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  الفْكُر النَّْقدي عنَد الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور

 حممد عبد السالم حممد سويسي .د

اؿُد هلل رب ايعاملني، ٚايؾ٠٬ ٚايض٬ّ ع٢ً أعزف املزصلًني، ٚعًل٢ هيل٘    
 ٚؽخب٘ أمجعني.  

ٚمستُ٘ بلل  ايؿهلز ايٓكلدٟ عٓلد ايغلٝ  قُلد ايٛلاٖز ابلٔ         ٚبعد، ؾٗذا عْث 
ٍُ ؾٝ٘ قزا٠٤ ايؿهلز ايٓكلدٟ الذا ايزملٌ َلٔ رل٬ٍ  زا ل٘        3791عاعٛر )ت ّ( أحاٚ

ٖٚلٛ  ٚرأٜل٘ ؾٝٗلا،    ،ٚؼًًٝلٗا  املضا٥ٌ ايٓكد١ٜ ٚطزٜكت٘ يف عزض ايعًُٞ املغٗٛر،
مللاد٠ ايٓكدٜل١ ايل     عْث ٫ ُٜثري إعهاي١ٟٝ ؾهز١ٟٖٜ قدد٠، ٚيهٔ ٜضَع٢ إىل اصتٓباط ا

ٜقًٛع بٗا، ٚايٓظز  ٌٖ ٖٞ َ٪صض١ عًل٢ ْظلز٠ عًُٝل١ أٚ فلزد  زدٜلد يٓظلزات       
 قدمي١ ُ عاد ؽٝاغتٗا؟

  ِٖ ِٕ ٜقل ٚباعتُاد َٓٗج ايٛؽـ ٚا٫صتٓباط يف َكارب١ املاد٠ امٝلِٓتكا٠، َبَدا يٞ أ
 َبخثني 
    ٓاٍٚ َؿّٗٛ ايغعز ٚعٓاؽزٙ عٓد ابٔ عاعٛر.ا٭ٍٚ
 ملضا٥ٌ ايٓكد١ٜ اي   ٓاٚاا ابٔ عاعٛر يف  زا ٘.  ٚؾٝ٘ اايثاْٞ

 مفهىم الشعر وعهاصره عهد ابو عاشىر: املبحث األول

ٕٓ أٍٚ ْكٛل١ٕ أ لارت ْكاعلٟا حلا٘دا       ٍ -مم٤ا ٫ عو٤ ؾٝل٘ أ ٖلٞ ققل١ٝ    -٫ٚ  لشا

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 ن١ًٝ اٯداب، ماَع١ املزقب. 
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)َؿّٗٛ ايغعز( حٝث أدىل نٌ ٚاحد بديٛٙ، ٚبذٍ أقؾ٢ مٗدٙ َلٔ أملٌ إٔ ٜتُٖٝلَش    
َٓلا       بزأٟ، أٚ ٜٓؿزد  َٖلا  كًٝلدٟا ٭حهلاّ صلابك١، ٚإ بإعار٠، ؾتعددت بذيو املؿلاِٖٝ  إ
 اِبتهارٟا ٚامتٗادٟا.

         ٓٞ ٖٚذٙ املؿلاِٖٝ ٚايٓظزٜلات ايكدميل١ يف َاٖٖٝل١ ايغلعز ق٤ًلً قِٝلّدا يدارصل
َّٓلا          َٓل١، حٝلث أصلز ِٗ بكٛ ٗلا، ٚبضلبكٗا، ؾظ١ًلٛا س ا٭دب َٔ أدبا٤ ْٚكاد بؾلٛر٠ عا

ٚاؾاحظ، ٚابٔ قتٝب١، ٚقداَل١، ٚغريٖلِ، َٚلٔ ٖل٪٤٫ ابلٔ      ٜزٓددٕٚ أقٛاٍ ابٔ ص١٬ّ، 
ٚايغعز عٓد ايٓاظ ايّٝٛ ٖلٛ ايهل٬ّ املكؿل٢ امللٛسٕٚ،     = عاعٛر ايذٟ ْكزأ ي٘ قٛي٘ 

ٚإٕ نإ رًٛا َٔ املعاْٞ َٓشٚعٟا َٔ ايب٬غ١، فزّدا َٔ ايؿؾلاح١، ٚرالا رًٛلٛا    
ٚا يًغعز ؾزاغ٘، ؿضلٔ اْضلماَ٘،   ٖٚلٛ غًل ، عًل٢     رق١ ايًؿظ عضٔ ايغعز، ؾػؿز

ٛا ٜكتٓعٕٛ َٓ٘ بتٛؽلٝـ ايكلدَا٤، ؾٝكًلدِْٚٗ يف نلٌ عل٤ٞ، ٚيٝلتُِٗ إ ا        أِْٗ أؽبُخ
ٚا عؾٛر  كدَ٘،؛ بٌ ِٖ إمنا ق٤ًُدٚا عؾلٛر امٛاطل٘، إ  أؽلبذ َعَِٝبل١ٜ ايعٝلٛب،       قًد
ٚصخاؾ١ ا٭يؿاق، ٚامٛلاط ايٓؿلٛظ. ٚإمنلا ٜعتلا يف ايغلعز عل٦ٝإ ٫ ُبلٖد َُٓٗلا،         

ْٞ؛ أٟ  َٓاصلبتٗا يًُكلاّ ٚؽًٝلٗا، ٚحضلٔ ايًؿلظ، َلع ايتٛقٝلع        ُٖٚا  حضٔ املعا
املعٖبز عٓ٘ بلاملٝشإ، ٖٚلٛ َغلزٚط يف ايغلعز عٓلد صلا٥ز ا٭َلِ، نلدِْٗ أرادٚا إٔ         

 .(1)+ٜشٜٓٛا املعاْٞ ايٓؿٝض١ بديؿاق  ٛاسٜٗا يف ٚسٕ ٜٛزب ايٓؿٛظ

ٕٖ ايكزهٕ ععز، ُٜعٚزُف ابلٔ عاعلٛر اي   غلعز بدْل٘   ٚيف َعزض رٚدٙٔ ع٢ً عب١ٔٗ أ
ٍْ ٚؾهاٖل١  = ٣ٕ َٓاصب١ ٭غزأف٘ اي  أنثزٖا ٖلش ، ٚيف (2)+ن٬ّْ َٛسٕٚ َكؿ٢٤، ي٘ َعا

ٖذا ايتعزٜـ ٜغري إىل )اي١ٖٝٓ( يف َؿّٗٛ ايغعز، ٜٚز٣ إٔ ايٓكاد  ُٖبٛا يف اعلاأطٗا  
 يف ايٛسٕ إىل َذٖبني 

ّْٚلا،  َذٖب ايذٜٔ قايٛا  ٫ ٜهٕٛ ايغعز ععّزا، إ٫ إ ا قؾد قا٥ًل٘ إٔ ٜهلٕٛ    .3 َٛس
ّْٚا َُكؿ٤ل٢، ٚيلٝط بغلعز٣؛     ٖٚذا ٖٛ رأٟ ابٔ رعٝل ايذٟ ُٜكزر إٔ َٔ ايه٬ّ َٛس

 .(3)يعد٢ّ ايكؾد ٚاي١ٝٓ

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .<87ّ  =>?7أيٝط ايؾبذ بكزٜب، طبع ْٚغز  املؾزف ايتْٛضٞ يًٛباع١،  ْٛط  -1
 .=;  89ت(، ٜٓظز  ايتخزٜز ٚايتٜٓٛز، دار صخٕٓٛ يًٓغز ٚايتٛسٜع،  ْٛط، )د -2
ْٚكدٙ، ؼكٝل  قُد قٝٞ ايدٜٔ عبد اؿُٝد، َٛبعل١  ٜٓظز  ايعُد٠ يف قاصٔ ايغعز ٚهداب٘  -3

 .?77  7ّ 9>?7، 9ايضعاد٠، َؾز، ط
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ّْٚلا،       .2 ًٜٞؿل٢ َٛس ُٓد ايٛسٕ يٝط بٛاملب؛ بلٌ ٜهؿلٞ إٔ ُٜ َذٖب ايذٜٔ قايٛا  إٕ  ع
 .(4)ٚيٛ بدٕٚ قؾد قا٥ً٘ يًٛسٕ

ٕٖ ايٖٓٝل١ٜ علزط٠ َلٔ    ٚايذٟ ٜز قٝ٘ ابٔ عاعٛر ٖٛ املذٖب ا٭ٍٚ، ايذٟ ٜز٣  أ
عزٚط قزض ايغعز ٚإْغا٥٘؛ ٚيعٌ  يو رامع إىل طبٝعت٘ ايؿك١ٝٗ، اي   قلع ايٓٝل١   

 يف طًٝع١ أعُاٍ اإلْضإ،  ٛبٝكٟا يكاعد٠  إمنا ا٭عُاٍ بايٓٝات.

ٚ عزٜـ ايغعز بٗذا املؿّٗٛ ٫ ٜٓؿزُد ب٘ ابٔ عاعلٛر ٚحلدٙ، ؾكلد صلبك٘ إىل     
ٕٖ      يو غريٙ اا ٜكاب َٓ٘ أٚ ٜغبٗ٘ ُٔ يٛ ْظزْلا إىل ٖلذا ايتعزٜلـ يٛملدْا أ ، ٚم

ابٔ عاعٛر ُٜضٛم  عزٜـ ايغعز عٓد ايٓكاد ٖٚٛ غري راض٣ عٓل٘، ٜٚغلري إىل ْظزٜل١    
ايغعز اي  معًً ايغعز عُل٬ٟ ؽلٓاعٟٝٓا رارمٝٓلٟا رن٤لش عًل٢ اـؾلا٥ؿ ايٖغله١ًٖٝ        

يو عك٤لب بكٛيل٘    امٝلتُث١ً يف ايٛسٕ ٚايكاؾ١ٝ، ٚإٕ مل ٜتخكل ؾٝ٘ ماْب ايغلعٛر، ٚيلذ  
ٛا َٔ املعاْٞ َٓشٚعٟا َٔ ايب٬غل١، فلزّدا   =ٚقٛٝي٘   +عَٓد ايٓاظ٢ ايّٝٛ= ٚإٕ نإ ُرً

ـَ أؽخاب ٖذا ايزأٟ بدِْٗ ٜكتٓعلٕٛ َلٔ ايغلعز    +َٔ ايؿؾاح١ بتٛؽلٝـ  =، ٚٚؽ
ٌٚ ع٤ٞ، ٚيٝتِٗ إ ا قًدٚا ق٤ًدٚا عؾٛر  ك١دَ٘؛ بلٌ ٖلِ إمنلا     ايكدَا٤، ؾٝكًدِْٚٗ يف ن

ٚا عؾٛر امٛاط٘  .+ق٤ًد

   ٌٗ ٕٖ َلا ٜكل ٌُ يف طا١ًٔ٥ ايغعز ُٜكزر ابٔ عاعٛر أ َٚٔ حٝث املكدار ايذٟ ٜدر
    ً ، ٖٚلٛ بلذيٜو ُٜتلابع    (5)عٔ ايبًٝ ايٛاحد نايعدّ؛ إ  ٫ ٜهٕٛ ايغلعز أقلٌ َلٔ بٝل

ٍُ بلٔ َعلبٖ    اؾاحظ ايذٟ عٖد ايبًٝ ايٛاحد علعزٟا عٓلدَا    ٣ٍ، إىل   نتلَب ٔعٜكلا ١ بلٔ ٔعٜكلا
٢ٍ      يٮَري امٝلَضٖٝب=املضٝٓب بٔ سٖري٢   ٢ٍ بلٔ علٓب١ بلٔ عٜكلا ٖٕٚ   +بٔ سٖري َٔٔ عٜكلا ؾلد

٢ٕ اـؿٝـ  ًْ َٔ ايغعز َٔ ٚس  اؾاحظ ٖذٙ ايعبار٠ ع٢ً أْٗا بٝ

 بللللٔ سٖللللري  يٮَللللري٢ امٝلَضللللٖٝب 

 

    ٢ٍ ٢ٍ بللٔ عللٓب١ بللٔ عٜكللا  (6)َٔللٔ عٜكللا

ٌٖ اؾاحظ أٍٚ َٔ قٖزر املكدار ٚاي١ٝٓ يف ايغعز، ًُْٚط  يو َلٔ قٛيل٘      ٚيع
=        ٌَ ًَ أحادَٜث ايٓٓلاظ ٚرٛلَبِٗ ٚرصلا٥ًِٜٗ، يَٛملِدَت ؾٝٗلا َثل ِِ أْٓو يٛ اعاِف اعً

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .6>  89ٜٓظز  ايتخزٜز ٚايتٜٓٛز -4
 ٜٓظز  املؾدر ايضابل. -5
 .778  8ت( ، ٜٓظز  ايبٝإ ٚايتبٝني، ؼكٝل  عبد ايض٬ّ ٖارٕٚ، دار اؾٌٝ، بريٚت، )د -6
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ٌُ  يلو     ِٔ َؿأعًٝٔ، ٚيٝط أحلْد يف ا٭رض ععل َضتؿٔعًٔ َضتؿٔعًٔ نثريٟا، َٚضتؿعًٝ
ٕٖ رُم٬ٟ َِ      ََٔ ٜغأَٟ ايباع١ ؽاح   املكداَر ععزٟا، ٚيٛ ٜأ با للإ؟ يكلد نلإ  هًل

به٣ّ٬ يف ٚسٕ  َضتؿعًٔ َؿع٫ٛت، ٚنٝـ ٜهٕٛ ٖذا ععزٟا ٚؽاحب٘ مل ٜكٔؾلِد إىل  
ٌُ ٖذا املكدار َٔ ايٛسٕ قد ٜتٖٗٝلٝد يف مجٝلع ايهل٬ّ، ٚإ ا ملا٤ املكلداُر       ايٚغعز؟ َٚث

ٚاملعزؾ١ٔايذٟ ُٜعًِ أْٓ٘ َٔ     .(7)+ٚايكؾٔد إيٝٗا، نإ  يو ٔععزٟابا٭ٚسٕا  ْتاج ايغٚعز 

ٚبايٓظز إىل  عزٜـ ابلٔ عاعلٛر يًغلعز للدُٙ قلد حلدد أرنلإ ايغلعز يف         
 ايعٓاؽز اٯ ١ٝ 

إقاَلل١ ايللٛسٕ ٚايكاؾٝلل١، ٖٚللذا ٜعللل ارتٝللار ايغللاعز ايبخللز ٚايكاؾٝلل١ املٓاصللبني  .3
 يغعزٙ؛ يهٞ ٜتٛؾز عٓؾز اإلٜكاع املٛصٝكٞ يًغعز.

املخزج، ايذٟ ٜ٪دٟ املع٢ٓ بٛفٛح، ٚا٫بتعاد علٔ ا٭يؿلاق   ؽري ايًؿظ ايٖضٌٗ  .2
 اي  ُ خؿٞ املع٢ٓ ٚؼمبُ٘ عٔ املتًكٞ.

حضٔ املعاْٞ، ٖٚٛ َٓاصبتٗا يًُكاّ، ٚ يو بدٕ  هلٕٛ املعلاْٞ َدْٛصل١ بعٝلد٠      .1
عٔ ايتعكٝد ٚايتهًـ؛ ٭ٕ بٗا  تخكل مٛد٠ ايضبو، َٚعاْٞ ايغلعز ٖلٞ َعلاْٞ    

، نلايػشٍ ٚايٓضلٝب ٚااملا٤    (8)ٖلشٍ ٚؾهاٖل١  أغزاف٘، ايل  ٜكلزر إٔ أنثزٖلا    
 .(9)ٚامٝلًذ

؛ ٭ٕ +... َٓاصلبتٗا يًُكلاّ ٚؽًٝلٗا   =اـٝاٍ، ٚأعار إيٝ٘ ابٔ عاعلٛر يف قٛيل٘     .4
 ايه٬ّ املغتٌُ ع٢ً اـٝاٍ أنثز رٚع١ ٚٚٞقعٟا ع٢ً ايٓؿٛظ.

 موسيقى الشعر
٢ٍ ُُٜهلٔ ا٫صلت   ٟٛا، أٚ ْاؾ١ًٟ َٔ ايكٛ ػٓا٤ عٓل٘؛  يٝط ايٛسٕ عٓد ابٔ عاعٛر بٔضٝ

ْٔ َلٔ أرنلإ     -يف ْظلزٙ -بٌ ٖٛ عزط أصاْظ ٫  كّٛ ؽٓع١ ايغعز إ١٫ ب٘؛ إْٓل٘   رنل
ُٓل٬ٟ   ِٓ ؼً مٓاحٝ٘ ماْبٟا َه ايغعز؛ بٌ أعظُٗا أ١ُٖٝ، ٚأم١ًٗا ؾٓ٘ا، ٖٚذا ايٛسٕ ٜق

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .?;7  7املؾدر ايضابل -7
 .=;  89ايتخزٜز ٚايتٜٓٛزٜٓظز   -8
 .:>  89ٜٓظز  املؾدر ايضابل  -9
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ٟٓ بٛزٜكل١    ي٘، ٖٛ  ايكاؾ١ٝ، اي  ٫ ُبٓد إٔ  هٕٛ قا١ُ٥ َذنٛر٠، َتخد٠ يف حزف ايلزٚ
 ؾ١ٓٝٓ.

