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الخالصح -:
جٌطلقققذ ُقققفٍ الؿقاوقققة هقققي اةقققكال٘ة قه٘ىققق٘ة يقققٖ اطققق ذقققاُكع الحشقققؽ٘ض يقققٖ الكققق٠م اـ ٗقققكٓ بعؼقققِن اى هظقققطلط
( الحشؽ٘ض ) هظطلط هىحعؿخ هي جبع الرقاية الغكب٘ة العؿٗرة يٖ ظ٘ي ٗكٓ غ٘كُن اى الرقاية العكب٘ة قؿ عكيث ُقفا الىقلْ
اٟؾبٖ يقظؿت ُفٍ الؿقاوة الٔ ظ ُفٍ اٟةكال٘ة بوحابعة ّشْؾُا عٌؿ اقبعة هقي الٌققاؾ العقكل الققؿاهٔ القفٕ هرق كق ّاظقؿ
هٌِن جْشِ٘ا ً ّقؤٗة يككٗة .
اةققحولث ُققفٍ الؿقاوققة علققٔ جوِ٘ققؿ ّػققعٌا ي٘ققَ هيِققْم الحشققؽ٘ض يققٖ اللغققة ّاٟطققط٠ض ذققن جعكػققٌا ٛةققِك هققْاقؾ
الحشؽ٘ض يٖ اٟؾل العكبقٖ ّالققك ى الكقكٗن ّعكػقٌا بعقؿ ـلق لوْاقق عقؿؾ هقي الؿاقوق٘ي يقٖ ُقفٍ الالقاُكع  ٟوق٘وا الٌققاؾ
اٟقبعة هْػع الؿقاوة ُّن الصاظظ ّقؿاهة بي شعيك ّابي ؽباؽبا ّعبؿ القاُك الصكشاًٖ .
لقؿ اًحِث الؿقاوة الٔ اى العكل عكيْا ُقفا الىقلْ اٟؾبقٖ ّعكيقْا اذقكٍ يقٖ الؿٟلقة ّالحظقْٗك ّالبعقؿ الٌيىقٖ لقفل
لؼك بَ ةعكُن ّ شاء القك ى الككٗن هْذ ُفا الىقلْ ايؼق جْذ٘ق هوقا ٗبعقؿ القك ٕ القاهق باًقَ هقي ًحقاز الرقايقة الغكب٘قة
العؿٗرة .

Figuration
This paper studies a main problem about the origin of figuration in speech ,some thinks
that the term (figuration ) introduced by modern western civilization meanwhile others thinks
the Arab civilization knows this literary behavior . this study aims to solve this problem with
four ancient Arab critics ,each of them represented different ideology .
This study includes introduction , we expressed the term of figuration in linguistics and
etymology , then we mentioned the most famous resources of fugaration in Arab literature and
Koran , then we mentioned many scholars specially the four critics Jahudh ,Godamah,Ibn
Tabtaba and Abd Algaher A ljarjany .
The study concluded that Arabs know this literary style and its effect on indication,
psychology therefore their poem full of it .Koran used this style in the best way ,therefore the
altitude which say it is introduced by western civilization became far away from the realty

المقذمح:
الحشؽ٘ض  :هظطلط هىحعؿخ  ,لن ٗكؾ يٖ كحب القؿهاء هعؿؾا علٔ الكغن هي كركع ُفا اليي يٖ الحكاخ اٛؾبقٖ العكبقٖ  ,بق شقاء
العؿٗد عٌَ هحؿاؼ ٠هع يٌْى الب٠غة اٛؼكٓ  ُّْ ,يٖ كحب الب٠غة العكب٘ة أؾؼ يقٖ بقال اٟوقحعاقع ((ٛى الويقكؾع الوشؽظقة
جىحعاق هي اًٝىاى للصواؾ  ,لِبد قّض ياعل٘ة اًٝىاى يٖ اٛة٘اء))(ٔ) ّ .يٖ ُفا الٌْع هي اٟوحعاقع ًكٓ يقٖ الحشقؽ٘ض طقعْؾا
باٛة٘اء لحأؼف طيات بشكٗة جىاعؿُا علٔ الحأذ٘ك.
ّلع هي شوال٘ات الحشؽ٘ض جأذ٘كٍ الٌيىٖ عٌؿ القاقب ئـ ٗح٠ةٔ عٌؿٍ الشعْق بالغكبقة ّاًٟعقما ٛ .ى الحشقؽ٘ض ٗصعق
اٛة٘اء كاهٌات عاقلة أّ أةؽاطا ٗشعك الوكء بوشاقكحِا الْشؿاً٘ة ّبِفا ٗحْظؿ الوكء هع اٛة٘اء(ٕ).
ّقؿ وعٌ٘ا يٖ ُفٍ الؿقاوة ئلٔ جأك٘ؿ أى ُفٍ الالاُكع هْشْؾع يٖ ب٠غحٌا العكب٘قة ّهعكّيقة عٌقؿ الب٠غ٘ق٘ي ّالٌققاؾ العقكل الققؿاهٔ
ّلفل ياًٌا ًٟفُب هع هي ٗكٓ اًَ هظطلط هعؿخ ّهي ًحاز الرقاية الغكب٘ة يقؿ كاى للب٠غ٘٘ي ّالٌققاؾ العقكل قؤٗقة جوؽقغ عٌقَ
ّشْؾ هْذك لِفا اٟشكاء اٟبؿاعٖ ّاى اًقىوْا جصاَُ ب٘ي قاب بَ ّقايغ لَ .
ّقؿ اقحظكًا يٖ ب٘اى ُفٍ الوىألة علٔ ـكك أقبعقة هقي الٌققاؾ العقكل الققؿاهٔ ُّقن الصقاظظ (تٕ٘٘ ُق)) ّابقي ؽباؽبقا العلقْٕ(ت
ُٕٕٖ)) ّ قؿاهة بي شعيك (ت ُٖٖ3ق)) ّعبقؿ الققاُك الصكشقاًٖ (تُٔٗ3ق)) ّكقاى ّقاء ُقفا اٟؼحبقاق وقبب هعقؿؾ يقٖ ـُقي
الباظد  ُّْ ,جٌْع ذقاية ُإٟء الٌقاؾ ئـ ئى الباظد ٗاليُ أى الوكشع٘ات الرقاي٘ة جكْى هعككقا ٛقاء الٌققاؾ ّالب٠غ٘ق٘ي ّققؿ جٌْعقث
ذقاية ُإٟء العلواء يالصاظظ ّبي ؽباؽبا العلْٕ أطعال ذقاية ك٠ه٘ة ّقؿاهة بي شعيك ـّ ذقاية يلىي٘ة يٖ ظق٘ي شوقع عبقؿ الققاُك
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الصكشاًٖ ب٘ي الرقاية الك٠ه٘ة ّالرقايقة اليلىقي٘ة ّبقفل جق َن اوقح٘ياء شو٘قع الوكشع٘قات الوعكي٘قة شو٘عقا لقؿٓ الٌققاؾ لب٘قاى ؾّقُقا يقٖ
جعؿٗؿ أقاهِن ّهْاقيِن الٌقؿٗة هي ذاُكع الحشؽ٘ض .

التشخيص لغح ً واصطالحا ً :
لكٖ ًحعؿخ عي هظطلط الحشؽ٘ض بْطيَ هظطلعا ًققؿٗا أّ ب٠غ٘قا ٟبقؿ هقي الكشقْع ئلقٔ الوعصقن العكبقٖ لوعكيقة اٛطق
الواؾٕ للحشؽ٘ض ّهعكية ها ٗعحيظ بَ هي العى٘ة .يالحشؽ٘ض يٖ اللغة هي الشؽض ُّْ وْاؾ اًٝىاى ئـا قأٗحَ هقي بع٘قؿ ّ .كق
ةٖء قأٗث شىواًَ هي بع٘ؿ يقؿ قأٗث ةؽظَ(ٖ) .
ّٗقا ةؽض الصكض  :ئـا ّقم ّ .ةؽض بظك ي٠ى :ئـا يحط عٌَ٘ ّشع ٗ ٟطكفّ .ةؽْص البظك :اقجياع اٛشياى ئلٔ يقْ,,
ّٗقا ةؽظث الكلوة يٖ الين :ئـا اقجيعث ًعْ العٌ اٛعلٔ(ٗ)ّ .يٖ الوعصن الْو٘ؾ ((الشؽض  :ك شىقن لقَ اقجيقاع ّذِقْق ,
ّ
ّةؽض الشٖء ئـا عٌَّ٘ ّهٌَ جشؽ٘ض اٛهكاع عٌؿ اٛؽباء ّ .ةؽض الٌصن ئـا ؽلع(. )ٙ
ّغلب يٖ اًٝىاى))(٘) .
أها الؿٟلة اٟطط٠ظ٘ة لوظطلط الحشؽ٘ض يلن جؽكز كر٘كا عي الؿٟلة اللغْٗقة يققؿ كاًقث ؾٟلقة الصقفق ( ي غ ص ) القفٕ ٗقؿ
علٔ الْػْض ّالالِْق ّالشؽض الحٖ جؽض اًٝىاى ظاػكعًِٛ .ا جش٘ك يٖ اغلبِا ئلٔ وْاؾ اًٝىاىّ ,لِفٍ اٝةاقع ق٘وة عال٘ة
يٖ جعؿٗؿ الؿٟلة اٟطط٠ظ٘ة ًِٛقا كاًقث قكٗبقة هقي الوعٌقٔ اللغقْٕ .يققؿ عقكف الحشقؽ٘ض بأًقَ(( :ئبقكال الصوقاؾ أّ الوصقكؾ هقي
الع٘اع ,يٖ ػْء الظْقع بشك كاهي هحو٘م بالشعْق ّالعككة ّالع٘اع))(ّ .)3بِفا الحعكٗ ٗحؼط أى الالقاُكع جحعققذ يقٖ الكق٠م
يٖ ػْء ئػياء بعغ الىوات اًٝىاً٘ة علٔ الصوقاؾات ّالوصقكؾات ُّ .قْ جعكٗق ٗيحققك ئلقٔ الشقوْ ٛى اٛهقك يقٖ الحشقؽ٘ض
أّوع هي ـل  ,يقؿ جحعؿٓ هىألة ئػياء بعغ الىوات أّ الظيات اًٝىاً٘ة يٖ الصواؾات أّ الوصكؾات الٔ ئػياهِا علٔ العْ٘اى
ّالطب٘عة ّغ٘كُا هي الوْاقؾ الحٖ ٗحن هٌعِا طيات البشك .
ّٗعكف الحشؽ٘ض أٗؼا بأًَ ((ًىبة طيات البشك ئلٔ أيكاق ؟ هصكؾع أّ أة٘اء  ٟجحظ بالع٘اع))(ّ .)8هقي الوعقكّف أى
اٛيكقاق الوصقكؾع ُقٖ الوعٌْٗقات ّأى اٛةق٘اء الحقٖ  ٟجحظق بالع٘قاع ُقٖ الصوقاؾات ّبِقفا ٗكقْى ُقفا الحعكٗق كىقابقَ ٗيحققك القٔ
الشوْ  ًَٛلن ٗحْوع بالويِْم ئلٔ جشؽ٘ض الطب٘عة ظحٔ ًحوكي هي ((هؽاؽبة الطب٘عة كأًِا ةؽض جىوع [ّجحكلن] ّجىحص٘ب يٖ
الشعك ّاٛواؽ٘ك ))(ّ )9الطب٘عة هي الصْاًب العْ٘ٗة اٛواو٘ة ّالوِوة الحٖ ٗ ٟوكي لًٞىاى اٟوحغٌاء عٌِا  ًَٛشمء هٌِا ّهقي
الوعكّف ئًِا ل٘ىث شواؾا ًِٛا جحىن بالع٘اع ُّٖ ل٘ىث أهكا هصكؾا ًِٛا جؿق بعْان اًٝىاى الوعكّية .
