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هلخص البحث

مايزاؿ كثيػر مػف اومكاعػيل اويةديػ لػو اومػكركث اولرقػو اويةػدم يػرزخ

كثيؼ مف اوغمكض ي كؿ دكف اورؤي اوكاع

ػت عػقاب

ومدوكوه لو يظر يةاديا اوةػدما؛ اممػر

اوذم يمثؿ جر عثرة لو سقيؿ او فهـ او ةيةو وطقيل اوةعايا كاومكاقؼ اويةديػ

او ػو

ػػردد ليهػػا وػػؾ اومكاعيلاكمكعػػكع رابػػكاوي اوغ ارقػ ػ لػػو بػػلر اقػػو مػػاـ ا ػػد و ػػؾ

اومكاعػػيل ريػػر اوكاعػ

اوملػػاوـ ر كمػػل كثػرة ػػردده لػػو ك ػػب او ػراث اويةػػدم ر لايػػه قػػد

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

ك ػػاف ا س ػػاس اوقا ػػث قع ػػركرة او ل ػػرؼ عو ػػى طقيلػ ػ ه ػػذه اومكاق ػػؼ كعػ ػقط مص ػػطو
اوغ ارق راميجاقي كاوسوقي

مسيما لو دكد ارا؛ اويةاد او و

سف ليهػا رك ةػق ليهػا ر

ه ػػذا ام س ػػاس ك ػػاف او ػػدالل امساس ػػو ل ػػو اخ ي ػػارم و ػػه مكع ػػكعان ووق ػػث ام واية ػػكـ

اوق ث عوى اومقا ث ام ي قلد اومةدم ر كاو مهيد  :مفهكـ اوغ ارقػ كمكقلهػا ر اوغ ارقػ
عيد اوقالرييف ر رراق اقو ماـ لو

(*) هذرس في قسن اللغت العربيت ،كليت التربيت األساسيت ،جاهعت عقرة.
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يظػػر اوةػػدما؛ ر ر ارق ػ اقػػو مػػاـ لػػو يظػػر اوم ػدثيف ر او صػػاد اويةػػدم ػػكؿ ر ارق ػ
ما يك يؼ مكعكع ررراق اقػو مػاـ مػف رم ػكض كوػقس ر

اوباعر ر اوخا م اكم از

ييقغػػو اوكب ػػؼ ع ػػف ارا؛ اوية ػػاد لي ػػه ر ك ةي ػػؽ اوه ػػدؼ ك ػػو ميظو ػػـ ب ػػاعر ك ػػاقو م ػػاـ
اب هر قاوغريب لو بلرها

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
إقاف او عير وييؿ بهادة اودك كراه بػغو يو اوغ ارقػ لػو بػلر اقػو مػاـ مكعػكعان

ميهػا كايػػت مصػػد ار ووصػراع اوػػذم دار قػػيف ركػ اوبػػاعر لػػو امقػػداع كسػػوط اوػػيص
اوسػػاقؽر ذوػػؾ اف اوب ػػاعر ظػػؿ ي ػػس قايػػه م اص ػػر قاوملػػايير اومخ وفػ ػ لهػػك مطاو ػػب
قاوخعػػػكع وةكاعػ ػػد اوي ػػػك كاوصػ ػػرؼ كاميةيػ ػػاد لسػ ػػس اوية ػػد كاوقالر ػ ػ كاوطاع ػ ػ ووػ ػػذكؽ

او عارم كاو مسؾ قاولرؼ امج مػاعو اريػر ايػه مػل ا سػاس اويةػاد قخػركج اقػو مػاـ
عوى ملايير اوبلر وديهـ أ سكا قلظم بلره كاصاو ه ر لكػاف قػذوؾ بػاع انر م ٌيػ انر دلػل

ا ػػد هػػؤم؛ اويةػػاد اف يصػػفه قػػااال  :وامػػا اف يكػػكف هػػذا اورجػػؿ ابػػلر اويػػاس ر كا ٌمػػا اف
يكػػكف اويػػاس جميل ػان أبػػلر ميػػهو ارُ مػػف خػػالؿ هػػذه اومفارق ػ يػػرل اوقا ػػث اف يكػػكف

مكعػ ػكع اوغ ارقػ ػ مج ػػامن يص ػػو ود ارسػ ػ ه ر كم اقلػ ػ م ػػا اثار ػػه مص ػػطو اوغ ارقػ ػ عيػػػد
اوم ػػيخريف مػػف اوقالريػػيف كاويةػػاد اولػػرب اكمػػف ثػػـ كعػػي مػػا اس ػ ةؿ قػػه مػػف اعػػال

ومليػػى اوغ ارق ػ ر كهػػؿ ثم ػ مكقػػؼ اك رؤي ػ خاص ػ دللػػت اقػػا مػػاـ اوػػى اوخػػركج عػػف
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اوملػػايير او ػػو ػػدد ها جماع ػ ادقػػا؛ اوك ػػاب ر وػػؾ اوملػػايير او ػػو كايػػت وهػػا اوسػػوطاف
امكقػػر عوػػى ادقػػا؛ اولصػػر اولقاسػػو كيةػػاده ا كػػو م يظوػػـ بػػاعر كػػيقو مػػاـ اب ػ هر
قاوغريبا كوهذه اوغراق قص طكيو ياوػت ظهػا لػو ك ػب اوقالريػيف كاو ػراث امدقػو ك

قػػارا؛ يةدي ػ م قايي ػ كيمكػػف ارسػػا؛ هػػذه اود ارس ػ عوػػى م ػػاكر ارقل ػ اساسػػي هػػو -ُ :

مفهكـ اوغ ارقػ كمكقلهػا ِ-اوغ ارقػ لػو يظػر اوقالريػيف ّ -ر ارقػ اقػو مػاـ لػو يظػر

اوةدما؛ ْ-رراق اقو ماـ لو يظر اوم دثيف ا

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

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

كاوم سيات اوقديلي كاوةكؿ اوغريػب قطريةػ مقػاوي ليهػا ا لكػاف اف قامػت مػف اجػؿ ذوػؾ
ملرك ادقي

امي ر ايةسـ اوياسا كمسيما اهؿ امدب  -ليهػا اوػى طػااف يف  :مياصػر

مقػػو مػػاـ كملػػارض وػػها كوةػػد اي ف ػػل امدب كاويةػػد مػػف وػػؾ اوخصػػكم أيمػػا اي ف ػػاع ر
قمة ع ػػى م ػػالو ب ػػلر اق ػػو م ػػاـ م ػػف اومل ػػايو اوقلي ػػدة كامسػ ػ لارات اوغريقػ ػ ر كعياي ػػه

قم ػكاطف او جديػػد كاوخػػركج عػػف اومػػيوكؼ كػػاف ام ػ انر م ػ مال ميػػه كػػاف م مػػكم قػػاوكول
قاقداع اوبلر ر وذا وبكوت او رك اويةدي او و دارت كؿ اقو ماـ جػز؛ان مػف اوصػراع
قػػيف ريػ اوبػػاعر لػػو امقػػداع كملياريػ اويةػػد اولرقػػوو رِ ر كولػػؿ مػػف ابػػد اوظػكاهر

ابػػكام لػػو بػػلره وػػؾ او ػػو لوػػؽ قػػاوغمكض كاوغ ارق ػ كاوقلػػد كاوخػػركج عمػػا جػػرل قػػه
اموؼ كاولادة ر ولاوغراق م ظهر ام لو اطػار مػا هػك مػيوكؼ ر اوبػر اوغريػب هػك مػا

يا و مف ميطة خارج ميطة اموف ر ك يس رعو اويظر قكجكده خارج مةػرها هيػاؾ اذف
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عالق ػ جدوي ػ قػػيف اموف ػ كاوغ ارق ػ ر كلػػو هػػذه اولالق ػ يكمػػف سػػر او ػػيثير اوػػذم ي دثػػه
اوخطػاب اوبل ػرمورّ ر ممػا ػث اوقا ػث ووخػكض لػو هػذا اومجػاؿ لػو بػلره كاوكبػؼ
عما ي عيه مف اقلاد اقداعيػ لػو ركػ اوبػاعر كية عػو اممػر ملرلػ  :هػؿ كايػت

اوغ ارق ػ عارع ػان لػػو اوب ػػلر اـ عيص ػ انر مزمػػا ليػػه كهي ػػا ييقغػػو او مييػػز قػػيف اوغ ارقػ ػ
اميجاقي ػ ػ
اميجاقي

راوقيػ ػػا؛ كاوغ ارقػ ػ ػ اوسػ ػػوقي راوه ػ ػػدـ ر كم سػ ػػقيؿ ام ق دي ػ ػػد ملػ ػػاوـ اوغ ارقػ ػ ػ

كما كرد لو يصكص اقو ماـ ر هذا ما سي اكؿ اق ارزه كاوكقكؼ عوػى ػدكد
سف ليها ر ك ةق ليها ر كمف ثـ امس دمؿ