َٕ ٖلٛ َلا ُُٜٝٚلُش          ٚعٓدَا عزض ابٔ عاعٛر ملاٖٖٝل١ ايغلعز ْٖبلَ٘ عًل٢ إٔ ايلٛس
ايغعز عٔ ايٓثز، ٚايٓظِ ايذٟ حيؾٌ بايٛسٕ ي٘ أ١ُٖٝ بٝٓٓل١ يف  ؾلٛر ابلٔ عاعلٛر؛     
٭ْ٘ بشٚاٍ املٛصٝك٢  شٍٚ هٜات مجاي٘، ٜٚتخٍٛ إىل ن٬ّ ْثزٟ علادٟ ٫ ُٜلثري أٟ   

إ نزميل١، ٚأيؿلاق عذبل١؛ ٭ٕ    َتع١، حت٢ يٛ نإ حيتٟٛ ع٢ً ؽلٛر مجًٝل١، َٚعل   
َغلزٚط٠ يف ايغلعز عٓلد صلا٥ز ا٭َلِ، نلدِْٗ أرادٚا إٔ ٜشٜٓٓلٛا        =املٝشإ ايعزٚفٞ 

إ  إٕ عٓاؽلز ايغلعز    (10)+املعاْٞ ايٓؿٝض١ بديؿاق  ٛاسٜٗا يف ٚسٕ ٜٛلزب ايٓؿلٛظ  
ا٭رز٣ َٛمٛد٠ يف ا٭مٓاظ ا٭دب١ٝ ا٭رلز٣، ٚيٝضلً ٖلٞ َلا ميٝلش ايغلعز علٔ        

ٕٖ َا   ميٝشٙ ٖٛ َٛصٝكاٙ اي   ٛزب ايٓؿٛظ.غريٙ؛ بٌ إ

 ٚايٛسٕ ايغعزٟ ٜز بٝ  يف  ؿهري٢ ابٔ عاعٛر اعٓٝني 

، ٜٚٓؾلذ ابلٔ   (11)  َع٢ٓ ايبخز ايعزٚفلٞ، َٚلا ؾٝل٘ َلٔ أعلارٜر ٚأفلزب      ا٭ٍٚ
ؾًللٝط َِٜخُضللٔ ايزَللٌ يف =عاعللٛر ايغللعزا٤ بتُٝٝللش ايبخللٛر ايلل  ٜٓظُللٕٛ عًٝٗللا، 

٥ٛلزف  املزا ٞ ، ؾايغلاعز إ ا  (12)+ٚاؿُاص١، نُا ٫ حيضٔ ايٌٜٛٛ يف ااشيٝات ٚاي
أراد بٓا٤ قؾٝد٠ عًٝ٘ٔ إٔ ُٜؿهلز يف املعٓل٢ ايلذٟ ٜزٜلدٙ، ٚإٔ ٜعلٖد يل٘ ايلٛسٕ ايلذٟ         

 .  (13)ٜضًط ي٘ ايكٍٛ عًٝ٘

ٖللذا، ٚقللد ْٓبلل٘ ابللٔ عاعللٛر بعللد  يللو إىل ققلل١ٓٝ مٖٛزٜٓلل١  تع١ًللل أؽلل٬ٟ   
ٝذ، ٚ يو بتمٓٗٔب ا٭علارٜر ٚا٭فلزب ايثكًٝل١، َٚلٔ     باحملاؾظ١ ع٢ً ايٛسٕ ايؾخ

غللري ٚقللٛع يف سيللٌ ايٓشحاؾللات ٚايعًللٌ اؾللا٥شٜٔ امللل٪ زٜٔ  كلل٬ٟ يف اْتضللاب     
٤ٛلع ُْتٟؿلا غلري َتُا ًل١،        اؿزنات ٚايضٛانٔ َٔ املٝشإ، حٝث ٜؾلري نلايه٬ّ املك

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .<87أيٝط ايؾبذ بكزٜب   -10
ٜٓظز  عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ يغزح اإلَاّ املزسٚقٞ ع٢ً دٜٛإ اؿُاصل١ ٭بلٞ ملاّ، قُلد      -11

 .>=ّ  <=?7، 8ايٛاٖز ابٔ عاعٛر، ايدار ايعزب١ٝ يًهتاب، يٝبٝا،  ْٛط، ط
 .<87أيٝط ايؾبذ بكزٜب   -12
ٜٓظز  عٝار ايغعز، ابٔ طباطبا ايعًٟٛ، ؼكٝلل  د. عبلد ايعشٜلش امللاْع، دار ايعًلّٛ يًٛباعل١        -13

 .<ّ  ;<?7ٚايٓغز، ايزٜاض، 
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ُٖع ايهثري َٔ  يو حت٢ ُٜٛعلو إٔ رلزج ايغلعز َلٔ نْٛل٘ علعّزا إ       ىل ٚراا ػ
 نْٛ٘ ْثّزا، نُا يف أبٝات عبٝد بٔ ا٭بزـ اي  أٚاا 

َُللللللا َصللللللُزٚبُ   َُِعُٗ َِٝٓللللللاٜى د  َع

 

٢ُٗا َعللللللٔعُٝب  ٕٖ َعللللللدَِْٞٝ  (14)نللللللد

  َع٢ٓ اإلٜكاع املٛصٝكٞ يف ايغعز، إ  إٕ َٝشإ ايغعز ٖلٛ ْلٛع َلٔ أْلٛاع     ٚايثاْٞ 
 ٓاصللب ايللتًخني املٛصللٝكٞ؛ ٭ٕ أٚسإ ايغللعز ٚفللزٚب٘  تؿافللٌ اكللدار عللد٠    

 .(15)اؿزنات ٚايضهٓات، نُا ٖٛ عدٕ املٛصٝك٢

أَا ايكاؾ١ٝ ؾإْ٘ حني ٜٛٓم٘ اٖتُاَ٘ إيٝٗا ؾٮْٖ٘ ُٜعلٓدٖا رنٝلش٠ أصاصل١ٝ يًلٛسٕ،     
ّْٚٝا إسا٤ٖا، ؾٝضتغٗد بزأٟ ا٭رؿػ يف ٖذا املكلاّ،   يذيو ٫ ميقٞ دٕٚ إٔ ٜكـ َتد

ً   =َٔ أْ٘ أراد بايكاؾ١ٝ  علد إٔ ٜضلتعزض قٛيل٘    ، ٚب(16)+ايه١ًُ ا٭رري٠ َلٔ نلٌ بٝل
َٖلا ايكاؾٝل١ ايل  ٜقلاف     =ُٜبدٟ رأٜ٘ ؾٝ٘ بدْٓ٘ ٖٛ ايذٟ  مزت عًٝ٘ عبارات ا٭دبا٤، ٚأ

إيٝٗا عًِ ايكٛايف ؾٗٞ َا ٜتعزض ي٘ عًلِ ايكلٛايف َلٔ أحهلاّ هرلز ايبٝلً، ٖٚلٞ        
ايضانٓإ ايًذٕا يف هرز ايبًٝ، َع َا بُٝٓٗا َٔ حلزٚف َتخزنل١، َٚلع املتخلزى     

 .(17)+٭ٍٚايذٟ قبٌ ايضانٔ ا

ٜٚز٣ ابٔ عاعٛر إٔ مجاي١ٝ ايكاؾ١ٝ  هُٔ يف إٔ  هلٕٛ َتُهٓل١ يف َهاْٗلا    
، ٚايكاؾٝل١ املتُهٓل١  هلٕٛ يف    (18)َٔ ايبًٝ، ٚأ٫  هٕٛ َػتؾلب١ َٚتهًؿل١ ايٛفلع   

 .(19)ايبًٝ نايغ٤ٞ املٛعٛد ب٘ املٓتظز، ٜتغٛقٗا املع٢ٓ، ٜٚتًٛع إيٝٗا

رد ايتؿزقلل١ بللني ايكاؾٝلل١ ُٜللٛ -أ ٓللا٤ حدٜثلل٘ عللٔ ايكاؾٝلل١-ٚلللد ابللٔ عاعللٛر 
املتُه١ٓ ٚايكاؾ١ٝ ايكًك١، إ  إٕ املتُه١ٓ ٖٞ ايل  ُٜبٓل٢ عًٝٗلا ايبٝلً َلٔ أٚيل٘ إىل       

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
، ٚايبًٝ َٔ ايبضٝ ، يف دٜٛاْ٘، علزح  أعلزف علدر٠،    == ->=ٜٓظز  عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -14

 .86ّ  :??7دار ايهتاب ايعزبٞ، بريٚت، 
 .=?ٜٓظز  عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -15
، ٜٚٓظز  نتلاب ايكلٛايف، ا٭رؿلػ، ؼكٝلل  د. علش٠ حضلٔ، َٛبٛعلات        6<املؾدر ايضابل   -16

 .7ّ  6=?7َدٜز١ٜ إحٝا٤ ايااث ايعزبٞ ايكدِٜ، دَغل، 
 .6<عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -17
 .?87  ?ٜٓظز  املؾدر ايضابل، ٚايتخزٜز ٚايتٜٓٛز -18
 .6<١ ا٭دب١ٝ  ٜٓظز  عزح املكدَ -19
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هرزٙ عًٝٗا، ؾإ ا رلتِ ايبٝلً ْشيلً يف َهاْٗلا َتُهٓل١، قلد رصلخً يف قزارٖلا،         
 ، نكٍٛ ا٭عغ٢ (20)غ٬ف ايكاؾ١ٝ ايكًك١ اي  امتًبً يتُاّ ايٛسٕ

ًُ ٜغٞؿًٜللل١ٜ  ِٔ َعلللأ ٜ٘ٔؾَزََِٝللل ِٝٓٔللل٘ٔ َعللل  َع

 

َٗللا    َٗللا ٚٔطَخأي ًٞٔب ًُ حٖبلل١ٜ ٜق  (21)ٜؾدَؽللِب

ؾه١ًُ )ٚٔطخااا( قاؾ٠١ٝ قًكًل٠١، امتًبٗلا ا٭عغل٢؛ يٝلتِ بٗلا املعٓل٢، ٚصلبب         
 ؾضادٖا إٔ دا٤ اؿب ٫ ٜهٕٛ يف طخاٍ اإلْضإ.

٤ٛػزاْلٞ    ٜٚزٓد ابٔ عاعٛر ع٢ً َٔ سعِ إٔ بعر ايغعزا٤ غٖٝز قٛايف ٫َٝٓل١ اي
ايلل٬ّ إىل حللزف ايعللني، ٚ ٖللب إىل إٔ ٖللذا ايتػللٝري ٜتعللٖذر؛ ٭ٕ أيؿللاق ٖللذٙ  َللٔ

 .(22)ايكؾٝد٠ يف غا١ٜ ايؿؾاح١، ٚقٛاؾٝٗا يف غا١ٜ ايتُهٔ

 لشاردالمثل السائر والبيت ا
ُّلا ْٚثلّزا، ٚأؾقلً٘ أٚملشٙ، ٚأحهُل٘        املثٌ ايضا٥ز يف ن٬ّ ايعزب نلثري ْظ

صلا٥ز ٫ ُٜلزٗد، ناؾُلٌ ايٖؾلعب ايٖغلارد      أؽدق٘، ٚقٛاِ  )َثٌ َعُزٚد ٚعلارد( أٟ  
. ٜٚكلاٍ  ا٭َثلاٍ ايضلا٥ز٠، أٟ  ايؿاعل١ٝ ايل       (23)ايذٟ ٫ ٜهاد ٜعلزض يل٘ ٫ٚ ُٜلَزدٗ   

ٜتٓاقًٗا ايٓاظ ٜٚتداٚيْٛٗا يف كتًـ ايكبا٥لٌ ٚايبًلدإ، ؾهدْٗلا  ضلري َلٔ بًلد إىل       
 ، ٚ يو نايبًٝ ايضا٥ز (24)بًد

 ايعبللللللُد ُٜكللللللزع بايعؾللللللا

 

 (25)٠ٞهؿٝلللل٘ٔ اإلَعللللارٚاٝؿللللٗز َ  

ٚاملثٌ ايضا٥ز ٚايبًٝ ايغارد َؿَٗٛإ َز بٛلإ بغلٛزٟ ايبٝلً يف ايكؾلٝد٠      
ِٔ حٝلث اعلاانُٗا    ايعزب١ٝ، َٔ حٝث اصتك٬ٍ املع٢ٓ يف نٌ عٛز ع٢ً ٔحد٠، أٚ َٔ

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .7<-6<ٜٓظز  املؾدر ايضابل   -20
، ايبًٝ َٔ ايهاٌَ، يف دٜٛاْ٘، عزح  د ّ. قُد حضني، َهتب١ اٯداب باؾُاَٝشت، َهل١ )د  -21

 .=8ت(  
 .7<-6<ٜٓظز  عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -22
 .6<8  7ٜٓظز  ايعُد٠  -23
 .=96  7ٜٓظز  ايتخزٜز ٚايتٜٓٛز -24
 .=9  9ايبًٝ َٔ فش٤ٚ ايهاٌَ، يًؿًتإ ايؿُٗٞ يف ايبٝإ ٚايتبٝني -25
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 َّعا.

٢ٌ ايضا٥ز أٚ ايغعز ايضا٥ز عٓد ابٔ عاعٛر ٖٛ إٔ ا٭َثلاٍ   ع٢ً إٔ املزاَد باملث
٢ٍ أبلٞ       َٛمٛد٠ يف ايغعز، ٚ يو بدٕ ٜهٕٛ املؾزاع أٚ مش٤ َٓل٘ صلار َلث٬ٟ، نكلٛ

 أرشّ ايٛا٥ٞ   

َٗللللا    َٔللللٔ ٜأِرللللَش٢ّ ٔعِٓٔغلللل٠١َٓ أعزٝؾ

 َع قٛي٘  

ْٛٔٞ بايللللللٖد٢ّ  ٕٖ بٖٓللللللٞ َفللللللٖزُم  إ

 

َٗلللا     (26)َٔلللٔ ٜأِرلللَش٢ّ ٔعِٓٔغللل٠١َٓ أعزٝؾ

 ٚقٍٛ بغز بٔ أبٞ حاسّ    

٢ٌ ٔبللايٖزٞنر٢ امٝلَعللارُ    (27)ٜأَحللٗل اٞيَخِٝلل

ًٕ ناٌَ ؾذيو   َٖا مٓثٌ ا٭دبا٤ ببٝ ٢ُٖ      -يف رأٜ٘-أ ٢ُٖ َلث٬ٟ، ٚإمنلا ُٜضل ٫ ُٜضل
ايهاَلٌ،  . ٚبذيو ْؿِٗ إٔ ابٔ عاعلٛر ُُٜٝلش يف أبٝلات ايغلعز بلني ايبٝلً       (28)مٗث٬ٟ

ايذٟ ٜضُٝ٘ )مث٬ٟ( ٚمش٤ ايبًٝ ايلذٟ ٜضلُٝ٘ )َلث٬ٟ(، ٚيعًل٘ قؾلد َلٔ َؾلًٛذ        
 ايٖتُٗثٌ  مٓثٌ ا٭دبا٤ بايغٛاٖد ايغعز١ٜ؛ أٟ  إٜزادٖا َٔ أمٌ إ با ٗا.