ئ ٟأى ٌُا جعكٗيا شاهعا ّةاه ٠لك هْاقؾ الحشؽ٘ض ٗكٓ أًَ ((ؽكٗقة وكؾٗة جقْم علٔ ًعث هْػْع ّ /ظقؿع هصقكؾع
 /كاهي غ٘ك ئًىاًٖ بٌعْت جىوط باعحباقٍ ياعٗ ٠وحل بكًاهصا وكؾٗا))(ٓٔ)ّٗ .حعقذ ةوْ ُفا الحعكٗ يٖ ػْء ـككٍ جشقؽ٘ض
الكاهي غ٘ك اًٝىاًٖ ُّفا الحعؿٗؿ ٗشو الطب٘عة ّالعْ٘اًات أٗؼا عقي ؽكٗقذ ئكىقابِا الظقيات اًٝىقاً٘ةُّ .قفا جْوقع يقٖ الكق٠م
ظحوا ّ ,هي بال الوصال الوىاعؿ علٔ الحؽ٘ ّ .الحشؽ٘ض هقي اليٌقْى الحقٖ جىقاعؿ علقٔ جْطق٘ الكق٠م بق ُقْ ًقْع هقي الحؽ٘٘ق
البع٘ؿ(ٔٔ) .يبالحشؽ٘ض جكحىب الصواؾات ّالوصكؾات ّالطب٘عة ّالعْ٘اًات طيات ؾه٘ة جشحك بِا هعِن ّجأؼقف هقٌِن ّجحبقؿٓ لِقن
يٖ ةحٔ الو٠بىات ّجصعلِن ٗعىْى الع٘اع يٖ ك ةٖء جقع علَ٘ الع٘ي أّ ٗحلبه بَ العه(ٕٔ) .

موارد التشخيص في األدب العرتي
ّهوققا  ٟة ق ي٘ققَ أى ذققاُكع الحشققؽ٘ض هْشققْؾع يققٖ جكاذٌققا اٛؾبققٖ ّقققؿ ّقؾت لققؿٓ ةققعكاء الصاُل٘ققة يؼقق ٠عققي ةققعكاء
العظْق ال٠ظقةً .صؿُا يٖ ةعك اهكب الق٘ه يٖ قْلَ :
علٖ بأًْاع الِوْم ل٘بحلٖ
ّل٘ ٍ كوْز البعك أقؼٔ وُؿّلَ
ّ
(ٖٔ)
ّأقؾف أعصالا ًّاء بكلك
يقلث لَ لوا جوطٔ بظلبَ
يالشاعك ٌُا ٗشؽض الل٘ ّٗىحْيٖ لَ شولة أقكاى الشؽض ي٘صعلَ قشٌٗ ٠القك ئل٘قَ ّشعق لقَ طقلبا ٗحوطقٔ بقَ ّعصقما
قؾٗية للظلب ّكلكٗ ٠عحوؿ علَ٘ . .
ّهي ةعكاء الصاُل٘ة الفٗي اوحعولْا اولْل الحشؽ٘ض ( :جأبؾ ةكا) بقْلَ
(ٗٔ)
ئـا ُمٍ يٖ عال٘ن قكى ٍ جِلّلث
ًْاشف أيْاٍ الوٌاٗا الؼْاظ ِ
يالشاعك أعطٔ للوٌاٗا أكرك هي طية ئًىاً٘ة  .كالٌْاشف ّ ,اٛيْاٍ ّ ,ظككة الؼع ُّ .فٍ كلِا هي الىوات اًٝىاً٘ة .
ّ كاًث ذاُكع الحشؽ٘ض هعكّية لؿٓ الشعكاء القؿاهٔ ّلن ٗؽ ُ هٌِا الشعك العكبٖ يٖ ك ألهاًَ ّقؿ ّقؾت يٖ ةعك ظىاى بقي
ذابث يٖ قْلَ:
ٗظْ ئـا ها كاى ْٗ ٌم ُهع ّص
ُْ الياقن الوشِْق ّالبط الفٕ
(٘ٔ)
بأب٘غ وبّا ,ئلٔ الوْت ُٗكي
ئـا كشيث عي واقِا العكل ظ ّشِا
يقؿ ة ّؽض ظىاى بي ذابث (العكل) ّشع لِا واقا جكش عٌِاّ .كفل ة ّؽض عؿٕ بي الكقاع العاهلٖ (العوؿ) ئـ ٗقْ :
()ٔٙ
غ٘كُن يِْ طاه ٌك ظ٘د طاقّا
ّأبٔ العوؿ أى ٗعال قْها
يصع (العوؿ) يٖ ُفا الب٘ث قش ٠طاظب قكاق ٗ ٟعال هي اٛقْام ئ ٟقْهَ ّهعلْ ٌم أى (العقكل)ّ (العوقؿ) أهقْ ٌق هعٌْٗقة لقفل
لن ٗقحظك الشعكاء القؿاهٔ علٔ جشؽ٘ض الوعىْوات يقؾ ب ةؽظْا الوعٌْٗقات ّالوصقكؾات اٗؼقا ّكاًقث ًظْطقِن الشقعكٗة
لاؼكع بحشؽ٘ض الوصكؾات ّالوعىْوات ّغ٘كُا .
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موارد التشخيص في القرآن الكريم
ّهي الصؿٗك بالفكك أى ذاُكع الحشؽ٘ض لن ٗقحظك ّقّؾُقا علقٔ الشقعك العكبقٖ بق شقاءت يقٖ الققك ى الكقكٗن ئـ جؼقوٌث
ْط ئِ َـا
كر٘ك هي ٗاجَ الوباقكة ُفٍ الالاُكع ّةكلث لوعقة هو٘قمع
شقاءت يقٖ أوقلْبَ الوعصقم ّهقي جلق اٗٙقات قْلقَ جعقالٔ (( َّالظُّ قب ِ
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ت َّجَقْ ُ َُ ْ ِهي َه ِمٗ ٍؿ)) .
ّقْلَ جعالٔ ((َْْٗ َم ًَقْ ُ لِ َصٌَِ َن َُ ْ ا ْهحَِ ٜ
لقؿ الحيث الٌقاؾ القؿاهٔ ئلٔ ّشْؾ ُفٍ الالاُكع يٖ القك ى الككٗن ّأّ هي أةاق الٔ هيِقْم الحشقؽ٘ض ُقْ أبقْ عب٘قؿع( تُٕٓ3ق))
ظق َك َّ ْاليُقإَ ا َؾ ُكق ُّ أُّْ لَ ِق َ َكقاىَ
ْه لَ َ بِ َِ ِع ْل ٌن ئِ َّى الىَّق ْو َع َّ ْالبَ َ
يٖ كحابَ هصال القك ى ّـل عٌؿها جعؿخ عي قْلَ جعالٔ (( َّ َٟجَ ْق ُ َها لَ٘ َ
(ٕٕ)
(ٕٔ)
َ
ْ
ث ئًِِّٖ َقأَٗ ُ
ه َّالقَ َوق َك َقأْٗقحُُِ ْن لِقٖ َوقا ِش ِؿٗيَ )) .
ْث أَ َظ َؿ َعشَق َك َكْْ َكبقا َّال َّشق ْو َ
َع ٌَُْ َه ْى ُّْ ))ٟكفل قْلَ ((ئِ ْـ قَا َ ُْٗ ُو ُ َِٛبِ٘ َِ َٗاأَبَ ِ
(ٖٕ)
يقا ّ(( :هي الوصال ها شقاء هقي ليقظ ؼبقك الع٘قْاى ّالوقْات علقٔ ليالقة ؼبقك اًٝىقاى))  .لققؿ جٌبقَ أبقْ عب٘قؿع ئلقٔ اؼحظقاص(
أّل ) ّكفل (الىصْؾ) باًٝىاى ّ .الوصال عٌؿٍ ك ها ٗصْل يٖ اللغة هي ظفف ّئٗصال ّئوٌاؾ ّجشبَ٘ ّاوحعاقع ّغ٘ك ُفاّ .لقن
ٗق الؿاقوْى علٔ هر ُفٍ اٗٙات يٖ بال الوصال يققؾ ئـ ًصقؿ هرق ُقفٍ اٗٙقات يقٖ بقال اٟوقحعاقع كقْلقَ جعقالٔ (( ُكق يِقٖ يَلَق ٍ
ٛهك ؼالقِا .
َٗ ْىبَعُْىَ ))(ٕٗ)  .يٌعي ًصؿ ئى الب٘اى القك ًٖ اوحعاق الىباظة للكْاكب يصعلِا عالقة هوا ٗؿ علٔ ؽْاع٘حِا ّجيِوِا
ِ
لقؿ ّق الؿاقوْى يقٖ هرق ُقفٍ اٗٙقات علقٔ البعقؿ الٌيىقٖ القفٕ جعقققَّّ .شقؿّا يِ٘قا جْوقعا هعحقاؾا هقي قب٘ق اٟوقحعوا اللغقْٕ
الوصالٕ هع أى الوصال ٗ ٟؽحل عي بال اٟوحعاقع .ياـا كاى الوصال هكو ٠يِْ اوحعاقع ّ .الوكو ها أقوق عقي ق٘قؿ الحشقبَ٘ .
ّكفل الحشؽ٘ض يِْ اوحعاقع هعقْ لوعىْن ُفا ها أكؿٍ ابي قح٘بة (ت ))ُٕ3ٙعٌؿ جٌاّلَ قْلَ جعالٔ (( :ذُ َّن ا ْوح ََْٓ ئِلَٔ الىَّق َوا ِء
َّ ُِ َٖ ؾُؼَ ٌ
ع اِ ْهحَِ٘ا ؽَْْ عا أَّْ كَكْ ُا قَالَحَا أَجَ ٌَْ٘ا ؽَاهِ ِع٘يَ ))(ٕ٘) ئـ ٗكؾ أبي قح٘بة القْ ئلٔ ظّ٘م العق٘ققة لحْػق٘ط الوعٌقٔ
اى يَقَا َ لََِا َّلَِٜقْ ِ
()ٕ3
(ًّ(( )ٕٙىبة القْ ئلٔ الىواء ّاٛقع هي بال الحْوع ًِٛا شواؾ ّ،الٌطذ ئًوا ُْ لًٞىاى  ٟللصواؾ)) .
