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 ةِ العربيَّ  الُّمَغةِ ب الر َساَلةِ  ُص خَّ مَ مُ 

 اْلَمَقاَماِت اْلُعْثَماِنيَِّة  ِفيْ  الَبَلِغي   لِ التَّْشِكيْ ـاُت َجَماليَّ 

ؿي  ػػػةي  هىىػػػذى  تىتىنىػػػاكى ػػػاتً  الدِّرىاسى قىامى اًني ػػػ المى الي ػػػ، ةى العيٍثمى مى ػػػيى  البىالىًغػػػيِّ  الت ٍشػػػًكيؿً  ػاتً كجى ًْ ٍك ْي  اًفػػػٍي ني
قىاًمي ةً  ػٍكؿو  ةً عىػبى رٍ أى  يٍ ًفػ ةن مكز عػ الدِّرىاسىػةي  تً . كقد جػاءالمى ْي ػاؿى  تنػاكؿى   تمييػده ىا رى تْػد   في مى ، الت ٍشػًكيؿى ك  اٍلجى
ؿتبعو  ٍْ ًدٍيثتكف ؿ ب ال ًذمٍ ؿ ك  الى  الفى قىامىةً  فِّ عف فى  الحى ٍيثي مف  المى  ًإلىى تطر ؽى  ـ  ، ثي ري ك  كالت طى  ،أةي الن شٍ  حى
ٍكعا، ك يى ائً بى دى أي  أبرزً   تناكلتيا. ال ًتيٍ  اتً اٍلمىكضي

ػػؿً  ًإلىػػى ؾى ًلػػذى  دى ٍعػػبى  الدِّرىاسىػػةي  تً كانتقمػػ ٍْ وو، يٍ بً ٍشػػمػػف تى  اٍلبىيىػػاًني   الت ٍشػػًكيؿى  ؿى اكى نىػػتى  ال ػػًذمٍ  الث ػػاًني الفى
ػازو ، ك كاستعارةو، ككنايةو  ػؿو  مىجى اًني ػةً ًفػي كأثرىػا  ،ميٍرسى ػاًت اٍلعيٍثمى قىامى ػؿي ا م ػ. أى اٍلمى ٍْ  الدِّرىاسىػةً مػف  الث اًلػثي  الفى

ػػفقػػد رى  ػػةي بػػو  نػػتٍ تزي   ال ػػًذمٍ  ي  البىػػًدٍيع فى يٍ كً الت ٍمػػ دى ْى قىامى ػػى كى ت ػػ. حى المى ػػؿً  ًإلىػػى يايػػةً النِّ  يٍ ًفػػ ؿى ْى ٍْ   الر ابًػػعً  الفى
ػػ، كالحركػػيِّ يِّ ال مػػٍكنً  الت ٍشػػًكيؿً  بدراسػػةً  تفػػر دى  ال ػػًذمٍ   ْ ػػ ـ  ، ثيػػكتيِّ ، كال ، ، كالمػػػرً يِّ اٍليٍسػػميكب الت ٍشػػًكيؿً ب ـى تى خى
، رً الت ػػٍأًخيٍ ك  ـً الت ٍقػػًديٍ ، ك الت ٍكرىارً ، كىػػغي ػػةً البىالى  الظ ػػكىاًىرً  جانػػبً  ًإلىػػى، اءً ػدى ي، كالنِّػػمنػػػِّ ، الت  االٍسػػًتٍفيىاـً ، الن ٍيػػيً 
 .طً كالش رٍ 

ػٍنيى ى  البىٍاًحثي  اٍعتىمىدى  دً قى كى  ، ٍخػرىلالي  مػف المنػاى ً  ان عػدد فػي طي اتػو يجمػعي  ال ػًذمٍ ، كػامميِّ الت   المى
ٍنيى ً ك ف يِّ مً يٍ مً حٍ الت   المى ٍْ ٍنيى ً  ًإلىى ةً افى ضى اإٍلً بً  ،يِّ الكى .خً يٍ ارً الت   المى  يِّ

ػػػكى تى  ةً ايىػػػيى نِّ ال يٍ ًفػػػكى  ػػػةي  متً ْ  ػػػةو   ًإلىػػػى الدِّرىاسى ػػػلى  الن تىػػػاًئ ً مػػػف  مىٍجميٍكعى ػػػةً ف  أف  فىػػػ ؛ايىػػػمٌ ىى أى  ؿ  عى قىامى  المى
ـه ك  ،كفني ةه  ،ةه ي  كى غى لي  ةه عى كٍ سي كٍ مى  مىاؿً  مىعىاًجـً  فٍ مً  ميٍعجى ، كالٍ الىدىبً  اٍلجى  .يِّ غً الىٍ بى يِّ

ػالت كٍ  فى ًمػ عىدىدىان  الدِّرىاسىةي  تً دى ْى ا رى مى كى   ال ػًذمٍ يِّ ًغػالىٍ بى الٍ  الت ػرىاثً  ا؛ االىتمػاـ بدراسػةً يىػأىم   اتً يى ًْ
ًبي ػػةً  زً كٍ نيػػكي  فٍ ان ًمػػزى ٍنػػكى  ثِّػػؿي مى يي  عػػادةً اٍلعىرى ػػ ، كا  ػػبً  وً اتًػػفى لى ؤى مي  ةً اغى يى ًْ ػػالت عى  ا يي سػػري مى ػػةن ا، يىػػعى مى  ؿى امي  ْ ا ظػػؿِّ  يٍ ًفػػ خى

 ىىػذىا ةً مى دِّ قى مي  يٍ فً ، كى أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو  الفائدةى  قِّؽي حى ا يي مى بً ، كى ًمٍف نىاًحيىةو ا يى شي يٍ عً نى  ال ًتيٍ  اتً رى ي  كالت غى  اتً رى ك  الت طى 
اًني   الىدىبي ، الت رىاثً   .العيٍثمى

ـي    رً أدًب  دراسةً  ضركرةً  إثباتً  ًإلىى تٍ ىدف الدِّرىاسىةى  هً ذً إف  ىى  فأقكؿي  كأخت ٍْ اًنيِّ  العى ، كما العيٍثمى
ػػفيػػو مػػف جى  ػػ اؿو مى ػػرً اء طىػػعٍ ا ً . كى هي إخفػػاءى  اٍلبىػػاًحًثيفى  ضي ٍعػػبى  ؿى اكى حى ٍْ ػػاًنيِّ  العى  ةن احى مسىػػ، كى أكبػػرى  ػةن ايىػػنى عً  العيٍثمى

، الت نقيػبً  ًإلىى تحتاجي  ال ًتيٍ  اٍلكينيٍكزً ان مف نى يٍ فً ان دى زى نٍ كى  ثِّؿي مى يي  وي ًلىن  ؛ البىالغي ةً ، ك ي ةً الىدىب الدِّرىاسىاتً  يٍ فً  أكسعى 
 ا.يى سً نفائً  أغكارً  رً بٍ سى ، كى ركائعيا الكتشاؼً  الدِّرىاسىةً ك 
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Abstract 
Aesthetics of Rhetorical Variation in Ottman Maqamat 

 

This research is meant to study the Ottman Maqamat and the aesthetics of 

rhetorical variation in its texts. 

The research is divided into four chapters preceded by a preface that 

discussed the rhetoric and variation. 

The first chapter deliberated the art of Maqamat, when it was originated and 

evolved. The chapter also touched on its famous memorable writers and the themes it 

discussed.  

Then the research moved to the second chapter, which dealt with Rhetoric 

Formation including likeness, metaphor, and metonymy and its impact on the 

Ottoman Maqamat. The third chapter of the research has observed the linguistic 

beauty variation, which was used to beautify those Maqamat. 

Chapter four dealt with the study of the chromatic,  kinetic, and phonic 

formation. Then it ended up with stylistic formation, i.e. the imperative, negative 

imperative, query, wishing, and proclamation. This in addition to the rhetoric 

phenomena such as repetition, anastrophe, and conditional style.  

The researcher adopted the integrated approach. This approach combines a 

number of other approaches, such as descriptive analytical approach, in addition to 

the historical approach. 

At the end of this research the researcher inferred a set of results. Most 

importantly, the study concluded that the Maqamat can be considered as an artistic 

and linguistic encyclopedia, and as a lexicon of beauty. 

The research also conducted a set of recommendations. Most importantly, 

there is a necessity to study the literary rhetorical heritage which represents a treasure 

of Arabic literature, and to reformulate this literature in a way that facilitates its 

outreach considering the recent changes and evolutions we witness on the one hand, 

and the need to maximize the benefit of this literature on the other hand. This has a 

special value with regards to the Ottoman literature. 

This study believes that the Ottman Maqamat is an investigation-worthy 

subject. This research aimed at proving the legacy of studying the literature of the 

Ottman era with all its aspects of beauty that some researchers try to hide or deny.      

           The research recommended the necessity of paying the Ottman era much 

attention and a wider range of literary studies considering that it represents a divine 

treasure that requires quality in-depth research and investigation. 
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 َدْاءُ ــــــىْ إْلِ ا

ػػػػٍف كيػػػٍنتي  *  كالدم، وً قً مي ًة خي اثى مى دى ي بً نِّ ، كالت غى وً يً جٍ كى  ةً احى مى سى  ةً يى ؤٍ ري ي بً بً مٍ دى قى عى سٍ يى  أفٍ  كجي رٍ أى  ًإلىى مى

انىوي كى  اللي  ،ومى حً رى الحبيب   .، كبىم غىوي اٍلًفٍردىٍكسى اٍلىٍعمىىتىعىالىىسيٍبحى

ػػػػٍف كيػػػٍنتي  ًإلىى  * ػػان أىال ٍ  مى ْى ذٍ عى  رى ادً غى يي  ال ٍ أى ، كى ةن يى انً ي ثى كنً يي عي  ايى يً جٍ كى  اتمى سى قى  تيفىاًرؽى  أىتىمىن ى دىٍكمى  ايى تً كٍ ب 

انىوي  ا اللي يى مى حً ، أيمِّػي رى  ةن دى احً كى  ظىػػةن حٍ لى  ايى ائً عى دي  ةى كى رى بى  رـى حٍ  أي أال  ، كى ةن يى يٍ نى ي ىي عً مٍ سى  ا يى نى كى سٍ أى ، كى تىعىالىىكى  سيٍبحى
 .وً اتً ن  جى  يحى سً فى 

يىٍاةً  يٍ ي فً تً مى سٍ بى كى ، الد ٍنيىا يٍ ي فً كً الى مى  ىٍ لى إً   * ٍمٍنيىًؿ بِّ حي ى الٍ نى عٍ ًإلىى مى ، كدً جي كي الٍ  يٍ ي فً تً ادى عى سى ، كى الحى ، كى

اًف،  ًبٍيبىًتي ي، كتً بى يٍ بً حى ، ةً ئى لً لىٍ تى ي المي تً رى ىى كٍ جى كى إلى شمسي الميشرقًة، ، ةً بى يٍ بً ي الحى تً جى كٍ زى  ًإلىىالىمى  ، كحى
ًبٍيبىًتي  د.ائً رى  ـٍ أي ، حى

يىٍاةى ـ، ك يى تً مى سٍ بى  يٍ فً  ةى ادى ـ، كالس عى يً نً يي عٍ أى بً  الت فىاؤيؿى ل رى أى  فٍ مى  ًإلىى * ـ يً تً ب  حى مى بً  فٍ مى  ًإلىىـ، يً تً كى حٍ ضً  يٍ فً  الحى

ًدمي، أى مً الى حٍ أى  تٍ قى ق  حى تى ي، كى تً ادى عى سى  ؿى بي ـ سي يً تً احى رى بً  تٍ حى ت  فى تى ي، كى امً ي  أى  تٍ رى ىى زٍ أى  ر، كٍ ى، ني قى د، تي نٍ ىً  ٍكالى
م دد، ائً اء، رى مى سٍ أى   اء. رى بى ، كى ميحى

دىاًئؽً  ًإلىى * ي تً كى خٍ ، إً رً كٍ طي عي الٍ ى كى ذٍ أى كى  فً يٍ احً يى الر   بً يى طٍ أى بً  ةً ب قى عى مي ، الٍ رً كٍ ىي الز   اتً اقى بى بً  ةً ي نى زى مي الٍ  بِّ الحي  حى

م دي، حً تٍ ؿ، فى يٍ مً : خى اءز  عً اٍلى   د.ائً رى اـ، كى س  د، بى كٍ مي حٍ ؿ، مى امً ، كى ميحى
ق   ـً ائً سى نى  ًإلىى  *  :اتً بى يٍ بً الحى  ياتً كى خى أى  اءً طى عى الٍ بً  ةً ش حى كى مي الى ، كى اءً فى كى البً  ةً مى عى فٍ مي الٍ  ةً مى يٍ حً الر   القيميٍكبً  ًإلىى، ةً الرِّ

 ؿ.مى أى اء، كى مى سٍ أى ك اد، دى كً ك ة، مى يٍ بً نى ك د، اٍ عى ـ، سي كٍ ط  ة، فى مى اطً اـ، فى مى تى ة، ي  مً سٍ ة، رى فى ايٍ ة، نى شى ائً عى 
 اف.مى أى  ـٌ ة: أي اجى ، الحى ةً ي  عً مً اجى ي الٍ اتً يى حى  يٍ ي فً احً جى نى  ًسرِّ كى  ،افً مى كاٍلى  بِّ حي الٍ  عً بٍ نى كى  ،افً نى حى الٍ  ضً يٍ فى  يلى إً   *

 .اتً دى اجً مى ي الي اتً بى الً طى ، كى ؿً اضً فى ي الى بً الى ، طي احً جى بالن   ةً مى م  كى مي الٍ كى  ،اٍلىمىؿبً  نةً ي  زى مي الٍ  ةً عى ائً الر   القيميٍكبً  ًإلىى  *

 .ةً طى يٍ سً بى الٍ  هً ذً ىى  رً يٍ ى ظى مى ي عى نً في رً عٍ يى  فٍ مى  ؿِّ ، ككي ؼي رً عٍ أى  فٍ مى  ؿِّ كي ، كى افً رى يٍ جً الٍ ، كى اءً قى دً ٍْ الى  ًإلىى  *

ب   ًإًلى كيؿِّ  * ٍف أىحى  ًني ًفٍي الًل، كىأىٍحبىٍبتيوي ًفٍيًو.مى

 .اِضعَ وَ تَ مُ الْ  .....ْيدَ جَ َىَذا الَ ي دِ ىْ أُ ِإَلى َىُؤاَلِء َجِمْيَعًا 
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 رٌ يْ دِ قْ تَ و  رٌ ـكْ ـُــ شـ
ػػػدي ، فى يٍ مً الى بِّ العىػػػرى  للً  دي ٍمػػػحى الٍ  ػػػ ؿءى ًمػػػ، كى اٍلىٍرضً  ؿءى ًمػػػ، كى اتً كى مى الس ػػػ ؿءى ي ًمػػػبًػػػرى  أىٍحمى ػػػيي نى يٍ ا بى مى ا، مى

مىى ـي مِّ سى أي ي كى مِّ ْى أي كى  ػٍل لً  اؼً رى تً عٍ ااٍل ا بًػنىػرى مى ، أى اـً نىػاٍلى  رً ٍيػ، خى ارً تىػخٍ مي الٍ  وً يِّ بً نى  عى  اسً الن ػ اؿً زً ٍنػا ً ـ، كى يً مً ٍضػفى بً  فى يٍ رً خى
مىى اسً الن   رى كٍ ا شي نى م مى عى ـ، كى يً لى ازً نى مى   .ـيً فً كٍ ري عٍ مى  عى

ػ ري كي ٍشػأى  ذٍ إً  تي سٍ لى كى  ػأى كا ل ميػذى ، كى فى كٍ عىػالٍ  يى كا ًلػد مي قىػ فٍ مى ػعى  يى امً مى ِّْ  كى ىيػ ؿٍ ـ، بىػق ييػـ حى يى يٍ فً كٍ تى ٍسػمي بً  ابى ال
ػػد رً الػػد ٍكتيكٍ  اذً تى ٍسػػٍلي لً  رى ؿ  الش ػػكٍ يً تى ٍسػػأى كى  .ي  مىػػـ عى ييػػلى  بو اًجػػى كى نىػػدٍ أى  م  ػػتى  ال ػػًذمٍ اف كى ٍمػػاف عي بى عٍ شىػػ ميحى ـى كى  ؿً كٍ بيػػقى بً  ػر 
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 ةُ مَ د  قَ المُ 
ٍنسىافى  ؽى مى خى  ال ًذمٍ  للً  دي مٍ حى الٍ  ْ  عىنىافى الٍ  وً تً احى ْى فى لً  أىٍطمىؽى ، كى افى يى البى  وي مى م  ، عى اإٍلً  ـي الى ػػػػػكالس   ةي الى ، كال

مىى ا نى دى يِّ سى  وً تً اعى رى بى  عي ائً كى رى ، كى وً تً ارى بى عً  عي ائً دى بى  القيميٍكبى  تً نى تى فى ، كى وً تً احى ْى فى كى  وً تً افى ْى حى  ري اىً زى أى  تٍ رى ىى زٍ أى  فٍ مى  عى
م دو  كى  ؽى طى نى  فٍ ؿ مى مى كٍ أى  ميحى  ْ  ؽى طى نى  فٍ مى  ْحى فٍ أى كى  ،ابً طى خً الٍ  ؿى ٍْ فى ، كى ةى مى كٍ حً الٍ  يى تً كٍ أي  فٍ ؿ مى ضى فٍ أى ، كى ابً بال
، ـٍ يي بى اطى خى كى  اسى الن   بى طى خى  فٍ مى  ريٍ خى ى، كى قى الت  كى  يرى خى اس الٍ الن   ـً مِّ عى مي ل، كى دى يي الٍ كى  ةً مى حٍ يِّ الر  بً ، نى ادً بالض  

مىىكى  ٍغىةً  يٍ ى فً مى ظٍ العي  ةى جى كا الد رى الي نى غىوي، كى الىٍ كا بى م غي بى  فى ال ًذيٍ  ارً رى بٍ اٍلى  وً بً حٍ ْى كى  وً آلً  عى مىى، ك البىالى  عى ات ػبى  فٍ مى  عى
مىى ارى سى ، كى وي تى ن  سي  ف  تى اسٍ ، كى وي يى دٍ ىى   .فً يٍ الدِّ  ـً كٍ يى  ًإلىى وً بً رٍ دى  عى

ا يى نٍ مً  فى كٍ قي تى نٍ ا يى مى  افى عى رٍ ـ سي يي أن   دى يٍ ، بى بةن اذً كى  ـٍ أى  ةن قى ادً ْى  كىانىتٍ أ سىكىاءه ، الميسىم ياتً  الن ق ادي  ؽي مً طٍ يي 
 .ئةن يٍ دً رى  ـٍ أى  ،ةن نى سى حى  كىانىتٍ أ سىكىاءه ـ ىي اءى كى ىٍ أى  بي اسً نى ا يي مى 

لىعىؿ   ًْ أي  ال ًتيٍ  ةى مى يٍ الت   ؾى مٍ تً  الن ق ادي ا يى أىٍطمىقى  ال ًتيٍ  اتً الميسىم يى  ِـّ ىى أى  فٍ مً  كى رً بً  تٍ قى ل ٍْ  العيٍثمىاًنيِّ  العى
 رً ٍْ عى  كٍ أى  ،دً كٍ مي جي الٍ  رً ٍْ عى  كٍ ، أى ااٍلٍنًحطىاطً  رً ٍْ عى  حي ْطمى مي  يى ىً  ةي مى الت يٍ  هً ذً ىى ان، كى انى تى يٍ بي ان كى مى مٍ ظي 
طىمىحً  ةً اءى ذى بً  ـى غٍ رى ، كى ًفٍي بىٍكتىقىةو كىاًحدىةو  ب  ْي تى  ال ًتيٍ  الميسىم ياتً  ؾى مٍ تً  فٍ ا مً ىى رى يٍ غى كى  ،ؼً م  خى الت   ٍْ ـ يي  أن  ال  إً  ،المي
مىى بي تى رى تى ا يى مى بً  فى يٍ يً آبً  رى يٍ غى  ـٍ يي اقى كى ذٍ أى  ؼي الً خى ا يي مى  فى كٍ في ذً حٍ يى ، كى ـىي اءى كى ىٍ أى  ـي ئً الى ا يي ا مى يى نٍ مً  فى كٍ قي تى نٍ كا يى عي رى شى   عى
ًْ نى  ةو حى فٍ ْى لً  ـو مٍ ظي  كٍ ، أى ؽً ائً قى حى مٍ لً  رو يٍ كً زٍ تى  فٍ مً  ؾى لً ذى   . يِّ مً الى سٍ اإٍلً  يخً ارً الت   اتً حى فى ْى  أىٍركىعً  فٍ مً  ةو عى ا

مىىكى  مىىكىا أىٍطمىق ال ًتيٍ  ةً كرى عي سٍ المى  ربً حى الٍ  فى مً  الر ٍغـً  عى رً  عى ٍْ اًنيِّ  العى ا يـ انتقكا مى  أن  ال  إً  ،العيٍثمى
كرىةى  سى كى عى   ْ ٍكًدم مىٍحميٍكد سىاًميكا قي رى سى فى  -ـيً مً عٍ زى  بى سٍ حى  - ااٍلٍنًحطىاطً  رً ٍْ مف عى  ةى قى رً شٍ مي الٍ  ال  ،البىاري
ًر ا يى مى ظى نى  ال ًتيٍ  وي عى ائى كى رى كى  ٍْ اًنيِّ ًفٍي اٍلعى رً  ًإلىىا ىى كٍ بي سى نى كى  ،العيٍثمى ٍْ ًدٍيثً  العى ٍكًدم عى مى  كهي مي عى ا فى مى ، كى الحى  البىاري
مىىكا اري سى  ، ًإٍبرىاًىٍيـظ افً اؿ حى ثى مى : أى اٍليدىبىاءً  فى مً  هً رً يٍ غى كى  ،أىٍحمىد شىٍكًقي الش عىرىاءً  رً يٍ مً أى  عٍ مى  وً جً يٍ نى  عى

فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيفالبكرينٌي،  ٍيؼ، الخى ًْ م دالشٍِّديىاؽ،  أىٍحمىد فىاًرس، اليىاٍزًجيٌ  نىا ٍيميكفبف  ميحى  مى
ٍبرىاًىٍيـالجزائرٌم، كابف معتكؽ، ك  ف أسيمكا في ال ًذيٍ  اٍليدىبىاءالحدب، كحسف العطار، كغيرىـ مف  اً 

ًر العيٍثمىاًنيِّ  المياديفً  شىت ىفي  الىدىبً راية  رفعً  ٍْ  .ًفٍي اٍلعى

رً  ًفٍي أىٍعمىاؽً  جً كٍ لي كي الٍ  ؿى بٍ قى كى  ٍْ اًنيِّ  العى ًدٍيثً ، ك العيٍثمى رى  ته الىٍ اؤي سى ، ثم ةى تى وً عً ائً كى عف رى  الحى ٍْ الى حى
 هً ادً ك  ري بً  فى يٍ ْى بِّ رى تى مي ، الٍ وً اثً رى تي  يٍ فً  فى يٍ نً اعً الط   اؿً كى قٍ أى  لردِّ  ةو عى اطً قى  إجابةو  ًإلىى اجي تى حٍ تى ا، كى نى ا ىي يى سى فٍ نى  حي رى طٍ تى  لىيىا
تً ه ذً ىى  فٍ ، كمً الىدىبً  عىكىاًلـً في   :الت سىاؤيالى

ٍكًقؼ اءى رى كى  ي  قً يٍ قً حى الٍ  د افعي ا المى  - رً  اهى جى تً  العدكانيِّ  المى ٍْ اًنيِّ  العى  المسعكرةً  اليجمةً  ما سر  ك  ؟العيٍثمى
مىى  ؟تراثو عى
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 ًعٍندى في شخْياتيـ  العجيبً  ، كاالنفْاـً بىٍعض الن ق ادً  في آراءً  الغريًب  ناقضً الت   ر  ا سً مى  -
ًدٍيثً  رً  ىىذىا تاريخً عف  الحى ٍْ  ؟وً ، كثقافتً العى

 البازغً  اٍلقىمىرً ، ك المشرقةً  الش ٍمسً  ًإلىى ىىؤالءً ينظر بيا  ال ًتيٍ  القاتمةً  ةً داكي  كٍ الس   رةً ظٍ الن   ر  ا سً مى  -
رً  ىىذىا يٍ فً  ياءً كالضِّ  كرً بالن   اٍلىٍرضى م ا عى  فً يٍ مذى ال   ٍْ كا ظي أن يي  دى يٍ ، بى العى مىى أيفيكلً ـ أْر   ؟يماممان عى

تً  حً رٍ طى  يٍ ان فً كىًثٍير  أستطردى  أفٍ  كال أريدي   أفٍ  أكد   فىقىطٍ ة كاحدة قضي   ىينىٍاؾى لكف  ،الت سىاؤيالى
ال سيؼ  )رب   ؿٍ يى (، فى ااٍلٍنًحطىاطى )م  سى ىي مي  ةي القضي   هً ذً ىى ، كى كبيره  ا جدؿه يى حكلى  كقد دارى  ،ايى أطرحى 

ٍكًدم مىٍحميٍكد سىاًميكالقمـ(،  طىمىحً  ىىذىامف أتباع  البىاري ٍْ ذىا كىافى كى ؟ المي  فً عى  ىىؤالءً  غفؿى  ؿٍ ىى  كىذىًلؾى  اً 
 ري ، كالشِّعٍ اٍليدىبىاءي  خط و ال ًذمٍ  الىدىبي  ؿٍ ىى ؟ كى الفذ   اٍلىًدٍيبي  ىىذىا فيوً  يقعى  أفٍ  يمكفي  كافى  ال ًذمٍ  ضً ناقي الت  

اًنيِّ  نظمو الش عىرىاءي  ال ًذمٍ  ًر العيٍثمى ٍْ ارً مف  ًإذىا كىافى اتان كى مى  -ىىؤالءً ي د عً ا يى مى كى  – افى كى  ًفٍي اٍلعى ْى  أىٍن
اًنيِّ  الىدىبً  مكتً  فكرةً  ًر العيٍثمى ٍْ  مجيكدى  سؼى نٍ أف يى  أم  منْؼو  أف يقبؿى  في كً مٍ يي  ؿٍ ىى كى ؟ ًفٍي اٍلعى

 ؟ى الجمكدً م  سى مي  ، كيدخمو تحتى الحقبةً  ًفٍي ًتٍمؾى  اإًلٍبدىاعً  فييا كؿ   أبدعى  سنكاتو 

اؼى  إف   ًْ ٍن اؼً ؿ  كي  اإٍلً ًْ ٍن  كىذىًلؾى كمف العدًؿ ، لمحقائؽً  طمسو  دكفى  الميسىم ياتي  ؽى طمى أف تي  اإٍلً
 وي ق  حى  ؽ  م حى ذً  ؿ  كي  يأخذى ى ت  حى  ؛الميسىم ياتً  ؾى مٍ تً  إطالؽً  ًعٍندى  عدً البي  ؿ  كي  ةي خْي  الش   الىكاءي  أف تبتعدى 

 . بيتافو  كٍ أى  ،ظمـو  أمِّ  فى كٍ دي 

اًلي اتً  تناكلتٍ  دٍ قى فى  الدِّرىاسىةي  هً ذً ا ىى م  أى  مى قىامىةً  الغيِّ البى  الت ٍشًكيؿً  جى اًني   ًفٍي اٍلمى  ، كاقتضتٍ ةً العيٍثمى
ٍكؿو  أربعةً  ًإلىى ياطبيعتيا تقسيمى  ْي ًفٍي  المتمثِّمةى  اٍلفىٍترىةى  مةي المقدِّ  تً دى ْى رى  ،تمييده ، ك ةه قدِّمى مي ا ىى رى تْد   في

اًنيِّ  ًر العيٍثمى ٍْ يىا ةً رى كى ْي ، كي اٍلعى ؿً  تقديميافي  استرساؿو  فى كٍ فييا دي  ةً الحى  فى مً  مىٍجميٍكعىة حً رٍ طى  ًمٍف ًخالى
تً  ب مىا تي  ال ًتيٍ  الت سىاؤيالى كرىةى  ري يً ظٍ ري  ْ  رسـ مالمحيا بالخطكطً  الن ق ادً  ًمفى  كىًثٍيره حاكؿ  ال ًتيٍ  ،اٍلميٍظًممىة ال

 بعضً  كترسيخيا في عقكؿً  ،اتً رىى الت   ح بعضً رٍ ، كمحاكلة طى تمحيصو  أمِّ  فى كٍ دي  اكنةً الد   داءً كٍ الس  
مىى ر جى عى فى  يدي يً ا الت مٍ م  ، أى الفكارً  ؾى مٍ تً لً  ف استسممكا خاضعيفى ال ًذيٍ  الد اًرًسيفى  مىاؿً مْطمحي  عى ، اٍلجى

حً  يٍ فً ، كى ال مغىةً  مىعىاًجـً  يٍ فً  الت ٍشًكيؿً ك  ًطالى ٍْ ٍاءً  د آراءً ٍْ رى  جانبً  ًإلىى، اال  القيدىامىى الن ق ادً ، ك العيمىمى
طىمىح ىذيفً  ؿى كٍ حى  يفى ثً دى حٍ كالمي  ٍْ  .يفً المي

ؿي أى ا م  أى  ٍكؿً  ك  ْي دىاًئؽً  فى يٍ بى  ؿى فقد تنق   الدِّرىاسىةً  في قىامىاتً  حى كدى  ، كتناكؿى المى ْي ٍق عف   شىٍيئىان بيا، ك  اٍلمى
ـى نى يا، ك أتً شٍ نى  ظركؼً  قىامىةً  ت ابً كي  عىكىاًلـً في  اصى غى  ـ  ا، ثي ىى تطك رً  ؿً امً كى عى  فٍ مً  سائ ًر  المى ٍْ ًفٍي اٍلعى
اًنيِّ  ن لنا  ـى ليقدِّ  ؛ت ابً الكي  أكلئؾى  حياةً  أغكارً  رى بٍ سى  ؿى اكى حى ، كى العيٍثمى الى ًْ مىاؿً  ان مف نغماتً بى ذٍ عى  فىا ، اٍلجى
ؿً ك  فً سٍ الحي  كآياتً  الى مىٍتيي  ال ًتيٍ  ،اٍلجى مى مىى ـيي اتي امى قى ا مى حى  ؾى لً ذى  في سماءً  رةً اىً دو مف نجكميا الز  دى عى  ةً نى سً لٍ أى  عى
رً  ٍْ ـ   .العى ٍيثي ، نحىن آخرى مى  احى نى  ث قىامىةً  مناىؿً  ًإلىى الدِّرىاسىةي  تً مِّقحى  حى ٍكعىاتً  ماءى  تٍ ردكك ، المى ا يى مىٍكضي
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ًر العيٍثمىاًنيِّ  ٍْ اًنبً  فى مً ثانيةن، كى  الدِّيفً  فى مً ، كى ةن ر  مى  السِّيىاسىةً مف  تٍ ، فنيمًفٍي اٍلعى ،  الجى الس مككيِّ
قك  مىى تٍ ر جى ، كعى ةن ثالثةن ر  يِّ مى الىٍخالى ؼً  عى ٍْ اءً ك  ،كاللغازً  اٍلمىٍدح، ك اٍلغىزىؿً ك  الكى رىات، ك اٍلًيجى  الميفىاخى
ن ، ك الد اًرًسيفأ مى ظى  فٍ مً  شىٍيئىان ركم قدِّـ لنا لكحةن متكاممةن رب ما ت؛ لتالمينىاظىرىاتك  الى ًْ حتمان  يسد   عىٍذبىان  فىا

 .الت رىاثً  ، كعظيـً اٍلعىًظيـً  الت رىاثً  ًإلىى الميتىعىطًِّشٍيفى  رمؽى 

ٍكؿً ي انً ثى كى  ْي ٍكًص اٍلمىقىاًمي ةً  اٍلبىيىاًنيِّ  الت ٍشًكيؿً  بً انً كى جى  تكف ؿ بتقديـً  الدِّرىاسىةً  في ْي  يٍ فً  ًفٍي الن 
رً  ؾى لً ذى  ٍْ   الت ٍشًكيؿً  كبدائعً ، مِّ ارً عى تً االسٍ  كيفً الت مٍ  ، كنفائسً بيييِّ الت شٍ  يؿً الت ٍشكً  ركائعً  فى يٍ متنقالن بى  العى

ؿً  ، كآياتً الكنائيِّ  الى  . كىاف ةن  ًفٍي ثىنىايىاىىا تٍ دى بى  ال ًتيٍ  اٍلجى

ٍكؿً ال ثي الً ا ثى م  أى  ْي رً مف  أىِـّ عنْرو  ًإلىى الدِّرىاسىةي فيو  فقد ارتحمتٍ  في ًْ نىٍا ْيٍكصً  عى  الن 
قىاًمي ةً  قىامىةي  ا ذيكرتً إذا مى  ال ًتيٍ ، ك المى ال وي ، كتشكيالتي البىًدٍيعف  فى  كى ىي ا، كى يى عى مى  ذيكرى  المى مى  ؿى يى نى ، فى ي ةي اٍلجى
 االقتباسً  فى مً ، كى جيعً كالت سٍ  اٍلميقىابىمىةً  فى مً ، كى الت ٍجًنيسً ك  الطِّباؽً  فى أْنافو، مً  شىت ى فٍ مً  اٍليدىبىاءي 

مىٍتوي ا مى  افً يى بى  عٍ ، مى كالت قسيـً  الت ٍكًريىةً  فى مً ، كى الت ٍشًطٍيرً ك  مى  ميٍكًسٍيقىامف معافو فائقةو، ك  الىٍلكىٍافي  هً ذً ىى  حى
ٍكصً  ًإلىى متفرِّدةو، أضفتٍ  ْي ن  الن  مىاالى ، ككش حتيا بحي  جى اذو سٍ مف طرازو فريدو  .فو مف نكعو أخ 

ٍكؿً ال عي ابً رى كى  ْي ـى  دى ْى رى  في قىامىةً  الت ٍشًكيؿً  عىكىاًل ٍيثي يِّ ال مٍكن الت ٍشًكيؿً فبدأ ب ،العيثماني ةً  ًفٍي اٍلمى حى
ـى   في كٍ يي العي  ًإلىٍييىاة ترنك لكحاتو فني   كا، كقد مكأحسف رساـو  الىٍلكىٍافى  كا، كاختار فنافو  كأبرعً  اٍليدىبىاء رىسى
اًسٍيسي بيا  تشعري ك ْحبتيا،  فتأنسي  القيميٍكبي ر بيا تتأث  ك بيا،  فتقر   بيا  ؽي معيا، كتتعم   فتتفاعؿي  اٍلىحى

، ف الت ٍشًكيؿً ن ى بثى ، كى فتعشقيا الفئدةي  ٍحبىةى الحركيِّ رىكىةً ك  ككفً الس   ْي ت رك  اليدكءً  ، أك رفقةى اٍلحى  الت كى
ًكي ةً  تً الت ٍشًكيالب المىقىامىةً  أبيرنا كت ابي  رى  عٍ ا مى حي ةن، فعشنى  مىشىاًىدى ك  ،كران ناطقةن ْي  تٍ مى سى رى  ال ًتيٍ  اٍلحى

كىاًئعيـ اؿً  كعناءى  ،الر ًحيؿً  مشق ةى  رى ْ   ـ سعادةى يً اتً امى قى مى  عٍ ، كحيينا مى الت ٍرحى ، كطً بي اليي  كشقاءى  ،عكدً ال
كتيِّ  الت ٍشًكيؿً ب كثم ثى   ْ ٍيثي  ال ، كترن مكا فأبيركا الميتىمىقِّي يـ فنكنان فأضحت كمماتي  اٍليدىبىاءن ى غى  حى
افً  ، كركائعً ميٍكًسٍيقىاال بعذبً  ، كيطربكفى  أنظارىـ بعقكدً  يمتِّعكفى  الس اًمًعٍيفى ، كترككا اٍلىٍلحى  دير  نضيدو

ـى قى ، فى ـى تى خى  ـ  نظـو دقيؽو. ثي  آذانيـ بركائعً  ٍيثي  وً اتً ي  نً قٍ تً  فى يٍ بى  ، كتنق ؿى وً كأدكاتً  ي  اٍليٍسميكب الت ٍشًكيؿى  د  حى
ـي ، ك ، كالن ييي المري  ـي ، ك طي ، كالش رٍ النِّدىاءي ك  االٍسًتٍفيىا ٍكصي الت ٍكرىاري ، ك الت ٍأًخيري ك  الت ٍقًدي ْي  ، كما احتكتو الن 

قىاًمي ةي   .   الفينيٍكفً  فى يٍ بى  اٍلبىقىاءى ليا  تٍ بى تى رائعةو كى  أىسىاًلٍيبى مف  المى

اؿً ك  ؿً نق  الت   دى عٍ بى كى  مىى الدِّرىاسىةً  ترسك سفينةي  كاؿً جٍ كالت   يرً الس   دى عٍ بى ، كى الت ٍرحى اتىمىةً  شاطئً  عى  اٍلخى
رً  ىىذىا مف عبيرً  شذلن  لتحمؿى  ٍْ ب مىا كى طٍ عً ، كى العى ًدٍيدىان  افى ران ري  ال ًتيٍ  اٍلميًضٍيئىةً  الحقبةً  ؾى مٍ تً  مف أزىارً  جى

 ترسؿي  ـ  ثي  .جذكة تأل قيا إلخمادً  الد اًرًسيفى  فى ده مً دى عى  اىدى جى ا، كى ىى كرً ني  إطفاءى  اٍلبىاًحًثيفى  بعضي  ؿى اكى حى 
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ًْ  بعضى  دةن يثرم مف يقْدىا  كىانىتٍ آفاقان جديدةن، كأبكابان  لمد ارسيفى  تفتحي  دٍ قى  ال ًتيٍ  ياتً الت ك مْك
ٍكتىبىةى  ًبي ةى  اٍلمى رً  بتراثً  اٍلعىرى ٍْ اًنيِّ  العى ، كأدبً  العيٍثمى  .يؽً الر شً  وً العظيـً

 :الد َراَسةِ  ةُ يَ مَّ ىَ اًل: أَ أوَّ 
ػػلى  ػػةى ؿ  عى ٍغى ًثٍيػػره  بدراسػػتيا، كقػػد تنػػاكؿى  اٍلبىػػاًحثيكفى  ؼي يشػػري  ال تًػػيٍ  عيميػػكـً ال فى ًمػػ البىالى ػػٍاءً  فى ًمػػ كى  العيمىمى
ٍغىةى  ًبي ةى  البىالى اًنيِّ  الىدىبً  يٍ ا معظميـ فً يى مى مى ىٍ أى  بىٍينىمىا، متعددةو  رو كٍ ْي في عي  اٍلعىرى  .العيٍثمى

ػػػةً ليػػػذه  العممي ػػػةي  الىمي ػػػةي  كتكمػػػفي   جػػػػذكرو قكي ػػػةو  ككنيػػػا أساسػػػان ثابتػػػان فػػػي ترسػػػيخً  يٍ ًفػػػ الدِّرىاسى
ػػةً  غى ػػاًنيِّ  الىدىبً فػػي  ًلٍمبىالى ثبػػػاتً العيٍثمى ػػػال  حقيقػػة جمي ػػة ال ينكرىػػا إً  ، كا  ؽٍ  ـٍ لىػػ فٍ  مى اًلي ػػػاتً  يتػػذك  مى  الىدىبً  جى
ػػػاًنيِّ  ػػػػاًني   الىدىبى ، كىػػػػي: أف  العيٍثمى  دي رٍ ، كالػػػػكً الث قىافىػػػػةً  الستقػػػػػاءً  العػػػػذبي  المنيػػػػؿي  كى ه ىيػػػػه كنثػػػػرى شػػػػعرى  العيٍثمى
ػػافي ل  ْ ًثٍيػػرال  ًإلىػػىقػػد يرتقػػي ، كفرعيػػا لبػػذرةو طيبػػةو أْػػميا ثابػػته  الخْػػبةي  اٍلىٍرضي ، ك عيميػػكـال فى ًمػػ كى

ػػػاًنيِّ  الىدىبً  أف  كنػػػػكزى  دى ٍيػػػ، بى الس ػػػػمىاءً  عنػػػافً   ، كأرفػػػػؼً الكيتيػػػػبً  ي ػػػاتً طى  فى يٍ ان بىػػػػنىػػػيٍ فً ا دى يىػػػػبي مى غٍ أى  اؿى ال زى  العيٍثمى
 .رةً كٍ مي عٍ مى الٍ  أنحاءً  شىت ى يٍ فً  اتً بى تى كٍ مى الٍ 

ػكؿً  ًإلىػى الدِّرىاسىةي  يدؼي كت ْي ػكؿي  مػا يمكػفي  ًإلىػىً  اٍلكي ْي  الكامنػةً  اٍلكينيػٍكزً ، ك اٍلىٍسػرىارً إليػو مػف  اٍلكي
ػاتً  في ْدفاتً  قىامى اًني ػ المى ًثٍيػره تغاضػى عنيػا  ال تًػيٍ  ةً العيٍثمى ػعٍ كى عٍ دى بًػ الد اًرًسػيفى  فى ًمػ كى ، ككػكف ؼً ل الض 

ر ٍْ اًنيٌ  العى  .ااٍلٍنًحطىاطً ، ك ؼً عْر الت خم   العيٍثمى

قىامىاتً  بدراسةً  البىٍاًحثي  كسيقكـي  اًني   المى ؿً دراسةن كافيػةن  ةً العيٍثمى ػال الت ٍشػًكيؿً  ًمػٍف ًخػالى مى يِّ فييػا اٍلجى
ػػةً  ماىي ػػةً  بعػػرضً  قىامى ػػٍكعركادىػػا، ك  ، كأىػػـٌ المى ػػاًلٍيبً الى  تناكلتيػػا، كتقػػديـً  ال تًػػيٍ  اتً اٍلمىكضي ، البىالغي ػػةً  سى
ًكي ػػةً ، ك يػػػ ةً ال مٍكن الت ٍشػػًكيالتً  كطػػرحً  رى ػػٍكتي ةً ، ك اٍلحى  ْ ػػ ػافً يىػػبى ، كى ػةً ي ػػاٍليٍسميكب، ك ال بيػػػاني   تْػػكيرو  فٍ ا فييػػا ًمػػمى

، كتناسؽو فى  ، كلكفو بديعي  فريدو .نِّ بديعو  ػي  رائػعو

 :  اْلَموُضْوعِ  اختيارِ  عُ افِ وَ ًا: دَ يَ انِ ثَ 
ٍغىةي  كىانىتٍ م ا لى  ًبي ةي  البىالى  أيٍخػرىل ًمػٍف نىاًحيىػةو ، كأكثرىػا أىميػةن ًمػٍف نىاًحيىػةو  عيميػكـً ال مػف أشػرؼً  اٍلعىرى

ًثٍيػػػره فقػػػد اجتيػػػد  مىػػػىزكا يػػػـ رك ػػػأن   دى ٍيػػػ، بى اٍلًمٍضػػػمىار ىىػػػذىافػػػي  اٍلبىػػػاًحًثيفى مػػػف  كى ، كىاف ػػػةن  الىدىبً  عْػػػكرً  عى
رى كأىممكا  ٍْ اًني   العى ػاتً  تناكؿى  فٍ مى  الن درةً  فى مً  ذٍ ؛ إً العيٍثمى قىامى اًني ػ المى  أفٍ  البىٍاًحػثي ل أى ا رى ذى بعينيػا، ًلػ ةى العيٍثمى
مىى هي جيدى  يركِّزى  ػفيػو، كيْػنِّفيا كى  اٍلميتىعىػدِّدىة الظ ػكىاًىرى  ، كيجمعى يِّ بً رى العى  الىدىبً  فى مً  الجزءً  ىىذىا عى ا ىػك مى

ػػ، كى ةً ط ػػمبػػي ف فػػي الخي  بىاًحػػثً  يػػؼً ظً كٍ تى  ًإلىػػى البىٍاًحػػثي  ا يمجػػأي مى ػػٍكؿً  العنػػكافً  مى ْي   الدِّرىاسىػػةً  أىػػداؼً  ًإلىػػى ًلٍمكي
 ا.يى كأغراضً 
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ٍيػثي ، يٌ مً امي كىػ)الت   :الد َراَسـةِ  جُ يَ نْ مَ ًا: ثَ الِ ثَ  ػٍنيى ى  ىىػذىاإف  حى (، كتبعنػا  الدِّرىاسىػةً  جكانػبً  عى ٍيػمً يحتػكم جى  المى
ػػٍنيى ى  سػػيتبعي  البىٍاًحػػثى  فىػػًإف   الدِّرىاسىػػةً  لطبيعػػةً  ػػف حميمػػي  الت   المى ٍْ ػػٍنيى ً  ًإلىػػى باإلضػػافةً  ي  الكى ؛ الت ػػ المى اريخيِّ

انىوي  اللي  شاءى  ا إفٍ يى نٍ مً  المرجكةً  اٍلىٍىدىاؼً  ، كالستخالصً الدِّرىاسىةً  لمناسبتيا لمكضكعً   .تىعىالىىك  سيٍبحى

 :ًإلىى الدِّرىاسىةي  ؼي دً يٍ تى : الد َراَسةِ  افُ دَ ىْ : أَ اً ًراِبعَ 

مىىركيز الت   -4 ٍغىةً ب قةً المتعمِّ  الدِّرىاسىاتً  عى ًبي ةً  البىالى  .اٍلعىرى

اًني   الىدىبي  -3 مىاؿى  ؿى مى أدبه حى  العيٍثمى مىى اٍلجى اًني   الدِّرىاسىاتي ، ك كرً ، كالد ىي مدل الزمافً  عى  تعكسي  ةي العيٍثمى
مىاؿى  ىىذىا مىى اٍلجى ٍكرً ك  مدل الياـً  عى ْي  فيو. فً سٍ الحي  مىشىاًىد ـً سٍ رى إلثباتو، كى  ، كتْب  جؿ  االىتماـً العي

اًني   الىدىبي  وً بً  ر دى فى ا تى إثبات مى  -2 ْ  خى  مف ظكاىرى  العيٍثمى ٍكًص  متفرِّدةو  أىسىاًلٍيبى ، ك ةو ا ْي ًفٍي الن 
قىاًمي ةً   .اٍلمى

غىةً  ةو قكي   جػذكرو  ترسيخي  -4 ًبي ةً  ًلٍمبىالى اًنيِّ  الس اًبقىةً  الدِّرىاسىاتً  يٍ فً  اٍلعىرى ًر العيٍثمى ٍْ تعر ض  ال ًذمٍ ، ًفٍي اٍلعى
 .الد اًرًسيفى  مف بعضً  ان لمظ مـً كىًثٍير 

رى ف ىاجمكا ال ًذيٍ  الد اًرًسيفى  بعضً  إبطاؿ آراءً  -2 ٍْ اًني   العى ف سعكا سعيان ال ًذيٍ  اٍلبىاًحًثيفى ، ك العيٍثمى
ٍكبً ال شىت ى سيفى تممِّ ْفكه، مي  حثيثان لتعكيرً  اًلي اتفي  لمط عفً  اٍلميٍظًممىةً  ديري مى ، كركائعو ةً ي  الىدىبو جى

 .كجكده إللغاءً  فى يٍ دً اىً جى حاكلكا  ؿٍ ، بى الفني ةً 

ُعْوَباتُ : اً سَ امِ خَ   :الَبْاِحثُ  واجيتْ  الَِّتيْ  الصُّ
ػػعيٍكبىاتً  بعػػضً  فٍ ك أم  عمػػؿو ًمػػميػػخٍ ال يى   ْ ػػكى  دٍ قىػػ، فى ال ػػ ةى عػػد   البىٍاًحػػثي  وى اجى ، كلكػػف من ػػػة اتو كبى عي ْي

 كىانىػتٍ  - ى شػؾ  نىػدٍ بػال أى  -ه، كمشيئتو المطمقة اض، كرحمتو الغامرة بعبادً ي  ، ككرمو الفى الكاسعةً  اللً 
ؿى  العكفى  ػعيٍكبىاتً ىػذه  لي في تػذليؿً  الك   ْ يٍسػتىاذ أسػتاذم الفاضػؿً  عػف تكجيػوً  ؾى ٍيػاىً ، نى ال  الػد ٍكتيكر الي
م د يٍستىاذ ةً رى بٍ خً عمكاف، كى  ميحى  كىانىػتٍ لػي أبكابػان  حى تى فىػ ال ػًذمٍ ، ك الميػدافً  ىىػذىانبيؿ أبك عمي فػي  الد ٍكتيكر الي

ػػػكٍ مي  ػػػة هً ذً فػػػي ىىػػػ ةن دى ْى ػػػنٍ  أى الى ، كى الدِّرىاسى ًمٍيعىػػػان أسػػػاتذتي  ى كػػػرـى سى  جيػػػدان فػػػي تػػػكفيرً  ركاخً يػػػد   ـٍ لىػػػ فى ال ػػػًذيٍ  جى
ٍكبى  ، كأضاءً ـٍ ىي أعمارى  اللي  طاؿى . أ، كالعمميِّ مِّ كً نى عٍ مى الٍ  ، كالد عـً المشكرةً   ـ.يي تى مى اتً خى  ـ، كأحسفى يي ديري

عيٍكبىاتً  هً ذً ىى  ا أىـ  م  أى   ْ  :يى يً فى  ال

ذىًلؾى ؛ الدِّرىاسىةً  كعً ضي كٍ مى  اتِّساعي  -4 قىامىاتً  ًلىف   كى اًني   المى  .البىالغي ةً ، ك مغكي ةً ال   الظ كىاًىرً ب ةه غني   ةى العيٍثمى

ػػػػػاتً  ةي رى دٍ نيػػػػ -3 ػػػػػاًني   الىدىبى  تناكلػػػػتً  ال تًػػػػػيٍ  حػػػػكثً كالبي  الدِّرىاسى ػػػػةن ، العيٍثمى  ْ ا ػػػػةً  فٌ فىػػػػػ خى قىامى  الت ٍشػػػػػًكيؿ ، ك المى
 البالغٌي فييا.
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ًثٍيػػرو  ًإلىػػى ةى غػػز   قطػػاعً  يٍ مكتباتنػػا ًفػػ افتقػػاري  -2 ػػاًدرً مػػف  كى ْى  البحػػثي  ًإلىٍييىػػا حتػػاجي ي ال تًػػيٍ  اٍلمىرىاًجػػعً ، ك اٍلمى
مىػى، ـً الً كالظ ػ المتكاْػؿً  ، كالحْػارً المعػابرً  إغالؽً  العممي  خاْة في ظؿِّ  فػي  قطاعنػا الحبيػبً  عى

 .الكقتً  ىىذىا

مىى الحْكؿً  كبةي عي ْي  -4 اًنيِّ  الىدىبى  تناكلتً  ال ًتيٍ  اٍلمىرىاًجعً  عى ًر العيٍثمى ٍْ  .ْحيحو  بأسمكبو  ًفٍي اٍلعى

ػػال ػػًذيٍ ، فاٍلبىػػابً ًفػػٍي ىىػػذىا  الخبػػرةً  ًقم ػػةي  -2 ػػرً  كا أغػػكارى ري بى ف سى ٍْ ػػاًنيِّ  العى ال رب مػػا ، قم ػػةه قميمػػةه أدبي ػػان  العيٍثمى
 .الكاحدةً  اليدً  ىـ أْابعى عددي  يتجاكزي 

، كتركيز جيدىـ في جكانب أخرل. -4  عدـ تقب ؿ كثير مف الباحثيف لفكرة دراسة الدب العثمانيِّ

 :السَّاِبَقةُ  الد َراَساتُ : اً َساِدسَ 
ػػلى    ػػرى  تناكلػػتً  ال تًػػيٍ  الدِّرىاسىػػاتً  ؿ  عى ٍْ ػػاًني   العى ػػكانػػٍت قميمػػةن  ؿ  كيػػكى  العيٍثمى  ْ  الدِّرىاسىػػات ؾى ٍمػػتً  ةن ، خا

قىامىةً  فف   تناكلتٍ  ال ًتيٍ  اًني ػًة  ي  ًغػالى البى  الت ٍشػًكيؿى  تناكلػتً  ال تًػيٍ  الدِّرىاسىاتً  أف   دى يٍ . بى المى ػاًت اٍلعيٍثمى قىامى  ًفػي اٍلمى
ٍيػػثي جػػدان، ب تكػػكف نػػادرةن  تكػػادي  مىػػىبحثػػي  خػػالؿى  أعثػػٍر  ـٍ لىػػ حى ػػاًت  يبحػػثي  مسػػتقؿ   مكضػػكعو  عى قىامى ًفػػي اٍلمى

اًني ػػًة  ػػخى  بْػػكرةو  اٍلعيٍثمى  ْ ِّْ  الدِّرىاسىػػةى  ىىػػذىه ؛ لػػذا اختػػرتي ةو ا  ىىػػذىا بعػػضى  لمػػلى  ا؛فػػي عنكانيػػ ةى ْػػالمتخ
 .ةً بي  رى العى  الدِّرىاسىاتً في  الفراغً 

 :يى يً فى  الميدافً  ىىذىافي  الدِّرىاسىاتً  ـ  ىى ا أى م  أى 

اًنيِّ ك  المممككيِّ  عْريفً  بيفى  العربي   الىدىبي  -4  . أ. د/ نبيؿ خالد أبك عمي.العيٍثمى

قىامىاتي  -3 ر في  المى ٍْ اًنيِّ ك  المممككيِّ  يفً العى عطيكم. رسالة  دراسة تحميمٌية نقدية. سحر أبك -العيٍثمى
 ماجستير.

ػػػقى ة فػػػي مى سػػػمات أسػػػمكبي   -2 ػػػٍيؼ اتً امى ًْ ة. مػػػي حسػػػف يػػػكنس رسػػػالة دراسػػػة تحميمي ػػػ -اليىػػػاٍزًجيٌ  نىا
 ماجستير.

قىامىةً  ف  فى  -4 ٍيميكفالبف  ي ةً ضً رٍ مى الٍ  في الت حفةً  المى  اىر حسيني. رسالة ماجستير.. الط  الجزائرمٌ  مى

 :الد َراَسةِ  ـةُ طَّ سابعًا: خُ 
ػٍكؿو  ، كأربعػةً ، كتمييػدو مةو قدِّ مي  ًإلىى ـى سً قى نٍ تى  أفٍ  ًإلىى الدِّرىاسىةً  ةي عى يٍ بً طى  اقتضتٍ  ْي مىػى  ، كخاتمػةو في عى

 :الن ٍحًك اآٍلًتي

ـى  :ةُ َمــــقد  مُ الْ *  ػػػػًدٍيثي  كقيػػػػدِّ ػػػػٍكعً  ةً فييػػػػا عػػػػف أىمي ػػػػ الحى ػػػػةً  اختيػػػػاره، كأىػػػػداؼً  ، كسػػػػببً اٍلمىكضي ، الدِّرىاسى
عيٍكبىاتً ك   ْ ًمٍنيي ، الدِّرىاسىةً  ةً ، كخط  البىٍاًحثى كاجيت  ال ًتيٍ  ال  .، كالدِّراساًت الس ابقةً البحثً   ً كى
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مىاؿً ؿ  مف كي  مفيكـى  البىٍاًحثي فيو  ؿى اكى نى تى كى  :يدُ يِ مْ التَّ *  حً ، ك ال مغىػةً فػي  الت ٍشًكيؿً ك  اٍلجى ػًطالى ٍْ ، كأثرىمػا اال
ػػرى  ـ  ، ثيػػالبىالغي ػػةً  الدِّرىاسىػػاتً فػػي  ػػاؿً  يٍ ًفػػ نظػػراتو  دى ْى مى ،  الفكػػرً  يٍ ًفػػ الت ٍشػػًكيؿً ك  اٍلجى العربػػيِّ كاإلسػػػالميِّ

، كالٍ  الفكرً  كمفيكميما فيٍ  . نِّ فى الفمسفيِّ  يِّ

قىامىةً  ف  فى : لُ وَّ اُلَ  َفْصلُ الْ  اًنيِّ  المى ًر العيٍثمى ٍْ بىاًحثى  أربعةً  ًإلىى، كينقسـ ًفٍي اٍلعى  :يى ىً  مى

ٍبحىثي الٍ  قىامىةً  ففٌ : ؿي ك  الى  مى اًنيِّ عكامؿ ازدىارىا ، ك رى طك  كالت   شأةى الن   المى ًر العيٍثمى ٍْ  .ًفٍي اٍلعى

ٍبحىثي الٍ  قىامىةً  اءي نى : بً الث اًني مى  .ةي كأْكليا الفني   المى

ٍبحىثي الٍ  قىامىةً  أيدىبىاءي : الث اًلثي  مى رً في  المى ٍْ اًنيِّ  العى  .العيٍثمى

فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف -1  الخى

ٍيؼ -2 ًْ  اليىاٍزًجيٌ  نىا

 قيبابف الن   -3

 كيدمٌ عبد الل السٌ  -4

 رؾنقكال الت   -5

 الىليكًسيٌ ياب الشٌ  -6

 الشٍِّديىاؽ أىٍحمىد فىاًرس -7

ٍبد الل ًفٍكًرمٌ  -8  باشا عى

 الحدب ًإٍبرىاًىٍيـ -9

 كيدمٌ السٌ  ًشيىاب الدِّيف -10

م د -11 ٍيميكفبف  ميحى  الجزائرمٌ  مى

م د -12  الكيٍرًغيٌ  أىٍحمىدبف  ميحى
م د  -13  الميبىارىؾميحى
ٍبحىثي الٍ  ٍكعىاتي : الر اًبعي  مى قىامىةً  مىٍكضي رً في  المى ٍْ  .العيٍثمىاًنيِّ  العى

ٍكع: الن ك  أى    .السِّيىاًسي ةي  اتي اٍلمىكضي

ٍكعان: يى انً ثى    .ةي االجتماعي   اتي اٍلمىكضي
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ٍكعان: ثالث  .الدٍِّيًني ةي  اتي اٍلمىكضي

ٍكعرابعان:  قك  ةي مككي  الس   اتي اٍلمىكضي   .ةي ي  الىٍخالى

 ياتي كالحاجي كالمعم   خامسان: اللغازي 

 ؾي مى كالفى  ب  سادسان: الطِّ 

ؼي سابعان:  ٍْ   الكى

ؼي  -1  الط ًبٍيعىةً  ْك

ؼي  -2  حالتً الر   ْك

ؼي  -3 ٍكرً  ْك ْي  القي

اءي ثامنان:   اٍلًيجى

 الغممافً  ، غزؿي اٍلغىزىؿي تاسعان: 

رىاتي عاشران:   المينىاظىرىاتي ك  الميفىاخى

 باالنعكاسً  حادم عشر: ما ال يستحيؿي 

اًني ةً ًفي  البياني   الت ٍشًكيؿي : الثَّاِني الَفْصل* قىامىاًت اٍلعيٍثمى بىاًحثى  أربعةً  ًإلىى، كينقسـ اٍلمى  :يى ىً  مى

ٍبحىثي الٍ   .ػػػبييي  ػػػالت شػػ الت ٍشًكيؿي : ؿي ك  اٍلى  مى

ٍبحىثي الٍ   .االستعارم   الت ٍشًكيؿي : الث اًني مى

ٍبحىثي الٍ   .الكنػػػػػػػػػػػػائي   الت ٍشًكيؿي : الث اًلثي  مى

ٍبحىثي الٍ   .ؿي ػػػػػػػػاٍلميٍرسى  ازي ػػػػػػػػػاٍلمىجى : الر اًبعي  مى
اًني ةً ًفي  ي  البىًدٍيع الت ٍشًكيؿي : الثَّاِلثُ  َفْصلُ الْ *  قىامىاًت اٍلعيٍثمى  ىما: مبحثيفً  ًإلىى، كينقسـ اٍلمى

ٍبحىثي الٍ  سِّنىات: ؿي ك  الى  مى ٍعنىًكي ة ي ةالبىًدٍيع الميحى شر، ك مؼ كالن  ، ال  الت ٍكًريىة، اٍلميقىابىمىةباؽ، ، كيشمؿ )الطِّ اٍلمى
ًدٍيثً ، ك اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً مف االقتباس   (.ةً العربي   اٍلىٍمثىاؿً ، ك الىدىبً ، ريؼً الش   الحى

ٍبحىثي الٍ  سِّنىاتي : الث اًني مى ، الًجنىاس) ، كيشمؿي ال مٍفًظي ةي  ي ةي البىًدٍيع الميحى ، الس جع، العكس، لزكـ ما ال يمـز
 (.الت ٍشًطٍيراالكتفاء، ك 
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ػ، كالحركي  ي  ال مٍكن الت ٍشًكيؿي : الرَّاِبعُ  َفْصلُ الْ   ْ ػاتً فػي  ي  اٍليٍسػميكب، ك كتي  ، كال قىامى اًني ػ المى ـي ةً العيٍثمى  ، كينقسػ
بىاًحثً  أربعةً  ًإلىى  ىي: مى

ٍبحىثي الٍ   .ي  ػػػػػػػػػػال مٍكن الت ٍشًكيؿي : ؿي الك   مى

ٍبحىثي الٍ   .ي  ػػػالحرك الت ٍشًكيؿي : الث اًني مى

ٍبحىثي الٍ  ْ   الت ٍشًكيؿي : الث اًلثي  مى  .كتي  ػال

ٍبحىثي الٍ   .ي  اٍليٍسميكب الت ٍشًكيؿي : الر اًبعي  مى

قىامىةً  فِّ فى  سماتي  اًنيِّ  المى ًر العيٍثمى ٍْ  ًفٍي اٍلعى
ًْ الت   ـ  ، ثي الدِّرىاسىةً  كفييا نتائ ي  :اْلَخاَتَمةُ   .ياتي ك

ًبي ػػةً  مػػو لممكتبػػةً أقدِّ  جيػػده متكاضػػعه  يىػػذىا، فأىًخيػػرىان ك  خػػكاني العػػز  كػػراـً ي التذتلسػػا، ك اٍلعىرى ، اء، كا 
ؿً  أف أْػؿى  مِّي أمؿه كي ، كى مياتكطالباتي الفيضٍ كطالبي الحباب،   اٍلكينيػٍكزً  ًإلىػى الدِّرىاسىػةً ىػذه  ًمػٍف ًخػالى

اًني ػػًة  الكامنػػةً  البىالغي ػػةً  اٍلىٍسػػرىار، ك الد فينػػةً  ػػاًت اٍلعيٍثمى قىامى ًثٍيػػر يفػػتح  ؾى ًلػػؿ  ذى عىػػ؛ لى ًفػػي اٍلمى  ان مػػف البػػكابً كى
ػػدىة ْى ٍك ػػلً  اٍلمي ػػةً  ف  ا يشػػممو فىػػمى قىامى  ػكؿ، فػػإفٍ بيػػيحظػػى بالقى  أفٍ ك . حكيػػو مػػف بيػػافو ، كمػػا يمػػف فْػػاحةو  المى

ػجى  - اللً  قت فيو فيك بتكفيؽً كفِّ  ػرتي وً كمن تًػ - الى ؿ  كعى  ْ ف ق ػ. كى قصي الػن   البشػرً  سػمةى  فىػًإف   ، كا   فٍ ا ًمػمى
فٍ  ،اٍلكىمىاؿى يبمغ  إنسافو  ٍكبً ى تجاىو سعيان حثيػثان، كسار في عى سى  كا   سيػران جادان.و ديري

ًمٍنوي ، كفيػؽً الت   ي  لً كى  كاللي   كمػكاله. ؾى لً ذى  ي  لً كى  ػكى يي ، فى فى ػكٍ العى  نستمدي  كى

 ةػػػمجدم عايش أبك لحي                                                                      

 ق1438 دةػػذك القع                                                                 

 ـ2017 طسػػػػػػػأغس                                                                
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 ــــــــــــــــــدــيْ يِ مْ تَ 
   التَّْشِكيلُ و  اْلَجَمالُ 

اًنيِّ  الىدىبً  ؿى كٍ حى  اءي اآلرى  تفاكتتً  ًر العيٍثمى ٍْ اؼً مف  ن وي أ دى يٍ ، بى ًفٍي اٍلعى ًْ ٍن  ىىذىافي  اٍلقىٍكؿ اإٍلً
ًر العيٍثمىاًنيِّ  -شعره كنثره – الىدىبى : إف  المقاـً  ٍْ ، كقد حف زتٍ كٍ ري قد سبقتو ظي  ًفٍي اٍلعى ، عي افً كى إليو دى  ؼه

ا نافس بعضى  تٍ مى عى جى  ؿي امً كى لو عى  كتيي أتٍ  ب مى ٍكرً  منو فن ان ري ْي ةن  الس اًبقىةً  العي  ْ ا ، الفينيٍكفً في تنك ع  خى
يىاالٍ ، ك عً مى تى جٍ مي ، كالٍ الن فسً  فً عى  الت عبيرً  رً كى ْي ، كى ديدً الت جٍ  أىسىاًلٍيبً ك  لىعىؿ  ، ةً حى ى فييا تكل   ال ًتيٍ  ةى المد   كى

اًني   ـى مى زً  فى كٍ العيٍثمى ـ  اليميٍكرً  ا ـى سى الجً  اٍلىٍحدىاثى ، ث  ان مف البكابً كىًثٍير  فتحتٍ  اٍلفىٍترىةي  ؾى مٍ بيا تً  تٍ مر   ال ًتيٍ  ا
دىةً  ْى ٍك ٍكعفي  يدً دً الت جٍ  ارى مى ا، فخاضكا غً يى قى رٍ طى  اٍليدىبىاءً  فى مً  كىًثٍيره يخشى  كافى  ال ًتيٍ  اٍلمي  اتً اٍلمىكضي

 ي.افً كى قى الٍ كى  افً زى كٍ ، كفي الى ميٍكًسٍيقىاكال الش كؿً  يٍ فً ، كى كاٍلمىٍضميكفً 

دىاًئؽً  اءى قى مٍ تً  ، كالس فرً الىدىبً  ةً نى يٍ فً سى  يٍ فً  اإلبحارً  ؿى بٍ قى كى   الس فينةي  ؾى ر  حى تى تى  أفٍ  يجبي  المىقىامىاتً  حى
ن  الخمؼً  ًإلىى ًقٍيقىةً  حى مً الى ليا مى  ـي سً رٍ يى  ارى ال ًتيٍ ؿ  عى لى  قىًمٍيالى  رى يٍ يً غٍ تى  ؿى اكى حى ، كى ًمف الن ق ادً  كىًثٍيره تجاىميا  ال ًتيٍ  اٍلحى
اؼً  ةي اسى يـ حى لـ تسعفٍ  فٍ ا مى يى حً مً الى مى  ًْ ٍن اْاتً  ، فشرعكا يطمقكفى اإٍلً رً  ىىذىا بى كٍ ْى  الظ مـً  ْر ٍْ ، العى

ركىك  ٍْ اًنيٌ  العى ـى  الن ق ادً ًمف  كىًثٍيره  ؿى اكى حى  ال ًذمٍ  العيٍثمى ٍكرىة وي حى مالمً  أٍف يقدِّ ْي  ًإلىىان دى نً تى سٍ ةو مي مى مً ظٍ مي  ًفي 
ـى ، كحاكلكا تً كٍ بي كى نٍ عى الٍ  طً كٍ يي خي بً  أدل ةو كاىيةو أشبوى  مىىا فى ىن طى م  سى مي بً  ؾى لً ذى لً  الت ٍقًدي  كجيةً  بى سى حى  الس طحً  عى

ًبي ةً  ةً م  الي  مف أبناءً  كىًثٍيره  وي لي يتداكى  ذى خى أى  ال ًذمٍ ( ااٍلٍنًحطىاطً  ري ْي ىك )عى  الميسىم ى ىىذىانظرىـ، ك   فى كٍ دي  اٍلعىرى
 .ةً مى حى رٍ المى  ؾى مٍ تً  لةو إلنْاؼً اكى حى مي أدنىى 

لىعىؿ  ، وي تي ى نيايى ت  ، أك حى وي تي بدايى  ؼٍ تيعرى  ـٍ لى  ؿه كبيره دى جى  الميسىم ى ىىذىا ؿى كٍ حى  رى يٍ أيثً  دٍ قى كى   فٍ مً  كى
طىمىحى  ىىذىاكضعكا  فٍ مى ، ؿً دى الجى  ىىذىا أسبابً  ٍْ  وي ابتدعى  ال ًذمٍ ( ااٍلٍنًحطىاطمْطمح ) ًبذىًلؾى ، كأعني المي
طىمىحً  ىىذىا ـ بترديدً يي عى بً تى ، كى ـيي عى ابى تى  فٍ مى كى  فى المْريي الن ق ادً بعض  ٍْ  شىت ىفي  ًمف الن ق ادً ده كبيره دى عى  المي
ًبي ةً  البمدافً  مىىكا في كى عى  فى ال ًذيٍ  ، كأخص  بالذِّكرً اٍلعىرى تدقيؽو، أك  مىانى كٍ ي ة دي رً ٍْ مً   الٍ اىً نى المى  دراسةً  عى

طىمىحتمحيصو ليذه  ٍْ مىىمِّ تغييرو أى  إجراءً  ، كدكفى ًمٍف نىاًحيىةو   ى اىً نى المى  ؾى مٍ تً  تملي  ال ًتيٍ  اتً المي  عى
دىات ب مىا كضعكا  الد اًرًسيفى  فى ان مً كىًثٍير إف   أقكؿي  كىىينىا، أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو  -آفه ميٍنزىؿه رٍ قي  كىأىن يىاكى  – ياميٍفرى ري

مىىال ، كالمثؿي الحسنةي  ىـ القدكةي  أعينيـ أف  المْرييفى  ْبى ني   كجيةي  خالؼى أٍف تي  ال يمكفي  ال ًذمٍ  عى
 .عيميكـً ال شىت ى، ك الىدىبً  العربيِّ في عالـً  الكطفً  يـ ىـ أساتذةي ًلىن  ؛ وي ناقش رأيي ت ى يي نظره، أك حى 

لىعى  مىىف أخذكا ال ًذيٍ  ًمف الن ق ادً ان كىًثٍير  ؿ  كى  لؾى ذً  يٍ فً  ، كالغكصى العالـً  ىىذىافي  عاتقيـ اإلبحارى  عى
طىمىحً  ؾى لً في ذى  ، كالمتمثِّؿً اٍلىٍمكىاجً  المتالطـً  البحرً  ٍْ  ًبذىًلؾى  أف يتمس ؾى  ؿ  اإلْرارً ر  كي ْى ، أى المي

طىمىحً  ٍْ  :يىقيٍكؿي  ال ًذمٍ  فِّ جً الٍ  ؾى يٍ دً  أذكري  كىىينىا، المي
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 ٌث       ْعـــــــبَ  مَّ ٌت ثُـــــــوْ َمـــــــ مَّ اٌة ثُـــــــَيـــــــحَ 
 اُلول الَفْصل

 (1)ورِ ْمــمَّ عَ ــــــــــا أُ ـــــــــــــــــــــٍة يَـ افَ رَ يُث خُ دِ َحــ 
 
 
 
 

 

اًنيٌ ًفٍي  تبنكا في نظرتيـ للدبً  قىدٍ  الن ق ادً  يىؤالءً أنِّي بكى كى  ًر العيٍثمى ٍْ ، كأىممكا البيتً  ىىذىا رى دٍ ْى  اٍلعى
مىى يفى رِّ ًْ ، مي هي زى جي عى  طىمىحً  ًبذىًلؾى  ثً الت شب   ؿً ، بى ؾً الت مس   عى ٍْ  .ـً يٍ قً العى  المي

ي ان لسارعكا مً فييا مى  الد اًرسيكفى  رى كى لك فى  ال ًتيٍ ا، ك يى نفسى  حي رى طٍ تى  ال ًتيٍ  اٍلىٍسًئمىةً مف  كىًثٍيره  ىينىٍاؾى كى 
 .( المزعكـً ااٍلٍنًحطىاط) حً مى طى ٍْ مي  يٍ ـ فً ىً نظرً  كجيةً  تغييرً  ًإلىى

رً  ؾى لً في ذى  الىدىبي  اتى مى  ؿٍ يى فى  - ٍْ اًنيِّ ي نً عٍ أى  –العى ًر العيٍثمى ٍْ  في تشييعً  ؾى ارً شى الن، كى عٍ فً  -ًفٍي اٍلعى
 ؟الفكرةً  ؾى مٍ ، أك بتأييًد تً بتبنِّي ىذه الن ظرةً  عى ارى سى  فٍ مى  وً جنازتً 

رً  ىىذىافي  (الىدىبً  تي كٍ مى ) حً مى طى ٍْ مي  إطالؽً  عف فكرةً  كؿي ؤي سٍ مى الٍ  فً مى  - ٍْ مىى؟ ك العى  ؾى مٍ تً  اعتبارً  عى
ؤيةً  اًنيِّ  الحكـً  فى مً  الط كيمةي  ةي بى قٍ الحً  ؾى مٍ تً  تعجزى  فٍ أى  ؿي قى عٍ يي  ىؿٍ  - الىدىبكىي مكت  – الر  في  العيٍثمى
ارى  شىاًعرىان  كٍ أديبان فذ ان، أى  أٍف تمدى  قاراتو  ثالثً   ل؟.ال ييجى

 ؾى مٍ تً  ؿ  أعماؿً كي  تيجمعى  أفٍ  ةو كق ادى  ةو حى يٍ رً قى ، كى ةو دى اقً نى  قمي ةو ع أي ةً  بي احً ْى  يستكعبى  فٍ أى  يمكفي  ؿٍ ىى  -
ٍكبً ا في يى ي بً قً مٍ يي  ـ  ، ثي مف الدِّماءً  ادو دى مً بً  تٍ بى تً كي  ال ًتيٍ ، ك الحقبةً  مكترثو بما بذلو  غيرى  النِّفاياتً  ديري
، قى  فٍ مً  اٍليدىبىاءي  ىىؤالءً  مىى، كأى المناْبً قى رٍ ، كبك أتيـ أى الش يرةً  ان تيجافى مى كٍ ـ يى يي تٍ م دى مجيكداتو  عى

 ؟.المراتبً 

ٍكًدم مىٍحميٍكد سىاًمي اتً اعى دى بٍ ، كدارسكه إً الىدىبً مؤرخك  أىٍف ييٍنًكرى  في كً مٍ يي  ؿٍ ىى  -  ةى مى ىً ذٍ مي الٍ  البىاري
ٍيؼ ـ(، كلمساتً 1932-1870) ةى رى يً بٍ مي الٍ  أىٍحمىد شىٍكًقي ـ(، كركائعى 1838-1904) ًْ  اليىاٍزًجيٌ  نىا

سياماتً ـ(1871-1800) ةى رى الس احً  فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف ، كا  ق(، 1069-977) اٍلبىاًرعىة الخى
 الشٍِّديىاؽ المتفرِّدةى  فىاًرسأىٍحمىد  اتً حى كٍ لى ق(، كى 1244-1176) ةى قى ائً فى نقكال الت رؾ الٍ  كمقاماتً 

ٍكفق(، ك 1219-1305) ري ًر ـ يً ؿ  حياتً ـ أمضكا جي أن يي  القاطعةي  تثبت الدل ةي  كفى كىًثٍير  آخى ٍْ ًفٍي اٍلعى
اًنيِّ  ًفٍي  ا كافى كه مف مكانةو، ًإن مى ةو، كما اعتمرى يٍ شي  فٍ مً  اٍليدىبىاءي  ىىؤالءً إليو  ؿى ْى ، كأف  ما كى العيٍثمى

اًنيِّ  ًر العيٍثمى ٍْ  .؟اٍلعى

كىاًئعى أف   الن ق ادي  أىٍف ييٍنًكرى  ؿي قى عٍ يي  ؿٍ ىى  - ًر العيٍثمىاًنيِّ  الش عىرىاءً  فى مً  كىًثٍيرو ل ي ةى رً الشِّعٍ   الر  ٍْ مىى، ك ًفٍي اٍلعى  عى
ٍكًدم مىٍحميٍكد سىاًمي ءً الىٍ ؤي ىى  سً أٍ رى  م دف سى حى ، كى أىٍحمىد شىٍكًقي، ك البىاري قىامىاتً البكرينٌي، ك  ميحى  اٍلبىاًرعىةى  المى
ٍيؼ، كيتْد رىـ فى يٍ يِّ امً قى مى الٍ  فى مً  كىًثٍيرو ل ًْ الشٍِّديىاؽ، كنقكال الت رؾ...كغيرىـ  أىٍحمىد فىاًرس، ك اليىاٍزًجيٌ  نىا

ٍكرً في  ي ةى الىدىب الفينيٍكفى ـ يي ركائعي  قد نافستٍ  ْي  .؟الميٍختىًمفىةً  العي
                                                 

يٌ  (1) ًْ ٌي، )ص ديؾ ًدٍيكىاف، اٍلًحٍم ًْ بيانيٌ 170الجٌف اٍلًحٍم ٍْ  (.4/423، )جاٍلىدىباء، محاضرات (. كالى
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لىىك  قىامىاتً  أيدىبىاءً ، ك الش عىرىاءً  فى مً  كىًبٍيرىان  عىدىدىان  ىينىٍاؾى  فىًإف  ، ؾى لً ذى  بً انً جى  اً  اًنيِّ  المى  فى ال ًذيٍ  يفى العيٍثمى
ليـ  يـ، كفاقكا في ْكرىـ، فكتبتٍ مىعىاًنيفي نظميـ، كسىمكا في كتاباتيـ، كأبدعكا في  بىرىعيكا
ميكدى  ي ةي الىدىبـ يي أعمالي  م د الش عىرىاء  ىىؤالءً  فٍ مً ، كى اإًلٍبدىاعً  اؼً ْى مى  ًإلىى، كارتقكا الىدىبً  ـً الى في عى  اٍلخي ميحى

فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيفحسف البكرينٌي، ك  ٍيؼ، كابف اإلفرنجي ة، ك الخى ًْ . كىًثٍير ...، كغيرىـاليىاٍزًجيٌ  نىا
ـى  في كً مٍ يي  ؿٍ يى فى   ؾى مٍ مثؿ تً  إخفاءً  فكرةي  ؿٍ ىى ؟، كى الفذاذً  ىىؤالءً ؿ ثٍ مً  مف إبداعاتً  الىدىبً دارسك  أٍف ييٍحرى

رً  ىىذىافي  اتً اإًلٍبدىاع ٍْ  ا؟.يى نً يٍ عى بً  مف أطراؼو  ةه دى كٍ ْي قٍ مى  العى

ا  ًإلىى تحتاجي  هً ذً ىى  اٍلىٍسًئمىةى إف   ب مى  ال ًتيٍ  العيقيٍكؿً مف  كىًثٍيره  ىينىٍاؾى  يككفي إجاباتو دقيقةو، كري
ارً  عٍ مى  مف المكاجيةً  أف  الخشيةى  دى يٍ بإجاباتو شافيةو، بى  تحتفظي  ْى طىمىح ؾى مٍ تً  أىٍن ٍْ  ال ًتيٍ ، ىي اتً المي

ريحً  فى تمنعيـ مً  متى  ، كيمتزمكفى بالس ككتً  ، فيكتفكفى التْ   ْ  .ال

طىمىحً  ىىذىا اهى جى تً  ىن آخرى حى نٍ ا مى حى نى  فٍ مى  الن ق ادً  ًمفى ك  ٍْ  (، لكن و فىس رى ااٍلٍنًحطىاطكد ك مي )الجي  المي
ا لى  الميسىم ى ب مى لً  تعرٍض ي ـٍ تفسيران ري رً  فً في حديثو عى  حو دٍ و لمِّ قى ًمٍف ًخالى ٍْ اًنيِّ  العى  فٍ مً ، كى العيٍثمى
 ال ًتيٍ ، ك المْرييفى  مف الكت ابً  كىًثٍيرو  ينقؿ كجيةى نظرً  ال ًذمٍ (، أىديٍكًنٍيسسعيد ) أىٍحمىد، عمي ىىؤالءً 
طىمىحً  ؾى لً ذى في ترديدىـ لً  تتمث ؿي  ٍْ ًمٍف ىينىا. المي رً حديثو عف  ( في أثناءً أىديٍكًنٍيس) يتساءىؿي  كى ٍْ  العى

اًنيِّ  ن  العيٍثمى . ، كاالجتماعي ةً ، كاالقتْادي ةً السِّيىاًسي ةً  ةً الن اًحيى فترةن مظممةن مف  كىانىتٍ ا : "كالشؾ  أن يى قىاًئالى
ن  بعامة؟... كيكمؿي  ، أك الث قافي ةً الشِّعري ةً  ي ةً الىدىب ةً الن اًحيى قان فترةن مظممةن مف حى  كىانىتٍ  ؿٍ فيى  : إف  قىاًئالى

 .(1)"اٍلميًضٍيئىةً اىا بم  مقياسان في ذىًف مف سى  م ةى أف  ثى  ًإلىى يري شً تي  اٍلميٍظًممىةً ب اٍلفىٍترىةً ىذه  تسميةى 

ؤيةى  ليفنِّدى  أىديٍكًنٍيس كيعكدي  ن  تمؾ الر   اٍلفىٍترىةً  ًفٍي ًتٍمؾى العربي  تراجع  الش عرى  : "كالشؾ  أف  قىاًئالى
مىى عم ا كاف عميو سابقان، قد تراجعى  اٍلميٍظًممىةً  حركةن شعري ةن  ؾى لً ذى  عٍ مى  الخصِّ كمي ان، لكن نا نجدي  عى

، اٍلفىٍترىةىذه  مستمرةن تدكـ طكاؿى  لىعىؿ  ، دكف انقطاعو رىكىةً ىذه  في دراسةً  كى ا أف عمين ما يفرضي  اٍلحى
ٍايىاال طرحى  نعيدى   .(2)"ألكؼه ا ىك مى مى غايران لً طرحان مي  الن يضةً  المتعمِّقة بعْرً  قىضى

ددً  ىىذىافي  اٍلىٍسًئمىةً مف  مىٍجميٍكعىةن ( أىديٍكًنٍيس) كيطرحي   ْ ب مىا تحمؿي ال مف  جممةن  ًفٍي ثىنىايىاىىا ، ري
ددً  ىىذىافي  الىك ؿي  : "كالس ؤاؿي يىقيٍكؿي القيـ،   ْ ـى  نقيسي  ؿٍ ىك: ىى  ال رىكىةً  تقد  بفيميا ركح  الشِّعري ةً  اٍلحى
رً  ٍْ ، كمحاكلة تقميده، أك االحتذاء بو؟ كى  ًإلىىدتيا كٍ عى بً  ـٍ عنيا، أى  ، كالت عبيرً العى  ؿٍ ىى أْؿو ثابتو
 .(3)"؟الت قميدً  ، كرفضً ىذه العكدةً  نات ه عف رفضً  الشِّعرً  انحطاطي 

                                                 
 .(53ص)"ْدمة الحداثة"،  3ابت كالمتحكؿ، الث  ، أىديٍكًنٍيس (1)
 .53ص المىٍرًجع الس اًبؽ، (2)
 .54صالمىٍرًجع نفسو، ( 3)
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اًئصى  تناكؿى  ؿٍ دِّ، بى الحى  ىىذىا ًعٍندى ( أىديٍكًنٍيس) ؼٍ كلـ يتكق   ْى  ال ًتيٍ  ةً مى حى رٍ مى الٍ  يٍ يِّ فً الىدىب النِّتاجً  خى
 ، كما استمرتً لـ تتكق ؼٍ  الش عرً  مؤكدان أف  كتابةى  ااٍلٍنًحطىاط، أك اٍلميٍظًممىةب بىٍعض الن ق ادً كسميا 
رىكىةي  ٍيدىةً  لغةي  تٍ ، كتطك رى الفكري ةي  اٍلحى ًْ ٍيثي مف  سىكىاء اٍلقى )إيقاعات مختمفة ضمف  يا الش كمي ةي بنيتي  حى

ٍيثي بنيةو كاحدةو(، أك مف  ـي  حى كش ح، الد كبيت، الكىاف )المي  أيٍخرىل، كأنكاع تعبيري ة العامي ةً  ال مغىةً  استخدا
 .1 كىاف، الز جؿ، كالمكاليا(...

(، لكن و طرح فكرةن مغايرةن ااٍلٍنًحطىاط) بمْطمحً  الن ق ادً ًمف ( كغيره أىديٍكًنٍيس) س ؾي مى تى يى كى 
أىًبي شاعرو عظيـو ك ًإلىى قد تككف انحطاطان بالقياسً  ااٍلٍنًحطىاطً  ىي "أف  فترةى  ، كىذه الفكرةي للخريفى 

 ًإلىى انحطاطان بالقياسً  ا بكؿِّ تأكيدو ليستً ن يى كً ، أك امرئ القيس، لى اٍلميتىنىبِّي، أك أبي نكاس، أك تىم اـ
ٍكًدم مىىا ...إن يى البىاري ٍيدىةالقؿِّ حق قت تطكيران أساسي ان في بنية  عى ًْ . أم ا الشِّعري ةً  ال مغىةً ، كفي اٍلقى
ٍكًدم  .(2)"اٍلقىًديمىةً  اٍلىٍشكىاؿً  ًإلىى، كعاد الت طكيرى  ىىذىافقد تجاىؿ  البىاري

  البلغي   رىما في الفكرِ ، وتطوُّ التَّْشِكيلو  اْلَجَمالُ 

   اْلَجَمالُ اًل: وَّ أَ 
، لمت ٍعًبيرؿ  ييدلي بدلكه كي  يىٍنطىًمؽي ، ك الذكاؽي  ، كتتعد دي اآلراءي  ، كتتنك عي اآلفاؽي  تت سعي ، الُّمَغةِ  يْ فِ  اْلَجَمالُ 
ًمٍيػػعي  كينػدفعي  ػػاتً  عػػف مضػمكفً  ؛ ليعبِّػػرى اٍلجى ٍفػػرىدىاتً الٍ ل كى ٍحػػفى ، كى الكىًممى  كىانىػػتٍ  فٍ ا ً ى كى ت ػػ، حى ؽً الط ػػري  شىػت ىب مي

ٍنسىافي يطمقيا  ال ًتيٍ  الكىًممىاتي  ؾى مٍ تً  ىػذه  اتً نىػكٍ ني كٍ عػف مى  ساذجةن، أك بسيطةن، لكن يا في مخيمتو تعبِّػري  اإٍلً
 .ةً دى رى فٍ المي  ؾى مٍ تً أك  الكممةً 

ًمػػٍف ىينىػػا مكانػػاتيـ ي ػػةً كً مغى لقػػدراتيـ ال   العىنىػػافى  يـ يطمقػػكفى مىعىػػاًجمفػػي  ال مغىػػةً  عممػػاءي  انػػدفعى  كى ، كا 
ػػطىمىحً  ىىػػذىالتفسػػير  العقمي ػػةً  ٍْ ػػًدٍيثً فػػي  ، كالت كس ػػعً المي دىاتػػعػػف  الحى تظػػؿ   عً الت كس ػػ ىىػػذىا ـى ٍغػػو، لكػػف رى ميٍفرى
ػاؿً ؾو كاحػدو حػكؿ معنػى مى في فى  تدكري  ال مغىةً  مىعىاًجـ معظـي  مى ٍعنىػىفػي  اؾه رى تً ، قػد يكػكف بينيػا اٍشػاٍلجى ، اٍلمى

ٍيثي ب ده اعي بى تى  ىينىٍاؾى  في كٍ كي يى  دٍ قى كى  . يٍ ا فً يى تً الىٍ الىٍ دى  عي مٍ جى  بي عي ٍْ يى  حى  أْؿو كاحدو

مىاؿي ك  ًمٍيؿمْدر " اٍلعىرىبً  ًلسىافً في  اٍلجى ميؿ ،اٍلجى ۉ  ې  چ  :كجؿ   كقكلو عز   ،كالفعؿ جى

ػػػػاؿي ك  ،فٍسػػػػأىم بيػػػػاء كحي  [،ٔالنحػػػػؿ: ] چې  ې  ې  ى  ى   مى ف يكػػػػكف فػػػػي ٍسػػػػالحي  :اٍلجى
ٍمؽً  ،الفعؿً  ؿي  ،كالخى ميؿ الرجي ن ـ بالض   كقد جى ػاالى مى ًميػؿه  جى ػاؿ بػالت   ،فيػك جى مى م ػاؿ الىخيػرة ال  ،خفيؼً كجي كجي
ػػاؿك  ،رتيكسػ مى ػػ اٍلجى ًمٍيػؿً أىجمػػؿ مػػف  شػػديدً كالت   ـً بالض  ػػؿ تىكىم ػػؼ  .اٍلجى م  ي نػػو كالت جى مػػو أىم زى م  ًمٍيػػؿكجى  ك ،اٍلجى

                                                 
  .(55ص ،54ص)"ْدمة الحداثة"،  3ؿ ابت كالمتحكِّ الث   ،أىديٍكًنٍيس :ييٍنظىر (1)
 .55ص المىٍرًجع الس اًبؽ، (2)



 42 

م ؿ  سىنان  اللعميؾ تىٍجميالن ًإذا دعكت لو أىف يجعمو  اللي جى ًميالن حى ٍمػالء ك  ،جى ًمٍيمىػةكامرأىة جى كىػك أىحػد  جى
 :قاؿى  ؛ما جاءى مف فىٍعالء ال أىٍفعىؿ ليا

 اءَ دَ وْ َأَمـــــــــٍة َســـــــــ نْ َوَىْبتُـــــــــو ِمـــــــــ
 

 وال َجْمــــــــلءَ  اءَ ِبَحْســــــــنَ  تْ َســــــــيْ لَ  
 :الش اًعري  كقاؿى  

ــــــْدٍر طَ  ــــــلُء َكب ــــــَي َجْم ــــــَفْي   ـٍع اِل
 

ـــــَق   ـــــذَِّت الَخْم ـــــاً َب ـــــالب َجِمْيَع  اْلَجَم
ػػ يٍ ًفػػكى   ػػٍت لػػو امػػرأىةه  ـ  ثيػػ :اإًلسػػراءً  ثً يٍ دً حى ٍسػػناءي  عىرىضى ٍمػػالءي  حى ًمٍيمىػػةأىم  جى كال أىفعػػؿ ليػػا مػػف  ،مميحػػةه  جى

ػػػػًدٍيثً كفػػػػي  ،لفظيػػػػا كًديمػػػػة ىىٍطػػػػالء ٍسػػػػناءى  جػػػػاءى بناقػػػػةو  الحى ٍمػػػػالءى  حى ػػػػاؿي ك  ،جى مى مىػػػػى يقػػػػعي  اٍلجى ػػػػكىرً  عى  ْ  ال
ًمٍنػػوي  مىعىػػاًنيالٍ ك  ػػًدٍيث كى ًميػػؿه  اللى  ًإف   الحى ػػاؿى يحػػب  جى مى سىػػفي  اٍلجى ػػاؼً  كامػػؿي  اٍلىٍفعىػػاؿً  أىم حى كقكلػػو ؛ الىْك

  :أىنشده ثعمب لعبيد الل بف عتبة

َف غَتْيــــَوى فُتْشــــ ا الَحــــقُّ َأنْ َمــــوَ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِذيْ ب  الَّ
 

 بَأْجَمــل َس يْ َلــ انَ ا َكــا َمــِإذَ  ،َىِويــتَ  
ٍعنىػػىأىجمػػػؿ فيػػػو  أىٍف يىكيػػػٍكفى  يجػػكزي ك   ًميػػػؿ ًبمى أىراد لػػػيس بأىجمػػػؿ مػػػف  أىٍف يىكيػػٍكفى كقػػػد يجػػػكز  ،جى

ًمٍيػؿً ب :اممػةي الميعى  :كالميجاممػةي  .شػيء مػف كػؿِّ  يريػدكفى  أىكبػري  اللي  قىػاليكاكما  ،غيره اًمػؿي ك  ،اٍلجى  ال ػًذمٍ  الميجى
مىىيقدر  مىىجكابؾ فيتركو ًإبقاءن  عى د تؾ عى اًمؿي  ،مىكى مىػىال يقػدر  ال ًذمٍ  :كالميجى جكابػؾ فيتركػو كيىٍحقػد  عى
ػؿى  .مػا كقػتو  ًإلىػىعميؾ  مػةن الر   كجامى و ب جػؿى ميجامى ػًفو اإًلخػاءى كماسىػحى ٍْ ًمٍيػؿلػـ يي اٍجميػؿ ًإف  يقػاؿ: ،اٍلجى

ًميػؿه ًإن ػ قىػاليكا الحػاؿً  ًإلىىذىبكا  فىًإذىاكنت جاًمالن  الىػؾ أىفٍ  ،و لجى مى  ،أىم ال تفعمػو ،اذى ا ككىػذى ال تفعػؿ كىػ كجى
 .(1)"الىٍجمىؿى  الىمرى  كالزـً 

ـٍ يىٍبتىًعدٍ  لى ـً  بي احً ْى  كى حى  ميٍعجى  ْ ػاؿي "ك : يىقيػٍكؿي ر، كٍ ظيػنٍ عػف ابػف مى  احً ال مى ميػؿى  :اٍلجى ٍسػفي كقػد جى الحي
ن ـ جؿي بالض  الر   مىاالى ، ك  ،جى ٍرأىةفيك جميؿه ًمٍيمىة اٍلمى ٍمالءي  ،جى ان كجى   ذؤيب:، كقكؿ أبي أىٍيضى

 ُح يْ ُب الَقـــــــرِ ْمـــــــا القَ َجماَلــــــَك أيَُّيـــــــ
 

 ُتِحـــــبُّ فَتْســــــتريحُ  نْ َســـــَتمَقى َمــــــ 
م مىؾى كحياءى يريد: "  ـٍ تىجى مىاؿك : جزعان قبيحان  ؾ، كال تجزعٍ اٍلزى ػؿي ًمػفى  :شديدـ كالت  بالض   اٍلجى ًمٍيػؿأىٍجمى . اٍلجى

ميؿه  :ذابً المي  حـً كيقاؿ لمش   ٍيؿه  .جى مى . مْػغ ران، كالجمػع ًجٍمػالفه مثػاؿ كيعىٍيػت كًكٍعتػافو طائره جػاء : كجي

                                                 
(، مادة 2/189، 1كابف فارس، مجمؿ المغة، )ج .)جمؿ((، مادة 11/126)ج، ًلسىاف اٍلعىرىب، مىٍنظيٍكرابف  (1)

 )جمؿ(.
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ٍممىػػػةي  ، إذا رددتىػػػو  :كالجي ٍمػػػتي الحسػػػابى ػػػًؿ. كقػػػد أىٍجمى مى ٍممىػػػةً  ًإلىػػػىكاحػػػدة الجي ٍمػػػتي الْػػػنيعة  .الجي  ًعٍنػػػدى كأىٍجمى
 . (1)"فالف، كأىٍجمىؿى في ْنيعو

تً  إف  تتب ػػعى  الى ، أك مزجيػػا  الميٍختىًمفىػػة الػػد الى (، كجمعيػػا فػػي حقػػؿو كاحػػدو ػػؿى مى ًفػػٍي بىٍكتىقىػػةو لمػػادة )جى
ب مىا يككف الْؿي  كىاًحدىةو   يشػكِّؿ أكثػرى  ال ػًذمٍ ، ىػك االسػتعماؿ المػادٌم المفػظً  فػي اسػتخداـً  يبيف أن و "ري

تً  الى مىػىشػيكعان، ككفػرةن، كىػك إطالقػو  كي ةً مغى ال   الد الى ًبي ػةي  لبيئػةي عرفتػو ا ال ػًذمٍ  الحيػكافً  عى ػحبى اٍلعىرى  ، ْك
ػحراءً  وً الً حى رٍ ، كتى مِّوً حً  يٍ فً  العربي    ْ ، محب ػبه  فػي نظػرً  ، فالجمػؿي فػي ال  ًإلىػى نفسػو، قريػبه  ًإلىػى العربػيِّ
ػؿى ٍيػى قً ت  ذاتو حى  و تعبػو كنْػبو، شػككاه، كيشػاركي  ًإلىػى برؤيتػو، كيسػتمعي  أبنائػو يسػعدي  حػدً أى ا كى دى : إن ػو غى
 :الش اًعري  قاؿى 

ـــيَّ جَ  ـــَكى إل ـــمَ َش ـــِم ـــرَ  لَ وْ ي ُط  ىالّس
 

 (2)ىَمـــــتَ ا ُمبْ َنـــــَلْ كِ  فَ َلً يْ ِمـــــًا جَ رَ بْ َصـــــ 
ػػ ىىػػػذىا ًعٍنػػػدى  المػػري  يقػػػؼً  ـٍ لىػػكى   ، كناقتػػو ألفػػػةه  دِّ، فقػػػد نشػػأتٍ الحى تنشػػػأ بػػػيف  ال ًتيٍ كػػ بػػػيف العربػػػيِّ

حساسػيـ بالت عػبً لفتيـ لو، كتفػاعميـ معػو، ككأن ػو يشػاركيـ فػرحيـ، ، فقد ْك ر "إالبشرً  كالذل،  كا 
، كيمةً ْك ر لنا معاناتو مف رحمتو الط   ال ًذمٍ  الش اًعر ًفٍي قىٍكؿً  ىىذىا، كالرِّضا، كقد يتجس د أك الس ركرً 

ٍيػػػثي ب مىػػػىأضػػػفى  حى  ، كطػػػكؿً بالت عػػػبً  حػػػيف أشػػػعرنا أن ػػػو شػػػاركو اإلحسػػػاسى  جممػػػو ْػػػكران إنسػػػاني ةن  عى
 . (3)"الرٍِّحمىةً 

ػػػػاؿً  كمػػػػفى  مى ًثٍيػػػػر  دالالته  اشػػػػتقتٍ  اٍلجى فيػػػػعً  ، كالػػػػذ كؽً ليػػػػا عالقػػػػة بالحسػػػػفً  ةه كى  ، كىػػػػي ْػػػػفةي الر 
ًمٍيػػؿى إذا بادلػػو  مجاممػػةن  الر جػػؿي  ، يقػػاؿ: جامػػؿى المجاممػػةً  ػػؼ اإلخػػاءً اٍلجى ىػػػك  ، فكػػأف  المجامػػؿى ، كْك

 .مف خمقو في تعاممو مع اآلخريفى  فى سى يظير الحى  ال ًذمٍ 

مىاؿً  لدالالتً  إف  المتتبِّعى ، اْصِطَلَحاً  اْلَجَمالُ  ًثٍيػر  ، يجػد كشػائ ى ال مغىػةً  مىعىػاًجـً في  اٍلجى ٍعنىػىةن بػيف كى  اٍلمى
، ك  ٍعنىػػىالمغػػكمِّ ح اٍلمى ػػًطالى ٍْ ، ك اال تيجمػػع ىػػذه  ال ػػًذمٍ يِّ الى ػػاؿً  ىػػك أف  لفػػظى  الميٍختىًمفىػػة الػػد الى مى  يحمػػؿ اٍلجى
ميػؽ، ك  الحسفً  دالالتً  ٍمػؽ كالخي ٍعنىػىمػف  قريػبه  ىىػذىافي كؿِّ شيء الخى ح اٍلمى ػًطالى ٍْ يتداكلػو  ال ػًذمٍ يِّ اال
 .فِّ ، كالفى الىدىبً في مجالي  الكت ابي 

 
                                                 

اح (1) حى  ْ ٍكىىًرٌم، ال حاح  ،ةتاج المغ -اٍلجى ًبي ةْك ًسيطالزيات ، ك ( مادة )جمؿ(، 2/3644، )جاٍلعىرى ـ الكى  -الميٍعجى
ًبي ةمجمع المغة   (.1/136، )جاٍلعىرى

البيت  نسب لشاعر  ىىذىا(. 4/234سيبكيو، الكتاب، )ج ( مادة )شكا(.44/446، )جًلسىاف اٍلعىرىبالبيت في  (2)
 (.1/317في المرزباف السِّيرافي، شرح أبيات سيبكيو )ج ممبد بف حرممةالمغمكر اسمو 

ف ار (3)  ْ  (.21ص)، اٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـفي  الت ٍشًكيًؿ المٍكًنيِّ ، ال
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   يَّةِ اْلَجَمالو  ،اْلَجِمْيلِ و  ،اْلَجَمالِ  مفيومُ 
ـى  مىالؤل مف الر   العديدى  العربي   الت رىاثي  قد  ٍايىامف  كىًثٍيرو  في معالجةً  ي ةً اٍلجى ، فِّ كالفى  ،الىدىبً  قىضى

ٍغىةً ، ك ال مغىةً ك  ٍايىا، فضالن عف البىالى يىا قىضى ، أـ تعم قت الفنيِّ  الش كؿً  أتعم قت بمسألةً  سىكىاء ، كالدِّيفً ةً الحى
مىاؿة . كلـ تبرح قضي  بالمضمكفً  ٍاء اٍلجى  المعاييرى  ىىؤالءً  ، فقد جس دى كىاف ةن  العرب في المياديفً  العيمىمى

ال مى ٍف لـ تْؿٍ في كي  ي ةى اٍلجى ، كا   .اٍلكىمىاؿً  ْفةً  ًإلىى، أك الش مكلي ةً  ْفةً  ًإلىى ؿِّ نمطو إبداعي 

ٍاءي  كال يبتعدي  مىى -مثالن  –ع يط مً  ، فمفٍ ان كىًثٍير  ؾى لً عف ذى  العيمىمى ٍغىةً  عمـً  عى ًبي ةً  البىالى  يدرؾي " اٍلعىرى
كحو  بكؿِّ  ٍغىةً  حى مى طى ٍْ مي  أف   كضي ًغي كفى جعمو  ال ًذمٍ  البىالى ْى  العربي  اٍلبىالى ، ككالىما احةً غالبان مماثالن لمفى
ْ   مالمحى  ًإن ما يحمالفً  ،لمبيافً  مالزـه   ةً ق  كالدِّ  ،، كالكضكحً كاإلتقافً  كالجكدةً  ،اٍلبىيىاءً ك  ،قاءً كالن   ،فاءً ال
لىةً في   ص  الن   يىٍغديكل ؛يشينو، تحسينان كتزيينان  لفظو  مف أمِّ  أسمكبو  ؿِّ كي  ، كتنقيةً كاالختيارً  ،الد الى

ٍذبىان  ،الجزاءً  متالحـى   كالض عؼً  ،كاليشاشةً  ،اٍلغيميٍكضً ك  ،دً الحكاشي، بعيدان عف التقي   رقيؽى  عى
ًبرة دقيقةى  نسي و  و قطعةي . إن  نافرً كالت   نعً  حى  ْ  كالفكرً  لمعاطفةً  مثيرةن ، الت أثيرً  ةى ، قكي  ، ناعمة المممسً ال
 .(1)معان"

ٍغىةً  أىسىاًلٍيبً في  البىٍاًحثى إف    ـى  يدرؾي العربي ًة  البىالى أسمكبو  بأف يعرضى ال يكتفي  أف  المتكم
ن ما قد يرسمو مباشرو  تقريرم   بشكؿو  مىى؛ كاً   ،لػو مرافقةن  أىسىاًلٍيبى ، مستخدمان المجازً  سبيؿً  عى
يعً كالت   شراقان تو كالمى  ليزيدى  ؛، كالت رديدً الت ٍجًنيسً ، ك مكيحً كالت   ،كاإلشارةً  ،ْريعً كالت   ،ْر ، كتزداد ألقان كا 
ن و بيجةن ك كتاباتي  مىاالى رً و مف كم   ىىذىاك  ، جى ًْ نىٍا مىاؿً  عى ًمٍيعي يسعى  ال ًتيٍ  اٍلجى  بيا. االستمتاعً  ًإلىى اٍلجى

ٍغىةً  ًإلىىترتقي  مادةو  ؿ  كي كى  ةً ك  البىالى ٍاحى ْى يؿه كً شٍ إٍف شئت تى  ؿٍ ، أك قي ي  الً مى جى  ًإن ما ىي شكؿه  الفى
 ، كاإليجازً نكيرً كالت   ،الت ٍعًريؼً ، ك كالحذؼً  ،كرً كالذِّ  ،اإلسنادً  ما يتعمؽ بأحكاؿً  كؿٌ  كىذىًلؾى ؛ ك ي  الً مى جى 

ؿً كاإلطنابً  ؿً ك  ، كالْك ٍْ ،  ، ككؿ  ما يتعمؽ بالبيافً الفى مف تشبيوو، كاستعارةو، ككنايةو، كتعريضو
، كي  البىًدٍيعً كجميع ما يرتبط ب ، كجناسو  مىشىاًىدً مف  حي ةه  مىشىاًىدي م يا مف طباؽو، كمقابمةو، كسىٍجعو

مىاؿً   .القيميٍكبى ، ك الفئدةى  ، كتخمبي الىٍلبىٍابى  تبيري  ال ًتيٍ  اٍلجى

ذىا ٍكنا كىاً  ن  تحر  ٍغىةً  فً عى  مبتعديفى  قىًمٍيالى مىاؿى ف  أ نجدي ، أيٍخرىل مياديفى  ًإلىى، البىالى  يحمؿي  اٍلجى
ـى  ًمٍف ىينىا، ميتىنىكِّعىةن ، قد تككف أيٍخرىل مفاىي ٍكفى رأل  كى ري مىاؿى أف " آخى  مف نظاـً  -فىقىطٍ  - بي يترك   اٍلجى

                                                 
اًلي ة، جمعة (1) مى اًلي ةدراسة  ،الكممة جى مى  (.21ة، )صنقدي  ة بالغي   جى
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ـ   ، كمفٍ (1)"أرسطك مفاىيـً  كفؽى  الظ كىاًىرً  أك ،الىٍشيىاءً  مىاؿى " فىًإف  ث ال ىك الت عبيري  اٍلجى مى  الن اجحي  ي  اٍلجى
 .(2)كركتشو" ًعٍندى 

مىاؿي غزا  لقدٍ  مىى، كسيطر كاآلدابً  الفينيٍكفً  جميعى  اٍلجى يىامناحي  عى مف  كىًثٍيرو عمى ، ك كىاف ةن  ةً الحى
ٍنسىاًني ةً  ي ةً اإًلٍبدىاع ٍنمىاطالى  مىاؿى أف   ، بيدى اإٍلً ، ككافً  اإًلٍبدىاعً في  كقعى  اٍلجى و أشد  السي ما كقعي  البالغيِّ

تٍ  ٍغىةً  أىسىاًلٍيبي  حيف حْر مىى البىالى في كقتو  ي ةً الىدىب، ك كي ةً ، كالن حٍ كي ةً مغى ال   استخراج أسرار الجممةً  عى
؛ لتْؿى  ـً ب كاحدو  ، كالفكرى يثير الن فسى  ال ًذمٍ  رً الس احً  المؤثِّرً  الن اْعً  البيافً  مرتبةً  ًإلىىالعربيِّ  اٍلكىالى
م دو ، رسميفى المي  ؛ كما جرل مع سيدً البيمىغىٍاءي إذا سمعو  م ـى  – ميحى سى مىٍيًو كى م ى اللي عى  ًإلىىحيف استمع  -ْى

"ان رى حٍ سً لى  افً يى بى الٍ  فى مً  إف  "فقاؿ:  ًبقىٍكًلوً كأعجب  ،(3)عمرك بف الىتـ
لىعىؿ   ،(4)  ابفى  و ما جعؿى كم   ىىذىا كى

مىاؿً ك  ،البيافً  فى يٍ بى  الثير يربطي  مىاؿي ، ك ليما: البيافي  ال نيايةى  "شيئافً : يىقيٍكؿي ؛ فاٍلجى  .(5)"اٍلجى

مىاؿى إف   ًبي ةً  أىسىاًلٍيبً في  اٍلجى ًدٍيث الدِّرىاسىاتً  ا غايةى دى ، كبالغةن غى ، أدبان، كنقدان اٍلعىرى ذىًلؾى ؛ ةً الحى  كى
مىاؿى  يا تماثؿي أن   ان؛ كباعتبارً ان جمالي  إنتاجان إنساني   ةً عبيري  الت   ةً ي  اإًلٍبدىاع سىاًلٍيبً الى العتبار   ال ًذمٍ  اٍلجى
كىاسي تمتقطو  مىاؿي . فالظ كىاًىرً ك  ،الىٍشيىاءً ك  ،مف الط ًبٍيعىةً  الحى  كىذىًلؾى ؛ ك ةً بيعي  الط   الظ كىاًىرً يرتبط ب اٍلجى

ًمٍيؿي  بىٍينىمىاغالبان؛  كؿً الش   مف جيةً  إنساني   إبداعو  ْؿ بكؿِّ يت   كىاسً  ًإلىىيحتاج  اٍلجى  ،معان  عكرً كالش   الحى
مىى كالقكانيفً  كىك يرتبط بالقيكدً  ا أم   .معيا فؽي كيت   ،فيك يراعييا ،ستقالن عنياو يبدك مي ف أن  مً  الر ٍغـً  عى

                                                 
اًعٍيؿ (1) اًلي ةالسس ، ًإٍسمى مى  (.43، )صعرض كتفسير كمقارنة العربي الن ٍقدفي  اٍلجى
مىاؿمطر، فمسفة  ييٍنظىر: (2) مىاؿفمسفة ، (، العشماكم196ص -193، أعالميا كمذاىبيا، )صاٍلجى في الفكر  اٍلجى

ر ًْ اًعٍيؿ،ك  (.23ص -21، )صاٍلميعىا ٍسمى اًلي ةاٍلجى السس  اً   (.53)ص، عرض كتفسير كمقارنة العربي الن ٍقدفي  مى
كأستاذ  ،فيمسكؼ إيطالي مف أتباع المدرسة الييغمية الجديدةـB-Croce (1866- 1956 ) -تك كركتشوندب

 ،ة(، كقد ظير كركتشو قرب نياية القرف التاسع عشر بنقد لمنظريات الفمسفي  ـ1920-1902بنابكلي )
 .ةلمماركسي  ة كاالقتْادي  

 ىك عمرك بف سناف بف سيمي بف سناف بف خالد المنقرمٌ (. 46، 5/45، البداية كالنياية، )جكىًثٍيرابف  ييٍنظىر: (3)
سيِّده مف سادات قكمو، كاف خطيبان كىك . )الىتـ( لف  ثػني تىوي ىيتمت يـك الكالبػ ، أبك ربعي، ليقب أبكه بالتميميٌ 

مىؿي المنىش رىةي(. كفد  مىىبميغان، شريفان جميالن، ككاف يقاؿ لشعره )الحي ـى النبي  عى م  سى مىٍيًو كى م ى اللي عى في كفد بني تميـ،  ْى
م ى اللي عى أعجبو كالميوي، كسألو النبي   ـ بيف يدم النبيٌ ا تكم  فمقي إكرامان كحفاكة ، كلم   ـى ْى م  سى عف الزبرقاف بف  مىٍيًو كى
الةي كالس الـي: )إف  مف الشِّ  ،بدر )الشاعر( فمدحو  ْ عر ثـ ىجاه كلـ يكذب في الحاليف، فقاؿ المْطفى عميو ال

ف   مف البياف سحران(. لـ يكف في بادية العرب في زمانو أخطب منو، كىك ْاحب البيت الس ي ار  حكمان، كا 
 قُ يْ ضِ تَ  الِ ــــــــجَ َق الر  َل خْ ولكنَّ أَ       ا ضاقت بلٌد بأىمياُرَك مَ مْ عَ لَ        :        المىٍشييكر

ًدٍيثً : 2/594كتاب )الجمعة(،  ]مسمـ: ْحيح مسمـ، (4) قىـً اٍلحى   .[869 رى
 .(1/40)ج ،المىثىؿ الس اًئر ،بف الثيرا (5)
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مىاؿي  ران مف ما يجعمو متحرِّ  ،كسالمتو ،توكدق   ،الحسِّ  كرىافةً  ،الفردمِّ  ؽً ذك  مرىكنان بالت   و يظؿ  فىًإن   اٍلجى
ال اٍلىٍشكىاؿي ؿ كتتمث   .إال ذلؾ قيدو  كؿِّ  مى تتمث ؿ في ة؛ فيي عد   ةو أسمكبي   بظكاىرى  المبدعً  فِّ في الفى  ي ةي اٍلجى
ٍيقىاعً ك  رً ناظي الت   ًكٍيرً ك  ،ناسبً كالت   ،حدةً مع الكى  ،عً نك  كالت   ،كافؽً كالت   ،ناغـً كالت   ،كازفً كالت   ،اإٍلً ٍْ  كنظاـً  ،الت 

الح  مً يي  ًحٍينىمىا، ك الت أليؼً  مى مىى يكفى اٍلجى مىاؿً  في مفيكـً  الش كؿً  عى ًمٍيؿى أف   يـ يركفى فىًإن  ، اٍلجى ًإن ما ىك  اٍلجى
ًمٍيؿي . ك الظ كىاًىرً ك  ،الىٍشيىاءً في  كالفكارً  ،كحً ي الر  تجمِّ  ٍغىةً ك  ،الىدىبً ك  ،في الففِّ  اٍلجى  ىك نيايةي  البىالى

 دي يتجس   ساـو  رفيعو  مقاـو  ًإلىىع فيك يتطم   يؿي مً ما تعرؼ لػو المضاميف، أما الجى  مف جيةً  المطاؼً 
، ككؿِّ  بالكجكدً  مىىمثؿو أ اإللييِّ مىاؿً  عى  .ًلمجى

طىمىحى كمف  ٍْ مىاؿً ب ترتبطي  ال ًتيٍ  اتً المي مىال ْطمحي ، مي اٍلجى طىمىحي  ىىذىا، ك ي ةً اٍلجى ٍْ يحمؿ داللةن  المي
مىى ، أك أن يا معنى  عى مىاؿً كؿِّ شيءو جميؿو ٍغىةً ، ، البيافً اٍلجى ، ك ، كالفى الىدىبً في  البىالى  أىسىاًلٍيبً فِّ

ٍغىةً  ًبي ةً  البىالى مىاؿً في  اإًلٍبدىاعً  مف ألكافً  لكفه  كىأىن يىاك ، اٍلعىرى  كؿً الش   بيفى  ـً ناغي الت   فى مً  ، كلك مٌثؿ حالةن اٍلجى
ٍكعً ك  ن ما نتناكليا باعتبارىا منيجان تحميمي  اٍلمىكضي ٍنيى ى يماثؿ  ةً بالغي   ةو أدبي   ةو فني   ةو نقدي   ان لدراسةو . كاً   المى

 ،ةً ق  كالدِّ  يِّ اإًلٍبدىاع صِّ الن   ، منيجان يعال  جمالي ةى أك االجتماعي   ،مزم  أك الر   ،فسي  أك الن   ،ي  اٍلكىاًقع
يقاعً كتناسبً  الت ٍركيبً  ، نظاـً كاإلتقافً  ،كالجكدةً  كره،  و، كا  التتعمؽ  يىذىالألفاظو ْك مى  جربةً بالت   ي ةي اٍلجى
ال مى كاٍلمىٍضميكفً  ،كؿً الش   ذاتيا مف جيةً  ي ةً اٍلجى

ٍنيى ) اٍلبىاًحًثيفى  عميو بعضي  أىٍطمىؽ؛ كتماثؿ ما (1)  المى
ال مى مىىفي أساسو  يرتكزي  ال ًذمٍ ( يٌ اٍلجى مىاؿ)عمـ  ةً نظري   عى أك  ،دي اقً بيا الن   ستطيقا(؛ كيحكـي اإل :اٍلجى

مىى البالغي   ك  ،ان ان أك أدبي  ان أك لغكي  إبداعان فني   كىانىتٍ أـ  ،أـ مْنكعةن  ةن طبيعي   كىانىتٍ  سىكىاء الىٍشيىاءً  عى
ؼي  كأفٍ  ،جمالي ةو  بأحكاـو  ًمٍيمىةه يا بأن   تْك  ، عممان بأف  (2)خريةً لمس   أك مثيرةه  ،ميمةه ذأك  ،أك فاتنةه  ،جى
يىاؿك  ،اٍليٍسميكبك  ،كالفكرة ،)العاطفة أشياءى  ز بأربعةً يترك   يِّ الىدىب قدً في الن   اإًلٍبدىاعى  يىاؿي ف .(3)(اٍلخى  اٍلخى
ْ   ْانعه  ال كرً لم مى ال. ك ؼً ائً ظى كى ، كالٍ اٍلىٍىدىاؼً  فى ةن مً مى مٍ تمبِّي جي  ال ًتيٍ  ي ةً اٍلجى مى جممة مف  ىي دراسةي  ي ةي اٍلجى

مىاؿي ؛ مثؿ: ما أك منفردةن  ،مجتمعةن  المسائؿً  ما، ميما كاف  يقـك عمييا نص   ال ًتيٍ  ؟ ما الغايةي اٍلجى
ري ؟ ما الإبداعي   نمطو  في أمِّ  اٍلمىٍضميٍكفً ب كؿً الش   كجنسو؟ ما عالقةي  ،حجمو ًْ تشترؾ في  ال ًتيٍ  عىنىٍا
ال المىٍنيى ي يسعى  ةه كىًثٍير  ا أسئمةه يى إن    مالمحو ككظيفتو؟ف ككِّ ما، كتي  نص   ْياغةً  مى ال) ي  اٍلجى مى ي ة( اٍلجى
  .المسبقةً  ، كالفكارً عف العكاطؼً  بعيدةو  ةو مكضكعي   بركحو  (4)عمييا لإلجابةً 

                                                 
،  ييٍنظىر: (1) اًلي ة، دراسة الفنيٌ  الن ٍقدجيرـك مى ، كشاؼ اْطالحات الفنكف كالعمـككالت يانكم،  (.3ص)ة، كفمسفي   جى

 (.1/187)ج
 (.48، )صاٍلىدىبيٌ  الن ٍقدعبدالل، مقدمة في  ييٍنظىر: (2)
 (.22، )صاٍلىدىبيٌ  الن ٍقد، أميف (3)
 (.273)ص، مٌ الن ٍقدمكسكعة المْطمح  ،ييٍنظىر: لؤلؤة (4)
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ال عكا في مفيكـً ف تكس  ال ًذيٍ  اٍلبىاًحًثيفى مف  مع العديدً  نقؼي  و نحفي كمِّ  يىذىاب مى ف كاف  ،ي ةً اٍلجى كا 
نكعو  ان كافى كغايتو أي   ،ككظيفتو ،الٌنصِّ  رييا ال يقيمكف اعتباران كال كزنان لمضميكفً منظِّ  أكثري 
  .(1)ان أـ أدبي   ميٍكًسٍيًقي ان ان؛ بالغي   ـان أان؛ لغكي  ان أـ ديني  خمقي  اجتماعي ان، نفسي ان أـ فني ان،  ان أـتاريخي  

قيكؼ يمزـي  وفىًإن   ،بالغي   أسمكبو  أمِّ  معالجةً  ًعٍندى ك   كؿً الش   مف جيةً  بنيتو كاممةن  ًعٍندى  اٍلكي
ٍعنىًكي ةً  الؿً بالظِّ  المكحيةً  ةً كالمجازي   ،ةً ؛ في داللتو الحقيقي  كاٍلمىٍضميكف كعدـ ، ًمٍف نىاًحيىةو  ةً كىًثٍير ال اٍلمى

 ،ف رفضكا الكظيفةى ال ًذيٍ مف  العديدً  آراءي  وال تمنع ًإلىٍى ذىًلؾى يسعى  مفٍ  ًلىف  ، ةمقي  قيمتو الخي  إىماؿً 
ال ةً ظري  الن   أْحابً  مفٍ  اإًلٍبدىاعً في  النبيمةى  ةى الخمقي   كالغايةى  مى في  البحثى  أف   ًإلىى؛ فذىبكا ي ةً اٍلجى
؛ مضحؾه  ًإن ما ىك أمره  اميةً الس   كالغايةً  ،عف الكظيفةً  آخرى  إبداعو  أك أمِّ  ،فِّ أك الفى  ،الىدىبً 

ؽي ف ـي  ،الىٍخالى ِّْ  ،كالقي يىاك  ،كالفكرً  ،اٍلقىٍكؿً في  دؽي كال  .كالمْمحكفى  ،اٍلىٍنًبيىاءي ال يبحث عنو إال  ةالحى
ًمٍف ىينىا ال اٍلبىاًحًثيفى  رأل بعضي  كى مى ؽى  أف   ييفى اٍلجى مىاؿً  مف معاييرً  ليستٍ  الىٍخالى مىىفمـ يحكمكا  ،اٍلجى  عى
مىاؿً ب رةً الخيِّ  العماؿً  ن ما نظركا  ،بالقبحً  ريرةً ؛ كالشِّ اٍلجى رً ال ًإلىىكاً  ًْ ال عىنىٍا مى   .(2)باعتبار نظاميا ي ةً اٍلجى

الك  مى مىالمْدره ْناعي  يقابؿ  ي ةي اٍلجى ح مفظً ال   فيك مف جيةً  يىذىاكل؛ ي  اٍلجى ًطالى ٍْ  يِّ اال
مىى ،(3)"( باعتباره بٍنيىةأك الفنيٌ  ،كميٌ مفيكـ )الش  " اٍلبىاًحًثيفى  بعضً  ًعٍندى يرادؼ  حيف أْبحت  عى
ال الفنيِّ  قاءً الن   ةي نظري   مى ال لمْطمحً  ةً الش كمي   اٍلبٍنيىةً  ًفٍي ًتٍمؾى  ؿي تتمث   آخرى  تيارو  ًعٍندى  يِّ اٍلجى مى ٌي/ اٍلجى
ال مى  .(4)ي ةاٍلجى

الا أم   مى  ؿي يا تشكِّ أن   كطبيعتيا باعتبارً  ،ارتبط بداللتيا عظيـه  حكليا جدؿه  ارى دى  دٍ قى فى  ي ةي اٍلجى
ال جربةً الت   جكىرى  مى ال الفنيِّ  قاءً الن   ةي يا نظري  ًلىن  ؛ ي ةً اٍلجى مى ر في  (5)يِّ اٍلجى ًْ نىٍا   آلياتيا.في ىا ك عى

الف مى مىاؿي ما "؛ مثؿ: مسائؿى  ىي دراسةي  -بىٍعض الن ق ادً  ًعٍندى  -ي ةي اٍلجى  اٍلمىٍضميٍكفً ب كؿً الش   ؟ ما عالقةي اٍلجى
ٍكعً في  ال اٍلمىكضي مى رمف  الميٍختىًمفىةي  الفينيٍكفي تشترؾ فيو  ال ًذمٍ ؟ ما يِّ اٍلجى ًْ نىٍا مىاؿً  عى    .(6)"؟اٍلجى

ال في مفيكـً  اآلراءي  بتً تشع   امى يٍ مى كى  مى  ٍنيىةاٍلبً  ان لدراسةً ان نقدي  منيجان تحميمي   عد  ت ايفىًإن  ؛ ي ةً اٍلجى
ان كاف أي   ي  اإًلٍبدىاع ص  الن   ًلىف   ؛كأىداؼو  ،ككظائؼى  ،كما تؤسسو مف دالئؿى  ،ةي  اٍليٍسميكبك  ،ةالمغكي  
اًئْ ييؤىكِّدجنسو  ْى ؿى كاٍلمىٍضميكفً  كؿً و باتجاىيف: الش  خى ٍْ ْكرتو  صِّ ؽ لمن  حقِّ مما يي  ،بينيما ؛ كال فى

                                                 
اًعٍيؿ (1) اًلي ةالسس  ،ًإٍسمى مى  (.43، )صعرض كتفسير كمقارنة العربيٌ  الن ٍقدفي  اٍلجى
 .86المىٍرًجع الس اًبؽ، ص: ييٍنظىر (2)
  (.434)صمقدمة في الن ٍقد اٍلىدىبي، ر، اىً الط   (3)
مىاؿفمسفة ، العشماكمٌ  ييٍنظىر: (4) رفي الفكر  اٍلجى ًْ  (.52، )صاٍلميعىا
(5)  ، اًلي ة، دراسة الفنيٌ  الن ٍقدجيرـك مى  (.3ة، )صكفمسفي   جى
 (. 273، )صمٌ الن ٍقدح مى طى ٍْ مكسكعة المي  ،لؤلؤة (6)
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ـ  ةى الفعًّالى  ةى اإليجابي   مىاؿً  ةى د حقيقيجسِّ  ، كمف ث اًئْ بكؿِّ  اٍلجى ْى جسدان  لمكالـً  ًلىف   ؛ةً اللي  يا الد  خى
، كحقيقةه، كركحان، ككذا  ان ميما قيؿ فيو  بالغي   أسمكبو  كأمٌ لكؿِّ جسـو جكىره ًديثىان ك  قىًديمى ػ ًإن ما ىك  حى

 يحمؿي  ال ًذمٍ  في الكقتً  كاإلمتاعً  ،اإلثارةً  يحمؿ كظائؼى  ،مباشرةو  كغيري  ،مباشرةه  ةه داللي   ةه لغكي   بنيةه 
يؿً الت   كظيفةى   ذات كجكهو  البالغيِّ  اٍليٍسميكبً  فكظيفةي  يىذىاكل ،الفكارً  بنقؿً  كاإلفادةً  ،كاإلبالغً  ،ْك
ـ   ،اسً العادم بيف الن   اٍليٍسميكببعكس  ،دةو متعدِّ  ، ثرعر كالن  في الشِّ  يٌ الىدىب اٍليٍسميكب تتجاكزي  كمف ث

ف اقتربى   .الكجكهً  البالغيِّ مف بعضً  اٍليٍسميكبً  عى كظيفتو مى  في كا 

فو ظاىرة بالغي   البالغي   اٍليٍسميكبي ف رً  فى يٍ بى  ة تجمعي بْك ًْ نىٍا  ،ال مغىةً ك  ،كالففِّ  ،الىدىبً  عى
يىاك  في  مكحيةو  ما تكتنزه مف أسرارو  باعتبارً  ،كالعقؿ ،كالكجدافً  ،لمعاطفةً  مثيرةو  ةو فني   في بنيةو  ةً الحى

مىى. كما كاٍلمىٍضميكفً  ،ؿً كٍ الش   ـ  ةى اتي  الذ   ركطى حاز الش   ال ًذمٍ  ؼً المثق   المرىؼً  اٍلقىاًرئً  عى ٍكع ؛ ث  ةى ي  اٍلمىكضي
في  أف يقعى  فى كٍ ، دي كالبعيدةى  ،إشاراتو القريبةى  كيستكعبو ليفيـى  ،أسمكبو  كؿِّ  مككناتً  يدرؾى   أفٍ إال  

مىاؿً ب . فاإلحساسي كالجاىزةً  ،المسبقةً  ،ةً كاالنطباعي   ةً اتي  الذ   الحكاـً  إشكالي ةً  ، ةه ركحي   استجابةه  اٍلجى
رً ل كمكضكعي ةه  ًْ مىاؿً  عىنىٍا ذىا كىانى كى . الظ كىاًىرً ، ك الىٍشيىاءً في  اٍلجى ـي  تً اً  ال البىالغي ةي  الحكا مى  قدٍ  ي ةي اٍلجى

ًديثىان ك  ،قىًديمىان  كآخرى  متمؽ   بيفى  تباينتٍ  فيو،  ما قيؿى  استكناه كؿٌ  مع محاكلةً  اؾى أك ذى  ،اٍليٍسميكبً  يىذىال حى
ٍكؿً  ةً القرآني   البىالغي ةً  اىرةً الظ   ؽ في فيـً عم  كالت   ْي ًدٍيدىةو  جمالي ةو  تجربةو  ًإلىى ًلٍمكي  ،الخبرً  في أسمكبً  جى

اًلي اتتناكؿ في  الد اًرًسيفى ، ك اٍلبىاًحًثيفى عدده مف  إليو مف قبؿي  ى. كىك ما سعكاإلنشاءً  مى  الكممةً  جى
ًمٍف ىينىا. (1)البىالغي ةً  ال ؤيةً الر   تجاكزً  ًإلىى الس عيى  : إف  ييٍمًكفي اٍلقىٍكؿي  كى مى  استندى  ال ًتيٍ  ةً الجزئي   ي ةً اٍلجى

ًغي كفى  ًإلىٍييىا ال ؤيةً لمر   طبيؽً كالت   ،نظيرً مبدأ الت   كفؽى  مكؿً مرتبة الش   لبمكغً ؛ القيدىامىى العربى  اٍلبىالى مى  ي ةً اٍلجى
ف اجتزئ مف نص  البالغيِّ  اٍليٍسميكبً  لدراسةً  أسسو  ال ًذمٍ  اٍليٍسميكبأكبر. كىك  أك لغكم   ،أدبي   ؛ كا 
ٍبدي  الفذ   البالغي   اًنيٌ  اٍلقىاًىر عى ٍرجى مىىيبنى  ال ًذمٍ )الييئة(  كفي مْطمحً  ،ـ(ة )الن ظٍ في نظري   اٍلجي  عى
كرىة  ْ لىةك  ،ال  في سياؽو  البالغيِّ  اٍليٍسميكبً  ًإلىى ظرً آخر غيره في الن   عدده  فعؿى  كىذىًلؾى ... ك الد الى
 ِّْ ًغييفى  ًعٍندى  كافى ما ما ، كالسي  متكامؿو  ي  ن ، كالباقالنيِّ  ،القرآني   ف تناكلكا الٌنص  ال ًذيٍ  اٍلبىالى
 .انيِّ ، كالر مى مِّ رً شى خٍ الز مى 

ًغييفى  في أف   كاحدةن  لحظةن  الش ؾى  البىٍاًحثي  يساكرى  أفٍ  كال يمكفي         فكا قد تكق   القيدىامىى العربى  اٍلبىالى
 يِّ نِّ فى الٍ  ؽً ذك  الت   محايدان بذاتو. فقد ارتفع مفيكـي  كؿى الش   ىىذىايـ لـ يركا ؛ كلكن  ةً مغكي  ال   ةً مى مٍ الجي  شكؿً  ًعٍندى 

الدييـ  البالغيِّ  اليحمؿ في طبيعتو  الغي  بى  شكؿو  أم   أف   ًإلىىانتيكا  ًحٍينىمى مى ٍنسىافً  يى عٍ كى  ي ةً اٍلجى  اإٍلً
مىاؿً  ارتقكا عف مفيكـً  يىذىاة. كبأك ال إرادي   ،ةو إرادي   ًبطىًرٍيقىةو  ،بو ا يحيطي مى لً  في  دً المجس   بيعيِّ الط   اٍلجى

                                                 
مىاؿخؿ إلى عمـ مد: تميمة، ييٍنظىر (1)  (. 25ص -22، )صاٍلىدىبيِّ  اٍلجى
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كرىةي ك  ،ال مغىةي . فالمغكمِّ  اٍليٍسميكبً  ةً ماىي    ْ يىاؿي ك  ،ال ٍيقىاعي ك  ،اٍلخى ما؛  فييا مضمكفه  دي يتجس   أدكاته  اإٍلً
مىىينطكم  مىال الغيِّ البى  ؿً كٍ لمش   ؽي ا يحقِّ م  ؛ مً ةو كىًثٍير  كأىداؼو  ،ميتىنىكِّعىةو  كظائؼى  عى  تفسيرً  فمسفةى  ي  اٍلجى
 .، كالمْيرً ، كالككفً الكجكدً 

ًغييفى  فىًإف  و كمِّ  يىذىاكل مىالبنظراتيـ  البىالغي ةى  سىاًلٍيبى قد أغنكا الى  القيدىامىى الن ق ادى ك  اٍلبىالى  ي ةً اٍلجى
ٍغىةً ما ما يتعمؽ ب، كالسي  ةً كالفمسفي    - الغيِّ البى  كؿً تفسيراتيـ لمعنى الش   ا اختمفتٍ . كلم  ةً القرآني   البىالى
 ؾى مٍ تً مف  أسمكبو  في كؿِّ  فِّ كالفى  ،لػو مف الفكرً  ال نظيرى  عو بتنك   الحضارةى  كايـ أمد  فىًإن   -أىٍحيىانىان 
ال . فالكجدافي سىاًلٍيبً الى  مى  كلكف   - ريبو  دكفى  - كؿً مف الش   أطيافو انبثؽى  في كؿِّ  الحقيقي   ي  اٍلجى

ر  ًْ نىٍا مىىمارسكه  ال ًذمٍ  ذكؽي ما. فالت   أك سببو  ،ما أك مكافو  ،ما بزمافو  ىيـًعٍندى  دٍ ه لـ تتقي  عى  كؿً الش   عى
ال  ال ًتيٍ  كالفني ةً  ،ةً ؤل الفكري  مف الر   فاستمدكا منو العديدى  ،ةً ي  اإًلٍبدىاع جربةً الت   في ْميـً  انخرطى 
ْ   البالغيِّ  اٍليٍسميكبً ما انغمسكا في يستنبطكىا. ككانكا كم   أفي  اسً النِّ  عامةي  يستطيعي   كفيِّ انغماس ال

مىاؿً ان مف كبى ري ضي  كانكا يستخرجكفى  ،لخاص، كاستغرقكا في عالمو ااسؾً الن   ْ   المكحيةً  اٍلجى  ،فاءً بال
ـ  اٍلبىيىاءً ك  ،قاءً كالن   كرىةى  كا أف  دي أك   . كمف ث  ْ  تعيشي  ؛ بؿ ىي ْكرةه دةن ليست مجر   البىالغي ةى ك  ةى ي  كً مغى ال   ال

يىا في عالـً  مىى كتستجيبي  ،ةً الحى في  ةن حي   مت أعماليـ خالدةن . فظ  فكرو  كلكؿِّ  ،انفعاؿو  لكؿِّ  كاـً الد   عى
يادةً ف اعترفكا ليـ بالفضؿً ال ًذيٍ  نْفيفى المي  الغربييفى  الد اًرًسيفى  كجدافً  لىعىؿ  . ، كالرِّ يبدك و ما كمٌ  ىىذىا كى
ًمي ان  ميٍكـً  ميٍفرىدىاتً  مالي ةً في جى  جى ٍغىةً  عي  .كىاف ةن  البىالى

مىاؿى إف   ٍغىةً ب مقترفه  اٍلجى ةً ك  ،البىالى ٍاحى ْى  ،كاإلتقافً  ،بالجكدةً  بمثؿ ما ىك مقترفه  كالبيافً  ،الفى
نزاؿً قةً كالدِّ  مىاؿي . فالمؤتمؼً  قيؽً في مكاضعيا مف نظاميا الد   اٍلىٍلفىاظً  ، كا  ـي  اٍلجى ، كافؽً الت   ىك نظا

كنؽً ، كالت ناظرً كالت كازفً  ـ  فييما.  ، كالت ناسبً في الدِّيباجةً  ، كالر  مىاؿً  مسائؿى  ؿٍ فمف يتأم   كمف ث  اٍلجى
ًبي ةً  ٍغىًة اٍلعىرى ميٍكمكفي  ،عامةن  ًفٍي اٍلبىالى ةو يا بْفة عي  ْ ا مىى القائـً  المطمؽً  مدل االنسجاـً  يدرؾٍ  خى  عى

، كما ترسمو فسبأثرىا في الن   سىكىاءكالمحؿ  ،عنكٌ كالت   ،في إطار الكحدة ميتىنىكِّعىةك  ،ةو متكازي   خطكطو 
غىةً مف تشكيؿو مبدعو كىتىبى  ميكدى  ةً بي  رى العى  ًلٍمبىالى مىاؿً  عالقةي  كبياف ما تتركو .اٍلخي كفي طميعتو  ،فِّ بالفى  اٍلجى

ٍغىةً  ففٌ    .البىالى

رً بيف ال سي د  الت جاني عى يي كى  ًْ مىاؿً  قكاعدً  مف أىِـّ  عىنىٍا مىاؿً  د  عم ةى ري يى  شكمي   اقده نى  "قدامةى  فىًإف  ا ذى ؛ لً اٍلجى  اٍلجى
رً يف الب ما ينطكم عميو مف تجانسو  ًإلىى في الشِّعرً  ًْ اًكؿ، كالجزاء، كىك عىنىٍا مىى بالت ركيزً  –ييحى  عى
ياغةً  ِّْ ٍيدىةً  ْكرةً  ًإلىىترتد   ال ًتيٍ  اٍلًقيمىة، تمؾ قيمة الشِّعرً  تبريرى  -ال ًْ  يمكف أف تفيـى  ال ال ًتيٍ ، ك اٍلقى

ر منفْمةن عف  ًْ نىٍا    . (1)"في الشِّعرً  الر دئً  فى مً  يميِّز الجيِّدى عمـ ه  أىًخيرىان يحدِّدىا  ال ًتيٍ ىا، ك عى

                                                 
 (.129ص، 128، )صمِّ الن ٍقدراث عر، دراسة في الت  عْفكر، مفيـك الشِّ  (1)



 32 

 والفني   ،الفمسفي   في الفكرِ  اْلَجَمالُ 
ػػػمي  يبػػػرحٍ  ـٍ لىػػػ ػػػاؿً ح مى طى ٍْ مى ًسػػػفىةً فكػػػر  اٍلجى ان  اٍليدىبىػػػاء، ك اٍلفىالى ػػػًديثىان ، ك قىػػػًديمى عقػػػكليـ،  ، بػػػؿ شػػػغؿى حى

 فى ال ػػًذيٍ  اليكنػػافً  و، كضػػكابطو بػػدءان مػػف فالسػػفةً تػػقيم ميمتػػو، ككظيفتػػو، كتحديػػدً  كاختمفػػكا فػػي بيػػافً 
قكا  ػػػاؿى تػػػذك  مى ػػػًدٍيثً ، كاسػػػتطردكا فػػػي اٍلجى ًسػػػفىةعنػػػو، حتػػػى  الحى ٍسػػػًمًميفى العػػػرب، ك  اٍلفىالى ف اسػػػتقكا ال ػػػًذيٍ  اٍلمي
مىاؿً  مىشىاًىدى  ًسفىةً ، ثـ اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً مف  اٍلجى ػًدٍيثً  يفى اٍلفىن ان، ك اٍلفىالى ػًر اٍلحى ٍْ ف لػـ يتركػكا بابػان ال ػًذيٍ  ًفٍي اٍلعى

مىاؿً  مف أبكابً  قيٍكهي إال ك  اٍلجى  .طىرى

ػػػافي  عػػػرؼى  دٍ قىػػػلى  ٍنسى ػػػاؿى  اإٍلً مى مىػػػى ، كأحػػػس  بػػػو منػػػذ أف كيجػػػدى اٍلجى  ، كلفػػػتى اٍلبىًسػػػيطىةً ظيػػػر ىػػػذه  عى
ػػاًىدى انتباىػػو  ػػاؿً  مىشى مى ركعي الباسػػقةي  حكلػػو، فالشػػجاري  اٍلجى ، اٍلميتىعىػػدِّدىةً  الىٍلكىٍافً بػػ العػػامرةي  الخضػػراءي  ، كالػػز 

ػػةً ال اٍلىٍشػكىاؿً ك  ػػ، ككي ميتىنىكِّعى ػم مى ػػةي ر ؾ بْػػره فػػي أمِّ مكػػافو بيرتػو ا حى ٍكعى ػػكي ك ، الر  فػػي كػػؿِّ زمػػافو  أطػرؽى  ام مى
مىاؿي جذبو   ، كنسماتي الس اطعةي  انتباىو الش ٍمسي  ، كجذبى المنيري  اٍلقىمىري ، ك المتللئةي  بيرتو الن جكـي ك ، اٍلجى
 .تبدك كالحريرً  ال ًتيٍ  الفجرً 

ػػػوي بػػػدت  امى ػػػاًىدي  أىمى مىػػػىسػػػيطرت ك ، الينػػػاءً  ، كلكحػػػاتي الس ػػػعادةً  مىشى  العىنىػػػافى  أىٍطمىؽمخيمتػػػو، فػػػ عى
ػػػؿى  لريشػػػتو ليبػػػدعى  ػػػاتً  أٍجمى ػػػوي  ، كظيػػػرتٍ ال مٍكحى امى ػػػ بً ٍعػػػالر   ْػػػكرى  أىمى  ، حر كػػػت دكافعػػػو، فمػػػنحكؼً كالخى

ري ػػةى  ػػجٍ أى  ليكتػػبى  لقممػػوً  اٍلحي ػػاتً  ؿى مى ـي  بسػػاطةً  ًإلىػػى الن ظػػرً  كفى ، دي الكىًممى مػػا  ، أك االىتمػػاـ بسػػذاجةً مػػا يرسػػ
 .المنفعةً  سكل مبدأي  وي قممى  ريشتو، كال يقمِّبي  ، ال يحرؾي يكتبي 

ػػًدٍيثً  إف  بػػداياتً  ػػاؿً عػػف  الحى مى ٍنسىػػافي ، فال يمكػػف أٍف تكثِّقيػػا أزمػػافه  اٍلجى بػػالفطرة، كبػػال أي ػػة  اإٍلً
مىاؿً  في بكتقةً  انْيرى  مقدِّماتو  ف أرجػعى  ، كانسػجـى اٍلجى  عمػـً  بػداياتً  اٍلبىػاًحًثيفى  بعػضي  مػع مككناتػو، كا 
مىاؿً  ٍيثي ، الميالدً  قبؿى  الت اسعً  القرفً  ًإلىى القديـً  في العالـً  اٍلجى فػي  القػديـً  الش رؽً  ازدىرت حضاراتي  حى
ػػػالنِّيػػػؿً  ، كحػػػكض نيػػػرً الر افػػػديفً  بػػػالدً   ْ بابػػػؿ،  حضػػػارةً  ًإلىػػػى "يكفػػػي أف تنظػػػرى  كىىينىػػػاغرل، ، كآسػػػيا ال

ػيف، كالينػد، كالسِّػند، كغيرىػا لتشػيد برقػيِّ  ِّْ كآشكر، كسكمر، كآراـ، كحضارة مْػر الفرعكني ػة، كال
، كاآلدابً الفى  مىى في آثارىا الباقيةً  فِّ  .(1)"الت اريخً  عْكرً  تدادً ام عى

ػفي تى  اٍلقىًديمىةي  الحضاراتي  تً لىقىٍد بىرىعى  ػاؿً  مىشىػاًىد رً يٍ كً ٍْ مى  فػي اسػتعماؿً  ةً الدِّق ػ عػف طريػؽً  اٍلجى
ٍسػػػـً البػػػارزةً  فػػػي الن قػػػكشً  اٍلىٍشػػػكىاؿً  ػػػةً ك  ، كالر   الميػػػدافً  ىىػػػذىافػػػي  . كيبػػػرزي الىٍلػػػكىٍافً  فػػػي اسػػػتخداـً  اٍلبىرىاعى
مىاؿً  ، أما مفيكـي اليكنانيكفى  يىػٍاةفقد كاف "نقطة انطالؽو لفمسفةو معين ةو مف  ىيـًعٍندى  اٍلجى  كىانىػتٍ ، فقػد الحى

ػػػػفىاتً تطمػػػػؽ  ال تًػػػػيٍ  مػػػػف الفمسػػػػفاتً  الفمسػػػػفةي  ؾى ٍمػػػػتً  ِّْ مىػػػػى البشػػػػري ةً  ال مىػػػػىدت ، كمجػػػػاآلليػػػػةً  عى  القػػػػيـً  عى
                                                 

مىاؿسالـ، قراءات في عمـ  (1) ، فْكؿ في عمـ البرجاكمٌ و (.3ة، )صطبيقي  ة كالت  ظري  حكؿ اإلستطيقا الن   اٍلجى
مىاؿ  (.45، )صاٍلجى
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ػػػاًني ةً  ٍنسى تجسػػػيدان  الػػػدِّيفً  ف  مثػػػؿى ـ، ككػػػاف الفىػػػيي أجسػػػامي  سػػػكل بشػػػرو تضػػػخ متٍ  فػػػي اآلليػػػةً  ، كلػػػـ تػػػرى اإٍلً
 .(1)"الط ًبٍيعىةً  بككنو ذركة مسارً  بكجوو خاص   كلإلنسافً  ًلمط ًبٍيعىةً 

ػاؿً  ًإلىػى اليكنػافً  فالسػفةي  نظرى  مى مىػى اٍلجى طمقػان، كال مي  "العدالػة كالحػؽِّ، ليسػا ثػابتيفً  أن ػو مثػؿي  عى
ن مػػا مرد ىمػػا  ًإلىػػى يرجعػػافً  ، كاً  الفػػف  نشػػاطه بشػػرم  ال يكتسػػب  ًلىف  قناعػػة الن ػػاس؛  ًإلىػػىمْػػدرو إليػػي 
القيمو  مى ػاؿً ي ة مف الت عبيػر عػف مثػاؿ مطمػؽ اٍلجى مى ، ًإن مػا ىػك ميػارةه مكتسػبةه ، كال ىػك ىبػة اآلليػةً اٍلجى
ٍنسىاًني ةً  بالخبرةً  ت ى، ، كالت عميـً اإٍلً  .(2)"ـً ، قابمة لمت عم  ، كالعدالةً الخيرً  مىعىاًني كىحى

 اإلسلمي   العربي   في الفكرِ  اْلَجَمالُ 
 يىذىاتبعنا ل بالبدييةً  اليميٍكرً  ًإلىى ظرً الن   نتائ ي  ري ، كتتغي  ةي اخمي  الد   ةي البشري   اإلحساساتي  دي تتعد  

 ال ًذمٍ  اللي بذاتيا، خمقيا  جمالي ةو  عف قطعةو  ري في الكجكد يعبِّ  شيءو  ا كاف كؿ  ، كلم  بايفً كالت   ،دً عد  الت  
قيكؼى  كفى كىًثٍير حاكؿ الشيء خمقو،  أتقف كؿ   مىاؿيشٌد، ككركد حكض فمسفة  ؿو بتأم   اٍلكي ليشربكا  ؛اٍلجى

 ؽو تذك   كالس ير قدمان تجاهغير النبيمة،  اٍلىٍغرىاضك  ،يمةخكائب الد  مف معينو بعد تنقيتيا مف الش  
مىاؿعف  ىك غاية مف يبحثكفى  الي  مى جى  ؿ، ك اٍلبىيىاء، كيفتِّشكف عف اٍلجى الى  .اٍلجى

ًغي كفى ك  الن ق ادي  ؾى رى دٍ أى  مىاؿً  مفيكـى  القدماءي  العربي  اٍلبىالى اًحظك، اٍلجى كابف  ،كابف قتيبة ،اٍلجى
 ،كحاـز القرطاجنيٌ  ،القيركانيٌ  كابف رشيؽ ،كالفارابيٌ  ،كابف رشد ،كابف سينا ،العمكمٌ  طباطبا
الالحكاـ  إطالؽً  ًإلىىككاف قد سبقيـ  ،كىًثٍيركغيرىـ  مى ىػ( 142ي ة عبد الل بف المقفع )ت اٍلجى
ٍيثي  م  تعجبؾ؛ إم   عميؾ أحاديثي  و ستمر  اعمـ أن  ": ؿى قا حى  أعجبتؾ كنتى  فىًإذىاا رائعة، ا مميحة، كا 

 .(3)"مىميحراع ك  بما مككؿه  الحفظى  فىًإف   ؛تحفظيا خميقان أفٍ 

 الجاىميينَ  في نظرِ  اْلَجَمالُ 
رً في  العربي  يعرؼً  ـٍ لى   ٍْ مىاؿً  ان الجاىميِّ عمم العى ن ما كاف ًلمجى  نظراتو حسي ةن  ىيـًعٍندى ، كاً 
الران كافيان عف آرائيـ ال تعطينا تْك  بسيطةه،  مى  -الىدىًب باستثناء  - ، كلـ يْمنا مف فنكنيـي ةً اٍلجى
مىاؿً ف لدينا نظراتيـ في ما يككِّ  مىىىـ العتمادً  ؛فِّ كالفى  ،اٍلجى ال اٍلًقيمىةً  كحْرً  ،عرً الشِّ  عى مى في  ي ةً اٍلجى
ٍرأىةمغازلة  لً كبرزت  ،لنفكسيـ عر مرآةن ى أضحى الش  ت  كالط ًبٍيعىة حى  ،اٍلمى  ،يـ العميامي ثي و مي ًمٍف ًخالى
مىاؿً  اٍليٍكلىىمبنة كال   .كالمركءةً  ،جاعةً كالش   ،كالكرـً  ًفٍي  كقيامو بثكرةو  ،سالـً اإل ظيكرً  ًعٍندى  تٍ تجم   ًلمجى

                                                 
مىاؿسالـ، قراءات في عمـ  (1) ، فْكؿ في عمـ البرجاكمٌ  (.9ة، )صطبيقي  ة كالت  ظري  حكؿ اإلستطيقا الن   اٍلجى

مىاؿ  (.54، )صاٍلجى
مىاؿمطر، فمسفة  (2)   (.15كمذاىبيا، )ص ، أعالميااٍلجى
 (.273)ص ،ابف المقف ع، اٍلىدىب الكبير (3)
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ًمٍيعً  يىا مجاالتً  جى  دكره  ةً العباسي   الخالفةً  كسامية، كما كاف لظيكرً  ،ة نبيمةككضع قٌيـ أخالقي   ،ةً الحى
ال في ظيكر القيـً  كبيره  مى ةن  ي ةً اٍلجى  ْ ا ببعضيا  ، كتأث رتٍ أث رتٍ  الميٍختىًمفىةً  مزي و مف القكمياتً  بكجكدً  خى

مىاؿً  العربً  بعضان. فنظرةي  مىى كاف معككسان  قبؿ اإلسالـً  ًلمجى اًدي ةً  الىٍشيىاءً  عى مثؿ جماؿ  ،ةً الحسي   المى
ٍرأىةً  افيةي اٍلبىًسيطىةي طبيعتيـ  ، فقد دفعتٍ كالطالؿً  ،كالفرسً  ،كالبعيرً  ،اٍلمى  ْ  ؽً الت عم   ًإلىى ، كفطرتيـ ال

ف كاف  ، حتى كا  ٍرأىةً  ًعٍندى  كنراىـ يقفكفى : "الن ق ادما نقمو  ىىذىامادي ان، ك  ىىذىابكؿِّ جميؿو  فيْفكفى  اٍلمى
ؼو  يترككفى  ىا، كال يكادكفى جسدى   ،ىا كعنقياكخدِّ  ،لجبينيا ضكفى لو، إذ يتعر   شيئنا فييا دكف ْك

درىا  ،لثيابيا ضكفى كشعرىا، كما يتعر   ،كثدييا ،كساقيا ،كمعْميا ،كريقيا ،كفميا ،كعينيا ،ْك
  .(1)لبعض مغامراتيـ معيا" ضكفى ، كقد يتعر  كعفتيا ،كحيائيا ،كطيبيا ،ياكحميٌ  ،كزينتيا

 اإلسلمي   في الفكرِ  اْلَجَمالُ 
ًمٍيعىان  العيقيٍكؿى ك  ،القيميٍكبى ك  ،الذىافى  ليمفتى  فقد جاءى  ا اإلسالـي م  أى          مىاؿً  ًإلىى جى ، الحقيقيِّ  اٍلجى

مىاؿً كليس معيار  كرىةً  بياءى  في اإلسالـً  اٍلجى  ْ ، الجسـً  أعضاءً  فى يٍ بى  ؽى ناسي كالت   ،معةً الط   كحسفى  ،ال
 ،، بؿ يذكيياال يغفؿ الفطرةى  ال ًذمٍ  يفي و الدِّ يبة تنبعث مف ْاحبيا، إن  ائحة الط  كليس منطمقو الر  

مىىبعيو كمت   ،أىمو ث  كيح ،يياكينمِّ  تً  أف يعممكا كفؽى  عى الى  فميس غريبان  يىذىا، كلاٍلميبىاًشرىةً  ةً عكي  الد   الد الى
م ـى  - الر سيكؿى  نقرأ أف   أفٍ  سى مىٍيًو كى م ى اللي عى ؿي  -ْى تو عم   شكؿى  كييذِّبي  ،ثكبو كيغسؿي  ،شعره كاف يرجِّ

ـي إذا كضعيا حتى يبدك مظيري  مىى ه العا ْ   ، ككذا كاف سائري طمعةو  كأحسفً  ،شكؿو  أفضؿً  عى  ةً حابال
مىىنيا منيـ في الد   سكل مف زىدى  -رضكاف الل عمييـ - مف أمثاؿ أبي ذر  اإلطالؽً  كجوً  عى

ٍنوي الغفارم  م ـى  -، ككاف رىًضيى اللي عى سى مىٍيًو كى م ى اللي عى : الد ٍنيىامف  ي  ًإلى  بى بِّ حي إن ما : "يىقيٍكؿي  -ْى
ْ  ر  ت قي مى عً كجي  ،بيٍ كالطِّ  ،اءسى النِّ   ْحابتوكب ،لـ يكف يْؿ بو ىىذىا كمع كؿِّ ، (2)"الةً ة عيني في ال

مىاؿً  حبٌ  اإلكثار منيا في  ًعٍندى تنقمب  ال ًتيٍ  ،باتً يِّ في ىذه الط   اإلغراؽً  حدِّ  ًإلىىة كالييئة البيي   ،اٍلجى
مكا في ذلؾ الت  خبائثى  ًإلىى غير فائدةو   ْ ًمٍيؿً  كازفً ، بؿ ح  ،في مثؿ ىذه المجمالت  إفراطى الى فى  ،اٍلجى
ٍيثي ب ،بتركيا كال تفريطى   .بة غير شائنةو كرائحتيـ طيِّ  ،رةو غير منفِّ  أحدىـ حسنةن  تبدك ىيئةي  حى

ـي  اٍلقيٍرآفي ا أم   ٍحبىةى و ينقمنا فىًإن  ، اٍلكىًرٍي مىاؿً  ْي ، كالز ىدً  مىعىاًني ًإلىى اٍلجى ، كالعمكِّ في  الس مكِّ
ًمٍف ىينىا، اتً حب ان في المعنكي   اتً المادي   مىاؿى  فىًإف   كى يىٍاةكاف "باعثان  ، كاآلياتً في الس كرً  اٍلجى في  الحى

كد مىعىاًنيالٍ  ْي ٍق ـي  ترتسـي  شىت ى كان االنفعاالت، مثيران لمشاعرى رِّ حى ، مي ةً اٍلمى ال فيو القي مى ، فتحرِّؾ ي ةي اٍلجى

                                                 
ر -العربيِّ  اٍلىدىب، تاريخ ضيؼ (1) ٍْ عر عبد الرحمف، الشِّ  (. ييٍنظىر:213ص، 212، )صالجاىميٌ  العى

 (.279ص -277ة، )صة كالمكضكعي  قضاياه الفني   –الجاىميٌ 
ًدٍيثً : 7/61(، حب النساء، ج1ساء، باب )النِّ ، المجتبى مف الس نف، كتاب عشرة ]النسائيٌ  (2) قىـً اٍلحى  [.3939 رى
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 ىذه البكاعثً  ، كؿ  ةً الت ام   راحةن كاطمئنانان، رعبان كفزعان، كشعكران بالر احةً  ، خكفان كخشيةن،الكجدافى 
ال مى ـي  اٍلقيٍرآفي تشكِّؿ طاقةن كبيرةن يحرِّكيا  ي ةً اٍلجى بيا،  دً الت زك   ًإلىى، تدعكه المؤمفً  اٍلقىاًرئً في نفس  اٍلكىًرٍي
وي  يىالميكلو  كتكجِّ في ذىنو انطباعاتو جمالي ةن تحيط نفسو، كبيئتو، كالككف أجمع،  ، كترسـي ي ةى اٍلخى

، كحيكافو  أيٍخرىلأرضان، كسماءن، كنباتان، كمخمكقاتو  ًمٍف ىينىا. (1)"مف بشرو ال الط اقةى  فىًإف   كى مى في  ي ةى اٍلجى
ٍنسىافً  ، كال تزاؿ، كستظؿ  محرِّكةن لكجدافً كىانىتٍ  الككفً  ظكاىرً  ، فكؿ  الكريمةً  آلياتً با المخاطبً  اإٍلً

ن  العىٍيفً بمؿء  نظرةو، كأم  تأم ؿو ليا كفيؿه  مىاالى حساسان بجى مىاؿً  يىذىا، كا  ا أىن  . اٍلجى  و باعثه لتثبيتً كىمى
مىى ، كالر بطً الفئدةً   .مف المؤمنيفى  لتككفى  القيميٍكبً  عى

ـي  ال الط اقةً  مْدران مف مْادرً  كيبدك االنسجا مى  ىىذىا، كيتجم ى اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً في  ي ةً اٍلجى
ـي  ىىذىا، ك الىٍلكىٍافً ك  اٍلىٍشكىاؿً ، كتكزيع ، كالط ًبٍيعىةً الككفً  في جماؿً  لمن اظرً  مف  لـ يْنعٍ  االنسجا

ٍنسىافي ما يستكعب  ، فمقداري العميـً  العزيزً  الفكضى، بؿ ىك مف تقديرً  مىاؿً  ىىذىامف  اإٍلً ىك  اٍلجى
ٍنسىافى بو؛ لذا قيؿ: "إف   مقدار ما يدركو، كيستمتعي  ـى  اإٍلً ما في نفسو  إال بمقدارً  ال يستجمؿ العال

، ك  مىاؿً ما يجعؿ عادة أجممنا نفسان ىك أكثرنا استمتاعان ب ىىذىامف جماؿو  .  (2)"اٍلجى

مىاؿي  كيقترفي  مىاؿفي اإلسالـ ب اٍلجى كحيِّ  اٍلجى ، كالر  ةه حممت كىًثٍير  كردت أحاديثي ، كقد الش كميِّ
ًمٍنيي ، المضمكفى  ىىذىا ًفٍي ثىنىايىاىىا م ـى  - بيِّ الن   ا قكؿي كى سى مىٍيًو كى م ى اللي عى ٍرأىة: "تنكح -ْى لربع: لماليا  اٍلمى

 . (3)يداؾ" تٍ بى رً تى  الدِّيفً  بذاتً  كلحسبيا، كلجماليا، كلدينيا، فاظفٍر 

مىاؿً  مفيكـى  اٍلميٍسًمميكفى  عى ضى كى  دٍ قى لى   ينظري  ال ًذمٍ اإلسالميِّ  الفكرً  ، كضكابطو ضمف إطارً اٍلجى
مىاؿً  ًإلىى مىاؿي ، فاٍلىٍرضً ك  مكاتً الس   بديعً  مي ةن ليا عالقتيا الكثيقة باللً نظرةن كي  اٍلجى  اٍلميٍسًمًميفى  ًعٍندى  اٍلجى

ادرةً اٍلميتىعىدِّدىةً  المخمكقاتً  سائرً  فى يٍ بى  مف االنسجاـً  المتكاممةً  ضمف ىذه الكحدةً  "يتحد دي   ْ عف  ، ال
ؿذاتو كاحدةو، ىك الل الخالؽ ذك  الى ْ  خى  الت نك عً  ، كاإلكراـ. لقد ْار مفيكـي اٍلجى  ان بالفكرً ا

 الحضارةً  دراسةي  ةً الر ٍسمي   الن اًحي ةً مف  منذ أف استقر تٍ  اٍلبىاًحًثيفى ، كأثار جداالن بيف بعض اإلسالميِّ 
ًبي ةً   .      (4)"اإلسالمي ةً  اٍلعىرى

                                                 
ف ار( 1)  ْ اًلي ة، ال مى  (.24، )صاٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـفي  الت ٍشًكيًؿ المٍكًنيِّ  جى
ر، فمسفة الفف في الفكر ًإٍبرىاًىٍيـ( 2) ًْ اًلي ة، دراسات اٍلميعىا مى  (.381، )صجى
اًرمٌ ] (3) اًرمٌ ، ْحيح اٍلبيخى ًدٍيًث 7/7ف، ج( باب االكتفاء في الدي16، كتاب )النكاح(، باب )اٍلبيخى قىـً اٍلحى : رى

 (.222غاية المراـ في تخري  أحاديث الحالؿ كالحراـ، )ص ،اللبانيٌ  [، ييٍنظىر:5090
ف ار (4)  ْ اًلي ة، ال مى  (.29، )صاٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـفي  الت ٍشًكيًؿ المٍكًنيِّ  جى
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ًدٍيثً  ًعٍندى ك  مىاؿعف مظاىر  الحى ٍاءأف   نا نجدي فىًإن  ، اٍلجى ـى  اٍلميٍسًمًميفى  العيمىمى ةن ، أبيركا العال  ْ ا  خى
مىى، مكسكمةن بأتنطمؽ مف كحدة الكجكدً  كىانىتٍ  المظاىرً  ؾى مٍ تً  ًإلىىكأف  نظرتيـ  ْفةو، كىي  عى

كحداني ة الخالؽ، فكؿ  المخمكقات بتنك عيا، كاختالؼ ألكانيا، كأشكاليا تحمؿ داللةن ذىني ةن كاحدةن، 
ْي  ، تجتمع، كتتآلؼ في  ، كلكحاتو تتداعى في ذىف ىي ْدكرىا عف خالؽو كاحدو ٍنسىافً كرو ؛ اإٍلً
مىىلتثير فيو الت فكير في معالـ خمؽ الل كقدرتو، كتحٌفزه   الخالؽً  ، كقدرةً في سرِّ الكجكدً  الت أمؿً  عى

انىوي  اءىات ىينىٍاؾى  ؿٍ ، بى تً لمت شت   ، كال حيِّزى لمقبحً  لمت شظِّي، كال مت سعى  . فال مكافى تىعىالىىك  سيٍبحى كاسعة  فىضى
ؿلكحاًت  ًفٍي ثىنىايىاىىاتحمؿ  مىاؿً  مىعىاًنيكؿ   ، كآفاؽ شاسعة تستكعبي اٍلجىالى  .اٍلجى

 ، كجماؿً وً جزئياتً  ، كجماؿً وً ثقافتً  و، كجماؿً آدابً  ، كجماؿً وً شرائعً  ، كجماؿً وً بجمالً  كاإلسالـي 
ًسفىةى جمالو بكؿِّ ما فيو، كمف فيو، دفع  إٍف شئتى  ، أك قؿٍ وً كمي اتً   اٍلميٍسًمًميفى ، ك العربى  اٍليدىبىاءى ، ك اٍلفىالى
مىاؿً  مكضكعً  معالجةً  ًإلىى ٍفييٍكـ ىىذىابعضيـ عف  كتحد ثى ، المنطمؽً  ىىذىامف  اٍلجى ذىًلؾى كظكاىره،  اٍلمى  كى

يىٍاةً  ظكاىرً  لبعضً  ميتىنىكِّعىةو ةو كىًثٍير ضمف معالجاتو  اًحظ) في عْره، فنجدي  كؿٌ  الث قافي ةً  الحى ( اٍلجى
ًدٍيثً في  يبدعي  مىاؿً عف  الحى ـي اٍلجى )الر اغب  ًعٍندى لكحةن مضيئةن لو، كنقرأ  ، كنرل )الغزالٌي( يقدِّ

فىيىاًنيٌ  ٍْ ( يبدعي  ( معايير تمٌيزه، كنممحي (، ك)الت كحيدمٌ ال طىمىحً  في تفسيرً  )الفارابي  ٍْ  ، كبيافً المي
دىات  و.ميٍفرى

اًحظى إف   العميا،  بالقيـً  مةن متمثِّ نظراتو جمالي ةن متفرِّقةن،  هً في فكرً  ؿى مى ق( حى 255)ت اٍلجى
ا أىن  ، هً عنيا في أفكارً  ثى كتحد   ،وً مجتمعو في فنِّ  ؿى ثى كمفكران استميـ مي  ،بْفتو فنانان  اًحظ) وي كىمى  (اٍلجى
ال بيف المفاىيـً  مييزً مف الت   شيءو  ًإلىىكاف يْبك  مى ًمٍيؿً ه ليس كًعٍندى  ، فالمميحي ي ةً اٍلجى مىى اٍلجى  الر ٍغـً  عى

اًكؿ كافى  فقدبينيما،  رابطً مف الت   ىذه  تناسبو حتى تداخمتٍ  ال ًتيٍ درجتو  مفيكـو  لكؿِّ  يضعى  أفٍ  ييحى
ـي  ال لمكعيً  ةن طبيعي   كاف نتيجةن  داخؿي الت   ىىذىا، ك كترابطتٍ  ،المفاىي مى  العاـ في زمنو. يِّ اٍلجى

مىاؿً  أما فكرةي  اًحظً  ًعٍندى  اٍلجى نتً اٍلجى ـي  ، كبزكغيا فقد تكك  ال المفاىي مى  رً نتيجة تطك  لديو  ي ةي اٍلجى
رً ان منذ فكري   العربيِّ  المجتمعً  ٍْ ت ى ،الجاىميِّ  العى رً  بدايةً  كىحى ٍْ مىاؿً  ، كفكرةي العباسيِّ  العى  تٍ تجم   اٍلجى

ـى ًعٍندى   اٍلكىمىاؿً ك  ،ماـً كالت   ،ناسبً كالت   ،ناسؽً كالت   ،كالكزفً  ،كاالعتداؿً ، كالحسفً  عديدةو  ه في مفاىي
ـى و يحتكم الت  لن   ؛لديو مرمكقةن  مكانةن  الحسفً  مفيكـي  كما احتؿ   ،زليِّ ال  ،زافى كاالتِّ  ،كاالعتداؿى  ،ما
ِّْ ًلىن  ؛ ناسبى كالت   مىى اسي مو الن  فتفضِّ  الش ٍيء ًإلىى تضاؼي  ال ًتيٍ  فةي يا ال ًمٍف ىينىاغيره،  عى  صى لخ   كى

اًحظي  مىاؿً  مفيكـى  اٍلجى ًمٍيؿة في تعريؼ ظرة اليندسي  )الن   نظراتو  في ثالثً  اٍلجى ة العقالني  ظرة الن   ،اٍلجى
ًمٍيؿ ًإلىى الكمبدأ الكسط في المقاييس  ،اٍلجى مى ٍيثي  ،(ي ةاٍلجى كىك  ،اٍلكىمىاؿى  ةً اليندسي   ظرةً رأل في الن   حى
ال المفاىيـً  أحدي  مى كؿى  ًلىف   ؛اليامةً  ي ةً اٍلجى ْي  ،عديدةو  جمالي ةو  ْفاتو  اجتماعى  بي يتطم   اٍلكىمىاؿً  ًإلىى اٍلكي

ًمٍنيي  ،ظاىرم  ما ىك كمنسجمة منيا  ًمٍنيي  ،باطني  ما ىك ا كى في  ؽى ا تعم  مى ، كى ان ا ما يككف محسكسكى
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مىاؿك  ،كالحسف المْمت ،مثؿ الحسف الخالص بةً المرك   ةً اليندسي   المفاىيـً  مىاؿك  ،الفائؽ اٍلجى  اٍلجى
سكاه في  ًإلىىكال  ،غيره في ْكنو ًإلىى ال يحتاجي  ال ًذمٍ  المطمؽً  الحسفً  ًإلىى باإلضافةً  ،المفرد
مىاؿً  ةى نسبي   ا درسى مى ، كى اٍلىٍحدىاثً ك  ىرً بالد   ري كال يتأث   ،اكتمالو ان  اٍلجى ٍنسىافً  جماؿى  كرأل أف   ،أىٍيضى  اإٍلً
مىاؿً  أنكاعً  أكمؿي  مىى ؽي كيتفك   ،اٍلجى  ًإلىٍييىا نظرى  ال ًتيٍ ، الط ًبٍيعىة الط ًبٍيعىةً  أشياءً  ما عداه مف جماؿً  عى

اًحظي  مىاؿً  عمماءً  مزاعـى  و نقضى حتى أن   ،بالغةو  كبأىميةو  ،عديدةو  مف جكانبى  اٍلجى  زعةً ذكم الن   اٍلجى
مىى مقتْره  الط ًبٍيعىةً  جماؿى  في أف   ةً اتي  الذ   اًحظى  ًلىف  ، ك الففِّ  عى ان مستكل مجتمعو كىًثٍير كاف يدرؾ  اٍلجى

ٍفييٍكـ لـ يجردً  العقميِّ  مىالمف مفاىيمو  اليزلي   اٍلمى ٍفييٍكـ ىىذىا ؿى كٍ حى  ا دارى ذى لً  ؛ي ةاٍلجى  كاسعةن  دكراتو  اٍلمى
كؿى و حاكؿ دائمان ًلىن   ؛مباشرةن  ةً بؤرتو المركزي   ًإلىىكء الضٌ  تكجيوً  كفى دي  ْي ، كالمزحً  لعدؿو بيف الجدِّ  اٍلكي

ٍفييٍكـ كلـ ينسى  مىىفيو  اٍعتىمىدك  ،المأساكم   اٍلمى ن كالمو فيو كاف  أف   ـى غٍ رى  البكاءً  عى فيو ك كمكجزان؛  قىًمٍيالى
ٍنسىافً لطبيعًة  مفيده  هًعٍندى  فالبكاءي  ،كضيحً كالت   رحً مما فيو مف الش   أكثري  شارةً مف اإل  .فىقىطٍ ، كغرائزه اإٍلً

اًحظً  ًإلىى ةه دى كٍ عى كى  مىاؿً في  وً ، كأقكالً اٍلجى مىاؿي ، ففً سٍ كالحي  اٍلجى  بتغي ر الن ظرةً  ه متغيِّره ًعٍندى  اٍلجى
ًمٍيؿً  الش ٍيء إليو، كتغي ر داللةً  مىاؿي  ىىذىا ، كال يتغي ري اٍلجى ن ما بالت أم   اٍلجى ، كالت فكيرً  ؿً بالمنفعة فحسب، كاً 

مىاؿً اإلحساس ب كقد يجمعي  مىاؿ، ك ، كالحسف المنفعةً اٍلجى كدفئيا  بالن ارً  العربيِّ  الش كمٌي، فإحساسي  اٍلجى
ـى  : "كلكال معرفتيـ يىقيٍكؿي ، الكقتيفً  ىذيفً  ، ىك غير إحساسو بيا في غيرً ر ة، كلياليو الباردةً القً  أيا

ن يـ ليركنيا في الشِّتاءً ىيـًعٍندى  الحسفً  عنيا لتضاعؼً  إلتالفيا، كاللـ، كالحرقة المكل ديفً  بغير  ، كا 
يؼً  ال ًتيٍ  العىٍيفً   ْ  .(1)عنيا" مف االستغناءً  إال ما حدثى  ؾى لً ، كليس ذى يركنيا بيا في ال

ال (ق339ت) الفارابيِّ  ةي ا نظري  م  أى  مى لً  فقد حاكؿى  ،ي ةي اٍلجى  بيف فمسفةً  الجمعى  يىاًمٍف ًخالى
التو في نظري   كىًبٍيره  ليما تأثيره  افى فقد كى  رسطك،أك  ،فالطكفأ مى  ةو ركمانسي   فمزج بنزعةو  ،ي ةً اٍلجى

ال بيف الفمسفةً  ما ،ةى اإلسالمي   ةى رقي  الش   كحى اتيا الر  في طي   تحمؿي  ،ةو ْكفي   مى مف  كؿ   ًعٍندى  ي ةً اٍلجى
مىاؿي فقد كاف  ؛كالفمسفةً  يفً كفيؽ بيف الدِّ كالت   ،رسطكأفالطكف ك أ  ىك تحقيؽ القيـً  لمفارابيِّ  سبةً بالنِّ  اٍلجى

ًمٍيمىةً الٍ  الىٍشيىاءً في  رةً الخيِّ  ؿً  جى ساسيا أ ةن حسي   ْفةن  الفف   د  كقد عي  ا،يى كترتيبً  ،ايى ئً بنا ًمٍف ًخالى
كتنقية نفسو  ،سكوني  عف طريؽً  اؿً الفع   مف العقؿً  بى قر  الت   يستطيعي  الفارابيِّ  ًعٍندى  اٍلفىن افي ك  ،جريبالت  

 ،خْيِّ الش   اٍلفىن افً  بفعؿ بناءً  ةه نساني  إ ةه عممي   الفارابيِّ  ًعٍندى  ةي ي  اإًلٍبدىاع ةي كالعممي   ،المادةً  مف شكائبً 
مىى ييٍضًفي فٍ أ يمكفي  ؽه خال   كىي نتاجه  ،ةً تو الفكري  امكاني  ا  ك  اًلي اتً  عى مى ن  الط ًبٍيعىةً  جى مىاالى  .  أكبرى  جى

ال جربةى الت   ف  إ مى كاف قد أكدعيا في إحدل  تجربةن  ليستٍ  أبي نْر الفارابيٌ  ًعٍندى  ي ةى اٍلجى
 الستخراجيا. ان جيد بي كتبو، كتتطم   ثىنىايىابيف  كامنةه   ىي تجربةه  ، بؿٍ ةً الفمسفي   وً مؤلفاتً 

                                                 
 (. الًقر ة: ما يْيب اإلنساف كغيره مف البرد.4/96الجاحظ، الحيكاف، )ج (1)
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ؿى  الفارابي   تناكؿى  الى مىاؿى ، ك اٍلجى ذىا كىافى كى ، فى سٍ ، كالحي اٍلبىيىاءى ، ك اٍلجى ؿي  اً  الى مف  يحْؿي ه ًعٍندى  اٍلجى
فىاتً ك  ،اتً لمذ   االستشعارً  ِّْ مىاؿى  فىًإف  ، ةً اإلليي   اٍلىٍفعىاؿً ك  ،ال  بيف المكجكداتً  المشتركةي  ةي مى ىك السِّ  اٍلجى

ؿً في  اٍلكىمىاؿى  كىمىا أىف  . كى ياكمراتب، هكجكدً  درجاتً  حسبى  ، كؿ  كىاف ةن  الى  يككفي  كىذىًلؾى ف ،كائفه  اٍلجى
مىاؿً في  اٍلكىمىاؿي  ف  اٍلجى يبمغو بحسب  لو أفٍ  ال ًذمٍ  اٍلكىمىاؿً أقْى  ليبمغى  فى كِّ ًإن ما كي  مكجكدو  كؿ   ، كا 

ْ   ال ًذمٍ  رتبتو في الكجكدً  مىاؿً ك  ،لمجالؿً  ىك أْؿه  اٍلكىمىاؿي ك  ،وتخ ذىًلؾى  ؛اٍلجى ىك  الش ٍيءً  كماؿى  ًلىف   كى
مىاؿي ف"كافتقاده يجعمو قبيحان؛  ،أك جميالن  ،يجعمو جميالن  ال ًذمٍ   مكجكدو  في كؿِّ  ينةي كالزِّ  ،اٍلبىيىاءي ك  ،اٍلجى

ذىا كىافى كى . ىك أف يكجد كجكده الفضؿ، كيحْؿ لو كمالو الخيري  ؿي  اً   ،الكجكدً  ه أفضؿي كجكدي  الىك 
مىاؿً  فجمالو فائتي  ـ   ،زينتو كىذىًلؾى ك ، ذم جماؿو  كؿٌ  ؛اٍلجى كذاتو،  ،يا لو في جكىرهىذه كم   كبياؤه. ث

ذىًلؾى  ا، نى ا؛ ال بذاتً نى ا بأعراضً ا لنى نى كزينتى  ،انى جمالى  فىًإف  أما نحف  .في نفسو؛ كبما يعقمو في ذاتو كى
مىاؿك  ،انى ال في جكىرً  ،عنا الخارجةً  اءً يى شٍ ٍلى لً ك   كىذىًلؾى ؛ ك كاحدةو  ما فيو سكل ذاتو ىي  ليسا اٍلكىمىاؿك  ،اٍلجى

 .(1)"سائرىا

مىاؿً ق( نظراته جديرةه باالعتبار في 414)ت الت ٍكًحيًدمٌ كلبي حياف  لىعىم  ، اٍلجى عربي  و أك ؿ كى
ـى  مىاؿً  كضع عم  معياران لتمييزً  مأخكذان عف آراء معاْريو، كميدب جان بأسمكبو، كقد جعؿ العقؿى  اٍلجى
مىاؿً   يبقى حسنان. فيك يطرحي  يبقى قبيحان، كما يستحسنو العقؿي  ما يستقبحو العقؿي  فىًإف  ، فً سٍ كالحي  اٍلجى
مىاؿً  مسألةى  ال ؽً ، كالت ذك  اٍلجى مى كرىةً  استحسافً  : "ما سببي يىقيٍكؿي ، وً كشركطً  يِّ اٍلجى  ْ ـ  الحسنةً  ال  ؟ ث
، أـ مف ، أـ ىي مف دكاعي العقؿً الن فسً  ، أـ ىي عكارضي الط ًبٍيعىةً  ، أىذه كٌميا مف آثارً يتساءؿي 

كحً  ياـً سً  مىى جاريةه  مف العمؿً  ؟ أـ ىي خاليةه الر   اليميٍكرً ىذه  مثؿي  أٍف يكجدى  يجكزي  ؿٍ ، كىى اليذرً  عى
مىى المؤثِّرةً  ، كالحكاؿً الغالبةً   .(2)"ؿً البط ، كطريؽً العبثً  كجوً  عى

ال الن ظري ةى  الت كحيدم   كيطبِّؽي  مى مىى ي ةى اٍلجى ٍغىةً ففِّ  عى ري البىالى فٍ  ، فيقرِّ  د  للديبً كاف البي  أن و كا 
، كسميقةو سميمةو، إال  أن وي  لماـو جيِّ  مف طبيعةو جيدةو، كمزاجو ْحيحو ، البد  لو مف ْناعةو ميتقنةو، كا  دو

ٍغىةى : "إف  يىقيٍكؿي ، كدراسةو طكيمًة الباعً  دؽي  البىالى ِّْ ، اٍلىٍفعىاؿً ، ك الىٍسمىاءً  ائتالؼً  عى مى  مىعىاًنيالٍ في  ىي ال
ٍكؼً ك  ري ْابةً اٍلحي  . (3)"ؼً الت عس   ، كمجانبةً االستكراهً  ، برفضً المشكمةً  ، كتحرِّم المالحةً ال مغىةً  ، كا 

ًدٍيثً في  الت ٍكًحيًدم   كيستطردي  ال ؽً عف الت ذك   الحى مى ، فيرل "أف  تذك  اٍلجى مىاؿً  ؽى يِّ  يخضعي  اٍلجى
 ، كالش اذً المتطرِّؼً  الغريبً  ًإلىى ، فال ينظري ؽً المتذكِّ  ، الىك ؿ: اعتداؿ مزاجً رئيسيفً  لعامميفً 

                                                 
 (.35، آراء أىؿ المدينة الفاضمة، )صالفارابيٌ  (1)
 (. 147كامؿ، )ص، اليكامؿ كالش  الت ٍكحيدٌم  (2)
مسفة الففِّ عند أبي ف، (، كبينسي278اٍلىدىباء، )صأديب الفالسفة كفيمسكؼ  الت ٍكحيدٌم ، أبك حياف ًإٍبرىاًىٍيـ (3)

 (. 68ص، 67، )صحياف الت ٍكحيدمٌ 
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 ، كسائرً ال مٍكفً ، ك بعضو في الش كؿً  ًإلىىبعضيا  الش ٍيءً  : تناسب أعضاءى الث اًني. ك المنحرؼً 
مىى. الييئاتً  ًمٍيعً  ال يجتمعافً  العامميفً  أف  أبا حي اف يرل أف  ىذيفً  عى  الفني   ، فالت ذكؽي الحكاؿً  ًفٍي جى

ؽ تساعده  ًإلىىال يتطمب شركطان سيمة. بؿ ىك معق د يحتاج  مىىقك ةو إبداعي ةو لدل المتذكِّ الحكـ  عى
حيح. ىذه القك ة ىي نكع مف االعتداؿ بيف المزاج، كالعضاء، كالش كؿ، ك   ْ  .(1)"، كالحسِّ ال مٍكفال

في  الن فسً  بإزاء فعؿً  نفسي   ما ىك إال انفعاؿه  -الت كحيدمٌ  ًعٍندى - االنفعالي   إف  اإلدراؾى 
ـي تي  ال ًتيٍ  الط ًبٍيعىةً  ، اتِّجاه منيما اآلخرى  يكٌمؿ كؿه  في اتجاىيفً  تتحر ؾ الن فسي  كىىينىا، المادةً  ْكرةى  نظِّ

 اإلدراؾً  في عممي ةً  ، كدكر منفعؿ تقكـ بو الن فسي فاعؿ يجعؿ الط ًبٍيعىة مكافقةن لرغبة الن فسً 
ال مى ًمٍف ىينىا، يِّ اٍلجى ال لالنفعاؿً  الن كعي ةً  الط ًبٍيعىةً  إظيارً  ًإلىى الت ٍكًحيًدم   يىٍنطىًمؽي  كى مى  ، كاختالفو عفً يِّ اٍلجى

تً  تستقبؿ  فً ال ًتيٍ في الح أف  الن فسى  مثالن، فمف المؤ كدً  الخكؼً  ، كانفعاؿً ٍخرىلالي  الن فسي ةً  االٍنًفعىاالى
مىاؿً  فبيف تذك ؽً  ر مع كؿِّ انفعاؿو تأثران يختمؼ عف اآلخر،أنكاعان مختمفةن، كتتأث    ، كالش عكرً اٍلجى

 بكفه كاسعه، كمساحةه شاسعةه. بالخكؼً 

ـي أم   ٍبدي  ا اإلما اًني اٍلقىاًىر عى ٍرجى مىى أْر  ق(، فقد 471)ت اٍلجي مىاؿً  عى  كؿً في الش   اٍلجى
ًغييفى ك  ،ًمف الن ق ادً  هً غيرً ك كاٍلمىٍضميكفً  ًسفىةً ك  ،اٍلبىالى مىاؿً  لمفيكـً  كانتْرى ، مف العربً  اٍلفىالى في  اٍلجى

ٍعنىىك  ،كؿً الش   كفىةفي نظريتو  اٍلمى ـ إال ليس الن ظٍ  أفٍ  اعمـٍ ": وً ًفٍي قىٍكلً  ؾى لً ذى  حي كييممى  (،ـالن ظٍ ػ )ب اٍلمىٍعري
ـي  ال ًذمٍ  الكضعى  ؾى أف تضع كالمى  مىى، كتعمؿ كً حٍ الن   يقتضيو عم ، كتعرؼ وً كأْكلً  ،وً قكانينً  عى

ـ  (2)"نيجت فال تزيغ عنيا ال ًتيٍ  وي مناىجى  ذٍ ": قاؿى  . ث مىى ـً الن ظٍ  أمرً  مدارى  أف   عرفتى  قدٍ  كا   مىعىاًني عى
مىى، ك كً حٍ الن   ليس  ةه كىًثٍير  كالكجكهى  ،ركؽى الفي  أف   فيو، فاعمـٍ  ا أف تككفى يى مف شأنً  ال ًتيٍ  كالفركؽً  الكجكهً  عى

ـ  ىا، كنياية ال تجد ليا ًعٍندى  تقؼي  ليا غايةه  المزية بكاجبة ليا في  أف ليستً  اعمـٍ  ازديادان بعدىا، ث
ٍيثي أنفسيا، كمف  مىىىي  حى  يكضعي  ال ًتيٍ  اٍلىٍغرىاضك  ،مىعىاًنيالٍ مف  ، كلكف تعرض بسببً اإلطالؽً  عى

ـي ليا   .(3)"، كاستعماؿ بعضيا مع بعضو بعضيا مف بعضو  مكقعً  بحسبً  ـ  ، ثي اٍلكىالى

فىيىاًني   بي ا الر اغً أم   ٍْ ًدٍيثً  ًعٍندى  ق(، فقد تعم ؽى 502)ت ال مىاؿً عف  الحى انىوي  ًبقىٍكًلوً  اٍلجى  سيٍبحى
مىاؿً ى نى عٍ مى  ًإلىى ، كنظرى [ٓ]المعارج:  چۇئ       ۇئ  ۆئ  چ : تىعىالىىك  مىى اٍلجى ٍكذه  أن وي  عى أىخي مف داللتو  مى

مىى لىةي ىذه  لتنسجـى  الكثرةً  عى حمع تعريفو  الد الى ًطالى ٍْ مىاؿً  يِّ اال ، فقاؿ: كىًثٍيري ال بأن و الحسفي  ًلمجى

                                                 
مىاؿ، عمـ ًإٍبرىاًىٍيـ (.  ييٍنظىر:68، 67ياف الت ٍكحيدٌم، )صعند أبي ح ، فمسفة الففِّ بينسي (1) ة ، قضايا تاريخي  اٍلجى

 (. 40كمعاْرة، )ص
اًني (2) ٍرجى از، اٍلجي ًئؿ اإًلٍعجى  (.81، )صدىالى
 .87الس اًبؽ، صالمىٍرًجع  (3)
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مىاؿ" ذىًلؾى ، كىًثٍيرالحسف ال اٍلجى ٍنسىافي : أحدىما يختص  ضربافً  كى ، وً ، أك فعمً وً ، أك بدنً وً بو في نفسً  اإٍلً
مىىغيره، ك  ًإلىى: ما ييٍكْؿ منو الث اًنيك  م ى اللي  -ما ركم عنو  الكجوً  ىىذىا عى م ـى ْى سى مىٍيًو كى أن و  -عى

مىاؿى يحب   جميؿه  : "إف  اللى قاؿى  م اؿ يي " كيرل أف  قكلى اٍلجى مىاؿ، كجي مىىـ جميؿ، كجي ، قاؿ كىًثٍيرالت   عى
فالنان  ، كقد جاممتي [ٓ]المعارج:  چۇئ       ۇئ  ۆئ  چ  [،ُٖ]يكسؼ:  چژ  ژڑ   چ       :تىعىالىى

الىؾ أم أجمؿ، كاعتبر منو معنى الكثرة. فقيؿ لكؿِّ جماعةو غير منفْمةو  كأجممتي  مى في كذا، كجى
ًمٍنوي جممة،  ؿ، ك  ال ًذمٍ  قيؿ لمحسابً  كى  ْ ـلـ ييف لـ ييبي ف ميٍجمىؿ" ال ًذمٍ  اٍلكىالى

(1) . 

ـي  مىاؿق( نظرةن متفرِّدةن تفْؿ بيف المنفعة، ك 505الغزالٌي )ت كتبن ى اإلما ما  ىىذىا، ك اٍلجى
مىاؿربط  ال ًذمٍ خالؼ بو أرسطك  كرً الغزالٌي: "كال تظنف  أف  حي  يىقيٍكؿي بالمنفعة،  اٍلجى  ْ ًمٍيمىةً الٍ  ب  ال  جى
كر  أيٍخرىللذة  الش يكةً  قضاءً  ال يتْكر لجؿً   ْ ًمٍيمىةالٍ قد تحب ال دراؾ نفس  جى مىاؿلجميا، كا   اٍلجى

ان  لؾ، كالخضرة، كالماء الجارم محبكب ال ليشرب، كتؤكؿ الخضرة لذيذ لذاتو، ككىٍيؼى ينكر ذ أىٍيضى
ؤية" في  اٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـ، ك ىىذىا ياسكؼ بيف رأم الغزاليِّ  أىٍحمىد. كقد ربط (2)أك ال يناؿ منيا سكل الر 

انىوي تعدِّد نعـ الل  ال ًتيٍ اآلية الكريمة  ىي أه الل لمبشر، كأف  مف  ال ًذمٍ ، كمنافع الحيكاف تىعىالىىك  سيٍبحى
مىاؿمنافعيا متعة، كاإلحساس ب ، [ٔ]النحؿ:  چۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  چ  اٍلجى

ال  المىٍكًقؼى كيرل "أف   مى  عفً  الت رف عً  ًإلىى أن و يدعك ، إال  بالغائيةً  يىقيٍكؿي  الكريمةً  اآليةً  ظاىرً  ي  كفؽى اٍلجى
اًدي ةً  المنفعةً  ا في فمسفة سقراط، كاإلبؿ مفيدة بمحميا مى كى  مباشرةن  بالن افعً  ، فال يرتبطي اٍلميبىاًشرىةً  المى

 ًإلىىيدعك  ىىذىاشكؿ اإلبؿ، ك  حينيا جماؿي  تأممي ة سامية يتجم ى لمبْرً  ىنييات ىينىٍاؾى كى كرككبيا، 
مىاؿً ب ، فالش عكري الخالؽً  تسبيحً  اًدي ةً  الحاجةً  بعد إشباعً  يتككفي  اٍلجى  بجماؿً  ال يشعري  ، فالظ مآفي المى
ا أىف  ، رً الن يٍ  خريرً  ًمٍيؿى ، كأف  الثِّمارً  بجماؿً  ال يشعري  الجائعى  كىمى يعني إثارة كجداني ة لمشاعرى  اٍلجى
 .(3)راقيةو"

ـٍ يىٍكتىؼً  لى مىاؿً بكجكد  الغزالي   كى غير  ًإلىى ؾى لً ذى  زى اكى جى تى  ؿٍ ، بى اٍلمىٍحسيٍكسىاتً في  كالحسفً  اٍلجى
، ك  ىىذىا اؿي قى يي " ، إذٍ اٍلمىٍحسيٍكسىاتً  ، ىذه سيرةه حسنةه، كىذه أخالؽه  ىىذىاخمؽه حسفه ًمٍيمىةعمـه حسفه . جى

ؽي ا ًإن مى  ًمٍيمىةي الٍ  الىٍخالى ، كسائر خً  يرادي  جى  ؿً الى بيا العمـ، كالعقؿ، كالعف ة، كالش جاعة، كالت قكل، كالكـر
فىات هً ذً ء مف ىى يٍ شى ، كى الخيرً  ِّْ كىاسً ال يدرؾ ب ال  .(4)"البْيرةً  بنكرً  ، بؿ يدرؾي الخمسً  الحى

                                                 
 (. 127ي غريب القرآف، )صالْفيانٌي، المفردات ف (1)
 (. 4/316، إحياء عمـك الديف، )جالغزاليٌ  (2)
 (. 4ة، )صات المفردة القرآنيٌ ، جماليٌ ياسكؼ (3)
 (.14، )ص، مكسكعة مْطمحات اإلماـ الغزاليٌ العظـ (4)
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مىاؿً  مقاييسً  ًإلىى إف  الغزالي  ينظري  ًمٍيؿً  الش ٍيءً في  المتكافرةً  اٍلجى  حضكرً  ، كبمقدارً اٍلجى
ًمٍيؿى  الش ٍيءى  تقرِّبي  الي ةو مى جى  ْفاتو   ْفاتي  مقدار جمالو، كبذا "تتفاكتي  يككفي  اٍلكىمىاؿً  ًإلىى اٍلجى
مىاؿً  ان  العقؿي  يككفي  فيو. كفي ىذه الحالةً  مياقةً ، كالٌ اٍلكىمىاؿً  ْفاتً  بتفاكتً  اٍلجى ىك المميِّز  أىٍيضى

مىاؿً المتحسس  مىاؿً ، ك اٍلكىمىاؿً  ْفاتي  ال تتكافري  ؾى لً ، كمع ذى ًلمجى ؛  اٍلجى  ًلىف  لمِّ مخمكؽو، أك كائفو
ن ، كليس لغيره هي كحدى  للً  اٍلكىمىاؿى  مىاالى  .(1)إال بمقدار ما منحو الل" جى

اًمد  كلـ يتكقؼٍ  ًدٍيثً  ًعٍندى الغزالي  أىبيك حى مىاؿعف  الحى  ًإلىى، بؿ تجاكز ذلؾ، كتطر ؽ اٍلجى
مىاؿمدًرؾ ذلؾ  ًعٍندى ، فكؿ  "جماؿ  وتقسيمات مىاؿجميؿ يحب  تىعىالىى، كالل اٍلجى مىاؿ، كلكف  اٍلجى  اٍلجى
فاء  ًإذىا كىافى  ذىا كىافى كى ، أدرؾ بحاسة البْر، ال مٍكفيتناسب مع الخمقة، ْك مىاؿ اً  ؿب اٍلجى الى ، اٍلجى

فات ك   ْ ؽكالعظمة، كعمكِّ المرتبة، كحسف ال رادة الخبرات الىٍخالى فىاتً مف  ؾى لً غير ذى  ًإلىى، كا  ِّْ  ال
أف ال خير، كال جماؿ، كال محبكب في العالـ إال كىك  الغزاليٌ  ييؤىكِّدالباطنة أدرؾ بحاسة القمب، ك 

مىاؿ ىىذىاأيدرؾ  سىكىاءحسنةه مف حسنات الل، كأثره مف كرمو، كغرفةه مف بحر جكده،  ، العيقيٍكؿب اٍلجى
كىاسأك ب ًمٍف ىينىا. (2)"، كال في الكجكدً ال يتْك ر لو ثافو ال في اإلمكافً  تىعىالىى، كجمالو الحى تبدك  كى
مىاؿأقساـ  ثالثي ةي  كىاسً ليا: جماؿو حسي  يدرؾ ب، أك  اٍلجى ني  يدرؾ بالقمًب، ، كثانييا: جماؿو كجداالحى

 .عقمي  يدرؾ بالعقؿً  كثالثيا: جماؿو 

ًرٍيـالغزالي  مف منطمؽ  ، أبك حامدتبن اىا اإلماـ ال ًتيٍ كلي ة ىي الن ظرة الش مي  ؾى مٍ تً  ، اٍلقيٍرآف اٍلكى
مىاؿ مىشىاًىدلس نة الن بكي ة، كالط ًبٍيعىة البشري ة، فاإلسالـ لـ ييمؿ كا  مىشىاًىدىذه ال كىانىتٍ أ سىكىاء اٍلجى

ٍكفاستقكا مبادئيـ مف الدِّيف، فقد مكا ما عجز عنو اآل اٍلميٍسًمميكفى  العيمىمىٍاءظاىرةن، أـ باطنةن، ك  ري  خى
مىاؿمف ربط  ٍخرىلمف الث قافات الي  مىاؿ، ككضعكا مفيكمان فىقىطٍ بالمنفعة  اٍلجى ؿ إليو  ًلمجى  ْ ا لـ تتك ب مى ري

 .عمى مدل الزماف كالد ىيكر ٍخرىلالي  مف الث قافاتً  كىًثٍير

ال إف  الن ص   مى كرىةتو باتجاىيف في الي  مى جى  ييؤىكِّد ي  اٍلجى  ْ لىةك  ،ال  ،، أم في المبنىالد الى
ٍعنىىك   ال ًتيٍ كأىدافيا  ،د قيمتيا بكظائفياتؤكِّ  شاممةه  ةه داللي   فيك بنيةه  ،كاٍلمىٍضميكفً ، الش كؿً ، أك في اٍلمى

ًمٍنيي  ،ات المبدعة في إنتاجيازىا الذ  تعزِّ  الا الكظيفة كى مى ْ  اٍلجى  ة. رفي  ي ة ال

ٍنسىافك  مىاؿا ارتقى في إدراؾ مى مى كي  اإٍلً ازداد اقترابان مف مرتبة  ،كاٍلمىٍضميكفكؿ في الش   اٍلجى
ٍنسىافيشمؿ  ال ًذمٍ في الحسف  اإًلٍبدىاع مىاؿإدراؾ  ، عممان أف  كالففٌ  ،الظ كىاًىرك  ،اإٍلً  اٍلمىٍضميٍكففي  اٍلجى
ثارةن  ةن دق   أكثري  مىاؿمف  كا   ،في الفيـ ضاعؼو مي  عمؿو  ًإلىىو يحتاج ًلىن   ؛ؿكٍ الكامف في الش   اٍلجى

                                                 
 (.4/322يف، )ج، إحياء عمـك الدِّ الغزاليٌ  (1)
 .2/280ٍرًجع الس اًبؽ، جالمى  (2)
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ًمٍف ىينىا حميؿ.كالت   ،كاالستيعاب ال جربةً في الت   كثيقةن  عالقةن  ىينىٍاؾى  إف   ييٍمًكفي اٍلقىٍكؿي  كى مى بيف  ي ةً اٍلجى
مىاؿً ؛ كبيف كاٍلمىٍضميكف ،كؿالش   مىاؿ ؛ بؿ إف  إنساني   إبداعو  اليدؼ لمٌ  أك ،كالكظيفةً  ،اٍلجى في  اٍلجى

 .كثقافتو ،كخبرتو ،يتبعان لممتمقِّ  اٍلىٍىدىاؼً ك  ،مف الكظائؼً  أف يحمؿ العديدى  يمكفي  الىٍشيىاءك  ،الككف

  لُ التَّْشِكيْ ثانيًا: 
 اْصِطَلَحاً و  ةً غَ لُ  لُ التَّْشِكيْ 
 اؿه كى ٍشػػو، كالجمػػع أى بى ؿ كالش ػػثىػػالمى  اٍليٍكلىػػىف: ل تًػػيٍ فػػي دال ال مغىػػةؿ فػػي كٍ يػػدكر الش ػػ ،الُّمَغــةِ  يْ ِفــ لُ التَّْشــِكيْ 

ػػػتقػػػكؿ: "كقػػػد تى  ؿ.كٍ كي كشيػػػ ػػػالش ػػػيئافً ؿ اكى شى ػػػاكىمىةمنيمػػػا ْػػػاحبو، ك  ؿ كػػػؿ  كاحػػػدو اكى ، كشى المكافقػػػة،  الميشى
ة الحمػػرة مى كٍ ، كالش ػػاده كى كسىػػ اضه يىػػؿ مػػثالن مػػا فيػػو بى كى ٍشػػفالى ، ر: تْػػك  الش ػػٍيءؿ ك  شىػػؿ مثمػػو. كتى اكي شىػػكالت  

تخم ػػط سػػكاده  ال ػػًذمٍ ؿ مػػف اإلبػػؿ كالغػػنـ: كى ٍشػػ، كالى مػػرةه كحي  ؿ فيػػو بيػػاضه كى ٍشػػأى  تخػػتمط بالبيػػاض، كدـه 
مػف حمػرة،  : أم فػي بياضػيا شػيءه العىػٍيفؿ كى ٍشػأى  العىػٍيف، أك غيرىمػا، كقيػؿ فػي ْػفة ، كغبرةن حمرةن 

ػػ العىػػٍيفكمة فػػي كقيػػؿ الش ػػ  ْ مىػػىحػػكؿ الحدقػػة  ال ػػًذمٍ  العىػػٍيفتخػػالط بيػػاض  ال تًػػيٍ فرة ال ْػػفة عػػيف  عى
ػػ  ْ ػػٍرأىة،... شػػك مت قرال ػػ اٍلمى ـً  خْػػمتيفً  تٍ رى ف  شػػعرىا: ضى شػػعرىا عػػف يمػػيف كعػػف شػػماؿ، ثػػـ  مػػف مقػػدِّ

ىػكر: مػف الز   لكحتػو، رك ػب ألكانيػا كخطكطيػا، كشػك ؿ باقػةن  الر س ػاـكشػك ؿ شد ت بيا سائر ذكائبيا، 
ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  چ  :تىعىػالىىقكلػو  اٍلقيٍرآف اٍلكىػًرٍيـ، كفي (1)أل ؼ بيف أشكاليا"

مىى[، أم 84]اإلسراء:  چائ   ەئ    كمذىبو. ،طريقتو عى

( في  العرب بداللةً  يكتؼً  ـٍ لى كى  ًثٍيػر ، بؿ ابتعدكا ال مغىة مىعىاًجـالكممة )شىكىؿى ان فػي تقػديـ مزيػدو كى
تءات ك مف اإليحا الى لىةفي  ك ؿ( كردتٍ )تىشى  ليا، فْيغةي  الد الى مىػى الد الى ، كدليػؿ ذلػؾ يِّ ال مػٍكن الت نػك عً  عى

إذا اسػػكد   العنػػبى  ًلىف  ؛ اٍلميتىعىػػدِّدىة ال مػػٍكففيػػو داللػػة  ىىػػذىاالعػػرب: تشىػػك ؿ العنػػب: أينػػع بعضػػو، ك  قػػكؿ
إف  ألكانو متدرِّجػة، كمػف المجػاز  شئتى  بعضو اآلخر ستبقى ألكانو متعدِّدةن، أك قؿ إفٍ  فىًإف  بعضو، 

ػك ر ك  ًلىف  : تْػك ر، كشػك مىو: ْػك ره؛ الش ػٍيءشك ؿ قكؿ العرب: تى  ػًكٍيرأسػاس التْ  ٍْ ال يكػكف إال  الت 
. كأمػا ْػيغة شػٌكؿ فقػد كردت مػع شػكؿ مػف أشػكاؿ زينػة  ًإلىػىكضـ  بعضػيا  الىٍلكىٍافبتخي ؿ  بعػضو
ٍرأىة  .اٍلمى

كِّػػدي ك  ػػـً  ْػػاحبي  ييؤى ػػحى  ميٍعجى  ْ ػػاًئ تمػػؾ  احً ال شى ػػ)فػػي تناكلػػو مػػادة  اٍلكى ػػافىرى ، فقػػد (ؿى كى شى بػػيف  سى
ء الى كٍ اكمًة؛ كالنثػى شىػالش ػ الىٍبػيىضاًء: مػف الش ػ ، "فالشػكؿي لػكفو  ًإلىػى متنقالن مف لكفو  كؿً الش   حركؼً 

                                                 
ًبي ة،كمجمع المغة  .(357، 11/356)ج، ًلسىاف اٍلعىرىب ،مىٍنظيٍكرابف  (1) ًسيط اٍلعىرى ـ الكى ، (2/94، 1)ج ،الميٍعجى

 ، مادة )شكؿ(.(477ص)محيط المحيط، ، كالبستانيٌ 
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ًمٍنييػػفػػي سػػكادىا،  ، كالس ػػيمةً العىػػٍيفً  فػػي بيػػاضً  تكػػكفي  مػػرةً الحي  كييئػػةً  نػػة الش ػػكىًؿ، كالش ػػكمةي بيِّ  ا عػػيف كى
ػان فيػو بيػاض كحمػرة، كيقػاؿ  كىػافى ًإذىا ؿ كى ٍشػأى  ، كدـه العىػٍيفً  ؿي كى ٍشػأى  ء، كرجػؿه الى كٍ شى  ،  أىٍيضى بػالفرس ًشػكىاؿه

ًمٍنػػػوي مػػػة، ككاحػػػدة مطمقػػػة، كىػػػك أف تكػػػكف ثػػػالث قػػػكائـ محج   تشػػػك ؿ العنػػػب: أينػػػع بعضػػػو، كأشػػػكؿ  كى
: السِّدر الجبميكأدرؾ ،خؿ، أم طاب رطبوالن    :الش اًعرقاؿ  .(1)"، كالٍشكىؿي

ـــــــغْ يَ  ـــــــو بَ ُم ـــــــا ُركبانُ َي ـــــــتَ غْ تَ ا وَ َي  ي   ِم
 

 (2)لِ كَ شْ اس اُلَ يَ قِ  جَّتْ وَ ا اعْ مَ ًا كَ جَ وَ عِ  

 
 

ًمي ان مف  ال ًذمٍ ك  ٍعنىىيبدك جى  ًإلىى القدميفى  ال مغىةً  ، كعمماءً العربً  الن ق ادً  وي المغكمِّ تنب   اٍلمى
قىةً  ، كنقكشان، ك نً الفى  اإًلٍبدىاعً  أىٍنمىاطً  بيف الكشيجةً  اٍلعىالى شعران  الفنيِّ  اإًلٍبدىاعً يِّ المادمِّ رسكمان، كزخارؼى

مىى الفني ةً  كنثران المتمثِّؿ في القدرةً  ًكٍيرً  عى ٍْ ، فقد  مىعىاًنيالٍ عف  ، كالت عبيرً الت  بأسمكبو أدبي  جميؿو
مىى معتمديفى  الت ٍشًكيالتً  أجمؿى  يىٍرسيميكفى  اٍليدىبىاءي  انطمؽى  ، فقد  اإًلٍبدىاع أىٍنمىاطً   عى ىذه  كىانىتٍ المادمِّ

ٍكبى ، ك اإًلٍبدىاعً  يضيئ ليـ سبؿى  ال ًذمٍ المْباح  ًبمىثىابىةً  ٍنمىاطي الى   ركائعى  . فاندفعكا ينظمكفى ؽً الت فك   ديري
كاياتً القْصً  أىٍركىعى  يىٍكتيبيكفى ، ك كالبياتً  الشعارً  قىامىاتً ، ك ، كالرِّ كرً  أجمؿى  ييقدِّميكفى ، ك المى  ْ ، ال

سِّنىاتً أبيى  ، كيْيغكفى الت ٍشًكيالتً ك   .   الميحى

ٍغىةً  عمماءي  لىقىٍد بىرىعى  ًدٍيثً في  البىالى فٍ تى  أىسىاًلٍيبى ب  الت ٍشًكيؿً عف  الحى ، كفطنةو، كا   نـ  عف ذكاءو
، أيٍخرىل مجازي ةه  ليا داللةه  ةي ي  الىدىب الميشىاكىمىةي ، كمْطمحاتو متباينةو. فميتىنىكِّعىةو كاف تناكليـ بطرؽو 

ٍيثي  اًحظي حيف تحد ث  (كالت بييفً  البيافً كتاًب )كردت في  حى ، كميؿً الىدىب اإًلٍبدىاعً  ةً عف عممي   اٍلجى  يِّ
نعةى  نفسو تتكم ؼي  إف كجدى  بى دِّ المتأ إليو، فينْحي  الن فكسً   ْ ْنعةو  ًإلىى، فعميو تركيا الشِّعري ةى  ال
يؾى : يىقيٍكؿي نفسو، تستيكيو، كتتقب ميا  أيٍخرىل فييما  أف لؾى  كالت بييفى  البيافى  ال تدعى  أفٍ  "كأنا أْك

طبيعتؾ فيستكلي  ، كال تيمؿٍ الميشىاكىمىةً ، كيشاكالنؾ بعض طبيعة، كأن يما يناسبانؾ بعض المناسبةً 
مىى اإلىماؿي  ب مىا  كالعادةً  في الط ًبٍيعىةً  االتِّفاؽً  مف جيةً  الميشىاكىمىة: ك قىاليكا...القريحةً  ةً قك   عى  كىانىتٍ ري

ـي  الميشىاكىمىةي . ف(3)"مف جية الر حـً  الميشىاكىمىةً مف  ، كأكغؿى مغى أب  ، كقد رسـ بشري كالمكافقةي  ىنا االنسجا
ٍف  ًإلىى ال يحف  إال   الش ٍيءي : "ك ًبقىٍكًلوً  وً في ْحيفتً  المىٍشيىدى  ىىذىابف المعتمر   كىانىتً ما يشاكمو، كا 

؛  الميشىاكىمىةي  ، كال تسمح بمخزكنيا الر غبةً  عى بمكنكنيا مى  ال تجكدي  كسى الن في  ًلىف  قد تككف في طبقاتو
 . (4)"ىىذىا يىذىا، فكالمحب ةً  بو مع الش يكةً  ا تجكدي مى ، كى مع الر ىبةً 

                                                 
ٍكىىًرمٌ ( 1) اح ،اٍلجى حى  ْ  مادة )شكؿ(.(، 1737 ،1736/ 5)ج، ال
 .(277ص)العجاج،  ًدٍيكىاف ،العجاجابف  (2)
 .(1/189)جبييف، البياف كالت  ظ، احً الجى  (3)
 .1/138جالمىٍرًجع الس اًبؽ،  (4)
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ـٍ يىٍبتىًعدٍ  لى اًحظً ق( عف 322ابف طباطبا العمكٌم )ت كى (، كبشر بف المعتمر 255)ت اٍلجى
ٍيدىةى  الش اًعرً  إبداعى  تناكؿى ق(، فقد 201)ت ًْ ٍيدىةً  ميٍفرىدىاتً  تشاكؿي  ال ًتيٍ ي افً كى القى  اختيارى ، ك اٍلقى ًْ ، اٍلقى
ٍيثي  ـى  حى ن  الميشىاكىمىةً  مْطمحى  اٍستىٍخدى ف ات  : "قىاًئالى ، مىعىاًنيالٍ فقت لو قافية قد شغميا في معنى مف كا 
ٍعنىىفؽ لو معنى آخر مضاٌد كات   ؿً  ًلٍممى ٍعنىىفي  أكقعى  القافيةي  ؾى مٍ تً  كىانىتٍ ، ك الىك  منيا في  الث اًني  اٍلمى

ٍعنىى ؿً  اٍلمى  ،، كأبطؿ ذلؾ البيت، أك نقض بعضوىك أحسفي  ال ًذمٍ  المختارً  اٍلمىٍعنىى ًإلىى، نقميا الىك 
، كيسديو كيؼً فالت   بأحسفً  وي يى شٍ كى  ؼي كِّ فى يي  ال ًذمٍ  الحاذؽً  ساجً تشاكمو، كيككف كالن   كطمب لمعناه قافيةن 

بىاغ يضعي  ال ًذمٍ  الر فيؽً  فيشينو، ككالنق اشً  شىٍيئىان كينيره، كال ييميؿ مف  ٍْ  تقاسيـً  في أحسفً  اٍلى
بيف  ؼي يؤلِّ  ال ًذمٍ  الجكىرً  ، ككناظـً حسنو في العيافً  ْبغو منيا حتى يتضاعؼى  نقشو، كيشبع كؿ  

"ايى ا، كتنسيقً يى ا في نظمً ىى عقكده، بأف يفاكت بيف جكاىرً ، كال يشيف الر ائؽً  منيا، كالث ميفً  الن فيسً 
(1). 

ـى  دٍ قى لى  مىى الت ٍشًكيؿً  مفيكـى العمكٌم ابف طباطبا  قد  ،  عى ذىًلؾى طبؽو مف ذىبو بيف  مزجى  حيفى  كى
، ك  اإًلٍبدىاعً  مىى ميٍعتىًمدىان ، الت ٍقًديـما يككف  أىٍركىعالفني  ك اإًلٍبدىاعالمادمِّ أٍجمىؿ يبدع  ال ًذمٍ الن قاش  عى
ات ائغً ال مٍكحى  ْ  .الن فيساتً  الد رً  عقكدً  أىٍركىعى  ؼي يؤلِّ  ، كال

ا يى ، كتضـ  في طي اتً ؽى افي الت كى  ًفٍي ثىنىايىاىىا تحمؿي  مىعىاًنيى  الت ٍشًكيؿي ك  الميشىاكىمىةي  كتستحيؿي 
ـى  ٍكصي كالت رابطى  االنسجا ْي يىًرد ماؤىا  عذبةن  ، كمناىؿى بفضميما قْكران مشيدةن  ي ةي الىدىب ، فترتد  الن 

ًمٍيؿً  فِّ لمفى  اليميتىعىطِّشيكفى   أحساسيـ. جكعى  أشكاقيـ، كيشبعكفى  ظمأى  ىىؤالءً ، فيركم الر فيعً  الىدىبً ، ك اٍلجى

قىةى ( يمحظ ؿى كى مادة )شى  مىعىاًنيبيف  ؿى المتنقِّ  إف   ،االْصِطَلحِ ي فِ  التَّْشِكيلُ  بيف  الكشيجةى  اٍلعىالى
ٍعنىى ٍعنىىك  ،المغكمِّ  اٍلمى ح اٍلمى ًطالى ٍْ  دالالتً  تحمؿي  ال مغىةً في  مفظةً ال   مف استخداماتً  كىًثٍيره ، فيِّ اال
حً ا ىى في بعدً  الت ٍشًكيؿً  ًطالى ٍْ  .يِّ اال

ػػػةً  عممػػػاءي  كقػػػد تنػػػاكؿى  ٍغى ػػػاكىمىةى  البىالى ٍيػػػثي ، ـٍ يً مؤلفػػػاتً  ثىنىايىػػػافػػػي  الميشى  عنيػػػا ْػػػاحبي  تحػػػد ثى  حى
 الش ػػاًعرى : "إف  يىقيػػٍكؿي ليػػا فْػػالن،  ق(، كعقػػدى 654)ت )تحريػػر الت حبيػػر( ابػػف أبػػي الْػػبع المْػػرمٌ 

ٍعنىىيأتي  ٍيػثي غيره ب ، أك في شعرو غير ذلؾ الشِّعرً  مشاكؿو لمعنى في شعرو  ًبمى كػؿ  كاحػدةو  تكػكفي  حى
فان، أك نسبان، أك غير ذلؾ مف  ٍعنىػىأبػرز فييػا  ف  كؿ  ْكرةو ، غير أالفينيٍكفً منيما ْك فييػا غيػر  اٍلمى

ػػػكرىةً   ْ ػػػاكىمىةي . فٍخػػػرىلالي  ال  ليمػػػا، كالت فرقػػػة بينيمػػػا مػػػف جيػػػةً  الجػػػامعً  الغػػػرضً  بينيمػػػا مػػػف جيػػػةً  الميشى
 .(2)"ال مٍفًظي ةً ْكرتييما 

                                                 
 .(44ص، 43)صعر، عيار الشِّ  ،العمكمٌ  (1)
 .(394ص)حبير، تحرير الت  ، المْرمٌ  (2)
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ػةً  أربػابً  ًعٍنػدى  الميشىاكىمىةً  مْطمحي  كترد دى  ٍغى ةً  ، كأسػاطيفً البىالى ػٍاحى ْى ، كػابف طباطبػا العػربً  الفى
ٍبد اٍلقىاًىرالعمكٌم، كابف الثير، ك  اًنيٌ  عى ٍرجى فىاًجيٌ ، ك اٍلجي ، القىٍزًكٍينًػيٌ ، كابف أبي الْبع العػدكانٌي، ك الخى

نكفى ال ًذيٍ  المحدثيفى  ىىؤالءً كحاـز القرطاجنٌي، كقد سبؽ  طىمىحفي  ف شرعكا يمكِّ ٍْ فػي  ، كيبدِّلكفى اتً المي
 عػف مْػطمحً  لػـ تختمػؼٍ  ال تًػيٍ ، ك الت ٍشػًكيمي ةً  ، أك الز خػارؼً ي ةً الت ٍشًكيم، أك البنى الت ٍشًكيؿً ك الميسىم ياتً 
ػػػاكىمىةً  ػػػةً  إليػػػو عممػػػاءي  سػػػبؽى  ال ػػػًذمٍ  الميشى ٍغى ػػػكرً  أىٍركىعى ، كقػػػٌدمكا العػػػربً  البىالى  ْ ػػػاًلًيـٍ  الت ٍشػػػًكيمي ةً  ال   ًفػػػٍي أىٍعمى
بػػداعاتيـ الشِّػػعري ةً  ػػكىاًلـً فػػي  ىىػػؤالءً  نْػػكصى  تقػػرأى  أفٍ  ؾى لىػػ، كى ةً الن ٍثريػػ، كا  ػػاكىمىةً  عى مػػع كػػؿِّ  ؛ لتطػػربى الميشى

بداعً الميشىاكىمىةً  مع أمِّ منظكمةو بركعةً  مقطكعةو، كتستمتعى   .الت ٍشًكيؿً  ، كا 

نى  الثيرً  ابفي  كذكرى  ِّْ مىى تعتمدي  ال ًتيٍ  ال مٍفًظي ة اعةى ما أسماه ال  ؾى ًلػذى  ب وى ، كشىػاٍلىٍلفىاظً  اختيارً  عى
ـى  الث ػاًني ـً الػن ظٍ  ، كننتقي قبؿى ا نتخي ري فىًإن  : "الللئً  بحكـً  ليػا، لػئال   الميشىػاكىمىةً كػؿِّ كممػةو مػع أختيػا  نظػ

ـي يجيء  ؿِّ لؤلػؤةو منيػا بأختيػا كيػ العقػد المنظػكـ فػي اقتػرافً  ؾى لً قمقان نافران عف مكاضعو، كحكـ ذى  اٍلكىالى
 .(1)ليا" الميشىاكىمىة

ـي  عى رى بى كى  ٍبد اٍلقىاًىر اإلما اًنيٌ  عى ٍرجى  م ػا تحػد ثى لى  ْكرةو رائعػةو لمت شػكيؿً  ق( في رسـً 471)ت اٍلجي
، ك الفى  عف عالقةً  بىاغب الىدىبً فِّ ٍْ ػباغةً  وي ف  مػف منظػكره ييشػب  ، فػالفى الىٍلػكىٍافً  ، كحسف اختيػارً اٍلى ِّْ ، بال
ن ما سبيؿي يىقيٍكؿي ، الن سي ً  في ْناعةً  الىٍلكىٍافً  كاختيارً  ػبىاغ سبيؿي  مىعىاًنيالٍ  : "كاً  ٍْ تيٍعمىػؿ منيػا  ال تًػيٍ  اٍلى
كري   ْ ا أىن  ، فكشي كالن قي  ال ػبىاغً قػد تىيىػد م مػف  ؾ ترل الر جؿى كىمى ٍْ ػكرىةى عمػؿ منيػا  ال تًػيٍ  اٍلى  ْ  ، كالػن قشى ال

ػبىاغً  سً الت خي ًر كالت ػدب ًر فػي أىٍنفىػمف  ضربو  ًإلىىنسى   ال ًذمٍ في ثكبو  ٍْ ، كفػي مكاقعيػا كمقاديرىػا، اٍلى
ما لػـ يتيىػد  إليػو ْػاحبو، فجػاء نقشػو مػف أجػؿ ذلػؾ أعجػب،  ًإلىىككىٍيفىي ة مزجو ليا، كترتيبو إي اىا 

كرتو أغرب،  ييمػا  الش ػاًعرً ك  ،الش ػاًعرً حػاؿ  كىذىًلؾى ْك عممػت  ال تًػيٍ ، ككجكىػو كً الن ٍحػ مىعىػاًنيفػي تكخِّ
 .(2)الن ظـ" أن يا محْكؿي 

ـي  ييمػؿً  ـٍ لى كى  ػاًنيٌ  اإلمػا ٍرجى ػًكٍيري يحدثػو  ال ػًذمٍ الن فسػي   الثػرى  اٍلجي ٍْ ، كفى الر س ػاميبدعػو  ال ػًذمٍ  الت 
ػػػكرى   ْ ػػػعري ةى  كال ن  بًػػػذىًلؾى ، كقػػػد ْػػػر ح اٍليدىبىػػػاءي يشػػػكِّميا  ال تًػػػيٍ  الشِّ ػػػا: "فى قىػػػاًئالى ، ، كتخمػػػبي ؾ تعجػػػبي أىن ػػػ كىمى
 مػف الفتنػةً  تيا حالة غريبة لـ تكف قبؿ رؤيتيا، كيغشػاىا ضػربه مىشىاًىدالن فس مف  ، كتدخؿي كتركؽي 

ػكرً  حكـ الشِّعرً  كىذىًلؾى ال ينكر مكانو، كال يخفى شأنو،   ْ ، ، كيشػكِّمو مػف البػدعً فيمػا يْػنعو مػف ال
 . (3)"مىعىاًنيالٍ مف  كيكقعو في الن فسً 

                                                 
 .(1/149)ج ،المىثىؿ الس اًئرابف الثير،  (1)
اًني (2) ٍرجى ًئؿ  ،اٍلجي ازدىالى  .(88ص ، )اإًلٍعجى
 .317المىٍرًجع الس اًبؽ، ص (3)
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ػكى  ـي  ال ػًذمٍ  ـً الػن ظٍ  ًإلىػى ةي دى كٍ عى ٍبػد اٍلقىػاًىرً  أبدعػو اإلمػا ػاًنيٌ  عى ٍرجى د  بمػا تحكيػو ىػذه عىػيي  ال ػًذمٍ ، ك اٍلجي
ذىًلػؾى ، يؿً الت ٍشػكً  مىشىػاًىدً مشػيدو مػف  أجمػؿى  كلطػائؼى  ،مف دقػائؽى  ةي الن ظري    الػن ظـً  بمػا حممػو مْػطمحي  كى

ق   كآللئً ، مطؼً ال   ، كجكاىرً فً سٍ الحي  مف كجكهً  رً ةً الرِّ ، الميشىاكىمىةً  ، جماؿً اؾى كذى  ىىذىا ، كقبؿى العذكبةً  ، كديرى
ًمػٍنيي ، معينان ال ينضػبي  اٍليدىبىاء قْدى  . كمف ىذه الن ظري ةً الت ٍشًكيؿً  كجالؿً   عػذبى  يػًرديكفى  الن ال يجػؼ  كى
ػػ مػػف ركائػػعً  ، كينيمػػكفى وً كمماتًػػ ػػلً ، فرسػػمكا وً محسػػناتً  ، كبػػدائعً هً رً كى ْي ، كمي ػػدكا اإًلٍبػػدىاعً  خمفيػػـ سػػبؿى  فٍ مى

ٍكبتبعيـ  فٍ مى لً   ؽ، فػأكدعكا فػي مكنكنػات المكتبػاتً اقتفى أثرىـ طػرؽ الت فػكٌ  فٍ مى لً ط كا ، كخى التمي زً  ديري
 .، كاآلدابً ال مغىةً  عىكىاًلـفي  العماؿً  ، كركائعى اآلثارً  أنفسى 

، اإًلٍبػػدىاعً فػػي  اٍلىًدٍيػػبً  ، كيػػأتي دكري أىٍلكىانىػػان حركفػػان، أـ  كىانىػػتٍ أ سىػػكىاءه  الت ٍشػػًكيؿكسػػائؿ  في ايى بىػػتى تى كى 
ًكٍيرً ، أك الكىًممىاتً كالر ٍسـ ب ٍْ ٍكؼي ، فالىٍلكىٍافً ب الت  ري ْياغتيا  اٍلىًدٍيبي إذا أحسف  المخارجً  المتباعدةي  اٍلحي

، كتركيبيا بال شذكذو  ـى  أكثرى  كىانىتٍ بال تنافرو المتباعػدة  الىٍلػكىٍاف كىػذىًلؾى أثػران فػي الػن فس، ك  كقعان، كأعظػ
ـي إذا أظيػػر  " أف   ؾى ًلػػذى  المتقاربػػة، كعم ػػةي  الىٍلػػكىٍافأجمػػؿ مػػف  كىانىػػتٍ براعػػةن فػػي تأليفيػػا، كمزجيػػا  الر س ػػا
ٍكؼ ري ػكىاتىػي  ال تًػيٍ  اٍلحي ٍْ  كىٍافالىٍلػمػف البْػر، كالشػؾ  فػي أف   الىٍلػكىٍافتجػرم مػف الس ػمع مجػرل  أى

كاف البياض مع السِّػكاد  يىذىاالمتقاربة، كل الىٍلكىٍاففي المنظر أحسف مف  كىانىتٍ المتباينة إذا جيمعت 
ػفرة، لقػرب مػا بينػو كبػيف   ْ ػفىرأحسف منو مع ال ٍْ ذىا كىػافى كى ، ، كبعػد مػا بينػو كبػيف السػكدً الى  ىىػذىا اً 

مىىمكجكدان  فة ال يحسف النِّزاع فيو،  عى ِّْ ٍكؼً مػف  المؤل فةً  مفظةً في حسف ال   العم ةي  كىانىتٍ ىذه ال ػري  اٍلحي
 .(1)"المتباعدةً  الىٍلكىٍافً ، إذا مزجت مف الن قكشً  في حسفً  في العم ةً  المتباعدةً 

ـٍ يىٍبتىًعػػدٍ  لىػػ ٍيػػثي ق( عػػف سػػابقيو، 684حػػاـز القرطػػاجنٌي )ت كى ػػان أبػػدل اى حى امى كاضػػحان بمػػا  تىمى
ػػرالن فسػػي  بػػيف  يحدثػػو الثػػري  ًْ نىٍا ػػكرىةً  عى  ْ ػػكرىةً ، أك المحسكسػػةً  المرسػػكمةً  ال  ْ ، الذِّىني ػػةً  الشِّػػعري ةً   ال

ػر فػي  فػي تككينيػا، المتناسػقةً  المتألِّقػةً  اٍلىٍشكىاؿً ب تتمذ ذي  فالن فسي  ًْ نىٍا ىا، المتآلفػة فػي أجزائيػا، كفػي عى
"منزلة المفػظ المحػاكى بػو، كأحكػاـ تأليفػو مػف  فىًإف  المتنافرة في تركيبيا،  اٍلىٍشكىاؿالمقابؿ تنفر مف 

ػػبىاغالمحػػاكى بػػو بمنزلػػة  اٍلقىػػٍكؿ ٍْ ، كتناسػػب أكضػػاعيا مػػف  ًإلىػػى، كحسػػف تأليفيػػا بعضػػيا اٍلى بعػػضو
كر   ْ ػانعي  ال ًتيٍ ال  ْ ػا أىف  ، ك يمثِّميا ال ػكرىة كىمى  ْ  العىػٍيفى ، كجػدنا افرةو رديئػةن، كأكضػاعيا متنػ تٍ ًإذىا كىانىػ ال

ف كاف تخطيطيا ْحيحان، ف  ، كالت ػأليؼي الر ديئػةي  اٍلىٍلفىػاظي  كىػذىًلؾى نابيةن عنيا غير مستمذةو لمراعاتيا، كا 
ٍف كقعتٍ المتنافري  حً  بيا المحاكاةي  ، كا   ْ  .(2)"ةي حى يٍ ال

                                                 
فىاًجيٌ  (1)  (.64الفْاحة، )ص ، سر  الخى
 (.129، )صاٍلىدىباءالقرطاجنٌي، منياج البمغاء كسراج  (2)
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مىى ركيزً الت   ـى غٍ رى كى  ٍسػـً  ،حػتً فػي الن   الفنػيِّ  اإًلٍبػدىاعً  جانػبً  عى ػًدٍيثً  ًعٍنػدى  كالر  ، الت ٍشػًكيؿً عػف  الحى
أك مػػػا عػػػرؼ  ،مفػػػظً ال يعنػػػي ظػػػاىر ال   ال ػػػًذمٍ  يِّ الىدىبػػػ الت ٍشػػػًكيؿً ال يمنػػػع مػػػف تناكلػػػو فػػػي  ؾى ًلػػػذى  فىػػػًإف  
ػػةي ، ًإن مػػا "ىػػك كؿً بالش ػػ قىػػاتً  مىٍجميٍكعى ػػكٍ مي جٍ كالمى  ،اٍلعىالى تثيػػر  مختمفػػةن  مىعىػػاًنيى  تحمػػؿي  ال تًػػيٍ  ةً الت ٍركيبي ػػ اتً عى

 . (1)أك اطمئنانان" ،كخشيةن  ،خكفان  ،كحزنان  ،، سركران مختمفةن  انفعاالتو 

 ، تػدؿ  فً ل تًػيٍ يحمػؿ دال فيك مف كجية نظرىـ "مْطمحه  ،الت ٍشًكيؿً في تعريؼ  الن ق اد عي كيتكس  
مىػػػػى اٍليٍكلىػػػػى مىػػػػى الث اًنيػػػػة، كتػػػػدؿ الش ػػػػٍيء، أم مظيػػػػر الخػػػػارجيِّ  المظيػػػػرً  عى  المتماسػػػػؾً  المجمػػػػكعً  عى

ٍيػػثي أ، ال يتجػػز   ال ػػًذمٍ ك  ،كالمتػػكازفً  ػػرترتػػب عمييػػا تنظػػيـ  عمميػػة تكحيػػدو  نتػػاجي  وي إن ػػ حى ًْ نىٍا ، مختمفػػةو  عى
ٍيػػػثي كتكزيعيػػػا ب ًدٍيػػػدىان ككنػػػت ىػػػيكالن  حى ػػػر فقػػػدت  جى ًْ نىٍا  ال ػػػًذمٍ  كؿً الش ػػػ كمعناىػػػا لْػػػالحً  ،ىا فرديتيػػػاعى
 .(2)جزءان ال يتجزأ منو" أْبحتٍ 

ٍكفى كيػػرل  ػػري ـ   متكاممػػةه  ةه تركيبي ػػ ةه "عممي ػػ إف  الت ٍشػػًكيؿى  آخى ، كؿً اىتماميػػا بالش ػػ بالمضػػمكفً  تيػػت
رً  فتنتظـ فييا كؿ   ًْ نىٍا  .(3)"تناغـو مي  حيكم   في كؿ   اإًلٍبدىاعً  عى

مىػػى القػػدرةً  مىعىػػاًنيه ثىنىايىػػافػػي  حمػػؿي ي إف  الت ٍشػػًكيؿى  ػػ عى ػػكرً  الىٍلكىٍافً بػػ بً الت العي  ْ ، لرسػػـ أبيػػى ال
ٍسػػػـً  ػػػاتً ب كالر  ػػػات أىٍركىع لتْػػػكيرً  الكىًممى مىػػػى ىػػػك "القػػػدرةي  الت ٍشػػػًكيؿي ، في ػػػةً الىدىب ال مٍكحى بأشػػػكاؿو  الت شػػػك ؿً  عى

ٍسػػـً  الت ٍشػػًكيمي   الفػػف   ظيػػرى  ىىػػذىامتعػػدِّدةو، كمػػف معناىػػا  ، لقػػدرة المعماريِّػػةً  ، كاليندسػػةً كالن حػػتً  فػػي الر 
مىػػىيسػػتخدمكنيا  ال تًػػيٍ المػػكاد  ًمػػٍف ىينىػػا. (4)"المرغػػكبً  ؿً الت شىػػك   عى ، يىٍكتيبيػػكفى ، ك ينظمػػكفى  اٍليدىبىػػاء انػػدفعى  كى
يىٍرًسػػمي ، كيتغنػػكفى  ػػاًئد أىٍركىعى  . ينظمػػكفى ، كيشػػكِّمكفى ، كيْػػكِّركفى كفى كى ْى ػػاتً  أىٍعػػذىبى  يىٍكتيبيػػكفى ، ك اٍلقى ، الكىًممى
ػػافً بػػأحمى  كيتغنػػكفى  يىٍرًسػػمي ، اٍلىٍلحى ػػؿى  كفى كى ػػات أٍجمى ػػكر، كيشػػكِّمكفى  ركفى ، كيْػػكِّ ال مٍكحى  ْ  نفػػائسى  أرؽ  ال
ػػػاًذجً  تي  انْػػػيرتً  يىػػػذىاكب .اٍلىٍشػػػكىاؿً ، ك الن مى الى اًدي ػػػةي  الػػػد الى تي ، ك المى الى ٍعنىًكي ػػػةي  الػػػد الى  ًفػػػٍي بىٍكتىقىػػػةو كىاًحػػػدىةو  اٍلمى
لىعىؿ  ، اإلبيارً  كسماتً ، اإًلٍبدىاعً  مالمحى  لنا كائنان يحمؿي  فأنتجتٍ   : "إعادة تنظيـً اٍلقىٍكؿي  وي مى مى ما حى  ىىذىا كى
انًػػبً فتػػرةو طكيمػػةو كاتِّجػػاه لػػو بػػإخراج  ذي ٍنػػتكجػػد مي  تشػػكيمي ةو  ممارسػػةو  كفػػؽى  الىٍشػػيىاءً  ػػكرمِّ  الجى  ْ ػػال  يٍ ؛ كى
يىػػػػا فػػػػي كاجيػػػػاتً  البنائي ػػػػةى  طاقتيػػػػا الحسػػػػي ةى  الت ٍشػػػػًكيمي ةي  الممارسػػػػةي  تسػػػػتعيدى   ، الحديقػػػػةً الحضػػػػاري ةً  ةً الحى
مدةً ىى ، كمكادً ، العمارةً ا النباتي ةً يى كمككناتً   ْ ًْ  رً لمش اعً  مغكمِّ ال   ، الكتابً ا ال "الش خ  . (5)يِّ

                                                 
ف ار (1)  ْ اًلي ة، ال مى  .(59ص، )اٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـفي  الت ٍشًكيًؿ المٍكًنيِّ  جى
 .(148ص، )راسات اإلنسانيةمعجـ مْطمحات الدِّ بدكم،  (2)
الالت شكيؿ ؼ، العى ( 3) مى ر عر الفمسطينيِّ في الشِّ  يٌ اٍلجى ًْ  .(5ص، 4ص)، اٍلميعىا
ـ، كنجيٌ الت  ( 4) ْ   الميٍعجى  (.253، )صاٍلىدىبؿ في المف
ف ار( 5)  ْ اًلي ة، ال مى  (.59، )صاٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـفي  الت ٍشًكيًؿ المٍكًنيِّ  جى
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ًدٍيثى إف   كىاًنبً  حدكدً  ًعٍندى  ال يقؼي  الت ٍشًكيؿً عف  الحى اًدي ةً  الجى  ًإلىى ؾى لً ذى  يتجاكزي  ، بؿٍ المى
ًدٍيثً  ًعٍندى مسافاتو أبعدى، ف لىةى  حيف ننقؿي  الط ريفةً  االٍسًتعىارىةً بو "مجرد  ال يقْدي  الت ٍشًكيؿً عف  الحى  الد الى

مىىاْطمح  ميدافو آخرى  ًإلىى، الت ٍشًكيمي ةً  الفينيٍكفً مف ميدانيا الْميِّ في  الت ٍشًكيمي ةى  تسميتو  عى
مىى ؾى مٍ تً ، كى الفينيٍكفً في ىذه  قائمةه  الت ٍشًكيؿً  . فعمميةي ي ةً عبير الت   الفينيٍكفً ب  ما يمكفي  ، ككؿ  كىاءس  ال عى

، في حً سِّ حً  الت ٍشًكيمي ةً  الفينيٍكفً في  ف  الت ٍشًكيؿى أى ىك  استدراكو مف اختالؼو   الفينيٍكفً في  ف أن وي يٍ ي 
 .(1)"يِّ الحسِّ  اءى رى كى  الت عبيري ةً 

، ك  الت ٍشًكيؿً بيف  في كٍ بى كالٍ  ن أف  كي  ـى غٍ رى  الت عبيرمِّ كاسعه  الت ٍشًكيؿالحسيِّ أثران في   منيما يحدثي ال 
،  تأثيران مباشران، أـ غيرى  الت أثيري  ىىذىاأكاف  سىكىاءه الميتىمىقِّي،  نفسً  مىٍعنىى ذىًلؾى مباشرو  اٍلفىن افى "أف   كى

كىاسي مادةن، كينت  عمالن، كالىما تتمق اه  ًإن ما يشكِّؿي  الت ٍشًكيمي   ت رتمقِّيان مباشران يحدث معو  الحى  الت كى
كىاسي تتمق اه  كىذىًلؾى عممو  أف   ـى غٍ رى  – الش اًعرى ، في حيف أف  اٍلمىٍحسيٍكسىاتي تثيره  ال ًذمٍ  العْبي   ، الحى
ت رى كيحدث  ٍيثي مف  اٍلمىٍحسيٍكسىاتً يتجاكز  – العْبي  المنشكدى  الت كى  ًإلىى كجكدىا العيانيِّ القائـً  حى
اًئصى ذاتو مف  مف كؿِّ ما لمش يء المحسكسً  المجر دةً  الر مكزً  ْى "خى فاتو ًمٍف ىينىا. (2)، ْك ييٍمًكفي  كى
ا ، أم  اٍلمىٍحسيٍكسىاتً  تشكيؿً  في عممو الفنيِّ بعممي ةً  مثالن( يقكـي  الر س اـ) الت ٍشًكيمي   اٍلفىن افى إف   اٍلقىٍكؿي 
ـى  مثالن( فيتجاكزي  الش اًعر) الت عبيرمٌ  اٍلفىن اف  تشكيؿو  في عممو الفنيِّ بعممي ةً  ، كيقكـي اٍلمىٍحسيٍكسىاتً  عىكىاًل
 ، كتعمك عمييا.اٍلمىٍحسيٍكسىاتً  اءى رى كى  ًإلىى ما ترتحؿي 

 فىًإف  ، اٍلمىٍحسيٍكسىاتً  لـ تتجاكزً  الت ٍشًكيؿً  عىكىاًلـً في  اٍلفىن افً  ، كأنامؿي الر س اـً  ريشةي  تٍ ًإذىا كىانى 
ـى  ب مىا يتجاكزي اتً ي  كً نى عٍ المى  ، كيسبر أغكارى اٍلمىٍحسيٍكسىاتً  يتجاكزي  اٍلىًدٍيبً  قم  ؾى لً ذى  اءى رى كى ما  ًإلىى ، كري

مىى فيتفك ؽ الشِّعري  اتً  عى مىى ، كيعمك الن ثري الفني ةً  ال مٍكحى في  الت ٍشًكيؿى  ًلىف  ؛ كالمنحكتاتً  كماتً سي الر   عى
كي ةو، غى عبارةو لي  كما ىك الش أف في أي ةً  اٍلىٍلفىاظً مف  مىٍجميٍكعىةو تشكيؿو ل عمميةً  مجردى  "ليستٍ  الشِّعرً 
ن ما  ـً مف  ، يجعؿي الت ٍشًكيؿً  يىذىاطابعه خاصه ل ىينىٍاؾى كاً  ـ كبً ري غيره مف ضي  شعران دكفى  اٍلكىالى  .(3)"اٍلكىالى

ؿو  مرحمةي  الت ٍشًكيؿى إف    ةن  البيافً  ًإلىى اٍلغيميٍكضً الكضكح، كمف  ًإلىى مف اإلبياـً  تحك   ْ ا في  خى
كرً  رسـً   ْ ،  كىانىتٍ أ سىكىاءه ، الفني ةً  ال ، أـ كناياتو ، أـ استعاراتو ًمٍف ىينىاتشبيياتو في  اٍليدىبىاءي كاف  كى

، كبعدً  مزيدً  ًإلىىحاجةو  ذىًلؾى ، ي ةً الىدىب ـٍ يً أعمالً  تقديـً  ًعٍندى نظرو  جيدو إذا أرادكا أف ينأكا بأعماليـ  كى
ٍكبى ، كيسمككا اٍلغيميٍكضً عف  ًمٍف ىينىا، الكضكحً  ديري  يظؿ  مبيمان في نفسً  : "إف  الش عكرى ييٍمًكفي اٍلقىٍكؿي  كى

                                                 
اًعٍيؿ( 1)  (.57للدب، )ص فسيٌ فسير الن  ، الت  ًإٍسمى
 .57المىٍرًجع الس اًبؽ، ص (2)
 .58المىٍرًجع نفسو، ص (3)
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ٍكرىةو  ك ؿى شى تى أف يى  دى عٍ  بى لو إال   ، فال يت ضحي الش اًعرً  ْي مىى فائقةه  قدرةه  لمش عراءً  أىٍف يىكيٍكفى د  ، كالبي ًفي   عى
ك رً  مىى تجعميـ قادريفى  التْ  ا"يى ، كاستجالئً ـٍ ىً مشاعرً  استكناهً  عى

ري بى . كيي (1) ـ "إف  ًبقىٍكًليً لؾ ذ الن ق ادي  رِّ
كرىةً  تشكيؿى   ْ ، كالشؾ  ضً عٍ مي  الشِّعري ةً  ال ٍيدىةً  ْكرةً  ، كتشكيؿي ؿه ًْ ذا يمجأ فىمىم اإعضاالن... أكثري  اٍلقى
كرىةً  تشكيؿً  ًإلىى الش اًعري   ْ مىى ال  ري ثً ؤٍ ؟ كلماذا يي ىذه المغامرةً  ًإلىى؟ أم ماذا يدفعو كً الن حٍ  ىىذىا عى

 هً ذً ىى  عالقاتو بذاتيا بيفى  عنيا في خمؽً  يْدري  ال ًتيٍ  اييري عى ؟ كما المى ةً اٍلكىاًقع الحقائؽً  دكفى  كزى الر مي 
 .(2)؟"قبؿي  فٍ مً  المرتبطةً  غيرً  المتباعدةً  كزً الر مي 

ًدٍيثً  ًعٍندى إىمالو  ال يمكفي  ال ًذمٍ  إف  المرى   لمفكرً  العىنىافً  ، ىك إطالؽي الت ٍشًكيؿً عف  الحى
ري ة ، كمنحي ًلإٍلًٍبدىاعً  ًكٍيرً ك  لمكتابةً  للنامؿً  اٍلحي ٍْ يىاؿً ، كفتح أبكاب الت  ـى  اٍلخى  ؛ ليشكِّؿى اٍلفىن افً مرأل  أما

ري ةى  فىًإف   ؛ن ى شاءى ، كأى ، متى شاءى شاءى ا مى  دةن أماـً  كىانىتٍ أبكابان  تفتحي  اٍلحي ْى ، اٍلىًدٍيبً ، ك الش اًعرً  ميٍك
ٍكب كترسـي  ًمٍيعىان  ىىؤالءً  ، فيندفعي ، كالمبدعً افً لمفن   ضيئةن ان مي ديري ، أك مكانعى  جى كؿ   ًلإٍلًٍبدىاعً بال أٌم حكاجزى

ًمٍف ، وً في ميدانً  اتً  أٍجمىؿي  تيرسـي  ىينىاكى اًئدً  أىٍركىعي  ، كتينظـي ال مٍكحى ْى في  الكىًممىاتً  أىٍعذىبي  ، كتيكتبي اٍلقى
، فيقضي كؿ  كطىرى ، كالفى الىدىبً  عىكىاًلـً  ًمٍيعي  ، كيستمتعي وً ظمئً  ، كيسد  رمؽى هي فِّ  فه سى بكؿِّ ما ىك حى  اٍلجى
 .كجميؿه  ، أك بيي  كجميؿه 

اري  تحر ؾى  ىىكىذىا ْى مىاؿً  أىٍن ـى اٍنطىمىقيكاة تى ابً الث   ، كمف ىذه القاعدةً الت ٍشًكيؿً ك  اٍلجى  ، فأرسكا دعائ
مىاؿً  ٍسًف كالجالًؿ، ، اٍلجى كرى الحي ْي ْى  ، فمـ يمنعً الت ٍشًكيؿً  كأقامكا أبنيةى كشي دكا قي  بى كٍ انطالقيـ 
مىاؿ ، فامتمككا أجنحةً  الت ٍشًكيؿً  اهى جى تً اندفاعيـ  مانعه، كلـ يكقؼً  اٍلجى ري ةً  ساتره ا في يى حم قكا بً  ال ًتيٍ  اٍلحي

، كحازكا شرؼى  كبو ٍغىةً  كؿِّ اتِّجاهو، ْك ةً  منحتيـ ألسنةى  ال ًتيٍ  البىالى ٍاحى ْى  ، فجادتٍ ، كالبيافً الفى
ـً  ًببىًدٍيعً  ـٍ يي قىرىاًئحي  مىاؿً ـ ألحافى يي ، كعزفت مكاىبي البىًدٍيعً  ، ككالـً اٍلكىالى افً اؿى مى ، كجى اٍلجى  ، كترن متٍ اٍلىٍلحى
 .  اٍليٍغًنيىاتً  كأىرىؽِّ ، لن غماتً ا ، كأعذبً الكىًممىاتً  أىٍركىعً ب ـٍ يي تي ألسنى 

 

 

 

 

 

                                                 
اًعٍيؿ (1)  (.72للدب، )ص فسيٌ فسير الن  ، الت  ًإٍسمى
 .75ص، 74ص المىٍرًجع الس اًبؽ، (2)
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  اِني  ـــُعْثمَ الْ  َعْصرِ الْ 
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   ِفْي اْلَعْصِر الُعْثَماِني   الَمَقاَمةِ  نُّ : فَ لُ وَّ اُْلَ  الَفْصلُ 
 ر، النَّشأة، والتَّطوُّ اْلَمْفُيْوم، الَمَقاَمةِ  نُّ : فَ لُ وَّ اُْلَ الَمْبَحثُ 

قىامىاتً  ف  فى  ف  أى  ًمف الن ق ادً  كىًثٍيره يت فؽ  يكادي   شجرةو  شىٍأنييىا شىٍأفي  ةً مى يٍ ًْ اٍلى  ةً ي  الت رىاث الفينيٍكفً  فى مً  المى
 العرًب  غيرً  بىٍعض الن ق ادً  محاكلةً  رغـى  ،الس مىاءً  ى ًإلىىقى رٍ قد يى ، كفرعيا ، أْميا ثابته الجذكرً  راسخةً 
اكىالت، أك ًمٍف نىاًحيىةو يِّ الىدىب النِّتاجً  ىىذىا سرقةى  الففِّ  ىىذىا معالـً  طمسى  العرًب  بىٍعض الن ق ادً  ميحى

 ، نظران لكثرةً لمجدؿً  إثارةن  ةً الن ٍثري   الفينيٍكفً  مف أكثرً  ف  الفى  ىىذىاد  عى . كما يي أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو  الْيؿً 
ف  الفى  ىىذىا تناكلتٍ  ال ًتيٍ  الدِّرىاسىاتً  درةً ني  ، بؿٍ ةً ، كقم  وً تً كنشأ وً في أْمً  ، كاختالؼ اآلراءً المناىضيفى لوي 

اًنيِّ  ًر العيٍثمى ٍْ مىى ًفٍي اٍلعى نشأ  ف  الفى  ىىذىاأف   الد اًرًسيفى بيف  االتِّفاؽً  أف  نقطةى  دى يٍ . بى الخْكصً  كجوً  عى
رً في  ٍْ ، كبالت حديدً  العى قىامىاتً  جنسً  ميالدى  شيدى  ال ًذمٍ  اليجرمِّ  الر اًبعفي "نياية القرف  العباسيِّ  المى
مىى  بىًديعى أف   ًإلىٍى ذىًلؾى  ؼٍ ضً أى  .(1)شرقان كغربان"و سارت مقاماتي  ال ًذمٍ  اٍليىمىذىاًنيٌ  الز مىاف بىًديعً  يدً  عى

 .(2)"فِّ الفى  ىىذىا ، كعبد ه لظيكرً الط ًرٍيؽى مف "مي د  ؿي ك  ىك أى  اٍليىمىذىاًنيٌ  الز مىاف

تً بعض  ىينىٍاؾى  فىًإف  ذلؾ،  ـى غٍ رى كى  ع تاريخ ، كيمقييا الميتمكف بتتب  الد اًرسيكفى يطرحيا  الت سىاؤيالى
قىامىات ؿي ٍْ العربي كفنكنو، أىميا: ما أى  الىدىب ذىاًنيٌ  بىًديع الز مىاف؟ كما مدل أحقي ة المى بالس بؽ  اٍليىمى

يادة فيو؟ كىؿ سيكاْؿ  في  كؿً اليفي  ًإلىىمْيره  سيككفي  وي نجمى  ؟ أـ أف  الن جاحً  الفف  طريؽى  ىىذىاكالرِّ
 ؟.يكـو مف الىياـً 

تي  ىذه اًكؿي إجابةو قد  ًإلىى، كتحتاج حي تيطرى  كىًثٍير، كغيرىا الت سىاؤيالى إيجاد  الد اًرًسيفى بعض  ييحى
اليا،  الحمكؿً  ، كسبرً الفى  ىىذىا مف شؽِّ طريؽً  الكثركفى  يتير بي  بىٍينىمى  ؾى لً ذى  كعكرةً  عدـً  ـى غٍ رى  أىٍغكىاره فِّ
 .الط ًرٍيؽً 

 االْصِطَلحِ ، و الُّمَغةِ  يْ فِ  الَمَقاَمةُ 
ٍكذىة ،الُّمَغةِ  يْ فِ  الَمَقاَمةُ  ٍأخي (، كالقكـ: الرِّجاؿي  مى ـى ًمٍنوي لو،  ، كال كاحدى النِّساءً  دكفى  مف مادة )قىكى  كى
قىامىةي  ـً  المى ـي بالض  قا ـي  ، كالمى كالميقا

قىامىةي ، ك (3) ، كقد ـٍ يي مجالسي  الن اسً  ، كمقاماتي ىي المجمسي  المى
ٍعنىى استعممتٍ  ًمٍف ، أك نادييا، مجمس القكـً  ًبمى ٍعنىى ؾى لً ذى  استعماؿً  شىكىاًىدً كى  ؿي كٍ ، قى في الشِّعرً  اٍلمى

 زىير بف أبي سممى:

                                                 
 .(167ص)، كايةة الرِّ في نظري   مرتاض، (1)
 .(5ص)، المىقىامىة، ضيؼ( 2)
ٍكىىًرمٌ  :ييٍنظىر (3) اح، اٍلجى حى  ْ  (.ـى كى (. مادة )قى 5/2017ج، )ال
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  مْ يُ ىُ وْ ُجـوُ  انٌ سَ حِ  اتٌ امَ قَ مَ  مْ يِ يْ فِ وَ 
 ٥ والفعل اْلَقْول ينتابيا وأندية  

 
 

 (1)لُ ْعـوالفِ  اْلَقـْولُ  اَيـابُ تَ نْ يَ  ةٌ َيـدِ نْ أَ وَ  
 :(2)مٌ رً ذٍ عي الٍ  رً يٍ دً غى الٍ  ة بفً امى شى بي  ؿي كٍ كقى  

ــِغيِر وَ  ــِب الصَّ ــِرْبُت ِبالَقْع ــَوَش  ياَدنِ َق
 

 (3)َبِنـيَّ اَُلْصـَغرُ  نْ ِمـ الَمَقاَمةِ َنْحَو  
قىامىةي كتأتي   ان  المى ٍعنىى أىٍيضى مىاعىة ًبمى ًمٍف شىكىاًىدً ، أك الن ادم، يضم يا المجمسي  ال ًتيٍ  اٍلجى  كى

ٍفييٍكـً  يىذىاا بيى استعمالً   :ربيعةى  بفً  لبيدو  ، قكؿي اٍلمى

 مْ يُ نَّ أَ َكــ ابِ َقـالر   بُ غْمـ ةٌ اَمـقَ مَ وَ 
  

     
 

 (4)امُ َيـقِ  يرِ ِصـالحَ  ابِ َبـ ىدَ َلـ ن  ِجـ 
قىامىةي ك   مىاعىةي ، ك لممجمسً  اسـه  ال مغىةً  )بفتح الميـ( في أْؿً  المى  قىامىةي المي ا ، أم  مف الن اسً  اٍلجى

ًمٍنوي ، اإلقامةً  ًبمىٍعنىى)بضـ الميـ( فيي  ڳ  ڳ  ڳ  چ   :ةً الجن   حكايةن عف أىؿً  تىعىالىىقكلو  كى

 .[35]فاطر:  چڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

قىامىةً  إف  دارى  م تٍ يى عى مى  ال نقمةى  ال ًتيٍ  اإلقامةً  ىي داري  المى قىامىةً  ا عنيا، كالميـ إذا ضي  ًفٍي اٍلمى
ذىا، امةً قى فيي مف اإلً  ـي قى يي  ال ًذمٍ  المكافً ، أك سً مً جٍ فيي مف المى  فيتحتٍ  كىاً   ىىذىا مىشىاًىدً فيو. كمف  ا

ٍعنىى  سالمة بف جندؿ: ؿي كٍ ، قى اٍلمى

ــوْ يَ  ــ انِ َم ــقَ مَ  مٌ وْ َي ــدِ نْ وأَ  اتٍ اَم  ةَي
 اُلعـداء ِإَلـى سـير ويـوم       
 ٣ تأويب

 
 

 (5)بْيـوِ أْ تَ  اءِ دَ ْعـاُلَ  ِإَلـى رٍ يْ َسـ مُ وْ ويَ  
ـي  اٍلقيٍرآفي  تزي فى  دٍ قى لى   ، منيا  مكاضعى، في سبعً  في سبعةً  فقد كردتٍ  بيذه الكممةً  اٍلكىًرٍي آياتو

[، 523البقرة: ] چۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ چ : تىعىالىى وي لي كٍ قى 
﮵  چ : تىعىالىىكقكلو  ﮴  و قىٍكلي [، ك 51الحزاب: ] چھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮳ 
انىوي   . [  35الدخاف: ] چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ : تىعىالىىك  سيٍبحى

                                                 
 .(7ص)زىير،  ًدٍيكىاف، ابف أبي سممى( 1)
ىك بشامة بف الغدير بف عمرك بف ىالؿ بف سعد، شاعر محسف مقدـ، كىك خاؿ زىير بف أبي سممى، كلد ( 2)

جعؿ يقسـ مالو في أىؿ بيتو، كبني أخكتو، فأتاه مقعدان، كال كلد لو، كاف مكثران مف الماؿ، فمما حضره المكت 
زىير فقاؿ: يا خااله، لك قسمت لي مف مالؾ! فقاؿ: كالل يابف أختي، لقد قسمت لؾ أفضؿ ذلؾ كأجزلو، فقاؿ: 

ميات، )صكما ىك؟ فقاؿ: شعرم كرثتنيو. الض   ؿ، )المفض   (.55بي، المفض 
بيٌ  (3) مي ات، )صالض   (.407، المفض 
 .(290ص)لبيد،  ًدٍيكىاف، ربيعة ابف( 4)
 .(53ص)سالمة بف جندؿ،  ًدٍيكىاف، ابف جندؿ (5)
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قىامىةً  مفيكـي  كلـ يتكق ؼٍ  ٍعنىىذلؾ  ًعٍندى  المى ٍكرً  عبرى  تطك رى  ، بؿٍ اٍلمى ْي يعني  حتى أْبحى  العي
ـ)الحدكثة مف  ًة اإٍلٍنشىا) ْاحبي  يىقيٍكؿي (، اٍلكىالى نىاعى ًْ ٍبحي اٍلٍٍعشىى ًفٍي  في  اٍلقىمىٍقشىٍنًدمٌ ، (ْى

قىامىةً عف  وً حديثً  معرضً  ـً مف  ةي ثى كٍ دي حٍ الي  كضع مْطمحو ثابتو ليا، فقد "سيمِّيتً  كمحاكلةً ، المى  اٍلكىالى
مىاعىةي تذكر في مجمسو كاحدو يجتمع فيو  كىأىن يىا، مقامةن  ا"يى لسماعً  مف الن اسً  اٍلجى

(1). 