كظيؼ اوغراق مف خالؿ ارا؛ اويةاد او و

لػػو اس ػ غراب اقػػو مػػاـ لػػو بػػلره ر كمجػػؿ ذوػػؾ مقػػد مػػف ام اط ػ قمفهػػكـ اوغ ارق ػ ك
مكقلهػػاا كم ػػف اوج ػػدير قاو ػػذكر اف وه ػػذا اومكع ػػكع مس ػػا

ري ػػر مله ػػكدة م ػػف اوك ػػالـ

كوهر كخبي امطاو كاف اميجاز رير اومخػؿ ايػ اوق ػث كمسػيما لػو مجػاؿ اوبػكاهد

اوبلري ا

هفهىم الغرابت  . . .وهىقعهب . .
اوغ ارق ػ لػػو اووغ ػ ليػػو اي ػراد امديػػب لػػو ي اجػػه قغ اراػػب اوكػػالـ كي ػكادره ر أم لػػو

ػى ر
كالمه رراق كمف كالـ اولرب  :ررقت اوكوم رراق – اذا رمعػت كخفيػت ملي ن
كق يلػػد ا رْ ككظيفػ اوغ ارقػ مر قطػ قةعػػي
ى
ب ىر ىرقػانر اذا ذهػػب اورجػػؿ ى
كر يػرب اورجػػؿ ىيغػ يػر ي
كصػػيوي ليػػؽ امقايػ كاملهػػاـ ر كاوكبػػؼ عػػف اولياصػػر او ػػو ميمكيهػػا اف سػػهـ لػػو

امدا؛ كاو كصػ ػػيؿ مف واوغريػ ػػب مػ ػػف اوكػ ػػالـ ايمػ ػػا هػ ػػك اوغػ ػػامض اوقليػ ػػد مػ ػػف اوفهػ ػػـ
كاوغريب مف اوياسو ارٓ كهو مف اوصفات اومب رك ووفظ كاومليى لو اويةػد اولرقػو ر

ذوػؾ اف اوةصػػيدة وقييػ وغكيػ مركقػ يكبػؼ فاعػػؿ عياصػػرها عػف مكقػػؼ اوبػػاعرو رٔ

كلػػو عػػك؛ هػػذا اومفهػػكـ

ػػدد كظيف ػ اووغ ػ اوبػػلري كطقيل هػػا ر لاموفػػاظ مثػػؿ قيم ػ

مس ػ ةو قػػذا ها ومػػا عػػميه مػػف جمػػاؿ ذا ػػو ر كوػػذوؾ لايهػػا م ةدم ػ لػػو اوكبػػؼ عػػف
اودمو ر لاف اوةاعو اوجرجايو يرل أف وركع اووفظ سقؽ اوى او كـ ر كايما فعػو
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اوى اومليى عيد او ف يش كاوكبؼوارٕ كوما كاف وقاب امق داع ووملايو مف ك ػان اوػى يػكـ

اوةيامػ و رٖ ر لػػاف كييػػؼ اووغػ مػػل اوم غيػرات كابػ ةاؽ اموفػػاظ كاخ ػراع اوفػػاظ كصػػيي
جديدة يسكغ جاكز اوصيي اوةديم مف اجؿ ام ياف قغراق مسػكر مػف ريػر اف يخػرج

عوى اوةكاعد ر كذوؾ امر طقيلواكاوصيي اوجديػدة كاو ػيويؼ اومخ وػؼ يؤديػاف

مػان اوػى

صكر بلري جديدة ر قلعها رريب ولف اوبير مف رير ملديه أررب ر ككوما كاف

ؼ ككومػا كػاف أطػرؼ
أقلد لػو اوػكهـ ر ككومػا كػاف أقل ىػد لػو اوػكهـ كػاف أ ٍ
ط ىػر ى
ب كاف ى
أرر ى
ى
كػػاف أعج ػػب ر ككوم ػػا ك ػػاف أعج ػػب ك ػػاف أق ػػدعورٗ لق ػػدكف اوغ ارقػ ػ ر ميك س ػػب اوب ػػاعر
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

اوميخػػذ كسػػهكو او يػػاكؿ مػػف أهػػـ مةكمػػات جػػكدة اوبػػلر وػػدل اويةػػاد كاوقالريػػيف اولػػرب
اوةػػدما؛ ا كاوغ ارق ػ مػػف عالاػػـ امخ ػراع لػػو اوملػػايوا كويػػا اج ػ ووكقػػكؼ عوػػى ر ارق ػ

اوملػػايو :لةػػد وػػك ظ أيػػه كمػػا اق ريػػت لك ػرة اوغ ارق ػ قامقهػػاـ ر اق ريػػت كػػذوؾ قاو سػ ػف ر

يف يػاكؿ اقف ق يػق ر ِٕٔهػ مطول قصيدة اوياقغ رمف اوقسيط :
وليل ٍ أُساهل ِ
ِ
ليو ل ِ
ناصب
ِكميني لِ َي ِّم يا أُميم ُة
الكو ِ
اكب (ٓٔ) كعوؽ عويه قااالى  :ووـ يق دئ ا د مف اوم ةػدميف قا سػف ميػه كم أرػرب
ورُُ كاوغراق مي اوبلكر قاوجمػاؿ ر كوػذا لػاف اوبػلر وقػد يخ ػار كي فػظ ميػه رريػب

لػ ػػو مليػ ػػاهورُِ ا كاوغ ارق ػ ػ يسػ ػػقي ر لكػ ػػذوؾ اوبػ ػػلكر قاوجمػ ػػاؿ اكيػ ػػرل اقػ ػػف اقػ ػػو عػ ػػكف
رِِّهػ اف امس لارة اوغريق هو ا د اي ا؛ اوبلر اوثالث ر اوى جايب اومثػؿ اوسػاار
ر كاو بػ ػػقيه اوكاقػ ػػل اويػ ػػادر رُّ لهػ ػػو لػ ػػو اسػ ػػاس اوبػ ػػلر اوجيػ ػػد اامػ ػػا اقػ ػػف طقاطقػ ػػا

رِِّهػ ػ لايػػه ي ػرقط اوس ػ ر قاوغ اراػػب اومس سػػي كاولجااػػب اومس ػ طرل ر كيطوػػب اف
ويس ػ لمؿ مػػف اومجػػاز مػػا يةػػارب او ةية ػ ر كم يقلػػد عيهػػار كمػػف امس ػ لارات مػػا يويػػؽ

قاوملػػايو او ػػو يػػي و قهػػاو رُْ ر لاوغ ارقػ عيػػده م سػػكغ اسػ غالؽ اومليػػى ا كاف يكػػكف
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اومليى قريقان مف او ةيةػ ر كم يميػل اف كػكف اوغ ارقػ جػز؛ان ميهػا اكا مػدم رَّٕ ه ػ

وػػـ ي ػرلض اوغ ارق ػ قػػؿ رلػػض امس ػ لارة اوقليػػدة ر كرأل اف اوبػػاعر اوػػذم جػ ٌػكد صػػياع
اوبػػػلر قاس ػ ػ لماؿ امو ػ ػ اوجيػػػدة وكاصػ ػػاق اوغػ ػػرض اومةص ػػكد كص ػ ػ او ػ ػػاويؼو ك مػ ػػاـ
اوصػػيل واف ي ػػدث لػػو صػػيل ه مليػػى وطيفػان مسػ غرقان ا ا ا مػػف يػػث م يخػػرج عوػػى

اوغػرض ر لػػذوؾ ازاػػد لػو سػػف صػػيل ه كجكد هػػار كام لاوصػيل قاامػ قيفسػػها مسػ غيي

عما سكاها ورُٓ لطوب اوغراق ويس راي اوصياع اوبلريػ عيد ا مػدم ر قػؿ يمكػف

امس غيا؛ عيها اقييما اوةاعو اوجرجايو رِّٗ هػ لو كساط ه يس سف اوغ ارقػ مػاوـ
ك ػػف م كوفػ ػ ركم ػػاوـ ك ػػف مؤديػ ػ او ػػى لس ػػاد امسػ ػ لماؿ رُٔ ر كي ػػك و اوجرج ػػايو اف

اوبػػلرا؛ ايفس ػػهـ ي ػػداللكف ع ػػف ر ارقػ ػ مل ػػاييهـ كيػ ػ ٌذمكف م ػػف م يفهمكيه ػػا ر

اوق رم :

ػػى ق ػػاؿ

عمي نحت القوافي من مقالِعيا
َّ
ك اوةاعو اوجرجايو يس سف اوغراق اويابا عف رير لمد لو قصااد اولرب اوةدما؛

ومللا عمللي اما لللم يايللمِ ال َقل ُ ()ٔٚ
ّ

ر ك اي ػػه م ي ػػرل اوق ػػديل اوم ػػؤدم او ػػى اوغ ارقػ ػ كو ػػه عو ػػى ق ػػدر كا ػػد م ػػف اوةيمػ ػ اوفييػ ػ

رُٖ اام اف عقداوةاهر اوجرجايو رُْٕهػ يجلؿ اومليى اوغريب اومخ رع مف ملايير
او فاعؿ قيف اوبلرا؛ ر لهك م ييكر اوغراق ر

