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  :عالمّية اللغة العربّية
  تاريخها وإشكاالتها المعاصرة

أ.د. فاروق اسؾوم
)*(

  

 
 

ثّؿة إؿرار دويّل معارص بعادّقة افؾغة افعربّقة، فؽـّفا ظادّقة إصكؽافّقة: ؾكافؼرارات 

ٓ تؽػككل وحككدوا فارتؼككا   -وإن تـّقظككت مدككادروا، وظؾككت مـزفككة مرجعّقا ككا –

بافؾغة إػ مـزفة افعادّقة، ـام أّن فؾغكاِت افعادّقكة ادعكارصة مـكازَل متػاوتكًة ذم إّ ّقكة 

 وآكتشار.

ومـ ادػقد فؼرا ة ظادقّة افؾغة افعربّقة ادعارصة أْن كؼػ ظـد معامل تارخيقّة 

تيض  ظذ مراحؾ ارتؼا  افعربّقة إػ مـزفة افعادّقة ؿدياًم وحديًثا: ؾاإلضا ة ظذ ذفؽ 

ُتسفؿ ـثًرا  ذم افتعّرِف إػ إصؽافّقات افقاؿع، وذم تؼديؿ تدّقٍر دا يؿؽـ أن تؽقن 

 مستؼبًا.  ظؾقف افعربّقة

ُر افؾغة افعربّقة وارتؼاؤوا إػ  أّوًلا: ارتؼاء الؾغة العربّوة إىل العاملّوة قدمًيا: مرَّ تطقُّ

 مـزفة افعادّقة ؿدياًم بلربع مراحؾ، ول:

                                                 
)*(

 ؿسؿ افؾغة ذم ظضق وقئة تدريسّقةرئقس افتحرير، ظضق ادؽتب افتـػقذّي ٓحتاد افؽتاب افعرب،  

حؾب وافققم ذم اجلؾسة إوػ فـدوة ظـقاهنا ) ُؿّدمتوادؼال ورؿة ظؿؾ  .بجامعة حؾبافعربّقة 

زب افبعث افعريّب آصساـل، حؾب، برظاية افؼقادة ادرـزّية حل( أؿامتفا جامعة افعريّب فّؾغة افعربّقة

 .55/3/2222افثاثا  يقم   افبؼّي، افطّب ـّؾّقة ظذ مدّرج 
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: ـاكت افعربّقة، ؿبؾ اإلشام، فغَة ؿبائَؾ وممافَؽ ذم اجلزيرة قبل اإلسالم-5

رئقًسا بغ افـاس ذم تؾؽ افؼبائؾ وادامفؽ:  افعربّقة وافعراق وافشام، وظامَؾ وحدةٍ 

إذ ـاكت فغة خطاب وإبداع وتعبر ظـ ادشاظر وادطافب ادعقشّقة، وؿد امتؾؽ 

ادتحّدثقن هبا وظقًا بلهّنا أصٌؾ فتؿّقزوؿ مـ ؽروؿ: ؾفؿ َظَرٌب وُظْرٌب ٕهّنؿ 

 .يػدحقن هبايػدحقن بافعربّقة ظاّم يريدون، وؽروؿ َظَجٌؿ وُظجٌؿ، ٕهّنؿ ٓ 

ده ما كجُده مـ اجتامع  ـّ وؿد ؽدت افعربّقة بذفؽ ظامؾ تقحقد وتقاصؾ، يم

وتداخؾ فدوائر آكتام ات افؼبؾّقة وادؽاكّقة وافديـقّة وافعرؿّقة ذم دائرة واحدة 

ـّ وذه افقحدة افؾغقّية ـاكت تعاين مزامحًة  ـزى، ول دائرة افؾغة افعربّقة. فؽ

هلجة متقؿ(، ومزامحًة فغقّية  –ئؾ افػدقحة )هلجة وذيؾ داخؾّقة مـ هلجات افؼبا

 افرسياكّقة وأرامّقة ذم افشام وافعراق(. –خارجّقة )فغة محر وأؿايص افقؿـ 

بـزول افؼرآن افؽريؿ بؾغة ظربّقة ؾدحقة ومع ؿقام دوفة  دولة املدينة:-2

داًرا حاشاًم ذم ادديـة بدأت أوػ اخلطقات افقاشعة ٓكتدار افعربّقة افػدقحة اكت

جمال ادـاؾسة افؾغقّية مع افؾفجات افعربّقة، وبذفؽ ؽدت افعربقّة فغة دوفة 

 وصعب.

كزول افؼرآن افؽريؿ بؾسان ظريّب ُمبغ تؽرياًم فؾعرب وفؾعربّقة، وتؽؾقًػا وـان 

: ؾرشافة اإلشام ظادّقة ٕهّنا والعربّية العاملّيةهلؿ بعب  ثؼقؾ، مجع بغ أمريـ  ا: 

تقاـب اكتشار اإلشام مقاـبة فغقّية، بدػتفا فغة ظبادة وفغة  العربّيةفؾـاس ـاّؾة، و

حامع رشافة اإلشام إػ افعامل، وـان هلذه ادقاـبة مستقيات، أظظُؿفا ما حتّؼؼ 

 بافتعريب افذي راؾؼ حرـة افػتح افعريّب اإلشامّل.

افدوفة إمقّية اكتداًرا حّؼؼت افتعريب ذم طّؾ  الدولة األموّية والتعريب:-3

: ؾؼد واـب ظذ افؾغات ادزامحة فؾعربّقة افػدقحة افتل ؽدت فغة دوفة وأّمة
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افتعريب حرـة افػتح افعريّب اإلشامّل، وحّؼؼ اكتدارات مذوؾة ذم افشام 

وافعراق أّوًٓ، ثّؿ ذم مرص وصامل إؾريؼقة، إضاؾة إػ امتدادات فف ذم مـاضؼ أخرى 

ان، وأكتج ذفؽ ظامًا رئقًسا فقحدة تؾؽ إمدا  اجلغراؾقّة، وق ـإكدفس وخراش

افؾغة افعربّقة، ـام أكتج اكتام  متطّقًرا وق آكتام  إػ افعرب، وذفؽ مـ ؿبقؾ إضاق 

اجلز  ظذ افؽّؾ. ووذا أمر مسّقٌغ ما دام افعرب وؿ افذيـ تعاطؿ دوروؿ احلضارّي 

افؼرآن واشتبداهلا بام ـان ؿبؾفا مـ  بحؿؾ رشافة اإلشام واكتشار فغتفؿ فغة

ًٓ صبف تاّم.  افؾغات وافؾفجات اشتبدا

مع تـامل احلضارة افعربقّة اإلشامّقة وازدياد افتعريب : الدولة العّباسّوة-4

وتـامل افسمجة إػ افعربّقة ومع ما راؾؼ ذفؽ مـ تـاٍم فؾعؾقم اإلكساكّقة وافتطبقؼقّة 

دطؾؼ ؽدت افعربّقة فغة احلضارة اإلكساكّقة إوػ ذم إػ درجة افتػّقق احلضارّي ا

افعامل، ابتدا  مـ افؼرن افرابع اهلجرّي، وطّؾت مسّبعة ظذ وذا ادقؿع ؿروًكا ظّدة: إذ 

أّفَػ ذم أثـائفا بافعربّقة أـثُر ـتب احلضارة اإلكساكّقة، ذم جمآت أداب وافعؾقم 

 مّفػا ؿ ذم أكحا  ادعؿقرة.اإلكساكّقة وافتطبقؼقّة، وهبا اكتؼت م

مّر اكتؼاُل افعربّقة مـ فغة ؿبائؾ وممافؽ متـاحرة إػ فغة دوفة وأّمة، ثؿ إػ فغة 

حضارة إكساكّقة ظادّقة بؿراحَؾ، اـتسبت ذم أثـائفا افعربّقة ؿدشّقًة إشامّقة، وؽدت 

ا صامًا دختؾػ مـاحل اإلكتاج افعؾؿّل وإديّب، ومـػت ًحا ظذ خمتؾػ وظاً  حضاريًّ

افثؼاؾات وافشعقب، ومـؼًذا فؾعامل مـ طام اجلفؾ، وؿد أشفؿ ذفؽ ـثًرا ذم 

 وحد ا وكامئفا، وذم ظادّقتفا افتل امتّدت ؿروًكا ظّدة.

راؾؼ ارتؼاَ  افعربّقة إػ مـزفة افعادّقة  ثانًوا: انؽػاء الؾغة العربّوة عن العاملّوة:

ظدواٌن أجـبّل ذٌس ظذ احلضارة افعربقّة ضعٌػ شقاّد واكؽػاٌ  فؾتعريب و

 اإلشامّقة، واكؽػاٌ  طاور ذم جمآت افعؾقم وأداب.
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تعّدد ؾؼد ظاكك افعرب اكحداًرا وضعًػا شقاشّقغ، دمّؾقا ظذ كحق رئقس ذم  -5

افؼرار افسقاّد: ؾؼد ُوجِدْت ثاث مراـز فؾخاؾة: مرـز ظّباّد ذم بغداد مركزّية 

فؼاورة وأمقّي ذم إكدفس، واكشغؾت وذه ادراـز ذم رصاظات بقـقّة وؾاضؿّل ذم ا

إضاؾة إػ رصاظات داخؾ ـّؾ مرـز، وبؾغ آكحدار وافضعػ درجة ممدة مع 

 طفر افغزو ادغقيّل وافدؾقبّل.

ؿاومت إّمة ضقال ؿركغ جحاؾؾ افغزاة إػ أْن دحر ؿ، ؾاكشغؾت ذم أثـا  

قاديـ افعؾؿ وادعرؾة، وؾؼدت افؽثر مـ مراـزوا ذفؽ ظـ افتجديد وافـؿق ذم م

افعؾؿّقة ومـ إرثفا احلضارّي اددّون، ؾؼدتف حرًؿا وتدمًرا بليدي افتتار، وهنبًا 

ورسؿة بليدي افدؾقبقغ، واـتػك أوفق إمر مـ رجال افسقػ وافؼؾؿ بثؼاؾة 

عّدات وإشؾحة اجلفاد وبعؾقم افػروشّقة، وبتطقير افػـقن افؼتافّقة، وبدـاظة اد

احلربقّة. وبذفؽ اـتسبت اهلقّية افعربّقة ؿقاًم جفادّية وؾروشقّة جديدة، أضحت إرًثا 

فألجقال افؼادمة ذم مؼاومة افعدوان، ؽر أّن إّمة ؾؼدت ذم أثـا  ذفؽ ـثًرا مـ 

وراؾؼ ادـجزات احلضارّية ذم مقاديـ افسقاشة وافعؾقم وضرق افتػؽر وافبحث، 

فدى حّؽام مـ ادامفقؽ وافعثامكّقغ، ـان بعضفؿ ٓ يتؼـ  للعربّيةإمهال ذفؽ 

 افعربّقة، وؿد ٓ يستطقع أن يتحّدث هبا. 

وؿد أدرـت ضبؼُة ادتـّقريـ افتل أّفػت ادقشقظات افعربّقة ذم جمآت -2

افػـقن وأداب ادختؾػة خطقرَة ما آفت إفقف حال افؾغة افعربّقة، ؾتدّدت دجاهبتف 

بؿمّفػات مقشقظّقة تـترص فؾغة افػدقحة، وتعؾـ افتخّقف ظؾقفا مـ ؽر ادتعربغ، 

( ذم ضؾقعة مـ تـّبف فذفؽ، ذم كو755-632وُيعّد ابـ مـظقر إكدارّي ادرصّي )

إّكـل مل أؿدد شقى حػظ ": إذ ؿال: لسان العربتؼديؿف دقشقظتف ادعجؿّقة: 

أيتف ؿد ؽؾب ذم وذا إوان مـ اختاف أصقل وذه افؾغة افـبقّية...وذفؽ دا ر
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ـُ ذم افؽام ُيعّد َفكْحـًا مردوًدا، وصار  إفسـة وإفقان، حّتك فؼد أصبح افؾَّْح

افـطؼ بافعربّقة مـ ادعايب معدوًدا، وتـاَؾَس افـاُس ذم تداكقػ افسمجاكات ذم افؾغة 

ـٍ أوُؾف إظجؿقّة، وتػاصحقا ذم ؽر افؾغة افعربّقة، ؾجؿعُت وذا افؽ تاب ذم زم

بغر فغتف يػخرون، وَصـَْعتُُف ـام صـَع كقٌح افُػْؾَؽ، وؿقُمف مـف يسخرون، وشّؿقتُف 

 ."فساَن افعرب

وذم مطؾع افؼرن افعؼيـ بدأت حرـات افتـقير افعربّقة تقيل افعربّقة -3

ا، وترى ؾقفام معؾاًم ٓ بّد مـف فـفقض إّمة وفقحد  ا، وافتعريب اوتامًما خاصًّ

 واّتكخذ ذفؽ آوتامم ثاثة مسارات رئقسة.

تعريب افعؾقم افعرصّية ومدطؾحا ا، وؿد بدأت  ؾفق مسار األولأّما ادسار 

افذي ويل رئاشة افسمجة ذم اددرشة  )م5873إرواصاتف مع رؾاظة افطفطاوي )ت

ادسار اكطاؿٌة رشؿّقٌة جديدة  افطبّقة بؿرص بعد ظقدتف مـ ؾركسة، ثّؿ ـاكت فذفؽ

، واؾُتتح ُأحدَث ادجؿع افعؾؿّل افعريّب )جمؿع افؾغة افعربّقة(مـ دمشؼ: ؾؼد 

، واصُسط هلام أن يتّؿ )م5959معفدان: إّول فؾطّب وافثاين فؾحؼقق شـة )

افتعؾقؿ بافؾغة افعربّقة، وأن ُتَمّفػ اددـَّػات هبا: ؾؽاكت دمشؼ رائدة افعرب ذم 

 .ل تعريب افعؾقم، وما تزالجما

ؾفق مسار جماهبة افؾغات إجـبّقة. ووذا ادسار ٓ هيدف إػ  الثاينأّما ادسار و

دؾع تؾؽ افؾغات، وٓ يعؾـ افتـاؿض معفا، بؾ هيدف إػ دؾع ادحاوٓت افرامقة 

معرؾقّة مع  إػ اشتبدال افؾغات إجـبقّة بافعربّقة، ووق اشتبداٌل ُيكحدُث ؿطقعةً 

افتاريخ، ويستبدُل باهلقّية افعربّقة وقّيات افضقاع وافتبعّقة. ومـ وذا ادـطؾؼ جابف 

افعرب حماوٓت افتسيؽ ذم مطؾع افؼرن افعؼيـ، ثّؿ جاهبقا حماوٓت افَػْرَكسة ذم 

ـام جاهبقا أيًضا جفقد اإلكؽؾقز واإلشبان واإليطافّقغ إلحال  اجلزائر وؽروا،

 افعربّقة. فغا ؿ حَمَؾَّ افؾغة
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وافؼبؾّقة. ووذا مساٌر  ؾفق مسار جماهبة افؾفجات ادحؾّقة الثالثوأّما ادسار 

افؾفجات، متفقًدا  هيدف إػ وؿػ افتقّجفات افرامقة إػ تعؿقؼ اهلّقة بغ تؾؽ

بافعربّقة كحق افقأد وافتػتقت:  إلظان ـّؾ مـفا فغة خاّصة بلصحاهبا، وذم ذفؽ مقؾ

ؾؿـ حماوٓت افقأد ظدائّقة افطقراكّقة فؾعرب وفؾعربّقة، وَؾْرَكَسُة اجلزائر مـ ؿبؾ 

آحتال افػركيّس، ومـ حماوٓت آكحراف بافعربّقة كحق افتػتقت افتشجقع ظذ 

ًٓ مـ افػدقحة، ومـ ذفؽ افدظقة إػ افػرظقكّقة بؿرص وإ ػ إحال افعامّقة بد

افػقـقؼّقة ذم فبـان. وباكتشار افتعؾقؿ اجلامعل وما ؿبؾف، وباّتساع دائرتف ظربقًّا 

اشتعادت افعربّقة ـثًرا مـ حضقروا، وشّجؾت اكتداًرا حسـًا ظذ حماوٓت 

افػركسة ذم اجلزائر، وظذ حماوٓت اشتبدال افػدقحة بافعامّقة، ومع أّن حماوٓت 

 أّن جذوروا ما تزال حتت افرماد. افقأد وافتػتقت ؿد أخػؼت إّٓ 

ومـ اداحظ أّن افعربّقة مل تؾَؼ اوتامًما ظربقًّا مقّحًدا فؾـفقض هبا ظؾؿقًّا 

ا، بؾ ُوجدت بمر اوتامم فف ضابع دوفة واحدة تلخذ بف: وـان درص افريادة ذم  وؾؽريًّ

مـ  وذا ادجال ذم زمـ حمّؿد ظّع، ؽر أّن وذه افريادة وئدت بؼددّية واضحة

آحتال اإلكؽؾقزّي درص، ثّؿ اكتؼؾت وذه افريادة إػ دمشؼ، مع تشؽقؾ افدوفة 

افسقرية، وما تزال وذه افريادة مستؿّرة ذم شقرية مـ جفة تعريب افعؾقم 

وافتؿؽغ فؾغة افعربّقة وإصدار افؼقاكغ وادراشقؿ افتل ُتعع صلن افؾغة افعربّقة 

  تطقيروا.وتظفر احلرص ظذ افتؿؽغ هلا وظذ

مّر اكتؼال افعربّقة إػ افعادّقة رشؿقًّا فدى إمؿ  ثالًثا: من الضعف إىل العاملّوة:

 ادّتحدة بخطقات متتابعة أبرزوا ما يع:

( بؼرار اجلؿعّقة 5955ـاكت باظتامد افعربّقة فغة ظؿؾ ظام ) اخلطوة األوىل:-1

وـان ظـقان افؼرار وق  (،5954/ـاكقن إول/4( ادمرخ ذم )878رؿؿ )افعاّمة 
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ترمجة بعض افقثائؼ افرشؿّقة فؾجؿعقة افعاّمة إػ افؾغة افعربّقة، ـام كص ظذ أن 

ُتـؼ بافؾغة افعربّقة وثائؼ اجلؿعّقة افعاّمة وجلاهنا افػرظقة وؽروا مـ افتؼارير 

إخرى افدادرة ظـ وقئات إمؿ ادّتحدة، افتل تعافج مشاـؾ خاصة أو ظامة  ؿ 

ـاضؼ افتل تتؽؾؿ بافعربّقة، ذط أٓ يتجاوز حجؿ ادـشقرات افدادرة ذم افسـة اد

 .افقاحدة ما جمؿقظف أربعة آٓف صػحة مـ افـّص اإلكجؾقزّي 

افرئقس ادرصّي، مجال ظبد افـارص، ظذ متّثؾت ذم إرصار  اخلطوة الثانوة:-2

( بافؾغة افعربّقة، وضافب ذم أثـا  ذفؽ 5962/ـاكقن إول/25إفؼا  ـؾؿتف ذم )

بندخال افعربّقة فغًة رشؿّقًة فألمؿ ادّتحدة، كظرًا ّٕن ظدد افـاضؼغ هبا يزيد ظـ 

افؼادة ظبد افـارص ومعف افرئقس ( مؾققن ظريّب آكذاك، ثّؿ تبع ذفؽ كجاح 522)

افعرب إؾارؿة ذم ؾرض افعربّقة فغة رشؿقّة ذم مـظؿة افقحدة اإلؾريؼقة، حغ 

 (.    5963إكشائفا ظام )

( باظتامد 5973/ـاكقن افثاين/58تّقجت وذه اخلطقة ذم ) اخلطوة الثالثة:-3

( فتؽقن 3592افؾغة افعربّقة ذم اجلؿعّقة افعاّمة فألمؿ ادّتحدة بؿقجب ؿراروا )

 ؾغات افرشؿّقة افست ذم اجلؿعّقة افعاّمة واهلقئات افػرظقة افتابعة فف، ثؿّ إحدى اف

( فغة رشؿقة ذم جمؾس إمـ 5983/ـاكقن افثاين/5أصبحت افعربّقة ذم )

(ذم  259وادجؾس آؿتدادّي وآجتامظّل، بـا  ظذ ؿرار اجلؿعّقة افعاّمة رؿؿ )

( افذي كّص ظذ أمقر، 5982/ـاكقن إول/57( ادمرخة ذم )35دور ا رؿؿ )

أّ فا أْن ُيدبح جفاز مقطػل افعربّقة ذم حجؿ جفاز مقطػل ـّؾ مـ افؾغات 

افرشؿّقة ادعتؿدة، وأْن تتؿتع افعربّقة بافقضع ادؿـقح فتؾؽ افؾغات افرشؿّقة، وأن 

 تؽقن فغًة رشؿّقًة وفغَة ظؿؾ ذم جمؾس إمـ.
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هلا تلثر  ظادّقة مسّقؽات أممقّة ظّدة: ؾافعربّقةوـان ٓظتامد افعربّقة فغة رشؿّقة 

مفّؿ ذم حػظ حضارة اإلكسان وثؼاؾتف وكؼوا، وول فغُة  تسعة ظؼ ظضقًا مـ 

مؾققن كسؿة(  422أظضا  إمؿ ادّتحدة آكذاك، وول مـ افؾغات إـثر حتّدًثا)

ومـاضؼ جماورة فف  واكتشارًا ذم افعامل: إذ يتقزع افذيـ يتحدثقن هبا ذم افقضـ افعريب،

)إوقاز وفقا  إشؽـدروكة وتشاد ومايل وافسـغال وإرتريا(، وهلا ؿداشة فدى 

ّٓ هبا، ـام أهّنا فغة  ادسؾؿغ: ؾفل فغة افؼرآن، وٓ تتؿ افداة وبعض افشعائر إ

صعائرية رئقسقة فدى ظدد مـ افؽـائس ادسقحّقة ذم افقضـ افعريّب، إضاؾًة إػ أهّنا 

ؼّررة ذم وـآت دوفّقة ظّدة )مـظؿة إمؿ ادّتحدة فؾسبّقة وافعؾؿ فغة ظؿؾ م

وافثؼاؾة، ومـظؿة إمؿ ادّتحدة فألؽذّية وافزراظة، ومـظؿة افدّحة افعادّقة، 

ومـظؿة افعؿؾ افدوفّقة(، ـام أهّنا فغٌة رشؿقّة وفغُة ظؿؾ ذم مـظؿة افقحدة 

 اإلؾريؼّقة.

شبؼ هلا أن ـة يؿؽـ اإلصارة إػ أّن افعربّقة وإضاؾة إػ تؾؽ ادسّقؽات ادعؾ

ـاكت وحدوا فغة ظادّقة حضارّية صامؾة فؾعؾقم وأداب وادعارف ذم ادؼق 

تلثر ذم ـثر مـ فغات افدول اإلشامّقة )افسـّقة وافػارشّقة افوادغرب، ـام شبؼ هلا 

( وبعض افؾغات اإلؾريؼّقة وافؽردّية وإوردّية وادافقزّية واإلكدوكقسّقة وإفباكّقة

)اهلاوشا وافسقاحقؾّقة(، وإوروبّقة ادتقشطقّة بخاّصة )اإلشباكّقة وافزتغافّقة 

وادافطّقة وافدؼؾّقة(، وأهّنا تلّثرت بغروا مـ افؾغات ؿديام وحديًثا، إضاؾة إػ أهّنا 

ُس بشؽؾ رشؿّل أو ؽر رشؿّل ذم ـثر مـ افدول اإلشامقّة: إش ققّية ُتَدرَّ

واإلؾريؼّقة، وٓ شقّام افدول ادحاذية فؾقضـ افعريّب، إضاؾة إػ تدريسفا ذم ـثر مـ 

أوربا ومدارشفا، وـذفؽ احلال ذم أمريؽا افشامفّقة واجلـقبقّة، وٓ شّقام ذم جامعات 

إماــ افتل يقجد ؾقفا ـثر مـ افعرب أو ممّـ أصقهلؿ ظربّقة، ويضاف إػ ـّؾ ما 
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( 5973ّن افعرب ـان هلؿ طفقر ظسؽرّي )حرب تؼيـ افتحريرّية شبؼ أيضًا أ

واؿتدادّي )ؿطع إمدادات افعرب فؾغرب بافـػط( ؿقّي ومّؼف ؿبؾ اختاذ افؼرار 

 .(5973/ـاكقن افثاين/58) باظتامد افعربّقة فغة ظادّقة ذم

: ول افؾغة ادـتؼة مـ ويكيبيدايافؾغة افعادّقة وؾؼ  رابًعا: إشؽالّوة عاملّوة الؾغات:

حقث مقؿعفا اجلققؽراذّم وافتل يؿؽـ أْن يتؽّؾَؿ ويتػاوؿ هبا ظدٌد ـبر مـ افـاس 

اشع، وإّن ظدد إصخاص افذيـ مـ مـاضؼ خمتؾػة ذم افعامل، وُتستخدُم ظذ كطاق و

ووذا افتعريػ فعادّقة افؾغة يطرح  يتؽؾؿقن افؾغة ٓ حيّدد وحده ظادّقة افؾغة.

 تساؤٓت إصؽافقّة ظّدة: فؽقكف ٓ يؽاد يـطبؼ حافقًّاظذ ؽر افؾغة اإلكؽؾقزّية.

بدأ اظتامد ظادّقة افؾغات رشؿًقا فدى إمؿ ادّتحدة ظام  أصل الؼضّوة:-1

 ،األمم املتحدةُتستعؿؾ ذم اجتامظات (: إذ اظُتؿدْت ؾقف مخس فغات، ف5945)

مـفا )افػركسّقة وافروشقّة  وفُتؽتب هبا وثائؼفا افرشؿّقة. ومـ اداحظ أّن ثاثاً 

وافدقـّقة( اظُتؿدت أصًا ّٕن ـاًّ مـفا يؿثُِّؾ فغَة ظضق مـ أظضا  جمؾس إمـ 

اخلؿسة افدائؿغ، وأّن واحدة مـفا )اإلكؽؾقزّية( اظُتؿدت ٕهّنا مُتّثؾ فغَة ظضقيـ 

كقة اظتؿدت مـف )افقٓيات ادّتحدة إمريؽقة وادؿؾؽة ادّتحدة(، وأّن افؾغة اإلشبا

ٕشباب تتدؾ باكتشاروا جغراؾقًّا، وفقس فؼقة إشباكًقا افعسؽرّية وآؿتدادّية 

(، فتؽقن فغة ظادّقة شادشة، بـا  ظذ 5973آكذاك. ثّؿ ُأضقػت إفقفا افعربّقة ظام )

( 592ذم أثـا  اكعؼاد افدورة ) اؿساح تؼّدمت بف ممؾؽتا ادغرب وافسعقدية

دـظؿة إمؿ ادّتحدة فؾسبقة وافعؾقم وافثؼاؾة )يقكسؽق( ظام فؾؿجؾس افتـػقذي 

(5973.) 

يطرح اكتؼاُل افعربّقة إػ افعادّقة ذم افعرص احلديث تساؤٓت عاملّوة العربّوة: -2

حقل حؼقؼة وذه افعادّقة: أول ظادّقة حؼقؼّقة أم ظادقّة صؽؾّقة مزّيػة؟ مـ ادػقد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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مـ ظادّقة افؾغة اإلكؽؾقزّية مؼقاًشا فعادّقة ؽروا مـ دـاؿشة وذا إمر أّن كجعؾ 

افؾغات: ّٕن اإلكؽؾقزّية ول افؾغة افعادّقة إوػ، ويؿؽـ إجياز مسّقؽات ظادّقتفا 

 بأيت:

ظدد ادتؽّؾؿغ هبا يػقق ادتؽّؾؿغ بلّية فغة أخرى ذم افعامل، وول افؾغة -2-1

 اصؾ افؽتايّب وافرؿؿّل.إـثر اكتشاًرا وحضقًرا ذم جمال افتق

–أهّنا فغة رشؿّقة أوػ فغر اإلكؽؾقز )افقٓيات ادّتحدة إمريؽقّة -2-2

 اشسافقا(، وأهّنا فغة رشؿقة ثاكقة ذم دول ـثرة )اهلـد...(. -ــدا

أهّنا فغة تقاصؾ ظادّقة ذم افعؾؿ وافثؼاؾة وإظامل، ؾنضاؾة إػ مـ -2-3

كجد أكؽثر مـ مؾقار كسؿة يتؼـقهنا ذم أماــ ـثرة مـ فغتفؿ إّم ول اإلكؽؾقزية، 

 افعامل، وٓ شقّام افدغ واهلـد واخلؾقج افعريّب.

وجقد رابطة دول افؽقمـقفث افتل تضّؿ أؽؾب افدول افتل ـاكت -2-4

خاضعة فؾتاج افزيطايّن، وول دول تعتؿد اإلكؽؾقزّية فغة رشؿّقة أوػ، وول فغة أّم 

 وفغة وضـقّة أيًضا.

أّن اكتشاروا ادعارص يرجع إػ أهّنا فغة افثؼاؾة إكؽؾق شؽسقكّقة ٓ فغة -2-5

ٓ –اإلكؽؾقز وحدوؿ، بؾ يؿؽـ افؼقل بلّن ؽر اإلكؽؾقز مـ افـاضؼغ باإلكؽؾقزّية 

وؿ افذيـ مـحقا افؾغة اإلكؽؾقزّية ظادّقتفا  -شّقام افقٓيات ادّتحدة إمريؽّقة

 ادعارصة.

فتل جعؾت اإلكؽؾقزّية فغة ظادّقة يؿؽـ إمجاهلا ذم أمريـ رئقسغ، وذه ادعامل ا

 ا: ـثرة ظدد ادتؽّؾؿغ هبا، وافؼّقة افتل تقجب تعّؾؿفا ٕهّنا فغة افتػّقق ذم 

جمآت افعؾؿ وافثؼاؾة وافسقاشة وآؿتداد وافرياضة ذم افعامل ـّؾف، ويرجع وذا 

 ا ذم وذه ادجآت، وإػ ـثرة افتبعّقغ هلؿ.أشاشًا إػ ؿّقة ادتؽّؾؿغ إصؾّقغ هب
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إّن حتّؼؼ ذضل افؼّقة وافؽثرة فؾعادّقة فقسا مـاشبغ إشؽالّوة عاملّوة الؾغات: -3

وحد ا دـح افؾغة صػة افعادّقة حؼقؼة: ؾجؿفقرّية افدغ افشعبّقة متتؾؽ فغة 

ا، وول ذم يتّحدث هبا أـثر مـ مؾقار كسؿة، ـام أّن افدغ متؼّدمة ظؾؿقًّ  ا واؿتداديًّ

ضقر ادـاؾسة فتؽقن افؼّقة آؿتدادّية إوػ ذم افعامل، ومع ذفؽ كجد أّن فغتفا أؿّؾ 

ظادّقة بؽثر مـ ظادّقة اإلكؽؾقزّية، بؾ إّن أـثر مـ أربعؿئة مؾققن صقـّل يتؼـقن افؾغة 

فؽـّفا ٓ متتؾؽ اإلكؽؾقزية. ؾافؾغة افدقـقة متتؾؽ ذضل افعادقة: افؽثرة وافؼّقة، 

اكتشاًرا يتجاوز حدود افـاضؼغ هبا، وفقٓ أّن  افدغ ظضًقا ذم جمؾس إمـ دا 

دخؾت فغتفا دائرة افعادّقة، ؾعادّقة افؾغة افدقـقّة ترتؽز إػ دوفة متؼّدمة ظؾؿقًّا 

ـّ اكتشاروا اجلغراذم يؽاد يؽقن حمّدًدا  واؿتدادًيا، وإػ ـثرة ادتحّدثغ هبا، فؽ

دتؽّؾؿغ إصؾّقغ هبا، وـذفؽ حال افؾغة افروشقّة، مع أّن هلا اكتشاًرا جغراؾقّا با

 ومعؾقماتّقا رؿؿّقا يػقق افدقـّقة.

إّن ظادّقة أّية فغة يـتجفا أصحاهبا افذيـ جيعؾقن ؽروؿ حيتاج إػ تعّؾؿفا 

ّدم القوة االقتصادية والتقوإتؼاهنا: وول كتاج أربعة معامل رئقسة ٕصحاهبا: 

، ووذه ادعامل ُتسفؿ جمتؿعة ذم تؽثر ظدد العلمّي، والتمّيز الثقايّف وُيرس تعّلمها

ادتؽّؾؿغ هبا وتقشقع مدى اكتشاروؿ اجلغراذّم، ووذا مؾحقظ فدى افؾغتغ: 

 اإلكؽؾقزية وافػركسّقة.

ّقز أّما افؾغة اإلشباكقة ؾنهّنا اكتؼت وـثر ادتؽّؾؿقن هبا مع أهّنا تػتؼر إػ افتؿ

آؿتدادّي وافعؾؿّل، ـام أهّنا تػتؼر إػ مرـزّية افدوفة افػاظؾة وافؼائدة فعؿؾّقة كؼ 

افؾغة، ووق ما تؼقم بف ؾركسة دماه فغتفا مستعقـة بؿـظؿة )افػراكؽػقكّقة(، وبريطاكقة 

ـّ  ا، فؽ مستعقـة بؿـظؿة )دول افؽقمـقفث(، وثّؿة دول متؼّدمة ظؾؿقًّا واؿتداديًّ

إيطافقا(، وفغات أخرى ظدد ادتحّدثغ هبا  -أداكقا-ت ظادقة )افقابان فغا ا فقس

 إكدكقشّقة(. –ـبر، فؽـّفا فقست ضؿـ افؾغات افعادّقة )اهلـدية 
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، وول فغة 5973وأّما افؾغة افعربّقة ؾفل فغة رشؿقة فدى إمؿ ادّتحدة مـذ 

ا يبؾغ كحق ظؿؾ ؾقفا وذم مـظامت دوفقة خمتؾػة، وظدد ادتحّدثغ هب ا بدػتفا فغًة أمًّ

( مؾققًكا، ووذا ما جيعؾفا ذم 552( مؾققن كسؿة، وبدػتفا فغة ثاكقة كحق )452)

ادرتبة اخلامسة بغ افؾغات افعادّقة، مع أؾضؾقة هلا ظذ اهلـدّية وافدقـّقة مـ جفة 

 آكتشار خارج وضـفا إّم.

تػتؼر افؾغة افعربقّة إػ وجقد دوفة مرـزّية ؾاظؾة  خامسًا: إشؽالّوة عاملّوة العربّوة:

ظذ ادستقى افعادّل تتبـّك أمر ظادقّة افؾغة، ـام أّن أصحاهبا افعرب أّمة ممّزؿة إػ 

ا، ومع ذفؽ حظقت وحدوا بافدخقل  دول ول ذم جمؿؾفا ضعقػة ظؾؿقًّا واؿتداديًّ

ذا افسقاق أّن افعربّقة فغة ظبادة إػ كادي افعادّقة، ٕشباب ُذـرت ؿبُؾ، وأّ فا ذم و

فـحق مؾقاريـ مـ ادسؾؿغ، ووذا أمر ُيسفؿ ذم اكتشاروا دون ريب، فؽـّف اكتشار 

يظّؾ مؼدقرًا ؽافبًا ظذ ظذ حػظ ؿؾقؾ مـ افؼرآن افؽريؿ وافعبارات اخلاصة 

 بافشعائر افديـّقة، ووذا وحده ٓ يسؿح بجعؾ افعربّقة فغة أوػ أو ثاكقة دـ حيػظ

وذا افؼؾقؾ. بـا  ظذ ذفؽ يؿؽـ افؼقل بلّن مقؿع افعربّقة ظادقًّا إصؽايّل: ّٕكف ؿابؾ 

 فؾتؼّؾص وافتػتقت.

وترجع إصؽافّقة مقؿع افعربّقة ظادّقًا ؽافبًا إػ ضعػ اوتامم افعرب بؾغتفؿ، 

 ّٓ وفذفؽ مظاور، مـفا: ظدُم اظتامدوا فغًة فؾعؾؿ وافتعؾقؿ ذم اجلامعات افعربّقة إ

كادًرا، وظدُم اصساط إتؼاهنا دـ يريد افعؿؾ مـ إجاكب فدى افعرب، وضعُػ 

اوتامم افساشة افعرب هبا ذم ادحاؾؾ افدوفّقة، واكتشاُر افعامّقة ذم وشائؾ اإلظام 

وافتقاصؾ ادرئّقة وادسؿقظة، وطفقُر دظقات معارصة ذم افقضـ افعريب إػ 

 –فاكؼاب ظذ افتعريب )افؽقردّية اخلروج مـ ظبا ة افعربّقة، مع دظقات 

إمازيغّقة(، وطفقُر ظاّمقات جديدة ول أـثر خطقرة ظذ افعربقّة: فؽقهنا ظاّمّقات 
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وجقـة، مـ افعربقّة ومـ فغات واؾدة خمتؾػة، ووذا إمر طاور ذم ادغرب افعريّب 

امّقة وجقـة مـ )ظامّقة وجقـة مـ ظربّقة وأمازيغّقة وؾركسقّة(، وذم اخلؾقج افعريّب )ظ

ظربّقة وإكؽؾقزّية وبـغافّقة وبؾقصّقة ...(، وؿد أشفؿت وذه اهلجـة ذم اكؽػا  

افعربّقة، وذم مقاجفة خطر افتػتقت، إضاؾة إػ افتفؿقش ادعّز ظـف بشققع إؿدا  

 افعربّقة ظـ افتعؾقؿ اجلامعّل ذم جمال افعؾقم افتطبقؼّقة خاّصة.

 طاور ذم تراجع افعربقّة، فضعػ ادشارـة ذم كتشار اإلكسكت تلثرٓوؿد ـان 

تؼديؿ حمتقى ظريّب جاذب فؾؼّرا ، وفغقاب مـ يػّؽر ذم معاجلة ذفؽ: ؾافتؼارير افتل 

تتحّدث ظـ افؾغات ادستخدمة ذم حمتقى اإلكسكت ُتشر إػ تـاؿص اشتخدام افؾغة 

اشتخدام  ( ذم وؿت تداظد ؾقف %2.9إػ  2252% هناية ظام 5.5افعربّقة مـ )

% إػ 5.3( ظـ افػسة ذا ا، تؾقفا افروشّقة مـ ) %55.4% إػ 55اإلكجؾقزّية مـ )

(. وذا افتـاؿص يشر إػ ضعػ افػاظؾّقة افعربّقة ذم وذا ادجال مـ جفة .6.5%

اإلرشال ومـ جفة افتؾّؼل أيًضا، مع ماحظة أّن ـثًرا مـ اُدْرَشؾ بافعربّقة فف ضابع 

ـّ وذا ادمّذ ؿد ٓ يشر بدّؿة إػ حجؿ ادتؽّؾؿغ هلجّل ظاّمّل،  مرّض بافعربّقة. فؽ

بافعربّقة: ّٕن كحق مئة مؾققن مـ افعرب وحدوؿ أّمّققن، أي: ٓ يتعامؾقن مع 

 اإلكسكت.

مـ واجب افعرب وظل إصؽافّقة افتؼّؾص  سادسًا: االستجابة لؾتحّديات:

ل حتاؾظ فغتفؿ ظذ مقؿعفا افعادّل، وافتػتقت، وآشتجابة هلا بام جيب ويؿؽـ ـ

وـل يزداد اكتشاروا واشتخدامفا، ويؿؽـ حرص افتقّجفات ادـاشبة فذفؽ ذم ثاثة 

 جمآت:

وق ادجال افعريّب، ووق إـثر أّ قة: ّٕكف حضقر افعربّقة  اجملال األول:-1

حظ ذم وذا ادجال افؼقي ذم وذا ادجال وق افبقئة اخلدبة فـؼ افعربّقة ظادقًّا، ويا
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وجقد تقجفات ظربّقة مبعثرة فـرصة افعربقّة متّثؾفا جمامع ـثرة فؾغة افعربّقة )أبق 

ؿطر....(، مع ماحظة افتبايـ افشديد ذم مستقيات افدظؿ ادادّي –افشارؿة –طبل 

فؽّؾ مـفا، ؽر أّن اخلؾؾ إـز يؽؿـ ذم  ؿقش افتعؾقؿ اجلامعّل ذم مراحؾف 

ادختؾػة فؾغة افعربّقة، ووذا حيتاج إػ ؿرار ظريب تتبـاه جامعة افدول افعربّقة، مع 

افسقرية يعاين تراجعا ذم افتؿؽغ فؾغة  ماحظة أّن تعريب افتعؾقؿ افعايل ذم افتجربة

افعربّقة: ؾؽثر مـ خرجيل اجلامعات افسقرية ومـ أشاتذ ا ٓ يتؼـقن احلديث 

بافعربّقة، ويؿقؾقن إػ احلديث بافعاّمّقة بؾ إػ افؽتابة هبا أو بؾغة وجقـة، ٓول 

بة ذم ؾدقحة وٓ ول ظاّمقّة. ويؿؽـ معاجلة ذفؽ بلمقر مـفا افعؿُؾ ظذ اإلجا

آمتحاكات بؾغة ظربّقة ؾدقحة، وجعؾ افعربّقة مادة مرّشبة، وإحداُث أؿسام فؾغة 

افعربّقة خاّصًة بؿدّرشقفا فغر ادختّدغ، وتطقير إؿسام اخلاّصة بتدريس افعربقّة 

فغر افـاضؼغ هبا، وتطقير ادحتقى اإلظامل ادرئل وادسؿقع فقتعاػ ظذ 

افؾغقية، مع ماحظة وجقب إتؼان افعربّقة ؿرا ة وـتابة افعاّمقات وظذ اهلجـة 

وحتّدًثا ذم اختقار افؼقادات اإلدارية وؽروا، وذم كجاح ادتؼّدمغ إػ افقطائػ 

 افعاّمة مـ محؾة افثاكقية افعاّمة وما ؾقق.

وق ادجال اإلؿؾقؿّل )اجلقار افعريّب( افذي يؿثؾ امتداًدا اجملال الثاني: -2

ًقا، ووق امتداد متجّذر تارخيقًّا يتجاوز احلدود افرشؿقّة فؾدول، وؾقف ثؼاؾًقا وظرب

أظداد ـبرة ممـ فغتفؿ إّم ظربّقة، وأظداد أـز ممّـ يتعّبدون بافعربّقة، ومـفؿ مـ 

يشّجعف ذفؽ ظذ تعّؾؿفا. ُيضاف إػ ذفؽ وجقد مدافح اؿتدادّية مشسـة بغ 

 (.إيران... –ترـقا –ؿ فغة أخر )تشاد افعرب وجراهنؿ تشّجع ـؾ ضرف ظذ تعؾّ 

وق ادجال افعادّل، وؾقف يتـّقع آوتامم بافعربّقة ٕمريـ: اجملال الثالث: -3

يتؿّثؾ ذم وجقد كحق مؾقار وكدػ مـ ادسؾؿغ ؽر افعرب،  األّول عقديّ إمر 
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يتؿثّؾ  وسياّس الثاين اقتصادي هيتؿ ـثر مـفؿ بافؾغة افعربّقة ٕشباب ديـقة، وإمر 

 ًٓ ا ٕضامع ـثر مـ افدول، وجما ًٓ حققيًّ ذم ـقن أؽؾب افدول افعربّقة متّثؾ جما

فاشتثامر وافعؿؾ فدى ـثر مـ افؼـات وإؾراد، وتضاف إػ ذفؽ مستجّدات، 

تؽقن ؾقفا ؿّقة احلضقر افعريّب ٓظتامد فغتفؿ فغة حقار وظؿؾ ذم جمآت ظادقّة 

فؽ باظتامد افعربّقة فغة رشؿقة فدى جمؾس آحتاد افدويّل فؽرة جديدة: وكؿّثؾ فذ

( ُتضاف إػ أربع فغات معتؿدة فديف، وول: 35/3/2222افؼدم )افػقػا( ذم )

اإلكؽؾقزّية واإلشباكقّة وافػركسّقة وإداكّقة، وذم ذفؽ مؽسٌب جديد فؾعربّقة، ؾرضف 

 بع ؾرق ظربقّة فؾؿشارـة ؾقفا.حضقر افعرب افقاضح ذم تـظقؿ افبطقفة، وتلّوِؾ أر

 خامتة:

وبعد: ؾافؾغة افعادّقة ول فغة إؿقيا  ثؼاؾة وظؾاًم وشقاشة واؿتداًدا، ومع أّن 

افعرب فقسقا ـذفؽ ما تزال افعربّقة فغة ظادّقة، ُتغري باإلؿبال ظذ تعّؾؿفا وظذ 

 احلديث هبا، ويرجع وذا ذم طـّل إػ إمقر افرئقسة افتافقة:

 افعربّقة فغة رشافة إكساكقّة خافدة تقجب تعّؾؿفا وافتعّبد هبا. أنّ -5

ا ظؾؿّقًا وؾؽرّيًا وأدبقًّا وفغقّيًا أّثر إجيابّقًا ذم احلضارة -2 أّن فؾعربّقة إرًثا حضاريًّ

 اإلكساكّقة ذؿًا وؽربًا، ووق إرث ممتّد ومّتدٌؾ مـذ أفػ ومخسامئة ظام.

ارج حدوده افدوفقّة يشّؽان مًعا مراـز افقضـ افعريّب وامتداده افعرويب خ-3

 ٕحداث دوفقّة ورصاظات مستؿّرة.

افقضـ افعريّب جمال حققّي فؾطامعغ بف بسبب ضعُػ دوفف وثرواتف -4

 ومقؿعف ادفؿ دمارًيا وظسؽرًيا.

ـثرة اجلافقات افعربّقة وتزايد افعرب ذم أوربا وأمريؽا وــدا، واكتشار  -5

 افعربّقة معفؿ.   



 تارخيها وإشؽاالتها املعاصرة :عاملّوة الؾغة العربّوة

11 

 

افدول افعربّقة أضحت جمال اشتؼطاب فؾعامفة إجـبقة افتل حتتاج  بعض-6

 إػ تعّؾؿ افعربّقة فتحسغ ذوط ؿقامفا بقطقػتفا.    

ويؿؽـ أخرًا إمجال مرجعّقة ظادّقة افعربّقة ماضقًا وحارضًا ومستؼبًا ذم ثاثكة 

احلضاري ادتجّدد،  أمقر جاذبة فتعّؾؿفا، وول: رشافُتفا اإلكساكّقة اخلافدة، وتارخُيفا

ا فبعض دول اجلكقار وفؽثكر مكـ  وضعُػ أوؾفا مع وؾر مايّل جعا مـفا جمآ حققيًّ

 افدول افؼادمة مـ ورا  افبحار.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األدبمحور 

  



 



 
 

 2222(/   ربيع  561) العدد    

32 
 

 

  مفهوم الشعر في تراثنا األدبي    

 
د. عدنان حممد أمحد أ.

)*(

  

 

 يهخص
ٌسعى ىذا املمال إىل حبٍٍّ يفيٌو انشعز يف حزارنا األدبً )يٍ سيٍ 
اجلاحظ إىل سيٍ حاسو انمزطاجين(، ًإعادة لزاءة حعزٌفاث انشعز 
انيت متج صٍاغخيا يف ضٌء ىذا املفيٌو، نخكٌٌ حذّا ميٍش انشعز يٍ 
غريه يٍ فنٌٌ انمٌل، بغٍت حماًنت انٌلٌف عهى أي فٌارق جٌىزٌت بني 

ائنا انمذياء نهشعز ًاملفيٌو انذي ٌمذيو اننمذ احلذٌذ. ًيف يفيٌو أدب
سبٍم حتمٍك انبحذ غاٌخو املزجٌة كاٌ ال بذّ يٍ انٌلٌف عنذ 
حماًالث حأسٍس املفيٌو، لبم االَخمال إىل حماًالث ضبط ىذا املفيٌو 
بخعزٌفاث حتذّه، ًحعبّز عنو، ًحذل عهٍو. ًألٌ املماو أضٍك يٍ أٌ ٌخسع 

ًىً حعزٌفاث يخشاهبت إىل حذّ  –ىذا انرتاد يٍ حعزٌفاث نكم يا محهو 
كاٌ ال بذّ يٍ االخخصار، ًااللخصار عهى املشيٌر   -بعٍذ، عهى أيّ حال

املخذاًل ينيا، ًالسًٍا أٌّ ىذا املشيٌر املخذاًل ىٌ  انذي ٌساق يف يماو 
 املٌاسَت بني املفيٌو انمذٌى نهشعز ًاملفيٌو احلذٌذ،  بغٍت اإلشارة إىل

 لصٌر املفيٌو انمذٌى، ًاالَخصار نهًفيٌو احلذٌذ.
 

  كهًاث يفخاحٍت: يفيٌو، حعزٌف، انشعز، حزارنا، األدبً.
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 مدخل:

شتظؾ احلوجي مؾّحي إػ تعريػ افشعر، وشقظؾ افشعر مستعصقًو ظذ تعريػ 

حيّده. ؾؿػفقم افشعر تشّؽؾف حوفي افقظل افثؼوذم فؾؿجتؿع، وهل حوفي تـشئفو 

وتقجففو ظقامؾ ٓ تعرف افثبوت أو افسؽقن. فذفؽ يبدو مػفقم افشعر مراوؽًو 

 افػـل افدرس أظالم أحد –مستعصقًو ظذ تعريػ يؼّقده. ويعز هربرت ريد 

ل مػوجئ ّتقّ –: )افشعر خوصقي خورؿي بؼقفف ادراوؽي هذه ظـ -اإلكؽؾقز واجلاميل

وفقس ذم مؼدوركو أن كحّدد هذه اخلوصقي أـثر  -تتخذه افؽؾامت ّتً تلثر خوّص 

ممّو ذم مؼدوركو أن كحّدد حوفي مـ اجلامل(
(1)

. وهق هبذا افؼقل يعّز ظـ افشعر، 

كػسف ظـ صعقبي ضبط مػفقم افشعر ذم تعريػ يؽقن حدًا جومعًو ويعّز ذم افقؿً 

موكعًو فف. ؾؽقػ فـو أن كحّدد اجلامل إذا ـون اإلحسوس بف يرجع إػ افقجدان، إػ 

 ادشوظر، إػ افذوق؟! وفؽـ ـقػ فـو أّٓ كجتفد ذم ّتديده مع معرؾتـو ذفؽ ـّؾف!. 

ققم إػ حمووفي إجيود تعريػ وإذا ـوكً ثّؿي أشبوب ـثرة وخمتؾػي، تدظقكو اف

دؿقؼ فؾشعر، ؾنّن إمر مل يؽـ ـذفؽ ظـد أجدادكو افعرب افؼدموء4 إذ يبدو أكف مل 

تؽـ ثّؿي حوجي مؾّحي دحووفي صقوؽي تعريػ فؾشعر، يؿقزه مـ ؽره مـ ؾـقن 

افؼقل افتل ـوكً معروؾي، ؿبؾ افعك افعبود. فؼد ـوكقا يتؾّؼقن افشعر ؾقعرؾقن 

وٓ خيتؾػ ذم ذفؽ اثـون، وٓ يـتطح ؾقف ظـزان، ـام يؼقل ادثؾ. ـوكقا  أكف صعر،

بقً صعري4  "جقدة"ؿصقدة، أو  "جقدة"افشعر4  "جقدة"خيتؾػقن، أحقوكًو، حقل 

أي حقل ادستقى افػـل فؾشعر، وفؽـ افشعر كػسف مل يؽـ ثّؿي مو يدظق إػ 

 آختالف حقل ـقكف صعرًا.
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 حماوالت تأسوس املفهوم:

مو صفدتف ادجتؿعوت افعربقي ذم افعك افعبود، مـ اكػتوح ظذ أخر ؽر  إنّ 

افعريب، وظذ احلقوة، ومـ اضالع ظذ افثؼوؾوت إخرى ؽر افعربقي، أوجد تقورات 

صعريي خمتؾػي بوختالف افشعراء واختالف مـوهؾفؿ ومشورهبؿ، وتػّرع ظذ ذفؽ 

وهوتف، وذم ابتؽور ادعو ي وآهتامم تـّقع ـبر ذم أؽراض افشعر ومقضقظوتف وادم

افقاشع بوفبديع افؾػظل وادعـقي... وؽر ذفؽ. وـون مـ صلن ذفؽ ـّؾف أن يزظزع 

اشتؼرار مػفقم افشعر افذي ـون حيظك بنمجوع مـ ؿبؾ. وبدأ افـوس يتسوءفقن 

ظـدمو يسؿعقن بعض افشعر، ظام إذا ـون مو يسؿعقكف صعرًا بوفػعؾ4 ٕكف ـون خيرج 

ذ مػفقم افشعر افذي اشتؼّر ذم أذهوهنؿ. وهؽذا اكؼسؿقا، ـشلهنؿ إزاء ـؾ جديد ظ

يطرأ ظذ افثؼوؾي4 ؾتعّصى ؿقم فؾشعر افؼديؿ، وتعّصى آخرون فؾشعر ادقّفد، 

ورأى ؾريؼ ثوفٌ أّن افشعر اجلقد هق افشعر اجلقد، شقاء أؿوفف افؼدموء أم ادقفدون. 

يؽـ واضحًو ظذ كحق ـوٍف، حتك ظـد  كػسف مل "افشعر اجلقد"وفؽـ مػفقم 

ادشتغؾغ بوفروايي وافـؼد. ويقمئ اجلوحظ إػ بعض مـ حوز افثؼي مـ همٓء 

ؾقؼقل: )... وفقٓ أن أـقن ظّقوبًو ثؿ فؾعؾامء خوصي، فصّقرت فؽ ذم هذا افؽتوب 

بعض مو شؿعً مـ أيب ظبقدة، ومـ هق أبعد ذم ومهؽ مـ أيب ظبقدة!...(
(1)

 .

 جعؾ افرضورة مؾّحي فصقوؽي تعريػ فؾشعر يؿؽـ آحتؽوم إفقف.  وذفؽ ـّؾف

هـ( بعبؼريتف أّن افتعّصى رضب مـ افعامء افـوتٍ مـ  522وأدرك اجلوحظ )ت

اكشغؾقا ظـ تقضقح هذا  "افعؾامء"ؽؿقض مػفقم افشعر ذم أذهون افػرؿوء. وأّن 

وإلظراب وافغريى، ادػفقم بوٓهتامم بوجلقاكى افتل تؼتضقفو ظؾقمفؿ مـ افشعر4 ـ

... وؽر ذفؽ. ؾسعك إػ ّتديد مػفقم فؾشعر يـامز مـف افشعر مـ ؽره. وؿد شّقغ 

ؾعؾف بوفؼقل: )وؿد رأيً كوشًو مـف يبفرجقن أصعور ادقّفديـ، ويستسِؼطقن َمـ 
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مو يروى. وفق ـون فف  بجوهر رواهو، ومل أر ذفؽ ؿّط إّٓ ذم راويي فؾشعر ؽر بصر

ممّـ ـون، وذم أّي زمون ـون. وأكو رأيً أبو ظؿرو  اجلّيد بٌك فعرف مقضع

]افشقبو ّي[ وؿد بؾغ مـ اشتجودتف هلذيـ افبقتغ، وكحـ ذم ادسجد يقم اجلؿعي، أن 

ـّؾػ رجاًل حتك أحرضه دواة وؿرضوشًو حّتك ـتبفام فف. وأكو أزظؿ أّن صوحى 

ض افػتؽ4 فزظؿً هذيـ افبقتغ ٓ يؼقل صعرًا أبدًا. وفقٓ أن أدِخَؾ ذم احلؽؿ بع

 أّن ابـف ٓ يؼقل صعرًا أبدًا، ومهو ؿقفف:

ـت ادـــــقَت َمـــــْقَت افـــــبَِذ  َســـــَب  ٓ َّتْ

ـت ذا ـــــــــ ـــــــــقٌت وفؽ ـــــــــو م  ـالمُه

 

جــــــولِ   ــــــنّكام ادــــــقُت ُشــــــماُل افر   ؾ

ــــــمالِ  ــــــذل  افس  ــــــع مـــــــ ذاَك ف  أؾَظ

 

وذهى افّشقخ إػ اشتحسون ادعـك، وادعو ي مطروحي ذم افطريؼ يعرؾفو 

، و]ادد ّي[. وإّكام افشلن ذم إؿومي افقزن، افعجؿل   ، وافبدوي  وافَؼَرِوي  وافعريب 

بؽ، ؾنّكام  ِ افؾػظ، وشفقفي ادخرج، ]وـثرة ادوء[، وذم صّحي افطبع وَجْقَدة افست وختر 

 افشعر صـوظٌي، ورضب مـ افـّسٍ، وجـٌس مـ افّتصقير(
(1)

. 

ي، ؽر أّن ادتحووريـ ذم ؿضقي ؿقل اجلوحظ هذا ظذ درجي ـبرة مـ إمهقو

افؾػظ وادعـك افتػتقا إفقف بقصػف صوهدًا واضحًو، ودفقاًل ؿوضعًو، ظذ اكحقوز 

اجلوحظ ظـ ادعـك إػ افؾػظ4 إذ ٓ ؿقؿي دو ُيطرح ذم افطريؼ. وـلكام ؾوهتؿ أّن شقوق 

بؾ احلديٌ ـون ظـ افشعر، وأّن اجلوحظ أراد افؼقل إّن افشعر فقس هق ادعـك، 

افشؽؾ افذي يتجذ ؾقف هذا ادعـك. وافتػً افـؼود ادحدثقن إػ مو ؿوفف ظـ 

 مو يعـقف بـ أيضًو أن يؾتػتقا إػ -ذم حدود ظؾؿل -افشعر، وؾوهتؿ  "تعريػ"

. وأظتؼد أّن تعريػف ٓ يؿؽـ أن ُيػفؿ إّٓ ذم ضقء "اجلقدة"بـ  فومو يعـق "اجلقهر"

 هذا اجلقهر افذي ذـره.
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ي " افؾغي افتل يعرؾفو اجلوحظ اموم ادعرؾي هق واجلقهر ذم ًْ ظؾقف ِجبِؾت مو ُخؾؼ

"افقء
(1)

افذي يشّؽؾ  "إشوس"أو  "ادوهّقي"، أي هق، بؾغي أهؾ افػؾسػي، 

ـون  -أو هق ـذفؽ بوفػعؾ  –فؾجسؿ أو ادودة مو هل ظؾقف ؾعاًل. وـلن اجلوحظ 

يدرك أكف ٓ يؿؽـ افػصؾ بغ اجلقهر وافصقرة افتل يظفر هبو، بؽؾ مو ذم هذه 

افصقرة مـ مؽقكوت. وأكف إذا دمّذ هذا اجلقهر بصقرتف اشتحّؼ اشؿف بغّض افـظر 

ظـ زموكف أو مؽوكف أو ؿوئؾف. وهذا يسّقغ فـو افؼقل إّن مو ظـوه اجلوحظ بوجلقهر هق 

مـ افـّص صعرَا، ومو ظـوه بوجلقدة هق افدرجي افتل يتؿّؽـ افشوظر مـ  مو جيعؾ

بؾقؽفو ذم ذفؽ4 وهذا مو يـبغل فؾـوؿد أن حيّدده. اجلقهر ظـد اجلوحظ هق اخلوصقّي 

 اخلورؿي افتل ذـرهو هربرت ريد. 

افشعر صـوظٌي، ورضب مـ افـّسٍ، وجـٌس مـ "موذا يعـل اجلوحظ بؼقفف 

4 ٕكف جفد واٍع "صـوظي"قن مـ افصعى أن كػفؿ أّن افشعر ؟ ؿد ٓ يؽ"افّتصقير

رضب مـ "مـّظؿ متلشس ظذ معرؾي بوفقشوئؾ وإدوات وضرائؼ اشتخدامفو. و

4 ٕكف يؿتوز بطريؼي خوصي ذم بـوء صبؽي متقـي مـ افعالؿوت بغ افعالموت "افـسٍ

فبـقوت افؾغقيي )ظذ ادحقريـ إؾؼل وافعؿقدي(، تؽقن ذات أثر ذم مـح ا

افدٓفقي فؾـص افشعري معو ي ٓ تتؿتع هبو خورج هذه افشبؽي. وجـس مـ 

افتصقير4 ٕكف مـجز فغقي مجويل، يـظر إفقف بقصػف ـاًل مجوفقًو. أمو صّحي افطبع 

ؾقعـل هبو آشتعداد افػطري، ادؾؽي، ادقهبي، افتل جيى أن يتؿّتع هبو افصوكع. وأمو 

4 افطريؼي اخلوصي ٓشتخدام افؾغي اشتخدامًو "فـظؿا"جقدة افّسبؽ ؾودراد مـفو 

هـ(  افؼقل ذم معـك  071مـوشبًو فؾشعر. وشقف يػصؾ ظبد افؼوهر اجلرجو ي )ت

افـظؿ، ؾقام بعد، وفؽـف شقؽقن أـثر اهتاممًو بغر افشعر. وشتغري أفػوظ اجلوحظ 
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مـسقج، آخريـ ممـ جوؤوا بعده4 ؾـجـد أبو هالل افعسؽري يؼقل: )وافشعر ـالم 

وفػظ مـظقم(
(1)

، وؿدامي بـ جعػر يؼقل: )وفؾشعر صـوظي...(
(2)

،وحوزمًو 

افؼرضوجـل يؼقل: )افـظؿ صـوظي آفتفو افطبع(
(3)

  . .... 

