيّةةةٍ  وأربعةةةل هةةةة  يف رسةةةالة كتب ةةةا "ٛ٘ٗطْةةةاِ )تبُ  ابةةة ِ  ايقةةةوٌت قةةةو َ  ن ةةةإَ   ةةةد 

بل أنطاكيةةةة، وبي  اةةةا لةةةوٌف وليلةةةة،  وجةةةدب وأربعااهةةةة، قةةةا   ي ةةةاه وخرج ةةةا مةةة  حلةةةب اةةةال
، ولكّ  ةا أرض أُةنرُع اغب طةة نطاكيةة عةامرة، ال خةراب  ي ةا أةةًا اؼبسا ة الس بةل حلةب وأ

. قراهةةا مّتوةةةلة، وراييةة ا منهةةرة، ومياه ةةةا متِّئةةرة، ل طع ةةةا  وال ةةع  ربةةا شةةةئر النلتةةِو
، وأمٍ  وسكِو  ". ٔ)اؼبسا ر يف وٍ  رخيٍّ

اغبدل  ع  ردا ة بيجةة انطاكيةة بعةد اغبةدل  عة  نناهت ةا لبةدو  :ؽ  اظؾومردا ة -5-2
ِّ إبراز الردا ة أو ال ناهة ال لعةدو أِ لكةِو يةرًو مة   مت اقًضا، لكّ ه م  واقع اغبا  كاا أ

 التعّوب ألنطاكية أو علي ا.
 ولو أدخلَا كّإ غالية وكةإّ " أ   إىل  ساد بيجة أنطاكيةالس خبار األقوا  و وم  األ

لوجدأَةةه قةةد أصةةّ   ةَ أنطاِكيَةة األهةةواز أو قوةةبةَ  َقوةةبةَ  طةةر، مةة  اؼبعئةةوبت وغةة  اؼبعئةةوبتع
ُلضاد إىل ذلد ال و  ع  ماه اه "وهةذا اؼبةاُ   ". ٕ)وَ سد، إذا أقاف  ي ا الّ  رل  والّ ا ة
 "(3)ُ دُث يف األجواِد الرلَا ال ول ئّية

ِّ ذلةةد خةةاّ  وؼبدل ةةة  ، وأميةةإُ ةَ يَةةبيجةةة أنطاكِ  وهةةذا م ةةاقض ؼبةةا قيةةإ عةة  نناهيةةة إىل أ
ِّ التئاعةةات السةةكانية نِسةة ا، ال دبةةا حوؽبةةا، ومةةا لتبةةع ؽبةةا مةة  البسةةاألا  اةة  اؼبعةة رود أ

، وردّبةةةا كةةةاِ ل ةةةةرب (4)اغبوايةةةر باب الرهيسةةةة لتلةةةوث البيجةةةة و سةةةادكانةةةا مةةة  األسةةة  اقةةةدًُ 
 يف ذلد لك رة الراوبة. رٌ م  الب ر أ  ةَ يَ أنطاكِ 

                                                 
 معئم البلداِه أنطاكية . (ٔ)
 أخاط م  الطِّيب كاؼبسد والع َ. :الغ لي  .ٖٕٓ/ٚاغبيواِ (ٕ)
.ال  ل ج .ٖٛالروض اؼبعطار،   (ٖ)  ه مرض معوّي مؤمل، سببه الت اب ال ولِو
 .ٜٙ-ٜٓل ظره البيجة يف الرتاث العرّ،،    ٗ)
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يف حدل ةه عة  األهةةواز إذ ذكةر مة  عئاهةةب  وقةد أشةار إىل هةذل  اؼبسةةوغل ال ةولريّ 
ِّ صبيةةع أةةة اد الطيةةب أسةت يإ راه تةةه  ي ةةا ِجةةدًّا، حةا ال أكةةاد أوجةةد لةةه  خواهوة ا أ
راه ةةةةة. وذلةةةةد مةةةة  ك ةةةةرة الراةةةةووت، وغلةةةةةظ اؽبةةةةوا ، واألخبةةةةرة الِاسةةةةدة. "وهةةةةذا موجةةةةةود 

 "(1)أبنطاكية وال سط طي ية
ِّ هةةارِو الرشةةيد كةةاِ  اهةةذل  اؼبسةةّوغل ألًضةةولةةّرّجا  هةةّم و قامةةة أبنطاكيَةةة، وكةةره "أ

 وال بةةةادِ   اؼبةةةؤم ل، ليسةةةا مةةة  بةةةادِ  أهُل ةةةا ذلةةةد،   ةةةا  شةةةيٌش مةةة  م، وَةةةةَدَقُهه اي أمةةة َ 
يةةب الِةةاخَر لتصيّةةةرُ  ِّ الطِّ ةةَاَح لوةةدأ  م لةةد، أل  ي ةةا حةةّا ال لُةْ تِةةَع م ةةه بك ةة  شةةي ، والسِّ

.  ولو كاِ م  قْلعة اؽب د ، ي ا وم  اَْبِع اليا ، ومطَرها ردّبا أقاف ش رل  لةيس  يةه سةكِو
 ".(2) لم لُِ ْم  ا

ِّ ما هةةا  مةة  عئاهةةب الطبيعةةِة يف أنطاِكيَةةةَ  :املتتا  ماُرف ْقؿ اْدتت-5-3 يف  رُ ئِ  ْ تَ ْسةةلَ "أ
ِِ رَ مة  اعبَةة اؼبةةا َ  حةةا ُ ةعَ   ةاتٍ بَ اَ  اكمُ رتَ ه، وأنّةه لةَةةوال لكسةةرُ   يةةه اغبدلةدُ  رُ ارلةه،  ةةا لةؤ ِّ ؾبَ   ،اي

وهةةذا مةة  األمةةور الةةس ربةةدث يف الطبيعةةة، لكةةّ  اػبةةَ ال  ." ٖ)هرِ ْسةةيف كَ  اغبدلةةدُ   ةةا لعاةةإَ 
ِّ اغبدلد ال لعاإ يف كسرها.     خيلو م  مبالصةا إذ نعا الطب ات اؼبرتاكاة أب

ِّ أنطاكيةة ال سَبُةرر علي ةا سة ابة إ :اب ق اظل مُرَاع -5-4 ِّ ذلةدَ ْاةرَ طَ  مَ اّل ل ةا ه إ  ا، وإ
مة   ا، وريةاضٍ اؽَبةبَ مة  جِ  إٍ بَةيف جَ  ارٍ يف َغة -عليه الساف-ى سَ وْ مُ  رياض ألواحِ  م ْ  ةٍ لب يّ 

وهةةةةذا اػبةةةةَ ل ةةةة  إىل ك ةةةةرة اؼبطةةةةار يف أنطاكيةةةةة، لكةةةةّ  اؼببالصةةةةة  يةةةةه  . ٗ)كي ةِ الّسةةةة اتبةةةةوتِ 
وايةةةة ةا إذ جعةةةةإ كةةةةّإ سةةةة ابة سبةةةةّر أبنطاكيةةةةة فبطةةةةرة،  ّ جةةةةا  أسةةةةولغ ذلةةةةد علةةةةى  ةةةةو 
عئةةاهّّبا إذ عةةني األمةةر إىل قداسةةة أوراأيّةةة للادل ةةةا مؤّسسةةة علةةى وجةةود ب ةةااي مةة  ألةةواح 

مةةة  اػبيةةةا  ال ةةةعّّب الةةةذي أُِّسةةةر بةةةه موسةةةى واتبةةةوت السةةةكي ة يف أنطاكيةةةة، وهةةةذا يةةةرب 
 األمور الطبيعّية، مع أّ"ا ال أةإ ؽبا يف الواقع التارخيّي.  

*** 

                                                 
 .ٖٔٙ/ٔ"الة األرب  ٔ)
 .ٗٗٔ-ٖٗٔ/ٖاغبيواِ (ٕ)
 .ٖٛالروض اؼبعطار،   (ٖ)
ُِتات والدرقاق. اتبوت السكي ةه هو يف العرد ا سةامّي اتبةوت يف ه ال ُّض ض. ٜٖل ظره الساب،،   (ٗ) ال

.  ب ااي فبّا أركه آ  موسى وأخيه هارِو
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مااامت :

ِّ انطاكيةةة كانةةا مةة ًا أعلةةى للوةة اعة اؼبت  ةةة لةةدى العةةرب قبةةإ  أص ةةر هةةذا الب ةة  أ
ا إلي ةةةةا ا سةةةةاف، وأّ"ةةةةا كانةةةةا شةةةة ي ًة لدم ةةةة، يف اؼب نلةةةةة اغبضةةةةارلّة والتارخيّيةةةةةة وقةةةةد ُنسةةةةب

عئاهةةةب يف العاةةةراِ والوةةة اعة أةةةدّ  علةةةى سبّينهةةةا الِةةةاه، يف هةةةذا ا ةةةا ، وهةةةذا أمةةةر أؤّكةةةده 
 ال واهد العارانّية واألخبار التارخيّية اؼبو وقة.

وُنسةةةب إىل أنطاكيةةةة أشةةة ا  ؽبةةةم سبيّةةةن عئةةةاهّّب يف البطولةةةة، وآخةةةرِو ؽبةةةم سبيّةةةن يف 
اهةب ابيعيّةة بعضة ا ح ي ةّي، وبعضة ا اغبااقة و وهةا، إيةا ة إىل مةا نسةب إلي ةا مة  عئ

وهةةم، وم ةةإ ذلةةد الةةوهم مةةا قيةةإ عةة  عئاهةةب حيوا"ةةا، وهةةذا يةةرب مةة  الةةوعي ال ةةعّّب 
 اؼبعَّ ع  سبّين هذه اؼبدل ة. 

هةةةذه ال ةةةرا ة عاةةةًدا مةةةا لّتوةةةإ بتئّليةةةات أنطاكيةةةة يف أحةةةداث التةةةارلش  وقةةةد أغِلةةةا
اللةةةة علي ةةةا مةةة  سةةةورلة إىل أركيةةةا عةةةاف الو  حةةةّا ن ةةةإؽبةةةا   ا سةةةاميّ العةةةرّ، م ةةةذ  ةةةتا العةةةر،ّ 

ف، وذلد يا  سةلش لةوا  إسةك درونة السةورّي الةذي كةاِ اترخييًّةا جةنً ا مة  واللةة ٖٜٚٔ
ِّ هةةةذه ال ةةةرا ة مل أُعةةةرّج علةةةى أةةةراث أنطاكيةةةة األدّ،ه شةةةعرًا ون ةةةرًا، وال أرا  ةةةا  حلةةةب، كاةةةا أ

أعام ةةا، وهةةم يف الصالةةب ل تسةةبِو إىل  دالعلاةةّي، وال سةةّياا يف ؾبةةا  الطةةّب، ومل أ ةة  ع ةة
 أنطاكية وحلب مًعا.

ِّ مةا أغِلتةةه هةةذه ال وحسةةب هةذه ال ةةرا ة أّ"ةةا أعيةةد   ةرا ة أك ةةر أكّيةةة فبّةةا جةا   ي ةةا.إ
إىل الةةذاكرة ةةةورة أنطاكيةةةة بوةةِت ا ةةةة و دم ةة، يف التةةةارلش، وعةةروس بةةةاد ال ةةاف، وأّ"ةةةا 

اةةةاف خةةةاّ  مةةة  البةةةاح ل العةةةرب يف ؾبةةةاالت وهت أرا يًّةةةا أةةةذّكر بضةةةرورة أِ ربظةةةى أنطاكيةةةة
 التارلش والرتاجم والِ ِو واآلداب.

*** 
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مواملراجعماملعادر

دار اآل ةةةةاق –ه ، دار اعبيةةةةإٜٚ٘ابةةةة  اعبةةةةوزّي )ت ،ٜٛٛٔ  لباااا ر احل  ااااى وادلغّ لاااا  -ٔ
 .اعبدلدة، ب وت

دار الِكةر ، ٕهةة ، رب ية، ؿبّاةد الب ةاعي، طٕٚٗابة  ك ة  )ت  ٜٜٚٔالب ا   وال ه    -ٕ
 للطباعة وال  ر والتوزلع، ب وت.

َّ   ذَجااا   -ٖ  ةةةاروق   ٕ٘ٓٓالبيئااا  يف الااا ايب العااا ّا: معجااام ا بلااا اع ليااا ق   احل ااا 
 ، وزارة ال  ا ة، دم ،.ٗٗ، الس ةه ٖٓ٘اسليم، ؾبلة اؼبعر ة، العدده 

ه ، رب يةةةة، ٕ٘ٓٔ، النبيةةةةدّي )تٕٔٓٓ-ٜ٘ٙٔمةةة  جةةةةواهر ال ةةةةاموس،  اتج العاااا وس -ٗ
 .عبد الستار أضبد  رّاج وآخرل ، وزارة ا رشاد، الكولا

َي )ت ،ٜٜٚٔ ،اتر ااخ الطااَ -٘ ، ٖهةةة ، رب يةة، ؿبّاةةد أبةةو الِضةةإ إبةةراهيم، ط ٖٓٔالطةة
 .دار اؼبعارد، ال اهرة

ه ، رب يةة، ؿبّاةةد أبةةو ٜٕٗ)تال عةةالّّب   ٜ٘ٙٔمثاا ر ال لاا   يف ادلضاا س وادل ساا     -ٙ
 .الِضإ إبراهيم، دار اؼبعارد، مور

، دار  ،ٜٛٛٔ هةةة ،ٕ٘٘، اعبةةاحظ )تاحلياا اع-ٚ بت  يةة، وشةةرح عبةةد السةةاف ؿبّاةةد هةةارِو
 .دار الِكر، ب وت –اعبيإ

، دار اؼبعةةةارد، ٘رب يةةة، ؿبّاةةةد أبةةةو الِضةةةإ إبةةةراهيم، ط  ٜٜٓٔ د ااا اع امااا س ال اااي  -ٛ
 ال اهرة.

َّ  د  اع -ٜ ُعين بت  ي ه وشةرحه والتعلية، عليةه حسة  كامةإ الوة يّف، دار   ٖٜٙٔالبح 
 اؼبعارد، ال اهرة.

هةة ، ٜٓٓاغباة ّي ؿبّاةد بة  عبةد اؼبة عم )ت ،ٜ٘ٚٔ ،ال وض ادلعط ر يف ل  ا قطا ر-ٓٔ
 .رب ي، إحساِ عّباس، مكتبة لب اِ، ب وت

ااال ى -ٔٔ ل  قبةةةاوة، دار الِكةةةر ودار رب يةة،   ةةةر الةةةد ،ٜٜٙٔ شااا ح شاااع  زهااار بااا   ا س 
 .الِكر اؼبعاةر، دم ، وب وت

، بةةةةي  اليةةةازجي، دار ةةةةادر ٜٗٙٔ، الَعااا س الطيّااا  يف شااا ح د ااا اع  ا الطيّااا -ٕٔ
 دار ب وت للطباعة وال  ر، ب وت.-للطباعة وال  ر
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ه ، ٜٗٚابةة   ضةةإ ي العاةةرّي )ت  ٕٓٔٓمساا ل  ا بصاا ر يف   لاا  ا مصاا ر  -ٖٔ
 .مإ سلااِ اعببورّي، دار الكتب العلاّية، ب وت، رب ي، كأج
ه ، رب يةة، إبةةراهيم ٗ٘ٛاألب ةةي ّي )ت  ٜٜٜٔادلسااتط س ماا  كااّ  فااّ  مسااتظ س  -ٗٔ

 .ةا ، دار ةادر، ب وت
 ، ب وت.ه ، دار ةادرٕٙٙ، ايقوت اغباوّي )تٜٚٚٔمعجم البل اع  -٘ٔ
هةةةة  رب يةةة، ٜٚ٘ابةةة  اعبةةةوزّي )ت ،ٖٜٜٔ-ٕٜٜٔ ،ادل اااتظم يف اتر اااخ ادللااا   وا مااام-ٙٔ

 ؿبّاد عبد ال ادر عطا وموطِى عبد ال ادر عطا، دار الكتب العلاّية، ب وت. 

، ابة  أصةري بةردى األاتبكةّي، ٕٜٗٔ-ٜٕٜٔ ،ال ج م ال اه   يف مل   مص  وال ا ه  -ٚٔ
 .مطبعة دار الكتب الوا ّية اؼبورلّة، ال اهرة

 ه ،ٖٗٛ، الت ةةوخّي اّسةة  بةة  علةةّي )تٜٜ٘ٔ ، ،ن اا ار اض ضاا   و لباا ر ادلاا اك  -ٛٔ
 ، دار ةادر، ب وت.ٕرب ي، عبود ال اعبي، ط

)نسةةةة ة موةةةةّورة عةةةة  ابعةةةةة دار  ،ه ٖٖٚ)ت ، ال ةةةةولريّ هن  اااا  ا ر  يف ف اااا ع ا د -ٜٔ
 الكتب اؼبورلّة ، ال اهرة.

، مطبعةةةةة عب ةةةةةة   ٜ٘٘ٔ-ٜٔ٘ٔناااا ادر ادل ط طااااا    -ٕٓ رب يةةةة، عبةةةةةد السةةةةاف هةةةةةارِو
 والرتصبة وال  ر، ال اهرة.التألي  

هةةةةةة ، رب يةةةةة، أضبةةةةةد األربؤوط وأركةةةةةي ٗٙٚالوةةةةةِدّي )ت ،ٕٓٓٓ ،الااااا ايف ابل فيااااا  -ٕٔ
  .موطِى، دار إحيا  الرتاث العرّ،، ب وت
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المنهج االجتماعي في درس اللغة 
  عند العرب

 

ًأمحدًحمؿدًؼدورد.ًأ.
*
ً

 
ً

ًؿؾىص

عرر ًلؾلوررنًجرـفعًلؾعرررسًلًدرمًؾغرمفجاًؽؿررصًدرصمًلًؿلررصدرفجًل  رؾق .ًؽؿررصًًًًًًً

وؼفًعؾىًعددًؿنًآرلمًلحملدثنيًلًفذلًلؾلردداًو ًيرقاؿصًلؾرذقنًلوفؿرنلًؿرـفعًلؾعررسً  ـر ًًًًًًًً

ؿعقصريًقؼصومًلؾمطناراًوقـلذًلؾؾفهصتاًوقؼدامًلؾؼنلعدًوفنًؾدقفجً عقدًعنًلؾـظرًلؾن ػيًلؾذيً

لحلدقنرر .ًولـمفررىًلؾلوررنً مًأجاًؿررـفعًلؾعرررسًؼررصمًعؾررىًعـص رررًلدمؿصعقرر ً ًًوملـاررصاًلؾؾيررصـقصتً

خيطكفصًلؾلصحنًلجـلفاًوفيًوؾمؼيًؿعًعؾجًلؾؾغ ًل دمؿصعيًلؾمؼصًمًيؾقؼقًصًغريًؿؼلرنداًوؾؽـر ًًً

ولؼعً ًقدػع.ًػصجـفعًؽؿصًليمىؾصًلؾلونًؿنلػقًحلصؾ ًلؾعرسًل دمؿصعقر ًورروػفرصًلجؽصـقر ًًًً

ػقر ًكؽرجًؿعقرصريًيرص ق.ً خًور نرًلؾـظررًلجعقرصريً مًلؾؼررجًلؾنصؾرنً عردًأجًًًًًًًًًًًولؾزؿصـق اًوؾقسً

لـمفىًمجعًلؾؾغ ًوليمـلصطًلؾؼنلعدًليمـلصطًصًؿيمؿدًلًؿنًلجـطقًلؾطلقعيًؼلر ًدنرناًلؾػؾيرػ ًًًً

ولجـطقًلؾلنريًؿقدلجًلؾنؼصػ ًولؾـونً م ثريًؿنًلؾرتمجصتًلؾيتًلويعًـطصؼفصاًولطردًأثرفصًلً

ًوؿصًوالا.ًلؾؼرجًلؾرل عً

 لؾؽؾؿصتًلجػمصحق :ًلجـفعًل دمؿصعياًلجعقصرق اًلؾـظرًلؾن ػياًلؾؾيصـقصتاًلؾرتمجصتً

                                                 
 أستاذ يف قسم اللعة العربيّة جبامعة حلب.  *
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ًمتفقد:ً-1

يف إطاااامل اوعااارور اللعاااري العااار  اكااالتج يساااعغ حرإاااة الت لتااال الل ااا ي إ  إبااارا  
 قيمااة ولاا م الل ااة وراال العاارقر مااو عاا ل قاارايا واويااة لالّلسااامياّ ال ا االا   يسااّل مسااّل ا
القرايا اومّ لا للقلمي ماو رياخ عا   يف الرتارلّ اللسااميةر أو القارايا اوع ّاة بعاّ  ماا 
يقّلمااال اللساااامياّ ماااو ايملاي ومتااارلّ. وتتحّقاااا ذلااا  الرحااا  ماااو التلاوااا    بقااااي ولاااغ 
من ذجرااا الل اا ي اوتاا املص ماا  قساال إ  ا سااتعامة سااا تااّن يف اللسااامياّ مااو مرااا  ر أو 

ر مو ريخ طلب للمماثلة إ  يف العّليااّ الل  تاة اوعا إة بال ا.لساو. جّل  يها مو ول م
وديعو أن أتعذ  ذه العملية  ل اً مهّماً  ا  إبارا  الرتااا  الّاا را للعلا م العربياةر ويقالديها 
لللاملساال اللساااميل واار ً وأجاماابر  فاا ً وااو مل اال ا  اللتاال الرااا  ر و  بااّل مااو أتإياال 

ترلّ اللسامية قّا  العارور يف ييّيقهاا ولاغ املسارا العار ر ووالم السعي إ  متحيص الر
التسارّر يف التقااا ااملاي اللساامية اوت اّخار أو اوق حااةر أو اولتلا  وليهاا لالى أتااحا ا. 
إذ مو ا.مهّية سعان احملا تة ولغ ول مراا الل  تاةر و هام مرا  هاار وطاّر ييّ مل اار ووالم 

ااسااهار والتعااعي  يف تاا حها لاالملة العربيااة ولااغ ماالى العّااج  سااتق وار و االمل عس
 العس مل. أما  ق اوقاملمة والّزلاا  ملت ح لللاملسل ا.إلاي.

وتستحساااو يف  اااذا السااالا ال قااا ا ولاااغ أ اااّم ماااا وّجااال إ  ولااا م الل اااةر و  سااايما 
ة أو الرح  ورلان مو امتقاا مذ يعّرا الّاحث ن الرترلّ اللسامية ال ربياة واو طرتاا ال  ا

اللملاسااة اوّاةاارا يف جامعاااّ ال اارق ا.ومل ر مرتساا  القاارن الععاارتو يقرتّاااً. وأباار   ااذا 
ا متقاااا مااا تّتساا  سااره  العاارق يف  اا  الل ااة ويقعياال ار وال قاا ا وراال حااّل  مااّ  معااّل. 
و اااذا ماااا وناااملاّل ورااال  وعياملتاااة الاااح ق امهاااا امتقااااي ا.حساااور واطّاااراح ماااا وااالاهر و يباااة ماااا 

للاااال. ومااااو  ااااذا الرحاااا  اّاااااام الل اااا تل ا.واااااا  باااارقص ا سااااتقراير وإمهااااال الله اااااّر خيا
وا قتسامل ولغ قيار حملوا مو إ م الّلو يف القرن الثاين لله رار ورم ه. وقال يّاّل بعال 
 مااو للعثااخ مااو الّاااحثل اورساالل أّن الرحاا  ع تقاام ولااغ اوعياملتااة أتااً ر وإمّنااا قااام ولااغ 

يقي اعتااامل "مساات ى" ل اا لً ميّاارااً يف القااراين العاارمي وإاا م العاارق قّاا  مااره  وتاالي ساال
اعااات طهم  .واااااجمر و  ااارا العثااااخ مااارهم إ  المل جلتاااالا. أماااا  لتاااال الااازمو  عاااايي 
ضااروملي لسااّحة الرتاااا  اورجااّ ا مااو الاالملةر واطّااراا الق اواال اوستللسااة.  اااوره  وتاالي 

 لرااا  حقاااً. أمااا التقعياال  لاام  اااو  ا جااراي معاات ر ماا  التاا ا ر ا جتماويااة إمااا ساايتّّل 
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العلمااي الااذي تقتفاايل ال تاا  أتااً ر و اا  إجااراي يتيّلّاال ا.ساال ا بسااتم ل جية للعلاام. 
. (1) عماا أّن ولام الليازلي ماث ً   تقا م اون قاا املر  ااّن ولام الرحا    تقا م اون ق اواال

و ال قاا ا ولااغ مااا خياارن ورهااا مااو ماا   هاام القاالامغ أمّاال ماا  طلااب اطّااراا القاواالا  بااّل ماا
اسااتعمالر ويسااريللر وواالم إمهالاال. أمااا مسااهلة إمهااال الله اااّ إّ ن التاالوتو  ااهمر مّااال  
 ياااالر .ّن الله اااااّ عل اااااّ العاااارق و ااااا اوساااايلن العاااار   ع يعااااو مسااااتقلةر أو واسااااعة 

هم. وواضاان ا متعااامل وراالما لاال الل  تاا ن ا.واااا  إ   اا  الل ااة مااو أ اا اه الراااة يف باا اات
أّن بعض اورتقلتو يسّ مل أّن الله اّ القلدية يعااال العاميااّ يف وسارانر و ا  ماو  ق 
القياة اخلاطئ مو ريخ ةّ . وسرع ا إ   ذه اوسهلة لتلسايلها  حقااً. ومعاخ إ  اماة 
أعرى  ي اوتلاا القلامغ  لعاما ر أو ماا اواي حالتثاً برترتاة العاما ر واّاوااي أّلاا مترتاة 

لسلية يقا م ولاغ اورياا ا.ملسايير ما  أّن أّي أثار  لسالي أو مريقاي ع تعاو واملااً إ ن  
معااها الرحاا  ويقعيااله حاال لاتااة القاارن الثاااين لله اارا. وولااغ الاارريم دمّااا قاال تعاا ن يف مقاال 
ال تااليل مااو تاا اق مسااّا إ اي اوماملسااة الرح تااة العربيااة و  سااّيما يف العساا مل اوتااهعرار 

ح  العر  مو قّ  اللسااميل العارق   تعالو إ مال إساقاطاً للرقال الاذي وّجهال  اّن مقل الر
اللسامي ن ال تلي ن ال ربي ن يف أومل  وأمرتعا لرح  م التقليالي. ومعاه  اذا أّن مقاامل ّ 
الل  تل العرق واّمة يف مقل م للمرت مة الرح تة العربياة ع يعاو مّرياة ولاغ أسال يساترل 

ترّ ااي أن يعاا ن ولياال اللملاسااة الل  تااة العلميااةر ووااا ترّ ااي أن يعاا ن  إ  مترتاة واضااحة وااا
ولياال اللملاسااة العلميااة وم ماااًر وع يعااو واويااًة بعااّ  السااع  ّ وا ةااعا ّ الرترتااة الااح 

 .(2)يقتفيها وملية التقييم
وماا  أّن معتاام مااا ذإاارانه مااو امتقاااااّ أوجاازان العثااخ مرهااار مفااغ  مراالر وتنااّحن 

 اّن اكاجة ما يزال ماّسة  وااا حبج اواره  العار  يف  ا  الل اةر ويقعيال ا العثخ مرلر 

                                                 
ر واواااالع  إ   قاااال الل ااااة العربيااااة . اااال   قاااالوملر ٜٙٔ-ٛٙٔر صللسااااامياّ العربيااااةر أساااابلة اوااااره ا  ٔع

 ٖٗالعامااة واللسااامياّ العربيااة ر ص ر واللسااامياّٖٛ-ٜٙر صر ومعااها الاالملة اللساااين اكاالتجٜٚص
 وما تليها.

. ومااو ا متقاااااّ ال رتّااة يف  ااذا الساالا "اخللاا  باال مساات ى ٓٚٔر صيااةر أساابلة اوااره اللساامياّ العرب  ٕع
الل ة ا.ابية الرم ذجية يف القراين العارمي واكالتج والعاعر واخلياب وا.مثاالر ومسات ى الله ااّ العامياة 

 .ٕٜصر ة اخلياق"؟! ولم الل ة ا جتماويالقرايمية ول  اوتمثلة يف القراياّ
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سااااعياً إ  اسااااتيلاي او ضاااا رر وإعاااا  مااااا رياااااق وااااو الّاااااحثل مراااالر و  سااااّيما االامااااب 
ا جتماوي الذي تساّن وتالل ّمّال "ماره " وملاي فلّاع  يال وملياة  ا  الل اة واملساها. 

حقيااااا  ااااذا اوااااره  الااااذي يععاااا  وااااو معيياياااال وع تعااااو ال تاااا  إ  وساااايلة ولميااااة لت
السلحاّ اايية. ولغ أمّرا ترّ ي أن مذإر أّن الرتر اوعياملي القاام ولغ اخلياه والسا اق  
إان دماملسة يعليمية أتاً  قّا  أن تعاتّل ما  اّيساار اللحاو والالعي ر وماا طارأ ولاغ إا م 

لل ااااة ويقعياااال ا حبااااال مااااو الراااااة يف ا.مسااااامل مااااو ي ااااّخ. ولعرّاااال ع تعااااو مرا قاااااً الماااا  ا
ا.حااا الر إماااا تلهااام ماااو إااا م ال تاااليل احملااالثلر وماااو ةااااتعهم ماااو الّااااحثل. ولااايل 
ضرومللً أن ت ا ا مره  العرق يف    الل اة ويقعيال ا ماا تاراه اللساامي ن ماو ق اوال ترّ اي 

 أن ييّّا مو ريخ التلاّ إ  اللرّو واخلسااص.

ًنًلجـفعًلؾعر ي:لجيصئ ًل دمؿصعق ًلجيمىرد ًؿً-2

ترّ اااي أن مقاااّلم لااالملة اوسااااا  ا جتماوياااة برّاااذا واااو ا عتساتااااّ ا جتماوياااة 
اكلتثاااة. وأمّههاااا ولااام ا جتماااار الل ااا ير وولااام الل اااة ا جتمااااوي.  اااالعلم ا.ّول معاااه مااا  

  مااا  Durkheimميلااا  القااارن الععااارتور و ااا   ااارر ماااو ولااام ا جتماااار أّسسااال اوملإاااامي ع
الل ااة وا جتمااار لّحااج الع قااة باال الل ااة واأتماا ر وبيااان أثاار اأتماا  جمم وااة مااو ولماااي 

. أماا العلام الثااين  ها  تالملة (1)وحفامليل واتملخيل ويرإيّل وبيبتل يف خمتل  التا ا ر الل  تاة
الل اااة يف و قتهاااا  أتمااا ر وتعاااّل  روااااً ماااو اللساااامياّ التيّيقياااة. وقااال واتااار  اااذا العلااام 

تلسخ مرذ معاهيل يف بلاتاة الث ثيريااّ ماو القارن اواضاي. و ا  تازااا العثخ مو التيّ مل وال
مناااّ اً واّيسااااواً و لتااالاً   تمامايااال. ولااايل معاااه ماااا يقاااّلم أّن  اااذا العلااامر أي ولااام الل اااة 
ا جتماوير ع يعو مّاحثل معرو ة مو قّ .  العثخ مو م اضيعل إان حماّ  متار الل ا تل 

 هراك يف مسااملان الل  تة والثقا ية اولتللاة قفاال اةات ّر واوؤملعل بس ملا أو ّعرى. 
م  اوعيياّ ا جتماويةر لعرها ع  ظ   ستق ل العايفر وا طاامل اوعاريف العلهاا ولمااً 
حماّلااً. وتنعاه  ااذا العلام بتقسااي أحا ال اوتعلماال و بااامر والسااعي إ  وتا  الترّ واااّ 

ة الت ااّخ الل اا ير وأثاار التاا ا ر ا جتماويااة يف اوراةاا  الل  تااةر والله اااّ اوهريااةر وطّيعاا
الل  تة اولتللة. إما تس  ا  اواجية الل  تة بل اللسحياّ والله ااّر وبياان حالوا 

                                                 
 وما تليها. ٕٖٛر صر ومع م ولم ا جتمار٘ٙر صولم الل ة   ٔع
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اساااتعمال إاااّ  مرهاااار ومراطقااال ايعاااذاً يف ا وتّاااامل اورااااحي العرقياااة واال را ياااة وا قتساااااتة 
العلمل متعا ةر  ع مها تلملة الع قاة بال . ومو او حظ أّن حب ص  ذتو (1)والرلسية

الل ة واأتم . لعْو  تل  املجة ا  تمام ّحل العرسارتور وا ميا ّ مرالر أي الل اة أو 
 اأتم . إما  تل  بعض التسريلاّ يّعاً للعلم الذي خيتّص  لل ة أو  أتم .

سااااا  مهّماااة ماااو وفااالمل ا ةااااملا إ  مؤلّااا  قاااّيم للااالإت مل إماااال بعااار وااار   يااال و
مسااااا  ولااام الل اااة ا جتمااااوير وأو  ا تمامااااً الاااذومل  اااذا العلااام يف الثقا اااة العربياااة. إماااا 
واار  وااره  العاارق يف يقعياال الل ااة واملسااها. وامتهااغ إ  أّن الرترتااة الل  تااة وراال العاارق  

برا ا وملهام ولاغ أسااة حماولاة ال تا ل إ   -إما تق ل-إامع مترتة معياملتةر أي أّلم 
لاّلااااص م وااااة مااااو الق اواااال وا.حعااااام الااااح ترّ ااااي ايّّاوهااااار و   اااا   اخلاااارون وليهااااا. وخين جم

الااالإت مل بعااار اواااره  العااار  ماااو عسااسااال ال تاااليةر و  تلاااراّّل بااال   يااال ماااو الااالملة 
الرح ير مها الرعها والتقعيل حل لاتة القرن الثاين وبلاتاة القارن الثالاج لله ارار والتياّ مل 

اوريا يف القرن الثالاج وماا يا ه متي اة .ثار ال  اة. أماا  لتال "اللا ا"  الذي ريلب وليل
الح التزم  ا القلامغر  يماا أطلاا وليال وسار ا حت اانر  ها  وراله   تالّل ولاغ ا.عاذ 

. ولااغ أمّاال   ترعاار وجاا ا أمثلااة مااو ال تاا  يف بعااض (2)سااره  ال تاا  يف اقيااا معراااه
 اا ع يعااو ييّيقااً وااره  ال تالية بقاالمل ماا  ااي إ  سااّي  أومااوم. لعااّو  اذه ا.مثلااة ورم  

واحاالا مااو واالا سااّ  املجاا ا ولااغ ايّّاوهااا لل تاا ل إ  معياااملتتهم. لعراال تقااّرمل أّن وملهاام 
يف جمملل ع حيرم مو الرتر ا جتماوي لل ة بس ملا أو ّعرىر س اي أإان ذل  مارهم واو 

ماااو الرعااااا ا مسااااين الاااذي  قسااال أم رياااخ قسااال.  قااال أعاااذوا ماااااام ولاااغ أّلاااا ضااارق
. وترتهاااي الااالإت مل بعااار بعااال    مااال ولاااغ ماااره  العااارقر (3)تتلاوااا  مااا  حمييااال و رو ااال

واّاامهم  وعياملتاة إ  متي اة تاحيحةر  اي أّن الرتار ا جتمااوي  هار يف املاساتهمر وإن 
ع ترّسااا ا وليااال مّااالأً ماااو مّاااااذ التقعيااال. ومااا  ذلااا  تعاااّل  اااذا الرتااار ا جتمااااوي أتااا ً 
تفاااا إ  مترتااة الرحاااا العاارق. إذ ديعااو أن ترتاار إلياال ولااغ أمّاال أتاا  مسااتهمل لاالتهم 

                                                 
 ٚٛٗ/ٕر ص ع  ر واو سا وة الل  تاةر ر وولام الل اة ا جتمااوي للم تما ٘٘ر صولم الل ة ا جتمااوي  ٔع

 وما تليها.
 .ٕٚ-ٔٚر ص ولم الل ة ا جتماوي  ٕع
 .ٗٚ-ٖٚالسابار ص  ٖع
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 طّراار مستععر يف  لي ام ولغ رما  ديثّا  اساتلراجل إحيااي .تا  ماو أتا وم تالملوا 
ورااالر وإن ع تساااّرح ا بااال يسااارتن اللساااامياّ ا جتماوياااةر واكقااا ل او بساااة واااا يف  اااذه 

 مل بعااار تعااار  وسااااا  ماااو ماااره  العااارق  هااار  يهاااا ذلااا  الرتااار . وملاح الااالإت(1)ا. مراااة
 ا جتماوي يف يتّّ  اقيار و لي  م ّ ا. وسرعخ إ  وملل إّلما اوع اكاجة لذل .

وقاال يّااّل لرااا بعاال املاسااة مااره  العاارق يف  اا  ل ااتهم واملسااها أمّاال مااره  اجتماااوي 
 اااذا ا ساااترتان اوعتمااال ولاااغ  وتااالي   أثااار للمعياملتاااة  يااال بااالياً. واوسااااا  اايياااة يعاااهل

 معيياّ ولم الل ة ا جتماوي.
ماااااو ذلااااا  أعاااااذ م العااااا م اكاااااّي اورياااااّ  ماااااو متحاااااّلثل حقيقيّااااال يف ساااااياقاّ 
اجتماويااة خمتللااة. ويف  ااذا يرّّاال إ  طرتقااة ال تاا  اكااّي للتاا ا ر ا جتماويااة مااو جهااةر 

لماة ّّلاا "للاظ"ر إماا ورّ ا ا وإ  اليّيعة العلهية لل ة مو جهة أعرى. ولذل  ورّ  ا الع
الل ة ّّلا "أت اّ". وتلّل  ذا ولغ ا.ااي اللعلي ال اقعي لّل اةر ولايل ال اقا  اوالّون يف 
تااح  وإتااب. وإااذل  سااّ ل ا اخلسااااص الريقيااة الااح  ع  ااا مااو أ اا اه الراااة مّاةاارا. 

  الل اة واو وت ا ا  ذا اوسل  مسل  الل  تل ا جتماويلر و   مسال  ميالاين.   ما
طرتااا العاا م اوريااّ  مااو ميلاماال أ اام مّااااذ الرتاار ا جتماااوي لّل ااةر حيااج إّن العاا م 

.  فاا ً وااو ياالوتو مااا تساااحب العاا م (2) ااذه الساالة  ياال تاالّ ال اقاا  وااي اكقيقااة
مااو إةاااملاّ أو حرإاااّ جساامية أو املعااال  وو اطاا  ينؤعااذ مااو مساالمل ا مّاةاارا. ويف 

حااااغ ا جتماااااوي  ورحااااغ ال تاااالي معاااااً. ولتحقيااااا ذلاااا  ملحاااا   ااااذا التّلقااااي تلتقااااي اور
الل  تااا ن ا.وااااا  إ  مااا طو العااارق اللساااحاي يف بااا ااتهمر بااا  سااااإر  م منااالااً خمتللاااةر 

 ااا  ٗ٘ٔليتعرّ اا ا حياااام وساال إهم الل اا ي. واةااتهر مااو  ااؤ ي أباا  وماارو بااو العاا ي عّ
وقاااال واااامّلوا وااااو  ااااذه اليرتقااااة . (3)الااااذي أقااااام يف باااا ااي االزتاااارا رماااا اً مااااو أملبعاااال ساااارة

 لساامارر و اا  أعااذ مّاةاار مااو أ اا  الل ااةر تفاااا إلياال ا.عااذ ماارهم يف أطااراا بعااض 
اك اضااار دمّاااو تاااّحع ساااليقتل وع خياااتل   .وااااجم. والرواتاااة مقااا  للمسااام ر ويعليمااال   

                                                 
 .٘ٚالسابار ص  ٔع
 وما تليها. ٜٓصر وولم الل ة ا جتماوي ورل العرق رٙٛ-ٖٛالسابار ص  ٕع
 .ٖٚر ص مو اتملتخ الرح   ٖع
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يلوتراال مااو ريااخ أن تعاا ن الااراوي  اا  العاا م مااو مساالمله.  الرواتااة إذن  ااار ريااخ مّاةاار 
لعرسر اوعا هة اوّاةرار لعّرل تلّل ولغ اّيسال حلقااّ ا.عاذ ماو اوسااامل الل  تاة   اقل

. و  ةااااّ  يف أّن  ااااذا ا.عااااذ الياااا  ولااااغ يراااا ّر بيبااااي يفااااّمرتل أملجاااااي االزتاااارا (1)ملسااااها
العاساااعةر و ااارّو اجتماوياااة   باااّل ماااو احتساااا ا ورساااراً ماااو وراتااار العااا م تت لّاااغ يف 

 لتّلقي اوّاةر.سياقاّ خمتللةر وسيلتها ا
وماااو  اااذا الرحااا  ماااو ا.تااا ل ا جتماوياااة واااره  العااارق  لتااال ال ضااا  اكفااااملي 
للراااة الااذتو مقلااع واارهم الل ااة. و اام الّاالو أو ا.وااراق. "إذ ع تنؤعااذ وامااة وااو حفاارّي 
قااّ . وإاماااع تاااراا   ااؤ ي الاااح  اااا تعيعاا ن الرواتاااة والسااايل واللس تاايةر وإاااام ا أقااا ا م 

قلااا  ًر وأةاااّل م ي ّحعااااًر وأمااارعهم جامّااااًر وأةاااّل م  يّاااةر وأحاااّهم .ن مل ساااًر وأقساااا م 
تَ لالّااا ا و  تن َلّااا ار وأوسااار م امقيااااااً للملااا كر وأجلاااا م أع قااااًر وأقّلهااام احتماااا ً للفااايم 

". إما وت  ا.وراق الاذتو أعاذ وارهم أ ا  الّسارا ّّلام ماو حرةاة الفاّاق (2)والذلة
ماو  -أي اكفار-اكفر الاذتو أعاذ وارهم أ ا  الع  اةر و ام  وأإلة الخابي ر وليس ا مو

. وتالّل  اذا ولاغ اعتياامل عوّيراة  اجتماوياة يعا ن  ال اً (3)أإلة الع املتز و واة العا اميخ
للاالملة ب يااة التاالقيا يف الرتاااا  اوّت اااا. وع تعااو مقّاا  ً أن فماا  الل ااة مااو العاارق الااذتو 

الااااذتو ي ااااّخّ ألساااارتهم حاااال سااااعر ا اكفاااار  اعتلياااا ا  .واااااجم يف أطااااراا االزتاااارار أو
و ااااااملق ا ويعاااااة الّااااالو. ولااااا  حااااالص ذلااااا   ضااااايربع الرتااااااا ر واعتاااااّ  الااااالملةر و هااااار 

 ا عت ا.
ومااو  ااذا الرحاا  مااو ا.تاا ل ا جتماويااة وااره  العاارق يرااّّههم إ  أمهيّااة ا عاات ا 

مل ا.مااااام ب اااااخ العااااارق يف اك اضااااار إح اضااااار اك اااااا ر أو يف أطاااااراا االزتااااارا دمّاااااو جااااااو 
ا.و ميااااة. .ّن الااااذتو مقلاااا ا الل ااااة تاااااا   م قاااال عااااالي ا ريااااخ م مااااو ا.ماااام و ساااالّ 

 ا  أ اي القّاا  الح ع تؤعذ مرها للساّب ٜٖٖألسرتهم. وتعّلا اللاملا  الليلس ا عّ 
اوتقااّلم. إذ جاااومّل  ااذه القّاااا  القااّ  ومساااملى العااام والي انميااة والرااّ  واللاارة واوراال 

                                                 
 .ٙٛر ص ة ا جتماويولم الل  ٔع
 .ٖٜر ص إتاق ا تّاح يف ةرح ا ق اح   ٕع
ملرا ا ةخا  و   اللنب اوسلغر أماا العا اميخ  ملرا اا إاامخر و ا   . والع املتزٕٗر صيف أت ل الرح   ٖع

 اولّل ر أو ما تؤيلم بل.
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. إماااا ي قلااا ا واااو ا.عاااذ دمّاااو ساااعو اكفااار (1)امل ا.مااام اوقيمااال ورااال مواكّعاااةر وفااا
مرتسااا  القااارن الثااااين  ةاااتلاا ا عااات ا  ااايهم وجمااااوملام ل وااااجم يف ا.مساااامل. و يماااا 
يقّلم إوار إ  أثر اأاوملا وا عات ا يف ي اّخ الل اةر إماا أّن يف امتعاامل الرااطقل  لل اة يف 

 ً لت ااخ ألساارتهمر قاال تلفااي إ   هاا مل و اااّ متلّروااة وااو أماااإو وأتااقار بعياالا احتمااا
أتاا  ل ااتهم.  لاارون الل ااة مااو حمييهااا اال اارايفر وياا  ّر أ لهااا يف الااّ ا   بااّل أن ديّهاالا 

 .  (2)لفروق مو الت ّخ الل  ي
و هماا ا العثااخ مااو الع اماا  ا جتماويااة اوااؤثّرا يف الل ااة إالاالتو والعسااّيةر والع اماا  

 قتساااتةر والتقاليال ا جتماوياة واليّقااّ وحيااا ا.سارار وا فا ااّ اللعرتاة الثقا ياة وا
ال ا لا ولاغ اأتما ر واملتااح حفااملا ا.ماة ولاغ ايمجمل ال  اة ماو الل ااّ ا.عارى. وأّاى 
 اذا اللهاام إ  بياان متااا ر الت اّخ الااذي طاارأ ولاغ العربيااة يف ا.مساامل االلتاالار و  ساايما 

وّ  ا ذل   و ّللر و   أت ً مسيلن تعخ إ  أجياال معاهّ يف  بعل وسر ا حت ان.
الللمل االلتلار وع يَر م اطو اللساحةر أو يرح  إليها. وأريلب او ّلل ترسارا إ  الللاظ 
الذي ي ّخ معرااه يف ا ساتعمالر أو اةاتّار أو أاعا  العربياة ماو ا.للااي ا.و مياة. إماا 

لمية اولتللة الح  هّر م   ها مل العلا م وال  ااّ. ترسرا إ   هرا اوسيلحاّ الع
 واع  مو  ذا الرح  مو او ّلل إ  العربية جّم ريلخر  زاا ثرواا وايساوها يف التعّخ. 