  :االْصِطَلحِ في  الَمَقاَمةُ 
قىامىةً  تعريفاتي  تعد دتٍ     ًفٍي معظميا يْب   نجد أف   عريفاتً الت   تعد دً  ـى غٍ رى ، كى قادً الن   ًعٍندى  المى

رً  ًإلىىا عدنى  فىًإذىا، بىٍكتىقىةو كىاًحدىةو  ٍْ مىى يقكـي  ال ًذمٍ  معناىا المجمسي  أف   ، نجدي مثالن  اإلسالميِّ  العى  عى
عالقةه كطيدةه بيف  ىينىٍاؾى كى ، (2)المحاضرة ًبمىٍعنىىت اٍستىٍخدىمى كاعظان، كقد  بيف يدم الخميفةً  شخْيفً 
ٍعنىى ، ك المغكمِّ  اٍلمىٍعنىى حالمى ًطالى ٍْ ثىابىةً  المغكم   اٍلمىٍعنىى، فيِّ اال ٍعنىى ، كتكطئةو تمييدو  ًبمى  ًلٍممى

ح ًطالى ٍْ ٍيثي ، يِّ اال مىى، يعتمد قْْي  قْيره  ده رٍ بأن يا: "سى  ؼي تيعر   حى ، كيركيو  حادثو  عى يقع لبطؿو
قىامىةي  كسيميتً  في أسمكبو مينم ؽو، لو راكيةه  المى

ـً مف  بالحدكثةً   يا تيذكر في مجمسو كاحدو ًلىن  ؛ اٍلكىالى
مىاعىةيجتمع فيو   .(3)لسماعيا" اٍلجى

 أدبي   "نص   في عرفو يي، فالمىقىامىةً مفيكـ  في بيافً  ق( فقد تكس عى 911)ت أم ا الٌسيكطي  
ٍكعه  عه رى مي  ،مىٍسجي سِّنىاًت  ْ   ،براعتو إلظيارً  اٍلىًدٍيبي ف، يتعاطاه معي   بطكؿو  مقي دو  كغيري  ،اٍلبىًدٍيعي ةً ًبالميحى
، أك المكبكتةً  ،اىرةً عف نزعاتو الظ   لمت ٍعًبيرً ة ما، أك التِّخاذه ستاران أك إلبداء رأيو في قضي   ،كتفكقو
مىى اللةً أك لمد    . (4)و"كىانىتٍ م عى

، فيي في شىت ى فييا فنكفه  تتداخؿي  ال ًتيٍ  بالقْصً  ارتبطى  تعريفان لممقامةً  أكردى  مفٍ  الن ق ادً  ًمفى ك  
 ، أك نظرةو ، أك فمسفي ةو أدبي ةو  مف فكرةو  ما يشاءي  اٍلىًدٍيبي يكدعيا  ال ًتيٍ  القْيرةي  عرفيـ: "القْصي 

  .(5)"كالمجكفً  الد عابةً  مف لمحاتً  ، أك لمحةو كجداني ةو 

ـٍ يىٍبتىًعدٍ   لى  في عرفيـ، فيي ؾً مى الفى  ان، بؿ داركا في ذاتً كىًثٍير  الت ٍعًريؼً  ىىذىاعف  الن ق ادً  معظـي  كى
ان  ْ  أىٍيضى ؛ لمقدرتو اٍلىًدٍيبي فييا  ، يتالعبي مفظً في ثكبو مينم ؽو مف ال   ، أك حكايةه قْيرةه  ةه : "ق

                                                 
ًة اإٍلٍنشىا، اٍلقىمىٍقشىٍنًدمٌ  (1) نىاعى ًْ ٍبحي اٍلٍٍعشىى ًفٍي   .(14/110، )جْى
 .(7ص)، المىقىامىة ،، ضيؼييٍنظىر (2)
ًة اإٍلٍنشىا، اٍلقىمىٍقشىٍنًدمٌ  (3) نىاعى ًْ ٍبحي اٍلٍٍعشىى ًفٍي   . (14/110)ج ،ْى
 (.4/42، )جيكطيٌ ، شرح مقامات السٌ الٌسيكطيٌ  (4)

 .(242ص)ابع، في القرف الر   ثر الفنيٌ الن  ، مبارؾ (5)
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عيا بضركبو مف عبيري ةً الت   ِّْ ، أك تككف طيرفةن، كمتعةن لممجمسً ، كما يقْد بيا أف البىًدٍيعً ، كير
 .(1)"ًلمس اًمًعيفى 

قىامىةً  ؿى كٍ حى  الد اًرسيكفى ه أىٍف ييٍنًكرى  ال يمكفي  ال ًذمٍ  إف  المرى   مىى "أف  استعماليا لمد اللةً  المى  عى
ٍعنىى ح اٍلمى ًطالى ٍْ في ذلؾ، كىك أك ؿ  فضؿ الس بؽً  اٍليىمىذىاًنيٌ  الز مىاف بىًديعً ، فمي ةً الىدىب اتً امى قى مً مٍ لً  يِّ اال
مىى مقاماتو  كممةى  أىٍطمىؽى مف   و المعركؼى م ى كتابى سى  ذٍ ؛ إً الفني ةً  الكتابةً  مف ألكافً  الجديدً  ال مٍكفً  ىىذىا عى

قىامىاتً  باسـ كتابً   . (2)"المى

ـٍ يىٍبتىًعدٍ   لى ٍكفى  كى ري قىامىةً عف قْْي ة  ًمف الن ق ادً  آخى  لغكي ةه  حكاري ةه  كجيزةه  "قْةه  ىيـًعٍندى ، فيي المى
ٍكع " ، كتبت بأسمكبو ةه مىٍسجي  .(3)بديعي 

 ، كسمتٍ القيميٍكبى  ، كفتنتً الىٍلبىٍابى  ، أبيرتً شىت ى في فنكفو أدبي ةو  العربي  اٍليدىبىاء لىقىٍد بىرىعى 
لىعىؿ  ، ٍخرىلالي  اآلدابى  ى فاقتً ت  حى  الفينيٍكفي  ؾى مٍ تً  ان، نى أٍ شى  العربيِّ  الىدىبً ، في ةً الن ٍثري   الجناسً  "أعظـى  كى

مىىان، كأقدره مرى كأطكلو عي  مىى رً الد ىٍ  في كجوً  القياـً  عى  ؛ ًإن ما ىك جنسي قركفو  مدل قريبو مف عشرةً  عى
قىامىةً  فظتٍ المى قىامىاتً  كؿ  نْكصً  . فمك حي ـ  المى تراثان أدبي ان  ، لشك متٍ بيف الن اسً  كنشرتٍ  طبعتٍ  ، ث

مىىنثري ان ضخمان. ك  ٍكْيىاما أْاب  عى ْي ًمٍيعىان  ، كالمغربً مف تمؼو كضياعو في المشرؽً  ني فقد  جى
ٍكصً  ؾى مٍ تً مف  كىًثٍيرو ب احتفظ لنا الز مفي  ْي مىى ، كثرة نسبي ةن ةن كىًثٍير تعد   ال ًتيٍ  الن  ، كناىيؾ أف  قؿِّ الى  عى

قىامىاتً  كتٌابً  عددى   .(4)المائة كالعشريف مقامي ان" جاكزى  المى

قىامىةي  احتفظتً    قىامىةً  جنسي  ؿ  ، ك"قد ظى ا الفني ةً يى ا، كأْكلً يى ا، كمضمكنً يى بشكمً  المى قائمان  المى
حافظ  ًإلىى ، بؿٍ المكيمحيٌ  ًإلىى اٍليىمىذىاًنيٌ  بىًديع الز مىاف ، مف لدفٍ ، كأْكلو الفني ةً ي ةً الىدىببتقاليده 
م د ًإلىى ، بؿٍ ًإٍبرىاًىٍيـ ذىا، يٌ ٍبرىاًىٍيمالبشير اإلً  ميحى ألفيتو ىك  القح   العربي   ي  الىدىب الجنسى  ىىذىا تأم متى  كىاً 

ًبي ةالر اقي في  اإًلٍبدىاعً كجوى  يمثؿٍ  ال ًذمٍ الكحيد  الن ٍثرمٌ  يٌ الىدىبالجنس   اإًلٍبدىاعبحؽ، أك  اٍلعىرى
ًبي ةً  أيدىبىاءً المعترؼ بأدبي تو أكثر بيف  مىى الغابريفى  اٍلعىرى  العربي   يْادم الشِّعرى  ال ًذمٍ . فكأف  القؿِّ  عى

مىىفي رأينا  ، كليس مطمؽ الن ثٍ  القؿِّ  عى قىامىةي ، فرً ًإن ما ىك نثره مقامي   ي  الىدىب ىي الجنسي  المى
 . (5)"الش عرً  العربيِّ لجنسً  الىدىبً  تاريخً  في ميزافً  ادؿي عى المي 

                                                 
رفي  اٍلىدىب ،سالـ (1) ٍْ  .(2/99)ج، المممككيٌ  العى
رً  حتى نيايةً  مِّ الن ٍقد العربً  في تراثً  ثرً نقد الن  ، أبك عمي (2) ٍْ  (.309ص)ق، 656 العباسيِّ  العى
 (.37ص)كتاريخو في عْر المماليؾ كالعثمانييف كالحديث،  العربيٌ  اٍلىدىبسميـ،  (3)
 .(160ص )، العربيٌ  اٍلىدىبفي  اٍلمىقىامىاتفف مرتاض،  (4)
رً  حتى نيايةً  مِّ الن ٍقد العربً  في تراثً  ثرً نقد الن  أبك عمي،  (5) ٍْ  (.309ص)ق، 656 العباسيِّ  العى
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طىمىحى  مف كضعى  عد دً ، كتى اتً الت ٍعًريف عً تنك   ـى غٍ رى كى  ٍْ  جمعكفى يي  الن ق ادً   أف  معظـى ، إال  المقامي   المي
مىى حمقامة معناىا  ىك أك ؿ مف أعطى كممةى  بىًديع الز مىافأف  " عى ًطالى ٍْ  عب رى  ؛ إذٍ اٍليدىبىاء فى يٍ ٌي بى اال

كفىةً  وً بيا عف مقاماتً  ،  ، كىي جميعيا تْكِّري اٍلمىٍعري ه ًعٍندى مقامة  فىكىًممىةي أحاديث تمقى في جماعاتو
ٍعنىى قريبةي   .(1)حديث" مف كممةً  اٍلمى

قىامىةً ب ت ابً مف الكي  كىًثٍيره كقد تغن ى  ا، يى بديعً  ا، كجماؿً يى بيانً  ا، كسحرً يى أسمكبً  ، كركعةً المى
، كغياض أفكارو تجرم مف تحتيا  ىىؤالءً  بإبداعيا، فيي في نظرً  امعيفى الس   ؽً كتعم   "رياض أزىارو

ٍغىةً  مف منبعً  دتٍ ، قد اط رى النياري  ةً  بألسفً  ا، كغر دتٍ ىى أنياري  البىالى ٍاحى ْى  .(2)ا"ىى أطياري  الفى

 َمَقاَماتِ الْ  نشأةُ 
قىامىاتً  أف  أْؿى  ـٍ يي فرأل بعضي  المىقىامىةً  نشأةً  ؿى كى حى  الن ق ادي  اختمؼى  ، كأن يا انتقمتٍ  المى  فارسي 

ًبي ةً  ًإلىى الفارسي ةً  ال مغىةً مف  قىامىاتً رأكا أف   أف  آخريفى  ، بيدى اٍلعىرى  العبري ةً  في المغتيفً  ظيرتٍ  المى
قىامىاتً  أْؿي  ، كلك كافى مقامات الحريرمِّ  بعد ترجمةً  كالسِّرياني ةً   أٍف تنتقؿى  اٍليٍكلىى فارسي ان لكافى  المى
قىامىاتي  قىامىاتً مف  مغتيفً ال   ىاتيفً  ًإلىى المى ًبي ة، كليس الفارسي ةً  المى  ًمٍف نىاًحيىةو ، ك ًمٍف نىاًحيىةو  ىىذىا، اٍلعىرى
ؿى  فىًإف   أيٍخرىل  بىًديع الز مىافني  نٍي   ال ًذمٍ مقاماتو فارسي ةن، ىك القاضي حميد الديف  مف أل ؼى  أك 

 .الفارسي ةً  ال مغىةً  ًإلىىفِّ الفى  ىىذىا ، كترس ـ خطاه رغبةن منو في إدخاؿً اٍليىمىذىاًنيٌ 

قىامىةى إف   ا ، أم  ؽً الس بٍ  ىىذىا ، أك سرقةً ؾى لً في ذى  لمت شكيؾً  ، كال طريؽى فف  عربي  أْيؿه  المى
ـي  ىدفيا الساسي  ًبي ةى  ال مغىةى  اشئةً الن   فيك تعمي ًمٍف ا يى ا، كأفنانً يى ، كمعرفة فنكنً ًمٍف نىاًحيىةو ا يى أىسىاًلٍيبى ، ك اٍلعىرى

 .أيٍخرىل نىاًحيىةو 

ذىا كىافى كى  قىامىاتً  شديدان في أْؿً  القكاؿً  تضاربي  اً   مخترعيا كافى  ؿى كٍ حى  بى اري الت ضى  فىًإف  ، المى
مىى الد اًرًسيفى ك  الن ق ادً بيف  الت ضاربي  ىىذىا، كيبدك كأعنؼى  أشد    :الن ٍحًك اآٍلًتي عى

ريد ابف دي  عارضى  الز مىافً  بىًديعى ق(، كأف  321-223البف دريد ) ؽى : رأل أف  الس بٍ لوَّ يق اُلَ رِ فَ الْ 
قىامىاتي  فنشأتً  ، منيا: ةً بعد   الفريؽي  ىىذىا، كيستدؿ  المى  أقكاؿو

م دلم ا رأل أبا بكر  الز مىاف بىًديعى : "إف  ال: قكؿ الحْرمِّ أك    بف الحسف بف دريد الزدٌم أغربى  ميحى
ًديثىان  بأربعيفى   ، كأبداىا للبْارً هً فكرً  ، كانتخبيا مف معادفً هً ْدرً  ، كذكر أن و استنبطيا مف ينابيعً حى

                                                 
 .(160)ص ،كايةة الرِّ نظريٌ في مرتاض،  (1)
ًبي ةريفي ة في مزايا المغة الش   المىقىامىة، شريؼ (2)  (.  3، )صاٍلعىرى
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مائً  ، كأىداىا للفكارً رً ائً ْى كالبى   ... عارضو بأربعمائةً حكشي ةو  ، كألفاظو عجمي ةو  ، في معارضى رً كالض 
ٍسنان" ان، كتقطري فى رٍ ظي  ، تذكبي اٍلكيٍديىةمقامةو في   .(1)حي

 ، كتتمث ؿي اٍليىمىذىاًنيٌ  بىًديع الز مىاف ابف دريد، كمقاماتً  أحاديثً  بيفى  كاتِّفاؽو  التقاءو  نقاطي  ىينىٍاؾى ثانيان: 
ًدٍيث) ي  الىدىب ن وي فى  بىًديع الز مىافسم ى بو  ال ًذمٍ ، أم االسـ في االسـً  االلتقاءً  نقاطي   (، كيجمعي الحى
مىى ا أىف  اختاره ابف دريد لقاْيْو،  ال ًذمٍ  )أحاديث(، كىك االسـي  عى ابف  "الغاية مف أحاديثً  كىمى

ـي كاحدةه  البىًدٍيعً  دريد، كمقاماتً   .(2)"ال مغىةى  ئةً اشً الن   ، كىي تعمي

، كحججيـ ردان الفى  ىىذىا ىك مخترعي  اٍليىمىذىاًنيٌ  الز مىاف بىًديعى رأل أف   :الثَّاِنييق رِ فَ الْ  مىىفِّ  قكؿً  عى
ؿً  الفريؽً   ، منيا:ةه كىًثٍير  الك 

ىذه  غمارى  غيره، فقد خاضى  بيا دكفى  لـ يستقؿٍ  ، كلطائؼي ابف دريد نكادري  إف  أحاديثى  -1
اًحظأبك عمرك  الحاديثً  فيو )الحيكاف(، ك)البخالء(، كابف قتيبة ق( في مؤل  255-160) اٍلجى

 .كىذىًلؾى ق( في )العقد الفريد( 328-246ق( في )عيكف الخبار(، كابف عبد ربو )213-277)

ًدٍيثً  سندً  بذكرً  وي دريد كاف يبدأ أحاديثى  إف  ابفى  -2 ا، الحى  اٍليىمىذىاًنيٌ  الز مىاف بىًديعي  ال يفعؿي  بىٍينىمى
 .كىذىًلؾى 

، فيـ يختمفكفى ثٍ و كي دريد، كركاتى  ابفً  إف  أبطاؿى  -3  اٍليىمىذىاًنيٌ  الز مىاف بىًديعي ا ، أم  مف حديثو آلخرى  ره
ان  وي )أبك الفتح اإلسكندرٌم(، كراكيتي  :كاحده، ىك وي فبطمي   )عيسى بف ىشاـ(. :، ىككاحده  أىٍيضى

ذىاًنيٌ  الز مىاف بىًديعي جعؿ  -4  ابفً  أحاديثي  لـ تني ٍ  بىٍينىمىا، وً مقاماتً  محكران رئيسان لغمبً  اٍلكيٍديىة اٍليىمى
 ى.حى نٍ المى  ذلؾى  ، كلـ تنحي الن ي ى  ىىذىادريد 

 فقد ابتعدى  اٍليىمىذىاًنيٌ  بىًديع الز مىاف، أما اٍلميبىاًشرىةً  قريري ةً الت   ةً الط ًرٍيق ًإلىىابف دريد  أحاديثي  مالتٍ  -5
ٍيثي ، قريري ةً عف تمؾ الت    .ةً امى قى ممى لً  الفني ةً  الحبكةً  داخؿى  وٍ أىدافى  غم ؼى  حى

اًتوً ابف دريد  عارضى  اٍليىمىذىاًنيٌ  الز مىاف بىًديعى بأف   القائؿً  الر أمً  أْحابً  إف  استشيادى  -6 قىامى ، ًفٍي مى
 فأحاديثي  - كأعني في العددً  -البف دريد  البىًدٍيعً  ه تناقضان كاضحان حكؿ معارضةً ثىنىايىافي  يحمؿي 

ًديثىان  أربعيفى  ابف دريد تبمغي   رً الن ظى  ، كبغضِّ ؽً الحْرمِّ الس ابً  كفقان لقكؿً  -الز مىاف بىًديعً  ، كمقاماتي حى
ٍؼعف  قىامىاتً  في عددً  االٍخًتالى متٍ  قدٍ  -المى  اٍليىمىذىاًني   مقامةو، فكىٍيؼى يعارضي  أربعمائةً  ًإلىى ْك
ًديثىان  أربعيفى   ل. يزى ىنا مقارنةه ضً  مقامةو؟ فالمقارنةي  بأربعمائةً  حى

                                                 
 .(1/106)جزىر اآلداب كثمر اللباب، ، رمٌ ْى الحي  (1)
ًة اإٍلٍنشىا، اٍلقىمىٍقشىٍنًدمٌ  (2) نىاعى ًْ ٍبحي اٍلٍٍعشىى ًفٍي   .(14/125)ج ،ْى
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فيو، إٍف  دريد ال ضيرى  ابفً  بأحاديثً  اٍليىمىذىاًنيٌ  الز مىاف بىًديعً  أث رً تى  حكؿى  اآلراءً  إف  اختالؼى 
ْي  الفف   ىىذىا اٍليىمىذىاًنيٌ  الز مىاف بىًديعي ْحيحان، فقد أظير  المري  كافى  فني ةو رائعةو، كقد عيد   كرةو في 
قىامىاتً  اسـي  لقد التْؽى  ، بؿٍ الميجيدي  وي ، كزعيمي المجاؿً  ىىذىا رائدي  ، الن اسً  في أذىافً  الز مىاف ًببىًدٍيعً  المى

 .(1)كحسبو ذلؾ

 إذا ظيرى  الىدىبً  نقْان في ميدافً  ليسا عيبان، أكٍ  ، كالت أثيرى رى ا إف  الت أث  نى ىي  ييٍمًكفي اٍلقىٍكؿي ك 
ٍؼ مىى الس رقةً  يمقي بظالؿً  ال ًذمٍ  الت اِـّ  في الت شابوً  ، كلكف  العيبى اٍليدىبىاء بيفى  االٍخًتالى  العماؿً  عى

ذىا كىافى كى ، ي ةً الىدىب  يزيدي  ذلؾ ال يعيبو، بؿٍ  فىًإف  مف ابف دريد حقان،  قد أخذى  اٍليىمىذىاًنيٌ  الز مىاف بىًديعي  اً 
مىى مميذي التِّ  يتفك ؽى  أفٍ  مف الس يؿً  ليسى  المثيؿ؛ إذٍ  مف إبداعو الفذِّ الن ادرً  ه، كقد احتذل أستاذً  عى

يٍستىاذً  ىىذىاحذك  اٍليدىبىاءمف  العديدي  لىعىؿ  الفذِّ،  الي الغزاليِّ  ًإلىى الحريرٌم مف أبرزىـ، باإلضافةً  كى
الح الدِّ 505 -450) فدٌم )ق(، ْك  ْ  كم يـ لـٍ  ىىؤالءً ق(، كغيرىـ، بيد أف  764-696يف ال

 .البىًدٍيعً  فِّ الفى  ىىذىافي  اٍليىمىذىاًنيٌ  الز مىاف بىًديعً  يْمكا مكانةى 

 ًإلىى أف نْؿى  يمكفي  أن و "كافى  اؼً طى المى  فيو في آخرً  لمش ؾِّ  ال مجاؿى  ال ًذمٍ  الث ابتي  كالمري 
بعد  يِّ الىدىب فِّ الفى  ىىذىا أرسى أْكؿى  ال ًذمٍ ىك  اٍليىمىذىاًنيٌ  الز مىافً  بىًديعى ، إذا ما قمنا إف  الن تيجةً  نفسً 

اكىالتً مف  أف استفادى  ؿى  ال ًتيٍ ىذه ىي النتيجة  سابقيو، أليستٍ  ميحى  ْ ف أشرنا ال ًذيٍ  جميعي  ًإلىٍييىا تك
 .(2)فارس؟!!" دريد، أـ بابفً  بابفً  البىًدٍيع كاف اقتداءى أ سىكىاءه إلييـ 

ًقٍيقىةي ك  قىامىةى ؾ  فييا أف  ال شى  ال ًتيٍ  اٍلحى أفرزتيا  ال ًتيٍ  ي ةً اإًلٍبدىاع اٍلىٍشكىاؿً  أىِـّ  أحدى  تمثِّؿي  المى
ًبي ةي  العقمي ةي  ، ككضع اٍليىمىذىاًنيٌ  بىًديع الز مىافمنذ أٍف أبدعيا  ي ةً الىدىب الجناسً  كأحدً  عيد تٍ  ال ًتيٍ ، ك اٍلعىرى
ؿً ليا   ىىذىافي  الحريرٌم، فبمغت الذ ركةى  بعد ذلؾ في مقاماتً  تحق قتٍ  ال ًتيٍ إبداعو شركطيا  ًمٍف ًخالى

قىامىةً  فِّ مبدعك فى  ، كلـ يكفٍ الش كؿً  رً في  المى ٍْ قىامىات ةً درجةو في كتابً  المممككيِّ بأقؿِّ  العى  ، بؿٍ المى
قكا  مىىتفك  -661ق(، كالش اب الظ ريؼ )749-691منيـ ابف الكردٌم ) سابقييـ، فبرزى  عى
ق(، 911ػػػػػ  849ق(، كجالؿ الدِّيف الٌسيكطٌي ) 821-756) ًدمٌ اٍلقىمىٍقشىنٍ أبك العباس ق(، ك 688

ري أف انتيى  كما لبثى  ٍْ ري ، كبدأ المممككي   العى ٍْ اًني   العى قىامىةً  كت ابً  أعظـى  فأنجبى  العيٍثمى ، أمثاؿ المى
فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف ٍيؼق(، ك 1069ػػػ  977) الخى ًْ  أىٍحمىد فىاًرس، ك ـ(1871-1800) اليىاٍزًجيٌ  نىا
ممف حممكا  كفى كىًثٍير ق(، كغيرىـ 1244-1176ق(، كنقكال الت رؾ )1305ػػػػ  1219الشٍِّديىاؽ )

                                                 
 .(9ص) ،المىقىامىة ،: ضيؼييٍنظىر (1)
رحتى نياية  مٌ الن ٍقدثر في تراث العرب نقد الن  ، أبك عمي (2) ٍْ  .(309ص)ىػ، 656 العباسيٌ  العى
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، ك  الىدىبً  ، كتبكؤكا مكانةن بارزةن في تاريخً الميدافً  ىىذىافي  اإًلٍبدىاعً  رايةى  أسيمكا مساىمةن العربيِّ
اًنيِّ  الىدىبً مالمح  في رسـً  فع الةن   .العيٍثمى

 ِفْي اْلَعْصِر الُعْثَماِني   الَمَقاَماتِ  ن  فَ  ارِ ىَ دِ ازْ  لُ امِ وَ عَ 
قىامىةً فف   ازدىرى  اًنيِّ  المى ًر العيٍثمى ٍْ ب مىا تككف ٍخرىلالي  الن ثرً  فنكفً  شىٍأنيوي شىٍأفي  ًفٍي اٍلعى ، كري

قىامىةً  ىي ذاتيا عكامؿ ازدىارً  ٍخرىلالي  الفينيٍكفً  ازدىارً  عكامؿي  فنرل  العكامؿً  بعضي  تشترؾي ، كقد المى
ٍكرً بعضيا ىي ذات العكامؿ في  ْي  :ىذه العكامؿً  ، كمف أىِـّ الس اًبقىةً  العي

اًني   الد ٍكلةً  رقعةً  اتِّساعي  -1 ، كمع  امتدت عبر ثالثً  ال ًتيٍ  ةً العيٍثمى  ازداد عددي  االتِّساعً  ىىذىاقاراتو
 اعي االتِّسى  ىىذىاد ، ككاف مف البدىيِّ أف ييكلِّ أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو  ـٍ يي مشاربي  ، كتنك عتٍ ًمٍف نىاًحيىةو  اٍليدىبىاء

قىامىةً  ف  ، كاف مف بينيا فى الىدىبً  نكفً مف في  ميتىنىكِّعىة أىٍلكىانىان فنكنان متعدِّدةن، ك  بيف  المنافسةي  ، كقد أد تً المى
اًني   الد ٍكلةً  انضكت تحت لكاءً  ال ًتيٍ  القطارً  لىعىؿ  ، اإًلٍبدىاعً ك  اإلجادةً  ًإلىى ةً العيٍثمى  ىىذىا مف ْكرً  كى
قىامىاتً تعد د  اإًلٍبدىاعً  قىامىةً  ، فمفً الكطني ةي  عمييا الميسىم ياتي  تٍ غمبى  ال ًتيٍ  المى ، المبناني ةً  ًإلىى المغربي ةً  المى

، كمف الحمبي ةً  ًإلىى الٌدمشقي ةً  ، كمفْافي ةً الر   ًإلىى ماني ةً ، كمف العي اليمني ةً  ًإلىى كمف المْري ةً 
قىامىاتً  ًمٍنيي ، ، كالىزىري ةً ، كالقدسي ةً ، كالمكي ةً مسمياتيا معنى القدسي ةً  ما حممتٍ  المى  ا ما حمؿ عبؽى كى
ًمٍنيي ، ، كالخزرجي ةً غمبي ةً ، كالت  ، كالبْري ةً ، كالككفي ةً ، كالعكاظي ةً الت رىاثً   الكفاءً  ْفةى  ا ما حمؿى كى
 . ري ةً عى ، كالمى للفذاذً 

 سالطيفي  ، فقد أعظـى ٍخرىلالي  ؿً الد كى  اؿي ـ حى يي لي اٍ حى  اٍليدىبىاء، ك للدبً  اٍليمىرىاءً ك  تشجيع الس الطيفً  -2
اًني   الد ٍكلةً  لىعىؿ  كالعطايا،  ـ، فأجزلكا ليـ المنحى يي ، كأكرمكا كفادتى اٍليدىبىاءى  ةً العيٍثمى ـى  كى  ىىؤالءً  اىتما

فِّ فى  مف بينيا تطك ري  ، كافى الفينيٍكفً مف  كىًثٍيرو  في تطك رً  ئيسي الر   لو الد كري  كافى  الىدىبً ب الس الطيفً 
قىامىةً  ـي  ليـ الد كري  كازدىاره. كما كافى  المى فيو، فيا ىك  فً ، كالت فن  اٍلقىٍكؿً  ًإلىى اٍليدىبىاء في دفعً  اٍلعىًظي

اًنيٌ بمغت الد ٍكلة  ال ًذمٍ ق(، ك 974الس مطاف سميماف بف سميـ )ت في عيده أكج عظمتيا،  ةالعيٍثمى
كقكتيا، كاتِّساعيا، فقد تمي ز عْره ببركز عددو كبيرو مف المؤرخيف، كالش عىرىاء، كالكت اب، كرجاؿ 

ةن القانكف، كرجاؿ الىعمـ   ْ ا مف أمراء  كىًثٍير، كنرل ال(1)اٍليدىبىاءو كاف يرعى اآلداب، كيشجع أن   خى
اًنيٌ  ةن عنايةن  كالش عىرىاءى  ، كالشِّعرى اٍليدىبىاءى ك  الىدىبى يكلي  يفالعيٍثمى  ْ ا  الشِّعرى  يىقيٍكؿي كاف بعضيـ  ، بؿٍ خى

في  يضرب بو المثؿي  ابف المير الش يير بابف منجؾ، جكادان كريمان  بأكثر مف لغةو، "فكاف الميري 
ٍاء...ككاف يحب كالعطاءً  الجكدً   . (2)، كيتكاضع ليـ"العيمىمى

                                                 
 .(102ص، 101ص)، في أْكؿ التاريخ العثمانيٌ حسف،  :ييٍنظىر (1)
 .(3/81)جائرة بأعياف المائة العاشرة، الككاكب الس   ،الغزمٌ  (2)
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لىعىؿ   -3 قىامىةً  ازدىارً  أسبابً  مف أىِـّ  كى ، اٍليدىبىاء ال تمتـز بقيكدو متينةو تمزـي  ال ًتيٍ  الفينيٍكفً  مفأن يا  المى
مىىتفرض  ال ًتيٍ  القيكدً  شىٍأنييىا شىٍأفي  ة ، أك كت ابً  الش عىرىاءً  عى  ْ ًمٍف ىينىامثالن،  اٍلًق  اٍليدىبىاءانطمؽ  كى
 ، كيتغنكفى الفنافً  أجمؿى  ، فاندفعكا يغرسكفى ًلإٍلًٍبدىاعً  قىرىاًئحيـل العىنىافى  ي، يطمقكفى افً يى فى الٍ  يجكبكفً 
افً  بأعذبً   عىكىاًلـً  ًإلىىمقاماتيـ  عبرى  اٍنطىمىقيكا، فسدكدو  ، كلـ تمنعيـ أم  حدكدو  ، فمـ تحد ىـ أم  اٍلىٍلحى
، كيطيركفى  ًإلىىمف بستافو  مكفى ، يتنق  اإًلٍبدىاعً  ايىاال فى مً ، فى أيٍخرىل ًإلىىمف زىرةو  بستافو ْى ، ظً كالمكاعً  كى

رىاتً ، ك ، كالن سيبً اٍلغىزىؿً  ًإلىى، المينىاظىرىاتً ك  اءً ، ك اٍلمىٍدحً ، كمف الميفىاخى ؼً  ًإلىى اٍلًيجى ٍْ ٍسـً الكى  ، كالر 
ٍكعىةى  بمكحاتو تحمؿي   .اٍلبىيىاءتزخري ب، ك الر 

قىامىةً  ازدىارً  ًإلىى أد تٍ  ال ًتيٍ  اٍلىٍسبىابً كمف  -4 ًر العيٍثمىاًنيِّ  المى ٍْ  أيدىبىاءى ، أف  ، كبشكؿو كبيرو ًفٍي اٍلعى
قىامىةً  أعني فف   – فِّ الفى  ىىذىا ريرٌم، ، كالحى اٍليىمىذىاًنيٌ  الز مىاف بىًديعً سابقييـ مف لدف  تمم سكا أدبى  - المى

، ك   ـ، كحاكلكا جاىديفى ىي ـ، كاقتفكا أثرى يي ، فنيجكا نيجى ، كغيرىـممسانيٌ التِّ  ًشيىاب الدِّيفكابف الكردمِّ
 .ليـ ما أرادكا  ، فتحق ؽى عمييـ ؽى كالت فك   ؿٍ مسايرتيـ، بى 

اًني   خاضتيا الد ٍكلةي  ال ًتيٍ  كالحركبً  كثرة الفتكحاتً  -5 حققتيا  ال ًتيٍ ، كاالنتْارات المبيرة ةي العيٍثمى
ـى  ، فتحت أبكابان كاسعةن النحاءً  شىت ىفي  ىذه الد ٍكلةي  ، فقد أشعمت ىذه ًلإٍلًٍبدىاعً  اٍليدىبىاء أما
ٍاءً  ، كأيقظت أذىافى اٍليدىبىاء قرائحى  االنتْاراتي  ؾى مٍ تً ، كى الفتكحاتي  لقالميـ  العىنىافى كا أىٍطمىق، فالعيمىمى
ري ةى منحكا ، ك الًجساـً  اٍلىٍحدىاثً  لتسطيرً  ري ةً كؿ   اٍلحي ، ةً اٍلعىًظيم االنتْاراتً  تْكيرً ل قىرىاًئحيـل اٍلحي

ٍكصي اتي اإًلٍبدىاع، كتنك عت ، كتدف قت الكتاباتي فتعد دت المؤلفاتي  ْي قىاًمي ةي  ، كاستفاضت الن  ى تتغن   المى
افً  أىٍركىعى  أف عزفتٍ  بعدى  بالمجادً  الييىا. اٍلىٍلحى قىامىةي تمم ست  ٍخرىلالي  الفينيٍكفً  ؿي اٍ حى  كىحى ، الط ًرٍيؽً ذات  المى

ٍْ  مىشىاًىدى ، كترسـ كالكرامةً  ةً العز   تخط  رسكـى  الد ربً  كسارت في نفسً   ، كتشكِّؿي كالش يامةً  رً الن 
 .اٍلبىرىاعىةً ك  اإًلٍبدىاعً  لكحاتً 

ري يخؿي  ـٍ لى  -6 ٍْ ٍكرً  اؿي حى  وي لي اٍ حى  العيٍثمىاًني   العى ْي  ، كالمطارحاتً ي ةً الىدىب المجالسً  مفى  الس اًبقىةً  العي
 الفينيٍكف شىت ىكثرة الت راجـ كالمؤلفات في  ًإلىى ؾى لً في المجتمعات، فأد ل ذى  ، كىذه فطرةه ي ةً رً عٍ الشِّ 
ان  ؾى لً ، كلـ يحـر مف ذى اتً اٍلمىكضيٍكعك  قىامىات فف   أىٍيضى ٍيثي ، المى بشكؿو أك  أسيمت ىذه المجالسي  حى

قىامىةً ففِّ  في ازدىارً  رى بآخى   .المى

اًنيِّ  ي ةالىدىب اٍليمىرىاءً ك  كالس الطيفً  كاـً مكاىب الحي  -7 ًر العيٍثمى ٍْ منيـ  كىًثٍيرتحم ى  دٍ قى ، فى ًفٍي اٍلعى
مىىكاىد كالش  ، ، كالعممي ةً ، كالخمقي ةً ي ةً الىدىب بالمكاىبً  رى لىيىاذلؾ  عى ٍْ مراد خاف  مطافي فالس  ، الى حى
، كلو شعره بميغه الىدىبً  في مجالسً  ، كمشاركةه عيميٍكـً ال ببعضً  ق( كاف لو اشتغاؿه 1003)ت الث اًني 

ًبي ةً ب المير مْطفى بف  كىذىًلؾى مجيدان، ك  شىاًعرىان ، فقد كاف فطنان لبيبان، ك ركي ةً ، كالت  ، كالفارسي ةً اٍلعىرى
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ٍاءمحب ان لمىعىم ـ ك  شىاًعرىان فقد كاف سميـ القانكني  ًمٍيعىان  . كقد سبقيـالعيمىمى مٍ  جى و ن  اف، قيؿ "إمى يٍ مى اف سي طى الس 
 :، كفيو أقكؿي العيقيٍكؿً مف ذكم 

ـــــــا لَ نَ رْ ِســـــــ  انَ انُ طَ مْ ُســـــــ يَ ل ـــــــا وُ مَّ
 

 انِ َمــــأَ  يْ ا ِفــــنَ رْ ِصـــوَ  انَ َمــــثْ عُ  نُ اْبـــ 
ــــــارِ وَ    هِ ادِ دَ ْجــــــأَ  نْ َعــــــ كِ ْمــــــمُ مْ لِ  اً َث

 
ــفَ   ــ وَ ْي ــمُ الْ  يْ ِف ــ كِ ْم ــالزَّ  انُ مَ يْ مَ ُس  انِ َم

ٍاءى ب  حً اف يي مى ثٍ جد ه عي  مف قبموً  ككافى   محاءى قى ، كيي العيمىمى  ْ  .(1)"رِّب ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .(1207، 3/1206)جكر، ىي في كقائع الد  ىكر بدائع الز   ،: المْرمٌ ييٍنظىر (1)
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 يَّةنِ فَ ا الْ ليَ وْ صُ أُ وَ  ،الَمَقاَمةِ  اءُ نَ بِ : الثَّاِني َمْبَحثُ الْ 
دىاًئؽً بيف  ؿى المتنقِّ  إف   ٍكصً  حى ْي قىاًمي ةً  الن   براعةى  ؽى فييا، المتذكِّ  الت رىاثً  عبؽى ، المتنسـ المى
قىامىةً  بناءى  يغفؿى  أفٍ  ال يمكفي  ،بديعياركعة ك بيانيا،  لىعىؿ  ، ، كأْكليا الفني ةالمى  بيف حقكؿً  المتنقِّؿى  كى
قىامىاتً  مىى ؼً ، كالت عر  اتً امى قى ممى يِّ لً نً الفى  عف البناءً  المعالـً  ْكرةو كاضحةً  ًإلىى يستطيع أف يْؿى  المى  عى
ٍكؿً رسـ ىذه  ، كيمكفي ا الفني ةً يى أْكلً  ْي ؿً  اٍلي  ي:اآلتً  ًمٍف ًخالى

مىى ف  سردم  يعتمدي أف  كؿ  فى  الن ق اد لـ ييٍنًكر كثيره مفى : اْلَبَطلُ ي و الرَّاوِ  -1 ، أك القصِّ  الحكيً  عى
مىىقْةن، أـ ركايةن، سيرةن أـ مقامةن، البد  كأف تقكـ  العمؿي  ىىذىاأكاف  سىكىاء  يتفاكتي  شخْياتو  عى
ـي   يا فيو.كىانىتٍ ، كمدً دكرىا، في الس رٍ  طبيعةً  بيا حسبى  الكت ابً  اىتما

ي اتي ك  ًْ قىاًمي ةً  الش ٍخ ٍكًص اٍلمى ْي  إذٍ ؛ ميـ   ، فيي "عنْره ي ةً الىدىب الفينيٍكفً كغيرىا في  ًفٍي الن 
ٍايىاأفكاره، ك  اٍلىًدٍيبي  عف طريقيا يسكؽي   .(1)يرغب في إثارتيا" ال ًتيٍ ه العامة، كمشاعره، كرغباتو قىضى

ي اتي  كتمثِّؿي  ًْ كايةً في ال الش ٍخ ٍنسىاًني ةً  مىعىاًنيالٍ  مدارى  -مثالن  - رِّ  اآلراءً ك  الفكارً  كمحكرى  ،اإٍلً
ْى  ْكِّري ي اٍلىًدٍيبي ف تألفيـ، ك عم   يـ يختمفكفى كلكن   ،اٍلكىاًقعً مف  ، معظميـ يككنكفى العامةً  في  وي أشخا
 فىًإف   يىذىاكل .وً أك أفراد أسرتً  ،أقاربو أك أحدي  ،عاناىا ىك ال ًتيٍ  جاربً بالت   ميٍستىًعٍينىان  اٍلكىاًقعً مف خمقيـ 

ي اتً  ًْ كايةً  الش ٍخ يىامف  "إذا انبثقت في الرِّ جانبان؛  أكضحي  يِّ الىدىب أن يا في العمؿً ، إال اٍلكىاًقعً ك  ةً الحى
يىٍاةً مف  وً شخْياتً  ينتزعي  اٍلىًدٍيبي ف اًئْ ثـ يعيد رسميا، كيحدِّدي  الحى ْى  ا، كيحمِّؿي يى سمككى  يا، كيضبطي خى

مىى تساعدي  ال ًتيٍ  ، كيييئ الجكاءى مباشرو  ىا بشكؿو ا، كقد يفسِّر يى تْرفاتً   .(2)ا"ىى تفسيرً  عى

كايةً  كالش خْي ةً  تككفى  لفٍ  المقاميِّ  ًفٍي الن صِّ  الش خْي ةً  ْكرةي ك   اٍلبىطىؿ، فْكرة في الرِّ
رةن بنفسً لف تككف مي  كرىةً  تكرِّ  ْ ، أك أديبو يتفن في اٍليدىبىاءك  الكت ابً  ًعٍندى  الن مطً  ، كال بنفسً ال  ، فكؿ  كاتبو
ؿً ، وً إبداعاتً  مف كحيً  كاقعي ةو  كاقعي ة، أـ غيرى  كىانىتٍ أ سىكىاءو شخْياتً  ْكرً  في رسـً   ًمٍف ًخالى
ا، أك يى ا أك فئتً يى جنسً  الكت اب باختالؼً  ًعٍندى  البطاؿً  ْكري  بينو كبينيا، كتختمؼي  داخمي   تفاعؿو 
ًمٍف ىينىا، ًإلىٍييىاتنتمي  ال ًتيٍ  االجتماعي ةً  ا، أك الط بقةً ىى دكرً  مف  اٍلبىطىؿً  شخْي ةً  ناتي "تتفاكت مككِّ  كى

فىاتً مف  يـ ينيمكفى ، كمع ذلؾ كم  آخرى  ًإلىىكاتبو  ِّْ  معظـي  ، فقد تجتمعي اٍليىمىذىاًني  حد دىا  ال ًتيٍ  ال
فىاتً ىذه  ِّْ قىامىاتً  مف أبطاؿً  في بطؿو  ال ٍكؼي ، كقد تجتمع بعضيا، كقد تستدعي المى  البيئي ةي  الظ ري

ابف  ًعٍندى  اٍلبىطىؿي فييا، ف يعيشي  ال ًتيٍ كالبيئة  بما يتناسبي  وً بطمً  ْفاتً  اٍلىًدٍيبي  أٍف ييحكِّرى  الميٍختىًمفىةي 

                                                 
 .(199ص) ،أجناسو كأنكاعو اٍلىدىبيٌ الفف ، يمكت( 1)      
 .199ص المىٍرًجع الس اًبؽ، (2)      
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ا أىن  ، اٍليىمىذىاًنيِّ ثقافةن كفطنةن مف بطؿ  أقؿ   -مثالن  -ناقيا  تجر دت مف  مكديةو  و يبدك كشخْي ةو كىمى
 .(1)"اٍليىمىذىاًنيِّ  ًعٍندى تقـك بو  كىانىتٍ  ال ًذمٍ  كالث قافيِّ ، يِّ الىدىب ، كتخم ت عف الد كرً يِّ مً مٍ العً  الن بكغً 

قىامىاتً كغالبان ما كاف الر اكم في   ىىذىاعف  خرجى  اٍليدىبىاءً  بعضى  ف  كً لى اسمان، كى  يحمؿي  المى
قىامىةفي ) الكت ابى  خالؼى  ال ًذمٍ الشٍِّديىاؽ  أىٍحمىد فىاًرس ىىؤالءً ، كمف السِّياؽً   البخشيشي ة(، فراكيةي  المى
قىامىةً ىذه  قىامىاتً  اسمان كعادةً  ال يحمؿي  المى : الشٍِّديىاؽي  يىقيٍكؿي ، الجانبً  الس كاحً  سكل أن و أحدي  المى

ْ حؼً  في بعضً  : قد طالعتي قاؿى  الجانبً  الس كاحً  "حد ث أحدي   ، مما يحدثي للخبارً  الجامعةً  ال
كميش، أنيس  ممكان يقاؿ لو البخشيش، مجدٌ  الممالؾً  بعضً ، أف  في كالقطارً  في المْارً 
ذىا، هً خبرً  ، كال ينفذ رأم دكفى هً أمرً  دكفى  أمره  قطعي بشيش، ال يي  أف ييْيِّر الحؽ  باطالن فعؿ،  شاءى  كىاً 
ٍيثي لرسمو، ك  حقان أمكنو العمؿ، فال مرد  لحكمو، كال معارضى  أك الباطؿى  ما سرحت الن ظر ألفيتو حى

 ممؾ ركحانٌي، ىك إال   .. فإفٍ ؾى امى كاف البد  لؾ مف أف تت خذه إمى  ، كميما تقْد مف المآربً ؾى أمامى 
ٍنسىان كسمطاف عمكٌم ليس مف الن كعً  "اإٍلً  . (2)يِّ

ـى  الحكاؿي  ، كتتغي ري اليميٍكري  قد تتبد ؿي  أىٍحيىانىان ك   يمسحي  ال ًذمٍ ، "فيك اٍلبىطىؿً  فيقكـ الر اكم مقا
قىامىةً  فضاءى   ال ًذمٍ ، أما الفارياؽ فيك اٍلبىطىؿي ىك  ا حتى ليكاد يككفي يى أجزائً  في أغمبً  ، كيتحر ؾي المى
قىامىةً  أزمةي  تنحؿ   مىى المى ، كمع ذلؾ فدكره  عى ، كاطِّالعو كاسعو ، كسداد رأمو يديو بما لو مف قكؿو فْؿو

قىامىةً ما يسبؽ مف  ال يظير إال في اآلخر، ككأف  كؿٌ  ئيؿ حضكران،  تمييد لذلؾى  ىك المى الد كر الض 
فييا الجكاب الش افي، أك  قْيدةن  يىقيٍكؿى  لإال   ال يظيري  أىٍحيىانىان إن نا نجده  ؿٍ مكضكعان، بى  لكنو أساسي  

ٍعنىىىك  ىىذىافي رسالةو، ك  وً رأيً  أن و ال يظير أبدان، كيكتفي بإرساؿً   ال ًتيٍ  الحقيقٌي لمبطكلةً  اٍلمى
رىكىةً  في أىمي ةً  يجسِّميا الفارياؽ، فيي تكمفي   .(3)ال في مجاليا كاتِّساعيا" اٍلحى

ذىا قىاًمي ةً  اٍلبىطىؿً  ًإلىىا نى دٍ عي  كىاً  ٍكًص اٍلمى ْي ٍيؼنا نجد فىًإن  ، ًفٍي الن  ًْ  مثالن قد "جعؿى  اليىاٍزًجيٌ  نىا
ٍيميكفسيؿ بف عباد، كبطميا  وً مقاماتً  راكيةى   . (4)بف خزاـ" مى

لىعىؿ   ٍيؼ كى ًْ قىامىةً  ركادً  اقتفى آثارى  اليىاٍزًجيٌ  نىا اخترع "شخْي ة عيسى  بىًديع الز مىاف، فالمى
، اٍلىٍحدىاث ؾى مٍ تً  ، كشخْي ة أبي الفتح اإلسكندرٌم لتْنعى وً مقاماتً  أحداثً  بركايةً  بف ىشاـ لتقكـى 

                                                 
رحتى نياية  مٌ الن ٍقدثر في تراث العرب نقد الن  ، أبك عمي (1)         ٍْ  .(323ص)ق،  656 العباسيٌ  العى
 (.1/70غائب في منتخبات الجكائب، )ج، كنز الر  فارس (2)        
ًبي ةيضة المطكٌم، أحمد فارس الشٍِّديىاؽ، حياتو كآثاره كآراؤه في الن   (3)          (.1/400الحديثة، )ج اٍلعىرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (4)         .(5ص)، مىٍجمىع البىٍحرى
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 ٍنمىاطً الى ان خاْان مف طى مى نى  لكي تككفى  –اإلسكندرٌم  - اٍلبىطىؿً  شخْي ةً  في رسـً  كما رأيناه يبدعي 
 .(1)بكاقعيتيا" تكىـي  ال ًتيٍ  الس مككي ةً 

قىامىةً  إف  الش خْي ةى  ٍف  ًفٍي اٍلمى مف  الر ٍغـً معالميا، فب لـ تت ضحٍ  خيالي ةن  كىانىتٍ أد ت دكرىا، كا 
كرىةً تمؾ  في تجميع مككنات شخْيتو، كاعتماده في رسـً  اٍلكىاًقعً عف  لـ ينفْؿٍ  اٍليىمىذىاًني  "أف    ْ  ال

مىى لشخْي ة اإلسكندرمِّ  البعادً  المتكاممةً  فىاتً  عى ِّْ في  كاف يراىا متفرِّقةن  ال ًتيٍ  المتناقضةً  ال
ي اتً  مختمؼً  ًْ ف أكىمتنا بكضكحً ت   أن يا تبقى خيالي ة، حى في بيئتو. إال   الش ٍخ  كانسجاـً  ا،يى مً معالً  ى كا 
اًئْبعض  ْى  أف نجدى  ال يعقؿي  كاف مسرحان لنشاطيا، إذٍ  ال ًذمٍ  العباسيِّ  اٍلكىاًقعً  يا مع تناقضاتً خى

ـي المغامرةً  ، كركحي الفرسافً  فيو شجاعةي  إنسانان اجتمعتٍ   مع ركعةً  الث قىافىةً  ، كعمك  االىٍىكىاؿً  ، كاقتحا
ـ  البيافً  ، كبيمكاف...كؿ  ىذه ، كساخره ؽه متفكِّ  ، كنحكم  كاعظه  ، كخطيبه متكسِّبه  ىك شاعره  ، ث

فىاتً  ِّْ !!، كالدىى مف ذى  مجتمعةن  ال  إال   وً قكتً  مف كسبً  ال يتمك في  كمِّو أن وي  ؾى لً في شخصو كاحدو
 .(2)"، كاالستجداءً اٍلكيٍديىةب

ـي  يىٍرًس ٍغىةي ، إن يا اٍلبىطىؿً  مف ْفاتً  عىدىدىان  زائرمٌ الجى  مىٍيميكف ابفي  كى ةي ك  البىالى ٍاحى ْى  ، كركعةي الفى
مف  لسانو لؤلؤه المكنكف، كيْرؼي  : "يقذؼي يىقيٍكؿي ، القيميٍكبى  ، كتؤنسي الىٍلبىٍابً ب تأخذي  ال ًتيٍ  الت عبيرً 

، كال يي  جارل في مضمارً ، فال يي الفينيٍكفبدائعو النكاع ك  ،  ل في بالغةو، كبراعةً ارى بى إحسافو لسافو
 .(3)كأبداه" اإلعجاز فيما أظيره مف البيافً  كريـو عف نداه، كيظيري  يقْر كؿ  

قىاًمي ةً  الش خْي ةً  الحدِّ، فقد غدت أبعادي  ىىذىا ًعٍندى  المري  كلـ يتكقؼً   بىًديعي  كضعيا ال ًتيٍ  المى
ٍكؿً "أْالن مف  اٍليىمىذىاًنيٌ  الز مىاف ْي عمييا  تقكـي  ال ًتيٍ  تيحتذل، كركيزة مف الر كائزً  ال ًتيٍ  اٍلي
قىامىةي   . (4)"المى

ـٍ يىٍبتىًعدٍ  لى رً  أيدىبىاءي  كى ٍْ اًنيِّ  العى  ، كدليؿي الميدافً  ىىذىافي  لـ يبدعكا الجديدى عف ذلؾ، بٍؿ  العيٍثمى
ٍيؼ في مقاماتً  اٍلبىطىؿً  ذلؾ أن نا إذا تتبعنا شخْي ةى  ًْ ًشيىاب الشٍِّديىاؽ، ك  أىٍحمىد فىاًرس، ك اليىاٍزًجيٌ  نىا

فىاًجيٌ  الدِّيف فىاتً  معظـى  نا نجدىا تحمؿي فىًإن  ، كغيرىـ، الخى ِّْ  كىانىتٍ ، فقد اٍليىمىذىاًني  رسميا  ال ًتيٍ  ال
ٍيؼ بطؿ مقاماتً  –بف خزاـ  مىٍيميكف شخْي ةي  ًْ م -اليىاٍزًجيٌ  نىا ان حي ان، كقامكسان متنكِّعان يحمؿ ميٍعجى

معرفتو  ـى غٍ رى  اٍلبىطىؿي  ىىذىافقد كاف  ؾى لً فقييان، كليغكي ا، كنحكي ان، كمع ذى  ، فقد كافى اٍلمىعىاًرؼً  شىت ى

                                                 
رنياية  حتى مٌ الن ٍقدثر في تراث العرب نقد الن  ، أبك عمي (1)        ٍْ  .(322ص)ق، 656 العباسيٌ  العى
 .323ص ،322ص المىٍرًجع الس اًبؽ (2)       
 (.121، الت حفة المرضي ة، )صالجزائرمٌ  (3)       
رحتى نياية  مٌ الن ٍقدثر في تراث العرب نقد الن  أبك عمي،  (4)        ٍْ  .(323ص)ق، 656 العباسيٌ  العى
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ميٍكم، ك الكاسعةً  اذ مف نكعً  ميتىنىكِّعىةً و العي ، أك (1)، كأبي فتح اإلسكندرٌم"الٌسركجيٌ  أبي زيدو  "أديب شح 
ؿه سى تى مي  شئت: "أديبه  إفٍ  قؿٍ   .(2)"كِّ

ٍكؿً مف  أْؿه  اٍلكيٍديىةي ، اْلُكْدَيةُ  -2 ْي قىامىةي عمييا  قىامىتٍ  ال ًتيٍ  اٍلي ًمٍف  تبرزي  رئيسه  ، كىي مكضكعه المى
لً  لىعىؿ  ، ميتىنىكِّعىة، كمشكالتو الالمجتمعً  و عيكبي ًخالى ٍكعي ىي  اٍلكيٍديىةى أف   لمن ظرً  الممفتى  المرى  كى  اٍلمىكضي
اًتيً  الميٍختىًمفىةى منذ نشأتيا، حتى رأينا ْكرىا  المىقىامىاتي عميو  قىامىتٍ  ال ًذمٍ  ؿي ك  الى  ـ، كما رأينا ًفٍي مىقىامى

ْى  مىى ـٍ يي حر لً  اٍلىٍحدىاثً  إدارةً  عى مف إثارةو،  اٍلىٍحدىاثً  ًفٍي ًتٍمؾى لما  تمفت االنتباهى  ًبطىًرٍيقىةو  يىاًمٍف ًخالى
... كقد أْبحت  ٍكؿً أْالن مف  اٍلكيٍديىةي كغمكضو ْي قىامىةي تقكـ عمييا  ال ًتيٍ  اٍلي بجميع  اٍلكيٍديىةي ...فالمى
قىامىاتً  ابي كت   تعم دى  ال ًتيٍ  اليميٍكرً ا مف يى أنكاعً  ، كمشكالتو بمختمؼً حمميا، كعيكب المجتمعً   المى

برازىا  .(3)تجسيميا كا 

قىامىةي  كلـ تىعيدً   بعضيا كاقعان سقطتٍ  ، فقد تناكلتٍ اٍلكيٍديىةً أف يمتـز ب يجبي  ال ًذمٍ  ذلؾ الففٌ  المى
قىامىةً  عمكدان رئيسان في بناءً  اٍلكيٍديىةي  ، فمـ تعدً ، كالحيمةي اٍلكيٍديىةي منو   .المى

قىامىةً  أْالن مف أْكؿً  اٍلكيٍديىةي  كتيمثِّؿي  ٍيثي ، المى ذىابدايتيا،  عمييا منذي  المىقىامىةي  قىامىتً  حى ما  كىاً 
مىىأف تحتكم  دكفى  مقامةه  جاءتٍ   بعضي  حاكؿى  الكقتً  ، كبمركرً ناقْةه  كىأىن يىا، تأتي ك اٍلكيٍديىةً  عى

 مقاماتو، كجاءتٍ  في بعضً  ، كما فعؿ الحريرم  شىٍيئىان ف شىٍيئىان  الْؿً  ىىذىاكت ابيا أٍف يتحممكا مف 
ان  ، كابف الجكزٌم خاليةن مخشرمِّ الز   مقاماتي   .اٍلكيٍديىةً مف  تىمىامى

ػػػػػةي  كىانىػػػػػتً  دٍ قىػػػػػلى  قىامى ػػػػػٍكرً فػػػػػي  المى ْي مىػػػػػى تعتمػػػػػدي  الس ػػػػػاًبقىةً  العي ، ، كاللغػػػػػازً ؿً ، كالت سػػػػػك  اٍلكيٍديىػػػػػةً  عى
رً كالحاجي، كلكن يا في  ٍْ ػرً  ىىػذىا عػف أحػداثً  ؛ لتعبِّرى ؾى لً ذى  ، قد تجاكزتٍ المممككيِّ  العى ٍْ ، مثػؿ العى

، كمػا كجعميػا الكت ابً  ، كتيٍظًير ىمكـى كالفتفً  الحركبً  خراجيػا فػي ثػكبو قْْػي   الكت ػابً  بعػضي ، كا 
 .(4)ينيِّ الدِّ  ، كاإلرشادً ىدفان لمكعظً 

اًنيِّ  اٍليدىبىاء بعضي  كقد تجاكزى  ًر العيٍثمى ٍْ ديٍكدى ىذه  ًفٍي اٍلعى ٍكعي ، فاٍلحي ػد فىػاًرس ًعٍنػدى  اٍلمىكضي  أىٍحمى
ػػا كػػاف عميػػو  الشِّػٍديىاؽ اختمػػؼى  ػػةن  غيػػره مػػف المقػػامييفى  ًعٍنػدى عم   ْ ا ؿى القيػدىامىى خى  اٍلكيٍديىػػةً مػػف  ، فقػػد تحػػك 

ٍكذىةو  ، "عْػػري ةو حي ػػةو  كاقعي ػػةو  أيٍخػػرىل مكاضػػيعى  معالجػػةً  ًإلىػػى كاالحتيػػاؿً  ػػٍأخي يىػػامػػف  مى مػػف  نتزعػػةو ، كمي ةً الحى

                                                 
 .(85ص)، المىقىامىة، ضيؼ (1)       
 .87ص المىٍرًجع الس اًبؽ، (2)      
رحتى نياية  مِّ الن ٍقدثر في تراث العرب نقد الن  أبك عمي، : ييٍنظىر (3)        ٍْ  .(326ص)ق،  656 العباسيٌ  العى
رفي  اٍلىدىبسالـ،  :ييٍنظىر (4) ٍْ  .(2/99)، المممككيٌ  العى
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لىعىػػؿ  ذىًلػػؾى  ،(1)"اٍلىًدٍيػػبعػػاش فيػػو  ال ػػًذمٍ المجتمػع  ؿً جمي ػػان  سػيظير كى  لمقامػػاتً  دراسػػًة نمػػاذج ًمػػٍف ًخػػالى
ر ىىذىات ابو في كي  ٍْ  .العى

ْنَعةُ  -3 قىامىةً  ف  فى  إذا ذيًكرى ، الَّمْفِظيَّةُ  الصَّ ٍنعىةي ذكرت معو  المى  ْ نعةي ال مٍفًظي ةي  ال  ْ "أخذت  ، فيذه ال
ٍكرً  شكالن خاْان تكارثو كت ابيا في مختمؼً  ْي سِّنىاتالس ٍجع، ك  ؾى لً ، مف ذى كالبيئاتً  العي  ي ة البىًدٍيع الميحى

سِّنىاتي  كىانىتٍ . كقد (2)"اليجرمِّ   الر اًبعً  الزمتيا منذ نشأتيا في القرفً  ال ًتيٍ  طابعان مميزان  ي ةي البىًدٍيع الميحى
قىامىةى مي زى  ذىًلؾى ، ٍخرىلالي  ةً الن ٍثري   الفينيٍكفً عف  المى قىامىةً "نشأة  ًلىف   كى ىك  اليجرمِّ   الر اًبعً  في القرفً  المى
ينةً  ا، عْرً ىى عْرً  طبعيا بطابعً  ال ًذمٍ  ًقٍيقىةي ىذه  ، كقد فرضتٍ كاالختضابً  الزِّ مىىنفسيا  اٍلحى  عى

قىامىاتً  ٍكرً  في مختمؼً  المى ْي قىامىةي  ؼي رى عٍ ، كال تي العي سِّنىاتً ، ك إال بالتزاميا بالس ٍجعً  كمقامةو  المى  الميحى
 .(3)" ي ةً البىًدٍيع

قىامىةً  أيدىبىاءً مف  كىًثٍيره ى اطى عى تى  دٍ قى كى  ٍنعىةى  المى  ْ  مراعاةن  براعتيـ الكتابي ةً  ؛ إلظيارً ال مٍفًظي ةى  ال
رً  لذكؽً  ٍْ مف  رً مف الد ىٍ  ةن ىى رٍ عمي  بي  الشٍِّديىاؽ: "كقد مضتٍ  أىٍحمىد فىاًرسبو  ما ْر حى  ىىذىا، ك العى
 ىىذىاقريحتي في  أختبرى  فالبد  أفٍ ، ؾى لً ذى  ، كأحسبني نسيتي الت ٍجًنيسى ك  الس ٍجعى  ؼى أف أتكم   غيرً 

ؿً  ٍْ  .(4)"هً مف غيرً  وً أكلى بً  وي فىًإن  ، الفى

قىامىاتً  حدائؽً بيف  إف  المتنقِّؿى  ىك  اليميٍكرً ، بيد أىف  أىـ  ىذه ةه كىًثٍير انتباىو أمكره  يجذبي  المى
ٍنعىةي   ْ ةن  ال مٍفًظي ةي  ال  ْ ا ٍيثي ، الت ٍشًطٍيرى ، ك الت ٍجًنيسى ك  الس ٍجعى  خى نفسو حائران أي ة أزىارو  اٍلقىاًرئي  يجدي  حى
، كال رأتٍ  ما ال عيفه في الن ْكص المقامي ًة  البىًدٍيعً  مف ركائعً  أىمىامىوي ، كأي ة ثمارو يجنى، فيقطؼي 
، كمف كأركعى  أىٍركىعى  ًإلىىأذنو  ، كمف ركعةو تطربي أجمؿى  ًإلىىيبدأ قراءتو  جماؿو  ، فمفٍ سمعتٍ  أذفه 

 .أبيى كأحسفى  ًإلىىبياءو يالمس إحساسو 

ذىا كىافى كى  ِّْ  الس ٍجعي  اً  قىامىةً لففِّ  اٍليٍكلىى يْةي ىك الخ ت ابيا غير ممتزـو كي  بعضى  نا نجدي فىًإن  ، المى
قىامىةً  "بالس ٍجعً  مثالن لـ يمتزـٍ  ، فالشٍِّديىاؽي أىٍحيىانىان  ًبذىًلؾى  ـ  كاف خفيؼى  ، كمفةً الشٍِّديىاقي   ًفٍي اٍلمى  الكقعً  ث
مىى ، لكف في ي  البىًدٍيع ، كالز خرؼي يتخم ميا الت رادؼي   فيما ندر، نابضةه ، إال  قْيرةه  وي ، جممي الذفً  عى
ةن ذلؾ يمحظ فييا،  ؿ  حتى ال يكاد كؿ  مً إكثارو مي  غيرً   ْ ا قىامىةً  خى  الس ببً  يىذىا، كلالبخشيشي ةً  ًفٍي اٍلمى
قىامىةً  أقؿ  براعةن كحذقان في تْميـً  كافى  الشٍِّديىاؽى  إف   قيؿى  ، كالبيافً  البىًدٍيعً  فنكفً  ، كفي استخداـً المى

                                                 
 (.250ـ(، )ص1914 -1870الحديث ) العربيِّ  اٍلىدىبنجـ، القْة في  (1)
رحتى نياية  مٌ الن ٍقدثر في تراث العرب نقد الن  أبك عمي،  (2) ٍْ  .(327ص)ق،  656 العباسيٌ  العى
 .(20ص)ة الحديثة، في نشأة القْة المْري   المىقىامىةأثر حسف،  (3)
مىىالشٍِّديىاؽ، الس اؽ  (4)  (.141الس اؽ، )ص عى
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مىى، ىذه الز خارؼى  يكرهي  كافى  وي ًلىن   إال   ؾى لً كما ذى  قىامىاًتوً  أن و شاعى  عى ، الفكيةي  وي ذلؾ ركحي  بدؿى  ًفٍي مى
ًمٍف ، المجكني ةً  وً كمزجيا بنزعتً  ؼى  ىينىاكى ًْ قىامىاتً  بتدعان في أسمكبً بأن و كاف مي  كي ، الس اخرةً  المى

 .(1)"وً كمتفرِّدان بً 

قىامىةً  مع أْكؿً  سابقييـ، كلـ يقتفكا أثرىـ في الت عامؿً  ني ى  اٍليدىبىاء بعضي  يني ٍ  كلـٍ   المى
ٍيثي ، الفني ةً  ٍنعىةى أف   دى يٍ ، بى اٍلكيٍديىةً ، ك اٍلبىطىؿً أْكليا ك مف بعضً  ـٍ يي بعضي  تخم صى  حى  ْ  كىانىتٍ  ال مٍفًظي ةى  ال

قىامىاتً  أيدىبىاءي  لـ يفكٍر  ال ًذمٍ  الْؿى  كال زالتٍ  أثقمكا مقاماتيـ  في المقابؿً  ؿٍ منو، بى  صً الت خم   في المى
سِّنىاتً بيذه  ذىا، الميحى قىامىاتً  ا قد الحظنا خمك  بعضً ن  "كي  كىاً  يىال اٍلبىطىؿً  مف شخْي ةً  المى ، أك ي ةً اٍلخى

ٍنعىةً ا بيى ْاحبي  ةن لـ ييتـٍ امى قى مى  ال نجدي  نا سكؼى فىًإن  ، اٍلكيٍديىةً ى مف ت  خمٌكىا حى   ْ  ، فقد نجدي ال مٍفًظي ةً  ال
نعةً  بقيكدً  ثقمتٍ أي ةن امى قى مى   ْ ٍنعىة أكسبتيا  ةن امى قى مى  ا نجدي مى كاضحان مستقبحان، كى  ى بدا الت كم ؼي ت  حى  ال  ْ ال

ن سحران ك  ال مٍفًظي ة مىاالى ٍنعىةً تخم ت عف  ةن امى قى مى  ال نجدي  ، كلكفٍ جى  ْ قىامىةى أنِّي أرل أف  كى ، كى (2)"ال مٍفًظي ةً  ال  المى
مىاؿً  مىشىاًىدً مف كؿِّ  داءى خمتٍ بحديقةو جر  أشبوى  بال سجعو كجناسو  ؿً  ْكرً  كؿ   كفقدتٍ ، اٍلجى الى  . اٍلجى

قىامىةً  اعتادى  اٍلقىاًرئى إف    أفٍ  ، فال يمكفي الىٍلكىٍاف شىت ىأف يرل فنكنان كأفنانان، كبديعان مف  ًفٍي اٍلمى
قىامىاتً ةو مف امى قى كؿِّ مى  زينةي  ي ةي البىًدٍيع الىٍلكىٍافي ، فكاقتباسو  ، أك سجعو كجناسو  بال ازدكاجو  ةه امى قى مى  تيقرأى  ، المى

ٍكعىاتو يزيِّف ما شممتو مف  ، كجماؿه كركنؽه  قىامىةى ، ككأنِّي أرل مىٍكضي  البىًدٍيعً ك  مف البيافً  إذا خمتٍ  المى
مت بيف   معى  في المقابرً  تٍ نى فً . فدي الد ركاتً  أحط   ى أْابتٍ ت  حى  ، كىبطتٍ رجاتً أدنى الد   الفينيٍكفً ْك

ميكدي ليا  ، ككيتبى المكاتً   .  ا مف الس يئاتً يى بما أكسبيا كاتبي  في سجؿ النِّيرافً  اٍلخي

قىامىةي  تزي نتً  ا إذاأم   سِّنىاتً ب المى ، الياماتً  فكؽى  تٍ مى عى  المختاراتً  البىًدٍيعً  بفنكفً  ، كازدانتٍ الميحى
، فغدتٍ  الفينيٍكفً بيف  أتٍ كتبك    في الكىادً  المجدى  ، كأْابتً الخافقاتً  كالر اياتً  أمكنةن عالياتو

عةً المي  جافً ال ًتيٍ ، كككالحسناكاتً  الغيدً  في جيادً  الد رِّ  كعقدً  ، فأضحتٍ كالر بكاتً   ْ  كالللئً  بالجكاىرً  ر
 .  ، كالممكاتً الًحسافً  رؤكسً  فكؽى 

 

 

 

 

                                                 
اًعٍيؿة إلى عيد الحديث مف الحممة الفرنسي   المْرمٌ ، تاريخ الفكر عكض (1)  (. 2/215، )جًإٍسمى
رحتى نياية  مٌ الن ٍقدثر في تراث العرب نقد الن  أبك عمي،  (2) ٍْ  .(326ص)ق،  656 العباسيٌ  العى
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  ِفْي اْلَعْصِر الُعْثَماِني   الَمَقاَمةِ  ن  فَ  ُأَدَباءُ : الثَّاِلثُ  َمْبَحثُ الْ 
مىى الش رسةً  اليجمةً  ـى غٍ رى  رً  عى ٍْ اًنيِّ  العى  البيِّفً  الظ مـً  ـى غٍ كرى ، الن ق ادً  بىٍعضً  ؿً مف ًقبى  العيٍثمى

رً  ىىذىا لدبً  ٍْ ٍكر  ـى غٍ رى ، كى العى مىىكقع  ال ًذمٍ الجى ، لـ تيغمىٍض  المنْفيفى  أدبائو، إال أف  عيكفى  عى
كىاتاٍلى ، ك كاللسنة العادلة لـ تسكتٍ  عف  لمدِّفاعً  ىىؤالءً ، فانبرل لـ تتكقؼٍ  المحب ة لمحقيقةً  ٍْ

رً  ٍْ اًنيِّ  العى لىعىؿ  ، الظ الميفى  كيدً  ، كردِّ العيٍثمى رً  ىىذىا في سماءً  الالمعةً  الىٍسمىاءً  ظيكرى  كى ٍْ في  العى
ًمٍنيي ، كىاف ةن  الىدىب فنكفً  قىامىةا كى  ، فقد لمعتٍ ـٍ ىً نحكرً  ًإلىى ـٍ ىي ، كرد ت كيدى ىىؤالءً  ألسنةى  قد أسكتتٍ  المى
قىامىةمف كت اب  كثيرةه  أسماء عدـ  لمجميعً  الىٍسمىاءي ىذه  ، كأثبتتٍ في الس مىاءً  كالن جكـً فكانٍت  المى
اًنيِّ  الىدىبً  مكتً  ًر العيٍثمى ٍْ  الفينيٍكفي تمؾ  ، بؿ كتبتٍ الجائرةً  القالـً  ا اد عى أْحابي مى كى  ًفٍي اٍلعى

رً تاريخان ناْعان، كحاضران مشرقان  ٍْ اًنيِّ  ًلٍمعى  .العيٍثمى

قىامىاتً  فِّ فى  أيدىبىاءى إن نا إذا تتب عنا  نقرأىا مدل  ةو امى قى مى  مع كؿِّ  منا بيف إبداعاتيـ، ندرؾي ، كتنق  المى
رً  قيمةً  ٍْ اًنيِّ  العى ذىا، العيٍثمى قىامىاتً  ًفٍي ًتٍمؾى  قنا الن ظرى دق   كىاً  رً  ىىذىا بعظمةً  كىمةو  ؿً نؤمف لك   المى ٍْ  العى

ذىاأدبي ان،  قىامىاتً  ا عميقان في أسمكبً ا كأبحرنى عدنى  كىاً  ـى  نقؼي  المى  حيؽ  لنا أف نفخرى فذ ةو  عربي ةو  عقمي ةو  أما
قىامىةً  بعيدان في سماءً  تٍ سىافىر  ال ًتيٍ  الىٍسمىاءي ، فكمكافو  زمافو  بركائعيا في كؿِّ  في  حم قتٍ  ؿٍ ، بى المى

اتً  أىٍركىعى  ًلتىٍرسـى ؛ الفضاءً  رً  ال مٍكحى ٍْ اًنيِّ  ًلٍمعى رى لىيىاالى  ةه كىًثٍير  العيٍثمى ٍْ ٍيؼ، الىٍسمىاء، كمف ىذه حى ًْ  نىا
فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيفالشٍِّديىاؽ، ك  أىٍحمىد فىاًرس، ك اليىاٍزًجيٌ  م د، ك الخى ٍيميكفبف  ميحى زائرٌم، كحسف الجى  مى

قىامىةً  أيدىبىاءً  ا أشيري م  . أى كىًثٍيررؾ، كغيرىـ العطار، كعبد الل اإلدكاكٌم، كنقكال الت   ًر ًفٍي  المى ٍْ اٍلعى
اًنيِّ  مىى الن ٍحًك اآٍلًتيتناكؿ تاريخيـ  فيمكفي  العيٍثمى  : عى

 م ( 1659ـــ  1569ه/1069-977) الَخَفاِجيّ  ِشَياب الد ين -1
ػػػدىػػػك  ػػػدبػػػف  أىٍحمى م  فىػػػاًجيٌ  ًشػػػيىاب الػػػدِّيفبػػػف عمػػػر،  ميحى قبيمػػػة  ًإلىػػػى، كنسػػػبتو المْػػػرمٌ  الخى

شػيكخ الزىػر فػي زمنػو،  ًإلىػىمػو، كاختمػؼ خفاجة، كلد كنشأ بمْػر، كقػد نشػأ فػي حجػر أبيػو فعم  
ميػػٍكـك  ،ـ النحػػكفػػتعم   ػػًدٍيث، كمػػا درس افعيٌ كالفقػػو الش ػػ ،العربيػػة عي  ،كالمنطػػؽ ،الىدىبك  ،كالتفسػػير ،الحى
ٍكؿً ك  ْي  .(1)ح  بيت الل الحراـ، كأخذ عف شيكخ الحرميف ًإلىىمع أبيو  ان ، كرحؿ مبكر اٍلي

اًنيٌ اف مراد طى مٍ ْؿ بالس  بالد الركـ، كات   ًإلىىكرحؿ      فكاله قضاء سالنيؾ، ثـ قضاء  العيٍثمى
ككلي قضاءن يعيش منو فاستقر  ،مْر ًإلىىنفي ك اـ كحمب، الش   ًإلىىثـ عيزؿ عنيا فرحؿ  مْر،
يىاة رى ىٍ زى كى  اب  لي ة اٍلى انى حى يٍ أف تكفي، مف أشير كتبو )رى  ًإلىى (، ك)شفاء الىعىم يؿ فيما في كالـ الد ٍنيىا ةالحى

                                                 
فىاًجيٌ  (1) يىاة الد ٍنيىا، ييٍنظىر: الخى انىة اٍلىليب ا كىزىٍىرىة الحى ٍيحى  (.332 -325/ 2ج) ،رى
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 ،ك)طراز المجالس( ،(ة الغكاص في أكىاـ الخكاص لمحريرمٌ ك)شرح در   ،خيؿ(العرب مف الد  
  .(1)ياض في شرح شفاء القاضي عياض(ك)نسيـ الرِّ 

يىاة كفي أشير كتبو )   انىة اٍلىليب ا كىزىٍىرىة الحى ٍيحى قىامىاتمف  ختمو بعددو  ال ًذمٍ ( ك الد ٍنيىارى  ، إفٍ المى
مىى ما تدؿ  فىًإن   تٍ دل   قىامىةكعبو في ْناعة  عمكِّ  عى م د، كقد ذي ؿ )المى مىىأميف المحبٌي( كتابان  ميحى  عى

فىاًجيٌ كتاب  قىامىة)في  يىقيٍكؿي ، (2)ىك "نفحة الريحانة، كرشحة طالء الحانة" الخى أنبأنا ": (ةكمي  الر   المى
القسطنطينية،  ًإلىىعماف بف ماء الس مىاء عف شقيؽ، كقد رحؿ مف كادم العقيؽ في الحجاز الن  

العناقيا ساعديو،  كيْفيا بأف البحر قد مد   بيف يديو، كيْؼ مف بيا  اٍلىٍرض اٍلىٍمكىاجتقبؿ  بىٍينىمى
يا كعمماءىا، كال يمبث أف يككم يمف الجكار الحساف كالفرساف الشجعاف، ثـ يياجـ متْكف

اءالمفتي دكف ذكر اسمو بسياط مف   ًإلىىع، مف مثؿ قكلو لك قارنو السعد الكبر ذالمق اٍلًيجى
مىىأ مىٍتوي عمييف،  عى مى مىىكالبْر، عار أسفؿ سافميف، أعمى البْيرة  ًإلىىبنات نعش  حى آدـ أبي  عى

جكد، كأنى يقبؿ لو عذر كىك كفكر جحكد، كما إلبميس في ترؾ الس   البشر، ًإن ما خمؽ اعتذاران 
قىامىةثـ يختـ  (3)."ىر كبدكلتو حكـأحسنو في زكاؿ النعـ، كأقبحو إذا قضى لو الد   بمديح  المى

ة مقامات كما قمت الغربة، كلمرجؿ عد  ، كيذكر بعدىا مقامة تسمى مقامة العيٍثمىاًنيٌ مطاف السي 
قىامىات، كمف ىذه ذكرىا في ختاـ كتابو )ريحانة اللبا( قىامىة المى بالد الركـ،  ًإلىىالركمي ة نسبة  المى

قىامىةكدفع الكربة بسمكة الغربة، ك  قىامىةاساني ة، ك الس   المى   .(4)المغربي ة المى

 م (1871-1800) الَياْزِجيّ  َناِصْيف -2
ٍيؼىك  ًْ الحمٌْي  ،المكلد المبنانيٌ  ،اليىاٍزًجيٌ بف عبد الل بف جنبالط بف سعد  نىا
ـ في أسرة 1800آذار سنة  25في قرية كفر شيما مف قرل الساحؿ المبناني في  الْؿ. كلد

 . الىدىبمف أفرادىا في الفكر ك  كىًثٍيرنبغ  ال ًتيٍ  اليىاٍزًجيٌ 
ٍيؼنشأ  ًْ مىىكالشعر، كأقبؿ  الىدىب ًإلىىاالن مي   نىا رس كالمطالعة بنفسو، كتٌْفح ما الد   عى

كدكاكيف الش عىرىاء، نظـ الشعر كىك في العاشرة مف عمره،  ،ال مغىةك  ،تْؿ إليو يده مف كتب النحك
مىىاعتماده  فكاف جؿٌ  ،المطبكعة ميٌسرة في عْره الكيتيبكلـ تكف  كتب يستعيرىا مف المكتبات  عى

ةً ال  ْ ا ًمٍنيي  ،، فمنيا ما يقرأىا مرة فيحفظ زبدتيا خى  ا ما ينسخيا بخط يده.كى

                                                 
رٍكميٌ  (1) ـ، الزِّ  .(3/177، )جاٍلىٍعالى
 .(4/86)جرر في أعياف القرف الثاني عشر، سمؾ الد   ،المرادمٌ  (2)
فىاًجيٌ  (3) يىاة الد ٍنيىا، الخى انىة اٍلىليب ا كىزىٍىرىة الحى ٍيحى  (.2/325)ج، رى
 .(477-4/395)جيحانة كرشحة طيالء الحانة، نفحة الر   ،: المحبيٌ ييٍنظىر (4)
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يابي الكبير، أمير لبناف، فقٌربو ْؿ بالمير بشير الشٌ ة ات  بعد اكتماؿ شخْيتو الثقافي  
ة نى ـ كىي الس  1840سنة  كىانىتٍ ا كجعمو كاتبان لو، فمبث في خدمتو اثنتي عشرة سنة، كلم   ،إليو
ٍيؼانتقؿ  ،منفاه ًإلىىخرج فييا المير بشير مف لبناف  ال ًتيٍ  ًْ  ،بيركت ًإلىىبأىؿ بيتو  اليىاٍزًجيٌ  نىا

 .عركنظـ الشِّ  ،دريسكالت   ،أليؼكالت   ،كتفرغ لممطالعة ،فأقاـ بيا

ٍيؼ اتْؿى  ًْ ح مطبكعاتيـ، كدعي لمتعميـ في بالمرسميف الميركييف يْحِّ  اليىاٍزًجيٌ  نىا
ذىًلؾى كاف قد أسسيا المعمـ بطرس البستاني  ال ًتيٍ ة المدرسة الكطني   ، كاشتغؿ معو ـ1863عاـ  كى

مؿ مف بتْحيح الجزء الك   ، كشارؾ في أكؿ ترجمة عربية لمكتاب (محيط المحيط)و ميٍعجى
ًدٍيًث المقدس  ًر اٍلحى ٍْ ن  ًفٍي اٍلعى بعث  بدء ة تعد  ة التعميمي  مف المؤلفات المغكي    مىٍجميٍكعىةؼ ، ْك

ًدٍيثً   العربية الفْحى ال مغىة ًر اٍلحى ٍْ  . ًفٍي اٍلعى

ٍيؼ أْيبى  ًْ عٌطؿ شطره  شمؿ نْفيٌ تبعو  ،ـ1869سنة  عضاؿو  بمرضو  اليىاٍزًجيٌ  نىا
كىك بعد في شرخ  "،الش ٍيخ حبيب"اليسر فمـز داره، كفي أثناء مرضو فجع بفقد ابنو البكر 

كفاتو  كىانىتٍ ك  ، أربعيف يكمان إال   ؾى لً كلـ يعش بعد ذى  ،الحادث كقكع الْاعقة ؾى لً فكقع عميو ذى  ،ابوػشب
 .(1)ـ1871شباط )فبراير( سنة  8في 

ٍيؼ ؾى رى تى  :مؤلفاتو ًْ ْ   شممتً  دةو متعدِّ  فاتو مؤل   اليىاٍزًجيٌ  نىا  ،ال مغىةى ك  ،كالبيافى  ،حكى كالن   ،رؼى ال
ٍكع ان متنكعى ديكانان شعري  ا ترؾ مى ، كى كالتاريخى  ،بى كالطِّ  ،كالمنطؽى   ةو شعري   ، كمراسالتو اتاٍلمىكضي

 :فيي كاآلتي ىذه المؤلفاتً  أىـ  أم ا ، ةو كنثري  

ْ  (نار القرل في شرح جكؼ الفراأكالن: )  .كً حٍ كالن   ،رؼً ، في ال

 ة.كي  حٍ كجييات الن  ، كىي رسالة في الت  (فْؿ الخطاب في أْكؿ لغة العرابثانيان: )

 (.عقد الجماف في عمـ البيافثالثان: )

ٍيؼديكاف رابعان: ) ًْ  .(اليىاٍزًجيٌ  نىا

مىىالكتاب  ىىذىايشتمؿ  (مىٍجمىع البىٍحرىٍيفخامسان: ) مىى ستيف مقامةن  عى  ،غرار مقامات الحريرمٌ  عى
قىامىات، كمف نفائس اليىاٍزًجيٌ كتعد  مف أىـ نتاج  .اٍليىمىذىاًنيٌ  بىًديع الز مىافك  قىامىات، كىذه المى  :1ىي المى

قىامىة -1 زىاًميٌ ة: تتضم ف تعر ؼ سييؿ بالبدكي   المى زىاًميٌ كحيمة  ،كابنتو كغالمو ،اٍلخي مع  اٍلخي
 .المْكص

                                                 
رٍكميٌ  ييٍنظىر: (1) ـ، الزِّ  .(253، 252/ 7) ،اٍلىٍعالى
ٍيف ،: اليىاٍزًجيٌ ييٍنظىر( 1)  .(331ص -327)ص ، الفيرسمىٍجمىع البىٍحرى
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قىامىة -2 زىاًميٌ ة: تتضم ف دعكل الحجازي   المى  .كاحتيالو بتحْيؿ المير ،أنو خطب البنو اٍلخي

قىامىة -3 زىاًميٌ ـ ة: تتضم ف قياالعقيقي   المى مىىخطيبان  اٍلخي  .جنازة عى

قىامىة -4 زىاًميٌ ة: تتضم ف دعكل امي  الش   المى  .كمحاكرتو أحد حذاؽ الطباء ،معرفة الطب اٍلخي

قىامىة -5 ْ   المى زىاًميٌ  ةعاءى ابنة: تتضم ف ادِّ عيدي  ال ا مكاختْامي ى،كأنو غٌرىا بالغن ،و بعميان  أ اٍلخي
مىى  .ذلؾ عى

قىامىة -6 كخيؿ  ،كالرياح برد العجكز ،كالساعات ،كالنيراف ،سماء المطاعـأة: كفييا الخزرجي   المى
 .باؽالسِّ 

قىامىة -7 زىاًميٌ ة: تتضم ف احتكاـ اليمني   المى مىىكرجؿ  اٍلخي كحاكؿ  ،ؿ بوحى ناقةو استأجرىا منو ثـ مى  عى
 .أخذ الناقة

قىامىة -8 يراد مسائؿ نحكي   ،في بيع المبف ىم: ك فييا مناداة ليةالبغدادي   المى  .وكاً 

قىامىة -9 ك  ٌي،كتظاىر أبييا بأنو رجؿ فارس ى،ة: تتضم ف تعمؽ بعض الرجاؿ بميمالحمبي   المى
مىىحتياليما ا  .الرجؿ بسمب مالو عى

قىامىة -10  .ةة: كفييا محاكرة في مسائؿ نحكي  الككفي   المى

قىامىة -11 كذكر أبحر  ،إىذا طيرحت أنْافيا ْارت ىجاءن  ال ًتيٍ ة: كفييا البيات العراقي   المى
 .كما يتعمؽ بيا ،كأنكاع القكافي ،كأجزائيا ،عرالشِّ 

قىامىة -12 يراد مسائؿ  ،كلغزه في اسـ الْكت ،كالنكف العىٍيف ية: كفييا اإللغاز بمفظالزىري   المى كاً 
ْ   ،في العركض  .رؼكال

قىامىة -13 اءة: كفييا أبيات مبي  غالت   المى كتعديد مشاىير  ،حيؼ مدحان ٍْ تتحكؿ بالت   ال ًتيٍ  اٍلًيجى
 .كأزالـ المسير ،كآنيتيا ،كذكر أبياتيا ،كخيكليا ،العرب

قىامىة -14 زىاًميٌ ة: تتضم ف احتياؿ اليزلي   المى مىىكابنتو  اٍلخي و ميكتخ ،سييؿ بدعكل أنيا زكجتو عى
 .منو ميران مضاعفان الؽ بعد أف أخذ عنيا بالط  

قىامىة -15  .ة مف جناسات الخطة: كفييا منظكمات بديعي  ممي  الر   المى

قىامىة -16 ْ   المى  ،بأف أباىا قد أقعدىا عف الزكاج يالقاض ًإلىى ىـ ليمة: تتضم ف تظم  كري  ال
 .الط ًرٍيؽثـ فرارىا مف  ،كاحتياليما عميو بتزكيجيا منو

قىامىة -17 ية الحكمي   المى زىاًميٌ ة: تتضم ف ْك ٍيدىةك  ،لغالمو اٍلخي ًْ  .ةالحكمي   اٍلقى
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قىامىة -18 زىاًميٌ ة: تتضم ف خطبة جبي  الر   المى مذاف إذا كفييا بيتا المديح ال   ،في زكاؿ النعيـ اٍلخي
 .ىجاءن  أْبحت قراءتياعكست 

قىامىة -19  .كأرجكزةه في أٌياـ حركبيـ ،ة: كفييا خطبة في مآثر العربالخطيبي   المى

قىامىة -20 مذاف طردىما كالبيتاف ال  ، ال تستحيؿ باالنعكاس ال ًتيٍ ة: كفييا البيات البْري   المى
 .كعكسيما ىجاء ،مديح

قىامىة -21  .حكأرجكزة مختْرة في عمـ الن   يكى ،ة: كفييا خالْة الخالْةمشقيٌ الدِّ  المى

قىامىة -22 ية ة: كفيركجي  السٌ  المى  .ظاىرىا يخالؼ باطنيا ال ًتيٍ يا الْك

قىامىة -23 مي   المى  ،كنقده أباىا المير ثـ انتقاض أبييا عميو ى،ة: تتضم ف افتناف رجؿ بميمالمْك
 .االحتكاـ أنيا امرأتو ًعٍندى كدعكاه 

قىامىة -24 زىاًميٌ ة: تتضم ف خطبة المعري   المى مىى اٍلخي  .الءعى ضريح أبػى ال عى

قىامىة -25 زىاًميٌ ة: تتضم ف ًإضالؿ ي  ميمالت   المى مىىتو ثـ احتيالو قنا اٍلخي ه بأف ًعٍندى كجدىا  ال ًذمٍ  عى
 .كرىنو سييالن  ،استأجرىا منو

قىامىة -26  .ية: تتضم ف ألغازان في مسميات شت  المغزي   المى

قىامىة -27 زىاًميٌ ة: تتضم ف دعكل احمي  الس   المى مىى اٍلخي فتحك ؿ  ،ؿ قكافي أبيات لونو بد  أرجب  عى
اءمديحيا ًإلي   .اٍلًيجى

قىامىة -28 كغير ذلؾ مف متعمقات  ،اٍلمىنىاًزؿً ك  ،كالبركج ،ارةة: كفييا ذكر الككاكب السي  الفمكي   المى
 .الفمؾ

قىامىة -29 زىاًميٌ ة: تتضم ف بيع المْري   المى  .كفرار رجب مف مشتريو ،لرجب في ْفة عبد اٍلخي

قىامىة -30 ي   ،بة: ك فييا خطبة في الطِّ بي  الطِّ  المى ِّْ كْك يراد مسائؿ طبي   ،حةة في حفظ ال  .ةكاً 

قىامىة -31  .عبس ية: كفييا ذكر مآثر بنػالعبسي   المى

قىامىة -32 ية العاْمي   المى زىاًميٌ ة: كفييا ْك  .لمدىقاف اٍلخي

قىامىة -33 زىاًميٌ ة: تتضم ف دعكل شيدي  الر   المى  .كاختْاميا ،زكجتو ىليم أف اٍلخي

قىامىة -34 زىاًميٌ ي ة: كفييا ألغاز الىدىب المى يتو لغالموك  ،في القمـ اٍلخي  .ْك
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قىامىة -35 كتزكيجو ًإياىا مف  ،بدعكل أنيا زكجيا يلمخزام ىة: تتضم ف مخاْمة ليمنطاكي  اإل المى
 .بعد طالقيا ثـ فرارىا منو يالقاض

قىامىة -36  .ال مغىةكمسائؿ في فقو  ،ائييفة: كفييا ذكر مآثر الط  ائي  الط   المى

قىامىة -37 زىاًميٌ  لك عكد ،ة: كفييا مآثر أىؿ اليمفالعدني   المى نْؼ  ىكقض ،و اشترم رجبان أن اٍلخي
 .يكتسببو في النْؼ الباق و،ثمن

قىامىة -38 بىاًحثة: كفييا الحميري   المى  .ال مغىةفي فقو  شىت ىكمسائؿ  ،ةلغكي   مى

قىامىة -39 زىاًميٌ كمجيئيا ب ،عمي رجؿو أنو قتؿ أباىا ىليم لة: تتضم ف دعك نباري  ال المى كرجب  ،اٍلخي
 .شاىديف عميو

قىامىة -40  .فضيؿ بيف العمـ كالماؿة: كفييا مساجمة في الت  الجدلي   المى

قىامىة -41 كىاتاٍلى كسرد قيكد  ،ة: كفييا خطبة في ْمحيامي  الت   المى ٍْ. 

قىامىة -42 زىاًميٌ ة: تتضم ف دعكل المضري   المى  .كىك يعني الخمر ،ة يطمب فكاكياأف لو سبي   اٍلخي

قىامىة -43 لقاء مسائؿ في الن   ،ة: كفييا خطبة في فرية لغة العربالبحري   المى  .حككا 

قىامىة -44  .كأحاجى ،ة: كفييا معٌمياتالحمي   المى

قى  -45  .تتنازعيا الضاد كالظاء ال ًتيٍ  اٍلىٍلفىاظة: كفييا الفراتي   امىةالمى

قىامىة -46 زىاًميٌ اختْاـ  ة: كفيياخري  الس   المى  .كرجب ،اٍلخي

قىامىة -47  .الىٍلكىٍافك  ،كاإلبؿ باعتبار السناف ،يطمؽ عمي الخيؿ كفييا ذكر ما ة:ْافي  الر   المى

قىامىة -48 زىاًميٌ  تتضم ف خطبة ة:الالذقي   المى ٍيدىةك  ،عمي تالمذة بعض الشيكخ اٍلخي ًْ  ال ًتيٍ  اٍلقى
 أعجازىا ىجاء.

قىامىة -49  .كالحْص، كالكسر ،كقيكد القطع، فركؽ لغكية ذكر كفييا ة:المبناني   المى

قىامىة -50  .كباطنيا معركؼ ،ظاىرىا منكر ال ًتيٍ الخطبة  كفييا ة:الحمكي   المى

قىامىة -51 زىاًميٌ ة: تتضم ف مخاْمة اليمامي   المى ال يحسف المفظ  ينو أعجمأكدعكاه  ،لرجب اٍلخي
 .ةًإذا جرت عمي لفظ العجـ أد ت ًإلي معافو فظ   ال ًتيٍ كالبيات  ي،العربػ

قىامىة -52  .كالخالء ،كاالمتالء ،عةكالسٌ  ،ة: كفييا قيكد المساكفماني  العي  المى
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قىامىة -53 زىاًميٌ  لتتضم ف دعك ة: الغٌزي   المى كجمعو  ،نو قتؿ نديمان يريد بو كتابان أعمي رجؿ  اٍلخي
 .ية مف القـكالدٌ 

قىامىة -54  .كالْرؼ ،ة: كفييا مسائؿ في دقائؽ النحكالسِّكادي   المى

قىامىة -55 مىى ىة: تتضم ف اختْاـ رجب كليممياطي  الدِّ  المى كتطميقو ليا احتياالن في  ،أنيا امرأتو عى
 .المير تحْيؿ

قىامىة -56 كمطارحة أشياء مف  ،كالمنطؽ ،كالبياف ،ة: كفييا مسائؿ في الفقراإلسكندري   المى
 .أحاجى العرب

قىامىة -57  .كقديميا ،ال مغىةة: كفييا ًإيراد أشياء مف غريب جدي  الن   المى

قىامىة -58  .شىت ىة ة: كفييا قيكد لغكي  العكاظي   المى

قىامىة -59 زىاًميٌ ة: تتضم ف ح  المكي   المى مىىكخطبتو  ،اٍلخي  .جاجالحي  عى

قىامىة اٍلقيٍدًسي ة -60 زىاًميٌ  : تتضم ف خطبةاٍلمى  .كتكبتو ،في المسجد القْى اٍلخي

 (ىػ1081-1048) ابن النَِّقْيب -3
م دحمف بف ىك عبد الر   م ديف بف كماؿ الدِّ  ميحى  ،، المعركؼ بابف الن ًقٍيب، الحسينيٌ ميحى

بف اببف أبي طالب، كعيرؼ  اإلماـ عميٌ  ًإلىىالن ًقٍيب، ينتيي نسبو  الحمزاكمٌ  أك ،كابف حمزة
ة أباه كاف نقيب الشراؼ في بالد الشاـ، ككاف عالمان محققان ذا مكانة سياسي   ًلىف   ؛الن ًقٍيب

 ة.ة كديني  كاجتماعي  

مىىنشأ ابف الن ًقٍيب ك ، دمشؽفي  كلدى  ميٍكمى منو يد كالده، كتمق   عى  ،مف اآلداب اٍليٍكلىىو عي
مىىى كالشريعة كغيرىما، كما تمق   مىىغيره مف عمماء عْره، كاستكمؿ االٌطالع  عى مختمؼ أنكاع  عى

كنظـ الشعر فبرع  ،اإلنشاء ًإلىى، كماؿ ة كىك ابف عشريف سنةن كالتركي   ،ة، كأتقف الفارسي  عيميٍكـال
ْ   كىًثٍيرْؼ شعره بأنو فييما، حتى ْار مف أعالميما، كقد ك  شابيو، عجيب كر، بعيد الت  ال

عمي ات كاللغاز، ككاف في ان مف المي كىًثٍير  -كما كاف يْنع الش عىرىاء في عْره  -كات، ضمنو النٌ 
 ،المستمدة مف محفكظو الشعرمٌ  مىعىاًنيالٍ كغزارة  ،كجماؿ الت ٍركيب ،مفظشعره يجمع بيف جزالة ال  

 الكبير. كالنثرمٌ 

ة منيا ممحمة غنائية في مئة كتسعة عشر بيتان، كىًثٍير البف الن ًقٍيب ديكاف شعر، لو قْائد 
كقيانيـ، كاقترب فييا  ،كجكارييـ ،كندمائيـ ،كأسماء الممكؾ ،جمع فييا أسماء أعالـ الغناء القديـ

ان مف المكشحات  ة، في ديكانو عدده عري  الشِّ  عمر الخياـمف فمسفة   كيمكف لمتْفح ديكانو أفٍ  .أىٍيضى

http://ar.wikipedia.org/wiki/1048_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1081_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%85
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مىىيقؼ  ًمٍنيي تناكليا،  ال ًتيٍ ة عري  الشِّ  اٍلىٍغرىاضعدد مف  عى الغرض قميؿ في  ىىذىاة. ك بكي  ا المدائح الن  كى
ه تناكلو لشخْيات ًعٍندى  اٍلمىٍدحعتيف شعريتيف، كمف ك شعره لـ يرد في ديكانو منو سكل مقط

 .السِّيىاًسي ةة ك عْره االجتماعي  

، فمو ابف الن ًقيب ًإلىٍييىا ؽى طر  تى  ال ًتيٍ  اٍلىٍغرىاضمف  ةي عري  كالحكاريات الشِّ  ،المطارحاتي  د  عى كتي 
اًئدمف  كىًثٍير ْى ًمٍنيي ، الش اًعر كالمير منجؾ ،كبيف شعراء زمانو ،المتبادلة بينو اٍلقى ا ما كتبو كى
ان  ا تعد  اٍليدىبىاءبعض  ًإلىى أىٍيضى ب مى مطارحات خيالية رمزية في قْائد يخاطب فييا  ًإلىىل ذلؾ ، كري
حديقة )، ك(نبعة الجناف)ة طريفة مثؿ ة شعري  حكاريات نثري   ًإلىٍى ذىًلؾى أك شحركران، يضاؼ  ،حمامةن 
قىامىة)، ك(الكرد  . الدِّرىاسىةيستحؽ البحث ك ، مما (ةبيعي  الر   المى

ؼ بعض  أغراضً  كمفٍ  ي ات أىٍنمىاطشعره ْك ًْ شائعة في  كىانىتٍ  ال ًتيٍ ة االجتماعي   الش ٍخ
فو كاف بيد أف  عْره،  ىا، مىشىاًىدتنقؿ بريشتو بيف  ال ًتيٍ ك  احرةة الس  مشقي  الدِّ  ًلمط ًبٍيعىةأكثر ْك

 :متغني ػان بسحرىا يىقيٍكؿي 

      وطـــــِة ِجمّـــــق غُ ًا بِ اَمـــــيَ أَ  اللُ َســـــَقى 
 

 ى تفرُِّجـيرَ ْسـأرِضـيا الميثـاِء مَ  ِإَلى 
 

 سسس
ــى ــْفِح مــن قاَســُيونيا ِإَل          ِتمعــات الَس
 

 با المتـــــــــأَرجمــــــــدارِج دارّي الّصـــــــــ 
 اِئوِ مَ غــّب َســ مرجيــا الموشــي ِإَلــى 

 
 (1)ى اُلغّن المدّبجوَ حْ روِضيا اُلَ  ِإَلى 

باب جسمو، كنحا شعر كالش   ،مف شعره، فقد مل الحب الكفري  وي حظ   سيبً كالن   ،كلمغزؿً 
 كفي شعره ذكره  ليعكس ْكرة نفسو الالىية المطربة العابثة في بعض الحياف. ؛هًعٍندى  اٍلغىزىؿ
ؼ لمس  ات كالغنائي  لمخمري   نان فييا أف ديـ، كأحاديث عف الكأس كالخمر، مبيِّ اقي كالن  ات، كْك
ِّْ ة، ككثرة الحانات، كشعكره الد  مشقي  ة الدِّ الط ًبٍيعى  دفعتو  ال ًتيٍ  اٍلىٍسبىابً باب، مف أىـ با كالش  ائـ بال
ْ   ًإلىى مىىيباء، معاقرة ال ، كقد الش اًعربرع فييا  ال ًتيٍ  اٍلىٍغرىاضكالحاجي مف  ،اللغاز أف   عى

 .(2)البىًدٍيعأدرجيا بعض المتأخريف في فنكف 

 ه(1170-1104) الل الّسويديّ عبد  -4
 كيدٌم، كلد عاـىك عبد الل بف الحسيف بف مرعي بف ناْر الديف البغدادٌم الش يير بالسٌ   

                                                 
 .(184ص)قيب، ابف الن   ًدٍيكىافابف الن قيب،  (1)
خالْة الثر في ، المحبيٌ  :ييٍنظىر (،548-2/533)جيحانة كرشحة طيالء الحانة، نفحة الر   ،: المحبيٌ ييٍنظىر (2)

العربي مف االنحدار إلى االزدىار،  اٍلىدىبكابي، الرِّ  ييٍنظىر: .(404-2/390، )جأعياف القرف الحادم عشر
 (.  195ص، 194)ص

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%83&action=edit&redlink=1
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بغداد، لو العديد مف المؤٌلفات الن افعة،  ًإلىىمف البمداف ثـ عاد  كىًثٍيرق ببغداد، طاؼ في 1104
بأنفع الكسائؿ في شرح الد الئؿ، كألؼ متنان في االستعارات  الميسىم ى منيا شرح دالئؿ الخيرات 

قىامىةسماىا الجمانات، ك  كفىة المى مكة ألؼ لذلؾ رحمة  ًإلىىالس ائرة، كلم ا رحؿ  اٍلىٍمثىاؿضمن يا  اٍلمىٍعري
 المكي ة...لو شعر لطيؼ منو قكلو في مميح ْائغ: الرٍِّحمىةسماىا بالن فحة المسكي ة في 

 وِ ِبــ ادُ ؤَ الفُــ مَ اْ َىــ غٌ ائِ َصــ نٌ دِ اْ َشــوَ 
 

 اخَ َسـرَ  دْ َقـ بِ ْمـا القَ دَ يْ وَ سُ  يْ فِ  وُ بُّ حُ وَ  
   وِ ْيـفِ  َعَمـىًا اخَ فَ نْ مُ  تُ نْ ي كُ نِ تَ يْ لَ  اْ يَ  

 
ــــــقَ ى أُ تَّــــــحَ    اَخــــــفَ ا نَ ِمــــــمَّ كُ  َفــــــاهُ  لَ ب 

 .(1)ق1170تكفي في الحادم عشر مف شكاؿ 

 م(1811- 1747ه( )1226- 1160) (2)الَبْرِبْير َأْحَمد -5
رً  أيدىبىاءً  مف أشيرً  البىٍرًبٍير أىٍحمىد ٍْ اًنيِّ  العى قىامىة اد ففِّ ، كمف رك  العيٍثمى فيو، جمع مف  المى

الباىي الباىر،  الىدىب، ذك مىعىاًنيالٍ كالمانٌي، ككنانة البياف ك  اٍلىٍغرىاضأىميا، فيك "سيـ  عيميٍكـال
ؽكالرب الزاىي الزاىر، كالنفس الز كي ة ك  المرضي ة، مف تستعذب الن فكس نثره، كتستطيب  الىٍخالى

ما رأل أحد مثمو في  ال ًذمٍ نظمو كشعره، فال ريب أن و العمدة اإلماـ، كالنخبة القطب اليماـ، 
مة  .(3)مْر كشاـ" ، الش ٍيخ اٍليدىبىاءالن اثر؛ أديب الفقياء، كفقيو  الش اًعر، ك اٍلىًدٍيبكىك الىعىال 
م دبف  أىٍحمىدبف عبدالمطيؼ بف  أىٍحمىدأبك العباس  ًشيىاب الدِّيف افعي الحسني الش   البىٍرًبٍير ميحى

  .الْؿ، الدمياطٌي المكلد، الدمشقٌي كفاة البيركتيٌ 

دمشؽ، دفف بسفح جبؿ قاسيكف بجكار في مدينة دمياط، كتكفي في  البىٍرًبٍير أىٍحمىد كلدى 
حياتو رحمة بيف دمياط، كبيركت،  كىانىتٍ ؿ بيف عدد مف المدف فتنق   .محي الديف بف عربي

 .أيٍخرىلرة، كمدف عربية مة، كالمدينة المنك  كطرابمس الشاـ، كدمشؽ، كمكة المكر  

مىىراجـ الت   كتبي  عي مً جٍ تي  ، ىك البيركتيٌ  ، الشاميٌ لبىٍرًبٍيراعبد المطيؼ  أىٍحمىدالش ٍيخ  ف  أ عى
كمؤتمفة  ،دةمتعدِّ  امف عشر. جمع في شخْيتو كجكىان المبنانييف في القرف الث   اٍليدىبىاءعالـ أأحد 
ـ ، كما تسم  كتدريسان  تأليفان  ـً . عرؼ بخدمة العماٍلىًدٍيبك  الش اًعر؛ فكاف القاضي كالفقيو ك معان  في آفو 

اءمسؤكلية  المنْب  ىىذىاعرض عميو  ال ًذمٍ  يابيِّ فتاء في مجمس المير يكسؼ الشِّ كاإل ،اٍلقىضى

                                                 
 (.85، 3/84رر، )ج، المرادٌم، سمؾ الد  ييٍنظىر (1)
 (.218، 217/ 3البيطار، حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر، )ج (2)
 .217/ 3، جالس اًبؽ المىٍرًجع (3)
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كي ال  ؛دارية، فقبمو بشركط ثالثة التـز بيا الميرفي جممة عمالتو اإل كىانىتٍ  ال ًتيٍ في بيركت 
 .يحـر ىذه الحاضرة كفاءات عالـ كبير

 ًإلىىكاالنْراؼ  ،كالتحامؿ ،مـكخشية الظ   ،كحسف اآلداب ،ْفةبالنٌ  البىٍرًبٍير أىٍحمىداشتير 
 ،كالفقو ،ال مغىةما ع فييا، السي  كنْرة المظمكـ. شغؼ بفنكف العربية، فتضم   ،التماس العدؿ

مىى رح الجميٌ منيا )الش   ،كالمنطؽ. ترؾ مؤلفات نفيسة لـ يطبع إال القميؿ مي طبع  عى بيتي المْك
رىة بيف المىاء )مقامة في ك (،ـ1884عاـ  ، كتشتت معظميا ـ(1882طبعت عاـ كاليىكىاءالميفىاخى

عمر الْقعاف  البىٍاًحثلو ديكاف شعر جمعو  .رؽ كالغرب( في مكتبات الش  مخطكطان  11)
مىىشعره  ة، يدؿ  ز، كعبارتو قكي  في ديباجتو تماسؾ ممي  النسي )مخطكط(.  إعمالو فكره كركيتو  عى

مىىفي تعبيره، فيك   .بشعراء جيمو ز إذا قكرفدرجة مف التميٌ  عى

ميٍكمى تمق   ، كما استظير في في بيركت اٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـكحفظ  ،في العربية كالفقو اٍليٍكلىىو عي
مىىو . تفق  (بف مالؾاألفية )سف مبكرة  ء )الش ٍيخ عبد الحي فتح الل جال  أكمشايخ  ،أيدم اساتذة عى

ًدٍيثالبيركتي( في الفقو ك  مىى. كقرأ الىعىم ـ الىدىبك  الحى م دالش ٍيخ ، مشايخ عْره عى مرتضى  ميحى
لطمب الىعىم ـ. ثـ تركيا  ـ1769بيركت في عاـ  ًإلىى. ارتحؿ (القامكس)ك (الحياء)الزبيدم شارح 

م دبيركت لدل قدـك  ًإلىىدمشؽ ليغادرىا بعد فترة  ًإلىى  .أبك الذىب فاتحان  ميحى

اءي لِّ كفي بيركت، كي  جكاء القمؽ أمف  دمشؽ ىربان  ًإلىىمدة طكيمة، ثـ تركو كغادر  اٍلقىضى
تإ ًعٍندى غكر آنذاؾ. كنتكقؼ ت الث  ادس ال ًتيٍ كاالضطراب  سمبية في  تركت آثاران  ال ًتيٍ ة و البيركتي  قىامى

مىىمسيرة حياتو. فقد قْد مكطف آبائو كأجداده رغبة في طمب الىعىم ـ  يد شيكخو. فألفاىـ دكف  عى
ج كلكف زكاجو مني بالفشؿ. كليذه ستكل فخاب أممو. كما رغب في االستقرار العائمي، فتزك  الم

خذ ة. كقد ات  كالمتاعب العائمي   ،قامةعبر فيو عف انزعاجو مف سكء اإل ساخطان  الغاية نظـ شعران 
أك  ،متوكظال ،عف شككاه لمت ٍعًبيركفاعمة  ،إذ تكسمو أداة بميغة ؛الشعر في حياتو مكانة ممحكظة
مىىدـ ظيار الن  ، أك إلكبيرو  ة، أك لتقريظ عالـو ؿ المسؤكلي  لالعتذار عف المضي في تحم   تركو  عى

 .مكطنو الْمي

شرافيا. فأنزلو في داره أمفتي الشاـ كنقيب  في دمشؽ، الذ بحمى الش ٍيخ خميؿ المرادمِّ 
و لـ كاج، لكن  في الز   ان و مجددب حظ  . كبعد استقراره في عاْمة المكييف، جر  كفادتوكأحسف 

ان ؽ كف  يي  رائح ْؿ بمختمؼ الش  ف يت  أكلد. كفي المقابؿ، أتيح لو  مف أمِّ  كبقي عقيمان  ،أىٍيضى
، كارتبط ي ةى الىدىبك  ةى . فتبادؿ كأعالميـ النشاطات الفكري  الدمشقيِّ  ي ة في المجتمعً الىدىبك  ،ةاالجتماعي  

أْابكا معرفة  . كما التقى شيكخان (رح الجميالش  )، بدت آثارىا في كتابو عميقةو  معيـ بكشائ ى 
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ف أى لو . كقد تسن  الفينيٍكفك  عيميٍكـالجازاتيـ في بعض إأك ناؿ  ،ة. فتتممذ عمييـكديني   ،ةكثقافة لغكي  
م د مشقيٌ أك في مجالس الكجيو الدٌ  ،في بيت مضيفو الش ٍيخ المرادم سىكىاءخب يجتمع بيذه الن    ميحى

ان كاف يختمؼ  ال ًذمٍ عمي باشا العظـ  نذكر محدثي  ىىؤالءً مكتبتو الغنية. كمف جممة  ًإلىى أىٍيضى
م ددمشؽ: الش ٍيخ  ، البىٍرًبٍيرف مجالس الش ٍيخ إكفي المقابؿ، ف .العطار أىٍحمىدكالش ٍيخ  ،الكزبرم ميحى

لذا  ؛الث قىافىةسباب المعرفة ك أاغبيف في اكتساب كالر   العمـ،في بيركت كدمشؽ، استقطبت طالبي 
ميٍكمككافر  ،أك في مكتبو، لمنيؿ مف غزير أدبو، قْده العديد مف الطالب كالمريديف في بيتو و عي

يـ الش ٍيخ عبد المطيؼ تج بعضيـ عميو، كاستجازه بعض آخر منيـ، كفي مقدمة. كقد تخر  الشرعي  
، كالش ٍيخ (المفتي)كغمب عميو لقب  ،طكيمةو  فتاء في بيركت لفترةو شغؿ منْب اإل ال ًذمٍ  ،فتح الل
ان تكلى  ال ًذمٍ  الغرٌ  أىٍحمىد كشخْي ة  ،عالـ جميؿ البىٍرًبٍير أىٍحمىدالش ٍيخ ك  .فتاء بيركتإمنْب  أىٍيضى

كبالد  ،مْرعالـ أتكاْؿ بيف  ال ًذمٍ  ينيٌ كالدِّ  ،لمظاىر االحتكاؾ الفكرمٌ  نمكذجان أؿ مرمكقة تشكِّ 
 ،بميغان  ،كمحدثان  ،فقييان  عرفتو مختمؼ الحكاضر العربية شيخان  .الشاـ في القرف الثامف عشر

مىىمتو لفرض شركط العالـ ى  أ دبيةو أ ز بجرأةو ، تمي  ان كمعمم ،شىاًعرىان ك   .(1)الحاكـ. فكاف لو ما أراد عى

مىى، اٍلىمىؿكبكممة، فخيبات  عف طمب الىعىم ـ كالتقكل  البىٍرًبٍيرالش ٍيخ  عيا، لـ تقعدً تنك   عى
مىى ا أىف  . ءى ال  جً أى  مشايخى  عى كأداء ميامو في نشر  ،بات الحكاؿ لـ تحؿ دكنوكتقم   ،عثرات الزماف كىمى
مىىكرفع لكاء المعرفة. فْرؼ أيامو  ،كخدمة رسالة الديف ،الدعكة ، أىـ مف حياتو يمةأمكر جم عى

ق. 1226في الس ابع عشر مف ذم الحجة ختاـ  سنة  -رحمو الل  – البىٍرًبٍير دأىٍحمى تكفي الش ٍيخ 
 :ًبقىٍكًلوً كقد رثاه تمميذه ، مفتي بيركت الش ٍيخ عبد المطيؼ فتح الل، 

ــــــ  تطيــــــُر  ادْ َكــــــ تَ م اَل ائِ َمــــــا لمحَ َم
 

 ُر وْ ُمـــــتَ  امِ َنـــــاُْلَ ي بِ اِضـــــرَ ْلَ ا لِ َمـــــ 
ـــا لمجِ َمـــ  ـــ الِ ِب ـــدَ تَ  اتِ خَ امِ الشَّ  ،تْ كَ دَ ْك

 
 ى وثبيـــــرُ وَ َىـــــ دْ َقـــــ سٍ يْ َبـــــبــــو قُ أُ وَ  

ـــ  ـــوْ نُّ لمِ  اْ َم ـــُق لَ ف ـــاُد ُتْزَى ـــوْ ِس تك  ًة،َع
 

 رُ ْيـــــفِ زَ  وَ َل َعــــ دْ ٌق َقــــيْ يِ ا َشــــَيــــلَ وَ  
 ةٌ وبَ بُ ْصـــــا مَ َيـــــعُ وْ مُ دُ  ونِ ُيـــــعُ مْ لِ  اْ َمـــــ 

 
ــمِ   ــد   لُ ْث ــى اءِ مَ ال ــالْ  َعَم ــتَ  دِ وْ دُ ُخ  رُ يْ ِس

ــــا، حُ َيــــنَّ أَ كَ فَ    فٌ رُ ْحــــأَ  ًا،دَ وْ ُســــًا، وَ رَ ْم
 

 رُ وْ طُ ُســــــ دِ وْ دُ الُخــــــ قَ وْ ا َفــــــَيــــــنَّ كَ لَ  
ــ  ــ اْ َم ــمْ ُل قَ اْ َب ــِب ــبَ مَ تَ  دْ ي َق ــُحرْ  يَّ  ًة ..َق

 
 (2) ..رُ يْ عِ م وَســنَّ َيــجَ  وِ ْيــفِ  نَ ْيــأَ  نْ ِمــ 

 

                                                 
(1)

 (.218، 217/ 3جالبيطار، حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر، ) :ييٍنظىر 
 (.4/212عبد المطيؼ فتح الل، )ج ًدٍيكىاف، فتح الل( 2)



 44 

رىة بيف المىاء كاليىكىاءمقامة في ، كىي )البىٍرًبٍير أىٍحمىدأعماؿ  أىِـّ  ًإلىى ةه دى كٍ عى كى   (، يبدعي الميفىاخى
ن  رلمف خمؽ ال حمدان : "قىاًئالى ًْ رتعقد عميو ال ، كجعؿ لكؿ منيا فضالن عىنىٍا ًْ الةن عىنىٍا  كسالمان  ، ْك
مىى مىىاريف سيد بني آدـ، ك منو عرض العالـ، كمف ىك في الد   ال ًذمٍ الجكىر الفرد  عى آلو  عى

حبو، كمف تعم   ركس الد   ؽ بحبو، ما اكتحمت عيكف الطركس بمراكد القالـ، كقمدت نحكْك
ٍاءبعقكد ألفاظ  يىاؿفإف الفكر ك  كبعد .العالـ العيمىمى زىرىا فٌنـ  رياض ضاع ًإلىى، دخال بي اٍلخى
ن ما قابمت مرآتيا جنة النعيـ فانطبع أكدار عميو الماء الزالؿ، أكميا دائـ كظميا، ك ،عميو النسيـ

كزىرىا  مائـ كركدىا بالنفح،فييا مثاليا كشكميا، فتمقتنا عكديات طيكرىا بالْدح، كمجامر ك
لنا  قىامىتافي، ك كنيرىا بقمب ْافي، كأدكاحيا ببسط بساط البسط مف ظميا الض   ،بثغر باسـ
مىىالشجار  نا راحة الراحة كالسركر، تٍ سكقيا، كسفرت لنا عرائس الكركد عف لثاـ غبكقيا، كحي   عى

مىىقات شكادييا ك  طى بأْابع المنثكر، كغنت لنا مي  العيداف، كأعربت كىي عجماء بفنكف تمايمت  عى
مىىاؽ ليا قدكد الفناف، حتى لك سمعيا ركب العش   ى كتمن   ،كل لنسي الحجاز كالعراؽالن   عى

كبدكرنا  ،الدخكؿ لذلؾ البستاف، كرقْت بيف أيدينا جكارم الماء، كظيرت مع كجكد شمكسنا
ا عرض الغيث كشارب اآلس فأذكرنا العيش بات حتى ظنناىـ نجكـ الس مىاء، كالح لننجكـ الن  

 .(1)"ائؼالط   ؾى لً ذى  ؼ القدكـ فما كاف ألطؼى االؼ، كطاؼ النسيـ بكعبة ْفانا طك الس  

 م(1912-1847ه/1330-1263) الُمَباَركُمَحمَّد  -6
م دىك  م د بف  ميحى  أديبه  المغربٌي الجزائرٌم الد لسٌي الحسنٌي المالكٌي الدِّمشقٌي، الميبىارىؾميحى

ق، كدفف في المزة بظاىر دمشؽ، 1330ـ بدمشؽ، كتكفي سنة ، كلد ببيركت، كتعم  ْكفيٌ  لغكمٌ 
مىىكالمساجالت، تخرج  ،كالمحاضرات ،المينىاظىرىات، كبرع في الىدىبك  ال مغىةنبغ في   كىًثٍيريده  عى

فو البيمىغىٍاءك  اٍليدىبىاءمف  ن ، أبدع ْاحب )حمية البشر( في ْك : "كعبة الفراد اآلتي مف قىاًئالى
مىى، كالر اقـ في كتاب دالئمو الىدىببما أراد، كالن اظـ لمنثكر  اإًلٍبدىاع فضائمو ما يقضي لو  عى

مىىبأسمى الر تب، كلد سنة ثالثو كستيف كمائتيف كألؼ، كقرأ   الفاضؿ، ذكم الفضائؿالس ادة  عى
، كالمنثكر بما يدىش  ًإلىىكالفكاضؿ،  أف برؽ كفاؽ، كاشتير في اآلفاؽ، كأتى مف المنظـك

ْ  العيقيٍكؿ  .(2)دكر"، كيشرح ال

                                                 
الويل هي هراود: جوع ِهْرود: وهو   .(220-218/ 3)ج البيطار، حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر، (1)

: جمع نجـ، كىك ما ال ساؽ لو مف النبات. ضاعت الرائحح: طاتت وفاحت.. السجاج أو الوعدى يُكتحل ته  نجـك
 .1355/ 3جالمىٍرًجع الس ابؽ،  (2)



 16 

قىامىات مىٍجميٍكعىةمف أعمالو ك  ًمٍنيي نظميا،  ال ًتيٍ  المى  اٍلىٍرضغىًرٍيب الىٍنبىاء ًفي مينىاظىرىًة )ا: كى
اكىرىًة )ك (،كىالس مىاء رىة بيف الغيٍربىة )ك(، كىالن يىار ال مٍيؿنيٍضرىة الًبيىار ًفٍي ميحى أىٍبيىى مىقىامىة في الميفىاخى
قىامىاتالمغزي ة( )مخطكطة(، ك) المىقىامىة)ك (،كىاإًلقىامىة رالعشر لطمبة  المى ٍْ  ( )مخطكطة(.العى

ى أف 1330سنة  الث اًنيةجمادم  5كفاتو يكـ الثالثاء في  كىانىتٍ   ق في الْالحي ة، كأْك
مي عميو في الجامع الس ميمي في الْالحي ة، كديفف في  ْي تحمؿ جنازتو بال عمامة كال غطاء، ك

ـسفح قاسيكف في المقبرة المنسكبة لذم الكفؿ  مىٍيًو الس الى  .عى

 يىقيٍكؿي في المناظرة،  الميبىارىؾ( يبدع كىالس مىاء اٍلىٍرضغىًرٍيب الىٍنبىاء ًفي مينىاظىرىًة كفي مقامة )
مىى [ ، كمنح أشرؼ البشر ُٔالفرقاف: ] چڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  چ لساف الس مىاء: " عى

إلي  عركجان، كقد مني في الذِّكر في محكـ الذِّكر، كشرفني بحسف القسـ، كأتحفني بأكفر الًقسىـ، 
مىىكقد سني مف النقائض كالعيكب، كأطمعني  الغكامض كالغيكب، فأنا المينز ه عف كؿ دنسو  عى

مة، كجندم ىـ الر   افمكف في ًحمىؿ الحفظ كالعْمة، كبقاعي لـ يعصى الل عمييا، كلـ تنسب كْك
مىى، فال يدخؿ حرمي شيطاف، كليس لو ًإلىٍييىا رً ىٍ ل الد  دى سيئة مى  ف استرؽ  عى أىمي سمطاف، كا 

 .(1)"كاْبو  قذفتيوي بشياب ثاقب، كألقيتو في عذابو مع مني، ليركم بعض الخبار عني، الس  

               م(1828-1763/ىـ1244-1176)رك نقوال التُّ  -7
رؾ ، أْمو مف بالد الت  اريخبالت  شاعر لو عناية  ،اإلسطنبكليٌ رؾ نقكال بف يكسؼ الت  ىك 

ـى ك  ،مْر ًإلىى سىافىر. لبناففي  اٍلقىمىردير كمكلده ككفاتو في  ،مف أسرة يكنانية كاتبان في  اٍستىٍخدى
، كلو في مدحو قْائد. كعمي يابيبشير الشٌ فخدـ المير لبناف  ًإلىى، كعاد حممة نابميكف الكؿ

مىىفي أكاخر أعكامو، فكاف يممي ما ينظمو   ابنتو كردة.  عى

 ،ككاتبو المقرب ،كنديمو ،فكاف شاعره ،بشير الكبيررؾ في خدمة المير عمؿ نقكال الت  
كبتكميؼ مف المير بشير مف، امف عشر. كبعد حيف مف الز  كمعمـ أكالده في نياية القرف الث  

ة العسكري   السِّيىاًسي ة اٍلىٍحدىاثدمياط ليراقب عف كثب تطكرات  ًإلىىنقكال الترؾ  سىافىر، الث اًني
مىىة الناجمة عف الحممة البكنابرتي   سيده في لبناف، بقى  ًإلىىمْر، كليرسؿ تقارير بشأنيا  عى

ىا جرجي زيداف مف أىـ ة عد  ة عياني  مْنفات تاريخي   كاضعان  ـ1804رؾ في مْر حتى سنة الت  
 ؾ تاريخان ر نقكال الت   ًإلىى جرجي زيداف كقد نسب ،يِّ ما ألؼ في التاريخ عف تاريخ االحتالؿ الفرنس

: أحدىما في حكادث حرب كمف مؤلفاتو الت اريخي ة كتاباف (.باشا الجزار أىٍحمىدتاريخ )آخر ىك: 

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف( 1)  .(88ص) ،(غىًرٍيب الىٍنبىاء ًفي مينىاظىرىًة اٍلىٍرض كىالس مىاء) الميفىاخى

http://www.marefa.org/index.php/1176_%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/index.php/1244_%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/index.php/1763
http://www.marefa.org/index.php/1828
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86
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نزىة الزماف في حكادث )، كاآلخر ـ1817، طبع في باريس سنة ـ1815سنة  امسكالن   افرنس
الكتاب  داف أف  ة في باريس، كيعتقد زييابييف، منو نسخة خطي  الشٌ  اٍليمىرىاءفي تاريخ  (لبناف

 . أقساـو  ةً المؤلؼ مف ثالث (يابيٌ تاريخ حيدر الشٌ )مف  الث اًني الخير ىك القسـ 

مىىعالكة ك  ؼ نبغ في قْر المير بشير، كخم   ،كأديبان  شىاًعرىان كاف رؾ نقكال الت   ف  إً فى  ؾى لً ذى  عى
مف ديكانو أقدميا مخطكط سنة  مخطكطةو  ست نسخو  ىينىٍاؾى  مف المعركؼ أف   .مخطكطان  لنا ديكانان 
المكرسة  مدائحية: قْائد عامة، قْائد ىزلية ساخرة، التالبكاب اآل يضـ   ال ًذمٍ ، ـ1858

، كمدائح الش ٍيخ بشير جنبالط، حدل عشرة مقامةن ا  بي داكد، ك للمير بشير كقْره، كمزامير الن  
اًدرالديكاف مف أكثؽ  كيعد   ْى يىٍاةرؾ في أشعاره ر الت  مف تاريخ لبناف. يْكِّ  رىةاٍلفىتٍ  ًفٍي ًتٍمؾى  اٍلمى  الحى

 ،ةالعسكري   وكحمالت ،خْي ةفاْيؿ عف ْفاتو الش  الت   ـ لنا أدؽ  اليكمية لسيده المير بشير، كيقدِّ 
 .ة(كالعمراني   ،ةنشائي  انو، أعمالو اإلسحا  كشجاعتو، بره ك  ،كسجاياه )عدلو ،كأخالقو ،كمعاركو

ؼً  إجادةو  أىي مىارؾ لقد أجاد الت   يىٍاة في ْك يقـك بو  ال ًذمٍ اؽ كالعمؿ الش   ،البائسة الحى
ٍنسىافك  ،كالمجتمع ،كالمْير ،لمكر الككف الجبميكف المبنانيكف، فيقدـ تفسيران  ؿً  اإٍلً تجاربو  ًمٍف ًخالى

كغرس ركح  ،خيرىـ ًإلىىالناس  إرشادرؾ في أنو ْاحب رسالة في كعكاطفو. كقد شعر نقكال الت  
لف الغاية أسمى مف ذلؾ كأكبر،  ؛زييفكالت   ،خرفةكالز   ،التفاؤؿ في نفكسيـ دكف مباالة بالتنميؽ

مختمفة في المضمكف  (حكايا عف عالية)ْادر ضمف كتاب  ًإٍبرىاًىٍيـنشرىا قد مقاماتو  كىانىتٍ ك 
ٍيؼعف مقامات  ًْ ان د ترد   ال ًذمٍ ، اليىاٍزًجيٌ  نىا مىى أىٍيضى ياه في إ مادحان  الث اًني ر المير بشير قْ عى

كفىةماتو ك منظ في الجيؿ الْاعد مف  بالغان  تركت أثران  إذ (؛المحبككات الشيابية)باسـ  اٍلمىٍعري
و بيف أبناء جكتركي ،العربيِّ  الىدىبة تجديد في عممي   لإلسياـ إياىـ . داعيةن الشباب الش عىرىاء

 عب. الش  

ثاء، ر كالرِّ عٍ مف أغراض الشِّ  مناسبات، نظـ في عددو ال اءشعر الت رؾ مف نقكال د  عى يي كى 
ؼ، ك اٍلمىٍدحك  ٍْ اء، ك اٍلغىزىؿ، ك الكى فنا لمبيئة  حات،، كلو بعض المكش  اٍلًيجى جاءت بعض قْائده ْك

مف أحداث عْره في إطار مف  لعددو  ، كبعضيا سجالن تاريخينان ة في المجتمع المبنانيٌ الرستقراطي  
مىىالمحافظة  مىىكالحرص الكاضح ، ةي  الت رىاث ال مغىةك  ،ي  الخميميٌ الن   عى  .البىًدٍيع عى

قىامىاتمف  عىدىدىان  لمت رؾ ييمنا أف   ال ًذمٍ ك  قىامىةالمخطكطة )إحدل عشرة مقامة نشرت  المى  المى
ة ة بيف الفرنساكي  اٍلكىاًقعمجمكع حكادث الحرب )ة منيا في كتاب: اآلداب العربية(، كالديري  

 .(1)(ةامي  ة كالبالد الش  ة القطار المْري  تممؾ جميكر الفرنساكي  )ك (،ةكالنمساكي  
                                                 

رٍكميٌ  :ييٍنظىر( 1) ـ، الزِّ    .(47، 46/ 8)ج ،اٍلىٍعالى
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 م(1854-1802/ه1270-1217) اَُلُلوِسيّ ياب الش   -8

ى في بغداد، كتمق  ث. كلد كمحدِّ  ،ركمفسِّ  ،محمكد بف عبد الل الحسيني فقيو ًشيىاب الدِّيف        
مىى عيميٍكـال مىىشيكخ عْره، ككاف شديد الحرص  عى  شىٍيئىان ان فطننا، ال يكاد ينسى ذكي   ،عمـالت   عى

رة، فذاع يس في سف مبكِّ رً دٍ كالت   ،أليؼسمعو، حتى ْار إماـ عْره بال منازع. اشتغؿ بالت  
 .(1)ىػ1263كبقي فيو حتى سنة  ،ْيتو ككثر تالميذه، تكلى منْب اإلفتاء

كىي جزيرة في كسط نير الفرات في محافظة النبار،  (آلكس)مدينة  ًإلىىيرجع نسبو   
ٍيثي   . ًإلىٍييىا بى سً ني ما دىـ بغداد فى ًعٍندى ترم ىذه السرة مف كجو ىكالكك الت   جد   ًإلىٍييىا ر  فى  حى

اآلستانة كغيرىا. لو عدة كتب قيِّمة، أبرزىا  ًإلىى ةو عممي   ة زياراتو بعد   الىليكًسيٌ ابف قاـ  
استغرؽ تأليفو خمس  ال ًذمٍ  (بع المثانيكالس   اٍلعىًظيـفي تفسير القرآف  مىعىاًنيالٍ ركح )تفسيره الكبير 

خالْة عمـ المتقدميف في  الىليكًسيٌ التفسير مكسكعة كبيرة جمع فيو  ىىذىاعشرة سنة، كييعد  
ْ   بعض فسير، كقد ذكر فيوالت   ؽْكؼ ك فسير، كلو مقامات في الت  كفية في الت  إشارات ال ، الىٍخالى

 .(2)في ذم القعدة في بغداد كديفف فييا الىليكًسيٌ تكفي  ،مخشرمٌ عارض بيا مقامات الز  

مكؿ نشكة الش  ك)، (بع المثانيكالس   اٍلعىًظيـفي تفسير القراف  مىعىاًنيالٍ ركح )مؤلفاتو،  مف أىِـّ 
دار  ًإلىىنشكة المداـ في العكدة )ستانة، اآل ًإلىىكىك عف رحمتو  (،إسالمبكؿ ًإلىىفر الس  في 
ب في شرح قْيدة ى  ذى راز المي الطِّ )، (مطافالبرىاف في اطاعة الس   ((،غرائب االغتراب)، (الـالس  

كؼ ك الىليكًسيٌ (، ك)مقامات الباز الشيب ؽك  الىدىب(، كىي في التْ  زىٍجر كىي: )، الىٍخالى
ٍكرً  ٍكًر عىٍف رىٍجًز اٍلغيري بر(، )اٍلمىٍغري  ْ أىٍنبىاءي اٍلىٍبنىاًء ًلىٍطيىًب (، )في قطؼ الز ىر مف ركض ال

ي  اٍلىٍنبىاءً  قىامىةلبنائو، ) ةه (، كىي ْك يىال المى ي ة في اٍلقىمىر الخكاؿ(، ك)سجع  فى مً  االىٍىكىاؿي ي ة(، )اٍلخى
 أشعاره: كمف. ي ة(اٍلقىمىر ربع 

   وُ نَّ أَ  لِ جْ أَ  نْ مِ  السَّْجعَ  تُ مْ مَ ي مَ ن  ا ِ وَ 
 

 السَّْجعُ  دــَـ سَ كَ  دْ قَ  مِ وْ الرُّ  لِ ـىْ أَ  مِ ظَ عْ مُ لِ  
 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْجع   السَّ
 

     يْ ِتــحَ يْ رِ ا قَ َيــتْ مَ كَ حْ أَ  دْ ة َقــرَ فْقــ مْ َكــوَ 
 

 عُ مْ ا سَ يَ اغَ ا سَ ــــــــــمَ ا فَ اىَ جَ رْ أَ ت بِ وْ مَ تَ  
 
 
 ط
 
 

 

 اٍلىًدٍيبق، كقد أر خ كفاتو اإلماـ 1270ذك القعدة  25في بغداد في  الىليكًسيٌ تكفي أبك الثناء 
 :ًبقىٍكًلوً  الش ٍيخ عبد الباقي أفندم العمرمٌ 

                                                 
(1  )

ٌْظَر رْكليّ يُ  .(176/ 7)ج، اْْلَْعََلم ،: السِّ
 .176/ 7ج : المىٍرًجع الس اًبؽ،ييٍنظىر (2)
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ــقَ  ــ رٌ ْب ــ دْ َق ــارَ وَ َت ــفْ مَ  رُ ْيــخَ  وِ ى ِب  ودِ ُق
 

 ودِ ُجـــوْ مَ  لُّ ُكـــ وِ ْيـــمَ ًا عَ َنـــزْ حُ  مَّ تَ اغْ َفـــ 
 وِ ْيـــفِ  نِ الـــد يْ ِشـــَياب اء َنـــو الثَّ ُبـــأَ  

 ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى
 

ــفَ   ــمَ ا لِ َي ــالفَ  دُ ِفــرْ ى يَ وَ ْث  ودِ فُــرْ مَ بِ ل ْض
ــ هِ د  َجــكَ   ــ اءُ َضــتَ سْ ًا يُ فَ يْ َســ انِ َك  وِ ِب

 
 دِ وْ دُ ْحـمَ  رَ ْيـًا غَ دَّ حَ  دِ شْ الرُّ  يْ فِ  ازَ حَ فَ  

ـــــــغَ ى تَ َضـــــــمَ    وِ ِتـــــــمَ حْ رَ بِ  اللُ  هْ دّ مَّ
 

 ودِ ُمــــــغْ مَ فميفتخــــــر لحــــــده فيــــــو بِ  
 ىً تَـفَ  وِ يْ نِ بَ  نْ ا مِ نَ دْ قَ فَ  اَلْ  هِ دِ عْ بَ  نْ مِ  

 
 دِ وْ ُلـــوْ مَ بِ  حْ رَ ْفــيَ  لــمْ ًا وَ يتَــمَ  كِ ْبــيَ  مْ َلــ 

 

 بك
كدفف في مقبرة الش ٍيخ معركؼ الكرخٌي، كقبره مشيكر يزار، كبمغ عمره نحك ثالث كخمسيف 

 .(1)سنة

 م(1948-1882ه/1305-1219)الش ْدَياق  َأْحَمد َفاِرس -9
ب مق  بف جعفر شقيؽ بطرس المي  بف يكسؼ بف يعقكب بف منْكر أىٍحمىد فىاًرسىك 

كاإلْالح في  ،نكيركالت   ،كجيوكالت   ،ثقيؼف اضطمعكا برسالة الت  ال ًذيٍ مف أكائؿ الفذاذ ، بالشٍِّديىاؽ
اًنبتناكلتو عنيت ب ال ًتيٍ  الدِّرىاسىاتمعظـ  غير أف   ،القرف التاسع عشر  ،يٌ الىدىبك  مٌ المغك  الجى

اًنبكأىممت  ٍيؼكلـ ينؿ ما نالو معاْركه مف االىتماـ مف أمثاؿ  ٌي،اإلْالح الجى ًْ  اليىاٍزًجيٌ  نىا
-1807كعبد القادر الجزائرم ) ـ(،1873-1801) مٌ اك ػػػيطكرفاعة الط   ،(ـ1800-1871)

حالة مف ألمع الر  د  ييعى  .إسطنبكؿفي  ْحيفة الجكائب(. ْحفي لبناني كاف يْدر ـ1883
ْ   ،اٍلىًدٍيباسع عشر. كاف خالؿ القرف الت   أكركبا ًإلىىكا سىافىر ف ال ًذيٍ العرب   ،كالمغكمٌ  ،حفيٌ كال

ان كعقالن ْدامي   ،مثقفان المعان  (،الجكائب)ة مستقمة بعنكاف در أكؿ ْحيفة عربي  أْ ال ًذمٍ كالمترجـ 
ان مناكشان   .(2)أىٍيضى

 ةالمسيحي  في  ؿ أكثر مف مرة في أكثر مف طائفةو بالكالدة، كتحك   ان ماركني  لقد كاف الشٍِّديىاؽ 
مىى ستقر  اأف  ًإلىى ان كرحؿ  ،كمالطة إنجمترا عاش في ـ،اإلسال عى  أىٍحمىد فىاًرس يعد  ، فرنسا ًإلىى أىٍيضى

م د)الشٍِّديىاؽ أحد أىـ اإلْالحييف العرب في عيد   يٌ الخف يٌ كلو منيجو اإلْالح ي(،عم ميحى
مىىرميز كالت   ،ةؿ التكري  يبدك فيو أنو فض   ال ًذمٍ  ذىًلؾى  ؛كاإلشيار ،تْريحال   عى لما كاف يحكيو  كى

 ،أك تحرؽ أعمالو ،داف مف قبمياكلخكفو مف أف يي  ،ةجعي  منيجو مف انتقادات الذعة لمقيادات الر  
مىىفي كتابو )الس اؽ  ىىذىاكيظير  منو  اٍليٍكلىىبعة (، كقيؿ إف  الط  اؽيى ارٍ الس اؽ فيما ىك الفى  عى

 فيف، إذٍ ـ. كقد أل ؼ الشٍِّديىاؽ كتابو مف باب تقميد سابقيو مف المؤلِّ 1855ْدرت بباريس سنة 
                                                 

 (.1455-3/1450الث عشر، )جالبيطار، حمية البشر في تاريخ القرف الث   :ييٍنظىر (1)
رٍكميٌ  :ييٍنظىر( 2) ـ، الزِّ   .(1/193)ج، اٍلىٍعالى

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%28%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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، كما (1) ف بي ضكا كجكىيـ  بتسكيد الطركس...ال ًذيٍ : "قمت في نفسي ال بأس أف أقفك القكـ يىقيٍكؿي 
مىىأف كؿ مادة الكتاب مبني ة  ًإلىىيشير في مقدمة الكتاب   ال مغىةأمريف أحدىما، إبراز غرائب  عى

 .(2)ساء كمذاٌميف"ذكر محامد النِّ  الث اًني كنكادرىا، كالمر 

قىامىةفارس  ًإلىىكعكدة  اًنيٌ  المى مىىالشٍِّديىاؽ، فقد "كتب زيادة  ةالعيٍثمى مقامة )نطؽ السِّيط  عى
قىامىةتنسب إليو في مدح المير بشير الشيابٌي، ك  ال ًتيٍ بالد رر كاليكاقيت(  قىامىةالنفي ة، ك  المى  المى

ٍكالن البخشيشي ة، أربع مقامات جعميا  ْي ٍكؿ مف في ْي  ال ًذمٍ الت ضميف  ىىذىاكتابو الس اؽ، كيعكد سبب  في
قىامىةخالؼ بو كت اب  مىىالشٍِّديىاؽ بنى كتابو الس اؽ  أف   ًإلىى المى قىامىة، ك ةال مغى  عى ىي نتاج طبيعي  المى

 .(3)كمف تاله" بىًديع الز مىاف ًعٍندى كما ىك معركؼ عف ابف دريد. ثـ ْارت نتاجان أدبي ان  ال مغىةلتعميـ 

قىامىةالشٍِّديىاؽ عف غيره مف كتٌاب أىٍحمد فاًرس كيتفر د  اًنيٌ  المى ًر العيٍثمى ٍْ مىى، ًفٍي اٍلعى أف  عى
قىامىاًتوً أعظـ ميزة امتاز بيا الشٍِّديىاؽ  ودك  ًفٍي مى  ف مقاميي عْره تتجس ـ في إخضاع "نْْك

رلركح  ٍْ ٍكعىات، كلمالعى يضي ة في أدب القرف التاسع عشر، كالعدكؿ بيا االجتماعي ة، كالن   مىٍكضي
ٍيؼعف طكر التقميد كما فعؿ  ًْ ٍيفاؽ نضجان في كاف دكف الشٍِّديى  ال ًذمٍ  اليىاٍزًجيٌ  نىا  مىٍجمىع البىٍحرى

قىامىةجديد ما يعد  تطكيران لفف آخر فيو مف الت   طكرو  ًإلىى ًبي ة المى طرافة الشٍِّديىاؽ  كىانىتٍ  ىىكىذىا، ك اٍلعىرى
ان في نقده الدِّ  قىامىة، كمحاكلتو تحطيـ شكؿ ، كاالجتماعيِّ ينيِّ أكضح خْْك  .(4)"المى

مىىإف  الشٍِّديىاؽ لم ا تمر د  ييٍمًكفي اٍلقىٍكؿي ك  قىامىةشكؿ  عى ، فقد جنى عمييا، كجعمو يقترب المى
ةمف فف  شىٍيئىان ف شىٍيئىان   ْ أكاف ذلؾ عف طريؽ ترجمة  سىكىاءالقْيرة، فيذكب فييا ذكبانان  اٍلًق

ٍكؿالة، أـ بالقْص الجنبي   ْي مىىالقْْي ة في كتابو الس اؽ  في ٍكؿالالس اؽ، أـ ب عى ْي نشرىا  ال ًتيٍ  في
 ة(. بعنكاف )جمؿ أدبي   (5)في )الجكائب(

                                                 
مىىالس اؽ ، الشٍِّديىاؽ (1) ْ  الطٌ  .(15ص)الس اؽ فيما ىك الفارياؽ،  عى اححيفة، ركس: جمع ًطٍرس، كىي ال حى  ْ ، ال

 (، مادة )طرس(.3/943)ج
مىىالس اؽ ، الشٍِّديىاؽ (2)  .(5ص )، لس اؽا عى
ًبي ةيضة كآثاره كآراؤه في الن  ، أحمد فارس الشٍِّديىاؽ، حياتو لمطكمٌ ا (3)          (.402، 1/401الحديثة، )ج اٍلعىرى
 . 1/401ج المىٍرًجع الس اًبؽ، (4)        
لمنشئيا أحمد فارس الشٍِّديىاؽ  ـ1860ىي ْحيفة أسبكعية سياسية برزت في اآلستانة بتاريخ الجكانب:  (5) 

بيا،  المبناني الذم كاف ينشرىا في المطبعة السمطانية. كمنذ السنة العاشرة أنشأ أحمد فارس مطبعة خاْةو 
كجيزىا بكؿ أدكات فف الطباعة حتى ْارت تعد مف أشير المطابع في السمطنة العثمانية، كقد انتشرت 

 كنالت شيرة كاسعة لـ تنميا جريدة سكاىا منذ ظيكر الْحافة ،ربفي الشرؽ كالغ عظيمان  الجكائب انتشاران 
ًبي ة  =كمراكش ،كمْر ،حتى ذاؾ العيد، فكاف يقرأىا سالطيف العرب كممككيـ كامراؤىـ كعمماؤىـ في تركيا، اٍلعىرى
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 ه(1307ه ـــ 1250) باشا َعْبد الل ِفْكِريّ  -11
اًنيِّ  الىدىبأركاف نيضة  كىك أحدي    ًر العيٍثمى ٍْ  ال مغىةً ، تعم ـ في الزىر، كاشتغؿ بًفٍي اٍلعى

ٍيثي الت ركي ة، كعمؿ بالت رجمة،  ًبي ة ًإلىىترجـ مف التركي ة  حى ، كقد عمؿ في حاشية سعيد باشا، اٍلعىرى
ق، ككاف كاتبان بميغان، سمؾ في 1299سنة  اٍلمىعىاًرؼثـ إسماعيؿ باشا، كآخر ما تكاله إدارة 

قىامىةاليجرم، كلو ) الر اًبع كتاباتو طريقة كيت اب القرف  الفكري ة في المممكة الباطني ة( المطبكعة  المى
، (2))العماؿ كالبطاؿ(""، كلو مقامة في حسف الكفاء، كلو مقامة بعنكاف: (1)ق1299في سنة 

ًتوً  يىقيٍكؿي  قىامى يىاؿ"حدثنا أبك المقاؿ بف ذاكر، عف "" ة:الفكري   ًفٍي مى بف خاطر، قاؿ: قعدت أتفكر  اٍلخى
ٍنسىافلـ المكاف، كما في ْنيع في عجائب الزماف، كغرائب عا مف بديع اإلحساف، ثـ ما  اإٍلً

مف تمييز، كمف عقؿ  تىعىالىىلإلنساف مع فْاحة المساف مف المزايا الحساف، كما منحو الل 
ٍيثي . (3)ىداه، كترده عف مياكم ىكاه" ًإلىىعزيز، كبْيرة تقكده   ًببىًدٍيعً تأث ر في أسمكبو الكتابي  حى

سِّنىاتالتزاـ الس ٍجع القْير، ك في  اٍليىمىذىاًنيٌ  الز مىاف  .ؼو في غير تكم   ي ةالبىًدٍيع الميحى
 م(1891-1826ه/1308-1242) اُلحدب ِإْبَراِىْيم -11
طاكؿ الث ريا عممو،  ال ًذمٍ الطرابمسٌي ثـ البيركتٌي، العالـ  أىٍحمىدبف عمي بف  ًإٍبرىاًىٍيـىك   
 ال ًذمٍ شاد ربكع الشِّعر كالخطابة، كالييماـ  ال ًذمٍ نظمو كنثره، كاإلماـ  الىٍلبىٍابسحر  ال ًذمٍ  الش اًعرك 

ةبسقت في ناديو أدكاح  ال ًذمٍ جنابو، كلثـ أعتابو، كالفْيح  الىدىبلـز  ٍاحى ْى ما  ال ًذمٍ ، كالمميح الفى
يد كبار  مىىعى ق، تتممذ 1242زاؿ قدمو يكمان عف مناى  الفالحة، كلد في طرابمس الشاـ 

ٍاء فرائد الطكاؽ ك) (،بىًديع الز مىافكالبياف عف رسائؿ  مىعىاًنيالٍ كشؼ ، كمف أشير مؤلفاتو: )العيمىمى

                                                                                                                                          

مدة  (الجكائب)ْدر المر بتعطيؿ  ـ1879كغيرىا. كفي سنة  ،كاليند ،كجاكا ،كزنجبار ،كتكنس ،كالجزائر= 
اًعٍيؿفي الخديك  ستة شيكر المتناع مديرىا مف نشر مقالة تحمؿ طعنان    .ًإٍسمى

ككانت الجكائب ال تخمك مف المناظرات العممية أك السياسية بيف ْاحبيا كيبف أكبر عمماء ذاؾ العيد كالشيخ 
مىى ككاف مما يعاب...... كالمعمـ بطرس البستاني كرزؽ الل حسكفاليىاٍزًجيٌ  ًإٍبرىاًىٍيـ أحمد فارس خمطو المناظرة  عى

 .تـ إلى ما شاكؿ ذلؾـ كالش  عف، كالذ  العممية ثـ العدكؿ عف البرىاف إلى الط  
ثـ طبعو في سبعة مجمدات  .جمع سميـ بف أحمد فارس الشٍِّديىاؽ أنفس ما نشرتو ىذه الجريدة مف منثكر كمنظكـ

ًبي ةتاريخ الْحافة  :المْدر(. سماىا )كنز الرغائب في منتخبات الجكائب لفيميب دم طرازم، المطبعة  اٍلعىرى
رٍكمٌي، ، (64ص -61ص)ـ ، 1913ة، بيركت سنة اٍلىدىبيٌ  ـالزِّ ، معجـ المؤلفيف، كحالة، (3/98)ج ،اٍلىٍعالى
 .(4/226)ج
 .(2/968)ج الث عشر،حمية البشر في تاريخ القرف الث  البيطار،  :ييٍنظىر (1)
 .2ص: المىٍرًجع الس ابؽ، ييٍنظىر (، 94ص)اآلثار الفكرية، ، فكرم (2)
 .276، صالمىٍرًجع الس اًبؽ (3)
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ؽأجياد محاسف  يف  كشؼ الرب عف سرِّ ك) ة(،الرسائؿ الحدبي   يف ي ةالىدىبالكسائؿ (، ك)الىٍخالى
مىى(، ك)نفحة الركاح اٍلىٍمثىاؿ(، ك)فرائد اللؿ في مجمع الىدىب مراح الركاح(، ك)كشؼ  عى

(، ك)عقكد المناظرة في بدائع المغايرة(، ككتاب )ذيؿ ثمرات الكراؽ(، الىدىبالرب عف سر 
ٍكؿككتاب )تفضيؿ المؤلؤ كالمرجاف في  ْي مىى الحكـ كالبياف(، كلو مقامات جعميا في لساف أبي  عى

، كىي عبارة عف تسعيف أبي المحاسف حساف الطرابمسيٌ  ًإلىىكأسند ركاياتيا  ،مشقيٌ عمر الدِّ 
مة مقامة بىًديع كالبياف عف رسائؿ  مىعىاًنيالٍ ، كلو كتاب )كشؼ الحريرمٌ  جارل في إبداعيا الىعىال 
يد قيقة قكلو مادحان حضرة الس  (، كىي آخر مؤلفاتو، كمف قْائده النيقة، كأشعاره الر  الز مىاف

 :زائرمٌ المير عبد القادر الج

ــعُ  ــمُ ظْ دي نَ اِ دَ وُ  ودُ ُق ــَي  خُ َســفْ يُ  َس يْ ا َل
 

ــوَ   ــرَ غَ  خُ رْ َش ــحْ مُ  يْ اِم ــ مٌ َك ــنْ يُ  َس يْ َل  خُ َس
ـــلِ  لُّ ذَ أُ   ـــأَ  نْ َم ـــى وَ وَ ْى ـــعَ  لَّ ذَ  مْ َك  قٌ اِش

 
ـــ م  َشـــأَ   ـــأَ  وُ َل  خُ مَ ْشـــأَ  دِ ْجـــمَ الْ  ِإَلـــى فٌ ْن

ــــتَ    اَىــــارِ نَ ي بِ ِبــــمْ قَ  دِ ْيــــغِ الْ  دُ وْ دُ ُخــــ دُّ ُم
 

ــــــيْ مَ فَ   ــــــَم ــــــمْ دَ ى رَ ا َج ــــــتَ يَ  ي اَلْ ِع  خُ وْ َب
 ىرِ َكـالْ  نَ ِمـ لٍ ْيـمَ ي بِ نِ يْ عَ  لْ حِ تَ كْ تَ  مْ لَ وَ  

 
 خُ َسـرْ فَ  يَ ِنـيْ بَ ى وَ وَ ْىـأَ  نْ َمـ نَ يْ بَ وَ  مْ كَ وَ  

 .(1)كفاتو رحمو الل في شعباف ألؼ كثالثمائة كثماف لميجرة كىانىتٍ ك  

 م(1907 -1834ه/1325-1250) ويديّ السّ  ِشَياب الد ين -12
كلد في بغداد، أخذ الىعىم ـ عف كالده، ثـ درس كيدٌم، بف أبي البركات السٌ  ًشيىاب الدِّيفىك    

مىى اءكبار عمماء بغداد، بعد ذلؾ شارؾ في امتحاف  عى في  ان ػػف نائبيٌ حتى ناؿ إجازتو، عي  اٍلقىضى
ـ، ثـ في 1879في السماكة عاـ  ف قاضيان يٌ ـ، بعدىا عي 1878ة عاـ قضاء مدينة الينديٌ 

كالجزيرة  ،ةـ، ثـ أْبح نائبنا لقضاء الديكانيٌ 1882في مسجد السكيدم عاـ  ة، كمدرسان لكاظميٌ ا
مىىد، نظـ شاعر مقمِّ  .ـ، كظؿ بيا حتى كفاتو1901عاـ  ى كفي أغراضو فى قى المكزكف المي  عى

، كما نظـ في مدح المكلى سميماف، اٍلمىٍدحر مف شعره جاء في المألكفة، غير أف مجمؿ ما تكف  
قىامىاتكىك ال يخرج عف المألكؼ، كما برع في فف  ٍيثي ، المى قىامىةكتب  حى  ال ًتيٍ ك ، ة(ػػ ػ)السكيدي المى

ؼ بستاف فيو مف كؿِّ ، الىدىبرفع منابر  ال ًذمٍ  للً  الحمدي  يا:عممط  .(2)فاكية زكجاف كىي ْك

 

                                                 
شيخك، تاريخ اآلداب  ييٍنظىر: .(61-1/46)ج الث عشر،حمية البشر في تاريخ القرف الث   البيطار، :ييٍنظىر (1)

ًبي ة  (.186ص، 185، )صاٍلعىرى
ًبي ةمعجـ المطبكعات  سركيس،: ييٍنظىر (2)  .(1067/ 1)جبة، كالمعر   اٍلعىرى



 11 

  يّ رِ ائِ زَ الجَ  َمْيُمونابن  -13
م دىك أبك عبدالل  ٍيميكفبف عبدالل بف  ميحى بابف  المىٍشييكر، الزكاكم الن جار الجزائرمٌ  مى

ٍيميكف الجزائرٌم، لـ يعرؼ تاريخ كالدتو، كال تاريخ كفاتو، كعم ؿ المؤرخكف ذلؾ لقم ة االىتماـ  مى
ن الجزائرٌم إ الىدىبب مىاالى ر، كأدب جى ٍْ اًنيٌ  العى ان، " العيٍثمى ذىاخْْك ا حتى اآلف ال نعرؼ تاريخ كن   كىاً 

ان ، كال تاريخ كفاتو، كال مكانو مىٍيميكفميالد ابف   .(1)"أىٍيضى

أشير كتبو )الت حفة المرضي ة في الد ٍكلة البكداشي ة في بالد الجزائر المحمي ة(،  كمفٍ 
قىامىاتمف  مىٍجميٍكعىةالكتاب  ىىذىاكيضـ   بمغت ست عشرة مقامةن مرتبةن ترتيبان رقمي ان، بشكؿو  المى

فيا برقميا، أي  ًإلىىإضافة  مقامةو  ، ككؿ  تْاعدم   ر عف مضمكنيا، عنكاف يعبِّ  ًإلىٍييىا ؼى يٍ ضً ْك
قىامىاتكيميِّزىا عف غيرىا، كقد كردت  مىى الن ٍحًك اآٍلًتيفي الكتاب  المى  :عى

قىامىة -1 كفي ة : فييا نبذةاٍليٍكلىى المى  ْ  عف أخالقو المرضي ة، كمم ا أشار عميو بعض الس ادات ال

قىامىة -2  بمغة المجاىديف الخيار. (2): في ككنو سانجاؽ دارالث اًنية المى

قىامىة -3 مىى: في تكليتو الث الثة المى  تقسيـ خبز العسكر، ككىٍيؼى نزع الظ الـ حيف طغى كتجب ر. عى

قىامىة -4 مىىة: الر اًبع المى  تفتر دار. ًإلىىأنو يتْدل ممكان لإليراد كاإلْدار، فزحمؽ نفسو  عى

قىامىة -5  بقدر الحكيـ القادر. ًإلىٍييىاالخامسة: في تغريبو مف الجزائر، كرجكعو  المى

قىامىة -6  الس ادسة: في استفتاح الممؾ ْباحان، كما جرل لىؿ الد ٍكلة غدكان، كركاحان. المى

 الس ابعة: في اسمو، كأىؿ مممكتو، كرسمو. قىامىةالمى  -7

قىامىة -8  الث امنة: في تينئة الش عىرىاء، كمدحيـ لو، كتعريؼ كؿ كاحد بما سط ره، أك نقمو. المى

قىامىة -9 الت اسعة: في ذكر الخركج لكىراف بقْد غزك الكفرة، كما حدث بعده مف مقاتمة  المى
 المئاـ الفجرة.

قىامىة -10  .اٍلميٍسًمميكفى  -عنكةن -العاشرة: في حْار حْف العيكف، ككىٍيؼى استفتحو  المى

قىامىة -11  .الحادية عشر: في استفتاح حْف الجبؿ، ككىٍيؼى نزعو مف أيدم الكفرة عف عجؿو  المى

                                                 
رٍكميٌ  :ييٍنظىر (1) ـ، الزِّ ،  أبحاث كآراء في تاريخ الجزائر، أبك القاسـ،  كسعد الل، (7/121)ج ،اٍلىٍعالى
 .(137ص)
 ة.اية بالمغة التركي  الر  حامؿ سانجاؽ دار: حامؿ المكاء أك  (2)
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قىامىة -12   عنكة. اٍلميٍسًمميكفى عشر: في حْر حْف بف زىكة، ككىٍيؼى استفتحو  الث اًنية المى
قىامىة -13  ىكاف. ًإلىىة عشر: في استفتاح مدينة كىراف، ككىٍيؼى ْار عز  الكفرة الث اًلث المى

قىامىة -14  كالجديد، ككىٍيؼى ألقكا لبي الفتكح المقاليد. اٍلىٍحمىرة عشر: في استفتاح برج الر اًبع المى

قىامىة -15 ، كزاؿ اٍلميٍسًمميكفى الخامسة عشر: في حْر حْف المرسى، ككىٍيؼى افتتحو  المى
 باختتامو السى.

قىامىة -16  خائر. الس ادسة عشر: في إياب خميفة سيدنا لمجزائر سالمان غان ما بالسرل كالذ   المى

لىعىؿ    اٍلفىٍترىة ًفٍي ًتٍمؾى الكتاب تتمث ؿ في ككنو كثيقة تاريخي ة، تعطينا ْكرة لمحياة  ىىذىاقيمة  كى
ةن تمؼ مظاىرىا، تناكليا في مخ ال ًتيٍ   ْ ا منيا، بؿ أكثر مف ذلؾ يعطينا  الدٍِّيًني ة، ك السِّيىاًسي ة خى

أف يثبتو في أذىاف الجزائرييف  أراد االستعمار الفرنسي   ال ًذمٍ ، غير الكجو اٍلفىٍترىةالكجو اآلخر ليذه 
ان، كأعطانا االستعمار، كأعكاف االستعمار عنو ْكرة كىًثٍير ظيًمـ  ال ًذمٍ ، "العيد العيٍثمىاًنيٌ عف العيد 

ًقٍيقىة ًإلىىقاتمة بشعة، ال تمت    .(1)التاريخية بسبب اٍلحى

مىىالميف الكتاب يرد  افتراءات الظ   ىىذىا فإف   ي ةً الىدىب الن اًحي ةً كمف  ر عى ٍْ ، فيك العيٍثمىاًنيٌ  العى
اًنيِّ اقي يمثؿ نمكذجان لمكتابة، كمستكاىا الر   ًر العيٍثمى ٍْ يضع بيف أيدم القراء مادة "ا مى ، كى ًفٍي اٍلعى

اًئدمف  ، فقد كرد فيو عدده دسمةن  أدبي ةن  ْى بمغ عدد أبياتيا ثمانمائة كثمانية كتسعيف بيتان،  اٍلقى
 .(2)جميعيا في أدب المناقب كالجياد"

ٍيميكفابف  ًإلىى ةه دى كٍ عى كى  ، كبيرةن  أدبي ةن  ، كمقدرةن فائقةن  لغكي ةن  امتمؾ قدرةن  ال ًذمٍ  الجزائرمٌ  مى
ذىًلؾى ة، عبيري ة، كمعرفتو الن قدي  ٌي، كقدرتو الت  الىدىبو أرد أف يرسـ مالمح تفكقو اىر أن  كالظ   د يتأك   كى

ْ   مف قكلو: "كال أعمـ أني لقيت مثمو... ، لخذا عنو كؿ معنى بديع، البىًدٍيعاحب ك كلك أدركو ال
ذىا دو قْد كأخد لمشِّ  كىاً  ع، كطابؽ، كقابؿ، ككازف كماثؿ، عر بمْر  ْ ر ع، كجن س كر ، كشط ر ْك

كاقتنص كلم ح، ككش ح كاستعار، كرش ح ككم ؿ، كتم ـ كأكضح، كأدم  كسم ط، كدب  ، كجمع كفر ؽ، 
ز، كأعجب كأعجز، فالسحر  كبالغ كأعرؽ، كالتفت كاحترس، كضم ف كاقتبس، كأبدع كطر 

ـ   ، كعركضي ةن بالغي ةن  مْطمحاتو  اٍلىًدٍيب. فقد جمع (3)لحالؿ، كماء الز الؿ، كالمنيؿ العذب"ا تن
 .كفى كىًثٍير يمتمكيا  عف امتالكو قدرات رب ما لـٍ 

                                                 
  .(5ص)ىار، ريؼ الز  مذكرات أحمد الحاج الش   ،دنيٌ الم :ييٍنظىر( 1)
  .(85ص)، ةحفة المرضي  الت  ، الجزائرمٌ ( 2)
  .186ص المىٍرًجع الس اًبؽ، (3)
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  ُعْثَماِني  ِفْي اْلَعْصِر الْ  الَمَقاَمةِ  َمْوُضْوَعاتُ : الرَّاِبعُ  َمْبَحثُ الْ 
ات، كلفِّ أشكاؿه كألكافه لمفى  ٍكعى ٍكؿه و مىٍكضي ْي قىامىات أيدىبىاء، فقد طرؽ كأبكابه  في ًر  المى ٍْ ًفٍي اٍلعى
اًنيٌ  ٍكب، كسمككا شىت ى أغراضان  العيٍثمى ديكا، ك ميتىنىكِّعىةان ديري ْى : "أبكاب البكابً  ؾى مٍ تً ة، كمف كىًثٍير أبكابان  قى
ؼ الخمرً كالعشؽً  اٍلغىزىؿً  ، ، كالمجكفً ، كالمداعبةً الفكاىةً ، كأبكاب ، كمجالس المنادمةً ، كْك

ؼ أخالؽً العامةً  كتسجيؿ الحكادثً   كعاداتيـ، كتْكير مناظرً  اسً الن   ، كبياف خطرىا، كْك
 .(1)"مف ألكافو  ؾى لً غير ذى  ًإلىى، ال مغىةك  قدً ، كأبكاب الن  ككل كالمديحً ، كأبكاب الش  البيئةً 

قىامىة أيدىبىاءي  عى رى بى  دٍ قى كى  دً  المى ٍكعىاتً  في ْر يـ، كأبدعكا في الخكضً  مىٍكضي ى ت  فييا، حى  نْْك
رً أضحت مرآةن ْادقةن تعكس ْكرة  ٍْ ـي العى  بكضكحو  ي  شعران، كنثران، كتبرزي الىدىبتراثو  ، كتقدِّ

قىامىة كىانىتٍ  يىذىا، كب، كاالجتماعى ، كالدِّيفى السِّيىاسىةى ، ك الث قىافىةى ، ك الت اريخى  دى  المى  حياةى  سجالن متكامالن ْر
رً  ٍْ اًنيِّ  العى  .العيٍثمى

  الس َياِسيَّةُ  اتُ ُضْوعَ اْلَموْ اًل: أوَّ 
ًر العيٍثمىاًنيِّ  السِّيىاًسي ة ركؼً الظ   ؿِّ ظً  يٍ فً  ٍْ قىامىةً  ف  برز فى  ًفٍي اٍلعى مىى، كاستكل المى سكقو  عى

ٍكؼي  ؾى مٍ تً  ماتو، كمالمحو، كسماتو، كقد أسيمتٍ ناضجان لو أْكلو، كمقكِّ  قىامىةفي ظيكر  الظ ري ، المى
ٍكعىاتكتنك ع  ـي  السِّيىاًسي ةي  اٍلىٍحدىاثي  ؾى مٍ تً ا أسيمت مى يا، كى مىٍكضي ري شيدىا  ال ًتيٍ  الجسا ٍْ اًني   العى ، العيٍثمى

ٍكع ؾى مٍ تً الد كلة، في تطك ر  ىىذهً حققتيا جيكش  ال ًتيٍ كالفتكحات   .اتاٍلمىكضي

ر أيدىبىاءي  كلـ يكفٍ  ٍْ اًنيِّ  العى ، ف ىىذىا، ك السِّيىاسىةعف  بمعزؿو  العيٍثمى ابف  اٍلىًدٍيبي أمره بدىي 
قىامىاتمف تمؾ  كىًثٍيرخؿي بيا؛ لذا لـ تى  بيئتو يكثِّر فييا، كيتأث ري  يىٍاة ؾى مٍ تً  ًإلىىمف اإلشارة  المى  الحى

ًدٍيث، ك السِّيىاًسي ة نيا شرقان، كغربان، أرجاء الد   شىت ىفي  كاسعةو  عف بعض مالمحيا مف فتكحاتو  الحى
 شماالن، كجنكبان.

قىامىاتي  كقد حممتً  اًنيِّ  المى ًر العيٍثمى ٍْ بمنأل  ف  الفى  ىىذىايكف  ـٍ مى ، فى السِّياسي   ابعى الط   ًفٍي اٍلعى
ب مىا ارتبط الغرضً  ىىذىامساحةن شاسعةن مف  ، فقد استكعبى السِّيىاسىةً  عفً  االتِّساع باتِّساع  ىىذىا، كري

اًنيٌ  الد كلةً   ، ىي آسيا، أكركبا، كأفريقيا.قاراتو  ثالثً  ًإلىىامتدت  ال ًتيٍ  ةً العيٍثمى

قىامىاتً كمف  ،  ابعى الط   حممتً  ال ًتيٍ  المى قىامىةي السِّياسي  عنكاف )أعالـ الحبار ب عيرفتٍ  ال ًتيٍ  المى
ٍيثي بغرائب الكقائع، كالخبار(،  قىامىةىذه  تناكلتٍ  حى قىة المى ٍاءبيف  اٍلعىالى ، كالس مطة، كانتشار العيمىمى

رً ظاىرة الكشاية بيف أىؿ  ٍْ قىامىة فارسي  يىقيٍكؿي ، العى اًئبجعؿ  ال ًذمٍ لل  : "الحمدي المى ْى كسائؿ  اٍلمى
                                                 

 .(36)صكتاريخو في عْر المماليؾ كالعثمانييف كالحديث،  العربيٌ  اٍلىدىبسميـ،  (1)



 86 

انىوي ، كسم ط اٍلخيطيٍكب، كالن كائب فضائؿ لذم القدار ك لمغفرة الذ نكبً  مىى تىعىالىىك  سيٍبحى الشراؼ  عى
كر، كالفجكر، كاإلسراؼ؛ ليرد ىـ  باب مناجاتو، كليظفر المبتمى منيـ بقضاء  ًإلىى ًبذىًلؾى أرباب الز 

ٍاءكبعد، أي يا  أكطاره كحاجاتو... الفضالء الن بالء الكم ال، فرِّغكا أذىانكـ، كألقكا آذانكـ،  العيمىمى
مىى تىعىالىىما يرسمو الل كتأم مكا ما يمقى إليكـ مف الخبر الغريب، ك  أريب، فقد ارتفعت  عاقؿو  كؿِّ  عى

كر كالبيتاف، اٍلىٍسرىارك  اٍلمىعىاًرؼالشرار، كات ضعت أرباب  ، كانقمبت العياف، كفشا في الن اس الز 
نحف في عيش ظٌمو  بىٍينىمىالمش ر سريعة،  كأيىممت أحكاـ الش ريعة، كتْد ل ليا كؿ  ذم نفسو 

ي أىنى لذة بقراءة العمـ الش ريؼ...إذ سعى في تشتيت أحكالنا كقمكبنا، كىتؾ أستارنا كريؼ، كف
ْالح كفقيو بما ىك القيو، كاغتر  في ذلؾ بقكـو  قيو، فرمى كؿٌ كعيكبنا، مف ال يخاؼ الل، كال يت  

يسر  لنو ؛يظن كف أن يـ أفاضؿ، كىـ كالل أكباش أراذؿ، كما كفاه بٌث ذلؾ في كؿِّ ميداف
مو لمسامع الس مطاف، فمـ نشعر إال كمكاتب كاردة عمينا مف جانب المير  لمش يطاف حتى أْك

حي ر، رنا مف ذلؾ أشٌد الت  كتقكل...تحي   و ذك عمـو بعزؿ ْديقنا الش يير، مف خطة الفتكل، مع أن  
 نادل منادم الس ركر، كقاؿ أبشركا برفع الس كء عنكـ، كدفع كؿٌ  ـ  غي ر، ثي كتغي رنا بسببو أعظـ الت  

 .(1)...أْدقنا في ىذه البشارةً  ىىذىاالش ركر...فقمنا يا 

ٍكع فى مً كى  اء، فساد المىقىامىات أيدىبىاءطرؽ أبكابيا، كبرع في تْكيرىا  ال ًتيٍ  اتً اٍلمىكضي  اٍلقىضى
اةك  قىامىةرت لنا )، فقد ْك  اٍلقيضى فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف ْاحبيا يىقيٍكؿي الس اساني ة( ذلؾ،  المى : الخى

الع كالر بى، مف كؿِّ منقكصو ال يظير رفعيو، "كقضاةه بمغ سيؿ الظ مـ بيـ الز بى، كشرقت أفكاه التِّ 
يف. ، كيبيع دينو نسيئةن بالدِّ اٍثنىٍيفً إذا رؽ  دينو، كجفا طبعو، أحكؿ عقمو يرل الكاحد مف الرِّشا 

يىٍاةكيستفتي فرعكف في قسمة  زِّ الد كلة بفسكة الكمب في عً ...كيفكؽ قاضي مي قبؿ المكاتً  الحى
 اليكاف، كقد أحسف ابف شرؼ في ىجكه غاية اإلحساف، فقاؿ:

ــــــا  ــــــىإنَّ ــــــدْ  ِإَل ــــــْون َفَق  الِل رَاِجُع
 

 الِل ّأْىـــــل َذا الَبَمـــــدِ  َعَمـــــىَىـــــْاَن  
ــــِب َصــــْاَر    َقْاِضــــْيَناوّفْســــَوة الَكْم

 
ـــاَن َضـــرَطة  ـــْو َك ـــَف َل ـــِد  َفَكْي  اَُلَس

ؿ االىٍىكىاؿفكـ ركب بحر   ساحؿ الض الؿ، كأمعف الس ير في تييو فمـ يجد لميداية  ًإلىى، حتى ْك
ٍنبىت  ال أرضان قطع، كال ظيران أبقى، كفقيو تحت غبطو أجزاءه  رث ة بيا أفطر الجرذاف، طرقا، كالمي

 . (2)كالجناف" العىٍيفأعمى  العيث ة كتعش تً 

                                                 
  (.102ص -91ص)مة، ػكالرح اٍلىدىبتجارب في  ،سعد الل :ييٍنظىر (1)
فىاًجيٌ  (2) يىاة الد ٍنيىا، الخى انىة اٍلىليب ا كىزىٍىرىة الحى ٍيحى   .(392ص)، اساني ة(الس   المىقىامىة) رى
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فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف رسـى  دٍ قى لى  ، كال أبالغ المجتمعً  طكائؼً  ْكرةن مظممةن لطائفةو مف أىِـّ  الخى
اةمف أخطر طكائؼ المجتمع، كىي طائفة  إٍف قمتي  إٍف أحسنت انتشر المف  ال ًتيٍ ، اٍلقيضى

ف حادت عف الحؽِّ فشا الجى  ٍيثي كر كالض الؿ، كالماف، كا  فىاًجيٌ ْك ر  حى كرىة الخى  ْ  اٍلميٍظًممىة ال
يحمميا قكلو: )كقضاةه بمغ سيؿ الظ مـ بيـ الز بى، كشرقت  ال ًتيٍ لمقضاة بعددو مف الجمؿ المرعبة 

، كيبيع دينو نسيئةن بالدِّيف(، اٍثنىٍيفً أفكاه الٌتالع كالر بى(، كقكلو: )أحكؿ عقمو يرل الكاحد مف الرِّشا 
شخْي ة  الت رىاثالظ مـ مستميمان مف قم ة كر، ك الجى منتيى يحمؿ في طي اتو  ال ًذمٍ  ًبقىٍكًلوً ثـ يختـ 

يىٍاةفرعكف: )كيستفتي فرعكف في قسمة  ا تىٍحًمميوي قبؿ المكات(.  الحى ٍع مى تمؾ الش خْي ة مف  مى
 .، كعاقبة الس كءكسكء العاقبةالقير، كالت سمط، كالكبرياء، 

ـٍ يىٍكتىؼً  لى اةبتْكير فساد  اٍليدىبىاءي  كى ، بؿ تجاكزكا ذلؾ فكاف لمعمماء مف تْكيرىـ اٍلقيضى
ٍيبه  ًْ فىاًجيٌ ًشيىاب الدِّيف  يىقيٍكؿي ، فأظيركا معايبيـ، ككشفكا سكءاتيـ، نى قىامىةفي ) الخى  المى

لكا  الس اساني ة(: "كرؤساء الفقياء كالكت اب، الر اضيف مف الغنيمة باإلياب، كس عكا الكماـ، كطك 
مىى، قباب عمائميـ العيقيٍكؿكؿ، كمشكا في ظممات الجيؿ كالعمـ مْباح ال ًذيٍ  قبكر الجساـ  عى

زنبيالن لمخزم كالمالـ، كطكؿ  كالفياـ...ات خذكا سعة الكماـ الىٍلبىٍابدنِّي ات منككسة أىراقت 
 فىًإذىاكؿ، مكانس لطرؽ الغمكؿ. إذا جمسكا يمقكف دركسان، رأيت عنز الخفش تقابؿ تيكسان. ال ًذيٍ 

ذىاكٌبر كتكس رت قكاريره، ىب  لتخريب الكقاؼ دبكره كأعاْيره.  ْاـ عف الخبز أفطر بأكؿ  كىاً 
د ببيع أحجارىا كاستبداليا" فىاًجيٌ  تفك ؽى  دٍ قى . فى (1)أمكاليا، كتيج  مىى ميٍعتىًمدىان  المىٍشيىدً  في رسـً  الخى  عى

يىال الت ٍشًكيالتعددو مف  تجسِّد مساحة  ال ًتيٍ ، ، كالكنائيِّ ، كاالستعارمِّ الت شبيييِّ  الت ٍشًكيؿي ة، كاٍلخى
فىاًجيٌ  قىٍكؿً ًفٍي يبدك كاضحان  ال ًذمٍ الظ مـ، كالجكر، كتْكِّر حجـ الض الؿ كالكفر،  : )كس عكا الخى

لكا  ا تىٍحًمميوي كؿ(، ال ًذيٍ الكماـ، كطك  ٍع مى ذىاالس ريرة، كقكلو: )قبح ك  ،العبارتاف مف سكء السِّيرة مى  كىاً 
 ساسةو لبسكا عمائـ الس رقة كالن يب. يحمؿ ْكرةى  ال ًذمٍ ْاـ عف الخبز أفطر بأكؿ أمكاليا( 

ـٍ ييٍيًمًؿ ا كفي المقابؿً  اةمف  مكا فييـ الخيرى مف تكس   ٍليدىبىاءي لى يْكِّركف  اٍنطىمىقيكا، فاٍلقيضى
ؿحممت الحسف ك  نقي ةو  مثالبيـ، كيعدِّدكف محاسنيـ في ْكرو  ٍكعىةم ت ، كضى اٍلجىالى مىاؿك  الر  ، اٍلجى

فىاًجيٌ ًشيىاب الدِّيف  يىقيٍكؿي  قىامىةفي ) الخى الساساني ة(: "كقد فقد العمـ لكال نفحة أنسو مف نفر بقايا،  المى
كايا. مف كؿِّ نقيٌ  العرض أبيض الس جايا، إذا تدن ست  فتح الل بيـ خزائف كنكزو ىي خبايا في الز 

 اايى رى عى  ارً العراض فأعراضيـ مف العى 

 يفِ فَ  الزََّمان َص قْ نَ  مْ ىُ رُ آثِ مَ  تْ دَ بْ أَ 
 

 لِ َجـخَ  نْ ِمـ رِ جْ الفَ  عِ وْ مُ طُ  عِ يْ بِ الرَّ  د  خَ  
                                                  

فىاًجيٌ  (1) يىاة الد ٍنيىا، الخى انىة اٍلىليب ا كىزىٍىرىة الحى ٍيحى نبيؿ: الس ماد. .(392ص، 391ص)، اساني ة(الس   المىقىامىة) رى  الز 
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م ا لى . كى اٍلمىعىاًليبأنفاسيـ العيسكي ة مكات  شككتيـ رياضان في ربا الدِّيف العكالي، كأحيا اللي  حمتٍ 
شرح الل بيـ ْدر الدِّيف، كفتح ببْائرىـ عيف اليقيف، أي دىـ بأبناء العياف مف أمرائيا، فقالت 

 ظالؿً  مثكاىـ تحتى  ةي ، كزىت جن  ى حمكىـ مف نكائب الحتكؼً ت  لكائيا، حى  أفياءً  الخالفة تحتى 
 .(1).الشراؼً  منازؿً  ، فْارت بيـ الطراؼ، مف منازهً يكؼً الس  

فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف أبدعى  ىىكىذىا مىى اٍعتىمىدم ا لى  الخى ت عى ٍسـً مىٍشيىد اٍلميقىابىالى يف متناقضيف ًفٍي رى
أكثر كضكحان،  مىشىاًىدالـ، كآخر مشرؽ كؿ  اإلشراؽ، فبرزت الالظ  لمقضاة، مشيدو مظمـو حالًؾ 

فىاًجٌي في ال أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو ، ك ًمٍف نىاًحيىةو  ىىذىا ًقٍيقىةً  فى يٍ بى  مزجً فقد برع الخى لبياف فكرتو،  كالمجازً  اٍلحى
ٍيثي  كرً  ظ ؼى كى  حى  ْ كر إليضاح الفكرة، أك   البىالغي ةً  مزيدان مف ال  ْ ًفٍي االستعارٌم  الت ٍشًكيؿؿ ىذه ال
: )فتح ببْائرىـ عيف وًفٍي قىٍكلً الت شبييٌي الت ٍشًكيؿ : )شرح الل بيـ ْدر الدِّيف(، كثانييا وقىٍكلً 

 (.الحتكؼً  ى حمكىـ مف نكائبً ت  : )حى وً لً كٍ قى اليقيف(، كى 

 ًشيىاب الدِّيف يىقيٍكؿي ، كالد عاء ليا، الد كلةً  ًإلىى فانتقمكا مف الفرادً  اٍليدىبىاءي  كقد تكس عى 
فىاًجيٌ  بيذه،  ، كنزلكا فيو بيف العمياء كالس ند، متعنا اللي ؿ بركفو معتمدو الظِّ  ؾى لً : "فأككا مف ذى الخى

مة بنجـك تيتدم بيا كؿ عمران، كأرفعيا مناران، كأعظميا قدران، سماء مجدىـ مكم  كجعميا أطكؿ الد  
ىر لسعدىـ مف الخدـ، كفيض أيادييـ يغني عف عاني، كالد   قمبو  ؿِّ يستقر رجاء كي الماني، ك 

مىى، كسحبيـ مغدقة الدِّيىـً   بالكرـً  اجيفى الر   عى

ـــــا ـــــأَلََّق ِفْيَي ـــــْرِق إذا َت ـــــُت لمَب  ُقْم
 

ـــــا  ـــــْن َأْورَاَك ـــــَماء َم ـــــاَد السَّ ـــــا زن  ي
 إذا تشــــبَّْيَت بــــالكرام َوَمــــْا َقــــدْ  

 
ـــُت   ـــْوِدِىم َفَمْس ـــْن ُج ـــْاَن ِم ـــَك  اُىَنْاَك

م ب، كقاؿ: ال خالبة، ككم تٍ   ـي القالـ مف المشي في الكتابة كمذ عىًييى لساف برقيـ الخي  .(2)ديٍى

فىاًجيٌ كىذه المرة يسمؾ  ًدٍيدىان طريقان  الخى ٍيثي في رسـ ْكرةو بارعةو لمد كلة،  جى انطمؽ مف  حى
ي ة الفراد  مىى ميٍعتىًمدىان عمكمي ة الد كلة  ًإلىىخْْك : وًفٍي قىٍكلً أسمكب الت فضيؿ أكثر مف مر ةو  عى

 ميٍفرىدىاتالٍ بعددو مف  المىٍشيىد)كجعميا أطكؿ الد كؿ عمران، كأرفعيا مناران، كأعظميا قدران(. ثـ زي ف 
 مناران، نجكـ، برقيـ، سحبيـ(.: )العمياء، وً ًفٍي قىٍكلً الس مك، كالش مكخ  ًفٍي ثىنىايىاىىاتحمؿ 

                                                 
فىاًجيٌ  :ييٍنظىر (1) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى يىٍاةكزىرة  رى خاء، الدِّيىـ: الس   .(393، 392)ص، الس اساني ة( المىقىامىةالدنيا ) الحى

اح حى  ْ ٍكىىًرٌم، ال (.5/1942، )جاٍلجى ـى  (. مادة )دىٌي
اتِك: ييٍنظىر (2)  كد.ىـ: سي دي  .395ص ،الَوْرِجع السَّ
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قىامىاتان مف كىًثٍير إف   اًنيٌ  المى اءتناكلت مكضكع  ةالعيٍثمى ةن ، اٍلقىضى  ْ ا ٍيؼمقامات  خى ًْ  نىا
ًمٍنيي ، اليىاٍزًجيٌ  قىامىةا كى قىامىةالنطاكي ة، ك  المىقىامىةالغزي ة، ك  المى قىامىةخري ة، ك الس   المى مياطي ة، الدٌ  المى

قىامىةك  ْ   المى لىعىؿ  ذىًلؾى عيدي ة، ال  .العيٍثمىاًنيِّ  في المجتمعً  بالغةو  ةو يبرز ما لمقضاء مف أىمي   كى

  يَّةُ اعِ مَ تِ االجْ  اتُ اْلَموُضْوعثانيًا: 
قىةيكمؿ كؿ  منيما اآلخر، ف رئيسافً  عنْرافً  كالمجتمعي  الىدىبي   عً مى تى جٍ مي الٍ كى  الىدىبً  فى يٍ بى  اٍلعىالى

قىةىذه  ـي سى كٍ تي ، كى حميمةه  عالقةه  في  ، فكالىما يؤثِّري عً مى تى جٍ مي الٍ كى  الىدىبً  فى يٍ يا تبادلي ة بى ىنا بأن   اٍلعىالى
مىىاآلخر، ك  قىة اريخ لـ ينكر أحده مدل الت   عى ًمٍف ىينىابينيما،  اٍلعىالى قىةقضي ة  كىانىتٍ " كى  فى يٍ بى  اٍلعىالى
كدراستو، كبدكنيا ال يمكف فيـ  الىدىب، كما تزاؿ مكضكعان شديد الىمية لقيـ عً مى تى جٍ مي الٍ كى  الىدىبً 
تً لـ يحمال نفس  كالمجتمعً  الىدىبً مْطمحي  أف   ـى غٍ رى كال المجتمع، كى  الىدىب الى ًدٍيث الد الى  ًعٍندى  ةً الحى

قىةحكؿ ىذه   ًإن نا نستطيع أف نممح إسياماتو القدماء، إال    .(1)منذ القديـ" اٍلعىالى

باعتباره مرجعي ة أساسي ة، كمنطمقان بدييي ان ال يمكف  اٍلكىاًقعي ة تنطمؽ مف اإًلٍبدىاعإف  العممي ة 
ا أىف  ه أحده، أىٍف ييٍنًكرى  قىةى  كىمى يستحيؿ أف تككف ىامشي ة في الت اريخ  عً مى تى جٍ مي الٍ كى  الىدىبً  فى يٍ بى  اٍلعىالى
قىةتمعب ىذه  ؛ إذٍ يِّ الىدىب ًمٍف ىينىاي ة. الىدىب الفينيٍكفدكران بارزان في حركة  اٍلعىالى إف   ييٍمًكفي اٍلقىٍكؿي  كى

قىامىةات سمت بيا  ال ًتيٍ الظ اىرة العامة  ىي ظاىرة الن قد  -ٍخرىلي ة الي الىدىب الفينيٍكف شىٍأنييىا شىٍأفي  – المى
مىىلمكاقع، كالث كرة  ٍنسىاًني ةتقاليد رب ما أْبحت بالية، ككشؼ العيكب  عى ظيار المشكالت اإٍلً ، كا 

يجاد الحمكؿ المناسبة  ؿً االجتماعي ة، مع محاكلة كضع البديؿ ليا في بعض الحياف، كا   ًمٍف ًخالى
قىامىةالففِّ المكسكـ بفف  ىىذىا  .المى

ٍكرفي  المىقىامىةًإن نا إذا تتب عنا فف   ْي  ىىذىا اليمذاني، نجد أف   بىًديع الز مىافي ة منذ دىبالى  العي
م ةو مف ال  الفف يتمم   ِّْ  أف   ـى غٍ رى مفظ، س عالج المجتمع في حي  بحسفً  ياغة، كينبيري الميتىمىقِّي يعجب بال
قىامىةا تيدؼ إليو مى ، كينشغؿ بيما، كال يفرغ لً الس جعً  ، كجماؿً الس بؾً   دى عٍ  بى في مضمكنيا إال   المى

 اكتماليا، كعمؽ الت فكير في مضمكنيا.

ٍكعىاتو  اٍليدىبىاءي  تناكؿى  دٍ قى لى  يً  شىت ى ةو اجتماعي   مىٍكضي ًْ ٍك ْي قىاًمي ةـ ًفٍي ني ، كتكشؼ ىذه المى
ٍكع قىةكجكد  اتاٍلمىكضي  الظ كىاًىرالت ناكؿ "ال يعني أف   ىىذىا أف   ـى غٍ رى كالمجتمع،  اٍلفىن افبيف  اٍلعىالى

 اٍلكىاًقعً لمثيالتيا في  الْؿً  ٌي تككف طبؽى الىدىبفي تعبيره  اٍلفىن افيتناكليا  ال ًتيٍ االجتماعي ة 
أف يجسِّـ ْكره الفني ة حتى تبدك أكثر داللةن كعمقان، بشرط أال يخٌؿ  اٍلفىن افمف حؽِّ  ًلىف  ؛ الحقيقيِّ 

                                                 
 .(3ص)للدب،  المدخؿ االجتماعيٌ  ،البحراكمٌ  (1)
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ًمٍيعً  اٍلفىن اف؛ فغاية الفنيِّ  اٍلكىاًقع، ك بالت كازف لمكاقع الحقيقيِّ  ؾى لً ذى  نماذجو  أحكالو أف تككفى  ًفٍي جى
يىٍاةنابضة ب  .(1)"الحى

ٍكع كمف البدىيِّ أف تككفى  ٍكع أكثرى  االجتماعي ةي  اتي اٍلمىكضي ٍكًص تداكالن  اتاٍلمىكضي ْي ًفٍي الن 
قىاًمي ةً  و مع كؿِّ خطكةو يخطكىا يْطدـ بقضي ةو اجتماعي ةو، كفي كؿِّ دربو يسمكو ييكاجى  اٍلىًدٍيب، فاٍلمى

ٍكعلقممو ليرسميا، كمف  العىنىافةو تستحؽ أف يطمؽ بمشكمةو كاقعي    ال ًتيٍ االجتماعي ة  اتاٍلمىكضي
قىامىات أيدىبىاءتناكليا  اًلًيـٍ  المى ؼ النِّساء، كالميف، مكضكع الٌزكاج، كاختيار الٌزكجة،  ًفٍي أىٍعمى كْك

ٍكع، كالن سيب، كالت شبب يدخؿ في اٍلغىزىؿ ًإذىا كىافى ، كالن سيب، كالت شبب، اٍلغىزىؿكالحرؼ، ك   اتاٍلمىكضي
قىامىات أيدىبىاءتناكليا  ال ًتيٍ االجتماعي ة   . المى

ًمٍف شىكىاًىًد النِّساء،  ؼي ٍْ أبكابيا، كى  اٍليدىبىاءطرؽ  ال ًتيٍ  االجتماعي ةً  اتً اٍلمىكضيٍكعكمف  كى
مىىة(: "فخرجت مف بيتي كئيبان مبتئسان، ساخطان يمى قً الشٍِّديىاؽ في مقامة )مي  ؿي كٍ قى  ذىًلؾى  جميع  عى

فيؽ، كالحمي ذم البريؽ، ، إذ مر  بي سربه منيف يخطر بالث  الط ًرٍيؽالنِّساء، فبينا أنا في   ْ كب ال
أيت مف بينيف الييفاء كالبديف، كالغر اء الز ىراء ضر ة حكر كقد أرجت الرجاء بطيبيف العتيؽ، فر 

، كنسيت ما لقيت مف  ًإلىىيف، فتاقت نفسي العىٍيندة ن  يى ، كمي العىٍيف ، كتبمبؿ بالي بجماليف  اليف  ْك
الجاىميِّ  الىدىب ًإلىى. ككأنِّي بالشٍِّديىاؽ قد عاد (2)لكاعي في البيت، كقمت ليتكف لي لك تنفع ليت"

ٍيثي يستميـ تراثو،  ؼ  حى ٍْ ٍرأىةلمفاتف  الحسي  الكى : وًفٍي قىٍكلً الحسٌِّي  اٍلغىزىؿ، كرب ما فاؽ شعراء اٍلمى
 العشى: ميٍستىٍمًيمىان قىٍكؿى (. العىٍيف)فرأيت مف بينيف الييفاء كالبديف، كالغر اء الز ىراء ضر ة حكر 

 ايَ ُضـارِ وَ وٌل، عَ قُ صْ مَ  اءُ عَ رْ رَّاء، فَ غَ 
 

 (3)ي الَوحلُ ي الَوجِ شِ مْ ا يَ مَ ِشي الُيَوْيَنى كَ مْ تَ  
 (:  ادي عى سي  تٍ انى كقكؿ كعب بف زىير في رائعتو )بى  

ـــــةٌ  ـــــزَْاُء ُمْقِبَم ـــــٌة، َعْج ـــــاُء ُمْقِبَم  َىْيَف
 

ـــُولُ اَل   ــٌر، وال طُـْ ــَتَكى منيــا ِقَص  (4) ُيْش
ٍكعاتً  كمفى   كجة، اٍليدىبىاءي تناكليا  ال ًتيٍ  االجتماعي ةً  اٍلمىكضي كج كالز  ، عدـ الت كافؤ بيف الز 

ٍكع ىىذىا، ك أكاف ذلؾ في السِّف، أـ المستكل االجتماعيِّ  سىكىاء الجديدة  اتاٍلمىكضيٍكعمف  اٍلمىكضي

                                                 
 .(14ص)بيف المشرؽ كالمغرب،  اٍلمىقىامىاتفف  عكض، (1)
مىىالس اؽ الشٍِّديىاؽ،  (2) ْ   .(279ص)الس اؽ،  عى ْ  ال س ، تبمبؿ: فاقة، أك الكثيؼ الن  فيؽ: الجميؿ البي ف ذك ال

 اختمط.
 (.55العشى، )ص ًدٍيكىافالعشى،  (3)
 (.60كعب بف زىير، )ص ًدٍيكىاف، ابف زىير (4)
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ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى ، اٍليدىبىاءلـ يبرحيا  ال ًتيٍ  اٍلقىًديمىة ٍيؼ ؿي كٍ قى  كى ًْ قىامىةفي ) اليىاٍزًجيِّ  نىا كري ة(:  المى  ْ ال
، فتغشاني لحيتو أضالع لو كالن عشً  ًإلىىني ، يضم  فً "قالت ىك شيخه يىًفف، قد ْار جمده كالس فى 

مىىكالكفف...كىك فقير يتمن ى الفمس، كتغمبو عٌزة الن فس، فيعتفد كال يسترفد...، كيغضي  القذل،  عى
مىىكال يشكك الذل، كتبمغ بالثكيناء  ناء، كيقنع مف الش راب بالس راب، كيرضى مف البيض اليكي عى

ةي  باب، كال أرضى بخمؽ الجمباب، كلطالما الش باب، ال تشبعني كيشى الض   بالبيظ، كأنا فتاة غض 
ت  مىىحْر مىىبرِّه، فطكيتو  عى ًْ ت  ، ككمفت نفسي كتـ سرِّه، حى هً رِّ غً  عى ، ؿً زى كٍ جى الٍ  فى مً  أىزؿى  تي رٍ ى 

 .(1)ؿ"مى كٍ حى  ةً بى مٍ كى  فٍ مً  عى كى جٍ أى كى 

 و أماـ مشيدو مرأم  ؿ لمقارئ أن  ، حتى يخي  المىٍشيىدفي رسـ  براعةو  أىي مىا اليىاٍزًجي   لىقىٍد بىرىعى 
  ْ مىى ميٍعتىًمدىان كر تباعان، تتقم ب فيو ال مىىة بارعة تقكـ تشكيالت تشبييي   عى  ،المفارقة بيف النا عى

مىاؿ، النا يكتنفو كاآلخر ضامف معيا، كمؤازرتيا امع بالت  ، حتى تقنع الس  ، كاآلخر يمف و القبحاٍلجى
كما يبدع في تْكير مشيد القبح،  رل كالث ري ا.في مْيبتيا؛ إذ ال مجاؿ لممقارنة، فشتاف بيف الث  

أضالع لو كالن عش  ًإلىى: )ىك شيخه يىًفف، قد ْار جمده كالس فف، يضم ني وًفٍي قىٍكلً  المىٍشيىدكقبح 
ا تىٍحًمميوي فتغشاني لحيتو كالكفف(  القبح، ثـ يرسـ مشيد  مىشىاًىدالٌتشبييات مف تكضيح ل مىٍع مى

ن النِّياية القبيح المؤلـ   : )حتى ْرت أىزؿ مف الجكزؿ، كأجكع مف كمبة حكمؿ(.قىاًئالى

ٍكعاتً  فى مً كى  قىامىةال أيدىبىاءنيا ضم   ال ًتيٍ  االجتماعي ةً  اٍلمىكضي يـ، كاستكعبت مساحةن  مى  نْْك
فىاتك كاج، مكضكع الز   فييا، شاسعةن  ِّْ في  اٍليدىبىاء، كقد أبدع كجةر في الز  يجب أف تتكف   ال ًتيٍ  ال

مىاؿرسـ محاسف  ٍرأىةفي  اٍلجى ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى ىذه المحاسف حسي ة أـ معنكي ة،  كىانىتٍ أ سىكىاء، اٍلمى  كى
كرىة  ْ ان تيرىاثى رسميا الشٍِّديىاؽ  ال ًتيٍ  اٍلبىاًرعىة ال : "فابتدرت إلي  كاحدة منيف يىقيٍكؿي الس ابقيف،  ميٍستىٍمًيمى

باح، كلحظيا  أيٍخرىل ت إلي  كالغزاؿ، كحاجب كاليالؿ...ثـ التفت ليا عنؽه   ْ كجبينيا يممع كال
فاح...ثـ تقد مت إلي   ِّْ ، ثـ دنت ال ميىاًليكحبب عرقيا كالللئ، كحالؾ فرعيا ك أيٍخرىل يدمي كال

كىي تيتز عجبان كدالالن، كتبسـ عف شنبو ما رأل الناظر لو مثاالن... ثـ أقبمت عمي   أيٍخرىلمني 
الخامسة كىي مف الخفر كالظ بية المكانة...ثـ تقد مت الس ادسة باشةن آنسةن... ثـ تقد مت الس ابعة 

مىىحقيبةو سابغةو، كطمعةو رائعةو... ثـ انبرت الث امنة كىي  ذات كىانىتٍ ك  ما يبدك لي رافنة  عى
زافنة...ثـ استقبمتني الت اسعة، كىي تفتر عف آللئ ناْعة، ثـ تْد ت لي العاشرة، كىي ذات 

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1) ْ   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى يعتفد: يغمؽ بابو حتى يمكت جكعان،  .(128، 127)ص، كري ة(ال

مؿ، كشى: يكلة، البيظ: بيض الن  تسترفد: يستعطي، الثكيناء: ما يرش مف الدقيؽ تحت العجيف، اليكيناء: الس  
 ب، الجكزؿ: فرخ الحماـ قبؿ أف ينبت ريشو، .ي أحشاء الضٌ جمع كشية، كىي شحمة تككف ف
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قامةو معتدلةو، كعيفو جائرةو... ثـ دعتني الحادية عشرة، كىي متمايمة ميٍسبىكر ة"
اؿو . فأم  جم(1)

ن المىٍشيىد ، كقد زاد الكىًممىاتتحتكيو ىذه السطر، كأي ة ركعةو تتضم نيا تمؾ  مىاالى ، كأضفى عميو جى
ٍيثي ، مىشىاًىدالط ًبٍيعىة في تقديـ ال عناْرب اٍلىًدٍيبركعةن لم ا استعاف  الس مىاء قاْدان  ًإلىىْعد  حى

لىىالبيداء قاْدان الغزاؿ، ك  اليالؿ، ثـ اندفع ْكبى  ياء  عىكىاًلـ اً  ٍحبىةى اإلشراؽ كالضِّ باح،  ْي  ْ ال
فاح، كلـ يبرح حبب عرقيا  ِّْ  .ال ميىاًلينافس في طكلو  ال ًذمٍ غدت  كالللئ، كال فرعيا  ال ًتيٍ كال

وً الشٍِّديىاؽ  أىٍحمىد فىاًرسكيتابع  ًْ ٍك ْي قىاًمي ة ًفٍي ني ًدٍيث المى  مفقد أكثر عف النِّساء، ف الحى
اف ٍرأىة تىعىالىى: "إف  ما خص  الل يىقيٍكؿي  الحسنة، يف  ذكر أْك ميا بو مف الس جايا  اٍلمى مف المزايا، كفض 

 في كي سٍ شفتييا. تى  رِّؾي حى ا تي أف  ْكتيا الر خيـ ال يمرد عميو نكد، كال يبدك معو ىـ  ككمده، فأك ؿ مى 
مىى ر اتى سى مى الٍ  اؿي يى نٍ ا تى يى يٍ نى يٍ عى  ةً لى ازى غى مي  ًعٍندى ، ك ًإلىٍييىا القيميٍكبي  ا"يى يٍ دى يى  فى يٍ بى  كى ىي  فٍ مى  عى

(2). 

ٍيؼكلـ يبرح  ًْ ٍيثي المر،  ىىذىا اليىاٍزًجيٌ  نىا اًلي اتكظ ؼ ما يمتمكو مف  حى مى في  ،ال مغىة جى
ؼ النِّساء،  ًمٍف مىشىاًىًد ذىًلؾى قىٍكلي ْك قىامىةو في )كى المضري ة(: "إف  لي سبي ةن مف ربات الحجاؿ،  المى

كرد الكماـ، ليا نكية الخزاـ،  كىأىن يىاقد سباىا بعض زعانؼ الرِّجاؿ، كىي بكره رقيقة القكاـ، 
فاء ماء الغماـ، كبيجة بدر الت ماـ، تفتف  ، كتستعبد الس ادة كالرباب، كىي الىٍلبىٍابك  العيقيٍكؿْك

ر، ابً جى حً الٍ  اءى رى كى ة رى كٍ ْي قٍ لمعاطؼ، باردة الر ضاب، مى عذبة المراشؼ، لدنة ا . تسفر عف مثؿ الس حى
مىاؿمف مقاييس  كىًبٍيرىان  عىدىدىان  اليىاٍزًجيٌ  . فقد جمعى (3)، كتسر  القمب كالن ظر"رً كتفتر  عف مثؿ الد رى   اٍلجى

ٍعنىًكي ةالحسي ة، ك  مىاؿمف الممكات تقم دت عرش  ؛ ليرسـ ْكرة لممكةو اٍلمى ، بؿ كنافست الغْاف اٍلجى
في عبيرىا، كمياه الغماـ في ْفائيا، كالبدكر في ضيائيا، فيي رقيقة كنسيـ  اٍلىٍزىىارفي لينيا، ك 

 ر، مشرقة مثؿ نظيـ الد رر، تنتيي بجمب ما يسر  القمب، كيبي  الن ظر. الس حى 

مىاؿ مىشىاًىدمف  اٍليدىبىاءي  كينتقؿي  تؤذم  ال ًتيٍ أستار القبح  ًإلىىتسر  الناظريف،  ال ًتيٍ  اٍلجى
ًمٍف ىينىايف، مىشىاًىدال ٍرأىةفي  اٍليدىبىاءر حذ  فقد  كى اؼ القبيحة،  اٍلمى ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى مف الْك  قكؿ كى

 اس، إفٍ غميس كغمٌ  اس، كؿٌ دكر الن  ػػػػيكسكس في ْ ال ًذمٍ اح ػػػاالفتت ىىذىاأعكذ بالل مف " :الشٍِّديىاؽ
بىعةن رط امةن  ،مةن ا، لك  معذامةن  ،مرغامةن  ،نب احةن  ،جةن كال   ،اجةن لي   ،ابةن خر   ةن أتزكجت امر   طيمىعةن  ،، خي

 ؾى الً يى مى  يٍ ي فً نً يٍ مً رٍ تى ، كى اري نى ا الدِّيٍ يى نٍ عى  زي جى عٍ يى  اءى يى شٍ ي  أى مى عى  حي رً تى قٍ تى اؿ، كى تى  قً الى كى  زي ارً بى تي اؿ، كى ؤى  سي الى كى  بي اكً جى تي 
 ةن رى  شً ال  إً  ادي دى زٍ  تى الى فى  ًإلىٍييىا كى كي شٍ أى  فٍ أى  أيٍخرىلا عذيران، كى يى يٍ مى عى  ةن ر  مى  رى بً ٍْ أى  فٍ ي أى بً أٍ دى  افى كى ار، فى ا الن  يى نى كٍ دي 

                                                 
مىىالس اؽ  ،، الشٍِّديىاؽييٍنظىر (1) ٍكىىًرمٌ الخفر: شدة الحياء،  .(280ص ،279ص)الس اؽ،  عى اح، اٍلجى حى  ْ ، ال

 (، مادة )خفر(، رافنة: نافرة، زافنة: شديدة، مسبكرة: مستقيمة معتدلة.2/648)ج
مىى الس اؽالشٍِّديىاؽ،  (2)  .(279ص)، الس اؽ عى
ٍيف ، اليىاٍزًجيٌ  (3)  .(241ص)، )المىقىامىة المضري ة( مىٍجمىع البىٍحرى
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مف ْفات القبح إال كاستعاذ ىك منيا، كحذ ر اآلخريف  لـ يترؾ الشٍِّديىاؽ ْفةن  كىىينىا. (1)كنفكران"
 لمطمأنينة، كال مكافى  لمر احة، كال مت سعى  ال مجاؿى  مف مجاكرتيا، كمحاكلة العيش في أكنافيا؛ إذٍ 

 دكنيا الن ار. للمف، فال مجاؿ حينيا أف ينفع الدِّينار مف الكقكع في ميالؾى 

قىامىات أيدىبىاء سىافىرك  اًنيٌ  المى قىامىاتبعيدان، فمـ ييمؿ فرساف تمؾ  ةالعيٍثمى غير المتزكجيف،  المى
ا تفارؽ حياة المتزكجيف،  مف  محاسفى  ىىؤالءً بؿ رسمكا ما تفٌرد بو  ب مى الشٍِّديىاؽ:  أىٍحمىد فىاًرس يىقيٍكؿي ري

اؿ، كتؤرِّقو ال بؿ عيش العزب أىنأ، كالمذات أجنى،...إذ ليس مف تمزه كؿ  ليمةو لمعظ "كمف قائؿو 
مىى ال مٍيؿمف  مىىذم الحاؿ، فيك  عى البنات، محركص عميو مف النِّساء  ًعٍندى محب ب  ىىذىا عى

منزلو رجع كيده خفيفة،  ًإلىىالمتزكجات، مشار إليو بالبناف مف الرامؿ اليائجات، كأن و إذا رجع 
مىىكرانفتو نظيفة، فال مف تقكؿ لو ىات، كال تمكمو   .(2)ما فات" عى

ٍكبى  اٍليدىبىاءي  اقتحـى  يىٍاةً  ديري كجي ة ، كتكغ  السري ةً  الحى مكا في أسرارىا، فمـ ييممكا الخالفات الز 
ة(. مى يٍ قً الشٍِّديىاؽ بمقامة )مي  أىٍحمىد فىاًرسة الحدكث، كرب ما جاءت مف ىنا تسمية إحدل مقامات كىًثٍير 

 ًإلىىبيركت بعد زيارتو  ًإلىىاؽ يى ارٍ ما رجع الفى ًعٍندى فقد "كتبيا لتسر  العزب كالمتزكج معان، كتكقيتيا 
ٍيثي الجبؿ   . (3)تركيا في مالطة" ال ًتيٍ يعني أف  الفارياؽ كاف بعيدان عف زكجتو  ىىذىاأىمو، ك  حى

ٍكعاتً  فى مً كى  قىامىاتتناكلتيا  ال ًتيٍ  االجتماعي ةً  اٍلمىكضي لىعىؿ  ، أدبي المجالس، المى الغرض  ىىذىا كى
ـ  بيا  ال ًتيٍ  اٍلىٍغرىاضً مف أكثر  قىاًمي ةً ، كقد برز ذلؾ اٍليدىبىاءاىت ٍكًص اٍلمى ْي منذ نشأتيا،  ًفٍي الن 

مىى اٍليدىبىاءفيو  اٍعتىمىدك  ٍكًقؼتناسب  ال ًتيٍ تقنيتي المر كالن يي  عى ًْ ، كقد تنق ؿ المى  اليىاٍزًجيٌ  ٍيؼنىا
،  مف اآلداب يْمح أفٍ  مىٍجميٍكعىةبيف  ي اؾ كالغيبة، يىقيٍكؿي تككف دستكران في كؿِّ زمافو كمكافو : "كا 

يبة، كانظٍر  ، الجناحى  و يخفيضي فىًإن  ، المزاحى  معايبؾ قبؿ معايب ْاحبؾ، كاجتنبً  ًإلىى فيي بئس الرِّ
ذىاإذا سألتى ثقيالن، كال إذا سيًئمتى بخيالن،  كال تكفٍ  ذىامقامؾ،  جمستى فاعرؼٍ  كىاً   حدثتى فانتقدٍ  كىاً 
ذىاكالمؾ،  ذىا، تكم مت ليالن فاخفيٍض  كىاً  ، كأك ؿى  الكالئـ، فكف آخرى  ًإلىىعيت دي  كىاً  ، كال  جالسو قائـو
 . (4)"بكؿً فتخرج عف القى ، في الفضكؿً  و يزرم بالجميس، كال تدخؿٍ فىًإن  ، الخسيسى  تجالسً 

                                                 
مىىالس اؽ الشٍِّديىاؽ، (  1)  . (358ص )الس اؽ،  عى
ٍكىىًرمٌ مف اإلنساف،  اٍلىٍرضانفة: أسفؿ اللية كطرفيا الذم يمي الر  . 359، صالمىٍرًجع الس ابؽ( 2) اح، اٍلجى حى  ْ ، ال

 (، مادة )رنؼ(.4/1367)ج
ًبي ة، أحمد فارس الشٍِّديىاؽ حياتو كآثاره كآراؤه في النيضة المطكمٌ  (3)          (.1/394الحديثة، )ج اٍلعىرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (4)          (.251ة(، )صاٍلىدىبيٌ  المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
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ٍيؼي  لىقىٍد بىرىعى  ًْ ا اليىاٍزًجيٌ  نىا د  براعةو  أىي مى تْمح أف  ال ًتيٍ مف اآلداب  مىٍجميٍكعىةفي ْر
بكي ة، كقد حذ ر ة الن  ، كالس ن  اٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـتككف منياجان ييدىر س، كقد استميـ معظـ ىذه اآلداب مف 

ر  ، كبر  ر لذلؾ، كحذ ر مف المزاح، كذكر مف كؿِّ عيبو عم ة الت حذير، فقد حذ ر مف الغيبة، كبىر 
رى عم ة الت حذير، كنيى عف مجالسة الخسيس، كالد خكؿ في الفضكؿ، كبى  عم ة الن يي، فأمتع  ر 

 ؿ  القناعة.الس امع غاية االمتاع، كأقنع الميتىمىقِّي كي 

ٍكعاتً  فى مً كى  قىامىاتعالجتيا  ال ًتيٍ  ةً االجتماعي   اٍلمىكضي اًنيٌ  المى في  اٍليدىبىاءي  عى رى بى ، كى ةالعيٍثمى
اة ًإلىىتقديميا، االختْاـ  قىامىة، ففي )اٍلقيضى ٍيؼالٌدمياطي ة( يْكِّر  المى ًْ اختْاـ  اليىاٍزًجيٌ  نىا

مىىرجب كليمى  ٍيثي أن يا امرأتو، كتطميقو ليا احتياالن في تحْيؿ المير  عى قاؿ: "برزنا نجر   حى
ذىاالردية، حتى مررنا ببعض الندية.  زىاًميٌ  كىاً  دىب، منادية  اٍلخي كرجب، تمييما امرأة بادية الحى

حمقاء، تمقاني  بالحرب، كتقد ـ رجب كالييـ، كىك قد بسر كتجي ـ، كقاؿ:... إف  امرأتي عجكزه 
مىىةو بيضاءى، كبشرةو سكداءى، كعيفو ْفراءى، كنكيةو دفراءى...، كىي ًبمم   ذلؾ بذي ة المساف، عري ة  عى

تمنحني  كىانىتٍ مف اإلحساف، ال تذكر حرمة، كال تشكر نعمة، تير  كالكالب، كتعكم كالذِّئاب،...
 .(1)الد ار، فْارت تمنعني المبيت حكؿ الجدار" ًإلىىالد خكؿ 

يٍ امتمؾ  ًْ ٍغىةزماـ  اليىاٍزًجيٌ  ؼنىا يىاؿ، كعناف البىالى يىاؿ ىىذىا، كقد كظ ؼ اٍلخى في تْكير  اٍلخى
القبح،  مىعىاًنيكؿ   ًفٍي ثىنىايىاىىاتحمؿ  ال ًتيٍ الت شبييي ة  الت ٍشًكيالتمف  مىٍجميٍكعىةعف طريؽ المىٍشيىد 

مىىكيكفي ذلؾ قكلو: )كىي  ذلؾ بذي ة المساف، عري ة مف اإلحساف، ال تذكر حرمة، كال تشكر  عى
: )إف  امرأتي عجكز حمقاء، ًإلىٍى ذىًلؾى نعمة، تيٌر كالكالب، كتعكم كالذِّئاب(، فكىٍيؼى بنا لك أضفنا 

ٍيثي تمقاني ًبمٌمةو بيضاءى، كبشرةو سكداءى، كعيفو ْفراءى، كنكيةو دفراءى(.  ٍيؼلـ يترؾ  حى ًْ  اٍزًجيٌ اليى  نىا
دىةً بابان مف أبكاب القبح  ْى كفىة الش ٍيفً  مىشىاًىدمف  مىٍشيىدىان إال طرقو، كلـ يدع  اٍلميٍك  إال قْده. اٍلمىٍعري

ٍرأىة تكفٍ  ـٍ لى كى  ٍكًقؼبأقْر لسانان في حديثيا أماـ القاضي في ذلؾ  اٍلمى ، تقكؿ: "فثارت المى
ٍرأىةتمؾ  ني مف الكغد أستارم، حتى كأن و جرد   ىىذىاالس فيية، كقالت: يا لمعضيية! قد ىتؾ  اٍلمى

أطمارم! ...أما تذكر عيبؾ كريبؾ؟ كشؤمؾ كلؤمؾ؟ كفاقتؾ المدقعة، كأسمالؾ المرق عة... ليت 
مىىمف عبقر، كأذٌؿ مف فقعو بقرقر...كىك  شعرم ما أْنع برجؿو أبردى  ذلؾ أظمـ مف الخيفقاف،  عى

القبح،  مىشىاًىدا، كاآلخر لرسـ نى ىنا مشيد ْراعو بيف الى  . كيحمؿ الن ص  (2)نقص مف الزبرقاف"كأ

                                                 
ٍيفمىٍجمىع ، اليىاٍزًجيٌ ( 1)  دفراء: منتنة.. (387ص، 386)ص، مياطي ة(الدٌ  المىقىامىة) البىٍحرى
(2)

اتِك  العضيية: الكذب كالبيتاف، أطمارم: أثكابي البالية، القرقر: القاع . 389، ص388ص، الَوْرِجع السَّ
 .القىمىربرقاف: الممس، الخيفقاف: رجؿ يضرب بو المثؿ في الظ مـ، الزِّ 
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ٍرأىةفقد انطمقت  ، كرب ما تفك قت في ىجائيا المقذع  اٍلمى تجابو الر جؿ كجيان لكجوو، كتْارعو ند ان لندو
مىىمعتمدةن  ؾ؟ ؾ كلؤمى ؾ؟ كشؤمى ؾ كريبى ا: )أما تذكر عيبى يًفٍي قىٍكلً المتتابع  اإلنكارمِّ  االٍسًتٍفيىاـ عى

ـ  ًبذىًلؾى لـ تكتًؼ  كىأىن يىاؼ، ك ؟(، كلـ تتكق  عةى ؾ المرق  ، كأسمالى ؾ المدقعةى كفاقتى   ، بؿ راحت تْب  جا
فىاتغضبيا عميو، تت يمو بقبيح  ِّْ ا: )ليت شعرم ما أْنع برجؿ يًفٍي قىٍكلً عف طريؽ المقارنة  ال

مىىأبرد مف عبقر، كأذٌؿ مف فقعو بقرقر، كىك  ذلؾ أظمـ مف الخيفقاف، كأنقص مف الزبرقاف(؛  عى
  ؿ  ذلؾ يطفئ نار غيظيا.عى 

قىامىةي  كىانىتً  اًني   المى رً مرآةن ْادقةن  ةي العيٍثمى ٍْ ان مف اآلفات االجتماعي ة كىًثٍير ، فقد عالجت ًلٍمعى
ر ىىذىاانتشرت في  ال ًتيٍ  ٍْ ًمٍف تثير الش ركر بيف الن اس،  ال ًتيٍ ، مثؿ الجداؿ كالمعارضة العى كى

قىامىةما قد مو كاتب ) شىكىاًىًد ذىًلؾى  ٍكرىةو الفكري ة( لتمؾ اآلفات  المى ْي : "كرأيت أىميا يىقيٍكؿي ، مرئي ةو  ًفي 
ان  ؽني لي الكضاع، متمكِّ متبدِّ  أىٍيضى ، اليميٍكرمف  كىًثٍيركالطِّباع،...فتثكر بينيـ الشيركر في  الىٍخالى

داؿ، كالمناقضة لما بينيـ مف مباينة الىكاء كمخالفة  لكثرة ما يقع بينيـ مف المعارضة كالجِّ
ائبة، فتخمفيا المذات كالش يكات، ك   ْ  اٍلىٍغرىاضاآلراء، كقد تعرض ليـ الفكار المناسبة، كاآلراء ال

مىىالجاه، كالحرص  المركءة، كالمطؼ، كالمرحمة، قد يعارضيا حب  كالحاجات، ف نفكذ الكممة،  عى
 .(1)ر"الحمـ، كالتدب ر يعارضو الغضب، كالت يك   كىذىًلؾى 

اًني   المىقىامىاتي ْك رتيا  ال ًتيٍ  ي ةً اعً مى تً االجٍ  اتً اآلفى  فى مً كى  ان  ةي العيٍثمى مشكرة مف ىـ ليس أىالن  أىٍيضى
، ادو كضى سى كما يتبع ذلؾ مف فى ، لممشكرةً  مف  خمسةن  ىيـًعٍندى : "كرأيت عىٍبد الل ًفٍكًرمٌ  يىقيٍكؿي الؿو
مف سكًء الحاؿ، كدكاعي  ىيـًعٍندى ...كأعجب ما رأيت في مثابة الس فراءً  ، كأكابر الكزراءً اٍليمىرىاء

في  يستشيركفى  الكزراءى  ىىؤالءً كاالختالؿ أف   الد اعية لكقكع الفتفً  اٍلىٍسبىابً النِّكاؿ، كىي مف أعظـ 
ان الن فسي ة مف أىؿ الفساد، كطائفة  اٍلىٍغرىاضتسمى ب جماعةن  بعض المرً  تسمى بالخْاؿ  أىٍيضى

مىىالذ ميمة مف أىؿ الش ر كالعناد، كالبغي كاالستبداد، كالٌزيغ عف طريؽ الس داد، ككالىما مْر    عى
مىىرأيو، مْمـ  كاب، كييعاب  بما يخالؼ ْكابى  و كبغيو، فيشيركفى غبٌ  عى  ْ ذكم  ًعٍندى ال

 .(2)"الىٍلبىٍابً 

ٍكعإف   اًنيِّ  المىقىامىاتً  أيدىبىاءي طرؽ أبكابيا  ال ًتيٍ  االجتماعي ةى  اتً اٍلمىكضي ًر العيٍثمى ٍْ قد  ًفٍي اٍلعى
ٍكعتككف ىي ذاتيا  رً في  اٍليدىبىاءتناكليا  ال ًتيٍ  اتاٍلمىكضي ٍْ ، كما سبقو مف عْكرو  العى المممككيِّ

                                                 
ٍكىىًرمٌ الغب: الظمـ، . (6ص)، (الفكري ة المىقىامىة) ًفٍكًري ةاآلثىار ال، فكرم( 1) اح، اٍلجى حى  ْ (، مادة 1/190، )جال

 )غبب(.
 . (6ص)، (الفكري ة المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ة، فكرم(  2)
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ٍكعتمؾ  معظـي  لـ تيمؿٍ  ٍكرً  شىت ىفي  ، بؿ سن ةه ، كىذه طبيعةه اتاٍلمىكضي ْي ٍف لـ يظيرٍ ي ةً الىدىب العي  ، كا 
قىامىةً ذلؾ  ايىاك  مف نْائحى  ٍخرىلي ة الي الىدىب الفينيٍكف، فإنِّو ظير في ًفٍي اٍلمى ْى  .، كخطابةو ، أك رسائؿى كى

  الد ْيِنيَّةُ  اتُ اْلَموُضْوعَ ثالثًا: 
قىةإف   داقة بينيما ْداقةه حميمةه، فالدِّيفي  كالدِّيفً  الىدىبً بيف  اٍلعىالى  ْ ف  ال  عالقةه متينةه، كا 

ينشر ما في الدِّيف مف أخالؽو حميدةو، كيبشِّر  ال ًذمٍ ىك  اٍلىًدٍيب ًلىف  ال يفترقاف؛  خميالفً  الىدىبي ك 
كؿ رسالة  ؽً  تو مكارـى ايحمؿ في طي   ال ًذمٍ  دً الجيِّ  الىدىبً بْك  .الىٍخالى

يؿً  في تأليؼً  اٍليدىبىاء لقد أبدعى  ٍيًني ةً  العظاتً  مقاماتيـ بيدؼ تْك  ةً مقي  الخي  ، كالن ْائحً الدِّ
ف ينيكف عادة عف قراءة ال ًذيٍ كاف رجاؿ الدِّيف، كالمتْكفكف  اليمف مثالن في كالس امع، ف اٍلقىاًرئ ًإلىى

مىىة، كانكا يقبمكف نيكي  الد   الكيتيب مىى، كيطمقكف الحريرمِّ  قراءة مقاماتً  عى قىامىاتً تمؾ  عى "طبؽ  المى
 تعدِّدةو.، في فنكفو مي ميتىنىكِّعىةو الحمكل" لما فييا مف معارؼى 

ٍكعى إف   قىامىاتظيرت في  الدٍِّيًني ة اتً اٍلمىكضي الففِّ مف  ىىذىامنذ نشأتيا، فقد أكثر رك اد  المى
ٍكعى ذكر مثؿ ىذه   ، كمقامات ابف الكردمٌ اٍليىمىذىاًنيٌ  بىًديع الز مىاف، كبرز ذلؾ في مقامات اتً اٍلمىكضي

  ْ  .تشيع في المجتمع آنذاؾ كىانىتٍ  ال ًتيٍ كفي ة كمعاْريو النتشار الن زعة ال

ر كمف البدىيِّ أف يحمؿى  ٍْ ةن  الدٍِّيًني ةمزيدان مف القيـ  العيٍثمىاًنيٌ  العى  ْ ا أف  المجتمع  خى
اًنيٌ  ْي  العيٍثمى ٌْ غى بً قد   .الدٍِّيًني ةبغة ت معالـ حياتو بالت ديف، كتمكنت بتمؾ ال

ٍيؼ مقاماتً  ًإلىىًإن نا إذا تطرقنا  ًْ ببْيرتو قبؿ بْره  ان حتفتِّ نجده مي  نافىًإن   ،اليىاٍزًجيٌ  نىا
مىى ؿً  ىىذىااإلسالـ، كنمحظ  عى ٍيثي  ،لمقاماتو اختاره ال ًذمٍ العنكاف  ًمٍف ًخالى عنكانان  اليىاٍزًجيٌ اختار  حى
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ : تىعىالىىلو كٍ ، كىك قى (1)مف سكرة الكيؼمف آية  ان مقطعليا 

ذىا[، 46الكيؼ: ] چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ المقطع  ىىذىاسياؽ استعماؿ  ًإلىىعدنا  كىاً 
ـ -سيدنا مكسى  لرأينا أف   المىقىامىاتمف أجؿ أف نربطو ب القرآنيِّ  ًفٍي الن صِّ  مىٍيًو الس الى كاف  - عى

د في قْة تجس   ْالحو  نفعو  ما كاف إال لطمبً  اٍلىٍرضطكاؼ في الت   ىىذىامع غالمو، ك  ان سىافىر م
مىىلمقاء مف ىك  ،سفره  ،مطاففر ىنا لـ تكف مف أجؿ بسط الممؾ كالس  ال يعممو، كغاية الس   عمـو  عى

ٍيفأف يبمغ كفتاه  كلكف لجؿ تحْيؿ العمـ كالحكمة، إال  طان ك سفره كاف مشر  إف   ، إذٍ مىٍجمىع البىٍحرى
أرض فمسطيف،  مف شكر "مكافحسب ابف عا المكافي  ىىذىا، ك مىٍجمىع البىٍحرىٍيفً  ًإلىى باالنتياءً 

ـي  الن يري  وي فىًإن  ، ةالردف في بحيرة طبري   نيرً  و مْب  كالظير أن    اٍلىٍرضً  يمر  بجانبً  ال ًذمٍ  اٍلعىًظي

                                                 
 .(85ص)، المىقىامىة ،: ضيؼييٍنظىر (1)
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ـ –نزؿ بيا مكسى  ال ًتيٍ  مىٍيًو الس الى . (1)اإلسرائيمييف، بحر الجميؿ" ًعٍندى تسمى  كىانىتٍ كقكمو، ك  -عى
مىى دليؿ ىىذىاك  اًنب عى قىامىاتفي  الدِّينيِّ  الجى اًنيٌ  المى ًر العيٍثمى ٍْ أن و  العيمماء. كقد ذىب بعض ًفٍي اٍلعى

 .(2)ثر"ـ كالن  "يريد بالبحريف الن ظٍ 

ذىا رً  ًإلىىعدنا  كىاً  ٍْ اًنيِّ  العى طى العيٍثمى قىامىاتً ى ، كتتبعنا خي رً  ىىذىافي  المى ٍْ  نجدىا تتزي في  العى
ٍيؼ، فالدٍِّيًني ةً  ، كالمكاعظً بالدعيةً  ًْ كر، كيدعك يعظ كيذِّ  مثالن : "نجده في غير مقامةو  اليىاٍزًجيٌ  نىا
ْ   العمؿً  ًإلىىالن اس  في جن تو  اٍلىمىؿالل كثكابو، ك  ًعٍندى ، كرفض الد نيا كمتاعيا، كانتظار ما الحً ال

ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى . (3)كرضكانو" ٍيؼقكؿ  كى ًْ قىامىة اٍلقيٍدًسي ة)في  اليىاٍزًجيٌ  نىا جعؿ  ال ًذمٍ  للً  : الحمدي (اٍلمى
ل، كقد ر فيدل، كأضحؾ كأبكى، كأمات خمؽ فسك   ال ًذمٍ حرمو أمنان لمعباد، كمقامان لمعيب اد، كىك 

مرج  ال ًذمٍ ميادان، كالجباؿ أكتادان، كبنى فكقكـ سبعان شدادان، ك  اٍلىٍرضجعؿ  ال ًذمٍ كأحيا، كىك 
ي طالما ارتكبت الكزار، كتبط نت القذار، فإنِّ  البحريف يمتقياف، بينيما برزخ ال يبغياف...

