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 إهداء 
 

.إ ىل من ترغرغت بني أ حضاهنا ومغرثين بفيض حهبا وحناهنا  

.إ ىل من سيرت ػىل تربييت أ يم إلغالية حفظيا هللا و رػاىا  

إ ىل إلنور إلساطع إذلي أ انر دريب وذلل إلصؼاب إليت إجتاحت طريقي، وكرس 

.حياثو لرتبييت وثؼلميي ليحقق يل حلمي إ ىل أ يب إلؼزيز حفظو هللا ورػاه  

 إ ىل مجيع إ خويت ومجيع ػائليت

و زوهجا إحملرتم " غقيةل "وخاصة معيت   

.إ ىل صديقايت ورفيقات دريب  

" رشيفة و سؼيدة"  

.ولك من ساػدين يف إجناز ىذإ إلبحث  

.لمك مجيؼا أ ىدي هجدي إملتوإضع  

  



 

 

 
 

 

 أ ثلدم أ وال ابمحلد وامشكر هلل اذلي وفلين وأ انر دريب 

.الإجناز هذا امعمل املتواضع  

 

ىل ال س تاذة امفاضةل  " سلس حفيظة"  كام أ ثلدم خبامص شكري وفائق ثلديري اإ  

اميت ثفضلت ابالإرشاف عىل رساميت، وعىل ما بذمته من هجد وما كدمته من 

.ثوجهيات وهطاحئ سديدة الإجناز هذا امعمل  

 

ىل ال ساثذة امكرام  كام أ ثلدم بشكري اإ

.اذلين سيتفضلون مبناكشة هذا امعمل  

 

ىل لك أ ساثذيت اذلين أ رشفوا عىل امتدريس طيةل هذه امس نوات .واإ  

 

يل اكفة  ىل مجيع زماليئ وأ ضدكايئ واإ  واإ

.من سامه من كريب أ و بعيد  
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 ما مل ًـمل، و اًعالة و اًسالم ؿىل س َدان الإوساناذلد هلل رب اًـاملني، اذلد هلل اذلي ؿمل ابًلمل، ؿمل    

. ، اٌَِم ؿَميا ما هجَيا و اهفـيا مبا ؿَمخيا اهم محَد اجملَد اًسمَؽ اًـَمي الأمنيمحمد بن ؾبد هللا اًييب 

 ادّلارسون ؿىل فِم اًضـر اجلاًُل وكراءثَ و حماوةل اسدٌعاق ما متيؽ فَِ بلَة اًىضف ؾيَ، وكد دأأب   

ن واس مترت حىت ًومٌا ُذا ُذٍ احملاولت يف بداايتتأأ بد واكن ُذا اًيط اجلاًُل دامئا .  ؾرص اًخدٍو

ىلمذفذحا ؿىل لك اًلراءات و مّرد ذكل ًـود  ىل؛ و الإوساهَة ابلأبـاد ًلخَ املدضـبة اإ        و ثفردُاأأظاٍهتا اإ

ة اًفٌَة،و. و قياُا  بعفة ؿامة ل حتددُا املىّوانت الأدبفعبَـة اًضـر و  ما ًِا من اثر يف اًخجربة اًضـًر

كبي لك    اذلي ُو بياء ًلوي ًلأدببلدر ما حتدد يف اًوحود املوضوؾي املادي  و اًؼروف اخلارحِة،

  .يشء

ة أأ بلي  ،املخأأخٍرن   ونٌل بلي اًضـر اجلاًُل ملّدما ؿىل كرٍي من صـر  حصابَ يف ذروة س يام اًفحوةل اًضـًر

. ملدمني ؿىل كريمه من اًضـراء ؿىل مّر اًـعور

 ، واملَلب "يب جندأأ ب" املىىن "ؾروة بن اًورد اًـبيس"ُا جند دحوأأ    ومن صـراء اجلاََُة و فرساهنا و 

ايمهدلـَ " بـروة اًعـاًَم" .  ، وؾروة من رخال ؿبس امللدمني و صـراهئا املـدودٍن بأأمرمه و كِامَ اإ

ساسا يف اًخـامي مؽ صـر اًعـاًَم لأن اًبحر مِدان اًعورة أأ    نٌل ثخخذ ُذٍ ادلراسة من اًعورة اًفٌَة 

دراكن هيمت بَ اًباحثون ،ملا ًِا من فضي يف أأ اًفٌَة خدٍر ب ن صـر اًعـاًَم أأ رسار ادلال اًفين ، نٌل أأ  اإ

ة اًواكـَة اًعادكة يف اًـرص اجلاًُل و ظدر  صـار أأ  و الأموي ، لن الإسالممعدر ثرى ٌَخجارب اًضـًر

. ُذٍ اًعائفة ثـد مرأ ة ظادكة ثـىس ظورا انبضة من حِاة ُؤلء اًضـراء 

ة ماكانتلأن اًضاؾر ٌس خـني فهيا  .   واًعورة اًّعادكة يه اًيت ثـرب ؾن هبغ اًخجربة اًضـًر       اٌَلة ابإ

ة ًُضلك ظورا  ثفِغ ابخلَال اخلعب و ًـرب  فاظوظاكاهتا اًخـبرًي  . أأفاكٍر و ؾبارات حىضف ًيا بأًأ

ػِار   وابًخايل فاًعورة حىون مبثابة اًـمود اًفلري يف بياء اًلعَدة ؛ ٌس خعَؽ اًضاؾر من خالًِا     ذاثَ اإ

. فِبدع صـرا معبوؿا بـَدا ؾن اًخلكف املعيوع .و كدراثَ اًفٌَة 

ذا ما ًدفـيا  ىل   ُو ة اإ  اختاذ صـر اًعـاًَم حمال دلراسة اًعورة اًفٌَة لأن اًعورة ؾيدمه جتربة صـًر

ىلكرب أأ  فس اًضاؾر فِـرب مؤثرا و موحِا ، ذلكل  ن اًعدق اًواكـي و اًخجربة اًـَمَة ،اًيت ثيفـي هبااإ

. اس خعاؾوا من خالل ظورمه جسجَي واكـَ اذلي ًـُضون فَِ 

 ن اًيط اًضـري بياء ًلوي مذـدد املس خوايت ،فاًيط ُو هلعة الاهعالق، أأ    وثخخذ ادلراسة ثعورا ب

. "اًعورة اًفٌَة يف صـر اًعـاًَم ؾروة بن اًورد منوذخا ": وكد اس خوحبت ظبَـة املوضوع املسمى 

:     وكد دفـين لخذَار ُذا املوضوع مجةل من ادلوافؽ مهنا 
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ن صـران  اًلدمي ؿىل أأ  اجلاًُل ؛ و خاظة صـر اًعـاًَم ، فٌحن ىرى بالأدباملَي اًضخيص دلراسة * 

ىلّما اخذَاري ًـروة بن اًورد فذكل ٍرحؽ أأ اًرمغ من ادلراسات اًىثرية مازال حيخفغ بىثري من خباايٍ ،   اإ

جعايب .  اًضخيص بضـٍر و ظائفة اًعـاًَم بعفة ؿامة اإ

ن*   ؿىل مـامل اًخعور اًفين اذلي مرت بَ مس خوايت أأًدًيا موضوع اًعورة اًفٌَة يف صـر اًعـاًَم ًضؽ اإ

 . الأموي اًـريب من اجلاََُة حىت هناًة اًـرص الأدب ُؤلء اًضـراء يف رحةل أأصـاراًعورة اًفٌَة يف 

هنا من خِال و جضبَِ و اس خـارة و نياًة ؛ و اًـالكات اًلامئة وبياهئاوضف امليابؽ اًفٌَة ٌَعورة ، *   و حىٍو

.  اًعورة و حسُهتا وحراحِدايهتا و درامِاهتا أأظرافبني 

:  فادلافؽ ُو " ؾروة بن اًورد" ّما دراس هتا و ثعبَلِا ؿىل صـر أأ    و

. متزي صـٍر ابًواكـَة و املوضوؾَة أأنرث من هوهَ ذايت- 

ذا ما -  ىلدى بَ أأ متزٍي ابحلمكة و املوؾؼة ُو ِذا ًلب اإ       " ابيب اًعـاًَم" حتمي مسؤوًَة اًعـاًَم  ًو

" . أأمري اًعـاًَم"وأأ 

ياك اًـدًد من  :  ن ثثار يف املوضوع ويه أأ  اًيت ميىن الأس ئةل   ُو

ي اًعـَىة ػاُرة اًعـَىةما مفِوم *  . دبَة ؟ أأ  ؟ ُو

. ما مفِوم اًعورة اًفٌَة و جضىِالهتا اًبالقَة ؟ * 

. وأأخريا ما خعائط صـر اًعـاًَم ؟ * 

خابة    الإ ىل فلد مت ثلس مي َُلك ادلراسة الأس ئةل ؾن ُذٍ ًو  :  اإ

 . ملدمة- 

ا ظورة بالقَة ؛ وؾن املس خوى :  وفَِ مدخي-  احلدًر ؾن املفِوم اًيؼري ملععَح اًعورة اًفٌَة ابؾخباُر

ا أأ ادلايل ًِا ، و ؾن وش . ة ػاُرة اًعـَىة و كرُي

:  مععَح اًعورة اًفٌَة  : ولاًفعي الأ 

. ًلو و اظعالحا : مفِوم اًعورة : املبحر الأول      

. اًعورة اًفٌَة يف اًلران اًىرمي  : املبحر اًثاين    

. مىوانت اًعورة يف اًرتاث اًـريب  : املبحر اًثاًر    

ًضاحمهَة اًعورة اًفٌَة ودورُا يف أأ  : املبحر اًرابؽ       . دلةل اًيط اإ

ًضاحدور اًعورة يف  : املبحر اخلامس     .  مـىن اًيط اإ
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. اًعـَىة و اًعـاًَم :  ًثايناًفعي ا

ًلة و اظعالحا  : مفِوم اًعـَىة  : املبحر الأول     

. دبَة أأ اًعـَىة ػاُرة  : املبحر اًثاين     

. ؿالكة اٍمترد ابًؼواُر اًعبَـَة  : املبحر اًثاًر     

. مه صـراء اًعـاًَم أأ  : املبحر اًرابؽ     

 

. اًضاؾر و صـٍر  : اًفعي اًثاًر

. وس بَ  : املبحر الأول    

. حِاثَ  : املبحر اًثاين    

. ظفاثَ  : املبحر اًثاًر    

. ظبَـة صـٍر  : املبحر اًرابؽ    

. دًواهَ  : املبحر اخلامس    

. اًدضىِالت اًبالقَة ٌَعورة  : اًفعي اًرابؽ

. اًدضبَِ  : املبحر الأول    

. الاس خـارة  : املبحر اًثاين   

. اًىٌاًة : املبحر اًثاًر   

ٍهيااًيت ثضميت اًيخاجئ اًيت ثوظَيا : مث اخلامتة  .  ،مث كامئة املعادر و املراحؽ املس خخدمة يف اًبحر اإ

ّما املهنج فلد ثيوع بني املهنج اًخارخيي ًخدبؽ املفِوم اًيؼري ملععَح اًعورة ، وبني املهنج اًوظفي أأ    * 

. اًخحًََل اذلي ًعف حاةل وهوع اًعورة يف صـر ؾروة بن اًورد 

ِا أأ واًعـوابت اًيت واهجت سري اًبحر نثرية    -  كةل املراحؽ و املعادر و نذكل مضلكة ضَق اًوكت : ًو

ىل ابلإضافة، . ًفاظ كامضة مهبمة أأ خرى ثخـَق بعبَـة اًضـر اًعـَويك اذلي ًخضمن أأ  ثـلِدات اإ

ىلوكد اؾمتدت اًـدًد من املعادر و املراحؽ اًيت اكهت ؾوان يل ٌَوظول   اًِدف املًضود ؛ فاكن املعدر اإ

:  الأسايس يف اًبحر 

. دًوان اًعـاًَم ، ؾروة بن اًورد * 

:  ّما املراحؽ مفهنا أأ 

. اًعورة اًفٌَة مـَارا هلداي ، ؾبد هللا اًعائف * 

. اًعورة اًفٌَة يف اًرتاث اًيلدي و اًبالقي ، خابر ؾعفور * 
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. يب متام ،ؾبد اًلادر اًرفاؾي أأ اًعورة اًفٌَة يف صـر * 

ي اًضىر و اًخلدٍر أأ ن أأ    ويف اخلخام ل ًفوثين  ىلثوخَ جبًز ؿىل ما " سَس حفِؼة"  الأس خاذة املرشفة اإ

ق اًسدًد هل، وما ثفضَت بَ من مالحؼات و ثوحهيات كمية أأ  سدثَ يل من هعاحئ و ثوحهيات ًبَان اًعًر

. يف ُذا املسـى

. ت فاهَ من اًـمي اًبرشي املوسوم ابًيلط أأ خطأأ  ويف الأخري فان وفلت مفن هللا ؛ وان          



 



 :املدخي 
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: ملععَح اًعورة املفِوم اًيؼري 

ن لكمة    من اًلكٌلت اًيت ًًدلي أ ن جس خـمي حبذر وضحط دكِلني ،ويه لكمة كامضة وكري دكِلة  "اًعورة "ا 

. يف اًوكت هفسَ ،كامضة ل هنا جسمح ابس خـٌلًِا اس خـٌلال كري حمدد 

:    وكد متزي  مععَح اًعورة اترخيَا ابندساتَ ملفِومني 

. كف ؾيد حدود اًعورة اًحالقَة : مفِوم كدمي/ أ  

ة  - 2اًعورة اذلُيَة، - 1: ًضم اًعورة اًحالقَة هوؿني أ خٍرن : مفِوم حدًر / ب . اًعورة اًرمًز

ىل أ ن ؿَوما نثرية سامهت يف ثعوٍر          وميثي لك هوع من ُذٍ ال هواع اًثالزة اجتاُا كامئا تذاثَ ،والتد أ ن وضري ا 

ىل اًـرب   ىل أ ن ُذا املععَح سلط مبـياٍ اًفَسفي ا  ُذا املفِوم اكًفَسفة وؿمل ادلال وؿمل اًيفس ، وثفِد ادلراسات ا 

        اًَِويل ، وجند من اًحالقَني اًـرب من ًفرق تني اًعورة  مؽ فَسفة أ رسعو، حِر دمع اًفعي تني اًعورة و

وكد اس خـمي مععَح اًعورة يف أ ثر من جمال واحد من جماالت املـرفة اال وساهَة واختذ يف لك مهنا مفِوما  ›› .و اًَِويل

‹‹.خاظا
(1)

   ٌَعورة اًفٌَة مـىن دكِق حمغ يف دراس خَ حسة اًزمن وثعورٍ مؽ اًـَوم ال خرى ، حِر اخذ ال دابء 

ة   ››.و اًيلاد ُذا املععَح يف مـاين ؿدًدة خمخَفة حسة دراساهتم  واجلواهة اًيت ثخـَق ابًضـر يه دالٍهتا اًرمًز

وجس خـمي ُذٍ ادلالةل يف ادلراسات اال هرثوتوًوحِة ويف اًححوث اًيت ثـمتد هخاجئ ُذٍ ادلراسات، واًعورة دلهيا يه 

ة يف حِاة اًفٌان و خشعَخَ و ظحَـة ذُيَ ، أ هنا  ًر ا رمزا حس َا ٍىضف ؾن أ ص َاء نثرية حُو اًلعَدة تب مجـِا ابؾخحاُر

.خَق ًـادل حدس اًضاؾر 
(2)

 ومن ُذا ًخخني  أ ن ٌَعورة دراسات ؿدًدة ودالةل حمضة يف اًـمي ال ديب من خال 

 وكد ثخىن اًعورة تياء تالقَا وكد ال ثخىن، املِم ُو أ هنا رمز ››. كراءهتا ذلاثَة ال دًة أ و اًضاؾر يف ذوكَ وحدسَ اًفن

ا خَق خدًد ًـالكات خدًدة تني احللائق ويه اًوظال اخلفي تني  ُر صارة، واًعورة يف حُو ال حيمي اًواكؽ يه ؿامل ا 

قَت  ‹‹.اًلئيات، ويه ثخـدى ااسوس امليعلي ًختمؽ ما ثَتفَترَت
(3)

لة  ›› ذا اكهت املوس َلى أ مه فارق يف ًلة، اًضـر ًو  وا 

ىل اًخلدي ابال حياء، وكد ثخب زر املوس َلى واًعورة يف  لة ا  ن اًعورة خاظَة يف ًلة اًضـر، ل ن اًضـر ًخخذ ظًر اًيرث، فا 

اًضـر وكد ًدخي فن الامس ًدضىِي اًعورة ؿىل وسق مـني مس خـَيا ابل ًوان وال صلل و اًؼالل ًَضفي ؿَهيا 

ال يف الوؾي اًضاؾر ذا حبثيا ؾن ثفسري ًدضىِي اًعورة فلد ال هـرث ؿَََ ا  حياء و رمزا ، و ا  ‹‹دالالت أ نرث ا 
(4)

  

هالحغ من خالل ذكل أ ن حرثحط اًعورة ابًحياء اًحالقي وكد ال حرثحط، ابؾامتدُا ؿىل اًـيرص أ و اًرمز اًلري اًواكـي 

 .اذلي ًخجاوز امليعق (اخلَال)

ة يف حد ذاهتا ًوػفِا اًضاؾر دون وؾي هل يف أ ؾٌلهل اًفٌَة       و جس متد اًعورة دالٍهتا يف جضىَِِا اًفين ؿىل أ هنا هؼًر

 .      ادلاًَة 

 

 

                                                           
) 

. 142ص. 2008 ،1رمي اًـُساوي، اًعورة اًفٌَة وجضىَِِا يف اًضـر دائرة اًثلافة اال ؿالم ًٌَرش ، اال مارات ،ط 1( 

) 
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:  مفِوم اًلدماء ًعحَـة اًعورة        

ن اخذَفت جسمَاهتا دلى اًيلاد واًحالقَني كد         ؾرف اًرتاث اًـريب اًعورة مععَحا ومفِوما ومل ًحخس حلِا، وا 

 .اًـرب اًلداىم

 وكد صلَت دراسة اًعورة حزيا واسـا وهمٌل من اُامتمات اًيلد اًـريب احلدًر واخذَفت الاجتاُات تني انكد ››       

ًََ اًيلاد اًلرتَون ثضب ن اًعورة و أ مهَهتا وؾيارص  فادة مما درسَ وثوظي ا  مذب ثر ابًرتاث اًـريب، وتني أ خر حاول اال 

حىوٍهنا وتني ُذا وذاك حاول هلاد أ خرون أ ن ًوفلوا يف دراس هتم وحبوهثم يف موضوؾيا اًعورة تني حرازيا اخلادل و ما خَفَ 

ًيا ال خداد من ارث هلدي وتالقي ؿىل خاهة هحري من ال مهَة تني ادلراسة اجلدًة و املوضوؾَة ؾيد اًلرب ووكوفِم 

 ‹‹ؿىل مسائي هممة ال قىن ٌَحاحر و ادلارس ؾهنا أ تدا
(1)

 

 :    من ال دابء واًيلاد اًلداىم هذهر ؿىل سخِي املثال

فاداثَ  : ؾحد اًلاُر اجلرخاين جند أ ن مهنجَ يف دراسة اًعورة ُو مهنج ممتزي ؾٌل س حلَ من اًـٌَلء اًـرب ؿىل اًرمغ من ا 

ٍهيا كوهل " و دالئي اال جعاز" أ رسار اًحالكة"اًىدرية من هجودمه فلد أ فاض يف حدًثَ ؾن اًعورة يف نخاتََ  صارثَ ا   :مفن ا 

د كدٍر هحال ،و ثوحة هل تـد اًفضي فضال›› ‹‹.ومن اًفضَةل اجلامـة فهيا أ هنا ثربز ُذا اًحَان يف ظورة مس خجدة حًز
( 2) 

ىل  نٌل ذهر ذكل و ُو ًخحدث ؾن الاس خـارة امللِدة مث ىراٍ يف هط أ خر ٍرتعا ًعورة تدوافؽ هفس َة ابال ضافة ا 

اخلعائط  اذلوكِة و احلس َة ، حِر جتمتؽ ُذٍ اخلعائط مجَـا ؿرب وصاحئ وظالت حِة ًخـعي اًعورة صالك وروهلا 

مل هيمي ال ثر اًيفيس وأ مهَخَ يف حىوٍن وجضىِي اًعورة فاجسام حتََهل اًـمَق " فـحد اًلادر اجلرخاين. "و معلا مؤثرا 

ف وما ثثرٍي مفردات اًحَان اًـريب أ و رضوتَ اًفٌَة من اس خجاتة فٌَة يف  ني ؿىل اذلوق اًفين املُر ٌَخَق واال تداع اًضـًر

 .فددا اًحَان اًـريب ؾيدٍ كامئا ؿىل اذلوق و اًخذوق.هفس مذَلهيا

ٍهيا هؼرة مذلمةل ال ثلوم ؿىل اٌَفغ  تداؿَ اًفين واًيلدي يف دراس خَ ٌَعورة حِامن ًيؼر ا    حِر ًحَف اجلرخاين ذروة ا 

ذ ًلول يف ذكل  هنٌل ؾيرصان ممكالن ًحـضٌِل ما ا  منا ُو متثَي ››وحدٍ أ و املـىن وحدٍ تي ا   وأ ؿمل أ ن كوًيا اًعورة ا 

 ‹‹وكِاس ملا هـَمَ تـلوًيا ؿىل اذلي ىراٍ تب تعاران
3

رى .   أ حد اًحاحثني أ ن مفِوم اًعورة ؾيد اجلرخاين كد اس خلر ؿىل ٍو

ِا ››:زالزة أ راكن  .ثياول اًعورة واًخعوٍر يف خضم اًححر اًحالقي:  أ ًو

ة ال دتَة اًـرتَة اًيت حرى أ ن :   اثىهيٌل ا ال ظََة ورتعِا ابًيؼًر ُضم مـاين اًعورة ًلة و اظعالحا من ص ىت معادُر

 .اًلول ظياؿة يف معََة خَلِا ويف كاٍهتا

‹‹.ًَمتس معادر اًعورة ال دتَة ووس َةل خَلِا ومـَار ثلوميِا يف اًواكؽ تب تـادٍ املوروزة وملوماثَ احلَوًة:  اثٍهثٌل
(4)

 

   من ُذا وس خًذج أ ن دراسة اًعورة ؾيد اجلرخاين يه دراسة ممتزية وهؼرثَ هؼرة ثلاٍر املفاُمي اًيت س حلت دراساثَ مما 

ىل اؾخدادٍ اًياكد ال ول اذلي ثسط اًلول يف اًعورة مفِومًا و اظعالحاً   .حيفزان ا 

 

                                                           
 )

جراُمي أ مني اًزرزموين  اًعورة اًفٌَة يف اًضـر ، دار كداء ٌَعحاؿة، ط  91، ص1994 1ؿًل اجلارم، ا 
1(

  
) 

.365ؾحد اًلادر اجلرخاين، دالئي اال جعاز، ص 
2(

  

366املرحؽ هفسَ ، ص    (
3  

)
369ؾحد اًلاُر اجلرخاين، دالئي اال جعاز ص  4(
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ىل اًعورة يف موضوع اال ابهة ؾن حد اًحالكة تلوهل( :3395ت )     اًعورة ؾيد أ تو ُالل اًـسىري   ››: كد أ صار ا 

منا حـَيا  واًحالكة لك ما ثحَف تَ املـىن كَة اًسامؽ فمتىٌَ يف هفسَ ٍمتىٌَ يف هفسم مؽ ظورة ملدوةل ومـرض حسن، وا 

ن اكن مفِوم املـىن  ذا اكهت ؾحارثَ رزة ومـرضة خَلا مل ٌسمى تََلًا وا  املـرض وكدول اًعورة رشظا تالقًَا ل ن اًالكم ا 

‹‹مىضوف امللزى
(1) 

       
رتنَ من أ ثر يف كَة  صارة من أ يب ُالل اًـسىري تب مهَة اًعورة يف اًيط ال ديب وما ًفـهل ًو ويف ُذا اًيط ا 

و هبذا ٍىون كد ثب ثر وأ فاد من فىر احلافغ ًلرٍي  .اًسامؽ، ُو

منا ىراُا  فساد اًعورة ال ًفاظ أ حساد واملـاين أ رواح وا  ا يف ا  صارة اًـسىري هط ٌَـخايب ؾن املـىن وال ًفاظ وأ ثُر     و ا 

ذا كدمت مهنا مؤخرًا أ و أ خرت مهنا ملدمًا أ فسدت اًعورة وكريت املـىن  .تـَون اًلَوب فا 

 

ىل اخلعائط اًيت ثخوافر فَِ : (ه255ت )ؾيد اجلاحغ  ىل اًعورة من خالل هؼرثَ اًخلوميَة ٌَضـر، واال صارة ا  أ صار ا 

كامة اًوزن ››فرأ ى منا اًضب ن يف ا  ق ًـرفِا ال جعمي واًـريب واًحدوي واًلروي واملدين، وا   أ ن املـاين معروحة يف اًعًر

منا اًضـر ظياؿة ورضب من اًًسج وحسن  وثلري اٌَفغ وسِوةل اخملرج ونرثة املاء، ويف حصة اًعحؽ و حودة اًس حم فا 

‹‹.اًخعوٍر
(2) 

     
ىل  ذن يف ُذا اًيط كد حتدث اجلاحغ ؾن اًخعوٍر اذلي ًـد من أ كدم اًيعوص يف ُذا اجملال، ومبثاتة أ هَ كد ثوظي ا  ا 

 . أ مهَة خاهة اًختسم وأ ثٍر يق اقياء اًفىر تعور حس َة كاتةل ٌَحرنة واٍمنو، ثـعي اًضـر كمية فٌَة وحٌلًَة

اثرة ظور ترصًة يف ذُن املخَلي  .   حفَهنا ٍىون اًضـر خًسا من اًخعوٍر ًـين ُذا كدرثَ ؿىل ا 

                                                           
.أ تو ُالل اًـسىري، اًعياؾخني، اًلتة واًضـر( 

1
 
(
 

131 ص 3اجلاحغ، معرو جن حبر، احلَوان، ؾحد اًسالم ُارون مىذحة اخلاجني، اًلاُرة، ج(  2 (
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:املس خوى ادلايل ٌَعورة    

ومؽ ثعور احلَاة اًـرتَة تدا ظحَـًَا ٌَضـر أ ن ًخعور، وأ ن ًواهة مؼاُر احلضارة اجلدًدة تعواتـِا املادًة         

ىل  اثرة ادلاؿة، أ و اًخـحري ؾهنا، ا  ة، مما ًؤثر تدورٍ ؿىل فـاًَة اًضـر، وحتدًد دورٍ اًوػَفي اذلي ٍرثحط اب  واًفىًر

ذا تَ ًعحح ابؾثًا ٌذلة واملخـة اًفٌَة دلى  اًرتنزي ؿىل وػَفة ُامة حرثحط تليائُذة وثـحرٍي ؾن املضاؾر اال وساهَة، فا 

 .مددؾََ وانكدًَ ومذَفَِ مجَـًا، زد ؿىل ذكل أ مهَة ُذا اًضـر حني ٍمتخؽ مبزية املـارصة دلى أ تياء حِي

 اًضـري حرازيا حلِلة ًيا ثخضح ، واهعالكا من أ ن رساةل ال دب ثخحلق حني حيسن ال دًة اس خـٌلل خِاهل وذُيَ››

راي اخذالفا خيخَف ال ديب اخلَال أ ن ذكل .ال دتَة واملوس َلى ال ديب، واًيحت اًخعوٍر تـيرص مََياً  ًؼِر حِر  ؾن حُو

ىل ًخرتمج ظالهحا حبسة ثخفاوت اًفٌون ُذٍ من أ ي يف املادة وكمية املوس َلي، أ و اًيحيت أ و اًخعوٍري اخلَال  اٌَلة ا 