ى ايه ويصػؼ اومليػى اوغريػب قاوقػديل

اويادر ر ك هػذا اوغريػب ممػا قػد يوي ٌػدعى ام ياعػه ك اسػ او
قكؿ اوم يقو :

كجػكده ر ك ذوػؾ ي ػك

ف َّن المهك عض ِ
دم الغ از ِ

فللل ْن َُاُللل ِ

يم
األنام و َ
أنت م ْن ْ
َ
مف اومسػػؾ وػػيس مػػف جػػيس اوػػدـ كم مػػف صػػف ه ورُٗ ا ممػػا يخػػرج اوسػػامل اوػػى ركعػ
اومسػ غرب اومس سػػف ك ذوػػؾ ػػيف يجػػد اوبػير لػػو ريػػر مكايػػه رَِ ا ك كمػػف ر ارقػ

هػػذا او بػػقيه لػػو كػػكف اوبػػقه ليػػه ممػػا م يسػػرع اويػػه اوخػػاطر كم يلػػرؼ قاوقديه ػ ر قػػؿ

ي اج اوػى جهػد اك اوق ػرم اوبػاعر كػاف قػاد انر عوػى ػركيض اوملػايو ق سػهيؿ اوػدقيؽ
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ميهػػا ك ةريق ػه ر ك جلػػؿ اوقل ػيد اوغري ػب ميوكل ػا رُِ ا كي ػرل اقػػف امثػي ػر ر ّٕٔ ه ػ
أف اوجمػػل قػػيف ر ارقػ اوم ػػدثيف ك لصػػا

اوةػػدما؛ هػػك ممػػا قػ تدـ اقػػا مػػاـ ك اوق ػػرم ك

ػص
اوم يقػو و ر كهػػك قػذوؾ يجلػػؿ اوغ ارقػ أخػػص خصػااص اوم ػػدثيف ر ك اوفصػا أخػ ٌ
خص ػػااص اوة ػػدما؛ ر ك اف اوغ ارقػ ػ ويس ػػت عيقػ ػاى ق ػػؿ مزيػ ػ ر ك ه ػػذا ي ػػك و اف اوب ػػلر

اوم ػػدث اوفص ػػي الع ػػؿ م ػػف اوة ػػديـ مي ػػه يزي ػػد عوي ػػه قاوغ ارقػ ػ ا ك ي ػػذهب اوةرط ػػاجيو

رْٖٔه ػ اوػػى اقلػػد مػػف ذوػػؾ ليػػرل اف اوغ ارقػ كامسػ غراب ك او لجػػب ر كػػؿ ذوػػؾ يكيػػد
و سف او خييؿ كاوم اكاة و لاف امس غراب ك او لجب ركػ ووػيفس اذا اق ريػت ق رك هػا

اوخياوي ػ قػػكم ايفلاوهػػا ك يثرهػػا ااا ليلعػػؿ اوبػػلر مػػا سػػيت م اكا ػػه ك هيا ػػه ر ك
ةكيػػه
قكيػػت بػػهر ه أك صػػدقه ر ك قامػػت رراق ػػه ورِِ ر لغػػدت اوغ ارقػ ايفلػػامن يفسػػياى ٌ
او رك اوخياوي وويفس ر ثـ يي ةؿ اوى كـ عاـ هك اف سف اوم اكاة ك قكة اوبهرة أك

اوصػػدؽ ك قيػػاـ اوغ ارق ػ هػػو كسػػااؿ او فاعػػؿ قػػيف امبػػلار ر ك اذا اج ملػػت أدت اوػػى
ايفلػ ػػاؿ يػ ػػؤ و ألعػ ػػؿ اوبػ ػػلر لف اويفػ ػػكس ػ ػػيثر قاوغ ارق ػ ػ ك ر ػ ػػاح وهػ ػػا ك

وومس غرب رير اوملهكد ا

ػ ػػرؾ

ك صفكة اوةكؿ إف رراق اومليى مف صفات اوبلر اوجيد ر عيد أكثػر اويةػاد ر كقػ ٌؿ
ىم ٍف ايكرها ك طاوب ق جيب امرػراب ر ك ذوػؾ اف مػف عيػكب اوملػايو و مخاوفػ اولػرؼ
ك ام ياف قما ويس لو اولادة ك اوطقل ااا ك أف ييسب اوى اوبػر ما ويس ميه ورِّ ر
ك هػػذا مػػا رده قدام ػ قػػف جلفػػر ر ّّٕهػ ػ ا ك مػػل اف اومرزكقػػورُِْهػ ػ مػػف ايصػػار

اقػػو مػػاـ ر لهػػك يػػرل او كوػػؼ عم ػالن ثةػػيالن ووطقػػل ر ك داعي ػان والر ػراب لػػو اوصػػيل ك
جاكز اوميوكؼ ر ككيف امرػراب بػر مكػركه رِْ ا وكػف قلعػهـ أيكػر كوفهػا ك قلػدها

ل سب ر كهو صف ة رف عادة قاو سف كاووطؼ ك امخ راع ر كقلعهـ يةريها قاوقديل

ك او لةي ػػد ك اوغم ػػكض ا كومكق ػػل اوغ ارقػ ػ اميجاقيػ ػ اومه ػػـ ل ػػو اوب ػػلر اص ػػق ت ملي ػػا انر

وومفاعو قيف اوبلرا؛ اككما كايػت اوغ ارقػ لػو اوملػايو ر كايػت كػذوؾ لػو اموفػاظ كمػا

سيرل :
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لةد قاؿ اوجا ظ ر ِٓٓ هػ إف اووفظ و م ييقغو اف يكػكف رريقػان ك بػيان ر امٌ

اف يككف اوم كوـ قه قدكياى اعراقياى لاف اوك بو مف اوكالـ يفهمه اوك بو مف اوياس ر
كما يفهـ اوسكقو رطاي اوسكقو ورِٓ ك هذا يػك و اف ر ارقػ اموفػاظ عػاد اوفصػا

امٌ اذا ج ػػا؛ت س ػػي اورص ػػؼ ك ص ػػدر ع ػػف اوق ػػدكر ك يلي ػػو اف هي ػػاؾ رريق ػػا جم ػػيالن
لص ػػي ان ر ك رريقػ ػان م ػػرذكمن اك ع ػ ػدٌ اق ػػف ق يق ػ ػ رِٕٔه ػ ػ ر اموف ػػاظ اوغريقػ ػ ك اووغ ػػات
اومخ وف ػ ك اوكػػالـ اوك بػػو ممػػا ي عػػميه اوبػػلر ك ي ػػاج اوػػى عوػ ػـ ر كوػػـ يػػذـ وػػؾ
اوغراق ر وكيه يهى اوم يخريف عف اس لماؿ ما اس لموه اوم ةدمكف مف ك بو اوكػالـ ك

اووغػ ػػات اوةويو ػ ػ رِٔ ا امػ ػػا اقػ ػػف طقاطقػ ػػا ر ِِّ هػ ػ ػ صا ػ ػ ػب يظري ػ ػ ر اومبػ ػػاكو ك
او ياسػػب او ػػو ة عػػو عيػػده ػػالزـ اموفػػاظ  :اوك بػػو مػػل اوك بػػو ر ك اوغريػػب مػػل
اوغريب ر ك اوسهؿ مل اوسهؿ ليةكؿ قةقكؿ اووفظ اوغريب برط اف يويه وفظ رريب مثوػه

ر ك كػػذوؾ يبػ رط ووفػػظ اوسػػهؿ وفظػػا سػػهالن مث ػوه ر كم يرعػػى قػػاف يخػ وط اووفػػظ اوقػػدكم
اوفصي قاو عرم اومكود ر كم اوسهؿ قاوك بو اويالر اوصلب اوةيػاد رِٕ ا ك ي يػاكؿ

قدام قف جلفر رّّٕ هػ رراق اموفاظ يفسها ر كهو عيده أف يركب اوباعر ما ويس
مس لمالن امٌ لو اوفػرط ك اوبػذكذ ك مػا كايػت هػذه صػف ه لهػك اوك بػو ر ك يلػد ذوػؾ
مف عيكب اوبلررِٖ ر كما يبير اقك ػياف او ك يػدم رَّٖهػ اوى اف قالر اوبلر

اف يكػػكف وفظػػه قرياػان مػػف اوغريػػب رِٗ ا كايكػػار اوةاعػػو اوجرجػػايو وغ ارقػ اموفػػاظ د يػ

مف اوعرر اوم ي و عف اس لماوها رَّ ر مف يث السادها وغاي اووغػ امساسػي ر ك

اخ ػ الؼ اويػػاس لػػو لهمهػػا ك لػػو يكيوهػػا ا قييمػػا ملاص ػره او ػػا مو رّٖٖ هػ ػ يمػػدح
اوم يقػػو قككيػػه زاد عوػػى اوفالسػػف قاميجػػاز ك اوقالر ػ ك اموفػػاظ اوغريق ػ رُّ اكييقغػػو