أمااااا متااااا ر الت ااااّخ الل اااا ي لاااالى العاّمااااة  ساااامن ه بلحااااو العاّمااااة متيياااازاً لاااال مااااو إاااا م 
م وعاّتاتهم. و حتاا ا ي اّخ العا م ولااغ اخلاّتاة. قّا  أن تعااّم اللحاو معتام الراااة وااّمته

ألسرة ا.واجمر و  سّيما مو جهة الريا وا وراق. و ا  واما  ماو الع اما  ا جتماوياة 
اوّرية ولغ ا.ت  عا ث  ر وأثره يف ي ّخ الل اة. ومّّال اوساّرل ن يف "اللحاو" ولاغ أّن أ ا  

ت لاا   ياال أولباا ر وملسااا تساايب  الّلاالان خمتللاا ن يف أريااالييهمر  رّسااا تساايب  ااؤ ي  يمااا
. ومتار  ااؤ ي اوساّرل ن إااذل  يف (3)أولبا   يماا ت لاا   يال  ااؤ ير وملّساا ايّلقا ا يف ال لاا 

طّقااااّ الرااااة ماااو اخلاتاااة ر وذإاااروا ماااا اعتساااع بااال إاااّ   باااة مااارهم ماااو ال لااا ر إ لااا  
                                                 

 .ٕٜ-ٜٔر صإتاق ا تّاح يف ةرح ا ق اح   ٔع
وماا  ٛٗر صما جز مّاااذ ولام الل اة ا جتمااوي وما تليهار ويف الل اة واأتما ر ٜٗٔر ص الل ة واأتم   ٕع

 تليها.
 .ٙٗيثقي  اللسان ويلقين االرانر ص  ٖع
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 ااذا  . ومااو(1)القاارّاير وأ اا  اكاالتجر وأ اا  اللقاالر وأ اا  اليااّبر وأ اا  الساامارر وريااخ م
 .  (2)الرح  ملسالة إت ح ريل  احملّلثل للليا ر وريل  الفعلاي مو اللقهاي  بو بري

ومااو ا.تااا ل ا جتماوياااة اوساااتلرجة م ضاا ر "الله ااااّ"ر إذ ع تهملااا ا عاّتاااتها 
ع ينعتَماااال مساااالملاً أساسااااياً مااااو مساااااامل التقعياااال  -إمااااا يقااااّلم-ا جتماويااااة. والله اااااّ 

لعااّو الله اااّ ماا  ذلاا  وااا واقاا   ااا ر ووجاا ا ملماا ة  .سااّاق ورضاارا بعفااها سااابقاً.
. والله اّ  يها (3)يف أوماوم ولغ  ي  اوست لّ الس يية والسر ية والرح تة والل لية

أمثلة  ال  اللسحغ احتلتع  ا بعض القّااا ر وع يالع  ميااّ اوعا ك بال العارق. 
ّن  يهاا خماللاة للمسات ى اويلا ق لذل  ملهم ولم ا وتلاا  ار ما  معر تهاا ووتالهار .

 .عاذ ماو الم  الل ة واملسهار و ليسها ماو ا ضايراق والعاذوذ. و  تعا ن ذلا  إ  
ل ة م ّحالا عالياة ماو الترّ وااّ العّاخار وا عت  ااّ الاح يلسال ولاغ الل ا تل ريااتتهم يف 

 ساا م الااذي مّااذ ا طّااراار واكلاااي ولااغ وحاالا الل ااة. إمااا أّن القاا م إااام ا حاالتثي وهاال  
العسااّية القّليااةر و اا  الراااة مااو إااّ  َحااَلق وتاا ق ولااغ إتاااق   اورااّزل بلسااان واارّ  
مّااالر ملهااا م  لفاااروملا يف الّيبااااّ العربياااة اولتللاااةر مااا  وجااا ا التااا ا ر الله ياااة اخلاتاااة. 
  ولااغ أّن أ ااّم ةاايي يف  ااذا الساالار ماا  وجاا ا أمثلااة إثااخا لّله اااّ يف إتااب الل ااة والرحاا

وا.اقر  اا  أّن  اا  الل ااة تااااا الله اااّر وقاال  ا العثااخ مرهااار و قاال اسااتق لل وااو 
 اللسينر إما اع  ةيي مرها إ  اللسحغ الح يقّّلتل ولغ أمّل وجل جااز.

واكااّا أّن الل اا تل والرحاااا ع تهملاا ا  ااذا التراا ّر الله ااير إمااا ملأوهر   إمااا ترتااله 
بعااض الّاااحثل احملاالثل.  قاال وتاال ا التاا ا ر الله يااة اخلاتااة بعااّ  قّيلااة اةااتهّر  ااار 
ومثّلااا ا واااار ويااالاول ا ةااا ا ل ا يف مساااّرلاام. ولااا    اااذه اوسااارلاّ لفااااوعر وع يسااا  

مّث ثااااة يف إتااااب الرحاااا  والل ااااة واوع اااام وا.اق. رماااا   ورعرااااة متاااايمر إليرااااا. وأمثلااااة ذلاااا  
. وقال وضا  اباو جا   اذه اوساهلة يف معالاا ماو (4)وإعععة ملبيعةر ويلتلة  راير وريخ ا
                                                 

 .ٓ٘اوسلمل السابا ص  ٔع
 أملبعة إتب يف التسحين الل  ير  قيا حامت الفامو.  ٕع
ر وتااذ ب  ااااي لاار إ  أّن الل اا تل ع تهتماا ا  لله اااّ العربيااة العثااخا ٛٛر صولاام الل ااة ا جتماااوي  ٖع

ة ا جتماااوي ل اا لً    اا   ا.عااذ باال. ولاام الل اابعاال أن قاساا  ا سقياااة الل ااة اللسااحغر ووااّلو ا  ساااااً 
 .ٜٜر صورل العرق

 .ٕٔ-ٓٔ/ٕاخلسااص  ٗع
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ل ة العرقر " اان قلاَع   وماَع أّن العارق فتما  ولاغ ل تهاا  ا   تلا   يهاار وقال مرا اا 
عماااااا  اك ا تاااااة والتميمياااااةر وإ  اكعاتاااااة يف  اااااا را اخلااااا ا. أ  يااااارى إ  اخلااااا ا يف 

ا ستلهام وو ا.و م يف اك ا تةر ويرك ذل  يف التميمياة ورياخ ذلا . قيا    اذا القالمل 
مو اخل ا لقلتل ومزامليالل حمتقر ريخ حمتل  بالر و  َمعاي  وليالر وإمّناا  ا  ةايي ماو اللارور 

ا  يلر و  مذ ب لليااوو بال.. تسخ.  هما ا.ت لر وما وليل العامة واالمه مل    ع 
ول  إامع  ذه الل ة حع اً معيً ر وحث اً مهي ً لعثر ع  هاار ويعاااّ أوتاا هار   ااي 
وااارهم جاااّر اللاوااا ر ومل ااا  اوفااااا إليااالر واولعااا ل بااالر واالااازم حباااروا الرسااابر والرساااب 

 ".  (1)حبروا االزم...
 -وس مل التقعيلر إماا يقاّلم وع تعو ا  تمام  لله اّ مقس ملاً ولغ الل  تل يف 

 اا ر واباو علالون ٕ٘٘ب  امتّل  ذا ا  تمام إ  أومال ا.ا ي واولعرتو إاالااحظ عّ
 ااا  وريخمهاااا دمّاااو إاماااع وااام متااراّ مجقّاااة وملقى تاااحيحة  يماااا تتعلّاااا  لسااال ك ٛٓٛعّ

الل اااا ي يف اأتمعاااااّ اولتللااااة. ومااااا تتهاااار يف  ااااذا الساااال ك مااااو يرّ واااااّ إ ميااااة و قاااااً 
 .(2)لترّ واّ الّه ا جتماوية والثقا ية

وترتهي اللإت مل إمال بعر إ  أّن الله اّ وا حف مل مؤثّرر وواا اومل يف الععا  
وو ال اق  الل  ي الذي يعّلاّ متا ره بتعّلا الّيبااّ والثقا ااّ. و اذا إلّال تعا   قياا 

او ايماااة بااال الّريتااال  اااي  مااا ر ماااو او ايماااة بااال الّرياااة الل  تاااة والّرياااة ا جتماوياااة. و اااذه
 .(3)إحلى ة اري  ولم الل ة ا جتماوير وا تمامايل ا.ساسية

أضاا  إ  ذلاا  أّن العربيااة وامااع ماا  حرإااة اللااتن ييااّ ملاً ااعليّاااً متثّاا  يف يعااذتب 
اخلااا ا بااال الله ااااّر واكاااّل مرااال. إذ اجتمااا  العااارق يف اللتااا ح ماااو أقااااليمهم اولتللاااة 

 ا  اوة واحلا. وأّاى  ذا إ  لا ن ماو ال حالا الل  تاةر والا  را ولغ رياتة واحلار وةّعل
ر وأتاابع  اا حتّااً إّاخاً ماو  مو اولرااّ والسي  الاح مفاع  اا الل اة رما   وال اللارّو

                                                 
ر و  معاي  وليالر أي   حيارص وليال. واكعا   الارايير ووتالل  وعيا ر .مّاال ٕٗٗ-ٖٕٗ/ ٔالساابار   ٔع

ّّ وتتراااا ل  يااالر  ياا  ن إالاااذ ب. واكثااا   ماااا حيثاااغ وتثااامل إاااال اق والرمااا . ومهاااي ً   ترهاااال لاايل دماااا تااال
 .ٕٗٗ/ٔ ر مو ٙ ر ع٘ ر عٖوترسّب ورل سق طل ب  مقلامل و  ضّ . امتر اك اةي. ع

 .ٖٜر صولم الل ة ا جتماوي  ٕع
 .ٖٜالسابا ص  ٖع
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اللتااا ا والقااا ار و اااي  تااا ا ااعلياااةر وقااا ا إساااّتها ماااو اجتماااار أبرااهاااار ووحااالا لساااالمر 
اساااتقرامل العااارق يف ا.مساااامل إ   هااا مل أوماااال . إماااا أاى (1)وامتااازاجهم بااالترهم االلتااال

جلتاااااالا وااااااا م اضااااااعاّ ل  تااااااة خمتللااااااةر إالزملاوااااااة واكاااااارا اليلوتااااااةر واّيسااااااار الرلاسااااااة 
وا سااتللامر ملا قهااا ييااّ مل ماالين أثّاار يف ألساارة الراااةر  هعااذّ يت اال رماا  االلتاال دمااا ع 

سااملر واعات ا . ومّهال ذلا  لرعا ي و ااّ ا.م(2)تعو معرو اً للى العرق يف جزتارام
بعفها وو بعض بتعّلا الّيباّر وي ّخ التاروا ا جتماوياة. وإّلماا اّيساعع ملقعاة العربياة 
معاانًر وامتاّل  اا الزماان  ااّ اللارّو بال و ااّ ا.مسااملر وبعالّ العاقة بيرهاار وبال 
العربياااة اللساااحغ الاااح حلتهاااا الااالتو والتعلااايم وا.اق. وأثااار اأتمااا   يماااا يقاااّلم واضااان 

  حاً   لّل  يل.وض
ومااو ا.الااة ولااغ استسااحاق الرتاار ا جتماااوي لاالى الل اا تل ا.واااا  أّلاام أعااذوا 
ذ اللساان العار  ماو بال قّااا   ل تهم مو قّاا  خمتللة يرزل الملاً متعّلاا الّيباّ.  قل أنعال
العرقر وو قيل ومتيم وأسلر  اّن  ؤ ي  م الذتو ورهم أإثر ما أنعذ ومعتمالر وولايهم 
اّيع  يف ال رتبر وا وراق والتسرت ر    ذت  وبعض إرامة وبعض الياايلر وع تؤعاذ 

.  قااال إاااان  اااؤ ي علقااااً مرتعااارتو يف المل واساااعةر وع (3)واااو رياااخ م ماااو سااااار قّااااالهم
بت ااااومل م وي قااايهم  -إماااا تقااا ل اباااو جااا -تع مااا ا متفاااارييل و  متحّ ااارتور لعاااّرهم 

يف اامل واحلار لذل  إان اعت  هم قلي ً وعليلااًر  ها  يف  ويزاومل م  رون جمرى االماوة
ةيي مو اللرور تسخ. وم  ذل   ّعفهم ت حاظ تااحّل وتراواي أمار ل تالر إماا تراواي 

. ويف  ذا الي  ولغ الترا ّر الل ا ي بال أبرااي القّااا  اوعتمالا. وقال (4)ذل  مو مهّم أمره
ر  تسام  ل اة رياخهر أتراويهاا وتعتمال ار أم وقل اباو جا    ً لاذل  بعرا ان " ق يف العا

 ".  (5)تل يها وتيّرح حعمها

                                                 
 .ٕٙٗ_ ٕٔٗر صتمعاّ ا س مية يف القرن ا.ولاأ  ٔع
 .٘ٔ-ٗٔالل ة واأتم  ر ص  ٕع
 .ٜٔا تفاح ةرح ا ق احر ص  ٖع
 .ٙٔ_ ٔ/ٕاخلسااص   ٗع
 .ٗٔ/ٕالسابار   ٘ع
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ومو  ذا القّي  مو التر ّر أّن مساامل اوااا الل  تة متعّلاا بل القاراين العارمي وإا م 
إمااااا -العاااارق و  ساااايما العااااعرر واكاااالتج الرّاااا ي.  هااااذه مساااااامل متعااااّلاا  يهااااا أالّااااة 

 التروار وير ّر ا.ساليب. ولغ يعّلا الّيباّر وي ّخ  -سرّّل 
 القراين العرمي بّل  إ  الرس ل تّلغ   وليل وسّلم مري قااً مرّ مااً حبساب ا.حا ال 
وال قاا . وسا مله وايليال م ّ واة ولاغ اوعاان والزماان. وقال اةاتهر يف  اذا السالا ماا تالوغ 

ة ا جتماوياة ّسّاق الرازولر و اي ةاروح  ل اة ا.مهياة يف بياان م بسااّ الرازولر واكالا
احمليية  كلص. أض  إ  ذل  ما وملا يف إتب الساخا وجماامي  اكالتج ماو  اذا الرحا  
الاااذي تعااارح مقامااااّ إثاااخار وت ّضااان ساااياقاّ خمتللاااة. إماااا أّن قاااراياّ القاااراين ضاااّمع 
أةياي مو ل اّ القّاا  جّر ولاغ لساان اوسايلغ تاّلغ   وليال وساّلم. وقال اساتلرن 

رحا  أللا ااً قَاَّلياة سا اي أإاماع ماو القّااا  الاح مّسا ا ولاغ ا حت ااان العلمااي ماو  اذا ال
. وماو  اذا (1)بع مهار أم مو ريخ ا مو القّاا  إا. ا وجر م و خ وخلام وإراله وريخ اا

التر ّر ما  حتل العلماي والّاحث ن ماو  ارّو بال السا مل اوعياة والسا مل اولمياة ماو حياج 
لسااياّ  فاا ً وااو مساااا  العقياالا والتعاارت . وياالّل ا.ساال ق وا.للاااير وعياااق الع

جماااا ّ الترااا ّر الساااابقة ولاااغ معييااااّ اجتماوياااة خمتللاااة أثّاااّر يف الل اااة وأاااهاااا. لعرّااال 
 التر ّر الذي   خيرن  لقراين وو إ مل إتا ً واحلاً مزل بلسان ورّ  مّل.

 مر والعااعر وراال م وإاا م العاارق ةااعراً ومثااراً حا اا   وراسااّاّ الااح قياا   يهااا العاا
 راا نر ولاال أرياارا  خمتللااةر إمااا أّن للرثاار أم اواااً خمتللااة أعاارى. ووااا معاايع حرإااة التاالوتو 
و ااا  اواوتاااو القّااااا  والعاااعراي إاااان ذلااا  مرا قااااً بتاااروا القااا ل وأحااا ال قاالااالر و قتااال 

ي أنعاذّ بقّيلتل أو  كااثة الح بعثع وليلر أو مت  مرها. ويف الععر امععاة لترا ّر قَاَّلا
بعاااض أمثلتااال ةااا ا ل ولاااغ الق اوااال. ويف  اااذا اليااا  ولاااغ أّن الل ااا تل والرحااااا ع تهملااا ا 
التاا ا ر الل  تااة اخلاتااةر ولااغ الاارريم مااو يعااّلا ا وواالم اطّراا ااا. و ااذا التراا ّرر وإن إااان 
متعاّلااً ريااخن قااااح يف ال حاالا وا ّيساااّر إذ  اا  امععااة لتعااّلا القّاااا  الااح أنعااذّ مرهااا 

وإن ع تقساال العلماااي إلياال قساالاًر .ّن بقااال  -ماا  قّلتاال-ة. و ااذا التعااّلا أماار طّيعااي الل اا
 الت ا ر الله ية  بّل مو أن تتهر وليها الي  يف  ر ن الق ل. 

                                                 
. والله اااااّ العربيااااة يف القاااااراياّ القرايميااااة لعّاااااله ٚ-ٙر صيف القااااراين اواااااروّي وااااو ابااااو وّااااااة الل اااااّ  ٔع

 الراجحي.
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واكااااالتج العااااارت   اعااااار ّحااااا ال اولااااااطّلر وعساااااااص ا.ااير ووتااااا  طاااااّر 
ن واوعااان. واكاالتج وامااة العاا مر ومااا تساااحّل مااو إةاااملاّر إضااا ة إ  امليّاطاال  لزمااا

ضااارق ماااو العااا م العااالهي الاااذي ديتاااا  بساااماّ عاّتاااة يف ا ساااتعمال. ولاااذل  تاااامل 
ميلاانً ل ت  أحلاص السخار و رو هار وم بساّ أةلاتهار وعسااص إ مهامر دمّاا 
اّومتااال جماااامي  اكااالتج وإتاااب الساااخا واو اااا ي. واكااالتجر وإن ع تقّااا  وليااال الرحااااا ماااو 

تااااامل مرجعاااااً لل اااا تلر و  ساااايما للمتااااهعرتو الااااذتو ا ااااذوا مراااال مساااالملاً مااااو  اوتقااااّلملر
مساااامل الل ااة وا حت ااان وااار ضااّم حاالتج الرساا ل وتااحابتل وأحاالاص سااخيلر وريرتااب 
أللا ل. و  ةّ  يف أّن يعّلا مساامل اوااا الل  تة تلّل ولاغ مسات لّ خمتللاة ماو ا.ااي 

تماوياااة .تاااحاق الل اااة. وترااات  ذلااا  مسااات لّ وطرتقاااة الرياااار يااا اام اوسااات لّ ا ج
 .(1)يعّختةر  ي ضرق مو الترّ واّ الل  تة

وترلاارا "اوقااام" أو سااياّ اكااال جبامااب مهااّم يف  ااذا الساالا.  قاال اوتماال الل  تاا ن 
والرقاااا والّ ريياا ن مق لااة "لعااّ  مقااام مقااال". وتاارى الاالإت مل متااام حسااان أّن  ااؤ ير و  

ساااا  يرااا ا إ  أّن الل اااة  اااا را اجتماوياااةر وأّلاااا ةااالتلا ا مليّااااا سااايما ولمااااي الّ رياااة "مل 
بثقا ااة العااعب الااذي تتعّلمهااار وأّن  ااذه الثقا ااة يف  لتهااا ديعااو  ليلهااا ب اسااية حساار 
أماا ار او اقاا  ا جتماويااة اولتللااة الااح تسااّم ن إاا ً مرهااا مقاماااً". وقاال إااان  ااؤ ي "وراال 

ألا  سارة يقرتّااً ولاغ  ماالمر .ّن ا وا اا بلعار  اوقاام او ا هم بلعرا اوقام متقاّلمل 
واوقااااال  وتّاملمهااااا أساساااال متميّاااازتو مااااو أساااال  لياااا  اوعااااه تعتاااامل اان يف ال اااارق مااااو 

. وملأى الالإت مل  (2)العع ا الاح جاايّ متي اة و اامراّ العقا  اوعاتار يف املاساة الل اة"
وياااً يف الرتاار الل اا ير وأّن اوقااام أو سااياّ إمااال بعاار أّن " لالل اا تل العاارق افا اااً اجتما
. وملاح الالإت مل بعار تعاّلا التا ا ر الل  تاة (3)اكال ديّث  ملإراً مهّماً مو أملإان  ذا ا فااه"

الااح  تااان إ   لياا  لسااياقها ا جتماااوير أو مساارحها ا جتماااوير إالراالاي وا ساات اثة 
كااذا يف حااا ّ إثااخار مرهااا ا سااتلهام والرلبااة والتحااذتر وا ريااراير والرعااع اوقياا ر وا

                                                 
 .ٜ٘ر صولم الل ة ا جتماوي  ٔع
 .ٖٕٚالل ة العربية معرا ا ومّرا ار ص  ٕع
 .ٜٚر صولم الل ة ا جتماوي  ٖع
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وإلماّ ال حيب والتهربة ويّاال اخلياق والت إيل. ولايل أاّل ولاغ ذلا  ماو أّلام قارملوا 
 .(1)للع م مقاماّ متلاويةر حل ذ ّ ا إ  أّن لعّ  إلمة م  تاحّتها مقاماً 

يسااتليل ومااو أمثلااة  ااذا ا  تمااام مااا أةااامل إلياال ابااو جاا  مااو معااا لا ا.حاا الر إذ 
بتل  اوعا لار وذل  اكف مل ما   يؤاتل اكعالّر و  يفّيل الاروالّر  تفاير إ  
قسااااا ا العااااارق وريااااا امض ماااااا يف أملساااااهم. وتفاااااي  إ  ذلااااا  أّن اكّماااااالل واكّماااااامّيل 
والساسااة عساسااة الاالواّق  وال قّااااتو ومااو تلاايهمر وتعتااّل ماارهم تست ضااح ن مااو معااا لا 

أباا  وماارو مااو ةااعر اللاار اّ إذا أنعاامل باالر وع حيفااره ترعااله. ومااو ا.حاا ال مااا   حيّساالل 
 ذا الرح  أتفاً أّن ا مسان حل خياطب ااعر ليقّ  وليالر تقا ل  ل  ا نر أتاو أماع؟ 
أملين وجهاا ر أَقّااْ  ولااّي أحااّلث .  لاا  إااان اسااتمار ا.ذن م رياااً وااو مقابلااة العاال جمااز ً 

ا قّاال وليالر وا تا اي لال. وقال قيا   ملّق إةااملا  ورل وا يعّل  القاا  و  إّل  تااحّل
.   تفااارق ماااث ً ولاااغ حعاتاااة اكاااالر مااا  أمّااا  ساااام  للحعاتاااة رياااخ (2)أبلااا  ماااو وّااااملا

معااا ل وااار ولاا  ةااا لاا لعرااع  ااا أواارار ولعتاام اكااال أباال. وقاال قياا   لاايل اولاامل  
وها مااا إرّااا مليااله لاا  إاوعاااتو. ولااغ أّن  ااذه اكعاتااة وااو اكااال اوعااا لا ع يلاال بسااما

.  هذا الي  ولغ أمهّية معر ة ا.ح ال والتروا الح قي   يها الع م. وتؤتال (3)حفران ا
 اااذا اورحاااغ يف استساااحاق اوقاااام أّن اخلساااااص العااالهية لل اااة واساااتعماوا يف "مسااارح" 
ملتاا ح  ااي عسااااص يسااتّّل  لعاا م العاارّ  إلّاال و  سااّيما العااعر مراال.  هااي ياالّل ولااغ 
ا.ااي الل اا ي اوّاةاار باال اوااتعّلم واوتلّقاال. وإاا م العاارق مثااراً وةااعراً إااان تتاالاول ةاالا اً 
إلقاي ومقً  مو ريخ الل ا ي إ  التالوتو. وماو اليّيعاي أن ذمال  اذه اخلساااص يف القاراين 
الااااذي تنتلااااغ وتساااام ر وترقاااا  وااااو طرتااااا القااااراياّ السااااحيحة ماااا  ا وتماااااا ولااااغ ملساااام 

                                                 
. وجااي يف ٖٗر وامتار  التللايص يف ولا م الّ رياة للقازوت ر ةارح الملقا قير صٗٔٔ-ٜٙالساابار ص   ٔع

 ا   "لعا  مقاام مقاال" تاراا أّن لعا  أمار أو  عا  أو إا م م ضاعاً    ٛٔ٘جمم  ا.مثال للميلاين عي يف 
    ت ض  يف ريخه. أمعل ابو ا.ورا   

 حتننننننننندا  انننننننننن    نننننننننن      ا نننننننننن 

   نننننننننننن افنننننننننننن     نننننننننننن    نننننننننننن     

   
 

 . ٕٙٔ/ ٖقال" معراه أحسو إيّل حل أذإرك يف إ  مقام حبسو  عل . امتر جمم  ا.مثالر  
 .ٕٛٗ_ ٕ٘ٗ/ٔاخلسااص    ٕع
 .ٕٚ_ ٕٙر ويف الل ة واأتم  ر صٕٙٗ_ ٕ٘ٗ/ٔالسابار    ٖع



ًأمحدًحمؿدًؼدورأ.د.ً

531 

 

 اااذا ولاااغ اوعاااا هة والتااالاول ومراوااااا اوقاااام.  اااالع م العااار  أتااا ً  . وتاااللّ (1)اوساااح 
"أللاي" و"أت اّ" يلقاغ لتسام ر   لعاي يقارأ  لعالر و  تتحاّرك  اا اللساان. واواتعّلم 
يف مقاتله ا.و  تّت ل إ   ه مل حاضرر لاذل  ت لّاب ساه لة اورياا وذ قتالر وتعتمال 

ااية اولتللااةر وتثااخ الع اطاا  وا و اااق ليسااتمي  إلياال اكاا امل واولاطّااة والعراتاار ا معاا
 الراة.

ًنصمت ًووؼققج:ًًً-3

ذ ااب الّاااحث ن احملاالث ن يف مااره  العاارق مااذا ب ةاالر رمااا أريلّهااا إ  اّاواااي أمّاال 
مره  معياملي قاام ولغ اوست ى الس ا  الذي ملسا أعذوه مو اللقهااي واوراطقاةر وطّّقا ه 

تااايلاي مسااااامل مرااال ّويالاااار وإمهاااال ماااا سااا ا ا. إماااا ذ اااب ولاااغ العااا م العااار  بعااال ا
ريااخ م إ   لاايص  ااذا اوااره  مااو معيياياال ال تااليةر ماا  أّلااا  مل ا باارو اً   تاااً. ولااغ أّن 
القليااا  مااارهم ذ اااب إ  أّن يف  اااذا اواااره  أمتااااملاً اجتماوياااة وملاّ يف يفااااوي  أومااااوم 

  ااا سارتعاً  يمااا يقااّلم يؤإاال أّلاام املساا ا ل ااتهم العلمياة اولتللااة. ماا  أّن العراتاار الااح ماارملان
يف إطامل ا ا جتماوير وأّلم أعذوا يف  لي ام واعتياملاام التروا ا جتماوية مسااولاً 
وااام يف إجاااراياام العلمياااة. وقااال مّهااال لاااذل  معاااها الل اااة يف الّااا ااي والّيبااااّ اولتللاااةر 

متاار م إ  الل ااة وملياااً إااان مت هاااً إ   وياالاووا ولااغ ألساارة قّاااا  متعااّلاا. ولااذل   ااانّ 
اوعيياّ ا جتماوية الح وا اا بعفاها ماره  ولام الل اة ا جتمااوي عاتاةر وماره  ولام 
ا جتمااار وامااة.  اوتماااا م العاا م اوريااّ  واوساام ر مااااا لل ماا  والاالملةر ويلاارتقهم 

لتااالار ومعااار تهم بااال الّااالو واكفااارر و همهااام .ثااار ا عااات ا واوسااااإرة يف الّيبااااّ اال
ّساااّاق الت اااّخ الل ااا ير ومعااااالتهم لله ااااّ معاالاااة مّتزماااةر واوتمااااا م يعاااّلا القّااااا ر 
ويراا ّر اوسااااملر واسااتعامتهم  وقااام لتحسااي  اوعااهر إااّ  أولباا  تعااهل واام ّّن مااره هم 
ل مره  اجتماوي ي ّس   ل ت  بلياً و لتحلي  والتقعيل بعل ذل . و  وملا ساا جاّل بعا

وس مل ا حت ان مو متر معياملير .ّن    الل ة قل مّتر واساتقرّّ اواااا الل  تاة. و اب 
أن تنلهاام أّن  ااذه اوعياملتاااة حلتااع العربياااة مااو التعاااّعبر أو ا ماالمجمل واااو طرتااا التلتّاااع 
الله ي.  الق م حّسل ا الل ة إماا عنلالقاعر واساترّي ا مرهاار   ماو ريخ اا الق اوال الاح   

                                                 
 .ٜٖر صا  مة وو معاين القراياّ   ٔع
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.ّي مّحاااج ولماااي.    تحااا ا  ق ا ةاااتقاّ والت ليااال والقيااااة لعاااي يّقاااغ  رياااه ورهاااا
ل تهم واحلا انمية  طّراار مو ريخ أن يق  يف يععيب   حلوا لل. لقل  هار ماو عا ل 
الّحااااج أّن  راااااك أ مااااًة يف اوااااره  اللساااااين فلّااااع يف اقتّاااااة ال تاااالية وإو اهااااا واّاواااااي 

ا مااو ريااخ التلاااّ إ  اللاارّو او ضاا وية والتاملخييااة باال تاا ا ار وإلاازام ولماارااا القاالامغ  اا
ول مراااا واللساااامياّ. إاااذل   هااار ماااو عااا ل م اقااا  اللاملسااال احملااالثل يساااّ مل عااااطئ 
للاا اص ولعلاا م الل ااةر  فااا ً وااو الل ااة ملسااها.  اااال اص حقيقااًة حيتااّ  معامااة الّسااالاملا يف 

كاضار اوت الا.  هرااك ضاروملا الّلملة العار ر و ا  لايل  عار اواضاي اورقيا ر با   عار ا
مره يااااة ومريقيااااة يلاااار  الرجاااا ر إلياااالر و حااااص ملا يماااالر وي  ياااا  مساااااالل وةاااارحها 

 وفلتل ا.
واخل تاااااة أمّااااال لااااايل ضااااارومللً أن ت ا اااااا ماااااره  العااااارق ماااااا ترتاااااله مااااارهم اللساااااامي ن 
 ال تلي ن وريخ مر إذ للعربية  رو ها وعسااسها الح ترّ ي أن ينراوغ اااماً إّلماا حالص

 اقتّاة أو مراجعة أو فلتل. و  او  ا إ  الّس اق.

 
 
 
 
 
 

  



ًأمحدًحمؿدًؼدورأ.د.ً

545 

 

ًلجلصدرًولجرلدع:

 ّعااااااااي القيسااااااااير  قيااااااااا حميااااااااي الاااااااالتو م مرٜٜٚٔر ا  مااااااااة وااااااااو معاااااااااين القاااااااارايا
 .اامل اوهم ن لل اصر امعا رٔاملمفانر

 خلياااا  واباااو باااري واباااو اكرّلاااي واباااو ا مرٜٚٛٔر أملبعاااة إتاااب يف التساااحين الل ااا ي
.رٔا يلر  قيا حامت تاحل الفامور   معتّة الرهفة العربية وواع العتبر بخّو

 اامل القلمر امعا. رٔا حمم ا الل الر مرٜٜٛٔرا تّاح يف ةرح ا ق اح 
 ابو معي الساقلير  قياا وّال العزتاز ميارر مر ٜٔٛٔ ريثقي  اللسان ويلقين االران

 اوعاملار القا ر.اامل 
  التللاايص يف ولاا م الّ ريااة للقاازوت ر ةاارح وّاال الاار و الملقاا قير اامل العتاااق العاار ر

ر ا  "يس تر". ٕبخّو
 ر ا. ر ٕاابو جا ر  قياا   ولاي الر ااملر  ر ا ّراخلسااص اامل اوالىر باخّو

 مجمية.
 رعاااارر اامل لفااااة مساااار لليّاااا  والر ٚالعلااااي وّاااال ال احاااال وايفر  ر ا ّرولاااام الل ااااة

 القا را.
 ٔا ااي لرر  مرٜٛٛٔر ولم الل ة ا جتماوي ورل العرق. 
  ملالاا   اساا للر ير ااة إباارا يم بااو تاااحل   اللاا ير  مرٕٓٓٓر ولاام الل ااة للم تماا

 .جامعة اول  سع ا  لرل 
 اامل ريرتبر القا رار ٖاإمال بعرر  مرٜٜٚٔ ولم الل ة ا جتماوير ملع ر. 
  ر امعا.سعيل ا.  اينر اامل اللعر ر ا يا يف أت ل الرح 
  مره  القراير حلب.ر ٔاأ ل   قلوملر مر ٕٕٓٓ ريف الل ة واأتم 
 مرعا ملاّ ر ٔالعّال العزتاز حليلاير  نر ٜٜٔٔاللسامياّ العامة واللسامياّ العربيةر

 .املاساّ. سالر اللامل الّيفاي
  ملاميااة اامل وملا ا.ر ٔامساايلغ ريللااانر مر ٖٕٔٓ راللسااامياّ العربيااةر أساابلة اوااره

 .للرعر والت  ت 
 قياااا تااا ح  مرٜٙٗٔالل ااااّ يف القاااراين  باااو وّااااةر ملواتاااة اباااو حسااار ن اوقااارذر 

 .ميّعة الرسالةر القا را رٔا اللتو اور لر
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 اويباااااة اوسااااارتة العاماااااة  رٕا متاااااام حساااااانرمرٜٜٚٔر الل اااااة العربياااااة معرا اااااا ومّرا اااااا
 .للعتاق

  ال احل وايفر اامل لفة مسر  لقا را.ولي وّل مر ٜٔٚٔ رالل ة واأتم 
 وّله الراجحير اامل اوعاملا سسر نرٓٙٓٔرالله اّ العربية يف القراياّ القرايمية. 
 اامل العلااااام  ر٘ا ةاااااعري  يسااااا رمر ٜٔٛٔر تمعااااااّ ا سااااا مية يف القااااارن ا.ولاأ

 .للم تلر بخّو
 يّ واااّ االامعيااةر او رٔا أ اال   قاالوملر مرٜٜٔٔر اواالع  إ   قاال الل ااة العربيااة

 حلب.
 اتارعو ميتعا ر ير اة ومرجعاة إحساان   اكساور مر ٜٔٛٔر مع م ولم ا جتماار

 .اامل اليليعةر بخّور ٔا
  اامل اللعرر بخّور ٕاسعيل ا.  اينرمرٜٛٚٔر مو اتملتخ الرح. 
 رتااااار إااااا لر ر ير اااااة حمياااااي الااااالتو  يااااالي ووّااااال    هرٕٔٗٔ او سااااا وة الل  تاااااةر 

 .جامعة اول  سع ا  لرل اكميلانر 
 ليّاواة والرعار إتا اك ل رٔا  اطمة اواايي بعا  ر مرٕٗٓٓر معها اللملة اللساين

 .والت  ت ر القا را
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 قضايا لسانّية في الّتراث العربّي

  الّلسانّيات الّنّصّية أنموذجًا 
 

ًػاطمةًحينًبّلةد.ً
*
ً

 
ًامللّىص

ؿضىًعلىًظهورًاؾّلياـّواتًأؽنرًؿنًؿكةًعام،ًتدررجتًخهلاداًاًاؾّمردور،ًرؽندرًا درقثًًًًًً

اؾعهلؼددةًبدلًاؾّمددراثًاؾعربدديًراؾّليداـّواتًا رقنددة،ًػدداؾّمراثًؿادررًانيدداؾةًراؾّليدداـّواتًًًًػوهداًعددنًً

ًا رقنةًؿنلعًا راثة.

رتعرًاؾّلياـّواتًاؾّنّاّوةًؿنًأحدرثًاؾّنررقداتًاؾّليوّقدةًاؾدًّحّوؾدتًؿيدارًاؾلودثًاؾّليداـّي،ًًًًًًًًً

ّنّص؛ً ذًُعدر ًاؾدّنّصًأؽد ًًًًرجتارزتًؾياـّواتًاجلملةًاًـقلدةًـوعودةًؿدنًادوًاجلملدةً اًادوًاؾدًًًًًًً

رحرةًؼابلةًؾلّررادة،ًرؼرًاـرلقتًؿنًؿعرواتًعلومًدابقةًؾلياـّواتًاجلملةًراؾّلياـّواتًاؾلنووقةً

رانددلوبوةًرأؼاؿدتًأديدادًجرقدرة،ًتيدعىً اًالوديًاؾلنودةًاؾّنّادّوةًرادمكقدا ًاؾعهلؼداتًاؾددًًًًًًًًًًًّ

ً.تيهمًاًاّتياقًاؾّنّاوصًراـيهاؿهاًراؾكقفًعنًأغراضها

رؾكنًؽاـتًاؾّلياـّواتًاؾّنّاّوةًؿنًـماجًاؾررسًاؾّلياـّيًا رقث،ً ّنًفناكًتواػقادًؽلريادًبلً

ًاؾّلياـّواتًاؾّنّاّوةًاؾيربّوةًرؿفافومًاؾّلياـّواتًاؾّنّاّوةًاؾعربوةًامللنوثةًاًؽمبًاؾّمراثًاؾعربّي.

اذجًؿمفّرؼدةًؾدلعلًعلمداءًًًًققومًفذاًاؾلوثًعلىًادمقااءًؿفافومًاؾّلياـّواتًاؾّنّاّوةًاًنًد

اؾعربًاؾقدراؿىًؾلّمعدر ً اًجهدودفمًردرادداتهمًاّؾدًّجتدارزتًحدرردًبوكدةًاجلملدةً اًبنودةًًًًًًًًًًً

اؾّنّص،ًػكاـتًجهودفمًجذررادًؾلياـّواتًاؾّنّاّوةًاؾيربّوة،ًرتأدويادًؾنررةًؾياـّوةًـّاّوةًعربّوةً ذاًؿداًً

ًثًاؾعربّيًاؾقرقم.مّتًمجعهاًؿنًاملرّرـاتًاّؾًّتزخرًبهاًؽمبًاؾّمرا

ً

ًاؾّلياـّواتًاؾلنووقة،ًاوًاجلملة،ًاوًاؾّنّص.ً–اؾكلماتًاملفماحوة:ًاؾّلياـّواتًاؾّنّاّوةً
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ًؿقرؿة:

، كعػػػٌدت الٌلسػػػانٌيات حتػػػٌوكت كػػػ ل ةػػػّلؿ يػػػاة الٌسػػػ ي ٌيات عػػػرؼ الػػػٌدرس الٌلسػػػا ٌ 
الػٌداي  البيػل لورػور  الٌ ٌصٌية يرعان من يركع الٌلسػانٌيات يف سػيعي يات النػرف ايا ػك، ككػاف

هػو ارػركج علػد دػدكد ا يفلػة يف الػٌدرس  (Linguistique Textuelleلسػانٌيات الػٌ ٌ   
   الٌلساٌ .

نصػان، كحتنػل لػا دتاسػبا،  ذ  الػٌ  ٌ ابلع اصر اليت جتعػ   الٌ  ٌ يند اه يفت لسانٌيات 
كجزئياتػػا، للي ػػ  عػػن معانيػػا كدكل ػػا ل لػػ ئ جممػػاـ النػػار   ػػاكت  الػػٌ  ٌ تغػػويف يف ايفػػار 
ٌية كملاهييفرػػػا يف الٌ ٌصػػػالعربيػػػة النػػػدامد  س الٌلسػػػانٌيات  ت يٌػػػا عليفػػػاوكقػػػد  ،للنػػػراوة كال لكيػػػ 

يف ك ف مل ي  اكلوهػػػػػا  ،ةة كاينيوليٌػػػػػايف، كاإلعّلميػػػػػة كاينصػػػػػديٌ  ػػػػػكال  اكتسػػػػػاؽ كاكنسػػػػػ اـ،
 ة.دراسات مس نلٌ 

ًوث:ؿنهجًاؾل

 ٌف ايػػػػ رت ايٌ يػػػػ  يف دراسػػػػ  ا هػػػػو ايػػػػ رت الوصػػػػلك الػػػػ م ينػػػػـو علػػػػد ت يػػػػ  ملػػػػاهيم 
العػػػػػرق، كتنػػػػدا دراسػػػػػة  ػػػػػا،  الػػػػٌااث مػػػػػنقػػػػػة منػػػػاذج م لرٌ مػػػػن ةػػػػػّلؿ ٌية الٌ ٌصػػػػػالٌلسػػػػانٌيات 

 كاس نرائرا كحتليلرا.

ً:اؾّنّصؿفهومًً-أرالد

ً:رايرهلحادًيةؾً-1

 .عاجم العربية قدديرا كدديهرايف اي (نص   س مادة  الٌ  ٌ يرج  ملرـو 
، ريعػػػ  الػػػٌ  ٌ "نصػػػ    (  س جمفٌ لسػػػاف العػػػرب ابػػػن م وػػػور يف مع يفػػػا جمشػػػار ينػػػد 

الشكو، نى َّ احلدي ى ي صُّا نصان  رىيىعا، كك  ما جمظرر  يند نيٌ ، كقاؿ عيفػرك بػن دي ػار  
، ينػاؿ  نػػ َّ  احلػػدي   س مػا رجميػػت رجػّلن جمنػػ َّ لل ػػدي  مػن الزهػػرم، جمم جمريػ ى لػػا كجمسػػ دى

جمقصػد  الػٌ  ٌ ... كجمص  ت الويية جيدها رىيع ا، كنصٌ اي  ليايّلف جمم ريعا، كك ل  نصص ي 
 .(ُ جمصلا م  رد األشياو كميلغي جمقصاها" الٌ  ٌ الشكو كااي يا، كقاؿ األزهرم  

                                                 
 نص .العرب   ي ور  لساف   (ُ 
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صػػيغة البػػّلـ  الػػٌ  ٌ " مػػا :   لسػػاف العػػرب  س مػػا جمكرد ايع ػػم الوسػػي   جم ػػاؼك 
كما ك حي يف ي  ك معػ  كادػدان، جمك ك حي يفػ  ال لكيػ    من ايؤلف ....األصلية اليت كردت 

 .(ُ "الٌ  ٌ كم ا قو م  ك اج راد م  
  "ال ػػوف كالصػػاد جمصػػ  صػػ ئ الػػٌ  ٌ كيف منػػاييا الٌلغػػة كرد ايلرػػـو الٌلغػػوم لبليفػػة 

 يػػدؿ علػػد ريػػ  كارتلػػاع كان رػػاو يف الشػػكو، م ػػا قػػو م نػػٌ  احلػػدي   س يػػّلف  ريعػػا  ليػػا
 .(ِ را " يف السل جمريعاي.... كنٌ  ك  شكو م  الٌ  ٌ ك 

وح يػػ  كاإلظرػػار كالو ػػالندديػػة علػػد الرٌ  الٌلغويٌػػةتػػدٌؿ الػػٌدككت ايع يفيػػة يف ايعػػاجم 
ة يعػػػ  يف ايعػػػاجم العربيٌػػػ الػػػٌ  ٌ يلرػػػـو  غػػػومٌ ايع  اللٌ " يػػػيػػػات كاكس نصػػػاو كاإلدبػػػاـ كالهٌ 
 .(ّ "كو كم  را كو، كجمقصد الشٌ الشٌ كو  س الشٌ  ي  كاإلظرار، ك مٌ الرٌ 

جممحػػد رليػػ   الٌلغويٌػػةيف مع ػػم ايصػػتل ات  الػػٌ  ٌ كيف ايعػػاجم احلديهػػة جػػاو تعريػػف 
كهػو كػّلـ ملرػـو ايعػ  يرػو  ،الري  اليالغ كم ا م صة العركس"يع  يف العربية ةلي  أبنا  

 .يصةالٌ صٌ ك  الٌ  ٌ كصوكن  س  الٌ  ٌ مورد كم ر  كمرج ، ال  صي  اييالغة يف 

هػػػػو ال سػػػػيت، جمم الب ابػػػػة األصػػػػلية الصػػػػ ي ة، اي سػػػػوجة علػػػػػد  TexTus الػػػػٌ  ٌ ك 
 (Commentaires)كالشركدات كال علينات  (Notes)م وا ا اللريد، مناب  ايّلدوات 

  ايدكنػػة، الب ػػاب يف لغ ػػا األكس، اػػل ايػػاجم، قػػرجمت يػػّل ن يف نصػػا، جمم يف الػٌ  ٌ ك 
 .جمصلا ايو وع

 (Co-Texte).  ايشاؾ  الٌ  ٌ ك  مدكنة خمتوطة جمك متيوعة، كم ا   الٌ  ٌ ك 
، جمك تليػا، ي يفػد  Ciration، جمجػزاو مػن نػ  تسػيل اس شػرادان،قامسػا ،الػٌ  ٌ سياؽ 

 مبع ا  الص يئ، يناؿ     احلدث يف سياقا ال ارخيك جمم  يف مبانا الص يئ.
ت اسػػػل النصػػػيدة، تسػػػاكؽ هػػػو ال والػػػف بػػػل جمجػػػزاو البػػػ ،  Contextureال سػػػاكؽ ك 

   (ْ البّلـ "
                                                 

 .نص   ايع م الوسي    (ُ 
 .نص   مناييا اللغة   (ِ 
 .ِٖ، يفة تتيينٌية علد الٌسور ايبٌية(علم الٌلغة الٌ ٌصٌك بل ال ورية كالٌ تييل  دراس   (ّ 
 .ُّٕ-ُّٔ، يفايصتل ات العربيةمع م    (ْ 
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مدكنػػػػة دػػػػدث   الػػػػٌ  ٌ   " ف ينػػػػاؿتعريلػػػػان لسػػػػانيان معاصػػػػران  الػػػػٌ  ٌ عػػػٌرؼ ف مل ػػػػاح ك 
مؤلػف مػن البػّلـ كيسػيفد صػورة يوتواراييػة  اكّلمك ذم كظائف م عددة، كهػ ا يعػ  جمنٌػ

دسػػػ را يف بػػة كيئػػائرا كه جمك رمسػػان جمك عيفػػارة جمك زإن ك ف كػػاف الػػدارس يسػػ عل برسػػم الب ا
ا ددث ين  يف زماف كمباف معي ػل ك يعيػد نلسػا  عػادة متلنػة كنرل جميئان أبنٌ ، ال  لي 

مهلػػػا يف ذلػػػ  مهػػػ  احلػػػدث ال ػػػارخيك  كهػػػو ذك صػػػيغة تواصػػػلية، ألنػػػا يرػػػدؼ  س توصػػػي  
معلومػػػػات كمعػػػػارؼ كننػػػػ  جتػػػػارب...  س اي لنػػػػك، علػػػػد جمٌف الوظيلػػػػة ال واصػػػػلية يف الٌلغػػػػة 

ير ػػاؾ كظػػائف جمةػػرل للػػ   اللغػػوم جمةرػػا الوظيلػػة ال لاعليػػة الػػيت ليسػػت هػػك كػػ  شػػكو، 
كهػو يػػوؽ ذلػ  مغلػل، كينصػػد  تنػيم عّلقػات اج يفاعيػة بػػل جميػراد احت يفػ  كحتػػاي  عليرػا.

