
 اشكاليت الغرابت في شعر ابي توام

 )قراءة بين النقذ القذين ورؤيت النقذ الجذيذ(

 د . احوذ عبذالرحون سلين
 

 612 

 بي متبمأشكبليت الغرابت يف شعر إ
 )قراءة بني النقذ القذين ورؤيت النقذ اجلذيذ(

 
                                            )*( 

 د . احمد عبدالرحمن سليم   

 

 

 هلخص البحث

يزاؿ كثيػر مػف اومكاعػيل اويةديػ  لػو اومػكركث اولرقػو اويةػدم يػرزخ   ػت عػقاب ما   
كؿ دكف اورؤي  اوكاع   ومدوكوه لو يظر يةاديا اوةػدما؛  اممػر كثيؼ مف اوغمكض ي 

اوذم يمثؿ  جر عثرة لو سقيؿ او فهـ او ةيةو وطقيل  اوةعايا كاومكاقؼ اويةديػ   او ػو 
  ػػػردد ليهػػػا  وػػػؾ اومكاعيلاكمكعػػػكع رابػػػكاوي  اوغراقػػػ  لػػػو بػػػلر اقػػػو  مػػػاـ  ا ػػػد  وػػػؾ 

ه لػػو ك ػػب او ػػراث اويةػػدم ر لايػػه قػػد اومكاعػػيل ريػػر اوكاعػػ   اوملػػاوـ ر كمػػل كثػػرة  ػػردد
اس خدـ ليها اس خدامات م قايي    لاخ وفت اويظرة اويه مف ياقد اوى اخر ر كمف عصر 
اوى اخرر قؿ كايت يظرة اوياقد اوكا د اويه  خ وؼ مف مكقؼ اوى مكقؼ اخراكمف هيا 

قط مصػػػطو  عػػػكػػػاف ا سػػػاس اوقا ػػػث قعػػػركرة او لػػػرؼ عوػػػى طقيلػػػ  هػػػذه اومكاقػػػؼ ك 
ق  راميجاقي  كاوسوقي   مسيما لو  دكد ارا؛ اويةاد او و   سف ليهػا رك ةػق  ليهػا ر اوغرا

هػػػػذا ام سػػػػاس كػػػػاف اوػػػػدالل امساسػػػػو لػػػػو اخ يػػػػارم وػػػػه مكعػػػػكعان ووق ػػػػث ام وايةػػػػكـ  
مفهـك اوغراقػ  كمكقلهػا  ر اوغراقػ   :اومةدم  ر كاو مهيد  قلداوق ث عوى اومقا ث ام ي  

 لو   ماـاقو عيد اوقالرييف ر رراق  
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دثيف ر او صػػػاد اويةػػػدم  ػػػكؿ رراقػػػ   ػػػر رراقػػػ  اقػػػو  مػػػاـ لػػػو يظػػػر اوم ما؛يظػػػر اوةػػػد 
كض كوػقس ر ػاوباعر ر اوخا م  اكمزا   ما يك يؼ مكعكع ررراق  اقػو  مػاـ  مػف رمػ

ر ك  ةيػػػؽ اوهػػػدؼ كػػػو ميظوػػػـ بػػػاعر كػػػاقو  مػػػاـ  يػػػهلييقغػػػو اوكبػػػؼ عػػػف ارا؛ اويةػػػاد 
  الو بلره اب هر قاوغريب

 

 

 

 

ABSTRACT 

       Several criticizing subjects in the Arabic heritage are still 
straining under the intensive shade of confusion which prevents a 
clear vision of its significance in the eyes of our ancient critics 
which in return represents a stumbling obstacle on the road of the 
true nature of the criticized issues and attitudes mentioned in these 
topics. 
        The subject of 'The Problematic of Estrange' in the poem of 
Abi Tammam, is one of these vague topics.  Although it has been 
referred to in many books of criticized heritage but still he used 
different concepts.  Therefore the views of criticism became vary 
from one to another and from one era to era. Yet the view of one 
critic differ from one situation to another. 
       Thus the researcher' sense had the necessity to recognize the 
nature of these situations and adjust the term of 'Estrange' in its 
both positive and negative meanings, especially in the views of the 
critics.  This sense was the main motive of my selection of this 
topic. 
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    This study will investigate the following: 
Introduction, Preface, Concept and the Location of Estrange, 
Estrange meaning by Authors, Estrange of Abi Tammam by 
ancients,  Estrange of Abi Tammam by moderns, and the harvest 
critic concerning the estrange of the poet. 
To erase the confusion and mystification concerning the topic 
'Estrange of Abi Tammam' we must reveal the views of the critics 
who criticized him so as to achieve the goal in order not to offend 
the poet like Abi TAmmam who became famous by estrange .      

 

 

                                                                                                                                                                       املقذهت

اودك كراه بػغو يو اوغراقػ  لػو بػلر اقػو  مػاـ  مكعػكعان  بهادة قاف او  عير وييؿإ    
كايػػت مصػػدرا ووصػػراع اوػػذم دار قػػيف  ركػػ  اوبػػاعر لػػو امقػػداع كسػػوط  اوػػيص  ميهػا 

اوسػػػاقؽر ذوػػػؾ اف اوبػػػاعر ظػػػؿ ي ػػػس قايػػػه م اصػػػر قاوملػػػايير اومخ وفػػػ  لهػػػك مطاوػػػب 
قاوخعػػػػكع وةكاعػػػػد اوي ػػػػك كاوصػػػػرؼ كاميةيػػػػاد لسػػػػس اويةػػػػد كاوقالرػػػػ  كاوطاعػػػػ  ووػػػػذكؽ 

اويةػاد قخػركج اقػو  مػاـ  او عارم كاو مسؾ قاولرؼ امج مػاعو اريػر ايػه مػل ا سػاس
عوى ملايير اوبلر وديهـ أ سكا قلظم  بلره كاصاو ه ر لكػاف قػذوؾ بػاعران م ٌيػران دلػل 
ٌمػػا اف  ا ػػد هػػؤم؛ اويةػػاد اف يصػػفه قػػااال : وامػػا اف يكػػكف هػػذا اورجػػؿ ابػػلر اويػػاس ر كا 

مػػف خػػالؿ هػػذه اومفارقػػ  يػػرل اوقا ػػث اف يكػػكف   ُريكػػكف اويػػاس جميلػػان أبػػلر ميػػهو ا
كم اقلػػػػ  مػػػػا اثار ػػػػه مصػػػػطو  اوغراقػػػػ  عيػػػػد  ر كع اوغراقػػػػ  مجػػػػامن يصػػػػو  ودراسػػػػ همكعػػػػ

اوم ػػػيخريف مػػػف اوقالريػػػيف كاويةػػػاد اولػػػرب اكمػػػف ثػػػـ  كعػػػي  مػػػا اسػػػ ةؿ قػػػه مػػػف اعػػػال  
ومليػػػى اوغراقػػػ  ر كهػػػؿ ثمػػػ  مكقػػػؼ اك رؤيػػػ  خاصػػػ  دللػػػت اقػػػا  مػػػاـ اوػػػى اوخػػػركج عػػػف 
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اوملػػايير او ػػو كايػػت وهػػا اوسػػوطاف  اوملػػايير او ػػو  ػػدد ها جماعػػ  ادقػػا؛ اوك ػػاب ر  وػػؾ
امكقػػر عوػػػى ادقػػػا؛ اولصػػػر اولقاسػػػو كيةػػػاده ا كػػػو م يظوػػػـ بػػػاعر كػػػيقو  مػػػاـ ابػػػ هر 
قاوغريبا كوهذه اوغراق  قص  طكيو  ياوػت  ظهػا لػو ك ػب اوقالريػيف كاو ػراث امدقػو ك 

-ُ قػػارا؛ يةديػػ  م قاييػػ  كيمكػػف ارسػػا؛ هػػذه اودراسػػ  عوػػى م ػػاكر ارقلػػ  اساسػػي  هػػو :
رراقػ  اقػو  مػاـ لػو يظػر  -ّ  اوغراقػ  لػو يظػر اوقالريػيف-ِ فهكـ اوغراقػ  كمكقلهػا م

 ا رراق  اقو  ماـ لو يظر اوم دثيف-ْما؛ اوةد

 وومكعكع ر كاي هى ق صاد يةدم ثـ قخا م  ا   كطا كاس هؿ اوق ث قمةدم  ك     
     

                                                                                  تىطئت    

ذوؾ قلػد كلا ػه امػدان طػكيالن   ام دٌ اس يثر اقك  ماـ كبلره قاه ماـ اويةاد كاهؿ اووغ  ك     
  ذوؾ ايه يمثؿ ميلرجان لو  اريخ امدب اولرقو ر قاـ ليه اوػيظـ اساسػان عوػى امسػ لارة 

اف قامػت مػف اجػؿ ذوػؾ  كاوم سيات اوقديلي  كاوةكؿ اوغريػب قطريةػ  مقػاوي ليهػا ا لكػاف
ليهػا اوػى طػااف يف : مياصػر  -مسيما اهؿ امدب ك ملرك  ادقي   امي  ر ايةسـ اوياسا 

كوةػػػد اي فػػػل امدب كاويةػػػد مػػػف  وػػػؾ اوخصػػػكم  أيمػػػا اي فػػػاع ر  مقػػػو  مػػػاـ كملػػػارض وػػػها
قمة عػػػى مػػػالو بػػػلر اقػػػو  مػػػاـ مػػػف اوملػػػايو اوقليػػػدة كامسػػػ لارات اوغريقػػػ  ر كعياي ػػػه 

جديػػد كاوخػػركج عػػف اومػػيوكؼ كػػاف امػػران م ػػ مال   ميػػه كػػاف م مػػكم قػػاوكول قمػػكاطف او 
قاقداع اوبلر ر وذا وبكوت او رك  اويةدي  او و دارت  كؿ اقو  ماـ جػز؛ان مػف اوصػراع 

ر كولػػؿ  مػػف ابػػد اوظػػكاهر   ِرقػػيف  ريػػ  اوبػػاعر لػػو امقػػداع كملياريػػ  اويةػػد اولرقػػوو 
مكض كاوغراقػػػ  كاوقلػػػد كاوخػػػركج عمػػػا جػػػرل قػػػه ابػػػكام لػػػو بػػػلره  وػػػؾ او ػػػو   لوػػػؽ قػػػاوغ

اموؼ كاولادة ر ولاوغراق  م  ظهر ام لو اطػار مػا هػك مػيوكؼ ر اوبػر اوغريػب هػك مػا 
ك يس رعو اويظر قكجكده خارج مةػرها هيػاؾ اذف  ر يا و مف ميطة  خارج ميطة  اموف 
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ر اوػػػذم ي دثػػػه عالقػػػ  جدويػػػ  قػػػيف اموفػػػ  كاوغراقػػػ ر كلػػػو هػػػذه اولالقػػػ  يكمػػػف سػػػر او ػػػيثي
لػو هػذا اومجػاؿ لػو بػلره كاوكبػؼ  خػكضر ممػا  ػث اوقا ػث وو  ّررموػاوخطػاب اوبلػ

عما ي  عيه مف اقلاد اقداعيػ  لػو  ركػ  اوبػاعر كية عػو اممػر ملرلػ  : هػؿ كايػت 
يػػػز قػػػيف اوغراقػػػ  ياوغراقػػػ  عارعػػػان لػػػو اوبػػػلر  اـ عيصػػػران مزمػػػا ليػػػه   كهيػػػا ييقغػػػو او م

غراقػػػػػ  اوسػػػػػوقي  راوهػػػػػدـ  ر كم سػػػػػقيؿ ام ق  ديػػػػػد ملػػػػػاوـ اوغراقػػػػػ  اميجاقيػػػػػ   راوقيػػػػػا؛  كاو
اميجاقي   كما كرد لو يصكص اقو  ماـ ر هذا ما سي اكؿ اقرازه كاوكقكؼ عوػى  ػدكد 
 كظيؼ اوغراق  مف خالؿ ارا؛ اويةاد او و   سف ليها ر ك ةق  ليها ر كمف ثـ امس دمؿ 

مقػػد مػػف ام اطػػ  قمفهػػـك اوغراقػػ  ك لػػو اسػػ غراب  اقػػو  مػػاـ لػػو بػػلره ر كمجػػؿ ذوػػؾ 
مكقلهػػػاا  كمػػػف اوجػػػدير قاوػػػذكر اف وهػػػذا اومكعػػػكع مسػػػا   ريػػػر ملهػػػكدة مػػػف  اوكػػػالـ 

مسػيما لػو مجػاؿ اوبػكاهد ك  كوهر كخبي  امطاو  كاف اميجاز رير اومخػؿ ايػ  اوق ػث 
  اوبلري ا

                               هفهىم الغرابت  . . . وهىقعهب . .

اوغراقػػػ  لػػػو اووغػػػ   ليػػػو ايػػػراد امديػػػب لػػػو ي اجػػػه قغرااػػػب اوكػػػالـ كيػػػكادره ر أم لػػػو     
اذا رمعػت كخفيػت مليػىن ر  –كالمه رراق    كمف كالـ اولرب : ررقت اوكوم  رراق  

قػانر اذا ذهػػب اورجػػؿ كقىليػػد ا  ككظيفػ  اوغراقػػ  مر قطػػ  قةعػػي   ْركرىػريب اورجػػؿ يىغػػريبي رىرى
ملهػػاـ  ر كاوكبػػؼ عػػف اولياصػػر او ػػو ميمكيهػػا اف  سػػهـ لػػو  كصػػيوي   ليػػؽ امقايػػ  كا

امدا؛ كاو كصػػػػيؿ   مف واوغريػػػػب مػػػػف اوكػػػػالـ   ايمػػػػا هػػػػك اوغػػػػامض اوقليػػػػد مػػػػف اوفهػػػػـ 
كهو مف اوصفات اومب رك  ووفظ كاومليى لو اويةػد اولرقػو ر   ٓركاوغريب مف اوياسو ا

  ٔرف مكقػػؼ اوبػػاعرو ذوػؾ اف اوةصػػيدة وقييػػ  وغكيػػ  مركقػػ  يكبػؼ  فاعػػؿ عياصػػرها عػػ
كلػػو عػػك؛ هػػذا اومفهػػـك    ػػدد كظيفػػ  اووغػػ  اوبػػلري  كطقيل هػػا ر لاموفػػاظ  مثػػؿ قيمػػ  
مسػػػ ةو  قػػػذا ها ومػػػا   عػػػميه مػػػف جمػػػاؿ ذا ػػػو ر كوػػػذوؾ لايهػػػا م ةدمػػػ  لػػػو اوكبػػػؼ عػػػف 
اودمو  ر لاف اوةاعو اوجرجايو يرل أف  وركع  اووفظ  سقؽ اوى او كـ ر كايما  فعػو 
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اوػى يػـك  ان كوما كاف وقاب امق داع ووملايو مف ك ػ ٕريد او ف يش كاوكبؼوااوى اومليى ع
ر لػػاف  كييػػؼ اووغػػ  مػػل اوم غيػػرات كابػػ ةاؽ اموفػػاظ كاخ ػػراع اوفػػاظ كصػػيي   ٖراوةيامػػ و 

جديدة يسكغ   جاكز اوصيي اوةديم  مف اجؿ ام ياف قغراق  مسػكر  مػف ريػر اف يخػرج 
يي اوجديػدة كاو ػيويؼ اومخ وػؼ يؤديػاف   مػان اوػى عوى اوةكاعد ر كذوؾ امر طقيلواكاوص

صكر بلري  جديدة ر قلعها رريب   ولف اوبير مف رير ملديه أررب ر ككوما كاف 
أررىبى كاف أقلدى لػو اوػكهـ ر ككومػا كػاف أقلػدى لػو اوػكهـ كػاف أٍطػرىؼى ككومػا كػاف أطػرؼ 

 سػػػب اوبػػػاعر لقػػػدكف اوغراقػػػ  ر ميك  ٗركػػػاف أعجػػػب ر ككومػػػا كػػػاف أعجػػػب كػػػاف أقػػػدعو
بخصي  بلري  قيف ريره مف اوساقةيف عويه الاذا كايت اوسالس  كاوويف كاورق  كاولذكق  
مػػف بػػركط لصػػا   اوبػػلر ر لةػػد ومػػس اويةػػاد لػػو بػػلر اقػػو  مػػاـ بػػياان ريػػر قويػػؿ مػػف 
اوكعػكرة كاو كبػي  كاوثةػؿ ك زكيػ  اووفػػظ كرراق ػه ر قاع قػار اف اوكعػكح كاموػؼ ك قػػرب 

 يػػاكؿ مػػف أهػػـ مةكمػػات جػػكدة اوبػػلر وػػدل اويةػػاد كاوقالريػػيف اولػػرب اوميخػػذ كسػػهكو  او
كاوغراقػػ  مػػف عالاػػـ امخ ػػراع لػػو اوملػػايوا كويػػا  اجػػ  ووكقػػكؼ عوػػى رراقػػ   اما؛ اوةػػد

ف ر ػاوملػػايو :لةػػد وػػك ظ أيػػه كمػػا اق ريػػت لكػػرة اوغراقػػ  قامقهػػاـ ر اق ريػػت كػػذوؾ قاو سػػ
  اوياقغ  رمف اوقسيط  : هػ  مطول قصيدةِٕٔق   ر ػاكؿ اقف ق يػ يف  ي

وليللٍ  ُأساهلليِو   للِ     ناصبِ  ِكميني ِلَيمِّ يا ُأميمةُ     
كعوؽ عويه قااالى : ووـ يق دئ ا د مف اوم ةػدميف قا سػف ميػه كم أرػرب  (ٓٔ)الكواكِب  

كاوغراق   مي  اوبلكر قاوجمػاؿ ر كوػذا لػاف اوبػلر وقػد يخ ػار كي فػظ ميػه رريػب   ُُرو
اوغراقػػػػ  يسػػػػقي  ر لكػػػػذوؾ اوبػػػػلكر قاوجمػػػػاؿ اكيػػػػرل اقػػػػف اقػػػػو عػػػػكف ا ك  ُِرلػػػػو مليػػػػاهو

هػ  اف امس لارة اوغريق  هو ا د اي ا؛ اوبلر اوثالث  ر اوى جايب اومثػؿ اوسػاار ِِّر
لهػػػػو لػػػػو اسػػػػاس اوبػػػػلر اوجيػػػػد اامػػػػا اقػػػػف طقاطقػػػػا   ُّرر كاو بػػػػقيه اوكاقػػػػل اويػػػػادر   

اػػب اومسػػ طرل  ر كيطوػػب اف هػػػ  لايػػه يػػرقط اوسػػ ر قاوغرااػػب اومس  سػػي  كاولجاِِّر
ويسػػ لمؿ مػػػف اومجػػػاز مػػػا يةػػػارب او ةيةػػػ  ر كم يقلػػد عيهػػػار كمػػػف امسػػػ لارات مػػػا يويػػػؽ 

ر لاوغراقػػ  عيػػده م  سػػكغ اسػػ غالؽ اومليػػى ا كاف يكػػكف   ُْرقاوملػػايو او ػػو يػػي و قهػػاو 
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ػ   هػ َّٕاومليى قريقان مف او ةيةػ  ر كم يميػل اف  كػكف اوغراقػ  جػز؛ان ميهػا اكا مػدم ر
د صػػياع  وػػـ يػػرلض اوغراقػػ  قػػؿ رلػػض امسػػ لارة اوقليػػدة ر كرأل اف اوبػػاعر اوػػذم جػػكٌ 

اوبػػػػلر قاسػػػػ لماؿ اموػػػػ  اوجيػػػػدة وكاصػػػػاق  اوغػػػػرض اومةصػػػػكد كصػػػػ   او ػػػػاويؼو ك مػػػػاـ 
اوصػػيل  واف ي ػػدث لػػو صػػيل ه مليػػى وطيفػػان مسػػ غرقان ا ا ا  مػػف  يػػث م يخػػرج عوػػى 

م لاوصػيل  قاامػػ  قيفسػػها مسػػ غيي  اوغػرض ر لػػذوؾ زااػػد لػو  سػػف صػػيل ه كجكد  هػػار كا 
دم ر قػؿ يمكػف ػ  عيد ا مػلطوب اوغراق  ويس راي  اوصياع  اوبلري   ُٓرعما سكاها و

هػ  لو كساط ه يس  سف اوغراقػ  مػاوـ  ِّٗاقييما اوةاعو اوجرجايو ر اامس غيا؛ عيه
جػػػػايو اف ر كيػػػػك و اوجر  ُٔر كػػػػف م كوفػػػػ  ركمػػػػاوـ  كػػػػف مؤديػػػػ  اوػػػػى لسػػػػاد امسػػػػ لماؿ 

اوبػػػلرا؛ ايفسػػػهـ يػػػداللكف عػػػف رراقػػػ  ملػػػاييهـ  كيػػػٌذمكف مػػػف م يفهمكيهػػػا ر   ػػػى قػػػاؿ 
    : اوق  رم

                (ٚٔ)ومللا عمللّي اما لللم يايللمِ  الَ قللُ     عميَّ نحت القوافي من مقاِلعيا 
ك اوةاعو اوجرجايو يس  سف اوغراق  اويابا  عف رير  لمد لو قصااد اولرب اوةدما؛ 

ك ايػػػه م يػػػرل اوقػػػديل اومػػػؤدم اوػػػػى اوغراقػػػ  كوػػػه عوػػػى قػػػػدر كا ػػػد مػػػف اوةيمػػػ  اوفييػػػػ   ر
هػ  يجلؿ اومليى اوغريب اومخ رع مف ملايير ُْٕاام  اف عقداوةاهر اوجرجايو ر ُٖر

او فاعؿ قيف اوبلرا؛ ر لهك م ييكر اوغراق  ر   ى ايه ويصػؼ اومليػى اوغريػب قاوقػديل 
جػكده ر ك ذوػؾ ي ػك ك      قػد  وييػٌدعى ام ياعػه ك اسػ  او  اويادر ر ك هػذا اوغريػب ممػا 

َُاُلللِ          قكؿ اوم يقو :  فللل ْن 
        ف نَّ المهك  عض دِم الغزا ِ        األناَم وأنَت مْنيْم 

ا ممػػا يخػػرج اوسػػامل اوػػى ركعػػ    ُٗرمف اومسػػؾ وػػيس مػػف جػػيس اوػػدـ كم مػػف صػػف ه و
ا ك  كمػػف رراقػػ    َِرير لػػو ريػػر مكايػػه اومسػػ غرب اومس  سػػف ك ذوػػؾ  ػػيف يجػػد اوبػػ