ـّ افشعر، وفعؾف، بوفػعؾ، هق  ومـ افالؾً اشتخدام اجلوحظ فػظي اجلـس فػ

فؾؿؼقٓت إدبقي ـام حلظ أحد افبوحثغ "اجلـس"أول مـ اشتعور فػظ 
(4)

، وـوكً 

اشتعوكتف هبذه افؾػظي كتقجي صعقره برضورة ّتّرر افشعر ؾـقًو ومقضقظقًو مـ افـظرة 

افـؼديي افتل تـظر إفقف بعغ ادويض، وّتؽؿ ظؾقف بوٓشتـود إػ مػفقموت فقسً ؾـّقي 

دائاًم، ؾتليت أحؽومفو بعقدة ظـ مـطؼ افشعر وضبقعتف. فؼد أراد اجلوحظ أّن افشعر ٓ 

ر افتصقير، وفؽـف كّبف ظذ تقاصؾ افشعر مع ـقـقكوت ؾـقي أخرى، داظقًو يؽقن بغ

افـؼود ادتعصبغ فؾؼديؿ إػ افتآفػ مع افشعر اجلديد افذي تتحؼؼ ؾقف مؼقموت 

ِ افؾػظ..."افشعريي افتل ذـرهو بؼقفف:  ، بغقي "وإّكام افشلن ذم إؿومي افقزن، وختر 

ره. بؿعـك آخر ـون يرى أّن فؽؾ ظك مـحف افؼظقي افالزمي ٓزدهوره وتطقّ 

خزات ؾـّقي خوصي تػرض كػسفو ظذ أصعور صعرائف، وهل ؿد ختتؾػ، ـثرًا أو 

ؿؾقاًل، مع اخلزات افسوبؼي، وفؽـفو تستؿّد مؼوظّقتفو مـ ؿدرهتو ظذ افتعبر ظـ 

 اخلزات افشعقريي اجلامظقي فعكهو، ومـ افتعبر ظـ آمول أبـوء افعك وآٓمفؿ

 وأحالمفؿ. 

، بام تعـقف افصـوظي مـ جفد "ؾنّكام افشعر صـوظيٌ "وؿد يبدو ؿقل اجلوحظ 

وتـظقؿ، مـوؿضًو فؼقفف ذم ـتوب آخر فف: )وـّؾ رء فؾعرب ؾنكام هق بدهيي واردمول، 
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وـلكف إهلوم، وفقسً هـوك معوكوة وٓ مؽوبدة، وٓ إجوفي ؾؽر وٓ اشتعوكي، وإكام هق 

ؽالم، وإػ رجز بقم اخلصوم، أو حغ يؿتح ظذ رأس بئر، أو أن يكف ومهف إػ اف

حيدو ببعر، أو ظـد ادؼورظي أو ادـوؿؾي، أو ظـد ساع أو ذم حرب، ؾام هق إّٓ أن 

ف إػ مجؾي ادذهى، وإػ افعؿقد افذي إفقف يؼصد، ؾتلتقف ادعو ي أرشوًٓ،  يكف ومْهَ

ده ظذ كػسف، وٓ َيْدُرشف أحدًا مـ وفده. وتـثول ظؾقف إفػوظ اكثقوًٓ، ثّؿ ٓ يؼقّ 

وـوكقا ُأمقغ ٓ يؽتبقن، ومطبقظغ ٓ يتؽّؾػقن...(
(1)

 . 

ؽر أّن أول مو يـبغل فـو مالحظتف أكف مل يذـر افشعر بؼقفف هذا، بؾ ذـر رجز 

يقم اخلصوم وحده. ثؿ إّن هذا افؼقل جيى أن ُيؼرأ ذم شقوؿف افذي ـون يتحّدث ؾقف 

فعؾقم ادشفقرة ظـد اهلـد وافققكون وافعجؿ وافعرب، ؾلراد أّن ظؾقم اجلوحظ ظـ ا

ؽر افعرب ـوكً تعّز ظـ معورف مػفقمقي، معورف مـطؼقي تراـؿقي تؼقم ظذ 

ؾؾسػي وصـوظي مـطؼ وضقل تػؽر ودراشي ذم افؽتى... بقـام ـوكً ظؾقم افعرب 

ي ـوكً تؼقم ظذ تؼقم ظذ تصّقر ؾقري فؾؿبودئ، وتعّز ظـ معورف ؾطريي. أ

ـّ إطفور هذا اجلقهر بصقرة  احلدس. وهذا هق جقهر افشعر افذي أصور إفقف. وفؽ

حمتوج إػ جفد وإجوفي ؾؽر4 إػ صـوظي. وٓ بّد أّن اجلوحظ ـون ؿد شؿع بلصحوب 

احلقفقوت، مثاًل، مـ افشعراء اجلوهؾقغ، وـون يدرك امومًو أّن افشعر اجلقد حمتوج إػ 

 ظر، وٓ يتلتك اردموًٓ. تلٍن وإظودة ك

وممو يؼّقي مو ذهبـو إفقف مـ أّن ؿصد اجلوحظ بوفبدهيي وآردمول هق ادعرؾي 

افػطريي، أكف ـون يرى أّن إظراب أصعر مـ أهؾ إمصور، ؾؼد ؿول: )وافؼضقي 

افتل ٓ أحتشؿ مـفو، وٓ أهوب اخلصقمي ؾقفو: أّن ظوّمي افعرب وإظراب وافبدو 

وئر افعرب، أصعر مـ ظوّمي صعراء إمصور وافؼرى، مـ ادقفدة واحلرض مـ ش
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وافـوبتي. وفقس ذفؽ بقاجى هلؿ ذم ـّؾ مو ؿوفقه(
(1)

. ؾؾؼد ـون يدرك أّن ظومي أهؾ 

إمصور وافؼرى مـ ادقفدة وافـوبتي، ـوكً تشقب ؾطرهتؿ صقائى حرضيي 

قوة كحق اددكّقي ازداد تػؼدهو ؿدرًا مـ رهوؾتفو. وٓ ؽرو ذم ذفؽ4 ؾؽؾام ادمفً احل

 ؾؼدان افؾغي صعريتفو.

ـون اجلوحظ يعل حؼقؼي افشعر، ؾال يلخذه افعجى بودعـك وحده ـليب ظؿرو 

هـ( افذي ُأظِجى بؿعـك افبقتغ، ؾؼبؾفام صعرًا بوٓشتـود إػ  540افشقبو ي)ت

ؽور ادعـك. ومقؿػ اجلوحظ مل يؽـ إكؽورًا إلظجوب أيب ظؿرو بؿعـك افبقتغ، بؾ إك

إلظجوبف هبام بقصػفام صعرًا، أو مـ افشعر. ؾفق يرى أّن هذا ادعـك كػسف يؿؽـ أن 

ُيعزت ظـف بوفـثر، مـ ؽر أن يطرأ أّي تغقر إّٓ ظذ صؽؾ افتعبر، وآختالف بغ 

افشعر وافـثر فقس بوفقزن وافؼوؾقي، وفقس اختالؾًو صؽؾقًو، بؾ هق )ٓ حموفي اختالف 

ذم افصؿقؿ(
(2)

. ؾوجلوحظ يرى أّن بـوَء "اجلقهر"اختالف ذم مو أشامه اجلوحظ ، 

هذيـ افبقتغ بـوٌء كثرّي وفقس بـوء صعريًو، وفذفؽ مل يؼبؾفام بقصػفام صعرًا. وذهوبف 

يؼقم ظذ إدراـف أّن هذا افؼوئؾ ٓ يتؿّتع  "ٓ يؼقل صعرًا أبداً "إػ أّن صوحبفام 

افذي يعـل )اإلدراك اخلويل مـ أي  "دساحل"بودؾؽي افالزمي إلبداع افشعر4 وهل 

ظـك مـطؼل(
(3)

وافذي يتّؿ )بقاشطي ادحتقيوت وافروابط اخلوؾقّي( 
(4)

، وفذفؽ 

 صوغ ادعـك بؾغي كثريي صقوؽًي مـطؼقي مبوذة، ومل يستخدم افؾغي اشتخدامًو صعريًو. 

قي مل يؽـ اجلوحظ مـتكًا فؾػظ، أو مـتكًا فؾؿعـك، ومل يؽـ مشغقًٓ بؼض

ن واحد مـ مؽقكوت  "افؾػظ"افؾػظ وادعـك أصاًل. و ظـده فقس شقى مؽق 
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، وٓ ؿقؿي ؾـقي فف خورجفو. فؼد "افـسٍ"افشعريي، يستؿد ؿقؿتف افػـقي مـ مقؿعف ذم 

، وهل صقرة تتؽّقن مـ "اجلقهر"ـون مشغقًٓ بوفشعر، بوفصقرة افتل يتجّذ هبو 

ّتؾقؾ فؾحوفي افعؼؾقي.  "أظـل افـثر"فعوديي أفػوظ، مـ ـؾامت )وافؽؾامت ذم احلوفي ا

 "أصقوء"أمو ذم ظؿؾقي افتلفقػ افشعري ؾنّن افؽؾامت تبزغ ذم افعؼؾ افقاظل مثؾ 

معزوفي مقضقظي ذم تؽوؾم واضح مع حوفي آهتقوج افعؼع فؾشوظر. وترتتى 

ـّى ذم تسؾسؾ أو إيؼوع يؼقى حتك تستـػد حوفي افتقتر افعؼع  افؽؾامت أو تر

شوظر...(فؾ
(1)

. ؾؾقس اكتصور اجلوحظ  فؾػظ هق مو دظوه إػ هذا افؼقل، بؾ مو حلظف 

ظـد أصحوب افرأي بوفشعر مـ تؼديؿ ادتؼدمغ مـ افشعراء ظذ ادتلخريـ مـفؿ 

ٕشبوب ٓ ظالؿي هلو بوفشعر، ومـ إظجوب بعضفؿ بؿـظقم يظـقكف صعرًا، وهق 

 يتحّدد مـ خالهلو مو افشعر.فقس بشعر، ؾلراد أن يمّشس درجعقي معرؾقي 

. وإمهوفف ذـر ادعـك ٓ يعـل "افشعريي"ـون اجلوحظ مشغقًٓ بام كسؿقف افققم 

ؿبقفف صعرًا بال معـك، بؾ يعـل أكف ـون يرى أّن ادعـك شقتجذ بوفرضورة مـ خالل 

افصـوظي ادتؼـي وافـسٍ ادحؽؿ وافتصقير افدؿقؼ. وهق بذفؽ يقيل إمهقي فؾشؽؾ 

يظفر بف ادعـك، فألشؾقب )وصؽؾ ادعـك هق إشؾقب( افذي
(2)

، وفقس فؾؿعـك 

بحّد ذاتف. ؾوفشعر، وافػـ ظؿقمًو، هق افتؽوؾم افؽومؾ )بغ احلدس وافتعبر(
(3)

 .

وفذفؽ ؾنّن افشؽؾ افذي تظفر بف ادعو ي هق حمؽ اإلبداع. وادعو ي خورج هذا 

افطريؼ، وهل مؾؽ ظوّم ٓ ؾضؾ فؾشوظر افشؽؾ ٓ ؿقؿي ؾـقي هلو، ؾفل مطروحي ذم 

ذم إجيود أيٍّ مـفو، وإكام يؽقن فف افػضؾ بنطفورهو بصقر ؾـقّي دمؾقهو وامـحفو اجلّدة 

 واإلثورة وافؼدرة ظذ افتلثر.

                                                 
 .09ص ،ضبقعي افشعر   (1)

 .574ص ،افشعر وافـوؿد   (2)

 .19 صادجؿؾ ذم ؾؾسػي افػـ،    (3)



 مفهوم الشعر يف تراثنا األدبي

23 

 

هـ(  فققضح ؾؽرة  997وبعد أؿؾ مـ مئي شـي شقليت ؿدامي بـ جعػر )ت

دقضقظي، وافشعر ؾقفو اجلوحظ بؼقفف إّن )ادعو ي فؾشعر بؿـزفي ادودة ا

ـوفصقرة...(
(1)

، ثّؿ شقليت ظبد افؼوهر اجلرجو ي ويزيد افػؽرة وضقحًو بؼقفف: 

 ُ )ومعؾقٌم أنت شبقَؾ افؽالِم شبقُؾ افتصقيِر وافصقوؽِي، وأنت شبقَؾ ادعـك افذي ُيَعزت

ْقُغ ؾقف، ـوفػضِي وافذهِى ُيصوغ   افذي يؼُع افتصقيُر وافصت
ِ
مـفام ظـف شبقُؾ افقء

ًَ أرْدَت افـظَر ذم َصْقَغ اخلوَتؿ، وذم جقدِة  خوَتٌؿ أو شقاٌر. ؾؽام أنت حُموًٓ إِذا أك

افعؿُؾ ورداءتِف، أن تـظر إػ افػضِي احلومؾِي تؾؽ افصقرِة، أو افذهِى افذي وؿع ؾقف 

 ذفؽ افعؿُؾ وتؾَؽ افصـعُي ـذفؽ حُموٌل إِذا أردَت أن َتعرف مؽوَن افػضِؾ وادزيِي ذم

ْؾـو خواَمًو ظذ خوتٍؿ، بلْن تؽقَن ؾضي  د معـوُه وـام أكتو فق ؾضت افؽالِم، أن َتـُظَر ذم جمرت

ٌُ هق خوتَؿ ـذفؽ يـبغل  ـْ ذفؽ تػضقاًل فف مـ حق ف أكػَس، مل يؽ هذه أجقَد، أو َؾص 

ؾـو بق ّٓ إذا ؾضت ًٍ مـ أجِؾ معـوه، أ ٌُ هق ِص  تًو ظذ بق ـْ حق عٌر يؽقن ذفؽ َتػضقاًل فف ِم

وـالِم. وهذا ؿوضع، ؾوظرؾف(
(2)

هـ( مو ؿوفف ؿدامي  220. وشقعقد أشومي بـ مـؼذ )ت

واجلرجو ي ؾقؼقل: )وادعـك فؾشعر بؿـزفي ادودة، وافشعر ؾقف بؿـزفي افصقرة(
(3)

 .

هذا يعـل أّكف ـون ثّؿي وظل فدى بعض افـؼود، ظذ إؿؾ، بلّن افصقرة هل ادـجز 

ى أن تؽقن هل معقور اإلبداع ومقضع احلؽؿ، بغض افػـل اجلاميل، وفذفؽ جي

 افـظر ظـ مودهتو. 

وفؽـف ٓ يليت ظذ ذـر  "افقزن"ويؾحظ أّن اجلوحظ ذم تعريػف هذا يذـر 

افؼوؾقي. وهذا أمر ؾعؾف ذم مؼوم آخر حقٌ ؿول إّن افعرب ـوكً )ذم جوهؾّقتفو ّتتول 

افؽالم ادؼّػك، وـون ذفؽ هق ذم ختؾقدهو، بلن تعتؿد ذم ذفؽ ظذ افشعر ادقزون، و
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ديقاهنو(
(1)

ًَ ؾعُؾف بوحثًو ذم كظريوت افشعر ؾؼول: )ممو ؿد يقحل أن افشعر  . وؿد فػ

ؿد يؽقن مقزوكًو وؿد ٓ يؽقن، وأن افعرب ـوكً تعتؿد ظذ افشعر ادؼػك أو افـثر 

ادؼػك، وهق افسجع. وفؽـ مـ ادستبعد أن يؽقن هذا مراد اجلوحظ ٕكف ظوش ذم 

هـ(  وبعده، أي ذم ظك أؿرب ؾقف إػ ؿقاظد افعروض  174ك اخلؾقؾ )تظ

ادعروؾي، وافظوهر أن إشؾقب واإلرساع ذم افؽتوبي مهو افؾذان أديوه إػ هذا افتعبر 

افذي حيؿؾ ظذ افؾبس، وافذي يؼصد بف: افشعر افذي هق ـالم مقزون مؼػك. إذا 

ؼوؾقي ذم حّد افشعر(صح ذفؽ يؽقن اجلوحظ أول مـ مجع افقزن واف
(2)

. 

، ؾلمر "أّن افشعر ؿد يؽقن مقزوكًو وؿد ٓ يؽقن"أمو أن يؽقن مراد اجلوحظ 

، ذم تعريػف افشعر "وإّكام افشلن ذم إؿومي افقزن"ٓ يؿؽـ ؿبقفف بعد أن ؿرأكو ؿقفف: 

هذا افتعبر "ذم افؽتوبي افسبى ذم  "إشؾقب واإلرساع"افعريب. وأمو أن يؽقن 

ؾؿام ٓ يؿؽـ آضؿئـون إفقف، أو افتسؾقؿ بف4 إذا فق ـون  "ظذ افؾبس افذي حيؿؾ

إمر ـذفؽ ٕـثر افذيـ جوؤوا بعد اجلوحظ مـ اإلصورة إفقف وافتعؾقؼ ظؾقف. 

 "إفػوظ"أّن اجلوحظ ـون يرى افؼوؾقي مـ  -ـام أرى  -وإؿرب إػ افصقاب 

. وفذفؽ ؿول إّن افعرب "ؽجقدة افّسب"ادتخّرة افتل يتحّدد مقضعفو ذم ضقء 

ومل يؼؾ ظذ  "ظذ افشعر ادقزون، وافؽالم ادؼّػك"ـوكً تعتؿد ذم ختؾقد مآثرهو 

، ّٕن إضوؾي افقزن وحده إػ افؽالم ٓ دمعؾ "افؽالم ادؼػك"و "افؽالم ادقزون"

 مـف صعرًا، وفؽـ إضوؾي افؼوؾقي وحدهو إفقف ؿد دمعؾ مـف شجعًو. 

إػ  "ادقزون"آخر يقاجفـو ظـ شبى إضوؾي اجلوحظ  ؽر أّن ثّؿي شمآً 

، وٓ شقام أّن افشعر افعريب ادشفقر حتك ظكه مل يؽـ إّٓ مقزوكًو؟!. "افشعر"

                                                 
 .1/21 احلققان   (1)

 .12ص ،)اجلوهؾقي وافعصقر اإلشالمقي(رب كظريوت افشعر ظـد افع   (2)
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وهق افشعر افعريب بلوزاكف  -إرجح أكف أضوف افقزن فتؿققز افشعر افذي يريده 

ذم إضور مـ أصعور إمؿ إخرى افتل ـوكً امثؾفو مجوظوت ظوصً  -ادعروؾي

ادجتؿع افعريب ذم افعك افعبود )ؾؿـ ادمـد أّن افؽقؾقغ وافبكيغ وافسقريغ 

واحلجوزيغ وادكيغ ـوكقا يتالؿقن ويتعورؾقن ذم بغداد، ـام أهنؿ اختؾطقا 

بوفػرس واهلـقد وإتراك...(
(1)

، وـذفؽ فتؿققز افشعر افذي يؼصده مـ ؽره مـ 

 يؽـ ظذ إوزان افتل حكهو اخلؾقؾ. واحلديٌ ظـ افشعر افعريب افؼديؿ افذي مل

هذا افشعر افؼديؿ ضقيؾ ومتشّعى ٓ يّتسع فف ادؼوم هوهـو، وؿد ؾّصؾ ؾقف افؼقل 

افدـتقر حمؿد كجقى افبفبقتل ذم ـتوبقف ادفّؿغ4 ادعؾؼي افعربقي إوػ، وافشعر 

وهق تؾؿقذ ابـ -جريٍ افعريب ذم حمقطف افؼديؿ. وؿد رأى، معتؿدًا ظذ تػسر ابـ 

فَِغ( افقاردة ذم افؼرآن افؽريؿ -ظبوس فـ )َأَشوضُِر إَوت
(2)

، أّن افـرض بـ احلورث 

ادشتؿؾ ظذ أخبور ذي افؼركغ وخز  "بوفشعر افؼديؿ"ـون يؾؼل ذم جموفسف 

افطقؾون افؾذيـ تضؿـتفام ؿصقدة جؾجومش افعربقي
(3)

. ومو هيؿـو، هوهـو، أّن رضبًو 

افشعر، ؽر افشعر افؼديؿ افذي كعرؾف، ـون معروؾًو ذم زمـ اجلوحظ إػ  آخر مـ

حّد مو، ومل يؽـ يؼقم ظذ إوزان افتل اشتـبطفو اخلؾقؾ، ؾوؿته أن يعّرف 

اجلوحظ افشعر بوفقزن. وافسبى افثوفٌ، وفعؾف إهؿ، هق أّن اجلوحظ أصور إػ أّن 

افّسؿي إبرز افتل مـ صلهنو إزافي  ورأى أّن افقزن هق "جـٌس مـ افّتصقير"افشعر 

 أي فْبس إجـود حمتؿؾ.

 

                                                 
 .15ص ،ذم افبكة وبغداد وشومراء: اجلوحظ   (1)

، وشـقرة ادطػػـغ، 12، وشـقرة افؼؾـؿ، أيـي: 2ظذ شـبقؾ ادثـول: شـقرة افػرؿـون: أيـي:   (2)

 .19أيي: 

 .1/02 ادعؾؼي افعربقي إوػ   (3)
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 حماوالت تعريف الشعر:

وإذا ـون اجلوحظ ؿد حّدد مؼقموت افشعريي، ـام رآهو، ؾنكف مل  يعّرف افشعر 

شـجد أكف يعّز ظـ  "افتعريػ". ؾنذا تلمؾـو ذم هذا "ؾنكام افشعر صـوظي..."بؼقفف: 

ظؿقمًو ويؿقزه مـ ؽره  "افػـ"مػفقم افشعر، وفؽـف ٓ يعّرف افشعر، بؾ يعّرف 

ممو دؾع افذيـ جوؤوا بعده إػ آجتفود مـ رضوب إكشطي إخرى. وفعّؾ هذا 

 ذم وضع حّد فؾشعر يؿقزه مـ ؽره مـ ؾـقن افؼقل إدبقي. 

 ظـ بوئـ مـظقم ـالم -اهلل أشعدك–هـ(: )افشعر  955يؼقل ابـ ضبوضبًو )ت

بف مـ افـظؿ افذي إن ظدل بف  خّص  بام خموضبوهتؿ ذم افـوس يستعؿؾف افذي ادـثقر

وؾسد ظذ افذوق. وكظؿف معؾقم حمدود...( ظـ جفتف جمّتف إشامع
(1)

. وبؼقفف 

حيّدد أوزان افشعر بوفبحقر افستي ظؼ. وهذا افتعريػ  "وكظؿف معؾقم حمدود"

يتعّؾؼ بوفشؽؾ وٓ يؿّس اجلقهر. وهذا يعـل أّن ابـ ضبوضبو مل يستطع أن يدرك مو 

ذم ادؼوم إول4  رمك إفقف اجلوحظ، ويمـد ذفؽ اهتاممف بودعـك افذي يؼّدمف افشعر

إذ يؼقل: )ؾؿـ إصعور أصعور حمؽؿي متؼـي، أكقؼي إفػوظ، حؽقؿي ادعو ي، ظجقبي 

افتلفقػ، إذا ُكِؼَضً وُجِعؾً كثرًا مل تبُطؾ جقدُة معوكقفو، ومل تػؼد جزافي أفػوطفو. 

ت صػحًو، ؾنذا هي مزخرؾي ظذبي، تروُق إشامَع وإؾفوم إذا مرت  ومـفو أصعور ممقت

ؾً واكُتِؼدت هُبِْرجً معوكقفو، وُزي َػً أفػوطفو، وجُمًت حالوهتو، ومل يصُؾح  ُحص 

كؼُضفو فبـوء ُيستلكػ مـف... (
(2)

. إّن إظجوبف بوٕصعور افتل ّتتػظ معوكقفو بجقدهتو 

ظـد إظودة صقوؽتفو كثرًا، وكػقره مـ افتل ختوفػ ذفؽ، يدّل بقضقح ظذ أكف مل 

بجقهر افشعر، ومل يتؿّؽـ مـ إدراك مػفقم افشعر افذي  يػفؿ مو ؿصده اجلوحظ

 ظـوه.

                                                 
 .0ص ،ظقور افشعر   (1)

 .11ص ،افسوبؼ  (2)
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واجتفد ؿدامي بـ جعػر فصقوؽي تعريػ أـثر دؿي ؾؼول: )وفقس يقجد ذم 

افعبورة ظـ ذفؽ أبؾغ وٓ أوجز مع اموم افدٓفي مـ أن يؼول ؾقف: إكف ؿقل مقزون 

مؼػك يدل ظذ معـك(
(1)

. ومل يـَس أن يبّغ مسّقؽوت ذـر ـّؾ فػظي مـ أفػوظ هذا 

افتعريػ افذي تبـّوه افذيـ جوؤوا مـ بعده مـ افـؼود ـوبـ شـون اخلػوجل
(2)

 

هـ(  وافزخمؼي 000)ت
(3)

هـ( وأشومي بـ مـؼذ 229)ت 
(4)

هـ( وضقوء 220)ت 

إثرافديـ بـ 
(5)

هـ(، وحوزم افؼرضوجـل 097)ت
(6)

. وهق هـ(  وؽرهؿ 020)ت

،  وإن خال "ؽويي اجلقدة"يذـر مجؾي مـ افصػوت افتل إن تقاؾرت ذم افشعر ـون ذم 

افشعر مـفو ـون )ذم ؽويي افرداءة، ومو جيتؿع ؾقف مـ احلوفغ أشبوب يـزل فف اشؿ 

بحسى ؿربف مـ اجلقد أو مـ افرديء...(
(7)

 . 

ي جعؾف وواضح أّن اهتاممف بنكشوء ؾورق صؽع بغ افشعر وافـثر هق افذ

، وإْن أدرك "افشعر"مضطرًا فؼبقل ـؾ مو يتؿتع بوفشؽؾ افذي حّدده ّتً مسّؿك 

. "ؽويي افرداءة"أّن بعض ذفؽ يػتؼر إػ ادؼّقموت افالزمي، وهق مو شاّمه صعرًا ذم 

مل يؽـ اجلوحظ فقؼبؾف صعرًا، ٕكف شقؽقن خؾقًا مـ  "ؽويي افرداءة"وهذا افذي ذم 

حّؼ آكتامء إػ افشعر. ؾوٕصعور تتػووت بوجلقدة، افذي يؿـحف  "جقهر"افـ 

وفؽـفو ٓ خترج مـ إضورهو. وؿد تـّبف حوزم افؼرضوجـل ظذ أّن افشعر افرديء فقس 

صعرًا، وؿوئؾف فقس بشوظر، ؾؼول: )وفؾشعراء وذوي افدظقى ذم مشورـتفؿ أو 

                                                 
 . 00ص ،كؼد افشعر   (1)

 .520ص ،اكظر رس افػصوحي   (2)

 55ص ،اكظر افؼسطوس ذم ظؾؿ افعروض   (3)

 .523ص ،اكظر افبديع ذم كؼد افشعر   (4)

 .1/52 ثؾ افسوئر ذم أدب افؽوتى وافشوظراكظر اد   (5)

 .71ص ،مـفوج افبؾغوء ورساج إدبوء   (6)
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ذم احلؼقؼي. وجقد بعضفو أو ظدمفو ثالث مراتى. ؾلهؾ ادرتبي افعؾقو هؿ افشعراء 

وأهؾ ادرتبي افسػذ ؽر صعراء ذم احلؼقؼي. وأهؾ ادرتبي افقشطك صعراء بوفـسبي إػ 

مـ دوهنؿ، ؽر صعراء بوفـسبي إػ مـ ؾقؿفؿ(
(1)

. 

ومع ذفؽ ٓ بّد مـ اإلصورة إػ أمر مفّؿ جدًا ذـره ؿدامي4 وهق أّن فؾشوظر 

ن يتقّخك افبؾقغ مـ افتجقيد )إذا ذع ذم أّي معـك ـون، مـ افرؾعي وافضعي....أ

ذم ذفؽ إػ افغويي ادطؾقبي(
(2)

. وواضح أكف بذفؽ يؽود يؼقل مو ؿوفف اجلوحظ مـ 

ِ افؾػظ، وشفقفي ادخرج، وذم صّحي افطبع "ؿبؾ مـ أّن  افشلن ذم إؿومي افقزن، وختر 

بؽ تف إػ . بؿعـك أكف ـون يـظر إػ افشعر بقصػف مـجزًا ؾـقًو ترجع ؿقؿ"وَجقَدة افست

ؾـّقتف، وفقس إػ ؿقؿي ادعـك افذي يتضّؿـف. ويمـد ذفؽ ؿقفف )وفقس ؾحوصي ادعـك 

ذم كػسف ممو يزيؾ جقدة افشعر ؾقف، ـام ٓ يعقى جقدة افـجورة ذم اخلشى مثالُ 

رداءتف ذم ذاتف(
(3)

. وهذا مو أصور إفقف حوزم افؼرضوجـل أيضًو بلفػوظ أخرى حقٌ 

تز ذم صـوظتف، ٓ ـقن إؿوويؾ صودؿي أو ـوذبي(هق ادع "يؼقل: )ؾوفتخققؾ
(4)

. 

ؿرئ تعريػ ؿدامي بعقدًا ظـ شقوؿي افذي يقّضح معـوه، ؾلثور حػقظي ادحدثغ 

ؿ بلكف يشّقه افشعر ويشّؽؾ ظالمي ظذ ادحدوديي  مـ كؼود وصعراء، واهت 

وآكغالق
(5)

يعّد صعرًا  "ؿقل مقزون مؼػك يدل ظذ معـك". وُؾفؿ مـف أّن ـّؾ 

ؾعاًل، وـّؾ  مو خيّؾ بؼط مـ تؾؽ افؼوط ٓ يعّد صعرًا ؿّط. وفؽـ ؿدامي مل يؽـ 

يؿّؽـ ادتؾؼل مـ اشتؼبول مو  "صؽع"حيّدد مػفقم افشعر، بؾ يريد وضع تعريػ 

                                                 
 .541ص ،مـفوج افبؾغوء ورساج إدبوء   (1)
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أو فف. ومعروف أّن معرؾتـو هذه صقرتف ّتً مسّؿك افشعر، ومـ ثّؿ احلؽؿ ظؾقف 

بجـس أديب مو تشّؽؾ مقجفًو فؼراءتف ذم ضقء معرؾتـو بف. وإذا ــو افققم كرى ذم 

ر أّن افرجؾ ؿد صوؽف ٕبـوء زموكف، ومل  ـّ تعريػ ؿدامي ؿصقرًا، ؾقـبغل فـو أن كتذ

 يصغف فـو وٕبـوء زموكـو. 

بحقر افستي ظؼ، ؽر ربام ـون ادؼصقد بوفقزن ذم افتعريػوت افتل ذـركوهو اف

أّن خؾق تؾؽ افتعريػوت مـ ّتديد ذفؽ جيعؾ افقزن يّتسع دو هق أـثر مـ تؾؽ 

افبحقر. أو يتقح فؾشعراء أن يتجووزوهو إػ بحقر أخرى، أو أكامط أخرى مـ 

إوزان افتل تالئؿ أذواق جمتؿعوهتؿ، وتطقر مػفقموهتو فؾشعر. وؿد كّبف افزخمؼي 

افتصـقػ ذم افعروض )فقس ؽرضف افذي يمّمف أن حيك  ظذ أّن افذي يتعوضك

، وأنت مو يرجع إػ حديٌ غريها مل يؽن شعرًا عربيّاً إوزان افتل إذا ُبـل افشعر ظذ 

افقزن مؼصقر ظذ هذه افبحقر افستَي ظَؼ ٓ يتجووزهو. إكام افغرض حك 

ا بؿحظور يف فؾيس جتاوز مؼوالهتإوزان افتل ؿوفً افعرب ظؾقفو أصعورَهو. 

(الؼياس
(1)

 . 

ادراد، إذن، أن يتؿّتع افشعر بخوصّقي كغؿّقي تسفؿ، مع اخلصوئص إخرى، ذم 

إكشوء ؾورق واضح بقـف وبغ افـثر. ؾؾقس افقزن وحده مو يؿقز افشعر مـ افـثر. حؼًو 

إكف ذط واجى، وفؽـف ؽر ـوف4 إذ ؿد يليت افـثر مقزوكًو مصودؾي. وؿد حدثـو 

ظـ أكف )مو مـ ٓؾظ، إن تتبعً، إّٓ وجدت ذم أفػوطف مو هـ(  050ت)افسؽوـل 

بؽؿ تبقع أفػ بوذكجوكي؟ ؾؼول: "يؽقن ظذ افقزن، أَو مو ترى إذا ؿقؾ فبوذكجو ي: 

، ـقػ دمد افؼقفغ ظذ افقزن؟، أو إذا ؿقؾ فـجور: هؾ تّؿ "أبقعفو بعؼة ظدفقوت

وظذ هذا إذا ؿقؾ جلامظي: مـ ذاك افؽرد؟ ؾؼول: كعؿ ؾرؽً مـف يقم اجلؿعي. 

                                                 
 .55ص ،افؼسطوس ذم ظؾؿ افعروض   (1)
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جوءـؿ يقم إحد؟ ؾؼوفقا: زيد بـ ظؿرو بـ أشد. وتسؿقي ـؾ ٓؾظ صوظرًا ممو ٓ 

يرتؽبف ظوؿؾ ظـده إكصوف...ؾوفشعر إذن، هق افؼقل ادقزون وزكًو ظـ تعّؿد...(
(1)

 . 

، أو افؼصد، إػ إوزان فـ يؽقن هلو صلن يذـر ذم "افتعّؿد"واحلّؼ أّن إضوؾي 

ريػ افشعر، مو مل كحوول ؾفؿ مو ظـوه افسؽوـل بوفتعّؿد. وفقس أدّل ظذ ذفؽ تع

مـ ادـظقموت افتعؾقؿقي افتل يتعّؿد كوطؿقهو افقزن بغقي تسفقؾ حػظفو، ثؿ ٓ 

تؽقن بعد ذفؽ صعرًا، وإن ـوكً مقزوكي ومؼػوة ودافي ظذ معـك. وؿد ٓ كرسف 

يؽـ يراهو صعرًا أيضًو. وفذفؽ يؿؽـ ذم حسـ افظـ إذا ذهبـو إػ أّن افسؽوـل مل 

، تعّؿد ؿقل افشعر4 أي آجتفود ذم إكشوء كّص فغقي "تعّؿد"افؼقل إكف أراد بـوفـ 

ؾـل خيتؾػ ذم بـوئف ظـ بـوء فغي افـثر. وفؼد ـون افسؽوـل يعرف امومًو أّن افشوظر 

مًو صعريًو افذي يبدع ؿصقدة ٓ يتعّؿد افقزن ؾؼط، بؾ يتعّؿد اشتخدام افؾغي اشتخدا

خوصًو. وفق تعّؿد أحد مو أن جيعؾ إمثؾي افتل ذـرهو افسؽوـل مقزوكي، ؾؾـ 

يؼبؾفو افسؽوـل بقصػفو صعرًا. وؿد ٓ كجوكى افصقاب إذا ذهبـو إػ أّن مو ظـوه 

 افسؽوـل بوفتعّؿد هق مو ظـوه اجلوحظ بوفصـوظي.

ؼول بعد ّتديده افشعر ويبدو أّن اخلػوجل ـون ؿد تـّبف ظذ هذا إمر مـ ؿبؾ، ؾ

ل صعرًا مـ ؿقهلؿ صعرت بؿعـك "ـالم مقزون مؼػك يدل ظذ معـك"بلكف  : )وُشؿ 

ؾطـً. وافشعر افػطـي(
(2)

يعـل أكف إهلوم، ـشػ، تـبم...  "افشعر ؾطـي". وؿقفف 

يعـل أكف حدس. وافشعر هبذا ادعـك تشر إفقف معوجؿ افؾغي أيضًو، وصوحى فسون 

ؼقل ظـ افشوظر )َصَعَر ُؾالٌن وَصُعَر َيْشُعر َصْعرًا وِصْعرًا، َوُهَق يهـ(  711)تافعرب 

آْشُؿ، َوُشِؿَل صوِظرًا فِػْطـَتِف(
(3)

، ـام يذـر أكف يسؿك صوظرًا )َٕكف َيْشُعُر َمو ٓ َيْشُعُر 
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ُه َأي َيْعَؾُؿ( َؽْرُ
(1)

، وافعؾؿ ذم هذا افؼقل حيؿؾ معـك افتـبم، معـك ادعرؾي ادبوذة 

افتل ٓ يؿؽـ تػسرهو بوفؽؾامت. وظؾامء افـػس يؼقفقن فـو إّن )افشعقر يـبئـو بؼقؿي 

مو يصؾ إفقـو ظـ ضريؼ اإلحسوس(
(2)

،  وكحـ ظـدمو )كػؽر، ؾؾؽل كحؽؿ ظذ 

رء، أو فؽل كصؾ إػ كتقجي، وظـدمو كشعر ؾؾؽل كضػل ؿقؿي خوصي ظذ 

رء(
(3)

إػ أّن وظل افؼدموء أّن افشعر  . وٓ أطــو كرسف ذم آشتـتوج إذا ذهبـو

ؾطـي ُيؼك  مسوحي اخلالف بقـفؿ وبغ ادحدثغ إػ حّد بعقد. ؾوفشعر )ظـد صعراء 

احلداثي وكؼودهو ادـظريـ بخوصي هق أكف رؤيو، أو ـشػ وشقؾتف افرؤيو. يؼقل 

("فعؾ خر مو كعرف بف افشعر اجلديد هق رؤيو"أدوكقس 
(4)

 . 

ن افؼدموء أّن افشعر ؾطـي أو حدس. وفؽـ هذه افػطـي، مل يؽـ ؽوئبًو ظـ أذهو

أو هذا احلدس ٓ بّد فف مـ صقرة فػظقي يتجّذ هبو فقعز ظـ ذاتف4 هل تشؽقؾف 

افػـل. ؾؽون تؼققدهؿ افشعر بوفقزن وافؼوؾقي حمووفي فتحديد مالمح خوصي هلذه 

افػـقن افؾغقيي افصقرة، أو هلذا افتشؽقؾ افػـل افؾغقي، امقزهو مـ ؽرهو مـ صقر 

إخرى. ومل يشسضقا ذم ذفؽ أن تؽقن ظذ أوزان اخلؾقؾ، بؾ أبوحقا أن تؽقن 

ظذ أّي وزن يراه افشوظر مـوشبًو. ويؿؽـ أن كرى صدق ذفؽ ذم ادقصحوت افتل 

حظقً بؼبقل واشع، مع أّن معظؿفو ـون ظذ أوزان مل يعرؾفو افعرب. حتك إّن 

أراد أن هـ(  042)هبي اهلل بـ جعػر تـوء ادؾؽ إديى وافشوظر إكدفز ابـ ش

يؼّقد أوزاهنو ؾلظجزتف ـثرهتو ظـ ذفؽ، ؾؼول: )وافؼسؿ افثو ي مـ ادقصحوت هق مو 

الؽثري، واجلم ٓ مدخؾ فقء مـف ذم رء مـ أوزان افعرب. وهذا افؼسؿ مـفو هق 
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ت أن أؿقؿ . وــً أردالغػري، والعادي الذي ال يـحرص، والشارد الذي ال يـضبط

هلو ظروضًو يؽقن دؾسًا حلسوهبو، ومقزاكًو ٕوتودهو وأشبوهبو ؾعّز ذفؽ وأظقز، 

خلروجفو ظـ احلك واكػالهتو مـ افؽػ...(
(1)

 . 

وفقس افتػريؼ بغ ادقصحوت وافشعر ذا صلن ذم هذا ادؼوم4 فقس ّٕن 

 ادقصحوت تـتؿل مـ حقٌ جـسفو افػـل إػ افشعر ؾحسى، بؾ ّٕن إذن

افعربقي، وافذائؼي افعربقي، ؿبؾً ادقصحوت بلوزاهنو اجلديدة ادختؾػي، أيضًو، 

بقصػفو فقكًو صعريًو جديدًا. أو فـؼؾ إّن افثؼوؾي إدبقي افعربقي ؿبؾً هذه إوزان، 

ؾرأى افـؼد أن يؼّرهو4 ٕكف ذم افـفويي فقس )شقى كسؼ مـ أكسوق افثؼوؾي ٓ بد مـ 

أن يـطبع بطقابعفو(
(2)

. وؿبقل افـؼد افؼديؿ أوزاكًو صعريي ؽر افتل رّتبفو اخلؾقؾ 

يمـد أّن افتعريػ افذي صوؽف افؼدموء فؾشعر يؿؽـ أن يستقظى افشعر احلّر أيضًو، 

وإن خوفػً ؿصقدُة افشعر احلّر افؼصقدَة افتؼؾقديي مـ حقٌ افبـوء أو تقزيع 

ّؿـف ذفؽ ممو مل حيّدده افتػعقالت، أو مـ حقٌ تشؽقؾفو افػـل بقجف ظوم، بام يتض

 افتعريػ، ومل يؼ إفقف. 

وفؽـ ذط افقزن يضعـو وجفًو فقجف أموم رضب مـ افصقوؽي افؾغقيي 

إدبقي، يؿثؾ ـام يؼقل أحد أكصوره ظـف: )حوفي مروق ٓ تشوـؾ افشعر، وٓ 

تشوـؾ افـثر(
(3)

. وهل "ؿصقدة افـثر"أو  "افشعر ادـثقر"، اصطؾح ظذ تسؿقتف بـ

ٓ تعسف بوٕوزان افتؼؾقديي، وّٕن هذه افصقوؽي افؾغقيي إدبقي امثؾ  ؿصقدة

بغ افشعر وافـثر، اضطر ادداؾعقن ظـ إدخوهلو ذم جـس افشعر إػ  "حوفي مروق"
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 .15ص ،وافـوؿد، مـ افتشؽقؾ إػ افرؤيو افشعر   (2)

 .11ص ،دٓفي ادؽون ذم ؿصقدة افـثر   (3)



 مفهوم الشعر يف تراثنا األدبي

23 

 

تسقيغ: )ؾلّي ؽرابي ذم أن يضّؿ افشعر ؿصقدة افـثر ذم حوضـتف وتراثـو ؾعؾ هذا مـ 

تل تؼّر ذم ضؿر افـّص بمرة فؾجامل ؿبؾـو دون حرج، وثؿي دائاًم افشعريي اف

ؾؼد رأيـو  "ؿصقدة افـثر"وآبتؽور، وفسـو مضطريـ إػ تـصقص مصطؾحفو افـوتئ 

صعرًا بال صعريي مثؾ أفػقي ابـ موفؽ، وصعريي بال صعر مثؾ افؾقحي افتشؽقؾقي. ؾنذا 

حلريي ؾفق مقاؾؼ  "ظؿقد افشعر"مل يؽـ افتـصقص مقاؾؼًو فتؼوفقد افؼصقدة اجلوهؾقي 

افشعر احلديٌ، وبخوصي كؿط افشعر احلر...(
(1)

  . 

وفقسً حموورة هذا افتسقيغ وأمثوفف مـ ؽويوتـو، ؾؽؾ مو كريده هق اإلصورة إػ 

يراود كػقس بعض ادداؾعغ ظـف،  "افشعر"أّن ثؿي ؿؾؼًو بشلن هقيي هذا افؾقن مـ 

ؿّتع بف هذه افصقوؽي مـ بؾف ادتؾؼغ. وهق ؿؾؼ يتجّذ ظذ كحق واضح ذم تلـقد مو تت

إيؼوع يؼقم مؼوم افقزن، بقصػ هذا اإليؼوع مـ افعالموت ادؿقزة هلو بقصػفو 

صعرًا. وهق إيؼوع يقصػ ظودة بوهلودئ ادالئؿ حلوفي افرؿّل احلضوري افتل مل تعد 

تستسقغ افضجقٍ افذي ُّتِدثف إوزان افتؼؾقديي. مو يقحل بلّن افتـبف هلذا اإليؼوع 

وري، مل يؽـ بقشع افؼدموء بؾقؽف مـ ؿبؾ. ؽر أّن ابـ شقـو تقؿػ ظـد معطك حض

هذا اإليؼوع، وأصور إػ أّن فؾـثر مقشقؼوه أيضًو، وإػ أّن مو يؿقز افقزن افشعري مـ 

افقزن افـثري هق أكف ظددي ، ووّضح أّن مقشقؼو افـثر )تؼقم بدايي ظذ أن يؽقن 

حمددة، وأن يؽقن هـوك تـوشى بغ هذه  افؽالم مؼساًم إػ مجؾ فؽؾ مـفو هنويي

 تقاؾؼ -أيضوً  –اجلؿؾ ـلن تؽقن متؼوربي ذم افطقل أو ذم افؼك. وأن يؽقن هـوك 

 ذم تشوبف هـوك يؽقن ـلن ادتتوبعي، اجلؿؾ هذه مـ ـؾ ومؼوضع حروف بغ مو

 كطؼفو زمـ يتسووى أو احلروف هذه ظدد يتسووى أن دون وشؽـوهتو، حرـوهتو

(افشعر إػ افؽالم يـزل ٓ حتك امومًو،
(2)

. هؾ مـ ؾورق جقهري بغ مو ؿوفف ابـ  
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شقـو ومو يسؿقف أكصور ؿصقدة افـثر إيؼوظًو ذم احلرـي افداخؾقي واحلرـي اخلورجقي 

هلذه افؼصقدة؟! وهؾ حيّؼ فـو كتجووز مو ؿوفف ابـ شقـو بوفؼدر افذي يبقح فـو اّدظوء 

آهتامم، اـتشوف هذا اإليؼوع؟!. أطـ أن هذيـ افسمافغ جديران ببعض افتلمؾ و

 إذا ـون افقصقل إػ احلؼقؼي مبتغوكو وؽويتـو.

 آخر الكالم:

أرجق أّٓ ُتػفؿ هذه اإلصورة إػ ؿصقدة افـثر بقصػفو تعبرًا ظـ مقؿػ مـفو، 

ؾؾسً أريد ذم هذا ادؼوم شقى افؼقل إّن مػفقم افشعر افذي ؿّدمف افساث جدير 

ر افذي يؼّدمف افـؼد احلديٌ. وإذا بوٓهتامم، وؿد ٓ خيتؾػ ـثرًا ظـ مػفقم افشع

، وظّزكو "افتخققؾ"، أو "افػطـي"، أو "اجلقهر"ظّز افؼدموء ظـ هذا ادػفقم بؾػظ 

أو مو صوبف ذفؽ، ؾنن ادراد واحد، أو  "افرؤيو"أو  "احلدس"كحـ بـلفػوظ أخرى ــ 

هبو ظـ افدٓفي واحدة، ظـد افتدؿقؼ. وظذ أّي حول ؾنّن هذه إفػوظ افتل كعّز 

مػفقم افشعر فقسً تعريػًو فؾشعر، ؾوفشعر فقس هق احلدس أو افرؤيو4 بؾ هق 

ادـجز افؾغقي اجلاميل افذي يتجّذ بف احلدس وتتجّذ بف افرؤيو، وهق مو ظّز ظـف 

اجلوحظ بلفػوظ خمتؾػي. وفؽـ ّٕن هذا ادـجز افؾغقي اجلاميل ؿد ٓ يؽقن صعرًا 

بعد اجلوحظ ذم وضع تعريػ أـثر ّتديدًا، وأؿدر  بوفرضورة، اجتفد افذيـ جوؤوا

ؾـقن افؼقل افؾغقيي إخرى.،  "أصؽول"افشعر مـ ؽره مـ  "صؽؾ"ظذ امققز 

. ومفام ـون مقؿػـو مـ هذا "ـالم مقزون مؼّػك فف معـك"ؾذهبقا إػ أن افشعر 

افتعريػ يـبغل فـو أن كحؿد هلؿ صـقعفؿ، ؾطبقعي افشعر تستعيص ظذ افتعريػ 

هو فؼط أن نأيت ببعض اجلومع ادوكع، وـّؾ مو كستطقع ؾعؾف، ـام يؼقل هربرت ريد )

(التؿييزات بني الشعر والـثر
(1)

 . 

                                                 
 .04، 93 ، صضبقعي افشعر   (1)



 مفهوم الشعر يف تراثنا األدبي

22 

 

 املصادر واملراجع:

 افؼرآن افؽريؿ.

. ظبد ،5445، افعقامؾ وادظوهر وآفقوت افتلويؾ: اإلهبوم ذم صعر احلداثي -1

 .573افؽقيتقي، افعدد ومل ادعرؾي افرمحـ حمؿد افؼعقد. شؾسؾي ظ

 أمحد أمحد بدوي ّتؼقؼ ،أشومي بـ مـؼذ ب ت، افبديع ذم كؼد افشعر، -2

وزارة افثؼوؾي واإلرصود  -اجلؿفقريي افعربقي ادتحدة  ،حومد ظبد ادجقدو

 .اإلدارة افعومي فؾثؼوؾي -جلـقيب اإلؿؾقؿ ا-افؼقمل

دار  ،هوروناجلوحظ. ّتؼقؼ ظبد افسالم حمؿد ب ت، افبقون وافتبقغ،  -3

 اجلقؾ، بروت. 

ترمجي إبراهقؿ  ،صورل باّلت ،1301 ،اجلوحظ ذم افبكة وبغداد وشومراء -4

 .افؽقال ي. دار افقؼظي افعربقي فؾتلفقػ وافسمجي وافـؼ، دمشؼ

مطبعي ، 5طاجلوحظ. ّتؼقؼ ظبد افسالم حمؿد هورون.  ،1302احلققان،  -5

 .افبويب احلؾبل، افؼوهرة

ظبد افؼوهر اجلرجو ي. ّتؼقؼ حمؿقد حمؿد صوـر.  ،5444 دٓئؾ اإلظجوز، -6

 .مؽتبي اخلوكجل، افؼوهرة

 ،1333 ،بقوض افقؼغ ٕمغ إشز أكؿقذجوً  :دٓفي ادؽون ذم ؿصقدة افـثر -7
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الجليل اإلنساني في أمثلة من     
 مدائح المخضرمين

 هبة عقول .أ .م . د 
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 امليخص:  
ّذسس ىزا اىبحث إحذٍ اىقٌْ اجلَاىْت يف أٍثيت ٍِ اىشعش اىقذٌّ، 
فاىقَْت املذسًست ىِ قَْت اجليْو، ًىِ قَْت ٍتعذدة اجلٌاّب، تتجيَ 
يف اىزاث اإلّساّْت مَا تتجيَ يف ٍظاىش اىطبْعت، إال أُ ٍذاس اىبحث 
سْقتصش عيَ دساستيا يف جاّبيا اإلّساِّ، ًىِ قَْت ٍشمبت، تتجيَ يف 

شعش بأشناه شتَ، ًّشد تنٌّعيا إىل غيبت بعض املعاِّ ًىَْنتيا عيَ اى
غريىا، مبا ّغّْش طبْعت اىشعش ًجٌىشه اىقَِْ، ًّغّْش ـ تبعاً ىزىل ـ إدساك 

 املتيقِ ىو ًقذستو عيَ تٌجْيو ًفيَو، ًتقذّشه. 
ًقذ قاً اىبحث عيَ دساست قَْت اجليْو اإلّساِّ يف أٍثيت خمتاسة 
ٍِ شعش املخضشٍني، ٍِ أىو اىبادّت عيَ ًجو اىتحذّذ، ًاىغاّت ٍِ 
رىل اإلجابت عِ تساؤالث، ٍنيا: ٍا ٍذٍ حضٌس قَْت اجليْو اإلّساِّ 
حضٌساً فنشّاً يف شعش املخضشٍني؟ ًإىل أُ ٍذٍ تأثّش اىشعشاء 

ذاة باإلسالً يف تشنْو اىقَْت ًبنائيا؟ ًمْف عبّش املخضشٌٍُ اىب
 اىشعشاء فنّْاً عِ تيل اىقَْت يف ٍذائحيٌ؟ 

ًحضٌس اىقٌْ اجلَاىْت يف اىشعش اىعشبِ اىقذٌّ ّفتح أبٌاباً ًاسعت 
ىيبحث ًإبذاء اىشأُ، ًىذساست ىزا اىشعش دساست )مجاىْت(، جتيٌ ٍا 

 استرت ٍِ ٌٍاطِ اإلبذاع فْو. 
 و اإلّساِّ، اىساٍِ، اىبطو، اجليْو، املذائح، اىشعشاء املخضشٌٍُ.ْت: اجليٍفتاحْميَاث 

  

                                                 
  تدريسّقي يف ؿسؿ افؾغي افعربّقي بجومعي دمشؼ.هقئي  ظضق )*(
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 مقدمة:

تعّد ؿقؿي اجلالل ؿقؿي مجوفقي مرـبي، ٕهنو ٓ تؼترص ظذ جوكى واحد مـ 

جقاكى افذات اإلكسوكقي، وفؽـفو تّتسع فتشؿؾ جقاكى متؽومؾي يتعّذر ؾصؾ 

ظـ اإلكسون، وترتبط بوٕؾؽور افتل  أحدهو ظـ أخر، ؾتتعؾؼ بوٕؾعول افتل تصدر

تؼقد اإلكسون إػ أكامط بعقـفو مـ افسؾقك. ويؿؽـ افؼقل إن فؼقؿي اجلالل اإلكسوين 

مظوهر متـقظي ومتؽومؾي، ومـ أبرز مظوهرهو افسؿق وافبطقفي، وٓ صؽ يف أن 

اإلحوضي بصقر هذه افؼقؿ ـّؾفو يضع افبوحٌ أموم مجؾي مـ ادعوين افتل تدور يف 

دارات متداخؾي ومتاميزة يف آن واحد، مثؾ افؼقة وافرؾعي واهلقبي واإلظجوب م

وافرهبي، وفذفؽ ـون تصـقػ تؾؽ ادعوين بوفـظر إػ مدى ؽؾبي أحدهو ظذ أخر، 

وهقؿـتف ظذ افؾقحي افشعريي، أمرًا يسوظد يف دراشي ادظوهر ادتـقظي فؾؼقؿي افؽزى 

زة. ـّ  دراشي مر

ظذ دراشي تؾؽ ادعوين وافؼقؿ ادتصؾي هبو يف أمثؾي مـ وشقؼترص هذا افبحٌ 

مدائح ادخرضمغ، افبدو مـفؿ حتديدًا، ٓشتجالء مدى حتؼؼفو يف تؾؽ إمثؾي، 

وفبقون ؿدرة أوفئؽ افشعراء ظذ افقصقل بوفؼقؿي إػ ؽويتفو يف مدائحفؿ، مع 

اكتؼوء  مراظوة تـقع صقر ادؿدوحغ، واختالف مقاؿػ افشعراء مـفؿ. وـون

صّقرت اإلكسون يف  ،اددائح أمثؾًي يف هذا افبحٌ مؼصقدًا، دو تضّؿـتف مـ فقحوت

يظفر اخلالل افؽريؿي ويززهو، مـ صجوظي وـرم وظّػي "مظوهر جؾقؾي. ؾوددح 

وحقوء وكسى ـريؿ، وؽرهو... وصعر اددح ظـد افعرب يف ـثر مـف حيؼؼ أهداؾًو 

فعؾقو افتل جيى أن يتحذ هبو افػرد يف شعقف جتوه أخالؿقي، ذفؽ أكف يصقر ادثؾ ا

ر اجلقاكى اإلجيوبقي يف إن صعر اددح يصقّ  :افؽامل يف إضور ادجتؿع افعريب، أي

 (1)"صخصقي افبطؾ يف ادجتؿع افعريب.
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 أواًل: السامي ومفهوم السمّو:

مو ، وأـثر (1)افسؿّق فغًي: آرتػوع وافعؾّق، ويؼول فؾؼيػ واحلسقى: ؿد شام

كجد وصػ افسؿّق مؼسكًو بودشوظر وإؾؽور. وافسؿّق مػفقم مجويل أخالؿل ؽر 

حّز، يـتؼؾ مـ ظومل افػؽر إػ افقاؿع احلّزّ بوفػعؾ وافسؾقك، ويؿؽـ افؼقل إن 

افسؿّق هق افتعوطؿ يف إخالق وإؾؽور وجتّؾقفام مـ خالل افسؾقك اإلكسوين "

ظذ أبـوء جمتؿعف افعوديغ تػقؿًو يـول بف إظجوهبؿ جتّؾقًو يتػقق مـ خالفف اإلكسون 

  (2)"واحسامفؿ وإـبورهؿ، ؾقؼدمقكف ظؾقفؿ، وؿد يبؾغقكف مـزفي افسقودة.

وافسؿّق هق اجتوه آرتؼوء كحق افؽامل، وفقس مـ افسؿّق ـّؾ مو يـزع مـزع 

إلكسون مـ افسؿّق حرـي خّرة دائؿي كحق ادثؾ إظذ، حتّرر ا"افؼ أو اإلؾسود، ؾـ

 (3)"ـّؾ مو يؼقده مـ ؽويوت ذاتقي ضقؼي.

يزز مػفقم افسؿّق جؾّقًو يف ـثر مـ اددائح، ويؼع يف بمرة اهتامم افشوظر 

بجؿؾي ادبودئ وإؾؽور "وترـقزه ظذ اكتؼوء صػوت ممدوحف بعـويي ؾوئؼي. ويرتبط 

فتعويل وافتػقق وافتصقرات وإؾعول وافسؾقـوت افتل تبؾغ ذروة افـبؾ وافرؾعي وا

ادودي وادعـقي،...، ويرتؽز افػعؾ وافسؾقك افسومقون ظذ إرادة أبّقي متػوكقي يف 

 (4)"افتطؾع إػ ادجد وافسؿق، متعوفقي ظـ افصغوئر، شومؼي يف أؾؼ ادعويل وذؾفوـ

وتؼّدم ؿصقدة افشاّمخ يف مدح )ظرابي إود( مثوًٓ واضحًو فؾؿؿدوح 

 افسومل. ؿول افشاّمخ:

                                                 
 فسون افعرب: )شؿق(. (1)

 .233افتجربي اجلامفقي يف صعر ابـ خػوجي، ص  (2)

 .233ادرجع افسوبؼ، ص  (3)

 .186افؼقؿ اجلامفقي بغ افشعر اجلوهع وصعر صدر اإلشالم، ص  (4)
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َتـــــو ــــقَم َخؾ   إَِفقــــَؽ َأصــــؽق َظــــراَب افَق

ــفُ  ــُرؤوَس َف ــق اف ــذي حَتـ ــُر اف  ًَ إَم ــ  َأك

رَبَتــــفُ  ـُ ـِ ادَؽــــروِب  ًَ اُدَجــــّع َظــــ  َأكــــ

 َوافشـــوِظُى افَصـــْدَع ٓ ُيرجـــك َتالُؤُمـــفُ 

َرٍة ظـــــــز  َوَمؽُرَمـــــــيٍ  َُ  َمـــــــل
ًِ  يف َبقـــــــ

ـــق ََِؼـــيٍ  ـــقَعِي ِمـــتالٌف َأخ ـــخُؿ افَدش  َض
 

ـــو  َوي
ِ
ـــالء ـــو ذا افَع ـــمُدِد افبـــوؿل ي  ذا افُس

ــــــر  َوآؾــــــوِق  ـــــــ َب ــــــقِم ِم ــــــُؿ افَؼ  َؿامِؿ

ـــــوِق  ـــــُف َبعـــــَد إيث ـــــؾ  َظـ  َوافػـــــوتُِح افُغ

 َواهلـَــــؿ  ُتػِرُجـــــُف ِمــــــ َبعـــــِد إِؽـــــالِق 

ــــّبوِق  ـُ َش ــــ ــــٍد َواِب ــــوِت جَم ــــّبوُق ؽوي  َش

ـــٍؾ َوِمصـــداِق  ـــِى ذو ؿق ـــزُل ادَقاِه  (1)َج
 

افسؿّق يف صخص  بـك افشوظر صقرة افسومل ؾؽرّيًو ببقون حضقر معوين

ادؿدوح، مـ شقودة وجمد وـرم، وشعل حثقٌ إػ رأب افصدع وتػريٍ اهلّؿ، 

ومتّؽـ يف افعّز وافسمدد، وبقون وؾصوحي. إن مػفقم افسؿّق افذي يسعك افشوظر إػ 

إبرازه يف ممدوحف يرتبط بوفػعؾ افسومل، وهق ؾعؾ إكسوين داؾعف افـبؾ. وؿد أفّح 

افتطؾع إػ ادجد( ظـد ادؿدوح، وؿّدم هذا ادعـك، وبوفغ  افشوظر ظذ إطفور )إرادة

يف خمتؾػفو تصدر ظـ إرادة افتطؾع إػ ادجد وافعال "يف تقـقده، ؾبّغ أن أؾعوفف 

وافرؾعي وافتػقق وافسؿّق ظذ ؾعول أخريـ، وشبؼفؿ إػ كؼ افػعول احلؿقدة 

وإجمود افتل ٓ تطوهلو ؾعول افتل تـشل مـ ظؾق اهلؿي، وظظؿي افػعول، وصـع ادعويل 

ؾؽون اـتسوب ؿقؿي افسؿّق ظـد ادؿدوح مرهقكًو بؿصدر افؼقؿي، وهق  (2)"أخرى.

                                                 
. ظراب: مرخؿ ظرابي، وهق ظرابي بـ 258 -256ديقان افشامخ بـ رضار افذبقوين، ص  (1)

أوس مـ بـل موفؽ بـ أوس، صحويب جقاد، اّتصؾ بف  افشامخ ومدحف ؾلجزل ظطوءه، 

اخلَّؾي: احلوجي، إمر: أمر، افؼامؿؿ: ج افؼؿؼوم، وهق افسقد افؽثر اخلر افقاشع افػضؾ، 

غّؾ: جومعي تقضع يف افعـؼ أو افقد، اإليثوق: مصدر أوَؼف، أي صّده ادؽروب: ادحزون، اف

يف افقَوق، افشوظى افصدع: افذي يصؾحف بعد ؾسود، ادلَرة: ادؽرمي ٕهنو تمَر أي ُتذـر، 

شّبوق ؽويوت جمد: أي حوئز ؿصبوت افسبؼ، ضخؿ افدشقعي: ظظقؿ افعطّقي، ذو ؿقؾ 

 وافؼقؾ: افؼقل.ومصداق: أي يعد بوفؼقل ويصدق يف وظده، 
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مصدر ذايت، وبوفداؾع إػ حتؼقؼ افؼقؿي وتطبقؼفو شؾقـًو وؾعاًل، وهذا افداؾع 

 يتجووز حدود افذات إػ أؾؼ أرحى.