ٚيف مج١ًٔ عزٔح٘ يًُكد١َ ا٭دب١ٝ ُٜٛرُد ابٔ عاعٛر ٖذا ايتعًٝلل عًل٢ علٛارد    
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ْٔ       ايبًٝ َٔ ايزمش، ٭بٞ أرَشَّ ايٛا٥ٞ، ٖٚٛ َمد أبٞ حامت طٝٓل٧  -26 أٚ ملٗد ملٓدٙ، ٚنلإ يل٘ ابل
ِٛٙ، ؾكلاٍ أبٝا لٟا َٓٗلا     ٜكاٍ ي٘ أرَشّ، ؾُات ٚ زى بٓنَي ؾتٛٓ ُبٛا َٜٟٛا ع٢ً مدِٖ أبٞ أرشَّ ؾددََ
ٖذا ايبًٝ؛ ٚاملع٢ٓ  أِْٓٗ أعَبٗٛا أباِٖ يف طبٝعت٘ ٚرًٝك٘، ٚأحضب٘ نإ ب٘ عاق١ٟا، ٚايٚغٓٔغ١ٓ َثٌ 

، ٚفُع ا٭َثاٍ، املٝداْٞ، 997  7ظز  ايبٝإ ٚايتبٝنيايٛبٝع١ ٚايضم١ٖٝ، ٚرًَْٛٞ  يٛخْٛٞ. ٜٓ
 .7>9  7ت(، ، )دبريٚت ،دار املعزؾ١، ايدٜٔ عبد اؿُٝد ٞؼكٝل  قُد قٝ

عمش بًٝ َٔ ايٛاؾز، يف دٜٛاْ٘، ؼكٝلل  د. علش٠ حضلٔ، َٛبٛعلات َدٜزٜل١ إحٝلا٤ ايلااث         -27
يف  :99  =8ايتخزٜلز ٚايتٓلٜٛز  ، ٜٚادد ابلٔ عاعلٛر يف   <=ّ  6>?7ايعزبٞ ايكدِٜ، دَغل، 

، ٚفُلع ا٭َثلاٍ،   8=علزح املكدَل١ ا٭دبٝل١      ْضب١ ٖذا ايبًٝ إىل بغز أٚ ايٛزَلاح. ٜٚٓظلز   
٣ِ. ٚاملثٌ ٜقلزب يف  لزى إعلؿام    869  7املٝداْٞ  ُٝٔ ََٚمدَِْا ٔؾٞ ٔنَتأب َبٓٔٞ َ  . ٚؽدر ايبًٝ  

 ايزمٌ ع٢ً غري ًَه٘.
 .8=ٜٓظز  عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -28
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ؾٗٞ ا٭بٝات ايبايػ١ َبًػٟا َلٔ ؽلخ١ املعٓل٢،     ٚأَا عٛارد ا٭بٝات=ا٭بٝات، ؾٝكٍٛ  
 .  (29)+ٚمشاي١ ايًؿظ، ٚإؽاب١ املع٢ٓ املؿاد َٓٗا

٢ٍ نْٛل٘           ًُٚٝ بايغلٛارد؛  غلبّٝٗا الا بلايٛحػ٢ ايٖغلارد يف حلا ٜٚز٣ أْٗلا ُصل
، ٚ يو ٫َتٓلاع ٖلذٙ ا٭بٝلات    (30)ًَّٛٛبا َزغّٛبا ؾٝ٘ يكاْؾ٘، ٚعضري ايٛقٛع يف ٜدٙ

ٚإٕ عل٦ً ؾكلٌ  إْٗللا يف بعلدٖا َللٔ    =ػ ايغلارد ايٓللاؾز  عًل٢ ايغلعزا٤ نُللا ايلٛح   
 .(31)+ايغعزا٤، ٚاَتٓاعٗا عًِٝٗ نايٛحػ يف ْؿارٖا َٔ ايٓاظ

ٕٖ َلٔ أبٝلات ايغلعز بٝلْٛت          ٚر٬ؽ١ رأٟ ابٔ عاعلٛر حلٍٛ ٖلذٙ ايتؿزقل١ أ
صا٥ز٠؛ ٫ر باطٗا با٭َثاٍ ٚايغٛاٖد، ٚبٝلْٛت  ضلري يغلٗزٔ ٗا اؾُايٝل١؛ بضلبٔب دقل١       

 قٗا ٚإؽابتٗا يًُع٢ٓ املزاد، دٕٚ حامتٗا إىل داؾع ا٭َثاٍ ٚايغٛاٖد.َعاْٝٗا ٚأيؿا

 المطمع والختام
ُصُٞ بعد٠ َضُٝات، َٓٗا  بزاع١ ا٫صت٬ٍٗ، ٚبزاع١ املًٛع، ٚحضٔ ا٫ؾتتلاح،  
ٚحضٔ ا٫بتدا٤، ٚمجٝعٗا  عل يف ا٫ؽ٬ٛح  إٔ ٜهٕٛ ًَٛع ايه٬ّ ععزٟا أٚ ْثلزٟا  

 .(32)بأْٝكٟا َٚٓاصبٟا يًػزض املًٛٛ

أٍٚ َلا ٜكلزع   =املًٛع ٖٛ ايبًٝ ا٭ٍٚ َٔ ايكؾٝد٠، ٖٚٛ عٓد ابلٔ عاعلٛر   
ؾِٗ ايضاَع أٚ املٛايع، ؾإ ا نإ حضّٓا بدّٜعا اصتمًب٘ يإلقباٍ عًل٢ بكٝتل٘ بلايٓظز أٚ    

 .  (33)+اإلؽػا٤

ُٔ َٛايع٢ ايكؾلا٥د  =أٚمش ابٔ عاعٛر ايغزٜٚط اؾُاي١ٜٖٝ يًًُٛع بكٛي٘   ٚأحض
ضاَع إىل َا بعدٙ، بدٕ ٫ ٜهٕٛ َٔ املٛلايع املعتلاد  هزارٖلا،    َا نإ ًٜؿً ْظز اي

ؾٝٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ املًٛع عشّٜشا غري َٛلزٚم، ٚ يلو يف ا٭يؿلاق املؿتلتذ بٗلا، ؾلإ ا       

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
29- =9. 
 .9=ٜٓظز  املؾدر ايضابل   -30
 .;<7  8ايعُد٠، ابٔ رعٝل  -31
، 7ٜٓظز  َعمِ ايٓكد ايعزبٞ ايكدِٜ، أمحلد ًَٛلٛب، دار ايغل٪ٕٚ ايثكاؾٝل١ ايعاَل١، بػلداد ط       -32

7?>?ّ7  ::9. 
 .<9عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -33



 الفْكُر النَّْقدي عنَد الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور

 اجلامعة األمسريةجملة 
088 

       ٔ َٔ املعلاْٞ    (34)+اْقِ إيٝٗلا علش٠ املعٓل٢ ؾكلد اصلتٛؾ٢ املًٛلع اؿضل ، ٚ نلز َل
 املٛزٚق١  بها٤ ايدٜار ايذٟ ابتهزٙ اَز٩ ايكٝط، نكٛي٘ 

    ٢ٍ ََِٓللش٢ َٚ  ٔقٜؿلا َِْبلٔو َللٔ ٔ ٞنلَز٣ َحبٝلٕب 

 

  ٌ ََل ِٛ ٣ٍ ٜؾَخ َٔ ايٖدُرٛ ِٝ ٣َٛ َب  (35)ٔبضٞكٔ  اي١ً

أؾقٌ ابتدا٤ ؽٓع٘ عاعز؛ ٭ْ٘ ٚقـ ٚاصتٛقـ ٚبهل٢  =ؾٗذا ايبًٝ عٓد ايٓكاد  
 .(36)+ٚاصتبه٢ ٚ نز اؿبٝب ٚاملٓشٍ يف َؾزاع ٚاحد

ػد َٛلايع يًٓابػل١ يف   ... َٚع  يو =ٚعٔ املٛايع اؾٝد٠ قاٍ ابٔ عاعٛر  
 ٖذا املع٢ٓ يٛٝؿ١، َٚٔ أحضٔ املٛايع قٍٛ عٓا٠ 

ِٔ ََُتللَزٖدّ  ٌِ ٜغللاَدر ايٗغللعزا٤ُ َٔلل  (37)َٖلل

 .(38)+ٚعزف بإماد٠ املٛايع أبٛ ماّ ٚايبخاٟ ٚاملتٓيب 

أَا اـتاّ، أٚ حضٔ املكٛع، ٖٚٛ َا ٜضُٝ٘ ابٔ عاعلٛر بتتُلِٝ املكٛلع ؾًل٘     
قٛلع ايهل٬ّ؛ أٟ  رتُل٘ ٚ ٓٗٝتل٘، َٚعٓل٢      =دٚر نبري يف ايع١ًُٝ اؾُاي١ٝ، َٚعٓلاٙ  

َ٘ا ٫ ٜاقب ايضاَع ع٦ّٝا بعدٙ إٔ ٜهلٕٛ  ٜٓبػلٞ  =. ٚيذا قٌٝ  إْ٘ (39)+ تُُٝ٘ معً٘  ا
ٚأدرلٌ يف املعٓل٢ ايلذٟ قؾلدت يلل٘ يف      ،هرلز بٝلً قؾلٝد و أملٛد بٝلً ؾٝٗلا      

، ٚيعٌ  يو ٜزمع إىل إٔ هرز بًٝ يف ايكؾٝد٠ علاد٠ َلا ٜٓتٗلٞ ببٝلً     (40)+ْظُٗا
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 .<9عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -34
، ;َؾٛؿ٢ عبد ايغايف، دار ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، طايبًٝ َٔ ايٌٜٛٛ، يف دٜٛاْ٘، فب   أ.  -35

866:  ّ776. 
 .<87  7ايعُد٠  -36
ت(  ، ؽدر بًٝ َٔ ايهاٌَ، يف دٜٛاْ٘، ؼكٝل  قُد صعٝد َٛيٟٛ، املهتلب اإلصل٬َٞ، )د   -37

٢ِ، ٚاملع٢ٓ  ٌٖ  زنٛا عل٦ٟٝا ٜٓظلز ؾٝل٘ مل ٜٓظلزٚا     8<7 ٖٗ َٛ ًَ ايٖداَر بِعَد َ  ٌِ عزٞؾ ٖ ِّ ، ٚعمشٙ  أ
ؾٝ٘؟. ٚاملادّ  املتعٛـ. ٜكٍٛ  ٌٖ  زنلٛا عل٦ٟٝا ٜلادّ عًٝل٘؛ أٟ  ٜتعٛلـ؛ ٜٚكلاٍ   زٓدَلً        
ايٓاق١ ع٢ً ٚيدٖا إ ا  عٛؿً عًٝل٘، ٚ لْٛب َلزدّ إ ا صلدت رزٚقل٘ بايزقلاع؛ أٟ  ٖلٌ  لزى         

 ايغعزا٤ َٔ رزم٣ مل ٜزقعٛٙ ٚؾتل٣ مل ٜز كٛٙ؟
 .?9-<9عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -38
 .=9املؾدر ايضابل   -39
عًٞ قُد ايبملاٟٚ ٚقُلد     ؼكٝل، أبٛ ٬ٍٖ ايعضهزٟ، ايؾٓاعتني ايهتاب١ ٚايغعزنتاب  -40
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 ؾٝ٘ ْؾٝخ١ أٚ َثٌ أٚ حه١ُ أٚ ؽٛر٠ بٝا١ْٝ مٝد٠.

 املسائل الهقدية اليت تهاوهلا ابو عاشىر يف تراثه: املبحث الثانٌ

ٌَ  زاُث ابلٔ عاعلٛر عًل٢ بعلر املؾلًٛخات ايٓ      كدٜل١، ايل   ٓاٚالا    اعتُ
 بايدراص١ ٚايتخًٌٝ، ْذنز َٓٗا 

 . الجودة1
َِٛدايغ٤ُٞ ُمَٛد ماَديف ايًػ١    ،ايغل٤َٞ ؾملادَ   ٜٚأملدتُ  ،امٝٚلدّ  ؽاَر  ٜأٟ ؛٠٠ َٚم

ُٔ ،َمْٝٚد ٖذا ع٤ْٞ  كاٍُٜٚ ،َ٘ثًٝ ٚايٖتمُٜٛد َِٛد ٠ٔاٝؾَٛد َبٝٚ َِٛد ٚقد ماَد ،٠ٔٚاٜؾ   ٜٚأملادَ  ٠َٟم
٢ٍ  .(41)ٜأٚ ايؿعٌ ٜأ ٢ باٜؾٝٚد َٔ ايكٛ

ٚيف ا٫ؽ٬ٛح  ٖٞ ؽؿ٠١ يًٚغِعز٢ اؾٝٚٔد دٕٚ ايزد٤ٟ، ٖٚٞ َٔ ا٭صلط ايل    
 .(42)ُٜب٢َٓ عًٝٗا ْكد ايه٬ّ

ٚاؾٛد٠ٝ عٓد ابٔ عاعٛر ؽلؿ٠١ َلٔ ؽلؿات ايغلاعز امٝللتكٔ؛ ٭ٕ ايغلعز إ ا       
تؿلً عٓل٘  ًلو ايعٓاؽلز      ٛؾزت ؾٝ٘ مج١ً َٔ ايعٓاؽز ُصلُٞ علعّزا مٝلّدا، ٚإ ا اْ   

 ُصُٞ ععزّا رد٦ّٜا، ؾٗٞ  ٓكضِ عٓدٙ إىل  مٛد٠ ايًؿظ، ٚمٛد٠ املع٢ٓ.

 . جىدة اللفظأ

      ،ّٓ يكد ع٢ٓ ايٓٓك١اد ايعزب بضٚز ايب١ٔٝٓ ايًؿظٝل١، ٚأ زٖلا يف ايبٓلا٤ ايغلعزٟ ايعلا
ا ٚيذيو ؾكد  عٓزض اا بعقِٗ َداؾعٟا عٔ قُٝتٗا، عاد٘ا إٜٓاٖا اي١ًب١ٓ ايل  يف فل٥ٛٗ  
ٟٓ ملا ؼًُ٘ َٔ إحٜيا٤ات، ٚيف ٖذا املقُار اٖ خذ ابٔ عاعلٛر   ٜتدٓصط ايبٓا٤ ايٓغعز
اؾٛد٠ يف ايًؿظ أحد َعاٜري ؼدٜد مجاٍ ايٓؿ ايغعزٟ، حٝلث للدٙ ٜلدعٛ إىل    
ارتٝار ايًؿظ، ٚ يو باْتكا٤ ايه١ًُ ايل  ُ عٚبلُز بدقل١ علٔ املعٓل٢، ٚ هلٕٛ َكؾلٛر٠        

 عًٝ٘.

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
= 

 .9::  ّ><?7 ، بريٚت،املهتب١ ايعؾز١ٜ ،أبٛ ايؿقٌ إبزاِٖٝ
 ت(  )مٛد(.، )د 7ٜٓظز  يضإ ايعزب، ابٔ َٓظٛر، دار ؽادر، بريٚت، ط -41
 .96:  7ٜٓظز  َعمِ ايٓكد ايعزبٞ ايكدِٜ، أمحد ًَٛٛب -42
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ٌٖ أعٗز ؽؿات مجاي١ٝ ايًؿظ عٓد ابٔ عاعٛر ؽؿ١ )اؾشاي١( ٖٚلٞ نُلا    ٚيع
ـْ يًؿٔظ َدرْٛ  َٔ ؽلؿات ايٓلاظ، إٔ  اؾشايل١ يف اإلْضلإ ٖلٞ ملٛد٠       =ٜز٣  ٚؽ

رأٜ٘ ٚنُاٍ عكً٘، ؾٝٗا ٜهٕٛ اإلْضلإ ناَلٌ اإلْضلا١ْٝ، ٖٚلٞ يف ايًؿلظ عٖزؾٗلا ابلٔ        
ف َهزّ يف يضإ ايعزب، ؾكاٍ  ايه٬ّ اؾشٍ ايكٟٛ ايغلدٜد، ٚايًؿلظ اؾلشٍ رل٬    

 .(43)+ايٖزنٝو، ٚايزنٝٝو ٖٛ ايقعٝـ

ٚابٔ عاعٛر يف ؼدٜدٙ ملؿّٗٛ اؾشاي١ ٜضتعني بد٥ُل١ ايٓكلد ايكلدا٢َ نلابٔ     
، ٚابلٔ علزف ايكريٚاْلٞ ايلذٟ     (44)رعٝل ايذٟ  نز اؾشاي١ ٚعٛؿٗلا عًل٢ ايؿخاَل١   
 .(45)معٌ اؾشاي١ ٚؽؿٟا يًُباْٞ، أٟ  ا٭يؿاق، ٚغريٖا

يف ا٭يؿاق ٫ ُبلٖد إٔ ٜضلًِ ايغلاعز َلٔ     ٚرًؿ ابٔ عاعٛر إىل إٔ اؾشاي١ 
 فعـ املع٢ٓ، َٚٔ ايتهًـ، ٚمم٤ا ٖٛ َضتهزٙ يف ايضُع عٔ ايٓٛل بايه١ًُ.