هػػذا او بػػقيه لػػو كػػكف اوبػػقه ليػػه ممػػا م يسػػرع اويػػه اوخػػاطر كم يلػػرؼ قاوقديهػػ  ر قػػؿ 
ي  اج اوػى جهػد اك اوق  ػرم اوبػاعر كػاف قػادران عوػى  ػركيض اوملػايو ق سػهيؿ اوػدقيؽ 



 

 م اإلسالهيتهجلت كليت العلو

 م1222 -هـ 2341الوجلذ الخاهس      العذد العاشر             

 

 662 

هػػػ    ّٕٔر ر ػيػػػرل اقػػف امثػا كيػػ  ُِرا ػب ميوكلػػػيد اوغريػػػه ر ك جلػػؿ اوقلػػػميهػػا ك  ةريقػػ
أف اوجمػػل قػػيف رراقػػ  اوم ػػدثيف ك لصػػا   اوةػػدما؛ هػػك ممػػا قػػدتـ اقػػا  مػػاـ ك اوق  ػػرم ك 
اوم يقػو و ر كهػػك قػذوؾ يجلػػؿ اوغراقػ  أخػػص خصػااص اوم ػػدثيف ر ك اوفصػا   أخػػٌص 
خصػػػػااص اوةػػػػدما؛ ر ك اف اوغراقػػػػ  ويسػػػػت عيقػػػػاى قػػػػؿ مزيػػػػ  ر ك هػػػػذا يػػػػك و اف اوبػػػػلر 

وةػػػديـ ميػػػه يزيػػػد عويػػػه قاوغراقػػػ  ا ك يػػػذهب اوةرطػػػاجيو اوم ػػػدث اوفصػػػي  العػػػؿ مػػػف ا
هػػػ  اوػػى اقلػػد مػػف ذوػػؾ ليػػرل اف اوغراقػػ  كامسػػ غراب ك او لجػػب ر كػػؿ ذوػػؾ  يكيػػد ْٖٔر

و سف او خييؿ كاوم اكاة و لاف امس غراب ك او لجب  ركػ  ووػيفس اذا اق ريػت ق رك هػا 
م اكا ػػػه ك هيا ػػػه ر ك  اوخياويػػػ  قػػػكم ايفلاوهػػػا ك  يثرهػػػا ااا ليلعػػػؿ اوبػػػلر مػػػا  سػػػيت

ر لغػػدت اوغراقػػ  ايفلػػامن يفسػػياى  ةٌكيػػه   ِِرقكيػػت بػػهر ه أك صػػدقه ر ك قامػػت رراق ػػه  و
او رك  اوخياوي  وويفس ر ثـ يي ةؿ اوى  كـ عاـ هك اف  سف اوم اكاة ك قكة اوبهرة أك 
اوصػػدؽ ك قيػػاـ اوغراقػػ  هػػو كسػػااؿ او فاعػػؿ قػػيف امبػػلار ر ك اذا اج ملػػت أدت اوػػى 

 فلػػػػػاؿ يػػػػػؤ و ألعػػػػػؿ اوبػػػػػلر   لف اويفػػػػػكس   ػػػػػيثر قاوغراقػػػػػ  ك  ر ػػػػػاح وهػػػػػا ك    ػػػػػرؾاي
 مس غرب رير اوملهكد اوو

ف رراق  اومليى مف صفات اوبلر اوجيد ر عيد أكثػر اويةػاد ر كقػٌؿ إك صفكة اوةكؿ     
ٍف ايكرها ك طاوب ق جيب امرػراب  ك ذوػؾ اف مػف عيػكب اوملػايو و مخاوفػ  اولػرؼ ر مى

ر   ِّرر ما ويس ميه وػما ويس لو اولادة ك اوطقل ااا ك أف ييسب اوى اوبك ام ياف ق
هػػػ  مػػف ايصػػار ُِْهػػػ  ا ك مػػل اف اومرزكقػػورّّٕك هػػذا مػػا رده قدامػػ  قػػف جلفػػر ر 

ثةػػػيالن ووطقػػػل ر ك داعيػػػان والرػػػراب لػػػو اوصػػػيل  ك  عمػػػالن  اقػػػو  مػػػاـ ر لهػػػك يػػػرل او كوػػػؼ
ا وكػف قلعػهـ أيكػر  كوفهػا ك قلػدها  ِْر جاكز اوميوكؼ ر ككيف امرػراب بػر مكػركه 

ل سب ر كهو صف   ة رف عادة قاو سف كاووطؼ ك امخ راع ر كقلعهـ يةريها قاوقديل 
لػػػو اوبػػػلر اصػػػق ت مليػػػاران اومهػػػـ ك او لةيػػػد ك اوغمػػػكض ا كومكقػػػل اوغراقػػػ  اميجاقيػػػ  

كمػا  وومفاعو  قيف اوبلرا؛ اككما كايػت اوغراقػ  لػو اوملػايو ر كايػت كػذوؾ لػو اموفػاظ
   سيرل :
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هػ   إف اووفظ و م ييقغو اف يكػكف رريقػان ك  بػيان ر اٌم  ِٓٓلةد قاؿ اوجا ظ ر       
اف يككف اوم كوـ قه قدكياى اعراقياى   لاف اوك بو مف اوكالـ يفهمه اوك بو مف اوياس ر 

ك هذا يػك و اف رراقػ  اموفػاظ  عػاد اوفصػا     ِٓركما يفهـ اوسكقو رطاي  اوسكقو و
 اذا جػػػا؛ت  سػػػي  اورصػػػؼ ك صػػػدر عػػػف اوقػػػدكر ك يليػػػو اف هيػػػاؾ رريقػػػا جمػػػػيالن امٌ 

هػػػػ  ر اموفػػػاظ اوغريقػػػ  ك اووغػػػات ِٕٔر ػ دٌ  اقػػػف ق يقػػػػلصػػػي ان ر ك رريقػػػان مػػػرذكمن اك عػػػ
ـ ر كوػػـ يػػذـ  وػػؾ ػاومخ وفػػ  ك اوكػػالـ اوك بػػو   ممػػا ي عػػميه اوبػػلر ك ي  ػػاج اوػػى عوػػ

س لماؿ ما اس لموه اوم ةدمكف مف ك بو اوكػالـ ك اوغراق  ر وكيه يهى اوم يخريف عف ا
ب يظريػػػػ  ر اومبػػػػاكو  ك ػهػػػػػ  صا ػػػػ ِِّا امػػػػا اقػػػػف طقاطقػػػػا ر   ِٔراووغػػػػات اوةويوػػػػ  

او ياسػػب   او ػػو  ة عػػو عيػػده  ػػالـز اموفػػاظ : اوك بػػو مػػل اوك بػػو ر ك اوغريػػب مػػل 
رريب مثوػه  اوغريب ر ك اوسهؿ مل اوسهؿ ليةكؿ قةقكؿ اووفظ اوغريب برط اف يويه وفظ

وه ر كم يرعػػى قػػاف يخػػ وط اووفػػظ اوقػػدكم ػر ك كػػذوؾ يبػػ رط ووفػػظ اوسػػهؿ وفظػػا سػػهالن مثػػ
ا ك ي يػاكؿ   ِٕراوفصي  قاو عرم اومكود ر كم اوسهؿ قاوك بو اويالر اوصلب اوةيػاد 

هػ  رراق  اموفاظ يفسها ر كهو عيده أف يركب اوباعر ما ويس  ّّٕقدام  قف جلفر ر
لو اوفػرط ك اوبػذكذ   ك مػا كايػت هػذه صػف ه لهػك اوك بػو ر ك يلػد ذوػؾ مس لمالن اٌم 

اف قالر  اوبلر  اوى هػ َّٖدم رػياف او ك يػر كما يبير اقك    ِٖرمف عيكب اوبلر
ا كايكػػار اوةاعػػو اوجرجػػايو وغراقػػ  اموفػػاظ د يػػ   ِٗراف يكػػكف وفظػػه قرياػػان مػػف اوغريػػب 
 يث السادها وغاي  اووغػ  امساسػي  ر ك  ر مف  َّرمف اوعرر اوم ي و عف اس لماوها 

هػػػػ  يمػػػدح  ّٖٖاخػػػ الؼ اويػػػاس لػػػو لهمهػػػا ك لػػػو  يكيوهػػػا ا قييمػػػا ملاصػػػره او ػػػا مو ر
اكييقغػػو   ُّراوم يقػػو قككيػػه زاد عوػػى اوفالسػػف  قاميجػػاز ك اوقالرػػ  ك اموفػػاظ اوغريقػػ 

اف : وػىاوكقكؼ عوى خالص  ارا؛ اويةاد مف او ديث لو هذا اومجاؿ طكيؿ لػيخوص ا
اويةػػػػاد مخ وفػػػػكف لػػػػو مليػػػػى اوغريػػػػب اووفظػػػػو ر لقلعػػػػهـ يجمػػػػل قييػػػػه ك قػػػػيف   

اوك بػػػػػو ر ام اوقػػػػػدكم اوجػػػػػالو ر ك يجلوهمػػػػػا بػػػػػياا كا ػػػػػدان ك قلعػػػػػهـ يفػػػػػرؽ قييهمػػػػػا 
الػػػامكثركف يياصػػػركف  ػػػرادؼ اوقػػػدكم ك اوك بػػػو ر ك عوػػػى ايكػػػار اوك بػػػو اوغريػػػب ك 
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ه يسػقو :اسػ يكره اوجػا ظ كرال اويهو عف اس لماوه   ك قلػض اميكػار مطوػؽ ك قلعػ
قييػػػه ك قػػػيف اوفصػػػا   ك اوقالرػػػ  جفػػػا؛ ا وكيػػػه وػػػـ ييكػػػر صػػػدكره عػػػف اوقػػػدك ا كمسػػػيما 
اوبػػلرا؛ اوفصػػ ا؛ اوػػذيف ي سػػيكف اورصػػؼ اك يهػػى اقػػف ق يقػػ  عيػػه قصػػكرة مطوةػػ  ر ك 
سار اولسكرم عوى خطى اوجا ظ ر لرال كثرة اوغريب مفسػدة ووكػالـ ر ككصػفه قػاوةق  

  عوػػى اولجػػز   وكيػػه رعػػو قصػػدكره عػػف اوقػػدك ك ػػدهـ بػػرط ا صػػاله ق سػػف ك اودموػػ
اورصؼ اكقد برط اقف طقاطقا ووفظ اوغريب اف يويه رريػب مثوػه ر ك رعػيه قدامػ  قػف 
جلفػػر مػػف اوةػػدما؛ وو اجػػ  اوػػى بػػكاهدهـ اووغكيػػ ا ك اس  سػػف اوةاعػػو اوجرجػػايو اذا 

رػػػه ر قييمػػػا يجمػػػل عقػػػداوةاهر جػػػا؛ قوػػػيالن ك عفكيػػػان ريػػػر م كوػػػؼ ك راعػػػو مة عػػػى اوقال
اوجرجايو قيف اوغريب ك اوك بو لػو صػف  مركقػ  ايعػانر ك اف واوغراقػ   ليػو اوبػلري  

غ  مق كػرة يك ققػؿ قػه اوةرطػاجيو بػرط اف يػا و لػو صػ  ِّرعيد عقػداوةاهر اوجرجػايوو
اك اف يكػػكف مسػػ لذقان اكاف امكثػػريف طوقػػكا او كسػػط قػػيف اوغريػػب ك اومق ػػذؿ اوسػػكقو ك 

كا اوغريب اوذم يصيب اومليى قاوغمكض ك امقهاـ ر ك كيف اووفظ اوغريب عيدهـ رلع
يي مو اوى وغ  اك وهج  م يطيةكف لهمهػا ر ام قلػد جهػد ك درس عوػـ اوبػلر قػاومفهـك 
اوةػػػديـ ر ك يليػػػو اوملرلػػػ  اولامػػػ  لػػػو مجػػػاؿ اووغػػػ  ك اوػػػدرس اووغػػػكم ا  ػػػى كػػػاد اقػػػف 

يةه قػيف اومج مػل اوقػدكم ك اومج مػل او عػرم ر طقاطقا يفرؽ قيف اوغريب ك اوسهؿ  فر 
مك يػػػان عػػػركرة اوفصػػػؿ قييهمػػػا ا ككػػػاد اوةاعػػػو اوجرجػػػايو يجلػػػؿ اوفػػػرؽ قػػػيف اوغريػػػب 
اوقدكم ك اوسهؿ اوربيؽ كاوفرؽ قيف اوةدـ ك او داث ا لاميكار راجػل اوػى اسػقاب يفسػي  

جػػا؛ م كوفػػان ر ك هػػو كراهيػػ  ريػػر اومػػيوكؼ  قلػػان ومػػزاج اوػػرالض مسػػيما اذا كثػػر اك اذا 
قػػذوؾ يولػػب اوػػذكؽ دكره لػػو اوةقػػكؿ ك اوػػرلض وووفػػظ اوغريػػب ا لوػػيس ثمػػ  عػػدا؛ مطوػػؽ 

د ر  بػػقه او عػػرم قاوقػػدكم ك او ػػديث قاوةػػديـ   ك ػه قاوعػػػووغريػػب ك ايمػػا  لمػػد او بقػػ
ذوػػؾ بػػلكر طقيلػػو عيػػد اويػػاس الاوقػػداكة  ػػك و قاوجفػػا؛ ك اي فػػا؛ اوةػػدرة عوػػى او فػػاهـ ك 

ك قذوؾ يرقط قيف يمط او ياة   ّّرجوه قاؿ اورسكؿ رص  : ومف قدا جفاواو يوؼ ا ك م
ك اساويب او لقير اكاوغراق  سكا؛ أكػاف لػو اومليػى أك اووفػظ ر  صػطدـ قمكقػؼ اوم وةػو 
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ر ك مدل اوةدرة عوى اقالغ مليى اوصكرة امدقي  ر لاوخالؼ لػو بػيف رراقػ  اومفػردات 
  او يثير اوػذم ػ  هك عوػكؽ اولاـ اولاوبلكر قاوغراقاووغكي  او و  لكؽ اوفهـ ك  جالو اوذ

الـ عػف اوغراقػ  ػو عيد اوكػػر اوم وةػاب ك عيصػيي اب اوم وةو ااا لال يجكز لصؿ اوخط
ر ك اجمػػػػامن لػػػػاف ققكوهػػػػا ك رلعػػػػها ميػػػػكط قاسػػػػ جاق  اوم وةػػػػو ك ثةال ػػػػه ك عمةػػػػه   ّْرو

هػك لػو وغػ  اومج مػل ك صػكره اوملرلو اكم  جمؿ اوغراق  اٌم اذا كايت عوػى يسػب قمػا 
ر ق يػػث م  قػػدك يػػالرة عدكاييػػ  ر أك قاعثػػ  عوػػى امسػػ هجاف ل كػػكف رراقػػ  سػػوقي  اكمػػل 

ؾ لػػاف ر اوغراقػػ   مػػف اومفػػاهيـ اوبػػلري  او ػػو م يكػػاد اوةػػدما؛ كم اوم ػػدثكف ي ركػػكف ػذوػػ
 اطوقها 

    الغرابت عنذ البالغيني 
 قيف عػف ر مصػطو  اوغراقػ    ك  ػيف  كوػـ ولؿ اوخطيب اوةزكييو مف اكااػؿ اوكػا      

  ػ  مػػف اوغراقػػػػكص اوكومػػػر لجلػػؿ مػػف اسػػػقاب هػػذه اوفصػػا   خوػػػ اومفػػػردةعػػف لصػػا   
ر ك قلده اصق  مصطو  اوغراق  يػدكر لػو لوػؾ اوقالريػيف ك ييةوػكف كالمػه مؤوفػان   ّٓر

قيػاف قلد مؤوؼ قسػقب  ػداخؿ اوغراقػ  لػو اوفصػا   ر ك ذوػؾ و اف اوفصػا    مػاـ اوػ  او
ك مةيػػاس اوغراقػػ    ّٔرلهػػو مةصػػكرة عوػػى اووفػػظ مف اموػػ    لوػػؽ قػػاووفظ دكف اومليػػى و

عيػػد اوقالريػػيف و اف  كػػكف اوكومػػ  ك بػػي  م يظهػػر ملياهػػا ام قلػػد اف ييةػػر لػػو ك ػػب 
رلكا ػكا : ايصػػػػر كمػػػا لػػػو مليػػػى و  كيكػػػي ـ : اج ملػػػ ـ ا ك لريةلػػػ  ّٕراووغػػػ  اومقسػػػكط و

ليى اوغراق  اف يخرج وها كجه قليد ر كةكؿ اولجاج : و كلا مان ر كقد يككف مف م  ّٖرو
ػػيا ميسىػػٌرجا و  اكيقػػدك اف اومةصػػكد قاوغريػػب عيػػد اوةزكييػػو مػػا خفػػى مليػػاه ر  ّٗرك ًمٍرسى

كاخ وػػؼ لػػو  فسػػيره ر لاوغراقػػ  لػػو اومليػػى ر كاوك بػػي  لػػو اووفػػظ اكوةػػد لاعػػت دكاكيػػف 
اوكا ػػدة لػػو اوقيػػت اوكا ػػد ا لهػػؿ يلػػد ذوػػؾ اوبػػلرا؛ اوكقػػار قاو خريجػػات اومخ وفػػ  ووفظػػ  

إخػػالمن قفصػػا   اوكومػػ    ك هػػذا مكعػػل خػػالؼ اك سػػقيويا امف اف ي  قػػل خالصػػ  مػػا 
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قيؿ عف اوغراقػ  لػو اهػـ اوك ػب اوقياييػ  ويػرل كيػؼ اسػ ةر مصػطو  اوغراقػ  عوػى مليػاه 
  ااودقيؽ دكف اف يخؿ قفصا   اوكوم 

مػػػف   ػػػدث قالاعػػػ   عػػػف مسػػػااؿ اوقالرػػػ  مػػػف كػػػالـ اوجػػػا ظ : يلػػػد اوجػػػا ظ اكؿ  - 
مسيما عف اوفصا   كاوقالرػ  ر كاووفػظ كاومليػى كمفػاهيـ اخػرل ر ق يػث عػاش اويػاس ك 

كطقيلػو اف ي  ػدث   َْرلو عصره كقلػد عصػره عيػامن عويػه لػو اوقالرػ  كاوفصػا   ا
سػير عف اوغراق   ليبير اوى أف اوكوم  اوك بي  رريقػ  ميلػرؼ ملياهػا ام قاوبػرح كاو ف

ر كييةػػػؿ عػػػف صػػػ يف  ًقبػػػر قػػػف اومل مػػػر قكوػػػه : وايػػػاؾ كاو ػػػكعر لػػػاف او ػػػكعر يسػػػومؾ 
كيلوؽ عوى هذه اولقارة قةكوه :وأمػا ايػا لوػـ ار قػط أمثػؿ طريةػ  لػو اوقالرػ    ُْروو لةدو

كاوجػػا ظ   ِْرمػف اوك ػػٌاب ر لػايهـ  قػد او مسػكا مػف اموفػاظ مػاوـ يكػف م ػكعران ك بػيان و 
ػٌاب كاوبلرا؛ لو اس لماؿ اوغريبر كقلد كصؼ طكيؿ ووكالـ اوغريب هيا يفرؽ قيف اوك 

يػػذكر اوجػػا ظ قصػػ  عوةمػػ  اوي ػػكم  ك كاس بػػهاده  قيسػػاويب  ػػكت كػػؿ رريػػب ك بػػوا
يفطػف اوجػا ظ اوػى يا يػ  يفسػي   ثػـ او و ركاها اوخطيب اوةزكييػو رمػاوكـ   كػي كػي ـ  ر

عػػف  كوػػؼ ك  بػػدد ااا يكػػكف  دقيةػػ   ػػيف يةػػكؿ : واووفػػظ اوغريػػب اومسػػ كره اوػػذم يػػي و
ر كمليػػػى ذوػػػؾ اف اوبػػػاذ اومسػػػ غرب مػػػف اموفػػػاظ م   ّْراعوػػػؽ قوسػػػاف كدوػػػؼ ووسػػػمل و

ييسػػى بػػذكذه كمػػا يسػػمل اميسػػاف اويػػادرة اوسػػخيف  لػػال ييسػػاهااكقد   ػػاقل اوقالريػػكف مػػف 
قلد اوجا ظ ر كيقو هالؿ اولسكرم كقدام  كاممدم كاوةاعو اوجرجايور لكقفكا كقفات 

كخبػي  امطاوػ  م يس بػهد  ر يي  عيػد اوغراقػ  ك مػا يػراد قهػا ا كوهػـ اقػكاؿ مبػهكرة مس ي
ريف همػػا : اقػػف سػػياف اوخفػػاجو كاقػػف امثيػػر   ػف كقيػػػهـ اوػػى قالرييػػػقهػػـر كي جػػاكز عيػػ

  ميهما  كوما لو مجاؿ اوغراق  قما يثرم اوق ثا 

ف اوغراقػػػ ر لػػػذكر مػػػف كػػػالـ اقػػػف سػػػياف اوخفػػػاجو : كػػػاف  ديثػػػه كاعػػػ اى كمفصػػػالى عػػػ -
  ْْرريػر م ػكعرة ك بػي   –كما قػاؿ اوجػا ظ  –بركط لصا   اوكوم  عوى اف  ككف 

كاس بػػػهد قةػػػكؿ اقػػػو عوةمػػػ  اوي ػػػكم اوػػػذم ركاه اوخطيػػػب اوةزكييػػػو كقيمثوػػػ  اخػػػرل مػػػف 
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 اوبػػلراكيقدك مػػف  ػػديث اقػػف سػػياف اوخفػػاجو اف اوخطيػػب قػػد اي فػػل مػػف ارا؛ اوجػػا ظ
كو لػػػػو  اويفػػػػه اوقالرػػػػو راميعػػػػاح ا كقلػػػػد لػػػػيض مػػػػف عقػػػػداوةاهر اوجرجػػػػايو كاوسػػػػكاك 

امس بػػهاد اوبػػلرم عوػػى اوغريبايجػػد اف  كػػالـ اقػػف سػػياف يػػدكر عوػػى  كصػػؼ  بػػلر 
اذ   ْٓراوملرم قاوغراق  كم  خؿ قاوفصا   ولكصفه كاصػؼ مػف اوجماعػ  قاوفصػا  و  