بي ـّ ، جتؿع افػعول احلؿقدة إػ إن افؼقؿي ادتؿّثؾي يف إبقوت افسوبؼي ؿقؿي مر

ٕن ؾعؾ افسؿّق كسقٍ متشوبؽ مـ ؾعول تتؽومؾ "إخالق افتل تصدر ظـفو، 

وتّتحد فتصّى يف جمرى واحد يتدؾؼ بتجوكس ظضقي، ؾقشّؽؾ ظومل افسؿّق وتلفؼف 

  (1)"يف ذروة مـ ظومل إخالق وافػعول احلؿقدتغ.

بقوت افسوبؼي ٓ يؽتؿؾ إٓ إدراك اجلوكى افػؽري دػفقم افسؿّق يف إ إنّ 

بوفـظر يف ادؽقكوت اجلامفقي وافػـقي افتل كؼؾً ادػفقم مـ ظومل إؾؽور ادجردة، إػ 

رحوب افتحؼؼ افػعع يف شؾقك افشخصقي افسومقي، ويتصدر ادؽّقن افؾغقي 

ادشفد، ؾتحتشد يف إبقوت ادػردات افدافي ظذ إرادة افسؿّق، وظذ افػعؾ افسومل، 

ؾ: )افعالء، افسمدد، ملَرة، ظّز، مؽرمي، جمد، يسؿق، ادحومد، ادجد(، وتشّؽؾ مث

 مجؾي هذه ادػردات معجاًم دٓفقًو وإحيوئقًو فؾسؿّق. 

وتزيد افساـقى دٓٓت افسؿّق، وتضػل ظذ إبقوت صػوت افعؾّق، وافثبوت 

يف شقوق كداء  يف افعّز ورشقخ افؼدم يف ادجد، ؾقختص ادصدر )افعالء( بودؿدوح

ادضوف: )يو ذا افعالء(، وـذفؽ خيتص بف افسمدد ادّتصػ بوفبؼوء وافديؿقمي: )يو 

ذا افسمدد افبوؿل(، َؿ تتقاػ اجلؿؾ آشؿقي ادؽقكي مـ ادبتدأ )ضؿر ادخوضى 

اشؿ افػوظؾ، وربام  -ًو ؽوفب –ادػرد أكً، طوهرًا أو مضؿرًا( واخلز )ادشتّؼ، وهق 

جوء بؿشتؼ آخر يشبفف يف افقطقػي وافدٓفي، ـوفصػي ادشّبفي، ومبوفغي اشؿ 

افػوظؾ( فتمـد َبوت ادعوين افسومقي يف صخص ادؿدوح، وفتؼرصهو ظؾقف: )أكً 

إمر، أكً ادجّع، وافػوتح، وافشوظى افصدع، شبّوق ؽويوت جمد، ضخؿ 

 زل ادقاهى، ذو ؿقؾ ومصداق(. افدشقعي، متالف، أخق َؼي، ج

                                                 
 .192ادرجع افسوبؼ، ص  (1)
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 ويؿدح افشوظر افشاّمخ ظرابَي إود يف مقضع آخر ؿوئاًل:

ــــــــؿق ــــــــَي إَوِد  َيس ًُ َظراَب ــــــــ  َرَأي

ــــــــداً  ــــــــوَد جَم ــــــــدًا َوَأؾ ــــــــوَد َ وِم  َأؾ

ــــــــً دَِجــــــــدٍ  ــــــــٌي ُرؾَِع  إِذا مــــــــو راَي

ــــــــَؽ مَل جُيــــــــوَروا ــــــــُؾ َواِة َؿقِم  َوِمث

  ٍ ــــــــ ــــــــوُر ُف ــــــــٍي َوبِح ــــــــوُح ُرَديـَ  ِرم

 فَِعطوِئــــــَؽ اجلَــــــزِل اُدَرّجــــــكؾِــــــًدى 

 َؽــــداَة َوَجــــدُت َبحــــَرَك َؽــــَر َكــــزرٍ 
 

ـِ   إِػ اخلَــــــــراِت ُمـَؼطِــــــــَع افَؼــــــــري

ــــــــغِ  ـــــــٍز َض ـــــــٍد حَلِ جوِم ـَ ـــــــقَس   َؾَؾ

ــــــــــــوفَقؿغِ  ــــــــــــُي بِ  َتَؾّؼوهــــــــــــو َظراَب

 إِػ ُرُبـــــــــِع افِرهـــــــــوِن َوٓ افَثؿـــــــــغِ 

ــــــــــػغِ  ــــــــــو َتؼــــــــــوَذُف بِوفَس  َؽقاِرهُب

ــــــق ـَ افُظـ ــــــ ــــــوِت ِم  نِ َرجــــــوَء اُدخَؾػ

ــــــــقنِ  ــــــــِدَر افُعق ـَ ــــــــوِرُظُف َوٓ   (1)َمش
 

تعّزز أبقوت اددح يف هذا افـص مػفقم افسؿق يف ادؿدوح افسومل، بوشتعامل 

افػعؾ افداّل ظذ افقؼغ )رأيً(، افذي كؼؾ شؿق ادؿدوح مـ مستقى افتصّقر إػ 

مستقى افتصديؼ، وتبعف افػعؾ ادضورع )يسؿق( افداّل ظذ افسؿق مـ ؽر اكؼطوع 

اخلرات )افؽثرة( )مـؼطع افؼريـ(، أو ؾتقر، ؾودؿدوح )يسؿق( يف ـؾ حغ إػ 

وـلن اإلَبوت يف هذا ادقضع حيؿؾ دٓفي افـػل: )ٓ ؿريـ فف(، ؾقؼرص افصػي ظذ 

                                                 
. اخلرات: اخلصول افػوضؾي، مـؼطع 341 -335ديقان افشامخ بـ رضار افذبقوين، ص  (1)

ح افـػس، افؼريـ: ٓ مثقؾ فف، أؾود: اشتػود، اجلومد: افبخقؾ، افؾحز: افضقؼ اخلؾؼ، افشحق

ضـغ: بخقؾ، تؾّؼوهو: أخذهو وتؾّؼػفو، وهذا جموز مـ اكؼقود ادجد فف، افقؿغ: افؼدرة أو 

احلظ مـ اخلر، واة افؼقم: أذاؾفؿ، افرهون: افغويي افتل ُيستبؼ إفقفو، افثؿغ: افُثؿـ، 

افرديـقي، وادراد أن ؿقم ادؿدوح ٓ يػوخرهؿ مػوخر، رديـي: اشؿ امرأة تـسى إفقفو افرموح 

: ـثرة ادوء، ؽقارهبو: أظويل  ٍّ وهل امرأة افسؿفرّي، وـوكو يؼّقمون افؼـو بخّط هجر، بحور ف

أمقاج موئفو، ُصّبفً بغقارب اإلبؾ، وهل أظذ مؼدم إشـؿي، يريد أهنؿ ؽويي يف افشجوظي 

ج  وافسخوء، رجوء ادخؾػوت مـ افظـقن: أي افظـقن افؽوذبي افتل مل تـَجز، ادشورع:

 ادؼظي، وهل مقرد افشوربي، ـوفؼيعي، يؿدحف بؽثرة افعطوء مع افسامحي يف افبذل.
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ادقصقف، وخيرج َمـ شقاه مـ دائرة ادـوؾسي. َؿ تتقاػ افؽؾامت افدافي ظذ أن 

ي ادؿدوح ؿد اـتسى )أؾود( ) ومد( ٓ تعّد، و)جمدًا( ٓ حيوط بلضراؾف، بدٓف

افتـؽر افذي يػقد افشؿقل وافتعؿقؿ، وهذا افسعل افدائى إػ اـتسوب ادحومد 

ـّ بودول وافعطوء، ؾوفػعؾ افسومل يرتؼل بودؿدوح  يبعد صوحبف ظـ افبخؾ وافض

فقجعؾف متػّردًا، ٓ يشبف أحدًا وٓ يشبفف أحد. وتتؽرر يف إبقوت ـؾؿي )ادجد(، 

يستبؼ افـوس إػ حقوزهتو، ؾنذا مو ُرؾعً )تؾّؼوهو(  وتليت ٓحؼًو مؼسكي بوفرايي افتل

ادؿدوح افسومل )ظرابي( )بوفقؿغ(، بجدارة واؿتدار، فتقايل أؾعوفف اخلّرة افسومقي 

افسوظقي إػ إصودة سح ادجد، وٓ يػقت افشوظر أن يشر إػ تػقق ؿبقؾي ادؿدوح 

رء ظراؿي كسبف، واكتامءه إػ ؿبقؾي يف افػعول افسومقي، وممو ٓ خيػك أن مـ متوم شؿّق اد

ذيػي. ويدور افشوظر يف ؾؾؽ شخوء ادؿدوح، ورؾعي مـزفتف ومتّقز ؾعوفف، وهذا 

 ـّؾف ٓ يصدر إٓ ظـ كػس شومقي ؾؽرًا وشؾقـًو.

وتتعوضد يف إبقوت ادػردات وافساـقى، وتسفؿ مجقعفو يف جالء معـك 

  افسؿق يف أهبك حّؾي فغقيي.

ومل ـام جتّؾً يف أبقوت افشاّمخ ٓ خترج ظـ إشوس افذي أرشوه إن ؿقؿي افس

صعراء اجلوهؾقي يف مدائحفؿ، ؾال ُتؾؿح يف جتؾقوت افؼقؿي ظـد افشاّمخ أي إصورات 

إػ تلَر بوإلشالم، ومو جوء بف مـ دظقة إػ آرتؼوء بوفـػس اإلكسوكقي ظـ افدكويو، 

ظـف. ويف حقوة افشوظر وشرتف مو يػّّس وافتسومل ظـ ـؾ مو حّرمف اهلل تعوػ وهنك 

مقؾف إػ ادحوؾظي ظذ مو أفػتف كػسف مـ ؿقؿ اجلوهؾقغ، ومو متّرس بف مـ تعبرهؿ 

وأشوفقبفؿ، ؾفق صوظر خمرضم مـ أهؾ افبوديي، طّؾ يصدر يف صعره ظـ مـظقمي 

ظـويي، افؼقؿ اجلوهؾقي، وفذفؽ كجده يعع مـ افؼقؿ افتؼؾقديي ويرشؿ مال فو بدّؿي و

     ويصطـع يف شبقؾ ذفؽ أشوفقى اجلوهؾقغ وضرائؼفؿ.
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 اثنياً: البطل ومفهوم البطولة:

يعسض افغؿقض شبقؾ افبوحٌ يف أَـوء شعقف إػ وضع تعريػ واضح  دد 

دػفقم )افبطؾ/ افبطقيل( بقصػف مؼقفي مجوفقي، ؾام مـ رأي ؿد أمجع ظؾقف افدارشقن 

أراء تتصػ بوخلؾط، وجموكبي افدّؿي أحقوكًو. ويرجع يف هذا ادجول، بؾ إن مجؾي 

اخلؾط إػ افتامهل بغ مػفقمل افسومل وافبطؾ يف صقرة ادؿدوح يف افشعر افعريب. 

ؽر أكـو إذا احتؽؿـو إػ معقور افؽّؿ... كجد أن افسومل يؼقم ظذ جتّع ـّؿ ظظقؿ "

و افبطؾ ؾقؼقم ظذ جتّع مـ افؼقؿ إخالؿقي وافػؽريي وافسؾقـقي يف صخص مو، أم

ـّؿ ظظقؿ مـ افؼقة بقجفقفو، اجلسديي وافروحقي، يف مقؿػ مو،...، وظؾقف ؾنن 

  (1)"افسؿّق متضؿـ يف افبطقفي، ـام أن افبطقفي تعد أبرز مالمح افسؿّق.

تعّد ؿقؿي افبطقفي ؿقؿي مجوفّقي مرـبّي، ٕهنو جتؿع بغ اجلالل واجلامل، وهل 

زدوج واكعؽوشفو ادرـى ظذ ادتؾؼل، إلن إدراك معـك افبطقفي ؿقؿي هلو تلَرهو اد

خيؾؼ ظـد ادتؾّؼل مشوظر خمتؾػي، ؽر متـوؿضي، مثؾ افدهشي واإلـبور واحلامشي، 

  (2)وافبطؾ يف افشعر ؽوفبًو مو يؽقن شومقًو.

ؾوفػورس افبطؾ فقس ؾردًا، "ومػفقم )افبطؾ( ٓ يؼترص ظذ إؾراد وحسى، 

ومتثؾ  (3)"ورة واحد بغ جمؿقظي تسوويف يف جتسقدهو دعوير افبطقفي.بؾ هق بوفرض

افؼبقؾي تؾؽ ادجؿقظي افتل يـتؿل إفقفو افبطؾ افػرد، وهل جمؿقظي تصدر ظـ ؿقؿ 

مشسـي، وجتؿعفو أهداف واحدة، وتربطفو روابط ظّدة، ظذ رأشفو وحدة افـسى. 

وتؾ ضؿـ ؿبقؾي حيؿؾ اشؿفو إن اهتامم افشوظر افػورس بـسبف يعقد إػ أكف يؼ"

  (4)"ويداؾع ظـفو، وفذا ؾلظامفف افبطقفقي فقسً أظامل ؾرد بؾ أظامل افؼبقؾي ـؾفو.

                                                 
 .249افتجربي اجلامفقي يف صعر ابـ خػوجي، ص  (1)

 .252يـظر: ادرجع افسوبؼ، ص  (2)

 .39افقظل اجلاميل ظـد افعرب ؿبؾ اإلشالم، ص  (3)

 .39ادرجع افسوبؼ، ص  (4)
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صقرة واضحي فؾبطؾ  ويف ؿصقدة افعبوس بـ مرداس افُسَؾؿل يف مدح افـبل 

اجلؾقؾ، وهل صقرة جتؿع افػردي إػ اجلامظل، وإذا مو ضؾبـو افدّؿي ؿؾـو: إن افػردي 

 ؿول: (1)"فؽـّف مـتٍؿ إػ اجلامظي حتك يف مفوراتف افشخصقي."فو واضحًو، يبدو ؾق

 إّكــــــــو َوَؾقـــــــــو بوفــــــــذي ظوهــــــــْدَتـو

ـــــَي ـؾ فـــــو َث ــــــ أؾــــــوء هُبْ ـــــوَل ِم  إذ ش

ـــــَي َؾْقؾؼـــــوً   حّتـــــك َصـــــَبْحـو أهـــــَؾ مؽ 

 مـــــ ـــــؾ  َأؽؾــــَى مـــــ ُشــــَؾقٍؿ ؾقَؿــــُف 

ــــقؽك ــــوَوَ يف اف ــــوَة إذا جَت ــــروي افؼـ  ي

ــــــك افؽتقبــــــَي   ُمْعؾِــــــاًم وبؽّػــــــفيغش

 وظــــذ ُحـَــــغ ؿـــــد َوَا ِمـــــ مَجِْعــــــو

ـــــــيً   ــــــــوكقا أمـــــــوَم ادســـــــؾؿَغ َدريئ

 كؿيضــــــ وحيرُشـــــــو اإلفــــــُف بحػظِــــــفِ 
 

 ِرُس ـواخلقـــــُؾ ُتؼـــــَدُع بـــــوفؽامة وَتضـــــ

ـــــْرُجُس  ـــــف ادخـــــوِرُم َت  مَجـــــٌع تظـــــِؾ ب

ـــــَقُس  ـــــامُم إَْص ـــــُدُمفو اهل ـــــفبوَء َيؼ  ص

ـــــْقَكُس  ـــــّدخوِل وَؿ ـــــُي اف  بقضـــــوُء ُ َؽَؿ

ـــــــ ـــــــبُس وختوُف ـــــــو َيع ـــــــدًا إذا م  ُف أش

ـــــْدٌن ِمـــــْدَظُس   َظْضـــــٌى يؼـــــّد بـــــف َوَف

ــــقُل َظَرْكــــَدُس  ــــد  بــــف افرش ــــٌػ ُأِم  أف

 وافشــــؿُس يقَمئــــٍذ ظؾــــقفؿ َأْصــــُؿُس 

ـْ حيـــــرُس  ـــــ ـــــقَس بضـــــوئٍع َم  (2)واهلُل ف
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أشس افعبوس مػفقم افبطقفي يف هذه افؾقحي بقصػ مػّصؾ فؾػعؾ افبطقيل 

مجقعًو(، وجتّذ ذفؽ بخقض ؽامر معرـي فػورس افؼبقؾي )افذي يؿثّؾ ؾرشوهنو 

حؼقؼقي، اصسك ؾقفو ـؾ مـ افشوظر وافػورس افبطؾ، إٓ أن افشوظر آَر أن جيعؾ 

ذاك افبطؾ  قر افصقرة، فقضّخؿ ؾعؾف افبطقيل ويعّؿؿف ظذ افؼبقؾي ـؾفو، ؾراح 

د يرشؿ أجزاء افؾقحي بلفقان افبطقفي وافشجوظي وافػروشقي وافؼقودة، ؾوفبطؾ افػر

يف افؾقحي )مهوم: مؼدام مويض افعزيؿي، أصقس: صجوع صديد ادراس يف افؼتول(، 

افػورس افبدوي ادتػوين يف "يعَرف بوفبلس وؿقة اإلرادة وافعزيؿي وافسقودة، إكف 

إخالصف فؾؼبقؾي ويف ظدائف خلصقمفو، ادتحّع بلخالق بطقفقي ترتبط ارتبوضًو ظضقّيًو 

 (1)"بقي.بطبقعي احلقوة افؼبؾقي افعر

وـون افبطؾ ظذ رأس ؾقؾؼ ضّؿ أبطول ُشؾقؿ وؾرشوهنو، ويف هذا مو يدّل   

ظذ امتزاج افػردي بوجلامظل، فقشّؽال كسقجًو واحدًا ٓ يؿؽـ ؾصؾ خققضف. إن 

 -أؽؾى: أشد/ ؽؾقظ افعـؼ (  ـّؾ افػقؾؼ افذي يؼدمف )اهلامم إصقس( ؾقف )

رظف افسوبغي فقحؿل كػسف مـ خطر د ارتدى ؿد –وافتعؿقؿ يف هذا ادقضع مؼصقد 

مرتؼى، وهق ؾورس جسقر مرهقب اجلوكى، ؿقي اإلرادة صؾى افعزيؿي، أؾعوفف 

حتؽل صجوظتف )يروي افؼـوة، جتوو، يغشك افؽتقبي، بؽػف فدن يؼّد بف..( وبطقفي 

، وحتّؿؾ هذا افػورس افبطؾ هلو داؾع كبقؾ شوٍم، ؾفل كوبعي مـ افقؾوء بعفد افـبل 

مسموفقي افدؾوع ظـ ادسؾؿغ، وفذفؽ تؼوضر ؾرشون بـل شؾقؿ مؾّبغ تؾؽ افغويي 

ويف افعدد مو ؾقف مـ ادبوفغي  -افسومقي، وـثروا حتك ـوكقا )أفػ ؾورس( 

 ظـفؿ تردّ ( دريئي) هلؿ وـوكقا بوفؼقة، وادسؾؿغ افؽريؿ افـبل أمّدوا –وافتضخقؿ 

  حتؼقؼ ؽويتفؿ ومرادهؿ. إػ ويتفوظـ افرمحـ بحاميي يؿضقن وافرضب، افطعـ
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واؿته تشؽقؾ مػفقم افبطقفي حشدًا دػردات خوّصي، تـتؿل إػ حؼقل 

دٓفقي تتصؾ اتصوًٓ وَقؼًو بوحلرب واجلقش وافـزاع وافسالح وافؼقة، وكحق ذفؽ، 

مثؾ: )افؽامة، اجلؿع، افػقؾؼ، افؽتقبي، افدريئي/ بقضوء،  ؽؿي افدخول، افؼقكس، 

 عضى، افؾدن، اددظس(.افؼـوة، اف

ووؿع كؼؾ ادشفد مـ افتصّقر إػ ادشورـي آكػعوفقي ظذ ظوتؼ إؾعول، ؾوجتف 

سي ظذ إؾعول ادضورظي، وجعؾفو تتقاػ بام  افشوظر إػ تقطقػ افساـقى ادمش 

خيؾؼ اإلحسوس بوحلرـي، ؾضاًل ظام يقّفده مـ تػوظؾ بغ افبطؾ )مػردًا ـون أو 

تؾؼل، ٕكف يشعر بلكف جزء مـ هذه افؾقحي افـوبضي بوحلقوة: )تؼدع، مجوظي( واد

ترضس، تظؾ ادخورم ترجس، يروي افؼـوة، ختوفف أشدًا إذا مو يعبس، يغشك، يؼّد، 

كؿيض وحيرشـو اإلفف...(، ومل تغى إؾعول ادوضقي ظـ إبقوت، وجوء هبو افشوظر 

إمر واكؼضوئف، كحق: )وؾقـو،  يف مقاضع تػقد افقؼغ، ومـفو مو دّل ظذ وؿقع

   ظوهدتـو، شول، صبحـو، وا، أفػ ُأمّد بف افرشقل، ـوكقا...دريئي(.

وـوكً معظؿ إؾعول مسـدة إػ ضؿر افغوئى )فؾدٓفي ظذ افبطؾ أو اجلامظي 

ادحوربي ؽوفبًو( ومـفو مو اّتصؾ بضؿر مجوظي ادتؽّؾؿغ )وؾقـو، صبحـو، كؿيض( ويف 

اكدموج افبطقفي افػرديي يف افبطقفي اجلامظقي، وذوبون ذات افػرد يف ـقون هذا تلـقد 

إّن مـ افالؾً فؾـظر أن تصقير افشوظر افػورس فـسبف مل يؽـ يتّؿ بصقغي "افؼبقؾي. 

ويف هذا مو يتػؼ مع افـظرة افعربقي ادقروَي دػفقم  (1)"ادػرد، بؾ بصقغي اجلؿع.

افشوظر مل يؽـ يسعك يف تصقيره "افبطقيل، ؾـ افبطقفي وصقرة افبطؾ وتصقير افػعؾ

فؾػعؾ افبطقيل إػ جتسقد جتربتف افػرديي، بؾ إػ جتسقد افصقرة ادثوفقي فؾبطقفي ـام 

ارتسؿً يف افقظل اجلاميل اجلامظل،...، ؾؿفؿي افشوظر إشوشقي ـوكً تتطؾى مـف 
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فتعبريي، وهذا ادبوفغي فقتؿؽـ مـ تؼديؿ وصػ فؾػعؾ افبطقيل متػقق يف ؿدرتف ا

وفقس مـ ادبوفغي افؼقل: إن  (1)"افتػقق وحده مؼقوس كجوح افشوظر أو إخػوؿف.

افعبوس ـون يصدر يف أبقوتف ظـ هذا افقظل اجلاميل اجلؿعل ادستؿّد مـ أشوس 

وحدة اجتامظقي مستؼّؾي ذات "جوهع مل يغى ظـ صعره، ؾؼد طّؾً افؼبقؾي يف كظره 

ادسؾؿ "وطؾ هذا افشوظر إظرايب يؿّثؾ بعد إشالمف  (2)"شؾطون ـبر ظذ افـػقس.

افذي مل تغى افـزظي افؼبؾقي ظـ صعره، ـام مل يغى ظـف صقت افؼبقؾي،  (3)"افؼبع

  (4)وإكام طّؾ هذا افصقت يسدد يف مدائحف ؿقّيًو ظؿقؼًو.

 ثالثًا: اجللول ومفهوم اجلالل:

افعظقؿ،...، وافػرق رضب مـ اجلامل آشتثـوئل "يعّرف اجلؾقؾ بلكف 

إشود بغ اجلؿقؾ واجلؾقؾ يؽؿـ يف أن اجلامل ظالؿي مـسجؿي متـوشبي ـقػقًو بغ 

افقاؿع وادثؾ إظذ، حيّس ؾقفو ادرء بوفػرح واحلرّيي، أمو اجلالل ؾقػّجر ـؿّقًو حدود 

ؾققّفد افتقاؾؼ بغ افقاؿع وادثؾ إظذ، ويذهى يف افؼقة وافتعوطؿ إػ مو ٓ هنويي، 

 (5)"صعقر آحسام وافتقؿر.

ويتعؾؼ مػفقم اجلالل بوٕؾعول وإؾؽور افتل تسؿق بوإلكسون ؾؽرًا وذائؼي 

ؾقق افتػوهي وافضعي، وتتداخؾ يف تؽقيـف معوين افؼقة وافرؾعي واهلقبي، واإلظجوب 

 (6)وافدهشي.
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، واتػؼً أراء وأمجع أصحوهبو ظذ (1)تـقظً معوين اجلالل ظـد افػالشػي

 بؾقغ افؽامل افالمتـوهل، واإلظجوب ادؼسن بوفدهشي. 

وفعؾ مـ أوضح أراء يف حتديد ؿقؿي اجلؾقؾ ومػفقم اجلالل مو جوء يف 

افروظي ... مجول مػرط يبدو "تعريػ د. ظبد افؽريؿ افقويف حتً ظـقان )افروظي(: 

متوع، إٓ أكف إمتوع  ػقف بوهلقبي واجلالل متجووزًا فؾحدود، مع احتػوطف بوإل

مّتصؾ بوفرهبي وافؼؾؼ. إكف يثر اإلظجوب افعؿقؼ ويبؾغ حّد اإلدهوش واإلخوؾي 

 (2)"ويقحل بوفـبؾ وافسؿّق.

ويؿؽـ افؼقل إّن اجلؾقؾ هق افظوهرة إـثر ؿربًو مـ ادثؾ إظذ. ورأى د. 

وأن افؽامل افذي يتصػ بوفعظؿي شعد افديـ ـؾقى أن افؽامل هق جقهر اجلالل، 

ل، وأن إَر آكػعويل وادجد وافرؾعي وافؼدرة وافؽزيوء هق مو حيدد مػفقم اجلال

إزاء اجلؾقؾ يـعؽس ظذ صؽؾ هقبي، فؽـ تؾؽ اهلقبي يـبغل أن تؽقن ممزوجي بـقع 

مـ ادحبّي، وذفؽ ـل يؽقن ادقؿػ اجلاميل مـ اجلؾقؾ مقؿػًو إجيوبقًو.
(3)  

 : لول يف لوةة مد  النياجلأ. 

تعّد ؿصقدة ـعى بـ زهر )بوكً شعود( إحدى أهؿ اددائح/ آظتذاريوت 

متثؾً ؾقفو مالمح )اجلؾقؾ اإلكسوين(، ويف  افتل رشؿ ؾقفو افشوظر صقرة فؾـبل 

هذه افؼصقدة أشبغ افشوظر ظذ ادؿدوح أوصوؾًو مجوفقي جعؾتف رمزًا فؾجؾقؾ، 

 افػؽريي وافػـقي إػ أظذ معوير اجلالل. وارتؼك بف يف اجلقاكى

بـك افشوظر ؿقؿي اجلؾقؾ بـوء ؾؽرّيًو ؿوئاًم ظذ مجع ـؾ افصػوت ادعّزة ظـ افؽامل 

 ادؼسن بحول افرهبي، افداّل ظذ ادؿدوح يف أهبك صقره،  وضًو بوهلقبي وافقؿور. 
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إّن اكتؼوء افقصػ اإلشالمل اخلوفص )رشقل اهلل( وتؽراره هق أّول مو 

يصودؾف ادتؾؼل يف تعّرؾف ممدوح ـعى، ؾنذا بف أموم ممدوح اختّص بوجلالل اإلكسوين، 

وؾوق بف افبؼ. وتؽوَػً يف إبقوت ادعوين افتل تعّز ظـ جالل مّتصؾ بوفرهبي، 

خلقف. ؾتجتؿع يف إبقوت معوين اخلقف وؿد كسجفو افشوظر فقصّقر مقؿػًو مؾمه ا

مـ افقظقد، وترّؿى افعػق، وادـوصدة بوفتؿّفؾ ؿبؾ ادحوشبي، وظدم آشتامع إػ 

 ومو أـرمف اهلل تعوػ بف مـ افؼرآن افؽريؿ.  أؿقال افقصوة، مع افتذـر بػضؾ افـبل 

افشوظر إن مقؿػ إؿبول افشوظر ظذ افـبل افؽريؿ معتذرًا هق مقؿػ أملّ ؾقف 

ـّ آظتذار، ؾتضوءل أموم ادعتَذر مـف، وضّخؿ صقرتف، وتزأ مـ  بؿؼّقموت ؾ

 افذكى، ورّد إمر إػ افقصوة:

ًُ أن  رشـــــــقَل اهللِ َأْوَظـــــــَدين  ُأكبِئـــــــ

 
 

ـــــلمقُل  ـــــَد رشـــــقِل اهللِ َم ـــــُق ظـ  وافعػ

 
 

 مفـــاًل هـــداَك افـــذي أظطـــوَك كوؾؾـــَي افــــ

 

 ـــــــؼرآِن ؾقفــــــو مــــــقاظقٌظ وتػصــــــقُؾ 

ـــــــوِة وملٓ   ـــــــلؿقاِل افُقص ـــــــَذين  ب  تلُخ

 

 ُأذكـــْى وفــــق ـُثــــَرْت ظـــــل إؿوويــــُؾ 

 فؼـــــد أؿـــــقُم َمؼومـــــًو فـــــق يؼـــــقُم بـــــف 

 

 أرى وأشــــؿُع مــــو فــــق يســــؿُع افِػقــــُؾ 

ّٓ أن يؽـــــــقَن فـــــــفُ    فظـــــــّؾ ُيْرَظـــــــُد إ

 

ـــــُؾ  ـــــنذِن اهللِ َتـقي ـــــقِل ب ــــــ افرش  (1)م

افضخومي مؼقوشًو  وجوء افشوظر بذـر )افػقؾ( يف هذا ادقضع هتقياًل، معتؿداً  

فؾؿبوفغي يف إضػوء معوين اخلقف وافرهبي، وهّقل هذا ادقؿػ افعوّم فؾدخقل إػ 

ؾقفو أهقى مـ أشد ضوٍر، ؾّصؾ افشوظر يف ذـر  أظامق افصقرة، ؾظفر افـبل 

 أوصوؾف تػصقاًل دؿقؼًو:

                                                 
. افـوؾؾي: افعطّقي، افػقؾ: دو ـون ظـده ضخاًم تقّهؿ أكف 22 -19ذح ديقان ـعى بـ زهر، ص  (1)

أشؿع إصقوء، أو أصجعفو وأصّدهو، وؿقؾ: إن افػقؾ هفـو: افذي ٓ رأي فف وٓ ظؼؾ، يؼول: 

 رجؾ ؾوئؾ افرأي وَؾق ؾ افرأي وؾِقؾ افرأي، افتـقيؾ: افعطوء، وادراد: إمون وافعػق.
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ًُ َيؿقــــــل ٓ ُأكوِزُظـــــفُ   حتـــــك وضـــــع

ــــــفُ  ــــــدي إذ ُأـّؾُؿ ــــــُى ظـ ــــــذاَك َأْهَق  َف

 إُْشـــِد خُمـْــَدُرهُ ِمــــ 
ِ
 َضـــْقَغٍؿ ِمــــ رِضاء

 َيغــــدو َؾــــَقْؾَحُؿ رِضؽــــومغ َظْقُشــــفام

ــــقحِش ضــــوِمَزةً  ــــُر اف ــــِؾ مَح ــــُف تظ  مـ

ـــــــيٍ  ـــــــق َؼ ـــــــِف أخ ـــــــزاُل بِقادي  وٓ ي

ـــــفِ   إن  افرشـــــقَل َفســـــقٌػ ُيستضـــــوُء بِ
 

 يف ــــــػ  ذي َكِؼـــــامٍت ِؿْقُؾـــــُف افِؼقـــــُؾ 

ـــــبقٌر ومســـــموُل  ـــــَؽ َمس ـــــَؾ: إك   وؿق

ــــــَر ؽِ  ـِ َظّث ــــــُؾ بــــــَبْط ــــــُف ِؽْق ــــــٌؾ دوَك  ْق

ــــُؾ  ــــقٌر َخراذي ــــقِم َمعػ ـــــ افؼ ــــٌؿ م  حَل

ــــــــ ــــــــُؾ ـ وٓ مُتَش ــــــــِف إراجق  ل بقادي

ـــــلـقُل  ـــــوِن م ْرش ـــــز  وافد  ُح افَب ـــــر   ُمَط

ـــــٌد مــــــ شـــــققِف اهللِ مســـــؾقُل   (1)ُمفـ 
 

وراح افشوظر يؿأل ادشفد بؽؾ مو مـ صلكف أن حيقط ادقؿػ هبوفي اجلالل، 

ٓـتامل هقبتف يف افـػس، و)ؿقؾف افؼقؾ( ويف هذا  ؾودؿدوح )ذو كؼامت( وهذا أدظك

مـتفك افصدق، وافشوظر ؿد بويعف ظذ افطوظي، ويف هذه ادبويعي متوم افثؼي، واكؼطوع 

ًّ إػ احلقوة افسوبؼي بسبى، َؿ يعز ظـ إحسوس اهلقبي بوفداّل ادبوذ:  ـؾ مو يؿ

ن صقرة ادؿدوح )أهقى(، وبف يـتؼؾ إػ ادستقى افتصقيري افتشبقفل، ؾقؼر

بصقرة )افضقغؿ(، ويؼتيض افسقوق افتػصقؾ، ؾقؾتؼط افشوظر ـؾ مو مـ صلكف أن 

هيّقل افصقرة، متعّؿدًا إَورة افذظر وافرهبي، ؾوفضقغؿ يرظك رضؽومغ اظتودا 

اكتفوش حلقم افػرشون ادطّرحغ أرضًو، ويف اإلضوؾي افقصػّقي مو ؾقفو مـ زيودة 

                                                 
عً يؿقـل: أي يف يؿقـف وضع ضوظي ومبويعي، كؼامت: . وض23 -21ادصدر افسوبؼ، ص  (1)

ج كِؼؿي وكْؼؿي وهل ادؽوؾلة بوفعؼقبي، ؿقؾف ؿقؾ: أي ؿقفف افصودق ادعتّد بف، افضقغؿ: إشد، 

مـ رضاء إشد: ممو رضي مـفو بلـؾ افـوس، خمدره: مؽؿـف، ظّثر: مقضع ِؿَبؾ َتَبوَفي، افغقؾ: 

ؽومغ: يطعؿفام افؾحؿ، معػقر: مطروح يف افساب، افَغقضي وافشجر ادؾتّػ، يؾحؿ رض

خراذيؾ: مؼّطع، ضومزة: شوــي خقؾًو، إراجقؾ: افّرّجوفي وافراجؾي، افدرشون: َقوب 

ُخؾؼون واحدهو ِدرس أو دريس، ادفـّد: افسقػ ادطبقع مـ حديد اهلـد، وشققف اهلـد 

 أؾضؾ افسققف.
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ا افضقغؿ يـؼ افرظى حقفف، ؾال يؼقى ظذ افبؼوء يف ظدديي تػقد ادبوفغي، وهذ

شوحتف ـوئـ حّل، رظبًو وخقؾًو، وإذا مو اؿتحؿ محوه صجوع )أخق َؼي( ـون مصره 

 هالـًو  ؼؼًو.

يؿؾمه افصؿً ادخقػ "ومو إن يػرغ افشوظر مـ رشؿ هذا ادشفد ادػزع افذي 

قد إػ احلديٌ ظـ ادؿدوح/ حتك يع (1)"وافرظى افؼوتؾ وبّزات افػرشون ادؼفقريـ

ٓ يؼؾ إَورة فؾرهبي ظاّم ـون ؿد ذـره يف  ادعتَذر مـف، ؾقليت بقصػ جديد فؾـبل 

 حديٌ افضقغؿ، ؾقشبفف بودفـد، ويؼّر بلكف )شقػ اهلل(، وأي مؽوكٍي أظذ وأجّؾ؟! 

إن تشؽقؾ ؿقؿي اجلؾقؾ اؿته اختقورًا فغقيًو خوّصًو مل تغى أمهقتف ظـ افشوظر، 

ؾطّقع ادعجؿ افؾغقي فتحؼقؼ ؽويتف، وأحسـ اكتؼوء ادػردات افتل تدّل ظذ شؿق 

ادؽوكي ورؾعتفو، ؾؼقفف: )افرشقل، رشقل اهلل( يدّل ظذ ادثؾ إظذ وادؽوكي 

يؽتؿؾ افبـوء افؾغقي فؾؼقؿي، ؾلشعػتف  افؼيػي، ووّطػ مػردات مالئؿي حتك

افؾغي بام يدّل ظذ افرهبي واخلقف واخلشقي، مثؾ: )أوظدين: افدٓفي ظذ حتؼؼ 

حصقل افقظقد دّل ظؾقف افػعؾ ادويض، يرظد: افػعؾ ادضورع يقحل بوحلرـي 

وتؽرار وؿقع افػعؾ بسبى صدة افتلَر ومقؿػ اخلقف ادحقط بوفشوظر، ٓ 

ورع ادمـد ادـػل يدّل ظذ إدراك افشوظر ظظؿ افذكى افذي اؿسؾف، تلخذيّن: ادض

ورؽبتف يف افـجوة مـ ظوؿبتف، أؿقال افقصوة: كسبي افذكى إػ افقصوة هتّربًو، مل أذكى: 

افػعؾ ادضورع ادجزوم وادـػل وادؼؾقب زمـف إػ ادويض، يف  ووفي مـ افشوظر 

ؼامت: َبوت افصػي مستؿد مـ اشتعامل فؼؾى احلؼقؼي، ودؾع افتفؿي ظـف، ذي ك

آشؿ، أهقى: دٓفي صقغي افتػضقؾ ظذ ادبوفغي يف اهلقبي( وـذفؽ أشعػتف ذائؼتف 

يف اكتؼوء ادػردات افداّفي ظذ إشد، ؾفق )ضقغؿ، مـ رضاء إشد، يؾحؿ 
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رضؽومغ(، وفتؾؽ ادػردات وؿع صقيت ؿقي يثر يف افـػس مشوظر اخلقف بتؽرار 

ضود ؾقفو، ويف ـؾؿي )ضومزة( افتل صّقر هبو افشوظر حول محر افقحش يف حرف اف

حرضة ذفؽ إشد افضوري، وهل حول افسؽقن افـوتٍ ظـ صدة اخلقف وافذظر 

وافسّؿى. ومـ ادتػؼ ظؾقف أن حرف افضود يقحل بوفصالبي وافشّدة وافضخومي، 

 وهلذا ـون تؽراره يثر هذه ادعوين يف افـػس. 

آفتػوت إػ بعض صقغ ادشتؼوت افتل وردت يف إبقوت، وبقون  وٓ بد مـ

ارتبوضفو بسقوؿفو افؾغقي وافسـقبل، ؾؿـ ذفؽ تؽرار صقغي اشؿ ادػعقل، افتل 

دّفً أحقوكًو ظذ افطؿلكقـي افتل يػتؼدهو افشوظر يف احلقوة ويرؽى يف حتصقؾفو، وفق 

ذظر واخلقف اتصوًٓ مبوذًا، (، ـام اّتصؾً بؿشوظر افملمقلـالمًو: )افعػق... 

(، أو بـؼؾ أَرهو ظـ مسبقر ومسمولبوإلصورة إفقفو يف كػس افشوظر: )وؿقؾ إكؽ 

(، )إن ملـقل( )وٓ يزال بقاديف.. خراذيؾ معػقرضريؼ افتصقير افػـل: )حلؿ.. 

(. ومو مـ صّؽ يف أن افتصقير افػـل ـون أحد أهؿ مسؾقلافرشقل.. مفـد.. 

يف فقحي اجلؾقؾ افتل بـوهو ـعى بوؿتدار، ويؽػل افبوحٌ أن يـظر إرـون اجلامفقي 

َّرات افػـّقي  إػ صقريت إشد وافسقػ، ويتلمؾ براظي افشوظر يف تقطقػ ادم

اجلامفقي إلبراز أمهقي اجلالل، وظذ افرؽؿ مـ أن افصقرتغ فقستو مـ ابتؽور افشوظر 

ّٓ أكف أشتطوع أن يدرجفام يف بتاممفام، وأن افشوظر اشتؿّدمهو مـ مقروَف اجلوه ع، إ

ادقؿػ ادؼسن بوفرهبي، وحيّؿؾفام افظالل افـػسقي فؾؿبوفغي يف كؼؾ ـؾ مو يؿّر بف مـ 

 ذظر وؿؾؼ واضطراب مـ افدائرة ادعـقيي إػ دائرة ادحسقس.

إن مو تؼّدم جيعؾ ادرء يـظر بعغ اإلـبور إػ افرصح افػـل اخلوفد افذي صّقده 

ر، وإػ صـعتف افشعريي ادحؽؿي افتل مقّزتف مـ ؽره مـ افشعراء ـعى بـ زه

، وإػ ؿدرتف افبورظي ظذ آرتؼوء بؿؿدوحف إػ أشؿك افذيـ مدحقا افـبل 

مراتى اجلالل اإلكسوين. وصحقح أن ادؿدوح متّصػ بلتؿ صػوت افؽامل 
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، افبؼي، إٓ أن ـعبًو اشتطوع تسؾقط افضقء ظذ ذاك افؽامل مـ زاو ـّ يي افػ

، ؾجوء ظؿؾف توّم إرـون.  ـّ  وبوفػ

إن افصقرة افتل رشؿفو ـعى فؾؿؿدوح مل تؽـ جديدة جّدة تومي، ؾوفـوطر يف 

افشعر افعريب افؼديؿ جيد مالمح واشعي وأضقوؾًو واضحي فصقر مشوهبي رشؿفو 

يف هذه افؼصقدة صقرة ؽر بريئي مـ  افشعراء دؿدوحقفؿ. بؾ إن صقرة افـبل 

طقي وافتؽرار افؾذيـ ضبعو صقر ادؿدوحغ يف ـثر مـ افشعر افعريب افؼديؿ، افـؿ

وفسـو كستغرب ذفؽ، ؾؽعى أحد افذيـ اكتفك إفقفؿ ادقروث اجلوهع ؾثؼػقه، "

وظرؾقا أوار تؼوفقده، وهق ابـ زهر، أحد ظبقد افشعر ادعروؾغ بوفتثؼقػ 

فو افـؼود )اددرشي إوشقّي(، َؿ وافتـؼقح، وهق أحد أؾراد هذه اددرشي افتل يسؿق

هق أحد افذيـ ظوسوا وٓدة افديـ اجلديد وافؼقؿ اجلديدة، وأحد افذيـ طّؾقا 

بعقديـ ظـ هذا افديـ زمـًو وكوصبقه افعداء، ؾؾؿ هيبقه ؾـّفؿ وٓ حقوهتؿ، بؾ طّؾقا 

لّصؾً يف ت افذيـ افبدو همٓء أحد –ًا أخر –أؿرب إػ احلقوة اجلوهؾقي، وهق 

كػقشفؿ صقرة احلقوة افؼديؿي،...، ومـ هـو ؾـحـ ٓ كسدد يف أن كجعؾ مدائح 

ًا وتطقرًا فؾؿدائح اجلوهؾقي، أو فؾتقور افػـل اجلوهع امتداد – ظومي صعره بؾ –ـعى 

ويصّح هذا افرأي ظذ بـوء ؿصوئده ورشقمفو افػـّقي ـام يصح ظذ بـوء  (1)"ظومي.

 افؼقؿ وافتعبر ظـفو.

 مدح احلطقئي اخلؾقػي ظؿر بـ اخلطوب  اجللول يف لوةة مد  اخللوفة: -ب 

واظتذر إفقف مـ هجوء افزبرؿون بـ بدر، ؾرشؿ فقحي متّثؾً ؾقفو معوير آكسجوم 

وافتقاؾؼ افـسبل يف افصقرة افعومي فؾؿؿدوح/ اخلؾقػي، افتل جتؿع إػ افؽامل 

 اجلسدي افؽامل افعؼع وافروحل وإخالؿل:
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ــــــــــــفُ  ًُ أهقاَف ــــــــــــ ْق  وفقــــــــــــٍؾ خَتَط 

ـــــــــــّقيً  ـــــــــــَؽ خَمش ًُ َمفوفِ ـــــــــــ  َضَقْي

ـــــــالُل  ـــــــل  َبَراهـــــــو افَؽ
ـــــــِؾ احلَـِ  بِِؿْث

 إػ موفـــــــــــٍؽ ظـــــــــــودٍل ُحؽُؿـــــــــــفُ 

ــــــَرةٍ  ــــــوَن ذا ِمْئ ـــــــ ـ ــــــقَل َم ى ؿ  َسَ

... 

 أمـــــــُغ اخلؾقػـــــــِي بعـــــــَد افرشـــــــقلِ 

ـــــــــَطيً  ـــــــــدى َبْس ـــــــــقهُلُؿ يف افـ  وَأض

ــــــــــــل فســــــــــــوٌن ؾؽــــــــــــّذبتفو  َأَتْتـ

 بـــــــــلن  افُقصـــــــــوَة بـــــــــال ِجرمـــــــــيٍ 

ـــــــــــوً  ـــــــــــذِرًا راجق ـــــــــــَؽ ُمعت  ؾجئُت

ـْ يب مؼـــــــوَل افِعـــــــدا  ؾـــــــال َتْســـــــَؿَع

ْبِرؿــــــــونِ  ــــــــَؽ خــــــــٌر ِمـــــــــ افز   ؾنك 
 

ــــــــــــامٓ ــــــــــــِف َِ ــــــــــــَر َأرجتق  إػ ُظَؿ

ـــــــوٓ ـــــــل ادَؼ ـــــــَؽ فُتؽـــــــِذَب ظـّ  إفق

ـَ آٓ ْضـــــــــــــــ ـُ ـَ آًٓ وَيْر ـــــــــــــــِزْظ  َيـْ

ـــــــوٓ ح ـــــــِف افر  ـــــــْعـو فدي ـــــــام  َوَض  ؾؾ

 وَمـــــــ ـــــــوَن يلُمــــــُؾ يِف  افضــــــالٓ

 

ـــــــــريٍش مج ـــــــــوٓوَأْوا ؿ ـــــــــًو ِحب  قع

ــــــوٓ ــــــّدوا َؾَع ــــــَغ ُظ  وَأؾضــــــُؾُفؿ ح

ًُ َأحــــــَذُرهو أن ُتؼــــــوٓ ــــــو ــــــــ  وم

 َأَتـــــــْقَك ؾراُمـــــــقا فـــــــديَؽ ادِحـــــــوٓ

ــــــوٓ ــــــَؽ افـ ؽ ــــــُى مـ ــــــقَك َأْرَه  فَِعػ

ًَ افرجــــــــوٓ ــــــــِدْي ــــــــقـَِؾـ ل ُه  وٓ ُت

ـــــــقآ ـــــــٌر َك ـــــــوًٓ وَخ ـــــــِد َكؽ  (1)أص
 

بي، ؾودؿدوح يػقق رشؿ افشوظر فؾخؾقػي صقرة  ػقؾي بودفوبي و وضي بوفره

افـوس مجقعًو يف افسقودة وادسموفقي )موفؽ ظودل، أمغ اخلؾقػي بعد افرشقل(، ويف 

افؽرم )أضقهلؿ يف افـدى بسطي(، ويف كبؾ إؾعول )أؾضؾفؿ حغ ظّدوا ؾعوٓ(، ويف 

افعػق ظـ افذكى، مع آؿتدار ظذ افعؼقبي )ؾجئتؽ معتذرًا راجقًو فعػقك أرهى 

 ويف ؿقة افشخصقي واحلزم يف افرأي )سى ؿقل مـ ـون ذا مئرة(. مـف افـؽوٓ(

 

                                                 
. افثامل: افغقوث وافربقع، احلـّل: ج احلـّقي، وهل افؼقس، صّبف هبو 222ديقان احلطقئي، ص  (1)

هلزاهلو، براهو: أذهى ظـفو حلؿفو، يـزظـ: يؽػػـ، أل: افّساب، يريد أهنـ يّسظـ مرة 

افؾسون: افؽؾؿي وافرشوفي، ويبطئـ مرة، افؽالل: اإلظقوء، سى: ؿطع، ادئرة: افعداوة، 

أحذرهو: أرهبفو، بال جرمي: بال ظذر، ادِحول: ادؽر واخلديعي، افـؽول: افعزة يـُؽؾ أن يػعؾ 

 مثؾفو ؾوظؾ أي يعتز ويتعظ. 
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إن افبـوء افػؽري فؼقؿي اجلؾقؾ يف هذه افصقرة يؽشػ ظـ إحسوس افشوظر 

بتعوطؿ تؾؽ افؼقؿي يف ذات ادؿدوح مـ جفي، ويف كػس افشوظر مـ جفي أخرى، 

وأّدت إػ شجـف، وفعؾ افتجربي افؼوشقي افتل مّر هبو افشوظر يف أيوم اخلؾقػي ظؿر، 

َّرت يف اكتؼوء مالمح افؼقؿي، ؾوظتـك افشوظر  بسبى تسؾطف بوهلجوء ظذ افزبرؿون ؿد أ

 احلديٌ –ًا ؿوصد –بنطفور جتّؾقوت إؾعول احلؿقدة افتل ؿوم هبو ادؿدوح، وأمهؾ 

ًو ظذ يؼقـ آَورهو تتحؼؼ أؾعول مـ يؿثؾف ومو ادضؿقن بتػقق ٓظتؼوده ادظفر، ظـ

ومو يتصؾ بف مـ تصّقر ؿد ٓ خيرج مـ إضور افتقهؿ. ومـ أهؿ ادالمح افشؽؾ 

ادعـقيي افتل أبرزهو افشوظر يف ادؿدوح: ؿقة افشخصقي، وذف آكتسوب افؼرر، 

وافعزة وآؿتدار، وٓ خيػك أن هذه افصػوت حتقط ادؿدوح هبوفي مـ اجلالل واهلقبي، 

 صقرة ادثذ افتل يؿثؾفو ادؿدوح.ومتأل كػس ادتؾؼل رهبي وتطّؾعًو إػ اف

واشتعون افشوظر بقشوئؾ ؾـقي وفغقيي إلبراز ادضؿقن ادعـقي فؾؼقؿي، ؾؿه 

يصقر إهقال افتل اظسضتف يف رحؾتف إػ أن وصؾ إػ ادؿدوح، ظذ كحق مو ـون 

إٓ  (1)يصـع افشعراء اجلوهؾققن، فققجبقا ظذ ادؿدوح )حّؼ افرجوء وذمومي افتلمقؾ(

أن افشوظر مل يـُح مـحك افتؽسى يف ؿصقدتف هذه، وإكام شؾؽ مسؾؽ آظتذار، 

 وتقـقد أمومف، وافتضوؤل ادؿدوح، صقرة تضخقؿ مـ – هذه واحلول –ؾؽون ٓ بد 

 تػّقق وظذ إؾعول، ظذ افسـقز بوجتوه افصقرة تقجف أن صلهنو مـ افتل افصػوت

ضحي يف كؼؾ افتعبر مـ مستقى وا أمهقي وحضقرهو فؾؽـويي وـون. وتػّرده صوحبفو

   اخلطوب ادبوذ إػ مستقى أمجؾ وأـثر حتػقزًا فؾذهـ يف افبحٌ ظـ ادعـك ادراد.

وأضػً افؾغي ظذ اجلوكى افتصقيري تلَرًا إضوؾّقًو، ؾلرشك اشؿ افػوظؾ معوين 

َبوت افصػي يف ادقصقف )موفؽ، ظودل(، وأظوكً افصػي ادشبفي )أمغ( اشؿ 

افػوظؾ وؿّقت حضقره ومعـوه، وأدى اشؿ افتػضقؾ بصقغتف افؼقوشقي أَرًا ؾوظاًل يف 

                                                 
 .76/ 1افشعر وافشعراء (1)
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تضخقؿ مالمح افصقرة وجعؾفو ظومرة بنحسوس اجلالل وافسؿق، وزاد افتؿققز ذفؽ 

إَر ظؿؼًو ودًؿي: )أوا ؿريش حبوًٓ، أضقهلؿ يف افـدى بسطي، أؾضؾفؿ ؾعوًٓ، أصّد 

غتف افسامظقي )ؾنكؽ خر مـ افزبرؿون،... خر كؽوًٓ( وـّثػ اشؿ افتػضقؾ بصق

كقآً( معـك افتػضقؾ، وأؾود افزيودة وافػضؾ يف افسؿق وافسقودة وافؽرم، ظذ كحق 

ملفقف، ؿريى مـ افـػقس، بعقد ظـ افتؽؾػ، بعقد إَر يف اإلؿـوع. وفعؾ اختقور 

مؼصقدًا،  افشوظر اخلطوب بضؿر ادخوضى ادػرد )أكً، ومو يدّل ظؾقف( ؿد جوء

فقدّل ظذ رؽبي افشوظر يف ـّس مسوؾوت افؼؾؼ وافتقتر، وإزاحي صبح افرظى افذي 

يسقد افؼصقدة، واحلقوة مـ حقفف، ويف هذا آختقور  ووفي فؾتؼرب افـػز وافقاؿعل 

 . اجلؾقؾ – إظذ ادثؾ –مـ اخلؾقػي 

جؾقًّو أن ويبدو "إن إشوس يف بـوء افؼقؿي يف هذه افؾقحي أشوس جوهع، 

احلطقئي مل يػورق افذوق اجلوهع، ؾؿدحف مطبقع بطوبع بدوّي بورز يف أرجوء واشعي 

مـف، وهق يـفٍ هنٍ إشالف يف بـوئف، ؾال يؽتػل بوشتؿداد ؿقؿف مـ مـظقمي افؼقؿ 

اجلوهؾقي، بؾ يتصّقر افعومل تصّقرًا بدوّيًو بعقدًا ظـ روح اإلشالم، ؾنذا مدح اخلؾقػي 

وب مثاًل وجدكو أمومـو صوظرًا جوهؾقًو يتصّقر اخلؾقػي مؾؽًو واخلالؾي ظؿر بـ اخلط

وإن مو ظرف ظـ افشوظر مـ بداوتف  (1)"ُمؾؽًو، َؿ ٓ جيد بغ إمريـ ؾرق، أي ؾرق.

ورّؿي ديـف يػّّس مو طفر يف صعره مـ متسؽ بؼقؿ اجلوهؾقغ وضرائؼ تعبرهؿ 

يؿثّؾ إػ أبعد حدود افؽامل افشوظَر اجلّقاب  "ومسوفؽفؿ افػـقي. فؼد طّؾ احلطقئي 

 (2)"افذي يقاصؾ تؼؾقد إجقول افسوبؼي، ؾنن ـؾ رء ظـده يذـركو بوفبقئي افؼبؾقي.

  

                                                 
 .272بـقي افؼصقدة افعربقي، ص  (1)

 . 162/ 2توريخ إدب افعريب، ص  (2)
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 اخلامتة والنتائج:

ؿقؿي اجلالل اإلكسوين يف أمثؾي خمتورة مـ مدائح ادخرضمغ  ـشػً دراشيُ 

ًا ؿقيًو يف تؾؽ اددائح، وبّقـً أن حضقر – مظوهرهو تعدد ظذ –تؾؽ افؼقؿي  حضقرَ 

حضقرهو مل يػورق إشوس اجلوهع افذي صدر ظـف افشعراء مـ ؿبؾ، ٕن ذفؽ 

إشوس ـون ظؿقؼًو راشخًو بعقد افغقر يف كػقس افشعراء ادخرضمغ افذيـ أفػقا 

يف تؾؽ افؼقؿ وآمـقا هبو، ومتّرشقا بطرائؼ أشالؾفؿ يف افتعبر ظـفو، وبدا ذفؽ جؾقًّو 

مدائحفؿ، ظذ اختالف ادؿدوحغ، وظذ اختالف مؽوكتفؿ يف كػقس افشعراء. ؾؾام 

أشؾؿ همٓء افشعراء وجدوا آكؼالب ظذ ؿقؿفؿ ادلفقؾي أمرًا ؽر يسر، وفعؾفؿ مل 

يؽقكقا بحوجي إػ آكؼالب ظؾقفو اكؼالبًو تومًو، ؾؾؿ يؽـ ؾقفو مو خيوفػ مبودئ 

 افؼقؿ يتؿثّؾقا مل – ذفؽ مع –شالمل اجلديد، إٓ أهنؿ اإلشالم وأظراف ادجتؿع اإل

 واضحًو، وطّؾً ؿقؿ اجلوهؾقي بصقرهتو افتؼؾقديي شوئدة يف مدائحفؿ، متثاّلً  اجلديدة

 وإن ـون بعضفؿ ؿد حوول تغطقي إشوس اجلوهع بلفقان إشالمقي صوحبي. 

ي، تـؼؾف مـ وـون ٓ بد هلذا اجلوكى افػؽري مـ وشوئؾ تعبريي: فغقيي وؾـق

جوكى افتجريد إػ ادشورـي افتػوظؾقي مع ادتؾؼل، ؾؽون آكتؼوء افؾغقي وإشؾقيب، 

وحشد ادػردات افدافي، يف مؼدمي تؾؽ افقشوئؾ افتعبريي، تسوكدمهو وشقؾي افتصقير 

 –ًا مشوهبًو أَر حيؿؾ أو –افػـل افؼوئؿ ظذ خؾؼ ظومل خقويل مقاٍز حيؿؾ إَر كػسف 

 فشوظر.ا هبو مرّ  افتل افشعقريي فؾتجربي

 افشعراء كػقس يف اجلوهؾقي أَر أن – آضؿئـون مـ ـبر بؼدر –ويؿؽـ أن كؼرر 

 إػ هداهؿ ؿد اإلشالم ـون ؾنذا اإلشالم، أَر مـ بؽثر أظؿؼ ـون ادخرضمغ افبداة

 طّؾقا افذي افثرّ  افـبع ـوكً اجلوهؾقي ؾنن خوصي، دٓفقي ؿقؿي ذات مػردات اشتعامل

ستؼقن مـف معوكقفؿ، ويستؿدون مـف وشوئؾفؿ افػـقي وي ؿقؿفؿ، مـف يـفؾقن

 افتقصقؾقي.
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 زؽريً، بنذاف أ. د. أمحد دمهون، جومعي افبعٌ.
  .دار صودر، بروت ،3ط ،ابـ مـظقر ،هـ1414، فسون افعرب -14

 ،1ط ؾماد ادرظل، ،م1989، افقظل اجلاميل ظـد افعرب ؿبؾ اإلشالم -15

 .إبجديي فؾـؼ، دمشؼ
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 لهجُة بني الحارث بِن كعب    
 دراسة لغوية

ذراخچالـد.ذعباسذهانيذذم.أ.
)*(

ذذ

 
 

 ادلهخَّضُ:
ٌخناًلُ ىذا انبحذُ ذلجتَ قبٍهت بين احلارد به كعب ادلَذحِجٍَّت 

ذَ انظٌاىز انهغٌٌت يف ذلجت ىذه انقبٍهت، رطْانقحطاوٍَّت، ًقذ حاًنجُ فٍوِ 
ٌاردة يف ادلظان انهُّغٌٌَّتِ ًاألدبٍت فقمجُ جبمعِ اننُّظٌص اخلاطت هبا ان

 مه خاللادلُخَنٌَِّعتِ، ًدراسخيا، يف قضاٌا طٌحٍَّت ًطزفٍَّت ًحنٌٌَّت ًدالنٍَّت، 
حادٌذ انشٌاىذ ادلخنٌعت انيت ظفزثُ هبا مه انقزاءاث انقزآوٍت، ًاأل

ا هبا يف  اننبٌٌت انشزٌفت، ًاألشعار، فضالً عه آراء انعهماء انذٌهَ احخجٌُّ
عٍذ انقضاٌا اننحٌٌت، ًوبَّيجُ عهى ما كان مشرتكاً مِه سِمَاحِيَا مَعَ ذلجاثِ حق

 غريىا مه انقبائم. 
اىذُ ادلخخهفتُ انيت أًردحُيَا يف انبحذ ادلنشنتَ ادلُيِمَّت  ًقذ أباوجِ انشٌَّ
انيت حاسهتا يف انفَظَاحَتِ ؛ نخقفَ بذنك مع باقً انقبائم انعزبٍت ادلٌطٌفت 

 هبذا انٌطف. 
ًدلَّا مل أَجذ أٌَّت دراست عهمٍت عه ذلجت ىذه انقبٍهت رأٌجُ أن أَكخب 

 فٍيا، فكان ىذا انبحذ انذي أقمخُوُ عهى مقذِّمتٍ، ًأربعت مباحذ، ًخامتت.

 كلمات مفتاحية:
ذ قضااي هلجية –هلجة بين احلارث  –هلجات عربية 

                                                 
 ؿّقة.رئقس حترير جمؾة )ادحؼؼ( افعراباحث  ذم افساث افعريّب ، وحمّؼؼ و  )*(
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ذتؼدوٌم:

 مافؽ بـ ُأدد مـ مَ 
ِ
، ويرجعقن إػ (1)ذِحجبـق احلارث بـ ـعب هْؿ مـ أبـاء

ـفالن، وهؿ مـ بـل يعُرب بـ ؿحطان، وديارُهؿ ذم كجران، وما جاورها، وشؽـ 

 بعضفؿ احلجاَز وكجد.