اوكقكؼ عوى خالص ارا؛ اويةاد مف او ديث لو هذا اومجاؿ طكيؿ لػيخوص اوػى اف :
اوية ػػاد مخ وف ػػكف ل ػػو مليػ ػػى اوغري ػػب اووفظ ػػو ر لقلعػ ػػهـ يجم ػػل قيي ػػه ك ق ػػيف

اوك ب ػ ػػو ر ام اوق ػ ػػدكم اوج ػ ػػالو ر ك يجلوهم ػ ػػا ب ػ ػػياا كا ػ ػػدان ك قلع ػ ػػهـ يف ػ ػػرؽ قييهم ػ ػػا
الػػامكثركف يياصػػركف ػرادؼ اوقػػدكم ك اوك بػػو ر ك عوػػى ايكػػار اوك بػػو اوغريػػب ك
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اويهو عف اس لماوه ك قلػض اميكػار مطوػؽ ك قلعػه يسػقو :اسػ يكره اوجػا ظ كرال
قييػػه ك قػػيف اوفصػػا

ك اوقالر ػ جفػػا؛ ا وكيػػه وػػـ ييكػػر صػػدكره عػػف اوقػػدك ا كمسػػيما

اوبػػلرا؛ اوفصػ ا؛ اوػػذيف ي سػػيكف اورصػػؼ اك يهػػى اقػػف ق يقػ عيػػه قصػػكرة مطوةػ ر ك
سار اولسكرم عوى خطى اوجا ظ ر لرال كثرة اوغريب مفسػدة ووكػالـ ر ككصػفه قػاوةق

ك اودمو ػ عوػػى اولجػػز وكيػػه رعػػو قصػػدكره عػػف اوقػػدك ك ػػدهـ بػػرط ا صػػاله ق سػػف
اورصؼ اكقد برط اقف طقاطقا ووفظ اوغريب اف يويه رريػب مثوػه ر ك رعػيه قدامػ قػف

جلفػػر مػػف اوةػػدما؛ وو اج ػ اوػػى ب ػكاهدهـ اووغكي ػ ا ك اس سػػف اوةاعػػو اوجرجػػايو اذا

جػػا؛ قوػػيالن ك عفكي ػان ريػػر م كوػػؼ ك ارعػػو مة عػػى اوقالرػػه ر قييمػػا يجمػػل عقػػداوةاهر
اوجرجايو قيف اوغريب ك اوك بو لػو صػف مركقػ ايعػانر ك اف واوغ ارقػ ليػو اوبػلري

عيد عقػداوةاهر اوجرجػايوورِّ ك ققػؿ قػه اوةرطػاجيو بػرط اف يػا و لػو صػيغ مق كػرة

اك اف يكػػكف مس ػ لذقان اكاف امكث ػريف طوق ػكا او كسػػط قػػيف اوغريػػب ك اومق ػػذؿ اوسػػكقو ك

رلع كا اوغريب اوذم يصيب اومليى قاوغمكض ك امقهاـ ر ك كيف اووفظ اوغريب عيدهـ
يي مو اوى وغ اك وهج م يطيةكف لهمهػا ر ام قلػد جهػد ك درس عوػـ اوبػلر قػاومفهكـ

اوة ػػديـ ر ك يلي ػػو اوملرلػ ػ اولامػ ػ ل ػػو مج ػػاؿ اووغػ ػ ك او ػػدرس اووغ ػػكم ا ػػى ك ػػاد اق ػػف
طقاطقا يفرؽ قيف اوغريب ك اوسهؿ فريةه قػيف اومج مػل اوقػدكم ك اومج مػل او عػرم ر

مك يػ ػان ع ػػركرة اوفص ػػؿ قييهم ػػا ا كك ػػاد اوةاع ػػو اوجرج ػػايو يجل ػػؿ اوف ػػرؽ ق ػػيف اوغري ػػب
اوقدكم ك اوسهؿ اوربيؽ كاوفرؽ قيف اوةدـ ك او داث ا لاميكار ارجػل اوػى اسػقاب يفسػي

هػػو كراهي ػ ريػػر اومػػيوكؼ قل ػان وم ػزاج او ػرالض مسػػيما اذا كثػػر اك اذا جػػا؛ م كوف ػان ر ك
قػػذوؾ يولػػب اوػػذكؽ دكره لػػو اوةقػػكؿ ك او ػرلض وووفػػظ اوغريػػب ا لوػػيس ثم ػ عػػدا؛ مطوػػؽ

ووغريػػب ك ايمػػا لمػػد او بقػ ػه قاوعػ ػد ر بػػقه او عػػرم قاوقػػدكم ك او ػػديث قاوةػػديـ ك
ذوػػؾ بػػلكر طقيلػػو عيػػد اويػػاس الاوقػػداكة ػػك و قاوجفػػا؛ ك اي فػػا؛ اوةػػدرة عوػػى او فػػاهـ ك

او يوؼ ا ك مجوه قاؿ اورسكؿ رص  :ومف قدا جفاورّّ ك قذوؾ يرقط قيف يمط او ياة
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 ر ارقػ اومفػردات
اووغكي او و لكؽ اوفهـ ك جالو اوذكؽ اولاـ اولاوبلكر قاوغراقػ هك عوػ او يثير اوػذم
يي اب اوم وةو ااا لال يجكز لصؿ اوخطػاب ك عيصػر اوم وةػو عيد اوك ػالـ عػف اوغ ارقػ

ورّْ ر ك اجم ػػامن ل ػػاف ققكوه ػػا ك رلع ػػها مي ػػكط قاسػ ػ جاق اوم وة ػػو ك ثةال ػػه ك عمة ػػه
اوملرلو اكم جمؿ اوغراق امٌ اذا كايت عوػى يسػب قمػا هػك لػو وغػ اومج مػل ك صػكره
ر ق يػػث م قػػدك يػػالرة عدكاييػ ر أك قاعثػ عوػػى امسػ هجاف ل كػػكف ر ارقػ سػػوقي اكمػػل

ذوػ ػؾ لػػاف ر اوغ ارق ػ
طوقها ا

مػػف اومفػػاهيـ اوبػػلري او ػػو م يكػػاد اوةػػدما؛ كم اوم ػػدثكف ي ركػػكف

الغرابت عنذ البالغيني
ولؿ اوخطيب اوةزكييو مف اكااػؿ اوكػا قيف عػف ر مصػطو اوغ ارقػ
عػػف لصػػا

اومفػػردة ر لجلػػؿ مػػف اسػػقاب هػػذه اوفصػػا

ك ػيف كوػـ

خوػ ػكص اوكومػ ػ مػػف اوغ ارقػ ػ

رّٓ ر ك قلده اصق مصطو اوغراق يػدكر لػو لوػؾ اوقالريػيف ك ييةوػكف كالمػه مؤوفػان
قلد مؤوؼ قسػقب ػداخؿ اوغ ارقػ لػو اوفصػا

لهػػو مةصػػكرة عوػػى اووفػػظ مف اموػ

ر ك ذوػؾ و اف اوفصػا

مػاـ اوػ اوقيػاف

لوػػؽ قػػاووفظ دكف اومليػػى ورّٔ ك مةيػػاس اوغ ارقػ

عيػػد اوقالريػػيف و اف كػػكف اوكوم ػ ك بػػي م يظهػػر ملياهػػا ام قلػػد اف ييةػػر لػػو ك ػػب

اووغػ ػ اومقس ػػكط ورّٕ ر كم ػػا ل ػػو ملي ػػى و كيك ػػي ـ  :اج ملػ ػ ـ ا ك لريةل ػ ػكا  :ايص ػ ػرلكا

ورّٖ ر كقد يككف مف مليى اوغراق اف يخرج وها كجه قليد ر كةكؿ اولجاج  :و كلا مان
ك ًم ٍر ىسػػيا يم ىسػ ٌػرجا و رّٗ اكيقػػدك اف اومةصػػكد قاوغريػػب عيػػد اوةزكييػػو مػػا خفػػى مليػػاه ر
كاخ وػػؼ لػػو فسػػيره ر لاوغ ارقػ لػػو اومليػػى ر كاوك بػػي لػػو اووفػػظ اكوةػػد لاعػػت دكاكيػػف
اوبػػلرا؛ اوكقػػار قاو خريجػػات اومخ وفػ ووفظػ اوكا ػػدة لػػو اوقيػػت اوكا ػػد ا لهػػؿ يلػػد ذوػػؾ
إخػػالمن قفصػػا

اوكوم ػ

ك هػػذا مكعػػل خػػالؼ اك سػػقيويا امف اف ي قػػل خالص ػ مػػا
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قيؿ عف اوغ ارقػ لػو اهػـ اوك ػب اوقياييػ ويػرل كيػؼ اسػ ةر مصػطو اوغ ارقػ عوػى مليػاه
اودقيؽ دكف اف يخؿ قفصا