ىن ....خِاًَة كامي دوما ٍىدسة ال دًة أ ن يف ُمضاحة وال اًفٌون ثكل من فن جلك اخلاظة  ال دب أ ن ًـين ال ذكل ًو

 ‹‹.اًعوثَة أ و اًدضىََِة اًلمي ؿىل هفسَ ًلرص جسوًلاً  أ خر فن من مس خـارة تعرائق مادثَ ختضؽ حني س َجد
(1) 

 
 واكـًَا، كري ظاتـاً  ًِا جيـي اذلي ابجملاز الرثحاظِا فٌَا حٌلًَاً  مس خوى ٌَعورة جيـي مما أ ن ذكل خالل من هالحغ         

 .ال ديب اخلَال تـيرص املعحوب

َعورة ني حدود ٌو  اًوػَفة من أ خر هوع املس خوى ُذا ًًل حفسة مجَةل ًوحات خالل من اًضاؾر ًيا ًلدم اذلي اًزًت

ىل ٌسـى ص حاع ا  منا املمي، اًخىرار أ و اخلاريج املؼِر أ و اًضلك ؿىل ًلوم تب ن ٍىذفي ال ادلال من هوع ا   حماوةل ؿىل ًلوم وا 

 .اًفين املخاع ؿىل ًحـر حِد، مضمون ذا فٌَاً  منعا مضالكً  مجَةل، ظورة يف املـىن هلي

ذا››      ن اًوضوح، ؾيرص اًخعوٍر ُذا ملثي اصرتظوا كد اًلدماء اكن وا   احلضاري ابًوضؽ حوٍُر يف ٍرثحط اًـيرص ُذا فا 

ضافة ؿىل اًضاؾر كدرات مؽ مهنا أ ي ًدٌاكغ أ ن دون ظورٍ، مـعَات أ و فٌَ ؾيارص اًضاؾر مٌَ ٌس متد اذلي  ميىٌَ ما ا 

لة يف ًؼِر اًعاكات ُذٍ فدـغ .املـعَات ُذٍ ؿرب خِاًَة ظاكات من  حيمي مما تَ، املض حَ يف وتـضِا املض حَ، ؾرض ظًر

 وما مثاًل،  ابملزج قرامَ ًعور كد :كدحَ أ و ٍراٍ ما حبسن ظاحهبا ثب ثر ؾن مـربة فذب يت حِاة، تال ظٌلء ثب يت أ ن من ظورة

 ‹‹.ادلَي اًيشء من ؿاظفذَ ؿىل ًضفَِ
(2) 

     
ىل ىل ًؤدي مما ال ديب اًـمي يف وادلكة اًوضوح ٌضرتط اًعورة دلى اًفين اٍمنط خاهة ا   وتذكل اجلدال و اًخياكغ ؿدم ا 

 .ٌَحَاة هعق ذو فٌَة ًوحات ًيا ًًذج

                                                           
 )

ة ٌَعحاؿة واًًرش واًخوزًؽ، )1 371ن ص . د2002ؾحد هللا ثعاوي، اًعورة اًفٌَة يف صـر مسمل جن اًوًَد، دار قًر
  

)
372 املرحؽ هفسَ، ص  2
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 :وضب ة ػاُرة اًعـَىة    

مفن اًعـاًَم من أ ىىرهتم كدائَِم وثربأ ت مهنم وظردهتم من حٌلُا، ومهنم من :  وضب ة ػاُرة اًعـَىة ًـدة أ س حاب››

ٍهيم، ومهنم من ثعـكل هدِجة ٌَؼروف  ٍهيم اًسواد من أ هماهتم احلخض َات فمل ًـرتف هبم أ ابهئم ومل ًًس حومه ا  رسى ا 

الاكذعادًة اخملخةل اًيت اكهت جسود اجملمتؽ اجلاًُل، وكد اجسم صـر اًعـاًَم تـدة سٌلت هدِجة ؾن واكـِم، مهنا 

اًخخَط من امللدمات اًعَََة و اس خـاضوا ؾهنا مبلدمات اًفروس َة، وك هنم تذكل ٍرفضون اًخلاًَد اًفٌَة ٌَضـر اجلاًُل 

‹‹.نٌل رفضوا اًخلاًَد الاحامتؾَة
(1) 

     
ـي ذكل ًـود ًعحَـة حِاة  نٌل اهدرشت يف صـرمه ػاُرة امللعوؿات، فلد ذاؾت يف صـرمه أ نرث من كعَدة، ًو

 .اًعـاًَم، ثكل احلَاة اًلَلة اًرسًـة املخوزحة اًيت مل ثخح هلم اًخفرغ ًخعوًي اًلعائد وجتوًدُا

ذ حىك فَِ اًضـراء ما اكن ››    نٌل معت ػاُرة اًلععَة، فضـر اًعـاًَم يف ٍلوؿة ًيحو مٌحى احللًة واًلعط، ا 

ًدور يف حِاهتم من ملامرات وفرار وجرشد، وحرتط تب سَوب كعيص حافي ابال اثرة واًدضوًق وجسَسي 

ال حداث،حِر اجسم صـرمه ابًواكـَة ومن مؼاُر اًواكـَة اختاذمه احلَاة مبا فهيا من خري ورش مادة ًضـرمه، وظدق 

‹‹اًيلي ؾن احلَاة، ومعاتلة اًعورة ًل ظي واًرصاحة يف اًخعوٍر وادلكة يف اًخـحري
(2) 

         
ة ابًرتفؽ  حة ؿىل حنو ٌس خدؾي اًيؼر، حبَر اجسمت ًلهتم اًضـًر ويف كراءة ًضـرمه هَحغ نرثة ال ًفاظ اًلًر

خَ كعائدمه وظف ملامراهتم وقزواهتم، واحلدًر ؾن اًرفاق،  ـّي أ مه ما ثياًو واًّسمو واًضـور ابًىرامة يف احلَاة ًو

 .واًخلين ابل خالق اذلَدة الس امي  اًىرم واًضجاؿة وثعوٍر أ راهئم يف احلَاة وموكفِم من اجملمتؽ

 :   أ مه املوضوؿات يف صـر اًعـاًَم

ال أ هَ دو ذوق وحس فين حٌليل ظحَـي     نرثت املواضَؽ يف صـرمه هدِجة اًواكؽ املـاش املٍرر وابًرمغ من وحضُذَ ا 

 .حمغ

ة ؿىل سخِي املثال  :هذهر من تني املواضَؽ املعروحة يف امللعوؿات اًضـًر

 اًضىوى من مرارة اًفلر، اًخفاخر تحعوالهتم يف ملامراهتم وقزواهتم ووظف املرثفـات اًيت اكهوا ًرتتعون فوكِا ››

تب ؿداهئم، اال صادة جرفاكِم اذلٍن ٌضارهوهنم اال كارة، الافذخان تب سَحهتم وكميهتا اًىدرية يف حِاثَ، احلدًر ؾن مـاانهتم 

وجرشدمه يف اًعحراء املوحضة، اًخلين ثرسؿة ؿدومه وأ خالكِم اذلَدة أ مهِا اًىرم واًضجاؿة وؾزة اًيفس واًعرب ؿىل 

كازة املَِوف ‹‹اجلوع و ا 
(3) 

      
هَحغ من خالل ذكل أ ن مضمون مواضـِم ختَو من اًلزل أ و املدح أ و أ ي قرض أ خر، تي حمكن يف موضوع حمدد 

و اًدرشد واحلرمان  .أ ال ُو

 

                                                           
 52 ص، دت،3دار املـارف، اًلاُرة، طيف اًـرص اجلاًُل،مروة َلد رضا، اًعـاًَم (  

1(
  

58  املرحؽ هفسَ، ص(  2
 
( 

  ص1987 1خفي ؾحد اذلَد، صـر اًعـاًَم، مهنجَ خعائعَ، اًَِية املرصًة اًـامة ٌَىذاب ط(  
124

3(
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  :خعائط صـر اًعـاًَم     

و صـر قيايئ كَة ؿَََ اس خـٌلل مضري ›› اذلي ًـرب ؾن ذات " أ ان" ُو واكـي وظف اًواكؽ الحامتؾي خبرٍي ورشٍ، ُو

هَ ال "  حنن"اذلي اكن أ داة اًخـحري ؾيد اًضـراء اًلدائي وحني ًؼِر مضري " حنن"اًضاؾر تدال من اًضمري  يف صـرمه فا 

ًـرب ؾن جممتؽ اًلدَةل تي ؾن حٌلؿة اًعـاًَم ل ن اهامتهئم ًِا، نرُث يف صـر اًعـاًَم اس خـٌلل ال ًفاظ احلوص َة واًعور 

ة ة واًحُئة اًعحراًو ‹‹.املس متدة من واكؽ احلَاة اًحدًو
(1) 

 .                                                            و من ذكل ًلراءة أ صـارمه هَمس اًـيف واًلسوة يف أ ًفاػِم ومـاىهيا انجتة ؾن ذاثَة وهفس َة اًضاؾر

 :خالظة

ػاُرة اًعـَىة ػاُرة كدمية وخدت يف اجملمتؽ اجلاًُل وحلايت اًضـراء اًعـاًَم وحوادهثم مـروفة، ويه وؼاُرة 

 فاًضاؾر اًعـَوك حني ًيفعي ؾن ››. حرازَة مس خلرة يف اخملَةل ويف اًوؾي اًـرتَني، حرثحط أ ميا ارثحاط ابٍمترد واخلروج

ؤثر ؿىل رفلهتم رفلة اًوحش يف اًرباري ذكل أ ن ُذا ال رؾن املارق ؾن احامتع اًلدَةل ًـخلد يف كراٍر  كومَ هيترمه ًو

و ؾيدما ًيب ى  دا رشًدا ومن ُيا ًخودل دلًَ روح الاهخلام ُو هفسَ أ ن كومَ خاهٍو حفِا خَـوا ؾيَ اذلاًة وحرهٍو ظًر

فة، يف ملاتي ُذٍ اًعورة اًـاًلة ابذلاهرة  ؾهنم وهيترمه، ك هَ ٍىضف ؾن ذاثَ اًيخِةل وال ظََة اًـرتَة وسط ذوات مًز

ظار حماوالت اًخفسري املخعرفة ًحـغ  اًـرتَة ُياك من ثعوع ًخلدمي ثـًرف مضلوط خدا وس خعَؽ أ ن هدرخَ يف ا 

‹‹.ال ظول اًرتازَة
( 2)

 

ىل اًواكـَة .     و يف اًضـر جند رفضا واكـَا ٌَمـُضة املرة واًفلر اادق وهداء ًعَة املواساة تني ادلَؽ ابال ضافة ا 

 .اًعادكة واًعور احللِلِة

 ُي اًعـَىة اجتاٍ هخِي أ م اجتاٍ مٌحرف؟ 

.....  كد اجتَ اًحـغ يف اؾخحار ػاُرة اًعـَىة أ ول زورة يف اًـرص اجلاًُل، ضد اًؼمل والاسددداد واًخلاًَد اًـمَلة››

ة ومقة اٍمترد ضد اًلمؽ ي املخعرفة واؾخربان ال مر ..... و زاد أ خرون تب ن اؾخربوا اًؼاُرة ثًضد ٌَحًر ذا ما جتاوزان اًخب ًو وا 

ال ًـدو هوهَ جمرد اؿدسافا وحسميا تب ن ػاُرة اًعـَىة رمغ هوهنا متردًا ابًفـي فال ميىن أ ن حىون ملِاسًا ظاحلًا ميىن 

‹‹.أ ن ًلاس ؿَََ املفِوم احلدًر ٌَثورة أ و اًخحرر
( 3)

 

  ومما س حق ذهٍر ميىن اًلول أ ن اًعـَىة يه حرنة من حراكت اٍمترد ؿىل اًواكؽ احلَايت واملـيش اذلي ًـُش اال وسان 

ال أ هَ ال ًلدي اذلل واال ُاهة يف ال رض  :ومٌَ كول اًض يفرى. يف نيفَ، فداًرمغ من حرماهَ وظـوتة ؿُضَ ا 

ى                  "  ٌبَى ٌَىَترمي ؾَتن اَلذَت ل ........ويف اَلرض مَت افَت اًلىلَت ُمٌـزَت َتن خَت فهيَتا مل  "وَت

                                                           
 )

 133خفي ؾحد اذلَد، صـر اًعـاًَم، مهنجَ خعائعَ،دار املـارف، مرص، دط، دت، ص 
1(  

 )
خالص خفري، اًضـر اجلاًُل تني اًلدَةل واذلاثَة 15، ص1991، 1مىذحة ال داب، ط. ؾٌلرة ا  2

 
(
 

)
25 املرحؽ هفسَ، ص 3

 
(
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 :              مصطلح الصورة الفنية
. ًلة و اضعالحا:مفِوم اًطورة  :املححر الأول

. اًطورة اًفٌَة يف اًلران اًىرمي :املححر اًثاين

مىوانت اًطورة اًفٌَة يف اًرتاث اًـريب  :املححر اًثاًر

ًضاح دالةل اًيص :املححر اًراتؽ  . أأمهَة اًطورة اًفٌَة ودورُا يف ا 

ًضاح مـىن اًيص:املححر اخلامس .   دور اًطورة يف ا 
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 ًلة واضعالحا: مفِوم اًطورة اًفٌَة: املححر الأول/1

 :ًلة
اًطورة يف اًشلك ، وادلؽ ضور ،وكد ضور فذطور ،  ›› : (ص و ر )  ،مادة"الجن مٌؼور" خاء يف ًسان اًـرب      

ر وثطورت اًيشء وثومهت ضورثَ ، فذطور اًطورة حرد يف ًسان اًـرب  ››" : جن الأزريا"اًامتزَي وكال : يل، واًخطاٍو

ا، - ًلطد أأًسًهتم- َئذَ، وؿىل مـىن ضفذَ، ًلال ؿىل ػاُُر ضورة اًفـي نذا ونذا : وؿىل مـىن حلِلة اًيشء ُو

.‹‹َُئذَ، وضورة نذا ونذا أأي ضفذَ
( 1)
 

‹‹.وسان أأو اًَِئة من شلك وأأمر وضفةال  كد ٍراد ابًطورة اًوخَ من ا و ››
(2)
 

هبا مث اخزتهنا يف خمََهتا  مروٍر  اهفـي  مرور اًفىر ابًطورة اًعحَـَة اًيت س حق أأن شاُدُا و››:وأأما اًخطور فِو     

‹‹. ًخفحطِا هبا 
( 3)
 

ذا ؾلًل أأما اًخطوٍر فِو شلكي››وأأما اًخطور      ىل اخلارج ثشلك فين ،فاًخطور ا  جراز اًطورة ا  ن اًخطور ُو : فِو ا  ا 

‹‹.اًـالكة تني اًطورة واًخطوٍر وأأداثَ اًفىر فلط، وأأما اًخطوٍر فبأداثَ واٌَسان واٌَلة
(4)
 

ىل ثـدد املـىن املراد ابملطعَح، مما خيَق       من ُذا وس خًذج أأن مفِوم اًطورة أأًضا ًخداخي مؽ مفاُمي أأخرى ثؤدي ا 

حاةل من اًلَق واًطـوتة يف حتدي اًـالكة اًوزَلة تني لك ُذٍ املفاُمي واًطور الأدتَة، نٌل ثـددت الاجتاُات واحلراكت 

واملدارس اًيلدًة الأدتَة اًيت أأًوت اًطورة ماكهة ممتزية يف اال تداع جفـَهتا مرنٍز الأسايس تي مىوهَ اًرئُيس، وهؼرا 

 .ًِذا اًخـدد أأًضا ثـددت مفاُمي اًطورة وحتدًداهتا وأأمناظِا وأأشاكًِا

  

 

 

 

 

 

                                                           
  )

492ن ص-، د (ص،و،ر)اجن مٌؼور، ًسان اًـرب، تريوت، مادة  1(
  

(ضور)ومادة  (ضري)ًسان اًـرب مادة (  2(  
) 

74،ص1988ضالح ؾحد اًفذاح اخلادلي، هؼًرة اًخطوٍر اًفين ؾيد س َد كعة، اًفٌون املعحـَة، اجلزائر، 3(
  

147،ص64جمةل اًرسائي، اجملدل اًثاين،اًس ية اًثاًثة، اًـدد (  4(
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 :اضعالحا

اُمت اًحالقَون واًيلاد اًـرب تدراسة اًطور ،وحتََي أأراكهنا، تَان وػائفِا من خالل دراس هتم ًلأسَوب اًلرأ ين اذلي    

. يف اًخـحري ؾن أأقراضَ ادلًًِة، واًشـر اًـريب اذلي حفي هبا حىت ال حاكد ختَو كطَدة شـًرة مهنا اؾمتد اًطورة 

    حِر خاء مفِوم ٌَطورة مذبأثرا تب راء اٌَلوًني واًفالسفة اذلٍن حيددون مدًول اًلكمة يف اًشلك دون املضمون كاًحا، 

ذا ما حـي ادلرس اًيلدي واًحالقي حيرص اًخطوٍر يف جماالت اًحالكة اخملخَفة اكجملاز واًدشخَِ و الاس خـارة  .ُو

:  واؿمل أأن كوًيا››: حِامن كال " (ه471ت )ؾحد اًلاُر اجلرخاين "وأأكرب ثـًرف ٌَطورة دلى اًلدماء ُو ما كدمَ 

منا ُو متثَي وكِاس ملا هـَمَ تـلوًيا ؿىل اذلي ىراٍ تبأتطاران مفا رأأًيا اًحٌُوهة تني أأحاد الأحٌاس حىون من هجة  اًطورة ا 

وسان، وفرس من فرس، خبطوضَة حىون يف ضورة ُذا ال حىون يف ضورة ذكل،  وسان من ا  اًطورة، فاكن تني ا 

ونذكل الأمر يف املطيوؿات فاكن تني خامت وخامت، سوارا من سوار تذكل، مث وخدان تني املـىن أأحد اًحَدني وتٌَُ يف 

املـىن يف ُذا كري ضورثَ يف ذكل، ًوُس : ال خر تٌُوهة يف ؾلوًيا وفركًا، ؿربان ؾن ذكل اًفرق وثكل اًحٌُوهة تبأن كَيا

و مس خـمي مشِور يف الكم اًـٌَلء ‹‹.ؾحارة ؾن ذكل ابًطورة شُئًا حنن اتخدأأانٍ فِيىٍر مٌىر، تي ُو
(1) 

ىفِم   ،  ٍو

منا اًشـر ضياؿة ورضب من اًخطوٍر››":اجلاحغ"كول  ‹‹. وا 
(2)
 

     و أأما ابًًس حة ملفِوم الاضعاليح ٌَطورة دلى اًيلاد احملدزني فِو كري مضحوط وخيخَف من أأدًة أأو انكد ل خر، 

ىفِيا أأن هورد يف ُذا امللام ما كاهل   اًطورة اًشلك اًفين اذلي ثخخذٍ الأًفاظ واًـحارات ››":ادلنخور ؾحد اًلادر اًلط"ٍو

ًيؼمِا اًشاؾر يف س َاق تَاين خاص ًَـرب ؾن خاهة من حواهة اًخجرتة اًشـًرة اًاكمٌة يف اًلطَدة، مس خخدما 

ا من  ًلاع واحللِلة واجملاز واًرتادف واًخضاد وامللاتةل واًخجاوس وكرُي ماكانهتا يف ادلالةل واًرتهَة واال  ظاكات اٌَلة و ا 

والأًفاظ واًـحارات يه مادة اًشاؾر الأوىل   اًيت ًطوغ مهنا ذكل اًشلك اًفين أأو ٍرمس هبا ... وسائي اًخـحري اًفين

‹‹.اًطورة اًشـًرة
(3) 

        
من ُيا هَحغ أأن اؾامتد اًشاؾر اًطورة اًفٌَة هوس َةل ٌَخـحري ؾن مىٌوانثَ وجتارتَ يف كاًة شـري مطحوب 

 .ابًطورة الأدتَة و خماجلاهتا 

 

                                                           
  )

.365اجلرخاين ؾحد اًلاُر، دالئي اال جعاز، ص
1(
  

175اجلاحغ، اًحَان واًخحُني، ص(  2 ( 

391 ص1981 2اًلادر اًلط، الاجتاٍ اًوخداين يف اًشـر اًـريب املـارص، دار اٍهنضة اًـرتَة، طؾحد (  3(
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ن شـراء املـَلات        يا أأن هلرأأ دواٍو ؾرف اًـرب اًطورة مٌذ جفر اًشـر وذكل خىل يف أأشـارمه ومالحؼاهتم  ًو

ىل اًطور فمثة اًىثري من اال شارات اًيت هلَِا نخة . وسوامه ًيـرف شلف اًشاؾر اجلاًُل ابًطورة أأما اًيلد املسدٌد ا 

 .اترخي الأدب

ن   أأن اًشـر ››اكن مدىرًا يف مالحؼخَ ًلمية اًطورة يف املص فِو ٍرى "  (ه255ت )اجلاحغ"     وميىن اًلول ا 

‹‹ضَاكة ورضب  من اًًسج وخًس من اًخطوٍر
(1)
  

اخل، فاًحََف من حيوك اًالكم ؿىل حسة ...فلد أأورد اًطورة من جشخَِ واس خـارة››" (ه456ت)اجن اًرش َق"  أأما 

‹‹.فِيي يف الأسٌلع اكًطور يف الأتطار... الأماين وخيَط الأًفاظ ؿىل كدر املـاين
(2) 

 
و ٍرى أأن اًطورة ًِا ابًف الأثر يف هفس املخَلي لأهنا " (ه471ت)اجلرخاين " وؾرفت اًطورة ؾيد  خترخَ ››ابملثَي ُو

‹‹ ا ىل خًل من خفي
(3) 

       
فاًالكم ًعَة ٌَسامؽ ملا فَِ من متثَي وثطوٍر ولكٌل اكن اًخطوٍر تني خمخَفني يف اجلًس اكن أأكوى وحيرك كوى 

 . الاس خحسان

 ":أأىب متام" نلول

ضُؽ  ـهني َأتٌَظ انه ٌد َأسفهحُ .........       هله مٌؼٌر يف اً ة َأسوه َُ يف اًلَه ًهىٌه  .  وه

ا وؿىل مـىن حلِلة اًيشء وؿىل مـىن ›› و خاء يف ًسان اًـرب،   أأن اًطورة حرد يف الكم اًـرب ؿىل ػاُُر

‹‹.ضفذَ
(4) 

س خحرضُا مىت ٌشاء  . وثـين اخلَال يف اذلُن أأو اًـلي تبأن ٍمتثي ٌَيشء ضورة يف اذلُن ٌو

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

حِاء اًرتاث اًـريب، دت، دط، ص3اجلاحغ، احلَوان، جت ؾحد اًسالم ُارون، ج(  .132، دار ا 
  1(

  
) 

.124 ، دط، دت ص 1اجن اًرش َق، اًـمدة، جت َلد حمي ادلٍن ؾحد اجملَد، دار اجلَي تريوت ًحيان، ج 2(  
.108اجلرخاين ؾحد اًفاُر، أأرسار اًحالكة، ص (
3( 

 

.ًسان اًـرب، ضور. اجن مٌؼور(  
4(
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جراز متثَي حمسوس اٌَون ››وكد حىون اًطورة جشخهيا أأو اس خـارة ثـىس يف هفوس يا ا حساسًا ابًامتزي واًدشاتَ       اب 

‹‹...واًشلك واحلرنة
(1) 

          
وجس خـمي ؿادة ٌدلالةل ؿىل لك ماهل ضةل ابًخـحري حليس وثعَق أأحِاان مرادفة ًالس خـٌلل الاس خـٌلري ٌَلكٌلت 

ًَيا اًواكؽ أأنرث هباء فِيي هخاج ش هبيي ٌَواكؽ ووسخة حٌلًَة جس خحرض فهيا ًلة اال تداع اًَِئة ››: وثـَد اًطورة ا  ؿادة ا   ا 

احلس َة أأو اًشـًرة ًلأحسام أأو املـاين تطَاكة خدًدة متَهيا كدرة اًشاؾر وجترتخَ وفق ثـادًَة فٌَة تني ظرفني ٌُل اجملاز 

‹‹.واحللِلة دون أأن ٌس خخِد ظرف أ خر
(2) 

تداؾَة اٌَلة       وس خًذج مما س حق أأن اًطورة يف ملطودُا اًـام يه معََة اس خًساخ، ثخوج تلمية فٌَة حٌلًَة من خالل ا 

ىل اخلَال اال تداؾي دلى اًشاؾر   اًشـًرة ، فِيي ؾحارة ؾن جترتة وخداهَة حس َة مٌلوةل من ارض اًواكؽ ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 45-44م ،ص2008،
   
جناة ؾٌلر اهلٌليل، اًطورة اًرمًزة يف اًشـر اًـريب احلدًر، شـر خََة اًخَُيس منوذخا، دار اًحلاء ،اًلاُرة

(1)
 

 
.45املرحؽ هفسَ، ص 

(2)
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 :مفِوم اًطورة يف اًلرأ ن اًىرمي :  املححر اًثاين/2

ؾز "يف اًلرأ ن اًىرمي ست مرات، تطَف خمخَفة، فذهرت تطَلة املايض وادلؽ يف كوهل " اًطورة"     وردت لكمة 

ره ُ } " :وخي نه ُضوه ُ  فهبَحسه ره وه ضه ‹‹ وه
(1) ،

لد خَلٌا  مث ضوران }": خال وؿال" وتطَلة املايض فلط، يف كوهل  { ًو
)2(
 

اء} ": كوهل ثـاىل"يف . وتطَلة املضارع هشه ام نهَفه ٌ ُ  يف اَلرحه وره وه اذلي ًُطه {ُه
)3(
 

ورُ }":املوىل ثـاىل"نٌل وردت تطَلة امس اًفاؿي، يف كول  و   اخلهاًُق اًحهارُر املُطه ُُ  }
)4(
 

ه يف َأّي }": ؾز وخي"يف كوهل " ضورة"وتطَلة املفرد  كله ـهده اكه فه وه ًّلهمه فهسه َ تمه اًىهرمُي اذلي خه كه جره ا قهره اُن مه ها اال وسه  َّيا َأُّيه

نهحهمه  اءه ره ا شا ة مه {ُضوره
)5)

.  