ِة. (2)وـاكت إحدى مجرات افعرب افثالث َقاَدِة وافُؼقَّ وؿِد  ذم ادَـََعِة وافسِّ

ام خافدة مَع َظَدٍد مـ افؼبائؾ ة وأيَّ افعربقَّة ذم اجلاهؾقَِّة  اصتفرِت افؼبقؾُة بقؿائع مفؿَّ

وذم اإِلشالم، وطفَر مـفا ؿادٌة ـبار وصعراء ُيشاُر إفقفؿ بافبـان، وحػؾْت هبُؿ 

 .(3)ادصادُر ادختؾػة

حتَّك ؿال أبق ؿالبة اجلرمّل  وؿد ُظِرَف بـق احلارث بـ ـعب بافػصاحة،

 .(5)"ـفؿرأيت ؿقمًا مـ بـل احلارث بـ ـعب مل َأَر َأؾَصَح م": (4)هـ( 104)ت

َأظَرابِّقًا مـ بـل احلارث  (6) هـ(203وجافَس افؾُّغقيُّ أبق حمؿد إمقيُّ )ت بعد 

ـُ مـظقر (7)بـ ـعب، وشلفف ظـ افـقادر وافغريبا ، وؿد كؼؾ ظـُف تؾؽ افؾفجات اب

فر )فسان افعرب(.710)ت   هـ( ذم مقاوع خمتؾػة مـ معجؿِف افشَّ

                                                 
 . 416، ص( مجفرة أكساب افعرب1)

 . 234ص ،( ادحز2)

إحدامها حتؼقؼ مؼبؾ افتام إمحدي، وزارة افثؼاؾة، صـعاء، مرتغ:  حجمذ صدر صعر(3)

 أيضًا بتحؼقؼ آخر ظـ كاٍد أديب ذم افسعقدية. م. وصدر2004

 َؾَفَرَب إػ ظبد اهلل بـ زيد ـب ظؿرو افبرصّي .مـ رجاِل احلديِث افثِّ ( 4)
ِ
ؼات. أرادوُه ظذ افؼضاء

 . 4/88،إظالم 5/224،هتذيب افتفذيب  2/282افشام، ؾامت ؾقفا. ترمجتُف ذم :حؾقة إوفقاء 

 . 1/113، ويـظر: معاين افؼرآن 113ص ،( افػاوؾ5)

. فؼل افعؾامَء، ودخؾ افباديَة، وتتؾؿذ 6) ( ظبد اهلل بـ شعقد بـ أبان بـ شعقد بـ افعايص افؽقذِمّ

م. مـ ممفػاتف )افرحؾ( و )افـقادر(.ترمجتف ذم : ضبؼات ظذ يِدِه أبق ظبقد افؼاشؿ بـ شالَّ

 . 2/43، بغقة افقظاة 2/120، إكباه افرواة 63ص ،افـحقيغ وافؾغقيغ

 . 2/120( إكباه افرواة 7)
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َم هلجَة بـل احلارث ظذ هـ( 334)تاهلؿداينُّ احلسـ بـ أمحد وـاَن  َؿد ؿدَّ

وؿد رؽبُت ذم افؽتابِة ظـ هلجة هذه افؼبقؾة افعربقَّة افتل مل حتظ  .(1)ؽرها مـ افؼبائؾ

 ، َؾَلُؿقُل :(2)ؿبائؾ ُأَخر ؽرهابف هلجات بام حظقت 

،إْذ )افؾفجة(ـاَن افُؼدماُء َؿد َأضَؾُؼقا مصطؾَح )افؾغة( ظذ ما يسؿقِِّف اُدحَدُثقن 

ُيَؼاُل ُؾالٌن َؾصقُح افؾَّْفجِة وافؾََّفَجِة: َوِهل ُفَغُتف اّفتل ُجبَِؾ َظَؾْقَفا "جاَء ذم ادُعجؿ: 

 ػ ذفَؽ.إ وما هذيؾ، فغة أو متقؿ، فغة – مثالً  –، َؾَؼاُفقا (3)"واظتاَدها وَكشَل ظؾقفا

غُة وظالؿة افؾغة بافؾفجة هل ظالؿة افعام )افؽّؾ( باخلاص )اجلزء(، ؾافؾ

ِة  تشتؿُؾ ظذ ِة تـتؿل إػ "هلجات، وِمـ َثؿَّ افؾفجة ظدَّ ػات افؾغقيَّ جمؿقظة مـ افصِّ

ة، ويشسك ذم هذه افصػات مجقع أؾراد هذه افبقئة  .(4)"بقئة خاصَّ

ا ُمصطؾُح )هلجة( ؾؼد برز ذم َظرصكا احلارض، وَحؾَّ حَمَؾَّ )افؾغة( ذم افدٓفة  أمَّ

ة مصطؾح )افؾغة( ؾصاَر َيعـل افؾغَة إدبقََّة افُػصَحك ظذ افؾفجة، إِذ تطقرت دٓف

 .(5)أو ُظؿقم افؾغة وهلجاهتا 

                                                 
 . 136ص ،( صػة جزيرة افعرب1)

( بعد اكتفائل مـ ـتابة افبحث اضَّؾعُت ظذ بحث بعـقان )فغة بـل احلارث بـ ـعب ؿدياًم 2)

، 86-5م، ص 2013جمؾة رشافة ادؼق،  وحديُثا( بؼؾؿ د. كقاف بـ جزاء احلارثل، ُكِؼَ ذم

ومل أؾد مـف، ؾصاحبُف أضال ـثرًا ذم ظرض وَهد آراء افؼدماء ظذ وؾؼ ادـفج افتارخيل، 

واإلـثار افقاوح ذم إيراد افشقاهد، ومـ َثؿَّ اإلـثار مـ حشق ادصادر، وـان بنمؽاكف 

قؾ ظذ مصادر ورودها، وفؽـفا اإلصارة إفقفا ذم اهلقامش، وهق يذـر آراًء فبعض افعؾامء وُي 

ؽر مقجقدة ؾقفا، وؽؾَب ظؾقف تـاول اجلاكب افـحقي ظذ ؽره مـ اجلقاكب إَُخر، ومل 

ح دور احلروف ذم افـطؼ، ثؿ ـتَب ذم صػحتغ  يرجع إػ أيِّ مصدٍر ذم إصقات يقوِّ

ُء أنَّ هذا اجلزم شببف فق(، وأورَد صاهدًا واحدًا، وؿد ذـر افعؾامـ وكصػ مبحثًا اشؿف )اجلزم ب

افرضورة افشعرية ٓ ؽر. فذا ؾننَّ ظؿع خيتؾػ ـثرًا ظـف ذم ادـفج وافشقاهد وافطَّرح 

 وادباحث واإلحاضة وادصادر وافـتائج افـفائقَّة.

 . 6/193( تاج افعروس )هلج( 3)

 . 72ص ،( ؾصقل ذم ؾؼف افؾغة4)

 . 29ص ،( هلجة متقؿ وَأثرها ذم افعربقة ادقحدة5)
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وؿد ُوِجَدِت افؾفجة بسبب ظقامؾ خمتؾػة، أمهفا آكعزال بغ بقئات افشعب 

افقاحد، أو اهلجرات، وؽر ذفَؽ. وتعدُّ دراشة افؾفجات ادختؾػة ذم افؾغة افقاحدة 

مساظدًا حسـًا فَِػْفِؿ تؾؽ افؾغة ومراحؾ  -احلديث مـ وجفة كظر ظؾؿ افؾغة  -

 .(1)كشقئفا وتطقرها وبقان تارخيفا

 ـاكت أَ  شقاء افؼبقؾة، بؾفجة اخلاصة افـُّصقَص  أمجعَ  أنْ  – هـا –وحاوفُت 

ة مـ افؼبائؾ، ودراشتفا، ذم ؿضايا صقتقَّة وسؾقَّة  ؽرها مع مشسـة أم هبا خاصَّ

ة ودٓفقَّة، مستشف أصؾ ادصادر مجقعًا "دًا بافؼرآن افؽريؿ وؿراءاتف افتل تعدُّ وكحقيَّ

، ؾضاًل ظـ إحاديث افـبقية افؼيػة، وأصعار (2)"ذم معرؾة افؾفجات افعربقة

افعرب، وـالمفؿ، وأؿقال افعؾامء، مع ظؾؿل أن هذه افؼبقؾة وأخقاهتا حػظت فـا 

 د واحلجاز(.شامت هلجقة ؿديؿة بايـْت هبا فغَة أهِؾ افشامل )فغة كج

ذ:َقَضاَواذَصوتوٌَّة:ذادلبحُثذاألوَُّل

أدرــا وجقد ظالؿة بغ  (3)"يـبعُث ظـفا ادعـَك"دَّا ـاكِت افؾغُة طاهرًة صقتقًَّة  

أصقات يعزِّ هبا ـؾ ؿقٍم "افؾغة أّن افـسقج افصقيت وادعـَك ادتقفِّد ظـُف، ٓ خيػك 

قَت ُيدرُس بِ ، (4)"ظـ أؽراوفؿ ـَ وَأنَّ افصَّ افؽالِم، وتتصؾ بف ؿضايا  َقصِػِف ُجزءًا ِم

 فغقية ظدة، مـفا ... وََيَتؿُّ بُِلُمقٍر ظديَدٍة، مـفا اإلبدال افؾغقّي. 

قُت "صائتةٍ "وإػ  "صامتةٍ "وُتَصـَُّػ إَصَقاُت ذم افعربقَّة إػ  ُف افصَّ ، وُيعرَّ

اِئُت   َيـَْدؾِعَ  أنْ  تؽقيـِفِ  ذم َيُْدُث  اّفذي ادَجفقرُ " بَلكَّفُ  - افطَّبقعلِّ  افؽالمِ  ذم –افصَّ

                                                 
 . 32ص ،( ادرجع كػسف1)

 . 84-83ص ،( افؾفجات افعربقة ذم افؼراءات افؼرآكقة2)

 . 205ص ،( كظرية إدب3)

 . 1/34( اخلصائص4)
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 أنْ  دونَ  أحقاكًا، مَعُفام إْكِػ  وِخالَل  وافػِؿ، احلَؾِؼ  ِخالَل  ُمسَتؿر   جَمًرى ذم اهلقاءُ 

ةَ  يؽقنَ    جَمرى َيعسُض " ظائٌؼ  ثؿَّ
ِ
 ِمـ "تاّماً  اْظساواً  اهلقاء

ِ
، أو تضققٌؼ دَِجرى اهلقاء

ٓ َيْصُدُق  "ذم افؽالِم افطَّبقعلِّ "ؿقظًا، وأيُّ صقٍت صلكِف أْن ُيِدَث احتؽاـًا مس

قُت ادجفقُر أو  اِمَت هق افصَّ ظؾقِف هذا افتَّعريُػ ُيَعدُّ صقتًا صاِمتًا، أْي إِنَّ افصَّ

 اظساوًا ـامالً 
ِ
ـام ذم  - ادفؿقُس اّفذي َيدُث ذم كؼطٍة أْن َيعسَض جمرى اهلقاء

 
ِ
ًا ِمـ َصلكِِف َأْن َيؿـَع اهلقاَء ِمـ أْن َيـطؾَؼ مـ افػِؿ دوَن أو اظساوًا جزئقّ  -حافِة افباء

 مثالً 
ِ
 و افػاء

ِ
 . (1)"احتؽاٍك مسؿقٍع، ـام ذم حافِة افّثاء

ؿعلِّ وشفقفِة  اِت( بافُقوقِح افسَّ ـَ َقاِئُت )حروَف ادَّد وافّؾغ واحلََر وتـامُز افصَّ

 كطِؼفا، وهق ما جعَؾفا أصقاتًا مقشقؼّقًة ُمـتظؿ
ِ
قواء ًة ؿابؾًة فؾؼقاِس خافقًة مـ افضَّ

قِت هبا، وهل هبذا ختتؾُػ ظـ احلروِف  هلا افؼدرُة ظذ آشتؿراِر بِجرياِن افصَّ

ـِ  َقاِمت( اّفتل هل ظبارٌة ظـ وقواَء كادمٍة ظ حقحِة )افصَّ افّساــِة افصَّ

 ، وٓ ختؾق أية ـؾؿة مـ افصقائت. (2)آحتؽاكِ 

ذالصَّوامت:ذأذ/ذاإلبداُلذيفذاحلروفذ

 ظذ افـحق أيت: افصقامت) يدث اإلبدال بغ احلروف افساــة )افصحقحة

ذكافًا -1 ذالؼاف ذِابدال مـ أؿىص "ومُها حرؾان ُمَتَجاوران ذم ادَخَرج، :

ِم افَػِؿ خمرج افؽاف ، (3)"افؾسان، خمرج افؼاف، ومـ أشػؾ مـ ذفؽ وَأدَكك إػ ُمَؼدَّ

: صؽَّ  َؾُفْؿ يؼقفقن ذم أؿقُل: أـقل،"  ."وذم: صؼَّ

 

                                                 
 .149ص ،( ظؾؿ افؾغة مؼدمة فؾؼارئ افعريب1)

 .26ص ،ذم إصقات افؾغقية (2)

 .1/60ه صـاظة إظراب   (3)



 هلجةذبينذاحلارثذبنذكعبذ)دراسةذلغووة(

37 

 

قيتُّ هلا هق اكتؼال خمرج افصقت اػ آخر ؿريب مـف، ؾافؼاف " وافتػسُر افصَّ

: إيثارًا فتخػقػ اجلفد  ، وكتَج 1"صقت هلقي ظـد ادحدثغ اكتؼؾ إِػ صقت ضبؼل 

 .(2)"اكحباس افـػس معفا اكحباشًا ـامالً "ظـ ذفَؽ 

ـَ افشقاهد افؼرآكقة ؿقفف تعاَػ: ) ، وذم ؿراءة ابـ (3) (ا افقتقؿ ؾال تؼفرؾلمَّ وِم

ؾبليب هق وأمل ما رضبـل وٓ صتؿـل وٓ "وذم احلديث:  ،(4)"تؽفر"مسعقد: 

ؤيّل ، وذم  (5)"ـفرين  :(6)ؿقل أيب إَشقد افدُّ

 وٓ أـقُل فِؽِْدِر افَؽـقِم ــْد َكضـَجْت 

 

ـــــقُل  اِر َمؽُػ ـــــاِب افـــــدَّ ـــــقُل فِب ـُ  وٓ أ

 

 

ٌة ضريػةٌ  فاوَوَرَدْت ؿصَّ ، كصُّ
، َؾَسؾََّؿ ظؾقف. (7) : خرَج ادلمقَن ُمـػردًا ؾنذا بلظرايب 

ؾؼال: ما أؿدمَؽ يا أظرايّب؟ ؿال: افرجاء هلذا اخلؾقػة، وؿد ؿؾُت أبقاتًا أشتؿطُر هبا 

ـُ َأْن ُأكِشَدَك َما ُأكِشُد ادُُؾقَك؟ ؾؼال: يا  َؾضَؾُف، ؿال: أكشدكقفا، ؿال: يا رـقؽ، َأو يس

، ـْ هؾ  أظرايبُّ ابف، وفؽ ة ُحجَّ إكَؽ فـ تصْؾ إفقف، وفـ تؼدْر مع امتـاِع أبقابف وصدَّ

ؾ.  ؾ، َفَععِّ َأَتَقصَّ فَؽ أْن َتـحؾـقفا، وهذه أفػ ديـار ؾُخذها واكرصْف وَدظـل َأَتَقشَّ

ؿاَل: فؼد روقُت، ؾبقـام مها ذم ادراجعة إذ أحدَؿِت اخلقُؾ بف وُشؾَِّؿ ظؾقف باخلالؾة، 

: يا أمر ادممـغ: َأ حَتَػَظ ِمـ فغاِت افَقَؿـ  َؾَعؾِؿَ  ُف َؿد َوَؿَع، ؾؼال إظرايبُّ إَظَرايبُّ أكَّ

ـْ يبدُل افؼاَف ـاؾًا ؟ ؿال: بـق احلارث بـ ـعب، ؿال:  صقئًا؟ ؿال: كعؿ! ؿال: َؾَؿ

                                                 
 .98ص ،هلجة ؿبقؾة أشد (1)

 .106ص ،ات افعربقةذم افؾفج (2)

 .9شقرة افضحك:  (3)

 . 8/486، افبحر ادحقط 3/376ُيـظر: افعغ   (4)

 4/212افـفاية ذم ؽريب احلديث  (5)

 .119ص ،ديقان أيب إشقد افدؤيل (6)

 .17 /16ذيؾ زهر أداب  (7)
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ديـاِر.  فعـفا اهلل مـ فغٍة، ٓ أظقُد إفقفا بعد افققم! َؾضحَؽ ادلمقُن، وَأَمَر فُف بلفِػ 

 . (1)وهل أيضًا واردة ذم هلجة بـل أشد

افػـاء وافثـاء يشـسـان بـلوام صـقتان أشــاكقان رخـقان ذإبدالذالػاءذوالثااءذ:ذذ-2

ـْ َكْصِزَ َظـذ َضعـاٍم واِحـٍد َؾـاْدُع  مفؿقشان، ؾػل فغة افتـزيؾ: َوإِْذ ُؿْؾُتْؿ َيا ُمقشك َف

ِرْج َفـا ِِمَّا ُتـْبُِت  َؽ خُيْ ـْ َبْؼؾِفا َوِؿثَّاِئفا َوُؾقِمفا َوَظَدِشفا َوَبَصؾِفا َفـا َربَّ َْرُض ِم ْٕ  ا
(2) ،

ـُ مسعقد: )ثقمفا( بافثاء. ذؾؽؾؿة )ؾقمفا( ؿرأها اب

ـُ جـل  ، وما زافْت افؽؾؿُة (3)يؿقُؾ إػ أنَّ افثاء هق إصؾهـ( 392)توـان اب

فصقَغ افتل جاءْت وأصار أحُد افباحثغ إػ أنَّ ا افؽؾؿُة ُتؼرأ حتَّك أن ذم كجران.

 . (4)بافثاء أؿدُم ِمـ افتل جاءْت بافػاء

ذبذ/ذاإلبداُلذيفذاحلروفذالصَّواِئِتذ

َكتْا واىػتح ما قبلهام، يف صوغة املعلوم واملجهول -1  :إِبَداُل الواو والواء ألػاً إذا حترَّ

َـّ  هلجة  افؼقاس ظـد افعرب أكف إذا حترـت افقاو وـان ما ؿبؾفا مػتقحًا ُتؼؾب أفِػًا، فؽ

 بـل احلارث بـ ـعب ُتبدُل افقاء أفػًا بصقرٍة مطؾؼٍة، ذم افػعؾ أو آشؿ .

وافَػـَاُء ، (5)كحق: بؼك خيصُّ إبدال افصقائت افطقيؾة بعضفا مـ بعض، وهذا 

ومـ  . (6)وهل بؾغة َبْؾَحاِرِث بـ ـعب كؼقُض افبؼاء، وؿد ؾـِل يػـَك وَؾـك يػـَك َؾـَاًء،

                                                 
 .3/274( ُيـظر: معاين افؼرآن 1)

 . 61( شقرة افبؼرة: 2)

 . 2/66( ُيـظر: ادحتسب 3)

 . 27ص ،( طقاهر كادرة ذم هلجات اخلؾقج افعريبّ 4)

 .128ص ،( يـظر: ما جيقز فؾشاظر مـ افرضورة افشعرّية5)

ُيالحظ أنَّ )بـل احلارث( ؿد ترد بؾػِظ  ، وُيـظر: فسان افعرب )ؾـل(.10/497( ادحؽؿ 6)

بًا فؾتخػقِػ، )َبْؾَحاِرث(، ومثؾفا )َبْؾَخْزَرج( ذم بـل اخلزرج، وهق حذف ظذ ؽر ؿقاس ضؾ

م.    وفتؼاُرِب خمرَجل افـُّقن وافالَّ
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َقاهد ظذ هذ  : (1)ا ؿقل ُضػقؾ افغـقّي ومـ افشَّ

ـِ واَرُبقا  َؾَؾامَّ َؾـك َما ذِم افَؽـاِئ

 

ِب  ـْ ِجْؾِد اهِلجاِن اُدَجقَّ  إِػ افُؼرِع ِم

 

 

 

إمجاع "هـ( ظذ 468وؿد كبَّف افقاحديُّ )ت  .(2)"ـعبهل فغة بؾحارث بـ " و

ء افؾفجقَّةطقاِهر ؿبقؾة وهل َأيضًا ِمـ  .(3)"افـحقيغ ظذ أنَّ هذه فغة حارثقة ضلِّ
(4) ،

افؾفجقَّة
لء افَقاء ادتحرـة بعد افؽنة َؾَقػَتُحقَن َما ؿبؾَفا "، ؾُفؿ (4) َيْؽرُهقَن جَمِ

 . (5)"فتـؼؾب إَِػ إفِػ خلػتفا

افقاء افساــة افتل ُتسبؼ  إنّ : الياء ألفًا إذا ُسكَِّنْت وانَفَتَح ما قبُلهاإبدال -2

ُل إػ ؾتحٍة ضقيؾٍة )أفػ(، وهذا إفػ صائت ضقيؾ دومًا،  بػتحٍة صغرٍة تتحقَّ

ـِ َيصحُّ َوْصػ أّي واحٍد مـفام بلكَّف  ، بخالف افقاو وافقاء افؾَّذي وهق ٓ ُيقصُػ بِاددِّ

ي إذا ُشبَِؼ  بحرـٍة ِمـ جـِسِف بحسب افػفؿ افؼديؿ، وؽر مدي إذا شبؼ بحرـة  َمدِّ

ؾقؼقفقن: "، وؿال: األنصاري  إػ بـل احلارث أبق زيد خمتؾػة ظـ جـسف، وؿد َكَسبَفا 

أخذت افدرمهان، واصسيُت افثقبان، ورضبت يداه، وووعتف ظاله، وذهبت إٓه، 

 .(6)"وافسالم ظالـؿ

إنَّ بؾحارث بـ ـعب جيعؾقن افقاء ذم " وكسبفا إفقفؿ أيضًا إخػُش، إْذ ؿاَل: 

، "وأووعتف ظاله "رأيُت افرجالن" ، و"رأيت أخقاك"أصباه هذا َأفِػًا، ؾقؼقفقن: 

                                                 

 .45ص ،( ديقان ضػقؾ افغـقّي 1)

 .15/164( فسان افعرب )ؾـك( 2)

 .1/277( يـظر: ذح افشاؾقة 3)

 .99-96ص ،افؾفجات افعربقة ذم افساث ( وؿبائؾ ُأخرى. ُيـظر:4)

 .9/495( خزاكة إدب 5)

 .259ص ،( افـقادر ذم افؾغة6)
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ـُ  َؾَزَظُؿقا أكَُّف ظذ هذِه افؾغة بافتثؼقؾ ُتؼَرُأ، ،"ذهبت إٓهُ "و وـذفؽ َكَسَبَفا هلُؿ اب

 :(2)وؿال بعض أهؾ افقؿـ .(1)َخافقيف

ـــــــــا ـــــــــٍب تـَراَه ـــــــــقِص َراـ  َأيُّ َؿُؾ

 

ـــــــْر َظاَلَهـــــــا َـّ َؾطِ  َضـــــــاُروا َظالُهـــــــ

 

 

 

 وأراد: ظؾقفا.

أيب شعقد اخلُدرّي وظاصؿ اجلحدرّي وظؾََّؼ أبق حقَّان افـَّحقّي ظذ ؿراءة  

اِزّي "بؼقفِف:  (3)) )ؾؽاَن أبقاُه مممـان َظَذ  »ُمْمِمـَانِ «َأْن َيُؽقَن  وأجاز أبق افَػْضِؾ افرَّ

ْعٍب، َؾَقُؽقَن َمـُْصقباً  ـَ ـِ  وـذفَؽ ذم ؿراءة زيد بـ ظّع  .(4)"ُفَغِة َبـِل احلَاِرِث ْب

وجان(  . (6)بإفػ (5) )ؾجعؾ مـُف افزَّ

ل إػ ؾتحٍة  "وظذ هذا يتبغَّ فـا   أنَّ افقاء افساــة ادسبقؿة بػتحٍة ؿصرٍة تتحقَّ

ٓ "ما صـع بلبا جفؾ، و"وظذ هذه افؾغة جاَء ذم إثر:   .(7)"ضقيؾٍة )أفػ ادد( 

  .(8)"ؿقد ذم مثؼؾ، وفق رضَبف بَِلبا ؿبقس

اِز وبـق َأَشٍد يؼقفـقن: أهُؾ احلجذحذُفذالنونذمنذاالسمذادلوصولذللتخػوف:ذذ-3

دٍة،  َٓ ذاك، بـقن مشـدَّ َٓ ذاك، بـقٍن خػقػٍة، وَؿْقٌس ومَتِقٌؿ: مها افؾََّذانِّ َؿا َذاِن َؿا مها افؾَّ

                                                 
 ..334ص ،ذم ـالم افعرب ( فقس1)

، معاين افؼرآن  .259ص ،( افـقادر ذم افؾغة2) ـّ ، تاج افعروس 1/113وؾقف: ضاروا ظؾقف

18/120. 

 .80( شقرة افؽفػ: 3)

 .2/31، إظراب افؼراءات افشقاذ 2/33، وُيـظر: ادحتسب 7/214( افبحر ادحقط 4)

 ."افزوجغ"، وؾقفا 40( شقرة افؼقامة : 5)

 .8/391حقط ( افبحر اد6)

 .536ص ،احلروف ذم افؾفجات افعربقة( إبدال 7)

 . 1/18( اإلكصاف ذم مسائؾ اخلالف 8)
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 ، ـِ ــَذْي ، وافؾَّ ، وَهــاَتْغِ ـِ َّٓ ذم َهــَذْي  مـــ افؾغــاِت ذم افتثـقــِة إِ
ٍ
ُد افـــقُن ذم رء وٓ ُتَشــدَّ

. َتْغِ ذوافؾَّ

ْعٍب وبعُض َربِقَعَة وب ـَ ـِ  ذم ادقصقل ادثـك وادقصقل ادجؿقع ـق احلَاِرِث ب

َتا مطؾؼا،  َٓ ذاك، ومها افؾَّ َذا َؿا ذاك، بحذف افـقن، وهق أمر ؿافتا يؼقفقن: مها افؾَّ

ُف َرَأى َأنَّ َحذَف (1)أصار إفقف أبق حقان َّٓ أكَّ ـُ هشام إكصارّي ذم ذفؽ، إِ ، وَتاَبَعُف اب

ؾِع ؾؼطافـُّقن يؽقُن ذم ح افِة افرَّ
 :(3)وظذ هذه افؾغة جاء ؿقل افشاظر .(2)

ــــَذا ــــلَّ افؾَّ َؾْقــــٍب إِنَّ َظؿَّ ـُ ــــل   َأ َبـِ

 

 َٓ َْؽــــاَل ْٕ َؽـــا ا  َخَؾَعـــا ادُُؾــــقَك َوَؾؽَّ

 

 

 :(4)وؿقل أخر

ــــقؿُ  ــــَدْت مت ــــق َوَف ــــا ف َت ــــا افؾَّ  مُهَ

 

 َفِؼقـــــــَؾ َؾخـــــــٌر هلـُــــــْؿ َصـــــــؿقؿُ 

 

 

 

ؾِع: ذم (5)وؿد ُؿِرَئ بتشديد افـُّقنِ   وافؾذانِّ يلتقاوا مـؽؿْ  حافة افرَّ
،وذم (6)

ِـّ واإلكسِ حافة افـَّصِب:  َكا مـ اجل َـّ َأوالَّ َذي ـا َأِرَكا افؾَّ  ربَّ
(7) : إيِنِّ ، وذم حافِة اجلرِّ

 ُأريُد أْن أكؽحَؽ إِحدى ابـتلَّ هاَتغَّ 
. وفعؾَّ حذَف افـقِن َجاَء كتقجَة اشتطافة (8)

ؾِة خَتِػقػًا، وافَعَرُب مَتِقُؾ إػ افتَّخػقِػ ادَْقُصقِل ب افصِّ
(9). 

                                                 
ب 1)  .2/1004، 1/557( ُيـظر: ارتشاف افرضَّ

 .1/422قن افتقوقح ؿض، ويـظر: افترصيح بؿ1/99ادسافؽ ( أووح 2)

 . 95ص ،( ـتاب ؾقف فغات افؼرآن3)

 . 1/23مع ، افدرر افؾقا1/49( مهع اهلقامع 4)

 .148- 1/147( ُيـظر: حاصقة افصبَّان 5)

 .16( شقرة افـساء: 6)

ؾت7)  .29 :( شقرة ؾصِّ

 .27 :( شقرة افؼصص8)

، ذح افترصيح ظذ افتقوقح 396-2/395،وُيـَظُر: ذح ادػصؾ 6/14( خزاكة إدب 9)

1/152. 
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ذ:ذاذ)اللَّاام(ذالدااكنةذالالذتلوهااذذذذحذفذاأللفذمنذلػا ذ)علا (ذاراارَّةذوصاًو ذوكاذذذذذذ-4

يؼقفقن ذم كحِق: ظذ إرِض: )ظألرض(، وفعـؾَّ افسـبب ذم ذفـَؽ إرادِة افتَّخػقـػ 

ؿقوـقع َحـْذِف إَصـَقاِت بَِقجـٍف . ويتعؾَُّؼ هذا افشـاهد ب(1)بحذِف بعِض احُلروِف 

م(. ذظام، ثؿ باجتامع احلذف ذم افصقائت افطقيؾة )إفػ( وافصقامت )افالَّ

ذ:ادلدتَوىذالصريّف:ذادلبحُثذالثاني

قيّت، ذفَؽ  ُف ببـقِة افؽؾؿِة، وفف ظالؿة وثقؼة بـظامفا افصَّ أنَّ ـثرًا "ُيعـَك افرصَّ

كَّام َتـبـل ظذ ؿقاكغ صقتقَّة مرجعفا مـ ادقوقظات افتل يدور حقهلا افرصف إ

 :مـ ذفؽ .(2)"ذفؽ افتلثر ادتبادل بَغ احلروف حغ تتلفػ ويتَّصؾ بعضفا ببعض

 إشباع الواء:أ/  

اء ذم إِصباع افؽنة ياًء 3كؼَؾ أبق افؼاشؿ ادمدُب )ت ق  هـ( َؿقًٓ مشفقرًا فؾػرَّ

ل هذا ؾافذيـ ؿافقا: ؾعآ"، إِذ يؼقُل: "ؾعال"ذم صقغة  ، اؿترصوا ظذ افؽنة ذم أوَّ

افبـاء مـ افقاء وافذيـ ؿافقا: ؾقعآ، ؾؽلوؿ أرادوا أْن ُيثبُتقا ؾقف ـؾَّ حروف 

وَها َياًء، هذا ؿقٌل مشفقٌر  ُ َفُف َؾَصرَّ )ؾعؾت(، ؾؾؿ مُتؽـفؿ افؽنة افتل ٓزمت أوَّ

 
ِ
اء َا وزظؿَ  ،- اهلُل َرمِحَفُ  –فؾػرَّ  .(3)"ـعب بـ احلارث بـل فبعض فغةٌ  َأوَّ

 تأنوُثذكلماٍتذلوَسذهلاذمؤنَّث: ب/ 

 :(4)ويؼال فألكثك )صقخة(، ـؼقل ظبد يغقث بـ وؿَّاص احلارثّل  مثؾ )صقخ( ،

 َوَتْضَحُؽ ِمـِّل َصْقَخٌة َظْبَشِؿقَّةٌ 

                                                 
 .41ص ،قة، ادؼتبس مـ افؾفجات افعربقة وافؼرآك1/144( تاريخ آداب افعرب 1)

 .158ص ،، وُيـظر: هلجة متقؿ159ص ،( افؾفجات افعربقة ذم افؼراءات افؼرآكقة2)

 .162ص ،( دؿائؼ افترصيػ3)

أيضًا، ماء فتؿقؿ  "افصػؼة"ا يقم افُؽالب افثاين، وهق يقم صاحب افؼصقدة افقائقة افتل ؿاهل( 4)

ـان رئقَس َمذِحج ذم ذفَؽ وأحالؾفؿ ظذ أؾـاء مذحج وأحالؾفؿ مـ افقؿـ، وُؿتَِؾ صزًا، و

 . 3/63، شؿط افميل 251ص ،. ادحزَّ افققم
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ذ:ادُلدَتَوىذالنَّحوّيذ)اإلعرابّي(:ذادلبحُثذالثالث

جلؿؾ وضرق تؽقيـفا وخصائصفا تلفقػ وترـقب ا"ادستقى افـحقي بـ ُيْعـَك

ابَِؼغ.(1)"افدٓفقة واجلامفقة ؾ بؿعزٍل ظـ ادستقيغ افصقيّت وافرصذّم افسَّ  ،وهق ٓ يتشؽَّ

 وهق ظذ افـحق أيت:

 :إحِلاُق الػعل عالمة التثنوة واجلمع )أكلوين الرباغوث( -أ

ك أو مجٍع َوجَب ذهَب مجفقُر افعرب إػ أنَّ افػعَؾ إذا ُأشـَِد إػ طاهٍر ُمثـ  

دمريده مـ ظالمٍة َتُدلُّ ظذ تثـقتِف أو مجعِف، ؾقؽقُن ُحؽؿُف مع ادثـَّك واجلَؿِع ـُحؽِؿِف 

ـِ افعالمات ادتَّصؾة بافػعؾ مل ختن افدٓفة  (2)مَع ادػردِ  :ٕنَّ افؾَغَة إذا اشتغـَْت ظ

، وفذفؽ ؿاَل ظذ افتثـقة واجلؿع، فقجقد ما يدل ظؾقفام ذم صقغة افػاظؾ كػسفا

وإكام ؿافت افعرب: ؿال ؿقمؽ، وؿال أبقك: ٕوؿ اـتػقا بام أطفروا، ظـ "ِشقَبَقيف: 

 .(3) "أن يؼقفقا: ؿآ أبقاك، وؿافقا ؿقمؽ، ؾحذؾقا ذفؽ، اـتػاء بام أطفروا 

ـْ برزْت فغٌة دمعؾ ظالؿة افػعؾ بافػاظؾ مـ جفِة افعدد ـعالؿتِف بف مـ  وفؽ

اة ظذ هذه افؾغة جفِة افتذـر وافتلكق ث، مثؾ: حرضوا افعامؾقن ،ؿد أضؾَؼ افـحَّ

ـُ ظؼقؾ(4))فغة أـؾقين افزاؽقث( ،وظزاها اب
ار إػ بـل احلارث بـ  (5) ،وافصػَّ

ـْ ظزاها إػ أزد َصـُقَءة (6)ـعب ، ومـفؿ م
(7). 

                                                 
 . 321ص ،كظرية افبـائقة (1)

ـُ مافؽ: 2) َها اب ،وهل ُجزٌء مـ  1/345. أووح ادسافؽ "فغة َيَتَعاَؿُبقَن ؾِقُؽْؿ َماَلئَِؽةٌ "( َوَشامَّ

. ُيـظُر: ادقضَّل  ِل حديٍث كبقي   .2/238أوَّ

 .1/234( افؽتاب 3)

 .167ص ،، دراشات ذم افؾغة وافـحق1/345( ُيـظر: أووح ادسافؽ 4)

 . 1/372( ذح ابـ ظؼقؾ5)

 . 5/149، بصائر ذوي افتؿققز 2/421، وُيـظر: مغـل افؾبقب 1/468 ؾ( ذح ابـ ظؼق6)

 .1/345( أووح ادسافؽ 7)
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ؿد أوـدتاُه "ومـ أمثؾة افتابعغ ؿقل احلسـ افبرصّي يصُػ ضؾَب افعؾِؿ: 

ؾت . (1)"تاُه رجالهُ يداُه، وأظؿد ومـ افشقاهد افشعرية ؿقل أمقة بـ أيب افصَّ
(2): 

ـــــــــ  افـَّخْق
ِ
ــــــــساء ــــــــقكـل ذم اص  يؾقم

 

ُفـــــــــْؿ أفـــــــــقمُ   ــــــــــِؾ أهـــــــــع، ؾؽؾُّ

 

 

 

 :(4)ؿقل افػرزدقـذفؽ و .(3)وؿد كصَّ أبق حقَّان ظذ أوا فغة بـل احلارث 

ــــــــفُ  ــــــــقُه وُأمُّ ــــــــاذم  َأُب ـْ ِدَي  وفؽــــــــ

 

ـــــَن افّســـــ  ؾقَط َأؿارُبـــــفْ بَِحــــقراَن َيعرِصْ

 

 

 

 :(5)وؿقل ُظبقد اهلل بـ ؿقس افرؿقات

ـــــــفِ  ـــــــارؿَغ بـػِس ـــــــال اد ـــــــَقػَّ ؿت  َت

 

 ومحــــــــقؿُ  ُمْبَعــــــــدٌ وؿــــــــد أشــــــــؾامُه 

 

 

 

وؿال أبق متَّام
(6): 

ـْ َروِع َوؿَعـــةٍ   بُِؽـــؾِّ ؾًتـــك مـــا صـــاَب ِمـــ

 

ـــــاِئعُ  ـــــُف افقؿ ـَ مـ ـــــب ـــــد ِص ـــــُف ؿ  وفؽـَّ

 :(7)وؿقل حمؿد بـ ظبد اهلل افعتبّل  

ـَ  ـــ ـــلرأي ـــقَب َٓح بؿػرؿ ـــقاين افشَّ  افغ

 

ــــَقارِض  ــــُدوِد افـَّ ــــل باخلُ ـَ ظـِّ  َؾَلظروــــ

 : (8)وؿقل أيب ؾراس احلؿداينّ  

ــــــــــــــاً  ـــــــــــــُع حماِش بق ـــــــــــــَتَج افرَّ  َك

 

ـــــــــــَحاِئْب  ـــــــــــرُّ افسَّ ـــــــــــُف ُؽ  أفَؼحـَ

                                                  
 .3/413( افػائؼ 1)

 . 127ص ،( ديقاكف2)

 .2/1082( ارتشاف افرضب 3)

 .1/50ح ديقاكف ( ذ4)

 .3/413( افػائؼ 5)

 . 196ص ،( ديقاكف6)

 .ص ،8ؾة ـؾقة أداب( ( صعره )جم7)

 . 52ص ،( ديقاكف8)
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ـْ َأَصاَر إػ هِذِه افؾغِة شقبَقيف  ُل َم ـْ ؿال أـؾقين افزاؽقُث "وَأوَّ  ،(1)"ذم ؿقل َم

قا ـثٌر مـفؿ فا ؿقفف تعاػ: وؿقؾ إنَّ مـ :  ، (2) ثؿ َظُؿقا وَصؿُّ وؿقفف ظزَّ وجؾَّ

وا افـَّْجَقى افذيـ طؾؿقا وأدخؾقا وؿرأ احلسـ وظؿرو بـ ظبقد: ) . (3) وأَهُّ

 . (4)افذيـ آمـقا (

واظؾْؿ أنَّ ِمـ افَعَرِب َمـ ": ؿال وذَح شقبقيف ادؼصقَد هبا ذم مقوع آخر

ُمؽ ورضباين أخقاك، َؾَشبَّفقا هذا بافتاء افتل يظفرووا ذم ؿافْت يؼقل: رضبقين ؿقْ 

ؿ أرادوا أن جيعؾقا فؾجؿع ظالمًة ـام جعؾقا فؾؿمكث، وهل ؿؾقؾةٌ   . "ؾالكة، وـلوَّ

،وفؽـ هذِه (5) هـ(754ا ظـُف أبق حقَّان إكدفزُّ )تكؼؾف "ؿؾقؾة"وـؾؿة 

ـْ أَتك بعدُه، ؾظـُّ  ا تعـل افضعػافؽؾؿة أصؽؾْت ظذ بعِض َم قا أوَّ
،فذا ؾؼد (6)

ـثرة "محِؾ افؼرآن افؽريؿ ظذ هذِه افؾغِة، وكبَّف ذم ـتاٍب آخر فُف ظذ أنَّ  ذم ترّددوا

ا فقسْت وعقػة  ، بؾ إنَّ افؼؾَّة ٓ تتعارُض مع افػصاحة.(7)"ورود ذفَؽ يُدلُّ ظذ أوَّ

 أبق مـصقر افثَّعا 
ِ
هـ(، ورأى 429فبلُّ )ت وَواَؾَؼ ظذ هذه افؾغة مـ إدباء

ا   . (8)"إصؾ"أوَّ

                                                 
،وأكف  2/34، 1/101أبق ظبقدة معؿر بـ ادثـَّك ذم: جماز افؼرآن  أيضاً  ذـرها هبذا آشؿو( 1)

 [.3/209، 2/41، 78، 20، 1/19، ]واكظر شقبقيف شؿعفا مـ أيب ظؿرو اهلذيلّ 

 .71( شقرة ادائدة: 2)

 .3( شقرة إكبقاء: 3)

 .23شقرة إبراهقؿ:  ،"وُأدِخؾ "وهل ؿراءة فـ (4)

 .3/534( افبحر ادحقط 5)

 .1/167( ذح مجؾ افزجاجل 6)

 .2/739( ارتشاف 7)

 ."مجع افػعؾ ظـد تؼدمف ظذ آشؿ"، ذم مبحث 227ص ،( ؾؼف افؾغة8)
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غة، هـ( مَحَْؾ افؼرآن افؽريؿ ظذ تؾؽ افؾ210وؿد أجاَز إخػش إوشط )ت

اء )ت ا ادراديُّ )ت207وـذفؽ طاهر ـالم افػرَّ َر َأوا 749هـ(، أمَّ ـَ فغة "هـ( َؾَذ

خمؼيُّ )ت .(1)"ثابتة ِخالؾًا دـ أكؽرها  ظـد تػسره هـ(538وأجازها أيضًا افزَّ

وا افـَّْجَقى افذيـ طؾؿقا ا ظذ فغة أـؾقين افزاؽقث وأَهُّ بلوَّ
، وذـر آيًة (2)

ـِ َظْفداً أخَرى هل:  مْح ََذ ِظـَْد افرَّ ـِ اختَّ ػاَظَة إَِّٓ َم ٓ َيْؿؾُِؽقَن افشَّ
،وؿال إنَّ افقاو (3)

ََذ(: جيقز أْن تؽقَن ظالمًة فؾجؿع، ـافتل ذم )أـؾقين افزاؽقث( و" ـِ اختَّ افػاظؾ )َم

ََذ( رؾع ظذ افبدل، أو ظذ افػاظؾقة ـِ اختَّ  .(4)"ٕكف ذم معـك اجلؿع، وحمؾ )َم

ـُ مَحؾ ؿقفف تعاػ   ـذبقا صعقبًا  ؾاصبحقا ذم دارهؿ جاثؿغ افذيـ وُيؿؽ
(5) 

 . (6)ظذ هذه افؾغة 

إذا "ال :ؼهـ( ؾلصار إػ صفرة هذه افؾغة وـثرهتا، ؾ643وجاَء ابـ يعقش )ت

ؿؾت )ؿاما افزيدان( ؾإفُػ حرف ممذٌن بلنَّ افػعَؾ ٓثـَغ، وـذفؽ إذا ؿؾَت 

)ؿامقا افزيدون(، ؾافقاو حرف ممذن بلن افػعؾ جلامظٍة. وهل فغٌة ؾاصقٌة فبعض 

ُؾقيِن "ء ؿقهُلُؿ:افعرب، ـثرة ذم ـالم افعرب وأصعارهؿ، وظؾقف جا ـَ َأ

ثقن هبا.، وما زال افعراؿققن ي(7)"افزاؽقث  تحدَّ

 : َا َجاِرَيٌة َظَذ »وؿال افؼرضبلُّ َغُة َكْؼاًل َواْشتِْعاَمًٓ، ُثؿَّ إِوَّ ْت َهِذِه افؾُّ َؿْد َصحَّ

َؼ بِِعْؾِؿ افـَّْحقِ  ِؿَقاِس إحِْلَاِق َظاَلَمِة َتْلكِقِث اْفَػاِظؾِ  ؼَّ  .(8)شبِاْفِػْعِؾ َظَذ َما حَتَ

                                                 
 .1/170( اجلـك افداين 1)

 . 3/102، 1/567فؽشاف ( ا2)

 . 87( شقرة مريؿ: 3)

 . 3/45( افؽشاف 4)

 . 92( إظراف: 5)

 . 82ص ،( كحق افػعؾ6)

 .188ص ،( افؾفجات افعربقة7)

 .6/334( اُدػِفُؿ دَِا ُأصؽَِؾ ِمـ َتؾخقِص ـتاِب ُمسؾؿ 8)
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، وي زظؿ أنَّ افؼرآَن افؽريَؿ مل يـزْل هبا، ومل ترد ومـ افغريب أن يـؽرها احلريريُّ

ردَّ ظؾقِف  ، وؿد(1)ذم أخباِر افرشقل صذ اهلل ظؾقف وآفف، ومل تـؼؾ ظـ افػصحاء

َوَؿَع مـفا ذم أيات افؼرآكقة "هـ(، ورأى أكَُّف 1069افشفاب اخلػاجلُّ )ت

 . (2)"وإحاديث، وـالم افعرب افػصحاء

ة، َؾَحاَوُفقا إِخَضاَظفا فؼد َرَأى مَجٌع مـ افـحَّ   ا ٓ َتتَّػُؼ مَع افؼاظدة افعامَّ اِة أوَّ

ِمـ "اختؾػقا ذم تلويالهتؿ وتعؾقالهتؿ، َمَع افعؾؿ أنَّ هذه افؾفجة  دـطؼفؿ، وفؽـفؿ

مطابؼة افػعؾ فػاظؾِف أو كائبِف ِهَل افؼاظدة ادطردة أن ذم افعزية ... وتعدُّ مرحؾًة 

، وهل أشبؼ مـ افؼاظدة افعامة "غقي ذم حقاة افعربقةمـ مراحؾ افتطقر افؾ

م افػاظؾ اجلؿع، ؾادعؼقل أْن جيؿع  ادعروؾة أن، وهل إؾراد افػعؾ ظـدما يتؼدَّ

  .(3)"افػعؾ مع اجلؿع، وُيػرد مع ادػرد

ةً   ايّل ؿد جعؾفا فغًة ؿؾقؾًة صاذَّ ، ؾننَّ بعَض افدراشات (4)وإذا ـان حمؿد أمحد افدَّ

أثبتْت أنَّ إشـاد افػعؾ إػ افػاظؾ وتطابؼفام هل افؼاظدة ادطردة  (5)ادؼاركةاحلديثة 

ة واحلبشقَّة(، ومـفا افعربقَّة  .افؾغات اجلزيرية افسامقَّة )افعزية وأرامقَّة وإـاديَّ

وؿد أجاز ذفَؽ جمؿع افؾغة افعربقَّة بافؼاهرة
(6).  

 

ذ

                                                 
 .146ص ،( درة افغقاص1)

 .152ص ،( ذح درة افغقاص2)

 .61ص ،( افؾغة وافـحق3)

 . 1/83( احلصائؾ 4)

 . 24ص ،( مدخؾ إػ ظؾؿ افؾغة5)

 .2/210( ذم أصقل افؾغة افعربقَّة 6)
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ذ:ألحوالذكلِّهاإعرابذاألمساءذالدتَّةذباأللفذيفذاذ-بذ

ـُ جـل )ت ُثؿَّ ؿؾبت "هـ( ظذ كِسبتفا إػ بؾحارث ذم ؿقفِف: 392كصَّ اب

فؾػتحة ؾقفا أفػًا ذم فغة بؾحارث بـ ـعب ...، وفغة بـل احلارث ذم إشامء افستة 

ؿال: ٕكف ؿد ـثر  ،"هذا جحر وب خرب"ظـد أيب احلسـ ]إخػش[ أوعػ مـ 

 .(1)"وبابف، ؾشبََّف هذا بف ظـفؿ آتباع، كحق: ُصدَّ ورُضَّ 

ِة ؿقل امرئ افؼقس عريَّ َقاِهِد افشِّ ـَ افشَّ َوِم
(2):  

 ــــــــلنَّ َأَباكـــــــا ذم أؾـــــــاكِغ ودؿـــــــفِ 

 

ـــــــؾِ  ـــــــاٍد ُمَزمَّ ـــــــاٍس ذم بِج ـــــــُر ُأك ب  ـَ

 :(3)وؿقل راجز مـ افقؿـ 

ـــــــــــــا ـــــــــــــا َأَباَه  إنَّ أباهـــــــــــــا وَأَب

 

  َد َبؾَغـــــــــــا ذم ادَجـــــــــــِد َؽاَيَتاَهـــــــــــا

 

 

 

فا ذم افؼقاس ظذ ادشفقر أْن تؽقَن بصقغِة )أبقفا( باجلرِّ ؾـ)أباها( افثاكقة  حؼُّ

ظذ اإلواؾة، وفؽـفا جاءْت ظذ فغة بـل احلارث، ظذ ما كصَّ ظذ ذفَؽ 

افػارؿلُّ 
، وـذفؽ )ؽايتاها(، ؾؼد وردت بإفػ ظذ افرؽؿ مـ أوا كصب (4)

 ظذ ادشفقر ظـد افعرب .وؿقاس افـصب هق افقاء مػعقل بف 

  

                                                 
 .2/18 ص( اخلصائ1)

 .25ص ،( ديقاكف2)

، وأيب افـجؿ افعجع ذم: 3/168( ُكِسَب افرجز إػ رؤبة )وؿـ: جمؿقع أصعار افعرب( 3)

 . 450ص ،ديقاكف

 .376ص ،( اإلؾصاح ذم ذح أبقات مشؽؾة اإلظراب4)
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 إعرابذمجعذادلذكرذالداملذبالواوذيفذاألحوالذكلِّهاذذ-ت

َؿُة افؾفجقَُّة إػ بـل احلارث بـ ـعٍب وخثعؿ وزبقد ومهدان    ُكِسبْت هذه افسِّ

وٓ وجف إلكؽاره "، (2)وَؿد َرَؾَض ادزُد هذه افؾغة .(1)ومراد، وإػ بعض ؿبائؾ افشامل

ِة افؾَغِة واف ذاك، تُبفؿؾؼد كؼؾفا ـثٌر ِمـ أئؿَّ ـُ  .(3)"ـَّحق، وذم أـثر ِمـ َمقِوع ِمـ 

ـَ   َؾَؼقفُف تعاَػ:  ـْ َآَم ابُِئقَن َوافـََّصاَرى َم ـَ َهاُدوا َوافصَّ ِذي ـَ َآَمـُقا َوافَّ ِذي إِنَّ افَّ

َِخِر َوَظِؿَؾ َصاحِلًا َؾاَل  ْٔ َزُكقنَ  بِاهللَِّ َواْفَقْقِم ا َٓ ُهْؿ َيْ  َخْقٌف َظَؾْقِفْؿ َو
(4) . 

ابئقن«  مـصقبٌة، وفؽـَّفا جاَءْت ظذ فغة بؾحارث بـ ـعب افَّذيـ  » افصَّ

امل بافقاو، وادثـَّك بإفػ، رؾعًا وكصبًا وجّراً  ر افسَّ َـّ جيعؾقن مجع ادذ
(5). 

 :إجراُءذادلثنَّ ذَمجَرىذاالسمذادلؼصورذ-ث

يدان، ختتؾػ، وذفؽ كحق: مررُت بافزَّ  إذا ـان ما ؿبؾ افـقن ذم فغتفؿ أفػًا ٓ

، ويؽقُن حؽُؿُف حؽَؿ  ،(6)ورَضبُت افزيدان وَن ذم افتثـقِة بَغ افـَّصِب واجلرِّ َؾُفْؿ ُيَسقُّ

 آشؿ ادؼصقر دالزمتِِف إفػ، ويؽقن أظراُبُف بحرـاٍت مؼدرٍة ظذ إفػ .

هل فغة بـل احلارث بـ ـعب، يؼقفقن: مررت برجالن، "وؿال ابـ ؿتقبة:  

ـُ  . (7)"وجؾست بغ يداه، ورـبت ظالهوؿبضت مـف درمهان،  وهق ما واؾؼ ظؾقف اب

                                                 

دة ( إدب اجلاهع بغ1)  .222، صهلجات افؼبائؾ وافؾغة ادقحَّ

 .1/79ذ ذح إصؿقين( حاصقة افصبان ظ5)

 .144ص ،( أثر اختالف افؾفجات افعربقة ذم افـحق6)

 .69( شقرة ادائدة: 7)

 .1/232( مشؽؾ إظراب افؼرآن 5)

 .250ص ،،وُيـظر :دؿائؼ افترصيػ 2/139( ه صـاظة اإلظراب 6)

 .50ص ،( مشؽؾ إظراب افؼرآن7)
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ـُ ؾالح افقؿـّل (1)مافؽ ، واب
ة ؿقل هقبر احلَاِرثّل  . (2) عريَّ قاهد افشِّ ومـ افشَّ

(3): 

ــــــة ــــــاُه َضْعـَ ــــــْغَ ُأُذك ــــــا َب َد ِمـ ــــــَزوَّ  َت

 

ـــــقؿِ  ـــــُساِب َظِؼ ـــــايِب اف ـــــُف إػ ه  (4)َدَظت

 :(5)وؿقل جعػر بـ ُظؾبة احلارثّل  

ــــــنِنَّ  ــــــقِؼفِ  َؾ ــــــْحَبٍؾ َوَمِض ــــــا َش  بَِجـَْب

 

ــــا ْهَر َثاِوَي ــــدَّ َح اف ــــْزَ ـْ َي ــــ ــــَراَق َدٍم َف  ُم

 : (6)وؿقل ادتؾؿس   

ــــَجاِع َوَفــــْق َرأى  َؾــــَلْضَرَق إْضــــَراَق افشُّ

 

اَم  ــــــَجاُع َفَصــــــؿَّ ــــــاُه افشُّ  َمَســــــاؽًا فِـَاَب

ظامة افعرب  ، وفق جاء ظذ فغة(7)"ؿقِّد بعراكَ "وظذ هذه افؾغة َوَرَد ؿقهُلُؿ:  

 فؼال )َبعريؽ(.

  : ، وفق جاء ظذ فغة ظامة (8) »ٓ ِوتَراِن ذم فقؾةٍ «وجاء ذم احلديِث افـََّبِقيِّ

 . (9)افعرب فؼال )ٓ وتريـ( : ٕنَّ )ٓ( هـا كاؾقة فؾجـس ظامؾة ظؿؾ إنَّ 

إِْن َهَذاِن َفَساِحَرانِ وذم ؿقفف تعاػ: 
ـُ ظامر ومحزة ، َؿَرَأ (10) كاؾع واب

( بتشديد افـقن : )إِنَّ وافؽسائلُّ
، ووجفت هذه افؼراءة ظدة تقجقفات هل إػ (11)

                                                 
 .1/62( ذح افتسفقؾ 1)

 . 2/53( ادغتل ذم افـحق 2)

 .40/227، تاج افعروس )هبق( 49ص ،، افصاحبل334ص ،( فقس ذم ـالم افعرب3)

( هايب افساب: ما ارتػع ودق. افعؼقؿ: افتل ٓ ُتثـك : ٕوا كاؾذة. يصػ افشاظُر رجاًل ؿتؾف 4)

 ؾذة أصابت مـف مؼتاًل.ؿقم افشاظر بطعـة كا

ك مـ صعره5)  .59ص ،( جعػر بـ ظؾبة احلارثّل شرُتُف وما تبؼَّ

 .7/226( افتذـرة احلؿدوكقَّة 6)

 .135ص ،( صػة جزيرة افعرب7)

 .3/52افســ افُؽَزى ،1/592شــ افسمذي  -اجلامع افؽبر ،2/67( شــ أيب داود8)

 .1/114( ادطافع افسعقدة 9)

 .63( شقرة ضف: 10)

 .2/320، افـؼ419ص ،( يـظر: افسبعة ذم افؼراءات11)
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ة حَّ ػ أؿرب مـفا إػ افصَّ افتَّعسُّ
مقاؾؼة فؾغة بـل احلارث بـ  ، وأمثؾفا هق َأوا(1)

ؾؼراءتـا بتشديد "اُء: افذيـ جيعؾقَن اُدَثـَّك بإَفػ ذم مجقِع َحآتِِف، يؼقُل افػرّ  ـعب

فػ ظذ جفتغ: إحدامها ظذ فغة بـل احلارث بـ ـعب: جَيعؾقَن آثـغ )إِن( وبإ

وؿال ابـ ظباس: هل فغة بؾحرث ، (2)"عفام وكصبفام وخػضفام بإفػ ...ذم رؾ

ـُ ظؼقؾ(3)بـ ـعبا . وَؿد أصاَر اب
َح بافؼبقؾة ادعقَّـةإػ هِذه افؾغة مـ ؽِر  (4)  .أْن ُيرصِّ

ِح  ـَ اُدَرجَّ وِم
َٕصَؾ افَؼديَؿ فؾُؿثـَّك أْن يليت بإفِػ ذم ـؾِّ إحقاِل أنَّ ا (5)

ِت  ، وَخصَّ عِت افعرُب ؾقام بعد ؾاشتعؿؾِت افقاَء فؾـَّصب واجلرِّ إَظرابقَّة، ُثؿَّ َتَقشَّ

ؿت بغ تؾؽ  ؾِع فؾتػريؼ بغ ادعاين إظرابقَّة افتل تعرض فؾؿثـَّك، ـام ؾرَّ إَفَػ بافرَّ

  ض فؾؿػرد.ادعاين حقـام تعر

اُء:  معفا أفٌػ ش َهَذا»وؾقف وجٌف رأيُتف: وذفؽ أن تؼقَل: ـاكت "وؿال افػرَّ

جمفقفٌة، ؾؾامَّ احَتاجقا إػ افتثـقِة زادوا ُكقكًا: فقؽقَن َؾْرُق ما بَغ افقاحِد وآثـغ، وٓ 

ـَ » َكْذَهُب بإفِػ إػ أوا أفُػ تثـقٍة، ؾقؽقُن بإفِػ ذم ـؾِّ حاٍل، ـام ـاكِت  ِذي ش افَّ

 ذم ـؾِّ حالٍ 
ِ
 .(1)"بافقاء

                                                 
 .49- 48ص ،( ذح صذور افذهب1)

 .184 – 2/183ء( معاين افػرا2)

، زاد 3/211، افقشقط14/445، افتػسر افبسقط242ص ،( احلجة ذم افؼراءات افسبع3)

 .1/277، ذح اجلاربردي ظذ افشاؾقة392ص ،وُيـظر: افـؽت ذم افؼرآن .3/165ادسر

 . 1/58( ذح ابـ ظؼقؾ4)

دة5) ،دراشات ذم افؾغة  208-207 ، ص( إدب اجلاهع بغ هلجات افؼبائؾ وافؾغة ادقحَّ

د شؾامن، وؾقف مؼاٌل ظـ )فغة أـؾقين 80ص ،وافـحق ، وإخُر فؾدـتقر ظدكان حمؿَّ

ة شعقد د. شفقؾ كجامن ياشغ و فقث شعدون ـقّ افزاؽقث(، ومـ ادمشػ جّدًا َأْن يسؾَخ 

، 25مجقَع آَرائِِف، بؾ َكَؼال مؼاَفُف ـاماًل، وكؼاُه ذم جمؾة جامعة واشط فؾعؾقم اإلكساكقة، افعدد 

 ،مـ دون أدكك إصارٍة إفقِف! م 2015

 .94ص ،( ـتاب ؾقف فغات افؼرآن1)
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وافقاؿع َأنَّ تلويالت افـحاة هلذه أية ـثرة، وبعضُفؿ َأؽَرَب ذم تػسرها أو 

ا ؿراءة متقاترة،  وظذ هذا ؾؼراءة "ختريج إظراهبا، وٓ ُكطقُؾ ذم إثباهتا، ذم حغ أوَّ

َّٓ ختتؾػ صقغف مع أ ملبينا)هذان( أؿقس، إذ إَصؾ ذم  نَّ ؾقفا مـاشبة ٕفػ َأ

ة، (1)")شاحران(  ا فغة ٓ ختضع دؼايقسفؿ افـحقيَّ ، وـان إَْوَػ هبؿ أْن يؼقفقا إوَّ

ؿ يبـقن ؿقاظد ظذ بقٍت جمفقٍل أو مصـقٍع، ذم وؿٍت يرؾضقن أو  ومـ افعجقب أوَّ

 َيؿؾقن فغًة مشفقرة هلا صقاهد ـثرة.