َٚٔ ؽؿات ا٭يؿاق اي   زددت عٓدٙ ؽؿ١ )ا٫صتكا١َ( ٖٚٞ ٚؽلـ ْضليب   
... ؾاصتكا١َ ايًؿظ ٖٞ ٚؾا٩ٙ بلاملزاد ايلذٟ    ٜعزض يًؿظ يف حني اْتظاَ٘ يف ايه٬ّ

 .(46)ايبًٝؼ، دٕٚ رٛد ٫ٚ  كؾري ٫ٚ غُٛضاصتعًُ٘ ؾٝ٘ 

َٖا يكؾلٛر يف َعزؾل١    ٚا٫صتكا١َ ٖٞ ايض١َ٬ َٔ اـٛد يف اصتعُاٍ ايًؿظ  إ
ايًؿللظ ٚإَللا يػؿًلل١ٕ، ناصللتعُاٍ ايًؿللظ ايللداٍ عًلل٢ ا٭عللِ يف حللني إراد٠ ايًؿللظ      

 .(47)ا٭رؿ

 ٜٚغزح ابٔ عاعٛر عٝار ايًؿظ ٚحيؾزٙ يف  ٬ ١ أعٝا٤ 

طبلع ايبًٝلؼ ٚ ٚقل٘ ٚدربتل٘ اؿاؽل١ً َلٔ نثلز٠ َشاٚيل١ ايهل٬ّ            ايٛبع، ٖٚٛ ا٭ٍٚ
ايؿؾٝذ، َٚعزؾ١ دقا٥ل ا٫صتعُاٍ ايعزبٞ، حت٢ ؼؾٌ ي٘ َٔ  يو ًَه١ ميٝش بٗلا  

 ايًؿظ املكبٍٛ املضتخضٔ، ٚايًؿظ اجملؿٛ املضتٓهز.

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 ، ٜٚٓظز  يضإ ايعزب  )مشٍ(.>>عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -43
 .??7  7ٜٓظز  ايعُد٠، ابٔ رعٝل -44
 .<> -=>ٜٓظز  عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -45
 .7= -6=ٜٓظز  املؾدر ايضابل   -46
 .7=ٜٓظز  املؾدر ايضابل   -47



 حممد عبد السالم حممد سويسيد. 

   السنة    العدد 
022 

  ايزٚا١ٜ، ٖٚٞ رٚا١ٜ  يو ايًؿظ ؾُٝا ُٜز٣ٚ عٔ ايعزب؛ يٝعًِ بلذيو َٛاقعل٘   ٚايثاْٞ
 ه٬ّ ايؿؾٝذ، ؾٝتقذ َعٓاٙ عٓدِٖ ؾٝهٕٛ ؽزحيٟا ؾٝ٘.َٔ اي

  ا٫صتعُاٍ؛ يٝظٗز َا ٖٛ حكٝك١ َٚلا ٖلٛ فلاس، ٜٚظٗلز ايعلاّ ٚاـلاـ       ٚايثايث
 .(48)َث٬ٟ

ؾارتٝار ايًؿظ املٛابل ملعٓاٙ َٔ بني ا٭يؿاق اي  عُع بٝٓٗلا ايلاادف، َٚلا    
يف ْظلز ابلٔ   -ميٝلش   ٜهٕٛ بٝٓٗا َٔ ؾزٚم دقٝك١ يف  دد١ٜ املع٢ٓ ايٛاحلد، ٖلٛ َلا   

ايٓؿ اؾٝد عٔ غريٙ َٔ ايٓؾٛـ ا٭دبٝل١، ٖٚلٛ َلا أد٣ بل٘ إىل اقتبلاظ       -عاعٛر
َٚت٢ عانٌ ايًؿظ َعٓاٙ ٚأعزب عٔ ؾخلٛاٙ، ٚنلإ يتًلو    =ن٬ّ اؾاحظ يف قٛي٘  

اؿاٍ ٚؾكٟا، ٚيذيو ايكدر٢ ٔيٞؿكلٟا، ٚرلزج َلٔ مسامل١ ا٫صلتهزاٙ، ٚصلًِ َلٔ ؾضلاد         
   .(49)+املٛقع، ٚباْتؿاع املضتُعايتهًـ، نإ قُٟٝٓا عضٔ 

ؾابٔ عاعٛر ٜ٪ن١د َكٛي١ اؾلاحظ ايضلابك١، ٜٚغلري إىل أ لز  يلو يف ْؿلط       
 املت١ًكٞ ايذٟ ًٜٓذ ي٘ ايٓضُاع، ٚحيًٛ يُ٘ اإلؽػا٤.  

ٚيف ٖذا املقُار ٜكٍٛ ابٔ عاعٛر َٛٚفّخا أ ز مجاي١ٓٝ ا٭يؿلاق يف ايغلعز،   
ّٝٓا اا قاي٘ اؾاحظ   ز َا رأٜت٘ َت٥٬ِ ا٭مشا٤ صٌٗ املخلارج،  إٕ أمٛد ايغع=َُضتع

، حٝلث ٜؿضلز َعٓل٢ ا٫يت٦لاّ بلدٕ  هلٕٛ       (50)+ؾتعًِ بذيو أْ٘ ٝأٔؾزؽ إؾزاغلٟا ٚاحلداٟ  
نًُات ايٓظِ َتٓاصب١، عٝث ٫ ٜهٕٛ يف ايٓٛل بٗا بعلد امتُاعٗلا َلا ٜثكلٌ عًل٢      
 ايًضإ، ٜٚز٣ إٔ ايه١ًُ قد  هٕٛ يف  ا ٗلا غلري  كًٝل١، ؾلإ ا فلًُ إىل غريٖلا مل      
ٕٓ اـٛلاب         ت٤٬َا، ٚ كًتا ع٢ً ايًضإ  ك٬ٟ ٫ ٜلتُهٔ ايًضلإ َلٔ ؽؿٝؿل٘،  يلو أ
ٕٛٓ ٖلذٙ       ٟٓ نٞ ٜٓتضِ اتع١ اؾُاٍ، ؾإْٓ٘ ٫ بٓد َٔ إٔ  تلٛؾ١ز ؾٝل٘ عٓاؽلز  هل ايٓغعز
املضخ١ اؾُاي١ٓٝ، َٓٗا   ٬حِ ا٭مشا٤، ٚصٗٛي١ املخزج، ٖٚذٕا ايعٓؾزإ ُٜٞؿقلٝإ  

 اؽ ٖذا ايغعز إؾزاٟغا ٚاحّدا.إىل ْتٝم١ٕ ٚافخ١ ٖٞ إؾز

قد  هٕٛ يف  ا ٗا غلري  كًٝل١، ؾلإ ا فلًُ إىل غريٖلا مل  ت٤٬َلا       =ؾايه١ًُ 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .><ٜٓظز  املؾدر ايضابل   -48
 .<-=  8ٚايتبٝني، ٜٚٓظز  ايبٝإ =<املؾدر ايضابل   -49
 .=>  7، ٜٚٓظز  ايبٝإ ٚايتبٝني;=عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -50
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ٜٚقلزب ابلٔ عاعلٛر     .(51)+٘ٚ كًتا ع٢ً ايًضإ  ك٬ٟ ٫ ٜتُهٔ ايًضإ َلٔ ؽؿٝؿل  
ٍُ ايكا٥ٌ     يذيو َٔ ا٭َث١ً قٛ

 (52)ٚيللٝط ٝقللِزَب ٜقِبللز٢ َحللِزٕب ٜقِبللزُ  

 ٚقٍٛ أبٞ ماّ  

ِْ ََٛر٣   َتل ََ ٜنزٜ َٚاٞيل  ٢ ٜأَدِحلُ٘ ٜأََدِحلُ٘ 

 

  ٟ َِٚحلٔد ُُِتُ٘  ُُِتُ٘ ٝي  (53)َعٞ ََٚت٢ ََا ٝي

ََِدح٘( ٫ ُ َعٓد َتٓاؾز٠ اؿزٚف ع٢ً إٔ  هزٜزٖا أحلدث عًٝٗلا     ؾإٕ ن١ًُٜ )أ
  ك٬ٟ َا، ؾ٬ ٜهٕٛ  يو َثٌ قٍٛ اَز٨ ايكٝط 

 (54)غللدا٥زُٙ َُِضَتِغللش٢َراْت إىل ايُعلل٬  

ٕٖ  ٓاؾز حزٚؾ٘ الزَٓ إيٝ٘ َٔ  عاقٔب  ٬ ١ حلزٚف    اجملعٍٛ  َثا٫ٟ يًتٓاؾز، ؾإ
 .(55)ايضني ٚايغني ٚايشاٟ، ٚي٫ٛ ايؿؾٌ بني ايضني ٚايغني بايتا٤ يهإ أعد  ٓاؾزٟا

ُٔ عاعٛر ققل١ٝ أرلز٣  تعًلل بلايًؿظ، ٖٚلٞ إٔ ايًؿلظ قلد ٜهلٕٛ          ٜٚذنز اب
، (56) عؾز َزؾٛفلٟا يف غلريٙ  َكب٫ٟٛ عٓد قّٛ غري َكبٍٛ عٓد هرزٜٔ، َٚكب٫ٟٛ يف

 َٚٔ ايُٓا ج اي  قدَٗا حٍٛ ٖذٙ ايكق١ٝ، قٍٛ ايٓابػ١ راطب املًو ايٓعُإ 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 .>=-;=عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -51
٣ٕ ٜقٞؿز٢، ٖٚذا ايبٝلً سعُلٛا    -52 عمش بًٝ َٔ ايضزٜع، ٫ ُٜعزف قا٥ً٘، ٚؽدرٙ  ٚقِبُز حِزٕب اها

ٛا ٖذا ايبًٝ ؾٝل٘. ٜٓظلز    إٔ اؾٔ قتًٛا حزب بٔ أ١َٝ بٔ عبد مشط يف باد١ٜ بعٝد٠، ٚأِْٗ قاي
٢ٕ      . ٚايغاٖد ؾٝ٘  إٔ <86-=86  >اؿٝٛإ  امتُاَع نًُا ل٘ ٚٝقلزَب كلارج٢ حزٚؾٗلا، حيلٔد ا

ٌٖ ن١ًُٕ َٓ٘ يٛ ٝأرذت ٚحدٖا ناًْ غرَي َُضتٞهز١ٕٖ ٫ٚ  ك١ًٕٝ.ٔ ك٬ٟ قاٖزٟا ٕٖ ن  ، َع ٜأ
ايهتب ايع١ًُٝ، بلريٚت،   ايبًٝ َٔ ايٌٜٛٛ، يف دٜٛاْ٘، فب  ٚعزح  ا٭دٜب عاٖني ع١ٝٛ، دار -53

 .>= - ;=، ٜٚٓظز  عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ  788ّ  8669، 9ط
٢ٌ، ٚايػلدٜز٠   ;77ؽدر بًٝ َٔ ايٌٜٛٛ، يف دٜٛاْ٘   -54 ََُث٢ّٓٓ َُِٚزَص ٌٗ املداَر٣ يف  ، ٚعمشٙ  َ ٔق

اـؾ١ً، َٚضتغشرات  َز ؿعات، ٚاملدار٠  املغل ، ٚاملثٓل٢  ايلذٟ ؾتلٌ بعقل٘ عًل٢ بعلر،        
 ايذٟ  زى بػري ؾتٌ. ٚاملزصٌ 

، ابلٔ  يف أدب ايها لب ٚايغلاعز   ، ٜٚٓظز  املثٌ ايضلا٥ز =:->:  89ٜٓظز  ايتخزٜز ٚايتٜٓٛز -55
 .8?7  7ّ ;??7بريٚت، ، املهتب١ ايعؾز١ٜا٭ ري، ؼكٝل  قُد قٝٞ ايدٜٔ عبد اؿُٝد، 

 .7>9-6>9  7ٜٓظز  ايتخزٜز ٚايتٜٓٛز -56



 حممد عبد السالم حممد سويسيد. 

   السنة    العدد 
022 

    ٞ ُٖللٛ َُللِدرن ٢ٌ ايللذٟ   ؾإْللٜو نايًٝلل

 

ٕٖ امٝلَِٓتٜد٣ عٜٓو ٚأصلعُ   ًُ أ ًٞ  (57)ٚإٕ ٔر

       ٢ٕ ٔ ؾإٕ  غبٝ٘ املًلو بايًٝلٌ يلٛ ٚقلع يف سَلا َٔ اؾؿلا٤ٔ أٚ     املٛي١لدٜ يُعلٖد َل
 ايعمزؾ١، ٚنذيو  غبِٝٗٗ باؿ١ٖٔٝ يف اإلقداّ ٚإ٬ٖى ايعدٚ يف قٍٛ  ٟ اإلؽبع 

َٚا   ِٔ َعلللللِد ٞٚ َٔللللل  َعلللللذَٜز اؿللللل

 

 (58)َٕ نللللللللاُْٛا َحٖٝلللللللل١ٜ ا٭رض٢  

 ٚقٍٛ ايٓابػ١ يف ر ا٤ اؿارث ايػٓضاْٞ  

ِٔ حٖٝللل١ٕ َ ٜنلللز٣   َلللاَ ا ُرس٥ِ٢ٓلللا بللل٘ٔ َٔللل

 

٢ٍ َْقَِٓاَفلل١ٕ  ٌٚ ٜأِؽلل٬ٜ للا ٔؽلل  (59)بايٖزسٜا

 ٚقد اْتكد بغاْر ع٢ً ٝنثٝٚز قٛي٘  

 أ٫ إُْٖلللا يًِٜٝللل٢ َعَؾلللا َرُِٝشَراْللل١ٕ   

 

ـٚ َ ًٔللللنُي   (60)إ ا ملضللللٖٛا بللللا٭ٝن

، (61)ؾكاٍ  يٛ معًَٗا َعؾا َ ٍّ أٚ عؾا سبٕد، مٜلا ػلاٚس َلٔ إٔ  هلٕٛ عؾلا     
 ع٢ً إٔ بٖغاّرا ٖٛ ايكا٥ٌ 

ًِإ ا قاَللللللً ؾار ٗللللللا   َ َثٖٓلللللل

 

   ٢ٕ ٕٖ ٔعظاََٗلللا َلللٔ َرِٝلللُشَرا  (62)نلللد

 ٚعٖب٘ بغار عبد٠ باؿ١ٖٝ يف قٛي٘  

  ًِ ُٖلللللا َََغللللل َٗلللللا ٜي  ٜٚندْٜٖ

 

َٖٚد ٔؾللٞ ٜنٔثٝللبِ     ِْ َ للٜد  (63)ٜأِٜلل

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 
ٛاْ٘،  -57  .<9  8ؼكٝل  قُد أبٛ ايؿقٌ إبزاِٖٝ، دار املعارف، ايكاٖز٠، طايبًٝ َٔ ايٌٜٛٛ، يف دٜ
ايبًٝ َٔ ااشج، يف  ايغعز ٚايغعزا٤، ابٔ قتٝبل١، ؼكٝلل ٚعلزح  أمحلد قُلد علانز، دار        -58

، ايثعلاييب  ،ار ايكًٛب يف املقلاف ٚاملٓضلٛب  ، ٚمث<6=  8ّ 8667، 9اؿدٜث، ايكاٖز٠، ط
 .=7;ّ  ;>?7، دار املعارف، ايكاٖز٠، ؼكٝل  قُد أبٛ ايؿقٌ إبزاِٖٝ

 .;>7ايبًٝ َٔ ايبضٝ ، يف دٜٛاْ٘   -59
 .>=7ّ  7=?7ايبًٝ َٔ ايٌٜٛٛ، يف دٜٛاْ٘، مجع  د. إحضإ عباظ، دار ايثكاؾ١، بريٚت،  -60
ٞ  ،قُد أبٛ ايؿقٌ إبزاِٖٜٝٓظز  ايهاٌَ يف ايًػ١ ٚا٭دب، املاد، ؼكٝل   -61  ،دار ايؿهز ايعزبل

 .;=;  ّ=??7 ،9، طايكاٖز٠
ايبًٝ َٔ ايٛاؾز، يف دٜٛاْ٘، عزح ٚ هٌُٝ  قُد ايٛاٖز ابٔ عاعٛر، َزامع١  قُد عٛقٞ  -62

 .<?7  :ّ >>?7أَني، َٛبع١ ؾ١ٓ ايتديٝـ ٚايامج١ ٚايٓغز، ايكاٖز٠، 
ايزٌَ.   ، ٚا٭ِٜ  اؿ١ٝ، ٚ دٚد  اْعٛـ، ٚايهثٝب866  7ايبًٝ َٔ فش٤ٚ ايهاٌَ، يف دٜٛاْ٘ -63

= 
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إّ ا ؾهز٠  ٩٬ّ ا٭مشا٤ ٚصٗٛي١ املخلارج ناْلً ؼهلِ ْظلز٠ ابلٔ عاعلٛر،       
ٖٚٛ ٜتٓاٍٚ مٛد٠ ايًؿظ، ٖٚٞ ؾهز٠  ٓبع َٔ َؿّٗٛ ايغعز عٓدٙ، إ  ْظز إيٝل٘ عًل٢   
ٔٙ ؼهُل٘ فُٛعل١ َلٔ ايقلٛاب  ٚاملعلاٜري، ٚيف َكلدَتٗا َكلاٜٝط          أصاظ أْ٘ ؾل

ملش٤، ٚ يلو بلدٕ  هلٕٛ     ايت٬حِ ٚايت٩٬ّ ٚاملضاٚا٠، عٝلث ٫ ٜعلدٚ ملش٤ عًل٢     
ّٜٚا يف اؾلٛد٠     (64)+ايهًُات بعلد ْظُٗلا نايغل٤ٞ ايٛاحلد    = ، ٜٚهلٕٛ ايهلٌ َتضلا

 ٚايؾٓاع١ ٚاإل كإ.