منا التّد من ثوس َـِا حىت      ن اًطورة اًلرأ هَة، ال ميىن أأن ثفِم من خالل ادلراسات اًحالقَة اًلدمية ًِا حفسة وا  ا 

 .جسدشق مـاملِا وثؼِر ٌَـَان خداُّيا ومـاىهيا

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
    

ة   ً  -64-سورة كافر أ
(1

 
) 

  
ة   ً -11-سورة الأؾراف أ (2)

  
ة     ً -06-سورة أ ل معران أ

(3)
  

 
ة   ً -24- سورة احلرش أ

(4)
  

  
-07-06– سورة الاهفعار 

(5)
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ىل أأن  ".اًشلك" يه " اًطورة"     وكد ذُة نثري من املفرسٍن ا 
 

ره ُ } : يف ثفسري كول املوىل خال وؿال" اجن نثري"كال  نه ُضوه ُ  فهبَحسه ورا ضه كُ  ›› أأي {وه ره نه ُضوه ‹‹َأحسه
)1(
 

‹‹خَلمك يف أأحسن ضورة››": اًلرظيب"وكال 
)2(
 

 ‹‹ أأن   خَق اال وسان ؿىل َُئة مزيثَ ؾن سائر اخملَوكات››": اًزخمرشي"      وٍرى 
(3) 

 
رى ادلنخور  وسان، وال ثدل ؿىل ››: تبأن اًطورة ؾيد ُؤالء املفرسٍن ثـين": أأمحد راقة" ٍو  اًشلك اخلاريج ًال 

ذا دكلٌا يف اس خـٌلل مادة اًطورة يف اًلرأ ن اًىرمي واخذالف ضَلهتا، جند أأهنا وردت يف  اجلاهة املـيوي فَِ، تُامن ا 

ويف س َاق ثذنرٍي تيـمة   ؿَََ يف خَلَ وحىوًيَ، ومتَزٍي ؾن سائر اخملَوكات الأخرى،  ضدد احلدًر ؾن اال وسان، 

منا أأًضا ابًـلي واال دراك واًشـور  .وال ٍىون ُذا اٍمتزّي ؾن سائر اخملَوكات الأخرى ابًشلك حفسة، و ا 

ُذا املفِوم ًًسجم  و.       وتذكل ميىن أأن هوسؽ من مدًول اس خـٌلل اًلكمة يف اًلرأ ن ًُشمي اًشلك واملضمون مـاً 

ن اكهوا يف ضورة  مؽ أ َّيت أأخرى يف اًلرأ ن، ثـد املرشنني اكلأهـام، لأهنم فلدوا مزية اال وسان، يف اال دراك واًخفىري، وا 

 .ال دمِني يف اًؼاُر

   ًوىن املفرسٍن ؿىل ما ًحدو اكهوا ًيعَلون يف ثفسري لكمة اًطورة، من اٌَلة اًيت ثدور دالٍهتا يف املـامج، حول 

 ‹‹. اًشلك اخلاريج ًلأش َاء
(4)

 

ىل أأخر من حِر دراس هتا من اجلاهة املوضوؾي  ن ثفسري اًطورة ؾيد الأدابء ختخَف من أأدًة ا  وس خًذج من ُذا ا 

ىل اجلاهة اذلايت، ادلاخًل ويه يف حد ذاهتا دراس خَ ضورة اال وسان تثٌائَة اًشلك  دون الأخذ تـني الاؾخحار ا 

 .واملضمون أأي اًـلي واال دراك ملا حوهل من الأمور

 

 

 

                                                           
  

106 ، ص 4اجن نثري، ثفسري اًلرأ ن اًىرمي، ج
(1)

  
  

328، ص15اًلرظيب، اجلامؽ لأحاكم اًلرأ ن ، ج (2)
  

.3/435اًزخمرشي، اًىشاف،  (
3(

  
 )

20، ص1،2001اًراقة أأمحد، وػَفة اًطورة يف اًلرأ ن اًىرمي، فطَت ٌدلراسات واًرتمجة واًًرش، حَة، ط 4(
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 :مىوانت اًطورة يف اًرتاث اًـريب: املححر اًثاًر/ 3

ىل اًيؼرة اًالكس َىِة ٌَطورة ومىوانهتا اًيت ثـمتد       ن احلدًر ؾن مىوانت اًطورة يف اًرتاث اًـريب ٍرحؽ تيا ا  ا 

ال أأن  ًفاظ من ضور تَاهَة، ا   فريى أأهنا مذـددة اًـيارص، ››: ًخوسؽ يف مفِوم اًطورة" اجلرخاين"ؿىل اجلاهة ادلايل ًلأ

فلد ثـمتد ؿىل الأهواع اًحَاهَة املـروفة، وكد ثـمتد ؿىل أأشاكل أأخرى، اكًخلدمي واًخبأخري، أأو اًلرص أأو اخلرب أأو اال وشاء 

‹‹.وحنو ذكل
(1)
 

‹‹. ًوىٌَ ًـخرب الأهواع اًحَاهَة من جماز واس خـارة ونياًة وجشخَِ أأمه اًـيارص املىوهة ٌَطورة››  
(2) 

*
 

و ...لك لكمة أأًرد هبا كري ما وكـت هل يف وضؽ واضـِا، ملالحؼة تني اًثاين والأول ››ُو " ؾحد اًلاُر"فاجملاز ؾيد 

ضـف: مـىن املالحؼة ال أأن ُذا اال س ياد ًلوى ًو ‹‹ُو أأن جسدٌد يف ادلةل ا ىل كري ُذا اذلي حًردٍ هبا ال ن ا 
(3) 

  
ىل هوع  ››: تبأهَ" اًساكيك" وؾرفَ اًلكمة املس خـمةل يف كري ما يه موضوؿة هل ابًخحلِق اس خـٌلاًل، يف اًلري ابًًس حة ا 

رادة مـياُا يف ذكل اًيوع ‹‹.حلِلهتا، مؽ كًرية ماهـة ؾن ا 
(4) 

  
 اًلكمة املس خـمةل يف كري ما وضـت هل يف ا ضالح اًخخاظة، ؿىل وخَ ًطح، مؽ كًرية ؿدم ››: تبأهَ" اًلزوًين" وؾرفَ

رادثَ ‹‹. ا 
(5) 

         
و وضؽ املـىن يف كري موضـَ مما ًًذج ؾيَ  ومن ُذا ًخخني ًيا أأهَ اثفق الأدابء ؿىل مفِوم واحد ملطعَح اجملاز أأال ُو

 .اًخذوق اًفين وادلايل ٌَمخَلي

 

 

 

    

                                                           
)

.26ًراقة أأمحد ؾحد اًسالم، وػَفة اًطورة اًفٌَة يف اًلرأ ن اًىرمي، ص ا
1(

  
 )

.26املرحؽ هفسَ، ص
2(

  
 )

.326-325اجلرخاين ؾحد اًلاُر، أأرسار اًحالكة، ص
3(

 
 

 )
.192اًساكيك، مفذاح اًـَوم، دط، اًخلدم اًـَمَة، اًلاُرة، ص

4(
  

)
.122ص، 2 اًلزوًين، الاًضاح، ج 5(
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،  ››: فِيي" ؾحد اًلاُر اجلرخاين"تُامن الاس خـارة ؾيد *  أأن حًرد جشخَِ اًيشء ابًيشء، فذدع أأن ثفضح ابملش حَ وثؼٍِر

ىل امس  ‹‹.املش حَ تَ ، فذـرٍي املش حَ، وجتًرَ ؿَََ وجتيء ا 
(1) 

أأن ثذهر أأحد ظريف اًدشخَِ وحًرد تَ اًعرف ال خر مدؾًَا دخول املش حَ يف خًس املش حَ  ››فـرفِا ب" اًساكيك"أأما 

زحاثم ٌَمش حَ ما خيص املش حَ تَ ‹‹.تَ، دااًل ؿىل ذكل اب 
(2) 

و اًخـًرف اًراحج ًشموهل اًخرصحيَة واملىٌَة من أأكسام الاس خـارة ويه   :   ُو

 ‹‹.أأن ٍىون اًعرف املذهور من ظريف اًدشخَِ ُو املش حَ تَ ›› ويه :الاس خـارة اًخرصحيَة-1
(3 )

فِيي ما رصح فَِ 

 .تَفغ املش حَ تَ دون املش حَ

‹‹ ما حذف فهيا املش حَ ورمز هل ثيشء من ًوازمَ ››ويه: الاس خـارة املىٌَة-  2
(4)

ن  ››: نلوهل ثـاىل   رّب ا ين ُو

‹‹اًـؼم مين واش خـي اًرأأس شُدًا 
(5 )

ًََ ثيشء من ًوازمَ  و  )فش حَ اًرأأس ابًوكود، مث حذف املش حَ تَ ورمز ا  ُو

 ، ؿىل سخِي الاس خـارة املىٌَة،(اش خـي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.53اجلرخاين ؾحد اًلاُر، دالئي اال جعاز، ص( 
1(

  
 )

.192اًساكيك، مفذاح اًـَوم، ص 
2(

 
 

 )
198هفسَ، صاملرحؽ 

. 3(
  

)
199 املرحؽ هفسَ، ص 

. 4(
  

)
ة  سورة   ً -40-مرمي، أ

5(
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ًبأن الاس خـارة أأهواع، مهنا ما ٍىون اًش حَ مبأخوذ من اًطور اًـلََة اكس خـارة اًيور ٌَحَان واحلجة،  ››":اجلرخاين" وٍرى

ذا اٌَون من ثطممي الاس خـارة  ‹‹.واًرصاط ٌدلٍن ُو
(1) 

ن ثطوٍر املش حَ تَ، ومتثهل ››:فِمَ اًخطوٍر من هجة الاس خـارة، ًلول يف رس تالقهتا "(ه538ت)اًزخمرشي " وًوحض   ا 

ذ أأن الاس خـارة املىٌَة حىون أأنرث أأحواًِا مؼِرا ًخطور  يف اخلَال ُمطورًا تطورثَ، ًـد رس اًحالكة يف ُذا اًيوع، ا 

‹‹احلَاة يف ادلاد أأو ثطوٍر املـاين تخجس َدُا أأو جشخَطِا
(2)
 

زحات مـىن من املـاين، فال ًذهٍر ابٌَفغ املوضوع هل يف اٌَلة، ›› ب": ؾحد اًلاُر"أأما اًىٌاًة فـرفِا *   أأن ًٍرد املخلكم ا 

ًََ وجيـهل دًَاًل ؿَََ فِلال يف املرأأة ىل مـىن ُو اتًََ وردفَ يف اًوحود، فِومئ تَ ا  : هؤوم اًضحى، واملراد: ًوىن جييء ا 

ا فلد أأرادوا يف ُذا لكَ نٌل حرى مـىن، مث مل ًذهٍر تَفؼَ اخلاص تَ، ًوىهنم . أأهنا مرتفة خمدومة، ًِا من ٍىفهيا أأمُر

ذا اكهت املرأأة مرتفة، ًِا من ٍىفهيا  ذا اكن و ا  ًََ تذهر مـىن أ خر من شبأهَ أأن ٍردفَ يف اًوحود، وأأن ٍىون ا  ثوضَوا ا 

ا، رهدف ذكل أأن ثيام اًضحى  ‹‹.أأمُر
( 3) 

    
ما أأن ٍىون املىىن ؾيَ اًطفة، أأو املوضوف، أأو اخذطاص اًطفة ابملوضوف:  ويه زالزة أأكسام  .فا 

جًزد، أأو الش هتار  ًزد " املضَاف"ًزدًا الخذطاص، : ، وحًزد"خاء املضَاف: "كأن ثلول :      فاملعَوب هبا املوضوف

و ًزد واملعَوب هبا ". املضَاف"تني كومَ ابملضَاف، ًىرثة ضدور اًضَافة مٌَ، فامللطود من ًفغ  املوضوف هفسَ، ُو

: نلوهلم: فالن ظوًي اًيجاد، واملعَوب هبا وس حة ختطَص اًطفة ابملوضوف: كأن ثلول نياًة ؾن ظول اًلامة: اًطفة

، واًىرم نذكل: اجملُد تني زوتََ، واًىرم تني جردًَ، فريدا  .  وس حة اجملد املذهور مضرٍي

ًََ اًسواؿد ملا ؿَََ اًلرأ ن اًىرمي من جشخهيات وأأمثال يف أأسَوب رابين *  أأما اًدشخَِ فلد ُؾلدت هل اًفطول وكامت ا 

يىهُدوت } ": كوهل ثـاىل"ًطور فَِ املوىل ؾز وخي أ َّيثَ ٌَياس، ففي  ـه َاءه مكثاي اً ثهُي اذّلٍنه اخّتهُذوا من ُدون   أأًو مه

َهُمونه  ـه هُوا ً يىهُدوت ًهو اكه ـه َُوت ًحهُُت اً ُن اًُح ُه نا َأو ذًا وا  ُه ت ت ذه {.اختا
 (4) 

         فلد ش حَ املوىل ؾز وخي حال ُؤالء اذلٍن اختذوا من دون   أأهدادا يف جلوهئم و احامتهئم هبؤالء الأهداد 

ىل تُهتا اًضـَف اًواُن وحتمتي تَ، فطورمه من خالل ُذا  اًضـفاء املخياُني يف اًضـف حبال اًـيىدوت حِامن ثبأوي ا 

اًدشخَِ تطورة جعَحة ثَح ؿىل احلس واًوخدان، وجس خدؾي الاهدداٍ، وجرسق الأسٌلع وحهبر الأًحاب وجس خويل ؿىل 

                                                           
)

49 اجلرخاين ؾحد اًلاُر، أأرسار اًحالكة، ص
. 1(

 
 

)
 أأمحد
 

22، ص3 ؾن اًىشاف، ج142ؾَد اًس َد اًطاوي، مفِوم الاس خـارة، ص
6. 2(

  
.52اجلرخاين ؾحد اًلاُر، دالئي اال جعاز، ص(  

3(
 
 

  )
ة   ً 41سورة اًـيىدوت، أ 4

 
( 
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هنا  لف أأماهما دُاكني اًالكم حِارى ًدساءًون هَف هؼمت ُذٍ اًطورة؟ وهَف حىوهت؟ ا  الأحاسُس واملشاؾر،ًو

ثطول كل ُؤالء اًـحاد اًلافَني تطورة اًـياهة اًضئَةل اًواُية، وثطور كل ُؤالء اًضـفاء اًـاحٍزن تطورة تُت 

ن  .اًـيىدوت اذلي ًرضب تَ املثي يف اًضـف واًُو

ـرب        الأهواع اًحَاهَة اكًدشخَِ واٍمتثَي والاس خـارة واًىٌاًة أأمه اًـيارص املىوهة ٌَطورة فِيي الأضول " اجلرخاين"ًو

ٍهيا ٍرحؽ حماسن اًالكم كاًحا ًلول ن مل –فا ن ُذٍ أأضول هحرية اكن خّي حماسن اًالكم  ››: اًيت ثدور املـاين حوًِا، وا   وا 

ٍهيا، وكأهنا أأكعاب ثدور ؿَهيا املـاين يف مذرصفاهتا وأأكعار حتَط هبا من هجاهتا- هلي لكِا  ‹‹مذفرؿة ؾهنا وراحـة ا 
(1  ) 

          
هنا ًخوسؽ يف مدًوًِا،" اجلرخاين"ًوىن  ظاًرا ؿامًا  ››ال حيرص اًطورة يف الأهواع اًحَاهَة املـروفة، وا  وجيـَِا ا 

 ‹‹ .ثدشلك فَِ املـاين، وثؼِر فَِ لك الأساًَة اًفٌَة تَاهَة وكري تَاهَة
(2) 

        
خراهجا يف أأهبيى هؼم، فذعاوع أأًفاػم املـاين "اجلرخاين " نٌل ٍرتط حٌلل اًطورة مبدى ثيؼمي ؾيارصُا يف اًيفس وا 

منا ابرثحاظِا  ››:اخملزتهة يف هفسم وثًساب يف س َاق اًالكم مبا ًلذضََ احلال حٌلل اًطورة ال ًلاس تَفؼَ أأو مـياٍ، وا 

ا يف هفس اًسامؽ توسائي تالقَة ‹‹...ابًس َاق يف اًالكم وهؼمَ خبَق ضورة ًِا ثبأزرُي
(3) 

ؾيدما حلكم ؾن دور اًيؼم واًطَاكة يف حٌلل اًخـحري واًخطوٍر ٍىون كد ثبأثر مبا س حق أأن " ؾحد اًلاُر"      ًوـي 

جعاز اًلرأ ن"يف " اخلعايب"أأؿَيَ  ؾيدما حلكم ؾن ملومات اًالكم اًحََف، ويه اٌَفغ واملـىن واًيؼم، ًلول " تَان ا 

ذا ثبأمَت اًلرأ ن  ››: اخلعايب منا ًلوم اًالكم هبذٍ الأش َاء اًثالزة، ًفغ حامي، ومـىن تَ كامئ، ورابط هلٌل انػم، وا  وا 

وحدت ُذٍ الأمور مٌَ يف كاًة اًرشف واًفضَةل،  حىت ال حرى شُئا من الأًفاظ أأفطح وال أأحزل وال أأؿذب من 

َفًا وأأس يد ثالؤمًا وجشاالك من هؼمَ، وأأما املـاين فال خفاء ؿىل ذي ؾلي أأهنا يه اًيت  أأًفاػَ، وال حرى هؼٌل أأحسن ثبًأ

ىل أأؿىل درخات اًفضي من هـوهتا وضفاهتا ‹‹.جشِد ًِا اًفحول ابًخلدم يف أأتواهبا، واًرتيق ا 
(4) 

       
 .أأن اال جعاز اًلرأ ين خري دًَي ؿىل تالكة اًالكم وملوماثَ من أأًفاظ ومـاين مـجزة" اخلعايب" وس خًذج من كول

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.20ؾحد اًلادر، أأرسار اًحالكة، صاجلرخاين  (
1(

  
)

.26أأمحد ؾحد اًسالم، وػَفة اًطورة اًفٌَة يف اًلرأ ن ص اًراقة 
2
(  

 )
..223،ص1،1983سَوم اتمر، هؼًرة اٌَلة وادلال يف اًيلد اًـريب، دار احلوار، ط

3(
  

)
جعاز اًلرأ ن، حتق َلد خَف  ، دار املـارف، اًلاُرة،اخلعايب،  جعاز اًلرأ ن، مضن زالث رسائي يف ا  24،ص1956تَان ا  4(
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ًضاح دالةل اًيص: املححر اًراتؽ/ 4  :أأمهَة اًطورة اًفٌَة ودورُا يف ا 
وشبأت أأمهَة اًطورة اًفٌَة من خالل مـرنة اًحالقَني يف اًفطي تني اٌَفغ واملـىن، حِر أأوخد ُذا اًفطي ثلس امي 

 . ػاُرًا يف اًيص الأديب وحـهل ذا دالًخني خارحِة ثخطي ابًشلك، وداخََة ثلرتن ابملضمون

ىل املذُة املـزتيل يف فِمَ ٌَخعاب اًلرأ ين حِر ٍرون  أأهَ - املـزتةل–    وثـود تداَّيت ُذا اًخلس مي ا 

ٍمتثي ابًفن اًلول يف دالًخَ احملسوسة من اٌَفغ اًيت ثدشلك جلك ضفوف اًخـاتري اجملاًزة : اًحـد الأول: ذو تـدٍن

ذا اهخطار ٌَشلك متثي ابملـىن اذلُين اجملدد اذلي ًرتضدٍ  املخَلي يف اًيفس : واًحـد اًثاين.   واحملس يات اًحدًـَة، ُو ٍو

ذا اهخطار ٌَمـاين. من خالل مـىن ذكل اٌَفغ واكهت تداًة ٌَححر ؾن الأًفاظ مرة، وؾن املـاين مرة أأخرى، . ُو

جعاز اًلرأ ن، وأأٍن ميىن ُذا اال جعاز، أأيف  ورسؿان ما اهدرشت اًفىرة وثحَورت واكن احلافز يف ُذا اذلًوع ُو اًلول اب 

ذا الاحامتل اًثاًر اذلي ًلول تبأن اًرس ٍمكن يف اًـالكة  ًفؼَ أأم يف مـياٍ، أأم يف اًـالكة اًلامئة تني اٌَفغ واملـىن، ُو

َف اًيت خاء هبا        منا ُو من هؼًرة اًيؼم وحسن اًخبًأ  تني اٌَفغ واملـىن ًوُس يف أأحد مهنٌل جمددا، ا 

ا أأداة ًِا  ››": ادلنخور َلد حسني ؿًل" ومن ُذا ًلول .ؾحد اًلاُر اجلرخاين ىل اًطورة اًفٌَة ابؾخحاُر وشبأت احلاخة ا 

و مرثحط جبزئََ يف وكت واحد فاظ ًَخفاؿي املخَلي ٌَيص الأديب ُو فال فطي . ظًرلهتا اخلاضة يف ؾرض املـاين ملرتهة تبًأ

ىون ظًرق وشف ُذٍ اًـالكات ُو اًخيلي يف اس خًداط املـاين يف س حي ........تُهنٌل وال ٍمتزي أأحدٌُل ؾن ال خر ٍو

ىل اًلمية من خالل اًؼاُر  ضَاقهتا يف اًدشخَِ والاس خـارة واٍمتثَي واجملاز، ًخلمي ادلًَي ؿىل اذلُين ابحليس وثَخص ا 

ىل الأضي الاس خـٌليل، ومن اًيؼر يف املش حَ تَ  ىل احللِلة، ومن اًخـحري الاس خـاري ا  ىل اًواكؽ، ومن اجملاز اًلول ا  ا 

ذٍ يه ٍلوؿة اًـالكات يف اًخياسة واٌَحمة اًيت ثخىن ؿَهيا أأضول  ىل نيَ اًيشء، ُو ال دراك شبأن املش حَ، ومن اٍمتثَي ا 

 ‹‹.اًطورة اًفٌَة
(1)

ًضاح دالةل اًيص، فِـلد اًحـظ ملارهة تني  ومن اًيلاد احملدزني من ٍرون أأن ٌَطورة مًزة وأأمهَة يف ا 

اًطورة يه اٌَلعة اًيت جسجي وضـا مـَيا  ›› ":مٌري سَعان"اًطورة اًفٌَة تني اًطورة اًفٌَة اًفوثوقرافِة، ًلول 

ذا ما ثطيـَ أ ةل اًخطوٍر، ونذكل ما ًطيـَ اًفٌان، ًىن تُهنٌل فروكا ... ًيشء سواء أأاكن حًِا أأم ػواُر ظحَـَة ُو

فاًطورة اًفٌَة اٌَلوًة حمتزي تبأن اٌَلعة اًيت ٌسجَِا اًفٌان يف وضؽ مـني ٌَيشء ثضفي حِاة ؿىل ما ثطور، وال ثثخذَ يف 

ًلاع، ما جيـهل رمبا أأمجي من واكـَ، وأأنرث من ذكل أأن املطور اًفين  وضؽ مـني خامد، تي يه متيحَ احلرنة واٌَون واال 

ثَان تَ، فاًطورة  ابل ةل حتيك شُئًا  ًضفي من روحَ وذوكَ وزلافذَ ؿىل اًطورة اًفٌَة ما ًـجز املطور ابل ةل ؾن اال 

واحدًا، ووضـًا واحدًا، مـىن واحد، حلؼة واحدة، تُامن حتيك اًطورة اًفٌَة أأش َاء، وثخحرك يف أأوضاع، وثويح مبـان نٌل 

 ‹‹.أأهنا ثًسة ا ىل مطورُا
(2)

 ومن ُيا ًخضح أأن اًطورة كد اجسـت دالٍهتا، وثـددت مـاىهيا من حِر رؤى خمخَفة 

ىل اًلول تبأن" ًرخا ؾوض"ما دفؽ . مذفاركة يف شلكِا ومضموهنا وسان مـىن  ››: ا  اًطورة اًشـًرة أأضححت حتمي ًلك ا 

‹‹.خمخَفًا، كأهنا ثـين لك يشء
(3)

ىل ثطوٍر ما جيول يف خاظٍر من مشاؾر من   أأي أأن اًشاؾر ؾيد هؼم كطَدثَ ًَجبأ ا 

 .خالل اخلَال اًفين دلًَ فِيخج ؾيَ كاًة من اًطورة اًفٌَة تدشىِالهتا اخلاضة هبا

                                                           
 )

.10َلد حسني ؿًل اًطلري،هؼًرة اًيلد اًـريب رؤًة كرأ هَة مـارصة، دار املؤرخ اًـريب، تريوت ص 1(
  

.149،ص2002مٌري سَعان، اًطورة اًفٌَة يف شـر املخًيب مًشبأة املـارف الاسىٌدًرة ( 
 2(

  

جراُمي أأمني اًزرزويم، اًطورة اًفٌَة يف اًشـر ؿًل اجلرم، دار اًلداء من اًعحاؿة،ص  ( .19،ص1،1994تًِةاجلاًُل،ط:، ؾن ًرخا ؾوض91ا  3(
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ًضاح مـىن اًيص: املححر اخلامس/ 5   :دور اًطورة يف ا 

 

َّة حٌلًَة  هتمت جهبرخة  وحرضَؽ الأًفاظ، فاكهت هتدف اًطورة  احنرص دور اًطورة يف الأدب اًلدمي يف وػائف حس 

كٌاع  ››اًفٌَة ؾيد اًلدماء ا ىل، ‹‹اًرشح واًخوضَح أأو اًخحسني أأو اًخلدَح أأو املحاًلة أأو اال 
)1(

، فاُمتت تبأهواع اًحَان 

وحـَت مهنا مىوانت ًرمس اًطور وتَوغ امللاضد ؾيد اًالكم، فاس خـاهت ابجملاز ًخـرب ؾن ما وراء احملسوسات يف 

ىل أأذُان املخَلي  شلك ممنق وأأسَوب سَس جيري ا 

ىل املـاين اجملردة ًلول" ؾحاس َلود اًـلاد" ويف ُذا ٍري  وال جسمى  ››: أأن اجملاز يف اٌَلة اًـرتَة ًمت الاهخلال مٌَ ا 

منا جسمى اٌَلة اًـرتَة تَلة اجملاز لأهنا جتاوزت -  فامي ىرى–اٌَلة اًـرتَة  تَلة اجملاز ًىرثة اًخـحريات اجملاًزة فهيا، وا 

ىل اًدشخَِ، فال ٌشلي ذُيَ تبأشاكهل  تخـحريات اجملاز حدود اًطور احملسوسة، ا ىل حدود املـاين اجملددة، فُس متؽ اًـريب ا 

رة هضارة، واًلطن اؾخدال ورشاكة ،       ىل امللطود من مـياٍ، فاًلمر ؾيدٍ هباء، واًُز ىل ًرامث  ًًذلي مٌَ ا  احملسوسة ا 

‹‹...و اًضوء وكار وسىِية
)2(
 

        

ًضاح املـىن اكن مرثحعا ابلأساس هبذا امليحى، أأي جتس مي املـيوَّيت، ويف           ومن ُيا هَحغ أأن دور اًطورة يف ا 

 " :اًزخمرشي" ُذا اًس َاق ٍرى

خراج املـاين اذلُيَة ا ىل ضور حس َة، فلوهل ؾزوخي وه  }:  أأن كمية اًطور حمكن يف ا  ُُ ىله   وه  َُ ا  هجه مل وه ن ٌُسه ومه

ة اًُوزلهى روه ـُ مه ابً {ُمحسُن فهلهد اس خهمسه
)3(
 

ذا متثَي ٌَمـَوم ابًيؼر، والاس خدالل ابملشاُد احملسوس، حىت  ››،ؿىل ُذا اًخطوٍر احليس" اًزخمرشي" ًـَق  ُو

ًََ تـًََِ، فِحمك اؾخلادٍ، واًخَلن تَ ‹‹.ًخطورٍ اًسامؽ، كأهَ ًيؼر ا 
)4(
 

  

ال أأن كمية اًطورة حمتثي يف اًخوضَح و اال ابهة و ؿىل ُذا الأساس ًلوم دورُا يف حتوًي شفرات اًيص    من ُيا وشري ا 

 و مىوانثَ  

 

 

 

 

 

                                                           
   

1) 364خاجر ؾطفور، اًطورة اًفٌَة يف اًرتاث اًحالقي واًيلدي، دط،ص 
 
) 

96اًراقة أأمحد ؾحد اًسالم، وػَفة اًطورة اًفٌَة يف اًلرأ ن اًىرمي، ص   (2) 

ة     ً .22سورة ًلٌلن، أ
(3) 

.434اًحالكة اًلرأ هَة، ص   (4
 
)
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ىل ثلدمي املـىن ا ىل حواس " اًرماين"    وٍرحؽ  نذكل كدرة اًخبأزري وتالكة اًخـحري يف اًدشخهيات والاس خـارات اًلرأ هَة ا 

ٌثُوراه } :املخَلي، ًلول مثال يف كوهل س ححاهَ وثـاىل حهاءه مه ُه  ٍُ َيها ـه هي فهجه َُوا من معه ىله ماه معه ٌها ا  كهد ما {وه
(1)  

ىل ما ثلؽ ؿَََ احلاسة هَ أأتَف من أأي ثـحري أ خر ال خراخَ ما ال ثلؽ ؿَََ احلاسة ا  ة اًىرمية يف كوهل . ا  نٌل ٌش َد تحالكة الً 