ٌُّال ٗات يٖ ـكك شٌِن ّجظْٗك أُْالِا  .أوبغ الب٘اى القك ًٖ علِ٘ا طيات شؿٗؿع  .لحيص٘ك ؽاقة الحأذ٘ك لوا يِ٘ا هي ؼ٘ا ّهي
جل اٗٙات قْلَ جعالٔ (( :ئِ َـا أُ ْلقُْا يَِِ٘ا َو ِوعُْا لََِا َة ِِ٘قا َّ ُِ َٖ جَيُْ ُق  ,جَ َكقا ُؾ جَ َوَّ٘ق ُم ِه ْقي ْالغَق ْ٘ ِظ ُكلَّ َوقا أُ ْلقِق َٖ يَِِ٘قا يَقْْ ٌز َوقأَلَُِ ْن ؼَ َمًَحَُِقا أَلَق ْن
َٗأْجِ ُك ْن ًَ ِفٗ ٌك))(ٗ )ٕ8قْ الكهاًٖ (( :ةِ٘قا ظق٘قحَ طْجا يال٘عا كشِ٘ذ الباكٖ ّ .اٟوحعاقع أبلغ هٌَ ّأّشقم))( )ٕ9يققؿ أظقه الكهقاًٖ
بالظية اٙؾه٘ة الحٖ شعلث هي الٌاق ئًىاًا جقطع ًيىِا هي الغ٘ظُّ .فا جْوع يٖ الك٠م ّهي بال اٟوحعاقع الوىاعؿع علٔ الحؽ٘٘
ّ .يَ٘ جبكل ياهؿع الحشؽ٘ض هي أًَ ٗوحل هؽمًّا هإذكا يٖ جْو٘ع ققعة الؽ٘قا لقؿٓ الوحلققٖ ّلق٘ه جلق الٌقلقة العاؾّٗقة يقٖ هصقا
اٟوحعاقع ب اى ُفٍ الٌقلة جعٌٖ الحعْ هي هصا اٛؼباق ئلٔ هصا الكؤٗة بْاوطة الؽ٘ا  ،ي٘ؼاف ٌُا ئلٔ هىألة اٝؼباق هىألة
أؼكٓ ُّٖ عوذ الحأذ٘ك(ٖٓ) .
ّلن جقحظك ظؿّؾ ذاُكع الحشؽ٘ض يٖ القك ى الككٗن ب ّشؿت يٖ ك٠م الٌبٖ اٛككم هعوؿ (طلٔ هللا علَ٘ ّالقَ ّوقلن) يقٖ قْلقَ
((قؿ شؿع الع ٠اً الغ٘كع))(ٖٔ)ّ .كفل ّقؾت يٖ كر٘ك هقي ك٠هقَ عل٘قَ الظق٠ع ّالىق٠م ّكقفل يقٖ ؼطقب ؼلياهقَ ّطقعابحَ
قػٖ هللا عٌِن هوا ٗ ٟىع الوصا للحعكع ئلِ٘ا لكركجِا.
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لقؿ أؼفت ُفٍ الالاُكع هصقاّ ٟاوقعا يقٖ الوقْقّخ اٛؾبقٖ بوؽحلق أًْاعقَ ّ .كقاى الؿاقوقْى لِقا ققؿ ّقيقْا علقٔ الوعقاًٖ
الصؿٗؿع الحٖ جعطِ٘ا للصولة ّقؿ قكمّا علٔ أُو٘ة الالاُكع علٔ الكغن هي اؼح٠يِن يٖ جىو٘حِا ا ّٟاى اؼح٠يِن لن ٗقإذك كر٘قكا يقٖ
عطاهِن ٛى اؼح٠ف الحىو٘ة لن ٗق عاهقا يٖ كش اٗٝعاء ّالحؽ٘٘  .يؼ ٠عوا أياػْا يَ٘ هي ب٘اى ؾّق ُفٍ الالاُكع يٖ ش٠ء
اليككع يٖ اٛولْل القك ًٖ  .ئ ٟأى الالاُكع أؼفت اجصاُا ؼك عٌؿ ًقاؾ الققكى الكابقع الِصقكٕ .ئـ أؾؼلقْا ُقفٍ الالقاُكع يقٖ ئؽقاق
هىألة الظؿّ ,الكفل يٖ الشعك ّقب ًشْء ُفٍ الوىألة لن ٗؿؼلِا الوحفّقْى لِا يٖ ئؽاق ُفٍ القؼ٘ةٛ .ى ُقفٍ القؼق٘ة لقن جكقي ,
ّلقن ٗكققي الظققؿ ,يققٖ الشققعك هْػققع جيك٘قك عٌققؿُن بق كققاًْا ٗعحقققؿّى أى ةققعكاءُن ((كقاًْا ٗإوىققْى أةققعاقُن يققٖ الوعققاًٖ الحققٖ
قكبُْا علٔ القظؿ للظؿ ,يِ٘ا هؿٗعا ُّصاءا ّايحؽاقا ّّطيا ّجكغ٘با ّجكُ٘با ئ ٟهاقؿ أظحو الكفل ي٘قَ يقٖ ظكقن الشقعك  .هقي
اٝغكا ,يقٖ الْطق ّاٝيقكاؽ يقٖ الحشقبَ٘))(ٕٖ)  .يلوقا ًشقأت قؼق٘ة الظقؿّ ,الكقفل ّـلق بعقؿ اجصقاٍ الشقعكاء ئلقٔ الوبالغقة يقٖ
طيات الوؿٗط  .يْشؿ هٌِن هي ٗبالغ ّٗيكؽ يٖ القْ ّ .قؿ واعؿ يٖ ـل ئجىاع هعقاًٖ الوقؿٗط يصعق الشقعكاء ٗع٘طقْى الووقؿّض
بِالة قؿو٘ة ّٗؽكشْى بَ هي هكاجب البشك ئلٔ ها يْ ,البشك ّطاقّا ٗوؿظْى الٌان بوقا لق٘ه يقِ٘ن ابحغقاء عقكع هقي اعقكاع
الؿً٘ا ّأًِن ئـ ػاقث الوعاًٖ يٖ ّشُِْن هالْا ئلٔ الوبالغة ّالغلْ  ,لكقٖ ٗحىقع لِقن ه٘قؿاى الققْ  ,كق ـلق كقاى وقببا ئلقٔ جيك٘قك
الٌقاؾ يٖ ّػع هع٘اق لِفٍ الالاُكع يكاًث قؼ٘ة الظؿّ ,الكفل ـل الوع٘اق ّبفل أؼفت ذاُكع الحشؽ٘ض اجصاُا شؿٗقؿا يْقق
الٌقاؾ هقي ُقفٍ الالقاُكع علقٔ هقْقي٘ي  :اٗ ّٛقكٓ أى ُقفٍ الالقاُكع هقي هو٘قمات اٛوقلْل اٛؾبقٖ ّجعقؿ هقي اٛهقْق الحقٖ ج ّو٘قم
الشاعك ّجقؿهَ ّجكش عي قؿقجَ علٔ الحظْٗك ّالحؽ٘٘ ُّ .فا ها ٗمٗؿ هي شْؾع الشقعك باعحبقاق أى الشقعك ٗحعققذ يقٖ الظقْقع
الوبحككع  ّٟ .بأن علٔ الشاعك ظ٘ي ٗحؽ٘ ّٗ ٟحق٘ؿ يٖ الْاقع(ٖٖ)ُّ .فا اٟجصاٍ هي الٌقاؾ لن ٗطالبْا الشقاعك بالحقّ٘قؿ بقالْاقع أّ هقا
ٗىؤ بالظؿ ,الْاقعٖ ب كاى ُوِن اى ٗكْى طاؾقا يٌ٘اّ ٗعو علٔ ّيذ هباؾب القْ ّالصٌه اٛؾبٖ بوا قكقجَ كحبِن الوعكّية.
أها اٟجصاٍ اٙؼك هي الٌقاؾ ي٘كٓ أى ُفٍ الالاُكع جؿؼ الشعك يٖ بال الوبالغة ّالغلْ هوا ٗيقؿٍ هق٘ان الصقْؾع ُّقْ الظقؿ ,اليٌقٖ
الفٕ شعلٍْ ةكؽا يٖ شْؾع الشعك يأقاؾّا هي الشاعك أى ٗكْى ةعكٍ هق٘ؿا بالْاقع ّأى جؿ العباقع علٔ هؿلْلِا ؾٟلة ظكي٘ة .
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لقؿ كاى ّقاء اجصاٍ الٌقاؾ ُفا هي ذاُكع الحشؽ٘ض شفّق هعكي٘ة ّعْاه ذقاي٘ة ظقؿؾت هقْقيِن ّ قاءُقن الٌقؿٗقة ي٘وقا ٗحعلقذ بِقفٍ
الالاُكع وْاء كاًث ُفٍ الصفّق ذقاي٘ة جحور بحأذك ُإٟء الٌققاؾ بالرقايقة الًْ٘اً٘قة  .أّ شقفّق عق٘ؿٗقة جحورق بكؤٗقة القؿٗي اٝوق٠هٖ
ّجعال٘وَ  .ئـ أكؿ اٝو٠م علٔ جٌال٘ن هٌاظٖ القْ ّلن ٗق ّك الكفل ب أقاؾ اٝو٠م هي الشاعك أى ٗققْ هقا ٗيعق إٔ ٗق٘قؿ ك٠هقَ بوقا
ٗحعقذ(ٖٗ) .اًط٠قا هي قْلَ جعالٔ يقا جعالَّٔ (( :ال ُّش َع َكا ُء َٗحَّبِ ُعُِ ْن ْالغَاُّّىَ * أَلَ ْن ج ََكٓ أًََُِّ ْن يِٖ ُك ِّ َّا ٍؾ َٗ ِِ٘ ُوقْىَ * َّأًََُِّق ْن َٗقُْلُقْىَ َهقا
ْ َٗ َٟي َعلُْىَ ))(ٖ٘) ّٟ .ة اى يٖ ُفا ؾعْع ٟى ٗطابذ يعلِن ققْلِن ّاى ٗبحعقؿّا عقي الكقفل الشقعكاء ئلقٔ اٟبحعقاؾ عقي الكقفل ّ .ققؿ
ًالك الٌقاؾ ئلٔ الحشؽ٘ض علٔ اًَ هي الشعك الكاـل بعاشة الٔ هظؿق ّاكرك.
أها الصفّق الرقاي٘ة يقؿ كاى للرقاية الًْ٘اً٘ة أذك لكب٘ك يٖ جْشَ٘ الكؤٓ الٌقؿٗقة لقؿٓ بعقغ الٌققاؾ .يحقأذكّا بوإليقات أقوقطْ ؽقال٘ه
ّٟو٘وا يٖ كحابحَ يٖ الشعك ّالؽطابة كحاباى هِواى.
()ٖٙ
ئـ ٗكٓ أقوطْ أى الشعك هاؾع هحؽ٘لة يٖ عبقكٗة الشاعك ّ .جحور ُفٍ العبقكٗة يٖ هىألة بقد الع٘قاع يقٖ الصوقاؾات ّققؿ أؽلقذ
أقوققطْ علققٔ ُققفٍ الالققاُكع هظققطلط (الحغ٘٘ققك) يِققْ ٗققكٓ ((أى هعالققن الحعب٘ققكات الكةقق٘قة جٌشققأ عققي الحغ٘٘ققك))( , )ٖ3لققفل عق ّؿ ُققفٍ
الالاُكع هي ّواه جصو٘ اٛولْل الشعكٕ .
ئى ُفٍ الكؤٗة الحٖ جفُب ئلٔ أى الشعك هاؾع هحؽ٘لة ًصؿ أذكُا عٌؿ بعغ الي٠وية العكل أهرقا اليقاقابٖ ّأبقي وقٌ٘ا ّغ٘قكُن هقي
الفٗي عٌْا بالؽطابقة ّالشقعك .يكقاى اليقاقابٖ أظقؿ الي٠وقية القفٗي شعلقْا الكق٠م عقي الؽطابقة ّالشقعك شقمءا هقي هقٌِصِن اليلىقيٖ
العام( ,)ٖ8اـ أل كحابا كب٘كا يٖ الؽطابة ٗققع يقٖ عشقكٗي هصلقؿا ّلقَ كحقال ؼقك يقٖ طقٌاعة الكحابقةّ ,كقٌ ٠م يقٖ طقٌاعة الشقعك
ّالقْايٖ.