، كانتيكت العراض، فسك دت منيا كؿ بياض...كىا أنا قد  ، كاستبحت المحاـر كاجترحت المغاـر
ي بفضمو ال ، فادعكا الل لي أف يأخذني بحممو، كيعاممنت الكبة، كاعتْمت بالت كبةً اٍعتىمىد

، حتى أبكى مف حضر، كالن شي ً  بعدلو، ثـ أخذ في الجي  كالض جي ، كجعؿ يراكح بيف الن حيبً 
 . (4)كالحضرً  مف البدكً 

كىاًئع ًمٍف رى مىٍتوي حممت نفحات المف كالماف ما  ال ًتيٍ  الدعيةً  كى مى قىامىة) حى المعري ة(، كقد  المى
مىىكقؼ فارسيا خطيبان  ٍيؼ يىقيٍكؿي أبي العالء،  ضريحً  عى ًْ : "إنِّي آلتو بما لـ تستطعو اليىاٍزًجيٌ  نىا

ًمٍيع، ىييات قد ْار الكائؿي  ت محاسنيـ، ىباءن منثكران! فاضمحم   قكمان بكران، كجعميـ الد ىري  اٍلجى
كاشمعم ت خزائنيـ، كنيثمت كنائنيـ، كأْبحكا ال ترل إال مساكنيـ! فمينتبو الغافؿ، كال يشتبو 
، أك ألقى الس مع كىك شييد، كأعممكا أف   ، كيذ كر مف كاف لو قمبه العاقؿ، كليعتبر كؿ  جبارو عنيدو
الل قد أرسمني إليكـ نذيران، كأقامني بينكـ سراجان منيران، لذكركـ يكمان عبكسان قمطريران، فال تغفمكا 

 عظكا بمف تقد مكـ مف القركفً ، كىكؿ ذلؾ اليكـ المجمكع لو الن اس، كات  عف شرب تمؾ الكاسً 
مىىبارئكـ كاندمكا  ًإلىى، كتكبكا كالعيافً  كفً يي ، كمف درج أمامكـ مف العي كالقرافً   اللى  فىًإف  ما فات،  عى

مىى، كال تمككا كالس نفً  كا حفظ الفركضً اٍعتىمىد، ك يقبؿ الت كبة عف عباده، كيعفك عف الس يئاتً   عى

                                                 
 .(15/362)ج، نكيرحرير كالت  ، الت  ابف عاشكر (1)
 .(85ص)، المىقىامىة، ضيؼ (2)
 .88صالمىٍرًجع الس ابؽ،  (3)
ٍيف ،: اليىاٍزًجيٌ ييٍنظىر (4)  .(422ص، 421)ص، (اٍلمىقىامىة اٍلقيٍدًسي ة) مىٍجمىع البىٍحرى
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مىى محافظةى ال فىًإف   خضراء الدِّمف؛ ش ـ  عى كـ، ال تنفع مف يؤذم القكـ، كتىجى  ْ مكات، كمكابدة ال  ْ ال
 .(1)الح  كالعمرة، ال يزكِّي شارب الخمرة"

ٍيًني ةى  إف  المالمحى  رى  في مقاماتً  الدِّ ٍْ اًنيِّ  العى قىامىةً ، كفي ىذه العيٍثمى ًمي ان، كمف  المى تظير جى
ًدٍيثً ، ك اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً ب اإلكثار مف االستشيادً  ىذه المالمحً  ٍيثي . بالش ريؼً  الن بكمِّ  الحى ال نجد فقرةن  حى
قىامىةً  مف الفقراتً  ًدٍيثً ، أك اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً مف  اليىاٍزًجيٌ إال كاقتبس فييا  الس اًبقىةً  ًفٍي اٍلمى  الن بكمِّ  الحى

مىى الدِّيني   ، كلـ يقتْر الثري الش ريؼً  قىامىةً  ىذهً  عى  .كىاف ةن  اليىاٍزًجيٌ  مقاماتً  ، بؿ يكاد يزيِّفي فىقىطٍ  المى

كىاًئعً  ًمٍف رى ايىاالٍ  كى ْى مىمىٍتوي ، ما كؿ  إبداعو  ًفٍي ثىنىايىاىىا حممتٍ  ال ًتيٍ  كالمكاعظً  كى  ابف مقامة حى
ٍيثي (، أىٍنبىاءي اٍلىٍبنىاًء ًلىٍطيىًب اٍلىٍنبىاءً ) الىليكًسيٌ  ي بالمحارـً  حى ، يترن ـ بيا كالمكاتً  مف الحياءً  يْك

ن  ، الل الل في أمِّكـ فمعمرم قىاًئالى ، اللى اللى في أخكاتكـ، كعيد كىف في عداد بناتكـ، يا بىًني  : "يا بىًني 
ـ  لغمِّكـ، كىي  كىانىتٍ لقد  مىىتستر  بسركركـ، كتغت تيا عزيزة  عى م، كليا في سرم مف ًعٍندى عال 

دقة الش فقة أكث  ْ يارة كالد عاء، كاذكركني بال مىىر عمييا مما أبدم، يا بىًني  تعاىدكني بالزِّ ذكم  عى
ًديثىان الرحاـ الفقراء، فقد انقطع ْالح عممي إال منكـ، كال يركم كاتب اليميف  حسنان إال عنكـ،  حى

ـٍ  تىعىالىىبالل  مىٍيكي ـ   تىعىالىىالل  مىىعى ال تغفمكا عني كأنا بيف أطباؽ الت راب، فعتبي  عى ـٍ ث مىٍيكي أي يا  عى
ـً  ( بأطيبً أىٍنبىاءي اٍلىٍبنىاًء ًلىٍطيىًب اٍلىٍنبىاءً مقامة ) الىليكًسيٌ . كيختـ (2)البناء النجاب" : يىقيٍكؿي ، اٍلكىالى

 ، مىى"يا بىًني  ايىاال استيفاءً  عى ْى ال أقكل، كجماع ذلؾ فيما أرل الت قكل، فالت قكل الت قكل، كليأًت  كى
ـ  الكثكؽً  تىعىالىىأحدكـ منيا بما يقكل، فثقكا بالل  ي اكـ أف تعتمدكا في أمرو أت مىى، كا  ، مخمكؽو  عى

ًمٍيعىان لما يحب كيرضى، كحفظكـ  كفقكـ اللي   . (3)مف سؤاؿو قضا" جى

رً  مقاماتي  كقد حممتٍ  ٍْ اًنيِّ  العى ايىامزيدان مف  العيٍثمى ْى ؽ كى كتبت  ال ًتيٍ ، الىدىب، ك الىٍخالى
ـى  ًفٍي ثىنىايىاىىا، كحممت بمدادو مف الذ ىبً  ٍكب، فْارت مْابيح تنير الالىدىبً ك  الخمؽً  عظي ، ديري

قىامىةً  اليىاٍزًجيٌ  ًفٍي قىٍكؿً كٌمو نجده  ىىذىا، ك ؿى كمشاعؿ ترسـ الس بي  ذىاي ة: "الىدىب ًفٍي اٍلمى : يا يىقيٍكؿي بالر جؿ  كىاً 
الن اس ما استطعت باإلحساف، ككٍف  عامؿً  ي  : يا بينى اؿى قى  ـ  ي. ثي نِّ عى  الىدىبى  ذً كخي  غالـ ادفي مني،

ًمٍيؿى ، كأحي بالش كرً  النِّعمةى  بينيـ عفيؼ الط رؼ، كاليد، كالمساف، كقابؿً  مىى ، كحافظٍ بالذِّكرً  اٍلجى  عى
يبة، كانظٍر  ٌياؾ كالغيبة، فيي بئس الرِّ ديؽ، كلك في الحريؽ. كا   ْ معايبؾ قبؿ معايب  ًإلىى ال

بخيالن، كال  ثقيالن، كال إذا سيئمتى  ، كال تكف إذا سألتى و يخفض الجناحى فىًإن   المزاحى  ْاحبؾ، كاجتنبً 
                                                 

ٍيؼييٍنظىر (1) ًْ ٍيف ،: نىا ت: تبددت، نثمت: استفرغت، اشمعم   .(189، 188)ص، المعري ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 قمطرير: شديد.

 (.21ص، 20)ص، الىليكًسيٌ ، مقامات ابف ابف الىليكًسيٌ  (2)
(3) 

اتِك  .24ص ،الَوْرِجع السَّ
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ذىااس، كلك طاقةن مف اآلس، تطمب ما في يد الن   ذىا جمست فاعرؼ مقامؾ، كىاً  حد ثت فانتقد  كىاً 
 . (1)كالمؾ"

ايىامف الؿى رائعةو حديثو بفكاْ اٍلىًدٍيبي  كيكمؿي  ْى في  يْح  أف تككف كثيقةن  ال ًتيٍ  ي ةً الىدىب كى
ؽً  مكارـً  ايىا، ك الىٍخالى ْى ذىا: "يىقيٍكؿي ، الىدىبً  كى ذىا، ليالن فاخفٍض  تكم متى  كىاً  ، نياران فانفٍض  تكم متى  كىاً 
ذىا ؿى  آخرى  الكالئـ، فكفٍ  ًإلىىدعيت  كىاً  ، كأك  ، كالزـً  جالسو ياءى  ، كاجتنبً كالحياءى  الكداعةى  قائـو  الرِّ

أف   ، كاعمـٍ ، فتخرج عف القبكؿً ، كال تدخؿ في الفضكؿً العمؿً  و آفةي فىًإن  الكسؿ،  ، كاحذرً كالكبرياءى 
 .  (2)"بً مف الن سى  أشرؼي  الىدىبى 

قىامىةي ىذه  فقد حممتٍ  قىامىةكسمت بػ ) ال ًتيٍ  المى ؽً  مكارـً  عىكىاًلـً ي ة( عالمان مف الىدىب المى  الىٍخالى
دىاًئؽؿ بيف تضيء لمس الكيف اآلفاؽ، كمف يتنق   ال ًتيٍ  قىامىةىذه  حى و يجد ما تقر  بيا عينو، فىًإن  ، المى

 كقمبو. ،وكتطرب ليا أذنو، كيطمئف بيا لب  

ايىامف نحا في  اٍليدىبىاءً كمف  ْى ، فحممت مف الد ىاء كالذ كاء، ما ال يفيمو ىن آخرى حى نٍ ه مى كى
كىاًئعإال الذكياء،  ًمٍف رى ايىاىذه ال كى ْى قىامىةفي ) اليىاٍزًجيٌ قكؿ  كى خالؼ ظاىرىا  ال ًتيٍ الٌسركجي ة(  المى

 اليىاٍزًجيٌ  باطنيا، كأرل أف  باطنيا حمؿ الر حمة، كظاىرىا كاف ينذر بالعذاب، كلؾ أٍف تقكؿ أف  
سكتت  فىمىم ا: "يىقيٍكؿي مف أجمؿ الز ىكر، كنسائـ رقيقة مف أطيب العطكر،  ميتىنىكِّعىةقٌدـ لنا باقةن 

الفضاء، كقاؿ: يا أبا عبادة إنِّي قد أزمعت الس فر، كال أدرم ىؿ  ًإلىىالض كضاء، كأعرض بكجيو 
ؾ ال ذقت ًعٍندى يفتي عميؾ، قمت أطرؼ بما يجمع بيننا القدر، فخذ عني ما ألقيو إليؾ، كالل خم

حراء فاطمب خد  العذراء.   ْ ذىافقدؾ، كال حييت بعدؾ. فقاؿ يا بينىي  إذا ركبت متف ال نمت  كىاً 
، كال تْؿِّ  بي   ْ مىىفاعتنؽ ال ، كاقنع بالس مراء إذا عز ت البيضاء. كاشرب مف كأس  عى الن بي 

مىى الفاجر ال مف كأس الت اجر، كتْد ؽٍ  ذىاالمير بجنى غرس الفقير،  عى مِّفت حمؿ الجنازة، كي  كىاً 
ذىافاطمب المفازة،  ذىا، فعميؾ بنيب الخيؿ. ال مٍيؿت الس مب في اٍعتىمىد كىاً   دخمت الحمبة فاحذؼً  كىاً 

مىى لس الـ، كاقتٍْر ا ـما كذب مف  عى ـً اٍلكىالى بر  ، كحرِّ  ْ مىىال مىىالسير، كالجبر  عى الكسير،  عى
فةى، كاحذرً  الس كاعد، كال تتبع القكاعد، كاختٍر  كاقطعً  ِّْ ًمٍيمىةالٍ  مف النِّساًء العميمةى المتن المتعفِّفةى،  جى

 الس اعي بعْا الر اعي، كفضِّؿً  الش ارم كالبائع، كاضربً  الد افع، كانحرً  ًإلىىعف الش افع  كأعرٍض 
مىىالقكافؿ  مىىالن كافؿ، كالغريب  عى مىىالن سيب، كاإلجازة  عى ـٍ  عى مىىزيارة الميت  اإلمارة، كقدِّ ح ِّ  عى

كـ، كادخؿ الس كؽ   ْ مالح الجكارم، كال تتبع  الن كـ، كاتبعٍ  ًعٍندى البيت، كاحذر لنفسؾ مف ال

                                                 
ٍيفاليىاٍزًجٌي،  (1)  .(250)ص، ة(اٍلىدىبيٌ  المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 .252المىٍرًجع الس ابؽ، ص (2)
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رى لؾ الفرار، ى يتيس  ت  ، حى كالن يىارى  ال مٍيؿى  ، كافترسً العارمى  ، كأكرـً البسى ال   ، كاطردً اٍلقىاًرئك  ًدٍيباٍلى 
مىى كاحرٍص  مف العكاطؿ،  عف المسممات دكف الككافر، ككفٍ  العراض دكف الجكاىر، كاعدؿٍ  عى

ٍيثي الش يادة  قطع خيط الباطؿ. كأنكرً  كال تحاكؿٍ  كبدى اإلماـ، كاستعد  ال ترل اإلفادة، كاضربٍ  حى
 .(1)لل ما بقيت كالس الـ"

ي ة قد يظف  أف  ما فييا مف ال إف  المستمعى  ايىالظاىًر ىذه الْك ْى تجر   ال ًتيٍ المغمكطة  كى
مىى ٍعنىىالمدرؾ  ، لكف  ا الكيؿى ْاحبي عى ي ة مراده، كيحقؽ مرامو، ف يجدي  ًلٍممى مف  كىًثٍيرفي الْك

ي   مىعىاًني  متفى  : )إذا ركبتى وً لً كٍ سبيؿ المثاؿ معنى قى  عىمىىاىر، فة تحمؿ عكس الظ  ىذه الْك
حراء فاطمبٍ   ْ ذىا. خد  العذراءً  ال بيى  فاعتنؽً  نمتى  كىاً   ْ مىى، كال تْؿِّ ال العذراء  فىًإف  الن بي(،  عى

ٍعنىى بي: ًبمى  ْ ٍعنىى: الككفة، كال ذىا: )أىم ا قىٍكليوي . الط ًرٍيؽ: ًبمىٍعنىىالس يؼ، كالن بي  ًبمى كمِّفت حمؿ  كىاً 
ٍعنىىالجنازة  فىًإف  الجنازة، فاطمب المفازة(،  ٍعنىى: زٌؽ الخمر، كأما المفازة فيي ًبمى : الن جاة، أك ًبمى

ٍعنىىات المسمم فىًإف  : )كاعدؿ عف المسممات دكف الككافر(، أىم ا قىٍكليوي الفالة. ك  : المكاتي يبتذلف ًبمى
بر أىم ا قىٍكليوي : المستترات. ك ًبمىٍعنىىالرِّجاؿ، كالككافر   ْ ـ ال مىى: )كحرِّ مىىالسير، كالجبر  عى  عى

فة، كاحذر  ِّْ ًمٍيمىةالٍ الكسير، كاقطع الس كاعد، كال تتبع القكاعد، كاختر مف النِّساء العميمة المتن  جى
ب فىًإف  المتعففة(،   ْ ٍعنىىر ىنا ال ٍعنىى: الحبس حتى المكت، كالجبر ًبمى : القير كاالغتْاب، ًبمى

ٍعنىىكاقطع الس كاعد  ٍعنىى: اعبر مجرل الماء، كالقكاعد ًبمى ًمٍنوي ساء المكاتي لـ يتزكجف، : النِّ ًبمى  كى
انىوي  قكؿ الل ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  چ     في سكرة النكر: تىعىالىىك  سيٍبحى

 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  

ي ة: المطي بة مر ةن  فىًإف  [، كأما العميمة 60]النكر:  معناىا الظ اىر: المريضة، لكف  معناىا في الْك
فة فيي المستترة بالن ْيؼ، كىك الحجاب، كأما اأيٍخرىلبعد  ِّْ لمتعفِّفة مف النِّساء: ، كأما المتن
مىىتشرب فضمة المبف، كقكلو: )كقدِّـ زيارة الميت  ال ًتيٍ فيي  ٍعنىىالميت  فىًإف  ح ِّ البيت(،  عى : ًبمى

رى   ْ  .(2): زيارة القبكرًبمىٍعنىىالبيت  ع، كح ٌ المريض بنحك ال

لىىك  تدخؿ  يا قدفىًإن  مف إثارة الذِّىف، كعْؼ العقؿ، الٌسركجي ة  المىقىامىةجانب ما تحممو  اً 
قىامىةمف جمؿ  جممةو  ات، فكؿ  تحت مسمى الحاجي كالمعم ي الٌسركجي ة تقكـ مقاـ أحجيةو  المى

، أك لغزو يحتاج  ًإلىىتحتاج  ، ككؿ  ذلؾ يي  ًإلىىحؿ  قىامىةما لكت اب  أىمىامىنىاظير تكضيحو مف  المى

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  .(177ص -175)ص، الس ركجي ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيفىكامش  ،: اليىاٍزًجيٌ ييٍنظىر (2)  (.177ص -175)ص، مىٍجمىع البىٍحرى
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، اف، أك يعزؼ بآلتو أعذب مىشىاًىدال أىٍركىعبريشتو  ـي سً رٍ عقؿو تفكؽ مف يى كفطانة  رجاحة فكرو ، اٍلىٍلحى
 .اٍليٍغًنيىاتكينشد بْكتو أجمؿ 

  يَّةُ ْخَلقِ اُْلَ ، و السُّموكيَّةُ  اتُ اْلَموُضْوعَ رابعًا: 
ؽكمكاـر  الىدىب ًإلىىبالد عكة  الىدىبي  ارتبطى   ىىذىا، كقد تناكؿ اٍليٍكلىىمنذ بداياتو  الىٍخالى

ٍاءمف  كىًثٍيره االرتباط  مىىمجبكلةه  أف  الن فسى  : "اعمـٍ الماكردم   يىقيٍكؿي ، العيمىمى شيـو ميممةو، كأخالؽو  عى
مىةو، ال يستغني محمكدىا عف الت أديب، كال يكتفي بالمرضي منيا عف الت يذيبً   ًلىف  ؛ ميٍرسى

 ًإلىىتأديبيا تفكيضان  ، كشيكةه غالبةه، فإٍف أغفؿى طاعه مي  يسعدىا ىكلن  لمحمكدىا أضدادان مقابمةن 
مىىالن العقؿ، أك تكك   ؿ ندـ الحسف أعدمو الت فكيض درؾ المجتيديف، كأعقبو الت كك   ًإلىىتنقاد  عى

، أك بالت جربةً  مكتسبه  الىدىب ًلىف  عاطالن، كفي ْكرة الجيؿ داخالن؛  الىدىبالخائبيف، فْار مف 
ذىًلؾى ، مكاضعةه  ؿِّ قكـو كي لً ، كى بالعادةً  فه سى حٍ تى سٍ مي  ى ت  ال يناؿ بتكقيؼ العقؿ، كال باالنقياد بالط بع حى  كى

يكتسب بالت جربة كالمعاناة، كيستفاد بالد ربة كالمعاطاة، ثـ يككف العقؿ عميو قيمان، كزكي الط بع 
، كبعقكلو عف أدبو مستغنيفى  اللً  أنبياءي  لكافى  الىدىبً ان عف يى نً غٍ مي  إليو مسممان، كلك كاف العقؿي 

 .(1)"مكتفيفى 

ًدٍيثى إف   ؽب الىدىبعف عالقة  الحى مىىيطكؿ، كخير دليؿو  الىٍخالى ذلؾ أف  الفاركؽ، عمر  عى
ٍنوي  –بف الخطاب ا مىىكاليو  أبي مكسى الشعرمِّ  ًإلىىكتب  – رىًضيى اللي عى لو: "ميٍر  يىقيٍكؿي الككفة  عى

مىىو يدؿ  فىًإن  ؛ مف قبمؾ يتعمـ الش عرى  ؽً معالي  عى كابً الىٍخالى  .(2)"النسابً  ، كمعرفةً الر أمً  ، ْك

ذىا قىامىة ًإلىىس أك الد ارً  اٍلقىاًرئعاد  كىاً  ٍكبخطاىا، كسمؾ سبميا، كقطع  ، كتتب عى المى و فىًإن  يا، ديري
ٍكص  ْي قىاًمي ةيمحظ أف  الن  ًبي ة ال مغىةاشئة حممت منذ نشأتيا ىدؼ تعميـ الن   المى كىمىا يا، أىسىاًلٍيبك  اٍلعىرى

مىىتقكـ  كىانىتٍ معظميا  أىف   قىامىاتالكعظ كاإلرشاد. كلـ تخالؼ  عى اًنيِّ  المى ًر العيٍثمى ٍْ ىذه  ًفٍي اٍلعى
مىى، فقد سارت ةى الس ن   ٍكردرب أخكاتيا في  عى ْي  .الس اًبقىةً  العي

رً  الد ارسى إف   ٍْ اًنيِّ  ًلٍمعى ؽعف الس مكؾ ك  البىٍاًحث، العيٍثمى مف  كىًثٍيريجد ضالتو في  الىٍخالى
قىامىات مىى، ك المى قىامىاترأس تمؾ  عى قىامىة، )المى قىامىةي الفكري ة(، فيذه  المى دتً  المى ٍكع ْر  اتاٍلمىكضي

قالس مككي ة، ك  ، كبأكثر مف كجوو  ًبطىًرٍيقىةو ي ة الىٍخالى ، فيي تستخدـ أسمكبي رائعةو، بؿ كبأسمكبو متفرِّدو
ؽفي تقديـ الس مكؾ، ك  اٍلميقىابىمىةالطِّباؽ، ك  لىعىؿ  ذىًلؾى لمقارئ،  الىٍخالى الذىاف  ًإلىى يقرِّبي  كى
ٍكع . مً كاضحةو، كيبرزىا بأسمكبو جى  ًبطىًرٍيقىةو  اتً اٍلمىكضي قىامىة كىمىا أىف  ي  ري ة لـ تترؾ خمقان حميدان الفك المى

                                                 
 .(284ص)، يفنيا كالدِّ أدب الد   ،الماكردمٌ  (1)
(2)

 .(1/28)ج، العمدة، القيركانيٌ  
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دتو، كلـ تدعٍ إال   دتٍ   كْر فان ذميمان إال كرسمتو، فْر ؽ مف مكارـً  ْك برى  الىٍخالى  ْ ـى ال ، ، الحم
...، كرسمت مف ، كالس المةى ، كالعف ةى ، كاالستقامةى ، كالحياءى ، الرِّفؽى ، الكرـى ، الجكدى ، الت كاضعى البْيرةى 

اؼى   .ؿى خٍ بي ، كالٍ ، الش ح  ، الجدؿى ، المناقضةى ، الحمؽى ، الجيؿى الحسدى ، الغضبى  الذ ميمةى  الْك

كىاًئع ًمٍف رى قىامىةً  اٍليٍسميكبً  كى ؿالفكري ة، كمف جاذبي ة عرضيا أن يا  ًفٍي اٍلمى مكاـر  تىتىنىاكى
ؽ ًكٍيرتتبع ذلؾ بمساكئيا في أكثر مف مكضعو بطريقة  ـ  الن، ثي ك  أى  الىٍخالى ٍْ ا يىٍحًمميوي البارع،  الت  مى  كى

ًكٍير ىىذىا ٍْ ، فقد قد مت ىذه  الت  ، كتشخيصو ، كتجسيـو قىامىةمف تكضيحو فىات المى ِّْ المحمكدة في  ال
، ك  فىاتثكبو قشيبو ِّْ .  ال ، كشكؿو عجيبو  المذمكمة في لكفو غريبو

ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى  قىامىةفي ىذه  كى ٍبد الل ًفٍكًرمٌ  ؿي كٍ قى  المى تناكلو لخمؽ االستقامة،  ًعٍندى  عى
فتي العفًّة كالس المة: "ثـ نظرت إليو، فرأيت  ه امرأتيف ظريفتيف عفيفتيف، قد زانيما الحسف ًعٍندى ْك

مىاؿك  ، كفي يد كؿِّ كاحدةو شعمة تسطع نارىا، كتكاد تغشى البْار اٍلكىمىاؿك  الىدىب، كعالىما اٍلجى
 كىانىتٍ ة البريؽ، مستكرة بغشاءو رقيؽو، فكىًثٍير في يدىا مرآة ا جارية جثتيا عارية، ك ىيمًعٍندى أنكارىا، ك 

، فسألت الد ليؿ عنيف، فقاؿ إحداىف  االستقامة، ك  ، كال تزاؿ تجمكىا عمي  العف ة،  الث اًنيةتديرىا إلي 
 .(1)الس المة" الث الثةك 

ـٍ ييٍيًمًؿ اٍليدىبىاءي  كفي المقابؿً  ؽتْكير مساكئ  لى ًمٍف شىكىاًىدً ، الىٍخالى ؽتْكير  كى  الىٍخالى
ٍبد الل ًفٍكًرمٌ الذ ميمة ما رسمو  رفت نظرم عف تمؾ الجية بأسرىا، يىقيٍكؿي لمغضب كالحسد،  عى : "ْك

 ًعٍندى  فىًإذىاالمنظر اليائؿ،  ؾى لً ذى مِّي أنسى ما رأيت مف عى كدق قت الن ظر في جية ذلؾ الممؾ العادؿ، لى 
، كتستدعي تستكقع الط رؼى  غريبةه  ، كأشياءي عجيبةه  يمنتو أمكره تخت سمطنتو، عف ميسرتو كم

ؼى  ٍْ  ، قكم  العالجً  ، بعيدي المزاجً  ، حديدي كالمخبرً  الخبرً  ، عجيبي المنظرً  مييبي  ، كبينيا شخصه الكى
الحاضريف شزران، ، كىك يمحظ كالت كب رً  رً الت يك   كىًثٍيردب ر، فك ر كالت  الت   ، قميؿي مريده  ، عنيده شديده 

، ال يمٌس أخرؽي  ، أىكجي أحمؽي  كيكسعيـ فحشان كىجران، كيكثر لمف يكممو نيران كزجران، كىك أرعفي 
ىك  ىىذىاالش خص؟ فقاؿ  ىىذىاإال مز قو، كال يعال  أمران إال أتمفو كخرقو، فقمت لمد ليؿ ما  شىٍيئىان 

 ، أحمرى ال مٍكفً  ، أْفرى الحزفً  ؿى ، طكيالبدفً  الغضب، ثـ رأيت في طرؼو آخر شخْان نحيؿى 
ـي كالغى ، أضناه اليـ ، كأفناه الس  العىٍيفً  منو  ٍخرىلـ ، كبإحدل يديو قدحه فيو سـ  ناقعه، كفي اليد الي ق

ـ   مىى سيؼه قاطعه، كىك ال ينفؾ  يسكب الس   أعضاءى  الباترً  الس يؼً  ًبذىًلؾى بدنو كرأسو، كيجرح  عى
 .(2)ىك الحسد" ىىذىاالش خص البادم الكمد، البالي الجسد، فقاؿ:  ىىذىانفسو، فقمت مف 

                                                 
 .(284ص)، (الفكري ة المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم، عبد الل،  (1)
(2)

اتِك   .285ص ،الَوْرِجع السَّ
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فىاتً  كمف مساكئً  ِّْ ٍبدي  يىقيٍكؿي ، البشرً  في بعضً  الحيكاني ةي  كةي ، الش يٍ ال ًتي تناكليا اليدىبىاءي  ال  عى
، كحسفو  ذاتي  اآلخر شابػػػػػةه  في الط رؼً  فىًإذىا: "نظرت الل ًفٍكًرمٌ  ، كدالؿو ظاىرو جمػػػػػػػاؿو فاخرو

، كىي تسحر ، كمنظرو باىرو  بألحاظيا القيميٍكببألفاظيا، كتسخر  العيقيٍكؿ زاىرو

ــ تَ رْ َصــبْ ا أَ ذَ إَ  ــقمَب ــًا ِم ــ نَ ًا خميَّ  ى    وَ الَي
 

 نُ وْ ُكـــــيَ ًا فَ َمـــــرَ غْ َلـــــُو ُكـــــْن مُ  لُ وْ قُــــتَ  
مىىك   ، كتتفن ف في  ـ بفْاحةً ، كرأيتيا تتكم  لدل البدرً  كالككاكبً  مف الز ىرً  رأسيا تاجه  عى لسافو

ا، يى الً مى جى  يرى سً أى  ري يٍ ًْ أى  تي دٍ كً ، كى ًإلىٍييىا تي كٍ بى ْى  فٍ أى  ؾٍ الى مى تى أى  ـٍ ا لى يى يٍ مى م عى رً ْى بى  عى قى كى  فىمىم االبياف،  أىسىاًلٍيب
 ؼي رى عٍ تي  هً ذً ىى  اؿى قى ا، فى يى نٍ ي مً نً ابى ْى ا أى مى  سى ر  فى تى  دٍ قى ا، كى يى نٍ عى ي مً يٍ لً دى  تي لٍ أى سى ا، فى يى الً بى نً  عى يٍ رً ْى ا، كى يى الً بى حً  فى يٍ ىً رى كى 
ٍنسىاًني ةً  ةً كى مى مٍ مى الٍ  يٍ فً  مىاؿً  فى ا مً يى ا لى مى  عٍ مى  يى ىً ، كى ي ةً انً كى يى حى الٍ  ةً كى الش يٍ بً  اإٍلً  ؿً الى خً  فٍ عى  ةه يى ارً ، عى اٍلجى

 .(1)"اٍلكىمىاؿً 

قىامىاتً  أىٍركىعً كمف  ؽتناكلت مكاـر  ال ًتيٍ  المى ( أىٍنبىاءي اٍلىٍبنىاًء ًلىٍطيىًب اٍلىٍنبىاءً ) ةي امى قى ، مى الىٍخالى
ايىامف ركائع ال منتقاةه  ، كفييا باقةه الىليكًسيٌ البف  ْى : يا بىًني  مف رأيتمكه يطير في يىقيٍكؿي لبنائو،  كى

مىىاليكاء، كيمشي  مف الش ريعة الغر اء فيك مف أكلياء الش يطاف، ال  شىٍيئىان كجو الماء، كقد خالؼ  عى
، جكدكا بالماؿ في مكضع  ي اه، كاشتغمكا عنو بتقكل الل...يا بىًني  مف أكلياء الر حمف، فإٌياكـ كا 

مىى اٍلىٍسرىارالحؽِّ، كابخمكا ب ، كأكـر جكد المرء اإلنفاؽ في كجو البرِّ  أىٍحمىد فىًإف  جميع الخمؽ؛  عى
في بمكتكـ السِّرِّ بخؿ الم ، بالغكا في كتـ رء الض  ، السي ما عف الشرار، كال اٍلىٍسرىار... يا بىًني 

 نقؿو  ب  ري ب  أمرو فشا يككف لْاحبو نعشا، كى ري ترغبكا في نقؿ الخبار، كلك لمس ادة الخيار، فى 
ؿ ْاحبو  ، إذا أحببتـ فال تيفًرطكا،  ًإلىىيْك ذىاالقتؿ...يا بىًني  و كاف فىًإن  بغضتـ فال تفرِّطكا،  كىاً 

أىٍف بغيضؾ ىكنان ما عسى  بغيضؾ يكمان ما، كابغٍض  أىٍف يىكيٍكفى حبيبؾ حب ان ما عسى  يقاؿ: أحببٍ 
ن و لينفر  فىًإف  حبيبؾ يكمان ما... يا بىًني  إي اكـ ككثر المزاح  يىكيٍكفى  منو ما ىك كطعًف الرِّماح، كا 

، ال تتكممكا في أحدو بما يكجب االستغفار، كيحكج يكمان  ديؽ...يا بىًني   ْ الر فيؽ، كيكغر ْدر ال
أىميا إسراع الس يؿ ينْب في  ًإلىىاالعتذار، كاعممكا أف  مقكلة الس كء تسرع  ًإلىىمف الياـ 

ديٍكد مألكؼ الكككد...فاحفظكا ألسنتكـ،  ًإلىىنقمتييا كالط ير ينقض  ، كتنقض إلييـ بأجنحةاٍلحي
 . (2)كاجعمكا ذلؾ طبيعتكـ

ؽدستكران تضم ف ْفحاتو ناْعةن احتكت جؿ  مكاـر  كضعى  الىليكًسيٌ إف  ابف  ، الىٍخالى
 ًإلىى، مف قرأىا كحفظيا، ضمف الماف كالس المة، كمف خالفيا انتيى بو المطاؼ كعظيـ اآلداب

                                                 
 .(284ص)، (الفكري ة المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ة، فكرم (1)
 .(13ص -7)ص الىليكًسيٌ ، مقامات ابف الىليكًسيٌ ابف  ييٍنظىر: (2)
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ي ة  ا زادى م  مً الخسراف، كالن دامة، كى  ن ىذه الْك مىاالى أف  كؿ  أمرو فييا تبعو ما يبرره، ككٌؿ نييو بيف  جى
مىٍتوي سطكرىا أردفو بعم ة الن يي، مع ما  مى ي ةي  حى لكؿِّ مكافو  ، كميثؿو ْالحةو حكيمةو  مف حكـو  الْك

 .  كزمافو

 :اتُ عمَّيَ مُ الْ ي، وَ اجِ حَ ، واُْلَ ازُ غَ لْ : اُْل اً سَ امِ خَ 
و مف فىًإن  ْطمحاته متعددةه لعممةو كاحدةو، ك"أما المغز مي  اتي ، كالحاجي، كالمعم ياللغازي 

مىى ًبذىًلؾى ي ألغز اليربكع، كلغ ز إذا حفر لنفسو مستقيمان، ثـ أخذ يمنةن كيسرةن لييعمِّ  طالبو، كىك  عى
 الد نيكي ةً  عيميٍكـً الفي  ؾى لً كالمحاجاة. كالفائدة في ذى مفظ المتشابو طمبان لممعاياة استعمؿ فيو ال   قكؿه 

خراجيا مىعىاًنيالٍ رياضة الفكر في تْحيح  مىى، كا  كاب،  ًإلىىالمناقضة، كالفساد  عى  ْ معنى ال
 .(1)كالحؽِّ، كقدح الفطنة في ذلؾ، كاستنجاد الر أم في استخراجو"

قىامىات لففِّ  إف  المتتبعى  مىى اٍعتىمىدمنذ بدايات ظيكره يجد أن و  المى اللغاز كالحاجي  عى
ٍيؼ أىٍطمىؽ، كقد كىًبٍيرىان اعتمادان  ًْ مىى اليىاٍزًجيٌ  نىا قىامىةإحدل مقاماتو " عى ىذه  مغزي ة"، كتضم نتٍ ال   المى
قىامىةي  قىامىة، كما تضم نت شىت ى اتو م يسى ألغازان في مي  المى  المىقىامىةالزىري ة، ك  المىقىامىةي ة، ك الىدىب المى
ًمٍف شىكىاًىدً . ميتىنىكِّعىةو  معم يات، كأحاجي مختمفة في مسائؿى  لوالحمي ة  ًفٍي كالحاجي  اللغازً  كى

قىاًمي ةً  ٍكًص اٍلمى ْي ٍيؼ ؿي كٍ قى  الن  ًْ قىامىةً  اليىاٍزًجيٌ  نىا الزىري ة: "فانتدب سجيتو السِّبىطرة، كرفع  ًفٍي اٍلمى
بطرة، كأنشد   :يىقيٍكؿي عقيرتو الضِّ

ــــــيم م مِ  ــــــُب الُم ــــــا الرَّاك  اً رَ ْصــــــأيَُّي
 

ـــــــْمعًا فَ   ـــــــِق َس ـــــــمْ مِ أل ـــــــونُ  ثُ يْ دِ َح  ُفن
ـــمِ  نَ وْ دُ   ـــْص ـــيْ ٍر َع ـــيْ ٌن وَع  نٌ يْ ٌن وَع

 
 ونُ وٌن وُنــــــوٌن وُنــــــا ُنـــــيَيــــــفِ  امَ َقـــــ 

كالنكف، كتحد ث القكـ بما يككف كما ال  العىٍيفالسِّنةي مف الجفكف، بيف تمؾ  قاؿ فطارتً  
لىعىؿ  . (2)يككف" قىامىة) كى قىامىةالمغزي ة( تبرز لنا مالمح اىتماـ كت اب  المى اًنيِّ  المى ًر العيٍثمى ٍْ  ًفٍي اٍلعى

قىامىة، فقد حكت ىذه ياتكالحاجي كالمعم   باللغاز مزيدان مف اللغاز، فقد أنشد فارسيا ميمًغزان  المى
 :اٍلقىمىرً في 

                                                 
 .(68ص، 67الكاتب، البرىاف في كجكه البياف، )ص (1)
ٍيف اليىاٍزًجٌي، (2) بطرة: الش   .(68ص، 67ص)، الزىرية( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى ديدة، السِّبطرة: الماضية، الضِّ

د عيف الكلى: ماء تعالى: ك سبحانو ، كمنو قكلو  . عيف الثالثة: رئيس. نكف الكلى: حكت . عيف الثانية: ْر
ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  چ 

[. نكف الثانية: سيؼ. نكف الثالثة: دكاة. يعني أف بينيـ كبيف مْر مياىان تقؼ فييا ٕٖ ]النبياء: چۀ
ان تقؼ بأيدييـ الس    .يكؼ، كرؤساء ذكم محابر كأقالـالسماؾ، كلْْك
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ـــــــــــــــــوْ مَ وَ  ـــــــــــــــــُل  م  أُ ٍب وَ أَ  نِ وْ دُ وٍد ِب
 

 تُ وْ ُمـــــــيَ  اَلْ ، وَ ُش يْ ِعـــــــيَ  تٍ وْ  ُقـــــــَل ِبـــــــ 
ـــــ  ـــــوَ  وُ َل ـــــٌو وَ ْج ـــــ َس يْ َل ـــــلِ  وُ َل  اٌن،َس

 
ـــــــــرُ بِ خْ يُ فَ   ـــــــــكوتُ  وُ زُمـــــــــيمْ ا وَ َن  (1)السُّ

 :ارً مغزان في الن  كأنشد مي  

 لٍ َجـــــعَ  َعَمـــــىو ُمـــــنْ أيُّ صـــــغيٍر يَ 
 

يْ  ُش يْ ِعـــــــيَ    وُكـــــــمِ يْ تُ  يَ ِىـــــــ، وَ حِ بـــــــالر 
ــــــغْ يَ   ــــــأَ  بُ ِم ــــــمِ غْ يَ ، وَ مٍ ْســــــى جِ وَ ْق  وُ ُب

 
 (2)وُكـــرِ دْ  يُ اَل  َحْيـــثُ بِ  مٍ ْســـجِ  فُ عَ ْضـــأَ  

ٍيؼ ؿي كٍ قى  كىذىًلؾى  مف اللغازً ك   ًْ اإلسكندري ة(: "كلقد رأيتؾ تخكض  المىقىامىةفي ) اليىاٍزًجيٌ  نىا
ٍكؿً في المعقكؿ كالمنقكؿ، كتمزج الفركع ب ْي ٍاء. إٍف كنتى مف اٍلي ، فما ىي أنكاع اإلنشاء؟ العيمىمى

؟ كما ىي المقكالت العشر، اٍلًكنىايىةكالت شبيو، كبينيا كبيف  االٍسًتعىارىةكبماذا يفرِّؽ أىؿ الدِّراية بيف 
ٍايىاىك الت ناقض في الكالكمي ات الخمس، كما  المسائؿ، كلـ  ًفٍي ًتٍمؾى كالعكس؟ فارتبؾ الر جؿ  قىضى

ه طائؿ كال نائؿ. قاؿ: إف كنت قد أنكرت ىذه الن ظائر، فكـ طائفة في جناح الط ائر؟ ًعٍندى يكف 
ف كنت قد استخشنت الشِّرىس، فكـ دائرة في جمد الفرس؟ فإف رأيت الت خفيؼ أحبٌ   ، فكـ عقدةو كا 

 .(3)؟"ي ذنب الض بِّ ف

قىامىة أيدىبىاءي كقد أبدع  ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى في الحاجي الفقيي ة،  كىذىًلؾى  المى ٍيؼ ؿي كٍ قى  كى ًْ  نىا
قىامىةفي ) اليىاٍزًجيٌ  : إنِّي أراؾ بيف الفقياء، كالمستعْـ بيف الخمفاء! إٍف اؿى قى اإلسكندري ة(: "فى  المى
رً  فقيوى  كنتى  ٍْ ْى  العى دِّ مف فاستكفاه؟ كأم  غاْب ال يبرأ بالر  ٌح بيعيوي أباه، كاستحؽ الث  فأم  رجؿو 
مىى ، كتيقبؿ شيادة مسمميفً  د  شيادةي ىنالؾ، كأيف تيرى  فمزمو شيئافً  شىٍيئىان أتمؼ  المالؾ، كأم  رجؿو  عى
 .(4)؟"ذمي يفً 

                                                 
ٍيف ،اليىاٍزًجيٌ  (1)  .(204)ص، المغزي ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
(2)

اتِك   .205ص، الَوْرِجع السَّ
ٍيف اليىاٍزًجٌي، (3) قيؿ في جناح الطائر خمس طكائؼ، كفي جمد  .(401)ص، اإلسكندري ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى

 الفرس ثماني عشرة دائرة، كفي عقد الٌضب إحدل كعشركف عقدة.
(4) 

اتِك تزكج حر ة أما مسالة الرجؿ الذم باع أباه، فيي فيما إذا رجؿ أذف لعبده أف ي .398ص ،الَوْرِجع السَّ
ففعؿ، فكلدت لو ابنان، ثـ ماتت فكرثيا ابنيا، فطمب االبف مالؾ أبيو بمير أمو، فكٌكمو في بيع أبيو، كاستيفاء 
المير مف ثمنو ففعؿ فجاز. كأما مسالة الغاْب ففيما إذا كاف المالؾ المغتْب ْبي ان ال يعقؿ، فإف الغاْب 

و مرة أخرل. كأما مسألة مف أتمؼ شيئان فمزمو شيئاف، ففيما إذا أتمؼ ال يبرأ برٌد مالوي عميو، كيضمف ما أتمفو ل
أحد مْراعي الباب، أك زكجي الخيٌؼ كنحكىما، كأما مسألة الش يادة ففيما إذا مات ذمي  كلو ابناف مسمماف، 

 (.399فشيدا أنو مات ذمي ان، كشيد ذمي اف أنو مات مسممان، فتيقبؿ ىذه، كتيرد  تمؾ. )ىامش ص
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 كُ مَ فَ الْ وَ  ًا: الط بُّ سَ ادِ سَ 
قىامىاتي  تً اىتم   دً قى لى  اًنيِّ  المى ًر العيٍثمى ٍْ ، الميٍختىًمفىة عيميٍكـالأدباؤىا  ، فتناكؿى عيميٍكـالب ًفٍي اٍلعى

فكا الطِّ  عدكا  ب  فْك ، السي ارةى  ؽ مف عمماء، فذكركا الككاكبى تفك   فكم ،ؾً مى الفى  ًإلىىكالطباء، ْك
نىاًزؿى ك  كالبركجى  ٍيبه ، فكؿ  كاف لو اٍليدىبىاءحاة ك في الس مىاء، كلـ ييممكا الن   اٍلمى ًْ ًمٍف مف إبداعاتيـ،  نى كى

ٍيؼ يىقيٍكؿي ب كالطباء، حديثيـ عف الطِّ  شىكىاًىًد ذىًلؾى  ًْ قىامىة)في  اليىاٍزًجيٌ  نىا ( مبينان فضؿ ةبي  الطِّ  المى
ميٍكـالعمـ أفضؿ  ىىذىا فىًإف   : "أما بعدكالطباء الطِّبِّ  ًمٍيعىان الد نيا  عي و أشرفيا مكضكعان، كىك ًلىن  ؛ جى

يا خطران، كأقدميا كضعان، كأعظميا نفعان، كأغمضيا سريرةن، كأكسعيا حظيرةن. أدق يا نظران، كأجم  
مىىكحيه قد ىبط  وي ن  ى قيؿ: إً ت  كىك يستطمع الخبايا. حى  مىىالطباء، كما ىبط الكحي  عى . اٍلىٍنًبيىاء عى

 ِّْ احب ىذه ال بضاعةن، كأربحيـ تجارة، كأشياىـ زيارةن، كأكسبيـ أجرةن  اسناعة أركج الن  ْك
ال  ؾى لً ؿ  ذى كي  فىًإف  ، كالس نفً  ، كقياـ الفركضً كالميفً  كأجران، كأنفذىـ نييان كأمران، كعميو مدار العماؿً 

ـ  إال   ًة البدفً يت  .(1)" بْح 

قىامىةً  أيدىبىاءي  لـ يتكق ؼٍ  ميٍكـ ًعٍندى  المى  ىىذىا، كمع عمـ الفمؾ ًإلىى، بؿ تجاكزكا ذلؾ فىقىطٍ الطِّب  عي
ؿً عناف الس ماء ليرسمكا  ًإلىى اٍلىٍرضمف  اٍليدىبىاءي العمـ ارتحؿ  يـ بعض ال ًمٍف ًخالى  مىشىاًىدنْْك

ٍيؼقكؿ ىذه اآليات  مىشىاًىدمف آيات الل في مخمكقاتو، كمف  عىدىدىان تمثِّؿ  ال ًتيٍ الككني ة  ًْ  نىا
ذىا"الفمكي ة(:  المىقىامىةفي ) اليىاٍزًجيٌ  كـ، قد قاـ في ْدر القكـ، كىك  شيخه أطكؿي  كىاً   ْ مف شير ال

بفكاقع الر حكـ...  أيٍخرىليقسـ تارة بالخن س، كطكران بالجكارم الكٌنس، كيمي  مر ةن بمكاقع الن جكـ، ك 
، كالفضؿ لؾ، فإٍف كنت مف عمماء الفمؾ، فأفدنا ما سي ارة الن جي  ى ت  ، حى عقاؿو  ؿِّ حى مـ يكف إال كى ـك

 : اؿى قى فى  دى شى نٍ أى 

ــــتِ  ــــدَّ  كَ ْم ــــي: زُ ارِ رَ ال  يرِ تَ ْشــــالمُ ل فَ َح
 

 رِ ثَــــــــاُلَ  يْ ا ِفــــــــَيــــــــخُ يْ ر  مَ  هُ دَ ْعــــــــبَ وَ  
ــــــ   رَمــــــد قَ ارِ َطــــــٌس فزىــــــرٌة عَ مْ َش

 
 رِ دَ َقــــــــــ َعَمــــــــــى ةٌ رَ ائِ ا َســــــــــَيــــــــــمُّ كُ وَ  

ٍاءً  مف أجكبةً  ؾى لً ذى  اؿى قى   ؿِّ ، فما ىي أبراج العيمىمى ِّْ ْى  الس مىاء؟ فنظر إليو نظرة ال ، كقاؿ اسمع ِـّ ال
 :ـ  ذى  ؾى الى خى كى 

ــ ــ نَ ِم ــ جِ وْ رُ الُب ــَماءِ  يْ ِف ــالحَ  السَّ  لُ َم
 من

ــــــْمُس  وِ ْيــــــفِ  لُ زِ ْنــــــتَ    لُ دِ تَــــــعْ ا تَ ذَ إِ  الشَّ
ــــ رُ وْ والثَّــــ  ــــاء نِ زَ وْ والَج ــــزِ نْ المَ  مَ ْع  ةَل

 
ـــــــــــــوَ   ـــــــــــــاٌن أَ طَ رَ َس ـــــــــــــٌد وَ َس  موبُ نْ ُس

 
                                                 

ٍيؼ، اليىاٍزًجيٌ  (1) ًْ ٍيف، نىا  .(226)ص، (ةالطبي   المىقىامىة)  مىٍجمىع البىٍحرى
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ـــــــَذِلكَ  ـــــــالمِ  َك ـــــــ انُ زَ ْي ـــــــالعَ  مَّ ُث  بُ رَ ْق
 

ــ  ــٌس وَ وْ َق ــٌي دَ دْ َج ــْل ــٍت يَ وْ ُو ُح  (1)بُ رَ ْش
   َوْصفُ الُ ًا: عَ ابِ سَ  

قىامىةً  فرسافي  ؽى شً عى  ؼً  غرضى  المى ٍْ يً ، كتنق مكا الكى ًْ ٍك ْي قىاًمي ةـ ًفٍي ني دىاًئؽى ف بي المى  ميتىنىكِّعىةو  حى
ى ت  مقاماتيـ حى  سعتٍ فقد ات  كنشركا عبير كركدىا، كا جميؿ ثمارىا، في فىقىطى الغرض،  ىىذىامف 

 : يتً أٍ ما يى  متعةن لممتذكقيف، كمف ىذه الض ركبً  كىانىتٍ  ميتىنىكِّعىة، كضركبان دةاستكعبت أشكاالن متعدِّ 
 : الطَِّبْيَعةِ  فُ صْ وَ  -1

ًر العيٍثمىاًنيِّ  المىقىامىاتمف  كىًثٍيره  حفمتٍ  ٍْ ؼ الط ًبٍيعىة، كمظاىر جماليا،  ًفٍي اٍلعى بْك
ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى كآيات الحسف فييا،  ة كى ٍيؼقدميا  ال ًتيٍ الر ائعة  ال مٍكحى ًْ قىامىةفي ) اليىاٍزًجيٌ  نىا  المى

رة،  ىينىٍاؾى : "نزلنا بشاطئ الفرات في إحدل الس فرات، فراقنا ما يىقيٍكؿي الفراتي ة(،  ًْ مف المياه الخ
ؿ الككاكب في البركج، كنجتمي المركج، كما تتنق   ًفٍي ًتٍمؾى ؿ ؿ الن ضرة، كلبثنا أيامان نتنق  كالخمائ

ة أنقى مف الفض   مفاكية الس مر، كما نجتني مفاكية الث مر، كنتكس د كؿ   سبيؿ،  ة، كنرد كؿ  ًقض 
ٍيثي . (2)"الس ٍمسىًبٍيؿً أعذب مف  مىاؿْكرةن بارعةن لم ا انتقؿ مف ركائع  اليىاٍزًجيٌ رسـ  حى  اٍلىٍرضفي  اٍلجى

مىى ميٍعتىًمدىان بدائع الحسف في الس مىاء،  ًإلىى : )كلبثنا أيامان نتنقؿ وًفٍي قىٍكلً مثيمي ة شبييي ة الت  الت   اٍلبٍنيىة عى
أعذب مف  منيؿو  المركج، كما تتنقؿ الككاكب في البركج(، متحرِّكان بيف المركج، كاردان كؿٌ  ًفٍي ًتٍمؾى 

فو بضركبو ؿً يٍ بً سى مٍ الس   ًفٍي الالحؽ  الًجنىاس، منيا: الن اًقص الًجنىاسمف  ميتىنىكِّعىةو ، مكشِّحان ْك
ة(، ض  ة، كفً : )ًقض  وقىٍكلً  ًفيٍ المْح ؼ  الًجنىاس: )المركج، كالبركج(، ك)نجتمي، كنجتبي(، ك وقىٍكلً 
 : )سبيؿ، كسمسبيؿ(.وًفٍي قىٍكلً المطر ؼ  الًجنىاسك 

ؼً  مىشىاًىدً كمف  ان الط ًبٍيعىة  ْك ٍيؼ ؿي كٍ قى  أىٍيضى ًْ قىامىةفي ) اليىاٍزًجيٌ  نىا الحمكي ة(: "قاؿ  المى
زىاًميٌ سييؿ بف عباد: لقيت  حماه، كلبثت أتنسـ ري اه، كأترشؼ  ًإلىىفي حماة، فانضكيت  اٍلخي
مىىحمي اه، كىك يطكؼ بي  ، الن ضرةى  الجارعى  دي الرِّياض كالغياض، كيرد المعيف كالحياض، كيتفق   عى

حكليا تحف  حنيف الن اقة  ، كالد كاليبي أنيقةو  ، بييجةو حديقةو  ًإلىىى دخمنا ت  ، حى الغضرةى  كالخمائؿى 
ؤكـ... فجعمنا نتخي ري  ، فجمسنا كقد أطاعنا العاْي، لمياءى  ظالؿو  ًإلىىى انتيينا ت  ، حى الفياءى  الر 

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  ،ييٍنظىر (1) الخن س: الككاكب، الكن س: النجـك  .(214ص، 213)ص، الفمكي ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى

: الش يب التي تيرشىؽ في الجك كأسيـ مف نار، الد رارم: الككاكب  ، قدر: مني  اٍلميًضٍيًئةالسي ارة، فكاقع الرحـك
: الذم ال يقبؿ رقية الحاكم، خالؾ ذـٌ: سقط عنؾ  ؿ: حي ة خبيثة يقاؿ إنيا ممكة الحي ات، الْـٌ ِّْ ميحكـ، ال

 الذ ـ.
ٍيف ،اليىاٍزًجيٌ  (2)  ديدة البرد، القضة: الحْى الْغيرة.الخْرة: الش   .(253ص)، الفراتي ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
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، كقد رقص الس كابؿً  ، مف الفنافً الذ كابؿى  كتسخ رت لنا مياىو مف القاْي، كأخذنا نجتني الٌثمارى 
مىى البمبؿي   . (1)"البالبؿً  نغماتً  عى

كىاًئع ًمٍف رى ؼ الغرضً  ىىذىا كى فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف، ْك ٍيثي للستانة،  الخى ىي  فىًإذىا: "يىقيٍكؿي  حى
ف ت بالش يكات إذٍ  ت بالمكاره الجناف، مف كؿِّ شادف سرؽ ف  حي  جن ة ميمئىت بالحكر كالكلداف، كحي
با كالش    ْ ماؿ، لكال خكؼ الكشاة كالعدل، تساقطت القبؿ التفاتة الغزاؿ، كتسم مت لترل لطفو ال

مىى الن دل. جرل فيو ماء الن عيـ كالييؼ، كحار فيو الر أم، فمك رآه سيؿ تىٍمعةو  كرد خدِّه سقكط عى
يِّب الحياء  ْى لكقؼ. فاؽ ذكاء سنان كسناء، فمك حاكتو حازت الش رؼ ْيفان كشتاء، إذا جاده 

كالخجؿ، أنبت كردان يجتبى بأنامؿ أىداب الميقىؿ"
(2). 

ؼ الط ًبٍيعىةً  مىشىاًىدً كمف  نىاًزؿً ، كجماؿ ْك قىامىةفي ) عىٍبد الل ًفٍكًرمٌ قكؿ  اٍلمى الفكري ة(:  المى
نىاًزؿى "كسرنا نطكم  منا ت  طريؽو، حى  ًإلىى ، كنقطع المراحؿ، مف طريؽو اٍلمى ، خرجنا مضيؽو  ًإلىىى ْك

مىىقب ةو بديعةو،  ًإلىىمنو  ؿ بيا كؿ  ما اشتممت عميو المممكة  عى ًمٍيعً ربكةو رفيعةو، يتْ  أنحائيا،  ًفٍي جى
ة في مكاردىا كطرقاتيا كمسالكيا، كجداكؿ مائيا، كفي ىذه القب ة مف النكار الالمعة، كالشع  

ة الضالع، لم اعة كىًثٍير الس اطعة ما يغشي البْار، كيدىش الٌنٌظار، ...كمع كؿِّ كاحدو مرآةه 
ْ   مف كىًثٍيرالش عاع، ينعكس فييا ما في القب ة مف الضكاء، فيظير   الىٍلكىٍاف، ك اٍلىٍشكىاؿكر ك ال

ة المثاؿ، فكاف بْرم يضعؼ عف مقاكمة ىذه النكار، كقمبي يتعج ب ما رأيت في الد ار، البىًدٍيع
ن و لـ يسبؽ لي بو عادة في سالؼ العمر" ٍيثي . (3)حتي أن ي لفرط ما ىالني مف غرابة المر، كا  حى

ؼ مظاىرً  ًعٍندى جمع فكرم  كتيِّ  الت ٍشًكيؿً  فى يٍ بى  الط ًبٍيعىةً  ْك  ْ ، فأبدع لكحةن يِّ كً رى حى ، كالٍ يِّ ال مٍكنً ، ك ال
اذو زي نيا ب اًرعى  اٍلىٍفعىاؿً ذات جماؿو أخ  ، ككش حيا طى قٍ م، نى كً طٍ )نى  ةً اٍلميضى ع( بما فييا مف تجٌددو كاستمرارو

نىاًزؿبالجمع في ) كر، ، المراحؿ، المكارد، الط رقات، اٍلمى  ْ المسالؾ، الجداكؿ، النكار، كال
مىمىٍتوي ( كما الىٍلكىٍاف، ك اٍلىٍشكىاؿك  في طي اتو  ختـ بمشيدو يحمؿي  ـ  ، ثي ، كالت نكيعً مف الكثرةً  ىذه الجمكعي  حى

المر، ي أنِّي لفرط ما ىالني مف غرابة ت  : )حى وًفٍي قىٍكلً  الط ًبٍيعىةً  مىشىاًىدً ب كاالنبيارً  كؿ  اإلعجابً 
 لي بو عادة في سالؼ العمر(. يسبؽٍ  ـٍ لى  وي كأن  

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1) قىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى حمٌياه: خمرتو، الجارع: الراضي الطيبة  .(356، 355)ص، الحمكي ة( المى

 كابؿ: الغْاف المتدلية. البالبؿ: أنابيب تنْب منيا الماء.لمياء: كثيفة، الس  النبات، الغضرة: المخْبة، 
فىاًجيٌ  (2) يىاة الد ٍنيىا، الخى انىة اٍلىليب ا كىزىٍىرىة الحى ٍيحى ٍكىىًرمٌ ، اٍلىٍرضتمعة: ما ارتفع مف  .(384)ص، رى اح، اٍلجى حى  ْ ، ال

 (، مادة )تمع(.3/1192)ج
 . (11ص)، (الفكري ة المىقىامىة) الًفٍكًري ةاآلثىار ، فكرم(  3)
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فيا  ال ًتيٍ  الط ًبٍيعىةً  كمف مظاىرً  مىاؿً  كما فييا مف ركائعً  ، الجباؿي اٍليدىبىاءي ْك  يىقيٍكؿي ، اٍلجى
ٍيؼي  ًْ ، كالنديةً  ، كالمجالسً كالكديةً  : "مررنا بجبؿ لبناف، فراعنا ما بو مف الشِّعابً اليىاٍزًجيٌ  نىا
، فمبثنا كالعساكرً  ةً الممتف   ، كالعشائرً ، كالقرل، كالد ساكرً ، كالرِّياضً ، كالمياهً ، كالغياضً كالخمائؿً 

اًنو كىضباتو"  .(1)أيامان في جنباتو، نجكؿ بيف ًرعى
 تِ حَل الرَّ  فُ صْ وَ  -2

ؼ الرِّ  ظيرى  ٍكرفي  حمةْك ْي رب بدءان  الميٍختىًمفىةي ة الىدىب العي ٍْ ، كمركران بسائر الجاىميِّ  العى
ٍكرً  ْي رى ت  حى  العي ٍْ فيا براعةن  اٍليدىبىاءي ، فقد أظير العيٍثمىاًنيٌ  العى ؼ في ْك جماليا،  مىشىاًىد، كْك

  كركعة زينتيا.

اًنيِّ  الحاؿي  كلـ يختمؼً  ًر العيٍثمى ٍْ ؼ  اٍليدىبىاء، فقد ات خذ ًفٍي اٍلعى منيجان ثابتان في  الرٍِّحمىةْك
قىاًمي ةالن ْكص معظـ  ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى ، المى قىامىةفي ) اليىاٍزًجيٌ ناْؼ قكؿ  كى المْري ة(:  المى
فرغتي مف اليىبة أتيت القافمة، في  فىمىم ا، في ركب مف بني كنانة، الًكنانةً  ًإلىى الش خكصي  "أزمعتً 

... كخرجنا نطكم  ىىذىا، كقاؿ آجرتؾ أدىـي  اتِّخاذ الر احمة. فعرض لي رجؿه  المطي ـ، كٌؿ يكـو بدرىـو
بى   ًإلىىى حممنا تمؾ الدِّيار، فنزلنا عف الككار، ت  ى، بيف الخيزلى كالييذبى، حى الكىاد كالر 

 .(2)"الككار
ٍيؼ كلـ يخرجٍ  ًْ قىامىةفي ) اليىاٍزًجيٌ  نىا ؼ  المى ، فقد رسـ كىذىًلؾى  الرٍِّحمىةالطبي ة( عف ْك

ٍيثي ، فييا الرٍِّحمىةمالمح تمؾ  مىى: "خرجت يىقيٍكؿي  ،الرٍِّحمىةليبدأ  اعتمى ْيكة جكاده حى فرسو  عى
، مي جى  ببان، حى جي  ني ةً  ًإلىىكحو ، فأزعجني إىماجان كخبىبىان، كأرىقني ْعدان ْك ، مغكبي ى نيكني ال  ت  مكحو

ذىا. فنزلت لقيؿ كأستقيؿ، كأعياني الر ككبي  ناقة ترعى، كىي تنساب كالفعى، فكقفتي أستشرؼي  كىاً 
 .(3)كالكىاد" ،اليضاب

قىامىة) مةً كفي مقدِّ  ٍيؼي ة( يْؼ الىدىب المى ًْ ن  الس فرً  ، كعناءى الرٍِّحمىةً  مشق ةى  اليىاٍزًجيٌ  نىا : قىاًئالى
ْحبو أحمى مف الجمرات،  ًإلىى، ككنت قد انضكيت كاسعةو  ، في مكماةو شاسعةه  بي سفرةه  "ترامتٍ 

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1) (. راعنا: أعجبنا، الخمائؿ: الشجار الظميمة، 350المبناني ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى

 الغياض: الغابات، الدساكر: المزارع، رعانو: جمع رعف، كىك رأس الجبؿ، ىضباتو: تاللو المنبسطة.
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (2) المطٌيـ: الفرس التاـ الخمقة، الخيزلى: مشية  .(175صالمْري ة(، ) المىقىامىة)، مىٍجمىع البىٍحرى

 متثاقمة، الييذبى: مشية سريعة، الككار: البيات. 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3) كض بب: الر  كض، الخاإلىماج: شديد الر   .(180صبي ة(، )الطِّ  المىقىامىة)، مىٍجمىع البىٍحرى

 ديد. عب الش  المضطرب. المغكب: الت  
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، حتى  ْعادو كأكـر مف الط ٍمحات، فسرت بينيـ ناعـ الباؿ، آمف البمباؿ، كمازلنا بيف تْكيبو كا 
 .(1)"ىبطنا بطف كادو 

ٍيؼكقد ني   ًْ ٍنيى  ىىذىا اليىاٍزًجيٌ  نىا ، ، كالعدني ةً ائي ةً مف مقاماتو، كالط   كىًثٍيرفي  المى
 كغيرىا.، ، كالمضري ةً كالنباري ةً 

ًمٍف ىينىا قىاًمي ةً  الس اًبقىةً  دً لمش كاىً  أف  المتتبعى  الد ارسي  أىٍف ييٍنًكرى ال يمكف  كى ٍكًص اٍلمى ْي ، ًفٍي الن 
ؼى  ؿ كىمةو كغيرىا يدرؾ لك   اًني ًة  الرٍِّحمىةى  أف  ْك قىامىاًت اٍلعيٍثمى ممي ة في "قاـ مقاـ المقدمة الط   ًفي اٍلمى

ٍيدىة ًْ ٍيثي ، اٍلقى ؼً  أخذ الكت اب يستفتحكفى  حى ، أك ىجاءو  ًإلىى ينتيكفى  ـى ، ث  الرٍِّحمىةً  مقاماتيـ بْك مدحو
ي اتلشخْي ةو مف  ًْ قابمكىا في  بحسناءى  ، أك يتغزلكفى الرٍِّحمىة ًفٍي ًتٍمؾى كرد ذكرىا  ال ًتيٍ  الش ٍخ
 .(2)رحمتيـ تمؾ"

ـٍ يىٍبتىًعدٍ  لى ؼ  المغربً  أيدىبىاء كى مقاماتيـ، بؿ ساركا  في مستيؿِّ  الرٍِّحمىةالعربيِّ عف مني  ْك
مىى ٍنيى ذات  عى ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى ، المى قىامىةقكؿ ابف حمادكش في ) كى الكرىمي ة(: "الحمد لل حدل  المى

أف دخمت في بعض أسفارم كرىم ة، فنزلت بيا في خاف، كأن و مف أبيات  ًإلىى، الرٍِّحمىةبي حادم 
النِّيراف، أك كنائس الر ىباف، بؿ ال شؾ  أن و مف أبيات العْياف، فمذلؾ ال يسٌر بو الن اظر، كال 
ينشرح بو الخاطر، فاختْْت منو بحجرةو، أك نْرة في حجرةو، ككأنِّي كقعت مف الس مىاء في 

ات بعت أفعكاف فدخمت في جحره، فغمقت بابي، لحفظ حيائي، كأؤمِّف جنابي، منشدة  حفرةو، أك
جناحو، كأكقد الس مىاء مْباحو، كىدأت  ال مٍيؿكٌؿ مف أْحابي، حتى مد   كىذىًلؾى أتعابي، ك 

كىاتاٍلى  رنا كالمكات، كتكغ مت في حبائؿ الن كـ، فمـ يكقظني إال جمبة ٍْ كىاتاٍلى ، ْك داعي ، كتٍْ
مىىبجارم بيف بيف يحاسب قينة  فىًإذىاالقينات،  كيت كيت، كىي تقكؿ لو: فعمت كذا فعمةو،  عى

ْ   ال ًذمٍ كتدفع أجر فعمةو، فك   يىذىا: بعدان ل...فقمتي بني لكؿِّ مف أراد النِّكاحى سي ؿ عمي  السِّفاح، كن
 . (3)"القرارً  سي الجػار، كال شؾ  أن و بئ

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1) احالبمباؿ: اليـ، أك كسكاس الْدر،  .(200ص)، ة(اٍلىدىبيٌ  المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى حى  ْ ، ال

الطمحات المعركفكف بالجكد خمسة، الكؿ: طمحة بف عبيد الل بف عامر، كىك أحد (، مادة )بمؿ(. 4/1640)ج
العشرة المبشريف بالجنة، كىك الممق ب بالفي اض، كالثاني طمحة بف عبيد الل بف معمر التميمي، كيمقب طمحة 

ف الحسف بف عمي بف الجكد، كالثالث: طمحة بف عبد الل بف عكؼ الزىرم، كيمقب طمحة الندل، كالرابع: طمحة ب
أبي طالب، كىك الممقب طمحة الخير، كالخامس، طمحة بف عبد الل بف خمؼ الخزاعي، كيمقي بطمحة الطمحات. 

فىاًجيٌ ييٍنظىر  (.218ص) ،طراز المجالس  ،: الخى
رحتى نياية  مٌ الن ٍقدنقد النثر في تراث العرب ، أبك عمي (2) ٍْ  . (320ص)، 656 العباسيٌ  العى
 . (10ص، 9ص)، رحمة بف حمادكش الجزائرمٌ  ،: ابف حمادكشظىريينٍ  (3)
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  الُقُصْورِ  فُ صْ وَ  -3

ٍكري عى تي  ْي ال أفضؿ الكجياتً  لحدإ د  القي مى اًنيِّ ة ي  اٍلجى ًر العيٍثمى ٍْ اؽ ، فيي ترضي عش  ًفٍي اٍلعى
ر بالحداثة ك  ف لدييـ شغؼه ال ًذيٍ اريخ كالعراقة، كالشخاص الت   ٍْ بة، ة، كعشاؽ الط ًبٍيعىة الخال  ي  العى

مىاؿ ىىذىاف عشقكا ال ًذيٍ  دىبىاءللي رئيسان ىدفان  كىانىتٍ كما  اتأٍجمىؿ ، فرسمكا ليا اٍلجى  ال ًتيٍ ي ة الىدىب ال مٍكحى
ٍيثي  ،تكش حت بكشاح الناقة مىاؿ ىىذىامكز الميمة في إبراز مت أحد الر  شك   حى ًمٍف ، الفائؽ اٍلجى كى

ٍكر قكؿ ابف  شىكىاًىدً  ْي ؼ القي ٍكًر في مقامة ) الىليكًسيٌ ْك ٍكرً زىٍجر اٍلمىٍغري : "ثـ ريفعت (عىٍف رىٍجًز اٍلغيري
، كأن و قطعةه مف جنات الن عيـ، في قْر طاؿ مبناه، كطاب معناه، كأن و في  ًإلىى مقاـو كريـو

الحْانة جبؿه منيعه، كفي المطافة ربيعه مريعه، شرفاتو كالعذارل شددف مناطقيا، كتٌكجف باإلكميؿ 
كٍ  ْي ٍكر بالقي ْي ر، إذ بدا كأن و سحاب في نحر الس حاب، كجمست في قب ة كاد مفارقيا، كأقر ت لو القي

مىىال يبيف منيا رأسي، كتنقط ع مف التئاـ جكانبيا  أنفاسي، ثـ طمعت شمس المداـ مف أفؽ  عى
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . (1)ذلؾ االنتظاـ، فمل المكاف نكرىا، كذىب مف ليمتنا ديجكرىا"

 اْلِيَجاءُ ًا: نَ امِ ثَ 
قىامىات قد زي ف فف   اٍلمىٍدحي  ًإذىا كىافى  اًنيِّ  المى ًر العيٍثمى ٍْ اء فىًإف  ، ًفٍي اٍلعى ٍيبه كاف لو  اٍلًيجى ًْ  نى

قىامىاتمف تمؾ  ف لـ يكف بنفس المساحة  ىىذىا، كحيزه مف المى ، اٍلمىٍدحاستكعبيا غرض  ال ًتيٍ الفٌف، كا 
قىامىاتً  أيدىبىاءً فقد أسرؼ بعض  اءفي  المى اء، حتى أْابكا اٍلًيجى اؼو  اٍلًيجى  المقذع، كما فيو مف أْك

يا الذ كؽ الس   كىاًئعميـ، تنفر اآلذاف مف سماعيا، كيمج  ًمٍف رى اء كى اًني ًة  اٍلًيجى قىامىاًت اٍلعيٍثمى قكؿ  ًفي اٍلمى
فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف ؼ رجؿو  الخى إني أعكذ بؾ مف الخبث كالخبائث، كألكذ  : "الميـ  يذم وي  في ْك

اًئبا ْب  مف م  و مً فىًإن  بؾ يا نكر الن كر إذا دجت ظممات الحكادث،  ْى مىى، أف حمؿ اٍلمى كاىؿ  عى
الد ىر عيبة المعائب، نسخة القبائح، مسكدة الفحش كالفضائح، جريدة العيكب، تمثاؿ الس يئات 
كالذ نكب، إكسير الفساد، كشماتة العداء كالحس اد، أنمكذج اليمكـ، أظمـ مف ليؿ المرض 

اؿ، قبيح الفعؿ ك جاؿ، قائد جيش الد  كاليمكـ، قحط الرِّ  ذر عف إساءتو غسؿ ، إذا اعتاٍلقىٍكؿج 
 ، الغائط بالبكؿ...رٌقو الٌزقكـ، كأنفاسو اليمكـ، فيك لعٍيف الد ىر قذل، ال ينطؽ بغير فحشو كأذلن

، إال أف تقؼ الطباء اٍلىٍغرىاضالجيؿ رداؤه، كالجذاـ حميتو كبياؤه...ليس في خمقو مف الحكـ ك 
مىى ًيؿ مف المراض، كتت ضح بو حقائؽ الت شريح،  عى  .(2)كييكثر رائيو مف االستعاذة كالت سبيح"ما جي

                                                 
 (. 104ص، 103، )صالىليكًسيٌ ، مقامات ابف ابف الىليكًسيٌ  (1)
فىاًجيٌ  (2) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى يىٍاةكزىرة  رى  .(285ص، 284ص)، نياالد   الحى
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ـٍ يىٍكتىؼً  لى فىاًجيٌ  كى الر جؿ بالت شبيو، فيبدك أماـ  يىذىا، بؿ شرع يرسـ ْكرةن قبيحةن لًبذىًلؾى  الخى
، أك ْكرةو  كيس، كأثقؿ في الس مع في ىجائو: "أشأـ مف طي  يىقيٍكؿي ةو، دمىشىاىى الن اس كمشيدو مرئي 
 ، كمجمعى اٍلىمىؿً  ، ...يا خيبةى ـً كٍ البي  الش كـ، كخميفةى  س، يا عيفى ال ًتيٍ مف ليس، كمعنى يحمؿ لحية 

، أما استحى زماف حؿ  في ْدره الخيْى، كأْبح لقدر مقبً ال   ، كأسكدى الىدىبً  ، كعدك  الس فىؿً 
 حاتـ، كالحجػػػػػػػػاج أعدؿ حاكـو العمـ، كالماؿ ميرًخْان، ماًدره لديػػػػػػو 

ؿ الحكر الحساف، ال ييتدم  ْكاب، حتى يشيب  ًإلىىقربو أقبح مف الحرماف، كبعده ألذ  مف ْك
...أقبح مف النِّقىـ، كأسكأ مف فيو إال أٌنو  زكاؿ النِّعـ...ال خيرى  الغراب، أك يستضاء شيطاف بشيابو

 .(1)، بؿ يحمد كيجازل بجزيؿ الث كاب"ال يأثـ لو مغتابه 

ٍيؼ عى رى بى  ًْ اءفي غرض  اليىاٍزًجيٌ  نىا مىى ميٍعتىًمدىان  اٍلًيجى اؼ الحسي ة ك  عى ، اٍلمىٍعنىًكي ةالْك
، في  تٍ ًإذىا كىانى : "حتى يىقيٍكؿي الظ اىرة كالجكىري ة،  الغداة، كقد تأل ب الش ٍيخ بمنتداه، كفد شيخه باؿو

ـ  بمفائؼ مكك رةو كالط بؽ، قد جمعت ألكاف  مىؽ، كاعت رثاث أسماؿ...أقبؿ رجؿ قد تزم ؿ بكساءو خى
بىة، كىك قد كح ؿ إحدل عينيو، قكس الس حاب في الًخرىؽ، كأرخى لعمامتو عىذىبىةن  ْى ، أطكؿ مف قى

مىىدل رجميو، كأخذ عْا بكمتا يديو...فقاؿ القكـ تبارؾ اسـ ربؾ الكلبس خف ان بإح  ىىذىا، مف عى
ذ مف الش   ال ًذمٍ  ذ مف منظره الذ ميـ، كما أتعك  . (2)يطاف الر جيـ"منظره يضحؾ الث كمى... كأنا أتعك 

يبدك في )شيخ باؿ، رثاث أسماؿ، كح ؿ إحدل  ال ًذمٍ المظير، كقبح المنظر بشاعة فقد جمع بيف 
ٍيؼ ًفٍي قىٍكؿً قبحان كبشاعةن  المىٍشيىدعينيو، لبس خف ان بإحدل رجميو(، كزاد  ًْ : )منظره اليىاٍزًجيٌ  نىا

ـي الغريب، المىٍشيىد يكضِّح  ال ًذمٍ يضحؾ الث كمى(  يىٍرًس  الش كؿ العجيب، كيْكِّر المنظر القبيح. كى

 اْلَغَزلُ ًا: عَ اسِ تَ 
ـ   ال ًتيٍ  اٍلىٍغرىاضكثر أمف  اٍلغىزىؿ غرضى  إف   ب مىا  ،كأْكؿه  ، كلمغزؿ قكاعده الن ق ادبيا  اىت ري
تمؾ  بىٍعض الن ق ادً ، كقد رسـ لنا يِّ الىدىبكاقص كالعيكب في العمؿ ي عنيا مف الن  خمِّ يككف الت  
مىىالقكاعد، ك  ٍيثي ق(، 337قدامة بف جعفر )ت ،ىىؤالءً رأس  عى ا كاف المذىب في : "كلم  يىقيٍكؿي  حى

 لطيفةن  اٍلىٍلفىاظف تككف أماثة، كاف ما يحتاج فيو كؿ كالد  مطافة، كالش  قة كال  ًإن ما ىك الرِّ  اٍلغىزىؿ
و لـ يكف عيبان كاف ذلؾ عيبان، إال أن   مستكخمةن  جاسيةن  تٍ ًإذىا كىانى فى ، غير مستكرىةو  ، مقبكلةن مستعذبةن 

                                                 
فىاًجيٌ  (1) يىاة ، الخى انىة اٍلىليب ا كىزىٍىرىة الحى ٍيحى   (.287، )صالد ٍنيىارى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (2)   (.333خري ة(، )صالس   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى

 َلــــــْو َكــــــاَن َيــــــْدِري َجــــــدُُّه َأنَّــــــُو  
 

ـــــــِو اَلْخَتَصـــــــى   َيْخـــــــُرُج ِمـــــــْن ِإْحِميِم
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مىى الخشكنة في مكاضع مثؿ ذكر  ًإلىىحسنان، إذ كاف قد يحتاج  أىٍف يىكيٍكفى اإلطالؽ، كأمكف  عى
لمنافرتو تمؾ  اٍلغىزىؿيككف فييا عيبان  ال ًتيٍ المكاضع  كالمرىبة، كاف أحؽ   ،كاليأس ،جدةكالن   ،البسالة

 .(1)الحكاؿ، كتباعده منيا"

كىاًئع ًمٍف رى قىامىاتفي  اٍلغىزىؿً  كى اًنيِّ  المى ًر العيٍثمى ٍْ ؽً  ي بمكارـً الت غنِّ  ًفٍي اٍلعى  غز ؿً ، كالت  الىٍخالى
، كمف بديع ذلؾ تغنِّي عبدالل فكرم، كتغز لو بخمؽ الحكمة كالبْيرة ًغٍيده حسناكاته  كىأىن يىابيا، ك 

قىامىةً  مىاؿ: "ثـ رأيت امرأة مخدرةن، معظ مةن مكق رة، يمكح عمييا يىقيٍكؿي الفكري ة،  ًفٍي اٍلمى ، كتحيط بيا اٍلجى
، كمحاسف الشِّيىـ، كعمٌك اليمـ، كرأيت كؿ  أحدو يعظِّ اٍلكىمىاؿأب ية  ميا، ، كيبدك عمييا المطؼ كالكـر

رأيتيـ كيحيييا كيكرميا، إال جماعة مف السافؿ، كالكباش الراذؿ، كانكا ال يكقِّركنيا، بؿ 
ا أىن  ال تحفؿ بما يبديو أىؿ الفساد كالشِّقاؽ،  كىانىتٍ يحقِّركنيا، كلكن يا  يا لـ تكف تنخدع بتمم ؽ كىمى
تنظر فيما ييعرض مف الد عاكل، كالش كاكل بالعدؿ كالحمـ، كتفْؿ فييا  كىانىتٍ أىؿ النِّفاؽ، بؿ 

مىىالحكـ بالحكمة، كالذ كاء، كالفضؿ، كالعمـ، كرأيت  رأسيا إكميالن مف الز ىر، ال يذبؿ مدل  عى
الد ىر، فال يزاؿ يرؼ  خضرةن، كيتلل بيجةن، كنضرةن، كيجمب لمعيف قيػػػػر ة، كلمخاطر مسر ة...فعسر 

كفىةعمي  معرفة أمرىا، كسألت الد ليؿ عف خبرىا، فقاؿ ىي البْيرة  بحسف آرائيا، كىي مف  اٍلمىٍعري
 .(2)ئيا، كأعظـ أمرائيا ككزرائيا"نبياء ىذه الد كلة كنبال

 الغممانِ  لُ زَ غَ 

د ذلؾ سيرة بالغمماف، كيؤيِّ  اٍلغىزىؿغرض  ،العربيِّ  الىدىبظيرت في  ال ًتيٍ  اٍلىٍغرىاضً مف 
مىى –التغز ؿ بالغمماف، ككانكا  ًإلىى، "فمقد جنحكا العرب مف الش عىرىاء بيرو ك عددو  ركايات  حدِّ  عى
 .(3)يـ"لأقكاليـ بأفعا يحققكف -كاريخالت  

رً كقد برزت ىذه الظ اىرة في مقامات  ٍْ الغرض في  ىىذىا، كبمغت ذركة المممككيِّ  العى
فدٌم، ك ْالح الديف اكدمعة الباكي( ل ،مقامة )لكعة الش اكي  ْ مىىتجاكز فييا  ال ًذمٍ ل ،  عى ما أظف 
ٍكؼ، كقد زادت (4)ْبغ بْبغة الت دي ف مجتمعو  ؿِّ كالذ كؽ في ظً  الىدىبكيشيد غيرم حدكد   الظ ري

ر االجتماعي ة في  ٍْ ، ك  يفً العى الغرض ثباتان كرسكخان؛ لكثرة ما عج ت بو  ىىذىا العيٍثمىاًنيِّ المممككيِّ

                                                 
 .(36ص)عر، نقد الشِّ ، ابف جعفر (1)
 (.14ص، 13ص)الفكري ة،  المىقىامىة، )اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (2)
 (.125، )صعر المممككي كالعثمانيِّ ، مطالعات في الشِّ أميف (3)
فدم، لكعة الش  ييٍنظىر (4)  ْ  .(68ص، 67اكي كدمعة الباكي، )ص، ال
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، كرق ةو، كمالحةو،  ، كجماؿو السكاؽ كالد كر مف غمماف التراؾ، كما ات سمكا بو مف حسفو
 .(1)كاستسالـو 

ب مىا  رىذه الظ اىرة أقؿ  كضكحان في مقامات  كىانىتٍ كري ٍْ اًنيٌ  العى ، لكف لـ "يتكق ؼ العيٍثمى
رشعراء  ٍْ اًنيٌ  العى ٍكرعف مجاراة أسالفيـ في  العيٍثمى ْي ظيار مقدرتيـ الس اًبقىةً  العي مىى، كا  جميع  عى
ًمٍنيي ، اٍلقىٍكؿفنكف   .(2)بالغمماف" اٍلغىزىؿا كى

ذىا ر ًإلىىعدنا  كىاً  ٍْ اًنيِّ  العى مىىنا نجد فىًإن   العيٍثمى الغرض في بعض  يىذىال استحياء مالمحى  عى
ٍكص  ْي قىاًمي ةالن  ب مىا حمؿ المى ف حممكا بعض ال ًذيٍ جبر الخاطر لبعض الغمماف  اٍلغىزىؿ ىىذىا، كري

ًمٍف شىكىاًىدً العاىات كالحرؽ، كقبح الًخمقة،  ٍكًر في مقامة )بالغمماف ما نجده  اٍلغىزىؿ كى زىٍجر اٍلمىٍغري
ٍكرً  ا الش ٍيخ اإلماـ مف أحٌؽ أف ييعشؽ الجارية  : "فقمت: أي يى يىقيٍكؿي ، الىليكًسيٌ ( البف عىٍف رىٍجًز اٍلغيري

 بأىػػػػػػػػػػػؿ المدارس، أف يستيقظكا لعشؽ الغػػػالـ ذم الط رؼ الن اعس اٍليٍكلىىأـ الغالـ، فقػػػػػػاؿ: أرل 

ــَك الُمــْرد والّصــبياِن ّأْيَســُر ِمــنْ   َفُحبُّ
 

ـــــَواِني َذَواتَ   ـــــك الَغ ـــــذُّلِ  ُحّب ـــــرِ الْ وَ  ال  َحَق
 مْ ُيـاَب لَ َجـحِ  ٍت اَلْ قْ ل  وَ كُ  يْ فالمْرد فِ  

 
 رِ مْ ُسـ يْ ِفـوَ  ضٍ يْ ِبـ يْ ُب ِفـجَ ُض ُتحْ يْ البِ وَ  

ال فيك باسـ الفاسؽ أحؽ  لكف ينبغي أىٍف تعمـ، كتتحقؽ كتفيـ، أف  العفاؼ أىـ ما يمـز العاشؽ،   كا 
 .(3)كأكلى مف اسـ العاشؽ"

ًمٍف شىكىاًىدً  ان بالغمماف  اٍلغىزىؿً  كى ـ: "ثـ ختـ الىليكًسيٌ ابف  ؿي كٍ قى  أىٍيضى ، كترؾ الفاعؿ اٍلكىالى
، كىك يي م الغالـ، كجعمت أعمِّمو برقيًعٍندى الت ارؾ  مىى ري بي عٍ يى ، كى ي برائًؽ غن و كابتساـو نً مي عمِّ ًؽ كالـو  عى
مىىقمبي  مىىجسر عبارات، كيغير  عى ، فنزع بنا ىكاه شكل  عى ، كأسن ًة إشاراتو ليبِّي بْكادـى غمزو

اختيارم قبؿ أٍف تشكم الش ٍمس كبد الس مىاء، فمـ يطًك فراش الفمؾ بساط نيارم، حتى طكل عشقو 
 .(4)مني فؤادان عميؽ الرجاء، فنسيت نفسي، كذىمت ذلؾ اليكـ عف درسي"

ديٍكد الىليكًسيٌ ابف  تجاكزي كي ًدٍيث ًعٍندى  اٍلحي لىعىؿ  عف الغمماف،  الحى قىامىةألفاظ  كى  ىىذىاتبيِّف  المى
 ال مٍيؿا كاد أف يحسر م  لى : "كى يىقيٍكؿي ، أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو ، كرجاءه الش ٍيخ لكتـ سرِّه ًمٍف نىاًحيىةو الت جاكز 

عاـ...حتى إذا قعدٍت عف الكؿ الضراس، كقاـ لثاـ الظ الـ، نادل الش ٍيخ الخدـ فقاؿ اتكنا بالط  

                                                 
 .(3/410، )جاٍلىدىبيٌ ، عْر سالطيف المماليؾ كنتاجو ييٍنظىر، سميـ (1)
 (.148، )صكالعثمانيٌ  بيف عْريف المممككيٌ  العربيٌ  اٍلىدىبأبك عمي،  (2)
 (.83، )صالىليكًسيٌ ، مقامات ابف الىليكًسيٌ ابف  (3)
 .91ص مىٍرًجع الس اًبؽ،ال (4)
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س،   ًإلىى ؾى لً ذى  رى ثٍ اليدم مف أثر الط عاـ، ىب  كؿ  مف الحاضريف إً  غيًسمتً  فىمىم اعف المائدة الجال 
ْدرم لقي و البرد كيقيني، فنمنا كما  ًإلىىالمناـ، كقمت أنا، ككسدتي الغالـ يميني، كضممتيو 

يانة كالعفاؼ، كلـ يكقظنا إال حر  اليجير بمكاه، كفاتتنا ْالة الفجر كحسبنا  ِّْ عمينا لحاؼ، إال ال
يـك  ًإلىىم، فحمؼ أف يكتـ ما كقع مقرِّ  ًإلىىالل، فاستكتمت الش ٍيخ سرِّم، كاستأذنتو في العكد 

 .(1)الحساب"

لقممو ليتجاكز حدكد أدب  العىنىافبعيدان في الت غز ؿ بالغمماف، كيطمؽ  ليكًسيٌ الى ابف  سىافىري كي
نسمة ْداع المداـ، كأحداث  اٍلعىًظيـ: "كالل يىقيٍكؿي المساف، فيجد في الغمماف بديالن عف المداـ، 

ان ذلؾ مف عاداتيا منذ قديـ الياـ، كىي  ذىاأحسف دكاء لما أحدثتو مف داء،  أىٍيضى تعذ ر اآلف  كىاً 
ىك خير منيا بيف يديؾ، فقمت لقد أعظمت عىب  المن ة،  ال ًذمٍ رضابي  يىذىااستعماليا عميؾ، ف

مىىكآتيتني غٌب ما أنستني بنعيـ الجن ة، فدنا مني، ككضع شفتو  شفتي، فجعمت أرشؼ مف  عى
يىاىاتيؾ الشِّفاه ما ىك لدل القمب أىـٌ مف ماء  ، كمف ذباؾ البارد العذب ى إذا ارتضعتي ت  ، حى ةالحى

 .(2)..."تضم عتي 

 الُمَناَظَراتُ و  الُمَفاَخَراتُ ًا: رَ اشِ عَ 
رىاتي  رتزي ف بيا أدب  ال ًتيٍ  اٍلىٍغرىاضمف  المينىاظىرىاتي ك  الميفىاخى ٍْ اًنيِّ  العى ، كقد أبدع العيٍثمى

، فأنت تشعر،  أىي مىا اءً ت اب في تقديميا لمقر  الكي  رىاتتتنق ؿ بيف تمؾ  ًحٍينىمىاإبداعو ، كتتحر ؾ بيف الميفىاخى
ٍكؿ ْي ، بيد أن ؾ ال تعرؼ لمف ستككف الغمبة ىن غى كى  كأن ؾ في ميداف معركةو، أك ساحةً  المينىاظىرىات في

رىاتفي نياية المطاؼ، مع ما يْحب تمؾ  ، كما تتزي ف بو مف  المينىاظىرىاتك  الميفىاخى مف شد  كجذبو
، كجماؿ اٍلىٍلفىاظ، كما يْاحبيا مف حسف اختيار ميٍكًسٍيقىا، كعذكبة الالبىًدٍيعركائع البياف، كسحر 

كر كالخيمة.مىعىاًنيالٍ العبارات، كعمؽ   ْ  ، كركعة ال

لىعىؿ   رىاتً مف أشير  كى ر أيدىبىاءأبدعيا  ال ًتيٍ  المينىاظىرىاتً ك  الميفىاخى ٍْ اًنيِّ  العى : )المفاخرة العيٍثمى
رىة بيف المىاء كاليىكىاء، ك)اٍلًبٍيطىاربىيىاء الدِّيف ( لمش يخ اٍلقىمىربيف الش ٍمس ك   أىٍحمىدمشيخ ( لالميفىاخى

اكىرىًة (، ك)كىالس مىاء اٍلىٍرضغىًرٍيب الىٍنبىاء ًفي مينىاظىرىًة ، ك)البىٍرًبٍير  ال مٍيؿنيٍضرىة الًبيىار ًفٍي ميحى
رىة بيف الغيٍربىة كىاإًلقىامىةأىٍبيىى مىقىامىة في (، ك)كىالن يىار م د ( لمش يخ الميفىاخى ، ك)مناظرة بيف الميبىارىؾميحى

م د العمـ كالجيؿ( لمشيخً   .الجزائرمٌ  الد يسيٌ  ميحى

                                                 
 (.108، )صابف الىليكًسٌي، مقامات ابف الىليكًسيٌ  (1)
: العقاب، ذباؾ: ماؤؾ، تضمعت: امتلت . العٌب: الش  112ص المىٍرًجع الس اًبؽ، (2) ، الغب  رب مف غير مص 

ٍكىىًرمٌ شبعان كريان.  اح، اٍلجى حى  ْ مىعى(.3/1251، )جال  (، مادة )ضى
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كىاًئع ًمٍف رى رىات كى رىة بيف المىاء كاليىكىاء) الميفىاخى شرع يتنق ؿ  ال ًذمٍ ، البىٍرًبٍير أىٍحمىد( لمش يخ الميفىاخى
يسيطر  رقيقةن  يتحرؾ حركةن ، ، كرق ة الفراشاتف، كليكنة الغْافاٍلغىزىالبيف الماء كاليكاء برشاقة 

مىى يىقيٍكؿي عمييا الناقة،  فاخران: "أنا أك ؿ مخمكؽو كال فخر، كأنا لذ ة الد نيا، كاآلخرة، لساف الماء مي  عى
كيكـ الحشر، كأنا الجكىر الش فىاؼ، الميشىب و بالس ٍيؼ إذا سيؿ  مف الغالؼ، كقد خمؽ الل مني 

بعد مماتيا، كأخرج منيا لمعالـ جميع  اٍلىٍرضجميع الجكاىر، حتى الللئ في الْداؼ، أحيي 
، حتى يضرب بيا ؿ كالط ؿِّ بى الكى  كسك عرائس الرِّياض أنكاع الحمؿ، كأنثر عمييا آللئى أقكاتيا، كأ

 في الحسف المثؿ، كما قيؿ:

ــــَماءَ  ــــْم َتْبــــِك ُمْقمُتيــــا إنَّ السَّ  ِإَذا َل
 

 رِ َن الزَّْىـٍء مِ ْن َشيْ عَ  اُْلَْرُض َلْم َتْضَحِك  
أقتؿ العجكز، كأيذىب حرارة آب كتم كز، كقد أفتاني الفاضؿ: أف  مف دخؿ عمي  مف  ال ًذمٍ كأنا  

: اٍلىٍمثىاؿباب المفاخرة أن و ال يجكز، فكىٍيؼى ينكر فضمي مف دب  أك درج، كأنا البحر فرعي، كفي 
اح حدِّث عف البحر كال حرج. كأم ا أنت أي يا اليكاء، فكـ ذىبت فيؾ نْائحي   ْ ، كما قاؿ ابف الن 

 ىرمة:
يَ  يْ َيْذىُب فِ  اْلَقْولَوَبْعُض   احِ الر 

م إن و ال يفي قبكلؾ بدبكرؾ، كال تقكـ جن تؾ بسعيرؾ، كلطالما أىمكت أممان بسمكمؾ رً مٍ عى لى كى 
و الذف، كحسبؾ مف العناد أن ؾ  كزميريرؾ، فكـ تكاتر عنؾ حديثه  تشمئز  منو الن فس، كتمج 

تيي  الت راب  ال ًذمٍ ي الٌسفف. كأنت المكلع برقص الجكارم كفعؿ الفس اؽ، كأنت تجرم بما ال تشتي
كميٌ   : كتغرم الن ار باإلحراؽ، كما قاؿ فيؾ ابف الر 

 وٍم، إنَّـــــــوُ َمـــــــًى بِ وَ نَّ َجـــــــئَ ِفـــــــ ُتطْ اَل 
 

ــ  يْ َك ــ حِ الر  ــاَر ِب  .(1)اقِ رَ حْ اإْلِ ُيغــري النَّ
گ  گ  گ  ڳ  چ : تىعىالىى وًفٍي قىٍكلً كمف عيكبؾ أن ؾ ال تسكف كال يقر  لؾ قرار، كلـ تفيـ اإلشارة  

، كما اٍلىٍمثىاؿؾ قىامىترب بعدـ است[. كقد ضربت الع13]النعاـ: چڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
 نقؿ عنيـ أْحاب القْص، فمف ذلؾ قكليـ: 

ـــــ ـــــنْص قْ يُد المُ دِ َشـــــآوى لَ  نَ إنَّ اْب  َت
 

 َد ريـٌح فـي قفـْص يْ ِصـ اْ مَ  اْ ذَ إِ  وَ ىْ وَ  
  

                                                 
ٍكًميٌ ابف  (1) ٍكًميٌ ابف  ًدٍيكىاف، الر   (.472/ 2، )جالر 
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، كال بقي  ا قكلؾ: لكالمى كأم   مىىلما عاش إنسافه لعاش  اللي  اءى . فجكابو: لك شى حيكافه  اٍلىٍرض عى
 .(1)العالـ بال ىكاء، كما عاش عالـ الماء في الماء"

اكىرىًة فيتكسطيا ) المينىاظىرىاتً  ا قالئدي أم   م د ( لمش يخ كىالن يىار ال مٍيؿنيٍضرىة الًبيىار ًفٍي ميحى ميحى
، كمقالةه ظريفةه البىًدٍيعغني عف مقامات : "فيي مقامةه بديعةه تي ًبقىٍكًلوً  الميبىارىؾ، كقد قد ـ ليا الميبىارىؾ
مىىتحتكم  با، كنٍفثة أرؽ  مف . بؿ فيكاىة أحمى مف عيش البىًدٍيعبديع المحاسف، كمحاسف  عى ِّْ ال

با، أخمْت في حسف تخمْيا لمدح أمير المغرب، كضم    ْ نتيا معنى المرقص نسيـ ال
اكىرىًة كالمطرب، فيي عنقاء ميغًرب. كسم يتيا: "  .(2)"كىالن يىار ال مٍيؿنيٍضرىة الًبيىار ًفٍي ميحى

ن  ال مٍيؿبدأ المحاكرة إثر ذلؾ متحدِّثان بمساف  ـ  ثي  مكةن للحباب،  أىٍحمىد: "قىاًئالى مف جعمني خى
ةً خى كجمكةن لعرائس العرفاف كنفائس اآلداب. كخمقني مثكلن لراحة العباد، كمأكل لً   ْ اؾ الن س   ا

 ر  مف قاؿ فأجاد:كالعيب اد، كلل دى 

ـــــأَ  ـــــلُ ا يَُّي ـــــلْ  الَّمْي ـــــغَ بِ  ُط ـــــْي  احِ ِر ُجَن
 

ـــ  ـــمْ لِ  َس يْ َل ـــِن رَ يْ َع ـــباحِ اَح  ٌة فـــي الصَّ
ــــَف ال ُأبْ   ــــَكْي ــــبَ  ُض ِغ ــــفِ اَح وَ الص   وِ ْي

 
ــبَ وْ ُجــالوُ  رُ وْ ُنــ يْ ن ــعَ  نَ اْ َبــ   احِ ِه الص 

مىىأترد د   ة بعيكف الر غائب، تدكر مىشىاًىدأْحاب ال ًإلىىأرباب المجاىدة بفنكف الغرائب، كأتكد د  عى
كاليناء، فتيحًيييـ نغماتي كؤكس النس ، كتيدار في راحتيـ اٍلبىيىاءفي ساحتيـ بدكر الحسف ك 

، ، كأفنافي فضمي بالماني مثمرةه ي بالت ياني مقمرةه مً ٍْ الس مر، كتيحيِّييـ نسمات الس حر. فأحيافي كى 
. كمف كاْؿ اإلدالج ، أقييـ بمطؼ اإليناس مف كؿِّ باسو كحسبي كرامةن أنِّي لمن اس خير لباسو 

 حمىدي القكـي الس رل(:الْباح يى  ًعٍندى كىجر ًطيب الكرل، قيؿ لو: )

ــــــوَ  ــــــلا َم ــــــد  مَ  الَّمْي ــــــةٌ طِ إالَّ لمُمِج  يَّ
 

 ىنَ المُ  غُ مُ بْ ق تَ بِ استَ فَ  قٍ بْ اُن سَ يدَ مَ وَ  
ٍْ البىًدٍيعبيانو  مىعىاًنيففتىف ب  يع. ثـ أتـ  خطبتو بالتماس المغفرة ًْ يع كالت رٍ رً ، كتفن ف في أفانيف الت 

 .(3)الغفمة، كدكاعي الميك"كالعفك، كاستعاذ بالل مف دكاىي 

رىاتمف رحـ  اإًلٍبدىاعي  دى لً لقد كي   أىٍركىعى بيف فيافييا يبْر  ، فالمتنقِّؿي المينىاظىرىات، ك الميفىاخى
ـي مىعىاًنيالٍ  ، كيممح أجمؿى اٍلىٍلفىاظ ، كىٍيؼى ال؟ ككؿ  ميٍكًسٍيقىا، كيسمع أعذب الأرؽ  الخيمةى  ، كيتنس 

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (1) رىةفي  مىقىامىة) الميفىاخى (. الكبؿ: المطر 33ص، 32(، )صالمىاء كاليىكىاءبيف  الميفىاخى

 ديد الضخـ القطر، كالط ؿ: المطر الخفيؼالش  
رىات ، الط ي اف( 2) اكىرىًة ال مٍيًؿ كىالن يىار) كالمينىاظىرىاتالميفىاخى  (.124، )ص(نيٍضرىة الًبيىار ًفٍي ميحى
 .126ص المىٍرًجع الس اًبؽ، (3)
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ـي ما يمتمؾ،  بدلكه بأجمؿً مفاًخرو حاكؿ أف يدلي  يىٍرًس ما يستطيع، كيخرج مف جعبتو  أىٍركىعبريشتو  كى
ًمٍف ىينىاأقكل ما يحتفظ،   بمكلكدو امتمؾ كؿ  ْفاتً  ، كجاء المخاضي اإًلٍبدىاعى  المنافسةي  أنتجتً  كى

مىاؿً ، ك الحسفً  ٍيثي ، اٍلجى اًنيِّ  الىدىبً  ًإلىى الفف   ىىذىاأضاؼ  حى ، اٍلىٍلفىاظفي أبكاب  رائعةن  إضافاتو  العيٍثمى
ْ  مىعىاًنيالٍ ك   . كالخيمةً  كرً ، كال

 اسِ كَ عِ نْ ااْل بِ  لُ يْ حِ تَ سْ  يَ ا اَل : مَ رَ شَ ي عَ ادِ حَ 
مف  ىك نكعه  ، أك)مقمكب الكٌؿ()القمب المستكل(، أكنعكاس()ما ال يستحيؿ باال حي مى طى ٍْ مي 

ٍكؼب د قيؽالعب الكالت   ،البياف ري مىى، يككف في الغالب الكىًممىاتبأك  ،اٍلحي متناظرة  ْكرة جمؿو  عى
مىى أىٍحيىانىان ، كقد يككف الكىًممىاتأك  ،الحرؼ أ في االتجاىيف رى قٍ الحرؼ تي  متناظرةً  شكؿ كمماتو  عى

ًمٍنيي (، نكف)كمف اليسار فال يتغير معناىا مثؿ كممة  ،مف اليميف انىوي قىٍكلو ا كى ڭ  چ  :تىعىالىىك  سيٍبحى

لو، كآخره  ال ًذمٍ : "ىك ًبقىٍكًلوً [، كيعرِّؼ العمكم  ما ال يستحيؿ باالنعكاس ّالمدثر: ] چڭ   مىىأك   عى
جية االستكاء، كىك قميؿه نادره ْعب المسمؾ، كىٍعري المرتقى، ال يكاد يأتي بو إال مف أفمؽ في 

ٍغىة ة، كتقد ـ في البىالى ٍاحى ْى  .(1)"الفى

قىامىة أيدىبىاء، برع مثميـ جديدةو  كفو ني في  الش عىرىاء في ابتداعً  عى رى ا بى مى كى  في  كىذىًلؾى ، فقد خاضكا المى
ٍغىة، ك الىدىبفنكف  ًمٍف شىكىاًىدً ، البىالى ٍيؼالن كع قكؿ  ىىذىا كى ًْ ، الفينيٍكف : " فأخذكا يتناكلكفى اليىاٍزًجيٌ  نىا

كالت نكيع، فكاف في ، الت ٍجًنيس، كأفاضكا في البىًدٍيعكيبرزكف كؿ  مكنكف، حتى خاضكا في ففِّ 
، أف  أعظـ ، فقاؿ: قد عممتـ أي يا الن اسي الغربةً  العرتبة، كأن و أحدي  أفطسي  ْدر الحمقة، شيخه 

مِّـ لو ، ما ال يستحيؿ باالنعكاس، فمف ظفر بفرائده الحسنى، فاز بالمقاـ السنى، كسي الًجنىاس
 :يىقيٍكؿي أنشد  ـ  ...ثي لفظان كمعنىن  البىًدٍيع

ــــــقَ  ــــــًا يَ رَ َم ــــــعَ  طُ رُ ْف  ًا مشــــــرُق     دَ َم
 

ـــــــقُ رْ َطـــــــ عُ ْمـــــــاٍء دَ ّش َمـــــــرَ    ٍف يرُم
 

 
 

    نُ َمـــــــيْ أَ  هُ َل ي َجــــــدِ ْفــــــيَ  وُ ُطــــــرْ قُ 
 

ــــــ  ــــــمِ  نْ ِم ــــــجِ الْ  اهِ َي ــــــفِ  دِ ْي ــــــ وِ ْي  قُ رْ ُط
 

 
 ا     َفـــجَ  نْ َعـــ اهُ نَ و َســـعُ دْ َيـــ ٌس بَ َقـــ
 

ـــــــــجَ فَ   ـــــــــأُ  اهَ َن ـــــــــس وَ ْن ـــــــــٍد يَ ْع  قُ بِ ْس
 

 
ـــــ ـــــ دْ َق ـــــَل َح ـــــوَ  بُ اذِ  َك ـــــْع       عٍ ابِ ٍد َت
 

ـــــــــعِ لَ   ـــــــــَب ـــــــــعُ دْ ًا َت ـــــــــالْ  اكَ ذَ و ِب  قُ دَ َح
 

 
ــــــــــا عَ ذَ  تُ ْحــــــــــرَ قَ  ــــــــــرْ اٍت أَ رَ َب  ٍع َب
 

 ِرقُ ُتْحــــــــــــــ ذْ إِ  عٌ َبـــــــــــــرْ اٌت أَ رَ َبـــــــــــــعَ  
 

 
                                                 

 (.446راز، )ص، الطٌ العمكمٌ  (1)
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، اٍليمىرىاءككاْؿ فقاؿ: أعكذ بالل مف زل ة العمد، كسفاىة العبد، إنِّي نظمت بيتيف لبعض 
 طردىما مديح، كعكسيما ىجاء...كأنشد:

ـــــــــــ ـــــــــــي الْ اىِ َب ـــــــــــاَلْ  مِ احِ رَ َم  ٌس    ِب
 

ــــــــــــــــــرَ كَ   ــــــــــــــــــَم ــــــــــــــــــيٌر مُ دِ ًا َق  دُ نِ ْس
 
 

ــــــــــــــــٍل       ل  ُكــــــــــــــــلِ  ابٌ َبــــــــــــــــ  ُمؤم 
 

ــــــــــــــــــعَ ُغــــــــــــــــــْنٌم لَ   ــــــــــــــــــرْ مُ  كَ رُ ْم  دُ ِف
 

 
 بيما:  يىقيٍكؿي ىك  فىًإذىاقمبيما،  ًإلىىعمد  ـ  ثي 

 ٌر    امِ ٌد َقــــــــــــــْيــــــــــــــرِ ٌس مَ َنــــــــــــــدَ 
 

ــــــــــيَ  م اَلْ ارِ َحــــــــــســــــــــب المَ كَ    ابَي
 

 
ــــــــــــــــدَ   معمَّــــــــــــــــٌم        كــــــــــــــــر  ٌر مِ ِف
 

ــــــنَ   ـــــــلُ م  ؤَ مُ  لُ ِغ ــــــ ــــــ ــــَـــ  لَّ ُك  اببــــــــــ
 
 
. 
 
 

ِّْ  تً قاؿ: فاستفز   ، ثـ أقبمكا يا لغرب مف العنقاء: عمـ الل أن  قىاليكاناعة العذراء، ك القكـ تمؾ ال
مىى  .(1): فداؾ أىؿ العراؽ، فمف أنت كمف أمِّ اآلفاؽقىاليكاالر جؿ يرجمكنو بالحداؽ، ك  عى

لىعىؿ   ،  كعالن   ىىذىاز ما يميِّ  كى ، أك الت رتيب اليندسيِّ أن و غالبان "ما يأخذ شكؿ الن سًؽ الرِّياضيِّ
مىىكىك يقـك في تركيبو  ٍكؼنمطو تكرارم  في  عى ري عميو الس كاكي )مقمكب  أىٍطمىؽ، كقد الكىًممىاتك  اٍلحي

، فنجد  الكىًممىاتالكٌؿ(، كىك أف تعاد فيو قراءة  ٍعنىىمف آخر حرؼو تغييرو في  بتمامو دكفى  اٍلمى
لىةالش كؿ، ك   .(2)"الد الى

اًني   اٍليدىبىاءي  لقد تفر دى  ٍيثي ، عً الن كٍ  يىذىاب فى كٍ العيٍثمى ، فقد  ىىذىاكاف ليـ قْب الس بؽ في  حى الففِّ
مىى، فيك يعتمد العيقيٍكؿمف الغرابة كالت مك ف ما يبير  ال مٍكف ىىذىاحمؿ  الت قدير المرسكـ بدق ةو  عى

مكاناتو راقيةو قؿ  أٍف يمتمكيا المبدعكف، حتى قيؿ إن و "لكفه بديعي  ىك أشبو بألعاب  ْناعي ةو، كا 
غار، كأحاجي الكبار" ِّْ  . (3)ال

قىامىةىذه ىي  اًنيِّ ىي ظركؼ نشأتيا، كعكامؿ ازدىارىا  ؾى مٍ ، كتً المى ًر العيٍثمى ٍْ ، ًفٍي اٍلعى
ٍيثي  ٍكصي  تً دى غى  حى ْي قىاًمي ةي  الن  مىىالعربيِّ  الىدىبعالمةن بارزةن في  المى ٍكرمرِّ  عى ْي ، كقد تفك ؽ عدده العي

قكا  ىىؤالءً الميداف، كتب  ىىذىافي  اٍليدىبىاءكبيره مف  مىى أىٍحيىانىان فأبدعكا، كنظمكا ففاقكا، كخىط كا فتفك   عى
ًر مجردى أسماء ظيرت  اٍليدىبىاء فمـ يكفً  لتابعييـ، اإًلٍبدىاعسابقييـ، كفتحكا أبكاب  ٍْ ًفٍي اٍلعى

اًنيٌ  ا قد مكه مى بً  أسماءىـ بحركؼو مف الذ ىبً  ىىؤالءً ، كلكف حفر ألقت أعماليا دكنما اكتراثو  العيٍثمى
                                                 

ٍيف ،، اليىاٍزًجيٌ ييٍنظىر (1) ٍجمىع البىٍحرى ر  .(160ص -155)ص، البْرية( المىقىامىة) مى العرتبة: النؼ، الفرائد: الد رى
 الكبيرة في العقد، السنى: الشرؼ.

ٍبد اٍلميط ًمب (2) غىة، عى  (.298ي ة، )صاٍليٍسميكبك  اٍلبىالى
(3)

اتِك   .298ص ،الَوْرِجع السَّ
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مىىمف نْكصو مقامي ةو ألقت بظالؿ جماليا  رذلؾ  عى ٍْ ، كنشرت نسائـ عبيرىا في كؿِّ بقعةو العى
ري الجكاىرً  اإًلٍبدىاعً  أمطاري  كىانىتٍ مف بقاع الكطف الكبير، ففي كؿِّ مقامةو  ديرى ، تتناثري  تىتىسىاقىطي، كى

مىاؿ سيكؿي  تٍ دى غى كى  الْقاع ينيؿ منيا  شىت ىتنتشر في  اٍلبىيىاءتتدف ؽ، كارتد ت مكارد  اٍلجى
مىىبيا  اٍنطىمىقيكا، ك اإًلٍبدىاعحممكا رايات  أيدىبىاءك  أيدىبىاء، اٍلبىاًحثيكفى ، كيردىا اليميتىعىطِّشيكف ْيكات  عى

كابيى  ي، كيقطعكا الكىادى افً يى خيكليـ؛ ليجكبكا الفمكات كالفى  ، كيعمِّقكا كالر  ، ينشركا نتاجيـ في كؿِّ زمافو
كىاًئعيـ لكحاتً  .  رى  في كؿِّ مكافو

ٍكعىات اٍنًتقىاءفي  كىذىًلؾى  بىرىعيكافي اختيار أسماء مقاماتيـ،  اٍليدىبىاء ا برعى مى مى ثٍ مً  لىعىؿ  يـ، مىٍكضي  كى
ٍكعىات أف   ىىؤالءً ما يميِّز  ثىابىةً  كىانىتٍ يـ مىٍكضي جكانبو،  شىت ىتمثيؿ لمكاقع في كؿِّ مظاىره، كفي  ًبمى
ديكا ْى ًكٍيرما يككف  أىٍركىعكالمىٍشيىد كالس اسة، فْك ركا  السِّيىاسىة قى ٍْ مكا الت   ًفٍي أىٍعمىاؽً ، كتكغ 

ٍكعالمجتمع، فرسمكا ْكرتو كأجمؿ ما يككف الر سـ، كارتحمكا ْكب  الٌسمككي ة  اتاٍلمىكضي
قك  ؽي ة، فكضعكا دستكران في مكاـر الىٍخالى فىات، ككريـ الىٍخالى ِّْ ، نك عكا فأْابكا اليدؼ، كشك مكا ال

، كنسجكا خيكط الت شكيؽ في اٍليدىبىاءالذكاؽ، فعاشكا حياة الطباء، كسيرة  باقةن تناسب كؿ  
ٍْ الحاجي كاللغاز، كغادركا ْكب الن جكـ كالفالؾ، كارتحمكا عبر  ٍكر،  ًإلىى ؼً الكى ْي باحات القي

دىاًئؽكالحياض، كساحات ال كؿ كالرِّياض، كمف قمب الجناف تغن كا بالغيد، كالحساف، ذكات الط   حى
مىاؿالفارع، ك  البارع، فاخركا كناظركا، كحاكركا كناقضكا، ككضعكا في النِّياية مشيد النِّياية،  اٍلجى
، بركائع ما ال يستحيؿ باالنعكاس، فأضحت مقاماتيـ مكسكعةن يقْدىا المىٍشيىدكنياية 
 .   اٍلبىاًحثيكفى ، كيتمم س خطاىا الد اًرسيكفى 
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 ِفي اْلَمَقاَماِت اْلُعْثَماِنيَِّة  البياني   التَّْشِكيلِ َجَماليَّاُت : الثَّاِني الَفْصلُ 
قىامىاتي  ًكٍيربغني ةه حديقةه غن ػاء  المى ٍْ ًمٍنيي ، الحقيقيِّ  الت  ػلمت   ؿه في ػاضه كى يىػال كيرً ٍْ ، كعػالـه يِّ اٍلخى

ًقٍيقىػػػةً متكامػػػؿه يجمػػػع بػػػيف  يىػػػاؿً ك  اٍلحى ػػػاتً  مػػػا قم بنػػػا ْػػػفحاتً  فىػػػًإذىا. اٍلخى قىامى  و بإمكاننػػػا أف نممػػػحى فىًإن ػػػ المى
مىاؿى فييا  سي نتمم   متكاممةه  ةه فني   لكحةه  كىأىن يىا ،المنظكرةى  مىشىاًىدى ، كالالمحسكسةى  الحكادثى   سي ، كنتحس  اٍلجى
ػػػ ، كنسػػػمعي اٍلبىيىػػػاءى ك  فى ٍسػػػ، كنػػػرل فييػػػا الحي اإًلٍبػػػدىاعي فييػػػا  ػػػةى فييػػػا  ؽي ، كنتػػػذك  الغنػػػػاءً  بى ذٍ فييػػػا عى ٍكعى  ،الر 
  ْ  .فاءى كال

 ال ػًذمٍ  ، كالت ٍشػًبٍيوي يفى اٍلقىػاًرئ سػحرتً طالمػا  ال تًػيٍ  االٍسػًتعىارىةي ، فييػا البيػافً  عالـه مف سػحرً  يى كىً 
ػازي ، ك المبدعيػفى  أفئدةى  بيري تي  ال ًتيٍ  اٍلًكنىايىةي ، ك الس اًمًعٍيفى  ألبػابى  يخمبي  ػؿي  اٍلمىجى  مػةى مخيِّ  يػدىشي  ال ػًذمٍ  اٍلميٍرسى

كرىةي  ا، كفييالميتىعىطًِّشٍيفى   ْ ل دعػاكى  ، كتبطػؿي قيفالمتفػكِّ  الد اًرًسػيفى ك ، المتميػزيفى  حاءى ْػالفي  تبيػري  ال تًػيٍ  ال
مىىمف كانكا  رً  عى ٍْ ػاًنيِّ  العى ػعؼً  ، ال مكػافى جػائريفى  العيٍثمى مىػىتػرد د  ال ػًذمٍ  لمض  ، كال اٍلبىػاًحًثيفى  ألسػنةً  عى

ـى بػػػػو  ال ػػػػًذمٍ  لالنحطػػػػاطً  سػػػػعى مت   ًسػػػػ مىػػػػىكي ، دةً المجػػػػر   لللػػػػكافً  ، كال مسػػػػاحةى المنتقػػػػديفى  بعػػػػضً  أيػػػػدم عى
 .الجامدةً  كالخطكطً 

ذىا ػػًكٍيرً فػػي  اإًلٍبػػدىاعً  تػػرل قمػػةى  أفٍ  أردتى  كىاً  ٍْ  أي ػػةى ْػػكرةو جزئي ػػةو؛ لػػتممحى  سى أف تػػتمم   ؾى مىػػفى  ،الت 
ازً  ، كحسفى الت ٍشًبٍيوً  ، كركعةى االٍسًتعىارىةً  فييا جماؿى  ػؿً  اٍلمىجى ػبٍ أف تي  ، كعميػؾى اٍلًكنىايىػةً  ، كجػالؿى اٍلميٍرسى  رى ًْ

ٍبرىىىا؛ لترل ةو كمي   ْكرةو  ةى أي   كىاتاٍلى ، كتسمع خػالليا ةى بير المي  الىٍلكىٍافى  عى ػا يىػبى كٍ ْى  ، كتتحسػسي ػةى بىػذٍ عى الٍ  ٍْ
مىى، كتقؼ ةى عى ائً الر   الحركاتً  مىاؿً  مكاضعً  عى يىاؿي ، ك ، كالذفي العىٍيفي ، فتتابعيا قةً المتفرِّ  اٍلجى  .اٍلخى

قىامىاتً إف   دةن، سػماتو متفػرِّ  نا نجدىا تحمػؿي فىًإن  ، ٍخرىلالي  ةً ي  الىدىب إذا ما قكرنت بالجناسً  المى
ػػػػاًئصى ك  ْى ػػػػةن  خى  تىطكافنػػػػا بػػػػيف ًعٍنػػػػدى مػػػػا نجػػػػده  ىىػػػػذىا، ك الفينيػػػػٍكفً عػػػػف بػػػػاقي تميِّزىػػػػا  فػػػػي الت ٍعبيػػػػرً  ميتىنىكِّعى

 .اىى رً كٍ طي كنا بيف سي ا، كتحر  يى ْفحاتً 

ذىا ًكٍيرً  ًإلىىانتقمنا  كىاً  ٍْ قىاًمي ةً ًفٍي  الفنيِّ  الت  ٍكًص اٍلمى ْي ػان سىػنا فىًإن  ؛ الن  ٍتمى  الداةى  ثِّػؿي مى يي  وي أن ػ دي جً نى حى
مةى  ػا أىف  . الميػدافً  ىىػذىافػي  اٍليدىبىػاءمف  كىًثٍيرو لدل  المفض  بإمكانػو أف يػرل  ايى بػيف ْػفحاتً  المتنقِّػؿى  كىمى

ػػػػاًىدى ال ػػػػوي  مىشى امى ػػػػكىاتاٍلى ا يىػػػػخاللى  ، يسػػػػمعي ماثمػػػػةن  أىمى مػػػػع  ، كيتفاعػػػػؿي ، كالس ػػػػكناتً الحركػػػػاتً  كيتػػػػػابعي ، ٍْ
ـى  ىىػػذىاأف   فينسػػى المسػػتمعي  كايػػػاتً ، كالرِّ القْػػصً   ، كحػػػادثه عػػرضي يي  أن ػػػو مشػػيده  قػػرأ، كيتخي ػػؿي يي  اٍلكىػػالى

ػػا الحػػكادثي  .بائنػػػةو  ، كأزمنػػةو ظػػاىرةو  فػػي أمكنػػةو  ؾي تتحػػػر   ، كشػػخكصه يقػػعي  ػػاًىدي كال "فأم  ، ، كالقْػػصي مىشى
ػػاخً ا شى ىىػػارى يى ، فى ري اظً نىػػمى الٍ كى  يىػػاا يىػػيٍ ةن؛ فً رى اًضػػةن حى ْى كىػػةي ا يىػػيٍ فً ، كى ةي الحى رى ػػأى  فىػػًإذىا، اٍلحى  دٍ قىػػفى  ارى كى ًحػػالٍ  ًإلىٍييىػػا اؼى ضى

ػػرً ؿ  ا كيػػيىػػلى  تٍ كى تى اٍسػػ ًْ نىٍا ػػ. فى ؿً ٍيػػيً خٍ الت   عى ػػا يً مى ت ػػى، ةن ارى ظ ػػنى  فى يٍ عً مً تى ٍسػػمي الٍ  ؿى ٍيػػحً ى يي ت ػػحى  ضى رٍ عىػػالٍ  أي ػدى ٍبػػيى  ادي كى  كىحى
ن قٍ ـ نى يي مى قي نٍ يى  ػالٍ  حً رى ٍسػمى  ًإلىى الى ٍيػثي  عي قى تى سىػ كٍ أى  ،وً ٍيػفً  تٍ عىػقى كى  ال ػًذمٍ  ؿً ك  اٍلى  ثً ادً كى حى ػتى تى ، كى ري اظً نىػمى الٍ  ىالى كى تىػتى  حى  د دي جى
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، ضي عػػػرى أن ػػػو منظػػػره يي  ، كيتخي ػػػؿي بي ضػػػرى كػػػالـه  يتمػػػى، كمثػػػؿه يي  ىىػػػذىاأف   ، كينسػػػى المسػػػتمعي الحركػػػاتي 
مىػى تػركحي  . فيػذه شػخكصه يقعي  كحادثه  ، الكجػداناتً  شىػت ىؿ باالنفعػاً  كتغػدك، كىػذه سػماتي  المسػرحً  عى

ٍكًقػػػؼً المنبعثػػػة مػػػف  ـ  عػػػف  بيػػػا اللسػػػنةي  ؾي تتحػػػر   ، كىػػػذه كممػػػاته ، المتسػػػاكقة مػػػع  الحػػػكادثً المى فتنػػػػ
اًسٍيسً  يىا. إن يا المضمرةً  اٍلىحى يىا حكايةى  ا، كليستٍ نى ىي  ةي الحى  .(1)"ةً الحى

ًكٍيرً  مىشىاًىدي ك  ٍْ كىػةي ، كقد تككف ، كحركةه ، كمعنىن ، كشكؿه لكفه  الت  رى  ًلىف  مػا فيػو؛  أْػعبى  اٍلحى
مىى ؼي ا يتكق  يى تمثيمى  مىى ؼي ، كال يتكق  اظرً الن   ممكةً  عى ػؼً حسِّػوً  ما يػراه بعينػو، كيدركػو بظػاىرً  عى  ، كْك

رىكىةً  ًغي كفى  يىقيٍكؿي كما  اٍلحى ًكٍير  : "مف بديعً اٍلبىالى ٍْ  ،في حركتيا ا كىي جادةه يى التقاطى  ًلىف  ا؛ يى كجميمً  اتً الت 
 أعنػػى المحافظػػةى  ؾي ، ثػػـ تْػػكيرىا كىػػي تتحػػر  المالحظػػةً  كقػػك ةً  ،كالػػكعيً  ،المقػػدرةً  كاضػػطرابيا دليػػؿي 

مىى رىكىةً ىذه  عى  .(2)"أيٍخرىل ممكةه  الجمكدً  ؿى مى تنفي عنيا مى  ال ًتيٍ ك  ،فسً لمن   الباعثةً  الحي ةً  اٍلحى

ًدٍيثى إف   ػًكٍيرً ف عػ الحى ٍْ ػاتً الفنػيِّ فػي  الت  قىامى  يسػتحيؿي  كالقمػبً  ، كتػأثيره فػي العقػؿً يطػكؿي  المى
، أك يجحػػػده ْػػػاحبي أىٍف ييٍنًكػػػرى  ػػػًكٍيري . فرشػػػدو  ه ذك لػػػب  ٍْ فػػػي  تػػػؤثري  ال تًػػػيٍ  الفني ػػػةي  وي اتيػػػفييػػػا لػػػو جمالي   الت 

 كػػكامفى  ، كتختػػرؽي ػةً كاإلدراكي ػػ ةً الفكري ػػ وً فػػي أرقػػى عمميػػػاتً  فى ىٍ الػػذِّ  ػان. فيػػي تخػػػاطبي عىػػمى  ، كالقمػػبً لعقػػؿً ا
ـ  يكػػكفي ْػػافيان حي ػػان، كنابضػػان متألِّ  قػػو؛ حتػى يْػػبحى فترقِّ  الكجػدافً  آخػػذان  أثيرم  الت ػػ المنطػؽي  قػػان. كمػف ثػػ

 ا.ىى ا، كأبعادً يى بً ، متممكان لجكانً ػةً البشري   سً فٍ بالن  

ػػػػػًكٍيري ك  ٍْ ػػػػػاتً فػػػػػي  الت  قىامى ـي البعػػػػػادً  مممػػػػػحه متكامػػػػػؿي  المى كىانًػػػػػبً  ، محكػػػػػ  ، نػػػػػرل فيػػػػػو جمػػػػػاؿى الجى
ػػًكٍيرً  ٍْ ٍكًسػػٍيقىاال عػػذبى  ، كنسػػمعي س ػػبؾً ال ركعػػةى  ، كنممػػحي الت  ، بارعػػةو  ةو فني ػػ قطعػػةو  فيػػو بجمػػاؿً  عي ، كنتمت ػػمي
ػػري  أف  الر غبػػةى  ًإلىػػٍى ذىًلػػؾى  أضػػؼٍ  ػػكرىةً  تتفج   ْ ًثٍيػػرو  ًعٍنػػدى  ًفػػٍي تىٍشػػًكيًؿ ال ػػاكىالت، فتتعػػد د اٍليدىبىػػاء فى ًمػػ كى  ميحى

ًكٍير ٍْ ػاتفػي رسػـ المزيػد مػف  ىىػؤالءً الر غبػة لػدل  الر ٍسـ، كتػزدادي  مجاالتي  ، كتتنك عي الت  الفني ػة،  ال مٍكحى
ًثٍيػػرع أعمػػاليـ بفتتشػػب   ، االٍسػػًتعىارىةً  مػػف ركائػػع الت ٍشػػًبٍيو، كتتػػدف ؽ مقامػػاتيـ بعيػػكفو عذبػػةو مػػف بػػديعً  كى

ػػػاًىدى فػػػي  اٍلًكنىايىػػػةً  شػػػالالتي  كتنحػػػدري  ػػػكري  رةو؛ لتنْػػػيرى يىػػػبٍ مي  مىشى  ْ ًمٍيعىػػػان  ىػػػذه ال فػػػي بكتقػػػةو مثيػػػرةو ال  جى
ـي  كري  يضاىييا إثارة، كتمتئ  ْ ان مشرقةن، كنجكمػان كسى مي شي  في باقةو عاطرةو ال يدانييا باقة، فتغدك ىذه ال

ـى طيِّبةن يفكح شذا ـي ىا في كؿِّ مكافو متللئةن، كنسائ  .عبيرىا القارئكفى في كؿِّ زمافو  ، كيتنس 

ػػاًىدي تتق مػػب ال ػػكري مىشى  ْ ػػاتً فػػي  ، كتتشػػك ؿ ال قىامى ، فمػػف تشػػبيوو الت ٍشػػًكيؿي مػػا يكػػكف  أىٍركىعكػػ المى
ثِّرو تعريضو مبيرو  ًإلىىاستعارةو منتقاةو، كمف كنايةو لطيفةو  ًإلىىمختارو   .، كمجازو مرسؿو ميؤى

                                                 
ًكٍير، قطب (1) ٍْ  .(36ص)في القرآف،  الفنيٌ  الت 
ًكٍير البيان ،أبك مكسى (2) ٍْ  .(52ص، 51ص)، يٌ الت 
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ػػػاًت بْػػػفةو عامػػػةو، ك  ي ػػػةً الىدىب الفينيػػػٍكفً فػػػي  كىاف ػػػةن بأنكاعيػػػا  البيػػػػافً  ألػػػكافي  كتظيػػػري  قىامى ًفػػػي اٍلمى
اًني ًة  ةو  اٍلعيٍثمى  ْ قىامىاتي تضم نتيا  ال ًتيٍ  اٍلبىيىاًني ةي  الت ٍشًكيالتي ك ، بْفةو خا  ىي: المى

لُ اَُل َمْبَحثُ الْ   يُّ التَّْشِبْييِ  لُ التَّْشِكيْ : وَّ
ػكرً  تشػكيؿً  ، كىػك كسػيمةه رئيسػةه مػف كسػائؿً الممي ػزةً  اٍلبىيىاًني ةً  سىاًلٍيبً مف الى  د  الت ٍشًبٍيوي عى يي   ْ  ال

؛ إذ يػزدادي الىدىبػ ًفٍي الن صِّ  الفني ةً  ٍعنىػىبػو  يِّ رفعػةن كشػأنان، كيبػرزه إيضػاحان كبيانػان، كيكسػبو تأكيػدان  اٍلمى
ثىابىةً كبالغةن، إن و  أداةن  اٍلىًدٍيػبً  في يػدً  ، فيستحيؿي كالمشاعرى  الفكارى  يستكعبي  ال ًذمٍ  لكبيرً ا الكعاءً  ًبمى

ـً  في كؿِّ غرضو مف أغراضً  طيِّعةن   اٍلبىيىاًني ػة الىٍلػكىٍافً  عنيػا، كىػك مػف أكثػرً  يريػد الت ٍعبيػرى  ال تًػيٍ  اٍلكىػالى
، لػػذلؾ احتػػؿ  مكانػػةن مرمكقػػةن بػػيف غيػػره  الىدىبً دكرانػػان فػػي  ػػاًلٍيًب اٍلبىيىػػافً العربػػيِّ ، فيػػك "كمضػػة ًمػػٍف أىسى

ٍعنىػىينكشؼ  ال ًتيٍ اإلنارة  ، كلكػف لينييػة فحسػب،  اٍلمى ذىًلػؾى عبرىػا بجػالءو الميتىمىقِّػي أف  لخيػاؿً  ليتػرؾى  كى
ف عكاطػػػؼى عميقػػػةو، نظػػػران لمػػػا تحممػػػو مػػػرائقػػػةن  راقيػػػةن  تحقِّػػػؽ فني ػػػةن  ال تًػػػيٍ  (1)"عػػػف الت رابطػػػاتً  يبحػػػثى 

 .كأحاسيسى مرىفةو 

ًبي ػػةً  البيػػػافً  ألػػػكافً  أحػػػدي  الت ٍشػػًبٍيوي ك  ػػػًة اٍلعىرى ٍغى ـي  ، كقػػػد تنػػػاكؿً ًفػػػٍي اٍلبىالى ػػػةً  عممػػػاءً  معظػػػ ٍغى     ىىػػػذىا البىالى
ػػػؽ الت ٍشػػػًبٍيوً  تقسػػػيماتً  ، كاسػػػتطردكا فػػػي شػػػرحً ال مػػػٍكفى  ًثٍيػػػره ، كضػػػركبو. كتعم  ػػػدً  يـمػػػن كى  القػػػيـً  فػػػي ْر
ال مى ظيػارً كالقػبحً  الحسػفً  مػكاطفً  ، كبيػافً ًلمت ٍشًبيوً  ي ةً اٍلجى مػف  أمثمػةو  ، كذكػرً هً الت ٍشػًبٍيو كنقػدً  محاسػفً  ، كا 
ػػػػػػًدٍيثي . ك وً ، كعقيًمػػػػػالت ٍشػػػػػًبٍيوً  ممػػػػػيحً        تحتكيػػػػػو ْػػػػػػفحاته  أفٍ  يسػػػػػتحيؿي إٍذ ، يطػػػػػػكؿي  حػػػػػكؿ الت ٍشػػػػػًبٍيوً  الحى
 .محدكدةه  ، أك تستكعبو كريقاته معدكدةه 

ف عىدىدىان تحْى  ال تكادي  الت ٍشًبٍيوً  كتعريفاتي   كثرتيا تمتقي جميعيا في نقطةو  ـى غٍ رى  كىانىتٍ ، كا 

ػػب وً ، أك تكػػاد تمتقػػي، كىػػذه الن  كاحػػدةو      ، كمػػفأك أكثػػرى  بػػو فػػي ْػػفةو  بوً لممش ػػ قطػػة ىػػي مشػػاركة الميشى
لىػػػة" :اتً الت ٍعًريفػػػىػػػذه  مىػػػى الد الى "ىن نىػػػعٍ فػػػي مى  مشػػػاركة أمػػػرو لمػػػرو آخػػػرى  عى

فػػػي  القيركانػػػي   عي ، كيتكس ػػػ(2)
ن  عريؼً الت   ميٍفرىدىاتً  ًثٍيػر كاحػدةو، أك جيػاتو  ًمػٍف ًجيىػةو بما قاربو كشاكمو  الش ٍيءً  ْفةي  "الت ٍشًبٍيوي : قىاًئالى ةو كى
ًمػٍف ىينىػا .(3)و لك ناسبو كمي ػةن لكاف إي ػػاه"ًلىن  ؛ وً جميع جياتً ، ال مف لىػةي ىػك  الت ٍشػًبٍيوى  فىػًإف    كى مىػى الد الى  عى
 .الت ٍشًبٍيوً  مف أدكاتً  أداةو  بكاسطةً  أك أكثرى  ،غيرىا في ْفةو  شاركتٍ  أك أشياءى  شىٍيئىان أف  

                                                 
 (.260، )صعر الجاىميِّ ، مقاالت في الشِّ اليكسؼ( 1)
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (2) ٍيضى  (.328ص) ،اإٍلً
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ ، (2/286)ج العمدة، ،القيركانيٌ  (3) ٍيضى  .(328ص)، اإٍلً
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ال اٍلًقيمىةي أما  مى ػةً  مػف أبػكابً  بػابه  فيػك، ا أحػده يىػفػال يمكػف أف يغفمى  ًلمت ٍشًبيوً  ي ةي اٍلجى ٍغى أثنػى  البىالى
ان  الن ق ػػادي عميػػو  ػػًديثىان ك  قىػػًديمى ذىًلػػؾى  حى ػػ؛ "لً كى ػػكرىةً  فػػي بنػػاءً  عظػػيـو  مػػف أثػػرو  وي ا لىػػمى  ْ ػػةً ، كرسػػـ ةً ي ػػالىدىب ال  ال مٍكحى
ػػػاًني ةً  ، كالمشػػػاعرً فػػػي العكاطػػػؼً  رةً المػػػؤثِّ  ائعػػػةً الر   الفني ػػػةً  ٍنسى ػػػًكٍير  الفينيػػػٍكفً مػػػف  الت ٍشػػػًبٍيوى  ًلىف  ؛ اإٍلً ٍْ  ةً ي  الت 
مىػػىكجػػالالن  ،بيػػاءن  ييٍضػػًفي ، ، كيخمػػع عميػػو القػػك ةى ، كاالبتكػػارى د ةى ، كالًجػػرافػػةى ، كيمنحػػو الط  اٍليٍسػػميكبً  عى

رىكىةى ، ك اٍلميٍتعىةى ك   .(1)"اطى شى ، كالن  اٍلحى

ػػةً أكرد فػػي  القىٍزًكٍينًػػي  ك  ػػأن ػػػو مً  "فػػاعمـٍ  و:ػي قكلىػػ ًلمت ٍشػػًبيوً  الفني ػػةً  اٍلًقيمى مىػػى العقػػالءي  فػػؽى ا ات  م  ، هً قػػدرً  شػػرؼً  عى
ػػةً  فِّ فػػي فىػػ هً أمػػرً  كفخػػػامةً  ٍغى ـي  - بػػو مىعىػػاًنيالٍ  ، كأف  تعقيػػػبى البىالى  يضػػاعؼي  -منػػو  مثيػػؿً الت   السي ػػػما قسػػ

كدً  ًإلىى كسً في الن   قكاىا في تحريؾً  ْي ٍق  .(2)ذلؾ" ، أك ذم ان، أك افتخاران، أك غيرى كىانىتٍ بيا مدحان  اٍلمى

ٍيثي  ائرةً الد   سً فٍ نى  يٍ فً  الياشمي   أىٍحمىد كيدكري  : حى ػةمكقعػان حسػنان فػي  ًلمت ٍشػًبيوً " يرل أف  ٍغى  ،البىالى
ًلػػػؾى  ذى دنائًػػػالجمػػػيِّ  ًإلىػػػىإلخراجػػػو الخفػػػٌي  كى رفعػػػةن ككضػػػكحان،  مىعىػػػاًنيالٍ ، يزيػػػد مػػػف القريػػػبً  البعيػػػدً  وً ، كا 

 ، ممتػػػد  الخطػػػكةً  ، فسػػػيحي اؽً طىػػػالنِّ  كاسػػػعي  ف  فضػػػالن، كيكسػػػكىا شػػػرفان كنػػػبالن. فيػػػك فىػػػتككيػػػدان ك  كيكسػػػبيا
 .(3)الجدكل" المجرل، غزيري  ، دقيؽي المدرؾً  ، غامضي المسمؾً  ، متكعِّري الطراؼً  الحكاشي، متشعِّبي 

ٍكصي  ْي كرً  ؿً يٍ كً شٍ تى  يٍ فً  تعتمدي  ي ةي الىدىب كالن   ْ مىى الفني ةً  ال  تت خذي  ، إذٍ اٍلبىيىاًني ةً  سىاًلٍيبً الى  عى
مىى خاص يعتمدي  بياني   في سياؽو  اٍلىًدٍيبي ميا شكالن فنيان بعد أف ينظ لعباراتي كا اٍلىٍلفىاظي   سىاًلٍيبً الى  عى
قىامىةً  (، كقد كظ ؼ كت ابي اٍلًكنىايىة، ك االٍسًتعىارىة)الت ٍشًبٍيو،  الميٍختىًمفىةً  اٍلبىيىاًني ةً  اًني   المى  ىذه الكسائؿً  ةً العيٍثمى
قىامىاًتيً ًفٍي  زي  ْكرو فنيِّةو  في رسـً  يحشدكفى  ىىؤالءً  نجدي  ـ؛ إذٍ مى بقيمةو فني ةو عميا،  ـٍ يً مقاماتً  تطرِّ

مىىكتعينيـ   .عكرى الش   ، كيحرِّؾي يـ نقالن مجازي ان ييز  الكجدافى مىعىاًني، ك ـٍ ىً أفكارً  نقؿً  عى

قىامىةً  أيدىبىاءي بيا  استعافى  ال ًتيٍ  اٍلبىيىاًني ةً  سىاًلٍيبً مف الى  د  الت ٍشًبٍيوي عى يي كى   ؿً يٍ كً شٍ تى  يٍ ان فً كىًثٍير  المى
براز قيمتيا  ًكٍير  الت ٍشًكيؿً فِّ مف قيمةو عميا في الفى  يىذىاا لمى ، لً ، كالفني ةً البىالغي ةً ْكرىـ، كا  ٍْ ، الت  مِّ

ٍعنىى، كميمتو تقريب ظً مفٍ ال   ، كتطكيرً ؿً الش كٍ  لْقؿً  ةه جاد   بالغي ةه  "محاكلةه  الت ٍشًكيؿي  يىذىاف  ًإلىى اٍلمى
ـ   ىفً الذِّ  مىى أيٍخرىل ًإلىىمف ْكرةو  ظى مفٍ فيك ينقؿ ال   بتجسيده حي ان، كمف ث يريده  ال ًذمٍ  كً الن حٍ  عى

 .(4)"المْكِّري 

                                                 
غىة، الجربيٌ  (1)  .(126ص)دراسة تحميمية لعمـ البياف،  -ةطبيقي  الت   اٍلبىالى
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (2) ٍيضى  .(3/472)جالبرىػاف في عمـك القرآف، ، ركشيٌ الز   :ييٍنظىر،  (329ص ،328ص) ، اإٍلً
غىةجكاىر  ،الياشميٌ  (3)  .(219ص) ،اٍلبىالى
غير (4)  ْ ْ  ، ال  .(180ص)، كرة الفنية في المثؿ القرآنيٌ ال
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قىامىةً فِّ لفى  إف  المتتبعى  ػد ال تًػيٍ  البىالغي ػةً  مػف أقػكل الكسػائؿً  يجد أف  الت ٍشًبٍيوى  المى ىا كت ابيػا اٍعتىمى
ًلػػػؾى ـ، ىً ْػػػكرً  ؿً يٍ كً ٍشػػػتى  يٍ ًفػػػ ػػػػؿ  ذى لىعى ػػػكرً  قػػػدرتيـ الفائقػػػةً  ًإلىػػػػى يرجػػػعي  كى  ْ ػػػػةن  اٍلبىيىاًني ػػػةً  فػػػي رسػػػػـ ال  ْ ا  خى

ـى  ىىؤالءً الت ٍشًبٍييي ة؛ إذ امتمؾ  كرً  بأجمؿً  لتجكدى  قىرىاًئحيـل العىنىافى كا أىٍطمىق، ك البيافً  أىسىاًلٍيبً  زما  ْ ، بؿ ال
ػػػؿً ب ػػػاتً  أٍجمى ، الس ػػػاًمًعٍيفى  رغبػػػةن فػػػي متعػػػةً  الت ٍشػػػًبٍييي ةً  الت ٍشػػػًكيالتً  أىٍركىعتكش ػػػحت بػػػ ال تًػػػيٍ  الفني ػػػةً  ال مٍكحى

قىامىات جديد ؽً تذك   ًإلىى فيفى المتميِّ  مىػىغمػب  في عْػرو  المى ػاؿً أىمػو حػب   عى مى ٍكبفػي  ، كالس ػيرً اٍلجى  ديري
ؿً ، ك الحسفً  الى  .اٍلجى

   الُمْرَسَمةُ  ى التَّشبيييَّةُ نَ بِ الْ 
قىامىةف  فى إف   ػاًنيٌ  المى ًر العيٍثمى ٍْ  يٍ ًفػ الت ٍشػًبٍييي ةي  اٍلبٍنيىػةي ، فقػد أسػيمت زاخػره بالت ٍشػًبٍيياتً  ًفٍي اٍلعى

ؤيكي ػػةً  اللي ػػةً الد   زةو بالبعػػادً نًػػتى كٍ ْػػكرو مي  ؿً يٍ كً ٍشػػتى  ػػةتثيػػر إيحػػاءاتو فكري ػػةن  كالر  ًمػػٍف  يػػدؼي ت كىػػي، ميتىنىكِّعى
ؿً  ػػًكٍيرً  ًإلىػػػى الت ٍشػػًبٍيوً  اسػػػتخداـً  ًخػػالى ٍْ ٍيػػػثي ان بعىػػمى  أثيرً ، كالت ػػػالت  نىػػػا ؿي ثِّػػمى تي  حى امى ػػكرىة أىمى  ْ  كىأىن يىػػػا اٍلبىيىاًني ػػػة ال
قىامىاتً  أيدىبىاءي  كقد برعى  .مرئي ةن  اتً  في رسـً  المى يً  ي ةً نً فى الٍ  ال مٍكحى ًْ ٍك ْي  يكظِّؼي  اليىاٍزًجيٌ نرل  كىىينىا، ـًفٍي ني
قىامىة اٍلقيٍدًسي ةًفٍي  الت ٍشًبٍيوى   ه مممحان مف مالمحً ثىنىايىاتشبييي ان يحمؿ في  مىٍشيىدىان تكظيفان رائعان، فينقؿ  اٍلمى
رً  ٍْ ـى العى ، عميػو كػالجربيفً كا بي قػد تػأل   : "كالن ػاسي ًلمس ػاًمًعيفى  ، كمرئي ػةن ْػكرةن تبػدك ماثمػةن لمعيػافً  ؛ ليرسػ

 .(1)"، كسقطت عميو كالجندؿً ...فانقضضت إليو كالجدؿً كأحاطكا بو كالخشبيفً 

م ىكى  ٍيؼ عظمةي  تىتىجى ًْ كرً  ؿً يٍ كً شٍ تى  يٍ فً  العاليةي  ةي مي  الت خي   وي كطاقتي  اليىاٍزًجيٌ  نىا  ْ ، الت ٍشًبٍييي ةً  ال
قىامىةبعيدان في ) رسىافً فيا ىك ي يىا مف كاقعً  لكحةن تشبييي ةن بارعةن  اليزلي ة(؛ ليشكِّؿى  المى  بىٍينىمىا: "فةً الحى

 تتْاعدي  ، كزفراتو البعيرً  غطيطان كأطيطً  مائي كزادم، سمعتي  كسادم، كتمقيتي  ألقيتي 
ًمٍف شىكىاًىدً . (2)"كالز فيرً  ان ه كى  بككرى  رتٍ ، كبك  االغترابى  مف تركؽ بعيني، أزمعتي  ا لـ أجدٍ : "كلم  أىٍيضى
 .(3)"الغرابً 

، كمف حياةً  اٍلكىاًقعً ْكرو تشبييي ةو منتزعةو مف  في رسـً  اٍليدىبىاءي  أبدعى  ٍنسىافً  المادمِّ  ال ًذمٍ  اإٍلً
مىىتدؿ  داللةن كاضحةن  ال ًتيٍ  ميٍفرىدىاتً الٍ  أىِـّ  فٍ مً  كالبكاءى  النيفى  يرل ذىًلؾى ، كاللـً  الحزفً  عى  طى بى م ا رى لى  كى

ًمٍف مىشىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي ، لىىاالث كى  حزنو بحياةً  ٍيؼ كى ًْ قىامىة اٍلقيٍدًسي ةفي ) اليىاٍزًجيٌ  نىا  ان أنينى  ف  فىأى (: "اٍلمى

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  .(420ص)، (اٍلمىقىامىة اٍلقيٍدًسي ة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (2) الغطيط: ْكت النائـ مف خياشيمو، الطيط: ْكت  .(80)ص، ة(اليزلي   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى

 فير: ْكت ليب النار.البعير مف ثقؿ حممو، الز  
 .101، صالمىٍرًجع الس اًبؽ (3)
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مىىال الفؽً  ًإلىى وي طرفى  الث كمى، كرفعى كأنيف  ٍيثي ، (1)"عى ًبي ةً  البيئةً  مىشىاًىدً حي ان مف  مىٍشيىدىان  رسـى  حى  اٍلعىرى
دؽي  كىذىًلؾى ال يجيميا أبناؤىا. ك  ال ًتيٍ  ِّْ  .(2)"معبي ال   هي ثكبه طرازي  ، كالجيؿي خمره مزاجيا الكذبي  "ال

ٍنسىافً  مستثمران طبيعةى  الًبنىى الت ٍشًبٍييي ةً  ؿً يٍ كً شٍ تى  يٍ فً مألكفةن  مىشىاًىدى  اليىاٍزًجيٌ  كلـ يبرحً   اإٍلً
كىاًئعً بزيارتيـ،  كتبتي ي ، الحب ةً  بمقاءً  تأنسي  ال ًتيٍ العربيِّ  ًمٍف رى نقمت  ال ًتيٍ  الت ٍشًبٍييي ةً  الت ٍشًكيالتً  كى
كرىةى تمؾ   ْ قىامىةفي ) اليىاٍزًجيٌ  قكؿي  ال يىا مىشىاًىدً متداكالن مف  مىٍشيىدىان  ْكِّري الحمي ة( يي  المى  ال ًتيٍ  ةً الحى

ا يى في أكنافً  بيا شيخنا أبا ليمى، يسحبي  فمقيتي ، م ةً الح : "نزلت بًحم ة في ديارً لبشرً ا تدركو طبيعةي 
. (3)"بيبً الط   بعيادةً  ، أك المريضً الحبيبً  المحبِّ بزيارةً  بو ابتياجى  ذيالن، كيخطر ميالن، فابتيجتي 

ٍيثي  لردية الس عادة، كاالبتياج كي تغشى المكاف، كتغطي الفضاء، كتشبع الر غبة  العىنىاف أىٍطمىؽ حى
ٍنسىاًني ةالتمقائي ة لمن فس   .اإٍلً

مىةً  كمف الًبنىى الت ٍشًبٍييي ةً  فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف ؿي كٍ قى  الميٍرسى قىامىةفي ) الخى  الفكري ة(: "فالعقؿي  المى
ٍنسىاًني ةً  في المممكةً  احبً الخائفً  ، كاليكل كالجميسً الكبيرً  كالممؾً  اإٍلً  ْ . (4)"المداىفً  المائفً  ، كال

ٍيثي  مىى اٍلىًدٍيبي  اٍعتىمىد حى مىةً  الت ٍشًبٍييي ةً  اٍلبٍنيىةً  عى يمتد   ـ  ، ثي الخائفً  لم ا شىب و اليكل بالجميسً  الميٍرسى
  ْ ليكاه، مع ما  العىنىافى  ْكرةن قبيحةن لمف يطمؽي ، مقدِّمان المائف المداىفً  احبً بخيالو فيْكِّره بال

، ، كالكذبً الخيانةً  مىعىاًنيبيف  إنسافو جمعى  لميكل في ْكرةً  مف تجسيـو  الت ٍشًبٍييي ةً  اٍلبٍنيىةً في 
ياءً كالنِّفاؽً  م ـى  – الر سيكؿً  مف قكؿً  كثيران  . كىك يقتربي ، كالرِّ سى مىٍيًو كى م ى اللي عى  ثىؿي الجميسً ا مى ًإن مى : "-ْى
  ْ  .(5)"، كنافًخ الًكٍيرً كًء كحاًمًؿ المسؾً الس   كالجميسً  ،الحً ال

ًمٍف  كعةً كى يـ شك مكىا في أسمكبو فني  أن   ت ابي قد ميا الكي  ال ًتيٍ  الًبنىى الت ٍشًبٍييي ةً في  دكاعي الر 
،  اٍلكىاًقعالفنٌي ب اٍلكىاًقعامتزج فيو  ، كالفكرمِّ  البيئةً  ْفحاتً  عاشو في بيئتو، فيك يقمِّبي  ال ًذمٍ الن فسيِّ

ـي ، الحي ةً  يىٍرًس ؿً  كى ْ   ًمٍف ًخالى فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف يىقيٍكؿي ، الت ٍشًكيالتً  أجمؿى  فحاتً تمؾ ال مْكِّران  الخى
بغً  حالتو: "كقد قنعتي  ًْ ال  الحيرةً  الس المىى كالس الـ، فحتى متى أنا مف سكرةً  ، ًبعضِّ الداـً  مف 

 زنديؽو. حؼه في بيتً ٍْ أن ني مي ، كى أستفيؽي 

                                                 
ٍيف اليىاٍزًجٌي، (1)  .(424)ص، (اٍلمىقىامىة اٍلقيٍدًسي ة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (2)  .(318)ص، الحمي ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 .320ص ،المىٍرًجع الس اًبؽ (3)
ٍكىىًرمٌ المائف: الكاذب،  .(3ص)، (الفكري ة المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ة، فكرم (4) اح، اٍلجى حى  ْ (، مادة 6/2210، )جال

ٍكىىًرمٌ )ميف(. المداىف: الغاش أك المنافؽ،  اح، اٍلجى حى  ْ  (، مادة )دىف( .5/2116، )جال
كمجانبة  ،استحباب مجالسة الْالحيف (45]مسمـ، ْحيح مسمـ، كتاب )البر كالْمة كاآلداب(، باب ) (5)

ًدٍيثً : 4/2026، كءقرناء الس   قىـً اٍلحى  [.2628 رى
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 نيَفـــِْنَّ ي َمـــا َدَواِئـــي نِ َفـــِْْن َتْســـَأاَل 
 
   
 

ــــــزِ نْ مَ بِ   ــــــٍة َأعْ َل ــــــبَ  ىَي ــــــ الطَِّبْي  ااُميَ قَ ُس
 

 
 ، كسد  البأسي القرضي  نفدى  فىًإذىاالزمان ربضو،  بالقرضً  في دارو ذم متربةو، يأكؿي  كجرذو بسني يكسؼى 

ةه كتبي كى  مذىبو، أكمتي   .(1)"أن ني أرىضى

فىاًجيٌ  الدِّيف ًشيىابي  لىقىٍد بىرىعى  ا الخى ٍسـً مىٍشيىدبراعةو  أىي مى ٍيثي ، يبرز حالتو الن فسي ةى  ًفٍي رى  حى
منيا،  ال طائؿى  ال ًتيٍ ، كحياتو المأزكـً  اٍلىًدٍيبً  مف أركانيا مكقؼى  اٍلقىاًرئي كظ ؼ تشبيياتو يستشعر 
كً  ككأن و في ىذه الد نيا مجردي   البيكتً  ، أك جرذاف اشتكت مف فقرً عميو باإلغالؽً  ـى مْحؼو حي

 دخكليا. فميًنعتٍ 

فىاًجيٌ  الدِّيف ًشيىابي ْك رىا  ال ًتيٍ  كاللـً  المعاناةً  إف  حجـى  قىامىةً في ىذه  الخى  ال حدكدى  المى
، كما يعاني مف تيميشو جعمتً  منيما، فيكؿي  ليما، كال خالصى  الميتىمىقِّي  ما يمقى مف عذابو

 معو.      يتعاطؼي 

مياراتيـ  إظيارً  بيدؼً  الًبنىى الت ٍشًبٍييي ةً  تكظيؼً  ًإلىى أىٍحيىانىان  المىقىامىةً  كت ابي  عمدى  دٍ قى ك 
متاعً مغكي ةً ال   مىاؿً بمزيدو مف  الس اًمًعٍيفى  ، كا  ا لـ يدرؾٍ ، ليس ذلؾ فحسب، بؿ اٍلجى ب مى  رسـ كاقعو ري

ًمٍف ىينىا، اسً مف الن   كىًثٍيره مالمحو  ًمٍف ، اٍلكىاًقعً ْكرةو معبِّرةو عف  ؿً يٍ كً شٍ تى  يٍ فً  اٍلىًدٍيب تبدأ دق ةي  كى كى
 ًعٍندى  المدليم ةً  في الد آدئً  : "كال تبْر منو إال رأيان كالن جـً البىٍرًبٍيرأىٍحمىد  شىكىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي 

ٍجن ٍيثي  العربيِّ  الىدىبً في  مألكؼه  المىٍشيىدي  ىىذىا. ك (2)"ةً الحي لكضكحو  أمً الر   تشبيوى  ىىؤالءً  اعتادى  حى
 :كميٌ الر   ابفً  ؿى كٍ قى  وي بً شٍ يي  ىىذىا، ك بالن جـً 

ــــــْم وَ اؤُ آرَ  ــــــوُ ُك ـــــــوْ يُ سُ ُكْم وَ وىُ ُج                      مْ كُ فُ ــــ
 

 ومُ ـــــجُ َن نُ وْ جَ ا دَ ذَ إِ  اتِ ثَ ادِ حَ الْ  يْ فِ  

 
 

 ٌح                    ابِ َصـــــمَ ُم لمُيـــــَدى وَ الِ َعـــــا مَ َيـــــنْ مِ 
 

 (3)ُرجومُ  اتُ يَ رَ خْ ى واُلُ جَ و الدُّ مُ جْ تَ  

 
 

ـٍ يىٍبرىًح اٍليدىبىاءي ك  مىةً  لرسـ الًبنىى الت ٍشًبٍييي ةً  الط ًبٍيعىةً  مىشىاًىدى  لى  ، فقد استعانكا بأغْافً الميٍرسى
 : "فيا ليا مف قْباتو تدىشي البىٍرًبٍير أىٍحمىدي  يىقيٍكؿي ، ؽً الس بٍ  اتً بى ْى قى  لتْكيرً  افً الر م   ، كأزىارً البافً 

م نار" كؿِّ غْفو زىرةه  بافو في طرؼً  أغْافي  كىأىن يىا، البْارى   .(4)مف جي

                                                 
فىاًجيٌ  (1) يىاة الد ٍنيىا، الخى انىة اٍلىليب ا كىزىٍىرىة الحى ٍيحى  .(2/153)ج ،رى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (2) رىةفي  مىقىامىة) الميفىاخى آدئ مف الميالي: (. الد  39(، )صالمىاء كاليىكىاءبيف  الميفىاخى

 ممة، الحجنة: االعكجاج.ديدة الظ  الش  
ٍكًميٌ  (3) ٍكًميٌ ابف  ًدٍيكىاف، ابف الر   (.3/319، )جالر 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (4) رىة) الميفىاخى  (.43(، )صالمىاء كاليىكىاءبيف  الميفىاخى
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قيـ لى  الت رىاثً تشبيياتيـ مف  اٍليدىبىاءي  كاستميـى  مىىم ا أرادكا الفخر بأنفسيـ، كرسـ تفك   عى
ًمٍف مىشىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي أندادىـ،  م د  كى . (1): "كىؿ أنت مني في القدر، إال كقالمة الظ فر؟"الميبىارىؾميحى
 : الش اًعرً  ؿي كٍ كمثمو قى 

 أنَّـــــــــــوُ يرًا كَ غِ َصـــــــــــ اَلْ ٌر إِ َمـــــــــــقَ  اَلْ وَ 
 

 

 

 

 

ـــ  ـــوِر الفَ ُقلَم ـــُة ُأْظُف ـــبِ  اةِ َت  الُمَخضَّ
ثىؿه ك   قارة يفييضرب قيالمةي الظ فر: مى م د ف  أى كى ، كى الًقم ة كالحى أراد أف يستميـ  الميبىارىؾميحى

رً ركائع  ًإلىىالعربيِّ عائدان  الت رىاثً  اتً ي  الً مى جى  ٍْ كرة الت   قدرى  ـى سً رٍ يى ؛ لً المكمِّ  العى  ك ـً يى الحقارة، ْك
ؿً  كالس خريةً  مىةو تحمؿ يى نٍ بً  ًمٍف ًخالى مىى قىٍكؿً  ميٍعتىًمدىان ، مىعىاًنيالٍ  ؾى مٍ ؿ  تً كي  ًفٍي ثىنىايىاىىاةو تشبييي ةو ميٍرسى  عى

 : ةى نى يٍ ثى بي  ؿً يٍ مً جى 

 َقـــْدِر ُقلَمـــٍة،ي، كَ ِبـــمْ َلـــْو َأنَّ ِفـــي قَ 
 

 (2)يمِ ائِ سَ أَتْتِك رَ  َفْضًل، وصمُتِك، َأوْ  
مىة لم ا  اٍلبٍنيىةب اٍليدىبىاءي  استعافى   ديكاالت ٍشًبٍييي ة الميٍرسى ْى ، كقد كظ فكىا ةى يى رً كالس خٍ  ـى الت يك   قى

ٍيؼ اليىاٍزًجيٌ  يىقيٍكؿي ، كالت حقيرى  ه االزدراءى ثىنىايىاتكظيفان بارعان حمؿ في  ًْ : "كلـ ينظركا عمامتؾ نىا
اـً كالمناجؿً  ال ًتيٍ  ؾى ، كأظفارى ، كبردتؾ اليماني ةى ، كجب تؾ القانيةى الحانيةى   ، كما تحتيا مف سيخى
، فقد ْك ر أظفاره الىٍلكىٍافً ب ميٍستىًعٍينىان ، سي منيا الن فٍ  ْكرةن قبيحةن تشمئزي  رسـى  اٍلىًدٍيبي . ف(3)"المراجؿً 

ـٍ يىٍكتىؼً ، لطكليا كبشاعتيا بالمناجؿً  لى في  مف أكساخو  ما تكد سى  برسـً  القبحً  مشيدى  بؿ أكمؿى  ًبذىًلؾى  كى
كرىةى ، كزاد بيا مف الد خافً  الممتْؽً  رً دٍ القً  كسكادً  كىانىتٍ أظفاره   ْ مىى هي كضكحان اعتمادي  ال  ْكرةو  عى
 .منذي العًْر الجاىميِّ  ةي العربي   تحفظيا البيئةي  مألكفةو 

بةى  البيئةً  مىشىاًىدى إف   ًر العيٍثمىاًنيِّ  اٍليدىبىاءً  خياؿى  لـ تفارؽٍ  الخال  ٍْ  ؾى مٍ ، فقد انطبعت تً ًفٍي اٍلعى
مىةو  بنىن تشبييي ةو  ؿً يٍ كً شٍ تى  يٍ فً  في أذىانيـ، فاستعانكا بيا مىشىاًىدي ال م د  يىقيٍكؿي ، ميٍرسى : "كقد الميبىارىؾميحى

ـى  الميبىارىؾي  رى . فقد ْك  (4)"كالد الؿً  الر فاىيةً  ، كربيتؾ في حجرً كاللؿً  دىر  كالد رِّ غذيتًؾ بً   االىتما
كرىةً ، مع ما في كالللئى  يشبو في أىميتو كنفاستو الد ر   ال ًذمٍ  عاـً بالط   البالغى   ْ . ال  مف دالؿو كاىتماـو

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (1)  (.57(، )صالقىمىرك  الش ٍمس)مناظرة بيف  الميفىاخى
 (.54جميؿ بثينة، )ص ًدٍيكىاف، ابف معمر (2)
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3) (. الحانية: الشديدة الخضرة، القانية: الشديدة الحمرة، 335السخري ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى

 سخاـ: الكسخ المجتمع تحت الظفار، المراجؿ: القدكر النحاسية.
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (4) (. الد ر: المبف، الد ر: 43(، )صاٍلىٍرض كىالس مىاءغىًرٍيب الىٍنبىاء ًفي مينىاظىرىًة ) الميفىاخى

 كبار المؤلؤ.
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ٍيؼي  يبرحٍ  ـٍ لى كى  ًْ رى  اليىاٍزًجيٌ  نىا ًْ نىٍا ، فقد كالكبرياءً  الش ميكخً  تْكيرى  م ا قْدى لى  الط ًبٍيعىةً  عى
زىاًدؽ" وي لى كٍ ، كانتْبكا حى ؽى "فنْبكا الس رادً  :يىقيٍكؿي ، وً ، كشمكخً وً لرسكخً  بالن خيؿً  استعافى  . فقد (1)كالر 
مىى ميٍعتىًمدىان ، الن خيؿً  في ثباتيـ، كشمكخيـ بأشجارً  الرِّجاؿى  شب وى  ادىاتً  أىٍنسىنىةً  عى مى  ، كتشخيصً اٍلجى

رً  ًْ نىٍا كرةي  .الط ًبٍيعىةً  عى  ْ  .العربي ةً  في البالغةً  مألكفةه  كىذه ال

ـى ، فقد الط ًبٍيعىةً  حدكدً  ًعٍندى  المري  يتكقؼً  ـٍ لى كى   رسـً في  الت ٍشًبٍييي ةى  اٍلبٍنيىةى  الكت ابي  اٍستىٍخدى
ٍرأىةً  لجماؿً  ْكرةو   عاشكا فييا، فعقدكا مشابيةن بيف جماؿً  ال ًتيٍ  البيئةً  فى معطياتيا مً  يفى ، مستمدِّ اٍلمى
ٍرأىةً   ، كمماثمةن ، كاليالؿً بيف حاجبيا النيؽً  كمقارنةن ، زاؿً الغ ، كعنؽً كيؿً ، كعنقيا الط  ، كالغزاؿً اٍلمى

باحً بيف جبينيا المضيءً   ْ فاحً مً دٍ تي  ال ًتيٍ  ، كمحاكاة بيف عيكنيا الحكراءً ، كال ِّْ ، ي أسيرىا، كال
 إلي  كاحدةه  : "فابتدرتٍ الشٍِّديىاؽي  يىقيٍكؿي ، ال ميىاًلي، كبيف حالؾ فرعيا، ك عرقيا، كالللئً  كبيف حببً 

باحً  كجبينيا يممعي  أيٍخرىل ًإلىى   التفتتٍ  ـ  ...ثي كاليالؿً  ، كحاجبه الغزاؿً  كعنؽً  ليا عنؽه  منيف    ْ ، كال
فاحً يى كلحظي  ِّْ  . (2)"ال ميىاًليكحبب عرقيا كالللئ، كحالؾ فرعيا ك أيٍخرىلي  إلى  تقد متٍ  ـ  ، ثي ا يدمي كال

ـي نى ىي  فالشٍِّديىاؽي  فان حسي ان لجماؿً  ا يقدِّ ٍرأىةً  ْك ، فيك طكيؿه الغزاؿً  ، فيْؼ عنقيا بعنؽً اٍلمى
، ال ميىاًليب في تقٌكسو كدق تو، فيك جميؿه دقيؽه، كفرعيا في الط كؿً  حاجبيا باليالؿً  أنيؽه، كيْؼي 

كما  العاشقيفى ي مً دٍ يا تي فىًإن  ا يى ا عيكني م  ، أى مف ركعتو آللئى  فيك ليِّفه رشيؽه، كحبب عرقيا استحاؿى 
فاحي  ِّْ ًمٍف ىينىا. المعتديفى  تدمي ال ًدٍيدىةو في ىيئاتو  اٍلمىٍحسيٍكسىاتً  ْكرةً  تشكيؿى  الشٍِّديىاؽي  أعادى  كى  جى

ٍكعىةً  ْفةى  أكسبتيا مىاؿً ك  الر  ن ، كزادىا اٍلجى مىاالى  في الجمعً  ، كالناقةي في المقارنةً  اٍلبىرىاعىةي كركعةن،  جى
 .  ؼً بيف المؤتمً 

قىامىةً  كت ابي  أجادى  مىى المى ْكرو تشبييي ةو أقرب  في رسـً  أذكاقيـ عً ، كتنك  بيـارً شى مى  اختالؼً  عى
اتً  ًإلىى ما تككفي  دؽً  بيا كشائ ي  أحاطتٍ  ال ًتيٍ  المرئي ةً  ي ةً نً فى الٍ  ال مٍكحى ِّْ ذىًلؾى ، ةً ي  اٍلكىاًقع ، كعالئؽي ال  كى

قىامىاتً  حى نى مى  ر عبرىا سماتي  دي مرآةو ييشاىى  ًإلىىتفر دان أحاليا  المى ٍْ ري ، ك البيئةً  ، كمالمحي العى ًْ نىٍا  عى
ـى الط ًبٍيعىةً  ٍيؼي  . كقد قد  ًْ قىامىةفي )ذلؾ  اليىاٍزًجيٌ  نىا ذىا: "يىقيٍكؿي ، النطاكي ة( المى ٍيميكفشيخنا ال كىاً  ، مى
ٍيثي . (3)"كالعقابً  الفتاةي  انقض تً ، بالمحرابً  ى إذا كقؼى ت  ...حى الىميكفً  ى كالن اقةً مى يٍ تتقد مو لى   ـى سى رى  حى
مىى ميٍعتىًمدىان  تشبييييفً  مىٍشيىدىٍيفً  اليىاٍزًجيٌ  رً  عى ًْ نىٍا ًبي ةً  ٍيئىةً البً  عى ٍرأىةً  ةى ك  قي  يْكِّرى  يٍ كى  الجاىمي ةً  اٍلعىرى ، اٍلمى

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1) ْ  380كادي ة(، )صالس   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى  فكؼ مف النخيؿ.(. الرزادؽ: ال
مىى، الس اؽ الشٍِّديىاؽ (2)  (.280ص، 279قيمة(، )صمي  مىقىامىةالس اؽ ) عى
ٍيفاليىاٍزًجٌي،  (3)  ة.ديدة القكي  المكف: الش   .(255)صة(، ي  نطاكال المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
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 الحد ةً  ًإلىى، كينقمنا ذلؾ العقابً  لم ا أك د قكتيا مقارنان ىجكميا بيجكـً  المىٍشيىدى  بأسيا، كأكمؿى  كشد ةى 
رً  تراثً  ًإلىىمف عكدةو  المىٍشيىدي ، مع ما يحممو االنقضاضً  كسرعةً  ٍْ .  العى  الجاىميِّ

ًمٍف شىكىاًىدً  ٍيؼ انسجاـً  كى ًْ رً مع  اليىاٍزًجيٌ  نىا ًْ نىٍا : "فجعؿ الش ٍيخ وي لي كٍ ا قى يى كمعطياتً  الًبٍيئىةً  عى
ٍيثي . (1)كالت كلب"يدكر كالمكلب، كيرفس  ر بالبيئة فْك ر ثكرة الر جؿ، كغضبو، كحركة تأث   حى

مىى ميٍعتىًمدىان أقدامو برفس الت كلب  كرىةالت كضيح في رسـ ىذه  عى  ْ  .ال

كرً  إخراجى  ـ الت ٍشًبٍييي ةً يً اتً يى نٍ بً  تشكيؿً  ًعٍندى  اٍليدىبىاءي  حاكؿى  دٍ قى لى   ْ العقميِّ  اإلدراؾً  مف قالبً  ال
ؤيةً  مجاؿً  ًإلىى المادمِّ  بالثرً  دو مشىاىى  إدراؾو  ًإلىىالمعنكمِّ  المرً  ؾى لً ذى  تحكيؿً  بغيةى  المممكسةً  الر 
ـى الميتىمىقِّي ى تجم عتٍ ت  حى  ا ًمٍف مىشىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي ، تمؾ المرائي البْري ةى  أىمى م د  كى : "كقد الميبىارىؾميحى

 بيفى  المعقكؿي  . فقد استحاؿى (2)"الفردً  يا كالجكىرً مىعىاًني تركؽي  ، مناظراته الكردً  بينو كبيفى  جرتٍ 
مىاؿمرئي ان مفعمان ب مىٍشيىدىان  الميبىارىؾً  أنامؿً  مىاؿً قم ة  إف شئتى  ، كقؿٍ اٍلجى  تٍ دى غى  مىعىاًنيالٍ ، كىٍيؼى ال؟ ك اٍلجى

ٍكعىةً ، ك فً سٍ حي في الٍ  المتفرِّدةً  كالجكاىرً  مىٍتوي ما  جانبً  ًإلىى، الر  مى كرىةي  حى  ْ ًفي المعنكمِّ  مف تجسيـً  ال
ٍكرىةو   حسي ةو.  ْي

 اْلَبِمْيَغة ى التَّْشِبْيييَّةُ نَ بِ الْ 
قىامىةً  أيدىبىاءي  لـ يتكقؼٍ  البنى  ًإلىى، بؿ تجاكزكا ذلؾ ةً مى الميٍرسى  حدكد الًبنىى الت ٍشًبٍييي ةً  ًعٍندى  المى

لىةي فييا  ى ترتكزي نى بً ، كىذه الٍ اٍلبىًمٍيغىة الت ٍشًبٍييي ةً  مىى الد الى قىةً  عى ًمٍف  ، كالمدلكؿً بيف الد اؿً  المزدكجةً  اٍلعىالى
ٍعنىى ا يزيدي م  مً  أيٍخرىل ًمٍف ًجيىةو ، كبيف الميتىمىقِّي ًجيىةو   مجاالتي  رسكخان، كاتِّساعان، ففييا "تت سعي  اٍلمى

قيكؼً ب داللتو في االتِّساعً  فييا، كامتدادً  وً الش بى  ، ككجوً الداةً  حذؼى  ًلىف  ؛ الكممةً  استعماؿً  مىى اٍلكي  عى
ٍعنىى ٍعنىى، كىك اإلضافيِّ  اٍلمىٍعنىى، ك الساسيِّ  اٍلمى ما يشير إليو،  عف طريؽً  ظي مفٍ يممكو ال   ال ًذمٍ  اٍلمى
ًكٍير معناه  جانبً  ًإلىى ٍْ  . (3)"الخالصً  مِّ الت 

قىامىةً  أيدىبىاءي ك   يقكـي  في سياؽو  اٍلبىًمٍيغىةى  الت ٍشًبٍييي ةى  اٍلبٍنيىةى ، كظ فكا اٍليدىبىاءً  أغمبً  شىٍأنيييـ شىٍأفي  المى
مىى ْ  تْك راتيـ الخى  ؽى فٍ كىٍيفىما شاءكا كى  ميٍفرىدىاتً الٍ ب بً ، كالت العي اإًلٍبدىاعً  عى  الط ًرٍيؽىك  كافى  ، إذٍ ةً ا

ظيارً  الكحد، كالس بيؿ الْدؽ في الت ٍعبيرً   ٍنيىةي اٍلبً تككف  ًبذىًلؾى مكنكناتيا، ك  عف أنفسيـ، كا 
 .القيميٍكبى  بيري ، كتي الىٍلبىٍابى  تخمبي  ْكرةو  في تككيفً  قد أسيمتٍ  الت ٍشًبٍييي ةي 

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  الت كلب: كلد الحمار. .(413)ص(، عكاظي ةال المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (2)  .(103)ص(، ٍلىٍرض كىالس مىاءغىًرٍيب الىٍنبىاء ًفي مينىاظىرىًة ا) الميفىاخى
 (.37اللة، )ص، عمـ الد  عمر (3)
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كرً  لخياليـ لرسـً  العىنىافى  اٍليدىبىاءي  أىٍطمىؽى   ْ أحكاليـ  بنىن تشبييي ةو بميغةو لتْكيرً  يؿً كً شٍ تى ، كى ال
،  ، كما يحيطي الن فسي ةً  ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى بيا مف ىمكـو كأحزافو فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف ؿي كٍ قى  كى : الخى

. (1)الجاني" الز مفى  ماجدو يبارزي  ًإلىى"فطك حتني الط كائح بأرجكحة الماني، كىز تني الشعبي ة 
 ْكرةي  ترتسـي  الت قم بً  ىىذىاةن كيساران، كمع نى مٍ أرجكحةه يتقم ب فييا يي  اٍلىًدٍيبً  خياؿً فالماني في 

ٍنسىافي يعيشيا  ال ًتيٍ  كالمأساةً  المعاناةً   .اإٍلً

يىٍبديك ذىًلؾى ، المىٍعنىًكي اتً  تىٍجًسٍيـً ل الت ٍشًبٍييي ةى  اٍلبٍنيىةى  أىٍحيىانىان  اٍلىًدٍيبي  كيتمم سي  ًشيىاب  قىٍكؿً  ًفيٍ  كى
فىاًجيٌ  الدِّيف  . كقد برعى (2)"كافً اليى  بيا قيؿ نْب عرضو لسياـً  فىًإذىاخراساف،  ككرةى  ى أتيتي ت  : "حى الخى
ٍسـً مىٍشيىدو  اٍلىًدٍيبي  ـي  ، فقد ـ ْكرةن ذميمةن يأنفيا الذ كؽي بالسِّياـً  اليكافى  دو لم ا ْك رى متفرِّ  ًفٍي رى مي  الس 

بدق ةو بالغةو  م ا اختارى لى  الت ٍشًبٍيوً تقديـً في  اٍلىًدٍيبً  براعةي  تظيري  كىىينىا، في مشيدو مثقؿو بالذ ًؿ كاليكافً 
 .الت ٍشًبٍييي ةً  ٍنيىةً اٍلبً الميشىب و بو في 

ييٍبًدعي  مىٍتوي ، كما اٍلبىًمٍيغىةبالًبنىى الت ٍشًبٍييي ة  تىٍجًسٍيـ المىٍعنىًكي اتإبداعو في  أىي مىا اٍليدىبىاءي  كى مى تمؾ  حى
ياعً ، كالر عبً الًبنىى مف مساحاتو شاسعةو لمخكؼً  ، فقد المسيرً  ، كطكؿً الرٍِّحمىةً  مشاؽً  رفقةى  ، كالض 

فىاًجيٌ  الدِّيف ًشيىابي  جس دى  ؿى ت  ، حى االىٍىكىاؿً  بحرى  : "فكـ ركبى وًفٍي قىٍكلً ذلؾ  الخى  ساحؿً  ًإلىى ى ْك
ـي سى الجً  االىٍىكىاؿي ف .(3)"الض الؿً   دى عٍ بى ، كى كالعذابً  المشق ةً  دى عٍ مركِّعةه بى  ، كالنِّيايةي اٍلىٍمكىاجً متتابعةه تتابع  ا
 مان شديدةن كعسيرةن.تٍ حى  كىانىتٍ ماتو لمقدِّ  حزينةه  ، فيي نيايةه كالعناءً  الت عبً 

كرىةً  ىي المشاركةي  اٍلبىًمٍيغىة الت ٍشًبٍييي ةً  ٍنيىةً اٍلبً  ةى م  إف  ميى   ْ  كليدةى  تككفي  قدٍ  ال ًتيٍ  ًفٍي تىٍشًكيًؿ ال
ري ، فالغةً م  لً  المبدعً  االستخداـً  ًْ ةو، كلغةو مكحيةو، كخياؿو فاعؿو شعكري   ي ةي مف تجاربى اإًلٍبدىاعً  عىنىٍا

 الىٍشيىاءً  سطكحى  ؿ ْكرو متفرِّدةو تجاكزي يٍ كً شٍ ، أك "تى اٍلكىاًقعً  ْكرةً  تتكاش  لتشكيؿ لكحةو تشبييي ةو لرسـً 
" ًإلىى  .(4)مكنكفو عميؽو

م دا م  أى  ـى الكيٍرًغٌي فقد قى  ميحى ن  دِّ الى ًْ ٍذبىان  فىا  قىامىت ال ًتيٍ ، المتتابعةً  اٍلبىًمٍيغىةً  مف الًبنىى الت ٍشًبٍييي ةً  عى
مىى ٍعنىًكي اتً  تىٍجًسٍيـً فكرًة  عى ادىاتً  ، كتشخيصً تىارىةن  المى مى  ًإلىى، منتييان أيٍخرىل تىارىةن يا اٍسًتٍنطىاق، ك اٍلجى

ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى قىٍكلي في أدؽِّ تفاْيمو،  اٍلكىاًقعى  ـي سً رٍ ي ةو تى الً مى اتو جى حى كٍ لى  يؿً كً شٍ تى  مىى: "كلبث وي كى تمؾ  عى
فةً  ِّْ  ليؿي  الغارةى  ، كأطبؽى بى كٍ طي القي  ري الد ىٍ  أظيرى  أفٍ  ًإلىى، ، يجمك كؿ  يكـو غريبةن العجيبةً  ال

                                                 
فىاًجيٌ  (1) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى ٍكًميٌ  المىقىامىة) رى  .(368ص)ة(، الر 
فىاًجيٌ  (2) انىة اٍلىليب ا ،الخى ٍيحى  .(390ص)ة(، اساني  الس   المىقىامىة) رى
(3)

اتِك   . 392ص ،الَوْرِجع السَّ
ًكٍير، قاسـ (4) ٍْ ًبي ةة لبالغتنا ، رؤية نقديٌ عرمٌ الشِّ  الت    (.206، )صاٍلعىرى
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ٍيثي . (1)"اٍلخيطيٍكبً  ٍسـً مىٍشيىدً  الكيٍرًغي   برعى  حى  وى ب  م ا شى لى  المْيبةً  ىكؿً  ، كبيافً الجمؿً  المرً  ًفٍي رى
ن المىٍشيىد ، كزاد كآالـو  مف ىمكـو  ال مٍيؿ، مع ما يْاحب ال مٍيؿً ب اٍلخيطيٍكبى  مىاالى  ٍنيىةى اٍلبً  ا جاكرى م  لى  جى
 ى الد ىر.ت  ؿ  شاركو حزنو حى )الد ىر القطكب( ككأف  الكي  وًفٍي قىٍكلً ببنيةو استعاري ةو  الت شبييي ةى 

مىى القائمةً  اٍلبىًمٍيغىةً  في رسـ الًبنىى الت ٍشًبٍييي ةً  ت ابي الكي لىقىٍد بىرىعى   كالميشىب وً  بيف الميشىب وً  الت قريبً  عى
ـي  لنا مدل الت قاربً  يظيري  ًبذىًلؾى ، ك وً الش بى  ، ككجوً الداةً  ، مع حذؼً وً بً  الميتىمىقِّي أن يما  بينيما، كيتكى 

ديٍكدي بينيما  ، كقد زالتٍ مت حدافً  ؿي  ، كاختفتً اٍلحي ًْ إليو كأن يما في  ، فضـ  كؿ  منيما اآلخرى اٍلفىكىا
اكىالتً  ؿ  كي  ففشمتٍ  كؿ  منيما باآلخرً  تعم ؽى  كأن يما حبيبافً  شئتى  إفٍ  ، أك قؿٍ عناؽو  ؿً  ميحى ٍْ  الفى

ذىًلؾى بينيما؛   وً الش بى  ، كعدـ تفاضميما، كحذؼ كجوً رفيفً يكحي بتساكم الط   الداةً  "حذؼى  ًلىف   كى
فىاتً في أغمب  بأن يما متشابيافً  يكىـي  ِّْ ًكٍيرً  آفاؽى   ، كيكسِّعي ال ٍْ يىاؿً ك  الت   .(2)"اٍلخى

مىىتقكـ  ال ًتيٍ  اٍلبىًمٍيغىةً  في تناكؿ الًبنىى الت ٍشًبٍييي ةً  ًمف الن ق ادً  كىًثٍيره  كتكس عى  قىةً  عى  اٍلعىالى
ًمٍف ىينىا، أيٍخرىل ًمٍف ًجيىةو ، كبيف الميتىمىقِّي ًمٍف ًجيىةو  كالمدلكؿً  بيف الد اؿً  المزدكجةً   مجاالتي  "تت سعي  كى

قيكؼً ب داللتو في االتِّساعً  فييا، كامتدادً  وً الش بى  ، ككجوً الداةً  حذؼى  ًلىف  استخداـ الكممة؛  مىى اٍلكي  عى
ٍعنىى ٍعنىى، ك الساسيِّ  اٍلمى ٍعنىى، كىك اإلضافيِّ  اٍلمى ما يشير إليو  عف طريؽً  يممكو المفظي  ال ًذمٍ  اٍلمى
ًكٍير معناه  جانبً  ًإلىى ٍْ  .(3)الخالص" مٌ الت 

قىامىةً  أيدىبىاءي ك  اًنيِّ  المى ًر العيٍثمى ٍْ ْ   الش عىرىاءً  أغمبً  شىٍأنيييـ شىٍأفي  ًفٍي اٍلعى  كرً في افتتانيـ بال
ٍيثي في تكظيفيا،  في تشكيالتو تكحي بقدرتيـ الفائقةً  اٍلبىًمٍيغىةى  الت ٍشًبٍييي ةى  اٍلبٍنيىةى ، كظ فكا البىالغي ةً  حى
ـى  يـمن كىًثٍيره  امتمؾى  ما قد مو  ىىذىا، ك البميغً  مف الت ٍشًبٍيوً بىاًرعةن ، فأبدعكا أشكاالن اٍلىٍلفىاظً ب الت العبً  زما

ذىا: "عىٍبد الل ًفٍكًرمٌ  يىقيٍكؿي )اآلثار الفكري ة( في أكثر مف مناسبةو،  ْاحبي  كأن و  عظيـه  شخصه  كىاً 
خمادً الفتفً  ممؾه كريـه يسعى دائمان في تسكيفً   ْكرةن مظممةن لممحفً  فقد رسـى  .(4)"فً المح نارً  ، كا 

ثىابىةً  غدتٍ  ال ًتيٍ  رى  نارو ممتيبةو تحرؽي  ًبمى  القبحً  مىشىاًىدً ؿ  جميؿو إلي كي  ، كتحيؿي ، كاليابسى اٍلىٍخضى
 .كالد مارً 

ـٍ يىٍبتىًعدٍ  لى ٍبد الل ًفٍكًرمٌ  كى ٍيثي  أيٍخرىلْكرةن تشبييي ةن بميغةن  ـى سى ، فقد رى هً ان عف أندادً كىًثٍير  عى حى
 ، كبدت آثاري فً الكامً  وً غيظً  ناري  ، فالتيبى هي أحشاءى  كالحقدً  ا بالغيظً شى حى "كى : يىقيٍكؿي ، بالن ارً  الغيظى  ْك رى 

                                                 
 (.43الباىي ة(، )ص المىقىامىة) مىقىامىاتي الكيٍرًغٌي كىرىسىاًئميوي ، الكيٍرًغيٌ  (1)
 (.154، عمـ أساليب البياف، )صيمكت (2)
 (.37اللة، )صعمر، عمـ الد   (3)
 (.283ص، 282الفكري ة(، )ص المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (4)
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مىاؿو  اؼى ضى أى  الممتيبةً  ارً بالن   الغيظً  . كتْكيري (1)"غضبو مف المكامفً  ن ًإلىى جى مىاالى ـى ، جى ٍيثي رىسى  حى
ـى  لكحةن تحمؿي  ًمحى ، كى القسكةً  معال انىوي  ًبقىٍكًلوً مِّقان عى تى ، مي كالر عبً  الخكؼً  مىشىاًىدى ، كتبدم ةً الشِّد   مىالى  سيٍبحى

 [.ٖالممؾ: ] چہ  ہ   ھ  ھھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴       ﮵  چ : تىعىالىىك 

: وًفٍي قىٍكلً  أيٍخرىل ةن ر  مى  اٍلبىًمٍيغىةى  الت ٍشًبٍييي ةى  اٍلبٍنيىةى ، ككظ ؼ المسيرى  عىٍبد الل ًفٍكًرمٌ  كاْؿى  ـ  ثي 
، اٍلكىٍىـً  حجابى  مِّي أرل ما يزيؿي عى لى  فسار كتبعتو، كقمتي  و سكتى "فزدت تحي ران بما سمعتو، كلكن  

ٍيثي . (2)"الفيـً  بابى  اللي  شاءى  كيفتح لي إفٍ  ـى  ب وى شى حى ـي تكضيحان لما يتركو  بالحجابً  اٍلكىٍى مف  اٍلكىٍى
مىىظممةو  شىاًئ ي . فاآلخريفى  حياةً  عى مةً  ، مع قك ةً تبدك حميمةن  اٍلكىٍىـً ، ك بيف الحجابً  اٍلكى ِّْ بينيما،  ال

ـي كما يمثمو   مف سري ة ال ظيكرى  ، كما يرسمو الحجابي ال مالمحى ليا، كال حدكدى  المي ةو مف ظى  اٍلكىٍى
 ، كتؤجِّ ى الن فكسً  أغكارى  لتسبرى  العمؽً  نحكى  ، كالحجابً اٍلكىٍىـً  داللةً  ، مع امتدادً ليا، كال كجكدى 

 .فييحيؿ الس عادةى شقاءن  القيميٍكبً  ًفٍي أىٍعمىاؽً  أث رً الت   بكاعثى 

 الميشىب وً  ْكرةى  ىىؤالءً  كي يقرِّبى ؛ نىن تشبييي ة بميغةب لخيمتيـ لتشكيؿً  العىنىافى  اٍليدىبىاءي  أىٍطمىؽى 
ري  خيالي ةو  في آفاؽو  حمِّؽى الميتىمىقِّي؛ ليي  في ذىفً  ن فييا  يتحر  ، مغكي ةً ال   القيكدً  ف أغالؿً ان مكىًثٍير أك  قىًمٍيالى

لىعىؿ  إحساسو،  فتغدك لغتو لغةن ساحرةن معبِّرةن عف ْدؽً   حممت مزيدان مف ركائعً  الفكري ةى  اآلثارى  كى
قىامىة، ففي )تمؾ الت ٍشًبٍيياتً  بٍ الفكري ة( يقدِّـ فارسيا،  المى ن  د الل ًفٍكًرمٌ عى الى ًْ  متنكِّعان مف ركائعً  فىا

في  ؾً عف الس مكٍ  وً ، ككفِّ العقؿً  في مناْحةً  ألك الجيدى يا مع ذلؾ ال تأكليا: "كلكن   الت ٍشًبٍيياتً 
مىاؿو  فكرم فقد أضاؼى  .(3)"كالجيؿً  الغكايةً  مسالؾً  ن ًإلىى جى مىاالى لىعىؿ  ، البميغً  الت ٍشًبٍيوً  في بنيةً  جى  كى
ٍكعىةى  حمؿ في  ال ًذمٍ ، ك أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو  (المسالؾ) عً مٍ جى ، كى ًمٍف نىاًحيىةو المعنكمِّ  تبدك في تجسيـً  الر 
ؿي ه الت نكع، كالكثرة. ثىنىايىا ًْ ييكىا  ميٍعتىًمدىان  اٍلبىًمٍيغىةً  طريقو في رسـ الًبنىى الت ٍشًبٍييي ةً  عىٍبد الل ًفٍكًرمٌ ىنا  كى
مىى ٍعنىًكي اتً  تىٍجًسٍيـً  عى ذىا: "وً ًفٍي قىٍكلً  المى خمادً الفتفً  يسعى دائمان في تسكيفً  عظيـه  شخصه  كىاً  نار  ، كا 

مىاؿً . فقم ةي (4)"المحفً  ، كلممتمقِّي أٍف بالن ارً  المحفً  يبدك في تْكيرً  اٍلبىيىاءً ك  ، كمنتيى الحسفً اٍلجى
مىىمف شدةو كلييبو يأتي  ما في الن ارً  يتْك رى  رً  عى بردان  أٍف ترتد  الن اري  يستحيؿي  ذٍ ؛ إً كاليابسً  اٍلىٍخضى

كبىيىاايى مسالكى  كسالمان لمف سمؾى   .، كقْدى ديري

ٍعنىًكي اتً  تىٍجًسٍيـً  يٍ اتو عديدةو فً ر  مى  يٍ فً  عى رى بى تشبيياتو بعنايةو بالغةو، كى  عىٍبد الل ًفٍكًرمٌ انتقى   ، المى

                                                 
 (.283الفكري ة(، )ص المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (1)
 (.308في حسف الكفاء(، )ص مىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (2)
 (.278الفكري ة(، )ص المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم، عبد الل  (3)
 .281ص، 280ص المىٍرًجع الس اًبؽ، (4)
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مىى اإًلْرارً كؿ  ر  ًْ بو يي ي أنِّ كى كى  مىى كؿِّ غمكضو قد يسيطري  إزالةً  عى  ال ًتيٍ  الت ٍشًبٍييي ةً  وً تشكيالتً  عى
ا سمعتو، كلكني سكت  فسار كتبعتو، كقمت لىعىمِّي أرل مى تحي ران بً  : "فزدتي يىقيٍكؿي ، بي اطى خى يتمق اىا المي 
سيطرت ىنا قد  اٍلكىٍىـً  عؿ  ْكرةى . لى (1)"الفيـً  بابى  اللي  ، كيفتح لي إف شاءى اٍلكىٍىـً  حجابى  ما يزيؿي 
مىى مىا يىٍحًمميوي ، اٍلىًدٍيبً  فكرً  عى ـي  كى مف تخي التو مرعبةو، كتْك راتو مخيفةو، فْك رىا بكممة  اٍلكىٍى
 ان.كضى مي غي اءن، كى فى خى  المري  ؛ ليزدادى (حجاب)

ـى  ىىذىا : "ككنت أسمعي أىم ا قىٍكليوي  تشبييي ان  مىٍشيىدىان . فيقدِّـ (2)"المالـً  سياـً  لكقعً  ، كأتجم دي اٍلكىالى
، كشد ة كقعو  كرىةً ، مع ما في حتى كاف كالسِّياـً عمى الن فيكًس يرسـ قسكةى المكـً  ْ مف ركعةو  ال

ٍحبىةى يتبعيا جماؿ  .يى سً  في ْكرةً  المالـً  تجسيـً  ْي  اـو ماضياتو

ؿي  ًْ ييكىا ٍعنىًكي اتً  تىٍجًسٍيـً  أبكابً  ؽى رٍ الكت اب طى  كى مىى عتمديفى ، مي كالخفاءً  اٍلغيميٍكضً  ؛ إلزالةً المى  عى
رً  ًْ نىٍا يىٍبديك ذىًلؾى ، الط ًبٍيعىةً  عى ؽً  مف مساكئً  ىىؤالءً  لم ا حذ رى  كى ٍبد الل ًفٍكًرمٌ  يىقيٍكؿي ، الىٍخالى ف مى : "كى عى
 مساكئً  في الد نيا في نيرافً  ، كقعى ك ذات الشِّماؿً أ ، ذات اليميفً االعتداؿً  عف ْراطً  انحرؼى 
ؽً  ْى (3)"كالعماؿً  الىٍخالى ؽى  ك رى . فقد  مىٍيًو  وي قكلى  ؿي ، ككأن و يتمث  يرافً بالنِّ  الس يئةى  الىٍخالى م ى اللي عى ْى
م ـى  سى ثىؿي الجميسً : "كى ْ   ًإن ما مى  ،فحامؿي المسؾً  .، كنافًخ الًكٍيرً كًء كحاًمًؿ المسؾً الس   سً كالجمي الحً ال
م  ًإم   ، كاً  م ا أف تًجدى منو ريحان  تبتاعى  ا أفٍ ا أف ييٍحًذيىؾى يىحرؽى  ا أفٍ ًإم   ،كنافخي الكيرً . طيِّبةن  منو، كاً 

م   ، كاً  ـى  ىىذىا. كيتابع (4)"خبيثىةن  منو ريحان  تجدى  ا أفٍ ًثيىابىؾى  نارً  ئذو اشتد  اشتعاؿي ًعٍندى : "ك ًبقىٍكًلوً  الت جسي
ًمٍيعً  الش رً  ري رى ، كانتشر شى االختالؿً   االضطراًب  ، كآثارى االختالؿً  . مْكِّران تكابعى (5)"المحاؿً  ًفٍي جى

لىعىؿ  : بؿ ىي الن ار ذاتيا، شئتى  ، كقؿ إفٍ المشتعمةً  بالن ارً  أشبوى  تستحيؿي  ال ًتيٍ  ا نى ىي  يحذِّري  اٍلىًدٍيبى  كى
 .كخرابو  ، كما يتبعيما مف دمارو الفسادً  ، كتكابعً االضطرابً  مف عكاقبً 

كرىةً عف حديثو فكرم  كيتابع  ْ ٍسـً مىٍشيىدً  ال  ما كاف مف أمرً  كٍر : "تذ  يىقيٍكؿي ، الغيظً  ًفٍي رى
 وً غضبً  ، كبدت آثاري فً الكامً  وً غيظً  ناري  ، فالتيبتٍ هي أحشاءى  كالغيظً  ، كحشا بالحقدً هي ساءى  ال ًذمٍ  ؿً الر جي 

تحذيران مباشران  الت ٍشًبٍييي ةي  ٍنيىةي اٍلبً  ، كتحمؿي مف الغيظً  ي زي مى تكاد تى  ممتيبةه  ناره  . فالغيظ(6)"في المكامفً 

                                                 
 (.283الفكري ة(، )ص المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ة، فكرم (1)
 .283ص المىٍرًجع الس اًبؽ، (2)
 .295ص المىٍرًجع نفسو، (3)
كمجانبة  ،استحباب مجالسة الْالحيف)( 45]مسمـ، ْحيح مسمـ، كتاب )البر كالْمة كاآلداب(، باب ) (4)

ًدٍيثً : 4/2026، (كءقرناء الس قىـً اٍلحى  [.2628 رى
 (.295الفكري ة(، )ص المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (5)
 (.303في حسف الكفاء(، )ص مىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (6)
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مىى يسيطري  الغيظى  لمف ترؾى  ميجةً ال   شديدى   يككفي  م وي عى لى عف غيره؛  ، كيعفكى وي غيظى  يكظـى  ، بأفٍ وى نفسى  عى
 .حسنيفى مف المي 

 ، كزادى ري ، كجم ميا الث مى ا الخيري يى زي نى  أيٍخرىل ًإلىى، الس كىادي عمييا  تشبييي ةو سيطرى  مىشىاًىدى كمف 
ٍعنىًكي اتً  تىٍجًسٍيـً في  اٍلبىرىاعىةي  ،ايى كجمالً  ايى بيائً مف  كىذىًلؾى  مىى ييٍضًفي، كىك ما المى كضكحان  مىعىاًنيالٍ  عى

ٍبد الل ًفٍكًرمٌ  ًفٍي قىٍكؿً  يثمث ؿي  ىىذىاكجالءن. ك  ، ، فيما مضى مف العْارً المْارً  : "كاف ببعضً عى
نى الٍ  اتً رى مى ى ثى نى جى ى، كى نى غً الٍ  ةي عى سً  ؽى زً ري  دٍ قى  الت جارً  فى مً  رجؿه  ْى نى يي . فى (1)ى"مي ي ةن يً يٍ بً شٍ ةن تى يى نٍ بً ٌم رً كٍ فً  اغى ا 

 أىٍشبىوي  يى يً ، فى ًإلىٍييىا سً كٍ الن في  ابى ذى جً ، كانٍ ىمينى الٍ  ةى كى الى حى  تٍ رى يى ظٍ ي ةو أى نً ةو فى رى كٍ ْي  ؿً يٍ كً شٍ تى  يٍ فً  تٍ مى يى سٍ ةن أى غى يٍ مً بى 
ا ًفٍي اٍلمىٍشيىدً ، ايى قطافي  افى حى ، كى تٍ عى نى يٍ أى  دٍ ةو قى يى انً اتو دى رى مى ثى بً  ٍع مى  .سي كٍ الن في  ًإلىٍييىا ؽي كٍ تي ذ ةو تى لى  فٍ مً  مى

ٍبد الل ًفٍكًرمٌ  كال يغادري  ـى  عى ٍعنىًكي اتً  تىٍجًسٍيـً  عىكىاًل ْى كى  ، بؿٍ المى : وًفٍي قىٍكلً  اإًلٍبدىاعً  ةى مى حٍ رً  ؿى ا
، المأساةً  ىكؿى  . ككأن و أراد أٍف يرسـى (2)"في بحاًر الفكارً  ، كأطراؼ الن يىارً ال مٍيؿً "غارقيف آناء 

 ا، كتالطـً يى في سعتً  بالبحارً  ، كما يرافقيا مف قسكةو تتكالى ال ًتيٍ  الفكارى  م ا شب وى لى  المعاناةً  ةى كشد  
 مشيدى  تٍ مشك   ال ًتيٍ  (الن يىارً  ، كأطراؼى ال مٍيؿً  آناءى  غارقيفى ) لم ا استعمؿى  قسكةن  المىٍشيىدى  كزادى ا، يى أمكاجً 
ا تىٍحًمميوي ، تكق ؼو  مىانى كٍ ، كاستمرارىما دي كالمعاناةً  اللـً  سيطرةً   )غارقيف( مف الر عبً  كممةي  مىٍع مى
 .منيا، كلك لمحظةو  لمفكاؾً  سبيؿى ، كال الفكارً  ةً ىنا مف كحشي   جاةً لمن   ال مجاؿى  ؛ إذٍ كالخكؼً 

م د أم ا  ٍعنىًكي اتً  تىٍجًسٍيـً باعه طكيؿه في  وي لى  فقد كافى  الميبىارىؾميحى  ؾى مٍ تً  تٍ دى ى غى ت  ، حى المى
امىنىاالمعنكيات ماثمةن  كره مرئي ةه،  كىأىن يىا، ك أىمى ٍيثي ْي  ؿٍ ىى "كى : وًفٍي قىٍكلً  اٍلبىًمٍيغىةى  الت ٍشًبٍييي ةى  اٍلبٍنيىةى كظ ؼ  حى

 الكرـى  . فقد شب وى (3)كرمي كجكدم؟!"  بكابؿً إال   ؾى أقكاتي  إال بكجكدم، أك طابتٍ  أكقاتؾى  ْفتٍ 
عِّمان دً الالمتناىي، مي  ، كالجكدً اٍلعىًظيـً  ، كالعطاءً الفي اضً  الكرـً  لممتمقِّي مشيدى  ؛ لينقؿى بالكابؿً  كالجكدى 
انىوي  ًبقىٍكًلوً  وي فكرتى  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ  :تىعىالىىكى  سيٍبحى

ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  

 [.ِٓٔالبقرة: ] چڤ  ڤ

م دي  ا لجأى مى كى  رً عنْرو مف  ًإلىى الميبىارىؾ ميحى ًْ نىٍا ْكرو  لرسـً  ، كىك الن اري الط ًبٍيعىةً  عى
مىى كالجداؿً  الًجالدً  حربي  قىامىتٍ ، ك كالشِّقاؽً  النِّزاعً  بينيما ناري  : "فاشتعمتٍ وً تشبييي ةو بميغةو، كقكلً   عى

                                                 
 (.303في حسف الكفاء(، )ص مىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (1)
 (.312العماؿ كالبطاؿ(، )ص مىقىامىة) الًفٍكًري ةاآلثىار فكرم،  (2)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (3) رىة)غريب النباء في  الميفىاخى  (.104كالس مىاء(، )ص اٍلىٍرضبيف  الميفىاخى
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ما  يحرقافً  مذيفً ، ال  الشِّقاؽً  ، كمغب ةً النِّزاعً  مف نتائ ً  حذِّرى أٍف يي  أرادى  اٍلىًدٍيبى . ككأف  (1)"ساؽو 
رً يعترضيما مف  تقضي  ال ًتيٍ  بالحربً  الجداؿى  لم ا ْك رى إبداعان نكعي ان . كأبدع كاليابسً  اٍلىٍخضى

مىى شىت ى المكنةً اإلنساًف كالحيكافً  عى رى ىىذىا المشيدي في كؿِّ الزمنًة، كى  .، كقٍد تكر 

ٍعنىًكي اتً  تىٍجًسٍيـً مف  اٍلىًدٍيبي فيو  ما برعى  كمثؿي ذىًلؾى  شعرم ىؿ تستكم : "كليت وً ًفٍي قىٍكلً  المى
. (2)؟!"كالفراؽً  البعدً  مف أضحى يتقم ى بنارً  ، كلكعةي بمف رؽ  كراؽى  ةً مع الحب   المنادمةً  لذ ةي 
رتٍ  انتزعى  اٍلىًدٍيبي ف ، بالن ارً  ، كالفراؽً البعدً  تشبيوً  ، كىي ْكرةي العربً  ان في أشعارً كىًثٍير  ْكرةن تكر 
مىىا يحدثانو مف أثرو مى لً   :يٌ انً دى مى حى أبي فراس الٍ  يقترب مف قكؿً  ىىذىا. ك كالعاشقيفى  الحب ةً  نفكسً  عى

ــ ــَتَك ــاُر َب ــَواِنِحييْ اُد ُتِضــيُء الّن  َن َج
 

ـا ىِ ذَ إِ    (3)ِفْكـرُ الْ َباَبةُ  وَ َي أْذَكْتَيـا الصَّ
ؿي   ًْ ييكىا  وً معاناتً  كقسكةً  ،وً كيالتً  ، كتتابعى االغترابى  ، فيْكِّري ًلمط ًبٍيعىةً حكايةى عشقو  اٍلىًدٍيبي  كى

، كلممتمقِّ  ؿً  مدل تمؾ المعاناةً  ي أٍف يتْك رى باليِـّ  . رً حٍ البى  ا في ْكرةً يى تجسيمً  ًمٍف ًخالى

مىى اٍليدىبىاءي  رك زى  فىاتً  طرحً  عى ِّْ مىىآثاران سيئةن  تترؾي  ال ًتيٍ  ال ، كتْكيرىا بْكرو المجتمعً  عى
فاتً  ؿ  مف يتعاطى مثؿى عى مرعبةو؛ لى   ْ ًمٍنيي أٍف يدعيا،  ىذه ال م د  يىقيٍكؿي ا الجداؿ، كى : "فسد  الميبىارىؾميحى
ٍيثي . (4)"هً في جالدً  وً جدالً  يرمي بسياـً  ، كطفؽى هً بسكادً  الخافقيفً  ما بيفى  ةن تشبييي ةن بميغةن يى نٍ بً  شك ؿى  حى
مىى ميٍعتىًمدىان  ٍعنىًكي اتً  تىٍجًسٍيـً  عى ا ًفٍي اٍلمىٍشيىدً ، الن افذةً  بالسِّياـً  شبِّيان الجداؿى ، مي المى ٍع مى ،  مى مف رعبو
د دو  ا مف استمراري ةو م)سياـ(، كجممة )طفؽ يرمي( بما فيي كممةً  جمعي  هً مف أثرً  زادى  كخكؼو  تىجى  .كى

بْديؽو كجدكا  ىىؤالءً يعبأ  في عاداتيـ كتقاليدىـ، فمـ يعدٍ  المجتمعً  أفرادى  اٍليدىبىاءي  كيشارؾي 
داقةى ، منو ما يكرىكفى   ْ ًمٍف ، النِّسيافً  بْاحبيا في لحكدً  ؾى الت مس   ال تستحؽ   ال ًتيٍ  فدفنكا ىذه ال كى

كرً  إخراجى  اٍلبىًمٍيغىةً  الت ٍشًبٍييي ةً  ـٍ يً بنياتً  تشكيؿً  ًعٍندى  ىىؤالءً  حاكؿى  ىينىا  ْ  ًإلىىالعقميِّ  اإلدراؾً  مف قالبً  ال
ؤيةً  مجاؿً  المادمِّ حتى  بالثرً  مىشىاًىد إدراؾً  ًإلىى المعنكمِّ  ذلؾ المرً  تحكيؿً  ؛ بغيةى المممكسةً  الر 

ـى الميتىمىقِّيتجم عت  ا بنية   الميبىارىؾي  يشكِّؿي  المىٍشيىدً  ىىذىا، كمف ةي دمىشىاىال تمؾ المرائي البْري ةي  أىمى
كرىةى تشبييي ةن جديدةن يخرج فييا   ْ : يىقيٍكؿي ، بْري ةو ظاىرةو لمعيافً  مىشىاًىدى  ًإلىى المعقكؿً  عىكىاًلـً مف  ال

ٍف رأيتي                  . (5)لقمبي فيو أجره" الت ناسي، كعظ متي  ، كاريتو في لحدً مف ْديؽو لي ما أكرهي  "كا 

                                                 
م د، الط ي اف (1) رىات كالمينىاظىرىات، ميحى رىًة بىٍيفى ) الميفىاخى ةً  أىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى قىامى  (.165(، )صاٍلغيٍربىًة كىاإٍلً
(2) 

اتِك  .164ص ،الَوْرِجع السَّ
 .(165ص)أبي فراس،  ًدٍيكىاف ، يٌ انً دى مى حى الٍ  (3)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (4) اكىرىًة ال مٍيًؿ كىالن يىار) الميفىاخى  (.130(، )صنيٍضرىة الًبيىار ًفٍي ميحى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (5) قىامىةً ) الميفىاخى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  .(175ص، 174)ص(، أىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
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ٍنسىافيمتمكيا  ال ًتيٍ  اٍلكينيٍكزنزه مف أعظـ الخؿ  الكفي  كى إف   ، كجالب ، كىٍيؼى ال؟ كىك مفتاح الن فعً اإٍلً
ًمٍف ىينىا، الن قيضً  عىمىىف ا ْديؽ المنفعةً ، أم  الخيرً  م د ْك ر  كى الت ناسي بالمحدِّ مقدِّمان  الميبىارىؾميحى

ٍكرىة، كىك الت ناسي المعنكم   ْي  ًمف المىٍشيىدي مع ما يحممو  محدً مرئي ةو محسكسةو، كىي ْكرة ال   ًفي 
، كما يستحق و ْديؽي   .النِّسيافً  اسي، كقبكرً الت نى  في لحكدً  مف مكاراةو  المنفعةً  حزفو

ـي قى يي  م د  دِّ مىى ميٍعتىًمدىان ، المتجاكرةً  اٍلبىًمٍيغىةً  مف الًبنىى الت ٍشًبٍييي ةً  مىٍجميٍكعىةن  الميبىارىؾميحى ميٍكـً  عى  عي
ٍغىةً  في حيِّي  بي كأنتى  ثكبى عرضي، كتفتؾي  لسانؾى  بسنافً  : "كىٍيؼى تيتؾي يىقيٍكؿي ، الث الثةً  البىالى
ٍيثي "، (1)كأرضي؟ ؟( كما حممو )كىٍيؼى تيتؾي  :وً ًفٍي قىٍكلً  االٍسًتٍفيىاـ مىعىاًنيالٍ  انتقى مف عمـً  حى
ـي  ٍيثي )سناف لسانؾ(،  :وًفٍي قىٍكلً  البميغى  الت ٍشًبٍيوى  ، كاختار مف البيافً مف اإلنكارً  االٍسًتٍفيىا  رى ك  ْى حى
ا ًفٍي اٍلمىٍشيىدً ، محً بنًْؿ الرٌ  مف ًحمىـً الفحشً  كما يقذؼي  ،المسافى  ، شً حٍ لمفي  مف تكضيحو  مىٍع مى
 بالث كبً  ي( مْكِّران الًعرضى : )ثكب عرضوًفٍي قىٍكلً  أيٍخرىلببنيةو تشبييي ةو بميغةو  ، ثـ كاْؿى كالبذاءةً 
ا ًفٍي اٍلمىٍشيىدً  اللسنةً  ىفكاتً  إثرى  لمد نسً  يتعر ضي  ال ًذمٍ  ٍع مى ٍكرىةو  تجسيـو لممعنكمِّ  ًمف مى ْي حسي ةو،  ًفي 

م د  كلـ يبرحٍ  اًرع) الن اًقص الًجنىاس، كىك البىًدٍيعً حتى زي نو بمكفو مف  المىٍشيىدى  الميبىارىؾميحى ًفٍي ( اٍلميضى
 .، كالن قاءً ـو بالعذكبةً عى فٍ جرسو مكسيقي  مي  فٍ مً  الًجنىاسي : )أرضي، كعرضي( مع ما يحدثو وقىٍكلً 

اتً  أىٍركىعى  ، كتشكِّؿى الكىًممىاتً  أجمؿى  لقالميـ لتكتبى  العىنىافى  اٍليدىبىاءي  أىٍطمىؽى  ىىكىذىا ، ال مٍكحى
مىى معتمديفى  البميغً  الت ٍشًبٍيوً  عىكىاًلـً في  المقطكعاتً  أعذبى  كتعزؼى  ، ًمٍف نىاًحيىةو  المىٍعنىًكي اتً  تىٍجًسٍيـً  عى

ادىاتً  اٍسًتٍنطىاؽً ك  مى ـى الميتىمىقِّي، ففتحكا أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو  اٍلجى ا دةن، كحر ككا داخميـ  كىانىتٍ أبكابان  فى أىمى ْى ميٍك
ٍحبىةى  ىىؤالءً  يكمان دفينةن، فعاشى  كىانىتٍ كامنةن  مشاعرى  رً  حياةى  الًبنىى الت ٍشًبٍييي ةً  ْي ٍْ اًنيِّ  العى ، العيٍثمى

ي اتً  قىامىاتي  ذلؾ. فتزي نتً  تخفى عمييـ قبؿى  كىانىتٍ  ال ًتيٍ  وً كألفكا عاداتو كتقاليده، كأدرككا خْْك  المى
ٍحبىةى  الت شبيياتي  ، كعمتً بيذه الت ٍشًبٍيياتً  قىامىاتً  ْي  اآلخر.  اتً نى ، ككأف  كالن منيما تكف ؿ بإخفاء ىى المى

  التَّمثيميَّةُ  البنى التَّْشِبْيييَّةُ 
ٍيبه الت مثيميِّ  ًلمت ٍشًبيوً ك  ًْ اًني ةً ًفي  نى قىامىاًت اٍلعيٍثمى فٍ اٍلمى  المرسؿً الت ٍشًبيًو أقؿ  مف  حظ وي  كافى  ، كا 

فان منتزعان مف متعدِّ  وً بى الش   ما كاف كجوي  الت مثيمي   ، كالت شبيوي كالبميغً   ىيئةو  ، أك ىك تشبيوي دو فيو ْك
ن  ؾى لً ذى  القىٍزًكٍيًني  أكرد  كقد، ةو مركب   بييئةو  ةو مركب   ؼه  وي ما كجيي  مثيؿي "الت   :قىاًئالى مف متعددو  منتزعه  ْك

 . (2)"أمريف، أك أمكرو 

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات ، الط ي اف (1) ةً )الميفىاخى قىامى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.418(، )صأىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى

اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (2) ٍيضى  (.214، )صاإٍلً
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، كأكثرىا حيكي ةن وً كألكانً  وً كأغناىا بخطكطً  الت ٍشًبٍيوً  أنكاعً  مف أبمغً  الت مثيمي   د  الت ٍشًبٍيوي عى يي كى 
ن ما تتعد دي  حكؿى  و ليس تشبييان ميسكران يدكري ًلىن  كحركةن؛  فىاتي فيو  ْفةو كاحدةو، كا  ِّْ  المنشكدةي  ال

رىكىةً    بفيضً  يىٍاةً  نبضً  ، كتتابعً اٍلحى  .الحى

اًني ًة  الت مثيمي ةي  الت ٍشًبٍييي ةي  اٍلبٍنيىةي  استكعبتً  دً كقى  قىامىاًت اٍلعيٍثمى لىعىؿ  ذىًلؾى مساحةن قميمةن،  ًفي اٍلمى  كى
قىامىةً  طبيعةً  ًإلىى يعكدي  مىى ؿً ك  الى  في المقاـً  تركِّزي  ال ًتيٍ  المى سِّنىاتً  عى ًمٍف شىكىاًىدً ، ي ةً البىًدٍيع الميحى  كى

قىامىةً الت مثيميِّ  الت ٍشًبٍيوً  اًني   ًفٍي اٍلمى كما تسير  في البحرً  : "كسي ر بي الفمؾى البىٍرًبٍير أىٍحمىد ؿي كٍ قى  ةً العيٍثمى
ٍيثي ، (1)"في البطاحً  العيسي   مىشىاًىدمف  مىٍشيىدىان في براعةو فائقةو  ـى سى رى ، كى ًبذكاءو خارؽو  البىٍرًبٍيري  شك ؿى  حى
يىٍاةً  ًبي ةً  الحى لو  ، كما تتعر ضي اٍلىٍمكىاجً  تتابعً  كسطى  في البحرً  تسيري  ال ًتيٍ  الفمؾً  ىيئةى  ، فقد ْك رى اٍلعىرى

حراءً  الثقاؿى  تحمؿي  ال ًتيٍ  ، بييئة العيسً مف عكاْؼى   ْ ، مع ما  ، كما تكاجوي في ال مف ْعكباتو
 .ةً العربي   رسـو لمكحةو مألكفةو في البيئةً  ًمف المىٍشيىدً  ىىذىافي 

في أذىانيـ مف ْكرو  فى زً بما اختي  الت مثيمي ةً  الت ٍشًبٍييي ةً  اٍلبٍنيىةً  ؿً يٍ كً شٍ تى  يٍ فً  اٍليدىبىاءي  لقد استعافى 
 ،  ، كيزىكفى ، كالمباسطةً ، كالمداعبةً جد ىـ بالمفاكيةً  "كىـ يمزجكفى  :البىٍرًبٍير أىٍحمىد يىقيٍكؿي كأحداثو

احبً  كالعقدً  فىقىٍد . (2)"، كيغص  بالكارديفى بالكافديفى  ، كمجمسو يحتفؿي ليـ كالكاسطةً  المنزؿً  ْك
ظ ؼى  رىكىةً ان بمى عى فٍ حي ان مي  مىٍشيىدىان  اٍلىًدٍيبي  كى مىىيقكـ  اٍلحى ، كىما داليف يكمؿ كؿ  منيما اآلخرى  عى

مىى ميٍعتىًمدىان مفارقةن بارعةن  دى قى عى  ـ  )الكافدكف(، ك)ْاحب المنزؿ(، ثي  داليف جديديف ىما )العقد(،  عى
مىاؿ مىشىاًىد اٍلبٍنيىةك)كاسطة العقد( تتمازج في ىذه  مىى ميٍعتىًمدىان  اٍلجى  تراث الس ابقيف، فجعؿ ىيئةى  عى

 ال ًذمٍ  الث ميفً  الد رِّ  عقدً  بكؿِّ شمكخو بييئةً  الكافديفى  بيف الض يكؼً  الس اميةى  وي كىانىتى ، كمالمنزؿً  ْاحبى 
في كمييما، كزاد  الر تبةً  كِّ مي عي ، كى كالمنزلةً  المكانةً  كِّ مي ، ككاسطتو، بجامع سي المنزؿً  ْاحبى  ثِّؿي مى يي 

ـي  يىدى المىشٍ  ثِّالن  الس ابقيفى  تراثً  ركعةن استميا  :أىًبي تىم اـ ؿى كٍ قى  ميتىمى

          أُلَفـةً  َأجَمعُ  اءُ يَ اَُلحْ  ِبكَ  َفَأضَحتْ 
 

 (3)دِ الِعْقـ اِسـَطةُ وَ  ظمِ النَّ  في ُأحِكَمت َكما 
 :يٌ مً كٍ الر   ابفً  كؿى قى كى  

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (1) رىةفي  مىقىامىة) الميفىاخى  (.29(، )صالمىاء كاليىكىاءبيف  الميفىاخى
(2) 

اتِك  .44ص ،الَوْرِجع السَّ
 (.1/238ج، )أبي تماـ ًدٍيكىافشرح  ،أبك تماـ (3)
ٍكًميٌ ابف  (4) ٍكًميٌ ابف  ًدٍيكىاف ،الر   (.1/400ج، )الر 

          يْبَيتِ ِصـ أْوَسطَ  وتِ مَ الْ  ِحَمامُ  َتَوخَّى 
 

ـــفَ    (4) دِ الِعْقـــ اِســـَطةُ وَ  ارَ اْختَـــ َكْيـــفَ  وِ ممَّ
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ييٍبًدعي  ، كرسـ العباسيِّ  عرً الشِّ  ركائعً  ًإلىى، بالعكدة الت مثيميِّ  الت ٍشًبٍيوً  عىكىاًلـً في  اٍليدىبىاءي  كى
ًمٍف ، لممرجفيفى  ، كال مت سعى لممنافقيفى  ، فال مكافى يستحؽ   فٍ مى لً  كالخضكعً  ؿً ذل  الت   مىشىاًىدً مف  مشيدو  كى

فىاًجيٌ  الدِّيفً  ًشيىابً  شىكىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي   )الغربة(: ةً امى قى في مى  الخى

 وِ ِسـالِ جَ مَ  يْ وا ِفـامُ َقـُه لَ وْ فُ صَ نْ أَ  وْ لَ 
 

 (1)اءِ المَ  يْ اَم الظ ل فِ يَ قِ  وسِ ؤْ الرُّ  َعَمى 
فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف فقد برعى  مف ظالؿو  الط ًبٍيعىةً  بمفرداتً  ا استعافى لم   المىٍشيىدً  ـً سٍ في رى  الخى

ٍيثي كمياهو،  ًمٍيعي لو  ، فكقؼى الكبرياءي ك  كالعظمةي  الش ميكخي  وي كقد أحاطى  الممؾً  ىيئةى  ْك رى  حى  مىانى كٍ دي  اٍلجى
في  ، كالر سيكخً ، كالش مكخً العظمةً  فيبدك ثابتان بجامعً  في الماءً  الظِّؿِّ لم ا يقعي  ترد دو إنْافان، بييئةً 

ا ًفٍي اٍلمىٍشيىدً كمييما.  ٍع مى رً  تحكيؿً  ًمف مى ًْ نىٍا لمساتو تشخيْي ةو متجانسةو كؿ   ًإلىى الط ًبٍيعىةً  عى
اني  ، وً جً نماذً  أىٍركىعً ب لمت مثيؿً  الفنِّي   العمؽى  ا يحقِّؽي مى ، بً ؽً ناسي الت   ما يككفي  أىٍركىعً ، كمتناسقةو كسً الت جى

 . وً كأرقى مشب ياتً 

ْمِنيَّ  يَّةُ التَّْشِبْييِ  ْنَيةُ اْلبِ   ةُ الض 
ٍمًني   الت ٍشًبٍيوي  قميمةو ظيرى  مىشىاًىدى كفي          قىامىةً  الضِّ ػًفٍي اٍلمى ، فيػو الميشىػب وي  عي ، كىك "تشبيوه ال ييكضى
ٍكرىةو بو  كال الميشىب وي  ْي كرً  ًفي  ْي كفىةً  الت ٍشًبٍيوً  مف  ػ ؿٍ ، بى اٍلمىٍعري مػف  ، كييفيمػافً وً بًػ كالميشىػب وي  الميشىػب وي  حي ييممى
ٍعنىى مىىبو دائمان برىانان  الميشىب وي  . كيككفي اٍلمى  ال ػًذمٍ  الت ٍشػًبٍيوي ىػك  كأ .(2)"الميشىػب وً  ًإلىػىما أسند  إمكافً  عى
ػػب وي  ذكري ال ييػػ ػػب وي  فيػػو الميشى ػػ كالميشى ْى ن مػػا ييفيمػػافً احى رى بػػو  ـً ل كى ٍحػػمػػف فى  ةن، كاً  ػػًدٍيثً  ، كسػػياؽً اٍلكىػػالى ، ك الحى

ٍعنىى مىػى ، ك لػـ يػأتً الت ٍشًبٍيوً  فيو بأركافً  حٍ آخر لـ ييْر   ًبمى عمييػا فػي  المتعػارؼً  المألكفػةً  ةً الط ًرٍيقػ عى
ن مػػا يكػػكفي الت ٍشػػًبٍيوً  أسػػمكبً   عجيػػبو  ييػػدعى حْػػكلو، أك تعمػػيالن لحكػػـو  غريػػبو  دلػػيالن إلثبػػات أمػػرو  ، كاً 

 .ييدعى إمكانو
كىاًئعً  ًمٍف رى ٍمًنيِّ ما حممو قكؿي  الت ٍشًبٍيوً  كى  ، كأنا سمـه اٍلمىعىاًلي : "كأنا ال أحبي البىٍرًبٍير أىٍحمىد الضِّ

مف الغنى،  الكريـً  جؿً الر   ك  مي خي  البىٍرًبٍيري  وى ب  فقد شى . (3)العالي" لممكافً  ، كحربه المنخفضً  لممحؿِّ 
 المكافً  لو دليالن، فشبيو بحرمافً  ، لذلؾ ساؽى غريبه  أمره  ىىذىاعطاياه، ك  لكثرةً  كحرمانو مف الماؿً 
لىعىؿ  ، الحرمافً  مطمؽً  عميو بجامعً  المياهً  العالي مف استقرارً  ٍكعىةى  كى كرىةً ىذه  ؿً يٍ كً شٍ تى  يٍ فً تبدك  الر   ْ  ال

ٍيثي مباشرةو،  غيرً  ًبطىًرٍيقىةو  طالةً  مزيدً  ًإلىىيحتاج الميتىمىقِّي  حى ، كا  ٍكؿً فكرو  جيدو ْي طرفي  ًإلىى ًلٍمكي

                                                 
فىاًجيٌ  (1) يىاة الد ٍنيىا، الخى انىة اٍلىليب ا كىزىٍىرىة الحى ٍيحى  (.374، )صرى
غىة الت طبيقي ة، )صالجربي،  (2) غىة، جكاىر (، الياشميٌ 106اٍلبىالى  (.205، )صاٍلبىالى
رىات كالمينىاظىرىات (3) رىةفي  مىقىامىة) الط ي اف، الميفىاخى  (.36(، )صالمىاء كاليىكىاءبيف  الميفىاخى
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ن  الت ٍشًبٍيوى  يزيدي  ىىذىا، ك الت ٍشًبٍيوً  مىاالى ريحةً  الت ٍشًبٍيياتً  ، كيمنحو بالغةن بخالؼً جى  ْ  اٍعتىمىدكقد  .ال
مىى الت ٍشًبٍييي ةً  ٍنيىةً اٍلبً  ـً سٍ رى  يٍ فً الىًدٍيبي   :أىًبي تىم اـ ؿً كٍ قى  عى

 ى                  ِغَنــيِم ِمــَن الْ ُتنِكــري َعَطــَل الَكــرِ  اَلْ 
 

 (1)يـــــــــالِ ِلمَمكاِن العَـــ ٌب ُل َحرْ يْ َفالسَّ  

 
 

ؿً ا يى ، كتشكيمً ي ةً عرً ْكرىـ الشِّ   ً سٍ نى  يٍ فً  بىرىعيكا اٍليدىبىاءى إف    الًبنىى الت ٍشًبٍييي ةً  تكظيؼً  ًمٍف ًخالى
في  الكلكجً  ًإلىىالي ان يدفع الميتىمىقِّي مى ان فني ان، كمقياسان جى دى عٍ ، مما أعطى لْكرىـ بي اٍلبىًمٍيغىةً ك  المرسمةً 
يىاؿً  عىكىاًلـً  دً  اٍلخى اًلي اتً  لْر مى قيكؼً ا، ك يى جى مىى اٍلكي  ًلمط ًبٍيعىةً فييا، فرسمكا ْكران  اإًلٍبدىاعً  مكاطفً  عى

ٍنسىافا فييا مى ، بً الميٍختىًمفىةً ا ىى بمظاىرً  أذكاقان  الظ كىاًىرً ليذه  ـٍ يي أذكاقي  كىانىتٍ ، كالحيكاف، كالن بات، فاإٍلً
يىٍاةب تنبضي  ممي زةن  كرً  اعتزازىـ بما كانكا يتناكلكفى  رؤيةن عميقةن، كتظيري  تحمؿي ك ، الحى  ْ ، مف ال

 مىعىاًنيالٍ  يىٍستىٍمًيميكفى الحدِّ، بؿ راحكا  ىىذىا ًعٍندى  المري  ، كلـ يقؼً بما يقدِّمكفى مف مشاًىدى  كافتخارىـ
ًدٍيثً ، ك اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً مف  ٍكرً أسالفيـ في  ، كما حفظكه مف تراثً الن بكمِّ الش ريؼً  الحى ْي ، الس اًبقىةً  العي
ٍيثي  ٍكْيـ  ىمى بْماتو كاضحةن عى  اليميٍكري  ؾى مٍ تً  تركتٍ  حى ْي في  ، كجس دكا كؿ  ما يجكؿي المىقىاًمي ةً ني
ياغةً  ي ةى نً فى الٍ  ـٍ يي مقدرتى  بأسمكبو أدبي  رفيعو يظيري  ـٍ ىً خكاطرً  ِّْ ، كبراعتيـ في يرً ، كالت ٍعبً في ال
ًكٍيرً ، ك الت ٍشًكيؿً  ٍْ  .الت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (.2/38أبي تماـ، )ج ًدٍيكىافأبك تماـ، شرح  (1)
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 يُّ ارِ عَ تِ االسْ  لُ التَّْشِكيْ : الثَّاِني َمْبَحثُ الْ 
ػػت ى ا فػػي مكاضػػعى يىػػتعريفاتي  دتٍ . كقػػد تعػػد  ػافً يىػػبى الٍ  عمػػـً  أبػػكابً  أحػػدي   االٍسػػًتعىارىةي   فػػي مؤلفػػػاتً  شى

ػػةً  عػػػمـً  ٍغى ( يقػػاؿ: ًمػػفى اٍلًفٍعػػؿً  مشػػتق ةه  ال مغىػػةفػػي  كىػػي .البىالى ػػكىرى ًمٍنييػػ"اسػػتعار ثكبػػػان فأعػػاره إي ػػاه  )عى ا كى
(. كقد قيؿى  : )كيره ـٍ يي كلي قػى  ٍعنىى اره عى تى سٍ مي  مستعاره ، أك مي مي  ًبمى  .(1)"ؿه اكى دى تى تعاكره

حً في  ام  أى  ًطالى ٍْ ٍاءي  تنافسى  كقد، عديدةه  ميا تعريفاته ف اال  في ليػا تبػيِّ  في كضع تعريفاتو  العيمىمى
ػػةً  عممػػاءً  مفيكميػػا لػػدل كبػػارً  ٍغى ًبي ػػةً  البىالى فٍ الميٍختىًمفىػػةً فػػي عْػػكرىا  اٍلعىرى  ؛عباراتيػػا اختمفػػتٍ  ، كىػػي كا 

لػػو  عى ًضػػمػػا كي  فػػي غيػػرً  مفػػظً "اسػػتعماؿ ال   :اتً الت ٍعًريفػػكمػػف ىػػذه  مضػػمكنان. مت فقػػةن  تكػػكفي  يػػا تكػػادي فىًإن  
ٍعنىػػىبػػيف  المشػػابيةً  لعالقػػةً  ٍعنىػػى، ك لمكممػػةً  الْػػميِّ  اٍلمى  قرينػػةو  مػػع كجػػكدً  نقمػػت إليػػو الكممػػةي  ال ػػًذمٍ  اٍلمى
ٍعنىى مف إرادةً  مانعةو  اًنيٌ قد عر فيا القاضي ك  .(2)"الْميِّ  اٍلمى ٍرجى  : "مػا اكتفػى فييػا باالسػـً ًبقىٍكًلػوً  اٍلجي

 ، كمناسػبةً الت ٍشػًبٍيوً  غيرىا، كمالكيا بقػربً  في مكافً  متٍ عً فجي  العبارةي  ، كنقمتً عف الْميِّ  المستعارً 
ٍعنىىب المفظً  ، كامتزاجً وي لى  لممستعارً  المستعارً  في أحدىما  في ، كال يتبي  بينيما منافرةه  ، حتى ال يكجدي اٍلمى
 .(3)"عف اآلخرً  إعراضه 

ن  االٍسػػًتعىارىةً  رأيػػػو فػػي منزلػػةً القيركانػػٌي  رشػػيؽو  ابػػفي  كردي كييػػ ، المجػػازً  أفضػػؿي  االٍسػػًتعىارىةي " :قىػػاًئالى
ؿي  ػػػالبىػػػًدٍيعً  أبػػػكابً  كأك  ـً  منيػػػا، كىػػػي مػػػف محاسػػػفً  أعجػػػبي  عرً ، كلػػػيس فػػػي حمػػػى الشِّ ػػػالى  إذا كقعػػػتٍ  اٍلكى

 .(4)مكضعيا" مكقعيا، كنزلتٍ 

قىامىةً  أيدىبىاءً مف  كىًبٍيرىان  تىمىامىان اى االٍسًتعىارىةي  كقد نالتً  ٍيثي ، المى  تكظيؼً "مف  ىىؤالءً  تمك فى  حى
كى   ْ قىامىاًتيً  االٍسًتعىاًري ةً  اٍلبىيىاًني ةً  رً ال كرً  نيــ تمك  ًفٍي مى  ْ  ،ةو فني   كقدرةو  ،في براعةو  الت ٍشًبٍييي ةً  مف ال

 لذلؾ كىي طرفيو، أحدي  ؼى ذً حي  تشبيوه  فيي ،ًلمت ٍشًبيوً  بيعي  الط   رى طك  الت   ؿتمثِّ  االٍسًتعىارىةى  أفى  باعتبار
ًكٍيرً  ةً ك  كقي  ،ي ةً نً فى الٍ  ةً ق  كالدِّ  ، ً ضٍ الن   طكر ٍْ يىاؿ كبعدً  ،الت   وي عى اضً كى مى  ًلمت ٍشًبيوً  أف   مع مالحظةً  ،(5)"اٍلخى
 .هي غيري  فييا يْمحي  ال ال ًتيٍ 

ٍكصً  استعراضً  ًعٍندى ك  ْي قىاًمي ةً  الن  رً  دىبىاءلي  المى ٍْ اًنيِّ  العى  تمثِّؿي  االٍسًتعىارىةى أف   ، نجدي العيٍثمى
يقاعو قادرو  تْكيران بارعان لْدؽً  ، كا  مىىعاطفتيـ، في خياؿو خْبو  الذ اتيِّ  االنطباعً  تْكيرً  عى

                                                 
ٍكىىًرمٌ  (1) اح، اٍلجى حى  ْ  . مادة )عكر(.(2/761)ج ،ال
ًكٍير، (،  أبك مكسى344اٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـ، )ص، مف بالغة عمكاف (2) ٍْ  (.342، )صالبيانيٌ  الت 

 .(1/172، )جالعمدة، القيركانيٌ  (3)
 .1/268ج المىٍرًجع الس اًبؽ، (4)
ْ   اٍليٍسميكب اتجمالي  ، الد اية (5)  .(126ص، 125ص)، العربيٌ  اٍلىدىب في ةالفني   كرةكال
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يىاب كا أف يجعمكا ْكرىـ تمكجي اٍستىطىاعفقد  ًإلىٍى ذىًلؾى  ، إضافةن كالكجدافً  مع المشاعرً  المتكافؽً  ، ةً الحى
رىكىةً ك  كتً ، اٍلحى  ْ مىىأضفت  ال ًتيٍ  الىٍلكىٍافً ك ، كال مىاؿو بيجةو، ك  بيجةن فكؽى  ـٍ يً لكحاتً  عى ن ًإلىى جى مىاالى  جى

مىى الفذ ةً  ىىؤالءً بقدرة  اإليمافً  ًإلىى المطاؼً  في نيايةً  اٍلقىاًرئب يْالفً  رؤاىـ، كعكاطفيـ،  تْكيرً  عى
كرً ـٍ يً لكحاتً  كرسـً  . أىٍحيىانىان  ، كمع الت ٍشًبٍيوً أىٍحيىانىان  االٍسًتعىارىةب ةً الشِّعري   ـٍ ىً ، ْك  ببراعةو، كاقتدارو

قىامىاتً إف   يىٍاةى  ثي عى بٍ تى  ال ًتيٍ  بفيضو مف فرائًد االستعاراتً  تمكجي  المى  مِّؽي حى تي ، كى الىٍشيىاءً في  الحى
مىاؿً  في عالـً  اٍلقىاًرئً ب  فىًإذىا، ، ككجدانو مف أحاسيسى اٍلىًدٍيبً  في نفسً  نفسو ما يدكري  ًإلىى ، كتنقؿي اٍلجى

فو بفيضو مف  شىٍيئىان أحب   فىاتً ْك ِّْ مىى وي مي ضٍ  فى الى تْكِّره ممكان عى  ال ًتيٍ  ال ،  عى ذىاكؿِّ فضؿو أحس   كىاً 
 سً ك الن في  أغكارى  ، تسبري الحالؿً  رً السِّحٍ  نفثاتً  ًإلىى جاء باستعاراتو ىي القربي  الط ًبٍيعىةً  بجماؿً 

ؿً  فتفتح ليا أبكابى  الى دىةى  اٍلجى ْى لً  نرتحؿي  ال ًتيٍ  اٍلميٍك اءىاتً ، ك الحسفً  عىكىاًلـً  ًإلىى يىاًمٍف ًخالى مىاؿً  فىضى  . اٍلجى

ػػػكى كى  ػػػةً  أيدىبىػػػاءي  ا بػػػرعى مى قىامى ػػػكرً  فػػػي رسػػػـً  المى  ْ ػػػذىًلؾى ، أبػػػدعكا الت ٍشػػػًبٍييي ةً  ال ػػػاًىدً ال فػػػي تقػػػديـً  كى  مىشى
يً  االٍسًتعىاًري ةً  ًْ ٍك ْي ػد ال تًػيٍ  سىػكىاءه ، ـ المقاًمي ةً ًفٍي ني مىػى تىٍشػًخٍيصً  تٍ اٍعتىمى ٍعنىًكي ػاتً  عى  اٍسػًتٍنطىاؽً ، أك المى
ادىاتً  مى مىىتقكـ  ال ًتيٍ ، أك "تمؾ اٍلجى فىاتً  إضفاءً  عى ِّْ ٍنسىاًني ةً  ال مىى اإٍلً اًدي ػةً  اٍلمىٍحسيٍكسىاتً كؿ  مف  عى ، المى

ٍعنىًكي ةً  الىٍشيىاءً ك  تً ، ك بيعي ةً الط   الظ كىاًىرً ، ك اٍلمى يىا، كبٌث اني ةً دى الكجٍ  االٍنًفعىاالى قػد ترتقػي  ال تًػيٍ فييػا، ك  ةً الحى
 . (1)ةن إنساني   ، كخمجاتو آدمي ةن  عكاطؼى  الىٍشيىاءً ليذه  بي يى حياةن إنساني ةن تى  فتستحيؿي 

كرىةً ًفٍي تىٍشًكيًؿ  كىًبٍيرىان إسيامان  ـي يً سٍ تي  ال ًتيٍ  اٍلبىيىاًني ةً  سىاًلٍيبً مف الى  االٍسًتعىارىةي د  عى تي   ْ ، ي ةً نً فى الٍ  ال
ٍعنىىا تأديةن يى ا تْكيران، كأكممي يى ا تعبيران كتأثيران، كأجممي يى ، كأدق  البيافً  أىسىاًلٍيبً  فيي "أفضؿي  ، (2)"ًلٍممى

أسمى مف الت ٍشًبٍيوً  ًكٍيرً في  كىي "و ٍْ  ، فيي تقكـي الت خييؿً  طابعى  يا تحمؿي ًلىن  ؛ ةً الشِّعري   ، كخمؽً الت 
، بغيةى  ًإلىىمف سياقيا المغكمِّ الْميِّ  أك العبارةً  المفظً  بنقؿً   الن صِّ  إثراءً  سياؽو جديدو غير مألكؼو

اًلي اتً إف   ذٍ ؛ إً كأعمؽى  بدالالتو أبعدى  مى ٍعنىىفي نقميا  ا تكمفي يى جى ما ىك  ًإلىى ا ىك مفيكميٌ م  مً  ًلٍممى
قىامىةً  أيدىبىاءى  ، لذلؾ نجدي (3)انفعالٌي" مىىكا اٍعتىمىدقد  المى قىامىاًتيً  تعارمِّ االسٍ  الت ٍشًكيؿً  عى اعتمادان  ـٍ ًفٍي مى
ًدٍيدىةو إضاءاتو  كى حٍ كا بيا نى يىٍنطىًمقي ؛ لكىًبٍيرىان  يحاءاتو مقْكدةو. جى كىاًئعً ، كا  ًمٍف رى  قىامىت ال ًتيٍ  االستعاراتً  كى
مىى رً  تشكيؿً  عى ًْ نىٍا ًْ الط ًبٍيعىةً  عى مشيدو حركي  يبدك في:  بعدى  فارسو منيزـو  ا في ْكرةً يى ، كتشخي

 .(4)لو ليؿ يْيح بجانبيو نيار" ، كلـ يبؽى الكقارً  ، كاحتبى بحباءً النكارً  "كمف ترد ل بساطعً 

                                                 
 (.61أْكلو كمناىجو، )ص -اٍلىدىبيٌ  الن ٍقد، ييٍنظىر: قطب (1)
غىةعباس،  (2)  . (158ص)عمـ البياف كالبديع ،  –فنكنيا كأفنانيا  اٍلبىالى
م دة، ترجمة عري  بنية المغة الشِّ ككىف،  (3) م دك  ،الكلي ميحى  .(205ص)، العمرمٌ  ميحى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (4)  . (58ص)ة(، الحمبي   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
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ٍكعىةً  مىشىاًىدي ف ا يىٍحًمميوي ، ال مٍيؿً  ا، فمشيدي نى تبدك جمي ة ىي  مىشىاًىدً ال ، كركعةي الر  مى ،  كى ، كرعبو مف خكؼو
، قد مت لنا لكحةن فني ةن تمث متٍ اليزيمةً  مىشىاًىدً مع  ؿً كقسكًة الت فاعي  ، كعارو في  ، كما يتبعيا مف ذيؿ 

، كركعةو تجاكزتً  مىشىاًىدً خمفو مف ييزمو، كىك الن يىار، مع ما في ال ليؿو منيزـو يْيحي   مف إبداعو
ديٍكدى  اتب المىٍشيىدى  ي فى م ا زى لى  اٍلحي  .(ليؿ يْيح بجانبيو نيار): وي لي كٍ ْكرىا قى  ال ًتيٍ  اٍلميتىنىاًقضى

كىاًئعً  فى مً كى   الدِّيفً  ًشيىابي ما رسمو  االٍسًتعىاًري ةً ، كالًبنىى بيف الًبنىى الت ٍشًبٍييي ةً  جمعتٍ  ال ًتيٍ  الر 
فىاًجيٌ  ري  : "كلـ تنثٍر وً ًفٍي قىٍكلً  الخى ٍيثي . (1)"المسامعً  في ْدؼً  دير  ميكدىعو  مف ، إال  عً امً دى المى  ديرى  حى

ما جرل مف دمكعو دير ان في نسؽو رائؽو، كجعؿ ما  ، فقد جعؿى مكنيتيفً  في استعارتيفً  المىٍشيىدي  تمث ؿى 
تشبييان بميغان لم ا ْك ر  المىٍشيىدي  أىٍف يىكيٍكفى  في كً مٍ ا يي مى نظـو فائؽو. كى  ان ذاتى رى ديرى  سمعو مف أبي مضرو 

دؼً  عى امً سى ، كالمى بالد ررً  عى امً دى المى   ْ  شبييافً الت   وي مى مى ، كما حى الميشىب وً  ًإلىىبو  الميشىب وً  إضافةً  مف بابً  بال
 .ايى ، كبيانً مىعىاًنيلم مف تكضيحو 

ٍيثي ا "أن و بنى عميو ما ْي ره بديعان مستغربان، نى ىي  اٍلبىرىاعىةً كمف  كاف  ال ًذمٍ  ْي ر الد ر   حى
أخرجو مف  رى ، كتْر ؼ فيو تْر فان آخى كالجفافً  فً كٍ يي عي لرق تو دمعان جرل مف الٍ  مكدعان في اآلذافً 

 ، فمنسمِّو سحرى ى حي ةن كسى ، كقمب عْا مي كىري ةً الجى  العيافً  مف قمبً  أن وي  ، فالظ اىري بابو آخرى 
 .(2)"مىعىاًنيالٍ  أعيافً  ، كقمبى الش عىرىاءً 

ٍيميكفو  ابفي  كيتفك ؽي  مىىالجزائرٌم  مى  االٍسًتعىاًري ةً ، كالًبنىى بيف الًبنىى الت ٍشًبٍييي ةً  أقرانو لم ا جمعى  عى
 ىىذىا ، فبدأ يرسـي الد رِّ  عقكدً  ، ككاسطةى رً الن حٍ  ا في عقمو قالدةى دى غى  ال ًذمٍ ، حديثو عف الكطفً  أثناءى 

ن   المىٍشيىدى  ، الن حرً  ، كقالدةي لمسِّمؾً  ، ككاْمةه لمممؾً  أدراؾ ما كىراف؟، قاعدةه  ، كما: "فىٍتحي كىرافى قىاًئالى
ٍاءً ان، كلدرِّ فى دى ىى  اٍلىمىؿ ... أْبحت لسياـً كحاضرة البرِّ كالبحرً  ، العيقيٍكؿى ان، حسناء تسبي فى دى ْى  العيمىمى

 .(3)"كالس فيكرً  عً بيف الت قن  

اتً  أٍجمىؿى  يرسـي  شرعى  الكطفى  ؽى شً م ا عى لى  الجزائرمٌ  مىٍيميكف إف  ابفى   مزاكجان بيف الت ٍشًبٍيوً  ال مٍكحى
اذو  دو يى شٍ في مى  االٍسًتعىارىةً ك  ا، يى أبدعً  مىعىاًنيالٍ ا، كمف يى أىٍركىعً  الكىًممىات، فانتقى مف و الكطفي يستحقٌ  أخ 

مىاؿً حْكف  باقتحاـً  وي خطكطى  استيؿ   ا ًفٍي  رى اىً كى الجى  تتقم دي  بغادةو حسناءى  ؛ ليْكِّر كىرافى اٍلجى ٍع مى مى
، كبياءو سٍ حي  ًمف اٍلمىٍشيىدً  ٍحبىةى  استعاري ةن  ةن يى نٍ بً  ييشكِّؿي  ، ثـ  فو ٍيثي  المىٍعنىًكي اتً  تىٍشًخٍيصً  ْي  ارتد تً  حى
ٍيوً في  العيقيٍكؿ ًمٍيمىة فتاةن  نىاًظرى ٍع مىا ًفٍي اٍلمىٍشيىدً تيٍسبىى،  جى ؼً إبداعو في  ًمف مى ٍْ ي ة في الً مى ، كجى الكى

                                                 
فىاًجيٌ  (1) يىاة الد ٍنيىا، الخى انىة اٍلىليب ا كىزىٍىرىة الحى ٍيحى  .(386ص)الغربة(،  مىقىامىة) رى
(2)

اتِك   .389ص ،الَوْرِجع السَّ
 .(248)ص، الجزائرم، الت حفة المرضي ة (3)
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مىاؿً  مىشىاًىدً  في إتماـً  أسيمتٍ  للديبً  ةى الن فسي   ، كيبدك أف  الحالةى يرً الت ٍعبً   ، فميس أجمؿ مفى اٍلجى
اتً أٍجمىؿ  لرسـً  مف الن ْرً  أىٍركىعى ، كال الكطفً   .ال مٍكحى

ٍكصى  ةن الًبنىى يعطي حيكي   ؿى اخي دى إف  تى  ْي  نتمم سي  المتجاكرةي ، فالًبنىى المىقىاًمي ةى  تثرم الن 
كرىةً إيحاءاتيا في   ْ لىةً ب ، كتككف أحفؿى االٍسًتعىاًري ةً ك  الت ٍشًبٍييي ةً  ال ، ككشفيا عف الكجداني ةً  الد الى

كىاًنبً  ٍنسىاًني ةً  في الن فسً  الخفي ةً  الجى ْ  ، خى اإٍلً  مىٍشيىدىان  ، فتبدع لنااؽً كاالتِّسى  باالنسجاـً  إذا ات سمتٍ  ةن ا
حبىتىوي القيميكبي في كٍ يي لرؤيتو العي  ر  قى ، كتى كسي بو الن في  عدي سٍ تى  ْي  .  ، كتطمًئفي 

كىاًئعً  ًمٍف رى مىٍتوي ما  االٍسًتعىاًري ةً  الت ٍشًكيالتً  كى مى قىامىة) حى ٍيؼ ًفٍي قىٍكؿً ركجي ة( السٌ  المى ًْ  نىا
بىثىٍت مخالب رجافً يٍ المى  يكـى  ى كافى : "حت  اليىاٍزًجيٌ  ْ   الش ٍيخً ، فىضى  أظفاري  . المخالبي (1)كلجاف"بال
 كؿِّ شيء ما يفيدي  في عنكانو قبؿى  يحمؿي  المىٍشيىدي ، ك استعارىا لو تشبييان بيا في االفتراسً  السِّباعً 

راعً  ِّْ ربيف  نكعان مف ال ًْ نىٍا ،  الىدىبً المتعارؼ عمييا في  الت ٍشًكيمي ة، كالممارسة الًبٍيئىةً  عى العربيِّ
اًلًيـٍ  ا رسميا الش عىرىاءي مى لى اٍ طى  ال ًتيٍ  كالظفارً  كىي ْكرة المخالبً  ٍيثي ، ًفٍي أىٍعمى مف  كىًثٍيره ر ك  ْى  حى

اريةً  الش عىرىاء المنايا بالكحكشً  قىامىةً  أيدىبىاءي  ، كشرعى الض  كرىةً ىذه  في استمياـً  ـٍ ىي رى اثآ يقتفكفى  المى  ْ  ال
يً  ًْ ٍك ْي قىاًمي ةً ـ ًفٍي ني ًمٍف مىشىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي ، المى   :يٌ لً ذى يي الي  بو يٍ ؤى ي ذي بً أى  كى

َذا ـــــــَبْت َأْظَفْاَرَىـــــــانِ مَ الْ  َواِ  ـــــــُة َأْنَش  يَّ
 

ـــــفَ لْ أَ   ـــــلَّ َتِمْيَم ـــــَت ُك ـــــعُ ْي  (2)ٍة اَلْ َتْنَف
فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف قكؿي  تىمىامىان  المىٍشيىدً  ىىذىا كمثؿي   ارى الخى مىى ال يقدري  : "ْك ، كأتى كقد الحراؾى  عى

فىاًجيٌ . فقد رسـ (3)"اليالؾً  بو أظفاري  أنشبتٍ  راعً  مىشىاًىدً تشكيمي ان مركِّعان مف  مىٍشيىدىان  الخى ِّْ الكامًف  ال
ٍعنىًكي اتً  تىٍجًسٍيـً  ثىنىايىافي  ، كسكءً  ًمف المىٍشيىدي  ىىذىا، كما حممو المى عاقبةو يتْك رىا  رىبةو، كرعبو

ـى  ٍيوً  الميتىمىقِّي ماثمةن أما حي ة بيف فك ي المكتً  ، كقد كقعتً نىاًظرى  .اليالؾً  ، كأظفارً الض 

مىى في الس اؽً  االٍسًتعىاًري ةي الًبنىى  ك ؿي شى تى تى كى  ييٍبًدعي ، الس اؽً  عى  الشٍِّديىاؽ في تقديـً  فىاًرس أىٍحمىدي  كى
كرً  أىٍركىع  ْ مىى ميٍعتىًمدىان  ال ٍعنىًكي اتً  تىٍجًسٍيـً  عى ادىاتً  اٍسًتٍنطىاؽً ، ك المى مى  أىمىامىنىاماثمةن  مىشىاًىدي ، فتبدك الاٍلجى
ي  مى عى  قد انثالتٍ  ، كاليمكـي بمباؿو  ، كشرِّ في أسكأ حاؿو  : "فأقمتي وًفٍي قىٍكلً  ْكره مرئي ةه، فيرسـي  كىأىن يىاك 

، كالفكاري  مىى متطايرةه  مف كؿِّ جانبو " عى كؿِّ ميقىاربو
ما  أىٍركىعً ك كاللـً  الرؽً  م. فقد رسـ مشيد(4)

ـي  يىٍرًسـي كل، ، كتنتابيا الش كٍ ا اليمكـي مف يى حزفو تى  قْيدةى  ، كنظـى يككف الر ٍس جى يى خطكطى  كى ، فيبدك ري ا الض 
                                                 

ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  .(174ص)ة(، ركجي  السٌ  المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 (.1/3اليذلييف، الش عىرىاء اليذلييف، )ج ًدٍيكىاف (2)
فىاًجيٌ  (3) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى  . (397ص)التي عارض بيا الكطكاط(،  المىقىامىة) رى
مىىالس اؽ الشٍِّديىاؽ،  (4)  .(50ص)الس اؽ،  عى
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. مف الحزافً  ، كأْناؼو مف اليمكـً  عميو بأنكاعو  وي أرخى سدكلى  البحرً  في ليؿو كمكجً  ككأن و يعيشي 
ًمٍف ىينىا ًدٍيدىان  مىٍشيىدىان  كِّري ْى يي  انطمؽى  كى الرؽى  نادمان، كلعنتي  ه غضبافى ًعٍندى مف  حممو قكلو: "فقمتي  جى

ِّْ  أككفى  في أفٍ  كاف الس ببى  ال ًذمٍ  يْكِّرى   أفٍ د ان حينيا إال  بي  . فمـ يجدٍ (1)مكالمان" بيافً لمعممي ال
مىى تىٍشًخٍيصً  ميٍعتىًمدىان  معناتً ب  عميو ال  ْي عدٌكان لدكدان، كخْمان عنيدان يى  الرؽى  ٍعنىًكي اتً  عى  . المى

ييٍبًدعي  مىاؿً بيف  االٍسًتعىاًري ةم ا يزاكج في بنيتو لى  اٍلىًدٍيبي  كى  ميٍعتىًمدىان  ، كالبكاءً ، كالض حؾً اٍلجى
مىى رً  أىٍنسىنىةً  عى ًْ نىٍا ٍكرىةو  الط ًبٍيعىةً  عى ْي اذى  ًفي  م د  يىقيٍكؿي ، ةو أخ   الرِّياضً  مباسـي  : "فتضاحكتٍ الميبىارىؾميحى

ٍيثي استحالتً . (2)"كالحياضً  الجداكؿً  عيكفي  تباكتٍ  ، ًغب  أفٍ كالغياضً  ان رى كٍ حي  كالغياضي  الرِّياضي  حى
مىى دمكعيف  فبدتٍ  انيمرتٍ حسناكات  كالحياضي  الجداكؿي تبدك  ا، كفي المقابؿً يى ضحكاتي  تىتىعىالىى  عى
رى  مف تشخيصً  افً المىٍشيىد، مع ما نقمو اٍلميًضٍيئىةً  ئً كاللل الخدكدً  ًْ نىٍا ، كما حماله مف الط ًبٍيعىةً  عى

ٍحبىةى كضكحو كجالءو   .   الحزفً  ، كلكحةى الفرحً  ، لكحةى متباعدتيفً  لكحتيفً  رسمتٍ  ال ًتيٍ  التقابمي ةً  ٍنيىةً اٍلبً  ْي

قىامىةي  حممتً  دٍ قى لى  اذى  معطياتو تشكيمي ةن بياني ةن ذاتى  المى ا فاقتً  ةو طبيعةو أخ  ب مى ، بما رى الشِّعٍ  ري
، اٍلىٍلفىاظً ب القكافي، فاندفعكا يتالعبكفى  ، كأغالؿً الكزفً  مف حريةو تنأل عف قيكدً  اٍليدىبىاءي امتمكو 
يىٍرًسمي  قىامىةً  في كؿِّ جزءو مف أجزاءً  لكحاتو تظيري  الكىًممىاتً ب كفى كى ؿي ، فال تكاد المى مف  مىٍشيىدىان  تىتىنىاكى
يىٍبديك ذىًلؾى كنايةه،  ؾى سمعى  باستعارةو، أك يجذبي  بتشبيوو، أك تستمتعي  وي ىا حتى تيكاجى مىشىاًىد في جمي ان  كى

يىاة ) انىة اٍلىليب ا كىزىٍىرىة الحى ٍيحى فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف ،فارسيا ًفٍي قىٍكؿً ( الد ٍنيىارى  : "فطك حتني الط كائحي الخى
 .(3)الجاني" فى الز مى  ماجدو يبارزي  ًإلىى الماني، كىز تني الشعبي ةي  بأرجكحةً 

ٍكلي  حيكي ان متحركان دارتٍ  مىٍشيىدىان  ىنا قد متٍ  االٍسًتعىارىةً في  الت ٍشًكيمي ةى  إف  الممارسةى  ْي بيف  وي في
مف  الت ٍشًكيؿً ، مع ما في في ىذه المبارزةً  سيفو؛ ليشارؾى  كىذىًلؾى  عى رى زمنان شى  سيفو، قابؿى  ماجدو تقم دى 

، كما حممو ذلؾ مف ركعةً  في ْكرةً  تشخيصو لمز مفً  شىاًئ  فارسو ْنديدو راعً  اٍلكى ِّْ  .بيف طرفي ال

قىامىاتً في  االٍسًتعىاًري ةً الًبنىى  ةى إف  فاعمي   ، مف الحيافً  كىًثٍيرو ْداىا كتألقيا في  تأخذي  المى
ذىًلؾى  ؿً  كى مىى تشكيميا يرتكزي  جعؿً  ًمٍف ًخالى يىابثِّ  عى ، كحينيا ترتقي اتً كالمعنكي   في المادي اتً  ةً الحى

لىعىؿ  ، الحياءً  مرتبةً  ًإلىى الىٍشيىاءي  ، كىك اآلفى  ا ينادم بو المحدثكفى مى لً  ىك المرادؼي  الت ٍعبيرى  ىىذىا كى
ادىاتً تشخيص  مى رً  اٍسًتٍنطىاؽ، أك اٍلجى ًْ نىٍا ًمٍف مىشىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي ، الط ًبٍيعىةً  عى  ًشيىاب الدِّيف كى

                                                 
مىىالس اؽ الشٍِّديىاؽ،  (1)  .(51ص)الس اؽ،  عى
رىات كالمينىاظىرىات (2) : بمعنى 104ص) كالس مىاء(، اٍلىٍرض)غريب النباء في مناظرة  الط ي اف، الميفىاخى (. ًغب 

 العاقبة.
فىاًجيٌ  (3) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى يىٍاة زىرةك  رى ٍكًمي   المىقىامىة) نياالد   الحى  .(368ص) ،ة(الر 
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فىاًجيٌ  باحي  عطسى  فىمىم ا: "الخى  ْ " تتو كؿ  ذاتً ، شم  ال باحي  . فقد استحاؿى (1)جناحو  ْ إنسانان يعطس،  ال
االستعارم  مف جماؿو تمث ؿ في  الت ٍشًكيؿي ، مع ما يحممو العاطسى  ىىذىا رجاالن تشمِّتي  الط يكري  كارتد تً 
رً  اٍسًتٍنطىاؽً  ًْ نىٍا باح(، ك )كؿ  ذات جناح(. الط ًبٍيعىةً  عى  ْ  )ال

فىاًجي   لىقىٍد بىرىعى  مىى ميٍعتىًمدىان كظ فيا تكظيفان رائعان  مزدكجةو  ةو استعاري   بنيةو  يؿً كً شٍ تى  يٍ فً  الخى  عى
ْ   ا داؿمى ىي  يفً دال   اًكؿي ي بو (، ككأنِّ ذات جناحو  باح(، كداؿ )كؿٌ )ال يىابث   ييحى رً في  ةً الحى ًْ نىٍا  عى

مىى حؽ  المسمـً  ، كىيقيمان إسالمي ةن  كىذىًلؾى ؿ لتمثِّ  ؛ناطقةن  ، كجعميا حي ةن الط ًبٍيعىةً  ، المسمـً  أخيوً  عى
ٍنوي  - ةى رى يٍ رى عف أبي ىي  م ـى  - اللً  رسكؿى  أف   -رىًضيى اللي عى سى مىٍيًو كى م ى اللي عى  بي جً "خمسه تى  قاؿ: -ْى

مىى لممسمـً  جابةي ، سً العاطً  ، كتشميتي الـً الس   : رد  أخيو عى  باعي ، كاتِّ المريضً  ، كعيادةي عكةً الد   كا 
 . (2)"الجنائزً 

مف  كىًثٍيرو تبدك في  حي ةن  مىشىاًىدى ، كرسمكا وً ، كانْيركا في بكتقتً اٍلكىاًقعً مع  اٍليدىبىاءي  انسجـى 
ٍكصً  ْي ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي ، المىقىاًمي ةً  الن  فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف كى ، كالمقاـً  البيتً  أتى لزيارةً  ـ  : "ثي الخى

فىاًجيِّ  ميؿى  المقطعي  ىىذىا . كييظيري (3)"المداـً  ثدمى  وي عى مى  يرضعي  مف كافى  فمقيى  كرىةً  لتشكيؿً  الخى  ْ ، ال
ري  ـى  ، فقد ْك رى مع المتحرِّؾً  فيو الجامدي  ؿي يتفاعى  مىٍشيىدىان  الرِّضاعةً  مع فعؿً  فيك ييفجِّ  لتعم ؽً  المدا

في  المداـً  تشخيصً  ْكرةً  ا، مع ما فييا مف رسـً يى بثديً  يعي الر ضً  يتعم ؽي  ال ًتيٍ  بيا باليِـّ  الن اسً 
 .بأمِّوً  طفؿو يتعم ؽي  ْكرةً 

 ييٍضًفيني ان ان فى دى عٍ بي  الت ٍجًسٍيًمي ة ةً يى نٍ فيو لمبً  تشكيؿو استعارم  تككفي  ًإلىى أىٍحيىانىان  اٍلىًدٍيبي  كيمجأي 
مىى مىىتعتمد  ال ًتيٍ  الن فسي ةً  دالالتو إيحائي ةن، مستفيدان مف الت جاربً  الن صِّ  عى تً  عى  ، كيظيري اٍلميقىابىالى
 ةن يى نٍ شك ؿ بً  ال ًذمٍ . (4)"منو الفراحي  ، كتطمعي فيو التراحي  الشٍِّديىاؽ: "تغيبي  أىٍحمىد فىاًرس ًفٍي قىٍكؿً ذلؾ 

ك ر الفراحى ، كتأفؿي ان تغيبي جكمى ني  فييا التراحى  ْك رى  تجسيمي ةن   ، فتملي ، كتسطعي شمسان تشرؽي  ، ْك
لىعىؿ  بيجةن كسعادةن.  الككفى  تْكيرو مرئي   ًإلىى كالفراحً  التراحً  تحكيؿى  الت جسيـً  يىذىاأراد ب الشٍِّديىاؽى  كى
كرىةى  ًلىف  تو؛ مىشىاًىديمكف   ْ ال  ال ًذمٍ  الش عكرً  عمؽى  تأتي لتمثِّؿى  رمزي ةه  ليا قيمةه  تككفي  البْري ةى  ال
 .ةً مىشىاًىدإدراكو إال بالحسِّ كال يمكفي 

                                                 
فىاًجيٌ  (1) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى  (.383ص)الغربة(،  مىقىامىة) رى
ًدٍيثً : 4/1704]مسمـ، ْحيح مسمـ، كتاب )السالـ(، باب )مف حؽ المسمـ لممسمـ(،  (2) قىـً اٍلحى  [.2162رى
فىاًجيٌ  (3) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى ة) رى فىاًجيٌ عارض بيا  مىقىامى م دالكطكاط، كىك رشيد الديف بف  مىقىامىة الخى م دبف  ميحى  ميحى

 . المداـ: الخمر.(394ص)العمرم المعركؼ بالكطكاط(، 
مىىالس اؽ الشٍِّدياؽ:  (4)  .(358ص)ممشية(،  مىقىامىةالس اؽ ) عى
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ٍكًص  االٍسًتعىاًري ةً الًبنىى  فى مً كى  ْي قىاًمي ةً ًفٍي الن  ٍيؼ ؿي كٍ قى  اٍلمى ًْ  المىقىامىةفي ) اليىاٍزًجيٌ  نىا
كرىةً  . فتشكيؿي (1)، حتى دعكتـ نىزاؿ"قد غر كـ اليزاؿي  كافى  الحمي ة(: "كقاؿ أم ا إفٍ   ْ ًفٍي  االٍسًتعىاًري ةً  ال

مىى تىٍشًخٍيصً قائـه  اليىاٍزًجيٌ  قىٍكؿً  ذىًلؾى ، كىك )الييزاؿ(، المعنكمِّ  عى  الحياءً  بمنحو ْفة مف ْفاتً  كى
لىةً  ًإلىى اؿً قى تً نٍ ااٍل  فى مً  ك فى مى تى يى  يٍ كى لً  اٍلىًدٍيبي  ًإلىٍييىا فى كى رى  ال ًتيٍ )غر كـ(،   ظى قً كٍ تي ؛ لً اظً فى لٍ لى لً  ي ةً ارً شى اإٍلً  الد الى

 ي ةن.الً عى فً ةن انٍ ظى حٍ لى ي ةن، كى رً كٍ عي ةن شي الى حى 

ػػٍيؼ ؿي كٍ قىػػ كىػػذىًلؾى  تعارمِّ االٍسػػ الت ٍشػػًكيؿً  فى ًمػػكى  ًْ ػػة اٍلقيٍدًسػػي ةفػػي ) اليىػػاٍزًجيٌ  نىا قىامى  نػػتً (: "تبط  اٍلمى
 ى خمػػػدتٍ ت ػػػ، حى وً انتعاًشػػػ ، كتمكػػػيفً وً ارتعاًشػػػ فػػػي تسػػػكيفً  . فأخػػػذ القػػػكـي المغػػػارـي  ، كاجترحػػػتً القػػػذاري 
ٍيثي ، (2)"وى ركعتي  ، كىمدتٍ وي لكعتي  ٍعنىًكي ػاتً  تىٍجًسػٍيـً  ًإلىى اٍلىًدٍيبي لجأ  حى كعي خمػدي تي  نػاره  مكعػةي ، فال  المى  ، كالػر 
ٍشػيىدي ، حتػى انتيػى دي مى يٍ تى  مادي ةه  أشياءي  ٍكًقػؼ مػع مػا يْػاحبي  كالن حيػبً  عػف الن شػي ً  ؼً بػالت كق    المى  المى

، كسكينةو   . (ىمدت)، ك(خمدت)تضم نتيما كممتا  مف ىدكءو

كىائًػػعً  ًمػػٍف رى ػػٍيؼ ؿي كٍ قىػػ االٍسػػًتعىارىةً ب صً يٍ خً الت ٍشػػ كى ًْ ػػةفػػي ) اليىػػاٍزًجيٌ  نىا قىامى "حكػػى اليزلي ػػة(:  المى
، كفي نيػػ، فحسػػدتني عمييػػا المى بعتػػيفً الن   ، كريمػػةي اليػػديفً  لػػي زكجػػةه ْػػن اعي  كػػافى  سػػييؿ بػػف عب ػػاد قػػاؿى 
ػػ كخػػانني فييػػا الػػد ىري  ػػكيكفي الخى ى ت ػػبكػػرةن كأْػػيالن، حى كيالن، كأنػػكح ، فمبثػػت بعػػدىا طػػكيالن، أردِّد زفػػرةن كعى

لػػي مػػف  مػػا طػػابى  أٍف أسػػتبدؿى  ، فنػػاجتني الحكبػػاءي العػػكؿً  ًإلىػػى الفريضػػةي  ، كآلػػتً عمييػػا الحػػكؿي  حػػاؿى 
ٍيػػػثي . (3)"النِّسػػػاءً  فييػػػا  ةو تشخيْػػػي ةو فػػػي تشػػػكيؿو اسػػػتعارم  مػػػنحى يىػػػنٍ بً  ًفػػػٍي تىٍكًظٍيػػػؼً  اليىػػػاٍزًجيٌ  بػػػرعى  حى
: )حسػػدتني المنػػكف( فْػػي ر وً ًفػػٍي قىٍكًلػػ، كىػػي الحسػػد البشػػرً  ْػػفاتً  يألفيػػا بعػػضى  ال تًػػيٍ  اتً المعنكي ػػ
ٍيػػثي ، كقكلػػو: )خػػانني الػػد ىر(، إنسػػانان يحسػػدي  المنػػكفى  : ًبقىٍكًلػػوً ، ثػػـ خػػتـ الخيانػػةً  رداءى  الػػد ىرى  ألػػبسى  حى

قىػػةى  ؼى ًلػػأى  اليىػػاٍزًجيٌ  )نػػاجتني الحكبػػاء(، ككػػأف    م ػػوي ؛ عى العاقػػؿً  مناجػػاةى ، كبػػدأ بمناجاتيػػا مػػع الػػن فسً  اٍلعىالى
 .وي داكم عم تى ، كيي وي كحشتى  ؤنسي فييا ما يي  يجدي 

ػػػة كيت ػػػابي  ارتحػػػؿى  قىامى ػػػٍحبىةى  المى ػػػي ةالًبنىػػػى  ْي ًْ  تىٍشػػػًخٍيصً ل قىػػػرىاًئحيـل العىنىػػػافى كا أىٍطمىقػػػ، ك الت ٍشًخي
ٍعنىًكي ػػػاتً  ًلػػػؾى ، المى يىٍبػػػديك ذى ٍبػػػد الل  )اآلثػػػار الفكري ػػػة( لػػػدل ْػػػاحبً  كى يىػػػٍاةى بػػػث   ال ػػػًذمٍ  ،ًفٍكػػػًرمٌ عى فػػػي  الحى

قىامىةفي ) يىقيٍكؿي ، وً مقاماتً  ثىنىايىافي  اتً ي  كً نى عٍ المى   ما يسرم مف تمؾ اآلراءً  الفكري ة(: "فيسرم لمجميعً  المى
ػػاًئبك  مػػف الش ػػركرً  عنيػػا مػػا يحػػدثي  ، كيحػػدثي الس ػػقيمةً  ْى تكشػػؼ لنػػا أف   . فالش ػػكاىدي (4)"ةً اٍلعىًظيمػػ اٍلمى

قىامىةً  ت ابى كي  اًنيِّ  المى ًر العيٍثمى ٍْ ػي ةى كظ فكا الًبنىػى  ًفٍي اٍلعى ًْ ػ لتشػكيؿً  الت ٍشًخي  مالمػحً  ـي ًسػرٍ كرو مختمفػةو تى ْي
                                                 

ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  .(321ص)، الحمي ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيفاليىاٍزًجٌي،  (2)  .(422ص، 421)ص، (اٍلمىقىامىة اٍلقيٍدًسي ة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيفاليىاٍزًجٌي،  (3)  الحكباء: النفس، المنكف: المكت. .(101ص)، ة(اليزلي   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 .(280)ص ،الفكري ة( المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (4)
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ػػػرً  ٍْ ٍعنىًكي ػػػاتً  تىٍشػػػًخٍيصً  عػػػف طريػػػؽً  العى ػػػ، كى المى ٍشػػػيىدىان ـ أرادكا أف ينقمػػػكا أن يي كى ػػػاًىدً مػػػف  مى يىػػػٍاةً  مىشى ، الحى
ـي  غمػػػبى  عمػػػييـ اليػػػكل، كاآلراءي  سػػػيطرى  فالس اسػػػةي   منزلػػػةى  ، فػػػأنزؿ فكػػػرم اآلراءى كالمػػػرضي  عمييػػػا الس ػػػق
ٍنسىافً   الن.   اؤي فى تى  كاقعو يبدك أكثرى  منو في رسـً  ؛ رغبةن الذم أعياهي المرضي  الس قيـً  اإٍلً

ػػػؿي  ًْ ييكىا ػػػالرٍِّحمىػػػةى  الفػػػارسي  كى ْى ػػػنطمقػػػان تً مي  هً جػػػكادً  ةى كى يٍ ، يعتمػػػي   ؛ ليشػػػكِّؿى الت ٍجًسػػػٍيًمي ةالًبنىػػػى  اهى جى
ػػػةى  افى نىػػػعى  ْػػػكرةن اسػػػتعاري ةن جديػػػدةن، مالمحيػػػا: "كيسػػػتخمصي  ، الن فيسػػػةً  اٍلىٍغػػػرىاضً مػػػف أيػػػدم  السِّيىاسى

ػػػةي . ف(1)"الذ ميمػػػةً  كالخْػػػاؿً  كيػػػ جػػػكاده أْػػػيؿه يػػػتحكـي  السِّيىاسى ٍكبً  ْػػػكبى  وي فارسػػػو فػػػي عنانػػػو، يحرِّ  ديري
ػكرىةً ، مػع مػا فػي الن دامػةً  ، كينػأل بػو عػف سػبؿً ةً الس المى   ْ ػ لممعنػكمِّ  مػف تجسػيـو  ال ْي  حسػي ةو  كرةو فػي 
 .بارعةو 

ػػي ةالًبنىػػى  سػػيؿي  يتكقػػؼٍ  كلػػـٍ  ًْ ـي  فػػي مقامػػاتً  الت ٍشًخي ػػةن  عبػػدالل فكػػرم، فيػػك يقػػدِّ مػػف  مىٍجميٍكعى
ػػػتً ، "فالمتتابعػػػةً  االٍسػػػًتعىاًري ةً  الت ٍشػػػًكيالتً  ا، يىػػػكبريائً  كىػػػي تجػػػر  رداءى ا يىػػػركائً  فػػػي حسػػػفً  الن خػػػكةي  قىامى

ا"يى خيالئً  في ثكبً  كتختاؿي 
(2). 