يف َكٛيل١ اؾلاحظ، ؾتٓضلٝل ايهًُلات،      -بل٬ علو  -ٖٚذٙ ايؿهز٠ َٛملٛد٠  
ٚحضٔ ػاٚرٖا، ٚايتخاَٗا، أَٛر  دٚر مجٝعٗا حٍٛ ؼكٝل ايلت٩٬ّ بلني نًُلات    

 ايغعز ؾُٝا بٝٓٗا.

بؾؿِ  اؾشاي١ ٚا٫صتكا١َ ٜهٕٛ ايًؿظ  ا أ١ُٖٝ نلا٣ َلٔ حٝلث ؼدٜلد     ٚ
مٛد٠ ايٓؿ ايغعزٟ، ؾإ ا َا ؼكل  يو أصلِٗ يف ػٜٛلد ايلٓؿ ايغلعزٟ، ٚنلإ      
َٖا إ ا رايـ ايغاعز ٖذٙ ا٭صط، أٚ ما٤ ع٢ً ْكٝقلٗا،   إحد٣ يبٓات ايبٓٝإ ايؿل، أ

 ز.ؾذيو ي٘ عدٕ هرز، صدقـ عًٝ٘ عٓد  عزفٞ يعٝٛب ايغع

 . جىدة املعهىب

ايعٓؾز اٯرز ايذٟ قٖدَ٘ ابٔ عاعٛر َكٝاّصا يًملٛد٠ ايؿٓٝل١ يف عًُٝل١  كٝلِٝ     
ُ٘لا يف عًُٝل١     -يف ْظلزٙ -ايغعز ايعزبٞ، ٖلٛ )املعٓل٢( ايلذٟ ٜغلهٌ      عٓؾلزّا َٗ

 اإلبداع.

ٚاملع٢ٓ يف َؾًٛذ ابٔ عاعٛر ٖٛ ايذٟ عٝػ بل٘ اـلاطز، ٖٚلٛ املعٓل٢     
 .(65)ٚغريٙ إ ا ماؼ ب٘ اـاطز، ٚ زدد يف ايٓؿطا٭ؽٌٝ َٔ أغزاض ايتخاطب 

 ِ أردف ٖذا املؿّٗٛ با٭دٚات اي٬س١َ يؾٝاغ١ املع٢ٓ، ٖٚٞ  ٓخؾلز عٓلدٙ   
يف اجملللاس ٚايتغللبٝ٘ ٚاإلعللاس ٚايتًُللٝذ؛ يهللٞ ٜللاس ايهلل٬ّ ؽللٛرٟا َللٔ اؿكللا٥ل  

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
= 

 .7>9-6>9  7ا٭َث١ً ايضابك١ يف  ايتخزٜز ٚايتٜٓٛز ٜٚٓظز
 .;=عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -64
 .<:ٜٓظز  املؾدر ايضابل   -65
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 .(66)ٚايهٝؿٝات ايعك١ًٝ  كع َٔ ْؿٛظ ايضاَعني َٛاقع اإلعماب أٚ ا٫صتخضإ

ٍّ َتداٍٚ ُِٜبلٔدٟ   ٚيهٞ ٓ تقذ ؾهز٠ ابٔ عاعٛر أنثز، اصتغٗد يذيو بٓؿٍّ ْكد
ُّا مًّٝٓا، ٜكٍٛ َع١ًٟكا ع٢ً أبٝات ٝنَثٝٓز   حه

َّٔٓلل٢  ِٔ َِٝٓا َٔلل ُٖللا ٜقَقلل ٌٖ َحاملل١ٕ ٜٚي  ٝنلل

 

َٛ ََأصللذُ     ُٖلل  ِٔ ٢ٕ ََلل  ََٖٚضللَذ ٔباٜ٭ِرنللا

 ُٚعٖدْت ع٢ً ُحِدٔب امٜلَٗار٣٢ رَحايَٝٓلا  

 

َٛ َرا٥للذُ ٫ٚ َِٜٓٝظللُز   ُٖلل  ايَػللأدٟ ايللذٟ 

ََٓٓلللا  ِٝ  ٜأَرلللذَِْا ٔبلللٜدٞطزأف اٜ٭َحأدٜلللٔث َب

 

ٛٔل٢ٚ اٜ٭َبلأطذُ     ًِ ٔبٜدعَِٓلام٢ امٜل  (67)َٚصاٜي

٢ٌ َعٓاٙ أنثز َلٔ  أْٖلا ؾزغٓلا    =  ٖٚذا َعدٚد َٔ أمٛد ايغعز، مل لد يف أؽ
أؾلاد  َٔ اؿج ؾزنبٓا رامعني، ٚمٔ ْتخدث ع٢ً َٛٞ ايزٚاحلٌ. ٚيهٓلو ػلدٙ    

ٖذا املع٢ٓ بدؾاْني َٔ ايتؾٜٛز املعٟٓٛ ٚ غخٝؿ ا٭حٛاٍ، َا إٔ مسعل٘ ايضلاَع   
. ٚبذيو لد ابٔ عاعٛر اصتٛقؿت٘ ايؾٛر ايبٝا١ْٝ ٚاْضماَٗا َلع  (68)+اٖتش ي٘ إعمابٟا

َٛفٛع ا٭بٝات. ؾلاؾٛد٠ عٓلد ابلٔ عاعلٛر ٫  تعًلل بلاملع٢ٓ يف حلٚد  ا ل٘؛ بلٌ          
 تمللاٚسٙ إىل ايتؾللٜٛز املعٓللٟٛ، ٚ غللخٝؿ  تمللاٚسٙ إىل أدم َللٔ  يللو ٚأبعللد، 

ا٭حٛاٍ اي   كع يف ْؿٛظ ايضاَعني َٛاقع اإلعماب ٚا٫صتخضإ، ٚيعً٘ يف ٖلذا  
يلٝط ؾٝٗلا إ٫ طل٠ٚ٬     ايزأٟ ٜتبع عبد ايكاٖز اؾزملاْٞ ايلذٟ ٜعٝلب ايلذٜٔ قلايٛا      

ٕ عضٔ  يوايًؿظ، ٜٚز٣ إٔ   .(69)ايٓظِ َكٚز

 نز ابٔ عاعٛر بعر ايٚؾلؿات ايل  ٜٛؽلـ بٗلا املعٓل٢، َٚٓٗلا  )علزف        
ٖلٛ حؾلٍٛ ؽلؿات ايهُلاٍ ايٓلٛعٞ يف بعلر        -يف َؿَٗٛل٘ -املع٢ٓ( ٚايغزف 

أؾزادٙ، ٚعزف املع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ َٔ أحاصٔ املعاْٞ املضلتؿاد٠ َلٔ ايهل٬ّ، ٚ يلو     

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 ٜٓظز  املؾدر ايضابل. -66
، ْٚضبً يٝشٜد بٔ ايٛثز١ٜ ;8;ا٭بٝات َٔ ايٌٜٛٛ، َقٛزب١ ايٓضب١  ْضبً يٝهثٝٚز يف دٜٛاْ٘   -67

 ، ٚيػريُٖا.:>ت(  ، صعد، بػداد )ديف دٜٛاْ٘، ؽٓع١  حامت ايقأَ، َٛبع١ أ
، ٚاملثلٌ  =>->>  7. ٜٚٓظز حٍٛ ٖذٙ ا٭بٝلات  ايغلعز ٚايغلعزا٤   ?:عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -68

 .9:7  7ايضا٥ز
، 7ٜٓظز  أصزار ايب٬غ١، اؾزماْٞ،  عًٝل  قُد رعٝد رفا، دار ايهتب ايعًُٝل١، بلريٚت، ط   -69

7?>>ّ  7<. 
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 .(70)ٜؿاد ب٘بدٕ ٜتًك٢ ؾِٗ ايضاَع املع٢ٓ، َضتػٟٓٝا ب٘ يف اصتؿاد٠ ايػزض ايذٟ 

ٚطزٜك١ ؽٛؽ املع٢ٓ ايغزٜـ عٓدُٙ  هٕٛ بدٕ ًٜخظ ايبًٝلؼ َلا علٝػ يف    
ْؿض٘ مما ٜزٜد إب٬غ٘ إىل ْؿط ايضلاَع، ؾٝٓغل٦٘ يف ْؿٔضل٘، ٜٚهٝٓؿل٘ بدحضلٔ ؽلٛر٠       
ٜز٣ أْٗا  كع يد٣ ايضاَعني َٛقّعا حضلّٓا ٜؿلٞ الزاد ايغلاعز، ٚايغلاعز إ  ٜؿعلٌ       

 .(71)املتٛيد٠ يف  ٚق٘ يو ؾإمنا ٜعتُد ع٢ً ؾٛٓت٘ ٚدربت٘ 

ٚأنا أصباب عزف املع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ املعٓل٢ َُبتهلزّا غلري َضلبٛم، ٚنًُلا      
 .(72)سادت ْضب١ ا٫بتهار ؾٝ٘ ع٢ً املضبٛم نإ املع٢ٓ عزٜٟؿا

 ٚقد صام بعر ايٓكاد َثا٫ٟ يًُع٢ٓ ايغزٜـ قٍٛ أبٞ ايٛٝب املتٓيب 

َٞ ُ لللِ٪ ٟ َ ًٜلللٗذ يلللُ٘ امٝللللُز٠٤ٚٝ   ٖٚللل

 

ِٔ َِٜعَغللل      (73)ًٜللٗذ يللُ٘ ايَػللزاُّ   ََٚلل

ہ  ھ  ھ  ھ  قارٕ ابٔ ا٭ ري يف بني ٖذا ايبًٝ ٚبني قٛي٘  عاىل   

 ھ  ےے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼
ٖٚذا ايبًٝ َٔ أبٝات املعاْٞ ايغزٜؿ١، إ٫ إٔ يؿظ١ =د  قا٬ٟ٥  31  را٭حشاب

قدر ايبًٝ؛ يقعـ ) ٪ ٟ( قد ما٤ت ؾٝ٘ ٚيف اٯ١ٜ َٔ ايكزهٕ، ؾخًٛ َٔ 
 .(74)+ زنٝبٗا ٚحضٔ َٛقعٗا يف  زنٝب اٯ١ٜ

َٔ ا٭ ري، ؾٝكلٍٛ    ُٔ عاعٛر اب ِِ إٔ يف ٚرٚد )ٜل٪ ٟ( ٖٓلا َلا     =ٜٚٓتكد اب ٚاعًل
ٜبٌٛ املثاٍ ايذٟ أٚردٙ ابٔ ا٭ ري يف نتاب املثٌ ايضا٥ز عاّٖدا ع٢ً إٔ ايهًُل١ قلد   

اَع، ٚما٤ به١ًُ )ٜل٪ ٟ(   زٚم ايضاََع يف ن٬ّ،  ِ  هٕٛ ٖٞ بعٝٓٗا َهز١ٖٚ يًض
 يف ٖذٙ اٯ١ٜ، ْٚظريٖا ) ٪ ٟ( يف قٍٛ املتٓيب 

َٞ ُ لللِ٪ ٟ َ ًٜلللٖذ يلللُ٘ امٝللللُز٠٤ٚٝ   ٖٚللل

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 
 .7>ٜٓظز  عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -70
 ٜٓظز  املؾدر ايضابل. -71
 ٜٓظز  املؾدر ايضابل. -72
ايبًٝ َٔ ايٛاؾز، يف عزح دٜٛاْ٘، ٚفع  عبد ايزمحٔ اياقٛقٞ، دار ايهتاب ايعزبٞ، بلريٚت،   -73

7?><ّ:  7?;. 
 .8>. ٜٚٓظز  عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ  9;7-8;7  7املثٌ ايضا٥ز -74
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ٚسعِ إٔ ٚمَٛدٖا يف ايبًٝ حي ٥ َلٔ قلدر املعٓل٢ ايغلزٜـ ايلذٟ  قلُٓ٘       
ايبًٝ ٚأحاٍ يف اؾشّ بذيو ع٢ً ايٛبع ايضًِٝ، ٫ٚ أحضب ٖذا اؿهِ إ٫ غقلّبا  

ُٖٗلِ    َٔ ابٔ ا٭ ري  ٛٚغ٘ ؽٓاع١ ٫ٚ ٜغٗد ب٘  ٚم، ٚيكد ؽلزف أ٥ُل١ ا٭دب ٖ ٫ ُ ض
إىل عٔث ععز املتٓيب ْٚكدٙ، ؾًِ َُٜعٖد عًٝ٘ أحد َِٓٗ ٖذا َٓتٜكدٟا، َلع اعلااف ابلٔ    
ا٭ ري بدٕ َع٢ٓ ايبًٝ عزٜـ، ؾًِ ٜبلل يل٘ إ٫ إٔ ٜلشعِ إٔ نزاٖل١ ٖلذا ايًؿلظ ؾٝل٘        

ايبًٝ ع٤ٞ َلٔ اإل٢رل٬ٍ بايؿؾلاح١،     رامع١ إىل أَز يؿظٞ َٔ ايؿؾاح١، ٚيٝط يف
ٚندْ٘ أراد إٔ ٜكؿٞ ع٢ً قدّ ايغٝ  عبد ايكلاٖز ؾُٝلا  نلز يف ايؿؾلٌ ايلذٟ معًل٘       

ّْٝا َٔ نتاب  د٥٫ٌ اإلعماس ، ؾإٕ َا اْتكدٙ ايغٝ  يف  يو ايؿؾلٌ َلٔ َٛاقلع    (75) ا
بعر ايهًُات ٫ رًٛ َلٔ رملٛع ْكلدٙ إٜاٖلا إىل أؽلٍٛ ايؿؾلاح١، أٚ أؽلٍٛ        

ٞ ايهًُللات بعقللٗا َللع بعللر يف ْظللِ ايهلل٬ّ، ٚعللٖتإ َللا بللني     ٓاصللب َعللاْ
 .(76)+ايؾٓٝعني

ٛا يف املعٓل٢ ايغلزٜـ إٔ ٜهلٕٛ       ٜٚذنز ابٔ عاعٛر إٔ بعر ايٓكلاد اعلاط
املعٓلل٢ رًكٝ٘للا، ٚيللذيو ٚؽللؿٛا بعللر ايغللعز بايضللخـ؛ ٭ْلل٘ دٍ عًلل٢ بعللر    

َلزادِٖ  يلٛ نلإ  يلو    =ا٫مزاؾات اـًكٝل١ ايل  ٫ ٜكزٖلا اجملتُلع، ٚرأ٣ أْل٘      
، ٚ يلو نعٝلب   (77)+يذَٖب َعظِ ايٓضٝب ٚااما٤، ٚيذَٖب َا نإ َٔ ايغعز نذّبا

 قٍٛ اَز٨ ايكٝط    (78)بعر ايٓكاد

ًُ َُِٚزٔفلع٣     ُِٔثًٝٔو ُحِبًل٢ قلد طَزٞقل  ؾ

 

 ٢ٍ ٢ٛ َِ َُِخللل ِٔ ٔ ٟ َ ُلللا٥ٔ  ٜؾٜداُِٝتٗلللا عللل

ًٞٔؿَٗلا ا  ا َََ إ٢  ِٔ َر ًِ ا َبٜه٢ َٔل  ٜيلُ٘  ْؾلزؾ

 

ٍٖٛٔبٔغلللٍّ َٚ ِخٔتللٞ   ِِ َُٜخلل  (79)ٔعللك٥َٗا ٜيلل

ُْٓٛ٘  رٖض١ املعاْٞ، أٚ حكار ٗا، أٚ فآي١ عدْٗا، إمنلا عل٧     ٕٖ َا ُٜض ٚاؿٗل أ
َٔ ٚفع٘ يف غري َٛفعٗا، ٚإح٬اا ق١ًٟا مل رؾلؿ الا، ؾًلٝط ايعٝلب  ا ٝ٘لا      

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 َٚا بعدٖا. 8;ّ  ;??7بريٚت، ؼكٝل  د. قُد ايتٓمٞ، دار ايهتاب ايعزبٞ،  -75
 .6?-?<  88ايتخزٜز ٚايتٜٓٛز -76
 .9>-8>عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -77
ٜٓظز  ْكد ايغعز، قدا١َ بٔ معؿز، ؼكٝل  قُد عبد امللٓعِ رؿلامٞ، دار ايهتلب ايعًُٝل١،      -78

 .>>ت(  ، بريٚت )د
 .779ايبٝتإ َٔ ايٌٜٛٛ، يف دٜٛاْ٘   -79
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 .(80)ؾٝٗا، ٚإمنا ايعٝب َٔ املتهًِ ايذٟ ٜؿضد ايٛفع، ٜٚض٤ٞ ا٫رتٝار

ايثا١ْٝ َٔ ؽؿات املعٓل٢ ؾٗلٞ )ؽلخ١ املعٓل٢( ٖٚلٞ ايدرمل١       ٚأَا ايؾؿ١ 
ا٭ٚىل يًؾعٛد يف َؾاعد ايغلزف، ٚفلابٛٗا أ٫ ٜهلٕٛ يف املعٓل٢ افلٛزاب أٚ      

. ٜٚعل ابٔ عاعٛر با٫فلٛزاب إٔ ٜهلٕٛ   (81)ص٤ٛ  ز ٝب، أٚ اْتكاض بعق٘ ببعر
  ٌ علٛد   املع٢ٓ كايٟؿا ٫صتعُاٍ ايعزب، نارت٬ف ايه٬ّ َع ايكٛاعد ايٓخٜٛل١، َثل

 ايقُري ع٢ً َتدرز يؿٟظا ٚر ب١.