ّالققفٕ ٗعٌٌ٘ققا ٌُققا ُققْ ظؿٗرققَ هققي الشققعك  ,الققفٕ شققاء علققٔ أشققماء  .يحعققؿخ يققٖ هىققألة الوعاكققاع ّ .أى الشققعك ٗ ٟظقق٘ك ةققعكا ئٟ
بالوعاكاع ّ .الوعاكاع عٌؿٍ هي الحؽ٘٘ ّ .القْ الوعقاكٖ ػقكباى  :ػقكل ٗؽّ٘ق الشقٖء ًيىقَ ّ .اٙؼقك ٗؽّ٘ق ّشقْؾ الشقٖء يقٖ
ةٖء ؼك ّٗؿؼ يٖ ُفا الؼكل ذاُكع الحشؽ٘ض (.)ٖ9
ّكاى الياقابٖ قؿ شعق الشقعك قىقوا هقي الوٌطقذ ّـلق عٌقؿها قىقن اٛقاّٗق علقٔ أقاّٗق بكُاً٘قة ّأقاّٗق شؿل٘قة ّأقاّٗق ؼطب٘قة
ّأقاّٗ وْيىطاه٘ة ّأقاّٗ ةعكٗة ّ .عٌؿٍ ئى اٛقاّٗ البكُاً٘ة طاؾقة كلِا  ٟهعالة  .أهقا الصؿل٘قة يقأى طقؿقِا أكرقك هقي كقفبِا
ّاٛقاّٗ الؽطب٘ة طؿقِا هىقاّ ٍ لكقفبِا ّاٛقاّٗق الىْيىقطاه٘ة طقؿقِا اقق هقي كقفبِا أهقا اٛقاّٗق الشقعكٗة ياًِقا كاـبقة كلِقا ٟ
هعالة(ٓٗ) .
أها ابي وٌ٘ا يقؿ اوحوؿ بعغ ذقايحَ اليلىي٘ة هي أقوطْ ٟو٘وا ظؿٗرَ عي الشعك ئـ أًقَ أؾؼق عٌظقك الؽ٘قا يقٖ الشقعك بق شعلقَ
قْاهَّ .ـل عٌؿها عكيَ يقا (( :ئى الشعك ُْ ك٠م هؽّ٘ هإل هي أقْا هْلًّة هحىاّٗة ّ .عٌؿ العكل هقياع))(ٔٗ) .
ّلوا كاى الحؽ٘٘ شُْك الشعك ياى ((الحشؽ٘ض ٌٗق الظْقع هي هصكؾ اٝؼباق القفٕ ٗعحوق الظقؿّ ,الكقفل ئلقٔ جؽّ٘ق هشقاُؿع
أظؿاذِا ّّقاهعِا هوا ُْٗن الوحلقٖ أى ها ُْ هبٌقٖ علقٔ الالقي أطقبط ٗقٌ٘قا))(ٕٗ) هقي ٌُقا أؾؼق الٌققاؾ هىقألة الحشقؽ٘ض يقٖ ظقؿّؾ
قؼ٘ة الظؿّ ,الكفل بْطيَ ػكبا هي ػكّل الحؽ٘٘ ئـ ـُب بعؼِن أى اٛقاّٗ الوحؽ٘لة أقاّٗ كاـبة  ٟجعبك عي الْاقع .
ٗعؿ الصاظظ (تُٕ٘٘)) هي الٌقاؾ الفٗي أةاقّا ئلٔ ذاُكع الحشؽ٘ض ّـل يٖ ظؿٗرَ يٖ أقىام الب٘اى الحقٖ ظظقكُا يقٖ ((ؼوىقة
أة٘اء  ٟجمٗؿ ّ ٟجٌقض أّلِا الليظ ذن اٝةاقع ذن العقؿ ذن الؽؾ ذن العا الحٖ جىؤ ًظبة ))(ٖٗ) ّْٗػط الصاظظ جلق اٛقىقام ذقن
ٗظ ئلٔ الب٘اى بالٌظبة ي٘ققْ ُ :قٖ ((العقا الٌاؽققة بغ٘قك ليقظ ّالوشق٘كع بغ٘قك ال٘قؿ))(ٗٗ)  ,يؿٟلقة الشقٖء علقٔ هعٌقٔ هقا ٗعٌقٖ
ئؼباقٍ عي ـل الوعٌٔ ّأى كاى طاهحا أّ هعصوا ّبفل ٗعؿؾ الصاظظ ذاُكع الحشؽ٘ض عٌؿها ـكك عؿع أهرلة(٘ٗ) علقٔ ُقفا الٌقْع
هي الب٘اى هر قْلَ ((و اٛقع يق هي ةذ أًِاق ّغكن أةصاق ّشٌٔ ذواق ياى لن جصب ظْاقا ئشابح اعحباقا))٘ٗ
ّالعق٘قة أى اٛقع  ٟجعق الىإا  ّٟ .جىحط٘ع الك٠م ئ ٟأى الوقحكلن ٗىقحعو أوقلْل الحشقؽ٘ض لحعق٘قذ الب٘قاى عقي ؽكٗقذ ـكقك
هعاًٖ اٛة٘اء بْاوطة اليكك ّالٌالك.
يالصاظظ ٗكٓ يٖ ذاُكع الحشؽ٘ض طْقع هي طْق الب٘اى الحٖ جعقذ اٟجىاع يٖ الحعب٘ك اللغّْٕٗ .ؽكّز ُفٍ الالاُكع علٔ ئًِقا
ًْع هي أًْاع الوصال الفٕ ٗعؿٍ هي هياؼك العكل يٖ لغحِن ي٘قْ ((ّالعكل جحْوع يٖ ك٠هِاّ ,بإٔ ةٖء جياُن الٌان يِقْ ب٘قاى
ئ ٟأى بعؼَ أظىي هي بعغ))(.)ٗٙ
ئى ُفا الوْق الوإٗؿ لالاُكع الحشؽ٘ض هي قب الصاظظ جكوي ّقاءٍ شفّق هعكي٘ة جوحؿ ئلٔ اليكك اٟعحمالقٖ القفٕ كقاى الصقاظظ
أظؿ قؤّوَ ّهٌالكَٗ ّالعاهل٘ي علٔ ّيذ هباؾهَٗ ّٟ .ؽيقٔ ؾّق الوعحملقة يقٖ ّػقع أطقْ الب٠غقة ّالب٘قاى(ّ )ٗ3جو٘قم الوعحملقة
بالٌالك العقلٖ ّاٟظحكام ئلٔ العق يٖ يِن الٌظْص .يقأى ؼقال الوٌققْ ظكقن العقق أّلقٍْ ظحقٔ ٗعقْؾ هٌىقصوا هقع أظكقام العقق .
يكاى الحأّٗ هقي أُقن اٛوقه الحقٖ ققام علِ٘قا الوقفُب اٟعحمالقٖ لقفل ققالْا بالوصقال يقٖ جأّٗق بعقغ الٌظقْص لحقكٗقك هبقاؾهِن
ّأطْلِن ّ قاهِن.
ّهعلْم أى الحشؽ٘ض أظؿ طْق الوصال لِفا لن ٗىحطع الصاظظ ئًكاقٍ ب شعلقَ أظقؿ هكجكماجقَ الحقٖ ٗقؿايع بِقا عقي قاهقَ الك٠ه٘قة
 ًَٛالْو٘لة الحٖ ُْٗيذ عي ؽكٗقِا ب٘ي هباؾهَ اٟعحمال٘ة ّب٘ي ًظْص القك ى الككٗن ّالعؿٗد الشكٗ  .يْشقؿ الوعحملقة يقٖ ُقفا
ي اوْقحَ َْٓ))(ّ )ٗ8قْلقَ جعقالٔ
اٝولْل ؾعاهة كب٘كع
لوفُبِن ّأواوا هحٌ٘ا لحأّٗ٠جِن  .كحأّٗلِن قْلَ جعالٔ (( :الكَّظْ َواىُ َعلَقٔ ْال َعقكْ ِ
((َٗ ُؿ َّ
 ,أَ ْٗ ِؿٗ ِِ ْن))( )ٗ9اللفاى ٗبكل يِ٘وا جشؽ٘ض الفات اٝلِ٘ة .
هللاِ يَْْ َ
ّعلٔ الٌق٘غ هي الوْق الفٕ أّٗؿ يَ٘ الصاظظ أولْل الحشؽ٘ض ًصؿ ابي ؽباؽبقا العلقْٕ ( تُٕٕٖق)) ٌٗظقط الشقعكاء باٟبحعقاؾ
عي ُفٍ الالاُكع ً .صؿ ـل يٖ ظؿٗرَ عي الوصال ي٘قْ ((ٌّٗبغٖ للشاعك أى ٗحصٌب اٝةقاقات البع٘قؿع ّالعكاٗقات الغلققة ّاٗٝوقاء
الوشك ّٗ ,عحوؿ ها ؼال ـل ّٗىحعو هي الوصال ها ٗقاقل العق٘قة ّٗ ٟبحعؿ عٌِا))(ٓ٘)  .ي٘صع العلقْٕ جصٌقب هق٘قان الظقؿ,
وببا لوْقيَ الكايغ للالاُكع ّٗ .فكك لِفا الوْق عؿع ةْاُؿ(ٔ٘) هٌِا قْ الشاعك علٔ لىاى ًاقحَ ٗظ ظالِا
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ُ
أُفا ؾٌَٗ أبؿا ّؾٌٖٗ
ؾقأت لِا ّػٌٖ٘
جقْ ُ ّقؿ
الؿُك ظ ٌ ّاقجعا ٌ
أها ُٗبقٖ عل ّٖ ّٗ ٟقٌٖ٘
أك ُ
ِ
ّٟة يٖ أىَ ئًطا ,ها ٌٗ ٟطذ هي الحشقؽ٘ض ّأى العكاٗقة عقي ًاقحقَ هقي الوصقال القفٕ ٗعقؿٍ أبقي ؽباؽبقا هباعقؿا للعق٘ققة ّ ,هقي
الشْاُؿ الحٖ عابِا ابي ؽباؽبا ّعؿُا هي اٗٝواء الوشك قْ الشاعك :
لُْ ٟفا العام لن أظصس
الِْؾز
أّهث ٗؿقذ هي
ِ
ظبا ّلْ ٟأًث لن أؼكز
أًث ئلٔ هكة أؼكشحٌٖ
يالشاعك ةؽض (اٗٝواءع) ّشعلِا جقْ ك ُفٍ الوعاًٖ ُّفا ٗ ٟكػٖ ابي ؽباؽبا ًٛقَ ((ٗكٗقؿ هقي الشقعك أى ٗكقْى طقاؾقا كوقا
ٗكْى طاظب الؽبك طاؾقا))(ٖ٘) ّٗبؿّا اٛذك الك٠هٖ ّاػعا يٖ هْقيقَ الٌققؿٕ هقي الشقعك عوْهقا ّهقي ذقاُكع الحشقؽ٘ض علقٔ
ّشَ الؽظقْص ـلق أى ابقي ؽباؽبقا العلقْٕ ـّ ذقايقة عقل٘قة ّيقِ٘قة ّأطقعال الرقايقة اليقِ٘قة ُٗعٌقِ٘ن طقعة الؽبقك ّطقؿقَ لقفل
اةحكؽ ابي ؽباؽبا يٖ شْؾع الشعك أى ٗكْى طاؾقا ٛى الوحكلو٘ي ّأطعال الٌالك العقلٖ ٗق٘ؿّى اٛهْق بالْاقع لفل ق٘ؿّا الشعك
بالْاقع كوا ٗق٘ؿ اليكك بالعق٘قة ّذاُكع الحشؽ٘ض ُٖ ػكل هي ػكّل الحؽ٘٘ الفٕ ٗبحعؿ بَ الوحكلن عي العق٘قة .