فىاتً إف   ِّْ ـى  اٍلىًدٍيػبً  اعتػدادً  عف شػد ةً  عب رتٍ  الحميدةى  ال ػكٍ لى  بيػا، فقػد رسػ ، ةن لمن خػكةً قى رً ٍشػةن مي حى
 قػةً تى كٍ بى  يٍ ًفػ ي  بً رى عى الميتىمىقِّي الٍ  ري يى ٍْ يى  أن وي كى ، كى ءً الى يى خي الٍ  بً كٍ ثى ، كى اءً يى رً بٍ كً الٍ  اءً دى رً ا بً اىى سى م ا كى ا لى يى زاد مف جمالً 

ـي ، ًإلىٍييىػاك بي ٍْ يى  ال ًتيٍ  ئً ادً بى مى الٍ  يىٍرًسػ ػوي  كى امى ٍكبى  أىمى ػرى كى الٍ  ديري  يٍ ًفػ اءي يىػرً بٍ كً ا الٍ ىىػكٍ مي عٍ يى ، كى ةي كى ا الن ٍخػيىػتزيِّني  ال تًػيٍ  ةً امى
 :ةً يى اىً تى عى ي الٍ بً أى  ؿى كٍ قى  ميتىمىثِّالن . اءً بى اإٍلً كى  ف ةً عً الٍ  اءً دى رً 

 اَدًة                   َقــــــــــــــُو الِخلَفــــــــــــــُة ُمنْ َأَتْتــــــــــــــ
 

 (3)اـــــــاَليَ يَ َأذْ  جررـــــــــــــــــــــِو تـــــــِإَليْـــ  

ػػكف ابػػفي  كيقتػػربي   ٍيمي ًثٍيػػر ( الت حفػػة المرضػػي ةفػػي ) الجزائػػرمٌ  مى  ، كمػػف قػػكؿً الت ٍشػػًكيؿً  ىىػػذىاان مػػف كى
ػا قى لم   ةً يى اىً تى عى ي الٍ بً أى  يى  وي تٍػقى افى كى  دٍ قىػفى  ةً مىػمٍ جي بالٍ : "كً يىقيػٍكؿي ، اتً ي ػكً نى عٍ مى مٍ لً  الت شػخيصى  دى ْى  وً ٍيػلى إً  تٍ ادى قىػانٍ ، كى ةي اسىػالرِّ

ػػػةي  ػػػكرىةً  ؿي يٍ كً ٍشػػػتى . فى (4)"دً كٍ الس ػػػعي  عً مىػػػطٍ مى  يٍ ًفػػػ الش ػػػٍمسً  اؿى قىػػػتً انٍ  ًإلىٍييىػػػا ؿى قىػػػتى انٍ ، فى السِّيىاسى  ْ مىػػػى ـه ائً قىػػػا نىػػػىي  ال عى
ٍعنىًكي اتً  تىٍشًخٍيصً  ٍيثي ، المى ياسى  رً يٍ كً ٍْ تى بً  وي ثى يٍ دً حى  أى دى بى  حى ػ يٍ فً  ةً الرِّ  السِّيىاسىػةي ان، كى عىػائً ي طى تً أٍ افو يىػسىػنٍ إً  ةً رى كٍ ْي

ػػ يٍ ًفػػ ػػ رةً كٍ ْي ػػ ادي قىػػنٍ يى  ؿو رىجي ػػا تىٍحًمميػػوي ، رً ٍيػػمً ٍلى ان لً نى عً ذٍ مي ػػٍع مى ػػكٍ  مى  ْ ػػةو لً ىً ةو، كى يى امً سىػػ ةو انىػػكى مى  فٍ ًمػػ افً تى رى ال  رً ٍيػػمً ٍلى م 
يى  تً عىػػػفى ةو دى يىػػػالً عى  ػػػالرِّ ػػػةي كى  ةي اسى ػػػافى نى مي  ًإلىػػػى السِّيىاسى ػػػبى الٍ  ةً سى ى مى تى اعٍ ، فىػػػوً تً رى يٍ ًسػػػمى لً  الط ًرٍيػػػؽً  دً ٍيػػػيً مٍ تى ، كى وً تًػػػمى دٍ خً لً  رً شى
 .  كدً الس عي  عً مى طٍ مى  يٍ فً  الش ٍمسً  اؿى قى تً انٍ  وً ام  يى مى لً  ؿى قى تى انٍ ، كى بى ًْ نٍ مى الٍ 

                                                 
 .(287)ص، الفكري ة( المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (1)
 .289ص ،المىٍرًجع الس اًبؽ (2)
 (.375)صأبي العتاىية،  ًدٍيكىافأبك العتاىية،  (3)
 .(122ص) ، الت حفة المرضي ة،الجزائرمٌ  (4)
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مىػػػى)الس ػػػاؽ  كيرتػػػدم ْػػػاحبي  ػػػد فىػػػاًرس، الس ػػػاؽ( عى ػػػدياؽ رداءى  أىٍحمى  ، كيتكش ػػػحي اإًلٍبػػػدىاعً  الشِّ
ػػةً  بكشػػاحً  ذىًلػػؾى  : "قػػاؿى يىقيػػٍكؿي ، اٍلبىرىاعى ا، يىػػفػػي دركاتً  ، كنزلػػتي ةً ىػػذه الخط ػػ فػػي درجػػاتً  ي ْػػعدتي إنِّػػ كى
، فييػا الحػالـي  تغيػبي  كػؿِّ درجػةو منيػا ميػكاةن  ًعٍنػدى  ا، فكجػدتي يىػا كىمكاتً ىىػان مػف أخطارً كبى ري ضي  كعانيتي 
ـي  كتضيعي   .(1)"الفيا

ػػػكى  ؿى يٍ كً ٍشػػػف  تى إً   ْ مىػػػى ـه ائً قىػػػ الس ػػػاًبقىةً  رً طي ٍسػػػاٍلى  يٍ ًفػػػ االٍسػػػًتعىاًري ةً  رً ال ٍعنىًكي ػػػاتً  تىٍجًسػػػٍيـً  عى فىقىػػػٍد ، المى
ظ ؼى  ٍيؼ كى ًْ ػمٍ يى  ال تًػيٍ  اتً كى دى اٍلى  زً رى بٍ أى  فٍ د  مً عى تي  رو كى ْي  ؿً يٍ كً شٍ تى  يٍ فً  الت ٍجًسٍيًمي ةى الًبنىى  اليىاٍزًجيٌ  نىا  ًإلىٍييىػا أي جى
ػيٍ ا ً ، كى وً تً يى ؤٍ ري  فٍ عى  رً لمت ٍعًبيٍ  اٍلىًدٍيبي  ػتى نى  ا أفٍ نىػمى الميتىمىقِّػي، فى  ًإلىػى وً تًػبى رً جٍ تى  اؿً ْى ، بي ٍيػغً ان تى سىػمٍ شى  ـى الى ٍحػاٍلى  ك رى ْى

ـى يى فٍ اٍلى  ي ؿى خى تى نى  ا أفٍ نى لى كى  ن كى مٍ أى  ا ػعي يٍ ضً  تى االى ػ عٍ ، مى ػيى كى  بً ٍيػغً مى الٍ  يٍ ا ًفػمى  ري طً يٍ سىػتي  قينيػكطو كى  سو أٍ يىػ ةً الىػحى  فٍ ًمػ اعً الض 
مىى  .ةً امى يى قً ـً الٍ كٍ ًد يى اىً شى إلىى مى  وي مي قي نٍ تى ، كى ةً ايى النِّيى كى  تً كٍ مى الٍ ان بً مى كٍ دى  هي كِّري ذى تي ، كى الميتىمىقِّي سً فٍ نى  عى

قىاًمي ةً  االٍسًتعىاًري ةً ى نى البً  فى مً كى  ٍكًص اٍلمى ْي فىاًجيٌ  ؿي كٍ قى  ًفٍي الن  قىامىةفي ) الخى كميػػػ ة(: "عؿ   المى  الر 
ْى  عف ْبحً  الفؽً  ـي فى  ، كيبتسـي ا تثني عميو الحقائبي عم   وي عيني  يفتحى  أفٍ   بو اذً ، أك كى ؽو ادً كعدو 

فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيفً  فقد برعى   أعطي فييا لحدً  استعارم   في تشكيؿو  تشخيْي ةو  ةو يى نٍ بً  ًفٍي تىٍكًظٍيؼً  الخى
رً  ًْ نىٍا )يبتسػـ فػـ الفػؽ(،  :وًفػٍي قىٍكًلػىػي )االبتسػاـ( ك  ،البشػرً  ْػفاتً  ألفيػا بعػضى  ال ًتيٍ  الط ًبٍيعىةً  عى

 فييػػػا مػػػا يػػػؤنسي  ؛ عم ػػػو يجػػػدي الفػػػؽً  ابتسػػػامةً  مشػػػيدً  بركعػػػةً  ، كبػػػدأ باالسػػػتمتاعً الط ًبٍيعىػػػةى  ككأنػػػو أىًلػػػؼى 
 .وي سعادتى  ال؟ كقد شاركو اليفؽي  ؼى يٍ ، كى وي تى كربى  ، كيفرِّجي وي كحشتى 

ػػنىةى إف   يكسػػبيا  االسػػتعارمِّ  الت ٍعبيػػرً ، كتشخيْػػيا فػػي العاقػػؿً  ، ككسػػميا بسػػماتً الخبػػارً  أىٍنسى
فىاًجيٌ  الدِّيف ًشيىابي ْفةن إنساني ةن جديدةن سعى  لً  الخى قدرتػو  بػيِّفي لكحةو اسػتعاري ةو تي  رسـً  ًإلىى يىاًمٍف ًخالى

مىػػػى تىٍشػػػًخٍيصً  الفائقػػػةى  ٍعنىًكي ػػػاتً  عى ػػػادىاتً  اٍسػػػًتٍنطىاؽً ، ك المى مى ، ثيػػػ اٍلجى ػػػةـ  فػػػي أكثػػػرى مػػػف مكقػػػؼو ي فػػػ اٍلبىرىاعى
ػػاتً بػيف  الجمػعً  يىٍبػديك ذىًلػؾى ، اٍلميتىنىاًقضى ًمي ػػان  كى ػػا بعػدتٍ وًفػٍي قىٍكًلػجى  عيػػكفي  ، كعميػتٍ االلتمػػاسً  شػق ةي  : "كلم 
ػكىاسً  جكاسيسي  ، تابعتٍ الخبارً   الػدِّياري  ، كأقفػرتً الظعػافي  ... ارتحمػتً االنتظػارً  بريػدً  ، تقفػك أثػرى الحى

ػػ ؿى فىػػأى  . كالكػػرـي كالجيػػرافً  مػػف الس ػػكافً  ػػ ، كركػػدتٍ وي نجمي ػػوي ريحي ـ  وي نيػػكٍ ري  ، كتضعضػػعى وي ، كقػػؿ  عزمي ، فمػػا ثػػ
 .(3)أنيس، كال اليعافير، كال العيس"

                                                 
مىىالس اؽ الشٍِّديىاؽ،  (1)  .(132ص)، مقعدة( مىقىامىة) الس اؽ عى
فىاًجيٌ  (2) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى يىٍاةكزىرة  رى ٍكًميٌ  المىقىامىة) الدنيا الحى  .(368)ص ة(،الر 
 .368صالمىٍرًجع الس ابؽ،  (3)

ـــقِ  ـــ لَ ْي ـــرْ ي تَ ِل ـــوَ ى بِ َض ـــْع     بٍ اذِ ٍد َك
 

 (2)ق"رَ َمــٌم فَ حْ ُك َشــَيــ مْ َلــ نْ إِ  تُ ْمــقُ  
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كرىةي ك   ْ رىكىةً ب ىذه تمكجي  ال ري فى تى تى ، كى اٍلحى مىٍتييػ ال تًػيٍ  بالحيكي ةً  ج  مى ترتػد   ـ  ا )ارتحمػت الظعػاف(، ثيػحى
مزيػدان  االٍسػًتعىاًري ةى يكسػك الًبنىػى  االنتقػاؿي  ىىذىافي )ركدت ريحو، كأفؿ عزمو(، ك  كالس ككفً  اليدكءً  ًإلىى
ػاؿً مػف  مى ػكىاًلـً بػالميتىمىقِّي مػف  ، كينتقػؿي ًمػٍف نىاًحيىػةو  اٍلبىيىػاءً ك  اٍلجى  كاالنشػػراحً  الت سػميةً  ًإلىػى كالممػؿً  الس ػآمةً  عى

ٍكبً ، كيرتقي بو مف أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو  ـً ، كالت  الض جرً  ديري اءىاتً  ًإلىى بر   ًمٍف نىاًحيىػةو  الرِّضا، كالقبكؿً  فىضى
 ثالثةو.

فىػػاًجيٌ  الػػدِّيف ًشػػيىابي  ك ؿى شىػػ دٍ قىػػلى  ػػي ةً  ٍنيىػػةً اٍلبً مػػف  الخى ًْ ػػرً اسػػتعارةن أعطػػى فييػػا ل الت ٍشًخي ًْ  عىنىٍا
، هً ْػػػكرً  العنػػػاؽ كالت قبيػػػؿ إلنتػػػاجً  ، كىػػػيالبشػػػرً  ْػػػفاتً  فييػػػا بعػػػضى  ا، كعػػػاشى يىػػػفى أىلً  ال تًػػػيٍ  الط ًبٍيعىػػػةً 
ٍعنىى رو تشخيْي ةو تقرِّبي كى ْي  ًإلىى مىشىاًىدً ال كتحكيؿً  كىاًئعً الميتىمىقِّي،  في ذىفً  اٍلمى ًمٍف رى ػًكٍيرً  ىىػذىا كى ٍْ  الت 

ػػػ دٍ قىػػػ : "كالبحػػػري وي قكليػػ بػػػيف يديػػػو، فأسػػػمت فػػػي رياضػػػيا  اٍلىٍرضى  تقبِّػػػؿي  اٍلىٍمػػكىاجي ا سػػػاعديو، ك يىػػػد  لعناقً مى
كرىةً  . فتشكيؿي (1)"قداح الفكرً  الذِّىفً  ، كأجمت في حمبةً سكامي الن ظرً   ْ ػةً فػي  االٍسػًتعىاًري ةً  ال  اٍلمىٍقطيٍكعى

مىػى تىٍشػػًخٍيصً  قػػائـه  الس ػاًبقىةً  ػػرً  اٍسػػًتٍنطىاؽً ، ك الط ًبٍيعىػةً  عى ًْ نىٍا ـى  اٍلىًدٍيػػبى ا، ككػأف  ىى عى لنػػا لكحػػةن  أراد أٍف يقػدِّ
ػػيى  د البحػػرً يى ٍشػػمى  برؤيػػةً  لتسػػتمتعى  عيػػكفً مل العىنىػػافى  أىٍطمىؽى ليػػا، فػػ فني ػػةن بارعػػةن ال مثيػػؿى   د  سػػاعديو لعنػػاؽً مي

ن  أضػاؼى  بًػذىًلؾى بػيف أيػدييـ. ك  اٍلىٍرضى  بِّػؿي قى ، فتي الْػدقاءً  تبدك متميفةن لرؤيةً  اٍلىٍمكىاجي ، ك الحب ةً  ػاالى مى جى
مىاؿو  بداعان ًإلىى جى يىػا، كبػثِّ ةً كالط رافىػ إبػداعو فػي إطػارو أسػمكبي  مغػايرو مكسػكـو باإلدىػاشً  ًإلىػى، كا   ةً الحى

ادىاتً في  مى  .، كاالنسجاـً اٍلميٍتعىةً مزيدان مف  ي؛ ليكتسبى لممتمقِّ  فيرسـي الخيطىى، اٍلجى

ػكى  أىٍركىعى ا يىػكلى حى  يشػكِّمكفى  دىبىػاءً مػادةن خْػبةن للي  ، كمػا زالػتٍ في تى الًفػ كىانىػتٍ   ْ ٍيػثي ، رً ال اسػػتغؿ   حى
، ك ، المكاقؼً  خطكرةً  في رسـً  ىذه المفردةى  اٍليدىبىاءي  ًمػٍف ىينىػاما يتبعيا مف خرابو كدمارو  ابػفي  انطمػؽى  كى
ٍيميكف ٍسـً مىٍشيىدً ان سابقيو كى ارً شى مي  جزائرمٌ ال مى  مػف أمػرً  : "كلنذكر ما كػافى يىقيٍكؿي ا، يى كخطكرتً  الفتفً  ًفٍي رى
خػػراجيـ  الش ػػريؼً  ػػ مػػف حضػػره، كمػػف أكقػػدى  الػػبالدً  بػػدكً  ًإلىػػىكمعشػػره، كا  ْى  بيػػا، كمػػف أسػػاؿى  يى مً نػػاران 
ٍيػػػثي . (2)ا"ىىػػػفػػػي بحرً  غػػػرؽى  الفتنػػػةً  دمػػػاءى  ػػػكفابػػػف  أرىػػػبى  حى ٍيمي  فػػػي قمػػػكبً  ، كألقػػػى الر عػػػبى الس ػػػاًمًعٍيفى  مى

ـٍ يىٍكتىػؼً ، وً دمائًػ فػي بحػرً  إنسانان مقتكالن غػرؽى  لم ا ْك ر الفتنةى  الميتىمىقِّيفى  لىػ ٍشػيىدى  أحػاطى  ، بػؿٍ بًػذىًلؾى  كى  المى
مىػى ميٍعتىًمػدىان  اٍلىٍمػكىاجً بحران متالطـى  الفتنةى  ، كجعؿى بالنِّيرافً  ػٍف(، كالفعػؿً  داؿ الش ػرطً  عى فػي  اٍلمىاًضػي )مى
حتمػػان  نػػاران سيْػػطمي مػػف أكقػػدى  ًلىف  ؛ حقيػػؽً عػػف طريػػؽ الت   الر عػػبً  ىدى امشػػ ؛ ليكمػػؿى كالجػػزاءً  طً الش ػػرٍ 
ػػكٍ سػػيغرؽ دى  الفتنػػةً  دمػػاءى  ا، كمػػف أسػػاؿى يىػػبمييبً  ٍشػػيىدي ا، مػػع مػػا يحممػػو ىىػػان فػػي بحرً مى تشػػخيصو  ًمػػف المى

ٍكرىةو إنسافو )أساؿ دماء الفتنة(، كتجسيمو  لممعنكمِّ في ْكرةً  ْي : )غػرؽ وًفٍي قىٍكلً مرعبةو  مادي ةو  ًفي 
 في بحرىا(.

                                                 
فىاًجيٌ  (1) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى يىٍاةكزىرة  رى ٍكًميٌ  المىقىامىة) الدنيا الحى  .(369ة(، )صالر 
 .(141)ص الجزائرم، الت حفة المرضي ة، (2)
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ػػػةً  ابً ت ػػػكي  إف  ديػػػدفى  قىامى ػػػاًلًيـٍ  المتجػػػدِّدي  الت نكيػػػعي  المى ٍيػػػثي ، ًفػػػٍي أىٍعمى بػػػالًبنىى  ىىػػػؤالءً يكتػػػًؼ  ـٍ لىػػػ حى
ي ة ًْ ػ لتشػكيؿً  الت ٍجًسػٍيًمي ةى نى ، بؿ كظ فكا البً الت ٍشًخي مىػىرو اسػتعاري ةو قػادرةو كى ْي ، اتً المعنكي ػ تْػكيرً  عى

برازً  ال ًتيٍ  اتً جى مى الخى  كتجسيـً  كا بيا، كا  ، ـ العاطفي ػةً يً عػف مػكاقفً  تبدك جديدةن تعبِّري  بْكرةو  مىعىاًنيالٍ  مر 
ًمي ػػػػان،  مػػػػاثالن، كالخفػػػػي   ، كتكشػػػػيحيا بػػػػأثكابو مادي ػػػػةو، كحينيػػػػا يتػػػػراءل الغائػػػػبي ـ الش ػػػػعكري ةً يً بً كتجػػػػارً  جى

ػامان يى مػنيـ رس ػ ارتػد  كػػؿ   الكت ػابى  ىىػؤالءً مادي ػان، ككػأفِّ  كالمعنػكم   ػؿى ط  خي ػاتً  أٍجمى ان يتغن ػػى انىػ، أك فن  ال مٍكحى
ن  وي أعمالي  ستحيؿ، كتكسً الن في  أغكارى  ، فيسبري الكىًممىاتً  أىٍركىعً ب ٍذبىان مٍنيىالى تىٍرتىد  ْكىريهي ، ك يًرديه المشتاقكفى  عى

ةن عظيمةن   . اليميتىعىطِّشيكفى ا يى ظاللً كارؼى  يتفيؤي  دىٍكحى

م دي رسـ  ىىكىذىا ػةفي ) االٍسًتعىاًري ةى  مىشىاًىدى الكيٍرًغٌي ىذه ال ميحى قىامى ن الخمري ػة(  المى ذىا: "قىػاًئالى رأل  كىاً 
ب مىا ممٌػحى اعتراضو  ، نزعو مف غيرً ان انقباض وً ْحبً  في بعضً   الخػاطري  ، إذا نضػبى معيػـ كمػزحى  ، كري

تحمػػدكه، كتنيمػػكا  اللي  اءى ـ إف شىػػ. فمعم كيػػوً بمجاًلػػ ، كال يطرقنػػي طػػارؽه وً فػػي ظالًلػػ ، فيػػا أنػػا أمػػرحي كنػػزحى 
ٍعنىًكي ػػاتً  تىٍجًسػػٍيـً فػػي  الػػكيٍرًغي   . فينػػا يبػػدعي (1)كتعمٌػػكا" وً مً مػػف فكاًضػػ  أىنىٍاًمًمػػوً بػػيف  الخػػاطري  يىْػػيري ، فالمى

ػػ مػػرحو  مػػكطفى  الظِّػػالؿي تىٍغػػديك ، ك اليميتىعىطِّشيػػكفى منػػو  مػػاءو ينيػػؿي  مػػكردى  الفكاضػػؿي ترتػػد  ، ك ينضػػبي ال الن يى نٍ مى
با، كأحالـً  ذكرياتً  يحمؿي  ِّْ با. رةً ، المعط  الر ياحيفً  بطيبً  الممزكجةً  كلةً في الط   ال  ْ  بنسيـ ال

ػػػؿي  ًْ ييكىا ػػػدي  كى م  ػػػٍحبىةى الػػػكيٍرًغٌي رحمتػػػو  ميحى ػػػكرً  تشػػػكيؿً  ْي  ْ  ًإلىػػػىبعيػػػدان  ، كيرتحػػػؿي االٍسػػػًتعىاًري ةً  ال
ػػكىاًلـً  ٍعنىًكي ػػاتً  تىٍشػػًخٍيصً ، ك الحػػزفً  عى مىػػى : "كلبػػثى يىقيػػٍكؿي ، المى ػػ عى  ْ ، يجمػػك كػػؿ  يػػكـو العجيبػػةً  فحةً تمػػؾ ال
طيػػٍكبً  ؿي ٍيػػلى  الغػػارةى  ، كأطبػػؽى القطػػكبى  الػػد ىري  أف أظيػػرى  ًإلىػػى، غريبػػةن  ٍيػػثي . (2)"اٍلخي ػػ انػػدفعى  حى  كى ٍحػػان نى عى يٍ رً سى
ٍكبً  ػػي ةالًبنىػػى  رى ٍبػػعى  الحػػزفً  ديري ًْ ـي يمف ػػو الحػػزفي  الػػد ىرً  ، فرسػػـ ْػػكرةى الت ٍشًخي مػػف كػػؿِّ  ، كيكتنفػػو اللػػ

ًثٍيػر  ابتعػدى  ، بػؿٍ وً كجًيػ فػي تقاسػيـً  الكآبػةً  جانبو حتى بدت مالمحي  تً  ان فػي تكثيػؼً كى الى  ةً اإليحائي ػ الػد الى
طيػػٍكب)ليػػؿ  عبػػر كممػػاتو منتقػػاةو بدقػػةو فػػي عبػػارةً  ، كمػػا تحممػػو  ال مٍيػػؿي (، مػػع مػػا يحممػػو اٍلخي مػػف رعػػبو

اًئبً  عً ، كتنك  ابً ْى المي  ؿً مى ( مف جى اٍلخيطيٍكبمفردة ) ْى  جمعان.  المفردةً ىذه  استخداـً  رى بٍ عى  اٍلمى

ػػةً  ت ػػابي كي  كال يػػزاؿي   قىامى ػػكىاًلـً فػػي  يبحػػركفى  المى ػػاؿً  عى مى ػػٍحبىةى  اٍلجى  رى ٍبػػعى  االٍسػػًتعىاًري ةً  الت ٍشػػًكيالتً  ْي
ٍعنىًكي اتً  تىٍجًسٍيـً  ٍبد الل ًفٍكًرمٌ  يىقيٍكؿي ، المى  .(3)"ىذه اآلثاـً  مف رككبً  ا تستحي مف اللً مى : "أى عى

ـى  أعمػػػاؽً  ًإلىػػػى كجى ليػػػالكي  إف   زينػػػةن  ليسػػػتٍ  ،ةو تجسػػػيمي ةو يىػػػنٍ بً  )ركػػػكب ىػػػذه اآلثػػػاـ( يضػػػعنا أمػػػا
 وً نفسً  في قرارةً يأبى  ال ًذمٍ  لمكاتبً  ةً الد اخمي   لمحالةً  تجسيـه ىي زخرفي ةن، أك ْكرةن بالغي ةن عابرةن، بؿ 

                                                 
 (.40الخمري ة(، )ص المىقىامىة) مىقىامىاتي الكيٍرًغٌي كىرىسىاًئميوي ، الكيٍرًغيٌ  (1)
 .43ص المىٍرًجع الس اًبؽ، (2)
 (.298، )صاآلثىار الًفٍكًري ة، فكرم (3)
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ؽً  مساكئى  يمتطي  اـه ، يحمميا قائده ىيمى اللةو إيحائي ةو تبدك سريعةن دى  رى بٍ عى  اآلثاـً  شركرى  كيرفضي ، الىٍخالى
، كينشري  ْيكةى   .في اليشيـً  الن ارً  انتشارى  ا في اآلفاؽً ىى خيؿو عربي  أْيؿو

ٍنسىافً  ةي بى غٍ رى كى  ػاًكؿي ا يىػنى يٍ حً ، كى قؼي ك  تى تى  الىٍ  اٍلمىعىاًلي بً مً طى  يٍ فً اًرفةي جى الٍ  اإٍلً ، اٍلمىعىػاًلي ؾى ٍمػتً  أىٍنسىػنىةى  ييحى
ٍكؿً  اؽِّ شى مى الٍ  فى ا مً بيى الً طى  فؽي اً رى ا يي مى كى  ْي م دي  يىقيٍكؿي ، ًإلىٍييىا ًلٍمكي  يٍ ، ًفػاالىٍىػكىاؿى كى  اؽ  شىػمى الٍ  ؽي عػانً : "يي الميبىارىؾ ميحى
ػػكيػػ ػػ ري ثً ؤٍ ييػػ. كى اؿً كى ٍحػػاٍلى  فى اؿو ًمػػؿِّ حى ػػفٍ نى  وً ٍيػػفً  ؼى مىػػتٍ أى  كٍ لىػػ، كى دى دي الس ػػؤٍ كى  دى ٍجػػمى الٍ  ثي كرِّ ا ييػػمى "دى يىػػجٍ أى كى  وي سى

ٍيػػثي . (1)  حى
مىػػى ميٍعتىًمػػدىان  تشخيْػػي ةن  ةن يىػػنٍ بً  ك ؿى شىػػ ػػتى  عى ان قىػػٍكؿى ، انؽي ييعىػػ بإنسػػافو  االىٍىػػكىاؿً ك  اؽِّ شىػػمى الٍ  رً يٍ كً ٍْ ي بًػػأى  ميٍسػػتىٍمًيمى
 :يٌ انً مدى حى الٍ اس رى فً 

 ا         ُســنَ وْ ُنفُ  اْلَمَعــاِلي يْ ُن َعَمينــا ِفـوْ َتُيـ
 

 (2)رُ َميْ ا الْ ِميَ ُيغْ  اَء َلمْ نَ َخَطَب الَحسْ  َوَمنْ  

 
 

ػػر ا، فمػػـ يبرحػكا عنْػران مػف يى ، كعاشػكا فػي أحضػانً الط ًبٍيعىػػةى  اٍليدىبىػاءي  عشػؽى  لقػدٍ  ًْ نىٍا ىا إال عى
اذو  ميبيرو  م  ارً عى تً اسٍ  في تشكيؿو  قد مكهي  مىى تىٍشًخٍيصً  ، معتمديفى أخ  رً تمؾ ال عى ًْ  يىقيٍكؿي يا، اٍسًتٍنطىاق، ك عىنىٍا
فالت عبيػػر ىنػا ، (3)"ب  الظ ػالـي ، كدى ري ٍجػفى الٍ  سى طىػ: "كأنتمػا حييتمػا بالس ػالـ، كحبيتمػا مػا عى البىٍرًبٍيػر أىٍحمىد

ػػنىةى ( حمػػؿ ري ٍجػػفى الٍ  سى طىػػعى : )وًفػػٍي قىٍكًلػػ ػػرمػػف  عنْػػرو  أىٍنسى ًْ نىٍا ٍيػػثي الط ًبٍيعىػػة،  عى ػػ حى ػػرى  ري ٍجػػفى الٍ ا دى غى ن جي  الى
مىىافو سى نٍ كؿِّ إً  شىٍأنيوي شىٍأفي  يعطسي   .اٍلبىًسيطىةً ىذه  ظيرً  عى

ـٍ يىٍبتىًعػدٍ  لى ػدي  كى ًثٍيػر  البىٍرًبٍيػر أىٍحمى مػع  ، كظيػرتٍ بػيف أيػدينا جػكارم المػاءً  : "كرقْػتٍ وًفػٍي قىٍكًلػان كى
الس مىاء" ـى كٍ جي ا ني حتى ظنن اىى  باتً الن   ـي كٍ جي ا ني نى ا كبدكرً نى شمكسً  كجكدً 

في  اءً جكارم المى  استحالتٍ . فقد (4)
ػ االٍسًتعىاًري ةً  ٍنيىةً اٍلبً  ٍْ ٍشػيىدي ، مػع مػا يحممػو فى فتيػاتو يرق اًلي ػاتً  ًمػف المى مى جػكارم  فػي حركػةً  الت ٍشػًكيؿً  جى
رىكىةً تمؾ  ، كتْكيرً ًمٍف نىاًحيىةو  اءً المى   أضػاؼى  بًػذىًلؾى ، ك أيٍخػرىل ًمػٍف نىاًحيىػةو  افً سىػالحً  الفتيػاتً  بػرقصً  اٍلحى

مىاؿو  اٍلىًدٍيبي  ن ًإلىى جى مىاالى ٍحبىةى المىٍشيىد  ىىذىافي  جى  .   كالفرحً  الس عادةً  أجكاءً  ْي

رً  كفي أحضافً  ًْ نىٍا ٍعنىًكي اتً  تىٍجًسٍيـً  عىكىاًلـً ، ك الط ًبٍيعىةً  عى  اٍلًبٍيطىار الدِّيفً  بىيىاءي  ؿى غ  تك  المى
ن  في  ، كطرتي اليم ةً  جناحى  ، قالت: نشرتي العنقاءً ، بسندىا عف عف الكرقاءً  : ركيتي : "قاؿى قىاًئالى
ٍيثي . (5)"الحكمةً  فضاءً  ةن بىاًرعىةن  اٍلىًدٍيبي  ك ؿى شى  حى  ، فقد استحالتً االٍسًتعىاًري ةً  الت ٍشًكيالتً مف  لىٍكحى
في  ك  اليم ةً مي ْكِّران عي ، مي المكنةً  شىت ىفي  ؾي ، كيتحر  وً يجناح طائران ينشري  أىنىٍاًمًموً بيف  اتي ي  كً نى عٍ المى 

                                                 
رىات ، الط ي اف (1) قىامىةً ) كالمينىاظىرىاتالميفىاخى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.167(، )صأىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
 (.165أبي فراس الحمداني، )ص ًدٍيكىاف، الحمدانيٌ  (2)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (3) رىةفي  مىقىامىة) الميفىاخى  (.32(، )صالمىاء كاليىكىاءبيف  الميفىاخى
 .32ص ،المىٍرًجع الس اًبؽ (4)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (5) رىة) الميفىاخى  (.22(، )صالقىمىرك  الش ٍمسبيف  الميفىاخى
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لىعىؿ  . المىٍشيىدً  ڭ   ڭ  چ : تىعىالىى وي قكلي  ْك رىا ال ًتيٍ  االٍسًتعىارىةً قريبه مف  االستعارم   المىٍشيىدى  كى

 [.22 :اإلسراء] چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ  

ػػػد  ًفػػػٍي قىػػػٍكؿً  هً دً ٍمػػػمػػػف غً  وي سػػػيفى  سػػػتؿ  فارسػػػان مغػػػكاران ا اٍليدىبىػػػاءً  فػػػي نظػػػرً  اٍلىٍرضي كتغػػػدك  م  ميحى
بىػػارىؾ  االبتػػداءً  ، كبراعػػة مطمعيػػا عبػػارة عػػف حسػػفً هً مػػف غمػػدً  االنتْػػارً  سػػيؼى  اٍلىٍرضي  : "سػػم تً المي
ٍيثي . (1)"هً كحمدً  اللً  بشكرً  ػ اٍلىًدٍيػبي  ؿى ك  شىػ حى ػادىاتً  تشػخيصً  رى ٍبػي ةن عى ارً عى تً ةن اٍسػكرى ْي مى فػي  ، تمث مػتٍ اٍلجى

 حتػى حق ػؽى  العػداءى  زي يبػارً  ، كشػرعى هً مػف غمػدً  وي فارسو ْػنديدو اسػتؿ  سػيفى  في ىيئةً  اٍلىٍرضً  تْكيرً 
 .االنتْارى 

اءىاتً في  الىليكًسيٌ ابف  كيسبحي  ٍعنىًكي اتً  تىٍجًسٍيـً  فىضى  مىشىاًىدً مف  ، كينتقي ما يشاءي المى
مىاؿً  اتً  أىٍركىعى  ، فيشكِّؿي اٍلجى  ري طً مٍ ، كتي االكتئابً  تغشى سحائبى  وي مي نسائً  كىانىتٍ  ىٍ تى مى : "كى وقىٍكلً ًفٍي  ال مٍكحى
اًئب في أشراؾً  القمبً  طائرً  ان بإيقاعً عى لى كٍ مي  ، ككافى الىٍلبىٍابً  في سكحً  اليمكـى  ْى ، كعٌض الفئدة اٍلمى

ٍيثي  .(2)بأنياب النكائب" اًئبً  ْكران مركِّعةن متتابعةن لالكتئابً  الىليكًسيٌ قد ـ ابف  حى ْى  مىشىاًىدى ، ك كاٍلمى
 ىىذىا، كازداد كالخكؼً  ،مزيدان مف الر عبً  ًفٍي ثىنىايىاىىا تحمؿي  الكىًممىاتي ، فكالن كائبً  لميأسً  متكاليةو 
ْى  بي الر عٍ  اريةً  لًعًظميا بالكحكشً  ، كشب و الن كائبى لكثرتيا بالمطرً  اليمكـى  ك رى لم ا   ييٍضًفي، مما الض 
مىى ، كخكفان  رعبان فكؽى  المىٍشيىدً  عى ،  ًإلىىرعبو ٍيثي خكؼو ساحاتو  ًإلىىالميتىمىقِّي  الىليكًسيٌ  ابفي  نقؿى  حى

 ، فترتعدي ا اليمكـي ف يى مي ، كتى ، كيكتنفيا الخكؼي بي عمييا الر عٍ  كاسعةو يسيطري  شاسعةو، كمساحاتو 
 . وي في عكاطً  ، كترتجؼي وي ْي فرائً 

مىىده كٍ عى كي  ـى  عى يً  اٍليدىبىاءً  بدء فقد قد  ًْ ٍك ْي قىاًمي ةً ـ ًفٍي ني  ًفٍي ثىنىايىاىىا تحمؿي  كران جديدةن ْي  المى
ٍيثي ، اإًلٍبدىاعً  مىعىاًنيكؿ   ـ في ْياغتيا، كقدرتيـ يً ، كمياراتً مىعىاًنيالٍ  ي حشدً كا براعتيـ فً اٍستىٍخدىمى  حى
مىى كى  استنباطً  عى  ْ ي ة، فاستعممكا الًبنىى رً ال ًْ في تشكيالتو استعاري ةو عب رت  الت ٍجًسٍيًمي ةك  الت ٍشًخي
تً الًبنىى  ؾى مٍ تً ما يجكؿ في خكاطرىـ مف مشاعرى كأحاسيس، تجاكزت  ؿِّ كي  فٍ عى  الى  ًإلىى الْمي ةً  الد الى

، كالمحسكسي  ًإلىى إيحائي ةو، فاستحاؿ المعقكؿي  أيٍخرىلدالالتو  ، كقد كفؽ  ًإلىى محسكسو معقكؿو
ي ةً ك  الًبنىى الت ٍجًسٍيًمي ةً  ًفٍي تىٍكًظٍيؼً ؽو تكفي أىي مىا اٍليدىبىاء ًْ يـ كجدكا ًلىن  ؛ االستعاراتً  لتشكيؿً  الت ٍشًخي
ميـ  ال ًذمٍ  القْرى  الط ًرٍيؽى فييا   ًإلىى ر دً جى المي  ا الجامدً يى ، كنقميا مف عالمً مىعىاًنيالٍ  تجسيـً  ًإلىىيْك

يىاب عالـو ينبضي   ، كالت شكيؽً ًمٍف ًجيىةو  لممبدعً  ي ةى نً فى الٍ ، ك الن فسي ةى  الت جربةى  وً في طي اتً  ، كيحمؿي ةً الحى
 .أيٍخرىل ًمٍف ًجيىةو لممتمقِّي  اٍلميٍتعىةً ك 

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (1)  (.84(، )صغىًرٍيب الىٍنبىاء ًفي مينىاظىرىًة اٍلىٍرض كىالس مىاء) الميفىاخى
 (.88)ص الًفٍكًري ة،اآلثىار فكرم،  (2)



 444 

كرىةً  تشكيؿً  مان كما رأينا مْدران مف مْادرً كٍ دى  كتبقى الط ًبٍيعىةي   ْ ، كتظؿ  ري ةً عٍ الشِّ  ال
ري  ًْ نىٍا ٍيثي ، اٍلبىيىاًني ةً  الىٍلكىٍافً  رسـً  ىا داالن مف دكاؿً عى فاتً يى ا، كأشكالً يى حً مالمً  بكؿِّ  أضحتٍ  حى ا يى ا، ْك
ًدٍيدىان رافدان  كرىةً  تشكيؿً ا الدباءي لىى دي رً أرضان خْبةن، كمناىؿى متدفِّقةن يى ، ك جى  ْ مف  الن ابعةً  االٍسًتعىاًري ةً  ال

ًمٍف ىينىا، وً كعاطفتً  اٍلىًدٍيبً  فً ىٍ ذً  قىامىاتي  استحالتٍ  كى رمرآةن ْادقةن لحداث  المى ٍْ  وً بً بكؿِّ تجارً  العى
 .    وً كآالمً  وً بكاعثً   ، كجميعً وً كآمالً 
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 يُّ ائِ نَ كِ الْ  لُ التَّْشِكيْ : الثَّاِلثُ  َمْبَحثُ الْ 
ٍغىةً  ؽً ائً رى طى  فٍ مً  ةه قى يٍ رً طى  يى ىً كى  ،افً يى بى الٍ  كفً ني ل في دى حٍ إً  اٍلًكنىايىةي  ػكى ، البىالى ػ فٍ ًمػ ةه رى كٍ ْي ال  ال تًػيٍ  اىى رً كى ْي

ػ، كى وي عيػبٍ طى  ؼى طي لى " فٍ  مى إال   ًإلىٍييىا يْؿي  ػةً  ابً بى ٍسػأى  فٍ ا ًمػيىػلى ، كى وي تيػحى يٍ رً قى  تٍ فى ْى ٍغى ػًكٍيرً  افً دى ٍيػمى  يٍ ًفػ البىالى ٍْ  الت 
ػػائً ا دى يىػػمي عى جٍ مػػا يى  يِّ الىدىبػػ ػػًكٍيرً ك  رً الت ٍعبٍيػػ ةى قىػػيٍ قً ، دى ـً الً عىػػمى الٍ  ةى حى اًضػػ، كى اؽً رى ٍشػػاإٍلً  ةى مى ٍْ  ةً رى كٍ فً الٍ ي بًػػتً أٍ تىػػ يى ًيػػ، فى الت 
ا"يى اني ىى رٍ ا بي يِّيى طى  يٍ فً كى  ةً ي  ضً قى الٍ ا، كى يى مً يٍ لً دى ػةن بً بى كٍ حي ٍْ مى 

(1). 

، اٍلقىػٍكؿً  نكفً سو بفؿ  بميغو متمرِّ  كي ال يقكل عمييا إال   ال ًتيٍ العربيِّ  ًمٍف أىسىاًلٍيًب اٍلبىيىافً  اٍلًكنىايىةي ك 
" إرادةً  مع جكازً  ،معناه أريد بو الزـي  "لفظه بيا  يقْدي  ،افً ػػػػػػػػالبي مف ألكافً  كىي لكفه   .(2)معنػاه حينئػذو
ن  اٍلًكنىايىةً  تعريؼً  ًإلىى كاكي  الس   كقد سبؽى  ريحً  "ىي ترؾي  :قىاًئالى ؛ وي ما يمزمي  ذكرً  ًإلىى الش ٍيء بذكرً  التْ 
ن  عريضً أبػػك ىػػالؿ العسػػكرٌم بػػالت   يػػاكقػػد قرن .(3)"المتػػركؾً  ًإلىػػى مػػف المػػذككرً  لينتقػػؿى   : "كىػػك أفٍ قىػػاًئالى

مىى حي كال يْرِّ  ،بو ضى كيعرِّ  الش ٍيءيكنى عف   .(4)"الش ٍيءعف  ةً الت ٍكًريما عممكا ب حسبً  عى

ػػ ـي أم  ٍبػػدي  ا اإلمػػا ن  أيٍخػػرىل بْػػػكرةو  اٍلًكنىايىػػةً عػػف  ب ػػػرى عى  فقػػدٍ  الجرجػػانيٌ  اٍلقىػػػاًىرً  عى  يريػػػدى  : "أفٍ قىػػاًئالى
ٍكعً  مفظً فال يذكره بال   مىعىاًنيالٍ مف  معنىن  إثباتى  ـي المتكمِّ   معنػىن  ًإلىػى، كلكف يجيء ال مغىةً لو في  اٍلمىكضي

 .(5)دليالن عميو" وي ، كيجعمي إليوى  وً بً  كمئي فيي  ىك تاليو، كردفو في الكجكدً 

كؼو : كناية عف ْفةو أقساـو  ثالثةً  ًإلىى المكنيِّ  باعتبارً  اٍلًكنىايىةي  كتنقسـي  ، ، ككنايػة عف مْك
كؼً ثالثةو  عف أقساـو  ال يخرجي  اٍلًكنىايىة، ك"المطمكب بككنايػة عف نسبةو  ، ؛ أحدىا: طمب نفس المْك

 ِّْ ِّْ فةً كثانييا: طمب نفس ال  .(6)"كؼً ْي كٍ بالمى  فةً ، كثالثيا: تخْيص ال

لىعىػػؿ   ػػكرً  مػػف أنسػػبً  اٍلًكنىايىػػةً  أسػػمكبى  كى  ْ ػػةً  فِّ فىػػ دىبىػػاءً لي  اٍلبىيىاًني ػػةً  ال قىامى  ًإلىػػى، لحػػاجتيـ دكمػػان المى
ٍْ  عدـً  مىى ، أك لإلبياـً بً اطى خى ممي ا احترامان لً إم   ريحً الت   .الس اًمًعٍيفى  عى

ًدٍيثً  ًعٍندى ك  اًني ةً ًفي  اٍلًكنىايىةً عف  الحى قىامىاًت اٍلعيٍثمى ا يىػجمالً  ا، كسػر  يىػتى بالغى   نغفػؿى عمينػا أال  ، اٍلمى
. فيػػي كمػػا يػػرل  ا دكفى يىػػتناكلً  فػػي إمكػػافً  يكمػػفي  ال ػػًذمٍ   "أسػػمكبه  الميػػدانٌي:حبن كػػة  ابػػفي حػػرجو أك لػػكـو
، الىدىبً  فنػكفً   كأبػدعً  ، كىػي مػف أجمػؿً مباشػرةو  غيػرً  ًبطىًرٍيقىػةو  عػف المػرادً  يػرً الت ٍعبً  أىسىػاًلٍيبً مػف  ذكي  

                                                 
ْ  ، كابعبد الت   (1)  .(68ص، 67ص) ،اٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـة في اٍلىدىبيٌ كرة ال
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (2) ٍيضى  .(456ص) ،اإٍلً
 .(402ص، )مفتاح العمـك ،كاكيٌ الس   (3)
ِّْ ، العسكرمٌ  (4)  .(407ص، )ناعتيفال
اًني (5) ٍرجى از، اٍلجي ًئؿ اإًلٍعجى  .(66ص، )دىالى
،الس كاكيٌ  (6)  .(403ص) ، مفتاح العمـك
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ًمٍيؿً  تْي دى  كال يستطيعي   إال أذكيػاءي  لمقتضػى الحػاؿً  المالئػـً  منيػا، ككضػعو فػي المكضػعً  ادرً الن ػ اٍلجى
ػػػػعى  ، كفطنػػػػاؤىـ، كممارسػػػػك الت ٍعبيػػػػرً البيمىغىػػػػٍاءً  ًمٍيمىػػػػةعنػػػػو بطػػػػرؽو  ا يريػػػػدكف الت ٍعبيػػػػرى م   غيػػػػرً  ةو بديعػػػػ جى
 .(1)"رةو مباشً 

ـي  يىٍرًس ػد كى ػةن الياشػمٌي  أىٍحمى ػةن بىاًرعى ن  اٍلًكنىايىػةً  فػي بػػالغةً  لىٍكحى  أىسىػاًلٍيبً  مػف ألطػؼً  اٍلًكنىايىػةي : "قىػاًئالى
ٍغىةً  ًقٍيقىةً مف  يا، كىي أبمغي كأدقٌ  البىالى ، الزـً ال   ًإلىى مف الممزكـً  فييا يككفي  االنتقاؿى  ًلىف  ؛ ْريحً كالت   اٍلحى

ٍيػػػؼى ال؛ كأن  فيػػػك كالػػػد عكل ببيِّ  ػػػفي نػػػة... كى ػػػافى  يػػػا تمكِّ ٍنسى ًثٍيػػػر  عػػػف أمػػػكرو  مػػػف الت ٍعبيػػػرً  اإٍلً يتحاشػػػى  ةو كى
ػػبػػذكرىا، إً  اإلفْػػاحى  مىػػى ، أك لإلبيػػاـً بً اطىػػخى ا احترامػػان لممي م  مػػف خْػػمو دكف  ، أك لمن يػػؿً الس ػػاًمًعٍيفى  عى
ًلػػػؾى ، وً عمػػػا تنبػػػػك عػػػف سماعػػػػً  الذفً  لػػػو سبيػػػػالن عميػػػػو، أك لتنزيػػػػوً  أف يػػػدعى  نىٍحػػػكى ذى ، اٍلىٍغػػػرىاضً مػػػف  كى

 .(2)"البىالغي ةً  ؼً ائً مطى كال  

ػٍكصً  الفاعمػةً  النظمةً  د  أحدى عى يي  الكنائي    الت ٍشًكيؿى إف  ْي  الػن ص   ، فيػي تمػنحي ي ػةً الىدىب فػي الن 
؛ إً الً مى اللي ان كجى حيكيةن كثراءن كتكثيفان دى  ؿ عنيػا ، كالت حػك  لمد كاؿً  اٍلميبىاًشرىةً  مىعىاًنيلم إن و إقْاءه  ذٍ ي ان في آفو

انفػي رحمتػو  بمػذ ةو  الميتىمىقِّي يشعري  دالالتو إيحائي ةو عميقةو، ما يجعؿي  ًإلىى  فػي الكػكفً  كالمكاني ػةً  ي ػةً الز مى
، الستكشػػاؼً  تً  ؾى ٍمػػتً  الن ْػيِّ الى  ميٍعتىًمػػدىان ، ، كحٌيػػزه الش اسػػعً فػػي فضػػائو الكاسػعً  ، الس ػػابحةً الغائبػةً  الػػد الى

مىػػى مىػػىقػػكـ أساسػػان ت ال تًػػيٍ  المجػػاكرةً  عالقػػةً  عى  ألفػػاظو  ًإلىػػى الت ٍركيػػبً  عػػف طريػػؽً  اٍلىٍلفىػػاظب االنحػػراؼً  عى
لىػػةً مجػػػاكرة ليػػا فػػػي  أيٍخػػرىل فػػػي  كالغائبػػػةً  الد فينػػةً  ، كاإليحػػػاءاتً إثػػػارةن لممشػػاعرً  ، بيػػػد أن يػػػا أكثػػري الد الى
ٍعنىػػػىالالكعػػػي، أم تجػػػاكز  منطقػػػةً   أكثػػػر إضػػػاءةن  معنػػػىن آخػػػرى  ًإلىػػػىعميػػػو  تقػػػكـي  ال ػػػًذمٍ الحقيقػػػٌي  اٍلمى
يحػػاءن  في  الشِّػػػعرم   الت ٍشػػػًكيؿي  ؛ ليْػػػبحى كا  مىػػػىفػػػي اعتمػػػاده  الشِّػػػعرمِّ  اإًلٍبػػدىاعً  جػػػكىرى  المتكػػػكِّ  االنزيػػػاحً  عى
ػػػعٍ  الػػػن صى  جػػػافً رً خٍ يي  فً يٍ مػػػذى ال   كالخػػػرؽً  ت رً  دائػػػرةً  ًإلىػػػى المػػػألكؼً  مػػػف دائػػػرةً  م  رً الشِّ ثػػػارةً الت ػػػكى الميتىمىقِّػػػي  ، كا 
 . (3)وً كمفاجأتً 

 ، يتجػك زي ال مغىػةً معافو في  ًإلىى الش اًعري بو  يخرجي  سىاًلٍيبً الى  مف ألكافً  "لكفه  الكنائي   الت ٍشًكيؿي ك 
ػػػاًلٍيبى فييػػػا الى  كابطً ؽً العالئًػػػ مػػػع مراعػػػاةً  وً غرًضػػػ ًإلىػػػىتخدمػػػو  ال تًػػػيٍ  سى ٍعنىػػػى بػػػيفى  ، كالػػػر  ػػػكدً  اٍلمى ْي ٍق  اٍلمى

ٍعنىىك    .(4)"المذككرً  اٍلمى

مىىي فً ضٍ مزايا تي  تممؾي  ال ًتيٍ  البىالغي ةً  سىاًلٍيبً الى  فى مً  اٍلًكنىايىةي ك         ٍعنىى عى ن  اٍلمى مىاالى  في  ةن ك  ، كتزيده قي جى

                                                 
ٍيدىاًنيٌ  (1) غىة ،اٍلمى ًبي ة اٍلبىالى  .(2/141)ج أسسيا كعمكميا كفنكنيا، اٍلعىرى
غىةجكاىر الياشمٌي،  (2)  .(290ص) ،اٍلبىالى
 .(345، )صفي شعر البحترمٌ  اٍليٍسميكب، خْائص ييٍنظىر، ياسيف (3)
 (.33، )صعر الجاىميٌ كمكاقعيا في الشِّ ، الكناية أساليبيا أحمد (4)
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ػةً "مف  اٍلًكنىايىةى  د  العربي عى ا بْكرةو محسكسةو مؤثِّرةو، كى ىى كتجسيدً  مىعىاًنيالٍ  إبرازً  ػةً ك  اٍلبىرىاعى ٍغى ، كىػي البىالى
ريحً  أبمغي  ىيـًعٍندى   .(1)"مف التْ 

قىامىاتً  ت ابي كي  اٍعتىمىد مزيػدو  تقػديـً فػي  ىىػؤالءً  عى رى ، فقد شى ـٍ ىً ْكرً  ـً سٍ في رى  ي  ائً نى الكً  الت ٍشًكيؿى  المى
ػػيً  مػػف الكنايػػاتً  ًْ ٍك ْي قىاًمي ػػةً ـ ًفػػٍي ني الًبنىػػى  مػػا جعػػؿى  ىىػػذىاالميتىمىقِّػػي، ك  دعػػكاىـ فػػي نفػػسً  ؛ لتثبيػػتً المى

لكحػاتو بارعػةو، فقػد عب ػركا  ـً ٍسػرى  ًإلىػى وي تدفعيػ ؿٍ دةو، بىػْػكرو متعػدِّ  ؿً يٍ كً ٍشػتى  يٍ ًفػ تسػيـي  ىيـًعٍنػدى  المتجاكرةى 
مىػػػىـ؛ ليػػػدؿ  ذلػػػؾ كم ػػػو يي خيػػػالي  بًػػػذىًلؾى ، كيعيػػػنيـ ـيي قىػػػرىاًئحي بػػػو  عػػػف كػػػؿِّ مػػػا تجػػػكدي   ال مغىػػػةً ىػػػذه  سػػػخاءً  عى
ٍعنىى ، كأداءً كمقدرتيا في الت ٍعبيرً  رى لىيىػابْكرو  اٍلمى ٍْ مىػى، تعتمػد الى حى كخيػاليـ فػي  ت ػابً الكي  إبػداعً  عى

ػػػػكرىةً ىػػػػذه  تجميػػػػعً   ْ ًقٍيقىػػػػةً مػػػػف  كتركيبيػػػػا، فيػػػػي أبمػػػػغي  ال ػػػػ اٍلحى ٍْ  مػػػػف اإلفْػػػػاحً  ، كىػػػػي "أبمػػػػغي ريحً كالت 
 .(2)"مف الت فر عً  سً في الن فٍ  ، كأكقعي كالت عريضً 

ان مف عنْران ميم   االٍسًتعىارىةً ك  الت ٍشًبٍيوً  جانبً  ًإلىى تقؼي  افً يى البى  كغيرىا مف ألكافً  اٍلًكنىايىةي ك 
رً  ًْ نىٍا ًكٍير  الت ٍشًكيؿً  عى ٍْ اًني ةً  مِّ الت  قىامىاًت اٍلعيٍثمى اتً  في رسـً  كىًبٍيرىان دكران  ، كما تمعبي ًفي اٍلمى  ال مٍكحى
فيا عنْران تْكيري ان يى الى مى جى  ، كىي تستمدي اٍلبىيىاًني ةً  ؿً ا بْك ، الممكاتً  ما تحممو مف "تنبيوً  ًمٍف ًخالى
ؿً  الذكاؽً  كاستثارةً   في كضعً  ، كالمبالغةً ، كاإليحاءً ، كالر مزً ، كالت عريضً ، كاإلشارةً ةً حى ممٍ ال   ًمٍف ًخالى

ْي  اتً كي  نى عٍ المى  ًمٍف ىينىا، اٍلمىٍحسيٍكسىاتً  رً كى في  اءىاتً في  الميتىمىقِّي؛ ليغكصى  يىٍنطىًمؽي  كى  اإليحاءً  فىضى
تً ك  مىعىاًنيالٍ  ، كيمتقطى كالت خييؿً  الى  اٍلىًدٍيبي  يىٍنطىًمؽي  ، كفي المقابؿً كاالحتماالتً  جكهى الكي  قمِّبى ، كيي الد الى
اتً  أٍجمىؿى  الكىًممىاتً ب فيرسـي  ِّْ  كنايةً الن بيف تنقِّ ، مي الكناياتً  أىٍركىعى بريشتو  ، كيخط  ال مٍكحى  ، ككنايةً فةً ال

كؼً  مىاؿى عان تتبِّ ، مي المْك مىاؿً  ي بابان مف أبكابً لممتمقِّ  عي دى ، فال يى ى الكاثقاتً طى بالخي  اٍلجى ، وي قى رى  طى إال   اٍلجى
ٍكبً كال دربان مف  ؿً  ديري الى  . هي دى رى إال كى  اٍلبىيىاءً  ؿً اىً نى ، كال منيالن مف مى وي كى مى إال سى  اٍلجى

ذىا ٍكصً  ًإلىىا نى دٍ عي  كىاً  ْي قىاًمي ةً  الن  ًر العيٍثمىاًنيِّ  المى ٍْ بنماذجى  ا قد تزي نتٍ ىى نا نجدي فىًإن  ، ًفٍي اٍلعى
، ـ المرىفةي يي أحاسيسي  ًبذىًلؾى ـ، كيعينيـ يي كت ابيا عف كؿِّ ما ْاغتو أذكاقي  رى ب  ، كقد عى رائعةو لمكنايةً 

مىىليدؿ  ذلؾ كٌمو  ـى يً امتالكً  عى مىى، كقدرتيـ ال مغىةً  ـ زما دىاتب بً الت العي  عى ةي م ما كي  ياميٍفرى اجى  .دىعىًت اٍلحى

ٍيف) ْفحاتً  إذا تنق منا بيفى  كنحفي  ٍيؼ( لمىٍجمىع البىٍحرى ًْ عالمان  نا نجدي فىًإن   ،اليىاٍزًجيٌ  نىا
في يديؾ، ككالنا  أنا كالماؿي  اليزلي ة(: "قمتي  المىقىامىةفي ) وي لي كٍ منيا قى ك ، اٍلبىاًرعىةً  مف الكناياتً  شاسعان 

ليؾى  لؾى  ، فقضيناه يكمان ، كغدان أمري خمره  ، كلكف اليكـى بالت مرً  الجمرى  فسنستبدؿي  اللي  حي اؾى  ، قاؿى كا 

                                                 
 (.2/300)ج ، البرىػاف في عمـك القرآف،ركشيٌ الز   (1)
اح، ييٍنظىر: القىٍزًكٍيًنيٌ  (2) ٍيضى  (.221)ص(. عتيؽ، عمـ البياف، 448، )صاإٍلً
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: أىم ا قىٍكليوي ، عف الخيرً  كنايةه  عف الش ر، كالت مرى  كنايةه  الجمرى  فىًإف  . (1)"وي ، كغاب عيذ الي وي ْفا زاللي 
ٍحبىةى الد   الكناية مف اإلتيافً  مع ما ْاحبى  عف طيًبو كنايةه  ( فيكزاللويكمان ْفا ) ْي  .ليؿً بالمعنى 

قىامىةً  أيدىبىاءي ر  جى فى  لقدٍ  لً ْكرو كنائي ةو عبركا  ؿً يٍ كً شٍ تى  يٍ فً  ي ةً اإًلٍبدىاعـ يً طاقاتً  المى عف  يىاًمٍف ًخالى
فىاتً مف  كىًثٍيرو  ِّْ  مىشىاًىدً لرسـ  الر ًحيؿً ، ك كالجدِّ، كاالستقرارً  ،كالت شميرً ، ، كالظ رؼً كالقمؽً  ، كالحزفً ال
ٍيؼ ، فقد طرؽى العيٍثمىاًنيِّ  في المجتمعً  اٍلكىاًقعً  ًْ كرً  عىكىاًلـً في  البكابً  جميعى  اليىاٍزًجيٌ  نىا  ْ  ال
زىاًمي  ا نى شيخى  : "لمحتي وي قكلي  مىشىاًىدً ، كمف ىذه الالكنائي ةً  ، كلدييما فتىن قد الط ًرٍيؽً  بجانبً  وي كابنتى  اٍلخي
 مف لبسى  كفى يىقيٍكلي عف الظ رافة،  ، كنايةه البياضى  : لبسى فىقىٍكليوي . (2)"، كتختـ  بالعقيؽً البياضى  لبسى 

 .م وي كي  ؼى الظ رٍ  فقد حازى  كتختـ  بالعقيؽً  ،البياضى 

ٍيؼينتقؿ  كالفراغً  رافةً كمف الظ   ًْ  ًفٍي ثىنىايىاىىا تحمؿي ْكرةو كنائي ةو معاكسةو  ًإلىى اليىاٍزًجيٌ  نىا
ب  ْى قىامىةفي ) وًفٍي قىٍكلً الت عب كالن  . (3)الًقفىر" ًفٍي ًتٍمؾى ، كأكغمنا الس فرً  : "فشمذنا إزارى ة(الزىري   المى

قىٍكليوي في الس طًر الس اًبؽً  يرسـ كاقعان حقيقي ان، ، كىي الت شمير كالجدِّ، ككأن و أراد أف عف ْفةو  كنايةه  كى
اًني   البيئةً  مىشىاًىدمف حي ان  مىٍشيىدىان ك  اذى  ةً العيٍثمى  .ةً الخ 

لً  ْكرو كنائي ةو يقتفكفى  لرسـً  البيئةً  ًإلىى اٍليدىبىاءً  كثيره مفلجأ  ى سابقييـ مف طى خي  يىاًمٍف ًخالى
يؼً  في أشيرً  الحرِّ  شد ةً  كتْكيرً ، الط ًبٍيعىةً  مىشىاًىدً  ـً سٍ رى  يٍ فً  العربً  الش عىرىاءً   ْ  ىىؤالءً ، كمف ال
ٍيؼ ًْ كحً  الش ٍمس برج السد، ففارقني فراؽى  أٍف حم تً  ًإلىى: "وً ًفٍي قىٍكلً  اليىاٍزًجيٌ  نىا . (4)"لمجسدً  الر 
يؼً  عف اشتدادً  كنايةه  (الش ٍمس برج السد حم تً : )فىقىٍكليوي   ْ متعارؼه عميو في  المىٍشيىدي  ىىذىا، ك حرِّ ال
مىى الث كبى  ييمْؽي  السدً  : "برجي البدكي ةً  اٍلىٍمثىاؿفي  ؛ لذا قيؿى البدكي ةً  البيئةً   .(5)"الجسدً  عى

اًنيِّ  المىقىامىةً  أيدىبىاءي  يبرحٍ  لـٍ  ًر العيٍثمى ٍْ مىىكا اٍعتىمىد، فقد البيئةى  ًفٍي اٍلعى رً  عى ًْ نىٍا  ا لتشكيؿً ىى عى
كرً   ْ  ، كالت نظيـً الفائقةً  بالميارةً  ـي ـ في أشكاؿو أدبي ةو تت سً يً بً تجارً  ليـ عكسى  تتيحي  ال ًتيٍ  الكنائي ةً  ال
ف دفعيـ ذلؾ المتفرِّدةً  اٍلبىرىاعىة، ك الد قيؽً  ٍيثي  بعيدان لمخمؼً  رً الس فى  ًإلىى، حتى كا  ، الجاىمي ةي  البيئةي  حى
ْى ايى حً ل مالمً دى ْى  ال يزاؿي  ال ًتيٍ  مىى يسيطري  ـٍ أىمىامىيي ماثالن  ايى ل تراثً دى ، ك  مسامعى  ؽي ـ، كيطري يً ألبابً  عى
ٍيؼ ًفٍي قىٍكؿً  ىىذىاـ، كيبدك يً قمكبً  ًْ ح، ارً ا ثميمة ليمنا البى الر ممي ة(: "كقضينى  المىقىامىةفي ) اليىاٍزًجيٌ  نىا

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  .(109ص)، اليزلي ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (2)  .(56ص)ة(، الحمبي   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3)  .(76)صة(، الزىري   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
(4)

اتِك   .83ص ،الَوْرِجع السَّ
 ./makkahnewspaper.com/arti، إيقاعات مسجكعة لدل أْحاب المزارع في المدينة ،كيؿالط   (5)
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ادً  حى دى ْى  أفٍ  ًإلىى  ْ ادً  حى دى ْى ) فىقىٍكليوي:. (1)"حي الن ابً  تى كى ، كسى حي ال  ْ عف  ( كنايةه حي الن ابً  تى كى سى ، كى حي ال
بٍ  طمكعً   ْ بحً  ًعٍندى  ـي عادةن يترن   رى الط ائً  ًلىف  ؛ حً ال  ْ  .الٌنباحً  فً عى  ؾي ييمسً  كىذىًلؾى  ، كالكمبال

ٍيؼي  يكاْؿي  ًْ رً مع  الت فاعؿى  اليىاٍزًجيٌ  نىا ًْ نىٍا مشيدو مف  رى بٍ عى  الر ًحيؿي ، فقد أزؼى الًبٍيئىةً  عى
: يىقيٍكؿي ، وً سماتً  شىت ى، ك وً حً مالمً  ؿِّ بكي  اٍلكىاًقعى  كنائي  يرسـي  ، كفي أسمكبو الجاىمي ةً  البيئةً  مىشىاًىدً 
، كقاؿى  "فأجفؿى  عف  ىنا كنايةه  (مىاؿى اٍلجً م ف  زي : )تى فىقىٍكليوي . (2)"مىاؿى اٍلجً م ف  زي ما بالكـ تى  الفتي أم  إجفاؿو
 .مىاؿى اٍلجً ِـّ زى ارتباطان كثيقان بً  مرتبطه  البدكي ةً  في البيئةً  الر ًحيؿً  مشيدى مف المشيكًر أف  ك . الر ًحيؿً 

ٍيؼي  كيترؾي  ًْ ، الر ًحيؿً  مشيدى  ي لكي يتخي ؿى مقِّ تى ان كاسعان لممي نى كٍ بى مساحةن شاسعةن، كى  اليىاٍزًجيٌ  نىا
 تجسيدً  ًإلىىؿ  ذلؾ كي  المري  يتجاكزي  ، بؿٍ الخياـً  حمؿً ًعٍندى ، كال مىاؿً جً الٍ ِـّ حدِّ زى  ًعٍندى  المري  فال يقؼي 
ٍيثي ، الر ًحيؿً  يخمفيا مشيدي  ال ًتيٍ  المأساةً   . ى الجديدي فى نٍ المى  - تى ئٍ شً  إفٍ  - ، أك قيؿٍ الجديدي  الكطفي  حى

اًنيِّ  اٍليدىبىاءي  امتمؾى  ًر العيٍثمى ٍْ ـى  ًفٍي اٍلعى ًمٍف ىينىا، اٍلكىاًقعً  ميٍفرىدىاتً ، ك ال مغىةً  زما لجأكا إليو  كى
 ىىؤالءً عف تجربةو كاقعي ةو، كرؤيةو فني ةو، استكحاىا  ْكرو في أسمكبو كنائي  يعبِّري  لتشكيؿً  ان كىًثٍير 

حساسً ـ المبدعً يً مف خيالً  اٍليدىبىاءي  مىى ، معتمديفى ـ الكق ادةً يً ، كقريحتً ـ المرىؼً يً ، كا  ما حفظكه مف  عى
ةي م ما يا كي مىعىاًنيفكا أمثاؿو عربي ةو، كظ   اجى ًمٍف ىينىا، ًإلىٍى ذىًلؾى  دىعىًت اٍلحى ٍيؼ انطمؽى  كى ًْ   يرسـي  اليىاٍزًجيٌ  نىا

ن  دالمىٍشيى  ىىذىا ـي  : "كلقدٍ قىاًئالى  :فىقىٍكليوي . (3)"منو مىعًقدى اإًلزارً  أككفى   أفٍ ال  ى إً بى أى ، فى الْيارً  خطبني كرا
 .بً رٍ القي  شد ةً عف  مثؿه فيو كنايةه  (معقد اإلزار)

 عى رى بى  دٍ قى لكحاتو فني ةن رائعةن، فى  رو كنائي ةو ترسـي كى ْي  ان لتشكيؿً كىًثٍير  الط ًبٍيعىةً  ًإلىى اٍليدىبىاءي  أى جى لى 
ٍيؼي  ًْ مىاؿً  مىشىاًىدً مشيدو مف  في تْكيرً  اليىاٍزًجيٌ  نىا  سقكطً  بعد تكق ؼً  ، كىك ْفاء الجكِّ اٍلجى
مىى ميٍعتىًمدىان  المطرً  ، كتىيىم ؿ(  يفً اٍلمىاًضي اٍلًفٍعمىٍيفً  ةً لى الى دى  عى رً  ، كتشخيصً ًمٍف نىاًحيىةو )نىضىبى ًْ نىٍا  عى
مىٍتوي ما  ىىذىا. ك أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو ( الس مىاءً  كجوي  : )تيم ؿى وًفٍي قىٍكلً  الط ًبٍيعىةً  مى  نضبى : "حتى إذا العبارةي  حى
عف  كنايةن  ًفٍي ثىنىايىاىىا( حممت الس مىاءً  كجوي  )تيم ؿى  :. فعبارتو(4)"الس مىاءً  كجوي  ، كقد تيم ؿى الماءي 
حٍ   ْ فاءً كً ال ٍيثي الجكِّ ب ، ْك في  اءً الس مى  تشخيصي  ركعةن  المىٍشيىدى  ، كزادى المطرً  ى سقكطي جى رٍ ال يي  حى
مىمىٍتوي ، مع ما ةو رائعةو ةو استعاري  يى نٍ بً  إنسافو عف طريؽً  كرةً ْي   المتجاكرةي  االٍسًتعىاًري ةي ، ك ى الكنائي ةي نى البً  حى

ٍسًف ك مف  مزيدو  مف إضفاءً  مىاؿً الحي مىى اٍلجى  .مىشىاًىدً ال عى

                                                 
ٍيفً  مىٍجمىعي ، اليىاٍزًجيٌ  (1)  .(114ص)ة(، ممي  الر   المىقىامىة) البىٍحرى
ٍيفً  مىٍجمىعي ، اليىاٍزًجيٌ  (2) مي   المىقىامىة) البىٍحرى  .(182ص)ة(، المْك
ٍيفً  مىٍجمىعي ، اليىاٍزًجيٌ  (3) ْ   المىقىامىة) البىٍحرى  .(128ص)ة(، كري  ال
ٍيفً  مىٍجمىعي ، اليىاٍزًجيٌ  (4)  .(192ص)ة(، ميمي  الت   المىقىامىة) البىٍحرى
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ـٍ يىٍبرىًح اٍليدىبىاءي ك  رى  كىذىًلؾى  لى ًْ نىٍا يؼً  في أياـً  البيئةً  مىشىاًىدى ، ك الط ًبٍيعىةً  عى  ْ ، كمف الحارةً  ال
ٍيؼً  قكؿي ذلؾ  ًْ قىامىةفي ) اليىاٍزًجيٌ  نىا ي اه،  رً الد ىٍ  فى حينان مً  : فمكثى ؿه يٍ يى سي  الزىري ة(: "قاؿى  المى كا 
مىي اهي  بزيالؿً  ، كأتيمؿي حي اهي مي  بيالؿً  أتيمفي  كحً  ، ففارقني فراؽى الش ٍمس برج السدً  أف حم تً  ًإلىى، حي  الر 
، كقكلو: )حمت الش ٍمس المعاشرةً  عف طيبً  ( كنايةه محي اهي  بيالؿً  )أتيمفي  :ػػػػػػػػػػوي قكلى  فىًإف  . (1)"لمجسدً 

يؼً  ( كنايةه برج السدً   ْ ا تىٍحًمميوي  .عف اشتداد حرِّ ال ٍع مى ٍعنىىب اإلتيافً  فى مً  الكنايتافً  مى  .بدليؿو  اٍلمى

اًنيِّ  اٍليدىبىاءي  عى لً كٍ أي  ًر العيٍثمى ٍْ ٍكرً سابقييـ في  بركائعً  ًفٍي اٍلعى ْي ٍيثي ، الميٍختىًمفىةً  العي  ارتحؿى  حى
، الىدىبً  مكانئً  ًإلىى منيـ كىًثٍيره  ،اإلسالميِّ ك  الجاىميِّ ـ، يي تراثى  يىٍستىٍمًيميكفى كا عي فشرى  ، كالعباسيِّ

، كالن ابغةً اف، س  حى  ركائعى  ىىؤالءً ينسى  ـٍ ، فمى كالن ثرً  في الشِّعرً  وً فرسانً  أثرى  فى كٍ في تى قٍ يى ، كى وي قيمى  كيستبطنكفى 
ٍنسىاءً ، ك عنترةى  كال مآثرى   تغي ري  يقؼٍ  ـٍ ، كما لى ءً الى أبي العى  لزكمي اتً ك  ،البحترمِّ  ، كال بدائعى اٍلخى
ٍكؼً  ًبي ةً ـ يً مِّي عف ىكيتً ـ، كالت خى يً تراثً  ـ لطمسً أىمىامىيي زان اجً حى  الحكاؿً  ، كتبد ؿي الظ ري ًمٍف ىينىا، اٍلعىرى  كى
ٍيؼي  يطيري  ًْ ٍنسىاءً  عً ركائً  اءً مى مِّقان في سى حى مي  اليىاٍزًجيٌ  نىا  بعضً  ًإلىىان مى كٍ يى  دخمتي  بىٍينىمىا: "فيىقيٍكؿي ، اٍلخى

، ران بالقديـً أثِّ تى . مي (2)"ادً جى بً ، ميزىم ؿه بً ادً طكيؿي النِّجى  ا شيخه ذى ، إً اإلعياءً  ، كقد مس ني ليغكبي الحياءً 
ٍنسىاءً  قكؿى  ميتىمىثِّالن ، ةً امى القى  عف طكؿً  ليعبِّرى  الت رىاثى ان مى يً مٍ تى سٍ مي كى   :اٍلخى

                               اْ َمــــــــالعِ  عُ ْيــــــــفِ رَ  ادِ َجــــــــالن   لُ ْيــــــــوِ طَ 
 

 (3)ِد َســــَـــــْاَد َعِشــــــــــــــــــْيَرَتُو َأْمَرَدا 

 
 

ـٍ يىٍبتىًعدٍ  لى م دي  كى ٍنسىاءً  إبداعاتً  فٍ الكيٍرًغٌي عى  ميحى ن  يفً عً المى  مف ذاتً  ؿى يى نى  ؿٍ بى ، اٍلخى : قىاًئالى
 ا:يًفٍي قىٍكلً . (4)"مادً الر   كىًثٍيري  العمادً  لرفيعي  ، إن وي عو رٍ أبي زى  حديثً  بمثؿً  وي عنٍ  "كسأخبرؾى 

                               ادِ َمـــــــعِ الْ  عُ ْيـــــــفِ رَ  ادِ َجـــــــالن   يـــــــلُ وِ طَ 
 

 اـــــــــــــــــتَ ا شَ ا مَ ذَ إِ  ــــادِ مَ الرَّ  َكِثْير 

 
 

، لما يستمزـي  ،عف ْفةو  كنايةه  ادً مى الر   كثرةى  أف   عيميٍكـه كم  ، كثرة إحراؽً مادً الر   مف كثرةً  كىي الكـر
عداده لمض   ،اـً عى طيي الط   وً إحراقً  كمف كثرةً  ،الحطبً  ـى  الممدكحى  القاْديفى  كؼً يي كا  ، كىذه الكري
كرىةي   ْ كى  ال  ْ  .العربيِّ  الىدىبً الكثر تداكالن في  الكنائي ةً  رً مف ال

م دي  تفك ؽى    مىىالكيٍرًغٌي  ميحى ٍيثي ك ؽو، فى تى  أىي مىا وً نفسً  عى ةن بىاًرعىةن قد ـ  حى اتً  لىٍكحى   الت ٍشًكيؿً  ًمٍف لىٍكحى
كِّ مي عي ، كى الْؿً  ككرـً  ،، كالش رؼً ركسي ةً ، كالفي ، كالش جاعةً الكرـً  ْفاتً  فييا بيفى  عى مى يِّ جى ائً الكنى 

                                                 
ٍيفً ، اليىاٍزًجيٌ  (1)  .(71)ص، الزىري ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيفً ، اليىاٍزًجيٌ  (2)  .(192ص)ة(، ميمي  الت   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 (. 31الخنساء، )ص ًدٍيكىاف، الخنساء (3)
  (.20الخمري ة(، )ص المىقىامىة) مىقىامىاتي الكيٍرًغٌي كىرىسىاًئميوي ، الكيٍرًغيٌ  (4)
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مىاؿً ، ك المنزلةً  دىا، ككأنِّي بو  اـً رى الكً  فةن مف ْفاتً ًْ  ، فمـ يترؾٍ ، كالعفاؼً ، كالعف ةً اٍلجى إال ْر
ٍكرً  شىت ىفي  العربً  تراثى  يستميـي  ْي ال  ال ًذمٍ  ، فخر رسخ، ذلؾ الفحؿي  خو خو بى بى  : "فقالتٍ يىقيٍكؿي ، العي
عنو  ؿه كال فرعه، كسأخبرؾى ٍْ أى  ، لـ يفتو مف المحاسفً ف وي كى  ال ينقبضي  ال ًذمٍ  ، كالفيضي وي أنفي  ييقذىعي 
مىى، خفيؼه مادً الر   كىًثٍيري  العمادو  ، إن و لرفيعي أبي زرعو  حديثً  بمثؿً  مىى، ثقيؿه الخيؿً  ظيكرً  عى  عى
، كال  وي ليست شممتي ، الىٍلبىٍابً ك  كفً يي ، رائؽه لمعي كالجنابً  ، راضي الىؿً يؿً الكى  يكـى  وً أعدائً  بالتفاؼو

، كال يىٍشبىعي  ، كال ضجعتو بانجعاؼو ـي اؼي ييضى  ليمةن  شربو باشتفاؼو ، . ال أدرم(1)"اؼى خى يى  ليمةن  ، كال ينا
اؿي أىٍدًرم ، فبرعتٍ  ، كانتقتٍ فأبدعتٍ  ، كخط تٍ فأحسنتٍ  جمعتٍ  ال ًتيٍ قريحةو ىذه  ةأي   كسكؼى أىخى

مىاؿً  حدكدى  كجاكزتٍ  ٍيثي ، تٍ كاستقر   اٍلجى ، العربً  حكاضرً  فى يٍ خطكاتو كاثقةن بى  الكيٍرًغي   تحر ؾى  حى
ٍحبىةى  الىٍلكىٍافً  ةو، بأجمؿً حى كٍ لى  أىٍركىعى  الر سـى  اٍستىطىاعما  ـى سى رى كبكادييـ، كى  تشكيالتو كنائي ةو متتابعةو  ْي

 (، كتابعيا بْفةً وي أنفي  ال ييقذعي  ال ًذمٍ  )الفحؿي : وًفٍي قىٍكلً  بً كِّ الن سى مي عي ، كى ؼً ، كالش رى ا بالْالةً استيم يى 
ا تىٍحًمميوي كف و(  ال ينقبضي  ال ًذمٍ  : )الفيضي وً ًفٍي قىٍكلً  ، كالكرـً الجكدً  كرىةي  مىٍع مى  ْ ،  ال مف تجد دو كاستمرارو

ؽً  محاسفً  بى كٍ ْى  هي سيرى  كاْؿى  ـ  ، ثي الفي اضً  لمكرـً  البارعً  المىٍشيىدً كاستحضارو لذلؾ  ـى الىٍخالى  ، فقد 
ًدٍيدىان  مىٍشيىدىان  ؿً  جى ، وي طبعى  الكرـي  افى كى  فٍ م(، كى : )رفيع العمادً وًفٍي قىٍكلً تشكيؿو كنائي  جديدو  ًمٍف ًخالى

 :اٍليٍكلىى، اثنتيفً  فً محطتي ًعٍندى  ىذه المر ةى  ؼي ، كيتكق  الْالةً  رحمةى  البد  أٍف يكاْؿى  وي أْمى  كالعركبةي 
مىى )خفيؼه  :وً ًفٍي قىٍكلً  الفركسي ةً  مىى: )ثقيؿه وًفٍي قىٍكلً القكة كالبأس، الث انية: (، ك الخيؿً  ظيكرً  عى  عى

مىاؿً ك  فً سٍ الحي  ْفاتً  ًإلىى ينتقؿي  ـ  (، ثي الكيؿً  يكـى  وً أعدائً  بقربيا  ، كتطمئف  كفي يي ليا العي  تىقىر   ال ًتيٍ  اٍلجى
: وًفٍي قىٍكلً  وً نكمً  ، كخف ةً وً نشاطً ْكرًة  رسـً  ًإلىى (. كعاكدى الىٍلبىٍابً ، ك : )رائؽ لمعيكفً وًفٍي قىٍكلً  القيميٍكبي 
(، كال ييًضاؼي  ليمةن  : )كال يىٍشبىعي وًفٍي قىٍكلً  ةً مى كى أٍ المى  ، كأدبى ف ةى العً  يبرحً  ـٍ ضل(، كى بالتفاؼو  وي شممتي  )ليستٍ 

ـي : )كال وًفٍي قىٍكلً  وً بيتً  أىؿى  كرـى مف أٍف يي  تمنعو المكانعي  فىاتي (، كىذه يخاؼي  ليمةن  ينا ِّْ  تغن تٍ  كيم يىا ال
؟ ؾً زكجى  حبيفى ال تي  ؾً : ما لى ةو لعرابي   "قيؿى  أن وي  الت رىاثً  في كتبً  ، فقد ترد دى ةً الجاىمي   ذي نٍ مي  بيا العربي 

 ليمةن  ، يشبعي التفاؼه  وي تي مى مٍ ، كشى انجعاؼه  وي ، ضجعتي ؽً رى المى  ، قميؿي ؽً رى العى  : خبيثي فيوً  ف  كي  : لخْاؿو قالتٍ 
 .(2)اع"مى أم الجً  -، كال يقضيني أمرم خاؼي يى  ليمةن  ، كيناـي ضاؼي يي 

، ـ المكبكتةً ىً كمشاعرً  ،الد فينةً  ـيً عف انفعاالتً  لمت ٍعًبيرً ان ذى الى مى  في البيئةً  ت ابي الكي  دى جى كى  دٍ قى لى 
مف  اٍلًكنىايىةً  يٍ ا فً مً  ، معٍ المسيرً  تنتابيـ طكاؿى  ال ًتيٍ  ةً كالمشق   عبً الت   ـ، كحالةً ىً سفرً  رحالتً  كتْكيرً 

رىكىةً ، ك كاالضطرابً  ةً الحيكي   ماتً مقكِّ  كؿ   ًفٍي ثىنىايىاىىا تحمؿي  ةو كى رى حى  ا يى يختفي خمفى  ال ًتيٍ  بةً المتكثِّ  اٍلحى
مىٍتوي ما  ىىذىاك  .مف العركؽً  ؽي تتدف   عارمةه  ثكرةه  مى اؿى  الخراذؿى  : "كأخذنا نختزؿي العبارةي  حى مف كؿِّ  كالْك

                                                 
  (.20الخمري ة(، )ص المىقىامىة) مىقىامىاتي الكيٍرًغٌي كىرىسىاًئميوي ، الكيٍرًغيٌ  (1)
ٍيدىاًنيٌ  ييٍنظىر: .(2/175خائر، )ج، البْائر كالذ  الت ٍكحيدمٌ  (2)  (1/394، )جمىٍجمىع اٍلىٍمثىاؿ، اٍلمى
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كى الي  م ةى حي  تمبسي  ، ككادتٍ المغربافً  كى حٍ نى  الش ٍمسي  أف ْغتً  ًإلىى، كذي اؿو  خنساءى  : فىقىٍكليوي . (1)"افً ٍرجي
كافً الي  م ةى )تمبس حي  ْي كبً ري الغي  ًعٍندى  الش ٍمسً  عف احمرارً  كنايةه ( ٍرجي ًفٍي  حممتٍ  كنائي ةه  كرةه ، كىي 
 .المسيرً المشق ًة، ك  دى عٍ ، كبي الس فرً  ، كعناءى الرٍِّحمىةً  طكؿى  ثىنىايىاىىا

ٍيؼي  برعى  ًْ كرً  لتشكيؿً  الت رىاثً  في استمياـً  اليىاٍزًجيٌ  نىا  ْ مىى ميٍعتىًمدىان  الكنائي ةً  ال  ما جادتٍ  عى
ًبي ةي  بو القريحةي   كىًثٍيره  ، كال يزاؿي ىىذىاا نى ى يكمً ت  حى  عالقةن في الذىافً  مف أقكاؿو مأثكرةو، ال زالتٍ  اٍلعىرى
ًبي ةً  ىا في المجتمعاتً يردِّدي  مف العربً  ب مىا لإلىانةً ىىذىاى يكمنا ت  حى  اٍلعىرى  ، أك لإلشادةً كالت حقيرً  ، ري
ًمٍف ىينىا، كالت عظيـً   .ؿً ال ًذيٍ ، كفالفه قْيري ؿً ال ًذيٍ : فالفه طكيؿي ؿى يٍ قً  كى

ٍيؼي  هي ما رد دى  ىىذىاك  ًْ . (2)"ؿً ال ًذيٍ  قْيري  ، لكن ؾى ؿً الس يٍ  غزيرى  إن ا لنراؾى  قىاليكا ـ  : "ثي اليىاٍزًجيٌ  نىا
: )قْير وي ، كقكلي كالحذاقةً  اءً الد ىى  عف شد ةً  ( كنايةه : )غزير الس يؿً فىقىٍكليوي ، كنايتافً كالعبارةي فييا 

م دفقد رد دىا  (ؿً ال ًذيٍ طكيؿ )ا م  . أى الماؿً  ةً م  عف قً  ( كنايةه ؿً ال ًذيٍ  قىامىةالكيٍرًغٌي في ) ميحى الخمري ة(  المى
ن   اٍلًكنىايىةي ىذه  . كتحمؿي (3)"طرفي الن يىارً  كاعتبارً  في ذكرً  ؿً ال ًذيٍ  ، طكيمةي ليا أطكاره  وي : "كخمكتي قىاًئالى

: ، قاؿى الماؿً  ا كثرةى يى نً في باطً   الحريرم 

 َتَيٌن                ُمْمـــ لِ الَّـــِذيْ  يـــلَ وِ طَ  بَ ْيـــرِ الغَ  نَّ إِ 
 

 (4)ُت وْ قُ  وُ لَ  اْ مَ  بٍ يْ رِ غَ  لُ اْ َكْيَف حَ فَ  

 
 

ٍيؼ قكؿي  الكنائيِّ  الت ٍشًكيؿً  فى مً كى  ًْ قىامىة اٍلقيٍدًسي ةفي ) اليىاٍزًجيٌ  نىا  تٍ ْكرةن ترد دى  ( يرسـي اٍلمى
كبي يي مدامعي  ى ْارتٍ ت  : "حى الىدىبً  ان في ْفحاتً كىًثٍير  ْي كالعبارةي  (5)"ـ تىذيكبي ىي أكبادي  ، ككادتٍ ـ تى
ـي  ى انقضتٍ ت  : "حى وًفٍي قىٍكلً ، ك ، كىي شد ة الش كؽً عف ْفةو  كنايةه   )انقضتٍ  فىقىٍكليوي . (6)"الش عىثً  أيا
ـي  حبىةى الد ليؿً  اإلتيافي  الكنايةً  اؿى مى جى  ادى ، زى عف اإلحراـً  ( كنايةه الش عىثً  أيا ْي  .بالمعنى كىك اإلحراـ 

ـٍ ك  عنيا   لمت ٍعًبيرً بؿ اندفعكا ، ـ الن فسي ةً ىً رً ، كمشاعً ـ الكجداني ةً يً حالتً  تْكيرى  يىٍبرىًح اٍليدىبىاءي لى
ؿً  يً  ميتىنىكِّعىةو  كنائي ةو  تشكيالتو  ًمٍف ًخالى ًْ ٍك ْي قىاًمي ةً ـ ًفٍي ني ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي ، المى : عىٍبد الل ًفٍكًرمٌ  كى

ي  مى جٍ ر  رً جي أى  تي رٍ ، كسً كالخيالءً  الغركرً  فى م مً ًعٍندى  ما كافى  بقدرً  كالحياءً  الخجؿً  فى "كاعتراني مً 

                                                 
ٍيفً ، اليىاٍزًجيٌ  (1)  .(331ص، )ة(خري  الس   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيفً ، اليىاٍزًجيٌ  (2)  .(289ص) ،ة(النباري   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 (.24الخمري ة(، )ص المىقىامىة) مىقىامىاتي الكيٍرًغٌي كىرىسىاًئميوي ، الكيٍرًغيٌ  (3)
، (، كالحمكمٌ 537الت حبير، )صتحرير ، (، ييٍنظىر: المْرمٌ 295الحريرم، )ص ، شرح مقاماتالٌشريشي (4)

 (.1/175كغاية الرب، )ج اٍلىدىبخزانة 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (5)   .(420)ص، (اٍلمىقىامىة اٍلقيٍدًسي ة) مىٍجمىع البىٍحرى
 .420ص المىٍرًجع الس اًبؽ، (6)
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( كنايةه مى جٍ ر  رً جي أى  تي رٍ سً )كى  فىقىٍكليوي . (1)"ي  مى عى  يضحككفى  كالخمؽي  عف  ى امتنعى ت  حى  عبً الت   ةً عف شد   ي 
 :اٍلميتىنىبِّي قكؿى  وي بً شٍ يي  ىىذىا، ك القياـً 

ــــــَعمِ  ــــــُع الْ الْ ُل ْي ــــــِم ُمْمَتِن ــــــامِ ِجْس  ِقَي
 

ــْكرِ يْ َشــدِ   ــْن  ُد السُّ ــِم ــدَ ِر الْ َغْي  (2)امِ ُم
ًثٍيػػر  البيئػػةً  فى ًمػػ اٍليدىبىػػاءي  اختػػارى  دٍ قىػػلى   ػػاًىدً ان مػػف الكى لً  يبث ػػكفى  كنائي ػػةو  ْػػكرو  لرسػػـً  مىشى  يىػػاًمػػٍف ًخالى

يىػػػا فى ـ ًمػػػيي ـ، كتبػػػر مى يي أحػػػزانى  ًلػػػؾى ، ةً الحى ػػػكىاًىًد ذى ًمػػػٍف شى ػػػٍيؼً  قىػػػٍكؿي كى ًْ ػػػة) يٍ ًفػػػ اليىػػػاٍزًجيٌ  نىا قىامى اليزلي ػػػة(:  المى
ن كً ا طىػػىى دى ٍعػػبى  "فمبثػػتي   ، كآلػػتً عمييػػا الحػػكؿي  ى حػػاؿى ت ػػةن، كأْػػيالن، حى رى ٍكػػبي  زفػػرةن، كعػػكيالن، كأنػػكحي  دِّدي رى ، أي يالى

مىػى البكػاءً  مػد ةً  عػف زيػادةً  ( كنايػةه العػكؿً  ًإلىػى الفريضػةي  : )كآلتً وي لى كٍ قى  فىًإف  . (3)"العكؿً  ًإلىىالفريضةي   عى
مىٍتوي ، مع ما ايى لى  المفركضً  القدرً  ىىذىا مى ان  الكنايةي  حى  .الحزفً  ةً د  مف شً أٍيضى

مىى القدرةً  ، كعدـً ، كالممؿً الس آمةً  ْكرةً  ـً سٍ في رى  اٍليدىبىاءي  عى رى بى   في ليؿو كمكجً  اليجكعً  عى
ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي ، البحرً  ٍيؼً  كى ًْ قىامىةفي ) اليىاٍزًجيٌ  نىا ، الممسكعً  ه بميمةً ًعٍندى اليزلي ة(: "فبت   المى

ان كىًثٍير  بيا الش عىرىاءي  تعم ؽى  اٍلًكنىايىةي ، كىذه ةً ال مٍيمى  عف طكؿً  كنايةه  كالعبارةي . (4)"ا اليجكعي ىى كعيني ال يأخذي 
ديكاا م مى كي  ْى ؼى  قى ـً مألكفةه في  كىي ْكرةه ، كىمكًموً  وً كطكلً  ال مٍيؿً  ْك  .العربً  اءً رى الش عى  ميٍعجى

 اللـً  حجـً  ، كتْكيرً ابً ْى المي  عف ًعظىـً  لمت ٍعًبيرً  الكنائي   الت ٍشًكيؿى  اٍليدىبىاءي  ظ ؼى كى  دٍ قى لى 
ٍنسىافي بو  يشعري  ال ًذمٍ  ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي ، ايى عاشى  رى تجربةو مريرةو ثٍ إً  اإٍلً  ـ  الشٍِّديىاؽ: "ثي  فىاًرسأىٍحمىد  كى
ليا  تفيضي  ةه مى ضً عٍ مي ، كى رً بى ا إلحدل الكي إن يى  : كاللً تي مٍ ا ترل، قي مى فى  : كأنتى ستعبران، كقاؿى إلي  مي  التفتى 
"ري بى العً 

، مع ما أضفى ابً ْى المي  ظمةً عف عى  ( كنايةه ليا العبري  تفيضي  : )كمعضمةه وي لى كٍ قى  فىًإف  . (5)
اًرعي  الفعؿي  ْ   كاستحضارو كاستمرارو  ، كما فيو مف تجد دو ()تفيضي  اٍلميضى ، كجمع ًمٍف نىاًحيىةو  كرةً لم
 وي لى  تفيضي  ال ًذمٍ  ابً ْى المي  ؿى كٍ ىى  ييؤىكِّداؿو مى مف جى  اٍلًكنىايىةً  ًإلىى أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو )الًعبىر(  كممةً 
ـى اتي رى بى العى   .ري اعً شى المى  وي تيتز  لى  ال ًذمٍ  بً طٍ الخى  ، كًعظى

لىعىؿ   كؿً  سد ان منيعان في سبيؿً  تقؼي  ال ًتيٍ  ـ الن فسي ةى يً ، كحاالتً اتي ةى الذ   اٍليدىبىاءً  تجاربى  كى ْي  اٍلكي
 زي نتٍ  ال ًتيٍ  ائي ةً نى الكً  الت ٍشًكيالتً  فى مزيدو مً  دافعان ليـ إلبداعً  كىانىتٍ ـ يً آمالً  ـ، كتحقيؽً يً أىدافً  ًإلىى

ْى  ٍك ْي قىاًمي ةً ـ يي ني ًمٍف مىشىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي ، المى ٍيؼ كى ًْ قىامىةفي ) اليىاٍزًجيٌ  نىا  الفكائدى  فىًإف  الزىري ة(: " المى

                                                 
 (.302الفكري ة(، )ص المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (1)
 (.484، )صاٍلميتىنىبِّي ًدٍيكىاف، اٍلميتىنىبِّي (2)
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3)  .(101ص)، اليزلي ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 .107ص ،106ص المىٍرًجع الس اًبؽ، (4)
مىىالس اؽ الشٍِّديىاؽ،  (5)  .(132ص)الس اؽ،  عى
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 البىٍدرى  يستنزلكفى  : إف  الن اسى اؿى ، كقى رً فى ابتياجان بالظ   الش ٍيخً  أعطاؼي  ، فترن حتٍ ل بالذ خائرً رى تى شٍ تي 
 .المناؿً  البعيدً  عف المرً  ر( كنايةه )البىدٍ : فىقىٍكليوي . (1)بالًبٍدرً 

ًر العيٍثمىاًنيِّ  اٍليدىبىاءي ك  ٍْ ، تفرِّدي ـ المي يي أسمكبي  ـٍ يي لى  ـ اآلخريفى ىً أندادً  شىٍأنيييـ شىٍأفي  ًفٍي اٍلعى
ْ  يي تي كطريقى  ، فيـ يعتمدكفى  في بناءً  ةي ـ الخا مىى بشكؿو أك بآخرى  الن صِّ ، ي ةً اإًلٍبدىاعـ يً طاقاتً  عى
م ـى يً تً بى لمكىً  المجاؿى  بشكؿو يفسحي  ال مغىةً  مع أنظمةً  ؿً في الت عامي  ي ةً نً فى الٍ ـ يً كقدراتً   اإًلٍبدىاعً  ـ لٍف تعتمي سي

كرىةً  في إنتاجً   ْ تً  ختمفةن في إنتاجً دةن، كأدكاتو مي تعدِّ كا أىٍف يستعممكا تقنياتو مي اٍستىطىاع دً قى ، فى ال الى  الد الى
، كقد تفن فى  الت ٍشًكيؿً ب ترتبطي  ال ًتيٍ  اإليحائي ةً  ٍربً  ىىذىافي  ىىؤالءً  الكنائيِّ ٍْ  عدـى  ًلىف  رب ما  الض   ريحً الت 
مىاؿً مزيدان مف  وً في طي اتً  يحمؿي  عماؿً ؿً الت أم   ًإلىى وً تً لحاجى  اٍلجى ثارةً الفكرً  ، كا   . فً ىٍ الذِّ  ، كا 

فةً  الكنائيِّ المرتبطً  الت ٍشًكيؿً ب اٍليدىبىاءي  يىٍكتىؼً  لىـٍ  ِّْ مىى ان منيا معتمديفى كىًثٍير ك مكا شى  ؿٍ ، بى بال  عى
فىاتً  بيفى  اٍلميقىابىمىةً  ِّْ ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي ، ال ٍيؼً  كى ًْ قىامىةفي ) اليىاٍزًجيٌ  نىا يا  "دخمتي الش امي ة(:  المى

، عف ْفتيفً  : )الس بد، كال مبد( كنايتافً فىقىٍكليوي  .(2)د"بى ال سىبىدى لي كال لى  ، كأنا غريبه البمدى  ىىذىاأخي  ابفى 
 كىما: القم ة، كالكثرة.

كىذىل فةً  اٍلًكنىايىةً ب اٍليدىبىاءي  يكتؼً  ـٍ لى  ؾى كى ِّْ ان طرقكا  ؿٍ ، بى عف ال ْكرو  ةن لتشكيؿً كىًثٍير أبكابان أىٍيضى
كؼً  كنائي ةو ترتبطي  ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي ، بالمْك ٍيؼً  كى ًْ رمِّ  هً مف سحرً  غى رى فى  فىمىم ا: "اليىاٍزًجيٌ  نىا ، الس حى

كفيفً  ( كنايتافً مٌ اٍلقىمىر ، ك : )الش ٍمسيٌ فىقىٍكليوي . (3)"م  اٍلقىمىر ، ك عميو الش ٍمسي   انياؿى  ، كىما: عف مْك
 ىـ.الدِّينار، كالدِّرٍ 

كرً  مىٍجميٍكعىةو  تكظيؼى  اٍليدىبىاءي  ؿى اكى حى  كىذىًلؾى   ْ لً بث كا  ي ةً ائً نى الكً  مف ال  قيمان إنساني ةن  يىاًمٍف ًخالى
ا يى تكجييا بفضائؿى رفيعةو في سمككً  وي نتيجتي  كىانىتٍ  ،مف منظارو لطيؼو  ـيي قىرىاًئحي بيا  ساميةن، جادتٍ 

ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي ، كالخاصِّ  العاِـّ  ٍيؼً  كى ًْ ر ابي اليىاٍزًجيٌ  نىا تيكؼً  كشير ابي ، كؼً يي الس   : "كىـ ضي ، الحي
يكؼً  كقيرىاةي  بىاةي الض  اةي الس جيكؼً اليليكؼً  ، كحي مى ، ، كالكرـً جاعةً عف الش   متتابعةه  كناياته كىذه . (4)"، كحي

ر اب( مع )الس يكؼ(، ك)شير اب( مع  الجمعً  ْيغى  اليىاٍزًجيٌ  ظ ؼى ا كى مى . كى الحرماتً  كحمايةً  )ضي
اةي( مع )الس جيكؼ( لمد اللة  مى بىاة( مع )اليليكؼ(، ك)حي يكؼ(، ك)حي تيكؼ(، ك)قيرىاة( مع )الض  )الحي

مىى مىى تكراًر الحدثً  عى ى، غى الكى  في ساحاتً  الفائقةً  ، كالقدرةً ك ةً القي  ، كتأكيدً كالكثرةً  المبالغةً  سبيؿً  عى

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  .(69)ص، الزىري ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
(2)

ْ  بد: الش  . الس  (25ص، 24ص)ة(، امي  الش   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرىٍيف، اليَاْزِجيّ    كؼ.عر، كالمبد: ال
(3)

 .(66ص)ة(، الككفي   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرىٍيف، اليَاْزِجيّ  
(4)

 تكر.الس جيكؼ: السٌ . (88ص)ة(، غمبي  الت   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرىٍيف، اليَاْزِجيّ  
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ٍيثي ، لنِّزاؿً ا كمياديفً  ، ، كفي المقابؿً ىىكىذىا وً ، فالعربي  بطبعً لمض عؼً  عى ، كال مت سى ال مجاؿى لميزيمةً  حى
مٍ  كفي كقتً  ؽً  ي  في جعبتو كؿ  مكارـً بً رى العى  يجمعي  ـً السِّ  أىؿً  ـ، كبيفى يي أكرمي  الكراـً  ، فيك بيفى الىٍخالى

عفاء، كحامي الحرماتً  ـ، كبيفى ىي أجكدي  الجكدً  لي  ناْرم الض   ـ.يي أك 

فىاتً مف  كىًثٍيرو عف  تكشؼي  كنائي ةو  ْكرو  لتشكيؿً  ان مف البكابً كىًثٍير  اٍليدىبىاءي  ؽى رى طى  دٍ قى لى  ِّْ  ال
ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي ، ، كالحسِّ المرىؼً الر فيعً  الذ كؽً  عشقيا أْحابي  ال ًتيٍ  ٍيؼً  كى ًْ : اليىاٍزًجيٌ  نىا
، كىي عف ْفةو  )الجندلة( كنايةه  فىقىٍكليوي ، (1)"في المسألةً  أي يا الجندلة، فما تقكؿي  دىر ؾى  للً  قىاليكا"

ةً  كرً  مىٍجميٍكعىةن كظ فكا  . كفي المقابؿً المتانة في الحج   ْ لً حذ ركا  الكنائي ةً  مف ال مف  يىاًمٍف ًخالى
كرً  مىشىاًىدً ، كمف الخمرً شرًب ك  شكةً ، كالرٌ سي ا الن فٍ يى أخالؽو ذميمةو تعافي   ْ  ناْيؼً  قكؿي  ىذه ال

قىامىةفي ) اليىاٍزًجيٌ  ٍت بي قى مى طى انٍ  ـ  ثي العماؿ...  ، فذاؾ بئسى الحؽ  بالماؿً  عً بً العاْمي ة(: "كال تى  المى
كؼو  كنايةه ( : )ال تبع الحؽ  بالماؿً فىقىٍكليوي . (2)"الحافً  ابنةً  ، كأنا كشاربً الخافً  ًإلىى  ، كىكعف مْك

كؼو  ( كنايةه : )ابنة الحافً وي لي كٍ قى الٌرشكة، كى   ، كىك الخمر.عف مْك

ائبةى  إف  الن ظرةى   ْ كرىةً  ًإلىى ال  ْ مىىا يى تأتي مف قدرتً  ي ةً الىدىب ال الميتىمىقِّي،  ًعٍندى أثرو  ترؾً  عى
 في تراكيبى لغكي ةو مشتركةو تنْيري  ْكرةو فني ةو  لتشكيؿً  اٍلبىيىاًني ةً  الت مكيناتً  كيأتي ذلؾ مف تداخؿً 

ًمٍيعىان  مكاناتً ال مغىةً  "مستخدمان طاقاتً  اٍلىًدٍيبي عنيا  بِّري عى ، يي ًفٍي بىٍكتىقىةو كىاًحدىةو  جى لىةً ا في يى ، كا   الد الى
ٍيقىاعً ، ك كالت ٍركيبً  ًقٍيقىةً ، ك اإٍلً ا كمف ىى ، كغيرً سً ، كالت جاني اٍلميقىابىمىةً ، ك ، كالت ضادً ؼً ، كالت رادي ، كالمجازً اٍلحى
"نِّ فى الٍ  يرً الت ٍعبً  كسائؿً  فىاًجيٌ  الدِّيفً  ًشيىابي  هي ما جس دى  ىىذىا. ك (3)يِّ  الت ٍشًكيؿً  بيفى  ؼى ما آلى ًعٍندى  الخى

، ك  ، كارتكزى  الت ٍشًكيؿً االستعارمِّ مىى الكنائيِّ يىٍاةً بثِّ  عى ، كحينيا ترتقي اتً ي  كً نى عٍ ، كالمى في المادي اتً  الحى
ْ   سى طى عى  فىمىم ا: "يىقيٍكؿي ، الحياءً  مرتبةً  ًإلىى الىٍشيىاءي   . فقد استحاؿى (4)"كؿ  ذاًت جناحو  وي تٍ ، شم تى باحي ال
باحي   ْ   الت ٍشًكيؿي  وي ، مع ما يحممي العاطسً  ىىذىا مِّتي شى رجاالن تي  الط يكري  ، كارتد تً إنسانان يعطسي  ال

رً  اٍسًتٍنطىاؽً في  تمث ؿى  مف جماؿو  االستعارم   ًْ نىٍا باح(، ك)كٌؿ ذات جناحو  الط ًبٍيعىةً  عى  ْ  (.)ال

فىاًجيٌ  الدِّيفً  ًشيىابي  لىقىٍد بىرىعى   ،مزدكجةو  كنائي ةو  أيٍخرىل، ك ةو استعاري   بنيةو  ؿً يٍ كً شٍ تى  يٍ فً  الخى
مىى ميٍعتىًمدىان ا تكظيفان رائعان مكظ في ْ   :داليف ىما عى ي بو ذات جناح(، ككأنِّ  باح(، كداؿ )كؿٌ داؿ )ال
اًكؿي  ـى  ييحى عػػػػاليؾً  استميا  ْ كؼو  اٍلًكنىايىةً  ؿً يٍ كً شٍ تى  يٍ فً  أدب ال : )كٌؿ وً ًفٍي قىٍكلً ، كىك الط ير عف مْك

                                                 
(1)

ْ   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرىٍيف، اليَاْزِجيّ   ْ  (30ص)ة(، عيدي  ال  خرة.. الجندلة: ال
(2)

 . (114ص)ة(، العاْمي   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرىٍيف، اليَاْزِجيّ  
رعر العربي في الشِّ  جاه الكجدانيٌ ، االتِّ القطٌ  (3) ًْ  (.391، )صاٍلميعىا
فىاًجيٌ  (4) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى يىٍاة كزىرة رى  (.383ص)الغربة(،  مىقىامىة) الدنيا الحى
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يٍ (، ذات جناحو  عاليؾ، فى رى الش عى  ًعٍندى ان كىًثٍير  العبارةي  ترد دتً  ثي حى  ْ  المىٍشيىدى  ىىذىا ىىؤالءً  يبرحٍ  ـٍ مى اء ال
 ان:ر  شى  ب طى أى تى  ؿي كٍ قى  هً مىشىاًىدً كمف ، الكنػػػػػػػػػػائي  

 َشيَء َأْسَرُع من ي لْيَس َذا ُعـَذرٍ  اَلْ 
 

ْيــِد َخفَّــاقِ ذَ وَ   ــاٍح بجْنــِب الرَّ  (1)ا َجَن
ٍكصي  ش حي كى تى تى   ْي قىاًمي ةي  الن  مىىؿ  داللةن قاطعةن دي تى  ال ًتيٍ  بالًبنىى المتجاكرةً  المى ، ت ابً الكي  ذكاءً  عى

كرً  في الجمعً  ، كممف نيجكا ذلؾ الن ي ى ال مغىةً  ـ لزماـً يً ، كامتالكً ـ الفائقةً يً كقدراتً   ْ  اٍلبىيىاًني ةً  بيف ال
قىؿى  : "قدٍ يىقيٍكؿي الجزائرم،  مىٍيميكف ابفي  ـي  ْى  ا، كسقىيى طيشى  حتى أذىبى  جكهً العدًؿ أزىارى الكي  غىمىا

ـي  حتٍ نفحاتيا، كتفت   أرجتٍ  ال ًتيٍ ا، ثـ أس ست الد كلة يى فأركل عطشى  ـي  ا، كأفْحتٍ يى عدلً  أكما  حمائ
مىى الث ناءً  ا"يى حشمً  الماني كجكهى  عيكفي  ا، كرمقتٍ يى جداكؿي كرمً  أىميا، كتجر دتٍ  عى

(2). 

 لمد كلةً  الركافً  ْكرةن مكتممةى  أىمىامىنىا عى ضى كى  الس اًبقىةً  في الفقرةً  الًبنىى المتجاكرةً  إف  تداخؿى 
ؿً بيا  اٍلىًدٍيبي  يفخري  ال ًتيٍ ، الفتي ةً  ةو تشبييي ةو بميغةو، يى نٍ بً بدأىا بً  ال ًتيٍ  ميتىنىكِّعىةً ال وً تشكيالتً  ًمٍف ًخالى

، كىك العدؿ في  بتجسيـً  تابعى  ـ  : )غماـ العدؿ(، ثي وًفٍي قىٍكلً  بالغماـً  ْك ر فييا العدؿى  المعنكمِّ
ؿً  حسي ةو  ْكرةو  ـي  : )تفت حتٍ وًفٍي قىٍكلً  تشكيؿو استعارم   ًمٍف ًخالى  ا(، كانتيى بتشخيصً يى عدلً  أكما

 : )رمقتٍ وًفٍي قىٍكلً  في تشكيؿو استعارم  آخرى  و اآلخريفى عيكني  إنسافو تحرسي  المعنكمِّ في ْكرةً 
، كتحمي الد كلةى  تمؼ   الكجكهً  ، كمحاسفي المحاسفً  كجكهي  ا(. فبدتٍ يى حشمً  الماني كجكهى  عيكفي 
اذ المتنكِّعةً  البالغي ةً  الجمع بيف الت شكيالتً  أكمؿى ، كقد اىى دى قكاعً  ا، كتدعـي يى أركانى   .الجماؿ االىخ 

، ك الىدىببالن صِّ  دكرىا في االرتقاءً  الكنائي ةً  لمت شكيالتً  عي بِّ تى تى مي الٍ  ؾي رً دٍ يي   وً بً  ما ْر حى  ىىذىايِّ
ـي  ٍبدي  اإلما اًنيٌ  اٍلقىاًىرً  عى ٍرجى ن  اٍلجي  ، كدقائؽي الط رؼى  تملي  محاسفي  ىينىٍاؾى  مكا ذلؾ بدتٍ عى : "إذا فى قىاًئالى

ؼى  زي عجً تي  ٍْ  الش اًعري  ، كسحران ساحران، كبالغةن ال يكمؿ ليا إال  شىاًعرىان شعران  ىينىٍاؾى  ، كرأيتى الكى
ق ، كالخطيبي المفمؽي  ٍْ ا أىف  ع، ك الم فةى  كىمى ِّْ ال تأتي مْر حان بيا، مكشكفان عف كجييا، كلكف  ال

فة تثبتيا لو، إذا  كىذىًلؾى ا، يى ذلؾ أفخـ لشأنيا، كألطؼ لمكانً  ا، كافى ىى مدلكالن عمييا بغيرً  ِّْ إثباتؾ ال
، كاف لو ، كاإلشارةً كالر مزً  ،، كالت عريضً اٍلًكنىايىةً  إليو مف جانبً  ْريحان، كجئتى  الس امعً  ًإلىىلـ تمقو 

كنؽً  ، كمف الحسفً كالمزيةً  مف الفضؿً   .(3)فيو" الفضيمةً  ، ما ال يقؿ قميمو، كال ييجيؿ مكضعي كالر 

قىامىةً  ت ابي كي  اٍستىطىاع دٍ قى لى  ْى  المى ذىًلؾى ؛ الت أثيرً  ـ سمةى يي أف يمنحكا نْك ؿً  كى  تجاكزً  ًمٍف ًخالى
ٍمًني   الش ٍيء ًلىف  فيو؛  ما ىك ضمني   ًإلىى لمن صِّ  مغكمِّ ال   البناءً  تأثيران  هي ري مْدي  يككفي  ال ًذمٍ ىك  الضِّ

                                                 
 (.129تأب ط شران كأخباره، )ص ًدٍيكىافط شران، تأب   (1)
 (.126)ص، ، الت حفة المرضي ةالجزائرمٌ  (2)
اًنيٌ  (3) ٍرجى از، اٍلجي ًئؿ اإًلٍعجى  (.306، )صدىالى
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 ؛ إذٍ ٍخرىلالي  البيافً  ، كفنكفً بيف الًبنىى المتجاكرةً  تكتيكان لغكي ان، أم إجراء تداخؿو  الن ص   عد  فع االن يي 
،  اٍليٍسميكبي بو  ؿي يتحك    قكانيفى  انتيؾى  اٍلىًدٍيبى  ًلىف  ؛ معناه غير االعتيادمِّ  ًإلىىمف معناه االعتيادمِّ
 يقكـي  ال ًذمٍ الميتىمىقِّي،  ليا ْدلن في نفسً  تجدي  ال ًتيٍ  كاإلثارةً  بالد ىشةً  ضي بً نٍ لنا أدبان يى  ، كأنت ى العادةً 
نتاجً يى أجزائً  بربطً  مىىا يى ا كا  قىامىةً  لمغةً  ؿً عف ذلؾ الت حك   ْكرةو، تعبِّري  شكؿً  عى مف ككنيا  ًفٍي اٍلمى

ريب مىا بدالن عف  ىي نفسيا عالمان آخرى  تككفى  أفٍ  ًإلىىأك تعبيران عنو، أك مكقفان منو،  انعكاسان لمعالـً 
ـى  ـي  ا كافى م مى كي ، فى ذلؾ العال مىىقادران  اٍلكىالى مىىالميتىمىقِّي، كحممو  سحرً  عى ـي  كافى  الت خي ؿً  عى ان نى  اٍلكىالى  ْ
قىامىةً  ت ابي كي  امتمؾى  يىذىاأدبي ان، كب ؿً يِّ نِّ فى الٍ  اإًلٍبدىاعً  كؿ  مقكماتً  المى تشكيالتو بالغي ةو  تركيبً  ًمٍف ًخالى
مىىقائمةو  مىاؿً  كؿ  حدكدً  تداخؿو فني  جميؿو يتجاكزي  عى في  اإًلٍبدىاعً  حكاجزً  ، كيتخط ى جميعى اٍلجى

ٍكصً  ْي .امً قى المى  ًفٍي الن صِّ  إٍف شئتى  ؿٍ ، أك قي ي ةً الىدىب الن   يِّ
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 اْلُمْرَسلُ  اْلَمَجازُ : الرَّاِبعُ  َمْبَحثُ الْ 
ًبي ػػةً  افً يىػػالبى  ألػػكافً  فٍ ًمػكى  ػػًة اٍلعىرى ٍغى ػػازي  ،ًفػػٍي اٍلبىالى ػؿي  اٍلمىجى قىػػةي  كىانىػػتٍ ؛ كىػػك "مػػا اٍلميٍرسى مػػا  بػػيفى  اٍلعىالى
ٍكفكعر فو  .(1)"غير الت ٍشًبٍيوً  لو مالبسة عى ضً فيو، كما كي  استعمؿى  ري  مػف المجػازً  ـ: "ىػك نػكعه ًبقىٍكًليً  آخى

ٍعنىػػػى، المشػػػابيةً  غيػػػري  وي ، كعالقتيػػػمغػػػكمِّ ال    مِّيى سيػػػ يىػػػذىا، كلمختمفػػػةو  باعتبػػػاراتو  عالقػػػاتو  أف  لػػػو عػػػد ةى  ًبمى
ن سىػػرٍ مي  قىػػػةً مػػػف  ٍطمىػػػؽى أي ، ك ؿى رًسػػػػو أي ًلىن ػػػ؛ الى ػػػالمي ب يى مِّ سيػػػكى  .(2)"الكاحػػدةً  اٍلعىالى  بعالقػػػةو  دو قي ػػػمي  غيػػػري  وي ًلىن ػػػ؛ ؿً رسى

ػػ، كى كاحػػدةو  ًثٍيػػر  وً عالقاتًػػ ًلىف  ، ك فىقىػػطٍ  المشػػابيةً  بعالقػػةً  دةً المقي ػػ االٍسػػًتعىارىةً فػػي  ا ىػػك الحػػاؿي مى  تتجػػاكزي  ةه كى
  .الكاحدةً  المفردةً  ، كتتعد ل حكاجزى الكاحدً  ـً قى الر   حدكدى 

ازي  ظيرى  دٍ قى كى  اًني ةً ًفي  اٍلميٍرسىؿي  اٍلمىجى قىامىاًت اٍلعيٍثمى لىعىؿ  ذىًلؾى ، قميمةو  عى اضً كى مى  يٍ فً  اٍلمى  ًإلىىيرجع  كى
سِّنىاًت اٍلبىًدٍيعي ةً  الكلكعي  ؾى لً ذى  ؿً بٍ ، كمف قى اٍلًكنىايىةً ، ك االٍسًتعىارىةً ، ك ـ بالت ٍشًبٍيوً يً اىتمامً  ْ  خى  ًبالميحى الس ٍجع  ةن ا

ًمفٍ ، الت ٍجًنيسك  ازً  شىكىاًىدً  كى ْي  اٍلميٍرسىؿً  اٍلمىجى ٍيؼ ؿي كٍ قى ، المقامي ةً  صً كٍ في الن  ًْ  ـٍ لى  فٍ : "مى اليىاٍزًجيٌ  نىا
ازي . ك (3)"افً بالسِّنى  هي ذٍ خي ، فى ذي بالبنافً ييؤخى  ، فقد الجزئي ةي  وي تي )البناف( عالقى  في كممةً  ا كقعى نى ىي  اٍلميٍرسىؿي  اٍلمىجى

، مف إعماؿو لمفكرً  ازي جى المى  وي مى مى ا حى مى  عٍ ، مى الجزءً  ؿِّ باسـً الكي  تسميةً  مف بابً  بالبنافً  عب ر عف اليدً 
ثارةو لمذِّ   . في اإليجازً  اٍلبىرىاعىةً  جانبً  ًإلىى، ىفً كا 

ٍيؼي  كيستظؿ   ًْ قىامىةفي ) اليىاٍزًجيٌ  نىا قىةً  الر ممي ة( بظالؿً  المى  آخرى  في مشيدو  ةً الجزئي   اٍلعىالى
ًمٍيعىان ا نى : "كنزلٍ وً ًفٍي قىٍكلً  ؿً سى رٍ المي  ازً جى المى  مف مشاىدً  مىى جى  ا الس الـى ، كتطارحنى تمؾ السِّالـً  عى

ازه كالس الـ )عظاـ الْابع(  .(4)"بالس الـً  عف  ، فقد عب رى ةي الجزئي   وي تي ػػدم، عالقى عف الي ميٍرسىؿه  مىجى
 .الجزءً  ؿِّ باسـً الكي  تسميةً  مف بابً  اليد بالس الـً 

فىاًجيٌ  يفً الدِّ  شيابي  يىٍنطىًمؽي ك  قىةً  مف بساتيفً  الخى قىةً  حقكؿً  ًإلىى الجزئي ةً  اٍلعىالى ًفٍي الس ببي ة  اٍلعىالى
 في الر احةً  الن اسً  ، إال أف  أْابعى هً أقطارً  مف معادفً  جي لكنكزو خْبةو تيستخرى  تشيري  وي عي : "كأْابً وً قىٍكلً 

قىةي ك . (5)أيادو لكؿِّ حاضرو كبادم" وً عً كاليادم، كفي أْابً   بًب الس   إطالؽً  ًبمىٍعنىى ةه ي  بً بى سى ىنا  اٍلعىالى
رادة المي  (، ك  اىدي . كالش  بً ب  سى كا  قىةي )أيادو ازً في  اٍلعىالى ٍيثي ، ةه سببي   (أيادو ) في كممػةً  اٍلميٍرسىؿً  اٍلمىجى  أىٍطمىؽى  حى

ري . (الخير)كىك  ب بى سى المي  ، كأرادى (أيادو )كىك:  ،ببى الس   قىةي  كتتكر  ٍبد الل  اتً امى قى في مى  ي ةي بً بى الس   اٍلعىالى عى

                                                 
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (1) ٍيضى  (.214: )صاإٍلً
غىة الت طبيقي ة، الجربيٌ  (2)  (.361، )صاٍلبىالى

ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3)  . (30ص)اليمنية(،  المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (4)  . الس الـ: عظاـ الْابع.(114ص)الر ممية(،  المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
فىاًجيٌ  (5) انىة، الخى ٍيحى يىٍاةكزىرة  اٍلىليب ا رى  .(390ص) ،ة(اساني  الس   المىقىامىة) نيا،الد   الحى



 444 

ميٍكـو ببعض  ، كمعرفةه يده في ْنائعى لطيفةو  وي لى  افى كى : "كى وًفٍي قىٍكلً ، ًفٍكًرمٌ   ذاتي  ا تظيري مى كى ، (1)"شريفةو  عي
قىةً  رىاتفي ) اٍلعىالى ، اٍلًبٍيطىار الدِّيفً  بىيىاءً  ًفٍي قىٍكؿً ( المينىاظىرىاتك  الميفىاخى : "كلي إلييـ أيادو كأٌم أيادو
كـً يْد   ًحٍينىمىا  ْ  .(2)"كالعيادً  كنني لم

ٍيميكف ابفي  كيعكدي  ن سى رٍ ان مي ازى جى مى  ، ليشكِّؿى اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً  ًإلىىالجزائرٌم  مى ، ةن جزئي   عالقةن   يحمؿي الى
 بالو كخاطره، كتقر   ، تنعـي وً ثً مكارً  ، كأعظـى وً حكادثً  آخرى  ىذه الحادثةى  يجعؿى  أفٍ  تىعىالىى وي : "نسألي يىقيٍكؿي 

قىةي ك . (3)عينو كناظره" رادةً  ،الجزءً  إطالؽً  ًبمىٍعنىى ةه ىنا جزئي   اٍلعىالى قىةي (، ك عينو) اىدي . كالش  ؿِّ الكي  كا   اٍلعىالى
ازً في  ٍيثي ، جزئية )عينو( في كممػةً  اٍلميٍرسىؿً  اٍلمىجى كىك  ،ؿ  الكي  ، كأرادى )عينو( ،كىك الجزءى  أىٍطمىؽى  حى
ٍنسىاف)  [.ُّ]القْص:  چەئ  ەئ       وئ  وئ           ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  چ : تىعىالىى اؿى قى  .(اإٍلً

ْى ْي ني  المىقىامىةً  أيدىبىاءي  بى تى كى  دٍ قى فى  دي عٍ بى كى  فأبدعكا، كرسمكا  الكىًممىاتً ـ فأجادكا، كنظمكا يي ك
اتً  مىى، كساركا بىرىعيكاف ي ةى نً فى الٍ  ال مٍكحى ـ يً أمثالً  ى سابقييـ فاقتدكا، كفاقكا، كاستميمكا تراثى طى خي  عى

ْي  الت ٍشًبٍيوً  ؿى اىً نى فأحسنكا. كردكا مى  مىاؿً  ؿ  معالـً كي  كران حممتٍ فنسجكا  تي  ، كاستحالتً اٍلجى الى  الد الى
مال  عىكىاًلـً ك بعيدان في سىافىر م ا لى  ككجداني ةن  نفسي ةن  دالالتو  تحمؿي  ـ أشكاالن جديدةن أىنىٍاًمًميً بيف  ي ةي ميٍعجى

يىاؿً  ـى ، ككلجكا اٍلخى ا في كؿِّ ىى عبيرى  باقاًت زىرو نشرتٍ  ةن، ارتد تٍ رى احً اتو سى حى كٍ فشك مكا لى  االٍسًتعىارىةً  عىكىاًل
اءىاتً ال ديكا، ك فىضى ْى اقً ا، كغاْكا ىأىٍغكىارى فسبركا  اٍلًكنىايىةى  قى  ا.يى ًفٍي أىٍعمى

 ؽى مى د  رى ا سى مى  االٍسًتعىاًري ةً  الت مكيناتً  فى مً ، كى الس اًمًعٍيفى ا سىر  مى  الت ٍشًبٍييي ةً  الت ٍشًكيالتً  فى نظمكا مً 
كرً  فى مً ، كى الميتىعىطًِّشٍيفى   ْ ٍكبً ان مف بى رٍ يدعكا دى  ـٍ مى ، فى قيفى المتذكِّ  ألبابى  رى يى بٍ ا أى مى  الكنائي ةً  ال مىاؿً  ديري  اٍلجى

قيٍكهي  ال  إً  اٍلبىيىاءً  ابً كى بٍ أى  فٍ ان مً ابى  قْدكه، كال بى ال  إً  الحسفً  ؿً بي سي   سمككه، كال سبيالن مفً ال  إً  نِّي أى كى ، كى طىرى
ـى  دٍ بيـ قى  ةً ك  ال مغىةً  امتمككا زما ٍاحى ْى ٍغىةى ك  البيافى  ًعن ةى ، كأى الفى ـى كذاؾ كظ فكا  ىىذىاكؿِّ  ؽى كٍ فى ، كى البىالى  عىكىاًل

 الىٍلكىٍافً ب تتكى  ي  ئى ـ آللً يي أخيمتي  ، كاستحالتٍ اإليحائي ةً  اقاتً بالط   تفيضي  ؿى اىً نى ـ مى ىي ْكري  جديدةن، فغدتٍ 
ال مى رىكىةً ب نابضةن  حي ةن  ، كنماذجى ةو جيًمٍف ـ يً مقاماتً  سطكرى  يءي ضً ان تي رى ، كديرى ي ةً اٍلجى ، القيميٍكبى  تفتفي  اٍلحى

كىاًئعى ىذه  فىًإف  كذاؾ  ىىذىا ؽى كٍ فى . كى أيٍخرىل جيىاتو مف  العيقيٍكؿى ك  الىٍلبىٍابى  ري يً بٍ كتي   فِّ الفى  يىذىال كتبتٍ  الر 
متٍ ؽى الس بٍ  رً  يىذىال ، كسج  ٍْ ـً  ؽ  المنافسةً حى  العى  .     كالت قد 

 

 
                                                 

 (.311)ص، عماؿ كالبطاؿ(ال مىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم، (  1)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (2)  (.65(، )صالقىمىرك  الش ٍمس)مناظرة بيف  الميفىاخى
 (.137المرضي ة، )ص، الت حفة الجزائرمٌ  (3)
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 اْلَمَقاَماِت اْلُعْثَماِنيَِّة  ِفيْ  ي  الَبِدْيعِ  لِ التَّْشِكيْ َجَماليَّاُت : الثَّاِلثُ  َفْصلُ الْ 
ٍغىةه  اً عالـه كاسعه مف  البىًدٍيعي ، ك ألكافه كأفنافه  البىالى مى  وً بًػ عظػيـه ، كبحػره إليػو بالبنػافً  اري شى يي  ؿاٍلجى

ػاؿي  مى ، ك  اٍلجى ، كالحي  اٍلبىيىػػاءي كػػامفه ، كألػػكافي  في ٍسػػسػػاكفه ٍيػػثي ب مػػف الكثػػرةً  البىػػًدٍيعً  فػػاتفه ػػحى  ال يمكػػفي  حى ا، رىى ٍْ
ًغي ػػكفى  فقػػد اكتشػػؼى  ػػٍكصً  اٍلبىالى ْي  ،لفظي ػػةن  قػػةن متفرِّ  ي ػػةن الً مى جى  منثػػكراتو  فيػػعً الر   البيػػافً  ذاتً  اٍلبىًمٍيغىػػةً  فػػي الن 

ػٍكؿو ك  تأليفيػا فػي أبػكابو  ري سيػعٍ يى  الكيتيػبً  فػي ْػفحاتً  المتنػاثراتي  المتفرقػاتي ، كىذه كمعنكي ةن  ْي  دٍ ، كقىػفي
ػةً ال ليػذه المنثػكراتً  أسماءى  ىىؤالءً أعطى  كا عميػو )عمػـ أىٍطمىقػ ى عمػـو كاحػدو م  سىػكجمعكىػا فػي مي  ،ميتىنىكِّعى
اًلي ػػػاتي الٍ (، كىػػػذه البىػػػًدٍيعً  مى اًلي ػػػاته منيػػػا  ضػػػرباًف، ي ػػػةي البىًدٍيع جى مى ػػػحى )مي  معنكي ػػػةه  جى ًمٍنييػػػمعنكي ػػػة(،  اته نى سِّ ا كى

اًلي اته  مى  (.لفظي ةه  اته نى سِّ حي )مي  لفظي ةه  جى

ػػٍاءً  نظػػرً  كجيػػاتي  د دي عىػػتى تى كى  ، الفىػػ يىػػذىاب الت ٍعًريػػؼً فػػي  العيمىمى  مػػف تنػػاكؿى  مػػف كثػػرةً  الػػر ٍغـً  عىمىػػىففِّ
ـى  أف  ال  ، إً البىػػًدٍيعً  عمػػـً  تعريػػؼً  ، ف تػػدكري  اتً الت ٍعًريفػػىػػذه  معظػػ  نظػػرً  مػػف كجيػػةً  البىػػًدٍيعي فػػي فمػػؾو كاحػػدو
ـه يي  ـ:يً بعًضػ ـً  تحسػيفً  و كجػػكهي ػً بًػ ؼي رى ٍعػػ"عمػ مىػى وً تطبيًقػػ رعايػةً  دى ٍعػبى  اٍلكىػػالى  ، ككضػػكحً مقتضػػى الحػػاؿً  عى
لىةً  سِّنىاتي ك  .(1)"الد الى ال الميحى مى ـى تكسك  ال ًتيٍ  ي ةي اٍلجى ٍعنىى ًإلىى يرجعي  ـه سٍ : "قً ، قسمافً الت زييفً  م ةى حي  اٍلكىالى ، اٍلمى

 .(2)"المفظً  ًإلىى يرجعي  ـه سٍ قً كى 

ػػٍكصي  ْي قىاًمي ػػػةي  كالن  ، الىٍلػػػكىٍافً ا بيػػػذه يى ْػػفحاتي  ، تتػػػزي في البىػػػًدٍيعً  بػػألكافً  ةه عػػػامر  ي ػػػةه فن لكحػػاته  المى
ٍاءً  بعضي ، كقد رأل فِّ الفى  ىىذىا ا بركائعً يى مف كمماتً  كىًثٍيره  كتزدافي  ػاتً  أف  ركعػةى  العيمىمى قىامى مػف  ؼي عػرى تي  المى
ديكا، ك البىًدٍيعً مف  وي تضم ني تما  جيةً  ْى  ًمٍف نىاًحيىةو  البىًدٍيعً  ، كفنكفى ًمٍف نىاًحيىةو  ػافً يى البى  ىنا ألكافى  البىًدٍيعً ب قى
 .أيٍخرىل

ْيكصى  أف   أحده  أىٍف ييٍنًكرى  في مكً  يي الى كى  قىامً  الن  ىذه  مةً ، كيأتي في مقدِّ البىًدٍيعً  بألكافً  تزدافي  ي ةى المى
ػػكٍ ْي خي   فٌ الفىػػ ىىػػذىا، كيكفػػي الت ٍجنًػػيسي ، ك كاالزدكاجي  ،الس ػػٍجعي  الىٍلػػكىٍافً  انًػػبً  ىىػػذىاي ة فػػي ًْ مىتٍػػوي مػػا  الجى مى  حى
، بىػػ تخمػػك ْػػفحةه  ، فػػال تكػػادي الميٍختىًمفىػػةً  البىػػًدٍيعً  مػػف ألػػكافً  اٍلميتىعىػػدِّدىةي  وي ْػػفحاتي   قػػد ال ؿٍ مػػف لػػكفو بػػديعي 

ػػػ تمػػػر  مقطكعػػػةه مػػػف مقطكعاتًػػػو، أك ػػػةً  وً ف  مػػػف فنكنًػػػبفىػػػ  كيتكش ػػػحي ال  إً  هً ره مػػػف أسػػػطرً طٍ سى  ال تًػػػيٍ  ،اٍلبىاًرعى
ٍكصً  ْفحاتً  ايى كأناقتً  ايى بركعتً  أضاءتٍ  ْي قىاًمي ةً  الن   .المى

ػػكى  ػػ ًإلىػػى ةه دى كٍ عى ْي قىاًمي ػػةً  كصً الن  ػػرً  المى ٍْ ػػاًنيِّ  ًفػػٍي اٍلعى ػػ تٍ مىػػفى قػػد حى ف؛ العيٍثمى ْي  بفنػػكفً  كصي ىػػذه الن 
ًمٍنييػػػ؛ الفينيػػػٍكفً مػػػف ىػػػذه  دةو متعػػػدِّ  بػػػألكافو  ، كتزي نػػػتٍ البىػػػًدٍيعً  ، ، كالس ػػػٍجعالت ٍكًريىػػػةك ، اٍلميقىابىمىػػػةا: الطِّبىػػػاؽ، كى

 ال تًػػػيٍ ك  ،ايى تٍ نى تضػػػم   ال تًػػػيٍ  ٍخػػػرىلالي  الىٍلػػػكىٍافً  جانػػػبً  ًإلىػػػى....الت ٍشػػػًطٍير، كاالٍقًتبىػػػاس، العكػػػس ك الًجنىػػػاسك 
                                                 

اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (1) ٍيضى  .(477، )صاإٍلً
ٍيدىاًنيٌ  ييٍنظىر:(، 423، )صكاكيٌ الس   (2) غىة، اٍلمى ًبي ة اٍلبىالى  (.2/369جأسسيا كعمكميا كفنكنيا، ) اٍلعىرى
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ػػدىا  في ًكػػمٍ يي  ؿً ْر مىػػىكػػؿ  منيمػػا  يشػػتمؿي  رئيسػػيفً  مبحثػػيفً  ًمػػٍف ًخػػالى  أسػػماعى  ، تجػػذبي بديعي ػػةو  ألػػكافو  عى
قيفى  ألبابى  كتخمبي ، يفى المتمقِّ   .المتذكِّ

 اْلَمْعَنِويَّةُ  يَّةُ الَبِدْيعِ  الُمَحس َناتُ : لُ وَّ اُْلَ َمْبَحثُ الْ 
سِّنىاتي  تعد دتً  ٍعنىًكي ػةي  ي ةي البىًدٍيع الميحى قىاًمي ػةً  ، كتػللتٍ اٍلمى ػٍكًص اٍلمى ْي ػت ػحى  ًفػٍي الن   أشػبوى  تٍ دى ى غى

قىامىاتً  سماءى  أضاءتٍ  ،غةو أقمارو بازً ، ك شمكسو مشرقةو ب سِّنىاتً ىذه  فٍ مً ، كى المى  :  الميحى

 الط َباقُ  -1
 اْصِطَلَحاً و  ةً غَ لُ  الط َباقُ 

ٍكذه  ّة،َغــلُ  اقُ َبــالط   ػأىخي  ذكاتً  فػػي مشػػيً  اليػدً  مكضػػعى  جػػؿً الرِّ  كىػػك كضػعي  (ؽى بىػػطى ) يِّ الثًػالث   ًمػػفى اٍلًفٍعػػؿً  مى
ػػػػـً كفػػػػي ، الربػػػػعً  ػػػػحى  ميٍعجى  ْ مىػػػػى، إذا أجمعػػػػت بينيمػػػػا يئيفً الش ػػػػ بػػػػيفى  : "طابقػػػػتي احً ال ، كاحػػػػدو  ذكو حػػػػ عى

ػػػػكالت   ،اٍلميطىابىقىػػػػةكيسػػػػمى  ،(1)"كألزقتيمػػػػا ػػػػكدي اد، ك ضى ْي ٍق ، أم : "الجمػػػػع بػػػػيف المتضػػػػاديفً بالطِّبىػػػػاؽً  اٍلمى
  .(2)"في الجممةً  متقابميفً  معنييفً 

 :اْصِطَلَحاً  الط َباقُ 
ٍاءي  أجمعى  ـً في  اٍلميطىابىقىةى " أف   العيمىمى بػيف  أك الجمػعي ، (3)كضػدِّه" الش ػٍيءً  بػيفى  الجمػعي  يىػ اٍلكىػالى

ػػػػيي  البىػػػػًدٍيعً  رجػػػػاؿً  اْػػػػطالحً فػػػػي ك  ،فػػػػي الجممػػػػةً  متقػػػػابميفً  أم معنيػػػػيفً  ،متضػػػػاديفً  ، اٍلميطىابىقىػػػػةى م  سى
ـي ، كالت كافؤكالطِّباؽ، كالت ضاد ػ: "طبػاؽ اإليجػابً أقسػاـو  ثالثػةً  ًإلىػى ، كينقسػ ، كطبػاؽ مبً ، كطبػاؽ الس 

 .(4)"الت رديدً 

دو لللػكافً  مجردى  البىًدٍيعي  دً عي يى  ـٍ لى كى  فػي  فاعمي ػةن  افو أكثػرى عىػمى  ًإلىػى ؾى ًلػذى  تجػاكزى  ؿٍ ، بىػي ػةً البىًدٍيع ْر
ٍعنىًكي ػػةى ك  الحسػػي ةى  الفارقػػةى  "أداةن تعبيري ػػةن يعتمػػدي  ، فقػػد أْػػبحى ، كالت جميػػؿً الت حسػػيفً  ػػا، كى يى لغػػةن بػػذاتً  اٍلمى ا مى
ٍيقىاعً مف  يجعؿي   ال تًػيٍ  الت عبيري ػةً  لػلدكاتً  تنظػيـو  عممي ػةى  ثِّػؿي مى يي  ؾى ًلػؿ  ذى ا، ككيػيى بػذاتً  خاْي ةن  مِّ الت ٍكرىار  اإٍلً
 . (5)ـ  اإلعجاب بيا ثانيان"ا أك الن، ثي يى عمييا كسيمةن لقبكلً  اإللحاحي  كافى 

                                                 
ٍكىىًرمٌ  (1) اح، اٍلجى حى  ْ  (. مادة )طىبىؽى(.4/1512، )جال
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (2) ٍيضى  (.522ة كتطكرىا، )ص، معجـ المْطمحات البالغيػ  مطمكب :(،  ييٍنظىر477)ص ،اإٍلً
ِّْ العسكرمٌ  (3)  .(399ناعتيف، )ص، ال
 (.112ص) ، تحرير الت حبير،المْرمٌ  (4)
ٍبد اٍلميط ًمب (5) غىة، عى ًبي ة اٍلبىالى  (.348قراءة أخرل، )ص اٍلعىرى
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ػان، الىدىبػمِّ عمكمػان، ك كً مغىػال   ى انتشػاران فػي الخطػابً نىػالبً  ىي أكثري  الت قابؿً  ةى يى نٍ إف  بً  يِّ خْْك
مىػىا ىى اعتمادً  كبرغـً  مىػى ، فيػي تعتمػدي الت خػالؼً  عى  ، كالحضػكرً كالبيػاضً  الس ػكىادً ، كمتقػابميفً  خط ػيفً  عى

 .كالغيابً 

ػػاتي ك  قىامى ػػاًنيِّ  المى ػػًر العيٍثمى ٍْ ػػقى مى  اٍليدىبىػػاءي  يكتػػبً  ـٍ مىػػ، فى بالطِّبىػػاؽً  تٍ تكش ػػحى  ًفػػٍي اٍلعى  كزي نكىػػا ال  ةن إً امى
كىاًئعػػ، ال مػػٍكفً  يىػػذىاب ًمػػٍف رى ػػٍيؼً  ؿي كٍ و قىػػكى ًْ ػػةفػػي ) اليىػػاٍزًجيٌ  نىا قىامى  أن ػػؾى  اللٍ  دى يً شىػػ وي لىػػ اليزلي ػػة(: "فقمػػتي  المى

مىػػػى، كأقػػػدرىـ الخػػػافقيفً  أىػػػؿً  لمكػػػري  ٍيفً  عى م ػػػةى نىػػػيػػػا بي  ، قػػػاؿى كالش ػػػٍيفً  الػػػز  ػػػ ًإلىػػػىتػػػدعك  ي  إف  الخى ، ةً م  الس 
ػػػدؽي  ِّْ )الػػػز ٍيف، كالش ػػػٍيف(،  بػػػيفى  . فػػػالجمعي (1)"بي مًعػػػال   هي ثػػػكبه طػػػرازي  ، كالجػػػد  ا الكػػػذبي يىػػػمزاجي  خمػػػره  كال

ػػػدؽ، كالكػػػذب(، )كالجػػػٌد، كالمعػػػب( يػػػأتي  ِّْ مىػػػىك)ال حالػػػةن  تػػػداخالن كػػػامالن، يينػػػت ي  الط ػػػرفيفً  تػػػداخؿً  عى
ػػ كجكدي ػػةن جديػػدةن، كىػػذه الحالػػةي  ، افً يىػػػكالبى  بمسػػػاحةو شاسػػعةو مػػف الكضػػكحً  السِّػػياؽى  تمػػلي  دي ةً مػػػف الضِّ

 . كالخفاءً  اٍلغيميٍكضً عف  كتبتعدي 

ٍيؼً  ؿي كٍ قى  كىذىًلؾى  الطِّبىاؽً  فى مً كى  ًْ قىامىة)في  اليىاٍزًجيٌ  نىا ػرً عػف  : "فجنحػتي (اليزلي ػة المى  ًإلىػى اٍلقىمى
. (2)"اٍلىٍرضً ك  بػػػيف الس ػػػمىاءً  طرفػػػي   بي ، كأقمِّػػػالغمػػػضى  أتنكػػػبي  ، كلبثػػػتي لنفسػػػي الحػػػذرى  ، كأخػػػذتي رً الس ػػػمى 
ٍيػػثي  ػػجٍ تى  حى  تجمػػعي  فػػة فػػي إنتػػاج داللػػةو ظ  كى مي  تيفً تقػػابمي   تيفً الػػن صِّ المقػػاميِّ بػػيف ثنػػائي   فى ًمػػ ةي قىػػىػػذه الد فٍ  عي مى
لىةي . كىذه اٍلىٍرضى ، ك الس مىاءً  بيفى  ـي  اٍلقيٍرآفي ( تزي ف بيا اٍلىٍرض)الس مىاء ك  الد الى ًثٍيػرو فػي  اٍلكىًرٍي ، وً مػف آياتًػ كى
ٍيثي  انىوي  وي قىٍكليػمكضػعان، منيػا  عشرى  في خمسةى  مجتمعتيفً  الكممتافً  كردتً  حى ڃ  ڃ  چ  :تىعىػالىىك  سيػٍبحى

 [.4: اٍلىٍنًبيىاء] چڃ    چ  چ  چ   چڇ   ڇ    ڇ  ڇ  

 تتجػاكزي  ال تًػيٍ  الت قابمي ةً  مف الث نائي اتً  مىٍجميٍكعىةن المقاميِّ  ًفٍي الن صِّ  الكاحدةي  الد فقةي  كقد تجمعي 
ـى  مىىرقـو أ ًإلىى الكاحدى  الر ق ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي ، عى ًْ  كى قىامىة اٍلقيٍدًسي ةفي ) اليىاٍزًجيٌ  يؼً نىا  أخذى  ـ  (: "ثي اٍلمى

ػػػجي ً  فػػػي الجػػػي ً  ػػػت ػػػ، حى كالن شػػػي ً  بػػػيف الن حيػػػبً  يػػػراكحي  ، كجعػػػؿى كالض  ػػػحى  فٍ ى أبكػػػى مى  ، مػػػف البػػػدكً رى ضى
ظ ػػػؼى . (3)"كالحضػػػرً  مىػػػى)المفارقػػػة، كالمكافقػػػة(  بػػػيفى  داللػػػةو طارئػػػةو تجمػػػعي  فػػػي إنتػػػاجً  الطِّبىػػػاؽى  فىقىػػػٍد كى  عى

ػػجي (، )الن حيػػب، ك الن شػػي (، ك)البػػدك، كالحضػػر(.  : )الجػػي  ، كالض  ػػا تىٍحًمميػػوي ْػػعيدو كاحػػدو ػػٍع مى  مى
تي  الى  ا.يى كتكضيحً  مىعىاًنيلم مف إبرازو  الد الى

فىػاًجيِّ  الػدِّيفً  ًشػيىابً  ًفػٍي قىػٍكؿً )ْادؽ، ككػاذب(  بيفى  الجمعي  الطِّبىاؽً  فى مً كى  ػةفػي ) الخى قىامى  المى
ؿ  أفٍ  كمي ة(: "عى ـي  ا تثني عميو الحقائب، كيبتسـي م  عى  وي عينى  يفتحى  الر   كعػدو ْػادؽو  عػف ْػبحً  الفػؽً  فػ

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  (.108اليزلي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 .102ص ،المىٍرًجع الس اًبؽ (2)
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3)  (.422ص، 421(، )صاٍلمىقىامىة اٍلقيٍدًسي ة) مىٍجمىع البىٍحرى
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ًمٍنوي . (1)"أك كاذبو  ٍيؼً  ؿي كٍ قى  كى ًْ  ، كؿٌ المطي ـى  ىىذىا ؾى آجرتي  ، كقاؿى أدىـي  لي رجؿه  : "فعرضى اليىاٍزًجيٌ  نىا
بػػى، بػػيفى  الكىػػادى  ...كخرجنا نطػػكمبػػدرىـو  يػػكـو  ٍيًزلىػػ كالر  ٍيػػثي  .(2)ى كالًيٍيػػذىبىى"الخى ػػجى  حى  فى يٍ بىػػ اٍلىًدٍيػػبي  عى مى

ٍيًزلى   ى كالًيٍيذىبىى(.)الكىاد، كالر بى(، ك)الخى

ذىًلؾى  ؛ءو يٍ شى  فٍ بيف أكثر مً  الكاحدً  رً س طٍ في ال أىٍحيىانىان  اٍليدىبىاءٍ  ؽي ابً طى كيي  ، الفكرةً  إليضاحً  كى
يْاؿً  ٍعنىى كا  كىاًئعً . ضحي ىا تت  بضدِّ  الىٍشيىاءي  الميتىمىقِّي؛ إذً  هي يريدي  ال ًذمٍ  اٍلمى ًمٍف رى مف  هي ما نجدي  ؾى لً ذى  كى
قىامىةً  الطِّبىاؽً  ىىذىا تتابعً  ٍبدي  يىقيٍكؿي الفكري ة،  ًفٍي اٍلمى ؿً  : "فنظرتي ًفٍكًرمٌ  اللً  عى ، الش عاعً  لمعاتً  ًمٍف ًخالى
كى ، متباينك الييئاتً مختمفك الكضاعً  جماعاته  فىًإذىا  ْ ،  ما بيفى  ، كالطِّباعً رً ، كال ، ككبيرو ْغيرو

" ، كنحيؼو ، كجسيـو ، كضعيؼو ، كقكم  ، كقْيرو في سطرو  اتو مر   أربعى  فكرم طابؽى  دٍ قى . فى (3)كطكيؿو
(. فتبدك  ، كنحيؼو (، ك)جسيـو ، كضعيؼو (، ك)قكم  ، كقْيرو (، ك)طكيؿو ، ككبيرو كاحدو بيف )ْغيرو

لىعىؿ  . كاضحةن ال غمكضى فييا كال خفاءى  الييئاتي  ـى يعطى  الت قابمي ةً  اتً يى نٍ في البً  الت داخؿي  ىىذىا كى  اٍلكىالى
 .افً يى ، كالبى الءً كالجى  ،دفقاتو مف الكضكحً 

ـي قكيي  ٍبدي  دِّ ن  ًفٍكًرمٌ  اللً  عى الى ًْ ٍذبىان  فىا وً  المتتابعةً  مف الطِّبىاقاتً  عى ًْ ٍك ْي قىاًمي ةً  ًفٍي ني : يىقيٍكؿي ، المى
كىفٌ   ، كالعرؼً كالش رً  الخيرً  لو عف حقائؽً  ، كالكشؼً ، كالجيؿً الغكايةً  في مسائؿً  عف الس مكؾً  وي "كى

رً  عً ، كالن فٍ كالٌنكرً  ٍيثي طىالىعىنىا. (4)"كالعاطؿً  ، كالحميٌ كالض   المتجاكرةً  بطائفةو مف الًبنىى الت قابمي ةً  حى
في )الخير، كالش ر(، ك)العرؼ، كالٌنكر(، ك)ال نفع كالٌضر(، ك)الحمٌي،  ظيرتٍ  فكاْؿى  دكفى 

ا تىٍحًمميوي كالعاطؿ(.   المىٍشيىدى  تً سى كى  ال ًتيٍ ، ك المتقابالتً  فى يٍ بى  الجمعً  مف ركعةً  اتي يى نٍ ىذه البً  مىٍع مى
 . الءً ، كالجى بالكضكحً 

ًتوً ك  قىامى ٍبدي  )في حسف الكفاء( يكظِّؼي  ًفٍي مى قد  ال ًتيٍ و مىعىاًني في تكضيحً  الطِّبىاؽى  ًفٍكًرمٌ  اللً  عى
خالقو  ، كال يرل عميو لغيرً ةن مى ري كٍ كال مى  لمخمكؽو من ةن  ؿي : "ال يتحم  يىقيٍكؿي غامضةن لممتمقِّي،  أىٍحيىانىان تبدك 
، كال ينافؽي  ، فال يتمم ؽي نعمةن  ، كال يرزأي  لغني  كال فقيرو " لْغيرو كال كبيرو . فقد (5)مف جميؿو كال حقيرو

(. كقد  ةن ثالثي ةن عنكانيا: الطِّبىاؽي حى كٍ لى  ـى سى رى  ، كحقيرو (، ك)جميؿو ، ككبيرو (، )ْغيرو ، كفقيرو في )غني 
كتي أضفى ال مىى)الياء(  دِّ المى  بحرؼً  مف الد اؿ )الر اء( المسبكؽً  المنبعثي  ْ  ان سى رٍ جى  المىٍشيىدً  عى
ٍكًسٍيًقي ان  ، تطربي  مي  .اعي مى سٍ لو الى  مف نكعو خاصو

                                                 
فىاًجيٌ  (1) يىاة الد ٍنيىا، الخى انىة اٍلىليب ا كىزىٍىرىة الحى ٍيحى ٍكًميٌ  المىقىامىة) رى  .(368صة(، )الر 
 الخيزلى: مشية متثاقمة، الييذبى: مشية سريعة. (.219ص(، )المْري ة المىقىامىة) اليىاٍزًجٌي، مىٍجمىع البىٍحرىٍيف (2)
 (.284صالفكري ة(، ) المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (3)
(4)

اتِك   .277ص ،الَوْرِجع السَّ
 (.311ص(، )الكفاءفي حسف  مىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (5)



 416 

ةن  البىًدٍيع بألكافً  ت ابي الكي  عى لً كٍ أي  دٍ قى لى   ْ ا كمف تكالي ا، يى عً بتتابي  ىىؤالءً  الطِّبىاؽ، كافتتفى  خى
مىى ي ركعةن فً ضٍ تي  ال ًتيٍ ك  ،الالمتناىيةً  الطِّبىاقاتً   وي مقدرتى  الشٍِّديىاؽ، كترسـي  أىٍحمىد فىاًرس نْكصً  عى
 الطِّبىاقاتً  مف ركائعً  بديعةن  ةن حى كٍ لى  لعاشقيو ، تقديموالكىًممىاتً ب ـً كالر سٍ ، اٍلىٍلفىاظً ب بً عي الى الت   يٍ فً  الفائقةي 
ا في م  "كأى  :في )مقامة ميٍقعىدة( يىقيٍكؿي  ،ايى سماعً ل فتطربي  بيا، كتسمعيا الذفي  فتقر   العىٍيفي تراىا  ال ًتيٍ 
ٍرأىةً  أمرً  ـي  شرىان رغيبان، كالر شيدي  يىٍغديك العزكؼي  ، فالقانعي اٍلمى سفييان، كالميتدم ضاالن،  غكي ان، كالحمي

ـي  ـي  كالحكي بي ، عيي ان كبالعكسً  جاىالن، كالفْيحي  عميان، كالعال  ْ ، كالفتى جزكعان كال عكسى  كري كال
، نحيفان كبالعكسً  ، كالس ميفي ، كالفظ  لطيفان كال عكسى فقيران كبالعكسً  ، كالغني  شيخان كال عكسى 
 ، كالس اكفي كريمان كال عكسى  ، كالبخيؿي متغشمران كبالعكسً  ، كالمثب تي كال عكسى  كالميعافىى ميبتمىىن 
 . (1)ا"رى جى  ـ  مي ىى ، كى عكسان كبالعكسً  ، كالط ردي متحركان كبالعكسً 

 اإلقناعى  وً أسمكبً  بركعةً  ، ككاْؿى اإلمتاعً  بكاباتً  ، كاقتحـى اإًلٍبدىاعى  الشٍِّديىاؽي  نافسى  دٍ قى لى 
مىى ميٍعتىًمدىان  ـى الميتىمىقِّي اٍلغيميٍكضي  ، فاستحاؿى المزدكجةً  عددو كبيرو مف الطِّبىاقاتً  عى ا ٍيثي كضكحان ب أىمى  حى

 . فأم  كفى كىًثٍير عنيا  ا عجزى قدرةن لغكي ةن فائقةن رب مى  كىذىًلؾى  ، كما أثبتى أم  مت سعو لمس ؤاؿً  وي لى  عٍ دى يى  ـٍ لى 
ٍيثي إقناعو يشفي،  قدرةو فائقةو ييبدم، كأم   ، كأٌيةي ينظـي  رً حديثو ييمًقي، كأٌية ديرى   سبعى  اٍلىًدٍيبي  دى ْى رى  حى

، كى  يفْؿى  أفٍ  فى كٍ دي  تقابمي ةن متجاكرةن  ىن نى بً  مثِّؿي تي  جممةن  عشرةى  لممتمقِّي مجاالن  عٍ دى يى  ـٍ لى بينيا فاْؿه
ـى  البابى  العكس( فترؾى ك ) الد اؿً  استخداـً  عف طريؽً  الت ٍكرىارب ىذه الجمؿى  زي فى  ـ  ، ثي لمبحثً  ا أىمى
 .، كمع كؿِّ كاحدةو جالءه ككضكحه ةن كىًثٍير أضعافان  قابمي ةً ى الت  نى البً تمؾى  ان لمضاعفةً عى رى شٍ مي  الميتىمىقِّي

كدي ، بِ السَّمْ  اقُ بَ طِ  ْي ٍق  ، أك أمرو كمنفي   مثبتو  كاحػدو  ،فعمي مْػدرو  بيفى  : "الجمعي الس مبً  بطباؽً  اٍلمى
ثباتً  ،اؿً الد   بنفيً  ْكتي   ا ىك تضاده مى "إن   ال مٍكفً  ىىذىافي  ضادى الت   أف   ظي الحى كيي  .(2)"كنييو  ، آفو  يٍ فً  وً كا 

ا أىف   ىك )أداة  الحقيقي   ا المحكري مى ، إن  يِّ اٍليٍسميكبً  ادً ضى الت   ىىذىا كرى حٍ ليسا ىما مً  ي الطِّبىاؽً فى رى طى  كىمى
ـ   إذٍ  ؛في(الن   ْ   االنزياحي  ىىذىاا يى في ضكئً  يت "ان عى مى  اللي  كالد   ،كتي  ال

(3).  
ًمٍف شىكىاًىدً  قىامىاتً في  بً الس مٍ  طباؽً  كى ٍيؼً  ؿي كٍ قى  المى ًْ  فى مً  السِّنىةي  فطارتً  اؿى : "قى اليىاٍزًجيٌ  نىا

ٍيثي . (4)"ا ال يككفي مى ، كى ا يككفي مى بً  القكـي  ، كتحد ثى كالن كفً  العىٍيفً تمؾ  ، بيفى كفً في الجي  رى  حى  اليىاٍزًجيٌ  كر 
                                                 

مىىالس اؽ  الشٍِّديىاؽ، (1) (. عىًميىان: العمو المتحيِّر المتردد. مادة )عمو(، 136مقعدة(، )ص مىقىامىةالس اؽ ) عى
ٍكىىًرمٌ  اح، اٍلجى حى  ْ ٍكىىًرمٌ (. المتغشمر: مف يأتي المر مف غير تثبيت. مادة )غشمر(، 6/2242ج) ال ، اٍلجى
اح حى  ْ  (.2/770ج) ال

اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (2) ٍيضى   (.480، )صاإٍلً
ْ  ات الت  ، جمالي  جاب الل (3)  (.107، )صاٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـفي  كتيٌ مكيف ال
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (4)  (.77الزىري ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
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مىى ميٍعتىًمدىان بينيما سمبان  ، فطابؽى كالن فيً  )يككف( باإلثباتً  لفظةى   اٍلميقىابىمىةي  الد اؿ )ال(. كقد "نتجتً  عى
 .(1)ىي )الن في(" إضافي ةو  ْياغي ةو  ىنا بعكامؿى 

قىاًمي ةً أقؿ  كركدان  الس مبً  اؽي بى طً كى  ٍكًص اٍلمى ْي ًمٍف شىكىاًىدً ، ًفٍي الن  ( ال فقدت ،فقدت) كىذىًلؾى ه كى
ابى ، ؾى أْابى  ال ًذمٍ "ما : الىليكًسيٌ  ابفً  ًفٍي قىٍكؿً  أحدان مف  -ال فقدت –، ىؿ فقدت ؾى كأعظـ أْك
ٍيثي ، (2)أحبابؾ" ر لفظةى  حى ـى  ، فمنحى ان بى مٍ بينيما سى  ، فطابؽى كالن فيً  )فقدت( باإلثباتً  كر  مزيدان مف  اٍلكىالى
 .افً يى كالبى  الكضكحً 

 اْلُمَقاَبَمةُ  -2
ًبي ػػػةً كبه شػػػائعه مي ٍسػػػأي  اٍلميقىابىمىػػػةي  ػػػًة اٍلعىرى ٍغى ا، يى مػػػف اسػػػتخدامً  وً فػػػي نظًمػػػ كثػػػري يي  فػػػالبميغي ، ًفػػػٍي اٍلبىالى
كدي . ك عربيِّ ال ػافً يى في البى  بارزةن  ، كظاىرةن ػافً يى لمبى  فني ػةن  ، كأداةن كسً في في الن   أثيرً لمت   كيجعميا كسيمةن  ْي ٍق  اٍلمى

ػػػمى عي  ًعٍنػػػدى بيػػػا  ػػػةً  اءً مى ٍغى أك  ،بمػػػا يقابميمػػػا ـ  افو متكافقػػػةو، ثيػػػعىػػػ، أك مى متػػػكافقيفً  ى بمعنيػػػيفً ؤتى "أٍف ييػػػ :البىالى
مىىيقابميا    .(3)"ؿً قابي خالؼ الت   ؽً كافي ، كالمراد بالت  رتيبً الت   عى

ٍكفى كرأل  ػػري ػػكدى أف   آخى ْي ٍق ـً  : "إيػػرادي اٍلميقىابىمىػػةً ب اٍلمى ٍعنىػػىفػػي  وً بمثًمػػ وً تًػػـ  بمقابمى ثيػػ اٍلكىػػالى  مفػػظً كال   ،اٍلمى
مىى  .(4)"أك المخالفةً  ،المكافقةً  جيةً  عى

 اْلُمَقاَبَمةِ  بُ رُ ضْ أَ 
اًني ػػةً ًفػػي ك          ػػاًت اٍلعيٍثمى قىامى ػػيً  اٍليدىبىػػاءً  قػػرائحي  جػػادتٍ  اٍلمى ًْ ٍك ْي  دةو فػػي بػػابً بتشػػكيالتو متعػػدِّ  ـًفػػٍي ني
قيػٍكهي  ك ال  ا إً يىػيتركػكا بابػان مػف أبكابً  ـٍ مىػ، فى النػكاعً  شىػت ى، مػف اٍلميقىابىمىػةً  ػيً  طىرى ًْ ٍك ْي قىاًمي ػةً ـ ًفػٍي ني  ؿ  عىػلى كى ، المى

زالػػةً  ـ فػػي تكضػػيحً يي رغبػػتي  ؾى ًلػػفػػي ذى  ببى الس ػػ ـي مػػا يعتػػرم  المعنػػي، كا  رسػػـ  ، كيمكػػفي مػػف غمػػكضو  اٍلكىػػالى
مىى الن ٍحًك اآٍلًتيا يى أضربً   :عى

ػربي  ىىػذىاك  ،اْثَنْينِ بـ اْثَنـْينِ ة مَ ابَ قَ مُ  -أ قىاًمي ػةً كركدان  ىػك الكثػري  الض  ػٍكًص اٍلمى ْي ًمػٍف ، وً تً لسػيكلى  ًفػٍي الن  كى
اًني ًة ا ىى شىكىاًىدً  قىامىاًت اٍلعيٍثمى ٍيؼ قكؿي  ًفي اٍلمى ًْ قىامىة اٍلقيٍدًسي ةفي ) اليىاٍزًجيٌ  نىا ػ(: "فػإٍف أى اٍلمى ةه يىػمٍ رى فى  بتى ْى

فٍ  رً يٍ غى  فٍ مً  ، كا  ػ، كى الحقػةى ا ال  نىػمى خكاتً  أف يحسػفى  المسػؤكؿي  ، كاللي الكػراـً  ًعٍنػدى فمػي معػذرةه  أخطأتى  راـو ا مى

                                                 
(1)

 (.358لراءج أخرى، )ص اْلَعَرتِيَّح اْلثَََلَغح، َعْثد اْلُوطَّلِة 
ٍكرً ) الىليكًسيٌ ، مقامات ابف الىليكًسيٌ ابف  (2) ٍكًر عىٍف رىٍجًز اٍلغيري ب،  (.101(، )ص زىٍجر اٍلمىٍغري اب: جمع الْك أْك

 كىك الكجع كالمرض.
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (3) ٍيضى  .(485، )صاإٍلً
ِّْ العسكرمٌ  (4)  (.2/15جدة، )مٍ ، العي يركانيٌ القى  ييٍنظىر: (.371ناعتيف، )ص، ال
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ٍيػػثي طىالىعىنىػػا. (1)"الس ػػاًبقىةى ا نىػػفكاتحى  أحسػػفى  فػػي )خكاتمنػػا الالحقػػة(، ك)فكاتحنػػا  اٍثنىٍيفً بػػ اٍثنىػػٍيفً  بمقابمػػةً  حى
مىٍتوي (. مع ما الس اًبقىة مى  .أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو  ميٍكًسٍيقىاال ، كعذبً ًمٍف نىاًحيىةو  الت قسيـ مف ركعةً  العبارتافً  حى

ٍبد الل ًفٍكًرمٌ ا م  أى  ـى  عى قىامىاًتوً  فقد قد  في  ، فأبدعى الض ربً  ىىذىامف  طائفةن منتقاةن  ًفٍي مى
ًمٍف شىكىاًىدً تشكيميا،  قىامىةا في )ىى كى ، قد يعارضيا ، كالمرحمةي مطؼي ، كال  فالمركءةي : "وي الفكري ة(، قكلي  المى
مىى كالحرصً  حب  الجاهً  ـي  كىذىًلؾى ، الكممةً  نفكذً  عى  فىًإف   .(2)"يك ري ، كالت  الغضبي  وي يعارضي  ، كالتدب ري الحم

  (.الحمـ كالت دب ر(، ك)الغضب كالت يك ر)ىما:  اٍثنىٍيفً ب اٍثنىٍيفً  ةي مى ابى قي فيو مي  الش اىدى 

ا مى : "أى عىٍبد الل ًفٍكًرمٌ  ًفٍي قىٍكؿً )طيب الحالؿ، خبث الحراـ(  اٍثنىٍيفً ب اٍثنىٍيفً  قابمةً مي  فٍ مً كى 
ًمٍنيي . (3)"الحراـً  غني ة عف خبثً  الحالؿً  ، ما في طيبً ىذه اآلثاـً  مف رككبً  تستحي مف اللً  ا كى

ان   بأف   ستيقفه ، مي بالفالحً  ، جازـه بالن جاحً  : "كىك كاثؽه وًفٍي قىٍكلً )ْباح اليسر، كليؿ العسر(  أىٍيضى
 . (4)"رً سٍ العي  مف ليؿً  رً سٍ اليي  ْباحى 

ًمٍنيي   لمعمماءً  : "كالمعاشري وًفٍي قىٍكلً ( كالشقياءً  ، كلمجيالءً كالتقياءً  )لمعمماءً  كىذىًلؾى ا كى
   .(5)"كالشقياءً  لمجيالءً  ، كالمالزـي كالتقياءً 

ٍبدً  ؿي كٍ قى  المتكاليةً  ى الت قابمي ةً نى البً  فى مً كى  ، الباطؿً  : "فتجمك الحؽ  في ْكرةً ًفٍكًرمٌ  اللً  عى
دؽى بدم ؽِّ، كتي الحى  في ْكرةً  كالباطؿى  ِّْ دؽً  في ىيئةً  ، كالكذبى الكذبً  في ىيئةً  ال ِّْ  .(6)"ال

ـي كيي  اتً ةن حى كٍ لى  الىليكًسيٌ  ابفي  قدِّ ًتوً  ال مٍكفً  ىىذىا ًمٍف لىٍكحى قىامى أىٍنبىاءي اٍلىٍبنىاًء ًلىٍطيىًب ) ًفٍي مى
، اللى اللى في أمِّكـ فمعمرم لقدٍ يى ": يىقيٍكؿي (، اٍلىٍنبىاءً  ـ  لغمِّكي كي تستر  بسركرً  كىانىتٍ  ا بىًني   .(7)ـ"ـ، كتغت

ـى  ٍيثي رىسى  .البناءً  ،الِـّ  فيب الكاْرً  ةى ك  ، كقي الت رابطً  كرةى ْي  اٍلميقىابىمىةً ب حى

تً  عف طريؽً  اٍلىٍلفىاظً ب بً في الت العي  ت ابي الكي  عى رى ا بى مى كى  لىعىؿ  ذىًلؾى ، اٍلميقىابىالى ان حى مى مٍ مى  افى كى  كى
قىاًمي ةً ًفٍي كاضحان  ٍكًص اٍلمى ْي ذىًلؾى ؛ الن  مىى قد يسيطري  ال ًذمٍ  اٍلغيميٍكضً مف  كىًثٍيرو  إلزالةً  كى ، الميتىمىقِّيفى  عى
ًمٍف ىينىا ـى  كى كىاًئعً فكاْؿى عذبةن مف  ىىؤالءً  قد  تي أبرزتيا  ال ًتيٍ  الر  الشٍِّديىاؽ:  أىٍحمىد فىاًرس يىقيٍكؿي ، اٍلميقىابىالى

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  (.424(، )صاٍلمىقىامىة اٍلقيٍدًسي ة) مىٍجمىع البىٍحرى
 (.280الفكري ة(، )ص المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم، (  2)
(3  )

اتِك  .298ص ،الَوْرِجع السَّ
 (.306في حسف الكفاء(، )ص مىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ة، فكرم(  4)
 (.276الفكري ة(،)ص مىقىامىة)ل اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم، عبد الل، (  5)
(6) 

اتِك  .299ص ،الَوْرِجع السَّ
 (.21ص، 20،)ص(اءبى نٍ اٍلى  بً يى طٍ أى  يٍ فً  اءً نى بٍ اء اٍلى بى نٍ )أى  الىليكًسيٌ ، مقامات ابف الىليكًسيٌ ابف  (7)
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ـى . (1)"الفراحي  كتطمعي ، التراحي  "تغيبي  ٍيثي رىسى  الحزفً  ، كغيابى كالس عادةً  الفرحً  مىشىاًىدى الديبي  حى
ـى ْكرةى اٍلميقىابىمىةً  عف طريؽً  كالش قىاءً  ؿً  الس عادةً  دكاـً ، كما قد  اًرع اٍلًفٍعمىٍيفً  تكظيؼً  ًمٍف ًخالى  يفً اٍلميضى

: وًفٍي قىٍكلً  كاللؼً  بالر اءً  في الد اؿ )الحاء( المسبكؽً  الظ اىرةً  ميٍكًسٍيقىاال جانبً  ًإلىى)تغيب، كتطمع( 
 )التراح، كالفراح(.

كىاًئع ًمٍف رى تً  كى رىكىةً ب تزخري  ال ًتيٍ  اٍلميقىابىالى عكدان الكىادً  ًإلىىىبكطان  ، كالحيكي ةً اٍلحى  ًإلىى، ْك
كابي، قكؿي  كجةى  أىٍحمىد فىاًرس الر   فييا، كأْبحى  ا أدغـى يى زكجً  جسـى  أف   إذا عممتٍ  الشٍِّديىاؽ: "إف  الز 

 .(2)"ىبطا كىدةن، أك ْعدا أكجان  سىكىاءفردان ال زكجان،  ا، فْارى يى يٍ سر ه في فً 

تً في  سيؽً الت نٍ  ، كدق ةي الت ٍشًكيؿً  كتبدك ركعةي  ٍيثً  ْكِّري ، كتي اٍلكىاًقعً ب م ا ترتبطي لى  اٍلميقىابىالى  وً ياتً حى
ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى ، كالش قاءً  في الس عادةً ك ، كالبالءً  الفرحً في   ثيابى  ، كلبستي النسً  مالبسى  )لخمعتي  كى

م د  ًفٍي قىٍكؿً ( الحدادً    بكابؿً ال   بكجكدم، أك طابٍت أقكاتؾ إً ال  إً  ؾى أكقاتي  ْفتٍ  ؿٍ ىى : "كى الميبىارىؾميحى
 ثيابى  ، كلبستى النسً  مالبسى  لخمعتى ، اإلمدادً  عنؾ لطائؼى  تي عٍ طى كرمي كجكدم؟! كلك قى 

ٍحبىةى  الميخيِّـً  الحزفً  شد ةً  ًمف المىٍشيىدي . مع ما يْكِّره (3)"الحدادً  ،  يفً اٍلمىاًضيى  اٍلًفٍعمىٍيفً  ْي )خمعتي
 ،) ًمٍنيي كلبستي ة، في أك ىم   بحاؿو  تأثيره  اللً  لغيرً  ؿٍ ىى : "كى وًفٍي قىٍكلً ا )سمب نعمةو، كجمب نقمةو( كى

 . (4)نقمةو" نعمةو، كجمبً  سمبً 

ـي  يىٍرًس وً  مف الًبنىى الت قابمي ةً  مىٍجميٍكعىةن  البىٍرًبٍير أىٍحمىدي  كى ًْ ٍك ْي قىاًمي ةً  ًفٍي ني ًمٍف شىكىاًىدً ، المى  كى
ا مى  عٍ . مى (5)مكجكدان" لمف يًعز  مفقكدان، كييكفي  لي: أٌم فخرو  ؿٍ قي  : "كباللً وي لي كٍ قى  اٍثنىٍيفً ب اٍثنىٍيفً  مقابمةً 
 )أٌم(. الد اؿً  عى مى  االٍسًتٍفيىاـً  عف طريؽً  المرً  نفيً  ًمف المىٍشيىدي  وي يحممي 

زىاقالحى  كرفعان لمنزلةً  ن  أيٍخرىل مقابمةن  البىٍرًبٍير أىٍحمىدي  رسـى  مباطؿً ان لؽِّ، كا   عنؾى  عٍ دى : "كى قىاًئالى
 .(6)و"مى مً مف عى  مف الباطؿً  ، كأْغري وي مف الحؽِّ مف قىًبمى  ، فأكبري الت مبيسً  زخارؼى 

ػربً  اٍليدىبىػاءي يكتػًؼ  ـٍ لىػ ،بثلثـةٍ  ة ثلثةٍ مَ ابَ قَ مُ  -ب ؿً  بالض  ثالثػةو  مقابمػةً  ًإلىػىتػابعكا مسػيرىـ  ؿٍ ، بىػالك 
ًمٍف شىكىاًىدً بثالثةو،  فىػاًجيٌ  الػدِّيفً  ًشػيىابً  ؿي كٍ ا قى ىى كى ػؿً  فٍ لػذ  ًمػأى  هي دي ٍعػبي ، كى مػف الحرمػافً  أقػبحي  وي بيػرٍ : قي الخى  ْك

                                                 
مىى، الس اؽ الشٍِّديىاؽ (1)  (.358ممشية(، )ص مىقىامىةالس اؽ ) عى
(2)

اتِك   . الكىدة: المكاف المنخفض، جمعيا كىاد.133)مىقىامىة مقعدة(، ص الَوْرِجع السَّ
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (3) رىة)غريب النباء في  الميفىاخى  (.104كالس مىاء(، )ص اٍلىٍرضبيف  الميفىاخى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (4) ةً أىٍبيىى مىقىامىةو ) الميفىاخى قىامى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.158(، )صًفٍي الميفىاخى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (5) رىةفي  مىقىامىة) الميفىاخى  (.30(، )صالمىاء كاليىكىاءبيف  الميفىاخى
 .46ص المىٍرًجع الس اًبؽ، (6)
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ٍيثي  .(1)"افً سى الحً  الحكرً  فىاًجي   قابؿى  حى ػؿ، كالحرمػاف( فى يٍ بى  الخى  )قربو، كبعده(، ك)أقبح، كألػٌذ(، ك )ْك
مىٍتوي ا مى  عٍ مى  مى  ًإلىػى إضػافةن  مف داؿ )الر اء( المسبكؽ بحرؼ المػدِّ )اللػؼ( نابعةو  ميٍكًسٍيقىامف  اٍلميقىابىمىةي  حى

زالةً مىعىاًنيالٍ  تكضيحً   .اٍلغيميٍكضً ك  الخفاءً  ، كا 

ٍبدً  ؿي كٍ قى  كىذىًلؾى  بثالثةو  ثالثةو  مقابمةً  فٍ مً كى  قىامىةفي ) الل ًفٍكًرمٌ  عى ًمٍنيي الفكري ة(: " المى ـ مف ىك كى
ـي السِّيرةً   مقابمةً  . فيي مف بابً (2)"كالش رً  حب  لمفسادً ، مي كالبرِّ  ، مبغضه لمخيرً ، خبيثي الس ريرةً ذمي

ٍيثي  بثالثةو  ثالثةو  (، ك)الخير( ك)الش رِّ  ؿى ابى قى  حى ( ك)محب   (، ك)الفساد(. بأسمكبو ( ك)البرِّ )مبغضه
اذو   .جالءن ككضكحان  المشيدى  أكسبى  بالغي  أخ 

ؿي  ًْ ييكىا ٍبد الل ًفٍكًرمٌ  كى ـي طائفةن  عى تً مف  اإلجادةى، فيقدِّ  إلضفاءً  كالمتتابعةً  اٍلبىاًرعىةً  اٍلميقىابىالى
مىى نكعو مف الكضكحً  : يىقيٍكؿي ، كاإلحجاـً  الجبفً  ، كميالؾى اإلقداـً الجرأًة ك  ْكِّران محاسفى ، مي وً أعمالً  عى

ب مىا كافى  ـي اليالؾً لتجن ب  ذريعةى  الجبفي  "كري  مف الميالؾً  . فال نجاةى (3)"جاةً الن  لحْكؿ  سببى  ، كاإلقدا
ـي ،  كيككف الجبفي في مياكم الر دل إال   ، كال سقكطى إال باإلقداـً   .وً مف أسبابً  كاإلحجا

ٍبدي  يبرحٍ  ـٍ لى كى  ًدٍيثى  الل ًفٍكًرمٌ  عى ؽً  عف مكارـً  الحى ؿً  ايى ، كتقديمً الىٍخالى ، ى الت قابمي ةً نى البً  ًمٍف ًخالى
ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى قىٍكلي  قىامىةفي ) وي كى  وي ، كبخمي هً أضدادً  ًإلىىبو يحبِّ  جؿً الر   دي كٍ جي  قىاليكا: "ك الفكري ة( المى

ٍنسىافً  فجكدي  ،(4)"هً أكالدً  ًإلىى يبغضوي  طريؽه  ، كالبخؿي ى مف العداءً ت  لمحبِّ حى  جمبةه ه مى كعطاؤ  اإٍلً
، كتبذيره  إسراؼه  وي مثالن إفراطي  الجكدي  ىىكىذىاو: "ك لي كٍ قى  ؾى لً ذى  يدعـي . كى ى مف الْدقاءً ت  حى  لمبغضً 
 .(5)"فيو شح  كتقتيره  كالت فريطي 

 بأربعةٍ  أربعةٍ  ةُ مَ ابَ قَ مُ  -ج

قىاًمي ةً قميمةو  مىشىاًىدى في  الن كعً  ىىذىا كيظيري  ٍكًص اٍلمى ْي لً ، ك ًفٍي الن  ـي ًمٍف ًخالى ٍبد الل  و يقدِّ عى
ؿً  في الن دامةً  عف الكقكعً  ، كالبعدً بالس المةً  عالجان ناجعان لمفكزً  ًفٍكًرمٌ  ًفٍي  الت قابمي ةً  ٍنيىةً اٍلبً  ًمٍف ًخالى
مىى وي بْيرتى  غمبى  "فمفٍ : وقىٍكلً  مىىىكاه  غمبى  ، كمفٍ ى كالس المةً نى بالمي  ىكاه فازى  عى في  عى قى كى  وً بْيرتً  عى

                                                 
فىاًجيٌ  (1) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى يىٍاةكزىرة  رى  (.287الدنيا، )ص الحى
 (.280الفكري ة(، )ص المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم، عبد الل، (  2)
(3  )

اتِك  .292ص ،الَوْرِجع السَّ
(4  )

 .292ص ،الَوْرِجع ًفسه
(5  )

 .295ص ،الَوْرِجع ًفسه
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مىىالديبي  اٍعتىمىد . كقدٍ (1)"ا كالن دامةً نى العى  ،  ًإلىىإقناعو  )مىٍف( رغبةن في إضفاءً  طً الش رٍ  داؿً  عى إقناعو
، مع ما  ًإلىىكجماؿو  مىٍتوي إمتاعو مى  اد. عف طريؽ الت ضى  كاإلبياـً  اٍلغيميٍكضً  مف إزالةً  اٍلميقىابىمىةي  حى

 بخمسةٍ  خمسةٍ  ةُ مَ ابَ قَ مُ  -د

قىامىةً  ت ابي كي  لىقىٍد بىرىعى  اًلًيـٍ  اٍلميقىابىمىةً مف  الض ربً  ىىذىا ًفٍي تىٍكًظٍيؼً  المى ٍيثي قم تو،  ـى غٍ رى  ًفٍي أىٍعمى  حى
مىىطرحكه  ًمٍف استحياء،  عى  "إف  سعادتي في الككفً : الشٍِّديىاؽ أىٍحمىد فىاًرس ؿي كٍ قى  اٍلبىرىاعىةً ىذه  شىكىاًىدً كى
. (2)منو، كيغضب مني" ى عف أميرم، كيرضى عنِّي، كشقاكتي ىي أٍف أغضبى ضى رٍ ىي أٍف أى 

ٍيثي  قابؿ الشٍِّديىاؽ )سعادتي(، ك)شقائي(، ك)أرضى( ك)أغضب(، ك)عف(، ك)مف(، ك)يرضى(،  حى
ٍكؼى ، ك اٍلىٍفعىاؿ، ك الىٍسمىاءى  الت قابمي ةً  وً تً يى نٍ في بً  ك)يغضب(، ك)عني(، ك)مني(. فجمعى  ري في  اٍلحي

اذ.أدبي  أسمكبو   أخ 

 التَّْوِرَيةُ  -3
  اْصِطَلَحاً ًة و غَ لُ  التَّْوِرَيةُ 

مىى (كر ل) باعيِّ الر   لمفعؿً  مْدره  الت ٍكًريىةي : (3)لغةً  التَّْوِرَيةُ  ٍكذىةه ، كىي (فع ؿ)كزف  عى ٍأخي  ًمفى اٍلًفٍعؿً  مى
ٍكذه  ، كأن وي هي غيرى  ، كأظيرتي وي إذا سترتى  تكريةن  الخبرى  كر يتي  ؿي كٍ قي ل( نى رى )كى  يِّ ثً الى الث   أىخي ٍنسىافً  اءرى كى مف  مى  ،اإٍلً
نىٍحكى ذىًلؾى ، ى ال يظيري ت  حى  هي اءى رى كى  وي يجعمي  أن وي كى  أك ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ   :تىعىالىى وي لي كٍ قى  كى

 [.     24العراؼ: ] چچ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    

ـي يى يٍ اإٍلً ، كى يوي الت كجً  ال مٍكفي  ىىذىاسم ى كيي  ،اْصِطَلَحاً  التَّْوِرَيةُ  ان  ا كدي ، كى أىٍيضى ْي ٍق  ةي مى مً كى الٍ  فى كٍ كي تى  فٍ "أى  وً بً  اٍلمى
ـي كى تى مي الٍ  ؿي مً عٍ تى سٍ يى ، فى فً يٍ يى نى عٍ مى  ؿي مً تى حٍ تى  ا ، ال مى وٍ مى مى ىٍ ا أى مى  هي ادي رى مي ، كى رى اآلخى  ؿي مً ، كيييٍ الىٍييىااحتم دى حى أى  مِّ

ٍعنىى ذىًلؾى ، (4)"استعممو مى  ًإلىى ره تبادى مي  ،ظاىره  ،قريبه ا مى ؛ أحدىي لو معنيافً  لفظو  ذكري  الت ٍكًريىةى أف   كى
 .ادي رى المي  كى ىي كى  ،فً الذِّىٍ  ًإلىى رو ادى بى تى مي  ري يٍ غى  ،ي  فً خى  ،ده يٍ عً بى  الث اًني ، ك مرادو  غيري  ،الذِّىفً 

يً  كالخفاءً  اٍلغيميٍكضً  ًفٍي تىٍكًظٍيؼً  المىقىامىةً  ت ابي كي  عى رى بى  ًْ ٍك ْي  ؾى لً ذى  كافى  ، فقدٍ المىقىاًمي ةً ـ ًفٍي ني
ًر العيٍثمىاًنيِّ ديدنيـ  ٍْ ًمٍف شىكىاًىدً ، العربً  اٍليدىبىاءً  فى اراةن لسابقييـ مً جى مي  ًفٍي اٍلعى لفظ)الغزالة(  الت ٍكًريىةً  كى

                                                 
 (.277الفكري ة(، )ص مىقىامىة)ل اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم، (  1)
مىىالشٍِّديىاؽ، الس اؽ  (2)  (.62الس اؽ، )ص عى
ٍكىىًرمٌ  (3) اح، اٍلجى حى  ْ  (، مادة )كرل(.2523، 6/2522ج، )ال
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  ييٍنظىر: (.102ص، )رآفبديع القي ، المْرمٌ  (.268، )صتحرير الت حبير، المْرمٌ  (4) ٍيضى ، اإٍلً

 (.499)ص
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ٍيؼً  ًفٍي قىٍكؿً  ًْ احي" الغزالةً  إال  كقد ذىر  قرفي  : "فال أنتبوي اليىاٍزًجيٌ  نىا  فقد كقعتٍ  الت ٍكًريىةي ا أم  . (1)الض 
ٍيثي  (الغزالة) لفظً في  ٍعنىى إف  حى ىك:  المرادً  كغيرى  ،الذِّىفً  ًإلىى المتبادرى  ،اىرى الظ   ،القريبى  اٍلمى
ٍعنىى، ك (ةالغزالة الكحشي  )  ىىذىاك  .(الش ٍمس)ىك  كالمرادى  ،فً الذِّىٍ  ًإلىى المتبادرً  غيرى  ،الخفي   ،البعيدى  اٍلمى

 القػاضي ًعياض: بقكؿً  شبيوه 

ــ ــيْ نِ  نَّ أَ َك ــأَ  ـانّ َس ــ ىْ دَ ْى ــبِ َل مَ  نْ ِم                         ـوِ ِس
 

ــلِ   ــ رِ يْ َش ــوَ نْ أَ  ونَ انُ َك ــا ِم ــالحُ  نَ اًع  لِ َم
 ى َخِرَفـت                      دَ الَمـ لِ وْ طُ  منْ  ةُ الَ زَ الغَ  وْ أَ  

 
ق بَ َفَمـــــا    (2)لِ ـــــمَ الَجْدي والحَ  نَ يْ تفر 

 
 

يؼً  ؿي كٍ قى  الت ٍكًريىةً ىذه  كمثؿي  ًْ  ؾً بالي  ، لينعـى الغزالةً  فً رٍ قى  ًإلىى ؾً رفعنا زكجى  شئتً  : "إفٍ اليىاٍزًجيٌ  نا
ان . كمثميا (3)"حالةو  بأحسفً  ما أبداه، كرعت  الغزالةي  م ا رعتً : "كلى اٍلًبٍيطىار الدِّيفً  بىيىاءً  ؿي كٍ قى  تىمىامى

 .(4)كمنتياه" وً مبتدل كالمً 

رى  ًفٍي ثىنىايىاىىا ، كتضم نتٍ كالت مط ؼً  الخفاءً  مىعىاًنيكؿ   استكعبتٍ  ال ًتيٍ  الت ٍكًريىةً  فى مً كى  ان فائقةى ديرى
مىاؿً  مف  ، كأكرـى ْحبو أحمى مف الجمراتً  ًإلىى قد انضكيتي  : "ككنتي اليىاٍزًجيٌ  ؿي كٍ قى  اٍلجى

ٍعنىىف جمرات(؛ال) في كممةً  الت ٍكًريىةي  كقعتً  فقدٍ . (5)"الط ٍمحاتً   ًإلىى تبادري المي  ري اىً الظ   القريبي  اٍلمى
كفىة)الجمرات ىك:  كغير المرادً  ،الذِّىفً  ٍعنىى، ك في الن ار( اٍلمىٍعري  ًإلىى المتبادرً  غيري  الخفي   البعيدي  اٍلمى
مىاعىة) العربً  جمراتي ىك  كالمرادي  ،فً الذِّىٍ  بف عامر بف ْعْعة؛  (، كىي أربعةه: "بنك نيميرو اٍلجى

مة كبنك الحارثً  ٍمد؛ بنك ضب ة بف أدى بف طابخة، كبنك عبسف بف بىغيض،  بف كعب بف عي بف جى
 . (6)ا، كلـ ييدخمكا معيـ غيرىـ"يى في أنفسً  يا تجم عتٍ ًلىن  ، ؛ جمرات العربً ليذه القبائؿً  ما قيؿى ن  كا ً 

: البىٍرًبٍير أىٍحمىد ، قكؿي كأجمؿ ما يككفي  كالت عميةً  ركعةى الخفاءً  حممتٍ  ال ًتيٍ  الت ٍكًريىةً  فى مً كى 
ٍت بيفى  ْى قى  ػػػػػػػاى ظنن اىى ت  حى  الن باتً  ـي كٍ جي شمكسنا كبدكرنا ني  مع كجكدً  ، كظيرتٍ أيدينا جكارم الماءً  "كرى

ىك )نجـك  فً الذِّىٍ  ًإلىى المتبادري  ـ(، كمعناىا القريبي كٍ جي في كممة )ني  الت ٍكًريىة. ف(7)"الس مىاءً  نجكـى 
ٍعنىىالس مىاء(، أما   فيك)ما ال ساؽ لو مف الن بات(. فً الذِّىٍ  ًإلىى المتبادرً  غيري  البعيدي  اٍلمى

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  (.110اليزلية(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 (.2/244ج) ،اٍلىدىبخزانة ، مٌ كً مى الحى  (2)
مىىالشٍِّديىاؽ، أحمد فارس، الس اؽ  (3)  (.358ممشية(، )ص مىقىامىةالس اؽ ) عى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف( 4) رىة) الميفىاخى  (.57(، )صالقىمىرك  الش ٍمسبيف  الميفىاخى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (5)  (.250ة(، )صاٍلىدىبيٌ  المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 (.3/318ابف عبد ربو، العقد الفريد، )ج (6)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (7) رىةفي  مىقىامىة) الميفىاخى  (.24(، )صالمىاء كاليىكىاءبيف  الميفىاخى
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ييٍبًدعي  ٍيؼي  كى ًْ قىامىةفي ) الت ٍكًريىةً  ًفٍي تىٍكًظٍيؼً  اليىاٍزًجيٌ  نىا : "كأخذنا نجتني يىقيٍكؿي ي ة(، كً مى الحى  المى
مىى البمبؿي  ، كقد رقصى الس كابؿً  ، مف الفنافً الذ كابؿى  الثِّمارى  في  كقعتٍ  الت ٍكًريىةي ف. (1)"ؿً بً الى البى  نغماتً  عى
 ش حى رى  ال ًذمٍ (، ك المعركؼي  ، كىك )الط يري ؿي بي مٍ البي  فً الذِّىٍ  ًإلىى المتبادري  ؿ(، كمعناىا القريبي بً الى )البى  كممةً 
ٍعنىىمة )نغمات(، أما مً لو كى   ال ًتيٍ  الن كاعيرً  فيك: )أنابيبي  فً الذِّىٍ  ًإلىى المتبادرً  غيري  البعيدي  اٍلمى

 .يفى اٍلقىاًرئ ألبابى  ، كيخمبي الس اًمًعٍيفى  بيري ما يي  ؼً كالت مط   مف الخفاءً  الت ٍكًريىةً (، كفي ينْب  منيا الماءي 

 رُ والنَّشْ  الَّمـفُّ  -4
 االتِّسػػػػاؽً  ، كسػػػماتي العجيػػػػبً  ظـً الػػػن   فيػػػو مالمػػػحي  تظيػػػري  اإًلٍبػػػدىاعً عػػػالـه مػػػف  ري كالن ٍشػػػ ال مػػػؼ  

كدي ، ك البىًدٍيعً  ْي ٍق مىىدو متعدِّ  ؛ "ذكري رً كالن شٍ  بال مؼِّ  اٍلمى ؿِّ كيػمػا لً  ذكػري  ـ  ، ثيػ، أك اإلجمػاؿً فْػيؿً الت   جيةً  عى
 ىػػك: "أفٍ  رى كالن ٍشػػ كاكٌي أف  ال مػػؼ  . كيػػرل الس ػػ(2)يػػرد ه إليػػو" امعى ؛ ثقػػػةن بػػأف  الس ػػتعيػػيفو  كاحػػدو مػػف غيػػرً 
مىىالن مً تى شٍ ان مي مى الى تتبعيما كى  ـ  ثي  ،رً في الذِّكٍ  تمؼ  بيف شيئيفً  ؛ تعيػيفو  مػف غيػرً  كبػآخرى  بكاحػدو  متعمؽو  عى

 .(3)"وي ما ىك لى  ًإلىىالن منيما يرد  كي  عى امً ثقػةن بأف  الس  

 ؼ  م؛ فػال  الحػؽه  كاًحػدو منيػا أىٍمػره  بكػؿِّ  ؽي يتعم ػ ال تًػيٍ  اتً دى ي المتعػدِّ فيػك فىػف  ًفػ ؼ  كالن شري مأٌما ال  
ن ى بػو أك  ؤتى ييػ ال ػًذمٍ  دً المتعػدِّ  ًإلىػى وً بً  ييشاري  ؿ  كيػ ؽي يتعم ػ ال ػًذمٍ  حػؽً الل  ا دً المتعػدِّ  ًإلىػىبػو  ييشػاري  ري ، كالن ٍشػالى
منيػا  كاحػدو  بكػؿِّ  ؽي مػا يتعم ػ مع تعيػيفً  المتعدداتً  ري ا ذك، أم  تعييفو  فى كٍ دي  ابؽً مف الس   منو بكاحدو  كاحدو 

 .يـقسً فيػك الت  
لُ فَ مُ الْ  رُ والنَّشْ  مفُّ والَّ  مىػى ري يػأتي الن ٍشػ أفٍ ؿ :ك  ، الى (4)ضـربانِ  صَّ ًمػٍف شىػكىاًىًده قىٍكليػ، مػؼِّ ال   ترتيػبً  عى  وي كى

انىوي   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ   ڈ   ڈ        چ چ  :تىعىػػػالىىك  سيػػػٍبحى

 [.73]القْص: 

مىى ري فيو الن شٍ  : يككفي الث اًنيك  ًمٍف شىكىاًىدً ، مؼً ال   ترتيبً  غيرً  عى ڈ  ژ  چ : تىعىػالىى ػوي قكليػ كعً الن   ىىذىا كى

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 [.55 - 4 الضحى8]چں    ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀ   

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1) الجارع: الراضي الطيبة النبات، الغضرة: المخْبة،  (. حمٌياه: خمرتو،276، )صمىٍجمىع البىٍحرى

 كابؿ: الغْاف المتدلية. البالبؿ: أنابيب تنْب منيا الماء.لمياء: كثيفة، الس  
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (2) ٍيضى  (.262: )صاإٍلً

، )صالس كاكيٌ  (3)   (.423، مفتاح العمـك

اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (4) ٍيضى  (.12، بديع القرآف، )صالمْرمٌ ، ييٍنظىر(. 262، )صاإٍلً
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رٍ  ىىذىا أم ا اًني ةً ًفي  قميمةو  في مكاضعى  دى رى كى  فقدٍ  بي الض  قىامىاًت اٍلعيٍثمى ذىًلؾى ، اٍلمى لتقديميـ الس ٍجع  كى
ًمٍف شىكىاًىًده قىٍكؿي ، الت ٍجًنيسك  ٍيؼً  كى ًْ حنان، عابكه لى كان كى غٍ فيو لى  وي كالمى  القكـي  عى مً سى  فىمىم ا: "اليىاٍزًجيٌ  نىا

" لفظان كمعنىن
 ًإلىى يرجعي  ظً مفٍ ال   عيبى  ًلىف  ؛ غير المرت بً  رً كالن شٍ  الط يِّ  مف بابً  الس ابؽي  . فالس طري (1)

ٍعنىى ، كعيبى محفً ال    .كً مغٍ ال   ًإلىى اٍلمى

ان  غير المرت بً  رً شٍ كالن   مؼِّ ال   فى مً كى  ٍيؼً  ؿي كٍ قى  أىٍيضى ًْ قىامىةفي ) اليىاٍزًجيٌ  نىا  ي ة(: "فخمعى نً دى العى  المى
ـي  ما ، إن يي كالغالـى  قد عرفتي الش ٍيخى  ، ككنتي يديوً  بيفى  الغالـي  ، كانْرؼى عميو، إحدل بردتيوً  الز عي

، كابفي  زاـ" رجبه ٍيثي . رت بً غير المي  رً الط يِّ كالن شٍ  بابً  فٍ مً  الس اًبقىةً  طرً سٍ ي الى فً  اٍلقىٍكؿي . ك (2)الخي حى
ن  لـ يرتِّبٍ  ـ  كالغالـ(، ثي : )الش ٍيخ، ًبقىٍكًلوً  اليىاٍزًجيٌ  طىالىعىنىا ىك  : )رجب، كابف الخزاـ(؛ فالش ٍيخي قىاًئالى

 ىك )رجب(. ـي الى )ابف الخزاـ(، كالغي 

  االْقِتَباُس  -5
 مف فنكفً  مميحالت  ك  ،الحؿٌ  ،العقد ،ضميفكىي: الت   منو مف فركعو  كما اشتؽ   االٍقًتبىاسي         
كدي . ك البىًدٍيعً  ْي ٍق ـي  فى يضمِّ  فٍ : أى بو اٍلمى اه، ػػػػػػأك بمعن وً لغيره بمفظً  كالمان  أك نثرو  مف شعرو  وي كالمى  المتكم

م ـى  - الر سيكؿً  ، أك مف أقكاؿً اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً مف  يككفي  االٍقًتبىاسي  ىىذىاك  سى مىٍيًو كى م ى اللي عى  فى ، أك مً -ْى
 أفٍ  فى كٍ دي  المتداكلةي  ، كالش عىرىاءي البيمىغىٍاءً  كبارً  أقكاؿً  فٍ مً  ، أكةً المىٍشييكر  الحكـً  فى ، أك مً ائرةً الس   اٍلىٍمثىاؿ

 ثيف، الت نىاص، كىك ال يبتعدي دى حٍ المي  في عيرؼً  كىذىًلؾى عميػػػػػػػػػػو  . كيطمؽي وً مً قائً  ًإلىى اٍلقىٍكؿى  يعزك المقتًبسي 
ْى ْي أدبي  ما ني ص  نى  "أٍف يتضم فى  وي ، فمفيكمي ان في محتكاه عف االٍقًتبىاسً كىًثٍير   أيٍخرىلان أك أفكاران ك

 فى مً  ؾى لً ذى  وى ، أك ما شابى ، أك اإلشارةً ، أك الت مميحً ميفً ، أك الت ضٍ االٍقًتبىاسً  سابقة عميو، عف طريؽً 
ٍيثي ، باٍلىًدٍيبً افيِّ لدل الث قى  المقركءً  ٍكصي  تندم ي  حى ْي ،  مع الن صِّ  ، أك الفكاري ىذه الن  الْميِّ
ان  فيو؛ ليشكِّؿى  كتندغـي   ْ ًدٍيدىان ن  .(3)متكامالن" جى

ا ا مى مى ، كالسي  وي بو نظامي  ، كيحكـي وي بو كالمى  ـي م المتكمِّ قكِّ يي  بديعه  فه سى ما ىك حى  منوي  كاالٍقًتبىاسي         
 اإلقناعً  ، كمقاالتً كاإلرشادً  عكةً الد   ، كمقاالتً الحكمةً  ، كأقكاؿً ، كالمكاعظً اءً الخطب ًعٍندى منو  كافى 
انىوي  – اللً  ابً ػبكت المؤمنيفى  في نفكسً  لمفضائؿً  وً ػكجيكالت   م ى اللي  - وً ككالـ رسكلً ، -تىعىالىىك  سيٍبحى ْى

م ـى  سى مىٍيًو كى ًمٍنوي ، - عى مىىعالةن  فيككفي  عف اليدؼً  ما يحيدي  كى ، كال يتعدل ككنو حشكان الىدىبالن صِّ  عى يِّ
مىى ييٍضًفيال  ـً  عى مىاؿً مف  شىٍيئىان  اٍلكىالى   .يِّ الىدىبً الن صِّ  فسادً  ًإلىى ؾى لً م ذى قد يؤدِّ  ؿٍ ، بى اٍلجى

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  .(358ص) ،ة(ي  كً مى الحى  المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
(2)

اتِك   .358ص ،الَوْرِجع السَّ
 (.52راث، )صبالت   جديدو  مف أجؿ كعيو  – ردمٌ راث الس  كاية كالت  ، الرِّ يقطيف (3)
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 ،مختمفةو  في أغراضو  وً كالمً  لتزييفً  ، أكوً فكرتً  لتقكيةً  االٍقًتبىاسً  ًإلىى يمجأي  اٍليدىبىاءً  ضي عٍ بى كى 
اءً ك  ،اٍلمىٍدحً ك نىٍحكى  ،اتً كاإلخكاني   ،اٍلغىزىؿً ك  ،اٍلًيجى ٍعنىىفي  ؼٍ يحرِّ  لـٍ  فىًإذىا، ذىًلؾى كى في  يكفٍ  ـٍ لى ، كى اٍلمى

انىوي  - اللً  مع كالـً  أدبو  ءي كٍ سي  واقتباسً  م ـى  - الر سيكؿً  أك كالـً ، -تىعىالىىك  سيٍبحى سى مىٍيًو كى م ى اللي عى  ،-ْى
ٍعنىىفي  في اقتباسو تحريؼه  ًإذىا كىافى أم ا ، وً باقتباسً  سى أٍ فال بى   يتنافى مع الش رعً  أدبو  ءي كٍ ، أك سي اٍلمى

ـي  ،فيك ممنكعه  انىوي  باللً  الكفرً  دركةً  ًإلىى االٍقًتبىاسً  بعضي  يْؿي  ، كقدٍ سي بو المقتبً  كيأث ، تىعىالىىك  سيٍبحى
قىاًمي ةً  االٍقًتبىاسً  أضربي  كتتمث ؿي  .باللً  كالعياذي  اإللحػادً  كدرجةً  ٍكًص اٍلمى ْي ًر  ًفٍي الن  ٍْ ًفٍي اٍلعى

اًنيِّ   :ةً يى اآلتً  المشاىدً في  العيٍثمى

 اْلَكِرْيمِ  اْلُقْرآنِ  نَ مِ  اًل: االْقِتَباُس وَّ أَ 

قىامىاتي  وً بركعتً  ي  تتزي في يعً دً ف  بى فى  االٍقًتبىاسي   ا، كتنفردي يى في معظمً  اٍلقىاًرئي  وً بمطفً  ، كيأنسي المى
ٍيثي القرآنيِّ بكثافةو عاليةو، ب االٍقًتبىاسً  ظاىرةي  ٍكًص اٍلمىقىاًمي ةً خط ان ممتدان  مث متٍ  حى ْي  اٍلقيٍرآفي ، فًفٍي الن 
ـي  ٍذبىان ، كسيظؿ  منيالن ، كال زاؿى كافى  اٍلكىًرٍي  اللي  أف يرثى  ًإلىىفي كؿِّ زمافو كمكافو  الد اًرسيكفى  هي يردي  عى
 ، كحديقةن غن اء يجتنكفى مغكي ةى ال  ـ يي منو ثركتى  نبعان يستمد كفى عمييا، كسيبقى مى  فٍ مى كى  اٍلىٍرضى  تىعىالىى
كرىةى ، ك المعجزى  اٍليٍسميكبى منيا   ْ  مف فنكفً  ميتىنىكِّعىةن باقاتو  ، فيشكِّمكفى البىًدٍيعى  فى ، كالمحسِّ اٍلبىاًرعىةى  ال
ٍغىةً  بً يى كأفنانً  البىالى ْي يىٍاةي  تً غى ا، كىٍيؼى ال؟ كقد  اًنيِّ  الحى ًر العيٍثمى ٍْ  شىت ىي ةو في بْبغةو إسالم ًفٍي اٍلعى

ًمٍف ىينىاا، يى بً ميادينيا، كفي كؿِّ جكانً  ـي  اٍلقيٍرآفي  كافى  كى لو  يدينكفى  الش عىرىاءً  ، ككعبةى اٍليدىبىاءً  ةى مى بٍ قً  اٍلكىًرٍي
 .، كالت فر دً ، كالت فك ؽً ؽً بالس بٍ 

رً  ىىذىافي  اٍليدىبىاءي  انطمؽى  ٍْ ، هً كرً في سي  يتفك ركفى ، ك وً ْفحاتً  يقمِّبكفى  اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً  ًإلىى العى
ةي منو ما  ، فيقتبسكفى وً آياتً  كيتدب ركفى  اجى  كحممتٍ ، الت ٍشًكيؿً  بركائعً  ـيي قىرىاًئحي  ، فجادتٍ دىعىًت اٍلحى

ٍكصً  ةن فائقةن في اختيارً ـ قدر يي عقكلي  ْي ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى تناىيةو، بدق ةو مي  ةً القرآني   الن  ٍيؼً  قىٍكؿي كى ًْ  نىا
ر الرِّعاء بعدما استقكا بكؿِّ ، تْدالغربً  مف أىؿً  قت حديث ال تزاؿ طائفةه : "ْداليىاٍزًجيٌ 
ٍيثي ، (1)"سجاؿو  مىى الن اسً  مشيدو حي  الزدحاـً  رسـً  ًإلىى اليىاٍزًجيٌ  عادى حى مف  ؽً بٍ ، كسى المياهً  مكاردً  عى
ـابنتي شعيب  و حاؿي حالي  دكنيـ فعميو االنتظاري  ا مف كافى ، أم  ةى ك  القي  يمتمؾي  كافى  مىٍيًو الس الى  ىىذىا. ك عى

انىوي  وً قىٍكلً مف  سه بى تى قٍ مي  المىٍشيىدي  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   چ : تىعىالىىك  سيٍبحى

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  

 [.ِّالقْص: ] چچ  

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  (.416المكي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
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ـي  يىٍرًس  ال ًتيٍ  الكآبةً  ، كأجكاءً يسيطري  ال ًذمٍ  الحزفً  مىشىاًىدً مف  مىٍشيىدىان  الخفىاًجيٌ  الدِّيفً  ًشيىابي  كى

ؿً  باليمكـً  ثقميفى المي  بعضى  تكتنؼي  قىامىةفي ) وً قكلً  ًمٍف ًخالى عف حالي،  سألتى  الس اساني ة(: "فإفٍ  المى
ٍيثي . (1)مف آمالي" ى فارغه سى كٍ أِـّ مي  ففؤادم بيا فؤادي  فىاًجيٌ  الدِّيفً  ًشيىابي  اقتبسى  حى انىوي  ًبقىٍكًلوً  الخى  سيٍبحى

ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ     ڱ چ :تىعىالىىك 

ْ  زٍ حي  ممي ان مشيدى  تتْك رى  أفٍ  ؾى لى [. كى َُالقْص: ] چ ھ ـ  فقدتٍ فو مؤلـو عنكانو: ق  ة أ
مىىال يقكل  ال ًذمٍ كليدىا  ـي  ةو لم ا ألقتٍ مركِّعى  ًبطىًرٍيقىةو شيء عينكةن  عى ، هي مْيرى  بو في اليِـّ، كىي ال تعم
انىوي  وًفٍي قىٍكلً ا يى أحضانً  ًإلىىا ىى كليدً  عكدةً  ليا مشيدى  ـى سى رى  تىعىالىى لكف  اللى  ٺ  ٺ     ٺ     چ : سيٍبحى

ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  

،  المعجزي  اٍليٍسميكبي فييا  ًبطىًرٍيقىةو ك  [.ٕ]القْص:  چڄ   ٍيثي في ترتيبو منطقي  عظيـو حى
ـى  ـي  اٍلقيٍرآفي ليا  رىسى )إذا(  طً داؿ الش رٍ  ـ  : )أرضعيو(، ثي ًبقىٍكًلوً بدءان  ةً مى حكى المي  اإلليي ةً  خط ةى الن جاةً  اٍلكىًرٍي
ؿً )ال(  يً بداؿ الن يٍ  ، كيتابعي الن جاةى  الر عبً  ثىنىايىافي  رسـى  ال ًذمٍ  ليما: أك   متتالييفً  مىٍشيىدىٍيفً  ًمٍف ًخالى

مىىالحٌث  كثانييما: عدـ ، ا الطمأنينةى يى في قمبً  : )كال تخافي(؛ ليغرسى وًفٍي قىٍكلً  الخكؼً  عدـً  عى
ـي كالس كينةً  ا باليدكءً يى : )ال تحزني(؛ لتقر  عيكني وًفٍي قىٍكلً  الحزفً   مىةً يِّ اٍلقى  كالجائزةً  العكدةً  بمشيدً  ، كيخت

ؿً  كه( ( مع ما حممو المد  في )راد  ، كجاعمكه مف المرسميفى كه إليؾً : )إن ا راد  وً ًفٍي قىٍكلً  الت أكيدً  ًمٍف ًخالى
حاطتو بيا مف كؿِّ لفرحً ا مف امتدادً  انىوي  وًفٍي قىٍكلً  . كيأتي الر د  بو انً جى  ، كا  ەئ  ەئ       چ  :تىعىالىىك  سيٍبحى

 چوئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  
 [.ُّ]القْص: 

ييٍبًدعي          ٍيؼ كى ًْ مىى ميٍعتىًمدىان  الحزفً  مشيدً  في تشكيؿً  اليىاٍزًجيٌ  نىا ًدٍيثً في  يـً كً الحى  رً الذِّكٍ  عى  الحى
ؿً ، عف المكتً  مىى ، ليحْؿى الس اًمًعٍيفى  بيا قمكبى  جذبى  ال ًتيٍ  مف البياتً  مىٍجميٍكعىةو  ًمٍف ًخالى  عى

قىامىةفي ) يىقيٍكؿي ، الماؿً   المآقي، كقاؿ سبحافى  وي دمكعي  ، استيم تٍ وً مف أبياتً  غى رى فى  فىمىم االحكمي ة(: " المى
مىىا جى سى  ـ  ي، ثي الحٌي الباقً   . كيبدك الحزفي (2)الت راقي" بمغتً  قدٍ  وي ركحى  ؿى أف  يِّ حتى خي  وً عً مضجى  عى

ؿً  مشيدى  ى يتقفى ت  دمكعو المآقي(، حى  كاضحان في )استيمتٍ  مف  سه بى تى قٍ مي  الحزيفي  المىٍشيىدي  ىىذىا، ك الت سىك 
انىوي  وً قىٍكلً   [. ِٔالقيامة: ] چڤ   ڤ     ڤ   ڦ     چ : تىعىالىىك  سيٍبحى

                                                 
فىاًجيٌ  (1) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى يىٍاةكزىرة  رى  (.390ة(، )صاساني  الس   المىقىامىةنيا، )الد   الحى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (2)   (.140ة(، )صالحكمي   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
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مىى ـي كى الحً  ىالى كى تى تى          ٍيؼً  لسافً  عى ًْ ـي ، اليىاٍزًجيٌ  نىا يىٍرًس  : "فأمرى يىقيٍكؿي الالمبػػػػػاالة،  مشيدى ىنا  كى
مً  في أذنيوً  ؿى عى ، كجى وً باعتقالً  الميري   ْ  . (1)"وً كسؤالً  وً كقران عف تن

ٍرأىةً الفتى بعد شككل  اعتقاؿً  مشيدي  اٍلقىٍكؿى  ىىذىا كيسبؽي          ٍيثي ، اٍلمى ، كالسؼى  أبدل االعتذارى  حى
 وً لً كٍ مف قى  اقتباسه  المىٍشيىدي  ىىذىا، ك ، كبراءتو مف الت يمةً وً التً بتكس   يأبوٍ  ـٍ لى ، كى وً باعتقالً  أمرى  لكف  الميرى 

 چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ       ک  ک  کک  گ  گ  گ  چ : تىعىالىى
 [.5لقماف:]

م د كيطرحي  فىاتً  فى مً  عىدىدىان الكيٍرًغٌي  ميحى ِّْ كجي  ال ًتيٍ  ال  ًإلىى الفتاةى  تدفعي  ال ًتيٍ ، ك يحمميا الز 
كاجً  الر غبةً  ليا ْفكان، لما  تكفٍ  ـٍ لى  : "فمكٍ يىقيٍكؿي ، وً فكرتً  لدعـً الكىًرٍيـً  بالقرآفً  يستشيدي  ـ  ، ثي في الز 

 فيو ري لم ا تتكف   جؿً الر   خمؼى  الجرمً  ْكرةى  يرسـي  ال ًذمٍ  المىٍشيىدً  ىىذىا. كفي (2)رىكان" قطعٍت لؾ البحرى 
انىوي  ًبقىٍكًلوً الكيٍرًغٌي  فتاةو، يستشيدي  تتمناىا أي ةي  ْفاته  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ    چ  چ  :تىعىالىىك  سيٍبحى

 [.22الدخاف: ] چچ  

قىامىةً  ت ابى الشٍِّديىاؽ كي  أىٍحمىد فىاًرس ؾى ارى شى  ، اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً مف  االٍقًتبىاسً  لكحاتً  ؿً يٍ كً شٍ تى  يٍ فً  المى
يىٍبديك ذىًلؾى  رو مشي و أنتـ كٍ ، كعف أمِّ ني تخكضكفى  ـٍ في أمِّ أمرو مري و كنتي  : "قاؿى وً ًفٍي قىٍكلً  كى
ـي يمتقي  كىىينىا. (3)"تجيضكفى  اًرع اٍلًفٍعمىٍيفً  عى عف طريؽ الد اؿ )أٌم(، مى  االٍسًتٍفيىا )تخكضكف(،  يفً اٍلميضى

ٍيثي  ما ال يمزـي  ك)تجيضكف(، كلزكـً  اد، كالكاك(،  :ىما حرفافً  اٍلًفٍعمىٍيفً في  الن كفى  سبؽى حى  ًإلىى)الض 
أنِّي ككى  [.5]ؽ:  چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ      ڃ  ڃچ : تىعىالىى وً مف قكلً  االٍقًتبىاسً  جانبً 
 .هي ، كينكرى المىٍشيىدً  ىىذىامف  أٍف يحذِّرى  بو أرادى 

ٍيؼً  مقاماتً  معظـي  تتزي في    ًْ ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى ، اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً مف  باالٍقًتبىاسً  اليىاٍزًجيٌ  نىا كى
قىامىة اٍلقيٍدًسي ةفي ) وي قىٍكلي  ، كىك ادً لمعيب  ان امى قى مى ، كى آمنان لمعبادً  وي حرمى  جعؿى  ال ًذمٍ  للً  دي مٍ حى الٍ  (: "فقاؿى اٍلمى

انىوي  وً قىٍكلً مف  سه بى تى قٍ ، مي (4)خمؽ فسك ل، كقد ر فيدل" ال ًذمٍ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   چ : تىعىالىىك  سيٍبحى

قىامىةفي ) وي لي كٍ قى [، كى 2،1:َعلَياْل] چھ   ھ ا م نى عى ، لى فيوً  أنتـٍ  ال ًذمٍ ما  الش ٍيخى  الحمي ة(: "فقاؿى  المى
ٍيثي  (5)يا لْفقةه خاسرةه"إن   قىاليكابكجكهو باسرةو، ك نقتفيو، فأعرضكا عنو   الحزفً  مشيدى  اٍلىًدٍيبي  يرسـي  حى

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ ( 1)  (.288ة(، )صالنباري   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 (.50ة(، )صالباىي   المىقىامىة) مىقىامىاتي الكيٍرًغٌي كىرىسىاًئميوي ، الكيٍرًغيٌ  (2)
مىىالشٍِّديىاؽ، الس اؽ  (3)  تجيضكف: تحيدكف عف الحؽ.(. 131مقعدة(، )ص مىقىامىةالس اؽ ) عى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (4)  (.321(، )صاٍلقيٍدًسي ةاٍلمىقىامىة ) مىٍجمىع البىٍحرى
 .320ص المىٍرًجع الس اًبؽ، (5)
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مىىسيطر  ال ًذمٍ  في  وي لي كٍ قى [، كى 22المياهح: ] چٺ  ٿ    ٿ چ : تىعىالىى ًبقىٍكًلوً مستشيدان  الر جؿً  عى
قىامىة) ذىا" :اليزلي ة( المى بالش ٍيخ قد استكل، كقاؿ ما ضؿ  ْاحبكـ كما غكل، كما ينطؽ عف  كىاً 

 چٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ : تىعىالىى وً لً كٍ مف قى  سه بى تى قٍ مي  ىىذىا. ك (1)اليكل"

ًمٍنوي [، 1، 2الٌجن: ] ان  وي ػػػػػػػػػػػػقكلي  كى نِّي لرل  بف ريحاف، مف بطكفً  الميبىارىؾي : "قاؿ أنا أىٍيضى قحطاف، كا 
ـي . (2)منؾ لب ان" قد شغفتؾ حب ان، كخمبتٍ  الفتاةى  يىٍرًس ـ أىمىامىيي لـ يعد  ال ًذمٍ  قيفى اشً العى  مشيدى  اليىاٍزًجيٌ  كى

يالئـ ذلؾ، كىك مشيد يكسؼ  مىٍشيىدىان ، كانتقى مف قيده مف سيطرتو، كالفكاؾً  خالصً إمكاف ال
ـ مىٍيًو الس الى ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی      جئ  حئ    مئ  ىئيئ  چ  :تىعىالىى وًفٍي قىٍكلً ، كامرأة العزيز عى

، كاستعماؿ الفعؿ 16يوسف: ] چجب  حب  خبمب  ىب   يب  جت  حت  خت    اٍلمىاًضي[. فسيطرة الحبِّ
مىى( أضفى المسبكؽ بػ )قد( )قد شغفتو مىاؿو المىٍشيىد  عى ن ًإلىى جى مىاالى  .بياءو  ًإلىى، كحسنان جى

قىامىةفي ) أىم ا قىٍكليوي  بؿى بيننا، قاؿ إنِّي لما تريدكفى مف بيننا ق المكي ة(: "فييياتى أف تبرحى  المى
ٱ  ٻ  چ : تىعىالىى وً ف قكلً مً  سه بى تى قٍ . فيك مي (3)"البريدً  ، كأجرل مف خيؿً الكريدً  مف حبؿً  قربي أى 

قىامىة[. كقكلو في )54ق: ] چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ   الحميػػػ ة(:  المى
مف سعتو،  ذك سعةو  ، فمينفؽٍ وً بدائً  وً في عنائً  قبؿ أف ييمؾى  وً إف  لي أسيران أسعي في فدائً  "فقاؿى 

مىىككٌؿ يعمؿ  [، 5الطَلق: ] چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ : تىعىالىى وً ف قكلً مً  سه بى تى قٍ مي . (4)شاكمتو" عى
 [. 62اإلسراء: ] چۉ  ۉ  ې   ې  ې  چ : تىعىالىىكقكلو 

فػي  اٍلقيٍرآف اٍلكىػًرٍيـ، كمف االٍقًتبىاس مف البىًدٍيعمف  ال مٍكف ىىذىاالشٍِّديىاؽ  أىٍحمىد فىاًرس يبرحٍ  ـٍ لى كى 
مىى)الس اؽ  الس اؽ( قكلو: "ثـ التفت إلٌي مستعبران، كقاؿ: كأنت فما تػرل، قمػت: كالل إن يػا إلحػدل  عى

ـ ىىذىا. ك (5)الكيبىر، كمعضمة تفيض ليا الًعبىر" انىوي  وً ف قكلً مً  سه بى تى قٍ مي  اٍلكىالى ېئ  ېئ    چ : تىعىػالىىك  سيػٍبحى

 [. 13الودثر: ] چېئ         

ٍكصي  تزي نتٍ  بارزه  مممحه  كاالٍقًتبىاسي  ْي قىاًمي ةي  بو الن  ًمٍنوي . المى ٍبػد الل ًفٍكػًرمٌ قػكؿ  كى : "فيػا ىػي عى
، كتتجي ػػػػزي  ، تعػػػػد   إليقػػػػاعً  تتيي ػػػػأ لمػػػػرو جسػػػػيـو ػػػػكالعً  اؿى بىػػػػلػػػػو الحً  سػػػػحرو عظػػػػيـو الػػػػد اني  ، لتسػػػػحرى ي  ًْ

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  (.104اليزلي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 .106صالمىٍرًجع الس ابؽ،  (2)
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3)  (.320المكي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
يٍ ، اليىاٍزًجيٌ  (4)  (.319الحميػػػ ة(، )ص المىقىامىة) فمىٍجمىع البىٍحرى
مىىالشٍِّديىاؽ، الس اؽ  (5)  (.133الس اؽ، )ص عى
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"  چڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   چ : تىعىالىى وً لً كٍ مف قى  . اقتباسه (1)كالقْي 

 [.44طه: ]

رىات) أيدىبىاءي  ييمؿٍ  ـٍ لى كى   كظ فكا اآلياتً  ؿٍ ، بى اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً مف  ( االٍقًتبىاسى المينىاظىرىاتك  الميفىاخى
مىى يفى مدً تى عٍ لكحاتو بارعةو مي  في تشكيؿً  القرآني ةً   ىىذىا: "اٍلًبٍيطىار الدِّيفً  بىيىاءي  يىقيٍكؿي ، اٍلىٍنًبيىاءً  صً ْى قى  عى

انىوي  وً قىٍكلً مف  . منقكؿه (2)"كالجاهً  القدرً  ، لسيدم عزيزً بو مف بضاعتي المزجاةً  ما جئتي   سيٍبحى
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ : تىعىالىىك 

 [.66يوسف:] چڃ  ڃڃ   ڃ  چ  چ  چ

ـٍ يىٍبتىًعدٍ  لى م د  كى  فى مً  الت ٍشًكيؿً  اؿى مى جى  يتمم سي  سىافىرى  ؿٍ ، بى اٍلًبٍيطىار الدِّيفً  بىيىاءً عف  الميبىارىؾميحى
 . يرسـي (3)؟!"بأسن ًة ألسنةو حدادو  ؟ نتطاعفي كجالدو  داؿو في جً  ى كنحفي تى مى  ًإلىى: "فيىقيٍكؿي ، اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً 
ٍيثي  ، كال زاؿى الن كافى متداكى  مىٍشيىدىان  كىاتاٍلى تعتمي  حى  ال ًتيٍ  ادي دى الحً  اللسنةي  ، كتطكؿي داؿي ، كيشتد  الجً ٍْ
، كتطعفي  سيكفان مشرعاتو تْيبي  تستحيؿي  ٍحبىةى افو كى ؿِّ مى كي  يٍ فً  في كؿِّ آفو اًرعً  ؿً عٍ فً الٍ  ْي  اٍلميضى

اءحً  فٍ ا مً يى يٍ ا فً مى  عٍ )نتطاعف(، كالجمع )أسن ة(، ككممة )حداد( مى  انىوي  ًبقىٍكًلوً نان ، متيمِّ د ةو، كمىضى  سيٍبحى
ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  چ : تىعىالىىك 

 رِّ مف شى  يحذِّر يريد أفٍ  الميبىارىؾً نِّي بأى كى كى  [.57اْلحساب: ] چں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  
  . داؿً الجً  ، كخطرً اللسنةً 

م د  كيكمؿي  ، مي  بخيرً  عم ؽً في الت   المسيرى  الميبىارىؾميحى : وًفٍي قىٍكلً  مىعىاًنيالٍ ان منو مى ستميً كتابو
 لي برتبةً  ، فتعترؼي لمذِّكرً  أف تخشعى  ؾى ًف لى أٍ يى  ـٍ لى حقكقي! أى  بى اجً كى ي، كى بً الً طى مى  مندكبى  "كأضعتي 
 ميٍعتىًمدىان ، كالن يىارً  ال مٍيؿً  فى يٍ بى  المفاخرةً  رً كى ْي  فٍ مً  رةن كٍ ْي  ـي سً رٍ ا يى ني ىي  المىٍشيىدي . ف(4)"رً في الذِّكٍ  الت ٍقًديـً 
مىى ا يىٍحًمميوي  ،(ةزى مٍ يى الٍ ) االٍسًتٍفيىاـً  داؿً  عى مى ـي  كى ، كى نٍ مف إً  االٍسًتٍفيىا ٍيثي ارو  وً عف أحقي تً  ال مٍيؿي  يدافعي  حى

انىوي  وي قىٍكلى ان تممِّسى ، مي بالس ٍبؽً  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷   ﮸  ﮹ ﮺  ﮻   چ : تىعىالىىك  سيٍبحى ے  ۓ  ۓ  ﮲  

 [.54الحديد: ] چ﮼  ﮽  ﮾     ﮿  ﯀  ﯁                         

                                                 
 (.280ص، )الفكري ة( المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ة، فكرم (1)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (2) رىة)  الميفىاخى  (.77ص(، )القىمىرك  الش ٍمسبيف  الميفىاخى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (3) رىة)غريب النباء في  الميفىاخى  (.106كالس مىاء(، )ص اٍلىٍرضبيف  الميفىاخى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (4) اكىرىًة ال مٍيًؿ كىالن يىار) الميفىاخى  (.130(، )صنيٍضرىة الًبيىار ًفٍي ميحى
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م د  كيعكدي  ـي  الميبىارىؾميحى ، فقد أي يا الن يىاري  ؾى قان لى حٍ : "سي وً ًفٍي قىٍكلً  الكاىيةً  ةً رى امى ؤى مي الٍ  دى يى شٍ مى  فىيىٍرًس
مىى ؾى بنيانى  تى سٍ س  أى  "ؼو ىى ري ا جي فى شى  عى ٍيثي . (1)ارو  ؿ  ، فكي كالن يىارً  ال مٍيؿً  فى يٍ بى  اؿى دى جً الٍ  الميبىارىؾي  كِّري ْى يي  حى

 وً قىٍكلً مف  وي ان حديثى سى قتبً مي  وً مً دعائً  لضعؼً  ةً النِّيايى  دى يى شٍ لو مى  ـي سً رٍ يى  ال مٍيؿى ، لكف  منيما يأبى الت نازؿى 
انىوي  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  چ : تىعىالىىك  سيٍبحى

   [.109]التكبة:  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  

ػػػًرٍيـً  اٍلقيػػػٍرآفً مػػػف  االٍقًتبىػػػاسً  فى ًمػػػكى  مىػػػى دى الت ػػػرد   إنِّػػػي أدمنػػػتي ": وي ليػػػكٍ قى  اٍلكى  قػػػةً الرِّ  فرقػػػةو مػػػف أىػػػؿً  عى
دىبو مف كي  مىعىاًنيالٍ  شكاردً  ، فألفيتيـ القتناصً الىدىبً ك  ٍكذه . (2)"ؿِّ حى ػأىخي ڍ  ڌ    چ  :تىعىػالىى وً ًلػكٍ مػف قى  مى

ًْثِيَاء] چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ    [.74: اْْلَ

م د  ؼٍ يتكق   ـٍ لى كى  ـى ، فقد ؾى لً ذى  ًعٍندى  الميبىارىؾميحى اتً  اٍستىٍخدى وً  اٍلميتىنىاًقضى ًْ ٍك ْي  المىقىاًمي ةً  ًفٍي ني
مىى ميٍعتىًمدىان  مىى : "قد مد تٍ وً ًفٍي قىٍكلً  اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً  تكظيؼً   عى  أبنائيا كارؼى ظمِّيا، كحبتيـ كافرى  عى

طكالن، كعرضان  ادى ىى ى، كالكي تمل الر بى  ال ًتيٍ  الخيرً  مىشىاًىدى ، ك الشِّتاءً  يدى شٍ مى  ؛ ليرسـى (3)ا كطىمِّيا"يى كبمً 
ٍكؼً  اختالؼً  رغـى  فٍ فأكرمتٍ  آتتٍ  أْابيا الكابؿي إٍف  ،جن ةه  ، فالجن ةي الظ ري  مسيا الط ؿ  جادتٍ ال ، كا 

انىوي  ًبقىٍكًلوً ىنا  البىٍرًبٍيري  عم ؽى تى  دٍ قى ، كى فأغنتٍ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱ  ٻچ  :تىعىالىىك  سيٍبحى

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   

 [.243البقرة: ] چٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

م د ؾى ارى شى كى  قىامىةً  ت ابً مف كي  وي ي  أقرانى سً الد يٍ  ميحى مف    ، كاالقتباسً اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً  ًإلىىـ يي عكدتى  المى
ًْ ني  ك م د يجدٍ  ـٍ لى  كىىينىا. (4)"العنكبكتً  ، كيا أكىى مف نس ً : "يا ىادـى البيكتً يىقيٍكؿي ، الحكيمةً  وً ْي   ميحى

فان أكثرى  الد يسيٌ  ؼً  ىىذىامف  ةن ارى قى حى  ْك ٍْ مىى وي ليخمعى  الكى  اٍلىٍلفىاظى انتقى  دً قى ، كى كالجاىميفى  الجيؿً  عى
: ًبقىٍكًلوً بير ، كالت عٍ ًمٍف نىاًحيىةو  ىىؤالءً  طِّ مف قدرً ، كالحى كاالزدراءً  الت يك ـً مزيدو مف  بدقةو بالغةو إلضفاءً 

ٍمٍع )الٍ ( مع ما حممو اليدـي كتً يي بي الٍ  ـى ادً )ىى   ، كتابعى أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو  الش ديدً  ت( مف الخطرً كٍ يي بي ، كجى
عٍ  ا شد ةى يى حركفً  فى يٍ بى  تحمؿي  ال ًتيٍ  ؿً يٍ ضً ى( الت فٍ ىى كٍ )أى  الد اؿً  باستعماؿً   ثالثةو، كزادى  ًمٍف نىاًحيىةو  ؼً الض 
 ًمٍف نىاًحيىةو  ي، كالت آكؿً كالت داعً ، الش ديدً  فً ىى لمكى  ترمزي  ال ًتيٍ كت( النثى بي كى نٍ )العى  ان داؿي فى عٍ ضى  المىٍشيىدى 

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (1) اكىرىًة ال مٍيًؿ كىالن يىارنيٍضرى ) الميفىاخى  (.130(، )صة الًبيىار ًفٍي ميحى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (2) قىامىةً ) الميفىاخى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.151(، )صأىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
(3)

اتِك   .171ص ،الَوْرِجع السَّ
رىات ، الط ي اف (4)  (.192)مناظرة بيف العمـ كالجيؿ(، )ص كالمينىاظىرىاتالميفىاخى
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انىوي  وً قىٍكلً  مفٍ  سه بى تى قٍ مي  ىىذىارابعةو، ك  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    چ  :تىعىالىىك  سيٍبحى

 چڎ     ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  
 .تً كٍ بي كى نٍ عى الٍ  مف بيتً  ىىى كٍ أى ، كى في ىى كٍ أى  الجاىميفى  ، كقْكره ةه يى اىً كى  ؿً يٍ جى الٍ  [. فبيكتي ُْ: اٍلعىٍنكىبيٍكت]

 يفِ الشَّرِ  الَحِدْيثِ  نَ مِ  ثانيًا: االْقِتَباُس 

قىامىةً  أيدىبىاءً  يبتعدٍ  ـٍ لى  ةي منيا كم ما  ، فقد أخذكا يستقكفى الن بكي ةً  عف السن ةً  المى اجى ًإلىٍى  دىعىًت اٍلحى
ْى ْي ني  ، كيزيِّنكفى ا الط اىرً يى ـ مف عبقً يً مقاماتً  ضمِّنكفى ، كيي ذىًلؾى  مىٍيًو  -يِّ بً الن   يـ بأقكاؿً ك م ى اللي عى ْى
م ـى  سى ًدٍيثً  فى مً  ، بيد أف  االٍقًتبىاسى -كى ، اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً في  سبقتٍ  ال ًتيٍ  الد رجةً  بتمؾى  لـ يكفٍ  الش ريؼً  الحى

اعيفى ًمٍف نىاًحيىةو يسران  أكثرى  كافى  اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً مف  أف  االٍقًتبىاسى  ًإلىى المري  كرب ما يعكدي   ، ككثرة الكض 
 . أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو  الشِّريؼً  لمحديثً 

مىىك  ْيٍكصً  إف  بعضى  ييٍمًكفي اٍلقىٍكؿي  وي فىًإن   ؾى لً مف ذى  الر ٍغـً  عى قىاًمي ةً  الن   باالٍقًتبىاسً  تكش حتٍ  المى
ًدٍيثً  فى مً  ةي دىعىًت ا م مى كي  ؼً يٍ الش رً  الحى اجى ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى ، ًإلىٍى ذىًلؾى  اٍلحى يؼً  ؿي كٍ ، قى كى ًْ : اليىاٍزًجيٌ  نىا

سٍ  البقعةً  ؾى مٍ تً  ًإلىىى أفضيتي ت  أسعى، حى  "فخرجتي بالغالـً   ـٍ لى  ن ةن عىى، كىك غالـه فاًرهه، أرل منو جى الكي
ٍيثي . (1)"هً بالمكارً  تحؼٌ  مىا ، الغالـى  يْؼي  اليىاٍزًجيٌ بدأ  حى مف كسامةو في جن ةو عاليةو،  يىٍحًمميوي كى

م ـى  - اللً  ؿً كٍ سي رى  ؿً كٍ قى  فٍ مً  اقتباسه  ىىذىا، ك ةه يى انً ا دى يى في كٍ طي قي  سى مىٍيًو كى م ى اللي عى ن ةي ًباٍلمىكىاًرًه، : -ْى ف ًت اٍلجى "حي
ف ًت الن اري ًبالش يىكىاًت" كىحي
(2).  