( aآشتعامل أصقري يؽقن بزيادة )وأصاَر بروـؾامن إػ أن آشؿ ادثـك ذم 

(، أي: apsanذم وايتف ادعتادة، حغ يؽقن جمردًا مـ افضؿر ،وذفؽ ـؼقفؽ: )

أما افؾغة احلبشقة ، (2)ظقـاه(، أي: Inasuجبالن، وادثـك ادتصؾ بضؿر ـؼقفؽ: )

  .(3)ؾؼد َوَرَدْت ؾقفا فػظة )اثـان( ٓزمة فألفػ بجؿقع أحقاهلا

ُق )ـقال( أنَّ تغقر صقغة ادثـك مـ إفػ فؾقاء بسبب احلافة رَأى ادستؼ 

رًا   .(4)اإلظرابقة أمٌر َحَدَث ُمَتَلخِّ

ذذ:عدمذجزمذالػعلذادلضارعذمعذوجودذاألداةذ-ج

َـّ افشاظَر ظبد يغقث احلارثلَّ مل  ُيعدُّ اجلزم مـ حآِت اإلظراب ادعروؾة، وفؽ

  : (5)ـ َشبؼِف بلداة اجلزم )مل(، ذم ؿقفِفِ جيزِم افػعَؾ ادضارَع ظذ افّرؽؿ مِ 

ـــــ       ل َصـــــقَخٌة َظبَشـــــِؿقَّةٌ َوَتضـــــَحُؽ ِمـِّ

 

ـــــَلنْ  ْ  ـَ ـــــرَ  مَل ـــــبْ َت ـــــى َؿ ـــــرًا َياَم ِع َأِش  اكَِق

 

                                                 
ة1) راشات افـحقيَّ  .68ص ،( أثر افؼراءات افؼرآكقَّة ذم افدِّ

 .99ص ،( يـظر: ؾؼف افؾغة افسامقة2)

 . 341ص ،( يـظر: اجلؿقع ذم افؾغة افعربقة3)

 .147ص ،( افؾفجات افعربقة افؼديؿة4)

 . 1/76( ه صـاظة اإلظراب5)
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ة بؾ طاهرة أصاَر  َر(.)تَ : يريد، )ترى(: ؾؼال وفقَس ذم افبقِت رضورة صعريَّ

اء إفقفا افػرَّ
ـِ  ؿقسِ ، واشتشفَد هلا بؼقل (1)  : (2)افعبزِّ  زهر ب

 َأ مَل َيلتِقــــــــــَؽ َوإَكَبــــــــــاُء َتـِْؿــــــــــل

 

 

ــــــاِد؟ ــــــقُن َبـِــــــل ِزَي ــــــْت َفُب ــــــاَم َٓؿ  بِ

 
ذ:ادلدتوىذالدَّاللّي:ذادلبحُثذالرابع

افدٓفة هل ظالؿة افؾػظ بادعـك، ؾافؾػُظ داٌل، وادعـك مدفقل، وافدٓفة هل   

 .(3)ما يـرصُف إفقِف افؾػظ ذم افذهـ مـ مدرٍك أو حمسقس

ومتثُِّؾ ادػردات جمؿقظة إصقات افتل يبـك هبا افسـقب ويـتج ادعـَك، فذا 

ؾفل متثُِّؾ ادحقر افذي تدور حقفف افدٓفة، وبتعبٍر آخر، ؾننَّ ادستَقى افدٓيلَّ 

يتـاوُل كظريَة ادعـك، وَيرصُد شؾقك ادػردات ذم افـصِّ ودورها ذم خؾِؼ ادعـَك، 

 .(4)"ٓفقة فؾؽؾؿة تؽؿـ ذم معـاهاافؼقؿة افد"ذفؽ أنَّ 

وادعروف أن ادػردات ٓ تستؼرُّ ظذ حال، إذ تتغر زيادة وكؼصاكًا، وؿد  

ل  ل معـاها إػ آخر ؽر إوَّ ـؾَّام ازداد اشتعامل افؾػظ أو ـثر وروده ذم "يتبدَّ

 ، ويعقُد هذا إػ تعدد ادعـك وافؾػظ واحد،(5)"كصقص خمتؾػة، أو اختؾػت بقئتف

ك  ك بادشسك افؾػظّل، أو تعدد ادعـك فؾػِظ افقاحِد، وهق ما ُيسؿَّ وهق ما ُيسؿَّ

 بإوداد .

وؿد اشتطعُت افقؿقف ظذ ظدٍد مـ إفػاظ افتل اشتعؿؾفا بـق احلارث بـ 

ًة إ  :ػ مظان ورودها، ظذ افـحق أيتـعب، وُأثبُِتفا ظذ وؾؼ حروف اهلجاء، معزوَّ

                                                 
 . 1/161( معاين افؼرآن1)

 .8/365، خزاكة إدب 2/356( ذح صقاهد ادغـل2)

 .55ص ،( إوداد ذم افؾغة3)

 . 22ص ،( ظؾؿ افدٓفة4)

 . 257ص ،( هلجة متقؿ5)
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 .(1)، بؾغة بؾحارثافؼارورةالبيلة:  -1

ْؾَعِة ذم فغة بؾحارث بـ ـعب: احلََرَبُة، ومجعفا َحَرٌب  :َحَرَبة -2  .(2)يؼال فؾطَّ

يؼاُل فؾؽؾبة إذا أرادِت افَػحَؾ: اشتحرمت، وُرِوَي هذا ظـ بـل  :حرم -3

 .(3)احلارث بـ ـعب

اء  ِحلؼة: -4 ؿال افػرَّ
م  -: احِلؾؼة (4) فغة بؾحارث بـ ـعب ذم  -بؽن افالَّ

 ة بافسؽقن .احلؾؼ

 . (5)اخلَْشُق: احلشػ، ذم فغة بؾحارث بـ ـعٍب  :اخَلشو-5

: افِغْؾُظ َيُػُّ َمقِوعًا َشفاًل، َيسقُؾ  :(6)رصن -6 ـُ ـُ وإرَصاُن وادَرِص ص افرَّ

يُض ؾِقَفا، َوِهَل ذم فغة َخثَعٍؿ ووٍد وبؾحارث بـ  ـَ افِغَؾِظ وهق ظاٍل َؾَقسَسِ اداُء ِم

 ُمؾَتَؼك افَقاِدَيغ، َيُصبَّاِن ذم افَغاِئِط.ـعٍب: جُمَتَؿُع 

 فغًة ظـ افؼـاينِّ  :رير-7
ِ
دًا ظـ افػراء قت ُمَتَػرِّ ـُ افسؽِّ  مـ بطـ وافؼـانُ  –كؼَؾ اب

 أكَّفُ  ـاداء، اهلزال ظـد يدقُّ  افرؿقؼ وهق ورار، ريرمخ  : ؿقفف - ـعب بـ بؾحارث

 :(7)افراء، وأكشدَ  بػتح َرير،: ؿاَل 

اُق  يرِ  وافسَّ  ِمـِّل باردات افرَّ

                                                 
 .8/342افعغ ( 1)

 )ض ح ك(. 456ص ،( ادـتخب مـ ـالم افعرب2)

 .3/895( افغريب ادصـػ 3)

 ، وُيـظر: فسان افعرب )حؾؼ(.3/174( خزاكة إدب 4)

 .2/76( اجلراثقؿ 5)

 .3/1126( افتعؾقؼات وافـقادر 6)

 .89ص ،( إصالح ادـطؼ7)
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ؿقَؾ فبعِض أظراب بؾحارث بـ ـعب: ما افبالؽة؟ ؿال: افسالضة  :سلط-8

 .(1)واإلصابة واجلزافة: أراد بافسالضة: اجلرأة ظذ افؽالم

ؿال إمقي: ذم فغة بؾحارث:  .رديء افتؿر افشقص افشقصاء: :شوص-9

 . (2)افصقص

َصْلَصَلِت افـخؾُة ِصْئصاًء إِذا مل َتْؼَبِؾ افؾَّؼاح ومل يؽـ فُبْنها  :صيصي-11

 :(4)وؿاَل ذو افرمة . (3)َكًقى، وؿقؾ َصْلَصَلت إِذا صارت ِصقصاً 

ـــــا َلوَّ ـَ   بَِلْظَؼاِرهـــــا افِؼـــــْرَداُن َهـــــْزَػ 

  

ــــــؿِ  ــــــِد اُدحطَّ  اهلَبِق
ِ
ــــــقاِدُر ِصْئَصــــــاء  َك

قُص ؿال إُمقي: ذم فغة َبؾْ  صوص: -11  قُص هق افشِّ حارث بـ ـعب افصِّ

 . (5)ظـد افـاس 

حُك:-12 ـِ  الضَّ ْحُؽ: َضْؾُع افـَّْخَؾِة إِذا اْكَشؼَّ َظـُف ـِامُمف ذِم ُفَغِة َبؾحاِرِث ب افضَّ

ْعٍب   : (7)، وؿد وردِت افؽؾؿة ذم هلجة ؿبقؾة هذيؾ، ذم صعر أيب ُذؤيب(6)ـَ

 ؾَجــــاَء بِؿـــــْزٍج ملْ َيـــــَر افـَّـــــاُس ِمْثَؾـــــف

 

ـــؾِ  ـــُؾ افـَّْح ـــف َظَؿ َّٓ َأكَّ ـــْحُؽ إِ ـــَق افضَّ  ُه

َؾْرَضح افُؼْرَص وَؾْؾَطَحف، إذا بسطف، ؿال رجٌؾ مـ بؾحارث بـ  :فرصُح -13 

 :(1)ـعب يصُػ حقَّةً 

                                                 
 .9/137( افبصائر وافذخائر 1)

 .11/265ب افؾغة هتذي ،2/325( ديقان إدب 2)

 .1/107( فسان افعرب 3)

ة4)  . واهلبقُد: حبُّ احلـظؾ .1176ص ،( ديقان ذي افرمَّ

 .11/265،هتذيب افؾغة 2/325( ديقان إدب 5)

 .27/254( تاج افعروس 6)

 .2/366( فسان افعرب 7)

 .5/215( هتذيب افؾغة 1)
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ـَ ورأُشــــــفُ   ُجِعَؾــــــْت هَلَاِزُمــــــُف ِظــــــِزي

 

ـــغ صـــعرِ  ـــْرضَِح مــــ َضِح  ــــافُؼرص ُؾ

ْت افؼافِب: افُبْنُ إمَْحَُر. ُيَؼا :قلب-14   .(1)ل ِمـُْف: َؿَؾبِت افبْنة َتْؼؾُِب إِذا امحرَّ

افَؽتِقَؾُة ذم فغة بؾحارث بـ ـعب: افـخؾة افتل َؾاَتِت افَقَد، ومجعفا  :كتَل  -15

تاِئُؾ   .(2)ـَ

افسقط، وهل فغة كجراكقة، ظـ إصؿعلِّ : املجدافــ 16
(3) . 

: ذم فغة بؾحارث بـ ـعب: ادطق: افشؿ :مطو-17 راخ، ومجعف ؿال إمقيُّ

 .(4)مطاء، وافؽتاب افشؿراخ، يؼال فف أيضًا: افعاد 

اُدـبِؾ اُدرضُِب، وهل "ؿال افتزيزي:  اُدْرضِب، ُيؼال: افـَّخُؾ ُمـبِؾ . :املُنبِل-18

 .(5)"فغة بـل احلارث بـ ـعب

اُء ذم تقجقف ؿراءِة احلسـ:  :ىَشَ -19   كـؼهاؿاَل افػرَّ
وشؿعت بعض ": (6)

 . (7) "ارث يؼقُل: ـان بف جرٌب َجَرب َؾـََؼ، َأي ظاَد وَحِقَل بـل احل

 .(8)وؾَف َوؾاَهة وِوؾاهة وَوؾّفقة: ؿام بإمر، ذم فغة بؾحارث بـ ـعب :َوَفهَ -21

  

                                                 
 .6/425،ادحؽؿ 3/145، هتذيب افؾغة 2/75( اجلراثقؿ 1)

 .459ص ،ادـتخب مـ ـالم افعرب( 2)

 .9/23( فسان افعرب )جدف( 3)

 .2/490، افغريب ادصـػ 3/56( هتذيب افؾغة 4)

 . 507ص ،( ــز احلػاظ5)

 .259( شقرة افبؼرة: 6)

اء 7) اء1/173( معاين افػرَّ  . 418ص ،، وُيـظر: افؾفجات افعربقة ذم معاين افؼرآن فؾػرَّ

 .3/312( إؾعال 8)



 هلجةذبينذاحلارثذبنذكعبذ)دراسةذلغووة(

77 

 

ذ:اخَلاِتَمُة

ة وافدٓفقَّة اخلاصة  تـاوفُت ذم هذا افبحث افؼضايا افصقتقَّة وافرصؾقَّة وافـحقيَّ

َ َأنَّ هذه افؼبقؾة ُتؾزم إفػ رؾعًا وكصبًا وجّرًا، بؾفجة بـل احلارث ب ـ ـعب، وتبغَّ

ودُمري ادثـَّك بإفِػ بؾػٍظ واحٍد ذم أحقافِف مجقعًا، وُظِرَف ظـ أؾراِدها إفزام افػعؾ 

ظالمة افتثـقة واجلؿع ذم حافِة إشـادِه فػاظٍؾ مثـك أو جمؿقع، ؾضاًل ظـ حذؾفؿ كقن 

ال افصقيتِّ يرُد إبدال افقاء أو افقاو أفِػًا، وهلُؿ مػردات ادقصقل، وذم حافة اإلبد

 دٓفقة خاصة هبؿ أوردهُتَا ُمَقثَّؼًة ذم مبحث ادستقى افدٓيّل.

ِة افـصقص افقاصؾة إفقـا ظـ هذه افؼبقؾة    ؿبائؾ إػ ؿقاشاً  –ويعقُد شبب ِؿؾَّ

 بذفُت  وؿد افساث، مصادر ذم ُوُروِدها ؿؾَّة إػ – هذيؾ أو ءضلِّ  أو متقؿ أو أشد

  ظػِر هبا، وبآراء افعؾامء ؾقفا.فؾ ـبرة ُجُفقداً 

واكتفقُت إػ كتقجة مػادها ؾصاحة هذه افؼبقؾة واحتجاج افعؾامء بافشقاهد 

افتل صدرْت ظـ أؾرادها، وأوا اكامزْت بلفػاٍظ واشتعامٓت ملْ ترد ذم افؼبائؾ 

افتل حاوفُت  -يثقة وافشعرية افعربقة إخرى، وـاكت افشقاهد افؼرآكقة واحلد

ؿد َأوَوَحْت َمَؽاَكَتَفا إػ َجاكِِب افؼبائؾ  -اشتؼصاَءها مـ ـتب افؾغة وإدب 

افعربقة افتل ُيؿؽـ آشتشفاد هبا ذم جمال افدرس افؾغقّي، مع افعؾؿ أنَّ بعض 

 افسامت مل تـػرد هبا هذه افؼبقؾة، بؾ هل شامٌت اصسـْت ؾقفا جمؿقظة مـ افؼبائؾ

افقؿـقَّة افغربقة، وؿد حػظْت فـا هذِه افؼبقؾة وأخقاهتا شامت هلجقَّة ؿديؿة َباَيـَْت هِبا 

 فغَة أهِؾ افشامل )فغة كجد واحلجاز(.
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ذادَلَصاِدُرذوادَلَراِجُع

 افؼرآن افؽريؿ. -

شؾامن بـ شامل بـ رجاء ، م1995هـ/1415 ، ُل احلُُروِف ذم افؾفجات افعربقةإبدا -

ة، ادديـة افـبقيَّةمؽتبة افغربافسحقؿّل،   .اء إثريَّ

يقك ظّع َيقَك ادبارـل، دار افـؼ  م،2007 ،أثُر اختالِف افؾََّفَجات افعربقَّة ذم افـحق -

 .فؾجامعات، افؼاهرة

راشات افـحقيَّة - ظبد افعال شامل مؽرم، ممشسة م، 1978، أثُر افؼراءات افؼرآكقَّة ذم افدِّ

 .افؽقيت ظع جراح افصباح،

دة،  - هاصؿ ، م19878هـ/1398إدُب اجلاهع بغ هلجات افؼبائؾ وافؾغة ادقحَّ

ان، وزارة افثؼاؾة وافػـقن، دار احلرية فؾطباظة، بغداد  .افطعَّ

ب مـ فسان افعرب - أبق حقَّان حمؿد بـ يقشػ بـ ، م1998هـ/1418،  ارتشاُف افرضَّ

رجب ظثامن حمؿد، وذح ودراشة هـ(، حتؼقؼ 745)تظع بـ يقشػ إكدُفّز 

  .اخلاكجل، مطبعة ادديّن، افؼاهرةمؽتبة 

 "ابـ افسؽقت"ــ أبق يقشػ يعؼقب بـ إشحاق ادشفقر ب م، 1987، اصالُح ادـطؼ -

هـ(، ذح وحتؼقؼ أمحد حمؿد صاـر و ظبد افسالم حمؿد هارون، دار 244)ت

 .ادعارف، افؼاهرة

 .حمؿد حسغ آل ياشغ، مطبعة ادعارف، بغداد، م1974هـ/1394، إوداد ذم افؾغة -

د هـ(، دراشة وحتؼقؼ حمؿد افسق616أبق افبؼاء افعؽزّي )ت  ،أظراب افؼراءات افشقاذ -

 .أمحد ظزوز، ظامل افؽتب، بروت

حسـ بـ أشد بـ احلسـ  ،ـه1400 ،ؾصاح ذم ذح أبقات مشؽؾة اإلظراباإل -

 .غاين، ممشسة افرشافة، بروتهـ(، حتؼقؼ شعقد إؾ487افػارؿّل )ت 

واة ظذ أكباه افـحاةإ - هـ(، حَتِؼقؼ 646ظعُّ بـ يقشػ افؼػطّل )ت  م،1950 ،كباُه افرُّ

د أبق افػضؾ إبراهقؿ، دار افؽتب ادرصّية، افَؼاِهَرة.  حُمؿَّ
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 بـ يقشػ بـ أمحد، ظبد اهلل ،م1956هـ/1375وُح ادسافؽ إػ أفػقة ابـ مافؽ، أو -

د حمقل افديـ ظبد احلؿقد، 761)تابـ هشام  ادؽتبة افتجارية هـ(، حتؼقؼ حمؿَّ

 .افؽزى، افؼاهر

قشػ بـ ظع بـ يقشػ إكدفّز أبق حقان حمؿد بـ ي ،ـه1420، افبحُر ادحقط -

 .هـ(، حتؼقؼ صدؿل حمؿد مجقؾ، دار افػؽر، بروت745)ت

جمد افديـ أبق ، م1992/ ــ ه1412بصائر ذوي افتؿققز ذم فطائػ افؽتاب افعزيز،  -

هـ(،حتؼقؼ حمؿد ظّع افـجار، ادجؾس 817ضاهر حمؿد بـ يعؼقب افػروز آبادي )ت 

 .إظذ فؾشمون اإلشالمقة، افؼاهرة

محـ جالل افديـ ظبد  ،م1964هـ/1384 ،فقظاة ذم ضبؼات افؾغقيغ وافـحاةبغقُة ا - افرَّ

د أب911بـ أيب بؽر افسققضّل )ت  .ق افػضؾ إبراهقؿ، افَؼاِهَرةهـ(، حَتِؼقؼ حُمؿَّ

د بـ حمؿَّ ، تاُج افعروس مـ جقاهر افؼامقس - بقدّي حمؿَّ اق افزَّ د بـ ظبد افرزَّ

 هـ(، حتؼقؼ جمؿقظة مـ ادحؼؼغ.1205)ت

 .راؾعل، مطبعة آشتؼامة، افؼاهرةمصطػك صادق اف ،م1940،تاريُخ آداب افعرب -

ا اهلََجرّي، ترتقب  أبق ، م1992هـ/1413افتعؾقؼاُت وافـقادر،  - ظّع هارون بـ زـريَّ

 .افشقخ محد اجلاه، دار افقاممة، افرياض

ؿد بـ ظع افقاحدي افـقسابقري ظع بـ أمحد بـ حم هـ،1430، افتػسر افبسقط -

د بـ صافح بـ ظبد اهلل افػقزان، جامعة اإلمام حمؿد بـ هـ(، حتؼقؼ 468)ت حمؿَّ

 .بـ شعقد اإلشالمقة ؿل، جامعة اإلمام حمؿدشعقد اإلشالمقة، ظامدة افبحث افعؾ

ادعروف بابـ حجر افعسؼاليّن أمحد بـ ظّع بـ حمؿد  هـ،1325، هتذيُب افتفذيب -

 .دائرة ادعارف، حقدر آباد افدــ هـ(، مطبعة جمؾس852)ت

اظ ذم ـتاب هتذيب ـتاب إفػاظ - َبُف أبق زـريا  م،1895، ــز احُلػَّ قت: هذَّ ابـ افسؽِّ

هـ(، َوَؿَػ ظذ َضبعِف وَوبطِِف ومجقع رواياتف إب 502ك بـ ظّع افتزيزي )ت يقَ 

 .فقيس صقخق افقسقظّل، ادطبعة افؽاثقفقؽقَّة، بروت
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هـ(، 370د بـ أمحد بـ إزهري اهلروّي )تأبق مـصقر حمؿ م، 2001، هتذيُب افؾغة -

 .حتؼقؼ حمؿد ظقض مرظب، دار إحقاء افساث افعريب، بروت

د بـ ظقسك بـ َشْقرة افسمذّي حمؿ م،1998 ،اجلامُع افؽبر )شــ افسمذّي( -

 .دار افغرب اإلشالمل، بروتهـ(، حتؼقؼ د. بشار ظقاد معروف، 279)ت

د 276ب فعبد اهلل بـ مسؾؿ بـ ؿتقبة )تادـسقم، 1997 ،اجلراثقؿ - ؼُف حمؿَّ هـ(، حؼَّ

 .جاشؿ احلؿقدّي، وزارة افثؼاؾة، دمشؼ

ك مـ صعره،  جعػر - مجع وحتؼقؼ ، م2015هـ/1436بـ ُظؾَبَة احلَارثّل شرُتُف وما تبؼَّ

 .ن إديبراخ، كادي كجراچودراشة د. ظباس هاين افـ

هـ(، 456ّع بـ شعقد بـ حزم إكدفّز )تظ، ــ ه1382 ،مجفرة أكساب افعرب -

 .قؼ ظبد افسالم هارون، افَؼاِهَرةحَتؼِ 

 : حسـ بـ ؿاشؿ بـ ظبد اهلل، م1992/ ــ ه1413 ،دعايناجلـك افداين ذم حروف ا -

افؽتب  ؾخر افديـ ؿباوة و حمؿد كديؿ ؾاوؾ، دارهـ(، حتؼقؼ 749ادرادّي )ت 

 .افعؾؿقة، بروت

دار إحقاء افؽتب افعربقة،  ،ح إصؿقيّن ظذ أفػقة ابـ مافؽحاصقة افصبان ظذ ذ -

 ظقسك افبايب احلؾبل، افؼاهرة. 

أمحد افدايل، دار افـقادر،  حمؿد، م2011هـ/1432،  ظؾقم افعربقَّة وتراثفاؾ ذماحلصائ -

 .دمشؼ

أمحد بـ  أبق كعقؿ أمحد بـ ظبد اهلل بـ م، 1938، وضبؼات إصػقاءحؾقُة إوفقاء  -

 .هـ(، مطبعة افسعادة، افَؼاِهَرة430إشحاق إصػفايّن )ت

هـ(، حتؼقؼ حمؿد ظّع افـجار، 392أبق افػتح ظثامن بـ جـل )ت م، 1990، اخلصائص -

 .دار افشمون افثؼاؾقة افعامة، بغداد

ظدكان حمؿد شؾامن، مطابع دار احلؽؿة، جامعة  م، 1991، دراشات ذم افؾغة وافـحق -

 .بغداد
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حامد كاس مجع ودراشة  م، 2018، ات ذم هلجات افبرصة وجـقب افعراقدراش -

 .ربالء ادؼدشةرصة، دار افؽػقؾ، ـافظادل، مرـز تراث افب

هـ(، 133قطل )تأمحد بـ إمغ افشـؼ، هـ1328 ،افدرر افؾقامع ظذ مهع اهلقامع -

 .رةافؼاه

اص ذم أوهام اخلقاصدُ  - ُة افغقَّ ّع بـ حمؿد بـ ظثامن احلريري افؼاشؿ بـ ظ هـ،1417 ،رَّ

افؼيػ ظبد اهلل بـ ظّع افزـايت، ادؽتبة افػقصؾقة، مؽة هـ(، حتؼقؼ 516)ت

 .دؽرمةا

 أبق افؼاشؿ بـ حمؿد بـ شعقد ادمدب )ت، م2004هـ/1425 ، دؿائؼ افترصيػ -

 .صافح افضامـ، دار افبشائر، دمشؼ هـ(، حتؼقؼ حاتؿ228بعد

م فف ظبد افؽريؿ ، م1954هــ /1373، ديقان أيب إشقد افدؤيل - حؼؼف وذحف وؿدَّ

 .، بغدادفـؼ وافطباظة افعراؿقة ادحدودةذـة ا، 1طافدجقع، 

ُظـَِل بجؿعِف وَكِؼِه وتعؾقِؼ حقاِصقِف ، م1944هـ/1363 ديقان أيب ؾراس احلؿدايّن،  -

ان، بروت هَّ  .وووِع ؾفارِشِف شامل افدَّ

ؼُف ، م2006هـ/1427ديقان أيب افـجؿ افعجع،  - حمؿد أديب ظبد مجعُف وذحُف وحؼَّ

 .افقاحد مجران، جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ

ؾت،مقَّة بـ أيب افديقان أ - ؼُف وذحُف  م،1998 صَّ شجقع مجقؾ اجلبقع، دار مجعُف وحؼَّ

 .ر، بروتصاد

ة - ذح اإلمام أيب كرص أمحد بـ حاتؿ افباهّع، ، م1993هـ/1414 ،ديقاُن ذي افرمَّ

م فُف وظؾََّؼ ظؾقِف د. ظبد افؼدوس أبق صافح، ممشسة  رواية ثعؾب، حؼؼُف وؿدَّ

  .افرشافة، بروت

اج -  تصحقح وفقؿ بـ م، 1903، (وؿـ: جمؿقع أصعار افعرب) ديقان رؤبة بـ افعجَّ

 .افقرد، برفغ
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ؿقَّات، - د يقشػ كجؿ، دار  ،1970 ديقان ُظبقد اهلل بـ ؿقس افرُّ حتؼقؼ وذح د. حمؿَّ

 .صادر، بروت

احلرصّي  إبراهقؿ بـ ظعّ  ، د ت،ذيؾ زهر أداب أو مَجُْع اجلََقاِهر ذم اُدؾح وافـقادر -

د أمغ اخلاكجّل، ادطبعة افرمحاكقَّة، افَؼاِهَرة453افؼروايّن )ت   .هـ(، حَتِؼقؼ حمؿَّ

د اجلقزي ظبد افرمح هـ،1422، زاد ادسر ذم ظؾؿ افتػسر - ـ بـ ظّع بـ حُمؿَّ

 .هـ(، حتؼقؼ ظبد افرزاق ادفدي، دار افؽتاب افعريب، بروت597)ت

حسـ هـ(، حتؼقؼ 392ثامن بـ جـل )ت أبق افػتح ظ م،1985، ِهُّ صـاظة اإلظراب -

 .هـداوي، دار افؼؾؿ، دمشؼ

د اهلل بـ ظبد أبق ظبقد ظب ، م1936/هــ 1354 ،شؿُط افميل ذم ذح أمايل افَؼايل -

هـ(، حَتِؼقؼ ظبد افعزيز ادقؿـّل، جلـة افتلفقػ وافسمجة 487افعزيز افبؽرّي )ت

  .وافـؼ، افَؼاِهَرة

ِجْستايّن أبق داود شؾقامن بـ إ ، د ت، داودشــ أيب - صعث بـ إشحاق افسَّ

 .بروت –هـ(، حمؿد حمقل افديـ ظبد احلؿقد، ادؽتبة افعرصية، صقدا 275)ت

سغ بـ ظع بـ مقَشك افبقفؼل أمحد بـ احل ،م2003هــ / 1424 ،افســ افؽزى -

 .قةد افؼادر ظطا، دار افؽتب افعؾؿهـ(، حتؼقؼ حمؿد ظب458)ت

هباء افديـ ظبد اهلل بـ ظؼقؾ  ،م2002هـ/1423، ذح ابـ ظؼقؾ ظذ أفػقَّة ابـ مافؽ -

د حمقل افدي769)ت   .ـ ظبد احلؿقد، دار افػؽر، بروتهـ(، حتؼقؼ حمؿَّ

ابـ مافؽ، حتؼقؼ ظبد افرمحـ افسقد ود. حمؿد بديقي  هـ،1410، ذح افتسفقؾ -

 .ادختقن، هجر فؾطباظة، افؼاهرة

 ،افترصيح بؿضؿقن افتقوقح ذم افـحقافترصيح ظذ افتقوقح أو ذح  -

خافد بـ ظبد اهلل بـ أيب بؽر بـ حمؿد اجلرجاوّي إزهري،  ،م2000هـ/1421

 .هـ(، دار افؽتب افعؾؿقة، بروت905ادعروف بافقؿاد )ت 
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صاحب ابق جـاح، ابـ ظصػقر اإلصبقّع، حتؼقؼ  م،1980، ذح مجؾ افزجاجل -

 .ة دار افؽتب فؾطباظة وافـؼ، جامعة ادقصؾمطبعة ممشس

اص ذم أوهام اخلقاص - ة افغقَّ صفاب افديـ أمحد بـ حمؿد بـ ظؿر  هـ،1299، ذح درَّ

 .هـ(، اشتاكبقل1069اخلػاجل )ت 

مجع وتعؾقؼ ظبد اهلل افصاوي، مطبعة افصاوي،  م،1936 ذح ديقان افػرزدق، -

 .افؼاهرة

يعقش بـ ظع بـ يعقش بـ حمؿد  ،م 2001ــ /ه1422 ،ذح ادػصؾ فؾزخمؼي -

إمقؾ بديع يعؼقب، دار هـ(، ؿدم فف 643ـ يعقش )ت إشدي ادقصع، ادعروف باب

 .افؽتب افعؾؿقة، بروت

هـ(، حتؼقؼ افسقد أمحد صؼر، 395أمحد بـ ؾارس )ت ،م1977هـ/1397، افصاحبل -

 .مطبعة ظقسك افبايب احلؾبل، افؼاهرة

ؿدايّن أبق حمؿد احلسـ بـ أمحد بـ يعؼقب افشفر باهل م،1884، بصػة جزيرة افعر -

 .هـ(، مطبعة بريؾ، فقدن334وابـ احلائؽ )ت

ـ احلسـ بـ ظبقد اهلل افزبقدي أبق بؽر حمؿد ب م،1973، ضبؼاُت افـحقيغ وافؾغقيغ -

 .هـ(، حتؼقؼ حمؿد أبق افػضؾ إبراهقؿ، دار ادعارف، افؼاهرة379)ت

 .دار افعزم، ؿطرظبد افعزيز مطر،  م،1976،  هلجات اخلؾقج افعريبّ طقاهر كادرة ذم -

 .بقرو جرو ،ترمجة مـذر ظقار، دار ضالس، دمشؼ م،1992، ظؾؿ افدٓفة -

 .بروتافعربقة،  افـفضة دار حمؿقد افسعران، ،  دت، افعريب فؾؼارئ مؼدمة افؾغة ظؾؿ -

مفدي ادخزومل ـ(، حتؼقؼ ه170اخلؾقؾ بـ أمحد افػراهقدي )ت م،1981، افعغُ  -

 .إبراهقؿ افسامرائل، بغدادو

ؼُف 224أبق ظبقد افؼاشؿ بـ شالم )ت ،م1996هـ/1416صـػ، افغريب اد - هـ(،حؼَّ

حمؿد ادختار افعبقدّي، ادجؿع افتقكز فؾعؾقم وأداب وافػـقن ودار شحـقن 

 .فؾـؼ وافتقزيع ،دار مرص فؾطباظة، افؼاهرة
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اهلل حمؿقد بـ ظؿر  أبق افؼاشؿ جارم، 1971 ،ب احلديث وإثرافػائؼ ذم ؽري -

هـ(، حتؼقؼ ظّع حمؿد افبجاوّي و حمؿد أبق افػضؾ إبراهقؿ، 538افزخمؼّي )ت

 .مطبعة ظقسك افبايب احلؾبّل، افؼاهرة 

 .هـ(،دار افؽتب ادرصية، افؼاهرة285حمؿد بـ يزيد ادزد )ت  هـ،1421، افػاوؾ -

 .مؽتبة اخلاكجل، افؼاهرةرمضان ظبد افتقاب، م،1980، فعربقةؾصقل ذم ؾؼف ا -

ظبد ادؾؽ بـ حمؿد بـ إشامظقؾ افثعافبّل ، م2002/هــ 1422 ،ؾؼف افؾغة وه افعربقة -

 .هـ(، حتؼقؼ ظبد افرزاق ادفدي، إحقاء افساث افعريّب، بروت429)ت 

ئة افعامة فشمون ادطابع جمؿع افؾغة افعربقة، اهلق ،1960 ذم أصقل افؾغة افعربقة، -

 .إمرية، افؼاهرة

 إِبراهقؿ أكقس، دار افػؽر افعريّب، مطبعة افرشافة. ، ذم افؾفجاُت افعربقَّة -

هـ(، وبطُف 207بق زـريا يقك بـ زياد افػراء )تأ هـ،1435، ـتاب ؾقف فغات افؼرآن -

 .وصححُف جابر بـ ظبد اهلل هيع افنيع

افؼاشؿ أبق  ، د ت،يؾ وظققن إؿاويؾ ذم وجقه افتلويؾافؽشاف ظـ حؼائؼ افتـز -

هـ(، حتؼقؼ ظبد افرزاق ادفدي، دار إحقاء افساث 538حمؿقد بـ ظؿر افزخمؼي )ت

 .افعريب، بروت

أبق افبؼاء ظبد اهلل بـ احلسغ  ،م1995/هــ 1416، افؾباب ذم ظؾؾ افبـاء واإلظراب -

 .دمشؼ ظبد اإلفف افـبفان، دار افػؽر، هـ(، حتؼقؼ616بـ ظبد اهلل افعؽزي )ت ا

حسـ ظقن، مطبعة رويال،  ،1952، دراشات تارخيقة وحتؾقؾقة ومؼاركةافؾغة وافـحق  -

 .آشؽـدرية

أمحد ظؾؿ افديـ اجلـدّي، افدار افعربقة فؾؽتاب،  م،1983، افؾفجات افعربقة ذم افساث -

 .ضرابؾس

ظبده افراجحّل، دار ادعرؾة اجلامعقة،  ،1996 ،ات افعربقة ذم افؼراءات افؼرآكقةافؾفج -

 ..آشؽـدرية



 هلجةذبينذاحلارثذبنذكعبذ)دراسةذلغووة(

887 

 

اء دراشة كحقية وسؾقة وفغقية - ، م1986هـ/1408، افؾفجات افعربقة ذم معاين افؼرآن فؾػرَّ

  .صبحل ظبد احلؿقد حمؿد ظبد افؽريؿ، دار افطباظة ادحؿدية، افؼاهرة

َم تشقؿ راب ،2002، افؼديؿة ذم ؽرب اجلزيرة افعربقة افؾفجات افعربقة - غ، ترمجُف وؿدَّ

 .ظبد افؽريؿ جماهد، مطبعة اجلامعة إردكقةفُف 

َدةِ هلجُة متقؿ و - ؽافب ؾاوؾ ادطَّؾبل، دار احلرية  م،1987، أثرها ذم افعربقِة اُدَقحَّ

 د.فؾطباظة، بغدا

هـ(، 370احلسغ بـ أمحد بـ خافقيف )ت ،م1979هــ / 1399، فقس ذم ـالم افعرِب  -

 قؼ أمحد ظبد افغػقر ظطار، مؽة ادؽرمة.حتؼ

اِظِر مـ افرضورة افشعرّية ما جيقزُ  - د بـ جعػر افؼّزاز افؼروايّن حمؿ م،1971، فؾشَّ

 هـ(، حتؼقؼ ادـجل افؽعبّل، افدار افتقكسقَّة فؾـَّؼ.412)ت

هـ(، حتؼقؼ حمؿد ؾقاد 209أبق ظبقدة معؿر بـ ادثـك )ت هـ،1381، جماز افؼرآن -

 .، مؽتبة اخلاكجل، افؼاهرةشزگغ

-  ُ د بـ حبقب )ت ، د ت،ادحزَّ هـ(، حتؼقؼ ايؾزه فقختـ صتقس، دار أؾاق 245حمؿَّ

 .اجلديدة، بروت

أبق افػتح ظثامن  م،1969  ،جقه صقاذ افؼراءات واإليضاح ظـفاادحتسب ذم تبقغ و -

 .هـ(، حتؼقؼ ظع افـجدي كاصػ وآخريـ، افؼاهرة392بـ جـل )تا

أبق احلسـ ظّع بـ إِشامظقؾ بـ ِشقَده  ،م2000/هــ 1421، ادحؽؿ وادحقط إظظؿ -

 .دار افؽتب افعؾؿقة، بروت ،ظبد احلؿقد هـداوي هـ(، حتؼقؼ458)ت 

حمؿقد ؾفؿل حجازي، افدار ادرصية افسعقديَّة  م،2006، مدخؾ إػ ظؾؿ افؾغة -

 .فؾطباظة وافـؼ، افؼاهرة

هـ(، 437مؽل بـ أيب ضافب افؼقّز )ت، م1984هـ/ 1405آن، ؼرُمشؽُؾ إظراب اف -

 .حاتؿ صافح افضامـ، ممشسة افرشافة، بروتحتؼقؼ 
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هـ(، 911جالل افديـ افسققضّل )تم، 1977، ادطافع افسعقدة ذم ذح افػريدة -

 .ياشغ حسغ، دار افرشافة، بغداد حتؼقؼ د. كبفان

هـ(، 680ؾالح افقؿـل افـحقّي )ت ـصقر بـم ،1999/2001 ،ذم افـحقاُدغـل  -

ر افشمون افثؼاؾقة افعامة، ظبد افرزاق ظبد افرمحـ افسعدي، داتؼديؿ وحتؼقؼ وتعؾقؼ 

  .بغداد

د بـ ظؿر بـ أمح، م1999هـ/1420 ،ادػفُؿ دَِا ُأصؽَِؾ ِمـ َتؾخقِص ـتاِب ُمسؾؿ -

ابـ ـثر،  ار، حتؼقؼ حمقل افديـ ديب متق وزمالئف، ده(656إبراهقؿ افؼرضبّل )ت

  .دمشؼ وبروت

ظّع بـ احلسـ اهلُـائل إزدّي  ،م1989هـ/ 1409ادـتخُب مـ ؽريب ـالم افعرب،  -

حمؿد بـ أمحد افعؿري، معفد هـ(، حتؼقؼ 309)ت بعدش افـؿؾ ـراع»ــ ادؾؼب ب

 .افبحقث افعؾؿقة وإحقاء افساث اإلشالمل، جامعة أم افؼرى

هـ(، 179أكس بـ مافؽ بـ ظامر إصبحّل )تؽ بـ ماف، م2004هـ/1425، ادقضل -

حتؼقؼ حمؿد مصطػك إظظؿل، ممشسة زايد بـ شؾطان آل وقان فألظامل اخلرية 

 .واإلكساكقة، أبق طبل

أمحد ظبد افستار اجلقارّي، مطبعة ادجؿع افعؾؿل افعراؿل،  ،1974، كحق افػعؾ -

 .بغداد

ـ واريـ، ترمجة حمقل افديـ صبحل، دار ريـقف ويؾؽ و أوشت ، 1972، كظرية إدب -

 .افؼؾؿ، دمشؼ

دار افشمون افثؼاؾقة افعامة، ، 3طصالح ؾضؾ،  ،1987، رية افبـائقة ذم افـؼد إديبكظ -

 .بغداد

حمؿد  هـ(، حتؼقؼ215يد إكصارّي )تأبق ز ،م1981هـ/1401، افـقادر ذم افؾغة -

 .تظبد افؼادر أمحد، دار افؼوق، برو
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ظبد هـ(، حتؼقؼ 911ديـ افسققضل )تجالل اف، م 1980هـ/1400، قامعمهُع اهل -

 .افعال شامل مؽرم، افؼاهرة 

د افقاحدّي  ظعّ ، م1994هـ/1415، افقشقط ذم تػسر افؼرآن ادجقد - بـ أمحد بـ حمؿَّ

هـ(، حتؼقؼ وتعؾقؼ افشقخ ظادل أمحد ظبد ادقجقد وُزمالِئِف، دار افؽتب 468)ت

  .افعؾؿقة، بروت

ذاجمللَّات:

 )فغة أـؾقين افزاؽقث( بغ ،م2015، 25عؾقم اإلكساكقة، افعدد جمؾة جامعة واشط فؾ - 

 شفقؾ كجامن ياشغ و فقث شعدون ـّقة شعقد .افرؾض وافؼبقل ظـد افـحقيغ، 

كقاف   وحديُثا، فغة بـل احلارث بـ ـعب ؿديامً  ،م2013ؾة رشافة ادؼق، افؼاهرة، جم -

 ل.بـ جزاء احلارث

صعر افعتبل، مجع وحتؼقؼ  ،م1989هـ/1410، 36، بغداد، افعدد جمؾة )ـؾقة أداب( - 

ائِّل  امرَّ  يقكس أمحد افسَّ
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 ادللخّص:
علنُ القافٍة عنذ العشب هِي علىم اللّغة العشبٍّة، وهً قسٍنُ علن 

جَفىقُه؛ ألًّها حمطّةٌ ٌحىقّفُ العَشوض، وذلا هي األمهٍّّة ها للعَشوض، وقذ 
عنذها الشّاعشُ وادلحلقًّ، ٌسرتٌحُ فٍها األوّلُ وٌحأهّلها الثّاًً، إر هً الباقٍةُ يف 

 رهنه بعذها اسحوع إىل البٍث.
بالبحث البذٌعًّ، ال العَشوضًّ، فذسسثُ  -هاهنا -وقذ خَصَصثُ القافٍة

قاً هباششاً. واعحوذتُ يف رلك على األًىاع البالغٍّة )البذٌعٍّة( ادلحعلّقة هبا جعلّ
كحاب )خزاًة األدب وغاٌة األسب( البي حجّة احلوىيّ، فىجذتُ أًّها يف كحابه 
سحّة عشش ًىعاً، وجعلثُ العنىاى: )بذٌع القافٍة يف اخلزاًة( على هزا 

 األساس.
 

 )البذٌع، القافٍة، اخلزاًة ( الكلوات ادلفحاحٍّة :

                                                             

                                                 
 اهلقئة افتدريسّقة  ذم ؿسؿ افؾغة افعربّقة بجامعة دمشؼ.ظضق  )*(
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ذاملؼدمةذ:

ؿقٌل َمقزوٌن مؼّػك يدّل ظذ معـك -ظـد افعرب -افّشعرُ 
(1)

، وافؼاؾقُة ظذ هذا 

إشاس رشيؽُة افقزِن ذم آختصاص بافّشعر ـام يؼقل ابـ رصقؼ
(2)

، وٓ ُيسّؿك 

 صعرًا حّتك يؽقن فف وزٌن وؿاؾقة.

افّشعر، أصقاٌت َتتؽّرُر ذم أواِخر إبقات  هل ظـرٌص مـ ظـارص اإليؼاِع ذم

ُن تؽراُرها جزءًا مفاّمً ِمـ مقشقؼا افّشعر، َيتقّؿُع اُدسَتِؿُع َترّددها بَغ افبقِت  ؾقؽقِّ

 وافبقت، فِذفؽ ُصبَِّفت بافػقاِصؾ اّفتل تؽقُن ذم آخر اجلؿؾة ادقشقؼّقة.

ؼصقدة ـّؾفا ِمـ باِب ادجاِز ودّا ـاكِت اجلزء إهّؿ أضؾُؼقا فػظفا وأراُدوا اف

ادرَشِؾ ذي افعالَؿِة اجلزئّقة، ؿال صاظُرهؿ
(3)

: 

 وؿاؾقةةةةةةٍة مّةةةةةةِؾ حةةةةةةّد افّسةةةةةةـا 

 

  

 ِن َتبَؼةةةةةك وَيةةةةةذَهُه َمةةةةةـ ؿاهَلةةةةةا

 أراَد افؼصقدة، وؿال أَخر:   

ةةةةةؿ ظّؾؿُتةةةةةف َكْظةةةةةَؿ افَؼةةةةةةقاذم ـَ  و

  

 ؾَؾةةةةةةةاّم ؿةةةةةةةاَل ؿاؾقةةةةةةةًة َهجةةةةةةةاي

ُضقا ُكعقتًا حُلْسـِفا، ؾلوَجُبقا أن وـاكِت افؼاؾقُة مؼقاَس     افّشاظرّيِة ظـدهؿ، اصَسَ

تؽقَن َظذبة احلرِف، َشؾَِسة ادَخَرِج، متؿّؽـة ذم َمقؿعفا، فذفؽ ظابقا أبا متّام ذم 

ؿقفف
(4)

: 

 َصةةاؾت ؾارَتَعةةت
ِ
 ـافّظبقةةِة إدمةةاء

  

  

 زهةةةَر افعةةةراِر افغةةةضِّ واجلّجا ةةةا

    

                                                 
 .46كؼد افّشعر، فؼدامة بـ جعػر، ص   (1)

 .111/ 1افعؿدة، ٓبـ رصقؼ افؼراّي،    (2)

 .4افؼقاذم، فألخػش، ص   (3)

 .963/ 1ديقان أيب متّام،    (4)
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اشتدظاًء جعؾفا تبدو ؿؾؼًة ؽر متؿّؽـٍة، يؼقُل  -هـا –إِذ اشُتدِظَقِت افؼاؾقُة 

ؿدامة
(1)

فقَس ذم وصِػ افّظبقِة بلّّنا ترتعل اجلّجاث ـّر ؾائدٍة، وٓ أظرُف فف ":

معـًك ذم زيادِة افّظبقة، ٓشقّام وأّن اجلّجاث فقس ِمـ ادراظل اّفتل تقصُػ بلّن ما 

ر ؽرها، ـلن يؼقل: ، وفق ـاكِت افؼاؾقة ظذ ؽر "َيرتعل ُيم ُره ـَ ّّاء( َفذ روّي)اف

 )وافزشقام( مّاًل.

ـام ظابقها ذم صعر ظدّي بـ افّرؿاع
(2)

: 

 أظاَرهةةةةةا 
ِ
 وـلّّنةةةةةا بةةةةةَغ افـّسةةةةةاء

 

  

 َظقـَْقةةةِف أحةةةقُر ِمةةةـ جةةة ِذِر جاِشةةةؿِ 

   
ؽرها، ـلن يؼقل:)بابؾ(، ومل  وفقس جل ذر جاشؿ خصقصّقة متقّزها ِمـ ج ذر

ّٓ روّي )ادقؿ(.  يؼْدُه إػ هذا إ

ـُ أن َتعسهيا،  وـام حتّد قا ظـ رشوط ُحسـفا حتّد قا ظـ افعققِب اّفتل ُيؿؽ

ؾذـروا اإلؿقاء واإلـػاء وافّسـاد، وؽر ذفؽ. وظـدما هّؿ بعض افّشعراء باخلروج 

ؼاؾقة افقاحدة، ؾـّقظقها، ؾؽان ظـ ادلفقِف ذم كظِؿ افّشعر َخرجقا ظـ كظام اف

ظـدهؿ ادزدوج وادشّطر وادرّبع وادخّؿس، وؽر ذفؽ
(3)

. 

ع افعرُب أوائَؾ افؼصائد اشتعجآً فبقان افؼاؾقة، وصقؿًا إفقفا،  وـّرًا ما رَصّ

قَن ذفؽ" أي  -وـان افػحقل وادجقدون مـ افّشعراء افؼدماء وادحد غ يتقخَّ

"يعدفقن ظـف، وٓ يؽادون -افّترصيع
(4)

. إذ مل يعدل ظـ ذفؽ شقى ؿّؾة مـ 

افّشعراء، مّؾ ظؿرو بـ أمحر افباهّع ذم ؿصقدٍة أّوهلا
(5)

: 

                                                 
 .011كؼد افّشعر، ص   (1)

 .111ديقاكف، ص   (2)

 .961-991افّشعر، ص اكظر: مقشقؼا   (3)

 .64كؼد افّشعر، ص   (4)

 .31كػسف، ص   (5)
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 َؿةةةةةةد َبَؽةةةةةةرت ظةةةةةةاذفتل بؽةةةةةةرةً 

  

 َتةةةةةةةزظُؿ أّي بافّصةةةةةةةبا ُمشةةةةةةةتِفرْ 

   
وافّشـػرى ذم ؿصقدتف اّفتل مطؾعفا

(1)
: 

 أؿقؿةةقا بـةةل أّمةةل صةةدوَر مطةةّقؽؿ 

 

  

 ْٕمَقةةةةُؾ ؾةةةةنّي إػ ؿةةةةقٍم شةةةةقاـؿ 

   
 وؽرمها.

وفؽّؾ ما ذـر ِمـ ؾضؾ افؼاؾقة ومزّيتفا ـاكت حمّط اهتامم ظؾامء افبالؽة 

اّفذيـ أوفقها ظـايًة ؾائؼًة، وخّصقها بؿجؿقظٍة مـ مصطؾحات افبديع، وـان 

( صاحه ةه698ِمـ أبرزهؿ وأصفرهؿ ذم هذا افباب ابـ حّجة احلؿقّي)ت

بؽر(، اّفتل رشحفا ذم ـتابف )خزاكة إدب وؽاية افبديعقّة ادساّمة )تؼديؿ أيب 

 إَرب( واّفتل مطؾعفا:

يل ذم ابتدا مدِحُؽْؿ يا ُظةْرَب ذي َشةَؾٍؿ 
  

  
 براظةةةةٌة تسةةةةتفَؾ افةةةةّدمَع ذم افعَؾةةةةؿِ 

   

ََجَع ؾقفا صاحبفا مئًة وشبعًة وأربعَغ كقظًا مـ ادحّسـات افبالؽّقة افّؾػظّقة 

تسؿقة بعِض إكقاع افبديعّقة ـافّتصدير وآفتزاموادعـقّية، وفف افػضُؾ ذم 
(2)

، ومها 

 ِمـ بديع افؼاؾقة. -ـام شُرى –

افّتصديُر وافّتقصقح "وافبديُع ادتعؾُِّؼ بافؼاؾقة ذم اخلزاكة شتَّة ظَؼ كقظًا، وهل: 

وتشابف إضراف وافّتؼيع وآـتػاء وافّتقصقع وافّتشطر وافتسفقؿ وافتسجقع 

. وؿد "آفتزام وافّتجزئة وافّتؿؽغ وافّتخقر وافّترصيع واإليغالوافتسؿقط و

اظتؿَد افباحُث تسؿقَة هذه ادصطؾحاِت ـام جاءت ذم اخلزاكة، ورأى ؾقفا رأي ابـ 

ـُ  حّجة احلؿقّي، ؾؼد ورَد بعضفا ظـد ؽره ِمـ ظؾامء افبالؽة بلشامء أخرى، ؾاب

                                                 
 .054خمتارات مـ افّشعر اجلاهّع، ص   (1)

 .5مؼّدمة حمّؼؼ اخلزاكة، ص   (2)



ذد.ذحمّؿدذهيثمذغّرةأ.ذ

991 

 

إ ر ُيسّؿل افّتؼيع تقصقحاً 
(1)

وافّتقصقح إرصاداً ، 
(2)

، وابـ مـؼذ ٓ َيرى أّن 

افّتشطَر وافّتجزئة متعّؾؼان بافؼاؾقة
(3)

، وٓ افّتشطر ـذفؽ ظـد أيب هالل 

افعسؽرّي 
(4)

. 

ُر أكقاع افبديع افّسّتة ظؼ ادتعّؾؼة بافؼاؾقة مرّتبًة ترتقبًا أفػبائّقًا، وأبقّـفا  ـُ وشلذ

 ـام جاءت ذم صعر افعرب.

ذالّتجزئة:-

يليت ادتؽؾِّؿ ببقٍت، وُُيّزئف َجقعف أجزاًء َظروضقًّة، وتسجقعفا ـّؾفا ظذ  أن

ّّاي ظذ روّي  ، أحدمها ظذ رويٍّ ُُيافُِػ روّي افبقت، واف
ٍ
وزَكْغ خمتؾَػْغ جزءًا بجزء

افبقت
(5)

وذفؽ مّؾ ؿقل أيب احلسـ افّسالمّل  .
(6)

: 

 طّؾةةةةت تةةةةزّف فةةةةف افةةةةّدكقا حماِشةةةةـفا

  
 إفطةةةاَف وافّتحػةةةاوتسةةةتعّد فةةةف 

   
ػةةةةا أو بةةةةاهٍر خطػةةةةا ـَ  ِمةةةةـ مةةةةاضٍر َو

  
 أو ضةةةةةائٍر َهتػةةةةةا أو شةةةةةائٍر َوؿػةةةةةا

   

ّّاي، ؾؼد جاءت )ِمـ ماضرٍ  أو شائٍر(  -أو ضائرٍ  -أو باهرٍ  -افّشاهد ذم افبقت اف

 وؿػا(. -هتػا -خطػا -ظذ رويٍّ خمافٍػ فروّي افبقت ايّل جاءت ظؾقف )َوـػا

ومـفا ؿقل افّشاظر
(7)

: 

                                                 
 .961/ 0ادّؾ افّسائر، ٓبـ إ ر،    (1)

 .903/ 0كػسف،    (2)

 .166، و111بديع ابـ مـؼذ، ص   (3)

 .649افعسؽرّي، صافّصـاظَتْغ، ٕيب هالل    (4)

 .904/ 6اخلزاكة،    (5)

 .011/ 4أكقار افّربقع، ٓبـ معصقم،    (6)

 .033حترير افّتحبر، ٓبـ أيب اإلصبع، ص   (7)
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ةةةةةةةةةا َخّطّقةةةةةةةةةةٌ  ُّ  هـدّيةةةةةةةةةٌة حَلظا
 

  
ةةةةةةةةا ُّ ةةةةةةةةا دارّيةةةةةةةةٌة َفػحا ُّ  َخَطرا

   

ذالّتخيري:-

أن يليت افّشاظر ببقٍت َيسقُغ ؾقف أن ُيَؼّػك بؼقاٍف صّتك، ؾقَتخّرُ مـفا ؿاؾقًة 

ـِ اختقاره مرّجحًة ظذ شائرها، ُيستدّل بتخقرها ظذ ُحس
(1)

. 

ـّ احلؿّص  ـؼقل ديؽ اجل
(2)

: 

َّـةةةةةةةةةةلُؿةةةةةةةةةةقيِل   فَِطْقِػةةةةةةةةةةِؽ َيـ
 

  
 َظةةةةةةـ َمْضةةةةةةَجعل ظـةةةةةةد ادـةةةةةةام

   

 ظـد افقشـ( -ظـد اهلجقد -ظـد اهلجقع -)ظـد افّرؿاد 

 ؾَعَسةةةةةةةةةةك أكةةةةةةةةةةاُم َؾَتـطػةةةةةةةةةةل 
 

  
ُج ذم ظظةةةةةةةةةامل  كةةةةةةةةةاٌر َتةةةةةةةةةَلجَّ

   

 ذم افبدن( -ذم ـبقدي -ذم ضؾقظل -)ذم ؾمادي

ُبةةةةةةةةف إـةةةةةةةةّػ ظةةةةةةةةذ ؾةةةةةةةةراٍش ِمةةةةةةةةـ شةةةةةةةةؼام  جسةةةةةةةةٌد ُتؼؾِّ

   

 مـ حزن( -ِمـ وؿقدي -دمقظل ِمـ -)ِمـ ؿتادي 

ـّ إوػ أوَػ.  ؾفذه افؼقاذم ادّبتة مؼابؾ ـّؾ بقٍت، ُيـاشُه ـؾٌّ مـفا ادعـك، فؽ

وؿد يؽقُن افّتخقُر بغ ؿاؾقتَْغ ٓ أـّر، ـام جاَء ذم ؿقل ابـ افّرومّل 
(3)

: 

 دَِةةا ُتةةمذن افةةّدكقا بةةف ِمةةـ رصوؾفةةا 
 

  
 ُيقَضعُ يؽقُن بؽاُء افّطػِؾ شاظَة يقفُد/ 

   
ّٓ َؾةةةةةام ُيبؽقةةةةةِف مـفةةةةةا وإّّنةةةةةا   وإ

   

  
 ْٕؾَسُح ممّةا ـةاَن ؾقةف وَأرَؽةُد/ وأوَشةعُ 

   
 إذا أبرَصةةةة افةةةةّدكقا اْشةةةةَتفؾَّ ـلّكةةةةف 

  

  
ُد/ يػةزعُ   باِم شقَف َيؾَؼك ِمـ أذاَهةا هُيَةدَّ

   

                                                 
 .116/ 0اخلزاكة،    (1)

 .151/ 0أكقار افّربقع،    (2)

 .58/ 1ديقاكف،    (3)
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الّدجع،ذأوذالّتدجيع-
(1)

ذ:

وّي افبقت، ؽر مّتزكٍة بِزَكٍة رَ ر ذم افبقت بؽؾامٍت مؼّػاٍة ظذ وهق أن يليت افّشاظ

َظروضقٍّة، وٓ حَمصقرٍة ذم ظدٍد معّغ 
(2)

ـّ احلؿّص ،  ـؼقل ديؽ اجل
(3)

: 

 ُحةةَر اإلهةةاِب وشةةقُؿُف، َبةةَر اإليةةاِب 

  
ريُؿةةُف، حَمْةةُض افـّصةةاِب َصةةِؿْقُؿفُ   ـَ

   

ومـف ؿقل أيب متّام، ـريؿف( - روّي افبقت هل: )وشقؿفؾافؽؾامت ادؼّػاة ظذ
(4)

: 

  دمّذ بف رصدي، وَأْ َرْت بف يدي 

  
 وؾاض بف َ ْؿدي، وأْورى بف َزْكةدي

   

ذالّتدؿيط:-

أن ُيعَؾ افّشاظُر ـؾَّ بقٍت أربعَة أؿساٍم،  ال ة مـفا ظذ شجٍع واحد، بخالِف 

ؿاؾقة افبقت
(5)

، ـؼقل َجـقب اهلذفّقة
(6)

: 

 وَ غةةةةٍر َشةةةةَدْدَت  وَحةةةةْرٍب َوَردَت 

  
 ظؾقةةةةف احلبةةةةآ وِظْؾةةةةٍج َصةةةةَدْدَت 

   
 ومةةةةاٍل َحقيةةةةَت وخقةةةةٍؾ محْقةةةةَت 

   

  
وَضةةةْقٍػ َؿَرْيةةةَت َُيةةةاُف افقـةةةآ

(7)
 

   

وهذا َتسؿقُط افّتبعقِض؛ ّٕكف أصاب بعض أجزاء افّتؼطقع، وَشّؿك ابـ أيب 

اإلصبع كقظًا آَخر، هق تسؿقط افّتؼطقع، وهق اّفذي يسّجُع َجقع أجزاء افّتػعقؾ ظذ 

َّّؾ فف بؼقفِف َرويٍّ ُُيافُػ روّي  افؼاؾقة، وَم
(8)

: 

                                                 
 .911حترير افّتحبر، ص   (1)

 .088/ 6اخلزاكة،    (2)

 .35ديقاكف، ص   (3)

 .656/ 1ديقاكف،    (4)

 .916/ 6اخلزاكة،    (5)

 .005/ 1احلامشة افبرصّية،    (6)

 افقـؾ: افعاجز ـّر آّتؽال ظذ ؽره.   (7)

 .034حترير افّتحبر،    (8)
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ّْؿةةةةةٍر بُؿَزهةةةةةٍر َكضةةةةة  رٍ ةِوأشةةةةةَؿٍر ُم
  

ـِ   ِمـ ُمْؼؿةٍر ُمْسةػٍر َظةـ َمـَظةٍر َحَسة

   

جاءت ظذ َرويٍّ واحٍد خمافٍػ  -وهق مـ افّتسؿقط -ؾؽّؾ تػعقالت افبقت

 فؾؼاؾقة.

ذالّتدهيم:-

وتارًة بافّؾػظ أن َيتؼّدَم ِمـ افؽالم ما يدّل ظذ ما يتلّخر، تارًة بادعـك،
(1)

. ـؼقِل 

َجـقب أخت ظؿرو ذي افؽؾه
(2)

: 

 ؾلؿسةةةةُؿ يةةةةا َظؿةةةةرو فةةةةق كّبفةةةةاكَ 

  
 إذًا َكّبَفةةةةةةةا ِمـةةةةةةةَؽ داًء ُظضةةةةةةةآً 

   

ر، وهق )داء ظضآً(، وهق،  ؾافؽالُم ادتؼّدم، ذم افّشطر إّول، دّل ظذ ادتلخِّ

ـٌ  ٓصّؽ، أبَؾغ ِمـ )فقًّا َؽضقبًا، أو )أؾعك ؿتقًٓ(، أو ؽر ذفؽ، إذ ـّؾ مـفام ممؽ

إّن احلّذاق "يؼقل صاحه اخلزاكة:  مغافبتف وافّتقّؿل مـف، وافّداء افعضال ٓ دواء فف.