ٍزز احلهمَد} : ثـاىل ـه اط اً هّبم ا ىل رصه ذن ره ىل اًُيور اب  مه ًُخخرجه اًيااسه منه اًُؼٌَُلهت ا  ًَه ٍُ ا  ًيها { .أأًر نخااٌب َأىزه
(2)  

ىل ما ًدرك ابلأتطار››       ‹‹ وذكل ملا فَِ من اًحَان يف اال خراج ا 
(3)  

ىل اًطورة يف موضوع اال ابهة ؾن حد اًحالكة تلوهل " اًطياؾخني"يف نخاتَ " اًـسىري"وكد أأشار  واًحالكة لك ما  ››: ا 

منا حـَيا املـرض وكدول  ثحَف تَ املـىن كَة اًسامؽ فمتىٌَ يف هفسَ، ٍمتىٌَ يف هفسم مؽ ضورة ملدوةل ومـرض حسن، وا 

ن اكن مفِوم املـىن مىشوف  ذا اكهت ؾحارثَ رزة ومـرضَ خَلا مل ٌسمى تََلا وا  اًطورة رشظا يف اًحالكة لأن اًالكم ا 

 ‹‹.امللزى
(4)  

كد حـي من كدول اًطورة واملـرض احلسن رشظا من رشوط اال ابهة " أأىب ُالل"        هَحغ من ُذا اًيص أأن

.واًحالكة، فال ٍىفي املـىن اًرشًف وحدٍ دون اًطورة ٍمتىِيَ املـىن يف هفس املس متؽ أأو اًلارر  

و " أأىب اًِالل اًـسىري"       نٌل أأشار رتنَ من أأثر يف كَة اًسامؽ، ُو تبأمهَة اًطورة يف اًيص الأديب وما ًفـهل ًو

 هبذا ٍىون كد 

.نلرٍي" اجلاحغ"ثبأثر وأأفاد من فىر   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ة : سورة اًفركان(    ً .23أ

1
 
( 

جراُمي(   ة : سورة ا   ً .01أ
2
 
( 

 )
.19، ص2006هطرية تَحس ين، اًطورة اًفٌَة يف اًلطة اًلرأ هَة، ماحسرت، خامـة ثَمسان 

3
 
( 

.19 أأتو ُالل اًـسىري، اًطياؾخني، ص( 4
 
( 
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ي اًشـًرة  ››ًطورة ٍرتط أأًضا تني اًطورة واخلَال، فاكن فِمَ ٌَطورة، "حازم اًلرظاحين "وجند     وحمطول الأكاًو

ُّياًما  ‹‹ثطوٍر الأش َاء احلاضةل يف اًوحود ومتثََِا يف الأذُان من حسن وكدح حلِلة أأو ؿىل كري ما ُو ؿَََ متوُّيا وا 
(1)  

    
فِو ُيا ًفِم اًطورة ؾن ظًرق ؿالكهتا ابخلَال، ثرشط ؿدم الاش خعاط يف اخلَال وجيـي من كدول اًـلي ٌَخَال هوؿا 

تداع ًلول ام مهنا ًال  ُو ذا اكهت ضور الأش َاء كد  ››: من اًركاتة ؿَََ، حىت ال ًخذـد اخلَال ابًطورة وجيـَِا أأكرب ًلأ فا 

ارجسمت يف اخلَال ؿىل حسة ما وكـت ؿَََ يف اًوحود واكهت ٌَيفس كوة ؿىل مـرفة ما متازي وما ثياسة وما ختاًف 

ىل ال خر وس حة ذاثَة أأو ؾرضَة، اثتخة أأو مذيلةل، أأمىهنا أأن حرهة يف اهدساب تـضِا  وما ثضاذ وابدلةل  ما اوسة مهنا ا 

ىل تـظ، حرهَحات ؿىل حد اًلضاَّي اًواكـة يف اًوحود اًيت ثلدم هبا احلس واملشاُدة وابدلةل اال دراك من أأي ظًرق  ا 

اكن، أأو اًيت مل ثلؽ، ًىن اًيفس ثخطور وكوؾِا ًىون اهدساب تـظ أأحزاء املـىن املؤًف ؿىل ُذا احلد ملدوال ممىٌا ؾيد 

 ‹‹.وحودٍ، و أأن ثًىشء ؿىل ذكل ضوًرا ش ىت من رضوب املـاين
(2)  

          
ٌشري ا ىل وحود ؿالكة تني اًطورة واخلَال ُذا الشم فَِ، ًوىن ثرشط " اًلرظايج" وس خًذج من ُذا اًيص أأن 

ىل اال تداع دون اال ُّيام . ؿدم جتاوز احملدود يف رمس اًطورة، مبـىن الاكذحاس من اًوحود اًعحَـي اًواكـي حبَر ًذُة ا 

.واًلموض  

ىل مـىن املـىن ًلول " املـىن"تبأن اًطورة اًفٌَة ثيلَيا من " ؾحد اًلاُر اجلرخاين" والحغ  فِا ُيا ؾحارة  ››":اجلرخاين"ا 

ًََ تلري واسعة، ومبـىن  خمخرصة ويه أأن ثلول املـىن ومـىن املـىن، ثـين ابملـىن مفِوم من مؼاُر اٌَفغ واذلي ثطي ا 

ىل مـىن أ خر  ‹‹.املـىن أأن ثـلي من اٌَفغ مـىن مث ًفيض تم ذكل املـىن ا 
(3   )

 

     هالحغ أأن ٌَياكد رؤًة ذواكة ثرثي مفِوم اًطورة اًفٌَة ؾيد اًلدماء ، فِو جيمؽ تني حسن اخذَار املـاين من هجة ، وحودة 

نٌل حيَي اًّطورة وفق مفِومَ ًِا جرتعِا ابًطَاكة اًفٌَة ، ملمزياهتا و كد حىون ُذٍ املمزيات يف اًشلك و كد . ضَاقهتا من هجة أأخرى 

حىون يف املضمون ، ًِذا فان ما أأتداٍ ؾحد اًلاُر اجلرخاين ًطَح أأن ٍىون هواة ملا اس خلر ؿَََ املطعَح اًيلدي الأضَي ٌَطورة دلى 

. احملدزني   

                                                           
.39-38 ، مهنج اًحَلاء ورساج الأدابء،ينحازم اًلرظاج(  

1
 
( 

39ص.املرحؽ هفسَ (  2
 
( 

96ص.اًلرأ ن اًىرمي اًراقة أأمحد ؾحد اًسالم، وػَفة اًطورة اًفٌَة يف (  3
 
( 
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   الفصل الثاني   

 :                 الصعلكة والصعاليك
 
ظعطالاً : املححر الأول   .امعـوكة ملة واإ

 .امعـوكة ػاىرة أأديب: املححر امثاين

 .أأمه صـراء امعـامَم: املححر امثامر

 .ؿطكة اهمترد ابمؼواىر امعحَـَة: املححر امراتؽ
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:  ما امللعود مبععوح امعـامَم 

: امعـامَم امس ًعوق ؿىل حٌلؿة من امـرب يف ؾرص ما كدل الإسطم ًـودون ملدائل خمخوفة ، و امعـووك يف انولة      

خارحون ؾن  )ؾحاء احلَاة ؛ و اكهوا ل ًـرتفون ثسوعة املدَةل وواحداهتا أأ ًـين امفلري اذلي ل ميكل من املال ما ًـَنو ؿىل 

فراد ىذه ادلاؿة من امضـراء اجملَدٍن و كعائدمه ثـد من أأ فعردوا من كدائويم ؛ و مـؼم  (املاهون ابموظف املـارص 

. ؾَون امضـر امـريب 

دى أأ و الثفاكِات تني كدائويم و املدائل الأخرى ما أأ ًـرتفوا ابملـاىدات  »: امهتن امعـامَم غزو املدائل ، و مل  »     

« . ىل ظردمه من كدائويم و ابمخايل ؿاصوا حِاة زورًة حتارب امفلر و الاضعياد و جسـى نوخحرر يف صلكيا املمترداإ 
(1)

 

دتَات امعـامَم جرؤٍهتم ؾن احلَاة جفاءت مـؼم كعائدمه حتيك ؾن جشاؾهتم و كدرهتم و حتدهيم أأ حِر اظعحلت 

. و صـرمه ميخاز تلوة امـاظفة و سـة اخلَال وفِو من احلمكة اميشء امكثري . نومجمتؽ 

ف امعـوكة  :  ثـًر

     وزاد الأزىري و ل اؾامتد. تبأهو امفلري اذلي ل مال هل  و ابمرحوع ملـجم امـرب امعـووك  »:  امفلر  ثـين : ملة     

 .ن ىذا امخـًرف ل ٌس خويف دلةل انوفغ اذلي حنن تعدده أأ ثلر مكن جند افي أأ كد ثعـكل امرخل  و.

فني امـرب اخلارخني ؾن ظاؿة رؤساء املدَةل ، و كد لؾرف امخارخي الأديب مه حٌلؿة من خما امعـامَم يف : اظعطالا

« . ثعورت دلةل ىذا املععوح حبَر أأظحح ًدل ؿىل ظائفة من امضـراء ممن اكهوا ميهتنون املزو و امسوة و اههنة
(2)

 

   و امعـوكة ػاىرة احامتؾَة جرزت ؿىل ىامش احلَاة اجلاىوَة هرد فـل محـغ امـادات و املٌلرسات ، واس مترت 

. امعـوكة ردالا من امزمن 

:  ىل زطث ظوائف و مه اإ ن امعـامَم ًنلسمون أأ ومن ذكل ًخضح منا 

من الإماء  (احلخض َات امسود تناءأأ  )تناهئم أأ حلاق اإ هفون من أأ اكن امحـغ من امـرب ي (اغرب امـرب ):امعائفة الأوىل 

        امسوَم جن امسةل ، ثبأتط رشا ،: ىل امعحراء ،مثل اإ تنس هبم و ًندذوهنم ، فاكهوا ٍمتردون ؿىل ذوهيم و خيرحون 

. و امض نفرى 

ؾراف املدَةل و املمتردة ؿىل مواضـاهتا و املنهتكة أأ وثخكون ىذه من ثكل امزمرة اخلارخة ؿىل  (اخلوـاء ): امعائفة امثاهَة 

الاحز الأزدي : ملوازَليا ، وكد ختوت ؾهنم كدائويم ملا ارحكدوه من حرامئ و حٌلكات ، وىؤلء اكهت ختوـيم كدائويم ، مثل 

. يب امعمحان املِين أأ ، وكُس جن احلدادًة ، و 

ىل ما ًفوق امفروس َة من خطل الأؾٌلل الاجياتَة اإ فئة االرتفت امعـوكة االرتافا و حوههتا  (احملرتفون): امعائفة امثامثة 

انوخني " ؾروة جن امـحُيس و كدَويت فيم و ىذًل  »: اميت اكهوا ًلومون هبا ، وىذه امعائفة اكهت ثضم أأفراد و كدائل مثل 

. اكهخا ثزنلن ابملرب من امعائف و مكة 
(3)

كسام حمددة حسة أأ ىل اإ ومن ىذا وس خنذج أأن ػاىرة امعـوكة اهلسمت  

 .      ميوًة امضاؾر و لك كسم مهنا متزيت مبزية خاظة هبا امؼروف املـُض َة و الاحامتؾَة و الأظوَة

                                                           
1  .72: ، ص 1986 املـارف  املاىرة صويق ضَف ، اترخي الأدب امـريب ، امـرص اجلاىًل  ظحـة   دار ( 

  
 )

 .1988   1 حِاء امرتاث امـريب  ، تريوت طاإ منؼور ، مسان امـرب ، دار اجن 
2  

 )
 .45:  ص 1990، & : محمد رضا ، امعـامَم يف امـرص اجلاىًل أأخدارمه و أأصـارمه ، دار امكذة امـومَة ـ تريوت ـ محنان ـ  ط مروة 

3
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:  امعـوكة ػاىرة ادتَة 

 

صـارمه ؛ أأ       سكل امعـامَم زورة ؿىل امنؼام املدًل و اؾخربه سوعة ماهـة كامـة ، و اكن ذلكل ظدى و اثر هحري يف 

.اثرأأ هوٍهتا تل من اخل ثلَري امـامل ، من اخل ثدمري أأ ان كولة ثححر ل من اخل أأ هط الأان مكهنا » : فاملعَدة امعـووهَة 
 

 

. «امرتهَحة امعحلة املدوَة 
(1) 

حضت حلؼة توح ملا ًـمتل يف هفس ظاحهبا ، أأ ن ىذه املعائد مل ثـد جمال ماكصفة هلموم ادلاؿة تل أأ ن هلول أأ فِجوز منا 

  و ؿوَو ًدس ىن منا امححر يف اس خلطمَة ىذه املعَدة و ثفردىا مبـجم خمعوص خمخوف ؾن هؼريه يف الأدب  املضاد، 

ىل الد جسمَة ثكل امفئة من امضـراء مبدرسة امعـامَم مـوط ذكل تبأن صـرمه " محمد ؾحد املنـم اخلفايج "و كد ذىة  اإ

هوع من امفنون الأدتَة امعادرة ؾن ثكل امعائفة اخلاظة من امضـراء اذلٍن متزيوا ابمضجاؿة واذلَة يف كووهبم واملوة  »: 

.« وامفذوة يف أأحساهمم
(2 )

 

ن ؾروة جن امورد كد حتول من ؾحاءة املدوَة، ويف اموكت ذاثو حنت أأمنوذخا مثامَا مكمتط ملعوق     وؾن امحَان املول اإ

. ب مسد خةل الأتناء امعـامَمؤوحيف هبا من وػائف الإؿاةل وامسـي ادل الأتوة وما

جتوَات امعـوكة من خطل مـجم امسـي 

ون يف ؾرص مهش امفرد ،فذكذووا ٌش   ملد مجؽ امفلري واهمترد تني امعـامَم ،فبأحضت امعـوكة راتعة كوًة لأهنم اكهوا ًؽ

ما املىن :فيم تني أأمٍرن .يف حٌلؿات ووضبأت تُهنم راتعة هفس َة هبدف امخلوة ؿىل اخلعاظة وسد اخلةل جكسة املال اإ

ما املوت : ويف ىذا امس َاق ًلول ؾروة.واإ

ذ أأان ملرت.                وكد ؿريوين املال الني مجـخو . وكد ؿريوين امفلر واإ

ضَف يف ىذا اجملال ن خِعا رفِـا ٍرتط جهيمن»  :كائط" مربوك املناؾي " ًو ىو امفلري والإحساس ابمؼمل و اميامض َة :  اإ

. « الاحامتؾَة
(3)

 

من ىذا هلول أأن امؼروف اميت مجـت صـراء امعـامَم كاس َة حمتثل يف احلرمان ،امفلر، اهمترد، اجلوع وغريىا،      

. حبَر ثـخرب كامس مضرتك فامي تُهنم

ن معوم امضـر اجلاىًل ٌض َد كمية اجلود و ميخدح امكرام و ذلهر أأ " امضـراء امعـامَم " و ًذهر ًوسف خوَف يف نخاتو 

خر يف صـر ؾروة ابؾخحاره جّحة هبا ًربر سوونو امـنَف و سـة نومتول ، و ًؤند يف ىذا امحُت من معوؽ أأ امفلر صان 

"  ّّس يف تطد هللا : كعَدثو امرائَة تـنوان 

نرثا  أأ و لم امعدًق فأأ صاك امفلر .              ن املرء مل ًعوة مـاصا منفسواإ 

 

                                                           
 )

ل خعائط املـىن  ة امخبأًو  .97: ، ص 2003 ، 1: سـَد املامني ، املرنز امثلايف امـريب ، ط : ، حر ٍركورتول ، هؼًر
1  

2 )
دي  ة ؾند امـرب ، دار كرظاج نونرش و امخوزًؽ ، ثووس ًز  . 10:  ، ص 2002ثوفِق ، معود امضـر يف كراءة امس نة امضـًر

 

 )
 .65:  ، ص 2000 ، 1: يف امضـر اجلاىًل ، رشنة امنرش و امخوزًؽ ، ط هؼَف رص َد ، امفضاء املخخَل 

3
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اان بَ يرد بَ ؾروة ؿىل خصومَ ؛ اذلين اسدٌكروا سـيَ  ذ اإ       و ُذا اموؾي مبرارة امفلر و زلهل ؿىل هفسَ يكون بُر

:  يلول 

ح  ـو حفا الأكارب فامفؤاد كري.                ت مايل خوى أ ذا ما راإ كامت متارض 

ك يف اميدى هعيح  نا                 و  صا  أ ــــــــــمايل ر أيخم يف اميدى مٌكس

ح  ــــن املـود مؽ امـيال كيباإ ة                  ـــــخاظر بيفسم يك ثصيب غيمي

َّةل و فضوحـــــــــــــــــــــاملال فيَ همابة و جت ةل                  و امفلر فيَ مذن
( 1 )   

و سـي اكرتن ابهمترد ، . ن يس خجًل امصاحر يف شـر ؾروة احذفاءٍ بؼاُرة امسـي حنو املال  أ ومن امسري       ُو

.«مه اجلاهب الأخر نوـرص اجلاًُل ، محووا امس يف لإؿادة امخوازن حلياة خوت من املوازين  »: فامصـاميم 
(2)

 

خر لبن امورد حىت يفخر بيفسَ و بصعولثَ بلوهل مثال يف  أ و حرادف ذهر امسـي مؽ ؾيرص املغامرة اميت اكهت سبيال 

:  ملعوؿة وردت بديواهَ 

ا                 .      رحويا من الأحيال ظيء        وسوق امًساء ؾوذُا و ؾشاُر

     وثخصل هبذا املـجم زيائية املوت و احلياة ؛ فلد امن امشاؾر اجلاًُل ؿامة و امصـووك خا ة حبمتية املوت و اؾخرٍب 

هرام اإ  يفش صاع شِوة هفسَ اإ مامَ يف  أ يلول يف ُذا امس ياق مبييا هراُيخَ نوفلر ابؾخصاٍر ؿائق . فضل من حال اخلصا ة  أ 

.  اجلياع 

فووموت خريا  نوفىت من حياثَ        فلريا و من موىل ثدب ؾلاربَ  

:  و يضيف نذكل 

ا سامئ اإ يوامئ .         ىل اذلياإ مصؤس زيال املوت حىتى  و مصارع  أ مى
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 )

 . 225:  ، ص 1: يوسف شكري فرحات ، دار اجليل ـ بريوت ـ ط : ديوان امصـاميم ، رش 
1  

 )
 .65:  ، ص 1987، هومفرب  2: اجلابري ؿابد هبيةل ، امـلل امـريب ، دراسة حتويوية  هلدية ميؼم املـرفة يف امثلافة امـربية مرنز دراسات اموحدة امـربية ، ط 

2  

 )
 .226: املرحؽ امسابق ، ص 

3  
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 :                                                                                                        أمه  امشـراء امصـاميم

 

وس الأزدي و معرو بن ماكل  أ اثبت بن : شاؾر  ـووك ، اخذوفت امكذب يف وس صَ فِو  »: و ُو : امش يفرى      

« . م حبش ية أ هَ اكن غويغ امشفذني لحنداٍر من  لأ زدي ، ملب ابمش يفرىالأ 
(1)

 

.   بيذا 178اميت مليت اُامتما هصريا كدميا و حديثا هل ديوان حيخوي ؿىل " بال ميخَ"    يـد من اشـر امشـراء امصـاميم 

 بن خابر من كبيةل حفم ، اكهت مـؼم غاراثَ ؿىل تباثشاؾر من امشـراء امصـاميم و ُو »  :ُو  : ثأأبط رشا     

 . « و جبيةل      ُذيل 
(2)

 . ثأأبط رشا ملب ثولبَ شاؾر واش هتر بَ حىت ؾرف بَ دون امسَ 

ا املذل وامغزو واملغٌلرات رفلة  أحصابَ  أمثال ؾروة بن امورد معرو بن براق وامش يفرى ،  ملد ؿاش ثأأبط رشا حياة شـاُر

 . أوثيا بذاكل  فات امصـوكة  

 .وبرمغ من ذكل لكَ فاإن هناية ُذا امشاؾر ؿىل يد سفيان بن سـيدة ، وكيل  أن موثَ اكن يف غزوة من غزواثَ 

. خضم دواوين امصـاميم  أ      هل ديوان من 

هل وكامت زوحذَ ثومول حني ر أت حراحَ كصيدة معوـِا   يلول ثأأبط رشا حني ىزل بأُأ

ذ سدت جبيةل جفَ              ومن خوفَ ُضب  غار وخامل    وابمشـب اإ

 و أخبار ثأأبط رشا نثرية وظريفة خدا ثربز جشاؾخَ اميادرة وكوة بأأسَ وفعيخَ املـِودة 

 امسويم بن معرو ، بن ابن معري ، من بين ملاؾس بن سـد من متمي ، ملب بسوكة  » :ُو : امسويم بن سوكة      

 .وس صة لأمَ
(3)

.  اش هتر ابمـدو و املـرفة ادلكيلة نوصحراء و مسامكِا  

     ميثل شـر ُؤلء امصـاميم اجلاُويني ػاُرة فريدة يف مسار امشـر امـريب لأهَ حيمل زورة ؿىل املس خويني 

. «الاحامتؾي و امفين مـا 
(4)

. ههيا امليخج اإ راد املول اهَ اهـاكس نوحاةل الاحامتؾية اميت يًمتي  أ و  أمنا  

ساس  أ ن يلمي املرء ؿىل  أ      وملد حلق شـر امصـوكة ؿامل ثيوع يف الأدب امـريب ؿىل املس خوى الاحامتؾي يرفض 

ن  أ بل ىرى . و مال  أ ساس اهامتئَ لأرسة ذات وسب  أ و ثلدر ماكهخَ يف كبيوخَ ؿىل  أ ميَ دور اإ ن جس يد  أ ي حرفض  أ ذاثَ ؛ 

. ىل ما ميخكل من خشصية و همارة و ذاكء اإ يمت ذكل ابميؼر 

 

 

 

 

 

                                                           
 )

ؿداد و ثلدمي   .25:  ، ص 1996 ، 1: ظالل حرب ، دار  ادر ـ بريوت ـ ط : ديوان امش يفرى ، اإ
1  

 )
 .146 ، ص ، 2005 ، مارس 2004 أنخوبر  . 32، جمةل اميارص ،  أدب امغرابة ، خامـة ُيجل ، عسفيان زدادكة 

2  

 )
 .18: ؾروة بن امورد ، ص ديوان 

 3  

 )
 . 182: ص : املرحؽ امسابق 

4
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 :  ػالكة اهمترد ابمظواىر امعبَؼَة

 

ن احلَاة يف امصحراء امؼرتَة يه نفاح ضد امعبَؼة ، خاصة يف ظل انؼدام االؤماكنَات   أ ال خيخوف ازنان يف      

واموسائل امالزمة ملواهجة كسوهتا ، وحىت واؤن ثوافرت ىذه اموسائل فون ٍكون مبلدور امسواد الأغظم من ساكهنا 

كد خيعر تبامنا من  أن امصحراء يه حر وجفاف وحقط ػىل  الاس خفادة مهنا ،فامفلر مسة ممزية ميؤالء ، وػىل غكس ما

جضيد امؼواصف امؼاثَة والأمعار اجلافة وموجات امربد املاس َة ، أي  أهنا  ظول اخلط ،فامواكع ًلول اؤن امصحراء نثريا ما

حمتزي ابمنلِضني ويف الكهما ًؼاين امؼريب الأمرٍن ،وخري من صور ىذا امخناكض يف كصَدة واحدة امض نفرى حِر ًلول 

:             واصفا مةل صدًدة امربودة 

  و أكعُطؼَعوُط امالال  با ًختنهلُط  رَّبها                  ومةل حنْسِ ًصعيل املوس
(1                                                                                                                                          ) 

حِر ًضعر صاحة املوس اؤىل اؤصؼال كوسو ونبهل اميت ًدافع  با غن نفسو ميك ٌس خدئف من كسوة امربد ، ونام نؼمل  

: ميكل امفارس ،مث ًلول  أًضا واصفا ًوما صدًد احلر  فاؤن امسالح ىو  أغز و أغىل ما

  وًومِ من امضؼرى ًذووُط مؼاتُطوُط              أفاغَوِ يف رمصائِوِ حمتَعوللُط         
(2)
 

وىنا ثبدو الأفاغي واحلَات  رمغ ثؼودىا ػىل صدة احلر واميجر ، وثضعرو وحمتولل مؼدم كدرهتا ػىل حتلل حرارة 

امضلس احلاركة  

انثو وحرمانو يف امصحراء و كسوهتا من اجلانة امنفيس واملؼنوي فيو ًؼُش حِاة كير مصحوتة اجند امضاغر حييك مع     

. ابمؼلوَة املنوَة املنفِة غن الأىل واملوم 

فضاء مدسع رحِة ، ميلأ جوانة امنفس خض َة ورىبة ، وحبر من امرمال اخملخوفة الأموان ال ساحل  »: فامصحراء      

تُة من  آ هل ، وحنال جرداء ساملة ٍرثد غهنا امبرص وىو حسري ، وخصور صامء ػانَة ، ومشس كوًة حمركة ثصة ش

  «... صواظ ًخوظى ميبا ، ورحي رفوف ، وس َول مذدفلة ، وماء ػذو ، وظل هرمي 
(3)
 

 أي  أن ىذه امعبَؼة كد  أوجدت تلرو املناظق اجملذتة املاحةل اميت ثنؼدم فبا رشوط احلَاة ،مناظق  أخرى غرفت      

اخلصة واملاء فوفرت لأحصاَّبا  أس باو احلَاة املرفية امكرمية ، ووضؼت غهنم غناء امخنلل تني امبوادي حبثا غن املاء 

 مساحة كوةل ، وىو تؼد اؤالّال واملكأ لأنؼاهمم ، وىذا ًؼين  أن امفاصل تني اجلنة واجلحمي ابمتس بة ذلكل الأغرايب ومل ٍكن  

ذكل ًنظر اؤىل ىؤالء املنؼلني يف امواحات امباسلات مث ًنظر حلاهل فِدرك تبأن ىذا املدر اذلي جؼهل ًؼُش يف تُئة 

. صؼبة جمدًة اؤمنا ىو كدره وحده ، و أن الأرض مثوام كست ػوَو وػىل  أمثاهل فلد  أنؼلت ػىل غريه و أغدكت ػوبم 

ضف اؤىل ذكل اجملمتع اذلي اكن ًؼُش فِو ىذا الأغرايب مل ٍكن مَخخوف نثريا غن امبُئة امصحراوًة املخناكضة ، فلد غاتت 

فاكن ىناك امغين امفاحش امرثاء ، واكن ىناك امفلري اذلي ميوت من صدة اجلوع . غن ىذا اجمللخع امؼداةل يف ثوزًع امرثوة 

. اؤن مل مين ػوَو ذكل امغين تبؼض رزكو

                                                           
 

 .69:  ، ص 1996 ، 2: امِل تدًع ًؼلوو ، دار امكذاو امؼريب ـ تريوت ـ  ط : ، رش و حت امض نفرى ، ادلًوان 
1  

 
 .71: املرجع نفسو ، ص 

2  

 
 . 21:  ، ص 1: ادلسويق ، امفذوى غند امؼرو ، دار اههنضة ـ مرص ـ نوعباػة و امترش ـ املاىرة ـ ، ط معر 

3  
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خيفى ػىل ادلارس ما يف ىذه امبيئة من ثضاد وثنافر ، مفثل ىذه امبيئة التد أ ن تكون ميا تصامهتا امواحضة ػىل  :» وال 

:  جامتغية من هجتني ػىل ال كلالااحلياة 

: تمتثل يف ترهيبة اجملمتع ذاثو من حيث ظبلاثو وتكويهنا ، أ ما امثاهية : ىل وال  

 .« ًرتثة ػىل ىذا امتفاوت الاجامتغي تني امعبلات من أ ثر يف احلياة امفرد ذاثو ما
(1)