ـي  يىٍرًس أك  ًبقىٍكًلوً ا ليس لو ى مى اد عى  فً مى : "كى وًفٍي قىٍكلً  فً يٍ ضى اقً نى تى مي  مىٍشيىدىٍيفً  اٍلًبٍيطىار الدِّيفً  بىيىاءي  كى
ٍيثي . (3)"وً نعمً  راؾً إليو مف شً  بي رى قٍ أى  وي ، فيالكي وً فعمً   كنعيميا، كمشيدى  الجن ةً  مشيدى  اٍلًبٍيطىار يْكِّري  حى
مىى افً ييٍضًفي متقابميفً  مىٍشيىدىٍيفً ا في يى كجحيمً  الن ارً  ةً  عى ان سى بً تى قٍ ، مي كالجالءً  مف الكضكحً  المزيدى  ال مٍكحى
م ـى  - وً لً كٍ مف قى  ؾى لً ذى  سى مىٍيًو كى م ى اللي عى ن ةي أىٍقرىبي   :-ْى ـٍ ًمٍف ًشرىاًؾ نىٍعًمًو، كىالن اري ًمٍثؿي  ًإلىى"الجى ًدكي أىحى

 .(4)"ذىًلؾى 

فىاًجيٌ  الدِّيفً  ًشيىابي كيحث   مىى الجمكعى  الخى مىى المحافظةً  عى  شىت ى، كحمايتيا بالخالفةً  عى
مىى ى تقؼى ت  حى  الكسائؿً  ًمٍف ىينىاقدمييا،  عى مىى يعتمدي  كى ًدٍيثً  فى مً  االٍقًتبىاسً  عى قىامىةفي ) الش ريؼً  الحى  المى

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ ( 1)  (.273ة(، )صالعدني   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
فة نعيميا كأىميا، باب ) (2) ًدٍيثً  :4/2174ج(، 51]مسمـ، ْحيح مسمـ، كتاب الجنة ْك قىـً اٍلحى  [.282) رى
رىات ، الط ي اف (3)  (.89(، )صغىًرٍيب الىٍنبىاء ًفي مينىاظىرىًة اٍلىٍرض كىالس مىاء) كالمينىاظىرىاتالميفىاخى
اًرمٌ ] (4) م د، أبك عبد الل اٍلبيخى اًعٍيؿبف  ميحى ْى ًإٍسمى اًرمٌ  حي يٍ حً ،  قىـً  :8/102ج(، 29جاة، باب )، دار طكؽ الن  اٍلبيخى رى

ًدٍيثً   [.6488 اٍلحى
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 كزىتٍ ، الحتكؼً  ى حمكىـ مف نكائبً ت  ا، حى يً لكائً  أفياءً  تحتى  الخالفةي  : "فقالتً يىقيٍكؿي الس اساني ة(، 
ـي . ك (1)"الس يكؼً  ظالؿً  مثكاىـ تحتى  جن ةي  مىٍيًو  - الم وً  رىسيكؿً  ؿً كٍ اقتباسه مف قى  اٍلكىالى م ى الم يـ عى ْى
م ـى  سى ! ال تىتىمىن ٍكا لقاءى العدكِّ كاسأىليكا اللى  :-كى ف  لىقيتيميكىـ فاْبركا. كاعمميكا أى  فىًإذىاالعافيةى.  "يأي يىا الن اسي
مىىي فً ضٍ تي  ال ًتيٍ  اٍلىٍلفىاظً  اٍنًتقىاءا في نى ىي  اٍلىًدٍيبي  كقد برعى  .(2)الجن ًة تحتى ظالًؿ الس يكًؼ" أىٍبكىابى   عى
مىى ميٍعتىًمدىان ، الحقائؽى  المىٍشيىدً  رً المستمد ة مف  اٍلبىًمٍيغىةً  البنى الت شبييي ةً  عى ًْ نىٍا ٍيثي ، الًبٍيئىًة  عى  ْك رى حى
ك  الفياءً  ، عظيمةً بشجرةو كارفًة الظِّالؿً  الخالفةى   ، ككأنِّي بو يحذِّري بالظِّالؿً  كىذىًلؾى  الس يكؼى  رى ، ْك
مىىث  حي ، كيى كالض عؼً  نكعً مف الخي   الخالفة.  لحمايةً  ك ةً ، كالقي القتاؿً  عى

ـٍ يىٍبرىًح اٍليدىبىاءي ك  ، بؿ تناكلكىا  الدِّيفً  أركافى  لى يً ًفٍي اإلسالميِّ ًْ ٍك ْي قىاًمي ةً ـ ني بْكرةو  المى
ًمٍف شىكىاًىدً ، وً كفضمً  ا تحد ثكا عف الماءً م  متفرِّدةو لى   : "أما عرفتى البىٍرًبٍير أىٍحمىد ؿي كٍ قى  ،االٍقًتبىاسً  ىىذىا كى

نكران في محمي  في اآلخرةً  لممؤمنيفى  ، كأككفي رى ظى ، كأجمك الن  الخباثى  يِّري طى ، كأي اٍلىٍحدىاثى  أرفعي  ينأن  
ـى  .(3)"كالغررً  حجيؿً الت   ٍيثي رىسى ـي كىًثٍير لكحاتو متتابعةن لفضاؿو  البىٍرًبٍيري  حى مىى بيا الماءي  ةو يتنع   عى

مىى ميٍعتىًمدىان ، البشرً  اًرع) داؿً  عى (، ، أجمك، أككفي ، أطيِّري : )أرفعي وً ًفٍي قىٍكلً ر ةو، ( أكثر مف مى اٍلميضى
م ـى  - ًبقىٍكًلوً متعمِّقان  سى مىٍيًو كى م ى اللي عى ميفى غي  القيامةً  يكـى  : "إف  أيم تي يدعكفى - ْى  مف آثارً  ر ان محج 
 .(4)"الكضكءً 

 اَُلَدبِ  نَ مِ  ًا: االْقِتَباُس ثَ الِ ثَ 

ًدٍيثي  طػكالن؛ فيػك  أكثػري  الشِّػعرى  تْػؼي  ال تًػيٍ  ، كالعبػاراتي ، شعره كنثره يطػكؿي الىدىبً  ؿى كٍ حى  الحى
فحاتي العربً  ديكافي  ط كا فييا عاداتيـ، كتقاليدىـ، كسجمكا عقائدى  ال ًتيٍ  وي ، ْك ـ، فأضػحى يي ـ كأيػامى ىي خى
ثىابىػػةً  عري الش ػػ ػػٍرآ ًبمى ػػبًػػرى عى يػػرل فييػػا الٍ  ال تًػػيٍ  ةً اٍلمى ْي ػػ، كى وي تى رى كٍ ي   ًمٍيمىػػةى الٍ  وي تىػػيى نً غٍ دا أي غى ـي رى تىػػيى  ال تًػػيٍ  جى ، ايىػػبكمماتً  ن 
ػ، كى ، كمعناه الر ائػعى ايى يستمتع بنغماتً  ال ًتيٍ  ةى بى ذٍ عى ه الٍ ميٍكًسٍيقىاك  ما ًعٍنػدى  وي نىػطى كى ، كى بػالحنيفً  لىم ػا يشػعري  هي ذى الى مى
 الػكارؼى  وي م ػظً ، كى لم ػا تضػمحؿ  اآلراءي  الس ػديدى  وي ، كرأيىػبعػدي  لػـ ينتػوً  ال ػًذمٍ  المديدى  هي ، كعمرى ةي بى رٍ غي الٍ  وي مي اجً يى تي 
ػػا تشػػتد  الحػػرارةي لى  ػػكٍ رى ، كى الس ػػماءي  عميػػو بػػالبردً  كلػػـ تػػنعـٍ ، م  ًمٍيمىػػةى الٍ  وي تى ضى ػػ ال تًػػيٍ  جى ، كالينػػاءى  الس ػػعادةى  وي تمنحي
ياءً  تجكدي  ال ًتيٍ  المشرقةى  وي سى مٍ شى كى   .، كاآلالءً تيبو اآلياتً  ال ًتيٍ  الن اْعةى  وي تى حى فٍ ْى ، كى عميو بالضِّ

                                                 
فىاًجيٌ  (1) انىة ، الخى ٍيحى يىٍاةكزىرة  اٍلىليب ارى  (.393ة(، )صاساني  الس   المىقىامىةالدنيا، ) الحى
ْ  عدـ تمنِّ  (6ر، باب )يى ]مسمـ، ْحيح مسمـ، كتاب الجياد كالسِّ  (2) بر عند المقاء، ي لقاء العدك، كالمر بال
ًدٍيثً  :1363، 3/1362ج قىـً اٍلحى  [.1742 رى
رىات كالمينىاظى ، الط ي اف (3) رىةفي  مىقىامىة) رىاتالميفىاخى  (.36(، )صالمىاء كاليىكىاءبيف  الميفىاخى
ًدٍيثً  :1/216ج(، 12]مسمـ، ْحيح مسمـ، كتاب )الطيارة(، باب ) (4) قىـً اٍلحى  [.246 رى
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ٍكصً  ًإلىى ةه دى كٍ عى كى  ْي قىاًمي ةً  الن  ككنػو  مػف الشِّػعرً  االٍقًتبىػاسً  دً اىً كى شىػ تخمػك مػفٍ  ال تكػادي  ال تًػيٍ  المى
ػػٍذبىان مػػكردان  ٍيػػثي ، ىػػذه االٍقًتبىاسػػاتً  بمثػػؿً  ، فيػػي تحفػػؿي ال مػػٍكفً  يىػػذىال عى ـى  حى ، اريخً الت ػػ ؽى بىػػعى  اٍليدىبىػػاءي  تنس ػػ

ػػػتىػػػمنػػػو مى  ينيمػػػكفى  الس ػػػابقيفى  كاقتفػػػكا تػػػراثى  ػػػعرً  ركائػػػعً  ًإلىػػػى اءكا، فػػػارتحمكا عائػػػديفى ى شى ،  الشِّ الجػػػاىميِّ
، كالمػػكمِّ  ، كالندلسػػيِّ  رً الشِّػػعٍ  بػػدائعى  كىػػذىًلؾى حػػكا يبر  ـٍ لىػػ، كى كاإلسػػالميِّ ًمػػٍف شىػػكىاًىدً ، العباسػػيِّ  ؽً الت عم ػػ كى

ػٍيؼً  ؿي كٍ ـ  قىػىً ، كشػعرً العباسػييفى  بأستارً  ًْ ػةفػي ) اليىػاٍزًجيٌ  نىا قىامى مػف  اليزلي ػة(: "كريب  طيرفػةو خيػره  المى
ػحٍ  ًإلىػىتيحفةو، فإٍف كنت قد ظمئػت   سه بى تىػقٍ ، مي (1)"الن حػؿً  مػف إبػرً  الش ػيدً  ، كنسػيت أٍف البػد  دكفى ؿً الض 

 :اٍلميتىنىبِّي بً أبي الط يِّ  مف قكؿً 

 َرِخْيَصــًة      اْلَمَعـاِليُتِرْيـِديَن ُلْقَيـاَن 
 

 (2)ُبّد ُدْوَن الشَّْيِد ِمْن ِإَبِر النَّحلِ اَل وَ  
ٍيؼي  كيْكِّري  ًْ  طكيالن ال يكادي  وي ، فقد أضحى ليمي كالس أـً  الممؿً آالـ  وً معاناتً  اليىاٍزًجيٌ  نىا

 اليىاٍزًجيٌ  يىقيٍكؿي ، الممسكعً  اؿي حى  وي الي حى  الن كـً  طعـى  ، قمؽه ال يتذك ؽي وً عً في تتابي  البحرً  مكجى  ينتيي، يشبوي 
قىامىةفي ) ـ ىىذىاك . (3)"ا اليجكعي ىى ، كعيني ال يأخذي الممسكعً  بميمةً ه ًعٍندى اليزلي ة(: "فبت   المى  اٍلكىالى

 :ةى ز  عى  كىًثٍير ؿً كٍ قى  فٍ مً  سه بى تى قٍ مي 

ــبِ تَ أَ  ــانَ رَ  تُ ْي ــَرى    يَّ ــَن الَك ــوِن ِم  الُجُف
 

ـــــــِة الَمْمُســـــــْوعِ   ـــــــَك ِبَمْيَم ـــــــُت ِمْن  (4)وَأِبْي
 

 
م د  ؿي كٍ قى  اٍلميتىنىبِّي تراثً  استمياـً  فٍ مً كً   ما اشتممتٍ  فً سٍ حي  ًإلىى إشارةه  ؾى لً : "كفي ذى الميبىارىؾميحى
 :يىقيٍكؿي . (5)ًذبه إليو"جى نٍ مي  الش ٍيء شبيوي  ؿى يٍ قً  عميو، كقدٍ 

ــــــْيءوِشــــــْبُو   ُمنَجــــــِذٌب إَلْيــــــوِ  الشَّ
 

 (6)وأْشــــــــَبُيَنا بـــــــــُدْنيانا الطَّغـــــــــام 
م د  يخي الش   كيفخري   مىى الميبىارىؾميحى ، اٍلىٍرضى  ا لم ا فاخرتً ىى قدرً  ، كًعظىـً الس مىاءً  كِّ مي سي بً  وً لسانً  عى

ًمٍف شىكىاًىدً  ن ان ك نى سٍ بو حي  تي قٍ : "فمف أعظـ ما في وي لي كٍ قى  رً بالشِّعٍ  االستشيادً  كى مىاالى  بأخمْي أطأي  تي دٍ كً ، كى جى
ن ضٍ الث ريا فى  ن مى كى  كى الى "االى

ٍكذه . كىك (7) أىخي  :الش اًعرً  ؿً كٍ مف قى  مى

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  (.108ص، )اليزلي ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 (.518)ص ، اٍلميتىنىبِّي ًدٍيكىاف، اٍلميتىنىبِّي (2)
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3)  (.107ص، 106، )صمىٍجمىع البىٍحرى
 (.328عزة، )ص كىًثٍير ًدٍيكىاف، عزة كىًثٍير (4)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (5)  (.92(، )صغىًرٍيب الىٍنبىاء ًفي مينىاظىرىًة اٍلىٍرض كىالس مىاء) الميفىاخى
 (. الط غاـ: الراذؿ أك الكغاد.102، )ص اٍلميتىنىبِّي ًدٍيكىاف، اٍلميتىنىبِّي (6)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (7)  (.95(، )صغىًرٍيب الىٍنبىاء ًفي مينىاظىرىًة اٍلىٍرض كىالس مىاء) الميفىاخى
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ــــــــ ــــــــيَوِممَّ  َشــــــــَرَفًا َوِتْيَيــــــــاً  ا زَاَدِن
 

ـــــــــــــا   (1)َوِكدُت ِبُأْخُمِصي َأَطـــأ الثُّريَــّ

 
 

مىاؿً ك  بالحسفً  كيعمك، كيتفر دي  كيسمك، كيفكؽي  يرتفعي  كىىينىا قان تفكِّ ري ا مي الث   ل، كيطأي الث رى  ، كيغادري اٍلجى
مىى  . اءً يى مٍ ره في العى قً تى سٍ ، كمي اءً الس مى  في ، كىٍيؼى ال؟ كىك كائفه اٍلىٍرضً  عى

فىاًجيٌ  الدِّيفً  ًشيىابي   ي مً يدٍ كى  مىاؿً  ، مشيدً متفارقيفً  مىٍشيىدىٍيفً بيف  الخى ، كما فيو مف راحةو اٍلجى
ًمٍف ، المفارقةي  وي لى الى مف حزفو في أسمكبو بالغي  متفرِّدو تنتفي خً  ون نفي ت، ما يكالد مكعً  نفسي ةو، كمشيدً  كى
ر المدامعً  تنثٍر  ـٍ لى ربة(: "كى ي )مقامة الغي فً  وي قىٍكلي شىكىاًىًد ذىًلؾى   عو في ْدؼً دى كٍ مي   مف دير  إال   ديرى

 :مِّ رً شى خٍ مى الز   قكؿي  وي أْمي  اٍلقىٍكؿي  ىىذىا. ك (2)"المسامعً 

ـــائِ قَ وَ  ـــةٌ َم ـــ: َم ـــدُّرُر  هِ ذِ ا َى ـــيْ ال  الَِّت
 

 (3)َطيِن ِسمَطيِن ماَك سِ نَ يْ ُتَساِقُطَيا عَ  
فىاًجيٌ  الدِّيف ًشيىابي  جمعى  دٍ قى فى  ًقٍيقىةً  فى يٍ بى  الخى مكنيتيف،  في استعارتيفً  المىٍشيىدي  تمث ؿى  فىقىدٍ ، ازً جى كالمى  اٍلحى

ٍيثي  رىان ذاتى  رو ضى ما سمعو مف أبي مي  ؿى عى جى دير ان في نسؽو رائؽو، كى  وى ما جرل مف دمكعً  ؿى عى جى  حى  ديرى
ْى تشبييان بميغان لى  المىٍشيىدي  أىٍف يىكيٍكفى  ا يمكفي مى نظـو فائؽو. كى  رً  المدامعى  ك رى م ا   ، كالمسامعى بالد رى

دؼً   ْ بديعان  ا "أن و بنى عميو ما ْي رهي نى ىي  اٍلبىرىاعىةً  فى مً . كى الميشىب وً  ًإلىى وً بً  الميشىب وً  إضافةً  مف بابً  بال
ٍيثي مستغربان،  ، كالجفافً  فً كٍ يي لرق تو دمعان جرل مف العي  اآلذافً ان في عى كدى مي  كافى  ال ًذمٍ  الد ر   ي رى ْى  حى
 ، كقمبً الجكىري ةً  العيافً  مف قمبً  أن وي  ، فالظ اىري آخرى  مف بابو  وي أخرجى  فيو تْر فان آخرى  كتْر ؼى 
 .(4)"مىعىاًنيالٍ  ، كقمب أعيافً الش عىرىاءً  رى حٍ سً  ى حي ة، فمنسمِّوً كسى عْا مي 

ييٍبًدعي   تزاؿي كال  كىانىتٍ  ال ًتيٍ  العباسيِّ  رً الشِّعٍ  ركائعً  ًإلىى ، بالعكدةً االٍقًتبىاسً  عىكىاًلـً في  اٍليدىبىاءي  كى
ن يى نٍ مى  ٍذبىان  الى مىاؿً  الميتىعىطًِّشٍيفى يرده  عى  كعً ضي كالخي  ؿً الت ذل   مىشىاًىدً مشيدو مف  لرسـً  اٍليدىبىاءي  هي دى ْى قى  فقدٍ ، ًلمجى

 الدِّيفً  ًشيىابً  قكؿي  ؾى لً ذى  دً اىً كى ، مف شى لممرجفيفى  عى ، كال مت سى لممنافقيفى  ، فال مكافى لمف يستحؽي 
فىاًجيٌ   )الغربة(: ةً امى قى في مى  الخى

 َلْو َأْنَصُفوُه َلَقـاُموا ِفـْي َمَجاِلِسـوِ 
 

ؤُ  َعَمى   (5)َماءِ ِفْي الْ  اَم الظ ل  يَ ِس قِ وْ الرُّ
: قكؿي  وي أْمي  اٍلقىٍكؿي  ىىذىاك   البحترمِّ

                                                 
 . (ق544)ت( بي الندلسيٌ )عياض بف مكسى اليحْ لشعر ييٍنسىبي إلى اإلماـ القاضيا ىىذىا( 1)
فىاًجيٌ  (2) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى يىٍاةكزىرة  رى  (.386ص، )الغربة( مىقىامىة) الدنيا الحى
 )الٌسمط: الخيط ما داـ فيو الخرز(. (.588)ص ،جارالل الزمخشرم ًدٍيكىاف، مخشرمٌ الز   (3)
فىاًجيٌ  (4) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى  .(389ص)الغربة(،  مىقىامىة) الدًيا الَحيَاْجوزهرج  رى
 .374ص المىٍرًجع الس اًبؽ، (5)
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 َلــْو َأْنَصــُفْوَك َوُىــْم ِقَيــاٌم أشــبَيتْ 
 

 (1)َأْشَخاصـُيم َأْشـَباُىَيا ِفـْي الَمــاءِ  
ًمٍيعي لو  فيك يستحؽ  أف يقؼى   اؼً  تبجيالن، كاحترامان مف بابً  اٍلجى ًْ ٍن ـً  يفً تضمً  عٍ مى  كالعدؿً  اإٍلً  اٍلكىالى

. الت شبيوً  عً بركائً   الت مثيميِّ

ٍيؼً  ؿي كٍ العباسيِّ قى  الت رىاثً  استمياـً  مىشىاًىدً  فٍ مً كى  ًْ مف ذكم  : "كحكاليو حمقةه اليىاٍزًجيٌ  نىا
 ي نكاس: بً أى  ؿً كٍ قى  فٍ مً  سه بى تى قٍ مي  ىىذىا. ك (2)ى"سى كٍ مي  مف بقايا قكـً  ـٍ البيكسىى، كأن يي 

 َبَقْايـــــا َقـــــْوِم ُمْوَســـــى نْ ِمـــــ نَّـــــكَ أَ كَ 
 

ـــىَيْصـــِبُروَن  َفُيـــم اَلْ   ـــامِ  َعَم  (3)َطَع
رً في  الكممةً  فرسافً  ًإلىى اٍليدىبىاءي  ا عادى مى كى   ٍْ ، فمـ ييمؿٍ كً مى الي  العى  مثمثً  ركائعى  ىىؤالءً  مِّ

، جرير، ك  الر عبً  ٍزدىؽالمكمِّ مىٍتوي ما  ؾى لً ذى  مىشىاًىد، كالخطؿ، كمف اٍلفىرى مى قىامىة) حى ي ة(: "كمف حمبال المى
"اره يى يْيح بجانبيو نى  لو ليؿه  يبؽى ، كلـ الكقارً  ، كاحتبى بحباءً النكارً  ترد ل بساطعً 

 اٍلقىٍكؿي . ك (4)
ٍزدىؽ مف بيتً  اقتباسه   :اٍلفىرى

ــواِد َكأنَّــوُ  ــْيُب َيــْنَيُض ِفــْي الس   والشَّ
 

ـــــْارُ   ـــــِو َنَي ـــــٌل َيِصـــــْيُح ِبَجاِنَبْي  (5)َلْي
ري  كىانىتٍ فقد   ًْ نىٍا ٍذبىان الن يى نٍ مى  تزاؿي ، كال الط ًبٍيعىةً  عى ةي ا م مى كي  اٍليدىبىاءي  هي يردي  عى اجى ، فكىٍيؼى ًإلىٍى ذىًلؾى  دىعىًت اٍلحى

ري ىذه ال إذا أحاطتٍ  ًْ ٍنسىافً ب عىنىٍا  ، فأضحتً بالمعْـً  ، أك اإلسكرةً بالجسدً  الث كبً  إحاطةى  اإٍلً
 .البييـً  ال مٍيؿً  اءن بارعان أضاءا ظممةى سى كً  ثكبان جميالن، كارتد  الكقاري  النكاري 

ـٍ ييٍيًمًؿ كى  رً  ركائعى  اٍليدىبىاءي لى ٍْ ةي ا م مى كي  وي عى تمم سكا ركائً  دٍ قى ، فى الندلسيِّ  العى اجى ًإلىٍى  دىعىًت اٍلحى
يً م نكه ـ، كضى يي تراثى  ىىؤالءً  ـى يى مٍ تى ، فقد اسٍ ذىًلؾى  ًْ ٍك ْي قىاًمي ةً ـ ًفٍي ني  ـ الجارؼي يي ؟ كحنيني الى  ؼى يٍ ، كى المى

ًمٍف شىكىاًىدً ، سالميِّ اإلً  الت اريخً  مف حقبً  اٍلميًضٍيئىةً  الحقبةً  ؾى مٍ تً  ًإلىىدفعيـ  مف  االقتباسً  كى
ْي  ٍيؼً  ؿي كٍ قى  الندلسي ةً  صً كٍ الن  ًْ  ، عف الد كاءً العريضي  الط كيؿي  ؾى لً : "فأذىمني ذى اليىاٍزًجيٌ  نىا

ًدٍيثى  اليىاٍزًجيٌ قْد  كىىينىا. (6)"كالمريضً  ؿً  كالش مكخً  العظمةً  فً عى  الحى  ميٍعتىًمدىان ، كنائي ةو  ةو يى نٍ بً  ًمٍف ًخالى
مىى قىٍكؿً   الممؾ: سناءً  ابفً  عى

                                                 
 (.53)ص ،البحترمٌ  ًدٍيكىاف، البحترمٌ  (1)
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (2)  .(85ص)ة(، التغمبي   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 (.652أبي نكاس، )ص ًدٍيكىافأبك نكاس،  (3)
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (4)  (. 58ة(، )صالحمبي   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍزدىؽ (5) ٍزدىؽ ًدٍيكىاف، اٍلفىرى  (. 323، )صاٍلفىرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (6)  (. 58ة(، )صالحمبي   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
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ــــــــبُ تَ  ــــــــعْ  قمُّ ــــــــىِر الش  ــــــــوِ  َعَم  ردِف
 

 (1)َأْوَقَع َقْمِبي ِفي الَعـِرْيِض الطَِّويـلِ  
مىاؿً  حي مى مٍ مى كى   ٍيثي ، البىًدٍيعألكاًف ك  افً يى البى فنكًف بيف  في الجمعً  ا يتمث ؿي نى ىي  اٍلجى  اٍلعىًظيـً  ن ى عف المرً كى  حى

ن أضفى  ـ  )الط كيؿ العريض(، ثي  :ًبقىٍكًلوً  مىاالى مىاؿً  كرً ْي عي  ًإلىى لم ا عادى  رى آخى  جى مف  وي ان كالمى سى بً تى قٍ ، مي اٍلجى
 الممؾ. سناءً  ابفً  ؿً كٍ قى 

مىى اٍليدىبىاءً  يظؿ  الحريرم  في عقكؿً كى  ٍكرً مدل  عى ْي ًمٍنيي نقطةن فارقةن،  العي ن كى منو   يستقكفى الى
ةي ا مى م  كي  اجى ـي ًإلىٍى ذىًلؾى  دىعىًت اٍلحى قىامىةً  أيدىبىاءً  ، كىٍيؼى ال؟ كىك إما ٍيؼ هً مف مكردً  ؿى يى نى  ، فقدٍ المى ًْ  نىا

كجى يا ناؽى فسيرم كًخًدم" : "فحسرتي وً ًفٍي قىٍكلً  اليىاٍزًجيٌ  عف ساقي كيدم، كقمت سىري
ـي . ك (2)  اٍلكىالى

قىامىاًتوً ًفٍي  لمحريرمِّ  مف أبياتو  اقتباسه   :وً ًفٍي قىٍكلً ، مى

ـــ ـــا َن ـــروَج ي ــــِديَس  اَق َفســـيري وِخ
 

 (3)وأْدِلجــــــــــي وأّوبــــــــــي وأْســــــــــِئدي 
، كالي  الىدىبً نيمكا مف  دٍ قى ، فى في االٍقًتبىاسً  اٍليدىبىاءً  بي مشارً  تنك عتٍ   ، الجاىميِّ ًمٍف مكمِّ كى

ٍيؼ شىكىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي  ًْ يخفى  ؿٍ ىى ، كى اهي عرفنى  دٍ : قى قىاليكا، ك إليو بالن ظرً  القكـي  : "فحد ؽى اليىاٍزًجيٌ  نىا
ٍكذه  اٍلقىٍكؿي  ىىذىا. ك (4)؟"اٍلقىمىري  أىخي  : أبي ربيعةى  بفً  عمرى  مف قكؿً  مى

ــــــــــا ــــــــــْذُكْرَنني َأْبَصــــــــــْرَنني َبْيَنَم  َي
 

ــدو بــي اَُلَغــرْ وْ دُ   ــِد الميــِل َيْع  َن َقْي
  ىتَـــــالفَ  نَ فْ رِ ْعــــتَ : أَ ىرَ ْبـــــالكُ  تِ اَلــــقَ  

 
ــقَ   ــوُ الْ  تِ اَل ــ: نَ ىطَ ْس ــَذاْم، َع ــعُ  َى  رَم

ــــــ تِ اَلــــــقَ    تيَّمتيــــــا دْ َقــــــ، وَ ىرَ غْ الصُّ
 

 (5) اْلَقَمـرى َفـخْ يَ  لْ َىـاُه، وَ نَ فْ رِ عَ  دْ قَ  
 ؿً ثى المى  بيفى  عى مى جى  ، فقدٍ ٍنًتقىاءاال ا أجادى مى ًعٍندى  ، كاعتمى القمـى االختيارى  لم ا أحسفى  اليىاٍزًجيٌ تفك ؽ  

مىى االعتمادً  جانبً  ًإلىى، كاالٍقًتبىاسً   ميٍعتىًمدىان  الش يرةً  مشيدً  ـً سٍ رى  ًإلىىى ينتيي ت  حى  الحكارً  أسمكبً  عى
مىى يخفى  ؿٍ ىى : )كى وًفٍي قىٍكلً  يً معنى الن فٍ  ًإلىى عف معناه الْميِّ  خرجى  ال ًذمٍ )ىىٍؿ(  االٍسًتٍفيىاـً داؿ  عى
ـى ا ذى ، لً عالي القدرً  ؟(، فالممدكحي اٍلقىمىري  ن  وي حديثى  اليىاٍزًجيٌ  خت  . (6)"ؿِّ الجى  الر ئيسً  تحي ةى  ي اهي حى : "كى قىاًئالى

                                                 
 . (437ص )ابف سناء الممؾ:  ًدٍيكىاف، الممؾ ابف سناء (1)
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (2)  (. 172ة(، )صالسركجي   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 (.74، )صمقامات الحريرمٌ ، الحريرمٌ  (3)
ٍيف (4)  (.252ة(، )صاٍلىدىبيٌ  المىقىامىة) اليىاٍزًجٌي، مىٍجمىع البىٍحرى
عمر بف أبي  ًدٍيكىاف ،بف أبي ربيعةا. ك (143ص) ،عمر بف أبي ربيعة المخزكميٌ  ًدٍيكىافشرح  ،بف أبي ربيعةا (5)

 (.90)ص ،ربيعة
ٍيفمىٍجمىع ، اليىاٍزًجيٌ  (6)  (.253ة(، )صاٍلىدىبيٌ  المىقىامىة) البىٍحرى
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ـٍ ييٍيًمًؿ اٍليدىبىاءي  اًنيِّ  لى ًر العيٍثمى ٍْ ، فقد طرقكا عرفيا العربي  ال ًتيٍ  البيئةً  مىشىاًىدى  ًفٍي اٍلعى
ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى ا، يى ـ بً ىً ا، كتغٌنكا في أشعارً يى أبكابى  ٍيؼً  قىٍكؿي كى ًْ ـ أىدل في كي فىًإن  : "اليىاٍزًجيٌ  نىا

 :حكيـو  بفً  الطِّرم احً  ،الش اًعرً  مف قكؿً  سه بى تى قٍ مي  اٍلقىٍكؿي . ك (1)ا"الخيطىى مف القىطى 

 َتميٌم ِبُطْرِق المُّْؤِم أْىَدى ِمَن الَقَطا
 

 (2)مَّتِ ِم َضـارِ َكـمَ َق الْ رُ َكْت ُطـمَ ولْو َسـ 
ان  رً عٍ مف الشِّ  ف االٍقًتبىاسً مً كى   ٍيؼ ؿي كٍ قى  أىٍيضى ًْ قىامىةفي ) اليىاٍزًجيٌ  نىا : "فعرفتي النباري ة( المى

زىاًمي  حينئذو أن يا ليمى  ذامي ةً  المقالةً  ؾى مٍ ، كاستنبأتيا عف تً ةي اٍلخي  ابفً  ؿً كٍ مف قى  كىك اقتباسه  .(3)"الحى
 س:قً الى قى 

 ِإَذْا َقْاَلــــــــــْت َحــــــــــَذاِم َفَصــــــــــد ُقوَىا
 

ــــِْنَّ   ــــْولَ  َف ــــَذامِ  اْلَق ــــْت َح ــــْا َقاَل  (4)َم
ـٍ ييٍيًمًؿ اٍليدىبىاءي ك   اًني   لى ًر العيٍثمى ٍْ تناقمتيا  ال ًتيٍ  المتداكلةى  اٍلىٍحدىاثى ك ، الحي ةى  مىشىاًىدى ال ًفٍي اٍلعى

رً في  العربي  ٍْ ، ك  العى رً  ىىذىافي  الشِّعرمِّ  الت رىاثً  اـً يى مٍ تً مف اسٍ المكمِّ ٍْ م د  ؿي كٍ قى  العى : الميبىارىؾميحى
مىى ـى دً نى ، كى كيؿو  ؼو كسكءً شى حى بً  ، كانقمبى ال مٍيؿً  د  كجوي كى "فاسٍ  ٍزدىؽً  ، ندامةى الن يىارً  مناضمةً  عى  فى يٍ حً  اٍلفىرى
"ارى الن ك   فارؽى 

ٍزدىؽً  ؿً كٍ مف قى  سه بى تى قٍ مي . (5)  :اٍلفىرى

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1) قىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى ؼ باليداية. يضرب بيا المثؿ 272ة(، )صالعدني   المى (. القطا: طائر يْك

م ى اللي  -بْدقيا ، فقد قالت العرب في أمثاليا )أْدؽ مف القطاة(، كبناء عميو عم ؿ أىؿ العمـ تشبيو النبي  ْى
ـى  م  سى مىٍيًو كى م ـى  -فالرسكؿ الكريـ  المسجد بمفحْيا. إشارة إلى اإلخالص في بناء المسجد، -عى سى مىٍيًو كى م ى اللي عى  =ْى

قاؿ في الحديث الذم أخرجو ابف ماجو في سننو بسند ْحيح مف حديث جابر رضي الل عنو مرفكعان: "مف  =
م ـى اختيار النبي  أك أْغر بنى الل لو بيتان في الجنة"، كلعؿ  لل كلك كمفحص قطاة  بنى مسجدان  سى مىٍيًو كى م ى اللي عى  ْى

مىىأك  ،أك غيرىا لسبب أنيا ال تبيض في عش   ،لمكطف القطاة في حديثو دكف سكاه مف مكاطف الطيكر رأس  عى
ذا أرادت أف تبيض فحْت في الر  جبؿو  دؽو  ،مؿ بجدو ، كا  مىىتى تضع بيضيا فيو ككشفتو ح ،كاخالص ،ْك  عى

م ـى ، لذلؾ شبو النبي اٍلىٍرضبسيط  سى مىٍيًو كى م ى اللي عى بمفحْيا المسجد، كلجؿ ْدقيا كما قيؿ عنيا إشارة إلى  ْى
 (: اإلخالص في بنائو. )القطا في الحديث الشريؼ ككالـ العرب(، مكقع إليكتركني )المعيد اإلسالميٌ 

www.islamicforumarab.com  
 .(2/318)جالعقد الفريد، ابف عبد ربو،  ييٍنظىر:، (74ص)الطرماح،  ًدٍيكىاف ،الطرماح (2)
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3)  (. حذاـ: زرقاء اليمامة.290ة(، )صالنباري   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
مىى، أكضح المسالؾ نسب إلى ديسـ بف طارؽ، النْارمٌ ي(. ك 64ابف قالقس، )ص ًدٍيكىافابف قالقس،  (4)  عى

مىىشرح ابف عقيؿ ابف عقيؿ، (. 3/153جألفية ابف مالؾ، ) ، مغني . النْارمٌ (1/94)جألفية ابف مالؾ،  عى
 (.1/220جالمبيب عف كتب العاريب، )

رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (5) اكىرىًة ال مٍيًؿ كىالن يىار) الميفىاخى  (.127)ص(، نيٍضرىة الًبيىار ًفٍي ميحى
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ـــــــِدْمُت َنَداَمـــــــَة الُكَســـــــِعّي َلّمـــــــا  َن
 

ــــــ  ــــــَدْت ِمن  ــــــَوارُ ي َغ ــــــًة َن  (1)ُمَطمََّق
مىىا نى ىي  الميبىارىؾي  اٍعتىمىد دً قى فى    ٍنيىةً اٍلبً ، ك ًمٍف نىاًحيىةو ، (2)""أحشفان كسكء ًكيمةو  ؿً ثى االٍقًتبىاس مف المى  عى

ي اتً  ، كاستمياـً أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو  بييي ةً شٍ الت   ًْ ا يى كعظمى  ل الن دامةً دى مى  ثالثةو؛ ليْكِّرى  ًمٍف نىاًحيىةو  الش ٍخ
 . وً لمجابيتً  ةى اقى ، كال طى وً لمناضمتً  ال مجاؿى  عنيده  ، كالخْـي نكراءي  ؛ فاليزيمةي الن دـي  ال ينفعي  يكـى 

رتٍ  ال ًتيٍ  مىشىاًىدً ال فى مً كى  ْ  ، خى الن اقةً  دي يى شٍ العربيِّ مى  الىدىبً ان في كىًثٍير  تكر   الىدىًب في  ةن ا
، كتبعيـ في تْكيرً   ناْيؼي  يىقيٍكؿي ، المىقىامىةً  أيدىبىاءي  - المسافةً  دً عٍ بي  ـى غٍ رى  - المىٍشيىدً  الجاىميِّ

في  اليىاٍزًجيٌ تفك ؽ  . فقدٍ (3)"بأٍفكىًموً  ، كأخنى عمي  اليرـي وً عمي  بكمكمً  الد ىري  أناخى  قدٍ  فٍ كً لى : "كى اليىاٍزًجيٌ 
مىى ميٍعتىًمدىان ، ؽً رى كالى  لس آمةً ا دً يى شٍ مى  تقديـً  ـى  أىٍركىعً  عى ٍعنىى ىىذىا ؿى كٍ حى  ما نيًظ ، يِّ بً رى عى الٍ  رً في الشِّعٍ  اٍلمى
 :وً ًفٍي قىٍكلً  امرئ القيسً  رى ثى ان أى يى فً تى قٍ مي 

ـــــِو  ــــا َتَمطَّـــــى ِبُصْمِبـ ــــُو َلمَّ ـــــُت َل  َفُقْم
 
 

 (4)َأْعَجـــــازًا َوَنــــاَء ِبَكْمَكــــــلِ وَأْرَدف  
ًدٍيثي  ْكِّري يي كى   كدي  ًإلىٍييىا ؿى ْى كى  ال ًتيٍ  ةى ئى الس يٍ  ي ةى سً فٍ الن   ةى الى حى ا الٍ نى ىي  الحى ْي ٍق ٍيثي ، اٍلمى  في حى مً الٍ  وً يٍ مى عى  تٍ بى اقى عى تى  حى

ري كى   ْ اًئبي  تً الى كى تى ، كى ؼي كٍ ال ْى ٍكؼً  بي عٍ ْى ، كى اٍلمى ، ـي رى يً الى ، كى ري ى الد ىٍ ت  حى  ءو يٍ كؿ  شى  وً يٍ مى عى  رى آمى تى ، كى الظ ري
 .وً نً ىى كى  ـً ظى عً  فٍ مً  ؼي جً تى رٍ يى ، كى وً فً عٍ ضى  شد ةً  فٍ مً  دي عً تى رٍ يى  كى يي ، فى في ىى الكى  وي ابى ْى ان أى فى يٍ عً ا ضى دى غى فى 

فىاًجيٌ  الدِّيفً  ًشيىابي  يبرحٍ  ـٍ لى كى  مىى، ك الش عىرىاءً  فى مً  فى يٍ قً اشً عى الٍ  الخى ، فيا ىك ةى ز  عى  ًثٍيري كي رأسيـ  عى
: يىقيٍكؿي ، كالت حميؿً  بالش رحً  الت رىاثً  كتناكلتيا كتبي ، بيا العربي  تغن تٍ  ال ًتيٍ  البياتً  أىٍركىعً ب يْدحي 

. (5)ا"ايى شى ا كالعى ايى دى الغى  يٍ ل فً الس رى  أسً كى بً  وي باني كى ا، كثىًمؿ ري ايى طى المى  اؽي نى عٍ أى  وً ائً حى طٍ بى بً  تٍ الى تو سى يٍ بى بً  تي مٍ سى قٍ "أى 
 :ةى ز  عى  ًثٍيركي  ؿً كٍ قى  فٍ مً  اسه بى تً اقٍ 

ــ نْ ا ِمــنَ يْ َضــا قَ َمــلَ وَ   ةٍ اَجــحَ  ى كــلّ ِمَن
 

 حُ اِســــمَ  وَ ُىــــ نْ َمـــ انِ َكــــرْ اُلَ ّســـَح بِ مَ وَ  
 االَنـحَ ارى رِ َيـالمَ  مِ ْىـدُ  َعَمى تْ دَّ شُ وَ  

 
 حُ اِئـــرَ  وَ ُىـــ الَّـــِذيْ ي ادِ الَغـــ رِ ُظـــنْ يَ  مْ وَلـــ 

 
                                                 

ٍزدىؽ (1) ٍزدىؽ ًدٍيكىاف، اٍلفىرى (. الكسعي: ىك محارب بف قيس، يضرب بو المثؿ في الندامة، كيذكركف 257، )صاٍلفىرى
الن كار  مف خبره أنو كانت لو اقكاس رمى بيا بعض حمر الكحش فأْابيا، كظف أنو أخطأىا، فكسر القكاس.

ٍزدىؽزكج  مىى، كقد طمقيا فندـ اٍلفىرى  (.2/257، العسكرم، جميرة المثاؿ، )جييٍنظىر. ذلؾ عى
ٍيدىاًنيٌ ( 2)  (.1/207، )جمىٍجمىع اٍلىٍمثىاؿ، اٍلمى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ ( 3)  (. الفكؿ: الر عدة.407النجدي ة( )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 (.117امرئ القيس، )ص ًدٍيكىاف، القيس (4)
فىاًجيٌ  (5) انىة ، الخى ٍيحى يىٍاةكزىرة  اٍلىليب ارى  (.382الغربة( )ص مىقىامىةالدنيا، ) الحى
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 (1)اِطحُ ــــــبَ طي  اُلَ المَ  اقِ نَ عْ أَ بِ  تْ الَ سَ وَ   اــــــــنَ نَ يْ بَ  يثِ ادِ ـــــحَ اُلَ  افِ رَ طْ أَ ا بِ نَ ذْ خَ أَ 
رً  ركائعً  ًإلىى البىٍرًبٍير أىٍحمىد كدي يعي كى  ٍْ ،  العى ان تيرىاثى العباسيِّ  مىشىاًىدً ، كمف أىًبي تىم اـ ميٍستىٍمًيمى

. (2)ي"الً العى  لممكافً  ، كحربه لممحؿِّ المنخفضً  ا سمـه نى أى ، كى اٍلمىعىاًلي ا ال أحب  نى أى : "كى وي لي كٍ قى  وي مى مى ما حى  ؾى لً ذى 
  :أىًبي تىم اـ ؿً كٍ قى  مف اقتباسه  ىىذىاك 

 ى                  ال ُتنِكــري َعَطــَل الَكــريِم ِمــَن الِغَنــ
 

 (3)يــــــــــــالِ يُل َحرٌب ِلمَمكاِن العَ َفالسَّ  

 
 

مىى البىٍرًبٍير أىٍحمىدي  اٍعتىمىدكقد  منيِّ  الت ٍشبيوً  ركائعً  عى  فى مً  الكريـً  جؿً الر   ك  مي خي  وى ب  شى  دٍ قى فى الضِّ
 بحرمافً  وي يى دليالن، فشب   وي لى  اؽى سى  ، لذلؾى غريبه  أمره  ىىذىا، ك اهي عطايى  لكثرةً  الماؿً  فى مً  وي ى، كحرمانى نى الغً 

ى نى عٍ المى  وي ا يحممي مى  عٍ ، مى امى يً يٍ مى في كً  الحرمافً  مطمؽً  بجامعً  ،وً عميٍ  المياهً  العالي مف استقرارً  المكافً 
 .مكانةو ساميةو، كمنزلةو رفيعةو  فٍ مً  وً في باطنً 

رىات) يٍ فً  العباسييفى  الش عىرىاءً  آثارً  في اقتفاءً  هي أندادى  اٍلًبٍيطىار الدِّيفً  بىيىاءي  ؾى ارى شى كى   الميفىاخى
ًمٍف مىشىاًىًد ذىًلؾى قىٍكلي (، المينىاظىرىاتك  ـي بً  : فياجً العنقاءي  : "قالتً وي كى  الكجدً  ي بحري بً  ، كماجً الغراـً  ي نسي

 ، كالت نب وى فالحي  بالكراـً  الت شب وى  ؛ لف  اٍلقىمىرً ك  بالش ٍمسً  ، كأٍف أتشب وى الثرً  ىىذىا كى حٍ كى نى حي نٍ . أٍف أى كاليياـً 
رً  تراثً  ًإلىى اٍلىًدٍيبى  الحنيفي  ؿى مى حى  دٍ قى . فى (4)"ـ نجاحي يً بً  لالقتداءً  ٍْ ، مي  العى  قتديان بقكؿً العباسيِّ
:دً رٍ كى رى الس يٍ   مِّ

 ا ِمــــثَمُيموْ ُنــــَتُكوْ  َلــــمْ  ا ِإنْ وْ يُ َفَتَشــــبَّ 
 

ــــــــالْ  وَ ِإنَّ التََّشــــــــبُّ   ــــــــَلْ ِكرَ ِب  (5)حُ اِم َف
، كعقدان الر فيعً  الىدىبً  تاجان مف تيجافً  ستظؿ   ال ًتيٍ  الحكيمةً  اٍلىٍمثىاؿً ، ك اٍلبىًمٍيغىةً  الحكـً  فى مً كى  

قىاًمي ةى  وي ْى كٍ ْي ني  البىٍرًبٍير أىٍحمىد وي ما ضم نى  الن ضيدً  الد رِّ  كدً قي مف عي   رً الشِّعٍ  ركائعً  ًإلىىعائدان  المى
، : "فكـ تكاتر عنؾ حديث تشمئز  منو الن فسي وً ًفٍي قىٍكلً ، كأي ة عكدةو حميدةو ىذه التي تتمث ؿ العباسيِّ 

وي مي كتى  ان تيرىاثى . (6)"في في تجرم بما ال تشتيي الس   أن ؾى  مف العنادً  ، كحسبؾى في ذي الي  ج  أبي الط يب  ميٍستىٍمًيمى
 :وً ًفٍي قىٍكلً  اٍلميتىنىبِّي

                                                 
 (. 525عزة، )ص كىًثٍير ًدٍيكىاف، عزة كىًثٍير (1)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (2) رىةفي  مىقىامىة) الميفىاخى  (.36(، )صالمىاء كاليىكىاءبيف  الميفىاخى
 (.2/38جأبي تماـ، ) ًدٍيكىاف، شرح التبريزم (3)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (4) رىة) الميفىاخى  (.75(، )صالقىمىرك  الش ٍمسبيف  الميفىاخى
 (.7يركردم، )صالس   ًدٍيكىافيركردم، الس   (5)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (6) رىةفي  مىقىامىة) الميفىاخى  (.33ص(، )المىاء كاليىكىاءبيف  الميفىاخى
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ـــ ـــا ُك ـــَم ـــلُّ َم ـــوُ ى الْ ا َيَتَمنَّ ـــْرُء ُيْدِرُك  َم
 

 (1)ُفنُ ي السُّـَتيِ َتْشـ اُح بَمـا اَلْ ِري الّريَ جْ تَ  
ٍنسىافي ف   ارى الت يػأف   دى ٍيػ، بى الحفػرً  يٍ ًفػ العيشً  فى ىركبان مً  الجباؿى  ، كيْعدي ، كيسعى كيكد  كيجد   يجتيدي  اإٍلً

 .  ك إليوً بي ٍْ ما يى  ى، كال يحقِّؽي ما يتمن   ، فال يدرؾي أىٍحيىانىان  وي يغالبي  دٍ قى  المعاكسى 

ػػدكِّؿ شىػػكيي  مىػػى ميٍعتىًمػػدىان  البعػػادً  لكحػػةن ثنائي ػػةى  البىٍرًبٍيػػر أىٍحمى ، ًمػػٍف نىاًحيىػػةو مػػفى الشِّػػعًر  االٍقًتبىػػاسً  عى
ان تيػػرىاثى ، أيٍخػػرىل نىاًحيىػػةو ًمػػٍف  الت شػكيؿ اٍلًكنىػػائيِّ ك  كىائًػػعً ، العباسػػييفى  ميٍسػػتىٍمًيمى ًمػػٍف رى : وي ليػػكٍ ، قى االٍقًتبىػػاسً  ىىػػذىا كى

ػػمتي  أفٍ  ًإلىػػى. بػػػابو  دى ٍعػػبابػػان بى  كاسػػتفتحى  ٍيػػػثي ، (2)"اٍلىٍسػػرىار بمػػكاطفً  ، كحْػػمتي النػػػكارً  مػػكاطئى  ْك  حى
 :اس الحمدانيٌ رى ي فً بً أى  تراثى  اٍلىًدٍيبي  استميـى 

ــــــــا ــــــــ َفَممَّ ــــــــبُ يْ بِ بَّ دَ دَ ا وَ اىَ نَ بْ رِ َش  ا                   َي
 

 .(3)يفِ ا قِ يَ لَ  تُ مْ قُ  اُْلَْسرَار نِ طِ وْ مَ  ِإَلى 

 
 

ٍيثي  ، الن كرى  ى أدرؾى ت  بابان يتبعو بابه حى  البكابى  تتمكىا خطكةه، كاستفتحى  خطكةن  المسيرى  البىٍرًبٍيرتابع  حى
ؿً  القيميٍكبى  كأْابى  كؼً  مف بابً  كنائي ةو  ةو يى نٍ بً  ًمٍف ًخالى طف ا: )مك وًفٍي قىٍكلً كىك )القمب(  المْك
ٍكرىةو  افً يى بى كالٍ  عً يٍ دً بى الٍ  بيفى  ًبذىًلؾى  فجمعى  (.اٍلىٍسرىار ْي  .بارعةو  ًفي 

ٍيبه ـ ىً لشعارً  افى كى  دٍ قى ، فى الش عىرىاءً  فحكؿى  ةً امى قى مى الٍ  دىبىاءي اى  يبرحٍ  ـٍ لى كى  ًْ يً  نى ًْ ٍك ْي ـ ًفٍي ني
قىاًمي ةً  ًمٍف مىشىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي ، المى م د كى الحيفى  شعاري  : "فالفقري يٌ سً الد يٍ  ميحى  ْ  اللً  عبادً  ، كحميةً الخيارً  ال
ٍكذه  ىىذىا، ك (4)ي"اسً كى الٍ  ـي الط اعً  تى نٍ ؾ أى فىًإن  ؛ المكارـً  فً عى  ، فاقعدٍ البرارً  أىخي  :ةً ئى يٍ طى حي الٍ  ؿً كٍ مف قى  مى

م دنِّي بأى كى كى   ، عفٍ ، كييجك الًغنى كالغنياءى كالفقراءى  الفقرى  يمدحي ، فالمألكؼى  يخالؼي ٌي سً الد يٍ  ميحى
ـى الميتىمىقِّيمفتكحان  تاركان البابى  الن قيضً  ذكرً  فى كٍ ةو تقابمي ةو رائعةو دي يى نٍ بً  طريؽً  ا ا مى كى  المحذكؼى  ليقدِّرى  أىمى
الحيفى  شعارى  الفقري  ًإذىا كىافى فى ، يشاءي   ْ مىىى نى الغً  فىًإف  ، البرارً  اللً  عبادً  ، كحميةى الخيارً  ال  نقيضً  عى

 ميٍعتىًمدىان ( )اقعدٍ  بداؿ المرً  ؾى لً ان ذى رى رِّ بى مي  ، كال طمب المكارـً المجدً  ؽ  ليـ ْعكد درجاتً حً ، فال يى ؾى لً ذى 
مىى كدي )الط اعـ الكاسي(، ك  وًفٍي قىٍكلً  الفاعؿً  باسـً  المفعكؿً  اسـً  فً عى  رً يٍ بً الت عٍ  عى ْي ٍق  تى نٍ أى  ىنا اٍلمى

طِّ وفي ىجائً  كالمكسك  مبالغةن  المطعكـي   .هً رً دٍ مف قى  ، كالحى

                                                 
 (.472، )صاٍلميتىنىبِّي ًدٍيكىاف، اٍلميتىنىبِّي (1)
رىات كالمينىاظىرىات، البيطار (2) رىة) الميفىاخى  (.55(، )صالقىمىرك  الش ٍمسبيف  الميفىاخى
 (.4/215جأبي نكاس، ) ًدٍيكىاف، أبك نكاس (3)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (4)  (.193)مناظرة بيف العمـ كالجيؿ(، )ص الميفىاخى
 (.119، )صاٍلحيطىٍيئىة ًدٍيكىاف، ةاٍلحيطىٍيئى  (5)

 اَيــــــتِ يَ غْ ْل لبُ َحــــــرْ تَ  َم اَلْ ارِ َكــــــِع المَ دَ 
 

 (5)ياِسـُم الكَ اعِ الطَّ  ـتَ نْ أَ  ـْد فّْنكَ عُ اقْ وَ  
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  اْلَعَرِبيَّةِ  اُْلَْمثَالِ  نَ مِ  ًا: االْقِتَباُس عَ ابِ رَ 
قان كاضحان العرًبي ًة  اٍلىٍمثىاؿً  فى مً  االٍقًتبىاسي  تفك ؽى  قىاًمي ةً تفك  ٍكًص اٍلمى ْي ًر  ًفٍي الن  ٍْ ًفٍي اٍلعى

اًنيِّ  ثىؿو  جمعي  اٍلىٍمثىاؿي ، ك ؿو أك أكثرى ثى ةه مف مى امى قى تخمك مى  ، فال تكادي العيٍثمى  سائره  "قكؿه  بأن وي  كهي ، كقد عر في مى
 .(1)"المكاعيدً  فى مً   يْح  ا الى مى  ؿِّ كي مثالن عمـ لً  بو كٍ قي رٍ عى  ؿ، فمكاعيدي ك  بالى  الث اًني حاؿي  وً و بً يشبٌ 

، اٍلىٍمثىاؿى  يضربكفى  "ال يزالكفى  ـٍ يي ، فى كالحكماءً  اٍليدىبىاءً  م ان في عيٍرؼً يً ان مي رى كٍ دى  اٍلىٍمثىاؿي  كتمعبي 
 أنجحى  اٍلقىٍكؿً  فى مً  الن كعى  ىىذىا فى كٍ ؛ كيرى اٍلىٍشكىاؿً ، ك ، كالشباهً رً بالن ظائً  الحكاؿً  تْر ؼى  لمن اسً  كيبيِّنكفى 

انىوي  اؿى مذىبان، قى  مطمبان، كأقربى  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ  :تىعىالىىك  سيٍبحى

 .(2)["ٖٗاإلسراء:  ] چچ   چ     چ  

رً  ىىذىا أيدىبىاءي  يخالؼٍ  ـٍ لى كى  ٍْ ٍكرً في  ، كالحكماءً اٍليدىبىاءً  ؼى عيرٍ  العى ْي  تزي نتٍ  دٍ قى ، فى الس اًبقىةً  العي
ًبي ةً  اٍلىٍمثىاؿً مف  ميتىنىكِّعىةو ـ باقتباساتو يي مقاماتي   ـٍ أن يي  دى يٍ ، بى ٍخرىلالي  ي ةً الىدىب الفينيٍكفً  ؿي اٍ ا حى يى لي اٍ حى  اٍلعىرى
قكا  مىىتفك  ٍيؼً  في مقاماتً  المثؿً  كركدً  أىف  نسبةى  ؾى لً ذى  كدليؿي ، االٍقًتبىاسً  ىىذىا يٍ ـ فً ىً غيرً  عى ًْ  نىا
( سبعان 187) المثمةً  عددي  غى مى بى  دٍ قى السِّتيف، فى  وً ةو مف مقاماتً امى قى أمثاؿو في كؿِّ مى  ثالثةى  غى مى بى  اليىاٍزًجيٌ 
، كى ثى مى  ، كمائةى كثمانيفى  مىى المري  ؼً قً يى  ـٍ لى ؿو ٍيؼً  عى ًْ رىات) تكش حتً  دٍ قى فى ، فىقىطٍ  اليىاٍزًجيٌ  نىا  الميفىاخى

قىاًمي ةً  اٍليدىبىاءً  كصً ْي في ني  تناثرتٍ  ال ًتيٍ  اٍلىٍمثىاؿً  فً ( بعددو كبيرو مً المينىاظىرىاتك   . المى

ًمٍف شىكىاًىدً  ٍيؼً  ؿي كٍ قى  اٍلىٍمثىاؿً  فى مً  االٍقًتبىاسً  كى ًْ قىامىة) يٍ فً  اليىاٍزًجيٌ  نىا  اؿى قى اليزلي ة(: "فى  المى
نىيٍ ف  خي ا بً نى أى ، كى كسً ري عى الٍ بً  تى نٍ أى  بي ىى ذٍ ان تى دى غى  فٍ كً لى ، كى الفرقديفً  رى يٍ مً سى  ةى ال مٍيمى تتركني  أفٍ  ااشى حى  ، (3)"فو ي حي
ًمٍنوي "، فو يٍ نى ي حي ف  خي بً  ادى العربيِّ "عى  المثؿً  فى سه مً بى تى قٍ مي  الكالـي ك  ان  كى قىامىة اٍلقيٍدًسي ة)ًفٍي  وي لي كٍ قى  أىٍيضى : (اٍلمى

فٍ  رً يٍ غى  فٍ مً  ةه يى مٍ رى ، فإٍف أْبت فى ةً اٍلمىرىاًجع ما أدركتو بتىكرارً  "كأدركتي  ، كا   ي معذرةه مً أخطات فى  راـو
ـ. ك (4)"اـً رً الكً  ًعٍندى  "اـو رى  رً يٍ غى  فٍ مً  ةو يى مٍ ب  رى : "ري العربيِّ  مف المثؿً  سه بى تى قٍ مي  اٍلكىالى

 بي ييضرى  ، كىك مثؿه (5)
ًدٍيثي ، كقد بدا أىٍحيىانىان  يْيبي  لممخطئً  مىى اليىاٍزًجيٌ  اٍعتىمىدكضكحان لم ا  أكثرى  الحى )ًإٍف(  داؿ الش ٍرطً  عى

قىامىة) يٍ فً  المثؿً  مفى  االٍقًتبىاسً  فى . كمً الصً خى مٍ بو لً رٍ مف دى  أكثرى  أىمىامىوي  حى تى فى  ال ًذمٍ   ؿي كٍ اليزلي ة( قى  المى
 ا... فأنشدت: يى تً مالحى  دً يٍ قى  ًإلىى ألتفتٍ  ـٍ لى كى  يا،تً بفْاحى  فافتتنتي  ؿه يٍ يى سي  اؿى : "قى اليىاٍزًجيٌ 

                                                 
 (.66، البرىاف في كجكه البياف، ىامش )صالكاتب (1)
 .66ص المىٍرًجع الس اًبؽ، (2)
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3)  (.106اليزلي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (4)  (.424(، )صاٍلمىقىامىة اٍلقيٍدًسي ة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍميىرىة اٍلىٍمثىاؿ( 5)  (.1/399، )جالعىٍسكىًرٌم، جى
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ــــة     اَىــــوَ  ــــة المتَِّفَق ــــدي الطُّْرَف  ًا لَي
 

 ِإْن َلـــــْم َنُقـــــْل َواَفـــــَق َشـــــٌن َطَبَقـــــة 
]]]] 
 

 

 فٍ مً  ؽي مى حٍ و"، ك"أى قى بى شف  طى  ؽى افى : "كى المىٍشييكرً العربيِّ  ؿً ثى مى الٍ  فى مً  سه بى تى قٍ مي ، (1)ة"ن قى بى ىى  فٍ مً  نا أحمؽي فىًإن  
 . (2)ة"ن قى بى ىى 

ر، كعرائسً  م خيره مف نخؿً ًعٍندى : "إف  ىذه الن خمةى أىم ا قىٍكليوي   فٍ مى ، فاعتنقني كى الحيْيبً  ىىجى
الميذٌلؽ" ف ابفً مً  سي مى فٍ ا أى نى الى كً  اؿى قى ، كى م ؽى مى تى 

: )كمستبضعً بً رى عى الٍ  ؿً ثى مى الٍ  فى مً  سه بى تى قٍ مي . (3)  ىلى إً  الت مرً  يِّ
ر(، كى  الميذل ؽ" ف ابفً مً  سي مى فٍ : "أى ؿي ثى مى الٍ ىىجى

 وً اتً قى كٍ أى  أكثرً  يٍ فً  دي جً ال يى  افى كى  شمسو  مف عبدً  . كىك رجؿه (4)
 :(5)وً يٍ بً أى  يٍ فً  الش اًعري  اؿى . قى أبكهي  كافى  كىذىًلؾى قكتى ليمةو كاحدةو، ك 

 َك ِإْن َتْرُجـــــو َتِمْيَمـــــًا َوَنْفَعَيـــــاْ َفِْنَّـــــ
 

 ابِن الُمـَذل قِ  ِعْندَ ُعْرِف الْ النََّدى وَ ي َكرَِاجِ  
كىائًػػعً   ًمػػٍف رى ًبي ػػةً  اٍلىٍمثىػػاؿً  فى ًمػػ االٍقًتبىػػاسً  كى ػػٍيؼ قػػكؿي  اٍلعىرى ًْ ػػةفػػي ) اليىػػاٍزًجيٌ  نىا قىامى الحمي ػػة(:  المى

 بي رى ضٍ يي  ؿي ك  اٍلى  افً عربي   . مثالفً (6)"سو احً دى  بً رٍ حى  فٍ ا مً نى بينى  د  بي الى ، فى كىي باخسه  حمقاءى  ايى تحسبي  قىاليكا"ك 
ًمٍنوي . الحربً  لشد ةً  يضربي  الث اًني، ك الحمؽً  مع ظفِّ  الد ىاءً  لشد ةً   : يػا ليكػاع! تػذكريفى قػاؿى : "كى كىذىًلؾى  كى

 بي رى ٍضػيي  ؿه ثىػ، كىػك مى (8)"الن ػكؽً  دى ٍعػبى  : "العينيػكؽي يِّ بًػرى عى الٍ  ؿً ثىػمى الٍ  فى ًمػ سه بى تى قٍ مي . (7)"، كتنكريف الن كؽى العينيكؽى 
ػػغيري  ، كيػػراد بػػو المػػري ـ  سػػاءتٍ ثيػػ حالػػو حسػػنةن  كىانىػػتٍ  لمػػفٍ   ْ  ؾى ًلػػذى  ؼى الى ٍف أرادكا ًخػػإً ، فىػػاٍلعىًظػػيـً  دى ٍعػػبى  ال
 : أىبىٍعد العينيكؽ الن ٍكؽ؟.قىاليكا

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  (.103اليزلي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
دىع  ىبن قة رجؿه  (2) مف بني قيس، اسمو يزيد بف ثركاف، ييضرب بو المثؿ  في الحمؽ، كاف قد ات خذ قالدةن مف الكى

، ككاف لو أخه يقاؿ لو مركاف، فسرؽ  ف، العظاـ، كجعميا في عنقو لكي يعرؼ نفسو بيا إذا ضؿ  كالخرز الممك 
في عنؽ أخيو، فقاؿ يا مركاف سرقتني مني، القالدة مف عنقو كىك نائـ، كجعميا قالدةن لو، فمما انتبو يزيد رآىا 

ٍميىرىة اٍلىٍمثىاؿأنت يزيد فمف أنا؟.   (.2/309، )جالعىٍسكىًرٌم، جى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3) رجؿه مف عبد شمس بف سعد بف زيد ؽ: ابف المذلٌ  (.109اليزلي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى

 :و قكت ليمة كاحدة ككذلؾ كاف أبكه، فقاؿ الشاعر عف أبيومناة، ككاف ال يجد في أكثر أكقاتو في بيت
ٍميىرىة اٍلىٍمثىاؿ، ييٍنظىر. قدى والعرف عند المذلّ فْنك إذ ترجو تميمًا ونفعيا ... كراجى النَّ  ، العىٍسكىًرٌم، جى

 (.1/159)ج
ٍميىرىة اٍلىٍمثىاؿ( 4)  (.2/92، )جالعىٍسكىًرٌم، جى
 .2/92ج المىٍرًجع الس اًبؽ، (5)
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ ( 6)  (.321الحمي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ ( 7)  العنكؽ: اإلناث مف أكالد المعز. (.71، )صمىٍجمىع البىٍحرى
ٍميىرىة اٍلىٍمثىاؿ( 8)  (.2/50، )جالعىٍسكىًرٌم، جى
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ػػٍيؼً  ؿي كٍ قىػػ اٍلىٍمثىػػاؿً  فى ًمػػ االٍقًتبىػػاسً  فى ًمػػكً  ًْ ػػة) يٍ ًفػػ اليىػػاٍزًجيٌ  نىا قىامى  أركحي  الككفي ػػة(: "فجعمػػتي  المى
ػمثػؿه ييضػرىبي لً  ىىػذىا. ك (1)فػادرجي" بعيشِّػؾً  ىىذىا ليسى  ، كأقكؿي كأجيءي  ـٍ ىي قاءى مٍ تً  ػ يٍ ًفػ كؿى الػد خي  يػدي رً يي  فٍ مى ا مى

 . وً أىمً  فٍ مً  ليسى 

ػٍيؼً  ؿي كٍ قىػ كىػذىًلؾى  ف المثػؿً ًمػ االٍقًتبىػاسً  فى ًمػكً  ًْ ػةالٍ ) يٍ ًفػ اليىػاٍزًجيٌ  نىا قىامى  قػػدٍ  قػاؿى : "كى مامي ػة(اليى  مى
مىػػى ن ػػىٍ جى تى  ـي  ، كاللي الغيمػػرً  ىىػػذىا عى ػػٍحر"ٍنػػي ذى ًلػػ أىٍف لػػيسى  يعمػػ ْي ػػلً  بي رى ٍضػػيي  ؿه ثىػػكىػػك مى  .(2)به إال  ذنػػبي   فٍ مى
.نٍ  أٌم ذى الى بً  بي اقى عى يي   بو

فىػػػاًجيٌ  الػػػدِّيفً  ًشػػػيىابي  يبػػػرحٍ  ـٍ لىػػػكى  ًبي ػػػةى  اٍلىٍمثىػػػاؿى  الخى ٍيػػػثي ، اٍلعىرى ًثٍيػػػر ا يى ضػػػم نى  حى ػػػوً ان كى ًْ ٍك ْي  ًفػػػٍي ني
ػ: "أى وي ليػكٍ ا( قى ب ػلي ة اٍلى انى حى يٍ في )رى  ؾى لً ذى  مىشىاًىدً  ، كمفٍ المقامي ةً  ا حتػى ترجػع ذى كىػ فعػؿي  أى الى ؿ  مػف ًسػناف، كى ضى

ػػ"أى كى  .(3)ضػػال ة غطفػػاف" ، بًػػرى ؿه عى ثىػػمى  (4)اف"نى ًسػػ فٍ ؿ  ًمػػضى ًمٍنػػوي ي  ػػان  كى فىػػاًجيِّ  ؿي كٍ قىػػ أىٍيضى ػػة) يٍ ًفػػ الخى قىامى  المى
ًثٍيػرً ال فى ًمػ قنػعى  وي ن  أى المغربي ة(: "كى  ػ، عى وي ا قم مىػم ػمً  بقميػؿو  كى  ؿه ثىػمى  كى ىيػ، كى (5)مػف فيٍزدىلػو" ـٍ رى ٍحػيي  ـٍ : لىػؿً ثىػمى الٍ الن بً مى

ٍعنىػى، ك وي لىػ ٍر س ػيى تى يى  ـٍ لى  شىٍيئىان  بى مى طى  فٍ مى لً  بي رى ضٍ يي  عربي   ػ ـٍ رى ٍحػيي  ـٍ لىػ اٍلمى ركل "لػـ ، كى وً حاجتًػ بعػضى  اؿى نىػ فٍ مى
ػد لػو".  ًْ ًمٍنػوي ييحـر مػف في تبػيض  كىانىػتٍ  ال تًػيٍ : "كاآلف قػد انػدرس الن سػب، كذيبحػت الد جاجػة كىػذىًلؾى  كى

ػػكيػػلً  بي رى ٍضػػفػػي قْػػةو، كىػػك يي  متػػداكؿو لمثػػؿو عػػامي   حه يٍ ًمػػمٍ . تى (6)الػػذ ىب" ػػٍيئىان  بى مىػػطى  فٍ ؿِّ مى  اتً كى فىػػ دى ٍعػػبى  شى
 .وً زمنً 

ـ   رىات) أيدىبىاءي  اىت ػيً  ؿً ثىػمى الٍ  فى ًمػ ( باالٍقًتبىػاسً المينىػاظىرىاتك  الميفىاخى ًْ ٍك ْي قىاًمي ػةً ـ ًفػٍي ني ذىًلػؾى ، المى  كى
ػػػعٍ دى  ػػػفٍ ان لى مى ًلػػػؾى يـ، مىعىػػػاًنيان لانىػػػيى بى ـ، كى ىً ارً كى ػػػكىاًىًد ذى ًمػػػٍف شى : اءي قىػػػنٍ العى  : "قالػػػتً اٍلًبٍيطىػػػار فً الػػػدِّيٍ  بىيىػػػاءً  ؿي كٍ ، قىػػػكى

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  (.56)ص، الككفي ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيف (2) ٍحر (. 242، )صاليمامي ة( المىقىامىة)، اليىاٍزًجٌي، مىٍجمىع البىٍحرى مىىعكقبت لقماف بف عاد.  بنت ،ْى  عى

ٍحر(، ْي  ، ، فأْابا إبالن في إغارةخرجا  ليقىٍيـه  كابنو اإلحساف، فضرب بيا المثؿ، فقيؿ: )ما لي ذنبه إال ذنب 
ٍحر  فنحرت أختومنزلو،  ، فأتىفسبؽ ليقىٍيـ ـ، دً إذا قى تتحؼ بو أباىا  طعامان  اْنعت منيجزكران مف غنيمتو، ك ْى

كلـ يكف مطميا ف، ، ككاف يحسد ليقٍيمان الطعاـ لوقدمت قدـ لقماف كقد كاف لقماف حسد ليقىٍيما في تبريزه عميو، فمما 
ْى "، فْارت عقكبتيا مثالن لكؿ مف ال ذنب لو كيعاقب فقيؿ: ليا ذنب العسكرم،  .ٍحر"ما لي ذنب إال ذنب 

(. 12/290تاج العركس مف جكاىر القامكس، )ج ،بيدمٌ ( الز  212، 2/211جميرة المثاؿ، )ج رى حى ْى  (، مادة )
فىاًجيٌ ( 3) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى يىٍاةكزىرة  رى ٍكًميٌ  المىقىامىة) الدنيا الحى  (.381، )صة(الر 
ٍيدىاًنيٌ ( 4) ٍميىرىة اٍلىٍمثىاؿ(. 1/287، )جمىٍجمىع اٍلىٍمثىاؿ، اٍلمى  (.2/9، )جالعىٍسكىًرٌم، جى
فىاًجيٌ  (5) يىاة الد ٍنيىا، الخى انىة اٍلىليب ا كىزىٍىرىة الحى ٍيحى ٍميىرىة اٍلىٍمثىاؿ ييٍنظىر: (.409)ص المغربي ة(، المىقىامىة) رى ، العىٍسكىًرٌم، جى

 (2/160)ج
فىاًجيٌ  (6) انىة اٍلىليب ا ، الخى ٍيحى يىاة الد ٍنيىارى  (.410، )صالمغربي ة( المىقىامىة) كىزىٍىرىة الحى
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ٍشػيىدً أنتمػا ب ؿٍ : ىى فقمتي  ثىػؿً  سه بى تىػقٍ مي  ىىػذىا. ك (1)"عػركسو  دى ٍعػبى  ، كال عطػرى المػأنكسً  المى  : "ال مخبػأى مػف المى
ثىؿه . كىك (2)"بعد عركسو  لعطرو   الحاجة إليو. ًعٍندى  ستعجؿي يي  لمش يءً  بي رى ضٍ يي مى

ثىؿً  فٍ مً  االٍقًتبىاسً  فى مً كى  م د  ؿي كٍ قى  المى ، وً بظمفً  وً حتفً  فٍ عى  بحثى  فٍ مى كى  ؾى لً ذى  يٍ فً  كي يٍ : "فى الميبىارىؾميحى
ثىؿً  فى مً  اقتباسه  ىىذىا. ك (3)"وً أنفً  مارفى  كجدع بكفِّوً  ا"يى فً مٍ ظى ا بً يى فً تٍ حى  فٍ عى  ةً البىٍاًحثى : "كالمى

(4). 

ثىػػؿً  فى ًمػػ االٍقًتبىػػاسً  فى ًمػػكً   ، فتكػػكفي ؼً ٍيػػالحى  ًإلىػػى دي ٍعػػٍد بى عيػػ تى الى : "فىػػاٍلًبٍيطىػػار الػػدِّيفً  بىيىػػاءً  ؿي كٍ ، قىػػالمى
يٍ  فى مبى ال   ي عى ضى  فٍ مى كى   ْ ثىؿي  ىىذىا. ك (5)"ؼً بال ػلً  بي رى ضٍ يي  المى تػو  دٍ قىػ شىػٍيئىان  بي ميػطٍ يى  فٍ مى مىػىفك  ػوً نى ، كى وً نفًسػ عى  ْ :

يؼى ضي عًت ال    ْ  .(6)"مبفى "ال

ػلى  ػديكا ال تًػيٍ  ةً رى ٍكػالفى  افً يىػبى لً  اٍلىٍمثىػػاؿً  ًإلىػى أىٍحيىانىػان  اٍليدىبىػاءي  أى جى ْى ًمػٍف شىػكىاًىًد ذىًلػؾى قىػػٍكؿي ا، يىػػلى تناكي  قى  كى
م د ثىؿً  فى ل مً رى سٍ فضمي أى  : "كحديثي الميبىارىؾ ميحى  فى ٍسػ. فالزمي معػي حي ؿً الٌنق يٍ فً  اٍلقىمىرً  فى مً  ، كأسرعي المى
فٍ المنػػى كالربً  ، كتظف ػػرم بكمػػاؿً الىدىبً  . (7)"ليػػا حاضػػرةه  اؿى النِّعىػػ فىػػًإف  ، الغػػادرةي  العقػػربي  عػػادتً  . كا 

ػ دٍ قى فى  مىػى اٍلىًدٍيػبي  دى د  عى  هي ثىنىايىػافػي  يحمػؿي  ال ػًذمٍ داؿ )المػر(  ًإلىػى انتقػؿى  ـ  ا، ثيػيى نى اًسػحى مى  الس ػمىاءً  لسػافً  عى
مىى ميٍعتىًمدىان  ـً لً ؤٍ المي  ايةً النِّيى  دً يى شٍ مى  برسـً  ـى تى خى : )الزمي، تظف رم(، كى وً ًفٍي قىٍكلً  كالكعيدى  يدى دً الت يٍ  ثىؿً  عى  :  المى

 اَيـــــْقـــــَرُب ُعـــــْدَنا لَ عَ الْ  تِ ادَ َعـــــِإْن 
 

 (8)ا َحاِضـــــَرهْ َيـــــالن َعـــــاُل لَ  َكاَنـــــتِ وَ  
ةن ، كىاف ةن  االٍقًتبىاسً  مىشىاًىدً  ا لتناكؿً نى ىي  عي سً ال يت   إف  البابى    ْ ا  جتيديفى مي  اٍنطىمىقيكا اٍليدىبىاءى أف   خى

ػػ ػػًرٍيـً  اٍلقيػػٍرآفً  بى كٍ ْى ػػًدٍيثي ، ك اٍلكى ػػتى جػػادِّيفى انػػدفعكا  ـ  ، ثيػػالىٍلػػكىٍافً  أىٍركىعى منيمػػا  يتمم سػػكفى  يؼي الش ػػرً  الحى  اهى جى
ػػكا ككش ػػحي  ،اٍلىٍمثىػػاؿً ، ك رً الشِّػػعٍ  ْى ٍك ْي قىاًمي ػػةى ـ يي ني ػػاٍلىٍمثىػػاؿً  ، كبػػدائعً رً الشِّػػعٍ  بركائػػعً  المى  ـ أرادكا أفٍ أنِّيي ، ككى

ػػفػي عي  الت ػػرىاثً  ًإلىػى الكبيػػرى  ـٍ يي ، كحنيػػنى الجػارؼى  ـٍ يي ي كالقاْػي شػػكقى يثبتػكا لمػػد انً   الميٍختىًمفىػػةً  الىدىبً  كرً ْي
ػػػأرادكا أٍف يرسػػػمكا رً  لرى ٍخػػػأي  ًمػػػٍف نىاًحيىػػػةو ك ، ًمػػػٍف نىاًحيىػػػةو  ػػػا أن ييػػػادىىػػػفى مى  ةن الى سى  العػػػالـً  فى ًمػػػ ءه ال يتجػػػزأي زٍ ـ جي
 .اٍلعىًظيـً اإلسالميِّ 

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (1) رىة) الميفىاخى  (.69ص) (،القىمىرك  الش ٍمسبيف  الميفىاخى
ٍيدىاًنيٌ  (2) ٍميىرىة اٍلىٍمثىاؿ(. 2/211، )جمىٍجمىع اٍلىٍمثىاؿ، اٍلمى  (.2/307، )جالعىٍسكىًرٌم، جى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (3) قىامىةً ) الميفىاخى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.157ص) (،أىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
ًبي ةـ المثاؿ جى عٍ ، مي ْيني (4)  (.3/93، )جاٍلعىرى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (5) رىة) الميفىاخى  (.63ص) (،القىمىرك  الش ٍمسبيف  الميفىاخى
ٍيدىاًنيٌ  (6) ٍميىرىة اٍلىٍمثىاؿ(. 2/68، )جمىٍجمىع اٍلىٍمثىاؿ، اٍلمى  (.1/473، )جالعىٍسكىًرٌم، جى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (7)  (.92ص) (،غىًرٍيب الىٍنبىاء ًفي مينىاظىرىًة اٍلىٍرض كىالس مىاء) الميفىاخى
 (.1/313كالحكـ، )ج، زىر الكـ في المثاؿ اليكسيٌ  (8)
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 الَّمْفِظيَّةُ  يَّةُ َبِدْيعالْ  ُمَحس َناتُ الْ : ِنيالثَّا َمْبَحثُ الْ 
ْي  تزي نتً         اًنيِّ  المىقىاًمي ةي  كصي الن  ًر العيٍثمى ٍْ سِّنىاًت اٍلبىًدٍيعي ةً  ًفٍي اٍلعى  كىانىتٍ ، فقد ةً ي  ظً مفٍ ال   ًبالميحى

سِّنىاتي ىذه  قىامىةً  ةن بارزةن مى سً  الميحى ٍنعىةي ؟ ك الى  ؼى يٍ ، كى ًفٍي اٍلمى  ْ رً مف رئيسه  عنْره  ال مٍفًظي ةي  ال ًْ نىٍا ، اىى عى
سِّنىاتً  هً ذى ىى  فٍ مً ، كى ايى كيانً  فٍ عى   ينفْؿي ءه الى زٍ جي كى   : الميحى

 ِجَناُس الُ  -1
سِّنىاتً  اعً كى نٍ أى  دي حى أى  ًجنىاسي الي د  عى يي  ٍاءً  ضي عٍ بى . كى البىًدٍيعً  ـً مٍ في عً  ال مٍفًظي ةً  ي ةً البىًدٍيع الميحى  العيمىمى

ٍاءً  فى مً ، كى انيسى الت جى  يوي مِّ سى يي  مىى ؽي مً طٍ يي  فٍ مى  العيمىمى ؛ الفى  ىىذىا عى  يعي مً جى ة، كى سى انى جى مي ك الٍ أى  الت ٍجًنيسفِّ
كدي ، ك حو كىاًحدو مى طى ٍْ مي هه لً كٍ جي كي  سىم ياتً المي  ْي ٍق ـي  دى رً كٍ يي  فٍ : "أى ػوً بً  اٍلمى ؿ  كاحدةو منيما كي  سي انً جى تي  فً كىًممىتىي المتكم

ا"يى كفً ري حي  يػؼً لً أٍ تى  يٍ ْاحبتيا فً 
ػدان، كاحً  ظى مفٍ ال   أىٍف يىكيٍكفى : "الثيػرً  ابفً  ًعٍندى  الًجنىاسً  ةي قيقى حى . كى (1)

ٍعنىىك  ان"مفى ػً تى خٍ مي  اٍلمى
(2) . 

ًغي كفى كيستمد   ، كً ظً مفٍ ال   المشترؾً  ؿى كٍ حى  ال مغىةً  مىبىاًحثً  فٍ مً  اٍلبىالى بىاًحثً  فٍ مً يِّ رفييفى  مى  ْ  ال
كري  فيوً  كافؽي ت ال ًذمٍ  االشتقاؽً  ؿى كٍ حى   ْ ـى  ال مٍفًظي ةي  ال  ًإلىى اتً باعتباره "أقرب الن مطي   الت ٍجًنيسً في  اٍلكىالى

ٍكتي ةً  الن اًحي ةً   ْ ان منيـ تناكلكه بتفريعاتو معق دى  دٍ قى ، كى الخالْةً  ال مىىةو حْر  في الت ٍركيبً  يتمث ؿى  فٍ أى  عى
ْ  ، خى فً الت كازي  أقْى درجاتً  ٍكؼً  تتساكل فيو أنكاعي  ال ًذمٍ  الت اِـّ  الًجنىاسً فيما أسمكه ب ةن ا ري  اٍلحي

تىيكأعدادىا، كىيئاتيا بيف   .(3)"الًجنىاسا الخاص ىي يى عنيا ْكرة لفظي ة، ليا إيقاعي  ينت ي  فً كىًممى

قىامىاتً  ًإلىى ةه دى كٍ عى كى  دىاًئؽى  اٍليدىبىاءي  زي فى  دٍ قى ، فى المى ًْ ْي ني  حى ، الًجنىاسً  فى مً  ميتىنىكِّعىةو  ـ بأزىارو يً ك
ٍيثي   هً لبْرً  العىنىافى  الد ارسي  ؽى طمً يي  ا أفٍ مى ، فى الد اًرًسيفى  ـ أبيرتً يً اتً إبداعى  فٍ مً  شىت ىغرسكا أْنافان  حى
مىاؿً  عىكىاًلـً  ًإلىى كؿى الد خي  ى يبدأى ت  ةو حى امى قى مى  بى كٍ ْى  ن ا يى الً مى جى  ًإلىى الًجنىاسً  ميٍكًسٍيقىاي فً ضٍ تي  ال ًتيٍ  اٍلجى مىاالى  جى
 ألكافي  ارتد تٍ  دً قى  يىؤالءً ، ككأنِّي بالبْاري  وً ر  بنغماتً قى تى ، كى افي اآلذى  وً إليقاعاتً  بي رى طٍ تى  آخرى  عو كٍ نى  فٍ مً 

، كىٍيؼى الىٍ كى تى  فى كٍ دي  شاءكفى فييا كىٍيؼى يى  كفى يقمِّبي  ةن ـ أداةن طيِّعى أىنىٍاًمًميً بيف  البىًدٍيعً  قىامىةي ؟ ك م ؼو أك إسراؼو  المى
 .يعً ، كالت ٍسجً الًجنىاسً  ف  ىي فى 

ْيٍكصً  الًجنىاسي  كيظيري  قىاًمي ةً   في  الن  مىى المى لً  عي ، يتفر  رئيسيفً  ربيفً ضى  عى  عه كٍ ري يما في ًمٍف ًخالى
مىى الن ٍحًك اآٍلًتي الت اِـّ  ، كغيرً الت اِـّ  الًجنىاسً  بيفى  تتنق ؿي  ةه كىًثٍير   : عى

                                                 
ِّْ  ،رمٌ كى سٍ العى  (1)  (.222ناعتيف، )صال

 (.4/343، )جابف الثير، المىثىؿ الس اًئر (2)

ٍبد اٍلميط ًمب (3) غىة، عى  (.342ة، )صي  اٍليٍسميكبك  اٍلبىالى
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ٍكؼً  عً انك أ :ىي أربعةو  في أمكرو  ال مٍفظىافً  وً يٍ فً  فؽى ما ات   كى ىي كى  ،التَّامُّ  ِجَناُس الْ  -أ ري ا يى ىيئاتً ك  ،اٍلحي
ـ  القىٍزًكٍيًني   يىقيٍكؿي  ا.يى كترتيبً  ،اىى دً اعدأك  ،، كالس كناتً مف الحركاتً  الحاْمةً  أٍف  الًجنىاسً  فى مً  : "الت ا

ٍكؼً  أنكاعً  يٍ فً  ال مٍفظىافً  يت فؽى  ا"يى ا، كترتيبً يى ا، كىيئاتً ىى ، كأعدادً اٍلحيري
ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي . (1)  اللً  كى

 [.٢٢الروم8 ] چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   ڱ  ں        ں    چ :تىعىالىى

 :الش اًعرً  ؿي كٍ قى  كـً ظي نٍ مى الٍ  فى مً كى 

 ِفْي َطْرِفَيا َحَوٌر          الَِّتيْ ُعُيوَن َأْخَشى الْ 
 

 (2)ُعُيْونِ ْوَطاِن ِمْن ِتْمَك الْ اُْلَ  َعَمىَكَما َأْخِشى  
ا أىٍف يىكيٍكنى  ًبمىٍعنىى، الكممةً  مف قسـو كاحدو مف أقساـً  هي اٍ ظى فٍ أك لى  اهي نى كٍ ري  افى ا كى كىك "مى  :ُمَماِثلُ الْ  ِجَناُس الْ  

ٍرفىٍيفً  كٍ ، أى فعميفً  كٍ ، أى اسميفً   .(3)"حى

اًثؿً  الت اِـّ  الًجنىاسً  فى مً كى  ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي ، اسميفً  فى يٍ بى  ا يقعي مى  الميمى ٍيؼ كى ًْ : اليىاٍزًجيٌ  نىا
ًدٍيثً ب عي ا نتمت  نى عٍ دى  "كاآلفى  ًدٍيثً  ؾى بً ، مع ْاحً الحى  ، كالس ميفً كالر ثيثً  القشيبً  فى يٍ بى  زي يِّ مى يي  ال ًذمٍ ، الحى
ـ   الًجنىاسي . ف(4)""كالغثيثً  اًثؿي  الت ا ًدٍيث) :امى ىي  فً يٍ مى اسٍ  فى يٍ بى  عى قى كى  الميمى ًدٍيثي (، فالحى ٍعنىى ؿي ك  اٍلى  الحى  ًبمى
ـ)تبادؿ  ًدٍيثي (، ك اٍلكىالى  )الجديد(. ًبمىٍعنىى الث اًني الحى

ًمٍنوي  فىاًجيٌ  الدِّيفً  ًشيىابً  ؿي كٍ قى  كىذىًلؾى  كى  الغرًب قافمةه، كفييا فتيةه  جانبً  فٍ مً  ى الحتٍ ت  : "حى الخى
اًثؿ  الًجنىاس. ك (5)"غير قافمةو  الت كبةً  لبابً   اٍليٍكلىى )القافمة(، فالقافمةي ا مى ىي  فً يٍ مى اسٍ  فى يٍ بى  عى قى كى الت اـ الميمى
ٍعنىى ٍعنىى الث اًنية: )مككب الس ير(، أك الرِّفقة الر اجعة مف الس فر، كالقافمة ًبمى : )مغمقة(. مع ما ًبمى
 .عو ائً ي  رى قً يٍ سً كٍ سو مي رٍ مف جى  الًجنىاس في

ٍيؼ كيعكدي  ًْ ـى  اليىاٍزًجيٌ  نىا  ، فييمًتعي كىاف ةن  ًفٍي مىقىامىاًتوً  اتً ًجنىاسى الٍ  عً ائً كى رى  فٍ فكاْؿى عذبةن مً  ليقدِّ
ٍغىة ةى ارى يى مى  امتمؾى  ؟ كقدٍ الىٍ  ؼى يٍ ، كى كيخمبي  بيري ، كيي عجبي كيي  ـى الت سٍ  : "فابتدرتي يىقيٍكؿي ، البىالى  ،عميوً  مي

ـى مً كالت سٍ  ٍيثي طىالىعىنىا .(6)"إليوً  ي  )الس الـ(،  ًبمىٍعنىىمنيما  اٍليٍكلىىميـ(، )الت سٍ  كىًممىتىي يٍ فً  الًجنىاسً ب حى
ٍعنىى الث اًنيةك  مىى الًجنىاسي  وً ييٍضًفيما  عٍ مى  : )االنقياد(.ًبمى اذو  ي  قً يٍ سً كٍ مي  سو رٍ جى  فٍ مً  الن صِّ  عى  .أخ 

                                                 
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (1) ٍيضى  (.222، )صاإٍلً

 البيت مف قْيدة لمباحث بعنكاف )مرايا مقمكبة(. (2)

اح، )ص ،القىٍزًكٍيًنيٌ  (3) ٍيضى  (.462، تحرير الت حبير، )ص(. ييٍنظىر، المْرمٌ 222اإٍلً

ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (4)  ثيث: الجديد كالبالي، الغثيث: الميزكؿ.. القشيب كالر  (291ص)ة(، النباري   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
فىاًجيٌ  (5) انىة ، ًشيىاب الدِّيف، الخى ٍيحى  .(398ص)ة(، المغربي   المىقىامىة) اٍلىليب ارى
ٍيؼ، اليىاٍزًجيٌ  (6) ًْ ٍيف، نىا  .(310ص)ة(، المضري   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
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ٍيؼي  كيتالعبي  ًْ  فى ، مً الذ كابؿى  ا نجتني الثِّمارى : "كأخذنى وًفٍي قىٍكلً  ميٍفرىدىاتً الٍ ب اليىاٍزًجيٌ  نىا
مىى ؿي بً الى البى  رقًْت  دٍ قى ، كى الس كابؿً  الفنافً  ـ   الًجنىاسى  ـى سى رى  دٍ قى . فى (1)"ؿً بً الى البى  اتً مى غى نى  عى اًثؿى  الت ا  فى يٍ بى  الميمى
كفىةىي )الط يكر  اٍليٍكلىى)البالبؿ(  فىكىًممىةي ، اسميفً  بيمبيمىة، كىي  ىي جمعي  الث اًنية(، ك)البالبؿ( اٍلمىٍعري

 .ًفٍي الىريىاؼً  منيا الماء في الس كاقي، كالن كاعير( ينْب   ال ًتيٍ )النبكبة 

ؿي  ًْ ييكىا ٍيؼي  كى ًْ قي  اليىاٍزًجيٌ  نىا ـً  يا شيخى  عممتى  دٍ قى  : "كاآلفى يىقيٍكؿي ، اٍلبىابً ًفٍي ىىذىا  وي تفك  رى ، الحى
ـً  أف  انتياؾى  رى ـً  الحي رى ـ( (2)"مف الحي رى ـ(  اٍليٍكلىى. )الحي رى ىي  الث اًنيةىي )خرؽ الميابة(، ك)الحي

 )المحر مات(.

ٍيبه ف( يٍ كلداؿ )الفراؽ، كالبى  ًْ اًثؿً  الت اِـّ  الًجنىاسً  تً الى يٍ كً شٍ مف تى  نى ًمٍف مىشىاًىًد ذىًلؾى ، الميمى كى
ٍيؼ قىٍكؿي  ًْ ظرفي ة،  اٍليٍكلىى)بيننا(  فىكىًممىةي . (3)ا"نى نً يٍ بى  ؿى بٍ ا قى نى نً يٍ بى  فٍ مً  أٍف تبرحى  : "فييياتً اليىاٍزًجيٌ  نىا
ٍعنىى الث اًنيةك   )الفراؽ(. ًبمى

مىمىٍتوي  الًجنىاسً  كذاتي  م د  اتي امى قى مى  حى ـ  : وً ًفٍي قىٍكلً  الميبىارىؾميحى عنيما ما أضر   زيؿي يي  أخذى  "ث
 اٍليٍكلىىف يٍ البى  فىكىًممىةي . (4)"فً يٍ البى  ذاتى  ، كيْمحي لفةً الي  بينيما أنكاعى  عي يكقً ، كى فً يٍ الجفا كالبى  فى بيما مً 
ٍعنىى ٍعنىىفيي  الث اًنية: )الفراؽ(، أما ًبمى مة(. قى ًبمى ِّْ بف  العباسي  اؿى : )ما بيف القـك مف القرابة، كال

 الحنؼ: 

ـــيْ  ىْ َأرَ   ُكمُُّيـــم حبَّـــةُ ُه اُلَ وْ كُ َن َيْشـــالَب
 

 (5)بِ ْيــــاَر ُكــــل  َحبِ دَ  ا َربُّ َقــــر بْ َفَيــــ 
قىاًمي ةً  الميمىاًثؿً  الًجنىاسً  فى مً كى   ٍكًص اٍلمى ْي مىى)الس اؽ  يٍ الشٍِّديىاؽ فً  أىٍحمىد فىاًرس ؿي كٍ قى  ًفٍي الن   عى

، كيعاكدني مى حى كفو كمي مٍ ببالي كؿ  مي  يخطري  الس اؽ(: "فكافى   ر ةن ، مى الحكاؿً  فى فيو مً  فك رتي  تي نٍ ا كي اؿو
 الث اًنيةي )حاؿ(، ك  ًبمىٍعنىى اٍليٍكلىى)أحكاؿ(،  ميمياًثؿو في كممةً  ا بجناسو تاـ  نى عى الى . فقد طى (6)"أحكاؿو  ذي نٍ مي 

 الس نىة(.)، كىك ؿو كٍ حى  جمعي 

م د  وي الشٍِّديىاؽ أقرانى  أىٍحمىد فىاًرس شارؾي يي كى   فىاًجيٌ  فً ًشيىاب الدِّيٍ ، ك الميبىارىؾميحى  في إضفاءً  الخى
مىى اٍلميٍتعىةً  بيارً الميتىمىقِّيفى  عى ًمٍيعىان  ىىؤالءً التقى  دً قى ، فى اتً الًجنىاس عً ـ بركائً ىً ، كا  ميمياًثؿو  اسو تاـ  نى في جً  جى

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  .(356ص)الحمكي ة(،  المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيفاليىاٍزًجٌي،  (2)  .(400ص، 399ص)ة(، االسكندري   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3)  .(419ص)المكي ة(،  المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (4) قىامىةً ) الميفىاخى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.180(، )صأىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
 (.6العباس بف الحنؼ، )ص ًدٍيكىافابف الحنؼ،  (5)
مىىالس اؽ ، الشٍِّديىاؽ (6)  .(51ص)الس اؽ،  عى
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فىاًجي   يىقيٍكؿي في داؿ )اٌلٍسفىار(،  ر  ا فى مى ، كى الكراًـ  فً نى سي  فٍ مً  ، اليجرةي الياـً  ري يٍ بً لي خى  "فقاؿى : الخى
ب بى عبدو حى  رزؽً  ةى عى سً  اللي  دى اى ا أرى ذى ، إً ٍسفىارً الى  بعضً  يٍ فً  أتي رى قى  كنتي  دٍ قي ، كى طي بٍ القً  وً ىـ  بً  فى يٍ مكسى حً 

 .(1)"ٍسفىارى الى  وي لى 

م د  ؿي كٍ قى  كمثموي   اإلقامةً  ًإلىى ، بذِـّ الس ككفً ٍسفىارً كال   الكيتيبً  بطكفي  امتلتٍ  دً قى : "كى الميبىارىؾميحى
 العقؿً  ًإلىى وي مرجعي  فى اٍ إٍف كى  الشٍِّديىاؽ: "فقمتي  أىٍحمىد فىاًرس قكؿي  مثموي . كى (2)"كاٌلٍسفىارً  بً الت غر   كمدحً 

، بى  جدان، إٍذ لستي بْاحبً  ـٍ كي عى في انتظامي مى  فقد كمفتمكني إد ان، كشططتـٍ  اؼو كى تىطٍ  يؼي مً حى  ؿٍ أسفارو
ٍف كافى فى سٍ كأى  ، كا  ان"مى يٍ كً ان قى قى مي بي لطبعان سميمان، كخي  وي فىًإن  ، الط بعً  ًإلىى ارو

 ةي الث الثى  الفرسافي  فىقىٍد طىالىعىنىا .(3)
 ةً الث اًنيى (، كأىٍسفىار الكيتيب) :ًبمىٍعنىىمنيا  اٍليٍكلىىمماثؿو في داؿ )اٌلٍسفىار(  في أقكاليـ بجناسو تاـ  

ٍعنىى ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک       گ     چ : تىعىالىى : )الٌرحالت كالس فر(. قاؿًبمى

  .وً ًْ كٍ ْي ني  فٍ مً  ، كاالقتباسي ـً يٍ رً الكى  آفً رٍ بالقي  ري ثالثتيـ الت أث   جمعى  ثي يٍ حى  [.٢الجمعة8 ] چگ  گگ  

فىاًجيِّ  الدِّيفً  ًشيىابي كينتقي   أىنىٍاًمًموً ط  بخي يى  وً أنِّي بً كى ، كى وً اتً امى قى مى  ما يزيِّفي  الًجنىاسً  فى مً  الخى
ا يى مي اخً ، دى كالبْري  عي ا الس مٍ يى نً اسً حى مى  يٍ فً  ، كيتسابؽي بيا الن ظري  سىافىري : ""دىاره ييىقيٍكؿي ، الخطكطً  أجمؿى 

، كسرادؽي  ٍكري  لوي اى مى كى  ال يعرؼي  بيكه كقيْكره ْي  .(4)"القي

 فى حدِّم مً  فميتني لزمتي  ىىذىا: "كمع يىقيٍكؿي ، الًجنىاس في ذاتً  اٍلًبٍيطىارالدِّيف  بىيىاءي  وي كيشاركي 
عٍ  ٍكرً  ؼً الض  ْي ٍكرً  م الرتقاءً بجدِّ  ؼٍ شكى تى أى  ـٍ لى ، كى كالقي ْي ٍيثي . (5)"ىاتيؾ القي في  الًجنىاسي  عى قى كى  حى

ٍكر(، أى  ْي ٍعنىىفيي  اٍليٍكلىىا م  )القي ٍعنىىفيي  الث اًنيةي ا م  الن قص(، كأى : )العيب، أك ًبمى : )جمع قْر، ًبمى
انىوي الل  اؿى كىك البيت الفخـ الكاسع(. قى  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  چ : تىعىالىىك  سيٍبحى

ًمٍنوي  [.ْٓ]الح :  چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ     ۅ  ۅ      ۉ    ؿي كٍ قى  في الن ظـً  كى
 ميسكف بنت بحدؿ: 

ــــبَ َـ لَ  ـــــخْ تَ  ـتٌ ْي ـــــاحُ يَ رْ اُلَ  ـقُ ـُف ـــــوِ ـيْ فِـ  ـــ  ـ
 

ـــبُّ ِإلـــيَّ ِمـــْن َقْصـــ   (6)ٍر َمِنْيـــفِ َأَح
 

                                                 
فىاًجيٌ  (1) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى  .(382ص)الغربة(،  مىقىامىة) رى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (2) قىامىةً ) الميفىاخى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.153(، )صأىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
مىىالشٍِّديىاؽ، الس اؽ  (3)  (.131الس اؽ، )ص عى
فىاًجيٌ  (4) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى  . (383ص)الغربة(،  مىقىامىة) رى
(5)

رىات كالمينىاظىرىات، الطَّيَّاى   (.77(، )صالقىمىرك  الش ٍمس)مناظرة بيف  الميفىاخى
  (.3/258)ج، اٍلىدىب، خزانة ، الحمكمٌ ييٍنظىر (6)



 362 

ـى  يقؼي  اٍلقىاًرئى إف   أجمميا  الىٍلكىٍافً  فى يا، كمً أىٍركىع اٍلىٍشكىاؿً مف  اٍليدىبىاءي فييا  لكحةو اختارى  أما
مىى اؿى مى ، فى وي إدارتي  : "كانحم تٍ عىٍبد الل ًفٍكًرمٌ  يىقيٍكؿي ات، الًجنىاسلرسـ   ينةً زً خى  يٍ فً  المكجكدً  الماؿً  عى

ٍعنىى اٍليٍكلىىالر احي . فػػ(1)"كالر احً  لالنبساطً  الر احى  فبسطى  كدً قي الن    الث اًنيةي  احي ، كالر  (كؼفي بطكف الكي ): ًبمى
ٍعنىى  (.االٍرًتيىاح) :ًبمى

ـى  يكسبي  الًجنىاسي ك   ، فيذىبي سي كٍ بيا الن في  ، كتتمذ ذي ليا اآلذافي  عذبةن تطربي  ميٍكًسٍيقىا اٍلكىالى
ٍبدً  ؿي كٍ قى  وي مى مى حى ا مى  ىىذىا، ك كالمالؿً  بالميتىمىقِّي بعيدان عف الس آمةً   يبيعي  : "كأخذ الذ خائرى الل ًفٍكًرمٌ  عى

مىىى أتى ت  ا، حى ىى رً دني يا بفاخً  ، كيمحؽي ، كيتمؼي ، كيْرؼي كيضيعي  مىىآخرىا، ثـ انثنى  عى ، العىقىارً  عى
مىىيبيعو  ، ك) اٍليٍكلىى العىقىاري  .(2)"العىقىارً  عى ؿه ٍْ ياع، كالن خؿ(، ك  ،اٍلىٍرضكؿ  ًمٍمؾ ثابت لو أى الضِّ

ًمٍنوي : )المتاع(، ًبمىٍعنىى الث اًنيةي  اري قى العى  : أم متاعه كأداة": اٍلقىٍكؿي  كى قىاره  .  (3)"في الد ار عى

م د كيشارؾي   بديعو أفٍ  : "فغيري يىقيٍكؿي ، ةو لمًجنىاسً بى ذٍ عى  مىشىاًىدى في تقديـ  هي الكيٍرًغٌي أندادى  ميحى
ش(، ىً دٍ : )المي ًبمىٍعنىى اٍليٍكلىى البىًدٍيعً  . فمفظةي (4)"رب  الط الًع الس عيدً  تككفى  ، كال ببعيدو أفٍ البىًدٍيعى  تسبؽى 

ٍعنىى الث اًنيةي  البىًدٍيعي ك   (.اٍليىمىذىاًنيٌ  بىًديع الز مىاف: )ًبمى

رىاتك  المينىاظىرىات) فرسافي ا م  أى  قىامىةً  ت ابً كي  فٍ ـ مً ىً كغيرً  الًجنىاسً افتتنكا ب دً قى ( فى الميفىاخى ٍيثي ، المى حى
ط كا ففاقكا، اٍلًمٍضمىارً  ىىذىا يٍ فً  ىىؤالءً  تنافسى  ًمٍف مىشىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي ، فأبدعكا كأمتعكا، كخى بىيىاء الدِّيف  كى
مىىأبً  يا، جمتي مىعىاًنيمرحتي في مغانييا، كانشرحتي ب فىمىم ا: "اٍلًبٍيطىار  ؾى مٍ تً  ي، في كجكهً الً جى مى  عى

ـ   الًجنىاسي  . كقد ظيرى (5)"، كمزايا الغرائبً في مرايا العجائبً  ي، فرأيتي الً جى المى   كممةً  يٍ فً  الت ا
ٍعنىى ةي الث اًنيى : )الش عكر(، ك ًبمىٍعنىى اٍليٍكلىى)مجالي(، ف  )الحيِّز، أك النِّطاؽ، أك الميداف(.: ًبمى

اتً  لكحةو  لتشكيؿً  الط ًبٍيعىةً  مىشىاًىدً  ًإلىى اٍلًبٍيطىاربىيىاء الدِّيف  ينتقؿي  ـ  ثي  ، الًجنىاسً  ًمٍف لىٍكحى
، الكىمىؼً  ، كتزدريني بسكءً كاليىاًجرةً  لإلنْاؼً  الت اركةي  ، لنتً اليىاًجرةً  بنارً  ةي حى الفً ا ال  يى : "أي تي يىقيٍكؿي 

ة(، رى اجً )اليى  كممةً  يٍ فً  عى قى كى  اٍلىًدٍيبً  ًفٍي قىٍكؿً  الًجنىاسي . ف(6)"بِّ كالكىمىؼً دكاعي الحي  فٍ مً  أن وي  أكما دريتى 
ا يى مى فى  ؼي مى ا الكى م  : )الكممة فييا الفحش(، أى ًبمىٍعنىى ةي الث اًنيى : )الجير، كشد ة الحر(، ك ًبمىٍعنىى اٍليٍكلىى
ٍعنىى الث اًني(، ك ـً سً مٍ كالسِّ  يعمك الكجوى  شه مى : )نى ًبمىٍعنىى: ؿي ك  ، اٍلى معنيافً   (.الش ٍيء، )الكلكع بًبمى

                                                 
 (.292)ص، (الفكري ة مىقىامىةل) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم، (  1)
 . (303ص)(، في حسف الكفاء مىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ة، فكرم  (2)
ٍكىىًرمٌ  (3) اح، اٍلجى حى  ْ   (، مادة )عقر(.2/754، )جال
  (.51الختاني ة(، )ص المىقىامىة) مىقىامىاتي الكيٍرًغٌي كىرىسىاًئميوي ، الكيٍرًغيٌ  (4)
(5)

رىات كالمينىاظىرىات، الطَّيَّاى  رىة) الميفىاخى  (.55(، )صالقىمىرك  الش ٍمسبيف  الميفىاخى
(6)

اتِك   .64ص ،الَوْرِجع السَّ
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م د أما  افً  أعذبى  يعزؼي  بى ىى ذى فى  الميبىارىؾميحى مىى اٍلىٍلحى اًثؿً  الًجنىاسً  أكتارً  عى ًمٍف شىكىاًىًد ، الميمى كى
ـ   الًجنىاسي . ك (1)"رً الذِّكٍ  ـً كى حٍ مي  يٍ ، فً رً الذِّكٍ  يٍ : "كقد مني فً وي لي كٍ قى  ذىًلؾى  أىم ا ر(، تمث ؿ في كممة )الذِّكٍ  الت ا

 (.اٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـ: )ًبمىٍعنىى الث اًنية(، ك الىٍسمىاء) عف االسـً  : اإلعالفً ًبمىٍعنىى فيي اٍليٍكلىى

ييٍبًدعي  م د  كى  مىشىاًىدى في  الًجنىاسً  لتقديـً  الكىًممىاتً ب ـً ، كالر سٍ اٍلىٍلفىاظً ب بً الت العي  يٍ فً  الميبىارىؾميحى
 وي منٍ  احً كى دٍ اٍلى  يٍ يب  فً : "تى يىقيٍكؿي ، ال مغىةً  لزماـً  ان دقيقان مقدرةن فائقةن، كامتالك ًفٍي ثىنىايىاىىا تحمؿي  ميتىنىكِّعىةو 

ـ   الًجنىاسي . ك (2)"الركاحى  ، كتنعشي ، فتحيي الشباحى احي كى رٍ اٍلى  : ًبمىٍعنىى اٍليٍكلىى(، احي كى رٍ اٍلى ) يٍ فً  كقعى  الت ا
كائح(، ك  ٍنسىاف: )جمع ركح، كةي الث اًنيى )الر   ، كالحيكاف(.اإٍلً

م د  يكاْؿي  ن مى يىقيٍكؿي ، فى الًجنىاسً  ؿً كٍ قي حي  يٍ فً  الباىرةً  وً إبداعاتً  الميبىارىؾميحى كلدو  ا ذاتي نى ا أى : "كا 
لىوو أعاني بيـ كي  أزؿٍ  ـٍ ، لى كبنيفى  ًمٍيؿً . فإٍف عاممًتيـ بكحنيفو ؿ  كى  كالكجوً  بالبشاشةً  ، قابمتؾى اٍلجى
ًمٍيؿً  ًمٍيؿ فىكىًممىةي . (3)"اٍلجى ٍعنىى اٍليٍكلىى اٍلجى ٍعنىىفيي  ةي الث اًنيى م ا أى : )المعركؼ، أك اإلحساف(، ًبمى : ًبمى

مىاؿ)  ف(. سٍ ، أك الحي اٍلجى

م دي  كيتنق ؿي  دىاًئؽً بيف  الميبىارىؾ ميحى ، ميتىنىكِّعىةن باقةن  كِّؿي شى ، فيي هً مف أزىارً  ، كيقطؼي الًجنىاسً  حى
ؿً  ىىذىا يٍ فً  المناقشةً  بابى  حى تى فى : "فى يىقيٍكؿي  ٍْ ؿ ًبقىٍكًلوً  المناقشةً  أسبابى  دى قى عى ، كى الفى ٍْ ةي . (4)"الفى  فىكىًممى

ؿ ٍْ ٍعنىى اٍليٍكلىى الفى ؿي ، ك (أىحدي أىجزاًء الكتاب مما يندرج تحت الباب: )ًبمى ٍْ : ًبمىٍعنىى ةي الث اًنيى  الفى
ًمٍنوي )القاطع(،   [.13]الطارؽ:  چژ    ڑ   ڑ  چ : تىعىالىى وي لي كٍ قى  كى

ان  يىقيٍكؿي ك  ًدٍيثً ك  ـً يٍ دً القى  يٍ فً  ةه رى كٍ ثي أٍ م مى رً آثً مى : "فى أىٍيضى  الكتابً  يٍ فً  م منشكرةه رً اخً فى مى ، كى الحى
ًدٍيثً ك  ًدٍيثي . (5)"الحى  بكي ة(.ن ة الن  : )الس  الث اًنيةي القديـ(، ك : )عكس اٍليٍكلىى الحى

م دي  م سي مى تى يى كى   ري بى ا خى م  أى : "كى يىقيٍكؿي ، الًجنىاسً  لكحاتً  ـً سٍ رى  يٍ فً  اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً  ـى ائً سى نى  الميبىارىؾ ميحى
ـ  بم غى اليم ةي  وي فعنِّي ركتٍ  اإلسراءً  مىاعىة: )ًبمىٍعنىى اٍليٍكلىى ةي م  . الي (6)أيم ة" دى عٍ بى  لمغائبً  دى الش اىً  وي ، ث  اٍلجى

ٍعنىى ةي الث اًنيى مف الن اس(، ك  انىوي  اؿى (، قى رً مف الد ىٍ  في يٍ حً : )الٍ ًبمى ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ : تىعىالىىك  سيٍبحى

 [.  6هود8 ] چڈ       ژ  ژ  

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (1)  (.88)ص(، غىًرٍيب الىٍنبىاء ًفي مينىاظىرىًة اٍلىٍرض كىالس مىاء) الميفىاخى
(2) 

اتِك  .101ص ،الَوْرِجع السَّ
 .107المىٍرًجع نفسو، ص (3)
م د، الط ي اف (4) رىات كالمينىاظىرىات، ميحى اكىرىًة ال مٍيًؿ كىالن يىار) الميفىاخى  (.125(، )صنيٍضرىة الًبيىار ًفٍي ميحى
(5)

اتِك   .129ص ،الَوْرِجع السَّ
 .129المىٍرًجع نفسو، ص (6)
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م د  اتي إبداع تكق ؼٍ كال ت  فى بمزيدو مً  وً يٍ عجبً مي  ؼى اتحإ يكاْؿي  ؿٍ د ، بى حى  ًعٍندى  الميبىارىؾميحى
م ى: "ك يىقيٍكؿي ، اتً الًجنىاسى   اإلحسافً  ، كتمتد  مف أْناؼً البكاري  ، كتيجتمى البناتي الفكارً  بناتي  تىتىجى

"دي ائً كى مى  الحسافً  مف ألطاؼً  ، كتميدي دي ائً كى مى 
 دي ائً كى ما مى أ  د الط عاـ(، ى ائً كى ىي )مى  اٍليٍكلىى دً ائً كى المى  فىكىًممىةي . (1)

ى. كمثؿ فى خٍ ال يى  تاـ   اسه نً جً  فً كىًممىتىيالٍ  فى يٍ بى يميد(، كى  ادى ة، كىي اسـ فاعؿ مف مى دى ائً )جمع مى  ةي الث اًنيى 
انىوي  وي لى كٍ قى  اٍليٍكلىى ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  چ : تىعىالىىك  سيٍبحى

 [.١١١المائدة8 ] چٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  

م د  سفى حى أى كى   ، أكليما فيٍ بارعيفً  متقابميفً  مىٍشيىدىٍيفً  فى يٍ بى  عى مى م ا جى لى  االختيارى  الميبىارىؾميحى
: "أيفى يىقيٍكؿي ، اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً  فى مً  ؿً ك  الى  المىٍشيىدً  ان ْكرةى مى يً مٍ تى سٍ ، مي ، كثانييما في الس مىاءً اٍلىٍرضً 
 بدكران في مكاكبً  أطمعتي  ـٍ كى ي؟! كى رياضً  زىري  إٍف تللى  ؾى نجكمً  ري ىٍ ا زى مى ي، كى اضً يى بى  فٍ ؾ مً سكادي 
مىىا يى تزىك بجمالً  ، فأضحتٍ ةً الس ي ارى  ٍعنىى اٍليٍكلىى ةي . الس ي ارى (2)"الس ي ارةً  الككاكبً  عى ًمٍنوي )القافمة(،  :ًبمى  كى

ا م  [، أى 57يوسف8 ] چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱں چ : تىعىالىى وي لي كٍ قى 
 ا(. في مدارى ةكب سابحاكك : )ًبمىٍعنىىفيي  ةي الث اًنيى 

م د  كال يغادري   ؿٍ ، بى ةً المبارىكى  وً آياتً  ؽي ، كال يفارً النقي ةى  اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً  ْفحاتً  الميبىارىؾميحى
 ، كارضى بالحؽِّ كالقاؿى  القيؿى  ؾى نٍ عى  عٍ دى : "فى يىقيٍكؿي ، الًجنىاسً لكحاًت  تشكيؿً  يٍ و فً مىعىاًنيب م ؽى عى الت   كاْؿى 
"كارهو كال قى  غيرى  ٍعنىى الث اًنية(، ك اٍلقىٍكؿ: )ًبمىٍعنىى اٍليٍكلىى اؿي . القى (3)اؿو : )المبغض(، مف قمى يقمي ًبمى

 [.1الضحى8 ] چ ڃ  ڃ  چ  چ    چ چ : تىعىالىىؿ ى ، قاى إذا أبغضى 

م د  كيجمعي  كؼي نى أى : "فى وً ًفٍي قىٍكلً  اثميفً مى مي  جناسيفً  فى يٍ بى  الميبىارىؾميحى ًمٍيؿً  بالسِّترً  ا المْك ، اٍلجى
ًمٍيؿ، ك ؼً كٍ ري عٍ المى  بشكرً  ؼي كٍ ري عٍ كالمى  ًمٍيؿ فىكىًممىةي . (4)"اٍلجى  الث اًنيةي ف(، ك سى : )الحى ًبمىٍعنىى اٍليٍكلىى اٍلجى

ٍعنىى ٍعنىىفيي  اٍليٍكلىىا م  (، أى ؼكٍ ري عٍ المى آخر في كممة ) تاـ   جناسه  ىينىٍاؾى كى ؼ(. كٍ ري عٍ : )المى ًبمى : ًبمى
ٍعنىىفيي  ةي الث اًنيى ا م  أى (، كى المىٍشييكر) ًمٍيؿ: )ًبمى  (.اٍلجى

م د قمِّبي يي كى   الًجنىاسً  عف طريؽً  ةً الس اعى  أخبارى  ؛ لينقؿى اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً  الد يسٌي ْفحاتً  ميحى
اًثؿً  الت اِـّ  مىى، ك في ىذه الس اعةً  اٍلىٍرضً  ًإلىى ا نزلتي نى أى : "كى يىقيٍكؿي ، الميمى . (5)"ةي الس اعى  ي تقكـي ائً نى بٍ أى  عى

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (1) اكىرىًة ال مٍيًؿ كىالن يىار) الميفىاخى  (.135(، )صنيٍضرىة الًبيىار ًفٍي ميحى
(2) 

اتِك  .139ص ،الَوْرِجع السَّ
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (3) قىامىةً ) الميفىاخى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.158(، )صأىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (4) اكىرىًة ال مٍيًؿ كىالن يىار) الميفىاخى  (.142(، )صنيٍضرىة الًبيىار ًفٍي ميحى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (5)  (.204)مناظرة بيف العمـ كالجيؿ(، )ص الميفىاخى
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 ةي الث اًنيى  ةي اعى ، كالس  (كالن يىار ال مٍيؿمف  جزءه مف أربعةو كعشريف جزءان : )ًبمىٍعنىى اٍليٍكلىىة الس اعى  فىكىًممىةي 
ٍعنىى گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ : تىعىالىىقاؿ  .تقكـ فيو( ال ًذمٍ ، أك الكقت يـك القيامة): ًبمى

: ]الر   چڳ  ڱ  ڱڱ   ڱ  ں        ں    [.ٓٓـك

ـي ، البكادم كالحكاضرً  فى يٍ بى  اٍلًبٍيطىار فً الدِّيٍ  بىيىاءي  ق ؿي نى تى يى كى   وً الً مى جى  فٍ مً  ادى ان ميمىاًثالن زى جناسى  فىيىٍرًس
ـي  مىى ممةً الجي  قيا اتً  عى ٍعنىىتزيد  ال ًتيٍ  اٍلميتىنىاًقضى ءن ك  اٍلمى الى ، لً ي بى الً مى ا جى : "فمذى يىقيٍكؿي كضكحان، جى ؿِّ كي ادو

"حاضرو كبى  : )المقيـ في ًبمىٍعنىى ةي الث اًنيى : )الظ اىر، أك الكاضح(، ك ًبمىٍعنىى اٍليٍكلىى. كممة بادو (1)ادو
ٍكعىةن كبىيى  البادية(. ٍحبىةى الطِّباًؽ زادى اٍلمىٍشيىدى رى ْي .فىمىًجٍيئي الجناًس   اءو
 الُمْسَتوِفي التَّامُّ  الِجَناُس 

اًني   اٍليدىبىاءي يكتًؼ  ـٍ لى   مىشىاًىدى  كفى يقدِّمي  اٍنطىمىقيكا ؿً ، بى فىقىطٍ  الميمىاًثؿً  الت اِـّ  الًجنىاسً ب فى كٍ العيٍثمى
، ْى تى  كٍ كم ؼو أى تى  فى كٍ الميٍستىكًفي دى  الًجنىاسً مف  أيٍخرىل ٍيثي ن عو  الًجنىاسً  فى مً   الن كعى  ىىذىا ىىؤالءً  كظ ؼى حى

مىى اٍلميٍتعىةً  في إضفاءً  ًْ  عى ٍك ْي  نكعيفً  فى يٍ ع بى قى ا كى ذى ان "إً يى فً كٍ تى سٍ مي  الًجنىاسي  . كيككفي المىقىاًمي ةً يـ ني
" مختمفيفً  ، كفعؿو  تككفى  "أفٍ  ، كىكرً الت غايي  ، جناسى أبي الْبع المْرمٌ  ابفي  ، كيسميوً (2)كاسـو
تىيالٍ إحدل  ًمٍف شىكىاًىدً  (3)فعالن" ٍخرىلاسمان، كالي  فً كىًممى مىى اؿى مى فى  وي إدارتي  "كانحم تٍ : هً كى  المكجكدً  اؿً المى  عى

ةي . (4)"كالر احً  لالنبساطً  الر احى  طى سى بى كد، فى الن قي  في خزينةً  ٍعنىىماضو  ىي فعؿي  اٍليٍكلىى)ماؿ(  فىكىًممى : ًبمى
انىوي  اؿى )الن قكد(. قى : ًبمىٍعنىى اسـه  ةي الث اًنيى )الميؿ(، ك   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ    چ : تىعىالىىك  سيٍبحى
 [.ْٔ]الكيؼ: 

م د  كيزاكجي   ييمىانى يٍ الميٍستىكًفي متنقِّالن بى  الًجنىاسً  يؿً كً شٍ تى  يٍ فً  كالس مىاءً  اٍلىٍرضً  فى يٍ بى  الميبىارىؾميحى
، دى  أف  الكطفى  ا عرفتً مى : "أى يىقيٍكؿي ، ًبرشاقىةو أنيقىةو  "ارى قد دى  الس عكدً  بيا فمؾي اره

 اٍليٍكلىى (ره اٍ دى ) فىكىًممىةي . (5)
(. الش ٍيء: )طاؼ حكؿ ًبمىٍعنىى ماضو  فعؿ ةي الث اًنيى  (ارى دى كممةي )أك المنزؿ(، ك  : )المحؿٌ ًبمىٍعنىىاسـ 
 :الىٍحكىصي  يىقيٍكؿي 

ـــــــــْواَل أَ  ـــــــــرٍ رَ ْن أَ َأُدوُر وَل  ى أمَّ َجْعَف
 

ــــاِتُكْم َمــــبْ أَ بِ   ــــثُ ُت ا ُدرْ َي  (6)رُ َأُدوْ  َحْي
                                                  

رىات كالمينىاظىرىات، البيطار (1)  (.61(، )صالقىمىرك  الش ٍمس)مناظرة بيف  الميفىاخى
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (2) ٍيضى  (.224، )صاإٍلً

 (.464، تحرير الت حبير، )صالمْرمٌ  (3)

 (.292)ص، (الفكري ة مىقىامىةل) اآلثىار الًفٍكًري ة، فكرم(  4)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف( 5) ةً أىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي ) الميفىاخى قىامى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.171(، )صالميفىاخى
 (.160، )صص النْارمٌ كى حٍ ص، شعر الى كى حٍ الى (  6)
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ـٍ يىٍبتىًعدٍ  لى ٍيؼ كى ًْ : يىقيٍكؿي ، كىاف ةن  وً بأنكاعً  الًجنىاسً ب وي اتي امى قى مى  تزي نتٍ  ، فقدٍ وً أقرانً  فٍ عى  اليىاٍزًجيٌ  نىا
رى  فٍ ى مى كى بٍ ى أى ت  ، حى كالن شي ً  الن حيبً  فى يٍ بى  يراكحي  ؿى عى جى ، كى كالض جي ً  الجي ً  يٍ أخذ فً  ـ  "ثي   فى ، مً حىضى
رً  كً دٍ البى  (، ك ًبمىٍعنىىماضو  فعؿي  اٍليٍكلىى( رى ضى )حى  فىكىًممىةي . (1)"كالحىضى ـى كىي )عكس  اسـه  ةي الث اًنيى : )قىًد

ر(.   البدك، أك سكاف الحىضى

 ازى حى  ال ًذمٍ : ")الت حفة المرضي ة( يٍ فً  يىقيٍكؿي ، الميدافى  ىىذىاالجزائرٌم  مىٍيميكف ابفٍ  ؿى خى دى كى 
اسـ  اٍليٍكلىى)سىبؽ(  فىكىًممىةي . (2)"ؽى بى سى  ل معو قضاة فسم مكا لو أن وي ارى جى تى ، كى ؽً الس بى  في حمبةً  الخْاؿى 
ٍعنىى ٍعنىىفعؿ  ةي الث اًنيى ـ، كالفكز(، ك )الت قد   ًبمى مىوي ىىذىا : )تقد ـ، كتفك ؽ(.ًبمى مى ٍع مىا حى  فٍ مً  اسي نى الجً  مى

 .ٍنًتقىاءاال ، كحسفً ميٍكًسٍيقىاال اؿً مى جى 

ـ   الًجنىاسي ك  مىى الى إً  لمبميغً  فؽي ا ال يت  م  "مً  الت ا ، كقم ةو، فيك الى  عى  فى مً  وً مكقعً  يٍ فً   يقعى نيدكرو
ٍعنىى ى يككفى ت  حى  الحسفً  ت ى، وي كساقى  استدعاهي  ال ًذمٍ ىك  اٍلمى  اٍلىًدٍيبي ا ال يبتغي مى مً  وي متي مً كى  تككفى  كىحى

الن"كى ا حً يى نٍ عى  ا بدالن، كال يجدي يى نٍ مً 
(3) .  

 غير التَّام الِجَناس -2

قىامىةً  أيدىبىاءي  اقتحـى  ـى  المى مىاؿً  عىكىاًل بشكؿو  وي أضربي  تٍ تعد دى  ال ًذمٍ  الن اًقصً  الجناسً  بكابةً  رى بٍ عى  اٍلجى
ٍيثي ، كاسعو  ْي تكش حت  حى ٍك ْي قىاًمي ةيـ ني ظ ؼى ، بنماذجى رائعةو منوي  المى  الن اًقصى  الًجنىاسى  ىىؤالءً  فىقىٍد كى

ٍيقىاعً ، ك يحدثيا ال ًتيٍ  ميٍكًسٍيقىاعف طريؽ ال القىبيكؿً  فى ـ مزيدان مً يً أعمالً  في إكسابً  ، وي الذم يعزفي  اإٍلً
ٍحبىةى الت شًكيالًت الميختًمفةً  ؿى مى مى ، كالٍ ةى الس آمى  يتجنِّبي ، ك الض جرً  فً عى  الس امعي  عدي تبفي   .ْي

ٍاءً  ؼً رٍ في عي  الن اًقصي  الًجنىاسي ك  ٍكؼً  أعدادً  يٍ فً  ال مٍفظىافً  فيوً  ا اختمؼى مى "ىك  العيمىمى ري  اٍلحي
نىٍحكى ذىًلؾى  .(4)"فىقىطٍ  انىوي  وي قىٍكلي  كى  چڃ   چ    چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇچ : تىعىالىىك  سيٍبحى

ٍكؼً  دً دى عى  يٍ اختمفا فً  اسميفً  يٍ ل فً رى جى الس اًبًؽ  في الش اىدً  الًجنىاسي [. ف٩٢،٠٣القيامة8 ] ري ، كىما: اٍلحي
 اؽ(.سى )الس اؽ، كالمى 

ٍكًص اٍلمىقىاًمي ةً  الن اًقصً  الًجنىاسً  بي ري ضٍ أى  عي كتتنك    ْي  الد رِّ  كدي قي عي  كىأىن يىاكى  تٍ دى غى  ال ًتيٍ  ًفٍي الن 
  :وً بً ري ضٍ أى  فٍ مً ، كى المنظكـي 

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  (. 422ص، 421(، )صاٍلمىقىامىة اٍلقيٍدًسي ة) مىٍجمىع البىٍحرى
 (.148ي ة، )صضً ة المرٍ فى ، الت حٍ الجزائرمٌ  (2)       
غىة ري اىً كى جى  ،الياشميٌ (  3)  (.289، )صاٍلبىالى
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (4) ٍيضى  (.228، )صاإٍلً
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ػػػكدك  ،قُ لِحـــالَّ  ِجَنـــاُس الْ  -1 ْي ٍق ًغيػػػيفى  اْػػػطالحً  يٍ ًفػػػ ؽً الًحػػػال   الًجنىػػػاسً ب اٍلمى ف ػى ٍيػػػبى  جمػػػعى يي  : "أفٍ اٍلبىالى
تىػػي ػػٍرفىٍيفً ي اختمفتػػا ًفػػ فً كىًممى نىٍحػػكى ذىًلػػؾى ، (1)"متقػػاربيفً  غيػػرً  حى ػػ كى ػػزى "ىيمى ٿ  چ  :تىعىػػالىى وً ًفػػٍي قىٍكًلػػة" زى ة ك ليمى

 [.  5ة8 ز  م  ه  ال  ] چٿ  ٿ  ٿ    

قىاًمي ػةً  بالقميمةً  في مكاضعى ليستٍ  ؽي الحً ال   الًجنىاسي  كيظيري  ٍكًص اٍلمى ْي ًمػٍف شىػكىاًىدً ، ًفٍي الن    هً كى
ٍيؼً  ؿي كٍ قى  ًْ ػجي ً  الجػي ً  يٍ ًفػ أخػذى  ـ  "ثي : اليىاٍزًجيٌ  نىا ى ت ػ، حى كالن شػي ً  الن حيػبً  فى يٍ بىػ يػراكحى  ، كجعػؿى كالض 

ػػ ػػحى  فٍ أبكػػى مى ى ت ػػ، حى وً انتعاًشػػ كتمكػػيفً  ،وً ارتعاًشػػ تسػػكيفً  يٍ ًفػػ كـي القىػػ ، فأخػػذى كالحضػػرً  البػػدكً  فى ، ًمػػرى ضى
ػػخى  ػػىى ، كى وي لكعتيػػ تٍ دى مى ػػ إنِّػػي قػػد تجػػر دتي  اؿى ...قى وي ركعتيػػ تٍ دى مى ػػ فٍ عى ػػالقي  الغايػػةً  ًإلىػػى، الػػد ٍنيىا ضً رى عى . (2)ا"يى ٍْ

ٍيثي  اذة بيف  ًبطىًرٍيقىةو  اليىاٍزًجيٌ  عى مى جى  حى اختمفت كؿ  كممػةو عػف أختيػا بحػرؼو  الكىًممىاتمف  مىٍجميٍكعىةأخ 
ػػػػجي ، كىػػػػي: )فىقىػػػػطٍ كاحػػػػدو  خمػػػػدت، (، )تسػػػػكيف، تمكػػػػيف(، )ارتعاشػػػػو، انتعاشػػػػو(، )الجػػػػي ، الض 

ػػةن مقطكعػػاتو  يعػػزؼي  اليىػػاٍزًجيٌ أنِّي بكىػػ(. كى ىمػػدت(، ك)لكعتػػو، ركعتػػو ٍكًسػػٍيقىاا مف يىػػتى  ميتىنىكِّعى مػػف  عذبػػةه  مي
قي ال  ا إً يى يى نٍ كي  ال يدرؾي  نكعو خاص    .كفى  المتذكِّ

ًمٍنوي  ان  كى ػٍيؼ قكؿي  أىٍيضى ًْ ػة اٍلقيٍدًسػي ةفػي ) اليىػاٍزًجيٌ  نىا قىامى  ، كاسػتبحتى ـى ارً غىػالمى  (: "كاجترحػتى اٍلمى
"ـى ارً حى المى 

، المحاـر) اختمفتً  . فقدً (3)  .فىقىطٍ ؼو كاحدو رٍ حى  يٍ ( فً المغاـر

ػػؿي  ًْ ييكىا ػػٍيؼي  كى ًْ ػػةو ْػػكرو  ـى ٍسػػرى  اليىػػاٍزًجيٌ  نىا ػػوً  ؽً الًحػػال   لمجنػػاسً  ميتىنىكِّعى ًْ ٍك ْي قىاًمي ػػةً  ًفػػٍي ني ، المى
ػػػة) يٍ ًفػػػ يىقيػػػٍكؿي  قىامى ػػػ المى ْى ػػػ، كى وى ليػػػالى ا زي فى اليزلي ػػػة(: "فقضػػػيناه يكمػػػان   الش ػػػٍمسي  آذنػػػتً  أفٍ  ًإلىػػػىٍ ، وي عيذ اليػػػ ابى غى
 .فىقىطٍ حرؼو كاحدو  يٍ فً  اٍختىمىفىتىاؿ( كٍ في قي الٍ ؿ، كى كٍ في ا )اٍلي تى مى مً كى . فى (4)"كؿً في بالقي  ـي ، كىـ  الن جٍ كؿً في بالي 

ـٍ يىٍبتىًعدٍ  لى ٍيؼ فٍ الشٍِّديىاؽ عى  أىٍحمىد فىاًرس كى ًْ مف  مىٍشيىدىان  ـى سى رى  دٍ قى ، فى ًفٍي ىىذىا اٍلبىابً  اليىاٍزًجيٌ  نىا
 نتى أى : كى اؿى قى التفتى إلي  مستعبران، كى  ـ  : "ثي وً ًفٍي قىٍكلً )العبر، الكبر(  كىًممىتىي يٍ فً  ؽً الحً ال   الًجنىاسً  مىشىاًىدً 

"ري بى ليا العً  تفيضي  ، كمعضمةه رً بى ا إلحدل الكي إنِّيى  : كاللً ا ترل، قمتي مى فى 
ٍيثي . (5) تىافً  افترقتً  حى  يٍ فً  اٍلكىًممى

 .فىقىطٍ حرؼو كاحدو 

                                                 
اح، )ص (1) ٍيضى  (.211، الطراز، )ص(. العمكمٌ 246القىٍزًكٍيًنٌي، اإٍلً

ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (2)  (.423ص، 422ص(، )اٍلمىقىامىة اٍلقيٍدًسي ة) مىٍجمىع البىٍحرى
: الجنايات .421ص ،المىٍرًجع الس اًبؽ(3)  .اجترحت: ارتكبت، المغاـر
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (4)  (.422(، )صاٍلمىقىامىة اٍلقيٍدًسي ة) مىٍجمىع البىٍحرى
مىىالشٍِّديىاؽ، الس اؽ  (5)  (.132الس اؽ، )ص عى
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ٍعنىى ذىًلؾى ، (1)"فً كىًممىتىيالٍ  فى يٍ فارقان بى  طي الن قٍ  فيوً  "ما يككفي كىك  ،ُمَصحَّفُ الْ  ِجَناُس الُ  -2 مى ما اتفؽ  كى
ٍكؼً  دً دى عى  يٍ ركناه فً  ري ٍيثي ب ،فىقىطٍ  ًفٍي الن ٍقطً كترتيبيا، كاختمفا  اٍلحي  زٍ إعجاـ أحدىما لـ يتمي   لك زاؿى  حى

نىٍحكى ذىًلؾى ، عف اآلخرً  انىوي  وً ًفٍي قىٍكلً  (كيحسنكفى  ،يحسبكفى ) كى ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : تىعىالىىك  سيٍبحى

 . [562]الكهف8  چں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  

ًمٍف شىكىاًىدً  ٍغىةً  بً تي كي  ـي ظى عٍ مي  وي تداكلتٍ  ال ًذمٍ  (،كأغترؼ ،أعترؼ) ـً ظٍ الن   يٍ فً  هً كى ًبي ةً  البىالى  اٍلعىرى
ًدٍيثً  ًعٍندى   :يٌ انً مدى حى اس الٍ رى ي فً بً أى  ًفٍي قىٍكؿً  الن اًقصً  الًجنىاس فً عى  الحى

ــــــــ ــــــــبَ  نْ ِم ــــــــأَ  كَ ِشــــــــْعرِ  رِ ْح  ف                                      رِ غَت
 

ـــــــــفَ بِ وَ   ـــــــــمْ عِ  لِ ْض ـــــــــعْ أَ  كَ ِم   (2)فرِ َت
ٍيؼي  اؽى فى   ًْ ًمٍف شىكىاًىدً ، وً بأنكاعً  الًجنىاس مىشىاًىدً  في تقديـً  اٍليدىبىاءى  كىعىادىًتوً  اليىاٍزًجيٌ  نىا  ىىذىا كى

ٍكًص  الض ربً  ْي قىاًمي ةً ًفٍي الن  قىامىة) يٍ فً  وي حى رى ا طى مى  اٍلمى انىوي  ًبقىٍكًلوً ان نى مِّ يى تى مي  مكي ة(الحى  المى  يٍ فً  عىالىىتى كى  سيٍبحى
ـى  : "أىييعمِّميكفى الس اًبقىةً  ةً اآليى  ـى البكاءى  اليتي ٍنعان" حسنكفى أن كـ تي  تحسبكفى  ، أـٍ الغناءى  ، كالن دي  دً قى فى . (3)ْي

ًمٍف شىكىاًىدً  .فىقىطٍ  ًفٍي الن ٍقطً ( تحسنكفى ك  ،تحسبكفى ا )تى مى مً كى  اختمفتٍ  ان  هً كى وً  أىٍيضى ًْ ٍك ْي قىاًمي ة ًفٍي ني ، المى
ذىاو: "قكل اءحاف  كىاً  اءكممتا )الفضاء ك  اختمفتٍ  دً قى فى  .(4)ضاؽ الفضاء" اٍلقىضى . فىقىطٍ  ًفٍي الن ٍقطً ( اٍلقىضى

ًمٍف شىكىاًىدً  ان ه كى قىامىة) يٍ فً  وي لي كٍ قى  أىٍيضى  ابنةً  بً ارى شى ا كى نى أى ، كى افً خى الٍ  ًإلىىٍت بي قى مى طى انٍ  ـ  ثي  النباري ة(: " المى
 .فىقىطٍ  ًفٍي الن ٍقطً ا تى فى مى تى اخٍ  (الخاف)ك (الحاف)فكممتا  .(5)الحاف"

ػػٍيؼ يقػػؼٍ  ـٍ لىػكى  ًْ ػػ ًعٍنػدى  اليىػػاٍزًجيٌ  نىا ػػْي ني  زي ػفى  دٍ قىػػ، فى ًفػػٍي إبداعاتًػػوً  د  حى ْى ػػرٍ  ىىػػذىا فٍ ًمػػ وي ك ، بً الض 
ػػػة) يٍ ًفػػػ وي ليػػػكٍ قى  ؾى ًلػػػذى  شػػػكاًىدً  فٍ ًمػػػكى  قىامى ػػػ، كى البػػػازمِّ  إلػػػييـ نظػػػرةى  رى ظىػػػنى : "فى الحمي ػػػة( المى ػػػ اؿى ْى ْى  ةى لى كٍ عمػػػييـ 

ػػػ اؿى قىػػػ، كى الغػػػازمِّ  ػػػا إٍف كى ػػػ دٍ قىػػػ افى أم  ى دعػػػكتـ نىػػػزاؿ، فلريػػػن كـ لمحػػػان باْػػػران، كفتحػػػان ت ػػػ، حى ـ اليػػػزاؿي ر كي غى
ٍيثي . (6)ناْران" تىافً  اختمفتً  حى  . فىقىطٍ  ًفٍي الن ٍقطً )باْران(، ك)ناْران(  اٍلكىًممى

ـٍ يىٍبتىًعدٍ  لى فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف كى وً  بً الد رٍ  ذاتى  ؾى مى سى  دٍ قى ان، فى كىًثٍير عف أنداده  الخى ًْ ٍك ْي  ًفٍي ني
قىاًمي ةً  ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى ، المى قىامىة) يٍ فً  وً ًفٍي قىٍكلً )الر بى، كالز بى(  كى   ؿي يٍ سى  غى مى اةه بى ضى قي الس اساني ة(: "كى  المى

                                                 
 (.462، تحرير الت حبير، )صالمْرمٌ  (1)

 (. أغترؼ: آخذ بيدم.344أبي فراس الحمداني، )ص  ًدٍيكىاف، الحمدانيٌ  (2)

ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3)  .(359) ،(الحمكي ة المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (4)  .(289ص) ،ة(النباري   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (5)  . (114ص)ة(، العاْمي   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (6)  (.321(، )صالحمي ة المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
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اء)الفضاء، ك . كى (1)الر بى"كى  التِّالعً  أفكاهي  بيـ الز بى، كشرقتٍ  الظ مـً  قىامىة) يٍ فً  وً ًفٍي قىٍكلً ( اٍلقىضى  المى
اءً ، ك القدرً  لْكلجافً  ةن رى ، كي الفضاءً  بً عً الى مى  يٍ فً   أبرحي الى المغربي ة(: "كى   .(2)"اٍلقىضى

رىات) دىبىاءً كلي   كىاًئعً في  الًجنىاسً  ىىذىا يٍ ظ  كافره فً ( حى المينىاظىرىاتك  الميفىاخى لىعىؿ  ، ـيً رى  طبيعةى  كى
ا يىٍحًمميوي ، ضً رى الغى  مى ، كمنافسةو  فٍ مً  كى يً بكثرةو  ًجنىاسً الٍ  تكظيؼً  لىىإ ىىؤالءً  دىفىعى تفاخرو ًْ ٍك ْي ـ ًفٍي ني

قىاًمي ةً  ًمٍف ، المى ي اشً حى ، كيي ةى نى اشى خى المي  ، كيكرهي ةى نى سى اى حى المي  ب  حً : "يي البىٍرًبٍير أىٍحمىد ؿي كٍ قى  شىكىاًىًد ذىًلؾى كى
"ةً نى اشى حى مي الٍ  فى مً  وي مجمسى 

ٍيثي . (3)  . فىقىطٍ  ًفٍي الن ٍقطً ة( نى اشى حى )المي كة(، ني اشي خي )المي  اختمفتً  حى

ًمٍف شىكىاًىًده قىٍكؿي  م د  كى ا مى ، أى دعكاؾى  يٍ فً  كتغاليتى  تعاليتى  دٍ قى لى  ؾى مى يٍ : كى وي لى  اؿى قى : "كى الميبىارىؾميحى
، فىقىطٍ  ًفٍي الن ٍقطً )تعاليت، كتغاليت(  افترقتٍ  دً قى . فى (4)"كنجكاؾى  سرِّؾى  عالـً  فٍ مً  ؾى لً ذى  يٍ تخشى فً 

ٍؼ ىىذىا بى احى ْى كى  اذه  مكسيقي   جرسه  االٍخًتالى  .أخ 

ـى  اٍلقيٍرآفى  اٍلًبٍيطىارالدِّيف  بىيىاءي  كظِّؼي يي كى   يٍ فً )ناضرة(، )ناظرة(  فً يٍ الد ال   طريؽً  فٍ عى  اٍلكىًرٍي
ح ؼً  الًجنىاسً  ؿً يٍ كً شٍ تى  ْى  دً مٍ حى الٍ  كدً قي بعي  ، كتحم تٍ الس ناءً  ببركدً  تجم تٍ  أفٍ  دى عٍ بى  تٍ الى قى  ـ  : "ثي يىقيٍكؿي ، المي

انىوي  اؿى . قى (5)"الن اظرةي  العىٍيف، ك الن اضرةي  ا العركسي نى : أى كالث ناءً  پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  چ  :تىعىالىىك  سيٍبحى

مىاؿبيف )تجم ت، كتحم ت( ليكمؿ مشيد  كىذىًلؾى كما جمع  [.23، 22]القيامة:  چٺ        ٺ   . اٍلجى
ًمٍنوي  في  هً رً كٍ فً  طرؼي  اؿى جى ا، كى يى مىعىاًني يٍ فً  اٍلقىمىري  أمعفى  فىمىم ا: "وً ًفٍي قىٍكلً مغانييا( ك يا، مىعىاًني) كى
ا"يى يٍ انً غى مى 

مىًت الجناساتي ركعةن أظيرت إمكاناًت الدباًء اليائمةى  .(6) مى قىٍد حى  كى

ح ؼو نى جً  مفٍ  أكثرى  فى يٍ بى  اٍلًبٍيطىار يفً الدِّ  بياءي  كيجمعي  ْى ،  اسو مي  فىمىم ا: "يىقيٍكؿي في آفو كاحدو
مىىبأ تي مٍ يا، جي مىعىاًنيب مرحتي في مغانييا، كانشرحتي   يٍ فً  ي، فرأيتي الً جى مى الٍ  ؾى مٍ تً  هً كٍ جي ي، في كي الً جى مى  عى

مىٍع مىا ( اايى زى مى ا، ايى رى يا، مغانييا(، ك)مى مىعىاًني) فى يٍ بى  عى مى جى  ٍيثي حى . (7)"بً ائً رى غى ا الٍ ايى زى مى ، كى بً ائً جى ا العى ايى رى مى 
مىوي ىىذىا مى  .اعي مى سٍ ا الى يى لعذكبتً  بي رى طٍ ةو تى بى ذٍ عى  ميٍكًسٍيقىا فٍ مً  عي مٍ الجى  حى

                                                 
فىاًجيٌ  (1) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى يىٍاةكزىرة  رى  (.393نيا، )صالدٌ  الحى
(2)

اتِك   .393ص ،الَوْرِجع السَّ
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (3) رىةفي  مىقىامىة) الميفىاخى  المحاشنة: الحقد.(.39(، )صكاليىكىاءالمىاء بيف  الميفىاخى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (4) قىامىةً ) الميفىاخى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.158(، )صأىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
(5) 

رىات كالمينىاظىرىات، بياء الديف، الطَّيَّاى رىة) الميفىاخى  (.58، 57)ص (،القىمىرك  الش ٍمسبيف  الميفىاخى
(6)

اتِك   .64ص ،الَوْرِجع السَّ
 .55المىٍرًجع نفسو، ص( 7)
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ييٍبًدعي   : "فارتقتٍ وً ًفٍي قىٍكلً ( اٍلبىرىاعىة)اليراعة،  فى يٍ بى  الجمعً  يٍ فً  كىذىًلؾى  ًفٍي ىىذىا اٍلبىابً  اٍلًبٍيطىاري  كى
مىاؿً ك  اليراعةً  عرشى   .(1)"اٍلكىمىاؿً ك  اٍلبىرىاعىةً  فرشى  ، كانتقتٍ اٍلجى

م د كيدكري  رىات) أيدىبىاءً  ؾً مى فى  يٍ فً  يٌ سً الد يٍ  ميحى ـي (، كيي المينىاظىرىاتك  الميفىاخى  فٍ عى  اتً الًجنىاسى  أىٍركىعى  قدِّ
 العمؿً  يٍ فً  اغى عالـو زى  فٍ مً  ـٍ كى : "فى يىقيٍكؿي تناىيةو، ةو مي دق   يٍ )زاغ(، ك)راغ( فً  اٍلًفٍعمىٍيفً  فى يٍ بى  الجمعً  طريؽً 
ًمٍيعً  اغى ، كرى دً كالعىقٍ  ا )الشِّعر، مى ىي  اسميفً  فى يٍ بى  بالجمعً  تابعى  ـ  . ثي (2)"دً ٍْ القى  سبيؿً  فٍ عى  وً أحكالً  ًفٍي جى

ؿي . (3)"رً السِّعٍ  ، كاسدي رً الشِّعٍ  ـي ظٍ : "كنى وً ًفٍي قىٍكلً كالسِّعر(  ًْ ييكىا ًْ كى فى تقديـً  يٌ سً الد يٍ  كى  ال ًتيٍ  اإًلٍبدىاعً  ؿً ا
رىات) أيدىبىاءي ا يى مى سى رى  ن و : يىقيٍكؿي (، المينىاظىرىاتك  الميفىاخى مـً  باليمـً  اؿي يينى "كا  ، كال  ، كال ييحازي ال بالرِّ بنشبو

 .       (4)"بو سى نى بً  يكرثي 

م دكيقتفي  ـي ، ك سابقيوً  الكيٍرًغٌي آثارى  ميحى ن  ح ؼً  الًجنىاسً  فى مً  متنكِّعةو  بركائعى  يىتىرى ْى  بالجمعً  المي
اسـه  سى نى كٍ تي  ف  ، أى عف الحبارً  الخبارً  فى ا مً نى ا بمغى مى يٍ فً : "كى يىقيٍكؿي الحبار(، ك )الخبار،  كىًممىتىي فى يٍ بى 

، ال ًسكى  لذاتً   . (5)ار"أسكارو

ٍيبه الشٍِّدياؽ  ٍحمىد فىاًرسكلى  ًْ ٍيثي ، الًجنىاسً  ىىذىامف  نى )نفدت، نقدت(  اٍلًفٍعمىٍيفً  فى يٍ بى  عى مى جى حى
 .(6)"نقدتٍ  ، كدنانيري نفدتٍ  : سمعةه اؿى قى تأىك ه كى  ـ  : "ثي وً ًفٍي قىٍكلً 

فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيفأما  ظ ؼى  الخى ح ؼى  الًجنىاسى  فىقىٍد كى ْى ، وً ائً جى ىً  يٍ ة( فً رى عٍ ة(، ك)الن  رى عٍ )البى  المي
"ةً رى عٍ بالن   وي نى ، كيشيعكٍ رةً عٍ بالبى  رى اجً الت   يرمكفى  : "كالعامةي يىقيٍكؿي 

(7). 

 ُمَحرَّفُ الْ  ِجَناُس الْ  -3

قىامىةً  أيدىبىاءي  ؽى رى طى  ر ؼً  الًجنىاسً  أبكابى  كىذىًلؾى  المى يً كا ، فقد مي الميحى ًْ ٍك ْي   المىقىاًمي ةً ـ ًفٍي ني
مىاؿً  الميتىعىطًِّشٍيفى  أى مى ظى  ميبيرةن ركتٍ  مىشىاًىدى  كدي ، ك اٍلكىمىاؿً  فً عى  اٍلبىاًحًثيفى ، ًلمجى ْي ٍق ر ؼً  الًجنىاسً ب اٍلمى ، الميحى

تىيالٍ فارقان بيف  فيوً  طي بٍ الض   يككفي  ال ًذمٍ " ال مٍكفي  ؾى لً ذى  ا"مى يً ضً عٍ بى  كٍ ، أى فً كىًممى
 ىيئاتً  يٍ ا اختمفا فً ، أك "مى (8)

                                                 
(1)

رىات كالمينىاظىرىات، الطَّيَّاى  رىة) الميفىاخى  (.57(،) صالقىمىرك  الش ٍمسبيف  الميفىاخى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (2)  (. راغ: ماؿ كحاد.200)مناظرة بيف العمـ كالجيؿ(، )ص الميفىاخى
 .202المىٍرًجع الس اًبؽ، ص (3)
 . الن شب: الماؿ كالعقار192المىٍرًجع نفسو، ص (4)
 (.22الخمري ة(، )ص المىقىامىة) مىقىامىاتي الكيٍرًغٌي كىرىسىاًئميوي ، الكيٍرًغيٌ  (5)
مىىالس اؽ الشٍِّديىاؽ،  (6)  السريع. . الىٍزؿ: ضيؽ العيش، الىًزؿ:(131ص)ة(، دى عى قٍ مي  مىقىامىةالس اؽ ) عى
فىاًجيٌ  (7) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى  .(396ص) ،ة(اساني  الس   المىقىامىة) ،رى
 (.34رآف، )صيع القي دً المْرٌم، بٌ  (8)
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ٍكؼً  ري ٍعنىى ذىًلؾى ، (1)"فىقىطٍ  اٍلحي مى ٍكؼً  ىيئةً  يٍ فً  فً يٍ ظى مفٍ ال   اختالؼي  كى ري ، كاتً رى الحى  فى مً  الحاْمةً  اٍلحي
ًمٍف شىكىاًىدً ، كالس كناتً  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ    ائچ  :تىعىالىى وي لي كٍ قى  اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً في  هً كى

 الفاعؿً  اسـً  فى يٍ بى  عى قى كى  الًجنىاسي [. ف51 ، 52الصافات8 ] چۆئ  ۆئ  ۈئ       ۇئ     ۇئ 
 (.ۆئ ) المفعكؿً  (، كاسـً ەئ)

ًمٍنوي   الجزائرٌم: القادرً  عبدً  الميرً  ؿي كٍ قى  ـً ظٍ الن   يٍ فً  كى

 والُحْسُن َيْظَيُر ِفـْي َبْيَتيـْيِن َرْوَنَقـُو                    
 

  (2)َبْيٌت ِمَن الش ْعِر أو َبْيٌت ِمـَن الشَّـعر 
ًمٍنوي . رً الش عٍ  ىك بيتي  الث اًني، ك ـي ىك الن ظٍ  ؿي ك  اٍلى  فالشِّعري    :يِّ انً دى مى حى الٍ  ًفٍي قىٍكؿً  (قىدىـ، كًقدىـ) كى

 مُ ثُيـــإرْ  اسِ َبـــعَ الْ  وْ ُنـــبَ ا اَىـــثُـــمَّ ادَّعَ 
 

 (3)ِقــــَدمُ  اَلْ ا، وَ َيــــيْ َقــــَدٌم، فِ  مْ ُيــــلَ  اْ َمــــوَ  
قىامىةً  أيدىبىاءي  يكفٍ  ـٍ لى كى    فى اذةن مً اتو أخ  حى كٍ كا لى د مي قى  دٍ قى ، فى ًفٍي ىىذىا اٍلبىابً ـ يً يٍ سابقً  فٍ ان مً أنى أقؿ  شى  المى

ر ؼً  الًجنىاسً  كىاًئعً ، الميحى ًمٍف رى اًني ةً ًفي  وً كى قىامىاًت اٍلعيٍثمى ٍبد الل ًفٍكًرمٌ  وي م نى ا ضى مى  اٍلمى  وي ْى كٍ ْي ني  عى
قىاًمي ةً  ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى ، المى بران ) كى بران كخي بران، كسأنبئي  الحكاؿى  هً ذً ىى  "كسأعرفؾى : وًفٍي قىٍكلً ( خى بران كخي  ؾى خى
"ان رى بٍ ْى  وً عميٍ  تستطعٍ  ـٍ ما لى  بتأكيؿً 

ًمٍنوي . (4) مىرِّىىا، بً  ال ميىاًليىذ بتو  دٍ قى : "كى وً ًفٍي قىٍكلً )مىرِّىىا، ميرِّىىا(  كى
ميرِّىىا"ا كى ىى كً مٍ حي  كسى ؤي كي  وي كجر عتٍ 

(5). 

ٍيؼي  كيرتحؿي  ًْ ر فىان، اسى نى ليشكِّؿى جً  الكىنانةً  ضً رٍ أى  ًإلىىٍ  اليىاٍزًجيٌ  نىا قىامىة) يٍ فً  يىقيٍكؿي ان ميحى  المى
 . (6)"بني ًكنانةى  فٍ مً  ركبو  يٍ ، فً الًكنانةً  ًإلىى صي كٍ الش خي  المْري ة(: "أزمعتً 

ٍعنىى اٍليٍكلىىنانة(، )الكى  كممةً  يٍ فً  ر ؼي حى المي  الًجنىاسي  دى رى كى  دٍ قى فى  ٍعنىىفيي  ةي الث اًنيى )مْر(، أم ا  ًبمى : ًبمى
 ال  إً  ك  دي ا عى يى بى مى ا طى مى ، كى وً أرضً  يٍ فً  اللً  ةي كىنانى  ري ٍْ : "مً ؿً اكى دى تى المي  اٍلقىٍكؿً  يٍ فً )قبيمة مف قبائؿ العرب(. كى 

 ضري ةه مي  (، قبيمةه يٌ ـ )الًكنانً ىي ، ككاحدي الن كنيفً  ، كفتحً الكاؼً  )بني ًكنىانىة( بكسرً  ا قبيمةي م  أى . "اللي  وي كى أىمى 
م ده ، الن بي   ًإلىٍييىاينتمي  عدناني ةه  م ـى  – ميحى سى مىٍيًو كى م ى اللي عى ، كدي ةً الس عي  يٍ فً  ا اليكـى يى معظمي  يتكاجدي  -ْى

                                                 
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (1) ٍيضى  (.221، )صاإٍلً

 (.302، )صعبد القادر الجزائرمٌ  ًدٍيكىاف، جزائرمٌ ال (2)
 (.302، )صأبي فراس الحمدانيٌ  ًدٍيكىافالحمداني،  (3)
 (.281الفكري ة(، )ص المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (4)
 (.300في حسف الكفاء(، )ص مىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم، ( 5)
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (6)  (.319المْري ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
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، أيٍخرىلدكؿو عربي ةو  يٍ كسكريا، كبشكؿو أقؿ  فً  ،، كالحكازً ، كالس كدافً ، كمْرى ، كالعراؽً كالردفً 
 ، ككادم مكر. ةى يامى ، كتحديدان في تي ، كاليمفً ، كتكنس، كالمغربً كفمسطيفى 

رىات) أيدىبىاءي  عى رى بى  الًجنىاسً  مياديفً  يٍ فً  ـٍ كىعىادىًتيً كى  ـ يً اتً مقامى  يحً شً كٍ تى  يٍ ( فً المينىاظىرىاتك  الميفىاخى
ر ؼً  الًجنىاسً ب ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى ، الميحى ف تٍ  تٍ مى قي ا ثى مى م  كي : "كى البىٍرًبٍير أىٍحمىد ًفٍي قىٍكؿً ( فاليىمىف، كالييم) كى  خى

مىىٍ   ي اليىمىفً نً ، بى ةه قى كٍ شي نٍ مى ، كى ةه ي  ئً رٍ مى ، كى ةه بى كٍ ري شٍ ، مى ةي لى كٍ بي قٍ مى ، الٍ ةي قى كٍ شي عٍ مى الٍ  اءي رى ، الس مٍ اؽى ذى منيا كى  ؼى شى رى  فٍ مى  عى
مىاؿً  ، ذاتً فً كالييمٍ    .(1)"فً سٍ كالحي  اٍلجى

م د  وي عي ابً تى يي كى  تىي بتقديـً  الميبىارىؾميحى ن ة(  كىًممى ن ة، جي  فى مً  اآلفى  ؾى ن  أى  ـي عي زٍ كىٍيؼى تى  : "أـٍ وً ًفٍي قىٍكلً )جى
ن ةو  يٍ فً  يـً الن عً  ن ة"، كى كقايةو  يٍ ا فً يى الد نٍ  شركرً  شررً  ، كمفٍ جى ًمٍنوي . (2)جي  اليىاٍزًجيٌ  ًفٍي قىٍكؿً )زىىران، زيىران(  كى
قىامىة اٍلقيٍدًسي ةفي )  .(3)ه شيران، أجتبي مف ركضو زىىران، كأجتمي مف أفقو زيىرا"ًعٍندى (: "كلبثت اٍلمى

ؿي  ًْ ييكىا م د كى ًْ كى فى  الد يسيٌ  ميحى رىات) أيدىبىاءي ا يى مى سى رى  ال ًتيٍ  اإًلٍبدىاعً  ؿى ا (، المينىاظىرىاتك  الميفىاخى
ـي  "بنكؾه : يىقيٍكؿي  ـى بيائ ٍف لبسكا العمائ ٍف غيذيكا باإلً ، كا  ٍف تمت عكا غىاـه طً  ، كمعشره اـً عى نٍ ، كأنعاـ كا  ، كا 
ٍيثي . (4)"اـً الط عى  ، كألكافً الثِّيابً  بفاخرً  تىافً  )أىنعاـ، ًإنعاـ( فقد اختمفتً  كىًممىتىي فى يٍ بى  عى مى جى حى  يٍ فً  اٍلكىًممى
بٍ   . فىقىطٍ  طً الض 

ًمٍنوي  ا نى ىي  ًإلىى أٍف تْعدى  إٍف شئتى  اؿى قى الشٍِّديىاؽ: "فى  أىٍحمىد فىاًرس ًفٍي قىٍكؿً ًزؿ( )الىٍزؿ، كالى  كى
ـي  فٍ أى  ًإلىى ةي غي  كتنساغي ، اإلبؿً  ينفض  زحا  .(5)"ًزؿً الى  الىٍزؿً  ىىذىا ْ 

ـــجِ  -4 ــــاقِ قَ تِ االشْ  اُس َن ػػػةً  فرسػػػافي  كاْػػػؿى ، ـ قىامى اًني ػػػ المى ـى  ةً العيٍثمى ػػػ هً ذً ىىػػػ، كى الًجنىػػػاسً  بكابػػػاتً  اقتحػػػا  ر ةي المى
ػػػديكا ْى ػػػكدي ، ك االشػػػتقاؽً  اسً نىػػػجً  بكابػػػةى  قى ْي ٍق ، أك أف يجمعيمػػػا االشتػػػػقاؽي  ظػػػيفً مفٍ ال   يجمػػػعى  فٍ "أى : وً بًػػػ اٍلمى

ًمٍف شىػكىاًىدً . (6)المشابية" انىوي  وًفػٍي قىٍكًلػ)أقػـ، كالقػيِّـ(  هكى ٺ  ٿ  ٿ   ٿ       ٿ   چ  :تىعىػالىىك  سيػٍبحى

ػػػػػكىاًىدً [، ١٠الرررررروم8 ] چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ     ًمػػػػػٍف شى )جػػػػػد ،  ـً ظٍ الػػػػػن   يٍ ه ًفػػػػػكى
 (:عً ي  الد مٍ ًْ )أراؾ عى  وً تً عى رائً  يٍ فً  يٌ انً دى مى حى اس الٍ رى ي فً بً أى  ًفٍي قىٍكؿً كجٌدىـ( 

 
                                                 

رىات ، الط ي اف( 1) رىةفي  مىقىامىة) كالمينىاظىرىاتالميفىاخى  (.43(، )صالمىاء كاليىكىاءبيف  الميفىاخى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف( 2) قىامىةً ) الميفىاخى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.158(، )صأىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ ( 3) حاح، )ج (.324(، )صالحمي ة المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى  ْ . الجكىرم، ال  (.2/674الز ىر: الن جـك
رىات كالمينىاظىرىاتالط ي اف،  (4)  (. الط غاـ: أراذؿ الناس كأكغادىـ.190)مناظرة بيف العمـ كالجيؿ(، )ص الميفىاخى
مىىالس اؽ ، الشٍِّديىاؽ (5) يؽ. (.133مقعدة(، )ص مىقىامىةالس اؽ ) عى  الىٍزؿ: الضِّ
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (6) ٍيضى  (.542، )صاإٍلً
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 ا َجـــّد َجــــدُُّىمذَ َســـَيْذُكُرِني َقـــْوِمي إِ 
 

 (1)ُيْفَتَقُد الَبْدرُ  ِة الظَّْمَماءِ الَّمْيموِفْي  
ػػأى   اًني ػػػةً ًفػػي ا م  ػػاًت اٍلعيٍثمى قىامى ػػربً  يىػػػذىال كػػافى  دٍ قىػػفى  اٍلمى ػػ الض  ، حى ًمػػٍف شىػػكىاًىدً ظ  قميػػػؿه ، )حسػػػكتي  هً كى

"ةن كى ٍسػحى  وي نٍ مً  ، فحسكتي الش رابً  ًإلىى الشٍِّديىاؽ: "فقمتي  أىٍحمىد فىاًرس ًفٍي قىٍكؿً ( حسكةن 
ًمٍنػوي . (2) )ميػاكم  كى

ٍبد الل ًفٍكًرمٌ  ًفٍي قىٍكؿً ىكاه(  اه، كتػرد ه عػف دى ىيػ ًإلىػىتقػكده  ، كبْػيرةو عقؿو غريزةو  مفٍ  : "كما آتاه اللي عى
اه"كى ميػػاكم ىىػػ

ٍيػػثي ، االشػػتقاؽً  اسً نىػػػجً  بػػابً  يٍ ًفػػ ًفٍكػػًرمٌ  . كتفػػك ؽى (3) ػػةن  قػػد ـ نمػػاذجى  حى تالئػػـ كػػػؿ   ميتىنىكِّعى
ًمػػٍف شىػػكىاًىًد ذىًلػػؾى الذكاؽ،  ػػكاب(  كى  ْ : وًفػػٍي قىٍكًلػػ)خطػػب خطبػػة(، ك)أطنػػاب اإلطنػػاب(، ك)ْػػكب ال

ػػػ ةن بىػػػطٍ خي  بى طىػػػخى "كى  ػػػأى ، كى اإلطنػػػابً  د  فييػػػا أطنػػػابً مى مىػػػى ارى شى ػػػبً  الممػػػؾً  عى ػػػا زى مى  لْػػػكبً  المكافػػػؽي  أن ػػػوي  ـى عى
ػػػػكابً   ْ ػػػػؿ  . (4)"ال لىعى ػػػػةى  كى  فػػػػي مسػػػػاحةو ليسػػػػتٍ  اشػػػػتقاؽو  جناسػػػػاتً  ثالثػػػػةى  وً جمًعػػػػ يٍ ا تبػػػػدك ًفػػػػنىػػػػىي  اٍلبىرىاعى
ًمٍنػػوي ، بالكاسػػعةً  ػػ ك لمكافقػػةً : "كيػػدعي وًفػػٍي قىٍكًلػػ)كثػػب كثبػػة(  كى مىػػى، بِّ الجػػاهً حي ػػ ال ػػًذمٍ  الػػر أمً  عى  أبدتػػوي  افى كى

، : "فأكردتني شر  المكاردً وًفٍي قىٍكلً . ك)أكردتني المكارد( (5)"السدً  ةى بى ثٍ كى  بى ثى كى ، كى الحسدي  أٍف تحر ؾى  ًإلىى
 الن عػيـً  فى ًمػ فى اآٍل  ؾى أن ػ كىٍيػؼى تػزعـي  ـٍ : "أى وً ًفٍي قىٍكلً . ك)شرر الش ركر( (6)"الباردً  الكضعً  ًبذىًلؾى كعاممتني 
ن ةو  ن ةو  كقايةو  يٍ ا فً يى الد نٍ  رً كٍ ري شي  رً رى شى  فٍ مً ، كى في جى  . (7)"كجي

م د كأدرؾى  وً  االشتقاؽً  الكيٍرًغٌي جناسى  ميحى ًْ ٍك ْي يىٍبديك ذىًلؾى ، المىقىاًمي ةً  ًفٍي ني )استشرفيا  يٍ فً  كى
"ؿِّ عً مى شٍ المي  ، كتأمميا تأم ؿى طؿِّ المي  ا استشراؼى يى : "فاستشرفى وً ًفٍي قىٍكلً استشراؼ(، ك)تأمميا تأم ؿ( 

(8). 

م د  يتفك ؽي  كىعىادىًتوً ك  قي ال مٍكفً  ىىذىا يٍ فً  الميبىارىؾميحى : وً ًفٍي قىٍكلً )أعالـ إعالمو(  يٍ فً  وي ، كيبدك تفك 
مىى ؼى قى كى "كى   .(9)"وً إعالمً  أعالـى  وً ميدانً  ةً مى كٍ حى  يٍ ، ناشران فً وً أقداـً إقدامً  عى

ـي يي كى  م د  قدِّ )فضاء  يى ىً  اؽً قى تً االشٍ  اسً نى جً  فٍ متتابعةو مً  مىٍجميٍكعىةو  يٍ فً  ميتىنىكِّعىةن باقةن  الميبىارىؾميحى
 يٍ فً  اإلطنابً  أطنابً  مد   تي مٍ رى  كٍ لى : "كى وً ًفٍي قىٍكلً فضائمي(، ك)دالء دالئمي(، ك)أطناب اإلطناب( 

                                                 
 (.442، )صأبي فراس الحمدانيٌ  ًدٍيكىاف، الحمدانيٌ  (1)

مىىالس اؽ الشٍِّديىاؽ،  (2)  .(50ص)الس اؽ،  عى
 (.292)ص، (الفكري ة المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (3)
(4)

اتِك   .288ص ،الَوْرِجع السَّ
 .289المىٍرًجع نفسو، ص (5)
 .(390ص) ،(في حسف الكفاء مىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (6)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (7) قىامىةً ) الميفىاخى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.158(، )صأىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
ؼ مف اشمعؿ  بمعنى ارتفع 57الختاني ة(، )ص المىقىامىة) مىقىامىاتي الكيٍرًغٌي كىرىسىاًئميوي الكيٍرًغٌي،  (8) (، الميٍشمىعٌؿ: ْك

 كأشرؼ.
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (9) قىامىةً ) الميفىاخى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.165(، )صأىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
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ٍيثي . (1)دالئمي" ًدالءً  فٍ مً  ا يشفي الغميؿى مى  ؾى لً ذى  يٍ فً  ؾى لى  ي، لكردتي مً فضائً  فضاءً   اسي نى جً  استغرؽى  حى
 . الفقرةً  مساحةً  ؼً ٍْ نً  فٍ مً  أكثرى  االشتقاؽً 

 جى رى خى : "كى يىقيٍكؿي ا )فبدرت بادرة(، يى تفرِّدةن عنكاني ةن مي مى ٍْ بى  عى ضى أٍف يى  إال ٍ  الىليكًسيٌ  كيأبى ابفي 
 .(2)"ا زائدةن يى بابً  يٍ فً  ا الكاممكفى ىى د  عي ، كنقيْتو يى باردةن  يكمان بادرةن  وي نٍ مً  ، فبدرتٍ هً دً يى  فٍ ا مً ىى أمري 
   اْلُمَضاِرعُ  ِجَناُس الْ  -5

كدي ك ، الن اًقصً  الًجنىاسً  أنكاعً  دي حى أى  كى ىي  ْي ٍق تىافً  تختمؼى  فٍ : "أى وً بً  اٍلمى  يٍ فً  اربو قى مي  بحرؼو  اٍلكىًممى
 .(3)"رً اآلخً  كٍ أى  ،الكسطً  كٍ أى  ،ؿً ك  في اٍلى  افى كى  سىكىاء، جً رى خٍ مى الٍ 

اًرعً  الًجنىاسً  شكاىدي  كتتنك عي  ٍكؼً  ان لمكقعً عى بى تى  اٍلميضى ري ٍؼي فييا  عى قى كى  ال ًتيٍ  اٍلحي ًمٍف ، االٍخًتالى كى
ٍؼي  عى قى ما كى  شىكىاًىدً  يؼً  ؿي كٍ قى  ؿً ك  اٍلى  الحرؼً  يٍ فً  وً يٍ فً  االٍخًتالى ًْ ، القكاـً  رقيقةي  ره كٍ بً  يى ىً : "كى اليىاٍزًجيٌ  نىا
ْى الخزاـً  ا نكيةي يى ، لى الكماـً  دي رٍ كى  كىأىن يىا  العيقيٍكؿى  ، تفتفي اـً الت مى  رً دٍ بى  ةي جى يٍ بى ، كى الغماـً  ماءً  ءي اي فى ، ك

ؿً اٍلى  الحرؼً  يٍ فً  اتو اختمفتٍ مى مً كى  بثالثً  فىقىٍد طىالىعىنىا. (4)"كالربابى  ةى الس ادى  ، كتستعبدي الىٍلبىٍابى ك  ، فىقىطٍ  ك 
 اـ(.اـ، كالت مى مى اـ، الغى مى ىي )الكى 

فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف كيجمعي  رٍ  ىىذىااسو مف نى جً  فٍ مً  أكثرى  الخى ، اإًلٍبدىاعً  اءً مى سى  يٍ ان فً مِّقى حى مي  بً الض 
 ًإلىى ، كريد  الحماري رً الت اجً  فً ى عى مِّ ، خي مماءً الظ   جؼي سى  ، كانسدؿى المساءً  تي قٍ كى  افى حى  فىمىم ا: "يىقيٍكؿي 

دى  وي ل، كيسكقي الت كى  ًإلىىل الط كى  وي مي مً سٍ يي  المكارم ساغبان الغبان جائعان يكادي   ْ  . كيظيري (5)ا"الر دى  ًإلىىا ال
اًرعي  الًجنىاسي  دا، الر دا(. يٍ فً  اٍلميضى  ْ  )ساغبان الغبان(، )الط كل، الت كل(، ك)ال

ًمٍنوي  مىىب  كً مي  كى ىي كى  اؽى يى ارٍ الفى  الشٍِّديىاؽ: "فجئتي  أىٍحمىد فىاًرس ًفٍي قىٍكؿً ( خي سٍ مى ، كالٍ خي )الن سٍ  كى  عى
"خً سٍ مى الٍ  مبادئً  وً طمعتً  يٍ فً ، كى خً الن سٍ 

(6). 

م دي كيعتمي  اًرعً  الًجنىاسً  عىكىاًلـً  يٍ فً  ان شم اءى مى مى قً  الميبىارىؾ ميحى ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى ، اٍلميضى )لكائح،  كى
 سي مى تى مٍ ، كتي دي الفكائً  بسي تى قٍ ، كتي ارً كى نٍ الى  حي لكائً  حي كٍ مي ، كتى اٍلىٍزىىارً  حي ائً كى رى  حي كٍ في ي تى بً : "فى وً ًفٍي قىٍكلً كركائح( 

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (1) قىامىةً ) الميفىاخى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.177(، )صأىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
بر(، )صالىليكًسيٌ ، مقامات ابف الىليكًسيٌ ابف  (2)  ْ  (.46، )قطؼ الز ىر مف ركض ال
اح، )ص، ييٍنظىر (3) ٍيضى  .(3/272، )جاإلتقاف في عمـك القرآف، (، كالٌسيكطيٌ 540القىٍزًكٍيًنٌي، اإٍلً
ٍيؼ، اليىاٍزًجيٌ  (4) ًْ ٍيف، نىا  .(308ص)ة(، المضري   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
فىاًجيٌ  (5) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى  .(390ص) ،التي عارض بيا الكطكاط( المىقىامىة) رى
مىىالس اؽ الشٍِّديىاؽ،  (6)  .(52ص)الس اؽ،  عى
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"دي ائً رى فى الٍ 
 ؾى مً الى كى  يٍ فً  كخيـه، كأثبتتى  وي عى أف  مرتى  عٍ مى  ـً لمظ مٍ  : "كىٍيؼى جنحتى وً ًفٍي قىٍكلً . ك)كخيـ، فخيـ( (1)

 .(2)؟"فخيـه  اللً  ًعٍندى ي ًْ قٍ نى 

م د  ًفٍي قىٍكؿً ا مى كى  متعاقبتيفً  فً كىًممىتىي فى يٍ بى  افى ا كى تنغيمان مى  الًجنىاسً  رً كى ْي  ؿً مى جٍ أى  فٍ مً كى  ميحى
 تى نٍ أى ، كى جً كٍ اٍلى  يٍ  فً الى عي الٍ  فى أنِّي مً  عٍ ، مى تيفيضي  وً يٍ ا فً مى يٍ فً  ؾى زً مٍ لى كى  ؾى زً مٍ ى ىى مى رٍ ي مى ذنً ت خً : "فإالـى تى الميبىارىؾ

انىوي  اؿى . قى (3)"الحضيضً  يٍ فً   [.ُة: زى مى يي ]الٍ  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ : تىعىالىىك  سيٍبحى

ٍؼي  يقعي  دٍ قى كى  ٍبدً  ؿي كٍ قى  ؾى لً ذى  دً اىً كى شى  فٍ مً كى ، الكممةً  طً سى كى  يٍ ؼو فً كٍ ري حي  يٍ فً  االٍخًتالى : ًفٍكًرمٌ  اللً  عى
يحى  كً ، أى وي ابتمعتٍ  اٍلىٍرضى أىف   ى تخي ؿى ت  ، حى ينخمعي  هي ؤادي في  ادى ، كى عى مً ا سى مى  عى مً سى  فىمىم ا"  دٍ قى . فى (4)"وي اقتمعتٍ  الرِّ
ٍؼي  عى قى كى   )ابتمعتو، كاقتمعتو(. كىًممىتىي يٍ فً  طً سى كى الٍ  يٍ فً  االٍخًتالى

ؿي  ًْ ييكىا ٍبد الل ًفٍكًرمٌ  كى مىىالعزؼ  عى ٍربً ال ىىذىا رً اتى كٍ أى  عى ٍحبىةى  ض  ًفٍي اء( يى قً شٍ اء، كاٍلى يى قً تٍ )اٍلى  ْي
يتابع بػػ )مأكانا، كمثكانا(  ـ  ثي  .(5)"اءيى قً شٍ اٍلى ، كالمالـز لمجيالء ك اءيى قً تٍ اٍلى  ر لمعمماء ككالمعاشً ": وقىٍكلً 

، إذا بعت مأكانا، فأيف يككف مثكانا؟"وًفٍي قىٍكلً  بجرسو مكسيقي   المىٍشيىد. ليزداف (6): "فقالت يا بينىي 
 .االٍسًتٍفيىاـً ك  طً زينةن أسمكبا الش رٍ  المىٍشيىدى ، كزاد رازو فريدو طً  فٍ مً 

رىات) اتً امى قى ي مى فٍ كً  م دي  يتفك ؽي ( المينىاظىرىاتك  الميفىاخى مىى الميبىارىؾ ميحى في باب  كىعىادىًتوً  وً نفسً  عى
اًتوً  كىًبٍيرىان  عىدىدىان ، فيجمع الًجنىاس قىامى ـي  كى ا ىي ىى ، كى ًفٍي مى ن   االٍسًتٍفيىاـً  طريؽً  فٍ عى  الًجنىاسً  عً بركائً  يىتىرى

ٍحبىةى  ، كالتِّبرً ش ى بالد رِّ كى مي الٍ   ري ا التِّبٍ مى ، كى كؾي بي حٍ مى الٍ  ا الد ر  مى : "فى وً قىٍكلً ًفٍي )المحبكؾ(، ك)المسبكؾ(  ْي
؟"ؾي كٍ بي سٍ مى الٍ 

ا مى : "فى وً ًفٍي قىٍكلً ة( مى اضى نى مي ة، كالٍ مى اضى فى مي جو  )دعاؾ، دىاؾ(، ك)الٍ كى دى زٍ اسو مي نى جً بً  يتابعي  ـ  . ثي (7)
 .(8)"ةً مى اضى نى مي مً لً  ؾى بنفسً  تى ى عر ضٍ ت  حى  اؾى ىى ا دى مى ، كى ةً مى اضى فى المي  بةً مى حى  ًإلىى اؾى عى دى 

ٍؼي  عي قى يى  دٍ قى كى  اًرعً  اسً نى جً الٍ في  االٍخًتالى ًمٍف شىكىاًىدً ، الخيرً  ؼً حرٍ الي  يٍ فً  اٍلميضى ، حي نى )المً  هً كى
م د  ًفٍي قىٍكؿً ( في نى مً كالٍ  ًف حى الميبىارىؾميحى  ؼي كٍ ني ْي  ـٍ يً يٍ ، فتحك مٍت فً الًمنىفً كى  حً نى مً الٍ  بى ائً حى سى  ـٍ سًت عنيي بى : "كا 

                                                 
رىات ، الط ي اف (1) اكىرىًة ال مٍيًؿ كىالن يىار) كالمينىاظىرىاتالميفىاخى  (.139(، )صنيٍضرىة الًبيىار ًفٍي ميحى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (2) قىامىةً ) الميفىاخى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.171(، )صأىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
(3)

اتِك   .158ص ،الَوْرِجع السَّ
 .(306)ص ،(الفكري ة المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (4)
(5 )

اتِك  .276ص ،الَوْرِجع السَّ
 .(305)ص( في حسف الكفاء مىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (6)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (7) رىة)غريب النباء في  الميفىاخى  (.101كالس مىاء(، )ص اٍلىٍرضبيف  الميفىاخى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (8) اكىرىًة ال مٍيًؿ كىالن يىار) الميفىاخى  (.127(، )صنيٍضرىة الًبيىار ًفٍي ميحى
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ركؼً   ْ  .(1)"فً حى مً الٍ ، كى ال

ٍكؼً  ترتيبً  يٍ ف فً اً ظى مفٍ ال   فيوً  ا اختمؼى مى  كى ك"ىي  ،جناس القمب -6 ري  اهي نىػكٍ ري  وي يتشابى  عي الن كٍ  ىىذىا، ك (2)"اٍلحي
ػػ يٍ ًفػ ٍكؼً  دً دى عى ػػري ، كى  فى كٍ دي  اٍلحي مىػػى، كيػػأتي الت رتيػبً  يٍ ًفػػ ا اآلخػػرى مى ىي أحػدي  خػػالؼي يي زيػادةو أك نقػػصو أنػػكاعو  عى
 ا:يى نٍ مً 
ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى ا، مِّيى كي  وً كفً ري حي  يٍ فً  الفنا للخرً خى مي  ركنيوً  دي حى أى  فيوً  اءى ا جى مى  كى ىي كى : ل  كُ الْ  بُ مْ قَ  -1  ؿي كٍ قى  كى

 :الحنؼً  بفً  العباسً 

 :الش اًعرً  ؿي كٍ قى كى 

 َحْتــــــٌف والسَّــــــراَيْا َدْرُبَنــــــا                              َفــــــْتٌح وَ 
 

ــــاُم َأْقَصــــى وَ   ــــرُ الْ َقسَّ ــــاُد َنِفْي   (4)ِجَي
ػالً خى مي   وً ركنيٍ  دي حى فيو أى  اءى ا جى مى  كى ىي كً : البعضِ  بُ مْ قَ  -2  ٍكؼً  ضً ٍعػبى  يٍ ًفػ رً فنا للخى ػري  تكػكفي  "أفٍ  كٍ ، أى اٍلحي

تىيإحدل  ٍكؼً  بعضً  بتقديـً  ٍخرىلالي  سى كٍ عى  وً كىًممى ري مىى اٍلحي " عى ًمٍنوي ، (5)بعضو  وً ًفػٍي قىٍكًلػبىنًػي( ك )بيف،   كى
ًمٍنوي  [،94]طو:  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    چ: تىعىالىى  )سبطو(، ك ـً في الن ظٍ  كى

 :يٌ انً دى مى حى الٍ  اسً رى ي فً بً أى  ًفٍي قىٍكؿً )بسطو(  

ـــــــرَ وَ  ـــــــغْ تَ  ةٌ اَح ـــــــيّ  رُ ُم ـــــــ َكفَّ  وِ طِ بْ ِس
 

 (6)طوْســــــبَ  َقـــــدِر البـــــزاةِ  َعَمـــــىاَد زَ  
اًني ػػةً  ًفػػيٍ ةن  رى ٍفػكى  الًجنىػػاسً  أنػػكاعً  أكثػػرً  فٍ ًمػػ عي الن ػػكٍ  ىىػػذىاكييعػد    ػػاًت اٍلعيٍثمى قىامى لىعىػػؿ  ، اٍلمى  يرجػػعي  ىىػػذىا كى

ػٍيؼ تفػك ؽى  دٍ قىػـ، كى ىً ـ، كأنػدادً يً نظػرائً  لمنافسػةً  كالعكػسً  بالقمػبً  اٍليدىبىػاءً  افتتػافً  ًإلىػى ًْ ػػا اليىػاٍزًجيٌ  نىا  أىي مى
ٍكؼً ان بػػػبىػػػعً الى تى مي  وً ٍيػػػفً  تفػػك ؽو  ري ػػػاتً  أىٍركىعى  ، فشػػػك ؿى اٍلحي ًلػػػؾى ، ال مٍكحى ػػػكىاًىًد ذى ًمػػٍف شى ًفػػػٍي )المرتبػػػة، كالمتربػػػة(  كى
بىػػ م ػػتً حى ، كى ةي بىػػتى رٍ المى  كل ػػتً  فقػػدٍ ": وً قىٍكًلػػ ٍترى ، الت مين ػػةى  نقػػضً  ـٍ ى لىػػتىػػمى : "فى وً ًفػػٍي قىٍكًلػػ)الت مين ػػة، الميتين ػػة( كى  .(7)"ةي المى

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (1) رىة)غريب النباء في  الميفىاخى  (.101كالس مىاء(، )ص اٍلىٍرضبيف  الميفىاخى
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (2) ٍيضى  (.541ص، )اإٍلً
 (.484العباس بف الحنؼ، )ص ًدٍيكىاف، ابف الحنؼ (3)

 بيت مف قْيدة لمباحث بعنكاف: القدس متى كأيف؟. (4)

 (.30، بديع القرآف، )صالمْرمٌ  (5)
 (.421،  )صأبي فراس الحمدانيٌ  ًدٍيكىاف، الحمدانيٌ  (6)

ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (7) حاح، )ج .(286ص)ة(، اٍلىدىبيٌ  المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى  ْ  (.1/133المتربة: الفاقة، الجكىرٌم، ال

ــــــْتٌح                                   ــــــاِب َف ــــــِو لَلْحَب ــــــاُمَك ِفْي  ُحَس
 

 (3)ِلَلْعــــَداِء َحْتــــفُ َوُرْمُحــــَك ِفْيــــِو  
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مىى كاستتب   ؽى ، فحكلى ى تشرحى ت  حى  تبرحى  أفٍ  : "فييياتى وً ًفٍي قىٍكلً ك)ثىًفناتو، كنفثاتو(  .(1)"ا الميتين ةنى أخذتٍ   عى
ػػػ يٍ ًفػػػ فػػػاضى أى ثىًفناتػػػو، كى  ػػػكى  .(2)"وً نفتاتًػػػ حً رٍ شى ا نىػػػجٍ رى خى : "كى وً ًفػػػٍي قىٍكًلػػػ)الكػػػكار، كالككػػػار( ػ اليػػػازجٌي بػًػػػ ـى تى خى

بىػػ دً نطػػكم الكىػػا ػػنىػػلٍ زى نى ، فى الػػدِّيارً  ؾى ٍمػػتً  اٍ منىػػمى ى حى ت ػػ، حى ىبى ذى ٍيػػيى ى كالٍ لىػػزى يٍ خى الٍ  فى يٍ ى، بىػػكالر   ًإلىػػى، الكػػكارً  فً ا عى
 .(3)"الككارً 
ٍيؼ فٍ قان عى الشٍِّديىاؽ تفك   أىٍحمىد فىاًرس ؿ  قً  يى الى كى  ًْ ـى قى  دٍ قى ، فى ًفٍي ىىذىا اٍلبىابً  اليىاٍزًجيٌ  نىا نماذجى  د 

مىىرائعةن في )الس اؽ  ـى رى ال جى  : "فقمتي وً ًفٍي قىٍكلً شراء( عراء، كعي )شي  ؾى لً ذى  مىشىاًىدً  فٍ مً كى  الس اؽ(، عى
"اءى رى شى عي  يٍ لً  ـٍ ، كلتخذن يي الش عىرىاءً  ابى تى نٍ لقْدف  مي 

ر  معيا وً ًفٍي قىٍكلً . ك)فنع، كنفع( (4) : "فكؿ  ضي
، ككؿ  شظؼو بقربً  ًإلىى يستحيؿي  ٍتعه  قْكؼه  كى يي ا فى يى فنعو كنفعو ا تىٍحًمميوي . (5)"كرى ٍع مى  الًجنىاسً  مىشىاًىدي  مى

مىىمف قدرةو فائقةو  مكاناتو عظيمةو اٍلىٍلفىاظً ب بً الت العي  عى مىى، كا   .لمحركؼً  الت ركيضً  عى

م د ري يً ظٍ يي كى  ـى  ميحى  يٍ فً  يطمعكفى  : "الىٍ وًفٍي قىٍكلً كىك )الر تب، كالت رب(  قمبو  جناسى  الد يسي  ليقد 
تى  ؿً يٍ نى  كايا كالت ربي نى كٍ سي ، كى بً الر   . (6)"ى غالبيـ الز 

م دي  مِّؽي حى كيي  ٍيثي ، اإًلٍبدىاعً  سماءً  يٍ منفردان فً  الميبىارىؾ ميحى  يىذىايا بةن، كش حى عى ارً اتو بى حى كٍ لى  ك ؿى شى حى
رٍ  كرً  أىٍركىعى  ـي سً رٍ يى  وً أنِّي بً كى ، كى الًجنىاسً  فى مً  بً الض   ْ : )الحماسة، انى ىي  وً عً ركائً  ؿي ك  ، كأى الىٍلكىٍافً  شىت ىب ال
 الحماسةً  فى يٍ بجمعي بى  كانفردتي ، كالمالحةً  اٍلبىيىاءً  يٍ فً  ةى الى حى  مى الى  تي تفر دٍ  دٍ قى : "كى وً ًفٍي قىٍكلً ماحة( كالس  
 رً غيرى  فٍ مً  إلي  مكالمى  وً بً  ا يتعر ؼي مى ي بى : "كتعيِّرنً وً ًفٍي قىٍكلً ( في حى مً ، كالٍ حي نً مً ا: )الٍ يى يٍ . كثانً (7)"احةً كالس مى 

اًئبً ك  فً حى مً الٍ  رً كى ْي  يٍ فً  حً نى مً الٍ  ْى ب   سً ، كتيرٍ دً م  الت جى  منيا بدرعً  ؿى بى قٍ أى ، فى اٍلمى ْى  ؿ  كي  رً التْ  "ائً سيـو  . (8)بو
 إال بكابؿً  ؾى أقكاتي  طابتٍ  كٍ م، أى  بكجكدً إال   ؾى أكقاتي  ْفتٍ  ؿٍ ىى : "كى وً ًفٍي قىٍكلً  ا: )أكقاتؾ، كأقكاتؾ(يى ثي الً ثى كى 
 . (9)"م؟!دً كٍ جي ي كى مً رى كى 

 
                                                 

ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  تنة: القنفذة.منة: الحاجة، الم  . الت  (273ص)ة(، العدني   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (2)  حكلؽ: قاؿ ال حكؿ كال قكة إال بالل، ثفناتو: كمماتو. .(206)ص،  (مغزي ةال المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ ( 3)  (.319المْري ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
مىىالس اؽ الشٍِّديىاؽ،  (4)  .(281ص)قيمة(، مي  مىقىامىةالس اؽ ) عى
مىىالس اؽ ، الشٍِّديىاؽ (5)  ((3/1260)الجكىرم، الْحاح،  الفىنىع: الجكد.. (359ص)ممشية(،  مىقىامىةالس اؽ ) عى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (6)  (.198)مناظرة بيف العمـ كالجيؿ(، )ص الميفىاخى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (7) رىة)غريب النباء في  الميفىاخى  (.104كالس مىاء(، )ص اٍلىٍرضبيف  الميفىاخى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (8) قىامىةً ) الميفىاخى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.158(، )صأىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (9) رىة)غريب النباء في  الميفىاخى  (.107كالس مىاء(، )ص اٍلىٍرضبيف  الميفىاخى
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م د الميبىارىؾ ؼٍ ق  كى تى يى  ـٍ كلى  ٍكبً في  مسيرهً  مكاْمةً  فٍ عى  ميحى  ـي يرسً  دى اكى عى  دٍ قى ، فى القمبً  جناسً  ديري
: "ككىٍيؼى ًفٍي قىٍكًلوً ا: )رغبة، كغربة( يى لى كٍ أى  القمبً  جناسً  عً ركائً  فٍ مً  ميتىنىكِّعىةن ةن اقى ديدو بى جى  فٍ مً  أىنىٍاًمًموً بى 
ًفٍي . كثانييا: )قريب، كرقيب( (1)"، كالكربةً المسكنةً  كفي سٍ ي مى ىً ، كى ةً بى رٍ غي الٍ  يٍ فً  ةه بى غٍ رى  لمعاقؿً  كفي كي تى 

، كال رى كى  وً ، كال يمتقي بً ، كال قريبه فه طى  يقيِّده كى الى : "كى قىٍكًلوً   . (2)"به يٍ قى اشو

ـي  م د  كيختت : "فىسىد  ما بيف الخافقيف وًفٍي قىٍكلً : )جدالو، جالده( ًبقىٍكًلوً ركائعو  الميبىارىؾميحى
ف حبسًت عنيـ وقىٍكلً ًفٍي ك)المنح، كالمحف( . (3)بسكاده، كطفؽ يرمي بسياـ جدالو في جالده" : "كا 

ْ ركؼ كالمحف" سحائب  .(4)المنح كالًمنىف، فتحك مت فييـ ْنكؼ ال

كدي ، ك تاـال الًجنىاسً  أنكاعً  دي حى أى  كى ىي كى ، التَّْركيبِ  اُس نَ جِ  -7 ْي ٍق كممةن  وً ركنيٍ  أحدي  افى ا كى "مى  وً بً  اٍلمى
تىي فٍ ة مً بى ك  رى مي  ٍخرىلكاحدةن، كالي   .(5)"فً كىًممى
، المفردةي  ، الكممةي اهي نى كٍ ري  وى ابى شى ا تى مى  كى "ىي كى ، وي الميتشابً  وي نٍ مً ، فى س الت ٍركيبً اً نى جً  أنكاعي  د دي عى تى تى كى         
ًمٍنوي ، (6)ط ان"لفظان كخى  بةي المرك   كالكممةي  اس رى ي فً بً أى  ًفٍي قىٍكؿً )ْد  عىني، ْد عىًني(  ـً ظٍ في الن   كى

 :يٌ انً دى مى حى الٍ 

ــــــــاَق ُســــــــْوءٍ  ــــــــِو ات َف ــــــــْدُت ِفْي  َوَج
 

ـــــــ  ـــــــل صـــــــدََّعِنيصـــــــدَّ َعن   (7)ي ِمْث
داعً ةي الث اًنيى في شقِّي، ك)ْد عني(  غى : بىالى اٍليٍكلىى: )ْد  عني( فىقىٍكليوي    ْ  كفي البيتً  .: أْابني بال

نٍ  وً يٍ فً  ميتىكم ؼ تظيري  في البيتً  الًجنىاسي . ك وً تشابً المي  فى مً  تركيبو  اسي نى جً  كى ىي ، كى اـ  تى  جناسه   ْ  ةي عى ال
 .جمي ةو  بْكرةو 

اًني ًة ان دى كٍ ري كي  الًجنىاسً  أقؿ  أنكاعً  الن كعى  ىىذىاكيبدك أف           قىامىاًت اٍلعيٍثمى  ًإلىى وً تً ، لحاجى ًفي اٍلمى
ًمٍف شىكىاًىًده، ٍخرىلٍ الي  الًجنىاسً  ا أضربي يى ب ما ال تحتاجي ي ةو ىائمةو ري كً غى إمكاناتو لي  )طىٍيمىسىاف، كطىي  كى

ٍيؼً  في قىٍكؿً  ًلسىاف( ًْ  :يىقيٍكؿي  كى ىي كى  وً طيمسانً  يٍ فً  يميسي  خرجى  ـ  : "ثي اليىاٍزًجيٌ  نىا

                                                 
رىات كالمينى ، الط ي اف (1) قىامىةً ) اظىرىاتالميفىاخى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.156(، )صأىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
(2)

اتِك   .168ص ،الَوْرِجع السَّ
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (3) اكىرىًة ال مٍيًؿ كىالن يىار) الميفىاخى  (.130(، )صنيٍضرىة الًبيىار ًفٍي ميحى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (4) رىة)غريب النباء في  الميفىاخى  (.101كالس مىاء(، )ص اٍلىٍرضبيف  الميفىاخى
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (5) ٍيضى  (.221، )صاإٍلً

 .221ص ،المىٍرًجع الس اًبؽ (6)

د عني 224، )صأبي فراس الحمدانيِّ  الحمدانٌي، ًدٍيكىاف (7) الثانية: (. ْد عني الكلى: بالغ في شقي، ْك
  ْ  داع.أْابني بال
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ـــــ ـــــال حَ  بٌ أرَ َم ـــــ ةٌ اوَ َف ـــــ نْ ِم  صٍ يْ رِ َح
 

 (1)"ســــــانِ لَ  يَّ َطــــــ نِ اْ ِســــــمَ يْ بالطَّ  مَ اْ رَ  
ًمٍنوي   ، كبىٍمعىـ(  كىذىًلؾى  كى ـٍ م د قىٍكؿً ًفٍي )بىٍؿ عى ما  ال ًذمٍ . ك ف ؽو كى مي  عالمان غيرى  افى كى  وي فىًإن  : "الد يسيٌ  ميحى

، بى خى  ، قضي  ص  ـٍ  .(2)ـ"عى مٍ عكراء بى  ة ابفً ٍؿ عى

م دي ا م  أى  ي، الً مى كى  شمسً  ظيكرى  جحدتى  ـى لً : "كى وً ًفٍي قىٍكلً  الت ٍركيبً  اسي نى جً  فظيرى  الميبىارىؾ ميحى
ـً  يٍ فى فى . (3)ا لي؟"مى كى  الفكاضؿً  فى مً  ؾى لى  ؿٍ ىى كى  ٍعنىى: )اٍليٍكلىى (كماليفكممةي )، تركيبو  اسي نى جً  اٍلكىالى  ًبمى

 لي(.  ال ًذمٍ : )كى ًبمىٍعنىى الث اًنيةي ا لي مى كى تمامي(، كى 
 يَّلُ ُمذَ الْ  ِجَناُس الْ  -8

يادةً  اٍلكىًممىتىافً  تفترؽي كفيو  ،الن اًقًص كىذىًلؾى  الًجنىاسً  أنكاعً  دي حى أى  كى ىي كى  ٍكؼً  دً دى عى  يٍ فً  بالزِّ ري ، اٍلحي
" فٍ مً  أكثرى  ةً يختمفا بزيادى  "أفٍ  الميذي ؿي  الًجنىاسي ، ك الكممةً  آخرً  يٍ فً   يككفي  وً يٍ فً ، كى (4)حرؼو كاحدو

ٍؼي  ٍرفىٍيفً  فٍ مً  بأكثرً  االٍخًتالى ، اإلدىاشً  مفاجأةً  فٍ ال يخمك مً  الًجنىاسً مف  عي الن كٍ  ىىذىا. ك هً رً آخً  يٍ فً  حى
ًمٍف شىكىاًىًده قىٍكؿي ا. يى نٍ مً  وي نْيبي  دٍ زً يى  ـٍ ، إٍف لى كاإلنعاشً   :أىًبي تىم اـ كى

ــدُّوْ  ــَيُم ــَواٍص َعَوْاِصــمٍ  نْ َن ِم ــٍد َع  َأْي
 

 (5)اٍف َقواٍض َقَواِضبِ يَ سْ أَ بِ  لُ ُصوْ تَ  
 :يٌ انً دى مى حى اس الٍ رى ي فً بً أى  ؿي كٍ قى كى  

ــت ُســمو ي ، ثُــمَّ ِجْئــُت   َأرْوَمــووىب
 

 (6)َوِمْن ُدْوِن َما ُرْمُت الَقَنا َوالَقَناِبـل 
قىامىاتي ا م  أى   اًني   المى لىعىؿ  ، ميذي ؿً الٍ  الًجنىاسً ب ا يتكش حي يى مى ظى عٍ مي  فىًإف   ةي العيٍثمى  فى ال ًذيٍ  اٍليدىبىاءً  أبرزى  كى

قي  م د ، اٍلًمٍضمىارً  ىىذىا يٍ كا فً تفك  ـى  ال ًذمٍ  الميبىارىؾميحى وً  ميتىنىكِّعىةن  تشكيالتو  قد  ًْ ٍك ْي قىاًمي ةً  ًفٍي ني ًفٍي  المى
، القيادى  وً يٍ لى ي إً قً ييمٍ  ال ًذمٍ  فٍ مى : كى االى قى : "فى وً ًفٍي قىٍكلً )العنا، كالًعناد(  يٍ فً  رى يى تشكيؿو ظى  ؿي ، كأك  ىىذىا اٍلبىابً 

                                                 
ٍيف ،اليىاٍزًجيٌ  (1)  .(384ص)ة(، كادي  الس   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (2) عالـ مف عمماء (. )بمعـ بف عكراء( 200)مناظرة بيف العمـ كالجيؿ(، )ص الميفىاخى

ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے     چ فيو نزؿ قكلو تعالى:  .كفرعكف مكسىالل  نبيفي زمف  بني إسرائيؿ

﮺  ﮻    ﮼   ﮽﮾  ﮿  ﯀  ﯁            ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  

 .www.ahlalhdeeth.com[. 554األعراف8 ] چ           
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (3)  (.44(، )صغىًرٍيب الىٍنبىاء ًفي مينىاظىرىًة اٍلىٍرض كىالس مىاء) الميفىاخى
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (4) ٍيضى  (.224، )صاإٍلً

 (.4/443اـ، )جأبي تم   ًدٍيكىافاـ، أبك تم   (5)

 (.341، )صأبي فراس الحمدانيٌ  ًدٍيكىاف، الحمدانيٌ  (6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
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 : "فأسفرتٍ وً ًفٍي قىٍكلً  ميتىنىكِّعىةو . كثانييا: )الس نىا، كالس نىاء( في لكحاتو (1)"ادً ا كالًعنى نى ىنا العى  ؼً شٍ كى  يٍ فً 
مىىاستكل  ـ  : "ثي وً لً كٍ قى . كى (2)"ا، كالس نىاءً الس نى  بردً  يٍ ك فً تزىي  يى ىً ، كى ا الس مىاءي يى طمعتً  رً دٍ بى  فٍ عى   عرشً  عى

، أك رً الش عٍ  ؾى لً سكاد ذى  : "فمموً وً لً كٍ قى . كى (3)"كالس مىاءً  اٍلىٍرضً  يٍ فً  وً تً طمعى  سى كٍ مي شي  ، كأطمعى ا، كالس نىاءً الس نى 
ٍحبىةى ا: )الن كل، كالن كائب( يى ثي الً ثى . كى (4)"ا، كالس نىاءً الس نى  ط كالث ريا ذاتً رٍ قي  كٍ ، أى منطقة كالجكزاءً   ْي

، ك  الت ٍشًكيؿً  ٍعنىًكي اتً  تىٍجًسٍيـً االستعارمِّ زايى  أجؿِّ  فٍ مً  وي اقى رى في  كىمىا أىف  ": وً ًفٍي قىٍكلً  المى  فً حً مً الٍ  ا، كأكبرً الر 
اًئبً  مْائدً  يٍ فً  ءى رٍ مى الٍ  ا، يكقعي يى الى بى كالٍ  ْى  يكتمؿي  يىذىا. كب(5)"بً ل، كالن كائً الن كى  أنيابً  فً يٍ ، كيمقيو بى اٍلمى
مىاؿً  دي يى شٍ مى  م د  وي مى سى رى  ال ًذمٍ  اٍلجى  .الميبىارىؾميحى

ٍبد الل ًفٍكًرمٌ كيبدك أف   ـ   ال ًتيٍ  المتتابعةً  وً اتً اسى نى جً  فٍ مً ، كى الًجنىاسً  ىىذىا يٍ قميؿه فً  ظ وي حى  عى تن
ا ، ذى ي  مً خى الٍ  ؿي يٍ مً خى ا الٍ أي يى  : "اعمـٍ وً ًفٍي قىٍكلً ٌي( مً جى ؿ، الٍ يٍ مً جى ٌي(، ك)الٍ مً خى ؿ، الٍ يٍ مً خى ةو فائقةو، )الٍ اعى رى بى  فٍ عى 

ةو  العشؽً  أمرً  يٍ فً  يٍ لً  ات فؽى  دٍ قى  أن وي  ،الجميِّ  الجميؿً  الفضؿً   ْ ٍف مر ت ، كلعمرم لقد حم  أغرب ق ت كا 
ة"  ْ لىعىؿ  . (6)كأبقت أعظـ غي ن ا نى في مشيدو متتابعو منحو ىي  الًجنىاسً  ظيكرى  كى مىاالى  .مف نكعو خاص   جى

 ُمَطرَّفُ الْ  َناُس جِ الْ  -9

ٍؼي  "يككفي  ، كفيوً الن اًقصً  الًجنىاسً  أنكاعً  دي حى أى  الميطىر ؼٍ  ًجنىاسالٍ  حرؼو كاحدو  بزيادةً  االٍخًتالى
ًمٍف شىكىاًىًده قىٍكؿي . (7)"ؿً ك  اٍلى  يٍ فً   :يٌ انً دى مى حى اس الٍ رى ي فً بً أى  كى

 مِ عِ اْ ، َطــمِ عِ اْ َطــالمَ  ل  ُكــ نْ ا، ِمــَنــأَ  اَلْ وَ 
 

 (8) بِ رِ اْ ، َشـبِ رِ اْ َشـالمَ  ل  ُكـ نْ ا، مِ نَ أَ  اَلْ وَ  
اًني ًة ك   م دي  يتفك ؽي  ًفي اٍلمىقىامىاًت اٍلعيٍثمى مىى الميبىارىؾ ميحى  ازدانتٍ  دً قى ، فى ًفٍي ىىذىا اٍلبىابً  وً أقرانً  عى

ـى ، وً بً  وي مقاماتي  ٍيثي رىسى اًذجً  أىٍركىعى  وً بريشتً  حى كىاًئعً ، اٍلىٍشكىاؿً  ؿى ط  أجمى خى ، كى الن مى ًمٍف رى ه، ارً كى )المى  ؾى لً ذى  كى
. (9)"هه رً اٍ كى  ، كىك لمحياةً ا يتمن ى المكتى دى غى ، فى ارهً كى مى الٍ  يٍ المرءى فً  ألقتً  ـٍ كى : "فى وً ًفٍي قىٍكلً ه( ارً ككى 
اًئبك) ْى  رً كى ْي  يٍ فً  المنحً  غيررً  فٍ مً  بو إلي  مكالمى  : "كتعيِّرني بما يتعر ؼي وً ًفٍي قىٍكلً ب( ائً ْى ، كى اٍلمى

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (1) رىة) الميفىاخى  العنا: المعاناة. (.86(، )صالقىمىرك  الش ٍمسبيف  الميفىاخى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (2) رىة)غريب النباء في  الميفىاخى  (.102كالس مىاء(، )ص اٍلىٍرضبيف  الميفىاخى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (3) اكىرىًة ال مٍيًؿ كىالن يىار) الميفىاخى  (.125(، )صنيٍضرىة الًبيىار ًفٍي ميحى
(4) 

اتِك  .138ص ،الَوْرِجع السَّ
رىات كالمينىاظىرىات (5) ةً أىٍبيىى ) الميفىاخى قىامى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.155(، )صمىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
ٍكرً ) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم، (  6) ٍكًر عىٍف رىٍجًز اٍلغيري  . (57)ص، (زىٍجر اٍلمىٍغري
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (7) ٍيضى  (.224، 228، )صاإٍلً

 (.44أبي فراس الحمداني، )ص ًدٍيكىاف، الحمدانيٌ  (8)

رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (9) قىامىةً ) الميفىاخى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.156(، )صأىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
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اًئبً ، ك المحفً  ْى ب   ، كتيرسً دً الت جم   منيا بدرعً  ، فأقبؿى اٍلمى "يٍ سى  ؿ  كي  رً التْ  . ك)اآلماؿ، (1)ـو ْائبو
. (2)"كال ماؿه  ال كطفه  قمبؾى  ًإلىى فى كى ا سى مى ، كى اآلماؿي  ، كقْرتً اليمـي  منؾى  : "كلطالتٍ وً ًفٍي قىٍكلً كماؿ( 

اؿ(  أف ذاؽ  دى عٍ الن كل بى  مرارةى  وي ، كجر عى اؿى ْى عميو كى  ري ا الد ىٍ طى سى  دٍ : قى وً ًفٍي قىٍكلً ك)ْاؿ، كالْك
اؿً  حالكةى  ، قد كرد بسامي وًفٍي قىٍكلً . ك)كارد، كمكارد( (3)"الْك ، ككاردو : "فتراه في دىره بيف ْادرو

: "فبيا يعرؼ مقدارىـ، كيرفع في العال وًفٍي قىٍكلً . ك)ماليـ، ككماليـ( (4)ىم تو أعذب المكارد"
ىما: )الس اكف،  آخريفً  جناسيفً  بيفى  يزاكجي  ـ  . ثي (5)منارىـ، كينمك ماليـ، كيسمك كماليـ"

نىاًزؿكالمساكف(، ك)الن ازؿ، ك   ي المساكفً  فً ، الى ف كالن ازؿً الس اكً  يٍ فً  : "أيقنتما أف  الس ر  وًفٍي قىٍكلً ( اٍلمى
نىاًزؿً ك  لىعىؿ  . (6)"اٍلمى م ا كاف في مساحةو ْغيرةو تنـ  عى  تٍ دى رى كى  ال ًتيٍ  المتتابعةى  الميطىر ؼً  الًجنىاسً  ْكرى  كى

م د يحممو   .افو يى بى ةو، كى غى الى مف بى  الميبىارىؾميحى

ٍيؼا م  أى  ًْ ٍيثي : "فنزلنا وًفٍي قىٍكلً  الميطىر ؼى  الًجنىاسى  ليرسـى  الس ٍمسىًبٍيؿً فكرد ماء  اليىاٍزًجيٌ  نىا حى
ٍيثي . (7)"الس ٍمسىًبٍيؿأشيى مف  يطرفنا بحديثو  ، كبات الش ٍيخي أبناء الس بيؿً  تنزؿي  بيف لفظتي  جمعى  حى

تىيالٍ ( بطريقة جذابة لما بيف الس ٍمسىًبٍيؿ)الس بيؿ(، ك) ٍكؼمف لقاء في معظـ  فً كىًممى ري ْدر عنيا  اٍلحي
 .عذبة ميٍكًسٍيقىا

ـٍ يىٍبتىًعدٍ  لى م د كى طِّ تشكيالتو بارعة مف كىًثٍير الد يسي  ميحى الميطىر ؼ، فشرع  الًجنىاسان في خى
ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى ات، الًجنىاس أىٍركىع الكىًممىاتيرسـ ب ٍف نىفىؽى لؾ سكؽ، وًفٍي قىٍكلً )سكؽ، كفسكؽ(  كى : "كا 

، كالمنع مكفى  كأبنائي المترفكفى  ىىذىا: "وًفٍي قىٍكلً . ك)المباس، كباس( (8)م سكؽ الفسكؽ"رً مٍ عى لى  اؾى ذى فى 
 مف ال بأسى  ىيـًعٍندى  سىكىاء، يتمتعكف بفاخر الكؿ كالمباس، ك معظ مكفى  العيكفً ف ىـ في ال ًذيٍ كالقكـ 

، كال جدالي : "يا جيؿي وً ًفٍي قىٍكلً . ك)الحياء، كالحياء( (9)بو، كال باس ، ما أنت لخطابي بأىؿو
، يا ميِّتى  ـً  . مكظفان أسمكبى (10)"الحياءً  ، كيا قميؿى الحياءً  عميؾ بسيؿو  .ًفٍي ىىذىا اٍلبىابً  النِّدىاءً ب الت يك 

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (1) قىامىةً ) الميفىاخى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.158(، )صأىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
(2) 

اتِك  .159ص ،الَوْرِجع السَّ
 .164المىٍرًجع نفسو، ص (3)
 .167المىٍرًجع نفسو، ص (4)
 .172المىٍرًجع نفسو، ص (5)
 .179المىٍرًجع نفسو، ص (6)
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (7)  .(239)ص(، عاْمي ةال المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (8)  (.192(، )صؿً يٍ جى الٍ كى  ـً مٍ عً الٍ  فى يٍ ة بى رى اظى نى )مي  الميفىاخى
(9) 

اتِك  (.199ص ،الَوْرِجع السَّ
(10) 

 .190ص ،الَوْرِجع ًفسه
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ن مف كي  اٍلًبٍيطىارالدِّيف  بىيىاءي  كشارؾى  م د ال  م د، ك الميبىارىؾميحى  ، كنممحي اإًلٍبدىاعى  ىىذىا الد يسيٌ  ميحى
 ـ  : "ثي وً ًفٍي قىٍكلً )المممكؾ، كالممكؾ(  كىًممىتىيفي آفو كاحدو بيف  كالطِّبىاؽً  الًجنىاسً  فى يٍ بى  لم ا جمعى  ؾى لً ذى 

. (1)"، يجارم في مسراه الممكؾً لممممكؾً  : عجبتي ةو. كقالتٍ ر  فى ٍْ ر ةو، ككجمةو مي مى حٍ بعيفو مي  اٍلقىمىري  رنتً 
سِّنىاتً  فى يٍ بى  أٍف يمزجى  ككأنِّي بو أرادى  ٍعنىًكي ةً  الميحى سِّنىات، ك اٍلمى بيف  ؛ ليزاكجى ًفٍي بىٍكتىقىةو كىاًحدىةو  ال مٍفًظي ةً  الميحى

ٍعنىى إبرازً  . ثي قً يٍ سً كٍ المي  سً رٍ جى كتكضيحو، كالٍ  اٍلمى مىاؿ) فى يٍ بى  ةو ذى اأخ   بطريقةو  يجمعي  ـ  يِّ ًفٍي اؿ( ، كالمى اٍلجى
مىاؿً ك  الحسفً  لىؿً  ا الش قيؽي نى أى : "فى وً قىٍكلً  مىى ، كالش فيؽي اٍلجى  . (2)"ا عشقان كماؿى بى ْى  فٍ مى  عى

ًفٍي )الجكد، المكجكد(  كىًممىتىيبتكظيفو  الميطىر ؼً  الًجنىاسً  ميدافً  يٍ فً  البىٍرًبٍير أىٍحمىد كيظيري 
ٍمؼي وً قىٍكلً  ميؽي دً عٍ الكى  : "كخي  .(3)"بالمعبكدً  الظ فِّ  سكءً  فٍ ، مً بالمكجكدً  الجكدً  ـي دى ، كى دً غٍ الكى  ، خي

ػػتى خً           كػػاآلالتً  الًجنىػػاسى  إف   اٍلقىػػٍكؿي  ييٍمًكػػفي ، الًجنىػػاسً  اضً ريىػػ يٍ ًفػػ يِّقةً الش ػػ الرٍِّحمىػػةً  هً ذً د ىىػػعىػػبٍ ان، كى امى
 .اٍلىًدٍيبً  مىعىاًني بطبيعةً  كاالرتباطً  ؼً كم  عف الت   البعدً  بشرطً  ياكحرِّ تك  ،الذفى  بي رً طٍ تي  ال ًتيٍ  المكسيقي ةً 

مىػىك  ػم  كي  ىىػذىا عى ـً فػي  الًجنىػاسي  ظيػرى  امى ٍعنىػى فى ًمػ بػدعكةو  اٍلكىػالى ػمى أك تى  ،الن أك تطف ػ ،ان ػفػال تكم   اٍلمى كػاف  الن ح 
ٍعنىى في تحسيفً  أنجحى  ػكىػك قى  ،كتالحمػو ،كترابطػو ،فػظً مٍ كركنػؽ ال   ،كطالكتػو ،اٍلمى  مػف المقاْػدً  ده ٍْ

 .ي ةً البىًدٍيعا يى اتً نى سِّ حى مي  فٍ مً  ركيفه  كفه كري  ،البىالغي ةً 
  السَّْجعُ  -2

  اْصِطَلَحاً و  ةً غَـ لُ  السَّْجعُ 
ــْجعُ  ــلُ  السَّ ٍكذه ، ةً َغ ػػأىخي عى ) يِّ الثًػػالث   ًمػػفى اٍلًفٍعػػؿً  مى ػػنقػػكؿي  (،سىػػجى ع تىٍسػػ جػػؿي الر   عى جى : سى ، ان يعى جً سىػػٍجعىان، كسػػج 

مىىا يى دت ْكتي أك رد   ،تٍ رى دى ، أم ىى الحمامةي  تً عى جى كسى  حنينيػا  مد تٍ  اقةي الن   تً عى جى ، كسى كاحدةو  طريقةو  عى
مىػػى ـي  كى ىيػػ ، كالس ػػٍجعي مػػكزكفو  غيػػرً  ىن مقف ػػ بكػػالـو  ـى إذا تكم ػػ الخطيػػبي  عى جى سىػػ، كى كاحػػدةو  جيػػةو  عى  غيػػري  اٍلكىػػالى
 .(4): القاْدي عي اجً يع، كالس  اجً سى كأى  ،اعه جى أسٍ  جمعي الك  ،ىف  قى المي  كفً زي كٍ المى 

ــْجعُ   ؾو مىػػفػػي فى  معظميػػا يػػدكري  ف   أى ال  إً  دً الت عػػد   ىىػػذىا ـى ٍغػػرى كى ، الس ػػٍجعً  تعريفػػاتي  دتٍ تعػػد  ، اْصــِطَلَحاً  السَّ
 "تكاطػؤي  ىيػكى  عى الس ػجٍ  إف   القزكينػٌي: (، الخطيػبً اإليضػاح) ْػاحبً  ؿي كٍ قىػ اتً الت ٍعًريفػ، كمف ىػذه كاحدو 
ًْ فى الٍ  مىى رً ثٍ الن   فى مً  فً يٍ تى مى ا " عى  . (5)حرؼو كاحدو

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (1) رىة) الميفىاخى  (.59ص، 58(، )صالقىمىرك  الش ٍمسبيف  الميفىاخى
 .59ص، 58صالمىٍرًجع الس اًبؽ،  (2)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (3) رىةفي  مىقىامىة) الميفىاخى  (.39(، )صالمىاء كاليىكىاءبيف  الميفىاخى
ٍكىىًرمٌ  :ييٍنظىر (4) اح، اٍلجى حى  ْ عى(. (.3/1228ج، )ال  مادة )سىجى
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (5) ٍيضى  (.547، )صاإٍلً
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ًمٍنيى  ؿً  اتِّفاؽي "ا كى ًْ ـً  يٍ فً  اٍلفىكىا  . (1)مجمكعيما" يٍ فً  كٍ ، أى ًفٍي اٍلكىٍزفً ، أك الحرؼً  يٍ فً  المنثكرً  اٍلكىالى
ًمػٍف شىػكىاًىًده قىػٍكؿي ، متسػاكياتو  وي فقراتي  كىانىتٍ ما  الس ٍجعً  كأفضؿي  مىٍيػًو  - الر سيػكؿً  كى ػم ى اللي عى ْى

ـى  ػػػم  سى مىػػػى الحػػػثٌ  و المتضػػػمفً ػً دعائًػػػ يٍ ًفػػػ - كى  :اإلمسػػػاؾً  فى حػػػذير ًمػػػ، كالت  الخيػػػرً  كجػػػكهً  يٍ ًفػػػ اإلنفػػػاؽً  عى
 بابنػػػػػػػػو: ؿي يٍ الس ػػػػػػػػ بى ىىػػػػػػػػذى  أعرابػػػػػػػػي   ؿي كٍ قىػػػػػػػػ، كى (2)"ان فىػػػػػػػػمى تى  ان كى ًسػػػػػػػػمٍ مي  طً ٍعػػػػػػػػأى ، كى ان فىػػػػػػػػمى خى  ان قىػػػػػػػػفً نٍ مي  طً ٍعػػػػػػػػأى  ـ  "المييػػػػػػػػ
ػيي لي كٍ قىػ"، كى تى ٍيػافى عى  دٍ ا قى مى الى طى  ؾى ن  إً ، فً أبميتى  دٍ قى  تى نٍ كي  إفٍ  ـ  "الميي  ػإذا كى  ر  ـ: "الحي ذىاى، كف ػ دى عى ػأى  كىاً  ى، فىػكى  افى عى
ذىا  ا".فى عى  درى قى  كىاً 

ػةي ى عميو محسِّفه بديعي  بارزه تيبنى  كالس ٍجعي  قىامى ػحي   ي ػةً البىًدٍيع الفينيػٍكفً  أكثػري  كى ىيػ، كى المى ًفػٍي ان رى كٍ ضي
يً  ًْ ٍك ْي ٍكعه فف   ؿً ك  اٍلى  اـً قى المى  يٍ فً  يى يً ، فى اني ، فميـ كالـه كاسعه ؾى لً ذى  يٍ فً  البيمىغىٍاءً  فى مً  افى ا كى "فأم ا مى  ،مىٍسجي
قىامىاتً الٍ  يٍ فً  يككفي  ال ًذمٍ ك يعً جً الت سٍ  فى بميغه مً   .(3)"مى

مىػى وي ، كقدرتىػاٍلىًدٍيػبً  براعػةى  ًفػٍي ثىنىايىاىىػا و متسػاكياتو تحمػؿي فقراتيػ كىانىتٍ ا مى  الس ٍجعً  أىٍركىعي ك    عى
 .الس ٍجعً  ف  لكحاتو بارعةو يزيِّنيا فى  تشكيؿً 

ٍكصي  كتتكش حي  ْي قىاًمي ةي  الن  ، وي كا أبكابىػقيػرى  طى ال  لكنػان إً  اٍليدىبىػاءي  يتػرؾً  ـٍ مىػ، فى كىاف ػةن  الس ػٍجعً  بألكافً  المى
ْي غى ، كى أىٍغكىارهكا كسبري  اقً كا ا قىامىاتً اجي تى  كى يي ، فى وً ًفٍي أىٍعمى كىاًئعً ا. ىى كزً ني احي كي تى فٍ ، كمي المى ًمٍف رى  ؿي كٍ قىػ الس ػٍجعً  كى

ػػػٍيؼً  ًْ ػػػة) يٍ ًفػػػ اليىػػػاٍزًجيٌ  نىا قىامى ػػػنىػػػكٍ يي عي ةن، كى رى اىً ان طىػػػبىػػػكٍ مي ا قي نىػػػٍب لى المكي ػػػة(: "ىىػػػ المى ػػػفي نٍ أى ةن، كى رى اىً ان سى ةن، فىػػػيٍ فً ان عى سى
ػان حى نى سي لٍ أى كى  ػقىػالى خٍ أى ةن، كى فى يٍ ًْ ػبىػكٍ ا تى نىػلى  ٍر سِّػيى ةن، كى مى يٍ قً تى ٍسػي ػاتو مي نً ةن، كى مى يٍ مً ان سى ْى ػدى نى ةن، كى قى ادً ةن  ةن رى يٍ ًسػةن، كى قىػاذً ةن حى امى
ػػيٍ عً ةن، كى يىػػادً ىى  ػػاتى خى ةن، كى دى ٍيػػمً ةن حى بىػػاقً عى كى  ةن،يى اًضػػةن رى شى ػػمى  ؾى فىػػطٍ لي ، كى ؾى تىػػمى حٍ رى كى  ؾى تىػػمى عٍ ا نً نىػػيٍ مى عى  ٍض ًفػػأى ةن، كى دى يٍ عً ةن سى
 فٍ بنػكعو فريػدو ًمػ أذنيػؾى  بى رً طٍ لتي  رً كٍ طي س  ال هً ذً ىى  ميٍفرىدىاتً  فى يٍ بى  أٍف تتنق ؿى  ؾى مى فى  .(4)"اؾى دى نى كى  اؾى دى ىي ، كى ؾى فى طٍ عى كى 

اذةو، يعزً رةو، يً بٍ مي  ميٍكًسٍيقىا مىى اليىاٍزًجيٌ ا يى في كأنغاـو أخ   .الس ٍجعً  أكتارً  عى

 السَّْجعِ  بُ رُ ضْ أَ 
ػػاتً  فى يٍ بىػػ إف  المتنقِّػػؿى  قىامى ػػؿى ىى سػػطكرً  فى يٍ بىػػ ، المتحػػرِّؾى المى ػػةن  ي ػػةً البىًدٍيعا يىػػألكانً  يٍ ًفػػ ا، المتكغِّ  ْ ا  خى

قىاًمي ػةً  بي ري ٍضػىػذه الى  تتنػاثري أضربان عديدةن منو،  عي الً طى الس ٍجع، يي  ػٍكًص اٍلمى ْي كاضػحةو،  بْػكرةو  ًفػٍي الن 
مىى الن ٍحًك اآٍلًتيتتب عيا  في كً مٍ يي  بي ري ضٍ كىذه الى    :عى