توالػدم  الٌلغويٌػةابكنغّلؽ مس ا الب ابيػة األينونيػة الػيت  ػا بدايػة ك ايػة، كلب ػا مػن ال اديػة 
ن عػػدـ، ك منػػا هػػو م ولػػد مػػن جمدػػداث يرخييػػة كنلسػػانية ألف احلػػدث اللغػػوم لػػيا م يهنػػان مػػ

 .(ُ كلغوية... كت  اس  م ا جمدداث لغوية جمةرل كدنة لا "
ً:ؿفهوؿادً-2

 يبػػػػ  دارسو  عػػػػددة،ملرومػػػػات م ٌ ذمػػػػد يف ايلرػػػػـو اكصػػػػتّلدٌك للسػػػػانٌيات الػػػػٌ ٌ  
 س مػػػا   شػػػلالػػػٌ ٌ  ك يدػػػد  قػػػد كرد يف ايعػػػاجم الٌلسػػػانٌية الغربيٌػػػة جمفٌ ك  ،كينػػػان لرهي ػػػايعرٌيرػػػا 
، كه اؾ من ك حيػٌدد ملرومػان كادػدان للػٌ ٌ ، الٌلسا ٌ ما يس عيفلا ين ، ب  يع  ك   ك ب
الػػيت ينصػػد لػػا ذلػػ  اكجتػػا  اللغػػوم  حتػػت مػػا يسػػيفد الٌلسػػانٌيات  ػػدرجايلرومػػات ت كهػػ  

 الػػػٌ  ٌ او ان وامػػػان كاتسػػػاقان كانسػػػ امان، كيرػػػ م ببيليػػػة ب ػػػ الػػػٌ  ٌ الػػػ م يعػػػ  بدراسػػػة نسػػػيت 
جم ػػػػا الػػػػيت يلشػػػػار  س  الػػػػٌ  ٌ يبػػػػ  محيػػػػ  محػػػػداكم تنػػػػدا ملرػػػػـو لسػػػػانٌيات "ك  ،(ِ كتركييػػػػا"

ابع يػار   يفوعػة  لػٌ  ٌ ، كحتل  ارتاب، كك هت م اب يفلة اي عزلػة، بػ  هتػ م ابالٌ  ٌ تدرس "
  (ّ "ا يف  اياابتة ظاهرإن ك يف يان من 

جمبعػػادان تواصػلية كجتعلػػا دػػدان كّلميػػان تلاعليػػان علػػد  الػػٌ  ٌ هػ   الٌلسػػانٌيات الػػيت تعتػػك 
ةتػػػػاب مػػػػرتي  علػػػػد كجػػػػا اكطػػػػراد ابللعػػػػ   كػػػػ ٌ   جمفٌ الٌػػػػ م ذكػػػػر "دػػػػد تعيػػػػل يػػػػاف ديػػػػ  

                                                 
 .َُِ، يفتاب الشعرم، اسااتي ية الٌ  ايفحتلي  ار   (ُ 
 .َٗ، يف يوية  س ال شرحييةعن ةصائ  الٌ ٌ ، ي ور  ارتيئة كال بلل من اليلليفزيد  
 .ُٕحما رات يف الٌلسانٌيات، يف   (ِ 
 .ُٕالسابل، يف  (ّ 
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ركط اي اسػػية لل يفػػ   خيصػػ  الٌشػػداكيل ي يغػػك جمٌك ال ٌػػ ٌكػػباير  ال واصػػلك كبعيػػارة جمةػػرل يػػ فٌ 
جميئػػػان، ك ذان يػػػ ف جمدػػػد  ب  ػػػركب ارتػػػاب  هػػػ ا ايرٌكػػػٌصػػػخيبػػػ   كمن ئػػػد احلػػػاؿ ييرػػػا،

 لبػ امية   ا الب اب هو اإلعػراب كاإليصػاح عػن العّلقػات اي سػنة اكطػراداألاراض السٌ 
 .  (ُ الٌ ٌ  كالٌسياؽ الٌ داكيلٌ 

 ع ػػدما نشػػر ،الػػٌ  ٌ جتػػاكز دػػدكد ا يفلػػة  س  ؿ لسػػا ٌ جمكٌ  Z. Harrisهػػاريا  دٌ يعػػك 
  ألنٌػػػا سػػػياقا اكج يفػػػاعكمػػػ    ٌ الػػػ ٌ  كدرس، "حتليػػػ  ارتػػػاب"حبهػػػان ع وانػػػا  ُِٓٗ سػػػ ة

الٌلغويٌػػػػػة الوصػػػػػلية م  ػػػػػاكزان مػػػػػا كقعػػػػػت بػػػػػا الدراسػػػػػات  الػػػػػٌ  ٌ هػػػػػدؼ  س اك شػػػػػاؼ ب يػػػػػة 
مثٌ جتػػاكز الناعػػدة الػػيت ك ػػعرا  ـ اب يفلػػة  س مػػا هػػو ةػػارج ا يفلػػة،ه يفػػاكالسػػلوكية مػػن اك

كسػػػعد  س  ،يت عػػػٌد ييرػػػا ا يفلػػػة جمكػػػ  كدػػػدة قابلػػػة للدراسػػػةالٌػػػ (Bloomfield)بلومليلػػػد 
يف الٌدراسػػات الٌلغويٌػػة  ٌيةالٌ ٌصػػعريػػت الٌلسػػانٌيات  كقػػد ة.كليٌػػكالدٌ  الٌلغويٌػػةدراسػػة ةصائصػػرا 

 .(ِ محةطريل الاٌ  من س العربية   نلتناك  را يرعان من يركع الٌلسانٌيات،صلبو  ايعاصرة
يف حبهػا "مػن  ُٖٗٗكتعٌددت اآلراو يف ه ا ايو وع، ير اؾ من عٌد سعد مصلوح 

لػػيا  ك سلسػػلة مػػن ا يفػػ  كػػ  رمػػو ا يفلػػة  س رمػػو الػػٌ ٌ " جمٌكؿ مػػن عػػٌرؼ الػػٌ ٌ  أبنٌػػا " 
كهػػػو  ػػػرد داصػػػ  محػػػ  لل يفػػػػ  جمك  م رػػػا يليػػػد السػػػام  يائػػػدة حيسػػػن السػػػبوت عليرػػػا،

 (ّ اةلة يف تشبيلا "ل يفاذج ا يف  الدٌ 
ـ، الػػػ م دعػػػا  س كجػػػوب  ػػػاكزة  ُُّٗكجمشػػػار يف هػػػ ا الي ػػػ   س جممػػػل ارػػػويل 

الػػػ م تلنػػػد هػػػ    ُّٗٗيف الػػػدرس اليّلاػػػك، كجممحػػػد الشػػػايب  الػػػٌ  ٌ دكد ا يفلػػػة  س دػػػ
 جمدد. ياحبها "األسلوب" لبن مل يل لت  ل اللبرة يف

ؿ  ليبػوف جمكٌ  ُٖٗٗياؽ الٌسػك  الٌ  ٌ كائك الرٌ  الٌ  ٌ ك ابا "انل اح   ينتلد يكك ب سع
 .(ْ ٌيةالٌ صٌ الٌلسانٌيات  دكاتجم عيف ك اب عرق يس 

                                                 
 .َِال   كالسياؽ، يف  (ُ 
من رمو ا يفلة  س رمو الػ  ، سػعد مصػلوح،  ػيفن ك ػاب األسػ اذ  عيػد السػّلـ هػاركف معليفػان كمؤللػان،   (ِ 

 .ِّْ-َْٔ، يفد السّلـ هاركف يف ذكرا  الهانية يفوعة حبوث مرداة  س األس اذ عيكمدقنان 
 .َْٕالسابل، يف  (ّ 
"دراسػػػػات م ر يػػػػة يف حتليػػػػ   ه ػػػػاؾ مػػػػن يشػػػػل  س جمف  ػػػػاد رزؽ ت جمشػػػػار  س لسػػػػانيات الػػػػ   يف حبهػػػػا  (ْ 

مػن ةػّلؿ اطّلعػا . كيشل سعيد ينتل  س جمف سػعيد حبػلم عػرؼ اللسػانيات ال صػية َُ، يفال صويف
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جمٌف الػػػٌ ٌ  مللػػػوظ كتللػػػ  كاسػػػ نياؿ، "يػػػاألمر ك ينػػػف  مّلـ ايسػػػدٌ الٌسػػػل عيػػػد جمكر 
ت ػدرج ييرػا  دػاكت م تػورة الػٌ  ٌ لليف لنػك مػ   ذل  جمفٌ  ع د ة   ائك يف عيفلية ال لنك

ع ػػػػد  لػػػػا شػػػػلف ، مثٌ للػػػػ   شػػػػلف ع ػػػػد مياشػػػػرتا لليفػػػػرة األكسي عّلق ػػػػا بػػػػا تػػػػدرجان م  وعػػػػان 
صػار كػ  مػرة كلمنػا   يف كهػو ،  ع ػد احلػدي  ع ػاكرابػ ،انػ، كشلف الػ  ع ػد اة زاتاكداعم

 (ُ "نصان جديدان 
كلػػك يف دركػػة مردليػػة ألنػػا نػػ    الػػٌ  ٌ " جمفٌ  مػػنمػػا جػػاو بػػا ايسػػدم  كامغػػ لجمٌكػػد اك 
ي  ػرؾ داةليػان حبركػة  الػٌ  ٌ كالي ية مشولية كم  ولة كذات حتبم كذات حتبم ذا  ك  ،ب يوم

ؾ  ا ي  ػػرٌ ليبػػوف لػػا هويػػة دتيػػز . يػػ ذا مػػا دتيػػز ي نٌػػ ،ملعيفػػة ابحليػػاة كػػك يبػػوف ب يػػة الوجوديػػة
ؽ يسػػيئ ييػػا كيفػػا تسػػيئ البواكػػب يف ويف ليػػدة  مػػ  سػػوا  يف سػػياالٌ ٌصػػكاسػػران حلػػواجز 

 (ِ راهتا " 
كقػػد جتػػاكزت الٌدراسػػات العربيٌػػة الندديػػػة دػػدكد ا يفلػػة كاكه يفػػاـ ابلػػٌ ٌ  كػػػامّلن،  ذ 

نوػػػػري ل تيعػػػػ  األكس اب يفلػػػػة كالهانيػػػػة  يشػػػعر مػػػػن يتٌلػػػػ  علػػػػد هػػػػ   الٌدراسػػػػات أبنٌػػػػا جممػػػػاـ
ابلػػٌ ٌ ، يرػػك نوريٌػػة كادػػدة، ك ف كػػاف لبػػٌ  م ريفػػا ةصوصػػٌية، كعلػػد الػػرام مػػن اه يفػػاـ 

لبػػ رم جمشػػاركا العليفػػاو النػػدامد ابلػػٌ ٌ   ٌك جمنٌػػا مل يػػ كر مصػػتلئ الػػٌ ٌ  علػػد رمػػو مياشػػر، 
ككت الوصػػوؿ  س الػػدٌ  مػػن جمجػػ  لػػٌ  ٌ  س ذلػػ  اكه يفػػاـ اب ديعرػػم ليػػا يف جممػػاكن م لرقػػة 

 قينة. ي ة كايعا  الدٌ الصٌ 

ًاؾقرقم:ًاؾعربّيًاؾّمراثؾياـواتًاؾّنّصًاًً-2

تشػػل الدراسػػات احلديهػػة  س جمةيػػة الدراسػػات العربيػػة الندديػػة يرػػك ايلرػػم لبهػػل مػػن 
 .(ّ الٌ  ٌ كهك األيل اي شود كايل ند الئركرم لل داكلية كعلم  ،ايعاصرين
 

                                                                                                                       
، كجمشػار سػعيد حبػلم  س جمنػا تعػرؼ  س ملػاهيم  ػد العلػم كجمعّلمػا يف عػاـ ُٖٓٗعلد جرود ياف دي  

، ي وػػػػر  انل ػػػػاح الػػػػ   الركائػػػػك  الػػػػ   كالسػػػػياؽ(، سػػػػعيد ينتػػػػل، ايركػػػػز الهنػػػػايف العػػػػرق، الػػػػدار ُٕٗٗ
 .ُْـ، يف ََُِ، ايغرب، ِالييئاو، ط

 .ٗٔ، يفذجقئية الي يوية دراسة كمنا   (ُ 
 .َٗ، يفبلل من الي يوية  س ال شرحييةارتيئة كال    (ِ 
 .َِٓ، يفبّلاة ارتاب كعلم ال  للٌ وس  ي ور      (ّ 
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 ،  ذقدمػا يف نوريػػة الػػ وم مػػن ةػّلؿ مػػا الػٌ  ٌ كعيػا رمػػو  ق(ُْٕ  ا رجػػا مػارس 
 ، م ين ئػػػػيا علػػػػم ال  ػػػػوعلػػػػم جمف لػػػػيا الػػػػ وم  ك جمف تئػػػػ  كّلمػػػػ  الو ػػػػ  الٌػػػػاك "قػػػػاؿ  

كحتلػ  الرسػػـو  ،كتعػرؼ م اه ػػا الػيت   ػػت يػّل تزيػغ ع رػػا ،كتعيفػ  علػد قواني ػػا كجمصػولا
اػل جمف   ويفػاب يػا ال ػاظمي غ ك نعلػم شػيئان ي، كذلػ  جم ٌ يت رمست ل  يّل خت  بشكو م راالٌ 

 (ُ "كيركقاي ور يف كجود ك  ابب 
كجعلػا  الػٌ ٌ ،قوانل ال  و ك تع  رمو ا يفلة ينػ   منػا رمػو  جمدرؾ ا رجا  جمفٌ لند 

 س الوجػػو  الػػيت  يف ارػػ "يػ ّلوـ مػػ  الوػػركؼ ايتػة بػػا لػػ ل  علػد مػػن يب ػػب جمف ي وػر 
 س الوجػػػػو  الػػػػيت تراهػػػػا يف  كيف الشػػػػرط كا ػػػػزاوتلػػػػل كزيػػػػد ي تلػػػػل تراهػػػػا يف قولػػػػ   زيػػػػد م 

قولػػ    ف ختػػرج جمةػػرج ك ف ةرجػػتى ةرجػػتي ك ف ختػػرج يػػل  ةػػارج كجم  ةػػارج  ف ةرجػػت 
كجم   ف ةرجػػػت ةػػػارج. كيف احلػػػاؿ  س الوجػػػو  الػػػيت تراهػػػا يف قولػػػ   جػػػاو  زيػػػد مسػػػرعان 

ع كجػاو  كقػد جمسػرع ييعػػرؼ كجػاو  يسػرع كجػاو  كهػو مسػرع جمك يسػرع كجػػاو  قػد جمسػر 
لبٌ  من ذل  مو عا، كجيكو با دي  ي يغك لا. كي ور يف احلركؼ اليت تشاؾ يف معػ  
مثٌ ي لػرد كػػٌ  كادػد م رػػا ةصوصػػٌية يف ذلػ  ايعػػ  ييئػ  كػػّلن مػػن ذلػ  يف ةػػايف مع ػػا ، 

يييفػػػػا  ( ف يف نلػػػػك احلػػػػاؿ، كبػػػػػ  ك(  ذا جمراد نلػػػػك اكسػػػػ نياؿ، كبػػػػػ  (مػػػػاػ  رمػػػػو جمف جيػػػػكو بػػػػ
ياجئ بل جمف يبوف كجمف ك يبوف، كإبذا يييفا علم جمنٌا كػائن. كي وػر يف ا يفػ  الػيت تسػرد 
ييعػػرؼ مو ػػ  اللصػػ  ييرػػا مػػن مو ػػ  الوصػػ ، مثٌ يعػػرؼ يييفػػا دٌنػػا الوصػػ  مو ػػ  الػػواك 

مػػن مو ػػ  جمـ، كمو ػػ  لبػػن  مػػن مو ػػ  اللػػاو كمو ػػ  اللػػاو مػػن مو ػػ  مثٌ كمو ػػ   جمك(
لٌ عريػػػف كالٌ  بػػػػل كالٌ نػػػدا كال ٌػػػػلةل يف البػػػّلـ كلٌػػػػا. كيف مػػػن مو ػػػػ  بػػػ . كي صػػػػٌرؼ يف ا

 عيفلا علػػػػد كيسػػػػ ،احلػػػػ ؼ كالٌ بػػػػرار كاإل ػػػػيفار كاإلظرػػػػار، ييئػػػػ  كػػػػّل مػػػػن ذلػػػػ  مبانػػػػا
 (ِ "الص ة كعلد ما ييغك لا

ييفعريػػػة كجػػػو  ال  ػػػو  الػػػٌ ٌ ،ركؽ كايوا ػػػ  ع اصػػػر رئيسػػػة ل شػػػبي  غػػػالوجػػػو  كال  فٌ 
ؽ الدقينػػة دػػرم أبف يعػػرض ل ػػا صػػورة ك ا كموقػػ  اللػػر كاكةػػ ّلؼ بػػل كػػ  جمصػػ  مػػن جمصػػول

ككػ ل   نسػي ان م  ويفػان، شػب وم ان وػاـ اريػوط يف ةلػة ال سػيت ل  الباملػة الػيت ت ػ الٌ  ٌ 

                                                 
 .ْٔدكئ  اإلع از، يف  (ُ 
 .ٓٔ، ْٔالٌسابل، يف   (ِ 
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 ناط  ل  عانل مشبلة نصان ديبن النار  مػن الوصػوؿ  س الٌ ٌ  ت ّلقد ييا ااكر كتداؿ 
 األدق. الٌ  ٌ محاليات 

 البلػػمنوػػم يف  جمف ك ذ ينػػوؿ  "كاعلػػم ...  الػػٌ  ٌ رمػػو ن عػػكي ػػاب  ا رجػػا  دديهػػا 
ػػ ى  ،كك ترتيػػب دػػل يعلٌػػل بعئػػرا بػػيع  عػػ  هػػ   بسػػيب مػػن  ،بعئػػرا علػػد بعػػ كيػييػٍ كجتي

ك ذا كػاف كػ ل  يي ػا جمف ن وػر  ،تل  ه ا ماك جيرلا عاق  كك خيلد علد جمدػد مػن ال ػاس
، صػادي را مػا مع ػا  كمػا حلصػولا كجع  الواددة م را بسيب مػن ، س ال عليل ييرا كالي او

يفػد  س اسػم ي  علػا يػاعّلن للعػ  جمك ؿ  ا ال جمف تعو صحمك ذا نور  يف ذل  عليف ا جمف ك 
ملعػػوكن جمك تعيفػػد  س امسػػل ي  عػػ  جمدػػدةا ةػػ ان عػػن اآلةػػر جمك ت يػػ  اكسػػم امسػػان علػػد جمف 

عػد دتػاـ كّلمػ  علػد يبوف الها  صػلة لػلكؿ جمك يكيػدان لػا جمك بػدكن م ػا جمك جتػكو ابسػم ب
د يف كّلـ هو إلثيػات معػ  جمف يصػل نليػان ةٌ جمف ت و  الها  صلة جمك داكن جمك دتييزان  جمف يبوف

جمك تريػػد يف يعلػػل جمف جتعػػ   ،جمك اسػػ لرامان جمك دت يػػان ي ػػدة  عليػػا احلػػركؼ ايو ػػوعة لػػ ل 
جمك بعػػد اسػػم مػػن  ،جمدػػدةا شػػرطان يف اآلةػػر ي  ػػكو ليفػػا بعػػد احلػػرؼ ايو ػػوع  ػػ ا ايعػػ 

 (ُ "نياسال ه ا األمساو اليت  يف ت مع  ذل  احلرؼ كعلد 
اه يفاما ابلوص  كاللصػ   الٌ  ٌ كمن جمهم ايياد  اليت تورر اه يفاـ ا رجا  ب  و 

نٌصػػٌك، ينػػد دػػٌدث ع ػػا جمنٌػػا " مػػا مػػن علػػم مػػن علػػـو اليّلاػػة جمنػػت  يػػا حيننػػا مػػن دتاسػػ 
 كعلم ه ا الياب جمةلد كجمدٌؽ كجمصػعب، كقػد تنوؿ  نٌا ييا ةلك اام  كدقيل صعب  ٌك 

ق ػػػ  ال ٌػػػاس ييػػػا أبف ينولػػػوا  ذا رجمكا محلػػػة قػػػد تػػػرؾ ييرػػػا العتػػػف   ٌف البػػػّلـ قػػػد اسػػػ ؤنف 
كقتػػ  عيٌفػػا قيلػػا  ك تتلػػب جمنلسػػرم م ػػا زإدة علػػد ذلػػ  كلنػػد اللػػوا اللػػة شػػديدة. كدمٌػػا 

اؿ مػا يعتػف كينػرف  س هو جمص  يف ه ا الياب جمٌن  ترل ا يفلة كدا ا مػ  الػيت قيلرػا دػ
 مػػػػا قيلػػػػا مثٌ تراهػػػػا قػػػػد كجػػػػب ييرػػػػا تػػػػرؾ العتػػػػف ألمػػػػر عػػػػرض ييرػػػػا صػػػػارت جمج ييٌػػػػة دمٌػػػػا 

 .(ِ قيلرا"
كاػػػػل ذلػػػػ  دمػػػػا  ،كال نػػػػدا كال ػػػػلةل كاحلػػػػ ؼ ،كي ػػػػاب  النػػػػوؿ عػػػػن الوصػػػػ  كاللصػػػػ 

يلػػك ابب النػػوؿ يف ال نػػدا كال ػػلةل ينػػوؿ ا رجػػا  "كجمعلػػم ، الػػٌ  ٌ ي نػػاط  مػػ  لسػػانيات 

                                                 
 .ْٓ-ْْيفي ور  دكئ  اإلع از،   (ُ 
 .ُٖٕالٌسابل، يف   (ِ 
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تنػػدا ينػػاؿ  نٌػػا علػػد نيٌػػة ال ػػلةل كذلػػ  يف كػػٌ  شػػكو  – تنػػدا الشػػكو علػػد كجرػػل جمف
جمقررتػػا مػػ  عػػدـ الٌ نػػدا علػػد دبيفػػا الٌػػ م كػػاف عليػػا كيف ج سػػا الٌػػ م كػػاف ييػػا، ك ػػ  

 ميٍ تىلًػػػله زيػػػد،  :كنولػػػ  ،ايي ػػػدجم  ذا قٌدم ػػػا علػػػد ايي ػػػدجم، كايلعػػػوؿ  ذا قٌدم ػػػا علػػػد اللاعػػػ 
مل خيىٍرجػا ابل نػدا، عيفػا كػا  عليػا، مػن    "عيفػران " ك "لتلػم " ك ربى عىيفران زيده(. معلـو جمف

جمجلػا، كيفػا يبػوف كوف ه ا ةػ ى مي ػدجم كمريوعػان بػ ل ، ككػوفى ذلػ  ملعػوكن كمٍ صػوابن مػن 
. كتنداه، ك علد نية ال لةل، كلبٍن علد جمٍف تى ني ى الشكوى عن ديٍبػمو  س ديٍبػمو   ذا جمىةٍَّرتى
ػػػكوى  س امسػػػًل حيي يفػػػ ي كػػػ ُّ كادػػػدو  كجتعلىػػػا اباب اػػػلى اببػػػا، ك عػػػراابن اػػػلى  عرابػػػا، كذلػػػ  جمىف جتى

ـي يرةن هػػ ا علػػد ذاؾ، كجمةػػرل ذاؾى م ريفػػا جمىٍف يبػػوف مي ػػدجمن، كيبػػوف اآلةػػري ةػػ ان لػػا، ي ػينىػػدًٌ 
كجميةرل  اي تلػلي  زيػده اي تلػلي،  بزيد كاي تلل دي  تنػوؿي مػرة علد ه ا. كمهاليا ما تىٍص عا

ـٍ  اي تلل( علد جمف يبوفى ماككان علد ديٍبيفػا الػ م كػاف عليػا  زيده(. يلنتى يف ه ا مل تيندًٌ
جمىٍف تػىٍ نلىػػػا عػػػن كىونػػػا ةػػػ ان  س كونػػػا مػػػ  ال ػػػلةل، ييبػػػوفى ةػػػ ى مي ػػػدجم كيفػػػا كػػػاف، بػػػ  علػػػد 

ر زيػػدان  عػػن كونػػا علػػد جمف يبػوف مي ػػدجم كيفػػا كػاف بػػ  علػػد جمف خترجػا  مي ػدجمن. ككػػ ل  مل تػؤةًٌ
(ُ مي دجم  س كونا ة ان "

. 

دػ ؼ ايلعػوؿ بػا  كٌلا  الٌ  ٌ مرا ا رجا  ميي ان جمةية يرم كمن جممهلة احل ؼ اليت قدٌ 
ا ﴿   يانور  س قولا تعػاس -   للاعلا كك يدةلرا شوبللعالع اية علد  ثيات ا "ل  وٌير ًَّ َ َول

 ٌَ ٗة ّيِ يَّ
ُ
ٌَ وََجَد َعوَۡيهِ أ َتۡيِ ٱيَۡسُقوَن َووََجَد ِيٌ ُدوٍِِهُى  نلَّاِس ٱَوَرَد َيآَء َيۡدَح

َ
ََ  ۡمَرأ تَُذوَداِنِۖ قَاا

ٰ يُۡصِدَر  اۖ قَاََلَا ََل نَۡسِِق َحَّتَّ ًَ ۖ ٱَيا َخۡطُبُم بُوٍَا َشۡيٞخ َلبِيٞ  لرََِّعُٓء
َ
ٰٓ إََِل  ٢٣َوأ ا ُثىَّ تََوَّلَّ ًَ فََسَِقٰ لَُه

اااّنِ ٱ كجػػػد عليػػػا جممػػػة مػػػن ال ػػػاس    ملعػػػوؿ يف جمربعػػػة موا ػػػ   ذ ايعػػػ يليرػػػا دػػػ ؼ     ﴾ هّظِ
ك نسػنك ا يف ػا يسػند  يفػا     مرم جمك مواشيرم كامرجمتل ت كداف ا يفريفا كقال ايسنوف جما ا

ف يػاؾ ذكػر  كيػؤتد مث  نػا ك خيلػد علػد ذم بصػر جمنػا لػيا يف ذلػ  كلػا  ك جم . ا يفريفػا
. كمػػػا ذاؾ  ك جمف الغػػػرض يف جمف يعلػػػم جمنػػػا كػػػاف مػػػن ال ػػػاس يف تلػػػ  احلػػػاؿ ابللعػػػ  متلنػػػان 

  ك يبػوف م ػا سػنك دػل يصػدر الرعػاو كجمنػا كػاف مػػن ل ػا ذكد كجم يفػا قاسػنك كمػن ايػرجمتل
ذلػ   ا يفػان جمـ  بػّلن جمـ اػل . يلمػا مػا كػاف ايسػنكُّ دموسد عليا السّلـ مػن بعػد ذلػ  سػن

. كجػػػد مػػػن دك ػػػم امػػػرجمتل تػػػ كداف  ي ػػارج عػػػن الغػػػرض كمػػػوهم ةّليػػػا. كذاؾ جمنػػػا لػػػو قيػػػ 

                                                 
 ..ْٖ-ّٖ، يفالٌسابل  (ُ 
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ديػ  هػو ذكد اػ م دػل ا يفريفا جاز جمف يبوف مل ي بر ال كد من دي  هو ذكد ب  من 
 (ُ بر ال كد" ف مباف الغ م  ب  مل يدل لو كالو كاف مباف الغ م  ب  مل ي بر ال كد 

 

 الػػػػػٌ  ٌ ت مػػػػػ  لسػػػػػانيات عػػػػػاطن ات الػػػػػيت كردت يف نوريػػػػػة الػػػػػ وم كتكمػػػػػن ايصػػػػػتل
اللصػػػػ   –ال نػػػػدا كال ػػػػلةل  –قػػػػوانل ال  ػػػػو  –معػػػػا  ال  ػػػػو  –ال سػػػػيت  –"ال ػػػػلليف 

 .(ِ جمدكات الرب  كال ذل  –كالوص  كاحل ؼ 
( قِٕٔ  تػػ او" كبػن ق ييػة الػدي ورمالٌشػعر ك  الٌشػعريف ك ػاب " من جانب ةةر كذمد

 بػوف ذات اػرض ل ،للنصػيدة مٌ الٌشػعر الي ػاو مػن ةػّلؿ  الٌ ٌصػك شارة  س جمةية ال يفاس  
 ذكر يف ذل  ا كادد كطوؿ م اسب م وازنة يف األبيات كدمٌ 

اؿ رهبػػػة  ككيػػػف "قػػػاؿ عيػػػد ت بػػػن سػػػامل لرهبػػػة  ميػػػت إ جماب ا  ػػػاًؼ  ذا شػػػئت  قػػػ
كلبػن لػيا  ،قػاؿ رهبػة  نعػم ،ـو اب ػ  عنيػة ي شػد شػعران لػا جمع يػ يػذل ؟ قاؿ  رجميػت ال

 .(ّ ("يرالشعر  ًقراف.  يريد جمنا ك ينارفي الييت بش
صػػػػ ي  ابػػػػن طياطيػػػػا كاه يفامػػػػا ابل يفاسػػػػ  كاكنسػػػػ اـ  س كقػػػػد ت يػػػػا شػػػػوقك  ػػػػيف 

يف عصػػر  مػػن يبػػرة نػػاد ال ٌ  ػػػػػػػكك يػػزاؿ يػػردد  ػػػػػػػ كدقػػة مػػا ردد  "ية الٌ ٌصػػ كال  اسػػل كالودػػدة
يػّل ختل ػ  بػل ايعػا   ، دبامػان  حبي  تصيئ عيفّلن حمبيفػان  ،الوددة العئوية يف النصيدة

 منػػػا ان وػػػاـ كاتسػػػاؽ كال  ػػػاـ دػػػل تصػػػيئ  ،رات كك ة ػػػادؽ تلصػػػ  بي رػػػا، كك دمػػػاي عاقيػػػة
، كلعػػػٌ  مػػػن الغريػػػب دٌنػػػان جمٌف جمصػػػ اب الٌ نػػػد كل ػػػا ك لػػػة كادػػػدة يف معػػػ  كادػػػدالنصػػػيدة  

علٌػل بيػت كاليّلاة بعد ابن طياطيا مل ي وٌسعوا يف ه ا ايو وع ب  كادكا جييفعوف علد جمٌف ت
 (ْ مبا قيلا من دي  دتاـ اللبرة كالٌ عيل يعٌد عييان"

يف ان وػػاـ ايعػػا  كاتصػػاؿ ق(  ػػركرة جمف يل ػػـز الٌشػػاعر ِِّ  ابػػن طياطيػػا ينػػد جمٌكػػد
  "كي يغك للشاعر جمف ي لمػ   ذ كرد يف ك ابا ،يشاك  كّلما بعئا بعئان جمف ك  ،كّلما ييرا
م لػػا اكزهػػا جمك قي ػػا يػػيّلئم بي رػػا ل ػػ ون جتكينػػف علػػد دسػػ ،كت سػػيل جمبياتػػا ،يليػػف شػػعر 

كك جيع  بل ما قد اب دجم كصلا كبل دتاما يئّلن مػن دشػو  ،كي ص  كّلما ييرا ،معانيرا
                                                 

 .ُِْ، يفدكئ  اإلع از   (ُ 
 ...َُٕ-ُُُ-ّٖ-ٗٔ-ّٔ يف ،لليفزيد، مراجعة  دكئ    (ِ 
 .ّْ/ ُالشعر كالشعراو   (ّ 
 .ُِٕ، يفاليّلاة تتور كيريخ   (ْ 
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 ا حيػازي كيفػا جمنٌػ  ،النػوؿ  ليػا السػام  ايعػ  الػ م يسػوؽي  كيي سػ ،ليا من ج ا ما هو ييا
بي رػػا كبػػل دتامرػػا حبشػػو حي ػػز كك  ،كليفػػة عػػن جمة رػػا  يػػّل يياعػػدي  ،مػػن ذلػػ  يف كػػ  بيػػت

  شػاعر بي ػاف يئػ  مصػراعللشػاك  مػا قيلػا؟ يرمبػا اتلػل يهػ   ،كي لند كػ  مصػراع ،راي يش
 ،يريفػا فى تيػكلى  ،يّل ي  يا علػد ذلػ   ك مػن دؽ نوػر  ،كادد م ريفا يف مو   اآلةر ك ٌ 

لػد كنػا عدٌ ، ييسػيفعوف علػد جرػة كيؤ من جرػة الػركاة كال ػاقلل لػا الٌشعركرمبا كق  ةل  يف 
 كك ي  كركف دنينة ما مسعو  م ا كنوؿ امر  النيا  ،الها سروان 
 للأأأأأأأأأأأأأأّ        جأأأأأأأأأأأأأأ      م رككأأأأأأأأأأأأأأ   كأأأأأأأأأأأأأأ  ّ 

 

 ن كاع أأأأأأأأأأأأأأأأا       ل أأأأأأأأأأأأأأأأا   و م رتأأأأأأأأأأأأأأأأ  ّ 
 

 و م رقأأأأأأأأأأأ  ويّ ق  لأأأأأأأأأأأ ّ و م رسأأأأأأأأأأأ    لأأأأأأأأأأأ ّ 
 

أأأأأأأأأأأأ    بعأأأأأأأأأأأأ   ج أأأأأأأأأأأأا   ي كأأأأأأأأأأأأ ّ  ّ خليلأأأأأأأأأأأأ  ك 
 

   ػػو ك ػػ  مصػػراع كػػ  كادػػد م ريفػػا يف مو كلػػ ،كةػػا بي ػػاف دسػػ اف ،هبػػ ا الركايػػة
يلدسػػن الٌشػػعر ع ػػد  مػػا انػػ وم كّلمػػا  (ُ "  يف اسػػ واو ال سػػيتدةػػاآلةػػر كػػاف جمشػػب  كجم

كاٌتسػػػػل جمٌكلػػػػا مػػػػ  ةةػػػػر ، دػػػػٌل تصػػػػيئ النصػػػػيدة كالبليفػػػػة الوادػػػػدة مػػػػن دسػػػػن الٌ سػػػػيت 
  كاللصادة كدقٌة ايعا  كاس واو الٌ وم.

ق( جمٌكؿ  قػػد عػػرٌق حتػػٌدث عػػن الودػػدة يف النصػػيدة، َٖٔ  كيعػػٌد دػػاـز النرطػػاجٌ  
 كجمٌ ا  ركرة ينـو عليرا عيفود الٌشعر العرٌق. 

حيسػػن نوػػم النصػػيدة مػػن جمنٌػػا "الودػػدة يف ب ػػاو النصػػيدة  مػػن منوكتػػا دػػوؿ  ػػركرةك 
اللصػػوؿ احلسػػاف كيفػػا حيسػػن ائػػ ّلؼ البػػّلـ مػػن األللػػاظ احلسػػاف  ذا كػػاف يليلرػػا م رػػا 

  فككيفا جمف البلم  ا اع يارا جيب. علد ما
كػ ل    ،كاع يػار ابل سػية  س ايعػ  الػ م تػدؿ عليػا ،اع يار راجػ   س مادهتػا كذاهتػا 

كتع ػػػػ  حبسػػػػب ا رػػػػات الػػػػيت  ،ككصػػػػلرا ليئاهتػػػػااللصػػػػوؿ تع ػػػػ  يف جمنلسػػػػرا كمػػػػا ي علػػػػل 
 مػا ك س ،كالبّلـ يييفا يرج   س جمدكات اللصػوؿ ،تئيف ت اللصوؿ األكصاؼ اي علنة لا

 يف جيػػب يف كصػػلرا كترتيػػب بعئػػا مػػن بعػػ  يشػػ يف  علػػد جمربعػػة قػػوانل  النػػانوف األكؿ
كة بػػل النػػانوف الهػػا   يف ترتيػػب اللصػػوؿ كايػػوا ،اسػػ  ادة مػػواد اللصػػوؿ كان نػػاو جوهرهػػا

                                                 
 .ُِٗيف عيار الشعر،   (ُ 
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النػانوف الرابػ   يييفػا جيػب  ،النانوف الهال   يف ترتيب ما ينػ  يف اللصػوؿ ،بع بعئرا ك 
 (ُ جمف يؤةر ييرا كخت م با " جمف يندـ يف اللصوؿ كما جيب

 ذ ي  لػػػد  ، رجمم يف علػػػم اي اسػػػيات يعريػػػة علػػػة الاتيػػػب كت ػػػايل األجػػػزاوٌ  كللنرطػػػاج
كذلػػ  يبػػوف  ،و ػػ  الّلئػػل بػػاك ػػ  الشػػكو ال منػػا الو ػػ  ايػػؤثر "ملرػػـو اي اسػػية بنولػػا  
ايعا  كاألاراض من جرػة مػا يبػوف بعئػرا يف مو ػعا مػن البػّلـ ابل وايل بل األللاظ ك 

م علنان كمنا ن مبا حياسيا كي اسيا كيّلئيفا من ذل . كالو   ال م ك يػؤثر يبػوف ابل يػاين 
بػل األللػػاظ كايعػا  كاألاػػراض مػػن جرػة مػػا يبػوف بعئػػرا يف مو ػػعا مػن البػػّلـ م علنػػان 

 .(ِ " كمنا ن مبا ي اقئا كيدايعا كي اير 
" النػػرةف البػػرا"ك البلٌػػ لػػٌ  ٌ جممػػا ع ػػد ايلسػػرين األصػػوليل ي  ػػد اه يفامػػان كا ػػ ان اب

بغيػة الوصػوؿ   ٌ هػػ( اهػ م ابل وػرة العامػة للػ ٌ  َِْ  تػػ الشػايعكي كعدـ الٌ وػر  س ا يفلػة،
ككػاف  ،علد ما تعػرؼ مػن معانيرػا ،بب ابا العرب بلسا ا" ياّلٌل ةاطب  س ايع  الدقيل 

 كو م ػا عامػان ظػاهران ييػرادي اطػب ابلٌشػيترتػا جمف خيي  كجمفٌ  ،سػاع لسػا امػن معانيرػا اتٌ  عرؼي ا تى دمٌ 
ُـّ  ،هػػ ا م ػػا عػػن ةةػػر  كييسػػ غ  أبكؿً  ،بػػا العػػاـ الوػػاهر  اي كيدةليػػ كعامػػان ظػػاهران يػػراد بػػا العػػا

. راد بػػػا ارػػػايفٌ كعامػػػان ظػػػاهران ييػػػ، وطػػػب بػػػا ييػػػاعلػػػد هػػػ ا بػػػيع  مػػػا ةي  ييسػػػ دؿُّ  ،ارػػػايفُّ 
ا يف جمكؿ البػػّلـ هػػ ا موجػػود عليفيػػ راد بػػا اػل ظػػاهر . يبػػ ٌ ا ييػػجمنٌػػ ،كظػاهران ييعػػرؼ يف سػػياقا

ؿ للورػػا ييػػا عػػن ةةػػر . كتي ػػد  جمكٌ  يييػػلي  كو مػػن كّلمرػػاجمك كسػػتا جمك ةةػػر . كتي ػػد  الٌشػػ
 (ّ "، كت بٌلم ابلٌشكو تعرٌيياي ابيع  دكف اإليئاح ابلٌلل يل ةةر للورا عن جمكلايالشكو 

بعئػػػػرا بعئػػػػان  ازجي ديػػػػهػػػػو ن ي ػػػػة دككت  الػػػػٌ  ٌ عك يػػػػرل جمف مػػػػا يػػػػودك  س يالشػػػػاي
 .الٌ  ٌ  ممصتلئ عل د ع د ر ة من دكف جمف ييٌ كلة احلنيندٌ الللوصوؿ  س 

نوػػػم عليفػػػاو ال لسػػػل    ذ كقػػػد شػػػارؾ ايلٌسػػػركف األصػػػوليل يف اع يفػػػادهم رمػػػو الػػػٌ ٌ  
ور يػػا لػػا مػػن جمةيػػة يف  ظرػػار الٌسػػك ك يػػان مسػػ نلة ت ػػاكلوا ييرػػا مو ػػوع اي اسػػية بػػل اآلإت 

مػػن ك  كيكيػػد الٌ يفاسػػ  الٌ ٌصػػٌك للنػػرةف البػػرا بوصػػلا كدػػدةن نصػػٌية كػػ ل،  ع ػػاز النػػرةف
 ػاب مسٌػا  يف ك – األندلسػك شػيخ جمق ديػاف –ة جمبو جعلر بن الػزبل العّلمٌ ليفاو هؤكو الع

                                                 
 .ُِٗ-ِٕٖيف م راج اليلغاو كسراج األدابو،ي ور     (ُ 
 .ُّٓ، يفالٌسابل (ِ 
 .ِٓ، ُٓ/ُ الرسالا  (ّ 
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كمػػػن جمهػػػ  العصػػػر برهػػػاف الػػػدين الينػػػاعك يف   – ال هػػػاف يف م اسػػػية ترتيػػػب سػػػور النػػػرةف( 
، كجمٌكؿ من ذكر علم اي اسػية جمبػو ببػر ور(كالسٌ  تك اب مسٌا   نوم الدرر يف ت اسب اآلإ

ق(، "كػػاف ينػػوؿ علػػد البرسػػك  ذا قيػػر  عليػػا  مل جيعلػػت هػػ   اآليػػة ُِٔال يسػػابورم تػػػ  
؟ كمػػا احلبيفػػة يف جعػػ  هػػ   الٌسػػورة  س ج ػػب هػػ   السػػورة؟ ككػػاف ييػػزرم  س ج ػػب هػػ  

 .(ُ "علد عليفاو بغداد لعدـ عليفرم ابي اسية
كقػػد ت يٌػػا عليفػػاو الٌ لسػػل  س يائػػدة اي اسػػية كقػػدرهتا علػػد  ظرػػار بيػػاف ةإت النػػرةف 

نػػرة " كمػػن ق( يف تلسػػل سػػورة الئَْكجتلٌػػك معانيرػػا ك ع ازهػػا، ينػػوؿ اإلمػػاـ الػػرٌازم تػػػ  
يمػػػ  يف لتػػػائف نوػػػم هػػػ   السػػػورة، كيف بػػػدائ  تركييرػػػا علػػػم جمٌف النػػػرةف كيفػػػا جمنٌػػػا مع ػػػز 
حبسب يصادة جمللاظا، كشرؼ معانيا، يرو جميئان بسيب ترتييا، كنوم ةإتا، كلعػٌ  الٌػ ين 

 (ِ قالوا  نٌا مع ز بسيب جمسلوبا جمرادكا ذل "
 ،ياب ال ػػزكؿ للوصػػوؿ  س ايعػػ عريػػة جمسػػيابي اسػػية  ق(ْٕٗتػػػ   كقػػد اهػػ م الزركشػػك

 ،جمم  ينػريب م ػا كيشػاكلا ،كيّلف ي اسب يّل ن  ،اي اسية يف اللغة  ايناربة"كعرٌيرا قائّلن  
ك ف كػػػػػا   ،كرمػػػػو  ،كابػػػػن العػػػػم ،كػػػػاألةوين  ،كم ػػػػا ال سػػػػيب  الػػػػ م هػػػػو النريػػػػب اي صػػػػ 

الوصػفي  ،يف ابب النيػاسكم ا اي اسية يف العلػة  ،كهو النرابة ،م  اسيل مبع  راب  بي ريفا
 ،ألنا  ذا دصلت منارب ا لا ظٌن ع د كجود ذل  الوصػف كجػود احلبػم ،ايناربي لل بم

   (ّ "ذا عرض علد العنوؿ تلن ا ابلنيوؿ  ،ك  ا قي   اي اسية جممر معنوؿ
كيػػل  ،كيػػرتي  مبػػا قيلػػا جمك مبػػا بعػػد  يف سػػياؽ البػػّلـ ،يػػالبّلـ يػػرتي  بعئػػا بػػيع 

 ارتياط دسن تدؿ عليا قرائن سياقية دكلية جمك لغوية جمك الها.
لػػ ا العلػػم يرسػػخ " ، يوٌ ػػئ جمنٌػػا هػػػ( جمةيػػة علػػم اي اسػػيات ٖٖٓ  تػػػ كذكػػر الينػػاعك 

ل  جمدػػدةا ، كذلػ  جمنػػا يبشػػف جمف ل ع ػػاز طػػرينكيػػ يفبن مػػن اللٌػػب ،اإلديػاف يف النلػػب
 ،لهػا  نويفرػا مػ  جمة رػا ابل وػر  س الاتيػبكا ،كيػبنومي ك  محلة علد ديا ا حبسب الاٌ 

                                                 
   .ٕٕٗ-ٖٔٗ/ِ اإلتناف يف علـو النرةف،   (ُ 
 .ّْ/ ْ، بالٌ لسل البيل جمك ملاتيئ الغي   (ِ 
 .ّٓ/ ُ ال هاف يف علـو النرةف   (ّ 
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كػػ  مػػن مسػػ  النػػرةف مػػن ذكػػك كاػػ  ير ػػز يعانيػػا   يػػ فٌ  ،كاألكؿ جمقػػرب ت ػػاككن كجمسػػر  ذكقػػان 
 (ُ "كحتص  لا ع د مساعا ركعة ب شاط كرهية م  انيساط ك حتص  ع د مساع ال 

جعػػػ  " بلائػػػدة علػػػم اي اسػػػية بػػػل اآلإت كالسػػػور يف ق(ُُٗ كقػػػد صػػػرٌح السػػػيوطك
كيصػل ال ػلليف دالػا  ،يينػول بػ ل  اكرتيػاط ،جمجػزاو البػّلـ بعئػرا ةةػ ان أبع ػاؽ بعػ 

 .(ِ "داؿ الي او ابم ايّلئم األجزاو
 ٌف اكه يفاـ ابي اسية بل اآلإت كالٌسور لا جمثر يف حتنيل الٌ يفاس  الٌ ٌصػٌك  كذلػ   

برب  اآليػة مبػا قيلرػا مػن اآلإت، ل  ٌنػل كدػدة الػٌ ٌ  علػد الػٌرام مػن نػزكؿ النػرةف م لرٌقػان 
حبسػب الوقػػائ  كاألدػػداث. يلرػػم نػػٌ  قػػرةٌ  قػػائم علػػد دراسػػة الٌ يفاسػػ  الٌ ٌصػػٌك، كمعريػػة 

  اسية بل اآلإت كالٌسور.علم اي
ابػػػػن هشػػػػاـ األنصػػػػارم  الػػػػٌ  ٌ  ػػػػويل الػػػػ ين جتػػػػاكزكا رمػػػػو ا يفلػػػػة  س رمػػػػو كمػػػػن ال ٌ 

ابػػن هشػػاـ يف ابب "ا رػػات جمشػػار هػػػ( مػػن جمجػػ  الوصػػوؿ  س  عػػراب صػػ يئ ينػػد ُٕٔ 
ن ئػػيا يجمك ػػا جمف يراعػػك مػػا  ،عشػػرةكهػػك  مػػن جر رػػا، عػػربالػػيت يػػدة  اكعػػااض علػػد اي

يػلكؿ كاجػب علػد "  ككهلان مػا تػزؿ األقػداـ بسػيب ذلػ . ،ايع  ككك يراعظاهر الص اعة 
 ،السػػور يػػواتئك ػػ ا ك جيػػوز  عػػراب  ،ملػػردان جمك مركيػػان  ،بػػامػػا يعر ايعػػرب جمف يلرػػم معػػ  مػػا 

 كلنػػػد دبػػػك يل جمف بعػػػ  ،الػػػ م اسػػػ لثر ت تعػػػاس بعليفػػػا اي شػػػاباعلػػػد النػػػوؿ أب ػػػا مػػػن 
 ايلص   تبي قراو جمعرب ل ليفي  لامشايخ اإل

 ال ي  ع أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ       ل ل أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   و  

 غأأأأأأأاك      قأأأأأأأا    خل أأأأأأأي     عأأأأأأأ    

   
يورر يل  ،يلم جيدا  ،مث طليا حم  الشاهد يف الييت ،درؼ جواب (نعم يناؿ   

ه ا كادد  "نعم"ا ك منٌ  ،يبسر العل (نعم ا وابٌية كهك  (نعم دي ئ  دسني لغة ك انة يف 
ذكر ابن هشاـ جممهلة  مثٌ  (ّ كهو حم  الشاهد" ،نعم   ه  جمم، كهو ة   كؼ ،األنعاـ
  قولا تعاس  م را ،دص  اللساد ، ور يف ميوجب ايع ل  كمل يي ت علد ظاهر اللٌ ي ب ذا 

                                                 
 .ٕ، يفُنوم الدرر يف ت اسب اآلإت كالسور، ـ   (ُ 
 .ٖٕٗ/ ِ علـو النرةف اإلتناف يف (ِ 
 .ِٖٓ/ ِمغ  الٌلييب عن ك ب األعاريب   (ّ 
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﴿ ْۖ ُؤا ۡيَونِٰلَا َيا نََشٰٓ
َ
ن جَّۡفَعَن ِِفٓ أ

َ
ۡو أ

َ
ن جَّۡۡتَُك َيا َحۡعُبُد َءابَآُؤٍَآ أ

َ
ُمُرَك أ

ۡ
َصوَٰوتَُك تَأ

َ
 ،(ُ ﴾أ

ألنا مل :مرهم  ،كذل  ابط  ،عتف  جمف نلع ( علد  جمف ناؾ("ي نٌا ي يادر  س الٌ هن 
جمف   كايع  ،يرو معيفيوؿ للاؾ ،"ما"ك منا عتف علد  ،جمف يلعلوا يف جمموا م ما يشاهكف

 ،يالعتف علد  جمف ناؾ( –ابل او ك ابل وف  –نعم من قرجم تلع  كتشاو  ،ناؾ جمف نلع 
 .(ِ يرل جمف كاللع  مرٌتل كبي ريفا درؼ عتف" م اي كور جمف ايعربكموجب الوه

 كلا صلة يرو يرع من ايع  ،يف يرم ايع  كحتديد دكل ا الص ي ة  اياإلعراب لا جمةي
 ا يف   ل بٌوف نٌصان حييف  دككت نصٌية. باكيب البّلـ كترتيب

، ابكه يفاـ إبعػراب ا يفػ  كقد دعا ابن هشاـ يف مغ  اللييب  س  ركرة يرم ايع 
محػػػ  ك حمػػػ   ػػػا مػػػن  س  م ا يفػػػ كقٌسػػػ ،الػػػٌ  ٌ  ػػػا ت  ػػػاكز ا يفلػػػة  س اكه يفػػػاـ ب  ػػػو أل

يػالبّلـ  "  كليسا مااديػل ،يا يفلة جمعٌم من البّلـ ، ا حم  من اإلعرابمح و اإلعراب ك 
سػن السػبو  هو النوؿ ايليد ابلنصد. كايراد ابيليد مػا كا يفلػة  ،ت عليػادٌؿ علػد معػ  حيي

عيػػػارة عػػػن اللعػػػ  كياعلػػػا... كلػػػ ا يورػػػر لػػػ  جم يفػػػا ليسػػػا مااديػػػل كيفػػػا ي وةػػػا كهػػػل مػػػن 
ي نا بعػد جمف يػرغ مػن دػٌد البػّلـ قػاؿ  كيسػيفد  ،كهو ظاهر قوؿ صادب ايلص  ،ال اس
ك ػػ ا تسػػيفعرم ينولػػوف  محلػػة  ،ةّليرػػا ،كالصػػواب جم ػػا جمعػػٌم م ػػا   ذ شػػرطا اإليػػادة ،محلػػة

   (ّ "ببّلـ يليا ،كك  ذل  ليا مليدان  ،محلة الصلة ،محلة ا واب ،الشرط
مػػػن دكف جمف يػػػ كر  الػػػٌ  ٌ كبػػػ ل  يبػػػوف ابػػػن هشػػػاـ قػػػد جتػػػاكز رمػػػو ا يفلػػػة  س رمػػػو 

 ايصتلئ مياشرةن.
ًاخلامتة:

 توص  الي    س ن ائت جمةرا 
 ،م باملػػػةالػػػٌ ٌ  كدػػػدة لغويػػػة لبػػػ رم اتلنػػػوا جمف  الػػػٌ ٌ ،ملرػػػـو  يفاة لػػػف العليفػػػاو 

كتػرب  بػل  الػٌ  ٌ ية من جمهم ارصائ  الػيت دتيػز الٌ صٌ كتعد  ،شل  س كددة دكلية حمددةي
 جمجزائا...