 

حساسا كواي تو  »:      ونام اكهت ىذه  حساس امفلراء ا  .«امبيئة امعبيؼية ػامال يف وجود امفلر ،اكهت ػامال يف ا 
(2)

 

 غن ىذه احلياة ، وامضؼور ابمظمل احلاد وغياب ا،فاكن من امعبيؼي أ ن ًظير غند تؼضيم ذكل اال حساس تؼدم امرض

 حدث مضؼرائنا امصؼاميم فلد وضؼيم  .امؼداةل ، ومن مث معووا ػىل ثغيري واكؼيم وهل يرضوا ابدلون يف ػيضيم ، وىذا ما

مل ثلبهل خنوهتم ومل جتزه غزة  جممتؼيم ػىل اميامش وسوامه تؤالئم املس تضؼفني من ذوي امنفوس امصغرية ، وىذا ما

ىل اهمترد ،صيئا ال » : هفوسين ، فاكن ًضا من أ  ميكن جتاىهل أ و امغض من صب هو ،واكن ىناك   اال حساس ابمغرتة وامزنوع ا 

" امالمباالة اجلاهة امللاتل 

«.ار ابس متر  والاستسالم وامتخاذل ، وىذا يشء ظبيؼي أ ن ًؼيش امنليضان دامئا و
 (3)

 

ومل ًلف ثب جريا امبيئة ػىل ثوميد اال حساس ابمرغبة يف اهمترد وامرثوة ػىل اجملمتع فلط ، تل ىيب ت ىذه امعبيؼة غوامل      

مساػدة ػىل ىذا اهمترد تب ن وفرت مؤالئم امثوار وكعاع امعرق جباال وحجورا ساػدهتم ػىل امتخفي واميروب من املال 

ا ووغورة مسامكيا جتؼل من اذلين ًعوبوهنم يرىبون ادلخول يف ثكل املتاىات اخمليفة ، وميس  حلة ، نام أ ن صساغِته

با  ن ًلتحم ذكل املمترد جماىويا ، فيو خشط ال ًب ىٰب املوت وال هياتو ، وما خروجو غن اجملمتع رمغ ػهوْمو ما يف ذكل أ  غًر

. ال دميل ػىل ذكلا  من هماكل 

هو حييك غن اوحنن هؼمل أ ن تؼضيم متكن من  أ هو اكن  »: " امسويم"تتاكر ظرق ساػدهتم ػىل جماهبة غوامل امصحراء ، فا 

ميو تؼد ذكل مريثوي منو ، واكن ًرضب تو املثل يف امتؼرض ػىل  ًضع املاء يف تيض امنؼام ، مث ًلوم تدفنو ، مث ًؼود ا 

حيث اكن ًب يت حىت ًلف فوق موضع دفن امبيضة " أ دل من كعاة "املناظق وحتدًد املؼامل وامليافة ، فلد كيل غنو 

«. .و ثؼمل ماكهنا أ  وميس ىناك ػالمة ثؼني 
(4)

 

      وأ ًضا فلد وفرت هلم ىذه امبيئة املناظق امؼامية املرشفة ػىل ممرات املوافل اكمكثبان امرموية وامتالل وأ جشار امنخيل 

امضاىلة ، مفكنت ىؤالء من مراكبة امعرق واموكوف حيث ال يرامه أ حد ، ويف صؼر امصؼاميم من حدًث املراكة 

...  امكثري 

ن ىذه  ن مل يكن وميد ىذه امظروف فا  ة ، و ىو ا  ن اهمترد وجيق امصةل ابمظروف امعبيؼية وامبيئة امصحراًو    ومن مث فا 

ميو  . ال خرية مييي أ حد أ برز امؼوامل املؤدًة ا 

 

                                                           
 )

دان ، اهمترد و امغرتة يف امضؼر اجلاىيل ، دار اموفاء  نوعباػة و امنرش ، غبد املادر   .50 ~ 49:  ، ص 2002غبد امحليد ًز
1  

 )
 .69: يف امؼرص اجلاىيل  ، دار انوهنضة  نوعباػة و امنرش ، ص ًوسف خويف ، امضؼراء امصؼاميم  

2  

 )
 . 57 ~ 56: ص املرجع امساتق ، 

3  
  )

 . 375:  ، ص 20: و نتاب ال غاين ، ج  . 45: امسويم بن سوكة ، دًوان امسويم بن سوكة ، ص 
4  
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:غروت جن اًورد   

.     غروت جن اًورد اًؼخيس ، اًـعفاين اًلُيس املرضي   

د جن غحد شل جن انصة جن ُرمي جن ادلمي جن غوذ ، من كدَةل مرض ، صاغر من صؼراء  ُو غروت جن اًورد اجن ًز

وذزل لأهَ اكن جيمؼِم و هيمت " تؼروت اًعؼاًَم "اجلاََُة و بأحد فرساهنا و هرماهئا و ظؼاًَىِا اًضجؼان  بأًضا و ًَلة 

.  ثضؤوهنم و ًـزى هبم فِىسة هلم   

:وادلٍ / بأ   

د جن غحد شل جن انصة من تين ػخس اًلُس َة املرضًة»:      ُو  .« اًورد جن ًز
(1)

 و ُو ظاحة وسة مؼروف 

اًضِريت تني ػخس و ذتَان اًيت اكن " داحس و اًـرباء" اترخي ػخس بأثر مؼروف خاظة يف حرة »: بأظَي ، هل يف 

ذا الأثر ٍروًَ اجن الأزري يف اترخيَ  .«سخة كِاهما ، ُو
(2)

اذلي " ُرم جن مضضم املّري" كذهل »:  بأّما بأثٍر اًثاين فِمتثي يف 

.«ًذهٍر غيرتت جن صداد يف مؼَلذَ 
(3)

 

:بأمَ / ة  

حة غن ػخس ، ويه من و ًِذٍ احللِلة اثر ابًؽ يف " هند" كدَةل مياهَة مـمورت ثدغى »:      ال ًؼرف ًِا امس لأهنا ؾًر

.«حِات غروت ، الن بأمَ ىزهية
(4)

.  و ُذا ما ظؼن يف هرم مٌحت غروت و اذلي كد ٍىون سخة يف خذور ثعؼَىَ   

.  حبَر ختخَف اًرواايث يف حرثُة ب ابئَ و وس حَ   

 

  

                                                           
 )

 . 70: ص _ تريوث _  دار اًخوحَِ اٌَحياين  ،3الأؿاين ، ح  ( اًفرح بأتو ) الأظفِاين
 1  

 )
 . 346:  ، ص 1اجن الأزري ، اًاكمي يف اًخارخي ، ح 

2  
 )

لد خضُت ابن : اًحُت ُو   . 186:  ، ص 1992 1ط _ تريوث _ جمَد ظراد ، دار اًىذاة اًؼريب : تين مضضم ، ادلًوان حت ٌَحرة دائرت ػىل *** مواث و مل ثدر بأ ًو
3  

 )
حِاء اًرتاج اًؼريب تريوث ط 8، ح  (ىزع  )اجن مٌظور ، ًسان اًؼرة ، مادت   .350:  ، ص 1988 1 ، دار ا 

4  
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:حِاثَ / ح   

ىن نام .      مل ًَزتم غروت حِات اًعؼَىة و ذزل لأهَ مل ًًسَخ غن كومَ و مل خيَؼٍو مه  نام اهَ مل ًُؼادمه بأو ًرث ػَهيم ، ًو

ىل هسة كمية احامتغَة و احرتام و ُوًة مس خلةل يف تين كومَ ،فاخذار  ًؼخلد اًحؼغ تبأن وسة بأمَ حزَّ يف هفسَ فسؼى ا 

. اًرحةل يف ظَة اًفىن اًيت اكن كواهما اًـاراث و اًـزو و مجع املال حبد اًس َف   

    وغروت مل ٍىن ظؼَواك مسدئذاب هيرة مٌَ اًياس ، تي اهَ ػىل خالف ذزل هيمت ابل خٍرن و ًلرتة من اًفلراء مٌَ ، 

تي ٍرون بأن هلم ػَََ حق اًؼعاء و املساػدت ، و يف صؼر غروت ٍىرث حدًثَ غن . و ٌسدٌجدون تَ و ًعَحون ِكراٍ 

ا مما ال جندٍ  اجلار و الأُي و اًؼضريت ، و ػالكذَ اًؼامة مع اًياس من غخاة بأو ًوم بأو اهتام بأو حٌني بأو وّد ، بأو ؿرُي

و ُيا وس خعَع اًلول بأنَّ غروت مل ًؼش ظؼَواك تلدر ما اغخيق اًعؼَىة و فَسفهتا        . غيد اًعؼاًَم املس خوحدٍن 

.و ثرصف وفق ما متَََ ظروفِا نام اهَ تلي وفِا ًلومَ ًدفع غهنم الأخعار و ًيجدمه يف املَامث   

ىل كِامَ تبأمرمه ، ال من ممارسة حِات ظؼَىة مس مترت   غروت جن »: و اكن .      و بأّما ارثحاط امسَ ابًعؼاًَم فِؼود ا 

اًورد جيمع بأص حاٍ ُؤالء من دون اًياس من غضريثَ يف اًضدت ، مث حيرض هلم الأرساة و ٍىٌف ػَهيم اًىٌف و 

غ ًرببأ من مرضَ ، بأو ضؼَف ثثوة كوثَ خرح تَ مؼَ فبأؿار و حؼي لأحصاتَ اًحاكني  ٍىس هبم و من كوي مهنم ، بأّما مًر

وسان مهنم بأُهل و كد اس خـىن فرلك مسي . يف ذزل هعَحا  ذا اؾعة اًياس و بأًحيوا و ذُحت اًس ية احلق لك ا  حق ا 

.«غروت اًعؼاًَم "
(1)

  فؼروت رفغ حِات اذلل و الاس خاكهة و اخليوخ ، وربأى بأن اذلًة ثدسع ًلك جمادل فِىفي بأن ميد 

ىل حِات اال ابء    د نام ػمّل ُؤالء اًعؼاًَم كمي اًخؼاون و الاحتاد ، فِو كائد درهبم ا  ًدٍ و ٌس خي س َفَ ًَعال لك ما ًٍر

.   و اًلوت   

 

  

                                                           
 )

 .78: ، ص 2ط_ تريوث _ مسري خاجر ، دار اًفىر :  ، حت 3الأؿاين ، ح  ( اًفرح بأتو ) الأظفِاين
1  
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: ظفاثَ   

     ُو صاغر من صؼراء اجلاََُة و فارس من فرساهنا ، وظؼَوك من ظؼاًَىِا املؼدودٍن امللدمني الأحواد ، واكن 

ذا اخفلوا يف ؾزواهتم و مل ٍىن هلم مؼاش و ال مـزى  ايمه و كِامَ تبأمرمه ا  .ًَلة غروت اًعؼاًَم دلؼَ ا 
(1)

 

ابء اًضمي ، و اًىرم فلال غيَ غحد املسل جن مروان  من :      و كد مجع غروت ظفاث اًفروس َة و اًؼفة و اًيجدت و ا 

.زمع بأن حامتا امسح اًياس فلد ظمل غروت اجن اًورد 
(2)

فلد ورد غن س َدان معر جن اخلعاة .   نام اكن ملدما يف كومَ 

اكن فِيا : و هَف ؟ كال : نيا بأًف حازم ، كال : هَف نيمت يف حروجمك كال : ريض شل غيَ اهَ كال ٌَحعَئة اًضاغر 

ري  كدام غيرتت . كُس جن ُز وهبأمت ثضؼر غروت جن اًورد و هيلاد لأمر اًرتَع جن . واكن حازما و نيا ال هؼعََ و نيا هلدم ا 

.زايد 
(3)

جعاتَ تؼروت و حدَ و معاُرثَ غيدما كال  ة جن بأيب سفِان ريض شل غيَ ا  ًو اكن ًؼروت جن :   نام مل خيف مؼاًو

ٍهيم  .اًورد ودل لأحدحت بأن بأحزوح ا 
(4           )

 

ال :      غروت اذلي محي ٌَخََفة غحد املسل جن مروان ػىل بأن ًلول  ما ٌرسين بأن احد من اًؼرة ممن ودلين مل ًدلين ، ا 

:غروت جن اًورد ًلوهل   

انئم واحٌد  انيئ رشنُة                    و بأهت امرؤ ػاىف ا  ين امرُؤ ػاىف ا  ا 
(5)

  

ا خاذتَة  ذزل ملا .      من ُيا وس خًذج بأن ًؼخرب غروت جن اًورد من تني اًضؼراء اًؼرة بأحةُّ اًضخعَاث و بأنرُث

وساهَة ركِلة  . اص متي ػَََ صؼر ُذا اًضاغر اجلاُيل اًفعري من ب داة ا   

  

                                                           
 )

 . 78:  ، ص 2، ط_ تريوث _  مسري خاجر ، دار اًفىر :  ،  حت 3، الأؿاين ، ح  (بأتو اًفرح )الأظفِاين 
1  

 )
 .72: املرحع هفسَ ، ص 

2  

 )
 .73: املرحع هفسَ ، ص 

3  

 )
 . 9:  ، ص 1997_ تريوث _ بأسامء بأتو جىر محمد ، دًوان غروت جن اًورد بأمري اًعؼاًَم ، دار اًىذة اًؼَمَة 

4
  

 )
 .9: املرحع هفسَ ، ص 

 5  
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ة غروت جن اًورد  :صاغًر  

منا اكن من صؼراء اًؼرة املؼدودٍن ، حىت بأن كومَ تين       مل ٍىن غروت جن اًورد فارسا ظؼَواك حوادا حفسة ، وا 

ة كدَةل غيرتت جن صداد اًضاغر و اًفارس املـوار  . ػخس اكهوا ًبأمتون ثضؼٍر ، وػخس يه كدَةل احلة و احلًر  

ة يف ُذا ادلًوان و ميىن ًيا :اجسم صؼر غروت ة  ػدت خعائط س َال حظِا اًلارئ خالل كراءثَ مللعوػاثَ اًضؼًر

جيازمه فامي ًيل  :ا   

 .ٍمتزي صؼٍر ابٌَعف  -

  .(اًسامع  )ٍمتزي سؼٍر ابًلدول دلى اًلارئ  -

وجاكء ٌدلاير ، وجضخهيا ابحملحوتة اًظاغية ، ووظف ٌَجواد بأو اًياكة و ؿري . ال ىرى مٌَ وكوفا ػىل الأظالل  -

ؼي الأايم جتؼَيا هضع بأًدًيا ػىل بأصؼار بأخرى  ًَيا من صؼر غروت جن اًورد ، ًو ذزل ، اكو الن ُذا ال ىراٍ فامي وظي ا 

ىن ظاملا ان ذزل ؿري كامئ حىت ال ن فميىٌيا اًلول  ؿري اًيت هؼرفِا ًؼروت ، وجند فهيا امللدمة اًخلََدًة ٌَضؼر اجلاُيل ، ًو

رفغ اًسَعة و اًدسَط ٍرفغ  بأهيا بأمام صاغر جمدد خرح غن اٍمنعَة اًخلََدًة و ُذا مالمئ ًرخي مٌعَق حر ، ٍو

ىل خاهة اًفلراء و املسانني  ؼَن احنَاٍز دون موارتة  ا  اجلور و اًظمل الاحامتغي ٍرفغ اًخفاوث امللِت تني اًعحلاث ، ًو

ىل خاهة اًحؤساء و ؿري الأمٌَني  ىل خاهة املرىض واًضؼفاء ا  ىل خاهة املؼذتني يف الأرض ، ا  .ا 
(1)

                

دورٍ اذلي ال ًلي بأمهَة غن دور الأس خاذ يف اجلامؼة ، املؼمل يف املدرسة . من ُيا ميىٌيا اًلول بأن ُذا ُو دور اًضاغر 

ة   . ، اًضاغر ظاحة رساةل ، رساةل حفواُا الأمر ابملؼروف و اٍهنيي غن امليىر و ادلغوت ٌَحق و اًؼدل و ادلال و احلًر

     اًضؼر ًُس لكامث حوفاء فارؿة ًَووِا هفر من املدضاغٍرن الأدغَاء ، راحؼوا غروت ، وبأمثال غروت من اًضؼراء 

 . بأحصاة اًلمي و املحادئ و املثي ًؼَمك حراحؼون بأهفسمك و ثفِموا حِدا ما مؼىن اًضؼر و ما دور اًضاغر 

وساهَة سامِة »  ىل بأؾراض ا  ىل بأفاق رحدة و ا   .  صؼر غروت خرح تؼَدا غن اًخلََدًة ا 

ة املس هتجن  ًلاع اًؼذة ، واًحؼد غن اًـًر .«ميخَئ صؼٍر جبامل املؼاين ، واًعراوت و اال 
(2)

 

   .     ه 616     و ًلال ابن غروت جن اًورد بأمري اًعؼاًَم ماث ملذوال ، كذهل رخي من تين ظَِة يف س ية 

                                                           
 )

 .13~ 12: بأسامء بأتو جىر محمد ، دًوان غروت جن اًورد ، ص 
1  

 )
 .14: املرحع هفسَ ، ص 

2  
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:  ظحَؼة صؼٍر 

.      ما ًَفت الاهدداٍ يف صؼٍر ُو اهَ مجموػة ملعؼاث كعريت ال مجموػة كعائد 

.«ظول ملعوػة تَـت س خة و غرشٍن تُذا ؛ تُامن ال ثخجاوز امللعوػة يف تؼغ الأحِان اًحَدني بأ ف »     
(1)

و ختخَف  

ظال نام حىون ظحَؼة حِات غروت بأ و مل حرو بأ حزاء من ثسل امللعوػاث كد ضاغت بأ س حاة ذزل و دواغََ ، فلد حىون بأ 

سخدا يف ذزل ؛ الن غروت مل ًَزتم َُلكة اًلعَدت اجلاََُة و ملدماهتا اًخلََدًة ، فاًلعائد اجلاََُة اًعوًةل ًو حذفت 

. ظول جىثري من كعائد غروت بأ ث اًيت ثدٌاول موضوػا واحدا مل ٍىن ُذا اجلزء تَامهنا ملدماهتا و اتلي فهيا ػىل الأ 

.  «صاغر هرمي و ًُس حفي  »: ىل اًلول ابن غروت ا       وكرص كعائد غروت ُو اذلي دػا الأمصؼي 
(2)

وذزل يف ردٍ  

. هل غن حفوةل غروت بأ هدما سعيب حامت بأ ىل ع

و ُدفا مؼَيا ًضؼَ هعة غَيَ حماوال بأ فلد ثياول موضوػا . هنا ثَزتم اًوحدت املوضوغَة بأ       و ملعوػاث غروت حمتزي ة

 مل ًَزتم توحدت اًحُت تي اكن ًؼعي فىرثَ حلِا و هنام ان. و املدخ بأ و اًـزل بأ ًََ تؼَدا غن اًوكوف ابلأظالل ا  اًوظول 

.  من تُت ثركبأ ىل ا  ن امذدث ا  

َدت املياس حة املادًة مما مواضَع بأ      . و احلاةل اًيفس َة بأ و اخلاظرت اذلُيَة ، بأ كعوػاثَ فاكهت وخداهَة خاظة ، فِيي ًو

:  دًواهَ 

وكد اس خفاد لك من ورشوا ادلًوان ورشحَ .بأول من مجع دًوان غروت ،وبأول من رشحَ (ه244) ًؼد اجن اًسىِت     

حعاء ًحؼغ من ورشو  . دًوان غروتامن معي اجن اًسىِت، وفامي ًبأيت ا 
(3)

 

. ص، مع حرمجة بأملاهَة ملضموه93َم يف 1863ورشٍ املسدرشق هودلنَ س ية *

حَة ابًلاُرت * خوهة يف املعحؼة اًُو ن بأخرى تؼياًة اًس َد بأمني ًز . م1876س ية. ورش مضن دواٍو

. 1926ظحع ادلًوان يف اجلزائر تؼياًة وثعحَح اًض َخ محمد جن بأيب صًة، غن معحؼة حون هرتوهي، س ية  * 

. 1966حلق ادلًوان هرم اًخس خاين يف تريوث غن دار ظادر ثس ية  *

. 1996رشخ دًوان سؼدي ضياوي غن دار اجلَي تريوث س ية  *

. 1998رشحت ادلًوان وحللذَ بأسامء بأتو جىر محمد غن دار اًىذة اًؼَمَة تحريوث س ية  *

س ص َخوالُياك ظحؼاث بأخرى ٌدلًوان اب      . صرتاك مع صؼر اًعؼاًَم، بأو مضن مجوع صؼراء اًيرصاهَة ًلأة ًٌو

 

 

                                                           
 )

 .55:  ، ص 2004ًوسف صىري فرحاث ، دًوان اًعؼاًَم ، دار اجلَي ًٌَرش و اًعحاػة و اًخوزًع 
1  

 )
 .1926ش ، دار اًىذة اجلدًد ، حون ًرتوهي ، : الأمصؼي ، حفول اًضؼراء ، حت 

2  

 )
 . 74 ~ 73: سؼدي اًضياوي ، ص : و غروت جن اًورد ، دراسة و رشخ  . / 21: سامء بأتو جىر محمد ، ص بأ : غروت جن اًورد ، بأمري اًعؼاًَم ، دراسة و رشخ و حتلِق 

3  
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 :اًعورة اًضـًصة

، يف ٔأمه وسائط اًضاؾص يف اًخـحري ؾن هفسَ وما  ٍص   ثـس اًعورة اًضـًصة رنيا ٔأساس ًَا يف مصمي اًـمي اًضـصي وحُو

ميخَىَ من مضاؾص، ٔأو يف اًخـحري ؾن واكـَ املـاش، نٌل ٔأهنا منوذج يح ًحُئة اًضاؾص مبرخَف ٔأظَافِا، فاًعورة 

ص اًضـص ؤأداثَ اًلادرة ؿىل اخلَق وإلتساع و الاتخاكر واًخجوًس و اًخـسًي ٔلحزاء اًواكؽ، تي اٌَلة  ››اًضـًصة  حُو

ص اًخجصتة اًضـًصة، وجضىِي موكف اًضاؾص من اًواكؽ وفق ٕادرانَ ادلايل اخلاص  (1)‹‹.كادرة ؿىل اس خىفاء حُو

ٕاؿادة ٕاهخاج ؾلََة ًخجصتة ؿاظفِة ٔأو ٕادراهَة ؿاجصة ثؤًف تني املخحاًيات، وثخر احلَاة يف اجلوامس،  ››: ٔأو تخـحري أٓدص يه

 ‹‹.وجتمؽ تني املخياكضات، ومتثي كوة اًضـص يف إلحياء تبٔفاكر ؾن ظًصق اًعورة
(2) 

 
 .وكس ٔأدرك اًلسماء ادلارسني اًـصب ٔأمهَة اًخعوٍص اًضـصي، وكس اثضح ذكل جىرثة يف ثـًصفِم ٌَضـص

 ‹‹.ٕامنا اًضـص ظياؿة، ورضب من اًًسج، وخًس من اًخعوٍص ›› ": (ه255ت)اجلاحغ "     ًلول
(3) 

ومـَوم ٔأن سخِي اًالكم سخِي اًخعوٍص واًعياؿة، ؤأن سخِي املـىن اذلي ًُـرب  ››": (ه471ت)ؾحس اًلاُص "وًلول 

‹‹ؾيَ سخِي اًيشء اذلي ًلؽ اًخعوٍص واًعوغ فَِ، اكًفضة واذلُة ًعاغ مهنا ذامت ٔأو سوار
(4) 

  

 

  

 

 

 

 

                                                           
 )

.06، ص 2،1995مسحت اجلحار، اًعورة اًضـًصة ؾيس ٔأيب كامس اًضايب، دار املـارف، اًلاُصة، ط
1(
  

  )
.523،ص1999، 2،ع13حسام اٍمتميي، اًعورة اًضـًصة يف صـص اًلسس َات زمن اًفذح، جمةل اًيجاح ًٔلحبات،مج

2
 
( 

 )
.123، ص3 اجلاحغ ، احلَوان، ج

3
 
( 

 )
. 196ؾحس اًلاُص اجلصخاين، دلئي إلجعاز، ص 4(
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 ُو الكم اًحََف املحىن ؿىل الاس خـارة وألوظاف، املفعي تبٔحزاء مذفلة  ››: (ه808ت)اجن ذدلون "       وًلول 

‹‹.وكوًيا املحين ؿىل الاس خـارة وألوظاف فعي هل ؾٌل خيَو من ُشٍ فٕاهَ يف اًلاًة ًُس ثضـص... يف اًوزن و اًصوي
(1) 

      
فلك ثـًصف ٌَضـص من اًخـًصفات اًساتلة جيـي اًعورة كعة املـىن يف جضىِهل وتيائَ، ويف فِمَ وحتسّس مواظن 

 .ادلال فَِ

حسًر اًًضبٔة، ظَف حتت ثبٔزري اًيلس اًلصيب والاحهتاد يف حصمجة مععَحاثَ، كري ٔأن ما  ››     ومععَح اًعورة اًفٌَة،

 ‹‹.ًثرٍي ُشا املععَح من مفاُمي وكضاًة موحودة يف حصازيا اًيلسي واًحالقي، وٕان ادذَفت ظًصلة اًـصض واًخياول
(2) 

 جضىِي ًلوي ٍىّوهنا اًفٌان من مـعَات مذـسدة ًلف اًـامل احملسوس  ››:    واًعورة اًضـًصة ثـصف تبهٔنا

 (3)‹‹يف ملسمهتا

اًعوغ اٌَساين اخملعوص اذلي تواسعخَ جيصي متثي املـاين متثاًل خسًسا مدخىصًا، مبا حيََِا ٕاىل ظورة  ››ٔأو تخـحري أٓدص، 

 ‹‹.مـربة
(4)
 

         من ُشا و ذاك هَحغ ٔأن مععَح اًعورة اًفٌَة ما ُو ٕال ًلة اس خـمَت فهيا اجملازات اًحالقَة اًيت ثخحصك فهيا 

احلواس ًَيعَق دِال اًضاؾص، ًُضلك ثكل اًعورة واًيت يه جضىِي ادلايل جس خحرض فَِ ًلة إلتساع و إلًِام اخلفِة 

 .    يف وخسان ومضاؾص اًضاؾص

 

 

 

 

 

 

                                                           
)
646، ص2004، 1اجن ذدلون، امللسمة، دار اًفىص، تريوت، ط 

. 1(
  

  )
  )2    8-7، ص 1992، 3 طخاجص ؾعفور، اًعورة اًفٌَة يف اًرتاث اًيلسي واًحالقي ؾيس اًـصب، املصنز اًثلايف اًـصيب، تريوت، دار اًحَضاء،

 )
.30، ص1980، 1ه ، دراسة يف ٔأظوًِا وثعورُا، دار ألهسًس، تريوت، ط2ؿًل اًحعي، اًعورة، اًضـص اًـصيب حىت ق 

3(  
 )

.03، ص1994، 1ثرشى موىس ظاحل، اًعورة اًضـًصة يف اًيلس اًـصيب احلسًر، املصنز اًثلايف اًـصيب، تريوت، دار اًحَضاء، ط 4(  
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: اًدض حِــَ/1  
        

 اجسـت مـارف اًخرش يف ٔأكصب ما ٔأمىن من ››              ُو ٔأجصز ٔأهواع اًخعوٍص ثواحصا يف الكم اًخش، مفـىن ظسًلَ

وكت ؤأكي ما ٔأمىن من هجس، فَلس اكهت ُشٍ اًـمََة من إلماكهَات اًيت ثخوفص ًإلوسان مٌش اًعفوةل ثلذىض حاسة 

 .اًحرص ذاظة، فدلِة احلواس،فٕاهنا حزداد وضاظا وهتشًحًا تخجصتة احلَاة
(1)  

