1028

مجلت آداب البصرة /العدد83

ُ ُ َّ
َ ْ َّ
ُ َّ
اهلويت اخلل ِقيت واخلل ِقيت يف تراث اجلاحظ  :املرأة أمنورجا
( دراست يف ضوء النقذ الثقايف )

االستار الذكتور

أمحذ حياوي السعذ
كليت اآلداب

االستار املذرس

مريم عبذالنبي عبذاجمليذ

مركز دراساث البصرة واخلليج العربي

جامعت البصرة

امللخص-:
تبنى بيان
تبدت في تراث الجاحظ الكثير من اليُويات  ,التي ّ
مالمحيا وسياقات تجمييا في الواقع والمخيال الجمعي حتى عصره في
الخمُقية في تراثو سياق
الخ ْمقية و ُ
القرن الثالث اليجري  ,وكان لميُوية َ
تبنى أنساقا ثقافية ُمتمركزة مجتمعيا ودينيا وحضاريا  ,استميم فييا
خطاب المدح والذم والتفضيل والتبخيس لبيان مالمح تمثَّمت مظاىرىا
وأبعادىا وأُطرىا في المنظومة الكونية ٓ
أما المرأة فقد تبدت في كتاباتو عبر سياق تبخيسي ترسَّم صورة
مشوبة بالجيل والدونية غالبا  ,وكان خطابو في ىذا اإلطار يستميم

آفاقا تدعم سوء الظن بيا  ,والحطّ من قيمتيا  ,بتمثالت َّ
تبنت إنتاج

مشوىة ليا تدعم معطيات النبذ المجتمعي المستمر لممرأة عبر
صورة ّ
يمش وجودىا بوصفيا كيانا يتّسم بالنقصٓ
مرويات تُ ّ
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Abstract:
A host of identities featured prominently in the
writings of Al-Jahiz, identities that were shaped in the
collective imagination in his time in the third century
AH. They were shaped around cultural models that
emphasized the moral aspect. He based his poetry and
its value-jus=dgements on these identities.
Women showed up in his writings in a very
reductionist manner. They are presented with pejorative
terms that devalue women. This presentation supported
the general stereotypical image of women prevalent in
his time, marginalizing them and labelling them with
imperfection.
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املقذمت -:

َُأة ؤلاوعان هي ُ
الهىٍت ألاولى التي ًمخلىها  ,وبها ًأخز معماٍ الىظىدي في الىىن
الىبحر ,فاإلاٍهش الجعذي لئلوعان َى الزي ًُمحز ئوعاهِخه  ,وِبر الجعذ ٌعخىُْ الخّشف
وٍدب وٍىشٍ ّ
ّ
ّ
وٍمذ ظعىس الِّؾ اإلاؽترن مْ
وٍخخُل
ِلى الّالم خىله  ,وبه ٌّمل ُوٍفىش

البؽش آلاخشًٍ  ,وؤلاوعان الىاخذ الًمىً أن ٌعاوي آخش ال في ؼيله وال في وباِه
ُ ّ
َ
ُ
والخ ُل ّ
الخ ْل ّ
لُت ظىَش ؤلاوعان وملىماجه الفعُىلىظُت
لُت
وأخالكه  ,وبزلً جمشل الهىٍت
والعُىىلىظُت التي ّ
جمم أـل ؤلاخعاط بهىٍت الزاث0

ُُ
َْ
ُ
ّ
وكذ كذمذ اإلاشوٍاث باخخالف ججلُاتها جمشالث حعدؽف جىـُفه وجمُحز َُىٍخه خللُا وخللُا,
لخىمُه ّ
فياهذ أداة جدبجى وشوخاث ألاوعاق الشلافُت وماجخبئه في الىعي ّ
وجشسخه هفُا 0

ْ
وللذ بحن هللا( )مشاخل خلم ؤلاوعان ِبر آًاث هشحرة في هخابه الىشٍم  ,مجها كىله :
ُ َْ ُ
َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ْ ُ َ ُ
َ َ ُّ َ َّ
اط ئ ْن ُه ْى ُخ ْم في َسْ
ُ
اب ز َّم ِم ًْ هىف ٍت ز َّم ِم ًْ
ش
ج
ً
م
م
اه
ى
ل
ل
خ
ا
ه
ا
ف
ض
ّ
ب
ال
ً
م
ب
ٍ
الى
ً ا أيها
ِ
ٍ ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
َْ
َ َ َ َ
َ
َ َ َ ُ َّ ْ ُ ْ َ
َ َّ َ ُ َ َ ُ ُ
َ َّ َ
مغ ٍت ُمخلل ٍت َوغ ْح ِر ُمخلل ٍت ِلى َب ِّحن لى ْم َوه ِل ُّش ِفي ألا ْس َخ ِام َما وؽ ُاء ِئلى أ َظ ٍل
ِلل ٍت زم ِمً م
َ
َ
َ َّ
َ َ
ُْ
ُْ
ُ ُ
ُ ُ ْ ُ
ًْ ُ َ ُ ُ
ُم َع ًّمى ز َّم هخ ِش ُظى ْم ِوفال ز َّم ِلخ ْبلغىا أؼ َّذه ْم َو ِمىى ْم َم ًْ ًُخ َىفى َو ِمىى ْم َم ًْ ًُ َش ُّد ِئلى أ ْسر ٌِ
َ َ َ
ْ
ُ
ْ َ ً
ال ُّ ُم ِش ِلى ُْال ٌَ ّْل َم ِم ًْ َب ّْ ِذ ِِل ٍم ؼ ِْئا  [ الدج  , ] 5 ,فالتراب َى ألاـل الزي خ ِلم مىه
ؤلاوعان  ,وئلُه ٌّىد  ,وبلخٍت اليؽىء والّىدة ولْ هللا ّ 
ول الىاط في ظمت جدعاوي
فحها مّىُاث هُىىهتهم  ,وئهما ًبلى الخماًض في الفّل الزي ًلتزمه الجعذ  ,فلِغ
ّ
لئلوعان ئال ماظعى خعب اإلاحزان ؤلالهي 0
ُُ
َْ
وفي جشار الجاخَ حّالم اللىٌ بالهىٍت الخللُت والخللُت بأـىٌ كا ّسة في وظذان