                                                 
 .ٕٖ،ُُهود   (ُ 
 .ْٖٓ/ ِ ي ور  مغ  الٌلييب (ِ 
 .ُْٗ/ ِمغ  الٌلييبي ور     (ّ 
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ان وامػػان كاتسػػاقان كانسػػ امان  الػػٌ  ٌ ية دػػدكد ا يفلػػة  س ب يػػة الٌ ٌصػػجتػػاكزت اللسػػانيات 
بعئػػا  لػػٌ  ٌ اكالدكليػػة الػػيت تسػػرم يف دتاسػػ  جمجػػزاو  الٌلغويٌػػةعػػن الوػػواهر  تحبهػػ، ك كالهػػا
 بيع .

العػػػرق ام ػػػدادان  الػػػٌااثية الئػػػاربة جػػػ كرها يف جمعيفػػػاؽ الٌ ٌصػػػتعػػػد ملػػػاهيم اللسػػػانيات 
( كهػ ا مػا الػٌ  ٌ جتاكز العليفاو العػرب ا يفلػة  س الي يػة البػ ل  ند ي ،ل ورية لسانية نصية

 ـ. ُِٓٗعيرؼ يف الدرس اللغوم الغرق ع د هاريا عاـ 

ملاهيم لسانية نصية ع د عليفاو اليّلاة كال  ػو كال لسػل العرق علد  الٌااثاد ول 
كظرػػػػرت مصػػػػتل ات نصػػػػية كالنصػػػػدية كاكتسػػػػاؽ كاكنسػػػػ اـ كالهػػػػا مػػػػن  ،كاألصػػػػوؿ

كك  هػ ا يػدؿ علػد عيفػل اللرػم  ،ية ايعاصرةالٌ صٌ يف اللسانيات  اس  دمت ايلاهيم اليت 
 كال ورة العليفية الدقينة.

يعػػػػػٌد اكه يفػػػػػاـ ابلنػػػػػرةف البػػػػػرا ك ثيػػػػػات  ع ػػػػػاز  جمساسػػػػػان كه يفػػػػػاـ العليفػػػػػاو العػػػػػرب 
 ية الغربية.الٌ صٌ ك ال م ظرر كدنان يف اللسانيات الٌ صٌ ابل يفاس  

يػة يينػد مل ودػان لدراسػ ا كاك شػاؼ جمسػرار  ايديونػة الٌااثويف الٌ ٌصػاللع  البػامن يف 
 ك يس تي  كك يتيل.رميفلا ما  علد جمكٌ  ،بل صل ات ك ب عليفائا
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ًاملاادرًراملراجع:

 .النرةف البرا 
 ،جػػػػّلؿ الػػػػدين عيػػػػد الػػػػرمحن السػػػػيوطك، تنػػػػدا كتعليػػػػل  .ََِِاإلتنػػػػاف يف علػػػػـو النػػػػرةف

 .دار ابن كهل، دمشل، ْطمصتلد ديب اليغا، 
 )سػػعيد ينتػػل، ايركػػز الهنػػايف العػػرق،  ،ـ ََُِ ،انل ػػاح الػػ   الركائػػك  الػػ   كالسػػياؽ

 .ايغرب ،ِالدار الييئاو، ط
 ،بػػدر الػػدين ف بػػن عيػػد اّلٌل الزركشػػك، تػػئ  حميٌفػػد جمبػػو  ، ُِٕٗ ال هػػاف يف علػػـو النػػرةف

 .ايب ية العصريٌة، صيدا ػػػ بلكت، ِطاللئ   براهيم،
  ،  البويت ،ُْٔ ، عامل ايعرية، ع صّلح يئ،ُٔٗٗبّلاة ارتاب كعلم ال. 
 ٗاليّلاة تتور كيريخ، شوقك  يف، دار ايعارؼ، ط ،ََِٖ. 
  ،ايركػػز الهنػػايف  ،ِط ف مل ػػاح، ـ،ُٖٔٗحتليػػ  ارتػػاب الشػػعرم، اسػػااتي ية ال  ػػايف

 .العرق، الدار الييئاو
 ،طهػػ(َْٔ، ْْٓي ػر الػٌدين الػرٌازم   ـ،َُٗٗ الٌ لسل البيل جمك ملاتيئ الغيػب ،ُ، 

 .دار الب ب العليفٌية، بلكت ػ لي اف
 ،ال ػػػػادم ، ُطعيػػػد ت الغػػػ امك، ـ، ُٖٓٗارتيئػػػة كال بلػػػل مػػػن الي يويػػػػة  س ال شػػػرحيية

 .األدق الهنايف، جدة
  ،عيد النػاهر ا رجػا ، كقػف علػد تصػ يئ طيعػا ، ـُُٖٗق / َُِْدكئ  اإلع از

 .لكت ػػػ لي افكعٌلل دواشيا  السٌيد ف رشيد ر ا، دار ايعرية، ب
 ب ية العليفٌية، بلكت ػػػػ لي افالرسالة، ف بن  دريا الشايعك، تئ جممحد ف شاكر، اي. 
 ،نشػر كتوزيػ  دار  ،ْط جمبو حميٌفػد عيػد ت بػن مسػلم بػن ق ييػة، ،قَُّٗالشعر كالشعراو

 الهٌناية، لي اف ػػػ بلكت.
 ـ، َََِتتيينيٌػػػة علػػػد الٌسػػػور ايبيٌػػػة(، علػػػم الٌلغػػػة الٌ ٌصػػػٌك بػػػل ال وريػػػة كالٌ تييػػػل  دراسػػػة

 .ياو للتياعة كالٌ شر، الناهرةصي ك اللنك، دار ق
 ،حميٌفد جممحد بن طياطيا العلوم، شرح كحتنيل عيٌػاس عيػد الٌسػاتر،  ـ، ََِٓ عيار الشعر

الب ػػب العليفيٌػػػة، بػػػلكت ػػػػػػ دار  ،ِطمراجعػػة نعػػػيم زرزكر، م شػػػورات حميٌفػػد علػػػك بيئػػػوف،
 .لي اف

يػػػة، بػػػن ايتيعػػػة العرب ،ُط عيػػػد السػػػّلـ ايسػػػدم، ـ،ُُٗٗ ي يويػػػة دراسػػػة كمنػػػاذج،قئػػػية ال -
 .ُُٗٗعركس _تونا، دار جممية،
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 دار صادر، بلكت، ّطابن م وور،  ـ،ُْٗٗ، لساف العرب. 
  ،ُمحي  محداكم، طـ، َُِٓ حما رات يف الٌلسانٌيات، 
  ،اللبػػػػر اللي ػػػػا ، دار ، ُطةليػػػػ  جممحػػػػد ةليػػػػ ، ـ، ُٓٗٗمع ػػػػم ايصػػػػتل ات العربيػػػػة

 .بلكت
  ،ايع ػم الوسػػي ، قػاـ إبةػػراج التيعػة  بػػراهيم جمنػيا، عيػػد احللػيم م  صػػر، عتيػة الصػػواحلك

ف ةلف ت جممحد، جمشرؼ علد التيػ  دسػن علػك عتيػة، ف شػوقك جممػل،  يفػ  اللغػة 
 تركيا. –العربية، ايب ية اإلسّلمية، اس انيوؿ 

 ،محػػاؿ الػػٌدين بػػن هشػػاـ األنصػػارٌم، دننػػا  ـ،ُْٔٗ مغػػ  الٌلييػػب عػػن ك ػػب األعاريػػب
دار اللبػػر ، ُطكةػػرٌج شػػواهد ، د. مػػازف اييػػارؾ، ف علػػك محػػد اّلٌل، راجعػػا  األيغػػاٌ ، 

 .بدمشل
 ،جمبو احلسل جممحد بن يارس زكرإ، حتنيل ك ي  عيد السّلـ ف  ـ،ََِِ مناييا اللغة

 هاركف، طيعة احتاد الب اب العرب
  ،  سػػػعد مصػػػلوح،  ػػػيفن ك ػػػاب ، ـ َُٗٗهػػػػ،  َُُْ مػػػن رمػػػو ا يفلػػػة  س رمػػػو الػػػ

األس اذ  عيد السّلـ هاركف معليفان كمؤللان، كمدقنان  يفوعة حبوث مرداة  س األس اذ عيد 
بػػدكم، جامعػػة البويػػت   السػػّلـ هػػاركف يف ذكػػرا  الهانيػػة  حتريػػر  كديعػػة طػػا الػػ  م كعيػػدة

 .كلية اآلداب
  دػػاـز النرطػػاجك، تػػئ ف احلييػػب بػػن اروجػػة، ـ، ُٖٔٗسػػراج األدابو، م رػػاج اليلغػػاو ك

 .دار العرب اإلسّلمك، بلكت، لي اف، ّط
 ،لشػػػرؽ،  يرينيػػػا ا، ُطيػػػاف ديػػػ ، ترمحػػػة عيػػػد النػػػادر ق يػػػ ،  ـ، ُٗٗٗ الػػ   كالسػػػياؽ

 .الٌدار الييئاو ػػػ ايغرب
  ،و احلسن  براهيم بن عيفػر برهاف الدين جمبـ، ََِّنوم الدرر يف ت اسب اآلإت كالسور

هػػػػ( ةػػػرٌج ةإتػػػا كجمداديهػػػا كك ػػػ  دواشػػػيا عيػػػد الػػػرزاؽ االػػػب ايرػػػدم،  ٖٖٓالينػػػاعك  
 .ار الب ب العليفية، بلكت، لي افد ،ِط م شورات ف علك بيئوف،
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 الىحوي  المتماثل والمتبايه في التركيب

 الكرين القرآن في

 اقصة آدم عليه السالم وموذًج
 

ذأمساءذقادمذالشوخد.ذ
*
ذ

ذامللّخص

امل با نلليذذسبللاذالالل الرتذاليةوبولليذامل ما للليذأ ذي،ذتقلل عذىللل ذالبحللدذدسادلليذ  ّ للذميّثلل ذ

ّنللاذميكنللفذّللفذاة شللا ذبلللبذّوتاتهللا،ذ  للل ذبا ى مللادذىللل ذذذذذذ بدللواقوهااذالنّيللّاذ املقللاّّا،ذ

امل ازنلليذبللصذخا للّويذاليةولليذالقرتقنللّاذ القللومذا دلل بفالّويذاملمكنلليذاولل ،ذّلل ذ ا للليذّقاسبلليذذذذذ

 ذاألدبابذاليتذادل فى ذههل سذاليةوليذىلل ذ ل ست ذّل ذةّكانوليذاصتولاخذبيل سذأخلرت ذ ملذذذذذذذذذذذ

ذ.امللن ذالبدواذنفد ،ذأياذالبحدذىفذدرّتذّفذأدرتاسذالنامذالقرتقنا

ذبذقيلليذقدعذىلولل ذالدلل عذذذال لليلوبذبللصذامل ما لل ذبذأدللل بذترتةوبلل ذذذذ حيللا اذالبحللدذ

  لول ذلل ق  ذىل ذاملقا لفذّنل ،ذةملاذ فلرتدذامل بلا فذبل لّمبذأدلبابذال بلا فذ ت ّبل ذاملللاناذذذذذذذذذذذ

بذالياةويذأعذبذاملفرتدات،ذ  ل ذ اقذذ با ف اءذأةاخذال ّ ءّ هاذللدواقذ املقاعذاملرتاد،ذد

ة ذحفثذّفذأحفاثذالقّيي،ذاو ّمذ لو ذأدلل بذاي لاتذ القذامل ما ل ذأ ذامل بلا فذاملدلو رتذذذذذذذ

ذف لوياذدوقذبذ لول ذةّ ذّاذ لصذىل ذةبرتازذاملقا فذالىل ذاليةوي،ذاإخذةاخذاملدو رتذترتةوًب

دلوقذّلهلاذّلاذ لونهلاذأ  لا،ذذذذذذذاخل تتذمل قلهلاذذذملدلو رتذّفلرتدةذذّفذأدالويذأ ذّفلرتدات،ذ ةخذةلاخذاذذ

الغا يذالب غويذاصب غويذاليتذ دل ذالبحلدذذذربزاملفرتداتذبذال حلو ذأّرتذ ذّ الياةويذذا  اارت

ذةىلذجتلو هاذّاذأّكف،ذابهاذ اهرتذال ماد ذالدواقاذ تربزذاملقا ف.

 
ذ.نح ييةويذال،ذال با ف،ذاملامل ما  ياذالكلماتذاملف احّو

                                                 
 ابحثة يف النحو.  *
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ذّفخ ا

أخذذذدر سةااذذذة الاانحذذذ  النحو ذذذة ايف الذذذة ا ىذذذّو يف الهةااذذذار ال  و ّذذذة    ذذذ  الذذذ  
تشّ ل من تس س  ا وترابط ا النصوص  اواء أنالت دما  صّنف ربذت النصذوص ا سبحذة 
أم ال. و ّن ال  ة معحاة  راعحو ايفذك ّ و يف ااذكعلالو  نذان تكظذا رذواىر ىذدا ايفعحذاة وو ذف 

. ويفّذذذا نذذذان ايفذذذن د ا  مذذذل لهةااذذذة ال  ذذذة ىذذذو ايفذذذن د (ٔ)دمّذذذا  ىكمذذذل مذذذن الظاحذذذ مناذجذذذو 
الو ف   جلأ الظح  إىل إحصاء اآلاير الذ  اذحىت  ح ذا  صذة عسم ع حذو السذإم  ٍب إىل 
مجذذا مذذا سبانذذل مذذن ترانحظ ذذا  ذذأ رس ابلكح حذذل  ٍبّ إىل الكفصذذحل  حلذذا تظذذا ن ورب ح ذذو وذلذذ  يف 

 انح  الهاللحة والكأنير ة.حماولة لكىّص  عاثة الا 
 ولحكمح اير الظح  وج  توضحح مصط حاتو وبحان أاسو.

أّمذذذذذذذذا مصذذذذذذذذط حاتو  ايفكلانذذذذذذذذل جذذذذذذذذاء أ ذذذذذذذذ و )م    ( يف ايفعذذذذذذذذاجو دبعذذذذذذذذ  الكسذذذذذذذذو ة 
  وع حذو   ذون ايفكلانذل يف الانحذ  ىذو مذا تطذاب  أو (ٖ)  وايفكلانل ىذو ايفكشذابو(ٕ)وايفشاهبة

كظهايل أو الانحيب )العلوسي أو ا  ىذ (. و ىابذل الكلانُذَل تشابو ع ل مسكوى احملوة ن االا
   ح ذذون ايفكظذذا ن يف الانحذذ  ىذذو مذذا (ٗ)ا  ذذُل )ي ي ن( إذ للذذل معذذ  الفذذراع والكظاعذذه

اخك ذذذف أاذذذ وي ترنحظذذذو  امكذذذاع أحذذذه حموة ذذذو عذذذن بىحّذذذة الاانحذذذ . ول ذذذل مذذذن ايفكلانذذذل أو 
 كىّصاىا ايفك ىذ  لحىذاي مذن ايفذراس اماذ  مذا ايفكظا ن مىا ه  ىده ايفىا ه ى  ال ا ة ال  

 ااكطاع.
. وىذو يف (٘)جدةه )ةنَّ (  هوة يف     الكألحف والنظو والك ذو نوالانح  النحوّي 

. وىذذذذو يف (ٙ)اال ذذذذطإل ف لحذذذذف بذذذذّ عنا ذذذذر مكفرّ ذذذذة معذذذذاس  مجع ذذذذا يف نذذذذلٍّ مكلاِاذذذذٍ ف
ال إم لوعان: ترنح  إ ذراس   ذون علذا حذروش لكشذّ ل مفذرس   أو علذا ن لكذّ لك ذو   

                                                 
. وىذذدا مذذا  ذذام بذذو ع لذذاء النحذذو ا وااذذل   ذذالنحو نذذان يف بهاذذو  اًعذذا ٖٔال  ذذة بذذّ ايفعحاة ذذة والصذذفحة  ص (ٔ)

ٍّب ااكنظاطًا ل ىواعه. وبعهاٍد نان الىحاس  ٍبّ ذبّرس معحاٌة ل خطأ والصذواي  حلذا  ذ  أو  ااكىراء  و ًفا  
 .ٗٗ وع أو ال  وع يف الاانح .  نظر: ال  ة بّ ايفعحاة ة والو فحة  ص

  نظر: خمكاة الصحال  ماس  )م    (. ((ٕ
 .  ٜٓٔ نظر: الىاموس الفى   ل ة وا طإحا  ص ((ٖ
 .ٜٔٙ/ٔالصحال  ماس  )ي ي ن(. مشس الع وم وسواء نإم العري من ال  وم   نظر: خمكاة -((ٗ
  نظر: لسان العري  والىاموس احملحط  ماس  )ة ك ي(. ((٘
 .ٜٗ. و نظر: ايفعجو ا سيب )لواش(  صٙ٘ايفعجو ا سيب )جظوة(  ص ((ٙ



ذد.ذأمساءذقادمذالشوخ

161 

 

ن لة واحه   وىدا الانح  ال  فحه حّّت خيََب عنو ب  لة أخرى. وترنح  إاناس  و  ذون 
أو   ذذذون علع لذذذا بذذذإ إاذذذناس    وىذذذده ىذذذ  اجللذذذل(ٔ)علذذذا ن لذذذة إىل أخذذذرى مجذذذا إاذذذناس

 .(ٕ)اجلل ة ك و ن جزًءا من 
وأّمذذذذا أاسذذذذو  ذذذذك لن يف تكظّذذذذا السذذذذوة الذذذذ  ذََنذذذذَرر الىّصذذذذة والو ذذذذوش عنذذذذه مظاحث ذذذذا 

 الراحسة:
ذُنذذِرر  صذذة عسم ع حذذو السذذإم يف اذذظا مذذن السذذوة وىذذ : الظىذذر  وا عذذراش وا جذذر 
واماذذراء وال  ذذف وطذذو و)ص(  ن  ذذا م حّذذة إاّل الظىذذر    ذذ  مهلحذذة. و ذذه امكذذّهر الىّصذذة 

( وعْشذذر ٓٔ( ع ذذة مذذن ا عذذراش  )ٖٔع ذذة   ااذذك ر ت نذذإَ  عْشذذرَ  )ع ذذل اذذت وأةبعذذّ 
( مذن ا جذر  ٘( مذن )ص(  وسذس عاير )ٙعاير يف نلٍّ من الظىر  وطو  واذتَّ عاير)
 وع ة واحه  يف نلٍّ من اماراء وال  ف.

وىذذدا  ذذه ا إىل الكسذذاا  عذذن ال ا ذذة مذذن إعذذاس  الىصذذة يف مواضذذا مكفر ذذة وعذذن ال ا ذذة 
 ا يف موضذذذذا واحذذذذهص الذذذذكلس  ذذذذاح  الَبىذذذذان بعًمذذذذا مذذذذن أ ذذذذهاء ىذذذذدا مذذذذن عذذذذهم اذذذذحا 

امعجاع   رأى أن ت راةىا البذّه مذن أن   ذون لفااذه  خ ذت عنذو يف ايفوضذا اآلخذر  نذأْن 
  ذذذذرة الىصذذذذة مذذذذا عايسٍ   ح ذذذذا  أو  ذذذذَبع ال ذذذذإم الواحذذذذه يف  نذذذذون نثذذذذير  وأاذذذذالحَ  خمك فذذذذٍة 

الظإغذذة الىرعلحذذة  إذ ال  كسذذّ  ل ظشذذر أن   ك لسذذ ا أىذذل الظحذذان. أو   ذذون الك ذذراة مر ذذاة
. ومذذن ىنذذا (ٖ) عحذذهوا  صذذة مذذرار عذذه  بذذإ و ذذوع يف الرنانذذة  وبذذدل    ذذون امعجذذاع اذذو

مي ن الىو : إّن ت راة الىّصة نان ل ااير بإغحذة وتظ ح حذة  نير ّذة  ف  ذل مذن ميعذن النظذر 
عذذة وإن حا ظذذت ع ذذل ااذذهش يف منطحذذة الك ذذراة ال  ذذوي الكىذذاب    ذذو ن  ن الورذذااف مكنو 

 .  (ٗ)ايفكلثل ابلكوجحو اله ينف

                                                 
 .ٕٚ/ٔ نظر: شرل ايففّصل ل زخمشري   (ٔ)
. و ذذذه  ّصذذذل حسذذذّ مجعذذذة يف بحذذذان ألذذذواع ترنحذذذ  ال ذذذإم  ٓ٘ٔعامذذذة  ص نظذذذر: حماضذذذرار يف ا لسذذذنحة ال (ٕ)

وىذذذ  الانحذذذ  اماذذذناسي  وامضذذذايف  والظحذذذاني )وىذذذو نذذذّل ن لكذذذّ جذذذاءر الثالحذذذة  ح لذذذا لكوضذذذحح ا وىل   
نالو ذذف  والكونحذذهي والظذذهيل(  والعطفذذ  وايفزجذذ  والعذذهسي...  ومجحع ذذا اباذذكثناء اماذذناسي ال تشذذ ل 

 .ٛ٘: يف مجالحة ال  لة )سةااة مجالحة بإغحة لىه ة(  صمج ة مفحه .  نظر
 .ٕٛ-ٕٗ/ٖ نظر: الَبىان يف ع وم الىرعن   ((ٖ
 .ٜٓٔالكىابل اجللايل يف النص الىرعني   ( (ٗ
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ومككظّذذذذا أحذذذذها  الىّصذذذذة  ذذذذرى أّعذذذذا تكج ّذذذذل يف أةبعذذذذة أحذذذذها  ةاحسذذذذة  وىذذذذ : ا  ذذذذ  
واالاذذذذذذكخإش  وا مذذذذذذر ابلسذذذذذذجوس آلسم وعصذذذذذذذحان إب ذذذذذذحس  واذذذذذذ ن عسم وعوجذذذذذذو اجلنّذذذذذذذة 
وعصذذذحاعلا  وااظذذذوأل إىل ا ةو والكوبذذذة. ىذذذده ا حذذذها  اذذذحكخدىا الظحذذذ  مسذذذَكنًها يف 

 و. عنولة مظاحثو يفا سبانل أو تظا ن من ترانحظ
و ه نان الانح  يف  صة عسم ع حو السإم مكنّوًعا بّ خَب وإلشاء  وإنظذار ولفذ   

 وايفؤّنه وغير ايفؤّنه    ثر الكلانل يف الصح ة  ونثر الكظا ن يف ايفعاني وايفىا ه.
 ايفظح  ا ّو : يف حه  ا    واالاكخإش:

إم  و ه وةس يف نان حه  ا    ا ه  الدي ا ُكِكحت بو  ّصة عسم ع حو الس
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڌ أةبا اوة  يف ع ة واحه  من نل اوة . وى  يف  ولو: 

پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

ۋ  ۅ  ۅ  ڌ(. ٖٓ)الظىر /   ڌٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

ڱ  ڱ  ڱ   ڌ (  ٕٛ)ا جر/ ڌۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  

 ڌٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ڌ (. ٔٚ)ص/  ڌں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

 (.ٔٔ)ا عراش/
ل نارر يف عاير حه  االاكخإش ال  بهأر خب   عسم ع حو السإم أن   حظ 
الكلانل بّ اآلاير يف الظىر  وا جر وص  إذ بهات خبطاي ايفإا ة  ا وي خَبي 

  ڌٻ  پ  پ  پ  پڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ڌ مؤّنه اب رش ايفشّظو )إّن( 
ڱ  ڱ  ڱ   ڌ (  ٕٛ)ا جر/ ڌ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېڌ (  ٖٓ)الظىر /

(  ىدا الكونحه ما أّن ايفإا ة ال مي ن أن  صهة ٔٚ)ص/  ڌں  ں   ڻ  ڻ  
من و أيُّ شّ  يف إخظاةه اظحالو وتعاىل   ا َب   ىل  ايل الدىن مسك نحا عن 

 ّن خ و الدىن عن الش ء  وج  ااكىراةه   فوذل  (ٔ)ايفؤنهار  و سلل ابكهااحا
. ول نو تعاىل  صه من الكونحه حكلحة ا َب    و وا ا الحمالة  وىدا ما  نااظو (ٕ) حوف

 امخظاة اباو الفاعل يف اآلاير الثإ   ونأّن ا     ه ًّب والك ل    ان اثبًكا.

                                                 
 .  ٓٚٔ نظر: مفكال الع وم  ص (ٔ)
 .ٜٔٔ/ٔعروس ا  رال يف شرل ت خحص ايففكال  (ٕ)
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 ڌٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ڌ أّمذذذذذذذذذذذا امكحذذذذذذذذذذذاع االبكذذذذذذذذذذذهاء يف ا عذذذذذذذذذذذراش بىولذذذذذذذذذذذو 

(  ىذذذذه نذذذذان موج ذذذذا إىل بذذذذين عسم يف اذذذذحاع االمكنذذذذان منذذذذو اذذذذظحالو ع ذذذذح و ٔٔراش/)ا عذذذذ
ولذذذوم و ع ذذذل عصذذذحاعو  واذذذدا اخكذذذاة الكونحذذذه الشذذذه ه ابلىسذذذو و) ذذذه( مذذذا ايفاضذذذ  ونذذذأّن 
ايفخذذذذََب َن من ذذذذرون  ال يف حىحىذذذذة عىحذذذذه و وإمنذذذذا يف أ عذذذذااو الذذذذ  ترمجذذذذت ىذذذذده العىحذذذذه   

دا الكشذذر ف  ىكمذذ  مذذن و أن  ذذهةنوا مذذا   نّذذو اذذو  سذذظحالو  ذذه شذذرّ  و وة ذذا  ذذهةىو  وىذذ
إب حس  ح ولوا ع ل حدة من الو وع ِبِشرَانو  ول ن و و عوا  وو وع و سلحذل ارمذرا  و عذن 
الصذذواي الذذدي  ؤمنذذون بذذو  وىذذدا مذذا  ثظكذذو ا ذذواة الذذدي ساة يف اآلاير الكالحذذة بذذّ إب ذذحس 

 والدار اماحة.
نحذذذيب مذذذا ايفكلانذذذل يف احملذذذوة االاذذذكظهايل إذ بذذذهأر و ذذذه تنذذذارر ايفكلانذذذل يف احملذذذوة الا 

   ڌۋ  ۅ  ۅ  ۉ ڌ اآلاير الذثإ  ابلظذرش )إذ( ايفكظذوع بفعذل الىذو  ايفاضذ   
وىذذو موّجذذو إىل ايفإا ذذة ع ذذح و السذذإم  ويف ىذذدا ساللذذة ع ذذل ألّذذو اذذظحالو  ذذه  مذذل أمذذر 

 خ ىو مند عمن طو ل.
)إنّي خذذذال (   ذذذا    إحذذذها  الشذذذ ء ولعذذذّل ايفعذذذ   ذذذوح  ابمكحذذذاع )إنّي جاعذذذل( مذذذن 

  واذذدا ا الذذت بذذذ)خ حفة(  ىذذده (ٕ)  أّمذذا اجلعذذل   ذذو   ذذون بعذذه ام ذذاس(ٔ)بعذذه أن ي   ذذن
الىهاذذذحة ىذذذ  الذذذ  أاثةر يف لفذذذوس ايفإا ذذذذة ع ذذذح و السذذذإم الكعّجذذذ  الذذذدي س ع ذذذذو إىل 

كذو مذن م الذة ة حعذة االااشاس حبواةىو معو اظحالو    ذو اب إ ذة أسةنذوا مذا  لذو عسم وذة ّ 
 عنه هللا تعاىل. وادا طالت اآلاير يف اوة  الظىر  وعرضت  سًلا نظيرًا من الىصة.

ذاملبحدذالثانااذبذحفثذاألّرتذبالدج دذيدعذىلو ذالد عذ ىيواخذةبلوبا

نان السجوس ا ه  ا برع يف الىّصة    و زبُل منو اوة  وةسر  ح ا  و ه جاء 
راء وال  ف  ومىاً  حبه  ا     ىط يف اوةٌب ا جر و)ص(  منفرًسا يف اوةٌب اما

ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ڌ وامكّه ا ه  ع ل اننكّ وعشر ن ع ة. وى  يف  ولو: 

                                                 
 ع(.احمل و واحملحط ا عظو  مى وبة )خ     (ٔ)
فوجعذذذذل عسم خ حفذذذذة مرح ذذذذة أة ذذذذل مذذذذن خ ىذذذذو والحىذذذذة بذذذذو يف الوجذذذذوسف. خصذذذذااص الكعظذذذذير الىذذذذرعني و اتذذذذو  (ٕ)

 .ٖٔٙ/ٔالظإغحة  
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ٴۇ  ڌ (. ٖٗ)الظىر /  ڌھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې      ى   ى   ائ  ائ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ەئ  ەئ   

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    

ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  

ەئ  ڌ (. ٛٔ-ٔٔ)ا عراش/ ڌڻ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ىئ  ی       ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   

(. ٖٖ-ٜٕ)ا جر/   ڌڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ       ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  ڌ 

گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     

ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ         ڌ(. ٕٙ-ٔٙ)اماراء/ ڌڻ  ڻ  

﮵     ﮴ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھ

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڌ (. ٓ٘)ال  ف/  ڌ﮶  ﮷  ﮸  

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ڌ (. ٙٔٔ)طو/ ڌڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵      ﮶    ﮷  ﮸ ﮹   ﮺  

﮻   ﮼  ﮽  ﮾ ﮿   ﯀  ﯁                                      

 (.ٙٚ-ٕٚ)ص/ ڌ          ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  
الواضح أّن االاكثناء  فرو احطرتو ع ل حه  السجوس يف الىصة    حف ااذكثين 
إب حس من ايفإا ةص وىذل نذان ضذلير اجللذا يف  عذل ا مذر )ااذجهوا(  شذل وص تسذااالر 
تفذذرو لفسذذ ا  دمّذذا س ذذا ابيففسذذر ن إىل الكذذهبّر   ىحذذل: إلذذو ااذذكثناء منىطذذا   ن إب ذذحس ي 
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ن اجلذذذن  ول ذذذّن هللا تعذذذاىل جعذذذل أحوالذذذو نذذذأحوا    ذذذن مذذذن جذذذنس ايفإا ذذذة  بذذذل نذذذان مذذذ
ايفإا ذذة    ذذ  ع ذذل أ ذذ و  لككذذأتل معاشذذرتُو اذذو واذذيره ع ذذل اذذير و   جذذاع ااذذكثناء حالذذو 

. و حذذل: إلذذو ااذذكثناء مكصذذل  وإب ذذحس جذذيّن بذذّ ألذذوش مذذن ايفإا ذذة    ظذذوا (ٔ)مذذن أحذذوااو
 . (ٕ)ع حو يف ) سجهوا( ٍب ااكث  ااكثناء الواحه من و

ه سلت اآلاير ع ل أن إب حس نان مىصوًسا يف ا مذر )ااذجهوا(  ل ذّن هللا تعذاىل و 
خ ذذذ  ال ثذذذير مذذذن ايفإا ذذذة  وي خي ذذذ  مذذذن لذذذوع اجلذذذن إال أ ذذذ  و إب ذذذحس   ىذذذام إب ذذذحس بذذذّ 
ايفإا ذذة أمذذًها طذذو ًإ ٍب ر ذذر مذذا يف لوعذذو مذذن ا ظذذ    فسذذ  عذذن أمذذر ةبّذذو  وعصذذل أمذذره 

 ذذحس مذذن ايفإا ذذة سلحذذل ع ذذل ألّذذو خذذاة  مذذن جنسذذ و ومذذن . ولعذذّل ااذذكثناء إب(ٖ)ابلسذذجوس
  فا و.

و   االاذذذكف ام لصذذذحًظا ابةعًا يف ا ذذذذه  إذ وةس يف سسذذذة مواضذذذذا  نذذذان يف أحذذذذهىا 
  ويف نإنذذذة من ذذذا  ڌک  ک     ک  ک   ڌع ذذذل لسذذذان إب ذذذحس  مسذذذكن رًا مسذذذكع ًحا 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ڌ ڌٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ   ڌتوّجو امل اة منو اظحالو ع ل إب ذحس 

  والفذذذذرسر اآل ذذذذة يف ال  ذذذذف  ڌ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ڌ ڌ  پ  پ  پ
إذ نذذذان االاذذذذكف ام امل ذذذاةي موج ذذذذا رمذذذذو بذذذين عسم لنسذذذذحاعو عذذذذهاو  إب ذذذحس الفااذذذذ  اذذذذو 

  وذلذذذذ   ّن حذذذذه  ا  ذذذذ  ي  ڌ   ﮴ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ڌ
ومذا اذحإ حو امرمذون علذداك  ومذا    دنر  ح ا  وإمّنا السحاع احاع ارس  ىوا   وم الىحامذة

نالوا لح ولوا جمرمّ لوال لسحاعو  وادا ااكحىوا امل اة والكىر ا. ف االاذكف ام الكعجذيب 
ع ذل ايفذؤمنّ ة ذة وشذفىة هبذو مذن إاذرا  و يف -اظحالو-يف الىرعن إمّنا ىو حرص من هللا

و  ونألذو يف مذاس  لسذحجو   وىذدا مذا  عذل معذ  امل ذاة   ذّف اذحاع ا ذه  ن ّذ(ٗ)ال  طف
  ىوم ع ل امل اة ادا العصحان.

                                                 
 .ٖٕٗ/ٔ نظر: الكحر ر والكنو ر  -((ٔ
 .ٕٖٚ/ٗ نظر: ةول ايفعاني يف تفسير الىرعن العظحو والسظا ايفثاني  - (ٕ)
 .ٖٕٗ/ٔ نظر: الكحر ر والكنو ر  -(ٖ)

 .ٗ٘ٔالحة ا َب واملشاء  صمج-( (ٗ
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و ذذه أتظِذذا ة ذذس إب ذذحس يف اذذوةٌب ا جذذر و)ص( حبذذواة بذذّ الذذدار اماحذذة وإب ذذحس  
غذذذير أن ا ذذذواة يف اذذذوة  ا جذذذر ي   ذذذن  ظ ذذذر ال مذذذ  والسذذذخط منذذذو اذذذظحالو  إذ نذذذان 

ِإبْ ِذذحُس َمذذا لَذذَ  َأالَّ َتُ ذذوَن َمذذَا االاذذكف ام نلذذا  ظذذهو ل كعجذذ  مذذن عصذذحان إب ذذحس ) َذذاَ  اَي 
ذذذذاِجِه َن(  ذلذذذذ  الكعجذذذذ  الذذذذدي  صذذذذحظو لفحذذذذار مذذذذن امل ذذذذاة يف طحاتذذذذو   جذذذذاء ةس  السَّ
إب ذحس مفعًلذذا ابلك ذذَب حمّىذرًا آلسم ع حذذو السذذإم  وىذدا  كنااذذ  وال ذذون ايفنفذ  ايفكظذذوع بذذإم 

 ذحس   ذل ايفذاس  الذ  اجلحوس يف ) اجه(  ومذا ىذدا الك ذَب والكحىذير إال بسذظ  لظذر إب
خ ِذ  من ذا عسم ع حذو السذإم.  وهبذدا خيذالف مذا وةس يف اذوة  )ص( إذ ذنذر اذظحالو ت ذذَب 
إب ذذذحس ونفذذذره  ذذذراحة  دمذذذا  كنااذذذ  ومعذذذ  امل ذذذاة الكذذذوبحخ  الذذذدي   ذذذو االاذذذكف ام يف 

َكْ ظَذْرَر أَْم ُننذذذَت ِمذذذَن  ولذذذو: ) َذذذاَ  اَي ِإبْ ِذذذحُس َمذذذا َمنَذَعذذذَ  أَن َتْسذذذُجَه ِلَلذذذا َخَ ْىذذذُت بِحَذذذَهيَّ َأْاذذذ
(   جذذاء ةس إب ذذحس بذذدنر الفذذاةع بذذّ أ ذذ ح لا    ذذو مذذن النذذاة ايفىّهاذذة  وعسم مذذن  َّ اْلَعذذاِل
الطذذّ الوضذذحا  مكنااذذًحا الكىذذه س الذذدي انكسذذظو مذذن خ ىذذو بحه ذذو اذذظحالو  ويف ىذذدا  لذذة 

 الكعظحو.
 ذذذل عسم يف و ذذه اشذذذانت اذذوة  ا عذذذراش مذذذا )ص( يف بحذذان غذذذروة إب ذذحس وت ذذذَبه ع

حمذذذر  الذذذدار اماحذذذة  وذلذذذ  مذذذا اخذذذكإش طفحذذذف يف حذذذّه  االاذذذكف ام   فذذذ  ا عذذذراش 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ڌ خذر  ااذذكف ام إىل الكعجذذ  امل ذذاةي مذن عصذذحان إب ذذحس  مذذر هللا تعذذاىل

  أمذذذذذذذذذذذذا يف )ص(  ىذذذذذذذذذذذذه نذذذذذذذذذذذذان  ڌٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  
﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁      ڌ  هلإلل ذذذذذذاة الكذذذذذذوبحخ  مب ذذذذذذحس ع ذذذذذذل ت ذذذذذذَبّ 

ويف  ڌ                                          ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  
ىذذذذدا سلحذذذذل ع ذذذذل أن الك ذذذذَب  كلثّذذذذل  وضذذذذح  ذذذذوةه يف العصذذذذحان   ذذذذإ   ذذذذون ايفذذذذرء مك ذذذذَبًا 

 مسكحًىا ل م  هللا اظحالو وتعاىل إاّل عنه ايفعصحة  وهللا أع و.
 اآلاير ايفكىّهمذذذذذذة أن   حذذذذذذظ أن اآلاير يف الظىذذذذذذر  وا جذذذذذذر وطذذذذذذو  ذذذذذذه ول لكذذذذذذهبر يف

اشانت ابلفعل )أىب(  الدي  هة من إب حس  و ذه ع ذهر ا و ذاش بعطذف االاذك ظاة 
وال فذذر ع حذذو يف اذذوة  الظىذذر  الذذ  تفذذرسر مذذن بذذّ السذذوة ابجللذذا بذذّ امابء واالاذذذك ظاة 

دي نذذذذّرِم عسم  حذذذذو إذ نذذذذان خ حفذذذذة   وال فذذذذر  و ذذذذه نذذذذان ىذذذذدا العطذذذذف منااذذذذًظا ل لىذذذذام الذذذذ
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اذذذذظحالو يف ا ةو  وذلذذذذ  مىابذذذذل ل ذذذذد  والكحىذذذذير الذذذذدي  ذذذذ   ب ذذذذحس بسذذذذظ  شذذذذناعة 
  تظّ اظ  طرس إب حس من الر ذة اماحذة. و ذه (ٕ)   العطف عايس  يف الكفصحل(ٔ)عصحالو

ع حذذو أنكفذذ  ابمابء يف اذذوة  طذذو  ن ذنذذر السذذجوس إمنذذا ىذذو حاسنذذة عذذابر  مذذن  صذذة عسم 
السإم  ح ذا   السذحاع  سذرس الىصذة مذن ا  ذ  حذّت ااظذوأل والكوبذة  وىذدا مىذام ال  نااذظو 
الكفصذذذحل اب  عذذذا  الذذذ   ذذذهةر عذذذن إب ذذذحس. ومذذذن ىنذذذا لذذذرى أّن فل ذذذة الىذذذرعن ال ت كفذذذ  
بص ر النظام ال  ذوي يف بنذاء  ذين  سذاوي ايفنااذظة أو الهاللذة الىر ظذة  وإمّنذا تىذوم خب ذ  بنحذة 

 ف.(ٖ)الحة و   مإمح  نحة ةا حةل و ة مج
و ذذه نذذان السذذرس يف اآل كذذّ مسذذحطرًا إذ ي  كظذذا حبذذواة بذذّ الذذدار اماحذذة وإب ذذحس. أمذذا 
يف اذذوة  ا جذذر  ىذذه أخذذد مشذذ ه امابء مرنذذز الكحذذّو  يف الىصذذة  إذ نالذذت تسذذرس نحفحذذة 

بسذظ  الطظحعحذة خ ىو اظحالو آلسم ع حذو السذإم  واذدا نذان امابء ايفعذَّب ا وحذه إذ نذان 
ايفاس ذذة آلسم ع حذذو السذذإم    حذذف مي ذذن يفذذن أُلذذزِ  منزلذذة ايفإا ذذة أن  سذذجه يفذذن خ ذذ  مذذن 
  صذذا ص و ذذه تنااذذل إب ذذحس النفخذذة اماحذذة الذذ  ة عذذت ذلذذ  الطذذّ مذذن  ذذراة ا ةو إىل 

 أعايل السلاء.
ا ونالت اآلاير يف سسة مواضذَا  ذه بذهأر ابلظذرش الذهاّ  ع ذل ايفمذ  )إذ( مكظوًعذ

بفعذل الىذذو  ماضذذًحا  وهبذذدا   ذذون معذذ  ايفمذذ  مسذحطرًا ع ذذل أجذذواء الىّصذذة  دمّذذا  ذذهّ  ع ذذل 
 أعلّحة عهاو  إب حس وحىهه  ونأّن ىده العهاو   ه وجهر  ظل وجوس عسم ع حو السإم.

و ذذذذذه وةس االاذذذذذك ظاة يف نذذذذذإ  اذذذذذوة  نذذذذذان  ذذذذذرًلا يف الظىذذذذذر  و)ص( )ااذذذذذك َب(  
ابالاذكف ام الذدي أة ذذه بذو ربىذير ا  ذل الذدي ُخ ذ  منذذو عسم  وضذلنحا يف اماذراء عُذَبِّ عنذو

   وايفىصوس )لن أاجه ادا الوضحا(. (ٗ)ع حو السإم بىولو: )أأاجه يفن خ ىت طحنا(
و ه أتِظعذْت حاسنذة السذجوس يف اماذراء حبذواة ع ذل لسذان إب ذحس   ذرّس  حذو ع ذل أمذره 

السذذجوس    ذذو ال  سذذجه ل طذذّ  اذذظحالو ل لإا ذذة ابلسذذجوس  مظّحنذذا اذذظ  امكناعذذو عذذن 
                                                 

 .ٜٕٛالكعظير الىرعني  ص-(ٔ)
 .ٕٕٕإن  ااَهَ  العطف أن  ُْشرَِك الثاني يف ِإعراي ا و  وح لو.  نظر: سالال امعجاع يف ع و ايفعاني  ص (ٕ)
 .ٚٔٔالكىابل اجللايل يف النص الىرعني  ص (ٖ)

 ذه حصذ ت يف و ذت السذؤا   و ذه خيذر  عذن    ون االاكف ام ع ل حىحىكو  ح ون لط   معر ة ي ت ذن ((ٗ
 .ٓٛ-ٛٙ/ٖحىحىكو  غراو أخرى.  نظر: ام مال يف ع وم الظإغة  



 امل ما  ذ امل با فذبذاليةويذالنح يذبذالقرتقخذالكرت م

111 

 

ونذذذأّن يف اآل ذذذة حذذذد ًا   ذذذايفع  ايفنااذذذ  ل سذذذرس أن هٌب اجلذذذواي منذذذو اذذذظحالو ع ذذذل ت ذذذَبه 
گ  گ  گ  ڳ     ڌ حىذذذا  )إلذذذو م ذذذّرم ع حذذذ  بنفخذذذ (   حذذذأٌب جذذذواي إب ذذذحس مك ذذذَّباً 

  ومذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ڌڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     ڻ  ڻ  
ذنذذر  عذذل الىذذو     ذذو ألّذذو نذذان مكابًعذذا  ه ثذذو مذذا أعحذذه  سذذاعه ع ذذل تىذذه ر ىذذدا ا ذذدش 

الىذذو   ومذذا ر ذذر حىذذه إب ذذحس بكوّعذذهه لدة ذذة عسم. ولعذذّل ا ذذدش نذذان لإخكصذذاة والكعظذذير 
اظحالو لعصحان إب حس وت َّبه  وادا أبرع إب حس  ّلة عنذاسه وت ذَّبه ب جواذو  (ٔ)عن غمظو

مبذذذراع   (ٕ))احكنذذذ ( ع ذذذل مذذذا يف معنذذذاهل ىسذذذو )لذذذتن أخذذذرتين  حكذذذن ّن(  واخكحذذذاةه الفعذذذل 
 شّه  ب مو آلسم ع حو السإم.