ّ ٟة ئى جق٘٘ؿ الشعك بالعق٘قة ّالظؿ ،,جق٘٘ ٌؿ للشاعك ّألماهَ الحؽلٖ عي ؼ٘الَّ ،الفٕ ٗعؿ اٛهك اٛوان يٖ ئبؿاع الشاعك.
ّجكؾ ذاُكع الحشؽ٘ض عٌؿ قؿاهة بي شعيك(ت  ) )ُٖٖ3يٖ ظؿٗرَ عي الوعاًٖ  .ئـ ٗصع ذقاُكع الحشقؽ٘ض ًْعقا هقي اٟوقحعاقع
الحٖ جىِن يٖ شْؾع الشعك ((ّقؿ اوحعو كر٘ك هي الشعكاء اليعْ ّالوص٘ؿٗي أةق٘اء هقي اٟوقحعاقع لق٘ه يِ٘قا ةقٌاعة كِقفٍ [ٗعٌقٖ
ذاُكع الحشؽ٘ض] ّيِ٘ا لِن هعاـٗك ئـ كاى هؽكشِا هؽكز الحشبَ٘))(ٗ٘) ّ ,قؿ ـكك ُفا الققْ بعقؿ أى أّقؾ أب٘اجقا جحؼقوي ذقاُكع
الحشؽ٘ض ّهٌِا قْ أهكب الق٘ه :
(٘٘)
ّأقؾف أعصالا ًّاء بكلك
يقلث لَ لوا جوطٔ بظلبَ
()٘ٙ
يِْ ٗكٓ أى الشاعك ((أقاؾ أى ُفا الل٘ق يقٖ جطاّلقَ كالقفٕ ٗحوطقٔ بظقلبَ)) إٔ اى الشقاعك ٗشقؽض هقي الل٘ق قشقٗ ٠حوطقٔ
بظلبَّ .هي اٛب٘ات الحٖ ـككُا قؿاهة بي شعيك ّالحٖ أةاق يِ٘ا ئلٔ أولْل الحشؽ٘ض قْ الشاعك .
ٗكلوَ هي ظبَ ُّْ أعصن
جكاٍ ئـا ها أبظك الؼ٘ كلبَ
ي٘قْ قؿاهة (( :أى الشاعك أعطٔ الكلب طية الك٠م))(ُّ . )٘3فا عٌؿٍ هي الوعاًٖ الوحؽ٘لقة للشقاعكّ .بقفل ٗحؼقط هْقق قؿاهقة
بي شعيك الوإٗؿ ّالوشصع ٟوحعوا الحشؽ٘ض ٗ ًَٛب٘ط للشاعك ها ةاء هي الوعاًٖ ّٗكٓ ((أى الوعاًٖ كلِا هعكػة للشاعك ّلَ
أى ٗحكلن هٌِا يٖ ها أظب ّ ذك هي غ٘ك أى ٗعالك علَ٘ هعٌٔ ٗقكّم الكق٠م ي٘قَ ئـ كاًقث الوعقاًٖ للشقعك بوٌملقة الوقاؾع الوْػقْع٘ة
ّالشعك يِ٘ا كالظْقع))(. )٘8
لقؿ أياؾ قؿاهة بي شعيك هي الرقاية الًْ٘اً٘ة ّؽبقِا علٔ الشعك يكاى لَ هْق ٌ ًقؿ ٌ
ٕ ٗب٘ط للشاعك ي٘قَ الكقفل يقٖ الشقعك ٛى الشقعك
عٌؿٍ ٗ ٟكْى يٖ الوعٌٔ  .يالوعاًٖ ذابحة  .ئًوا الشعك ٗحعقذ بالظ٘اغة ّٗ ٟؼك يٖ الشعك ئى ول الشاعك وب٘ الغلْ ّاٝيكاؽ .
ب ئى قؿاهقة ابقي شعيقك ٗ ٟق٘قؿ الشقاعك بقالْاقع ّٗ ٟعٌ٘قَ الظقؿٛ ,ى الظقؿٗ ,حظق بالوْػقْع ٗ ّٟ .ظق٘ك الشقعك عٌقؿٍ ةقعكا
بالوعاًٖ العاهة ئًوا ٗظ٘ك ةعكا بالظْق الوحؽ٘لة ّالحشؽ٘ض ُْ أظؿ أًْاع ُفٍ الظْق الحٖ ٗحؽ٘لِا الشاعك .الحقٖ ٗإذكُقا قؿاهقة
ئـ ٗقْ (( اًَ عٌؿٕ أشْؾ الوفُب٘ي ُّْ ها ـُب ئلَ٘ أُ اليِن بالشعك ّالشعكاء ققؿٗوا ّظقؿٗرا ظحقٔ ققا بعؼقِن  :أعقفل الشقعك
أكفبَ ّ ,كفل ـُب ي٠وية الًْ٘اى يٖ الشعك علٔ هفُب لغحِن))(. )٘9
لن ٗكي هْق قؿاهة ئـ ٗقكق الغلْ ّالوبالغة ّالحؽ٘٘ يٖ الشعك طاؾقا عي الوطالبة بالظؿ ,كوقا كقاى هْقق ابقي ؽباؽبقا العلقْٕ
ب كاى ٗكٓ أى اٟظحكقام يقٖ شقْؾع الشقعك ئلقٔ الظقؿٗ ,قإؾٕ ئلقٔ ؽقكؾ اٟوقحعاقع هٌقَ ٛى ((جعققب اٟوقحعاقع ٗعٌقٖ الحقؿؼ يقٖ
الحشؽ٘ض ّالقؿقع الؽ٘ال٘ة لؿٓ الشاعك)) (ٓ.)ٙ
لقؿ أعحوؿ قؿاهة بي شعيك يٖ هْقيَ الوٌاُغ لوبؿأ الظؿ ,يٖ الشعك علقٔ الرقايقة الًْ٘اً٘قة  .ئـ كقاى أقوقطْ ٗقكٓ أى (( :الحشقبَ٘
ّالوعاكقاع ُققٖ هققي هقؿاهط اٛةقق٘اء الحققٖ ُققٖ غاٗقة يققٖ اليؼقق٘لة))(ُّٔ )ٙققفا ٗعٌقٖ أًققَ ٗصق ّْل للشققاعك أى ٗظق قْهققا بققاٝيكاؽ يققٖ
اليؼاه ُّْ ها ـُب ئلَ٘ قؿاهة هي أى الغلْ يٖ الشعك ٗكاؾ هٌَ الوبالغة ّالحور٘  ٟظق٘قة الشٖء ((ّالوبالغة أظىي هي اٟقحظاق
علٔ اٛهك الْوؾ بوا يَ٘ كياٗة))(ٕ. )ٙ
لقؿ أباض قؿاهة بي شعيك الكفل للشاعك ّلعلَ كاى ًاقُ ٠فا الكإٔ عي الياقابٖ الفٕ كاى هطلعا علٔ كحال الشقعك ٛقوقطْ ّالقفٕ
جكشن ئلٔ العكب٘ة ّأطبط شمءا هي الوٌطذ يْػعث اٛقاّٗ الشعكٗة علٔ طع٘ؿ ّاظؿ هع واهك اٛقاّٗ الحقٖ شقكٓ ـككُقا يقٖ
الوٌطذ ّقؿ ًالك الياقابٖ يٖ ُفٍ اٛقاّٗ علٔ أوان الظؿّ . ,كاى الشعك لؿَٗ هي اٛقاّٗ الكاـبة بالك  ٟهعالة(ٖ.)ٙ
ّلع قؿاهة كاى ًاق ٠عي الياقابٖ ئـ قا ((أظىي الشعك أكفبَ)) ئ ٟأى ليظ الكفل عٌؿ قؿاهَ ٗ ٟعٌٖ غؼا هقي ق٘وقة الشقعك ّئًوقا
ُٖ بوعٌٔ الحؽ٘٘ ُّٖ عٌؿٍ لحو٘٘م اٛقاّٗ الشعكٗة عي غ٘كُا هي اٛقاّٗ الحٖ ٗ ٟكْى للظؿً ,ظ٘ب يِ٘ا .لقفل ٗ ٟظقط أى
ًصع هي ليظ كفل جٌِْٗا هي ةأى الشعك .
ّهي الٌقاؾ الفٗي أةاقّا ئلٔ ذاُكع الحشؽ٘ض كاًث لِن ّقيَ هع ُفٍ الالقاُكع ُقْ الشق٘ػ عبقؿ الققاُك الصكشقاًٖ( تُٔٗ3ق) )يقٖ
كحابَ٘ (ؾٟه اٝعصال) ّ(أوكاق الب٠غة)  .يقؿ ـكك ُفٍ الالاُكع يٖ كحابَ ا ّٛعٌؿها جٌاّ قْ الشاعك :
ُ
كشيث ّقك ٍع ئـ أطبعث ب٘ؿ الشوا لهاهِا
قٗط قؿ
ّغؿا ِع ٍ
ّعلذ الصكشاًٖ علٔ ُفا الب٘ث بقْلَ ((ئًوا الوعٌٔ علٔ أًَ أقاؾ أى ٗربث للشوا يٖ جظقكٗيِا الغقؿاع علقٔ ؽب٘عحِقا ةقبَ اًٝىقاى
قؿ أؼف الشٖء ب٘ؿٍ ٗ ,قلبَ ّٗظكيَ ك٘ ٗكٗؿ يلوا أذبث لِا هر يعق اًٝىقاى بال٘قؿ اوقحعاق لِقا ال٘قؿ))(ّ , )ٙٙالصكشقاًٖ ٗؽقكز هقي
ذاُكع الحشؽ٘ض علٔ اًَ ًْع هي اٟوحعاقع
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يالوىألة جحعلذ بٌق الليظ هي اًٝىاى ئلٔ ةٖء ؼك قؿ أذبحقْا ي٘قَ عؼقْا هقي أعؼقاء اًٝىقاى .هقي أشق ئذبقاجِن لقَ الوعٌقٔ القفٕ
ٗعققَ ـل العؼْ(ّ٘ . )ٙهي اٛب٘ات الحٖ ٗفككُا الصكشاًٖ ّالحٖ جحعقذ يِ٘ا ذاُكع الحشؽ٘ض ب٘ث العواوة :
ئـا ُمٍ يٖ عالن قكى ٍ جِللث ًْاشف أيْاٍ الوٌاٗا الؼْاظ
يالحشؽ٘ض ٗالِك عٌقؿها جؽ٘ق الشقاعك ((ّشعق الوٌاٗقا جؼقع ّشعق لِقا اٛيقْاٍ ّالٌْاشقف الحقٖ ٗكقْى الؼقع يِ٘قا)) ّ .كقفل
ٗؽكز الصكشاًٖ ب٘ث الوحٌبٖ علٔ أًَ هي أولْل الحشؽ٘ض يٖ قْلَ :
ّيٖ أـى الصْلاء هٌَ لهالم
ه بشك ,اٛقع ّالغكل لظيَ
ؼو٘ ٍ
يقؿ شع الشاعك الصْلاء جىوع ُّفا جشؽ٘ض ٟى الشاعك ّطيِا بوا ْٗط اًٝىاى يأذبقث لِقفا القٌصن اٛـى الحقٖ ٗكقْى الىقوع
بِا(.)ٙ3
ّبفل ٗكْى الصكشاًٖ قؿ جٌبَ الٔ ذاُكع الحشؽ٘ض ّشعلِا ًْعا هي اٟوقحعاقع الحقٖ ٗ ٟوكقي جعؿٗقؿ الوشقبَ بقَ يِ٘قا ٛى الظقْق
جحكْى يِ٘ا يٖ ؼ ٠الحشؽ٘ض الفٕ ٗقْم علٔ ًق الوعٌٔ ّشعلَ بظْقع ئًىاً٘ة هؽظْطة .