ّ
والزم
اإلاجخمْ وألادًان والخماساث ً ,خّالذ فحها اإلاذح والخفخُم والخفمُل
ُّ
َ
ُ
والخ ُل ّ
الخ ْل ّ
ّ
وجمشل الجاخَ ُ
لُت
لُت
للهىٍت
والذوهُت والخدلحر وظىء الًٍ ,
وؤلاظخهجان
ظاء ُمذِما بمشوٍاث وحجج وأخباس ًلخمعها مً اإلاىٍىمت الشلافُت التي ًخيلم بأوعاكها
غالبا  ,وبمخخلف ججلُاتها خُض ٌعخّحرَا إللفاء َالت مً ؤلاخخفاء واللبىٌ لذي اإلاخللي
بصخت ماٌعشدٍ بىـفه جمشال ًشد لفُاغت مشهضٍاث هبري للزاث الىلُت أو اإلاذوعت 0
وٍمىً اظخجالء َُىٍت اإلاشأة في مشوٍاجه هأهمىرط لهزا اإلاّجى ِبر آلاحي :
3
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املرأة يف تراث اجلاحظ
َّ
جمشلذ اإلاشأة في جشار الجاخَ بفىسة جبخِعُت باظخصىاءاث هادسة وملُذة( , )1خُض
اظخجمْ ما أمىىه مً اإلاشوٍاث للخذلُل ِلى دوهُتها وهلفها وظهلها وفجىسَا  (( ,فخّذد
ألاـىاث أو الىفىؿ جلىُت حجاظُت ًلجأ ئلحها الجاخَ لُذِم دِاواٍ دون ما خاظت ئلى
حّلُل أو جبرًش  ,مادام أصخاب َزٍ الىفىؿ ًمخلىىن كُمت حغجي اإلاخللي ًِ ولب
ألاظباب والّلل  ,هما أهه ًلجأ ئلحها لخّمُم خىابه وجىظُْ دائشجه وجلىٍت جأزحرٍ  ,في
ملابل جمُِم الخىاب اإلاىاكن وجمُِم دائشجه  ,فخىاب الجاخَ اإلاّضص بالؽىاَذ
الىفُت اإلاخىىِت  000ممخذ في خىاباث غحرٍ  ,بِىما ٌُّضٌ خىاب آلاخش اإلاىاكن وجمُم
معاخخه الخىابُت وٍخللق جأزحرٍ ))(0 )2
وللذ واهذ مشوٍاث الجاخَ ًِ اإلاشأة جذِم وحّضص مّىُاث الىبز الشلافي اإلاعخمش لها ,
ّ
ّ
فترازه ًدي مً كُمتها  ,وٍضدسيها ُ ,وَعفل هُىىهتها هلُمت مّىىٍت جاسوا في وي الىخمان
ّ
ومخجاَال ماًىاكن َزٍ الخجلُاث – ؤلا ماهذس  -ليعاء ؼيلً همارط جدخزي  ,وبفىسة
ِامت وان (( مىخج الخىاب أو الشلافت اإلاىخجت للخىاب جخجاَل َزٍ الىمارط  ,وئرا جم
الخفاِل مّها أو كبىلها فّلى أظاط أنها جمشل ؤلاظخصىاء الاللاِذة  ,خُض ًلىم الّلل
بدُلت ئِادة الدعُِج التي جخىشس في ول صمان وميان ومْ ول ِفش  ,للخمعً بما ألفه
ؤلاوعان مً أفياس وجفيُفاث ًمىً الخّاٌؾ مّها لمً خشائىه اإلاّشفُت ))(0 )3
للذ اظخدمش الجاخَ الخذًض الزي ٌُؽً في ـذوسٍ ًِ الشظىٌ(( )4( اليعاء
ُّ
خبائل الؽُىان ))( )5وهشسٍ لخمشل دوهُتها بىـف ماًلىله الشظىٌ حجت دامغت لفالر
َزٍ اللُمت  ,فلذ التزم جشازه حؽىيها هبحرا لهىٍت اإلاشأة ِبر وعم خىابي أخز ظلعلت
ُ
حّمذ بّمها بّما إلهخاط مّجى ٌعخلب كُم الىظىد العىي لها ً ,لىٌ  (( :ئن اهثر أَل
الىاس اليعاء والفلشاء ))(َ ,)6زا الخذًض وغحرٍ هشحر(ً ,)7أخز وعلا للخبخِغ في مىٍىمت
ألاخادًض اإلاؽىىن فحها( )8التي ججلذ ِبرَا الشلافت اليعلُت الؽّبُت في ـشٍذ الىق
وخمىالجه  ,الظدبّاد وجدلحر اإلاشأة  ,وللذ اظدبّذث اإلاشأة ختى ًِ سؤٍت هللا حّالى في
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آلاخشة خعب مىٍىمت سواة الخذًض ,فان ِلماءٍ إلاا رهشوا ألاخادًض الىاسدة في الشؤٍت
ّ
دلذ ِلى أن الىاط في الشؤٍت زالر وبلاث ُخ ّ
ق بها الشظاٌ دون اليعاء(0)9
للذ ّ
جم رم وتهمِؾ اإلاشأة في خىاب الجاخَ وفي هشحر مً خىاباث اإلاإظعت الشلافُت
باخخالف جىظهاتها  ,فّلذ أبى جمام بابا إلازمت اليعاء في أوٌ جبىٍب للؽّش في جاسٍخ
الّشب( , )10هما ِلذ اليلُجي بابا في كلت الفالح في اليعاء  ,وبابا في جأدًب اليعاء  ,وآخش
في جشن واِتهً( ,)11وَعخمش َزا اليعم ئلى وكخىا الخالش خُض وان الخمُحز الجيعىي
لذ اإلاشأة خلُلت واكّت في الخىاب التربىي الزي ًىفز اظتراجُجُاث جشبىٍت مّلىت
ومعخلشة في الىعي الشلافي للمإظعت الخّلُمُت  ,مً هدى هخب اللغت الّشبُت للمشخلخحن
ؤلابخذائُت والشاهىٍت في الّشاق  ,ف ـ (( الخمُحز وان مخغلغال في مجمل هفىؿ جلً الىخب
ووان ًخدشن بفّل كاهىن ؤلاوسجام  ,فلم جىً الىفىؿ اإلامحزة ظيعىٍا هفىـا فشدًت
هاؼضة في مىالّها في جلً الىخب  ,بل وان خىابا ؼامال بعي َُمىخه ِلى هفىؿ
الىخب وحغلغل في مخخلف مفاـلها  000وخحن الىٍش في َزٍ العماث هجذ أنها آلُاث
جخدشن مخىاغمت مْ بّمها لخفطخي ئلى ومغ اليعم ألاهشىي مً خُض الخمىس في جلً
الىفىؿ  ,ومً خُض ؤلافادة مً اإلاىجض اليعائي  ,ومً خُض جذجُم الذوس الزي جلّبه
اإلاشأة في الخُاة  ,أو حؽىٍه ـىستها في رًَ الىالب لخبذو جابّت ))(0)12
ُ
وٍلىٌ الجاخَ ئن الشظىٌ كاٌ  ((:خللذ اإلاشأة مً للْ  ,ومتى أسدث أن جلُمه
ُ
هعشجه  ,ولِعذ حعخلُم لً اإلاشأة ِلى خلم واخذ وأن حعخمخْ بها وفحها ِىط ))(, )13
()14

وَزا الىق الزي له جىاؿ في الحهىدًت التي كشسث أن هللا خلم اإلاشأة مً للْ الشظل
ًخالف أـىٌ الّذٌ ؤلالهي والىبىي  ,فىُف ًُفذق الشظىٌ هالم الخىساة ُوٍىزب
َ
َّ
ُ
َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ
الشخ ُ
ُم ال ِزي أ ْخ َع ًَ و َّل
الىق اللشآوي الزي ًلىٌ ِ ِ :الم الغُ ِب والؽ َهاد ِة الّ ِضٍض َّ ِ
َ
ََ َْ ْ ْ
َََ
شخ ْي ٍء خلل ُه َو َبذأ خل َم ِؤلاو َع ِان ِم ًْ ِو ٍحن , )15( فهزا الخذًض وجىابّه باول  ,لىً
الجاخَ و (( الجمهىس _ سغم بىالهه _ ٌّذوهه وخُا خلا ً ,خففىن وٍلُذون  ,بل
وٍيسخىن اللشآن ))(0)16
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َّ
ومادامذ اإلاشأة جخمشل بّىط خعب الخذًض الزي اخخفى به الجاخَ فان ِللها ـغحر
بالمشوسة  ,وأـغش مً ِلل الفبي في جشازه الزي ًلىٌ  (( :وكالىا (( :الجذُ أم ـبًُ
جمشبه  ,فاهه أِلل مجها  ,وئن واهذ هي أ ّ
ظً مىه ))  ,)17())0واإلاشأة خشكاء خعب

ّ
الجاخَ( ,)18والًضٍذَا الّمش ئال خملا وكلت ِلل  ,فالعجىص ِىذ الجاخَ (( هي أخمم

الىاط وأكلهم ِلال ))( ,)19وكذ أخزث اإلاشأة الىبحرة الىشحر مً الذوهُت وجم اظخهجانها
ولفٍها ئلى خاسط جخىم ؤلاوعاهُت في الىشحر مً الخىاباث ِ ,بر ألاوـاف والدؽبحهاث
ُ
ُْ
ُْ
ُّ
َ َ
والخمشالث التي أوللذ ِلحها  ,فهي أفىىن وألافىىن هي الخُت  ,وه ْهذٌ والىهذٌ َى
ّ
ُ ّ
َ َ
ُ
وخؽفت
والّض حؽبحها بالّشت  ,واللؽىِت التي اهلؽْ لخمها مً الىبر ,
الّىىبىث ,
والخؽف َى الخبز الُابغ وأسدأ الخمش والمشُ البالي( ,)20وَزا غُن مً فُن( ,)21وَزٍ
اإلاّىُاث للمشأة الىبحرة في العً هجذَا جخماد مْ مّىُاث الشظل خُىما ًىبر خعب
ّ
اإلاىٍىمت اليعلُت  ,وَزا َى اإلاممش الشلافي الزي ًخمشل اإلاشأة همماد كُمي للشظل في
ّ
جمشالث الهىٍت في جشار الجاخَ  ,فُلىٌ  (( :ئرا هبرث اإلاشأة ِلم سخمها  ,وبزا لعانها ,
وظاء خللها  ,والشظل ئرا هبر اظخدىم سأًه ّ
وكل ظهله ))( ,)22بشغم جأهُذ الىق اللشآوي
ِلى جىشٍمها وجفمُلها ِلى هشحر مً خلم هللا مشلها مشل الشظل جماما (0)23
وللذ ظشي الخدزًش مً مؽىستها بىـفها هُاها مدصخا بالىلق والمّف  ,في جشار
الجاخَ فلُل (( :ئًان ومؽىسة اليعاء فان سأيهً ئلى أفً وِضمهً ئلى وًَ ))(ِ ,)24لى
ُ
الشغم هىن المّف لِغ خفُفت خللذ للمشأة بل َى مّىى ئلهي لئلوعان هيل فلذ
ُ
ْ ْ ُ َ ً
خ ِل َم ِؤلاو َعان ل ُِّفا ,)25( وكذ وان الخأهُذ ِلى الذِىة لّذم الخماط مؽىسة اليعاء
ًىمى وعلُا وٍأخز جذاُِا آخش في جشار الجاخَ باللىٌ  (( :الحعدؽحرون هشحر اللّىد مْ
اليعاء ))(0 )26
وكذ كاٌ أسظىى كبل آالف العىحن  ,ومً كبل الجاخَ بدلب  ,أن اإلاشأة جدىي ملىت
اإلاؽىسة بال فاِلُت  ,هما كاٌ بأن هلق ظلىان الجاهب الّللي في اإلاشأة ئن الىبُّت كذ
ّ َْ
حؽىٍ خللي  ,وغحر كادسة ِلى مماسظت
كفذجه  ,وَى ًدىم في الشظاٌ دون اليعاء  ,وئنها
الفمائل ألاخالكُت ِلى هدى ماًفّل الشظل( ,)27وٍبذو (( ئن أخىش مافي هٍشٍت أسظىى
6
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جأزحرَا الهائل وظُادتها ِلى الفىش البؽشي وىاٌ الّفىس الىظىى  ,معُدُت وئظالمُت
مّا  ,وغلبتها ِلى ِلىٌ اإلافىشًٍ  ,أو كل  :أنها الءمذ َىاَم  ,وظاًشث ِاداتهم
وجلالُذَم وأِىتهم ألاظاط الفلعفي الزي ًُبلي ولْ اإلاشأة متردًا ))( ,)28وَىزا ظشي
ُّ
َ
جمشل اإلاشأة هىُان ُمعخ ْه َجً ِبر جشار الجاخَ الزي كشأ أسظىى وأعجب به واظدؽهذ
بالىشحر مً ملىالجه(0)29