 
.ٔأما كميخَ اًفٌَة فٕاهنا ل ثددسد ول ًعَهبا ادلود ثسخة نرثة ثواردٍ يف اًالكم وسِوةل تيائَ وكواًحَ اجلاُزة  

ىرث،  (2) ‹‹فال حاكد ختَو مٌَ اًفلصة من اًفلصات واًلعـة من ألتَات ››تي ابًـىس ىصاٍ ًخجّسد ٍو  

و اًدضخَِ خار   ››.  وفن اًدضخَِ من فٌون اًخـحري اًضـصي اًيت ٔأًوؽ هبا صـصاء اًـصب مٌش اجلاََُة حىت ًومٌا ُشا

(3)‹‹.ُو ٔأنرث الكهمم، مل ًحـس: نثريا يف الكم اًـصب حىت ًو كال كائي  

و  ظورة ثلوم ؿىل متثَي يشء حيس ٔأو جمصد ثيشء أٓدص حيس ٔأو جمصد لصرتاوٌِل يف ظفة حس َة ٔأو جمصدة      ›› ُو

 ‹‹ٔأو ٔأنرث
(4)  

 و الاصرتاك يف اًعفة ًُس رشظا ٔأن ًخوافق املدضاهبان حس َا ٔأو جتًصسا يف ألظي، فلس ٍىون ذكل يف احلمك وامللذىض 

.اذلُين اذلي ًثرٍي ظاحة اًعورة  

       ومما س حق ذهٍص هلول ٕان اًـالكة اًيت حصتط تُهنٌل يف اًضـص ذاظة يه ؿالكة ملارهة ٔأساسا، ًوُست ؿالكة احتاد، 

لعس ٕاحساث اًعصافة ابًخرَي ٔأو اٍمتثَي شٍ امللارهة جتـي من اًدضخَِ خيصج ؾن املبًٔوف ًو .ُو  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 )
.81، ص20َلس اًِادي اًعصاتَيس، دعائط ألسَوب يف اًضوكِات، مًضورات اجلامـة اًخووس َة، جمدل   1( 

.142املصحؽ هفسَ، ص(  2( 

)
.70، ص3، ج1997، 3املربد، اًاكمي يف اٌَلة و ألدب، ت َلس ٔأتو اًفضي ٕاجصاُمي، دار اًفىص اًـصيب، كاُصة، ط  3( 

)
صي اًزاند، دروس يف اًحالكة اًـصتَة حنو رؤًة خسًسة، مصنز زلايف اًـصيب ًحريوت، ط  .15، ص1992، 1ألُز 4(
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ٌل ٕاىل مخسة ٔأكسام لسم اًدضخَِ ابؾخحار ذهص  ٔأداة اًدضخَِ ووخَ اًض حَ ٔأو ؿسم ذهُص  :        ًو

  

و اًدضخَِ اذلي ذهصت فَِ  ٔأداة من ٔأدوات اًدضخَِ: اًدضخَِ املصسي-  1 ››  .ُو

و اًدضخَِ اذلي مل ثشهص فَِ ٔأداة من ٔأدوات اًدضخَِ: اًدضخَِ املؤنس- 2     .ُو

و اًدضخَِ اذلي ذهص فَِ وخَ اًض حَ: اًدضخَِ املفعي- 3     .ُو

و اًدضخَِ اذلي مل ًشهص فَِ وخَ اًض حَ: اًدضخَِ اجملمي- 4     .ُو

و اًدضخَِ اذلي مل ثشهص فَِ ٔأداة اًدضخَِ ووخَ اًض حَ: اًدضخَِ اًحََف- 5     (1) ‹‹.ُو

    

 :اًدضخَِ املصسي - أٔ 
الحغ تبٔن تياء ُشا اًيوع ل ًخعَة ظيـة هحرية ول ثفٌيًّا  و اًدضخَِ اذلي احمتـت فَِ ؾيارصٍ ألرتـة، ًو ُو

شا اًيوع ٌض َؽ نثريًا يف اًالكم ًسِوةل تيائَ  ذاظًا، فاًعورة اًدضخهيَة يف ٔأوحض مؼِص ًِا ؤأتني دلةل، ُو

 .ودلًخَ اًواحضة ؿىل املـىن دون ٔأي حلكفًا من املخَلي يف فِمَ

ومن ٔأمثةل ذكل كول اًضاؾص ؾصوة جن اًورد
(2)
: 

  

هَل          معايف املَضاش أًٓفًّا ُ َّن َمْجَزرٍ  َْ َ َُواًك ٕاَذا َحنَّن ً ـْ  .            حلََا   ُظ

ا ِمْن َظِسًقٍ  َُ ةَل           أَأَظاَب ِكَصا َْ َ َِ ُ َّن ً سُّد اًلىن ِمن هَفِس ـُ َ ً             . 

فِّصِ  ـَ َِ املُخَ ُر احلََعا َؾْن َحٌِْح  .             ًيَاُم ِؾَضاًء ُ َ ًُْعِحُح اَنِؾسا            حَيُ

رِ  ْصِش املُجوَّن ـَ َو أَأْمَ  اَكًْ ُُ ا  َِ           ٕاذَّن ًِيَْفِس اِد،ٕالَّن  ُي اًْخَِّماِس اًزَّن َْ َِ  .             كَ

ًََِحا اَكًَْحـرِيِ املَُح ِ  ُْميِس َظ َُ            ًو يَ ـِ خَ نّيِ ِوَساِء احلَّي َما ٌس ْ ـَ  .              ِت

َِ           َنَضوِء ِصَِاِب اًلَاِثس املُخَيَّورِ  َُواًك َظِفَِحُة َوهِج ـْ َِىنَّن ُظ  .             ًو

خَْلَن ًَوًما فَبَأْخَسر ْن ٌَس ْ
ِ
ًَسا وا .             فَشكِلَ أَأْن ًَََق املَِيََة ًََلََِا             ََحِ

 

 

اًيت ثفِس ادلؿاء، مبـىن ًـن   ٔأو كدح اًعـَوك، ًوىن ٔأي ظـَوك؟ ٕاهَ " حلى  " ًفذح اًضاؾص ٔأتَاثَ تعَلة 

خددؽ   جمزر ًفدش ؾن تلِة من (املضاش)اًعـَوك اذلي ًبٔذش يف وظفَ تبٔهَ ًلذات ؿىل اًـؼام اًيت ل مخ فهيا  ، ًو

  !نٌل ٔأن مدَف اًلىن ؾيسٍ ُو ٕاظاتة اًعـام يف ًَةل من ظسكة هصمي.حلم، فِو مضيَا اكًلكة يف ثرصفاثَ

عحح انؾسا وثكل ٔأّمارة اًىسي وضـف اهلمة، و يف  حَيُر احلََعا "   ًبٔذش يف رسد ثفاظَي حِاثَ، فِو ًيام ؾضاء ًو

َفصِ  ـَ َِ امل  .داةل ؿىل اًوضاؿة واًحؤس، فِو ًيام ؿىل اًرتاب مصمِا جباهة اًلوم ًعحح مـفًصا ابًرتاب" ؾن َحٌِْح

 

                                                           
صي اًزاند، دروس يف اًحالكة اًـصتَة حنو رؤًة خسًسة، ص(  .25املصحؽ اًساتق، ألُز 1(  

  )
.151-149ص .1998ؾصوة جن اًورد، ادلًوان، جت ٔأسٌلء ٔأتو جىص َلس، دار اًىذة اًـَمَة، تريوت،  2(
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وذكل ٔلهَ . ، فألول تحُت اجلسًس املِّسم"اًحـري احملّ  " و " اًـصش اجملور:"   جنسٍ  ٌض هبَ تدضخهيني مصسَني ٌُل

ٍهتاكل يف مسائَ هصاكم تُت ُش، واًثاهَة تحـري ضـَف مهنم دّصت كواٍ من هجس ما َُحي ؿَََ، وألدىه يف ذكل ٔأنَّن  

 واملالحغ ؿىل اًدضخهيني ٔأهنٌل اس خوفِا ؾيارص اًدضخَِ مجَـِا، فلس اس خزسم فهيٌل. ما ٔأهنىَ ُو ذسمذَ ًًساء احلي

م، و يف اًثاين ظََحا مبـىن ٔأظاتَ إلؾَاء حىت اكد " اكف "  اًدضخَِ، ووخَ اًض حَ يف ألول اكن اجملور مبـىن املِسَّن

 .ٌسلط

    وتـس ٔأن ٔأهنىى ؾصوة ؾصضَ ًعورة اًعـَوك اخلامي امللِت جنسٍ ًـصض ظورة ًعـَوك أٓدص
(1)
: 

     

َِ        َنَضوِء ِصَِاِب اًلَاِثِس املخَيَورِ                َُواًك َظِفَِحَة َوهْجِ ـْ .َوًَِىنَّن ُظ
 

  

ٔأْن ًثخت حىٌل : ، اًيت ثفِس الاس خسراك، ومـياٍ"ًىن"مس حوكا ابحلصف " ظـَوك"ومصة ٔأدصى ًفذخح اًالكم تَفغ 

لتس ٔأْن  ًخلسهما الكم مَفوظ تَ ٔأو ملسر، ولتس ٔأن ٍىون  ››وذلكل . حملىوم ؿَََ خياًف احلمك اذلي حمىوم ؿَََ كدَِا

‹‹هلِغ ملا تـسٍ، ٔأو ضسا هل، ٔأو ذالفا ؿىل اًصٔأي
(2)
 ومبـاين ًىن اًساتلة حارضة يف لكِا يف اًحُت، فاًالكم تـسُا ،

و هل ابًضس يف وظف ظورة ُشا اًعـَوك اًثاين اًيت ختخَف ؾن ألول، فِشٍ  انكط ساتلَ وكس ذاًفَ اًصٔأي، ُو

يا جنس . اًعورة اًدضخهيَة اًصائـة اًيت ٔأتسؾِا اًضاؾص حِامن ص حَ وخَ اًعـَوك ابًضِاب امليضء امليور يف ٔأؿايل اًسٌلء ُو

ة ثسل ؿىل اًصفـة  ادلكة وامللارهة يف ظورثَ ُشٍ مؽ اًعـَوك اخلامي ابًعورة احلَواهَة املخسهََّنة، يف امللاتي ظورة سٌلًو

‹‹ألدىن/ ألؿىل››واًسمو مضن زيائَة 
(3) 

اذلي دلَّن ؿىل إلضاءة يف وخَ اًعـاًَم اًيت صاهبت ضوء " املخيور" وكس اكن وخَ اًض حَ يف اًعورة ُو ًفغ 

 .اس خزسمت حصفا ٌَدضخَِ" اًاكف"اًضِاب، و

ومن ذكل كوهل" ٔ نَّن " ومن ظور اًدضخَِ املصسي املفعي ما متَّن حبصف اًدضخَِ 
(4)
: 

     
  

را ٍِْن َمْعسَّن ا ِؾَصاَض اًَساِؿَس ا ٕاىل َدٍم         وٕامَّن ْؿَساُء ٕامَّن                 ثَحلَايِن الَأ

ْسوُة اُلوىَل ٕاذا اًلْصَن ٔأْْصَصاُء               ًََؼُي ألاب ـَ َِ      هَلُ اً  .َساِكًعا فَوَق َمذِي

ا ـَصٍَِن، تَـرثَّن ٍُ       ِمَن اًالِء ٌُسِىَن اً  .              َ َأنَّن َدَواَت اًَصْؿِس رزُء َزئِرَي
 

 
، (اًـسوة ألوىل)اذلي وظفَ تلوة اًعسر، ؤأهَ ًـُش يف واد حيمََ ومييؽ خاهحَ  (ؾصاض اًساؿسٍن)فألسس اًضرم 

ا يف اًيفوس تبٔنَّن ظوت اًصؿس تلوثَ وؾؼمخَ (ألابء)ٌسلط ؿىل ػٍِص اًلعة ، جنسٍ ٌض حَ كوة ظوثَ ورُحخَ اًيت ًثرُي

 .(رزء زئرٍي)ُو حزء من زئرٍي 

 
                                                           

)
.151املصحؽ اًساتق، دًوان ؾصوة جن اًورد، ص 

1(
  

.149، ص2اًس َوظي، رشج مجؽ اجلوامؽ، ج(  2( 

)
34،ص2014 اًـصاقذادل حـفص مدارك،اًدضىِي اًحَاين يف صـص اًعـاًَم واًفذاك حىت هناًة ع ألموي، ٔأظصوحة ادلنخوراٍ، ختعط اٌَلة اًـصتَة، خامـة داييل،  3( 

..138-137 دًوان ؾصوة جن اًورد، ص( 4(
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ؤأداة اًخوهَس " اًاكف"فِشٍ ألداة مصهحة من ؾيرصٍن ازيني، ٔأداة اًدضخَِ  ››يف كوة اًعورة، " ٔ نَّن "وكس سامهت

‹‹".ٔأنَّن "
(1)

ٌُل مجَـاً  ان اصرتك اًاكف . ، فِىي ًُست ٔأداة اًدضخَِ  سة ًوىن ٕاايَّن ٔأما تالقهتا فلس كال ؾهنا ظاحة اًرُب

ويه ٕامنا جس خـمي حِر ًلوى اًض حَ حىت : ؤ نَّن يف ادللةل ؿىل اًدضخَِ، ؤ نَّن ٔأتَف، وتشكل حزم يف مهنج اًحَلاء وكال

، وذلكل كاًت تَلُس  ََّن ُو" ٍاكد اًصايئ ٌضم ٔأنَّن املض حَ ُو املض حَ تَ ٔأو كرٍي تالكة " ؾحس اًلاُص"، ٌورشح "ٔ ه

ًزس اكٔلسس،   حًزس ُشا املـىن تـَيَ فِلول، ٔ نَّن ًزس ٔأسٌس، : اًدضخَِ هبا فِلول ٔأْن ثلعس جضخَِ اًصخي ابٔلسس فِلول

ويه ٔأن جتـهل من فصط جشاؾخَ . فذلِس جضخهيَ ٔأًضًا ابٔلسس، ٕال ٔأهم حًزس يف مـىن جضخهيَ تَ زايدة مل حىن يف ألول

 .وكوة كَحَ

 

 :اًدضخَِ اجملمي - ب
خعَة مٌَ ٕاملاًما  ىون ُشا ألذري مثار اُامتم املخَلي ًو متزي تخجّصدٍ من اًخفعَي ثسخة حشف وخَ اًض حَ مٌَ، ٍو ٍو

ي ؿىل ادذالف احلزّي  ثس َاق احلسًر ٔأو مـصفة زلافِة مـَية ًفِمَ ٕادراك ملذضاٍ،   ٕانَّن ملذضاٍ ُشا ًحلى مفذوًحا ٌَخبًٔو

ماين واملاكين، ففَِ مل  و دون صم ًـّول يف ذكل ؿىل  ››اًزَّن ًلعس اًحاث ٕاىل حتسًس جمال اًخلاظؽ وٕامنا حصنَ كامئا، ُو

شا الاُخساء ٍىون ابلهعالق من اًضمول يف اجتاٍ اخلعوص حلى ...حسس املس متؽ يف الاُخساء ٕاىل ذكل اجملال، ُو ًو

 (2) ‹‹.اًض حَ دامئًا ممىًٌا ًَِر وراءٍ املخلدي فال ًسرنَ حىت ًَفت مٌَ

ًلول ؾصوة
(3) 
: 

َؽ َنّفِ كرَْيَ ملَأ وَل ِظْفَصا ُس مَجْ يُء ًَوًما ٕاىل املَاِل َواِرِِث        جَيِ  .      َمىَت َما جَيِ
 

َز ًَْم ٍَْصَض اِبًَِرب َُ ُس فََصًسا ِمثَْي اًلٌََاِة، وَظارما           ُحَساًما ٕاَذا َما   .      جَيِ
 ، (اًلٌاة)ٍصى ٔأن وارزَ ل ًيال ٕال مجؽ نف كري ملَأ من ماٍل، وس َف حاٍد، وفصٍس ٌض هبِا ابًصمح 

هل مبخـسد، فاًفصس صاهبت اًصمح يف اًعول والاس خلامة، اًعالتة، ادلكة، ومؽ  وهالحغ ٔأن وخَ اًض حَ حمشوف ميىن ثبًٔو

صى أٓدص ٔأنَّن ذكل يف اٌَّون ي مفذوحًا، فلس ٍصى ٔأحسمه ٔأن املضاهبة يف اً ؿة، ٍو و الٔهَس ٔأنَّن ُشا ...ذكل ًحلى ٔأفق اًخبًٔو

 .اًيوع من اًدضخَِ ٍمتزّي ابلنخياز و اًلزو يف سخِي اًلىن 

لول ٔأًضا ًو
(4)
: 

ا ِمثي ُمٌِجحٍ  َُ ََحََُف ؿُشًرا، ٔأو ًُِعَُة َرِقَحٍة           وَمْدََف هَْفٍس ؿُْشَر ًِ      . 
 

 

،   ىصاٍ ًلسم (رقَحةٍ )، ٔأو ًيار قيميٍة (ًحَف ؿشرا)اًفلري ظاحة اًـَال ًعصح هفسَ يف   اجتاٍ ًَلوم تواحدَ حنومه 

سـى ًلصضَ حىت وٕان مل ًعحَ مثي اذلي ًيجح فامي  احلمكة يف كاًة اًعورة اًدضخهيَة اجملمةل، فاذلي ًلسم ألس حاب ٌو

 رىم ٕاًََ

 

 

                                                           
     

َ، اًىذاب، ج:ًيؼص           .115، ص1982، 2 ، جت ؾحس اًسالم ُارون، مىذحة اخلاجني، اًلاُصة، ط3سُدًو
(1)

 
 

ص اًزاند، دروس اًحالكة اًـصتَة، ص   .22ألُز (2)
  

.. 299دًوان ؾصوة جن اًورد، ص   (3)
  

300املصحؽ هفسَ، ص  (4)
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وكس ًلف ؿىل ألظالل
 

ؿىل ؿادة اجلاََُني
(1)
: 

             

ـَصجِ اًيَّنَواِظِف َمٌَْا أَأاَبَن؟             ُمْي ًِ  أَأًَْم ثَـِصَف َمٌَاِزَل ُأُم معُصو          

مُؽ ِميِن        َ ُيَحسر ِمَن اًيّؼِم ادلانَ               .َوكَْفُت هِبَا فََفاَض ادلَّن

 

َُ ًخفِغ ؾَياٍ تسمؽ احنسر وححات ادلان حني ًيحسر من اًـلس، ووخَ اًض حَ حمشوف ًلسر ُ ََّج ٔأجَشاه  فاًوكوف هبا ُ

ا:  ب  .رسؿة اًدساكط ٔأو اًدضدت، ٔأو اًخسافؽ ٔأوكرُي

 

 :اًدضخَِ املؤنس- ت

و تخجّصدٍ من ألداة            ًًذلي اًرتهَة من ٕاددار ابملضاهبة ٕاىل  ››فِو اًدضخَِ اذلي ختَو ٔأداة اًدضخَِ مٌَ، ُو

شا مسذي اًخوهَس فَِ، ذلكل مسي ابملؤنس  ‹‹.ٕاددار ابملض حَ ؾن املض حَ، فِو ُو، ُو
(2)

، ومن خاهة أٓدص جنس ٔأنَّن ُشا 

ًخزَط من احلواحز املادًة اًلامئة تني املض حَ واملض حَ تَ فَِخحم اًعصفان ًََىّوان صُئًا واحسًا،  ››اًيوع من اًدضخَِ 

 ‹‹.فاًدضخَِ املؤنس جيمؽ ٕاىل خاهة فضي اًخسًرة تني احملورٍن ضٌلن حٍس ل تبٔس تَ من الاُخساء ٕاىل ُسف
(3) 

وًلول ؾصوة يف وظف اًعـَوك
(4)
: 

 

رِ                        َِ       وَضوِء ِصَِاِب اًلَاِثس  املُخَيَّوِ ََفُة َوهْجِ َُواًك َْصِ ـْ  .َوًَِىَن ُظ

َُ        ِثَساَحهِتُْم َزْحَص املُِيََح املَُضَِصِ  َ َِ ٍَْزُحُصوه  .                    ُمِعاًل ؿىََل أَأْؿَسائِ

َي اًلَائِِة املُخَيّؼصِ  ُْ َِ        جَضوف أَأ اِت ُسوا َل ًَبَٔمٌُوَن اْكرِتَ ـَ َ  .                      ٕاذا ت
 

فاًعـَوك اذلي ًـَو هور املِاتة يف وهجَ ًبٔذش يف وظفَ، فِو حني ًعي ؿىل ٔأؿسائَ يف ساحهتم خيافوهَ، فِعَحون تَ 

، مض هبا ٕاايمه تالؾيب املُ  اذلٍن ًرصدون ؿىل كسح امليَؽ، ل ٍصقحون يف ػِورٍ، ّ  ٕاهنم ٕاذا (ٍزحصوهَ )حملاوةل ظصدٍ 

                                                                                                                                                                      .(جضوف)ظصدٍو وؿادوا ل ًبٔمٌون رحوؿَ، فِحلوا مذعَـني ًٔلفق مٌخؼٍصن ػِورٍ يف   حلؼة 
 

 

 

 

                                                           
.150-149دًوان ؾصوة جن اًورد، ص (
1(

  
ص زاند، دروس يف اًحالكة اًـصتَة، صا(  .23ٔلُز 2(

  
.149، ص1981، 20َلس اًِادي اًعصاتَيس، دعائط ألسَوب يف اًضوكِات، مًضورات اجلامـة اًخووس َة، جمدل (  3(
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 :اًحََف اًدضخَِ -ث

 

و           ٔأداة ثوسط دون ظصفني تني ادلَؽ جيصي ففَِ ›› سة، هل اجلوًُصني اًـيرصٍن ؿىل ًلوم جضخَِ ُو

 واحس ٌُل فٕاذا اًعصفني تني املمىٌة اٌَلاء وحٍو مجَؽ ٕاىل ًخعَؽ اذلُن ٔأمام اًحاب ًفذح اًصنيني ُشٍن وقَاب ص حَ، وخَ ول

‹‹.اًدضخَِ يف اًحالكة مسذي وذكل اًخعور، يف
(1) 

كوهل ؾصوة صـص يف اًحََف اًدضخَِ ظور ومن
(2)
: 

      

ُحوا ٕاَذا أَأدَوايل ٔأن ِسَوى                 مَعَخَ ٕاَذال ؿَارٍ  ِمنْ  يِب  ماَ                          .هَنْسٍ  اوْس َ

َذا                    
ِ
  .اجملسِ  ًلَاريِن  أَأن ؿىَل فَبَأؾََّنا             َمِجسمهُ  فرَص اًََمْجسِ  أَأَرْدَت  َما ا

 .ؾحسُ  ُأتِْسي وَ  فهيُُم، ؾحسٌ  رٔأين                  رضتة يف ًرَضتوا مل ًَِهتمُ  فََِا                    

ـَاًة                      .ألسسُ  فٕاهّنمُ  اجلىُّل، وثيفصجِ            ثيج فٕان اًـوان احلصب يف زَ

 
و ًـَمَ، اذلي اًوحِس ؿاٍر ُو ٔأدواهل من "هنسي" ٔأظي من حيمهل ما ٔأنَّن  ٍصى فاًضاؾص  .وانامتهل اجملس تَوغ مييـَ من ُو

اًًسة ذكل ؿىل ًووادلٍ هل اًـحودًة حِاة ًفضي تي هبم، وس حَ خيخَط مل ًو ٍمتىن ىصاٍ  َّن 
(3)
 سخة ثرٍبص حياول ذكل وتـس ،

َ عَلَ هلم، هُص   احلصب يف خمخَفني، حاًني يف امللاتةل ؿىل حصحىز حاةل يف اًحََلة اًدضخهيَة اًعورة من كاًة يف ًو

 املواهجة، وؿسم واملىص، اكجلنب، اذلممية اًعفات من ٍلوؿة حتمي ٔلهّنا احلصب وكت ابًثـاًة ص هبِم ألوىل اًسمل،ففي ويف

ا...والادذالس واخلسًـة،  .وكرُي

َـة اًسمّل، يف ٕالَّن  ٍىون ل ذكل ًىن واًضجاؿة اًلوة يف ابٔلسس واًثاهَة  تَ املض حَ ٔأنَّن  ًَثخت ُيا دورٍ اًحََف اًدضخَِ ًو

ضفي ؾَيَ  .ؿَََ ظفاثَ مجَؽ ًو

 ومٌفعال مس خرتا "مه" ٌَضمري ٕاس يادمه ففي وكوهتا، اًعورة فٌَة زاد أٓدص دلًَا ٕاًلاؿا ًخضفي ؾصوة دلن من اٌَّلة وثبئت    

 ادلائصة ؾن ًحـسمه اًخيىري ٔلن ٕاذلهلم، يف زايدة "زـاًة" ألول تَ املض حَ ثفىري ويف رصاحة، ذهصمه تـس حتلريمه يف زايدة

 حلِلة ألسس فِم احلصب، مخست حال يف ؿَهيا ٍىوهون اًيت ابًثلة ًَُّدويح "ألسس " اًثاهَة ثـًصف ًبئت تُامن ٌَحَوان احللِلِة

 .ًلٓدٍصن وٕاهيامَ تشكل اؾخلادمه فصط يف ٔأو واًضجاؿة، واًحعوةل ٌَخساةل  ادؿاهئم يف

          

 

 

 

 

 
                                                           

ص اًزاند، دروس يف اًحالكة اًـصتَة،ص(  )1 .24-23املصحؽ اًساتق ، ألُز
  

.114-113دًوان ؾصوة جن اًوردن ص (  2(
  

 )
خحصر ظاحهبا، ٔأما ظةل ادلم فىِف اًسخِي ٌَخحصر مهنا؟  ٔلن اًـحودًة حزول ًو 3

 
( 
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 :اٍمتثًَل اًدضخَِ  -ج

 
و      مفصًدا، فَِ اًض حَ وخَ ٍىون اذلي اًخس َط، اًدضخَِ ؾن وخيخَف اًض حَ، وخَ يف اًـّسد ؿىل ًلوم اذلي اًدضخَِ ُو

لذيض مذـّسد، من ًُينعُ  اذلي اًدضخَِ وخَ يف  .ٌَعورة املىّوهة اًـيارص مجَؽ اسدِفاء كعس اًرتهَة يف ظول  اًخـسد ُشا ًو

  ؾصوة تلول ذكل ومنثي
(1:)

 

َن،         ِحلدةٌ  ِؾضُت  وكَس َنِْالً  َوًَسُؾوهيَِن                              َُ  .هََوازِعُ  حَنوي الَأزواج َؾن َو

َُ  َمالَ  ِحَعانٌ   َأيّن                             ،              ِخاَلهلُ  َؾي   .راِثؽُ  اًـوذُ  َحوهَلُ  َنِصمي أَأؾزُّد
  

و وِال ٌسموهَ ممن ؾصوة ًخـجة و ٕاًََ، ٔأزواهجن ؾن ثيرصفن اًًساء، ٔأفئسة هموي اًزمٌَة، اًفرتة اكن كس ُو  ُشا يف ُو

و ،(اًـوذ) ٕاانزَ حوهل احمتـت (ِخالهل)رسخَ ؾيَ ٔأًزي ٕاذا تَاض وهجَ يف هصميا حعاان صاتَ ا ل (راثؽ) مٌّـم لٍٍ  ُو  ًـرُي

 .مذـّسدة ؾيارص من حصنّة ابحلعان هفسَ جضخَِ يف اًض حَ وخَ ٔأن واملالحغ .اُامتما
شا و .املفصد اًدضخَِ ًخعَهبا اًيت ثكل من ثـلِساً  ؤأنرث ٔأظول ذُيَة معََات ٕاىل حيخاج اًدضخَِ من اًيوع ُو  ٔأنرث تشكل ُو