لقؿ جب٘ي هْق الصكشاًٖ الٌققؿٕ هقي ذقاُكع الحشقؽ٘ض يقٖ كحابقَ( أوقكاق الب٠غقة) يكقاى لقَ هعِقا هْقيقاى  :اٗ ّٛإٗقؿ الالقاُكع
ّٗ,ش٘ؿ بِا ّٗوحؿظِا ّ .يٖ الوْق اٙؼك ٗ ٟألْ شُِؿا يٖ ـهِا ّ .لع الىبب يٖ هْقيَ ُفا ٗىقحٌؿ القٔ هكشع٘قات هعكي٘قة هعقؿؾع
لِفا الوْق .يِْ ظ٘ي ٗحٌاّ بعغ اٛب٘ات الحٖ جحؼوي الالاُكع ٗلحيث القٔ هقا يِ٘قا هقي ؼ٘قا ّاوقع ّققؿقع علقٔ بقد الع٘قاع يقٖ
الوعىْوات ّالوعٌْٗات ّ .هي جل اٛب٘ات قْ الشاعك :
عٌؿ الظباض ُّن قْ ٌم هعالٗ ُ
ئـا أطبط الؿٗ ٗؿعْ بعغ أوكجَ
يالصكشاًٖ ٗإٗؿ الشاعك يٖ اوحعوالَ لالاُكع الحشؽ٘ض يٖ ػْء أعطاء اٟوحعاقع ةبِا هوقا ٗعقق ((ّـلق أى الشقاعك لقن ٗصحلقب
اٟون الوؽظْص باٙؾه٘٘ي ظحٔ قؿم جٌمٗلِا هٌملحِن يقا (ُن) يأجٔ بؼو٘ك هي ٗعق ّ .ئـا كاى اٛهقك كقفل كقاى (الققْم) شاقٗقا
هصكٓ العق٘قة))(ّ )ٙ8بِفا ٗحؼط ئشاؾع الشاعك يٖ اوحعوا ػو٘ك العاق قب اوحعوا الليظ الفٕ أياؾ جشؽ٘ض الؿٗ هع أوكجَ.
أى ئذبات ظكقن هقا ٗعقق لغ٘قك العاقق ٗ ٟقحظقك علقٔ اوقحعوا ػقو٘ك العاقق بق ٗصقكٕ هصقكٓ الحظقكٗطٗ ،حؼقط ـلق يقٖ جعل٘قذ
الصكشاًٖ علٔ ب٘ث الوحٌبٖ :
لْ كاى هٌ لكاى أككم هعشكا
لظ – علٔ أى الكْاكب قْهَ -
يالشاعك ٗشؽض الكْكب (لظ ) ئ ٟأًَ لن ٗربث ظكن العاق بْاوطة اوحعوا الؼو٘ك .يلن ٗق (ُن قْهَ) كوقا يقٖ الب٘قث الىقابذ،
ب أشكٓ الشاعك ظكوَ هصكٓ الحظكٗط بفل ٛى ّشَ الوؿض يٖ ُقفا الب٘قث ٗ ٟحؼقط ًٛ ,قَ ٗياػق بق٘ي الووقؿّض ّبٌِ٘قا بؿٟلقة
قْلَ (لكاى أككم هعشكا)(. )ٙ9
يالصكشاًٖ يٖ ُفا الوْق ٗإٗؿ الالاُكع ّ ٗ ٟكشط شْؾجِا ئلٔ ظىي الوعٌٔ ّئًوا الٔ جكك٘ب ألياذِا ي٘ققْ (( :يأًق لحقكٓ بِقا
الصواؾ ظ٘ا ًاؽقا ّ ,اٛعصن يظ٘عا ّ ,اٛشىام الؽكن هبٌ٘ة ّ .الوعاًٖ الؽي٘ة باؾٗة شل٘ة))(ٓ. )3
لكي الصكشاًٖ ٗق هْقيا هٌاقؼا لِفا الوْق هي ُفٍ الالاُكع يِْ ٗع٘ب الحشؽ٘ض عٌقؿها ٗكقْى ((الشقبَ هقأؼْـا هقي طقية ُقٖ
هْشْؾع يٖ ك ّاظؿ هي الوىحعاق لَ ّالوىحعاق هٌَ))(ٔ. )3
ّلع الصكشاًٖ ٌُقا كقاى ٗىقعٔ ئلقٔ قوقن ؼاقؽقة ؽكٗقذ للوبقؿع٘ي يقٖ وقلْكِن الك٠هقٖ ل٘الِقك هقي ؼق ٠الحوقاٗم بق٘ي اٛقاّٗق
ّالوعاقع.
يالصكشاًٖ ٗكٗقؿ هقي ُقفٍ الالقاُكع أى جحعققذ عقي ؽكٗقذ اؼقح٠ف الظقية الوىقحعاقع ّالوشقحككة بق٘ي شٌىق٘ي هؽحليق٘ي  .يقاؼح٠ف
الصٌه ٗ ٟكيٖ لحعق٘ذ شْؾع الالاُكع كوا يٖ شٌه اًٝىاى ّشقٌه الشقوه عٌقؿها جققْ (قأٗقث ةوىقا) ّأًقث جكٗقؿ ئًىقاًا بحِلق
ّشَُِ كالشوه  .يالظية ٌُا ّاظؿع ٛى الحِل هْشْؾ يٖ ًيه اًٝىاى الوحِل ٛ،ى قًّذ الْشَ العىقي هصقاًه لؼقْء اٛشىقام
الٌ٘كع(ٕ. )3
ئى اؼح٠ف الكؤٗة ظْ ذاُكع الحشؽ٘ض عٌؿ الصكشاًٖ ٗعْؾ الٔ شفّق ذقاي٘قة ظقؿؾت هْقيقَ هقي قؼق٘ة الليقظ ّالوعٌقٔ ّهقي ذقن
ظؿؾت هْقيَ هي ا لشعك ئـ أى الصكشاًٖ ٗعؿ الظْقع الشعكٗة يٖ الوعٌٔ الظ٘اغٖ ّل٘ه يقٖ الليقظ ،يققا ئى الوعقاًٖ جٌقىقن علقٔ
قىو٘ي(ٖ . )3هعاى ٍ عقل٘ة ّهعاى ٍ جؽ٘ل٘ة .
يالوعاًٖ العقل٘ة ُٖ الوعاًٖ الحقٖ ٗشقِؿ العقق بظقعحِا ّهصكاُقا يقٖ الشقعك هصقكٓ اٛؾلقة الحقٖ ٗىقحٌبطِا العقق٠ءّ ,اليْاهقؿ الحقٖ
جر٘كُا العكواء .لفل جصؿ أكرك ُقفا القىقن هقي الوعقاًٖ هٌحمعقا هقي أظاؾٗقد اًٛب٘قاء ّكق٠م العلوقاء ّالظقالع٘يّ ,هٌققْ ٟهقي ذقاق
الىل الفٗي هي ةأًِن الظؿّ ,قظؿُن العذ.
أها الوعاًٖ الحؽ٘ل٘ة يِٖ الحٖ ٗ ٟوكي أى ٗقا أى الك٠م يِ٘ا طؿّ ,أى ها أذبححَ ذابثّ .ها ًيحقَ هٌيقٖ ّ .جكقْى ُقفٍ الوعقاًٖ علقٔ
ؾقشات يوٌِا ها جكْى هظٌْعة .قؿ جلط يٖ اوحعوالِا ّجيٌي يِ٘ا بالكيذ ّالعف ,ظحٔ جعطٔ ةبِا هي العذّٗ ,غشاُا قًّقا هي
الظؿ.,
يالصكشاًٖ ٌُا ٗش٘ؿ بأُو٘ة الحؽ٘٘ هي الٌاظ٘ة اليٌ٘ة ّ ,هي الوعلْم أى ذاُكع الحشقؽ٘ض هقي الوعقاًٖ الوحؽ٘لقة  .يعلقٔ القكغن هقي
أًَ لن ٗشك الٔ ها يِ٘ا هي بد الع٘اع يٖ الوعىْوات ئ ٟأًَ بؿا هعصبا بوا يِ٘ا هي الؽ٘ا كقْ الشاعك :
ّ
كأى المهاى لَ عاةذ
ّظاقبٌٖ يَ٘ قٗب المهاى
يالصكشاًٖ ٗش٘ؿ بِفا القْ ٛى الشقاعك أذبقث هعاقبقة المهقاى لقَ يقٖ هعٌقٔ العب٘قب ّشعق القؿل٘ علقٔ شقْال ُقفٍ الوعاقبقة عقي
ؽكٗذ جشؽ٘ض المهاى ل٘كْى ةكٗكا لَ يٖ عشقَ(ٗ ّٟ )3ة أى الشاعك كاى ـا قؿقع ؼ٘ال٘ة يٖ ابحكاق ُفا الوعٌٔ .