ّ
ووان الجاخَ ٌغشط َزا اإلاّجى ِبر جمشالث دائبت مً ول الجىاهب ومشوٍاث جدي مً
ّ
وحعفل هُىىهتها وحعدبّذَا مً كُم الخحر والفمُلت والّفت ّ ,
فهً ّ
ؼش ِبر ئخذي
كُمتها

ؼش ّ
مجهً ))( ,)30ووان اللىٌ بأن اإلاشأة ّ
مشوٍاجه ولزلً فـ (( ئن مً أواِهً ّ
ؼش مّجى كُمي
ُ
هشاٍ ًتردد في الترار ُوٍشوي  ,ومىه ماوسد ممافا ئلى ؤلامام ِلي )31( الزي وعب ئلُه
الىشحر مً ألاكىاٌ التي ّ
ًجل ًِ الىىم بها في اإلاشأة واظخهجانها وحعفحهها(0)32
وكذ جمشلذ اإلاشأة ّ
هغل في جشار الجاخَ بلعان اإلاشأة راتها خُض ًلىٌ  (( :كالذ َىذ
بيذ ِخبت  :اإلاشأة ّ
غل  ,والبذ للّىم مىه  ,فاهٍش مً جمّه في ِىلً ))( ,)33والؼً أن
اظخهجان اإلاشأة للمشأة َى مً ؤلاظخالب الّلائذي الزي سسخخه اإلاىٍىمت التربىٍت
والذًيُت في وِحها  (( ,وؤلاظخالب الّلائذي َى جبجي اإلاشأة للُم ظلىهُت  ,وهٍشة ئلى
ُ
ُ
الىظىد جخمصخى مْ اللهش الزي فشك ِلحها  ,وجبرسٍ ظاِلت مىه ظضءا مً وبُّت
ّ
ًمخذ
اإلاشأة))( ,)34ووان جشظُخ دوهُت اإلاشأة في رًَ اإلاشأة ومّىُاث اظخالبها الّلائذي
ّ
وعلُا ِبر ألادًان العابلت لئلظالم  ,خُض جبيخه الحهىدًت( ,)35والىفشاهُت( ,)36هلُم الصمت
للمشأة في الىق الذًجي لذيهم 0
ّ
وـشح الجاخَ بهزا اإلاّجى الزي ًُممش هبز
وللذ ُبغمذ البىاث هىظىد لذي الّشب ,
اإلاشأة كُمُا( ,)37مً الجاَلُت واظخمش في ؤلاظالم ومابّذٍ ِىذ الىشحر فياهىا ٌّحرون الشظل
الزي لِغ لذًه رهىس بأهه أبتر وئن وان له بىاث  ,وبزلً ِحروا الشظىٌ ,)38( وبغن
البىاث مّجى ظشي جذُِمه بمشوٍاث هشحرة في الترار الّشبي  ,ووان اإلاشل (( دفً البىاث مً
()39

اإلاىشماث ))

ٌّبر ًِ ججلُاجه في الشلافت الّشبُت وٍشسخها  ,وٍٍهش خب الزهىس
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همّىى وعلي مماد لهزٍ اللُمت بلىٌ الجاخَ  (( :ولِغ شخئ ًدذر هللا لّبادٍ مً
أـىاف وّمه ولشوب فىائذٍ  ,أبلى ِرهشا  ,وال أظل خىشا مً أن ًىىن للشظل ابً ))(0)40

وواهذ الىٍشة للمشأة بىـفها مخلىكا دوهُا مّجى جمٍهشث ججلُاجه في اإلاىٍىمت الشلافُت
الىىهُت خماسٍا ودًيُا( ,)41بّذ أن اهدعشث ـىستها اإلالذظت في الّهىد الغابشة التي
واهذ جخجلى ِبرَا بىـفها آلهت  ,خُض جشاظّذ جدذ لغي ئًذًىلىظُت أخشي ظشدتها
مً امخُاصاتها لفالر ئِالء الشظل( ,)42ف ــ(( ئن ماحعمى وبُّت أهشىٍت ورهشٍت واهذ
()43

وماجضاٌ جخذم إللفاء الؽشُِت ِلى اظخمشاس ظُادة الشظاٌ ِلى اليعاء ))