َيؼتيض أن يؽقن متامف: إذًا  -افّشطر إّول -وتلفقػف يعؾؿقَن أّن ؿقهلا  بؿعاي افّشعر

ذاَك ذم ادعـك، أّما ذم افّؾػظ، ؾؽؼقفف ."كّبفا مـؽ داًء ظضآً 
(3)

: 

 هةةل افةةّدَر مـّةةقرًا إذا مةةا تؽّؾؿةةت
  

  
 وـافةةةةةّدرِّ مـظقمةةةةةًا إذا مل تؽّؾةةةةةؿِ 

   

ذتشابهذاألطراف:-

افؼاؾقة ذم أّول افبقت اّفذي يؾقفاوهق أن ُيعقَد افـّاطؿ فػظ 
(4)

، ـام ذم ؿقل ظؿر 

بـ أيب ربقعة
(5)

: 

                                                 
 .30/ 6اخلزاكة،    (1)

 .005/ 1احلامشة افبرصّية،    (2)

 .168بديع ابـ مـؼذ،    (3)

 .911/ 0اخلزاكة،    (4)

 .011ديقاكف، ص   (5)
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 ؾَؾةةةؿ أشةةةَتطِْعفا ؽةةةر أن ؿةةةد َبةةةدا فـةةةا 
  

  
 ظشةةّقَة راحةةت وجُففةةا وادعاصةةؿُ 

   
ْب ظةذ افةَبْفِؿ بافّضةحك معاِصُؿ مل َتْْضِ

  

  
 ظصةةةاها ووجةةةٌف مل تُؾْحةةةُف افـّسةةةائؿُ 

   

 )ادعاصؿ( ذم أّول افبقت افّّاي.اكظر ـقػ ـّرر افّشاظر فػظ 

ذالّتشروع:-

أن َيبـل افّشاظر بقتف )أبقاتف( ظذ وزَكْغ ِمـ أوزان افعروض وؿاؾقَتْغ )أو 

أـّر(، ؾنذا أشؼط ِمـ آخر افبقت جزءًا أو جزَأْيـ صاَر ذفؽ افبقت ِمـ َوزٍن آَخر 

ؽر إّول
(1)

. وافّشعر ادشفقر ذم هذا افباب ؿقل احلريرّي 
(2)

: 

 يةةةةا خاضةةةةَه افةةةةّدكقا افّدكّقةةةةة إّّنةةةةا
   

  
 رشُك افةةةةّردى وؿةةةةرارُة إـةةةةدارِ 

   
 داٌر َمتةةةك مةةةا أْضةةةحَؽْت ذم َيقِمفةةةا

  

  
 أْبَؽةةةت َؽةةةدا يةةةا ُبعةةةدها ِمةةةـ دارِ 

   

وهق ِمـ  اي افؽامؾ، ؾنذا أشؼطت )وؿرارة إـدار(، و)ُبعدًا هلا ِمـ داِر( 

 صاَرت ِمـ  اِمـ افؽامؾ، ـام يليت:

 خاضةةةةةةَه افةةةةةةّدكقا افّدكّقةةةةةةةيةةةةةةا 

  
 إّّنةةةةةةةةةةةةةةةةا رشُك افةةةةةةةةةةةةةةةةّردى

   
 داٌر َمتةةةةةةةةةك مةةةةةةةةةا أضةةةةةةةةةحَؽت

  

  
 ذم َيقِمفةةةةةةةةةا أبَؽةةةةةةةةةت َؽةةةةةةةةةدا

   

وأـّر افبحقر ضقاظقًّة هلذا افـّقع )افّرجز(، ؾنّكف ؿد اشُتعؿؾ تاّمًا وجمزوءًا 

ابـ  ومشطقرًا ومـفقـًا، وؿد يؽقن فف ظذ هذا إشاس أربع ؿقاٍف، ـؼقل

جابر
(3)

: 

 بَطةةةةْرٍف ؾةةةةاتٍر َمفةةةةام َركةةةةا َيرُكةةةةق

  
 ؾفةةةَق اُدـةةةك ٓ أكتفةةةل ِمةةةـ حّبةةةف

   

                                                 
 .065/ 0اخلزاكة،    (1)

 .130مؼامات احلريرّي، ص   (2)

 .969/ 6أكقار افّربقع،    (3)
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ٍَ حؾةةةق اجلَـَةةةك ـٍ كةةةا ػةةةق بغصةةة َّ 

  
 َيشػل افّضـك ٓ َصةَز يل َظةـ ُؿربِةف

   
 َفةةةق ـةةةاَن َيقمةةةًا زائةةةري زاَل افَعـةةةا

  
 ََيؾةةةق فـةةةا ذم احلةةةّه أن َكسةةةؿك بِةةةف

   
 أكَزفُتةةةةةةف ذم خةةةةةةاضِري دَّةةةةةةا َدكةةةةةةا

  
كةةةا إذ مَل   ََيةةةؾ ظةةةـ َصةةةّبفَؿةةةد َنّ

   

ذالّتشطري:-

أن ُيؼّسؿ افّشاظر بقتف َصطَرْيـ،  ّؿ ُيرّصع ـّؾ صطٍر مـفام، فؽـّف يليت بؽّؾ صطٍر 

ِمـ بقتف خمافػًا فؼاؾقِة أخر
(1)

، ـؼقل أيب متّام
(2)

: 

 تةةةةةدبُر معَتصةةةةةٍؿ بةةةةةا  ُمـةةةةةتؼؿٍ 

  
   مرتغةةةةةةةةةةٍه ذم ا  مرتؼةةةةةةةةةةِه 

   

ّّاي  -)معتصؿؾجاَءت ؿاؾقتا افّشطر إّول  مـتؼؿ( خمافػَتْغ فؼاؾَقَتل افّشطر اف

 مرتؼه(. -)ُمرتغه

ذلّتصدورذ)رّدذالعجزذعؾىذالّصدر(:ا-

أن يؽقن فّؾػِظ افقاؿع ذم افؼاؾقة فػٌظ مّؾف ذم أّول افبقت، ؾؽلّكَؽ ترّد ظجَز 

افبقت إػ صدره
(3)

، ـؼقل أيب كقاس
(4)

: 

 وحقاة رأشَؽ ٓ أظقُد دِّؾفا وحقاة رأشؽ

ؾؽلّكؽ رددَت ما جاء ذم مقضع افؼاؾقة )وحقاة رأشؽ( إػ ما جاء ذم صدر 

 افبقت )وحقاة رأشؽ(، وهق هبذا معدوٌد مـ افبديع افّؾػظّل.

وؿد ذـر افعؾامء فؾّتصدير  ال ة أكقاٍع، وذفؽ بحسه افّؾػظ اّفذي ُترّد إفقف 

                                                 
 .660/ 0اخلزاكة،    (1)

 .138/ 1ديقاكف،    (2)

 .049/ 0اخلزاكة،    (3)

 .168ديقاكف، ص   (4)
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ذم حشق افّصدِر ؾفق  افؼاؾقة، ؾنذا ـان ذم آخر افّصدر ؾفق تصدير افّتؼػقة، وإذا ـان

تصدير احلشق، وإذا ـان ذم أّول افّصدر ؾفق تصدير افّطرَؾْغ، وهق إمَّؾ 

وإفصؼ بافبديع، مـف ؿقل ابـ جابر إكدفّس 
(1)

: 

 بةةةةَغ تؾةةةةؽ اخلقةةةةاِم أـةةةةرُم ؿةةةةقمٍ 

  
َبةةةةت فؾـّةةةةدى ظؾةةةةقفْؿ خقةةةةامُ  ِ َُ 

   
 ؿةةةد أؿةةةامقا بةةةَغ افعؼقةةةِؼ وشةةةؾعٍ 

  
 أؿةةةةامقاؾحقةةةةاُة افـّػةةةةقس حقةةةةُث 

   

ّّاي.  افّشاهد افبقت اف

ذالّتصروع:-

 ذم َظُجِزه، ذم افقزن وافّروّي 
ٍ
 ذم صدر افبقت وآخر جزء

ٍ
وهق اشتقاُء آخر جزء

واإلظراب، وهق أفَقؼ ما يؽقن بؿطافع افؼصائد
(2)

بان: َظرويضٌّ  ََ . وافّترصيُع 

، ذم افَعرويّض تتغّرُ تػعقؾة افَعروض فَتؾَحَؼ بتػعقؾ ة افّْضب، صاهُده ؿقل وَبديعلٌّ

 امرئ افؼقس:

 أٓ ِظةةؿ َصةةباحًا أهّيةةا افّطؾةةُؾ افبةةايل

  
ـَ َمـ ـةاَن ذم افُعُصة  ِر اخلةايلةوَهؾ َيِعْؿ

   

إذ ُجِعَؾت افَعروُض )َمػاظقؾـ(، فتؾحؼ بافّْضِب، وهل ِمـ افّطقيؾ، مؼبقضًة 

ادراد هـا افّترصيع فقس مرادًا هـا، وإّكام  -أؿصد افَعرويّض  -دائاًم، وهذا افـّقع

افبديعّل اّفذي ٓ ُيعَتَزُ ؾقف إحلاق افَعروض بافّْضب، وإّكام يستقياِن ِمـ ؽر تغقٍر، 

ـؼقل أيب افعالء ادعّرّي 
(3)

: 

 ابةةةةةَؼ ذم كعؿةةةةةٍة بؼةةةةةاَء افةةةةةّدهقرِ 

  
 كاؾةةةةةَذ إمةةةةةِر ذم َجقةةةةةع إمةةةةةقر

   

 جاءت ظذ أصؾِفا.إذ مَل تتغّر افَعروض )ؾاظالتـ( فتؾحَؼ بافّْضب، وإّكام 

                                                 
 .36/ 9أكقار افّربقع،    (1)

 .51/ 6اخلزاكة،    (2)

 .131ديقاكف، ص   (3)
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ومع أّن فؾّترصيع ضالوًة ومقؿعًا ذم افـّػس ٓشتدٓهِلا هبا ظذ ؿاؾقة افؼصقدة، 

ـام يؼقل حازم افؼرضاجـّّل 
(1)

ّٓ أّن ابـ حّجة احلؿقّي ُيؼّؾُؾ ِمـ صلكف، ويؼقل:  ، إ

ـّ افؼقَم ـّؾام َرؽبقا ذم افؽ ّرِة )فقَس ؾقف ـبر أمٍر حّتك ُيعّد ِمـ أكقاع افبديع، وفؽ

تغافقا ذم افّرخص(
 (2)

. 

ذاالكتػاء:-

أن يليت افّشاظر ببقٍت ؿاؾقتُف متعّؾؼٌة بؿحذوٍف، ؾَؾؿ يػتؼر إػ ِذـِر ادحذوِف 

فدَٓفِة أفػاظ افبقت ظؾقف
(3)

. وؿد يؽقن آـتػاُء بؽؾؿٍة، وؿد يؽقن ببعضفا، ؾؿّافف 

بافؽؾؿة ؿقل ابـ شـاء ادؾؽ
(4)

: 

 مـُف ما أبةدىَدكقُت وَؿد أبدى افَؽرى 

  
ّّغةةِر تسةةعَغ أو إحةةدى  ؾؼبَّْؾُتةةف ذم اف

   

وؿد يؽقن مـف افّشاهد افـّحقّي  أي: )إحدى وتسعغ(.
(5)

: 

 ؿافةةْت بـةةاُت افعةةّؿ يةةا شةةؾؿك وإنْ 
  

  
 ـةةةاَن ؾؼةةةرًا ُمعةةةدمًا، ؿافةةةت: وإنْ 

   

 افّسقاق.إِذ اـُتِػَل بحرِف افّؼِط افقاؿع ذم افؼاؾقة ادػفقِم ؾعُؾف وجزاُؤه ِمـ 

ومّاُفف ببعِض افؽؾؿة، ؿقل ابـ كباتة
(6)

: 

 بروحةةل أمةةّر افـةةاس كليةةًا وجػةةقةً 
  

  
 وأحالهةةُؿ  غةةرًا وأمؾحفةةؿ صةةؽال

   
 يؼقفةةقَن ذم إحةةالِم يقجةةد صةةؽؾف

  

  
 ؾؼؾةةُت: وَمةةـ ذا بعةةده ُيةةد إحةةال

   

 أي: )إحالم(.

                                                 
 .069مـفاج افبغاء، ص   (1)

 .51/ 6اخلزاكة،    (2)

 .916/ 6اخلزاكة،    (3)

 .65ديقاكف، ص   (4)

 .86افـّحق وافرّصف، ص   (5)

 .011ديقاكف، ص   (6)
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ذااللتزام:-

افّروّي أن َيؾتزَم افّشاظُر حرؾًا أو أـّر ؿبَؾ حرف 
(1)

، ـام ذم ؿقل أيب كقاس
(2)

: 

 وأّمةةةةةةا وزكةةةةةةد أيب ظةةةةةةعٍّ إّكةةةةةةف

  
 زكةةٌد إذا اشةةتقريَت شةةفٌؾ ؿةةدحؽا

   
 إّي فتةةةةليت افّصةةةةـع ظةةةةايل مّهتةةةةل

  

  
ّٓ َمةةةدحؽا  ِمةةةـ ؽةةةرـؿ وتعةةةاُف إ

   

وٕيب افعالء ادعّري ديقان  إِذ افتزَم ذم ؿاؾقتف )افّدال( و)احلاء( ؿبؾ افّروّي.

، شاّمه: )فزوم ما ٓ َيؾزم(، أو )افّؾزومقّات(، مـف ؿقففصعٍر ظذ هذا  ـّ افػ
(3)

: 

 َضحؽـَا وـان افّضحُؽ مـّا َشةػاَهةً 

  
 وحةةّؼ فسةةّؽاِن افَبسةةقطِة أن َيبُؽةةقا

   
 حتّطؿـةةةةةةا رصُف افّزمةةةةةةاِن ـلّكـةةةةةةا

  
 ُزجةةاٌج وفؽةةـ ٓ ُيعةةاُد فـةةا َشةةْبُؽ 

   

 إِذ افتزَم )افباء( ؿبؾ افّروّي.

ذالّتؿؽني:-

ائتالف افؼاؾقة، ـام شاّمه َبعُضفؿ، وهق أن ُيؿّفَد افـّاطُؿ فؼاؾقة بقتف متفقدًا أو 

تليت بف افؼاؾقة متؿّؽـًة مستؼّرًة ؽر كاؾرٍة وٓ َؿؾَِؼة
(4)

َفت  ، بحقث فق ُضِرَحت أو ُبدِّ

ْٓخَتّؾ ادعـك، واضَطرَب افَػفُؿ، وبحقث فق شؽَت اُدـِشُد ظـفا ـّؿَؾفا افّسامُع 

ف، ـؼقل أيب افعتاهقةبَِطْبعِ 
(5)

: 

 أظؾؿةةةةةةةةةةةت ظتبةةةةةةةةةةةة أّكـةةةةةةةةةةةل

  
 مـفةةةةةةةةةا ظةةةةةةةةةذ رشٍف مطةةةةةةةةةّؾ 

   
 وصةةةةةةؽقُت مةةةةةةا أفَؼةةةةةةك إفقفةةةةةةا

  
 وادةةةةةةةةةةةةةةةةةدامُع تسةةةةةةةةةةةةةةةةةَتفّؾ 

   

                                                 
 .901/ 6اخلزاكة،    (1)

 .011ديقاكف، ص   (2)

 .1165/ 9فزوم ما ٓ يؾزم،    (3)

 .961/ 6اخلزاكة،    (4)

 .965ديقاكف، ص   (5)
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 حّتةةةةةةةةةةك إذا برمةةةةةةةةةةةت بِةةةةةةةةةةةام

  
 أصةةةةةةةةؽق ـةةةةةةةةام يشةةةةةةةةؽق إذّل 

   
 ؿافةةةةةةت ؾةةةةةةلّي افـّةةةةةةاِس َيعؾةةةةةةؿُ 

  
 مةةةةةةةا تؼةةةةةةةقل، ؾؼؾةةةةةةةت: ـةةةةةةةّؾ 

   

وـؼقل ادتـّبل ُيعاتُه شقَػ ، ـّؾ(بؿؽاّنا ِمـ ؿقفف: )ؾؼؾت:  ؾام ِمـ ؿاؾقٍة أحّؼ 

افّدوفة
(1)

: 

 يةةةا َمةةةـ يعةةةّز َظؾقـةةةا أن ُكػةةةارؿفؿ

  
 بعةةةدـؿ ظةةةدمُ 

ٍ
 وجةةةداكـا ـةةةّؾ دء

   

  ّؿ يؼقل:

 إذا َترّحْؾةةَت َظةةـ ؿةةقٍم وؿةةد ؿةةدروا

  
ّٓ ُتػةةةةةةارؿفؿ ؾةةةةةةافّراحؾقن ُهةةةةةةؿُ   أ

   

ذالّتوشيح:-

ًٓ ظذ فػِظ آِخره أن يؽقَن معـك أّول افؽالم دا
(2)

ظـد ؿدامة بـ جعػر  . وهق

ِمـ ائتالف افؼاؾقة
(3)

، مـف ما ُحؽَِل ظـ ظؿر بـ أيب ربقعة أّكف أكشد ظبد ا  بـ 

 افعّباس:

 جراكـا دارُ  َؽداً  تُشطَ 

 ؾؼال ابـ ظّباس:

 وفؾّدار، بعَد ؽٍد، أبَعدُ 

ؾؼال ظؿر: هؽذا وا  ؿؾت، ؿال ابـ ظّباس: هؽذا تؽقن
(4)

ومـف ؿقل  .

جريراً افػرزدق ُُياضه 
(5)

: 

                                                 
 .998/ 0ديقان ادتـّبل،    (1)

 .019/ 0اخلزاكة،    (2)

 .148كؼد افّشعر، ص   (3)

 .091، 091حترير افّتحبر، ص   (4)

 .195/ 0كؼائض جرير وافػرزدق،    (5)
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 َبـةةةةل ـؾقةةةةٍه 
ِ
 وَأْؽَؾةةةةَؼ ِمةةةةـ وراء

  
 ظطّقةةةةُة ِمةةةةـ خمةةةةازي افّؾةةةةقِم بابةةةةا

   

ّٓ هذه افؼاؾقة. َر اإلؽالِق ذم َصدِر افبقت ٓ يستؾزُم إ ـْ  ؾنّن ِذ

ذالّتوشيع:-

أن يليت افّشاظر باشٍؿ ُمّـّك ذم حشق افَعجز،  ّؿ باشَؿْغ مػرَدْيـ مها ظغ ذفؽ 

مـفام ؿاؾقة بقتفادّـّك، يؽقن أخر 
(1)

. 

ـؼقل ابـ شارة
(2)

 : 

 يةةا َمةةةـ َيصةةةقُح إػ داظةةةل افّسةةةػاه وَؿةةةد

  
 كةةادى بةةف افـّاظقةةاِن؛ افّشةةقُه وافؽِةةزُ 

   
 إْن ــةةَت ٓ َتسةةؿُع افةةّذـرى ؾػةةقَؿ َ ةةقى

  
 ذم رأشَؽ افقاظقان؛ افّسؿُع وافبرُص 

   
 ٓ افّدهر يبؼك وٓ افّدكقا وٓ افػؾةؽ إظةذ

  
 افـّةةةةّران؛ افّشةةةةؿُس وافؼؿةةةةرُ وٓ 

   

ذاإلوغال:-

أن يستؽؿَؾ افّشاظر معـك بقتف بتاممف ؿبَؾ أن يليت بؼاؾقة
(3)

،  ّؿ ُيضقُػ ـالمًا 

فقِصَؾ إػ افؼاؾقة ؾقػقد معـًك زائدًا، ـام ؾعؾت اخلـساء ذم ؿصقدّا اّفتل ظذ )افّراء( 

ادضؿقمة
(4)

 ؿافت ؾقفا:؛ )َؿذًى بعقـؽ أم بافَعْغِ ظّقاُر(، إذ 

 وإّن َصةةةةةخرًا َفَتةةةةةلَتّؿ اهلةةةةةداُة بِةةةةةف

  
 ـلّكةةةةةةف َظَؾةةةةةةٌؿ ذم رأِشةةةةةةِف كةةةةةةارُ 

   

واكتفك ادعـك اّفذي أراَدْتُف ظـد )ـلّكف َظَؾٌؿ(،  ّؿ مل تؽَتِػ بذفؽ، ؾلضاَؾت )ذم 

 رأِشف كاُر(، إمعاكًا ذم بقان ؾضؾِف.

                                                 
 .648/ 0اخلزاكة،    (1)

 .161/ 5أكقار افّربقع،    (2)

 .144/ 9اخلزاكة،    (3)

 .96ديقان اخلـساء،    (4)
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ل: اّفذي َيـَؼيِض وؿد ُحؽَِل ظـ إصؿعّل أّكف ُشِئَؾ: َمـ أْصَعُر افـّاس، ؾؼا

ـالُمف ؿبَؾ افؼاؾقة، ؾنذا احتاَج إفقفا أؾاَد هِبا معـًك زائدًا، ؾؼقَؾ فف: كحَق َمـ؟ ؿال: 

 كحَق افػاتح ٕبقاب ادعاي، وهق امرؤ افؼقس، إذ ؿال: 

 ـةةلّن ظقةةقَن افةةقحِش حةةقَل ِخَباِئـةةا

  
ةةةِه  َّؼَّ  وَأْرُحؾِـةةةا اجلَةةةْزُع اّفةةةذي مَل ُي

   

َّّؼِه(ؾاكتفك ادعـك  ظـد )اجلَزع(،  ّؿ أضاَف )اّفذي مَل ُي
 (1)

، وذفؽ ذم ؿصقدتف 

 اّفتل ظذ )افباء( ادؽسقرة: )َخؾقّع ُمّرا يب ظذ أّم جـدٍب(.

 اخلامتة

تؾؽ هل افػـقن افبديعقّة ادتعّؾؼة بافؼاؾقة تعّؾؼًا مبارشًا؛ ّٕن  ّؿَة ؾـقكًا تتعّؾُؼ 

ّٓ أّّنا فقست خاّصًة هبا، ـافتّقرية وافّتدبقج وآحساس، فذفؽ مل أذـرها؛  بافؼاؾقة إ

وّٕن ظـقان افبحث ٓ يؼتضقفا. هذا وؿد بدا بعض ؾـقن افبديع ادتعّؾؼة بافؼاؾقة ؿريبًا 

ـّ َمـ ُيـعؿ افـّظر ُيد َؾرؿًا ؾقام بقـفا، مـ ذفؽ مّاًل:جدّ   ًا ِمـ بعض، أو صبقفًا بف، فؽ

أّن افّتسفقؿ وافّتقصقح يؽادان َيعـقاِن صقئًا واحدًا، وهق أن يدّفَؽ صدر  -

ّٓ أّن افتّسفقؿ يدّفَؽ ظذ افؼاؾقة، وظذ ما دوّنا، وافّتقصقح ٓ  افبقت ظذ ظجزه، إ

ّٓ ظذ ا  فؼاؾقة.يدّفَؽ إ

ّٓ أّن افّتجزئة ُُتافُػ افّتسؿقط ِمـ جفة أّن  - أّن افّتجزئة وافّتسؿقط متام الن؛ إ

 افّسجَع ؾقفا يؾتزم ظذ ؿاؾقة افبقت، وذم افّتسؿقط ُُيافُِػ افّسجُع ؾقفا ؿاؾقة افبقَت.

ا وؾقام مّر مـ إمّؾة بقاٌن دِا ذهبـا إفقف. وإّكام أؾردُت افؼاؾقة ذم هذا افبحث ّّٕن 

 ـاكت جمال تـاؾٍس ودفقالً ظذ ؿّقة افّشاظر، وُؿدرتِف ظذ افؽالم، يؼقل ادتـبّل ُمػَتخرًا:

 أكةةاُم مةةؾَء جػةةقي ظةةـ صةةقاِرِدها

  

 وَيسةةةَفُر اخلَؾةةةُؼ جّراهةةةا وَُيَتِصةةةؿُ 

    

                                                 
 .143، 146/ 9اخلزاكة،    (1)
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وؿد ظّقفُت ذم ذفؽ ظذ خزاكة إدب وؽاية إَرب ٓبـ حّجة احلؿقّي فػرِط 

ـُ  ا بغ ـته افبالؽة وافبديعّقات. وََيُس
ِّ َر أّن إكقاع افبديعّقة،  -هـا –صفر ـَ أن ُيذ

دماوزت مئَتل كقع، َبدا ذم افّشعر اّفذي جاَءت  -مّالً  –بعد ابـ حّجة، ـافّسققضّل 

ػ، وـان أؽؾه صقاهدها ِم، إدب ذم افعرص ادؿؾقـّل بف دٌء ِمـ افّتؽؾّ 

وافعّامّي، حقث ُظـَِل افّشعراُء بزخَرؾِة افَؼقِل، وَتزيِغ افؽالِم، وافّتباهل ذم إطفاِر 

  ُصَقِر افبديع ذم أصعاِرهؿ.

*** 

ذمصادرذالبحثذومراجعه:

 ،1ط صاـر،ابـ معصقم، تح: صاـر هادي  ،1346 أكقار افّربقع ذم أكقاع افبديع، -

 ، افـجػ.مطبعة افـّعامن

دار  1طأشامة بـ مـؼذ، تح: ظبد مفـّا،  ،1368 فبديع ذم افبديع ذم كؼد افّشعر،ا -

 ، بروت.افؽته افعؾؿقّة

 ابـ أيب اإلصبع ادرصّي، تح: حػـل رشف، افؼاهرة. ،1335 حترير افتّحبر، -

 افؼاهرة.، ظامل افؽته ،9ط تح: خمتار أمحد، ،1369 احلامشة افبرصّية، -

ابـ حّجة احلؿقّي، تح: د. ـقـه دياب، ، 0111خزاكة إدب وؽاية إرب،  -

 ، بروت.، دار صادر1ط

 .، افعراقوزارة اإلظالم ،1طديقان أيب متّام بؼح افّصقيّل، تح: د. خؾػ كعامن،  -

، دار افؽته افعؾؿقّة ،1طتح: ظبد افّسالم احلقذّم،  ،1365 ديقان اخلـساء، -

 بروت.

ـّ احلؿّص،ديقان  - ، دار محد مطؾقب، وظبد ا  اجلّبقرّي تح: أ ،1346 ديؽ اجل

 ، بروت.افّّؼاؾة

 .، تح: حمّؿد ظبد احلّؼ، حقدر أباد1356، ديقان ابـ شـاء ادؾؽ -

 ، بروت.دار صادر ،1361 ديقان أيب افعتاهقة، -
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، تح: حسـ كقر افّديـ، دار افؽته افعؾؿقّة ،1331 ديقان ظدّي بـ افّرؿاع، -

 بروت.

 .بروت ،ديقان ظؿر بـ أيب ربقعة، دار صادر -

 .ظابديـمطبعة افتّؿّدن،  ،1315 ديقان ابـ كباتة ادرصّي، -

 ، بروتدار صادر ،1341 ديقان أيب كقاس، -

، دار 1طهالل افعسؽرّي، تح: مػقد ؿؿقحة،  أبق ،1361 ـتاب افّصـاظتَْغ، -

 ، بيروت.افؽته افعؾؿقّة

ابـ رصقؼ افؼرواّي، تح: مػقد ؿؿقحة،  ،1369 آدابف،افعؿدة ذم حماشـ افّشعر و -

 ، بيروت.، دار افؽته افعؾؿقّة 1ط

 ، دمشؼٕخػش، تح: أمحد راته افـّّػاخ، دار إماكةا ،1386 افؼقاذم، -

 .، دمشؼافعالء ادعّري، دار ضالس قفزوم ما ٓ يؾزم، أب -

ظبد احلؿقد، ادؽتبة ابـ إ ر، تح: حمّؿد حمقل افّديـ  ،1333 ادّؾ افّسائر، -

 ، بروت.افعرصّية

، أمحد راته افـّّػاخ، دمشؼ، مطبعة دار افػتح ،1344 خمتارات ِمـ افّشعر اجلاهّع، -

 دمشؼ.

 . بروت ،مؼامات احلريرّي، تؼديؿ: ظقسك شابا، دار صادر -

حازم افؼرضاجـّّل، تح: حمّؿد احلبقه بـ  ،1364 مـفاج افبُؾغاء وناج إدباء، -

 .دار افغرب اإلشالمّل ، 9طخقجة، 

 ، بروت.إبراهقؿ أكقس، دار افؼؾؿ ،1380 مقشقؼا افّشعر، -

 ، دمشؼ.ظاصؿ بقطار، مطبعة اجلاحظ، 1360افـّحق وافرّصف،  -

مؽتبة ، 1طؿدامة بـ جعػر، تح: حمّؿد ظبد ادـعؿ خػاجّل، ، 1386كؼد افّشعر،  -

 ، افؼاهرة.افؽّؾقّات إزهرّية
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أهّم الُبنى األسلوبيت المتكرِّرة      
  فً )رسالت الحياة( للتوحيدي

دلوس داودد. 
 )*(

  

 
 هلخّص الجحث: 

ّسعَ ىذا الجحث إىل دراسخ )أىن الجُنَ األسلٌثْخ ادلزكزِّرح يف رسبلخ 
للزٌحْذُ، الذُ ّنزوِ، ثبهزْبس، إىل هذرسخ النثز ادلزسل اليت ( 1احلْبح 

عبصزد اسدىبر العمل العزثِ ًىْونزو، حْث ُّؤْثِز الكبرت االًطالقَ يف 
الكزبثخ ًالزحزّر يف الزعجري.. ًىذا طجْعِ لذٍ كبرت كبلزٌحْذُ جيعل 

دلعنَ ادلعنَ ًصتَ عْنْو، فريسل العجبراد إرسبالً حبْث رأخذ هذاىب لزعطِ ا
ادلُزاد ًجتلٌه يف الذىي، هب دام اللفع لذّو ًسْلخ ًادلعنَ غبّخ.. ًهي ىنب كبى 
للٌغبئف الزعجريّخ لأللفبظ حضٌرىب ادلوّْش يف إطبر االلزصبد يف الزعجري.. 
مبعنَ آخز حمّمَذْ ادلذرسخ هعبدلخ رأدّخ النثزّخ الصعجخ ادلجنّْخ علَ ىنذسخ 

لضذّّي: الجسبطخ ًالعوك، ًالجالغخ ًاإلثالغ. العجبرح اجلبهعخ شْئَْْي مهب كب
ًثعذ الجحث ًاالسزمصبء، رٌصّلذ الذراسخ إىل أىنّ الجُنَ األسلٌثْخ 
ادلزكزرح... ًًجذدْ أىّ ثنْخ الشزط ، ًثنْخ األسلٌة اخلربُ ثبالثزذاء ، 

)الصٌرح  -ثئجيبس-حممزب أعلَ ًسجخ ركزار يف الجُنَ ادلكًٌِّخ للزسبلخ. كوب درص
 ْخ( ً)اجلبًت اإلّمبعِ( يف ىذه الزسبلخ ..الذىن

ًلذ اسزعبى الجحث مبعطْبد النمذ احلذّث، كبدلنيج الجنٌُْ، كوب أفبد 
 هي هعطْبد علن النّص ًحتلْل اخلطبة.

 الكلوبد ادلفزبحْخ: رسبلخ احلْبح، ، أىنّ الجنَ األسلٌثْخ ادلزكزّرح ، الصٌرح ، ادلٌسْمب.

                                                 
ّٜٔ ب )*( ّٜٔ ذم ؿسؿ افٌِٜ افًرب ّٜٔ أدابظوقة اهلٔئٜ افتدريس  -جٚمًٜ دمنؼ ـِ

م( ثالث رشٚئؾ ُظَِْل بتحََٔٓٚ و ضبًٓٚ ذم دمنؼ 1591ُِٕؼت فِتقحٔدي ذم افًٚم ٍٕسف ) 1))

ٍَٜٔفدـتقر إبراهٔؿ افُٔالين ، وهل )رشٚفٜ ا )رشٚفٜ ذم ظِؿ افُتٚبٜ( ، و )رشٚفٜ  ( ، وافسَّ

ٚد ، صٚؽف احلٔٚة ( مقضقع بحثْٚ ًَ ٚش و اَد ًَ -وهل بحٞ ؾِسٍل ذم احلٔٚة و ادقت ، و اَد

ِّٜ - –ؾٔام شبؼ  ,بٖشِقٍب أديب ممتع - ومل ُتْدَرس هذه افرشٚفٜ  دراشٜ مستَ
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 مدرشٜ افْثر ادرشؾ افتل ظٚست ازدهٚر يْتّل أبق حٔٚن، بٚمتٔٚز، إػ

ّٜٔ، وآمْٝ بٚإلصالحٜٔ،  افًَؾ افًريب وهّْٔتف، وإٍتٚحف ظذ احلوٚرة افًٚد

وبّبٚدئ افٍُر احلر وادستْر، افْٚهؾ مـ ثَٚؾٚت ؾٚرس وافٔقٕٚن- وهذه اددرشٜ 

ْٝ ظذ  َٔ
يستْد  افتقازن بغ افنُؾ وادوّقن ذم تٍٚظؾ ظْكي خاّلق،"افْثريٜ ُبِْ

إػ أّن ادًْك أشٚس افًبٚرة، وؿٕٚقن ٕيّٓٚ، وأّن افٍِظ هق ادخرج هلٚ، ومـ هْٚ 

ّٔز ذم إضٚر آؿتهٚد ذم افتًبر--  ـٚن فِقطٚئػ افتًبريٜ فألفٍٚظ حوقرهٚ ادّ

ْٝ اددرشٜ مًٚدفٜ تٖديٜ افْثريٜ افهًبٜ ادبْٜٔ ظذ هْدشٜ افًبٚرة  ََ بًّْك آخر حَ

"ـٚفّوّديـ: افبسٚضٜ وافًّؼ، وافبالؽٜ واإلبالغاجلٚمًٜ صٔئغ مهٚ 
(1)
- 

وؿد اتبع افتقحٔدي ذم أشِقبف افْثري ذم )رشٚفٜ احلٔٚة( ضريَٜ افُتٚبٜ  ,

 ّٜٔ ًٚ، واضح، إشِقب وهذا- إدبّٜٔ –افًِّ ْٔف ذم أيو  اهلقامؾ)و( ادَٚبسٚت) ـتَٚب

ـّ (- وادٗإسٜ اإلمتٚع) ذم افِٔٚيل بًض وذم( وافنقامؾ  ـتٚبٚتف ذم أشِقبف وفُ

ًٚ  فٔس افًِّٜٔ ًٚ  أشِقب ََّ  جّٚؾ دًا، ذم افٌٚفٛ إظؿ، ؾَد حٚول أن يَّرب افٍِسٍٜ ومً

وادوٚمغ افٍِسٍٜٔ إػ أؾٓٚم افًّٚمٜ، وهلذا افسبٛ جلٖ إػ إشِقب إديب ذم 

حمٚوفٜ إيهٚل أؾُٚره إػ ادخٚضٛ، ؾْحـ ٓ ٕستىٔع أن ٍٕهؾ إشِقب إديب 

ّٕف ذم افدرجٜ إوػ أديٛ، واف ْثر إديب هق ظـ افًِّل ذم آثٚر افتقحٔدي؛ ٕ

تنُٔؾ فٌقي خٚص، يسًك فتحَٔؼ ؽٚيٚت مجٚفٜٔ وؾُريٜ، وإًٍٚفٜٔ وإبالؽٜٔ "

هبدف افتًبر ظـ افذات )ادبِدع( وافتٖثر ذم أخر )ادتَِل(- فذفؽ ؾٖهؿ 

خهٚئص افْثر إديب إٔف يتقّشؾ بٚفٌِٜ ذم جٕٚبٓٚ إًٍٓٚيل أو افنًقري، ويتنُؾ 

إٕف هبذه إدوات افٌِقيٜ، وهبذه افهٌٜٔ، تنُٔؾ  ذم ٕسٔجٓٚ اجلاميل وافنًري-

"مجٚيل أداتف افٌِٜ، أو بْٜٔ فٌقيٜ مجٚفٜٔ
(2)
وهلذا ٕستىٔع أن َٕقل إّن افتقحٔدي ذم  

ِّْل ادتٖدِّب-
ًِ  )رشٚفٜ احلٔٚة( اشتًّؾ إشِقب اف

                                                 
 -119ص،  إدب وإدبٜٔ دراشٜ ٕيريٜ وتىبَٜٔٔ إٕنٚئٜٔ  (1)

 -11افْثر افًريب افَديؿ: مـ افنٍٚهٜٔ إػ افُتٚبٜٔ، ص  (1)
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 أهم الُبنى األدلوبوة ادلتكررة يف الردالة:

وآراء، هق جسد فٌقي ممثِّؾ فِْص  إدب ؿبؾ أن يتُّقن مـ أؾُٚر ومنٚريع

إديب، ومـ ثّؿ ؾّ٘ن أي مَٚربٜ فتحِٔؾ هذا إدب بّْٟٓ ظِّل- ُيٍسض أن تبدأ 

مـ مْىِؼ افٌِٜ، ؾٚفَْد اجلديد يرتُز بٚفدرجٜ إوػ ظذ ادٍٚهٔؿ افٌِقيٜ، بٌض 

افْير ظـ افًقامؾ إخرى اخلٚرجٜٔ ادحٔىٜ بف، افتل دمًِف يذوب ذم حمٔىف 

ٍْز أو حمٔىف آجتامظل اخلٚرجلاف
(1)
- 

ًٚ فَدرة ادبدع ظذ افتّكف بامدة  وافْهقص إدبٜٔ تتٍٚضؾ ؾٔام بْٔٓٚ تبً

افْص وهل إفٍٚظ
(2)
الؿٚت افْحقيٜ هل افتل توٍل ظذ افٍِظ دٓٓتف وافً -

ووطٍٔتف ذم افسـٔٛ- وٓ يتحَؼ ادًْك إّٓ إذا وضًٝ إفٍٚظ ذم افقضع افذي 

 ؿقاظد افْحق-تقجبف 

ًٚ  Structureوؿد صٚظٝ ذم افدراشٜ افٌِقيٜ ـِّٜ بْٜٔ  ذم وصػ افٌِٜ ظقض

َِٝ وهل افْيٚم  ِّ ًْ وافبْٔقيٜ افٌِقيٜ تتدّرج ذم دراشٜ  Systemظـ افُِّٜ افتل اشُت

مرورًا  Phoneme افٌِقي افهقت – هْٚ –افٌِٜ مـ افقحدة افهٌرى وهل 

وأخرًا اجلِّٜ بحدودهٚ  Phraseبٚفقحدة إـز مْٓٚ وهل افُِّٜ ثؿ افًبٚرة 

ًٚ فَقاظد افْحق- وأي دراشٜ فٌِٜ يْبٌل أٓ تتجٚوز هذا افتّدرج ادسامٜٔ وؾَ
(3)

- وؿد 

ًٚ فًالؿتٓٚ بقطٍٜٔ مـ افقطٚئػ مسْدة إػ  ظّد افَْٚد إػ تهْٔػ اجلّؾ وؾَ

ًد ذفؽ أّن مجاًل تتُرر أـثر مـ ؽرهٚ وهذه صخص مـ إصخٚص-- ويتوح ب

ًٚ ٓشتخالص  اجلّؾ تٗفػ حزمٜ مـ افًالؿٚت افتل يُّـ ترـٔبٓٚ ودجمٓٚ مً

                                                 
 -91، 95يْير: ٕيريٜ افبْٚئٜٔ ذم افَْد إديب،ص  (1)

 -49يْير: افَْد إديب احلديٞ مـ ادحٚـٚة إػ افتٍُٔؽ، ص  (1)

 -88يْير: ادرجع افسٚبؼ، ص  (3)
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ادًْك
(1)

- وبًد أن يَقم افبٚحٞ هبذا اإلجراء يستْتٟ أّن اجلّؾ افتل تتُرر أـثر 

هل افتل تُقن أـثر تٖثرًا ذم افْسٟٔ، ومـ ذفؽ يُّـ اشتْتٚج أيِّ ٕقع مـ 

افًالؿٚت أـثر تُرارًا ذم افْص-- وافْص إديب افْثري أو افنًري هق بْٜٔ تتُقن 

مـ ظْٚس، وهذه افًْٚس ختوع فَقإغ ترـٔبٜٔ تتًدى دوَرهٚ مـ حٔٞ هل 

 روابط تراـّٜٔ تند أجزاء افُٔٚن إديب بًوف إػ بًض-

يقجد  وؿد ٓحظ )ديؽ( أّن اجلِّٜ ترـٔٛ صديد افتًَٔد يستّّد وجقده ممٚ

أمٚمف، وبًده- ووصػ اجلِّٜ وحدهٚ ؽر ـٚف- وٓبدَّ مـ أن يتهدى افْحق 

فدراشٜ بْٜٔ أـز هل افْص
(2)
- 

بٜ متْٚمٜٔ تتجٚوز حدود اجلِّٜ إػ افْص  ـّ ومتثؾ )رشٚفٜ احلٔٚة( بْٜٔ مر

افْص بقصٍف بْٜٔ دٓفٜٔ مٚ هق إّٓ )اجتامع( بْٔٚت داخِٜٔ يتُّقن مْٓٚ، »ـٚماًل، إذ 

إٕتٚجف ضّـ بْٜٔ ّٕهّٜٔ، وظالؿٜ افْص هبذه افبْٜٔ افّْهّٜٔ مٚ هق إّٓ ظالؿٜ  ويتؿّ 

شجدفٜٔ تَقم ظذ أشٚس افتٍٚظؾ افذي يٖخذ ضٚبع اهلدم أو افبْٚء
(3)
- 

 أـثر مـ  وؾٔام يٖيت، َشُتْدَرس بًض افًْٚس افسـٔبٜٔ، افتل تُررت

افًالؿٜ بغ هذه افًْٚس ؾٖشِقب افْص يتقؿػ ظذ ، ؽرهٚ، ذم رشٚفٜ احلٔٚة

 ادتُّررة-

                                                 
 -53يْير: ادرجع افسٚبؼ، ص  (1)

 - 161يْير: افَْد إديب احلديٞ مـ ادحٚـٚة إػ افتٍُٔؽ، ص  (1)

 -31إٍتٚح افْص افروائل، ص  (3)
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 البنوة: مجلة امسوة )مبتدأ + خرب(:-1

وهل أبسط إٔقاع اجلّؾ آشّٜٔ افتل وردت
(1)

، ذم رشٚفٜ احلٔٚة، بهقرة 

أـز، مـ إٔقاع افبْك آشّٜٔ إخرى، وؿد اشتخدمٓٚ افتقحٔدي، ذم اإلخبٚر ظـ 

َِّؿ بهحتٓٚ، ؾال حتتٚج ّٔٚت وإمقر ادس إػ ـبر ظْٚء، مـ ادتَِل، فٍّٓٓٚ--  افبدهي

ًٚ ذم مًرض تٖـٔد موّقن اخلز افذي يتقّجف بف إػ ادتَِل، ويَقم هذا  وترد ؽٚفب

افْقع مـ افُبَْك ظذ جٕٚٛ إبالؽل مّٓؿ ؿٚئؿ ظذ تُرار افهقرة افْحقيٜ ٍٕسٓٚ، 

 ويستْد إػ رـْل اجلِّٜ آشّٜٔ ادبتدأ واخلز-

ّٜٔ ؾسٚد افٍْس وإطالمٓٚ، وتٌّرهٚ ـام ذم ؿقفف، ذم شٔٚ , ق حديثف ظـ حتّ

، وادثُٚل »ظـ ضبًٔتٓٚ، بٚٔراء افٍِٚشدة، واجلٓٚٓت افًّٔٚء:  ٌٜ إمقُر مقزوٕ

ٌف،  ٍَ ، وافتَهر وبٌٚل، واهلقيُْٚء َش واضٌح، وافَٔٚس صدوٌق،  وآظتبٚر حؼٌّ

شٚء بٍٚق--وآحتٔٚط حمّقد-- وافراؽٛ إػ افٍٚين ؾٍٚن، وافراؽٛ ذم افبَ
(2)
- 

ام هق مًِقم، هق افذي يستًّؾ اجلِّٜ افًٍِٜٔ ذم مقضًٓٚ،  وإديٛ افٍّْٚن،ـ 

ٚتبْٚ هْٚ بٚشتًامل اجلِّٜ آشّٜٔ، إْذ دّفٝ  واجلِّٜ آشّٜٔ ذم مقضًٓٚ- وؿد ُوؾِّؼـ 

ظذ افقصػ وافثَّبٚت وافديّقمٜ؛ ذفؽ ّٕن آشؿ ظْد افُّْحٚة حدث مًزول ظـ 

ـٕٚٝ دٓفتف مَهقرة ظذ افقصػ، ذم حغ ُإٔٔط افًٍؾ بٚفزمـ وؿد ظّرؾف افزمٚن، فذا 

ٚن آظتامد ظِٔف يثر احلرـٜ وافتقّثٛ ذم  ـ  افْحٚة بَقهلؿ: هق حدث مرتبط بزمـ، فذا

افُالم
(3)
 - 

 

                                                 
مـ افبْك ادُررة ذم افْص، ـُؾ) بِغ ظدد مرات  %47,16بٌِٝ ٕسبٜ تُرار هذه افبْٜٔ   (1)

 مرة(- 944، وبِغ جمّقع إشٚفٔٛ افبٚرزة ادتُررة 119ورود هذا إشِقب ذم افرشٚفٜ 

 -159رشٚئؾ افتقحٔدي، رشٚفٜ احلٔٚة،   (1)

 -113إدب افًبٚد )حتِٔؾ افْهقص(، ص  (3)
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ًٚ وجٜٓ ٕيره ذم حََٜٔ ادقت: ّْٔ ادقُت » ويَقل، ظذ فسٚن أؾالضقن، مب

ًٚ، ـٚن مقتف  ًٚ إرادي ـْ أمٚت ٍَٕسف مقت َّ مقتٚن؛ مقٌت  إرادي، ومقٌت ضبًّٔل- َؾ

، ثؿ أخذ يؼح ادَهقد بٚدقت اإلرادي، وادقت افىبًٔل: شافىبًٔل حًٔٚة فف

ادقت اإلرادي هق ؿّع افنٓقات اُدْرديٜ، وإمخٚد ٕراهنٚ اُدْحِرؿٜ، وتسُغ »

وأمٚ ادقت افىبًٔل ؾٓق ؽر منُقك ؾٔف ش »قازهيٚ اجلٚحمٜشقإحٓٚ اُدْتٍِِٜ، وٍٕل ٕ

شٕٕف حٚئؾ إخالط، ذو ؿقة متْٚهٜٔ---
(1)
- 

د موّقن اخلز افذي يتقّجف بف إػ ادتَِل  ـّ أراد أبق حٔٚن، هْٚ، أن يٗ

)اإلخبٚر ظـ مٚهٜٔ ادقت اإلرادي، وادقت افىبًٔل(، ومـ هْٚ أمسك هذا افّهْٔع 

 ُْ ًٚ بحسٛ مٚ جيْح ادْنئ إفٔف مـ شّٜ أشِقبٜٔ ُت ُٛ افدٓفٜ إدبٜٔ حرـٜ أو ثبٚت ِس

 اشتًامل ظذ مستقى إبْٜٔ افٌِقيٜ مـ حٔٞ صٌٔٓٚ آشّٜٔ أو افًٍِٜٔ-

تررتبط هرذه افيرٚهرة بجْرقح أيب حٔرٚن إػ اإلضْرٚب وـثررة  ظاهرة تعدّدد اخلدرب:  -

بٜ افًىػ برٚفقاو ظرذ أجرزاء اشتًامل ادسادؾٚت، وآهتامم بتَىٔع أجزاء افُالم، وؽِ

اجلّررؾ- ورأى ابررـ مٚفررؽ إمُررٕٚٔتَْغ فتًررّدد اخلررز: بٚشررتخدام حرررف افًىررػ وبٌررر 

 -(2)شوؿد يُقن فِّبتدأ خزان ؾهٚظدًا بًىػ وؽر ظىػ»اشتخدامف- يَقل: 

ـُ »أمٚ افتًّدد بدون اشتخدام حرف افًىػ ؾّٔثِف ؿقل أيب حٔٚن:  , ٕح

ّٔقن، ّقن ممّٚ ـٚن ومٚ يُقن،  مُٕٚٔقن، زمٕٚٔقن، خٔٚف ّٔقن، متَسِّ ّٔقن، طْ ومه

شحرّيقن بٚجلٓؾ، جديرون بٚفَّْص
(3)
- 

                                                 
 -154، 156رشٚئؾ افتقحٔدي، رشٚفٜ احلٔٚة،   (1)

- وجيقز تًّدد اخلز، ٕٕف وصػ فِّبتدأ ذم ادًْك، 91ص ،تسٓٔؾ افٍقائد وتُّٔؾ ادَٚصد  (1)

وافهٍٜ آصىالحٜٔ تتًدد، ؾُذا مٚ هق بّْزفتٓٚ- وٓ ؾرق بغ أن يُقن اخلزان ذم مًْك 

 -1.391,399ذح إصّقين ظذ أفٍٜٔ ابـ مٚفؽخز واحد أو ٓ يُقٕٚن ـذفؽ- إير: 

 -151رشٚئؾ افتقحٔدي، رشٚفٜ احلٔٚة،   (3)
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وتًّدد اخلز هْٚ حََٔل بٌر ظىػ، وـؾ خز فف مًْك خمتِػ ظـ شٚبَف، 

وؿد أـثر أبق حٔٚن مـ افتًّدد دون حرف ظىػ، وبرع ذم اشتخدامف، يَقل ذم 

َر افّنَل افذي يتّّْك ادقت: شٔٚق حديثف ظـ افٌْل افذي يُره ادقت، وافٍ

شؾٓذان ظذ تَٚبِٓام مَْقضٚن مْحقشٚن ؿد زّٓ وضاّل وترّديٚ ذم اهلّقة افسٍذ»
(1)
- 

وافتًّدد، مع اشتخدام حرف افًىػ، ـام ذم ؿقفف، ظـ )حٔٚة افًِٚؿبٜ(:  ,

شومٚ ؿبِٓٚ حِؿٌ  ويقظةٌٌ-- ومٚ ظداهٚ أثٌر، شخٌصٌوهل بٚفتّثٔؾ »
(2)

- وتًّدد اخلز 

هْٚ مًْقي تَديري، مع  وجقد افًىػ- واخلزان هْٚ اشامن مٍردان
(3)
- 

وؿٚئؾ هذا ؿد ظٕٚد »وؿد تُقن )إخبٚر( مجاًل ؾًِٜٔ مع وجقد افًىػ:  ,

ٜ احلٔٚء، وأؾهح ظـ افٍسٚد، وصدَّ ظـ احلُّٜ-- ََ شافديـ، وخِع ِرْب
(4)
- 

ٓٓت جديدة وُيَِحظ هْٚ أّن افسادف يُقن بٚشتخدام أفٍٚظ متقافٜٔ ذات د

مٌٚيرة، أو بٚشتخدام مجؾ ؿهرة متَىًٜ، اشّٜٔ أو ؾًِٜٔ، حيٚؾظ ؾٔٓٚ ظذ 

افْٓٚيٚت ذم إؽِٛ، وهل شّٜ جقهريٜ ذم أشِقب أيب حٔٚن إذ إٕف ئّؾ إػ 

ًٚ فتِؽ احلِٜٔ افٍِئٜ ظذ إؾُٚر  ًٚ وتٌِٔب ٍ ُِّ ًٚ، وفُْف ٓ يًٍؾ ذفؽ تُ افسجع أحٕٔٚ

ريٜ ذم افْثر افٍْل ذم افَرن افرابع اهلجري، وًْٕل ادٔؾ ؾٓق يّّثؾ بدايٜ شّٜ جقه

إػ افتىقيؾ وآشسشٚل ذم إيوٚح افٍُرة بجٍّؾ متًددة، ؿد اشتٌؾ فذفؽ 

إمُٕٜٚٔ تَسٔؿ افًبٚرة إػ مجٍؾ ؿهٚر أو ضقال بْٔٓٚ إسجٚم واتسٚق واتزان، 

                                                 
ًٚ ؿقفف: 314ادهدر افسٚبؼ،   (1) ، "وافٍرق بغ احلٔٚة وافبَٚء-- منٓقٌر واضح"، ويْير أيو

 مـ افرشٚفٜ- 186ص

 -185افسٚبؼ،   (1)

ٌٜ "مـ افرشٚفٜ، بدءًا مـ ؿقفف:  313ـام ُتْير ص  (3) ٌٜ فٍِْس، وَمْكؾ ؾٓذا افًرؾٚن مسُْ

 -"فَِِؼ، وجَمِْبٜ فألٕس

ِّؾ-315احلٔٚة، صرشٚئؾ افتقحٔدي، رشٚفٜ   (9) بَٜ: افًروة ذم احلبؾ، وخِع افربَٜ: حت  ، افرِّ
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ط بْٔٓٚ ذم ؾتنُِٝ افًبٚرة مـ جمّقظٜ ـبرة مـ اجلّؾ افًٍِٜٔ أو آشّٜٔ ترب

 افٌٚفٛ افقاو افًٚضٍٜ-

 ترتٔررٛ مررـ – مًِررقم هررق ـررام –يتقّفررد ادًْررك  تقددوم اخلددرب  لددى ادلبتدددأ: -

ترـٔٛ ٕيّف وترتٔبف، ومقاؿع أفٍٚطف-  إفٍٚظ وافًبٚرات، ومًْك هذا أّن فُؾ

وافسابط ذم افُالم ووضع ـؾ ـِّرٜ ذم مُٚهنرٚ ادْٚشرٛ مرـ اجلِّرٜ، مرـ أهرؿ 

ْرنرٚ ظرـ حمِٓرٚ  متٓٚ أو أخَّ مَقمٚت افبالؽٜ وافبٔٚن- وـثر مرـ افُِرامت فرق ؿردَّ

َ ظِٔررؽ ادًْررك افررذي تريررد، أو ضررٚع مجٚفررف وروَٕررف؛ ّٕن تَررديؿ افٍِررظ   رَّ رر ٌَ َفتَ

قيِف مـ مُٚن إػ آخر يٌّر ادًْك- وتٌٔر ادًْك بتَديؿ افٍِظ وحتقيِرف ظرـ وحت

ًٚ، وإٕام يتؿ وؾؼ أشس وضرقابط، وأؽرراض يَهرد  ًٚ وظبث مُٕٚف، ٓ يُقن جزاؾ

ِرد ؾٔرف  ِّؿ، ؾَّٔدم مٚ يريد افتْبٔف ظِٔف وآفتٍرٚت إفٔرف، ويرٗخر مرٚ مل يُر إفٔٓٚ ادتُ

ؼ ذم افتَرديؿ وافترٖخر دََرٚ طٓررت ادًرٚين - وفرقٓ هرذا افسـٔرٛ ادتْٚشر(1)ذفؽ

افِىٍٔررٜ وافرردٓٓت اجلِّٔررٜ، ؾبٚفتْٚشررؼ افٍِيررل بٚفتَررديؿ أو افتررٖخر تتررقارد 

وتتقّفد ادًٚين وافدٓٓت ذم اجلِّٜ افًربٜٔ-- وٓ يتحَرؼ افتَرديؿ وافترٖخر إّٓ 

ـام ذم ؿقفرف ، راً إذا متّٝ اجلِّٜ ادٍٔدة برـْٔٓٚ ادسْد وادسْد إفٔف وجقدًا أو تَدي

« ٌٜ ٌٝ برررٍٚق، وهبجررر ْٔ
ٌر دهرررري، َوِصررر ررر ـْ ، وذِ  ثرررقاٌب روحرررٚينٌّ

ِٜ ررر احلُّررر ْؼِ َٕ ذم 

--- ٌٜ (2)شمرمقؿ

 

جٚء ادبتدأ هْٚ اشاًم ُٕرة، وفذفؽ وجٛ تَديؿ اخلز )اجلٚر وادجرور( ظذ 

 ادبتدأ، فئال يتقّهؿ افسٚمع أّن اخلز صٍٜ-

 

                                                 
 -935، صيْير دٓئؾ اإلظجٚز  (1)

 -146رشٚئؾ افتقحٔدي، رشٚفٜ احلٔٚة،   (1)
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ـ دمٚوز فَقاظد افّْص افتل حيّددهٚ ؾًبَرّيٜ ادبدع ُتَٚس بّدى مٚ ذم ّٕهف م

اإلرث إديب
(1)
وذم هذا افذي ؿٚل هذا افسُٔد تْبٌٔف تٚم، وزجر » ومثؾ ذفؽ ؿقفف: -

شٕٚؾع، وإيوٌٚح فبًض مٚ يّرُّ بٖضراؾف افّنؽُّ 
(2)
- 

َّْٜٔ، ؾّ٘ن اخلز ؿد يتَّدم ظذ  ًٚ ذم حٚٓت مً وـام يتَّدم اخلز ظذ ادبتدأ وجقب

ًٚ، وذفؽ ـام ورد ذم إفٍٜٔادبتدأ جقازًا  أيو
(3)
: 

را  وإصرررؾ ذم إخبرررٚر أن ترررٗخَّ

 

زوا افتَررررررديؿ إْذ ٓ  را   وجررررررقَّ

ًٚ ظذ اخلز ذاتف،   ويتَدم اخلز ظذ ادبتدأ جقازًا إذا ـٚن ترـٔز ادًْك مْهبَّ

أّمٚ ترحٚفْٚ »وـٚن مَهقدًا بٚفهدارة فِتْبٔف ظِٔف مثؾ ؿقل افتقحٔدي ذم افرشٚفٜ: 

ـْ  ٌاخَلْلُقٌؾ٘ػ ًٍٕٔؿ دائؿ، وخِقد متهؾ، ومَٚم ـريؿ، وحمٍؾ ظئؿ، ذم جقاِر َم  َلُه

شوإمر
(4)
ِْؼ(- فٔكف ؾْٓٚ، ؿد  م أبق حٔٚن اخلز صبف اجلِّٜ )فف( ظذ ادبتدأ )اخلَ

َِْف، ـام أؾٚد هذا افتَديؿ  إٓتبٚه إػ ؿدرة اخلٚفؼ ظّز وجّؾ، وحسـ تّكؾف ذم َخ

ْك- ََ  احلَك، واف

ومـ اجلدير ذـره أّن ؽِبٜ إشِقب اخلزي ) ادبتدأ و اخلز (ظذ بَٜٔ  ,

ؾٖبق حٔٚن يستخدم هذا إشِقب فَْؾ ادًِقمٚت و إشٚفٔٛ ، فف دٓفٜ مّٜٓ ، 

ظـ اخلٚفؼ ، و افٍْس وافروح ، و افًَؾ ، وأصْٚف احلٔٚة  ,أراء افٍِسٍٜٔ 

 -  ادتَِل إػ تقصِٔٓٚ يريد افتل –ادختٍِٜ 

                                                 
 - 58يْير: افَْد إديب احلديٞ مـ ادحٚـٚة إػ افتٍُٔؽ، ص  (1)

ّٔد: )أومرو151رشٚئؾ افتقحٔدي، رشٚفٜ احلٔٚة،   (1) س( وؿد تًّجٛ مـ ، ويَهد بٚفس

 افْٚس ـٔػ يسـقن آؿتداء بٚهلل تًٚػ-

 -1.18 أفٍٜٔ ابـ مٚفؽ  (3)

افتٚم، أظْل أن  منهاٌالشخُصٌ"- ومثؾ ذفؽ ؿقفف: 319رشٚئؾ افتقحٔدي، رشٚفٜ احلٔٚة،   (9)

، مـ افرشٚفٜ، وافوّر ذم )مْٓٚ( يًقد 155، ص"يُقن ذا فسٍٚن وظْٔغ ويديـ ورجِغ

 ظذ آثٚر افىبًٜٔ ذم افًٚمل-
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% من البنى 38ح21كما تكّررت البنوة: إّن + ادم + خرب )ادم أو مجلة( بنسبة  -2

إّن افذي ٓ يًِؿ أّن فف حًٔٚة إّٓ حًٔٚة ضبًٜٔٔ ؾَط »ـام ذم ؿقفف: ادلوجودة يف النص 

ؾٓق صَّل، وذفؽ أّن هذه احلٔٚة افىبًٜٔٔ صبٜٔٓ بٚفّيؾ افزائؾ، وافْبٚت افرسيع 

شاجلٍقف
(1)
- 

َِْغ،  وتتُّقن هذه افبْٜٔ مـ أداة تقـٔد )وهل بّْزفٜ إؾًٚل، أي تًّؾ ظّ

 وافْهٛ(- افرؾع وافْهٛ، ـام ظِّٝ ـٚن افرؾع

وُيَِحظ ذم هذه افبْٜٔ أّن افًْك آشّل ؿد خرج ظـ بْٜٔ اجلِّٜ افالحَٜ 

فٔتهّدر اجلِّٜ، ؾهٚر بذفؽ حمقرًا هلٚ، إِْذ ُأْشِْدت إفٔف وطٍٜٔ محؾ ادًِقمٚت 

ْف  ُّ ًٚ أّن أبٚ حٔٚن يِجٖ إػ هذا إشِقب فّٔ ح هْٚ أيو افقاردة ذم إخبٚر، وٕرجِّ

د اجلِّٜ افبسٔىٜ ـٚؾٜٔ فِتًبر ظـ دٓٓت ثَٚؾٜٔ مـ مّد اجلِّٜ دون ظ ًُ ٚئؼ- ؾِؿ َت

مرـبٜ، وـٚن ظذ افُٚتٛ أن يتحقل إػ إضٚفٜ بْٜٔ اجلِّٜ فتحَٔؼ ذفؽ اهلدف 

ّٕف مقضقع احلديٞ، وبْٚء ـؾ مٚ يراد  ؾ ادبتدأ بٗرة: إذ إ ًْ بقشٚئؾ متًددة، مْٓٚ َج

( مـ إؾٚدة افتقـٔد، وهل وطٍٜٔ مـ مجؾ واصٍٜ فف ظِٔف- وُيوٚف هْٚ مٚ حتِّف )إنّ 

إّن دخِٝ »اتٍؼ افْحٚة ظِٔٓٚ، ؾَد حّدد شٔبقيف ظِّٓٚ ووطٍٔتٓٚ، إذ يَقل: 

شتقـٔدًا، وهل تًّؾ ؾٔام بًدهٚ ـًّؾ افًٍؾ ؾٔام بًده
(2)
- 

َٕٚف»ويَقل افزخمؼي:  َّ دان موّقن اجلِّٜ وحت ـّ شإّن وأّن تٗ
(3)
ومثؾ  -

ّٜٔ، ّٕن افٍَْس ـام» ذفؽ ؿقل افتقحٔدي:  تستْر بٚدًٚرف افهحٔحٜ وافًَٚئد افَْٔٔ

واحلرـٚت ادًتدفٜ، وإؾًٚل افقاجبٜ- ـذفؽ تهدأ وُتيِؿ  وتثقي بٚجلٓٚٓت 

شافّراـدة، وأراء افٍِٚشدة، واحلرـٚت ادختِِىٜ، وإظامل افنْٔئٜ
(4)
- 

                                                 
  -159رشٚئؾ افتقحٔدي، رشٚفٜ احلٔٚة،   (1)