  ْٔرقػا؛ و كاف اوملرم ي لمد اوغراق  لو بلره لكاف وكالمه رير مفهػكـ وكثيػر مػف امد
لػػو  ػػيف اف اقػػف سػػياف ي فػػؽ مػػل صػػا قه لػػو اف كػػالـ اقػػو اولػػال؛ لصػػي  قةكوػػه ووػػـ 

كيريػد اقػف سػياف اف يةػكؿ ويسػت عوػ  اوفصػا   لػو اف كػالـ   ْٕريخاوفه لو اومذهبو 
ر لهػذا مكعػل اوخالؼاكمػف ثػـ يجلػؿ اوغراقػ  ليػا وصػا ب اوطقػلر  اوملرم ريػر مفهػـك

ممػػػا يبػػػير   ْٖرجبػػػـ عيػػػا؛ ووق ػػػث لػػػو رراقػػػ  اموفػػػاظ كعمػػػالن م كوفػػػان ووةػػػركم اوػػػذم ي 
كالمػػػه اف اوغراقػػػ  لػػػو اوبػػػلر ريػػػر مكػػػركه عيػػػده ا قػػػؿ يلػػػٌدها ليػػػان ر كم   لػػػارض مػػػل 

كهيا ييقغو امبارة اوى ما اكجزه صا ب اولمػدة   ػت عيػكاف رقػاب اوك بػو اوفصا  ا
ؼ لػػو قػػاب اوم كوػػؼ كاوركيػػؾ اومس عػػلؼ ر  يػػث جمػػل قػػيف اوغريػػب كاومق ػػذؿ كاوم كوػػ

ل ر كاوم كوػػؼ : مػػا قلػػد عػػف ػكا ػػدر لػػذكر واف اوك بػػو مػػف اوكػػالـ : مػػا يفػػر عيػػه اوسمػػ
كميككف اوكالـ ك بيان عيػده اٌم  ْٗرت لااد ه وػاوطقل  ر كاوركيؾ : ما علفت قيي ه كقو

واذا كايت اووفظ  خبي  مس غرق  : م يلومها ام اولاوـ اومقرز ر كامعراقو اوةٌ    ل وؾ 
  ر ككػػػػػذوؾ اذا كقلػػػػػت ريػػػػػر مكقلهػػػػػا ر كأ ػػػػػى قهػػػػػا مػػػػػل مػػػػػا ييالرهػػػػػا ر كم يالاػػػػػـ ك بػػػػػي
          ا  َٓربكوهاو

كػػالـ اقػػف امثيػػر : يقػػدك ايػػه قػػد كلٌػػى اوكػػالـ  ةٌػػه لػػو او ػػديث عػػف اوغريػػبر  يػػث  - 
لٌصؿ اومكعكع  فصيالن ر كاصاب ليه قما يطماف اوةارئ مف   ويوه  كمصكرا ه  ػيف 

و عوػػى جماعػػ  مػػف اومي مػػيف اوػػى صػػياع  اوػػيظـ كاويثػػرر كظيػػكه قػػاؿ :وقػػد خفػػو اوك بػػ
اومس ةق  مف اموفاظ ر كويس كذوؾ ر قػؿ اوك بػو ييةسػـ اوػى قسػميف : ا ػدهما رريػب 
 سػػف ر كامخػػر رريػػب ققػػي  ر كذوػػؾ ايػػه ميسػػكب مسػػـ اوك بػػو اوػػذم يسػػكف اوةفػػار ر 
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كوػػػيس مػػػف بػػػرط كوػػػيس قػػػيييس ر ككػػػذوؾ اموفػػػاظ او ػػػو وػػػـ  كػػػف مييكسػػػ  امسػػػ لماؿر 
اوك بػػو اف يكػػكف مسػػ ةق ان ر قػػؿ اف يكػػكف يػػالران م يػػيوؼ اميػػسر ل ػػارة يكػػكف  سػػيانر 

الات ر أمػػا ػلاوغريػػب او سػػف يخ وػػؼ قػػاخ الؼ اويسػػب كامعػػ  ُٓرك ػػارة يكػػكف ققي ػػانو 
اوةسـ امخر مف اوك بو اوذم هػك اوةقػي ر لػاف اويػاس لػو اسػ ةقا ه سػكا؛ ر كميخ وػؼ 

م قركم م  عراكا سف اموفاظ ما كاف ميوكلان كم ػداكمن قسػقب مكػاف ليه عرقو قاد ر ك 
 سيه ا كقذوؾ يمكف  ةسيـ اموفاظ لو هذا اومجاؿ عوى ثالثػ  اقسػاـ : قسػماف  سػياف 
كقسـ ققي  ر لاوةسماف او سياف : ا دهما ما  ػداكؿ اسػ لماوه امكؿ كامخػر مػف اوػزمف 

واكاوثايو مػػػا  ػػػداكؿ اسػػػ لماوه امكؿ دكف اوةػػػديـ اوػػػى امف ر كم يطوػػػؽ عويػػػه ايػػػه ك بػػػ
امخػػػر ر كيخ وػػػؼ لػػػو اسػػػ لماوه قاويسػػػق  اوػػػى اوػػػزمف كأهوػػػها كهػػػذا هػػػك اوػػػذم ميلػػػاب 
اسػػ لماوه عيػػد اولػػرب  ميػػه وػػـ يكػػف عيػػدهـ ك بػػيان كهػػك عيػػديا ك بػػوا ك  ػػى اوةػػراف 

ث اوكريـ قد  عمف كومات ملدكدةر كهو او و يطوؽ عويها رريب اوةرافر ككػذوؾ او ػدي
اوبػػريؼر كهػػك اوػػذم يطوػػؽ عويػػه رريػػب او ػػديثاوكأما اوةقػػي  مػػف اموفػػاظ اوػػذم يلػػاب 
اس لماوه لال يسمى ك بيان لةطر قؿ يسمى اوك بو اوغويظ راوم كعر ر كويس كرا؛ه لو 
اوةق  درج  أخرل ر كم يس لموه اٌم اجهػؿ اويػاس ممػف وػـ يخطػر ققاوػه بػر مػف ملرلػ  

  هذا اوفف أصالنا

مػا هػذا اويػكع مػف اموفػاظ  قوػت : قػد ثقػت وػؾ ايػه مػا كرهػه سػملؾ ر كثةػؿ لاف قيػؿ : ل
   ا ِٓرعوى وسايؾ اويطؽ قه و

قسػػـ ققػػي  : مػػام   - كصػػفكة اوةػػكؿ : اف اقػػف امثيػػر يةسػػـ اوكػػالـ اوػػى ثالثػػ  اقسػػاـ :  
لا ػػدهما : مػػا  ػػداكؿ  اوةسػػماف امخػػراف رككالهمػػا  سػػف -  يخ وػػؼ اويػػاس عوػػى قق ػػها

اوه لػو اوةػديـ كاو ػديث اوػى ا ف كاصػق  قػدكاـ امسػ لماؿ ميوكلػان ملركلػانا اوياس اس لم
لخػػال مػػف اوك بػػي  كهػػك  سػػف م ييكػػر اسػػ لماوه كاوثػػايو : مػػا كػػاف م ػػداكمن لػػو اوػػزمف 
اوساقؽ ملركلا لو اولهد اوغاقرر ثـ ايةطل  داكوه لو هذا اولصر ر كذوؾ ميكػكف ريػر 
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ه ر كقػػػد كػػػاف ميوكلاناكقػػػد  عػػػمف اوةػػػراف اوكػػػريـ لصػػػي ر مف او كػػػـ عويػػػه قاع قػػػار زميػػػ
كاو ديث اوبريؼ ميه كومػات م  كصػؼ قاوك بػي ر كوكػف  كصػؼ رقاوغريػب  ل سػبر 
لجا؛ت اوغراق  لو هذه اوكومات مف اخ الؼ اولصر ل سبر  ليةكؿ اقف امثير قصدد 

ؽ قػه لػو هذا اوةسـ :وكهذا هك اوػذم م يلػاب اسػ لماوه  ميػه وػـ يكػف ك بػيان عيػد اويطػ
كوةػػد لػػ   ويػػا اقػػف امثيػػر قهػػذا او  ديػػد اومالاػػـ مكعػػل اوغريػػب مػػف كػػالـ ا   ّٓرزمايػػهو

عز ك جؿ ك ديث رسكوه اوكريـ ر كويس مف اومس  سف اف يخوك  ديث قالرو كيةدم 
 يخص اوغراق  ققلض او  ويؿ عف رريب اوةراف كرريب او ديثا

قارئ ياخذ ميه ما يياسقهر لاوعويل لػو  :مف مزايا اوةراف اوكريـ اف كؿ غ يب الق ان -
اووغػػ  يجػػد لػػو اوفاظػػه ك راكيقػػه كملاييػػه اقكاقػػا وو يمػػؿ ر كاويظػػر اومسػػ ييرر كمػػا يومػػس 
اطمايايا رك يا كامخريف  يف يسمل كالـ ا ر كيدركه مػف او ػيثير مػا م يجػد مثوػه لػو 

وكاعػ  اوػػذم يوػػ  ام كػالـ يةػػرأ كيسػػملاكاكثر عقػارات اوك ػػاب اومقػػيف مػف قػػاب اوسػػهؿ ا
اوػػػى اوةوػػػكبر عويػػػه يةػػػكؿ اقػػػف امثيػػػر لػػػو كصػػػؼ لا  ػػػ  اوك ػػػاب :وكاذا يظريػػػا اوػػػى مػػػا 
اب موت عويه مف اموفػاظ كجػدياها سػهو  قريقػ  اوميخػذر يفهمهػا كػؿ أ ػدر   ػى صػقياف 
اومكا ػػبر كعػػكاـ اوسػػكق ر كاف وػػـ يفهمػػكا مػػا    هػػا مػػف اسػػرار اوفصػػا   كاوقالرػػ ر لػػاف 

كمػػف قػػاب او ػػرص  ْٓررؼ اوخاصػػ  لعػػوهر كلهػػـ اولامػػ  مليػػاهواا سػػف اوكػػالـ مػػا عػػ
عوى اس جال؛ ملاوـ لصا   اويص اوةرايو   قيف مةكمات اعجازه ر اذ ق ث رير كا د 
مػػػف اومػػػؤوفيف مفهػػػـك اوغريػػػب مػػػف اووغػػػ ر لمػػػا كػػػاف مػػػف اموفػػػاظ اوغامعػػػ  ككػػػاف قويػػػؿ 

رريقػػان سػػكا؛ أكػػاف لػػو امسػػ لماؿ ودقػػ  مليػػاه ركقلػػده عػػف اوفهػػـ هػػك عيػػد اوةػػدما؛ كػػاف 
ر كما أيثر عيهما و كولؿ ك اب اومجاز مقو عقيده  ٓٓررريب اوةراف اك رريب او ديث 

ا كمف ثـ  كسػل  يػار   ٔٓرلو اسوكب اوةرافااو  –ليما يق ث  -أكؿ ك اب ااا يق ث 
اوق ػػث كاو ػػيويؼ لػػو امعجػػاز اوقالرػػو ووةػػرافر كمػػف أكااػػؿ اوػػذيف بػػغوكا قةعػػي  اوق ػػث 

لػػو اوةػػػراف اوكػػريـ راقػػف ق يقػػػ  اوػػدييكرم  قك اقػػه و يكيػػػؿ مبػػكؿ اوةػػرافو ك ققوػػػه  اوقالرػػو
 كصػفهااوجا ظر كمف ثػـ جهػكد امخػريفر ك لاموػت هػذه اوجهػكد مػل  اوظػاهرة اوةراييػ  ق
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ظاهرة وغكي   ػكالر وهػا مػف مةكمػات او فػرد مػا قوػي قهػا  ػد امعجػازا كولػؿ مػكطف هػذا 
كقيػػػاف اوغريػػػبر عوػػػى ايػػػه وخػػػارج عػػػف اوك بػػػو امعجػػػاز كعو ػػػه لػػػو قراعػػػ  اوفصػػػا   

ذكر او كػػيـ اوفػػاظ اصػػطو  اولومػػا؛ عوػػى ايهػػا اوػػكلػػو   ٕٓراومسػػ كره كاوغريػػب اومسػػ يكرو
مػػف رريػػب اوةػػراف ر كاوغراقػػ  هيػػا  وػػؾ او ػػو م خػػؿ قفصػػا   اوكومػػ  كيكعػػ  ذوػػؾ ا ػػد 

ت م فرقػ ر اوقا ثيف قةكوػه وكميبػي اوغراقػ  ليمػا عػدكه مػف اوغريػب اف يكػكف ذوػؾ مػف وغػا
اك  ككف مس لمو  عوػى كجػه مػف كجػكه اوكعػلر يخرجهػا مخػرج اوغريػب كػاوظوـ كاوكفػر 
كاميمػػاف كي كهػػار ممػػا يةػػؿ عػػف مدوكوػػه لػػو وغػػ  اولػػرب اوػػى اووغػػات اومسػػ  دث ر اك اف 

ا   ٖٓريككف سياؽ اموفاظ قد دؿ قاوةريي  عوى مليى مليف رير اوذم يفهـ مف اووفظو 
لػو او يكيػػؿر   قػػ  لػو اوك ػاب اومقػػيف هػو اووفظػػ  او ػو  كػكف  سػػيكيمكػف اوةػكؿ اف اوغرا

كم ي ساكل لو لهمها  اهػؿ اويظػر كاوق ػث مػل عامػ  اوياساكايػت اولػرب  يكػر اوغراقػ  
اوك بي  قدموػ  رأم اوخويفػ  عمػر قػف اوخطػاب ررعػو ا  عيػه  لػو  فعػيؿ زهيػر قػف 

وكاف ميلاعؿ قػيف اوكػالـ ر  اقو سومى عوى بلرا؛ عصرهر اذ  كـ اوفاركؽ قاف زهيران 
كوـ ير لو قوغا؛ اولرب مف ايكر كومػ  كا ػدة مػف ك ػاب ا    ٗٓركمي  قل  كبيه اااو 

 ػيف كقػؼ كقفػ  قديلػ  عيػد قكوػه   كقد ألاض اوراللو لو هذا اومجاؿ الاع  بػالي َٔر
ب ر لةػاؿ : وكلػو اوةػراف وفظػ  رريقػ  هػو مػف ارػر  ُٔر لاوى و وػؾ اذان ًقسػمى  عػيزل و 

ما ليػه ر كمػا  سػيت لػو كػالـ قػط ام لػو مكقلهػا ميػه ر هػو كومػ  رعػيزل  ا ا ا  ر 
كمل ذوؾ لاف  سيها لو يظـ اوكالـ مف أررب او سف كأعجقهر كوك ادرت اووغ  عويهػا 
ما صو   وهذا اومكعل ريرها ر ااا لجا؛ت اوكوم  لاصو  مػف اوفكاصػؿ ر ثػـ هػو لػو 

و ذكػر امصػياـ كزعمهػـ لػو قسػم  امكمدااا ملرض اميكار عوػى اولػربر اذ كردت لػ
لكايت أبد امبيا؛ مال؛م  وغراق  هذه اوةسم  او و ايكرها ر ككايت اوجمو  كوهار كييها 

ا لػاذا كايػت  ِٔر صكر لو هيا  اويطػؽ قهػا اميكػار لػو امكوػىر كاوػ هكـ لػو اخػرل و 
كاووفػػظ   ّٔرويفهػػا رريقػػ  لػػو الرادهػػا ر كوكيهػػا  ػػدؿ اعظػػـ دموػػ  عوػػى اوفصػػا   لػػو  ي

كهيػاؾ يظػاار اخػرل لػو اوػيص  راوغريب اذا اس لمؿ لو سياقه اوػدقيؽ يصػق  لصػي ان 
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اوةرايػػػو كلػػػو وغػػػ  اولػػػربر كاولػػػرب يلرلكيهػػػا ر ككػػػـ مػػػف وفظػػػ  رريقػػػ  م  سػػػف ام لػػػو 
  مكعلهاا

               
 : لػػاف  ركػػ  او ػػيويؼ لػػو رريػػب او ػػديث اوبػػريؼ  مثػػؿ جايقػػان  أهااب غريااد ا ااذيث

امصػػػيو ر كيقػػػدك اف اوليايػػػ  قوغػػػ  رريػػػب مياقلهػػػا مبػػػرقان لػػػو   قػػػل اووغػػػ  اولرقيػػػ  مػػػف 
ا  ذوػػػؾ ااو ػػديث هػػو مػػػف عػػمف اوقدايػػػ  لػػو اودراسػػػ  اووغكيػػ ر كقلػػػد ذوػػؾ اصػػػق ت ي ػػ

اوق ػػػث كاو  ةيػػػؽ عومػػػاى مسػػػ ةالن قذا ػػػه يلػػػرؼ قفػػػف ررريػػػب او ػػػديث  كمهم ػػػه  كعػػػي  
اذ يةػػكؿ اوسػػيكطو : أٌف ورريػػب او ػػديث :  كاجػػال؛ اوملػػايو اوغامعػػ  اوقليػػدة اومرمػػىر

هك ما كقل لو م ف او ديث مف وفظ  رامع  قليدة عف اوفهـ وةو  اس لماوهار لف مهـ 
كيبكؿ هػذا اوفػف ا ْٔركاوخكض ليه صلب اااككاف اوسوؼ ي ثق كف ليه ابد  ثقت ااو 

ليهػا   وة  مف  وةات اوػدرس اووغػكم لػو قيػاف كجػكه اوصػكاب ر كامبػارة اوػى امصػكب
كاملص ا كملرلػ  م ػى   سػف اوغراقػ  كم ػى  ةق اكعوػى اوػررـ مػف اف اورسػكؿ رصػوى 
ا  عويػػه كسػػوـ  يلػػد ألصػػ  اولػػربر وكػػف اوثاقػػت اف لػػو كالمػػه اوبػػريؼ مجمكعػػ  مػػف 

كػػػػاف يخاطػػػػب اوةقااػػػػؿ اولرقيػػػػ  اومخ وفػػػػ  قمػػػػا  -صػػػػوى ا  عويػػػػه كسػػػػوـ–اوغريػػػب  ميػػػػه 
ش ر كووراللػو اسػهاـ رااػل لػو او ػديث عػف رريػب  س لموها مف اوفػاظ م  سػ لموها قػري
ل ػى رقجكامػػكؿ اوقالر  ميه أك ػ  ككاف مدركان مصاووغات او و يلومها اويقو م مد ر

 ا  ٓٔراؿػى او ػو مة عػـ  ليراعػاوكو
كيخوػػػص اوػػػى اف مليػػػى اوغراقػػػ  يخعػػػل اوػػػى  ػػػدكد او سػػػف كاوةػػػق  كلػػػو  فػػػاكت      

اف كاومكاف وكم  ػدخؿ رراقػ  اموفػاظ لػو اوغمػكض ميهػا اوزم ةاوسياؽ اودموو مل مراعا
 يكبؼ قاورجكع اوى اوملجـ ر لكـ مػف بػلر ذهػب رمكعػه قلػد ملرلػ  ملػايو اوفاظػه 

ر ايمػػا واوغمػػكض عوػػى اوملػػايو ااا كهػػك مػػف مالمػػ  اوبػػلر اورااػػل لػػو   ٔٔراوغريقػػ و 
وم لارؼ عويها لو اكقلد اف عرليا او دكد ا ٕٔراوةديـ ر كمف سمات اوبلر اوملاصرو 
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                     مليى اوغراق  أي ةؿ اوى  طقيؽ بلرم يككف قطوه اوباعر اوطااو اوكقير اقك  ماـا
    

 

 

 هبءمتبم يف نظر القذ يغرابت اب  

م لددة عف رم ي  امم ياز ر مف واوبخص اومم از هك يةد  بكاهدلو او اريخ  
ا ذوػؾ اف وامم يػاز اق كػار  ٖٔرامم ياز كيةوةهػا ورير مقابر و وؾ اويفسي  او و يخيفها 

ر كم ي  امم ياز هو مبكو  اوخصكم  مل او يػاة لػو  ٗٔرك  جديد كخركج عف اولادةو
م سيما ايه ك يظر قلض اودارسيفاكمف اوطقيلو اف يليش باعريا صراعان مل امخريف 

لكاف مقػو  مػاـ   َٕوربهد عصران ي  دـ ليه اوصراع اوذم وكاف يةكـ عوى اسس عةوي 
ألعػػػؿ ثالثػػػ  مػػػف اومكوػػػديف كهػػػـ اوم يقػػػو أ ػػػد خصػػػكمه كمػػػا وػػػه اصػػػدقاؤه   ميػػػه عػػػٌد 

ر كهك اوػذم مهػد طريػؽ او كػـ كاممثػاؿ ووم يقػو كاقػو اولػال؛ كريرهمػا ر  مله كاوق  رم
ر ذوػػؾ ومف   ُٕركوػػذوؾ كػػاف يةػػاؿ : اف اقػػا  مػػاـ كاوم يقػػو  كيمػػاف كاوبػػاعر  اوق  ػػرم 

ه يخ وؼ عف اسوكب  فكير بلرا؛ اولرب ر ميه مثةؼ مطول عوى اوفوسف  اسوكب  فكير 
كقػد بػػف   إِراويكياييػ  ر كاف اثػر هػذه اوثةالػػ  قػد صػقي  فكيػره قصػػيغ   ظهػره رريقػان و 

عويه اوخصكـ  رقان طا ي  مف اسقاقها لو رايهـ ا جاهه ووغريب لو كثير مما قػاؿ مػف 
ان ر ككييه يراها ا دل ميزا ه اوبلري اك قدك مسيو  اوبلر   ميه كاف ي لمد اوغراق   لمد

اموفػػاظ اوغريقػػػ  اوك بػػي  كاوقدكيػػػ  اوم ػػكعرة اوةعػػػي  اويةديػػ  اورايسػػػ  او ػػو خوػػػص اويهػػػا 
امسالؼ ليمػا عػاقكا قػه بػلر اقػو  مػاـ ا كاكثػر مػا يس قبػل اسػ لماؿ اوغريػب اوك بػو 