ِ ,لى

الشغم مً أن الفشوق الدؽشٍدُت بحن اإلاشأة والشظل لم جشبذ أي ظىذ وبُعي لخفىق
الشظل  ,بل جشبذ في اججاٍ مّاهغ جماما (( فاإلاشأة أهثر مىاِت مً الشظل  ,واهبىاؤَا
البُىلىجي الىساسي أهثر مخاهت  ,هزلً فان الشـُذ الّفبي الذماغي الزي جىلذ فُه الًلل
بأي خاٌ ًِ سـُذ الشظل ))(0)44
ُّ
وللذ خمش جمشل اإلاشأة همّجى ملترن بالغحرًت ًِ الشظل ِبر جمٍهشاث التزمذ اإلاىٍىمت
الشلافُت بمخخلف ججلُاتها ئبشاصَا هّالمت ِلى ؤلاخخالف  ,باإلظدىاد ئلى حّاسك كُمي
بالد ْجش والفشط مُل اليعاء لؤلول ,
وجىىٍجي  ,فاظخدمش الجاخَ ِبر جمشل اإلاشأة ِ
ّ
ففىسَا مىىبت ِلى الىّام جممغ في ول أوكاتها بخالف الشظل  ,فلاٌ  (( :ئهه لى ُظمْ
أول اإلاشأة مً غذوة ئلى اللُل ليان أهثر مً غذاء الشظل وِؽائه  ,وَىزا ًدىىن في أهثر
ّ
َ
الد ْجش والف َشط ))( ,)45وجمشل ولُّت
اليعاء  ,وهي جممغ مً غذوة ئلى اللُل وهزلً ِ
ظعذَا ِىذما جىفى بّذ الغشق بخالف الشظل فلاٌ  (( :وئرا غشكذ اإلاشأة سظبذ  ,فارا
ّ
ّ
اهخفخذ وـاسث في مّجى الض ّق  ,وفا بذنها واسجفْ  ,ئال أنها جىىن
مىىبت  ,وٍىىن الشظل
ّ
ّ
معخللُا ))( , )46ومشل الخعذ بها ئخالت لزله جبخِعا بخالف الّذاوة التي مشلها بالشظل
ً
ئِالء فلاٌ  (( :كاٌ بّمهم  :الخعذ أهثى ألهه رلُل  ,والّذاوة رهش فدل
ئخالت لّضتها
ّ
بالخصخي( )48مً الشظاٌ ماًجمّها مّه ,
ألنها ِضٍضة ))( ,)47ولىىه ٌعخدمش ِىذ ملاسهتها
ِبر جمٍهشاث جدُل لذوهُتها ودوهِخه بىـفه فاكذا للفدىلت ظعذًا  ,فُلىٌ أهه ٌّشك
لليعاء والخفُان حغحر الفىث  ,وظشِت الذمّت  ,والّبض واللّب بالىحر  ,والؽشٍ في
8
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ّ
ّ
وخب
والصر الّام في ول شخئ  ,وظشِت الغمب والشلا ,
الىّام  ,والبخل ِلُه ,
ُ
ّ
ّ
والشػ  ,والىشح والبعي  ,والفبر ِلى
العش ,
الىمُمت  ,ولُم الفذس بما أودُ مً
ُْ
ّ
ّ
الفشف( , )49وفي
الخذمت  ,وخب الؽشاب وؤلافشاه في ؼهىجه  ,وئًشاس اإلاخ ِفغ وخب ِ
مجاٌ ملاسهخه لؽهىة اإلاشأة مْ ؼهىة الشظل الجيعُت ًلىٌ  (( :والجضاٌ الجاسٍت مً لذن
ئد اهها وبلىغها وخشهت ؼهىتها ِلى ؼبُه بملذاس واخذ  000فارا اهتهلً وبلغذ اإلاشأة ّ
خذ
س
الىفف فّىذ رلً ًلىي ِلحها ظلىان الؽهىة والخشؿ ِلى الباٍ  ,فاهما تهُج الىهلت
ّ
ِىذ ظىىن َُج الىهل وِىذ ئدباس ؼهىجه  ,وهالٌ ّ
خذٍ ))( ,)50وكذ جمشل الجاخَ اإلاشأة
هأهثى مً ئهار الخُىان ِىذ اللىٌ بضمان َُجها  ,فلاٌ  (( :وول أهثى مً ظمُْ
ّ
الخُىان ,ماخال اإلاشأة  ,فالبذ لها مً َُج في صمان مّلىم  ,زم ُ
الٌّشف رلً مجها وفحها ئال
بالذالئل وآلازاس ,أو ببّن اإلاّاًىت )) (0)51
وللذ اظخذعى اللىٌ بالشغبت الجيعُت للمشأة في جشار الجاخَ همّىى وائً في
ّ
َْ
ظعذَا خللُا ظىء الًٍ بها  ,فخملىذ ِبر مشوٍاجه دافّا في هُىىهتها للفجىس  ,وٍبذو أن
َزا اإلاّجى مترسخ في وعي الجاخَ شخفُا ولّله اإلاّجى الزي ًُفعش ِضوفه ًِ الضواط
وؤلاهجاب وُلت خُاجه  ,خُض كاٌ (( ئرا واهذ اإلاشأة ِاكلت ٌشٍفت واملت واهذ كدبت ,
فلاٌ له العذسي  :وهُف ؟ كاٌ  :ألنها جأخز الذساَم وجمخْ بالىاط والىُب وجخخاس ِلى
ُِجها مً جشٍذ ))( ,)52وكذ جىشس اللىٌ بعىء الًٍ باإلاشأة في جشار الّشب وبخاـت الزي
ّ
الًٍ باليعاء وِذم
(( ًإوٌ ول مافحها مً أدبُاث وأمشاٌ وخياًاث ئلى بزس بزسة ظىء

الشلت ّ
بهً ))( ,)53وكذ جىظْ ألادباء الّشب اللذامى(( في خؽذ الىفىؿ والؽىاَذ الذالت
واإلاإٍذة ِلى ـىسة اإلاشأة آلازمت))(0)54
ّ
أما في جشار الجاخَ فلذ جمشلذ َزٍ الفىسة باإلخالت ئلى ملذماتها وججلُاتها
ُُ
َْ
ّ
وجذاُِاتها ِبر ضخه إلاّان خللُت وخللُت خاـت باإلاشأة أهخجذ َىٍت معخهجىت مؽىبت
بعىء الًٍ  ,فُلىٌ :ئرا جىَمذ اإلاشأة خاالث اللزة وجدشهذ ؼهىتها فـ (( ِضمها ِلى
ّ
خفٍهً
سهىب الهىي أكىي الّضم ))( ,)55ولزلً فهى ًشي (( ئن أولى ألاؼُاء بالشظاٌ