اوكوم ا

 مػػف كػػالـ اوجػػا ظ  :يلػػد اوجػػا ظ اكؿ م ػػفكمسيما عف اوفصا

ػػدث قالاع ػ

كاوقالرػ ر كاووفػظ كاومليػى كمفػاهيـ اخػرل ر ق يػث عػاش اويػاس

لو عصره كقلػد عصػره عيػامن عويػه لػو اوقالرػ كاوفصػا
عف اوغراق

عػػف مسػػااؿ اوقالرػ ػ

ارَْ كطقيلػو اف ي ػدث

ليبير اوى أف اوكوم اوك بي رريقػ ميلػرؼ ملياهػا ام قاوبػرح كاو فسػير

ر كيية ػػؿ ع ػػف صػ ػ يف قًب ػػر ق ػػف اومل م ػػر قكو ػػه  :واي ػػاؾ كاو ػػكعر ل ػػاف او ػػكعر يس ػػومؾ

وو لةدورُْ كيلوؽ عوى هذه اولقارة قةكوه :وأمػا ايػا لوػـ ار قػط أمثػؿ طريةػ لػو اوقالرػ

مػف اوك ػٌاب ر لػايهـ قػد او مسػكا مػف اموفػاظ مػاوـ يكػف م ػكع انر ك بػيان و رِْ كاوجػػا ظ
هيا يفرؽ قيف اوك ػٌاب كاوبلرا؛ لو اس لماؿ اوغريبر كقلد كصؼ طكيؿ ووكالـ اوغريب
كاس بػػهاده قيسػػاويب ػػكت كػػؿ رريػػب ك بػػوا ك يػػذكر اوجػػا ظ قصػ عوةمػ اوي ػػكم

او و ركاها اوخطيب اوةزكييػو رمػاوكـ كػي كػي ـ ر ثػـ يفطػف اوجػا ظ اوػى يا يػ يفسػي
دقية ػ

ػػيف يةػػكؿ  :واووفػػظ اوغريػػب اومس ػ كره اوػػذم يػػي و عػػف كوػػؼ ك بػػدد ااا يكػػكف

اعو ػػؽ قوس ػػاف كدو ػػؼ ووس ػػمل ورّْ ر كملي ػػى ذو ػػؾ اف اوب ػػاذ اومسػ ػ غرب م ػػف اموف ػػاظ م
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
مس ييي عيػد اوغ ارقػ ك مػا يػراد قهػا ا كوهػـ اقػكاؿ مبػهكرة ر كخبػي امطاوػ م يس بػهد
قهػػـر كي جػػاكز عيػ ػهـ اوػػى قالرييػ ػف كقيػ ػريف همػػا  :اقػػف سػػياف اوخفػػاجو كاقػػف امثيػػر
ميهما كوما لو مجاؿ اوغراق قما يثرم اوق ثا
 -مػػف كػػالـ اقػػف سػػياف اوخفػػاجو  :كػػاف ديثػػه كاع ػ اى كمفص ػالى ع ػف اوغ ارق ػ ر لػػذكر

بركط لصا

اوكوم عوى اف ككف – كما قػاؿ اوجػا ظ – ريػر م ػكعرة ك بػي رْْ

كاس بػػهد قة ػػكؿ اق ػػو عوةم ػ اوي ػػكم او ػػذم ركاه اوخطي ػػب اوةزكييػػو كقيمثوػ ػ اخ ػػرل م ػػف
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اوبػػلراكيقدك مػػف ػػديث اقػػف سػػياف اوخفػػاجو اف اوخطيػػب قػػد اي فػػل مػػف ارا؛ اوجػػا ظ
كعق ػػداوةاهر اوجرج ػػايو كاوس ػػكاكو ل ػػو اويف ػػه اوقالر ػػو راميع ػػاح ا كقل ػػد ل ػػيض م ػػف
امس بػػهاد اوبػػلرم عوػػى اوغريبايجػػد اف كػػالـ اقػػف سػػياف يػػدكر عوػػى كصػػؼ بػػلر
اوملرم قاوغراق كم خؿ قاوفصا

ولكصفه كاصػؼ مػف اوجماعػ قاوفصػا و رْٓ اذ

كاف اوملرم ي لمد اوغراق لو بلره لكاف وكالمه رير مفهػكـ وكثيػر مػف امدقػا؛ و رْٔ

لػػو ػػيف اف اقػػف سػػياف ي فػػؽ مػػل صػػا قه لػػو اف كػػالـ اقػػو اولػػال؛ لصػػي قةكوػػه ووػػـ
يخاوفه لو اومذهبو رْٕ كيريػد اقػف سػياف اف يةػكؿ ويسػت عوػ اوفصػا

لػو اف كػالـ

اوملرم ريػر مفهػكـر لهػذا مكعػل اوخالؼاكمػف ثػـ يجلػؿ اوغ ارقػ ليػا وصػا ب اوطقػلر

كعم ػالن م كوف ػان ووةػػركم اوػػذم ي جبػػـ عيػػا؛ ووق ػػث لػػو ر ارق ػ اموفػػاظ رْٖ ممػػا يب ػػير

كالم ػػه اف اوغ ارقػ ػ ل ػػو اوب ػػلر ري ػػر مك ػػركه عي ػػده ا ق ػػؿ يل ػ ٌػدها ليػ ػان ر كم ل ػػارض م ػػل
اوفصا اكهيا ييقغو امبارة اوى ما اكجزه صا ب اولمػدة ػت عيػكاف رقػاب اوك بػو
اوم كوػػؼ كاوركيػػؾ اومس عػػلؼ ر يػػث جمػػل قػػيف اوغريػػب كاومق ػػذؿ كاوم كو ػؼ لػػو قػػاب
كا ػػدر لػػذكر واف اوك بػػو مػػف اوكػػالـ  :مػػا يفػػر عيػػه اوسم ػل ر كاوم كوػػؼ  :مػػا قلػػد عػػف

اوطقل ر كاوركيؾ  :ما علفت قيي ه كقوػت لااد ه ورْٗ كميككف اوكالـ ك بيان عيػده امٌ
ل وؾ

واذا كايت اووفظ خبي مس غرق  :م يلومها ام اولاوـ اومقرز ر كامعراقو اوة ٌ
ك بػ ػػي ر ككػ ػػذوؾ اذا كقلػ ػػت ريػ ػػر مكقلهػ ػػا ر كأ ػ ػػى قهػ ػػا مػ ػػل مػ ػػا ييالرهػ ػػا ر كم يالاػ ػػـ
بكوهاورَٓ

ا

 كػػالـ اقػػف امثيػػر  :يقػػدك ايػػه قػػد كلٌػػى اوكػػالـ ةٌػػه لػػو او ػػديث عػػف اوغريػػبر يػػثويوه كمصكرا ه ػيف

لصؿ اومكعكع فصيالن ر كاصاب ليه قما يطماف اوةارئ مف
ٌ
قػػاؿ :وقػػد خفػػو اوك ب ػو عوػػى جماع ػ مػػف اومي مػػيف اوػػى صػػياع اوػػيظـ كاويثػػرر كظيػػكه
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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كو ػػيس ق ػػيييس ر كك ػػذوؾ اموف ػػاظ او ػػو و ػػـ ك ػػف مييكسػ ػ امسػ ػ لماؿر كو ػػيس م ػػف ب ػػرط
اوك بػػو اف يكػػكف مس ػ ةق ان ر قػػؿ اف يكػػكف يػػال انر م يػػيوؼ اميػػسر ل ػػارة يكػػكف سػػيانر
ك ػػارة يكػػكف ققي ػانو رُٓ لاوغريػػب او سػػف يخ وػػؼ قػػاخ الؼ اويسػػب كامعػ ػالات ر أمػػا
اوةسـ امخر مف اوك بو اوذم هػك اوةقػي ر لػاف اويػاس لػو اسػ ةقا ه سػكا؛ ر كميخ وػؼ

ليه عرقو قاد ر كم قركم م عراكا سف اموفاظ ما كاف ميوكلان كم ػداكمن قسػقب مكػاف
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

اوةػػديـ اوػػى امف ر كم يطوػػؽ عويػػه ايػػه ك ب ػواكاوثايو مػػا ػػداكؿ اسػ ػ لماوه امكؿ دكف
امخ ػػر ر كيخ و ػػؼ ل ػػو اسػ ػ لماوه قاويس ػػق او ػػى او ػػزمف كأهو ػػها كه ػػذا ه ػػك او ػػذم ميل ػػاب

اس ػ لماوه عيػػد اولػػرب ميػػه وػػـ يكػػف عيػػدهـ ك بػػيان كهػػك عيػػديا ك بػػوا ك ػػى اوة ػراف

اوكريـ قد عمف كومات ملدكدةر كهو او و يطوؽ عويها رريب اوةرافر ككػذوؾ او ػديث

اوب ػريؼر 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 امٌ اجهػؿ اويػاس ممػف وػـ يخطػر ققاوػه بػر مػف ملرلػ
هذا اوفف أصالنا