                                                 
اًرمٌ ] (1) اًرمٌ ، ْحيح اٍلبيخى قىـً : 2/115(، ج27كاة(، باب قكلو تعالى "فأما مف أعطى كاتقى..)، كتاب )الز  اٍلبيخى رى

ًدٍيثً   [.1442اٍلحى
 (.412، الطِّراز، )صالعمكمٌ  (2)
  .412صالمىٍرًجع الس اًبؽ،  (3)
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (4)  (.419)ص ،المكي ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
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ًمٍف شىكىاًىدً ، (1)"ًفٍي الت ٍقًفيىةً ا ت، كاتفقًفٍي اٍلكىٍزفً  فاْمتاهي  "ما اختمفتٍ  كى ىي كى ، الُمَطرَّفُ  السَّْجعُ  -أ   كى
انىوي  وً ًفٍي قىٍكلً  (كأطكارنا ،كقارنا) اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً  يٍ فً  ؾى لً ذٌ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  چ  :تىعىالىىك  سيٍبحى

  .[14 ،13] نكح: چٹ  ٹ  ڤ  

ـي  يأتي فٍ : أى كى ىي كى  ،ؾى لً ى ذى نى عٍ مى  الكريمتيفً  اآليتيفً  فى مً  ضحي كيت    كٍ أى  ،وً كالمً  أجزاءً  يٍ فً  المتكم
 أىٍف يىكيٍكفى  بشرطً  ،فو معي   عددو  يٍ ة فً رى كٍ ْي حٍ  مى الى ، كى ةو عركضي   بزنةو  زنةو غير مت   ا بأسجاعو يى بعضً  يٍ فً 

 .اٍلقىاًفيىةً  ركم   السجاعً  ركم  

ٍكصً  ًإلىى ةه دى كٍ عى كى  ْي قىاًمي ةً  الن   أجمؿً  مف أيدىبىاًئيىا جيدان في عزؼً  لـ يأؿي أديبه  ال ًتيٍ  المى
مىى المقطكعاتً  ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى ، الميطىر ؼً  الس ٍجعً  أنغاـً  عى ، ؾى أْابى  ال ًذمٍ : "ما الىليكًسيٌ  ابفً  ؿي كٍ قى  كى

ابى  كأعظـى   ؾى كربً  نيرافي  هً دً قٍ فى  فٍ مً  ، فاضطرمتٍ ؾى أحبابً  فٍ أحدان مً  - فقدتى الى  – فقدتى  ؿٍ ، ىى ؾى أْك
ٍيثي كىرىدى . (2)"االنتحابي  الى كٍ ي لى بً حٍ أقضي نى  ، ككدتي بالجكابً  عي مٍ الد   ـٍ ، فبادرىي ؾى كاكتئابً  في  الس ٍجعي  حى

ًْ فى الٍ   .ًفٍي الت ٍقًفيىةً ا فقتى ، كات  ًفٍي اٍلكىٍزفً  اٍختىمىفىتىا دً قى )الجكاب(، ك)االنتحاب(، كى  فً يٍ تى مى ا

ٍيؼأما  ًْ ٍيثي ، الميطىر ؼً  بالس ٍجعً  وً اتً امى قى مى  ي فى زى  دٍ قى فى  اليىاٍزًجيٌ  نىا في  يىقيٍكؿي الن كع،  يىذىاب عى لً كٍ أي  حى
قىامىة) ى ت  البالي، حى  ، كالط مؿى المىٍشيىدى ك  البرجى  ، نتفق دي ال ميىاًلي فى بضعان مً  ىينىٍاؾى الٌسركجي ة(: "كلبثنا  المى
ٍيثي طىالىعىنىا. (3)"كالجافي  فيو اإلنسي  يجتمعي  يكـه  ىىذىا اؿى قى ، كى الميرجافً  يكـي  فى اٍ كى   يٍ فً  الس ٍجعً ب حى
ًْ فى الٍ   ، كقد اختمفتً ، ك)الجاف((الميرجافك) ،اٍليٍكلىى الجممةً  يٍ ، ك)البالي( فً (ال ميىاًلي) فً يٍ تى مى ا

 .ًفٍي الت ٍقًفيىةً ا تى قى فى ، كات  ًفٍي اٍلكىٍزفً  الفاْمتافً 

ـي كى  ن  ٍيؼي  يىتىرى ًْ قىامىة) يٍ فً  اليىاٍزًجيٌ  نىا ن البدكي ة(  المى  تي سٍ نى أٍ تى ى اسٍ ت  حى  ًإلىٍييىاك دي عٍ أى  تي رٍ دى اى بى : "فى قىاًئالى
"ارى سى كى  ىينىٍاؾى ا ؿ  مى كي  ذى خى أى  دٍ قى  الش ٍيخي  ذىاا ً كى ، الن ارً  ؾى مٍ تً  أتنك ري  ًإلىٍييىا تي عٍ جى رى ، كى ارً النِّفى  فى مً 

دى  .(4) ٍيثي كىرى  حى
ؿً في  الس ٍجعي  ًْ ؿي  تً فى مى تى اخٍ  دً قى كى  (ارى ك)سى  (،الن ار) (،النِّفار) اٍلفىكىا ًْ ًمٍيعىان  فقتٍ ، كات  ًفٍي اٍلكىٍزفً  اٍلفىكىا  جى

 .)الر اء( يى ىً ، كى ًفٍي الت ٍقًفيىةً 

ٍبػػدي   ى يىػػنى كى  ػػاًنيِّ  اٍليدىبىػػاءً  فى ًمػػ وً أقرانًػػ  ى ٍيػػنى  ًفٍكػػًرمٌ  اللى  عى ، الميطىػػر ؼً  الس ػػٍجعً  اسػػتعماؿً  يٍ ًفػػ يفى العيٍثمى
ػػػ: "كى يىقيػػػٍكؿي ، عً الن ػػػكٍ  يىػػػذىاب وً مقاماتًػػػ كتكشػػػيحً   ذاتى  كٍ أى  اليمػػػيفً  ، ذاتى االعتػػػداؿً  ْػػػراطً  عػػػفٍ  انحػػػرؼى  فً مى
ؽً  مسػاكئً  نيػرافً  يٍ ا ًفػيى فػي الػد نٍ  عى قى ، كى الشِّماؿً  ػ كىػذىًلؾى  ، كانحػرؼى كالعمػاؿً  الىٍخػالى  اآلخػرةً  ْػراطً  فٍ عى

                                                 
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (1) ٍيضى  (.407، الطِّراز، )صالعمكمٌ  (،547، )صاإٍلً
ٍكرً ، مقامات ابف الىليكًسيٌ ابف  (2) ٍكًر عىٍف رىٍجًز اٍلغيري  (.101(، )صالىليكًسٌي )زىٍجر اٍلمىٍغري
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3)  (.174ة(، )صركجي  السٌ  المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ ( 4)  (.8، )صالبدكي ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
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ٍيػػػػثي كىرىدى . (1)"كػػػػاؿً كالنٌ  العػػػػذابً  نػػػػارً  يٍ ًفػػػػ عى قىػػػػكى فى  ػػػػؿً  يٍ ًفػػػػ الس ػػػػٍجعي  حى ًْ ػػػػمى ) (،االعتػػػػداؿ) اٍلفىكىا  (،اؿالشِّ
ؿ بعضي  اختمفتٍ  دً قى كى  )العماؿ(، ك)الٌنكاؿ(، ًْ  .ًفٍي الت ٍقًفيىةً  فقتٍ ، كات  ًفٍي اٍلكىٍزفً  اٍلفىكىا

ـعُ  السَّْجعُ  -ب تىٍيفً  ألفػاظً  فػاؽي "اتِّ  كى ىيػكى ، الُمَرصَّ ًمػٍف شىػكىاًىدً ، (2)"ةً يىػكالت ٍقفً  ًفػٍي اٍلػكىٍزفً ا ىىػأك أكثرً  ،اٍلًفٍقػرى  كى
ػػػػرٍ  ىىػػػذىا ػػػًرٍيـً  اٍلقيػػػػٍرآفً  يٍ ًفػػػ بً الض   چژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گ  گ  چ  :تىعىػػػػالىى وي ليػػػػكٍ قى  ،اٍلكى

  [.14، 13]االنفطار: 

ػػأى  ػػرى  ؿٍ ، بىػػعى الن ػػكٍ  ىىػػذىايبرحػػكا  ـٍ مىػػفى  اٍليدىبىػػاءي ا م  مىػػى كا يعزفػػكفى احي ػػاتً  أىٍعػػذىبى  هً أكتػػارً  عى  فٍ ًمػػ، كى الكىًممى
ػػاًىدً  ػػعً  الس ػػٍجعً  مىشى  ْ قىاًمي ػػةً  الميرى ػػٍكًص اٍلمى ْي اًني ػػ ًفػػٍي الن  ػػٍيؼً  ؿي كٍ ، قىػػةً العيٍثمى ًْ ػػة) يٍ ًفػػ اليىػػاٍزًجيٌ  نىا قىامى  المى

ػػاليزلي ػػة(: "حى  ػػن اعي  لػػي زكجػػةه  افى : كىػػاؿى عبػػاد قىػػ بػػفي  ؿي يٍ يى ى سيػػكى ي نً ، فحسػػدتٍ الن بعتػػيفً  ، كريمػػةي اليػػديفً  ْي
ػػكيكفي الػػد ىٍ ، كخػػانني فييػػا عمييػػا المنػػكفي  بكػػرةن  زفػػرةن كعػػكيالن، كأنػػكحي  الن، أردِّدي يٍ كً ا طىػػىى دى ٍعػػبى  ، فمبثػػتي ر الخى
ػػت ػػكأْػػيالن، حى  ػػ اؿى ى حى ػػ ، أٍف أسػػتبدؿى ، فنػػاجتني الحكبػػاءي ؿً كٍ العىػػ ًإلىػػى الفريضػػةي  ، كآلػػتً ؿى كٍ عمييػػا الحى ا مى

 .(3)"اءً النِّسى  فى ي مً لً  ابى طى 

ٍيؼً  ؿى كٍ ا قى نى ا تتب عٍ ذى ا إً إن نى  ًْ عى  الس ٍجعى  نجدي  اليىاٍزًجيٌ  نىا  ْ ٍممىتىػٍيفً ال يٍ ًفػ الميرى )فحسػدتني عمييػا  جي
ػػ ري ، كخػػانني فييػػا الػػد ىٍ المنػػكفي  تىػػي فػػاؽي اتِّ  دى رى كى  دٍ قىػػفى (، كفي كي الخى ػػىي  فً كىًممى  ًفػػٍي اٍلػػكىٍزفً  ا )المنػػكف، الخػػككف(مى
: )فمبثػت بعػدىا طػكيالن، أردِّد زفػرةن كعػكيالن، وً ًفٍي قىٍكلً  الفقرةً  فى جمؿو مً  ثالثً  يٍ ا فً نى يطالعي  ـ  ثي  ،ةً كالت ٍقفيى 

ٍيػػػثي كىرىدى كأنػػػكح بكػػػرةن كأْػػػيالن(،  ٍزفً اتِّفػػػاؽ ثػػػالث كممػػػاتو ىػػػي )طػػػكيالن، عػػػكيالن، أْػػػيالن(  حى  ًفػػػٍي اٍلػػػكى
ٍممىتىػػٍيفً ب الكىػػر ةى  اليىػػاٍزًجيٌ  يعػػاكدي  ـ  ، ثيػػكالت ٍقفيػػةً  ػػىي  جي  ًإلىػػى الفريضػػةي  ، كآلػػتً الحػػكؿي ى حػػاؿ عمييػػا ت ػػا: )حى مى
ٍيػثي . ةً كالت ٍقفيىػ ًفػٍي اٍلػكىٍزفً تماثمػت )الحػكؿ، العػكؿ(  دٍ قىػالعػكؿ( فى  ػ حى ـى ْى اءن ىندسػي ان بػػديعان نىػبً  اليىػاٍزًجيٌ  م 

كجػػيِّ الن سىػػًؽ ب الن البنػػاءى يً تى ٍسػػمي  كجػػيِّ يعػػكدي إلىػػى  ـ  ، ثيػػالث الثػػيِّ  ـ  ، ثيػػالز   اليندسػػي   ثانيػػةن. فيبػػدك البنػػاءي  الز 
 :ىىكىذىا افً كبى مي قٍ مى  افً مى رى ىى  وي ن  أى كى كى 

 الَمُنــون، الَخـــُوون

 يـــــلً ْـ صِ ــــــــــًل، أَ يْ ـوِ ـــــــــــــًل، عَ يْ وِ طَ 

  لل، الَعــــــــوْ الحـَــــوْ 

                                                 
 (.295الفكري ة(، )ص المىقىامىة، )اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (1)
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (2) ٍيضى  (.241، )صاإٍلً

ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3)  بعتيف: الب كالـ، الحكباء: النفس.الن   (،80، )صمىٍجمىع البىٍحرى
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قىامىة) فارسي  كيتفر دي  ٍبد الل ًفٍكًرمٌ الفكري ة(،  المى  الس ٍجعً  ؿً تناكي  يٍ عو فً ائً رى  فٍ مً  بأسمكبو أكثرى  عى
عً   ْ ن كٍ جمؿو متتابعةو تتداعى طي  يٍ فً  الميرى  أربعةً  ًإلىى ؾى لً ذى  ، كثالثةو، كتجاكزى مقطعيفً  فى يٍ قْران بى  كى الى
، كى اخً اؿو فى مى جى  ذاتي  ةه اب  شى  اآلخرً  الط رؼً  يٍ فً  فىًإذىا: "نظرتي يىقيٍكؿي ، مقاطعى  ، كحي اىً ؿو ظى الى دى رو فو سٍ رو

، كى اىً زى  ، كى اىً رو بى ظى نٍ مى رو مىىا، ك يى بألحاظً  القيميٍكبى  ا، كتسخري يى بألفاظً  العيقيٍكؿى  تسحري  يى ىً رو  اجه ا تى يى رأسً  عى
، كى سى لً  ةً احى ْى فى بً  م ـي كى تى ا تى يى تي يٍ أى رى ، كى رً دٍ بى ل الٍ دى لى  بً اكً كى كى الٍ كى  الز ىرً  فى مً   فىمىم ا، افً يى البى  أىسىاًلٍيبً  يٍ فً  في ن  فى تى تى افو
ْى  أتمالؾٍ  ـٍ ا لى يى يٍ مى م عى رً ْى بى  عى قى كى  ا، يى حبالً  فى يٍ ىً رى ا، كى يى جمالً  أسيرى  أْيري  ، ككدتي ًإلىٍييىا تي كٍ بى أٍف 
 المممكةً  يٍ فً  ؼي رى عٍ تي  هً ذً ىى  اؿى قى ا، فى يى نٍ ما أْابني مً  تفر سى  دٍ قى دليمي عنيا، كى  ا، فسألتي يى الً بى نً  عى يٍ رً ْى كى 

ٍنسىاًني ةً  مىاؿً  فى ا مً يى ا لى مى  عٍ مى  يى ىً ، كى ي ةً انً كى يى حى الٍ  ةً كى بالش يٍ  اإٍلً  نك عى  دٍ قى فى  .(1)"اٍلكىمىاؿً  ؿً الى خً  فٍ عى  ةه ، عاريى اٍلجى
ٍبد الل ًفٍكًرمٌ  عةً  الفقراتً  فى يٍ بى  وً تً مقطكعى  ؿى الى خً  عى  ْ ن كٍ طى ان كى رى ْى قً  الميرى زينةن،  المىٍشيىدى  أكسبتً  ال ًتيٍ ، ك الى

ٍيثي ، أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو  ميٍكًسٍيًقي ان ان سى رٍ جى ، كى ًمٍف نىاًحيىةو كزخرفةن  عو فً مي  ر اءى القي  عى الى طى  حى  ْ  يٍ بتدئان بسجعو مير
، : )وً ًفٍي قىٍكلً بجرسو مكسيقي  عذبو  أربع جمؿو تتكش حي  ، كدالؿو ظاىرو شابة ذات جماؿو فاخرو

 ) ، كمنظرو باىرو ٍيثي كىرىدى كحسفو زاىرو  ( تماثمتٍ رو اىً بى ، كى رو اىً ، زى رو اىً ، ظى رو اخً ىي: )فى  كمماتو  أربعي  تٍ حى
ٍممىتىٍيفً ثن ى ب ـ  ثي ، ةً يى كالت ٍقفً  ًفٍي اٍلكىٍزفً  (، بألحاظيا القيميٍكببألفاظيا، كتسخر  العيقيٍكؿتسحر : )يى ىً  جي

عى رى  دٍ قى فى  يعى  عى ابى تى  ـ  : )ألفاظيا، كألحاظيا(، ثي ًبقىٍكًلوً فكرم  ْ  أسير جماليا، : )ؿو ىيمى جي  بثالثً  الت ْر
ريع نباليا كرىيف حباليا، ؿً  (ْك ـٍ يىٍكتىؼً : )جماليا، حباليا، نباليا(، ًمٍف ًخالى لى  ا بالكزفً نى ىي  فكرمٌ  كى

أربعةى أحرؼو متشابيةو، ىي اللؼ، كالالـ، كالياء،  ةً الثى الث   الكىًممىاتً  يٍ فً  عى مى جى  ؿٍ ، بى فىقىطٍ  كالت ٍقفيةً 
ٍكًسٍيًقي ان ان إيقاعى  الفقرةى  كاللؼ، فأكسبى   فى مً  وً يٍ فً ا مى بً  يمزـي ال ما  ، كلزكـً عً يٍ ًْ الت رٍ  فى يٍ بى  عى مى م ا جى مبيران لى  مي

ْ  ل امتدادو  ٍممىتىٍيفً ب وً إبداعً  ستائرى  أسدؿى  ـ  ثي ، الس ٍجعً  يٍ فً  وي نٍ أكثر مً  كتً م كىي مع ما ليا مف )ا: مى ىي  جي
مىاؿ تىيالٍ  يٍ ا فً مى  عٍ مى ( اٍلكىمىاؿ، عارية عف خالؿ اٍلجى مىاؿ) فً كىًممى  ًفٍي اٍلكىٍزفً  التقاءو  فى ( مً اٍلكىمىاؿ، اٍلجى
ٍكؼً  دً دى عى ، كى ةً يى كالت ٍقفً  ري مىى ييٍضًفي ىىذىا)الميـ، كاللؼ، كالالـ(، ك  المتشابيةً  اٍلحي ـً  عى ن  اٍلكىالى مىاالى  ؽى كٍ فى  جى
بداعان اؿو مى جى  اذ يأخذي بالقمكًب كالىٍلبىاًب. .اؿً مى كى شيء ًمفى الٍ  ًإلىىٍ ، كا   كمف قبًؿ ىىذىا جٍرسه ميٍكًسٍيًقي  أخ 

ػػاًني   اٍليدىبىػػاءي  يقػػؼً  ـٍ لىػػ ػػ ًعٍنػػدى  فى كٍ العيٍثمى ػػعً  الس ػػٍجعً  تقػػديـً  يٍ د  ًفػػحى  ْ  يٍ ًفػػ اإًلٍبػػدىاعى تػػابعكا  ؿٍ ، بىػػالميرى
ػػمكا ت ػػحى  العػػدادً  تجػػاكزً  ًمػػٍف شىػػكىاًىًد ذىًلػػؾى  ،مقػػػاطعى  ةً خمسػػ ًإلىػػىي ْك ػػٍيؼً  ؿي كٍ قىػػ كى ًْ  يٍ ًفػػػ اليىػػاٍزًجيٌ  نىا

قىامىة)  كػره بً  يى ًىػ، كى جػاؿً الرِّ  زعػانؼً  ا بعضي اىى بى سى  دٍ ، قى الحجاؿً  اتً ب  رى  فٍ مً  ةن ي سبي  لً  ضري ة(: "إف  المي  المى
ػػفاءي الخػػزاـً  ا نكيػػةي يىػػ، لى الكمػػاـً  كردي  كىأىن يىػػا، القػػكاـً  رقيقػػةي   ، تفػػتفي مػػاـً الت   بػػدرً  ، كبيجػػةي الغمػػاـً  مػػاءً  ، ْك

 ، بػػػػاردةي المعػػػػاطؼً  ةي ، لدنىػػػػالمراشػػػػؼً  ةي بىػػػػذٍ عى  يى ًىػػػػ، كى كالربػػػػابى  ،ةى ادى الس ػػػػ ، كتسػػػػتعبدي الىٍلبىػػػػٍابى ك  ،العيقيػػػػٍكؿى 
ػػ . تسػػفري الحجػػابً  اءى رى كى  ، مقْػػكرةه الر ضػػابً  رً  ؿً ٍثػػمً  فٍ عى ػػالس ػػحى  ر  القمػػبى سيػػتى ، كى رً رى الػػد   ؿً ٍثػػمً  فٍ ، كتفتػػر  عى

                                                 
 (.284الفكري ة(، )ص المىقىامىة، )اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (1)
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"رى ظى كالن  
ـى  دٍ قى . فى (1) ٍيؼي  قد  ًْ عً  بالس ٍجعً  حي تتكش   مقاطعى  ةى خمس وً رائعتً  يٍ فً  اليىاٍزًجيٌ  نىا  ْ : وً ًفػٍي قىٍكًلػ الميرى
ػػفاءي الخػػزاـً  ، ليػػا نكيػػةي الكمػػاـً  كردي  كىأىن يىػػا، القػػكاـً  رقيقػػةي  كػػره )كىػػي بً   رً دٍ بىػػ ، كبيجػػةي الغمػػاـً  مػػاءً  ، ْك

ٍيػ (ماـً الت    كممػاتو ىػي )القػكاـ، الكمػاـ، الخػزاـ، الغمػاـ، كالت مػاـ( تماثمػتٍ  الميتىمىقِّػي بخمػسً  عى الى طىػ ثي حى
قان  ًفٍي اٍلكىٍزفً  مىىكالت ٍقفية، متفكِّ  .ًفٍي ىىذىا اٍلبىابً  وً سً فٍ نى  عى

ػعً  الس ٍجعً  ابً بى  يٍ فً كى   ْ ػد فىػاًرسلى  افى كىػ الميرى )الس ػاؽ  وً تحفتًػ يٍ الشِّػٍديىاؽ محط ػاته رائعػةه ًفػ ٍحمى
مىى ػ دٍ قىػفى  الط ًرٍيػؽً  يٍ ا ًفػنىػ: "فبينػا أى يىقيٍكؿي الس اؽ(،  عى ػفيؽً  بػالث كبً  مػنيف  يخطػري  به رٍ ر  ًسػمى  ْ  يِّ مِّػحي ، كالٍ ال

، فرأيػتي  الرجػاءي  ، كقد أرجتً ذم البريؽً   ضػر ةى  الز ىػراءى  ، كالغػر اءى كالبػديفى  مػف بيػنيف  الييفػاءى  بطيػبيف 
، كى  ًإلىىي سً فٍ نى  ، فتاقتٍ يفً العىٍين ، كمين دةى العىٍيفً  حكرً  اليف  ، كنسيتي  تبمبؿى ْك  مػا لقيػتي  بالي بجماليف 
ـ  ...ثي كػػػاليالؿً ، كحاجػػػبه ا عنػػػؽه كػػػالغزاؿً يىػػػإلػػػي  كاحػػػدةو مػػػنيف  لى  ...فابتػػػدرتٍ البيتً  يٍ لكػػػاعي ًفػػػ فٍ ًمػػػ

ػػػبى  كجبينيػػػا يممػػػعي  أيٍخػػػرىل ًإلىػػػي  التفتػػػٍت   ْ ػػػفاحً احً كال ِّْ  أيٍخػػػرىلإلػػػي   تقػػػد متٍ  ـ  ...ثي ، كلحظيػػػا يػػػدمي كال
تيتػػز  عجبػػػان كدالالن،  يى ًىػػكى  أيٍخػػػرىلٍت منػػي نىػػدى  ـ  ، ثيػػػال ميىػػاًليا كيىػػفرعً  ؾي اًلػػػ، كحى ا كػػالللئً يىػػعرقً  بي بىػػحى كى 

ػ فٍ عى  كتبسـي  ػيعً  بجممػةو ثالثي ػةً  وي حديثىػ اسػتيؿ  الشِّػٍديىاؽي  دً قىػفى  .(2)مثػاالن" وي لىػ ري ل الن ػاظً أى ا رى شنبو مى  الت ْر
ػفيؽ، كالحمػى ذم البريػؽالط ًرٍيؽفبينا أنا في )  ْ سرب منيف  يخطر بالث كب ال   تػابعى  ـ  ثيػ(، ، فقد مر  
ػػػةو ب مىػػػى يى ًىػػػ الث نائي ػػػةً  مػػػف الجمػػػؿً  مىٍجميٍكعى ، كتبمبػػػؿى  ًإلىػػػىفتاقػػػت نفسػػػي : )الت ػػػكالي عى ػػػاليف  بػػػالي  ْك

جبينيػػا يممػػع : )ًبقىٍكًلػػوً كتػػابع (، كػػاليالؿ كػػالغزاؿ، كحاجػػبه  ليػػا عنػػؽه : )ًبقىٍكًلػػوً ن ػػى ثى  ـ  ثيػػ (،بجمػػاليف  
ػفاح ِّْ باح، كلحظيا يدمي كال  ْ ػكى (، كال ـي : )رابعػةو  بثنائي ػةو  ـى تى خى ػ كىػي تيتػز  عجبػان كدالالن، كتبسػ  فٍ عى

ػػ مىػػى عػػزؼي ككأن ػػو يى (. لػػو مثػػاالن  ري ل الن ػػاظً أى ا رى شػػنبو مى ػػ عى  فاسػػتكعبتٍ  أىنىٍاًمًمػػوً  طىػػٍكعى  تٍ دى آلػػةو مكسػػيقي ةو غى
ػػافً  بأجمػػؿً  ، أحاطػػتٍ مىعىػػاًنيالٍ  أىٍركىعى  مىػػػى الر ائعػػةً  اٍلىًدٍيػػبً  إمكانػػاتً  ًفػػٍي ثىنىايىاىىػػا تٍ مىػػػمى حى  ال تًػػيٍ  اٍلىٍلحى  عى
 .اٍلىٍلفىاظً ب بً العي الت   يٍ فً  الفائقةى  وً ، كقدراتً الكىًممىاتً ب الر سـً 

ػػٍيؼي  يعػػاكدي كى  ًْ ػػ اليىػػاٍزًجيٌ  نىا ػػةن  ليشػػكِّؿى   ر ةى الكى ػػةن بىاًرعى ػػاتً  لىٍكحى ػػعً  الس ػػٍجعً  ًمػػٍف لىٍكحى  ْ  هً ذً ىىػػ، كً الميرى
، كفقػػراتو متسػػاكياتو تحمػػؿي  يً ًفػػ ةي المػػر    يٍ ا ًفػػيىػػألحانى  عػػزؼي براعػػةن فائقػػةن، يى  ًفػػٍي ثىنىايىاىىػػا جمػػؿو متتابعػػاتو
ػػة) قىامى ػػنىػػكٍ يي عي ةن، كى رى اىً ان طىػػبىػػكٍ مي ا قي نىػػٍب لى ىىػػ: "يىقيػػٍكؿي ي ػػة(، كٍ المى  المى ػػفي نٍ أى ةن، كى رى اىً ان سى ػػان حى نى سيػػلٍ أى ةن، كى فىػػيٍ فً ان عى سى ةن، فى يٍ ًْ
ػػقىػػالى خٍ أى كى  ػػبىػػكٍ ا تى نىػػلى  ٍر سِّػػيى ةن، كى مى يٍ قً تى ٍسػػي ػػاتو مي نً ةن، كى مى يٍ مً ان سى ْى ػػدى نى ةن، كى قى ادً ةن  ػػيٍ عً ةن، كى يىػػادً ةن ىى رى يٍ ًسػػةن، كى قىػػاذً ةن حى امى ةن شى
ػػاتى خى ةن، كى دى ٍيػػمً ةن حى بىػػاقً عى ةن، كى يى اًضػػرى  ػػمى  اؾى دى ىيػػ، كى ؾى فىػػطٍ عى كى  ؾى فىػػطٍ لي ، كى ؾى تىػػمى حٍ رى كى  ؾى تىػػمى عٍ ا نً نىػػيٍ مى عى  ٍض ًفػػأى ةن، كى دى يٍ عً ةن سى

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1) جاؿ: أكباش الرجاؿ، الكماـ: غالؼ (. زعانؼ الرِّ 241المضري ة(، )ص المىقىامىة، )مىٍجمىع البىٍحرى

 الزىرة، المراشؼ: الشفاه، لدنة: لينة، المعاطؼ: الجكانب، الرضاب: الريؽ، تفتر: تبتسـ.
مىىالشٍِّديىاؽ، الس اؽ  :ييٍنظىر (2) شنب: حد ة في السناف، كيقاؿ: برده كعذكبة.  (.280ص ،279صالس اؽ، ) عى

ٍكىىًرمٌ  اح، اٍلجى حى  ْ  (.بى نى ( مادة )شى 1/158، )جال
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: )قمكبػػان طػػاىرةن، وً ًفػػٍي قىٍكًلػػ فقػػراتو متسػػاكياتو  تقػػديـً  يٍ ًفػػ ا فأحسػػفى نىػػىي  اليىػػاٍزًجيٌ  جمػػعى  . فقػػدٍ (1)"اؾى دى نىػػكى 
كعيكنػػػان سػػػاىرةن(، ك)أنفسػػػان عفيفػػػةن، كألسػػػنان حْػػػيفةن(، ك )تكبػػػةن ْػػػادقةن، كندامػػػةن حاذقػػػةن(، ك)سػػػيرةن 

 مػػػا يقنػػػعي  الفقػػػراتي  هً ذً ىىػػػ جمعػػػتٍ  دٍ قىػػػىاديػػػةن، كعيشػػػةن راضػػػيةن(، ك)عاقبػػػةن حميػػػدةن، كخاتمػػػةن سػػػعيدةن(. كى 
ـً  ركعػةً  فٍ ًمػ ًفػٍي ثىنىايىاىىػابمػا جمعتػو  ، كيينىشِّػط الفػاترى ، كيثبِّت الحػائرى ظرى الن ا  ،الت قسػيـً  ، كحسػفً اٍلكىػالى

، كجماؿً   . ميٍكًسٍيقىاال كعذبً  لزـك ما ال يمـز

ػاتً  عى مىػ ْػافيةن، انْػيرتٍ  ميٍكًسٍيقىا بالس ٍجعً  اٍليدىبىاءي  عزؼى  ىىكىذىا ػكي  الى ، فىػمىعىػاًنيالٍ ك  الكىًممى  دى كٍ جى
ػػيىػػلى  مسػػتقؿ   ػػاتً  هً ذً ىىػػ فٍ ا عى ـ   فٍ ًمػػ، كى الكىًممى  ا تفػػتحي ا، إن يىػػيىػػنٍ ا تػػأثيره منفْػػؿه عى يىػػلى  أىٍف يىكيػػٍكفى  مكػػفي  يي "الى  ثػػ
ـى  الن فسى  مغاليؽى  مىؿى  تْاحبيا، كتخمعي  ال ًتيٍ  العباراتً  مىعىاًني أما ييػا بمػا تي كؿً الق بيػ عمييا حي  ع وي ًشػ، كتقكِّ

 .(2)"إيحاءاتو  فٍ ا مً يى لى كٍ حى 

ٍف كافى  ي ةً الىدىب اتً اإًلٍبدىاعفي  تت خذي  ميٍكًسٍيقىاال إف   ييٍمًكفي اٍلقىٍكؿي ك   ًفٍي اٍلكىٍزفً  ْكران مختمفةن، كا 
مىى ال  يجريافً ظى  فً يٍ مذى ال   اٍلقىاًفيىةً ك  كرىةى قكـه أف  ىذه  ف  ظي "يى  دٍ قى طريقةو كاحدةو قركنان طكاالن، كى  عى  ْ ال  ال

عً  الس ٍجعً بً ى م  سى يي  الس ٍجعً  فى لكنان مً  ىينىٍاؾى  أف  ال  ، إً ةً الن ٍثري   اتً اإًلٍبدىاع يٍ ا البت ة فً يى لى  كجكدى   ْ  كى ىي ، كى الميرى
 الىدىبً  إبداعاتً  يٍ فً  االنتشارً  قميؿي  أن وي  فٍ ، فضالن عى الس ٍجعً  كبً ري ضي  فٍ  ضربان كاحدان مً ال  إً  "ليسى 

كرً  ًإلىى بالقياسً   ْ ةةن، كبرامى ْى  القؿِّ  ٍخرىلالي  الس ٍجعي ةً  ال  ْ ا  فى مً  وً بطبيعتً  ينفري  ال ًذمٍ  رً الن ثٍ  يٍ فً  خى
مىى القيكدى   .(3)"ؾى لً ذى  الن اثري  كم ؼى ا تى ذى  إً ال  إً  ـ  ، الميي رً الشِّعٍ  سً كٍ عى  عى

كدي كى  ،يازِ وَ تَ مُ الْ  السَّْجعُ  -ج ْي ٍق رٍ  يىذىاب اٍلمى ؿً  يٍ فً  العجازً  ، "اتِّفاؽي الس ٍجعً  فى مً  بً الض  ًْ  عى مى  اٍلفىكىا
في يي ، كى (4)"فً زٍ الكى  اتِّفاؽً  ًمٍف ، (5)"مِّ كً كالر   ًفٍي اٍلكىٍزفً  الفقرتافً  وً يٍ فً  تٍ قى فى ا ات  مى " :ًبقىٍكًلوً  القىٍزًكٍيًني   وي عرِّ كى
 چڻ  ڻ   ۀ   ڱ  ڱ    ڱ     ں   ں  ڻ  ڻ  چ :تىعىالىى وي لي كٍ قى  الحكيـً  الت نزيؿً  يٍ فً  هً شىكىاًىدً 

ًمٍنوي  [.15-13الغاشية:] م ـى  - يِّ بً الن   اءي عى دي  كى سى مىٍيًو كى م ى اللي عى  ،ـىً كرً حي ني  يٍ فً  ؾى مي عى جٍ نى  اإن   ـ  : "الميي -ْى
 اءً عى دي  يٍ فً ، كى الكريمةً  ةً اآليى  يٍ فً  مِّ كً كالر   ًفٍي اٍلكىٍزفً  اتي الفقر  فقتً ات   دً قى . فى (6)ـ"ىً رً كٍ ري شي  فٍ مً  ؾى بً  كذي عي نى كى 
م ـى  يِّ بً الن   سى مىٍيًو كى م ى اللي عى  .ْى

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  (.419المكي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 (. 144ة، )صىى ك  شى ا المي ايى رى ، المى عكض (2)
 . 144ص المىٍرًجع الس اًبؽ، (3)
 (.407، الطِّراز، )صالعمكمٌ  (4)
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ ، ييٍنظىر (5) ٍيضى  (.547ص) اإٍلً
(، 8]أبك داكد، سنف أبي داكد، كتاب الْالة، تفريع أبكاب الكتر، ما يقكؿ الرجؿ إذا خاؼ، باب ) (6)

ًدٍيثً (: 2/89)ج قىـً اٍلحى  [.1537 رى
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يً  الس ٍجعى  ىىذىا اٍليدىبىاءي  ؿً ييم ـٍ لى كى  ًْ ٍك ْي  أىٍركىعً  ؼً زٍ عى  يٍ كا بعيدان فً سىافىر  ؿٍ ، بى المىقىاًمي ةً ـ ًفٍي ني
افً  مىى أىٍكتىاًرهً  اٍلىٍلحى ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى ، عى  ، كالمالزـي كالتقياءً  لمعمماءً  ري اشً عى : "المي عىٍبد الل ًفٍكًرمٌ  ؿي كٍ قى  كى
ٍيثي . (1)"كالشقياءً  لمجيالءً  كً  ًفٍي اٍلكىٍزفً ( شقياء(، ك)التقياء)ال الفاْمتافً  اتفقتً  حى  ةن ، إضافى مِّ كالر 
ًْ فى الٍ  يٍ فً  كاللؼً  الياءً  حرؼً  د  مى  ؿى مى حى  دٍ قى فى   ًإلىٍى ذىًلؾى   .متفرِّدان  ميٍكًسٍيًقي ان إيقاعان  فً يٍ تى مى ا

ًمٍنوي  ٍيؼً  قكؿي  كى ًْ  ، كالمخاليؼي المشيكدةي  ، كالمحاجري المعيكدةي  ـ المشارؼي كي لى : "كى اليىاٍزًجيٌ  نىا
ٍيثي . (2)"ةي المىٍشييكر  ، كالمحاريبي المذككرةي   ًفٍي اٍلكىٍزفً كدة( )المعيكدة(، ك)المشي لفظتا ات فقتٍ  حى
كً  ، ك كالر  . مى  ًفٍي اٍلكىٍزفً ة( المىٍشييكر ت )المذككرة، ك ات فقى  كىذىًلؾى مِّ كمِّ مف ركعًة  عي الس جٍ  وي ا يحممي مى  عٍ كالر 

، كى   .ميٍكًسٍيقىاال بً ذٍ عى الر ْؼو
ًمفٍ  ،(3))الت ٍقفية( الخيرً  الحرؼً  فى كٍ دي  ًفٍي اٍلكىٍزفً  فاْمتاهي  فقتٍ ا ات  مى  كى ىي كى ، نُ توازِ مُ الْ  السَّْجعُ  -د  كى

انىوي  وي قىٍكلي  ،ـً يٍ الحكً  الذِّكرً  يٍ فً  شىكىاًىًد ذىًلؾى   چڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ چ :تىعىالىىكى  سيٍبحى
[. 11، 10] النبأ:چڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ  چ  كقكلو: [،16، 15]الغاشية: 

تىافً ف )لباسا  كىذىًلؾى ، ك الت قفيةً  فى كٍ دي  ًفٍي اٍلكىٍزفً ، اتفقتا اليكلييفً  اآليتيفً  يٍ )مْفكفة، كمبثكثة( فً  اٍلكىًممى
 .الت اليتيفً  اآليتيفً  يٍ كمعاشان( فً 

اًني ًة ك  قىامىاًت اٍلعيٍثمى ، افً ظ  كى حى  المتكازفً  عً لمس جٍ  افى كى ًفي اٍلمى ًمٍف شىكىاًىًده قىٍكؿي ره ٍيؼً  كى ًْ  نىا
 ، كخيؿو مْفكفةو  ، كجفافو مشبكبةو  ، كنيرافمبثكثةو  اـو يى خً  فٍ مً  اللي  اءى ا شى ا مى يى بً  : "فرأيتي اليىاٍزًجيٌ 
ؿى  فىًإف  . (4)"مرككزةو  ، كرماحو مشدكدةو  ًْ  فقةن مت   (مبثكثة، مشبكبة، مْفكفة، مشدكدة، كمرككزة) :اٍلفىكىا

 .ةً يى الت ٍقفً  فى كٍ دي  ًفٍي اٍلكىٍزفً 

كدي ك  ،اثلُ مَ تَ المُ  السَّْجعُ  -ه ْي ٍق  أفرادي  كتككفي  ،ةً الت ٍقفيى  فى كٍ دي  ًفٍي اٍلكىٍزفً  تتساكل الفاْمتافً  فٍ أى : وً بً  اٍلمى
عً  ًإلىى سبةً بالنِّ  كى يي ، فى ةً الث اًنيى  يٍ ا فً مى لً  مقابمةن  اٍليٍكلىى  ْ ًمٍف م، ازً كى تى المي  ًإلىى سبةً بالنِّ  كالمتكازفً  الميرى كى
ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ : تىعىالىى وي لي كٍ قى  ،الحكيـً  الت نزيؿً  يٍ فً  هً شىكىاًىدً 

ِّْ ) ػف [.118، 117] الْافات:  چہ  ہ المستبيف )ا ذى كى ، كى يتكازنافً  (راطالكتاب، كال
 .رً يٍ خً الى  ؼً رٍ الحى  يٍ ا فً فى مى تى اخٍ  فً كً لى  ،(كالمستقيـ

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  (.308المضري ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (2)  (.271ص، 270صالعدني ة(، ) المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 (.407الطِّراز، )ص ،العمكمٌ  :ييٍنظىر (3)
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (4)  (. 261الطائي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
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ًفٍي  المتماثؿً  الس ٍجعً  فى طائفةن رائعةن مً  خط تٍ  ال ًتيٍ  اٍليدىبىاءً  أنامؿً  فى يٍ بى  الكىًممىاتي  تقم بتً  
ٍكًص  ْي ًمٍف شىكىاًىدً ، اٍلىٍزىىارً  بباقةو مختمفةً  أشبوى  تٍ دى ى غى ت  حى  اٍلىٍلفىاظي  ، كتنك عتً اٍلمىقىاًمي ةً الن   الس ٍجعً  كى
م د ؿي كٍ قى  المتماثؿً   يٍ  فً ال  إً  رً الن ثٍ  شجري  ٍر مً ثٍ يي  ـٍ لى ، كى وً ائً مى سى  يٍ  فً ال  إً  رً الشِّعٍ  ري دٍ بى  يطمعٍ  ـٍ الكيٍرًغٌي: "لى  ميحى

 (وً انً نى جً  يٍ  فً ال  إً  رً الن ثٍ  شجري  ٍر مً ثٍ يي  ـٍ لى ، كى وً ائً مى سى  يٍ  فً ال  إً  رً الشِّعٍ  ري دٍ بى  يطمعٍ  ـٍ : )لى فىقىٍكليوي  .(1)"وً انً نى جً 
ا ذرعان، يى لى  تفسحكفى  ؿٍ يى : "فى وي لي كٍ قى . كى الخيرً  الحرؼً  يٍ اختمفا فً  فٍ كً لى  ،)سمائو، كجنانو(ا ذى كى ، كى يتكازنافً 
 يٍ ا فً فى مى تى اخٍ  فً كً لى  ،)ذرعان، كقمبان(ا ذى كى ، كى يتكازنافً  (، كتفتحكفى ػ )تفسحكفى ف. (2)ان"بى مٍ ا قى يى لى  كتفتحكفى 

ًمٍنوي . رً يٍ خً الى  ؼً رٍ الحى  فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيفقكؿ  كىذىًلؾى  كى : "ميجًزم العكالي، كميجًرم الس كابؽ"الخى
(3) .

 .رً يٍ خً الى  ؼً رٍ الحى  يٍ ا فً فى مى تى اخٍ  فً كً لى  ،كالس كابؽ( )العكالييتكازناف، ككذا  كميجرم(، : )ميجزمفىقىٍكليوي 

ٍيؼأما  ًْ مىى ميٍعتىًمدىان الس ٍجع  يىذىافقد قد ـ ْكرةن بارعةن ل اليىاٍزًجيٌ  نىا اًرعى  اٍلىٍفعىاؿً  عى  ةً اٍلميضى
ًدٍيث: "كطفقا يتساقطاف وً ًفٍي قىٍكلً   كيتالقطاف(: )يتساقطاف، فىقىٍكليوي  .(4)، كيتالقطاف الٌشتيت"الحى

ًدٍيث)يتكازناف، ككذا   .رً يٍ خً الى  ؼً رٍ الحى  يٍ ا فً فى مى تى اخٍ  فً كً لى  ،، كالش تيت(الحى

، كأرفؽي  أظرؼي  كى يي : "فى اليازجيٌ  ؿي كٍ قى  الت ٍسجيعً  ىىذىا فٍ مً كى  "رً قى  جميسو ، : )أظرؼفىقىٍكليوي . (5)يفو
 .رً يٍ خً الى  ؼً رٍ الحى  يٍ ا فً فى مى تى اخٍ  فً كً لى  ،كقريف( )جميس،ا ذى كى ، كى يتكازنافً  كأرفؽ(

ٍيقىاعي  افى كى  دٍ قى لى  ْى ي  خً قً يٍ سً كٍ مي الٍ  اإٍلً ي  كٍ بشكؿو أى  ا تتكف ري مى ، كى رً الشِّعٍ  يٍ بدرجةو عاليةو فً  تتكف ري  ةن ِّْ
ةن   ي ةى البىًدٍيع الىٍلكىٍافى  المىقىامىاتً  يٍ فً  دي جً نى ، فى رً الن ثٍ  يٍ فً  بآخرى   ْ ا ـ   ال ًذمٍ الس ٍجع  خى ًغي كفى  وي لى  اىت مىى اٍلبىالى  عى

  ْ ، كأٌدكا فً كٍ المستكل ال ، الميطىر ؼً  كالس ٍجعً  ميٍكًسٍيقىاال ا عنْري يى يٍ ؿ فً يتمث   الداءً  فى مً  أىٍلكىانىان  وً يٍ تيِّ
  ْ ًْ  يٍ كتي  فً كيرتقي المستكل ال م ازً كى تى مي الٍ  الس ٍجعً  فى ؿ  مً كي  يٍ المكسيقي  فً  المىٍشيىدي  ، كيكتمؿي عً يٍ الت ر

ـي ، كي فً ازً كى تى مي كالٍ  ، القيميٍكبي ا يى ، كتطمئف  إليقاعً ا اآلذافي يى سً رٍ جى لً  حةن مكسيقي ةن عذبةن تطربي كٍ لى  ؿ  يقدِّ
 .كالبدافي 

 ُس كْ عَ الْ  -3
قىامىةً  أيدىبىاءي  يتكق ؼٍ  ـٍ لى   ًفيٍ  بحركا؛ لي، ككاْمكا المسيرى رى كا الس فى عي ابى تى  ؿٍ ، بى اإًلٍبدىاعً  فً عى  المى
مىاؿً  أىٍعمىاؽً   س(.كٍ )العى  كى ىٍ ، كى البىًدٍيعً  ألكافً  فٍ مً  جديدو  لكفو  يؽً رً طى  فٍ عى  ر ةي المى  هً ذً ىى ، كى اٍلجى

                                                 
 (. 23ص(، )الخمري ة المىقىامىة) كىرىسىاًئميوي مىقىامىاتي الكيٍرًغٌي الكيٍرًغٌي،  (1)
 . 42صالمىٍرًجع الس اًبؽ،  (2)
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3)  (. 261الطائي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (4)  (.326صي ة(، )فراتال المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (5)  (. 261الطائي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
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كدي ، ك وً مً مستخدً  براعةى  ري يً ظٍ تي  ال ًتيٍ  ي ةً البىًدٍيع الفينيٍكفً  دي حى أى  سي كٍ عى الي كى   ْي ٍق ـى وً بً  اٍلمى  يٍ فً  : أٍف تيقدِّ
ـً  ـى  ، بأفٍ ـ  تعكسي جزءان ثي  اٍلكىالى رٍ مى  تقدِّ رى ، كتي تى ا أىخ   )بديع القرآف( ابفي  ْاحبي  وي في . كيعرِّ تى ا قىد مٍ مى  ؤخِّ

، باآلخرً  الك ؿى  وً يٍ فً  بد ؿى  ن وي أى ، كى وً لً ك  أى  سي كٍ عى  هي ري ـو آخً الى كى ى بً تى ؤٍ يي  فٍ : "أى ًبقىٍكًلوً  ي الْبع المْرمٌ بً أى 
ؿً بالى  كاآلخرى  ًمٍف . (1)"ك   :اٍلميتىنىبِّي ؿي كٍ قى  ـً الن ظٍ  يٍ فً  سً كٍ عى الٍ  شىكىاًىدً كى

 اِئبُ َك َســـحَ ْنـــمِ ُيْم وَ َمَطـــَرْت ِمـــنْ  اْ ذَ إِ 
 

ـــــَواِبُمُيْم َطـــــل  َوَطمُّـــــَك َواِبـــــلُ    .(2)َف
 دً ٍْ رى  يٍ فً  اٍلىٍمثىاؿً يا لتكالي تى كراىيً  يٍ فً  ال مغىةً  إمكاني ةً  فٍ رو مً دٍ قى  "أكبرى  اٍليدىبىاءي استغؿ   دً قى لى  

مىى ، تعتمدي الداءً  فى مً  ألكافو  ٍكؼً  ـً سٍ رى  يٍ فً  ، كالمكافقةً المخالفةً  قيـً  عى ٍيثي ا، بيى كنطقً  اٍلحيري  بي ك  رى تي  حى
ا"يى بً يٍ تً رٍ تى كى  ،ايى امً ظى نً  يٍ فً  سي كى عٍ تي  ـ  ، ثي أحرؼو  مىٍجميٍكعىةً  فٍ مً  اٍلىٍلفىاظي 

(3). 

لىعىؿ   اًني ًة بكثرةو  تمث ؿى  ال ًذمٍ  كى ىي  الن كعى  ىىذىا كى ٍيثي ، ًفي اٍلمىقىامىاًت اٍلعيٍثمى براعةن  اٍليدىبىاءي  أظيرى  حى
يً  وً ، كتكظيفً وً تقديمً  يٍ فائقةن فً  ًْ ٍك ْي قىاًمي ةً  ـًفٍي ني  ؿً يٍ كً شٍ تى  يٍ مساىمةن كاضحةن فً  أسيمتٍ  ًبطىًرٍيقىةو  اٍلمى

ًمٍف شىكىاًىًده قىٍكؿي ألكافو بديعي ةو راقيةو،  ٍيؼً  كى ًْ ، الجزاءً  رى يٍ خى  اللي  اؾى زى جى  الش ٍيخي  اؿى قى : "فى اليىاٍزًجيٌ  نىا
م د  ؿي كٍ قى ، كى (5)"رً ائً شى العى  رى ائً شى بى ، كى رً ائً شى البى  رى ائً شى ا عى ، يى دي عٍ ا بى م  : "أى وي لي كٍ قى ، كى (4)"الخيرً  زىاءى جى كى  : الميبىارىؾميحى
 .(6)يةو"ارً ةو جى يى اقً سى ةو، كى يى اقً يةو سى ارً جى  فى يٍ جمعت بى  ـٍ كى مجارية، فى  فً سٍ حي الٍ  يٍ ي فً لً  فميسى  الجممةً بً "كى 

م د  يخي الش   تفك ؽى  دٍ قى كى  قان ظاىران، كى  الميدافً  ىىذىا يٍ فً  الميبىارىؾميحى  ـً سٍ رى  يٍ فً  ؽي الس بٍ  وٍ لى  افى كى تفك 
مىىقائمة  البىًدٍيع فى مً  ميتىنىكِّعىةو تشكيالتو  ا يى بً  زي فى  ـ  ؿِّ بستافو زىرةن، ثي كي  فٍ ى مً نى تى اجٍ  أن وي كى ، كى سً كٍ عى الٍ  عى

اكىرىًة ) ةً امى قى مى  يٍ فً  وي لي كٍ قى  مىشىاًىدً ال هً ذً ىى  فٍ مً ، كى وً مقاماتً  ةه امى قى مى  يى يً (: "فى كىالن يىار ال مٍيؿنيٍضرىة الًبيىار ًفٍي ميحى
مىىم كً تى حٍ ةه تى فى يٍ رً ةه ظى الى قى مى ، كى البىًدٍيع اتً امى قى مى  فٍ ي عى نً غٍ لطيفةه تي  . (7)"البىًدٍيعً  فً اسً حى مى ، كى فً اسً حى المى  يعً دً بى  عى

                                                 
 (. 111، بديع القرآف، )صالمْرمٌ  (1)
ٱ  ٻ  چ  (. الكابؿ: المطر الغزير، الطٌؿ: المطر الخفيؼ، قاؿ تعالى:376، )صاٍلميتىنىبِّي ًدٍيكىاف، اٍلميتىنىبِّي (2)

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  

 [.243البقرة8 ] چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ٍبد اٍلميط ًمب (3) غىة، عى  (.342ية، )صاٍليٍسميكبك  اٍلبىالى

ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (4)  (.41العقيقي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى

ٍيفمىٍجمىع ، اليىاٍزًجيٌ  (5)  (.261المْري ة(، ) المىقىامىة) البىٍحرى

رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (6) رىة)غريب النباء في  الميفىاخى  (.94كالس مىاء(، )ص اٍلىٍرضبيف  الميفىاخى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (7)  (.124)صالن يار(، ؿ كى ميٍ ة ال  رى اكى حى مي  يٍ فً  ارً يى ة البً رى ضٍ )ني  الميفىاخى
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ٍيثي   (البىًدٍيعف اسً حى ف(، ك)مى اسً حى )بديع المى  فى يٍ بى  عً مٍ جى الٍ  يٍ فً  ، كقدراتو فائقةن إمكاناتو ىائمةن  أظيرى  حى
 . ، كًطرىازو فىاًئؽو ًفٍي أسمكبو رائؽو 

رىة ) ةً امى قى مى  يٍ فً كى  ـى بيف الغيٍربىة كىاإًلقىامىةأىٍبيىى مىقىامىة في الميفىاخى م د  ( قد   مىٍشيىدىان  الميبىارىؾميحى
 المجدً  اتً مى سً  ًإلىىـ ىي ا قدري مى سى ، كى البىًدٍيعً  فً كٍ ني في ، كى فينيٍكفً الٍ  ًببىًدٍيعً كا ري فى ظى : "فى يىقيٍكؿي بديعي ان متفرِّدان، 

اًكؿي  وً أنِّي بً كى . كى (1)"الر فيعً   .البىًدٍيعً  ؿً اكي نى تى مديًح مىٍف  يٍ فً  هي جيدى  يركِّزى  فٍ مان أى كٍ دى  ييحى

م د  ييمؿٍ  ـٍ لى كى  ٍاءً  فى يٍ بى  الجمعى  الميبىارىؾميحى مىى دو بديعي  جديدو يقكـي يى شٍ مى  يٍ فً  اٍليدىبىاءً ك  العيمىمى  عى
 دى رى ا كى مى  عٍ كجيران، مى  ان ر  سً  ربةً غي الٍ  بفضؿً  منكِّىةن  ؾى لً ذى  فٍ عى  الس ن ةً  ألسنةي  : "كترجمتٍ وً ًفٍي قىٍكلً  سً كٍ عى الٍ 

ٍاءً  أيدىبىاءً ، ك اٍليدىبىاءً  اءً مى مى عي  فٍ فييا مً  ان"رى ثٍ نى ان، كى مى ظٍ نى  العيمىمى
(2). 

: يىقيٍكؿي ، ، كليالي النسً رً الس مى  أكقاتً  يٍ فً  وً ًفٍي تىٍكًظٍيفً  ، كأبدعى بالعكسً  الميبىارىؾي  افتتفى  دً قى لى 
 ، كأكقاتً وً أكقاتً  ، كاغتر  بأنسً وً نفسً  ةً احى رى  ًإلىى فى كى سى  فٍ  مى ال  إً  الكطافً  ًإلىى جنحي  يى الى فى  "كبالجممةً 

 .(3)"وً أنسً 

م د  يبرحٍ  ـٍ لى كى  ٍيثي ، كىذىًلؾى كأسرارىا  عيميٍكـً ال يٍ ف  فً الفى  ىىذىا الميبىارىؾميحى ـى حى ـً جزءان في  قد   اٍلكىالى
ميٍكـى ، ك عيميٍكـً ال ليـ أسرارى  ، انكشؼى البرارً  ةً الس ادى  فى مً  المسمؾى  ىىذىا ؾى مى سى  فٍ مى  فىًإف  : "يىقيٍكؿي ، سى كى عى  ـ  ثي   عي

فىي العىٍكسً  .(4)"اٍلىٍسرىار  مع مالحظًة الت كافيًؽ بىٍيفى طىرى

م دي اعتمى  ىىكىذىا  فأجادى  بى تى ، كى الس مىاءً  افى نى عى  ى أْابى ت   حى الى عى ، كى ان شىم اءى مى مى قً  الميبىارىؾ ميحى
ًمٍف ىينىا، ٍنًتقىاءاال يٍ فً  عى رى بى فى  الفينيٍكفً  ، كبديعً البىًدٍيعً  فنكفً  فٍ ، كانتقى مً ـى الر سٍ  فأحسفى  ـى سى رى ، كى الكتابةى   كى
ؿي  امتمؾى  ى مى ، كى وً يٍ ميًحبِّ  مشاعرى  ، كأليبى وً يٍ بً معجى  قمكبى ىىذىا الر جي ن ةن، ك عى كٍ رى  وً يٍ عً متابً  فى كٍ يي عي  لى مىاالى ، جى

ن الى جى ان، كى نى سٍ حي  ـيي آذانى  بى رى طٍ أى كى   .الى

 مُ زَ مْ يَ  اَلْ  اْ مَ  مُ وْ زُ لُ  -4
سِّنىاتً  ركائعً  فٍ مً  ال مٍكفي  ىىذىاك    ًْ حى ، كى ال مٍفًظي ةً  ي ةً البىًدٍيع الميحى فان رٍ حى  ري الن اثً  يمتزـى  فٍ "أى  وي مي ا

ان، مى  تىيالٍ  اتِّفاؽً  عى مخْْك ٍعنىى ذىًلؾى ، (5)"عجازً الى  يٍ فً  فً كىًممى مى كً  حرؼً  قبؿى  يجيءى  فٍ : أى كى ، أى الر  ا مى  كٍ مِّ
 يٍ فً  كٍ ، أى ـً الن ظٍ  فى مً  أكثرى  كٍ ، أى بيتيفً  يٍ فً  يمتزـي ، كى ًفٍي الت ٍقًفيىةً بالزـو  سى يٍ ا لى مى ، بً الفاْمةً  فى مً  اهي نى عٍ مى  يٍ فً 

                                                 
م د، الط ي اف (1) رىات كالمينىاظىرىات، ميحى قىامىةً ) الميفىاخى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.151(، )صأىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
 .153المىٍرًجع الس اًبؽ، ص (2)
 .166المىٍرًجع نفسو، ص (3)
 .168المىٍرًجع نفسو، ص (4)
 (. 563راز، )، الطِّ العمكمٌ  (5)
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ًمٍف شىكىاًىدً . رً الن ثٍ  فى مً  أكثرى  كٍ ، أى فاْمتيفً  ں  ں  ڻ  چ  :تىعىالىى وي لي كٍ ، قى اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً  يٍ فً  هً كى

ٍكدى  [.2، 1: ] الطكرچڻ  ڻ   ـى كيجي ٍرفىٍيفً  فىاٍلتىزى  مىعى اٍلًتزىاـً (، ، كالط اء)الكاك ، كىمااٍثنىٍيفً  حى
 )الط كر، مسطكر(. ًفٍي آًخًر الس ٍجعىتىٍيفً )الر اء( 

ٍكصي  كتتزي في  ْي قىاًمي ةي  الن  ، البىًدٍيع ال مٍكفً  يىذىاب المى ةن يِّ  ْ ا ، يعً جً الٌتسٍ  فى ان مً كىًثٍير  يقتربي  أن وي  خى
ْي  وً بً  ٍزدىافي تى  ال ًذمٍ  قىاًمي ةي  صي كٍ الن  مىى ال مٍكفي  ىىذىا يقكـي  دٍ قى ، كى المى ٍرًؼ بحرؼو كاحدو  االلتزاـً  عى قىٍبؿى حى
ًكمِّ  ًمٍف شىكىاًىًده قىٍكؿي ، الر  ٍيؼً  كى ًْ نجازي العيييكدً  ظي فٍ حً  ـٍ كي لى : "كى اليىاٍزًجيٌ  نىا ٍكدى . (1)"الكيعيكدً  ، كا  ـى كيجي  فىاٍلتىزى

، كىك )الكاك(  : وي لي كٍ قى )العيييكد، الكيعيكد(. كى  ًفٍي آًخًر الس ٍجعىتىٍيفً )الد اؿ(  مىعى اٍلًتزىاـً حرؼو كاحدو
باحً  وي جٍ كى  أٍف تبم  ى  ًإلىى، البطاحً  ًفٍي ًتٍمؾى ا نى ليمتً  ا غابرى "كقضينى   ْ ٍكدى . (2)"ال ـى كيجي ، كاحدو  ؼو رٍ حى  فىاٍلتىزى

باح(. كزاد  ًفٍي آًخًر الس ٍجعىتىٍيفً )الحاء(  مىعى اٍلًتزىاـً ىك )اللؼ(   ْ ن  المىٍشيىدى )البطاح، ال مىاالى  جى
باحً  وي جٍ : )تبم  ى كى وً ًفٍي قىٍكلً  االستعارم   الت ٍشًكيؿي   ْ ْ   مف تشخيصو  ا فيوً مى ، كى (ال  ْكرةً  يٍ فً  باحً لم

 . ، بىًييِّ الط ٍمعىةً وً الكجٍ  إنسافو مشرؽً 

ٍيؼالشٍِّديىاؽ  أىٍحمىد فىاًرس كيشارؾي  ًْ ـى وً إبداعاتً  اليىاٍزًجيٌ  نىا رٍ  ىىذىاأينمكذجان مف  ؛ ليقدِّ ، بً الض 
 ًعٍندى في عارضيؾ  ا الش يبي دى بى  كٍ ، أى الت مكيفً  فً ، كعجزتى عى الخمسيفى  إٍف ناىزتى  ؾى لى  : "كالكيؿي يىقيٍكؿي 

ٍيثي . (3)"السِّنيفى  ضً عٍ بى  يٍ مرضه فً  ؾى ابى ْى أى  كٍ ، أى الربعيفى  ، ىك  كدى جي كي  الشِّدياؽي  التزـى  حى حرؼو كاحدو
تكزيعو  يٍ )الخمسيف، الت مكيف، الربعيف، كالسِّنيف( فً  السجاعً  آخرً  يٍ )الن كف( فً  مىعى اٍلًتزىاـً )الياء(، 

.  مكسيقي  رائعو

فىاًجيٌ  الدِّيفً  ًشيىابي  اقتحـى  دىةى  وي أبكابى  ، كقْدى ال مٍكفً  ىىذىا حْكفى  الخى ْى ٍك  وي ْى كٍ ْي ني  زي فى ، فاٍلمي
قىاًمي ةى  رى لىيىابأعدادو  المى ٍْ مىى م ـى ا سى ذى : "إً يىقيٍكؿي ، وي نٍ مً  الى حى ، فتحي تي  أىؿً  عى . (4)"ضربه كجيعه  وي نادو رفيعو

)رفيع، كجيع(.  ًفٍي آًخًر الس ٍجعىتىٍيفً ( العىٍيف) مىعى اٍلًتزىاـً ، ىك )الياء( كاحدو  حرؼو  كجكدى  التزـى  دً قى فى 
كعىًة اإلٍيقىاعً ميٍكًسٍيقىاال بعذبً  وي سمعى  مفتكحان لممتمقِّي ليطربى  تاركان البابى   .، كىرى

رىات) أيدىبىاءي ا م  أى  ٍيثي ، ال مٍكفً  ىىذىا فٍ ظ  كافره مً ليـ حى  افى كى  دٍ قى (، فى المينىاظىرىاتك  الميفىاخى كا في زى عى  حى
ًمٍيعىان  مىى جى ًمٍف شىكىاًىًده قىٍكؿي ، هً أكتارً  عى ؼى  : "كأدارتٍ البىٍرًبٍير أىٍحمىد كى ، كرً الز ىي  ا كؤكسي طمِّيى  عمينا سيالى

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  (. 148الخطيبي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (2)  (. 173الٌسركجي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
مىىالشٍِّديىاؽ، الس اؽ  (3)  (. 282مقيمة(، )ص مىقىامىةالس اؽ ) عى
فىاًجيٌ  (4) انىة ، الخى ٍيحى يىٍاةكزىرة  اٍلىليب ارى ٍكًميٌ  المىقىامىةالدنيا ) الحى  (. 370ة(، )صالر 
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، ىك )الكاك(  كجكدى  اٍلىًدٍيبي  التزـى  دً قى . فى (1)"كرً كي البي  شمسي  وي ترشفى  فٍ أى  ؿى بٍ قى  )الر اء(  اٍلًتزىاـً مىعى حرؼو كاحدو
 كر(.كي )الز ىكر، البي  ًفٍي آًخًر الس ٍجعىتىٍيفً 

ٍرفىٍيفً  كجكدى ًمفى البىًديًع  ال مٍكفي  ىىذىا يمتزـي  دٍ قى كى  ًكمِّ  حى ٍرًؼ الر  ًمٍف شىكىاًىدً ، قىٍبؿى حى  الت نزيؿً  يٍ فً  هً كى
  [.29 ،28 ة:اٍلكىاًقع] چڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  چ : تىعىالىى وي لي كٍ ، قى الحكيـً 

ـٍ ييٍيًمًؿ اٍليدىبىاءي  اًني   لى يً  ال مٍكفى  ىىذىا فى كٍ العيٍثمى ًْ ٍك ْي ٍيؼ ، مف شكاىده قكؿالمىقىاًمي ةـ ًفٍي ني ًْ  نىا
ٍكدى . (2)الفضاء" ًإلىىسكنت الض كضاء، أعرض بكجيو  ام  مى : "فى اليىاٍزًجيٌ  ـى كيجي ٍرفىٍيفً  فىاٍلتىزى ، اٍثنىٍيفً  حى

اد، كاللؼ( مى ىي كى  ضاء( مع ما )الض كضاء، كالف ًفٍي آًخًر الس ٍجعىتىٍيفً ( ةزى مٍ يى الٍ ) مىعى اٍلًتزىاـً ا )الض 
ًدٍيث ىىذىايتركو  . رسو مف ج الحى  مكسيقي  عذبو

رـى، يىقيٍكؿي الض رب،  ىىذىاالشٍِّديىاؽ، فقد قد ـ أنمكذجان بارعان مف  أىٍحمىد فىاًرسا م  أى  : "فقمت ال جى
ْدف  منتاب الش عىرىاء، كلت خذن يـ لي عيشىرىاء"لق

ٍكدى . (3) ـى كيجي ٍرفىٍيفً  فىاٍلتىزى ، ىما )الر اء، اٍثنىٍيفً  حى
ن المىٍشيىد فازداد  )الش عىرىاء، كعيشىراء(. ًفٍي آًخًر الس ٍجعىتىٍيفً ( ةزى مٍ يى الٍ ) مىعى اٍلًتزىاـً كاللؼ(  مىاالى ٍحبىةى  جى  ْي

 الرائع. الجرس المكسيقيِّ 

فىاًجيٌ  فً الدِّيٍ  ًشيىابي  كيمتزـي  ٍرفىٍيفً  دى كٍ جي كي  الخى ، فيبيري  ؿى بٍ قى  حى كمِّ ، ـً كٍ مزي ال   ا بعذبً نى أسماعى  الر 
 فىقىٍد طىالىعىنىا. (4)"كؿي ، كقادىا الذ بي ، فحداىا الٌسمكـي كؿً بي القى  نسماتً  فارقتٍ  كردةو  اؿي ا حى مى : "كى يىقيٍكؿي 

ٍرفىٍيفً ب اٍلىًدٍيبي  ًكمِّ ا )الباء، كالكاك( مى ىي  اٍثنىٍيفً  حى ٍرًؼ الر  )القبكؿ،  ًفٍي آًخًر الس ٍجعىتىٍيفً الـ( )ال   قىٍبؿى حى
 كالذ بكؿ(.

ٍيثي ، ًفٍي ىىذىا اٍلبىابً  هً بدلكً  يدليى  فٍ  أى ال  إً  الىليكًسيٌ  ى ابفي بى أٍ يى كى  ٍكدى  حى ـى كيجي ٍرفىٍيفً  اٍلتىزى كمِّ  ؿى بٍ قى  حى الر 
ـي إً ة، فى بى ة الت كٍ بى ، الت كٍ : "يا مكالمى وً ًفٍي قىٍكلً  ٍف كنتي أعم  دٍ ، لكنِّي قى الس ركرً  مْباحي  أف  الخمرى  نِّي كا 
ٍرفىٍيفً ب فىقىٍد طىالىعىنىا. (5)"ركرً الش   أن يا مفتاحي  حق قتي  ًفٍي آًخًر )الر اء(  مىعى اٍلًتزىاـً ا )الر اء، كالكاك(، مى ىي  حى

 . البميغي  الت ٍشبيًيي   ركعةن الت ٍشًكيؿي  دى يى شٍ كزاد المى  )الس ركر، كالش ركر(. الس ٍجعىتىٍيفً 

ٍرفىٍيفً أكثر مف  فيمتزمكا كجكدى  اٍليدىبىاءي  يتفك ؽي  دٍ قى كى  ًكمِّ  حى ٍرًؼ الر   الض ربى  ىىذىا، لكف  قىٍبؿى حى
مكاناتو ىائمةن، كى  يحتاجي  ٍيؼً  ؿي كٍ قى  هً مىشىاًىد فٍ مً قدرةن عاليةن، كا  ًْ ٍيثي ا نى لٍ : "فنزى اليىاٍزًجيٌ  نىا  أبناءي  تنزؿي  حى

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (1) رىةفي  مىقىامىة) الميفىاخى  (. 24(، )صالمىاء كاليىكىاءبيف  الميفىاخى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (2)  (. 174الٌسركجي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
مىىيىاؽ، الس اؽ الشِّدٍ  (3)  (. 281مقيمة(، )ص مىقىامىةالس اؽ ) عى
فىاًجيٌ  (4) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى يىٍاةكزىرة  رى ٍكًميٌ  المىقىامىةالدنيا ) الحى  (. 370ة(، )صالر 
ٍكرً ، )الىليكًسيٌ ، مقامات ابف الىليكًسيٌ ابف  (5) ٍكًر عىٍف رىٍجًز اٍلغيري  (. 110(، )صزىٍجر اٍلمىٍغري
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ٍيثي . (1)"الس ٍمسىًبٍيؿً  فى ى مً يى شٍ ا بحديثو أى نى في رً طٍ يي  الش ٍيخي  اتى بى ، كى الس بيؿً  ٍكدى  حى ـى كيجي ، ري حي  ثالثةً  اٍلتىزى كؼو
 (.الس ٍمسىًبٍيؿ)الس بيؿ، ك  الس ٍجعىتىٍيفً ًفٍي آًخًر الـ( )ال   مىعى اٍلًتزىاـً )الِّسيف، الباء، كالياء(،  يى ىً 

ييٍبًدعي  ، مي مى  كـً زي لي  فٍ لكحةو بارعةو مً  ؿً يٍ كً شٍ تى  يٍ فً الشٍِّديىاؽ  أىٍحمىد فىاًرس كى ان جى ذى كٍ مي نٍ ان أي قدِّمى ا يمـز
اذان ممتزمان فيوً  ،  ؿى بٍ ؼو قى كٍ ري حي  بثالثةً  أخ  كمِّ حميؼ تىطكاؼو  ؿٍ بى ، ارو فى سٍ أى  بْاحبً  : "إٍذ لستي يىقيٍكؿي الر 

ٍيثي . (2)"كأسفارو  ـ   الًجنىاسى  الشٍِّديىاؽي  استعمؿى  حى اًثؿى  الت ا ٍكدى ا، ك نى ىي  الميمى ـى كيجي ، ىي حركؼو  ثالثةً  اٍلتىزى
 )أسفار، كأسفار(. ًفٍي آًخًر الس ٍجعىتىٍيفً )الر اء(  مىعى اٍلًتزىاـً )السِّيف، كالفاء، كاللؼ(، 

ٍبدي  ال يبرحي  كىعىادىًتوً ك  و  البىًدٍيعلكنان مف ألكاف  ًفٍكًرمٌ  اللً  عى قىاًمي ةإال كضم نو نْْك  كىىينىا، المى
اتً لكحةن  يشكِّؿي  ، البىًدٍيع ال مٍكفً  ىىذىا ًمٍف لىٍكحى  لمجيالءً  ، كالمالزـي كالتقياءً  لمعمماءً  ري اشً عى : "المي يىقيٍكؿي يِّ

مىىةو رى دٍ قي  رةن، كأمٌ دٍ قي  الىديبي  امتمؾى  دٍ قى . فى (3)"كالشقياءً  ، ىً ري حي  ثالثةً  التزاـً  عى )القاؼ، الياء،  يى كؼو
ٍحبىةى )التقياء، كالشقياء(.  ًفٍي آًخًر الس ٍجعىتىٍيفً ( ةزى مٍ يى الٍ ) مىعى اٍلًتزىاـً كاللؼ(،  ، ميٍكًسٍيقىاال بً ذٍ عى  ْي

 .ةً بى ذٍ عى الٍ  ميٍكًسٍيقىاكال

رىات) أيدىبىاءي  يفارؽٍ  ـٍ لى كى  ْى  وً بً  تٍ تكش حى  دٍ قى ، فى ال مٍكفى  ىىذىا( المينىاظىرىاتك  الميفىاخى ٍك ْي قىاًمي ةى ـ يي ني   المى
ديكام ا لى  ْى ظيارى ي ةً الىدىبـ يً براعتً  يرى كً ٍْ تى  قى  فٍ مً ، كى مغكي ةً ـ ال  يً مياراتً  ، كتأكيدى البىالغي ةً ـ يً قدراتً  ، كا 

ـي ةً رى الز اىً  ؾى فً بمطائً  افً ثى دى ا عبثٍت أيدم الحى مى الى : "طى ؾى لً ذى  مىشىاًىدً  ا يى سىمكمً  كـً بسيمي  ال ميىاًلي ، كنفثٍت أراق
ٍيثي . (4)"الباىرةً  ؾى نً محاسً  يٍ فً  مىى قدرة فائقة وً ا برسكـو باىرةو تكحي بامتالكً نى قمكبى  أسعدى حى ، ٍنًتقىاءاال عى
 ًفٍي آًخًر الس ٍجعىتىٍيفً  المربكطةً  الت اءً  مىعى اٍلًتزىاـً )اللؼ، الياء، كالر اء(،  يى ، ىً حركؼو  ثالثةى  التزـى  دً قى فى 

 )الباىرة، كالز اىرة(.

اًتوً مغرِّدان  وي فيعمك ْكتى  الىليكًسيٌ  ا ابفي م  أى  قىامى ، ضً كٍ مى  فٍ مً  أكثرى  يٍ فً  ًفٍي مى ـي يىقيٍكؿي عو  أن وي  : "كأعم

كٍ  مياديفً  يٍ فً  يجكؿي  ، كفرحه حً كٍ تي الفي  بابي  م ى وً ، بً حً الر   المنقكؿً  ، كتنجمي أسراري العيقيٍكؿً  نكاظري  تىتىجى
ٍيثي طىالىعىنىا. (5)"كالمعقكؿً  ، مي كٍ ري حي  ثالثةى  م ا التزـى عو لى يٍ دً كبو بى مي سٍ أي  يٍ فً  ال مٍكفً  يىذىاب حى  فى يٍ ان بى جى اكً زى ؼو
ٍكؼي ، ك ما ال يمزـي  ، كلزكـً الميذي ؿً  الًجنىاسً  ري ًفٍي الـ( )ال   اٍلًتزىاـً مىعى ، القاؼ، كالكاك(، العىٍيفىي ) اٍلحي

 كؿ(.قي عٍ ، كالمى العيقيٍكؿ) آًخًر الس ٍجعىتىٍيفً 

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  (. 239العاْمي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
مىىالس اؽ  ،الشٍِّديىاؽ (2)  (. 131مقعدة(، )ص مىقىامىةالس اؽ ) عى
 (. 276الفكري ة(، )ص المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (3)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (4)  (. 104(، )صالىٍنبىاء ًفي مينىاظىرىًة اٍلىٍرض كىالس مىاءغىًرٍيب ) الميفىاخى
ٍكرً ، )الىليكًسيٌ ، مقامات ابف الىليكًسيٌ ابف  (5) ٍكًر عىٍف رىٍجًز اٍلغيري  (. 72(، )صزىٍجر اٍلمىٍغري
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كا ر كي حى ةو، كى بى ذٍ غماتو عى بن ـٍ يي كا أسماعى بي رى طٍ أى بممساتو بارعةو، كى  ر اءً القي  فى يي عٍ أى  اٍليدىبىاءي  رى حى سى  ىىكىذىا
، ال مٍكفً  ىىذىا عىكىاًلـً  يٍ كا فً ري حى بٍ دافئةو، لم ا أى يمساتو ب ـىي رى مشاعً كا اطي حى أى بنسماتو رقيقةو، كى  ـيي أحاسيسى 

يىٍرًسمي ، ـ فيسعدكفى أىنىٍاًمًميً ب مكفى كِّ ، كييشـ فيبيركفى يً بريشتً  كا يخيط كفى عي رى شى  يىؤالءً نِّي بأى كى كى  ـ يً بألكانً  كفى كى
بي نى  دٍ قى ، كى فى كٍ فيمتِّعي  مىاؿً ك  اٍلبىيىاءً  دى يٍ ـ مقالً يي كا أنفسى ْ  ؿً ك  فً سٍ الحي  كألبسكىا تيجافى ، اٍلجى ، فأثبتكا اٍلجىالى
ًْ لمد انً  يادى حى ـ أى ي أن يي ي، كالقا  .  ةً ، كأكلى بالسِّيادى ةً ؽ  بالرِّ

 ــــــــــاءُ فَ تِ االكْ  -5
يستغني  شىٍيئىان  البيتً  فى مً  الش اًعري  يحذؼى  فٍ "أى  وً بً  دي ْى قٍ يي ، كى البىًدٍيع لكافً أ فٍ مً  كفه لى  االكتفاءي 

قىاًمي ةً  قميمةو  مكاضعى  يٍ فً  دى رى كى  دٍ قى . كى (1)"العقؿً  بداللةً  هً رً كٍ ذً  فٍ عى  ٍكًص اٍلمى ْي ًمٍف شىكىاًىًده قىٍكؿي ، ًفٍي الن   كى
ٍيؼً  ًْ قىامىةفي ) اليىاٍزًجيٌ  نىا  : الٌنجدي ة( المى

 وَّانُ ٌر َخــــــــــــــاجِ َنــــــــــــــوَ  ِمرٌ تَ ؤْ ُمــــــــــــــ
 

ــــــوَّانُ ِر وَ يُ ْشــــــَلَقــــــِب اُْلَ  نْ ِمــــــ   الصَّ
 لُ اِغــــــــــم  وَ َصــــــــــأَ زبَّــــــــــاء بائــــــــــٌد  

 
ـــــــــــبَ وَ    لُ ادَ َعـــــــــــٌل وَ اِطـــــــــــبَ  اكَ ذَ  دَ َع

 امُ تَـــــــــــــــورنَّـــــــــــــــٌة وَتْيـــــــــــــــَرُك الخِ  
 

ــــــــقِ وَ   ــــــــْي ــــــــُر ذاك والسَّ  (2)لمُ َل غي
 .يِّ البىًدٍيع االكتفاءً  ابً بى  فٍ مً  ىىذىا، ك ؾى يٍ مى عى  م: كالس الـي : كالس الـ، أى وي لي كٍ قى كى   

  التَّْشِطْير -6
سِّنىاتً  ركائعً  فٍ مً  كدي ، ك الت ٍشًطٍير، ال مٍفًظي ةً  الميحى ْي ٍق  افً اعى رى ٍْ المً  يتكازفى  فٍ "أى  ال مٍكفً  يىذىاب اٍلمى
ًمٍف . (3)"وً بً ْاحً  فٍ عى  وً ، كاستغنائً وً سً ؿِّ كاحدو منيما بنفٍ كي  قياـً  عى ا مى مى يي أقسامى  ، كتتعادؿى كالجزآفً  كى

                                                 
غىة، جكاىر الياشميٌ  (1)  (. 297، )صاٍلبىالى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (2) طر الكؿ مف البيت اني، كالش  ؿ كالث  (. البيتاف الك  406ي ة(، )صالٌنجد المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
؛ لن و أكؿ الس نة فكؿ شيء مف أقضيتيا يأتمر بو، الث   الث أسماء الشير عند الجاىمية. فالمؤتمر شير محـر

فر الن   ٌْ بيع الكؿ الخك اف مف الخيانة، كالربيع الث  اجر مف الن جر، أم شدة الحر، كالر  ْك يانة، اني الْك اف مف ال
بىاء، كىي الد   اىية الكبيرة، كالخرل البائد، لكثرة القتاؿ كالقتؿ فييا، كرجب الْـ؛ لنيـ كانكا كجمادم الكلى الز 

كىاتيكف كف فيو عف القتاؿ فال تيسمع فيو  ٍْ مىىاخؿ الح، كشعباف الكاغؿ، كىك الد  السِّ  أى قـك لـ يدعكه ليجكمو  عى
مىى رمضاف، كرمضاف الباطؿ، كىك ككز يكاؿ بو الخمر، كشك اؿ العاذؿ، لنو مف أشير الح  فكاف يثنييـ  عى

عف غير ميماتو، كذك القعدة رن ة لف النعاـ كانت ترف فيو لقرب الن حر، كذك الحجة تىٍيرىؾ، لنيـ كانكا يترككف 
 www.saaid.net/mktarat/mohram/55.htmاإلبؿ فيو. 

ناعتيف، كرمٌ العس (3) ِّْ  (. 463، )صال
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مىى بى تى عى  فٍ ـ: "مى يً بعضً  ؿي كٍ قى  رً الن ثٍ  يٍ فً  الت ٍشًطٍيرً  شىكىاًىدً   فٍ عً  يى ضً رى  فٍ مى ، كى وي تي معتبى  تٍ الى طى  افً مى الز   عى
 .كالبنيةً  اٍلىٍلفىاظً ا نى متكازً  دً الش اىً  يٍ فً  "، فالجزآفً وي تي معيشى  تٍ ابى طى  افً مى الز  

قىامىةً  افي سً رٍ ا في م  أى  يً كا عي لً كٍ أي  دٍ قى فى  المى ًْ ٍك ْي سِّنىاتً  فى مً  عً الن كٍ  يىذىاـ بًفٍي ني  هي كٍ ظ في كى ، كى ي ةً البىًدٍيع الميحى
متاعً ًمٍف نىاًحيىةو ـ ىً أفكارً  ـً عٍ دى  يٍ فً  ا يى لى  بي رى طٍ تى  ميٍكًسٍيقىا فٍ مً  وً يٍ ا يحكً مى بً  أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو الميتىمىقِّي  ، كا 

ًمٍف شىكىاًىدً ، ا المشاعري يى ، كتيتز  لى اآلذافي  يً  هً كى ًْ ٍك ْي قىاًمي ةً ـ ًفٍي ني ٍبدً  ؿي كٍ ، قى المى  "إي اؾى  :ًفٍكًرمٌ  اللً  عى
ـٌ الن دامى ا تي يى فىًإن  ، كالعجمةى   ـي زً عٍ يى ، كى ـى يى فٍ أٍف يى  ؿى بٍ قى  بي يٍ جً يي ، كى ـى مى عٍ أٍف يى  ؿى بٍ قى  يىقيٍكؿي ا يى بى ْاحً  ًلىف  ؛ ةً كن ى أ

ٍيثي كىرىدى . (1)"أٍف ييجرِّبى  ؿى بٍ قى  دى مى حٍ يى ، كى ٍف ييقدِّرى أى  ؿى بٍ قى  عى طى قٍ يى ، كى ٍف ييفكِّرى أى  ؿى بٍ قى   اٍلىٍلفىاظً ا نى ازً كى تى مي  آفً زٍ جي  حى
 ا:مى ىي ، كى كالبنيةً 

 مَ َمـــــــــــــــــــــــعْ َل   أْن   يَ ْبـــــــــــــــــــــــقَ    َيقُــــــــــــــــــــــْولُ 
ـــــــــــــــــــــُيجِ وُ   ـــــــــــــــــــــُب   قَ ْي ـــــــــــــــــــــفْ ْن   يَ أَ   لَ ْب  مَ َي
 :يى ىً ، كى كالبنيةً  اٍلىٍلفىاظً  متكازنةى  أجزاءى  ا ثالثةى يى عى بً تى  ـ  ثي  

ـــــــــــــــــــــــرَ َل   أَ ْبـــــــــــــــــــــــُم   قَ زِ ْعـــــــــــــــــــــــيَ   ْن   ُيفك 
ــــــــــــــــــــــُع   قَ َطــــــــــــــــــــــقْ يَ    ْن   ُيقــــــــــــــــــــــد رَ َل   أَ ْب
ـــــــــــــــــــــُد   قَ َمـــــــــــــــــــــحْ يَ    ْن   ُيجـــــــــــــــــــــر بَ َل   أَ ْب
ًمٍف شىكىاًىدً   فىاًجيٌ  الدِّيفً  ًشيىابً  ؿي كٍ قى  كىذىًلؾى  هً كى  فٍ مً  ف ضى خى ، كى وً اتً رى بى عى  فٍ مً  ي ضى غى : "فى الخى

"وً اتً رى فى زى 
ٍيثي . (2)  كالبنية، كىما: اٍلىٍلفىاظأكرد جزأيف متكازنيف في حى

ــــــــــــــــــــــــــفَ  ــــــــــــــــــــــــــَغ ــــــــــــــــــــــــــْن  َعبراِت  وِ يََّض   ِم
ـــــــــــــــــــــــــــخَ وَ    وِ فَّـــــــــــــــــــــــــــَض  ِمـــــــــــــــــــــــــــْن  َزفراِت
مىاؿً ك  اليراعةً  شى رٍ عى  : "فارتقتٍ اٍلًبٍيطىار الدِّيفً  بىيىاءً  ؿي كٍ قى  الت ٍشًطٍيرً  فى مً كى    شى رٍ فى  ، كانتقتٍ اٍلجى

دى . (3)"اٍلكىمىاؿً ك  اٍلبىرىاعىةً  ٍيثي كىرى ا بأسمكبو مى ىي إيرادى  اٍلىًدٍيبي  فى سى حٍ ، أى كالبنيةً  اٍلىٍلفىاظً ا نى ازً كى تى مي  آفً زٍ جي  حى
، كى   ا: مى ىي أدبي  رفيعو

                                                 
 .(294)ص، الفكري ة( المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (1)
 .(307)ص، في حسف الكفاء( مىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (2)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (3)  (.57(، )صالقىمىرك  الش ٍمس)مناظرة بيف  الميفىاخى
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ـــــــــــتَ ارْ فَ  ـــــــــــْرَش  الْ   تْ َق ـــــــــــِة  و رَ يَ َع ـــــــــــالِ اَع  اْلَجَم
ــــــــــــتَ نَ اْ وَ   ــــــــــــْرَش    تْ َق ــــــــــــةِ َف ــــــــــــالِ و   اْلَبرَاَع  اْلَكَم
ٍيؼي  ؼى زى عى كى   ًْ وً  اليىاٍزًجيٌ  نىا ًْ ٍك ْي قىاًمي ةً  ًفٍي ني مىى المى ، الكىًممىاتً  أىٍعذىبى  الت ٍشًطٍيرً  ارً أكتى  عى

ـً  بألفاظً  بي عى الى تى ا نى نى تٍ بً : "فى يىقيٍكؿي ، اتً مى الن غى  غن ى بأجمؿً تى كى  ًدٍيثً  اؼى طى عٍ أى  بي اذى جى تى نى ، كى ق ؽً شى المي  اٍلكىالى  الحى
مىى  ؾى لً يح ذى ضً كٍ تى  ، كيمكفي كالبنيةً  اٍلىٍلفىاظً  يٍ فً  متكازنيفً  فً يٍ رى طٍ شى  اليىاٍزًجيٌ  دى رى كٍ أى  دٍ قى . فى (1)"ق ؽً رى المي  عى

 :الن ٍحًك اآٍلًتي

ـــــــــَل تَ نَ  ـــــــــلْ أَ ُب   بِ َع ـــــــــَلمِ    اظِ َف  قَّقِ الُمَشـــــــــ   اْلَك
ــــــتَ نَ   ــــــعْ ُب   أَ اذَ َج ــــــِدْيثِ    افَ َط ـــــــقِ الْ    الَح ـــ  ُمَرقَــّ
ٍيثي ، ل ؽو أى تى  أىي مىا الت ٍشًطٍيرً  عىكىاًلـً  يٍ الشٍِّديىاؽ فً  أىٍحمىد فىاًرس أل ؽي تى يى كى   ي ف تى دى  فى يٍ بى  عى مى جى حى

ان، عى طى قٍ أربعةى عشرى مى  ًإلىى أىٍحيىانىان  تٍ مى ْى بارعةو، كى  ًبطىًرٍيقىةو  عً اطً قى المى  فى مً  كىًبٍيرىان  عىدىدىان  المىقىاًمي ةً  وً ًْ كٍ ْي ني 
ٍممىتىٍيفً ؿِّ كي  فى يٍ بى  جى كى اى زى   اٍلىٍمثىاؿً  يٍ فً  ؿى يٍ قً  دٍ قى : "كى يىقيٍكؿي ، يدً الد رِّ الن ضً  دً قٍ عً كى  وي تي عبارى  ى أضحتٍ ت  حى  جي

 كىانىتٍ ـ  ؟ ثي فٍ مى فى  ؿى يٍ ، قً اجو كى زٍ ا أى ذى  افى ، كى ةو جى كٍ ا زى ذى  فٍ كي يى  ـٍ لى  فٍ . مى اجو جى ؿِّ فً كي  يٍ ، فً اجً جى العى  رى يٍ سى  ةً رى الس ائً 
نى ، كً عى جى نٍ أى  وي مي الى كى ، كى عى رى سٍ أى  وي تي كى رى حى ، كى عى سى كٍ أى  العزبً  اتي كى طٍ خي  ، ـي رى ضٍ أى  وي تي ، كنيمى ـي خى رٍ أى  وي تي مى ، كنغٍ عى رى تٍ أى  هي اؤي ا 

 وي تي مى عٍ طى ، كى ؽى مى عٍ أى  ب وي حي ، كى ؽى بى عٍ أى  هي ري شٍ نى ، كى ؽى سى خٍ أى  وي مي يٍ سى ، كى ؽى لى ذٍ أى  وي انى نى سً ل، كى كى رٍ أى  وي ل، كمىز تي كى قٍ أى  وي تي كنيرى 
"رى زى غٍ أى ، كى بى كى سٍ أى  وي تي ادى مى ، كى رى قى كٍ أى ، كى بى يى طٍ أى 

(2) . 

ـٍ يىٍكتىؼً  لى وً نى  يٍ فً الشٍِّديىاؽ  أىٍحمىد فىاًرس كى  وً تً عبارى  ًإلىىى فى ضٍ أى  ؿٍ ، بى الت ٍشًطٍيرً بيِّ امً قى المى  ِّْ
مىاؿو  ن ًإلىى جى مىاالى عً  ا بالس ٍجعً يى ش حى م ا كى لى  جى  ْ ٍيثي ، الميرى تىٍيفً  ألفاظي  تت فؽي  حى  ًفٍي اٍلكىٍزفً ا ىى أكثري  كٍ أى  ،اٍلًفٍقرى

ٍيثي م ازً كى تى المي  ا بالس ٍجعً يى ي نى زى كى ، ةً كالت ٍقفيى  تىافً  تت فؽي حى مىى ميٍعتىًمدىان ، كمكالر   ًفٍي اٍلكىٍزفً  اٍلًفٍقرى الد اؿ  عى
 أىنىٍاًمًموً  فى يٍ بى  استحالتٍ  دً قى كى  ا الشٍِّديىاؽي يى قد مى  ال ًتيٍ اليندسي ة  مىشىاًىدً اف اليى بى  في كً مٍ يي ، كى يؿً ضً )أفعؿ( الت فٍ 

مىى الن ٍحًك اآٍلًتي يدً الن ضً  الد رِّ  كدً قي عي بً  وى بى شٍ أى  ٍيثي ، عى  ميٍستىًعٍينىان  ةو عى ارً بى ي ةو اعً بى ري  ةو مى سٍ قً بً  وي استيؿ  حديثى  حى
 م: ازً كى تى مي الٍ  عً بالس جٍ 

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1) (. المشقؽ: المخرج أحسف مخرج، المرقؽ: مف 339الر ْافي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى

 ترقيؽ الكالـ، كىك تحسينو.
مىىالشٍِّديىاؽ، الس اؽ  (2) ٍكىىًرمٌ (. أخسؽ: شديد اإلْابة، 224، )صممشية( مىقىامىة)الس اؽ،  عى اح، اٍلجى حى  ْ  ال

ٍكىىًرمٌ (، مادة )خسؽ(. أذلؽ: طمؽ المساف، 4/4444)ج اح، اٍلجى حى  ْ (، مادة )ذلؽ(، أترع: أترع 4/4414)ج ال
ٍكىىًرمٌ اإلناء، ملىه،  اح، اٍلجى حى  ْ  (، مادة )ترع(.2/4444)ج ال
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 عَ َســــــــــــــوْ ُو أَ اتُــــــــــــــوَ طْ خُ 
ــــــــــــــــكَ رَ حَ    عَ رَ ْســــــــــــــــُو أَ ُت
ـــــــــــــــــَل كَ    عَ َجـــــــــــــــــنْ ُو أَ ُم
 عَ رَ ْتــــــــــــــــــــُه أَ اؤَ َنــــــــــــــــــــإِ  
ـ  ثن ى بً   عً  بالس ٍجعً  ميٍستىًعٍينىان  ةو جى اكى زى مي ث  ْ  :وً ًفٍي قىٍكلً ، الميرى

ـــــــــــــــــمَ غْ نَ  ـــــــــــــــــرْ أَ  وُ ُت  مَ َخ
 مَ رَ ْضــــــــــــــــأَ  وُ تُــــــــــــــــمَ يْ نَ  
 :وي لي كٍ قى كى  

ـــــــــــــــــرَ يْ نَ  ـــــــــــــــــأَ  وُ ُت  ىوَ ْق
 ىوَ رْ أَ  وُ مزَّتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
مىى ميٍعتىًمدىان  ي  اعً بى ري  بتشطيرو  م ثى ـ  ثى ثي   ٍحبىةى )القاؼ(  ةي يى افً قى  يى ىً ةو كاحدةو، كى يى افً قى  عى عً  عً الس جٍ  ْي  ْ ًفٍي  الميرى

 :وً قىٍكلً 

ـــــــــــــــــذْ أَ  وُ انُ نَ ِســـــــــــــــــ  قَ َل
ــــــــــــــ  ــــــــــــــخْ أَ  وُ مُ يْ َس  قَ َس
 قَ َبــــــــــــــــــعْ أَ  هُ رُ ْشــــــــــــــــــنَ  
ـــــــــــــــــــعْ أَ  بُّـــــــــــــــــــوُ حُ    قَ َم
ٍممىتىٍيفً  فى يٍ بى  الت ٍشًطٍيرً  ًإلىى ةً بالعكدى  وي حديثى  ـى تى خى كى   يعي مى يي عى مى جى  فً يٍ تى يى اكً سى تى مي  جي ًْ  : وً ًفٍي قىٍكلً  ا الت ٍر

ـــــــمَ عْ طَ  ـــــــطْ أَ  وُ ُت ـــــــوْ أَ ، وَ بَ َي  رَ َق
 رَ زَ ْغـــــــأَ ، وَ بَ كَ ْســـــــأَ  وُ تُـــــــادَ مَ  
ـى ْى  ىىكىذىا  ن كى شٍ أى  اٍليدىبىاءي  م   بً عي الت الى  ةي عى كٍ ا رى يى م مى جى ، كى في ا الت كازي يى ي نى ةن، زى عى يٍ دً بى  ي ةن سً دى نٍ  ىى االى

 بي رى طٍ تى  ال ًذمٍ  بي ذٍ العى  ي  قً يٍ سً كٍ مي الٍ  سي رٍ جى ا الٍ ىى اءى يى بى  ، كزادى الكىًممىاتً ب ـً الر سٍ  ق ةي دً  ةن نى يٍ ا زً ٍتيى سى كى ، كى اٍلىٍلفىاظً ب
اًلوً لً  مى ٍسًنوً ر  لً ، كتستقً اآلذافي  جى  .البدافي  حي
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مىىكده عى كى   رً  أيدىبىاءي  تأل ؽى  دٍ قى ء، فى ًبدٍ  عى ٍْ اًنيِّ  العى ا العيٍثمى مىىكا في قى لىم ا كى  تأل ؽو  أىي مى ، البىًدٍيعً  حً رى سٍ مى  عى
قكا لى فى تى كى  ٍكلً  اثى دى حٍ كا أى ث مي م ا مى ك  ْي ٍيثي ، وً في ـي  وً تً شى يٍ رً لً  العىنىافى  ؽي مً طٍ عو يي ارً افو بى نى فى بً  وى بى شٍ أى  ىىؤالءً ا دى غى حى  فىيىٍرًس

اتً  أٍجمىؿى   غه ائً ْى  تى ئٍ إٍف شً  ؿٍ قي  كٍ ، أى الت ٍشًكيالتً  أىٍركىعى  ي ةً بً ىى الذ   أىنىٍاًمًموً ب كِّؿي شى عو يي دً بٍ اتو مي حى نى  كٍ ، أى ال مٍكحى
ـى مى زً  ىىؤالءً  امتمؾى  دٍ قى ، فى الد رِّ  لئى آلى ، كى رً كاىً الجى  دى كٍ قى عي  ـي ظً نٍ يى  ره اىً مى  أىٍحكىميكا ، كى وً انً كى لٍ أى  افى نى عى ، كى البىًدٍيعً  ا
ني كا ييضى عي رى شى ، فى وً طً كٍ طي خي  ـى ائً كى شى  ْى  كفى مِّ ٍك ْي قىاًمي ةً ـ يي ني سِّنىاتً  فى مً  جى اذً مى نى  المى ٍعنىًكي ةً  الميحى  فى مً  أيٍخرىل، ك اٍلمى

سِّنىاتً  ، فى رى سٍ إً  كٍ ةو أى غى الى بى مي  فى كٍ دي  ال مٍفًظي ةً  الميحى مىاؿً  اتً آيى  فٍ ةن مً آيى  ذجو كٍ مي نٍ ؿ  أي د  كي تى ارٍ اؼو  ؼً قً يى  ـٍ لى ، كى اٍلجى
مىى ءً ىىؤالى  ك ؽى فى تى  ؿٍ دِّ، بى حى الٍ  ىىذىا ًعٍندى  ري مٍ اٍلى  ديكاـ لىم ا يً سً في نٍ أى  عى ْى  دً ارً كى مى  فٍ كا مً مي يى نى ، فى البىًدٍيعً  افى كى لٍ أى  قى

دىاًئؽً  فٍ كا مً في طى قى ، كى اٍلميقىابىمىةً ك  الطِّبىاؽً  ـٍ يىٍبرىًح اٍليدىبىاءي ، ك الميشىاكىمىةً ك  الت ٍكًريىةً  حى  ـى مى قً كا الٍ دي عى ْى ـ فى يي نى اكً مى أى  لى
بى  ،الش م اءى   عً ائً كى رى ، كى الت ٍجًنيسً ذًب عى بً  ر اءً قي الٍ  فى يي عٍ كا أى ري حى سى ـ، فى يً ًْ كٍ ْي ني  اؿى بى كا حً قى لٍ أى ، كى اءى يى مٍ عى ى الٍ كالر 
، البىًدٍيعً  عى ائً كى كا رى ري يى ْى  دٍ ـ قى يً نِّي بً أى كى ، كى الت ٍشًطٍيرً ع ً ائً دى بى ، كى سً كٍ عى ًؿ الٍ يٍ مً جى بً  ـٍ يي انى كا آذى بي رى طٍ أى ، كى يعً جً الت سٍ 
كىاًئعً  عً يٍ دً بى كى  دىةى  ابى كى بٍ كا الى حي تى فى ـ، كى يً يٍ قً ابً ا سى يى كا بً اقي فى فى  فً سٍ حي الٍ  ةً قى تى كٍ بى  يٍ فً  الر  ْى  اـً حى تً ـ القٍ يً يٍ عً ابً تى لً  اٍلميٍك
رى اً دى يٍ مى  ؿً كٍ خي دي ، كى ةً سى افى نى مي الٍ  ةً بى مى حى  ِّْ ًئؿً بىٍعدى كيؿِّ ىىًذًه  الن ق ادى ؿ  عى لى ؛ اعً ف ال ي ان بً ىى ان ذى رى ٍْ عى  فى كٍ في ًْ نٍ يي  الد الى
ادِّ ، كأيدىباءى اءً رى دً االزٍ كى  يشً مً ان الت يٍ قى مى طٍ ى مي انى ان عى عى ارً ان بى بى دى أى ، كى اءً رى تً الفٍ ان لً مى كٍ دى  ر ضى عى تى  ـي جى كىمىٍت أٍقالى ٍيفى حى

مىٍيًيـ بالش قىاءً  اًقًدٍيف عى  . اٍلحى
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 يُّ اُْلُْسُموبِ ، و يُّ تِ وْ الصَّ ، وَ يُّ كِ رَ حَ الْ ، وَ يُّ الَّمْونِ  التَّْشِكيلُ : الرَّاِبعُ  َفْصلُ الْ 
لُ اُْل  َمْبَحثُ الْ    يُّ الَّمْونِ  لُ التَّْشِكيْ : وَّ

ن  تى مٍ ري  اذى إً  مىاالى  ايىػبٍ مِّ قى كى  ،ؾى ٍيػناظرى  ايى بً  عٍ تِّ مى  الىٍلكىٍافً  ًإلىى ٍر ادً بى فى  اءن يى بى  أردتى كى  نان،سٍ حي  كقْدتى  ،جى
 .أردتى  اككىٍيفىمى  ،تى ئٍ شً  ىأن  

فٍ  مىػػىأ أردتى  كا  ـ   ،الىٍلػػكىٍافً  يٍ ًفػػ فً ٍسػػالحي  مراتػػبً  عى  فى يٍ بىػػ ؿى تتنق ػػ أفٍ  ؾى مىػػفى  فييػػا اٍلبىيىػػاء مجػػامع كأتػػ
ًٍتيىػػػا ٍالى ػػػتٍ حى فى  دىالى ؿى  سػػػترل دان كمؤك ػػػ ،اٍلبىيىػػػاءى ك  ،فى ٍسػػػالحي  سػػػتجد ان مى ػػػالى ػػػ ،اٍلجى  ْ  ،ض  يى ٍبػػػتى  ءً كٍ دي ىيػػػ فٍ ًمػػػفى  .اءى فى كال
 ًإلىػى رو ٍضػخي  نسماتً  كمف ،اءى دى كٍ ، كسى تٍ كاسكد   ،كدو كسي  ،د  كى سٍ تى  رً دى كى  ًإلىى ،اءى ضى يٍ بى كى  ،تٍ كابيض  ، كبيضو 
 .  زرقاءى  كسكينةً ، أزرؽى  كءً دي ىي  ًإلىى، اٍلىٍحمىر ال مٍكفي ة كً مى ، كمف دى فراءى ْى  ْفاءً 

ػػػاًىدى  إف   ػػػاؿً  مىشى مى ـي  ايىػػػني كيزيِّ  ،الت ٍشػػػًكيؿي  ايى مي ًسػػػرٍ يى  ال تًػػػيٍ  اٍلجى ػػػاًىدً لا فى ًمػػػ د  عىػػػتي  الىٍلػػػكىٍافً  اسػػػتخدا  مىشى
اذى  المرئي ةً  ػاًذجً ، ك ةً الخ   كأربػابي  ،ؼً ىىػرٍ المي  سِّ الًحػ أْػحابي  اأىمىامىييػ يقػؼي  ال تًػيٍ   رةً ًيػبٍ المي  ةً دى مىشىػاىى ال الن مى
مىى منيـ أحده  يقكل القىٍد  ،مبيكريفى  ةً ىبي  الذ   النامؿً   كٍ أى  ،بعيػدو  أك قريػبو  مف مىشىاًىدال ؾى مٍ تً  محاكاةً  عى

ػػاؿى  فى ًمػػ الكاسػػعةً  المسػػاحاتً  ؾى ٍمػػتً  يػػدً مً قٍ تى  مى  ىىػػذىا فى يٍ بىػػ شاسػػعةه  كالمسػػافةى  ،كاسػػعه  فى كٍ البىػػ إف   ذٍ إً  ؛عً يبػػدال اٍلجى
 .ؾى مٍ تً كى 

مىاؿً  فمسفةي  أم ا ف   ،فمسػفةه  ايى يٍ ضػاىً تي  الى ا يىػفىًإن   ؿً الت ٍشًكيٍ  يٍ فً  الىٍلكىٍافً  استخداـً  يٍ فً  اٍلجى  منطػؽى  كا 
رً  في فً سٍ الحي  ًْ نىٍا ف   ،ؽه طً نٍ مى  وي عي ضارً يي  ال اىى عى  - ان مى تٍ حى  - فنحفي  ؛لن كى ستى مي  وً يٍ اكً حى يي  ال اٍلبىيىاءً  مستكل كا 
ـى مى أى   العيقيٍكؿً  أْحابي  ال  إً  وي يى نٍ كي  يعي كال ،الحسِّ المرىؼً   أْحابي ال  إً  وي  يدركي بيرو الى مي  كني  لى  تشكيؿو  ا
 .ةً ديدى الس   اآلراءً  كأربابي  ،شيدةً الر  

اًني ةً  ًفيٍ  ال مٍكفى  إف   قىامىاًت اٍلعيٍثمى ٍكبى  انىػلى  ـي ًسػرٍ تى  مػاب  ري  لػةن الى دى  انىػلى  ؿى مى حى  اٍلمى  انىػمي تنقي  ال تًػيٍ  كرامػةً ال ديري
ػػعى  ًإلىػػى ػػكى . المػػافً  رً ٍْ ػػحى  امى ػػان  انىػػلى  ؿى مى  ـٍ ييػػلى  تٍ مى سىػػرى ، كى العػػداءى  أرىبػػتً  ال تًػػيٍ  ةً ك  كالقيػػ ،ةً ز  ًعػػال اللػػةى دى  أىٍيضى

ٍكبى  ٍكبً د  الػ ؼى كٍ خى ، كى ؼً كٍ خى الٍ  ديري ػا أىن  . ـً يٍ ًحػالجى  ، كنيػرافً افً يػرى النِّ  ـً يٍ ًحػجى  يٍ ًفػ ـٍ ًيػبً  تٍ قىػلٍ أى ، كى ري ػيىػكىمى  م تٍ ا ضى
ػػةن ا باقػػاتو يىػػجنباتً  فى يٍ بىػػ ػػاتً  ميتىنىكِّعى ػػبً  الىٍلبىػػٍابى  تبيػػري  ال تًػػيٍ الط ًبٍيعىػػة  ًمػػٍف لىٍكحى ػػ فٍ ا ًمػػيىػػيٍ ا يجػػرم فً مى ؿى اكً دى جى

، كتٍسػػ ػػبً  القيميػػٍكبى  عدي كأنيػػارو ، كى جى ٍشػػأى ؿو كى ٍيػػخً نى  فٍ ا ًمػػاىىػػرى م ثى كً ٍحػػا يى مى ػػ المشػػاعرى  شي عً نٍ ييػػارو  يٍ ًفػػ صي ا يتػػراقى مى
.  فٍ ا مً يى جنباتً  ، كأزىارو  كركدو

ػػاتي  ؾى ٍمػػتً  ػػةً  ت ػػابي بيػػا كي  اؽى فىػػ ال تًػػيٍ  ال مٍكحى قىامى ـى  المى ػػفٍ ، كسػػابقكا فييػػا أى اٍليدىبىػػاءً  أعظػػ ، الش ػػعىرىاءً  حى ْى
ػػاؽً  صي كٍ غيػػيى  فى يٍ ًحػػ اٍلقىػػاًرئى  أف  كىػػى لى ت ػػحى  ػػاتً  هً ذً ىىػػ ًفػػٍي أىٍعمى قىامى ػػٍكصً  ؾى ٍمػػتً  أغػػكارى  ري بي ٍسػػيى ، كى المى ْي  ، يعػػكدي الن 
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ػػاف بىػػًديعً ، ك الحريػػرمِّ  ركائػػعً  ًإلىػػى ػػذىاًنيٌ  الز مى ـي  ، كبػػدائعً اٍليىمى ، أك يتنس ػػ  ًعٍنػػدى  الت ػػاريخً  عبػػؽى  الس رقسػػطيِّ
 .ؼ القيركانيِّ رى شى  ، كابفً ص الش ييدً فٍ ي حى بً ، كأى الخطيبً  الدِّيف بفً  لسافً 

ػػاًئ ً  ؾى ٍمػػتً  لمن ظػػرً  كمػػف الممفػػتً  شى ـي ال مػػٍكفً ك  الت ٍشػػًكيؿً  فى يٍ بىػػ اٍلكى ػػ ، فاسػػتخدا  تحمػػؿي  الت ٍشػػًكيؿً ة ادى مى
ًزٍيدىان  تً مف  مى الى يىٍبػديك ذىًلػؾى ، ال مٍكفً ك  الت ٍشًكيؿً  فى يٍ بى  متقاربةه  عالئؽي  ىينىٍاؾى ، ككأف  ي ةً ال مٍكن الد الى جمي ػان فػي  كى
ػ ، "فالٍشػكىؿي ال مغىػةً  مىعىػاًجـً  ن ثى مى ـه أىٍشػػكىؿي بالبيػاضً  تخػتمطي  الحمػرةي  ، كالٌشػكمةي  مػا فيػو بيػاضه كسػكاده الى  ، كدى

مرةه، كالىٍشكىؿي   كقيػؿى ، أك غيرىمػا، ، كغبػرةن حمػرةن  هي سػكادي  تخم ػطى  ال ًذمٍ : كالغنـً  اإلبؿً  فى مً  فيو بياضه كحي
ػػفرةي  العىػػٍيفً  يٍ ًفػػ الٌشػػكمةي  : أم فػػي بياضػػيا شػػيءه مػػف حمػػرةو، كقيػػؿى العىػػٍيفً  أىٍشػػكىؿي  العىػػٍيفً  ي ْػػفةً ًفػػ  ْ  ال

مىى الحدقةً  ؿى كٍ حى  ال ًذمٍ  العىٍيفً  بياضى  تخالطي  ال ًتيٍ  ْ   عيفً  ْفةً  عى  .(1)"رً قٍ ال

ػػػدي ك  كِّ ػػػـً  ْػػػاحبي  ييؤى ػػػحى  ميٍعجى  ْ ػػػاد  ابػػػفي ، احً ال ػػػاًئ ى  ؾى ٍمػػػتً  الجػػػكىرمٌ حم  شى مػػػادة  وً ًلػػػفػػػي تناكي  اٍلكى
(، فى  ػػ فى يٍ بىػػ سىػافىرى  دٍ قىػػ)شىػكىؿى ، "فالشػػكؿي  ًإلىػػىتػػنقِّالن مػف لػػكفو مي  ؿً الش ػكٍ  ؼً كٍ ري حي  الىٍبػػيىضي اًء: مػف الش ػػ لػكفو

ءي   يٍ ًفػ كالس ػيمةً  ،العىػٍيفً  بيػاضً  يٍ ًفػ تككفي  الحمرةً  كييئةً  مةي الش كىًؿ، كالش كٍ  ةي نى بيِّ  الش اكمًة؛ كالنثى شىٍكالى
ًمٍنييػػا، ىى سػػكادً   اؿي قىػػيي فيػػو بيػػاضه كحمػػرةه، كى  ًإذىا كىػػافى  ؿي كى ٍشػػـه أى دى ، كى العىػػٍيفً  ، كرجػػؿه أشػػكؿي ا عػػيفه شػػكالءي كى
ان  ، بالفرسً  أىٍيضى ـى  ثالثي  تككفى  كىك أفٍ  ًشكىاؿه مةن  قكائ ًمٍنوي ، مطمقةن  ، ككاحدةه محج   : أينػعى العنبي  تىشىك ؿى  كى
"ؾى رى دٍ أى كى  وي بي طى ري  ابى ، أم طى خؿي الن   ، كأىٍشكىؿى وي بعضي 

(2). 

 اْصِطَلَحاً وَ  ةً غَ لُ  الَّمْونُ 
ػػًدٍيثى إف   ػػ الحى ػػالى  يى ًيػػػ، فى يطػػكؿي  الىٍلػػػكىٍافً  فً عى ًمػػػٍف ىينىػػاا، يىػػلجمعً   مت سػػػعى الى ا، كى يىػػلى  دى كٍ دي  حي  فىػػػًإف   كى

انىوي  ا اللي يىػقى مى خى  ال تًػيٍ  ، كالحيػاءً الىٍشػيىاءً  ْفاتً  مفٍ  ةه طبيعي   ْفةه  ال مٍكفى " ػا أىن ػ، تىعىػالىىك  سيػٍبحى  فٍ ًمػ وي كىمى
رً  ًْ نىٍا "الفنِّ  العمؿً  يٍ فً  الساسي ةً  الت ٍشًكيؿً  عى  . (3)يِّ

حً ي فً ، كى ال مغىةً  يٍ فً  ال مٍكفً  كداللةي  ًطالى ٍْ  الحسػي ةً  المػدركاتً  فى ًمػ وي ًلىن ػكاحػدةن؛  تكػكفي  تكادي   اال
، مي  ال ًتيٍ  مىى البشري ةى  اللي  أٍف أكجدى  ذي نٍ ال تخطئيا البْاري  ال مػٍكفى  ذكرى  فٍ مى  أقدـى  فىًإف   يىذىا، كلاٍلىٍرضً  عى
مػػػفػػػي ال ًبي ػػػةً  اتً ميٍعجى ػػػد بػػػفي  يػػػؿي مً ، الخى اٍلعىرى ، كى  أىٍحمى  داللتػػػوً  تعريفػػػان كاضػػػحان، لكػػػكفً  وً يعًطػػػ ـٍ لىػػػالفراىيػػػدمِّ
، كجمعو ألكافه  ال مٍكفي : "اؿى ، قى كىاف ةن  الن اسً  ًعٍندى  معركفةن  في الت مكيفي  ، كالفعؿي معركؼه  .(4)"، كالت مك 

                                                 
 (. مادة )شكؿ(.357، 11/365ج، )ًلسىاف اٍلعىرىب، مىٍنظيٍكرابف (  1)
ٍكىىًرمٌ  (2) ا، اٍلجى حى  ْ  (.1737، 1736/ 5ج، )حال
ًكٍيريكنس،  (3) ٍْ ال الت  مى  (.96، )صاٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـفي  يٌ اٍلجى
 (.4/111ج) ،، معجـ العيفالفراىيدمٌ  (4)
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مػرة، كلكنتػو  الس ػكىادكييئػة  ال مػٍكف، "ك الت ٍعًريػؼً  ىىػذىا فػيٍ  يػؿى مً الخى  مىعىاًجـً ال أْحابي  عى ابى تى كى  كالحي
نو، كفػالف  ف، كلٌكف، كلك  ف، كلكف كٌؿ شيء: ما فْؿ بينو كبيف غيره، كالجمع ألكاف، كقد تمك  فتمك 

ف،  مىىال يثبت  ًإذىا كىافى ميتىمكِّ ف البسػر تمكينػان إذا بػدا فيػو أثػر الن ٍضػ عى ، كلػك  ًمٍنػوي  ، خمؽو كاحدو قىٍكلػو  كى
انىوي   چٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٺ  ٺ   چ : تىعىػػػػػػالىىك  سيػػػػػػٍبحى

ػرى أف  فيػو  ، كألكاف البسػرً ؿً الن خٍ  رأل أنكاعى  فٍ مى لً  عيميٍكـ[. كم3الحشر8 ] ػفىرً  ًإلىػى اٍلىٍخضى ٍْ  المتػدرِّجً  الى
رً مع  فىرً  ًإلىى، اٍلىٍخضى ٍْ  .(1)حسب نكعو" الس كىاد، أك بالحمرةً  المشكبً  ـ  ، ثي الفاتحً  الى

ـى إف   مِّ كً مغى ال   ا في الت عبيرً يى استخدامً  يبدك يسيران بخالؼً  الت ٍشًكيميِّ  ـً في الر سٍ  الىٍلكىٍافً  استخدا
ري ػػةى ال يمنحيػػا ىػػذه  ال ػػًذمٍ  ػػفٍ نى  الىٍلػػكىٍافى ، أك أف  اٍلحي ػػبحري ػػةو كى  أٍف تعبِّػػرى  ا ال تسػػتطيعي يى سى  يٍ ا ًفػػىى دي ًجػػا نى مى
 .ـً الر سٍ  ؿً كٍ قي حي 

ـى  ػػػ لن تبقػػػى بمنػػػأى  الىٍلػػػكىٍافى أف   كرغػػػ ػػػؼً  فً عى ٍْ مىػػػى، مستعْػػػيةن الكى ، ك كيػػػ عى مىػػػىؿِّ تعريػػػؼو ؿِّ ك ػػػ عى
 ، ن  الىٍشػػػيىاءً  أكثػػػرً  فٍ يػػػا ًمػػػفىًإن  تحميػػػؿو ػػػاالى مى ػػػافي ا أثػػػرل يىػػػبً ، فى البشػػػرً  فػػػي حيػػػاةً  كخْػػػكبةن  جى ٍنسى ، وي اتىػػػيى حى  اإٍلً
ػػػاؿً  بػػػديعً  فٍ كأضػػػفى عمييػػػا ًمػػػ وً معيشػػػتً  كمظػػػاىرى  مى ػػػ وً كبيائًػػػ، اٍلجى ، أى ا الى مى  وً بًػػػ يحػػػيطي  كٍ  يحػػػد ه كاْػػػؼه
. ف ان أك مسحاتو شكمي ةن خاليػةن مػف دالالتو جمالي ػةو، كتعبيري ػةو، كرمزي ػةو، طى كٍ طي "ليست خي  الىٍلكىٍافي خياؿه

ػػ تعبِّػػري  ْػػكره  يى ًىػػ ؿٍ تزييني ػػة، بىػػ الحيػػافً  بعػػضً  يٍ ًفػػكطيفي ػػةو، كى  ػػٍكعىاتً  فٍ عى يىػػٍاةً  مىٍكضي  كانفعػػاالتً ، الحى
ا"يى بً  اٍلفىن افً 

(2). 

ػػاًني ةً  ي  فػػي الػػن ٍفسً ال مػػٍكن الت ػػأثيري كى  ٍنسى ػػ حػػد هي ال تى  اإٍلً ػػ ، كال تكػػبحي ده كٍ دي حي ـي  وي جماحى  وي عيػػتمنى  كٍ ، أى شػػكائ
ٍنسىػافً  خبػراتً  فٍ جزءه ًمػ كى ىي مكضكعه معق ده، كى  ال مٍكفي ، "فده كٍ دي سي  ، ئًػرٍ المى  لمعػالـً  ، كالطبيعي ػةً اإلدراكي ػةً  اإٍلً يِّ
ٍنسىافً  قدرةً  يٍ فً  ال يؤثِّري  ال مٍكفي ك  مىػى اإٍلً اًسػٍيسى ك  المػزاجى  غيِّػري يي  إن ػوي  ؿٍ ، بىػفىقىػطٍ  الت مييػزً  عى  يٍ ًفػ ، كيػؤثِّري اٍلىحى

ال الخبػػراتً  مى مىػػى يعتمػػدي  أم  بعػػدو آخػػرى  يفػػكؽي  بشػػكؿو يكػػادي  فْػػيمي ةً الت   الحكػػاـً  يٍ ًفػػ، كى ي ػػةً اٍلجى  حاسػػةً  عى
 .    (3)"أيٍخرىل حاسةو  ك أي ةً ، أى البْرً 

ػمى ثٍ مً  ًإلىٍييىػا رً الن اظً  سً فٍ نى  يٍ فً  كىًبٍيرىان ان رى يٍ ثً أٍ تى  ؾي ري تٍ تى  ٍلكىٍافي اٍلى كى  ـي غىػنٍ اٍلى  ثِّري ؤى ا تيػمى ٍكًسػٍيقىاال اعي قىػيٍ ا ً ، كى ا  يٍ ًفػ مي
زى قىػػالت  كى  رى كٍ الن فيػػ كٍ ، أى احى يىػػتً رٍ ااٍل كى  رى كٍ الس ػػري  الػػن ٍفسً  يٍ ًفػػ ثي عىػػبٍ تى  يى ًىػػا، كى يى يٍ عً امً سىػػ سً كٍ فيػػني  ػػغى نى ، فى ز   كٍ أى  كدً ةي العيػػمى
ػػػكى الٍ  ػػػ، كى كرى الس ػػػري  الػػػن ٍفسً  يٍ ًفػػػ ثي عىػػػبٍ تى  دٍ قىػػػ افً مى ػػػبى الٍ  ًإلىػػػى الس ػػػركرى  ثي عىػػػبٍ ا تى مى ػػػالىٍلػػػكىٍافً  ضي ٍعػػػبى  رً ْى  ال مٍكفً ، كى

ػػػرً  مىػػػى ات فػػػؽى  ال ػػػًذمٍ  دي ٍيػػػحً كى الٍ  ال مػػػٍكفي " كى ييػػػ، فى اٍلىٍخضى ػػػيٍ رً مي الٍ  وً تًػػػلى الى دى  عى ػػػاًني ةً  سً لمػػػن فٍ  ةً حى ٍنسى  تٍ تىػػػػبى ثٍ أى  دٍ قىػػػ، فى اإٍلً

                                                 
ٍكىىًرمٌ (. مادة )لكف(. 3/393ج، )ًلسىاف اٍلعىرىب، مىٍنظيٍكرابف  (1) اح، اٍلجى حى  ْ  (. مادة )لكف(.6/2197ج، )ال
 (.13، )صالعربيٌ  مكف في الففِّ ال  ، داللة الد ٍكرمٌ  (2)
 .133ص المىٍرًجع الس اًبؽ، (3)
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ػػفىرى  ال مػػٍكفى أف   البحػػاثي  ٍْ ػػرى ، ك الى مىػػى ، كيسػػاعدافً القمػػبً  ضػػػرباتً  يػػدئافً يي  اٍلىٍخضى  كرةً الػػػد   تحس ػػفً  عى
 . (1)"مكي ةً الد  

 اْصِطَلَحاً  يُّ الَّمْون لُ التَّْشِكيْ 
ٍيػثي ، وً تًػتجربى  فٍ عى  الت عبيرً  يٍ فً  اٍلىًدٍيبً طريقةي  كى ي  ىي ال مٍكن الت ٍشًكيؿي   ، فيعيػدي الىٍلكىٍافً بػ يتكس ػؿي  حى

ػالىٍلكىٍافي ؛ لتعبِّرى ال مغىةً  تشكيؿى  ػاتي  وي ٍنػعى  ا عجػزتٍ ، كتركم مى مىػى ال مػٍكف ، فيحمػؿي الكىًممى  ةً تكثيػًؼ الط اقىػ عى
، حً  ، كاإليحائي ػػةً الٌداللي ػػةً  ػػ ال مػػٍكفى الميتىمىقِّػػي  ا يتقب ػػؿي يىػػنى يٍ لمػػن صِّ الشِّػػعرمِّ يىػػاؿً  طريػػؽً  فٍ عى  ال مغىػػةى  ًلىف  ؛ اٍلخى
اًئصً ؿ  كي  استكعبتٍ  ْى لتيا الىٍلكىٍافً  خى ًزٍيدىان  تشكيالتو تحمؿي  ًإلىى، كحك  تً  فى مً  مى الى  . يحاءاتً ، كاإلً الد الى

ػػػذىًلؾى ي  ال مػػٍكن الت ٍشػػًكيؿي ك  ػػةي  كى قىػػاتً  مىٍجميٍكعى ؿي  ال تًػػيٍ  الش ػػػكميةً  اٍلعىالى تركيبػػان، كداللػػػةن،  ال مػػػٍكفى  تىتىنىػػاكى
يحاءن، أى  ـي ظً الت نٍ  كٍ كا  كرىةً  ي  لمعطياتً نِّ الفى  ي  ْ  ةو.لى الى م دى إطارو ذً  يٍ فً  ي ةً ال مٍكن ال

ػػ أىٍحيىانىػػان  ي  ال مػػٍكن الت ٍشػػًكيؿي  ؿي ًمػػحٍ يى  كقػػدٍ  ػػاتي  وي تحمٍمػػ ـٍ ا لىػػمى ـى قىػػمى  الىٍلػػكىٍافي  تقػػكـي  دٍ قىػػ، كى الكىًممى  الت عبيػػرً  ا
مباشػرةن  كىانىػتٍ أ سىػكىاء ي ػةً الىدىب وً لكحاتً  يٍ ا فً يى ا، كتكظيفى يى الى مى عٍ استً  اٍلىًدٍيبي  قياـو لم ا ييحسفي  رى يٍ يِّ خى ظً مفٍ ال  

ػػ أـ غيػػرى  ػػرً مي  عٍ مباشػػرةو، مى ػػقٍ  يي الى  الىدىبٍ  يٍ ًفػػ الت ٍشػػًكيؿى إف   اةً اعى  فى يٍ ًحػػ الط ريفػػةً  االٍسػػًتعىارىةً  "مجػػردى  وً بًػػ دي ْى
لىػةى  ننقػؿي  مىػػىاْػطمح  آخػػرى  ميػدافو  ًإلىػى الت ٍشػػًكيمي ة الفينيػٍكفً  يٍ ا الْػػميِّ ًفػيى ميػدانً  فٍ ًمػ الت ٍشػػًكيمي ةى  الد الى  عى

مىػػى ؾى ٍمػػتً ، كى الفينيػػٍكفً ىػػذه  يٍ قائمػػةه ًفػػ الت ٍشػػًكيؿً  ، فعمميػػةي الت عبيري ػػةً  الفينيٍكفً تسػػميتو بػػ ػػكيػػ. كى سىػػكىاءً ال عى ا ؿ  مى
ف يٍ ًحػ يٍ (، ًفػsenseousي  )سِّ حً  الت ٍشًكيمي ةً  الفينيٍكفً  يٍ فً  الت ٍشًكيؿى  ف  ىك أى  اختالؼو  فى استدراكو مً  في كً مٍ يي 

 .(2)("supra -senseous) يِّ سِّ الحً  اءى رى كى  الت عبيري ةً  الفينيٍكفً  يٍ فً  أن وي 

ٍف اختمػػػؼى اٍلفىن ػػافى ك  الش ػػاًعرى إف    مىعىػػػاًنيالٍ ب ؿ  يتالعػػبي لعممػػةو كاحػػدةو، كيػػػ كجيػػػافً  الميسىػػم ى ، كا 
ةً بطريقتو ال  ْ ا ٍف اختمفتً ما ينتجافً  فى يٍ بى  قكي ةو  كشائ ى  ، مع كجكدً خى ةن حى كٍ لى  ا يقدِّمافً مى يي ، فى ةي الط ًرٍيقى  ، كا 
ٍف  ـي ك  الش ػػػػػاًعري ، فالداةي  اختمفػػػػػتً فني ػػػػػةن، كا  مىػػػػػى تىٍشػػػػػًخٍيصً  يعتمػػػػػدافً  الر س ػػػػػا ػػػػػادىاتً  عى مى  اٍسػػػػػًتٍنطىاؽً ، ك اٍلجى

ٍعنىًكي ػاتً  تىٍجًسػٍيـً ، ك ًمػٍف نىاًحيىػةو ؿِّ مػا ىػك سػاكفه كي  أىٍنسىنىةً ، أك اتً المادي   ػفىاتً ، أك الىٍشػيىاءً ، أك المى ِّْ ، ال
ًمػػٍف ىينىػػا ـى ك  الش ػػاًعرى  فىػػًإف  " كى ، أك  كىانىػػتٍ  سىػػكىاء – المحاكػػاةً  بفعػػؿً  ما يقكمػػافً ًعٍنػػدى  الر س ػػا لمعنػػكم  مجػػر دو

ػػػمافً كالمخٌيمػػػةى  االحساسػػػاتً  يمػػػا يخاطبػػػافً فىًإن   -لمػػػادم  محسػػػكسو   يٍ ًفػػػ ، أك الفكػػػارى الىٍشػػػيىاءى  ، كيجسِّ
م ػا عػف -الر س ػاـكمػا فػي حالػة -الباْرة  العىٍيفرؤيتيا، إم ا عف طريؽ  أشكاؿو محسكسةو يمكفي  ، كا 

 .(3)"-الش اًعرً  حالةً  يٍ ا فً مى كى  -، مةً أك المخيِّ  العقؿً  عيفً  طريؽً 
                                                 

 (.36باعة، )صلمطِّ  الت ٍشًكيًؿ المٍكًنيِّ فرج الل،  (1)
اًعٍيؿ( 2)  (.57للدب، )ص فسيٌ فسير الن  ، الت  ًإٍسمى
(3 )  ْ  (.285عند العرب، )ص كالبالغيِّ  مِّ الن ٍقدراث ة في الت  كرة الفني  عْفكر، ال
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ـي بو  ي  ال يتفر دي ال مٍكن الت ٍشًكيؿي ك  ، وً بًػ ، كتتأث ري ال مٍكفً  ًإلىى العىٍيفي ا ترنك مى كى ، فى اٍلىًدٍيبً  دكفى  الر س ا
ٍف لى اعً الس مى  طريؽً  فٍ عى  ال مٍكفى  الذفى تعشؽي  فىًإف    :ؿً ػػػػػػً ر  القائدى  ، كللً الىٍلكىٍافً  عى كجيان لكجوو مى  فٍ كي تى  ـٍ ، كا 

ــ ــَبْعِض الُح ــي ِل ــْوِم ُأُذِن ــا َق  ةٌ قَ اِشــعَ  ي  َي
 

 .(1)َأْحَياَنـا الَعـْينِ َقْبَل  واُُلذُن َتْعَشقُ  
ًمػٍف ىينىػػا   ؿً  ال مػػٍكفي  "يبتعػػثي  كى ػػغيرً  الر مػػزً  ًمػٍف ًخػػالى  ْ  ذاتي  كممػػةه  كى ىيػػ، كى وً عمٍيػػ وً يػدؿ  بًػػ ال ػػًذمٍ  ال

ػػٍكتي ةً  المقػػاطعً  فى عػػددو محػػدكدو ًمػػ  ْ ػػاًئصً أي ػػةى خْيْػػةو مػػف  ، ال تحمػػؿي ال ْى فٍ المػػذككرً  ال مػػٍكفً  خى  ، كا 
مىىقادرةن  كىانىتٍ   كٍ مقػاطعى معي نػةو، أى  ذاتى  كممػةن  الحالػةً  هً ذً ىىػ يٍ ًفػ تتمق اه الذفي  ال مٍكفي  ىىذىا. هً استحضارً  عى
ػ يٍ الن منقكشػان ًفػكٍ شى  العىٍيفي  تتمق اهي   وً ْػكرتً  فٍ ًمػ وً بًػ ا تعػكدي مى ًعٍنػدى إال  وً بًػ ا ال تنفعػؿي كؼو بػذاتيا، لكن يىػري حي
 . (2)"اٍلميبىاًشرىةً  الحسي ةً  وً ْكرتً  ًإلىى هً ذً ىى  ةً المجر دى 

ػةً  أيدىبىػػاءي  احػتفظى  لقػدً  قىامى ػػةو ـ بمكسػكعةو يً تً جعبػ يٍ ًفػػ المى ػ الىٍلػػكىٍافً مػف  ميتىنىكِّعى ػػا ىى كٍ م ني ضى ْى ٍك ْي ـ يي ني
قىاًمي ػػػةى  ػػػكىاًلـً فػػػي  يبحػػػركفى  اٍنطىمىقيكا، فػػػ المى ػػػاؿً  عى مى ػػػؿى ـ يً بريشػػػتً  يىٍرسيػػػميكفى  اٍلجى ػػػاتً  أٍجمى  ، ك يسػػػطِّركفى ال مٍكحى
ػػاًىدال أىٍركىعى ـ يً بكممػػاتً   ا، كتبيػػري يىػػعى مى  فتتفاعػػؿي  الىٍلبىػػٍابى  كتخمػػبي  ا،يىػػبً  فتق ػػري  العىػػٍيفى  تجػػذبي  ال تًػػيٍ  اتً مىشى
ًزٍيدىان  فتكتسبي  الفئدةى   . ، كالث باتً الس كينةً  فى مً  مى

ػػػ رى ًحػػػبٍ أٍف تي  ؾى لىػػػكى  ػػػةً  أيدىبىػػػاءً  ركائػػػعً  عٍ مى قىامى مىػػػىترسػػػك  ـ  ثيػػػ ،المى  زيِّفي تيػػػ ال تًػػػيٍ ـ يً كممػػػاتً  شػػػكاطئً  عى
ػاتً  ، كتشاىدى ـً الر سٍ  ركعةى  ـ لتبْرى يي أعمالى  يىػٍاةً ب الن ابضػةً  ال مٍكحى ػبً  الحى  بي ًجػكٍ ألػكافو يي  فٍ ا ًمػيىػيٍ فً  ا انػتظـى مى
ػػػرى  ًإلىٍييىػػػا ري الن ظىػػػ ػػػنى ، كى ؿً ٍقػػػعى الٍ  رى كٍ ري سيػػػ، كى بً ٍمػػػقى الٍ  ذ ةى لىػػػ، كى الػػػن ٍفسً  ةى احى ػػػبً انٍ ل، كى كى قيػػػالٍ  ف رى كى تىػػػ، كى فً الػػػذِّىٍ  اطى شى  اطى سى
كٍ   .حً الر 

 ،أيٍخرىل أىٍحيىانىان  ان إيجابي   أك ،أىٍحيىانىان  ان ي  بً مٍ سى  في كٍ كي يى  دٍ قى فى  ،وً عً قً كٍ مى  ؼً الى تً اخٍ بً  ال مٍكفً  ةي لى الىٍ دى  ؼي مً تى خٍ تى كى 
ٍكرً  رى بٍ عى  ؼى رً عي  الىٍبيىضي  ال مٍكفي فى  ْي مىاؿً كى  فً سٍ حي الٍ  تً الى الى دى  ؛ةً ي  ابً جى يٍ اإٍلً  وً تً الى الىٍ دى بً  العي ٍرأىةً  ًعٍندى  اٍلجى  ،اٍلمى
تً  فى مً كى  ،ؿً جي الر   ًعٍندى  ـً كٍ قى الٍ  ةً يى مٍ عً كى  ،ةً ادى يى السِّ كى  الى  يىقيٍكؿي  ،افً نى سٍ اٍلى  يٍ فً  ًإذىا كىافى  ال مٍكفً  يىذىالى  ةً بى ب  حى مي الٍ  الد الى
 :دً بٍ عى الٍ  بفي  ةي فى رى طى 

             اِدٌن، َتْجُمـــو، ِإَذا َمـــا اَبَتَســـَمتْ َبـــ
 

 .(3)، غــــــــــرّ لِ ـــــاٍح الرَّْمـقَ أَ ، كَ تٍ يْ تِ َشـ َعنْ  
 
 

 

ٍعنىى ىىذىا فٍ ان مً كىًثٍير  م  رً تي حٍ البي  يقتربي ك   :وً ًفٍي قىٍكلً  اٍلمى

                                                 
 (.4/191جبشار بف برد، ) ًدٍيكىافابف برد، ( 1)
اًعٍيؿ( 2)  (.57للدب، )ص فسيٌ فسير الن  ، الت  ًإٍسمى
: جمع (. البادف: الممتمئة الجسد، الشتيت: السناف المتباعدة، الغرٌ 41طرفة بف العبد، )ص ًدٍيكىافابف العبد، ( 3)

 ، بمعنى البيض.  الغرٌ 
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                        ؤٍ ُلــــــــــؤْ لُ  نْ َعـــــــــ ِســـــــــمُ بْ َأنََّمـــــــــا يَ كَ 
 

 (1) احْ ــــــــــأقَ  وْ ٍد أَ رَ ــــــــــبَ  وْ أَ  ظَّـــــــــــمٍ ُمنَ  
 

 
 

فجران  رمضافى  يٍ فً  اإلمساؾً  كقتً  دً يٍ دً حٍ تى  يٍ داللةن زمنيةن فً  ي  البياضى ال مٍكن الت ٍشًكيؿي  حى نى مى  دٍ قى كى 
انىوي  وً ًفٍي قىٍكلً  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  ڇ     ڇ   چ : تىعىالىىك  سيٍبحى

 [.565البقرة8 ]سورة  چڍ   ڍ  ڌڌ    

ذىًلؾى ؛ أيٍخرىل أىٍحيىانىان ان، كبغيضه نى يٍ حً  سً حب به لمن فٍ فه مي كٍ لى  فيكى  أم ا السكدي  ، وً عً ضً كٍ مي  بى سى حى  كى
اؿً اهً ، كالشِّفى مث ةً ، كال  عىٍيفً الٍ ، ك رً عٍ الش   يٍ فً  حب به مي  كى يي ؛ فى وً يٍ فً  عي قى يى  ال ًذمٍ  وً اقً يى سً كى  كىاًئعً ، ، كاٍلخى ًمٍف رى ا مى  كى
 [. 21-22ة: اٍلكىاًقع] چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ          ڦ  ڦ  چ  :تىعىالىى وي لي كٍ قى  عىٍيفً الٍ  ؼً ٍْ كى  يٍ فً  ؿى يٍ قً 

 : رو يٍ رً جى  ؿي كٍ قى  ـً الن ظٍ  فى مً كى 

 َطْرِفَيـا َحـَوٌر، ِفيْ  الَِّتيْ إنَّ الُعُيوَن 
 

 .(2)اَن قْتَلَنـــيْ ِيـــحْ يُ  مْ َقَتْمَنَنـــا، ثُـــمَّ َلـــ 
كىاًئع  ًمٍف رى ، رى آخى  ًإلىىىن نى عٍ مى  فٍ مً  وً مدلكالتً  فى يٍ بى  ؿي ، الت نق  السكدى  ال مٍكفى  اٍليدىبىاءً  استخداـً  كى

دىاتً  استخداـً  يٍ فً  اٍلبىرىاعىةي ك  ى، الد جى  يستعمؿي  أيٍخرىلد، ك كى سٍ الى  يطمؽي  ، فتارةن رى آخى  ًإلىى أسمكبو  فٍ مً  وً ميٍفرى
ـى  ـي يرسً  كثالثةن  دىاتً ، ك وً بدرجاتً  السكدى  ال مٍكفى إف   تي مٍ قي  فٍ ان إً غى الً بى مي   أككفي الى ، كى ادى دى كالحً  المآت ا زى غى  وً ميٍفرى
مىى ى سيطرى ت  حى  ان، كامتد  رى ثٍ نى ران كى عٍ شً  ي ةى الىدىب اؿى مى عٍ اٍلى  قىامىةي ك  .ةً الن ٍثري   الفينيٍكفً ، ك ي ةً رً الشِّعٍ  اٍلىٍغرىاضً  عى  المى
 زي رً بٍ تي  ال ًتيٍ  ادً دى حً الٍ  ، أك ثيابً اءً دى كٍ الس   بالرديةً  أىٍحيىانىان  تٍ سى تى اكٍ  ال ًتيٍ  اؿً مى عٍ اٍلى  هً ذً ىى  فٍ ءه مً زٍ جي  ًىيى 

مىاؿى  اذى  اٍلجى  :الش اًعري  اؿى ، قى الخ 

ـــَماءِ  ـــِق السَّ ـــْي ُأْف ـــْدُر ِف ـــْاَدٍة                     َوالَب  َكَغ
 

ــْاِب ِحــَدْادِ َضــيْ بَ   ــْي ِثَي   (3)اَء الَحــْت ِف
 اتً سى مى جى ، كى ال مٍيؿى كا في ْى م ا كى ؼو لى يٍ ظً كٍ رى تى يٍ خى  سكدً الى  ال مٍكفً  ًفٍي تىٍكًظٍيؼً  المىقىامىةً  أيدىبىاءي  عى رى بى  

، الخكؼً  مىشىاًىدى ا كا فييى مي سى ا رى مى ، كى أىٍحيىانىان  ءً كٍ دي يي ، كالٍ الس كينةً  فى مً  مىًزٍيدىان ـ يي الى مى عٍ كا أى بي سى كٍ أى ، فى رً الس مى 
ن المر  ، كزادى أيٍخرىل أىٍحيىانىان  بً كالر عٍ  مىاالى مىى كالن يىارً  ال مٍيؿً  فى يٍ ةن بى نى ارى قى كا مي دي قى م ا عى لى  جى  اكرةً حى المي  ؿً يٍ بً سى  عى

م د  يىذىابينيما، فى  ـي يي  الميبىارىؾميحى ْى كى فى  قدِّ مىاؿً  فى ةن مً بى ذٍ ؿى عى ا ٍكعً  ىىذىا يٍ فً  اٍلجى  وً يٍ لى إً  : "فابتدرى يىقيٍكؿي ، اٍلمىكضي
ـ  بعمامةو سكداءى، كتمث ـى ـى ىى دٍ اٍلى  هي ادى كى ى جى طى تى امٍ ، كى ؿً يٍ خى ، كالٍ ؿً عميو بالر جٍ  ، كأجمبى ال مٍيؿي   رى شى نى  ـ  ، ثي ، كاعت

، كسكءً شى حى بً  بى مى قى انٍ ، كى ال مٍيؿً  وي جٍ د  كى كى فاسٍ . اليسيكدى  وً تً بسطكى  رى سى أى ، فى دً الس كٍ  وي مى عمائً  الفؽً  يٍ فً  ،يٍ كى  ؼو  ؿو

                                                 
  (3/176ج، )البحترمٌ  ًدٍيكىاف، البحترمٌ ( 1)
 (.492جرير، )ص ًدٍيكىاف، جرير (2)
مىىلـ أعثر ( 3)  قائؿ البيت. عى
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مىى ـى دً نى كى  ٍزدىؽً  ةى ، ندامى الن يىارً  مناضمةً  عى ، هً دً دى عى  يٍ ، كرزئ فً هً دً يى  يٍ فً  م ا سيًقطى لى ، كى ارى الن ك   فارؽى  فى يٍ حً  اٍلفىرى
ٍيغى لمعيفً  وي لي الى ىً  حى الى  ـ  ، ثي ادً دى الحً  ثيابى  سى بً لى ، كى الس كىادً د ل برى ؛ تى هً دً كعيدى  ًْ  . (1)"فو يٍ جى لي  فٍ مً  ، كمنجؿو 

لىعىؿ   ، الس كىادً  ٍت أثكابى ارتدى  ال ًتيٍ  الظ ممةً  شد ةى  اٍلىًدٍيبً  تْكيرً  يٍ ا فً نى ىي  تظيري  اٍلبىرىاعىةى  كى
أن و كى ، كى الس كىادً ، ك ال مٍيؿً  بتأثيرً  الظ ممةً  شد ةي  زادتٍ  ، كقدٍ سى الد امً  ه الظ الـى ثىنىايىا يٍ فً  ى يحمؿي فالد جى 
مىاؿو  أضاؼى  ن ًإلىى جى مىاالى ؿً  الظ مىـً  ا داللةى نى لى  ييؤىكِّدى ل؛ جى ، الكىًممىاتي  ؾى مٍ رسمتيا تً  ال ًتيٍ  اإليحاءاتً  ًمٍف ًخالى
 فٍ نطالقان مً ا اٍلىٍشكىاؿً  أداةو، كبمختمؼً  فٍ مً  أكثرى ب الظ الـً  ، كعمكـى الس كىادً  سيطرةى  اٍلىًدٍيبي  ك رى ْى  كىذىًلؾى 

ـٍ ، الس كىادً  مشيدى  ـ(؛ ليكمؿى ىى دٍ )الى  كى ىي ، كى رى ان آخى نى كٍ انتقى لى  ـ  ، ثي الكممةي  وي ا تحممي مى ( كى ال مٍيؿ)اؿ دى  لى كى
ٍكعىةتزخر ب ميتىنىكِّعىة مىشىاًىد، بؿ بدأ يجمع ًبذىًلؾى  يىٍكتىؼً  ، كسعة ًمٍف نىاًحيىةو في )عمائمو الس كد(  الر 

بيف  نشأتٍ  أن وي كى ، كى ؾى لً ذى  ًعٍندى  المري  يتكق ؼً  ـٍ لى ، كى أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو االنتشار في )نشر في الفؽ( 
ةي  ميٍفرىدىاتً الٍ ك  اٍلىًدٍيبً   ْ ٍحبىةى  ، كيكسكىا الظ الـي الس كىادي ا ف يى مي ؽو  يى شٍ عً  ق ، كلبس الس كىاد)ترد ل ب ْي

 .ادً دى الحً  ابً يى ثً  عى مى  الحزفً  أجكاءً  ـً ، كتالحي الس كىادً سيطرًة  فٍ مً  ميٍفرىدىاتً الٍ  يٍ ا فً مى  عٍ اد( مى دى ثياب الحً 

م د  ري سىافً يي كى  ٍحبىةى بعيدان  الميبىارىؾميحى  ال ًتيٍ كى ، في كٍ يي ا العي يى تعشقي  ال ًتيٍ  الىٍلكىٍافً  فى مً  ميتىنىكِّعىةو باقةو  ْي
ٍيثي )الخيؿ(،  ا كممةي يى تٍ مى سى رى  ًبي ةً  عمماءً  بعضي  عد دى  حى مىيىاايى ألكانى  اٍلعىرى ْى لكنان،  اثني عشرى  ًإلىى ، كأك

ًمٍنيي ا، يى ، كتداخمً الىٍلكىٍافً  مف تمازجً  تنشأي  أيٍخرىلألكافو  ًإلىى إضافةن  مىى ا تزيدي أن يى  رى كى ذى  فٍ ـ مى كى  ثالثيفى  عى
ري ، ك ا الٍدىـي يى نٍ لكنان مً  فىري ، ك ، كالشقري ، كالحكل، كالكيميتي اٍلىٍخضى ٍْ ، ، كالشيبي ، كالكيٍردي الى
ـي كالمكل عي ، ، كالميم معي كالبرشي  ؿ  دي زان ما يى ا مميِّ يى نٍ فو مً كٍ ؿِّ لى كي  فٍ عى  أبك عبيدةى  تحد ثى  ـ  ا، ثي ىى كغيري  ، كالشي
 .(2)ةً الد قيقً  وً بتكمجاتً  ي  ال مٍكنل دى عميو المى 

م د  كيقتحـي  مىاؿً  ثانيةن بكاباتً  الميبىارىؾميحى دىةى  اٍلجى ْى ٍك  رى بٍ ةى عى م قى غى المي  فً سٍ حي الٍ  أبكابى  ، كيفتحي اٍلمي
اتً  أىٍركىعى ا نى لى  ـى (؛ ليقدِّ كىالس مىاء اٍلىٍرضغىًرٍيب الىٍنبىاء ًفي مينىاظىرىًة ) وً تً عى رائً  يٍ فً  اإًلٍبدىاعً  ةً بكابى  ، ال مٍكحى

ٍحبىةى  الت ٍشًكيالتً  كأجمؿى  مىىا يى جمالي  فى مى يٍ ىى  الىٍلكىٍافً  فى مزي و مً  ْي  ا ألبابى يى ني سٍ حي  بى مى خى ، كى الس اًمًعٍيفى  عى
ـي  كى ا ىي يى ، فى الميتىعىطًِّشٍيفى ؽى مى ا رى ىى د  بياؤي سى ، كى يفى اٍلقىاًرئ ن  ن  يىتىرى ٍيثي : "ك قىاًئالى ، ري كى ذٍ يي  الش ٍيءً ب الش ٍيءى إف   حى

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (1) اكىرىًة ال مٍيًؿ كىالن يىار) الميفىاخى  (.138ص -136(، )صنيٍضرىة الًبيىار ًفٍي ميحى
ًبي ةفي معجـ  الىٍلكىٍافخميفة، عبد الكريـ،  :ييٍنظىر(. 108-103، كتاب الخيؿ، )صابف المثنى :ييٍنظىر (2) ، اٍلعىرى

ًبي ةمجمع المغة  غىاره في شعر الفرس 1987ديسمبر 1، 33الردني، الردف، العدد  اٍلعىرى ًْ ـ. البرش: نيكىته 
يٍ  اًلؼي سىاًئرى لىٍكًنًو، الكيمى سىًدًه بيقىعه تيخى اًلؼي سىائرى لىٍكًنو، المممع: ًفي جى : ما كاف لكنو بيف الىسكد كالىحمر، كىك تيخى تي

مىىشاب حمرتو أك خضرتو سكاد، الدىـ: السكد. كتغمب الْفة  تْغير أىكمت ترخيمان، الحكل: ما الخيؿ  عى
ف البيض كالسكد بدرجات متناسبة، المكلع: كىك المكنيٌ الد ىـ، الشيـ: الذم بو خاؿ أسكد، الشيب مزي  مف 

مىىما ظيرت   كنو الشيب بقع مستطيمة ذات لكف مغاير لمكنو الشيب، الكيٍرد: الحمرة الخالْة في الخيؿ.ل عى
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، منمنمة البركد بحسًف ر بيعً فضًؿ فًْؿ ال يٍ فً  ةن ذى بٍ ني  ؾى نى كٍ دي ، فى ري لدنى مناسبةو ال يينكى  كاالستطرادى 
ٍكؿً ال فى يٍ شامةه بى  ى أن وي فى خٍ ال يى  ذٍ ، إً الر بيعً  كشيً  ْي ٍكؿً ال أبدعي  مزاياهي  لنشرً  عيًقدىتٍ  دٍ قى ، كى في ْي وي يي جٍ . كى في

، ْباه قشيبه  ، كبردي رطيبه  وً شبابً  ، غْفي الز جاجةً  ، رقيؽي الدِّيباجةً  وي نسيـه، رائؽي كسيـه، كأنفاسي 
، بفنكفً يٍ ؿِّ حً كي  يٍ فً  الرجاءً  ، عاطري الفجاجً  عي ، مت سً المزاجً  معتدؿي   وي ، أكقاتي كالر ياحيفً  اٍلىٍزىىارً  فو
نىافي  ، كينشرحي ا الن ٍفسي يى بً  ، تبتي ي الجنافً  بأكقاتً  شبييةه  : وً حالً  ، يتمك لسافي الجى ک  چ بْكتو رخيـو

اقِع] چک  ک  گ  افيةً  ، كالمكاردً الخضراءً  ، كالعيشةً البيضاءً  ك اليدً ذي  كى يي [. فى ٩٢ة8ال و   ْ ، ال
افيةً  كالمطارؼً  فٍ  م بالبيضً رً غٍ يي ، كى رً يىرىاعه كىًرؽ، كيزرم زىىره بالز ىٍ  كالغْفى  أن وي كى ... فى الض   ْ ، رً كال

ا يى بي ككاكً  بدتٍ  دٍ قى ، كى دً كٍ الكيري  حسفً  ًإلىىتدعك  ؟...الكيركدي المسبكؾي  ، كما التِّبري المحبكؾي  ا الد ر  مى فى 
 .(1)"كدً الس عي  مطالعً  يٍ فً  الد ري ةي 

مىىان دقيقان مى كٍ حي  لتْدرى  الميبىارىؾميحم د  يخً الش   ميٍفرىدىاتً  فى يٍ بى  ٍف تتحر ؾى أى  ؾى لى   يٍ فً  وً تً براعى  عى
ٍكعىةً ب ْكرو تزدافي  ـً سٍ رى  يٍ فً  ًلإٍلًٍبدىاعً ٍف كً ، لى االستخداـً   لمجردً الى  ،ال مٍكفً  تشكيؿً  ٍيثي  اٍلبىيىاءً ك  الر  حى
ـى  ، اٍلىٍزىىار)الر بيع، الدِّيباجة،  ميٍفرىدىاتً الٍ  استعماؿً  ركعةً  عى افو مى عى مى لى  فٍ مً  وً يٍ ا فً مى ، كى بى الذ ىٍ  اٍستىٍخدى

مىاؿً  يكحي بثباتً  ال ًذمٍ كالر ياحيف(  مىى اٍلجى ًمٍف  المكافً  ـى كٍ مى عي  ليشمؿى  هً ، كامتدادً ًمٍف نىاًحيىةو  وً حالً  عى
ةى  هً ذً ىى  ي فى زى ، كى أيٍخرىل نىاًحيىةو  م رً غٍ يي ، كى : )فكأن و كالغْف يىرىاعه كىًرؽ، كيزرم زىىره بالز ىرً وي لي كٍ قى  ال مٍكحى

فٍ بالبيضً   ْ مىاؿً  سيطرةً  فٍ مً  العبارةً  يٍ ا فً مى (، كى رً ، كال مىى الز اىيةً  الىٍلكىٍافً ، ك اٍلجى  بداللةً  مىشىاًىدً ال عى
اًرع اٍلًفٍعمىٍيفً  ، كاستحضارو  اٍلًفٍعمىٍيفً  ثىنىايىا)يبتي ، ينشرح(، مع ما في  يفً اٍلميضى ، كاستمرارو مف تجددو
كرة   ْ رةو تربطو مع مى يٍ مً قةو حى الى عى ا بً يى ذي مى  ال ًتيٍ المضيئة لم ًْ نىٍا مىىالط ًبٍيعىة أجبرتو  عى نسياف حزنو،  عى
 مف قامكس عيشو. البؤس كحذفو

مىى، كالبداية تمقي الىليكًسيٌ يبدأ ابف  ، فال مٍكن اإًلٍبدىاعبظالؿ  المىٍشيىد عى بكمماتو  يىٍنطىًمؽي يِّ
ت رما فتئت تْفع  ال ًتيٍ اليادئة  يِّـ الس ٍرعىة، كتمطـ الت كى  ال ًذمٍ ، كمف كسط ركاـ الس ككف الميخى

رىكىة ًإلىىاليدكء،  ىىذىامف كسط كؿِّ  اٍلىًدٍيب ، كىدكء الككاكب، ينتقؿال مٍيؿيفرضو ظالـ  الد ائبة  اٍلحى
مىى رىكىةتمنح ىذه  كقع عباراتو  عى ًزٍيدىان  اٍلحى مىاؿمف  مى  تحمؿ ألكاف الظ الـ، كما فيو ميٍفرىدىات، ك اٍلجى
امىنىا فىيىٍرًسـي  ،سككفو  مف مىى سيطري ْكرةن قاتمةن، ت أىمى بدرجاتو متفاكتةو،  الس كىادً  ا خطكطى يى ألكانً  عى
ِـّ اليى  بدثارً  م، كتدث رى كسادً  ؽى مى ، قد فى كابًؿ الجفافً  فيضو  فٍ ، مً يمة الردافً مً ميمةو بى "فبت  بً : يىقيٍكؿي 
بحً  أف يثيرى  م، أنتظري ًميادً   ْ  مغربو  عنقاءي  فتطيري  اتى مِّي أقضي ما فى عى ، لى ال مٍيؿ غرابى  بازم ال
ٍف انشؽ  بطني  الفجرً  إال ظالمان، كأنؼي  ال مٍيؿً  ، كدجنةً مف الكيؿً  وً يٍ ا أنا فً مى  بنسرً   ال  إً  وي ال ينشؽ ، كا 

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (1)  (.101ص، 100ص(. )غىًرٍيب الىٍنبىاء ًفي مينىاظىرىًة اٍلىٍرض كىالس مىاء) الميفىاخى
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مىى تْدحي  ى إذا جعمتٍ ت  ، حى وً ظمماتً  يٍ فً  الن اسي  يىقيٍكؿي رغامان، دليؿ   الر حيـً  الفجرً  أشع ةً  أفنافً  عى
 .(1)"الن يىارً  غزالةً  فٍ مً  البييـً  ال مٍيؿً  ، كرعبت سكيد إحجاجً السحارً  بالبؿي 

، تى  اإًلٍبدىاعى إف   ، أى  بريشةً  القم ةً  كى حٍ ا نى يى طريقى  ؽ  شي ك فتى مي سٍ تى ك كى مي سٍ فنكفه كألكافه  ـً مى قى  كٍ فنافو بارعو
 ، ٍحبىةى شاعرو مبدعو اتي ل اءى رى تى تى ، كى العباراتً  ، كأجمؿً الكىًممىاتً  أىٍركىعً  ْي ـى  ال مٍكحى ؽً  اٍلقىاًرئً  أما  المتشكِّ

مىاؿً  أنتظر أف يثير بازم ) ةً حى كٍ لى  ًإلىى الرداف( بىًميمةفبت  بميمةو ) ةً حى كٍ لى  فٍ مً ، فى لمجالؿً  ، المتميِّؼً ًلمجى
بح غراب   ْ ةو حى كٍ ؿِّ لى كي  يٍ فً (، كى إال ظالمان  ال مٍيؿما أنا فيو مف الكيؿ، كدجنة ) ةي حى كٍ ا لى يى يٍ مً ، تى (ال مٍيؿال
(  اٍلمىاًضي بكتقًة الفعؿً  يٍ فً  ال مٍيؿي ي أكالىما انْيرى فى ، فى ايى أحداثي رعبو ال تنتيي  أحداثي قْةً  )فبت 

ًْ رً ، كالس يى تحقيؽو، كسطكةو للرؽً  فٍ مً  وً يٍ ا فً مى  عٍ مى  بحً  فى يٍ ره بى يٍ رً اعه مى رى ، كفي ثانيتيما   ْ ، ال مٍيؿً ك  ال
باحً  رى يى قى  ال ًذمٍ  لمظ الـً  فيوً  الغمبةي   ْ ؛ اهي جى سى كى  ، كالظ الـً اهي جى دي كى  ال مٍيؿً  ؽي شٍ ثالثتيما عً  يٍ فً ، كى ضياءى ال
ةً  مىشىاًىدى  لتكتمؿى   كالن يىارً  ال مٍيؿً  فى يٍ بى  حركؼه تترل؛ ليكتمؿى  الىٍلكىٍافً  الد اكنةً  ال ميىاًلي، ك القاتمةً  ال مٍكحى
ٍحبىةى  ال ميىاًلي ، كتندفعي الظ الـى  الس مىاءي  ، كتمطري الظ مماءً  ةً ال مٍيم يٍ فً  الس كىادً  مشيدي   ـي ، كترسً الس كىادً  ْي

اتي   .الحزيفً  البائسً  النِّيايةً  دى يى شٍ مى  ال مٍكحى

ذىا ةً  ًإلىىا نى دٍ عي  كىاً  ان جمالي ان، دى عٍ بي ا تأثيران، كى ىى ادى ي  زى ال مٍكن أف  الت مازجى  دي جً ا نى نى فىًإن  ، الس اًبقىة ال مٍكحى
ى ، كالد جى الخميميفً  ـً تالزي  متالزمافً  كالظ الـي  ال مٍيؿي ، فًفٍي الن صِّ  الىٍلكىٍافً  تكزيعاتي  تقاربتٍ  دٍ قى كداللي ان، فى 

ما ًعٍندى كضكحان  ا أكثرى دى بى  أيٍخرىلىيئةو  يٍ فً  السكدً  ال مٍكفً  ، كترد دي يفً الش ريك اجتماعً  مجتمعافً  الس كىادك 
باحً  اءً يى ضً بً  اقترفى   ْ يى  احً بى ْى ، كى ال  .اءً الضِّ

ٍنسىافي عرفيا  ال ًتيٍ  الىٍلكىٍافً  أكائؿً  فٍ مً  اٍلىٍحمىري  ال مٍكفي د  عى كيي   كىًثٍيره  تداكؿى  دٍ قى كى ، الط ًبٍيعىةً  يٍ فً  اإٍلً
، الش ٍمسً   ً ىٍ كى  فٍ مً  المستمد ةً  الس اخنةً  الىٍلكىٍافً  فى مً ـ "ىً نظرً  ةً يى جٍ كي  فٍ مً  كى يي فى ، وً دالالتً  ت ابً الكي  فى مً 

ٍكتي ةً  المكجاتً  أطكؿً  فٍ مً  كى ىي ، كى الش ديدةً  ، كالحرارةً الن ارً  كاشتعاؿً   ْ في كٍ ك لى يي ، كأكثرىا تضاربان، فى ال
"حً رى المى  في كٍ لى ، كى في العنؼً كٍ لى  كى ىي ، كى ، كالحزفً البيجةً 

(2). 

ـً  وي ارتباطي  كى يي فى  ال مٍكفً  ىىذىا اتً مى سً  ا أكثري م  أى   دٍ قى . كى الد اميةً  القتمى، كالجراحاتً  ككثرةً ، بالد 
ًمٍف ىينىا، مِّ كً الد مى  اإلطارً  ىىذىا فٍ عى  وي داللتي  تخرجي  ٍبد الل ًفٍكًرمٌ  أىٍطمىؽ كى  بً لمت العي  وً تً لريشى  العىنىافى  عى

، أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو  ظً يٍ غى كالٍ  ي زً الت مى ْكرةى ، ك ًمٍف نىاًحيىةو دِّ ، كالكى بً الت عى  ْكرةى  ًلتىٍرسـى ؛ اٍلىٍحمىرً  ال مٍكفً ب
، العىٍيفً  ، أحمرى ال مٍكفً  ، أْفرى الحزفً  ، طكيؿى البدفً  شخْان نحيؿى  ؼو آخرى رى طى  يٍ فً  رأيتي  ـ  : "ثي يىقيٍكؿي 

                                                 
 (.65ص، 64، )صالىليكًسيٌ ، مقامات ابف الىليكًسيٌ ابف  (1)
 (.111عمر، المغة كالمكف، )ص( 2)
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ـي اليى  اهي أضنى  سيؼه  وي نٍ مً  ٍخرىلالي  اليدً  يٍ فً عه، كى اقً ـ  نى سي  وً يٍ فً  حه دى قى  وً ل يديٍ دى حٍ إً ـ ، بً كالغى  ـ ، كأفناه الٌسق
ـ   ال ينفؾ  يسكبي  كى ىي قاطعه، كى  مىى الس   .(1)"وً سً نفٍ  أعضاءى  الباترً  الس يؼً  ًبذىًلؾى  ، كيجرحي وً سً ، كرأٍ وً نً دى بى  عى

مباشرة في  هً بذكرً  اٍلىٍحمىرً  ال مٍكفً ب اكتستٍ  ال ًتيٍ  مىشىاًىدً ال ـً سٍ رى  يٍ فً  عىٍبد الل ًفٍكًرمٌ  لىقىٍد بىرىعى 
، كالٌسقـً  ًمف المىٍشيىدي  وي مي مً حٍ ا يى مى  عٍ ( مى العىٍيف)أحمر  مىٍتوي ، كالغِـّ اليِـّ مى )أضناه اليـ ، كأفناه  الجمؿي  حى

ٍْ  فى ل مً كى قٍ داللةن أى  ا تحمؿي مباشرةو، لكن يى  غيرً  ًبطىًرٍيقىةو  وً مً الٌسقـ كالغـ (، أك تقديٍ   ىىذىا، كيبدك حً يٍ رً الت 
ـى  دٍ قى فكرم ب نِّيأى كى قاطع(، ك)الس يؼ الباتر(، كى في )سيؼ  أٍف  ؾى مى جماؿو ال متناىية، فى  لكحةى  قد 

، أكالىا مع )سيؼ(، كثانييا مع )قاطع(، كثالثيا مع )الباتر(، مر ةن تمك المر ةً  اٍلىٍحمىرى  تتْك رى 
، يزيد مف انحدارىا براعتو في استخداـ الفعؿ أىمىامىوي الت مف الدِّماء تنحدر ال  فيخي ؿ لمقارئ شى 

اًرع يضاعفيا قكلو:  ال ًتيٍ )يجرح( مع ما فيو مف تجد دو لمن زؼ، كاستمرار لللـ، كالكجاع.  اٍلميضى
(، كيزيد مف قسكتيا كاستمرارىا قكلو: )كىك ال ينفؾ  ال مٍكف)نحيؿ البدف، طكيؿ الحزف، أْفر 

مىىيسكب الس ـ   الس يؼ الباتر أعضاء نفسو(.   ًبذىًلؾى أسو، كيجرح بدنو، كر  عى

ٍيبه  كلللكافً  ًْ ًمٍيمىةالٍ الط ًبٍيعىة  مىشىاًىدى ط  بيا خى  دٍ قى ، فى الىليكًسيٌ  ابفً  مف ركائعً  نى ، جى
ر ك  ًْ نىٍا نىاالد ار، كالش ٍيخ  ًإلىى: "ثـ ْرنا يىقيٍكؿي ، ميتىنىكِّعىةىا العى امى يتبختر بطيمساف الكقار، حتى إذا  أىمى
كمخازف البم كر، كظركؼ  ان ليـ نزالن مف ألطؼ الفكاكو كأطرفيا، عنب متي ا، قد  يى فً ري غي  ا بعضى نى مٍ مى حى 

رره  ان انى مى ري ، كى قم عةه ، كبالعقياف مي قن عةه الن كر، كأكعية الس ركر، كرطبان كأن و شيادةه بالعقيؽ مي  ْي كأن و 
الغبر  ، كسفرجالن يجمع طيبان، كمنظران حسنان عجيبان، لو زغب كأن و زبير الخزِّ حمري ماؤىا ياقكته أ

مىى فىرً  الدِّيباجً  عى ٍْ ؼ العاشؽ الكى الى ـي  وي ؿ، لى جً ؿ، كالمعشكؽ الخى جً ، كتفاحان يجمع ْك ، العنبرً  نسي
تْفع قفا  بكؿِّ ظريفةو، عمييا أرغفةه  ةه فى كٍ في حٍ من ، ةً فى يٍ مطً ال   البدرً  كدرارةً  مائدةه  تٍ مى دِّ قي  ـ  ، ثي رً الس ك   ـي عٍ طى كى 

 . (2)الجكع، كتشير بأكفِّيا لمجالسيف بالشركع"

ـى  ةن بىاًرعىةن بكمماتو  الس اًبقىةر طي سٍ في الى  الىليكًسيٌ ابف  لىقىٍد رىسى تبدك فييا خطكط النس،  لىٍكحى
مىادىاتحر كت  ال ًتيٍ كحركؼ الفرح  مشيدو  ًإلىىبما تحكيو مف مؤثراتو شديدةو، فمف مشيدو  اٍلجى
ٍحبىةى ، الس عادةً  لكفو تتيادل خطكاتي  ًإلىى، كمف لكفو اٍلىمىؿً  تتطاير فراشاتي  مف  ميتىنىكِّعىةو  باقةو  ْي

اف، كيحمك الس مر مع الفكاكو، كلذيذ العنب كالر م   ي تزيِّنوضمف إطارو جمالي  المتناى الىٍلكىٍاف
ن اح، ثـ أضاؼ ب كالت ف  الر طى  مىاالى  مىشىاًىدتبدك كدرارة البدر المطيفة؛ ليْكر كماؿ  ال ًتيٍ لممكائد  جى

                                                 
 (.285الفكري ة(، )ص المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (1)
ٍكرً ) الىليكًسيٌ ، مقامات ابف الىليكًسيٌ ابف ( 2) ٍكًر عىٍف رىٍجًز اٍلغيري  (. العقياف:118 ص ،117(، )ص زىٍجر اٍلمىٍغري

يختًمط بو مف الرِّماؿ كالحجارة، العقيؽ: حجره كريـه أحمر تيعمؿ منو ذىىىبه متكاًثؼه في مناجمو، خالصه مما 
. ٍيسىـو ٍبرى ، ييكجد باليمف كسكاحؿ البحر المتكسط، الخز: ما ييٍنسى ي مف ْكؼو كا   الفْكصي
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ـي الحسف المتكاْؿ،  يىٍرًس  الت فىاؤيؿً ك  اٍلىمىؿً  ابى بى  حي تى فٍ يى يتبعيا، كى  ـ  ، ثي المتجدِّدً  اٍلىمىؿً ك  الس عادةً  حى مً الى مى  كى
كىات، ك العنبر الذ كي ة ـً بنسائً  ٍْ لىعىؿ  يكر الش دي ة. الط   أى  ىىذىاالكثرة، ك  ًإلىىجمع كممة )فكاكو( ينقمنا  كى

ثارة  ؼ مظير الن عيـ الالمتناىي، كا  ال اٍلميٍتعىةْك مى تجعؿ الذِّىف سارحان  ال ًتيٍ ي ة في ىذه الكثرة اٍلجى
ف  أى كى كى  ،ةى ظى حٍ مال المتمقِّي ليعيشى  ينقؿي  اؾى ذى كى  ىىذىا ؽى كٍ فى كى  .اٍلىٍشكىاؿ، كالط عكـ، ك الىٍلكىٍاففي كثرة 
 .كىاف ةن بتفاْيمو  أىمىامىوي ماثؿه  المىٍشيىدى 

ةى إف   ِّْ  الىليكًسيٌ شك ميا ابف  ال ًتيٍ  ال مٍكحى مىىتقدِّـ دليالن حي ان و المقاميِّ في ن انىوي قدرتو  عى  سيٍبحى
 ال ًتيٍ  ضً رٍ لى لً ةن عى يٍ دً بى ةن يى اىً ةن زى رى كٍ ْي  ـي سً رٍ ي يى اىى نى تى المي ال   ارً الثِّمى  افً كى لٍ أى د دً عى تى ي  لً ال مٍكن ًلىف  الت ٍشًكيؿى ؛ تىعىالىىك 
انىوي  اللي  ؿى زى نٍ أى  ، كى احً تو كى قٍ كى  يٍ ا فً ب مى ري ، كى دى احً كى الٍ  اءى مى الٍ  ًإلىٍييىا سيٍبحى  تي بً نٍ تي  اٍلىٍرضى ف  كً لى ةو، كى دى احً ةو كى ئى يٍ بً دو
ًمٍف ىينىا؛ كـً الط عي كى  الىٍلكىٍافً ًة فى مً تى خٍ ارو مي مى ثً  اتى ان ذى ارى جى شٍ أى  كرىةى  هً ذً ىى  فىًإف   كى  ْ ـي تي  ال  فِّري كى ي ان يي نً كٍ الن لى يٍ كً شٍ "تى  قدِّ
ـى مى أى  ٌي ال مٍكن الت ٍشًكيؿ ـي عً نٍ يي  رى الن ظى ، فى ةو اس  حى  فٍ مً  ري ثى كٍ ا أى يى بً  عً ت  الت مى بً  ـي اغى نى تى ، تى رةن يٍ بً ان كى مى عى نً  ي ةً رً شى بى الٍ  ا
ف يتخي ؿ طعكـ ىذه يٍ ا، حً يى يٍ فً  الذ كؽى  ةى اس  حى  ؾي ارً شى ي ةن تي الً مى ةن جى عى تٍ مي  المىٍشيىدى  ري يٍ ثً يي د، كى كٍ دي حٍ المى ال  

 .(1)الث مرات"

يِّ في كممة )نكر(، فمؾ أٍف تتخي ؿ ال مٍكنأنمكذجان حي ان لالمتداد  الس اًبقىة اٍلمىٍقطيٍكعىةي  تً مى لقد مث  
كء المنتشر  مىىيعيف  ال ًذمٍ الض  ،  يفً اٍلقىمىر اإلبْار، أك الجساـ النيِّرة ك عى كالن جكـ، أك الن كر اإللييِّ

، كبو سيمي ت سكرة مف اٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـكقد ذيكر الن كر ثالثان كثالثيف مرةن، في ثالثو كثالثيف آيةن في 
كر، كامتداد في  ًإلىٍى ذىًلؾى )الن كر(. أضؼ  قيٍرآف اٍلكىًرٍيـالٍ سكر   ْ ما يحممو الن كر مف تنك ع في ال
 .الىٍلكىٍاف

مىىي  ال مٍكن الت ٍشًكيؿي  ال يقتْري  بيف  اٍلىًدٍيبي  ، فقد يتنق ؿي اٍلميبىاًشرىةأك غير  اٍلميبىاًشرىة الىٍلكىٍاف عى
ٍتييىاتحمؿ  ألفاظه  يينىٍاؾى يص، فًْ الت خٍ  ىىذىال عف أى نٍ ألفاظو تى  ٍالى ، تسيـ في الىٍلكىٍاف ةى دِّدى عى تى اتو مي اءى ضى إً  دىالى
ات، كفي رسـ الىدىبً يِّ في ال مٍكن الت ٍشًكيؿً  ال ال مٍكحى مى اًسٍيستمفت االنتباه، ك  ال ًتيٍ ة البىًدٍيعي ة اٍلجى ، اٍلىحى

مىاؿْكرو مف  ًإلىىكتنقؿ الذِّىف  ، فال يممؾ الميتىمىقِّي إال اإلقرار الالمتناىي اٍلبىيىاء، ك الباىر اٍلجى
مىاؿ يىذىاب يىاؿحناتو جمالي ةن يسرح فييا "تحمؿ شي  اٍلىٍلفىاظ، كىذه اٍلجى  ما تستطيع الذ اكرةي  رى دٍ قى  اٍلخى

، دي  وي مى تخي    اٍلىٍلفىاظي ىذه  ، كقد تحمؿي ؽً مٍ الخى  مىشىاًىدً بمشيدو معي فو مف  أٍف تتحد دى  فى كٍ مف أخيمةو كرسكـو
، ، أك يثير الخكؼى في الث كابً  يثير الر غبةى  مىٍشيىدىان  تْكِّري  فى يٍ حً  ًفٍي الذٍِّىفً تتداعى  مىعىاًني
 . (2)"بى كالر عٍ 

                                                 
ف ار (1)  ْ  (.216، )صاٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـفي  الت ٍشًكيًؿ المٍكًنيِّ ة الي  مى ، جى ال
 .79ص ؽ،المىٍرًجع الس ابً  (2)
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ًمٍف ىينىا ٍبدي ، (الفكري ة المىقىامىة) فارسي  ـي سً رٍ يى  كى  الحي ةً  مىشىاًىدً مف ال مىٍجميٍكعىةن  الل ًفٍكًرمٌ  عى
رً  الىٍلكىٍافً  ًإلىى العكدةً  فى كٍ دي  الن كعي ةً  الت ٍشًكيالتً ك   ْ دىاتً أف   دى يٍ ، بى ةً يحى ال ؿ  كي  بعيدان لتمتقطى  سىافىري ت وً ميٍفرى

ـ  وً عبارتً  فٍ ران مً متحيِّ  فبقيتي  اؿى : "قى يىقيٍكؿي ، الىٍلكىٍافً  ، يرةه شرِّ  ةه رى احً سى  فىًإذىا، وً إشارتً  مكضعً  ًإلىى نظرتي  ، ث
مىى، قْيرةه  خبيثةه  ـ   ًإلىىكجييا نقاب المكر، كفي يدىا عْا السِّحر، تقذفيا  عى جكِّ الس مىاء، ث

في اليكاءً  فى تتمق فيا مً   غريبةي  ابه يى ا ثً يى يٍ مى عى ، كى الىٍشيىاءً  بجميعً  ، كتتالعبي الحرباءً  تمك فى  ، كىي تتمك 
، كلكفو مثاؿه كي  فٍ ا مً يى يٍ ، فً اٍلىٍشكىاؿً   ةه كىًثٍير  ؿي جً الى ا، كعمييا جى يى ا، ككشيً يى تً ى بزينى اىى بى تى ا تى يى ، كرأيتي ؿِّ شكؿو
ا"يى مشيً  ًعٍندى  تْطحبي 

(1). 

دىاًت الٍ إف   ًتوً  عىٍبد الل ًفٍكًرمٌ ا كظ فىيى  ال ًتيٍ  ميٍفرى قىامى أن يا  دى يٍ ، بى الىٍلكىٍافى ةن احى رى ْى  ؿٍ مً حٍ تى  ـٍ لى  ًفٍي مى
م ان كى  ا لتستكعبى يى كفي ري حي  ةو تت سعي ظى فٍ ، فريب  لى الىٍلكىٍافً  ؾى مٍ تً  فٍ مً  ا اشتيرى مى  دى كٍ دي حي  تجاكزتٍ  ًبطىًرٍيقىةو  تٍ عب رى 
ن ائً ىى   المفردةً  ا، فإطالؽي يى نٍ مً  اءى ا شى مى  كاسعان لممتمقِّي؛ ليتخي ؿى  البابى  تفتحي  أيٍخرىل، ك الىٍلكىٍافً  فى  مً الى

ـى  تقكـي  دٍ قى  الكاحدةً  : فكرمٌ  ؿي كٍ قى  وي مي سً رٍ ا يى مى  ىىذىا، ك الىٍلكىٍافً  ميتىنىكِّعىة، اٍلىٍشكىاؿً  ةو متباينةً مى امً ةو كى حى كٍ لى  مقا
ف تمك ف الحرباء(، كى  ، كلكفو كي  فٍ ا مً يى يٍ ، فً اٍلىٍشكىاؿً  غريبةي  : )كعمييا ثيابه وي لي كٍ قى )تتمك   ـ  (، ثي اؿه ثى مً  ؿِّ شكؿو

ا تىٍحًمميوي ى بزينتيا، ككشييا( اىى بى تى : )تى وً ًفٍي قىٍكلً  المتباينةً  الىٍلكىٍافً  مشيدى  يكمؿي   ال ًتيٍ  ميٍفرىدىاتي الٍ  مىٍع مى
اًرع اٍلىٍفعىاؿي ا يى تقم بى  ْاحبىتٍ  ف، تتالعب، تتباىى(  ةي اٍلميضى ـى الميتىمىقِّي فتحتٍ  ال ًتيٍ )تتمك  ا ان ابى كى بٍ أى  أىمى
 ًفٍي ثىنىايىاىىا )زينتيا( تحمؿي  . فمفظةي الىٍلكىٍافً  ةً عى ارً رو بى كى ْي  فٍ مً  اءى ا شى ان مى مى كٍ دى  يستحضرى  يٍ كاسعةن؛ كى 

 دٍ قى ، كى الىٍلكىٍافً ، ك رً اىً ظى ةن تشكيمي ةن متعددةى المى رى كٍ ْي  ًفٍي الذٍِّىفً  ـي سً رٍ يى  كى يي ، فى الىٍلكىٍافً  فى مً  ىٍ ْى حٍ يي  الىٍ  عىدىدىان 
ينى  كرد لفظي  اًدي ةً  وً بدالالتً  أربعان كأربعيف مرةن في أربعيف آيةن  وي كمشتقاتي  ةً الزِّ ٍعنىًكي ةً ك أى  المى ا م يى ، جي اٍلمى

مىاؿً ك  فً سٍ حي الٍ  مىعىاًني ؿى مى حى   .(2)بً معً كال   كً ميٍ ، أك ال  اٍلجى

ا اىى دى ْى  كألحانان يترؾي ةن، بى ذٍ عى  ميٍكًسٍيقىاةن، ك رى ؤثً مي  مىعىاًنيةن، ك عى تً مٍ كمماتو مي  ال مٍكفي  يىٍغديك أىٍحيىانىان ك 
 اٍلىٍرضى  ؿي يٍ حً فى بديعةن تي اسً حى مى ان بميغةن، كى رى كى ْي اةن، كى قى تى نٍ ان مي اظى ألفى  ال مٍكفي  يحمؿي  رى ان آخى نى يٍ حً ان، كى حى اضً أثران كى 

دىاًئؽى اءى، ك رى ضٍ خى  اتو ن  جى  ًإلىى ابى بى يى الٍ   اٍلىٍرضى ةن، كتكسك كبى ذي ر  عي مي ةن، كالٍ كبى ْي خي  طى حٍ القى  د  تري فى ، ى ن اءى غى  حى
ًمٍف ىينىاكا. اءي ى شى تى مى كا، كى بي ىى أن ى ذى  اٍلميٍتعىةً  أبكابى  لممتعطشيفى  أثكابان قشيبةن، فتفتحي  الجرداءى   يىٍنطىًمؽي  كى

ٍبدي  قىامىة) وً تً رائعى  يٍ فً  ًفٍكًرمٌ  اللً  عى  اةن،قى تى نٍ مي ان انى حى لٍ أى  ؼي زً عٍ يى ، كى الىٍلكىٍافً بدالالًت  يتالعبي الفكري ة(  المى
ا نى رٍ سً "كى : يىقيٍكؿي ، ، كالفرحً ةً ا بالس عادى يى ي ْكتى مً عٍ تي لً  القيميٍكبى  ـي غً رٍ يي ، كً الن ظرى  ؽى لتدقِّ  البْارى  يجبري ف
نىاًزؿى م كً طٍ نى   ًإلىى وي نٍ ا مً نى جٍ رى ؽو، خى يٍ ضً مى  ًإلىىا نى مٍ ْى ى كى ت  ؽو، حى يٍ رً طى  ًإلىىؽو يٍ رً طى  فٍ ، مً ؿى المراحً  ، كنقطعي اٍلمى

                                                 
 (.300الفكري ة(، )ص المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (1)
ـعبد الباقي،  (2) ف ار :(. ييٍنظىر581ص، 580ص، )اٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـالمفيرس للفاظ  الميٍعجى  ْ الت ٍشًكيًؿ ة الي  مى ، جى ال

 (.90، )صاٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـفي  المٍكًنيِّ 
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مىىب ةو بديعةو، قي  ؿي عى يٍ فً ةو رى كى بٍ رى  عى ًمٍيعً  المممكةي  وً عميٍ  ا اشتممتٍ ؿ  مى ا كي يى بً  ةو، يتْ   يٍ ا، فً يى أنحائً  ًفٍي جى
 ةً ، كالشع  ةً عى المً ال   ارً كى النٍ  فى مً  القيب ةً  هً ذً ىى  يٍ فً ا، كى يى مائً  ، كجداكؿً اً يً ا، كمسالكً يى اتً ا، كطرقى ىى دً مكارً 

 ةٍ ، لم اعى الضالعً  ةي كىًثٍير  ؿِّ كاحدو مرآةه كي  عى مى ،... كى ارى الن ظ   شي ، كيدىً ي البْارى شً غٍ ما يي  ةً عى الس اطً 
كى  فى مً  كىًثٍيره  ، فيظيري الضكاءً  فى مً  القب ةً  يٍ ا فً مى  ًفٍييىا ، ينعكسي الش عاعً   ْ  الىٍلكىٍافً ، ك اٍلىٍشكىاؿً ك  رً ال
، الد ارً  يٍ فً  أيتي ا رى مى  ج بي عى تى ي يى بً مٍ قى ، كى النكارً  هً ذً ىى  ةً مى اكى قى مي  فٍ عى  م يضعؼي رً ْى بى  افى كى ، فى اؿً ثى المً  ةً البىًدٍيع

ن و لى المرً  غرابةً  فٍ مً  يٍ نً الى ا ىى مى  طً رٍ فى ي أنِّي لً ت  حى   .(1)"العمرً  سالؼً  يٍ ة فً ادى عى  وً بً  يٍ لً  ؽٍ بً سٍ يى  ـٍ ، كا 

ٍكعىةً  مىشىاًىدى إف   ةً  يٍ فً  مىشىاًىدً ال ةى عى كٍ رى ، كى الر   فى يٍ بى  ةً جى اكى زى المي  يٍ ا فً يى الي مى يبدك جى  الس اًبقىةً  ال مٍكحى
رىكىةً  فى يٍ بى  أيٍخرىل، ك الىٍلكىٍافً  فى يٍ بى  تىارىةن  اٍلىًدٍيبي  ق ؿى نى تى  دٍ قى ، فى يِّ كً رى حى الٍ يِّ كى ال مٍكن الت ٍشًكيؿً  لىعىؿ  ، فً كٍ ، كالس كي اٍلحى  كى

ٍكعىةً  مىشىاًىدى  ؿى مى كٍ أى  عى مى جى الٍ  ىىذىا ؟، كأي ة حركاتو لٍ رى يى  ال مٍكفً  مىشىاًىدً ان أٌم رى ائً ا الميتىمىقِّي حى دى غى فى ، ى الر 
كىاتيتممس؟، كأم   ٍْ ، كى كٍ لى  فى يٍ ا بى ان مى رى ائً يسمع؟، ثـ يبدك حى  أى ، كى كٍ لى فو ، أك  فى يٍ بى ا مى فو حركةو، كسككفو
، ىى  ، كىدكءو ٍيوً  تِّعي مى يي  ؿٍ تكت رو كى فً تى كٍ يى  ؿٍ ؟، كىى ةً عى الس اطً  ةً بالشع   ـٍ ، أى المعةً ال   بالنكارً  نىاًظرى  ْ ، رً ي بال

كؿً ، ك بالس يرً  وي ي أحاسيسى نً ييغٍ  ؿٍ ىى ؟، كى المثاؿً  ةً البىًدٍيعى  الىٍلكىٍافً ، ك اٍلىٍشكىاؿً ك  ْي ، ؿً اكي دى جى م الٍ ادً يى تى بً  ـٍ ، أى اٍلكي
 . آياته  اتً نى الس كى  يٍ فً ، كى ةه رى ًعبٍ  الحركاتً  يٍ فً ، كى آالءي  الىٍلكىٍافً  يٍ فى ؟ فى كالمياهً 

م د كيستنفري  وً الكيٍرًغٌي  ميحى ًْ ٍك ْي قىاًمي ةً  ًفٍي ني مىى وً ؿ  حكاسً ، كي وي حكاسى  المى  مىشىاًىدً  اـً غى نٍ أى  عى
مىاؿً  مىى ينيضي  فى يٍ حً  اٍلجى مىى ، كيستفيؽي مىشىاًىدً ال ركعةً  عى مىاؿً  افً حى لٍ أى  عً قٍ كى  عى  اؿى مى جى  ، فيمزجي اٍلجى

مىاؿً  مىشىاًىدً ب مىشىاًىدً ال ـى اٍلجى اتً ةن جديدةن حى كٍ لى  ، ليقد  مىاؿً ك  اٍلبىيىاءً  ًمٍف لىٍكحى  فى يٍ ميٍذ شىب  بى  أى شى : "نى يىقيٍكؿي ، اٍلجى
ري الطِّيبً  منيا نفحى  ، يستنشؽي الىدىبً  اضً يى رً ، كى ارً ىى زٍ أى  ًْ  فٍ مً  عي مى سٍ يى ، كى ا الر طيبى يى انً ْى غٍ أى  فٍ مً  ، كيي
 .(2)"مىعىاًنيالٍ ، ك افى يى ا البى يى أغْانً  فٍ مً  ر ؼي عى تى يى ، كى ا الغانيٌ ىى ارً يى طٍ أى 

ةً ب اٍلىًدٍيبي  ث رى أى تى  مىى، ك المىٍشيىدً ، ك ال مٍكحى ؿً  ميتىنىكِّعىةن  مىشىاًىدى  يرسـي  عى رى كقعيما شى  عى  ًمٍف ًخالى
اًسٍيسى  رِّؾي حى ، كتي يز  المشاعرى إشاراتو كاضحةو تى  ؿً  اٍلىحى  هً ذً ىى  تٍ دى غى ، فى الحراؾً  ىىذىا ثً اعً كى بى  ًمٍف ًخالى

يى  الدِّؼءً عمييـ بً  دي كٍ جي ةن تى قى رً شٍ ان مي سى كٍ مي شي  ، كاستحالتٍ الس اًمًعٍيفى  سى كٍ في ي ني نً تيغٍ  عى ائً كى رى  البكاعثي  . اءً كالضِّ
رً ك  الىٍبيىضً  فى يٍ ا بى ، مى الىٍلكىٍافً ب لٍلى مى ان اضى يى رً  كارتدتٍ  فىرً ك  ، كالنِّيميِّ اٍلىٍحمىرً ك  كالزرؽً ، اٍلىٍخضى ٍْ ، الى
ـي ييي رً ثٍ ، تي اٍلىٍزىىارً ك  بالكركدً  كمزدانةن   .    ارً جى شٍ كالى  حً الد كٍ  ؽى كٍ ، فى الطيارً  ا أنغا

لىىك  رً  ال مٍكفً  كؼً ري حي  عٍ مى  قْيرةو  رحمةو  اً  ةن  وي نٍ مً  العرًب  ًإلىى ب  حى أى  فٍ كي يى  ـٍ لى  وي فىًإن  ، اٍلىٍخضى  ْ ا  خى
حٍ  يٍ فً   ْ  يٍ ـ فً ىً ـ، كانتشارً يً بيئاتً  ي رً غى تى  دى عٍ ى بى ت  إلييـ حى  الىٍلكىٍافً ب  حى أى  ال مٍكفي  ىىذىا يى قً بى ، كى ةً بى دً جٍ المي  اءً رً ال

                                                 
 (. 11الفكري ة(، )ص المىقىامىة) الًفٍكًري ةاآلثىار فكرم، (  1)
 (.43الباىي ة(، )ص المىقىامىة) مىقىامىاتي الكيٍرًغٌي كىرىسىاًئميوي الكيٍرًغٌي، (  2)
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ًدٍيدىةو بيئاتو  رً  فى يٍ بى  طى بى رى  . إن وي جى  بالخضرةً  اٍلىٍرضً  ، كاكتساءً الس مىاءى  فى مً  اءً المى  ؿً كٍ زي ني  فى يٍ بى ، كى اٍلىٍخضى
ـ  انبعاث الخيرً  فٍ مً . كى وً كمكاشيٍ  لإلنسافً  ؽه زٍ رً  وً يٍ فً  ال ًذمٍ ؛ تً كالن بٍ   ، كخيراًت الخضرةً  هً ذً ىى  فٍ مً  ث

رً  ال مٍكفً ب بي رى العى  عى لً د كي قى ، كى اٍلىٍرضً   ةي غى الن ابً  اؿى ـ، قى يً اشً يى رً  يٍ فً  هي كٍ اٍستىٍخدىمى ، ك وً الً مى جى ، كافتتنكا بً اٍلىٍخضى
 :ي  انً يى الذ بٍ 

 َنِعيُميا َقِديَماً َيُصْوُنوَن َأْجَسْاَمًا 
 

 (1)ِبَخاِصرِة اَُلْرَداِن ُخْضِر الَمَنْاِكبِ  
رً  فً أف  لمكٍ  الن ٍفسي ةً   الدِّرىاسىاتً ، ك ًفٍي الذٍِّىفً  رى قى كى  الن ٍفسي ةً  ةً الن اًحيى  فى مً كى    يٍ ان فً بى يِّ أثران طى  اٍلىٍخضى

 ثه الى ثى  ؿى يٍ قً  يىذىا، لةى ، كالر احى كالس عادةى  اٍلمىسىر ةى، الن ٍفسً  يٍ فً  ثي عى بٍ يى  الخضرةً  ًإلىى رى أف  الن ظى ، كى سً كٍ الن في 
ًمٍنوي . في سى الحى  وي جٍ كى ، كالٍ ، كالماءي ةي رى ضٍ الخي  :البْرى  فى يٍ مً جٍ يي  ًدٍيثي  كى : " :الش ًريؼً  الحى رى ْى ثىالثه ييٍجًميفى اٍلبى

ٍضرىًة، كى  ًإلىىالن ظىري  لىىاٍلخي اًرم، كى  اً  اًء اٍلجى لىىاٍلمى سىفً  اً   يٍ فً  كفى مي رى كٍ يي  الش يداءى  "أف   رى كً ذي كى . (2)"اٍلكىٍجًو اٍلحى
مىىاءى، رى ضٍ ةو خى ضى كٍ رى  يٍ فً  ن ةً جى الٍ  اءى"رى ضٍ ب ةو خى قي  يٍ ؽو، فً ارً رو بى يٍ نى  عى

(3). 

ري  ال مٍكفي  بً غً يى  ـٍ لى كى   تٍ قى رى شٍ أى  دٍ قى ا، فى يى مً يٍ لى  فٍ عى  وي مي كٍ جي ني  ؿٍ فى أٍ تى  ـٍ لى ، كى المىقىامىاتً  اءً مى سى  فٍ عى  اٍلىٍخضى
ى لىٍ تى كى ا، يى يٍ ان فً كىًثٍير  وي سي مٍ شى   كٍ ، أي ـي كي الن جي  هٍ ذً ىى  فٍ مً ا، كى يى اتً مى مي ظي  سطى كى  هي اري مى قٍ أى  تٍ غى زى بى ، كى الييايى لى  يٍ فً  وي مي كٍ جي ني  تٍ لى
؛ وً اعً دى إبٍ  احى نى جى  اٍلىًدٍيبي ا يى يٍ فً  طى سى بى  ال ًتيٍ ( كىالس مىاءً  اٍلىٍرضً مينىاظىرىًة  ًفيٍ  الىٍنبىاءً غىًرٍيب ، )ارً مى القٍ  ؾى مٍ تً 
مىاؿً  صى ْى قً  وً بً  مى كً رٍ يى  يٍ كى  ؿً  ، كركاياتً اٍلجى الى م د يىقيٍكؿي ، الس ابقيفى  اٍليدىبىاءً  ان إبداعاتً مى يً مٍ تى سٍ ، مي اٍلجى   ميحى

افً  دً ارً كى مى ، كالٍ اءً رى ضٍ الخى  ةً شى يٍ عً ، كالٍ اءً ضى يٍ البى  دً اليى  كٍ ذي  كى يي : "فى الميبىارىؾ  ْ افً  ؼى ارً طى مى الٍ ، كى ةً يى ال  الىٍ ...كى ةً يى الض 
ي كً حٍ ل، يى الن دى  رى طٍ قى  احً قى الى  رً كٍ غي ثي  فٍ مً  الش ٍمسي  ؼي شً ترتى  وً بً ل، كى ، كالن دى ؿً ضٍ الفى  يدً دً مى بً  ـى سى كٍ يي  فٍ أى  كى رٍ غى 
 ضً يٍ البً م بً رً غٍ يي ، كى رً بالز ىٍ  هي ري ىٍ م زى رً زٍ يي يراعه كىًرؽ، كى  فى ٍْ غي الٍ كى  ن وي أى كى ًرؽ، فى الكى  وي نٍ مً  ؽي رى الكى 

  ْ ك عي دٍ تى  دي كٍ . الكيري ؿً يٍ دً ف اليى سً حي بً  بي رً طٍ تي نِّي فى غى تي  هي ري كٍ يي طي ، كى ؿي يٍ مً تى كى  ، فتميسي صي قي رٍ تى  وي ني كٍ ْي ...غي رً فٍ كال
 . (4)"دً كٍ الس عي  عً الً طى مى  يٍ فً  ا الد ري ةي يى ككاكبي  تٍ دى بى  دٍ قى ، كى دً كٍ الكيري  فً سٍ حي  ًإلىى

م د  عى رى بى  رً  ال مٍكفً  ةً لى الى دى  افً يى بى  يٍ فً  الميبىارىؾميحى ؿً  اٍلىٍخضى  ـٍ مى ، فى ميٍفرىدىاتً الٍ  فى مً  مىٍجميٍكعىةو  ًمٍف ًخالى
ٍْ تى كٍ يى  ًفٍي  تٍ مى مى حى  اٍلكىًممىاتً مف  مىٍجميٍكعىةو  فى يٍ بى  سىافىرى  ؿٍ اء(، بى رى ضٍ : )العيشة الخى وً ًفٍي قىٍكلً  وً بً  يحً رً ًؼ بالت 

رى  ال مٍكفى  ثىنىايىاىىا  تٍ رى يى ظٍ ةو أى مى مً ؿ  كى كي )الكرؽ، الغْف، الغْكف، طيكره، الكركد( فى  يٍ فً  اٍلىٍخضى
اًلي اتً  مى رً  ال مٍكفً  ؿً يٍ كً شٍ تى  جى  ؽي مً طٍ يي ، كى الميٍختىًمفىةى  وً درجاتً  ي ليتخي ؿى قِّ مى تى ممي ان لً كحى تي فٍ مى  ابى البى  تً كى رى تى ، كى اٍلىٍخضى

                                                 
 (.12، )صبيانيٌ ابغة الذ  الن   ًدٍيكىاف، بيانيٌ الذ  ( 1)
 (.7/443ج)، سمسمة الحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في المة، اللبانيٌ ( 2)
 (.2/42ج، جامع البياف في تفسير القرآف، )الطبرمٌ ( 3)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف(  4)  (. 101(، )صغىًرٍيب الىٍنبىاء ًفي مينىاظىرىًة اٍلىٍرض كىالس مىاء) الميفىاخى
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لىعىؿ  ، ميتىنىكِّعىةً ال وً تشكيالتً  ؿى مى أى ليتى  هً رً كٍ فً لً  العىنىافى  )الكرؽ(،  عى مى جى  اٍلىًدٍيبى أف   رى اآلخى  الس ر   كى
ًفٍي ، فى ةن عىدِّدى ميتى ي ةن نً كٍ تو لى الى الى دى  ؿي مً حٍ تى  كدي ري ، كالكي كري يي فالط  ؛ يعً كً مت نٍ ك)الغْكف(، ك)الط يكر(، ك)الكركد( لً 

رً  فى يٍ بى  ق ؿي نى تى تى  ال ًتيٍ  الىٍلكىٍافً  فى مً  ميتىنىكِّعىةي ةه اقى بى  ثىنىايىاىىا ى ، كى اٍلىٍحمىرً ، كى الىٍبيىض، ك اٍلىٍخضى فىرً الى ف  أى كى ، كى ٍْ
مىاؿى  ـي سً تى رٍ يى  الىٍلكىٍافً  ثىنىايىا فً يٍ ف بى مٍ ، كً الىٍلكىٍافً ي ة كلً مي شي  وً يٍ فً  يءو ؿ  شى كي     .اٍلجى

رً  ال مٍكفً  كدً ري ف  كي إً  قىاًمي ةً  اٍلىٍخضى ٍكًص اٍلمى ْي ، فى ال مٍكنً  الت ٍشًكيؿً  يٍ فً  هي رى كٍ أد ل دى  ًفٍي الن   ـى سى رى  دٍ قى يِّ
اًلي اتً ، ك ال مٍكفً  يىذىاي ةن لفً يٍ ثً كٍ ران تى كى ْي  اٍليدىبىاءي  مى رى أف  " عيميٍكـً الم فى مً ، كى وً ي تً كً يى حى ، كى وً جى  اٍلقيٍرآفً  يٍ فً  دى رى كى  اٍلىٍخضى
ًمٍيمىةً الٍ  ةً ئى يٍ بً الٍ  يٍ ، فً ن ةً جى الٍ  يٍ فً  ـً يٍ الن عً  اتً مى سً  فٍ مً  ةن مى سً  ثِّؿي مى ان يي نى كٍ لى  اٍلكىًرٍيـً   تىعىالىى ا اللي ىى ؤي يِّ يى يي  ال ًتيٍ  جى

ف  أى ، كى ال مٍكفً  اءي رى ضٍ ا خى ن يى أى ، كى يرً رً حى كالٍ  سً دي الس نٍ  فى ا مً بأن يى  ري ضٍ الخي  ابي الثِّيى  تً فى ًْ كي فى  كرميفى المي  هً ادً بى لعً 
يٍ  فى كبو مً ري ضي بً  كفى زي ني يي  الجن ةً  ؿى ىٍ أى  گ  گ  گ  چ  : تىعىالىى اؿى قى  ،(1)"ةً ضٍ ، كالفً بً الذ ىى  فى مً  ةً نى الزِّ

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  

﮻   ﮹   ﮺   ﮷﮸  ﮵   ﮶   ﮴    ﮳   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ 

 .[ 15، 16الكهف8 ] چ﮼  ﮽  

 اْلَمَقاَماِت اْلُعْثَماِنيَِّة  ِفيْ  الطَِّبْيَعةِ  اتِ حَ وْ لَ  يْ فِ  يُّ الَّمْونِ  لُ التَّْشِكيْ 
ا مى بً  اٍلىٍرضً ، ك اٍلقىمىرً ك  الش ٍمسً ، كى كـً كالن جي  ، الس مىاءً كفً الكى  مىشىاًىدً في  ي  ال مٍكنً  الت ٍشًكيؿي  زي ري بٍ يى 

اًدرً ًة دِّدى عى تى اهو مي يى مً  فٍ ا مً يى يٍ مى عى  ْى مىىا مى ، كى مىشىاًىدً الكى  اٍلمى ن يي سي  الط ًبٍيعىةً  دً اىً كى شى  فٍ مً  اٍلىٍرضً  عى ن بى جً ، كى كالى ، االى
ن يي سي ان، كى ادى كىى ، كى يى ابً كى رى كى  رً  فٍ مً  تٍ مى عى جى  مىشىاًىدً ال هً ذً ؿ  ىى ان، كي ارى يى نٍ أى ، كى كالى ًْ نىٍا ن افً ان حى مى الى عى  الط ًبٍيعىةً  عى  الى
رىكىةً ان برى امً ، عى الىٍلكىٍافً ب ًمٍيمىةو اتو حى كٍ لى  يٍ يِّ فً ال مٍكن الت ٍشًكيؿً  ي ةي الً مى جى  زي ري بٍ تى ، كى ت افً ا الفى يى بً ، كتقم  اٍلحى ةو، عى ائً رى  جى
انىوي  الككفً  ؽي الً ا خى يى عى دى بٍ ةو، أى قى ائً رى  مىشىاًىدى ك  ْى تىعىالىىكى  سيٍبحى ًمٍيعىان  المخمكقاتً  كِّري ، مي كى  عً دى بٍ أى  يٍ فً  جى  ْ  رً ال
ٍنسىافً  بي اىً كى ، كى فً كٍ كى الٍ ىىذىا  يٍ ا فً ىى دي جً كٍ مي ، كى الىٍلكىٍافً  عي دً بٍ ، مي الككفً  دي جً كٍ ا، مي اىى يى بٍ أى كى  مىى القدرةى  اإٍلً  رً الن ظى  عى

رى رً ، كالت دب  رً ، كالت فك  ؿً كالت أم   ي الد انً ا يى الً مى جى بً  ـي عى نٍ يى فى  اء.عى مٍ جى  ةً البشريى  رً يٍ خى لً  م وي كي  ؾى لً ذى  ؛ لييسخِّ
ًْ قى كالٍ  ـي نى تى يى ي، كى ا  . دي يٍ عً بى الٍ كى  بي يٍ رً ا القى يى تً عى كٍ رى بً  ع 

ؿى إف   ٍْ ٍنسىافً  فى يٍ بى  الفى ٍنسىافً  بحياةً  ترتبطي  الىٍلكىٍافي الن، فيٍ حً تى سٍ مي  يككفي  يكادي  الىٍلكىٍافً ك  اإٍلً  اإٍلً
، كتكتنفي انً ؿِّ جى كي  مفٍ  بوً  طي يٍ حً تي  يى يً ارتباطان كثيقان، فى  ٍنسىافي  م بى قى  فىًإذىايةو، احً ؿِّ نى كي  فٍ مً  وي بو  وي فىًإن   هي رى ْى بى  اإٍلً

مىى اتو قى كٍ مي خٍ مى ، كى كائناتو  فى مً  يوً كً حٍ ا يى مى ، كى فً كٍ الكى  ىىذىا اءً جى رٍ أى  يٍ فً  الىٍلكىٍافى ل رى يى   يٍ ا فً مى ، كى اٍلىٍرضً  عى
اقً ا مى كى  ارً حى بً الٍ  يٍ فً ا، كى يى تً حٍ ا تى مى كى  الس مىاءً  يٍ فً ا، كى يى فً كٍ جى  ذىاا، يى ًفٍي أىٍعمى  يٍ فً  اهى رى يى  وي فىًإن   ر ؾى حى تى كى  ك رى فى  كىاً 

                                                 
ف ار( 1)  ْ  (. 320، )صاٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـفي  الت ٍشًكيًؿ المٍكًنيِّ ة الي  مى ، جى ال
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، كما يراه في اٍلقىمىرً ، ك ، كالن جـً ، كفي الش ٍمسً ، كالت مرً بً ، كالحى الن باتً  يٍ فً ، كى كالش جرً  كالش كؾً  الز ىرً 
خرً كالرِّماؿً  الحجرً   ْ حارم كالنِّجادً ، كالجباؿً ، كفي ال  ْ كابي كالكي  يٍ فً ، كى ، كيراه في ال  اهي رى ، يى ادً ىى الر 

ًمٍيالى  كهً جي كي  يٍ فً ، كى اتً اكى نى سٍ الحى  فً كٍ يي عي  يٍ فً  ، كى كٍ لى  وً يً جٍ كى  يٍ فً  ـي سي بٍ يى  كى ال  مكانان إً  حي رى بٍ  يى الى ، فى تً اٍلجى  ؾي حى ضٍ تى فه
 . افه كى لٍ أى ألكافه كى 

ٍكصى  الط ًبٍيعىةً  اتً حى ي  لمكٍ ال مٍكن الت ٍشًكيؿي  د ري ْى تى يى كى  ْي قىاًمي ةى  الن  اتي  هً ذً ىى ، كى المى ى اعى دى تى تى  ال مٍكحى
 ـً سٍ رى  يٍ فً  ةى قى ا الفائً يى تى رى دٍ ا قي نى ىي  اظً فى لللٍ  ًلىف  ؛ ةً فى كٍ ْي كٍ مى الٍ  الىٍشيىاءً  عى ـو مى ائً كى تى ؽو مي اسً نى تى ؿو مي كٍ شى بً  الىٍلكىٍافي ا يى يٍ فً 

ؿً يِّ ال مٍكن يؿً الت ٍشكً  ًٍتيىا ًمٍف ًخالى ٍالى دىٍكمىان  الىٍلكىٍافي ؿ  ظى تى ، كى مىٍجميٍكعىةن  اتً حى لم كٍ  ةً ْكِّرى ا المى يى اتً كسياقى  دىالى
 .، كالبْارى فى كٍ يي العي  ري يً بٍ ان يي رى حٍ سً 

اتً  ؾى مٍ تً  دً اىً شى مى  فٍ مً كى  م د  وي مى سى ا رى مى  ال مٍكحى ًتوً  الميبىارىؾميحى اكىرىًة  نيٍضرىة الًبيىارً ) ًفٍي مىقىامى ًفٍي ميحى
ـي  في كٍ كى ا يى مى  ؿً مى جٍ أى ا كى يى يقدِّمي  ال ًتيٍ ( كىالن يىارً  ال مٍيؿً  مىى الس كىادى  ؿى عى ـى جى الى عى : "كى يىقيٍكؿي ، الت ٍقًدي  صً الن قٍ  عى
مىى دً دي الس ؤٍ  فى مً  ؽه تى شٍ مي  كى ىي ةن، كى مى الى عى  مى ؿِّ عى كي  عى ، رى فى كٍ ظ  الى الحى  اٍلكىمىاؿى  فى مً  تي زٍ نِّي حي ل أى رى ا دى مى ؟ أى ةً ال 
 وي اضي يى بى  صً رى البى ل بً ييٍغرً  كٍ ، أى عي ارً بى الٍ  هي ادي كى سى  اؿً ل بالخى ييزرً  ؿٍ ىى ، كى ي العنبري فً ٍْ كى  ًببىًدٍيعً م ى حى ى تى ت  حى 

 ًْ  ابى عى  فٍ مى ، كى ةو رن بٍ عى  ـى ظى عٍ أى  اؽً اآلمى  فى ل مً رى جٍ أى  ـٍ كى ، فى ةو رى بٍ رةه، كأم  عً بٍ عً  بً يٍ شً المى  اضً يى بى  يٍ فً ؟ كى عي الن ا
 اءى ضى يٍ بى  ؿ  ا كي مى . )فى بً يٍ الغى  اًلـً عى كى  ،بً يٍ العى  كدً يي شي  فٍ عى  ابى غى  دٍ قى ، فى بً الش يٍ  ؼً ٍْ كى  ؿى ضٍ فى كى  ابً الش بى  تى عٍ نى 
الحً دً الز ىٍ  ؿً ىٍ أى  ةي يى مٍ حً  الس كىادى  ف  ا ً كى  ىىذىاة(. مى حٍ لى  اءى رى مٍ حى  ؿ   كي الى ، كى ةن مى حٍ شى   ْ اليسيكدى  ؽ  رً تى سٍ يى  ؿٍ ىى ، كى ، كال
 .(1)؟!"حً الى مً الٍ  اؽً دى حٍ أى  دي كٍ  سي ال  إً 

ةى ف  إً  ا مى  شد  ةو أى طى ابً رى تى مي ق ةو، كى دً اةو بً قى تى نٍ اتو مي مى مً كى  يٍ فً  مث متٍ تى  الس اًبقىةً  اٍلمىٍقطيٍكعىةً  يٍ فً  ي ةى ال مٍكن ال مٍكحى
ـ  ، ثي الن قصً  اتً مى الى عى  فٍ مً  الس كىادى ل أف  رى يى  فٍ مى مِّ لً ارً كى نٍ اإلً  االٍسًتٍفيىاـً ب تٍ بدأ ةي ايى كى ، فالحً طي الت رابي  في كٍ كي يى 
ري بى يي  مىةن  وي ني كٍ كى  ؾى لً ذى  يً فٍ نى بً  رِّ مىاؿً  اتً مى الى عى  فٍ مً  ةن مى الى عى ، كى دً دً الس ؤٍ  اتً مى الى عى  فٍ مً عىالى  ، كقد قد ـ دالئؿى اٍلجى
؟(، عي ارً بى الٍ  هي ادي كى سى  اؿً ل بالخى ييزرً  ؿٍ ىى كى : )يٍ فً  يً ى الن فٍ نى عٍ مى  تٍ مى مى حى  ال ًتيٍ  اٍلىٍسًئمىةً  فى دو مً دى عى بً  وً الً مى جى 

 (.؟!حً الى مً الٍ  اؽً دى حٍ أى  دي كٍ  سي ال  اليسيكدى إً  ؽ  رً تى سٍ يى  ؿٍ ىى كى : )يٍ فً  كالت قريرً 

مىاؿً  اتً مى الى عى  فٍ ةه مً مى الى عى  الخاؿً  أف  سكادى  ييؤىكِّدي  فى يٍ حً  شىٍيئىان ف شىٍيئىان  اٍلىًدٍيبي ك مي سٍ يى كى   ، كأف  اٍلجى
الحً  دً الز ىٍ  ةي أىؿً يى مٍ حً  الحدادً  ابى يى ثً   ْ مىاؿً  ةً ركعى  فى يٍ بى  ـى اءى كى  اٍلىًدٍيبى . ككأف  كال  دً الز ىٍ  ءً كٍ دي ىي ، كى اٍلجى

الى   ْ ، كى كٍ دي ىي  ًإلىىان ءى كٍ دي ىي  اؼى ضى أى ، فى حً كال ، سي كٍ الن في  ًإلىٍييىا في ئً مى طٍ تى ، كى في كٍ يي ا العي يى ر  بى قى عو تى كٍ شً خي  ًإلىىةو نى يٍ كً سى ءو
 .  القيميٍكبي ك  ةي دى ئً فٍ الى  وً بً  كتيثب تي 

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف( 1) اكىرىًة ال مٍيًؿ كىالن يىار) الميفىاخى  (.137ص، 136(، )صنيٍضرىة الًبيىار ًفٍي ميحى
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قىامىاتي دي شً حٍ تى  ـي الر سٍ  في كٍ كي ا يى مى  ؿً مى جٍ أى كى كى  ا يى بحقكلً  الط ًبٍيعىةً  ميٍفرىدىاتي ا يى يٍ فً  ان تتداخؿي رى كى ْي  المى
مىاؿً  فى اتو مً حى كٍ لى  ؛ لتْنعى ميتىنىكِّعىةً ا اليى ، كألكانً الميٍختىًمفىةً   اإًلٍبدىاعً  فى التو مً يٍ كً شٍ تى  تي حً نٍ تى ةن، كى مى امً كى تى مي  اٍلجى

م د يىقيٍكؿي ةن، مى امً شى  ةن رى يً بٍ مي   ،رً اىً كى الجى  بمىمىعىافً  مرً زٍ يي  امى بً  ،رً اىً زى الى  ألكافي  ؾي يٍ بً تى سٍ تى  ؾى الً نى ىي : "المكيمحيٌ  ميحى
مى  العقيؽي  امى كى  ،دي ر  مي كالز   ،الفيركزي  امى كى  ،دي جى رٍ بى كالز  ، اىى ًعٍندى  تي كٍ اقي اليى  امى فى   !افي جى رٍ كالمى  رِّ الد   امى كى  ،افي كالجي

ـي  ككىٍيؼى  ،ةً سى ائً مى الٍ  افً ْى غٍ الى  اـً مى كٍ أى بً  اليابسةي  اءي بى ْى الحى  مكً تى سٍ تى كى  ،رً جى بالش   الحجري  يقاسي  ككىٍيؼى   ييقد 
مىىٍ  تي ابً الث   دي امً جى الٍ  رىكىةي  فى يٍ أى كى  ،تً ابً الن   يالن امً  عى  فى يٍ أى كى  ،فً كٍ في دٍ مى الٍ  فى مً  ري كٍ شي نٍ المى كى  ،كفً كي الس   فى مً  اٍلحى
مىىٍ  رً كٍ ثي نٍ المى   رً اىً كى جى بً  ،دي ئً الى القى  تً انتظمى  فً ئى لً كى ! الغبراءً  فً طٍ بى  يٍ فً  كدً حي مٍ المى  فى مً  اءً رى ىٍ الز   ةً ضى كٍ الر   رً يٍ ظى  عى
ًْ عى المى  يٍ فً  رً كٍ حي الٍ  فى مً  ايى اني كى مى  افى كى كى  ،دً ائً رى الخى  لب اتً  يٍ فً  ،دً ائً رى الفى  ؾى مٍ تً   هً ذى ىى  كىانىتٍ لى  ،كرً حي كالن   ـً ا
ْ   ئاتً الرِّ  بيتى  ،كري ىي الز    شىذىلكى ، اسً فى نٍ الى  بطيبً  كالركاحً  سً كٍ في الن   دى امً خى  أنعشتٍ  ـٍ كى كى  ،دكرً كال
 ري يٍ رً ضى  انى عٍ مى  افى كى  كٍ لى  ،كالعطرً  ،بً يٍ الطِّ  ؾى لً ذى  اؼً نى ْى أى  فٍ مً  ،كالن ٍشرى   ى يٍ رً الى  نستنشؽي  انى فٍ قى كى فى  ،احً كى رٍ الى 

ْ   حى رً شى نٍ مي  بى مى النقى  المحبسيفً  في يٍ ىً رى  ةً المعر   ى كى  ،العىٍيفً  رى يٍ رً قى  رً دٍ ال ، وً تً اقى فى  فٍ عى  ؿى كذىى  ،وً حشتً كً  فٍ مً  نسى لى
"وً م تً خً كى 

(1). 

م دإف   مىاؿً  ةن متفرِّدةى عى ائً اتو رى حى كٍ لى  يرسـى  أفٍ  لىم ا أرادى  يٌ حً يمٍ كً مي الٍ  ميحى  عٍ مى   ى مً دٍ يى  فٍ أى  ، احتاجى اٍلجى
قيكًؿ ك أيٍخرىل كؿو قي حي  فٍ اتو مً مى مً كى  الىٍلكىٍافً  ؿً قٍ حى  ْ  حي رىكىةً ، ك تً كٍ ال  ًإلىى تٍ فى ضٍ أى  ميٍفرىدىاتو  ؿى مى عٍ تى اسٍ ، فى اٍلحى

ًزٍيدىان  يِّ ال مٍكن  ؿً الت ٍشًكيٍ  مىاؿً  فى مً  مى ٍيوً  تِّعي مى الميتىمىقِّي يي بً  فىًإذىا، اٍلجى  وً يٍ أذنى  بي رً طٍ يي ، كى الىٍلكىٍافً  بأجمؿً  نىاًظرى
افً  بأعذبً  ٍكبو  يٍ الميتىمىقِّي فً  ىىذىا يىٍنطىًمؽي ، افً حى ، كالر يٍ رً طٍ العً  بً ايً طى أى بى  وي أنفاسى  شي عً نٍ يي ، كى اٍلىٍلحى  ديري

 اتً آيى  فٍ ةه مً آيى ا، كى يى نٍ مً  فينيؿي  فً سٍ حي الٍ  اتً سى مى لى  فٍ ةه مً سى مٍ لى  وي ضي تعترً  ٍخرىلالي كى  ةً نى يٍ فى الٍ  فى يٍ بى  ن وي أى  دى يٍ مةو، بى يٍ كً طى 
مىاؿً    ى يٍ رً الى  ؽي شً نٍ ستى ان يى رى كٍ طى ، كى رً اىً كى الجى  لىمىعىافً ك  ،رً اىً زى الى  افً كى لٍ أى بً  دي عى سٍ ان يى رى كٍ طى ا، فى يى كى الً سى مى  ًردي يى فى  اٍلجى
دىاًئؽى ، كى اءى رى ىٍ زى  اضو يى رً بً  سي نى أٍ يى  ـ  ، ثي رً طٍ العً كى  بً الطِّيٍ  اؼً نى ٍْ أى  فٍ مً  رى كالن شٍ   يٍ فً  أن وي  اؿي خى يى ، فى اءى حى يٍ فى  حى
، كى اًل ظً  يٍ ، فً اءى رى ضٍ اتو خى نى جى  ، كى كٍ يي عي ؿو  .فى كٍ يي تى شٍ يى ي، كى يً تى شٍ ا يى مى ةو مى يى اكً فى فو

ميكدي ا يى لى  بى تى ( لييكٍ افي جى رٍ مى الٍ ، كى تي كٍ اقي ا )اليى يى يٍ فً كٍ يى ، كى ةً رى يً بٍ المي  الىٍلكىٍافً ب اٍلمىٍقطيٍكعىةي  ظ تً تى اكٍ  دً قى لى   اٍلخي
مىاؿً ب ن ةً الجى  اءي سى نً  تٍ فى ًْ كي  دٍ قى ، فى ي ةً الىدىبً  ارً اآلثى  فى يٍ بى   ؤً لي مؤٍ ال  فى بً يٍ بِّ شي ، كى اهً بى تً النٍ لً  تً فً مٍ المي  رً اىً البى  اٍلجى
، تً كٍ اقي اليى  اءً فى ْى  يٍ [، قيؿ: "ىيف  فً ٢٩الرحمن8 ] چڭ  ۇ     ۇ  چ : تىعىالىى اؿى ، قى افً جى رٍ مى الٍ كى 
"افً جى رٍ مى الٍ  اضً يى بى كى 

ا ن مى ا ً ب، كى سٍ حى فى  اٍلىٍشكىاؿً  نك عً تى  ًإلىى عي جً رٍ يى  الىٍ  افً جى رٍ مى الٍ  اؿى مى أف  جى  ميٍكـً عٍ مى الٍ  فى مً . كى (2)
فىري  وي نٍ مى ، فى وً ألكانً  د دً عى تى لً  ٍْ ري ، ك ، كالكريمي  اٍلىٍحمىري ، ك الى ا أىف  ، رتقالي  ، كالبي اٍلىٍخضى  الىٍ  تى كٍ اقي اليى  كىمى

                                                 
 (.292اـ، )صشى يسى بف ىً ، حديث عً محيٌ يٍ كً المي ( 1)
 (. 4/453ج) ،ش اؼالكى ، مٌ رً شى خٍ مى الز   (2)
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ن مى ان نى كٍ لى  ؿي مً حٍ يى  فىرً ك أى  الىٍبيىضً  فى مً  كى ا ىي كاحدان، كا  ٍْ ـى قى  يىذىابً ، كى اٍلىٍحمىرً أك  الى  ما ييقىاًربي  يٌ حً يمٍ كً مي الٍ  د 
 ،دً جى رٍ بى كالز   ،رً اىً كى جى الٍ ، كى رً اىً زى الى  يٍ ا فً نى ثٍ حى بى  كٍ ا لى نى ، فكىٍيؼى بً  افً جى رٍ مى الٍ ، كى تً كٍ اقي اليى  كىًممىتىي يٍ فً  افو كى لٍ ة أى رى شٍ عى 

مى  ،العقيؽً ك  ،دً ر  مي كالز   ،كالفيركزً  ،كالد   ،افً كالجي  فى ةو مً فى ائً ى طى مى عى  ًفٍي ثىنىايىاىىا ري ثي عٍ نى ا سى نى فىًإن  ، رً جى الش  ك  رِّ
رى لىيىا افً كى لٍ الى  ٍْ  . دى كٍ دي حي  الىٍ ، كى الى حى

م دط  خى  دٍ قى لى  قً  ةى ادى يى شى  بى تى كى ، كى وً ةى إبداعً قى يٍ ثً كى  ـ(1930 -1858) يٌ حً يمٍ كً مي الٍ  ميحى ؼو كٍ ري حي بً  وً تفك 
ْى شى ىً  ى بفً سى يٍ عً  )حديثي  وً رائعتً  يٍ بو فً ىى ذى  فٍ مً  ًكٍيرً  فى سى حٍ أى فى  ك رى اـ(،  ٍْ ، ـى الر سٍ  فأتقفى  ـى سى رى ، كى الت 

مىٍت ةن، عى ارً ي ةن بى نً اتو فى حى كٍ لى  ي ةي بً الذ ىٍ  أىنىٍاًمميوي  فقد متٍ  مى ن كى شٍ أى  ًفٍي ثىنىايىاىىاحى : يىقيٍكؿي ، الىٍلكىٍافً  شىت ى فٍ مً  االى
، كى يٍ حً ؿو رى يٍ سى  ًإلىىا نى يٍ انتيى  ابى ا البى نى زٍ جاكى ا تى م  لى "كى  ، نبتتٍ يٍ شً ادو عى كى بو ٍكرً  وي ضي رٍ أى  بو ْي ا مى ، كى ةً فى يٍ نً المى  بالقي
كٍ  تي بً نٍ يى  دى  وً بً  ؿ  ضً ، تى ةً فى يٍ رً الكى  افً ْى غٍ الى بً  ضي الر  ا يى اعً اتِّسى  يٍ فً  ، فالمدينةي عى دٍ بً  الىٍ ، كى اةي دن اليي  اري حى تى ، كى اةً الحي
تً  يٍ فً  ضي رً عٍ المى  ىىذىا، كى ارً طى قٍ الى  فى مً  ره طٍ قى  مىى فى يٍ رً ائً ا سى نى لٍ ا زى مى كى  ،ارً ْى مٍ الى  فى مً  ره ٍْ مً  ايى سير  ضو رٍ أى  عى
يى  افً ْى غٍ الى  اري ىى زٍ أى ، كى فى يٍ اتً سى ، كالبى افً نى الجً  راسي غٍ ا أى يى يٍ ك فً ىي زٍ تى  ى تى لىم ا امٍ ، كى فى يٍ احً كالر   هً ذى ىى  فٍ مً  العىٍيفي  تً لى

ف  ال  ، كى ةً عً الش ائً  فً اسً حى المى  م رً جٍ ا يى مى  سي مى مى تى ي أى ابً حى ٍْ أى  ًإلىىت  فى ، التى ةً عً الر ائً  رً اظً نى مى ؾ الٍ يٍ اتً ىى  فٍ مب  مً جي
ـ"ىً رً ائً مى ضى  يٍ فً  كري دي ا يى مى  سي س  حى تى أى ـ، كى ىً رً اطً كى خى  يٍ فً 

(1). 

ةى إف   م دا يى د مى قى  ال ًتيٍ  ي ةى نً فى الٍ  ال مٍكحى مىىم كً طى نٍ تى  يٌ حً يمٍ كً مي الٍ  ميحى  ري يٍ ثً يي  ال ًذمٍ يِّ ال مٍكن الت ٍشًكيؿً  عى
مىاؿً بً  اسى سى حٍ ، كاإٍلً اٍلميٍتعىةى  ؿو يٍ سى ) يٍ فً  ةً عى اسً الكى  اتً افى سى ، كالمى ةً عً الش اسً  اتً احى سى المى  عى د  مى امتى  ال ًذمٍ  اٍلجى

، كى يٍ حً رى  كض  يٍ فً  شىت ى أىٍلكىانىان  ًفٍي ثىنىايىاىىا تستكعبي  ال ًتيٍ  ميٍفرىدىاتالٍ  ًإلىى ؽى مى طى انٍ  ـ  (، ثي بو يٍ شً ادو عى كى بو )الر 
 ا الر ائعةً ىى رً بمناظً  تٍ فيًتنى ، كى في كٍ يي ا العي يى لى  اطمأنتٍ  ال ًتيٍ كالبساتيف، كأزىار الغْاف، كالر ياحيف( 

 .  القيميٍكبي  تً رى كأيسً ، الىٍلبىٍابي 

ةً  هً ذً ىى  ميٍفرىدىاتً  فى يٍ ا بى نى أبْاري  إن نا إذا تنق متٍ  رى أف   ؾٍ رً دٍ ، ني ئي ةً رٍ مى الٍ  ال مٍكحى ًْ نىٍا  ةي دِّدى عى تى ا مي ىى عى
ًمٍف ىينىا، دً دى عى الٍ  ةً يى اىً نى تى مي  رى يٍ غى  أىٍلكىانىان ا نى لى  ـي سً رٍ ل تى رى حٍ الى بً  كٍ ، أى الىٍلكىٍافً  ط ى خى ا تى يى يٍ ي  فً ال مٍكن الت ٍشًكيؿى  ف  إً فى  كى

مىاؿً  دى كٍ دي حي  ؿً  ارى أسكى  زى اكى جى تى ، كى اٍلجى الى ٍف أى  ادى رى أى  ن وي أى كى ، كى مىشىاًىدً ال أىٍركىعى  وً تً بريشى  ري كِّ ْي يي  اٍلىًدٍيبي ، فاٍلجى
مىاؿً  اتي ا: آيى يى اني كى نٍ عي  ةن الى سى رً  اءً ر  لمقي  ؿى سً رٍ يي  قىامىةً ًفٍي  اٍلجى  د .ا حى د ىى حً يى  الىٍ د ، كى ا عى يى يٍ ًْ حٍ يي  اًلٍ  اٍلمى

ـى  اًنيِّ  اٍليدىبىاءي  اٍستىٍخدى ًر العيٍثمى ٍْ ، كى كٍ لى  فٍ مً  – ؿً الش كٍ  ةً غى لي  ميٍفرىدىاتً ؿ  كي  ًفٍي اٍلعى ، كٍ ْى فو تو
 وً اتً حى كٍ لى  رً يٍ كً ٍْ تى ، لً افو كى لٍ أى  فٍ مً  الط ًبٍيعىةً  يٍ ا فً ؿِّ مى كي بً  ةً انى عى تً االسٍ  فٍ ـ عى ىي دٍ حى افى أى كى تى يى  ـٍ ا لى مى كى  - ةو كى رى حى كى 

 ـٍ ، أى الط ًبٍيعىةً  ؼً ٍْ كى  يٍ فً  سىكىاء، كى اءجى ىً  ـٍ ان، أى حى دٍ مى  ـٍ ، أى افى ان كى فى ٍْ كى  اٍلىٍغرىاضً ؿِّ كي  يٍ فً  ي ةً رً الشِّعٍ 
ًمٍف ىينىا، وً تً بى كٍ بي حٍ مى  فً اسً حى مى  ؼً ٍْ كى  فً يِّ سِّ الحً  وً لً كٍ لي دٍ مى  فٍ مً  ال مٍكفي  جي ري خٍ "يى  كى ٍْ  وً قً الى طٍ إً  ًإلىى رً اشً بى يِّ المي الكى

                                                 
 (.277ص، 276، حديث عيسى بف ىشاـ، )صالمكيمحيٌ  (1)
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مىى ٍعنىًكي ةً  اليميٍكرً  عى ًمٍف ىينىا. (1)"ةً ر دى جي مي الٍ  ارً كى فٍ اٍلى ، كى اٍلمى ًتوً  الىليكًسيٌ  ابفي  بي يتالعى  كى قىامى  زىٍجري ) ًفٍي مى
ٍكرً  ٍكًر عىٍف رىٍجًز اٍلغيري ـي ، الىٍلكىٍافً  تً الى الى دى ( بً اٍلمىٍغري يىٍرًس اتً  أىٍركىعى  الكىًممىاتً ب ًفٍي ثىنىايىاىىا كى  دٍ قى ، فى ال مٍكحى

فىرى كى  الىٍبيىضى ا يى يٍ فً  عى مى جى  ٍْ رى ، ك دى كى سٍ اٍلى ، كى الى ، فى تى ي  مي نً كٍ دو لى يى شٍ مى  يٍ ا فً يى ًفٍي تىٍكًظٍيفً  عى دى بٍ أى ، كى اٍلىٍخضى رِّدو
اتً  ذاتً  اتً عى كٍ طي قٍ المى  أجمؿً  فٍ مً  اٍلمىٍقطيٍكعىةي  هً ذً ىى  تٍ دى ى غى ت  حى  ، ةً عى اطً قى تى المي  ةً مى اخً دً تً المً  ةً ي  ال مٍكن ال مٍكحى

 دٍ قى ، كى اثً دى الجٍ  ؿً ىٍ أى  فٍ مً  وً تً برسالى  اءى ا جى ن مى أى ، كى وً جٍ الكى  ري فى ٍْ أى  اٍلىٍحدىاثً  فى مً  اليكـى  ا أراهي ؿ  مى كي : "فى يىقيٍكؿي 
ا، كى  ظِّوً حى  كءً سي لً  طِّوً خى  ر دي مى زى  ادى عى ا، كى ديجى  د هي خى  اؿى حى تى اسٍ   سى بً لى ، كى ادً اإليقى  دى عٍ بى  وً نً سٍ حي  اري نى  تٍ دى مً خٍ أي سىجى
و المكلي ة خضران أك سكدان، اني نى سٍ أى ان، كى بيكدى لي  وً يً جٍ كى  كري عي شي  تٍ سى مٍ أى  ؿٍ ، بى ادً دى الحً  بى كٍ ي ثى الز اىً  وي ضي ارً عى 

ن بى كى  -ادى  عى الى  –ككاف قد فارقنا ىالالن كغزاالن، فعاد  ن كى نى  كى االى  .(2)"االى

ـي قى يي  الس اًبقىةً  رً طي سٍ الى  يٍ فً  الىٍلكىٍافً  فى يٍ بى  ؽى اسي نى إف  الت          ةن بىاًرعىةن ا نى لى  دِّ ًزٍيدىان  ؿي مً حٍ تى  لىٍكحى  يفً اكً نى عى الى  فى مً  مى
ْى بً الذ ىى  ادً دى مً بً  سيطِّرى  سه يٍ ئً رى  افه كى نٍ ا: عي ليى ك  أى  نٍ  اٍلبىقىاءً ك بي أى  وي اغى ،   (:دي كٍ قي فٍ مى الٍ  سي كٍ دى رٍ )الفً  وً تً فى حٍ تي  يٍ ٌم فً دً الر 

ـــوَ  ـــدَّ  هِ ذِ َى ـــبْ تُ  اَلْ  ارُ ال ـــىي ِق ـــأَ  َعَم  دٍ َح
 

 .(3)انُ ا َشــَيــلَ  الٍ َحــ َعَمــى مُ وْ يــدُ  اَلْ وَ  
ا: خيط  يى ثي الً ثى (، كى ادً دى الحً  بى كٍ ثى كى  ،اثً دى الجٍ  ،وً جٍ الكى  ري فى ٍْ أى ) يٍ فً  ةً آبى كى كالٍ  ـً اؤي الت شى  كطً طي خي بً  ا: كيًتبى يى يٍ انً ثى كى  

 ةً عى قٍ ري  بامتدادً  ـى ا: ريسً يى عي ابً رى كى  (،اثً دى الجٍ  ؿً ىٍ أى  فٍ مً  وً تً الى سى رً ) اءً طى عى الٍ  ؿً يى نٍ مى  كبً ضي ني ، كى ةً ايى النِّيى  كزً مي ري بً 
 ظِّوً حى  كءً سي لً  طِّوً خى  ر دي مى زى  ادى عى ا، كى ديجى  د هي خى  اؿى حى تى اسٍ  دٍ قى كى ) أسً يى الٍ كى  الكآبةً  ةً احى سى مى  اعً اتِّسى ، كى فً زٍ حي الٍ 

ا كى يى سي امً خى كى  (،سىجى ْي  تٍ سى مٍ أى  ؿٍ بى ) يٍ فً  اءً ، كالش قى سً ؤٍ بي ، كالٍ فً زٍ حي الٍ ، بً اءً نى ، كاليى ، كالس ركرً حً رى فى الٍ  د ؿً بى ر تى ا: 
 الى  –و المكلي ة خضران أك سكدان، ككاف قد فارقنا ىالالن كغزاالن، فعاد اني نى سٍ أى ان، كى بيكدى لي  وً يً جٍ كى  كري عي شي 
ن بى كى  -ادى عى  ن كى نى  كى االى ةى  الىليكًسيٌ  ابفي  ـى تى خى ، كى (االى  ْ ، الىٍلكىٍافً  ؼً مى تى خٍ بمي  كيشِّحً ، كى افً ؿ  الحزى كي  عى مى فو جى حٍ مى بً  اٍلًق
افً  أىٍركىعى ان دى شً نٍ مي   ؿى مً كٍ يي لً (؛ ادً دى الحً  بى كٍ ي ثى الز اىً  وي ضي ارً عى  سى بً لى ، كى ادً اإليقى  دى عٍ بى  وً نً سٍ حي  اري نى  تٍ دى مً خٍ أي كى ) اٍلىٍلحى
ان قىٍكؿى ، ـً لً ؤٍ مي الٍ  ةً ايى النِّيى  دى يى شٍ مى  بى تي كٍ يى ا، كى يى يمً كً شٍ تى  حى مً الى ي مى يً نٍ يي ، كٍ وً تً حى كٍ لى  ـى سٍ رى  نٍ  ميٍستىٍمًيمى  :مِّ دً الر 

ـــ ـــْورُ  يَ ِى ـــكَ  اُُلُم ـــَم  لٌ وَ ا دُ يَ تُ دْ اىَ ا َش
 

ــــرَُّه زَ َســــ نْ َمــــ  ــــزْ أَ  وُ تْ اءَ ٌن َســــَم  انُ َم
ـــوَ   ـــدَّ  هِ ذِ َى ـــبْ تُ  اَلْ  ارُ ال ـــىي ِق ـــأَ  َعَم  دٍ َح

 
 .(4)انُ ا َشــَيــلَ  الٍ َحــ َعَمــى مُ وْ دُ َيــ اَلْ وَ  

 

                                                 
ًكٍيريكنس، ( 1) ٍْ ال الت  مى  (.102، )صاٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـفي  يٌ اٍلجى
ٍكرً ، )ابف الىليكًسٌي، مقامات ابف الىليكًسيٌ ( 2) ٍكًر عىٍف رىٍجًز اٍلغيري  (. لبكد: غير منظـ.94(، )صزىٍجر اٍلمىٍغري
 (.5، )صك البقاء الر ندمٌ أب ًدٍيكىاف، أبك البقاء، الر ندمٌ  (3)
 .5صالمىٍرًجع الس ابؽ،  (4)
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م د دي عً كييسٍ   دي كٍ قي عي  كٍ أى  ،ري السِّحٍ  يى ةو ىً حى كٍ مى بً  القيميٍكبى كى  الىٍلبىٍابى  ري يً بٍ يي ، كى فى كٍ يي العي  يٌ حً يمٍ كً مي الٍ  ميحى
 ، مىى يىقيٍكؿي الد رِّ رو ٍْ قى  يٍ ، فً اٍلىٍزىىارً  افى تى سٍ بي ، كى ارً جى شٍ الى  ضى رً عٍ ا مى نى مٍ خى دى اـ: "كى شى يسى بف ىً عً  افً سى لً  عى

ٍكرً نى لـ ييٍبفى بً  ْي  هي ري جى حى  اآلجرً بً  ترتفعٍ  ـٍ لى ، كى ارً جى حٍ الى  ؽى كٍ فى  يدً بالشِّ  وي أركاني  د  شى تي  ـٍ لى ، كى كالدِّيارً  اء القي
، رً كٍ م  البى  قيؿً ْى  فٍ ، مً اجي رى كالبٍ  ابي بى القً  وي لى  عقدتٍ  ؿٍ ، بى سيٍقفيوي كى  وي أبكابي  بً شى خى الٍ  فى مً  ذٍ تت خً  ـٍ لى ، كى وي كغرفي 
ةي يى لي  ن وي أى ، كى رى يٍ ارً كى قى  فٍ مً  ر ده مى حه مي رٍ ْى  كى يي ، فى اجً الز جى  سبيؾً كى  ، أى ج  ، لى  ةي حى فٍ ْى  كٍ ـ   سي يٍ قً مٍ بى  وي تٍ مى خى دى  كٍ غديرو

 الن باتً  اتى تى شٍ أى  وً يٍ كا فً عي مى ، جى ةن يى انً ةن ثى ر  ا مى يى يٍ اقى سى  فٍ عى  تٍ فى شى كى ، لى ةً يى الً الخى  اـً يى اٍلى  يٍ فً  شً رٍ عى الٍ  ْاحبةي 
، مً غى الٍ  ـ   وي نٍ عى  ؽ  شى نٍ تى ، كى يدً مً جى الٍ  اتً يثنى  فى يٍ بً  تي بي نٍ ا يى م  ، مً اٍلىٍرضً  فى حيةو مً كؿِّ بقعةو كنا فٍ ضِّ ْي
حٍ بى ري  يٍ ر  فً ضى ا اخٍ مى ، كى دً يٍ مً الى جى الٍ   ْ  يٍ فً  عى نى يٍ أى ، كى دً مى جى الٍ  يٍ فً  رى ىى زٍ أى ، كى اءً دى يٍ د البى اً ىى كً  يٍ فً  ؽى رى كٍ أى ، كى اءً رى ا ال
ٍيثي  فٍ مً ، كى دً مى كى الٍ  ٍيثي  ًإلىى، ؿً اكي دى جى كالٍ  اري يى نٍ م الى رً جٍ تى  حى ٍيثي  فٍ مً كى ، ؿي ادً جى الى كى  م  اكً رى اٍلى  ـي ًْ تى عٍ تى  حى  حى
ٍيثي  ًإلىى، اءً نى فٍ اٍلى كى  ؿً الظِّالى  تى حٍ ، تى اءٍ قى رٍ كى الٍ  ةي امى مى حى ك الٍ دي شٍ تى   فٍ مً ، كى الس مىاءً  دً بً كى  يٍ ، فً اءي بى رٍ حً الٍ  ري كٍ دي تى  حى
 فٍ مً  ىينىٍاؾى  تى دٍ رى ا أى مى ، فى بً طٍ القي  ؼً رٍ طى  ًإلىى بً طٍ القي  ؼً رٍ طى  فٍ مً ، كى بً رٍ غى ى الٍ ْى قٍ أى  ًإلىى ؽً ى الش رٍ نى دٍ أى 
، كى شً تى نٍ مي ، كى ؼ  تى مٍ مي  فى يٍ ا بى ، مى اعً قى البً  ؽً فر  تى مي  يٍ ، فً اعً كى نٍ اٍلى  عً يٍ مً جى  ، يى شى تى مي كى  وي نٍ مِّؽو مً سى تى مي بو ؿِّ كي بً  ري تي فٍ عِّبو
 . (1)"ضو مً كٍ ، كمي ؽو رً شٍ ، كمي ض ضو فى ، كمي ى بو ذى ، كمي ض  يى بٍ ، كمي ر  مى حٍ مي 

ٍكبً م  م أى رً دٍ أى  الىٍ  مىاؿً  ديري  وي اتي مى مً كى  ؿٍ ، ىى ؿى يى نى  فً سٍ حي الٍ  دً ارً كى أم  مى  ـي مى عٍ أى  الىٍ ، كى دى ْى قى  اٍلىًدٍيبي  اٍلجى
، أى نى غً  في حٍ لى  وً مىعىاًنيٍ  ؿٍ ىى ؟، كى فو سٍ حي  بي ائً حى سى  ـٍ ، أى اءو يى بى  ؿي ابً كى  ـى  ؟فو حٍ لى  اءي نى غً  ـٍ اءو م د  لىقىٍد رىسى  يٌ حً يمٍ كً مي الٍ  ميحى
ـى تى ع، كى دى بٍ أى فى  اًسٍيسى  بى يى لٍ أى فى  ـى ظى نى ، كى عى تى مٍ أى فى  رن  ، ارً جى شٍ الى  افً كى لٍ أى  عٍ ةو، مى مى مً ؿِّ كى كي  عٍ مى  رى اعً شى مى الٍ  ارى ثى أى ، كى اٍلىحى
ٍكرً  ةً فى ري خٍ زي ، كى اٍلىٍزىىارً كى  ْي ، فً غى الٍ  اتً الن بى  ق ةً رً  عٍ مى ، كى ارً ، كالدِّيى القي ، ثي رٍ ؿِّ أى كي  يٍ ضِّ  كى مي سٍ يى لً  يىٍنطىًمؽي  ـ  ضو
حى بى ري  يٍ ر  فً ضى ا اخٍ مى  ةً كبى ذي عي ، كى يدً مً جى الٍ اض ً يى بى  ءً كٍ دي ىي  عٍ الميتىمىقِّي مى بً   ْ  .اءً دى يٍ بى الٍ  ادً ىى كً  يٍ فً  ؽى رى كٍ أى ، كى اءً رى ا ال

ؿي  ًْ ييكىا مىاؿً  ابً كى بٍ أى  حى يٍ اتً فى مى  وً كً الى متى ا إثباتى  اٍلىًدٍيبي  كى مىىى فى ضٍ أى  م الى  اٍلجى كىاتً اٍلى  فى مً  ان جى يٍ زً مى  وً تً حى كٍ لى  عى ٍْ 
ٍيثي  ةً بى ذٍ عى الٍ  مىى، الىٍبيىضً ك  اٍلىٍحمىرً  فى يٍ ، بى اءً نى فٍ اٍلى كى  ؿً الظِّالى  تى حٍ تى  اءً الكرقى  ةً امى مى ك الحى دي شٍ تى  حى  افً نى فٍ أى  عى

ٍحبىةى ، ةً ض  فً الٍ كى  بً الذ ىى  ةً الغى  اؽً رى شٍ اإٍلً  ـً ائً سى نى  ْي  .ض 

ـٍ يىٍكتىؼً  لى  ال ًذمٍ )الن بات(،  ةً مى مً كى  يٍ فً  شىت ى أىٍلكىانىان  عى مى جٍ يى  فٍ أى  اٍستىطىاعى  ؿٍ بى  ،ًبذىًلؾى  ي  حً يمٍ كً مي الٍ  كى
( زى رٍ ؿِّ أى كي  يٍ : )فً ًبقىٍكًلوً  ةي مى مً الكى  تً نى رى تى اقٍ  فىمىم اان، ي  نً كٍ ان لى عى ك  نى تى  ةً امى العى  ايى تً لى الىٍ دى بً  ؿي مً حٍ تى  ًسعىةن  وي تي لى الى دى  تً ادى ضو

يحاءن لً قكةن  ، مي مي  يؿو كً شٍ تى كا  مىى تىعىالىى اللً  ةً رى دٍ قي ، فى الىٍلكىٍافً  تعدِّدً تنكِّعو  يٍ ان فً بى بى سى  في كٍ كي يى  دً احً كى الٍ  اءً مى الٍ  اؿً زى نٍ "إً  عى
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، الىٍلكىٍافً  عً ك  نى تى  فٍ مً الٍمري  ؾى لً ذى  عي بى تٍ ا يى مى ، كى اؼً نى ٍْ اٍلى كى  اٍلىٍشكىاؿً  تعدِّدً اتو مي بى نى ا بً يى اتً بى نٍ ا ً كى  اٍلىٍرضً  اءً يى حٍ إً 
كى ، كى ـً كٍ الط عي كى  "عً افً نى مى الٍ ، كى حً ائً الر 

(1). 