ّ
ّ
اظتهً  ,فلِغ شخيء ّ
وخش ّ
وكمّهً بالّشي
مباِذتهً ًِ الشظاٌ
لهً أـلر مً
9

1028

مجلت آداب البصرة /العدد83

والجىُ))( ,)56وَزا اللىٌ ٌّمذٍ الجاخَ بمشوٍاث جأخز مً خٍىة الشاوي ومشهضٍ
داِما لها  ,فِعخدمش الخلُفت ِمش لخأهُذ َزا اإلاّجى ,وٍشوي ِىه أهثر مً مشة أهه كاٌ:
(( الشبىًَ بالّشي  ,فان اليعاء ًخشظً في ألاِشاط  ,وٍلمً في اإلاىاخاث  ,وٍٍهشن في
ألاُِاد  ,ومتى هثر خشوظهً لم ٌّذ ّبذ مً أن ًشًٍ مً َى مً ؼيلهً  ,ولى وان بّلهً
ّ
أجم خعىا وأخعً وظها  ,والزي سأث أهلق خعىا  ,وليان ماالجملىه أٌشف ِىذَا مما
جملىه  ,وليان مالم جملىه أو حعخىثر مىه ّ
أؼذ لها اؼخغاال واظخزابا ))( ,)57وٍشوي له أهه
كاٌ  (( :اظخُّزوا باهلل مً ؼشاس اليعاء  ,وهىهىا مً خُاسًَ ِلى خزس ))( ,)58ئنها
اإلاىٍىمت الشلافُت التي جذاوٌ أوعاكها وجبثها لدؽىُل مّىُاث مشهضٍت جخغلغل في وعي
ّ
ُ َّ
هم َعل َمت  ,وئن وان الّذٌ ؤلالهي والىبىي ًشفمها وٍىاكمها  ,ولزلً فلذ جمشلذ
اإلاجخمْ
اإلاشأة هشحرا بأنها مّىى للفعاد ومٍهشا له ئن واهذ مً ألاؼشاس أو ألاخُاس ّ ,
وجبذث مؽشوِا
لئلزم في جشار الجاخَ  ,بِىما ًجشي غالبا ِضٌ الشظل والخغافل ًِ سدِه أو ختى
الخذًض ًِ سدِه أو مداظبخه وعلُا  ,بل أن هللا خعب الجاخَ ظّل الؽهادة في
فّل الضها ِلى اإلاشأة خاـت( ,)59وهأن الشرًلت ملخفشة ِلحها والؽشف مشجبي بها بمّضٌ
ًِ الشظل الزي ٌؽاسهها فّله 0
ووان الخغاضخي ًِ صوى الشظل مّجى جمٍهش في هشحر مً الخماساث  ,ففي الّهذ
العىمشي وفي الخما ة ؤلاغشٍلُت ّ
ٌّذ مً الجزواث التي ًُففذ ِجها  ,بِىما واهذ حّاكب
س
ّ
اليعاء الضاهُاث باإلِذام( ,)60وفي اللاهىن الحهىدي لم ًىً لضوى الشظل ِلابا ئال في خاٌ
مّاؼشة امشأة متزوظت أو ِزساء مخىىبت  ,فالّلىبت التي ًىالها اللاهىن هي اِخذاؤٍ ِلى
خلىق سظل آخش  ,ووان الّلاب اإلاىث للؽشٍىحن(0)61
وللذ ظشي في اإلاىٍىمت الشلافُت ئخالت الفخىت لليعاء لخبرًش ماًلىم به الشظاٌ
وحعىَغه وعلُا ,فّلى ظبُل اإلاشاٌ (( سبي الفالظفت اإلاعُدُىن بحن اإلاشأة والظُما
ظعذَا  ,وبحن الخىُئت الذًيُت  ,وأـبدذ اإلاشأة سمضا للجيغ  ,ودِىة للؽهىة  ,وسظىٌ
الؽُىان أو بىابت ظهىم وأظاط الشرًلت واإلاجزلم الخىش الزي ًيبػي ِلى الشظل أن ًخجىب
الىكىُ فُه ))( ,)62وللذ حغلغل َزا اإلاّجى ختى ئلى مىٍىمت الشؤي وجفعحرَا ِىذ الّشب
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ّ
ففعش ِلماؤٍ سؤٍت اليعاء في اإلاىام بالفخىت( ,)63فهى اإلاّجى اليعلي الالصم لها  ,مْ أن
أـل الؽشف واخذ وَّىد للمشأة والشظل مّا  ,ولزلً خاظب هللااإلاشأة والشظل ِلى
ََ َْ َ
َّ َ ُ َ َّ
الضاوي َف ْ
اظل ُذوا ُو َّل َ
اخ ٍذ ِم ْج ُه َما ِمئت َظلذ ٍة َوال
و
ِ
ِ
فّل الضها بملُاط واخذ فلاٌ  :الضا ِهُت و ِ
َّ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ُ َ َّ ْ
َ
َ َ ٌ
ٌَْ
َْ ُ ْ ُ
َْ ْ ْ
جأخزه ْم ِب ِه َما َسأفت ِفي ِد ًًِ الل ِه ِئن هىخ ْم جإ ِمىىن ِبالل ِه َوال َُ ْى ِم آلا ِخ ِش َول َِؽ َه ْذ َِز َاب ُه َما وا ِئفت
ُْ ْ َ
ِم ًَ اإلاإ ِم ِىحن 0)64(
وكذ وان مُل اإلاشأة آلازم للشظل مّجى ًخىشس في جشار الجاخَ  ,وَّشله هملمذ مخجزس
في جىىٍجها وَُّذ الجهش به مااظخىاُ ئلى رلً ظبُال  ,فُلىٌ  (( :لى أن أكبذ الىاط
وظها ,وأهخجهم سائدت  ,وأولّهم خعبا  ,كاٌ المشأة جمىً مً هالمها ومىىخه مً ظمّها :
وهللا ًامىالحي للذ أظهشث لُلي وأسكذ ُِجي  ,وؼغلخجي ًِ ّ
مهم أمشي  ,فما أِلل أَال وال
ِ
ِ
ولذا  ,ولى واهذ أبشُ الىاط ظماال  ,وأهملهم هماال  ,وأملخهم مالخت  ,وئن واهذ ُِىه
جذمْ بزلً  ,زم واهذ جىىن مشل أم الذسداء أو مّارة الّذوٍت أو سابّت اللِعُت  ,إلاالذ
ّ
ئلُه وأخبخه ))( ,)65وَعخدمش َزا اإلاّجى ِبر جمشل اإلاشأة والشظل بالزهش وألاهثى مً
ّ
ّ
الخمام فُلىٌ  (( :كاٌ مشجى بً صَحر  :لم أس ؼِئا كي في سظل وامشأة ئال وسأًذ مشله في
الزهش وألاهثى مً الخمام  000سأًذ خمامت الجمىْ ؼِئا مً الزهىسة  ,وسأًذ امشأة
ّ
الجمىْ ًذ المغ  ,وسأًذ الخمامت الجضٍف ئال بّذ وشد ؼذًذ وؼذة ولب  ,وسأًتها جضٍف
ألوٌ رهش ًشٍذَا ظاِت ًلفذ ئلحها  ,وسأًذ مً اليعاء هزلً  ,وسأًذ خمامت لها صوط
ُ ّ
مىً آخش الحّذوٍ  ,وسأًذ مشل رلً مً اليعاء ))( ,)66فالجاخَ ّ
ًلر ِلى َزا
وهي ج ِ
اإلاّجى وٍىشسٍ( )67الظخجالء كُمت ًشٍذ جشظُخها خىابُا وٍشهضَا باإلخالت ئلى مّىُاث
ّ
ّ
الخصخي مما ججخمْ فُه خذود
للخصخي  ,فُجّل
الجعذ ألاهشىي خُىما ٌعخّشك ؼهىتها
ئؼباُ سغبتها آلازمت  ,بلىله  (( :والخصخي ًجخمْ فُه أمىُت اإلاشأة  ,ورلً أنها جبغن ول
ظشَْ ؤلاساكت  ,بىئ ؤلافاكت  ,هما جىشٍ ول زلُل الفذس  ,وخفُف العجض  ,والخصخي َى
العشَْ ؤلافاكت  ,البىئ ؤلاساكت  ,اإلاأمىن ؤلاللاح  ,فخلُم مّه  ,وهي آمىت الّاس ألاهبر ,
ّ
فهزا أؼذ لخىفحر لزتها وؼهىتها  ,وئرا ابخزلً الخفُان  ,وخلشن الّبُذ  ,ورَبذ الهُبت
ّ
مً كلىبهً  ,وحٍُّم البّىٌ  ,والخفىْ لزوي ألاكذاس باظخالب الخُاء وجيلف الخجل ,
11
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ّ
ّ
ٌهش ول شخئ مً كىي
وؼهىاتهً 000فاإلاشأة جىاصُ ئلى الخصخي ألن أمشٍ أظتر وِاكبخه
وبائّهً
أظلم  ,وجدشؿ ِلُه ألهه ممىىُ مجها  ,وألن رلً خشام ِلحها ))(0)68
وَعخدمش الجاخَ مً اإلاشوٍاث ماأمىىه للخذلُل ِلى اهذفاُ اإلاشأة للشظل ظعذًا ,فُىلل
سواًت المشأة ُظئلذ ًِ أخب ألاؼُاء مً الشظاٌ ئلى اليعاء ؟ فلالذ ُ (( :
ماًىثر ألاِذاد وٍضٍذ
ِ
ُ
في ألاوالد ))( ,)69وأن أخشي كالذ  (( :مافي بىً الشظل بمّت أخب ئلى اإلاشأة مً بمّت جىاه
َْ
بّلذ الخالبحن ومىفشط الشظلحن ))( , )70وَزٍ اإلاّىُاث ًجّلها الصمت لها خعب جىىٍجها الخللي,
(( كاٌ  :والبٍشاء ججذ مً اللزة ماالججذٍ اإلاخخىهت  ,فان واهذ معخأـلت معخىِبت واهذ ِلى
كذس رلً  ,وأـل خخان اليعاء  ,لم ًداوٌ به ُ
الخعً  ,دون الخماط هلفان الؽهىة  ,فُىىن

ّ
ِلحهً ملفىسا ))( ,)71ولخأهُذ َزا اإلاّجى ًشوي ًِ أخذَم أهه (( أخصخى في كشٍت
الّفاف
ُ
واخذة اليعاء اإلاخخىهاث واإلا ّْ َبراث  ,فىظذ أهثر الّفائف ُمعخىِباث وأهثر الفىاظش

ُم ّْبراث))(0 )72

ّ
وكمّهً بالخخان مماسظت (( ُوظذث كذًما في الخاسٍخ ,
ئن الؽً بّفاف اليعاء

وجدذر ِجها َحرودث في اللشن الخامغ كبل اإلاُالد  ,هما ظادث ِىذ اإلافشٍحن
والفُيُلُحن وألازُىبُحن ))( ,)73وخخان ألاهثى ِملُت وخؽُت مذمشة لؤلهثى صخُا وهفعُا
وماصالذ جماسط ئلى ًىمىا الخالي ِ ,لى الشغم مً ِذم زبىث أي دلُل دًجي بالىظىب فحها
في ول ألادًان( ,)74خُض أفادث الخلذًشاث (( أن  2ملُىن فخاة ًخّشلً ظىىٍا لخىش
الخخان  ,وَى ماٌّجي ِ 6000ملُت ول ًىم  000وٍخم ئظشاء الخخان في  25دولت أفشٍلُت ,
باإللافت ئلى مفش والُمً وِمان  , 000وٍماسط الخخان في أماهً كلُلت مً أمشٍيا
الالجُيُت  ,وفي آظُا ِىذ وائفت دًيُت ـغحرة في الهىذ (البهشة)  ,وكذ وسدث جلاسٍش ًِ
وظىد بّن ؤلاخخفاالث الخاـت بالخخان في باهعخان ))( ,)75وهأن ألاهثى ِاولت ًِ
ْ
َْ َ ُ َ
َّ
الّفاف وبُُّا  ,وهأن هللا  ال ِزي أجل ًَ و َّل شخ ْي ٍء )76( لم ًُخلً خللها فجاءث
مذوعت مً الىظهت الىبُُّت والبذ مً الخذخل للعشَا ِلى الفمُلت0
ُ
ُ
وؼ ّىَذ َىٍتها كُمُا ُ
وم ّعذ هشامتها
وبالجملت للذ غبيذ اإلاشأة في جشار الجاخَ ,
وِفتها ِ ,بر خىاب ُم ّ
يعل مً بيُت فىكُت رهىسٍت مخمشهضة في الىعي الشلافي واإلاخُاٌ
الجمعي ال للّشب فدعب  ,وئهما في اإلاىٍىمت الىىهُت الذًيُت والخماسٍت بّامت 0
12
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اهلوامش