لاف قيػؿ  :لمػا هػذا اويػكع مػف اموفػاظ قوػت  :قػد ثقػت وػؾ ايػه مػا كرهػه سػملؾ ر كثةػؿ
عوى وسايؾ اويطؽ قه ورِٓ ا
كصػػفكة اوةػػكؿ  :اف اقػػف امثيػػر يةسػػـ اوكػػالـ اوػػى ثالث ػ اقسػػاـ  - :قسػػـ ققػػي  :مػػام
يخ وػػؼ اويػػاس عوػػى قق ػػها -اوةسػػماف امخػراف رككالهمػػا سػػف لا ػػدهما  :مػػا ػػداكؿ

اوياس اس لماوه لػو اوةػديـ كاو ػديث اوػى ا ف كاصػق قػدكاـ امسػ لماؿ ميوكلػان ملركلػانا
لخػػال مػػف اوك بػػي كهػػك سػػف م ييكػػر اس ػ 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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لص ػػي ر مف او ك ػػـ عوي ػػه قاع ق ػػار زميػ ػه ر كق ػػد ك ػػاف ميوكلاناكق ػػد ع ػػمف اوةػ ػراف اوكػ ػريـ
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
هذا اوةسـ :وكهذا هك اوػذم م يلػاب اسػ لماوه ميػه وػـ يكػف ك بػيان عيػد اويطػؽ قػه لػو

زمايػػهورّٓ كوةػػد لػ

ويػػا اقػػف امثيػػر قهػػذا او ديػػد اومالاػػـ مكعػػل اوغريػػب مػػف كػػالـ ا

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

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

ام كػالـ يةػ أر كيسػػملاكاكثر عقػارات اوك ػػاب اومقػػيف مػف قػػاب اوسػػهؿ اوكاعػ اوػػذم يوػ

اوػػى اوةو ػػكبر عويػػه ية ػػكؿ اقػػف امثي ػػر لػػو كص ػػؼ لا ػ اوك ػػاب :وكاذا يظريػػا او ػػى م ػػا
اب موت عويه مف اموفػاظ كجػدياها سػهو قريقػ اوميخػذر يفهمهػا كػؿ أ ػدر
اومكا ػػبر كع ػكاـ اوسػػكق ر كاف وػػـ يفهم ػكا مػػا

هػػا مػػف اس ػرار اوفصػػا

ػى صػقياف

كاوقالر ػ ر لػػاف

ا سػػف اوكػػالـ مػػا ع ػرؼ اوخاص ػ لعػػوهر كلهػػـ اولام ػ مليػػاهوارْٓ كمػػف قػػاب او ػػرص
عوى اس جال؛ ملاوـ لصا

اويص اوةرايو قيف مةكمات اعجازه ر اذ ق ث رير كا د

م ػػف اوم ػػؤوفيف مفه ػػكـ اوغري ػػب م ػػف اووغػ ػ ر لم ػػا ك ػػاف م ػػف اموف ػػاظ اوغامعػ ػ كك ػػاف قوي ػػؿ
امس ػ لماؿ ودق ػ مليػػاه ركقلػػده عػػف اوفهػػـ هػػك عيػػد اوةػػدما؛ كػػاف رريق ػان س ػكا؛ أكػػاف لػػو

رريب اوةراف اك رريب او ديث رٓٓ ر كما أيثر عيهما و كولؿ ك اب اومجاز مقو عقيده
أكؿ ك اب ااا يق ث  -ليما يق ث – لو اسوكب اوةرافااو رٔٓ ا كمف ثـ كسػل يػار
اوق ػػث كاو ػػيويؼ لػػو امعجػػاز اوقالرػػو ووةػرافر كمػػف أكااػػؿ اوػػذيف بػػغوكا قةعػػي اوق ػػث

اوقالرػػو لػػو اوة ػراف اوك ػريـ راقػػف ق يق ػ اوػػدييكرم قك اقػػه و يكيػػؿ مبػػكؿ اوة ػرافو ك ققوػػه
اوجا ظر كمف ثػـ جهػكد امخػريفر ك لاموػت هػذه اوجهػكد مػل اوظػاهرة اوةراييػ قكصػفها
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ظاهرة وغكي ػكالر وهػا مػف مةكمػات او فػرد مػا قوػي قهػا ػد امعجػازا كولػؿ مػكطف هػذا
امعج ػػاز كعو ػػه ل ػػو ق ارعػ ػ اوفص ػػا

كقي ػػاف اوغري ػػبر عو ػػى اي ػػه وخ ػػارج ع ػػف اوك ب ػػو

اومسػ كره كاوغريػػب اومسػ يكرورٕٓ كلػػو اوػذكر او كػػيـ اوفػػاظ اصػػطو اولومػػا؛ عوػػى ايهػػا
مػػف رريػػب اوة ػراف ر كاوغ ارق ػ هيػػا وػػؾ او ػػو م خػػؿ قفصػػا

اوكوم ػ كيكع ػ ذوػػؾ ا ػػد

اوقا ثيف قةكوػه وكميبػي اوغ ارقػ ليمػا عػدكه مػف اوغريػب اف يكػكف ذوػؾ مػف وغػات م فرقػ ر
اك ككف مس لمو عوػى كجػه مػف كجػكه اوكعػلر يخرجهػا مخػرج اوغريػب كػاوظوـ كاوكفػر
كاميمػػاف كي كهػػار ممػػا يةػػؿ عػػف مدوكوػػه لػػو وغػ اولػػرب اوػػى اووغػػات اومسػ دث ر اك اف

يككف سياؽ اموفاظ قد دؿ قاوةريي عوى مليى مليف رير اوذم يفهـ مف اووفظو رٖٓ ا

كيمكػف اوةػكؿ اف اوغ ارقػ لػو اوك ػاب اومقػػيف هػو اووفظػ او ػو كػكف سػػي لػو او يكيػػؿر
كم ي ساكل لو لهمها اهػؿ اويظػر كاوق ػث مػل عامػ اوياساكايػت اولػرب يكػر اوغ ارقػ

اوك بي قدموػ رأم اوخويفػ عمػر قػف اوخطػاب ررعػو ا عيػه لػو فعػيؿ زهيػر قػف
اقو سومى عوى بلرا؛ عصرهر اذ كـ اوفاركؽ قاف زهي انر وكاف ميلاعؿ قػيف اوكػالـ ر
كمي قل كبيه اااو رٗٓ كوـ ير لو قوغا؛ اولرب مف ايكر كومػ كا ػدة مػف ك ػاب ا

ػيف كقػؼ كقفػ قديلػ عيػد قكوػه

رَٔ كقد ألاض اوراللو لو هذا اومجاؿ الاع بػالي
لاوى و وػؾ اذان ًقس ىػم عػيزل و رُٔ ر لةػاؿ  :وكلػو اوةػراف وفظػ رريقػ هػو مػف ارػرب
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

ملرض اميكار عوػى اولػربر اذ كردت لػو ذكػر امصػياـ كزعمهػـ لػو قسػم امكمدااا
لكايت أبد امبيا؛ مال؛م وغراق هذه اوةسم او و ايكرها ر ككايت اوجمو كوهار كييها
صكر لو هيا اويطػؽ قهػا اميكػار لػو امكوػىر كاوػ هكـ لػو اخػرل و رِٔ ا لػاذا كايػت

رريق ػ لػػو الرادهػػا ر كوكيهػػا ػػدؿ اعظػػـ دمو ػ عوػػى اوفصػػا

لػػو يويفهػػا رّٔ كاووفػػظ

اوغريب اذا اس لمؿ لو سياقه اوػدقيؽ يصػق لصػي ان ر كهيػاؾ يظػاار اخػرل لػو اوػيص
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اوة اريػػو كلػػو وغ ػ اولػػربر كاولػػرب يلرلكيهػػا ر ككػػـ مػػف وفظ ػ رريق ػ م سػػف ام لػػو
مكعلهاا
أهااب غريااد ا ااذيث  :لػػاف ركػ او ػػيويؼ لػػو رريػػب او ػػديث اوبػريؼ مثػػؿ جايقػان

مبػ ػرقان ل ػػو ق ػػل اووغػ ػ اولرقيػ ػ م ػػف مياقله ػػا امص ػػيو ر كيق ػػدك اف اوليايػ ػ قوغػ ػ رري ػػب
او ػػديث هػػو مػػف عػػمف اوقداي ػ لػػو اود ارس ػ اووغكي ػ ر كقلػػد ذوػػؾ اصػػق ت ي ػاا ذوػػؾ

اوق ػػث كاو ةي ػػؽ عومػ ػاى مسػ ػ ةالن قذا ػػه يل ػػرؼ قف ػػف ررري ػػب او ػػديث كمهم ػػه كع ػػي

أف ورريػػب او ػػديث :
كاجػػال؛ اوملػػايو اوغامع ػ اوقليػػدة اومرمػػىر اذ يةػػكؿ اوسػػيكطو ٌ :
هك ما كقل لو م ف او ديث مف وفظ رامع قليدة عف اوفهـ وةو اس لماوهار لف مهـ
كاوخكض ليه صلب اااككاف اوسوؼ ي ثق كف ليه ابد ثقت ااو رْٔ اكيبكؿ هػذا اوفػف
وة مف وةات اوػدرس اووغػكم لػو قيػاف كجػكه اوصػكاب ر كامبػارة اوػى امصػكب ليهػا