ٖذٙ بعر َكاٜٝط اؾٛد٠ يف املع٢ٓ، نُلا حلددٖا ابلٔ عاعلٛر، ٖٚلٞ يف      
 فًُٗا ٫ ؽزج عٔ ايٓٗج ايذٟ رمس٘ ايٓكاد ايكدا٢َ.

 . المشاكمة بين المفظ والمعنى2
ا٬ْٛقٟا َٔ ؾهز٠ ا٫عتداٍ بلني ايًؿلظ ٚاملعٓل٢، ٜٛايعٓلا ابلٔ عاعلٛر بؿهلز٠        

إٔ رتلار ايغلاعز ا٭يؿلاق ايل   هلٕٛ عًل٢ علان١ً         -عٓلدٙ -املغان١ً اي   علل  
ؾايػزض ايغزٜـ  ٓاصب٘ ا٭يؿلاق املٛفلٛع١ يًُعلاْٞ اـضٝضل١، صلٛا٤      =املعاْٞ، 

ُكلاّ امللدٜذ ٚايز لا٤ َلث٬ٟ     ناًْ املعاْٞ حكٝكٝل١، أّ ناْلً فاسٜل١ َٚضلتعار٠، ؾ    
 .(82)+ٜٓاصب٘ املعاْٞ اؿُٝد٠، َٚكاّ ااما٤ ٜٓاصب٘ املعاْٞ ايذ١َُٝ

ٟٓ ايٖزاقٞ ايذٟ ميتلاس   إْٓ٘ بٗذا ايتخدٜد ٜتقذ رأٜ٘ ايؾزٜذ يف اـٛاب ايغعز
ِٓ ايتؿعل٬ٝت بعقلٗا إىل بعلر     عٔ غريٙ بؾٛر ٘، ٚبٓٝت٘، ٚرٚعت٘، ؾًٝط نٌ َٔ ف

ٕٓ ايغعز ؽلعب َزنبل٘، ٚيل٫ٛ ٖلذٙ     ٚرتُٗا عزٚف رٟٚ ٚقاؾ ١ٝ ُٜدع٢ عاعّزا؛ ٭
 ايؾعٛب١ ياس َِٓٗ يف نٌ ّٜٛ عاعز.

عًل٢   -عٓلد ابلٔ عاعلٛر   -إّ ا ايكاعد٠ ا٭صاص١ٝ يع٬ق١ ايًؿلظ بلاملع٢ٓ  كلّٛ    
َٛابك١ ايًؿظ يًُع٢ٓ، ٚ ٩٬َُٗا َعٟا حضب َكتقٝات اؿاٍ ٚقلزٚف ايكلٍٛ؛ ٭ٕ   

 َٚٔ أَث١ً عدّ ايت٩٬ّ قٍٛ أب٢ ماّ  يًمد أيؿاٟقا راؽ١ ب٘، ٚيًٗشٍ أرز٣،

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .=>ّ  7;?7املتٓيب ٚعٛقٞ، عباظ حضٔ، َٛبع١ َؾٛؿ٢ ايبابٞ اؿًيب  -80
 .8>ٜٓظز  عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -81
 .?=املؾدر ايضابل   -82
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ِٗلللٔذٟ بامٜلهلللار٢ّ٢ دا٥بلللاٟ    َٜ ٍَ  َلللا سا

 

ُُللللُّٛ    (83)حتلللل٢ ٜقٖٓٓللللا أْٖللللُ٘ ََِخ

 ٚقٛي٘  

    ٞ  ُ َثؿ٤لل٢ اٜؿللِزُب َِٓللُ٘ حللنَي َ ِػًٔلل

 

 ٢ِ ٣ٕ رملللللٝ ٜٛا َٗلللللا ٔبَغلللللِٝ  (84)َََزأمًٝ

 ٚقٛي٘  

ُٜ ِِ َٜٚيلل ٌِ ٝقظًٜللَٚي٤لل٢  َٖلل  َِ اَللز٩ًٔللِِ ٚ

 

ًٜٞؿلللُ٘ ايٓتلللَحلللٖث ايٖٓملللا٤َ    (85)نُيَٓٔٚر

٭ٕ ٜٗذ٣، ٚاحملُّٛ، ٚايغٝٛإ ايزمِٝ، ٚايتٓني، َٔ ا٭يؿلاق ايل   ضلتعٌُ     
 .  (86)يف ايذّ، ٚيٝضً َٔ أيؿاق املدح

 . عيوب الشعر3
يف َكابٌ مٛد٠ ايغلعز  ٓلاٍٚ ابلٔ عاعلٛر بعلر ا٭رٛلا٤ ايل  ٜكلع ؾٝٗلا          
ايغاعز، ٚ عٛد أ١ُٖٝ ٖذٙ ايكق١ٝ إىل ايعٓا١ٜ ايهبري٠ اي  رٖؾٗا بٗا ايعًُا٤ ٚايٓكلاد  
َٔ قدَا٤ ٚقلد ني، ٚ يلو َٓلذ ايكلزٕ ايزابلع ااملزٟ عًل٢ أٜلدٟ ابلٔ طباطبلا           

ٛا ٖلذٙ ايكقل١ٝ ببخلٛث قُٝل١     ٚايكافٞ اؾزماْٞ ٚاٯَدٟ ٚاملزسباْٞ ايذٜٔ رؾل 
يف نتبِٗ، غري إٔ مذٚر ٖذٙ اؾٗٛد  عٛد إىل ايعؾز اؾاًٖٞ، حٝلث قبل١ ايٓابػل١    

 ايذبٝاْٞ يف صٛم عهاق.

ٚنُا  ٛقـ ابٔ عاعٛر عٓد ايهثري َٔ ايكقاٜا ا٭دبٝل١ ٚايٓكدٜل١، عٓلد ايًؿلظ     
عًل٢  ٚاملع٢ٓ، ٚايٓظِ، ٚايؾٝاغ١، ؾإْ٘ صع٢ إىل بٝلإ بعلر ايعٝلٛب ايل   ٪رلذ      

 ايغعزا٤، ٖٚذٙ ايعٝٛب ميهٔ  كضُٝٗا إىل اٯ ٞ 

 . عًىب األلفاظأ

٢ُٖ بلل)ايزنان١( يف         ؾُٔ ايعٝٛب اي   نزٖلا ابلٔ عاعلٛر ايعٝلب ايلذٟ ُٜضل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 .9<8ايبًٝ َٔ ايهاٌَ، يف دٜٛاْ٘   -83
،  ثؿ٢  ػعٌ الا أ لايف، ٚاملزملٌ  ايكلِدر، ٜٓظلز  املثلٌ       8=8ايبًٝ َٔ ايٛاؾز، يف دٜٛاْ٘   -84

 .>96  8ايضا٥ز
 .?96ايبًٝ َٔ ايهاٌَ، يف دٜٛاْ٘   -85
 .7>7ّ  8<?7ٜٓظز  صز ايؿؾاح١، ابٔ صٓإ اـؿامٞ، دار ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت،  -86
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ٛا اا بكٍٛ بعقِٗ   ايًؿظ، ٚايزنان١ فد اؾشاي١، ٚقد َثً

    ُٔ ََللا ٜيللو ٔدٜلل  ٜللا ُعِتللَب صللٝد ٞ ٜأ

 

ًٞٔبلللٞ يلللَدِٜو َرٖلللنُي   حٖتللل٢ ََتللل٢ ق

ٌٓ َللا مح٤ًللتل    ٜؾد   ْللا ايٖؾللُبُٛر يهلل

 

ٞٗ ايبللا٥ُط امٔلِضللهنيُ     (87)ٚأْللا ايٖغللك

ؾٝل٘ رنانل١ َلٔ مٗلات  َٓٗلا نلٕٛ       =ٜكٍٛ ابٔ عاعٛر علٔ ٖلذا ايبٝلً  إٕ     
املع٢ٓ أمٛف دا٥زّا بني مجٝع ايعا١َ، ٚنٕٛ ملٌ ا٭يؿلاق َلز ٫ٟٚ، ٚ نلز ايبلا٥ط      

 .(88)+ٚاملضهني بعد ايغكٞ، ٚيف ايغكٞ َا ٜػل عُٓٗا

ٞٓ راطب بدٜع ايشَإ ااُداْٞ  َٛار٢سَ ـٝ  َٚٔ ايزنان١ أّٜقا قٍٛ ا

ًُ ايٚغللللِعَز يف َََِٝداْلللل٘ٔ  ٚإ ا ٜقَزفلللل

 

َٖٞ َ ٖغللكل     (89)٫ عللو٤ أْللو ٜللا ٝأَرلل

ٖٞ( ٫ َكلاّ يل٘؛ ٭ٕ ايهل٬ّ يف      ؾكٛٝي٘  )يف َٝدأْ٘( ٫ َٛقع ي٘، ٚقٛي٘  )ٜا ٝأَر
   .(90)َكاّ َٓاقز٠ َٚغاد٠

ايًؿلظ ايلذٟ ٜكلٌ اصلتعُاي٘ يف     =َٚٔ ايعٝٛب أٜقٟا )ايًؿظ ايٛحغٞ( ٖٚلٛ  
، َٖٚثٌ ي٘ ابلٔ عاعلٛر الا    (91)+ايه٬ّ ايؿؾٝذ، أٚ ٜهٕٛ َزاد ايغاعز ب٘ غري َعًّٛ

 ٚقع يف ععز أبٞ حشاّ غايب ايُعٞهًٞ، ٚ يو يف قٛي٘ 

٬َِٖصلللللٗا  ٢َُ ٚإ ًٞ  َ لللللَذن٤ِزُت َصللللل

 

ٛٞللزُ   ُِٛم ُ ٚ ََ ِِ أِْللَط ٚايٖغلل  (92)٩َِٙؾًٜلل

َٔ ا٭عزابٞ أبٝا ٟا َٓٗا قٛي٘    ٚأْغد أمحد بٔ مخدر٣ اب

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ّ  ><?7ايبٝتإ َٔ ايهاٌَ، ٭بٞ ايعتا١ٖٝ يف دٜٛاْ٘، دار بلريٚت يًٛباعل١ ٚايٓغلز، بلريٚت،      -87

:;>. 
 .?>عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -88
ايؾبذ املٓيب عٔ حٝثٝل١ املتلٓيب، يًغلٝ  ٜٛصلـ ايبلدٜعٞ، ؼكٝلل        ايبًٝ َٔ ايٌٜٛٛ، يف   -89

 .6:ت(  ، َؾٛؿ٢ ايضكا ٚهرزٜٔ، دار املعارف، ايكاٖز٠، )د
 .?>ٜٓظز  عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -90
 .779-778املؾدر ايضابل   -91
. اإل٬ٖظ  ايقخو يف ؾتلٛر، َٚٛلز٩ٙ  )َؿعًل١(    8=7ايبًٝ َٔ املتكارب، يف  ْكد ايغعز   -92

 َٔ طزأ عًٝ٘ ا٭َز، إ ا ما٤ َٔ حٝث ٫ ٜعًِ.
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   ٙٛ ًِ ملللل ًُ اللللا أرٜقًٜلللل  حًؿلللل

 

 ُِ َٗلللللا َعلللللِٜٝظ َُِزَمًٜللللل٠١ رًٞٝك َٖ(93) 

ًَ ملا٘دا ؾخضلُٝبو    ُٔ ا٭عزابٞ  إٕ نٓ اهلل؛ أٟ  إٕ مل ٜهلٔ َكٔؾلُدٜى    ؾكاٍ ي٘ اب
ظًٞٔب ٖلذٜٔ ايًؿظلني امللشَح، ؾكلد أصلدَت يف ؽلٓاع١ ايغلعز، ؾًلذيو دعلا عًٝل٘           

 .(94)بل)حضُبو اهلل( ايذٟ ٜضتعٌُ نٓا١ٜ عٔ مشا٤ ار هاب ايض١٦ٝ ٫ دعا٤

َٚٔ ايعٝٛب ايًؿظ١ٝ اي  أعار إيٝٗا ابلٔ عاعلٛر )علدّ ا٫صلتكا١َ( ٚأراد بل٘      
، َٚٔ أَثًتل٘ قلٍٛ أبلٞ ايلٓمِ ايعمًلٞ َلٔ أرمٛس ل٘        (95)+َا رايـ قٝاظ ايًػ١=

 اي١ًٜٛٛ 

٢ٌ ٞٚ اٜ٭ِمًٜلللللل ُِللللللُد هلٔل ايَعًلللللل  اٜؿ

 .(96)ٚ يو بؿوِّ اإلدغاّ َٔ قٛي٘  )ا٭مًٌ( 

 َٚٓ٘ قٍٛ ايعماج   

 (97)ٜٚؾأحُللللٟا ََِٚزٔصللللٟٓا ََُضللللٖزَما 

ؾايؿاحِ  ايغعز ا٭صٛد ايلذٟ يْٛل٘ نًلٕٛ ايؿخلِ، ٚاملزصلٔ  ا٭ْلـ، ٚؽلؿ٘         
بهْٛ٘ َضزّما إَا أْ٘ نايضٝـ ايضزعٞ يف ايدق١ ٚا٫صلتٛا٤، ٚايٗضلزعٞ ْضلب١ إىل    
٢ُٖ صزٟعا  ٓضب إيٝ٘ ايضٝٛف؛ ٚإَا أْل٘ نايضلزاج يف اياٜلل ٚايًُعلإ، أٚ      قني ُٜض

، ؾٗذا َٚثً٘ مم٤ا ٫ ٜكـ عًل٢ َعٓلاٙ إ٫   َٔ قٛاِ  صزج اهلل ٚمٗ٘ إ ا بٗم٘ ٚحضٓ٘

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
، ؾاإلرقلاٍ  فلزب َلٔ    8، ٚنتلاب ايؾلٓاعتني    9=7ايبًٝ َٔ املتكارب، يف  ْكلد ايغلعز     -93

ايضري؛ ٖٚٛ ْٛع َٔ اـبب، ٜكاٍ َٓ٘  أرقًً ايٓاق١  زقٌ إرقا٫ٟ، ٚااُزمًل١  ايٓاقل١ ايضلزٜع١،    
ظِ  ايغلدٜد ايٜٛٛلٌ، ٖٚلٛ َلٔ ؽلؿات اإلبلٌ       ٚقٌٝ  ااُزم١ً  ايٓاق١ ايٓمٝب١ ايزاحًل١. ٚايغلٝ  

 ٚاـٌٝ ٚا٭ْث٢ عٝظ١ُ.
 .9=7، ْٚكد ايغعز  779ٜٓظز  عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -94
 .779عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -95
ٜٓظز  املؾدر ايضابل، ٚايبًٝ َٔ ايزمش، يف دٜٛاْ٘، مجع ٚؼكٝلل  قُلد أدٜلب مجلزإ،      -96

 .=99ّ  >866َٛبٛعات فُع ايًػ١ ايعزب١ٝ، دَغل، 
ايبًٝ َٔ ايزمش، يف دٜٛاْ٘، عزح  ا٭ؽُعٞ، ؼكٝل  د. عبد اؿؿٝظ ايضًٛٞ، َهتب١ أطًط،  -97

 .:9  8ت( ، دَغل )د
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 .(98)َٔ عزف ايتؾزٜـ ٚأ كٓ٘

َٚٔ ايعٝٛب  )املعاق١ً يف ايه٬ّ( ٖٚلٛ ٜتعًلل باـٛلد يف ا٭يؿلاق، ٚعلٔ      
ٚارتًؿلً أقلٛااِ يف   =َع٢ٓ املعاق١ً صلام ابلٔ عاعلٛر  ؿضلريات ايٓكلاد، ؾكلاٍ        
ًؿلظ  ؾؿضلز أبلٛ سٜلد      ؿضري املعاقًل١ ارت٬ؾلٟا ٜتبعلٕٛ ؾٝل٘ َلا ٜكتقلٝ٘ اعلتكام اي       

املعاق١ً بدٕ ُٜزٖدَد ايه٬ّ يف ايكاؾ١ٝ ملع٢ٓ ٚاحلد )ٜعلل اإلٜٛلا٤( ٚؾضلزٖا قداَل١      
؛ ٖٚلذا  ؿضلري   (99)بدْٗا إٔ ٜدرٌ يف ايه٬ّ َا يٝط َٔ مٓض٘، َٚا ٖٛ غري ٥٫ل ب٘

 (101)... ٚؾضزٖا ابٔ ا٭ ري يف نتاب املثٌ ايضلا٥ز  (100)غ٤ًٛ٘ ؾٝ٘ اٯَدٟ يف املٛاس١ْ
ٌُ ايتعكٝللد ايًؿظللٞ ٚايتعكٝللد املعٓللٟٛ ٚايتٓللاؾز ٚ هللزاَر ايعٛاَللٌ ٚ تللابع اللا ٜغلل

ععٌ املعاق١ً نٕٛ ايًؿظ غري َضلتكِٝ ايد٫يل١    (102)اإلفاؾات. ٜٚظٗز إٔ امل٪يـ
أٚ غري َضتعٌُ يف املع٢ٓ املًٛلٛب، ٖٚلذا  ؿضلري ٜغلٌُ مجٝلع َلا ؾضلزٚا بل٘         

 ؿضري املعاق١ً ؾٗٞ  عٝلب ٜتعًلل   املعاق١ً، ؾًً٘ دٓرٙ يف إعاسٙ ٚإعشاس٢ٙ، ٚأٜ٘ا نإ 
 .(103)+با٭يؿاق َٔ حٝث ٖٞ داي١ ع٢ً املعاْٞ اي   ؿِٗ َٓٗا

يهٞ أبلزس طزٜلل ابلٔ عاعلٛر ٚ دٓرمل٘ يف       -ع٢ً طٛي٘-أٚردت ٖذا ايٓؿ 
  ٛفٝذ ٖذٙ ايكق١ٓٝ ٚسٜاد ٘ يف  بٝاْٗا بدقٛاٍ كتًؿ١ يٓك٤اد هرزٜٔ.