(ً )1ىٍش ِلى ظبُل اإلاشاٌ  :سظائل الجاخَ  ,جدلُم وؼشح ِ ,بذالعالم َاسون  ,ط,3
ؿ0 149 , 147 , 146
( )2خىاب ألاخالق والهىٍت في سظائل الجاخَ ملاسبت بالغُت حجاظُت  ,د 0مدمذ مؽباٌ ,
ؿ0 87 , 86
( )3ـىسة اإلاشأة في الىخب الترازُت  ,د 0ئسادة الجبىسي  ( ,مجلت جىاـل  ,ط , 45ُ , 5ن, 1
َُ , 2010ئت ؤلاِالم وؤلاجفاالث – الّشاق )  ,ؿ0 40
(ً )4ىٍش  :ججشٍذ البخاسي ومعلم مً ألاخادًض التي الجلضم  ,ظماٌ البىا  ,ؿ0 17
( )5اإلاداظً وألالذاد  ,أبى ِشمان ِمشو بً بدش الجاخَ البفشي ّ ,
كذم له وؼشخه وولْ
فهاسظه  ,د 0ـالح الذًً ّ
اله َّىاسي  ,ؿ , 217وٍىٍش  :البُان والخبُحن  ,أبى ِشمان ِمشو بً
بدش الجاخَ  ,جدلُم وؼشح ِ ,بذالعالم َاسون  ,ط , 2ؿ , 34وسظائل الجاخَ  ,ط, 2
ؿ 0 102وكذ وسد بمّىاٍ في ( مً الًدمشٍ الفلُه )  ,أبى ظّفش مدمذ بً ِلي بً الخعحن
ّ
اللمي  ,أؼشف ِلى جصخُده وبّه والخّلُم ِلُه  ,خعحن ألاِلمي  ,ط , 4ؿ,277
بً بابىٍه ِ
خذًض سكم 0 5773
ّ
( )6البخالء  ,أبى ِشمان ِمشو بً بدش الجاخَ  ,لبي هفىـها وِلم ِلحها  ,مدمذ ِلي أبى
الّباط  ,ؿ 0 120ووسد بمّىاٍ في ( صخُذ البخاسي ) اإلاعىذ مً خذًض سظىٌ هللا  وظيخه
وأًامه  ,أبى ِبذهللا مدمذ بً ئظماُِل البخاسي  ,ؿ 31خذًض سكم  , 29ؿ  77خذًض سكم
 , 304وَى مً ألاخادًض اإلاؽىىن بيعبتها للشظىٌ ً , ىٍش  :ججشٍذ البخاسي ومعلم مً
ألاخادًض التي الجلضم  ,ؿ0 242 , 241
(ً )7ىٍش ِلى ظبُل اإلاشاٌ  :صخُذ البخاسي ,ؿ  468خذًض سكم  , 2658ؿ  939خذًض سكم
 5094و  , 5096ؿ  1256خذًض سكم 0 7099
(ً )8ىٍش  :ججشٍذ البخاسي ومعلم مً ألاخادًض التي الجلضم  ,ؿ0 245 , 244 , 243
(ً )9ىٍش  ,ئظباٌ الغىاء ِلى اليعاء  ,ظالٌ الذًً العُىوي  ,ؿ0 31 , 24 , 23
(ً )10ىٍش  :دًىان الخماظت وَى ما اخخاسٍ أبى جمام بً أوط الىائي مً أؼّاس الّشب  ,ط, 2
ؿ0 328
13
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(ً )11ىٍش  :اليافي  ,أبى مدمذ بً ٌّلىب بً ئسخاق اليلُجي الشاصي  ,ط , 11ؿ, 183 , 181
0 185
( )12الخمُحز الجيعىي لذ اإلاشأة في الخىاب الّشاقي اإلاّاـش  ,دِ 0بذالٍُّم سَُف
العلىاوي  ( ,مجلت ألاكالم  , 3ُ ,ط , 47أًلىٌ – واهىن ألاوٌ  , 2012 ,الّشاق – بغذاد ) ؿ
0 59
( )13البرـان والّشظان والّمُان والخىالن  ,أبى ِشمان ِمشو بً بدش بً مدبىب الجاخَ ,
جدلُم  ,د 0مدمذ مشسخي الخىلي  ,ؿ  0 171ووسد بمّىاٍ في (صخُذ البخاسي)  ,ؿ953
خذًض سكم  , 5184وَى مً ألاخادًض اإلاؽىىن بيعبتها للشظىٌ ً , ىٍش  :ججشٍذ البخاسي
ومعلم مً ألاخادًض التي الجلضم  ,ؿ0 245
(ً )14ىٍش  :الىخاب اإلالذط  ,وَى أظفاس الّهذًً اللذًم والجذًذ مترظمت مً اللغاث
ألاـلُت ,جشظمت ,فاهذاًً والبعخاوي ,الّهذ اللذًم  ,ظفش الخىىًٍ  ,ؤلاصخاح الشاوي24 -21 :
 ,ؿ0 5
( )15السجذة 0 7 , 6 ,
( )16ججشٍذ البخاسي ومعلم مً ألاخادًض التي الجلضم  ,ؿ0 59
( )17البُان والخبُحن  ,ط , 1ؿ0 179
(ً )18ىٍش  :هخاب الخُىان  ,أبى ِشمان ِمشو بً بدش الجاخَ  ,جدلُم وؼشح ِ ,بذالعالم
َاسون  ,ط , 3ؿ0 252
( )19معجم ألادباء  ,لُاكىث  ,ط , 16ؿ0 86
(ً )20ىٍش  :الّشب واإلاشأة (خفشٍت في ؤلاظىحر اإلاخُم)  ,خلُل ِبذ الىشٍم  ,ؿ0 146
(ً )21ىٍش  :هجز الخفاً في هخاب تهزًب ألالفاً  ,أبى ًىظف ٌّلىب بً ئسخاق ّ
العىُذ ,
َزبه  ,أبى صهشٍا ًدحى بً ِلي الخىُب الخبرًضي  ,ؿ  ( 337باب العجائض ) 0
( )22اإلاداظً وألالذاد  ,ؿ 0 190 , 189وسدث َزٍ اإلالىلت بمّىاَا في خذًض وسد في
(اليافي)  ,ط , 11ؿ , 189خذًض سكم 0 10217
(ً ) 23ىٍش  :جفعحر اللشآن الٍُّم  ,أبى الفذاء ئظماُِل بً ِمش بً هشحر اللششخي الذمؽلي ,
جدلُم  ,ظامي بً مدمذ َّ
العالمت  ,ط , 17ؿ0 97
( )24اإلاداظً وألالذاد  ,ؿ  0 46ألافً  :الىلق  ,الىًَ  :المّف 0
14
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( )25اليعاء 0 28 ,
( )26البُان والخبُحن  ,ط , 2ؿً , 49ىٍش :هفعه  ,ط , 1ؿ0 179