كاملص ا كملرلػ م ػى

سػف اوغ ارقػ كم ػى ةق اكعوػى اوػررـ مػف اف اورسػكؿ رصػوى

ا عويػػه كسػػوـ يلػػد ألص ػ اولػػربر وكػػف اوثاقػػت اف لػػو كالمػػه اوب ػريؼ مجمكع ػ مػػف
اوغري ػػب مي ػػه –ص ػػوى ا عوي ػػه كس ػػوـ -ك ػػاف يخاط ػػب اوةقاا ػػؿ اولرقيػ ػ اومخ وفػ ػ قم ػػا
س لموها مف اوفػاظ م سػ لموها قػريش ر كووراللػو اسػهاـ اراػل لػو او ػديث عػف رريػب

اووغات او و يلومها اويقو م مد ر ككاف مدركان مصػكؿ اوقالر ميه أك ػى رقجكام ػل

اوكوػـ ليراعػو مة عػى او ػاؿرٓٔ ا

كيخو ػػص او ػػى اف ملي ػػى اوغ ارقػ ػ يخع ػػل او ػػى ػػدكد او س ػػف كاوة ػػق كل ػػو ف ػػاكت

اوسياؽ اودموو مل مراعاة اوزماف كاومكاف وكم ػدخؿ ر ارقػ اموفػاظ لػو اوغمػكض ميهػا
يكبؼ قاورجكع اوى اوملجـ ر لكـ مػف بػلر ذهػب رمكعػه قلػد ملرلػ ملػايو اوفاظػه

اوغريق ػ و رٔٔ ر ايمػػا واوغمػػكض عوػػى اوملػػايو ااا كهػػك مػػف مالم ػ اوبػػلر او اراػػل لػػو
اوةديـ ر كمف سمات اوبلر اوملاصرو رٕٔ اكقلد اف عرليا او دكد اوم لارؼ عويها لو
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مليى اوغراق أي ةؿ اوى طقيؽ بلرم يككف قطوه اوباعر اوطااو اوكقير اقك ماـا

غرابت ابي متبم يف نظر القذهبء
لو او اريخ بكاهد م لددة عف رم ي امم ياز ر مف واوبخص اومم از هك يةد

رير مقابر و وؾ اويفسي او و يخيفها امم ياز كيةوةهػا ورٖٔ ا ذوػؾ اف وامم يػاز اق كػار
ك جديد كخركج عف اولادةورٗٔ ر كم ي امم ياز هو مبكو اوخصكم مل او يػاة لػو

يظر قلض اودارسيفاكمف اوطقيلو اف يليش باعريا صراعان مل امخريف كم سيما ايه

بهد عص انر ي دـ ليه اوصراع اوذم وكاف يةكـ عوى اسس عةوي ورَٕ لكاف مقػو مػاـ
خص ػػكمه كم ػػا و ػػه اص ػػدقاؤه مي ػػه ع ػ ٌػد أ ػػد ألع ػػؿ ثالثػ ػ م ػػف اومكو ػػديف كه ػػـ اوم يق ػػو
كاوق رم مله ر كهك اوػذم مهػد طريػؽ او كػـ كاممثػاؿ ووم يقػو كاقػو اولػال؛ كريرهمػا ر
كوػػذوؾ كػػاف يةػػاؿ  :اف اقػػا مػػاـ كاوم يقػػو كيمػػاف كاوبػػاعر اوق ػػرم رُٕ ر ذوػػؾ ومف

اسوكب فكيره يخ وؼ عف اسوكب فكير بلرا؛ اولرب ر ميه مثةؼ مطول عوى اوفوسف

اويكياييػ ر كاف اثػر هػذه اوثةالػ قػد صػقي فكيػره قصػػيغ ظهػره رريقػان و رِٕ ا كقػد بػػف

عويه اوخصكـ رقان طا ي مف اسقاقها لو رايهـ ا جاهه ووغريب لو كثير مما قػاؿ مػف

اوبلر ميه كاف ي لمد اوغراق لمدان ر ككييه يراها ا دل مي از ه اوبلري اك قدك مسيو

اموفػػاظ اوغريق ػ اوك بػػي كاوقدكي ػ اوم ػػكعرة اوةعػػي اويةدي ػ اورايس ػ او ػػو خوػػص اويهػػا
امسالؼ ليمػا عػاقكا قػه بػلر اقػو مػاـ ا كاكثػر مػا يس قبػل اسػ لماؿ اوغريػب اوك بػو

اذا جا؛ لو ابلار اوم دثيف راو عرييف ر قػاوكا لػو ذوػؾ  :واذا كػاف هػذا يسػ هجف مػف

لمؿ وه كم يطوقهر كايما يي و قػه عوػى عاد ػه كطقلػهر لهػك مػف
امعراقو اوة ٌ اوذم مي ٌ
اوم ػ ىػد ًث 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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و ػ ػيىخره كقػ ػػرب عهػ ػػدهورّٕ ككػ ػػيف اوغريػ ػػب مسػ ػػمكح ووبػ ػػاعر اوةػ ػػديـ كمس ػ ػ هجف عوػ ػػى
او ديثا مخ الؼ اوزمف كاوقيا لاخ وفت اموفاظاكعوى اوررـ مف هذا امس هجاف اوذم
يقديػػه اوملارعػػكف ازا؛ اوغريػػب اوك بػػو امٌ وأف اقػػا مػػاـ لمػػد اف ييػػد تؿ لػػو بػػلره عوػػى

عومه قاووغ كقكالـ اولربر ليلمد مدخاؿ اوفاظ رريق لو مكاعل كثيػرة مػف بػلره ااا

رْٕ ذوػػؾ ايػػه م لػػف ام قػػاوطريؽ اومق كػػر وػػذا ييقغػػو اف يػػا و اوبػػاعر قغريػػب اوملػػايو
كيقدع ليها كما لو قكوه :

ِ
َغ ُ َ ْت خالئقُ ُو وأغ َ
ب شاع ُ

ب في ُم ْغ ِ ِب (٘)ٚ
فيو ْ
ه َن ُم ْغ ِ ٌ
فأح َ

كقػػد ابػػار اوجػػا ظ اوػػى ذوػػؾ رلقػػدكف اوغ ارقػ م يك سػػب اوبػػاعر اوم ػػدث بخصػػي

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

عيػدهـ ر كي عػ ذوػؾ ػػيف هػػاجـ رريمػه كخصػػمه يكسػػؼ اوسػراج اوبػػاعر اومصػػرم ر

ميه كاف يف لؿ اوغريب مخاطقان اياه ر ميها :

ُعا يك الغ يب ىو الغ يب ()ٚٙ

لك الغ يب َي ٌد ولكن
وما َ

كيقدك اف اوباعر قد كجد لو امسوكب او صػكيرم اوجديػد مػا يطػرح مػف خالوػه كػؿ

ملاوـ لكرهر كمةكمات ثةال ه ولالق امسوكب قكعكح اومليى أك رمكعهاوكقد ار رؼ
مد ػػه سػػيكؿ جاري ػ اااو رٕٕ ر لكػػاف امطػػار اوثةػػالو عيػػده قمثاق ػ اوركالػػد
مػػف ك واد قػػد ٌ
او ػػو يسػ ػ رلدها اوب ػػاعر اذا اراد اف ية ػػرض اوب ػػلر كم ػػا كاي ػػت اوركايػ ػ مث ػػار اوب ػػلرا؛

اوسػػاقةيف واساس ػان مػػف اسػػس او جديػػد اوبػػلرم و رٖٕ اكاب ػ هر بػػاعريا قاوركاي ػ كاو فػػظ

مبػػلار اوسػػاقةيف عويػػه وراكيػ ػان و ػ دب ر مطول ػان عوػػى اوم ػػذاهب اوفكري ػ كاوسياسػػي ل ػػو
عصرهو رٕٗ ر وذا ٌلد اخ يا ار ه مككيان رايسػان مػف مككيػات امطػار اوثةػالو وهػذا اوبػاعر
ر كما صرح قه اممدم لو اومكازيػ ال يف يسػ ليف اوبػاعر قمخزكيػه كمصػادره اوثةاليػ
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يسػ ػ لموها و ك ػػكيف اوقي ػػا؛ اوب ػػلرم عو ػػى يس ػػؽ خ ػػاصر ككوم ػػا ا س ػػلت او ػػذاكرة اوب ػػلري
وصارت أخصب كاكثر قدرة عوى امقداعورَٖ ر كعرؼ عيد اويةاد قايػه صػا ب مػذهب

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

رُٖ

ولو كان يانى الشع افناه ما س ْت
ولكنو صوب العقو اما انجملل ْت

حياضك منلو فلي العصلو اللمو ِ
اىب
ُ
ِ
للللللحائب (ٕ)ٛ
هلللللللحائب منلللللللو اعق لللللللت هل

ك يف قاؿ :