واذا كػاف هػذا يسػ هجف مػف  اذا جا؛ لو ابلار اوم دثيف راو عرييف ر قػاوكا لػو ذوػؾ :
امعراقو اوةٌ  اوذم مي لٌمؿ وه كم يطوقهر كايما يي و قػه عوػى عاد ػه كطقلػهر لهػك مػف 
اوم ػػدىًث اوػػذم وػػيس هػػك مػػف وغ ػػه كم مػػف اوفاظػػه كم مػػف كالمػػه اوػػذم  جػػرم عاد ػػه قػػه 
أ رل اف يس هجف ا كوهذا مػا أيكػر اويػاس عوػى رؤقػ  اسػ لماوه اوغريػب اوك بػو كذوػؾ 
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ككػػػػػيف اوغريػػػػب  مسػػػػمكح ووبػػػػػاعر اوةػػػػديـ كمسػػػػ هجف عوػػػػػى   ّٕريىخره كقػػػػرب عهػػػػدهوو ػػػػ
او ديثا مخ الؼ اوزمف كاوقيا  لاخ وفت اموفاظاكعوى اوررـ مف هذا امس هجاف اوذم 
يقديػػه اوملارعػػكف ازا؛ اوغريػػب اوك بػػو اٌم وأف اقػػا  مػػاـ  لمػػد اف ييػػدؿت لػػو بػػلره عوػػى 

مدخاؿ اوفاظ رريق  لو مكاعل كثيػرة مػف بػلره ااا  عومه قاووغ  كقكالـ اولربر ليلمد
ذوػػؾ ايػػه م لػػف ام قػػاوطريؽ اومق كػػر وػػذا ييقغػػو اف يػػا و اوبػػاعر قغريػػب اوملػػايو   ْٕر

 كيقدع ليها كما لو قكوه :

 (٘ٚ)فيو فأْحَهَن ُمْغِ ٌب في ُمْغِ ِب         َغُ َ ْت خالئُقُو وأغ َب شاِع ُ    

وػػؾ رلقػػدكف اوغراقػػ  م يك سػػب اوبػػاعر اوم ػػدث بخصػػي  كقػػد ابػػار اوجػػا ظ اوػػى ذ    
بلري  قيف ريره مف اوساقةيف عويه  مف اوبر لو رير ملديه أررباكاوغريب لو امػر 
باعريا ايه يلرؼ اف اوغريب اومف لؿ يككف مثار يةد خصكمهر كي ط مف قدر اوباعر 

مصػػرم ر عيػدهـ ر كي عػػ  ذوػؾ  ػػيف هػػاجـ رريمػه كخصػػمه يكسػػؼ اوسػراج اوبػػاعر او
  ميه كاف يف لؿ اوغريب مخاطقان اياه ر ميها :

               (ٙٚ)ُعا يك الغ يب ىو الغ يب    وما لَك  الغ يب َيٌد ولكن    

اوباعر قد كجد لو امسوكب او صػكيرم اوجديػد مػا يطػرح مػف خالوػه كػؿ  اف كيقدك    
أك رمكعهاوكقد ار رؼ  كعكح اومليىقملاوـ لكرهر كمةكمات ثةال ه ولالق  امسوكب  

ر لكػػاف امطػػار اوثةػػالو عيػػده قمثاقػػ  اوركالػػد   ٕٕرمػػف كادو قػػد مٌد ػػه سػػيكؿ جاريػػ  اااو 
او ػػػو يسػػػ رلدها اوبػػػاعر اذا اراد اف يةػػػرض اوبػػػلر كمػػػا كايػػػت اوركايػػػ  مثػػػار اوبػػػلرا؛ 

اكابػػػ هر بػػػاعريا قاوركايػػػ  كاو فػػػظ  ٖٕراوسػػاقةيف واساسػػػان مػػػف اسػػػس او جديػػػد اوبػػلرم و 
ار اوسػػػاقةيف عويػػػه وراكيػػػان وػػػ دب ر مطولػػػان عوػػػى اومػػػذاهب اوفكريػػػ  كاوسياسػػػي  لػػػو مبػػػل

ر وذا  ٌلد اخ يارا ه مككيان رايسػان مػف مككيػات امطػار اوثةػالو وهػذا اوبػاعر  ٕٗرعصرهو 
ر كما صرح قه اممدم لو اومكازيػ ال يف يسػ ليف اوبػاعر قمخزكيػه كمصػادره اوثةاليػ  
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بػػػلرم عوػػػى يسػػػؽ خػػػاصر ككومػػػا ا سػػػلت اوػػػذاكرة اوبػػػلري  يسػػػ لموها و كػػػكيف اوقيػػػا؛ او
ر كعرؼ عيد اويةاد قايػه صػا ب مػذهب  َٖروصارت أخصب كاكثر قدرة عوى امقداعو

جديػػد ليمػػا يلمػػؿ مػػف اوملػػايو كقػػذوؾ رلػػض سػػوط  اوةػػكؿ رمػػا  ػػرؾ امكؿ والخػػر بػػياان  
   يف صرح :   ُٖر

العصلو  اللمواىِب حياُضك منلو فلي   ولو كان يانى الشع  افناه ما س تْ 
     (ٕٛ)هلللللللحائب منلللللللو اعق لللللللت  هلللللللحائِب   تْ للولكنو صوب العقو  اما انجم

  ك يف قاؿ : 

      (ٖٛ)كللللللللللم ُلللللللللل ك ا و  لالخللللللللللل           ول ُع اهماعُ لو  من ُقليق 
 ك يف قاؿ :

 (ٗٛ)نّصت ولكن القوافي عون    ا  امالي فيي ا كلا المعانلأمّ  

مسػػ غراب لػػو اق ػػداع اوملػػايو وككػػاف هدلػػه او جديػػد كػػاف اقػػك  مػػاـ يجبػػـ يفسػػه مبػػة  ا
كي عػػػػ  ذوػػػػؾ مػػػػػف كالمػػػػه لػػػػو جػػػػػكاب سػػػػااؿ  ػػػػػيف   ٖٓركاوطرالػػػػ  كامقػػػػداع اوبػػػػػلرمو

كافويلمؿ بلرانر كقيف يديه بلر اقو يكاس كمسػوـر قػاؿ : اوػالت كاولػزل كايػا اعقػدهما 
 كما لو قكوه :   ٖٔرميذ ثالثيف سي و

       (ٚٛ)فأْنَت   َشَك فيَك الهَّْيُ  والج ُ      ماك  ماَشِ ْهَت    ِلْنَت    ساَنْيَت 

اراد اوباعر اف يصؼ ممدك ه قاوبدة كاوويف ملان رلهك يل مد وفظو اوسهؿ كاوجقػؿ     
مجازانا م اكو  اوباعر هذه ووخركج عوى سػوط  اوػيص اوسػاقؽر لةػد صػرح اوبػاعر ايػه 

ثػـ  (ٛٛ)للدى  فيلو ش اَهلٌة وٍليلاُن كا   صيل اوقيت اومذككر مف مليى قكؿ اقو يػكاس:
يراه ي  دث عف مجاهدة اوةػكالو اثيػا؛ يظمهػا ر كذوػؾ مػف ميطوػؽ ادراكػه كعيػه قطقيلػ  
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 اوبلر كاقداع ي  اج اوى يمط خاص مف اومكاقدة مزهكان قةدرا ه اوفيي ر كةكوه : 
       

     (ٜٛ)الللللللللى ُدَلالي فللللللي أ لللللللمقوافلللللللجيللللللاُده   يجاىد الشو   و ًا ثم يجِمُ و
  كقكوه :

َُْقَُُِ للللللللللْنُت سواِفيلحُللللللللى َ َنلللللللل  ُغاي  الشع  فيو ام َهيْ ُت لو          (ٜٓ) ُ للللللللللِو َه
 أك قكوه : 

          (ٜٔ)وان كان لي َ ْوعًا ولهت  جاىِد           هأجيد حُى أ ِمَغ الشعَ  شأَوهُ 

ره قاموفػػػاظ لػػاذا كػػاف اممػػدم يؤكػػد اف وبػػيف اوبػػػاعر او عػػرم اف يػػي و لػػو بػػل     
اولرقي  اومس لمو  لو كالـ او اعرةا لاذا اخ ار اف يي و قما م يس لموه اهػؿ او عػر 
ر لمػػف سػػقيوه اف يجلوػػه مػػف اومسػػ لمؿ مػػػف كػػالـ أهػػؿ اوقػػدك دكف اوك بػػو اوػػذم يةػػػؿ 
اسػػػ لماوهـ ايػػػاهااا كمػػػا اف اوبػػػاعر امعراقػػػو اذا أ ػػػى لػػػو بػػػلره قاوك بػػػو اوػػػذم يةػػػؿ 

كر كالمػػػه كمػػػا يجػػػرم داامػػػػان لػػػو عاد ػػػه هٌجيػػػه كقق ػػػػهر ام اف اسػػػ لماوه ايػػػاه لػػػو ميثػػػػ
كقػػػػد ابػػػػار اوةاعػػػػو   ِٗريعػػػػطراوى اووفظػػػػ  ك اووفظ ػػػػيف ر كيةوػػػػؿر  كم يسػػػػ كثر اااو 

ر   ّٗردم ػب اويػه اممػػؽ  مػل مػا ذهػػكع كيكاد ي كالػػه هذا اومكعػايو لو كساط ػاوجرج
والوفػػػاظ او ػػػو  صػػػو   ويفمجػػػا اذ كايػػػت يظر همػػػا اوػػػى اووغػػػ  م ةارقػػػ  كمفادهػػػا اف هيػػػاؾ

ووبػػػلر همػػػا : مجػػػاؿ اوبػػػاعر او عػػػرم كمجػػػاؿ اوبػػػاعر امعراقػػػور كاق صػػػر اسػػػ لماؿ 
اموفاظ اولرقي  اوم داكو  لو كسطه مل اومركيػ  لػو ايػراد اومسػ لمؿ لػو عوى او عرم 

مجاؿ اوباعر امعراقو كقبركط ملييػ ا كهكػذا قاويسػق  اوػى اسػ لماؿ  اوم ػداكؿ عػمف 
عر امعراقواكما يس بؼ مف كالمهما اف مقدأ امس لماؿ والوفاظ م كـك لو قيا  اوبا

عالقػػ  اوقاديػػ  قاو اعػػرة ر ق يػػث يسػػمى اوم ػػركؾ مػػف امسػػ لماؿ رم ك بػػان ك م ػػكعران  
كاوم ػػداكؿ رمس ييسػػين  لهيػػاؾ رريػػب مػػف اموفػػاظ يجػػكز وبػػلرا؛ او كاعػػر اسػػ لماوه كاف 
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وػ  لػو اوقكادماكرريػب اخػر يجػكز وبػلرا؛ سةطت مف اسػ لماؿ  او اعػرة كقةيػت م داك 
اوقادي  م رير اس لماوه كاف كاف مس لمالن عيدهـ ثـ سةط مف امسػ لماؿ ا كيقػدك مػف 
 ديثهما اف هذا او داكؿ قد ا  فظ قما  ـ اس لماوه كاس مر مس لمالن ر كقما اس لمؿ ثػـ 

ثػػـ  صػػؿ  كمػػف  ْٗر ػػرؾ ر كاكثػػر هػػذا ومعػػقكط مػػركم كجػػٌؿ اوغريػػب م فػػكظ ميةػػكؿو 
اي ةا؛ اموفاظ اورقية  كاوويي  اميية  كسػةط اويػاقو كاوخبػف كاوم كعراليجػد اممػدم يي ةػد 

  قكؿ اقو  ماـ :

َُجمّ لأم           (ٜ٘)ومِ  لوَد دموعو  هجلأم ْت جم    ةٌ لَد  الُمدد ُحْ سَ ل  ال

لػاوخركج   ٔٗرلةاؿ : واس لمؿ امرراب لخرج اوى مام يلرؼ لو كالـ اولػرب اااو    
عف اوميوكؼ كاؼو ورد اومليى كاف كاف ص ي ان عيد اممدما كمػا كػاف مكقػؼ اممػدم 
كمياصػػريه ام كػػايكا قػػريقيف مػػف مكقػػؼ اقػػف اولميثػػؿ  ػػيف سػػيؿ اقا مػػاـ عػػف سػػر قكوػػه 
رمام يفهـ ر كاجاق  اوباعر  ةكـ عوى عركرة ار ةػا؛ اوجمهػكر اوػى مسػ كاه و  ػى يفهػـ 

لػو اويصػكص او ػو  ةقػؿ اكثػر مػف قػرا؛ةاام اف اوصػكوو يقػرر ا مسػيما  ٕٗرمػا يةػاؿو 
واف اوم ػاخريف ايمػا يجػركف ه : ػايكار هذه اوغراقػ  لػو امر كػاز عوػى اصػكؿ قديمػ  قةكوػ

  ٖٗرقػػري  اوم ةػػدميفر كيصػػيقكف عوػػى قػػكاوقهـ كيسػػ مدكف قولػػاقهـ كيي جلػػكف كالمهػػـ و 
  -اعزؾ ا  -اـ قكوه : وعاقكا اوصكوو دلاعه عف اقو  مليها اخر يلوف  بكاهدكهياؾ 

قكوه لو قصيد ه ريرادقها اوسيؼ اصدؽ ااا  او و ا سف ليها كؿ ام سػاف كمػدح قهػا 
ام اف خصػػكمه عوػػى طػػرؼ اويةػػيض مػػف اقػػو  مػػاـ اوػػذم كػػاف م  ٗٗراومل صػػـ ااا و 

ره اومػػاوكؼ ا ذوػػؾ ايػػه يجلػػؿ راو جػػدد  مرهكيػػان رقػػامر راب  ويكسػػػر ػيكػػره بػػياان كمػػا يكػػ
كمػا كرد لػو اومكبػ  ليمػا ايكػره   ََُروؼ مف خالؿ  وا  ا ا ار ػرب   جػدد ومكؽ اط

عوى اقو  ماـ ومف اس لماوه اوغريب او ػو كػاف يس قبػل مثوػه مػف اولجػاج  ك رؤقػ  ا ا 
ا  قكوه  ااا كقكوه ااا كقكوه ااا كوـ يلب مف هذه اموفاظ بياان رير ايهػا مػف اوغريػب 
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ف اوغريب اف يملف اوةدامى لػو امسػ ي اش مػف ك بػو كويس م َُُراومصدكد عيه و 
  اقو  ماـ كهـ يةفكف لو بلره عوى اقيات كثيرة مف ققيؿ قكوه :

     (ٕٓٔ)أْصَحْ َن  ي ِلمَعْنَقِايِ  الُمْؤيدِ          اَك عوائ ٌ َوُمَزْحَزَحاُي َعْن مُ 
طاافػػ  اخػػرل  ليصػػ ر : خػػرج اوػػى اوصػػ را؛ ا كاوليةفيػػر : اوداهيػػ اكم م ػػؿ هيػػا وػػذكر

كما اس ك ش اوةدامى مف اس لارات كثيرة أ ى قها اقك  ماـ مكثران   َُّرمف هذا اوةقيؿ 
       لو بلره ر مف ذوؾ ايه قاؿ : 

ْم ِمْن أْخدَعيْ ل  سليا دى      (ٗٓٔ)أْضَجْجَت ىما ا ناَم ِمْن ُخُ ِسْك       دْ لَك َفقَ لوِّ

    َُٓر  كاوغثاثػػ  كاوقلػػد عػػف اوصػػكاب اا وعػػدها اممػػدم واسػػ لارة لػػو رايػػ  اوةقا ػػ  
لف اقا  ماـ جلؿ وودهر أخدعا ر كجلػؿ واليػاـ ظهػران يركػبر كاوزمػاف كييػه صػب عويػه 
ما؛ ر عوى  ػد  لقيػر اممػدماكاف اقػك  مػاـ  ريصػا عوػى  جسػيد اوػدهر كاو لقيػر عيػه 

 مػػد عوػػى قػػاكثر مػػف وفػػظ كا ػػد ر كميمكػػف لهمهػػا لػػو عػػك؛ اولقػػارات اوميوكلػػ  او ػػو  ل
زع اوى   سييه اك  وكييه ا لاوصراع مس مر قيف اميسػاف ػال راض  جريد اصوو  يف يي

كاوػػػدهر عػػػد هػػػذا او جريػػػد كيلقػػػر عيػػػه قصػػػيي مخ وفػػػ  اكػػػاف اقػػػك  مػػػاـ يلػػػايو مػػػف هػػػذا 
اوصػػراع كيجيػػد لػػو قسػػاك ه  لقيػػران عػػف اوطمييييػػ  او ػػو لةػػدها ر ككييمػػا كػػاف بػػلاره اف 

ها ولجػز اميسػاف عػف  ػذكؽ مػا ي سػه كمػا يػراه ر كعوػى هػذا دراما او ياة قػد قسػت  ػد 
 كما لو قكوه :  َُٔراوي ك يمكف اف ي فهـ مكاجه  اوزماف اورمز وومصير عيده 

         (ٚٓٔ)َعْض ًا ص  ُت  و ماًء عمى الزمِن     و لكأّني حين ج دُت ال جاء ل 

كوكػػف صػػب اومػػا؛ عوػػى  لػػاف وام سػػاس قاوزمػػاف قػػاقل لػػو ركػػف مػػف اركػػاف اوػػذاكرةا   
اوزمػاف ذك اثػػر لػػو  خفيػػؼ  ػػٌدة ام سػاس ااالػػاقك  مػػاـ مهمػػكـ رقوؽ كيجػػب اف ي لوػػؽ 
قهػػذا اوهػػـ كهػػذا اوةوػػؽ   ػػى ييجػػك مػػف سػػط ي  اوفهػػـ ر كيكػػكف اقػػدر عوػػى امسػػ قطاف 
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ك يمؿ ركح اوسياؽ ااالاف اقا  ماـ قوػؽ  ةػان ااا كي طوػل اوػى اف ي ػذكؽ او ريػ  اوقاطيػ  
ها ا لػاوةوؽ اوػذم ير فػل اويػه م يكػكف اٌم  يػث ييمػك ام سػاس قاو ريػ  ااا او و ي لبػة

اف اقا  ماـ ييعر كجه اودهر اك اوزماف ر كي ػاكؿ اف يلطػو وو جرقػ  اوةاسػي  اصػاو ها 
لػػو مفهػػكـ او يػػاةا كقػػد يةػػكؿ اخػػر اممػػر ر اف  جرقػػ  اوزمػػاف اوخصػػق   جلػػؿ مػػف كػػؿ 

بلر مرامو وػـ اوكهذا مما يلزز لكرة اف ولو   َُٖرو ظ  مجمل اومكت كاو ياة ملان و 
ركػكف اوبػلر ي  ػكم عوػى دممت م عػارق  ر كهػذا   َُٗر كف  خطػر ويػا عوػى قػاؿ و 

او عارب مصدر خصػب مييعػب ق يػث يمكػف اف يميػز املكػار ريػر اوكاعػ   او ػو 
كػف ر كمػف اوخيػر اوليايػ  قفكػرة اف ووػيس هيػاؾ دموػ  كا ػدة يم  َُُري م ل قها اوبلر 

  ُُُراف  لرؼ   لاووفظ م غير اودمو  داامان ر كوكييا م يو فت اوػى اوكثيػر مػف  غيرا ػهو
     ك  غير مدوكمت اموفاظ مف عصر اوى عصرا

                

مػف ايصػار اقػى  مػاـ كخصػكمه عوػى  ػٌد سػكا؛ اقيا ػا كمةػاطل  ما؛كقداس طاب اوةد    
ا كألػرد اممػدم قاقػان خاصػان لػو رلعػؿ  ُُِرمػف اجػكد امبػلار عػدٌكهاكثيرة مػف بػلره 

اقو  ماـ   يث خ مه قةكوه : وأما كاف يككف هذا باعران م سيان يثاقر بلرا؛ زمايه مػف 
اهؿ اووغ  اولرقي  عوى طوب بلره ك فسيره كاس لارة ملاييه   لكيػؼ كقداالػه مبػهكرة ر 

اأمػػػػػا ليمػػػػا اثػػػػػاره  ُُّركم اسػػػػيه م داكوػػػػ  ر كوػػػػػـ يػػػػيًت ام قػػػػػيقوي وفػػػػظ كأ سػػػػػف سػػػػقؾو 
عقػػداوةاهر اوجرجػػايو يلػػد بػػر ان  عوػػى مػػ ف امقػػداع اوفيػػو مقػػو  مػػاـ ر كجلوػػه عػػامالن 
رايسػػان لػػو اقداعػػهر كهػػك عيصػػر اوغراقػػ ر لهػػك يػػدعك لػػو ريػػر مكارقػػ  اوػػى اوغراقػػ  لػػو 
امقػػداع اوفيػػو ووبػػلر كيػػدعك اوم وةػػو اوػػى امو فػػات ي كهػػا   مف واو قاعػػد قػػيف اوبػػيايف 

أبد كايت اوى اويفكس أعجبر ككايت اويفكس وها أطرب ر ككاف مكايها اوى كوما كاف 
أف  ي ػػدث امري يػػ  أقػػربا كذوػػؾ أف مكعػػل امس  سػػافر كمكػػاف امسػػ ظراؼر كاومثيػػر 
وودليف مف امر ياحر كاوم يوِّؼ وويالر مف اومسىرتة ر كاومؤوِّؼ  لطراؼ اوقهجػ ر ايػؾ  ػرل 
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يف ر ك ػػرل اوصػػكرة اوكا ػػدة لػػو اوسػػما؛ ػكمػػؤ وفيف مخ وفػػ قهػػا اوبػػيايف ًمثوىػػيف م قػػايييف ر
اقهػػذه اوكبػػاا  او ػػو صػػرح قهػػا  ُُْركامرضر كلػػو خوةػػ  اميسػػاف كخػػالؿ اوػػركض و 

عقػػداوةاهر اوجرجػػػايو ارسػػى اقػػػك  مػػاـ قيػػػا؛ اووغػػ  اوفييػػػ  قيػػا؛ن جديػػػدان يخػػاوؼ اوم لػػػارؼ 
و اويهايػػ  قػػيف اوبػػيايف كاوبػػاال وقمػػا اسػػس مػػف اقػػداع يةػػـك عوػػى اوغراقػػ ر او ػػو  ؤوػػؼ لػػ

اومخ وفيف اوم قاعػديف كييػه م عالقػ  قييهمػار ليظهػر اف امقػداع اوبػلرم ووبػاعر عوػى 
ا لفػػو ظػػؿ يػػص عقػػداوةاهر اوجرجػػايو يفهػػـ  ُُٓرأ ػػـ ا صػػاؿ كأكلػػؽ  ةػػارب كااػػ الؼو 