(ً )27ىٍش  :العُاظاث  ,أسظىى  ,هلله مً ألاـل الُىهاوي ئلى الّشبُت  ,ألاب اوغعىُيغ
بشباسة البىلسخي  ,ؿ  , 40أسظىى واإلاشأة  ,د 0ئمام ِبذالفخاح ئمام  ,ؿ0 132 , 130 , 81 , 9
( )28هفعه  ,ؿ 0 156
(ً )29ىٍش فُما هلله الجاخَ ًِ أسظىى  ,هخاب مىلىالث الجاخَ ًِ أسظىى في الخُىان ,
هفىؿ ودساظت  ,د 0ودٌّت وه الىجم  ,وهخاب هلىٌ الجاخَ مً أسظىى في الخُىان  ,د0
ظلُل أبى الخب 0
( )30البخالء  ,ؿ0 103
( ( )31ههج البالغت ) وَى مجمىُ ما اخخاسٍ الؽشٍف أبى الخعً مدمذ الشضخي بً الخعً
اإلاىظىي مً هالم أمحر اإلاإمىحن أبي الخعً ِلي بً أبي والب  ,ؼشخه  ,مدمذ ِبذٍ  ,خلله
وصاد في ؼشخه  ,مدمذ مدحي الذًً ِبذالخمُذ  ,ط , 3ؿ0 206
(ً )32ىٍش  ,هفعه  ,ط , 1ؿ  , 126ط , 3ؿ  , 164مً ال ًدمشٍ الفلُه  ,ط , 4ؿ ,170
خذًض سكم 0 5533
( )33البُان والخبُحن  ,ط0 178 , 3
( )34الخخلف ؤلاظخماعي ( مذخل ئلى ظُىىلىظُت ؤلاوعان اإلالهىس )  ,د 0مفىفى حجاصي ,
ؿ0 39
(ً )35ىٍش :الىخاب اإلالذط ,الّهذ اللذًم  ,ظفش الخىىًٍ  ,ؤلاصخاح الشالض  , 16 :ؿ 0 6
(ً )36ىٍش  :هفعه  ,الّهذ الجذًذ  ,ؤلاصخاح الخامغ  , 24 , 23 , 22 :ؿ ً )37( 0 323ىٍش
 :البُان والخبُحن  ,ط ,1ؿ 0 138
(ً )38ىٍش :هخاب أظباب الجزوٌ  ,أبى الخعً ِلي بً أخمذ الىاخذي الىِعابىسي  ,اِخجى به,
ولُذ الضهشي  ,ؿ0 270
( )39رهش ألاهم في ألامشاٌ والخىم  ,الخعً الُىسخي  ,خلله  :د 0مدمذ خجي  ,د 0مدمذ
ألاخمش ,ط , 2ؿ0 240
( )40سظائل الجاخَ  ,ط , 3ؿ0 148
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(ً )41ىٍش  :اإلاشأة في الؽّش الجاَلي  ,مدمذ الخىفي  ,ؿ , 56وعاء ألاهبُاء دساظت جاسٍخُت في
الجاهب ؤلاظخماعي لعُذاث البُىث الىبىٍت  ,دِ 0لي الّىُذي  ,ؿ 0 38
(ً )42ىٍش  :اإلاشأة ِبر الخاسٍخ (جىىس الىلْ اليعىي مً بذاًت الخماسة ئلى ًىمىا َزا) ,
مىهًُ بُِتر  ,جشظمت َ :ضٍِذ ِبىدي  ,ؿ  , 77 , 18 , 17 , 16دساظاث ًِ اإلاشأة والشظل في
اإلاجخمْ الّشبي  ,د0هىاٌ العّذاوي  ,ؿ  ,154اإلاشأة والذًً وألاخالق  ,د 0هىاٌ العّذاوي ,
ؿ  , 16وعاء ألاهبُاء دساظت جاسٍخُت في الجاهب ؤلاظخماعي لعُذاث البُىث الىبىٍت  ,ؿ , 31
0 32

ُ
( )43أـل الفشوق بحن الجيعحن  ,أوسصوال ؼىي  ,جشظمت  :بىِلي ًاظحن  ,ؿ0 13
( )44الخخلف ؤلاظخماعي ( مذخل ئلى ظُىىلىظُت ؤلاوعان اإلالهىس )  ,ؿ 0 309
الد ْجش  :أهثى الخُل 0
( )45البرـان والّشظان والّمُان والخىالن  ,ؿِ 0 213
( )46الخُىان  ,ط , 5ؿ0 80
( )47سظائل الجاخَ  ,ط , 1ؿ0 347
ُ
الخصخي َ :ى الشظل الزي ُظ ّلذ أو ُ َّ
ّ
لذ خفِخُه  ,أو كىّذ مْ ِمىٍ الخىاظلي 0
()48
س
ُْ
(ً )49ىٍش  :الخُىان  ,ط , 1ؿ  0 127 , 114 , 113 , 100اإلاخ ِفغ  :الؽشاب العشَْ ؤلاظياس
( )50هفعه  ,ط  , 3ؿ 0 299
( )51هفعه  ,ط  , 5ؿ0 211
()52معجم ألادباء  ,ط , 16ؿ0 85

ّ
( )53زلافت الىَم (( ملاسباث خىٌ اإلاشأة والجعذ واللغت )) ِ ,بذهللا مدمذ الغزامي ,ؿ049
( )54خىاب الجيغ ملاسباث في ألادب الّشبي اللذًم  ,دَُ 0شم ظشخان  ,ؿ0 112
( )55الخُىان  ,ط , 3ؿ0 159
( )56اإلاداظً وألالذاد  ,ؿ0 217
( )57هفعه  ,ؿ ً , 218ىٍش  :الخُىان  ,ط , 1ؿ0 133
( )58اإلاداظً وألالذاد  ,ؿ0 182
(ً )59ىٍش  :سظائل الجاخَ  ,ط , 2ؿ0 97
(ً )60ىٍش  :وعاء ألاهبُاء دساظت جاسٍخُت في الجاهب ؤلاظخماعي لعُذاث البُىث الىبىٍت  ,ؿ34
 ,الشأي والشأي آلاخش خىٌ ِلىبت ؤلاِذام  ,د 0بشاء مىزس هماٌ ِبذاللىُف  ( ,مجلت الذساظاث
16
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الخاسٍخُت والخماسٍت  ,مج , 10ُ , 3حؾ , 2011 , 2مشهض ـالح الذًً ألاًىبي للذساظاث
الخاسٍخُت والخماسٍت  ,ظامّت جىشٍذ )  ,ؿ0 89
(ً )61ىٍش  :اإلاشأة ِبر الخاسٍخ (جىىس الىلْ اليعىي مً بذاًت الخماسة ئلى ًىمىا َزا) ,
ؿ0 35
( )62أسظىى واإلاشأة  ,د 0ئمام ؿ0 156
(ً )63ىٍش  :معجم جفعحر ألاخالم  ,مدمذ بً ظحرًً ِ ,بذالغجي الىابلسخي  ,ؿ 0 439
( )64الىىس 0 2 ,
( )65اإلاداظً وألالذاد  ,ؿ0 218 , 217
( )66الخُىان  ,ط , 3ؿ 0 93جضٍف  :جمُل 0
(ً )67ىٍش  :هفعه  ,ط , 1ؿ0 133
( )68هفعه  ,ط , 1ؿ0 132 , 131
( )69اإلاداظً وألالذاد  ,ؿ0 274
( )70اإلايان هفعه 0
( )71الخُىان  ,ط  , 7ؿ0 16
( )72هفعه  ,ط  , 7ؿ0 17
( )73الجعذ واإلاجخمْ دساظت اهتروبىلىظُت لبّن ؤلاِخلاداث والخفىساث خىٌ الجعذ ,
ـىفُت السخحري بً خخحرة  ,ؿ 0 61
(ً )74ىٍش  :البتر الخىاظلي لئلهار خخان ألاهثى  ,د 0مدمذ َّ
فُاك  ,ؿ 0 109
( )75هفعه  ,ؿ 0 12 , 11
( )76الىمل 0 88 ,

املصــادر:
 أسظىى واإلاشأة  ,د 0ئمام ِبذالفخاح ئمام  ,داس الخىىٍش 0 2009 ,
 ئظباٌ الى عاء ِلى اليعاء  ,ظالٌ الذًً العُىوي  ,داس الىخب الّلمُت  ,بحروث –
لبىان  ,ه0 1985 , 2
17
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ُ
 أـل الفشوق بحن الجيعحن  ,اوسصوال ؼىي  ,جشظمت بىِلي ًاظحن  ,داس الخىىٍش وداس
الفاسابي  ,بحروث – لبىان 0 2006 ,
 البتر الخىاظلي لئلهار خخان البىاث  ,د 0مدمذ َّ
فُاك  ,داس الؽشوق  ,اللاَشة  ,ه, 1
0 1998