حًَِ فضُئًا، صُئاً  ًخاتـَ مضِس فهيا فاًعورة››  وحتََاًل، ثفىريا ًخعَة وٕامنا ٌ ، يف هفسَ مييح ل ٔلهَ ٌَمخَلي ٕامذاؿا  صُئاً  ًو

شا ؾيارص تني ابدلؽ ًمت فَِ اًخبًَٔف ٕانَّن   ّ  فضُئَا، ‹‹ .واًخّفىِم اًرتهَة يف ًوعافة دكة ًلذيض مذـّسدة،ُو
(2)

   
َُ  ما وحسن دكة ومن    ثيىصوا هيَىوا، اكدوا تـس هلم وقمن هبم، سار ٔأن تـس اذلٍن ظـََىَ ؾن متثًَل جضخَِ من ؾصوة وسج

 .ابًيىصان وكاتٍَو هل

ؾصوة ًلول
(3)
:     

مهُُ  فٕايِن                       يْت  اُلمُ  ذلي ٕاايَّن َُ ًهَيَا َماء هَلُ           أَأر َْ  .وحَتِميُ  ثَْفّسي َؾ

َُ  حَصَحْت  فٌََّل                   َحاتَ هَْفـ  .حَْىحَّنيُ  َخِسًًسا ُأَدَصى، ُدوهَنَا ٔأثَْت               وص َ

ا ثُوحوح،            املَصِفلنَِي،ُمِىدَة حلسّ  فَدَاثَْت                     .وثَُوًولُ  اَنهَبَا، ِممَّن

َِ  ًََُس  أَأمَصٍنِ  من خُتَريُ                    ، ُوَ            ِتلَْحِع .جَتّميُ  أَأهّنا ٕال اًثَّنلْكُ
 

 

ا ٔأفٌت اًيت ألم من ٔأفضي جيس مل فـصوة   ّ  ؾودٍ، واص خس نرب ٔأن ٕاىل تيفسِا وثفسًَ حَتمهل تَ، وثـخين حصؿاٍ ًودلُا معُص

 ٔأملَّن  ما ٔأثص من وثحيك ألُم، ًخعاَب  ٕاٍهيا، فاهرصف ًّحَ ٔأذشت من خاءت فلس ُهيات، ًىن هفـَ، ذكل   تـس ثًذؼص راحت

ٌل ٔأمٍصن تني ختخار ٔأن ؿَهيا ُشا   تـس  ّ  وثوًول، ثيوح مصفلهيا ؿىل وثخيك، رٔأسِاَ  ثيىُس  اكًثلكى ثعحح فِىي هبا، ُُ  ٔأَمصُ  الك

 فذخحمهل املٍصص تواكـِا حصىض ٔأن اثىهيٌل، فذًساٍ، تثلكَ هفسِا وثُلٌؽ املفلود، حمك يف ثـخرٍب ٔأن اًفلس، ٔأوهلٌل، :ألدص من

شا ظاجصة،  دكة وزادٍ حواهحَ، من تَ ؤأحاط معَلًا، ابملـىن كاص اًساتق اًخدضخَِ يف واٍمتثَي اًرّشٍن، ٔأُون رمبا ُو

 واملِمة هل اخلاظص وحتًصم ابًفىصة ظَحَ ٕاىل حيوخم ٔأنْ  تـس كل ًيجًل الٔنرث يف فِو ممثاًل، ٔأاتك ٕاذا املـىن ٕانَّن  وخالًل،

  .ظَحَ يف 

                                                           
 ) 

.187دًوان ؾصوة جن اًورد، ص 1(
  

ص اًزاند، املصحؽ اًساتق، ص(  .26ألُز 2( 

.189ادلًوان، ص(   3(
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    :الاس خـارة /2     
 

 ما ٔأهَ ٔأحسٌُل كولن مس خـار كوهل يف ،كِي...ٕااّيٍ ًـرٍي ٔأن مٌَ ظَة مٌَ واس خـاٍر اًيشء اس خـاٍر›› :اٌَلة يف الاس خـارة

اَوراَنٍ ؤأْؾَواْراَنٍ اًيشء اس خـصان ًلال اًخـاورُ  من جتـهل ٔأن واًثاين ٕااّيٍ ظاحدَ لرجتاع مدادرة تَ اًـمي فبرٔشع س ُخـري ـَ َ   وث

ـَار وكِي .واحس مبـىن خَ ‹‹.مذساّول ٔأي ُمذَـاور  مبـىن ُمس ْ
(1) 

ًَا ألدص اًعصف تَ وحًصس اًدضخَِ ظصيف ٔأحس ثشهص ٔأن يه ›› :الاظعالح يف ٔأما  تَ املض حَ خًس يف املض حَ ددول مّسؾ

ا ٔأوضخت امليَة ٕانَّن  :..."ثلول نٌل .تَ املض حَ خيط ما ٌَمض حَ إبزحاثم ذكل ؿىل دالً   ابدؿاء اًس حؽ ابمليَة حًصس ؤأهت "ٔأػفاُر

و تَ املض حَ خيط ما ًِا فذثخت س حؽ كري صُئًا حىون ٔأن وٕاىاكر ًِا، اًس حـَة   (2) ‹‹.ألػفار ُو
 إلتساؾي وخاىهبا وحٌلًِا الاس خـارة كوة ٔلن تَ، املض حَ ُو حيشف واذلي املض حَ، ُو ؿادة ًشهص اذلي اًدضخَِ وظصف     

 .ومىٌَة ثرصحيَة ٕاىل كسمت ٔأساسَ وؿي تَ، املض حَ يف ًخحلق

 املس خـار واملـىن املس خـار، اٌَفغ :يه ٔأرتـة الاس خـارة ؤأراكن فهيا، ُنيّن  ما واملىٌَة تَ، ابملض حَ فهيا رُصّح ما فاًخرصحيَة

و مٌَ، و تَ، املس خـار واملـىن تَ، املض حَ ُو  يف اٌَفغ هل وضؽ ما ٕارادة ؾن اًعارفة اًلًصية ُو اًصاتؽ واًصهن املض حَ، ُو

 .اًخزاظة الاظعالح

 اًـصب سنن من الكٌُل، يف اًـصب سنن من ؾيسمه فِىي ابلس خـارة، ؾياًة فائق اًـصب ادلراسني كسماء ٔأوىل وكس      

و الاس خـارة،  ٌَـعا ٍىون وذكل .ثفصكوا ٕاذا ؾعامه اوضلت :فِلوًون أٓدص موضؽ من مس خـارة ٌَيشء اًلكمة ًضـوا ٔأن ُو

     .ٌَلوم ٍىون ول

‹‹.حصوُب  ساكِا ؾن وَضْفُت ›› :وًلوًون     
(3)
ا نٌل ،   .اًضـص ؿَََ ًخىن ما مجةل من ؾيسمه ويه احللِلة، من ٔأتَف ؿّسُو

 خيَّو مّعا فعي وألوظاف الاس خـارة ؿىل املين وكوًيا ...وألوظاف الاس خـارة ؿىل املحين اًحََف اًالكم ُو اًضـص ››       

‹‹.ثضـص ًُس اًلاًة يف فٕاهَ ُشٍ، من
(4) 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
                                                           

612، ص4، ج"ؾور"اجن مٌؼور، ًسان اًـصب، مادة (  1(
  

369ص.3،1937اًساكيك، مفذاح اًـَوم، جت هـمي زرزور، دار اًىذة اًـَمَة، تريوت،ط(  2(
  

286هفس املصحؽ،( 
 3(

  
400اجن ذدلون، امللسمة،ص ( 4(
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، اًلُس امصأٔ   ففّضَوا اًضـصاء، تني  هبا فاضَوا وكس         وكّسمٍو

 كِي ٔلهَ فهيا، واثحـٍو اًرشاء فاس خحس هنا ٔأص َاء ٕاىل س حق ًوىٌَ ًلوًوا، مل ما كال ٔلهَ اًضـصاء ًخلسم مل اًلُس امصأٔ  ٕانَّن  ››

 واًـيص، ابًـلدان اخلَي وص حَ واًحَغ، واملِا ابًؼحاء اًًساء ووظف اًعَول، ؿىل واس خوكف املـاين، ًعف من ٔأّول

‹‹.واًدضخَِ الاس خـارة ؤأخاد
(1) 

 اٌَفغ :ٌُل ازيني خاهحني ؿىل تياهئا يف حصحىز اًيت تالقهتا ٕاىل ذكل وٍصحؽ وهحوكَ، اًضاؾص ؾحلًصة ثخضح الاس خـارة ويف     

 .والاتخاكر

 ثضميَّ ما روؾهتا ثًس َم خسًسة ظورة ختَي ٕاىل معًسا وحيمكل اًدضخَِ ثيايس ؿىل ًسل حصهَهبا  فٕانَّن  اٌَفغ هجة من ٔأما ››

 فس َح جمال من ثـعََ وما سامـهيا، هفوس ٔأثص يف حتسزَ ما فِو اخلَال وروؿة الاتخاكر ٔأّما مس خور، دفي جضخَِ من اًالكم

‹‹. اًالكم فصسان يف اجملسٍن ًدساتق ومِسان ًإلتساع
(2) 

 

 :املىٌَة الاس خـارة
 ٔأوكي تبهٔنا ألوىل ؾن حمتزي اًيت املىٌَة الاس خـارة مضن لكِا واكهت ثرصحيَة، اس خـارة ٔأي ؿىل هـرث مل ؾصوة صـص يف         

 .تَ املض حَ دفاء ٕاىل ذكل ومصحؽ معلا

 تخكل فِيدهبوا روافسٍ، من يشء تشهص ٕاًََ رمزوا   املس خـار، اًيشء ذهص ؾن ٌسىذوا ٔأن ًوعائفِا اًحالكة ٔأرسار من ››

ا، امصٔأة حزوحت وٕاذا اًياس، مٌَ ًلرتف وؿامل ٔأكصاهَ، ًفرتس جشاع :اًلول حنو ماكهَ، ؿىل اًصمزة  ٕال ُشا ثلي مل فاس خوثُص

‹‹.فصاش تبهٔنا املصٔأة وؿىل وحبص ٔأسس تبهٔنٌل واًـامل اًضجاع ؿىل ىهبت وكس
(3) 

ؾصوة صـص يف ذكل مناذج ومن
(4)
: 

                      

خََ   اًلَزو، ِمن أَأكرََصْ  أَألَ                         ـَني أَأْحورُ  َظصُف  اًلَوَل، ًََِا             واص ْ  .َداِمؽُ  اً
 اًالكم ميزج ىصاٍ ُشا ظَهبا ويف ٌَمِاكل، واًخـصض اًلزو ؾن اًىف مٌَ ثعَة اًيت زوحذَ ؿىل ًـود اًحُت ٔأول يف اًضمري

 اذلي ادلامؽ ألحور ظصفِا ويف سٌلؾِا، اًضاؾص حية حلِلة (اًـادةل ًوم) ودوفِا ظَهبا ففي واحللِلة، اجملاز ًدٌازؾِا تعورة

 .وركَّنة وحٌلل ٌَلول ثبٔهَس من ٔأضفاٍ ما ٔأضفى اًضاؾص دلى من جماز اًلول ًِا اص خ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ص يف ؿَوم اٌَلة ؤأهواؾِا، ج(  .405 ص2اًس َوظي، املُز 1(
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كوهل يف نٌل املحاًلة مـىن الاس خـارة حتمي وكس
(1)
: 

اًصا ًَْعَُْة  ملْ  املَِصءُ  ٕاَذا                         ـَ َِ  َم ا اًَعِسًُق  َلمَ  أَأو اًُفْلَص، َصاكَ            ًِيَْفِس  .فَبَأْنرَثَ

 .ثَيََىَصا أَأنْ  هَلُ  اًُلْصَ   َذوي ِظاَلُت             أَأوَصَىْت  وَ  الُكًّ، ألدِهنيَ  َوَظارَ                        
 :ًلول اًساتلني اًحَدني ويف ؤأْصاتَ، اًفلص ودم اًلىن، ظَة يف واًسـي الاكرتاب ؾن حسًثَ جىرثة اًورد جن ؾصوة ُؾصَف 

ـَى مل ٕاذا إلوسان ٕانَّن   ؿىل (الكّ ) زلِال ًـري وابًخايل ٕاؿاهخَ، ؿسم ؿىل ْصحَ لمئا ٔأو ؾوزٍ، من صاهَا ثوىّل  تيفسَ رزكَ ٕاىل ٌس

وهَ (ألدهني) ؾضريثَ متيون فِىُص  .مٌَ اًخزَط ٍو

 دللت حيمي جمازي ٔأفق ٕاىل اًساتلة املـاين ًخجاوز ثيىصا، ٔأن هل اًلص  ذو ظالت ٔأوصىت :الاس خـاًرة اًعورة وثبئت

 .هل ثدٌىّصَ  ٔأن ثوصم جمّصد يشء ويه رَحَ ظةل ٔأنَّن  دلرخة ألهفس ؿىل وزلهل اًضرط، ُشا من اًخرّبم صسة

اًسرًصة يف وٕامـاان ثبٔهَسا حيمي ما الاس خـارة ومن
(2)
: 

 .أَأجْعَُة  .ؿَْشراءُ  ويه ًََىَل، مفبَٔذشُ         ساؿةِ  موِكف ؤأمْسَاء، ثَبُٔذش ٕانْ                               

يَا     هِنا َزَماان ًَخس ْ َحاهِبَا ُحس ِ ىل وُرّدْت             وص َ
ِ
.أَأْصَُُة  واًَصٔأُس  َصِواِء، ا  

 ٔأذش يف مبلارهة ٔأَُِا اسدٌلشُا ٔأن ًحثت ما ٔأَُِا كري يف منوخة ؿخس َة امصٔأة س حوا اذلٍن "ؿامص" تين ؿىل "ؾصوة" ٍصد

 اًحُت يف الاس خـاًرة اًعورة وثبئت .رٔأسِا وصاب ذتَت ٔأن تـس ُو رّدُا حىت ؾيسٍ ًحثت واًيت ػِصاىهيم، تني مهنم ؿشراء

 هبا متخؽ زَاب ٔأهنا ؿىل مضمص جضخَِ الاس خـارة ففي ؿامص، ًحين وفضحا ٕاذلل ًخحمي  "وحٌلًِا حس هنا ًخس يا " اًثاين

.رماُا   تََت حىت واس خزسهما ظاحهبا  

كوهل يف نٌل الاسرتحام دللةل صـٍص يف الاس خـارة وثبئت
(3)
 :   

َّنَت                       ةٍ  َوُرت ـَ ُح .ُيُُت  ًََِا ثُلري، َخاَءْت  ًًسا           فهيا أٓثَْصُت  ص ُ  
 اًضفلة تسللت املوكف ًعحف الاس خـارة وثبئت خائـا، مس خجسا سائالً  (ص حـة) حوؾِا تَ ٌَُسسُ  ما هفسَ ؾن ؾصوة ًَؤِثصُ 

ِا ثلري، ٔأهت حوؾِا فصط من اًَس فِشٍ والاسرتحام، .(ُيُت) اًالكم نثري همشار ظت ًو  

 ؾصوة ًلول الاس خـارة، وحٍو يف ًيوع مما مذـسدا املس خـار اٌَفغ  ًبئت وكس
(4)
:  

ان، ُأمُّد  َوهَْفيِس  َذِرًيِن                   َؽ، ٔأمكِلُ  ل ٔأن ِكِيَ  هِبَا،         ٕاهيَِن  َحسَّن َْ ُمْضرَتي اًَح  

امةً  أَأمَ   ُو ٕاَذا       َذادِلِ  كريُ  واًَفىَن  ثَْحلَى، ٔأحادًرُ                  .ُظريَّن  فَوَق  َُ  

خَيِك  اًِىٌَاِس، أَأَ ارَ   جَتاوُب                 ، َمـُصوٍف   ٌ  ٕاىل       وجَض ْ َُ .َوُمٌَْىص َرأَأث  
عحح اًزمن ًخجاوز ٔأن كدي ًيفسَ وثرتنَ ًومَ ؾن حىف ٔأن زوحذَ ؾصوة ًسؾو شٍ هبا، اًخرصف ؿىل كادر كري ًو  ادلؾوة ُو

، فوق "ُامة" سُسمى :ًلول نٌل خمدل كري فاًفىت ًحلى، اذلي اًعَة اذلهص ًيفسَ ًٍصس ٔأهَ مصحـِا شٍ كرٍب  ىصاٍ اًِامة ُو

 ميص من جلك وجس خلَر وجض خيك اًلرب، ٔأ ار فذجاوهبا ثرصخ فِىي اًثاًر، اًحُت يف اس خـاري ظوري حصهَة يف ًوردُا

.ٕاٍهيا مٌىص اكن ٔأم هبا،ؾصفذَ  

 

                                                           
.172دًوان ؾصوة جن اًورد، (  1(
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:اًىٌاًة /3  
 

، وحًصس ثيشء ثخلكم ٔأن يه :اٌَلة يف اًىٌاًة  ؿَََ ٌس خسل مما تلرٍي حلكم ٕاذا :ًـين نياًة ٍىين تلرٍي ألمص ؾن وَنىَن  ››كرٍي

‹‹وحنٍو واًلائط اًصفر حنو
(1)  

 جييء ًوىن اٌَلة، يف هل املوضوع ابًفغ ًشهٍص فال املـاين من مـىن ٕازحات املخلكم ًٍصس  ٔأن ›› :يه اًحَان ٔأُي اظعالح ويف

و املـىن ٕاىل  " :كوهلم مثاهل .ٔأوىل ظًصق من املصاد ؿىل فِسل ؿَََ، دًَال وجيـهل ٕاًََ، تَ فِومئ اًوحود يف وردًفَ اتًََ ُو

 ٕاًََ ثوظَوا ًوىن تَ، اخلاص تَفغ املصاد ًشهصوا فمل اًضَاف، ونثري اًلامة ظوًي ًـيون "اًصماد نثري "و "اًيجاد ظوًي

، يف ردًفَ ُو ٔأدص مـىن تشهص ‹‹ اًصماد نرث اًلصى نرث وٕاذا اًيجاد، ظال ظاًت ٕاذا اًلامة ٔلنَّن  اًوحٍو
(2)  

 ؿىل اًفعَحة ٔأمثاهلم ؤأنرث اًعصظويس، كال اًخرصحي، ٔأؿمل ، إلفعاح من ٔأتَف اًىٌاًة ٔأنَّن  ؿىل ادّلراسني كساىم ٔأمجؽ وكس

‹‹اذلًي ظاُص إلزار ؾفِف فالن ›› :كوهلم ومهنا ألمثال، يف نخحا وكرٍي ؾحَس ٔأتو ٔأًف وكس اًىٌاايت، جماري
(3)  

َّنم .وثوهَسٍ تالقخَ يف وحًزس املـىن ثلوي ٔأهنا نٌل َّنم املـىن تي ذاثَ، يف زدت املـىن ؾن َنيََُْت  ملا ٕاه  جفـَخَ ٕازحاثَ يف زدت ٕاه

 من اًىثري اًلصى هل ٔأزخت ٔأهم املـىن تي ٔأنرث، كصى ؿىل دل ٔأهَ "اًصماد مج" :كوهلم يف املًزة فَُست ›› .ؤأصس ؤأنس ٔأتَف

(4)‹‹ .ٔأزق وتعحهتا ٔأهعق، هبا ٔأهت دؾوى ؤأدؾَخَ ٔأَصس، ُو ٕاجَياابً  ؤأوحدخَ ٔأتَف، ُو وخَ  

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.253، ص15،ج" نىن" اجن مٌؼور، ًسان اًـصب، مادة ( 

 1(
 
 

 )
.301، ص2املصحؽ هفسَ، ج

2(
  

  )
.301، ص2املصحؽ هفسَ، ج

3(
  

 )
 )4 .69ؾحس اًلاُصاجلصخاين، دلئي إلجعاز، ص
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َّس ٌس خعَؽ ول ألدب، فٌون ؤأمجي ٔأتسع من ›› فِىي ألديب، اًخـحري ٔأساًَة من راقٍ  ٔأسَوب  واًىٌاًة  اًيادر ادلَي ثع

 تعصق .ؾيَ اًخـحري ًٍصسون ؾٌل اًخـحري وممارسو وفعياؤمه، اًحَلاء ٔأذهَاء ٕال احلال مللذىض املالمئ املوضؽ يف ووضـَ مهنا،

‹‹ .مدارشة كري تسًـَة مجَةل
(1) 

 ٕاهل اًـجي اختشوا وكس " رتَ ملياخاة اًسالم ؿََة موىس ذُة حني ٕارسائَي تين صبٔن يف اًىصمي اًلصأٓن من ذلكل ومنثّي

 كال ضَوا كس ٔأهنم ورٔأوا صسًساً  هسماً  فـَوا ما ؿىل هسموا ألًواح وتَسٍ ٕاٍهيم راحـا تـَس من رٔأٍو ملا   "  دون من ًـحسوهَ

يَا ًَمْ  ًَِ   كَاًُوا َضَُّدوا كَسْ  ٔأهَنُمْ  وَرأَأوا ٔأًِسهُيم يف ُسِلط َوًََما } :وخي ؾز   َْلِفص َرتُيَا ٍَْصََحْ {اخلَارِسٍِنَ  ِمنَ  ًَيَُىوىَنَ  ًَيَا ًو
(2) 

  .هسهمم وابًف دِحهتم صسة ؾن نياًة "ٔأًسهَيُم يف ُسِلط" :ثـاىل فلوهل

 ًلخان "ٔأسلط" و "ًسًَ يف ُسِلط " كس :يشء ؾن وؿاحز سَف، ٔأو مٌَ فات ٔأمص ؿىل اندم ًلك ›› :اًـصب ثلول نشكل

 ًَبرٔسٍ، ألرض ٕاىل ًسًَ تني تَ فرييم ًرصؿَ، ٔأو اًصخي اًصخي ًرضب ٔأن وذكل إلس خئسار، من ؤأظهل ، فعَحخان

، وضارع يشء، ؾن ؿاحز ًلك فلِي تَ، اًساكط ًسي يف سلوط هبم فاملصيم .فِىذفَ  يف سلط" :كاثهل ما ؿىل مذيّسم ًـجٍز

‹‹"ٔأسلط"و "ًسًَ
(3) 

 لكِا واهسرحت (والاس خـارة اًدضخَِ) ألدًصني اًعورة رضيب ؿسدُا فاكت جىرثة اًىٌاايت ثواردت "ؾصوة" صـص ويف

 هحري هجس ٕاىل ٔأو اًيؼص، تـس ٕاىل حتخاج ل نياايت فِىي معومَ، يف اجلاًُل اًضـص ظحَـة ًياسة اذلي اًخَوحي ابب حتت

كوهل ذكل ومن دللهتا، ومـصفة ًفِمِا
(4)
: 

اِت  فََََِحُق                  ََُِا اَكنَ  َمنْ  ابخلرَْيَ ُْ  .ًَخََعوُب  َمنْ  َرٔأَس  ؿخُس  وثَـملَُ         أَأ

ـَيُ  ولَ                ة ولَ          أَأًََّنة حيّ  املَـُصوَف  أَأْح  .املُخَلََِة  اًيَاِػصِ  يف ؿسَّن

ُت           انِؾًسا ًُعِححُ  ُ َ  ِؾَضاءُ  ًَيَامُ                 َِ  ؾن احلحَل  حَيُ فِّص َحٌِْح ـَ  .املُخَ
 اخملشول اًاكذب "ؿخس تيو" كدََخَ وس خـصف واملىصمات، ٌَزريات ٔأُي ٔأهَ ؿىل ؾصوة من مضيَة دؾوة ألول اًحُت ففي

َّة حيَّن  " كسم ؾن نلارة ٍىون ل وهصمَ ٕاحساهَ ٔأنَّن  ٍصى اًثاين اًحُت ويف  ،"ًخعوب من رٔأس رٔأسَ "ًعبٔظئ اذلي  ،"ٔأً

 وظف يف فاكن اًثاًر اًحُت ٔأما ،"املخلَة اًياػص من ؿسة ول " ؾودثَ حصكُّدة ظال ٌَلائة اس خسرار ٍىون ل نٌل

 .واًِوان ابًحؤس ثويح نٌل ،"انؾساً  ًعحح   ؾضاء ًيام " اهلّمة وكةّل  ابًىسي ثويح اًيت اًىٌائَة ابًعورة ذامي اًعـَوك

 ".املخـفرّض حٌحَ ؾن احلحل حيت "

شا ظفة، ؾن نياًة مجَـِا خاءت ٔأهنا اًساتلة ألتَات يف اًىٌاايت ؿىل واملالحغ  ؿىل اًلاًة ُو اًىٌاًة من اًيوع ُو

 .صـٍص

 

 

 

 

 

                                                           
)

.411/412 اًساكيك، مفذاح اًـَوم، ص 1(  
 )

.149سورة ألؾصاف، أًٓة  2(  
 )

اًعربي،
 

ي اًلصأٓن  .119،ص13، ج2000، 1،جت ٔأَحس َلس صاهص مؤسسة اًصساةل، تريوت، ط(ثفسري اًعربي)خامؽ اًحَان يف ثبًٔو 3(  
 )

.95-85دًوان ؾصوة جن اًورد، ص  4(
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نلوهل صـٍص من كََةل مواضؽ يف وردت فلس املوظوف ؾن اًىٌاًة ٔأما
(1)
: 

ا اَنب أَأيف                  َُ  .ُمِعُُت  ُظيَُة  تيا تعيا هَلُ            فلرًيا َمٌَحيَا

نٍ        ُمَِيَسُ  اًَضفَصثنَيِ  ركَاق جلُك                   ، كَسْ  اخلََعى من َودَلْ    .ٔأمَسَصا ُظصَّن
فاًعية ، اًفلري "ؾصوة" خار ؿىل ًـود ملوظوف نيائَة ظورة ألول اًحُت يف

(2)
 ختصج اذلي اجلار تُت ؾن نياًة  املعُت 

ة واًعََّناح اًحاكء ٔأظوات مٌَ  هبا ًـصفان واًاليت احملحّحة، تعفاهتٌل واًصمح اًس َف ؾن نىنَّن  فلس اًثاين اًحُت ٔأما اجلوع، ًضسَّن

 .ٌَصمح وألمسص واخلعى واٌدلن ٌَس َف، واًصكِق فاملِيس اًفصوس َة، ؿامل يف

  

     :اًىٌاًة ٔأقصاض
شا كاًًحا، هل اًالكم ثوحَِ ًلعس فمين ثبٔزريا ٔأنرث ٔلهَ اًالكم يف املحارش كري ألسَوب ٕاًثار -1  اًلاًة ُو اًلصض ُو

 اًورد جن ؾصوة ًلول اًىٌاايت، ؿىل
(3)
: 

 .َرَوًُْت  َؾِعْضُت،أَأو ٕانْ  َسواءٌ           َرٔأي اًُحْزيَ  ٍََصًيِن  لَ  وأَأيِن                         

 .َزِمُِت  َراي، ُذو اٌَُّة، َحَوايل        اًلََوايِل  جَض خَجصُ  ِحنيَ  وأَأيِن،                        
  

 يف سواء هفسَ ٕاىل ًدسَي ول اًحزي ًخـيق ل تبٔهَّ اًىثرية، خفصايثَ يف نٌل هفسَ ؾن "ؾصوة" ًخحسث ألول اًحُت يف

يا الارثواء، ٔأو ؾعضَ  اًَس، وكةل اًضسة ٕال ًحـعش مفا مدخشًل، ُضا الكمَ اكن وٕالَّن  ألذرٍين ُشٍن ًلعس مل تبٔهَ هالحغ ُو

 احلاًني، ؿىل ٌدللةل وص حؽ حوع من ًددـَ وما ٌَعـام اس خزسامَ ؿسم ؾن ٔأحسان ًدساءل وكس واًلىن، اًُ  ٕال الارثواء وما