 -1.199افُتٚب:   (1)

 -153ادٍهؾ: ص  (3)

 -159رشٚئؾ افتقحٔدي، رشٚفٜ احلٔٚة،   (9)
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دًة بر )إّن(، ؾٔام ينبف  ب  , َـّ وؿد أـثر مـ اشتًامل اجلّؾ آشّٜٔ مٗ

ٕٚ » إمثٚل: إِْن ؿٔؾ: إنَّ افًٚمِل أحٔٚ مـ اخلِٚمؾ، أي أـثر حًٔٚة ذم هذه احلٔٚة افتل ؾرّسْ

شمل يُـ ُمُْرًا وٓ بًٔداً 
(1)

شوفذفؽ ؿٚل إول: إنَّ افثْٚء هق اخلِد»، و ؿقفف: 
(2)
- 

ؿٚل أومرس »وذم أحٔٚن ؿِِٜٔ، ـٚن ُيِحؼ )افالم ادزحَِٜ( بخز )إّن(:  ,

ََٔدُظقَن ذفؽ إػ إيّن َْٕظجَ  ُٛ مـ افْٚس وهؿ يُّْٓؿ آؿتداء بٚهلل شبحٕٚف وتًٚػ َؾ

بٚع- ؾَٚل تِّٔذه: فًّؾ هذا هق ٕهنؿ ؿد رأوا أهنؿ يّقتقن  آؿتداء بٚفبٓٚئؿ وافسِّ

شـام متقت افبٓٚئؿ
(3)
ْٝ )أو تزحَِٝ( مـ ادبتدأ )إٔٚ(   ـَ ؾٓذه افالم )ٕظجٛ( حتّر

د آخر )إّن(-ودخِٝ ظذ اخلز )أظجٛ(، وذ َـّ  فؽ ٕٓنٌٚل ادبتدأ بّٗ

 البنوة إّنما + تتمة اجلملة )احَلْصر بِد إّنما(:-3

ٕٜ فِْص-  %4,44وؿد تُررت بْسبٜ   مـ افُبْك ادُقِّ

بٜ مـ جزءيـ مهٚ: )إّن(  َـّ ّٕام( ظذ احلك ظْد اجلّٓقر؛ ٕهنٚ مر تدل ـِّٜ )إ

دة ادقضقظٜ فإلثبٚت، و)مٚ(  ّٕام( مـ زائدة فِتافادندَّ قـٔد- وفذفؽ ؿٔؾ: احلك ذم )إ

جْس احلك بٚفٍْل وآشتثْٚء
(4)

- ـام ذم ؿقل أيب حٔٚن ذم شٔٚق حديثف ظـ )حٔٚة 

 افًٚؿِبٜ(:

ّٕام احتٟٔ إػ مجٔع مٚ شِػ افَقل ؾٔف مـ أجِٓٚ ٕهنٚ افٌرض إؿل » وإ

شوإفٔٓٚ اُدْتٓك
(5)
- 

 

                                                 
 -181افسٚبؼ، ادهدر   (1)

 -189ادهدر افسٚبؼ،   (1)

 -151ٍٕسف،   (3)

 -9.98و 1.314ذح افُٚؾٜٔ  يْير:  (9)

 -185، 188رشٚئؾ افتقحٔدي، رشٚفٜ احلٔٚة،   (9)
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ّٔئ ؾٚفَك هْٚ بجِّٜ إٕام افتل ئِٓٚ ؾًؾ؛ إْذ  ْٝ )مٚ( ظذ )إّن( فتٓ َِ دخ

ؽف؛ إذ يَقل شٔبقيف:  دخقهلٚ ظذ افًٍؾ شوجيقز أن ئِٓٚ بًدهٚ إؾًٚل»أو تسقِّ
(1)
 

وهل حرف ابتداء، ومل تُـ زيٚدنٚ إّٓ إلؾٚدة مًًْك مل يُـ ؿٚئاًم ؿبؾ دخقهلٚ، ؾ٘ذا 

شّٜٔ، )مٚ( هْٚ فٔسٝ ـّٚؾٜ؛ ّٕن مٚ بًدهٚ فٔس بجِّٜ اـٕٚٝ )إّن( فِتقـٔد، و

افَك »ؾٚفراجح أهنٚ تٍٔد ادبٚفٌٜ ذم افتقـٔد، وهق ادًْك ادستٍٚد مـ ؿقهلؿ: 

شواحلك وافتخهٔص
(2)
واحلك هْٚ يًْل إتَٚل بٗرة افسـٔز إػ ظْك متٖخر،  

وهق فدى أيب حٔٚن مجِٜ افتًِٔؾ )ٕهنٚ افٌرض إؿل--(؛ ٕهنٚ ظِٜ افًٍؾ 

 افتذـر-ادختص-- ـام ئٍد مًْك افتْبٔف و

ّٕام( هل احلك، افذي هق إثبٚت احلُؿ فِّذـقر  , وافدٓفٜ إشٚس فر )إ

ًٚ ظذ جمّرد افتٖـٔد:  ّٕام ٕدرك بًَض مٚ ٕدرك إذا »ؤٍٕف ظاّم ظداه، فُّْٓٚ تدّل أيو وإ

ْٚ إػ  ُٕ ْٚ، وظال زمٚ ْٚ، وزال ِحسُّ ّْٚ، وؾَٚرَؿْٚ َومْهُ ْٝ ضَُْٔتْٚ، وزال ظّْٚ تَسُّ ٍَ ص

شىػ ظِْٔٚ افًَُؾ بنًٚظف، وأوَدَظْٚ مٚ هق مـ جقاهره ودررهدهرٕٚ، وظ
(3)
- 

 %(:41ح3تركوب البد..، ال جرم.. + تتمة اجلملة )التكرار -4

يتُّقن هذا افسـٔٛ مـ ٓ افْٚؾٜٔ فِجْس افتل يَسن هبٚ فٍظ )ُبّد( أو 

 ًٚ-)جرم( افدال ظذ َؿْىع أو إٍهٚل أو ؾِراق، ممٚ ينُؾ مع افٍْل تقـٔدًا ؿقي

ؾال َجَرم ٓ »--  وؿد تُّرر اشتخدام )ٓ جرم( ذم افرشٚفٜ- ـام ذم ؿقفف، مثاًل:

َٛ فٍِٔض  بَٚب فًِرف إّٓ وهق مسدود، وٓ ُجُرَف فًَِؾ إّٓ وهق مْٓٚر، وٓ جٕٚ

شإّٓ وهق ُمْثِِؿ، وٓ ثٌر فِحُّٜ إّٓ وهق مستبٚح-- إفخ
(4)
- 

                                                 
 -3.116افُتٚب:   (1)

ّٕام( تٍٔد ادبٚفٌٜ 356، 359ص، اجلْك افداين  (1) ، ويذـر ادرادي أّن ابـ ظىٜٔ يرى أّن )إ

 وؿع ويهِح مع ذفؽ فِحك-وافتقـٔد حٔٞ 

 -151رشٚئؾ افتقحٔدي، رشٚفٜ احلٔٚة،   (3)

 -144رشٚئؾ افتقحٔدي، رشٚفٜ احلٔٚة،   (9)
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َسؿ ئٍد زيٚدة  و)جرم( ؾًؾ، افٍْل ؾٔف زائد، يدل ظذ مًْك ََ َسؿ، واف ََ اف

ّٕف ٓ بٚب فًِرف افتقـٔد: فَد حؼَّ أ
(1)

بٚفَىع،  -- إفخ بٔد أّن )افٍّراء( ؿد ؾرّس اجلرم

ًٚ بال افْٚؾٜٔ فِجْس محالً ظذ )ٓبدَّ وٓ حمٚفٜ( وظذ ذفؽ تُقن اشاًم مٍْٔ
(2)
- 

ْٝ هذه افبْٜٔ صقرًة مـ صقر تقـٔد اجلِّٜ آشّٜٔ: َٕض ا ّّ فٍْل ـام تو

 ّٓ وتَقم بٍْل موّقن  ،، ٕٕف يتُقن مـ أداة ٍٕل تتهّدر افسـٔٛ)مٚ.ٓ--( بر إ

ْٔف  ْٔف، ثّؿ بٍْل رـْل اإلشْٚد أو أحد رـَْ اجلِّٜ، أو ٍٕل ظالؿٜ اإلشْٚد افرابىٜ بغ ُرـَْ

 َٜ َِّ ًٚ(، ؾٔتنُؾ ادَهقر، ثّؿ َتِرد أداة َٕض افٍْل ادتَدم ادَُح )إذا ـٚن أخر حمذوؾ

َِؼ ظِٔٓٚ افتخهٔص، أو افَك در َٜ تقـٔد ظٚفٜٔ ذم ُشِؿ أبْٜٔ افتقـٔد ووشٚئِف ُيى ج

واحلك، ثّؿ افًْك افذي وؿع ظِٔف احلك وهق ادَهقر ظِٔف )بٚب افًرف، ُجْرف 

افًَؾ، جٕٚٛ افٍٔض، ثٌر احلُّٜ(، ويّثؾ هْٚ حمقر افسـٔز ذم هذه اجلّؾ؛ إْذ 

ِِّؿ ذهـ ادخَٚضٛ إػ ف ادتُ ْٓٚ هذا اجلزء-يقجِّ ّّ   ادًْك أو ادًٚين افتل يتو

ـام ذم ؿقفف، ذم ، وؿد يستًّؾ )ٓ جرم(، مـ ؽر أن يتبًٓٚ بٖشِقب احلك

تْٓؿ افىبًٜٔ، وخدظتٓؿ افًٚجِٜ:  َُ ٓ َجَرم، احلؼُّ »شٔٚق حديثف ظـ افْٚس افذيـ مِ

ٚفًَِٜ ظذ أفسْتٓؿ، ٓ ذم درجٚت  افديٕٜٚ يرتَقن إػ ـٚفبٚرق ذم ظَقهلؿ، واحلُّٜـ 

قن مـ أوشٚخ افنبٜٓ وافيِّْٜ ََّ شاجلْٜ، وٓ بْهٚئح احلُؿ يتْ
(3)
- 

                                                 
ْتف "هر(: 936ؿٚل افؼيػ ادرتٙ )ت   (1) َِ ٓ جرم ذم إصؾ مثؾ ٓبدَّ وٓ حمٚفٜ، ثؿ اشتًّ

ًٚ(، وجٚءت ؾٔف بجقاب إيامن- ؾَٚفقا: ٓ جرمٕ  ، ـام ؿٚفقا: واهلل افًرب ذم مًْك )حَ ـّ ؿقم

ـّ  - وؿد وردت )ٓ جرم( ذم احلديٞ افْبقي افؼيػ 115، 1.118، أمٚيل ادرتٙ،: "ٕؿقم

هٚ"دافٜ ظذ افَسؿ، ؾٍل حديٞ ؿٔس بـ ظٚصؿ  َـّ حدَّ َِ ؾ  ٕ ، افْٓٚيٜ ذم ؽريٛ "ٓ جرم

د ـالم افًرب ذم اشتًامل )ٓ جرم( ظذ افَسؿ- 1.194احلديٞ:  ـّ  وهذا احلديٞ يٗ

 -1. 8مًٚين افَرآن ، و1.391ر: ذح افُٚؾٜٔ يْي  (1)

 -318رشٚئؾ افتقحٔدي، رشٚفٜ احلٔٚة، ص  (3)
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 بنوة أدلوب االدتفهام:-5

ّٕف جيذب إتبٚه  ُيًّد آشتٍٓٚم مـ أشٚفٔٛ حتسغ إشِقب وبالؽتف، ٕ

افَٚرئ وحيّثف ظذ افتٍُر فِقصقل إػ ادٌزى اُدراد مـ ؿبؾ افُٚتٛ، ؾٖبق حٔٚن 

إذاك ادتَِل بٖؾُٚره ظـ ضريؼ خِؼ صًقر بٚٓشتُْٚر فديف، أو حيٚول 

بٚفتًّجٛ، أو فٌرض افتقبٔخ وافتبُٔٝ-- ويدأب افتقحٔدي ظذ اشتًامل هذه 

ُثر آشتٍٓٚم  ـَ افىريَٜ مـ اإلٕنٚء ذم ـتبف بًّٚمٜ، وذم )رشٚفٜ احلٔٚة( بخّٚصٜ-- إْذ 

ؾ تُراره ٕسبٜ  ُّ  افُبْك ادتُررة-مـ  %4,82ؾٔٓٚ بهقرة مِحقطٜ، وص

وظٚدًة مٚ يًدل أبق حٔٚن ظـ آشتٍٓٚم احلََٔل إػ آشتٍٓٚم ادجٚزي 

افذي ٓ ُيْتير مْف جقاب، فٔقّجٓف إػ أؽراٍض ومًٍٚن تتقاؾؼ مع احلٚٓت افٍُريٜ 

 ادختٍِٜ،  وادقاؿػ افقجقدّيٜ افتل ضرحٓٚ ذم افّرشٚفٜ-

  :مهٚ آشتٍٓٚم، مـ ٕقَظْغ  ظذ – افرشٚفٜ ذم –واظتّد  ,

وٓ ُيَهَد مْف افسٗال ظـ رء يٍّٓف افسٚئؾ، بؾ اُدراد ادتفهام التقرور:  ,أ

 
ٍ
ّر ؾَٔقل: )بذ( وٓ يُقن اشتٍٓٚم افتَرير إّٓ ذم رء َِ بف: محؾ ادخَٚضٛ ظذ أن ُي

 ٓ يُّـ أن ُيَْٚزع ؾٔف-

)إطٓٚر وؿد تدخِف مًٚن أخر بحسٛ افسٔٚق ومَهد افتَرير، ومـ ذفؽ  

ادِّْٜ، وإؿٚمٜ احلّجٜ، وافتقبٔخ، وافتخقيػ وافتنْٔع، وآؾتخٚر---(
(1)
- 

ـْ ادتفهام اإلنكار: -ب ؿد يُقن واِردًا ظذ خز ُيراد ٍٕٔف واإلُٕٚر ظذ َم

زظّف، وؿد يُقن واِردًا ظذ ظّؾ أو ؿقل َؾُراد بف اإلُٕٚر ظذ صٚحبف وهنٔف ظْف، 

ف، وؿد يَتيض  مًٚتبتف، أو بٔٚن خىئف بحسٛ افسٔٚق، ؾُٔقن هذا ثّؿ ؿد يَتيض ذمَّ

 مـ افالزم افزائد ظذ مًْك اإلُٕٚر-

                                                 
 -1.315- ومًسك إؿران 141، 3.165يْير: اإلتَٚن   (1)



 دلوس داودد. 

747 

 

ؾٚشتٍٓٚم اإلُٕٚر إّمٚ بًّْك افٍْل إذا ؿٚبؾ اإلخبٚر، وإّمٚ بًّْك افذّم وافْٓل 

ـ مًٚين أخرى، مْٓٚ: )افًتٚب، وافتقبٔخ،  ّّ ًٚ مٚ يتو إذا ؿٚبؾ اإلٕنٚء- وؽٚفب

ؿ، وافتحَر، وافتبُٔٝ، وافتنْٔع، وافْ ُّ ٓل، وافتخقيػ وافتَريع، وافتٓ

وافتنقيؼ، وافتْبٔف وآشتبًٚد وآشتٌراب واشتيٓٚر اجلقاب--(
(1)
- 

ـْ يّدظل أّن افٌبّل وإدًّل،  ؾّثاًل، يَقل أبق حٔٚن، إلؿٚمٜ احلّجٜ ظذ َم

ـْ أجؾ أّن افهٚفح وافىٚفح وافًٚملِ »ـالمهٚ يتسٚوى ذم حُؿ ادقت:   يٚ مسُغ! َأِم

واجلٚهؾ صٚروا حتٝ افساب يتسٚوون ذم افًٚؿبٜ؟ َأَمٚ تسٚوى ؿقم شٚؾروا مـ بٍِد 

ل بٌر مٚ ُتَِل  َّ ًا فف- وُتِ إػ بِد ؾِاّم بٌِقا ادَهد ٕزل ـؾُّ واحد ذم مُٚن ـٚن ُمًدَّ

ُْٖجَِِس ـؾُّ واحد مْٓؿ ذم بًَٜ بًْٔٓٚ وؿقبؾ هذا  بف صٚحبف؟ َأَمٚ دخؾ ؿقم دارًا َؾ

شذا بقء آخر ثؿ تَقل شؾ إرَض ظْٓام؟بقء، وه
(2)
- 

ـْ  ـ مًٚين افتقبٔخ وافتنْٔع: )َأِم ّّ إْذ بدأ ـالمف بٚشتٍٓٚم اشتُْٚري يتو

أجؾ-- إفخ( ثّؿ ـّرر اشتٍٓٚم افتَرير ادُهِٚحٛ دًْك إؿٚمٜ احلّجٜ: )َأَمٚ تسٚوى 

تف صّدة ؿقم---(، )َأَمٚ دخؾ ؿقم دارًا---( وجقابف: بذ، ثؿ ظٚد فسٗاٍل ؽٚي

د اإلُٕٚر ظذ افسٚئؾ:  َـّ )ثؿ تَقل: شؾ إرض ظْٓام!(، وأتبع ذفؽ بخز مٗ

ْٝ أجسٚدهؿ  وجثثٓؿ »بر ؿد، ظذ شبٔؾ افتبُٔٝ:  َّّ ْتْٚ أهّنٚ ض ؿد شٖفْٚ وخزَّ

وأبداهنؿ ٓ ـٍرهؿ وإيامهنؿ، وٓ إٔسٚهبؿ وأحسٚهبؿ، وٓ حُّتٓؿ وشٍٓٓؿ--- 

ٓؿ--- وٓ خرهؿ وّذهؿ، وٓ َجْقرهؿ  وٓ أؿقاهلؿ وأؾًٚهلؿ، وٓ ئَْٓؿ ُّ وص

شوظدهلؿ
(3)
- 

 

                                                 
 -181، 3.114، 333، 331، 1.14يْير: مًسك إؿران   (1)

 -315رشٚئؾ افتقحٔدي، رشٚفٜ احلٔٚة،   (1)

 -311، 315افتقحٔدي، رشٚفٜ احلٔٚة، رشٚئؾ   (3)
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رًا، أثبٝ  ًٚ مٗثِّ ًٚ بْٚئٔ ََٕسَ ْٝ أشٚفٔٛ آشتٍٓٚم ادتالحَٜ، ـام ٕرى،  َِ ُّ وؿد ص

 يهدر – بٚفىبع –مـ خالفف افُٚتٛ وجٜٓ ٕيره ذم هذه افَؤٜ ادهريٜ، وهق 

 -ادقضقع هذا ذم افديـ رأي ظـ

 آشتٍٓٚم آشتُْٚري، ادَسن بًّٚين افًتٚب وافتقبٔخ:ويَقل، ظذ شبٔؾ 

ـٔػ يبك اإلٕسُٚن مًَٚده بًغ افثَٜ، وظَِف مستِِٖس ذم بالد افنٓقات، وأمِف »

شمقؿقف ظذ اجتْٚء افِّذات، وشرتف جٚريٜ ظذ أِس افًٚدات--
(1)
ثؿ يتٚبع افْقَع ٍَٕسف  

افنبٓٚت مرتُس وظـ افريٚضٜ  ؾُٔػ وهق ذم افنٓقات مٌّْس وذم»مـ آشتٍٓٚم: 

ًِْرض، وظذ ادرصد مًسض، وإػ مٚ يرّض جِٕٚح، وظاّم يٍْع  ٕٚئؿ، وظـ افْٚصح ُم

شٕٚزح؟
(2)
- 

 ًٚ َ َِّ ًٚ ظذ تىقيع هذه إشٚفٔٛ آشتٍٓٚمٜٔ، حم ؾُٚن أبق حٔٚن حريه

ِّف ٕٚبع مـ ًٚ ظـ إضٚر افقطٍٜٔ إصِٜٔ فالشتٍٓٚم-- وٓ صّؽ ذم أّن ذفؽ ـ  إزيٚح

ّٔتف  إدراك افتقحٔدي ٕمهٜٔ دور إديٛ افٍِٚظؾ ذم ادجتّع، ؾٕٚديٛ يرى بحسٚش

ًٚ- فذفؽ  وؾُره افثٚؿٛ ومًرؾتف افقاشًٜ مٚ ٓ يراه ؽره- ويستبؼ ظَكه أحٕٔٚ

 يُقن ـٚدهبٚح، يسًك إػ افتْقير واإلصالح-

 بنوة الشرط:-6

ُٛ افُالَم مزيدًا يُّـ أن ًّٕد أشِقب افؼط مـ أشٚفٔٛ افربط افتل  ِس ُْ ُت

مـ جزأْيـ: مجِٜ افؼط، وجقاهبٚ-  مـ افتالحؿ وافتتٚبع، وهذا إشِقب يتُّقن

                                                 
 -311ادهدر افسٚبؼ،   (1)

ُِّف خز ظـ "، وؿد ُيستٍٓؿ بر )أيـ( ويَهد افتًجٛ وآشتُْٚر: 311افسٚبؼ،   (1) وهذا ـ

رر افتل ـٕٚٝ ذم إصداف؟ وأيـ إظالق مـ احلَٚئؼ،  إصداف، ؾٖيـ اخلز ظـ افدُّ

--وأيـ إمتًٜ مـ إوظٜٔ، وأيـ افِىٚئ ّٛ ، رشٚفٜ "ػ مـ افُثٚئػ؟ وأيـ افَنقر مـ افِ

 -311احلٔٚة، ص
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وٓ ُيستٌْك ظـ اجلقاب إّٓ بؼوط ذـرهٚ أهؾ افْحق، وذم جمٚل افتًبر ٕٚدرًا مٚ 

يتخّذ ادتحّدث ظـ جقاب افؼط، دٚ فف مـ أثر ذم اتسٚق افدٓفٜ وترابىٓٚ
(1)

- وؿد 

ّؿ أبق حٔٚن بٖشِقب افؼط، وـٚن ذفؽ مـ ادٗذات افداّفٜ ظذ احتٍٚئف اهت

ؾ – احلٔٚة رشٚفٜ ذم –بٚفسابط، ومـ اجلدير ذـره أّن أشِقب افؼط  ُّ  أبرز ين

ًٚ إػ افبْك إخرى %، 21,84 تُراره ٕسبٜ بٌِٝ إذ ترـٔبل؛ أشِقيب  مٗذ ؿٔٚش

 ادُّررة-

ظذ مٚ زظّقا مل حُيَْتٟ إػ افًَؾ وبحثف،  وَفْق ـٚن إمرُ » يَقل، مثاًل: ,

شوافْير واشتْبٚضف وآظتبٚر ومتثِٔف
(2)
- 

ن مـ مجِٜ افؼط )ـٚن إمُر  إىقى افُالم، هْٚ، ظذ أشِقب افؼط ادُقَّ

ظذ مٚ زظّقا(، وجقاب افؼط )مل حُيَْتٟ إػ افًَؾ وبحثف--( وهذه افًالؿٜ ظالؿٜ 

ؾ بغ هٚتغ اجلِّتغ- وؿد أشٓؿ أشِقب افؼط هْٚ ذم إفزامّٜٔ إْذ ٓ يُّْْٚ افٍه

ًٚٓ ذم اإلحٚضٜ  ًّ ًٚ ؾ ربط افًبٚرات، ـام أشٓؿ ذم تقشٔع ادًْك، ؾُٚن أشِقب

ِّّل افٌِٜ بًٚمٜ، بٔد أّن اإلـثٚر مْف  بٚفٌرض- واحلّؼ أّن هذا إشِقب متٚح دتُ

ّٔزت أشِقب افتقحٔدي: إْذ أـثر مْف   – افرشٚفٜ ذم –اشتحٚل ظالمٜ أشِقبٜٔ م

 -فِْير ٓؾتٜ بهقرة

ًٚ فالرتبٚط افسببل ٓ يَتيض آرتبٚط افتالزمل أن يُقن اجلقاب  , وخالؾ

ًٚ فِؼط، وتًْدم  ًٚ ظِٔف، بؾ يُقن اجلقاب مالزم ًٚ ظـ افؼط وٓ متقؿٍ مسبَّب

 :ّٜٔ شوإذا مل يُـ مٚ تريد، ؾِٖرد مٚ يُقن»افسبب
(3)
- 

                                                 
 -93. 9يْير: مًٚين افْحق   (1)

 -311رشٚئؾ افتقحٔدي، رشٚفٜ احلٔٚة، ص  (1)

 -184ادهدر افسٚبؼ، ص  (3)
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مبتدأ + ؾر )خز( ذم افرشٚفٜ أـثر مـ ؽرهٚ مـ وؿد تُّررت افبْٜٔ: أّمٚ +  ,

أّمٚ احلُٔٚة إوػ ؾٓل حُٔٚة اإلٕسٚن افتل هبٚ حُيِّس »افُبْك افؼضٜٔ- ـام ذم ؿقفف: 

شويتحّرك ويِّذ ويًْؿ وينتُل ويٖمل--
(1)
- 

ؿ وافّدرايٜ واحلٍظ »وؿقفف:  ْٓ ٍَ وأّمٚ احلُٔٚة افثٕٜٚٔ ؾٓل حُٔٚة افًِؿ وادًرؾٜ واف

شٜ واحلُّٜ-- افخوافرويّ 
(2)
- 

 وهُذا-- حتك يستقذم ذـر )احلٔٚة افثٚمْٜ(-

ؾ،  ّْ حٔٞ يتهّدر افًْك آشّلُّ )احلُٔٚة هل---( اجلَّؾ، ويهر بٗرة احلَ

ّٔقن افذيـ حّددوا فتِؽ إبْٜٔ  ًٚ ؾٔام اهتّؿ بف افْحٚة وافبالؽ ويدخؾ ذفؽ أيو

قـٔد واحلك-- وُيِحَظ هْٚ دٓٓت خمتٍِٜ: ـٚفتخهٔص وافًْٚيٜ وآهتامم وافت

ِِّؿ وظْٚيتف؛ ؾٚختٔٚر  أّن ادبتدأ )احلٔٚة إوػ، أو افثٕٜٚٔ-- افخ( حييك بٚهتامم ادتُ

تَديّف وإبرازه إصٚرة واضحٜ إػ  ورة تْبٔف ادستّع إػ أّن دٓفٜ افٍِظ ادتَدم 

إخبٚر افتل فدى افُٚتِٛ مٌِٚيرة، وظذ ادستّع أن يتّْبف إػ جمّقع إوصٚف أو 

 حتّؾ مًِقمٚت جديدة-

وافٍٚء  وريٜ هْٚ )ؾٓل حُٔٚة اإلٕسٚن، ؾٓل حُٔٚة افًِؿ--( حتك ٓ حيدث 

إَىٚع بغ افرــ إول وافرــ افثٚين ظذ افرؽؿ مـ وجقد ضّر ظٚئد يربط مجِٜ 

 اخلز بٚدبتدأ، وفُـ افٍٚء ٓزمٜ؛ إْذ إّن شَقضٓٚ مٗذن بٍٕٚهٚل اجلِّٜ وتٍُُٔٓٚ-

وأّمٚ ادقت افىبًٔل ؾٓق ؽر منُقك ؾٔف ٕٕف حٚئؾ إخالط، ذو » وؿقفف:

شؿقة متْٚهٜٔ
(3)
 - 

                                                 
 -181رشٚئؾ افتقحٔدي، رشٚفٜ احلٔٚة، ص  (1)

 -181ادهدر افسٚبؼ،   (1)

 -154 رشٚئؾ افتقحٔدي، رشٚفٜ احلٔٚة،  (3)
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إّن حمقر آرتبٚط ذم افسـٔٛ ؿقفف: )ادقت افىبًٔل--( وهق مٚ تًَْد ظِٔف 

ّٕن افذوبٚن وافّسٔالن  دٓفٜ افؼط، وادًْك افًٚم: ادقُت اجلََسدي ٓ ريٛ ؾٔف،

دقجقدة ذم اجلسد، حتك يُقن آخر ذفؽ بٚفٍْٚء وافٍراق يًّالن ظذ إخالط ا

 احِلّز-

ٛ افؼط بر )أّمٚ( مـ ظدٍد مـ اجلّؾ افتل تتقاػ بٚشتخدام  , ـّ ويس

ْف مـ ترـٔٛ ظدٍد متقاٍل مـ اجلّؾ افتل  ُِّ َّ افًِٚضػ، وهق يِجٖ إػ هذه افبْٜٔ فُِت

 تنُؾ ؾَرات ـٚمِٜ- ـام يتّثؾ ذفؽ ذم ؿقفف:

ؾّٖمٚ إذا ـٕٚٝ افنٓقات واؿدة، وافِذات مىِقبٜ، وافًٚدات ؽٚفبٜ، ؾّ٘ن »

ًٜ ظـ أوضٚهنٚ، أو ذم حرٍب  ًٜ ذم مُٚهنٚ، أو مٓزوم افٍْس افًٚؿِٜ إّمٚ أن تُقن ذفِٔ

شدائرة افرحك، خَمُقؾٜ افًٚؾٜٔ وادْتٓك
(1)
- 

َٜ مـ شٔٚق افْص، َّ ْٝ أداة افؼط )أّمٚ( بغ ظدٍد مـ ادًٚين متح ًَ إْذ  مج

 مجًٝ بغ مًٚين افؼط وافتقـٔد وافتٍهٔؾ وبٔٚن افسبٛ-

افْٚس ذم » وأؾَٚد افؼط بر )أّمٚ(، ذم افنٚهد  أيت، افتٍهٔؾ بًد اإلمجٚل: ,

 ،ِّْٜٔ درة وافثروة ؾٓق يُره ادقت بٚفب َُ حديٞ ادقت ثالثٜ: ؾّٖمٚ افٌْل ذو اجِلَدة واف

ّٔئ افبخٝ اد حروم ادرحقم؛ وهذا ظذ افّوّد يتّّْك وذم مَٚبِتف افٍَر افنَل افس

شادقت--
(2)
- 

بر ذم متٚشؽ افْهقص واشتّراريتٓٚ، ؾوال ًظاّم حيََف مـ  ـ  وهلذا افؼط أثر

ؼ افثّراء افدٓيل واإليَٚظل  َّ ام حي بر ذم فٍٝ إتبٚه ادتَِل،ـ  ترشٔخ ادَٚصد، وفف أثرـ 

 فِْص-

                                                 
 -154ادهدر افسٚبؼ، ص  (1)

 -316افسٚبؼ، ص  (1)
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 ومّمٚ-- صتّك وصقر خمتٍِٜ مًٚنٍ  ذم – إذا –ـام َوّطػ أبق حٔٚن افؼط بٕٚداة  ,

ًٚ تُّـ وراء افسـٔز ظذ اإلـثٚر مـ تقطٔػ افؼط بهقرة أشب ثّٜ أنّ  ؾٔف جدال ٓ ٚب

َّٞ أؾُٚره  ظٚمٜ، وإداة )إذا( بهقرة خٚصٜ، إذ إّن ادبدع ذم ظِّف افٍْل يروم ب

ّْؿ ظـ ؾرادة وظقاضٍف، تِؽ إؾُٚر وافًقاضػ تٖخذ ضريَٓٚ إػ افتًبر، وبٖشِقب ي

 صٚحبف-

ًٚ بٚرزًا: ,  ومـ افسٔٚؿٚت افتل َمثَّؾ أشِقب افؼط بر )إذا(ؾٔٓٚ مٗذًا أشِقبٔ

ُٜ مـ حّد افُّْىؼ إػ حّد افبّّٓٔل وإن ـٚن جقهرهٚ ٓ يبىؾ ؾ٘هنٚ » ِٝ افْٚضَ إذا إتَِ

شؿد مٚتٝ مـ افًٔش افًَع
(1)
- 

طرف دٚ ُيستََبؾ مـ  ومـ ادًِقم أّن )إذا( هل فِؼط ذم آشتَبٚل- ؾٓل

ـ مًْك افؼط، وإصؾ ذم )إذا( أن ُتستًّؾ ذم إمر ادَىقع  ّّ افزمٚن متو

ًٚ بخالف )إِْن(- دًا مًِقم  بحهقفف، وافُثر افقؿقع، ويُقن زمْٓٚ حمدَّ

وهذا آشتًامل فِؼط بٕٚداة )إذا( هق اشتًامل مَهقد، ٕيرًا فًِؿ أيب 

 ٍس-حٔٚن ومًرؾتف وخزتف بٖحقال افْ

وذم اجلِّٜ إذا تنٚهبٝ إشامء َدقَّ افٍرُق بْٔٓٚ ـام إٔف إذا »وأمٚ ؿقفف:  ,

شتبٚيْٝ إشامء صؼَّ اجلُّع بْٔٓٚ
(2)
دت مـ مًْك   ؾر )إذا(، هْٚ، حمض طرف، ُجرِّ

َِّٜ – جقاهبٚ ذم افرابىٜ افٍٚء وؿقع فًدم –افؼط  (دّق ) بر متً
(3)
- 

 

                                                 
 -159رشٚئؾ افتقحٔدي، رشٚفٜ احلٔٚة، ص  (1)

 -184ادهدر افسٚبؼ، ص  (1)

وأّمٚ دظقى تَدير افٍٚء افرابىٜ ؾّردود؛ ّٕن إضامر افٍٚء افرابىٜ بٚبف افنًر، يْير:   (3)

 -1.193، و1.31افتذـرة، د- حمّد ؿٚشؿ: 
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 (1)%21,84افؼط تُررت بْسبٜ  وبًد اإلحهٚء، وجد افبٚحٞ أّن بْٜٔ ,
، ؾٖشِقب افؼط بًد إشِقب ,مـ افُبْك ادُررة ذم )رشٚفٜ احلٔٚة( ومـ َثؿَّ

هق إـثر تٖثرًا ذم ٕسٟٔ )رشٚفٜ احلٔٚة(، وافًالؿٚت بغ هذه  ,اخلزي بٚٓبتداء 

 اجلّؾ افؼضٜٔ، هل افتل ـّقٕٝ ادًْك-

 :ويوٚف إػ افبْك إشِقبٜٔ ذم هذه افرشٚفٜ 

  :االهتمام اخلاص بالصورة و ادلودوقا-7

مـ إٔامط افهقر افتل طٓرت ذم )رشٚفٜ احلٔٚة(: افهقرة افذهْٜٔ، وافهقرة ,

ّٜٔ احلس
(2)

ؼ )افهقرة افذهْٜٔ( حوقرًا متّٔزًا )ٕسبٜ حوقر افهقر افذهْٜٔ  َّ - وحت

 (-%87,57إػ جمّقع افهقر افُع يسٚوي 

ُٜ بحر اخلراتافًَُؾ بحُر افْجٚ»يَقل أبق حٔٚن :  شة، واحلُّ
(3)
ؾٓل صقرة  -

 تنبٜٔٓٔ بٌِٜٔ تَقم ظذ افقحدة بغ افّىرؾغ-

ِِّؿ ؾٔٓٚ  ّٜٔ أحٚل ادتُ ّٜٔ متثِٔ إٕف تالحؿ ؿريٛ مـ آشتًٚرة، وهل صقرة تنبٔٓ

د ادُٚن )افبحر بٖمقاجف ومجٚفف وشحره وخراتف--(  ادَٚرٕٜ إػ حرـٜ افِقحٜ وتًدُّ

ًٚ مـ حٔٞ افربط بغ ضرؾغ: ظَع )افًَؾ  ًٚ ظَِٔ ـ أشٚش ّّ وهل صقرة تتو

ًٚ مـ اإلحيٚءات افتل يَِل طالهلٚ ظذ  ًٚ ٍٕسٔ واحلُّٜ( وحّز )افبحر(، وأشٚش

تًبر تنبٔٓل حمُؿ ؿٚدر ظذ امتالك افٍْس، وِٕحظ إشٚس افٍْز وتٖثراتف مـ 

، افتل تربط بدورهٚ بغ حّز، وظَع ادزاوجٜ آشّٜٔ: بحُر افْجٚة، بحُر اخلرات

َّٔغ )بحر، اخلرات(- ومـ اجلدير ذـره أّن أبٚ حٔٚن أـَثَر  )بحر، افْجٚة(، وبغ حس

                                                 
 مرة - 119بِغ ظدد مرات ورود هذا إشِقب ذم افرشٚفٜ     1

 شَٔتك افبحٞ ظذ دراشٜ افهقر افذهْٜٔ ، ٕهنٚ إهؿ ذم رشٚفٜ احلٔٚة -  (1)
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مـ ادزاوجٚت آشّٜٔ، ؿقافٛ فهقره افذهْٜٔ، ومًيّٓٚ جيّع بغ ادحسقس 

ة، شامء وادجّرد- مـ ذفؽ ؿقفف: َرْوح افَِٛ، َبْرد افٍٗاد، مٚء افقجف، أؿىٚر افًبٚر

ـّ  افًِؿ، َجّق افبٔٚن، ظّقد افّنبٚب، ثقب ادروءة، ظُغ احلٔٚة، أمُّ افقؾٚء، حٔٚة افّي

وافتقّهؿ، حوـ افدهر، ٕقر احِلّس، ٕقر افًَؾ، شٚحٜ احِلّس، ؾوٚء افًَؾ، بِد 

احِلّس، بِد افًَؾ، بحُر افنٓقات، بحُر افوالٓت، بحر احلٔٚة، بٚحٜ افهٍٚء، 

ْٚء، زمٚن احلّؼ، ثّرة آظتبٚر، زبدة آختٔٚرؾوٚء افىٓٚرة وافس
(1)
- 

هذه ادزاوجٚت آشّٜٔ افتل أـثر مْٓٚ افتقحٔدي ذم رشٚفٜ احلٔٚة، تٍِٝ 

إٓتبٚه، ؾٓذا آشتخدام ادجٚزي فألفٍٚظ أظىٕٚٚ ظالؿٚت جديدة تتجٚوز افدٓفٜ 

رة جمٚزيٜ، وتتحّقل تتٌّر ؿّٔتٓٚ افدٓفٜٔ ظْدمٚ تستخدم بهق»ادبٚذة، ؾّ٘ن افُِّٜ 

ًٜ أظذ مـ افقضقح، ٕهنٚ  مـ جمٚل إػ جمٚل، ؾتُتسٛ ذم مقؿًٓٚ اجلديد درج

شتسسظل إٓتبٚه ذم شٔٚؿٓٚ اجلديد
(2)
- 

ويق هذا بٚفرؤيٜ افٍْٜٔ ٕيب حٔٚن افَٚئّٜ ظذ اشتبىٚن حَٚئؼ افقجقد، مـ 

ّٜٔ تتقاصٟ ؾٔٓٚ إصٔٚء وتتقاصؾ وتتٍٚظؾ مـ خال ل هذا خالل ٕيرة جدف

إٓحراف افٌِقي بغ ادوٚف وادوٚف إفٔف، وبغ مٚهّٜٔ ـؾ مْٓام ودمّرد أحدمهٚ 

 ودمّسد أخر-

َٛ أن يستٍٔد افتقحٔدي افٌِقي مـ ؽزارة افٌِٜ، ومـ مجٔع مٚ  , وٓ ظَج

 ًٚ حتتقيف مـ خهٚئص افسادف وافتَٚبؾ، و افتْٚؽؿ و افتآفػ، ؾٔٗفػ مـ ذفؽ حلْ

ًٚ أداتف افُِّ ٜ، وفُِِامت أصقات تق بًّٕٚٔٓٚ، حتك وفق مل يرجع مقشَٔٔ

                                                 
، 188، 184، 189، 144، 149رشٚئؾ أيب حٔٚن افتقحٔدي، رشٚفٜ احلٔٚة، افهٍحٚت:   (1)

158 ،311 ،319 ،311- 
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ْٝ ظِٔف- وهذه إصقات  ََ اإلٕسٚن إػ مًجؿ يتَّل ؾٔف تِؽ ادًٚين إن اشتٌِ

ـّ ذم ادٍردة افٌِقيٜ، مًْك يستٍٚد مـ وؿع افهقت ظذ  تؤػ إػ ادًْك ادستُ

افسٚمع أو إذن، ؾٔتوٚؾر افهقت مع ادًْك ادستُـ، إلحداث تٖثر مًغ ظذ 

 افَٚرئ:

ّقن ممّٚ ـٚن ومٚ » ّٔقن، متَسِّ ّٔقن، طْ ّٔقن، ومه ّٔقن، خٔٚف ّٔقن، زمٕٚ ـُ مُٕٚ ٕح

 ْٝ ٍَ ّٕام ٕدرُك بًَض مٚ ٕدرك إذا ص يُقن، حرّيقن بٚجلٓؾ، جديرون بٚفَّْص- وإ

ْٚ إػ دهِرٕٚ،  ُٕ ْٚ، وظال زمٚ ْٚ، وزال ِحسُّ ضُْٔتْٚ، وزال ظّْٚ تَّسّْٚ، وؾَٚرَؿْٚ َومْهُ

شىػ ظِْٔٚ افًَُؾ بنًٚظف، وأودظْٚ مٚ هق مـ جقاهره ودررهوظ
(1)
- 

ذم هذه اجلّؾ تٌْٔؿ مقشَٔل مجٔؾ، وضالوة مقشَٜٔٔ رائًٜ، ظّؾ ظذ 

إبرازمهٚ تَسٔؿ اجلّؾ إػ ؾَرات ؿهٚر، ومراظٚة تْٚشٛ افىقل بغ إفٍٚظ افتل 

ؾ )افَرائـ(-- وهذا افتٌْٔؿ يَّرب ٕثر أيب حٔٚن مـ افنًر،  ُِّ ؾٔجًؾ فًبٚراتف تن

ًٚ ٓ يَؾ تٖثرًا ذم ًٚ مقشَٔٔ وؿد ُوّؾؼ بٚختٔٚره   افٍْس ظـ وؿع افقزن وافَٚؾٜٔ-وؿً

فَل، ادجٓقر، ادتقّشط مـ حٔٞ افَّقة،  حلرف )افْقن( هذا احلرف افّنًقري افذَّ

وـّٖن افُٚتٛ حيٚول حتّٔؾ ـؾ جزء مـ أجزاء افٍِيٜ منٚظره وأحٚشٔسف- وـٚن 

ره ذم دظؿ مَٚل افُٚتٛ ومقؿٍف، ؾٓق حرف رخق، مّٓقس، حلرف )اهلٚء( أث

ـ مـ  ُّ ب بٚهلدوء وافىّْٖٕٜٔ، وثَٜ احلُٔؿ ادًتد برأيف، ادتّ صًقرّي حَِّل، مؼَّ

 صحٜ أؿقافف--

ؾٓق يَّدم فْٚ أثر ادًرؾٜ، وافَدرة افٌِقيٜ، وبالؽٜ افَقل، وتقازن افًبٚرات، 

 ظذ ٕحق ؾريد-

                                                 
 -151رشٚئؾ افتقحٔدي، رشٚفٜ احلٔٚة،   (1)
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 اخلامتة و نتائج البحث:

ض افبحٞ، ؾٔام شبؼ أهؿ افُبْك إشِقبٜٔ ادتُررة ذم رشٚفٜ احلٔٚة ، تقّصؾ إػ ظر

 جمّقظٜ مـ افْتٚئٟ : 

حٚول أبق حّٔٚن أن يَّرب افٍِسٍٜ وادوٚمغ افٍِسٍٜٔ إػ أؾٓٚم افًّٚمٜ، وهلذا افسبٛ جلٖ إػ  ,

ستىٔع   ٕ ٍهؾ إشِقب إديب ذم حمٚوفٜ إيهٚل أؾُٚره إػ ادخٚضٛ- ؾْحـ ٓ  ٕ أن

 إشِقب إديب ظـ افًِّل ذم آثٚر افتقحٔدي: ٕٕف ذم افدرجٜ إوػ أديٛ-

إّن ؽِبٜ إشِقب اخلزي ) ادبتدأ و اخلز ( ظذ بَٜٔ إشٚفٔٛ ، فف دٓفٜ مّٜٓ )   ,

ؾٖبق حٔٚن يستخدم هذا إشِقب فَْؾ  %(،47,16بٌِٝ ٕسبٜ تُرار هذه افبْٜٔ 

 افٍِسٍٜٔ افتل يريد تقصِٔٓٚ إػ ادتَِل -ادًِقمٚت و أراء 

ـام ـٕٚٝ )بْٜٔ افؼط( مـ أـثر افُبْك إشِقبٜٔ تُرارًا ذم افرشٚفٜ، وبخٚصٜ  ,

ْٝ بغ مًٚين افؼط وافتقـٔد وافتٍهٔؾ وبٔٚن  ًَ بٚشتخدام إداة )أّمٚ(، افتل مج

ًٚ افسبٛ- وؿد أشٓؿ هذا إشِقب ذم ربط افًبٚرات، وتقشٔع ادًْك، ؾُٚ ن أشِقب

ًٚٓ ذم اإلحٚضٜ بٚفٌرض- ًّ  ؾ

ؼ )افهقرة افذهْٜٔ( حوقرًا متّّٔزًا ذم )رشٚفٜ احلٔٚة( )بٌِٝ ٕسبٜ حوقرهٚ  , َّ حت

إػ جمّقع افهقر افُع(- وؿد أـثر مـ ادزاوجٚت آشّٜٔ، ؿقافٛ فهقره % 87,57

افقجقد، مـ  افذهْٜٔ- ويق هذا بٚفرؤيٜ افٍْٜٔ ٕيب حٔٚن افَٚئّٜ ظذ اشتبىٚن حَٚئؼ

خالل ٕيرة جدفّٜٔ تتقاصٟ ؾٔٓٚ إصٔٚء وتتقاصؾ وتتٍٚظؾ مـ خالل هذا إٓحراف 

د أخر-  افٌِقي بغ ادوٚف وادوٚف إفٔف، وبغ مٚهّٜٔ ـؾ مْٓام ودمّرد أحدمهٚ ودمسُّ

مل يٌٍؾ أبق حٔٚن ظـ اجلٕٚٛ اإليَٚظل ذم ٕثره، وهذا يرجع إػ اؿتداره افٍّْل، ورؽبتف  ,

جيٚد افتقازن وافتٌْٔؿ ادقشَٔل، واشتْٓٚض افرؽبٜ، ودؾع ادِؾ ظـ ادخَٚضٛ؛ ذم إ

ّٕن اشتًٔٚب افْص افٍِسٍل صًٛ ظذ ظّقم افْٚس، وافتقحٔدي يّْبف ظَؾ ادتَِل 

 ذم افتًِٔؿ وٓ يْسك أحٚشٔسف ومنٚظره-
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 ادلصادر وادلراجع:

 أواًل: ادلصادر:

سٔقضل، ظبد افرمحـ بـ أيب بُر جالل افديـ )ت م ، اف1549، اإلتقانٌيفٌعلومٌالقرآن,1

 هر(، ، حتَٔؼ حمّد أبق افٍوؾ إبراهٔؿ، د- ط، اهلٔئٜ ادكيٜ افًٚمٜ فُِتٚب-511

ٌابنٌمالك ,1 ،  )د-ت( ، ابـ مٚفؽ ، مجٚل افديـ حمّد بـ ظبد اهلل افىٚئل اجلٔٚين  ألفوة

 هر(، دار افتًٚون -641إٕدفز )ت 

ٌالقالئدٌأمايلٌاملرتىضٌغرر ,3 ، افؼيػ ادرٙت ظع ـب احلسغ 1918، الفوائدٌودرر هر ، ادرٙت

ًِقي )ت   ، مْنقرات افَربك-1هر(، حتَٔؼ حمّد أبق افٍوؾ إبراهٔؿ، ط936ادقشقي اف

َف وؿدم فف حمّد ـٚمؾ برـٚت، 1564 تسهولٌالفوائدٌوتكمولٌاملقاصد، ,9 َّ م ، ابـ مٚفؽ، ح

 بٚظٜ وافْؼ-)د-م(، دار افُٚتٛ افًريب فِى

م ،ادرادي، احلسـ بـ ؿٚشؿ بـ ظبد اهللَّ ادرادي )ت 1543 اجلنىٌالداينٌيفٌحروفٌاملعاين، ,9

ديؿ ؾٚضؾ، ط495  ، حِٛ-1هر(، حتَٔؼ ؾخر افديـ ؿبٚوة وحمّدٕ 

ِّؼ ظِٔف حمّقد حمّد صٚـر، افَٚهرة، مُتبٜ 1589، دالئلٌاإلعجازٌ,6 م ، اجلرجٚين ، ؿرأه وظ

 اددين- اخلٕٚجل، مىبًٜ

رة بدراشٜ ظـ حٔٚتف وآثٚره 1589،  رسائلٌأيبٌحوانٌالتوحوديٌ,4 م ، افتقحٔدي ، )مهدَّ

 ، دار ضالس فِدراشٚت وافسمجٜ وافْؼ-1وأدبف بَِؿ د- إبراهٔؿ افُٔالين(، ط

ىٌ)منهجٌالسالك،ٌإىلٌألفوةٌابنٌمالك(، ,8  ، د- ت ، ذحٌاالشموينٌعىلٌألفوةٌابنٌمالكٌاملسمَّ

قر افديـ ظع بـ حمّد بـ ظٔسك بـ يقشػ )ت  ،إصّقين هر( ، ومًف 515أبق احلسـٕ 

، 3ـتٚب )واضح ادسٚفؽ، فتحَٔؼ مْٟٓ افّسٚفؽ( دحّد حمٔل افديـ ظبد احلّٔد، ط

 افَٚهرة، مُتبٜ افْٓوٜ ادكيٜ، دار آحتٚد افًريب فِىبٚظٜ-

ٌالكافوة ,5 هر ( ، 686ريض )ت ه ، آشسابٚذي ، حمّد بـ احلسـ اف1311،  ذح

افَٚهرة ، )ـام ظٚد افبحٞ إػ ضبًٜ أخرى د-ت ، مقؿع يًسقب )ترؿٔؿ افُتٚب 1ط

 مقاؾؼ فِّىبقع(-
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 م ، شٔبقيف، أبق بؼ ظّرو بـ ظثامن بـ ؿْز 1566,1549، الكتاب ,11

 هر(، حتَٔؼ ظبد افسالم هٚرون، افَٚهرة، اهلٔئٜ افًٚمٜ فُِتٚب-181)ت 

هر(، حَٔؼ حمّد 114)د-ت(،افٍراء، أبق زـريٚ حئك بـ زيٚد افٍراء )ت  معاينٌالقرآن، ,11

 ظع افْجٚر)د- م(  -

 ، بروت، دار افُتٛ افًِّٜٔ-1ط م افسٔقضل، 1588،  معرتكٌاألقرانٌيفٌإعجازٌالقرآنٌ,11

،  د- ت ، افزخمؼي، جٚر اهللَّ أبق افَٚشؿ حمّقد بـ ظّر بـ حمّد املفصلٌيفٌعلمٌالعربوة ,13

 ، بروت، دار اجلٔؾ-1هر(، ط938)ت 

ابـ إثر، جمد افديـ ادبٚرك بـ حمّد اجلزري مٌ،6002ٌلنهايةٌيفٌغريبٌاحلديثٌواألثر،ا ,19

 ، حتَٔؼ خِٔؾ مٖمقن صٔحٚ، بروت، دار ادًرؾٜ-         1طاهر(، 616)ت 

 ثانوًا: ادلراجع:

1, ٌ ٌالنصوص(، ٌالعبادٌ)حتلول م ، د- أمحد ظع حمّد ، محص، جٚمًٜ 1119األدب

 افبًٞ- 

ٌأىموذجاً(، ,1 ٌ)التوحودي ٌوتطبوقوة ٌىظرية ٌإىشائوة ٌدراسة م ، د- 1119 األدبٌواألدبوة

 هلٔئٜ افًٚمٜ افسقريٜ فُِتٚب-حسـ إمحد ، ا

 م، حمّقد ؾّٓل حجٚزي، افَٚهرة-1545،األسسٌالداللوةٌيفٌحتلولٌالنصوصٌالعربوة ,3

 ، بروت، ادرـز افثَٚذم افًريب- 1يَىغ ، ط م ، شًٔد1585، ياىفتاحٌالنصٌالروائ ,9

 ، دمنؼ، دار افبنٚئر-9م، د- حمّد ؿٚشؿ ، ط1111 التذكرةٌيفٌعلمٌالعربوة، ,9

 ، بروت، دار افٍُر-1م ، ؾٚضؾ افسٚمرائل ، ط1111، معاينٌالنحوٌٌٌٌ ,6

ٌالكتابوةٌ ,4 ٌإىل ٌالشفاهوة ٌمن ٌالقديم ٌالعريب ، 1حمّد رجٛ افْجٚر، طم ، 1556، النثر

 افُقيٝ، دار افُتٚب اجلٚمًل فِْؼ وافتقزيع-

، ظاّمن، 1خِٔؾ، ط م، د- إبراهٔؿ 1114، النقدٌاألديبٌاحلديثٌمنٌاملحاكاةٌإىلٌالتفكوكٌٌ,8

 دار ادسرة فِْؼ-

9-ٌ ٌالبنائوةٌيفٌالنقدٌاألديبٌ  أؾٚق دار –، بروت 3م، د- صالح ؾوؾ ، ط1589،ىظرية

 -اجلديدة
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القاطاغورياس عند اخوان     
  الصفاء وخالن الوفاء

 د. رائده نهار الدالي
)*(

  

 
 

 همدهح:
ملؤلفه الفيلسوو  اليوًواًأ سرووطو طوالي       شغل كراب الماطاغورياس

الووالهأ  ق.م( اهروام الفالووفح االللووايف ا اللوال الل توأ اا     433 – 485)
 )همولح اجلوه ، الكن، الكيف، اإلضافح، ، اهأ:حتد هسوى املموالخ اللش 

األيي، املرى، الوضع، امللكح، يفلل، اينفلول( اللوإ ر و  ل ووب كروة سرووطو       
هأ رتاى ر كح الجرةموح ا الل و  اللثاووأ، ايلودب كرواب      رىل اللال اإلوال

"الماطاغورياس" اارداً هي الكرة األروطيح املنطميح الثواًيح، ايشكل هع 
الكروووواتب " تارهينيوووواس" اهلنووووا" اللثووووارج، ا"سًالوطيمووووا األاىل" اهلنووووا"    
الرحلووويالخ األاىل، اجلوووليف األاب هوووي "املنطوووك األرووووطأ، الووود اذ وووفد    

الكروواب تووالغووإل ااإل ووام، اذلوودلخ اهرايف رولووه تنوود    هوضوووتاخ هوو ا  
فالوووفح املشوو ق ااملغوو ب، اغ ضوونا سى ًلوو ب  تكروواب الماطاغوريوواس تنوود     

 ر واى ال فايف ا الى الوفايف اهي هنا سط ح السؤاب اهذأ:
 كيف ذلمّى ر واى ال فايف ا الى الوفايف كراب الماطاغورياس؟    

 
  ر واى ال فا. –المطاغورياس  كلواخ هفراريح:

                                                 
 .ظضق هقئة تدريسّقة ذم ؿسؿ افػؾسػة بجامعة دمشؼ   )*(
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خقان افصػاء إهيدف هذا افبحث إػ افؽشػ ظـ األصافة افػؽرية ظـد 

مـ ـقكف يسؾط افضقء ظذ اإلرث  تفتليت أمهقو وخالن افقؾاء ذم ادباحث ادـطؼقة.

  افػؽري وافػؾسػل ذم احلضارة افعربقة اإلشالمقة.

ػل، ادؼارن، وافتارخيل افقصاظتؿد هذا افبحث ظذ ادـفج افتحؾقع وؿد  

وألجؾ  إضاؾة إػ ما ؾرضتف افرشائؾ مـ افطريؼة االشتـباضقة جلؿع افـصقص.

تضّؿـت كتائج افبحث.  ،وخامتة هذه افغاية رتبت افبحث ذم مؼدمة ومخسة مطافب

 وذم ما يع بقان فذفؽ.

 ترمجة الؼاطاغورياس:  : املطلب األّول

ظـقان فؾؽتاب األول مـ مجؾة افؽتب افثامكقة افتل وضعفا  قافؼاضاؽقرياس ه

، وتعقد أول إصارة إػ هذا ذم ادـطؼ، وتعـل ادؼقالت افعؼأرشطق ضافقس 

ـتاب ؿاضاؽقرياس ـان آخر ما صار إفقف "افؽتاب إػ ابـ ادؼػع افذي أخزكا بلن 

ـاكت ؿبؾ تػؽره،  ؾؽر أرشطق ضافقس حغ كظر ؾقام يـبغل تؼديؿف، ؿبؾ افغاية افتل

 (1)"آخر افتػؽر أول افعؿؾ، وآخر افعؿؾ أول افتػؽر"فذفؽ اؾتتح افؽتاب بؼقفف: 

إن أرشطق ضافقس ـان ؿد شبؼ فف تلفقػ افؽتاب "أما جابر بـ حقان ؾؼال 

ادعروف بادـطؼ، وـان ؾقف حسـ افتلفقػ، ؾجعؾف أربعة ـتب: أشامؤها: 

قؼا، وضقبقؼا، وجعؾ اددخؾ إفقف ؿاضاؽقرياس، وباريؿقـقاس، وأكقفقض

ؾسبؼ إفقف. ومل تؽـ افػالشػة ؿد  ،ف أتك ؾقف بؽتاب افزهانكّ إايساؽقجل، حتك 

ؾقف  ل ما دّل ذـرت ؾقف برهاكًا، ؾحقـئذ شجدت فف افػالشػة ألكف اخسظف، ؾؽان أوّ 

وما حيتاج  أن افزهان برهاكان، برهان يدل بـػسف ال حيتاج إػ دالفة تزهـ ظؾقف...

                                                 
  .9صمـطؼ ابـ ادؼػع، (1) 



 رائده نهار الداليد. 

511 

 

ـام أؾادكا ؾقؾسقف افعرب أبق اشحؼ يعؼقب  (1)"ظذ برهان مما فقس فف برهان

افؼاضاؽقرياس وهق ظذ ادؼقالت، أظـل احلامؾ وادحؿقل، "افؽـدي بلن 

واحلامؾ هق ما شؿل جقهر، وادحؿقل هق ما شؿل ظرضًا حمؿقالً ذم اجلقهر ؽر 

 إػ أول ووشط وآخر.  مؼساًم افؼاضاؽقرياس (2)"معط فف اشؿف وحده

 ؿال: افذي افبغدادي إػ فؾؼاضاؽقرياس واؾقة ترمجة أول وتعقد

 ظذ دافة بسقطة فػظة هل وافؼاضقغقريا ؿاضقغقريا، مجع ؿدره إكام افؼاضاؽقرياس"

 ذم أرشطق ظـ افبغدادي ويداؾع .(3)"اجلـس ذفؽ حتت ما مجقع وظذ ظال، جـس

 واالحتؽام االكتصاف تعـل افؼاضاؽقرياس ألن :االشؿ هذا بقضع خيّطئف مـ وجف

 افعقايل األجـاس ظذ افدافة افبسقطة األفػاظ شؿك أرشطق إن" ؾقؼقل:

 اكطقؾقؽقاما افـػس ـتابف ذم افـػس شؿك ـام االشتعارة، شبقؾ ظذ ؿاضاؽقرياس

 االكتصاف كػس ظذ دافة فػظة فقست افؼاضاؽقرياس ؾنن هذا ومع ما، ـامل أي

 بقـفؿ وؾقام احلؽام يدي بغ افـاس يقردها افتل األؿقال ظذ تدل فؽـفا واالحتؽام،

                                                 
  .183بـ حقان، صرشائؾ جابر ( (1

ويػرس افؽـدي افسبب ذم أن ادحؿقل ال يعطل  .365رشائؾ افؽـدي افػؾسػقة، ص ((2

إذ ادحؿقل يؼال ظذ كقظغ، أحدمها يعطل احلامؾ فف اشؿف وحده  اجلقهر رشؿف وحده:

ـاحلل ادؼقل ظذ اإلكسان، ؾنن اإلكسان ُيسّؿك حّقًا، وحيّد بحّد احلّل افذي هق جقهر 

حّساس متحّرك فغر يشء خارج ظـف. ومـ َثّؿ يؼسؿ افؼاضاؽقرياس إػ  أّول ووشط وآخر. 

امش: وضع أبق ريدة مؼاركة ذم تؼسقؿ ـتاب ادؼقالت  ، اهل365اكظر أيضًا: ادصدر ذاتف، ص

 إػ ؿسؿة ثالثقة بغ افؽـدي وابـ رصد.

مقضقع افصـاظة ادـطؼقة ". ذهب أبق افػرج إػ أن 37افؼح افؽبر دؼقالت أرشطق، ص ((3

هق األفػاظ افبسقطة افدافة ظذ األمقر افؽؾقة، إال أن أرشطق ضافقس يؼبضفا إػ ظؼة، ألن 

ادؼقالت مجع مؼقفة "(. ؿارن أيضًا: 51. )راجع ادصدر ذاتف، ص"األمقر تـؼبض إػ ظؼة

ة، شّؿك ـّؾ مـ األجـاس افعافقة هبا حلؿؾفا ظذ ما حتتفا، وافتاء فؾـؼؾ أو بؿعـك حمؿقف

 .4. راجع أيضًا: رشافة ادؼقالت، ص"فؾؿبافغة
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 ظـل ؾؼد افػارايب أما .(1)"دافة فػظة إذاً  ؾافؼاضاؽقرياس واالختصام، فالكتصاف

 بلن يظـ" ؾؼال: أصؾفا جفة مـ أما ؽرضفا، جفة ومـ أصؾفا جفة مـ بادؼقالت

 يعرف رجؾ هق مـفؿ أثبتفا ؾافذي ؾقثاؽقرس، آل هؿ أوالً  أكشموها افذيـ

وؾالضقن ضافقس أرشطق ؿبؾ زمـ ذم ـان أكف وزظؿقا بلرخقضس،

 وافؽتاب ،

 إكام أكف افؽتاب هذا أمر مـ تبغ إكف ؿال: ثامسطققس ؾنن أرخقضس، إػ ادـسقب

 مـفام واحد ـؾ رجالن ؾقثاؽقرس آل مـ ألن أرشطاضافقس، زمـ بعد وضع

 وـالمها بعده، واآلخر أرشطاضافقس، زمـ ؿبؾ ـان أحدمها بلرخقضس، يسؿقان

 زمـ بعد ـان افذي هق فؾؿؼقالت مـفام وافقاضع ؾقثاؽقرس، صقعة مـ

 ؿد أكف أرشطاضافقس ؿبؾ ـان افذي أرخقضس أمر مـ تبغ وؿد أرشطاضافقس...