ّهع ئعصال الصكشاًٖ بِفٍ الالاُكع  .ئ ٟأًَ ٗكيؼِا ئـا ؾؼلث ظّ٘م الحؽ٘٘ ال٠هعقْ عٌؿها ٗعقاّ الشقاعك عقي ؽكٗقذ الؽ٘قا
ئذبات أهكا ُْ غ٘ك ذابث أطّٗ . ٠ؿعٔ ؾعْٓ ٟؽكٗذ ئلٔ جعظ٘لِا ّٗقْ قْٗ ٟؽؿع يَ٘ ًيىَ ّٗكِٗا ها ٟجكٓ(٘. )3
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ئى الصكشققاًٖ يققٖ هْقيققَ ُققفا ٗكٗققؿ أى ٗؽققكز اٟوققحعاقع هققي الحؽ٘٘ ق ّٟوقق٘وا ؼاطققة اٟوققحعاقات القك ً٘ققة الحققٖ جحؼققوي ذققاُكع
الحشؽ٘ض ّٗؿؼلِا يٖ بال الحشبَ٘ لكٖ جحعقذ الوطابقة ب٘ي ها ٗقْلَ ّب٘ي ها ٗعحقؿٍ يٖ الفات اٝلِ٘ة هقي عقؿم الحصىق٘ن لقفل ٗققْ
)) ئى اٟوحعاقع  ٟجؿؼ يٖ قب٘ الحؽ٘ ٛى الوىحع٘ك ٗ ٟقظؿ الٔ ئذبات هعٌٔ الليقظ الوىقحعاق ّئًوقا ٗعوقؿ القٔ ئذبقات ةقبَ ٌُقا
يٗ ٠كْى هؽبكٍ علٔ ؼ٠ف ؼبكٍ ّك٘ ٗعكع الش يٖ أى  ٟهؿؼ ل٠وحعاقع يٖ ُفا اليقي ُّقٖ كر٘قك يقٖ الحٌمٗق علقٔ هقا ٟ
ٌ
،هقإهي ،ظقكٗضٌ
ٗؽئ))(ّ ،) 3ٙبِفا ٗكْى الصكشاًٖ قؿ ((عاي طكاعا عٌ٘يا هع ًيىَ ئلاء ُفٍ الوىألة  .يِْ هقي شِقة :هىقل ٌن
علٔ أى ٗ ٟحِن يٖ ؾٌَٗ بالؽؿاع العقلٖ  .يأبعؿ اٟوقحعاقع عقي الؽ٘قا ّالحؽ٘٘ق ُّ .قْ هقي شِقةً :اقق ٌؿ ،أؾٗقبٌ  ،لقفت لقَ اٟبحكقاقات
الشقعكٗة ّالحْطقق٠ت الٌقؿٗققة الحققٖ جحعق ّكف عققي العق٘قققة الؽالظققة))( )33لقفل ًققكاٍ ((ٗققق٘ن الققؿل٘ العقلققٖ علققٔ وقق٠هة ئوققٌاؾ اليعق
الحشؽ٘ظٖ للطب٘عة هع اًَ هي أيعا هللا وبعاًَ ّجعالٔ))( ًَٛ .)38شاء يٖ القك ى الككٗن ي٘قْ يٖ ُقفٍ الوىقألة ّ(( :ئـا علوقث
أى ؽكٗذ العق٘قة يٖ ئذبات اليع للشٖء ُْ العق الفٕ ؾل ظ٘ي قلقث (يعق العقٖ الققاؾق) ئًق لقن جحصقّْ ل ئًق ّاػقع ققؿه علقٔ
هعغ العق٘قة لفل ٌٗ ٟبغٖ أى ٗكْى ُْ الؿا ّالوقحؼٖ ئـا قلث "يع الكب٘ع" أً قؿ جصْلت ّلللقث عقي العق٘ققة))(ّ )39بقفل
ٗكْى الىبب العق٘ؿٕ ّالؿٌٖٗ ّقاء ها قؿ ٗالِك علٔ هْقق الصكشقاًٖ ُقفا هقي جبقاٗي يقٖ الطقكض ّالوعالصقة يِقْ يقٖ ؽكظقَ كقاى
قش ٠عق٘ؿٗا هي شِة ّقش ٠هحاؾبا هيلىيا ل٠بؿاع هي شِة اؼكٓ.
ّشولة اٛهك أى ذاُكع الحشؽ٘ض عٌؿ الصكشاًٖ ُٖ أظؿ الوىاه الحٖ جحعقذ بالحؽ٘٘ ّ .أى الحؽ٘٘ ٗح٘ط للشاعك بابا هي اٟجىاع
يٖ الوعاًٖ .
ّجحعقذ يٖ ػْء الحؽ٘ شْؾع الشعك ئـ ((أى الشعك ٗكيٖ يَ٘ الحؽ٘٘ ُّْ قْ هي أقاؾ أى الشقعك ٗ ٟكحىقب هقي ظ٘قد ُقْ ةقعك
يؼ ٠ئ ٟئـا هؿت الظٌعة باعِا ًّشكت ةعاعِا ّأجىع ه٘قؿاًِا ّجيكعقث أيٌاًِقا ُّقفا ٗعحوقؿ اٟجىقاع ّالحؽ٘ق ّٗ ٟحعققذ ئ ٟئـا
ـُبٌا بالقْ هفُب الوبالغة ّاٝغكاٌُّ ,ا ٗصؿ الشاعك وب٘ ٠لٞبؿاع ّاؼحكاع الظْق))(ٓ . )8لفل قا بعؼقِن (ؼ٘قك الشقعكاء
أكفبَ) ّ .الوكاؾ بالشعك الكاـل ٌُا ئعطاء الووؿّض ظالا هي اليؼ ّشاًبا هي الحعالق٘ن ٗصقاّل بقَ ُّ .قفا الكقفل ٗ ٟبق٘ي بقالعصس
الوٌطق٘ة ّالقْاً٘ي العقل٘ة ُّفا الوعٌٔ الفٕ عبك عٌَ البعحكٕ بقْلَ:
(ٔ)8
يٖ الشعك ٗكيٖ عي طؿقَ كفبَ
كليحوًْا ظؿّؾ هٌطقكن
ّالظؿٗ ٟ ,ح٘ط هر ُفا اٟجىاع للشاعك ،غ٘كاى الصكشاًٖ ئـا أقاؾ أى ٗياػ بق٘ي الوقفُب٘ي ياًقَ ٗيؼق الشقعك القفٕ ٗققْم علقٔ
الظؿ ,ي٘قْ ((ّالعقق بعقؿ علقٔ جيؼق٘ القب٘ق ا[ ّٛالظقؿّ ],جقؿٗوقَ ّجيؽق٘ن ققؿقٍ ّجعال٘وقَ ّهاكقاى العقق ًاطقكٍ ّالحعق٘قذ
ةاُؿٍ يِْ العمٗم شاًبَ ّالوٌبع هٌاكب ّقؿ ق٘ الباؽ هؽظْم ّاى قؼٖ لَ ّ ,العذ هيلس ّئى قؼٖ علَ٘))(ٕ.)8
ّ ٟعصب أى ٗيؼ الصكشاًٖ هبؿأ هي قا (ؼ٘ك الشعك أطؿقَ) ٛى الوكاؾ بَ أى ؼ٘ك الشعك ها ؾ علٔ ظكوة ٗقبلِا العقق ّكق
ها ٗشِؿ بظعحَ العق ُْ هكاؾ الصكشاًٖ ُّْ الوحكلن اٛةعكٕ ّ .هعلْم أى الوحكلو٘ي ٌٗالقكّى القٔ اٛةق٘اء بعققْلِن ّٗ ٟو٘لقْى
الٔ الصوْض ّالؽ٘ا لفل يِْ ٗكٓ ئى هي قا ؼ٘ك الشعك أطؿقَ  .كاى قؿ جك الوبالغة ّاٝغكا ,ئلٔ الظع٘ط ّالعق٘قٖ ّاعحوؿ
ها ٗصكٕ هي العق علٔ أط طع٘ط(ٖ.)8
ّلعلَ يٖ ُفا ًاذكا الٔ اظؿٓ غاٗحٖ الصوا يٖ القْ الوحورلة يٖ الغاٗة الٌيع٘ة ّلٗاؾع الع٘كع.
ًىحٌحس ٌُِا ئى القؿاهٔ جْطلْا الٔ شوال٘ة ئػياء الظيات اًٝىاً٘ة علٔ الكاهٌات الصاهؿع ّالوحعككة ّاٛهقْق الوعٌْٗقة ّجقفّقْا
ُفٍ الىوة اليٌ٘ة بوىحْٓ كب٘ك ّكشقيْا ؾٟٟت ُقفا اليقي القفٕ ٗبقد القكّض اًٝىقاً٘ة يقٖ الكاهٌقات غ٘قك اًٝىقاً٘ة علقٔ القكغن هقي
اؼح٠ف جىو٘اجِن لِفا اليي ئًِ ٟن قؿهْا عو ٠قاهعا ّهإٗؿا بالشْاُؿ الحٖ جب٘ي هْقيِن هي الالقاُكع  ,كوقا جعوقؿ لِقن ّيقكع الصِقْؾ
الٌقؿٗة هي ذاُكع الحشؽ٘ض كوا هك بٌا يٖ ُفا البعد ّٗ .بؿّ أًِن ذلْا ٗعبكّى عي ُفٍ الىوة باٟوحعاقع ّالوصال جقؿٗىقا للقٌض
القك ًٖ ّجٌمِٗا للفات اٟلِ٘ة ّـل عٌؿ جعكػِن لٗٚات الحٖ جحؼوي أولْل الحشؽ٘ض يٖ ها ٗحعلذ بالفات اٟلِ٘ة الوقؿوة.
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 -8هعصن الوظطلعات العكب٘ة يٖ اللغة ّاٛؾل .هصؿٕ ُّبة ,كاه هٌِؿن( :هاؾع جشؽ٘ض)
 -9الوظؿق الىابذ(:هاؾع ةؽض)
ٓٔ -هعصن الوظطلعات اٛؾب٘ة الوعاطكع .وع٘ؿ علْي (هاؾع ةؽض) . ٕٔٙ :
ٌٔٔٗ -الك  :الحظْٗك اليٌٖ يٖ القك ى. ٖٙ :
ٌٕٔٗ -الك :الوظؿق الىابذ.٘3 :
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ؾْٗاى أهكؤ الق٘ه. ٔ8 :
ةكض ؾْٗاى العواوة  .الوكلّقٖ . ٕٖٙ/ٕ :
ؾْٗاى ظىاى بي ذابث .ٕ9ٗ:
ؾْٗاى ةعك عؿٕ بي الكقاع العاهلٖ. ٔ8٘ :
الحكْٗك . ٔ8 :
اٛعكاف.ٔ٘ٗ :
الول .3 :
. ٖٓ : ,
اٟوكاء .ٖٙ :
ْٗو .ٗ :
هصال القك ى. ٔٓ :
اًٛب٘اء.ٖٖ :
يظلث .ٔٔ :
ٌٗالك  :جأّٗ هشك القك ى.38 :
الور الىاهك يٖ أؾل الكاجب ّالشاعك . ٖٖٙ/ٔ :
الول .8-3 :
ذ٠خ قواه يٖ ئعصال القك ى.8ٓ :
ٌٗالك  :شوال٘ة الويكؾع القك ً٘ة يٖ كحب اٝعصال.ٔٗٔ :
اٗٝصال ّاٝعصال . ٕٓ-ٔ9 :
ع٘اق الشعك.9 :
ٌٗالك  :اٛوه الٌيى٘ة ٛوال٘ب الب٠غة العكب٘ة. ٔ38 :
ٌٗالك  :هْق القك ى الككٗن هي الشعك العكبٖ .ٕٗ:
الشعكاء.ٕٕٙ)ٕٕٗ :
ٌٗالك  :اٛذك اٝغكٗقٖ يٖ الب٠غة العكب٘ة هي الصاظظ الٔ ابي الوعحم . 9 :
الؽطابة .ٕٕٓ :
ٌٗالك  :جاقٗػ الٌقؿ اٛؾبٖ عٌؿ العكل .ٕٔٗ :
ٌٗالك  :ؽبقات اٛؽباء . ٙٓ9 :
ٌٗالك  :قوالة يٖ قْاً٘ي طٌاعة الشعك .ػوي كحال يي الشعك . ٔ٘ٓ :
يي الشعك . ٔٙٔ :
اٛوه الٌيى٘ة لٜوال٘ب الب٠غ٘ة العكب٘ة. ٔ38 :
الب٘اى ّالحب٘٘ي .8ٔ/ٔ :
الوظؿق الىابذ8ٕ/ٔ :
ٌٗالك :الوظؿق الىابذ.8ٖ-8ٔ/ٔ :
العْ٘اى ٘.ٕ83/
ٌٗالك :ػعٖ اٝو٠م.ٕٓٗ/ٖ :
ؽَ ٘ :
اليحط.ٔٓ :
ع٘اق الشعك. ٔٔ9 :
ٌٗالك :الوظؿق الىابذ.ٕٔٓ :
الوظؿق الىابذ.ٕٔٓ :
اٟجصاُات اليلىي٘ة يٖ الٌقؿ اٛؾبٖ. ٔٗ9:
ًقؿ الشعك. ٔ3٘ :
ؾْٗاى أهكؤ الق٘ه . ٔ8 :
ًقؿ الشعك . ٔ3ٙ :
الوظؿق الىابذ.ٔ99 :
الوظؿق الىابذ.ٙ٘ :
الوظؿق الىابذ.٘ٗ :
جاقٗػ الٌقؿ اٛؾبٖ عٌؿ العكل .ٔٙ8 :
يي الشعك .ٔ3 :
ًقؿ الشعك .ٔٓٓ :

ٓٔٔ

مجلة جامعة كربالء العلمية – المجلد التاسع – العدد الثالث  /أنساني 3122 /
ٖ-ٙ
ٗ-ٙ
٘-ٙ
-ٙٙ
-ٙ3
-ٙ8
-ٙ9
ٓ-3
ٔ-3
ٕ-3
ٖ-3
ٗ-3
٘-3
-3ٙ
-33
-38
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ٌٗالك  :قوالة يٖ قْاً٘ي طٌاعة الشعك  .ػوي كحال يي الشعك.ٔ٘ٔ :
ؾٟه اٝعصالٖٖٗ :
ٌٗالك :الوظؿق الىابذ.ٖٖ٘-ٖٖٗ :
الوظؿق الىابذ.ٖٖ٘ :
ٌٗالك :الوظؿق الىابذ.ٖٖ٘ :
أوكاق الب٠غة:الصكشاًٖ .ٖٔ :
ٌٗالك :الوظؿق الىابذ.ٖٔ :
الوظؿق الىابذ.ٖٖ :
الوظؿق الىابذ.ٗٙ :
ٌٗالك :الوظؿق الىابذ.ٗ3-ٗٙ :
ٌٗالك :الوظؿق الىابذٕٖٔ-ٕٕ8 :
ٌٗالك الوظؿق الىابذ .ٕٖٗ :
ٌٗالك الوظؿق الىابذ .ٕٖ9 :
الوظؿق الىابذٕٖ8:
ًالكٗات الشعك عٌؿ العكل – الصاُل٘ة ّالعظْق اٝو٠ه٘ة .ٕٔ3 :
اٟوحعاقع يٖ الحكاخ الب٠غٖ الٌقؿٕ عٌؿ العكل .ٕٔٓ :
أوكاق الب٠غة .ٖ٘8 :
الوظؿق الىابذٕٖ٘ :
ٌٗ.الك الوظؿق الىابذ .ٕٖ3-ٕٖ٘ :
ؾْٗاى البعحكٕ .ٕٓ9/ٔ :
أوكاق الب٠غة .ٕٖ3 :
ٌٗالك :الوظؿق الىابذ.ٕٖ3 :

مصادر الثحث
ٔ-القك ى الككٗن.