مىىب طي قي  دي يِّ سى  ؼى قى كى  دٍ قى كى  مىاؿً ؽو كِّ تذى افو مي ن  فى  ةى فى كقٍ  المىٍشيىدً  اتً ذى  عى ، افً كى لٍ ٍلى سِّسو لً حى تى ، مي ًلمجى
: ، تىٍنًظيًميىا اعً دى بٍ ا ً كً  ، بي جى ا العى يى نٍ ي مً ضً قى نٍ يى  الىٍ  أيٍخرىلةه بى يٍ جً عى  اءً مى الٍ  كؿً زي ني  دى عٍ بى  اتً الن بى  اتي بى نٍ ا ً "كى يىقيٍكؿي
يىٍاة ةي بى يٍ جً عى  ةو تى بٍ نى  فٍ ةو مً دى احً ةو كى رى ىٍ زى  يٍ فً  الىٍلكىٍافً  تكزيعً  ةً اسى رى . إف  دً ةً اثى رى كً الٍ  ةي بى يٍ جً عى ، كى الت نك عً  ةي بى يٍ جً عى  ، كالحى
يىا اؽً مى عٍ أى  ًإلىى حى كٍ تي فٍ مى الٍ  بى مٍ قى الٍ  دي كٍ قي تى دةو؛ لى احً كى  يىا عً دً بٍ مي  اللً بً  افً مى يٍ اإٍلً  اؽً مى عٍ أى ، ك ةً الحى  . (2)"ةً الحى

ذىا كىانى كى          ذىا كىافى كى ، ةً رى طٍ فً الٍ بً  ؿي مى عٍ تى  العىٍيفي  تٍ اً  ْى الخً  كى ىي  ال مٍكفي  اً  ي  فىًإف  ، اءً يى شٍ ٍلى لً  اٍليٍكلىىة ِّْ
ال ةً ابى جى تً االسٍ  مى ذىًلؾى ا؛ يى انً كى لٍ ًلى  ةً ابى جى تً سٍ تبدأ بااٍل  اءً يى شٍ ٍلى لً  ي ةً اٍلجى اًئصى أف  ال فٍ ان مً قى الى طً انٍ  كى ْى ال خى مى  ي ةى اٍلجى
 عً كٍ ضي كٍ مى بً  ةً اطى حى اإٍلً  وي مى حى رٍ مى  ؾى لً ذى  دى عٍ ي بى تً أٍ تى  ـ  الن، ثي ك  أى  العىٍيفي  وي نٍ عى  ثي حى بٍ ا تى مى  يى ىً  ي ةً رً ْى البى  اتً نى يٍ كً كٍ لمت  

ٍيثي . وً نً كٍ مي ضٍ مى ، كى ؾً رى دٍ مي الٍ  الش ٍيء مىال ؼى دى يى الٍ "ف  إً حى  ؼى دى يى الٍ  ؽي بً سٍ مِّ يى رً ْى بى اؾ الٍ رى دٍ اإٍلً  يٍ ي  فً اٍلجى
"فً رً عٍ مى الٍ  ٍفييٍكـً  ىىذىا فٍ مً  ان قى الى طً انٍ ، كى (3)ي  م د يىٍنطىًمؽي  اٍلمى ظ ؼي يى فى  يٌ حً يمٍ كً مي الٍ  ميحى  رى يٍ غى ، كى اٍلميبىاًشرىةى  الىٍلكىٍافى  كى

، الن يىارً ، كى ال مٍيؿً  افى كى لٍ أى  جى زً مٍ يى كى ، ًة إبداًعوً قى تى كٍ بى  يٍ فً  دى كى سٍ ، كاٍلى ، كالزرؽى الىٍبيىضى  ري يى ٍْ ، يى اٍلميبىاًشرىةً 
ـى يي ، فى وً تً عى ائً رى  يٍ فً  ادً دى حً الٍ كى  ،بً يٍ شً مى الٍ كى  اذى لىٍكحى  قدِّ قى مي  ةو مى يٍ مى ةن لً ةن أخ   وً يٍ مى ا عى يى لى كٍ دي سي  تٍ خى رٍ أى  رً حٍ بى الٍ  جً كٍ مى ةو كى ؤرِّ
 يى يً حٍ ني  أفٍ  يٍ نِّ مً  بى مى طى : "كى يىقيٍكؿي ، ادى الس يى ، كى ؽى رى اٍلى  وي تٍ ثى رى كٍ أى ، كى ادً الر قى ، كى ـى الن كٍ  وي نٍ عى  تٍ فى نى ، كى كـً مي يي الٍ  اعً كى نٍ أى بً 

ًدٍيثً  اؼى رى طٍ أى  بي اذى تجى نى  انى سٍ مى جى فى  ،رً يى بالس   وي عى مى  ايى مى تي قٍ أى  فٍ أى كى  ،ٍر مى الس  بً  ةى ال مٍيمى   ،فً مى الز   يٍ فً  ـو يٍ دً قى  فٍ مً  ،الحى
 بي يٍ شً مى الٍ  ب  دى  ـ  ثي  ،ابً قى النِّ كى  ارً زى اإٍلً بً  تٍ انى يى تى اسٍ فى  ،ابً بى الش   اتً يى رى خٍ أي  يٍ فً  ةي ال مٍيمى  تً ارى ْى  أفٍ  ًإلىى ،ثو يٍ دً حى كى 
 تٍ زى رى بى كى  ا،يى ابى جى حً  تٍ كى تى ىى كى  ا،يى ابى بى مٍ جً  تٍ قى ز  مى  ايى ن  إً  ـ  ثي  ...اىى دً مٍ جً  يٍ فً  حً ضى كى الٍ  ري ثى أى  بافى كى  ا،ىى دً كٍ في  يٍ فً 
مىى ةن ئى كِّ كى تى مي  دي عً تى رٍ تى  ،اءى طى مٍ شى  ان زى كٍ جي عى  يفى رً اظً لمن    اىى رى تى سى فى  ،اٍلبىقىاءً  اسً فى نٍ أى  رى آخً  دي دِّ رى تي كى  ،اءً زى كٍ جى الٍ  اْى عى  عى
ْ   ايى جى ر  دى كى  ،اءً قى رٍ الز   وً تً ءى مالى بً  ري جٍ الفى   قىامىتٍ كى  ،اءً ضى فى الٍ  ؼً كٍ جى  يٍ فً  اىى رى بى قى  ـ  ثي  ،اءً ضى يٍ بى الٍ  وً تً يى دً رٍ أى  يٍ فً  بحي ال
 رى ي  غى تى كى  ء،الى تً اجٍ  سى رٍ عي  اؿً حى الٍ  يٍ فً  ـي تى أٍ مى الٍ  بى مى قى انٍ  ـ  ثي  ،ؿً يٍ تً رٍ الت  كى  عً يٍ جً سٍ الت  بً  ةن حى ائً نى  ،ؿو يٍ دً ىى  اتي نى بى  ايى يٍ مى عى 
"ارً مى قٍ اٍلى كى  رً كٍ دي البي  ةً كى يٍ مً مى  ارً فى سٍ ا ً كى  ،الن يىارً  سً كٍ ري عى  اؽً رى شٍ إًل  ،اءً نى غً الٍ بً  بي يٍ حً الن  

(4). 

م د عي دً بٍ يي  اتً  اءٍ قى ا لً يى اني كى نٍ ةو عي عى ارً ةو بى حى كٍ لى  ـً سٍ رى  يٍ فً  اعو دى بٍ إً  أىي مىا يٌ حً يمٍ كً مي الٍ  ميحى ، اٍلميتىنىاًقضى
ـى يى بٍ اإٍلً  ؿي يٍ زً يي ، كى اٍلغيميٍكضى ك مي جٍ يى ، فى اتً دى اعً بى تى المي  عي مٍ جى  ايى طي كٍ طي خي كى  مىى ييٍضًفي، ك ا ن ًإلىى  وً تً حى كٍ لى  عى مىاالى جى

                                                 
 (7/209ج، )رً كى كالس   اتً اآليى  ؽً اسي نى تى  يٍ فً  رً رى الد   ـي ظٍ ، نى البقاعيٌ  (1)
 (.6/22ج، )آفً رٍ ؿ القي الى في ظً قطب،  (2)
ًكٍير، يكنس( 3) ٍْ ال الت  مى  (.97، )اٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـفي  يٌ اٍلجى
(. الفكد: معظـ شعر الرأس مما يمي الذف، بنات ىديؿ: 259، حديث عيسى بف ىشاـ، )صكيمحيٌ المي  (4)
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مىاؿو  مىى اٍعتىمىدى م ا لى  جى ادىاتً  يصي خً شٍ ا تى يى يزيِّني  ال ًتيٍ  ةً عى ابً تى تى مي الٍ  اٍلبىيىاًني ةً  الت ٍشًكيالتً  عى مى ـي ، ك اٍلجى  تىٍجًسٍي
ٍعنىًكي اتً   تٍ اٍرتىد  ا فى ىى رً عٍ شى  ًإلىى بي يٍ شً مى ب  الٍ ا دى مى  دً عٍ بى  فٍ ، مً رً ؼي الس يٍ يٍ ا سى يى مي تي قٍ يى  ةي كى الً حى الٍ  ةي ال مٍيم، فالمى

مىى ةن ئى كِّ كى تى مي  ؼي جً تى رٍ ، تى اءى طى مٍ ان شى زى كٍ جي عى  ا يى فى مٍ خى  فٍ م مى دً تى رٍ يى ، فى اٍلبىقىاءً  اسى فى نٍ أى  رى آخً  تيردِّدي ، كى اءً زى كٍ جى ا الٍ ْى عى  عى
ًر ، كى فً زٍ حي الٍ  مىًيٍيبً ي بً مً طى ٍْ يى ، كى اءً الش قى ، كى ةً اسى عى الت   افً رى يٍ نً م بً كً تى كٍ يى ، كى اءى دى الس كٍ  ادً دى حً الٍ  ابى كى ثٍ أى   .ٍلكىاءً ال  شىرى

ـى  تىارىةن ، فى اٍلميبىاًشرىةً  رً يٍ غى ، كى اٍلميبىاًشرىة الىٍلكىٍافً بىينىا  اٍلىًدٍيبي  بى عى الى تى    أيٍخرىل، كى (اءى ضى يٍ بى الٍ ) اٍستىٍخدى
اًنبً الٍ  ًإلىى ؿي قً تى نٍ يى  ـ  (، ثي اءً طى مٍ )شى  ظِّؼي كى يي  ةن ثى الً ثى ب(، كى يٍ شً مى )الٍ   المىٍشيىدى ي شً غٍ يي فى  ضً يٍ الن قً  كٍ ، أى ؿً ابً قى مي الٍ  جى
، بالن يىارً  ال مٍيؿى  دِّؿى بى ى ت  حى  ٍيدىأٍ يى  ـٍ لى  ن وي كً ب(، لى يٍ الن حً ـ، كى تى أٍ مى ة، الٍ ال مٍيمى ) الكىًممىاتً  رى بٍ ؾو عى الً ادو حى كى سى بً 
سٍ ، كى الن يىارً  اؽً رى شٍ إً بً  سى رٍ عي الٍ  اءى ضى أى  ـ  ، ثي اءً نى غً الٍ بً  بى يٍ الن حً ، كى سً رٍ عي الٍ بو  ـى تى أٍ مى الٍ ، كى اضً يى بى الٍ بً  الس كىادى كى   رً اى فٍ اً 
ا أىف  . ارً مى قٍ اٍلى كى  رً كٍ دي بي الٍ   أىٍلكىانىان ، ك ةن دِّدى عى تى ان مي رى كى ْي  دي شً حٍ ا يى مى يً بً اقى عى تى ، كى كالن يىارً  ال مٍيؿً  ؼً الى تً اخٍ  دى يى شٍ مى  كىمى

ـى مى د  أى تى مٍ تى  ميتىنىكِّعىةن  ٍنسىافً  مً رى اظً نى  ا ڈ  ژ      ژ  چ : تىعىالىى اؿى ، قى ةه آيى  هً رً يٍ غى لً ، كى ًعٍبرىةه  وي لى  في كٍ كي تى ، فى اإٍلً

 [. ١٢٣عمران8  آل] چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  

 رى حً بٍ ني ؛ لً ح(يٍ ي سطً الً يى )لى  وً تً عى ائً رى  يٍ فً  ًإٍبرىاًىٍيـظ افً حى  ًعٍندى يِّ ال مٍكن الت ٍشًكيؿً  عىكىاًلـً  ًإلىى ةه دى كٍ عى كى 
ن  ان كمى سي ري  اؿي زى ا تى مى  وي عى ائً كى ف  رى أى  ؾي رً دٍ ا ني يى نى يٍ ، حً وً انً كى لٍ ًت أى الى الى دى  يٍ فً  كصى غي نى ًؿ تعبيره، كى ائً سى كى  يٍ فً  قىًمٍيالى

مىى ؽي ًْ تى مٍ تى  ي ةن نً يٍ يً زٍ تى   ىىذىا ًفٍي أىٍعمىاؽً  تٍ سى رً غي  ي ةن رً يٍ بً عٍ تى  اتو حى كٍ لى ، كى وي انى رى دٍ جي  يِّفي زى تي ، كى فً طى كى الٍ  ىىذىا اتً احى سى  عى
دىاتي  اؿي زى ا تى مى ، كى وً ائً نى بٍ أى  كبً مي قي  يٍ فً  تٍ شى قً ني ، كى وي انى يى كً  ظي فى حٍ تى  بً الش عٍ  بى  سً مٍ شى ةن كى ىِّجى كى تى مي  وي ميٍفرى  ْ ةن غى ازً ، بى احً ال
ي مٍ تى  كـو جي ني كى  ةن ئى لً لىٍ تى ، مي اـً الت مى  رً دٍ بى كى  ى طى خي  ـي سً رٍ ان يى رى كٍ ني  وي اني كى لٍ أى  ؿ  ظى تى سى ، كى اـً مى كٍ اٍلى ي، كى افً يى الفى  اءى مى سى  لى

ٍكبى  ري يٍ نً اءن يي يى ضً ، كى الميتىعىطًِّشٍيفى  ، وي اتي مى مً ى كى قى بٍ تى سى ، كى يفى الر اًغبً  أى مى م ظى كً رٍ الن يى يٍ بً سى مٍ اءن سى مى ، كى فى يٍ قً اشً عى الٍ  ديري
 كى ىي ؟ كى ، كىٍيؼى الىٍ فى يٍ السِّنً  اتً مى مي ظي  ئي يٍ ضً ان يي حى بٍ ْي ، كى فى يٍ رً الس اىً  ؿى يٍ لى  ري يٍ نً اءن يي يى ضً  -ان مى كٍ دى  – وً اتً مى مً ؿ  كى كي 
 ةً ى الس ي ارى قى تى مٍ مي ، كى ارً ثى اآٍل  ؼً حى تٍ مي ، كى ةً زى يٍ جً الٍ  رً ٍْ قى  ًإلىىا نى مٍ ْى : "كى يىقيٍكؿي ، النِّيؿً  ري اعً شى ، كى بً الش عٍ  ري اعً شى 
ا اشى بى ل الٍ أى ا رى م  لى ا، كى يى نً يٍ عى ةي بً ن  جى الٍ  كىأىن يىاا، يى نً يٍ بى  فٍ مً  اري يى نٍ م اٍلى رً جٍ ةن تى ضى كٍ ا رى نى مٍ خى دى ، فى ارً طى قٍ اٍلى  رً ائً سى  فٍ مً 
كٍ  ؾى الً سى مى  دى نى مي  ضً الر  عى رى مي  وي قى ري طي ةن، كى ض   ؿى كً شٍ أي ةو، كى شً كٍ قي نٍ طو مى سً بي ةن، بً شى كٍ ري فٍ ان مى ضى رٍ ا أى يى بى سً ، حى ر دةن زى مي  ةن ْ 
ـ  بً ، فى وً يٍ مى عى  ري مٍ اٍلى   هً كرً ثي نٍ مى بً  طي مً تى خٍ تى ، فى دً ائً رى خى الٍ  ادً يى جٍ أى  فٍ ، مً دً ئً الى قى الٍ  دي ائً رى فى  طي رً فى نٍ تى  كىانىتٍ ا نى ...ىي وً يٍ مى عٍ نى  عً مٍ خى يى
 ارً مى ثٍ أى بً  وي بً تى شٍ تى ، فى افً سى حً الٍ  دً كٍ دي قي  فٍ مً  يِّ مً حي الٍ  ري ناثى تى تى  كىانىتٍ ا نى ، ىي هً ارً يى نٍ ف أى يٍ جى لي  عي ٌْ رى ه، تي اري ىى زٍ أى 

 .(1)"افً ْى غٍ اٍلى 

دىاتً ، ك الس اًبقىةً  اٍلمىٍقطيٍكعىةً  رً طي سٍ أى  فى يٍ بى  ؿى إف  الت نق   ن ةو جى  يٍ فً  وي سى فٍ نى  اؿي خى يى الميتىمىقِّي فى  ؼي حً ييتٍ  ايى ميٍفرى
 افى كى  ًإٍبرىاًىٍيـ ظى افً ف  حى أى كى ا، كى يى نً يٍ بى  فٍ مً  اري يى نٍ م اٍلى رً جٍ تى  ةو ضى كٍ رى  كٍ ، أى ةه يى اىً ا زى يى اني كى لٍ أى ، كى ةه يى نً اٍ ا دى يى في كٍ طي ةو، قي يى الً عى 
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افً  ؿى مى جٍ أى  ةي مى مً كى الٍ  هً ذً ىى  بي احً ْى يي  دٍ قى ، كى الىٍلكىٍافً  شىت ىا يى نٍ مً  ري اثى نى تى تى فى  ةى مى مً كى ي الٍ قً مٍ يي   الكىًممىاتي ، فى اٍلىٍلحى
  ْ ٍف ٍؿ إً قى ، كى أىٍلكىانىان ؿ مً حٍ ، أثمار، الكماـ(، تى عة، مزر دة، قالئد، أزىار، الحمي)ركضة، جن ة، مر

كٍ تزخري ًباٍلىلكافً  ةن عى ارً اتو بى حى كٍ ؿي لى مً حٍ تى تى ئٍ شً  رً ك  الىٍبيىضً  فى يٍ بى  عي مى جٍ تى  ةى ضى ، فالر   فى يٍ بى  لِّؼي ؤى ، كتي اٍلىٍخضى
فىرً اٍلى كى  دً كى سٍ اٍلى  كٍ  زي اكى جى تى تى  ن ةي جى الٍ . كى اٍلىٍحمىرً كى  ؽً رى زٍ اٍلى  فى يٍ بى  ـى ئً الى تي ، كى ٍْ  ـ  ، ثي الىٍلكىٍافً  ةً عى سً  يٍ فً  ةى ضى الر 
كٍ  يٍ فً  الىٍلكىٍافً  ةً عى سً  فٍ مً  ًإٍبرىاًىيـ ظي افً حى  ؿي قً تى نٍ يى   وً ًفٍي قىٍكلً  ي ةً ال مٍكن ةً احى سى مى الٍ  ؽً يٍ ضً  ًإلىى، ن ةً جى كالٍ  ةً ضى الر 
عى رى )مي  يٍ فً  رى ثى كٍ أى كى  رى ثى كٍ أى  ةي افى سى مى الٍ  ؽي يٍ ضً تى ار(، كى مى ثٍ أى ، كى يٌ مً حي ار، الٍ ىى زٍ د، أى ئً الى )قى  أف   دى يٍ ة(. بى ر دى زى مي ة، كى ْ 

ن  المىٍشيىدى ى طى عٍ أى  الىٍلكىٍافً  اؿً مى عٍ تً ل اسٍ كى تى سٍ مي  يٍ ا فً نى ىي  تى الت فاكي  مىاالى  الن ٍفسي  وي ق في مى تى ، تى اص  عو خى كٍ نى  فٍ مً  جى
 .وً دِّـ بً قي  ال ًذمٍ  رِّدى فى تى مي ل الٍ كى تى سٍ مي مٍ ةو لً فى يٍ مى بً 
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  يُّ كِ رَ حَ الْ  لُ التَّْشِكيْ : الثَّاِني َمْبَحثُ الْ 
رىكىةي د  مً تى سٍ تى  ًكي ة كٍ أى  اٍلحى رى ي تً أٍ تى كى  ،اِـّ عى الٍ  يِّ بً عٍ الش   ؽً كٍ الذ   فى ا مً يى اتً مى كِّ قى مي  يِّ بً رى عى الٍ  رً الشِّعٍ  يٍ فً  اٍلحى

 ،ةى ي  ازً جى مى الٍ  عابيرى الت   ي  بً رى عى الٍ  الش اًعري  ـي دً خٍ تى سٍ ان يى مى ائً دى ، كى فً ييٍ بً رى عى الٍ  خً يٍ ارً الت  كى  ،الت رىاثً  عى مى  اـو جى سً انٍ  يٍ فً 
ْ  كى  ن يٍ مً ان جى يى حً كٍ ان مي رى ثى أى  الن ٍفسً  يٍ فً  ؾي ري تٍ تى  ال ًتيٍ  ةى رى اآلسً  رى كى ال رىكىةى  عى ان مى كى ىي زٍ ي مى شً تى نٍ الميتىمىقِّي يى  ؿي عى جٍ تى ، فى الى  اٍلحى
كرىةً ك  ،ةً اارى كى مي الٍ   ْ ، فى حى الٍ  كدً جي كي الٍ  رً اىً ظى مى  فٍ مً  ره يى ظٍ "مى  يى يً فى . ةً فى يٍ ىً الر   ةً ي  الشِّعرً  ال ى ت  حى  الذ ر ةً  فى ان مً ءى دٍ بى يِّ
رىكىةى أف   دي جً نى  ر اتً جى مً الٍ  رىكىةي ، فى ي ةً حى الٍ  اتً نى ئً اٍ كى ةي الٍ مى سً  يى ىً  كىذىًلؾى ، كى اتً قى كٍ مي خٍ مى ةي الٍ مى سً  اٍلحى اةه، يى حى  اٍلحى
، كى كٍ مى  في كٍ الس كي كى  كٍ بى  دً كٍ جي كي الٍ  ةي كى رى حى  كِّدي ؤى ا تي مى ته  تٍ سى يٍ لى  يى ىً ، كى ؿ  جى ز  كى عى  ؽً الً خى مٍ لً  وي تى يى اعً كى طى ، كى وً يٍ فً  حً ث  الر 
 .(1)"ءو يٍ ؿ  شى ا كي يى لى  قيدِّرى  ؿٍ ، بى اءى يى مٍ ةن عى كى رى حى 

رىكىةً  اؿً مى جى  يٍ فً  اءي آرى  نظِّريفى كلممي  ، كى الفى  يٍ فً  اٍلحى مىاؿً  ةى فى ًْ  فى كٍ قي مً طٍ يي  ـٍ ىي فِّ ا مى  ا بقدرً عمييى  اٍلجى
يىٍاةً  فً ا عى ىى تْكيرً  بْدؽً  عبِّري تي  رىكىةي ، فالحى ا أىن  ا نى حياتً  يٍ فً  ةه دى كٍ جي كٍ مى  اٍلحى مىى الفينيٍكفً  يٍ فً  ةه دى كٍ جي كٍ مى ا يى كىمى  عى

 ي  عً يٍ بً رى  ؿو ْى فٍ لً  مىشىاًىدى  يْؼي  ًحٍينىمىا العربي   الش اًعري ف. ؾى لً ذى  رً يٍ غى  ـٍ ةن، أى سى كٍ سي حٍ مى  كىانىتٍ أ سىكىاءه يا تنك عً 
ةً  ستمزماتً مي  فٍ مً  دو شٍ حى  تركيزً  ًإلىى ، يبادري ياحيفً كالر   الكركدً  ك بعبؽً ىي زٍ يى  ًمٍيمىةً الٍ  ةً بيعي  الر   ال مٍكحى ، جى

مىى عً القابً  م ً ، كالث  دةً المغرِّ  كالطيارً  ْ   اتً مى سى نى ، كى شجارً ال ، كميالفً الغْكفً  عى  بيعيِّ ا الر  بى ال
ةى  ا يحيؿي م  ... مً المنعشً  رىكىةً ب ةن اارى كى مي  سو رٍ عي  ةى مى فٍ حى  وي بً شٍ ا يي مى  ًإلىى ةى الطبيعي   ال مٍكحى  ًحٍينىمىا. كى قصً كالر   ،اٍلحى
 ىالى كى تى تى  عاتـو  ليؿو  عي طى قً  وي ن  أى كى  ، أكٍ اٍلىٍمكىاجً  ـً الطً تى مي  رو حٍ بى بً  لجر ارةى ا الجيكشى  يْؼي فيكى  بى رٍ حى الٍ  يْؼي 
رىكىةً ب عً قٍ الن   تى حٍ تى  كتمكري  ،جكـي فيو الن    ،افى رسى الفي  ك أجسادى مي عٍ تى  ماءً الدِّ  منظرى  ، كيْؼي افً عى ممٍ كال   اٍلحى

ـى مى ى أى غى كى الٍ  اتً حى اسى  فٍ كفرارىـ مً   ،لو جففه  يرؼ   ثابت الجناف، ال ،ىك رابط الجأش بىٍينىمىا ،وً ممدكحً  ا
تزحزحو  ال ال ًذمٍ ك  ،وً نً يٍ رً عى  يٍ فً  ابضً الر   السدً  يْؼ كقفتو بكقفةً  أىٍحيىانىان !. ك كجؿه  يخفؽ لو قمبه  كال

، وي تى اقى ، كنى وي انى ْى حً ، كى وي سى رى ، فى ـً يٍ دً قى الٍ  يٍ فً  ي  بً رى العى  الش اًعري  ؼى ْى ا كى مى مكانو. كى  كارم مفالكحكش كالض  
ٍرأىةيؿ، كالجبؿ، كالمحبكبة، ك كالس   ًمٍيمىةالٍ  اٍلمى مز، كالر   ،ازجى كالمى  ،االٍسًتعىارىةفي ذلؾ ب ميٍستىًعٍينىان . جى

ٍيثي كيترؾ لكازميا ب ةمف  لجانبو  ْةن مشخ   ْكرةن  استعارةو  تْبح كؿ   حى     يرسميا. ال ًتيٍ  ال مٍكحى

قىامىاتً الٍ  تً قى ق  ، حى يِّ امً قى مى الٍ  صِّ الن   ا داخؿى ىى رً كتكت   ،المادةً  حركةً  كءً دي كانسجامان مع ىي   فً يٍ اتً ىى  مى
لىعىؿ  ، اءً دى اٍلى  يٍ فً  ةو يى الً عى  ًبطىًرٍيقىةو  اىرتيفً الظ   ٍكصي  زي يِّ مى ا يي مى  كى ْي ، ىي الىدىبً  ؿً مى جٍ مي  فٍ عى  ةي ي  اإًلٍبدىاع الن 
رىكىةي  ؾى مٍ تً  ٍيثي ، ايى يٍ فً  ةي المستمر   اٍلحى اًلي اتي الٍ  حى مى  د  ي مى تً كى رى حى  يٍ فً  كمِّ نى عٍ مى الٍ  كٍ أى  ،مِّ ادً مى ا الٍ كاىى تى سٍ مي  يٍ فً  جى
قىامىاتً  ضي عى بً  تٍ م  ظى  ؾى لً ذى ، لً ةو ر  مً تى سٍ مي  ةو ي  ائً رى قً  كةو يٍ شى بً  اٍلقىاًرئى ك  ،ص  الن   دي فً رٍ ا يى م  ، مً فً يٍ تى تمر  سٍ مي  رو زٍ جى كى   المى
يىاؿً  يٍ فً  ةن رى اضى حى  مىى، (ةقافي  الذاكرة الث  ػ )بػ وً يٍ مِّ سى ني  فٍ أى  في كً مٍ يي  ال ًذمٍ  يِّ ائً رى القً  اٍلخى ى ضى فٍ أى  ال ًذمٍ حك الن   عى
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ٍكصً  بيذهً  ْي قىامىاتً  فىًإف  ا ذى لً  ؛ةً ي  الىدىب كفً تي المي  بقيةً  فٍ ا عى زىى تمي   الن   ظي فً تى حٍ تى  ةي قافي  الث   رةي اكً الذ   اؿي زى ا تى مى  المى
مىى، ؽه ال  خى كى  عه دً بٍ مي  كى ا ىي مى بً  إال   ظي فً تى حٍ تى  الىٍ  اكرةى الذ   ًلىف   ؛ايى تً ا كبقراءى يى بً   ةً الجمعي   ةً رى اكً الذ   ؼً اًل خى  عى
 .القبيحً ، كى فً سى ، كالحى دمءً كالر   ،دً الجيِّ  فى يٍ بى  طي مً خٍ تى  دٍ قى  ال ًتيٍ  ةً ي  قافً الث  

ْي  ًإلىى ةه دى كٍ عى كى  قىاًمي ةً  صً كٍ الن   اٍليٍكلىى ةً مى ىٍ كى مٍ حي لً مى مٍ ا نى نى فىًإن  ا، ىى كرً طي سي  يٍ فً  يِّ كً رى حى الٍ  الت ٍشًكيؿً ، كى المى
رىكىةى أف   ثىابىةً  يى ىً  اٍلحى يىٍاةً  رً ْي نٍ عى  ًبمى يىٍاةي  دي قً تى فٍ ا تى يى نً كٍ دي بً ، كى الحى مى مي  ضى عٍ بى  الحى إٍف قمتي  غي الً بى  أي الى ا، كى يى اتً قكِّ
مى مي  فٍ ان مً كىًثٍير  ـي يى اتً قكِّ رىكىةً  ا، فانعدا مىى افى ىى رٍ ي البي طً عٍ ةه تي ايى يى نً ق ؽه، كى حى اته مي كى مى  اٍلحى يىٍاةً  ق ؼً كى تى  عى  ًعٍندى  الحى
 اة.يى الحى ال   ةً طى قٍ ني 

رىكىةى إف   اًني ًة  ًفيٍ  اٍلحى قىامىاًت اٍلعيٍثمى رىكىةى  ؾى مٍ تً  تٍ سى يٍ لى  اٍلمى ا ن يى ، إً رى آخى  ًإلىىاتِّجاهو  فٍ مً  المجر دةى  اٍلحى
يىا حركةي  يٍ ؿِّ كي بً  الكجكدً  ةي كى رى حى ا، كى يى ؿِّ تناقضاتً كي بً  ةً الحى قىامىةي ، فوً اتً ي  ثً حى مىى تعتمدي  المى مِّ كً يٍ حى الٍ  الت ٍشًكيؿً " عى

مىى زً كً تى رٍ مي الٍ  ت رً  عى ، مي كيِّ لً رى الحى  الت كى يىٍاةً  ت راتً كى تى  فٍ ان مً دى تىمى سٍ من صِّ ٍيثي ا، ىى تضادِّ  ، كجدلي ةً الحى  د دي عى تى تى  حى
كىاتي اٍلى  ا"يى تً الى كٍ ، كمدلي اؿً الد كى  فى يٍ بى  ةي المسافى  بي ، كتتقارى الزمنةي  ؿي اخى دى تى تى ، كى ٍْ

(1). 

قىامىةً  كبى مي سٍ أي  ف  أ دٍ جً يى  رى الن ظى  قِّؽً دً يي  فٍ مى كى   عى ان مى امى جى سً ، انٍ ءً طٍ البي كى  الس ٍرعىةً  فى يٍ بى  حي يتأرجى  المى
كرىةً  ةً ي  كى رى حى  يٍ فً  الس ٍرعىةى  يتطمبي  ال ًذمٍ  الن صِّ المقاميِّ   ْ كرىةي ؛ فأيٍخرىل تىارىةن  ؾى لً ذى  ؼً الى خً ، كى تىارىةن  ال  ْ  ال

ًْ كى تى مي  ةه عى ابً تى تى مي  كةه رى حى  يى ىً  المىقىامىةً  ت ابً كي  فٍ مً  كىًثٍيرو  ًعٍندى   يٍ فً  دائـو  ارو ضى حٍ تً اسٍ  يٍ ا فً يى مي عى جٍ يى ا م  ، مى ةه مى ا
كرىةي  هً ذى ىى ، كى ةً رى اكً الذ    ْ ت رً كى  ،ءً كٍ دي يي الٍ ، كى ان نى يٍ حً  الس ٍرعىةً ك  ،ءً طٍ البي  فى يٍ ا بى يى تً كى رى حى  اتً يى طى عٍ مي  يٍ فً  عي تتنك   ال  الت كى

ٍكًقؼً الٍ  بً سى حى ، بً أيٍخرىل أىٍحيىانىان  ًدٍيثً الٍ  فى مً  د  بً الىٍ  ةه رى يٍ خً أى  ةه جى يٍ تً نى  ةى م  ثى كى  .يِّ امً قى مى الٍ  مى  ؽي عاني تى  يى ا، ىً يى نٍ عى  حى
كرىةي  كىانىتً ا ى مى تى مى ان، فى ي  ائً نى ان بً قى اني عى تى  فً يٍ رى كى حٍ المً   ْ  ،ةن ئى يٍ طً بى  كىانىتٍ ا ى مى تى مى ، كى ةن رى تِّ كى تى مي  كىانىتٍ  ،ةن عى يٍ رً سى  ال

  .ةن ئى ادً ىى  كىانىتٍ 

ًدٍيثً  ةي ايى دى بً كى  قىامىة) يٍ يِّ فً كً رى حى الٍ  الت ٍشًكيؿً  ةً عى كٍ رى  فٍ مً  يىٍنطىًمؽي  الحى ًفٍي  ؿي مً حٍ تى  ال ًتيٍ كمي ة( الر   المى
رىكىةً ، ك ابً رى طً ضٍ ، كااٍل ي ةً كً يى حى الٍ  اتً مى كِّ قى ؿ  مي كي  ثىنىايىاىىا  ف ؽي دى تى ةه تى مى ارً ةه عى رى كٍ ا ثى يى فى مٍ خى  يفً تى خٍ يى  ال ًتيٍ  كثِّبةً تى مي الٍ  اٍلحى

فىاًجيٌ  الدِّيفً  ًشيىابي ك دي شٍ ، يى ؽً كٍ ري عي الٍ  فى مً  ، ادً يى جً الٍ  فً عى  ـً الن دى  اسً رى ضٍ أى بً  ـً زٍ حى الٍ  ةى دى قٍ ا عي نى مٍ مى حى ان: "فى غرِّدى مي  الخى
، كى اكً رى الس رىل، كى  رً مٍ خى  فٍ ؿو مً مٍ ثى  فى يٍ ا بً مى ، اده زى ، كى اءه ى مى نى مي ر الٍ يٍ ا غى نى ا لى مى كى  ـً زٍ عى الٍ  بى ارً ا غى نى يٍ طى تى امٍ كى  دو اجً سى عو
دً يى تى  يٍ فً  اؿً  اؿي حى رً  ط تٍ ى حى ت  ل، حى رى الكى  ج  كٍ  بقسطنطينيةً  الت ٍرحى ، وً يٍ دى اعً ا سى يى اقً نى عً د  لً مى  ري حٍ ...كالبى ـً الر 
 فً الذِّىٍ  ةً يى مٍ حً  يٍ فً  جمتي أى ، كى رً الن ظٍ  يى امً كى ا سى يى اضً يى رً  يٍ فً  تي مٍ سى أى ، فى وً يٍ دى يى  فى يٍ بى  اٍلىٍرضى  قبِّؿي تي  اٍلىٍمكىاجي ك 
ف تٍ ، كى افً دى لٍ كً الٍ كى  رً كٍ حي الٍ بً  ئىتٍ ن ةه ميمً جى  يى ىً  فىًإذىا، رً كٍ فً الٍ  احى دى قً   فٍ ، مً افً نى بالجً  هي المىكىارً  ف تً ٍذ حي إً  اتً كى بالش يى  حي
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بى  وي فى طٍ ل لي رى تى لً  كتسم متٍ ، اؿً زى غى ةى الٍ اتى فى التً  ؽى رى فو سى ادً ؿِّ شى كي   ْ  ـً يٍ الن عً  اءي مى  وً يٍ ل فً رى ، جى اؿي مى ا، كالشِّ ال
"ؼى قى كى ة لى عى مٍ تى  ؿي يٍ سى  آهٍ رى  كٍ مى ، فى الر أمي  وً يٍ ار فً حى ، كى كالييؼً 

(1). 

؛ بىٍكتىقىةو كىاًحدىةو ًفٍي  ايى عى مى  ري يً ْى نٍ تى  تى ئٍ ٍف شً إً  ؿٍ قي ، كى الىٍسمىاءً  عى مى  ـي حى الى تى تى كى ، اٍلىٍفعىاؿي  ـي جً سى نٍ تى 
 الىٍسمىاءي ك (، )حممنا، كامتطينا فً يٍ اٍلمىاًضيى  اٍلًفٍعمىٍيفً  عى مى  ئً ارً مقى ةن لً دميشىاىك دي بٍ ةن تى عى ارً ان بً رى كى ْي  ًلتىٍرسـى 

اؿ) با، كسيؿ( ك اٍلىٍمكىاج، البحر، الت ٍرحى ٌْ  ةن ئى ادً ىى  ايى اتً يى كى تى سٍ مي  ؿِّ كي ةن بً كى رى حى  دف ؽي تى تى  ال ًتيٍ ، الغزاؿ، ال
ت رً ك  الس ٍرعىةً  رى اكً حى مى  كِّري ْى ا تي مى ، كى تِّرةن كى تى مي  ـٍ ، أى كىانىتٍ   ًمٍف نىاًحيىةو  ءً طٍ كالبي  دكءً اليي ، كى ًمٍف نىاًحيىةو  الت كى
ـي ، أيٍخرىل ْي مى يي نٍ ؿ  مً كي  فىيىٍرًس مىاؿً  ةى رى كٍ ا   .رً خى لى لً  اٍلجى

قىامىةً  هً ذً ىى  اتً مى مً كى  فى يٍ بى  نقِّؿى تى إف  المي  )امتطينا(  اٍلمىاًضي ًمفى اٍلًفٍعؿً  أي دى بٍ ةه تى بى ائً ةه دى كى رى حى  وي مق في تى تى  المى
ٍكبً ، كى ةً عى ارً سى تى مي الٍ  ؿً يٍ خى الٍ  اتً كى رى حى  ًإلىىا نى مي قي نٍ يى  ال ًذمٍ  ًْ كى تى مي الٍ  الرٍِّحمىةً  ديري  ةه عى ابً تى تى مي  ةه كى رى ا حى ىى كٍ مي تٍ ، يى ةً مى ا

ٍحبىةى  )حط ت،  يٍ ةه فً نى يٍ كً سى ءه، كى كٍ دي ا ىي ىى كٍ مي تٍ ، يى الغىزاؿً  عى ةه مى عى يٍ رً ةه سى كى رٍ ـ  حى ، ثي اٍلىٍمكىاجً ، ك رً حٍ بى الٍ  ْي
  ْ ت رً ، كى ءً البيطٍ  فى يٍ بى ، كى الس ٍرعىةً ، ك كءً دي يي الٍ  فى يٍ يِّ بى كً رٍ حى الٍ  فً يٍ كً الت مٍ  ىىذىا عٍ مى با(، كى كال  ري اعً شى مى  تتحر ؾي  الت كى

ٍيثي ميتىمىقِّي الٍ   .ةً نى يٍ الس كً ، كى كءً دي يي الٍ  عى ا مى يى تي كى ذٍ جى  دي مى تيخٍ ا، كى يى بى يٍ يً لى  ئي فً طى نٍ يى ، كى الس ٍرعىةً  عى مى  ري كٍ ثي تى  حى

اًرعً  ؿً عٍ فى الٍ  مي ةً اعً فى  عٍ مى كى   ارً ضى حٍ ، كاستً هً ارً ، كاستمرى ًمٍف نىاًحيىةو  ثً كٍ دي حي الٍ  يٍ فً  هً ، كتجد دً اٍلميضى
كرىةً   ْ ٍيؼي  ـي سً رٍ يى  أيٍخرىل نىاًحيىةو ًمٍف  ال ًْ رىكىةً ب ري خى زٍ ةن تى حى كٍ لى  اليىاٍزًجيٌ  نىا ـ  كالحيكي ةً  اٍلحى  شىٍيئىان  تنحدري  ، ث

ٍيثي ، ءً كٍ دي كاليي  الس كينةً  ًإلىى شىٍيئىان ف اًرعى  اٍلىٍفعىاؿً  ًفٍي تىٍكًظٍيؼً  عى رى بى  حى م ان ا كى يى نٍ ؿ  مً كي  يحمؿي  ال ًتيٍ  ةً اٍلميضى
ن ائً ىى  رىكىةً  اتً يى طى عٍ مي  فٍ  مً الى ًفٍي ان، كسى سي حٍ مى ئي ان، كى رٍ مى  ءو يٍ ؿ  شى كي  يىٍغديكان، فطى كٍ بي ان، كىي دى كٍ عي ْي  ي ةً كً يى حى ، كالٍ اٍلحى
ًْ ت  ان حى قى اسً فى  كفى كي أٍف تى  اؾى فى كى ا ، مى ك  اللً دي ا عى يى  ؾى مى يٍ : "كى وً قىٍكلً  د  حى الٍ  ؾى يٍ مى قيمف  عى قان، فلي ارً سى  تى رٍ ى 

ى ، كى عى كالقطٍ  ان، اعى يى تً ارٍ  هي ادي ؤى في  ارى طى تى اسٍ ان، كى اعى عى ى شي تى فى الٍ  سي فٍ نى  تٍ ارى طى ، فى عً مٍ جى الٍ  ـً كٍ يى  ًإلىىًعبرةن  ن ؾى مى عى جٍ لى
حي مى رٍ يى ، كى وً فً ًعطٍ  فٍ مً  ز  يً يى ، كى وً فً نٍ أى يشمخي بً  الش ٍيخي ، كى اؿى قى المى  وي ، كييدمِّثي لى اؿً ؤى الس  بً  وً يٍ دى ط ري لى يى تى يى  ؿى عى جى كى 

ْى ف  أى ظى ، كى اءً يى حى الٍ  فى بي مً كٍ ذي ى يى تى فى الٍ  ادى كى ري بكفًِّو، فى يٍ شً يي ، كى وً برجمً  ، الس مىاءً  فى مً  وً يٍ مى عى  تٍ طى بى ةن ىى قى اعً ف  
د ؽى أىٍف مى ، كى بالت مميحً  وً تً معرفى  فٍ ى عى تى فى الٍ  ؿى ىً ذي فى  ْى يٍ  وً اقيٍ سى  أىٍطمىؽى ا  ، ارً قى الكى  ًإلىى ابى ا ثى ذى ى إً ت  ، حى حً لمرِّ
 .(2)"الد ارً  ةً ْى رٍ عى بً  ؼى قى كى 

                                                 
فىاًجيٌ ( 1) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى يىٍاةكزىرة  رى ٍكًميٌ  المىقىامىةالدنيا ) الحى (. الت معة: مسيؿ الماء إلى الكادم، 369)صة(، الر 

ٍميىرىة . ا َتْمَع َسْيُمك غامُض يبيوتًا لنا  ..... فمْنُينَّ أْن ال تجمَع الدَّىُر تمَعةٌ اعر: منو قكؿ الش   العىٍسكىًرٌم، جى
 (.2/200ج، )اٍلىٍمثىاؿ

ٍيف، اليىاٍزًجيٌ ( 2) (. يتيطر: مف اليطرة، كىي تذلؿ الفقير لمغني إذا سألو، 59)صي ة(، بً مى الحى  المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 يرمح: يرفس، يـك الجمع: يـك القيامة.
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رىكىةً  ةى عى كٍ سي كٍ إف  مى  رال تبدك متكاممةى  الس اًبقىة اٍلمىٍقطيٍكعىةً في  اٍلحى ًْ  اـً مى تٍ إً  فٍ مً  ادى ، زى عىنىٍا
قىةً ل دى مى ، كى اٍلىٍفعىاؿً ك  الىٍسمىاءً  فى يٍ بى  ري ا، الش كاجً ىى مىشىاًىد رىكىةً  فى مً ا، فى يي نى يٍ بى  اٍلعىالى  اٍلىٍفعىاؿو  يٍ فً  المتكثِّبةً  اٍلحى

اًرعً  يٍ فً  المتجدِّدةً  الحيكي ةً  ًإلىى)طارت، استطار، كىبطت(،  )ييز  مف عطفو، يرمحي برجمو،  اٍلميضى
ٍيثي كيشيري بكفِّو(  ـى مى ا الميتىمىقِّي أى دى غى  حى ٍيوً  تِّعي مى يي  ي  ئً رٍ دو مى يى شٍ مى  ا مىٍتيي  ال ًتيٍ  اتً كى رٍ حى الٍ بً  نىاًظرى مى  اٍلىٍفعىاؿي ا حى

مىاؿً  مىشىاًىدى  ؿى مى كٍ أى )ييٌز، يرمح، يشير(، كى   فً يٍ مذى (، ال  أىٍطمىؽ)ْد ؽ، ك  يفً اٍلمىاًضيى  اٍلًفٍعمىٍيفً  ؼي يٍ ظً كٍ تى  اٍلجى
رىكىةً  فى ةن مً عى اسً ةن شى احى سى استكعبا مى  اتىمىةً  يٍ فً  المتكثِّبةى  اٍلحى ْى مى )كى  اٍلخى  (. يحً ساقيو لمرِّ  أىٍطمىؽ فٍ أى  د ؽى ا 

ـٍ يىٍكتىؼً  لى ٍيؼ كى ًْ  ال ًتيٍ  الىٍسمىاءً  فى مً  اءى ا شى ى مى قى تى انٍ  ؿً ، بى اٍلىٍفعىاؿً  باستخداـً  اليىاٍزًجيٌ  نىا
رىكىةً  مىشىاًىدى  أكممتٍ  مىٍتوي ا مى : )يكـ الجمع، ْاعقة، كالرِّيح(، كى وً ًفٍي قىٍكلً  اٍلحى مى ةو كى رى حى  فٍ مً  الث الثي ةي  حى

اعقةي ، كى عً مٍ جى الٍ  ـي كٍ يى ، فى ةه كى رى ا حى يى يٍ اىً ضى تي  ةو الىٍ بى ائً دى   ْ يٍ ال كتِّرةن تى ي ةن مي كً رى ان حى ادى عى بٍ أى  ًفٍي ثىنىايىاىىا ؿي مً حٍ تى  حي ، كالرِّ
ت ري  في كٍ كي ا يى د  مى شى أى  رىكىةً  دي يى شٍ ي مى يً تى نٍ يى  ـ  ، ثي الت كى ، كى يٍ رً كءو غى دي يي بً  اٍلحى ؿ  ، كي الس كينةى  ؿى مى بو حى يٍ جً عى  كفو كي سي بو

م نى  ةً نى يٍ الس كً  ٍيؼ ؿي كٍ قي   وي تضى ًْ  (.ارً قى الكى  ًإلىى: )ثابى اليىاٍزًجيٌ  نىا

كىاًئع ًمٍف رى ْي  كى قىاًمي ةً  كصً الن  قتٍ  ال ًتيٍ  المى ٍبد الل  ةي عى ائً ، رى يِّ كً رى حى الٍ  ًكيؿً الت شٍ  ـً سٍ رى  يٍ فً  تفك  عى
قىامىة، )ًفٍكًرمٌ  رىكىةً  ري اجى كى ا شى ىى رً كٍ طي سي  فى يٍ بى  ؿي تتداخى  ال ًتيٍ الفكري ة(  المى ْي اٍلحى ةن عى رٍ ان، سي كطى بي ان كىي كدى عي ، 
نىاًزؿى م كً طٍ ا نى نى رٍ سً : "كى يىقيٍكؿي ان، ءى كٍ دي كىي   ًإلىىا نى مٍ ْى ى كى ت  ؽو، حى يٍ رً طى  ًإلىىيؽو رً طى  فٍ مً  ؿى احً رى المى  ، كنقطعي اٍلمى
مىىةو، عى يٍ دً قيب ةو بى  ًإلىى وي نٍ ا مً نى جٍ رى ؽو، خى يٍ ضً مى  ًْ كى بٍ رى  عى  عميو المممكةي  تٍ مى مى تى ا اشٍ ؿ  مى ا كي يى بً  ؿي ةو رفيعةو، يت 

ًمٍيعً   ارً كى نٍ اٍلى  فى مً  القيب ةً  هً ذً ىى  يٍ فً ا، كى يى ائً مى  ؿً اكي دى جى ا كى يى كً الً سى مى ا، كى يى اتً قى ري طي ا كى ىى دً ارً كى مى  فٍ ا مً يى ائً حى نٍ أى  ًفٍي جى
 .(1)"ظ ارى الن   شي ىً ييدٍ ، كى ارى ْى بٍ ي اٍلى شً ا ييعٍ مى  ةً عى الس اطً  ةً شعِّ اٍلى ، كى ةً عى المً ال  

قىامىةي  ري مً ثٍ تى سٍ تى  كرىةً  حً نٍ مى  ؿً جٍ أى  فٍ مً ا( نى جٍ رى ع، خى طى قٍ م، نى كً طٍ ا، نى نى رٍ سً ) اٍلىٍفعىاؿ ي ةي رً كٍ الفً  المى  ْ ًفٍي  ال
مىى ةي الط اقى  هً ذً ىى  ؿ  دي تى  ،رى بى أكٍ  ةن كي  رى حى  ةن اقى طى  يِّ امً قى مى الٍ  الن صِّ  ت رً  عى مىى بي حً سى نٍ يى  ال ًذمٍ  الت كى  عً طٍ قى ، كى الس يرً  عى

ت رً  ؿً عٍ فً  ؿى قٍ نى  ةً قى ال  الخى  ةً ي  اإًلٍبدىاع وً تً اقى طى كى  ،وً ائً كى ذى بً  اٍستىطىاعى  فكرمٌ  ف  كً لى كى  ،اتً افى سى مى الٍ  ك دي بٍ يى  ال ًذمٍ  الت كى
ٍيثي  فٍ مً  حو اضً كى  رى يٍ غى   رةً تِّ كى تى المي  اٍلىٍفعىاؿ ةي رى كٍ ْي  انتقمتٍ  ؾى لً ذى لً  كي ةو؛نى عٍ كرو مى مي أي  ًإلىى وً اتً ذى  فٍ مً  ـي الً عى المى  حى
رىكىةً  ةى رى كٍ ْي  ًلتىٍرسـى  (؛انى جٍ رى ع، خى طى قٍ م، نى كً طٍ ا، نى نى رٍ سً ) كرىةي  ؾى مٍ ، تً المىٍشيىدى  نؼي تى كٍ تى  ال ًتيٍ  ةً بى الد ائً  اٍلحى  ْ  ال
رىكىةي ا يى لى الى خً  ري كٍ دي تى  ال ًتيٍ  الىٍسمىاءً  ًفٍي تىٍكًظٍيؼً  اٍلىًدٍيبً  ةي اعى رى ا بى يى تٍ ي نى زى  ًمٍيعً ) يٍ فً  اٍلحى  فٍ ا مً يى ائً حى نٍ أى  جى
رىكىةً  ةً عى قٍ ري  اعً سى ي باتِّ حً كٍ تي  ال ًتيٍ ( ك ايى ائً مى  ؿً اكي دى جى ا كى يى كً الً سى مى ا، كى يى اتً قى ري طي ا كى ىى دً ارً كى مى   يرى كى ٍْ تى  ؿٍ فى غٍ يى  ـٍ لى . كى اٍلحى
رىكىةً  ـً جٍ حى  اًرعً  ؿً عٍ فً الٍ  ثىنىايىا يٍ فً  اٍلحى ت رً  تً الى الى ؿ  دى كي  وً فً كٍ ري حي  فى يٍ بى  يستكعبي  ال ًذمٍ م( كً طٍ )نى  اٍلميضى ، الت كى
 .ي ةً كً يى حى كالٍ 

                                                 
 (.284ص ،283الفكري ة(، )ص المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم، ( 1)
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ٍيؼي  ري يٍ سً يى  ًْ دىاتً ب اليىاٍزًجيٌ  نىا  أيٍخرىل تىارىةن ان عى يٍ رً سى  يىٍنطىًمؽي ، ك تىارىةن ان ئى ادً ى ىى الخيطى  كاثؽى  وً ميٍفرى
كى كى مي   ْ ـي يي  اليادئةً  اإلبؿً  اتً كى رى حى ، كى ةً بى الد ائً  الر ًحيؿً  اتً كى طي خي  عٍ مى ، فى الت قابمي ةى  رى ظِّفىان ال ن  قدِّ الى ًْ  فٍ مً  فىا

اًلي اتً  مى رىكىةً  جى قىامىة) يٍ فً  اٍلحى  اؼً رى طٍ أى  ًإلىىٍ ، العاليةً  أىؿً  فٍ : "شخْتي في نفرو مً يىقيٍكؿي غمبي ة(، الت   المى
، يى يجى اىً سى أى  تٍ بى رى ضى  دٍ ةن قى ازى فى ط ن ا مى بى ى تى ت  ان، حى دى يٍ ك مى مي عٍ  نى الى ان، كى دى ك جيٍ لي أٍ نى  ا الىٍ نى رٍ سً ، فى ةً الباديى  ؾى مٍ تً  ا الرِّيحي

 كىذىًلؾى  في حٍ ا نى نى يٍ بى ، كى اؾً كالدِّرى  يـً الر سً  يٍ ا فً نى ذٍ خى ، كأى ا العراؾى نى ا إبمى نى مٍ سى رٍ أى ، فى سطيحو  كٍ ؽ  أى شى   ي يٍ اجً ىى أى  كىأىن يىا
ًْ عى مى الٍ بً  اإلسكرةً  ةً اطى حى ا إً نى كا بً اطي حى ى أى ت  ...حى ؿى امً كى عى كا الٍ عي رى شٍ أى  دٍ قى  افه سى رٍ ا فى ذى إً  ـ كي عى لى انً  مى الى  قىاليكا، كى ـً ا

ًْ عى  الىٍ ، كى اللً  رً مٍ أى  فٍ مً  اليكـى  ، فى ا  ةً كىًثٍير ًحم ةو  ًإلىىا نى يٍ يى تى ى انٍ ت  ، حى ابً الذِّئى  فى يٍ بى  اجً كالنِّعى  ـٍ يي نى ا بيٍ نى رٍ سً ـى
 .(1)"ابً كالرِّكى  ؿً يٍ بالخى  كتظ ةو ، مي ابً بى كالقً  الخياـً 

مىىا نى اٍلى  ري طً يٍ سى يي  قىامىة) يٍ يِّ فً كً رى حى الٍ  الت ٍشًكيؿً  رً اكً حى مى  عى ٍيثي غمبي ة(، الت   المى  ري يٍ مً ضى  بى مى غى حى
 اٍلىٍفعىاؿ يٍ فً ا(، كى نى يٍ يى تى ا، كانٍ نى مٍ سى رٍ ا، أى ط ن  بى ا، تى نى رٍ )سً  ةً اٍلمىاًضيى  اٍلىٍفعىاؿ يٍ فً  ةً كى رى حى مٍ لً  بً احً ْى مي الٍ  ـً مً كى تى مي الٍ 

اًرع رىكىةً  دي يى شٍ مى  ؿي مً تى كٍ يى ك(، كى مي عٍ ك، نى لي أٍ ة )نى اٍلميضى يٍ  الىٍسمىاءً  اٍنًتقىاءً  ةً اعى رى بى  يٍ فً  اٍلحى ، الدِّراؾ، العراؾ، حً )الرِّ
ٍيثي فرساف، كالخيؿ(،  اًرعك  ةي اٍلمىاًضيى  اٍلىٍفعىاؿتتفاعؿ  حى ًفٍي بىٍكتىقىةو  ري يً ْى نٍ تى ، كى الىٍسمىاءً مع  ةي اٍلميضى

ت رً  عميو أجكاءي  حركي ان حي ان تسيطري  مىٍشيىدىان  ؛ لتشكِّؿى كىاًحدىةو   ًمفى  المىٍشيىدي  ؼي نً تى كٍ ا يى مى  عٍ ، مى الس ٍرعىةً ك  الت كى
كرة ًمٍف نىاًحيىةو دو يٍ أكً تى تحقيؽو، كى   ْ ًمٍف ىينىا. أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو ، كتجد دو كاستمرارو مع استحضارو لم  كى

ت ر فىًإف   ، الىٍ احً اهو كى جى اتِّ  يٍ ؿه فً يٍ حً رى  إن وي  ًلنىقيؿٍ  كٍ ، أى ؿً الر ًحيٍ  ي ةً ادً حى أي  فٍ أت ى مً تى "يى  ىينىا الت كى  ؼي رً عٍ يى  دو
يى رابً تً غٍ ااٍل  ؽً اطً نى مى  يٍ فً  صي كٍ غي يى  ال ًذمٍ  كؿً يي جٍ مى الٍ  ًإلىى الر ًحيؿي ...ؼى كق  الت    . (2)"اعً ، كالض 

ًْ نى  ًإلىى ةه دى كٍ عى كى  قي دي بٍ يى  ال ًذمٍ  اليىاٍزًجيٌ  ؼً يٍ ا ْ   ؿً يٍ كً شٍ تى  يٍ فً  وي ك تفك  ًمي ان  كرةً ال ري  كى يي ، فى جى  فى مً  يفجِّ
ا، نى اٍلى  عى مى  ري خى اآٍل ، كى تً يِّ مى الٍ  عى مى  ي  حى الٍ ، كى رِّؾً حى تى مي الٍ  عى مى  دي امً الجى  وً يٍ فً  ؿي اعى فى تى ان يى امي  نى يٍ دً  مىٍشيىدىان " اٍلىٍفعىاؿً 
يِّؽي  "ؿً مى تى حٍ مي الٍ  عى مى  ري اضً حى ، كالٍ عً الش اسً  عى مى  كالض 

(3). 

اًذجً  فى مً كى  ْ   تستحضري  ال ًتيٍ  الن مى رىكىةى ، ك ةى رى تِّ كى تى مي الٍ  كرى ال  الس ٍرعىةً  فى يٍ بى  ةى مِّبى قى تى مي الٍ  ثِّبةى كى تى مي الٍ  اٍلحى
قىامىة) وي تٍ مى سى ا رى مى  ءً كٍ دي يي كالٍ  ٍيؼا، يى سي ارً فى  يىقيٍكؿي اتي ة(، رى الفي  المى ًْ : اؿى قى  عب ادو  بفي  ؿي يٍ يى سي  : "حد ثى اليىاٍزًجيٌ  نىا
، ةً رى الن ضً  ؿً ائً مى خى ، كالٍ ةً رى ًْ الخى  المياهً  فى مً  ىينىٍاؾى ا ا مى نى اقى رى فى ، اتً رى ل الس فى دى إحٍ  يٍ ، فً اتً رى الفي  ئى اطً ا شى نى لٍ زى نى 
ا مى ، كى الس مرً  ةى يى اكى فى ي مي مً تى نجٍ ، كى البركجً  يٍ فً  بي اكً كى الكى  ق ؿي نى تى ا تى مى ، كى جً كٍ ري مي الٍ  ًفٍي ًتٍمؾى  ان نتنق ؿي امى يى ا أى نى ثٍ بً لى كى 
ةو كي  س دي كى تى نى ، كى رً الث مى  ةى يى اكً ي فى نً تى جٍ نى  ةً فً الٍ  فى ى مً قى نٍ ، أى ؿ  ًقض  ، أى يٍ بً ؿ  سى كي  نىًردي ، كى ض  ، الس ٍمسىًبٍيؿً  فى مً  بى ذى عٍ ؿو

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ ( 1) ، الرسيـ: السير (. أساىيجيا: خطكط الرمؿ84، ص83التغمبي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى

 السريع، الدراؾ: السير المتتابع، العكامؿ: الرماح.
ٍبد اٍلميط ًمب( 2)  (.17، ىكذا تكم ـ الن ص، )صعى
 (.36، )صالحديث، دراسة في المنجز الن ْيٌ  عر العربيٌ يحياكم، الشِّ  (3)



 314 

اؿي  ًزؼى ا أى ذى ى إً ت  حى  مىى، اـً زى خي الٍ  ري شٍ نى  احى د فى قى  ؿى يٍ ، قً ؿي اي الرِّحى  د تً شي ، كى الت ٍرحى ذىا تي رٍ ظى نى ، فى اـً نى اٍلى  عى ا نى خي يٍ شى  كىاً 
ٍيميكفي ال يـً  ةى رى فٍ نى  وً إليٍ  تي رٍ فى نى ، فى فى كٍ مي كٍ حي يى  وً يٍ مى عى ، كى فى كٍ يمي يً يى  وً إليٍ  كالن اسي ، مى رً  ثىنىايىا يٍ ، فً الرِّ  ْ ا نى ضٍ قى نى ، فى ـً يٍ ال
 . (1)ان"ثى الى ا ثى نى مٍ قى أى ا فى نى دٍ عي ا أنكاثان، كى نى لى زٍ غى 

م ى  يٍ ًفػ تٍ أى دى بىػ ةو عى اطً قى تى مي  ةو نى أزمً  يٍ ، فً وً يٍ مى ا عى نى الى  ا سيطرةي يى ك مى شى  ميتىنىكِّعىةه ته الى الى دى  ًفٍي الن صِّ  تىتىجى
اًضػػي ػػدنا، أقمنػػا(، تابعيػػا الفعػػؿ  اٍلمى ػػاًرع)نزلنػػا، راقنػػا، لبثنػػا، نقضػػنا، عي ػػٍحبىةى  اٍلميضى ػػذىًلؾى ا الىنىػػ ْي ، كى

ػ اٍلمىاًضػي ًإلىػىد  تىػارٍ  فً أى  ثى بًػما لى  ـ  )نجتمي، نجتني، نتكس د، كنىًرد(، ثي  )أًزؼ، شػد ت، قيػؿ،  أيٍخػرىل ةن ر  مى
ػػػأى  دٍ قىػػػ، فى ؾى ًلػػػذى  ًعٍنػػػدى  ري ٍمػػػاٍلى  ؼً يتكق ػػػ ـٍ لىػػػفػػػاح، نشػػػر، كنظػػػرت(، كى  ػػػ ادى عى ػػػر ة مى  ؿً ٍعػػػفً الٍ ان بً ميتعمِّقىػػػ أيٍخػػػرىل ةن ر  الكى

اًرعً  ، ةً ئى ادً يى الٍ  اتً كى رى حى الٍ  يٍ فً  المستقبؿً كى  اٍلمىاًضي فى يٍ بى  جى اكً زى يي  فٍ أى  ادى رى أى  ن وي أى كى (، كى ، يحكمكفى )يييمكفى  اٍلميضى
ػػ دٍ قىػػ، فى ةً كالس ػػآمى  ةً ابىػػتى ان لمر  عىػػفٍ دى  ثِّبػػةً كى تى مي كالٍ  ػػكرىة اٍلىٍفعىػػاؿً  ةً نىػػمً زٍ أى  تنػػك عي  حى نى مى  ْ ان نى كٍ كي سيػػ، كى ةن كىػػرى حى ي ػػةن، كى كً يى حى  ال
تً ـ  م كى ازً كً ان يي ءى كٍ دي ىي كى  مىػى ري طً يٍ سىػتي  ال ًتيٍ  االٍنًفعىاالى ،  عى لىعىػؿ  الػن صِّ  فى يٍ بىػ ؿً ق ػالت نى  يٍ ا ًفػنىػىي  كؿً دي العيػ مىشىػاًىدى  كى

ـً  ةي يى رً طٍ "تى ا يى يٍ فً  الزمنةً  يػانى اٍلكىالى ػ عً الس ػمٍ  ةي ، ْك ػجى  فً عى ػ، لً ، كالمػالؿً رً الض  ًبمىػمى  فٍ ًمػ سي كٍ الن فيػ وً ٍيػمى عى  تٍ ا جي
مىى االستمرارً  فى مً  ةً ، كالس آمى تً الى ق  بِّ الت نى حي  "احً كى اؿو كى نٍ مً  عى  . (2)دو

ا أىف   كىػةى ا يىػحي نى مٍ يى  اٍلىٍفعىاؿً  فى يٍ بى  ؿً الت نق   يٍ فً  كؿى دي العي  ىىذىا كىمى رى ػفى مي الٍ كى  اٍلحى  فٍ ًمػ عه يٍ دً ف  بىػ"فىػ كى ييػ؛ فى ةى أى اجى
ػػػًكٍيرً  آالتً  تحريػػػؾي  وي يي يشػػػبً  اٍلقىػػػٍكؿً  فً كٍ نيػػػفي  ٍْ ػػػ الت  ػػػيى ٍشػػػمى  ًإلىػػػىدو يى ٍشػػػمى  فٍ ا ًمػػػيىػػػمً قٍ نى بً  ينمائيِّ السِّ  يٍ ًفػػػ رى دو آخى

ػفى مي ا، كى يى نٍ رو مً كى ْي  ضي رٍ عى  رادي يي  ال ًتيٍ  اتً دى اعً بى تى مي كالٍ  اتً فى مً تى خٍ المي  ، اتو دى اًعػبى تى ا مي يىػنٍ مً  اتو طىػقى مى بً  شىػاًىدً مي ال أةي اجى
ػ رادي ييػ ال ػًذمٍ  مِّيِّ كي الٍ  ارً طى اإلً  يٍ فً  ا تدخؿي يى لكن   مىػىؿ  دي تىػ هً مىشىػاًىدً  فٍ ًمػ ةو فىػائً طى  ضي رٍ عى ػ عى ػقٍ ا يي مى  ـي الى ٍعػاإٍلً  دي ْى
ػػاًىدً  فٍ ًمػػ اؾى ذى كى  ىىػػذىا ؽى كٍ فىػػ. كى (3)"وً بًػػ ػػةً  مىشى ٍكعى ػػٍيؼي  طي يٍ ًحػػ، يي الر  ًْ ػػا لى  ةً اسىػػدى القى  اءً كى جٍ بػػأى  وي ثىػػيٍ دً حى  اليىػػاٍزًجيٌ  نىا م 
انىوي  وً ًفػٍي قىٍكًلػ، وً اتًػآيى  مم سي تى يى  اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً  ًإلىىان دى ائً ؿ عى فى قى  ڻ  ۀ  ۀ     ہ   چ : تىعىػالىىك  سيػٍبحى

 [.92]النحؿ:  چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

لىىكى  ٍيثي  الت فىاؤيؿً  عىكىاًلـً  اً  قىامىة) تً مى مى حى حى  تبعثي  ميتىنىكِّعىةي ةن كً رى حى  مىشىاًىدى ا يى انً كى نٍ عي كي ة( بً مى الحى  المى
ٍيؼي  يىقيٍكؿي ، ميٍفرىدىاتو  فٍ مً  وي تٍ ا احتكى مى إليو بً  ًْ مىى اليىاٍزًجيٌ  نىا زىاًمي   تي يٍ قً ب اد: "لى عى  بفً  سييؿً  لسافً  عى  اٍلخي

مى  ، كأترشؼي ري اهي  أتنسـي  ، كلبثتي اهي ًحمى  ًإلىى ، فانضكيتي اةى مى حى  يٍ فً  مىىي بً  ؼي كٍ طي يى  كى ىي ، كى ي اهي حي  عى
يى  ى ت  ، حى ةى رى ضً الغى  ؿى ائً مى خى ، كالٍ ةى رى الن ضً  عى ارً جى ، كيتفقدي اٍلى كالحياضى  ، كيىًردي المعيفى اضً يى غً كالٍ  اضً الرِّ

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ ( 1) (. الخْرة: الشديدة البرد، القضة: الحْى الْغيرة، 325الفراتي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى

 الْريـ: الرمؿ المنقطع.
 (.3/253ج، اإلتقاف في عمـك القرآف، )يكطيٌ السٌ  (2)
ٍيدىاًنيٌ  (3) غىة، اٍلمى ًبي ة اٍلبىالى  (.1/480جأسسيا كعمكميا كفنكنيا، ) اٍلعىرى
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ؤكٍ  ةً الن اقى  فى يٍ نً ا تىًحف  حى يى لى كٍ حى  بي يٍ الً حديقةو بييجةو أنيقةو، كالد كى  ًإلىىا نى مٍ خى دى   الميٍدنىؼً  فى يٍ نً ، كتئف  أى ـً الر 
ًْ عى ا الٍ نى أطاعى  دٍ قى ا كى نى سٍ مى جى ، فى اءى يى مٍ الؿو لى ظً  ًإلىىا نى يٍ يى تى ى انٍ ت  ، حى الفياءى  ا نتخي ري نى مٍ عى جى ، فى الس ؤكـً  ي، ا

ًْ قى اٍلى  فى مً  وي ا مياىي نى لى  كتسخ رتٍ   صى قى رى  دٍ قى ، كى الس كابؿً  الفنافً  فى ، مً الذ كابؿى  ي الثِّمارى نً تى جٍ ا نى نى ذٍ خى أى ي، كى ا
مىى ؿي بي مٍ البي  قىامىة) م تً حى  دٍ قى . لى (1)"ؿً بً الى بى الٍ  اتً مى غى نى  عى ٍيؼً  أعماؿً  يٍ الحمكي ة( فً  المى ًْ  كىانىتٍ ، فاليىاٍزًجيٌ  نىا

وً  اإًلٍبدىاعً  رً اكً حى مى  فٍ ان مً رى كى حٍ مً  ك ؿى طرازان فريدان شى  ًْ ٍك ْي ـى مى أى  اٍلقىاًرئي ، في ةً امً قى مى الٍ  ًفٍي ني متتابعةو  مىشىاًىدى  ا
ع يا مى مىعىاًنيؿِّ كي بً  الحيكي ةى  تْكِّري  ميٍفرىدىاتو ا في يى حي بحيكيةو تبدك مالمً  مفعمةو بحركةو دائبةو، كممتمئةو 

مىىي بً  ؼي كٍ طي يى  كى ىي كى : )وً لً كٍ قى  يى  عى  الت فىاؤيؿيفكح شذل  ال ًتيٍ  الكىًممىات فى مً  ةو اقى بى  عٍ مى (، كى اضً يى غً كالٍ  اضً الرِّ
 ، كالفنافي ؿي ابً كى الذ   الثِّماري  ىينىٍاؾى كى ، الغضرةي  ، كالخمائؿي الن ضرةي  ، الجارعي كالحياضي  منيا: فينا المعيفي 

مىى ؿي بي مٍ البي  صى قى رى ، ؿي الس كابً  ، اصًّ عو خى كٍ نى  فٍ بيدكءو مً  المىٍشيىدى  اليىاٍزًجيٌ  ؿي مً كٍ يي ، كى ؿً بً الى بى الٍ  اتً مى غى نى  عى
كىاتً اٍلى  بً ذٍ عى  عٍ مى  كسككفو ينبعثي  ؤي  ةً الن اقى  فً يٍ نً حى  عٍ ، مى ٍْ  ًبذىًلؾى . ك كـً الس ؤي  الميٍدنىؼً  أنيفً  فٍ مً ، كى كـً الر 

ًفٍي يِّ كً رى حى الٍ  الت ٍشًكيؿً ار، الرِّياض، الخمائؿ(، ك )الثِّمى  :وً ًفٍي قىٍكلً يِّ ال مٍكن الت ٍشًكيؿً  فى يٍ بى اليىازًجٌي  عى مى جى 
كٍ  الت ٍشًكيؿً  عً ائً كى رى بً  مىٍشيىدي الٍ  فى يِّ زي ا مى : )يطكؼ، كالد كاليب(، كى وً قىٍكلً   ْ : )نغمات، حنيف، وًفٍي قىٍكلً يِّ تً ال

ـى كأنيف(،  كتً ال مٍكفً  كطً طي خي كمي ةن متكاممةن مكش اةن بً  رةن كٍ ْي  فقد   ْ رىكىةً ، ك ، كال  .اٍلحى

ٍكؿي  ىالى كى تى تى كى  ْي ـى  اإًلٍبدىاعً  في ٍيثي رىسى م د حى )حديث عيسى بف ىشاـ(  وً تً عى ائً رى  يٍ فً  يٌ حً يمٍ كً مي الٍ  ميحى
مىاؿً  فائقةى  لكحةن   عي ا، فينزً يى في رٍ ا ظى ىى ري بً جٍ رةن ميٍقعىدىةن يي كٍ ْي  كٍ ، أى حً كٍ  ري الى لكحةن ْم اءى بً  اٍلقىاًرئي ا ن يى ظي يى  دٍ قى  اٍلجى
ًْ يى نٍ عى  رىكىةً  اتً فى ا  مىادىاتً  تى كٍ عي عمييا ني  عي مى خٍ يى ، كى اٍلحى  ثِّبةو الى كى تى ةو مي كً رى حى ا بً نى في حً تٍ يي  ةن أى جٍ فى  أن وي  دى يٍ ، بى اٍلجى

، فاتً ا سى يى في قً كٍ  يي الى عه، كى انً ا مى يى يمنعي  رىكىةي ره ، ، كالمطارً الس يكؿً  ؽً تدف   عٍ مى  كالس مىاءى  اٍلىٍرضى  تملي  اٍلحى
ؿِّ كي ؿِّ ليمةو، كى كي  ؿى كٍ ، طي اري طى مٍ كاٍلى  الس يكؿي  : "كتدف قتً يىقيٍكؿي ، الكىًممىاتي ا يى ا بً نى ري عً شٍ ل تي كى قٍ ةه أى كى رى ا حى ىى دي تسانً 
، حى يى نى  ، كالبمدافً  ةً يى دً كٍ اٍلى  يٍ فً  اؿى سى ، كى الط كفافً  ؿً ثٍ مً بً  ى الماءي غى طى ، كى كالنياري  افي رى دٍ غي الٍ  تً قى رً غٍ ى أي ت  ارو

نىاًزؿً  ضً رٍ أى  ًإلىى ؿى ْى كى فى  المدينةً  ري يٍ كامتد  نى  ، فً اكً مى ، كالى ارً كى الدٍ  ًإلىىك مي عٍ يى  دٍ قى ، كى فً اكً سى مى الٍ ، كى اٍلمى
ةن ر  مى  نيعذ بي  ابً ذى العى  يٍ فً  ا نحفي ن مى أى كى ، كى الكقاتً  عى يٍ مً ا جى يى بً  يضً قٍ ، نى اتً رى جي كالحي  ؼً رى الغي  يٍ ا فً نى يٍ فانزكى 

مىى فى يٍ فً اكً ا عى نى مٍ قى أى ، كى اءً بزميريًر الشِّتى  تىارىةن ، ك اءً فى دٍ تً بناًر االسٍ  ًدٍيثً  عى  هً ذً ىى  فٍ عى  اهي نى يٍ عى ا كى مى ، بً كالس مىرً  الحى
، كى ثى أى رو كى بى ؿِّ خى كي  فٍ مً  ةً نى يٍ دً مى الٍ  ديؽي  افى كى رو  ْ  د ةً حً  يٍ فً  بي ىى ذٍ يى االن، كى إرسى  اٍلقىٍكؿى عمينا  ؿي سً رٍ يي  هً دً يٍ عى بيننا كى  ال

ن مى شً ان كى نى يٍ مً يى  هً ادً انتقى  "االى
(2). 

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ ( 1) (. ري اه: رائحتو الطيبة، الغضرة: المخْبة، 356ص، 355صي ة(، )كً مى الحى  المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى

 كابؿ: المتدلية، البالبؿ: جمع بيٍمبيمة، كىي االنابيب التي ينْب منيا الماء. كاقي، الس  كاليب: دكاليب الس  الد  
 (.322، حديث عيسى بف ىشاـ، )صالمكيمحيٌ ( 2)
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رىكىةى إف   م دا ىى ارى ثى أى  ال ًتيٍ  اٍلحى ٍيثي ، ظً مفٍ ال   اءى رى كى  مىعىاًنيالٍ ؿ  كي  استكعبتٍ  يٌ حً يمٍ كً مي الٍ  ميحى  ؿى مى حى حى
رىكىةً  ًإلىى اؼى ضى رو أى اطً ك  مى جى  يٍ مةو، فً طً الى تى أمكاجو مي  سطى اربو كى قى  يٍ الميتىمىقِّي فً  ا مى قك ةو، كى  ؽى كٍ قك ةن فى  اٍلحى

مىاؿو المىٍشيىد  ًإلىىى فى ضٍ أى  ن ًإلىى جى مىاالى ، الس يكؿي  : )كتدف قتً وًفٍي قىٍكلً  مىشىاًىدً ال هً ذً ك ىى دي بٍ تى ، كى جى
)الس يكؿ كالمطار(  فً يٍ مى االسٍ  عى )تدف قت( مى  الفعؿً  ـً حي الى تى  فٍ مً  القك ة الن اشئةى  تحمؿي  ال ًتيٍ (، كالمطاري 
ٍيثي  رىكىةي  بي يٍ غً تى  الىٍ حى ؿي ، ل الميتىمىقِّيفى أى رٍ مى  فٍ عى  اٍلحى ًْ ييكىا رىكىةً  عىكىاًلـً  يٍ فً  وي رحمتى  يٌ حً يمٍ كً مي الٍ  كى  باستخداـً  اٍلحى

رىكىةً  مىعىاًنيؿ  كي  ًفٍي ثىنىايىاىىا بي عً تكٍ سٍ اتو تى مى مً كى  ، يبدأي يى نٍ عى  ؿي فى غٍ  يى الى  ال ًتيٍ  اٍلحى ي  كً رى دو حى يى شٍ مى بً  ا إنسافه
 ةً يى دً كٍ اٍلى  يٍ فً  اؿى سى كى رعبو في: )نِّي بمشيدو آخرى مي ثى يي (، كى الط كفافً  ؿً ثٍ مً بً  ى الماءي غى طى كى : )يٍ ركِّعو فً مي 

ؿي (، كالبمدافً  ًْ ييكىا  ضً رٍ أى  ًإلىى ؿى ْى كى فى  المدينةً  ري يٍ كامتد  نى ثو مخيؼو في: )الً ثى ي  كً رى دو حى يى شٍ مى بً  كى
نىاًزؿً  رىكىة(. ففً اكً مى ، كالى ارً كى الدٍ  ًإلىىك مي عٍ يى  دٍ قى ، كى فً اكً سى مى الٍ ، كى اٍلمى ، ؼي كٍ خى الٍ  يمف وي  المىٍشيىدي بةي، ك ائً دى  اٍلحى
ةً  ًإلىى وً بحديثً  ينتقؿي  اٍلىًدٍيبً ، ككأن ي بكالر عبي   ْ ـ حو كٍ ني  ق مىٍيًو الس الى رىكىةً ، ك عى ا، يى أحداثً  يٍ فً  المتكتِّرةً  اٍلحى

ـي د كو ػٍ ىي  ةً رى كٍ سي  فٍ ي ػان مً حى  مىٍشيىدىان ب طي قي  دي يِّ سى ا ىى ك رى ْى  ال ًتيٍ ك  مىٍيًو الس الى ًكٍيرً  براعػةى  حي ضِّ كى يي  عى ٍْ ،  الت  الفنيِّ
ةً  ًمف المىٍشيىدي  ىىذىا"ك   ْ  هً ذً ىى  يٍ فً [ كى 43]ىكد: چڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ چ : افً الط كفى  ق
ن وي ، كً يؤمفٍ  ـٍ لى  وي ابنان لى  ىينىٍاؾى  فىًإف  ، بك ةً الي  عاطفةي  حو كٍ ي ني فً  ، تتنب وي الر ىيبةً  ةً ظى محٍ ال    عى ميغرىؽه مى  أن وي  ـي مى عٍ يى لى  ا 
ٍكًقؼً  ةي حى فٍ ْى  غي ري تى ةو تى ظى حٍ لى  يٍ فً ى... كى غى طٍ يى  ا المكجً ذى  كى ىي  اىى  فٍ كً لى . كى رقيفى غٍ المي  م ذً  يى ا ىً يى ، فى المى
 .(1)["42]ىكد: چۉ  ې  ې  ې    ې  ى چ  ءو يٍ ؿ  شى كي  ة تبتمعي يى اتً عى ة الٍ جى كٍ مى الٍ 

 وي مى سى رى  امى  ًإلىى يعكدي  أن وي كى (، كى فً اكً مى ، كالى ارً كى الدٍ  ًإلىىك مي عٍ يى  دٍ قى كى : )وً ًفٍي قىٍكلً  المىٍشيىدى  ييكمؿي  ـ  ثي 
ڱ   ڱ  ڱ  ں  چ ؛ ارً ْى القً  اتً ظى محى ال   هً ذً ىى  يٍ فً  وي اسى فى نٍ أى  ليمسؾي  عى امً "إف  الس  : وً ًفٍي قىٍكلً ب طٍ قي  دي يِّ سى 

ٍكًقؼى  ـي سً حٍ تى  العاتيةي  ةي القكي   ةي [... كالمكجى 43]ىكد: چں  ڻ  لحظةو سريعةو خاطفةو.  يٍ فً  المى
ف  اليكؿى   الط ًبٍيعىةً  يٍ فً  اهي دى مى بً  اسي قى ا يي مى كى  -كدً لي كٍ المى كى  دً الً كى الٍ  فى يٍ بى  - ي ػةً حى الٍ  الن ٍفسً  يٍ فً  اهي دى مى بً  ا ليقاسي نى ىي  كا 

ٍيثي  مىى جي كٍ مى ى الٍ غى طٍ يى حى ن يي ػافً يى دٍ الكً ل كى الذ رى  عى امتةً  الط ًبٍيعىةً  يٍ فً  ا لمتكافئافً مى ، كا   ْ  سً فٍ نى  يٍ فً ، كى ال
ٍنسىافً   .(2)"اإٍلً

ٍيؼي  ؿٍ مً يٍ يي  ـٍ لى  ًْ ٍيبه ا يى لى  افى كى  دٍ قى ، فى وً أعمالً  يٍ )غىز ةى( فً  اليىاٍزًجيٌ  نىا ًْ  يى ةو مستقم ةو، ىً امى قى مى  يٍ فً  نى
قىامىة) كىاًئعً ي ة(، الغزِّ  المى ًمٍف رى  أٍجمىؿً ا كيى يقدِّمي  ال ًتيٍ ك  ،ايى يٍ فً  اليىاٍزًجيٌ  وي مى سى ا رى مى  مىشىاًىدً ال كي ةً رى حى  كى

اتً   ا اآلًجفى نى دٍ رى كى ، كى فى اسً رى كالفى  ا الس نابؾى نى مٍ مى عٍ أى ، فى ىاشـو  غز ةى  ، نريدي العكاْـً  فى ا مً نى جٍ رى : "خى يىقيٍكؿي ، ال مٍكحى
ٍمحةه مً نى يى جي كٍ أى  تٍ مى عى  دٍ قى ، كى فً يٍ العشاءى  فى يٍ ، بى فً يٍ الى  دى عٍ ا بى اىى نى مٍ خى ى دى ت  ، حى كاآلًسفى   فى ةه مً حى مٍ لى ، كى الس فىرً  فى ا كى

                                                 
ًكٍير، قطب (1) ٍْ  (.58، )صآفً رٍ في القي  الفنيٌ  الت 
 .58ص المىٍرًجع الس اًبؽ، (2)
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ـى رً دى الكى  ، ؿً ال ًذيٍ  فضؿى  الغزالةي  ، كجر تً ال مٍيؿً  فى مً  الن يىاري  انسمخى  فىمىم ا، عً الياجً  ةى عى ؿ  من ا دً كي  ، كاغتن
اءً  ارً دى ا بً نى رٍ رى ا مى ذى ى إً ت  ، حى اءى ضى يٍ بى ، كالٍ اءى رى ضٍ الخى  ا نتفق دي نى جٍ رى خى   .(1)"اءى ضى كٍ ضى ان، كى طى غى ا لى نى عٍ مً ، سى اٍلقىضى

، كى كى رى حى الٍ  الكىًممىاتً  عى مى  ؿي اعى فى تى تى ، كى الكىًممىاتً  اليىاٍزًجيٌ  نىاْيؼي  ـي ظً نٍ يى  ا يى نى يٍ ك حً طي خٍ تى اتي
ت ري يتعانؽي ، ك الس ككفً  عى مى  الس ٍرعىةي ا يى يٍ فً  ـي جً سى نٍ ، تى اتي كى طي الخي   دً كٍ قي عي اتو كى حى كٍ لى  ؾي ري تٍ تى ، فى كءً دي اليي  عى مى  الت كى

، تى  رىكىةي  ؽي مً طى نٍ الد رِّ ًْ العى  فى يٍ بى ا(، كى نى جٍ رى )خى  يٍ ا فً نى اٍلى  عى مى  المتناغـً  اٍلمىاًضي ؿً عٍ الفً بً  اٍلحى ىن طى خي  ـً كا
مىى الممتيبةً  الش ٍمسً  ا آثاري يى تٍ كى رى ق ةه تى شى مى ، كى عي طى ، كمسافاته طكيمةه تيقٍ تتحر ؾي  سريعةه   به عى تى ، كى كهً جي الكي  عى

مىىا دى بى  رً الس فى  اءً ثى عٍ كى  فٍ مً   يٍ بذكاءو شديدو فً  كهً جي الكي  فً عى  وي ضى فً نٍ أٍف يى  اٍستىطىاعى  اٍلىًدٍيبى ف  كً ، لى الجساـً  عى
ٍيثي ، البْرً  حً مٍ لى   اليجكعى  م ا أضاؼى ع( لى اجً يى ة الٍ عى : )دً وً لً كٍ قى  رى بٍ عى  بً الت عى  آثارً  ؿ  ا كي يى يٍ فً  اختْرى  حى

اءىاتً  فٍ ان مً عى اسً اءن كى ضى ان فى عى مى ك ال شى ، فى ايى بيدكئً  ةً الد عى  ًإلىى وً بسككنً   . افً نى ئٍ مً كاالطٍ  الس كينةً  فىضى

لىىك  ت رً  اؿً كى دى ، كى يِّ كً رى حى الٍ  الت ٍشًكيؿً  يٍ فً  اإًلٍبدىاعً  عىكىاًلـ اً  ٍيثي ، كاليدكءً  الس ٍرعىةً ، ك الس ككفً كى  الت كى حى
ـي  ن  البىٍرًبٍير أىٍحمىدي  يقدِّ الى ًْ مىاؿً مف  فىا اذً  اٍلجى ًتوً  الخ  قىامى رىة بى ) ًفٍي مى ا تنقمنى  ال ًتيٍ ( كاليىكىاءً  المىاءً  فى يٍ الميفىاخى
رىكىةى  ًإلىىا ىى سطكري  دحً ىى طيكرً  : "فتمق تنا عكدياتي يىقيٍكؿي ، ـً الد ائً  اؼً كى ، كالت طٍ الد ائبةً  اٍلحى  ْ  رى جامً مى ، كى ا بال
، كنيري  ا بثغرو ىى ، كزىري حً ا بالن فٍ ىى دً كٍ ري كي  كمائـً  ْى باسـو يا ببسًط البسطً ىا بقمبو  ، كأدكاحي مف ظمِّيا  اؼو
افً  مىى ا الشجاري نى لى  قىامىتٍ ي. ك الض   ا. كأدارتٍ يى غبكقً  لثاـً  فٍ عى  الكركدً  سي ا عرائً نى لى  ا، كسىفىرىتٍ يى قً كٍ سي  عى

، كالس ركرً  ةً الر احى  ا راحةي نى تٍ ، كحي  البيككرً  شمسي  وي ترشفى  فٍ أى  ؿى بٍ ، قى كرً الز ىي  ا كؤكسى مِّيى طى  عمينا سيالؼي 
قاتي نى لى  ، كغن تٍ رً كٍ المنثي  بأْابعً  مىىا يى يٍ ادً كى شى  ا ميطك   بفنكفو تمايمتٍ  اءي مى جٍ عى  يى ىً كى  تٍ بى رً عٍ أى ، كى العيدافً  عى

 ا نجكـي نى كبدكرً ا، نى شمكسً  كدً جي كي  عٍ مى  تٍ رى يى ظى ، كى اءً م المى ارً كى ا جى أيدينى  فى يٍ بى  ، كرقْتٍ افً نى فٍ دي اٍلى كٍ دي ا قي يى لى 
ـي  اؼى طى ، كى الس مىاءً  ا نجكـى نن اىى ى ظى ت  حى  اتً بى الن    ألطؼى  افى ا كى مى ، فى كـً دي القي  اؼى كى ا طى انى فى ْى  بكعبةً  الن سي
 .(2)"ؼً الط ائً  ؾى لً ذى 

مىاؿً  ألكافً  فى يٍ بى  جى زى م ا مى لى  وً تً بمقطكعى  البىٍرًبٍير أىٍحمىدي ا مى سى  دٍ قى لى   فى يٍ بى  جى اكى زى ، كى الىٍلكىٍافً  ماؿً جى ، كى اٍلجى
رىكىةً  إبداعً  ٍكفى  وي نٍ عى  زى جى ا عى ب مى كبو متفرِّدو ري مي سٍ أي  يٍ فً  اإًلٍبدىاعً  ةً كى رى حى ، كى اٍلحى ري  ىىذىا أٍف تممحى  ؾى لى ، كى آخى

مىاؿى  اذى  اٍلجى  الكركدً  نسائـً  ق ةً رً  فٍ مً ان، فى عى ارً ي ان بى كً رى تشكيالن حى  تٍ قد مى  ال ًتيٍ  الكىًممىاتً  فى ؿِّ كممةو مً كي  يٍ فً  الخ 
مىى كرً الط يي  صً قٍ رى  ًإلىى، الفنافً  صً اقي رى تى  فٍ مً ، كى القدكدً  دقيقةً  كرً الز ىي  ؿً ايي مى تى  كةى الى حى  ًإلىى ، العيدافً  عى
 ةو كً رى حى بً  ايةً النِّيى  دى يى شٍ مى  ـي سً رٍ يى  ـ  ، ثي الماءً  اءً فى ْى ، كى اكؿً دى الجى  ق ةً رً  ًإلىى، الس مىاءً  يٍ فً  الن جكـً  ةً كى رى حى  فٍ مً كى 

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1) (. اليف: التعب كاإلعياء، كمحة: أثر 375ص، 374الغزي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى

 . اآلًجف كاآلًسف: الماءي تغي ر طعميو كلكنيو كرائحتيو.الش ٍمس
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (2) رىةفي  مىقىامىة) الميفىاخى  (.24ص، 23(، )صالمىاء كاليىكىاءبيف  الميفىاخى
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ٍحبىةى دائبةو  فى  بكعبةً  الن سيـً  اؼً كى طى  ْي  ْ رىكىةى ك مي عٍ ، تى اءً ال اًلي اتي  اٍلحى مى  دً كٍ ري الكي  يٍ ك فً دي بٍ تى  ال ًتيٍ  الىٍلكىٍافً  جى
 .رً كٍ بيدي الٍ ، كى اتً الن بى ، كى كرً الط يي ، كى ، كالش ٍمسً كرً كالز ىي 

رىة بيف المىاءً ) ةً امى قى مى  يٍ فً  ءي كالبيطٍ  الس ٍرعىةي  ؽي انى عى تى تى  ا ى مى تى مى ان، فى تعانقان بنائي  ( كاليىكىاءً  الميفىاخى
كرىةي  كىانىتً   ْ لىعىؿ   .ىادئةن  كىانىتٍ  بطيئةن  كىانىتٍ ا ى مى تى مى ، كى رةن متكتِّ  كىانىتٍ  سريعةن  ال  ـي سً رٍ يى  ؽى اني الت عى  ىىذىا كى
ـً  رابطةى  ا نى : "أى البىٍرًبٍير أىٍحمىدي  يىقيٍكؿي ا، مى بينيي  اؾى كى ال فً  ذٍ ؛ إً رى اآلخى  يكمؿي  ؿ  فىكي  دكءً كاليي  الس ٍرعىةً  فى يٍ بى  الد 
 رى ْى ، نى بالعذابً  أيٍخرىل، ك بالر حمةً  ةن ارى ب  تى ىي أى ، كى الحبابً  ريحى  ، كأنقؿي ابً الس حى  فى يٍ بى  أيؤلِّؼي  ال ًذمٍ  اليكاءي 
م دي بً  اللي  ، كى عى  ـى كٍ ي قى بً  اللي  ، كأىمؾى المجادى  وي بى حٍ ْى ان، كى ميحى ل رى جٍ أى ، كى ميمافى سي  ي ممؾي ـ  بً تى  ال ًذمٍ ا نى أى ادو

، كى كي خدمتي لً  يٍ فً  الماءى  ي بً  ارى طى أى ، كى احً طى البً  يٍ فً  سي يٍ العً  ا تسيري مى كى  البحرً  يٍ فً  مؾى الفي  يٍ بً  ي رى سى ؿِّ مكافو
، كى نى ؿ  جى كِّ كي الجى  يٍ فً  رً  ؽى كٍ فى  رً بالط رى  ألعبي  ال ًذمٍ ا نى أى احو ، البشرً  فى مً  ى الجبابرةً حى مً بً  ا ألعبي مى ، كى الغيرى
 اربً شى ، كى دِّ الش قيؽً خى  فٍ اآلًس مً  كًعذارى  الغيثً  ضى ارً ي عى نً دٍ أي ، كى الغْافً  قاماتً  أيميؿي  ال ًذمٍ ا نى أى كى 

 . (1)"الر يحافً 

ت ري  جـي سى نٍ يى  ـى  كاليدكءي  الت كى  دى عٍ بى  ءً ال  خً الى  اءى قى لً  الس ككفً  عى مى  الس ٍرعىةي ي قً تى مٍ ، كتى الْدقاءً  انسجا
، فى  طكؿً  كرىةً  ىدكءً  يٍ فً  ؾى لً م ى ذى جى تى يى ، كى كالفراحي  ؿ  الس ركري حً يى ، كى كالتراحي  ري دى الكى  ري ادً غى يي غيابو  ْ  ال
ؿً  نبثؽي ي ال ًذمٍ  س اكنةً ال  هً ذً ىى  يٍ ( فً الحبابً  حى يٍ رً  ؿي قي نٍ أى ) الفعؿى  ل أف  رى نى ، فى اٍلىٍفعىاؿً ك  الىٍسمىاءً  ًمٍف ًخالى
: وً لً كٍ قى ، كى (بالر حمةً  تىارىةن كأىيب  : )وً لً كٍ قى  عٍ مى  تمتحـي  ةو ئى ادً ىى  ةو كى رى حى  ةى لى الى دى  الش اًعرً  اتً ذى  عٍ مى  يأخذي  ،رً طي سٍ اٍلى 
م دي بً  اللي  رى ْى نى ) ـ   أفٍ   يمكفي الى  الجكِّ  ىىذىاة سي  دٍ قي  ف  إ إذٍ  (؛المجادى  وي بى حٍ ْى ان، كى ميحى  ،رةو متكتِّ  بْكرةو  تت
ٍكصً  اءً جك أ عٍ مى  يتناسبي  ءه كٍ دي ىي  ىينىٍاؾى  فٍ كي يً  ـٍ لى  إفٍ  ْي  ألعبي ) :ًبقىٍكًلوً  البىٍرًبٍير أىٍحمىد عب رى  ؾى لً ذى لً  ؛الن 

رً  ؽى كٍ فى  رً بالط رى   (.الغيرى

كرىةً  ةي عى رٍ ى سي اعى دى تى ا تى مى كى   ْ اًرعً  فى يٍ بى  ميتىنىكِّعىةً ال اٍلىٍفعىاؿً  ةً نى مً زٍ أى  فٍ مً  يىٍنطىًمؽي ، فالمتحرِّكةً  ال  اٍلميضى
، كأطىارى الٍ )أيىمؾ، أيجًرل(، ك  تً  ي ةً كً يى م حى ازً كى ةو تي كى رى حى حيكي ةو، كى  فٍ ا مً يى يٍ فً  امى (، كى ماضي )سىي رى ، االٍنًفعىاالى

، كى  مىعىاًني، ك مىعىاًنيالٍ  كِّ مي سي  فٍ مً  المفاخرةي  كما تقتضيوً  المناظرةً  ةً ا، كتجربى يى كحركتً   وً يٍ كً حٍ ا تى مى الس مكِّ
ٍكعىةً  فى مً  ٍيثي ، اٍلىٍفعىاؿً  ًفٍي تىٍكًظٍيؼً  اٍلبىرىاعىةً ، ك الكىًممىاتً  اٍنًتقىاءً  يٍ فً  الر   ةً كي  يى حى كالٍ  ءً كٍ دي يي الٍ  رى افي نى ف  تى إً  حى

ٍكعىةً  فى عو مً كٍ نى  إضفاءً  يٍ فً  ـى يى سٍ ان أى ادى تنافران حى  مىى الر  ، فالر حمةي  عى (، ك)الط رى  تتنافري  الن صِّ  ري مع )أىب 
 في كً مٍ يي  ي  الىٍ لً الى ت رو دى كى تى  ةً الى حى  يٍ الن ص  فً  "يجعؿي  ىىذىا(، ك البشرً  فى مً  الجبابرةً ) عى مى  افً ر( تتنافري رى كالغي 
قىاتً  فٍ عى  لمكشؼً  ل العميؽً كى تى سٍ مي الٍ  يٍ فً  ؾً ر   بالت حى ال  ا إً يى يٍ ادً فى تى   .(2)"المتآلفةً  اٍلعىالى

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (1) رىةفي  مىقىامىة) الميفىاخى  (.29(، )صالمىاء كاليىكىاءبيف  الميفىاخى
ٍبد اٍلميط ًمب( 2)  (.100، )ص، ىكذا تكم ـ الن ٌص عى
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ياحً  ، كسرعةً اليادرً  البحرً  اتً جى كٍ مى  ةً كى رى حى  عٍ مى كى  ، البحرً  شاطئً  ءً كٍ دي ىي  عٍ مى ، كى المتكثِّبةً  الرِّ
، كيفيضي  يتكش حي  مؾً الفي  ةً كى رى حى  عٍ مى ، كى هً كرً خي ْي  كسككفً  ف مٍ كؿِّ مفردةو ً  يٍ ةن فً كى رى حى ي ةن كى كً يى حى  الن ص 
دىاتً  ياحً  حيكي ةً  عٍ مى  يتفاعؿي  وً بأمكاجً  و، فالبحري اتً مى مً كى  ؼً كٍ ري حي  فٍ ؼو مً رٍ ؿِّ حى كي  يٍ فً  ؿٍ ، بى وً ميٍفرى  الرِّ

تً دى كٍ عى كى  .اٍلىٍمكىاجً ك  رً البحرً  اهى جى ة ه ٍعنىى، "فالد كاؿً  ، كتفج  ري  اٍلمى مف داؿ )البحر(  - في الد فقةً  – يتفج 
ـي  ال ًذمٍ  اؿ، كاالنفْاؿ(. فى  فى يٍ بى  داللةن مزدكجةن تجمعي  يقدِّ ، المتباعداتً  فى يٍ بى  البحري  ؿي ًْ ا يى مى كى )االتِّْ
ـى  ؿي شكِّ يي  وي فىًإن  ، الحضكرً  قدرةى  ي لمغائبً طً عٍ يي كى  ياعً  عال  . (1)"ده كٍ دي حى  ال تحد هي  ال ًذمٍ  المخيؼً  الض 

مىى الفعؿي  ق ؽى حى  دٍ قى لى  كرىةً  ي ةً كً رى حى  ْعيدً  عى  ْ فو مييمنان تشكيمي ان يمنحي  كىًبٍيرىان نجاحان  ال  بْك
ًكي ةً  وي ، كطاقتى وي تى يى مً اعً الن ص  فى  رى ـي  ، "فالفعؿي اٍلحى كرىةى يىًس  ْ  حضكرهي  يمارسي  ؿٍ ، بى وً تً ْياغى  بحضكرً  ال
م ى، فطً يٍ مً الت نٍ  أشكاؿً  جميعى  زي ، كيجعميا تتجاكى هي عمييا تأثيرى  ا، يسحبي يى اقً مى عٍ أى  ؽً مى عٍ أى  يٍ فً  ىينىٍاؾى   تىتىجى

كرً  فى في قالًب حشدو مً   ْ ـي وً ـ  تتنك ع بتنك عً ثى  فٍ مً ، كى وً ذاتً  ًمفى اٍلًفٍعؿً تيا تستمد  حركي   ال ا يى نفسى  ، كتقدِّ
ٍعنىىب ا ْكرةن يى ككنً  فٍ ؼ  عى كي تى أشكاؿو مختمفةو، كى  يٍ فً   ىىذىا. ك (2)"مىٍشيىدىان  كٍ ةن أى لكحى  لتْبحى  المتعارؼً  اٍلمى
ٍيؼ ًفٍي قىٍكؿً  هي ا نجدي مى  ًْ ، إٍذ لمحتي شً مى  حو رٍ ْى  يٍ ان فً سى الً ، جى ديٍ شً رى  يٍ فً  تي نٍ كي  بىٍينىمىا: "اليىاٍزًجيٌ  نىا يدو

زىاًمي    ًإلىى تي أٍف بادرٍ  ، كما لبثتي اؽً كى شٍ الى  بأجنحةً  وً إليٍ  يري طً أى  تي دٍ كً ، فى السكاؽً  بعضً  يٍ فً  اٍلخي
، كى ثى أى  فٍ مً  وي لى  ا كجدتي مى ، فى وً اسً ًؿ كى الى زي م بً أى مى ظى  ، لنقعى وً التماسً  ، كما زلتي ثى عى  فٍ مً  عميوً  كجدتي  الىٍ رو  رو

 اليىاٍزًجيٌ يكمؿ  كىىينىا. (3)"الفنادؽً  بعضً  ًإلىى ى أفضيتي ت  ، حى قسيِّ البنادؽً  فٍ نِّي ريميتي عى أى م كى رً جٍ أى 
ٍكلً  يٍ فً  اإًلٍبدىاعى  ، كيتابعي وي ركايتى  ْي ـي ا، يى في رىكىةً  مىشىاًىدى  فىيىٍرًس قىامىةفي ) ، كاليادئةً العنيفةً  اٍلحى  المى
مىى الد الةً  اٍلىٍفعىاؿً  فى مً  وي تى كى رى الن ص  حى  د  مً تى سٍ يى يدي ة(، كى شً الر   رىكىةً  عى مىى ، كالمنتشرةً اٍلحى الن صِّ  مساحةً  عى

مىى )أطير، بادرت، أنقع، أجرم، ريميت، أفضيت( فالن ص  ينفتحي  رىكىةً  أجكاءً  عى ؿً  اٍلحى  الفعؿً  ًمٍف ًخالى
اًرعً  (  اٍلميضى رىكىةً  استمراري ةً  ًإلىى يشيري  ال ًذمٍ )أىطيري رىكىةى  ا، يتبعي ىى ، كتجد دً اٍلحى ًمٍف ك ةن قي  أشد   حركةه  اٍلحى
ؿً  (  الفعؿي  وي ا سككفه مؤق ته يحممي مى يي )أجرم(، يتبعٍ  الفعؿً  ًخالى ؿً )أىفضيتي  كما زلتي : )وً لً كٍ قى  ًمٍف ًخالى

 ركعةى  يحمؿي  ال ًذمٍ ( الفنادؽً  بعضً  ًإلىى ى أفضيتي ت  ، حى قسيِّ البنادؽً  فٍ نِّي ريميتي عى أى م كى رً جٍ أى 
رىكىةً  فى مً  االنتقاؿً  لىعىؿ  . كالث باتً  الس ككفً  ًإلىى الد ائبةً  اٍلحى م ى الس ككفً  مىعىاًني كى رىكىةً ب م ا ترتبطي لى  تىتىجى  .اٍلحى
رىكىةً " ًإلىىا نى ينقمي و فىًإن   كفي الس كي أم ا  ، فى مً ضى ؿِّ جيدو عى كي  فٍ مً  ةه يى الً ا خى ا بأن يى نى مي ىً كٍ تي  ال ًتيٍ  اٍلحى ل رى نى ي 

 . (4)"ـً يٍ الن سً ا يى ا يحرِّكي ن مى أر ةن طميقةن كحي  تتحر ؾي  العضاءى 

                                                 
ٍبد الٍ  (1)  (.228، )صا تكم ـ الن ص  ذى كى ، ىى ميط ًمبعى
ر عر العربيٌ ، في بنية الشِّ اليكسفيٌ  (2) ًْ  (.123، )صاٍلميعىا
ٍيف ،اليىاٍزًجيٌ  (3)  (.243ص، 242شيدي ة(، )صالر   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ر  جكيك، مسائؿ فمسفة الففِّ  (4) ًْ  (.43ة، )صاٍلميعىا
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كرً  ي ةي كً رى ى حى امى سى تى تى كى   ْ  يري طً أى ) يٍ مِّ فً ارً عى تً االسٍ  الت ٍشًكيؿً  يٍ ا فً يى قم تً  ًإلىىٍ  ى؛ لتْؿى امى نى تى تى ، كى ال
ْى ( لى اؽً كى شٍ الى  بأجنحةً  وً إليٍ  حركةو  فٍ مً  الجنحةي  وً يٍ ا تضفً مى  عٍ ، مى بالط ائرً  الشكاؽى  اليىاٍزًجيٌ  ك رى م ا 

م ىدائبةو  كىاتي  تىتىعىالىىيا، ك حركفي  تىتىجى ٍْ ، في ثنائي   يٍ يا فً اتي كى رى ى حى اعى دى تى تى ا، كى يى أى ةو نظاـو إليي  بديعو
ْى يى اني كى نٍ عي   .تميف يا ركعةي تجسيـً المعنكي اتً  (فى ضٍ بً قٍ يى ، كى اتو افى ا: )

ٍيؼً  رائعةي  مث متٍ  دٍ قى لى  ًْ قىامىة ) اليىاٍزًجيٌ  نىا  رى بٍ سى  أرادى  فٍ مى لً  ينضبي  ان الىٍ نى يٍ عً ( مى اٍلقيٍدًسي ةاٍلمى
ًمٍنيي ا، ىى أىٍغكىارً  ؤل ك  تً مى مى حى  دٍ قى ا، فى ىى اءً د مى كٍ ري كي  دى ْى قى  فٍ مى لً  يجؼ   الن اًلٍ كى اًلي اتً الٍ الر  مى اذى  جى  الىٍ  ال ًتيٍ  ةً الخ 
، فى تى ؿه مي قٍ عى  ال ٍ ا إً يى كي يدرً  الىٍ ةه، كى ق ادى قريحةه كى  ال ٍ ا إً يى بي تستكعً  ، وً ارتعاشً  تسكيفً  يٍ فً  القكـى  ذى خى أى : "فى يىقيٍكؿي تِّحه
أ شى نٍ أى ان، كى رى بً دٍ مي  اتى بى كبِّران، كى ي مي بً  ضى يى نى  ـ  ثي  ...وي ركعتي  تٍ دى مى ىى ، كى وي لكعتي  تٍ دى مى ى خى ت  ، حى وً انتعاشً  كتمكيفً 
 :يىقيٍكؿي 

 ا المتعب ـــدُ يَُّيـــا أَ ى َيـــي الـــدُّجَ ُقـــْم ِفـــ
 

ـــــــَوَق اُلِســـــــرَِّة تَ  ىَحتَّـــــــ  ـــــــى َف ـــــــدُ رْ َمَت  ُق
 َخَمَق الـدَُّجى الَِّذيْ ُقْم واْدُع َمْواَلَك  

 
ْبحَ    (1)، َواِمُض َفَقْد َدَعـاَك الَمْسـِجدُ والصُّ

 أىٍحيىانىان ان، كبالس اكنة نى يٍ حً  بالمتمرِّدةً  نْطدـي  ًفٍي الن صِّ  اليىاٍزًجيٌ  ميٍفرىدىاتً  نىًردي  فى يٍ ا حً إن نى  
ًكي ةي  الت ٍشًكيالتي  دي تتكل   فً كٍ الس كي  اؾى ذى  فٍ مً ، كى الت مر دً  ىىذىا فٍ مً ، كى أيٍخرىل رى نىا تندفعي  ال ًتيٍ  اٍلحى امى ةن عى رً سٍ مي  أىمى

ا. يى نى كٍ كي يا سي شاركينى مي  مي ؿي فنت ،أيٍخرىل أىٍحيىانىان ةن نى اكً ا سى نى اىى جى تً  ا، كتتكق ؼي يى تى بى حٍ ْي  مندفعيفى  ان فننطمؽي نى يٍ حً 
 عٍ مى  اهي دى مى  اليدكءي  (، كيبمغي وي ركعتي  تٍ دى مى ىى ، كى وي لكعتي  تٍ دى مى خى ) عٍ مى  ، كنيدأي (، اٍمضً قيـٍ ، ركعتو) عٍ مى  نندفعي 

 يؽو.مً باتو عى سي  فٍ مً  الن كـً  يٍ ا فً مى  عٍ ( مى )فكؽ السر ة ترقدي 

رىكىةً  مىشىاًىدً  فٍ مً كى  ت رً  فى يٍ بى  ميتىنىكِّعىةً ال اٍلحى ـي اقاته منك عى بى  كاليدكءً  الت كى ـي ىى عطرى  ةه نتنس   ا، كنسائ
قىامىة) يٍ ا فً يى ركعتى  نتمم سي  ةه معط رى  ٍيؼ يىقيٍكؿي ائي ة(، الط   المى ًْ  يٍ فً  اليمفً  تي بالدى مٍ مى "حى  :اليىاٍزًجيٌ  نىا
بى  ا غضيضي نى أى ، كى الز مفً  سالؼً  ِّْ ا يى شعبً  فى يٍ بى  ا،يى يٍ في بكادً  أترد دي  ، فجعمتي الفنفً  ا، غريضي ال
، حى  ا زلتي مى ا، كى يى ككاديً  ، فرأيتي ي طى نً بى  أحياءً  ًإلىىى ديفٍعتي ت  أطكؼي الحي  بعد الحيِّ  اءى ا شى ا مى يى بً  ي 
اؿو مى ةو، كجً زى كٍ كي رٍ احو مى مى ةو، كرً دى كٍ دي شٍ ؿو مى يٍ ةو، كخى فى كٍ في ٍْ افو مى فى جً ةو، كى بى كٍ بي شٍ افو مى رى يٍ نً بثكثةو، كى اـو مى يى خً  فٍ مً  اللي 

بى   .(2)ى"اف كالظ بى مى مٍ غً ، كى اءً الظِّبى ى، كجكارو كى بى اؿو كالد  خى ى، كسً كالر 

قىامىةي  هً ذً ىى  قد متٍ  دٍ قى لى  مىى وً ي بظاللً قى لٍ تفرِّدان أى إبداعان مي  المى  فٍ ا مً يى لى  حي يٍ تً ا يي مى بً  ر اءً القي  اتً كى ذى  عى
ت رً ، ك كءً دي اليي  فى يٍ بى  حي اكى رى تى ةو تى جى كى دى زٍ يةو مي ؤٍ ري  ٍحبىةى كءو دي ، ىي الت كى  ىىذىا ـي احً زى ، كتكت رو يي اٍلىٍفعىاؿً ، كى الىٍسمىاءً  ْي

                                                 
ٍيفمىٍجمىع ، اليىاٍزًجيٌ  (1)  (.421(، )صاٍلمىقىامىة اٍلقيٍدًسي ة) البىٍحرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (2) ْ  261ائي ة(، )صالط   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى  .، غريض: ليِّفغير(. الد بى: الجراد ال
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مىى ي  يعتمدي كبً مي سٍ ؽو أي سى نى  يٍ فً  ؿً كٍ قي حي الٍ  اتً ذى  يٍ فً  ءى كٍ دي اليي  ؾو اسي مى تى  يٍ ، فً رةً تِّ كى تى مي كالٍ  ةً ئى ادً يى الٍ  اتً ي الد فقى الً كى تى  عى
، أترد دي(  اٍلىٍفعىاؿً  فى مً  أي دى بٍ عو يى يٍ دً ائي  بى نى بً  ، أطكؼي ت رً كى  ءً كٍ دي يي الٍ  تً الى الى دى  فى يٍ بى  عي مى جٍ تى  يٍ ال تً )حممتي  دً قى ، فى الت كى

رىكىةي  تً أى ات كى  مىى ةي ئى ادً يى الٍ  اٍلحى ، أترد دي(، ثي  عى ، نتممسي ت ري  زي اكى جى تى يى  ـ  )حممتي مىى فً كٍ الس كي  زى اجً كى حى  الت كى  عى
مٍ  زى اجً كى حى  ليخترؽى ؛ كىاف ةن ا يى اتً مستكيى   ْ ـى  ؿى خي دٍ يى ، كى فً كٍ الس كي  ارى تى سٍ أى  طِّـى حى يي ، كى تً ال  فٍ مً  ي ةً كً يى حى الٍ  عىكىاًل

ٍحبىةى  ابً كى بٍ اٍلى  عً سى كٍ أى  ، نيراف مشبكبة، ظباء، خيؿ(؛ لً ) ْي رىكىةي ى اىى مى تى تى ديًفٍعتي ا، ىى مىشىاًىدً  أىٍركىعً  يٍ فً  اٍلحى
ْي يى بٍ أى كى   ا. ىى رً كى ى 

ٍيؼي  حٍ رى بٍ يى  ـٍ لى كى  ًْ ٍيبه ا يى لى  افى كى  دٍ قى ، فى ي ةى كً دى بى الٍ  البيئةى  اليىاٍزًجيٌ  نىا ًْ   الت ٍشًكيؿً  عً ائً كى رى  فٍ مً ره يٍ بً كى  نى
وً يِّ كً رى حى الٍ  ًْ ٍك ْي  يٍ فً  كالن فيرى  مى رٍ جى الٍ ، كى رى يٍ جً يى الٍ كى  الن اقةى ، كى رى يٍ عً بى الٍ كى  ةى مى يٍ خى الٍ  ـى يى مٍ تى اسٍ ، فى ةً ي  امً قى مى الٍ  ًفٍي ني
قىامىة) ـى عى نٍ ا اٍلى نى طٍ بى تى ارٍ ا كى نى لٍ زى نى : "فى يىقيٍكؿي البدكي ة(،  المى ـى قى ، كى اـً مط عى لً  ا الن ارى نى مٍ رى ضٍ أى ، كى ا ا نى ى دى ت  حى  الش ٍيخي  ا
 يٍ فً  ةي الن اقى  تً رى فى نى ، فى اؿً الشِّمى  اتى ذى ، كى فً يٍ مً يى الٍ  اتى ط ى ذى مى تى يى ط ى، كى خى تى يى  ذى خى أى ، كى اؿى قى ؿ  العً حى ي فى تً اقى نى  فٍ مً 
 تي سٍ نى أٍ تى ى اسٍ ت  حى  ًإلىٍييىاك دي عٍ أى  تي رٍ ادى بى ، فى ضً الر كٍ  يٍ د  فً تى شٍ تى ران فى جٍ ا زى يى في قً كٍ تى سٍ يى  ؿى عى جى ، كى اٍلىٍرضً  ؾى مٍ تً  ؿً اىً جى مى 
 .(1)"الن ارى  ؾى مٍ تً  ك ري نى تى ا أى يى بً  تي عٍ جى رى ، كى ارً النِّفى  فى مً 

ٍيؼي  يىٍنطىًمؽي  ًْ دىاًئؽً  يٍ فً  ةن رِّدى فى تى ك مي دي بٍ ةن تى قى طاًلى انٍ  ةً يى ادً بى الٍ  بً مٍ قى  فٍ مً  اليىاٍزًجيٌ  نىا   الت ٍشًكيؿً  حى
ٍسنىاءي سه كٍ ري عى  وً اتً مى مً ف  كى أى كى ، كى زً الت مي  كى  ؽً الت فك   بى كٍ ْى  وي مى مى قى  رِّؾي حى ي  يي كً بو ذى كٍ مي سٍ أي بً ، كى يِّ كً رى حى الٍ  ر  جي تى حى
ن الى يٍ تً اسٍ  الت ٍشًكيؿى ؿ  يً تى سٍ ، يى اٍلبىرىاعىةً ، ك فً سٍ حي الٍ  اؿى يى ذٍ أى  ـي ان عى ارً  بى الى  ؿى كٍ ةو، حى مى يٍ فى خى كٍ كي سي ةو، كى سى مٍ ءى جى كٍ دي ىي  فىيىٍرًس
ت رً  دي يى شٍ أ مى دى بٍ يى ، فى ةً الن اقى  اؿى قى ؿ  عً حً يى ، كى شىٍيئىان ف شىٍيئىان  عي فً دى نٍ يى  ـ  ، ثي افً رى يٍ النِّ  ءً ؼٍ دً  ٍحبىةى  الت كى  ادي دى زٍ يى ا، كى ىى كرً في ني  ْي

ت ري   ؾي رً دٍ يي  ـ  ، ثي مً رٍ جى الٍ كى  كً دٍ عى الٍ ، كى دكً عى الٍ كى  مً رٍ جى الٍ  فى يٍ ا بى مى  الس ٍرعىةي  تىتىعىالىى، ك الر كضً كى  الن فكرً  فى يٍ ا بى مى  الت كى
ـى خى ، كى كءي دي يي الٍ  رى طى يٍ سى  دٍ قى كى  ةً ايى النِّيى  دى يى شٍ مى   ؾى مٍ تً  ك ري نى تى ا أى يى بً  تي عٍ جى رى ، كى ارً النِّفى  فى مً  تي سٍ نى أٍ تى اسٍ ) يٍ فً  الس ككفي  ي 

 (.الن ارى 

 

 

 

 

 

 
                                                 

ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  (.8ص، 7البدكي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
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وْ  لُ التَّْشِكيْ : الثَّاِلثُ  َمْبَحثُ الْ    يُّ تِ الصَّ
حي ت ضً ي يى الر اقً  الىدىبً  يٍ فً ، كى اٍلمىٍضميكفً كى  ؿً الش كٍ  ي ةً ائً نى ثي بً  يِّ دىبً اٍلى  اٍلًمٍضمىارً  يٍ فً  ةي مى مً كى الٍ  ت عي مى تى تى 
 ـً ؤي الت الى  ىىذىا، ك ـً الت الحي  ىىذىا اتي دى يِّ ؤى مي كى  .م  رً كٍ فً الٍ  فى كٍ مي ضٍ مى الٍ  دي انً سى يي  ؿٍ ةن، بى يى الً ةن بى فى ري خٍ زي  سى يٍ لى  ؿى أف  الش كٍ 

ـي كى حٍ اٍلى  ؽي مً طى نٍ تى ، كى وً سً فٍ نى  الن صِّ  فى مً  بيعي نٍ يى  فً يٍ رفى الط   فى يٍ بى  ـً جً سى نٍ المي  ؿً  ا ِـّ  يٍ فً  ةً دى رى فٍ مي كِّ الٍ جى  ًمٍف ًخالى ًخضى
 ؿِّ جً سً  يٍ ا فً تيى مى جى رٍ تى  مٍ ، أى رً اعً شى مى الٍ  ابى بى  ؽى ري طٍ تى  فٍ أى  ؿى بٍ قى  عً الس مٍ  ةى اسى حى  حي افً ْى "تي  ةي دى رى فٍ مي الٍ كى ، ميٍفرىدىاتً الٍ 
ْى يى ًلىن   ؾى لً ، ذى يً عٍ كى الٍ   .(1)"الث اًنيةً  ةً الد رجى  يٍ ىن فً نى عٍ مى الن، كى ك  ته أى كٍ ا 

 اضى عى تى اسٍ  ؛ إذٍ الكىًممىاتً  ي اتً طى  يٍ فً  اةً خى كى تى مي الٍ  ي ةً مً الد اخً  ميٍكًسٍيقىاال ًإلىى أىٍحيىانىان  ري الشِّعٍ  حى نى جى  دٍ قى لى 
ٍكتي ةى  اٍلًقيمىةى  ظِّؼي كى يي  فٍ مى  عي ارً بى الٍ  اٍلىًدٍيبي ، "فاٍلقىاًفيىةً كى  فً زٍ كى الٍ  فً ا عى يى بً   ْ ا يى ْي خِّ شى يي ، كى مىعىاًنيالٍ  ـً سٍ رى  يٍ فً  ال

ٍيقىاعى  ًلىف   ؛يقِّ مى تى لممي   .(2)"ي ةى رً كٍ الش عي  ةى الى حى الٍ  ثِّؿى مى يي  فٍ أى  بي جً يى  اإٍلً

ـى مى تً ىٍ إف  ااٍل  كٍ بً  ا  ْ ، فى بً رى عى الٍ  الىدىبً  ـى دى ـه قً يٍ دً قى  بً رى عى الٍ  ًعٍندى  وً مً يٍ كً شٍ تى كى  تً ال  الد اًرسيكفى  ؽى شً عى  دٍ قى يِّ
قىةي ا. كى يى طً ابي رى تى  ق ةً دً ا، كى يى فً كٍ ري حي  ؽً اسي نى تى ا، كى يى مً غى نى  ةً كى الى حى  دً ر  جى مي لً  اٍلىٍلفىاظى  ْ كتً  فى يٍ بى  اٍلعىالى ، كً مغى ال   ال مِّ

اًئصى "ال ًلىف  ؛ رً خى اآٍل  فً ا عى مى ىي دي حى أى  ؿى زً عى نٍ يى  فٍ أى  كٍ ، أى عى طً قى نٍ ٍف تى أى  في كً مٍ يي  يِّ الىٍ لً الى الد   اؽً السِّيى كى  ْى  خى
كٍ  ي ةى قً يٍ سً كٍ مي الٍ   ْ ، كى رً من صِّ الشِّعٍ يِّ لً لً الد الى  اؽً السِّيى  فً ؿو عى زً عٍ مى ةه بً مى يٍ ا قً يى لى  سى يٍ مِّ لى كً مغى ال   تً لم  الش اًعري مِّ

كىاتً اٍلى  شكِّؿي ما يي ًعٍندى   ؽى ا الن سى يى بً  زي اكى جى تى ةن يى لى الى دى ان، كى فى رٍ ْى ان، كى كى حٍ نى  ي ةً بً يٍ ا الت ٍركً يى اتً قى الى عى  ارً طى إً  يٍ فً  ٍْ
اًلي اتً  ًإلىى رى اشً بى مي م  الٍ رً يٍ بً الت عٍ  مى ٍيقىاعً  تً الى الت ٍشًكيٍ  جى ي ان انً مى ان زى يِّزى حى  ؿي غي شٍ تى  ال ًتيٍ  ةً يى حً كٍ مي الٍ  ي ةً ارً شى اإلً  ي ةً اإٍلً
كتي سً تى كٍ يى ان، فى قى اسً نى تى ان مي مى جً سى نٍ مي   ْ لىةً  ةً يى دً رٍ أى بً  ي ال  .(3)"ميٍكًسٍيقىاال ةً عى تٍ مي م ى بً حى تى يى ، كى الد الى

ػػ دٍ قىػػلى  ػػةً  أيدىبىػػاءي  رصى حى قىامى ػػاًنيِّ  المى ػػًر العيٍثمى ٍْ مىػػى ًفػػٍي اٍلعى ػػ فً حٍ شىػػ عى ًْ ٍك ْي قىاًمي ػػةً ـ يً ني اتو اقىػػبى   المى
ػػةن  ػػكٍ  الػػن غـً  فى ًمػػ ميتىنىكِّعى  ْ ، تً ال لىعىػػؿ  يِّ ن  ؾى ًلػػذى  ادى زى  ال ػػًذمٍ  كى ػػاالى مى ـي يىػػقً  جى ػػةً  ا قىامى مىػػى المى ، الت ٍجنًػػيسً ، ك الس ػػٍجعً  عى

ٍيؼً  ًفٍي قىٍكؿً  ؾى لً ذى  دي جً نى  في حٍ نى فى  ًْ ـي رى الكً  أتً رى تى اجٍ : "كى اليىاٍزًجيٌ  نىا مىى ا ػر ابي ىيػ، كى ةً احى الس ػمى  عى ، الس ػيكؼً  ـ ضي
ػػػيي  اةي رى قيػػػ، كى ؼً كٍ تيػػػالحي  كشيػػػر ابي  بىػػػ، كى ؼً كٍ الض  مػػػاةي ، كى ؼً كٍ ليػػػاٍلي  اةي حي اعو قىػػػيٍ إً بً  عى مً تى ٍسػػػتى  فٍ أى  ؾى مىػػػ. فى (4)"الس ػػػجيكؼً  حي

ٍحبىةى ل دى مى الٍ  ؿً يٍ كً ي  طى يقً سً كٍ يو مي تً كٍ ْى   يٍ ًفػ كالت ٍقًفيػةً  ًفٍي اٍلػكىٍزفً  اؽي ا االتِّفى يى عى مى ةو، جى نى ازً كى تى ؿو مي مى جي  سً مٍ خى  ْي
يكؼ، اليلكؼ، كالس جيكؼ(. كى  )الٌسيكؼ، كٍ  د  مى الٍ الحتكؼ، الض   ْ  ؼى اٍ ضى أى  ال ًذمٍ  اكً كى الٍ  ؼً رٍ حى  يٍ فً  ي  تً ال

 .ةن بى ذٍ عى  ميٍكًسٍيقىا المىٍشيىدً  ًإلىى

                                                 
اًلي ة، ياسكؼ (1) مى  (.31ة، )صالمفردة القرآني   جى
 .31المىٍرًجع الس اًبؽ، ص (2)
ال، الت شكيؿ العؼٌ  (3) مى ر عر الفمسطينيِّ في الشِّ  يٌ اٍلجى ًْ  (.245، )صاٍلميعىا
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (4)  (.88ص، 87صة(، )غمبي  الت   المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
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ػػػ دٍ قىػػػلى  ػػػ ت ػػػابي كي الٍ  م فى ضى ْى ٍك ْي قىاًمي ػػػةى ـ يي ني ػػػأى   المى ٍيقىػػػاعً  اؼى دى ٍْ رى ، كي اإٍلً ٍكًسػػػٍيقىاال ديرى ا ىى كٍ ش ػػػحي كى كى ، مي
كىاًئعً  اـً غى نٍ أى ، كى اـً غى نٍ اٍلى  عً ائً كى رى بً  م د  يىقيٍكؿي ، الر  ، ةً رى اطً عىػـ الٍ يً فً ارً عى مى  اضً يى رً  فٍ ي مً نً تى جٍ تي أى كٍ دى غى : "فى الميبىارىؾميحى
ػأى  ؼً ٍيػطً مى ي بً عً مٍ سىػ ؼي ني ٍشػأى ةن، كى رى اىً ان بىػارى رى ٍسػ، أى ةً رى ـ الن اضً يً فً ائً طى لى  اضً يى حً  فٍ ي مً مً تى جٍ أى ةن، كى رى اىً ان زى ارى كى نٍ أى  ـ يً ثً يٍ ادً حى

ػب  تى دى لى  اؿً ْى كً الٍ  ؿً الى زي  فٍ ى مً مى حٍ أى ، كى ؿً يٍ مً عى الٍ  ًإلىى ةً يى افً عى الٍ  فى مً  ىيى شٍ أى  يى ىً  ال ًتيٍ  ْى ػل  جى  وً ائً شىػحٍ أى  يٍ ًفػ تٍ أج 
 .(1)"ؿً يٍ مً غى الٍ  اري نى 

ٍيقىػػػاعى ف  إً  ػػػكٍ  اإٍلً  ْ ػػػتً ال ػػػنٍ مي  اءى ي  جى ػػػمى جً سى لىػػػةً ـى حً الى تى ان مي ـي غىػػػنٍ أى  بي اكى نىػػػتى ، تى الد الى ػػػكىاتً  ا ٍْ مىػػػى وً أى  عً ٍقػػػكى  عى
كٍ  الت ٍشًكيؿً  يٍ فً  اٍلىًدٍيبي  س عي كى تى يى  ـ  )عاطرة، زاىرة، ناضرة(، ك)العميؿ، كالغميؿ(، ثي   ْ ، فى تً ال  فى يٍ بى  جي اكً زى يٍ يِّ

ٍممىتىػػٍيفً  ػػكيػػ يٍ ًفػػ فً يٍ تى نى ازً كى تىػػمي  جي ذىًلػػؾى ، فً يٍ رى الس ػػطٍ  فى يٍ بىػػ بً ٍيػػي الت رتً ًفػػ، كى ، كالت ٍقًفيػػةً ًفػػٍي اٍلػػكىٍزفً ، ءو يٍ ؿِّ شى  حي نى ٍمػػيى  كى
مىىل كى قٍ يى  يدو الىٍ رً ازو فى رى طً  فٍ مً  ميٍكًسٍيقىاالن ص    :كفى عي دً بٍ المي  ال ٍ إً  ايى فً زٍ عى  عى

ــــــــــْن  رِ تَ جْ أَ  ــــــــــي  ِم ــــــــــِن ــــــــــاِض  مَ َي ــــــــــم  الْ يِ فِ ارِ َع ــــــــــ،  أَ رةِ اطِ َع ــــــــــًا  زَ ارَ وَ ْن  ةرَ اِى
 ةرَ اىِ َبـــــــــ  اً ارَ رَ ْســـــــــ،  أَ ةِ رَ م  النَّاِضـــــــــيِ فِ ائِ َطـــــــــاِض  لَ َيـــــــــي  ِمـــــــــْن  حِ ِمـــــــــتَ جْ أَ  
كٍ  الت ٍشًكيؿي كى    ْ ٍيقىاعي كى  ،ي  تً ال ٍيقىاعي ةو، ك"دى احً ةو كى مى مٍ عي لً  افً يى جٍ كى  اإٍلً يحدث باإلفادة مف جرس  اإٍلً
ْ   ، كتناغـ العبارات إلحداث الت كافؽً اٍلىٍلفىاظ كتيِّ بيف الحركات، كالس كنات لتأدية كظيفة ال

ٍيقىاعي سمعي ة، كالت أثير في المستمع، كيأتي  ٍيثي مف  الكىًممىاتمف اختيار  اإٍلً ككنيا تيعبِّر عف قيمة حى
ٍيقىاعً تحدثو كظيفة الكممة في مدلكليا  ال ًذمٍ الت أثير  ، فيك إحداث استجابةو ذكقي ةو تي اإٍلً ع متِّ يِّ
كىا تً ، كتثير سً الحى  .(2)"االٍنًفعىاالى

ْوتيَّةِ  الُمَحس َناتِ ب  التَّْشِكيلُ   ِفي اْلَمَقاَماِت اْلُعْثَماِنيَِّة  الصَّ
ًغي كفى ـ  تى اىٍ  الـ يً كثً حي بي  يٍ فً  اٍلبىالى مى بىاًحثً ال فاتً لتْر   ي ةً اٍلجى بْكرو مختمفةو مف  البىالغي ةً  مى

ٍكتي ةً البىًدٍيعي ًة  الىٍلكىٍافً   ْ ، ك  الكقعً  فً سٍ حي  زيةي ليا مً  ال ًتيٍ  ال نِّفٍت تى  ال ًتيٍ الس ٍمًعيِّ ى م  سى مي  تى حٍ ْي
سِّنىاتً  ـي  ىىذىا، ك ال مٍفًظي ة الميحى كتيِّ ليذه  بالثرً  االىتما  ْ سِّنىاتً ال يْدر عف نزعةو جمالي ةو،  الميحى

سِّنىاتً أف   ًإلىٍى ذىًلؾى  ؼٍ ضً أى  ْى جى يٍ زً مى   ي تً نٍ تي  الميحى  ؿً مى عى مٍ لً  ٍخرىلالي  اتً مى كِّ قى مي الٍ  عى مى  يتآلؼي  عىٍذبىان كتي ان ان 
كرً ، كى يِّ نِّ فى الٍ   ْ  .مىعىاًنيالٍ ، كى مةً يى خً اٍلى ، كى ال

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (1) رىةفي  أىٍبيىى مىقىامىة) الميفىاخى  (.151(، )صالمىقىامىةبيف الغربة ك  الميفىاخى
ْ  ات الت  جاب الل، جمالي   (2)  (.35، )صاٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـفي  كتيٌ مكيف ال
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ًدٍيثً  ًعٍندى ك  اًنبً  ىىذىاعف  الحى  رى يٍ غى  ميٍكًسٍيًقي ان إيقاعان  دً يِّ الجى  رً الشِّعٍ  يٍ فً  نجدي ، رً في الشِّعٍ  الجى
ٍكتي ةً  الن اًحي ةً مف  اٍلىٍلفىاظً بيف  ةو نسقي   عف عالقاتو  ىك نات ه  ، بؿٍ فىقىطٍ  الكزفً  ةً قى انى عى مي  فٍ عى  دو تكلِّ مي   ْ ، ال

مىىكاء مف االتِّ  ؾى لً ذى  كما يتخمؿي  ْ   ًعٍندى نغيـ بر كالت  الن   معطيات عى  .الشِّعر يىذىال كتيِّ الداء ال

ٍيقىاعي  ىىذىاك  قىات هً ذً ىى  ؿً ثٍ مً  فٍ عى   ي اتً الن   ي  قً يٍ سً كٍ مي الٍ  اإٍلً نفْمو عف  ع أفٍ يي طً تى سٍ نى  الىٍ  ،ةسقي  الن   اٍلعىالى
ٍيقىاعى ألكاف  ًمٍيعىان يا ًلىن   ؛ياؽ الدائيِّ داخؿ السِّ  ٍخرىلات الي اإٍلً ان تتداخؿ معان لتنت  لنا مزيجان ْكتي   جى
ٍذبىان  ْ   ،يِّ لمعمؿ الفنِّ  ٍخرىلمات الي ، يتآلؼ مع المقكِّ عى  ،كاالنفعاالت ،مىعىاًنيالٍ ك  ،كالخيمة ،كركال
مىى قىاتو يجب الحذر مف اإلسراؼ في تنمية مثؿ ىذه أن   عى ٍكتي ة اٍلعىالى  ْ  ًإلىىذلؾ سيؤدم  ًلىف   ؛ال

قىاتي . فيذه يِّ نِّ فى الٍ  لمعمؿً  الكميِّ  ياؽً السِّ  داخؿً  جمالي   ازو شى نى  مقدارىا مكازيان  أىٍف يىكيٍكفى يجب  اٍلعىالى
ٍيقىاعلمقدار   . (1)، كمنضبطة معواإٍلً

ذىا ٍيقىاعى أف   دٍ جً ، نى المىقىامىاتي ترتبط بو  ال ًذمٍ  الن ثرً  عىكىاًلـً  ًإلىىا نى دٍ عي  كىاً   ؽي رً تى فٍ يى  وً يٍ قي  فً يٍ سً كٍ مي الٍ  اإٍلً
مىىآخر أن و يقكـ  ًبمىٍعنىىإيقاعو، ك  "لمن ثرً  ًلىف  عف الشِّعر؛  و يستند ًلىن  إيقاع الفقرة أك الس طر؛  عى

ؿً  ًإلىىبقك ةو  ٍْ ٍْ  الفى مىىمبادئ في الشِّعر الخميميِّ تقكـ  كىانىتٍ ، فقد ؿً كالك طكؿ الت فعيالت  عى
مىىكحدكدىا، ك  مىىالش طر ثـ  عى ، كنياية البيت، أما اٍلقىاًفيىةالس طر، كالش طر كالس طر محد داف ب عى

مىىيقكـ إيقاع الن ثر ف ؿو مف نمطو مختمؼو ينشئو البعدي  عى  بامتدادً  ؽي المتعمِّ  الد اللي   فْؿو كْك
غط الن ابع مف تمك جات الت جربةً الن فىسً  رىكىةً ، ك كالقراءةً  ، كالض   .(2)"الشِّعري ةً  لم يجةً  الد اخمي ةً  اٍلحى

، فيك في الشِّعرً قً يٍ سً كٍ المي  الت ٍشًكيؿً  مف ناحيةً  عف الشِّعرً  الن ثري  كيفترؽي  مىىيقـك  يِّ  ميٍكًسٍيقىا عى
، اٍلبىيىاًني ة بالط رؽً  و "نات  عم ا سيمِّي في القديـً فىًإن   الس ٍجعً  جانبً  ًإلىى ، لكن و في الن ثرً اٍلقىاًفيىةك  الكزفً 

تعتمد  ال ًتيٍ  اٍلبىيىاًني ة الكسائؿً ، كما يدكر في فمكيا مف الت ٍكرىارً ، ك ، كاالزدكاجً ، كالت رديدً الت ٍجًنيسك
مىى " إعادة المفظ، أك مجانستو إبرازان لدكره في الت ٍركيبً  عى    .(3)الن غميِّ

كتي  في  الت ٍشًكيؿي  كيعتمدي   ْ قىامىاتً ال مىى المى سِّنىاتً  معطياتً  عى ، كما تحدثو مف ال مٍفًظي ة الميحى
مىىاستخداميا  أثرو جمالي  نابعو مف فني ةو  ، كما تتركو ىذه  عى سِّنىاتي نسؽو تعبيرم  معي فو مف أثرو  الميحى

ةن ، اٍلقىاًرئفي نفس   ْ ا قىامىةأف   خى مىى ؿً ك  اٍلى  تستند في المقاـً  المى سِّنىاتً  عى ذيًكر  فىًإذىا، ال مٍفًظي ةً  الميحى
قىامىةً فف   ٍنعىةي ذكرت معو  المى  ْ نعةي  ، فيذهال مٍفًظي ة ال  ْ "أخذت شكالن خاْان تكارثو كت ابيا في  ال

ٍكرً  مختمؼً  ْي سِّنىات، ك الس ٍجعي  ؾى لً ، مف ذى كالبيئاتً  العي الزمتيا منذ نشأتيا في  ال ًتيٍ  ي ةالبىًدٍيع الميحى

                                                 
ْ  ات الت  جاب الل، جمالي   :ييٍنظىر (1)  (.395، )صاٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـفي  كتيِّ مكيف ال
 (.221، )صعر العربيِّ ة لمشِّ يقاعي  ، في البنية اإلأبك ديب (2)
 (.115شكيؿ، )صعر بيف الرؤية كالت  المقالح، الشِّ  (3)
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سِّنىات كىانىتٍ . كقد (1)"اليجرمِّ  الر اًبعً  القرفً  قىامىةطابعان مميزان تفر دت بو  ي ةالبىًدٍيع الميحى  الفينيٍكفعف  المى
ٍيثي . ٍخرىلة الي الن ٍثري سِّنىاتأحدثت تمؾ  حى قىامىةً تشكيالن ْكتي ان، ذا إيقاعو مكسيقي   الميحى رب ما  ًفٍي اٍلمى

ٍف اختمفت في الشِّعرً  قارب إيقاع البحكرً   .ي ةي الىدىب الفينيٍكفي ، كا 

سِّنىاتً ان مف كىًثٍير إف   ةن ظاىرةن،  ميٍكًسٍيقىاتبدك فييا ال ي ةً البىًدٍيع الميحى  ْ ا ، الًجنىاسً ك  في الس ٍجعً  خى
، كلكفه بديعي  عرفو أىؿ  الًجنىاسي ف ًبي ة"تكراره مكسيقي  ، كاستعممكه في شعرىـ كنثرىـ، مف قديـو  اٍلعىرى

تغنيو عف كاف أكثر، نظران لما في الشِّعر مف ألكافو مكسيقي ةو  إال أف  استعماليـ لو في الن ثرً 
مىى. فيك ظاىرةه مكسيقي ةه تعتمد (2)"الًجنىاس لفظو ما تكراران تامان، أك تكراران غير تاـو لبعض  تكرارً  عى
ٍكؼ ري ذىًلؾى ، فىقىطٍ  اٍلحي ْ   ، فيك كسيمةه فني ةه لتحقيؽ مزايا الجرسً الًجنىاسً لفظي  اختالؼً  ًعٍندى  كى كتيِّ ال

 أٍف ييكظ ؼى  شرطى  ، كينجذب إليو العقؿي ، فتطرب لو الذفي كالعقؿى  ينبِّو الذفى  ال ًذمٍ المكسيقيِّ 
ـما كثر في  فىًإذىابحرفي ةو شديدةو، كدق ةو متناىيةو،  الًجنىاسي  دخؿ في إطار الت كم ؼ فكاف عالةن  اٍلكىالى
مىى ، كفسادان لمكالـً  عى ـي  ىىذىا. ك الن صِّ ٍبدي  ما سبؽ إليو اإلما  الت ٍجًنيسي ا م  : "أى ًبقىٍكًلوً  يٌ انً جى رٍ الجي  اٍلقىاًىر عى
مكقعان حميدان، كلـ يكف  مكقع معنييما مف العقؿً  ًإذىا كىافى  إال   فً يٍ ظى مفٍ ال   ؾ ال تستحسف تجانسى فىًإن  
ىن بعيدان"مى رٍ بينيما مى  ى الجامعً مى رٍ مى 

(3). 

كىاًئع ًمٍف رى ، ك  الت ٍشًكيؿً  كى كتيِّ  ْ ٍيقىاعً ال قىامىاتي  وً تتزي ف بً  ال ًذمٍ المكسيقيِّ  اإٍلً ٍيؼ ؿي كٍ قى  المى ًْ  نىا
باءً : "حممتي بالد اليىمف، في سالؼ الز مفً اليىاٍزًجيٌ  ِّْ ، فجعمت غريض الفنفً  ، كأنا غضيضي ال
، حتى ديفعت  أترد دي  بني  ًإلىىفي بكادييا، بيف ًشعبيا، ككادييا، كما زلت أطكؼ الحي  بعد الحيِّ

، فرأيت بيا ما  ، شدكدةو مى  ، كخيؿو ْفكفةو مى  ، كجفافو شبكبةو مى  ، كنيرافو بثكثةو مى  مف خياـو  شاء اللي طي 
  .(4)باء، كغمماف كالظ بى"كالٌدبى، كجكارو كالظِّ  كالر بى، كسخاؿو  ، كجماؿو رككزةو مى  ماحو كرً 

ةي إف  ما قد متو  اف ميتىنىكِّعىةبمعزكفةو مكسيقي ةو  وى بى شٍ أى  الس اًبقىةي  ال مٍكحى  اٍلىًدٍيب، تنق ؿ فييا اٍلىٍلحى
 الن كفً  آخر، كمع كؿِّ نقمةو مث ؿى دفقةن شعكري ةن تفترؽ عف سابقتيا بدءان بيدكءً  ًإلىىمف حرؼو 
ـ  امتداد الياء، كانتياءن بدق ًة تكظيؼ الت اء المربكطة في جمؿو متكازنةو. كسككنيا  ، ث

                                                 
رحتى نياية  مٌ الن ٍقدثر في تراث العرب أبك عمي، نقد الن   (1)        ٍْ  (.327ق، )ص 656 العباسيٌ  العى
ْ  ات الت  جاب الل، جمالي   (2)         (.395، )صاٍلكىًرٍيـاٍلقيٍرآف في  كتيٌ مكيف ال
اًني (3)        ٍرجى غىة، أسرار اٍلجي  (.7، )صاٍلبىالى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (4)  .، الفنف: الغْف(. الد بى: الجراد الْغير261الطائي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
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سِّنىاتً مف أىـ  ، كالس ٍجعي الًجنىاسي د  عى يي  ـ   ال ًتيٍ  الميحى  أسمكبي  الًجنىاسبيا، ف المقامي   ص  الن   اىت
ر ٍْ اًنبً عف  في الت عبيرً  العى قىامىاتف ،ال مغىةالباقي مف  الثيرً  الجى  ،كالس ٍجع ،الًجنىاس قرينةي  المى
مىىاف ييٍضًفيفيما ، المطيؼً  كالت مكيفً  ـ عى ًزٍيدىان  اٍلكىالى ٍكتي ةً  الت ٍشًكيالتً مف  مى  ْ  .ال

مىى ان كىًثٍير  المىقىامىةي  ؿي تعكِّ  اًئصى " عى ْى كالجرس  ،افسى الحً  اٍلىٍلفىاظ اٍنًتقىاءكى ، ةو جم   ةو أسمكبي   خى
مع ، (1)"الشِّعرمِّ  في الداءً  ان ػػػػػػػميم   يشكؿ عنْران  ال ًذمٍ  كالتزاـ الس ٍجعً  ،كالمتغنى ،الفنيِّ  المكسيقيِّ 
مىىاالعتماد  ٍاءاه . كقد سم  بالس ٍجعً  تنتيي غالبان  ال ًتيٍ الجمؿ القْيرة  عى  ة. المكازنة الس ٍجعي   العيمىمى

قىامىةي  ا تعتمدي مى كى  مىى المى تألؼ منيا ت اٍلىٍلفىاظجممتيف متتاليتيف، ف بيف كؿِّ  الكاحدةً  الت ٍقًفيةً  عى
ٍعنىى كتتماثؿ في أداءً  ،كتتقارب في عددىا ،الجمؿ ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى ، المراد اٍلمى عىٍبد الل قكؿ  كى
، كأكرـي مي ًفٍكًرمٌ  ، كأظرؼي جى : "فيك أفضؿي عتادو ، كأكفؽي ستفادو ، كأرفؽي قريفو ، كألطؼي أنيسو ميسو

، كأكفى عً  ، كأقكل مى خديفو ، تجارتو رابحة، كعبارتو ببشائر الس ركر ْادحة"ياذو  . (2)الذو

)أظرؼ  يٍ فً  المتتابعةً  بيف الجمؿً  الكاحدةى  د الت ٍقًفيةى جً نى  الس اًبقىةى  السطرى ا نى ب عٍ تى إن نا إذا تى 
(، ك)تجارتو رابحة، كعبارتو ْادحة(.  ، كأقكل مالذو (، ك)أكفى عياذو ، كألطؼ أنيسو لىعىؿ  جميسو كى

ك ا عى أن و مى  ًإلىٍى ذىًلؾى . أضؼ لو الذفي  تطربي  ميٍكًسٍيًقي ان يحدث إيقاعان  ذىًلؾى   ْ تيِّ يتدخؿ لت داعي ال
 . ييشعر بالمافً  ال ًذمٍ ك  بيف الجمؿً  ؛ لمر بطً الت داعي الن ٍفسي  

سِّنىاتيمثِّؿ كاحدان مف  ال ًذمٍ  الًجنىاسإف   لً تتشك ؿ  ال مٍفًظي ة الميحى  و تشكيالته ْكتي ةه ًمٍف ًخالى
مىى االتِّكاءً  فى "نكعان مً  الًجنىاس مع بنيةً  يركف في الت عامؿً  اٍليٍسميكبً  ، فأىؿي ميتىنىكِّعىةه  ى طى عٍ مي الٍ  عى

كتيِّ المتكفِّ   ْ ثارةن ًمٍف نىاًحيىةو يِّ مً الن غى  فييا تحقيقان لإليقاعً  رً ال  ًمٍف نىاًحيىةو  عاتً الت كق   لفؽً  ، كا 
 .(3)"أيٍخرىل

كىاًئع ًمٍف رى كتيِّ في  الت ٍشًكيؿً  كى  ْ مىىما يعتمد  الن اًقصً  الًجنىاسً ال زيادة حرؼو حسب  عى
يىٍبديك ذىًلؾى ، الحرؼً  ىىذىامكقع  مىى الن ٍحًك اآٍلًتيالمقاميِّ  ًفٍي الن صِّ  كى  :عى

ًمٍف شىكىاًىًده قىٍكؿي ، الكممةً  ؿً الميزاد في أك   الحرؼي  ًإذىا كىافى  -1 م د  كى : "فكـ ألقت المرءى في الميبىارىؾميحى
)المكاره(، ك)كاره(،  كىًممىتىيبيف  سى انى د جى قى . فى (4)كارهه" ، كىك لمحياةً المكتى المكاره، فغدا يتمن ى 

، كىك )الميـ( في بداية الكممة   .ى بالميطىر ؼً سم  يي  ىىذىا، ك اٍليٍكلىىبزيادة حرؼو
                                                 

 (379، )صالعربيٌ  اٍلىدىبفي  اٍلمىقىامىات فف  مرتاض،  (1)
ٍكرً ، )الىليكًسيٌ ، مقامات ابف الىليكًسيٌ ابف  (2) ٍكًر عىٍف رىٍجًز اٍلغيري  (.63(، )صزىٍجر اٍلمىٍغري
ْ  ات الت  الي  مى جاب الل، جى  (3)  (.101، )صاٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـفي  كتيٌ مكيف ال
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (4) رىًة بىٍيفى ) الميفىاخى ةً أىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى قىامى  (.156(، )صاٍلغيٍربىًة كىاإٍلً
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تىيالٍ كاقعان في كسط أحدل  ادي الميزى  الحرؼي  ًإذىا كىافى أم ا  -2 ٍيؼكقكؿ  فً كىًممى ًْ : "حتى اليىاٍزًجيٌ  نىا
ًمٍف شىكىاًىدً ، الث اًنيةً  . بزيادة الياء في كسط الكممةً (1)أعفِّر خدِّم، ليجد  جيدِّم" أفٍ  اضطررتي  ه كى

ن ةو  كىٍيؼى تزعـ أٌنؾ اآلف مف الن عيـً  : "أـٍ كىذىًلؾى  ن ةو الد نيا في كقايةو  شركرً  ، كمف شررً في جى . (2)"، كجي
.  ىىذىا، ك الث اًنيةً  ك)شركر( بزيادة الكاك في كسط الكممةً فقد جانس بيف )شرر(،   جناسه مكتنؼه

 ، كىك ما اختمفتٍ الميذي ؿي  الًجنىاسي ، فيك فً كىًممىتىيالٍ إحدل  ةً ايى يى نً  يٍ كاقعان فً  ادي زى مى الٍ الحرؼي  ًإذىا كىافى فى  -3
تىيالٍ فيو إحدل  "فممو سكاد ذلؾ الشِّعر، أك منطقة  ، كمثمو:ٍخرىلمف حرؼو عف الي  أكثرى  بزيادةً  فً كىًممى

انىسى . (3)اء"ا كالس نى كالجكزاء، أك قرط كالث ريا ذات الس نى  بيف )الس نا(، ك)الس ناء(  اٍلىًدٍيب فىقىد جى
 ف الميذي ؿً مً  ىىذىا، ك الث اًنيةً  ة في الكممةً زى مٍ يى بزيادة الٍ 

ًمٍف ، ٍخرىلالي  ةً مى مً كى الٍ  فً مزيدةن بأكثر مف حرؼو في آخرىا عى  فً كىًممىتىيالٍ كقد تككف إحدل  كى
قىامىةً ه شىكىاًىدً  اًني   ًفٍي اٍلمى ا أىف  : ةً العيٍثمى زايا، كأكبرً جى فراقو مف أى  كىمى كالباليا، يكقع المرء  المحفً  ؿِّ الر 

اًئب في مْائدً  ْى انىسى . (4)"الن كل كالن كائبً  ، كيمقيو بيف أنيابً اٍلمى بيف )الن كل(، ك)الن كائب(،  فىقىد جى
ٍرفىٍيفً مزيدة ب الث اًنيةك  ٍغىةً  أىؿً  ًعٍندى الن كع  ىىذىا، كالباء(. ك ةزى مٍ يى الٍ في آخرىا، كىما ) حى ىك ما  البىالى

 .الكىًممىاتً  أكاخرى  زيادةه تمحؽي  الت ذييؿى  ًلىف  يستحؽ  أٍف يطمؽ عميو )المذي ؿ(؛ 

ٍكتي ةي  الت مكيناتي  شك ؿي تى تى  دٍ قى كى   ْ ٍؼعف طريؽ  ، كتككف المغايرةي المغايرةً  عف طريؽً  ال  االٍخًتالى
رىكىةً في  ٍكؼ ، أك في ترتيبً ، كالخطً ، أك الن قطً اٍلحى مىى الن ٍحًك  الت ٍشًكيالتً  هً ذً ىى  ـى سٍ رى  في كً مٍ يي ، كى اٍلحيري عى
 :اآٍلًتي

تىافً  إذا تماثمتً  -1 ٍكؼً في  اٍلكىًممى ري أـ  أكانا اسميفً  سىكىاء مماثمةن تامةن، كتغايرتا في الحركاتً  اٍلحي
ًمٍف شىكىاًىًده قىٍكؿي ، حر ؼً ئذو يسمى بالمي ًعٍندى ، أك اسـ كفعؿ، ففعميفً  ـٍ كىٍيؼى تزعـ الميبىارىؾ ميحم د كى : "أ

ن ةو  أن ؾ اآلف مف الن عيـً  ن   ، كمف شرر شركر الد نيا في كقايةو في جى انىسى . (5)"ةو كجي  كىًممىتىيبيف  فىقىد جى
ن ة( بفتح الجيـ، كىي الجن ة الم ن ة( بضِـّ الجيـ، كىي عيميٍكم)جى  كقاية. ًبمىٍعنىىة، ك)جي

ذىًلؾى ، ًفٍي الن ٍقطً  المتجانسافً  ال مٍفظىافً ا إذا اختمؼ أم   -2 ٍكؼ فى يٍ بى  كى ري كات )الباء، الت اء، الخ اٍلحي
الن كف(، ك)الجيـ، الحاء، كالخاء(، ك)الد اؿ، كالذ اؿ(، ك)الر اء، كالز ام(، ك)السِّيف، الث اء، ك 

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  .(.264الطائي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (2) قىامىةً ) الميفىاخى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.158(، )صأىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
رىات كالمينىاظىرىاتالميفى ، الط ي اف (3) اكىرىًة ال مٍيًؿ كىالن يىار) اخى  (.138(، )صنيٍضرىة الًبيىار ًفٍي ميحى
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (4) قىامىةً ) الميفىاخى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.155(، )صأىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
(5) 

اتِك  .158ص ،الَوْرِجع السَّ
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اد(، )كالط اء، كالظ اء(، ك) اد، كالض   ْ ئذو ًعٍندى ، كالغيف(، ك)الفاء، كالقاؼ( فالعىٍيفكالشِّيف(، ك)ال
حً  ال مٍكف ىىذىايسمى  ٍْ ًمٍف شىكىاًىدً (، يؼً )جناس الت  ثاني عطفو شامخان بيف أقرانو  يت الكبرى ه: "رأكى

 الت عالي، كيخطر في ركاءً  أنسو، كيجر  رداءى  جنسو، كينفر مف أسبابً  بأنفو، يأنؼ مف أبناءً 
انىسى . (1)الت غالي" مىىمقْكره  ىىذىا، ك بالغيفً  العىٍيفى  بيف )الت عالي(، ك)الت غالي( فناظرى  فىقىد جى  الن قطً  عى

ًمٍنوي . فىقىطٍ  . (2)، أف  تكنس اسـ لذات أسكار ال ًسكار"عف الحبارً  : "كفيما بمغنا مف الخبارً كىذىًلؾى  كى
انىسى  . بالحاءً  بيف )الخبار( ك)الحبار(، فناظر الخاءى  فىقىد جى  في نسؽو ْكتي  بديعو

ذىا -3 ٍكؼً في  ال مٍفظىافً  ؽى ات فى  كىاً  ري  الت رتيبي  ىىذىاأكاف  سىكىاء الكممةً  بنيةً  ؿى اخى ، كاختمفا في ترتيبيا دى اٍلحي
ًمٍف شىكىاًىدً الن كع )جناس القمب(،  ىىذىائذو يسمى ًعٍندى جزئي ان،  ـٍ كمي ان أى  ٍؼ كى قىامىةً الجزئيِّ  االٍخًتالى  ًفٍي اٍلمى

اًنيٌ   ، كساغت، كطابت الكقاتي ، مف انجالًء اليِـّ كالكيربةً حْؿ في الغربةو  ـٍ ككى  : "فكـٍ ةً العيٍثمى
ٍيثي . (3)"القكاتي  تىيالجزئيِّ بيف  بالقمبً  سى انى جى حى في  تماثمتافً )الكقات(، ك)القكات(، كىما مي  كىًممى
ٍكؼ ري  .بً يٍ تً الت رٍ  يٍ فً  اٍختىمىفىتىاا مى أن يي  دى يٍ ذاتيا، بى  اٍلحي

ىنا  الًجنىاسيشترط ككنو كاحدان ال أكثر(، ف ال ًذمٍ ) الحرؼً  في نكعً  ال مٍفظىافً أما إذا اختمؼ  -4
مىى  :ضربيفً  عى

ًمٍف شىكىاًىدً تي ان، كٍ ْى  متقاربيفً  المتغايرافً  الحرفافً  أىٍف يىكيٍكفى الض رب الك ؿ:  قىامىاًت ه كى ًفي اٍلمى
اًني ًة  فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف، قكؿ اٍلعيٍثمى ، خم ى ، كانسدؿ سجؼ الظ مماءً المساءً  كقتي  حافى  فىمىم ا: "الخى

الت كل، كيسكقو  ًإلىىالمكارم ساغبان الغبان جائعان يكاد يسممو الط كل  ًإلىىعف الت اجر، كرد  الحمار 
دا   ْ انىسى . (4)الر دا" ًإلىىال ٍؼبيف )الط كل(، ك)الت كل(، ك  اٍلىًدٍيب فىقىد جى في  فىقىطٍ بينيما  االٍخًتالى

، كىك رأس، أك طرؼ  حرفي )الط اء(، ك)الت اء( كؿ  في مكقعو، كالحرفافً  مف مخرجو ْكتي  كاحدو
اًرع الًجنىاسالن كع ) ىىذىا، كيسم ى (5)العميا ثىنىايىاالمساف مع أْكؿ ال  (.اٍلميضى

ى مى رٍ "فإالـ تت خذني مى -كمثمو: كتي ان، ْى  متباعديفً  المتغايرافً  الحرفافً  أىٍف يىكيٍكفى : الث اًنيالض رب 
انىسى . (6)"، كأنت في الحضيضً  في الكجً الى ف العي ، مع أنِّي مً فيما فيو تيفيضي  ؾى زً مٍ لى كى  ؾى زً مٍ ىى   فىقىد جى

                                                 
 (.290الفكري ة( )ص المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (1)
 (.22الخمري ة(، )ص المىقىامىة) مىقىامىاتي الكيٍرًغٌي كىرىسىاًئميوي الكيٍرًغٌي،  (2)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (3) رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة ) الميفىاخى ةً أىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى قىامى  (.165(، )صكىاإٍلً
فىاًجيٌ  (4) يىاة الد ٍنيىا، الخى انىة اٍلىليب ا كىزىٍىرىة الحى ٍيحى كل: الجكع، (. الط  390التي عارض بيا الكطكاط(، )ص المىقىامىة، )رى

 الت كل: اليالؾ.
كىات، أنيس، الى ييٍنظىر (5)  (.62ة، )صالمغكي   ٍْ
رىات ، الط ي اف (6) قىامىةً ) كالمينىاظىرىاتالميفىاخى رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.158(، )صأىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
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م د  ٍؼبيف )ىمزؾ(، ك)لمزؾ(، ك  الميبىارىؾميحى في حرفي )الياء(، ك)الالـ( كؿ   فىقىطٍ بينيما  االٍخًتالى
، فالياء مف أقْى الحمؽً  في المخرجً  تباعدافً مي  في مكقعو، كالحرفافً  كتيِّ  ْ ، كالالـ مف طرؼ ال

 الالحؽ(. الًجنىاسى )سم  الن كع يي  ىىذىا. ك المسافً 

ؿي رٍ حى الٍ  الت ماثؿً  : "في إطارً إن وي  ييٍمًكفي اٍلقىٍكؿي  أىًخيرىان ك  ، تتدخ  ا ىى دي كٍ دي ي ةه ليا حي عً يٍ دً ةه بى يى نٍ بً  فيِّ
ٍكتي ة  ْ مىىتعمؿ سطحي ان  ال ًتيٍ س( اني العالية، كىي بنية )الت جى  ال ، ، كمستكل البْرً مستكل الس معً  عى

مىى كتعمؿ في العمؽً  مىى – اٍلبٍنيىة، أك غير المنتظر. كأىمية الخائبً  عً مستكل الت كق   عى المستكل  عى
رفيِّ   ْ ٍيثي ، مف فييا يغمب الت خالؼى  أف  الت ماثؿى  -ال ٍكتي ةعالقتيما  تككفي  بيف داليفً  الجمعي حى  ْ  ال

قىامىةً  ، كقد كظ ؼ كت ابي (1)ؿ"ىي المطمكب الك   رى لىيىابأعدادو  الًجنىاسً  بنيةى  المى ٍْ دفقاتو  ؿي تمثِّ  الى حى
ٍكتي ةى يا تشكيالتً  بظكاىرى إيقاعي ةو تكٌثؼي  شعكري ةن تزدحـي   ْ  .ال

ٍيقىاعى إف   مىىالمكسيقي  ييبنى  اإٍلً مىى، كال يتكق ؼ مف المعطياتً  مىٍجميٍكعىة عى ،  عى أمرو منفردو
، كىي تشكيؿه  ًفٍي الن صِّ في كحدةو كظيفي ةو  ؿه كلكف "الظ اىرة المكسيقي ة كؿ  متكام مف  الشِّعرمِّ

يغً اٍلقىاًفيىةك  الكزفً  ِّْ رفي ةً  ، كال  ْ كىاتاٍلى ك  ال  ىذه العكامؿً  . كجميعي ؾى لً ، كسكل ذى الًجنىاسً ك  الت ٍكرىارً ، ك ٍْ
" الت ٍشًكيؿً تسيـ في   .  (2)المكسيقيِّ لمن صِّ

ٍكتي ةً  وً ، كتشكيالتً ميتىنىكِّعىةً ال الًجنىاسً  حقكؿً  يٍ ةه فً رى يٍ ًْ ةه قى مى حٍ رً  هً ذً ىى   ْ ا نى ىي  فٍ ، مً اٍلميتىعىدِّدىةً  ال
، إن مى  الًجنىاسً  ألكافً  إف  تعد دى  ييٍمًكفي اٍلقىٍكؿي  كتيِّ  ْ كتي ان، ْى  ال مٍكفً  ىىذىا ا مقْده اإللماـ بمعطياتً ال
مىىكما يترتب  ْى  ذلؾ مف دالالتو سياقي ةو تحمؿي  عى برع  ال ًتيٍ  ؾى مٍ تً  يى ىً ، كى ميتىنىكِّعىةن كتي ةن تشكيالتو 

ٍيثي ، ٍخرىلالي  الن ثرً  في تقديميا في لكحاتو فني ةو بارعةو، فاقت مثيالتيا في فنكفً  اٍليدىبىاء  امتمؾى  حى
ـى  اٍليدىبىاء ةن  البىًدٍيعً  زما  ْ ا  . الًجنىاسً  في ألكافً  خى

كتي  المي  الت ٍشًكيؿي  ؼي ق  كى تى كال يى   ْ مىىي  قً يٍ سً كٍ ال  يعً في الت ٍسجً  كىذىًلؾى ، فيك يظير فىقىطٍ  الًجنىاسً  عى
ة  ْ ا ـى مى زً  اٍلىًدٍيبي  ؾى إذا امتم خى  المناسبً  الت ٍسجيع في المكافً  عى مى  ؿً الت عامي  ةى رى كٍ فً  ، كاستكعبى ال مغىةً  ا

ؿ  ال ًتيٍ ْن ع، أك الفمسفة بعيدان عف الت   ـتحكِّ عبً  مجر دً  ًإلىى اٍلكىالى  ْ  أٍف يستكعبى  ألغازو مف ال
ًمٍف ىينىاا، يى نيى كي  عي الس امً  داللتيا، أك يدرؾى  اٍلقىاًرئي  ـى  فىًإف   كى اًني  القىاًىر  دى بٍ عى  اإًلما ٍرجى أظير  اٍلجي
شىاًئ  ؾ ال تجد تجنيسان مقبكالن، فىًإن  : "يىقيٍكؿي ، كمكاقع استحسانيما، كالس ٍجعً  الت ٍجًنيسً  فى يٍ بى  القكي ةى  اٍلكى

ٍعنىى ى يككفى ت  كال سىٍجعان حسنان، حى  ت ىطمبو، كاستدعاه، كساؽ نحكه،  ال ًذمٍ ىك  اٍلمى ال تجده ال  كىحى
ًمٍف ىينىاتبتغي بو بدالن، كال تجد عنو حكالن،   بالحسفً  تسمعو، كأعاله، كأحٌقوي  كاف أحمى تجنيسو  كى

                                                 
ٍبد اٍلميط ًمب (1)  (.172، )ص، ىكذا تكم ـ الن ص  عى
 (.1/103جة كتحميؿ الخطاب، )ي  اٍليٍسميكبالس د،  (2)
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لحسف  –لطمبو، أك ما ىك  بى ى  أى تى اجتالبو، كى  ًإلىى قْدو مف المتكمـً  رً يٍ غى  فٍ مً  عى قى ا كى كأكاله، مى 
ف كاف مطمكبان  كرىةً ، كفي ىذه بيذه المنزلةً  -مالءمتو، كا   ْ  .  (1)"ال

قىاًمي ةً  ل الس ٍجعي رى د جى قى لى  ٍكًص اٍلمى ْي ، العميؿً  اليكاءً  ، كنسائـً الس ٍمسىًبٍيؿً  ل الماءً رى جٍ مى  ًفٍي الن 
اًلًيـٍ  اٍليدىبىاءكجمع  في  عي ، يدركو الس امً فتطمئفي  القيميٍكب، كيْيب فتقر   ما تقع عميو العيكفي  ًفٍي أىٍعمى

قىامىةً  مف أسطرً  سطرو  كؿِّ   بجكاىرً  زه ثميفه يمتمئي نٍ كى  يى يً يا، فى مىعىاًنيمف  معنىن  ، كفي كؿِّ المى
ـى  اٍليدىبىاءنِّي بأى كى ، كى الت ٍجًنيسً بللئ  ، كيتزي في الس ٍجعً  دىاًئؽى منو، ك  مكردو عذبو ينيمكفى  أما  غن اءى  حى

ٍحبىةى  ؼي زى عٍ تي  ةو بى ذٍ عى  كأنشكدةو ، ارً الثِّمى  أطيبى  ، كيقطفكفى اٍلىٍزىىار منيا أجمؿى  يجمعكفى   أجمؿً  ْي
افً   . اٍلىٍلحى

اًني   ةً امى قى ممى لً  عى بِّ تى تى إف  المي  ٍكْيىا فى يٍ بى  ، المتنقِّؿى ةً العيٍثمى ْي  معظـى  يزي في  الس ٍجعى  أف   دي جً يى  ،ني
ٍيثي ىا، معظـ سطكرً  تى ئٍ شً  فٍ إً  ؿٍ قي ا، كى يى اتً حى فى ْى  ، ككأن يـ اإلكثار مف الت ٍسجيعً  اٍليدىبىاءكاف ديدف حى

 شىت ىب اعً جى ـ بالسٍ يً اتً امى قى مى  ، كيقتفكا أثرىـ في تزييفً اٍليدىبىاءأسالفيـ مف   ى يى نٍ أرادكا أٍف ينيجكا مى 
مىاؿً تتفر د ب ْكتي ةه  ، كتشكيالته مكسيقي ةه  ترديداته  تتكل دي  الس ٍجعً  ثىنىايىا فً يٍ بى  فٍ مً ْنكفيا، كى   اٍلجى

اذً  مىٍتيي  ال ًتيٍ  ب الس ٍجعً ري ضٍ ع أى ب  تى تى  ، كيمكفي الخ  مى قىامىاتي ا حى مىى الن ٍحًك اآٍلًتي المى  :  عى

ًمٍف شىكىاًىًده قىٍكؿي متكازنان،  ، كاف الس ٍجعي ًفٍي الت ٍقًفيىةً  اٍختىمىفىتىا، ك ًفٍي اٍلكىٍزفً  الفاْمتافً  فقتً إذا ات   -1  كى
 ، كخيؿو ْفكفةو مى  ، كجفافو شبكبةو مى  ، كنيرافو بثكثةو مى  اـو يى خً  فٍ مً  اللي  اءى شى ا ا مى يى بً  تي يٍ أى رى : "فى اليىاٍزًجيٌ 

 .(2)كالٌدبى، كجكارو كالظباء، كغمماف كالظ بى" كالر بى، كسخاؿو  ، كجماؿو رككزةو مى  ، كرماحو شدكدةو مى 
 .الت ٍقًفيةً  دكفى  اٍلكىٍزفً ًفٍي  فقةه رككزة( مت  شدكدة، كمى ْفكفة، مى شبكبة، مى بثكثة، مى )مى  فىًإف  

تىٍيفً إحدل  فيو ألفاظي  فقتٍ أما إذا ات   -2 عان، مي  كاف الس ٍجعي  كالت ٍقًفيةً  ًفٍي اٍلكىٍزفً أك أكثرىا  اٍلًفٍقرى  ْ ر
ًمٍف شىكىاًىدً  ٍيؼ قكؿي  النكعً  ىىذىا كى ًْ  زفراتيا، كأجمدتٍ  الدِّيىة أخمدتٍ  قبضتً  فىمىم ا: اليىاٍزًجيٌ  نىا

تىٍيفً  ألفاظي  . فقد تماثمتٍ (3)"العطاءى  ، كأجزلتً الث ناءى  عبراتيا، كأجممتً  )أخمدت زفراتيا(،  اٍلًفٍقرى
تىٍيفً  ألفاظي  كىذىًلؾى  ، كما تماثمتٍ كالت ٍقًفيةً  ًفٍي اٍلكىٍزفً )كأجمدت عبراتيا(  )أجممت الث ناء(،  اٍلًفٍقرى

 .إليو السماعي  يقي  تنجذبي يْاحبيما مف إيقاعو مكسك)أجزلت العطاء(. مع ما 

ذىا -3 ًمٍف شىكىاًىدً طر فان، مي  الس ٍجعي  افى ، كى ًفٍي الت ٍقًفيىةً ا تى قى ، كات فى ًفٍي اٍلكىٍزفً  الفاْمتافً  اختمفتً  كىاً   ىىذىا كى
 فٍ أحدان مً  -تى دٍ قى فى  الى  – تى دٍ قى فى  ؿٍ ، ىى ؾى ابى ْى كٍ أى  ـى ظى عٍ أى ، كى ؾى ابى ْى أى  ال ًذمٍ : "ما الىليكًسيٌ ابف  قكؿي  الن كعً 

                                                 
اًني (1)        ٍرجى غىة، أسرار اٍلجي  (.11، )صاٍلبىالى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (2)  (. الد بى: الجراد الْغير.261الطائي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 (. 289النباري ة(، )ص المىقىامىة) اليىاٍزًجٌي، مىٍجمىع البىٍحرىٍيف (3)
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أقضي  ، ككدتي بالجكابً  ؾ، كاكتئابؾ، فبادرىـ الد معي كربً  أحبابؾ، فاضطرمت مف فقده نيرافي 
ٍيثي كىرىدى . (1)"نحبي لكال االنتحابي  ًْ فى الٍ في  الس ٍجعي  حى )الجكاب(، ك)االنتحاب(، كقد اختمفت  فً يٍ تى مى ا

 . ًفٍي الت ٍقًفيىةً ، كات فقتا ًفٍي اٍلكىٍزفً  الفاْمتافً  ىاتافً 

ذىا -4 تىافً  ات فقتً  كىاً  كمِّ كاف الس ٍجعي  ًفٍي اٍلكىٍزفً  اٍلًفٍقرى ًمٍف شىكىاًىدً متكازيان،  كالر  قىامه في كى اًنيٌ  ةً المى  ةً العيٍثمى
ٍيؼقكؿ  ًْ فاءالخزاـً  ، ليا نكيةي الكماـً  كردي  كىأىن يىا، القكاـً  : "كىي ًبكره رقيقةي اليىاٍزًجيٌ  نىا  ماءً  ، ْك
ٍيثي . (2)"، كالربابى ، كتستعبد الس ادةى الىٍلبىٍابى ك  القيميٍكبى ، تفتف الغماـً  (، الىٍلبىٍاب) الفاْمتافً  ات فقتً  حى

.ًفٍي اٍلكىٍزفً ك)الرباب(  كمِّ  ، كالر 

كتي  في ضربو ثالثو مف  الت ٍشًكيؿي كيظير   ْ سِّنىاتً ال  ىىذىا، كيتجاكز ال مٍفًظي ة ي ةً البىًدٍيع الميحى
، كقد  المحسفي  ىىذىاالض رب في امتداده المكسيقيِّ الس ٍجع، ك  المفظي  ىك االلتزاـ، أك لزكـ ما يمـز

ـً  عد ه عبد الل بف المعتز مف محاسفً  كد، ك اٍلكىالى ْي ٍق ًكمِّ  قبؿ حرؼ يجيءى  بو: "أفٍ  اٍلمى ، كما في الر 
ًْ الفى  فى معناه مً   في نثره، أك الن اظـي  الن اثري  ، كعنى ذلؾ أف يمتزـى (3)"في الس ٍجعً  ما ليس بالزـو  ةً مى ا

ًكمِّ في نظمو بحرؼو  ٍرًؼ الر   دٍ قى . كى ؼً الت كم   قدرتو مع عدـً  ًإلىى، أك بأكثر مف حرؼو بالنِّسبة قىٍبؿى حى
قىامىاتً أكثر ما كرد في  الن كعي  ىىذىا دى رى كى  ةن ، المى  ْ ا ، ك  خى ًمٍف شىكىاًىدً ، اٍليىمىذىاًنيٌ مقامات الحريرمِّ ًفي ه كى

اًني ًة  قىامىاًت اٍلعيٍثمى ٍيؼقكؿ  اٍلمى ًْ ، الس كابؿً  ، مف الفنافً الذ كابؿى  : "كأخذنا نجتني الثِّمارى اليىاٍزًجيٌ  نىا
مىى كقد رقص البمبؿي  ذىا، البالبؿً  نغماتً  عى ، سيماىـ في كجكىيـ مف أثًر مف كراـً الكجكدً  قكـه  كىاً 

)الذ كابؿ(،  كىًممىتىيفي  عى قى كى  الس اًبقىةً  في الفقرةً  ـي كٍ مزي . فال  (4)الجكدة، كالجكد" ، كعمييـ لكائحي الس جكدً 
ىي: الكاك، كاللؼ، كالباء، كما كقع في )الكجكد(، ك)الس جكد(،  حركؼو  ك)الس كابؿ( في ثالثةً 

ٍيثي ك)الجكد(  ٍرفىٍيفً ظير في حى  سو رٍ جى بً  المىٍشيىدى  ي فى كالجمع بيف ىذه الد كاؿ زى  ىما: الجيـ، كالكاك. حى
 .فريدو  ًطرىازو مكسيقي  مف 

كتً  ما يمـز يككف فيو امتدادي  كلزكـي   ْ مىى قد يتكق ؼي  ال ًذمٍ أكثر منو في الس ٍجع  ال حرؼو  عى
 د هي ا عى ذى ؛ لً أطكؿى  ْكتي ةو  امتداداتو  فيشكِّؿي ، ؾى لً ذى  ، غير أن و في لزكـ ما يمـز قد يتجاكزي فىقىطٍ كاحدو 
ِّْ  ابفي  ٍكعً  ىىذىافي  الالزـى  فىًإف  مذىبان، كأكسعيا مسمكان،  ناعةً الثير مف أشؽِّ ىذه ال ، كما اٍلمىكضي

ؿً ىك تساكم أجزاء  ال ًذمٍ  ا ىك الس ٍجعي جرل مجراه إن مى  ًْ ـً في  اٍلفىكىا  ىىذىافي قكافييا، ك  المنثكرً  اٍلكىالى

                                                 
ٍكرً ، مقامات ابف ابف الىليكًسيٌ  (1) ٍكًر عىٍف رىٍجًز اٍلغيري  (.101)ص(، الىليكًسٌي )زىٍجر اٍلمىٍغري
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (2)  (.308المضري ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
اح، القىٍزًكٍيًنيٌ  (3) ٍيضى غىةفي عمـك  اإٍلً  (.553، )صاٍلبىالى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (4)  ية.كابؿ: المتدلِّ (. الس  356الحمكي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
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مىىفيو زيادة  ٍكؼي ذلؾ، كىك أف تككف  عى حرفان كاحدان، كىك في الشِّعر أٍف  الفاْمةً  قبؿى  ال ًتيٍ  اٍلحيري
ٍكؼتتساكل   .(1)"الشِّعري ةً  مِّ البياتً كً رى  ؿى بٍ قى  ال ًتيٍ  اٍلحيري

كتي  مكرده عذبه لم إف  الت ٍشًكيؿى   ْ مىى ليا تأثيرىا الكبيري  ال ًتيٍ  ميٍكًسٍيقىاال ٍنسىاًني ةً  الن ٍفسً  عى ، اإٍلً
ـى  القيميٍكبً ، ك العيقيٍكؿً  إن يا تفتح أبكابى  مىى، كتستكلي ، ذلؾ الفف  العجيبي المىقىامىةً ففِّ  إبداعاتً  أما  عى

ا أىف  سر ان عجيبان،  ميٍكًسٍيقىا"في ال ًلىف  ، كتبسط سمطانو عمييا؛ ايى حْكنيما، كتسمِّـ مفاتيحيما لى   كىمى
يميا  ال ًتيٍ ، كالمشاعر مىعىاًنيالٍ إليحاءاتيا أثران ىائالن في تقكية  الميتىمىقِّي. إن يا تىيىبي  ًإلىىييرىاد تْك

 . (2)ل"الذ رى  ًإلىىأجنحةن عمالقةن تطير بيا  كالمشاعرى  مىعىاًنيالٍ 

الز ىكر، كنشركا أْنافان مف  فى يٍ بى  الفراشاتً  تنق ؿى  ًفٍي ىىذىا اٍلبىابً  اٍليدىبىاءي  تنق ؿى  ىىكىذىا
افً  ، كأداركا حمقةى سمرو عزفكا فييا أجمؿى الر ياحيف كالعطكرً  مىى اٍلىٍلحى ، ، كالكزافً كقع السجاعً  عى

مىاؿً  عذبةن رائعةن تجاكزت حدكدى  ميٍكًسٍيقىافشك مكا تمكيناتو ْكتي ةن بارعةن، ك  ؛ المحاؿً  أسكارً  ًإلىى اٍلجى
  ْ .  خمكدو لممقامةً  ةى لتكتب ق  كمبدعييا في كؿِّ أفؽو، كمجاؿو

سِّنىاتً  أىـ   يى ىً  ؾى مٍ تً  ٍكتي ةً  البىالغي ةً  الميحى  ْ ، كبما تحممو مف تشكيالتو اٍليٍسميكبي ينسِّقيا  ال
ـى الميتىمىقِّيـو نْي ةو ْكتي ةو داللي ةو تترؾ يى قً الن صِّ المقاميِّ كى  ثىنىايىاجمالي ةو مكظفةو في  ا مساحاتو ال  أىمى

، كحيفو  وي عى مٍ سى  ليا كي ييمتِّعى  حدكدى  قىامىةى  . كغدت حميةن زي نتً في كؿِّ آفو ٍكْيىا ، ككش حتٍ المى ْي  ني
مىاؿً  بكشاحً   .الميتىعىطًِّشٍيفى  أى مى يركم ظى  ال ًذمٍ  اٍلجى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (.106، )صالس اًئرابف الثير، المىثىؿ  (1)
 (. 144ىة، )صعكض، المرايا المشك   (2)
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  يُّ بِ اُْلُْسُموْ  لُ التَّْشِكيْ : الرَّاِبعُ  َمْبَحثُ الْ 
 :اْصِطَلَحاً  ي  اُْلُْسُموب لِ التَّْشِكيْ  مُ وْ يُ فْ مَ 

 مف الت ٍشًكيؿي ف" ٌييفى اٍليٍسميكب الن ق ادً  ًعٍندى  ان عى مى  كالكسيمةي  ،الغايةي  ىكي  اٍليٍسميكب الت ٍشًكيؿي 
طىمىح ٍْ ًدٍيث ةً قدي  الن   اتً المي  يىذىال لما ةه عربي   ةه فكري   ندكاته  لجمو عقدت ،الن ق ادي  تداكليا ال ًتيٍ  ،ةً الحى
طىمىح ٍْ ـى  مف المي مىى جمعي تي  دكاتً الن   أف   ال  إً  ،(1)"متعددةو  مفاىي ْ  ": ىك إف  الت ٍشًكيؿى  عى  ال ًتيٍ  يركرةال

ًدٍيدىان  ككجكدان  رابطةن،مت ،دةن متعدِّ  ،متماسكةن  كحدةن  ؽلتحقِّ  ناتكالمككِّ  الىٍشيىاء ًإلىٍييىا تؤكؿ  فيو ؽتحقٌ  جى
ٍيقىاعً ك  ،ناغـً كالت   ،كازفً كالت   ،نكعً كالت   نظيـ،كالت   ،كليؼً كالت   ،المزجً  ئى مباد ، الفني   يافعمى  كاالنسجاـً  ،اإٍلً
ـى  المبادئ ىذه ؿي ثِّ مى كتي  ،الت ٍشًكيؿً  لتحقيؽً  ان جمالي   نزكعان  ؿيمثِّ  ال ًذمٍ   اليادفة كتقاليده ،الفنيِّ  مكؾً الس   قي

ًمٍف ىينىا. (2)"كجكده كتحقيؽ ،الت ٍشًكيؿً  لتككيف ْ   مبدأ إف   ييٍمًكفي اٍلقىٍكؿي  كى  ،للفكار ؿحك  كالت   ،يركرةً ال
 سىكىاء الميتىمىقِّي إدراؾ ؿً اكى نى تى مي  في كمتاحةن  ،دةن مجس   ايى يجعمى  ىت  حى  المبدع يسمكيا تقنية ىي ،كانتقاليا
ـ   كىي منطكقةن  ةن أك شفاىي  ، مكتكبةن  ةن خطي   ٌيةاٍليٍسميكبالت ٍشًكيالت  تمؾ كىانىتٍ   المشكؿً  قدرةً  عف تن

مىى )يٌ اٍليٍسميكب( خراجيا  ،ةً الكلي   ال مٍفًظي ةً  المادةً  مف االختيارً  حسفً  عى  عف رو معبِّ  تشكيؿو  ًإلىىكا 
 قد ،(المقالح العزيز عبد) دي جً نى  امى كى . يومتمقِّ  بيا يخاطب ال ًتيٍ  كاإلحساسات ،كالمفاىيـ، مىعىاًنيالٍ 

ٍيثي  ،(الت ٍشًكيؿك  ؤياالر   بيف عرالشِّ ) كتابو في يِّ الىدىبالت ٍشًكيؿ  معنى ًإلىى ؽتطر    العمؿي " :اؿى قى حى
قى  لمدا رس أفٍ  يمكف سي الن   مف قطعةن  ليس ي  الىدىب ، لً يي خي  ًإلىىا يى يمزِّ كؿِّ  سً رٍ دى  فٍ مً  ي يتمك فى كى كطو
مىىخيطو  ر تعد د  ـى غٍ رى  –ي  الىدىب. إف  العمؿ ةدى حً  عى ًْ نىٍا كحدةه متالحمةه، كمتداخمةه ًإذىا استدعيت  -هعى

كىاًنبً  منيا جانبان حمؿ معو بقيةى   . (3)"الجى
ْ   ىىذىا كفي ًمٍنوي  ،عامةو  بْفةو  ي  الىدىب ف  الت ٍشًكيؿى أى  (المقالح العزيز عبد) حكض   ددً ال  كى

ةو  بْفةو  يٌ اٍليٍسميكب الت ٍشًكيؿ  ْ ا  ةن كداللي   ،ةن شكمي   كحدةن  وكمِّ  في ؿيشكِّ  متشابؾه  منتظـه  عمؿه  ىك ،خى
مىى يقـك ي  اٍليٍسميكب الت ٍشًكيؿي ف. ان داللي   كمنسجمة ،ان تركيبي   سقةن مت    أف   أساسيا ةمنيجي   ةفرضي  " عى

مىى ةً عبيري  الت   اٍلىٍشكىاؿً  دً تعد   ًإلىى ميؤدِّ  ام  مً  ،مختمفةو  أىسىاًلٍيبى ب عنو عبيرً الت   يمكف الكاحدى  المدلكؿى   عى
كرىةً  كحدةً  مف الر ٍغـً   ْ  . (4)"ةً ىني  الذِّ  ال

ًمٍنوي         ٍيثي  ،للسمكبً  نافً مككِّ  عنْرافً  كالت ٍركيبي  ،فاالختياري  كى   الت ٍشًكيؿً  في أىميتيما ضحي تت   حى

                                                 
 (.20ص، 19الحديث )ص الميجرمِّ  عرالشِّ  في يٌ اٍليٍسميكب الت ٍشكيؿ، شيخة، ييٍنظىر ( 1)

غىة في االستعارمٌ  الت ٍشكيؿ نظرية ،قكقزة ( 2)  (.27، )صالن ٍقدك  اٍلبىالى
 (.231ص، 230ؤيا كالت ٍشكيؿ، )صعر بيف الر  المقالح، الشِّ  ( 3)
 (.18مفاىيـ كتطبيقات، )ص اٍليٍسميكبالكك از، عمـ  ( 4)
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 .للسمكبً  مغكمِّ ال   البناءً  ةكعممي   ،العمارةً  فِّ فى  في اليندسيِّ  البناءً  ةعممي   ؾى لً ذى  ؿثٍ مً كى  ،يِّ اٍليٍسميكب
 تمايزً  ًإلىى متؤدِّ  ال ًتيٍ  ةً ي  اٍليٍسميكبيرات المتغ مف عددو  باختيارً  ؽيتحق   ي  اٍليٍسميكب إف  الت ٍشًكيؿى 

ـ   بةه مرك   عمميةه "- ي  اٍليٍسميكب الت ٍشًكيؿى  أعني -فيك، سىاًلٍيبالى  مىى دو معق   متشابؾو  نسي و  في تت  جميع عى
ٍكتي ةً  المستكياتً   ْ ْ   ،ال مكال ،ةً كالت ٍركيبي   ،ةً رفي  كال  الت ٍشًكيؿً  ةً عممي   دى تعق   كأف   ،ان عى مى  آفو  في ةً ي  ميٍعجى
 ،سي ً الن   تداخالت فؾٌ  محاكلتو ًعٍندى  البىٍاًحث جانبً  مف مماثمةن  ْعكبةن  يقابميا يِّ اٍليٍسميكب

اًئصال كتشخيص ْى ٍتً  كاستكناه المائزة، خى ٍالى "يىادىالى
 يخص   فيما عقيدً الت   عف وي لي كٍ قى  يمكفي  كما، (1)

مىى دي كلى يي  ال ًذمٍ  المستكيات، ىذه بيف القائـً  االنْيارً  ًإلىى يرجع المستكيات  أسمكبي ةه  راته مثي إثره عى
اًئصً ال معرفة في ْعكبةن  يجد البىٍاًحث تجعؿ ْى  الكشؼً  كمدل ة،ي  اٍليٍسميكب عكتالن  ) ةً ي  اٍليٍسميكب خى
 بينيا، فيما تختمؼ نجدىا ،يِّ اٍليٍسميكب ًكيؿً الت شٍ  في المكجكدة فالمستكيات. الليِّ الد   بعدىا عف

ْ   ري المتغيِّ  يأتي ثـ ،شكيؿً لمت   ةالقابمي   قيمة لو اللي  الد   ري فالمتغيِّ   يخص   فيما اأم   ،كالت ٍركيبي   ،رفي  ال
ْ   رالمتغيِّ  ًمٍف ىينىا ،ال مغىة لنظاـ يخضع" المتغيِّر ىىذىا فىًإف   ،كتيٌ ال  في الش اًعرً  دكري  يظير كى

  .(2)"بعضو  عف بعضيـ الش عىرىاءً  قدراتً  اختالؼً  كمدل، يِّ اٍليٍسميكب الت ٍشًكيؿً 

 باإلضافة ،يِّ اٍليٍسميكب الت ٍشًكيؿً  في كبيري  دكره  ايى لى  ةى ي  اٍليٍسميكب يراتً المتغ أف   انى لى  في يتبي   ىىكىذىاك 
 . اٍليٍسميكبً  تشكيؿً  عمميةً  في أكبري  دكره  ليا ٍخرىلالي  ىي كزيعً كالت   ،يكعً كالشٌ  ،االختيارً  عكامؿً  ًإلىى

ٍيثي ، ًفٍي ىىذىا اٍلبىابً ق( 372أبك بكر الباقالنٌي )ت كقد سبؽى  ـى حى  اٍليٍسميكبً  كممةى  اٍستىٍخدى
مىى لمد اللةً  ًغييف كالـ في ساقوكاتِّ  ،يِّ الىدىب كؿً الش   تناسؽ "عى اٍلقيٍرآف  ازػػإعج حكؿ العرب اٍلبىالى
ـى  مف كأقدـ ،اٍلكىًرٍيـ  فقد القرآف، بإعجاز المكسـك كتابو في الباقالنيٌ  كاف المفظة، ىذه اٍستىٍخدى
  .(3)"إليو كتنسبي  ،بيا ؼي عرى يي  طريقةن  كاتبو  أك ،شاعرو  لكؿِّ  أف   أكضح

مىى اٍليٍسميكبي  ؼي كال يتكق   ، ك  ففِّ أدبي  دكف آخر، كال غرضو شعرم  دكفى  عى ال  كىذىًلؾى غرضو
ًمٍف ىينىا، رً الن ثٍ  فى كٍ دي  بو الشِّعري  يتفر دي  مت حدو ذم شكؿو متماسؾو  د  تعبيران عف نظاـو عى يي  اٍليٍسميكبى " فىًإف   كى

ؿو بقاعدةً  ، أك ذاؾ" ىىذىا متْ   .(4)الن صِّ

مىى ي  ال يتكق ؼي اٍليٍسميكب إف  الت ٍشًكيؿى  ، بؿ ينشأ أساسان مف الجمع بيف عددو  عى أسمكبو معيفو
 فى يٍ بى  يتخم ؽ أساسان مف الت قابالتً  ةً ي  اٍليٍسميكب القيـً كىرم  في الجى  "العنْرى  ًلىف  ؛ سىاًلٍيبمف الى 

                                                 
 (.36)ص ،ةإحْائي   ةأسمكبي  ، دراسة اٍلىدىبيٌ  ص  الن   في ،مْمكح ( 1)
 .36ص المىٍرًجع الس اًبؽ، ( 2)
 (.149)ص، فكيؾالت   إلى المحاكاة مف الحديث اٍلىدىبيٌ  الن ٍقدخميؿ،  ( 3)
 (.315، )صاٍلىدىبيِّ  الن ٍقدة في ، نظرية البنائي  فضؿ ( 4)
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، كما يعزل ليا اٍليٍسميكبْدؽ ذلؾ مف أف  كؿ  أنكاع الت مكيف في  ، كيت ضحي الميٍختىًمفىةً  ال مغىةً  أىسىاًلٍيب
، ك  مىىمف قيمةو يختفي بمجر د أٍف نتْك ر لغةن ذات أسمكبو كاحدو تتحد د  اٍليٍسميكبقيمة  فىًإف   ىىذىا عى

قىةب  .(1)المتبادلة" اٍلعىالى

رى ، أك ميتىنىكِّعىةو  أىسىاًلٍيبى مف  ي  ىك مزي ه اٍليٍسميكب الت ٍشًكيؿي ك  ًْ نىٍا  ؾى مٍ متعدِّدةو، تتشابؾ تً  عى
رال ًْ ، أك ي ةً اٍليٍسميكب ٍنمىاطالى مف  مستكياتو  لكحاتو أدبي ةن تحمؿي  ، فتشكِّؿي يِّ الىدىب في العمؿً  كىاف ةن  عىنىٍا

ًمٍيعىان أسمكبي ةو، تنْير  مىشىاًىدى دة تنتيي برسـ تجتمع تقنيات متعدِّ  ، فال يقؼ أحداىا محايدان عف جى
ٍيثي ، ٍخرىلالي  سىاًلٍيبالى   يتفاعؿي  ـ  ي، ثي ، كالت منِّ النِّدىاءً ، ك االٍسًتٍفيىاـً ، ك ، كالن ييً المرً  تقنياتً  تجتمعي حى

، كالحذؼً  ، كالذِّكرً كالت نكيرً  الت ٍعًريؼً ، ك الت ٍأًخيرً ك  الت ٍقًديـً ، ك الش ٍرطً  ، كتقنيةً أيٍخرىل معيا تقنياته 
تشكيؿو أسمكبي  يمنح  ًإلىى تظير مكمِّمة لسابقاتيا؛ لينتيي المري  ال ًتيٍ قنيات بعض التٌ  ًإلىىإضافة 
ًزٍيدىان  ي ةى الىدىب الفينيٍكفى   .اإًلٍبدىاعً ، ك طاقاتو مف الت فك ؽً  وي ، كييب أْحابى مف الت أل ؽً  مى

 ِفي اْلَمَقاَماِت اْلُعْثَماِنيَِّة  ي  اُْلُْسُموب التَّْشِكيلِ  اتُ وَ دَ أَ 
مىىيعمؿ  ي  لممقامةً اٍليٍسميكب إف  الت ٍشًكيؿى  مىال الت ٍشًكيؿً  آلي ةً  تحقيؽً  عى ، حً اٍلجى  فى يٍ يِّ كالفنيِّ

ٍغىةً  ، كمضاربً مىعىاًنيالٍ  ، كأفعمتو بألكافً اٍليٍسميكبى  نم قتً  ةً ، ك البىالى ٍاحى ْى عيد ت معالـ  ال ًتيٍ ، ك الفى
ٍنعىةً ، ك البىًدٍيعً  بً انً جى  ًإلىى الكت ابي  وً يٍ فً  عى لً كٍ أي  رو ٍْ عى  يٍ أسمكبي ة ذات دالالتو تأثيري ةو فً   ْ  ال مٍفًظي ةً  ال

، اٍليٍسميكببالت نميًؽ  ٍكص  ال ًتيٍ يِّ ْي ًزٍيدىان اكسبت الن  ٍكعىةً  فى مً  مى  يىٍنطىًمؽي ا نى ىي  فٍ ، مً اإًلٍبدىاعً ، ك اٍلبىيىاءً ، ك الر 
ن منذر عياشي   عف الخارؽً  ـي م  كى تى نى ا مى ، كى اٍليٍسميكبً عف  ـي م  كى تى نى  فى يٍ حً  اإًلٍبدىاعً  فً عى  ـي م  كى تى ا نى ذى لً : "كى قىاًئالى

ٍيثي  لممألكؼً  ٍكصً  اٍليٍسميكبي يككف حى ْي  . (2)"عالمةن فارقةن لنص  مف الن 

يً  اٍليدىبىاءي  يغفؿً  ـٍ لى كى  ًْ ٍك ْي قىاًمي ةً ـ ًفٍي ني الخبري ة،  سىاًلٍيببما فييا الى  ي ةى اٍليٍسميكب الظ كىاًىرى  المى
ب كا جي  سىاًلٍيبكالى  ْى ف كانكا قد   اٍنطىمىقيكا، بؿ البىًدٍيعً ؿ  اىتماميـ باإلنشائي ة، مع تنك ع أغراضيا، كا 
ًزٍيدىان أكسبت مقاماتيـ  ال ًتيٍ  ميتىنىكِّعىةً ال الظ كىاًىرً ، ك الميٍختىًمفىةً  سىاًلٍيبً الى  عىكىاًلـ ًإلىى ٍكعىةً مف  مى ، الر 

 .العبقري ةً  ، كقالئدً اإًلٍبدىاعً  ليـ بكؿِّ جدارةو استحقاؽى كساـً  . فكتبتٍ كالناقةً 

ٍكًص اٍلمىقىاًمي ةً ، ك بكجوو عاـ   ي ةً الىدىب الفينيٍكفً  يٍ فً  يِّ اٍليٍسميكب الت ٍشًكيؿً  أدكاتي  عي ك  نى تى تى كى  ْي  ًفٍي الن 
ًْ  داخؿى  تتعايشي  ان تعبيري ةن مى ظي تغدك ني  ال ًتيٍ  سىاًلٍيببيف الى  اٍليدىبىاءي  ، كيجمعي بكجوو خاص   ٍك ْي ـ يً ني

قىاًمي ةً  اًلًيـٍ تبدك جمي ةن  ال ًتيٍ  ي ةً اإًلٍبدىاع، كتعكس بعضان مف إمكاناتيـ، كطاقاتيـ المى  ال ًتيٍ  ًفٍي أىٍعمى
قىامىةى أف   الد اًرًسيفى  ضي عٍ ا يظف  بى مى كى  ري مٍ اٍلى  رً ًْ تى قٍ يى  ـٍ مى ، فى سىاًلٍيبً الى  شىت ى فى يٍ بى  تٍ عى مى جى   لم ا رك زتٍ  المى

                                                 
 (.316، )صاٍلىدىبيٌ  الن ٍقدة في ، نظرية البنائيٌ فضؿ ( 1)
 (.41صة، )يٌ اٍليٍسميكب، مقاالت في عياشي( 2)
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مىى اًنبى  تً مى مى ىٍ ، أى الت ٍجًنيسً ك  الس ٍجعً  عى ، كالمري بً اٍليٍسميكٍ  الجى قىامىاتي تزي نت  دٍ قى فى  كىذىًلؾى  سى يٍ لى  ي   المى
، كى  اءً شى اإلنٍ  أىسىاًلٍيبب  الت ٍقًديـً ، ك بالش ٍرطً  ، كما ازدانتٍ الميٍختىًمفىةً الط مبيِّ بضركبيما  رً يٍ غى الط مبيِّ
بابان  اٍليدىبىاء ، فمـ يترؾً كالت نكيرً  الت ٍعًريؼً ، ك الت ٍكرىارً ، كتكش حت بكالحذؼً  ، كتجم مت بالذِّكرً الت ٍأًخيرً ك 

اًنبً  ىىذىا، كلـ يدعكا سبيالن في طىرىقيٍكهي إال  اٍليٍسميكبً مف أبكاب  لىعىؿ  إال سمككه،  الجى  ال ًذمٍ  الد افعى  كى
ٍكبى ىك تمم سيـ  الس بؿى  ؾى مٍ أضاء ليـ تً   بىًديع الز مىاف، الحريرٌم، ك أمثاؿً  اٍليدىبىاءً  فى سابقييـ مً  ديري

، كقد تحق ؽ ذلؾ ليـ أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو  ، كرغبتيـ الجارفة في إمتاع القير اءً ًمٍف نىاًحيىةو  اٍليىمىذىاًنيٌ 
قىامىةمف سبر أغكار  ًلىف  فعالن؛  اًلي اتكفى نفسو مؤكنة البحث عف  المى مى ذىًلؾى ؛ أيٍخرىل جى مىٍتوي بما  كى مى  حى

قىامىاتي  مىاؿً ك  مف مساحاتو شاسعةو مف الحسفً  المى ، مف السِّحرً  ةي ا المتنكِّعيى أىسىاًلٍيبي ، ما تضم نتو اٍلجى
 . كالد الؿً 

اًني ةً ًفي  يِّ بً اٍليٍسميكٍ  الت ٍشًكيؿً  كمف أدكاتً  قىامىاًت اٍلعيٍثمى  ي:تً أٍ ا يى مى  اٍلمى

 ْمــرُ اُْلَ اًل: وَّ أَ 
قىاًمي ةً  يِّ اٍليٍسميكب الت ٍشًكيؿً  أدكاتً  ًإلىى ةً دى كٍ عى الٍ بً         ٍكًص اٍلمى ْي  ،      ميتىنىكِّعىةن  سىاًلٍيبالى  ، نرل باقةى ًفٍي الن 

مىىكأزىارىا متعدِّدةن، ك   ىىذىاكقد كرد  ،الن يي لغةن نقيضي  مري كالى ، مػػػرالى ، الدكاتً  هً ذً ىى  رأسً  عى
ٍعنىى نىٍحكى ذىًلؾى ، اٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـف بيا تزي   ةو كىًثٍير  في مكاضعى  اٍلمى ک  گ  چ  :تىعىالىى وي لي كٍ قى  كى

 .[55التوبة8 ] چگ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     

ان م ا أى  حى ًطالى ٍْ مىى الغيرً  مف جيةً  الفعؿً  يينبئ عف استدعاءً  ؿه كٍ "قى يك ف ا  جيةً  عى
ًمٍف ىينىا. (1)"االستعالءً  مىى الفعؿً  حْكؿً  طمبي ىك  المرى  فىًإف   كى أك ، كاإللزاـً  االستعالءً  كجوً  عى

 .(2)"طمب تحقيؽ شيء مادٌم أك معنكٌم"

قىامىةً  ت ابي كي  ؿى مى عٍ تى اسٍ  ةن ةو، كىًثٍير في مكاضعى  المرً  تقنيةى  المى  ْ ا قىامىةى أف   خى حاجةو  يٍ فً  كىانىتٍ  المى
ةن تمؾ التٌقنية  ًإلىىماس ةو   ْ ا ٍكعىاتً في  خى مىى سيطرتٍ  ال ًتيٍ  ، كالن ْائحً المكاعظً  مىٍكضي ٍكعىاتً  عى  مىٍكضي
قىامىةً  ٍعنىى ىىذىا ًعٍندى  ىىؤالءً  ، كلـ يقؼٍ الميٍختىًمفىةاآلداب  الناشئةً  ، أك في تعميـً المى ، بؿ تجاكزكا فىقىطٍ  اٍلمى
ٍعنىى ـً  فرضيا عمييـ سياؽي  أيٍخرىلمعافو  ًإلىى الحقيقي  للمرً  اٍلمى ًدٍيثً ل كى حٍ فى ، كى اٍلكىالى ، فتنق مػكا بػيف الحى
 ٍْ ـً ، كالت  ي، كبيف االلتماسً ، كالت منِّ حً الن  ، كالكعيػدً  الت حذيرً  فى يٍ بى ، كى كالت يديدً  ، كبيف الكعدً ، كالد عاءً يك 

ةي دىعىًت كم ما  ي ةً اٍليٍسميكبـ يً تً الى يٍ كً شٍ تى  يٍ فً  منكِّعيفى  اجى  .ًإلىٍى ذىًلؾى  اٍلحى

                                                 
 (.226، الطِّراز، )صالعمكمٌ  (1)

ٍيدىاًنيٌ  (2) غىة، اٍلمى ًبي ة اٍلبىالى  (.4/338أسسيا كعمكميا كفنكنيا، )ج اٍلعىرى
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ػػػكىاًىدً  ًمػػػٍف شى ػػػ كى ٍْ ػػػٍكًص  شاسػػػعةن  مسػػػاحةن  اسػػػتكعبتٍ  ال تًػػػيٍ  بػػػالمرً  ، كاإلرشػػػادً حً الن  ْي ًفػػػٍي الن 
قىاًمي ةً  ي ةه لبنائو أىٍنبىاءي اٍلىٍبنىاًء ًلىٍطيىًب اٍلىٍنبىاءً و )قىامىتم الىليكًسيٌ ضم نيا ابف  ال ًتيٍ تمؾ  اٍلمى (، كىي ْك

ؽً  تْمح أف تككف دستكران ثابتان في مكارـً  المػر، كالن يػي،  أىسىػاًلٍيب ًفٍي ثىنىايىاىىػا، فقد تتابعت الىٍخالى
لىعىػؿ  ةو ، كىًثٍير كاضحةو، ك  ًبطىًرٍيقىةو  النِّدىاءك  رى  كى ػةى فػي ذلػؾ أف  ىػذه  المبػرِّ قىامى  أشػبوى  كىانىػتٍ فػي مجمميػا  المى

ؽً  مكػارـً  فػي جكانػبً  للبنػاءً  ، كالمػكاعظً بمكسكعةو مػف الن ْػائحً  ػةيميِّػز ىػذه  ال ػًذمٍ ، ك الىٍخػالى قىامى  المى
ػػػاًلٍيبتقػػػارب ىػػػذه الى  ، فػػػي كػػػؿِّ ْػػػفحةو  سى  مػػػف ْػػػفحاتً  الث الثػػػة، ككركدىػػػا مجتمعػػػةن فػػػي آفو كاحػػػدو

قىامىةً  ، جكدكا بالماؿ في "يا بى : يىقيٍكؿي ، أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو اىي ، كالن ك للكامرً  الت عميؿً ، ك ًمٍف نىاًحيىةو  المى ًني 
مىى اٍلىٍسرىارً مكضع الحؽِّ، كابخمكا ب ػدى  فىػًإف  ؛ الخمػؽً  جميػعً  عى ػ أىٍحمى ، رِّ بًػالٍ  وً ٍجػكى  يٍ ًفػ اإلنفػاؽي  المػرءً  دً كٍ جي

ف   المرءً  ؿً خٍ بي  كأكرـى   .(1)"السِّرِّ  بمكتكـً  الض 

ـى ، فالت ٍشػػًكيؿً كػػؿ  خبراتػػو فػػي  الىليكًسػػيٌ  ابػػفي  اسػػتجمعى  دٍ قىػػلى  ػػكدكا  المػػرً  تقنيػػةى  اٍسػػتىٍخدى فػػي )جي
 فػي كجػوً  ، اإلنفاؽي المرءً  جكدً  أىٍحمىد فىًإف  : )وًفٍي قىٍكلً بالماؿ في مكضع الحؽِّ(، كعم ؿ للمر مباشرةن 

مىى اٍلىٍسرىار(، ثـ تابع بالمر )ابخمكا بالبرِّ  : )أكػـر بخػؿ المػرء ًبقىٍكًلػوً جميػع الخمػؽ( معمِّػالن للمػر  عى
ف بمكتكـ السِّرِّ  رشػادو (. مع ما حممػو فعػال المػر )جػكدكا، ابخمػكا( مػف نْػحو الض  ا بػإبراز  ، كا  شِّػحى كي

ٍعنىى ػ عف طريػؽً  ًلٍممى  ميٍسػتىًعٍينىان الجػاىميِّ  الىدىبً  اثً رى اـ تيػيى مٍ تً اٍسػ أيٍخػرىل ًمػٍف نىاًحيىػةو . ك ًمػٍف نىاًحيىػةو  ادً الت ضى
 قيس بف الخطيـ: ؿً كٍ قى بً 

ــــــكْ مَ بِ  دُ وْ ُجــــــأَ  ــــــ دِ ِن الــــــت َل وْ ُن نََّن  يوا 
 

ـــــبِ   ـــــنْ ّرك عَ ِس ـــــِنْينُ  مَّ ـــــأََلن َلَض  َيْس
 وُ َفِْنَّــــــِســــــر   ْثَنــــــْينِ ِإَذا َجــــــاَوَز اال  

 
ــــيُ   ــــرُ وت ثُ َب ــــِدْيثِ  َكِثْي ــــقَ  الَح  (2)نُ يْ ِم

ـى ، بػؿ المػرً  ْػيغة فعػؿً ، فمػـ يكتػًؼ بالمػرً  تقنيةً  ستخداـً في ا الىليكًسيٌ ابف  ك عى نى كى    اٍسػتىٍخدى
ـى  ـٍ : "يىقيػػػٍكؿي ، كالمْػػػدر الن ائػػػب عنػػػو، المػػػرً  فعػػػؿً  اسػػػ مىػػػٍيكي ، كال يكشػػػفف  أحػػػده مػػػنكـ لم ئػػػيـ بالقناعػػػةً  عى

ػػػػرىاءً فػػػػي  قناعو...الحػػػػذرى الحػػػػذرى مػػػػف الكقيعػػػػةً   عمػػػػييـ فيمػػػػا ىػػػػـ فيػػػػو مػػػػف الش ػػػػنيعةً  ، كالت شػػػػنيعً اٍليمى
 .(3)اء"الش ٍنعى 

ْيغو  الستخداـً  أىمىامىوي  المجاؿى  حى تى فى  المرً  تقنيةً  استخداـً  يٍ فً  الىليكًسيٌ  ابفي  م ا تكس عى لى 
كدكا(، كى  بالمرً  ، فاستفتحى الميٍختىًمفىة ـٍ ) المرً  فعؿً  ـً اسٍ ن ى بً ثى )جي مىٍيكي  ـى تى خى : )الزمكا(، كى ًبمىٍعنىى( عى

                                                 
 (.2، )ص(أىٍنبىاءي اٍلىٍبنىاًء ًلىٍطيىًب اٍلىٍنبىاءً )، الىليكًسيٌ ، مقامات ابف الىليكًسيٌ ابف  (1)
 (.2قيس بف الخطيـ، )ص ًدٍيكىاف، ابف الخطيـ (2)

 (.46، )ص(يىًب اٍلىٍنبىاءً أىٍنبىاءي اٍلىٍبنىاًء ًلىطٍ )، الىليكًسيٌ ، مقامات ابف الىليكًسيٌ ابف  (3)
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ذىر( المرً  عف فعؿً  الن ائبً  بالمْدرً  ا تىٍحًمميوي : )الحى ٍع مى  الن ْحً  مىعىاًنيمف  الث الثةي  الْي غي  مى
ذىر( مً  الت ٍكرىار، كما تضم نو كاإلرشادً  ذىر الحى  . لباقة الن ْائحً  دو يٍ أكً تى  فٍ )الحى

 يىقيٍكؿي ، أيٍخرىلفي كثيقةو  كىاف ةن  المرً  غى يى ًْ  عى مى ى جى ت  و حى قىامىتم الىليكًسيٌ  ؽ ابفي ارً فى يي  ـٍ لى كى 
يان  ايىاال ميكجِّ ْى ، : "يى وً ائً نى بٍ ًلى  كى مىىا بىًني  ايىاال استيفاءً  عى ْى ل الت قكل، رى فيما أى  ؾى لً ذى  اعي مى جً ل، كى كى قٍ  أى الى  كى

ي اكي  تىعىالىى كا باللً قي ثً ل، كى كى قٍ ا يى مى ـ منيا بً كي فالت قكل الت قكل، كليأًت أحدي  ـ  كثكؽو، كا   يٍ تعتمدكا فً  فٍ ـ أى أت
مىىأمرو   .(1)مخمكؽو" عى

اتً لكحةن  الىليكًسيٌ  ابفي  ك ؿى شى  دٍ قى لى   عناكيفى  حممتٍ  ال ًتيٍ  اٍلبىاًرعىةً يِّ بً اٍليٍسميكٍ  الت ٍشًكيؿً  ًمٍف لىٍكحى
ـ  كىاف ةن  المرً  ، فاستفتح بالمْدر الن ائب عف فعؿ المر )الت قكل، الت قكل( بداللة: ات قكا الت قكل، ث
اًرعً تابع ب  المرً  بفعؿً  المرً  )كليأًت(، ككاْؿ مسيرتو مع تقنيةً : المرً  بالـً  المقترفً  اٍلميضى
ة كا، فاكتممتً : احذر ًبمىٍعنىى( إي اكـ: )المرً  ؿً عٍ فً  ـً اسٍ بً  ـى تى خى : )ثقكا(، كى المباشرً   الر باعي ةي  ال مٍكحى
ٍْ حى ةن بمساحاتو شاسعةو مف الٍ اطى حى مي  البعادً   .  حً ثِّ كالن 

ًمٍف ىينىا قىامىةي يمكف أٍف تككف ىذه  كى ذىًلؾى ، يِّ اٍليٍسميكب أنمكذجان متفرِّدان لمت شكيؿً  المى بما  كى
، أك كشائ ى مترابطةو، كتحك الت خطابو تنـ  عف ذكاءو سىاًلٍيبتضم نتو مف عالقاتو متبادلةو بيف الى 

ؽً  دستكران في مكارـً  . كما تْمح أٍف تككفى الىليكًسيٌ حاد ، كقريحةو كق ادةو امتمكيا ابف   ، يىًردي الىٍخالى
ميؽً  عظيـً  فٍ عى  اٍلبىاًحثيكفى ، الىدىبك  الفضيمةً  ًإلىى اليميتىعىطِّشيكفى  وي مى مناىً   .الخي

ٍيؼي فً تى قٍ يى كى  ًْ مف دكاؿ )المر( المتكاْمة  مىٍجميٍكعىةبرسـ  الىليكًسيٌ ابف  آثارى  اليىاٍزًجيٌ  نىا
، باإلحسافً  الن اس ما استطعتى  ؿً امً الـ، عى : "يا غي يىقيٍكؿي ، كاإلرشادى  الن ْحى  ًفٍي ثىنىايىاىىا تحمؿي  ال ًتيٍ 

ًمٍيؿى ، كأىحًي النِّعمةى بالشِّكرً  ، كقابؿً ، كالمسافً ، كاليدً الط رؼً  ككيٍف بينيـ عفيؼى  ، كحافٍظ بالذِّكرً  اٍلجى
مىى ديؽً  عى  ْ ي اؾى ، كى يؽً رً حى الٍ  يٍ فً  كٍ لى ، كى ال يبةً  سى ئٍ بً  يى يً كالغيبة، فى  ا   معايبً  معايبؾ قبؿى  ًإلىى، كانظٍر الرِّ

 . (2)"الجناحى  يخفيضي  وي فىًإن  ؛ احى زى مي الٍ  ْاحبؾ، كاجتنبً 

ٍيؼلقد ْك ر  ًْ ؽً  مىشىاًىدً حي ان مف  مىٍشيىدىان  اليىاٍزًجيٌ  نىا ، كلـ المرً  تقنيةً  عف طريؽً  الىٍخالى
مىٍتوي مناسبةو، مع ما  تعميؿو لكؿِّ أمرو ب عم ؿى  ، بؿٍ داؿ المرً  ًعٍندى يقؼ  مى  البيئةً  مف أخالؽً  مىشىاًىدي ال حى

دىاتاقتبس  ال ًتيٍ  المسممةً  ًدٍيثً ، ك ف اٍلكىًرٍيـً اٍلقيٍرآً مف  ياميٍفرى  المرً  في كؿِّ تقنيةو مف تقنياتً  الش ريؼً  الحى
 . الن صِّ  في أسطرً 

                                                 
 (.34، )ص(أىٍنبىاءي اٍلىٍبنىاًء ًلىٍطيىًب اٍلىٍنبىاءً )، الىليكًسيٌ ، مقامات ابف الىليكًسيٌ ابف  (1)

ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (2)  (.324ص، 326، )صة(اٍلىدىبيٌ  المىقىامىة)، مىٍجمىع البىٍحرى
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ًمٍف شىكىاًىدً  ٍيؼ ؿي كٍ عنو، قى  الن ائبً  باستخداـ المْدرً  المرً  تقنيةً  كى ًْ في  اليىاٍزًجيٌ  نىا
قىامىة) مىى، كقاؿ ْبران المقاـً  ًإلىىالبغدادي ة(: "فعاد  المى : ًفٍي الن صِّ . كالت قدير (1)"الكراـً  مجامرً  عى

مىىاْبر ْبران   . كاإلرشادً  الن ْحً  ًبمىٍعنىى، كالمر ىنا الكراـً  مجامرً  عى

، ىما اسـ فعؿ المر: )دكنؾ( رً مٍ الى  غً يى ًْ  فٍ مً  مختمفتيفً  ْيغتيفً  فى يٍ بى  اليىاٍزًجيٌ  يجمعي  ـ  ثي 
ٍعنىى . (2)ا"نى ا ىي نى بً  ؿٍ زً انٍ  اؿى ...قى مىاؿى اٍلجً  ؾى نى كٍ ى دي تى لمفى  قىاليكا: "ك وً ًفٍي قىٍكلً ، كفعؿ المر: )انزؿ( ذٍ : خي ًبمى
ـً كسياؽ  وً  في المرً  اٍلكىالى  .كاإلرشادً  ى الن ْحً نى عٍ مى  الفتى يحمؿي  ًإلىى المكج 

مىاؿً  ابً حى رً  يٍ فً كى  ٍيؼ يبدعي  اٍلجى ًْ آفو  يٍ فً  كالن ييً  تقنيتي المرً  فى يٍ بى  المزاكجةً  يٍ فً  اليىاٍزًجيٌ  نىا
 ، ٍيثي كاحدو ، فأكسب  ن ى بالن يي في أكثرى ػ، كثى استيؿ  بالمرً حى  ًإلىىو كضكحان مىعىاًنيمف مكضعو

، ك بيانان  ،  ًإلىىكضكحو ناعةً  فى ، كال ترضكا مً م دكفى خى المي  ا الكلدافي : "ثابركا أي يى يىقيٍكؿي بيافو ِّْ ، فً بالد كٍ  ال
ذىا ، كأظيركا الحى  كىاً  ، كالزمكا الد رٍ رٍ قرأتـ فافتحكا الط رؼى ، كال تكثركا اليى ؼى "مٍ سى  . فقد بدأ بالمرً (3)سى

)افتحكا(، ثـ الن يي )ال تكثركا(  المرً  ًإلىى أيٍخرىلعاد مرةن  ـ  )ثابركا(، كتابعو بالن يي )ال ترضكا(، ثي 
ٍيثي  ٍْ  مىعىاًني كىاف ةن  ، كالن ييً المرً  أىسىاًلٍيبي  تٍ مى مى حى حى  . كاإلرشادً  حً الن 

ًمٍف ، ثِّ كالن ْحً لمحى  المقد سةى  الماكفى  يفى مً يً مٍ تى سٍ مي  المرً  تقنيةً  ًإلىى أىٍحيىانىان  اٍليدىبىاءي  أى جى لى  كى
فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف شىكىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي  كارً  مس ؾى تى  ـً مى اليً  بأذياؿً  : "تمس ؾٍ الخى . (4)"البيتً  بأستارً  الز 

فىاًجيٌ نِّي بأى كى كى   ه.    بأستارً  ، كالت عم ؽً البيتً  حكؿى  بالط كاؼً  ك  اليم ةً مي عي  يربطي  الخى

قدران  المتساكيفى  أك الن ظراءً  معنى االلتماس ًإذىا ْدرت عف الندادً  المرً  تقنيةي  تحمؿي  دٍ قى كى 
ٍبد الل ًفٍكًرمٌ  ؿي كٍ قى  وي مى مى ما حى  ىىذىاكمنزلةن، ك  ًتوً  عى قىامى  )في حسف الكفاء(: "كأنا مكاشفؾ بخبيئةو  ًفٍي مى

ميرً  ...فافتحٍ ، كمخبرؾ بأمرو في الض   عينؾ، كسكيداءً  ا أقكؿ أقفاؿى لبِّؾ، كاحفظو كسكادً مى لً  خطيرو
ْى ًلىن  ؛ ( االلتماسى ، احفظٍ )افتحٍ   المرً الى عٍ فً  ؿى مى حى  دٍ قى . فى (5)قمبؾ"  . وً ْديؽو لْديقً  فٍ ا مً رى دى يما 

 كى ىيػكى كاالزدراء،  ،خريةكالس ػ ،ـيك  ى الػت  سػم  كيي  ،حقيػرى كالت   اإلىانةى ، المرً  تقنيةي  تحمؿي  أىٍحيىانىان ك   
ذىًلػػؾى ، لإلىانػػػةً  المػػري  يكػػكفي كى . (6)"كاإلذالؿى  ،كاإلىانػػةى  ،حقيػػرى ه الت  ثىنىايىػػا فى يٍ بىػػ يحمػػؿي  به مىػػطى "  "بتكجيػػوً  كى

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  (.26ص، 44، )صالبغدادي ة( المىقىامىة)، مىٍجمىع البىٍحرى

ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (2)  (.244، )صاليمامي ة( المىقىامىة)، مىٍجمىع البىٍحرى

ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3)  (.244، )صالالذقي ة( المىقىامىة)، مىٍجمىع البىٍحرى

فىاًجيٌ  (4) يىاة الد ٍنيىا، الخى انىة اٍلىليب ا كىزىٍىرىة الحى ٍيحى ٍكًميٌ  المىقىامىة، )رى  (.214ة(، )صالر 

 (.262في حسف الكفاء(، )ص مىقىامىةفكرم، اآلثار الفكرية ) (5)

غىةأميف،  (6) ًبي ة في ثكبيا الجديد  اٍلبىالى  (.461، )صعمـ المعاني-اٍلعىرى
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ًمػػػٍف . (1)كتبكيتػػػو" ،كاالزدراء بػػػو ،واستْػػػغاره، كاإلقػػػالؿ مػػػف شػػػأنً  بقْػػػدً  المخاطػػػبً  ًإلىػػػى المػػػرً  كى
ٍبػػد الل ًفٍكػػًرمٌ  شىػػكىاًىًده قىػػٍكؿي  ٍيػػثي . (2)"الًغػػرِّ  ، كالحمػػؽً الغيمػػرً  الجاىػػؿً  يىػػذىا: "انظػػركا لعى ػػحى حى  المػػري  ؿى مى

( ينقػػػؿ ، كمػػا حمػػؿ مػػف كممػػات )الجاىػػؿ، الغيمػػر، الحمػػؽ، كالًغػػرٌ ، كسػػياؽ الت عبيػػرً ـً ى الػػت يك  نىػػعٍ مى 
 . ، كاالزدراءً ، كالس خريةً الت حقيرً  مىشىاًىدً  ًإلىىالس امع 

ذىًلؾى ي، عف معنى الت منِّ  المرً  تقنيةي  كال تبتعدي   ًإلىىْادران مف الدنى رتبةن  المري  ًإذىا كىافى  كى
مىىال ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي رتبةن،  عى ٍيؼ كى ًْ لئال يغيِّرىا  اللً  : "يا مكالم، اشكٍر نعمةى اليىاٍزًجيٌ  نىا

ال  الن اسى  فىًإف  ؛ فى يٍ بى  فى يٍ بى  ةً كالشِّد   ، ككٍف في الميفً منؾ عنؾ، ككٍف خائفان منو كما تخاؼ الن اسي 
)يا  لمس يد ممف ىك أدنى منو رتبةن، كالقرينةي  وه مكج   . فالخطابي (3)"بيف الط رفيفً  يؤخذكف بالمحضى 

 ي.ى الت منِّ نى عٍ ( مى فٍ ، ككي )اشكٍر  المرً  أفعاؿي  ذا حممتٍ لى مكالم(؛ ً 

   النَّْييُ ًا: يَ انِ ثَ 
فػي  المرً  دى عٍ بى  يقعي  ال ًذمٍ  ، الن ييي الط مبيِّ  اإلنشاءً  عىكىاًلـً يِّ في بً اٍليٍسميكٍ  الت ٍشًكيؿً  أدكاتً  فٍ مً كى    

ًمػٍف ، المػرً  نقػيضي  ، كالن يػي لغػةن ، كارتبػػاطو بالمخاطػبً االسػتعالءً  الط مب، كيت فػؽ معػو مػف جيػػةً  كى
ًلػػػؾى قىٍكليػػ انىوي و شىػػكىاًىًد ذى چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ     :تىعىػػػالىىك  سيػػػٍبحى

  [.90]النحؿ: چڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   

ان أىم ا  حى ًطالى ٍْ مىػى ًمػفى اٍلًفٍعػؿً  ييٍنبئي عػف المنػعً  قكؿو  فٍ عبارة عى فيك " ا  .(4)"االسػتعالءً  جيػةً  عى
مىػػىأك االمتنػػاع عنػػػو  ،طمػػب الكػػؼِّ عػػف الفعػػؿً كعنػػى ذلػػؾ:  كيضػػيؼ  .كاإللػػزاـً  االسػػتعالءً  كجػػوً  عى

ًغيػػػيفى  بعػػػضي  ػػػ ابؽً الس ػػػ الت ٍعًريػػػؼً  ًإلىػػػى اٍلبىالى ػػػافى  إال   ؾى ًلػػػذى  ؽي طان، "كال يتحق ػػػرٍ شى ْػػػادران مػػػف  الن يػػػيي  ًإذىا كى
مىىال  .(5)الدنى" ًإلىى عى

قىاًمي ةً  الن ييً  تقنيةي  ك عي نى تى تى كى  ٍكًص اٍلمى ْي الميتىمىقِّي  مساىمةً  ًإلىى اٍلىًدٍيب بةن عف حاجةً رً عٍ مي  ًفٍي الن 
ؿي  ال ًذمٍ  ٍكصً  ًفٍي ًتٍمؾى  اإًلٍبدىاعً  طرؼو مشارؾو في عمميةً  ًإلىىمف مجر د متمقِّي  يتحك  ْي  ال ًتيٍ ، الن 
، ك بً اٍليٍسميكٍ  الت ٍشًكيؿً في  تسيـي  ال ًتيٍ الن يي  أىسىاًلٍيبً مف  مىشىاًىدى ب تتزي في   اكتماؿً  ًإلىىم بدكره يؤدِّ  ىىذىايِّ

                                                 
 (.88، عمـ المعاني، )صعتيؽ (1)

ةة )فكرم، اآلثار الفكري   (2) ٍكىىًرمٌ ؿ الذم لـ يجرب المكر، (. الغمر: الرج382الفكري ة(، )ص المىقىامى ، اٍلجى
اح حى  ْ ٍكىىًرمٌ (، الًغر: الرجؿ الغر، غير المجرب، 3/112، )جال اح، اٍلجى حى  ْ  (.3/148، )جال

ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3)  (.324، )صالعاْمي ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى

 .(531ص، )، الطِّرازالعمكمٌ  (4)
 (.70تأْيؿ كتقييـ، )ص طبؿ، عمـ المعاني في المكركث البالغيٌ  (5)
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ال الن سي ً  مى قىامىاتً يِّ في اٍلجى ًمٍف ىينىا؛ المى ًفٍي  الن ييً  أسمكبً  اختيارً  فى مً  اٍليدىبىاء ث ؼى د كى قى فى  كى
يً  ًْ ٍك ْي قىاًمي ةً ـ ني ٍيثي ، الت ٍشًكيؿً معياران فارقان في  ؾى لً ذى  ، ككافى المى ًفٍي ي ةن بارزةن كبً مي سٍ ةن أي مى سً  أضحتٍ حى

ٍكصً  ًتٍمؾى  ْي  .الن 

ًفٍي  اٍليدىبىاءي ا يى نى م  ضى  ميتىنىكِّعىةن  مىعىاًنيى يِّ اٍليٍسميكب الت ٍشًكيؿً  يىذىاالد اللي  ل البعدي  ؿي مً حٍ يى كى 
اًتيً  قىامى ، كالت حقيرً  الت كبيخً  اهى جى تً  اٍنطىمىقيكاكالت مني، ك  ، كااللتماسً كاإلرشادً  الن ْحً  فى يٍ بى  ىىؤالءً  ـ، فتنق ؿى مى

ْى  نتٍ ك مي شى ، فى ، كالكعيدً ، مركران بالت عجبً كالت يديدً  الكعدً  بى كٍ كاندفعكا  افو عى مى بً  كا لكحاتو أسمكبي ةن تمك 
قىامىاتً  تً بى سى كٍ عديدةو، أى  مىاؿً ، ك الناقةً  فى نكعان مً  المى ٍحبىةى  اٍلجى  .ٍخرىلالي  سىاًلٍيبً الى  ْي

ٍعنىىبعيدان عف  الن ييً  تقنيةى  اٍليدىبىاءي  استثمرى  ، فخرج عف ككنو تقنيةن تعبيري ةن  اٍلمى الحقيقيِّ
ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى ، كاإلرشادً  ى الن ْحً نى عٍ مى  ًإلىى عف معناه الحقيقيِّ  كا عي فى رٍ تى  : "الىٍ الىليكًسيٌ ابف  ؿي كٍ قى  كى

ى ت  حى  ، كدعكه ينبحٍ كمبه فألقمكه حجرى الس ككتً  اؾى ذى ا فيو، فى مى ان بً يى غٍ ًإذىا شافيكـ بى  الس فيوً  بالردِّ قدرى 
ٍيثي . (1)"يمكتي  ـى نى ىي  الىليكًسيٌ  ابفي  امتمؾى حى ميقي ةو استميميا  وي مى مى بما حى  اإًلٍبدىاعً  ا زما الن يي مف قي ـو خي

، كًقيىمً  مف الدِّيفً   :الش اًعرً  ؿً كٍ قى  فٍ مً  وي ألفاظى ان سى بً تى قٍ ، مي الخالدةً  وً اإلسالميِّ

ــــــِإَذا نَ  ــــــفِ  قَ َط ــــــوُ  يوُ السَّ ــــــَل ُتِجْب  َف
 

ــــــُكوتُ   ــــــِو السُّ ــــــْن ِإَجاَبِت ــــــٌر ِم  َفَخْي
 َفـــــــــِْْن كمَّمتـــــــــُو فرَّْجـــــــــَت َعْنـــــــــوُ  

 
ْن خمَّْيِتـــــــــو َكَمـــــــــدًا َيُمـــــــــْوتُ    (2)َواِ 

ٍنسىافي  أىٍطمىؽى منطقي ان، فمك  الىليكًسيٌ ابف  ك تبريري بدي يى كى   ـى  العىنىافى  اإٍلً حجران  هي حدكدى  مف تجاكزى  لنفسو؛ ليمق
 :الش اًعرً  ؿى كٍ قى  ق ؽى حى تي لً 

ــرَاً  ــُو َحَج ــَوى أَْلَقْمَت ــٍب َع ــّل َكْم ــْو ُك  َل
 

ــِدْيَنارِ   ــااًل ِب ــْخُر ِمْثَق  (3)َُلَْصــَبَح الصَّ
ًعٍيفي  ينضبٍ  ـٍ لى كى    تقنيةً  في استخداـً  وً ركائعً  ري يٍ نى  ؼ  جً يى  ٍـ لى ، كى الىليكًسيٌ  ابفً  إبداعاتً  مى

رً  كاْؿ نثرى ، فقد يً الن يٍ  ـى (، أىٍنبىاءي اٍلىٍبنىاًء ًلىٍطيىًب اٍلىٍنبىاءً ) ةً آللئ مقامى  يٍ إبداعو فً  ديرى ٍيثي رىسى  حى
 الىٍ  فٍ تسألكا مى  الىٍ ـ، كى كي ال يسألي  ـ، فال تيًجيبكا مفٍ كي حبيبي  الكقارى  ف  كً ، لى يِّ : "يا بىنً يىقيٍكؿي لكحةن جديدةن، 

                                                 
 (.4ص، 2، )ص(أىٍنبىاءي اٍلىٍبنىاًء ًلىٍطيىًب اٍلىٍنبىاءً )، الىليكًسيٌ ، مقامات ابف الىليكًسيٌ ابف  (1)

 (.44افعي، )صاإلماـ الش   ًدٍيكىاف، افعيٌ الش   (2)

فاقسيٌ  (3)  ْ ْ   ًدٍيكىاف، ال )يكسؼ بف  : إف  البيت لمفارسككرمٌ (، كقاؿ الس خاكمٌ 42، )صفاقسيٌ عمي الغراب ال
م دعمي بف  كء الالمع لىؿ القرف التاسع، )جميحى  (. في أبيات، منيا: 46/232( في الض 

ـــم مـــن لئـــيم مشـــى بـــالزور ينقمـــو  ك
 

 ال يتقـــي الل وال يخشــــى مـــن العــــار 
ــــــــودُّ   ــــــــ ي ــــــــو أنَّ ــــــــول ــــــــرء ييمك  و لمم

 
زرارولـــــــــم ينمـــــــــو ســـــــــوى إثـــــــــم و    ا 
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 الن ْحً  مىعىاًنيا مى يً )فال تجيبكا، كال تسألكا( في طي اتً  يً أسمكبا الن يٍ  ؿى مى . فقد حى (1)أٍف يجيبكـ" ب  حً يي 
(.وي لي كٍ ا قى نى ىي  ، كالقرينةي كاإلرشادً   : )يا بىًني 

ـٍ يىٍبتىًعدٍ  لى ٍبد الل ًفٍكًرمٌ  كى  قكاعدً  في إرساءً  الن ييً  تقنيةى  يكظِّؼي  احى رى  ؿٍ ه، بى عْرً  أيدىبىاءً  فٍ عى  عى
ؽً  مىى ميٍعتىًمدىان ، الىٍخالى ٍْ نى عٍ مى  عى ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى قىٍكلي ، ، كاإلرشادً حً ى الن    تجزٍع مف تقم بً الى : "فى وي كى
ان قىٍكلى . (2)"اليميٍكرً  ، كعجائبً الد ىكرً  انىوي و ميٍستىٍمًيمى ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  :تىعىالىىك  سيٍبحى

 [.53]الزمر:  چھ  ھ  ھ    ھ  ےے  

ديدنيـ  افى ، فقد كى الد عاءً  يٍ فً  التٌقنيةى  هً ذً ىى  اٍليدىبىاءي  كر سى  ؿٍ بى  ،ؾى لً ذى  ًعٍندى  ييٍ الن   ؼً يتكق   ـٍ لى كى 
انىوي  اللً  ًإلىى عي الت ضر   يـ  حً نٍ مى  ؼً دى يى ةو؛ بً كىًثٍير مكاقؼى  يٍ فً  تىعىالىىك  سيٍبحى ًزٍيدىان نْْك ، مف القداسةً  مى

راعةً   اؽى ضى : "فى اليىاٍزًجيٌ  ؿي كٍ قى  يً يٍ بالن   عاءً الد   تقنيةً  استخداـً  مىشىاًىدً  فٍ مً ، كى تىعىالىى للً  فرفعكا أكؼ  الض 
كابً  سبيؿً  فٍ ال تثنينا عى الحؽِّ، ك  ـ  اىدنا ْراطى ميي ال   اؿى قى ، كى ابً كى جى الٍ  يٍ ان فً عى رٍ ذى  ؿي الر جي   ْ  .(3)"ال

 االْسِتْفَيامُ ًا: ثَ الِ ثَ 
 سىاًلٍيبً الى  في أٍ شى  وي ني أٍ شى  وً بنيانً  سً سي ، كأي مِّ كً مغى ال   الت ٍركيبً  ماتً مف مقكِّ  االٍسًتٍفيىاـً  أسمكبي د  عى يي 

ٍيثي  ،كنداءو  ،كتمفو  ،يو يٍ نى كى  ،أمرو  فٍ مً  ٍخرىلالي  ًمٍيعىان  سىاًلٍيبي الى  انْيرتً  حى  متٍ فشك   ًفٍي بىٍكتىقىةو كىاًحدىةو  جى
 ان رائعان. ان بديعان، كمظيران فني  الي  مى جى  ان دى عٍ بي 

ـي ك  ذىًلؾى ، ةو كىًثٍير  في أمكرو  به أساسه مى طٍ مى  االٍسًتٍفيىا  ،ًفػٍي الػذٍِّىفً  الش ٍيءً  ْكرةً  حْكؿً  لطمبً  كى
ٍاءي كيمتقي  مىػى الغيػرً  فى ًمػ المػرادً  بي مىػ"طى  :ىيـًعٍنػدى  كى ييػفى ؛  وتعريف يٍ فً  العيمىمى ًمػٍف . (4)"االسػتعالـً  جيػةً  عى كى

ـي  يككفي  ىينىا ٍعنىى االٍسًتٍفيىا ةو.بأداةو مى  قبؿي  فٍ ان مً عيميٍكمم يكفٍ  لـٍ  ءو يٍ شى بً  العمـً  بً مى طى  ًبمى   خْْك

ـى  اٍليدىبىاءي  كاستعمؿى         يً  االٍسًتٍفيىا ًْ ٍك ْي قىاًمي ةـ ًفٍي ني  أرادكا أسمكبي ةن  ةن مى سً  ًبذىًلؾى بكفرةو؛ ليشكِّمكا  المى
لً  اقً  ما يدكري  ـى سٍ رى  يىاًمٍف ًخالى . عى في نفكسيـ مف مى  يختم ي ا مى يـ، كى ًفٍي أىٍعمى ةن افو  ْ ا  الت قنيةى  ؾى مٍ أف  تً  خى

ؿي حى "تي  شِّطو نى ؿو مي امً عى ا كى يى ا يجعمي م  ، كبالت الي تعطيو دالالتو جديدةن مً الت كى  ً  ًإلىى اليدكءً  فى مً  الخطابى  كِّ
، كالميتىمىقِّي"رً لمش اعً 

(5) . 