و ذذه الفذذرسر اذذوة  ا جذذر و)ص( بذذدنر ايفذذاس  الذذ  خ ذذ  اذذظحالو الظشذذر من ذذا  ٍب 
اربذذذه  اربذذذاًسا  ًمذذذا يف  ولذذذو: ) َذذذِهَذا َاذذذوَّ ْذُكُو َولَذَفْخذذذُت ِ حذذذِو ِمذذذن ةُّوِحذذذ   َذَىعُذذذواْ لَذذذُو َاذذذاِجِه َن  

ِاَ ذذذُة ُن ُُّ ذذذْو َأمْجَعُذذذوَن  ِإالَّ ِإبْ ِذذذحَس(  سذذذظحالو  ظذذذّ اذذذظ  تعظحلذذذو آلسم وة عذذذو َ َسذذذَجَه اْلَلآ
 ذذوع ايفخ و ذذار  ومذذا ذلذذ  إال  لذذو خم ذذوع بحذذهه اذذظحالو وللذذل لفخذذة مذذن ةوحذذو  ىذذدا 

   سذذظحالو ي هر (ٖ)الكعظذذحو والكىذذه س  كنااذذ  و عذذل ا مذذر الذذدي  ذذل معنا ذذا ) ىعذذوا(
فعذذل )ااذذجهوا( الذذدي وةس يف السذذوة ا خذذرى ن  ذذا  ونذذأن السذذجوس اب مذذر الصذذر ح مذذن ال

اذذذح ون مذذذر  واحذذذه  سبثذذذل  ّلذذذة االلصذذذحاع  إذ  ن ذذذّ  ايفذذذأموةون ع ذذذل اجلظذذذاه تىه ًسذذذا لذذذو  

                                                 
ذنر الظإغحذون أغراضذا  ذدش ايفسذنه إلحذو أو ايفسذنه  وىذده ا غذراو تنطظذ  ع ذل نذل حذدش يف اجلل ذة   (ٔ)

ا غذذراو اذذوى مذذا ذنذذر منااذذظة يف وىذذ  يف ا ىحىذذة نثذذير  نثذذر  ايفىامذذار الذذ  ترا ى ذذا  واذذدا  حذذل: فوأمذذا 
ابي االعكظاة حبس  ايفىامار ال   كهي ع ل أمثااا إال العىل الس حو والطظا ايفسكىحو و  لا م ذ  ا  ذو 

. ٘-ٗ/ٕ. و نظذذر: ام مذذال يف ع ذذوم الظإغذذة  ٙٚٔىنذذاك شذذ ء غير ذذاف. السذذ ان : مفكذذال الع ذذوم  ص
 نذذل جذذزء مذذن أجذذزاء اجلل ذذة  االخكصذذاة و كظعولذذو فولذذدل  ذمذذه الظإغحذذّ  ذذدنرون مذذن أغذذراو ا ذذدش يف

بىذذذواو: فواالحذذذااع عذذذن العظذذذ  بنذذذاء ع ذذذل الظذذذاىرف  ... ومىصذذذه عخذذذر تذذذراه وةاء نذذذل حذذذدش  ىذذذو بعذذذ  
الف ذذذر وتنشذذذذحط ا حذذذذا   وإاثة  االلكظذذذذاه  لحىذذذا السذذذذاما ع ذذذذل مذذذذراس ال ذذذإم  و سذذذذكنظط معنذذذذاه مذذذذن الىذذذذراان 

الكف ير   سذكفز حسذ  وم  اتذ   ون لذا نذان أ ذهة ع ذل تنشذحط وا حوا   وخير ال إم ما  ه ع  إىل 
ىذذذده الىذذذهةار نذذذان أسخذذذل يف الى ذذذ   وأمذذذس بسذذذراار الذذذنفس ايفشذذذ و ة ساالذذذا اب شذذذحاء الذذذ  تذذذومس وال 

 .ٓٙٔتكج ل  وتكىنا وال تكظد ف. خصااص الاانح  )سةااة رب ح حة يفساال ع و ايفعاني(  ص
ّّ َع َذْحِ ْو ِإالَّ الفعل ) حكن ّن( مأخوذ ِمِن ا (ٕ) ْحكَذَنَ  اجلراُس اَ ةو ِإَذا أَتل َعَ ل لَذْظِكَ ا  و حل: معناه فَ اكول

ف  و حل:  اكأ  ّن و.  نظر: لسان العري  ماس  )ل ن ك(. َّ  ِإالَّ  َِ حًإ  َذْعيِن اْلَلْعُصوِم
ام مذذال يف ع ذذوم  إن  ذذحا ا مذذر موضذذوعة لط ذذ  الفعذذل ااذذكعإء  و ذذه ربلذذل معذذاني أخذذر بىر نذذة.  نظذذر: ((ٖ

 .ٙٛ-ٔٛ/ٖالظإغة  
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  و  ذذون بذذإ تف ذذير أو تفّ ذذر يف ا مذذر  و  ذذون  ر ذذاة ا مذذوع (ٔ) ذذالو وع ىذذو السذذىوأل
 .(ٕ)ايفط  

ذ ز ج ذاجلّنيذ ىيوانهماااملبحدذالثالداذبذحفثذدكفذقدعذ

وةس حه  الس   يف نإ  اوة )الظىر  وا عراش وطو(  و ه ش ل نإ  عشر  
﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ڌ ع ة من ا  وىو حه  الكىايل بّ السجوس وااظوأل. 

﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁               

                        ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ڌ (. ٖٙ-ٖ٘)الظىر / ڌۆ      ۈ  ۈ   ۆ  

﮳   ﮴  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  

  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب   يب  جت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  حت  خت  مت      ىت      يت  جث  مث      ىث  يث   

چ  ڌ (. ٖٕ-ٜٔ)ا عراش/األعراف:  ڌپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  

 (.ٕٕٔ-ٚٔٔ)طو/ ڌ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  
 

                                                 
 احمل و وا حط ا عظو  مى وبة )و ع ع(. (ٔ)
 .ٖٓ٘-ٜٖٗ/ٔ نظر: خصااص الكعظير الىرعني    (ٕ)



 امل ما  ذ امل با فذبذاليةويذالنح يذبذالقرتقخذالكرت م

111 

 

هه اظحالو يف الظىر  وطو إىل لفسذو )و  نذا بهأ حه  الس   بفعل الىو   و ه أان
اي عسم   ى نذذذا اي عسم( وىذذذدا   ذذذون يف مىذذذام الك ذذذرح والكعظذذذحو   سذذذظحالو  ظ ذذذر لفسذذذو يف 
مىذذذام الكفمذذذل والك ذذذرح يف السذذذوةتّ  يف حذذذّ مجذذذا بذذذّ طذذذرس إب ذذذحس وإاذذذ ان عسم بىذذذو  

 ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ ڌ واحذذذذذذذذه يف ا عذذذذذذذذراش  و ذذذذذذذذه أاذذذذذذذذنه الىذذذذذذذذو  إىل ال الذذذذذذذذ : 

  و  ُذْفرس عسم بىو  خذاص. و اذ  الك ذرح والكعظذحو  ڌۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ...
  ونذذذدل  يف طذذذو  ىذذذه (ٔ)أن  ذذذدنر )ةغذذذهاً( يف الظىذذذر  سون ا عذذذراش  ن ايفىذذذامّ خمك فذذذان

  ا  الكفّمل ذنر النعو ال  أعّهىا اظحالو آلسم يف اجلنة.
فوتصذذذه ر ال ذذذإم ابلنذذذهاء  (ٕ)وجذذذ ء ابلنذذذهاء )اي عسم( لكعححنذذذو ع حذذذو السذذذإم وت رميذذذو 

 ذذراس بذذو تنظحذذو ايفذذأموة يفذذا   ىذذل إلحذذو مذذن ا مذذر وربر  ذذو يفذذا خياطذذ  بذذو   ذذو مذذن ا مذذوة الذذ  
   ذذذإ   ذذذون غذذذا ًإ أو شذذذاةًسا عّلذذذا  نظ ذذذ  لذذذو  ع ذذذو  واذذذدا جذذذاء (ٖ) نظ ذذذ  أن  كوجذذذو إلح ذذذاف

 .  ٗالنصااح لوالنهاء ي)اي( لكنظح و وشّهه إىل ما  نىده  يف الو ت الدي تساع  حو 
ۀ  ہ  ہ    ڌوجذذذذذاء ا مذذذذذر ابلسذذذذذذ   يف اجلنذذذذذة  ذذذذذذرًلا يف الظىذذذذذر  وا عذذذذذذراش 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   وخولذذذذذف ذلذذذذذ  يف طذذذذذو  ڌہ

 ّن ايفىام مىام لصح وربد ر آلسم وعوجذو مذن إغذواء الشذحطان الذا   ڌ ڌ  ڌ  ڎ
 .(٘)  و العهو الا

ذذًها ابلمذذلير )ألذذت( لصذذحة العطذذف والكخصذذحص   و ذذه توّجذذو تعذذاىل اب مذذر آلسم مؤنَّ
ونذذذأّن ايفذذذراس )ااذذذ ن ألذذذت ال أحذذذَه غذذذيرك(. وجذذذاء بصذذذح ة ايففذذذرس )ااذذذ ن(  ٍب ذنذذذر عوجذذذو 
حذواء الذ  ي ت ذن  ذه خ ىذذت بعذه  و ذه أونذر ع ذل )ااذذ نا( ايفسذنه إىل ايفثذ  ل كنظحذو ع ذذل 

 ذذو يف مجحذذا ا وامذذر  ومذذا ىذذ  إال تظذذا لذذو  نلذذا نالذذت يف ألذذو ع حذذو السذذإم ايفىصذذوس اب 
                                                 

 .ٜٕٓ نظر: الكعظير الىرعني  ص (ٔ)
ا  ذذذل يف النذذذهاء الكصذذذو ت ابيفنذذذاسى م ظالذذذو ع حذذذ   و ذذذه خيذذذر  إىل  ذذذحا أخذذذرى.  نظذذذر: الطذذذراع  اذذذراة  (ٕ)

 . ٔٙٔ/ٖالظإغة وع وم حىاا  امعجاع  
 .ٖٕٗ/ٔةول ايفعاني   ((ٖ
 .ٜٓٔ-ٜٛٔمجالة ا َب واملشاء  ص  (ٗ)
 .ٖٙ٘-ٖ٘٘/ٔ نظر: خصااص الكعظير الىرعني و اتو الظإغحة  (٘)
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. وي لهس اظحالو حواء اب  ا بل  ا  )عوج ( لكعّحن ذا وِاْشذِكَ اةِىا  ع حذو (ٔ)ا    ندل 
رَُىا  .  (ٕ)السإم لَْحَس َلُو َغحذْ

و ه احطر العطذف ابلذواو يف الظىذر  )ألذت وعوجذ   ونذإ  وال تىذراب( وىذدا  كنااذ  
الواو من امطإع يف اجللا  اآلاير يف الظىذر  تكحذه  عذن االاذكخإش وعذن وما ربل و 

ايف الذذذذة العظحلذذذذة الذذذذ  منح ذذذذا هللا تعذذذذاىل آلسم  ىذذذذه أعطذذذذاه مط ذذذذ  الصذذذذإححار  ويفنااذذذذظة 
امنرام الدي أوىل بو اظحالو عسم ع حو السذإم بىولذو: )َو ُذْ نَذا اَي عَسُم(  و ذه أتظعذو ابلكونحذه 

  أي: ونذذذإ أنذذذإ ةغذذذًها  وأتظعذذذو بذذذزايس  امنذذذرام يف إطذذذإع الظذذذرش بصذذذفة ايفصذذذهة)ةغهاً(
ُكَلا(  لو أعّو. ع ل حذّ جذاء ابلعطذف يف ا عذراش ابلفذاء الهالذة ع ذل ترتحذ   )َحْحُ  ِشتذْ
ا نل ع ل الس   ايفأموة ابزباذىا   ن ا نذل بعذه االزبذاذ  وهبذدا حذّه مذن  ذإححار 

اآلاير   السذذذذحاع اذذذذحاع عىذذذذوابر ا مذذذذو وإىذذذذإك عسم ع حذذذذو السذذذذإم الذذذذ   ظحح ذذذذا مىذذذذام 
  واذذدا خّصذص الظذذرش )مذن َحْحذذُ ( (ٖ)الظايفذة من ذا  ومذذا  را ذ  ذلذذ  مذن غمذذظو اذظحالو

. وىنا مي ن الىو : فإّن نذّل تعظذير ل ذوي يف اذحاع لذّص  ذرعنّيٍ مذا   ذهو (ٗ)وي  ع و مط ىا
يف أساء الورحفذذذذة اجللالحذذذذة حالذذذذة مذذذذن ا  ذذذذ  ايفذذذذوح  ايفعذذذذَّب  و ذذذذوة  مذذذذن امبذذذذهاع ايفذذذذهى  

 .(٘)والنفسحة والف ر ة والابو ةف
ہ  ھ   ڌ. و ذا  يف ا عذرش: ڌ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾   ڌفو ا  يف الظىر : 

.  ىذذذذه أعذذذذاس ضذذذذلير اجلنذذذذة يف الظىذذذذر  مذذذذا ا نذذذذل  ىذذذذا : )من ذذذذا( وي  ُعِذذذذْهُه يف ڌھ   ھ 
ا عراش.  ألت ترى ألو ذنر اجلنذة وضذليرىا يف الظىذر   وىذو ايفنااذ  يفىذام الك ذرح  ح ذا  
وي  فعل مثل ذل  يف ا عذراش. ٍب إّن الظذرش )ححذ  شذتكلا( يف الظىذر  لكلذل أن   ذون 

 : )ااذ نا ححذ  شذتكلا ونذإ ححذ  شذتكلا(  السذ ن ححذ  ل س ن وا نذل مجحًعذا وايفعذ
 شذذاءان وا نذذل ححذذ   شذذاءان أ مذذاً. وأمذذا الكعظذذير يف ا عذذراش  ذذإ لكلذذل إال أن   ذذون 
لألنل )  إ من ححذ  شذتكلا( وال  صذح تع حىذو ابلسذ ن   ذإ  صذح أن  ىذا : )ااذ نا 

                                                 
 .ٖٕٗ/ٔةول ايفعاني    نظر: (ٔ)
 .ٖٜ/ٗامتىان يف ع وم الىرعن   (ٕ)
 .ٜٕٛ نظر: السامراا : الكعظير الىرعني  ص (ٖ)
. ول كواذذذا  نظذذذر: ٜٖٔ/ٖ. وامتىذذان يف ع ذذذوم الىذذذرعن  ٕٕ٘-ٕٕٕ/ٔ نظذذر: سة  الكنز ذذذل وغذذذر  الكأو ذذذل   (ٗ)

 .ٜٕٔ-ٜٕٓالكعظير الىرعني  ص
 .ٛٔٔ-ٚٔٔص الكىابل اجللايل يف النص الىرعني   (٘)
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السذ ن وا نذل خبذإش  من ححذ  شذتكلا(  ايفشذحتة والكخحذير يف الظىذر  أواذا  عذا تشذلل
 .(ٔ)ا عراش  وىو ايفناا  يفىام الك رح يف الظىر  نلا ىو راىرف

والذذذدي  ظذذذهو أن هللا اذذذظحالو أابل الذذذا نذذذلَّ شذذذجر اجلنذذذة إال شذذذجر  واحذذذه  امكذذذاعر 
 ا وي الن   ايفوّجو آلسم وعجو مًعا  )وال تىراب ىده الشذجر   ك ذو  مذن الظذايفّ(  ىذدا 

مكطابىذذا بذذّ الظىذذر  وا عذذراش و ذذه نذذان ل كحذذد ر واملذذداة  وةدبذذا نذذان  الذذدي نذذان (ٕ)الن ذذ 
ىدا ةمزاً ل للنوع احملظوة الدي البه منو يف ا حذا  الذهلحا الذ  وجذهر لإبذكإء  نلذا تظذّ 
 حلذذة امةاس  الذذ  ميكذذاع هبذذا املسذذان ايفخكذذاة مذذن غذذيره   ظصذذَبه ميذذكحن و ذذااه ابلع ذذه الذذدي 

.  ّن امةاس  ى  احملّ  ا ىحىذ    سذظحالو  ر ذه لنذا أن لعذح  منّعلذّ أ ّر بو لرّي العايفّ
ضلن حهوس ة  ا يف نكابو ا عيل   لن  عحشون ايفكعة بإ إةاس  سبّ ن و من الظىذاء ضذلن 

 ت   ا هوس ىو أ ري إىل ا لعام من و إىل املسان  ولو نالوا يف ش ل الظشر.
ّصذًإ يف ا عذذراش و ذرًلا مىكمذذًظا يف طذذو  و ذَبع مشذذ ه واواذة الشذذحطان  ذذرًلا مف

و ه جاء ا ا وي خَباًي بصح ة الفعل ايفاضذ  ) واذوس(  وىذدا  ذه  ع ذل أن الفعذل  ذه 
  و ذذذه نالذذذت الواواذذذة يف ا عذذذراش خمصصذذذًة (ٖ)حذذذه  حذذذهواًث حىحىحِّذذذا بعحذذذًها عذذذن امذذذاع

لذذا معا)ااذذ ن الذذا  وىذذدا  كنااذذ  والسذذحاع العذذام لذذآاير   سذذظحالو  ذذه وّجذذو خطابذذو ا
ألت وعوج   ونإ  وال تىراب   ك و    واوس الا  لحظهي الذا  عن لذا اذوع لا...(  
و ه ر رر لَب  الكعايل واالاك ظاة ال   فعذو هبذا إب ذحس  جعذل اذظَ  منع لذا مذن ا نذل 
أن   ذذذذو  َمَ َ ذذذذّ أو خالذذذذه ن أي إاذذذذّ   ذذذذا  وس ال   ذذذذون إال لإللذذذذو  ونألّذذذذو أةاس ال لذذذذز 

 لا بكحىير أ ذ  لا الوضذحا  و ذا بكنفحذد لصذحو اذحكحّوالن مذن ا وضذا إىل ا  ذهس. إلح
ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ائ  ائ  ڌ و ذذذذذه جلذذذذذذأ إب ذذذذذذحس إىل ا صذذذذذذر 

لحظعذذذه الشذذذّ  عذذذن   ذذذيب عسم وعوجذذذو  و ز ذذذه يف تشذذذو ى لا يفعر ذذذة اذذذظ   ڌەئ   ەئ  وئ  
 نإمو بإ ترّسس.زبصحصو اظحالو لك   الشجر  ابلكحرح   حىظإ  

                                                 
 .ٜٕٔالكعظير الىرعني  ص ((ٔ
الن ذذ  ىذذو ط ذذ  ال ذذّف عذذن الفعذذل ع ذذل ج ذذة االاذذكعإء  وهٌب  غذذراو أخذذر   شذذف ا ايفىذذام والسذذحاع.  (ٕ)

 .ٓٚٗ/ٔ. وعروس ا  رال  ٛٛ/ٖ نظر: ام مال يف ع وم الظإغة  
الدي  ذه  ع حذو ايفاضذ  ايفذراس بذو  فالفعل  ه  ع ل الكجهس ماضحا نان أم مماةعا أم أمرا  غير أن الكجهس (ٖ)

 .ٖٙٔ/ٔا صو ف. عروس ا  رال  
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أّمذذا يف طذذو  ىذذه الك ذذت واواذذة إب ذذحس إىل عسم وحذذهه  و ذذه جلذذأ إىل أاذذ وي النذذهاء 
ڳ  ڳ      ڳ  ڌ   ولحظذذذهو يف مظ ذذذر النا ذذذح ا مذذذّ (ٔ)ل كحظّذذذ  والكىذذذّري

ڱ  ڱ  ں  ں  ڌ   ٍبّ جلذذذذذذأ إىل االاذذذذذذكف ام الذذذذذذدي خذذذذذذر  إىل ا ذذذذذذَب  ڌڱ  ڱ  

ع ذذل شذذجر  ا  ذذه وم ذذ  ال  ظ ذذل(  و ذذه     ونألذذو  ىذذو  )إني أسلّذذ  ڌڻ  ڻ   ڻ  ڻ 
 نان امغراء اب  وس والس طة    لا الرغظكان ال كان تسحطران ع ل الظشر ة.

و ظ ذذر الكذذأنير ج حِّذذا يف ا عذذراش مذذن خذذإ  ا جذذا  ايففّصذذل الذذدي جلذذأ إلحذذو إب ذذحس 
م ناع عسم وعوجو   أخد يف بحان ا اذظاي  وجلذأ إىل تذهعحو اسعااذو ابلىسذو ايف  ّذظ  أّنذه 

  ولعذذذذذّل يف  ولذذذذذو اذذذذذظحالو  ڌۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ    ڌ خذذذذذَبه ي)إّن( والذذذذذإم 
سلذذحإً ع ذذل اجل ذذه العظذذحو الذذدي بدلذذو إب ذذحس لحصذذل إىل ) ا  لذذا( ع ذذل  ذذح ة ايفشذذاةنة  

 مراسه بعصحان عسم وح و  ال م  اما  ع حو.
وةدّبذذا سّ  ا اذذ وي ا ذذَبي ايفؤنذذه ب ذذل ىذذده ايفؤنذذهار ع ذذل أّن عسم نذذان يف ساخ ذذو 
من ذراً لواواذذة إب ذحس  وخاافذذا مذن خمالفذذة أوامذذره تعذاىل    ذذو ي  سذكج  مب ذذحس إال بعذذه 

ولعذذل ىذذدا الكفصذذحل يف اآلاير  ذذهّ  ع ذذل أن عصذذحان عسم ي   ذذن عذذن إةاس    عنذذاء طو ذذل 
 نام ة  و ؤ ه ذل  اعاا و خبطتو وإعإن توبكو ايفظاشر  بعه معاتظكو اظحالو لو.

ودمذا  ثذير سىشذة الظاحذذ  ااذكعلا  الكعظذير الىذرعني لفع ذذّ امكذاعا ب فظح لذا نلذا امكذذاعا 
ېئ  ڌ . ويف ا عذذراش  ذذا : ڌ      ڌ بذذهاللكح لا   فذذ  الظىذذر   ذذا : 

.  ذذامعال  غذذير الَكْهلِحَذذِة   ن الزلّذذة  ذذه ت ذذون يف ايفوضذذا لفسذذو  والكهلحذذة ال ت ذذون ڌېئېئ  
)ساّل ا(: ألزالذذذا مذذذن م ذذذان إىل م ذذذان َأحذذذّط منذذذو.  خفذذذف ايفعصذذذحة يف ذإاّل إىل أاذذذفل   ذذذ

ل نذذذل تعظذذذير يف ايف ذذذان الظىذذذر  و اىذذذا علذذذة مراعذذذا  يفىذذذام الك ذذذرح خبذذذإش ا عذذذراش  وااذذذكعل
 .(ٕ)الدي   ح  بو

ول لذذذذك ّلس امبذذذذهاع يف ال فذذذذظ الىذذذذرعني أن   حذذذذظ ايفو ذذذذف الذذذذدي أحذذذذاأل  سم ع حذذذذو 
السإم وعوجو   الفعإن  ر ان  وة  ا رنة ال   عَّبان عن ا    ذأّن ايفذؤمن   ذاس  كخحّذل 

                                                 
 .ٕٜٔ نظر: مجالحة ا َب واملشاء  ص ((ٔ
 .ٜٕٔ نظر: الكعظير الىرعني  ص (ٕ)
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مش ه عحزحة الشحطان الا عن اجلنّذة    ذو  ذه ا هبلذا لحذزاّل و  ذواي  و صذل إىل مذراسه يف 
ٻ  پ  پ   ڌإخراج لا من اجلنّذة. وىذدا ىذو الىذهة اماذ    لنذد الظها ذة  ذا  اذظحالو 

   وي  ىل )إني جاعل يف اجلّنة خ حفة(. ڌپ  پڀ   
 وي الشذذذرأل بعذذذه )يفّذذذا( وامكذذذاع أاذذذ وي ا عذذذراش بذذذدنر الفعذذذل )ذا ذذذا( يف إطذذذاة أاذذذ

الظر حذذذة  ونذذذأّن ايفىصذذذوس أعلذذذا ي هنذذذإ إال الى حذذذل جذذذهاً ٍب جذذذاء ابجلذذذواي )بذذذهر(  وىذذذدا 
 ذذذه  ع ذذذل السذذذرعة   ظلجذذذرس الكذذذدوع بذذذهر السذذذوء . أمذذذا يف طذذذو  ىذذذه جذذذاء بفعذذذل ا نذذذل 
وعطذذف ع حذذو ) ظذذهر(  وا اذذ وابن مذذا اخكإ  لذذا يف ال فذذظ للذذإن اذذظظا ولكحجذذة  مذذا 

ّّ نلّحة ايفأنو . اخكإش سال  لة ذا ا عن أنإ الدي ال  ظ
  ونذذذذذذأّن ال فذذذذذذظ  ڌی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب ڌ واربذذذذذذه الكعظذذذذذذير يف اآل كذذذذذذّ 

للذذل  ذذعوبة ايفو ذذف    ذذو  ىذذل )وأخذذدا  مذذعان( لحظذذّ حالذذة االةتظذذاك واا ذذا الذذ  ح ذذت 
 هبلا بعه ر وة عاثة خمالفك لا  وامره اظحالو.

يف  ولذذذو ) ناسا ذذذا  (ٔ)أة ذذذه هبذذذا تعظذذذحو ايفمذذذاش إلحذذذو وتشذذذر فوولعذذذّل يف امضذذذا ة الذذذ  
ةهبلذذا( يف ا عذذراش  سلذذحإً ع ذذل أن عسم ي خيذذر  مذذن سااذذر  ة كذذو اذذظحالو   املسذذان ع ذذل 

مب  ڌ مذذّر ا عمذذان ال  نظ ذذ  لذذو أن  ىذذنط مذذن ة كذذو اذذظحالو  واذذدا جذذاء ا طذذاي اماذذ : 

  جذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاء يف  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذح ة  ڌىث     ىب   يب  جت  حت  خت  مت      ىت      يت  جث  مث   
االاذذذكف ام الذذذ  ربلذذذل معذذذذ  الكىر ذذذر ايففعذذذو ابلعكذذذاي   سذذذذظحالو  ذذذدّنر ا دبذذذا أو ذذذا ا بذذذذو 
وبعذذذهاو  الشذذذحطان الذذذا لحشذذذعرا بفهاحذذذة مذذذا ا ا ذذذا. ودمذذذا  ثذذذير االلكظذذذاه ألّذذذو اذذذظحالو ي  ذذذدنر 

 ذوةً  يفىذام  معاتظكو أو توبحخو آلسم وعوجو ع ل معصحك لا يف ا عراش  ولعذّل ذلذ   نىذل
 السخط الدي لّف اآلاير  ح ا.

وجاء الكونحه ي)إّن( ما أن حاالا حذا  ايفسكسذ و يفذا   ىحذو اذظحالو لحؤنذه العذهاو  
   جذذذذذذاء ةّس ذذذذذذا  ڌىت      يت  جث  مث      ىث  ڌ ا علحّذذذذذذة ا به ذذذذذذة بذذذذذذّ املسذذذذذذان والشذذذذذذحطان 

ا وتوبك لذذا ايفظاشذذر : مفصذذوال بذذإ عطذذف لحذذه  ع ذذل اذذرعة إسةان لذذا يفذذا ا ا ذذا  واعاا  لذذ
                                                 

ول كعر ذذذذف ابمضذذذذا ة سواع نثذذذذير  من ذذذذا مذذذذا ذنذذذذر.  نظذذذذر: الظإغذذذذة العربحذذذذة )أاسذذذذ ا  وع وم ذذذذا  و نوعذذذذا(   (ٔ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔص . وخصااص الاانح  ٓ٘ٗ-ٚٗٗ/ٔ
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  وتصذذذذذذذذذذذذذذذذرل لا  ڌٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    ڌ
ابيفعصحة ي  دنر إال يف ا عراش اتسا ًا ما ايفىام العام لآاير    ذان ايفنااذ  ااذكعلا  
أاذ وي الشذذرأل ي)إْن( الذذ     ذذ  الشذذّ  ع ح ذذا لع ل لذذا بفهاحذذة مذذا اةت ظذذاه  نلذذا  ذذهّ  

ش )لىسذذذو إن ي ت فذذذر لنذذذا وتر نذذذا لن ذذذولّن( ع ذذذل شذذذعوة ا بصذذذعوبة أاذذذ وي الىسذذذو احملذذذدو 
 مو ف لا وعظو لهم لا  ونأّعلا  سكجهاين عطفو وة كو اظحالو. 

ٍب اةجا النظر مر  أخرى والظر نحف نالت العىوبذة ع ذل  ذهة الظ ذو   ىذه  ذا  عسم 
طاةاذة ولحسذت معصذحة  )ر لنا( ابلصح ة الفع حة الهالة ع ل ا ذهو  ل هاللذة ع ذل أعذا علَّذةٌ 

 إ راة.
أمذذا يف طذذو  ىذذه نذذان السذذحاع اذذحاع ربذذد ر   سذذظحالو حذذدة عسم مذذن إب ذذحس  واذذاع 

لحذذذذه  ع ذذذذل نظذذذذار   ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڌ تنظح ذذذذو عل ذذذذة ا حّذذذذة مؤنذذذذه  ي)إّن( 
 ذذذذراس بذذذذو   ڌڍ  ڍ ڌ العذذذذهاو  بذذذذّ املسذذذذان والشذذذذحطان وااذذذذكىراةىا  وأتظع ذذذذا بن ذذذذ  

الكحذذد ر والكنظحذذو  واذذدا جذذاء مؤّنذذًها بنذذون الكونحذذه الثىح ذذة  و ذذه وّجذذو ا ذذه   آلسم وعوجذذو 
 ن ا ذذرو  اذذذح ون الذذذا مًعذذذا  وهبذذذدا  ذذذه ا أّي تذذوىو بظىذذذاء أحذذذه ا. و ذذذه ترتّذذذ  الشذذذىاء 
ع ذذل ا ذذرو  ترتّذذ  اجلذذزاء ع ذذل الشذذرأل  ونذذأّن ايفذذراس فإذا خرجذذت مذذن اجلنذذة شذذىحت  و ذذه 

 .(ٔ)ا من اجلنة  إ به من الشىاء إذنفأخرج ل
وةدّبذذا نذذان إاذذناس الفعذذل ) كشذذىل( لمذذلير ايففذذرس ايفخّصذذص آلسم ع حذذو السذذإم  ىذذط  
 ن الشىاء والكع  اح ون ع ذل عسم أشذه دمذا ىذو ع ذل حذواء إن خرجذا مذن اجلنذة  وهبذدا 

 لّل و ايفسؤولحة ال َبى. 
إم أن  كلكّذذا هبذذا لذذوال خروجذذو مذذن ٍب  ذذدنر اذذظحالو الذذنعو الذذ  نذذان آلسم ع حذذو السذذ

اجلنذذذذذة  مسذذذذذكعلإ اجلل ذذذذذة اال حذذذذذة ايفؤّنذذذذذه  ي)إّن(  ل كأنحذذذذذه ع ذذذذذل نظذذذذذار ىذذذذذده الذذذذذنعو يف 
ايفسذذذذكىظل لذذذذو ولدة ّكذذذذذو  وىذذذذدا  ّن ااذذذذذو )إّن( مصذذذذهة مذذذذذؤّو  مذذذذن )أن( وايفمذذذذذاةع  و)أْن( 

)ال( ابلهاللذذة    ابمضذذا ة إىل امكحذذاع أسا  النفذذ (ٕ)تصذرش مذذا بعذذهىا ل هاللذذة ع ذذل ايفسذكىظل
                                                 

 .ٖٜٕالكعظير الىرعني  ص ((ٔ
 .ٖ٘/ٔٔ. وةول ايفعاني  ٖ٘ٚ/ٗ نظر: شرل ايففّصل ل زخمشري  ( ٕ) 
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أ مذا. و ز ذه يف الكأنحذه عطذف ايفصذهة ايفذؤّو  )وألّذ ( ع ذل ايفذؤّو  )أاّل  (ٔ)ع ل ايفسذكىظل
ذبوع(  و عاضهه ت راة )ال(  ما إم الحة ام ء   عا  مثظكة ربلذل معذ  ا  عذا  ايفنفحذة  
نأن  ىا  )أن تشذظا وت سذل(  ل ذّن خذوش املسذان  نصذ  ع ذل معذاني ا  عذا  ايفنفحذة 

 وادا أونرر ع ل غيرىا. 
حص ا  عا  وتىحهىا ابجلذاة الذها  ع ذل الظذرش مذا المذلير العااذه ع ذل اجلنذة وزبص

يف ) ح ذذذا(  عذذذل ىذذذده الذذذنعو خمصو ذذذة ابجلنّذذذة  واذذذدا ترتّذذذ  ع ذذذل خذذذرو  عسم من ذذذا اجلذذذوع 
والعذذري والظلذذأ والمذذحو  )حذذراة  الشذذلس(  وإمنذذا  ذذرن بذذّ اجلذذوع والعُذذْري   ن اجلذذوع ُذّ  

وبّ الظلأ والمحل  ّن الظلأ حر الظذاطن  والمذحل: حذر الظاطن  والعري ُذّ  الظاىر. 
 .(ٕ)الظاىر

 سذذذظحالو تىذذذّهم آلسم ع حذذذو السذذذإم ب ذذذّل ىذذذدا الوعذذذه والوعحذذذه لحذذذهةك ع حذذذو السذذذإم 
خطذذوة  مذذا اذذححّل بذذو إن خذذالف ا وامذذر اماحذذة   حذذا ل خسذذاة  الذذ  مذذين هبذذا ع حذذو السذذإم 

   ڌۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ڌ يف العصذذحان  اباكسذذإمو مغذذواء إب ذذحس وطاعكذذو لذذو  إلّذذو و ذذا
ولكحجذذة العصذذحان ا كلحذذة ىذذ  ال وا ذذة  ولعذذّل ااذذكعلا  الفع ذذّ ايفاضذذحّ )عصذذل    ذذوى( 
ايفنك حذذّ  لذذف لحنذذة تسذذلح ل ذذنفس ابالمكذذهاس  راذذو يف أذىالنذذا  ذذوة  ا ذذا  الذذ  أحاطذذت 

لفذاء الذ   سم ع حو السإم بعذه خمالفكذو أوامذر ةبّذو. و ذه عطذف الفعذل غذوى ع ذل عصذل اب
تفحذذه الاتحذذ  والسذذظظحة ل عإ ذذة ا ىحىحذذة بحن لذذا    ذذوال العصذذحان مذذا نالذذت ال وا ذذة     ذذل 
اظ  لكحجة. ٍب ج ء ابلفعل )اجكظاه( معطو ًا بذ)ٍب ( ال  تفحه الااخ   دمذا  ثظذت وجذوس 
  ذذذا  عمنحذذذة طو  ذذذة بىذذذ    ح ذذذا عسم ع حذذذو السذذذإم وىذذذو  عذذذاني عالم عصذذذحالو مكمذذذّرًعا طالظًذذذا

ع حذذو وأنرمذذو  ن  ي ع حذذو وىذذهاه. ت ذذ  الكوبذذة الذذ  ي هلالج لج ال فذذران والر ذذة حذذّّت مذذّن هللا 
 ط ظ ذذذا ع حذذذو السذذذإم وعوجذذذو يف الظىذذذر  أو طذذذو و ذذذه  الىذذذا  و ذذذه ط ظاىذذذا يف ا عذذذراش وي 

  ناالىا. ويف ىدا تناا  أّخاذ بّ ترنح  نل ع ة  وبّ الانح  وايفىام العام ل سوة .

                                                 
. فوأّمذذذذا )ال(  ٔٓٔ/ٔف)ال ولذذذذن( أخكذذذذان يف لفذذذذ  ايفسذذذذكىظلف. ال شذذذذاش عذذذذن حىذذذذاا  غذذذذوامس الكنز ذذذذل   (ٔ)

 .ٖٖ/٘ حرٌش  ٍش أ ًما موضوع لنف  الفعل ايفسكىظلف. شرل ايففصل  
 .ٕٖٓ/٘ نظر: تفسير الىرعن العظحو   ((ٕ
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ذالرتاب اذبذحفثذاهلب طذةىلذاألسضذ ال  بيااملبحدذ

نذذان حذذه  ااظذذوأل والكوبذذة ىذذو ا ذذه  الذذدي أبذذرع حذذّل العىذذه  الىصصذذحة  إذ ةبذذط 
عا ذذذذة ا حذذذذها  بظذذذذها ك ا   الظها ذذذذة نالذذذذت ابالاذذذذكخإش يف ا ةو  والن ا ذذذذة نالذذذذت يف 

و ذذذه امكذذذّه االاذذذكىراة  ح ذذذا. و ذذذه وةس يف الظىذذذر  وا عذذذراش وطذذذو  إذ نذذذان لكحجذذذة ل عصذذذحان  
          ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ڌ ع ذذذذذذذذل اذذذذذذذذت عاير. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ۈ   ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب   يب   

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ             

ٺ  ڌ (. ٜٖ-ٖٙ)الظىذذذذذذذذذذذذذذذذذر / ڌٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

 ڌٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٺ  ٺ  ٺ    

﮽  ﮾  ﮿   ﯀﯁              ڌ (. ٕٗ)ا عذذذذذذراش/

 (.ٖٕٔ)طو/ ڌ                    
أّو  مذذا  سذذكو ف الظاحذذ  يف أاذذوي ا مذذذر اخكحذذاة الكعظذذير الىذذرعني ل فعذذل )اىذذذظط(  

  و حذذل ااظذذوأل النذذزو  (ٔ)وتذذرك مذذا مي ذذن أن  راس ذذو يف ايفعذذ    ذذااظوأل للذذل معذذ  االرمذذهاة
ف   ومذن لعذحو إىل شذىاء ومذن اذإم وأمذن (ٕ)فأي الزلوا مذن ع ذٍو ِإىل اذفٍل ومذن عذزٍّ ِإىل ُذ ٍّ

إىل عهاو  وب ماء  ول لكأمل أن   حظ ما اا مذن أنذر لفسذّ  يف الىذاة  حذّ  ذك ّفظ هبذا  
و  حذل )الزلذوا( إذ  كلثل يف ذىنو مش ه االل ظاي الدي اعاى ايفأموة ن بعه عصحاعو  ول

مذذا نذذان اذذدا الفعذذل الو ذذا ذاتذذو يف الذذنفس   ن النذذزو  البذذّه أن   ذذون مذذا اعكلذذاس النذذاع  
ع ل ما  عحنو ع ل االرمذهاة  ولذدل   ذه   ذون بذظطء  و نك ذ  النذاع  هبذهوء وطلألحنذة إىل 

عسم مسكىرّه  أّما يف ااظوأل  شذ ء مذن الى ذ  والرعذ    ّفذو وىذو   ذوي  و ذا ال ذدان سبّ  ذا 
وعوجذذذو ع ح لذذذا السذذذإم و كتذذذد. واذذذدا مي ذذذن أن  طلذذذتن الظاحذذذ  إىل أن ايفذذذراس مذذذن ا مذذذر 

 ابمضا ة إىل حىحىكو ىو الزجر والوعحه وامىالة.
ولردّبا خّفف ىدا ا ي النفس  وةوسه بعه  ولو اذظحالو يف الظىذر  )  نذا(   ذالىو  منذو 

سذان مذن إنرامذو تعذاىل لذو  غذير ألذذو   وىذدا  ثظذت مذا تظّىذل لإللهلالج لجاذظحالو  ذهة حمكذوم منذو 
                                                 

 (.بطھ نظر: مىا حس ال  ة  ماس  ) (ٔ)
 مشس الع وم وسواء نإم العري من ال  وم  ماس  )ىظط(. (ٕ)
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أتذذذل بفعذذذل الىذذذو  يف ا عذذذراش وطذذذو ) ذذذا ( مسذذذنًها ل  ااذذذ   و حذذذو ُتشذذذهَّس معذذذاني العكذذذاي 
 وايفؤاخد  وال وم ال  ربل  ا اآلاير يف احا  ا.

و ه جاء ضلير ايفخاط  اب مر اباظوأل سااّل ع ل اجللا يف الظىر  وا عراش 
َّ عسم ول لث  يف طو  و ه ذنر يف الظ ىر  مرتّ   ىحل: جاء )اىظطوا(  ن ايفخاطظ

حعاً(  لّو خطاي آلسم ومعو ذة كو  ومب حس ومعو  وعوجو وإب حس. وجاء )اْىِظطا ِمْن ا مجَِ
. و حل: الصححح (ٔ)ذة كو   صحت الكثنحة الشكلا  نل واحه من اجلنسّ ع ل ال ثر 

اس  ا وذة ك لا   ّعلا يفّا نا  أ ل أّن ا طاي آلسم وحواء يف اجللا والكثنحة  وايفر 
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ڌاملس ُجعإ نأعلا املس ن ُّ و. و ه  ع ل ذل   ولو: 

ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

.  ّن ااهى ح و خيكّص بو املس  ىط. وايفراس ابلكعاسي ما ع حو الناس من  ڌڦ   
. فولعل اره أن ايفأموة اباظوأل  ر ىان: عسم (ٕ)وتم حل بعم و لظعسالكعاسي والكظاغس 

    ان ا طاي مجًعا او مجحًعا  ومثّ  و   (ٖ)وعوجو  ر    وإب حس  ر   عخرف
 جنسح لا. وىدا ما  عمهه تونحه الملير يف ا الكّ ي)مجحًعا(.

مذا أّن ايفىذام مىذام وبعه ىدا لسذاال أن  سذأ : يفذاذا ت ذرة )اىظطذوا( مذرتّ يف الظىذر  
 ذه اخكذاة ا ةو هلالج لج ت رح آلسمص  حجاي: إن مىام الك رح ىو الهاع  ل ك ذراة   ّن هللا 

م ذذا    حفكذذو    ّلذذا أمذذذر ايفإا ذذة مذذا شذذر  و العظذذذحو ابلسذذجوس ل لخ ذذوع اجله ذذه   ردّبذذذا 
و اذذذذظ  إىل خذذذذاطرىو ألّذذذذو لذذذذن  ؤاخذذذذد دبذذذذا  فع ذذذذو  وألّذذذذو اذذذذح ون مط ذذذذ  ا ر ّذذذذة بذذذذإ  حذذذذوس أ

حمظوةار    ّلا عصل رّنوا ألو لن  ك يّر من حالو شذ ء    لذا عا ظذو اذظحالو  مذره ا ّو  
(  اذاةع عسم  ٍّ )َو ُذْ َنا اْىِظطُواْ بَذْعُمُ ْو لِظَذْعٍس َعذُهوّّ َوَلُ ذْو يف اَ ْةِو ُمْسذكَذَىرّّ َوَمكَذاٌع ِإىَل ِحذ

اذيرجا إىل اجلنذة بعذه توبكذو  ل نّذو ع حو السإم ل كوبة   ردبا رنوا أن ا مر  ذه الك ذل وعسم 
حعذذذاً( لحظكعذذه عذذذن نذذل خذذاطر ألّذذذو اذذظحالو اذذذحعحهه إىل  َ ذذا مجَِ اذذظحالو نذذرة ) ُذْ نَذذذا اْىِظطُذذواْ ِمنذْ

 اجلنة و كتٍد  بل  كح ابي العوس  لو ول ل مكظا ل  هى  ول ن بعه حّ.  

                                                 
 .ٕٚٔ/ٖ نظر: لظاي الكأو ل يف معاني الكنز ل   ((ٔ
 .ٕٛٔ/ٔال شاش عن حىاا  غوامس الكنز ل   (ٕ)
 .ٜٖ٘/ٔالظإغحة  خصااص الكعظير الىرعني و اتو  (ٖ)
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يف السذذوة الذذثإ   جذذاء ا  ذذو ا عيل   ڌ     ڌ وجذذاء  ولذذو تعذذاىل 
بظها ة معرنة نكظت أحهان ا  ظذل خ ذ  عسم ع حذو السذإم  ولع ذو اذظحالو أةاس  نحذه نظذار 

  نلذذا  صذذه إىل تذذدنير عسم ابلعذذهاو  الذذ  بحنذذو (ٔ)ىذذده العذذهاو  ابمخظذذاة ابلانحذذ  اال ذذ 
وااذو وإغذواء ذة ّكذو    ذو ي وبّ إب حس  وتنظح و إىل أن إب حس ومعو ذة كو لذن   ّفذوا عذن إغ

  كذذف  خذذراج و مذذن اجلنّذذة  بذذل  سذذعل لحمذذلن عذذهم عذذوس و إلح ذذا  حلذذا بعذذه  واذذدا  ذذهّن 
 ايفعرنة بحن لا معرنة مىّهة  حّّت  كّو الفصل يف  وم الفصل.

والظذذذاةع يف اآلاير ذنذذذر االاذذذكىراة يف ا ةو يف الظىذذذر  وا عذذذراش  ىذذذط  و ذذذه اربذذذه 
  مسذذذذذذذكعلًإ اجلل ذذذذذذذة  ڌٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڌ و الكعظذذذذذذذير الىذذذذذذذرعني بىولذذذذذذذ

اال حة الهالة ع ل الثظار  و ه تىّهم ا َب )ل و(  ح ا ل حصر والىصذر  ونألّذو  حذل )ل ذو 
  نلذا تىذّهم مكع ّذ  ايفظكذهأ )يف ا ةو( ع حذو ل كخصذحص   االاذكىراة (ٕ)ايفسكىر ال ل يرنو(

الذذذدي  نشذذذهه عسم اذذذح ون يف ا ةو  دمذذذا  ثظذذذت أن عسم ع حذذذو السذذذإم اذذذوش   ظذذذ  يف 
ا ةو ولذذن  عذذوس إىل اجلنذذة بعذذه توبكذذو وط ظذذو ل ر ذذة وايف فذذر   وذنذذر ااذذو ايف ذذان )مسذذكىر( 

و الذذذذذدي خ ذذذذذ  لح ذذذذذون  حذذذذذو خ حفذذذذذة لذذذذذو لحذذذذذه  عسم ع ذذذذذل أن  علذذذذذل يف ا ةو  عذذذذذا م الذذذذذ
 اظحالو  ٍب أتظا االاكىراة ابيفكاع لك ون مىرِّا حىحىحِّا ل ظإء واالبكإء. 

)مسذكىٌر ومكذاٌع( امكذهاس أنذر الشذعوة  (ٖ)و ز ه امهبذام الذدي لل ذو ايفسذنه إلحذو بكن ذيره
حذف اذذح ون بفهاحذة الذدل  الذذدي ًّب اةت ابذو   لذا ىذذدا االاذكىراة وإىل مذّت احسذذكلّرص ون

ايفكذذاع  ومذذا ماىحكذذوص غلذذوو مط ذذ   عذذّ ع ذذل اذذحطرتو  خذذير مكع ذذ  االاذذكىراة وايفكذذاع إىل 
ةتظكذذذو ا ىحىحذذذة يف الانحذذذ  )مسذذذكىر ومكذذذاع إىل حذذذّ(  وىنذذذا تكج ّذذذل ة ذذذة ةبّذذذ  بكخفحذذذف 
وألء ىذذذدا العذذذداي   جذذذاء الكىححذذذه ابلك ذذذاء ال ا ذذذة لكؤنذذذه أن الفذذذا  الذذذ  احسذذذكىرىا عسم يف 

هوس   دمذذذا  ذذذوح  بظذذذواسة ر ذذذوة أاثة ة ذذذة ةبذذذ    ا مذذذل ابلعذذذوس  إىل اجلنّذذذة  ذذذه ا ةو حمذذذ

                                                 
 رى أغ   الظإغحّ أن اجلل ة اال حذة يف الوضذا تذهّ  ع ذل الكونحذه  و ذرى السذظ   يف ىذدا لظذرا.  نظذر:  (ٔ)

 .ٜٕٔ-ٕٛٔ/ٔعروس ا  رال  
 .ٜٖٙ/ٔ نظر: عروس ا  رال   ((ٕ
ام مذذذال يف ع ذذذوم   ذذذون الكن ذذذير  غذذذراو نثذذذير   و ظىذذذل ا  ذذذو يف ساللذذذة الن ذذذر  ل سذذذحاع وايفىذذذام.  نظذذذر:  (ٖ)

 .ٕ٘ٓ-ٕٕٓ/ٔ. عروس ا  رال  ٖٛ-ٖ٘/ٕالظإغة  
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ذبذذذّهس  واذذذ حنة الى ذذذوي حبكلحذذذة ايف فذذذر  ل كااذذذ  ربحذذذ  العزميذذذة ل ثذذذواي إىل م فرتذذذو اذذذظحالو 
 وعفوه  وذبع  ا ت وذ  اظاهبا.