ٕ -اٟجصاُات اليلىي٘ة يٖ الٌقؿ اٟؾبٖ.ؾ:وع٘ؿ عؿًاى الوعٌَ،ؾاق الكاهؿ العكبٖ – ب٘كّت ٔ983م.
ٖ -اٟذققك اٟغكٗقققٖ يققٖ الب٠غققة العكب٘ققة هققي الصققاظظ الققٔ ابققي الوعحم.هص٘ققؿ عبققؿ العو٘ققؿ ًققاشٖ ،هطبعققة اٙؾال – الٌصق اٛةققكف
ٔ98ٙم.
ٗ -اٟوحعاقع يٖ الحكاخ الب٠غٖ ّالٌقؿٕ عٌؿ العكل .ياػ عبْؾ ؼو٘ه ،قوالة ؾكحْقاٍ هطبْعة علٔ اٙلة الكاجبة كل٘ة الحكب٘قة
شاهعة الوىحٌظكٗة ٘ٔ99م.
٘-أوقكاق الب٠غققة .عبققؿ القققاُك الصكشققاًٖ (ُٔٗ3قق))،جعق٘ذ هعوقؿ قةقق٘ؿ قػققا،هطبعة هعوققؿ علققٖ طققب٘ط ّاّٟؾٍ –هظققك ،ؽ،ٙ
ٔ9٘9م.
-ٙاٟوه الٌيى٘ة ٛوال٘ب الب٠غة العكب٘ة.هص٘ؿ عبؿ العو٘ؿ ًاشٖ  ،الوإوىة الصاهع٘ة للٌشك ّالحْلٗع –ب٘كّت ،ؽٔٔ98ٗ ،م.
-3الب٘اى ّالحب٘٘ي .العاظظ (ُٕ٘٘))،جعق٘ذ عبؿ الى٠م هعوؿ ُاقّى،هكحبة الؽاًصٖ  -القاُكع ؽ٘ ٔ98٘،م.
-8جأّٗ هشك القك ى.ابي قح٘بة الؿٌْٗقٕ(،))ُٕ3ٙجعق٘ذ اظوؿ طقك ،ؾاق اظ٘اء الكحب العكب٘ة.ؽٔ .ٔ9ٕ٘،
-9جاقٗػ الٌقؿ اٟؾبٖ عٌؿ العكلً-قؿ الشعك هي القكى الراًٖ ظحٔ القكى الراهي الِصقكٕ .اظىقاى عبقان،ؾاق الرقايقة ب٘قكّت،-ؽٕ،
 ٔ983م.
ٓٔ-ذ٠خ قواه يٖ ئعصال القك ى (.الؽطابٖ –الكهاًٖ –الصكشاًٖ )،جعق٘ذ هعوؿ ؼل هللا اظوقؿ ّهعوقؿ لغلقْ وق٠م ،ـؼقاهك
العكل،ؾاق الوعاقف –هظك (ؾ.ت).
ٔٔ -شوال٘ات الويكؾع القك ً٘ة يٖ كحب اٟعصال ّالحيى٘ك .اظوؿ ٗاوْف ،ؾاق الوكحبٖ –وْقٗأ99ٗ،م.
ٕٔ -العْ٘اى .العاظظ (ُٕ٘٘))جعق٘ذ عبؿ الى٠م هعوؿ ُاقّى،هكحبة هظطئ البابٖ العلبٖ ّاّٟؾٍ –هظك.
ٖٔ -الؽطابة .اقوطْ ؽال٘ه ,جكشوةعبؿ الكظوي بؿّٕ ّ,كالة الوطبْعات –الكْٗث ّؾاق القلن –ب٘كّت. ٔ939،
ٗٔ -ؾقاوات يٖ علن الٌيه اٟؾبٖ .ظاهؿ عبؿ القاؾق ،الوطبعة الٌوْـش٘ة –القاُكعٔ9ٗ9،م.
٘ٔ -ؾٟه اٝعصال .عبؿ القاُك الصكشاًٖ(ٔ،))ُٗ3جعق٘ذ هعوؿ قة٘ؿ قػقا ،ؾاق الكحقب الوعكيقة للطباعقة ّالٌشقك ّالحْلٗقع –
ب٘كّت (ؾ.ت).
 -ٔٙؾْٗا ى أهكٓء الق٘ه .جعق٘ذ هعوؿ ابْ اليؼ ابكاُ٘ن،ـؼاهك العكل،ؾاق الوعاقف،ؽٖ ٔ989م.
 ٔ3ؾْٗاى البعحكٕ .جعق٘ذ ظىي كوا الظ٘كيٖ ،ؾاق الوعاقف-هظك،ؽٕٖ،ٔ93م.
 -ٔ8ؾْٗاى ظىاى بي ذابث .جعق٘ذ ظٌيٖ ظىٌ٘ي ،ؽبع ّلاقع الرقاية –الِ٘ ة العاهة ٔ93ٗ،م.
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 -ٔ9ؾٗققْاى ةققعك عققؿٕ ابققي لٗققؿ الكقققاع العققاهلٖ .جعق٘ققذ ًققْقٕ ظوققْؾ الق٘ىققٖ ّالققؿكحْق طققالط الؼققاهي،هطبعة الوصوققع العلوققٖ
العكاقٖٔ983م.
ٕٓ -ةكض ؾْٗاى العواوة الوكلّقٖ(ٕٔٗ)ُ)ً ،شكٍ اظوؿ اه٘ي ّعبؿ الى٠م ُاقّى،ؽبعة لصٌة الحأل٘ ٔ93ٗ،م,
ٕٔ-ػعٔ اٟو٠م .اظوؿ أه٘ي ،هكحبة الٌِؼة –هظك ،ؽ٘ .ٔ9٘ٙ،
ٕٕ -ع٘اق الشعك .ابي ؽباؽبا العلْٕ ،جعق٘ذ ؽَ العاشكّٕ،هعوؿ لغلْ و٠م ،ةككة يي الطباعة –هظك ٔ9٘ٙم.
ٖٕ-يي الشعك  .اظىاى عبان ؾاق ب٘كّت للطباعة ّالٌشك ّالحْلٗع-ب٘كّت ٔ9٘٘،م.
ٕٗ -القاهْن الوع٘ؾ .الي٘كّل باؾٕ ،ؾاق اليكك للطباعة ّالٌشك ّالحْلٗع –ب٘كّت ٖٔ98م.
ٕ٘-كحال الع٘ي .الؽل٘ بي اظوؿ اليكاُ٘ؿٕ (ٓ،))ُٔ3جعق٘ذ هِؿٕ الوؽمّهٖ ّابكاُ٘ن الىقاهكاهٖ،ؽبعة ّلاقع الرقايقة ّاٟعق٠م
ّؾاق الكة٘ؿ –العكا( ,ؾ.ت).
 -ٕ3الورقق الىققاهك يققٖ أؾل الكاجققب ّالشققاعك .ػقق٘اء الققؿٗي ًظققك هللا بققي هعوققؿ ابققي اٛذ٘ققك ،جعق٘ققذ هعوققؿ هع٘ققٖ الققؿٗي عبققؿ
العو٘ؿ،هطبعة الٌِؼة –هظك ّؾاق اليصالة-القاُكع ،ؽٔٔ9ٙٓ ،م.
 -ٕ8هصال القك ى .ابْ عب٘ؿع (،))ُٕٓ3جعق٘ذ يإاؾ وٌككٗي،-،هطبعة الىعاؾع –هظك ٗ.)ُٖٔ3
- ٕ9لىاى العكلٛ .بي هٌالْق ،أعؿاؾ ّجظٌ٘ ْٗو الؽ٘اؽ ًّؿٗن هكعشلٖ  ،ؾاق لىاى العكل –ب٘كّت (ؾ.ت).
ٖٓ -الوعصن اٛؾبٖ .شبْق عبؿ الٌْق ،ؾاق العلن للو٘ٗ٠ي –ب٘كّت ؽ ٔ ٔ939،م.
ٖٔ-هعصن الوظطلعات العكب٘ة يٖ اللغة ّاٛؾل.هصؿٕ ُّبة ّكاه الوٌِؿن ،ؽبع يٖ لبٌاى.ٔ939،
ٕٖ -هعصن الوظطلعات الوعاطكع.وع٘ؿ علْي ،ؾاق الكحال اللبٌاًٖ-ب٘كّت ٔ98٘،م.
ٖٖ -الوعصن الْو٘ؾ.هصوع اللغة العكب٘ة،ؾاق اظ٘اء الحكاخ العكبٖ،ب٘كّت( ،ؾ .ت).
ٖٗ -هْق القك ى هي الشعك العكبٖ .عٌاؾ غمّاى،
ًٖ٘ -قؿ الشعك .قؿاهة بي شعيك .جعق٘ذ كوا هظطئ ،هكحبة الؽاًصٖ -القاُكع ٔ938،م.
 -ٖٙاٟٗصال ّاٛعصال .ابْ هٌظْق عبؿ الول بي هعوؿ الرعالبٖ،جعل٘ذ اوكٌؿق طاف،الوكحبة العوْه٘ة بوظك،ؽٔ ٔ893،م.
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