بُٗللا  ايشٜللاد٠ املؿضللد٠  َٚللٔ عٝللٛب ايًؿللظ )ايشٜللاد٠ ٚايٓكؾللإ( ٜٚكؾللد   
ٚايٓكؾإ املؿضد. ؾايشٜاد٠ ٖٞ إٔ ٜد ٞ ايغلاعز يف ن٬َل٘ الا ٫ حامل١ٜ يل٘ إيٝل٘،       

 ؾٝؿضد َا قؾَدُٙ َٔ املع٢ٓ بتًو ايشٜاد٠، نكٍٛ ايغاعز 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ٟ  ،يف ؽلٓاع١ اإلْغلا   ، ٜٚٓظلز  ؽلبذ ا٭عغل٢   779ٜٓظز  عزح املكد١َ ا٭دبٝل١    -98 ، ايكًكغلٓد

 .=88->88  8ّ=<?7، 7، دار ايؿهز، دَغل، طٜٛصـ عًٞ طٌٜٛ. دؼكٝل  
 .:=7ٜٓظز  ْكد ايغعز   -99

ٜٓظز  املٛاس١ْ بني أبٞ ماّ ٚايبخاٟ، ؼكٝل  ايضٝد أمحلد ؽلكز، دار املعلارف، ايكلاٖز٠      -100
 .:?8  7ت(، )د
 .=?8  7ٜٓظز   -101
 ٜكؾد ب٘ املزسٚقٞ يف عزح٘ ع٢ً دٜٛإ اؿُاص١. -102
 .;77-:77عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -103
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 ْٓللٜو ُ ٞقَتللُ٘  أؾٝٗللا يللٛ    ِٔبدطٝللَب َٔلل  

 

ًِ ٚغاَرِت ُْ   (104)مَُٛٗلا إ ا ي٠١ًٝ أِصَم

 ؿضد املع٢َٓ؛ ٭ْٖٗا ُ ِٖٛ أْ٘ يٛ مِل ٜذقل٘ مل ٜهلٔ   ؾكٛي٘  )يٛ أْو  قت٘( سٜاد٠  
 .(105)طٝبٟا

 قٍٛ ايغاعز  (106)َٚثاٍ ايٓكؾإ املؿضد، ٖٚٛ ائذٟ ُٜضُٝ٘ قدا١َ باإلر٬ٍ

  ِ ُٖ َٕ إ ا َحللٖزِت َغللاؾُز  ٫ َِٜزََُقللٛ

 

٤ِٛعللٔ ََٖٝللا٫     ُِ يف اي  ٫ٚ َ للز٣ َللُٓٗ

َٕ إَ ا  ُِ  َٜٚٞؿَغلللللًٛ  َْلللللاَد٣ َرٔبٝللللل٦ُٗ

 

ٖٔأٜيللا   ًُ اِرنللُب ٜٛللا٫ ؾكللِد هَِْضلل  (107)أِب

ؾكٛي٘  )ٜٚؿغًٕٛ( أراد إٔ ٜكٍٛ  ٫ٚ ٜؿغًٕٛ، ؾخلذف )٫(، ؾؾلار إىل فلد     
 .(108)املع٢ٓ

َٚللٔ ايٓكؾللإ املؿضللد  اإلعللاس املخللٌ، ايللذٟ ٫ ٜؿللٞ باملكؾللٛد، نكللٍٛ 
 اؿارث بٔ حًش٠ 

 ٚايَعلللللُِٝػ َرِٝلللللْز ٔؾلللللٞ ٔقللللل٬ 

 

ِٔ علللاَؼ نللل٘دا    (109)٢ٍ ايٓٗلللٛى مم٤للل

َِ يف حاي١ اؿُاق١ ررْي َٔ ايعٝػ بهدٍّ يف حاي١ ايعكلٌ،    ٕٖ ايعَٝػ ايٓاع أراد  أ
 .(110)ؾكُؾز عٔ املزاد

إٔ بعلر ا٭يؿلاق    -اي  ْب٘ عًٝٗا ابٔ عاعلٛر -َٚٔ عٝٛب اصتخداّ ا٭يؿاق 
ٌُ يف َٛفع هرز. ٜكٍٛ ابلٔ عاعلٛر     قلاٍ عبلد ايكلاٖز     = زٚم يف َٛفع،  ِ  ثٝك

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .;86يف  ْكد ايغعز  ايبًٝ َٔ ايٌٜٛٛ، بدٕٚ ْضب١  -104
 .;86، ْٚكد ايغعز  ;77ٜٓظز  عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -105
 .:86ٜٓظز  املؾدر ايضابل   -106
ايبٝتإ َٔ ايبضٝ ، ٚا٭ٍٚ يف دٜٛإ أ١َٝ بٔ أبٞ ايؾًً، ؼكٝل  د. صمٝع مجٌٝ اؾبًٝٞ،  -107

، ٚؾٝل٘  ٫ ٜقلمزٕٚ ٚإٕ حلزت َػلاؾزِٖ، ٚايبٝتلإ      >=7ّ  <??7، 7دار ؽادر، بلريٚت، ط 
 .;86، ْٚكد ايغعز  ?<7بدٕٚ ْضب١ يف  نتاب ايؾٓاعتني  

 .;77ٜٓظز  عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -108
، 7ايبًٝ َٔ فش٤ٚ ايهاٌَ، يف دٜٛاْ٘، ؽٓع١  َزٚإ ايع١ٝٛ، دار اإلَاّ ايٓلٟٛٚ، دَغلل، ط   -109

 ...  ٔق٬ٍ، ٚرٟٚ ؾٝ٘  ٜؾايٖٓٛٝى ررْي يف>77ّ  :??7
 .:86، ْٚكد ايغعز  >77-;77ٜٓظز  عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -110
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يف َٛفع،  ِ  زاٖلا بعٝٓٗلا  ثكلٌ عًٝلو ٚ ٛحغلو يف      إْو  ز٣ ايه١ًُ  زٚقو 
  (111)َٛفع هرز نًؿظ )ا٭ردع( يف بًٝ اؿُاص١

ٞٚ حتللل٢ رأٜلللتل َٛ اؿللل ًٗ َِْخللل  َ ًٜؿ٤للل

 

ًُ َٔ اإلؽػا٤ ٔيٝتٟا ٚأِرلَدَعا    (112)َٚٔمِع

 ؾإٕ اا َا ٫ رؿ٢ َٔ اؿضٔ،  ِ إْو  تدًَٗا يف بًٝ أبٞ ماّ  

   ِٔ ِّ َٔلل ٚٛ ِٖللُز ٜقلل  أِرللَدَعِٜٝو ؾكللدِ ٜللا د

 

ِٔ ُرُزٔقلوٞ   ًَ ٖذا ا٭ْاَّ َٔ  (113)ٜأِفَمِم

ؾتمد اا َٔ ايثكٌ ع٢ً ايٓؿط َٚٔ ايتٓػٝؿ ٚايتهدٜز أفعاف َلا ٚملدت    
،  ِ ٜٓاقػ ابٔ عاعٛر صبب  كلٌ ٖلذٙ ايًؿظل١، ؾٝكلٍٛ      (114)+اا َٔ ايزٚح ٚاـؿ١

٭ْل٘ أحايل٘   ٚمل ٜبني ايغٝ  صبب  كٌ ٖذٙ ايًؿظ١ يف َٛفع ٚحضٓٗا يف اٯرلز؛  =
إٔ صللبب  يللو ٖللٛ إؾللزاد  (115)عًلل٢ ايللذٚم، ٚسعللِ ابللٔ ا٭ للري يف املثللٌ ايضللا٥ز

ِْ َٔ ابٔ ا٭ ري )ا٭ردع( يف  .  +بًٝ اؿُاص١، ٚ ثٓٝت٘ يف بًٝ أبٞ ماّ، ٖٚٛ ٖٚ

مل ٜتػاض ابٔ عاعٛر عٔ ٖذٙ ايٓك١ٛ أٚ ٜدعٗا ملٓز دٕٚ إبلدا٤ ايلزأٟ ؾٝٗلا؛     
يثك١، َلبٓل عًل٢ املٓٛلل ايلذٟ ٫ ٜدحقل٘      بٌ إْٓ٘ ٜؾدر حهُ٘ يف ع٤ٞ نبري َٔ ا

 ٕٓ صبب حضٓٗا يف بٝلً اؿُاصل١؛ ف٦ٝٗلا َضلتدعا٠ٟ يًهل٬ّ ايلذٟ       =َشعِ، ٖٚٛ أ
َٕ يؿلظ   قبًٗا، ًٔ ٜضتدعٞ ٚمَع َا حٜٛي٘، ٖٚٛ ا٭ردع، ؾها حٝث نإ  نُز َٚمع٢ ايِّٝ

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ٟٓ يف  عزح دٜٛإ اؿُاص١، املزسٚقلٞ، ْغلز     -111 ُٔ عبد اهلل ايٝكَغري ١ُٖ ب ايبًٝ َٔ ايٌٜٛٛ، يًٚؾ

، 8أمحد أَلني ٚعبلد ايضل٬ّ ٖلارٕٚ، َٛبعل١ ؾٓل١ ايتلديٝـ ٚايامجل١ ٚايٓغلز، ايكلاٖز٠، ط          
7?<=ّ9  787;. 

ايًٝث  ؽؿخ١ ايعٓل، ٚا٭ردع  عزم ؾٝٗلا، ٚاإلؽلػا٤  املٝلٌ. ٚاملعٓل٢  مللا حلإ ايؿلزام         -112
ؽزت أنثز َٔ ا٫يتؿات م١ٗ اؿٞ، حت٢ ٚمدت ْؿضٞ ٚمع ايًًٝ ٚا٭ردع؛ يدٚاّ ايتؿلا ٞ  

 .<787  9ٜٓظز  عزح دٜٛإ اؿُاص١  ؼضزا يف أ ز ايؿا٥ً َٔ أحبابٞ ٚدٜارِٖ.
، َٖٚٛٔ أبٝات ميدح ؾٝٗلا قُلد بلٔ ااٝلثِ ٦ٜٓٗٚل٘      <?7اْ٘  ايبًٝ َٔ املٓضزح، يف دٜٛ -113

 با٥٘.
، ٚعٔ يؿظ١ ا٭ردع عٓلد أبلٞ   :;. ٜٚٓظز  د٥٫ٌ اإلعماس  << -=<عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -114

ٚقد أٚيع بذنز ا٭ردع ؾزددٙ يف عد٠ أبٝات، =  7=ماّ قاٍ ايكافٞ اؾزماْٞ يف ايٛصاط١  
 .+مل ُٜٛؾ٤ل إ٫ يف ٚاحد َٓٗا

 .==8  7ٜٓظز   -115
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ًٔ أٔبلٞ م٤لا٢ّ َػؾلٛب يًكاؾٝل١ٔ، إ  ٫ َٓاصل          َٛ يف بٝل ب١ يف ا٭ردع ؾٝل٘ رعلٟٝكا، ٖٚل
اصتعار٠ ا٭ردع يًدٖز يف ٖذا املكاّ، إ  يَٝط يف أحٛاٍ ايدٖز َلا ٜهلٕٛ ا٭رلدع    

 .  (117)+(116)ردٜٟؿا ي٘، نُا ٜ٪رذ َٔ ن٬ّ اٯَدٟ يف نتاب املٛاس١ْ

 . عًىب املعانٌب

ٚيف َكابٌ املع٢ٓ ايغزٜـ ٜذنز ابٔ عاعٛر ْعّٛ ا ْكٝق١ يل٘ أبزسٖلا ؽلؿ١     
١ً مدٚاٙ، أٚ يد٫يت٘ ع٢ً  عًل  ؿهري ؽلاحب٘  )املع٢ٓ ايضخٝـ( ٚمساٙ صخٟٝؿا؛ يك

 .(118)بؾٛر٠ فعٝؿ١

َٚٔ ا٭رٛا٤ اي  صمًً ع٢ً ايغعزا٤ يف َٛفٛع املعاْٞ ايضلخٝؿ١، قلٍٛ   
 ُْؾٝب 

     ًِ َُلل ِٕ ٜأ ًُ ٜؾللإ ُِ ٔبَدِعللٕد ََللا َحٝٝلل ٖٔللٝ  ٜأ

 

ُِ بَٗا َبِعدٟ  ًَ ٔعِعزٟ َٔ ٜٗٝ  (119)ؾَٜٝا يِٝ

ـٔ   ِٔ عمٝٔب ََا عزض يًغعزا٤ٔ َٔ صخٝ املعأْٞ ََا عزض ٭ٔبٞ ايعتاٖٝل١ٔ  َٚ
 َٔ قٛٔي٘ يف ر ا٤ٔ اـًٝؿ١ 

  ٢ٕ ـًٜٝؿلللل١ٝ أٜٗٗللللا ايللللٖثٜك٬  ََللللاَت ا

 

   ٕ  (120)ٜؾهللدْٖل ٜأٞؾٛللزُت يف رَََقللا

ؾإٕ املؾزاع ايثاْٞ َلٔ صلخٝـ املعٓل٢،    =ٜكٍٛ ابٔ عاعٛر عٔ ٖذا ايبًٝ   
 .(121)+ٚإٕ بٝٓ٘ ٚبني املؾزاع ا٭ٍٚ بْٟٛا بعّٝدا

ايغعز أٜقٟا َا ُٜضلُٝ٘ ابلٔ عاعلٛر بلل)املع٢ٓ املخٛل٧(، ٖٚلٛ       َٚٔ عٝٛب 
ُٖد ا٭َني (122)فد املع٢ٓ ايؾخٝذ ّٚ َُخ  ، نكٍٛ ععزٚر يف َدح سبٝد٠ أ
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 َٔ املٛاس١ْ. <89ٜٓظز   -116
 .<<عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -117
 .:>ٜٓظز  عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -118
 .:<ّ  =>?7ايبًٝ َٔ ايٌٜٛٛ، يف دٜٛاْ٘، مجع  د. داٚد صًّٛ، َٛبع١ اإلرعاد، بػداد،  -119
، =:7  8ايعُلد٠ ، ٚيًبخاٟ يف  <78ايبًٝ َٔ ايهاٌَ، بدٕٚ ْضب١ يف  نتاب ايؾٓاعتني   -120

 ٚمل أمدٙ يف دٜٛاْ٘.
 .;>عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -121
املع٢ٓ ايؾخٝذ ٖٛ املع٢ٓ ايذٟ ٜعا عٓ٘ بدنا قدر ممهٔ َٔ ايدقل١ ٚايٛفلٛح، ٚرًلٛ     -122

= 
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 ٜأُسَبِٝلللللللد٠ٜ ابٓللللللل١ٜ مِعٜؿلللللللز٣