ذذينِّ ُىذذًهى(   و ذذه  ذذل الكعظذذير واشذذانت الظىذذر  وطذذو يف الكعظذذير ذاتذذو ) َِهمَّذذا َهْتِحَذذذنَُّ و مِّ
مفا ذذل عذذّه : أواذذا ااذذكعلا  حذذرش الشذذرأل )إْن( وبعذذهه )مذذا( الزااذذه  الذذ  ت ذذون لكونحذذه 
حذذذهو  الشذذذرأل  و سغذذذام لذذذون )إن( مذذذا مذذذحو )مذذذا(  ذذذل لفظ ذذذا ايفشذذذهس مظال ذذذة يف ىذذذدا 
الكونحذذذه    ألّذذذو اذذذظحالو  ىذذذو  )ااذذذهى مذذذيّن إلّذذذو عتذذذح و(  وهبذذذدا ال  ظىذذذل عذذذدة لإللسذذذان 

  فذذر. و عمذذه ىذذدا تونحذذه  عذذل الشذذرأل بنذذون الكونحذذه الثىح ذذة  وىذذو ع ذذل  ذذح ة لحعصذذ  أو 
ايفمذذاةع الذذدي  فحذذه الكجذذّهس واالاذذكلراة    ذذهاه اذذظحالو عر بذذإ ة ذذ   واحصذذل إىل نذذل 
إلسان ما اخذكإش ا مذانن وا عمذان. ولعذّل ربه ذه ااذهى مذن عنذهه اذظحالو سلحذل ع ذل 

 ذؤّسي إىل هلالج لج همذر دبذا خيذالف مذا أمذر بذو هللا أن ااهى ال   ون من أحه غذيره    ذل مذن 
 اااو ة ا به ة. 

و ذذذذه اخك فذذذذت  ذذذذح كا  ع ذذذذ  االتظذذذذاع   ىذذذذه نذذذذان يف الظىذذذذر  نإنحِّذذذذا جمذذذذرًسا )َ َلذذذذن تَظِذذذذَا 
ُىذذذذذَهاَي(  ونذذذذذان مز ذذذذذًها ع ذذذذذل وعن )ا كعذذذذذل( يف طذذذذذو )َ َلذذذذذِن اتذَّظَذذذذذَا ُىذذذذذَهاَي(. و ذذذذذه اخك فذذذذذت 

: إّن ايفىذذذام يف طذذذو مىذذذام ربذذذد ر ولسذذذحان  شذذذّهس توجح ذذذار الع لذذذاء اذذذدا االخذذذكإش   ىحذذذل
الفعل حثِّا ع ل النشاأل واجله. و حل: إّن الىصة يف طو بنحت من أواا ع ل الىو  وايفظال ذة 
والكونحه  نااذ  عخرىذا أواذا. و حذل: إن الكشذه ه يف طذو ل كصذر ح دبعصذحة عسم و ذه اذظىو 

 ّن إغذذذذواء إب ذذذذحس آلسم واواذذذذكو االتظذذذذاع مشذذذذهًسا. و حذذذذل: إن  ذذذذح ة الكخفحذذذذف يف الظىذذذذر  
واحكحالو ي  رس. و ح ة الكشه ه يف طو لكىذهم ىذده ا مذوة  ذرلة. و حذل: إن ايفشذهس نذان 
 طاي أىل م ة  طو اوة  م ّحة. وايفخفف نان ما أىل ايفه نة. وال  ن ر أحه مذا بذّ 

حًىذذا  حذذو مذذا الظحتكذذّ مذذن  ذذروع. ونحذذف أن الىذذرعن نذذان شذذه ًها يف تعظذذيره مذذا أىذذل م ذذة. ة 
. ولعذذّل ىذده ا مذذوة نّ  ذا مذذراس   نذل أمذر مذذن ج ذة لظذذر  ذاحظو إىل تفسذذير (ٔ)أىذل ايفه نذة

 اآلاير و و   ا.
و حل: ف ا : )تَظِذَا( ابلكخفحذف وي  ىذل: )اتّظذا( ابلكشذه ه نلذا  عذل يف طذو ذلذ  أن 

س ع ذح و زبفحًفذا الفعل ايفشهس  فحه ايفظال ة  انكفل يف الظىذر  اب خذفِّ مذن ا ذه  وي  شذهّ 
                                                 

 .ٕٓ-ٜٔ/ٕخصااص الكعظير الىرعني و اتو الظإغحة  -(ٔ)
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ع ل الظشر مراعا  يفىام الك رح. ىدا عإو  ع ل أّن يف وضذا نذّل  عذل مذن ىذد ن الفع ذّ 
يف موضذذذعو أاذذذراةاً وأاذذذراةاً... من ذذذا: أن الكخفحذذذف الذذذدي  فحذذذه الك طذذذف ابلعظذذذاس جذذذاء مذذذا 
إاذذناس الىذذو  إىل لفسذذو وأن الكشذذه ه جذذاء مذذا إاذذناس الىذذو  إىل ال ااذذ  ) ذذا ( و ذذه ذنذذر  

هللا اظحالو  ظ ر لفسو يف مو ف الك طف والك رح.  وضَا نلَّ ِ ْعٍل يف موضذعو الذدي  أن
 ىو ألح  بو.

   ڌٺ  ٺ  ٿ  ڌومن ا: أن عا ة اآل ذة يف الظىذر  تكع ذ  ابآلخذر  وىذو  ولذو تعذاىل: 
      ڌ أي: يف اآلخذذذر . وعا ذذذة اآل ذذذة يف طذذذو تكع ذذذ  ابلذذذهلحا واآلخذذذر  وىذذذو  ولذذذو: 

   ىولو: ) إ  مل( مكع   ابلهلحا  ن المإ  إمنذا   ذون  ح ذا: وأمذا يف اآلخذر   ڌ  
 حن شذذف ال طذذاء و صذذظح النذذاس ن  ذذو ع ذذل بصذذير . و ولذذو: )وال  شذذىل( مكع ذذ  ابآلخذذر  

ڍ  ڍ   ڌ   ڌ ن الذذذذهلحا ال زب ذذذذو مذذذذن الشذذذذىاء بذذذذهلحل  ولذذذذو تعذذذذاىل آلسم  ظحذذذذل اآل ذذذذة: 

شىحت... ويفا نالذت ع ذة طذو تكع ذ  ابلذهلحا   أي: إذا خرجت من اجلنة  ڌڌ  ڎ  
 واآلخر  خبإش ع ة الظىر  عاس يف بناء الفعل إشاة  إىل عايس  مكع ىو.

ٍب إن نل ع ذة مذن اآل كذّ تىكمذ  الفعذل الذدي اخكذير اذا مذن ج ذة أخذرى  ذلذ  أن 
 ع ذذة طذذو تكمذذلن أمذذر ن: جماىذذه  المذذإ  يف الذذهلحا والفذذوع يف اآلخذذر . وع ذذة الظىذذر  تكمذذلن
الفوع يف اآلخر . وا الة ا وىل تكط   علذًإ أنثذر وأشذّ   جذاء الفعذل الذها  ع ذل ايفظال ذة 

 .(ٔ)والك ّ ف لألمر الشاع  وجاء ابلفعل ا فحف ل علل ا فحفف
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڌوهٌب السذذإم اماذذ  عذذواي الشذذرأل يف نذذل مذذن الظىذذر  وطذذو 

الذذذذذذذدي  ر ذذذذذذذرش بذذذذذذذو النفذذذذذذذ    ىذذذذذذذدا السذذذذذذذإم  ڌ        ڌ   أو  ڌٺ  ٿ 
ي)ال(  و  لذذن بنفذذ  اجلل ذذة اال حذذة يف الظىذذر   وت ذذراة  )ال(  ويف ىذذدا غا ذذة إبعذذاس أّي 
شذذ  عذذن  ذذؤاس ايفذذؤمن  ن   حذذ  بذذو خذذوش أو حذذزن. ولعذذّل الكن ذذير يف )خذذوش( ل كى حذذل  
 ونألّو  حل ) لن تظا  إ  رى شحًتا من ا وش(. و ه و ا النفذ  ع ذل ايفمذاةع الذهاّ  ع ذل

أن هلالج لج الكجذذهس ايفسذذكلر يف السذذوةتّ  ويف ىذذدا إطذذإع ل نفذذ    ذذإ مي ذذن يفكظذذا ىذذهى هللا 
   ىربو حزن أو ضإ  أو شىاء.

                                                 
 .ٜٕٗ-ٖٜٕالكعظير الىرعني  ص-(ٔ)
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ذاخلامتيا

 يفككظا الظح  يف و فاتو أن   حظ أموةًا من ا:
أن أحذذذذها   ّصذذذذة عسم ع حذذذذو السذذذذإم نالذذذذت مكس سذذذذ ة تس سذذذذإ عمالحذذذذا يف الىذذذذرعن -

واالاذذذذكخإش  ٍب اب مذذذذر ابلسذذذذجوس آلسم وعصذذذذحان إب ذذذذحس  ٍبّ ال ذذذذرح إذ بذذذذهأر اب  ذذذذ  
بسذذذ ن عسم ع حذذذو السذذذذإم وعوجذذذو اجلنّذذذذة وعصذذذحاعلا  ٍبّ اباظذذذذوأل إىل ا ةو وتوبكذذذو ع حذذذذو 
السإم   دنرر مجحع ا يف الظىر  ال  تفّرسر ابالاكخإش  واشانت مع ذا مجحذا السذوة 

كىذذذت مذذذا ا جذذذر و)ص( حبذذذه  حبذذذه  السذذذجوس إذ نذذذان ا ذذذه  الذذذراحس يف الىصذذذة  وال
ا  ذذذ   ومذذذا ا عذذذراش وطذذذو حبذذذهنّ: حذذذهِ  اذذذ ن اجلنذذذة وعصذذذحان عسم وعوجذذذو  وحذذذه  
ااظذذذذوأل والكوبذذذذذة. نذذذذذّل ىذذذذدا و ذذذذذ  ايفىذذذذذام ايفنااذذذذ  لسذذذذذحاع اآلاير يف السذذذذذوة  إذ تعذذذذذهسر 
ايفىامذذذذار  ارّبذذذذهر بعذذذذس الاانحذذذذ  واخك فذذذذذت يف بعمذذذذ ا  وتنوعذذذذت الكفصذذذذحإر و ذذذذذ  

 ايفىا ه.
  نالذذت مكنّوعذذة دمّذذا أنسذذذ  الىّصذذة ححو ّذذة  سة  ربظظ ذذا إىل النفذذذوس  أن ا اذذالح-

ومذذن ىذذده ا اذذالح  أاذذ وي ا مذذر املشذذاا  الذذدي نذذان أنثذذر ا اذذالح  الظإغحذذة ر ذذوةًا 
( مذذذر     ذذان يف بعمذذذو مذذذراًسا  ىحىكذذو  ويف بعمذذذو اآلخذذذر ٕٓيف الىصذذة  إذ وةس عشذذذر ن )

 آاير يف نل اوة   نالك رح والكنظحو والكحىير.أة ه بو أغراو أخرى زبهم ايفع  العام ل
( موضذذًعا  و ذذه وةسر  حذذو ٘ٔتذذإه أاذذ وي النفذذ  ا ذذَبي إذ نذذان يف سسذذَة عَشذذَر )

ا سا ن )ي وما( لنف  الزمن ايفاض  ما ا  عا  ال   امذت هبذا شخصذحار الىّصذة حىحىذة 
( عنذهما مشذل النفذ  مذا و ذا وي سبكّه إىل َمْن بعهىو. ونان النفذ  ل حذا  واالاذكىظا  ي)ال

 يف الزمن ا ىحى  ل ىّصة  وما مي ن أن  ىا يف نل عمن تك ل  حو.
( مذذذرار  وي   ذذذن ع ذذذل ٍٓٔب هٌب أاذذذ وي االاذذذكف ام املشذذذاا  و ذذذه وةس عْشذذذَر )

معناه ا ىحىذ   وإمّنذا خذر   غذراو ط ظ ذا السذحاع نامل ذاة واالااشذاس والكحىذير والنفذ  
و ذذذه جذذذاء ع ذذذل خذذذإش مىكمذذذل الظذذذاىر   ذذذان لفظذذذو لفذذذظ ااذذذكف ام  والكىر ذذذر والكعجذذذ  
 ومعناه مع  ا َب.

( مذذرار  و ذذه ةا ذذ  ط ذذ  إ ظذذا  ٍٚب نذذان حذذظ النذذهاء وىذذو إلشذذاا   إذ وةس اذذظا ) 
ايفنذاسى نإنذذة أغذراو  الك ذذرح عنذهما نذذان النذهاء منذذو اذظحالو آلسم ع حذذو السذإم  ول زجذذر 
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اذذذذذظحالو مب ذذذذذحس  ول كحظذذذذذ  والكىذذذذذّري عنذذذذذهما  سى والكحىذذذذذير عنذذذذذهما نذذذذذان النذذذذذهاء منذذذذذو 
( مذرار حذامًإ معذ  ٖالشحطان عسم ع حو السإم. وجاء أا وي الن   املشذاا  نذإ  )

 الكنظحو والكحد ر.
(  و ذه  ذل ل لك ىذ  ٓٓٔأن السرس اعكله ع ل الفعل ايفاض  إذ جاء متذة مذر  ) -

( مذذذر   و ذذذه ٕ٘وةس اننذذذّ وسسذذذّ )أحذذذها  الىّصذذذة بكفصذذذح  ا  أّمذذذا الفعذذذل ايفمذذذاةع  ىذذذه 
ةا ىكذذو الهاللذذذة ع ذذل الكجذذذّهس واالاذذكلراة. ويف ىذذذدا سلحذذل ع ذذذل أعلحّذذة عذذذهاو  إب ذذحس وذة كذذذو 

 آلسم ع حو السإم وذة ِكو    ده العهاو   همية مكجهس   دما  ىكم  الزايس  يف ا دة.
اتصذذالو  أن أاذ وي االاذذكثناء نذان مسذذحطرا دبعنذاه ع ذذل حذه  السذذجوس  ونذان يف -

والىطاعذذو خذذإش غذذيُر حمسذذوم بذذّ الهاةاذذّ. نلذذا أخذذد ا ذذدش لصذذحظو مذذن عاير الىّصذذة 
 لإخكصاة يف ال فظ والكوّاا يف ايفع . 

أّن الكونحذذذذذه    لصذذذذذحًظا طحظًذذذذذا مذذذذذن ترانحذذذذذ  اآلاير   جذذذذذاء الكونحذذذذذه ي)إّن( والم  -
ا نّ و يف اذحاع مذاابط الكونحه والىسو ولون الكونحه الثىح ة وأا وي ا صر )الىصر(  وىد

  شذذف خظذذااي ايفشذذاىه  حجع  ذذا ج حذذة ل لك ىذذ . و ذذه   ذذت ا لفذذا   والاذذحلا ا  عذذا   
ساللك ذذذا ا رنحذذذة ايفىصذذذوس   وذلذذذ  نلذذذا يف )احكنذذذ   وعصذذذل  وغذذذوى  أعّالذذذا  وساّل ذذذا(  

   أّن الىاة  ايفكلّعن يف     ا ه .
وع الانحذذ  أو ا اذذ وي  زبّ  ذذو ومذذا تىذذّهم مذذن أاذذالح  وترانحذذ  نذذان مكلذذانإ يف لذذ

تظذذا ن يف ال فذذذظ مذذا اتفذذذاع يف ا اذذ وي  ىذذذدا الكظذذا ن ال فظذذذ   ذذل تظا نًذذذا معنذذواًي منااذذذًظا 
لسذذذحاع اآلاير و ذذذ  اخكإ  ذذذا  نلذذذا نذذذان يف )إني  لىذذذه( و)ااذذذجهوا   ىعذذذوا(. و ذذذه جذذذاء 

سذذوة ا خذذرى   بعذذس ايفكظذذا ن منفذذرًسا بسذذوة  حمذذهس  حذذامًإ تفصذذحًإ  حذذها  ي تذذدنر يف ال
 نلا يف االاكخإش يف الظىر   ويف ا واة بّ إب حس وعسم ع حو السإم.

ويف ا كام مي ن ل لؤمن أن  إحظ نحف  راعل اخكحاُة ايففرس   ونحذف تكنااذ  مذا  
 نل وجو  ىكمح ا   أّعا منحوتة يفوضع ا رمكا  أو ألو رمُِت اا رمكا. 
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ذ ب ذامليادسذ املرتاج 

  ح.الىرعن ال ر 
   (  ھٜٔٔم  جذذذإ  الذذذه ن السذذذحوط  )ٜٗٚٔ  ھٜٖٗٔامتىذذذان يف ع ذذذوم الىذذذرعن

 تح: دمحم أبو الفمل إبراىحو  ااحتة ايفصر ة العامة ل  كاي.
   م  ا طحذذذ  الىذذذزو ين  جذذذإ  الذذذه ن ٖٜٜٔ  ھٗٔٗٔام مذذذال يف ع ذذذوم الظإغذذذة

بذذذيرور  -اجلظذذذل(  تذذذح: دمحم عظذذذه ايفذذذنعو خفذذذاج   ساة ھٜٖٚدمحم بذذذن عظذذذه الذذذر ن )
 .ٖأل

   م  بهة الذه ن دمحم بذن عظذه هللا بذن هبذاسة ٜٚ٘ٔىذ   ٖٙٚٔالَبىان يف ع وم الىرعن
عحسذل -(  تذح: دمحم أبذو الفمذل إبذراىحو  ساة إححذاء ال كذ  العربحذةھٜٗٚالزةنش  )

 .ٔالظاىب ا  يب  أل
   )م  عظذذه الذذر ن بذذن ٜٜٙٔ  ھٙٔٗٔالظإغذذة العربحذذة )أاسذذ ا  وع وم ذذا  و نوعذذا

 .ٔبيرور  أل-سمش   الهاة الشامحة-حسن حظن ة ايفحهاني  ساة الى و
   (  ساة اذذذذذحنون ھٖٜٖٔم  دمحم الطذذذذذاىر ابذذذذذن عاشذذذذذوة  )ٜٜٚٔالكحر ذذذذذر والكنذذذذذو ر

 تولس.-ل نشر والكوع ا
   علذذذان  -م   اضذذذل  ذذذام السذذذامراا   ساة علذذذاةٕٙٓٓ  ھٕٚٗٔالكعظذذذير الىذذذرعني

 .  ٗأل
   ابذذذن نثذذذير  إ اعحذذذل بذذذن علذذذر الىرشذذذ  م  ٜٜٜٔ  ھٕٓٗٔتفسذذذير الىذذذرعن العظذذذحو

 .  ٕالرايو  أل-(: تح: اام  بن دمحم اإمة  ساة طحظةھٗٚٚ)
   )م  حسذّ ٕ٘ٓٓالكىابل اجللايل يف الذنص الىذرعني )سةااذة مجالحذة   ر ذة وأاذ وبحة

 .ٔسمش   أل-مجعة  ساة النلير
   )م  حسذذذذذّ مجعذذذذذة ٕ٘ٓٓمجالحذذذذذة ا ذذذذذَب واملشذذذذذاء )سةااذذذذذة بإغحذذذذذة مجالحذذذذذة لىه ذذذذذة 

 منشوةار ارباس ال كاي العري  سمش .
   )م  دمحم ٜٜٙٔ  ھٙٔٗٔخصذذااص الاانحذذ  )سةااذذة رب ح حذذة يفسذذاال ع ذذو ايفعذذاني

 .  ٗالىاىر   أل-دمحم أبو موال  م كظة وىظة
   م  عظذذه العظذذحو إبذذراىحو ٕٜٜٔ  ھٖٔٗٔخصذذااص الكعظذذير الىذذرعني و اتذذو الظإغحذذة

 .  ٔالىاىر   أل-دمحم ايفطعين  م كظة وىظة
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   م  ا طحذ  اماذ ايف  أبذو عظذه هللا دمحم ٕٔٓٓ  ھٕٕٗٔسة  الكنز ل وغر  الكأو ل
م ذذذذة -(  تذذذذح: دمحم مصذذذذطفل ع ذذذذه ن  مع ذذذذه الظحذذذذو  الع لحذذذذةھٕٓٗا  ذذذذظ اني )
 .ٔايف رمة  أل

   م  عظذذذذذذذه الىذذذذذذذاىر اجلرجذذذذذذذاني ٕٜٜٔ  ھٖٔٗٔسالاذذذذذذذل امعجذذذذذذذاع يف ع ذذذذذذذو ايفعذذذذذذذاني
 .  ٖساة ايفهني عه   أل-(  تح: حملوس دمحم شانر  مطظعة ايفهني ابلىاىر ھٔٚٗ)
   تذذذذذر:  واذذذذذف غذذذذذاعي وجمحذذذذذه سي اواذذذذذير   رس نذذذذذان: حماضذذذذرار يف ا لسذذذذذنحة العامذذذذذة

 م.ٜٗٛٔلظنان  -النصر  ساة لعلان ل ثىا ة
   شذ اي الذه ن حملذوس ھ٘ٔٗٔةول ايفعاني يف تفسير الىذرعن العظذحو والسذظا ايفثذاني  

بذذيرور  -(:  تذذح: ع ذذل عظذذه الظذذاةي عطحذذة  ساة ال كذذ  الع لحذذةھٕٓٚٔ) ا لواذذ 
 .ٔأل

   م  ابذذن  عذذح   مو ذذ  الذذه ن أبذذو الظىذذاء ٕٔٓٓ  ھٕٕٗٔشذذرل ايففّصذذل ل زخمشذذري
بذذيرور  -(  تذذح: إمحذذل بذذه ا  عىذذوي  ساة ال كذذ  الع لحذذةھٖٗٙ عذذح  بذذن ع ذذّ  )

 .  ٔأل
   لشذوان بذن اذذعحه مٜٜٜٔ  ھٕٓٗٔمشذس الع ذوم وسواء نذإم العذري مذن ال  ذوم  

 .  ٔسمش   أل-(  تح: حسّ العلري  ساة الف رھٖٚ٘ا ليري الحلين )
   لذذذن بذذذن  ذذذز  الَع َذذذوي ھٖٕٗٔالطذذذراع  اذذذراة الظإغذذذة وع ذذذوم حىذذذاا  امعجذذذاع  

 .ٔبيرور  أل–(  ايف كظة العصر ةھ٘ٗٚ)
   م  هبذاء الذه ن أبذو حامذهٖٕٓٓ  ھٕٖٗٔعروس ا  رال يف شرل ت خحص ايففكال 

 .ٔبيرور  أل-(  تح: عظه ا لحه ىنهاوي  ايف كظة العصر ةھٖٚٚ) ظ  الس
   )م  حسذّ مجعذة  منشذوةار ٕٕٓٓيف مجالحة ال  لذة )سةااذة مجالحذة بإغحذة لىه ذة

 سمش .-ارباس ال كاي العري
   م  اذذذعهي أبذذذو حظحذذذ   ساة ٜٛٛٔ  ھٛٓٗٔالىذذذاموس الفى ذذذ  ل ذذذة وا ذذذطإحا

 .ٕسمش   أل-الف ر
   م  جمه اله ن دمحم بن  عىوي الفذيروععابسي  تذح: ٕ٘ٓٓ  ھٕٙٗٔالىاموس احملحط

م كذذ  ربىحذذ  الذذاا  يف مؤاسذذة الراذذالة   شذذراش دمحم لعذذحو العر سواذذ   مؤاسذذة 
 .ٛالراالة  أل
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   جذذذاة هللا أبذذو الىااذذذو حملذذذوس بذذذن ھٚٓٗٔال شذذاش عذذذن حىذذذاا  غذذوامس الكنز ذذذل  
 .  ٖبيرور  أل-(  ساة ال كاي العريبھٖٛ٘علر الزخمشري )

 عذذذذذذإء الذذذذذذه ن ع ذذذذذذ  بذذذذذذن دمحم ا ذذذذذذاعن   ھ٘ٔٗٔ  لظذذذذذذاي الكأو ذذذذذذل يف معذذذذذذاني الكنز ذذذذذذل
 .ٔبيرور  أل-  تح: دمحم ع   شاىّ  ساة ال ك  الع لحة(ھٔٗٚ)
   بذذذيرور  -(  ساة  ذذذاسةھٔٔٚ  مجذذذا  الذذذه ن بذذذن منظذذذوة )ھٗٔٗٔلسذذذان العذذذري

 .  ٖأل
  الىذاىر   -م  سبام حسان: عذاي ال كذ ٕٓٓٓ فّحة  و ال  ة بّ ايفعحاة ة والحماضرار

 .  ٗأل
  م  ابذذذذذن اذذذذذحهه  أبذذذذذو ا سذذذذذن ع ذذذذذ  بذذذذذن ٕٓٓٓ  ھٕٔٗٔاحمل ذذذذذو واحملذذذذذحط ا عظذذذذذو

 .  ٔبيرور  أل-(: تح: عظه ا لحه ىنهاوي  ساة ال ك  الع لحةھٛ٘ٗإ اعحل )
   م  أبذذو ب ذذر الذذراعي  ع ذذن الذذه ن أبذذو عظذذه هللا دمحم ٜٜٜٔ  ھٕٓٗٔخمكذذاة الصذذحال

 .٘بيرور  أل-(: تح:  واف الشحخ دمحم  ايف كظة العصر ةھٙٙٙ)
   ٔبذذذذذيرور  أل-م  جظذذذذذوة عظذذذذذه النذذذذذوة  ساة الع ذذذذذو ل لإ ذذذذذّٜٗٛٔايفعجذذذذذو ا سيب  

 .ٕم  وألٜٜٚٔ
   ٔا ةسن  أل-م  لواش لّصاة  ساة وةسٕٚٓٓايفعجو ا سيب. 
   م  أبذذذذو  عىذذذذوي  واذذذذف بذذذذن أيب ب ذذذذر السذذذذ ان  ٜٚٛٔ  ھٚٓٗٔمفكذذذذال الع ذذذذوم

 .  ٕبيرور  أل-  تح: لعحو عةعوة  ساة ال ك  الع لحة(ھٕٙٙ)
   (: ھٜٖ٘م  أ ذذذه بذذذن  ذذذاةس بذذذن عنذذذراي الىذذذزو ين)ٜٜٚٔ  ھٜٜٖٔمىذذذا حس ال  ذذذة

 بيرور.  -تح: عظه السإم ىاةون  ساة الف ر
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 أثُر الُمركََّباِت الَجواِبّيِة في 

 يِّتماُسِك النَّصِّال
 ُحَنين يوَمدراسٌة تطبيقّيٌة على ُخطَبِة الرُسوِل الَكِريِن 

 
اشهيَّّأمحدّمحزة 

*

ّ

إذرافّالدوكًورة:ّزهرةّالشيخّعيوودب
** 

َّص ّامُلل

تناااَ اّاليَااثلّبالًَلياابىّخلبيااًةّنيوووااًةّحاعاَلااتمّاّأعباُكاااّم ااانياّملدٌواااًةّتدٌياااًاّذاادودًا ّّّ

َاجا ااباِّمااملّامُلركتياااِتّالنََّووَّااِةّباِتّالينيااِةّاَموابيواةّملنبللااًاّاّالًَليااب ّلدشاا ّ اداا ّبنيااةّّّ

ِاملَّالنداءل ملرّكياتهّناَوووٌة ّتًبلتبلّجلزءًاّملًعِّعاًاّولِاعَّىّّّّالنصِّّاخَلبابيىو ُّاالدًاكامَّالشرُطَّالَل

َمصلابلّااِلكًاااءلّباامل نىّّّّّجوابًا ّبهّ  َّبنااءنّعلياهُّاإ َّّّّّولًىملّذاعمبلّالرتكيِب َّوًمُّّمالصادلّالً اي  َّوا

اِءّااِلهًعاماّبامواِبّالنََّويُِّّيهّإدراٌكّملياذارهّمل ناىّالانوصِِّّماملّجكاٍة ََّعاوفهّعلاىّررولاِةّبناّّّّّّّّّ

ِاّ ااوىّاُمعلااِةَّ ااوىّ ِااابلّأ َّّامُلزاَجاااَةّاّالًَلياابىّباا الاانصَِّّ ادلااِدِهِّمااملّجكااٍةّأخاار أَّْ 

َماويِّّاللادومىّماعّمل بيااِتّالادرسىّاللِاانيِّّا ادوِث ّّّّّّّّّ النصِّّهيّملَاَلٌةّجاادوٌةّلدمجىّتراثنااّالنَّ

ٍاَلِةّ وناّال ربيِّّإىلّاألمامىّملواكيِةّ ّامُلًِاٍدَّاِتأبلغياَةّدُعىّعا

ّ

ّالدلعاتّاملاًاحيوة:ّامواب ّاالدًاكام ّالنداء ّالشرط ّاللِم ّالًعاد  ّالنصوأّ

                                                 
ّليّاة اادا  ُمِعيد ابختصاص النَّحو والصَّرف،  * ُُ طالب دراسات عليا )ماجستري(، قسم اللُّغة العربّية وآداهباا، 

 والعلوم اإلنسانّية، جامعة حلب.
ّلّية اادا  والعلوم اإلنسانّية جبامعة حلب. **  مدّرسة يفُ 
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ّامللدومة:

َُ لاَ  َعا   ، ويَُتِا ُُياِوُل الَبحُث إظهاَر ِقيَمِة النَّحِو عندما َيْساِرُ ََواَواَر الانَّ ِّ اَاياا ِّ
اُُّّ َمَعانيِه، ليشعَرَك َّنَ  حاضٌر بنَي َطراِف  ياٍب يُاِّدِّي دوريُف يف التعباري، وُُ احِلَواِر؛ فُكاُُّّ رُر

َهاااااٍت  َُ لااااَ  َعاااا  َخَلَ اااااِت الاااانُِن ومااااا يُّبَااااُ  داخلهااااا ِماااا  َفكاااااٍر وروجُّ َساااالوٍ  يكشاااا
ا  نادرَِك قيماَة احلِاواِر، ونََُُّاَه ماا يادوُر  َوَهَواِجَن. فالتحليُُّ النحويُّ ُخيوٌة ُمهمٌَّة ورئيسٌةُ 

فكاااٍر، و ساايَّما إ ا َتَااَ  التحليااُُّ باانَي ََنْااِو ا ُملااة وََنْااِو يف الُّلااِب والعُّااُِّ  ََ َو ِماا  عواطاا
ياااِب النحويّاااِة ابحاااااً عااا  ع قا اااا واررباطا اااا  ُِا ََ الااااُمحّلُّ عناااَد ُجكئيّااااِت ال ، ليُّااا الااان ِّ

ُِ يف َيليااُّ ااُيبااة َُيُْسااُ  بنااا َو ً َنْ  نوّضااَ   ابلعاااا الااداخلّ  وااااارجّ  للاانّ . وقبااَُّ البَااْد
ا   بات ا وابّية، وم  مثّ نسّلط الضُُّو على جانب م  شخصّية اايياب،ُ  َمَُّصَدََن ابملرُّ
نتمّاُّ طريُّته يف اإللُّاُ واألداُ، لنعرض بعد  ل  ُمَناَسَبَة ااُيبة، األمر الذي يُعِانُي علاى 

 َفهِمها ِم  ِخ ل الوقوف على م بسا ا ااارجّية.
َواًل:ّالاعلركتياتل ّاَموابيَُّة:ّأ

ٌُ َُاناااا  الُائاااادُة  مَّااااة، َم  لمتااااني َو َُااااار، سااااوا الاااااُمرَُُّب هااااو قااااوٌل مِّلّااااَ ِماااا ُ 
باااات ا وابيّاااة األسااااليب النحويّاااة الاااو رتااا لَّ ِمااا  تلتاااني وقَعااا  (ٔ)َنقصاااة . ونُّصاااد ابملرُّ

، َُيُسُ  السكوُت   عليه. اثنيتهما جواابً لألوىل، لينتج ع  اجتماعهما إفادُة معىًن  مٍّ
بات النحويَّاِة،  يبهاا، ويدخُُّ ا َوا  يف ركوي  عدٍد م  الاُمرَُّ ْاُُّ رُر َْ حبياث   يَلتَاِمم 

بااااات الشاااارط، الااااذي لااااه مكااااوَنت  و  يااااتمُّ مُّصااااد رعبريهااااا إ  بااااه. ويف مُّدمااااة هااااذيف املرُّ
، (ٕ)وعناصر   يكتماُّ إ  هباا، ومنهاا جوابُاه الاذي   واىن لاه عناه، وهاو ماا يُاراِدُف ا َاكَاُ

ااااذل  الََُّسااااُم ُيتاااااج إىل َجااااوا  ُيساااامَّى َجااااواَ   فيُاَُّاااااُل فيااااه  َجااااواُ  الشاااارط وجااااكاتيف. ُو
الََُّسم، وبه ياتمُّ مُهاوم اليماني ويكُماُّ، وما  دوناه يكاُُّّ الكا م َنقصااً. وا ساتُهام َيضااً 
اااُّ  منهاااا ُيتااااج إىل جاااوا   َسااالوٌ  لاااه َدواراااه َوتااااتيف الاااو رُياااد طلاااب العلااام ابلشااا ُ، ُو

                                                 
 .ٔٔ، صجام  الدروس العربية (ٔ)
اا هاو رسامية  اليَّاة علاى اعتباار  (ٕ) ًُ إ َّ يرى َبو حيان َن رسمية الُر  الااين يف َسلو  الشارط جاواابً َو جاكا

َنَّ ا كاُ ثوا  َو عُّا  مُّابُّ فعُّ، وا وا  ما وق  رّدا علىُ  م سائُّ، ولكا  لااَما َشابَه الُعاُُّ الاااين 
َُ يف رررُِّبِه على األوَّل ُتَّ  جواابً وجكا  .٘ٗصًُ. ينكر مع م املصيلحات النحوية والصرفية ا كا



ّدأّأمساءّعادمّالشيخ

919 

 

مااااا (ٔ)َ لُكااااُه ِماااا  َداٍة إىل َداة، فتااااارًة يكااااون ابلتصااااّور و رًة يكااااون ابلتصااااديَِيتلاااا . ُو
اااذل  بااابع  حاااروف املعااااين يف  يتحَُّّاااَ ا اااوا  اب ماااُّ الُعلياااة وا تياااة، فكنَّاااه يتحَُّّاااَُ 

ًُ هبااا تُااا ، وهاا   نَاَعاام وَ  وِإْي وَََجااُّ (ٕ)جااوا  ا سااتُهام والااو قااد ُيسااتغىن عاا   ليهااا ُا
 ووريها. وبَاَلى ..

ما  ولليلب جواٌ  يلحَ به، وهو ما اصيل  النحاة على رسميته أبجوبة اليلاب، 
ُِ  والنهاا ِ  األماارِ  ماااُّ جااوا  ِّجاا  والتحضااي ِ  والعاارضِ  والاادعا ، ولكااٍُّّ منهااا (ٖ)والتمااّ  وال

ااريف، وقاد يسااتغ  عناه حبذفااه  مااا يرما  إليااه ِما  معااىن.  علاىجاواٌ  قاد يعمااد املاتكلم إىل ُ 
 حااااة اوااادثون َسااا فهم، ولادوا علااايهم فااا طلُّوا ُمصااايل  ا اااوا  َيضااااً علاااى وقاااد  بااا  الن

 ، وجعلااااوا لااااه جااااواابً مرربياااااً ابلغايااااة الااااو جاااااُ النااااداُ (ٗ)مااااا َر َوَرضاااااً ألساااالو  النااااداُ
 ألجلها. 

وِمااا  خاااا ل مااااا رُّااادَّم يتباااانّي لنااااا َّن َساااااليَب الشااارط والََُّساااام وا سااااتُهام واليلااااب 
يااااُب رُّتضاااا  عنااااد افتتاحهااااا وظيُااااًة جوابيَّااااًة َو ع مااااًة لغويَّااااًة َيُّّااااَ حاجا ااااا  والنااااداُ ررُا

ساااب مُّتضاااى احلاااال، وماااا صااادَرت عناااه، انُااات  يف  هااا  حبالتعبرييَّاااة، يوّجههاااا املاااتكلم 
ُِيااب، ويااتّم مُّصااد التعبااري، وُيصااُّ  ْااُّ ال َْ املتلُّاا  دارٌة رسااتدع  رتبّاا  التعبااري حااا يلتاامَم 

. ألنَّاااه (٘)ُّياا  الاغااارات متُّتحااة َررقُاااُب املكيااد ِمااا  العياااُا ُتُاااُ حبضااور ا اااوا ، وإ  ب
اب وا  يتمُّ املعىن وَيكُمُّ، وبه َيصُّ فائدة الك م، وعليه يكاون َمَصابُّ ا هتماام، فهاو 
ِقَّبه السائُّ، والنتي ة الو يرما  إليهاا املاتكلم يف شارطه، والغاياة الاو قصاد  اهلدف الذي ي

                                                 
 .ٛ٘-ٚ٘، صالسابَ  ينكر (ٔ)
 .ٛ٘، صالسابَ  ينكر (ٕ)
ِّجااا   (ٖ) ااار سااايبويه هساااة منهاااا  األمااار والنهااا  وا ساااتُهام والتمااا  والعااارض، ولاد املااارادّي التحضاااي  وال  ُ

. وينكااار االياااُّ ٗٚالاااداين، ص. وا اااىن ٖٜ/ٖ الكتاااا ،  والااادعاُ فكاااان  موعهاااا رساااعة َجوباااة. ينكااار
 .ٖ٘مع م مصيلحات النحو العر ، ص

تابااه إعاارا  ا مااُّ ٖٖٗينكاار النحااو الااوظيُ ، ص ٗ)) . وقااد َشااار فخاار الاادي  قباااوة إىل جااوا  النااداُ يفُ 
تاباه ا ملاة ٔٗ-َٜٖوشبايف ا مُّ يف سياق حدياه ع  ا ملاة ا ساتمنافّية ص . و بعاه مماود ا اسام يفُ 

اار خ خاااري احللااواين جاااوا  الناااداُ يف  ٓٙضاااُو مغاا  اللبياااب  باا  هشاااام األنصااااري، صالعربيااة يف  . وُ 
ثبته ضم  مكّوَنت َسلوبه. ص    .ُٕٖ٘تابه النحو امليّسر يف مبحث النداُ َو

 .ٛٗٔحبوث ودراسات يف علوم اللغة واألد ، ص ،ينكر مشكلة العامُّ النحوي ونكرية ا قتضاُ (٘)
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ه وطلبااه، وِماا  دونااه يكااُُّّ الكاا م َنقصاااً، ويكااون ِماا  الَعبَااِث إليهااا املنشااق يف قساامه وندائاا
مبكان. وهذا ما يربط مصيل  ا وا  مبعنايف اللغوي ِم  حيث هاو َخاٌر طاارك يكاون رّداً 

ٍَ ُمتُّدٍِّم عليه  ليدخ  معاً يف ع قة اّرساٍق وانس ام. (ٔ)ورجيعاً لك ٍم ساب
ًُ عليااه ّيكاا   ٍ  متُّااّدٍم  (ٕ)تعريففا وافف و وبنااا أبنَّااه  الااُر  الااااين املااتّمم يف املعااىن لااُر

علياه، باه ياتمُّ إحكااام دارٍة لغويّاٍة جبُاُك يتناسااب لُكاه ومعناايف ِلَماا َرااى رّداً وجاواابً لاه، مااِّدِّ ً 
ُِياااِب،  مَّ  الوظيُاااة ا وابيَّاااَة، ليشاااّكُّ مااا  الااااُمَ اِ  َسااالوابً ُمّتِحاااَد األطاااراِف، ُمنَساااِ َم ال

 الد لة.
ِيااً: اث َط   ُ ِي ونَّبةاُ  اونَّبةا  يناً:  ونَّبِي ُّ ليا

، َوَعااادُّوا ب وتاااُه ِمااا  (ٖ)ّشاااِهَد الدارساااوَن قااادّياً وحاااديااً علاااى ب واااِة اِاياااا  النَّباااويِّ 
ََ معايَن اَاياباِة الدينيَّاِة، َوَرَساَم َمَعاِلَمهاا،  د ئُِّ نبّورِه عليه الصَّ ة والسَّ م، فهو الذي فَاَت

ُِ ِماا  بعاااديف اار ينابيَعهااا حبيااُث َصااابحْ  مااادًة للخيبااا َجواماااَ  ملسو هيلع هللا ىلص ، فُّااد َُوِرَ النااّ  (ٗ)وَف َّ
مَسااَ  بناِصااَيِتها، وطاوعتااُه الكلمااات، وانُّاااَدت لااُه املعاااين،  الَكلِااِم، ف خااَذ بكَِماااِم اللغَااِة، َو

اااَن فياااه البااااحاوَن ماااا فاااَنَكَم يف َحاديااااه وُخيَبِاااه روائاااَ  البَايَاااان، وبااادائَ  احِلَكااام إىل َحااادٍّ رل مَّ
ََ (٘)ُيشِبُه اإلع ال ََ النبوَِّة يُاوُق َمْنِيا . وحسبنا م  رل  الُّضيَّة اا فّية َْن نعلَم َنَّ َمْنِي

َُ عاا  اهلااوى، ِإْن هااَو إ  وحااٌ  يُااوَحى، وهااو الُّائااُّ  ََ البشاار، فالرسااول الكاارق   ينِياا َمْنِياا

                                                 
 رج .جو  و   ينكر لسان العر  (ٔ)
تااب املصاايلحات النحويااة رعريُاااً جامعاااً مانعاااً ملصاايل  ا ااوا ، وا يوّضاا  َصااحاهبا املُّصااود  (ٕ) ا جنااد يفُ 

بااه، وا ُيصااروا األساااليب الااو ياارد فيهااا، بااُّ جاااُُ  مهاام يف معكاام األحيااان بساايياً مُّتضااباً، َو شااارحاً 
 ألسلو  الشرط والُّسم   وري.