 رجمػػ  ومػػا اقدعػػه اوبػػلرا؛ اولػػرب  –ق ػػؽ  -امقػػداع اوفيػػو مقػػو  مػػاـ  ػػؽ اوفهػػـا ولهػػك
 كما لو قكوه : ا ُُٔرر كلو مةدم هـ اقك  ماـ و اوم دثكف

  ( ٚٔٔ) سم ًا وَمْكُ مًة ُناغي الَا َسدا        كم أنَجموا سم ًا َحمَى  اعالو

لةػػاؿ ليػػه اوةػػدامى : و أيجمػػكا : أطولػػكا مػػف قػػكوهـ يجػػـ اويقػػت كايجمػػه اومطػػر ام طوػػل 
كأطولهر كاومراد ايهـ يودكف أكمدان كػييهـ يطولػكف قهػـ اقمػاران ا كهػذا مػف صػياع  اوبػلر 

لكػػاف اقػػك  مػػاـ يرسػػو     ُُٖر يس  سػػف ر لف اوػػيجـ مػػف اوػػيجـ كهػػك مقػػايف ووةمػػر و  
ات ر لهػك ػملايو لو اويظػاـ اووغػكم قػاولكد اوػى اصػكؿ او سميػاوةكؿ لو جكهر ايقثاؽ او

ر عمػػؿ اقػػداعو يجلػػؿ اووغػػ   سػػٌمو ابػػيا؛ اوكجػػكد كمككيا ػػه   ػػى كييهػػا يسػػخ  ميهػػا  
 ر كما لو قكوه :  ُُٗ

 َوا ُ للواُ  نَ للن و  نَ لكالَمْعَنَييْ   اْم   َصُدوُف و  َكُنوُد آْهماىما

 (ٕٓٔ)واُ   لَن صِ لْ َوُ  وُىنَّ اما َ َمقلص  اً ِ يٌض فُينَّ اما ُ ِمْقَن هواف  

 وسولو : 

ُْياِم داِ كمْ  ُُُم من َ ْعِد إ  (ٕٔٔ)فيا َدْمُع أنجْدني عمى هاِكني َنِجد            وأْنَجْد
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وأم اي ةو ـ اوى يجد قلد اقام كـ ق هام  ر كم أجدي عويكـ مساعدان إٌم اوػدمل ر ليػه يىًخػؼ  
 ا ُِِرما قوو 

دك اف عقػػداوةاهر اوجرجػايو ي ػػاقل اوجػا ظ لػػو يظر ػه وغراقػػ  اقػو  مػػاـ كذوػؾ لػػو يقػ    
كاخراجهػػا اوػػى ركعػػ  اومسػػ غرب ر ولػػاف اولجيقػػات ايمػػا  كػػكف مػػف  ُِّرواثػػارة او لجػػبو 

هػػػذه اووػػػذة ام قلػػػد طػػػكؿ  ىكم   ػػػي   ُِْراوقليػػػدات كمػػػا ي ػػػدث اولجػػػب ي ػػػدث اووػػػذةو 
ا كما دعػا  ُِٓرف ثـ يككف اويص سهؿ او فظ او فكير ووم وةو ك لمةه لو اويص ر كم

اويػػػه عقػػػداوةاهر اوجرجػػػايو مػػػف اوغراقػػػ  لػػػو اوبػػػلر  ليػػػو اوسػػػم  اومػػػاازة ووبػػػلري  عيػػػده 
ك اقله  اـز اوةرطاجيو اوذم اع مد او خييؿ لو اوبلر ر ذوؾ او خييؿ اوذم يجمل قػيف 

كازمػػػػه اوجػػػػدة امقػػػػداع كاوغراقػػػػ  ك يفعػػػػؿ اوبػػػػلر اوػػػػذم قامػػػػت رراق ػػػػه ر كامقػػػػداع مػػػػف و
 قاؿ : ر  ا كقد  ةةهما اقك  ماـ لو اقداعه ُِٔركاوطرال  

 (ٕٚٔ) َفعاٍ  ولكْن َخدُّ ماِلَك أْهَاُ           َ َمْوناَك أما َكْعُب ِعْ ِضَك في العمى

مسػػػيما  ػػػيف يةػػػكـ قاوممػػػدكح   ُِٖر لهػػػك ويريػػػد اف اوفكػػػر عمػػػؿ اوملػػػايو اولجيقػػػ و     
كذوػؾ مػف و ةاقػؿ رريػب قػيف اوةػيـ اومليكيػ  ر   ُِٗراوفييػ و ولايه ي مييز قلمؽ صيار ه

كاوةػػيـ اوماديػػ ا لػػاوةيـ اوماديػػ  مصػػدرها امرض كاوفيػػا؛ ر امػػا اوةػػيـ اومليكيػػ  لمصػػدرها 
اوسما؛ ر  يث اويما؛ كاوخوكد ا ا ا ك لقيره عف ذوؾ  لقيران ي ال؛ـ كهذا اوفهـ ر مس مدان 

و هػذا او لمػؽ اوفيػو يمػزج قػيف اولياصػر اوخفيػ  كلػ  َُّريياقيله مف اوفكر كاوكجػدافو 
كهمػػا ي  ةةػػاف م ػػى كقلػػت اوملػػايو  ووصػػكرة اوفييػػ  ق يػػث يجمػػل قػػيف امقػػداع كاوغراقػػ  ر

  -اوغرااب مكقلها :

 (ٖٔٔ)ِمَن الَمْجِد َفيَي اآلَن غي غ ائِب     ا لَك ُأْنَهيلغ ائب  َسْت في َفنائِ 
ار ػ ػديثان ي سػـ قاومقاهػاة قػامخ راع كامق كػ   اوفييػ    ى ايه ي  دث عػف خصكصػي    
ا كاسػػػػ غراب عقػػػػداوةاهر اوجرجػػػػايو ميليػػػػو او لةيػػػػدر مف امقػػػػداع اوفيػػػػو كاوقيػػػػا؛  ُِّر

اووغػػػػػكم اوخػػػػػػاص اوػػػػػذم عمػػػػػػاده اوغراقػػػػػ  اويابػػػػػػا  عػػػػػف اوجػػػػػػدة كاوطرالػػػػػ  م ػػػػػػؤدم اوػػػػػػى 
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يمػا يةػيض وهػا ر او لةيدالاو لةيػد اذف ر وػيس مرادلػان قمػا   موػه  مػف لييػ  لػو اوبػلرر كا
كقهػػػذا اومي ػػػى لػػػو ذـ   ُّّريجػػػب عوػػػى اوبػػػاعر اف ي جيقػػػه   ػػػى م سػػػةط بػػػاعري ه 

او لةيد كطوب اوغراق  لو بلر اقو  ماـ او و  هدؼ اوى امقداع كايت م ؿ عياي  اقف 
ا لػػاوغمكض ييػػاقض او لةيػػد ر ذوػػؾ اف و اوغمػػكض ي  ػػاج اوػػى دقػػ  اوفكػػر   ُّْرامثيػػر

مػػا او لةيػػد لهػك ظومػػ  لػػال يمكػػف اف يسػ ةيـ ملػػه دقػػ  اوفكػػر اك ر أ ُّٓركصػ   اوطقػػلو 
ر كم   ةػػػؽ   ُّٔرصػػػ   اوطقػػػلا اذف اوغراقػػػ  اميجاقيػػػ  قصػػػد اوقيػػػا؛  يةػػػيض او لةيػػػد 

بلري ها ام اذا كايت  مخ وف  عف او لةيد قاع قارها اوسم  اوماازة لو اوبلر عػف اويثػر 
                     ا ُّٕر

قعي  يةدي   قكصفهاراق  بلر اقو  ماـ كايت مثار جدؿ قيف اويةاد كصفكة اوةكؿ اف ر
ياوت اعجػاب اويةػاد اولػرب اوقػارزيف قػديمان ك ػديثان ككايػت وهػـ كقفػات م يييػ  عيػد بػلر 
اقػػو  مػػاـ بػػارككا قهػػا لػػو  يسػػيس اويظريػػ  اويةديػػ  او ػػو اخعػػل وهػػا بػػلره ر ق يػػث ظػػؿ 

ف ل كامهػػا كبػػكاهدها ا مف اقػػا  مػػاـ اويةػػاد او ػػاوكف وهػػـ م صػػكريف لػػو اطارهػػا مػػرددي
اخ ار و اف ييٌكع مف اوصيي كاموفاظ اوم قاعدة  ا ا ا كاخ ار ايعان اف يكثر مػف اولػكد 

  ُّٖراوى امصكؿ اومومكس  كاو ةااؽ امكوى او و ايقيى عويها  اويؼ اوكالـ ككعلهو 
كمراعػػػاة ككػػػاف  ريصػػػان عوػػػى اصػػػكؿ اوػػػذكؽ او عػػػارم كمػػػا  ة عػػػيه طقيلػػػ  ام صػػػاؿ 

اوػػذكؽ اولػػاـ وومخاطىػػب ا مسػػيما لػػو بػػلر اومػػدح كمػػا جػػا؛ لػػو اويصػػي   او ػػو يسػػديها 
عيػػد اقػػو  مػػاـ كاوغراقػػ  لػػو وغ ػػه  كووكبػػؼ عػػف اقلػػاد اورؤيػػ  اوبػػلري   ُّٗرووق  ػػرما 

اوبلري  ييقغو   رم اورؤي  اويةدي  اوجديدة او و سػي اكؿ اقرازهػا عوػى كلػؽ مة عػيات 
  اوق ثا
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يلػػػد اوقا ػػػث ادكيػػػيس لػػػو مةدمػػػ  اوػػػذيف اخػػػذكا قبػػػلر اقػػػو  مػػػاـ مثػػػامن والقػػػداع لػػػو     
اوبػػلر اوةػػديـ ر اذ كػػاف العػػؿ مػػا يمكػػف اف ييخػػذ ليػػه دارس قمةػػكمت راو داثػػ   عوػػى 

وػػػى ا ذوػػػؾ مف ملظػػػـ اخ يارا ػػه  ةػػػـك ع َُْركجاهػػ  لهمػػػه وهػػا مػػػف ابػػػلار اوم ةػػدميف 
او يمؿ لو اولالق  اومبكو  قيف بلري  اوكالـ كاوكالـ اولادماكمف عقةري  اقو  مػاـ ايػه 

  كاف كاعيان قذوؾ اذ قاؿ : 

                 (ٔٗٔ)وان كان لي  وعًا ولهت  جاىِد      هأجيُد حُى أ مغ الشع  شأوه 

اوػػػى بػػػدة  كومػػػا كايػػػت عالقػػػ  اوبػػػلر قاووغػػػ  مػػػف اومػػػكاطف امساسػػػي  او ػػػو العػػػت   
اميقهػػار قاولػػاوـ كاو لجػػب كامسػػ غراب عيػػد  يػػار او داثػػ  ا  املػػف بػػلرا؛ او داثػػ  اوػػى 
وغػػ  امقػػداع لػػو صػػكغ اومككيػػات قػػاو يظير ووبػػلر و  ػػى جلوػػكا لقػػو  مػػاـ ميزوػػ  لػػو 
اوبػػلر اوةػػديـ بػػقيه  قميزوػػ  مػػامرمو لػػو اوبػػلر اوفريسػػو ومػػا ومسػػكه قػػيف بػػلريهما مػػف 

لػو اووغػ   يكيػ  مسػ ةو  ر كطاقػ   يجلػؿاذ اف اقا  مػاـ   ُِْررب و كجكه او باقه كاو ةا
وغكي  خاص  ر كعالقػ  جديػدة ر ذوػؾ اف هػذا و اوجديػد  رريػب ك ليػو اوغراقػ  اف بػلره 
رير ما أوفه اوياس ر لوغ ه أصوي  أكوي  كوغ  اوياس ويست ام صدلن ساقطان وهذه اووغػ  

ت اولػرؼ كاولػادة كاو ةويػدر لايقلػث قبػلر اقػو امكوي  ا ا ا كاف اولاوـ يمػكت لػو دمم
كقوللو   ُّْركؼ و ػر ميوػػدان ريػػدان دخػر ر كقلػػ ماـ لو دممت جديدة ا كهكذا أخذ جسػ

: 

حُو منو وَ ْعَده  (ٗٗٔ)َصْحٌو يكاُد من الغضا ِة ُيمِ  ُ               م   َيموُب الصَّ

اوص ك كايةباع اوغيـ ا ا ا لهك لاومطر اوثايو لو اوقيت وهك مطر يجرم قلد اياـ    
اف اوبػاعر    ُْٓر ص ك يرطب اوزماف   ى كييه مف رٌيه كرعػار ه يةطػر كييػدم و 

  ر ُْٔر   ؿوػقد واوقس اوملايو اوةديم  اك اومق كرة اثكاقان مف اموفاظ وـ  كػف وهػا مػف ققػ
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 ػػه لػػو لػػاومليى اوةػػديـ يصػػير جديػػدان لػػو اوفػػاظ اقػػو  مػػاـ ر كهػػذا جايػػب كقيػػر مػػف يزع
 ؿ قكوه :ػاو جديد كامرراب لو اوملايو ر كما لو رلكرة اموةاح  مف ققي

َُيا وىي حاِئ ٌ  ْ َُياعن وسُيا وىي ماِخُض     أخا الَحْ ِب كم ألَقْح  (ٚٗٔ)وَأخَّ

  ُْٖراذ و قرز هذه او رب او و   لاكرها جدوي  اومكت كاو ياة لو صكرة ياقػ   وةػ و   
جمل قييهما عوى أساس جدوو درامو ر كيكمف خوفػه اي ػا؛ات كهذه م ا   لقو  ماـ وي

كهػػذا ميليػػو ايػػه قػػد هجػػر اوةػػديـ مػػف اموفػػاظ كاو لػػاقير قػػؿ كػػاف جػػٌؿ اوجػػدة كاوطرالػػ  ا
عياي ػه واورجػكع قاموفػاظ كاو لػاقير اوػى اصػػكؿ ايقثاقهػا  ا ا ا كقػد مثػؿ ا ػدل اوظػػكاهر 

وػػى اصػػكؿ او سػػميات عمػػؿ اقػػداعو ذوػػؾ اف واولػػكد ا  ُْٗراوقػػارزة لػػو بػػلر اقػػو  مػػاـو 
لمكعػػكع  ا َُٓريجلػػؿ اووغػػ   سػػٌمو ابػػيا؛ اوكجػػكد كمككيا ػػه   ػػى كييهػػا يسػػخ  ميهػػاو 

مسيما او و ايسػ قت مػف او ػداكؿ لظوػت لػو ك اوغريب مف اموفاظ م ككـ قامس لماؿ ر 
مخزكف اويظاـ اووغكماوػذوؾ كثػر اوخػالؼ لػو اوفػاظ اقػو  مػاـ ك لػاقيره مف  لاموػه يلػد 
لو لهـ اوقلض ايه خػركج عػف مجػرل اولػادة اوملهػكدة لػو او لامػؿ مػل امبػلار كميػيـ 
هذا اومكقؼ اوملارض اٌم لف واكثر مف يذهب عف طرااةػه لايمػا يػؤ ى مػف سػك؛ اوفهػـ 

الاوطػػػااو اقػػػك  مػػػاـ يخوػػػؽ عاومػػػان مثومػػػا خوةػػػت اووغػػػ  عاومػػػان مػػػف اولالمػػػات  ُُٓرعيػػػهو 
ك عػػاوـ بػػلرم  الػػؿ قامقػػداعات اكصػػوه اويهػػا طكيػػؿ ملكعػػان عػػف اولػػاوـ او ةيةػػو ر لهػػ

  :كما لو قكوهاو فكر لو ررااب اوكالـ ر كوهذا اكثر او ديث عف راميا  لو بلره ر

َُحاْ ُو لم َيُك  دَعًة   مللُو األعاجُ لو  َعَج ًا أن ضّيعَُ      إما َأنَت لم 

 (ٕ٘ٔ)ُؤُى المكا ُم  ُ غاُة الندى من أينَ   ولو   خالٌ  هنَّيا الِشع  ما د ى

لاليػػػا اوبػػػاعر ي كجػػػه اوػػػى اوممػػػدكح كي مػػػؿ ررااػػػب مػػػف اوكػػػالـ لػػػو طوػػػب اوم امػػػد    
 كخوػػػؽ اوكػػػراـ كهػػػك يػػػدرؾ جػػػكهر اوكوػػػـ اوجديػػػد ر لايػػػه اوةػػػدرة عوػػػى اقػػػداع اوةػػػكؿ اوجميػػػؿ 
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ولهػػذا اميػػا م ميػػز قػػام الؾ اووغػػ  خقيػػر قامبػػلار عػػارؼ قةيمػػ  امقاكيػػؿ او ػػو يصػػكرها 
كهذا اوفلػؿ م كػـك قػامرادة   ُّٓرييظمها عةكدان اك قالاد يهديها وممدك يفو  سقااؾ اك

ك ة ػػرف امرادة قػػاوكعو كاوملرلػػ  ا ككمػػا كػػاف اقػػك  مػػاـ م ػػدثان لػػو عصػػره ر كػػاف م ػػدثان 
لػػػو بػػػلره كوهػػػذا عػػػٌد بػػػلره خارجػػػان عػػػف اوملػػػايير اويةديػػػ  او ػػػو اس خوصػػػت مػػػف ابػػػلار 

اوخػػػركج اوػػػى عػػػامويف :امكؿ  : واف اقػػػا  مػػػاـ اوةػػػدما؛اكيلزم رطػػػه  سػػػيف  سػػػقب هػػػذا 
يخاوؼ قكاعد اووغ  ميه م لمػؽ لػو اوملػايو ليعػطره هػذا او لمػؽ اوػى اف يجلػؿ اووغػ  
اكثػػػر ممػػػا  طيػػػؽ كم يجػػػكز ووم ػػػدثيف اف ي صػػػرلكا لػػػو اووغػػػ  ا ا كاوثػػػايو كػػػاف اويةػػػاد 

لػػو بػػلرهاو يصػػدركف عيهػػا لػػو يةػػد اقػػو  مػػاـ ايػػه كػػاف يػػي و قابػػيا؛ وػػـ  يوفهػػا اولػػرب 
 مػػاـ قػيف يةػاده لػػو أقػا ممػا بػكؿ هػذا اوفهػػـ لػو مةدمػ  اومبػػكالت او ػو كاجهػت   ُْٓر

قيا ه اويةديػ   كوػها قييمػا يجػد سػاوـ او مػدايو يلوػؿ اقػداع اوبػاعر كرراقػ  ادكا ػه اوفييػ  
لو كثػرة  جارقػه كاسػفاره كسػل  ثةال ػه او ػو هعػمها اوبػاعر ر كوػـ يهعػمها ام بػاعر 

د اس طاع اقك  ماـ اف يلصؼ قكػؿ او ةاويػد اوملرليػ  كاوملجميػ  كاوفييػ  اوكوة ُٓٓراخر 
 كاوةارئ وةكوه و  ُٔٓرلو يظاـ او ياة ر كيظاـ اووغ و 

َُالَسي اأَلج اُع والَوْعُس ؟             َىْ  َأَثٌ  من ِديا ِىم دْعُس     (ٚ٘ٔ)َحْيُث 

كض كقػػد ذكػػره ريػػره لػػو يجػػد هػػذا اوعػػرب مػػف اوسػػريل كوػػـ يػػذكره اوخويػػؿ لػػو اولػػر     
كهذا يؤيد مػا ذهػب  ا وةد كاف اقك  ماـ ي جاكب قيف اوغريب كاو داث  ا  ُٖٓراوميسرح 

اويه ادكييس لو اف اوبلروجلؿ اووغ   ةكؿ ما وـ ي لوـ اف يةكوه ر وغ  اوبلر ويس وغ  
ا لهك  ُٗٓراو لقير قةدر ماهو وغ  اوخوؽ ا ا ا اوكوم  لو اوبلر ر ـ وخصب جديدو 

وـ يوي اودمو  او رلي  كما  كهـ اويةاد ا ا ا ايما يوغػو اودموػ  او رليػ  اولػاجزة عػف اف و
اوةػػد ادرؾ  َُٔر يبػر يكعػػان مػف او ػػك ر اوػذم يليػػه اقػك  مػػاـ و كمػا لػػو ررع ػه اوفيػػالو  

اقك  ماـ اييا قصدد  صارع صكر او يػاة قلعػها مػل قلػض ر كاف هػذا اورعػو وػيس ام 
اومليػػى قػػاخراج جديػػد ُنللاو   اف اقػػا  مػػاـاؿ كاوكجػػكد اومسػػ مريفا يكعػػان مػػف عمويػػ  اوػػزك 
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  لوػػؽ قاوصػػكرة اوفييػػ  ليكظػػؼ اووغػػ  او ػػو  كفػػؿ وػػه ا ػػراز اومليػػى اوػػذم جػػا؛ قػػه ر مثػػؿ 
 قكوه : 

 دُنو الييا مو الِحَجى وىو شاِهعُ لَفي        ِ ُغ ِّ َي اىا َمْن َي اىا  همعو

 (ٔٙٔ)إما ُأْنِشَدْت َشْوسًا الييا مهامع          وَيَودُّ ودادًا َأنَّ َأعضاَء ِجْهمِ 

يصػػػؼ اقػػػك  مػػػاـ مبػػػاعر اومسػػػ مل ي ػػػػك قصػػػااده قخصكصػػػي  لييػػػ   جلوػػػه يػػػػدرؾ اف 
كم   ُِٔرواودمو  ويست  كمان عةويػان ميطةيػانر قػؿ هػو مكقػؼ خيػاوو أك مكقػؼ رك ػوو 
ف اودموػػػ   ثقػػػت اودموػػػ  او رليػػػ  عوػػػى  ػػػاؿ ر كهػػػو امكاييػػػات م كجػػػكد وهػػػا قملػػػزؿ عػػػ
كمػف   ُّٔرامس لاري  راومجازي  ا ك ما ييادم قه ادكييس كققوه عقػداوةاهر اوجرجػايو 

ر ي كالؽ كاوصياع  اوفيي  لو بلر اقو  ماـ قما   ُْٔرقلد اوجرجايو  اـز اوةرطاجيو 
ي مػػؿ مػػف اقػػداع كطرالػػ  كبػػكؿ  لقيػػرم جديػػد ر مػػؤداه اوغراقػػ  اويا جػػ  عػػف اوصػػياع  