                                                 
 (.43، )ص(أىٍنبىاءي اٍلىٍبنىاًء ًلىٍطيىًب اٍلىٍنبىاءً )، الىليكًسيٌ ، مقامات ابف الىليكًسيٌ ابف  (1)

 (.268، )ص(اءً فى الكى  فً سٍ حي  يٍ فً  مىقىامىة)، اآلثار الفكرية، فكرم (2)

ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3)  (.28، )صالخزرجي ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى

 .(532ص، )، الطِّرازالعمكمٌ  (4)
 (.46جديد، )ص، حركؼ المعاني بيف الْالة كالت  ييٍنظىر: عباس (5)
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ـي  حمػػؿى  دٍ قىػػ، فى الجػػكابً  ىػػك طمػػبي  لالسػػتفياـً  ؿي الك   اليػػدؼي  يكػػفً  ـٍ لىػػكى  عديػػدةن  مىعىػػاًنيى  االٍسػػًتٍفيىا
ٍيثي ، الجكابً  بعيدان عف انتظارً  تٍ سىافىر  ، يً كالن ٍيػ المرً  فى يٍ بى ، كى كالن فيً  الت قريرً  فى يٍ بى  مىعىاًنيالٍ  ترد دتً  حى

ـً ك  كبػػػيف الت حقيػػػرً  لىػػػىي، ك كالت منِّػػػ الت سػػػكيةً  ًإلىػػػى اٍلىٍسػػػًئمىةً  ثىنىايىػػػا فً يٍ مػػػف بىػػػ اٍنطىمىقيػػػكا ـ  ، ثيػػػالػػػت يك   اإلنكػػػارً  اً 
ًمػٍف ىينىػا، بً كالت عج   ػ كى ؿى حى ػةً مسػاراتو  ًإلىػى االٍسػًتٍفيىاـً  تقنيػةً  مسػارى  اٍليدىبىػاءي  ك  ػاتي  أضػحتً  ميتىنىكِّعى قىامى  المى
مىى مىاؿً  ، فائقةى اٍلبىيىاءً  إثرىا قطعةن فني ةن رائعةى  عى ٍيثي  اٍلجى أسمكبان  ؿى مى حى فى  الت قميدمِّ  الس ؤاؿً  ؿي كٍ اختفى شى  حى
ًدٍيدىان  ػكدي ي، ك كػالت منِّ  ،جديدةن  أسمكبي ةن  ك ؿ ظاىرةن شى متفرِّدان، كى  جى ْي ٍق فػي  أمػرو محبػكبو  تكق ػعي ي "بػالت منِّ  اٍلمى

ٍكع ، كالكممةي المستقبؿً   ، كليسى (كٍ لى )ك (ؿٍ ىى )ي بػ يقع الت منِّ  دٍ قى كحدىا، كى  (ليت)لو حقيقةن ىي  ةي اٍلمىكضي
ًمػٍف شىػكىاًىدً ، (1)"، كغيػر الممكػفً الممكػفً  يٍ يككف ًفػ ؿٍ بى  ،ممكنان  أىٍف يىكيٍكفى المتمن ي  طً رٍ شى  فٍ مً  ي الت منِّػ كى
قىاًمي ةً  االٍسًتٍفيىاـً ب ٍكًص اٍلمى ْي ٍبد الل ًفٍكًرمٌ  ؿي كٍ قى  ًفٍي الن   غايتيا، كتجاكزتً  ةي اقى الفى  بمغتً  دٍ اه، قى : "يا أم  عى

ػػ نا مػػا يمسػػؾي ًعٍنػػدى يبػػؽى  ـٍ لىػػنيايتيػػا، كى  ةي الشِّػػد   ىػػذه  ف أٍف نبيػػعى يٍ رى ٍؿ تىػػيىػػ، فى الحػػرؽً  ةى دى ٍىػػكى  ، كيطفػػئي ؽى الر مى
مىػػىمػػف ثمنيػػا  ، كنْػػرؼي كبػػاقي البيػػكتً  الػػد ارى  ػػ دٍ قىػػ. كى (2)؟"القيػػكتً  عى ـي  جى رى خى ػػةً فػػي  االٍسػػًتٍفيىا  اٍلمىٍقطيٍكعى

ػػػ الس ػػػاًبقىةً  ػػػوى ي لى ى الت منِّػػػنىػػػعٍ مى  ًإلىػػػى معنػػػاه الحقيقػػػيِّ  فٍ عى ػػػا كيجِّ ػػػ بػػػفً اال فى ًمػػػ م   ًإلىػػػىى نىػػػدٍ اٍلى  فى ًمػػػ كٍ ، أى وً لمِّ
مىىال  : )يا أيم اه(.فكرمٌ  ؿي كٍ قى  ، كالقرينةي عى

ػػػكىاًىًده قىػػػٍكؿي ، ، اإلنكػػػاري االٍسػػػًتٍفيىاـً  تقنيػػػةي  ًإلىٍييىػػػا تخػػػرجي  ال تًػػػيٍ  مىعىػػػاًنيالٍ  فى ًمػػػكى  ًمػػػٍف شى ٍبػػػد الل  كى عى
، ًإذىا بعتى ًفٍكًرمٌ  فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف ؿي كٍ قى . كى (3)مثكانا؟" يككفي  مأكانا، فأيفى  : "يا بينىي  : "فحتى متى الخى
فىػاًجيٌ . ككػػأف  (4)، كػأن ني مْػػحؼه فػػي بيػًت زنػػديؽو"ال أسػػتفيؽي  الحيػػرةً  سػكرةً  فٍ أنػا ًمػػ مىػػى ينكػػري  الخى  عى

ؿً  ًإلىىنفسو أف يْؿ  ًمػٍف  كالت يمػيشً  ، كاإلىمػاؿً ًمٍف نىاًحيىةو  الحيرةً  إليو، فيك يعاني سكراتً  ما ْك
 غرض االستبطاء. –أيضان  -كقد يحمؿ ىذا الشاىد  .أيٍخرىل نىاًحيىةو 

ـي  ىالى كى تىػػتى كى  ، اٍليٍسػػميكبً  الت ٍشػػًكيؿً فػػي  االٍسػػًتٍفيىاـً  لدكاتً  الكظيفي ػػةي  الميػػا ٍيػػثي يِّ  ترسػػك الس ػػفينةي  حى
 ، كليػكثي اعه بى ًضػ ف  ا كىيػدى الًعػ : "أتخػاؼي وً ًفػٍي قىٍكًلػ ىذه التِّقنيػةى  الىليكًسيٌ  ابفي  ، كيكظِّؼي الن ييً  في ميناءً 

ار دكا ى غى غى الكى  ْى ٍعنىى. ك (5)ؾ؟أىٍن بٍ  يـ ال يتجاكزكفى ًلىن  ا دى العً  ؼً خى : ال تى اٍلمى باعً  فى جي  تمتمؾي  ، كأنتى الضِّ
مىى ميٍعتىًمدىان . السكدى   .   [73]ىكد:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  چ  :تىعىالىى وً ًفٍي قىٍكلً  االٍسًتٍفيىاـً ب الن ييً  عى

                                                 
 (.222، ص224راز، )ص، الطِّ العمكمٌ  (1)

 (.262، )صاء(فى الكى  فً سٍ في حي  مىقىامىة)ة، فكرم، اآلثار الفكري   (2)

 .262المىٍرًجع الس اًبؽ، ص (3)

فىاًجيٌ  (4) انىة ، الخى ٍيحى يىاة الد ٍنيىارى ٍكًميٌ  المىقىامىة)، اٍلىليب ا كىزىٍىرىة الحى  (.212، )صة(الر 

ى  الىليكًسيٌ ، مقامات ابف الىليكًسيٌ ابف  (5)  (.24(، )صاؿً كى خٍ ف اٍلى مً  اؿي كى عٍ )الي
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ػٍكًص  الن اىيػة ى الى نىػعٍ مى  لتحمػؿى  ان عف داللتيػا الحقيقي ػةً كىًثٍير  االٍسًتٍفيىاـً  أداةي  خرجتٍ  ْي ًفػٍي الن 
قىاًمي ػةً  ًمػٍف شىػكىاًىًد ذىًلػؾى ، اٍلمى ػٍيؼ ؿي كٍ قىػ كى ًْ  ؟، فالبػػد  بػاخسه  يى ًىػ، كى أتحسػبيا حمقػاءى  قىػاليكا: "ك اليىػاٍزًجيٌ  نىا

ٍعنىى". ك (1)داحسو  بيننا مف حربً   .ة الد ىاءً ييضرب لشد   ؿه ، كىك مثى ا: ال تحسبيا حمقاءى نى ىي  اٍلمى

ـي  ًإلىٍييىػػا يخػػرجي  ال تًػػيٍ  مىعىػػاًنيالٍ  فى ًمػػكى  ػػاًلٍيبً  في أٍ شىػػ وي ني أٍ شىػػ االٍسػػًتٍفيىا  ـي ، الػػت يك  ٍخػػرىلالي  اإلنشػػاءً  أىسى
كدي . ك خريةي كالس   ْي ٍق ـً بػ اٍلمى  كلػك كػاف عظيمػان. ،وً أك المػتيك ـ بًػ ،أبالمسػتيزى  المبػاالةً  عػدـً  : إظيػاري الت يك 

، قػد ، كتياكنػو بالمخاطػبً الكبػرً  ، أك لشػدةً البشػارةً  قػد أىكعػد بمفػظً  ة الغضػبً ا لشػد  م  "إً  ـي الت يك   كيككفي 
مىػػػى العقكبػػػةً  ًعٍنػػػدى ، أك ذك ػػػر بفعمػػػو ؾى ًلػػػفعػػػؿ ذى   ًإلىػػػى يسػػػتندي  اٍليٍسػػػميكبي  ىىػػػذىاك . (2)سػػػبب المعيػػػرة لػػػو" عى
    مف أكضاعو مزريػةو.  ل المخاطبً دى م ا لى مفيدان مً  ـً المتكمِّ  ًعٍندى  العاليةً  ةً سي  فٍ الن   اتً الفعالي  

ٍكًص  االٍسًتٍفيىاـً ب ـً كمف الت يك   ْي قىاًمي ةً ًفٍي الن  ٍيؼ ؿي كٍ ، قى اٍلمى ًْ : "أما تذكر عيبػؾ، اليىاٍزًجيٌ  نىا
ـ . كسػياؽي (3)كريبؾ، كشؤمؾ، كلؤمؾ، كفاقتؾ المدقعة، كأسمالؾ المرق عػة؟" ه ثىنىايىػايحمػؿ فػي  اٍلكىػالى

، فكػؿ  كممػةو بػدءان بػػ )عيبػؾ(، كمػركران بػػػ )ريبػؾ، ، كاالزدراءً ، كالس ػخريةً ، كالت حقيرً ـً الت يك   مىعىاًنيكؿ  
 ـً الػػت يك   أجػػكاءً  ًإلىػػىشػػؤمؾ، كلؤمػػؾ(، كانتيػػاءن بػػػ )فاقتػػؾ المدقعػػة، كأسػػمالؾ المرق عػػة( تنقػػؿ الميتىمىقِّػػي 

 . أىمىامىوي ماثؿه  المىٍشيىدى ، ككأف  كاالستيزاءً  الس خريةً  مىشىاًىدً ، ك كالت حقيرً 

ـي  ػػد كيقػػدِّ ػػاء كاليىػػكىاء)مقامػػة فػػي  وً رائعتًػػ يٍ ًفػػ البىٍرًبٍيػػر أىٍحمى رىة بػػيف المى لكحػػةن متكاممػػةن (، الميفىػػاخى
ػػاًلٍيبً مػػف  جممػػةو  ، عػػف طريػػؽً يػػري قً كالت حٍ  ـي عمييػػا الػػت يك   يسػػيطري  مسػػتخدمان الػػد اؿ )أٌم(؛  االٍسػػًتٍفيىاـً  أىسى

ػػػيى ، كى وً شػػػأنً  فٍ ًمػػػ ، كيقمِّػػػؿي بً اطىػػػالمخى  ىػػػكافً  ليرسػػػـ ْػػػكرةى  لمػػػف يعػػػٌز  : "أٌم فخػػػرو يىقيػػػٍكؿي ، هً رً دٍ قىػػػ فٍ ط  ًمػػػحي
ػ ذىا، وي ثيػبٍ خي  ، ظيػرى وي ثيػكٍ مي  ًإذىا أطػاؿى  فٍ مفقكدان، كييكف مكجكدان؟!، كمى سػكف متنػو؛ تحػر ؾ نتنػو، كمػف  كىاً 

خكر، كمٌر مذاقو في البي  نبعى   ْ ، كشًرؽ بو شاربو، كغرؽ فيو مجاكره كمْاحبو، كعمت كرً حي مف ال
ػػدىؼً  ه الللػػئي ًعٍنػػدى  كانحط ػػتٍ فكقػػو الجيػػؼ،   ْ ػػة. ثػػـ يتػػداكؿ (4)"فػػي ال  ال تًػػيٍ  مػػف الت عبيػػراتً  مىٍجميٍكعى

مىػػىتضػػفي  ٍعنىػػى عى ًزٍيػػػدىان  اٍلمى ػػٍحبىةى  المػػزدكجً  الش ػػٍرطً  مسػػتخدمان أسػػػمكبى  مػػف الت حقيػػرً  مى الػػػد اؿ )ًإذىا(،  ْي
ذىا: )ًإذىا أطاؿ مكثو، ظير خبثو، وًفٍي قىٍكلً كييممح ذلؾ  ػؿي (. وي ؛ تحػر ؾ نتنيػوي ني سكف متٍ  كىاً  ًْ ييكىا ػد كى  أىٍحمى

و، فقد برع في رسـ ْكرةو مشك ىةو حقكلً  ، ككأنِّي بو يأبى مغادرةى ـً ى الت يك  نى عٍ مى  حكؿى  الد كرافى  البىٍرًبٍير
ٍيثي ، االٍسًتٍفيىاـً عبر تقنية  كرً  كىًبٍيرىان جمع كم ان حى  ْ رى ى ت  حى  القبيحةً  مف ال ، كالس ػخريةً  ـً الػت يك   عم ةى  يبرِّ
انًػػػبى فاختػػػار  ـى  الجى  عى ابى تىػػػ ـ  : )يعػػػٌز مفقػػػكدان، كييػػػكف مكجػػػكدان(، ثيػػػاٍلميقىابىمىػػػةمسػػػتيالن ذلػػػؾ ب لممػػػاءً  المظمػػػ

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ ( 1)  (.234، )صالحمي ة( المىقىامىة)، مىٍجمىع البىٍحرى

 .(568ص، )الت حبيرتحرير المْرٌم،  (2)
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3)  (.288، )صالدِّمياطي ة( المىقىامىة)، مىٍجمىع البىٍحرى

رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (4) رىةفي  مىقىامىة)، الميفىاخى  (.26، )ص(المىاء كاليىكىاءبيف  الميفىاخى
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ػػبأسػػمكبي شػػرطو حى  ٍشػػيىدىان جكابيمػػا  ؿى مى : )ًإذىا أطػػاؿ مكثػػو، ظيػػر خبثػػو(، ك)ًإذىا سػػكف سي كٍ الن فيػػ وي تعافيػػ مى
ػفىاتً الميتىمىقِّػي بحشػػدو مػف  طػالعى  ـ  تحػر ؾ نتنػو(، ثيػػمتنػو؛  ِّْ  االشػػمئزازً  تسػػيطر عمييػا مظػاىري  ال تًػيٍ  ال
مىى (، )شػًرؽ بػو شػاربو(، )غػرؽ فيػو مجػاكره كمْػاحبو(، )عمػت الت كالي )مػٌر مذاقػو فػي البحػكرً  عى

دىؼً ًعٍندى فكقو الجيؼ(، ك)انحط ت   ْ  إال   اٍلمىٍقطيٍكعىةى أبى أٍف يغادر  اٍلىًدٍيب(. ككأنِّي به الللئ في ال
قىػػػةكقػػػد أفسػػػد  ػػػافً ك  بػػػيف المػػػاءً  اٍلعىالى ٍنسى ػػػا انتقػػػى ، لى اإٍلً ػػػاًىدى م  يػػػا اآلذىافي تسػػػتقبحيا العيػػػكفي  مىشى ، ، كتمج 
 .    كسي كتعافيا الن في 

ـٍ يىٍبتىًعدٍ  لى ٍعنىى ىىذىا، ككأف  االٍسًتٍفيىاـب الت يك ـً عف  اٍلًبٍيطىارالدِّيف  بىيىاءي  كى كاف الزمةن مف  اٍلمى
رىات) لكازـً  ذىًلؾى (؛ المينىاظىرىات، ك الميفىاخى ًمٍف شىكىاًىًد مساكئيـ،  ، ككشؼً اآلخريفى  عيكبً  إلظيارً  كى كى
مىى ميٍعتىًمدىان  ذىًلؾى   كالمقارنةي . (1)"الظ ٍفرً  ، إال كقالمةً : "كىٍؿ أنت مني في القدرً وي لي كٍ الد اؿ )ىىٍؿ( قى  عى
ذىًلؾى ، ط  مف القدرً ، كالحى مف الش أفً  الت قميؿى  ًفٍي ثىنىايىاىىا تحمؿي  اٍلقىٍكؿشمميا  ال ًتيٍ  م ا جعمو منو لى  كى

ٍْ  ، كما في الت عبيرً فرً الظ   كقالمةً  ان قىٍكؿى  ، كالت حقيرً غيرً مف الت   جميؿ بثينة:  ميٍستىٍمًيمى
 ُقلَمـــٍة،َلـــْو َأنَّ ِفـــي قمبـــي، كَقـــْدِر 

 
 (2)َفْضًل، وصمُتِك، َأو أَتْتِك رسائمي 

قىامىةفي ) ميتىنىكِّعىةو  بأدكاتو  االٍسًتٍفيىاـً  تقنيةي  ىالى كى تى تى كى    تتنػك عي  الدكاتً  المغربي ػة(، كمػع تنػك عً  المى
ـي ا يى يحممي  ال ًتيٍ  مىعىاًنيالٍ  فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف يىقيٍكؿي ، االٍسًتٍفيىا سم ـ عمي  كحي ا، كجاكرت منػو  فىمىم ا: "الخى

ػػركػػريـ المحي ػػا، قػػاؿ ألسػػت ابػػف نْػػر، شػػاعر  ٍْ ػػ، الفي اٍليدىبىػػاء ؟ يػػا معشػػرى العى ى تىػػ، مى اءً لٌبػػالى  ءً الى ضى
ػكفى  ، أأنيػبي العقػكؽي  ىىذىا؟ كحدث فيكـ بينكـ الحقكؽي  تٍ مى مً ىٍ أي  ، ألسػت ؟ كييغىػار عمػي  كترضػكفى كتغض 
ريعً يـً الت قسً  لكـ عيكفى  ؟ كأنبعى البىًدٍيعى لكـ  مف شرعى  ؿى أك   يعً ، كالتْ   . (3)"، كالت ْر

فىاًجيٌ أف   الس اًبقىة اٍلمىٍقطيٍكعىةً في  الفتي ال  كى  ةن مف تقنيات طائف الس اًبقىة ا جمع في الفقرةً نى ىي  الخى
مىػى ميٍعتىًمػدىان  أظيرتيػا القػرائفي  أيٍخػرىلمعافو  ًإلىى الحقيقيِّ  اٍلمىٍعنىىعف  خرجتٍ  ال ًتيٍ  االٍسًتٍفيىاـً  دالػيف  عى
 ـ  ى! ثيػمىػ: )ألست ابف نْر؟(، كالجػكاب: بى وًفٍي قىٍكلً  االٍسًتٍفيىاـً ب بالت قريرً  ، كمتى(، فبدأى ةزى مٍ يى الٍ ىما: )

كفى : )أأنيبي وًفٍي قىٍكلً  االٍسًتٍفيىاـب ثن ى باإلنكارً  ـي  ًإلىى يعكدي  ـ  ؟(، ثي ، كتغض  : وًفػٍي قىٍكًلػبو  الت قرير كيخت
ػػػػذىًلؾى ؟(، كالجػػػػكاب البىػػػػًدٍيعؿ مػػػػف شػػػػرع لكػػػػـ أك   )ألسػػػػتي  ا "أف كػػػػؿ  أداةو ليػػػػا نىػػػػىي  ى!. كالمالحػػػػظي مىػػػػ: بى كى
"كىًثٍيرو تخالؼ غيرىا في  ال ًتيٍ ، يا اإلنتاجي ةي كظيفتي   . (4)، أك قميؿو

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (1) رىة)، الميفىاخى  (.43، )ص(القىمىرك  الش ٍمسبيف  الميفىاخى

 (.54جميؿ بثينة، )ص ًدٍيكىاف، ابف مىٍعمىر (2)
فىاًجيٌ  (3) يىاة الد ٍنيىا، الخى انىة اٍلىليب ا كىزىٍىرىة الحى ٍيحى  (.461، )صالمغربي ة( المىقىامىة)، رى

ٍبد اٍلميط ًمب (4) غىة، عى ًبي ة اٍلبىالى  (.346قراءة أخرل، )ص اٍلعىرى
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ػػػػػيً  اٍليدىبىػػػػػاءي  يتحػػػػػر ؾي  ًْ ٍك ْي قىاًمي ػػػػػةً ـ ًفػػػػػٍي ني ػػػػػةً ال االٍسػػػػػًتٍفيىاـً  مىعىػػػػػاًنيبػػػػػيف  المى ، كدالالتػػػػػو ميتىنىكِّعى
ػػ ى اإلنكػػارً نىػػعٍ مى  ًعٍنػػدى بعضػػيـ  ؼي ، فيتكق ػػاٍلميتىعىػػدِّدىةً  مىػػى ميٍعتىًمػػدىان  بً كالت عج  ختمفػػةو، أكليػػا الػػد اؿ دكاؿو م عى
،) ًمٍف شىكىاًىًدهً  )كىٍيؼى فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف قىٍكؿي  كى ػ ككىٍيػؼى يظمػأي  ،قاـً المى  يىذىا: "فآمالؾ ال تظمأ بالخى  فٍ مى
ػػػ كػػػافى  ػػػالغى  ارى جى ػػػ أٍف يظمػػػأى  العجػػػبً  ؿ  . فعجػػػبه كيػػػ(1)؟"اـً مى ػػػ فٍ مى مىػػػى يسػػػكفٍ  افى كى . كيعػػػكدي  عى  نيػػػرو جػػػارو

فىاًجيٌ   المعرٌم:  ءً الى عى ي الٍ بً أى  ؿً كٍ قى  ًإلىىىنا  الخى

ــ           ا الظََّمــاَيــمُ تُ قْ يَ  اءِ الَبْيــدَ  يْ ِفــ الِعْيسِ َك
 

ــْوَق الْ وَ   ــاُء َف ــوْ َم ــا َمْحُم  (2)لُ ظُيْورَِى
ًمٍنوي    .(3)"بكؿي ، فحداىا الس مكـ، كقادىا القى بكؿً القى  فارقت نسماتً  كردةو  ا حاؿي : "مى كىذىًلؾى و قكلي  كى

مىػػى عتمػػديفى مي  االٍسػػًتٍفيىاـً  مىعىػػاًني تكظيػػؼً  ًإلىػػى أىٍحيىانىػػان  اٍليدىبىػػاءي  كيمجػػأي  سِّػػنىاتً  عى   ي ػػةً البىًدٍيع الميحى
بػػرازً ـٍ يً فكػػرتً  مػػف طبػػاؽو، كمقابمػػوو، كغيرىمػػا؛ إليضػػاحً  ٍعنىػػى ، فػػال يبتعػػدي ـٍ يً مىعىػػاًني ، كا  ػػيىػػنى يٍ حً  اٍلمى  فً ا عى

ٍيثي ، بً ج  الت عى  ـً  إف  سياؽى حى ٍعنىػى ىىذىاعف  أٍف يخرجى  ال يمكفي  اٍلكىالى ًمػٍف شىػكىاًىًد ذىًلػؾى ، اٍلمى ٍبػد  ؿي كٍ ، قىػكى عى
ٍيػػؼى يتػػرؾي الل ًفٍكػػًرمٌ  ٍنسىػػافي  : "كى ػػبً  مػػا ينفػػعي  اإٍلً ػػا يى مى ، كيى ضي ػػبً  في زً ٍحػػه مػػا يي م باختيػػارً رً تى ٍشػػر  ؟"سيػػا يى مى . (4)ر 
ٍيثي  مىىا نى ىي  اٍعتىمىدى حى (، كالطِّباؽً  الد اؿً  عى  (.، كيسير  (، ك)يحزفي ، كيضر  )ينفعي  )كىٍيؼى

ـي  ٍبػػػد الل ًفٍكػػػًرمٌ  كييقػػػدِّ ػػػذىًلؾى  عى مىػػػى ميٍعتىًمػػػدىان  االٍسػػػًتٍفيىاـً ب اإلنكػػػارً  مػػػف ْػػػكرً  ْػػػكرةن  كى  الػػػد اؿً  عى
( مبرزان عم ة  ى ييعرضػكا ت ػعف مآثره حى  : "فكىٍيؼى يغفمكفى يىقيٍكؿي ، الد الئؿً  عف طريؽً  اإلنكارً  ىىذىا)كىٍيؼى

مىىعف أكامره، أك يتعر ضكا لمعارضتو، كيجسركا  ـٍ يىٍكتىؼً . (5)مناقضتو" عى لى  عى رى شىػ ؿٍ بىػ بًػذىًلؾى فكػرم  كى
ػػ تقػػؼ سػػد ان منيعػػان فػػي كجػػوً  ال تًػػيٍ ، ك الممػػؾً  تْػػكِّر مثالػػبى  ال تًػػيٍ  يقػػدِّـ الػػد الئؿى  ػػقى  فٍ مى ، هً مػػآثرً  إنكػػارى  دى ْى

ػػػيىقيػػػٍكؿي ، وً مً فضػػػائً  كمػػػدحى  ، تقابػػػؿ أكامػػػره العػػػادؿً  الحكػػػيـً  ، كالحػػػاكـً العاقػػػؿً  الممػػػؾً  ىىػػػذىاال  بػػػٍؿ مثػػػؿ : "كى
 . (6)"كاالمتثاؿً  بالط اعةً ، كنكاىيو كاإلقباؿً  ؿً كٍ بي بالقى 

ػػػػد  دي يعػػػػاكً كى  م  بىػػػػارىؾميحى مىػػػػى ميٍعتىًمػػػػدىان ، االٍسػػػػًتٍفيىاـً ب اإلنكػػػػارى  المي ػػػػاتً  عى ػػػػٍحبىةى  اٍلميتىنىاًقضى الػػػػد ٍاؿ  ْي
 ،) ػقٍ نى  ؾى ، كأثبػت  فػي كالًمػكخػيـه  وي مػع أف  مرتعىػ : "كىٍيؼى جنحتى لمظ مػـً يىقيٍكؿي )كىٍيؼى  ًعٍنػدى ي، كقػدرم ًْ

                                                 
فىاًجيٌ  (1) يىاة الد ٍنيىا، الخى انىة اٍلىليب ا كىزىٍىرىة الحى ٍيحى  (.281، )صالغربة( مىقىامىة)، رى

دل. ليا يىككفي  ما أٍقتىؿي  كالعيسي (. كالشطر الكؿ في ركاية أخرل: 333، )صالمعرمٌ  ًدٍيكىاف، المعرمٌ  (2)  ْ  ال

فىاًجيٌ  (3) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى يىٍاةكزىرة  رى  (.246، )صاساني ة(الس   المىقىامىة)الدنيا،  الحى

 (.318الفكري ة(، )ص المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم، عبد الل،  (4)

 .383ص ،المىٍرًجع الس اًبؽ (5)

 .313المىٍرًجع نفسو، ص (6)



 264 

ػػػافي  يجػػنحى  إنكػػػاران تامػػػان أفٍ  . فيػػػك ينكػػري (1)؟"الل فخػػيـه  ٍنسى ينكػػػر  ـ  ، ثيػػػمػػػع أف عاقبتػػػو كخيمػػةه  لمظ مػػـً  اإٍلً
انىوي  اللً  ًعٍندى ه كِّ قدرً مي عي  غـى رى  اتِّيامو بالن قصً   .تىعىالىىك  سيٍبحى

ػػػػ اإلنكػػػػارً  كفػػػػي بحػػػػارً  ٍبػػػػد الل ًفٍكػػػػًرمٌ  اصى الت ػػػػكبيخيِّ غى ٍيػػػػثي ، عى ـى قىػػػػ حى  طائفػػػػةن مػػػػف تقنيػػػػاتً  دِّ
مىى ميٍعتىًمدىان  االٍسًتٍفيىاـً   : "أيػفى يىقيػٍكؿي ، اٍلكىػًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً  فى مً  هي دى (، مستميمان شكاىً ةزى مٍ يى الٍ ، ك داليف ىما )أيفى  عى
ػأفيػامكـ؟، أى  أحالمكـ، كغربػتٍ  عزبتٍ   ؟، ألػيسى المفيػدى  ، كالت ػدبيرى الس ػديدى  الػر أمى  ىىػذىاا آفى أىٍف تكافقػكا مى

. (2)؟"، كالعْػبي ةي تحرِّكػو الحمي ػةي  فٍ ا فيكـ مى مى نامكسنا، أى  ظى فٍ ييم و حً  فٍ ا فيكـ مى مى ؟، أى فيكـ رجؿه رشيده 
ػكالحيػرةي  ، كيكتنفػػو الخػكؼي كالغيػرةي  عميػو القمػؽي  يسػيطري  اٍلىًدٍيػبً ككػأنِّي ب  يٍ مجػراه ًفػػ ؿ  الن فػي يأخػذي ؛ عى

ٍعنىػى كبيخيِّ ت ػال نكػارمِّ اإل االٍسػًتٍفيىاـً مػف  سىاًلٍيبي ، كىذه الى المكافً  ىىذىا  : الن فػي، كنفػي الن فػي إثبػاته ًبمى
نا، أمػا فػيكـ رجػؿه رشػيده نامكًسػ ، ييم ػو حفػظى الخيػرً  ًإلىػىيػدعككـ  عاقػؿه  كالمراد: ال يكجد فيكـ رجػؿه 

ػػ كػػو الحمي ػػةي  فٍ مى ػػاًلٍيبى الى  لف ػػتً  . كقػػدٍ ، كالعْػػبي ةي تحرِّ ػػًرٍيـً  اٍلقيػػٍرآفً  قداسػػةي  سى  وً ًفػػٍي قىٍكًلػػػ تمث مػػتٍ  ال تًػػيٍ  اٍلكى
ػػكى  [.78]ىػػكد:  چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    چ: تىعىػػالىى ػػ ا قيػػؿى مى ا، نىػػىي  قػػاؿى أٍف يي  في ًكػػمٍ يي  اآليػػةً  هً ذً ىىػػ ؿى كٍ حى
ًمٍيػػؿً  الحػػؽِّ، كفعػػؿً  سػػبيؿً  ًإلىػػىييتػػدم  مػػنكـ رجػػؿه  : "ألػػيسى كىػػك ، كفػػي ذلػػؾ ءً ، كالكػػؼِّ عػػف الس ػػكٍ اٍلجى
ٍيػػػثي ليػػـ  عظػػػيـه  تػػكبيخه  ٍعنىػػػى تػػػكبيخي   إنكػػارم   . كقيػػػؿ: اسػػػتفياـه (3)البتػػة" مػػػنيـ رشػػػيده  لػػػـ يكػػفٍ حى : ًبمى

لىػى. ك (4)الخيػرً  ًإلىػىيػدعككـ  عاقػؿه  كالمػراد: ال يكجػد فػيكـ رجػؿه  ،فػٌي إثبػاته فٌي، كنفي الن  الن    جانػبً  اً 
ـي  ىىذىا يحمؿي  الت كبيخً   .عج بً ى الت  نى عٍ مى  االٍسًتٍفيىا

ػػٍيؼ، كيمجػأ الت ػػكبيخً  فػي دائػػرةً  اٍليدىبىػػاءي  كيػدكري  ًْ  ىىػػذىا( لتقػػديـ ةزى ٍمػيى الٍ الػػد اؿ ) ًإلىػػى اليىػاٍزًجيٌ  نىا
ٍعنىى ـى ًمػ ؾى ؼ  لىػأي  اؿى قى ، كى العىبيكسً  بالكجوً  : "فتمق اه الميري يىقيٍكؿي ، اٍلمى ػك العػربى  فى يػا أشػأ البىسيػكس، أىتىٍيجي
مىػى، ك كالخطػابي  الش ػعري  ف مػنيـ أيخػذى ال ًذيٍ  ػريؼي  يى كالميػـ بينًػ عى ٍْ ـي . ف(5)؟"، كاإلعػرابي الت  ًفػٍي  االٍسػًتٍفيىا
ػػك؟( لمت ػػكبيخً : اليىػػاٍزًجيٌ  قىػػٍكؿً  ـ أن ييػػ ـى ٍغػػيػػـ كػػانكا قػػد ات يمػػكه بيجػػكًه العػػرب، كجرأتػػو عمػػييـ رى ًلىن  ؛ )أىتىٍيجي
ػػكى  رى ا بىػػمى ػػاليىػػاٍزًجيٌ  ر  تيػػكؼً ، كشيػػر ابي ر ابي الس ػػيكؼً : "ضي ػػيكؼً الحي بػػاةي اللػػكؼً ، كقػػراةي الض  ػػ، كحي ، كحي اةي مى

 .  (6)"الس جيكؼً 

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (1) رىةً ) الميفىاخى ةً  أىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى قىامى  (.414(، )صبىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً

 (.384الفكري ة(، )ص المىقىامىة) اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (2)

، زاد المسير، (، ابف الجكزمٌ 2/224ر، )جرى ، نظـ الد  (، البقاعيٌ 2/341، )ج، البىحر الميًحيطالندلسيٌ  (3)
 (.424ج/4)

ابكنيٌ  (4)  ْ  (.3/34فاسير، )ج، ْفكة الت  ييٍنظىر، ال
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (5)  (. 88الت غمبي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
 . 88المىٍرًجع الس ابؽ، ص (6)
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ـي  كيخػػػػرجي  ػػػػذىًلؾى  االٍسػػػػًتٍفيىا ٍعنىػػػػى ىىػػػػذىاكيحمػػػػؿ ، يً ى الن ٍفػػػػنىػػػػعٍ مى  ًإلىػػػػى كى  تجػػػػئ لفظػػػػةي "ما ًعٍنػػػػدى  اٍلمى
ًمػٍف ، ؤاؿ بػالن فيعف الس ػ اإلجابةي  ، كتككفي (1)"كاف مجيكالن  ءو يٍ شى بً  العمـً  ال لطمبً  ،فيلمن   االٍسًتٍفيىاـً  كى
م د  ؿي كٍ قى  الن كعً  ىىذىا شىكىاًىدً  مىػى ميٍعتىًمدىان  الميبىارىؾميحى أٍف  حػؽ  لمكثيػؼً يى  ؿٍ (: "كىىػةزى ٍمػيى الٍ ، ك ؿٍ الػد اليف )ىىػ عى
مىػػى لىىايتغىػػ مىػػى تىعىػػالىى، أٍف ييعً ، أـ ينبغػػي لمكًضػػيػػؼً مطً ال   عى  الس ػػؤاليفً  عػػف . كاإلجابػػةي (2)؟!"يػػعً الر فً  عى

يىػػا ، كشػػرعةي ىػػك المنطػػؽي  ىىػػذىابػػالن في، ك  الس ػػابقيفً  بىػػارىؾ ، كقػػد كظ ػػؼى ةً الحى مػػف  أكثػػرى  كىػػذىًلؾى  الطِّبػػاؽى  المي
ػػ ٍعنىػػىفػػي )الكثيػػؼ، كالمطيػػؼ(، ك)الكضػػيع، كالر فيػػع( ، كقػػد عػػاد كأك ػػد ذلػػؾ  وً ةو إلبػػراز فكرتًػػر  مى  اٍلمى

! إف  ذى وًفٍي قىٍكلً سريعان   .(3)؟!"كالد قائؽً  اٍلىٍسرىارً  مف فيـً  أنتى  ، فأيفى الحقائؽً  لمف قمبً  ؾى لً : "كال 

ًمػػٍف شىػػكىاًىدً  ػػد  ًفػػٍي قىػػٍكؿً ى الن  نىػػعٍ  مى ال  إً  حمػػؿي ال تى  ال تًػػيٍ  االٍسػػًتٍفيىاـً  تقنيػػةً  كى م  بىػػارىؾميحى  ؿٍ ىىػػ: "كى المي
ػػو الن اْػػعي  بػػالبرصً  ، أك ييغػػرمسػػكاديه البػػارعي  بالخػػاؿً  ييػػزرم ػػتٍ حى  . كالجػػكابي (4)؟"بياضي  ان )ال(؛ فسػػكادي مى
ػػاؿً  آيػػاتً  فٍ ًمػػ آيػػةه  الخػػاؿً  مى ػػ تترف ػػعي  ال تًػػيٍ  اٍلجى  غػػرمى أٍف يي  ال يمكػػفي  المقابػػؿً  يٍ ًفػػ، كى بحً القيػػ فً بْػػاحبيا عى
ًْ ببياضً  اظريفى الن   البرصي   . عً و الن ا

ٍعنىػػى ىىػػذىا فٍ ًمػػكى  مىػػى ميٍعتىًمػػدىان  فكػػرمٌ  ؿي كٍ قىػػ اٍلمى ػػٍف لػػي ب االٍسػػًتٍفيىاـً داؿ  عى ػػٍف(: "مى ػػرٍ المى  يىػػذىا)مى ى مى
انىوي  أحد إال الل . كاإلجابة الى (5)؟"البعيدً   .(6)"ما يريدي  كأف  الل يفعؿي يٍ : "كى وي لي كٍ قى  ؾى لً ، كأي د ذى تىعىالىىك  سيٍبحى

ػػػةً  أيدىبىػػػاءي  ك عى نىػػػ دٍ قىػػػلى  قىامى ػػػؿ  ، االٍسػػػًتٍفيىاـً  أدكاتً  فػػػي اسػػػتخداـً  المى لىعى  الحالػػػةً  ًإلىػػػى يرجػػػعي  الت نكيػػػعى  كى
ٍكًقػػؼً  ، كطبيعػػةً ًمػػٍف نىاًحيىػػةو  عكري ةً الش ػػ ـي  ، فقػػد يسػػتحيؿي أيٍخػػرىل ًمػػٍف نىاًحيىػػةو  المى ى نىػػعٍ مى  ؛ ليحمػػؿى االٍسػػًتٍفيىا

ًمػػٍف شىػػكىاًىًد ذىًلػػؾى ، الن فػػيً  ػػاحبو ال يْػػحبني فػػي  : "كأم  كى نفػػعو لْػػديؽو ال يْػػدؽ فيػػو رجػػائي، ْك
.  ال نفعى  :. كالمرادي (7)تي، كرخائي"شد    لْديؽو...، كال لْاحبو

ٍبػد الل ًفٍكػًرمٌ  ـي سً رٍ الد اؿ )ىىٍؿ( يى  كبرفقةً  ري بىػيي  ـ  ، ثيػاالٍسػًتٍفيىاـً ب الن فػيى  عى : وً ًفػٍي قىٍكًلػ الن فػيى  ىىػذىا رِّ
ٍيػػؼى (8)ان"عىػػانً ان، أك يػػرل مػػف رعيتػػو ميمى عىػػانً و مى حككمتًػػ ي إدارةً ًفػػ يجػػدي  ؿٍ ىىػػ"كى  ، كقػػػد بًػػذىًلؾى  يْػػطدـي . فكى

 ، حسف تدبيره، كييمفى مساعيو.هً ، كعمك  قدرً وً فضمً  مزيدى  ةي الر عي   عممتً 
                                                 

 (.464عتيؽ، عمـ المعاني، )ص (1)

رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (2)  (.44، )ص(غىًرٍيب الىٍنبىاء ًفي مينىاظىرىًة اٍلىٍرض كىالس مىاء)، الميفىاخى

 .44المىٍرًجع الس ابؽ، ص (3)

رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (4) اكىرىًة ال مٍيًؿ كىالن يىار)، الميفىاخى  (.421، )(نيٍضرىة الًبيىار ًفٍي ميحى

 (.314الفكري ة(، )ص المىقىامىةفكرم، اآلثار الفكرية ) (5)

 .314ص ،المىٍرًجع الس اًبؽ (6)

 (.264، )ص(اءً فى الكى  فً سٍ حي  يٍ فً  مىقىامىة)فكرم، اآلثار الفكرية،  (7)

 (.383، )صالفكري ة( المىقىامىة)فكرم، اآلثار الفكرية،  (8)
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مىىك  ٍيؼ)ىٍؿ( يخط   الد اؿً  سً فٍ نى  عى ًْ ى الن فػي نىػعٍ مى  يحمػؿي جديػدو اسػتفياـو  أسػمكبى  اليىاٍزًجيٌ  نىا
ػ ؿٍ ىىػ :اؿى ، كقىػى اخضػؿ  عارضػاهي ت ػحى  : "فبكى الش ػٍيخي وً ًفٍي قىٍكلً  ػ يبيػعي  فٍ مى  . كالجػكابي (1)برضػاه؟" وي ركحى

ٍنسىافي  أٍف يمقيى  ؛ إٍذ يستحيؿي ان الىٍ مى تٍ حى  .  ل عف طيبً م الر دى اكً يى مى  يٍ فً  وى ركحى  اإٍلً  خاطرو

ـي ا يىػػػممي حٍ يى  ال تًػػػيٍ  مىعىػػػاًنيالٍ  فى ًمػػػكى  ػػػكىاًىًده قىػػػٍكؿي ، تبعادي ، االٍسػػػاالٍسػػػًتٍفيىا ًمػػػٍف شى ػػػد  كى م  بىػػػارىؾميحى  المي
، كفػػػػي اللً  ى(: "كأن ػػػػى يجػػػػزعي تىػػػػمسػػػػتخدمان دالػػػػيف ىمػػػػا )أن ػػػػى، كمى  ؿِّ كيػػػػ فٍ عػػػػكضه ًمػػػػ ذك قمػػػػبو ثابػػػػتو

؟...مى  دً  ى ًقػػػػٍيسى الت ػػػػربي تى فائػػػػتو ػػػػدً  كٍ ، أى بالعىٍسػػػػجى بىٍرجى ػػػػى بالز  ْى ػػػػًدٍيثً  . كسػػػػياؽي (2)؟"شيػػػػبِّوى الحى ي حً كٍ ييػػػػ الحى
يمانػػػان مبىػػػقى  يمتمػػػؾي  كقػػػدره، أمػػػره مسػػػتبعده لمػػػفٍ  اللً  قضػػػاءً  فٍ عي ًمػػػزى جى ، فػػػالٍ الحْػػػكؿً  باسػػػتبعادً  ان ثابتػػػان، كا 

ـً ل كى ٍحػػراسػػخان، كمػػا يتضػػم ف فى   ؛ فشػػتافى جػػدً ، كالحْػػى بالز برٍ جدً بالعٍسػػ الت ػػربً  مقارنػػةً  اسػػتبعادى  اٍلكىػػالى
 الث رل كالث ري ا. فى يٍ نةى بى ارى قى  مي الى بينيما، فى  شتافى 

ـي  يىٍرًسػػ ػػد  كى م  بىػػارىؾميحى ػػ المي ػػا قْػػد االسػػتبعادى  سي منيػػا الػػن فٍ  كرةن قبيحػػةن تشػػمئز  ْي ، االٍسػػًتٍفيىاـً ب لم 
مىػػػػى ميٍعتىًمػػػػدىان   ، كأنػػػػًت مكضػػػػعي الفضػػػػالتً القػػػػدارً  بأشػػػػرؼً  ى تفػػػػكزيفى ن  فىػػػػأى : "يىقيػػػػٍكؿي الػػػػد اؿ )أن ػػػػى(،  عى
ـً  اتً كىػػرى دى  ًإلىػىييػكم بْػػاحبو  ال ػػًذمٍ  بحً القيػ مشػػيدً  تْػكيرى  . فقػد أحسػػفى (3)"كالقػذارً   ، كالت حقيػػرً الػت يك 

مىاؿً  ًإلىى مف القبحً  الحاؿً  مستبعدان تبد ؿى   .اٍلجى

 الن َداءُ ًا: عَ ابِ رَ 
ػػػػاًلٍيبً فػػػي  البىالغي ػػػػةى  ةى مىػػػمٍ جي إف  الٍ  ٍتً ، كىػػػي فػػػػي ؼه دى كىىػػػػ أداةه  العػػػػربً  ًعٍنػػػدى  النِّػػػػدىاءً  أىسى ٍالى  ،يىػػػػادىالى

اًلي اتك  مى . ي  نِّ فى  كعمؿه  ،ةه كالمي   رسالةه  البىالغي ةً يا جى   في آفو كاحدو

ٍكذه  :ةن غىػػلي  النِّػػدىاءي ك  ػػأىخي ٍعنىػػى كى ىيػػكى  (نىػػدىا) يِّ ثًػػالى الث   ًمػػفى اٍلًفٍعػػؿً  مى ػػدى  ًبمى ػػالنِّػػدىاءي ا، ك عى  ْ  دٍ قىػػ، كى تي كٍ : ال
ػمثؿ الػد عى  ـ  ييضى  ػمى  النِّػدىاءي اء، كنػاداه منػاداةن أك نػداءن، أم: ْػاح بػو، ك اء كالر غى  بػاعيِّ الر   لمفعػؿً  ره دى ٍْ
ًمٍنوي ، (نادل)  .(4)[3]مريـ: چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  :تىعىالىىو كلي قي  كى

كدي ، ك الط مبيِّ  اإلنشاءً  كبً ري مف ضي  ربه ضى  النِّدىاءي ك        ْي ٍق حً في  بو اٍلمى ًطالى ٍْ كيتي : اال  "التْ 
اب أدعك نى مى  بحرؼو نائبو  "طمب اإلقباؿً : ًبمىٍعنىى أىٍف يىكيٍكفى  . كيمكفي (5)بالمنادىل إلقبالو عميؾ"

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1)  (.333، )صالمْري ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى

رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (2)  (.44، )ص(الىٍنبىاء ًفي مينىاظىرىًة اٍلىٍرض كىالس مىاءغىًرٍيب )، الميفىاخى

 .44ص ،المىٍرًجع الس اًبؽ (3)

ٍكىىًرمٌ  :ييٍنظىر (4) اح، اٍلجى حى  ْ  (.ندا)(، مادة 2506، 6/2505ج، )ال
 (.535، الطِّراز، )صالعمكمٌ  (5)
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ٍعنىى ذىًلؾى ، (1)لفظان" مى مناب )أنادم( المنقكؿ مف  عميو بحرؼ نابى  إقباؿ المخاطبً  ـً طمب المتكمِّ  كى
 .اإلنشاءً  ًإلىى الخبرً 

ٍيثي ، الفني ةً  ال مغىة، السي ما في مىعىاًنيالٍ مف  كىًثٍيرو في  تتْر ؼي  مرنةه  أسمكبي ةه  تقنيةه  النِّدىاءي ك   حى
وي   ، أك يؤن بي ، أك تيناجى الن فسي ل الجمادي أْالن، فقد يينادى  المخاطبً  ًإلىى النِّدىاءي  "ال يتكج 
ميري   .(2)"الض 

ػًدٍيثً ل كى ٍحػػمعػػافو تفيػـ مػف فى  ًإلىػىعػف معنػػاه الحقيقػيِّ  النِّػدىاءي  كينحػرؼي  ـً  ، كسػياؽً الحى ، اٍلكىػػالى
ـً ، ك بً كالت عج  ي، ، كالت منِّ ، كالت حذيرً كاإلغراءً   .، كالت كبيخً الت يك 

ػػػػةً  أيدىبىػػػػاءي  ظ ػػػػؼى كى  كقػػػػدٍ  قىامى ػػػػاًتيً  النِّػػػػدىاءً  تقنيػػػػةى  المى قىامى    الت ٍشػػػػًكيالتً  فى ًمػػػػـ بْػػػػكرةو كبيػػػػرةو، كى ًفػػػػٍي مى
ال مى مىػى اٍلًبٍيطىاربياء الد يف  ؿي كٍ قى  ،ليذه الت قنيةً  ي ةً اٍلجى ػرً  لسػافً  عى  : "أي تيػا الالفحػةي اطبػان الش ػٍمسى خى مي  اٍلقىمى

 .، كالت حقيرً ـً ك  ى الت يى نى عٍ ا مى نى ىي  يحمؿي  النِّدىاءي . ك (3)"كالياجرةً  لإلنْاؼً  الت اركةي  ، لنتً بناًر الياجرةً 

ٍيؼ ًفٍي قىٍكؿً  كىذىًلؾى  ـً ى الت يك  نى عٍ مى  النِّدىاءي ؿى مى حى كى  ًْ  ؾى : أؼ  لىػلمغالـً  الميري  اؿى قى : "فى اليىاٍزًجيٌ  نىا
ـً  . فسػياؽي (4)"شارًب الفىمىػؽى  يا عيقىؽ، يابفى  ػًدٍيثً ل كى ٍحػفى ، كى اٍلكىػالى ػ ، فػالعيقىؽي ـً الػت يك   ًإلىػىا نىػمي ينقي  الحى  الى  فٍ مى

ػػ ي أبػػاهي ًفػػيى  ػػلً  كفى يىقيٍكليػػا فيىػػبً  يعيِّػػركفى  ، كالعػػربي مػػبفً ال   ةي مى ٍضػػ، فى ؽي مىػػالفى ، كى الت ربيػػةً  ؽ  حى  : يػػا ابػػفى وي يشػػتمكنى  فٍ مى
ذىا: "وه لي كٍ قى  كىذىًلؾى  وي نٍ مً كى . الفمؽً  شاربً   . (5)الث مف" ، الر خيصً المبفً  م، يا شاربى ادً نى ته  امرأةه  كىاً 

ػػػقى مى  حممػػػتٍ  دٍ قىػػػكى  رىات) اتي امى نىػػػاظىرىاتك  الميفىػػػاخى ًلػػػؾى ، كالت حقيػػػرى  ـى الػػػت يك   ًفػػػٍي ثىنىايىاىىػػػا( المي ذى ػػػا  كى ًلمى
م ػد  ؿي كٍ قىػ النِّدىاءً ب ـً الت يك   فى مً ، كى المفاخرةي  وي تتطم بي  ػ: "أى الميبىػارىؾميحى ، أف  المحتػاؿي  ا المخػادعي أي يىػ ممػتى ا عى مى
ٍيػثي ". (6)؟المختػاؿى  ال يحب  الفخكرى  اللى  ػا الميبىػارىؾي  عى رى بىػحى يكتػًؼ  ـٍ ـً ْػكرةو رائعػةو لىػٍسػبراعػةو فػي رى  أىي مى

ػػاًلٍيبً الى  فى ي ًمػػقىػػتى انٍ  ؿً (، بىػػالمحتػػاؿي  المخػػادعي : )أي يىػػا وً ًفػػٍي قىٍكًلػػ النِّػػدىاءً ب ـً فييػػا بػػالت يك   ـى  سى )أمػػا  االٍسػػًتٍفيىا
ا يىٍحًمميوي (، ؟عممت مى ان  ـً مف الت يك   كى ْى  ـى تى خى  ـ  ، ثي أىٍيضى مىى  ميٍعتىًمدىان  المىٍشيىد كداكي ةى سى  ك رى بتناصو ديني   عى
 ا المخػػػػػادعي ىىػػػػػنيايػػػػػةو ينتظري  ةي فأي ػػػػػ [.18]لقمػػػػػاف:  چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب  چ : تىعىػػػػػالىى وً قىٍكًلػػػػػ

انىوي  ب  اللً حي  رى سً ًإذىا خى  المختاؿي  ا الفخكري عاقبةو يمقاىى  ةي ، كأي  المحتاؿي   .  ؟!تىعىالىىك  سيٍبحى

                                                 
 (.96طبؿ، عمـ المعاني تأْيؿ كتقييـ: )ص (1)
 .85ص المىٍرًجع الس اًبؽ، (2)
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (3) رىة)، الميفىاخى  (.44، )ص(القىمىرك  الش ٍمسبيف  الميفىاخى

ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (4)  (.364، )صالس احمي ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى

ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (5)  (.44، )صالبغدادي ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى

قىامىةً ) اآلثىار الًفٍكًري ة، الط ي اف (6) رىًة بىٍيفى اٍلغيٍربىًة كىاإٍلً  (.412(، )صأىٍبيىى مىقىامىةو ًفٍي الميفىاخى
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ػكدي ، ك ى الػد عاءً نى عٍ مى  كىذىًلؾى  النِّدىاءي  كيحمؿي  ْي ٍق مىػىال ًإلىػىى نىػدٍ الى  فى ًمػ "الط مػبي : وً بًػ اٍلمى مىػى عى  عى
ػػػاًىد فٍ ًمػػ، كى (1)"عً ضػػر  الت   سػػبيؿً  ػػٍيؼ ؿي كٍ قىػػ النِّػػػدىاءً ب اءً الػػد عى  تقنيػػةً  اسػػتخداـً  مىشى ًْ ػػػ: "فى اليىػػاٍزًجيٌ  نىا  اؽى ضى
كابً  ا ْراطى ـ  اىدنى ميي : ال  اؿى قى ، كى ابً كى الجى  يٍ ان فً عى رٍ ذى  الر جؿي   ْ  . (2)"الحؽِّ كال

 التَّْأِخيرُ و  التَّْقِديمُ ًا: سَ امِ خَ 
ٍعنىىبػػػ متعمِّقػػػيفى  اٍليدىبىػػػاءي  يىعيػػػدً  ـٍ لىػػػ  .ا الن سػػػقيِّ المعتػػػادً يىػػػتيبً رٍ تى ، كى مػػػؿً الج لتركيػػػبً  الت قميػػػدمِّ  اٍلمى

ـي ك  ٍغىةً  أىسىاًلٍيبً  حدي أى  كى ىي  الت ٍأًخيري ك  الت ٍقًدي مىى الئؿً الد   ، كأحدي البىالى ٍنسىافً  براعةً  عى  وً ى بًػتىػأى  ، فقػدٍ العربػيِّ  اإٍلً
مىى"داللةن  العربي  ةً  يٍ تمك نيـ فً  عى ٍاحى ْى ـً ، كممكتيـ في الفى  أحسػفي  القيميػٍكبً  يٍ ًفػ وي ليـ، كلىػ هً كانقيادً  اٍلكىالى
 .(3)"مذاؽو  ، كأعذبي مكقعو 

ًثٍيػػػره  بػػػرعى  دٍ قىػػػكى  ػػػٍاءً  فى ًمػػػ كى ظيػػػارً الت ػػػٍأًخيرً ك  الت ٍقػػػًديـً  مكانػػػةً  فػػػي بيػػػافً  العيمىمى  يىػػػذىا،  فوً نً محاًسػػػ ، كا 
ػػاز) ْػػاحبي  ئًػػؿ اإًلٍعجى ـي (دىالى ٍبػػدي  ، اإلمػػا مبينػػان  ًفػػٍي ىىػػذىا اٍلبىػػابً كالمػػان بػػديعان  يػػكردي  الجرجػػانيٌ  اٍلقىػػاًىر عى

ن و كىانىتٍ م  ؾى لى  يفتر يزاؿي  ، الىٍ الغايةً  ، بعيدي ؼً ْر  الت   ، كاسعي ـ  المحاسفً ، جى الفكائدً  كىًثٍيري  : "ىك بابه قىاًئالى
 ـ  مكقعػو، ثيػ ؾى يٍ دى لىػ ترل شعران يركقؾ مسػمعو، كيمطػؼي  ، كال تزاؿي لطيفةو  ًإلىى ؾى ي بً فضً عف بديعةو، كيي 

ػػػػ ، إفٍ ؾى ًعٍنػػػػدى كلطػػػؼ  ؾى راقىػػػػ أفٍ  سػػػػببى  فتجػػػػدي  تنظػػػري  ؿ ال  ءو يٍ قيػػػػدِّـ فيػػػػػو شى ػػػكِّ  ًإلىػػػػى مػػػػف مكػػػػافو  ظي مٍفػػػػ، كحي
 .(4)"مكافو 

ػػيً   اٍليدىبىػػاءي  فى سىػػحٍ أى  دٍ قىػػكى  ًْ ٍك ْي قىاًمي ػػةً ـ ًفػػٍي ني  تغييػػرً  يٍ أجػػادكا ًفػػ، ك اٍلىٍلفىػػاظً ب الت العػػبً  يٍ ًفػػ المى
تابػػةً عىػػفٍ مكاقعيػػا دى  ًزٍيػػدىان  وً طي اتًػػ يٍ ًفػػ يحمػػؿي  وي أن ػػ ًإلىػػى ، إضػػافةن ًمػػٍف نىاًحيىػػةو  ةً كالس ػػآمى  ةً الت قميدي ػػ ان لمر   فى ًمػػ مى
 .ثانيةو  ًمٍف نىاًحيىةو  اٍلىٍسرىارً ك  ،الخفايا

ػػٍكصً  داخػػؿى  لللفػػاظً  الت ػػٍأًخيرً ك  الت ٍقػػًديـً  ـ  تقنيػػةي تً تىػػكى  ْي قىاًمي ػػةً  الن   دٍ قىػػ ذىني ػػةو  ممي ػػاتو عى  نتيجػػةى  المى
ـً  عممي ةى  تسبؽي  ذىًلؾى ، كالن طؽ بو، اٍلكىالى يِّ الىدىبػالػن صِّ  ؽً سىػنى  يٍ كالمان منطكقان، أك ًفػ أٍف يتشك ؿى  ؿى بٍ قى  كى

ػا تىٍحًمميػوي  ػٍع مى  المعيػارمِّ لتراكيػػبً  الت رتيػبً  ؽى فىػػا كى ىىػأثرى  ال تممػسي  دٍ لطػائؼى بالغي ػػةو قىػ فٍ ًمػ التٌقنيػةي  هً ذً ىىػػ مى
ػٍكعىاتو  يٍ ًفػ الت قنيػةً  هً ذً ىى  الي ةي مى ، كتبدك جى ال مغىةً  ػري ا يىػبً  تفػر دى  مىٍكضي ٍْ ػاًني   العى ػمثػؿ العكػس، كى  العيٍثمى  ا الى مى

 الت ٍأًخيرً ك  الت ٍقًديـً  مىشىاًىدً  فٍ مً ا، كى يى نظمً  يٍ فً  اٍليدىبىاءي  عى رى بى  ال ًتيٍ  الفينيٍكفً  فى ، كغيرىا مً باالنعكاسً  يستحيؿي 
اًني ػػًة  ػػاًت اٍلعيٍثمى قىامى ػػٍيؼ ؿي كٍ قىػػ ًفػػي اٍلمى ًْ ـي  ، كاللي ري الغيٍمػػ ىىػػذىاي  مىػػتجن ػػى عى  دٍ قىػػ اؿى قىػػ: "كى اليىػػاٍزًجيٌ  نىا أٍف  يعمػػ

                                                 
 (.42تأْيؿ كتقييـ، )ص عمـ المعاني في المكركث البالغيٌ طبؿ،  (1)

ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (2)  (.28، )صالخزرجي ة( المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى

 (.3/273جالبرىاف في عمـك القرآف، )، ركشيٌ الز   (3)

اًني (4) ٍرجى از، اٍلجي ًئؿ اإًلٍعجى  (.464، )صدىالى
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ٍحر"لً  ليسى  ْي ٍيثي . (1)ي ذنبه إال  ذنبي  ـى قى حى مىى)لي(  الت ٍركيبى  اليىاٍزًجيٌ  د  )ذنػب( لداللػةو  لػيسى  اسـً  عى
لً  نفسي ةو أرادى  مىػى ميٍعتىًمػدىان ، وً نفًسػ فٍ عى  الذ نبً  ينفيى  فٍ أى  يىاًمٍف ًخالى (، )لػيس، إال   يٍ ًفػ كاالسػتثناءً  يً الن ٍفػ عى
ؿً  الت رىاثً  كاستمياـً  ٍشػييكرً  المثػؿً  تكظيػؼً  ًمٍف ًخالى ر(؛ حى ٍنػبه إال  ذى ٍنػي ذى ًلػ سى يٍ )لىػ المى ػحى ْي  ى يػأمفى ت ػبي 
.نٍ غيًر ذى  فٍ مً  العقابى   بو

ـي  ييٍضًفيك  مىى الت ٍأًخيري ك  الت ٍقًدي ٍكصً  عى ْي قىاًمي ةً  الن  ن سنان ك حي  المى مىاالى متعةن كجالالن. كيكسبيا ، ك جى
 المنطقػػػػيِّ للجػػػػػزاءً  بالت رتيػػػػػبً  ئ، كال تتحق ػػػػؽي أغراضػػػػان داللي ػػػػػةن لممنًشػػػػ تحقِّػػػػؽي  ْػػػػيغةه جمالي ػػػػػةه  كى ييػػػػفى 

ػػاًىًد ذىًلػػؾى قىػػٍكؿي . كالت راكيػػبً  ًمػػٍف مىشى ػػد فىػػاًرس كى ػػٍديىاؽ أىٍحمى مىػػىفػػي )الس ػػاؽ  الشِّ  فيػػوً  سى يٍ : "إٍذ لىػػالس ػػاؽ( عى
ػالديػافً  يٍ ًفػ البحػثً  ًإلىى إفضاءه  ن مى " كى ا ىيػ، كا  ٍيػثي . (2)أمػره مبػاحه لكػؿِّ إنسػافو ـى حى )فيػو(  لػيسى  رى بىػخى  قػد 
مىى عماًؿ الفكًر. ا )إفضاء(.يى مً اسٍ  عى  ككؿ  ىذا ينقمنا إلى عكالـً إثارًة الذٍِّىًف، كا 

ـي ينطػػػكم  دٍ قىػػػكى  مىػػػى الت ػػػٍأًخيري ك  الت ٍقػػػًدي  كٍ اجتماعي ػػػةو، أى  كٍ ثقافي ػػػةو، أى  أيٍخػػػرىلداللي ػػػةو، ك  "مفارقػػػاتو  عى
مىىإيجابان  حي ضً ا تت  مى ان كى بى مٍ سى  حي نفسي ةو، تت ضً  انًػبى ، إال  أف  (3)"المسػتكياتً  هً ذً ىىػ عى ، أك ال  نِّػالفى  الجى مغػكم  ي 

 زةو.ارً انبى أسمكبي ةو بى كى جى  فٍ عى  فيوً  يكشؼي  دٍ قى 

ػػاًىدً  فٍ ًمػكى  ـي ؾى ًلػذى  مىشى ػد فىػػاًرس ًفػٍي قىػػٍكؿً )مػف عرفػػات(  كالمجػػركرً  الجػارً  ، تقػػدي ػػٍديىاؽ:  أىٍحمى الشِّ
" اتو فى رى عى  فٍ مً  ا تفيضى مى كى  وً ا فيٍ أفضنى "كى   سً ٍفػنى  يٍ ًفػ بعثػافً ي الفضػاءً  ، كرىبػةي المكػافً  . فقداسةي (4)الحجاجي

ػػاًىدى  ًإلىػػىا نىػػبً  يطيػػري  ن صي ال، فػػنػػكعو خػػاص   فٍ الميتىمىقِّػػي مشػػاعرى ًمػػ ًثٍيػػر  مىشى ، الكػػريـً  ةو أكليػػا سػػيرة الن بػػيِّ كى
م د م ـى  - ميحى سى مىٍيًو كى م ى اللي عى ة  -ْى ، ينقمنا  يٍ ، كفً الكداعً العطرة، كحج  ػشٍ مى  ًإلىىٍ مشيدو مييبو  رى يدو آخى

ػنٍ يى  مىػىم كً ضى ٍشػيىدي  ىىػػذىا، ك بً كالر ٍعػ الخػكؼً  بكاعػػثى  ًفػٍي ثىنىايىاىىػا دالالتو نفسػي ةو تحمػػؿي  عى  مشػػيدي  كى ىيػ المى
 .القيامةً 

                                                 
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (1) ٍحر (.242، )صاليمامي ة( المىقىامىة)، مىٍجمىع البىٍحرى مىىعكقبت لقماف بف عاد.  بنت ،ْى  عى

ٍحر(، ْي  ،، فأْابا إبالن في إغارةخرجا  ليقىٍيـه  كابنو اإلحساف، فضرب بيا المثؿ، فقيؿ: )ما لي ذنبه إال ذنب 
ٍحر  فنحرت أختومنزلو،  ، فأتىفسبؽ ليقىٍيـ ـ، دً إذا قى تتحؼ بو أباىا  طعامان  اْنعت منيجزكران مف غنيمتو، ك ْى

كلـ يكف مطميا ف، ، ككاف يحسد ليقٍيمان الطعاـ لوقدمت قدـ لقماف كقد كاف لقماف حسد ليقىٍيما في تبريزه عميو، فمما 
ٍحر""، فْارت عقكبتيا مثالن لكؿ مف ال ذنب لو كيعاقب فقيؿ: ذنبليا  ْى ، العسكرم .ما لي ذنب إال ذنب 

(. 12/290تاج العركس مف جكاىر القامكس، )ج ،( الزبيدمٌ 212، 2/211جميرة المثاؿ، )ج رى حى ْى  (، مادة )
مىى، الس اؽ الشٍِّديىاؽ (2)  (.424، )صمقعدة( مىقىامىة)الس اؽ،  عى

 (.361الحديث، )ص عر العربيِّ ة في لغة الشِّ ي  اٍليٍسميكب، البنيات عدنيٌ الس   (3)

مىىالشٍِّديىاؽ، الس اؽ  (4)  (.424، )صمقعدة( مىقىامىة)الس اؽ،  عى
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ـي الت ٍقًديـً  فٍ مً كً  مىػى وً بًػ المفعكؿً  ، تقدي ػد  ًفػٍي قىػٍكؿً  ؿً اًعػالفى  عى  أن ػوي  الشِّػٍديىاؽ: "فعممػتي  فىػاًرسأىٍحمى
ػػ دٍ قىػػ ػػدعي  وي عى دى ْى  ْ ـى قىػػ دٍ قىػػ. فى (1)"ال ػػميرى  وً بًػػ المفعػػكؿى  د  مىػػى)ْػػدعو(  ؿً ٍعػػالفً  يٍ ًفػػ (اليػػاء) الض   الفاعػػؿً  عى

دع(   ْ دعً  ما أْابو، كلتخْيصً  ىكؿً  لبيافً كجكبان؛ )ال  ْ  غيره. كفى دي  ىكى  وً بً  ال

ـى  دٍ قى لى  ـى  اٍليدىبىاءي  اٍستىٍخدى  الكسػائؿً  فى مً  ، كىك كسيمةه كؿً دي العي  ظكاىرً  فٍ كظاىرةو مً  الت ٍأًخيرى ك  الت ٍقًدي
ػػٍكصً  لبنػػاءً  الت ٍركيبي ػػةً  ْي قىاًمي ػػةً  الن  ضػػفاءً المى ال ، كا  مى ػػعمييػػا؛ مً  ي ػػةً اٍلجى ةن أدبي ػػةن ذى الميتىمىقِّػػي لىػػ ًعٍنػػدى  ا يحػػرِّؾي م 
 أنساؽً  تسمك داللةي  يىذىا. كبكي ةً مغى ال   الت راكيبً  اليفقيِّ المعيارمِّ لكحداتً  لمت رتيبً  االنحراؼً  ىىذىا نتيجةى 

ًمٍف ىينىا. الت ٍأًخيرً ك  الت ٍقًديـً ، أك كالت غييرً  الت بديؿً  ًإلىى الكت ابي  دى مى م ا عى يِّ لى الن صِّ المقامً  م ػد يىٍنطىًمؽي  كى  ميحى
اتً ًمٍف  لكحةو  لتقديـً  الكيٍرًغي   ، كخيري عى فى ا نى مى حد ث بً  فٍ مى  : "خيري المتكمميفى يىقيٍكؿي ، الت ٍأًخيرً ك  الت ٍقًديـً  لىٍكحى

ػ الكمػـً  فى ًمػ ا قيؿى مى  ، كخيري عى مً ا سى مى  زى رى حٍ أى  فٍ مى  الس اًمًعٍيفى  ػ وً لقائًمػ ا قيػؿى مى تفضػيؿى  العجػزً  فى ، إف  ًمػـٍ مً سى
مىػىدارو  ف  ًمػػدارو  عى  فى بتشػكيالتو منك عػػةو ًمػػ الػػكيٍرًغي   فىقىػػٍد طىالىعىنىػا. (2)"حميمػةو كجػػارو  اتِّخػػاذي  السػرً  فى ، كا 
مىى الخبرً  ا بتقديـً ، بدأىى الت ٍأًخيرً ك  الت ٍقًديـً  ذىًلػؾى ؿو متتابعػةو، مىػجي  الثً ثىػ يٍ المبتػدأ ًفػ عى ػٍدح بػابً  فٍ ًمػ كى  اٍلمى
عالءً  برازً الش أفً  كا  ـ  ، كالمنزلةً انةً كى كِّ المى مي عي  ، كا  ( ، كمػف السػرً م إف  )مػف العجػزً رى بىػخى  بتقديـً  عى ابى تى  ، ث
مىى ٍممىتىٍيفً  يٍ اسمييا )تفضيؿ، كاتِّخاذ( فً  عى ، الت ٍشػًطٍيرً ك  بالت ٍسػجيعً  وً تشػكيالتً  تكشيحً  عٍ ، مى متتابعتيفً  جي

ٍكًسػػٍيقىاا يىػػيٍ مى ى عى فى ٍضػػأى فى  ق أحاسػػيسى  ، كأليبػػتٍ فى الميتىمىقِّػػي أسػػماعى  ةن جػػذبتٍ بىػػذٍ عى  مي  فى يبحثػػك  فى ال ػػًذيٍ  يفى المتػػذكِّ
مىاؿً  فً عى   .اٍلجى

كىاًئعً  ًمٍف رى ػد فىػاًرس ؿي كٍ قىػ الت ػٍأًخيرً ك  الت ٍقػًديـً  كى الشِّػٍديىاؽ: "كىٍيػؼى ال؟ كقػد أكشػكٍت جػكارحي  أىٍحمى
ػػػػػ أٍف تعػػػػػكدى  ػػػػػٍديىاؽي  خػػػػػالؼى  دٍ قىػػػػػ. فى (3)"فسػػػػػيحةه  يى ًىػػػػػ، كى اٍلىٍرضي ـ كيػػػػػبأحمػػػػػاًؿ إبمً  ةن، كضػػػػػاقتٍ مجركحى  الشِّ
مىىأحماؿ إبمكـ( ب) ـى د  قى ، كى المألكؼى  ػ(؛ ليي اٍلىٍرض) الفاعؿً  عى  فٍ ًمػ وً بًػ أحاطػتٍ  ال تًػيٍ  ثقػؿى اليمػكـً  كِّرى ْى

، حى كي   ا. يى اعى اتِّسى  ـى غٍ ان رى عى رٍ ذى  اليمكـً  هً بيذً  ضاقتٍ  اٍلىٍرضى ت  ؿِّ جانبو

 التَّْكَرارُ ًا: سَ ادِ سَ 
ًغي كفى  عى ابى تى  دٍ قى كى  ،يِّ الىدىب صِّ الن   لفيـً  ستخدـي تي  ال ًتيٍ  ةً ي  اٍليٍسميكب الظ كىاًىرً  فى مً  الت ٍكرىاري  د  عى يي   اٍلبىالى
نكا كبي   ،ةً كالنثري   ،ةً عري  الشِّ  كاىدً الش   فى مً  كىًثٍيرو ـ ليً دراستً  ًعٍندى  ًإلىٍييىايكا كتنب   ،الظ اىرةى  هً ذً ىى  العربي 
الة، ك ي  اٍليٍسميكبا ىى ا أبعادي يى لى  ال ًتيٍ  سىاًلٍيبً الى  فى مً  كى ىي ، كى ايى فى ا ككظائً ىى فكائدى  مى  وي عي مكضً  أكافى  سىكىاءه ي ة، اٍلجى

 .ةً مى مٍ جي الٍ  يٍ فً  ـٍ ، أى الكممةً  يٍ فً 

                                                 
مىىالشٍِّديىاؽ، الس اؽ  (1)  (.422، )صمقعدة( مىقىامىة)الس اؽ،  عى

ٍرًغٌي ، الكيٍرًغيٌ  (2)  (.44، )صكىرىسىاًئميوي مىقىامىاتي الكي

مىىالشٍِّديىاؽ، الس اؽ  (3)  (.424مقعدة(، )ص مىقىامىةالس اؽ ) عى
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ًغييفى  ًعٍندى  هي حضكري  وي لى  افى كى  ي  بً رى عى  ْطمحه مي  الت ٍكرىارً  مْطمحى  إف    كى يي فى  ؛القيدىامىى العربً  اٍلبىالى
(  فى مً  ال مغىةً  يٍ فً  ٍعنىى)الكىرِّ رٍ اؿي قى ، يي كالعطؼً  اإلعادةً  ًبمىٍعنىى، كيأتي كعً الر جي  ًبمى تىٍكريران  الش ٍيءى تي : "كىر 

حً  يٍ فً  كى ىي . كى (1)ان"كتىٍكرىارى  ًطالى ٍْ سياؽو كاحدو لنكتةو، إم ا  يٍ فً  ر ةو مى  فٍ مً  أكثرى  ظةً مفٍ أك ال   الكممةً  "تكراري  اال
رى  "أفٍ  كٍ . أى (2)"رً ر  كى المي  بذكرً  ذً مذ  أك لمت   ،عظيـً لمت   كٍ أى  ،يكيؿً الت   كٍ أى  ،نبيوً الت   لزيادةً  كٍ أى ، لمت ككيدً   يكرِّ
ـي  ؼً  لتأكيدً  الكاحدةى  ةى ظى مفٍ ال   المتكم ٍْ ِـّ  كٍ ، أى اٍلمىٍدحً  كٍ ، أى الكى  .(3)"دً يٍ عً الكى  كٍ ، أى الت يكيؿً  كٍ ، أى الذ 

مىى"إلحاحه  كى ىي  الت ٍكرىاري ك   وً عنايتً  فٍ مً  أكثرى  الش اًعري ا يى ي بى نً عٍ يى  العبارةً  فى ةو مً جيةو ىام   عى
، كى  يدرسي  ال ًذمٍ ي  الىدىبً  الن اقدى  اللةو نفسي ةو قيِّمةو تفيدي ك دى ذي  ًبذىًلؾى  كى ىي بسكاىا، كى   نفسي ةى  حمِّؿي يي الن ص 

مىى المتسمِّطةً  الفكرةً  أيدينا مفتاحى  يٍ فً  كاتبو، إٍذ يضعي   .(4)"الش اًعرً  عى

ـي  اٍلقيٍرآفي  زي فى تى  دٍ قى لى  ًدٍيثي ، ك اٍلكىًرٍي مىى ؾى لً ذى  ، كانعكسى الت ٍكرىارً ب الش ريؼي  الحى رً  أيدىبىاءً  عى ٍْ  العى
اًنيِّ  ًمٍف ىينىا، العيٍثمى  ـ.يي ْى كٍ ْي ني  وً بً  كيزٌينكفى و، يىٍستىٍمًيميكنى  اٍنطىمىقيكا، فاٍليٍسميكبً  يىذىاعكا بلً كٍ أي  دٍ قى فى  كى

مىى فىقىطٍ  ال يقكـي  الت ٍكرىاري كى  ن  الن ٍثرمِّ  كٍ ، أى رمِّ عٍ الشِّ  ياؽً السِّ  يٍ فً  مفظةً ال   كرارً تى  دً مجر   عى ا ا مى مى ، كا 
 يِّ سً فٍ الن   المىٍكًقؼً جانبان مف  يعكسي  وي فىًإن   ًبذىًلؾى الميتىمىقِّي، ك  في نفسً  انفعالي   أثرو  فٍ مً  ظةي مفٍ ال   هً ذً ىى  وي تتركي 

اًنبً  ىىذىا ؿي ثٍ مً ، كى كاالنفعاليِّ  ؿً  ال  إً  وي فيمي  يمكفي  الىٍ  الجى  يِّ الىدىب صِّ الن   ؿى اخً دى  الت ٍكرىارً  دراسةً  ًمٍف ًخالى
 ا طبيعةي يى ضي تفرً  ختمفةن مي  ةن كانفعالي   ،ةن نفسي   تو الى الى دى  هي ثىنىايىا يٍ فً  يحمؿي  رارو كٍ تى  ؿ  كي ، فى وً فيٍ  دى رى كى  ال ًذمٍ 
 ًإلىىم ال تؤدِّ  ال ًتيٍ  الىٍشيىاءً  فى مً  كراران لجممةو تى  كافى لى  ؾى لً ذى  وي لى  فٍ كي يى  ـٍ لى  كٍ لى ، كى الن ٍثرمِّ  كٍ ، أى عرمِّ الشِّ  ياؽً السِّ 
ال الدكاتً  حدي "أ الت ٍكرىارى  ًلىف   ؛مِّ رً عٍ الشِّ  البناءً  يٍ فً  أك كظيفةو  ،ىن نى عٍ مى  مى  الش اًعرى  تساعدي  ال ًتيٍ  ةً ي  اٍلجى

مىى ـى  الت ٍكرىاري  يعتمدى  أفٍ  د  بي الى كى  ،هً كتْكيرً  وً مكقفً  تشكيؿً  عى ى ال ت  حى  رةً المتكرِّ  الكممةً  دى عٍ بى ا مى بً  االىتما
ى ت  حى ه ى ا يعد  مى بً  االىتماـً  عى مى  هي ري ا يكرِّ مى  أىميةى  سى كٍ عى  رى ر  ًإذىا كى  الش اًعري ، فد حشكو مجر   الت ٍكرىاريْبح 
قىاتد تتجد   تكتثرل  ،اٍلعىالى الى  .(5)"الشِّعرم   كينمك البناءي  ،الد الى

قىابارزه  مممحه  الت ٍكرىاري كى  اًني ةً ًفي اٍلمى ديكام ا لى  وي أبكابى  اٍليدىبىاءي  ؽى رى ، طى مىاًت اٍلعيٍثمى ْى  بيافى  قى
ظيارى ىً أفكارً  ًمٍف شىكىاًىدً ، وي بيانى  ا يقْدكفى مى  ـ، كتأكيدى يً مىعىاًني ـ، كا  قىاًمي ةً  الت ٍكرىارً  كى ٍكًص اٍلمى ْي ، ًفٍي الن 

ٍبد الل ًفٍكًرمٌ  ؿي كٍ قى  ٍيثي . (6)ا"ىى نكرً ا كى ىى رِّ شى  فٍ ا، كالفرارى الفرارى مً ىى مكرً  فٍ : "فالحذرى الحذرى مً عى  اٍعتىمىدى حى
                                                 

ٍكىىًرمٌ  (1) اح، اٍلجى حى  ْ  (.2/862، )جال

، ابف  (2)  (.5/35)بيع في أنكاع البديع، أنكار الر  معْـك

 (.212حبير، )ص، تحرير الت  المْرمٌ  (3)

 (.4بدكم الجبؿ، )صة في شعر شرتح، ظكاىر أسمكبي   (4)

(5)   ْ  (.41، )صابيٌ ة عند أبي القاسـ الش  عري  كرة الشِّ الجي ار، ال

 (.382الفكري ة(، )ص المىقىامىةة )فكرم، اآلثار الفكريٌ  (6)
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مىى فكرمٌ   ا.ا، كنكًرىى شرِّىى  فٍ مً  لمخالصً  الس بيؿى  كيميِّدي ، الحيكاني ةً  الش يكةً  فى مً  ؛ ليحذِّرى الت ٍكرىارً  عى

ان  الت ٍكرىارى  اٍليدىبىاءي  دى ْى قى كى  مىىثِّ لمحى  أىٍيضى ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى ، الرحاـً  ْمةً  عى ابف  ؿي كٍ قى  كى
، اللى اللى فً : "يى الىليكًسيٌ   دٍ قى م لى رً مٍ عى مى أمِّكـ، فى  يٍ اللى فً كـ، اللى بناتً  عدادً  يٍ ـ، كعيد كىف  فً كي أخكاتً  يٍ ا بىًني 
ـ  لغمِّكي كي تستر  بسركرً  كىانىتٍ  ٍيثي . (1)ـ"ـ، كتغت مىى الىليكًسيٌ  ابفي  أك دى  حى مىى الحفاظً  عى قىةً  عى  اٍلعىالى

ي ةً ثى ، كى البناتً  مقاـً  يٍ ف  فى يي ، فى بالخكاتً  ـ  تى غٍ تى كى ا، يى أبنائً  تستر  بسركرً  ال ًتيٍ ببرِّ الِـّ  ن ى بالْك
(  النِّدىاء أىف   مالحظةً  عٍ لغمِّيـ، مى  ر )يا بىًني  سبعان  (أىٍنبىاءي اٍلىٍبنىاًء ًلىٍطيىًب اٍلىٍنبىاءً ) ةً امى قى مى  يٍ فً تكر 
لىعىؿ  مر ةن.  كثالثيفى  مىى ييؤىكِّدي  الت ٍكرىارى  كى ٍْ  عى  ؿ  كي  تٍ مى تى  ال ًتيٍ  يً كالن يٍ  المرً  تقنياتً  يٍ فً  كاإلرشادً  حً الن 
قىامىةً  الت نبيوً  مىعىاًنيؿ  كي  استكعبتٍ  ال ًتيٍ ك ، النِّدىاءً  تقنياتً  فٍ مً  تقنيةو   . ًفٍي اٍلمى

مىىي  حى ًنزىاؿ ًنزىاؿ، كى  :لو تي مٍ قي  وً بً  بْرتي  فىمىم االشٍِّديىاؽ: " أىٍحمىد فىاًرس ؿي كٍ قى  الت ٍكرىارً  فى مً كى   عى
مىى دى رى كى  الت ٍكرىاري . ك (2)"العداؿً  ىىذىا ثِّ الحى  فى مً  الت ٍكرىاري  وي مى مى ا حى مى  عٍ )ًنزىاؿ( مى  المرً  فعؿً  ـً داؿ اسٍ  عى
مىى  .كالفضيمةً  رؼً الش   مياديفً  يٍ فً  النِّزاؿً  حمباتً  خكضً  عى

ًمٍف شىكىاًىًد ، ر ةو مى  فٍ مً  مفردةو كاحدةو أكثرى  فى يٍ بى  ؿي الت نق   الت ٍكرىارً  فى مً كى  : البىٍرًبٍير أىٍحمىد ؿي كٍ قى  ذىًلؾى كى
ٍيثي . (3)"يافً يا الض  ظمِّ  فٍ مً  طً سٍ البى  بساطً  ، كأدكاحيا ببسطً ْاؼو  ا بقمبو ىى كنيري "  فى يٍ بى  البىٍرًبٍيري تنق ؿ حى

ةن بىاًرعىةن عف طريًؽ الت ٍكرىاًر  وً بحركاتً  ـى سى رى )بسط، بساط، كالبسط(؛ فى  اتً  لىٍكحى  الط ًبٍيعىةً  ًمٍف لىٍكحى
 .رةً الس احً 

ٍكبً  ًإلىى فارتحؿى  اٍلًبٍيطىاريف الدِّ  أم ا بياءي  مىى ميٍعتىًمدىان  الت ٍكرىارً  ديري  ميٍفرىدىاتو ب اإلضافةً  عى
رةو،  ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى قىٍكلي مكر   شمسي  وي ترشفى  أفٍ  ؿى بٍ ، قى ىكرً الز   سي كٍ ؤي يا كي الؼ طمِّ عمينا سي  كأدارتٍ و: "كى

مىى الر احةً  أجكاءً  إضفاءً  فٍ مً  الت ٍكرىاري  وي ا يحممي مى  عٍ . مى (4)"ركرً كالس   احةً الر   نا راحةي تٍ ، كحي  ككرً البي   عى
 .المحيطً  الفضاءً 

ـي  يىٍرًس ٍيؼي  كى ًْ اتً ةن حى كٍ لى  اليىاٍزًجيٌ  نىا مىى ميٍعتىًمدىان  الت ٍكرىارً  ًمٍف لىٍكحى ، اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً  مىعىاًني عى
ال  ان منيى سٍ "فتمت عكا بشيكاتكـ ممي ان، كاترككا ما رأيتـ نى : يىقيٍكؿي  ؿ  منيـ . كأتحفو كي ! فالًبدارى الًبدارى سي ان، كا 

انىوي  اللي  اؿى . قى (5)"الد عاءى  الد عاءى  وي لى  قىاليكا، ك بما يشاءي  ۉ  ې  ې      ې  ې    چ  :تىعىالىىك  سيٍبحى

                                                 
 (.44، )ص(أىٍنبىاءي اٍلىٍبنىاًء ًلىٍطيىًب اٍلىٍنبىاءً ) الىليكًسيٌ ، مقامات ابف الىليكًسيٌ ابف  (1)

مىىيىاؽ، الس اؽ الشِّدٍ  (2)  (.422، )صمقعدة( مىقىامىة)الس اؽ،  عى

رىات كالمينىاظىرىات، )الط ي اف (3) رىة( )الميفىاخى  (.24(، )صالمىاء كاليىكىاءبيف  الميفىاخى
(4)

رىات كالمينىاظىرىات)، الطَّيَّاى  رىة( )الميفىاخى  (.65(، )صالقىمىرك  الش ٍمسبيف  الميفىاخى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (5)  (.16ص، 15العقيقي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
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كىاًئعً  فى مً  اليىاٍزًجيٌ  عى مى جى  دٍ قى فى  [.23]مريـ:  چى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    الر 
ٍيثي  ٍنًتقىاءى اال ، كانتقى فأجادى الجمعى  فأحسفى   فى يٍ بى  بالجمعً  تابعى  ـ  )تىمت عكا(، ثي  بالمرً  وي استيؿ  لكحتى  حى
 بتىكرارً  اْؿى كى كى  : )كاترككا ما رأيتـ نسيان منسي ان(،وً ًفٍي قىٍكلً  اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً  فى مً  ، كاالقتباسً المرً 

(، ككأنِّي بً مى ىي  متتابعيفً  مىٍشيىدىٍيفً  )ًبدار(  وً فعمً  اسـً  عف طريؽً  المرً  ًإلىى يعكدي  وً ا: )فالًبدارى الًبدارى
ٍعنىى ٍعنىىتأكيدو  فٍ مً  الت ٍكرىاري  وي ا يحممى مى  عٍ بادٍر، ك)الد عاء الد عاء(. مى  ًبمى   .وي ، كتكضيحو لى ًلٍممى

، الت ٍكرىارً  مشيدً  لتقديـً  كالت قفيةً  ًفٍي اٍلكىٍزفً متشابيةو  ميٍفرىدىاتو  ًإلىىالشٍِّديىاؽ  فىاًرسأىٍحمىد  كيمجأي 
. (1)ىكجكع، بيرقكع، ييرقكع، برككع" اؿى الد ليؿ الد ليؿ، قى  تي مٍ قي ، كى فرحي بالٌزنبيؿً  فٍ مً  : "فأمسكتي يىقيٍكؿي 
ٍيثي  ر )الد ليؿ( ثي حى ًد كمماتو متتابعةو، ىً  ًإلىى دى مى عى  ـ  كر   : )ىكجكع، بيرقكع، ييرقكع، برككع(. يى ْر

كىاًئعً  ًمٍف رى فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف ؿي كٍ قى  الت ٍكرىارً  كى  ، كالدِّياري ناسه  ، كالن اسي : "أىكل السِّياحةى الخى
ٍيثي . (2)"كالن يىارً  ال مٍيؿً  لتمك فً  غر  لـ يفطفٍ  ، كالد ىري دياره  مىى اٍعتىمىدى  حى  عفٍ  الكممةً  ذاتً  تكرارً  عى
 ًمف المىٍشيىدي  وي مى مى ا حى مى  عٍ ( مى دياره  (، ك)الدِّياري ناسه  )الن اسي  يٍ فً  ، كالن كرةً المعرفةً  فى يٍ بى  الت مكيفً  طريؽً 
 . الت قسيـً  ، كجماؿً الت أكيدً  ركعةً 

ٍاءً  فى مً  كىًثٍيره  كيشيري  ، كيتكس عكفى الن مىطً  الت ٍكرىارً ييسم ى بما  ًإلىى ًفٍي ىىذىا اٍلبىابً  العيمىمى ًفٍي  يِّ
ـ  لى  ال ًذمٍ يِّ الن مىطً  الت ٍكرىارً ، كمف ىىذىا اٍلبىابً  ًغي كفى  وي اىت مىى اٍلبىالى ، مبحثي  عى كتيِّ  ْ  الس ٍجعً  المستكل ال

، ظً مفٍ ال   فً الت كازي  فييا عنْري  ؿي ، يتمث  مف الداءً  أىٍلكىانىان  ًمٍنوي يِّ ، تعادليفً مي  الس ٍجعً  يٍ فً  الجزآفً  أىٍف يىكيٍكفى  كى
ٍف اختمفتً كالت قفيةً  ًفٍي اٍلكىٍزفً  اآلخرً  فً ىما عى أحدي  ال يزيدي  ٍكؼي  ، كا  ًمٍف ، الكممةً  في سائرً  اٍلحيري كى

، كذىفو حى ذم جففو سى  فٍ مً  ـٍ كى : "كى اٍلًبٍيطىاربىيىاء الدِّيف  شىكىاًىًده قىٍكؿي  . اىرو ، كدمٍ كطرؼو جى ائرو عو ائؿو
. كقمبو ذى سى  "ائؿو ، ككربو ذائبو رى نى ىي  اٍلبىرىاعىةي . ف(3)ائبو فىاتً ا أن و كر  ِّْ )ساىر، حائر، جائؿ،  ال

مىىسائؿ، ذائب، دائب( كجميعيا  رى  ؿً الفاعً  اسـً  ؿً بٍ قى  فٍ مً )فىاًعؿ(، كى  كزفً  عى ْي المى  كر  )جفف،  كؼى ك
مىىا ذىف، طرؼ، دمع، قمب، ككرب( ككم يى  مىوي ىىذىا، الكزفً  ذاتً  عى مى ٍع مىا حى  فٍ مً  الن مىطي   الت ٍكرىاري  مى

ؿً  دو مستمدو مف تشابوً إيقاعو مكسيقي  متفرِّ  ًْ  .الت ٍسًجيعً  يٍ فني ةو بارعةو فً  قدرةو  ًإلىى ، إضافةن اٍلفىكىا

مىىكضكحان  أكثرى  ي  الن مىطً  الت ٍكرىاري كيبدك  كٍ  عى  ْ يعً  يٍ فً يِّ تً المستكل ال ًْ ذىًلؾى ، الت ٍر ًإذىا  كى

                                                 
مىىالشٍِّديىاؽ، الس اؽ  (1) ٍكىىًرمٌ (. برقكع: لباس نساء العراب، 382، )صمقيمة( مىقىامىة)الس اؽ،  عى اح، اٍلجى حى  ْ ، ال

ٍكىىًرمٌ شديد، أم: ( مادة )برقع(. يرقكع: جكع يرقكع، 2/4484)ج اح، اٍلجى حى  ْ ( مادة )رقع(.  2/4333، )جال
مىىبرككع: القياـ  ٍكىىًرمٌ أربع،  عى اح، اٍلجى حى  ْ  ( مادة )بركع(. 2/4482، )جال

فىاًجيٌ  (2) انىة اٍلىليب ا، الخى ٍيحى يىٍاةكزىرة  رى  (.284، )صاساني ة(الس   المىقىامىة)الدنيا،  الحى

رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (3)  (.44، )ص(القىمىرك  الش ٍمسبيف  رىةالميفىاخى ) الميفىاخى
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تىافً  ات فقتً  ًمٍف شىكىاًىًده قىٍكؿي ، كالت قفيةً  ًفٍي اٍلكىٍزفً  اٍلًفٍقرى  :اٍلًبٍيطىارالدِّيف  بىيىاءً  كى

 َواَلْ َحـــــَلْ َثَمــــــٌر، َواَلْ َنَمــــــْا َشــــــَجرٌ 
 

ــْت ُســُحبُ   ــٌر، َواَلَ َىَم ــَدا َقَم  (1)َواَلْ َب
ٍيثي   مىى البيتي  اشتمؿى حى اعو مكسيقي  إيقى  فٍ ا تركتو مً مى  عٍ ، مى كالت قفيةً  ًفٍي اٍلكىٍزفً ةو فقراتو مت فقى  أربعً  عى

ؿً  وي تكضيحي  ، يمكفي الت ٍكرىارً  فى متفرِّدو نابعو مً   ي:تً اآٍل  المىٍشيىدً  ًمٍف ًخالى

ـــــــــــــَل  ثَ  ـــــــــــــَواَلْ َح  رٌ َم
ــــــــــــا  َشــــــــــــاَل وَ    رٌ جَ  َنَم
ــــــــــــــَدا  قَ اَل وَ   ــــــــــــــ َب  رٌ َم
ــــــــْت اَل وَ   ــــــــُحبُ   َىَم  ُس
ٍيثي بً ، الد قيؽً  الذ ىبً  بميزافً  ىنا قد كيًزنىتٍ  الفقراتً ب نِّيأى كى كى   ا يى مثيالتً  أم  كممةو حدكدى  تتجاكزٍ  ـٍ لى حى

، .ؽً الس ابً  المىٍشيىدً  يٍ فً  اًنيِّ ًر العيٍثمى ٍْ  كىذا دليؿه قاًطعه عمى مكاىبى متنكِّعة امتمكيا الدباءي في العى

يى  ؽً الن سى  شكؿى  ا يأخذي يِّ مى الن مىطً  الت ٍكرىارً  فى مً كى  ، أك الت رتيبً اضً الرِّ ، كى اليندسً  يِّ ا مى  كى ىي يِّ
مىى "يقكـي  ال مٍكفي  ىىذىا)ما ال يستحيؿ باالنعكاس(، ك  وً يٍ مى عى  ييطمىؽي  ٍكؼً  يٍ كرارم  فً طو تى مى نى  عى ري  اٍلحي

، فى رٍ حى  رً آخً  فٍ مً  الكىًممىاتي  ، كفيو تيعادي الكىًممىاتً ك  ٍعنىى دي جي نى ؼو لىةً ، ك الش كؿً  يٍ فً  وً بتمامً  اٍلمى . (2)"الد الى
ري  رى آخى  ًبمىٍعنىىك  فٍ مىٍشيىدىٍيفً ال يٍ فً  الكىًممىاتً  ذاتي  تتكر   فٍ مً ، كى مختمفيفً  اٌتجاىيفً  يٍ فً  الت ٍكرىاري  افى كى  ، كا 

ٍيؼ ؿي كٍ قى  ؾى لً ذى  نماذجً  ًْ قىامىةفي ) اليىاٍزًجيٌ  نىا  :ري ة(ٍْ البى  المى

ـــــــفِ  يْ َقـــــــرَّ ِفـــــــ ـــــــ ِإْل  ا قمُبـــــــوُ اىَ دَ َن
 

 ِبِمَقاَىــــــــــــا َدِنــــــــــــٌف ال َيْفـــــــــــــَرقُ  
 آمنـــــــــاً  وِ ْيـــــــــَقَطَنـــــــــْت ىْيَفـــــــــاُء فِ  

 
ـــــــــاُء فِ يَفـــــــــا ىَ إنََّمـــــــــ   َتْنِطـــــــــقُ  وِ ْي

ـــ  ـــِْن ي َض ـــاٍض َف ـــْف أال ق ـــِق  ياَق ِب
 

ــــقُ   ــــُب قاضــــيَنا فضــــاَق اُلُف  (3)َرْي
ٍيؼى  ف  إً   ًْ مىاؿً  ، كتىكرارً الت ٍكرىارً  اؿً مى جى  فى يٍ بى  عى مى جى  اليىاٍزًجيٌ  نىا  ا ال يستحيؿي مى  ةً عى كٍ رى ، كى اٍلجى

، كى أسمكبو مي  يٍ فً  باالنعكاسً  مىى ميٍعتىًمدىان  الت ٍكرىارً  طً مٍ نى  يٍ فً  اآلخريفى  ؼى يخالً  فٍ أى  ادى رى أى  وً أنِّي بً كى تفرِّدو  عى
، ميٍظًيران مى  ٍكفى امتالكيا اآل فً عى  زى جى قدرةو فائقةو عى  فٍ ا يمتمكو مً قمًب الكؿِّ ري ، كقٍؿ إف شئتى مف خى

                                                 
رىات كالمينىاظىرىات، الط ي اف (1) رىة) الميفىاخى  (.46، )ص(القىمىرك  الش ٍمسبيف  الميفىاخى
ٍبد اٍلميط ًمب (2) غىة، عى  (.348ي ة، )صاٍليٍسميكبك  اٍلبىالى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3) (. نداىا: جكدىا، الد نؼ: المريض 428ص، 421ْري ة(، )صالبى  المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى

 المجيكد.
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ٍعنىى ةن؛ لتجدى مقمكبى  البياتً  أٍف تقرأى  ؾى مى . فى الْعب أف يمتمكيا أحده  لىةً ، ك ؿً الش كٍ  يٍ فً  وً بتمامً  اٍلمى  . الد الى

 الشَّْرطُ ًا: عَ ابِ سَ 
مىىكم  ينبني غى لي  أسمكبه  الش ٍرطي  ؿ مينز ؿ ك  ، الى شق يفً ف مً مف أداةو، كى  ؼي جممةو مرك بةو تتأل   عى

 م  يربطي كً حٍ تركيبه نى  كى ىى اء. كى زى جى الٍ  كى ىى ، كى سب بً المي  مينز ؿ منزلةً  الث اًنيالش ٍرط، ك  كى ىى ، كى الس ببً  منزلةً 
ـي  ، كاآلحدثيفً  فيو بيفى  المتكم ، كى خى ، أحدىما رئيسه مىى ، تيعيفي ميعي نةه  فيو أدكاته  ستخدـي تي ر ثانكم   عى
 فى مً  وي مقامى  يقكـي  كٍ ًإٍف، أى  عميو الحرؼي  ؿى خى ا دى "مى  كى ىي  كٍ ، كتضفي عميو معنىن محد دان. أى الر بطً  ىىذىا

ٍكؼً  مىى الد الةً  الىٍسمىاءً ، ك الظ ري ؿً  سببي ةً  عى  .(1)"الث اًني ، كمسب بي ةً الك 

يً ًفٍي  الش ٍرطً  أدكاتً  استعماؿً  ًإلىى اٍليدىبىاءي  دى مى عى  دٍ قى كى  ًْ ٍك ْي قىاًمي ةً ـ ني  يٍ ، كتكظيفيا فً المى
؛ إٍذ الى اٍليٍسميكبتشكيميـ  ٍيثي )ٌمٍف، ًإذىا،  الدكاتً  إيرادً  فٍ ا أكثركا مً مى ، كى ؾى لً ذى  فٍ اصى مً نى  مى يِّ ا، لم ا، حى مى
قىاًمي ةً كدان ري كي  طً الش رٍ  أدكاتً  أف  أكثرى  دى يٍ لك، ًإٍف(، بى  ٍكًص اٍلمى ْي ٍف، ًفٍي الن  ذىا: مى  .كىاً 

ٍكصى نى ب عٍ تى إن نىا ًإذىا تى  ْي قىاًمي ةى  ا الن   دً قى  اٍليدىبىاءً  أف  معظـى  )الش ٍرط( فييا، نجدٍ  اؿى كى دى ، كى المى
يً ا ىى كٍ ظ في كى )ًإذىا(، كى  الش ٍرطً  استعممكا أداةى  ًْ ٍك ْي ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى ميجديةو،  ًبطىًرٍيقىةو ـ ًفٍي ني  ؿي كٍ ، قى كى

ٍيؼ ًْ ميكـي  ، تسافيتً الخيْكـي  : "ًإذىا تالحتً اليىاٍزًجيٌ  نىا )ًإذىا(  الش ٍرطً  أداةى  اليىاٍزًجيٌ  عى بى تٍ أى  دٍ قى . فى (2)"الحي
لىةى  بجممةو فعمي ةو؛ ليقرِّبى  ًقٍيقىةً  فى مً  الد الى ذىًلؾى ، اٍلحى ؿً  كى  اقتضتٍ  دً قى الفعؿ )تالحت(، كى  وً تكظيفى  ًمٍف ًخالى

مىىابان، كزيادةن كى )ًإذىا( جى  الش ٍرطً  أداةي   الش ٍرطً  فعؿي  حمؿى  فىًإذىا، ىن نى عٍ مف مى  الش ٍرطً  فعؿي  وي ما يحممي  عى
مىٍتوي  ىن أعظـى نى عٍ مى  ًإلىى الش تـً  حدكدى  تجاكزى  الجكابى  فىًإف  ، ى الش تـً نى عٍ مى  مى  : )تسافيت(. أضؼٍ الجممةي  حى

 ةى.الى حى مى  الىٍ  ـً كٍ الحي  حْكؿً   تحق ؽى الى مى حى  ماضيافً  فعالفً  ، كالجزاءى أف  الش ٍرطى  ًإلىٍى ذىًلؾى 

ييٍبًدعي  ٍيؼ كى ًْ ًمٍيعً  ميٍعتىًمدىان طو متتابعةو رٍ شى  تقنياتً  في تقديـً  اليىاٍزًجيٌ  نىا مىىيا ًفٍي جى الد اؿ  عى
ذىا تىبطىٍر، الى فى  : "ًإذىا استغنيتى يىقيٍكؿي ، كالجزاءً  الش ٍرطً  يٍ )ًإذىا(، منكِّعان فً  ٍر، الى فى  افتقرتى  كىاً  ذىا تىٍضجى  كىاً 

ذىافاْطبٍر،  بيميتى  ذىافاعتبٍر،  ةى رأيتى الًعبرى  كىاً  ذىاا ييستطاع، ٍؿ مى سى ، فى أردتى أٍف تيطاعى  كىاً   ثتى حد   كىاً 
ًقٍيقىةى  ، كال تمبسً باإليجازً  فعميؾى  ٍيثي (3)"بالمجازً  اٍلحى  ميٍعتىًمدىان طي ةو رٍ تقنياتو شى  بستً  اليىاٍزًجيٌ ا نى عى الى طى  . حى

ًمٍيعً  مىىيا ًفٍي جى وً المي  الش ٍرطً  فعؿً  عى ، اطبً خى المي  ًإلىى كج  ، أردتى ، رأيتى ، بيميتى ، افتقرتى : )استغنيتى
 ،) ٍر : )فال تىبطىٍر الن ييى  استعمؿى  تىارىةن ، فالجزاءً  يٍ فً  ك عى نى  بىٍينىمىاكحد ٍثتى المر:  أيٍخرىل(، ك ، كفال تضجى

 تسيطري  دٍ قى  ال ًتيٍ  الس آمةً  فً : )فعميؾ( مترفِّعان عى المرً  )اْطبٍر، اعتبٍر، كسٍؿ(، كثالثةن اسـ فعؿً 
                                                 

 (.224، الكمي ات، )صالحنفيٌ  (1)
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (2)  (. تالحت: تشاتمت.224الحمكي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
ٍيف، اليىاٍزًجيٌ  (3)  (. 422الحكمي ة(، )ص المىقىامىة) مىٍجمىع البىٍحرى
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مىى  . ؽو كاحدو سى نى  يٍ فً  المتماثؿً  الت ٍكرىارً الميتىمىقِّي ب عى

قىاًمي ةً  الش ٍرطً  تقنيةً  تكظيؼً  مىشىاًىدً  فٍ مً كى  ٍكًص اٍلمى ْي فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيفً  ؿي كٍ ، قى ًفٍي الن  : الخى
ف تٍ  يى ىً  فىًإذىا، الفكرً  قداحى  فً الذِّىٍ  في حمبةً  "كأجمتي  ف تٍ كالكلدافً  بالحكرً  جن ةه حي ًإذىا  بالش يكاتً  ، كحي
فىاًجيٌ . ف(1)"افً نى بالجً  المكارهي  حف تً  ـي يي  الخى ذىًلؾى ا، ا، ككلدانيى ا، كحكرىى ، كنعيميى الجن ةً  مشيدى  قدِّ  كى

ٍْ  فٍ عى  احً الميزى  الش ٍرطً  لسمكبً  وً باستعمالً  مىى الش ٍرطً  جكابً  جممةً  تقديـً  طريؽً  فٍ ، عى وً مً أ  جممةً  عى
ٍيثي ، الش ٍرطً  ف ٍت(؛ ليككفى  اٍلمىاًضي )ًإذىا( بالفعؿً  ؼى دى رٍ أى حى   محالةى، كيتحق ؽي حاْالن الى  المري  )حي
 . الفعؿً  حدكثي 

 ، كالت حقيرً ـً كالت يك   أيٍخرىل مىعىاًنيمعناه الر ئيس،  جانبً  ًإلىى وً طي اتً  يٍ فً  الش ٍرطي  يحمؿي  دٍ قى كى 
ًمٍف مىشىاًىًد ذىًلؾى قىٍكؿي باستخداـ الد اؿ )ًإذىا(،  فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف كى ه، قكاريري  كتكس رتٍ  برى : "ًإذىا كى الخى

ذىا، هي كأعاْيري  هي دبكري  الكقاؼً  ىب ٍت لتخريبً  ـى ْى  كىاً  ا"يى أمكالً  بأكؿً  أفطرى  بزً الخي  فً عى  ا
ـى . (2) ٍيثي رىسى  حى

فىاًجيٌ   ل، كتتعم ؽي دى الحؽِّ كاليي  فً عى  كرةن مشك ىةن تحيدي ْي  إٍف قمتي   أبالغي الى ظممةن، كى ةن مي رى كٍ ْي  الخى
 أضاؼى  دٍ قى كى . كالد مارً  ان بالخرابً مى كٍ ينتيي دى  ال ًذمٍ  المنكرً  فً عى  ؛ لتبحثى المعركؼى  ، كتترؾي بالض الؿً 
فىاًجيٌ  مىاؿو  الخى ن ًإلىى جى مىاالى اـ( فً  اٍلمىاًضي الفعؿى  ظ ؼى م ا كى لى  جى ، ك)ىب ت، أفطر( الش ٍرطً  يٍ )كبر، ْك

 . الحدثً  تحق ؽً  فٍ مً  اٍلمىاًضي الفعؿي  وي ا يحممي مى  عٍ ، مى الجزاءً  يٍ فً 

ـي  يىٍرًس ةن بىاًرعىةن الشٍِّديىاؽ  أىٍحمىد فىاًرس كى كجةً  اتً فى ًْ  ًفٍي ثىنىايىاىىا تحمؿي  لىٍكحى  اؿى ستخدمان دى مى  الز 
كجةى يىقيٍكؿي )ًإذىا(،  الش ٍرطً   ، ككثكبً المتنقِّؿً  ا كالمتاعً يى زكجً  ًعٍندى  ا تككفي أن يى  ًإذىا عممتٍ  : "إف  الز 
مىى ، مكقكفةن المبتذؿً   تمحضى  فٍ لى كى ا، يى تى لو سريرى  تخمٍص  ـٍ عنيا، لى  منيا، أك ىفكةو تنقؿي  طي بادرةو تفر  عى

ذىالو مكٌدتيا،  ذىاا، يى عى مى  كى ىي  مرضى  مرضتٍ  كىاً  ، وً ميٍ يكاطئيا عى  فٍ أى  فٍ د  مً بي الى رأيان فى  رأتٍ  كىاً 
ٍيثي . (3)كيجامعيا" ـى قى  حى ةي ال وي ىي ان تعرفي دى أمران بى  الشٍِّديىاؽي  د   ْ ا رىا رى كي ، فى ةي كالعام   خى  د  ؿ  خْمةو يبرِّ
كجةى  المعاممةً  ، فحسفي مناسبه  ، العميؿى  كى ىى  افى كى  اعتم تٍ  فىًإذىا، كالس ريرةً  السِّرِّ  يٍ فً  يتبعو اإلخالصي  لمز 

ذىا حيحي حى أضٍ  برئتٍ  كىاً   ْ ـ دى عى  وي ا، كبشؤكنيا يتبعي يى ، كالالمباالة بً كالت يميشي  ، كاإلىماؿي ى ىك ال
   فالمعركؼي يتبعو المعركؼ، كاإلىماؿ يالحقو اإلنكار.  .، كاالىتماـً اإلخالصً 

مىى ميٍعتىًمدىان متفرِّدةو  ًبطىًرٍيقىةو  الش ٍرطً  استخداـً  ًإلىى أىٍحيىانىان  اٍلىًدٍيبي  يمجأي كى   عً ابي تى تى )ًإذىا(، كى  الد اؿً  عى
 تراثً  ًإلىىا نى بً  بتناسؽو عجيبو يعكدي  أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو المنطقيِّ  ، كالت رتيبً ًمٍف نىاًحيىةو  الش ٍرطً 

                                                 
فىاًجيٌ  (1) يىاة الد ٍنيىا، الخى انىة اٍلىليب ا كىزىٍىرىة الحى ٍيحى ٍكًميٌ  المىقىامىة)، رى  (.244، )صة(الر 

فىاًجيٌ  (2) يىاة الد ٍنيىا، الخى انىة اٍلىليب ا كىزىٍىرىة الحى ٍيحى  (.243، )صاساني ة(الس   المىقىامىة)، رى

مىىالشٍِّديىاؽ، الس اؽ  (3)  (.424، )صمقعدة( مىقىامىة)الس اؽ،  عى
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ٍبد الل ًفٍكًرمٌ  يىقيٍكؿي )قٌس بف ساعدة اإليادٌم(،  عً ، كركائً الجاىمي ةً  ًبٍرسىاـه حاد ،  الغناءً  : "كسماعي عى
مىى ؿي خي دٍ يى  ٍنسىافً  عى ذىا، بى رً شى  عى مً ًإذىا سى  وي ًلىن  ؛ بالفسادً  اإٍلً ذىا، طربى  بى رً شى  كىاً  ذىا، بى ىى كى  طربى  كىاً   بى ىى كى  كىاً 

ذىا، عطبى  ،  عطبى  كىاً  ذىااعتؿ  ،  وي اعتؿ  جسمي  كىاً  ذىاانحؿ  ذىا، ، ماتى وي انحؿ  جسمي  كىاً  . (1)"فاتى  ماتى  كىاً 
ًدٍيثً  كي يٍ لى  حطتيا اليكلىىم طكيمةو  رحمةو  يٍ فً  فكرمٌ  سافرى  دٍ قى فى   محطتيا الخيرة، ك الغناءً  سماعي ، ك الحى

مىى محط ةو تقكـي  ؿِّ ، كي محط اتو  فٍ مً  الرٍِّحمىةً  يٍ ا فً مى  عٍ ، مى المكتي ، ك االعتالؿي  اء زى ، كجى شرطو  فعؿً  عى
 ، فسماعي ، كالت رتيبى ىما الت حقيؽى ثىنىايىا يٍ فً  يحمالفً  ماضيافً  ؿِّ محط ةو فعالفً كي  عمادي كى ، الش ٍرطى  يتابعي 
، ، عطبى ، كىبى ، طربى ، شربى )سمعى  ةي اٍلمىاًضي اٍلىٍفعىاؿي  ىالى كى تى تى  ـ  ، ثي الخمرً  شربي  وي يعقبي  الغناءً 

، كماتى  ، انحؿ   رً آخً  ًإلىىٍ  ى تنتييى ت  ، حى ا اآلخرى ىى أحدي  يسبؽى  فٍ أى  في كً مٍ  يي الى  اعان مرتب ةن بى ( تً ، كفاتى اعتؿ 
بف ساعدة  ٌس قي  ًفٍي قىٍكؿً ، ممث الن الجاىمييفٌ  تراثى  فكرمٌ كت. مستميمان ـ  الفى المكت، ثي  كى ىي ، كى المطاؼً 

 اءه مى سى ، كى اجو دى  ؿه يٍ آتو آت، لى  ءو يٍ شى  ؿ  كي ، كى فاتى  فاتى  فٍ ؿ  مى كي ، اجتمعكا فى الن اسً  ا معشرى اإليادٌم: "يٌ 
 .  (2)"عجاجه  حره بٍ ، كى أبراجو  ذاتي 

ٍيثي )مىٍف(،  طً ـ داؿ الش رٍ يي استعمالي  ،اٍليدىبىاءي ا يى ظ فى كى  ال ًتيٍ  الش ٍرطي ةً  الت ٍشًكيالتً  فى مً كى   عى رى بى حى
ٍبدي  حكمةن  وً طي اتً  يٍ ؿ  مشيدو فً كي  ؿى مى حى  دٍ قى عمييا، كى  ميٍعتىًمدىان مشيدو  فٍ أكثر مً  ـً سٍ رى  يٍ فً  الل ًفٍكًرمٌ  عى

ًمٍف شىكىاًىًد ذىًلؾى قىٍكلي بميغةن،  مٍ  رى مى ى ثى نى تى ، اجٍ الحمـً  رى جى شى  سى رى : "مىٍف غى وي كى ـى ا قى نى ىى  . ففكرمٌ (3)"ـً السِّ  د 
مىى ميٍعتىًمدىان  الش ٍرطً  حكمةن رائعةن مكظِّفان أسمكبى   الش ٍرطً  يٍ ، كاجتنى( فً )غرسى  يفً اٍلمىاًضي اٍلًفٍعمىٍيفً  عى

ٍيثي . الجزاءً كى  لىةى ا نى لى  تٍ مى سى )مىٍف( رى  الش ٍرطً  تقنيةى  نجدي حى  ال ًتيٍ ا لممتمقِّي، ك يى فكرم إيْالى  يريدي  ال ًتيٍ  الد الى
ٍكب فٍ عى  البحثً  يٍ ةن فً بى غٍ ؛ رى غراءً اإلً  يٍ فً  تكمفي  مٍ  قطؼ ، لضمافً الحمـً  ديري  . ـً ثمار السِّ

ٍبدي  ك ؿى شى  السِّياؽً  ذاتً  يٍ فً كى  اتً لكحةن جديدةن  الل ًفٍكًرمٌ  عى مىى ميٍعتىًمدىان  الش ٍرطً  ًمٍف لىٍكحى  الد اؿً  عى
ًفٍي  نياهي دي  يٍ فً  االعتداؿً  ْراطى  كافؽى  : "مفٍ يىقيٍكؿي ، أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو  اٍلميقىابىمىةً ، ك ًمٍف نىاًحيىةو )مىٍف( 
ًمٍيعً  مىىر  مى ، كى راـً بالمى  ؽ ، كفازى الحى  كافؽى  الحكاؿً  جى  البرؽً  كممحةً  القيامةً  يكـى  اآلخرةً  راطً ًْ  عى

 عى قى ، كى الشِّماؿً  ، كذاتً اليميفً  اتً ذى  االعتداؿً  ْراطً  فٍ عى  ، كمىٍف انحرؼى الس الـً  ارً دى  ًإلىى الخاطؼً 
ؽً  مساكئً  نيرافً  يٍ الد نيا فً  يٍ فً   نارً  يٍ فً  عى قى كى ، فى اآلخرةً  ْراطً  فٍ عى  كىذىًلؾى  ، كانحرؼى كالعماؿً  الىٍخالى

مىىفكرم  تفك ؽى  دٍ قى . فى (4)"كالنِّكاؿً  العذابً   اٍعتىمىدى م ا ، لى الش ٍرطً  مىشىاًىدً  فٍ مً  مىٍشيىدىٍيفً  تقديـً  يٍ فً  وً سً فٍ نى  عى
مىى  الخاطؼً  البرؽً  كممحةً  ، كالمركرً بالمراـً  ي بالفكزً يً تى نٍ يى  ال ًذمٍ  ، الك ؿ: مشيد الس عادةً اٍلميقىابىمىةً  عى

                                                 
 (.342، )صالفكري ة( المىقىامىة)، اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (1)

 (.2/144ياية، )ج، البداية كالنِّ كىًثٍيرابف  (2)
 (.344، )الفكري ة( المىقىامىة)، اآلثىار الًفٍكًري ةفكرم،  (3)

 .342ص ،المىٍرًجع الس اًبؽ (4)
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 يٍ فً  ، كالكقكعً اآلخرةً  ْراطً  فٍ عى  ينتيي باالنحراؼً  ال ًذمٍ  مشيد الش قاءً  :الث اًني، ك الس الـً  دارً  ًإلىى
 الش ٍرطً  يٍ فً  اٍلمىاًضي الفعؿً  )مىٍف(، كاستعماؿً  الش ٍرطً  لداةً  البارعي  ٍنًتقىاءاال ىىذىا. ك اؿً كالنِّكى  العذابً  نارً 

مىى ييؤىكِّدي  كالجزاءً  ـى  امتالؾً  عى ًْ  فٍ ، كتمك نو مً ال مغىةً  فكرم زما مىىا، كقدرتو الفائقة ييى نكا ا مى  اختيارً  عى
قىاًمي ةى  وي ْى نْك  يناسبي  انىوي  اللً  ًإلىىٍ  لمد عكةً  ميتىنىكِّعىةو  أىسىاًلٍيبى ، كتكظيفيا بالمى ، كالحثِّ تىعىالىىك  سيٍبحى
مىى ؽً  مكارـً  عى ٍكؿً  الىٍخالى ْي ى فى ضٍ ا أى مى  ىىذىايا. ك كجحيمً  عف الن ارً  دً عٍ البي ا، كى يى كنعيمً  الجن ةً  ًإلىىٍ  ًلٍمكي
مىى  .مةن ائً تعبيره طاقةن تشكيمي ةن ىى  عى

قىامىةً  كت ابي  عى دى بٍ أى  دٍ قى ، فى بعدأىم ا  اًلًيـٍ إبداعو  أىي مىا المى لكحاتو  ْناعةً  يٍ فً  بىرىعيكا، ك ًفٍي أىٍعمى
، كتتجم ؿي ال مٍكن الت ٍشًكيؿً ب تتزي في  في الحركً  الت ٍشًكيؿً ب يِّ ، كتتمك  كتيِّ  الت ٍشًكيؿً ب يِّ  ْ  يٍ فً . فى يِّ اٍليٍسميكب، ك ال
قىامىةً  يِّ ال مٍكن الت ٍشًكيؿً  عىكىاًلـً  ، يفى الر س ام كأحسفً  الىٍلكىٍافى  كا، كاختار يفى اٍلفىن ان كأبرعً  اٍليدىبىاء ـى سى رى  ًفٍي اٍلمى

ا يى بً  ا، تشعري يى حبتى ْي  فتأنسي  القيميٍكبي ا يى بً  ري ا، تتأث  يى بً  فتقر   كفي يي العي  ًإلىٍييىاك ترنى  ةن لكحاتو فني   كاد مقى كى 
اًسٍيسي   ا قسماتً ىى كري ْى  تٍ مى مى ا حى مى ب  ري  اته حى كٍ ا. لى يى قي فتعشى  ا الفئدةي يى بً  ؽي ا، كتتعم  يى عى مى  ؿي فتتفاعى  اٍلىحى

مىى الفرحً  نسماتً  تٍ مى سى رى ، كى الكبارً  جكهً في كي  الحزفً  ِّْ  ا الطفاؿً ي  حى مي  عى  يٍ فً  حممتٍ  كٍ ، أى غارً ال
 ، كبشرياتً حً رى فى ال بشائرى  تٍ مى سى ى رى ت  حى  المكافى  برحتً ا مى ، كى الحزافً  ، كآىاتً الت عبً  ا آالـى يى طي اتً 

مىاؿً  يى انً غى أى  أنشدتٍ ، كى الفرحً  زغاريدى  تٍ مى عٍ أى ، كى لس ركرً ا  .اٍلجى

ٍحبىةى كى  رىكىةً ك  ككفً الس   ْي ت رً ك  اليدكءً  ةى قى فٍ رً  كٍ ، أى اٍلحى قىامىةً  كت ابي ا أبيرنى  ،الت كى    الت ٍشًكيالتً ب المى
ًكي ةً  رى كىاًئعيـ عٍ ا مى نى شٍ عً حي ةن، فى  مىشىاًىدى ك  ،ان ناطقةن رى كى ْي  رسمتٍ  ال ًتيٍ  اٍلحى  كعناءى  ،الر ًحيؿً  مشق ةى  رى
اؿً  ْ   سعادةى  ـٍ يً مقاماتً  عٍ ا مى ينى يً حى ، كى الت ٍرحى ـى ، كى بكطً اليي  كشقاءى  ،عكدً ال  ـيي ن  كً لى . كى طً كٍ ني القي  رى يٍ قى كى  ،رً يٍ القى  أل

ْى  عمينا برحمةً  كايبخم ـٍ لى   ـً عمينا بتنس   كايضنٌ  ا لـٍ مى ، كى اإًلٍبدىاعً  اهى جى حمـو تً  رً فى سى ، كى اٍلبىرىاعىةً  بى كٍ أمؿو 
مىاؿً س ، كتمم  ر ياحيفى ؽ البى عى   .المياديفى  شىت ى يٍ فً  اٍلجى

مىىكى   كا بأعذًب ن مي رى تى ، كى المقطكعاتً  ؿى مى جٍ أى  اٍليدىبىاءي  ؼى زى عى  النغاـً  ميٍكًسٍيقىا، ك ميٍكًسٍيقىاال أنغاـً  عى
اًسٍيسى ، كتثرم المشاعرى  ميبي ؿ  مقطكعةو دفقاتو شعكري ةن تي كي  تٍ مى مى حى ، فى اٍليٍغًنيىاتً   نغمةو  فى يٍ ا بى ، مى اٍلىحى

 الفئدةي  وي اىى جى تً  ، كتطيري الىٍلبىٍابي  وي بى كٍ ْى  ، تندفعي ؿه الى جى كى  فه سٍ كممةو حي  ؿِّ كي  يٍ فً ، كى اؿه مى جى كى  ةه عى كٍ رى  أيٍخرىلك 
 .وي خزائني  دي فى نٍ  تى الى  ؿه الى جى . كى وي مي اىً نى مى  بي ضى نٍ تى  الىٍ  فه سٍ حي ، كى هي ي آثاري يً تى نٍ تى  الىٍ  اؿه مى ، جى القيميٍكبي ك 

وَ َدَ قَ ل َ َالكَ ط  َِ األَمختلفَ َيَ فَ َمهَ مقاماتَ بَت ابَ ف  َوَ قصقا َ،اءَ وَ األجَ َختلفَ مَ َيَ فَ َاهَ ب ََوال قحَ ،

ت ىو يلَ َاتَ يَ ال َمَ جَ َزَ رَ بَ تَ َال ت يَ َاءَ حَ األنَ َش  ك  نَالت ش  وتيَ ،َوَ الموسيقيَ َالت لوينَ ،َوَ الحركيَ وَ ،َيَ ال لو  ، القص 
مىاؿً  كى حٍ ارتقاءه نى  الت حميؽً  عى مى ، كى ةه بى ذٍ عى  ميٍكًسٍيقىا، كى دائبةه  حركةه ، كى فائقةه  لكحاته  الت طكاؼً  عى مى كى  بكؿِّ  اٍلجى

 .وً مىعىاًني شىت ىب فً سٍ حي الٍ  اهى جى تً  كده عي ْي ، كى وً دقائقً 
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دىاًئؽً  يٍ فً كى  ا غادركا كاحدةن م مى ، كي ميتىنىكِّعىةو محطاتو  فى يٍ بى  اٍليدىبىاءي  تنق ؿى  يِّ بً اٍليٍسميكٍ  الت ٍشًكيؿً  حى
، يً كا بالن يٍ عي ابى تى ، كى المرً  بأسمكبً  الرٍِّحمىةى يم كا تى اسٍ  دٍ قى ا فأبدعكا كفاقكا، فى ىى رً يٍ غى  يٍ ـ فً يي ط كا رحالى حى 
 ـ.يً تشكيالتً  يٍ غي ركا فً ـ، كى يً لكحاتً  يٍ نك عكا فً  أسمكبو  ؿِّ كي  عى مى ، كى النِّدىاءً ، ك االٍسًتٍفيىاـً كى 

ْى  دي عٍ بى  الرٍِّحمىةي تنتًو  ـٍ لى كى   الت ٍكرىارً  تجاهى  ، ككاْمكا المسيرى الت ٍأًخيرً ك  الت ٍقًديـً  بى كٍ فتحر ككا 
 فى ى مً مى حٍ دى أى كاىً شى بً  اؼي طى ا المى يى ينتيي بً  عاطفي ةه  يا أجكاءي يطي حً ةن تي كعي  الميتىمىقِّي نقمةن نى ، فنقمكا طً كالش رٍ 
بى  نسيـً  فٍ مً  أرؽ   ، كركائعى دً الش يٍ   ْ  . ؿً الز الى  اءً مى الٍ  فى مً  بى ذى عٍ أى ا، كى ال

 ُعْثَماِني  الْ  َعْصرِ الْ  يْ فِ  الَمَقاَماتِ  اتُ مَ سِ 
قىامىاتي  تً مى مى حى  دٍ قى ، فى اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً  فى مً  االٍقًتبىاسً  كثرةي  -1 اًني   المى  نظران لطبيعةً  الدِّيني   ابعى الطى  ةي العيٍثمى

رً  ىىذىا مقاماتً  يٍ فً الكريـً  القرآفً  فى مً  االٍقًتبىاسي  رى يى ظى  دٍ قى ، كى المتديِّفً  العيٍثمىاًنيِّ  المجتمعً  ٍْ  العى
 فً عى  أنحرؼي  الىٍ  دٍ قى ، كى ةه امى قى ؿي منو مى خٍ تى  ـٍ لى  اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً  فى مً  االٍقًتبىاسى  إف   تي مٍ قي  فٍ إً  أبالغي  الىٍ كاضحان، كى 
ًقٍيقىةً  قىامىاتً  ضى بع : إف  تي مٍ قي  إفٍ  اٍلحى اًني   المى  فى يٍ بى   كتحمؿي ال  ا إً يى ْفحاتً  فٍ مً  ْفحةه  ر  مي تى   يكادي الى  ةً العيٍثمى
 .اٍلكىًرٍيـً  اٍلقيٍرآفً  فى اقتباسان مً  اىى سطكرً 

قىامىاتي  تً سى كى عى  -2 اًنيِّ  المى ًر العيٍثمى ٍْ قىاًمي ةي  الن ْكصي  فقد حممتً ، السِّيىاًسي ةى  الحكاؿى  ًفٍي اٍلعى  المى
ٍيثي ، السِّيىاسىةً  فً بمنأل عى  ف  الفى  ىىذىا يكفٍ  ـٍ مى ، فى السِّياسي   ابعى الط   قىامىاتي  استكعبتً حى  مساحةن  المى

ٍكعً  ىىذىا فٍ مً  شاسعةن  ب مىا ارتبطى اٍلمىكضي اًني   الد كلةً  ساعً باتِّ  االتِّساعي  ىىذىا ، ري  ًإلىى امتدتٍ  ال ًتيٍ ًة العيٍثمى
، ىً  ثالثً   ا.ا، كأفريقيى ا كأكركبى يى آسٍ  يى قاراتو

قىامىاتي  عكستً  -3 اًنيِّ  المى ًر العيٍثمى ٍْ ًمٍف ، االجتماعي ةى  الحكاؿى  ًفٍي اٍلعى  إف   ييٍمًكفي اٍلقىٍكؿي  ىينىاكى
قىامىةي بيا  تٍ ات سمى  ال ًتيٍ  العامةى  الظ اىرةى  ٍنسىاًني ةً  ؼ العيكبً شٍ كى ، كى كالث كرةً  الن قدً  عامة ىي ظاىرةي  المى ، اإٍلً
ظيارً  يجادً الحيافً  بعضً  يٍ ا فً يى لى  البديؿً  عً ضٍ كى  حاكلةً مي  عٍ ، مى االجتماعي ةً  المشكالتً  كا   كؿً مي الحي  ، كا 
ؿً  المناسبةً   .المىقىامىةً  فِّ فى  ًمٍف ًخالى

قىامىاتي  عكستً  -4 اًنيِّ  المى ًر العيٍثمى ٍْ ٍيًني ةى  الحكاؿى  ًفٍي اٍلعى ٍكع ، فقد ظيرتً الدِّ ٍيًني ةي  اتي اٍلمىكضي فييا  الدِّ
ٍيثي ا، يى نشأتً  ذي نٍ مي  ٍكعىذه  مثؿً  ذكرً  فٍ مً  فِّ الفى  ىىذىا ركادي  رى ثى كٍ أى  حى  مقاماتً  يٍ فً الحاؿ  كى ا ىي مى كى  اتً اٍلمىكضي

ٍيؼ ًْ فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف ، كمقاماتً اليىاٍزًجيٌ  نىا  الن زعةً  النتشارً  ـ، كمعاْريي، كالشِّدياؽً الخى
كفي ةً   ْ ري  يحمؿى  فٍ أى  البدىيِّ  فى مً . كى اؾى ذى آنى  المجتمعً  يٍ فً  تشيعي  كىانىتٍ  ال ًتيٍ  ال ٍْ ًزٍيدىان  العيٍثمىاًني   العى  فى مً  مى

ٍيًني ةً  القيـً  ةن  الدِّ  ْ ا اًني   أف  المجتمعى  خى ًبغىتٍ  العيٍثمى بغةً  ؾى مٍ تً بً  وي حياتي  ْي ِّْ  .ةً الدِّيني   ال

قىامىاتي  تبرحً  ـٍ لى  -5 قىامىاتً  فى مً  كىًثٍيره  ؿى مى حى  دٍ قى جغرافيتو، فى  تيمؿٍ  ـٍ لى ، كى العربي   الكطفى  المى ًفٍي  المى
اًنيِّ  ًر العيٍثمى ٍْ ا يى نٍ مً  ؿى مى ا حى مى ، كى ، كالعراقي ةً ، كالمغربي ةً ، كاليمني ةً دكؿو عربي ةو، كالمْري ةً  أسماءى  اٍلعى
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، ، كالحمبي ةً ةً ، كالحمي  ةً ، كالمكي  ، كاإلسكندري ةً ، كالدِّمشقي ةً ، كالقدسي ةً عربي ةو  ، كمدفو لعكاْـى  أسماءى 
ي اتً  يا بأسماءً بعضي  ا اقترفى مى كى  ًْ ا يى اسمي  ارتبطى  أسكاؽو  يا أسماءى بعضي  ؿى مى حى  كىذىًلؾى ، كالمعري ةً ، الش ٍخ
مىىؿ  إٍف دى  ىىذىا، ك ، كالعكاظي ةً الىدىبً ب مىىؿ  دي يى  وي فىًإن   ءو يٍ شى  عى العربيِّ  بالمكركثً  االعتزازً  عى
.كى   اإلسالميِّ

قىامىاتً إف   -6 اًنيِّ  المى ًر العيٍثمى ٍْ ـى  ًفٍي اٍلعى ًبي ةً  المجتمعاتً  ْكرةو لحاؿً  كضعتنا أما  العيدً  يٍ فً  اٍلعىرى
اًنيِّ  ، اعتراىا  فترةى  اشى عى  ال ًذمٍ  العيٍثمى راعاتً االضطراباتً  بعضي  أىٍحيىانىان أمجادو كانتْاراتو ِّْ  ، كال
ٍيثي  فٍ ا مً م  أى  و،رجالى  ، كيحترـي الدِّيفى  سي يقدِّ  المجتمعي  ىىذىا يى قً بى  ؾى لً ذى  ـى غٍ رى ، كى كالخارجي ةً  الد اخمي ةً  حى
كفي ةً  يٍ فً  ، ممثمةن ةي الدِّيني   عمييا الظ اىرةي  ثقافةه إسالمي ةه سيطرتٍ  يى يً ، فى الس ائدةي  الث قىافىةي   ْ  ال ًتيٍ  ال
ٍاءً ، ك اٍليدىبىاءً ، ك قفيفى المث   عقكؿً  فٍ مً  تمكنتٍ   الث قىافىةي  هً ذً ىى  انعكستٍ  دٍ قى ، كى المجتمعً  أفرادً  ، كعمكـً العيمىمى
مىى قىامىاتً  فِّ فى  عى ٍيثي معظميا،  ؿٍ ا، بى يى مٌ كي  أقكؿي  ، الىٍ المى ٍيًني ةي  زعةي الن   سيطرتٍ حى  . عمييا الدِّ

قىامىةً ف  إف  فى  -7 اًنيِّ  المى ًر العيٍثمى ٍْ ًمٍيعً العربي   الىدىبى  رى ايى سى  ًفٍي اٍلعى  يٍ فً  هً ظيكرً  ذي نٍ ه مي عْكرً  ًفٍي جى
 .ـٍ ىي يـ، كاقتفكا أثرى نيجكا نيجى  ؿٍ سابقييـ، بى  فٍ عى  اٍليدىبىاءي  يبتعدً  ـٍ مى ، فى اليجرمِّ   الر اًبعً  القرفً 

قىامىةي  كىانىتً ا مى كى كى  -8 ًر العيٍثمىاًنيِّ  المى ٍْ ، طً ، كى ؾو مى فى  فٍ مً  كىاف ةن  ةن شاممةن لمفنكفً كعى سي كٍ مى  ًفٍي اٍلعى ب 
 ، قىامىةً  أيدىبىاءي  حاكؿى  دٍ قى ، فى الفكاىةً  فى ؿي مً خٍ تى  ـٍ لى  كىذىًلؾى يا فىًإن  كتاريخو ، كالفكاىةً  اليزؿً  أبكابً  ؽى رٍ طى  المى

قىامىاتً  هً ذً ىى  فٍ مً سابقييـ، كى  فٍ عى  المري  اختمؼى  فً كا ً  قىامىةي  ،المى ٍف لى اليزلي ةي  المى ا مى  ًإلىى ؿٍ ًْ تى  ـٍ ، كا 
قىامىاتي أْابتو  ٍكعً  ىىذىا يٍ فً  الس اًبقىةي  المى قىامىةً  هً ذً ىى  يٍ كأظف  أف  فً ، اٍلمىكضي مىى وي نٍ مً  عي مً ا نط  مى  المى  جممةً  عى
فىاتً  ِّْ اًئصً كال ال ْى قىامىةي ا يى مي اسٍ ، فى اليىاٍزًجيٌ  نىاْيؼي بيا  يتمي زي  ال ًتيٍ  خى مىٍعنىى ذىًلؾى ، اليزلي ةي  المى أن و  كى
مىى، كالفكاىةً  اليزؿً  فى ييجرم فييا تياران مً  أفٍ  حاكؿى  ، اٍليىمىذىاًنيٌ  بىًديع الز مىاف ًعٍندى ا رأينا مى  كً حٍ نى  عى

ؾ  شً  غيرً  فٍ مً ، فى يتدف ؽي  ىا الىٍ ، كأف تيارى امدةه جى  اليىاٍزًجيٌ  معنا أف  فكاىةى  يالحظي  اٍلقىاًرئي كالحريرٌم، ك 
 وي بينى  حالتٍ  الجدي ةى  اليىاٍزًجيٌ  ف  طبيعةى أى كى منو، كى  ، كالحريرمِّ الز مىاف بىًديعً  ًعٍندى أقكل  ارى ال ًتيٍ  ىىذىاأف  
 .كالفكاىةً  الد عابةً  حً كٍ ري  فى يٍ بى كى 

قىامىةً  بالغةً  فٍ ا عى م  أى  -4  رً كى ْي  فٍ ي مً قً تى نٍ تى  اٍليدىبىاءً  أقالـي  انسابتٍ  دً قى ، فى جى رى حى  الىٍ كى  ثى تحد  ت فٍ أى  ؾى مى فى  المى
كىاًئعً أعذبيا،  البيافً  ًمٍف رى مىاؿً  مىعىاًني ؿ  كي  فرسمكا لكحاتو حممتٍ ا، أجمميى  البىًدٍيعً  كى كا ، كقد مي اٍلجى

ؿً  جيؿ  ْكرً  احتكتٍ  تشكيالتو  الى ، كتغن كا ، كترن مكا فأطربكا السماعى كفى يي ط كا فسحركا العي ، خى اٍلجى
اًسٍيسى ك  فأثاركا المشاعرى  قىامىةى ، عشقكا اٍلىحى ْى  المى  تٍ م قى حى بعيدان، كى  ارتحمتٍ  ال ًتيٍ يا خيكلً  كاتً يى كاعتمكا 

ْى عى  ٍكبً  اهى جى تً ، كى اإًلٍبدىاعً ك  اٍلبىرىاعىةً  عىكىاًلـً  بى كٍ اليان   . كاإلمتاعً  اٍلبىيىاءك  فً سٍ الحي  ديري
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 اْلَخاَتَمةُ 
قىامىاتي  كىانىتً  دٍ قى ، فى بىٍعدي ا م  أى  ْ   المى ْ   أجمؿى  كما فتئتٍ  ،كىانىتٍ يا فأحداثي  تكالتٍ  ةن ق ، ةو ق

ٍكلي  تتابعتٍ  ركايةن  أضحتٍ ك  ْي ا يى أبياتي  تعد دتٍ قْيدةن  استحالتٍ ، ك ى ركايةو مى حٍ أى  كستظؿ   ،كىانىتٍ ا فيى في
مةن العربيِّ  الىدىبً  يٍ فً  أيقكنةن  ياكت ابي ا دى غى  دٍ قى ، لى قْيدةو  أىٍركىعى  كىانىتٍ ف  فى مً  كىًثٍيرو ل المسارى  دي دِّ حى تي  ، كبْك

 .مكافو  أمِّ  يٍ فً كى  ،زمافو  ؿِّ كي  يٍ فً ا شذاىى  يفكحي  زىرةن ك ، اٍليدىبىاء

قىامىةي  ، نديدي ِّْ كال القائدي ـ يي نٍ مً ، ةً كي  اليي  فً عى  اٍلبىاًحثيكفى ك  مبدعكفى ال ايى ابي ت  كي كى ، كطني ةي كال الكطفي  المى
ًمٍنيي ، الحديدي  الفارسي ك  ًمٍنيي ، ةي يالمدكِّ  كالكممةي  ،القاطعي  يؼي الس   ـكى ًْ الن   اريخي كالت   ،الكاسعةي  الث قىافىةي  ـكى ، عي ا

 الكىًممىاًت  ادي دى مً  سعي ال يت   فٍ مى  فيـ، بو ذٍ لحفو عى  ؿ  كي ، كى جميؿو  أم  حمـو ، كى يِّفو ؽ  بى حى  ؿ  كي  كأعماليـ مث متٍ 
 .ـيً لبكائً  ىرً الد   ي نحيبي يكفً  الىٍ  قدٍ ، ك ـلرثائي ًعداد اآلىاتً ، كال ـلمدحي

ْى رً دٍ أى  أخاؿي  ؼى كٍ سى م كى رً دٍ أى  الىٍ   يٍ المر ة كى  هً ذً ىى  بيدكءو  ي لينسابى مً مى قى  كىٍيؼى انطمؽى  راحةن م 
، اٍلمىٍدحً  فً عى  لحظةن  ا تكقفتي لريشتي مى  العىنىافى  تي أىٍطمىق كٍ لى ي، كى فً  تى يا الى كأظن   ،الكىًممىاتً ؿ  ىذه كي  يسطِّرى 
ا يى ن  كً ، لى نمكذجً الي  فِّ فى ال اؾى ذى ، كى مكذجً الن   ىىذىا ركائعً  فٍ عى  عبيرً الت   فً ا عى يى فى ليكقً  اجزه يا حى شكيمتى  حى بى كال كى 
يىا ةي سن    .نيايةن  بدايةو  ؿِّ كي لً ةن، كى مى اتى خى  ؿو أك   ؿِّ كي لً  ـي سً رٍ تى  ال ًتيٍ  ةً الحى

قىامىةً  الت ٍشًكيؿً  عىكىاًلـ يٍ فً  ، اـو رس   كأحسفً  الىٍلكىٍاف كا، كاختار افو كأبرع فن   الكت ابي  ـى سى رى  ًفٍي اٍلمى
بيا  تشعري ك ا، ين حبتن ْي  فتأنسي  القيميٍكبي ا يى بً  ري تتأث  ك بيا،  فتقر   كفي يي العي  ًإلىٍييىاترنك  ةن لكحاتو فني   كاكقد م

اًسٍيسي   ا قسماتً ىى ْكري  ا حممتٍ مى ب  ري  فتعشقيا. لكحاته  بيا الفئدةي  ؽي ا، كتتعم  يى عى مى  فتتفاعؿي  اٍلىحى
مىى الفرحً  ، كنسماتً كالكبارً  لىىكاالث   في كجكهً  الحزفً  ِّْ  ا الطفاؿً حي  مي  عى  فيٍ  ، أك حممتٍ غارً ال
 ، كبشرياتً العز ةً  بشائرى  ى رسمتٍ ت  حى  المكافى  ا برحتً مى ، كى اآلالـً  قيرى ك ، القيرً  ا آالـى يى طي اتً 

 .االنتْارً  أغانيى  ، ك أنشدتٍ الفرحً  زغاريدى  ، كأعمتٍ االنعتاؽً 

ٍحبىةى ك  رىكىةً ك  ككفً الس   ْي ت رً ك  اليدكءً  ، أك رفقةى اٍلحى    الت ٍشًكيالتً ب المىقىامىةً  كت ابي أبيرنا  الت كى
ًكي ةً  رى كىاًئعيـحي ةن، فعشنا مع  مىشىاًىدى ْكران ناطقةن ك  رسمتٍ  ال ًتيٍ  اٍلحى  كعناءى  ،الر ًحيؿً  مشق ةى  رى
اؿً  ْ   عادةى سى  ـيً مقاماتً ، كحيينا مع الت ٍرحى قنا، اليبكطً  كشقاءى  ،عكدال ًْ  عٍ مى  كتذك  ـى ـ يً نْك  ،القيرً  أل
ْى  حمةً رً عمينا بً  كايبخم ـٍ لى  ـي. كلكن  القنكطً  كقيرى  مىاؿى  بى كٍ أمؿو   ـٍ ا لى مى ، كى اٍلكىمىاؿ اهى جى حمـو تى  ، كسفرى اٍلجى
مىاؿس ، كتمم  رياحيفً عبؽ ال ـً عمينا بتنس   كايضنٌ   .المياديف شىت ى يٍ فً  اٍلجى

 فغدتٍ  كا، حاربالىٍلكىٍافٍ  شىت ى فٍ فنكنان كأفنانان، كبديعان مً  ـكمماتي فأضحتٍ  اٍليدىبىاءي غن ى  ىىكىذىا
كىاًئعيـ ياتو  ، كقنابؿى ، كبيضى ْفائحى باتراتو شرعاتو سيكفان مي  رى ، بمعنتيا قمكبان كحثاالتو  تْيبي  مدكِّ
، الياماتً  فكؽى  عمتٍ  مختاراتو  كمماتو ب كا. كترن مأستاران زائفاتو  ، كتمزِّؽي كجكىان حالكاتو  كتْفعي 
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 الكىادً  يٍ فً  المجدى  ، كأْابتً الخافقاتً  اياتً كالر   تٍ دى غى ، فى عالياتو  أمكنةن  الفينيٍكفً  فى يٍ بى  أتٍ كتبك  
عةً  جافً ال ًتيٍ ، كككالحسناكاتً  جياد الغيدً  يٍ فً  الد رِّ  كعقدً  ، فأضحتٍ بكاتً كالر    ْ  كالللئً  بالجكاىرً  الميرى
 .كالممكاتً  ،الًحسافً  رؤكسً  ؽى كٍ فى 

 كعْرو ، يخبكى  فٍ نكرو لى  ، كقبسً ا ينتوً م  عز  لى  ـ ييفىٌؿ، كلحفً ى، كسيؼو لسى ال تينٍ  ان لكممةو اعى دى كى 
 فٍ مً  الفارسً  عكدةى  ننتظري  ا اآلفى ن نى كً . لى إنسافو  افو فن   ؿِّ كي  ؿٍ ، بى إنسافو فن افو ؿِّ ا كي ي  حى و مي قسماتي  ال تفارؽي 

 مكاطفى  تقيري  ال ًتيٍ ، كاآلماؿى  المانيى  الياـً  قادـي  ا يحمؿي ب مى ري ، كى جديدو  فٍ مً  اٍلىمىؿً  ، كرجكعى جديدو 
 .فً اطً المىكى  ، كآالـى اآلالـً 

قىامىاتً  فِّ فى  يٍ فً  اق ةً الش   الرٍِّحمىةً  هً ذً ىى  دى عٍ بى كى  أىًخيرىان  ٍكْيىا ثىنىايىا يٍ فً  اإلبحارً  بى قً عى ، كى المى ْي ًفٍي  ني
ًر  ٍْ اًنيِّ اٍلعى ؿى  فٍ أى  البىٍاًحثً ب ، يجدري العيٍثمى عيدو ْ يٍ ا فً يى عي ، كيجمى نتائ ى  فٍ إليو مً  ؿى ْى ا كى مى  أىـ   يسجِّ

ـي ـ  يي ثى  فٍ مً ، كى كاحدو  ياتً  بعضى  قدِّ  .الت ْك

 النََّتاِئجُ اًل: وَّ أَ 
رى إف   -1 ٍْ  .الن ق ادً  بىٍعضً  لٍ دى ضميرو لى  فٍ كازعو مً  فى كٍ دي  الش ديدً  لمظ مـً  تعر ضى  دٍ قى  العيٍثمىاًني   العى

ري  -2 ٍْ كىاًئع فى مً  ؿى مى حى  العيٍثمىاًني   العى ًمٍف  شخْياتو أدبي ةن بارزةن  ، كأنجبى ًمٍف نىاًحيىةو  الىدىبً  يٍ فً  الر 
ب مىا تعجزي  أيٍخرىل نىاًحيىةو   ا.ق يى ا حى يى أٍف تفيى  القالـي  ري

، بى  ي  ال يرتبطي الىدىب اإًلٍبدىاعى إف   -3 ؿِّ كي  يٍ فً  يغرِّدي  اإًلٍبدىاعي  ؾى لً ذى  انطمؽى  ؿً بزمافو أك بمكافو
اءىاتً ال  .في شت ى أنحاء الد كلًة العثماني ةً  ايى لى  كدى دي  حي ةو الى ي  رً حي بً كى  ،فىضى

ًر العيٍثمىاًنيِّ  المىقىامىةً ف  إف  فى  -4 ٍْ مىى المتطاكليفى  ألسنةى  أسكتى ا مى  اإًلٍبدىاعً  فى فيو مً  افى كى  ًفٍي اٍلعى  عى
رً  ٍْ اًنيِّ  العى رً  يىذىال المنْفيفى  ميؿى ا غى فى شى ، كى العيٍثمى ٍْ  . العى

قىامىاتي  حممتً  -5 ا مى بً  اليميٍكرً  فى مً  كىًثٍيرو في  تٍ ا جد دى يى كن  ، لى تىمىامىان عنو  تنفْؿٍ  ـٍ مى ، فى الت رىاثً  عبؽى  المى
ـي  رى  يالئ ٍْ  .أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو  اٍلكىاًقعي ا يتطم بو مى ، كى ًمٍف نىاًحيىةو  العى

 فى مً  كىًثٍيرً  يٍ كنافستيا فً  ؿٍ سبقتيا، بى  ال ًتيٍ  ةً الن ٍثري   الفينيٍكفً  فى يٍ يا بى كىانىتم أخذتٍ  المىقىامىةى إف   -6
 .الزمنةً 

قىامىةي  -7  هً ذً فيو ىى  تٍ كتب ال ًذمٍ  زً الحيِّ  فً بعيدان عى  كمكافو  زمافو  ؿِّ كي  يٍ فً  العركبةً  لبناءً  مفخرةه  المى
قىامىةي   ،يرةً بحثان عف الش   قيـ بالغربً عم  تى تاريخيـ، كى  فٍ عى  العربً  أيدىبىاءً  فٍ مً  كىًثٍيره مِّي خى تى  ـى غٍ رى  ،المى
 .ةً كالعالمي  
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ًر عمييا  كيتفك ؽى  ؿٍ ، بى ٍخرىلالي  ي ةى الىدىب الفينيٍكفى  ينافسى  ، كبقك ةو أفٍ المىقىامىةً ف  فى  اٍستىطىاعى  -8 ٍْ ًفٍي اٍلعى
اًنيِّ  ٍكرً ، ك العيٍثمى ْي مىىد  رى  ىىذىا، ك الس اًبقىةً  ي ةً الىدىب العي مىىر  ْى أى  فٍ مى  عى رً  ـً سٍ كى  عى ٍْ  بالجمكدً  العى
 .ااٍلٍنًحطىاطً ، ك عؼً بالض   وً أدبً  ؼً ٍْ كى ، كى كالت خم ؼً 

قىامىاتً  أيدىبىاءي  انطمؽى  -9 اتً أٍجمىؿ  يىٍرسيميكفى ، كاندفعكا الرجاءً  شىت ى يٍ فً  المى  اٍلىٍرضً  يٍ فً  ال مٍكحى
ٍكبى ، كسمككا ايى قى كشقكا طر  ال ٍ ، إً ْحراءى  الىٍ كاديان كى  الىٍ ماءن، كى  الىٍ يترككا يابسان كى  ـٍ مى ، فى كالس ماءً  ، ايى ديري

فكا حي ال  إً  حسناءى  الىٍ كى  يترككا امرأةن  ـٍ ا لى مى ا، كى يى سبيمى  قْدكاك  ا، يى جمالً  حى ا، كرسمكا مالمً يى سنى  كْك
حارً يكؿى كجابكا الس    ْ  أن ىٍ  لقالميـ لتكتبى  العىنىافى كا أىٍطمىق، ف، كالفيافيى ، كقطعكا الكديافى مى ، كال

ري ةى ، كترككا الكتابةى  شاءتً  اتً  فى عقميتيا مً  ا أبدعتٍ مى  الر ٍسـى  رغبتً  أي افى  ًلتىٍرسـى لريشتيـ  اٍلحي  ال مٍكحى
قىامىاتي  تً دى ى غى ت  ، حى ةً البىًدٍيعى  رً  يىذىامرآةن ْافيةن ل المى ٍْ  فى مً  ؛ ليجدى اءى أن ى شى  ًإلىٍييىاالر ائي  ، ينظري العى
كىاًئع  .اءي شى ا يى مى  اءى ى شى تى مى  الر 

ٍكصي  فمتً حى  -10 ْي ًر العيٍثمىاًنيِّ  المىقىاًمي ةي  الن  ٍْ اًئصً بال ًفٍي اٍلعى ْى ، اٍليٍسميكبً ك  ال مغىةً  يٍ فً  الفني ةً  خى
سِّنىاًت اٍلبىًدٍيعي ةً  ، كتكش حتٍ ، ككناياتو ، كاستعاراتو تشبيياتو  فٍ مً  اٍلبىيىاًني ةً  سىاًلٍيبً بالى  كتزي نتٍ    ًبالميحى
ٍعنىًكي ةً  كتيِّ ال مٍكن الت ٍشًكيؿً  بركائعً  ا ازدانتٍ مى ، كى ال مٍفًظي ةً ك  اٍلمى  ْ ، كال ، كالحركيِّ  تً دى غى ، فى يِّ اٍليٍسميكب، ك يِّ
قىامىاتي  دىاًئؽى  المى  اٍلبىاًحثيكفى ا ىى دي رً ىا، كمناىؿى عذبةن يى أزىارً  جماؿً  فٍ ليقطفكا مً  الد اًرسيكفى ا ىى يرتادي  غن اءى  حى
 ا.  يى ائً مى  بً ذٍ عى  فٍ ليشربكا مً 
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 اتُ يَ صِ ًا: التَّوْ يَ انِ ثَ 
ـي  -4 ًبي ػةً  كنػكزً  فٍ ان ًمػزى ٍنػكي  ثِّػؿي مى يي  ال ػًذمٍ البالغػيِّ  الت ػرىاثً  بدراسػةً  االىتما عػادةً اٍلعىرى  وً فاتًػمؤل   ْػياغةً  ، كا 

ةن ا، يى عى مى  الت عامؿى  بما يي سري   ْ ا  ، كبما يحقِّػؽي ًمٍف نىاًحيىةو يا نعيشي  ال ًتيٍ  كالت غيراتً  ؿِّ الت طكراتً ظً  يٍ فً  خى
اًني   الىدىبي ، الت رىاثً  ىىذىا مةً مقدِّ  يٍ فً ، كى أيٍخرىل ًمٍف نىاًحيىةو  الفائدةى   .العيٍثمى

ػػاًنيِّ  الىدىبً  دراسػػةً  ًإلىػػى اٍلبىػػاًحًثيفى ك  الط ػػالبً  عنايػػةً  يػػوي جً كٍ تى  -3 ػػصً العيٍثمى  ْ ػػةن فيػػو،  ، كالتخ  ْ ا فِّ فىػػ خى
قىامىاتً  ٍغىةً ك  ،الىدىبً  كنكزً  فٍ كنزان مً  ثِّؿي مى يي  ال ًذمٍ  المى  .البىالى

ػػرً  فى ًمػػ الن يػػؿً  ًإلىػػى تيػػدؼي  ال تًػػيٍ  المغرضػػػةً  اإلشػػاعاتً  لػػدحضً  الجيػػكدً  يػػؼي ثً كٍ تى  -2 ٍْ ػػاًنيِّ  العى  ،العيٍثمى
، الىٍ  فٍ مً  تكطئػةن لمن يؿً   ريفة.بكي ػة الش  ، كالسن ة الن  اٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـا سي مى تراثنا العربيِّ كاإلسػالميِّ

ـي  -4 ذىًلػؾى ، الممتزمػةً  البىالغي ػةً  الدِّرىاسىػاتً ب االىتمػا ػلً  كى ػسعػػةو، كى  مػفٍ  لم غػةً  الدراسػاتي  هً ذً ا تضػفيو ىىػمى ا مى
غىةً تمنحو   . حفظو كتمك فو  فٍ مً  ًلٍمبىالى

رً  إعطاءي  -2 ٍْ اًنيِّ  العى  وي ًلىن ػ؛ البىالغي ػةً ، ك ي ػةً الىدىب الدِّرىاسىػاتً  يٍ ًفػ أكسػعى  ، كمساحةن أكبرى  عنايػةن  العيٍثمى
 ا.أىٍغكىارى الكتشافيا، كسبرً  كالبحثً  الت نقيبً  ًإلىى تحتاجي  ال ًتيٍ  اٍلكينيٍكزً  فى كنزان دفينان مً  ثِّؿي مى يي 

ػةً  كى ٍحػنى  الدِّرىاسىػاتً  تكجيػوي  -4 ٍغى ًبي ػةً  البىالى ًثٍيػرو يػا جامعػةه لفىًإن  ، اٍلعىرى  الىٍلػكىٍافً ، ك البىالغي ػةً  سىػاًلٍيبً الى  فى ًمػ كى
 د .يحْييا أم  عػى  كٍ ػد ، أى ا حى أٍف يحد ىى  يستحيؿي  ال ًتيٍ  ي ةً البىًدٍيع الفينيٍكفً ، ك اٍلبىيىاًني ةً 

ـي  -1 قىامىاتً  فِّ بفى  االىتما اًدرً  ا، كتكفيرً يى ، كدراستً المى ْى  لمبحثً  الد اًرًسيفى  تناكلتيا، كتشجيعً  ال ًتيٍ  اٍلمى
 فييا. 

ـي  -8 اًدرً  بتكفيرً  االىتما ْى ًدٍيث اٍلمىرىاًجعً ، ك اٍلقىًديمىة اٍلمى  جمعً  يٍ فً  تساعدي  ال ًتيٍ  التقني ةً  ، كالكسائطً ةً الحى
رً  ؿى كٍ حى  اتً عيميٍكمالم ٍْ اًنيِّ  العى  .، كتكفيرىا لمباحثيفى العيٍثمى
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 اْلَمَراِجعُ و  اْلَمَصاِدرُ 
. القاىرة: دار 1. طفمسفة الفف في الفكر المعاْر، دراسات جمالي ةـ(.  1988زكريا. ) ،ًإٍبرىاًىٍيـ

 .لمطِّبىاعىةً مْر 

م د، ًإٍبرىاًىٍيـ  لمن شرً ط(، القاىرة: مؤسسة ىنداكم  .. )دليالي سطيحـ(. 2012حافظ. ) ميحى
 كالطباعة.

م د، كفاء ًإٍبرىاًىٍيـ . القاىرة: دار 1. طتاريخية كمعاْرة قىضىٍايىا، اٍلجىمىاؿعمـ  ـ(.1992. )ميحى
 شر.كالن   لمطِّبىاعىةً غريب 

اًعرك  اٍلىًدٍيبالمثؿ السائر في أدب ـ(. 1959ابف الثير، ضياء الديف. ) م دػ تحقيؽ: الش   ميحى
 شر.. القاىرة: دار نيضة مْر لمطبع كالن  2الحكفي، بدكم طبانة. ط

م د، أىٍحمىد عر يا كمكاقعيا في الشِّ أىسىاًليٍب اٍلًكنىايىةـ(. 1985ق، 1405الحسف عمي أميف. ) ميحى
ٍكتىبىة)د. ـ(: ط(.  .. )دالجاىمي  الفيْمية. اٍلمى

، شرح كتحقيؽ: عاتكة ديكاف العباس بف الحنؼـ(. 1954 -ق1373ابف الحنؼ، العباس. )
 .ةالمْري   الكيتيبلقاىرة: مطبعة دار ط(. ا .الخزرجي. )د

 ًعٍندى  اإًلبٍدىاعثابت كالمتحكؿ، بحث في اإلتباع ك ال   ـ(.1984سعيد. ) أىٍحمىد، عمي أىديٍكًنٍيس
 . بيركت: دار العكدة.4"ْدمة الحداثة". ط -3،العرب

 . بيركت، لبناف: دار العكدة.3. طعرزمف الشِّ ـ(. 1983سعيد(. ) أىٍحمىد، )عمي أىديٍكًنٍيس

. عرض كتفسير كمقارنة ي ة في النقد العربيٌ اٍلجىمىالالسس ـ(. 1974يف. )الدِّ  إسماعيؿ، عزٌ 
 القاىرة: دار الفكر العربي. .3ط

ط(. بيركت، لبناف: دار العكدة  .)د .فسي للدبفسير الن  الت   ـ(.1962يف. )الدِّ  إسماعيؿ، عزٌ 
 ، بيركت، لبناف.الث قىافىةكدار 

م د، عبد العزيز السمرمٌ  ة في شعر عبد ة الفمسطيني  القضي  ـ(.  2014-ق1435عمي. ) ميحى
 العربية. ال مغىة، السعكدية: كمية . رسالة ماجستير، جامعة أـ القرلالرحمف باركد

عىرىاء ك  اٍليدىبىاءمحاضرات ـ(. 1902اغب. )، الر  الْبيانيٌ   ًإٍبرىاًىٍيـ. تحقيؽ: البيمىغىٍاءكمحاكرات الش 
 زيداف. مْر: مكتبة دار اليالؿ. 
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فىيىاًنيٌ  ٍْ كالبحكث   الدِّرىاسىات. تحقيؽ: مركز غي غريب القرآف ميٍفرىدىاتالٍ ت(.  .)د اغب.، الر  ال
 مكتبة نزار مْطفى الباز. ط(. .بمكتبة نزار مْطفى الباز. )د

ٍيميكفالعشى،  شرح كتعميؽ:  بف قيس. مىٍيميكفديكاف العشى الكبير ـ(. 1950بف قيس. ) مى
م د  مكذجي ة.ط(. القاىرة: المطبعة الن   .حسيف. )د ميحى

م د، اللبانيٌ  ة اٍلمىكضيكٍعسمسمة الحاديث الضعيفة ك ـ(. 1992-ق1412يف. )ناْر الدِّ  ميحى
 .اٍلمىعىاًرؼ. الرياض، المممكة العربية السعكدية: دار 1. طكأثرىا السيئ في المة

غاية المراـ في تخري  احاديث الحالؿ  ـ(.1980 -ق1400يف. )ناْر الدِّ  ميحىم د، اللبانيٌ 
 .بيركت، دمشؽ: المكتب اإلسالميٌ  .1ط كالحراـ.

، نسخة الىليكًسيٌ مقامات ابف . بف عبد الل الحسينيٌ  ًشيىاب الدِّيف، محمكد الىليكًسيٌ ابف 
 .768ة، أدب تيمكر المْري   الكيتيبمخطكطة، دار 

 .. بيركت، لبناف: دار الكتاب العربيٌ 4. طيٌ الىدىبقد الن   ـ(.1967-ق1387. )أىٍحمىدأميف، 

. بيركت: دار 2ط .العيثٍمىاًنيٌ ك  عر المممككيٌ لعات في الشِّ مطا ـ(.1979أميف، بكرم شيخ. )
 اآلفاؽ الجديدة.

م د، أبك حياف الندلسيٌ  البحر ـ(. 1987بف يكسؼ الشيير بأبي حياف الندلسٌي الغرناطٌي. ) ميحى
 كزيع.شر كالت  كالن   لمطِّبىاعىةً . بيركت ، لبناف: دار الفكر 2. طالمحيط

ار الى  ْى ْىار شعر الحكص الى ـ(. 1990-ق1411، الحكص. )مٌ ٍن ، جمع: عادؿ سميماف مٌ ٍن
 الخانجي.. القاىرة: مكتبة 2جماؿ، تقديـ: شكقي ضيؼ. ط

ار الى  ْى . 5. طألفية ابف مالؾ عىمىىأكضح المسالؾ ـ(. 1966، أبك عبد الل ابف ىشاـ. )مٌ ٍن
 .العربيٌ  الت رىاثبيػركت، لبناف: دار إحيػاء 

ار الى  ْى م د :. تحقيؽمغني المبيب عف كتب العاريبت(.  .، أبك عبد الل بف ىشاـ. )دمٌ ٍن  ميحى
 راث.اـ لمت  ط(. بيركت، لبناف: دار الش   .يف عبد الحميد. )دمحي الدِّ 

 مْر: مكتبة نيضة مْر كمطبعتيا. ط(. .)دالمغكية.  ٍْكىاتاٍلى ـ(. 1961. )ًإٍبرىاًىٍيـأنيس، 

 .ف( .: )د. القاىرة2. طالكسيط ميٍعجىـالـ(. 1971، كعبد الحميـ منتْر. )ًإٍبرىاًىٍيـأنيس، 

ًدٍيثأىؿ  ـ. 2017مارس   23. تاريخ االطالع: بف عكراءبمعـ ديسمبر(.  28ـ، 2003. )الحى
ًدٍيثالمكقع: أىؿ   .www.ahlalhdeeth.com  الحى

http://www.ahlalhdeeth.com/
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. ديكاف البحترم(. 1964. )ائيٌ الط   ، أبك عبادة الكليد بف عبيد بف يحيى التنكخيٌ البحترمٌ 
 .اٍلمىعىاًرؼ. مْر: دار 3تحقيؽ: حسف كامؿ الْيرفي. ط

ًبي ة الث قىافىةط(. القاىرة: دار  .)د .المدخؿ االجتماعي للدب ـ(. 2003، سيد. )البحراكمٌ   .اٍلعىرى

م دأبك عبد الل ، مٌ البخار  . 1. طْحيح البخارمٌ  ـ(.1997 -ق1417بف إسماعيؿ. ) ميحى
  الـ.الرياض: دار الس  

ٍنسىان الدِّرىاسىاتمْطمحات  ميٍعجىــ(. 1991زكي. ) أىٍحمىدبدكم،  ط(، بيركت: دار  .. )ديةاإلًٍ
 . ، دار الكتاب المبنانيٌ الكتاب المْرمٌ 

ْيٍكؿـ(. 1981، عبد الرؤكؼ. )البرجاكمٌ  . بيركت، لبناف: دار اآلفاؽ 1ط .اٍلجىمىاؿفي عمـ  في
ًبي ة  . اٍلعىرى

م د. تقديـ كشرح: ديكاف بشار بف بردـ(. 1966-ق1386)  ابف برد، بشار. اىر بف الط   ميحى
 شر.رجمة كالن  أليؼ كالت  ط(. القاىرة: مطبعة لجنة الت   .عاشكر. )د

 . بيركت: مكتبة لبناف.1. طمحيط المحيطـ(.  1977، بطرس. )البستانيٌ 

. زاد المسير في عمـ التفسيرت(.  .، أبك الفرج عبد الرحمف بف الجكزٌم القرشٌي. )دالبغدادمٌ 
 شر.كالن   لمطِّبىاعىةً . دمشؽ، بيركت: المكتب اإلسالمٌي 1ط

نظـ الدرر في تناسب اآليات ـ(. 1995) بف عمر. ًإٍبرىاًىٍيـ، برىاف الديف أبي الحسف البقاعيٌ 
 ة.العممي   الكيتيب. بيركت ػ لبناف: دار 1. طكركالس  

دمشؽ، سكريا: دار  ط(. .. )دأبي حياف التكحيدمٌ  ًعٍندى فمسفة الفف  ت(. .بينسي، عفيفي. )د
 الفكر.

م د. تحقيؽ: عشر الث اًلثحمية البشر في تاريخ القرف  ـ(.1993، عبد الرازؽ. )اٍلًبٍيطىار بيجة  ميحى
 . بيركت: دار ْادر.2. طاٍلًبٍيطىار

، جمع كتحقيؽ كشرح: عمي ذك الفقار شاكر. ديكاف تأب ط شران كأخبارهـ(. 1999ط شران. )تأب  
 .بيركت، لبناف: دار الغرب اإلسالميٌ . 2ط

م د، أبك زكريا يحيى بف عمي بف بريزمٌ الت   أىًبي شرح ديكاف  ـ(.1994 -ق1414. )يبانيٌ الش   ميحى
 .. بيركت، لبناف: دار الكتاب العربيٌ 2. تحقيؽ: راجي السمر. طتىم اـ
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ة الييئة المْريٌ القاىرة: (. د. ط. )يٌ الىدىب اٍلجىمىاؿعمـ  ًإلىىخؿ مد(. ـ2013تميمة، عبد المنعـ. )
 .العامة لمكتاب

م ديانكم، الت   . تحقيؽ: رفيؽ العجـ، عيميٍكـالك  الفينيٍكفكشاؼ اْطالحات ـ(. 1996عمي. ) ميحى
 . بيركت، لبناف: مكتبة لبناف.1كعمي دحركج. ط

م د، أبك حياف عمي بف الت ٍكًحيًدمٌ  ، خائرالبْائر كالذ  ـ(. 1988-ق 1408بف العباس. ) ميحى
 . بيركت، لبناف: دار ْادر.1تحقيؽ: كداد القاضي. ط

م د، أبك حياف عمي بف الت ٍكًحيًدمٌ  . تحقيؽ: سيد كامؿاليكامؿ كالش   (.ت .بف العباس. )د ميحى
 ة.العممي   الكيتيبط(، بيركت، لبناف: دار  .كسركني. )د

م دكنجي، الت   بيركت، لبناف: دار  .1. طالىدىبالمفْؿ في  ميٍعجىـال ـ(.1993-ق1413. ) ميحى
 ة.العممي   الكيتيب

 .1ط. اٍلقيرٍآف اٍلكىًريـٍلتمكيف الْكتي في جماليات اـ(. 2009جاب الل، أسامة عبد العزيز. )
 كزيع.شر كالت  بع كالن  طنطا، مْر: دار كمكتبة اإلسراء لمط  

اًحظ عبد السالـ  :، تحقيؽالبياف كالتبييفـ(. 1998-ق1418، أبك عثماف عمرك بف بحر. )اٍلجى
 لبناف: دار الجيؿ. –. بيركت 7ط ىاركف.

اًحظ . تحقيؽ: عبد السالـ الحيكاف ـ(.1965 -ق1384، أبك عثماف عمرك بف بحر. )اٍلجى
 . . القاىرة: مكتبة كمطبعة مْطفى البابي الحمبيٌ 2ىاركف. ط

م دالجربي،  ٍغىةـ(. 1997) .رمضاف ميحى . الخمس، 1. طالتطبيقية دراسة تحميمية لعمـ البياف البىالى
 ة العظمى: منشكرات جامعة ناْر.الجماىيري  

اًني ٍرجى ٍبد اٍلقىاًىر، أبك بكر اٍلجي م دبف عبد الرحمف بف  عى أسرار ـ(. 1991 -ق1412. )ميحى
ٍغىة م د. قراءة كتعميؽ: محمكد 1. طالبىالى شاكر، جدة، المممكة العربية السعكدية: دار  ميحى
 المدني.

اًني ٍرجى ٍبد اٍلقىاًىر، أبك بكر اٍلجي م دبف عبد الرحمف بف  عى ًئؿ اإًلٍعجىاز  ق(.1375. )ميحى . قراءة دىالى
م دكتعميؽ: محمكد   كزيع.شر كالت  كالن   لمطِّبىاعىةً ط(.  القاىرة: مكتبة الخانجي  .شاكر. )د ميحى

شرح: إيميا أبك ديكاف جرير. ت(.  .جرير، أبك حزرة جرير بف عطية بف حذيفة الخطفي. )د
 كزيع.شر كالت  كالن   لمطِّبىاعىةً ط(، لبناف: دار الكتاب المبنانٌي  .ماضي، )د
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، جمع كتحقيؽ: العربي دحك. ديكاف عبد القادر الجزائرمٌ ـ(. 1989، عبد القادر. )الجزائرمٌ 
 كرات تالو.. الجزائر: منش2ط

م دالجزائرم،  ٍيميكفبف  ميحى التحفة المرضية في الدكلة البكداشية في بالد الجزائر ـ(. 1981. )مى
م د. تحقيؽ: المحمية  كزيع.كالت   لمن شرً . الجزائر: الدار الكطنية 2بف عبد الكريـ. ط ميحى

 . بيركت: دار الفكر.1. ط نقد الشعر. )د ط(. أبك الفرج قدامةابف جعفر، 

. دمشؽ، سكريا: 1.طجمالي ة الكممة، دراسة جمالي ة بالغية نقدية ـ(.2002جمعة، حسيف. )
 حاد كتاب العرب.منشكرات اتِّ 

. ديكاف سالمة بف جندؿـ(. 1987ابف جندؿ، سالمة بف جندؿ بف عبد عمرك، أبك مالؾ. )
 ة.العممي   بالكيتي . بيركت: دار 2تحقيؽ فخر الديف قباكة. ط

دمشؽ، (. 1. )طزاد المسير في عمـ التفسيرت(.  .)د ابف الجكزم، أبك الفرج عبد الرحمف.
 شر.كالن   لمطِّبىاعىةً  بيركت: المكتب اإلسالميٌ 

حاح  ال مغىةتاج  -الْحاح ـ(. 1987، أبك نْر إسماعيؿ بف حماد. )الجكىرمٌ  . اٍلعىرىًبي ةْك
 . بيركت، لبناف: دار العمـ لممالييف.4عبد الرؤكؼ عطار. ط أىٍحمىدتحقيؽ: 

ٍكب، ترجمة سامي المسائؿ فمسفة الفف المعاْرةـ(. 1948جكيك، جاف مارم. ) . 1ي. طديري
 .القاىرة: دار الفكر العربيٌ 

ة ط(. الجماىيري   .. )دأبي القاسـ الشابي ًعنٍدى الْكرة الشعرية ـ(. 1984الجي ار، مدحت سعيد. )
ًبي ةالعظمى، تكنس: الدار   ة لمكتاب.لمكتاب، كالمؤسسة الكطني   اٍلعىرى

م د، أبك القاسـ الحريرمٌ  ط(. بيركت، لبناف:  .. )دمقامات الحريرم ـ(. 1873بف عمي. ) ميحى
 .اٍلمىعىاًرؼمطبعة 

م د، الحريرمٌ  اريخ ػػػػػػػػت ككالـ العرب. ،ريؼالش   الحىًدٍيثا في ػػػػالقطيناير(.  5ـ، 2011)فتحي.  ميحى
 www.islamicforumarab.com  .ـ. المكقع: المعيد اإلسالميٌ 2017يناير  2االطالع: 

 ركؽ. . القاىرة: دار الش  3ط. العيثٍمىاًنيٌ اريخ في أْكؿ الت  (. 1986عبد الرحيـ. ) أىٍحمىدحسف، 

م دحسف،  ةفي نشأة  المىقىامىةأثر  ـ(. 1974رشدم .) ميحى  ْ  ط(. .)د .الحىًدٍيثة المْري   اٍلًق
 ة العامة.القاىرة: الييئة المْري  
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ط(. تحقيؽ:  .)د .الىٍلبىٍابزىر اآلداب كثمر  ـ(.2005بف عمي بف تميـ .) ًإٍبرىاًىٍيـ، الحْرمٌ 
 يف اليكارم، دمشؽ: دار الفكر.ْالح الدِّ 

. ديكاف الحطيئة ـ(.1993 -ق1413)أبك ميميكة جركؿ بف أكس بف مالؾ العبسي. ، الحطيئة
م دتحقيؽ: مفيد   العممية. الكيتيب. بيركت، لبناف: دار 1قميحة. ط ميحى

حقيؽ كتعميؽ: أبك تقديـ كت.  رحمة بف حمادكش الجزائرمٌ ـ(. 1983زاؽ .)ابف حمادكش، عبد الر  
 لجزائر.ة، اة لمفنكف المطبعي  ط(. الجزائر: المؤسسة الكطني   .)د .القاسـ سعدالل

 ديكاف أبي فراسـ(. 1994 -ىػ 1414، أبك فراس الحارث بف سعيد بف حمداف. )الحمدانيٌ 
 .. شرح: خميؿ البكييي. بيركت، لبناف: دار الكتاب العربيٌ 2. طالحمدانيٌ 

م دالحمْي، ديؾ الجف، أبك  . ديكاف ديؾ الجف الحمْي ـ(.2004عبد السالـ بف رغباف. ) ميحى
 .الث قىافىة. بيركت، لبناف: دار 1مطمكب، كعبد الل الجبكرم. ط أىٍحمىدتحقيؽ: 

كغاية  الىدىبخزانة ـ(. 1987، تقي الديف أبك بكر بف عمي بف عبد الل ابف حجة. )الحمكمٌ 
 (. بيركت، لبناف: دار كمكتبة اليالؿ.1، تحقيؽ: عْاـ شعيتك. )طالرب

في  ميٍعجىـالكمي ات ـ(. 1998أيكب بف مكسى الحسيني الكفكم. ) اٍلبىقىاءالحنفي، أبك 
ٍْطىمىح بيركت،  .2ط. . تحقيؽ: عدناف دركيش، كحمد المْرمات كالفركؽ المغكيةالمي

 .الرِّسىالىةلبناف: مؤسسة 

فىاًجيٌ  م دبف  أىٍحمىد، الخى رىٍيحىانىة اٍلىليب ا كىزىٍىرىة  ـ(.1967 -ق1386. )ًشيىاب الدِّيفبف عمر  ميحى
نٍيىاالحىيىاة   . القاىرة: مطبعة عيسى البابي الحمبي.1. تحقيؽ: عبد الفتاح الحمك. طالد 

فىاًجيٌ  م دبف  أىٍحمىد، الخى )د. ـ(: ط(.  .. )دطراز المجالس ت(. .)د .ًشيىاب الدِّيفبف عمر  ميحى
 المطبعة الكىبية. 

فىاًجيٌ  م د، عبد الل بف الخى ْىٍاحىةسر ـ(. 1982-ق1402بف سعيد بف سناف. ) ميحى . 1ط. الفى
 العممية. الكيتيببيركت، لبناف: دار 

    العربية الردني، الردف،  ال مغىة، مجمع العربية ميٍعجىـفي  الىٍلكىٍافـ(. 1987خميفة، عبد الكريـ. )
 ـ. )مجمة(.1987ديسمبر 1، 33لعدد ا

عماف،  .1. طتفكيؾال   ًإلىى المحاكاة مف الحىًدٍيث ي  الىدىب نقدال   .ـ(2003. )ًإٍبرىاًىٍيـخميؿ، محمكد 
 كزيع.كالت   لمن شرً  المسيرة الردف: دار
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ٍنسىاء . تحقيؽ: حمدك طم اس. اٍلخىٍنسىاءديكاف   ـ(.2004 -ق1425، تماضر بنت عمرك. )اٍلخى
 كزيع.كالنشر كالت   لمطِّبىاعىةً لبناف: دار المعرفة  –. بيركت2ط

، تحقيؽ: سنف ابي داكدت(.  .. )دالزدمأبك داكد، سميماف بف الشعث بف إسحاؽ بف بشير 
م د ٍكتىبىةط(، ْيدا، لبناف:  .محي الديف عبد الحميد. )د ميحى ر  اٍلمى ٍْ  ية.العى

كرىةك  اٍليٍسميكب جىمىاًلي اتـ(. 1990اية، فايز)الد    ْ . بيركت، 3. طالعربيٌ  الىدىب في ةالفني   ال
 دمشؽ: دار الفكر المعاْر.

ط(، بغداد: دائرة  .)د .في الفف العربي ال مٍكفداللة  ت(. .كرم، عياض عبد الرحمف. )دالد  
 ة.الشؤكف الثقافيٌ 

يٍقىاع اٍلبنٍيىةفي  ـ(.1982) .أبك ديب، كماؿ . بيركت، لبناف: دار العمـ 2. طية لمشعر العربياإلًٍ
 لممالييف.

.  تحقيؽ: شكرم ابغة الذبيانيٌ ديكاف الن  ت(.  .)د .زياد بف معاكية بف ضباب النابغة ،بيانيٌ الذ  
 ط(. دمشؽ: دار الفكر. .فاضؿ .)د

. دمشؽ: 1ط .عبد الحفيظ الس طميٌ  :. تحقيؽديكاف العجاجـ(. 1969) ابف رؤبة، العجاج.
 .بة أطمسمكت

، ط(. بيركت .. )دديكاف عمر بف أبي ربيعة (.1934ربيعة، عمر بف عبد الل. )ابف أبي 
  شر. كالن   لمطِّبىاعىةً لبناف: دار القمـ 

شرح ديكاف عمر بف أبي ربيعة  ـ(.1952-ق1371عمر بف عبد الل. )ابف أبي ربيعة، 
ٍكتىبىة. مْر: 1. محي الديف عبد الحميد. طالمخزكمي  ة الكبرل. جاري  التِّ  اٍلمى

. دمشؽ، سكريا: 1. طاالزدىار ًإلىىالعربي مف االنحدار  الىدىب ـ(.1970كابي، جكدت. )الرِّ 
 دار الفكر.

حياة . تحقيؽ: الر ندم اٍلبىقىاءديكاف أبك ت(،  .، ْالح بف يزيد بف ْالح )داٍلبىقىاءالر ندم، أبك 
 ة. ة: مركز البابطيف لتحقيؽ المخطكطات الٌشعري  . اإلسكندري  1قارة. ط

حسف  أىٍحمىد، تحقيؽ: كميٌ ديكاف ابف الر  ـ(. ، 2002 -ق1423، عمي بف العباس.) كميٌ ابف الر  
 ة.العممي   الكيتيب. بيركت، لبناف: دار 3بس . ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D8%AF
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م دبيدٌم، الز   م دبف  ميحى تاج العركس مف (. ـ1973 -ق1393بف عبد الرزاؽ المرتضى. ) ميحى
م د، تحقيؽ: جكاىر القامكس  الفينيٍكفط(. الككيت: المجمس الكطني لمثقافة ك  .حجازم. )د ميحى

 كاآلداب.

م د، بدر الديف ركشيٌ الز   . تقديـ كتعميؽ: القرآف عيميٍكـالبرىػاف في  ـ(. 1988بف عبد الل. ) ميحى
م د  كزيع.شر كالت  كالن   لمطِّبىاعىةً . بيركت، لبناف: دار الفكر 1عبد القادر عطا. ط ميحى

 . بيركت، لبناف: دار العمـ لممالييف.15. طالعالـ ـ(.2002، خير الديف .)ركميٌ الز  

ًسفىةأبك حياف التكحيدم أديب  ـ(.2002. )ًإٍبرىاًىٍيـزكريا،  القاىرة:  .1ط. اٍليدىبىاءكفيمسكؼ  اٍلفىالى
 شر.المؤسسة المْرية العامة لمتأليؼ كالن  

ديكاف ـ(. 2008-ق 1429. ) ، جار اللأىٍحمىدأبك القاسـ محمكد بف عمرك بف مخشرم، الز  
 . بيركت، لبناف: دار ْادر.1. شرح: فاطمة يكسؼ الخيمي. طجارالل الزمخشرمٌ 

تحقيؽ كشرح كتقديـ: عمي . ديكاف كعب بف زىيرـ(، 1997 -ق1417ابف زىير، كعب. )
 ة.العممي   الكيتيبط(. بيركت، لبناف: دار  .فاعكر. )د

م دسالـ،  ة حكؿ اإلستطيقا النظري   اٍلجىمىاؿقراءات في عمـ  ـ(.1996عزيز نظمي. ) ميحى
 مؤسسة شباب الجامعة. )د. ـ(:  .1ط ة.كالتطبيقي  

. )، ستكلنيتز . 1، ترجمة فؤاد زكريا. طالنقد الفني، دراسة جمالي ة كفمسفية ـ(.2007جيرـك
 شر.ة: دار الكفاء لدنيا الطباعة كالن  اإلسكندري  

م دخاكم، شمس الديف الس   الضكء الالمع لىؿ القرف ـ(. 1992-ق1412بف عبد الرحمف. ) ميحى
 (. بيركت: دار الجيؿ.1. )طالتاسع

 .. الجزائر: دار ىكمة1. طيٌة كتحميؿ الخطابٍسميكباٍلي (. 1997الس د، نكر الديف. )

 .. )د. ـ( ط( .)د .بةكالمعر   اٍلعىرىًبي ةالمطبكعات  ميٍعجىــ(. 1928ق ػػػ 1346) سركيس، يكسؼ.

ركة ط(. الجزائر: الش   .)د .أبحاث كآراء في تاريخ الجزائرـ(. 1978سعد الل، أبك القاسـ.)
 كزيع.كالت   لمن شرً ة الكطني  

ػػػػة ط(. الجزائر: المؤسسػة الكطنيػػ   .)د .الرٍِّحمىةك  الىدىبتجارب في  ت(. .سعد الل، أبك القاسـ. )د
 لمكتاب.
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 .1ط. الحىًدٍيث عر العربيٌ يٌة في لغة الشِّ اٍليٍسميكبالبنيات ـ(. 1987عدني، مْطفى. )الس  
 .اٍلمىعىاًرؼة: منشأة دار اإلسكندري  

، ضبط كتعميؽ: نعيـ عيميٍكـالمفتاح ـ(. 1987، أبك يعقكب يكسؼ بف أبي بكر. )كاكيٌ الس  
 العممية. الكيتيب. بيركت،  لبناف: دار 2زرزكر. ط

م دسالـ،  ٍْرفي  الىدىبت(.  .زغمكؿ. )د ميحى ة: منشأة ط(. اإلسكندري   .. )دالمممككي العى
 .اٍلمىعىاًرؼ

. 1. طديكاف زىير ـ(. 1988ابف أبي سممى، ربيعة بف رياح بف قرط بف الحارث بف مازف. )
 العممية. الكيتيبشرح: عمي فاعكر، بيركت: دار 

 يفالعيثٍمىاًنيٌ العربي كتاريخو في عْر المماليؾ ك  الىدىبـ(. 1957) سميـ، محمكد رزؽ.
 . ط(. مْر: مطابع دار الكتاب العربيٌ  .)د .الحىًدٍيثك 

)د. ـ(: (. 2)ط .يالىدىبعْر سالطيف المماليؾ كنتاجو  ـ(.1962سميـ، محمكد رزؽ .)
 مطبعة الجماميز.

. يركردمٌ ديكاف الس   ـ(.2005. )ًشيىاب الدِّيف، أبك الفتكح يحيى بف حبش الحكيـ. يركردمٌ الس  
 دار كمكتبة بيبميكف.)د. ـ(: . 1تحقيؽ: عبدالرحمف بدكم. ط

. تحقيؽ: عبد 3ط ـ(. الكتاب.1988-ق 1408عمرك بف عثماف بف قمبر.)  سيبكيو، أبك بشر
 الـ ىاركف. القاىرة: مكتبة الخانجي. الس  

شرح أبيات ـ(. 1974 –ق1394يرافي، يكسؼ بف أبي سعيد الحسف عبد الل بف المرزباف.) السِّ 
م د. تحقيؽ: سيبكيو (. بيركت، ط .)د .ـ الريح، جمع: طو عبد الرؤكؼ سعدعمي ىاش ميحى

 كزيع. شر كالت  كالن   لمطِّبىاعىةً لبناف: دار الفكر 

م دأبي بكر بف  اٍلكىمىاؿ، عبد الرحمف بف يكطيٌ الس    عيميكـٍاإلتقاف في ت(.  .سابؽ الديف. )د ميحى
م د. تحقيؽ: القرآف  .الت رىاثط(. القاىرة: مكتبة دار  .)د ًإٍبرىاًىٍيـأبك الفضؿ  ميحى

م دأبي بكر بف  اٍلكىمىاؿ، عبد الرحمف بف يكطيٌ الس   شرح ـ(. 1981 -ق1409سابؽ الديف. ) ميحى
ٍكب، تحقيؽ: سمير محمكد المقامات السيكطي  الرِّسىالىة. بيركت، لبناف: مؤسسة 1ي. طديري

 كزيع.شر كالت  كالن   لمطِّبىاعىةً 

م د، افعيٌ الش   ـ(. تقديـ كتعميؽ: 2007-ق1428) افعيٌ ديكاف اإلماـ الش  بف إدريس،  ميحى
 كزيع.شر كالت  كالن   لمطِّبىاعىةً . القاىرة: شركة القدس 1. طإسماعيؿ العقباكمٌ 
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ط(.  .. )دالس اؽ فيما ىك الفارياؽ عىمىىالس اؽ ـ(. 1993.)أىٍحمىد فىاًرسالشٍِّديىاؽ، ابف يكسؼ 
 شر. ة كالن  ة لمفنكف المطبعي  الجزائر: المؤسسة الكطني  

. دمشؽ، سكريا: 1. طظكاىر أسمكبية في شعر بدكم الجبؿـ(. 2005شرتح، عْاـ. )
 اب العرب.منشكرات اتحاد الكت  

شرح مقامات ـ(. 1992-ق1413بف عبد المؤمف القيسي. ) أىٍحمىد، أبك العباس ريشيٌ الش  
م د. تحقيؽ: الحريرمٌ  ٍكتىبىةط(. ْيدا، بيركت:  .. )دًإٍبرىاًىٍيـأبك الفضؿ  ميحى ر  اٍلمى ٍْ  ة.ي  العى

م دشريؼ،  . مْر 1. طالعربية ال مغىةالشريفية في مزايا  المىقىامىةق(. 1306) أفندم. ميحى
 ة.ة: المطبعة الخيري  المحمي  

. 1، تحقيؽ: كماؿ الحكت. طكاآلثار الحىًدٍيثالمْنؼ في ق(. 1409ابف أبي شيبة. )
 شيد.ياض: مكتبة الر  الرِّ 

م دشيخة،  . الحىًدٍيث الميجرمٌ  عرالشِّ  في يٌ اٍليٍسميكب الت ٍشًكيؿ  ـ(.2009-2008الميف. ) ميحى
ًدٍيث العربيِّ  الىدىب دكتكراه في أطركحة" م د جامعة العربي، الىدىب قسـ ،الحى  خيضر، ميحى

 . )أطركحة دكتكراه(. بسكرة

تاريخ اآلداب العربية في القرف التاسع عشر كالربع الكؿ مف القرف ـ(. 1991شيخك، لكيس. )
 بيركت، لبناف: منشكرات دار المشرؽ. .3طالعشريف. 

  ْ م دابكنٌي، ال . بيركت، لبناف: دار إحياء التراث 1. طْفكة التفاسيرـ(. 2004عمي. ) ميحى
 كزيع.كالنشر كالت   لمطِّبىاعىةً العربي 

  ْ م دغير، ال . 1. طالْكرة الفنية في المثؿ القرآنيـ(. 1992) حسيف عمي الْغير. ميحى
 كالتكزيع. لمن شرً  لمطِّبىاعىةً شيد دار الر   :بيركت، لبناف

  ْ ، 1: طاٍلقيرٍآف اٍلكىًريـٌٍي في ال مٍكن الت ٍشًكيؿ. جمالية ـ(2010-ق1431ف ار، ابتساـ مرىكف.)ال
ًديٍ  الكيتيبإربد، الردف: عالـ   .ثالحى

  ْ ـ(. 1973. )، شعره كنثرهديكاف عمي الغراب الْفاقسيٌ ، ، عمي الغراب الطرابمسيٌ فاقسيٌ ال
م دتحقيؽ:   .  لمن شرً ة كنسي  . تكنس: الدار الت  1. طاىر المطكمٌ اليادم الط   ميحى

  ْ فاء خميؿ بف أيبؾ بف عبد الل. )فدمٌ ال  ْ لكعة الشاكي ـ(.  1922، ْالح الديف أبك ال
م د. ضبط كشرح كتْحيح: كدمعة الباكي ط(. مْر: المطبعة  .أبك الفضؿ ىاركف. )د ميحى

 ة.الرحماني  
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 . لبناف: مكتبة لبناف.1. طاٍلعىرىًبي ة اٍلىٍمثىاؿ ميٍعجىــ(. 1992ْيني، محمكد إسماعيؿ. )

بي، المفض ؿ بف  م دالض   أىٍحمىد. تحقيؽ اتالمفضمي  ـ(. 1952 -ق1371بف سالـ. ) عىمىىبف ي ميحى
م د  .اٍلمىعىاًرؼ. مْر: دار 2شاكر، عبد السالـ ىاركف. ط ميحى

ٍْر -العربي الىدىبتاريخ ضيؼ، شكقي. )د ت(.   .اٍلمىعىاًرؼالقاىرة: دار . 11ط الجاىمي. العى

قىامىةـ(. 1976) ضيؼ، شكقي.  .اٍلمىعىاًرؼ. مْر: دار 4. طالمى

. بيركت، لبناف: المؤسسة العربية 1. طيالىدىبمقدمة في النقد ـ(. 1979الط اىر، عمي جكاد. )
 شر.لمدراسات كالن  

م دبرم، الط   جامع البياف في ـ(. 2000 -ق1420. )بف غالب كىًثٍيربف يزيد بف بف جرير  ميحى
 . بيركت: دار الجيؿ.1. طتفسير القرآف

. تحقيؽ: عزة حسف. رماحديكاف الطِّ   ـ(.1994 -ق1414اح، ابف عدم بف حاتـ. )رم  الط  
 .ركؽ العربيٌ . لبناف، سكريا: دار الش  3ط

اريخ ػػت .ة لدل أْحاب المزارع في المدينةمىٍسجيكٍعإيقاعات يكنيك(.  4ـ، 2014كيؿ، خالد. )الط  
  .makkahnewspaper.com .ـ، المكقع: ْحيفة مكة المكرمة2017 أبريؿ 13 االطالع:

م دي اف، الط   رىاتـ(. 2000 -ق1421حساف.) ميحى . بيركت، لبناف: دار 1. طالمينىاظىرىاتك  الميفىاخى
 كزيع.شر كالت  كالن   لمطِّبىاعىةً ة البشائر اإلسالمي  

م دابف عاشكر،  كنسي ة ار الت  . تكنس: الد  1ط تنكير.حرير كال  تفسير الت  ـ(. 1984). اىرالط   ميحى
 .لمن شرً 

ط(.  .)د . تحقيؽ: إحساف عباس.ديكاف لبيدت(.  .لبيد بف ربيعة. )د، ابف عقيؿ العامرمٌ 
 .الككيتيٌ  العربيٌ  الت رىاثالككيت: 

دمشؽ، سكريا: ط(.  .. )دبيف الْالة كالتجديد مىعىاًنيالٍ حركؼ ـ(. 2000عباس، حسف. )
 .اتحاد الكتاب العرب

ٍغىةـ(. 1987عباس، فضؿ حسف. ) . عماف، 1. طالبىًدٍيععمـ البياف ك  –فنكنيا كأفنانيا  البىالى
 كزيع.كالت   لمن شرً الردف: دار الفرقاف 

ديكاف طرفة بف ـ(. 2002-ق1423ابف العبد، طرفة بف العبد بف سفياف بف سعد أبك عمرك. )
م د. شرح كتقديـ: ميدم العبد ٍكتىبىة. بيركت، لبناف: دار 3ناْر الديف. ط ميحى  ممية. الع اٍلمى
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م دعبد الباقي،  . 1. طاٍلقيرٍآف اٍلكىًريـٍالمفيرس للفاظ  ميٍعجىـالـ(. 2002 -1423فؤاد. )  ميحى
 كزيع.شر كالت  كالن   لمطِّبىاعىةً بيركت، لبناف: دار المعرفة 

كرىةـ(. 1995كاب، ْالح الديف. )عبد الت    ْ ركة الش  . القاىرة: 1. طاٍلقيرٍآف اٍلكىًريـٍة في ي  الىدىب ال
 لكنجماف. -لمن شرً ة العالمية المْري  

م دعبد الحميد،  . القاىرة: مكتبة 20. طشرح ابف عقيؿـ(. 1980 -ق1400محي الديف. ) ميحى
 .الت رىاثدار 

م دبف  أىٍحمىدابف عبد ربو،  عبد المجيد . تحقيؽ: العقد الفريد(. ـ1983-ق1404. )ميحى
 ة.العممي   الكيتيب(. بيركت، لبناف: دار 1ط. )رحينيالت  

م دبف  أىٍحمىدابف عبد ربو،  م د. تحقيؽ: مفيد العقد الفريدت(.  .. )دميحى (. ط .قميحة. )د ميحى
 ة.العممي   الكيتيببيركت، لبناف: دار 

 .ط( .ة. )دي  اٍلمىكضيكٍعة ك ه الفني  قىضىٍايىا –عر الجاىميٌ الشِّ ـ(. 1995. )ًإٍبرىاًىٍيـعبد الرحمف، 
 .بابالمنيرة، القاىرة: مكتبة الش  

ط(. المنيرة،  .. )دةي  اٍلمىكضيكٍعة ك ه الفني  قىضىٍايىاي، الىدىبقد الن  ـ(. 1995. )ًإٍبرىاًىٍيـعبد الرحمف، 
 باب.القاىرة: مكتبة الش  

إبريؿ  11: اريخ االطالعػػػػػػػػػػػتة، ػػػػػػػالشير اليجري   مىعىاًني إبريؿ(.1ـ، 2014. )عبد الكريـ، بميؿ
 .www.saaid.net/mktarat/mohram/55.htm ـ، المكقع: ْيد الفكائد2017

م د، عبد الل ط(. الككيت: دار البحكث  .. )ديٌ الىدىبنقد مقدمة في ال   ـ(.1975حسف. ) ميحى
 العممية. 

م دعبد المطمب،  ٍغىةـ(. 2009. )ميحى ة ة العالمي  ركة المْري  مْر: الش   .3ط يٌة.اٍليٍسميكبك  البىالى
 ، لكنجماف.لمن شرً 

م دعبد المطمب،  ٍغىةـ(. 2007. )ميحى القاىرة: الشركة المْرية  .2ط. أيٍخرىلالعربية قراءة  البىالى
 لكنجماف. -لمن شرً العالمية 

م دعبد المطمب،  . عرم لرفعت سالـالخطاب الشِّ  اٍسًتٍنطىاؽ –تكم ـ النص ىىكىذىاـ(. 1997. )ميحى
 ة العامة لمكتاب.ط(. القاىرة: الييئة المْري   .)د

http://www.saaid.net/mktarat/mohram/55.htm
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 (.ـ1986 -ق1406) .ي، أبك إسحاؽالعىٍينإسماعيؿ بف القاسـ بف سكيد كيساف أبك العتاىية، 
ط(. بيركت: دار بيركت  .كالنشر. )د لمطِّبىاعىةً دار بيركت . تحقيؽ: ديكاف أبي العتاىية

 كالنشر. لمطِّبىاعىةً 

ٍغىةـ(. في 1970عتيؽ، عبد العزيز. ) ط(.  .العربية عمـ البياف، عبد العزيز عتيؽ. )د البىالى
ًبي ةيضة بيركت ، لبناف: دار الن    شر.كالن   لمطِّبىاعىةً  اٍلعىرى

 -ق1408. )بف سيؿ بف سعيد ابف يحي بف ميرافالحسف بف عبد الل ، أبك ىالؿ العسكرمٌ 
 الكيتيب. بيركت، لبناف: دار 1عبد السالـ. ط أىٍحمىد، تحقيؽ: اٍلىٍمثىاؿجميرة ـ(. 1988
 ة.العممي  

ـ(. 1981. )الحسف بف عبد الل بف سيؿ بف سعيد ابف يحي بف ميراف، أبك ىالؿ العسكرمٌ 
 ِّْ  العممية. الكيتيب. بيركت،  لبناف: دار 1، تحقيؽ: مفيد قميحة. طعرناعتيف الكتابة كالشِّ ال

م دالعشماكم،  ط(. القاىرة: دار  .)د .في الفكر المعاْر اٍلجىمىاؿفمسفة (.  ـ1998) زكي. ميحى
 كزيع.شر كالت  كالن   لمطِّبىاعىةً النيضة العربية 

كرىةـ(. 1992) .أىٍحمىد عْفكر، جابر   ْ . 3. طالعرب ًعٍندى  كالبالغيٌ  النقدمٌ  الت رىاثالفنية في  ال
 .العربيٌ  قافيٌ بيركت، لبناف: المركز الث  

ط(. القاىرة:  .)د .قدمٌ الن   الت رىاثعر، دراسة في مفيكـ الشِّ  ـ(.1977. )أىٍحمىدعْفكر، جابر 
 كزيع. كالت   لمن شرً  الث قىافىةدار 

ط(. بيركت، لبناف: مكتبة  .. )دمكسكعة مْطمحات اإلماـ الغزاليٌ  ت(. .العظـ، رفيؽ. )د
 لبناف.

. 2. طالمعاْر عر الفمسطينيٌ في الشِّ  يٌ اٍلجىمىال الت ٍشًكيؿ ـ(، 2000) .العؼ، عبد الخالؽ
 .الث قىافىةفمسطيف: مطبكعات كزارة 

م دعمكاف،   لمن شرً . القاىرة: الدار العربية 1. طاٍلقيرٍآف اٍلكىًريـٍمف بالغة ـ(. 1998، كنعماف. )ميحى
 كالتكزيع.

م د، العمكمٌ  م د. تحقيؽ: عرعيار الشِّ ت(.  .بف طباطبا. )د أىٍحمىدبف  ميحى . 3زغمكؿ سالـ. ط ميحى
 .اٍلمىعىاًرؼاإلسكندرية: منشأة 
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ٍغىةراز المتضمف لسرار الطِّ ـ(. 1995 -ق1415، يحيى بف حمزة. )العمكمٌ  حقائؽ  عيميٍكـك  البىالى
م د. ضبط كتدقيؽ: اإلعجاز  الكيتيب. بيركت، لبناف: دار 1عبد الستار شاىيف. ط ميحى
 ة.العممي  

. غزة 1. طالعيثٍمىاًنيٌ ك  بيف عْريف المممككيٌ  العربيٌ  الىدىبـ(. 2008أبك عمي، نبيؿ خالد. )
 .لمطِّبىاعىةً اطئ: دار المقداد الش  

ٍْرحتى نياية  نقد النثر في تراث العرب النقدمٌ  ت(. .. )دخالد أبك عمي، نبيؿ  العباسيٌ  العى
 ة العامة لمكتاب.ط(. القاىرة: الييئة المْري   .ق. )د656

لىةعمـ ـ(. 1990-ق1401مختار.) أىٍحمىدعمر،   لمن شرً مكتبة دار العركبة )د. ـ(: . 1. طالد الى
 كزيع. كالت  

 كزيع.كالت   لمن شرً  الث قىافىة. القاىرة: دار 2. طال مٍكفك  ال مغىةـ(. 1977مختار. ) أىٍحمىدعمر، 

المرايا المشكىة، دراسة حكؿ الشعر العربي في ضكء ـ(. 2005 -ق1426. )ًإٍبرىاًىٍيـعكض، 
 .الث قىافىة. الدكحة، قطر: مكتبة 1. طةالحىًديٍثة االتجاىات النقدي  

عيد  ًإلىىمف الحممة الفرنسية  الحىًدٍيثتاريخ الفكر المْرم  ـ(.1969عكض، لكيس. )
 . القاىرة: دار اليالؿ.3. طإسماعيؿ

. بيركت، لبناف: دار 1. طبيف المشرؽ كالمغرب المىقىامىاتفف ـ(. 1979عكض، يكسؼ نكر. )
 القمـ.

حاد الكتاب . دمشؽ: منشكرات اتِّ 1. طيٌة، دراسةاٍليٍسميكبمقاالت في ـ(. 1990عياشي، منذر. )
 العرب.

م د، أبك حامد الغزاليٌ  م دبف  ميحى . بيركت، 1. طالديف عيميٍكـإحياء  ـ(.2004-ق1426. )ميحى
 كالنشر كالتكزيع. لمطِّبىاعىةً لبناف: دار ابف حـز 

م دالغزٌم، نجـ الديف  م دبف  ميحى . 1. طائرة بأعياف المائة العاشرةالككاكب الس   ـ(.1997. )ميحى
 ة.العممي   الكيتيببيركت، لبناف: دار 

م دبك نْر ، أالفارابيٌ  م دبف  ميحى . تحقيؽ: ألبير نادر. آراء أىؿ المدينة الفاضمةـ(. 1959. )ميحى
 ة.. بيركت، لبناف: المطبعة الكاثكليكي  ط( .)د
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. دراسة كتحقيؽ: زىير ال مغىةمجمؿ ـ(. 1986-ق 1406ابف فارس، أبك الحسيف بف زكريا.) 
 كزيع.كالنشر كالت   لمطِّبىاعىةً  الرِّسىالىة. بيركت، لبناف: مؤسسة 2ط. عبد المحسف سمطاف

كىاًنب. اآلستانة: مطبعة 1طكنز الرغائب في منتخبات الجكائب.  ـ(.1916) .فارس، سميـ  .الجى

. تحقيؽ: زىير فتح ديكاف عبد المطيؼ فتح اللـ(. 1984 -ق1404فتح الل، عبد المطيؼ. ) 
 . لمن شرً . بيركت: دار فرانتس شتاينر 1الل . ط

. . تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكمالعىٍيف ميٍعجىــ(. 2003-ق1424. )أىٍحمىد، الخميؿ بف الفراىيدمٌ 
 ة.العممي   الكيتيبدار  :. بيركت، لبناف1ط

بىاعىةً ٌي ال مٍكن الت ٍشًكيؿ ت(..فرج الل، إدريس. )د   ة: المكتب الجامعيٌ ط(. اإلسكندريٌ  .)د .لمطِّ
ًدٍيث  .الحى

ٍزدىؽ : اٍلفىرىٍزدىؽديكاف ـ(. 1987ىػ، 1407. )ميميٌ الت   ارميٌ ، ىماـ بف غالب بف ْعْعة الد  اٍلفىرى
 ة.العمميٌ  الكيتيب. بيركت، لبناف: دار 1تحقيؽ: عمي فاعكر. ط

 القاىرة، مْر: مكتبة السرة. .2ط ي.الىدىبنظرية البنائية في النقد ـ(. 2003فضؿ، ْالح. )

. 1جمع كتحقيؽ: أميف فكرم. ط .اآلثار الفكرية ـ(.1897 -ىػ1315فكرم، عبد الل. ) 
 القاىرة: المطبعة الكبرل الميرية ببكالؽ.

ًٍْكٍيرـ(. 2000قاسـ، عدناف. ) . مدينة نْر، 1. طاٍلعىرىًبي ةة لبالغتنا عرم، رؤية نقدي  الشِّ  الت 
ًبي ةمْر: الدار   كزيع.كالت   لمن شرً  اٍلعىرى

م د، أبك الحسف حاـز بف القرطاجنيٌ  . ) ميحى . اٍليدىبىاءكسراج  البيمىغىٍاءمنياج ـ(. 2008بف حاـز
م دتحقيؽ:  ًبي ةار ط(. تكنس: الد   .الحبيب بف الخكجة.)د ميحى  لمكتاب. اٍلعىرى

م د، أبك عبد الل زكريا بف القىٍزًكٍيًنيٌ  اإليضاح ـ(. 1975 -ق1395الخطيب. ) بف محمكد ميحى
ٍغىة عيميٍكـفي   بيركت، لبناف: دار الكتاب المبناني. .4ط. البىالى

. بيركت، 2. طالمعاْر عر العربيٌ في الشِّ  جاه الكجدانيٌ االتِّ ـ(. 1987القط، عبد القادر. )
 لبناف: دار الن يضة.

ًٍْكٍير(. 2002د. )قطب، سيِّ   ركؽ.. القاىرة: دار الش  16. طفي القرآف الفنيٌ  الت 

 ركؽ.بيركت: دار الش  القاىرة،  .10ط .في ظالؿ القرآف(. ـ1981د. )قطب، سيِّ 
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 ركؽ.ط(. بيركت، لبناف: دار الش   ..)دأْكلو كمناىجو -يٌ الىدىبقد الن  ت(.  .د. )دقطب، سيِّ 

ط(.  .د)، مراجعة كضبط: خميؿ مطراف. ديكاف ابف قالقسـ(. 1905-ق1323ابف قالقس. )
 مْر: مطبعة الجكائب.

ْىٍبحي اٍلٍٍعشىى ًفٍي  ت(. .. )دأىٍحمىدبف عمي بف  أىٍحمىد ًشيىاب الدِّيف، أبك العباس اٍلقىمىٍقشىٍنًدمٌ 
نىاعىًة اإٍلٍنشىا م د. تحقيؽ: ًْ   ة.العممي   الكيتيبط(. بيركت: دار  .)د شمس الديف. ميحى

ٍغىة في االستعارمٌ  الت ٍشًكيؿ نظرية ـ(.2000قكقزة، نك اؼ. )  عماف، الردف: .1طكالنقد.  البىالى

 ة.الردني   الث قىافىة كزارة 

. 4. طعر كآدابػو كنقدهالعمدة في محاسف الشِّ  ـ(.1972، أبك الحسف بف رشيؽ.)القيركانيٌ 
 باعة.كالتػكزيع كالطِّ  لمن شرً بيركت، لبناف: دار الجيؿ 

 ديكاف امرئ القيس.ـ(. 2004 -ق1425القيس، امرؤ القيس بف حيجر بف الحارث الكندم. )
 ة.العممي   الكيتيب. بيركت ، لبناف: دار 5افي. طضبط كتْحيح: مْطفى عبد الش  

. بيركت: 6. طالبداية كالنيايةـ(. 1989 -ق1409. )مشقيٌ ، أبك الفداء الحافظ الدِّ كىًثٍيرابف 
 .اٍلمىعىاًرؼدار 

ىػ، 1393بف عبد الرحمف بف السكد بف عامر بف عكيمر الخزاعي. ) كىًثٍيرة، عز   كىًثٍير
 .الث قىافىةط(. بيركت، لبناف: دار  .: ، تحقيؽ: إحساف عباس. )دعزة كىًثٍيرديكاف  ـ(.1971

 الرِّسىالىةط(. بيركت: مؤسسة  .)د .المؤلفيف ميٍعجىـ ـ(.1993 -ق1414)كحالة، عمر رضا. 
 كزيع.شر كالت  كالن   لمطِّبىاعىةً 

م دالكك از،  ة . الزاكية، الجماىيري  1. طمفاىيـ كتطبيقات -اٍليٍسميكبعمـ ـ(. 2005كريـ. ) ميحى
 ابع مف إبريؿ.العظمى: منشكرات جامعة الس  

م د. ترجمة: الشعرية ال مغىةبنية ـ(. 1986ككىف، جاف. ) م دالكلي ك  ميحى ط(.  .العمرم. )د ميحى
 كزيع.شر كالت  كالن   لمطِّبىاعىةً ار البيضاء: دار تكبقاؿ الد  

م د، عمي بف الماكردمٌ  )د ط(. بيركت، لبناف: دار  .يفنيا كالدِّ أدب الد   ت(. .)د بف حبيب. ميحى
 الفكر.

القاىرة: مطبعة دار الکتب . 1ط. الر اًبعنثر الفني في القرف ال  ـ(. 1934) .مبارؾ، زكي
 ة. المْري  
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ط(.  .. )داٍلميتىنىبِّيديكاف ـ(. 1983-ق 1403. )بف حسيف الجعفيٌ  أىٍحمىديب ، أبك الط  اٍلميتىنىبِّي
 شر.كالن   لمطِّبىاعىةً بيركت، لبناف: دار بيركت 

. حيدر أباد، اليند: دار 1. طكتاب الخيؿق(. 1358) ابف المثنى، أبك عبيدة معمر.   
 ة.اإلسالمي   اٍلمىعىاًرؼ

م د، المحبيٌ  خالْة الثر في أعياف القرف ت(.  .أميف بف فضؿ الل بف محب الديف. )د ميحى
 ف(. .)د)د. ـ(.  ط(. .. )دالحادم عشر

م د، المحبيٌ  نفحة الريحانة كرشحة طيالء  ـ(.1968) .أميف بف فضؿ الل بف محب الديف ميحى
ًبي ة الكيتيبدار إحياء  . بيركت:1. طالفتاح الحمكعبد . تحقيؽ: الحانة  .اٍلعىرى

ط(. الجزائر:  .)د .الحاج الشريؼ الزىار أىٍحمىدمذكرات  ـ(.1974) تكفيؽ. أىٍحمىد، المدنيٌ 
 كزيع.كالت   لمن شرً ة ركة الكطني  الش  

م د، أبك الفضؿ المرادمٌ   الث اًني سمؾ الدرر في أعياف القرف ـ(. 1988خميؿ بف عمي .) ميحى
 . الككيت: دار البشائر اإلسالمية.3ط عشر.

. الجزائر: 2. طالعربيٌ  الىدىبفي  المىقىامىاتفف ـ(. 1988 -ق1408رتاض، عبد الممؾ. )مي 
 كزيع.كالت   لمن شرً ة ركة الكطني  الش  

. الككيت: المجمس بحث في تقنيات السرد -في نظرية الركاية  ـ(.1998مرتاض، عبد الممؾ. )
 كاآلداب. الفينيٍكفالكطني لمثقافة ك 

بديع ت(.  .العدكاني، البغدادم. )د بف الكاحد بف ظافر ابف أبي الْبع اٍلعىًظيـ، عبد المْرمٌ 
 شر.بع كالن  القاىرة: دار نيضة مْر لمط  . تحقيؽ: حفني شرؼ .ط( .. )دالقرآف

 ت(. .. )د، البغدادمٌ بف الكاحد بف ظافر ابف أبي اإلْبع العدكانيٌ  اٍلعىًظيـ، عبد المْرمٌ 
م دتحقيؽ: حفني . اٍلقيرٍآف اٍلكىًريـٍثر كا عجاز عر كالن  حبير في ْناعة الشِّ تحرير الت   . شرؼ ميحى

ًبي ةة الجميكري   ط(. .)د مىىالمتحدة: المجمس ال اٍلعىرى  ة.لمشؤكف اإلسالمي   عى

م د، المْرمٌ  ط(.  .. )دىكرىكر في كقائع الد  بدائع الز   ـ(.1960بف إياس الحنفي.) أىٍحمىدبف  ميحى
 عب.مطابع الش  .)د. ـ(. 

ٍكفحسف، ك  أىٍحمىدك الزيات،  ًإٍبرىاًىٍيـمْطفى،  ري  -الكسيط ميٍعجىـالـ(. 1972-ق 1392.) آخى
ٍكتىبىةتركيا:  -ستانبكؿإ. 2العربية. ط ال مغىةمجمع   كزيع. شر كالت  كالن   لمطِّبىاعىةً ة اإلسالمي   اٍلمى

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88&action=edit&redlink=1
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 عيف)د. ـ(: . 1ط. ةإحْائي   ةي، دراسة أسمكبي  الىدىب النص في ـ(.1996مْمكح، سعد. )
ٍنسىاًني ة كالبحكث راساتلمدِّ   ة.كاالجتماعي   اإٍلً

.)د ط(. القاىرة: دار قباء أعالميا كمذاىبيا، اٍلجىمىاؿفمسفة ـ(. 1988مطر، أميرة حممي. )
 كالنشر كالتكزيع.  لمطِّبىاعىةً 

ٍْطىمىح ميٍعجىـ ـ(.2000. )أىٍحمىدمطمكب،  بيػركت، لبناف: مكتبة  .2طكتطكرىا.  البىالغي ةات المي
 لبناف، ناشركف.

م د ،مٌ المطك  ٍديىاؽ، حياتو كآثاره كآراؤه في الن   أىٍحمىد فىاًرس. ـ(1989اليادم. ) ميحى يضة الشِّ
 .. بيركت، لبناف: دار الغرب اإلسالميٌ 1طة. الحىًديٍث اٍلعىرىًبي ة

م ديف بف نظاـ الد   أىٍحمىديف بف ابف معْكـ، عمي ْدر الدِّ  بيع في أنكار الر  ـ(،  1969. )ميحى
 عماف.مطبعة الن  جؼ: . الن  1، تحقيؽ: شاكر ىادم شكر. طالبىًدٍيعأنكاع 

)د ط(. بيركت،  .ديكاف جميؿ بثينةـ(.  1982-ق1402ابف معمر، جميؿ بف عبد الل. )
 كالنشر. لمطِّبىاعىةً لبناف: دار بيركت 

 بيركت، لبناف: دار العكدة. .1ط. الت ٍشًكيؿ عر بيف الرؤية ك الشِّ ـ(. 1984المقالح، عبد العزيز. )

م دابف المقفع، أبك  . الكبير ضمف آثار ابف المقفع الىدىبـ(. 1989 -ق1409عبدالل. ) ميحى
 ة. العممي   الكيتيب. بيركت، لبناف: دار 1ط

م د. تحقيؽ: ديكاف ابف سناء الممؾ ـ(.1969 -ق1388الممؾ، ابف سناء. ) نْر،  ًإٍبرىاًىٍيـ ميحى
م دكحسيف  ار. ط ميحى  ْ  .. بيركت، لبناف: دار الكتاب العربيٌ 2ن

م د، أبك الفضؿ جماؿ الديف ركٍ ظي نٍ مى ابف  . ) ميحى . بيركت، 1. طًلسىاف اٍلعىرىبـ(. 2000بف مكـر
 شر.كالن   لمطِّبىاعىةً لبناف: دار ْادر 

م دأبك مكسى،  ًٍْكٍيرـ(. 1978 -ق1398. )ميحى . ة لمسائؿ البيافدراسة تحميمي   – البيانيٌ  الت 
 . ليبيا: منشكرات جامعة قار يكنس.1ط

ٍْطىمىحمكسكعة  . بيركت، لبناف: المؤسسة 2ـ(. ترجمة عبد الكاحد لؤلؤة. ط1983. )قدمٌ الن   المي
ًبي ة  شر.راسات كالن  لمدِّ  اٍلعىرى

م د، يٌ حً يمٍ كً مي الٍ  . القاىرة: مؤسسة ىنداكم 4. طحديث عيسى بف ىشاــ(. 2012. )ًإٍبرىاًىٍيـ ميحى
 .الث قىافىةك  عيميٍكـلم
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م دبف  أىٍحمىد، الميدانيٌ  م د، تحقيؽ: اٍلىٍمثىاؿمجمع ـ(. 1955 -ق1376أبك الفضؿ. ) ميحى  ميحى
 ط(. بيركت: دار المعرفة. .يف عبد الحميد. )دمحي الدِّ 

ٍغىةـ(. 1996) ، عبد الرحمف حسف حبنكة.الميدانيٌ  . 1طيا كفنكنيا. عيميٍكمأسسيا ك  اٍلعىرىًبي ة البىالى
 كزيع.شر كالت  كالن   لمطِّبىاعىةً دمشؽ: دار القمـ 

م دنجـ،  ةـ(. 1966) يكسؼ. ميحى  ْ . 3. طـ(1914 -1870) الحىًدٍيث العربيِّ  الىدىبفي  اٍلًق
 .الث قىافىةبيركت، لبناف: دار 

المجتبى مف . بف شعيب بف عمي بف سناف بف بحر بف دينار أىٍحمىدأبك عبد الرحمف ، سائيٌ النٌ 
(. حمب، سكريا: مكتبة 2ـ(. تحقيؽ: عبد الفتاح غدة. )ط1986-ق1406). نفالس  

 ة.المطبكعات اإلسالمي  

م دعبد الرحمف بف قيب، ابف الن   م ديف بف كماؿ الدِّ  ميحى . تحقيؽ قيبديكاف ابف الن   ـ(.1956. )ميحى
 .العربيٌ  مجمة المجمع العمميٌ دمشؽ: ط(.  .عبدالل الجبكرم. )د

عبد المجيد الغزالي.  أىٍحمىد. تحقيؽ: ديكاف أبي نكاس  ـ(.1990الحسف بف ىانئ. )أبك نكاس، 
 . بيركت، لبناف: دار الكتاب العربي.1ط

م د. تحقيؽ: ْحيح مسمـ ـ(.1992-ق 1412. )، مسمـ بف الحجاج القشيرمٌ يسابكرمٌ الن    ميحى
 ة.العممي   الكيتيب. بيركت، لبناف: دار 1فؤاد عبد الباقي. ط

ٍغىةجكاىر  ـ(.1999. )أىٍحمىد، السيد الياشميٌ  بيركت،  .1.ط البىًدٍيعكالبيػاف ك  مىعىاًنيالٍ في  البىالى
ٍكتىبىةلبناف:  ر  اٍلمى ٍْ  ية.العى

ٍكفأبك ذؤيب، ك  ،اليذليٌ  ري : الش عىرىاء اليذلييف، تحقيؽ: ديكاف اليذلييف ـ(.1965-ق1385. )آخى
 شر.كالن   لمطِّبىاعىةً ة المْري   الكيتيبط(. القاىرة: دار  )د.الزيف، كمحمكد أبك الكفا.  أىٍحمىد

م دالكيٍرًغٌي،   .. )د، تحقيؽ: عبد العزيز الفيزانيٌ مقامات الكيرًٍغٌي كرسائموت(.  .. )دأىٍحمىدبف  ميحى
 .لمن شرً ة كنسي  ار الت  ط(. تكنس: الد  

البرىاف في كجكه  ـ(.1980) بف سميماف. ًإٍبرىاًىٍيـ، أبك الحسف اسحؽ بف اٍلىًدٍيبابف كىب 
 ة.العممي   الكيتيبط(. بيركت، لبناف: دار  .)د .البياف

ٍيؼ، اليىاٍزًجيٌ  ًْ  ط( . بيركت: مطبعة اآلباء اليسكعييف. .. )دمىٍجمىع البىٍحرىٍيف ـ(.1880) .نىا

. دمشؽ، سكرية: دار 2. طةيٌة المفردة القرآني  لجما ـ(.1999-ق1419) .أىٍحمىدياسكؼ، 
 كزيع. شر كالت  كالن   لمطِّبىاعىةً المكتبي 
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ْىاًئصـ(. 2011-ق1432ياسيف، كسف عبد المنعـ. )  .. )دفي شعر البحترمٌ  اٍليٍسميكب خى
 .منشكرات المجمع العمميٌ دمشؽ: ط(. 

بيركت،  .1ط. ، دراسة في المنجز الن ْيالحىًدٍيث عر العربيٌ الشِّ ـ(. 1998يحياكم، رشيد.)  
 لبناف: أفريقيا الشرؽ.

القاىرة:  .1. طالت رىاثمف أجؿ كعي جديد ب – ردمٌ الس   الت رىاثالركاية ك ـ(. 2006يقطيف، سعد. )
 كزيع.كالت   لمن شرً رؤية 

. بيركت: دار الحداثة 1. طأجناسو كأنكاعو يٌ الىدىبالفف  ـ(.1990) يمكت، غازم يمكت.
 كزيع.لت  شر كاكالن   لمطِّبىاعىةً 

 دار الحقائؽ.)د. ـ(: . 1. ط عر الجاىميٌ (. مقاالت في الشِّ ـ1983اليكسؼ، يكسؼ. )

م داليكسفي،  ار ط(. تكنس: الد   .. )دالمعاْر عر العربيٌ في بنية الشِّ ت(.  .)د لطفي. ميحى
 .لمن شرً ة كنسي  الت  

م د، تحقيؽ:  كالحكـ اٍلىٍمثىاؿزىر الكـ في ـ(، 1981 –ىػ 1401اليكسي، الحسف ) حجي،  ميحى
م د ر ميحى  .الث قىافىة. المغرب: دار 1. طاٍلىٍخضى

ًكٍيرـ(، 2006يكنس، عيد سعد. ) ٍْ ال الت  مى . إربد، الردف: عالـ 6. طاٍلقيٍرآف اٍلكىًرٍيـفي  يٌ اٍلجى
 .الكيتيب
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 ةُ امَ عَ الْ  َفَياِرُس الْ 
 مِ ـــاْلَكِريْ  اْلُقْرآنِ  اتِ ـــيَ آ ُس رَ يْ : فَ الً وَّ أَ   
 ةِ فَ يْ الشَّـــرِ  ثِ يْ ادِ ـــحَ اُْلَ  ُس رَ يْ : فَ اً يَ انِ ثَ   
 يافِ ــــــــوَ ـــــــــــــــقَ الْ  ُس رَ ـــــــــــيْ : فَ اً ثَ الِ ثَ   
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 اْلَكِرْيمِ  اْلُقْرآنِ  آيــــــــــــاتِ  ُس رَ يْ اًل: فَ وَّ أَ 

 الصفحة رقم اآلية ـــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــاآليـــــــــــــــ السورة
 43 125  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ چ  البقرة

 130،184 265 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ  البقرة

 248 187 چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ       چ  البقرة

 264 190  چڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ  آؿ عمراف

 205 114  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ        چ  المائدة

 110 13  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  النعاـ

 175 26  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  چ  العراؼ

 292 71  چک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  چ  التكبة

 184 109  چڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک    چ  التكبة

 205 8  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ  چ  ىكد

 272 42  چڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ چ  ىكد

 272 43  چۉ  ې  ې  ې    ې  ى چ  ىكد

 299 73  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  چ  ىكد

 303 78  چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    چ ىكد

 31 18  چژ  ژڑ   چ  يكسؼ

 205 19  چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ں چ  يكسؼ
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 الصفحة رقم اآلية ـــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــاآليـــــــــــــــ السورة
 182 30  چىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی      جئ  حئ    مئ  ىئيئ  چ  يكسؼ

 183 88  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ      ڦ     چ  يكسؼ

 31 6  چۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  چ  النحؿ

 النحؿ
 270 92  چڻ  ۀ  ۀ     ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ 

 296 90  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  النحؿ

 182، 33 84  چۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ   ەئ  چ  اإلسراء

 148 24  چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ         چ  اإلسراء

 195 89  چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ  اإلسراء

 90 60 چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  چ  الكيؼ

 206 46  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ    چ  الكيؼ

 209 104  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  چ  الكيؼ

 257 30 چگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  الكيؼ

 257 31 چڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ   چ الكيؼ

 305 3 چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  مريـ

 311 23  چۉ  ې  ې      ې  ې    ى  ى   ائ  ائ  ەئ  چ  مريـ

 183 66 چڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  طو

 217 94  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    چ طو
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 الصفحة اآليةرقم  ـــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــاآليـــــــــــــــ السورة
 98 87  چک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    چ  اٍلىٍنًبيىاء

 168 4  چڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چڇ   ڇ    ڇ  ڇ  چ  اٍلىٍنًبيىاء

 184 96  چڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  چ  اٍلىٍنًبيىاء

 202 45 چڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  الح 

 94 60  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  چ  النكر

 70 61  چڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  چ  الفرقاف

 164،180 13  چەئ  ەئ       وئ  وئ           ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   چ  القْص

 177 73 چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ  القْص

 179 23 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  چ  القْص

 180 7  چٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  القْص

 180 10  چڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ  القْص

 185 41  چڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ک   چ  العنكبكت 

 206، 200 55  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   چ  الرـك

 213 43  چٺ  ٿ  ٿ   ٿ       ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ الرـك

 181 7 چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ       چ  لقماف

 307 18  چېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  چ لقماف

 43 13  چھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  چ  الحزاب
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 الصفحة رقم اآلية ـــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــاآليـــــــــــــــ السورة
 183 19  چڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ  الحزاب

 43 35  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  چ  فاطر

 212 72  چائ  ائ  ەئ    ەئ  چ  الْافات

 212 73 چوئ  ۇئ       ۇئ        ۆئ  ۆئ  چ  الْافات

 231 117  چڻ  ڻ    ۀ  چ  الْافات

 231 118 چہ  ہ  ہ  چ  الْافات

 298 53  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  چ  الزمر

 43 51  چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  الدخاف

 181 24  چڃ  ڃ    ڃڃ  چ    چ  چ  چ  الدخاف

 181 5 چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ      ڃ  ڃچ  ؽ

 182 16 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ          چ  ؽ

 234 1 چں  چ  الطكر

 234 2 چڻ  ڻ     چ  الطكر

 182 2  چٻ  پ  پ   پ  پ  چ  النجـ

 182 3 چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  النجـ

 259 58  چڭ  ۇ      ۇ  چ  الرحمف

 235 28  چڈ  ژ       ژ  چ  ةاٍلكىاًقع
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 الصفحة رقم اآلية ـــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــاآليـــــــــــــــ السورة
 235 29 چڑ  ک      چ  ةاٍلكىاًقع

 250 22 چڤ  ڤ  چ  ةاٍلكىاًقع

 250 23  چڦ  ڦ          ڦ  چ  ةاٍلكىاًقع

 250 89  چک  ک  ک  گ چ ةاٍلكىاًقع

 183 16  چے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  چ  الحديد

 245 5  چٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  چ  الحشر

 202 5  چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک       گ     چ  الجمعة

 182 7  چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  الطالؽ

 128 8  چہ  ہ   ھ  ھھ  ھ          ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ﮴      چ  الممؾ

 30 5 چۇئ       ۇئ  ۆئ  چ  المعارج

 31 5  چۇئ       ۇئ  ۆئ  چ  المعارج

 225 13 چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ  نكح

 225 14 چٹ  ٹ  ٹ  چ  نكح

 182 35 چېئ  ېئ    ېئ         چ  المدثر

 180 26  چڤ           ڤ     ڤ   ڦ     چ  القيامة

 210، 182 22  چپ  ڀ    ڀ    چ  القيامة

 207 29  چڃ   چ    چ   چ  القيامة
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 الصفحة رقم اآلية ـــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــاآليـــــــــــــــ السورة
 207 30 چچ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  القيامة

 230 10 چڄ  ڄ  ڄ    چ  النبأ

 230 11 چڃ  ڃ      ڃ چ  النبأ

 226 13  چژ  ژ     ڑ  ڑ   چ  االنفطار

 226 14 چک   ک        ک   گ    چ  االنفطار

 204 13 چژ    ڑ   ڑ  چ  الطارؽ

مىىال  181 2  چۀ  ۀ    ہ  چ  عى

مىىال  181 3 چہ  ہ   ھ   چ  عى

 230 13  چڱ  ڱ    ڱ     چ  الغاشية

 230 14 چں  ڻ  چ  الغاشية

 230 15 چڻ  ڻ   چ  الغاشية

 230 16  چۀ  ہ  چ  الغاشية

 177 6 چڈ  ژ  ژ  ڑ  چ  الضحى

 177 7 چک  ک   ک  چ  الضحى

 177 8 چگ  گ  گ     چ  الضحى

 177 9 چڳ  ڳ        ڳ   ڳ    چ  الضحى

 177 10 چڱ  ڱ  ڱ  ں    چ  الضحى
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 الصفحة رقم اآلية ـــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــاآليـــــــــــــــ السورة
 177 11 چڻ  ڻ      ڻ  ڻ      چ  الضحى

 205 3 چڃ  ڃ  چ  چ    چ چ  الضحى

 216، 208 1 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    چ  اليمزة
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 ةِ فَ يْ الشَّـرِ  بويَّةِ النَّ  يثِ ادِ حَ اُْلَ  ُس رَ يْ ًا: فَ يَ انِ ثَ 

 الصفحة الَحِدْيث الرقم
 186 امتي يدعكف يكـ القيامة غر ان محجميف مف آثار الكضكء إف   -1

مىاؿإف  الل جميؿ يحب  -2  31 اٍلجى

 18 مف البياف لسحران  إف   -3

 25 : النساء كالطيب كجعمت قرة عيني في الْالةادنيالمف  ًإلىىحبب إنما  -4

ثىؿي الجميس الْالحي  -5  192، 121 كالجميسي السكًء كحاًمًؿ المسؾ، كنافًخ الًكٍيرً ًإن ما مى

ٍرأىةتنكح  -6 لربع: لماليا كلحسبيا كلجماليا كلدينيا، فاظفر بذات الديف  اٍلمى
 تربت يداؾ

26 

ن ةي أىٍقرىبي  -7 ـٍ ًمٍف ًشرىاًؾ نىٍعًمًو، كىالن اري ًمٍثؿي ذىًلؾى  ًإلىىالجى ًدكي  185 أىحى

ف ًت  -8 ف ًت الن اري ًبالش يىكىاتً حي ن ةي ًباٍلمىكىاًرًه، كىحي  185 اٍلجى

مىىخمسه تجب لممسمـ  -9 جابةي  عى أخيو: رد  السالـ، كتشميتي العاًطًس، كا 
 الد عكة، كعيادة المريض، كاتِّباعي الجنائز

141 

 224 الميـ أعط منفقا خمفنا، كأعط ممسكا تمفنا -10

 230 في نحكرىـ، كأعكذ بؾ مف شركرىـالميـ إني أدرأي بؾ  -11

مف بنى مسجدا لل كلك كمفحص قطاة أك أْغر بنى الل لو بيتان في  -12
 الجنة

103 

! ال تىتىمىن ٍكا لقاءى العدكِّ كاسأىليكا الل العافيةى.  -13 لىقيتيميكىـ  فىًإذىايأي يىا الن اسي
 ظالًؿ الس يكؼً  فاْبركا. كاعمميكا ًإف  أىٍبكىابى الجن ًة تحتى 

186 
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 يافِ ــــــــــــــــــــــــــوَ قَ الْ  ُس رَ يْ ًا: فَ ثَ الِ ثَ 

 الصفحة البحر القـــــــــائل اْلَقاِفَية الرقم
ز مةذك الر   جمالء -1  15 الر جى

فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف الماء -2  188، 134 البسيط الخى

 189 الكامؿ البحترم الماء -3

ٍيؼ باب -4 ًْ  113 مجزكء الكامؿ اليىاٍزًجيٌ  نىا

 43 البسيط سالمة بف جندؿ تأكيب -5

 201 الط ًكيؿ العباس بف الحنؼ حبيب -6

 313 البسيط اٍلًبٍيطىاربىيىاء الدِّيف  سحب -7

 221 الط ًكيؿ أبك فراس الحمداني شارب -8

 220 الط ًكيؿ أبك تماـ قكاضب -9

 157 البسيط الحريرم قكت -10

 123 الط ًكيؿ مف الشاعر؟ بالمخض   -11

 256 الط ًكيؿ النابغة الذبياني المناكب -12

ٍيؼ يشرب -13 ًْ ز اليىاٍزًجيٌ  نىا  101 الر جى

ٍيؼ يياب -14 ًْ  113 مجزكء الكامؿ اليىاٍزًجيٌ  نىا

 297 الكافر الشافعي ككتالس   -15

ٍيؼ ككتالس   -16 ًْ  99 الكافر اليىاٍزًجيٌ  نىا

 193 الط ًكيؿ رماح بف حكيـالطِّ  ضمت -17

 297 الكافر الشافعي يمكت -18

ٍيؼ يمكت -19 ًْ  99 الكافر اليىاٍزًجيٌ  نىا

 65 الط ًكيؿ ابف النقيب تفرج -20

 65 الط ًكيؿ ابف النقيب المتأرج -21
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 الصفحة البحر القـــــــــائل اْلَقاِفَية الرقم
 65 الط ًكيؿ ابف النقيب المدب  -22

 193 الط ًكيؿ عزة كىًثٍير الباطح -23

 247 السريع البحترم أقاح -24

 15 الكافر أبك ذؤيب اليذلي تستريح -25

 193 الط ًكيؿ عزة كىًثٍير رائح -26

باح -27  ْ م د  ال  111 الخفيؼ الميبىارىؾميحى

باح -28 ِّْ م د  ال  111 الخفيؼ الميبىارىؾميحى

 193 الكامؿ الس يركردم فالح -29

 193 الط ًكيؿ عزة كىًثٍير ماسح -30

 76 الط ًكيؿ عبد القادر الجزائرم أشمخ -31

 66 البسيط عبد الل السكيدم رسخا -32

 76 الط ًكيؿ عبد القادر الجزائرم فرسخ -33

 66 البسيط عبد الل السكيدم نفخا -34

 76 الط ًكيؿ عبد القادر الجزائرم يتبكخ -35

 76 الط ًكيؿ عبد القادر الجزائرم ينسخ -36

 190 السريع الحريرم دمئأس -37

 80 المنسرح ابف شرؼ السد -38

ٍنسىاء أمردا -39  155 المتقارب اٍلخى

 80 المنسرح ابف شرؼ البمد -40

ٍيؼ ترقد -41 ًْ  276 الكامؿ اليىاٍزًجيٌ  نىا

 248 الكامؿ ال قائؿ لو حداد -42

 133 الط ًكيؿ أبك تماـ العقد -43

كمي العقد -44  133 الط ًكيؿ ابف الر 
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 الصفحة البحر القـــــــــائل اْلَقاِفَية الرقم
 73 البسيط عبد الباقي العمرم محدكد -45

ٍيؼ مرفد -46 ًْ  113 مجزكء الكامؿ اليىاٍزًجيٌ  نىا

 73 البسيط عبد الباقي العمرم مرفكد -47

ٍيؼ المسجد -48 ًْ  276 الكامؿ اليىاٍزًجيٌ  نىا

ٍيؼ مسند -49 ًْ  113 مجزكء الكامؿ اليىاٍزًجيٌ  نىا

 73 البسيط عبد الباقي العمرم مغمكد -50

 73 البسيط عبد الباقي العمرم مكجكد -51

 73 البسيط عبد الباقي العمرم مكلكد -52

ٍيؼ الثر -53 ًْ  100 مجزكء البسيط اليىاٍزًجيٌ  نىا

 207 الط ًكيؿ الحكص أدكر -54

 43 الكامؿ بشامة بف الغدير العذرم الْغر -55

 214 الط ًكيؿ أبك فراس الحمداني البدر -56

 68 الكامؿ عبد المطيؼ فتح الل تسير -57

 68 الكامؿ عبد المطيؼ فتح الل تمكر -58

 68 الكامؿ عبد المطيؼ فتح الل ثبير -59

 108 البسيط الىليكًسيٌ ابف  الحقر -60

 297 البسيط عمي الغراب الطرابمسي دينار -61

 68 الكامؿ عبد المطيؼ فتح الل زفير -62

 110 البسيط اٍلميتىنىبِّي الزىر -63

 110 البسيط البىٍرًبٍير أىٍحمىد الزىر -64

 68 الكامؿ عبد المطيؼ فتح الل سطكر -65

 68 الكامؿ عبد المطيؼ فتح الل سعير -66

 108 البسيط الىليكًسيٌ ابف  سمر -67
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 الصفحة البحر القـــــــــائل اْلَقاِفَية الرقم
 212 البسيط عبد القادر الجزائرم عرالش   -68

 190 الر مؿ عمر بف أبي ربيعة عمر -69

 247 الر مؿ طرفة بف العبد غرٌ  -70

 132 الط ًكيؿ أبك فراس الحمداني الفكر -71

ٍيؼ قدر -72 ًْ  102 مجزكء البسيط اليىاٍزًجيٌ  نىا

 190 الر مؿ عمر بف أبي ربيعة اٍلقىمىر -73

 147 الط ًكيؿ أبك فراس الحمداني المير -74

 217 الكامؿ مجدم أبك لحية نفير -75

ٍزدىؽ نيار -76  189 الكامؿ اٍلفىرى

ٍزدىؽ نكار -77  192 الكافر اٍلفىرى

ز البىٍرًبٍير أىٍحمىد قفص -78  110 الر جى

 139 الكامؿ أبك ذؤيب اليذلي تنفع -79

 72 الط ًكيؿ الىليكًسيٌ ابف  الس ٍجع -80

 72 الط ًكيؿ الىليكًسيٌ ابف  سمع -81

 187 الكامؿ عزة كىًثٍير الممسكع -82

 209 مجزكء الكامؿ أبك فراس الحمداني أعترؼ -83

 217 الكامؿ العباس بف الحنؼ حتؼ -84

 202 الكافر ميسكف بنت بحدؿ منيؼ -85

ٍيؼ الفؽ -86 ًْ  313 الر مؿ اليىاٍزًجيٌ  نىا

 110 الكامؿ ابف الركمي حراؽباإل -87

ٍيؼ تحرؽ -88 ًْ  112 الر مؿ اليىاٍزًجيٌ  نىا

 18  عمرك بف سناف تضيؽ -89

ٍيؼ تنطؽ -90 ًْ  313 الر مؿ اليىاٍزًجيٌ  نىا
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 الصفحة البحر القـــــــــائل اْلَقاِفَية الرقم
ٍيؼ الحدؽ -91 ًْ  112 الر مؿ اليىاٍزًجيٌ  نىا

 161 البسيط تأبط شران  خفاؽ -92

ٍيؼ طرؽ -93 ًْ  112 الر مؿ اليىاٍزًجيٌ  نىا

فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف فمرؽ -94  144 الر مؿ الخى

 196 الط ًكيؿ ابف المذلؽ المذلؽ -95

ٍيؼ يرمؽ -96 ًْ  112 الر مؿ اليىاٍزًجيٌ  نىا

ٍيؼ يسبؽ -97 ًْ  112 الر مؿ اليىاٍزًجيٌ  نىا

ٍيؼ يفرؽ -98 ًْ  313 الر مؿ اليىاٍزًجيٌ  نىا

فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف أكراكا -99  82 الخفيؼ الخى

فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف اىينىٍاكى  -100  82 الخفيؼ الخى

 15 الط ًكيؿ عبيد الل بف عتبة أجمؿ -101

 143 المتقارب أبك العتاىية أذياليا -102

ز رؤبة بف العجاج أشكؿ -103  34 الر جى

ٍيؼ تعتدؿ -104 ًْ ز اليىاٍزًجيٌ  نىا  100 الر جى

مىاؿ -105  15 الر مؿ عبد مناؼ بف ربع اليذلي اٍلجى

 176 البسيط القاضي عياض الحمؿ -106

 176 البسيط القاضي عياض الحمؿ -107

فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف خجؿ -108  82 البسيط الخى

ٍيؼ سنبؿ -109 ًْ ز اليىاٍزًجيٌ  نىا  100 الر جى

 84 البسيط كعب بف زىير طكؿ -110

 190 السريع ابف سناء الممؾ الط ًكيؿ -111

ٍيؼ عادؿ -112 ًْ ز اليىاٍزًجيٌ  نىا  237 الر جى

 193، 135 الكامؿ أبك تماـ العالي -113
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 الصفحة البحر القـــــــــائل اْلَقاِفَية الرقم
 43 الط ًكيؿ زىير بف أبي سممى الفعؿ -114

 220 الط ًكيؿ أبك فراس الحمداني القنابؿ -115

 192 الط ًكيؿ امرؤ القيس كمكؿ -116

ز ممبد بف حرممةال مبتمى -117  16 الر جى

 302 الكامؿ أبك العالء المعرم محمكؿ -118

 187 الط ًكيؿ اٍلميتىنىبِّي النحؿ -119

 232 الط ًكيؿ اٍلميتىنىبِّي كابؿ -120

 84 البسيط بف قيس مىٍيميكفالعشى  الكحؿ -121

 191 الكافر ابف قالقس حذاـ -122

 122 الكامؿ ابف الركمي رجـك -123

فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف سقاميا -124  123 الط ًكيؿ الخى

ٍيؼ السالـ -125 ًْ ز اليىاٍزًجيٌ  نىا  237 الر جى

 189 الكافر أبك نكاس طعاـ -126

 187 الكافر اٍلميتىنىبِّي الطغاـ -127

 212 البسيط أبك فراس الحمداني قدـ -128

 43 الكامؿ لبيد بف ربيعة قياـ -129

 158 الكافر اٍلميتىنىبِّي المداـ -130

 122 الكامؿ ابف الركمي نجـك -131

 247 البسيط بشار بف برد أحيانا -132

 261 البسيط الرندم اٍلبىقىاءأبك  أزماف -133

 51 الر مؿ ابف إياس المْرم أماف -134

 51 الر مؿ ابف إياس المْرم الزماف -135

 194 البسيط اٍلميتىنىبِّي ففالسٌ  -136
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 الصفحة البحر القـــــــــائل اْلَقاِفَية الرقم
 188 الط ًكيؿ الزمخشرم سمطيف -137

 261 البسيط الرندم اٍلبىقىاءأبك  شاف -138

ٍيؼ الْكاف -139 ًْ ز اليىاٍزًجيٌ  نىا  237 الر جى

 293 الط ًكيؿ قيس بف الخطيـ ضنيف -140

ٍيؼ طي لساف -141 ًْ  220 الخفيؼ اليىاٍزًجيٌ  نىا

 200 الط ًكيؿ مجدم أبك لحية العيكف -142

ٍيؼ فنكف -143 ًْ  98 الخفيؼ اليىاٍزًجيٌ  نىا

ٍبد الل ًفٍكًرمٌ  فيككف -144  97 الط ًكيؿ عى

 248 البسيط جرير قتالنا -145

 293 الط ًكيؿ قيس بف الخطيـ قميف -146

ٍيؼ نكف -147 ًْ  98 الخفيؼ اليىاٍزًجيٌ  نىا

فىاًجيٌ  ًشيىاب الدِّيف اختْى -148  106 السريع الخى

ٍنسىاء شتا -149  155 المتقارب اٍلخى

م د  المنى -150  111 الط ًكيؿ الميبىارىؾميحى

ز أبك فراس الحمداني بسطو -151  217 الر جى

ٍيؼ تيمكو -152 ًْ  99 الكافر اليىاٍزًجيٌ  نىا

ر حاضره -153  198 السريع يالميب اٍلىٍخضى

ٍيؼ سنبمو -154 ًْ ز اليىاٍزًجيٌ  نىا  100 الر جى

ٍيؼ طبقو -155 ًْ  196 الرجز اليىاٍزًجيٌ  نىا

ٍيؼ يدركو -156 ًْ  99 الكافر اليىاٍزًجيٌ  نىا

 12 الكافر ديؾ الجف الحمْي عمرك -157

 188 المتقارب اإلماـ عياض الثريا -158

 301، 123 الكامؿ جميؿ بثينة رسائمي -159
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 الصفحة البحر القـــــــــائل اْلَقاِفَية الرقـ
 219 مجزكء البسيط الحمدانيأبك فراس  ْدعني -160

 194 الط ًكيؿ أبك فراس الحمداني قفي -161

 194 البسيط الحطيئة الكاسي -162

 