اااري ماا  . 51، صالشاُا بتعريااَ حُّاوق املصاايُىو  .ٚٔ، ص2ني لل اااح ، جالبيااان والتبيا  ينكار (ٖ) ومثّاةُ 
ر منهاا علاى سابيُّ املااال    املِّلُات احلدياة واملعاصرة َيّدث ع  ب واة النا  علياه الصا ة والسا م، ناُذ

 احلصر، الرسالة حلس  الك ت. وإع ال الُّرآن والب وة النبوية ملصيُى صادق الرافع .
 .121صالعصر اإلس م ،  2 ريخ األد  العر  (ٗ)
. والتحُّيااااَ الااااذي عليااااه ا مهااااور َن 381، صيث النبااااوي ومعاااااا احلااااديث النبااااويظاااا ل احلااااد  ينكاااار (٘)

 اايا  النبوي ُمْعِ ٌب، ولين ُمعِ كاً.
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واماَ  الَكلِام وخواريماه، واخُتِصاَر ك الكا ُم علاى الااِمنَر     َيُّهاا النااُس إينَّ قاد َُعِيياُ  جَ 
 .(ٔ)اختصاراً 

وقد  ّي  للرسول الكرق آلُة اَاياباة وعاّد ا، ِما  روعاة األداُ وب واة التعباري، ف ما  
ِاِن  يف ُخيَبِاااه باااني فصااااحة اللساااان وقاااّوة البياااان، وحسااا  الصاااوت وتاااال الناَّْغَماااة، َماااَ  اقااا

اااِت َجَساادٍ  ُمُّنعااٍة، ورعااابرِي وجااٍه صااادقٍة. وّيكاا  لنااا َْن جُنِمااَُّ طريُّااَة  الُعااُّ الك مااّ  حبُر
 يف عدٍد ِم  األمور ملسو هيلع هللا ىلص إلُّائِه 
ابليويلاة الااُمِمّلة، و  ملسو هيلع هللا ىلص   فلام ركا  ُخيبُاه ونقطَّْد  يف ونكةاُي اونتأِّني يف وإلنقفً  -

لماااٍت يساارياٍت لااو عااّدها العاااّد ألحصاااها اناا ُ  ا يكاا  ، و (ٕ)ابلاااُمختصرَِة الاااُمِخّلة، بااُُّ 
ماااا  اااان يتااا لَّ يف اإللُّااااُ لياااتمّك  الكااا ُم ِمااا  الاااذه .ُ  َيْساااُرُد ااُيباااَة سااارداً ُمتتابعااااً، باااُُّ 
ااااَن ياااتكلَّم  َساااْردُِم هاااذا، ولكنَّاااهُ  َُ ااااَن رساااوُل ه يسااارد  قالااا  السااايدة عائشاااة ن   مااااُ 

ٍ َفْصٍُّ، ُيُكُُه َمْ  َجَلَن إليه   .(ٖ)بك ٍم بَانيِّ
ففرو ُ   - ااان رسااول ه إ ا ركلّااَم َخااَذ مب ااامِ  الُّلااو ، وَسااَ  ونتففأ ا ونعففً   ِي  حط  ُ 

ثّاَر يف قلوِ  السامعني، وطَيََّب نُوَسهم، حا لتذرف دماوُعهم، ورارّق  األرواَح والُعُّوَل، َو
َُ عا  العِاْراَبضِ (ٗ)وختش  قلوهُبم، ويررُّ  احلاُل هبم باِ  َساارِيََة َنَّاه قاال   . وِم   لَ  ماا جاا

                                                 
بااو يعلااى والااديلم ، والروايااة  باا  سااريي . وللحااديث روا ت َخاارى يف  (ٔ) البخاااري ومساالم روايف العسااكري َو

ُشااَ ااُاااُ ومكيااُّ اإللباااس عمااا اشااتهر ماا  األحاديااث علااى َلساانة الناااس، اإلمااام   -واباا  حبّااان. ينكاار 
 .ٜٕ، صٔالع لوين، ج

باااو داود يف السااان  ٜٛٛٚٔ/ٕٕٔ/ٗ روى اإلماااام َيفاااد يف املساااند، (ٕ) ، مااا  حاااديث 1098/428/1. َو
ما على عصاً  ب  حكام هنع هللا يضر قال   شهدت م  رسول هاحكيم  فحماد  -َو قاوس–ملسو هيلع هللا ىلص ا معة، فُّام متوُّ

ااات . وعاا  جااابر باا  تاارة قااال   ُناا  َصاال  ماا  الناا ِّ  لمااات خُيُااات، طيِّبااات مباُر ثااىن عليااه،ُ  ه َو
فكان  ص ره َقْصداً وخيبته قصاداً . َي وساياً باني اإلفاراط والتُاريط. َخرجاه مسالم يف صاحيحه، اب  

. وعاا  السايدة عائشااة ن قالاا    ُااان ُياّدث حاادياا لااو عاادَّيف 2040/11/3 ة واايبااة، ختُياَ الصاا
تا  بدُ الاوح   . ومسالم، اب  التابُّا  يف احلاديث 231/4العادُّ ألحصايف( روايف البخاري يف صحيحه،ُ 

تابة العلم،   .7701/229/8وحكمُ 
ِمذي،  (ٖ)  .37/6سن  ال
 .62-63ص، الشيخ عبده سراج الدي ، ملسو هيلع هللا ىلصينكر سيدَن خ رسول ه  (ٗ)
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. ومناه َيضاااً (ٔ)َموِعكَااًة َ َرفَاْ  منهااا العياون َوَوِجلَااْ  منهاا الُّلااو  ملسو هيلع هللا ىلص  َوَعكَنَاا رساول ه 
 .(ٕ)قول الراوي بعد هناية ُخيبٍة   فبكى الُّوم حا ََخَضُلوا حِلَاُهم 

ففً طُ  ونَّفف   - َط ااان صااورُه َجططففً   ونَّبةِففجي ااط  ، َتيااُّ علااى وايااة ماا  احُلْسااملسو هيلع هللا ىلص  ُ 
. وقاد َعياايف (٘)ُالُبحَّة اللييُة، ويفُ  مه رررياٌُّ َو ررِسايُّ  (ٗ)، يف صوره َصَحُّ(ٖ)النَّغمة

َ  الواساعَة، الاو    ه رعاىل قدرًة على اإلتاا،، فيبلاُ  صاورُُه املساافات الشاساعَة، واألماُا
ََ يف ُخُدورِِه َّ   .(ٙ)يبلغها صوُت ورييف، فكان إ ا َخَيب َتَ  الَعَواِر

ّثالًٌا:ّملناداياُةّاخُلبياة:

اَة، وداناْ  شابُه ا كيارِة العربياِة لعسا ِم، َعلناْ  هاوالُن  بعَد َْن متّاِ  النعماُة بُاتِ  مكَّ
ها وحرهبا للمسالمني، واعتصاَمْ  يف َمَعاِقِلهاا بانَي ا باال،  وَمْ  َواَ َها ا ستمراَر على ِشُر

َُ والااذَّرَارَِي وَصاامََّمْ  علااى َحاارٍ  َضااُروٍس، َحاارِ  نصاا ٍر َو مااوت، َوحضااروا مَعهاام النسااا
ُِرُّوا.  واألمواَل حا   ََيُْبنوا يف احلر  و  ي

 
                                                 

 .43/29/1سن  اب  ماجه، (ٔ)
 َنو ما سي ر يف نّ  اايبة الُّادمة.َخضلوا بّللوا.  (ٕ)
ااان نبااّيكم َحساانهم وجهااا َوحساانهم  (ٖ) عاا  َناان هنع هللا يضر قااال   مااا بعااث ه نبيااا إ  حساا  الوجااه والصااوت، ُو

ِمااااذي، َبااااو عيسااااى خ باااا  عيسااااى،  الشاااامائُّ، اليبعااااة األوىل، مِّسسااااة الكتااااب  -ه1412صااااو   ال
اان جهاري الصاوت، حسا  النغماة. 261/1الاُّافية، باريوت،  الشاُا ملسو هيلع هللا ىلص   وجااُ يف حاديث َّم َمْعبَاد   ُو

 .56ص بتعريَ حُّوق املصيُى،
َصَحُّ  والصََّحُّ حبَّة يف الصوت، فلم يكا  يف صاوره ملسو هيلع هللا ىلص جاُ  ل  يف حديث َمِّ َمْعَبد   ُان يف صوره  (ٗ)

 .283، ص1ج ود ئُّ النبّوة. 261، ص2السرية النبوية  ب  هشام، ج صوره حدَّة َو ليونة.
الشااااُا بتعريااااَ حُّااااوق ررريااااُّ َو ررساااايُّ  ملسو هيلع هللا ىلص ُااااان يفُ  مااااه جاااااُ يف احلااااديث عاااا  جااااابر هنع هللا يضر قااااال    (٘)

 .90ص املصيُى،
فعااا  الاااراُ بااا  عاااال  هنع هللا يضر قاااال  خيبناااا رساااول ه ملسو هيلع هللا ىلص حاااا َتااا  العواراااَ يف خااادورهّ   روايف البيهُّااا ،  (ٙ)

ا  والعوارَ  ت  عارَ وه  الشابة َول ماا رادرك، وقياُّ  الاو ا رنُصاُّ عا  والاديها  وا رتاكوج، وقاد َدُر
ااان فيااه امااَرة؛ وإ  فاا ، وإ ااا  ّمااا اااادور  ف ماا  خاادر وهااو السااِ، وييلااَ علااى البياا  إنُ  وشااّب . َو
ر لبعدهّ  واحت اهب  يف البياوت، فساماعه  صاوت النا  ملسو هيلع هللا ىلص، وهاو يف املسا د وها   خّصه  الراُ ابلُذ

 وبلوواااه حياااث   يبلغاااه صاااوت وااارييف. ااصاااائ  الكااارى ، يف خااادوره ، آياااة دالاااة علاااى قاااوة صاااوره ملسو هيلع هللا ىلص
 .114ص
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ولاّما نَاَكَل املسلمون وادي ُحَنني ُمتوّجهني إىل قتال عدوِّهم، اهناَل عليهم الُّاوُم َرشاُّاً 
ايُاً، فا دَِّت الدهشاةُ  َُ ِهام ِم  ََمَابِِمهم، وهاتوهم ُه وماً  َِ جايِ  املسالمنَي  ابلسِّ إىل ختلّا

ََ َمااااَ  النااااّ  الكاااارق إ  عاااادٌد قليااااٌُّ ماااا  َصااااحابه، وهنااااا قااااال  ُلمتااااه ملسو هيلع هللا ىلص وفِاااارارهم، وا يباااا
ذ ، ََن ابُ  عبِد امليَّلب. مثّ َندى َمْعَشار األنصاار، فُّاالوا  لبَّياَ   املشهورة  ََن الن ُّ  ُ 

وَن، وفااَل   رسوَل ِه وَسعديَ ، لبَّيَ  وَنُ  بانَي ياديَ . ف ُّاارلوا، وانتصاروا، واهنَاَكَم املشاُر
َِ الُّلااوِ ،  ُِ حَلِااَ  الناا ُّ الكاارُق احلاجااَة يف  لياا ااْ  َُ اااريٍة. وعنااد رُّساايِم ال املساالموَن بغنااائَمُ 
 ُِ َُ لكعماا َُِّْْ الداخلنَي يف اإلس ِم، ف عيى املهاجريَ  واملِّلُّة قلوهُبم، َوجاكَل العياا وتِ  

 هِد ابإلس م، وا يعِط األنصاَر شيماً. الُّبائُِّ حدياِة العَ 
مااا َعيااى ماا  رلاا  العيااا  يف قااري  وقبائااُِّ العاارِ ، وا ملسو هيلع هللا ىلص ولاااّما َعيااى رسااول ه 

ااُااَرْت فاايهم  َُ ٌُ، َوِجاَد هااذا احلاا ُّ ِماا  األنصاار يف َنُِسااهم حااا  يكا  يف األنصاااِر منهااا شاا 
فنسااَينا. وآخاارون يُّولااون  يغُااُر ه  قوَمااهملسو هيلع هللا ىلص الَُّالَااُة، مااا بااني قائااُّ يُّااول  َلُِّااَ  رسااوُل ه 

ُِنااا، وساايوفنا رُّيااُر ِماا  دمااائهمع فاادخَُّ عليااه سااعُد باا  ملسو هيلع هللا ىلصلرسااول ه  ، يعياا  قريشاااً وي
عبااادَة، فُّااال    رسااول ه، إنَّ هااذا احلاا َّ قااد وجاادوا عليااَ  يف َنُسااهم ِلَمااا صاانعَ  يف 

ااْ ُ الااذي َصااْبَ ، فُّسااْمَ  يف قومااَ ، َوعييااَ  عيااا  َُ عكاماااً يف قبائااُّ العاار ،  هااذا ال
وا يكاا  يف هااذا احلااّ  ِماا  األنصااار شاا ُ. قااال  فاا ي  َنااَ  ِماا   لااَ    َسااعد  قااال    

. فخاارج (ٔ)رسااول ه، مااا ََن إ  اماارٌت ِماا  قااوم . قااال  فااات  ك قوَمااَ  يف هااذيف احَلِكااريَة
بااااريٍة ماااا  َََدٍم، وا ياااادُ، معهاااام َحااااداً  َُ رجاااااٌل ماااا   َسااااعد ف مااااَ  األنصاااااَر يف قُابَّااااٍةُ  ، ف ااااا

هم، فااادخلوا، وجااااُ آخاااروَن فاااردَّهم، فلااااّما اجتمعاااوا، َ يُف ساااعد فُّاااال     َُِ املهااااجريَ  فااا
 .  (ٕ)رسول ه، قد اجتم  لَ  هذا احل ُّ ِم  األنصار

                                                 
واحلكرية شبه الكريباة وها  الاو رصان  لعباُّ واملاشاية ما  الُّصاب والشا ر لتُّيهاا الارد والاري  ورصاّد عنهاا  (ٔ)

 العوادي. ينكر اب  منكور 
-499هشااااام، الُّساااام الااااااين، ص. والساااارية النبويّااااة  باااا  11748/76/3ينكاااار مسااااند اإلمااااام َيفااااد،  (ٕ)

 .311. ويف ظ ل احلديث النبوي، ص498
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ّنصُّّاخُلبية:

َد الن   ثىن علياه ابلاذي هاو َهلُاُه مثّ قاال   َ  َمْعَشارَ ملسو هيلع هللا ىلص يفَِ األْنَصااِر  ( ٔ)ه رعاىل، َو
بَاَلَغْتِ ْ َعْنُكم َوِجَدةٌ ( ٕ)َما قَاَلةٌ 

ُُِسُكم ع (ٖ)  َوَجْدمُتُوَها يف ََنْا
ُُُم هُ  َوَعالَاةً  ََاَْ آِرُكم ُضّ ً  فَاَهاَدا
ََ هُ بَانَي قُالُاوِبُكم  ( ٗ) ًُ فَا لَّ ُُُم هُ  َوََْعاَدا فََ ْونَاا

 َوََْفَضُُّ. (٘)قَاُلوا  َبُِّ هُ َوَرُسولُُه ََم ُّ 
َ  ُتُِيبُااااوَن  َ  َمْعشااااَر األَنَصاااااِر  قااااالوا  ومبااااا ا جنيبااااَ    رسااااوَل ِه، وِ  ملسو هيلع هللا ىلص  قَاااااَل 

َُْضُُّ.  وِلَرُسولِه الاَم ُّ وال
ََمااااا وِه لااااو شاااامُتم َلُّلااااُتم فَاَلَصااااَدقُتم وُصاااادِّقُتم  َريتنااااا ُمكااااّذابً فصااااّدقناَك، ملسو هيلع هللا ىلص  قااااال 
رِيْااداً فََويناااَك، وَعاااِئ ً ف ونيناااَك. َََوِجاادُك يف َنُِسااُكم،   معشااَر فَاَنَصااْرَنَك، وطَ ( ٙ)وََمْااذو ً 

ْلاُتكم إىل إسا ِمُكم  َفا  ( ٛ)ِمَ  الدنيا  لُّ ُ ( ٚ)األنصاِر، يف لَُعاَعةٍ  هباا قومااً ليسلااُموا، َوَوَُ
ملسو هيلع هللا ىلص ساوِل ِه َف  َررَضوَن،   معشَر األنصاِر، َْن يذهَب الناُس ابلشَّاِة والَبِعرِي وررِجعُاوَن بر 

   (ٜ)يف رَِحاِلُكم
اااٍد بِيَاااِديِف لاااو  اهِلْ ااارَُة َلُكْناااُ  ِاْمااارًََ ِماااَ  األنصااااِر، ولاااو َساااَلَ  النااااُس  فوالاااذي نُاااُن ُممَّ

 وَسَلَكِ  األنَصاُر ِشْعباً لَسَلْكُ  ِشْعَب األنَصاِر. (ٓٔ)ِشْعباً 
 َُ بْاَنا َُ األْنَصاِر، َو بنا ُِ األْنَصاِر .اللهمَّ ِاْرَحِم األنَصاَر، َو  َبْاَنا

                                                 
ُِوا يف صُة م  الصُات. (ٔ) ُّّ طائُة م  الناس اش  املعشرُ 
 الُّالة رديُ الك م. ٕ))
ساارها، َِيااد وْجااداً وِجااَدًة وموِجااَدًة مبعااىن الغضااب، وقيااُّ املااراد هبااا  (ٖ) ا ِااَدة يُّااال  َوِجااد عليااه بُاات  ا اايم ُو

 َُار ما ركون ا دة يف املال.العتا ، و 
 العالة ت  عائُّ، وهو الُُّري. (ٗ)
 َم ُّ م  املِنَّة، وه  النعمة.  (٘)
ِوك. (ٙ)  املخذول امل
 اللَُّعاَعة بُّلة خضراُ َنعمة، شّبه هبا لهرة الدنيا ولينتها. (ٚ)
ُ  استملُ  قلوهبم ليابتوا على اإلس م روبة يف املال لُّر  عهدهم  (ٛ)  اب اهلّية. لَُّ
 رحالكم مناللكم. (ٜ)
 الشعب انُراج بني جبلني، واليريَ َيضا. (ٓٔ)
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حِلَاااُهم، َوقَاااُلوا  َرِضاايَنا برُسااوِل ِه  (ٔ)قَاااَل راوي احلااديث  فَاَبَكااى الَُّااوُم َحاااَّ ََْخَضااُلوا
 .(ٕ)ورُرّقنا ملسو هيلع هللا ىلص ِقْسماً َوَحكّاً، مثَّ انصرف رسول ه 

ّدرادةّاخلبية:

باِت ا َوابيّاة، ِما  ارركَك الن ُّ اَايا ُّ على َعاَدٍد ِماَ  األسااليِب النَّحويَّاة   اِت الااُمرُّ
باااات مباااا متتااااُل باااه مااا   ُِ وا ساااتُهاِم والشااارِط والُّساااِم. وقاااد رناَوَماااْ  هاااذيف املرُّ ِمااااُّ النااادا
ااَن هلاا الُضاُُّ يف متاُساِ  الان ِّ  يميّاة،ُ  َماٍت َجوابيَّة، على َناٍو َولَّاَد بينهاا ع قااٍت يفَِ ُمتمِّ

ََ ااُيبُة يف  هناية الاَميَاِف َهدَفها األساساّ ، وهاو اإلقنااُ، العُّلاّ  شكً  ومضموَنً، لتحُّّ
 والت ثري العاطُّ  يف املتلُّّ .

ّالنِّداءلَّجاوابهل:

اااااَن شاااارارَة اِ نياااا ِق، إ   ُِ حضااااوٌر فاعااااٌُّ وِمااااَوري  يف الاااانّ  ااياااااّ ، فُّاااادُ  للناااادا
ه عمل  ثنائّية ُمرُِّب النداُ على رنبيه الساام  بداياًة، إلدخالاه يف َمنك وَماِة احلاوار، وإشارُا

يف َعملّية إنتاِج النّ . وما َدرَك املتلُّّ  ُخصوصيَّة الع قِة بينُه وبنَي الاُمرسُِّ َقبَُّ علياه، 
.ُِ َم لُائدِة الك م، الاَموُسوم جبواِ  الندا  وروّجه بكّلّيته إليه، لي خَذ عنه ا ُكَُ الااين الاُمتمِّ

ساااتني للناااداُ، األوىل )  معشاااَر األنصاااار( وهاااو ونلحااا  يف ااُيباااِة حضاااور صااايغتني رئي
نااداُ صااادر ماا  املرسااُّ إىل املتلُّّاا ، والاانيااة )  رسااوَل ِه( وهااو نااداُ صااادر ماا  املتلُّّاا  إىل 

 الاُمرسُّ. وّيك  حصر مرُّبات النداُ يف اايبة على النحو اار 
، مااا قَالَااٌة بلغتاا  عاانكم  ويف هااذا املوضاا  رُّااّدم النااداُ علااى اي معشففر وصينَّففً  -ٔ

 جوابه. 
  اي معشر وصينًَّ َ  ُتيبون   -ٕ

                                                 
 َخضلوا بّللوا. (ٔ)
روايف البخاااريُّ ومساالم يف صااحيحيهما عاا  َناان باا  مالاا ، وروايف اإلمااام َيفااد يف مساانديف عاا  َ  سااعيد  (ٕ)

ور للمساااند  ، املغاااالي، . ينكااار صاااحي  البخااااريّ 11748/76/3ااااادرّي اساااناد حسااا ، واللُااا  املاااُذ
ااااة قلااااوهبم علااااى  اااااة، اب  إعياااااُ املِّلُّ تااااا  الُك اب  وااااكوة اليااااائَ، ا ااااُك ااااااامن. وصااااحي  مساااالم،ُ 

 .499-500اإلس م ورصرُّ م  قوى إّيانه. وينكر السرية النبويّة  ب  هشام، الُّسم الااين، ص
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  ويف املوضااااعني الااااااين والاالااااث  خاااار النااااداُ علااااى اي  سفففف   همبااااا ا جنيبااااَ   -ٖ
 جوابه.

ماااً ، يف لَُعاَعااٍة ماا  الاادنيا  لُّااُ  هبااا قو اي معشففرط وصينَّففً َوجاادك يف َنُسااكم،  -ٗ
لتكم إىل إس مكم   ليسلموا وُو

، َْن يرجاااَ  النااااُس ابلشااااِة والبعااارِي، وررجعاااوَن اي معشفففرط وصينَّفففً ي َفااا  ررضاااوَن،  -٘
تناَ ا اوا  تلاة ملسو هيلع هللا ىلص برسوِل ه  إىل رحاالكم  ويف املوضاعني الرابا  واااامن ُا

ِاضاً يفُ   املوضعني.  النداُ، فكان  تلة النداُ اع
ُِ األنصاااِر. ويف هااذا املوضاا  ارحااِم األ ونيَفف ب  -ٙ َُ َبنااا بنااا َُ األنصاااِر، َو بنااا نصاااَر، َو

 رُّّدم  تلة النداُ على جواهبا.
خيبتاااااُه ابلناااااداُ  َاااااْذِ  انتبااااايِف الساااااامعني مساااااتعم ً لُكااااااً ّييّاااااك ملسو هيلع هللا ىلص افتاااات  النااااا   -

م  ا احلاضري  عّم  سواهم حا يعكُوا بذوا م َنويف. وقد اختار ما  األتااُ لُّبااً ُمبَّبااً هلا
قيمااٍة د ليّااٍة ساااميٍة حااا يتوّجهااوا بُّلااوهبم إليااه. ونُااِض وجااود وقُااة صااورية رُصااُّ بااني 
َُ اب َااوا  )مااا قَالَااٌة  ااوا، َرباا  الاااُمرِسُّ الناادا دُر ا ااوا  والاااُم ا ، فمااا صاامتوا وانتبهااوا َو
 بلغتاااا  عاااانكم ع ...(. ونااااكعم َّن جااااوا  النااااداُ هنااااا   يُّتصاااار علااااى ا ملااااِة األوىل الااااو
ّله امتداد للنداُ وجواٌ  لاه، إ  نلحا   موعاًة وارَي   ُ رعُّب النداُ فحسب، بُّ إّن الن َّ
قليلااٍة ماا  ا مااُّ يَفَلَااْ  مَعهااا عاادداً ِمااَ  اإلحااا ت اللُكيااة، ُمتماّالَااًة بتااواك الضاامائر الااو 
م..  رعاااود علاااى تلاااة الناااداُ األوىل مااا  مااااُّ  ماااا قالَاااٌة بلغتااا  عااانكم.. َا آركااام.. فهااادُا

م.. فااا لَّ باااني قلاااوبكم.. ووريهاااا. وّيكااا  َْن نعااادَّ ا ملاااة األوىل )ماااا قالَاااٌة بلغتااا  ف  وناااُا
َُ جواِ  النداُ،   مُّّ هلا م  اإلعرا .  عنكم ع( ابتدا

وقاااد ركاااّررت صااايغة الناااداُ نُساااها لكاااْ  أبسااالوٍ  ُمغَااااير، فُااا  املااارّة األوىل رُّاااّدم  -
يااة فالنااداُ متاا ّخر، وجوابااه مااذوف لتُّااّدم مااا ياادّل النااداُ ف عُّبااه ا ااوا ، َّمااا يف املاارة الاان

)َ  ُتيبااون    معشاار األنصااار (. ويف ظّننااا َّن النااداُ األّول  ملسو هيلع هللا ىلص  عليااه، و لاا  يف قولااه 
نااو، ماا  اإلحالااة الُّبليّااة، بينمااا  ُااان ليلااب اإلقبااال حُّيُّااة، ألّن ا ااوا  ََْعَُّااَب النااداُُ 

ناوٍ، ما  اإلحالاة البعديّاة. واهلادف  ّخر النداُ الااين، ورُّّدم علياه ماا يادّل ع لاى ا َاوا ُ 
اااان ابإلمكاااان َن  مااا  الناااداُ ختصااايُ  اليلاااِب، و ُياااد صااادوريف مااا  الُاعاااُّ نُساااه، إ ُ 
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يُّول هلم  َ  ُتيباون   بغاري الناداُ، فاواو ا ماعاة ضامري متصاُّ وهاو فاعاُّ الُعاُّ، يشاري 
د ا سااتُهام ماانهم، ويف إىل املنااادى )معشاار األنصااار( وينااو  عنااه، لكنّااه آثاار نااداُهم بعاا

 ل  انتُّال م  الااُمضمر )الاواو( إىل الااُمكهر )معشار األنصاار( إلفاادة التمكاني والت ُياد 
ِاك، فا ستُهام موّجه إليهم َمت   هبم.  ووضوح الد لة وقي  ا ش

َّمااا قااوهلم  )ومبااا ا جنيبااَ    رسااوَل ه ( فهااو َساالو  ساثااُّ لألساالو  السااابَ،  -
النااااداُ، وُحااااذف جوابااااه لتُّااااّدم مااااا ياااادّل عليااااه، لكااااّ  ا نتُّااااال ماااا  الاااااُمضمر  ّخاااار فيااااه 

َُ لت ديااِة وظيُااٍة َرَداولِيَّااٍة ُمغَاااِيرٍَة، إ  َفاااد النااداُ بعااد  )الكاااف( إىل الاااُمكهر )رسااول ه( جااا
اااِه الصاااحابة ا ساااتُهاَم بكااااف اِايَااااِ   َمااااَل التااا دُِّ  ماااَ  الااااُمخاَطِب، فلااام يوجِّ َُ اليلاااِب 

اااً فح ُِ بلُاا  )  رسااول ه( رليُُّ سااب قااائلني  مبااا ا جنيبااَ   بااُّْ َربعااوا ا سااتُهاَم ابلناادا
ماااانهم و دابً يف احلااااوار، فُاااا  النااااداُ إملاااااٌح إىل مُّاااااِم الرفعااااِة والساااامو، ويف لُاااا  املنااااادى 

َِ رسالته  ِاٌف جب ِل قدريِف ورصدي  ملسو هيلع هللا ىلص.اع
ُِ للَ اواِ  يف موضاعني، َ - )َََوِجاْدُك يف ملسو هيلع هللا ىلص  حاداا يف قولاه مثّ نلح  م بسَة الندا

ففرط وصينَّففً ي َنُسااكم،  ْلااُتكم إىل اي مطْعشط ، يف لَُعاَعااٍة ماا  الاادنيا  لُّااُ  هبااا قوماااً ليساالموا َوَوَُ
، َْن يرجَ  الناُس ابلشااِة اي مطْعشطرط وصينًَّ ي إس ِمكم ع( والااين قوله َيضاً  )ََف  ررَضوَن، 

ُُ بااانَي َجواباااه والبعاااري وررجعاااوَن برساااول ه إىل  رَِحااااِلكم ع(. فُااا  املوضاااعني رَاَوسَّاااط النااادا
ِاضاااّيًة   َمَاااَُّّ هلاااا مااا  اإلعااارا ، َّماااا جاااوا  الناااداُ  لتكاااوَن ُتلاااُة )  معشاااَر األنصاااار( اع
ُِ م بساااً  ُملااة ا َااوا . ولعااَُّّ يف اختياااِر موضااِ  التوسُّااط لييُااًة  فمحااذوٌف لوقااوِ، الناادا

ُِ َْن يساات لَب الااذواَت لُِتُّبِااَُّ علااى َمْعرِفااِة ا ااوا ، لكااّ  ب ويااًة رفيعااًة، فماا  شاا ِن  الناادا
)َََوِجاااادُك يف َنُسااااكم،   َمْعَشااااَر األنصااااار، يف لَُعاَعااااٍة...( َُريااااَد بااااه ملسو هيلع هللا ىلص  النااااداُ يف قولااااه 

ُُ يف  اسااات  ُ  النُاااوِس الاااو رَاَعلََُّّاااْ  حُبيَااااِم الااادنيا، فابتعاااَدْت عااا  رتياااِة احلَُِّيَُّاااة. والنااادا
ف  َررَضوَن،   َمْعَشَر األنصار...( هو است  ٌ  للرَضا الذي فارَقهم بعد رُّسايِم قوله  )َ

ُِ للَ ااااواِ  يف هااااذي  املوضااااعني هااااو رنبيااااُه النُااااوِس  الَغنَااااائم. فااااالغرُض ماااا  م بسااااِة الناااادا
اااها بُساااوٍُ، َو ينساااَب  وإيُّاظُهااا مااا  وُلتهاااا، لتبصاااَر موِقَعهاااا ماا  احلُّيُّاااة مااا  دون َن ّيسَّ

 َو مكروهاً. إليها شرّاً 
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ان  آمناًة ميممنّاًة مباا َقَساَمُه هُ هلاا، اساتعمَُّ  - َماُ  ََ النُوُس ورعوَد َُ ولك  رستُي
 ُِ َُ َبنااا بنااا َُ األنصاااِر، َو بنااا ُِ )اللهاامَّ ِارَحااِم األنصاااَر، َو َُ بصاايغِة الناادا الرسااوُل الكاارُق الاادعا

ُِتااً عا  َماطباِة األنصااِر ُمّتّ هااً إىل ر  ّ  الساماُ، ُمساَتمِيراً َباواَ  الريفااِت، األنصاِر( ُملت
ليشاامَُّ دعاااتيُف األنصاااَر و راريهاام، فُاَضاا  دمااوُعهم َعبَااارَاٍت ِلَمااا فرَّطُااوا يف َجْنااِب رسااول 

ََ قابَُّ ُسوَُ ظَنِّهم ابلريفِة والاَمغُرَِة. ي  ه، ُو
 وّيك  رصنيَ بياَنت مرُّب النداُ يف اايبة النبويّة وفَ ا دول اار 

 
ِ  ا َاوا ِّ الاذي يرافُُّااُه،  َُ يسااتمدُّ َاّيتاُه ما  الارُُّ وما  خا ل ماا سابَ نلحا  َنَّ النادا
ََ لغويّاااًة  ُُ يف ااُيباااة وظااائ ُُ َعَُّبَااُه ا َاااوا  َم رُّاادََّم علياااه َم  َبَسااُه. وقاااد َدى الناادا سااوا

ُُ هاذيف رداولّيًة عديادًة، يَفَلَاْ  َمَعهاا طاقااٍت عاطُياًة وقيمااً رعبرييّاًة ُمتنّوَعا ًة، و  ّيكا  َجا 
الُّيِم إ  ِم  ِخ ل رلاُمِن طَبيَعة ا َاوا ، والنكَاِر يف موِقعِاِه ما  تلاة الناداُ. وما  خا ل 
امل حكاااة َوجااادَن َّن تاااُّ الناااداُ ارربيَاااْ  أبجوبَاااٍة إنشاااائّيٍة اساااتُهامّيٍة، ولعاااُّّ السااابب يف 

فيهااااا سااااِّاٌل وَجاااواٌ ، لكاااا َّ هااااذا  لااا  يعااااود إىل َّن مضااامون ااُيبااااة َُمَاَصااااَمٌة وِعتَاااا ، 
ِاِم  ُُ نوعاااااً ماااا  التبِ يااااُِّ واِ حاااا َُ الناااادا العتاااااَ  ا يُلاااا  ااخاااار، وا ُيُااااطَّ ماااا  قاااادريف، ف ااااا
ِاِم الااُمتَاَباَدِل،  ِاِف مبََكانَِة ااخار وقَاْدريِِف، األماُر الاذي َبُّاى احلاواَر ِضاْمَ  دائارِة اِ حا واِ ع

 واللََّباَقِة. وا ِيرْج بِه ع  قواعِد اللياقةِ 
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ِر َنَّ تلااَة النااداُ )  َمْعَشااَر األنصاار( ركاارََّرْت ركااّرراً َمْلُحوظاااً، وارراابَط  وا َاِديُر ابلااُذ
ََ  لاااَ   اااراً َسااالوبّياً يُّبَاااُ  َخلااا اااُِّّ َمااارٍَّة جباااواٍ  إنشاااائ ٍّ اساااتُهاِمّ ، ولعاااَُّّ ُمِّشِّ ركرارهاااا يفُ 

َُاريَ  التكراِر وا ررباط. فك ا وقُنا عند ُتلة الند اُ مبَْعكٍِل ع  تلة ا َوا ، وجدَن فيها َم
َُ ُمَشاارَِّفٌة،  نساااٍق د ليّااٍة بنتهااا َمَواقاا ُِيااُب ِماا  طَاقاااٍت إَيابيّااٍة َو د ليّااة ِلَمااا ُيِملُااُه هااذا ال

ُِياااااب اإلضاااااايفِّ )معشااااار (ٔ)نُّلتهاااااا لناااااا نصاااااوٌص قرآنيّاااااٌة ونبويّاااااٌة َخالااااادةٌ  . فالناااااداُ هباااااذا ال
اااان لألنصاااار َشاااَرُف ُنْصااارَِة اإلسااا م، األنصاااار( فياااِه  رِهم، وإقاااراٌر بُضااالهم، إ ُ  ٌُ لاااُذ إعااا 

لمااٌة جامعااٌة  و ييااد الاادعَوِة اوّمديّااة، فُّااد رلُّّوهااا ابلُّبااول وحساا  اِ ساات ابة، فاألنصااارُ 
ملعاااين )اإلّيااان والنُّْصاارَة والت ييااد واوبّااة والشاا اعة واألخااّوة اب (؛ األماار الااذي جعااُّ تلااة 

ُ َداًة ِمااليّااًة لتحرياا  الوجاادان وإاثرة العواطااَ لاارّد النُااوس إىل ُرشاادها، فااك ا عرفنااا الناادا
نااا ساابب اررباااط النااداُ ابألجوبااة اإلنشااائية ا سااتُهامية، إ  ِماا  شاا نه َْن يوّجااه   لاا  َدُر

واِ  عُّااوهلم َنااو َهااَدٍف َرَتَااُه اَاييااب بسااِّاله. فااالن ُّ عليااه الصَّاا ة والسَّاا م يريااُد َتاااَ، جاا
األنصاااِر الااذيَ  َحبّااويف ونصاارويف، الااذيَ  عاارَفهم مبَنَاااِقِبهم وِخَصاااهِلم احلَمياادة، و  يريااُد َجااواابً 
ري  يُّولُه َيُّ إنسااٍن يف مااُِّ هاذا الااَموِقَ. مثّ إّن روّساط الناداُ باني صايغة الساِّال فياه راُذ

لألنصاااار َن  و نياااب، وتااا  باااني مشااااعر الدهشاااة والعتاااا ،ُ  نّاااه يُّاااول هلااام  هاااُّ يُاْعَُّاااُُّ 
اااُدوا يف َنُساااهم يف لَُعاَعاااٍة ِمااا  الااادنيا ع هاااُّ َساااِخَط األنصااااُر ألّن النااااَس َ َهبُاااوا ابلشااااة  َيَِ
والبعري، َّما هم فلم يرضاوا برساول ه حكّااً ونصايباً ع ََِمااُُّ األنصااِر َما  يُّاوُل هاذا الُّاوَل 

                                                 
َّ األنصار   (ٔ) ُُوا)قال ه رعاىل يف ح اُدوَن  َوالَِّذيَ  رَابَاوَّ ّيَاَن ِمْ  قَاْبِلِهْم ُيُِبُّاوَن َماْ  َهااَجَر إِلَاْيِهْم َوَ  َيَِ اَر َواإْلِ الدَّ

ُُِساِهمْ  يف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِسَّا َُورُاوا َويُااِّْثُِروَن َعلَاى   اانَ  َولَاوْ  ََنْا   هِبِامْ  َُ
 
ِساِه فَُ ولَ  وَ  َخَصاَصاٌة ُْ  مِا َ َماْ  يُاوَق ُشا َّ نَا

ِلُحونَ  ُهمُ  ُْ ر البخاريٜ}احلشر  ّ(اْلُم اارية يف اب  مناقاب األنصاار، منهاا ّ{، وُ  يف صحيحه َحاديثُ 
م ه  قاال  باُّ  نتم ُرَسمَّوَن به َم تّاُا حديث وي ن ع  جرير قال  )قل  ألنن  ََري  اسم األنصارُ 

ّنا ندخُّ على َنن فيحدثنا َمَناِقَب األنصار ومشاهدهم.(  . وجااُ عا  النا  صالى ه 38/5تّاَن ه،ُ 
عليه وسلم َنّه قال   آية اإلّياان حاّب األنصاار، وآياة النُااق بغا  األنصاار  وقاال علياه الصا ة والسا م 

 َوصااايكم ملسو هيلع هللا ىلص  ومناااه َيضااااً قولاااه  .40/5لألنصاااار  ات ياااوم   اللهااامَّ َناااتم مااا  َحاااّب النااااس إّك  ثااا اث 
بَااو، قااد َقَضااوا  رِِشاا  وَعياْ الااذي علاايهم، وبُّااَ  الااذي هلاام، فاااقبلوا ِماا  ُمِْساانهم وُتاااولا عاا  ابألنصااار فااكهّنم َُ

 .  43/5ُمِسيِمهم  
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ااااَن ِماااَ  األنصااااِر إ  َن َجْ  َهُشاااوا ابلبكااااُ وقاااالوا  َرِضاااينا وختياااُر لاااُه هاااذيِف اااااواطر ع فمااااُ 
 برسول ه ِقْسماً وَحكّاً.
ّااِلدًاكاملَّجاواابلهل:

ااِب اِ سااتُهام، فكنّنااا ن حاا  قياااَم ااُيبَااِة علااى َمبااَدَ احلِااواِر الاااُمتبَاَدل  وإ ا انتُّلنااا إىل ُمرََُّ
م؛ ليكااوَن املتلُّّاا  ِماا  ِخاا ل ركاارار روجيااه السااِّال إىل املخاااطبني، وِماا  مَثَّ رلُّّاا  ا َااوا  ماانه

، وَشاريكاً يف إنتاجاه، والااُمَساهم األُار يف دفاِ  َعَ لاِة اِايَااِ  إىل  ُعنُصراً مهّماً يف بناُِ الن ِّ
ِريِب اار  ََ ال َُت األسملُة على َنٍو ُمتَاتَاب  وُمتَسلِسُّ وف  األمام. وقد جا

ُُِسااااُكم ع( ويف روايااااة البخاااااريِّ )َمااااا قَالَااااٌة بَاَلَغْتااااِ ْ َعااااْنُكم َوِجااااَدٌة َوَجااااْدمُتُو  -ٔ َها يف ََنْا
َُت )ماااا( ا ساااتُهامية ليلاااب التصاااّور، وقاااد  ومسااالم  )ماااا حاااديث بلغااا  عااانكم ع(. جاااا
رشااارََّ  اِ سااااتُهاُم معاااىن التعّ ااااب، فلااااين املُّصاااود بااااه ا سااااتخبار حُّيُّاااًة باااادليُِّ قولااااه  

ي دار بيانهم، لكنّاُه بساِّاله )بلغت  عنكم(، فالرسول الكرق على علٍم ابلَُّاَلِة واحلديث الذ
يتع َّب، ويريُد َْن يتاّب . ويف هذا السِّال ُوُلوٌج ُمباشر إىل لُابِّ الُّضاية، وا ساتُهام فياه 
ُِك لألنصاِر حريَة اإلجابة والتعبري، وري َّن َجوا  اِ ساتُهام َماذوٌف، فلام جناد  َمُتوٌح، ي

راً يف ن ِّ مسند اإلمام َيفد، ولعلّاه ُحاِذفَ  لد لاة املُّااِم علياه، َو لعلام الساائُّ باه،  لُه ُ 
َو لرمّبااا َوَجااَد الااراوي يف ا َااوا  طااو ً يهلهااُّ بنيااَة احلااديث، فحَذفَااه لعلاااِم الُّااارك بااه، فُّااد 
 ، َشااار إليااه ُمساابُّاً يف َثناااُ رُّدّيااه للحااديث وعرضااه للم بسااات ااارجيّااة اوييااة ابلاان ِّ

ختصاااااِر، واوافكااااة علااااى متانااااِة الاااان ِّ اايااااا ِّ فكاااااَن حااااذُف ا ااااوا  لغايااااِة اإلَياااااِل وا ِ 
 .(ٔ)ومتاسكه

علاى َنّناا لاو نكارَن يف رواياة البخااريِّ ومسالم لوجادَن جاواابً مُّصا  للساِّال السااابَ، 
ّماااا َنٌس منّاااا حديااااٌة وهاااو قاااول األنصاااار    َّماااا رتسااااتَن   رساااول ه فلااام يُّولاااوا شااايماً، َو

ُِنااااااا وساااااايوفنا رُّيااااااُر ماااااا  ملسو هيلع هللا ىلص ل ه َسااااااناهُنم فُّااااااالوا  يغُااااااُر هُ لرسااااااو  يعياااااا  قريشاااااااً وي
                                                 

ااا م  (ٔ) ونااذهب إىل َنّاااه   ضااارر يف إساااُّاط قاااول الصاااحابة مااا  اايباااة، ماااا دام يف اإلساااُّاط مافكاااًة علاااىُ 
يث النباااوي الرساااول الكااارق، مااا  وجاااود دلياااُّ ساااابَ يشاااري إىل اواااذوف. ولعاااَُّّ يف  لااا  إثباااا ً لااان ِّ احلاااد

 وإسُّاطاً ملا سوايف. 



ّدأّأمساءّعادمّالشيخ

111 

 

، وعلّاااَ الاااراوي علاااى (ٕ)، ويف رواياااة َخااارى ملسااالم   قاااالوا  هاااو الاااذي بَاَلغَاااَ  (ٔ)دماااائهم. 
اااانوا   يكاااذبون(. وهاااذا يااادّل علاااى َماااري ، َحاااداا َنَّ ا ساااتُهام، وإْن   لااا  قاااائً   )ُو

األصالّ  متُكااً أبحُّّيتاه يف ا اوا . والاااين خرج إىل معاٍن َخرى، فكنّاه يبُّاى علاى معناايُف 
ًُ مااا  الرساااول  ِضاااان مااا  األنصاااار َن يصااامتوا خ ااا ً وحياااا َّن املُّاااام ومُّتضاااى احلاااال يُ

ِافهم مبسااِّولية الكلمااة، ملسو هيلع هللا ىلص ، فكااان األوىل هباام َّ  َييبااوا، لكااّ  ثبااا م علااى الصاادق، واعاا
نااافُّني الااذي  ِيتااانون َنُسااهم دفعهاام إىل اإلجابااة وإثبااات صااّحِة مااا ِقيااُّ. فهاام ليسااوا ابمل

ويراووااون يف ااَُاااُ، بااُّ هاام الصااادقون واملِّمنااون حُّّاااً، لااذل  َرباا  الااراوي جااواهبم قااائً   
انوا   يكِذبُوَن(.  )ُو

 مث رتواىل صي  ا ستُهام التُّريرّي  -
ُُُم هُ   -ٕ  ََاَْ آِرُكم ُضّ ً  فَاَهَدا
ُُُم هُ   -ٖ  َوَعاَلًة فََ ْوَنا
ََ هُ َبنَي قُاُلوِبُكم  -ٗ ًُ فَ لَّ  َوََْعَدا

ِاهُنا با)ا( النافياة معاىن التُّريار.  فاهلمكة حرفية استُهامية ليلب التصديَ، ََُسَبها اق
ويف  لااا  رضاااييَ ملسااااحة ا َاااوا  ِمااا  خااا ل روجياااه الااااُمخاَطب ضااام  دائااارة خياااارات 

 ِ اف أبقصاار الياارق َووجكهااا إَياااابً َو ُمااّددٍة وايتهااا يَفْااُُّ الاااُمخاَطب علااى اإلقاارار وا عاا
ٍَ َقاااوى  نُيااااً. ويف ساااِّاهلم إضاااعاٌف ملاااوقُهم، إ  يغلاااب علاااى الساااائُّ َن يكاااوَن يف َموقِااا
ُّيَّكنُااُه ماا  اليلااب وا ستُسااار، َّمااا الاااُم يُب فهااو َمُمااوٌل علااى اإلجابااة، ُمنَُّاااٌد للسااِّال 

 وفَ َمَساٍر َرَتَه اَاييب لُه.
ر املساااند يف إجاباااة باااُِّ هُ ورساااولُُه َََمااا ُّ األنصاااار روا ت ثااا اثً  األوىل قاااوهُلم   وياااُذ

ّلماا قاال هلام شايماً  ُّّ مارة  َصاَدَق هُ ورساولُُه. والرواياة الاالااة ُ  َوفضُُّ. والاانية قوهلم يفُ 
وإ ا َردَن املُاضااالة باااني الاااروا ت الاااا ث وجااادَن األخااارية هااا   قاااالوا  بلاااى   رساااوَل ه.

َ ُْموَعاًة يف اساتُهاٍم واحاد، وهاذا يُّاودَن إىل  ةرواية األوىل ُتعُّ األسملة الا ثااألرج ، فال
                                                 

اااااة، اب  إعياااااُ 200/5-201صااااحي  البخاااااري، اب  وااااكوة اليااااائَ،  (ٔ) تااااا  الُك . صااااحي  مساااالم،ُ 
ة قلوهبم، ص  .733-734املِّلُّ

ة قلوهبم، ص (ٕ) اة، اب  إعياُ املِّلُّ تا  الُك  .735صحي  مسلم،ُ 
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ٍَ َلَماّ   يُّية معّينة يف األداُ الصور، وه   َِ ُ ُتَُِّ ا ستُهام ُمتتابَعًة بغري َوقا ِاضُ  اف
ااُّّ مااا ساابَ جااواابً  يُِصااُُّ بينهااا، وبعااد فاارام ااييااب ماا  اسااتُهامه ََجاااَ  األنصااار عاا ُ 
فضااااُّ(. وهااااذا يف َرينااااا ضااااعيَ ماااا  جهااااة األداُ  واحااااداً فُّااااالوا  )بااااُّ ه ورسااااوله َمااااّ  َو
ُُِك ُفسااَحًة للمتلُّّاا  لكاا  يُُِّاارَّ  اايااا . ورُااِض الروايتااان األخاار ن وجااود فاصااُّ لماا ٍّ ياا
اااُّّ ساااِّال يُوّجاااه إلياااه. وهاااذيف الكيُياااة يف األداُ عاااّر عنهاااا اواااّدث بلُااا   ويعاااَِف علاااىُ 

اُّّ ساِّال. وهاذا يف َريناا هاو األداُ  (ٔ))ُّلما( الاو رُياد ركارار عمليَّاة ا اوا  علاى َرسُ 
 اايا  األبل  واألصل  عند إرادة معىن التُّرير.

ومثّاااة َماااٌر آخااار يُّاااود إىل اساااتبعاد الرواياااة األوىل وهاااو َ ااا ُ )باااُّ( جاااواابً بعاااد النُااا  
صااااناع  ومعناااااوي، َّماااااا ابهلمااااكة و)ا(، إ    َُياااااا  ابإلضاااارا  يف هاااااذا املوضاااا  لساااااببني 

اا م سااابَ ّمااا (ٕ)الصااناع  فهااو امتنااا،  اا ُ )بااُّ( صاادراً يف الكاا م، إ  علااى رُّااديرُ  . َو
، فاملُّااام مُّااام إقاارار (ٖ)املعنااوّي فااألّن معااىن اإلضاارا  يااِّّدي إىل خلااُّ واضاايرا  يف املعااىن

ِفاااوا مباااا  ِاف ولاااين مُّاااام إضااارا  وإنكاااار، فمااا  شااا ن الصاااحابة َن يُّاااّروا ويع اااريف واعااا  ُ
فيكااون جااواهبم ابإلَيااا ، لااذل  يغلاااب يف ظّننااا َّن )بااُّ( هنااا ُمرَّفَااٌة عااا  ملسو هيلع هللا ىلص رسااول ه 

، فاإلَيااا  بعااد ا سااتُهام املنُااّ  يكااون هبااا، َنااو إقاارار املااِّمنني (ٗ)حاارف ا ااوا  )بلااى(
                                                 

ُّلماا قاال شايما قاالوا  ه ورساوله َماّ .  ويف إحادى روا ت   ورد لُ  )ُّلما( يف رواية صحي  البخاري   (ٔ)
مسند اإلمام َيفد، َّما يف رواية مسلم فُّد عاّر اواّدث عا  املعاىن الساابَ بلُا  الُعاُّ املضاار، )يُّولاون( 

 للد لة على ُتّدد فعُّ اإلجابة واستمرايف، فهو قول بعد قول.
تااب  ماا  العلاام َّن )بااُّ( ليساا  ماا  حااروف ا ااوا ، (ٕ) فماا  خاا ل التُتااي  عاا  معانيهااا واسااتعما  ا يفُ 

اااراً  ساااتعماهلا بعاااد ا ساااتُهام، َو وجهاااا ُيّملهاااا معاااىن ا وابيّاااة، إّ اااا معناهاااا  األدوات النحوياااة ا جناااد ُ 
اإلضاارا    وااري. وقااد نبّااه املااالُّ  إىل َّن )بااُّ(   ُيصااّدر هبااا الكاا م، وإ  فهاا  حاارف ابتااداُ، وإضاارا  

ااا م مُّااادّ  . ف باااّد إ اً مااا  رُّااادير ) ( َنفياااة 233ر َماااالَ ملاااا هااا  علياااه. ينكااار رصاااَ املبااااين، صعااا ُ 
 .151-152-153ينكر مغ  اللبيب، صجوابّية سابُّة عليها لك  يسوم استعماهلا. 