ّ
 البخالء  ,أبى ِشمان ِمشو بً بدش الجاخَ  ,لبي هفىـها وِلم ِلحها  ,مدمذ
ِلي أبى الّباط  ,الهُئت اإلافشٍت للىخاب  ,اللاَشة 0 2012 ,
 البرـان والّشظان والّمُان والخىالن  ,أبى ِشمان ِمشو بً بدش بً مدبىب الجاخَ
 ,جدلُم  ,د 0مدمذ مشسخي الخىلي  ,مإظعت الشظالت  ,بحروث  ,ه0 1992 , 5
 البُان والخبُحن  ,أبى ِشمان ِمشو بً بدش الجاخَ  ,جدلُم وؼشح ِ ,بذالعالم
َاسون  ,مىخبت ابً ظِىا  ,اللاَشة  -مفش  ,ه0 2010 ,1
 ججشٍذ البخاسي ومعلم مً ألاخادًض التي الجلضم  ,ظماٌ البىا  ,مإظعت ؤلاهدؽاس
الّشبي  ,بحروث – لبىان  ,ه0 2011 , 1
 الخخلف ؤلاظخماعي ( مذخل ئلى ظُىىلىظُت ؤلاوعان اإلالهىس )  ,د 0مفىفى حجاصي,
مّهذ ؤلاهماء الّشبي  ,بحروث  -لبىان  ,ه0 1976 , 1
 جفعحر اللشآن الٍُّم  ,أبى الفذاء ئظماُِل بً ِمش بً هشحر اللششخي الذمؽلي ,
جدلُم  ,ظامي بً مدمذ َّ
العالمت  ,داس وُبت  ,ه0 1999 , 2
 الخمُحز الجيعىي لذ اإلاشأة في الخىاب الّشاقي اإلاّاـش  ,دِ 0بذالٍُّم سَُف
العلىاوي  ,مجلت ألاكالم  , 3ُ ,ط , 47أًلىٌ – واهىن ألاوٌ  , 2012 ,الّشاق – بغذاد
َّ
 زلافت الىَم ( ملاسباث خىٌ اإلاشأة والجعذ واللغت ) ِ ,بذهللا مدمذ الغزامي  ,اإلاشهض
الشلافي الّشبي  ,بحروث – لبىان  ,الذاس البُماء – اإلاغشب  ,ه0 1998 , 1
 الجعذ واإلاجخمْ دساظت اهتروبىلىظُت لبّن ؤلاِخلاداث والخفىساث خىٌ الجعذ,
ـىفُت السخحري بً خخحرة  ,مإظعت ؤلاهدؽاس الّشبي  ,بحروث – لبىان  ,ه02008 , 1
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 خىاب ألاخالق والهىٍت في سظائل الجاخَ ملاسبت بالغُت حجاظُت  ,د 0مدمذ
مؽباٌ ,داس هىىص اإلاّشفت ّ ,
ِمان  ,ه0 2015 , 1
 خىاب الجيغ ملاسباث في ألادب الّشبي اللذًم  ,دَُ 0شم ظشخان  ,اإلاشهض الشلافي
الّشبي  ,الذاس البُماء ( اإلاغشب )  ,بحروث ( لبىان )  ,ه0 2010 , 1
 دساظاث ًِ اإلاشأة والشظل في اإلاجخمْ الّشبي  ,د 0هىاٌ العّذاوي  ,اإلاإظعت الّشبُت
للذساظاث واليؽش  ,بحروث  ,ه0 1990 , 2
 دًىان الخماظت  ,وَى مااخخاسٍ أبى جمام خبِب بً أوط الىائي مً أؼّاس الّشب ,
مىبّت الخىفُم  ,مفش 0 ٌ1322 ,
 رهش ألاهم في ألامشاٌ والخىم  ,الخعً ُ
الُىسخي  ,خلله  ,د 0مدمذ خجي  ,د 0مدمذ
ألاخمش  ,داس الشلافت ( الذاس البُماء – اإلاغشب )  ,ه0 1981 , 1
 الشأي والشأي آلاخش خىٌ ِلىبت ؤلاِذام  ,د 0بشاء مىزس هماٌ ِبذاللىُف  ,مجلت
الذساظاث الخاسٍخُت والخماسٍت  ,مج , 10ُ , 3حؾ , 2011 , 2مشهض ـالح الذًً ألاًىبي
للذساظاث الخاسٍخُت والخماسٍت  ,ظامّت جىشٍذ 0
 سظائل الجاخَ  ,جدلُم وؼشح ِ ,بذالعالم َاسون  ,مىخبت الخاهجي  ,مفش ,د0ث0
 العُاظاث  ,أسظىى  ,هلله مً ألاـل الُىهاوي ئلى الّشبُت  ,ألاب او غعىُيغ بشباسة
البىلسخي  ,اللجىت الذولُت لترظمت الشوائْ ؤلاوعاهُت  ,بحروث 0 1957 ,
 صخُذ البخاسي اإلاعىذ مً خذًض سظىٌ هللا  وظيخه وأًامه  ,أبى ِبذهللا مدمذ بً
ئظماُِل البخاسي  ,داس ئخُاء الترار الّشبي  ,بحروث – لبىان  ,ه0 2001 , 1
 ـىسة اإلاشأة في الىخب الترازُت  ,د 0ئسادة الجبىسي  ,مجلت جىاـل  ,ط , 45ُ , 5ن1
َُ , 2010 ,ئت ؤلاِالم وؤلاجفاالث – الّشاق 0
 الّشب واإلاشأة ( خفشٍت في ؤلاظىحر اإلاخُم )  ,خلُل ِبذالىشٍم  ,مإظعت ؤلاهدؽاس
الّشبي  ,بحروث – لبىان  ,ظِىا لليؽش  ,اللاَشة – مفش ,ه0 1998 , 1
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 اليافي  ,أبى مدمذ بً ٌّلىب بً ئسخاق اليلُجي الشاصي  ,جدلُم  ,كعم ئخُاء الترار,
مشهض بدىر داس الخذًض  ,مإظعت داس الخذًض الّلمُت الشلافُت  ,ه1434 , 3ق 0
 هخاب أظباب الجزوٌ  ,أبى الخعً ِلي بً أخمذ الىاخذي الىِعابىسي  ,اِخجى به ,
ولُذ الضهشي  ,اإلاىخبت الّفشٍت  ,لبىان 0 2010 ,
 هخاب الخُىان  ,أبى ِشمان ِمشو بً بدش الجاخَ  ,جدلُم وؼشح ِ ,بذالعالم
َاسون  ,مىخبت ابً ظِىا  ,اللاَشة  ,ه0 2013 , 1
 الىخاب اإلالذط  ,وَى أظفاس الّهذًً اللذًم والجذًذ مترظمت مً اللغاث ألاـلُت ,
جشظمت  ,فاهذاًً والبعخاوي  ,هذاء الشظاء  ,ؼخىحغاسث _ اإلااهُا 0 1991 ,
 هجز الخفاً في هخاب تهزًب ألالفاً  ,أبى ًىظف ٌّلىب بً ئسخاق ّ
العىُذ ,
َزبه ,أبى صهشٍا ًدحى بً ِلي الخىُب الخبرًضي  ,اإلاىبّت اليازىلُىُت لآلباء الِعىُِحن ,
بحروث 0 1895 ,
 اإلاداظً وألالذاد  ,أبى ِشمان ِمشو بً بدش الجاخَ البفشي ّ ,
كذم له وؼشخه
وولْ فهاسظه  ,د 0ـالح الذًً ّ
اله َّىاسي  ,اإلاىخبت الّفشٍت  ,ـُذا – بحروث  ,د0ث0
 اإلاشأة ِبر الخاسٍخ ( جىىس الىلْ اليعىي مً بذاًت الخماسة ئلى ًىمىا َزا )  ,مىهًُ
بُِتر  ,جشظمت َ ,ضٍِذ ِبىدي  ,داس الىلُّت  ,بحروث  ,د0ث0
 اإلاشأة في الؽّش الجاَلي  ,مدمذ الخىفي  ,داس الفىش الّشبي  ,مىبّت اإلاذوي  ,اللاَشة ,
ه ,2د0ث0
 اإلاشأة والذًً وألاخالق  ,د 0هىاٌ العّذاوي  ,دَ 0بت سؤوف ِضث  ,داس الفىش
اإلاّاـش ,بحروث – لبىان  ,داس الفىش  ,دمؽم – ظىسٍت  ,ه0 2000 , 1
 معجم ألادباء  ,لُاكىث  ,ساظّخه وصاسة اإلاّاسف الّمىمُت  ,داس اإلاأمىن ,د 0ث0
 مىلىالث الجاخَ ًِ أسظىى في الخُىان  ,هفىؿ ودساظت  ,د 0ودٌّت وه الىجم ,
ميؽىساث مّهذ اإلاخىىواث الّشبُت  ,الىىٍذ  ,ه0 1985 , 1
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ّ
اللمي  ,أؼشف
 مً الًدمشٍ الفلُه  ,أبى ظّفش مدمذ بً ِلي بً الخعحن بً بابىٍه ِ
ِلى جصخُده وبّه والخّلُم ِلُه  ,خعحن ألاِلمي  ,مإظعت ألاِلمي للمىبىِاث ,
بحروث – لبىان  ,ه0 1986 , 1
 وعاء ألاهبُاء دساظت جاسٍخُت في الجاهب ؤلاظخماعي لعُذاث البُىث الىبىٍت  ,دِ 0لي
الّىُذي  ,داس الؽإون الشلافُت الّامت  ,الّشاق – بغذاد  ,ه0 2011 , 1
 هلىٌ الجاخَ مً أسظىى في الخُىان  ,د 0ظلُل أبى الخب  ,داس الؽإون الشلافُت
الّامت  ,الّشاق – بغذاد  ,ه0 2001 , 1
 ( ههج البالغت ) وَى مجمىُ ما اخخاسٍ الؽشٍف أبى الخعً مدمذ الشضخي بً الخعً
اإلاىظىي مً هالم أمحر اإلاإمىحن أبي الخعً ِلي بً أبي والب  ,ؼشخه  ,مدمذ ِبذٍ ,
خلله وصاد في ؼشخه  ,مدمذ مدحي الذًً ِبذالخمُذ  ,مىبّت ؤلاظخلامت  ,د0ث0
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