لهػػك يصػػؼ   ويػػؽ اوطيػػكر لػػكؽ اوجػػيش اوم ػػارب قصػػكرة اكثػػر اي اايػػ   اوفييػػ  اوفريػػدة 
 مف ذم ققؿ

  ِ لاِء َنواىل ان َ يٍ  في الدِّملِ عق        وسد ُ مَِّمْت ِعق اُن َأعالِمو ُضحىً 

ُُقاُِِ          يا لأساَمْت مع ال اياِت حُّى َكأنّ   (٘ٙٔ)من الجيِش إّ  أنيا لم 
بػػلري  اف يجمػػل قػػيف اومخ وفػػيف اوم قاعػػديف ر كاوغراقػػ  سػػم  ميػػه اسػػ طاع قاورؤيػػ  او   

مف سمات اوبلر اوخاص  وه ر ذوؾ اف ووورمػز اثػر لػو اوغمػكض اوػذم سػاد بػلر اقػو 
اوقلػد اومػػادم  و مػاـ ا ا ا اذا ام ػزج اوجايػػب اولةوػو لػو بػػلره قاو جسػيد ووصػكرة كاعطػػ

مقداع كما لو قكوه يصؼ اقك  ماـ ي جه ي ك اومجهكؿ ر كذوؾ هك ا  ُٔٔركاومليكمو 
 اوس اب : 

             (ٚٙٔ)ح ي ًا، فما ُ سى لين مدامُع        كأن الغمام الغّ  غي ن ُحُيا 
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اقك  ماـ اوباعر يصػهر عياصػر اوقيػت لػو قييػ  خاصػ  ر كيلطيهػا بػكالن خاصػان ر    
 عابػػػػؽ يقكػػػػو  قيقػػػان لةػػػػده ا هػػػػذا يصػػػهر  اوسػػػػ اب ق اوػػػػ  اوػػػيفس كي يػػػػؿ اوغمػػػػاـ اوػػػى

او ركيب مييةؿ مليى كاع ان م ددان ر لاومليى ذكؽ م ييةؿ ر قؿ ي لذر كصفه ر كمف 
هيا ميجد وقيت اقػو  مػاـ مليػى م ػددان ر كايمػا هػك جموػ  ا  مػامت   جػدد دمو هػا مػل 

 ا لهػػك ي لػػدل امبػػكاؿ اوميوكلػػ  لػػو او لقيػػر كاوك اقػػ  ر ك   ػػكؿ اووغػػ  ُٖٔركػػؿ قػػارئ 
      قاؿ :  اوى إي اً؛ كرمز ا وديه
         (ٜٙٔ)   ُ ُِ َُ قْ َُ هَ  يوِ سوافِ  تُ نْ نَ ى  َ حُّ         لو  تُ  ْ يِ فيو ام هَ  الشع ُ   َ ايَ غَ َُ  

لايه يخوؽ يزاعان رير ميظكر ر يزاعان داخؿ اوبػلر مػا قػيف اوةػكالو ر ككييػه ررقػ  م    
غػػ   خطػػؼ يموؤهػػا   ةيػػؽ مػػا ي ػػكؽ اويػػه قةػػدر مػػا يزيػػده ظمػػي كاو ا ػػان ا ق يػػث يخوػػؽ و

اوةارئ ك يةوه اوى هذه اوررق  اوى اوالمي هو ر كلو هذا اوالمي هو م ةيـ اووغػ  عالقػات 
 ةيةي  قيف امبيا؛ ر كايما  ةيـ عالقػات مجازيػ  ر كقيمػ  او لقيػر هػو لػو مػدل كبػؼ 
اومجهكؿا كهذه اوبلري  او و  ل مد اوميالرة ذات قيـ مليكي  كليي  اصيو   كعػ  مػدل 

ذا اورجػؿ دقيةػان ك ساسػاى لػو دف ر ق يػث ميجػي  اوػى او سػطي  لػو اوػيص كاف ادراؾ هػ
كهػػذا مػػػا يصػػػرح قػػه مصػػػطفى ياصػػػؼ : واف اوػػػيص مييػػل اوجايػػػبر ميػػػديف ام قمة ػػػدر 

مػف اف يطػاكؿ اوػيص كيزاكوػه  –اذف  –ي ركلا ا ا  لاف لو عمةه خقياانا ا ا مقػد ويػا 
مدقػػػو لػػػو اوػػػيص يكػػػكف راوقػػػان ر الػػػاومليى ا َُٕرر كاف يبػػػؽ  جاقػػػه كيسػػػ خرج دٌرهو 

م كاريان ر عاولان لو اوخفا؛ ر يجب اوق ث عيه كرلل او جاب عيػه مسػ لادة اوصػكرة ر 
ر كقػد عػاش   ُُٕراوق ر يخرج اودٌر كاومخبوبو  صكوهذا كصؼ اومقرد اقا  ماـ وقغاا

 وصياع ه كصكر ذوؾ لو بلره ميه قكوه : 
          (ٕٚٔ) دِ و ال ُّ  الاُاةِ   ِ نُ في عُ   ِ مْ  الشَّ          وُ  مُ ف نَ لِّ جان أُ  ْ كالدّ  والمَ   
كردا بلره مثامن ية دل قه ومػا ظفػر قمػا يالاػـ قياػ  اولصػر مػف الػاؽ كاسػل   ولاخػذ    

م جماؿ اووفظ  لةط قؿ   اوبلر اولرقو ي طكر مل اوفكر لو اوكاف مف او لقير   طوب 
ر لةػػػد اسػػػ خدـ اقػػػك  مػػػاـ اوػػػكاف  ُّٕركرػػػدا اوبػػػلر ليػػػان يصػػػيل صػػػياع  و  رعمػػػؽ اوفكػػػر
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اوصكر اوجميو  عف ق يي واو صييل اوةديم  لاق دل قمسوـ ثـ  فكؽ عويه ر كاس طاع اف 
طريؽ اوجياسا كيؤيػد اوػدك كر بػكقو عػيؼ مكقػؼ اقػو  مػاـ لػو اوػكاف او صػييل او ػو 

وغمكض امصقاغ اوفوسفي  اوغريق  مف يكالر امعداد ليهار كعٌد ا تاس خدمها ر كام زج
كايا اميؿ اوى ما ذهب اويه اودك كر عيؼ   ُْٕراوذم يك يؼ بلره كويد يهعه ادقي ا 

لو اف اقا  ماـ ا دث ايةالقػان ملرليػان لػو ميػداف امدب ق يػث دخػؿ اوصػراع قػيف اوةػديـ 
كاو ديث مر و  جديدة وكقد اق دع اقػك  مػاـ يظريػ  جديػدة لػو اوبػلر هػو اف كػؿ اوفػاظ 

از يصػرلها قػػيف يديػه كيق كػر وغػػ  مجازيػ  وهػذه اووغػػ  او ػو سػػارت اووغػ  مػف  ةيةػػ  كمجػ
هذا ما صرح قػه م مػد مهػدم اوقصػيرا كػاف أعػز مطوػب عيػد اقػو   ُٕٓركييها موك و 
 ركاومػيوكؼ قريػب كملػركؼ راومػيوكؼ هاولادة كم يكره بياان كما كره وىع   ماـ اوخركج

 اوػػػى وملػػػايو اوغامعػػػ ر كقصػػػدلػػػاب اوفكػػػر ر وػػػذا اج وػػػب ا كاوغريػػػب قليػػػد ي  ػػػاج اوػػػى ا
امرراض اوخفي  ولصػار هػذا اوجػيس مػف بػلره اذا قػرع اوسػمل وػـ يصػؿ اوػى اوةوػب ام 

 ػخر قػػػػاا ككػػػػاف يفػػػػ ُٕٔرقلػػػػد ا لػػػػاب اوفكػػػػر ر ككػػػػد اوخػػػػاطر كاو مػػػػؿ عوػػػػى اوكريهػػػػ و 
   راوغريب  لو مثؿ قكوه :

             (ٚٚٔ)في ِمْقَوِد  جاءت مج  نجي ةٍ                مالي اما ما ُ ْضُت فيَك غ يَ ًة  
أيػيس اومةدسػو ذوػؾ  ػػيف مػدح رراقػ  لػف اقػو  مػػاـ ر كمػف يطػاول ديكايػه يةػػؼ  كأكػد   

 ػػااران امػػاـ طالسػػمه كرمػػكض ملاييػػه كوكػػف اذا راض وػػه قاوػػدرس كاو فكػػر رال ليهػػا مػػا 
و ر  كما  ؤدم اويه مف رراقػ  او فكيػر اوفيػ  ُٖٕرمف صكر جميو  كملاف ربية   يقهره

رراقػػ  مس  سػػي  م لةيػػػدان كم  لميػػ  وومليػػى قػػؿ صػػياع  لييػػػ   -ف لػػو بػػلره لهػػو  اذ
عمية اكاوغراقػػ  لػػو اموفػػاظ مسػػاو  اع قاريػػ  م ككمػػ  قػػاوم وةو ك ثةال ػػه كصػػو ه قاووغػػ  

اوسم  اوماازة ووبػلر اوم ػدث عيػد ا ا كاداقها ر كملرل  عصرها كقيا ها لكايت واوغراق  
اك اوغػػذامو يصػػيؼ مكقػػؼ اويةػػاد اولػػرب ليمػػا ققػػؿ   ُٕٗرويهػػاواقػػو  مػػاـ كاوال ةػػيف ع

عقػػػداوةاهر اوجرجػػػايو عوػػػى مػػػذهب راولمكديػػػ   ممػػػف يػػػدعكف اوػػػى اوسػػػهكو  لػػػو اوبػػػلر 
كقػػرب اوميخػػذ ليػػه قييمػػا جلػػؿ راويصكصػػي   عيكايػػان ومػػذهب عقػػداوةاهر اوجرجػػايو اوػػذم 
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اوػػػػى مياصػػػػرة  يػػػػدعك اوػػػػى اوصػػػػياع  لػػػػو اوبػػػػلر كاوػػػػى اوغراقػػػػ  ليػػػػها كيػػػػذهب اوغػػػػذامو
اويصكصػػػي  ذات ام جػػػاه القػػػو اوصػػػلب عوػػػى ام ػػػو اوسػػػم ا ثػػػـ يسػػػ خوص وهج ػػػيف 
اثي يف لو اويةػد اولرقػو همػا : وهجػ  اوجهػ  اوكا ػدة ك ةػـك عوػى ملاوجػ  اوكومػ  اوخاموػ  
اوكسػػو ر كوهجػػ  اوجهػػ  اومركقػػ  كقكامهػػا ملاوجػػ  اوكومػػ  اوم كهجػػ  اومبػػ لو  ر كم سػػقيؿ 

كهذاف ام جاهاف هما اووذاف رصدهما جػاقر عصػفكر   َُٖرو ركيبااوى ذوؾ  ام قكة ا
كعقػػدا  اوغػػذامو كم  ةةػػاف قاوفلػػؿ ر كهػػذا او  ةػػؽ يلكػػس  كاصػػؿ او فكيػػر اويةػػدم عيػػد 

    يةاد اولرب ما قيف اوجا ظ كعقداوةاهر اوجرجايوا 
               

ا  لكد اوى ظػاهرة يلوؿ مصطفى ياصؼ ظاهرة اوغراق  لو بلر امسالؼ لو ايهك     
 داخؿ اويظاـ او و  ةكـ عوى كثرة م فكظ اوباعر وكيم زج قلعها ققلض ام زاجان قكيػان 

 اقييمػػا  ُُٖرر كمػػف ثػػـ ر ليصػػلب عويػػه رام اوبػػاعر او فريؽ قػػيف اجػػزا؛ هػػذا اومػػزي و 
 م مد ميدكر كخعر اوطااو قيف او كوؼ كاوغراق  لو مذهب اقػو  مػاـ  ك جديػدهر يرقط

ك ػػػيف   ػػػدث   ُِٖركوػػػؼ ا يايػػػان لػػػو صػػػكغ اوملػػػايو ليسػػػكقه اوػػػى امرػػػراب ام ايػػػه ي 
عقػػػداولزيز سػػػيد امهػػػؿ عػػػف دماػػػؿ عقةريػػػ  اقػػػو  مػػػاـ ذكػػػر اف مػػػف اهمهػػػا ايػػػه واوػػػقس 

كمػػا  وػػؿ   ُّٖراوملػػايو اوةديمػػ  أك اومق كػػرة أثكاقػػان مػػف اموفػػاظ وػػـ يكػػف وهػػا مػػف ققػػؿو 
كاي هت قه دراس ه اوى اوةػكؿ اف وثػكرة اودك كر ا مد اسلد مجمكع  مف اقيات اقو  ماـ 

اكقػػد قػػاـ أمػػيف  ُْٖررك يػػ   سػػلى و غييػػر اوكاقػػل اوػػذم  سػػ ك ش ليػػه اوػػركحو   مػػاـاقػػو 
: واف قةػػا؛ اقػػو  مػػاـ   اؿػلػػاوقػػرت اوري ػػايو لػػو   قلػػه ووصػػكرة اوبػػلري  عيػػد اقػػو  مػػاـ 

طاق ػه عوػى ويس قمداا ه اك مراثيه أك ساار اومصػيفات او ةويديػ  مرػراض اوبػلر قػؿ ق
ام اف اوػدك كر اقػك ديػب   ُٖٓر فجير اوصكرة اوبلري  عيد اوةارئ عوى مدل امزميػ و 

ذهػب اوػى قلػد لوسػفو كذكػر اف هػذه اوجدويػػ  اولميةػ  لػو  صػكر اقػو  مػاـ ووكجػكد هػػو 
ا لػو  ػيف اف اوػدك كر عقػداوكريـ  ُٖٔراو و جلوت رؤياه اوبلري  قديلان ك داث  جديدة 

ر اقو  ماـ قاامان عوى مراعاة او عاد لو اروب اممكر مما قاد ه اوى اويالو يجلؿ  فكي
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اف يكػػػػكف رجػػػػدويا دياوك يكيػػػػان   اذ يجمػػػػل قػػػػيف امعػػػػداد كاولياصػػػػر اوم غػػػػايرة اوم يػػػػالرة 
ا  لاوةػػػدرة عوػػػى رؤيػػػ  او عػػػاد  ُٖٖرر ك صػػػادـ او بػػػاقه قاو عػػػاد ك فاعوػػػه ملػػػه  ُٕٖر

كض ر كاميسػػػػياؽ كرا؛ اومجػػػػردات مػػػػف راب ر كاوغمػػػػػوادت قػػػػه اوػػػػى امق ػػػػار لػػػػو امرػػػػ
ر   ُٖٗراوملايور كعةد اولالقات اوغريق  قيف امبيا؛ ر او و   يالى مػل اولةػؿ كاولػادةو 

كلو مكعل اخر ييل ه اويالو قاقو اوجدؿ او ديث اومس يد عوى او غيير كاو رك ر ميػه 
ر ميػػه يمػػزج ايػػ ه  اوجػػدؿ لػػو بػػلره ر كولػػؿ هػػذه سػػم  او فػػرد كاو ميػػز عيػػد اقػػو  مػػاـ 

   ديث اوبلر ق ديث اوفكر عوى ي ك قكوه :
ي   نك احكْمَت المي  ين ِفْكُ    (ٜٓٔ)و ين القوافي من ِممام ومن َعْقِد            وا 

كيػػذهب اوػػدك كر عقػػدا  او طػػاكم اوػػى دااػػرة اكسػػل لػػو  فسػػير ليػػه مػػف خػػالؿ مجػػاؿ    
اد  ػػػكؿ رراقػػػ  بػػػلره ركيػػػكالر امداة او ػػػو يصػػػكرها قمػػػا يكفػػػو ووػػػرد عوػػػى  سػػػاؤمت اويةػػػ

ؼ يلاوجهػا مػف ميطػؽ  صػكره ر كلهمػه مقلادهػا ا كمػا هػذا يػاعداده ككوف  قديله ر كك
اومكقؼ اٌم ميه رريسجؿ دكره لو  رك  اوبلر اولقاسػو بػاعران كياقػدان كمصػيفان لػو دف 

عوػػى عقةريػػ  اقػػو  مػػاـ اٌم ميػػه وكقػػل  فكم ػػيـ هػػذه اويلػػكت امقداعيػػ   عػػ  ُُٗركا ػػدو 
يفػػااس اوػػد رر ر كوػػذوؾ قػػاؿ قلػػض  –قغكصػػه اوملػػركؼ عيػػه  –اقكػػار اوملػػايو كاوػػ ةط 

هػػذا مػػا قاوػػه اوػػدك كر اورقػػداكم ر كيعػػيؼ   ُِٗريةػػاده : ايػػه كجػػد مػػا أعػػو ه اوبػػلرا؛و 
قااالن : وقاف ثم   باقهان قيف اقو  ماـ اوبػاعر كعقػداوةاهر اوياقػد ر اقػك  مػاـ كػاف يلمػؿ 

اج اوبػلر ر كهػك يػدلل قػه دكف اف يػر ـ مسػ مله ر كاوجرجػايو يلمػؿ لكره كثيػران لػو اي ػ
اكوػػذا يجػػد بػػاعريا  ُّٗرلكػػره كثيػػران لػػو اي ػػاج اويةػػد ر كيػػدلل قػػه دكف اف يػػر ـ قاراػػهو 

 بغكلان قاوجديد كيسلى اويه لو اسوكب صيار ه اوفيي  كاس غراقها :
       (ٜٗٔ)ع كان ل يها ُشقى  يا ا هما        وجديدُة المعنَى اما َمعنى الُي   

لػو اوفػف اوبػلرم  لكػس ثةالػ   ان جديػد ان لكاف  يظير اقو  مػاـ وولمويػ  اوبػلري  عاومػ    
ر ك جػاكز بػلرا؛ عصػره  يهاولصر ركم ي  امم ياز ا او و عاياها قيف اقرايػه كملاصػر 

و ق كـ طقيل  ثةال ه كثرا؛ عةوه قها ر ك كظيػؼ اوغراقػ  لػو بػلره او ػو كايػت مةقكوػ  لػ
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كاوملارعػػ   ر زمايػػها ل صػػاد رراقػػ  بػػلر اقػػو  مػػاـ   ػػراكح لػػو ميػػزاف او يييػػد اوكثيػػر وػػه
اوةويو  عويه ر قػديمان ك ػديثان ا ا ا كولػؿ هػذا اوجػدؿ مػدخؿ ليػو وػيس مػف اويسػر اوكوػكج 

اوػػذم هػػك ي ػػاج ايصػػهار لكػػره اوثاقػػب اوػػذم ية ػػرف  ر ليػػه والق ػػراب مػػف عػػاوـ اقػػو  مػػاـ
كاو رص عوى اخراجه ليان جديدان   مف وايطالق ه الكوى  ر وفيي قاو جديد لو اوصيار  ا

لو صيل  اوبلر قد قدأت مف  لاموػه مػل اووفػظ اكمن ر كميػه اوػى او ركيػب ر ثػـ اوصػكرة  
ويس اٌم ليهػـ   ُٓٗرا ا ا مما ارعب اويةاد ر كأدل اوى ا هامه قاوغمكض كاو لةيد و 

مم يػاز عيػده م يػ  والخػريف ر كقوغػت صػداها وـ يس كعقكا ذوؾ اوجديد ر كردت يلم  ا
اوقياػػػ  مػػػف  كوػػػه كلاقػػػت  صػػػكرهـ ق يػػػث واصػػػق ت اولػػػداكة مقػػػو  مػػػاـ قدعػػػ  اولصػػػرو 

كاس طاع ق سه اوفيو اف يكود كثيران مف اوملايو ر ككسر جمكد ماقيؿ ركػـ  ػرؾ   ُٔٗر
يمػا  يػاكؿ واكقر مجدد لو اوبلر اولرقو اوةديـ ر ك جديػده هػذا ا كصفهامكؿ والخر   ق
  ا  ُٕٗركدهو ػػه اك عمػػقيي  اوبلر ك ركيق

  

 غرابت الشبعر يف هيذانا صبد النقذي 
اوغراقػػػ  اميجاقيػػػ  مػػػف اومفػػػاهيـ اوبػػػلري  اوجكهريػػػ  ر ذوػػػؾ ايهػػػا ميػػػزة بػػػلري  قػػػديمان     

ك ػػديثان اذا ا سػػػف اسػػػ خدامها ر كار ةػػػى اوم وةػػػو اوػػػى مسػػػ كل اوػػػكعو لػػػو  ػػػذكؽ اوبػػػلر 
اكاوبلر هك اوكالـ اوغامض قاوطقل   ميه م يس طيل اوذهف او ركيز عوى كقرا؛ة رريقه

اوػيص اٌم قاو يمػػؿ لػػو اووغػػ  مجػػؿ اووػػذة الدقيػ  ر وإذ أف كيفيػػ  اووغػػ    ياسػػب دكمػػان مػػل 
ا وػػػذوؾ كػػػاف او لقيػػػر عػػػف اوملػػػايو قاولقػػػارات اومجازيػػػ  أوٌػػػذ مػػػف  ُٖٗركيفيػػػ  اوبػػػلكرو 

ا كرراقػػػ  أقػػػػو  مػػػاـ لػػػو اموفػػػاظ كاوملػػػايو ر م  ةػػػػدح او لقيػػػر عيهػػػا قاموفػػػاظ او ةيةيػػػ 
قاوفصػػػا   ذوػػػؾ ايػػػه وػػػـ يوػػػيً  اودموػػػ  او رليػػػ  كمػػػا  ػػػكهـ اويةػػػاد ر ايػػػه هػػػك اوػػػذم أثق هػػػا 
يٌمػا يوغػو اودموػ  او رليػ  اولػاجزة عػف اف  يبػػر  كأ ياهػا ككبػؼ عػف قك هػا كثرااهػا ر كا 

اك قػػيف اف أبػػكاؿ اوغراقػػ  لػػو يكعػػان مػػف او ػػك ر اوػػذم يليػػه اقػػك  مػػاـ كي ةةػػه لػػو بػػلره 
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ر كاومػػدي  كػػاف سػػاادان لػػو اوبػػلر   ُٗٗربػػلر اقػػو  مػػاـ قػػد جػػا؛ ملظمهػػا لػػو اومػػدي  
اولرقػػػو ورسػػػـ اقلػػػاد اومثػػػؿ امعوػػػى واليسػػػافر لكايػػػت مبػػػكو  اقػػػو  مػػػاـ لػػػو بػػػلره هػػػو 
مبػػكو  اوصػػراع قػػيف هػػذا اوبػػلر اويػػاقل مػػف يػػقض اووغػػ  ر ك وػػؾ اوملػػايير اومسػػ مدة مػػف 