و اًعـام، حاحذَ من ٔأنرث ٌٌَلء إلوسان حاخة ٔلنَّن  ميكل، ما اًحسهية ثوكس من ميكل "ؾصوة" ٕانَّن  هلول  ؿىل مٌَ ٔأظرب ُو

 الارثواء/اًـعش مذالزمة اس خزسم ٔأًفِياٍ ذلا اجملسًة، تَئذَ يف ؤأمهَخَ املاء هسرة هـصف أٓدص خاهة ومن املاء، من اًعـام

 ؾهنا هنَّن  اًيت احلصب ُو حِاثَ يف همم أٓدص خاهة ٕاىل ًًذلي اًثاين اًحُت ويف واًلىن، اًفلص ٔأو واًُ ، اًضسة ؿىل ٔأدلّ  ٔلهنا

املـصنة وحتمت اًصماح جضددم حني : ثلي اًيت ،"اًـوايل جض خجص حني " :تلوهل
(4)
.ألمور ثستري حيسن احلَةل واسؽ فٕاهَ ،  
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.166-96دًوان ؾصوة جن اًورد، ص 
1(
  

 )
.560، ص1، ج"ظية"اجن مٌؼور، مادة 

2(
  

  )
.101دًوان ؾصوة جن اًورد، ص

3(
  

ا (
394، ص4، ج"جشص"جن مٌؼور، مادة  4(
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 اًورد جن ؾصوة كول ٔأًًضا ذكل مناذج ومن
(1)
:  

، أَٓداكَ  ٕاَذا                      َُ  َماكُلَ ي  .امِلَصاحُ  كََصعَ  وٕانْ  ًَِجادًََ،          فَامهَتِ

سٍُ  فمَلَ  ؿََََمَ  أَأدىَن  وٕانْ                    .اًلََصاحُ  واملَاءُ  ألرَض  فٌََحُت          جَتِ

ُِش  فََص َ                    ـَ واحُ  واملوُت  أٓسواَك، وٕانْ         كَومٍ  ِفٌَاءِ  ٕاًُف  اً  .اًصَّن
 يف اًصىح كعة ثـس اًيت اًلضَة ويه اًسؤال ذلّ  وٕاابء اًلىن ظَة كضَة يف ًعـاًَىَ املصصس دور يف وـادثَ ًؼِص ؾصوة

،  ؾن نياًة ويه مصاحَ، خيَو حىت (امهتيَ) تَ ٍمتسم ول ًعاًحََ فََحشهل (أٓداك) املال هل ثوافص من   ًسؾو فِو صـٍص

 ومل (ٔأدىن) ُكل ٕاذا اذلي املال ذكل حول اًساتق الكمَ ٌس خبٔهف اًثاين اًحُت ويف .اًحشل صسة يف مٌَ حتحُة وفهيا اًفلص

 املاء ) ًخىّسر  مل اذلي اًعايف واملاء ألرض تيخت واًخلّوت اًسؤال تـسم هصامذَ ؿىل احلفاظ فـَََ صُئًا مٌَ ظاحدَ جيس

يا     .(اًلصاح  .اًحُت ُشا ٌض حَ اذلي اًضِري لكثوم جن معصو تُت ًيا ًرتاءى ُو

ُب                     رَْشُب          َظفَوا املَاء، َوَرَدانَ  ٕان َوورَْشَ انَ  ٌو  وِظَيَا َنْسَرا كرَْيَ
(2) 

 ٌس خبٔهف   اًضـصاء، ُؤلء ؾصف يف واًىصامة اًس َادة ُو امللعود ًوىن واًرشب، اًيلاء جمصد تَ ًلعس ل اًعايف فاملاء

 اكن وٕانْ  اًدسّول، نياًة ويه اًحَوت، ٔأفٌَة ارثَاد ُو اًـُش ذلَّن  ٕانَّن  :وًلول هفسِا اًلضَة يف اًثاًر اًحُت يف الكمَ ؾصوة

 .مٌَ راحة املوت ففي ذكل، من َمفصَّن  ل

َّة اًىٌاًة مذَّنزشا مدارشة كري تعًصلة ًعـاًَىَ وٕارصاداثَ ثوحهياثَ " ؾصوة" ًوخَ ما ونثريا       نلوهل ذلكل مع
(3)
: 

 .اًَِْزلِ  ِمنَ  َذرْيُ  اًيَْفِس  َمٌَايَ  فلَُكُ         ِراَكجمُُك  ُظُسورِ  ًَِحيِن  تيَِن  ٔأِكميُوا                               

 .الَأزَيِ  َمٌَْحَت  حََصْوا َحىَت  ٔأريِب  ولَ               مِهَيِت  ُ َّن  ثَحَُُلوا ًَنْ  فَٕاىَّنمُك                            
 .ٔأؿساهئم اًلني تين مضارب هبا ًلعس "ألزي مٌحت " :وكوهل والاس خـساد، الاهدداٍ ُو "راكجمك ظسور ٔأكميو" :ب فامللعود

 

 ؾصوة كول ذكل مثةل أٔ  ومن ؾيَ، املىين اًرصحي اٌَفغ ًؤدًَ ل مـىن ؿىل ًًدَ تَ املىين اًخـحري هون -2
(4)
: 

َُونَ  اَنمَ  َوكَسْ          َوُة ُأمُّد  املََصاِفقِ  ؿىََل  ثَِحُُت،              ـُ  .َنخُت ًََِا اً
 اًحُت ُشا ويف .ماهل تشل يف وٕارسافَ كاراثَ ؾن زًَِ مصة   حتاول اًيت اًـاذةل ؾن حتيك نثرية ٔأتَات س َاق يف اًحُت

ة ٔأم " تػ ًلهبا اًيت "سَمى" زوحذَ حال ًعف  وكس ٔأهفاسِا، مؽ ُسٍصا ًّعاؿس اذلي قَضِا صسة من ٔأركة ابثت تبهٔنا  "ُو

 انم " كوهل يف وس حة ؾن نياًة اس خزسم اًحُت جعز ويف ،"املصافق ؿىل ثحُت " ًفغ يف حاٍهتا ؿىل وٕاجياز تسكة اًىٌاًة دًّت

 .ذكل يف مـصوف ُو نٌل اًيوم ؿىل ًسل ما ٌَـَون اس خزسامَ يف اًياس، هبا ًٍصس اًيت "اًـَون

 

 

 

 

 

                                                           
.108-107دًوان ؾصوة جن اًورد، ص(   1( 

 

 )
.90،ص2،1996دًوان معصو جن لكثوم، ت، ٕامِي تسًؽ ًـلوب، دار اًىذاب اًـصيب، تريوت، ط 2(  

 )
.202-201دًوان ؾصوة جن اًورد، ص 3(  

 )
.148 املصحؽ هفسَ، ص 4(
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كوهل يف نٌل اًرصحية ٔأًفاػِا ؿَََ ثّسل مما ٔأفضي املـاين ؿىل ثسل اًلصض ُشا يف اًىٌاايت وثخوارد
 (1)
: 

اِاِ  َسوَداءٍ  ُ ِ  وِمنْ          كََصاتَةٍ  ِذي ِمنْ  ًَْلَضاكَ  َمن اخلَفَغ  ٔأيب                    ـَ َ رَتِي امل ـْ  .ثَ
 سوداء   ومن كصاتخَ، ذوي من هصمَ ظاًحا ًلضاٍ من حنو واحدَ حصك ٍصفغ اذلي "ؾصوة" ؿىل ًـود اًحُت ٔأول يف اًضمري

 ًـَاًِا واًصماد اًيار وحتًصم اًـمي نرثة من مـامصِا اسودت اًيت املصٔأة يه ُشٍ املـاا وسوداء ؾعاءٍ، ثعة مـاا

 .اًلسر يف احلحل تخحًصم ٕلًِاهئم ٔأو ٌَععالء

كوهل اًلصض هفس يف نياايت من ٔأًضا ورد ومما
(2)
 : 

ََسِك،                ـِ يْ   ، مَعسَ  كَ ِمًَيَِن  َُ َِ َصا لَأاَنِمي، اْسودَّن  ٕاذا َنصًًِْما       ثَـ َُ         .أَأز

صِر         وَحاِفًؼا املََوايِل  ُرزءِ  ؿىََل   َظُحوًرا                ـِ ا اًيَخُت  ًُؤَ ُ  َحىَت  ًِ  .أَأدرَضَ
 ابًيار ًالظعالء اًياس ًسفؽ واًيت واًربد، واجلوع واًضسة اًض خاء وكت ؾن نياًة ويه ،"ٔلانمي ٕاسودّ  " ٕاذا هصمي فِو

 اًيخت ًؤ " حىت ًـصضَ حافؼا ظاجصا ًحلى ٔأهَ نٌل .ًععَون ما ًىرثة ٔأانمَِم يف سوادا ًرتك مما ًياهلم ما صسة ًخرفِف

 .ورذائَ خبرضثَ اًصتَؽ وحَول اًض خاء ذُاب ؾن نياًة ويه "ألدرض

 يف ثلعس اًيت املِمة ألقصاض من اًفين ادلال مفصاؿاة ؾيَ، املىين من ًفؼا ؤأؿشب ؾحارة، ٔأمجي املىىّن  هون -3

 اًلصض ُشا يف صـٍص يف ورد وومما .اًالكم
(3)
: 

 اًَحاِردِ  واملَاءِ  املاء، ِكصِاح وأَأَحُسوا           َنِثرَيةٍ  ُحسومٌ  يف ِحْسمي ٔأكّسمُ                    
ؤثص ؾودٍ، وملمي رملَ، كوام ُو اذلي كوثَ "ؾصوة" ًلسم اًحُت ُشا  يف  ٔأكسم "كوهل، يف اًىٌاًة وثبئت هفسَ، ؿىل تَ ًو

 .هفسَ يف حداثَ كسا اذلي اجلود يف اًخفاين ؿىل ًخّسل "نثرية حسوم يف حسمي

 ًلول واًفلص قياُا يف حغ ًـحة احلَاة ٔأن رٔأي حِر قزوٍ ؾن حسًثَ ؾيَ وردت ما صـٍص يف ادلَةل اًىٌاايت ومن
(4)
: 

ََة َسِمُ  فَازَ  فٕانْ             يْ  َحُزوؿًا،         ٔأُننْ  ًَمْ  ٌََمِي َُ ِص؟ ِمنْ  َذاكَ  َؾنْ  و  ُمذَبَأدَّن

َُوِت  ٔأْداَبرِ  َذََْف  ًمَُك        َملَاؿس َؾنْ  َنَفمَكْ  َسِِمي فَازَ  وٕانْ          .وَمٌَْؼصٍ  اًُح
 من ُمُ ، ًـحة ٍىون ٔأن ًسؾو ل ألمٍصن فالك واًفلص، اًلىن كضَة يف وفَسفذَ .واملوت ٌَحَاة ؾصوة هؼصة اًحَدني يف    

 .واًسؤال اذلل ًخجصؾون ٔأُهل وحصك كىض، ذارسا سٌِل ؤأظاب واقخيا، جنا املـىل كسح فهيا ٔأظاب

 .رٔأًَ ؿىل ؾيَ مذبٔدص ل ٔلهَ مٌَ، جيزع مما فَُس وكؽ ٕان اذلي املوت ٔأما
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 ثعي وما وؿسهتا فصوسُذَ من اًحعوًَة، مواكفَ ؾن ؿرّبت اًورد جن ؾصوة ؾيس اًضـًصة اًعورة ٕان :هلول دراسدٌا ذالل من

 يف تَ حيَط ملا وهؼصثَ احلَاة يف فسَفذَ توضوح مثَت نٌل ألذالق، هصمي من تَ اثعي وما ٕاابء ومن وكارات، حصب من هبا

  حة من اًيفس َة جتارتَ ؾن ثـرب جنسُا نٌل ٔأرسًّة، ٔأو كدََة ٔأو احامتؾَة خمخَفة حواهة

ا ٔأو خسًصة ٔأو هتمك ٔأو ثربم ٔأو قضة ٔأو ٔأىس ٔأو صوق ٔأو  ثلُط  نثرية ٔأحِان يف اًفٌَة اًضـًصة ظورة خاءت ذلا...كرُي

 .ابلهفـالت

 وتني هجة، من َحَِا اذلي اًضـصي اخلعاب وتني ٌَضاؾص اًضـورًة احلاةل تني رتعت اًعور ُشٍ فٕان فين خاهة من ٔأما

ا حبلِلهتا اًعور ُشٍ اكهت حِر ٔأدصى، هجة من ومذَلَِ اخلعاب ُشا ا، و ًِا واهفـَوا هبا فذبٔثصوا ٕاجعاهبم حمطُ وجماُز  رّددُو

ا وألددار ألدب نخة ٔأزحدذَ واذلي اًـصب تني ٔلصـاٍر اًىدري اذلًؽ خيفى ول                          .اًرتاث نخة من وكرُي
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ن ادلراسة امفنَة  ة يف أأساسيا وحلِلة أأمصىا جتصبة  ملة كبل لك يشء، ذلا فا     يف الأذري هلول أأن امخجصبة امشـًص

ػيار جواهبو اخملخوفة ة نوـمل الأديب  جسمى بشلك فـال حمظ يف ثبُني و ا  .امخطوًٍص  

ههيا من دراسدنا مشـصه ىو أأهو شاؾص مذطـكل ومُس ضـوواك،  ن أأمه هدِجة ذوطنا ا      أأما فامي خيص ؾصوة بن امورد فا 

بة حوش َة هبايق امطـامَم اذلٍن ؿاشوا  ومّصد ذكل ظبَـة انولة ؾنسه اميت ختخوف ؾن امطـامَم، فولخو مل حكن قًص

هنا ؿاش مذّطال ابجملمتؽ  يف كبَوخو وأأىهل وجرياهو، وىشا أأدؾى مخأأثّص شـصه  مس خشئبني يف امطحصاء ًـارشون وحوشيا، وا 

:ابلأسامَب امفنَة نوشـص امـصيب وكذشاك، مفثال  

ومن ذكل أأهّو  (نخأأبط رًشا و امش نفصى )    ٌش َؽ يف شـصه اس خزسام اهمتين وامرتيج اذلٍن ًنسران ؾنس ضـامَم أ دٍصن

.مل ًخحسث يف شـصه ؾن املوس خمرًبا أأو واضـا، ويه اميت ٌش َؽ وضفيا وامخلين هبا ؾنس امطـامَم ال دٍصن  

  أأما من انحِة مواضَؽ شـصه فلس كوب ؿىل شـصه امفرص واثطل هبشا املصض قصضان أ دصان ىٌل احلمكة و اميجاء مما 

.جـهل من أأبصز شـصاء اذلاسة امـصب  

  :      وىشه أأمه هخاجئ ادلراسة اخملخرصة املخواضـة يف ىشا امبحر

ة كوب امفرص ؿىل شـص ؾصوة بن امورد، واثطل هبشا امفرص قصضان أ دصان ىٌل احلمكة  -1 يف الأقصاض امشـًص

واميجاء، مخكون مؽ أأنرث من زالزة أأرابع شـصه مما جيـونا هطنفو هواحس من أأبصز شـصاء اذلاسة امـصب، أأّما ابيق 

ىل ؾصوة ال وسان اذلي أأحسن مزوجاثو وؿاموين مـامةل احملسن  الأقصاض من املسح ووضف وقزل، فدشري ا 

ىل ؿالكذو جبرياهو وبلومو و اهامتئو املبًل. امكصمي امـفِف  .نٌل جشري ا 

ىل ضـامَكو جـهل ًلودمه حامال س َفو ورحمو، ضاراب يف  -2  فوسفة امخطـكل اميت أ من هبا ؾصوة وسـى مخولِهنا ا 

أأحناء اجلٍزصة كازاي وسامبا وىشا م أأهس بو مـصفة دكِلة جبلصافِهتا وحصهَبهتا امبرشًة، ففي شـصه حصّددت ظائفة هبرية 

با مجَؽ هوايح جٍزصة امـصب  .من أأسٌلء الأماهن واملبائل اس خلصكت ثلًص

 وضفاثو، نٌل ًّسل ؿىل فصوسُذو وجشاؾخو وملارؾخو يف احلصب ًؼيص مسى ثـولو بس َفو فيو ًـسد أأسٌلءه -3
يف ساحة اموقى، وبـس امس َف ًأأيت حسًر ؾن امصمح وضفاثو بسرجة أأكل، وىو من أأدوات احلصب  ملأبعال

 .امليمة اميت حيخاهجا امفارس

وؽ أأو  -4  من جاهب ال وساهَة ثخضح خشطَة امشاؾص وهفسُذو وهؼصثو الاجامتؾَة وفوسفذو يف احلَاة، فيو رجل مل خيخ

ىل " ؿبس"ًنسوخ من كبَوخو وكومو، ففي شـصه ثرتدد  ّن دواؾي الاهامتء ثطل بو ا  وأأحِاؤىا و رجاميا، بل ا 

ضـووك مُس حصَحا لأهو رجل رشًف ذو وسب وجاه يف كومو، وكس مارس ؾصوة  املُس َة مجَـيم، وما اثر حواه بأأهو

 .  امطـوكة لأس باب وجهية، وابمخايل فيو مذطـكل ومُس ضـووك
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ة ؾنس ؾصوة بن امورد ؾن مواكفو امبعومَة من فصوس َة وؿسهتا  دما اثطل هبا من حصب  -5 ؿربت امطورة امشـًص

ابء دما اثطل بو من هصمي الأذالق نٌل مثوت بوضوح فوسفذو يف احلَاة وهؼصثو ملا حيَط بو من . وكارات، ومن ا 

جواهب خمخوفة اجامتؾَة أأو كبوَة أأو أأرسًة، نٌل جنسىا ثـرب ؾن جتاربو امنفس َة من حّب أأو شوق أأة أأىس أأو 

ة أأو كريىا  .قضب أأو هتمك أأو خسًص

ة نوشاؾص وبني اخلعاب امشـصي اذلي محويا من  ّن ىشه امطور ربعت بني احلاةل امشـًص أأما من جاهب فين فا 

 .هجة، وبني ىشا اخلعاب ومذولِو من هجة أأدصى

ههيا من ذالل دراسة حماور امطورة زالث  :وىشه أأمه امنخاجئ املخوضل ا 

سخ أأنرثىا  -1 امدشبِو ثوارد بكرثة يف شـصه وثـسدت ضوره وأأهواؿو، وأأنرث أأهواؿو ثواردا ىو املصسل املفطل اذلي ًـخ

أأما امدشبهيات اجململ واملؤنس، فميزي  أأوهلٌل بخـسد ثأأوهل اذلي جيـهل مثار . وضوحا يف دلمخو ؿىل املـاين املطورة

املامئة بني املش بو واملش بو بو فِوخحم امعصفان  (الأدوات)اىامتم املخولي، وامثاين ًخزوص من احلواجز املادًة 

وامدشبِو امبوَف جيصي كِو ادلؽ بني امعصفني دون ثوسط أأداة ولأوجو امش بو، وقَاب ىشٍن . مَكوان شُيًا واحساَا 

ىل مجَؽ وجوه انولاء املمكنة بني امعصفني، وذكل مسذل امبالكة فِو، أأما  امصننني ًفذح ابب أأمام اذلىن مَخعوؽ ا 

ىل معوَات ذىنَة أأظول وأأنرث ثـلِسا من ثكل اميت ًخعوهبا امدشبِو املفصد، وىو بشكل  امدشبِو اهمتثًَل فِحخاج ا 

مذاؿًا نومخولي  .اكن أأنرث ا 

ىل ابخـاده ؾن اجملاز و ال قصاق يف اخلَال، وثفضَهل  -2  الاس خـارة يه أأكل امطور حؼا يف شـص ؾصوة ومّصد ذكل ا 

خلعاب امـلل ؿىل دعاب املوب بسبب امعبَـة احلجاجِة مشـصه، وكس أ اثر امشاؾص اس خزسام الاس خـارة 

املكنَة موحسىا رقبة من يف ال كال يف معق امطورة وفنَهتا، وكس أأفادت ضورة الاس خـارة ؿسًس املـاين اكملباملة 

 .وامخوهَس والاسرتحام وكريىا

ىل  -3 ىل بـس امنؼص، أأو ا  بة ملأذىان ل حتخاج ا   يف شـص ؾصوة وردت امكناًة بكرثة ويه أأكوهبا سيةل املأأذش كًص

ًثار الأسووب كري املبارش يف امالكم لأهو أأبـس أأثصًا  هجس هبري مفيميا ومـصفة دلههتا، أأما أأقصاضيا فاكهت أأول ل 

 .وأأنرث ثأأزرياَا، أأو ملصاؿاة  ادلال امفين نوطورة، أأو لأهنا ثنبو ؿىل ما ل ًندبو هل انوفغ امرصحي
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. رواية حفصاملرآ ن امكرمي،   

: املطادر  

.2004، 1ابن خدلون، امللدمة، جت ؾبد هللا محمد، دار امفكر بريوت،ط (1  

.1ابن الأجري، اماكمل يف امتارخي،ج (2  

.1983.، 1ابن رش يق، امـمدة، جت محمد حمي ادلين ؾبد اجمليد، دار اجليل بريوت، مبنان،ج (3  

حياء امرتاث امـريب، بريوت، ط (4 .1988، 1ابن منؼور، مسان امـرب، دار ا   

.، دار امتوجيو انوبناين3الأضفياين آأبو امفرج، الأغاين، ج (5  

.1926الأمصـي، حفول امشـراء، دار امكتب اجلديدة، جون مربول،  (6  

ثأأبط رشا ، ديوان وآأخباره، حتليق ؿيل ذو امفلار شاهر ط (7 .1  

.اجلاحغ، امبيان وامتبيني، جت ؾبد امسالم ىارون، دار اجليل، بريوت (8  

.اجلاحغ، احليوان، جت ؾبد امسالم ىارون، دار اجليل، بريوت (9  

.اخلعيب املزويين، امتوخيص يف وجوه امبالغة، حت ؾبد امرمحن امربكويق، دار امفكر امـريب (10  

.1982، 2امس بويو، امكتاب، جت ؾبد امسالم ىارون،مكتبة املـازي املاىرة، ط (11  

.1987، 3امساكيك، مفتاح امـووم، جت هـمي زرزور، دار امكتب امـومية، بريوت، ط (12  

.1984 ،1امسويم بن سكة، ادليوان، جت محيد آ دم واكمل سـيد ؾواد، معبـة امغاين، بغداد، ط (13  

براىمي،  (14 ثلان يف ؿووم املرآ ن، جت محمد آأبو امفضل ا  امس يوظي، جالل ادلين ؾبد امرمحن بن آأيب بكر، ال 

.دار امكتب مرتاث، املاىرة  

ميل بديؽ يـلوب، دار امكتاب امـريب، بريوت، ط (15 .1996، 2امش نفرى، ادليوان، جت ا   

.1996، 2ؾبد املاىر اجلرجاين، دلئل ال جعاز،جت محمد امتجي، دار امكتاب امـريب بريوت، ط (16  

.ؾبد املادر اجلرجاين، آأرسار امبالغة، حتليق محمود محمد شاهر، دار املدين، جدة (17  

.1998ؾروة بن امورد، ادليوان، جت آأسامء آأبو بكر محمد، دار امكتب امـومية، بريوت،  (18  

براىمي، دار امفكر امـريب، املاىرة، ط (19 .1997، 3املربد، اماكمل يف انوغة والأدب، جت محمد آأبو امفضل ا   

.امزخمرشي، آأساس امبالغة، جت محمد ؾبد احلكمي املايض ومحمد ؾبد امرزاق (20  
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.، ؾن امكشاف3آأمحد ؾيد امس يد امطاري، مفيوم الاس تـارة، ج (21  
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الأزىر امزاند، دروس يف امبالغة حنو امرؤية جديدة، املرنز امثلايف امـريب، دار امبيضاء، بريوت،  (21

.1992، 1ط  

براىمي آأمني امزرزيم، امطورة امفنية يف شـر ؿيل جرم، داء املباء،  (22 .1994ا   

اجلابر ؿابد، بنية امـلل امـريب، دراسة حتويوية هلدية منؼم املـرفة يف امثلافة امـربية، مرنز دراسات  (23

،1987، 2اموحدة امـربية، ط  

جابر ؾطفور، امطورة امفنية يف امرتاث امبالغي ؾند امـرب، املرنز امثلايف امـريب، بريوت، دار  (24

.3امبيضاء، ط  

جعاز املرآ ن، جت محمد خوق هللا دار املـارف، املاىرة، (25 .1956اخلعايب، بيان ا   

.حازم املرظايج، مهنج امبوغاء ورساج الأدابء (26  

.2003، 1ريكول بول، هؼرية امتأأويل وفائظ املـىن، ترمجة سـيد امغامني، املرنز امثلايف امـريب، ط (27  

راغب آأمحد ؾبد امسالم، وػيفة امطورة امفنية يف املرآ ن امكرمي، فطوت ادلراسات امرتمجة وامنرش،  (28

.2001، 1حوب، ط  

زيدي ثوفيق، معود امشـر، يف كراءة امس نة امشـرية ؾند امـرب، دار كرظاج نونرش و امتوزيؽ،  (29

2002.  

.1983، 1سووم اتمر، هؼرية انوغة وادلال يف امنلد امـريب، دار احلوار، ط (30  

.1986شويق ضيف، اترخي الأدب امـريب امـرص اجلاىيل، ظبـة دار املـارف، املاىرة،  (31  

.2،1981ضالح ؾبد امفتاح اخلادلي، هؼرية امتطوير امفين ؾند امس يد كعب، امفنون املعبـية،ط (32  

.ؾبد املادر املط، الاجتاه اموحداين يف امشـر امـريب املـارص، دار اههنضة امـربية  (33  

.2002ؾبد املادر ؾبد اذليد زيدان، اهمترد وامغربة يف امشـر اجلاىيل، دار اموفاء نوعباؿة وامنرش، (34  

.1998، 1معر ادلسويق، امفتوة ؾند امـرب دار اههنضة، مرص، نوعباؿة وامنرش، املاىرة، ط (35  

.1997محمد حسني ؿيل امطغري، هؼرية امنلد امـريب رؤية كرآ هية مـارصة، دار املؤرخ، بريوت،  (36  

مروى محمد رضا، امطـاميم يف امـرص اجلاىيل، وآأخبارمه وآأشـارمه، دار امكتب امـومية، بريوت،  (37

.1990، 1مبنان، ط  

.2002منري سوعان، امطورة امفنية يف شـر املتنيب، منشأأة املـارف ال سكندرية،  (38  

.2008جناة ؾامر اهلاميل، امطورة امرمزية يف امشـر امـريب احلديث، دار امبلاء، املاىرة،  (39  

.2000، 1هؼيف رش يد، امفضاء املتخيل يف امشـر اجلاىيل، رشنة امنرش وامتوزيؽ،ط (40  
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:امللخص   

:لنت قد اثبؼت منحى مؼني يف رمس هيلك امبحث أ ال و هو   

مقدمة ، مدخل و أ ربع فطول ، ال ول يتضمن مططوح امطورة امفنية و 

يضاح مؼىن امنص  .ثؼدد مفهوهما و مكوانهتا ودورها يف ا   

امطؼوكة و امطؼاميك ، أ درجت يف هذا : أ ما امفطل امثاين و يمتثل يف 

امطؼوكة ظاهرة أ دبية ابال ضافة ا ىل , امفطل مفهوم امطؼوكة مغة و اضطالحا 

.أ مه امشؼراء امطؼاميك و ػالقة اهمترد ابمظواهر امطبيؼية   

أ ما امفطل امثامث فتضمن امشؼر و شؼره ، و امفطل ال خري متثل يف 

. امتشكيالت امبالغية نوطورة   

 

:املكامت املفتاحية   

.امطورة امفنية ـ امشؼر اجلاهيل ـ شؼر امطؼاميك ـ غروة بن امورد   
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