 

 ٝطلللللَٛب٢ يشٔا٥لللللزٔى امٝلَثلللللابِ  

ِٔ ر٢ِمًِٜٝللللٔو ََللللا  ٛٔللللنَي َٔلللل  ُ ِع

 

َٔ ايٚزٜغلابِ    ـٗ َٔل ٛٔٞ ا٭ٝن  (123)ُ ِع

ؾإْ٘ أْغدٙ عقز ٗا، ؾكلاّ إيٝل٘ اـلدّ يٝقلزبٛٙ؛ يهزاٖل١      =قاٍ ابٔ عاعٛر   
قٛي٘ )ُ عٛنَي َٔ رمًٝٔو( ؾُٓعتِٗ، ٚقايً  إُْ٘ ٜكؾد َِدحٟا ٚأراد َا ٜكلٍٛ ايٓلاظ    
ُِٔدْا َا ْلٛاٙ، ٚإٕ   مشايو أمُٛد َٔ ميٝٓ٘، ؾظٔ أْ٘ إ ا  نز ايٚزِمٌ نإ أبًؼ، ٚقد َح

 .(124)+أصا٤ ؾُٝا أ اٙ

 صنوع والمطبوع. الم4
ُٛٞبلٛع، ؾٝكلٍٛ علٔ       ٜضتخدّ ابٔ عاعٛر َؾًٛذ املؾُِٓٛع َكلاب٬ٟ يًؿظل١ٔ امل

ايغعز ايذٟ أدرٌ ؾٝل٘ َلا ٜضل٢ُ عٓلد أٖلٌ ايؿلٔ بايؾلٓع١، ٖٚلٞ         =املؾٓٛع إْ٘  
ايتٗذٜب ٚايتٓكٝذ يًغعز، ٚإبداع احملاصٔ ايبدٜعٝل١ ٚايًٛلا٥ـ ايًؿظٝل١، ؾهلإ عًلِ      

ْل٘ ُٜلذنزْا باٖتُلاّ علعزا٤ ايعؾلز اؾلاًٖٞ       ، ٚند(125)+أؽخاب٘ َهتضبٟا بايؾلٓع١ 
٢ُٖ أؽخاُبٗا بَعٔبٝٔد ايغلعز، ايلذٜٔ    ُٜٚض ٢ُٖ باؿٛيٝات،  ٜعُلدٚا  =بكؾا٥دِٖ اي  ُ ض

إىل ايكٛاعد ٚايٓهلً ٚؽلٛر ا٭َثًل١ ايل   ًكٖٛلا بلايتعًِ ؾرياعٖٛلا يف َٓغلآ ِٗ         
، ٜٚٛرد َثا٫ٟ عًل٢  (126)+باياٟٚ ٚايتثكٝـ، ؾٝهٕٛ ععزِٖ نايغ٤ٞ املؾٓٛع بايٝد

 .(127)+أعٗز ايغعزا٤ يف املؾٓٛع ابٔ املعتش=ايغعز املؾٓٛع ؾٝذنز إٔ 

ايذٟ ٜؾدر عٔ ايغلاعز بايضلم١ٝ ٚايٛبٝعل١    =أَا ايغعز املٛبٛع ؾٗٛ ايغعز 
ايٓاع١٦ عٔ  درب٘ بضُاع أععار ايبًػا٤، ٚاْدؾاع طبٝعتل٘؛ حملانلا٠ أعلعارِٖ، حتل٢     
ٜؾري ايغعز ايبًٝؼ يل٘ نلايٛبع، ؾل٬ ٜؾلزف ؾٝل٘  عُلل رٜٚل١، ٫ٚ َعلاٚد٠  ٓكلٝذ          

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
= 

 َٔ مجٝع أرٛا٤ ايكٍٛ ٚعٛا٥ب ايٓٛل.
، ٚايبؾللا٥ز ٚايللذرا٥ز، أبللٛ حٝللإ  8;7ايبٝتللإ َللٔ فللش٤ٚ ايهاَللٌ، يف  عٝللار ايغللعز    -123
 .6:  ;ّ???7، دار ؽادر، بريٚت، كٝل  د. ٚداد ايكافٞٛحٝدٟ، ؼايت
 .6:  ;، ٜٚٓظز  ايبؾا٥ز ٚايذرا٥ز:>عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -124
 .=;عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ   -125
 املؾدر ايضابل. -126
 .<;املؾدر ايضابل   -127
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 .  (128)+ٚ ثكٝـ

 اخلامتة

ًُ إىل بعر  ايٓتلا٥ج ايل  أفلعٗا يف    ا٬ْٟٛقا مم٤ا صبَل ؾإْٞ أعتكُد أْٞ  ٖٛؽً
 ْكاط ٚؾل اٯ ٞ 

 دٖ ز ابٔ عاعٛر بايٓكاد ايكدا٢َ، أَثاٍ  اؾاحظ ٚابٔ طباطبا، ٚقدا١َ بٔ معؿلز،   .3
 ٚغريِٖ.

مل ٜعتُد ابٔ عاعٛر هرا٤ صابكٝ٘ اعتُادٟا أصاصٟٝٓا يف ؼدٜد املؿاِٖٝ، إمنلا نلإ    .2
 تكٞ َعِٗ.ٜعزض ؿدٚد املؿاِٖٝ يف بعر ا٭حٝإ حضب رأٜ٘، ٚأحٝاْٟا ًٜ

يٛحظ إٔ املؾًٛخات ايٓكد١ٜ اي   نزٖا يف  زا ٘  زملع يف أؽلٌ اعلتكاقٗا     .1
ٌٖ املؿلاِٖٝ  ضلتُد     يف نثري َٔ ا٭حٝإ إىل اؾذٚر ايًػ١ٜٛ املعم١ُٝ؛ ٭ٕ ُمل

  ضُٝتٗا َٔ املعمِ ايًػٟٛ.

 إٕ ايٓكد ا٭دبٞ عٓد ابٔ عاعٛر قد عزف اػاٖني كتًؿني، ُٖا    .4
ًٜٓٛل َٔ ْؾٛـ د١ٜٓٝٓ الا غاٜلات  غلزٜع١ٓٝ أٚ     اػاٙ دٜٓل ؽزف  ٖٚٛ .أ 

غري  غزٜع١ٓٝ؛ َٚٓ٘ ا٭عاث اي   ٓاٚيً قق١ٓٝ اإلعماس يف ايكزهٕ ايهلزِٜ  
 ٚأٚمٗ٘ ايبٝا١ْٝ.

ٞٓ  ٜٚتُٓثٌ يف ايغزٚح ا٭دب١ٝ ع٢ً بعر ايهتب. .ب   اػاٙ أدب

ٕٓ َا ٬ٜحظ ع٢ً ٖذا ايٓكلد ٖلٛ ارت٬طل٘ بايب٬غل١، بضلبب  ٛمل٘ ابلٔ         غري أ
   ٛٓمٗا دٜٟٓٝٓا ب٬غٟٝٓا، ٚ يو َٔ ر٬ٍ  ؿضريٙ ايب٬غٞ  ايتخزٜز ٚايتٜٓٛز. عاعٛر

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 املؾدر ايضابل. -128
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 املصادر واملراجع

اؾزملاْٞ،  عًٝلل  قُلد رعلٝد رفلا، دار ايهتلب       عبد ايكاٖز أصزار ايب٬غ١،  .1
 .1988ّ، 1ايع١ًُٝ، بريٚت، ط

طبع ْٚغز  املؾزف ايتْٛضلٞ  قُد ايٛاٖز ابٔ عاعٛر، أيٝط ايؾبذ بكزٜب،  .2
 .1967ّيًٛباع١،  ْٛط 

ايبؾا٥ز ٚايذرا٥ز، أبٛ حٝلإ ايتٛحٝلدٟ، ؼكٝلل  د. ٚداد ايكافلٞ، دار ؽلادر،       .3
 .1999ّبريٚت، 

، ؼكٝل  عبلد ايضل٬ّ ٖلارٕٚ، دار اؾٝلٌ، بلريٚت، )د     اؾاحظ، ايبٝإ ٚايتبٝني،  .4
 .ت(

ٕ  قُلد ايٛلاٖز ابلٔ عاعلٛر،    ايتخزٜز ٚايتٜٓٛز،  .5 يًٓغلز ٚايتٛسٜلع،    دار صلخٓٛ
 .ت(،  ْٛط، )د

مثار ايكًٛب يف املقلاف ٚاملٓضلٛب، ايثعلاييب، ؼكٝلل  قُلد أبلٛ ايؿقلٌ         .6
 .1965ّإبزاِٖٝ، دار املعارف، ايكاٖز٠، 

د٥٫ٌ اإلعماس، عبد ايكاٖز اؾزماْٞ، ؼكٝل  د. قُلد ايتٓملٞ، دار ايهتلاب     .7
 .1995ّايعزبٞ، بريٚت، 

، دٜٛإ ا٭عغ٢، عزح  د ّ. قُد حضني، َهتب١ اٯداب باؾُلاَٝشت، َهل١ )د   .8
   .ت(

دٜللٛإ أبللٞ مللاّ، فللب  ٚعللزح  ا٭دٜللب عللاٖني عٛٝلل١، دار ايهتللب ايعًُٝلل١،  .9
 .2003ّ، 3بريٚت، ط

 .1986ّدٜٛإ أبٞ ايعتا١ٖٝ، دار بريٚت يًٛباع١ ٚايٓغز، بريٚت،  .10
ايٓمِ ايعمًٞ، مجلع ٚؼكٝلل  قُلد أدٜلب مجلزإ، َٛبٛعلات        ٞدٜٛإ أب .11

 ّ.2006فُع ايًػ١ ايعزب١ٝ، دَغل، 
دٜٛإ بغار، عزح ٚ هٌُٝ  قُد ايٛاٖز ابٔ عاعٛر، َزامع١  قُلد علٛقٞ    .12

 .1966ّأَني، َٛبع١ ؾ١ٓ ايتديٝـ ٚايامج١ ٚايٓغز، ايكاٖز٠، 

ت َدٜزٜل١ إحٝلا٤   دٜٕٛا بغز بٔ أبلٞ رلاسّ، ؼكٝلل  د. علش٠ حضلٔ، َٛبٛعلا       .13
 ّ.1960ايااث ايعزبٞ ايكدِٜ، دَغل، 
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، 1دٜٛإ اؿارث بٔ حًش٠، ؽٓع١  َزٕٚا ايع١ٝٛ، دار اإلَاّ ايٓلٟٛٚ، دَغلل، ط   .14
1994ّ. 

دٜٛإ عبٝد بلٔ ا٭بلزـ، علزح  أعلزف علدر٠، دار ايهتلاب ايعزبلٞ، بلريٚت،          .15
1994ّ. 

َهتبلل١ دٜللٛإ ايعمللاج، عللزح  ا٭ؽللُعٞ، ؼكٝللل  د. عبللد اؿؿللٝظ ايضللًٛٞ،  .16
 .ت(، أطًط، دَغل )د

 .ت(، دٜٛإ عٓا٠، ؼكٝل  قُد صعٝد َٛيٟٛ، املهتب اإلص٬َٞ، )د .17
 .1971ّدٜٛإ نثري، مجع  د. إحضإ عباظ، دار ايثكاؾ١، بريٚت،  .18
دٜٕٛا اَز٨ ايكٝط، فب   أ. َؾٛؿ٢ عبد ايغايف، دار ايهتب ايعًُٝل١، بلريٚت،    .19

 .2004ّ، 5ط
صلمٝع مجٝلٌ اؾبًٝلٞ، دار ؽلادر،     . ل  ددٜٛإ أَٝل١ بلٔ أبلٞ ايؾلًً، ؼكٝل      .20

 .1998ّ، 1بريٚت، ط

 2دٜٕٛا ايٓابػ١، ؼكٝل  قُد أبلٛ ايؿقلٌ إبلزاِٖٝ، دار املعلارف، ايكلاٖز٠، ط      .21
 ت(.، )د
 .1967ّدٜٛإ ْؾٝب، مجع  د. داٚد صًّٛ، َٛبع١ اإلرعاد، بػداد،  .22

 .ت(، دٜٛإ ٜشٜد بٔ ايٛثز١ٜ، ؽٓع١  حامت ايقأَ، َٛبع١ أصعد، بػداد )د .23
 ّ.1982صز ايؿؾاح١، ابٔ صٓإ اـؿامٞ، دار ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت،  .24
عزح دٜٛإ اؿُاص١، املزسٚقٞ، ْغز  أمحد أَني ٚعبد ايض٬ّ ٖارٕٚ، َٛبعل١   .25

 .1967ّ، 2ؾ١ٓ ايتديٝـ ٚايامج١ ٚايٓغز، ايكاٖز٠، ط
عللزح دٜللٛإ املتللٓيب، ٚفللع  عبللد ايللزمحٔ اياقللٛقٞ، دار ايهتللاب ايعزبللٞ،   .26

 .1986ّ بريٚت،

عزح املكد١َ ا٭دب١ٝ يغزح اإلَاّ املزسٚقٞ ع٢ً دٜلٛإ اؿُاصل١ ٭بلٞ ملاّ،      .27
 .1978ّ، 2قُد ايٛاٖز ابٔ عاعٛر، ايدار ايعزب١ٝ يًهتاب، يٝبٝا،  ْٛط، ط

ايغعز ٚايغعزا٤، ابٔ قتٝب١، ؼكٝل ٚعزح  أمحلد قُلد علانز، دار اؿلدٜث،      .28
 .2001ّ، 3ايكاٖز٠، ط

ٜٛصلـ عًلٞ طٜٛلٌ،    . اإلْغا، ايكًكغلٓدٟ، ؼكٝلل  د  ؽبذ ا٭عغ٢ يف ؽٓاع١  .29
 .1987ّ، 1دار ايؿهز، دَغل، ط
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عٔ حٝث١ٝ املتلٓيب، يًغلٝ  ٜٛصلـ ايبلدٜعٞ، ؼكٝلل  َؾلٛؿ٢        ايؾبذ املٓيب .30
 .ت(، ايضكا ٚهرزٜٔ، دار املعارف، ايكاٖز٠، )د

ؼكٝلل  قُلد   ابلٔ رعلٝل ايكريٚاْلٞ،    ايعُد٠ يف قاصٔ ايغعز ٚهداب٘ ْٚكدٙ،  .31
 .1963ّ، 3ٜٔ عبد اؿُٝد، َٛبع١ ايضعاد٠، َؾز، طقٝٞ ايد

عٝار ايغعز، ابلٔ طباطبلا ايعًلٟٛ، ؼكٝلل  د. عبلد ايعشٜلش امللاْع، دار ايعًلّٛ          .32
 .1985ّيًٛباع١ ٚايٓغز، ايزٜاض، 

ايهاٌَ يف ايًػ١ ٚا٭دب، املاد، ؼكٝل  قُد أبٛ ايؿقٌ إبلزاِٖٝ، دار ايؿهلز    .33
 .1997ّ، 3ايعزبٞ، ايكاٖز٠، ط

نتاب ايؾٓاعتني ايهتاب١ ٚايغعز، أبلٛ ٖل٬ٍ ايعضلهزٟ، ؼكٝلل  عًلٞ قُلد        .34
 .1986ّايبماٟٚ ٚقُد أبٛ ايؿقٌ إبزاِٖٝ، املهتب١ ايعؾز١ٜ، بريٚت، 

نتلاب ايكلٛايف، ا٭رؿللػ، ؼكٝلل  د. علش٠ حضللٔ، َٛبٛعلات َدٜزٜل١ إحٝللا٤        .35
 .1970ّايااث ايعزبٞ ايكدِٜ، دَغل، 

 .ت(، )د 1ر، بريٚت، طيضإ ايعزب، ابٔ َٓظٛر، دار ؽاد .36
 .1951ّ ،اؿًيب ٞاملتٓيب ٚعٛقٞ، عباظ حضٔ، َٛبع١ َؾٛؿ٢ ايباب .37
ؼكٝل  قُد قٝٞ ايدٜٔ عبد اؿُٝد، دار املعزؾل١،  فُع ا٭َثاٍ، املٝداْٞ،  .38

 .ت(، بريٚت، )د
َعمِ ايٓكد ايعزبٞ ايكدِٜ، أمحد ًَٛٛب، دار ايغل٪ٕٚ ايثكاؾٝل١ ايعاَل١، بػلداد      .39

 .1989ّ، 1ط

ؼكٝلل  ايضلٝد أمحلد ؽلكز، دار     اٯَلدٟ،  املٛاس١ْ بني أبلٞ ملاّ ٚايلبخاٟ،     .40
 .املعارف، ايكاٖز٠

ْكد ايغعز، قدا١َ بٔ معؿز، ؼكٝل  قُلد عبلد امللٓعِ رؿلامٞ، دار ايهتلب       .41
 .ايع١ًُٝ، بريٚت

 