مج ماعيػػ  ر لغػػػدا بػػلره لػػػو اومػػدي  قلػػدان جديػػػدان  هػػيمف عويػػػه رؤيػػ  جدويػػػ  امكعػػاع ا
يكالر امعداد لو امقيػات لكػاف يكعػان مػف امي هػاؾ وو ػدكد اوميوكل اكامكاييا ػه اوثةاليػ  
اوياقل  مف ثةال  عصره هو او و قاد ه اوى   ػدم امكاييػات امخػريفر كوػذا عػرؼ قييػه 

ايو ر اذ كاف يسقي عوى ملاييه ثياقان ميكع  مما  فظ مف أ د جهاقذة اوكالـ كيةاد اومل
وغ  ك اريخ ر كمما  ذؽ مف عوـ كلف ر كمما أطوله عويه مػف اوفوسػف  كاوميطػؽا كولػؿ 

بػاعر اوطػااو طوػب او كسػل مػف يا يػ  ر وومزي   او كسلات لو اووغ  اولرقي  قد يٌسرت 
عويػػػه هجػػر اووفػػػظ اوملػػػركؼ  كاودموػػ  عوػػػى اولوػػـ قاووغػػػ  مػػف يا يػػػ  اخػػرل ر ممػػػا مهػػدا
ؤدم اوػػػػى امعجػػػػابا يػػػػ اوػػػػذم اومػػػػييكس اوػػػػى اووفػػػػظ اوم ػػػػركؾ اومهجػػػػكر طوقػػػػان والرػػػػراب

لصػػارت اوغراقػػ  ظػػاهرة اسػػوكقي  لػػو بػػلره  ػػيف  فطػػف وهػػا اوبػػراح اولػػرب ك كومػػكا ليهػػا  
ر ممػػا  ٌموػػػت اوػػيص قةػػػرا؛ات م لػػددة ر لكايػػػت رراقػػ  ن وغمػػػكض   ََِرررـ  ػػػداث ها قػػ

زاع  كؿ مسيو  اوةديـ كاو ديث اكقد  يوؽ اوغمكض اوياجـ ػ لو  فليؿ اويايجاقو كعامالن 
مػػف اوغراقػػ  اميجاقيػػ  لػػو لعػػا؛ اوةصػػيدة اولرقيػػ  ر ممػػا بػػكؿ طاقلػػان يسػػقيان مػػف اوػػكعو 

كاصق ت اوغراق  عالم   مٌيز قاٌرة لػو اوبػلر  فصػوه   َُِراوجماوو لو مفهكـ اوبلر 
سػػااد وػػدل اوبػػلرا؛ ر ممػػا  ػػدا قفريػػؽ مػػف اويةػػاد اف عػػف اويثػػر ر دكف اف  يفػػو اوقيػػاف او

اوػػذا كػػاف  َِِريػػركا اف اوبػػلر لػػف يةػػكـ قصػػف  عامػػ  عوػػى اوغمػػكض كخفػػا؛ اومةصػػكد 
ي قػػاهى اقػػك  مػػاـ قمكقفػػه اوطريػػؼ ر كهػػك مػػا يوخصػػه رٌده اومبػػهكر عوػػى اوسػػااؿ :ومػػاذا 

قةعػي  او وةػو ر او ػو   ةكؿ مايفهـ   لاجاقه : كوماذا م فهـ مايةاؿ  دكف اف ييقػه كثيػران 
عكست ما  كوه مف صراع يةػدم اوػذم يصػب لػو صػلكق  لهػـ اووغػكييف وبػلره قسػقب 

لكػاف مػكقفهـ عػداايان يةػيض مكقػؼ   َِّررلعهـ وادخاؿ مصطو ات اولوـك لو اوففو 
 –راوقػػان  –اويةػػاد اوم فوسػػف  اوػػذيف لهمػػكا بػػلره لاس سػػاركه ك ةقوػػكه اكطوػػب اوغريػػب كػػاف 
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ةػػديـ كمػػػا ييػػػدىؿت  عويػػه ر ذوػػػؾ اف اوجػػا ظ  ػػػيف طوػػػب عوػػـ اوبػػػلر عيػػػد رايػػ  امديػػػب او
لكايػػت اوغراقػػ  مةقكوػػ  لػػو زمػػاف   َِْرامصػػملو وقػػاؿ : لكجد ػػه مي سػػف اٌم رريقػػهو 

دكران ايجاقيػػػان لػػػو امدب اوةػػػديـ ا وػػػذا عػػػٌد طوػػػب اوغريػػػب ليػػػان  ؤدماقػػػو  مػػػاـ ر ككايػػػت  ػػػ
   ديث اوبريؼاصلقان لو رريب اوةراف اوكريـ كلو رريب او 

    

              اخلبمتت

 قػػيف اف اوغراقػػ  او ػػو  ػػؤدم اوػػػى امعجػػاب كاو ػػذكؽ اوبػػلرم   رراقػػ  ايجاقيػػػ  ر       
لهو رراق  مس  سي    مف  ماـ اوصػيل  اوفييػ  مسػقيؿ اويهػا دكف سػقيؿ اوغراقػ ر او ػو 

يكػػف رمكعػػان ذا  جلػػؿ ووبػػلر اصػػكوه اوفييػػ  اوخاصػػ  ر كمػػا أيثػػر مػػف اوبػػلر اوةػػديـ وػػـ 
خطر عوى اوذكؽ كاوصياع  وثةالػ  اويػاس الدقيػ  اوم ييػ  كاولميةػ  ر كلػو  ػاريخ امدب 
بكاهد كثيرة سػقةت  جرقػ  اقػو  ماـاكقػد ظػؿ اقػك  مػاـ م ػكران والعجػاب عيػد لريػؽ مػف 
اوةػػػػدما؛ كاخػػػػر مػػػػف اوم ػػػػدثيفا كمػػػػل كجػػػػكد قلػػػػض امرا؛ قػػػػدت ليهػػػػا اومكاقػػػػؼ ككييهػػػػا 

  اقو  ماـ ك رصه عوى  كظيؼ اوغراق  لو بػلره اوياقلػ  مػف  كصيؼ ووجدة لو صيل
اثار يفسه كايفلام ها ر مل ا خاذ اوجايب اولةوو اساسان و رك  ليه  يف يوجي اوى رراق  

ايمػا قدر ػه   ر ادكا ه اوفيي  ا ا كويست رراقػ  اوطػااو اوكقيػر لػو اوفاظػه كملاييػه ل سػب
 لزيػػز اوغراقػػ  كعةػػد عالقػػات رريقػػ  قػػيف مػػف اقػػرز دكالػػل  اوػػذم هػػك عوػػى رؤيػػ  او عػػاد

ك لكػػػػس هػػػػذه اولالقػػػػات اوم عػػػػادة لػػػػو ليػػػػه اوبػػػػلرم ر ك  ػػػػكا؛ـ مػػػػل مكقػػػػؼ  امبػػػيا؛ ر
 فاعوه مل اويص ا لهك م يلقي قمس كل اوم وةػو قةػدر   يث ي سيى   اوم وةو اوكاعو ر

كان  غيرات ر عارلان قمخزكيه اووغكم مدر ما يرسـ لو ذهيه اف يككف اوياقد خقيراى لو عموه
اويظاـ اووغكم ر كقراع  اقو  ماـ   جوى لو اس خدامه  وؾ اومادة اووغكي  ر كهػذه اوميػزة 

 ظاهرة لو رراق  بلره ر او و هو اوليصر امساس لو بلره ا
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 املصبدر واملراجع
 القرآن الكرين

ب ر ػاقك  ماـ اوطااو ر يا ه ك ياة بلره  : دا م مد يجيػب اوقهقي ػو ر دار اوك ػ اُ
 اـ  ُْٓٗةاهرة راو

 ّدد ػاورالػػػديف راولػػػ   ادابػكاوفػػػف اوبػػػلرم : ردا عمػػػر اوطاوػػػب  رمجوػػػ اقػػػك  مػػػاـ اِ
 ؿاـ رمطاقل جامل  اومكصُُٕٗروسي  

رة ػاقػػك  مػػاـ كقعػػي  او جديػػد لػػو اوبػػلر : دا عقػػده قػػدكم ر مك قػػ  اوبػػاب ر اوةاهػػ اّ
 إُٓٗر

 ثاام ةاف : ووسيكطو ر   ةيؽ اقك اوفعؿ اقراهيـ ط  ردار او را اْ

 ـأُْٗاخقار اقو  ماـ : ووصكوو ر   ةيؽ صاو  امب ر ر دمبؽ  آ

امدب كاوغراقػػػ  : ردراسػػػ  قييكيػػػ  لػػػو امدب اولرقػػػو   عقػػػداوف اح كيويطػػػك ر دار  أ
 ـاُّٖٗرقيركت ر ييساف  ِاوطويل  ر ط

 ـاََُِر اوةاهرة ر  ِادقي  اويص : دا صالح رزؽ ر دار رريب رط إ

عقػداوةاهر اوجرجػايو ر  لويػؽ اوسػيد م مػد ربػيد  اسرار اوقالر  لو عوـ اوقياف : اٖ
 ـااُٖٖٗر ُرعا  ر دار اوك ب اولومي  ر قيركت  ر ط

ابػػكاؿ اوصػػراع لػػو اوةصػػيدة اولرقيػػ  راولصػػر اولقاسػػو  : دا عقػػدا  او طػػاكم ر  اٗ
 ـاََِْوك اومصري  ر اوةاهرة ر يجمك ق  ام
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در اوك ػاب اولرقػو ر اعجاز اوةراف كاوقالر  اويقكيػ  : مصػطفى صػادؽ اوراللػو اَُ
 هػ اَُُْر قيركت ر 

امم اع كاومؤايس  : اقػك  يػاف او ك يػدم ر صػ    كظقطػه ا مػد امػيف كا مػد  اُُ
 اوزيف ر دار كمك ق  او ياة ر م ر ت ر قيركت ا

ايػػػػػيس اومةدسػػػػػو ر دار اولوػػػػػـ امػػػػػرا؛ اوبػػػػػلر اولرقػػػػػو لػػػػػو اولصػػػػػر اولقاسػػػػػو :  اُِ
 اـُٕٖٗر  ُٔوومالييف ر قيركت ر ط

 دغػ  اوبػلري  : عقػداور يـ ايطػو ر مجوػ  عالمػات لػو اويةػد ر مجوػاميزياح كاوو اُّ
 ديسمقر ـا ََِْر ْٓرج ُْ

 : داا مػد اسػلد عوػو ر دار اوك ػاب ُاميساف كاو اريخ لػو بػلر اقػو  مػاـ رؽ اُْ
 هػ اُِّٗ –ـ ُِٕٗر ِاووقيايو ر قيركت ر ط

اميعػػػاح لػػػو عوػػػـك اوقالرػػػ  : ووخطيػػػب اوةزكييػػػو ر   ةيػػػؽ م مػػػد عقػػػداوميلـ  آُ
 ٔدار اوك ػػػاب اووقيػػػايو ر ط –ر دار اوك ػػػاب اومصػػػرم  ؼفػػػاجو ر كعقػػػداولزيز بػػػر خ

 اُٗٗٗقيركت ر -اوةاهرة 

: دا مييػػػر سػػػوطاف ر لػػػو بػػػلر اقػػػو  مػػػاـ راوجمػػػؿ كامسػػػوكب  قػػػديل او راكيػػػب  أُ
 ـآََِميبية اوملارؼ ر برك  جالؿ ر امسكيدري  ر 

داوسػػػػالـ م مػػػػد يػػػػيف : اقػػػػك  عثمػػػػاف عمػػػػر قػػػػف اوجػػػػا ظ   ةيػػػػؽ عق قاوقيػػػػاف كاو إُ
 ـاُْٖٗ - هػّٕٔ هاركفر اوةاهرة ر

 ـاُٖٗٗاويةاش ر دار اوثكرة ر قغداد ر رجا؛يساف :   يمالت لو ام اُٖ
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 داكؿ اوملايو قيف اوبلرا؛ : ا مػد سػويـ رػايـ ر اومركػز اوثةػالو اولرقػو ر دار  اُٗ
 ـأََِر ُاوقيعا؛ رط

 ـإُِٗر اومديي  اوميكرة ر  ِ دريب اوراكم : ووسيكطو ر ط اَِ

 ـا ُٕٕٗرقيركت   ُ: ادكييس  ردار اولكدة ر ط ِوثاقت كاوم  كؿ/ جا اُِ

اوثاقت كاوم  كؿ رقرا؛ة لو سرقات اقو  ماـ اوبلري   : دا  امر سوكـ ر مجو   اِِ
 ـا ُٓٗٗر اذار ك ييساف   ٔ/ٓدراسات عرقي  ر اولدد 

ار جدوي  اقو  ماـ : دا عقداوكريـ اويالو ر كزارة اوثةالػ  كامعػالـ ر ميبػكرات د اِّ
 ـاَُٖٗاوجا ظ  ر قغداد ر  

جدوي  اوخفا؛ كاو جوو ردراسػات قييكيػ  لػو اوبػلر  : دا كمػاؿ اقػك ديػب ر دار  اِْ
 ـاُُٖٗاولوـ  ر قيركت ر 

 ـا ُٓٔٗراوةاهرة ر  ِجكاهر امدب : ا مد اوهابمو ر ط آِ

راوةػػػػػاهرة  ر   ُجػػػػػكاهر اوقالرػػػػػ  : ا مػػػػػد اوهابػػػػػمو  ر دار اقػػػػػف اوجػػػػػكزم ر ط أِ
 هػا ُُّْ – ََُِ

ر مجوػػ  ومػػكرد  ركػػ  او ػػاويؼ لػػو وغػػ  رريػػب او ػػديث : لاطمػػ   مػػزة اوراعػػو  إِ
 ـاُُٖٗهػ ر َُُْر  ْر اولدد  ٗاوقغدادم ر مجود 

 ػػػػكؿ مػػػػذهب اقػػػػو  مػػػػاـ ر اريخهػػػػا ك طكرهػػػػا كاثرهػػػػا لػػػػو اويةػػػػد   او ركػػػػ  اويةديػػػػ اِٖ
 ـا ُٕٔٗر دار اوفكرر اوةاهرة ر اولرقو  : دا م مكد اورقداكم 
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  ُصر اولقاسو : دا م مد خفاجو ر دار اوكلا؛ وويبر طاو ياة امدقي  لو اول اِٗ
 اََِْر امسكيدري   ر 

ا  ػاوخصكم  قيف اوةدما؛ كاوم ػدثيف لػو اويةػد اولرقػو اوةػديـ ر اريخهػا كقعاياهػ اَّ
 ـاُْٖٗر  ُ: دا عثماف مكاقو ر دار اوملرل  اوجاملي  رامسكيدي  ر ط

 م رك  ةيػػػؽ عقػػػداور مف قػػػداوخطاقػػػ  : مرسػػػطك ر او رجمػػػ  اولرقيػػػ  اوةديمػػػ  ر   اُّ
 ـاُٗٓٗر  اوةاهرة

ديكاف اقو  ماـ : اوخطيب او قريزم ر   ةيؽ م مد عقده عػزاـ ر دار اوملػارؼ  اِّ
 ـإَُٗراوةاهرة  ر

ر دار اوملػػػػارؼ اوةػػػػاهرة ر   صػػػػيرلوديػػػػكاف اوق  ػػػػرم :   ةيػػػػؽ  سػػػػف كامػػػػؿ او اّّ
 ـإُِٗ

يػػػػركت ر ديػػػػكاف اوم يقػػػػو :   ةيػػػػؽ عقػػػػداور مف اومصػػػػطاكم ر دار اوملرلػػػػ  ر ق اّْ
 ا ََِٔر ّط

ر  ِارؼ طػديكاف اوياقغ  اوذقيايو :   ةيؽ م مد اقك لعؿ اقػراهيـ ر دار اوملػ آّ
 ـآُٖٗاوةاهرة  ر 

 ـإُٓٗسر اوفصا   : مقف سياف اوخفاجو ر   ةيؽ عوو لؤاد ر اوةاهرة  ر  أّ

ر يبػػر ا مػػد امػػيف ر عقداوسػػالـ  : وومرزكقػػو مقػػو  مػػاـ بػػرح ديػػكاف او ماسػػ  إّ
 هػ ا ُٕٔر  ِاو اويؼ كاو رجم كاويبر ر طهاركف ر وجي  
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 وػو  اوسري ػػػبػلر اقػػو  مػاـ قػػيف اويةػد اوةػػديـ ك رؤيػ  اويةػػد اوجديػد : سػػلد مصػ اّٖ
 هػاَُْْ -ـُّٖٗر  ُصليدي  ر جدة  رطاواوثةالو ر  امدقو راويادم

بػػػلر اقػػػو  مػػػاـ لػػػو ميػػػزاف اويةػػػد اوةػػػديـ : د ا سػػػاوـ او مػػػدايو  ر مجوػػػ  اداب  اّٗ
 رمطاقل جامل  اومكصؿا ُُٕٗر كايكف امكؿ  ّاورالديف ر عدد 

راوبػػػلر ر اوغمػػػكض ر او داثػػػ   دراسػػػ  لػػػو اومفهػػػـك : اقػػػراهيـ رمػػػايو ر مجوػػػ   اَْ
 ـ اوهيا  اومصري  اولام   ر اوةاهرةا ُٕٖٗوسي   ْ – ّعدد  ٕلصكؿ مجود /

 ـإُٕٗر  ّاوبلر كاوبلرا؛ : مقف ق يق  ر   ةيؽ ا مد م مد باكر  ر ط اُْ

اـ : عقػػػداولزيز سػػػيد امهػػػؿ  ر دار اولوػػػـ ووماليػػػيف قيػػػركت  ر عقةريػػػ  اقػػػو  مػػػ اِْ
 ـأُِٗ

اولمػػدة لػػو م اسػػف اوبػػلر ك دداقػػه كيةػػده : مقػػف ربػػيؽ اوةيركايػػو ر ت م مػػد  اّْ
ـاعيػار اوبػلر : مقػف طقاطقػا ُِٕٗؿ  ر قيركت يم و اوديف عقداو ميد ر دار اوج

رب ر دمبػؽ ر ػك اب اولػميبكرات ا  اد اور ر   ةيؽ دا عقداولزيز قف ياصر اومايل 
خاف ر طقل  اوهيد ر  دـارريب او ديث : مقف سالـ ر   ةيؽ م مد عقداومليََِٓ
 هػا ُّْٖ –ـ  ُْٔٗر اوهيد ر   دقاد يدر 

اوفف كمذاهقه لو اوبػلر اولرقػو : دا بػكقو عػيؼ ر مك قػ  اودراسػات اولرقيػ    اْْ
 ـأَُٗر  ُّر دار اوملارؼ  ر ط

م اوقصػػير ر مطقلػػ  اويلمػػاف ر اويجػػؼ امبػػرؼ لػػو امدب اولقاسػػو : دا مهػػد آْ
 ـإَُٗاولراؽ  ر
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لو جماوي  اوكوم  : دا  سيف جمل  رميبػكرات ا  ػاد اوك ػاب اولػرب ر دمبػؽ  أْ
 ـا ََِِر 

و ر قغػداد ػجمػل اولومػممصطو  اويةػدم : دا ا مػد مطوػكب ر ميبػكرات اواولو  إْ
 هػ اُِّْ –ـ ََِِر 
م مد عقداومليػدخافر ماطر ويػدفر ك اب او بقيهات: مقف اقو عكفر    ةيؽ  اْٖ

 آَُٗ
مي ػػ ر قك ػػاب اوصػػياع يف: مقػػو هػػالؿ اولسػػكرمر  ةةػػه كعػػقط يصػػه دامفيػػد  اْٗ

 اُْٖٗر قيركتر ِدار اوك ب اولومي ر ط
اوكبػػػػؼ عػػػػػف مسػػػػاكئ اوم يقػػػػػو: وصػػػػا ب قػػػػػف عقػػػػادر   ةيػػػػػؽ كبػػػػرح اقػػػػػراهيـ  آَ

 اُٗٔٗر ِاودسكقور دار اوملارؼ قمصرر اوةاهرةر ط
يػاطر دار وسػػاف اولػػربر خميظػػكر اعػػداد ك صػييؼ يكسػػؼ  وسػاف اولػػرب: مقػف آُ

 قيركتا

المو  ػرب امسػػػػكاد ر دار اولػػػػاووغػػػ  اوبػػػلر لػػػو ديػػػكاف اقػػػو  مػػػاـ: دا  سػػػيف اوػػػ آِ
 قآُِْ – ََِٓر قيركت  ر ُرط

م اعرات امدقا؛ كم ػاكرات اوبػلرا؛ كاوقوغػا؛ : اورارػب امصػفهايو ر اوةػاهرة  آّ
 هػ ا ُِٕٖر 

ثيػػػػر  ر   ةيػػػػؽ دا ا مػػػػد موكا ػػػػب كاوبػػػػاعر : مقػػػػف ااومثػػػػؿ اوسػػػػاار لػػػػو ادب ا آْ
 ـاُٗٓٗاي  ر اوةاهرة قاو كلو  ر دا قدكم ط

رة  ػويمػ  ر دار اوثةالػػ  ر اوةاهػػ عػاوـ اوجمػػاؿ امدقػو : دا عقػػداوميلـ  مػداخؿ اوػػى آٓ
 ـاُٖٕٗر 
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مبػػكو  اومليػػى لػػو اويةػػد او ػػديث : دا مصػػطفى ياصػػؼ  ر مك قػػ  اوبػػقاب  ر  أٓ
 اوةاهرة ا

د  ػات لػػو اويةػػػامر سػػوـك  ر مجوػػ  عالمػػ ػػى لػػو اويةػػد امدقػػو : دا مبػػكو  اومليػػ إٓ
 ا  ِٔر ج  ٕ درمجو

 ـإُٓٗر   ِمةدم  ووبلر اولرقو : ادكييس  ر دار اولكدة  ر قيركت  ر ط آٖ

مػػػػػف مػػػػػذهب اوبػػػػػلر كاويثػػػػػر : دا طػػػػػه  سػػػػػيف  ر دار اوملػػػػػارؼ  ر اوةػػػػػاهرة ر  اٗٓ
 ـاُٗٔٗ