إ  إ ا قدرَنُ  ماً سابُّاً يُيد اإلقرار، لتُياد )باُّ( معاىن اإلضارا  ا نتُّااك. ويُّصاد ابإلضارا  ا نتُّااك  (ٖ)
هاا علاى حاهلاا، وا نتُّاال إىل  َن ردخُّ )بُّ( على تلة لاين بُّصاد إلغااُ احلكام ملاا قبلهاا، إّ اا بُّصاد رُر

، مماااود راشاااد َناااين، ٕتلاااة جديااادة، وإثباااات احلكااام هلاااا. ينكااار األدوات النحوياااة يف مغااا  ابااا  هشاااام
 يييَ.. ويف التُّدير ركّلَ س وج، وَيميُّ للك م ما   152. ومغ  البيب، ص21ص

اار اباا  هشااام قااول تاعااة َّن َصااُّ )بلااى( هااو بااُّ، ويعااّدون األلااَ لائاادة َو للت نيااث، والصااوا  َهّنااا  (ٗ)  ُ
 .153حرف جوا  َصل  األلَ. ينكر مغ  اللبيب، ص
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وهاذا مااا ياارّج  اختيااارَن ، {ٕٚٔ}األعااراف   قااالوا بلااى  علاى َنُسااهم يف قولااه رعااىل
لااااة يف قاااول األنصاااار  )بلاااى   رساااول ه(. ويف اإلجاباااة ابحلااارف )بلاااى( رباااط للرواياااة الاا

متماساا  مكاام، وإقاارار صااري  مااوجك، يغاا  عاا  إعااادة تلااة ا سااتُهام، ويُاا  ايصااال 
املعاااىن املاااراد، األماااار الاااذي جعاااُّ احلااااوار يّتسااام ابلرشااااقة والتماساااا . ويف ضاااّم النااااداُ إىل 

م قاالوا  )بلاى( افاراد حارف ا اوا ، لادّل  لا  ا وا  َد  جّم، و وق رصاني، فلاو َهّنا
على جُاوة يف احلاوار، وإقارار علاى َمَضاٍ ، لكاّ  إرفااق ا اوا  ابلناداُ َوَشاى عا  َتَاحاِة 

ِاٍم للذاِت اوّمديّة الو ِياطبوهنا. ، واح ٍَ ِاٍف َصادٍق، واقتناٍ، ُميَل  نٍُن، واع
ستنا ، لكّنناا نُُّاد يف هاذيف الصايغة شايماً  َّما جواهبم با  )َصَدَق ه ورسوله( فهو وري

ِم  ُروِح التناوِم بني السِّال وا وا ، ونلتمن فيه خروجاً عا  املا لوف، فَما  َراَد اإلقارار 
أبمااٍر مااا يغلاااُب عليااه َن يعيااَد ا ملاااَة نَُسااها بصاايغة اإلَياااا  َو النُاا ، َو َن يعماااَد إىل 

ّلهااا. ولعّلهاام َرادوا هبااذيف املغااايرة اإلقااراِر ابسااتعمال حاارِف جااواٍ  يغاا  عاا  إعااادة ا  ملااةُ 
ِاف م  خ ل إثبات الصدق و ُيد حدوثه يف الكم  املاض .  متاَم اإلقراِر وا ع

ِجيَ  لصيغة ُماّددة   يعا  رفضااً لألجوباة األخارى، إ  ما   وُتدُر اإلشارة إىل َنَّ ال
األنصاااااِر رنّوَعاااا  يف  لاااا  علااااى فَاااااَرِض َّن إجاااااابِت (ٔ)الاااااُممك  قبااااوُل الااااروا ت تيعهااااا

املوقاااااَ، فمااااانهم َمااااا  ََجااااااَ  هباااااذا الوجاااااه، ومااااانهم َمااااا  َجااااااَ  بغااااارييف، وِمااااا  مثّ رنوََّعااااا  
َعُه. َُّّ ما تَِ  اإلجاابُت، فدّون الراويُ 

ِاف يتوجَُّه إليهم الرسول الكرق ابستُهاٍم آخَر  -  وبعد اإلقرار وا ع
  َ  ُتُِيُبوَن  َ  َمْعشَر األَنَصارِ  -٘

، (ٕ)وُيتماُّ يف )َ ( َن ركااون َداة اساتُهام عاا  النُاا ، َو َداة عارض رُيااد اليلااب
وا ساااتُهام عندئاااذ مساااتُاد مااا  ضاااّم )َ ( إىل الُعاااُّ )ُتيباااون (، فيلاااب اإلجاباااة يعااا  

                                                 
ونريد بذل  رعّدد الروا ت الواردة يف صحي  البخاري ومسلم وسرية اب  هشام فضا  عا  رعاّدد الاروا ت  (ٔ)

م َيفااد، وقااد َحلُّنااا جاادو  مُّصاا  يباانّي اخاات ف الااروا ت يف َجوبااة ا سااتُهام، وسااي ر يف مسااند اإلمااا
ريف يف الصُحات الُّادمة إن شاُ ه.  ُ 

تب األعاريب  ب  هشام، ص (ٕ)  .97ينكر مغ  اللبيب ع ُ 
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روّجها ابلسِّال. ويفُ   احلالني نلح  يف جوا  األنصار دهشاة ورعّ بااً، إ  َجاابوا عا  
 السِّال بسِّال آخر  

َُْضُُّ ع -ٙ  ومبا ا جنيبَ    رسوَل ِه، وِ  وِلَرُسولِه الاَم ُّ وال
َُْضاااُُّ( رصاااري  ابإلقااارار   قاااررَن آنُااااً. وقاااوهلم  )وِ  وِلَرُساااولِه الااااَم ُّ وال فُّاااد صاااّدقنا َو

َُاٌد ِمااا   التاااام، والتصاااديَ امليلاااَ  شاااتمال قاااوهلم علاااى َماااري   َوهلماااا احلصااار، وهاااو ُمسااات
ِاُن املبتاادَ ابلااا م رُّاادق اااار )  و  رسااوله( علااى املبتاادَ )املاااّ  والُضااُّ(. واألماار الااااين اقاا

لّااه َمُصااوٌر  ا نساية لتعريااَ املاهياة، لياادّل التعرياَ واحلصاار علااى َّن جانن املااّ  والُضاُُّ 
 يف ه ورسوله.

 ََماااااا وِه لاااااو شااااامُتم َلُّلاااااُتم فَاَلَصاااااَدقُتم وُصااااادِّقُتم  َريتناااااا ُمكاااااّذابً ملسو هيلع هللا ىلص    َّماااااا قولاااااه -
 فصّدقناَك، وََمْذوً  فَاَنَصْرَنَك، وَطرِْيداً فََويناَك، وَعاِئ ً ف ونيناَك.  فيحتمُُّ عّدة وجويف 

َن يكاااون الكااا م علاااى ا ساااتمناف جاااواابً لساااِّال األنصاااار حاااني قاااالوا  )ومباااا ا  -َ
َُْضاااُُّ ع(، فهاام سااا لوا والرساااول ع لياااه الصااا ة جنيبااَ    رساااوَل ِه، وِ  وِلَرُساااولِه الااااَم ُّ وال

 والس م َجاهبم.
َن يكااون الكاا م علااى ا سااتمناف، لكاا  جااواابً لسااِّال ُمتُّااّدٍم )َ  ُتيبااون    - 

هااااو السااااائُّ والاااااُم يب، و لاااا  بساااابب دهشااااة األنصااااار ملسو هيلع هللا ىلص معشاااار األنصااااار (، فااااالن  
َجااا  ورع ااّبهم، وظااّنهم َهّناام َقاارُّوا َوجااابوا ُمساابُّاً، وألهّناام ا يعرفااوا الَُّصااَد ماا  السااِّال، 

عاا  سااِّاله جبااوا  قااد َييبااه ماا  يُّااَ يف مااوقُهم )َريتنااا ُمكااّذابً فصااّدقناَك... ملسو هيلع هللا ىلص الناا  
وَعاااِئ ً ف ونيناااَك( فلااو َردك لااوم  ومعاااربو لُّلااتم هااذا الُّااوَل وألجبااتم هااذا ا ااواَ ، ولااو 

نُساااااه يف ملسو هيلع هللا ىلص قلاااااتم  لااااا  ألقااااارْرُت بصااااادق جاااااواِبكم واّدعاااااائكم. وباااااذل  وضااااا  النااااا  
ئُّ وموضااا  الااااُم يب، لي اااّرِد ِمااا  نُساااه َنصاااارّ ً ينياااَ بلسااااهنم، موضاااعني، موضااا  الساااا

ًُ و ّدابً.  وَييب مبا َعَ َك األنصاُر ع  قوله َخَ ً  وحيا
لّااه إيضاااٌح ورُساارٌي هلااا،  -ج َن يكااون الكاا م بااد ً ماا  تلااة )ُتيبااون (، فااالك مُ 

 وشرٌح وبياٌن ملضموهنا.
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ماا  السااِّال، وألنَّااه الوجااه األبسااط واألقاار  والوجااه األّول هااو األوىل لُّاار  ا ااوا  
رعاداد ملناقاب ملسو هيلع هللا ىلص . ويف جواباه (ٔ)لألفهام، فهم س لوا، والن  عليه الص ة والس م َجااهبم

ااان هلاام شاارف التصااديَ والنصاارة،  ِاٌف بُضاالهم، إ ُ  األنصااار، و ُِااٌر ملااَثرهم، وإقااراٌر واعاا
ماااا واحتضاااان الااادعوة، ودعمهاااا ابلااانُن واملاااال، فهاااو ا يااانن فضااا لهم وعكااايم ماااوقُهمُ 

 لعموا )َرى رسول ه َهله فنسينا(.
موقُاااااه، ويبااااانّي مُّصاااااَديُف ِمااااا  العيااااااُ، بيريُّاااااة ا ساااااتُهام ملسو هيلع هللا ىلص مثّ يوّضااااا  النااااا ُّ  -

 اإلنكاري، إ  يُّول  
َََوِجااادُك يف َنُِساااُكم،   معشاااَر األنصااااِر، يف لَُعاَعاااٍة ِماااَ  الااادنيا  لُّاااُ  هباااا قومااااً  -ٚ

لْ   ُتكم إىل إس ِمُكم  ليسلاُموا، َوَوَُ
َفاااد ا سااتُهام اإلنكااارّي هنااا رنبيااه السااام  حااا يرِجااَ  إىل نُسااِه فيخَ ااَُّ ويرراادَِ، ويعاا  

، فلاام يكاا  رُّساايم (ٕ)اب ااوا ، فُّااد َوِهااَم َمااراً واارَي صااائٍب، فااك ا ُروجاا  فيااه رنبَّااَه وَعااَرَف ااياا 
َُاُضااٍُّ يف الشاارِف، إّ ااا حلاجااٍة دينيّااٍة حلَِكَهااا الناا ُّ الغنااائم مبنياااً علااى َمَبَّااٍة َو قَارَابااِة َنَسااٍب َو  رَا

ْاُِّ الاداخلني يف اإلسا م، لاذل  َعياى املِّلُّاة  َْ الكرق، ف راد  ليَ الُّلاو  ابألماوال، وتا  
َُ لكعماااااُ الُّبائااااُّ حدياااااة العهااااد ابإلساااا م. وقااااد َفاااااد ضااااّم النااااداُ إىل  قلااااوهبم، َوَْجااااَكَل الَعيَااااا

معااااىن لييُاااااً، هااااو التنبياااااه إىل َنّكاااام )  َمْعَشااااَر األنصااااار( قااااد وضاااااعتم  ا سااااتُهام اإلنكاااااريِّ 
َنُساااكم يف واااري موضاااعكم، ولسااااتم باااذاك، فماااالكم   ِيتااااار هاااذا املوقااَا و  يررضاااايه، ألّن 

 .(ٖ)َنُسكم  ىب  ل  وركرهه، ف نتم َصحا  اإلّيان الكامُّ
لاا  فهاام يف ونلحاا  ماا  األنصااار صاامتاً، فااا وا  مسااكوٌت عنااه، و  ع ااب يف  

َُهم. مثّ روّجاااه  ااا هّنم عاااادوا إىل َنُساااهم، فلااام َياادوا جاااواابً  ئُّااااً يُااارِّر َماااوِق موقااَ ُمْااارٍِج، ُو
 إليهم الرسول الكرق بسِّال آخر 

                                                 
َُااار ماا   وقااد آثاارَن عاارض الوجااويف تيعهااا إظهاااراً لتماساا  الكاا م ورشااابكه أبُااار ماا  صااورة، واحتمالااه (ٔ)

 معىن، و ل  ضم  حدود يست يب هلا الن ُّ ويتُّّبلها.
 .119-120د ئُّ اإلع ال، ، ص  ينكر (ٕ)
 .118، صالسابَ  ينكر (ٖ)
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اااااِة والَبعِاااارِي وررِجعُااااوَن  -ٛ َفاااا  َررَضااااوَن،   معشااااَر األنصاااااِر، َْن يااااذهَب الناااااُس ابلشَّ
 يف رَِحاِلُكم ملسو هيلع هللا ىلص برسوِل ِه 
ّر عاا  ا سااتُهام هنااا ابلرضااا، لريساام مُارقااة رصااّوريّة نُسااّية بااني صاانُني ماا  وقااد عاا

ٍَ فال مبَْغَنٍم وَ ْاٍد حُّيُّا ٍّ ُمَشارِّف. والتخياري  َُِر بَاَعَرٍض ماديٍّ لاِئُّ، وصن ٍَ َظ الناس، صن
َمْغَنَمني؛ اهنا بني مال لائُّ رشتهيه النُن، وإّيان راساخ ييمامّ  باه الُّلاب، وشاّتان باني الا

ذل  ا َِت الُعُّ )ررجعوَن( معيوفاً علاى الُعاُّ )َن ياذهَب(، ألنَّ يف العياَ مسااواًة ل
بااني الُعلااني، وتعاااً بينهماااُ  هّنمااا يف منكلااٍة واحاادٍة، وهااذا خاا ف الُّصااد واملااراد، لااذل  

 . جاُ األّول مرفوعاً بابوت النون، والااين منصوابً با)َْن( إشارة إىل املُارقِة بني الاَمْغَنَمني
اااَه املتلُّّااا  َناااو ا اااواِ  الصاااائِب، وراااارَي وجداناااه َناااو  ومااا  شااا ن املُارقاااة هناااا َْن روجِّ
اان َجاواُ  األنصااِر يف هناياة ااُيباة  َرِضايَنا  اايار الصحي ، وهذا ما َحَصَُّ ابلُعُّ، إ ُ 

ضاار، )َ  برُسوِل ِه ِقْسماً َوَحكّاً. وُتدر اإلشارة إىل َّن الرضا يف السِّال جااُ بصايغة امل
ررضون (، بينما جاُ الرضا يف ا وا  بصيغة املاض  )َرِضينا(، وا يُّولوا  نرضاى، و لا  

  ُيداً لتحَُّّ الرضا ومتّكنه يف نُوسهم. 
ولعاااُّّ  ااا ُ ا اااوا  يف هناياااة الااانّ  عماااُّ علاااى َيُّياااَ امتاااداد ررابيااا ٍّ بااانَي ا اااوا  

ماا  جهااة َخاارى، األماار الااذي جعااُّ والسااِّال ِماا  جهااة، َودَّى إىل إحكااام إواا ِق الاان ِّ 
ًُ لغو ً متماسكاً.  ااُيبة بنا

وّيكاا  رصاانيَ بياااَنت ا سااتُهام وجوابااه يف اايبااة النبويّااة حسااب الااروا ت وفااَ 
 ا دول اار 

 
 



ّدأّأمساءّعادمّالشيخ

111 

 

 



 املًعاثبَّاملًياوملّاّالرتكيبّالنَويّاّاللرآ ّالدروم

191 

 

، يكهااااار لناااااا َّن الناااااّ   ََ ا يُااااارِْد ِمااااا  َساااااملته اساااااتخباراً ااااااروج ملسو هيلع هللا ىلص ونتي اااااًة ِلَماااااا َساااااَب
يّاة ا ستُهام ع  معنايف  احلُّيُّّ ، فهو يعرف اإلجاابت ويتوقّعها، لكّنه بيريُّاة هادفاة وُ 

ِرياااب، ليصاااُّ ابملساااتمعني عااا  طرياااَ إجاااااب م إىل  رساام َساااملته مراعيااااً فيهاااا التسلساااُّ وال
نتي ااٍة َرادهااا ُمساابُّاً. ولعااُّّ لغااة احلااوار عملاا  علااى امتصاااص الغضااب والعتااا ، وماا  مثّ 

وار مبنكلاااة التُريااا  النُساااّ  ملاااا يعتماااُّ يف صااادورهم، َيويلاااه إىل مغُااارة ورضاااوان، فكاااان احلااا
سابَ عهدها آمنة ميممّنة.  لتعود نُوسهمُ 

وبُضُّ ثنائية السِّال وا وا  ارسم  اايبة ابحليوية واحلماسة ما  جهاة، ملاا راارييف 
ماا  َيُيااك فكاااري وعاااطُ  يف املتلُّّاا . ومااا  جهااة َخاارى جعلااا  اايبااة رتساام ابلوحااادة 

اااااان هلااااا ذيف الانائيّاااااة النصاااايب األُااااار يف متاسااااا  اايباااااة وررابيهاااااا، إ  والتماساااا ، فُّااااادُ 
عملاا  علااى َيُّيااَ ا سااتمرار  سلساالة متصاالة ماا  الكاا مشااّكل  بنيااة السااِّال وا ااوا  

ِابط اللُكاااا ، لتكهاااار اايبااااة يف هنايااااة املياااااف بنيااااة منساااا مة  الااااد ك، فضاااا ً عاااا  الاااا
 متماسكة.

ّجاوابلّاللِمىَّالشَّرِط:

ُِك الُّسااُم والشاا مااا وساايلتان مهّمتااان ِماا  وسااائُّ اإلقنااا،، فُاا  الُّساام يشاا رُط يف َهنَّ
 يَاْلَ اا  املتكلااااُم إىل اِ ساااتعانِة بُّاااوٍَّة خارجيَّاااٍة ََيِماااُُّ املتلُّااا  علاااى رصاااديُّه، ويكاااوُن الََُّساااُم 

فماا ، (ٔ)والباً ابِ  عاكَّ َوَجاَُّّ، فلُاُ  ا  لاِة يف املرجعيّاِة اإلسا مّيِة ُيِماُِّ ُقدسايًَّة خاصَّاًة 
َقَسااَم املتكلاااُم اب  َعَمااَد إىل  ُيااِد لُكااِه وررساايخِه يف الاانُِن بلُااٍ  َييَمااِم ُّ إليااِه الُّلااُب، 
ويف  لاا  يَفْااٌُّ علااى اإلقنااا، ِماا  خاا ل َقيْااِ  َيِّ َ َاااٍل ألدل َمْسااَرٍ  ِماا  َمَساااِر  الكَّااِ  

 وا حتمال.
اااَن الصااحاب ااْرَق بينهااا، فعاا  َ  سااعيٍد وللََُّسااِم النَّبااويِّ ِصااَيٌ  ُمتنّوعااٌة، ُو َُ ون ال ة ياادُر

إ ا اجتَاَهااَد يف اليمااني قااال  )  والااذي ملسو هيلع هللا ىلص ااُاادرِيِّ رضااَ  هُ عنااه قااال   ُاااَن رسااول ه 

                                                 
 .240-241اايا  األد  يف نار صدر اإلس م، ص (ٔ)
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َُاِورَااٌة ِماا  حيااُث (ٔ)نُااُن َ  الُّاسااِم بِيَااِديِف(  ، فهااذا دليااٌُّ علااى َنَّ ِصااَيَ  الََُّسااِم الناَّبَااِويِّ ُمتَا
، وملعرفااااة درجااااات الُّااااوَّة يف الُّساااام ّيكاااا  ريبيااااَ املباااادَ اللغااااويِّ (ٕ)َدَرَجااااُة الُّااااوَِّة والت ُياااادِ 

اااُُّّ ل دٍة يف املباااىن رُياااُد ل دًة يف املعاااىن. فكّلماااا طالَاااْ  ِصااايغُة الُّساااِم َدلَّ  لاااَ   الُّائاااُّ ُ 
 على ِإبْارَاٍم يف الت ُيِد، وقّوة يف رغلي  اليمني.

َما َوِه(، والاانية )والاذي نُاُن ُممَّاٍد ونلحُ  يف ااُيبة صيغتني َقَسِميَّتني، األوىل )ََ 
اااااوَت اِ متااااداِد الُبنيَااااِويِّ بينهمااااا، َدلَّ علااااى وجااااوِد  َُ بِيَااااِديِف(، ولعااااَُّّ اخاااات َف الصاااايغتني، ورَا

، َدفَااَ  ابلناا ِّ  ، ورَاااَوّهٍج يَفَاِساا ٍّ إىل ركااراِر الََُّسااِم واِ جتهاااد بااه يف املاارّة ملسو هيلع هللا ىلص َرصااِعيٍد نُساا ٍّ
 الاانية.

رط فهااو ِمااَ  الراهااني العُّليَّااِة، واألدلَّااِة املنيُّيَّااِة،  ررباااِط ا ملتااني فيااه باارابٍط َّمااا الشاا
ًُ لاه. فاك ا َحاَدَث فعاُّ الشارط  ِ  األوَِّل َسابَاَباً، وِما  الاااين َجاواابً وجاكا ، َيعُُّ ِم  الارُُّ  ه ٍّ

ليااه فااكنَّ صااياوة   انُكاااَك عاا  حاادوِث َجوابااه، فااا وا  ُمتَاَررِّااٌب عليااه، وُمساابٌَّب عنااه. وع
ماٍة  هنيّاٍة منيُّيّاٍة راربط السابب ابلنتي اة، األمار الاذي جعاُّ  ُِيب الشرط  ختضا  وُا ال

َيِه. ِّرب والسببيَّة بني ُجَك  َسلو  الشرط م  َبرِل وسائُِّ اإلقنا،، إلفادره معىن ال
، مااااارًَّة (ٖ)وقاااااد جااااااُ الشااااارُط يف ااُيباااااة ُمُّتِصاااااراً علاااااى َسااااالو  الشااااارط اِ متنااااااع ِّ 

ابستعمال َداة الشرط )لو ( الو رُيد امتنا، ا وا  لوجود الشارط، ووارَي َمارٍَّة ابساتعمال 
)لو( الشرطيَّة الاو رُياد امتناا، ا اوا   متناا، الشارط. وألنَّ الشارَط اِ متنااع َّ هاو شارٌط 

ياديف ابلُّسام، ليابِّاَ  ِصاحَّ  ، َقَصَد اايياب إىل رُو ٍَ ِاض   وري ُمتحُّّ ته، ويُّاّوَي ِما  عاكِم اف
اااارِط ِّ يف موضااااعني   ااااِب الََُّسااااِم ابلاااااُمرَُِّب الشَّ فرضااااّيته. األمااااُر الااااذي َدَّى إىل احتباااااِك ُمرَُّ

)ََمااااا وِه لااااو شاااامُتم َلُّلااااُتم فَاَلَصااااَدقُتم وُصاااادِّقُتم(، والااااااين يف قولااااه  ملسو هيلع هللا ىلص  َحااااداا يف قولااااه 
ااٍد بِيَااِديِف لااو  اهِلْ اارَُة َلكُ ) ْنااُ  ِاْماارًََ ِمااَ  األنصاااِر، ولااو َسااَلَ  الناااُس ِشااْعباً فوالااذي نُااُن ُممَّ

 (وَسَلَكِ  األنَصاُر ِشْعباً لَسَلْكُ  ِشْعَب األنَصاِر.
                                                 

 .11462/48/3مسند اإلمام َيفد،  (ٔ)
 .355ينكر يف ظ ل احلديث النبوي، ص (ٕ)
ان  األداة الشرطّية فيه ه  ) (ٖ)  لو( َو)لو ( َو)لوما(.ويُراد ابلشرط ا متناع  ماُ 
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َُِِض النُّحااُة َنَّاه وقد نَاَتَج ع  احتباك الََُّساِم َماَ  الشارِط رناالُ، ا َاواِ  بينهماا، إ   يَُا
يغاادو ُمتناَلعاااً بينهمااا، فاا  يُاادرى  فااكنَّ ا َااوا إ ا اجتمااَ  شاارط وقساام يف َساالوٍ  واحااٍد 

َُّ اب َوا ، هُّ املتُّدُِّم لسبُّه َو املت ّخر لُّربه   َيّهما َح
ر سيبويه نًُّ  ع  االيُّ َنّه إ ا اجتما  َقَساٌم وشارط فاا َوا  للمتُّاّدم منهماا،  ويُذ

ََ الُّسااُم الشاارَط ا ااالَم، فااا َوا  للُّساام، إ  يُّااُب  َْن َر فعااُّ الشاارط مضااارعاً  فااك ا َسااَب
 كومااً وجااكاُ الشاارط وااري  ااكوم، فُّولا   وه إْن َريتاا    َفعااُُّ، ا ااواُ  فيااه )  َفعااُُّ( 
ِاٌض بااني الََُّساام والاااُمَُّْسم عليااه، و  َيااول َْن رُّااوَل  وِه إْن  جااواٌ  للُّساام، والشاارُط اعاا

اة الشارط دلاي ً علاى . وِما  مَثَّ َعادَّ دخاوَل الا م املوطماة للُّسام الاو رسابَ َد(ٔ) ر  آر 
ًُ علااى هااذا الااَري (ٕ)َنَّ ا َااواَ  للُّساام   للشاارط، رُّااول  لَااِمْ  َريتاا    َفعااُُّ  لاا  . وبنااا

، َمَّاا َجااوا  الشاارط فمحاذوٌف لد لااِة َجااواِ  الُّساام  ََ اُِّّ مااا َسااَب فاكنَّ ا َااوا  للُّساام يفُ 
 عليه.

ه خا َّ الشارط ا االم يف رنالعاه وها  َنَّ سايبويلى قضايَّة مهّماة، عوَيدُر بنا َْن نُنبَِّه 
َُ علاااى الشااارِط تيعاااه،  مااا  الُّسااام، فاااالُّوُل أبنَّ ا َاااوا  للمتُّااادِّم حكاااٌم خااااص    ينيبااا

ٌَ يف َجااوا  الشاارط ا متناااعّ ، ااان  فاااألمُر َُمتلِاا فااكن رُّااّدم َقَسااٌم علااى شاارٍط امتناااعّ ، ُو
اا . (ٖ)اَن الََُّسام ُمتُّاادِّماً عليااها اوا  فعاا ً ماضااياً، فكنّاه يتعاانيَّ وقااو، ا اوا  للشاارط، وإْنُ 

ََمااا وِه لااو شاامُتم َلُّلااُتم فَاَلَصااَدقُتم وُصاادِّقُتم( وجاادَن َّن ا ااواَ  )ملسو هيلع هللا ىلص  وإ ا عاادَن إىل قولااه 
وران، وا  )لُّلااتم( هااو للشاارط، وِماا  مَثَّ َوقَااَ  الشاارط وجوابُااه جااواابً للُّساام، فااا واابن مااُذ

ٌُ عاا  شاا ٍُ، وا ُُيااذف َحااداا لد لااةِ  . فلااين املُّصااوُد ابلََُّساام (ٗ)ااخااِر عليااه يغااِ  شاا 

                                                 
. وينكاار نكااام ا ملااة عنااد اللغااويني العاار  يف الُّاارنني الااااين 456، 436/1و 444/1ينكاار الكتااا ،  (ٔ)

 .552/1والاالث لله رة، 
  يف الُّاااارنني الااااااين والاالااااث . و نكااااام ا ملااااة عنااااد اللغااااويني العاااار 436/1و 445/1ينكاااار الكتااااا ،  (ٕ)

 .553/1لله رة، 
يااد ماااُّ قولاا    (ٖ) مااا ا رُّاام قرينااة علااى إرادة وااري  لاا  َنااو  اا ُ ا ااوا  مضااارعا متصاا  ابلاا م ونااون التُو

 وه لو جاُ خالد ألُرمّنه.
 .366/4ينكر النحو الوايف،  (ٗ)
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لِّها، فاملسا لة هناا  عتباار الُّصاد ولاين  يد ا ملة الشرطيَّةُ  يد الُّول، بُّ املُّصود رُو رُو
مااا َّن عاادم التُّاادير َوىل ماا  الُّااول ابحلااذف والتُّاادير. ف ملااة )لكناا    عتبااار التُّااّدم.ُ 

املااااة جااااواابً  امااااَر ماااا  األنصااااار(، هاااا  جااااوا  )لااااو (، وماااا  مثّ وقَاَعاااا ْ  ا ُملااااة الشاااارطيَّةُ 
 للُّسم.

)ولو َساَلَ  النااُس ِشاْعباً وَساَلَكِ  ملسو هيلع هللا ىلص  و  خ ف يف جوا  )لو( الشرطّية يف قوله 
األنَصااااُر ِشاااْعباً لَساااَلْكُ  ِشااااْعَب األنَصااااِر(، ف ملاااة )َلَسااااَلْكُ  ِشاااْعَب األنصاااار( وقعاااا  

 جواابً هلا. 
م( فيحتماااُُّ وجهاااني  َحاااداا َن ركاااون تلاااة )فَاَلَصاااَدقُتم وُصااادِّقتُ ملسو هيلع هللا ىلص  َّماااا يف قولاااه 

ياد ِصاْدِق األنصاار، والتُّادير  َََماا وِه  )َلَصَدقْاُتم( جواابً لُّسٍم مذوف، واملُّصود هناا رُو
َلَصاَدقْاُتم وُصادِّقتم. والوجاه الاااين َْن ركاوَن تلاة )َلَصاَدْقتم( واقعاًة يف  ف هي لو ِشمتم َلُُّْلُتم 

َلَصااَدقُتم  فطيفف  ُف ْيففت  فعااُّ الشاارط، والتُّاادير  وِه لااو شاامُتم َلُُّلااُتم جااواِ  )لااو( مذوفااٍة مااَ  
ِاُن ا َااواِ  ابلاا م، لتسااتوي بااذل  الُّاارائُ  اللُكيّااة،  وُصاادِّقُتم. ومااا يكيااد األماار إشااكا ً اقاا
اااادة علااااى جااااوا  الُّساااام و)لااااو( الشاااارطّية حااااني يكااااون  إ  َيااااوُل دخااااوُل الاااا م الرابيااااة املُِّّ

َُّااة الََُّساام راجحااةً  َُّااة  ا ااوا  فعاا ً ماضااياً. لكاا  إ ا احتكمنااا إىل املعااىن، وجاادَنُ  علااىُ 
الشاارط، فُاا  الََُّساام  ُيااٌد وإثباااٌت لصاادق األنصااار علااى الاادوام، بينمااا ُيتمااُّ املعااىن ماا  
الشرط امتناَ، الصدِق  متنا، الُّول، إ  يغلب على )لو( الشرطيَّة َن ركوَن حرف امتنااٍ، 
لَااا  )لاااو( علاااى معاااىن ا متناااا، يف املاضااا    واااري، في اااول َن يكاااو  ن  متنااااٍ،. َّماااا إ ا يفُِ

ِاِض َهّنم لو قالوا فالصدق واق  منهم.  ا واُ  هلا، على اف
ومهمااا يكاا  ماا  َمااٍر فااكنَّ حااذَف فعااُّ الشاارط َو الُّساام َعِمااَُّ علااى متاساا  الاانّ ، 
وَشدِّ بنيته، إضافًة إىل متاس  الن ِّ ِم  َخ ل احتباِك ُمرَُّ  الشارط والُّسام، وّيِكا  َعادُّ 

ِت التماسااا  ِإْن َصااا َّ التعباااري، فالشااارط مبُااارديف صاااورة ا حتبااااك هاااذيف ِمااا  َعلاااى مساااتو 
يااااٌب متماساااااٌ  َناااااوّ ً ود ليّااااااً، إ  رُّاااااوُم األداُة الشااااارطّيُة ابلاااااربط اللُكاااااّ  باااااني الشااااارط  رُر
َُّ ا ملااة األوىل ابلاانيااة ماا  جهااة متااام الُائاادة ا ررباااَط  وجوابااه، وَيُّّااَ معااىن السااببّية ورعلّاا
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ياُب الُّسا َُّ فياه ا ملاة األوىل ابلاانياة ما  جهاة متاام املعنوّي. وشبيٌه باذل  رُر م الاذي رتعلّا
َبني إىل بَاْعِث َ َاٍط َشادَّ يف التماسا ، جعاُّ ما  املارَُّبني  الُائدة، وِم  مثّ َدى احتباك املرَُّ

 قيعًة َنّصّيًة واحدة، ُمتَِّسًَُّة يف لُكها، ُمنَسِ َمًة يف د لتها.
 وخلًمتج 

بااات ا وابيّااة بنااا ِابياااً علااى امتااداد اايبااة، بُضااُّ مااا متتااال بااه ماا  شااّكل  املرُّ ًُ ُم
ٌم يف املعاىن لل ملاة األوىل، فماّلا   ُمتّممات جوابيّاة، فا ملاة الاانياة فيهاا ها  جاواٌ  ُماتمِّ
تلااااة ا ااااوا  نوعاااااً ماااا  اإلحالااااة الُّبليّااااة الداخليّااااة، وظيُتهااااا إُمااااال دارة لغويّااااة، وسااااّد 

وت عليه، األمر الذي َّدى إىل متاس  الانّ  ور حام حاجتها التعبرييّة مبعىن ُيُس  السك
 َجكائه وررابيها، لتغدو ااُيبة قيعًة لغويًّة واحدًة  ات بناُ لغوّي متماس .

وقد ماّل  ا ملة األوىل يف النّ  وه  تلة النداُ )  معشر األنصار( متهياداً يهيّاق 
ون ابلبّواباة النّصاّية الاو يلتُّا  املتلُّ   ستُّبال مضمون اايا ، هذيف ا ملة َشبه ما رك

يباه ومضامونه. فا ملااة  فيهاا املرساُّ ابملتلُّّاا  لي خاذ بياديف إىل عاااا الانّ ، لينُاتَ  علااى ررُا
ِع  بصااريره وحّسااه ويكااّون َفُااَ التلُّّاا  لديااه،  األوىل هاا  َّول مااا يياارق تاا  املتلُّّاا  ويساا

ان  َشابه بسال  اطرطا  فياه وَنسب َّن  ملة النداُ األوىل قيمًة ررابييًة مهّمًة جد اً،ُ 
ااُّّ مااا َلُّااايف ااييااب علااى َتااا، املتلُّّااني  بُّيّااة حبّااات الاانكم األخاارى، لياادخُّ يف جوابااهُ 

 م  ن ٍّ َخياّ .
باارٌي يف َيُّيااَ خاصااّية ا سااتمرار الااد ّك، املتماّااُّ يف  ااان  ااوا  ا سااتُهام َثااٌرُ  مثُّ 

ني ا اوا  وا ساتُهام، إ  عماُّ احلاوار علاى استمرار منكومِة املُاهيم والَع قات الرابية ب
رسلساُّ األفكاار، واّرصااال املعاىن، وَحْبااِ  املُااهيم عار قيااام الع قاات علااى َناو يسااتدع  
فياااه بعضاااها بعضااااً، فتساااّلم ا ملاااة األوىل مُّادهاااا لل ملاااة الاانياااة، علاااى َناااٍو رساااتويف فياااه 

ومنشاااا  هااااذا  ساااتوى الااااد ّك.األفكاااار حُّّهااااا ماااا  املعااااىن، وَيُّّاااَ بنيااااًة متماسااااكًة علااااى امل
يّاُة املصااحبُة للان ِّ إنتاجااً وإباداعاً ما  جهاة، ورلُّّيااً واساتيعاابً  التماسِ  العمليااُت اإلدرُا

 م  جهة َخرى.
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ُّّ استُهام، ليكون األّول مبنكلة اوُّاك العااطُّ ، والاااين  ِان النداُ م ُ  وقد حلكنا اق
ِاناه ما  ا ساتُهام ساياقاً عاطُيااً عماُّ مبنكلاة اوُّاك الُكارّي، إ  ناكعم َّن النا داُ شاّكُّ ابق

على روجيه جوا  ا ستُهام َنو مساار رتاه اايياب مسابُّاً، فكاان ما  شا ن الناداُ َْن 
نساااق ثُّافيّااة  ااوام  الشااعور لاادى املتلُّّاا  بُضااُّ مااا ُيتويااه ماا  مضااامني د ليّااة َو ُُيااّركُ 

  رِيّية.
َدا ن ماا  َدوات اإلقنااا،، لكااّ  الشاارط،  مثّ جاااُ الُّساام والشاارط واااا بيبيعااة احلااال

اااّ ً ماا  الشاارط والُّسااام  ااان َداًة منيُّيّااة رُّااّرُِر احلُّاااائَ، إ  َنَّ النااَ  الكاارق وظّااَُ  وإْنُ 
 ستمالة العواطَ، و ل  يف قوله  )والذي نُن مّماد بياديف لاو  اهل ارة لكنا  اماَر ما  

لسلك  ِشاعب األنصاار( فكاان  األنصار، ولو سل  الناس ِشعباً وسلك  األنصار ِشعباً 
الُّسم والشرط َدارني رّت هان إىل الوجدان قبُّ الُكر. هاذا ما  جهاة الُّيماة التعبرييّاة َّماا 
بااارٌي يف متاسااا   اااان  حتبااااك الشااارط مااا  الُّسااام َثااارُ  مااا  جهاااة التماسااا  النصاااّ  فُّااادُ 

بااات ااذا احتباااك النااداُ ماا  ا سااتُهام، ونُّصااد اب حتباااك رااداخُّ املرُّ بعضااها  اايبااة، ُو
ّلها يف بورُّة النّ . باتُ   م  بع ، وانصهار احلدود بينها، لتذو  املرُّ

اااب الناااداُ الاااذي ُيياااُّ  وّيكااا  رلااااّمن شاااُويّة الااانّ  ااياااا  يف اعتمااااديف علاااى مرُّ
ااااذا األماااار يف ا سااااتُهام،  بيبيعتااااه اللغويّااااة إىل  وات حاضاااارة يف العاااااا احلّسااااّ  للاااانّ ، ُو

باارٌي يف وضاامائر اايااا  والااو رعااّد ت ااان هلااا َثااٌرُ  يعهااا ماا  َنااوا، اإلحااا ت ااارجيّااة،ُ 
 استمرار عملّية ا رصال، ومتاس  النّ  شكً  ومضموَنً.

بااااات ا وابيّااااة  ات  وابلنكاااار إىل املسااااتوى البنيااااوي للخيبااااة جنااااد َّن التنُّّااااُّ بااااني املرُّ
وبعااث علااى الصااي  اإلنشااائية )ماا  نااداُ إىل اسااتُهام إىل قساام( قااد عّمااَ مُهااوم احلااوار، 

ر حم النّ ، بُضُّ ما متتال به هذيف الصي  م  سرعة املعا ة وآنيّاة ا سات ابة، هاذا ما  
ااُّ  جهااة، وماا  جهااة َخاارى دّل اسااتعماهلا علااى وجااود رااورّر نُسااّ  وقلااَ صاااعد، فماا ُ 
اااُّّ ناااداُ وقسااام راااكداد الشاااحنة النُساااية، ورلتهاااب العواطاااَ  ساااِّال يتلاااويف جاااوا ، ومااا ُ 

 واملشاعر.
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باااااات ا وابيّاااااة متتلااااا  قاااااّوة متاساااااكّيًة علاااااى مساااااتوي  البنياااااة ونساااااتيي  الُّاااااو  ل إّن املرُّ
تمالااه لُكااااً ومعاااىًن علاااى  ُِياااب ا اااواّ  رعليااَ تلاااة جبملاااة، يتوقّاااَ ُا والد لااة، ألّن يف ال
يااب ا وابيّااة َُااار رُاااع ً ورعّلُّاااً ابلعاااا ااااارج  بُضااُّ  ُِا إمتااام ا ملااة الاانيااة. ورعاادُّ ال

ّية، فُّااد ساااا  يف متاساا  بنيااة اايااا  وربيااه ابلعاااا ااااارج ، إضااافة طبيعتهااا اإلنشااائ
ُارية، وحضورها يف ااياا  املباشار، األمار الاذي يعاني اايياب   إىل اّرساعها ألداُ معانٍ 

ااذا التعبااري هبااا عّمااا اضاايرم  بااه نُسااه ماا   علااى مواصاالة احلااديث دون رعاّاار َو ضاايَ، ُو
 ن.روقّعات، وما انتاهبا م  قلَ وهواج

ًُ، فُّااد  دا نّااا َمااام نااّ  متماساا ، ُتلّاا  فيااه براعااة ااييااب صااياوًة َو ويف النهايااةُ 
اااان هلاااا متاااام الُّااادرة علااااى  اساااتيا، إنتااااج خيباااة مكماااة يف مبانيهاااا، وكيااارة يف معانيهاااا،ُ 
ا ذ  والت ثري، وَيُّيَ ا سات ابة، فبعاد َن جااُ األنصاار واضابني معااربني، خرجاوا ما  

ري  ابُااااني، ولساااااهنم ينيااااَ ُ يباااااً  )َرِضاااايَنا برُسااااوِل ِه ِقْسااااماً معتااااذملسو هيلع هللا ىلص عنااااد رسااااول ه 
 َوَحكّاً(. 

  



ّدأّأمساءّعادمّالشيخ

191 

 

 وملًَّد  اوملرواع
 الُّرآن الكرق. .ٔ
 ، دار الُّلم العر ، حلب.٘طم، فخر الدي  قباوة، ٜٜٛٔ-إعرا  ا مُّ َوشبايف ا مُّ .ٕ
، َبو عامان عمرو با  حبار ا ااح ، َيُّياَ  عباد السا م هاارون، ٜٜٛٔ-البيان والتبيني .ٖ

 اليبعة السابعة، مكتبة اااجن ، الُّاهرة.
م، شااوق  ضاايَ، اليبعااة السااابعة، دار ٖٜٙٔ-العصاار اإلساا م  2 ريااخ األد  العاار  .ٗ

 املعارف، الُّاهرة.
 م، مصيُى الغ يي ، دار احلديث الُّاهرة.ٕ٘ٓٓ-جام  الدروس العربية .٘
  الصحي  )صحي  مسلم(، د.ت، َبو احلسا  مسالم با  احلّ ااج النيساابوري، دار ا ام .ٙ

 .ا يُّ، بريوت
مماااود حسااا  م، ٕٛٓٓ-ا ملاااة العربياااة يف ضاااُو مغااا  اللبياااب  بااا  هشاااام األنصااااري .ٚ

ِاث، حلب.  ا اسم، اليبعة الاانية، دار ال
ُّيااَ  فخاار الاادي  احلساا  باا  قاساام املاارادّي، َي م،ٕٜٜٔ-ا ااىن الااداين يف حااروف املعاااين .ٛ

 قباوة وخ ندق فاضُّ، اليبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت.
م، َبااااو الُضااااُّ جاااا ل الاااادي  عبااااد الااااريف  الساااايوط ، دار ٜٛ٘ٔ-ااصااااائ  الكاااارى .ٜ

 الكتب العلمية، بريوت.
م، بتول دحدوح، رسالة ماجساتري ٕٚٓٓ-اايا  األد  يف نار صدر اإلس م دحدوح ٓٔ

 ُلية اادا  والعلوم اإلنسانية، جامعة حلب، اشراف َيفد دوالي .  يف األد  العر ،
باااد املساااي  وهااااين  باااري، م، جاااورج عٜٜٓٔ-االياااُّ مع ااام مصااايلحات النحاااو العااار  ٔٔ

 اليبعة األوىل، مكتبة لبنان، بريوت.
ر، اليَّبعة ٕٗٓٓ-د ئُّ اإلع ال ٕٔ ََ عليه  ممود ممَّد شُا م ، عبد الُّاهر ا رجايّن، علَّ

 ااامسة، مكتبة اااجن ، الُّاهرة، مصر.
، َيفد ب  احلسني ب  علا  البيهُّا ، َيُّياَ  عباد املعيا  قلع ا ، ٜٛٛٔ -د ئُّ النبّوة ٖٔ

 اليبعة األوىل، دار الكتب العلمية.
ِمذي ٗٔ ِمذي، َيُّيَ  بشار عاّواد معاروف، ، َبو عيسى خ ب  عيسى ٜٜٛٔ-سن  ال ال

 دار الغر  اإلس م ، بريوت.
 د.ت، َبو عبد ه خ ب  يكيد اب  ماجه، مكتبة َ  املعاط . -سن  اب  ماجه ٘ٔ
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د.ت، عباااد ه ساااراج الااادي ، اليبعاااة الساااابعة، مكتباااة دار  -ملسو هيلع هللا ىلصسااايدَن خ رساااول ه  ٙٔ
 الُ ح، حلب.

اااري، َيُّيااَ  مصاايُى عبااد الواحااد، دار د.ت، َبااو الُااداُ  -الساارية النبويااة ٚٔ إتاعيااُّ اباا ُ 
 املعرفة لليباعة والنشر، بريوت. 

م، َبو خ عباد امللا  با  هشاام احلماريي، َيُّياَ  مصايُى الساُّّا ٜ٘٘ٔ-السرية النبويّة ٛٔ
، الُّاضااا  َباااو الُضاااُّ عيااااض بااا  ٕٗٓٓ،ٕطوإباااراهيم األبيااااري وعباااد احلُاااي  شااال ، 

 َيُّيَ  عامر ا كّار، دار احلديث، الُّاهرة.موسى عياض، 
ِمذي، اليبعة األوىل، مِّسسة الكتب ٕٔٗٔ -الشمائُّ ٜٔ ه، َبو عيسى خ ب  عيسى ال

 الاُّافية، بريوت.
، دار ٔطم، نااور الاادي  عااِ، ٖٕٔٓ-يف ظاا ل احلااديث النبااوي ومعاااا احلااديث النبااوي ٕٓ

 لُّاهرة.الس م، ا
، ٖطسيبويه عمرو ب  عامان ب  قنار، َيُّياَ  عباد السا م هاارون،  م،ٜٛٛٔ-الكتا  ٕٔ

 .مكتبة اااجن ، الُّاهرة
م، ٕٔٓٓ-ُشااَ ااُاااُ ومكيااُّ اإللباااس عمااا اشااتهر ماا  األحاديااث علااى َلساانة الناااس ٕٕ

 ، مكتبة العلم احلديث، دمشَ.ٔطإتاعيُّ ب  خ الع لوين، 
اب  منكاور، نّساُّه وعلّاَ  الُضُّ تال الّدي  مّمد ب  مكرمَبو م، ٜٛٛٔ-لسان العر  ٖٕ

ِاث العر .ٔطعليه علّ  شريي،   ، دار إحياُ ال
د.ت، َبااااو عبااااد ه َيفااااد الشاااايباين اباااا  حنبااااُّ، مِّسسااااة قرطبااااة،  -مسااااند اإلمااااام َيفااااد ٕٗ

 الُّاهرة.
-مشااااكلة العامااااُّ النحااااوي ونكريااااة ا قتضاااااُ حبااااوث ودراسااااات يف علااااوم اللغااااة واألد  ٕ٘

 م، فخر الدي  قباوة، اليبعة األوىل، دار الُكر، دمشَ.ٖٕٓٓ
م، َبااااو احلساااا  علاااا  باااا  عيسااااى الرّماااااين، َيُّيااااَ  عبااااد الُتاااااح ٜٔٛٔ-معاااااين احلااااروف ٕٙ

 إتاعيُّ شل ، اليبعة الاانية، دار الشروق، جّدة.
م، خ تاري جنياب اللبادي، اليبعاة الاالااة، ٜٛٛٔ-مع م املصيلحات النحوية والصارفية ٕٚ

 الرسالة، بريوت.مِّسسة 
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تاب األعارياب ٕٛ م، تاال الادي  األنصااري ابا  هشاام، َيُّياَ  ٕ٘ٓٓ-مغ  اللبياب عا ُ 
مالن املبارك وخ عل  يفاد ه وساعيد األفغااين، مديرياة الكتاب وامليبوعاات ا امعياة يف 

 .حلب
ِاث، دمشَ.ٔطخ خري حلواين،  م،ٖٕٔٓ-ونَّح  وملاَِّر ٜٕ  ، دار امل مون لل
 ، دار املعارف، الُّاهرة.ٕطم، عّباس حس ، ٖٜٙٔ-ون ويفونَّح   ٖٓ
، دار املساااارية لليباعاااة والنشاااار، ٕطم، عاااااطَ فضاااُّ مّماااد، ٖٕٔٓ-ونَّحففف  ونففف  ا   ٖٔ

  عمان.
م، ٜٔٛٔ، ينظففففًُ واِيففففج لَّففففد ونيةفففف ي  ونعففففر  يف ونقففففرين  ون ففففًّن اون ًنفففف  نيَ ففففُر ٕٖ

 .مصيُى جيُّ، مديرية الكتب وامليبوعات ا امعية حبلب
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