 ؾنن افشعر(، )صـاظة أي ادـطؼ، صـاظة ذم داخؾ هق ؾقام افؼقل أيضاً  يروم ـان

 احلدود أصـاف افطبقعقات بعد ما ـتاب مـ افسابعة ادؼافة ذم ظدد دا أرشطاضافقس

 يرتضقفا ـان افتل مـ احلدود هذه وأمثال افؼقل: هذا ؿال أصـاؾفا أـؿؾ وبؾغ

 مـ افغرض أن افػارايب بّغ  ؾؼد افغرض جفة مـ وأما .(2)"أرخقضس

 افبسقطة األفػاظ وهق ادـطؼقة، افصـاظة مقضقع ذم يـظر أن" هق ؿاضاؽقرياس

 ظذ افؼاضاؽقرياس ؾفؿ افؼػطل ظّؾؼ وؿد .(3)"افعقايل األجـاس ظذ افدافة

 األوائؾ هل وـقػ ؿاضاؽقرياس، كمعـ ؾفؿ إػ شبقؾ وال" ؿال: ظـدما افػارايب

 افؼاضاؽقرياس، وؽؿقض صعقبة إػ مشراً  (4)"مـف إال افعؾقم جلؿقع ادقضقظة

                                                 
  .65( ادصدر ذاتف، ص(1

  .هؽذا وردت، وافصحقح أؾالضقن 

  .110-109( األفػاظ ادستعؿؾة ذم ادـطؼ، ص (2

 .45افرشائؾ افػؾسػقة افصغرى، ص (3) 

 .183ار افعؾامء بلخبار احلؽامء، صإخب (4)
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شقـا ابـ أـده ما وهذا

 أرشطق، ـتب فػفؿ مػتاحاً  افػارايبّ  كص مـ جعؾ ظـدما 

 افؼاضاؽقرياس صغؾت ـام ادـطؼقة. افؽتب ـسائر فؾؼاضاؽقرياس مبحثاً  أؾرد وؿد

 افذي افشرازي افديـ صدر وـذفؽ ادـطؼقة، دراشاتف ذم افغزايل حامد أبق اهتامم

 شقار، ابـ جفقد ختػك وال أشػاره، مجؾة ذم افعؼ فؾؿؼقالت خاصاً  مبحثاً  أؾرد

باجة ابـ وـذفؽ وافساوي،

 افذي رصد ابـثؿَّ  ادؼقالت، ظذ تعافقؼ ؿدم افذي 

 (1)"وآخر ووشط أول" إػ إياها مؼسامً  تؾخقصاً  هلا ووضع بافؼاضاؽقرياس اهتؿ

 افؽـدي. إفقف شبؼ افذي افتؼسقؿ هذا

 أرسطو: عند العشر املؼوالت: املطلب الثاني 

 هق ما ـؾ وحك االشتؼراء، بطريؼ ادؼقالت ضافقس أرشطق اشتخرج

 مـفا مؼقفة فؽؾ ؾجعؾ ؾفؿفا، فتؼريب افتؿثقؾ معتؿداً  ادؼقالت هذه حتت مقجقد

                                                 
 :أحؽؿ ظؾؿ ادـطؼ، وافطبقعل وافريايض، ومـ ثؿ ظدل االهلل،  دا"ذـر ابـ شقـا ذم شرتف أكف

أّكف ؿرأ ـتاب ما بعد افطبقعة، ؾام ـان يػفؿ ما ؾقف،  وافتبس ظؾقف ؽرض واضعف، وأظاد 

ؿراءتف أربعغ مرة، وصار فف حمػقطًا، ومع ذفؽ ال يػفؿف، وال ادؼصقد بف، وآيس مـ كػس، 

أن شاؿف افؼدر ذم افقراؿغ إػ دالل ظرض ظؾقف  وؿال: هذا ـتاب ال شبقؾ إػ ؾفؿف، إػ

افؽتاب، وتردد ذم رشائف، ثّؿ اصساه ألن صاحبف حمتاج، ؾنذ هق ـتاب أبق كك افػارايب ذم 

أؽراض ما بعد افطبقعة، ؾرجع إػ بقتف، وؿرأ افؽتاب، ؾاكػتح ظؾقف ذم افقؿت أؽراض ذفؽ 

 : مـطؼ ادؼؿقغ، مؼدمة افؽتاب. . راجع"افؽتاب، ألكف ـان حمػقطا ظـده ظـ طفر ؿؾب

  األمر: مل يقضح أصحاب افرشائؾ ادعـك ادؼصقد مـ األمر، إاّل أّكـل وجدت ظـد افػارايب ما

، ؾؼال ذم ختام ، ومل يقضحفألن افػارايب أيضًا  اشتخدم ادصطؾح ذاتف :ؿد يق بادعـك

فا بلن تمخذ معؼقالت إذا أخذت ادؼقالت جمردة ظـ افتعاريػ ـؾ"ـتاب ادؼقالت: 

. 1/117. راجع:  مـطؼ افػارايب "األمقر ادقجقدة ـاكت ضبقعقة أو هـدشقة، أو ؽر ذفؽ

افقء واألمر كسادؾان، ظز ظـ افقء "ذهب ابـ باجة ذم تعافقؼف ظذ مـطؼ افػارايب و

اجع:  ر "افذي هق مبدأ افـسبة بؾػظ افقء، وظز ظـ ادعـك افذي هق مـتفاها بؾػظ األمر

 . 35تعافقؼ ابـ باجة ظذ مـطؼ افػارايب، ص 

 .3( اكظر: تؾخقص ادؼقالت،  ص (1
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 ـؼقفؽ: افؽؿ مؼقفة ؾرس، إكسان، ـؼقفؽ: اجلقهر مؼقفة وهل: ظؾقفا يدل مثاالً 

 اإلضاؾة مؼقفة ـاتب. أبقض، ـؼقفؽ: افؽقػ مؼقفة أذرع، ثالثة ذو ذراظغ، ذو

 متك مؼقفة افسقق. ذم فقؿغ، ذم ـؼقفؽ: األيـ مؼقفة كصػ. ضعػ، ـؼقفؽ:

 يؽقن أن مؼقفة جافس. متؽلء، ـؼقفؽ: افقضع مؼقفة أول. ظاماً  أمس، ـؼقفؽ:

 يـػعؾ أن مؼقفة حيرق. يؼطع، ـؼقفؽ: يػعؾ أن مؼقفة متسؾح. متـعؾ، ـؼقفؽ: فف

 مػردًا، ؿقؾ إذا "أرشطقا ظـد ادؼقالت هذه مـ واحدة ـؾ حيسق. يـؼطع، ـؼقفؽ:

 ـاذبًا، وال صادؿاً  يشء مـفا وفقس أصاًل، شؾب وال بنجياب يؼؾ ؾؾؿ حقافف، ظذ

 افؼضقة أجزاء تمفػ مػردة بقصػفا أهنا إال (1)"يظػر حيرض، أبقض، ذفؽ مثال

 افتؼايؾ، ضريؼ ظـ وافؽذب وافصدق وافسؾب اإلجياب فتؼبؾ وظـدها ادـطؼقة،

 ادحسقس اجلقهر هق ادعرؾة ذم األول" افطبقعة بعد ما ـتابف ذم أرشطق ذهب وؿد

 اجلقهر ذم وافـظر ادعرؾة ذم أول هق وفقاحؼف ادحسقس اجلقهر ذم افـظر ؾنن

 ؿد أرشطق ـان وإن ادؼقالت ؾفذه (2)"افقجقد ذم أول ادعرؾة ذم آخر هق ادػارق

 ـام ؾؽره إفقف اكتفك ما آخر ـاكت أهنا إال ادحسقشات، باشتؼراء باشتخراجفا بدأ

  ادؼػع. ابـ ذـر

                                                 
مجع بعضفؿ أشامء ادؼقالت بؼقفف: ظدد ادؼقالت ذم ظؼ ". 36-35مـطؼ أرشطق، ص

شلكظؿفا....ذم بقت صعر ظال ذم رتبة وؽال....اجلقهر افؽؿ ـقػ وادضاف متك...أيـ ووضع 

ذم بقتف : زيد افطقيؾ األزرق ابـ مافؽ...أصار بعضفؿ إػ أمثؾتفا بؼقفففف أن يـػعؾ ؾعال. وؿد 

رشافة ذم  . راجع:"...ؾفذه ظؼ مؼقالت شقىقده ؽصـ فقاه ؾافتقىباألمس ـان متؽل...ب

أحد أن هذه وال إن طـ "ؿارن ابـ شقـا: . mostafa.com-www.ak to bdfادؼقالت، خمطقط

. ؿال 1/5طؼ. افشػاء ادـ"ادؼقالت أـثرًا ظددًا أو أؿؾ ظددًا دخؾف مـ ذفؽ وهـ ذم ادـطؼ

وأما كحـ ؾال كتشدد ـؾ افتشدد ذم حػظ افؼاكقن ادشفقر مـ أن األجـاس ظؼة، وأن "أيضًا: 

  .1/97افطبقعقات. راجع: افشػاء "ـؾ واحدة مـفا حؼقؼل اجلـسقة، وال يشء خارج مـفا

 . 1/319بعد افطبقعةما  (2)

http://www.ak-mostafa.com/
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 الوػاء: وخالن الصػاء خوانإ رسائل يف الؼاطاغورياس ُةَبَتْرَم: املطلب الثالث 

 افرشائؾ" وهل ،أؿسام أربعة افػفرشت ذم رشائؾفؿ افصػا إخقان ؿسؿ 

 افعؼؾقة، افـػساكقة افرشائؾ افطبقعقة، اجلسامكقة افرشائؾ افتعافقؿقة، افرياضقة

 اجلزء ضؿـ افتؼسقؿ هذا ذم افؼاضاؽقرياس تليت (1)"اإلهلقة افـامقشقة وافرشائؾ

 ذم أما ظؼة. احلادية افرشافة وهل افتعافقؿقة، افرياضقة افرشائؾ مـ األول

 افرياضقة، افعؾقم" وهل: أجـاس ثالثة ظذ افعؾقم جعؾقا ؾؼد فؾعؾقم تؼسقؿفؿ

 ذم افؼاضاؽقرياس وتـدرج 2"احلؼقؼقة افػؾسػقة افعؾقم افقضعقة، افؼظقة افعؾقم

 افػؾسػقة افعؾقم أؿسام مـ ؿسؿ حتت ادـدرجة ادـطؼقة افعؾقم ضؿـ افتؼسقؿ هذا

 تشؿؾ حقث (3)"االهلقات افطبقعقات، ادـطؼقات، افرياضقات،" هل: افتل

 افصػا: اخقان يذـرها ـام وهل اخلؿس افصـاظات ادقضع هذا ذم ادـطؼقات

 وافثافث اخلطب، صـاظة معرؾة وهل ديطقريؼا افشعر، صـاظة وهل اكقفقضقؼا"

 افزهان، صـاظة معرؾة وهل يقفقضقؼا وافرابع اجلدل، صـاظة معرؾة وهل ضقبقؼا

 أما (4)"واجلدل ادـاطرة ذم ادغافطغ صـاظة معرؾة وهل شقؾسطقؼا واخلامس

 وذهب أرشطق، أضاؾفا افتل افثالثة افؽتب مـ األول افؽتاب ؾفل افؼاضاؽقرياس

 افزهان، فؽتاب مؼدمات" أرشطق جعؾفا افثالثة افؽتب هذه أن إػ افصػا اخقان

 ادؼام هذا وذم(5)"األوػ أكقفقضقؼا وافثافث باريؿـقاس، وافثاين ؿاضاؽقرياس، أوهلا

                                                 
 .1/1( افرشائؾ(1

. تليت افعؾقم افرياضقة هـا بؿعـك اآلداب، وفقست  افعؾقم افرياضقة 1/203( ادصدر ذاتف (2

 افعددية واهلـدشقة.

 .1/203ادصدر ذاتف  (3)

 .203 /1ادصدر ذاتف  (4)

 .304/ 1ادصدر ذاتف (5)
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 احلؽامء، مقزان افزهان أن" وهق: بافزهان أرشطق ظـاية شبب افصػا اخقان يبغ

 واحلؼ اآلراء، ذم اخلطل مـ وافصقاب األؿقال، ذم افؽذب مـ افصدق بف يعرؾقن

 أصحاب ويذهب ،(1)"األؾعال ذم افؼ مـ واخلر االظتؼادات، ذم افباضؾ مـ

 وأكف اخلز... ظذ احلجة مؼدمات" وهق فؾزهان ؿؾقدسإ تعريػ إػ أيضاً  افرشائؾ

 ـتاب أما .(2)"احلقاس مقزان وافذرع وافقزن افؽقؾ أن ـام افعؼؾ، مقزان

 هذا وأن افصقري، ؾرؾريقس إػ كسبتف ذم افصػا خقانإ يشؽ ؾال ايساؽقجل

 اخلؿس، افؽؾقات افؽتاب هذا ويتضؿـ (3)"ادـطؼ صـاظة إػ اددخؾ هق" افؽتاب

 وهق ايساؽقجل ذم ذـره يرد مل جديداً  ـّؾقاً  أضاؾقا افرشائؾ أصحاب أن إال

 افتل أفػاظ افستة ادعاين" هق افذي بغرضفا ايساؽقجل أمهقة ربطقا وؿد افشخص،

 افػصؾ، اجلـس، افـقع، افشخص، ؿقهلؿ: وهق أؿاويؾفا ذم افػالشػة تستعؿؾفا

 هذه أمهقة وتليت (4)"افـػقس أؾؽار ذم ادعاين ظذ تدل افعرض...وهل اخلاصة،

 نإ إذ افؾغقي، بادـطؼ افػؾسػل ادـطؼ ارتباط كتقجة افصػا، اخقان ؾؽر ذم األفػاظ

 وواحد أؿاويؾف، ذم افؾغة صاحب يستعؿؾفا ثالثة أكقاع أربعة ادقجقدة األجـاس"

 هذه مـ افؾغة صاحب يستعؿؾف وافذي أؿاويؾف، ذم افػؾسػة صاحب يستعؿؾف

 افـسبل. جـس واآلخر افصـاظل، جـس واآلخر افبؾدي، جـس أحدها افثالثة

 يستعؿؾف افذي وأما (5)"األصؾ إػ وكسبة افصـاظة، إػ وكسبة ادؽان، إػ كسبة"

                                                 
 .204-203/ 1ادصدر افسابؼ (1) 

 .103 /2ادصدر ذاتف  (2)

 .205/ 2ادصدر ذاتف (3) 

 .204/ 2( ادصدر ذاتف (4

 .1/321ادصدر افسابؼ ((5



 رائده نهار الداليد. 

511 

 

 افتؼسقؿ وهبذا (1)"ؿاضاؽقرياس ذم بقـاها أفػاظ ظؼة ؾفق أؿاويؾف ذم افػقؾسقف

 واحدة. فػظة تعّؿفا واحداً  جـساً  افصػا خقانإ ظـد بجؿؾتفا افعؼ ادؼقالت تظفر

 الؼاطاغورياس: من الغرض: املطلب الرابع 

 ادعرذم مـفجفؿ أّس  ألن تؼؾقدًا، ال ادـطؼقة أرشطق بؽتب افصػا إخقان ظـل

 ؽؿقض شبب إػ يشرون وفذفؽ افعؾقم، مـ ظؾؿ ـؾ ذم األصؾ إػ افعقدة هق

 هذه معاين ظذ وؿػقا ؿد بلهنؿ يكحقن أخرى جفة ومـ جفة، مـ أرشطق ـتب

 افعؾامء أن إػ ؾرجع برأهيؿ األؾفام ظذ أرشطق ـتب واكغالق ؽؿقض أما افؽتب،

 يؽـ مل مـ فغة إػ فغة مـ وكؼؾفا ؾقفا، اخلطب ضقفق ؿد" افزهان بصـاظة افعارؾغ

 ظذ وظرس معاكقفا، ؾفؿ افؽتب هذه ذم افـاطريـ ظذ اكغؾؼ وبؿعاكقفا، هبا ظارؾاً 

 ادفؿة شفؾقا ؿد أهنؿ افرشائؾ أصحاب بّغ  أخرى جفة ومـ (2)"أخذها ادتعؾؿغ

 حيتاج ما كؽت ذـركا رشافة، افصـائع هذه مـ واحدة ـؾ ذم ظؿؾـا وؿد" فؾؿتعؾؿغ

 وبتؼيص افؽتب، هذه أؽراض ظرضقا بلهنؿ وذفؽ (3)"افتطقيؾ وترــا إفقفا

 أؽراض ثالثة وجدت افصػا، اخقان ظـد افبحث مقضقع ؿاضاؽقرياس أؽراض

  ـاآليت: وهل هبا مكح

                                                 
ادػرسون يتعدون افـظر ادـطؼل افذي جيب أن يتسؾؿ األجـاس ". 1/321ادصدر ذاتف (1)

ن ـان ال افعقايل واألفػاظ افبسقطة افدافة ظؾقفا ظؼة، ويؼظقن ذم أن يبقـقا أهنا هبذا افعدد، وإ

ألن ـؾ صاكع يتسؾؿ وجقد مقضقظف تسؾاًم وال يبقـف، ؾقجب ظذ  :يؾزم افرجؾ ادـطؼل ذفؽ

ادـطؼل أن يتسؾؿ أن األفػاظ افبسقطة افدافة مقجقدة، واألمقر افعامقة افتل تدل ظؾقفا، ؾلما 

وهل ظؾقم ما بعد  ،هل ببقان ذفؽ أحؼ ،فقال أن ها هـا صـاظة أرشف ،ظددها ؾؽان يؾزمف بقاكف

إذ ـاكت هل تـظر ذم ادقجقدات بام هل مقجقدات، وترؿقفا إػ مبادهيا، ؾادـطؼل مـفا  :افطبقعة

  .171افؼح افؽبر دؼقالت أرشطق، ص ."يتسؾؿ أن أجـاس األجـاس ظؼة

 .1/204افرشائؾ  (2) 

 .1/205افسابؼادصدر  (3)
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 افغاية افرشائؾ ؾفرشت ذم افقؾاء وخالن افصػاء إخقان حدد األول: الغرض

 األفػاظ وهل افؽؾقات، ادعؼقالت ظـ افبقان" وهل افؼاضقغقرياس ذم بحثفؿ مـ

 افعؼ ؾادؼقالت .(1)"ـؾفا ادقجقدات مـ جلـس اشؿ مـفا واحد ـؾ افتل افعؼة

 ذم وادسؿك ادسؿك، وهق ـّع  معؼقل ظذ يدل جلـس اشؿ فػظة وـؾ أفػاظ، أوالً 

 هل وادعاين ادعاين، ظذ تدل ؾاألفػاظ" افؾػظ. ظؾقف يدل افذي ادعـك هق ادؼام هذا

 ـان ؾنذا (2)"افقء هق واألشامء األفػاظ وأظؿ األشامء هل واألفػاظ ادسؿقات،

 هق افقء ؾقؽقن آكػًا، ذـركا ـام مسؿك ظذ يدل واالشؿ اشؿ، وافؾػظ ،ءافق

 ؾنن" وافرشقم احلدود رشافة ذم افرشائؾ أصحاب ذـر ـام ألكف ادجفقفة، احلؼقؼة

 هق معرؾتف ؾادطؾقب (3)"ظـف وخيز يعؾؿ افذي ادعـك هق ؾقؼال افقء؟ ما ؿقؾ

 أو احلقاس، أحد وجده افذي هق" ادقجقد حدّ  ألن ادقجقد، وفقس افقء،

 يؽقن ؿد وادقجقد ادقجقد، مـ أظؿ ؾافقء (4)"افدفقؾ ظؾقف دل أو افعؼؾ تصقره

 فف ـان وإن افقء أما افذهـ، ظامل ذم معؼقالً  يؽقن وؿد اخلارجل افعامل ذم حمسقشاً 

 افعؼؾقة. أو احلسقة اإلدراك بآالت يدرك وال افعؾؿ، مطؾقب أكف إال وجقدي، حتؼؼ

 وافقاحد واحد، مـ أـثر أو واحداً  يؽقن أن يؿؽـ" افقء ؾنن افعدد ظؾؿ وذم

 ال افذي افقء هق باحلؼقؼة ؾافقاحد بادجاز، وإما باحلؼقؼة إما افقجفغ ظذ يؼال

 ال هبا افتل اجلفة تؾؽ مـ واحد هق يـؼسؿ ال ما وـؾ يـؼسؿ، وال افبتة فف جزء

 بادجاز افقاحد وأما واحد، هق بام ؽره ذم فقس ما افقاحد ؿؾت صئت وإن يـؼسؿ،

 (5)"واحدة وأفػ واحدة ئةوم واحدة، ظؼة يؼال ـام واحد هلا يؼال مجؾة ـؾ ؾفق

                                                 
 .1/204ادصدر ذاتف  (1)

 .1/24ادصدر ذاتف  (2)

  .1/360ادصدر ذاتف  (3)

 .1/360ادصدر ذاتف  (4)

 .1/24ادصدر افسابؼ  (5)
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 (1)"االثـان افؽثرة وأول اآلحاد مجؾة" هل افرشائؾ أصحاب ظـد افؽثرة ـاكت وإذا

 جفة ومـ واحدة، مجؾة ألهنا بادجاز، واحد هل افعؼ ادؼقالت أن افؼقل يؿؽـ

  ـثرة. هل أخرى

 افبقان" هق: افؼاضاؽقرياس مـ افغرض أن افرشائؾ ذم جاء الثاين: الغرض

 ـؾ يسؿك افتل افعؼة ادؼقالت هذه ذم اجتؿعت ؿد ـؾفا ادقجقدات معاين بلن

 األجـاس تـؼسؿ وـقػ ؾقفا، داخؾة واألجـاس األجـاس، مـ جـساً  مـفا واحد

 حدائؼ وأهنا األمفات، إػ واألصخاص األصخاص، إػ واألكقاع أكقاع، إػ

 ،(2)"األرواح وكزهة افـػقس، وؾقاـف احلؽؿ، وجـات افعؾقم، وبساتغ اآلداب،

 ـقػ ثؿ ومـ حتصقؾفا، بعد ادعاين مـ افقؾاء وخالن افصػاء اخقان يـطؾؼ وهـا

 وظذ مقجقدات. بقصػفا وإكام ،اً أفػاط بقصػفا ال افعؼ ادؼقالت هذه ذم دمتؿع

 بقصػفا فؾؿقجقدات ظؾقا أجـاس هل األرشطل بادعـك ادؼقالت ـاكت إذا ذفؽ

 بقصػفا فؾؿقجقدات ظؾقا أجـاس هل ظـدهؿ ادؼقالت ؾنن مـطؼل، بعد ذات

 متضؿـ افؽع وـلن ؾقفا، داخؾة واجبة ظؾقا أجـاس ويؼابؾفا وجقدي، بعد ذات

 ـاكت وإن األفػاظ افعؼة األفػاظ وأن افؾػظ، ذم متضؿـ ادعـك أن أو اجلزئل، ذم

 افؽع ظذ يؼع ادعـك أن إال (3)"ادقجقدة األجـاس مـ جلـس اشؿ مـفا فػظة ـؾ"

 مقجقد إػ ادقجقد يـؼسؿ وهبذا افذهـ، ذم وادتصقر احلؼقؼة، ظذ مـفا ادعؼقل

 افـص هذا ذم كجد ـام افقجقد. ذم حتؼؼ فف وـالمها جمرد، ومقجقد حمسقس،

 افشخص إفقفا يـؼسؿ ـّؾقات بدورها وهذه األمفات، وهل ظـدهؿ جديدة إضاؾة

 إيساؽقجل. ذم أضاؾقه افذي

                                                 
 .1/24ادصدر ذاتف  (1)

 .1/4ادصدر ذاتف (2) 

 .1/322 ذاتف( ادصدر (3
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 ادؼقالت ؾفؿ ذم شقاء، حد ظذ وادعـك بافؾػظ افرشائؾ أصحاب اهتؿ

 معرؾة مـ هبا، اإلخبار ذم بصحتفا اددفقل ادؼاالت أهنا" ادعاين ؾلصؾ ،افعؼ

 وأرصدت حؼقؼة، ظذ دفت ـؾؿة ـؾ هق ادعـك حد"و (1)"ضرائؼفا ومؼاصد حؼائؼ

 ظذ واإلخبار حؼًا، ظؾقفا وافؼقل صدؿًا، هبا اإلخبار ذم وجقدها ويؽقن مـػعة، إػ

 ظؼة، وآخرون شتة، ؿقم جعؾفا وؿد وهنل، وأمر، واشتخبار، خز، أؿسام: أربعة

 مـفا وواحد وافؽذب، افصدق يدخؾف ال ما مـفا ثالثة األربعة، هذه وأصؾفا

 وادؿؽـ وادقجبة افسافبة ذفؽ ذم ويقجد اخلز، وهق وافؽذب افصدق يدخؾف

 افـػس، ذم يتصقر ما أول افذي االظتؼاد وهل األصقل،" هل وادعاين ،(2)"وادؿتـع

 ـاألرواح وادعاين ـاألجسام، واألفػاظ ـافـػقس، وادعاين هلا، هققػ واألفػاظ

 فـظرهؿ أشسقا ؿد افرشائؾ أصحاب ؾنن ذفؽ ـان وإذا (3)"ـاألبدان واحلروف

 خالل مـ ؾقفا كظرهؿ أما بادعـك، افؾػظ ظالؿة ظذ افعؼة فؾؿؼقالت وؾفؿفؿ

 ادحسقس، افقجقد ذم افبحث ظـد ؾفق أرشطق، ظـد ـام وافتصقر احلد ظالؿة

 ادػردة األفػاظ هذه ألن بافؾغة، االهتامم تستدظل مػردة أفػاطاً  بقصػفا ؾادؼقالت

 مقضقع مـ افؼضقة ترـب ؾعـدما ادـطؼقة، افؼضايا مادة هل ؿاضاؽقرياس ذم

 مػرد. فػظ وادحؿقل مػرد، فػظ ادقضقع ؾنن وحمؿقل،

 جـس مـفا واحدة ـؾ افتل أفػاظ افعؼة معاين معرؾة" وهق الثالث: الغرض

 تؽقن افتكيح وهبذا .(4)"أظراض وتسعة جقهر مـفا واحداً  وأن األجـاس،

 مـ بدءاً  افعؼ ادؼقالت حؼقؼة ظذ فؾقؿقف متفقداً  آكػاً  ذـرها تؼدم افتل األؽراض

                                                 
 .1/128( ادصدر ذاتف (1

 .2/30ادصدر ذاتف (2) 

 .2/132 افسابؼادصدر (3) 

 .2/205( ادصدر افسابؼ (4
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 افثالثة األؽراض هذه تـؼسؿ إذ اإلهلل، افعامل ؽذ وصقالً  احليس افعامل

 وادـطؼ افػؾسػل، وادـطؼ افؾغقي، ادـطؼ أجـاس: ثالثة ظذ فؾؼاضاؽقرياس

 افػؾسػل، ادـطؼ فتحصقؾ رشط افرشائؾ أصحاب ظـد افؾغقي وادـطؼ افػؽري.

 ظؾؿ ذم أوالً  ارتاض ؿد يؽقن أن افػؾسػل ادـطؼ ذم يـظر أن يريد دـ يـبغل" إذ

 بدت دا ادصـقظات وشائر ادقجقدات مجقع "ألن ذفؽ (1)"ذفؽ ؿبؾ افـحق

 حيكها أكقاع ثالثة جفة مـ ظـفا وافسمال ؾقفا، االختالف وؿع افعامل ذم ووجدت

وبافؼقة أوالً  افـػس ذم ـان ادرتب األول افستقب ذفؽ ؾلول واحد: جـس

، 

 بافستقب، وادقجقدات ادرـبات بسائط أظقان صقرة هل ادعؼقفة افعؼؾقة واألمقر

 افـاطر ويعرف معاكقفا، ويبغ ظؾتفا، يؼتيض افزهان ثؿ ادحسقشة، األمقر وافثاين

 بعدها وـقهنا افـػساين افتجرد ؽاية ذم معؼقفة ـقػقتفا معرؾة ظـفا وافسائؾ ؾقفا

                                                 

افـحق ؾنكف يشارك هذه افصـاظة مـ جفة ويػارؿفا مـ ". ؿارن: 1/333 افسابؼ( ادصدر  (1

ألن افـحق يعطل ؿقاكغ ذم األفػاظ افتل ختص أمة ما، وأهؾ ذفؽ افؾسان، "جفة أخرى، 

. 1/60. راجع: مـطؼ افػارايب"ع األفسـةوصـاظة ادـطؼ تعطل ؿقاكغ ذم األفػاظ مشسـة جلؿق

صـاظة ادـطؼ وهل "قازكة مع افغاية مـ صـاظة افـحق بلن ذم افغاية مـ صـاظة ادـطؼ باد

افصـاظة افتل تسدد افؼقة افـاضؼة كحق افصقاب ذم ـؾ ما يؿؽـ أن يغؾط ؾقف، وتعرف ـؾ ما 

يتحرز بف مـ افغؾط، ذم ـؾ ما صلكف أن يستـبط بافعؼؾ، ومـزفتفا مـ افعؼؾ مـزفة افـحق مـ 

. "األفػاظ، ــسبة ظؾؿ ادـطؼ إػ افعؼؾ وادعؼقالتافؾسان...وكسبة ظؾؿ افـحق إػ افؾسان و

. راجع:  رشائؾ "أظـل بافـاضؼ افـطؼ افعؼع". ؿارن أيضًا: 60-59ص افسابؼ،كظر: ادرجع ا

كسبة هذه "ؿارن: و. 102األفػاظ ادستعؿؾة ذم ادـطؼ، صو 377، صافؽـدي افػؾسػقة

،  ــسبة افـحق إػ افعبارة افظاهرة افتل افصـاظة إػ افروية افباضـة افتل تسؿك افـطؼ افداخع

 .  1/20. افشػاء ادـطؼ"تسؿك افـطؼ اخلارجل

 االشتعداد افذي ذم افقء واإلمؽان افذي ؾقف  :مؼابؾ فؾػعؾ، ومعـاها ـام ؿال ابـ رصد افؼقة

 .2/202جد بافػعؾ. راجع: ادعجؿ افػؾسػلألن يق
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 ؾفؿت ببالؽة ادعاين ظـ افتلدية ؿبؾت إن األفػاظ" (1)"اجلسامين افعامل ذم حمسقشة

 افتلدية ظـ األفػاظ ظجزت وإن إشفاب، وال تطقيؾ بغر دالئؾفا والحت ادعاين

 افدالفة ضعػ هق وافتؼصر افبالؽة ذهاب وافتطقيؾ افتطقيؾ، إػ احتاجت

 معرؾة بـاء ذم األوػ افؾبـة يؿثؾ افرشائؾ أصحاب ظـد ؾافؾػظ (2)"واحلجة

  أوالً. حتصقؾف جيب ظؾامً  افؾغة مـطؼ أصبح هـا ومـ ادؼقالت،

 الوػاء: وخالن الصػاء اخوان عند العشر املؼوالت: املطلب اخلامس 

 اشتخرجت ؿد ادؼقالت هذه أن إػ افقؾاء وخالن افصػاء اخقان ذهب

 بلبصار افظاهرة األصقاء إػ كظروا دا األوفغ احلؽامء" وأن ،3االشتؼراء بطريؼ

 بقاضـفا معاين ذم ذفؽ ظـد تػؽروا بحقاشفؿ، اجلؾقؾة األمقر وصاهدوا ظققهنؿ،

 ادقجقدات حؼائؼ وأدرـقا برويتفؿ، األمقر خػقات ظـ وبحثقا بعؼقهلؿ،

 افعدد، ـستقب افقجقد ذم مرتبة ؽريات أظقان ـؾفا األصقاء أن هلؿ وبان بتؿققزهؿ

 افباري هق افذي األوػ افعؾة ظـ وافدوام افبؼاء ذم ببعض بعضفا ومرتبطة ومتعؾؼة

 ذم ادتؼدمة األصقاء وشؿقا هققػ، افقجقد ذم ادتؼدمة األصقاء شبحاكف...وشؿقا

 افصقر ومتؿؿة...شؿقا مؼقمة كقظان افصقر أن هلؿ بان ودا صقرة، افقجقد

 حؽؿفا ادؼقمة افصقر أن هلؿ بان ودّا أظراضًا، ادتؿؿة وافصقر جقاهر، ادؼقمة

                                                 

ما ـاكت فف ماهقة متحصؾة مـ جتس  ؾنن افدظقى أن ـؾ". ؿارن: 2/103افرشائؾ( (1

وؾصؾ ؾفق حتت إحدى هذه ادؼقالت، ؾافبسائط ــػس األجـاس افعافقة، وافػصقل 

. راجع: "األخرة، واألكقاع افبسقطة، واهلقيات افشخصقة، خروجفا ؽر ؿادح ذم احلك

 .4/94. واكظر: رشح هناية احلؽؿة 1/98احلؽؿة ادتعافقة ذم األشػار افعؼؾقة األربعة 

 .2/132افرشائؾ ( (2

  :بحث ظـ حؼائؼ األمقر إن احلؽقؿ أرشطق ضافقس دا "ؿارن: اشتؼراء ادؼقالت ظـد أرشطق

 .117-116. افرشائؾ افصغرى، ص"ؾفذه هل األجـاس افعؼةادقجقدة...
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 ادتؿؿة افصقر أن تبقـقا دا وـذفؽ واحد، جـس ـؾفا اجلقاهر إن ؿافقا واحد حؽؿ

 تسعة مثؾ أجـاس تسعة وهل األجـاس خمتؾػة األظراض إن ؿافقا خمتؾػة أحؽامفا

 ـافتسعة افتسعة واألظراض افعدد ذم ـافقاحد ادقجقدات ذم ؾاجلقهر آحاد،

 يطابؼ وهـا (1)"أجـاس ظؼة ادقجقدات افقاحد...ؾصارت بعد افتل اآلحاد

 اً أفػاط بقصػفا وادؼقالت وافعدد، افؽؾقات، ادقجقدات أجـاس بغ افصػا اخقان

 اآليت: افشؽؾ ظذ تقضقحفا ويؿؽـ ادقجقدات هذه معاين تتضؿـ

 ادقفدات األرـان افػؾؽ اجلسؿ افطبقعة اهلققػ افـػس افعؼؾ افباري

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 يـػعؾ يػعؾ ادؾؽة افقضع ادتك األيـ ادضاف افؽقػ افؽؿ

 تسع" افصػا اخقان بحسب وهل افقاحد، بعد افتل اآلحاد افتسعة هذه

 األمقر فتؽقن وضعفا، ظذ ـؾفا األمؿ بغ ادتػؼ آحاد افتسع مطابؼة مراتب

 صـعة بؾ افبؼ صـع مـ فقست هل افتل افطبقعقة فألمقر مراتبفا مطابؼة افقضعقة

اجلقهر أن كجد افستقب هذا وبحسب(2)"وتعاػ شبحاكف حؽقؿ خافؼ

 خارج 

 ؾادؼقالت ادؼقالت، داخؾ اجلقهر أن كجد ادقجقدات اشتؼراء ذم أما ادؼقالت،

 ضقيؾ ألكف ـؿقة وؾقف جقهر، ؾنكف زيد ذفؽ مثال واحد، صخص ذم دمتؿع ؿد معان  

 ذم ألكف ومتك مؽان، ذم ألكف وأيـ ابـ، ألكف مضاف وؾقف أشقد، ألكف ـقػقة وؾقف

                                                 
 .1/322( افرشائؾ(1

 .207/ 3افرشائؾ( (2

  :وألن اجلقهر يؼال ظذ ثالثة أرضب: اثـان ضبقعقان، وواحد ؽر متحرك، ؾقجب أن "ؿارن

خؾقؼ أن ".1008مؼافة افالم ضؿـ ـتاب أرشطق ظـد افعرب، ص  "جيعؾ ـالمـا ذم هذا

وذم تػسر ابـ رصد  ."كبغ مـ هذه األؿاويؾ افؼقل ظذ ذفؽ اجلقهر افذي هق مػارق

 ."قهر ادحسقس اجلقهر ادطؾقب وهق اجلقهر ادػارق األويلخؾقؼ أن كبغ مـ معرؾة اجل"
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 ويـػعؾ رَضب، إذا ويػعؾ مال، ذو ألكف ومؾؽة ؿاظد، أو ؿائؿ ألكف وكصبة زمان،

 ادؼقالت إػ بافـظر افطبقعة بعد ما ـتابف ذم أرشطق إفقف ذهب ما وهذا(1)"رُضب إذا

 افقجقد. جفة مـ وتارة ادعرؾة، جفة مـ تارة جفتغ: مـ

 افتؿثقؾ، ظذ األذهان مـ ادؼقالت تؼريب ذم مـفجفؿ افصػا إخقان بـك

 مـ تؼريبفا إػ ؾعؿدوا افػؾسػل، بادـطؼ خاصة ادؼقالت هذه أن إػ ؾذهبقا

 هذه مثؾ بلن أخل يا واظؾؿ" متثقؾقة: بصقغة وذفؽ األؾفام ظذ وتسفقؾفا األذهان،

 مجقع ظذ ادحتقية أجـاس ظؼة هل افتل ادعاين مـ يتضؿـفا وما األفػاظ افعؼة

 مـ األكقاع تؾؽ حتت وما األكقاع، مـ واحد ـؾ حتت وما األصقاء، معاين

 وظذ وأؽصان، ؾروع ظدة صجرة ـؾ ظذ أصجار ظؼة ؾقف ـبستان األصخاص،

 أكقار ظدة ورؿة ـؾ وحتت أوراق، ظدة ؿضقب ـؾ وظذ ؿضبان، ظدة ؽصـ ـؾ

 إذا افـػس مثؾ وإن األخرى، تشبف ال ورائحة وفقن، ضعؿ، هلا ثؿرة وـؾ وثامر،

 ؾـقن وتلمؾت ذاهتا، ذم وتصقرهتا األجـاس افعؼة هذه معاين ظرؾت هل

 األصباغ، ادتؾقكة اهلقئات، ادختؾػة ادعؾقمات مـ ظؾقف حتتقي وما تصاريػفا،

 واصتؿ واألزهار، األفقان مـ ؾقف ما وكظر بابف ؾتح إذا افبستان، ذفؽ صاحب ـؿثؾ

 بـتائج ومتتع افطعقم، تؾؽ مـ وتطعؿ افثامر، تؾؽ وتـاول األكقار، تؾؽ روائح مـ

 صجرة ـؿثؾ" مثؾفا" احلروف ـذفؽ صجرة، ادؼقالت أن وـام .(2)"افبستان ذفؽ

 األؿقام، وتؼسؿفا وثامرها، أوراؿفا وـثرت ؾروظفا، وتػرؿت وتػرظت، كبتت،

 أظؿؾ وما رئقسفؿ، واجتفاد مقافقدهؿ أصقل ذم هلؿ اتػؼ ما بحسب ؿقم ـؾ ؾلخذ

 صقر ؾقلخذ وإهلامف، تعاػ ربف بتليقد رويتف وأوجبتف ؿرحيتف، واكتجتف ؾؽرتف، ؾقف

 وإن وإهلامف، فف اهلل ؾبتليقد حؽقامً  ـان ؾنن ذاتف مـ أشامء ظؾقفا ؾقؾؼل احلروف، هذه

                                                 
 .326 -1/325افرشائؾ (1)

 .330-1/329افرشائؾ ."ت افعؼ افتل هل ؿاضاؽقرياسذم ادؼقال"(2) 
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 ظذ بقحقف أو ظظؿتف، حجاب وراء مـ وـالمف افقف اهلل بقحل ـان مرشالً  كبقاً  ـان

 افؾغة ؽر أخرى بؾغة ويـطؼ افؽتابة، مـ أخرى بصقرة ويؼقدها مالئؽتف، أفسـة

 أصحاب يذهب بؾ ال (1)."افثاكقة افؾغة إػ األوػ افؾغة مـ األشامء ويـسخ األوػ،

 األشامء آدم وظؾؿ" افسالم ظؾقف آدم فدن مـ افؽقكقة افشجرة تؾؽ إػ افرشائؾ

 ظؾقف، هل ما ظذ وصػاهتا ـؾفا، األصقاء أشامء يعرف احلروف هبذه وـان .2"ـؾفا

 احلؽؿة أوجبت" بؾ ؾحسب، هذا فقس (3)" وهقلهتا أصؽاهلا مـ مقجقدة وبف

 افؽتابة.... بصـاظة واحلروف واألفػاظ األشامء تؾؽ تؼققد افرباكقة وافعـاية اإلهلقة

 ثؿ حرؾًا، وظؼيـ ثامكقة احلروف ظدد ـؿؾ أن إػ وتتسع تزيد احلروف تزل ومل

 افتامة، األظداد مـ افعدد هذا أن وذفؽ ذفؽ، ظذ تزد ومل افعدد، هذا ظذ وؿػت

 ادؼقالت صجرة وبتؿثقؾ .(4)"وافـاؿصة افزائدة األظداد مـ أؾضؾ افتامة واألظداد

 ـاآليت: كجدها األفػبائقة احلروف صجرة ظذ ـتابة

 ي ط ح ز و ه د ج ب أ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 األبجدي: الرتتيب يف

 ي ط ح ز و ه د ج ب

 ينػعل يػعل املؾؽة املتى األين الوضع اإلضافة الؽيف الؽم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                 
 .158 /2افسابؼادصدر  (1)

 .31( شقرة افبؼرة، اآلية:  (2

 .2/150ادصدر افسابؼ ( (3

 .151/ 2افسابؼادصدر ( (4
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 ثـغ،اال افؽثرة أول وأن ادؼقالت، ظـ خارج اجلقهر أن كجد افستقب هبذا

 اجلقؿ، حرف ويؼابؾف افثالثة هق ؾرد ظدد أول يؽقن وظؾقف افباء، حرف ويؼابؾفا

ؾ حروف ؾنن وهؽذا  فألظداد مطابؼة وهل األصقاء، ـؾ ظذ مشتؿؾة اجلُؿَّ

 اهلل إال ذفؽ حييص ال مما ظـف وحيدث مـف، تتػرع وما األصؾ، ذم ادقجقدات

 افؼؿر ومـازل افؽبر، افعامل ذم وظؼون ثامكقة ظدهتا ادقجقدات أن ؾؽام (1)"تعاػ

 وهل األرض، حتت ظؼ وأربعة األرض، ؾقق ظؼ أربعة مـزالً، وظؼون ثامكقة

 ذم ظؼ وأربعة افشامفقة، افزوج ذم ظؼ أربعة مـفا وافقسار، افقؿغ مقضع ذم

 وظؼون ثامكقة افعربقة افؾغة ذم اهلجاء حروف ـذفؽ (2)"افزوج مـ اجلـقبقة

 ؿبؾ افذي افقاحد مـ يـشل افعدد أن ـام واحدة، ومجؾتفا األفػ، مـ تـشل حرؾًا،

 ظؼة مجؾتفا أظراض، وتسعة جقهر، ادؼقالت ـذفؽ واحدة، ومجؾتف اإلثـغ،

 اإلكسان جسؿ ذم بل فحسب هذا ليس فؾقجقد. افعؾقا األجـاس وهل واحدة،

 ـالم افػصقح وافؽالم افعرب فغة افتامة افؾغة ألن افعدة هلذه مشاـؾة أظضاء

 ذم اإلكسان صقرة مثؾ افؾغات ذم افعربقة ؾافؾغة كاؿص ذفؽ شقى وما افعرب،

 افؾغة ـاكت ـذفؽ احلققاكقة، افصقر آخر اإلكسان صقرة خروج ـان احلققان...ودا

 يـسخفا، يشء بعدها حيدث ومل افؽتابة، صـاظة وختام اإلكساكقة، افؾغة متام افعربقة

 وافثاين األفػ هق احلروف ؾلول" (3)"يـؼصفا وال ظؾقفا، يزيد وال يغرها، وال

 (4)" وافـػس. افعؼؾ افعؾقي افعامل ذم وبازائفام افباء،
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 املؼوالت: أؼسام: املطلب السادس 

 افتعافقؿ، ضرق مـ واحدة هل افتل افتؼسقؿ ضريؼة ظذ افصػا إخقان اظتؿد

 ؾؾؽل كقظان ؾاجلسامين وروحاين، جسامين كقظان ؾاجلقهر" اجلقهر بتؼسقؿ ؾبدأوا

 وماء، وهقاء، كار، أكقاع أربعة ؾافبسقط ومرـب، بسقط كقظان ؾافطبقعل وضبقعل،

 ثالثة وافـبات وحققان، كبات كقظان وافـامل وكامل، مجاد كقظان وادرـب وأرض،

 بـػسف يؽقن ما ومـف ـافزرع، بافبذر يؽقن وما ـاألصجار، بافغرس يؽقن ما أكقاع

 وهق ـسائرها، كاضؼ وؽر ـاإلكسان، كاضؼ كقظان واحلققان وافؽال، ـاحلشائش

 ذم يتؽقن ما ومـف افبقض، ذم يتؽقن ما ومـف افرحؿ، ذم يتؽقن ما مـف أكقاع ثالثة

 أخر أكقاع األكقاع تؾؽ وحتت أكقاع، هذه مـ كقع ـؾ وحتت ـافدبقب، افعػقكات

 ؿسؿغ إػ اجلسامكقة اجلقاهر اكؼسؿت .وـام(1)"األصخاص إػ تـتفل أن إػ

 اهلققػ" ومها ؿسؿغ إػ افروحاكقة اجلقاهر تـؼسؿ ـذفؽ األصخاص، إػ واكتفت

 ـاألصؽال مػارؿة وؽر وافعؼؾ، ـافـػس مػارؿة كقظان وافصقرة وافصقرة،

 متصؾ كقظغ: إػ ويـؼسؿ" اهلققػ مـ بدالً  افؽؿ يدخؾ وهـا .(2)"واألصباغ

 ثالثة واخلط واحلرـة، افعدد كقظان أكقاع....وادـػصؾ مخسة ؾادتصؾ ومـػصؾ،

 ومؼعر، ومؼبب بسقط أكقاع: ثالثة وافسطقح ومـحـ، ومؼقس مستؼقؿ أكقاع:

 وافزمان ووشط، ويرسة ويؿـة وخؾػ وؿدام وحتت ؾقق أكقاع شبعة ...وادؽان

 وافشفقر افسـقن أكقاع أربعة يـؼسؿ واحد وـؾ وحارض ومستؼبؾ ماض ثالثة

 آحاد آخر ووجف وـسقر، صحقح وأؾرد أزواج كقظان: وافعدد وافساظات، واأليام

 وافزيادة وافػساد، افؽقن أكقاع: شتة واحلرـات وأفقف، ومئقن وظؼات

 وافؽقػ مساو. وؽر مساو أكف اجلـس هذا وخاصة وافـؼؾة وافتغر وافـؼصان،
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 يدرك ما وافروحاين باحلقاس، يدرك ما ؾاجلسامين وروحاين، جسامين كقظان:

 مػردة كقظان: واجلسامين واالظتؼادات، وافشجاظة وافؼدرة ـافعؾؿ بافعؼقل

 افقبقشة وهل ومـػعؾة وافزودة، احلرارة وهل ؾاظؾة كقظان: ؾادػردة ومرـبة،

 وافروائح واألفقان ـافطعقم ؾادالزمة ومزايؾة مالزمة كقظان وادرـبة وافرضقبة،

 ومحرة افقجؾ وصػرة وافؼعقد ـافؼقام وادزايؾة األؾسطس، وؾطسة األزرق، وزرؿة

 واألظامل، واآلراء، وافعؾقم، األخالق أكقاع أربعة افروحاكقة وافؽقػقة اخلجؾ.

 افـظر، وؽر افـظر كقظان: وادضاف افشبقف. ؽرو افشبقف اجلـس هذا وخاصقة

 ـان ما افـظر وؽر وافصديؼ، واجلار ـاألخ األشامء ذم ادضاؾان ـان ما افـظر

 واألول وادعؾقل، وافعؾة وادقػ وافعبد واالبـ ـاألب خمتؾػغ األشامء ذم ادضاؾان

 ذواهتا ؾلما معًا، اإلضاؾة ذم وـؾفا واألـز واألصغر وافضعػ وافـصػ واآلخر،

 واالبـ، ـاألب اآلخر، ؿبؾ أحدمها يؽقن أن األول افقجف وجفغ ؾعذ افقجقد ذم

 واجلار وادقػ افعبد مثؾ اإلضاؾة ؿبؾ مقجقديـ يؽقكا أن واآلخر وادعؾقل، وافعؾة

 ؾقف ـؾفا األجـاس باؿل دخؾ إدارتف أضقػت إذا ادضاف وجـس وافصديؼ،

 صػات واألظراض باألظراض مقصقف اجلقهر أن وذفؽ بافذات، ال بافعرض

 أب األب أن ـام بافصػة، مقصقف وادقصقف فؾؿقصقف، صػة وافصػة فف،

 ظذ أحدمها يدوران ادضاؾغ أن اجلـس هذا وخاصقة فألب، ابـ واالبـ فالبـ،

 .هذه(1)"افبسقطة هلا يؼال األجـاس ؾفذه معًا، اإلضاؾة ذم ومها يتـاؾقان، وال اآلخر

 افعؼة األجـاس مجؾة مـ وادضاف وافؽقػ، وافؽؿ، افصقرة، األربعة األجـاس

 باؿل أما ؾقفا، ترـقب ال بافبساضة، تتصػ وأجـاس روحاكقة، جقاهر هل

 ترـقب مـ وهق األيـ: أوهلا مرـبة، ؾفل افباؿقة افستة أما "مرـبة ؾفل ادؼقالت
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 مع جقهر ترـقب افزمان،...افـصبة: مع جقهر ترـقب ادؽان...افؽؿقة مع جقهر

 داخؾ إما كقظغ: إػ ويـؼسؿ آخر، جقهر مع جقهر ترـقب مـ وادؾؽة: جقهر...

 اجلسؿ ذم وإما وحؾؿ، وظؼؾ ظؾؿ فف يؼال ـام افـػس ذم إما ؾافداخؾ خارج، وإما

 يؼال ـام ومجاد حققان كقظان: خارج مـ وافذي وروكؼ، ومجال حسـ فف يؼال ـام

 يؽقن أن إما كقظان: يؼعؾ وجـس ودمارات، وظؼارات ودراهؿ ودواب ظبقد فف

 أثر فؾػاظؾ يبؼك ال ما وافبـاء...ومـفا ـافؽتابة، ادصـقع ذم يبؼك افػاظؾ أثر

 (1)"افـػقس ذم وإما األجسام...، ذم إما كقظان يـػعؾ وجـس وافغـاء، ـافرؿص

 كجد أكقاع إػ األجـاس هذه وبتؼسقؿ أجـاس، ظؼة افصػا إخقان ظـد ؾادؼقالت

 افست هذه ألن ،ةشت ؾفل ادرـبة ادؼقالت أما ؾؼط، أربع هل افبسقطة ادؼقالت أن

 البسيطة املؼوالت ـاآليت: وهل افبسقطة األربع واألصؾ اإلضاؾة، بطريؼ تسـب

 ألينا :يوه ،املركبة املؼوالت، ووادضاف وافؽقػ، وافؽؿ، اجلقهر، وهي:

 مع جقهر ترـقب النصبةو افزمان مع جقهر ترـقب املتىو ادؽان مع جقهر ترـقب

 ذم اإمّ  افداخؾ :وخارج داخؾ وهق .جقهر مع جقهر ترـقب املؾؽةو ،جقهر

 يبؼك ما كقظان: يػعلو ومجاد. حققان كقظان: واخلارج اجلسؿ، ذم اوإمّ  ،افـػس

 افـػقس. ذم اوإمّ  ،األجسام ذم اإمّ  :كقظان ينػعلو أثره. يبؼك ال وما أثره،

 تػقد وال إجيابًا، وال شؾباً  تػقد ال ادػردة بلفػاطفا أخذت إذا ادؼقالت هذه 

 يؽقن أن خيؾق وال" بعضاً  بعضفا ؿابؾ إذا ذفؽ مـ افعؽس وظذ ـذبًا، وال صدؿاً 

                                                 
اخلر يؿؽـ "اشتعؿؾ أرشطق ادؼقالت ذم ظؾؿ األخالق  .328-1/327افسابؼادصدر  (1)

أن يظفر ذم صقر خمتؾػة بؿؼدار صقرة افؽائـ كػسف، ؾاخلر ذم مؼقفة اجلقهر إكام هق اهلل 

هق ادؼقاس، واخلر ذم  قفة افؽقػ هق افػضائؾ، واخلر ذم مؼقفة افؽؿؼوافعؼؾ، واخلر ذم م

فة ادتك هق افػرصة، واخلر ذم مؼقفة األيـ هق ضاؾة هق افـاؾع، واخلر ذم مؼقمؼقفة اإل
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 ؾاإلجياب وافسؾب، اإلجياب هق افؼقل ذم ؾافذي ذواهتا، ذم أو افؼقل ذم تؼابؾفا

 افتؼابؾ هذا خيص وافذي مقصقف، ظـ صػة كػل وافسؾب دقصقف، صػة اثبات

 األصقاء ذم أحدها ثالثة: ؾفق األصقاء ذوات ذم افذي وأما وافؽذب. افصدق

 (1)"وافعدم ـقةػاف ذم واآلخر ادضاف، جـس ذم افتل األصقاء ذم واآلخر ادتضادة،

 يع افذي افؽتاب ذم افؼضايا هذه افقؾاء وخالن افصػاء اخقان ظافج وؿد

 افعبارة. ـتاب وهق افؼاضاؽقرياس

 جند: تؼدم ما حبسب نتائج:

 وافتؿحقص بافدرس افؼاضاؽقرياس ـتاب افقؾاء وخالن افصػاء إخقان تؾؼك ــ1

 مع بافتقازي وظؼديًا، ؾؾسػقاً  ؾفامً  افعؼ ادؼقالت ؾفؿ ذم بصؿة هلؿ ؾؽان وافتدؿقؼ،

  هلل. ادطؾؼ بافتـزيف اإليامن

 وبافتايل ،افعؼ ادؼقالت فػفؿ افؾغة ؿقاظد ؾفؿ أمهقة ظذ افرشائؾ أصحاب وؿػ ــ2

 بافؼصد وإكام األول بافؼصد فقس باألفػاظ واهتاممفؿ وادعـك، افؾػظ بغ بافعالؿة اهتؿقا

 اإلهلقة. افعافقة احلروف هق األول افؼصد ألن افثاين،

 فقست أهنا ـام يقكاكقة، فقست افقؾاء وخالن افصػاء اخقان ظـد افؼاضاؽقرياس ــ3

 ظـ يبحث افذي االهلل افعؾؿ وإػ افعؼؾ، ظامل إػ اكتامئفا بؼدر ظادقة هل وإكام ظربقة،

 فؾقجقد. األول ادبدأ

 وحروف حسقة، حروف وهل أؿسام أربعة ظذ افرشائؾ أصحاب ظـد احلروف ــ4

 ومجقعفا وؾعاًل، ذاتاً  جمردة هلقةاإل واحلروف هلقة،إ وحروف روحاكقة، وحروف ظؼؾقة،

 بافقجقد. تتصػ
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 افقجقد ووجقدات، مستقيات ظدة ظذ افعؼ ادؼقالت افرشائؾ أصحاب ظافج ــ5 

 ؾقف تتحصؾ مستقى ـؾ وذم هلل،اإل وافقجقد افعؼع، افقجقد افـػيس، افقجقد احليس،

 هلا هلقةاإل ادػردة احلروف ظؾقفا تدل افتل ادعاين وإن ادرـبة، األفػاظ ظقفا تدل معان  

 وجقدية. صػة

 مبحث مـ أرشطق ؽاية ظذ وؿقؾفؿ خالل مــ افقؾاء وخالن افصػاء إخقان ـشػ ــ6

 )ادقتاؾقزيؼا( افطبقعة بعد ما مبحث وبغ بقـفا افقثقؼة افعالؿة ظـ افعؼة، ادؼقالت

 مقجقد، هق بام ادقجقد وهق أرشطق مقتاؾقزؿا مقضقع بغ متققزهؿ خالل مـ وذفؽ

 وأؾعافف، وصػاتف، تعاػ، اهلل وحداكقة وهق بافتقحقد، ادرتبط االهلل افعؾؿ ومقضقع

 األرشطل ادـطؼ رؾضت افتل اآلراء مؼابؾ ذم بافتقحقد، األرشطل ادـطؼ صؾة وبافتايل

  افتقحقدية. افعؼقدة ذم جدواه ال بدظقى ؿاضعاً  رؾضاً 
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 املصادر:

 افؼرآن افؽريؿ.-1

تصحقح خر افديـ افزرـع،  ،م1928 افقؾاء،خقان افصػاء وخالن إرشائؾ -2

 ضف حسغ، مؼػاة بخالصة تارخيقة فـ أمحد زـل باصا، مك، ادطبعة افعربقة.  ،تصدير

 ادراجع:

 هـ، افؼػطل، دار افؽتب اخلديقية، مك.1326إخبار افعؾامء بلخبار احلؽامء،  -1

افؼاهرة،  سقد،أمحد فطػل افترمجة أرشطق، ، 1924، 1ج ق إػ كقؼقماخقس،األخال -2

 دار افؽتب ادكية.

 .، وـافة ادطبقظات، افؽقيت2طظبد افرمحـ بدوي،  ،م1978أرشطق ظـد افعرب، -3

، دار 2سـ مفدي، طحتؼقؼ حمافػارايب،  م،1986األفػاظ ادستعؿؾة ذم ادـطؼ، -4

 ادؼق، بروت.

رشح افؼزجلل، ادال ظع ، 1ط هـ،1351 افبدر افعالة ذم ـشػ ؽقامض ادؼقالت،-5

 .ادشفقر بابـ افؼره داؽل ،افشقخ ظؿر

حتؼقؼ وتؼديؿ ماجد ؾخري، دار  ، م1994 تعافقؼ ابـ باجة ظذ مـطؼ افػارايب،-6

 .ادؼق، بروت

 حتؼقؼ حمؿقد ؿاشؿ، اهلقئة ادكية فؾؽتاب.ابـ رصد، م، 1980ادؼقالت،تؾخقص -7

افديـ افشرازي،  صدر، م1،1990جاألربعة،فقة ذم األشػار افعؼؾقة احلؽؿة ادتعا-8

 حقاء افساث افعريب، بروت.إ دار ،4ط

دار افؽتب افعؾؿقة، ، 1ط، حتؼقؼ أمحد ؾريد ادزيدي، م2006بـ حقان، رشائؾ جابر -9

 بروت.

، 1 األظسؿ، طحتؼقؼ ظبد األمرافػارايب،  م،2012افرشائؾ افػؾسػقة افصغرى، -10

 .دار افتؽقيـ، دمشؼ
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د ظبد اهلادي أبق ريدة، مك، دار حمؿ ، حتؼقؼم1950رشائؾ افؽـدي افػؾسػقة،-12

 افػؽر افعريب.

ؼقؼ ظع جابر، دار حتأبق افػرج افبغدادي، ، م2010افؽبر دؼقالت أرشطق،افؼح -13

 افتؽقيـ، دمشؼ.

م، ـامل احلقدري، بؼؾؿ افشقخ ظع محقد 2016-هـ1537 ،4ج،رشح هناية احلؽؿة-14

 افعبادي، ممشسة اهلدى، بروت.

 وحمؿقد اخلصري حتؼقؼ األب ؿـقايت ابـ شقـا،  ،م1992، 1ادـطؼ،جافشػاء -15

 افؼاهرة. ادعارف افعؿقمقة،ؾماد األهقاين، وزارة و

  .تػسر ابـ رصد، بروت، دار ادؼقأرشطق، ، م1986، 1ما بعد افطبقعة،ج-16

سمجة ثابت ابـ كقؼقماخقس اجلاراشقـل، اف بدون تاريخ،اددخؾ إػ ظؾؿ افعدد، -17

معفد اآلداب افؼؿقة، ادطبعة  تصحقح األب وهلؾؿ ـقتش افققشقظل، ؿرة،

 .بروتافؽاثقفقـقة، 

 .دار افؽتاب افؾبـاين، بروت، ضذ، م1973، 2ل، جادعجؿ افػؾسػ -18

 ، حتؼقؼ ظبد افرمحـ بدوي، بروت، دار افؼؾؿ.م1980مـطؼ أرشطق، -19

 

 ادؼق، وتعؾقؼ تقؾقؼ افعجؿ، دار ؿ، حتؼقؼ وتؼديم1985، 1افػارايب، ج مـطؼ-20

 بروت.

إيران، ؿؿ، مؽتبة آية اهلل افعظؿك ادرظق هـ، ابـ شقـا، 1405مـطؼ ادؼؿقغ، -21

 افـجػل.

 هـ، ضفران.1357مـطؼ ابـ ادؼػع،  -22
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