يـ : دا عثمػػػاف مػػػكالو  ر دار مػػف قعػػػايا اوبػػػلر كاويثػػػر لػػػو اويةػػػد اولرقػػػو اوةػػػد أَ
 ـ اُٗٗٗر امسكيدري   ر   ْاوملرل  اوجاملي   ر ط

و   ةيػؽ م مػد او قيػب  قػف اوخػكص  يكسراج امدقا؛ : ووةرطاج وغا؛ميهاج اوق أُ
 ـأُٔٗر  كيس  ر 

مصػػػػطفى اوصػػػػاكم  دا: مػػػػيه  اوزمخبػػػػرم لػػػػو  فسػػػػير اوةػػػػراف كقيػػػػاف اعجػػػػازه أِ
 ـأُٖٗر ِط اوجكييو ر دار اوملارؼ قمصر ر

دم  ػاومكازي  قػيف بػلر اقػو  مػاـ كاوق  ػرم  : مقػو قاسػـ او سػف قػف قبػر اممػ أّ
ر   ُط – ُر   ةيؽ اوسػيد ا مػد صػةر  ر دار اوملػارؼ  ر مصػر  ر اوةػاهرة  ر ج 

 ـإُِٗر   ِط – ِج

اكم  ػاومكبػػ  لػػو ماخػػذ اولومػػا؛ عوػػى اوبػػلرا؛ : وومرزقػػايو  ر   ةيػػؽ عوػػو اوقجػػ أْ
 ـا ُٓٔٗر يهع  مصر  ر 
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  : دا مصػػػطفى اوجػػػكزك  ر دار اوطويلػػػ    ُيظريػػػات اوبػػػلر عيػػػد اولػػػرب ررقػػػـ آٔ
 قاَُِْ –ـ  ُُٖٗر   ُووطقاع  كاويبر  ر قيركت رط

  ر ػامعوػى ووثةالػ سيظري  اووغ  لو اويةد اولرقو : عقداو كيـ راعو  ر اومجوػ أٔ
 ـََِّر   ُاوةاهرة ر ط

 ـأُّٗوةاهرة  ر قف جلفر  ر   ةيؽ كماؿ مصطفى ر ا  يةد اوبلر : قدام إٔ

ر  ؼػياصػاويةد اولرقو ي ك يظري  ثايي  رسوسػو  عػاوـ اوملرلػ   : دا مصػطفى  أٖ
 ـاَُِْذك اوةلدة  –ـ َََِاوككيت  راذار  ر –اوكطيو  سمجو

 ـإُِٗو عيد اولرب : دا م مد ميدكر  ر يهع  مصرر جهياويةد اوم اٗٔ

مػػػػد اقػػػػك اوكسػػػاط  قػػػػيف اوم يقػػػػو كخصػػػػكمه : ووةاعػػػو اوجرجػػػػايو  ر  ةيػػػػؽ م  إَ
 و اوةاهرةاقاوجو ط اوفعؿ  اقراهيـ  كعوو اوقجاكم  ر

 
 

 اهلىاهش
 آْ  اخقار اقو  ماـ ووصكوو : ُر
 ا ُٗ  بلر اقو  ماـ : سليد مصو  ر ِر
 ا َٔامدب كاوغراق   :  ّر
   وساف اولرب : رمادة ررب  ا ْر
 ِ/  ُ  رريب او ديث مقف سالـ راومةدم   : ٓر
 ا ََُويمه :  جماؿ امدقو ر عقداوميلـ   مداخؿ اوى عوـ اؤر
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 آِاوجرجايو :  و  اوكساط  ر ووةاعٕر
 ا ُِٗ/  ّ:  ر  اومثؿ اوسااٖر
 ا َٗر ٖٗ/  ُيف : ي  اوقياف كاو قٗر
 ا ٗ  ديكاف اوياقغ  اوذقيايو : َُر
 ا ِٕ/ ُ  اوبلر كاوبلرا؛ : ُُر
 ا َّ/ ُ  اوبلر كاوبلرا؛ : ُِر
 ا ِ – ُاقو عكف :    ييظر او بقيهات مقفُّر
 ا ُِْر  ُِّ  عيار  اوبلر مقف طقاطقا :  ُْر
 ا ِْٕر  ِْٔ  اومكازي   ر اممدم : ُٓر
 ا ِْٖر  ٖٗر   ّْ  ييظر اوكساط   ر ووةاعو اوجرجايو  : ُٔر
 ا ّْٖر ّْٕر كييظر اوكساط  : ْٕٖ/  ُ  ديكايه اوق  رم : ُٕر
 ا ّْ  اوكساط   : ُٖر
 ا ُُِكديكاف اوم يقو :  َُّر   اسرار اوقالر  ُٗر
 ا ُُٖ  ييظر ـا فا : َِر
 ا ُّْ  ييظر ـا فا : ُِر
 ا ُٕ  ميهاج اوقوغا؛ : ِِر
 ا ِْٓر  ِْْ  يةد اوبلر : ِّر
 إِر  ِٓ  ييظر برح ديكاف او ماس  : ِْر
 إِٗر   ِٖٕ/ ُف : ي  اوقياف كاو قيِٓر
 ا َُِ/ ُر   ِٖ/ ُ  اوبلر كاوبلرا؛ : ِٔر
 ا ُِظر عيار اوبلر :   ييِٕر
 ا ََِ – ُٔٗ  ييظر يةد اوبلر : ِٖر
 ا ُُْ/ ِ  امم اع كاومؤايس  : ِٗر
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 ا ُٗ – ُٔ  اوكساط  : َّر
 ا ِْٔ/ ُر  َِٓ/ُ: ُ  ييظر يظريات اوبلر ُّر
 ا ٗٔر ك داكؿ اوملايو :  ُّٗ  اسرار اوقالر  : ِّر
 ا ِْ  اوكساط  : ّّر
 ا َٔ  امدب كاوغراق  : ّْر
 كما قلد ا ُِ  اميعاح : ّٓر
 ا َُٖ  ك اب اوصياع يف : ّٔر
 ا ْ  اميعاح : ّٕر
 ا َِٖر كاومكب   :   ُُ  جكاهر اوقالر  : ّٖر
 ا ْٕ – ّٖر لو جماوي  اوكوم  :   ُُ  ييظر جكاهر اوقالر  : ّٗر
 ا َُّ  او ياة امدقي  لو اولصر اولقاسو : َْر
 ا ّٖٕ/ُيف : ي  اوقياف كاو قُْر
 ا ّٖٕ/ُ:    ـ ا ف اِْر
 ا ٕٔ/ُ:    ـ ا ف اّْر
 ا ُٕ  سر اوفصا   : ْْر
 كما قلد ا ِٕ  سر اوفصا   :  ْٖ ر ر ْٕ  ر ر ْٔ ر رْٓر
 ا ِٓٔ/ِ  اولمدة : ْٗر
 ا ٔٔ – ِٓٔ/ ِ  ـ ا ف ا : َٓر
 ا ِٔ:    اومثؿ اوساار ُٓر
 كماقلد ا ُٕٓ/ُ  ـ ا فا : ِٓر
 ا ُٕٔ/ُ   ـا ف ا : ّٓر
 ا ُٕٕ/ُ ا :   ـا فْٓر
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ر ْرعػػػدد  ٗ   ركػػػ  او ػػػاويؼ لػػػو وغػػػ  رريػػػب او ػػػديث : مجوػػػ  اومػػػكرد ر مجوػػػد ٓٓر
 ا ّٕ – ْٔ:  ُُٖٗوسي  

 ا َِّ  ميه  اوزمخبرم لو  فسير اوةراف : ٔٓر
 كما قلد ا ِٗ  ادقي  اويص : ٕٓر
 ا ُِٔ  اعجاز اوةراف ووراللو : ٖٓر
 ا ٖٗ/ُ  اولمدة : ٗٓر
 ا ُِٗ – ُِّ/ ُو :   ييظر ام ةاف ووسيكطَٔر
 ا ِِ  سكرة اويجـ : ُٔر
 ا ِّٓ  اعجاز اوةراف ووراللو : ِٔر
 ا ّٗ  لو جماوي  اوكوم  : ّٔر
 ا ُٖٓ – ُْٖ/ِ  دريب اوراكم ووسيكطو : ْٔر
 ا ّْٓ اعجاز اوةراف ووراللو : ٓٔر
 ا ُٖٓ  لو اومصطو  اويةدم : ٔٔر
 ا ُٖٔ  ـ ا ف ا : ٕٔر
 ا ُْ – ٗاف :   ييظر  يمالت لو اميسٖٔر
 ا ُْ  ـ ا فا : ٗٔر
 ا ٔ  اقك  ماـ كقعي  او جديد : َٕر
 ا ُٔٗ -ُُٗ  جكاهر امدب : ُٕر
ر كػػايكف امكؿ  ر   ّ  اقػػك  مػػاـ كاوفػػف اوبػػلرم : مجوػػ  اداب اورالػػديف  ر عػػدد ِٕر

 ا ٔ:  ُُٕٗمطاقل جامل  اومصؿ  ر 
 ا َّْ/  ُ  اومكازي  :ّٕر
 ا ِٓ/ ُ  ـا فا : ْٕر
 إَُ/ُديكايه وو قريزم:   ٕٓر  
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 آُّ/ْديكايه:  ٕٔر  

 ا ِّ   داكؿ اوملايو : ٖٕار ُْ  عيار اوبلر :ٕٕر
 ا ِّ   داكؿ اوملايو : ٖٕر
 ا ُْٗ  مف قعايا اوبلر كاويثر لو اويةد اولرقو :ٕٗر
 ا ِّ   داكؿ اوملايو : َٖر
 ا ُٗ/ ُ  اولمدة :ُٖر
 ا ُِْ/ُ  ديكايه : ِٖر
 ا ِِٖـ ووصكوو :  اخقار اقو  ماّٖر
 ا َّّ/ّ  ديكايه : ْٖر
 إْ   داكؿ اوملايو :ٖٓر
 اُُٖ اخقار اقو  ماـ :ٖٔر
ا اوبراس  : عد اوويف ر كقاييت : خوطت ر اومةايات :  ُُ/ّ  ديكايه ٕٖر

 اومخاوط  ا
 ا ٗ/ْر  ّْٕ/ ُر كييظر ديكايه  َِٗ/ُ  اولمدة :ٖٖر
 ا ِّٔ/ِ  ديكايه : ٖٗر
 اَُ/ّ  ديكايه :َٗر
 ا ٕٕ/ِ  ديكايه : ُٗر
 ا ُْٕ/ُ  اومكازي  : ِٗر
 ا ُٖر ُٕ:  ر ُٔ  ييظر اوكساط  : ّٗر
 ا ُٓ  اوكساط  : ْٗر
 ا ُِ/ّ  ديكايه : ٓٗر
 ا ُُِ/ُ  اومكازي  : ٔٗر
 آّٖ/ُر كاومثؿ اوساار :  ُِ/ُ  ييظر اومكازي  :ٕٗر
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 ا ُٕ  اخقار اقو  ماـ ووصكوو : ٖٗر
 ا ُّ  ـ ا فا : ٗٗر
 طكؿ مةاـ اومر؛ لو او و ميخوؽه  : اقك  ماـ يةكؿ  : ِّ/ِكايه   ديََُر

 وديقاجي ه لار رب   جدد ا
 ا َِٖ  اومكب  : َُُر
 ا ٕٓ/ِ  ديكايه : َُِر
 اْٖ/ ّ  َِٔ – ِٖٓ/ ِ  ِّٗ/ِ  ييظر ديكايه : َُّر
 ا ُِٔ/ُر اومكازي  :   َُُ/ُ  ديكايه َُْر
 ا ُِٔ/ُ  اومكازي  َُٓر
ر مجو  عالمات لو اويةد  ر    امدقو :  امر سوكـيى لو اويةد   مبكو  اوملَُٔر

 ا َُٗديسمقر  ر  ُٕٗٗر وسي   ِٔر ج ٕمجود 
ر كما كرد قدمن مف  يف : يكـ ر كصققت: اخذت ر ما؛   ّّٗ/ّ  ديكايه : َُٕر

 : سيفان ا
 ا ُُِ – َُُ  مجو  عالمات : َُٖر
 ا ُُ  مبكو  اومليى لو اويةد او ديث : َُٗر
 ا ُٗ  مبكو  اومليى لو اويةد او ديث : َُُر
د ػات لو اويةػ  عالمػ:  امر سوـك ر مجو دقو  مبكو  اومليى لو اويةد امُُُر

 ا ُُْديسمقر ر  ُٕٗٗروسي   ِٔرج ٕرمجود 
 ا َُْ-ُّٖ/ ُ  ديكايه : ُُِر
 ا ِِْ/ُ  اومكازي  : ُُّر
ر لو اويةد اولرقو اوةديـ كييظر مف قعايا اوبلر كاويث َُّ  اسرار اوقالر  ُُْر
 ا ُّٓ: 
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 ا َٔ   داكؿ اوملايو : ُُٔار ٗٓ   داكؿ اوملايو : ُُٓر
 ا َُّ/ ِ  ديكايه : ُُٕر
 ا َُّ/ ِ  ديكايه : ُُٖر
 ا ٖٔ  ييظر اووغ  اوبلر لو ديكاف اقو  ماـ : ُُٗر
 ر ييظر اودممت امكوي  لو اوديكاف ا ُٕٔ/  ِ  ديكايه : َُِر
 ا َُُ/ ِ   ديكايه :ُُِر
 ا َُُ/ ِ  ديكايه : ُِِر
و : ػر كييظػػر اوصػػكرة اوفييػ  لػػو او ػػراث اويةػػدم كاوقالرػػ ُُّ  اسػرار اوقالرػػ  ُِّر

 ا َِٖ
دكم ػػػػػػ اوخطاقػػػػ  مرسػػػػطك : او رجمػػػػ  اولرقيػػػػ  اوةديمػػػػ   ر   ةيػػػػؽ عقػػػػداور مف قُِْر

 ا ُٖٔر ُٗٓٗراوةاهرة  ر 
 ا َّ/ُ  ييظر اوبلر كاوبلرا؛ : ُِٓر
 ا َُٕميهاج اوقوغا؛ :    ييظرُِٔر
 ا ّٕ/  ّ  ديكايه : ُِٕر
 ا ُِْ/ ُ  ديكايه : ُِٖر
 ٖٔ  اوخصكم  قيف اوةدما؛ كاوم دثيف لو اويةد اولرقو اوةديـ :ُِٗر
  ٕٖ  اوخصكم  قيف اوةدما؛ كاوم دثيف لو اويةد اولرقو اوةديـ : َُّر
 ا ُِْ/ ُ  ديكايه : ُُّر
 اُِْر  َُْر ُّٗ : ر اسرار اوقالر ر كييظ  َّّ – ِّٖ/ ّ  ديكايه ُِّر
ر او لةيػػد هػػك : مػػا  لقػػؾ ثػػـ ميجػػدم عويػػؾ  ر  ُٕ  ييظػػر  ػػداكؿ اوملػػايو : ُّّر

 ا َُِ :اسرار اوقالر   ر كيؤرقؾ ثـ ميركؽ وؾ
 ا ُْْ/ُ  ييظر اومثؿ اوساار : ُّْر
 ر مس ؿ مف مصدر اجيقو ا ِٕ - ُٕ   داكؿ اوملايو :ُّٓر
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 ا ِْٔاوبلري     اميزياح كاووغ ُّٔر
 اُّّ :  ييظر مف قعايا اوبلر كاويثر لو اويةد اوةديـ ُّٕر
 ا َُُ  اووغ  اوبلر لو ديكاف اقو  ماـ :ُّٖر
 ا ُُْ/ِ اولمدة ُّٗر
 ا ُُٓ/ِ  ييظر اوثاقت كاو  كؿ : َُْر
 ا ٕٔ/ِ  ديكايه : ُُْر
 ا ِْ  اووغ  اوبلر لو ديكاف اقو  ماـ : ُِْر
 ا ُُٕ -ُُٔ/ِ:    اوثاقت كاوم  كؿُّْر
 ا ُِٗ/ ِ  ديكايه : ُْْر
 ا ُِٗ/ ِ  ديكايه : ُْٓر
 َُٔ  عقةري  اقو  ماـ : سيد امهؿ : ُْٔر
 ا ِٖٗ/ ِ  ديكايه : ُْٕر
 اُْْ  بلر اقو  ماـ قيف اويةد اوةديـ ك رؤي  اويةد اوجديد: ُْٖر
ر  ّْ-َِ/ُر ُِٕ-ُِٔ/ُر كييظر ديكايه :   ٓٔ  اووغ  اوبلر : ُْٗر
 ا َُّر ُٕٔر ّٖ/ِ
 ا ُّٓ/ِر كييظر ديكايه : ٖٔ  ـافا : َُٓر
 ا ُّٖ/ ّ  ديكايه : ُِٓرا ّٖ/ ِ  ديكايه :ُُٓر
  َْٕ/ُر  ُُِ-َُُ/ُر ِّ/ّه : ػر ديكايػر ييظ  َُْ  اووغ  اوبلر : ُّٓر
 ا ُّْ – َُْ/ّر  ْٖ/ِر ُْْر
 ا َُٓث اوبلر كاويثر : ي  مف  دُْٓر
  ّديف ر عدد ػو  اداب اورالػيزاف اويةد اوةديـ : مج ييظر  بلر اقو  ماـ لو مُٓٓر
 ا ْٖر  ّٖر ٕٕ :
 ا ٖٔ   داكؿ اوملايو : ُٔٓر
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 ا ِِّ/ ِ  ديكايه : ُٕٓر
 ا ِِّ/ ِ  ييظر ديكايه : ُٖٓر
 ا ٕٗ  مةدم  اوبلر اولرقو مدكييس :  ُٗٓر
ر  َُٔـ : ُٕٗٗر ديسمقر ر  ِٔر ج ٕر مجود    مجو  عالمات لو اويةدَُٔر

 اكو  اومليى لو اويةد امدقو :  امر سوـك مب
 اُٗٓر  َٗٓ/ ْ  ديكايه : ُُٔر
 ا َُٔ:  ـا فا ُِٔر
 اُُٖ  ييظر اسرار اوقالر  ُّٔر
 ا ٖٔ  اومباكو  كامخ الؼ : ُْٔر
 ا ُْٔر كييظر اخقار اقو  ماـ :  ِٖ/ ّ  ديكايه : ُٓٔر
 ا  ِْ  مجو  اداب اورالديف : ُٔٔر
 آَٖ/ْ  ديكايه : ُٕٔر
 ا ُُّ : ٕٔ/ٓ  ييظر مجو  دراسات عرقي  : عدد ُٖٔر
 ا َُ/ّ  ديكايه : ُٗٔر
 ا ُٕٗ  اويةد اولرقو ي ك يظري  ثايي  : َُٕر
 ا ّٗ  اخقار اقو  ماـ اوصكوو : ُُٕر
 ا ّٖٗ/ُ  ديكايه : ُِٕر
 ا ُْٖ:   ويققهو  اقك  ماـ وُّٕر
 ا ُِْر  ّٓر ِّ:  كمذاهقه  قيظر اوفف ُْٕر
 ا ِِّمدب اولقاسو :   لو إُٓر
 ا ِٓ – ِْ  اوكساطه : ُٕٔر
 ا ُّٕ/ِ  ديكايه : ُٕٕر
 ا َِٕامرا؛ اوبلر اولرقو لو اولصر اولقاسو :  ُٖٕر
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 ا َّ   داكؿ اوملايو :ُٕٗر
ك ييظر اويةد  ٗٔ-ّٔ/  ٖٓ-ْٓامو ر غذ  اومباكوه ك امخ الؼ : م مد اوَُٖر

 ا ُٕٗر  ْٖر  ْٕاولرقو ي ك  طكر ثايي  : 
 ا ِِٕر كييظر اويةد اولرقو ي ك يظري  ثايي  :  َّ   داكؿ اوملايو : ُُٖر
 ا َٖ:  لربو عيد اوجهي  اويةد اومُِٖر
 ا َُٔ  عقةري  اقو  ماـ : سيد امهؿ ر ُّٖر
 ا ْٔ  اميساف ك او اريخ لو بلر اقو  ماـ :ُْٖر
 ا ْٖ-َّ  مدار اوكوم  : اوري ايو ر ُٖٓر
 ا ِٗٓ – ِِٗك او جوو :  يظر جدوي  اوخفا؛ي  ُٖٔر
 ا ْٔجدوي  اقو  ماـ : اوقاقو ر ييظر   ُٕٖر
 ا ِْٗ  جدوي  اوخفا؛ ك او جوو : ُٖٖر
 ا ِْٓ  قديل او راكيب لو بلر اقو  ماـ : ُٖٗر
 ا ُُٓ/ِ:  ه  ديكايَُٗر
 ا ْٕ  اومكقؼ اوفكرم ك اويةدم لو اقداع اقو  ماـ : ُُٗر
 ا ُّٖاقو  ماـ : اورقداكم ر هب مذاو رك  اويةدي   كؿ   ُّٗر  ُِٗر
 ا ِّٕ/  ِديكايه :   ُْٗر
 اُُِ  اومكقؼ اوفكرم ك اويةدم لو اقداع اقو  ماـ: ُٓٗر
 ا ٔ  اخقار اقو  ماـ : ُٔٗر
 ا ْٖاقو ر ي  جدوي  اقو  ماـ : اوُٕٗر
 ا ْٗكاومليار :  ةيم   اوُٖٗر
ر  ُِٗر  ِٖٗر  ِٕٗر  ْٓ/ ِا    ِّٖر  َِْر  ُْ/ ُ  ديكايه : ُٗٗر

 ا ْٓٓر  َْْر  ُّٔ/ ّا    ِِٗ
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ك ما قلد ر ك ييظر يظريه اويةد اولرقو : دا  ُُٔ/ُ  ييظر اولمده : ََِر
 ا ُُْعقداو كيـ راعو : 

- ِِٖ  ييظر ابكاؿ اوصراع لو اوةصيدة اولرقو ر اولصر اولقاسو   : َُِر
 ا ِّٗ

رارب امصفهايو وو   ييظر م اعرات امدقا؛ ك م اكرات اوبلرا؛ ك اوقوغا؛َِِر
 ا  ٔٓ/ ُ: 
 اُُٗ  اومكقؼ اوفكرم ك اويةدم لو اقداع اقو  ماـ :َِّر
 ا ِْْ- ِّْ يقو : م  اوكبؼ عف مساكئ اوَِْر

 