كللللللللللم ُلللللللللل ك ا و لالخللللللللللل (ٖ)ٛ

اهماعلو
يقلو من ُقل عُ
ُ
ك يف قاؿ :

نصت ولكن القوافي عون (ٗ)ٛ
ّ

أملا المعانلي فيي ا كلا اما
ّ

كػػاف اقػػك مػػاـ يجبػػـ يفسػػه مبػػة امس ػ غراب لػػو اق ػػداع اوملػػايو وككػػاف هدلػػه او جديػػد
كاوط ارل ػ ػ كامقػ ػػداع اوبػ ػػلرمورٖٓ كي ع ػ ػ ذوػ ػػؾ مػ ػػف كالمػ ػػه لػ ػػو ج ػ ػكاب سػ ػػااؿ ػ ػػيف

كافويلمؿ بل انرر كقيف يديه بلر اقو يكاس كمسػوـر قػاؿ  :اوػالت كاولػزل كايػا اعقػدهما

ميذ ثالثيف سي ورٖٔ كما لو قكوه :
ت
َ
هَ
شِ ْ

ت
لِ ْن َ

ت ماك ما
سا َن ْي َ

ت
فأ ْن َ

اله ْي ُ والج ُ ()ٛٚ
فيك َّ
ش َك َ
َ

اراد اوباعر اف يصؼ ممدك ه قاوبدة كاوويف ملان رلهك يل مد وفظو اوسهؿ كاوجقػؿ

مجا انزا م اكو اوباعر هذه ووخركج عوى سػوط اوػيص اوسػاقؽر لةػد صػرح اوبػاعر ايػه
يلان ( )ٛٛثػـ
اهل ٌة ولٍ ُ
صيل اوقيت اومذككر مف مليى قكؿ اقو يػكاس :كاللدى فيلو ش َ
يراه ي دث عف مجاهدة اوةػكالو اثيػا؛ يظمهػا ر كذوػؾ مػف ميطوػؽ اد اركػه كعيػه قطقيلػ
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اوبلر كاقداع ي اج اوى يمط خاص مف اومكاقدة مزهكان قةد ار ه اوفيي ر كةكوه :
و اً ثم ِ
يجم ُو

لللللاده لمقوافلللللللي فللللللي أ لللللللى ُدلَالللللللللا()ٜٛ
جيل ُ

ت لو
هي ْ ُ
ُغاي الشع فيو ام َ
أك قكوه :

ِ
حُللللللللى َ َنللللللللل ْن ُ ِ
هَُ ْقَُُِلللللللللل ُ (ٓ)ٜ
ت سوافيللللللللللو َ

ِ
شأوهُ
هأجيد حُى أ مغَ الشع َ َ

ِ
جاىد (ٔ)ٜ
وان كان لي َ ْوعاً ولهت

يجاىد الشو
كقكوه :

لػػاذا كػػاف اممػػدم يؤكػػد اف وبػػيف اوبػػاعر او عػػرم اف يػػي و لػػو بػػلره قاموفػػاظ
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 اومس ػ لمؿ مػػف كػػالـ أهػػؿ اوقػػدك دكف اوك بػػو اوػػذم يةػػؿ
اسػ ػ لماوهـ اي ػػاهااا كم ػػا اف اوب ػػاعر امع ارق ػػو اذا أ ػػى ل ػػو ب ػػلره قاوك ب ػػو او ػػذم ية ػػؿ

هجي ػػه كقق ػػهر ام اف
اسػ ػ لماوه اي ػػاه ل ػػو ميثػ ػكر كالم ػػه كم ػػا يج ػػرم داامػ ػان ل ػػو عاد ػػه ٌ
يعػ ػػطراوى اووفظ ػ ػ ك اووفظ ػ ػػيف ر كيةوػ ػػؿر كم يس ػ ػ كثر اااو رِٗ كقػ ػػد ابػ ػػار اوةاعػ ػػو
اوجرجػايو لو كساط ػه هذا اومكعػكع كيكاد ي كال ػؽ مػل مػا ذه ػب اويػه امم ػدم رّٗ ر
اذ كايػػت يظر همػػا اوػػى اووغ ػ م ةارق ػ كمفادهػػا اف هيػػاؾ مجػػاويف والوفػػاظ او ػػو صػػو

ووبػػلر همػػا  :مجػػاؿ اوبػػاعر او عػػرم كمجػػاؿ اوبػػاعر امع ارقػػور كاق صػػر اس ػ لماؿ

او عرم عوى اموفاظ اولرقي اوم داكو لو كسطه مل اومركيػ لػو ايػراد اومسػ لمؿ لػو
مجاؿ اوباعر امعراقو كقبركط ملييػ ا كهكػذا قاويسػق اوػى اسػ لماؿ اوم ػداكؿ عػمف

قيا اوباعر امعراقواكما يس بؼ مف كالمهما اف مقدأ امس لماؿ والوفاظ م ككـ لو
عالقػ اوقادي ػ قاو اع ػرة ر ق يػػث يسػػمى اوم ػػركؾ مػػف امس ػ لماؿ رم ك ب ػان ك م ػػكع انر

كاوم ػػداكؿ رمس ييسػين لهيػػاؾ رريػػب مػػف اموفػػاظ يجػػكز وبػػلرا؛ او كاعػػر اسػ لماوه كاف
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سةطت مف اسػ لماؿ او اعػرة كقةيػت م داكوػ لػو اوقكادماكرريػب اخػر يجػكز وبػلرا؛
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

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

قكؿ اقو ماـ :

أمل الَُجمّل َد الُمدد ُح ْ سَل ٌة

ود دموعو هجلومِ (٘)ٜ
أم ْت جمل َ

لةاؿ  :واس لمؿ امرراب لخرج اوى مام يلرؼ لو كالـ اولػرب اااو رٔٗ لػاوخركج
عف اوميوكؼ و
كاؼ ورد اومليى كاف كاف ص ي ان عيد اممدما كمػا كػاف مكقػؼ اممػدم
كمياص ػريه ام كػػايكا ق ػريقيف 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

مػا يةػاؿو رٕٗ ا مسػيما لػو اويصػكص او ػو ةقػؿ اكثػر مػف قػرا؛ةاام اف اوصػكوو يقػرر
ايكار هذه اوغ ارقػ لػو امر كػاز عوػى اصػكؿ قديمػ قةكو ػه  :واف اوم ػاخريف ايمػا يجػركف
قػري اوم ةػػدميفر كيصػػيقكف عوػػى قػكاوقهـ كيسػ مدكف قولػػاقهـ كيي جلػػكف كالمهػػـ و رٖٗ

كهياؾ بكاهد اخر يلوف ليها اوصكوو دلاعه عف اقو ماـ قكوه  :وعاقكا -اعزؾ ا -
قكوه لو قصيد ه ريرادقها اوسيؼ اصدؽ ااا او و ا سف ليها كؿ ام سػاف كمػدح قهػا

اومل صػػـ ااا و رٗٗ ام اف خصػػكمه عوػػى طػػرؼ اويةػػيض مػػف اقػػو مػػاـ اوػػذم كػػاف م
يك ػره بػػياان كمػػا يكػ ػره اومػػاوكؼ ا ذوػػؾ ايػػه يجلػػؿ راو جػػدد مرهكي ػان رقػػامر راب ويكسػػر

طكؽ اموؼ مف خالؿ وا ا ا ار ػرب جػدد ورََُ كمػا كرد لػو اومكبػ ليمػا ايكػره
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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اومصدكد عيه و رَُُ كويس مف اوغريب اف يملف اوةدامى لػو امسػ ي اش مػف ك بػو
اقو ماـ كهـ يةفكف لو بلره عوى اقيات كثيرة مف ققيؿ قكوه :
أصح َن ي لِمع ْنقَ ِاي ِ الم ْؤ ِ
يد(ٕٓٔ)
َ
ْ َْ
ُ

َو ُم َز ْح َز َحاُي َع ْن ُم َ
اك عوائ ٌ
ليص ػ ر  :خػػرج اوػػى اوص ػ را؛ ا كاوليةفيػػر  :اوداهي ػ اكم م ػػؿ هيػػا وػػذكر طااف ػ اخػػرل
مف هذا اوةقيؿ رَُّ كما اس ك ش اوةدامى مف اس لارات كثيرة أ ى قها اقك ماـ مكث انر
لو بلره ر مف ذوؾ ايه قاؿ :

دع ْيل َك فَقَل ْد
يا دىل سل ِّو ْم ِم ْن ْ
أخ َ

خ ُ ِس ْك (ٗٓٔ)
نام ِم ْن ُ
أض َج ْج َ
ْ
ت ىما ا َ

عػػدها اممػػدم واس ػ لارة لػػو راي ػ اوةقا ػ كاوغثاث ػ كاوقلػػد عػػف اوص ػكاب اا ورَُٓ

لف اقا ماـ جلؿ وودهر أخدعا ر كجلػؿ واليػاـ ظهػ انر يركػبر كاوزمػاف كييػه صػب عويػه
ما؛ ر عوى ػد لقيػر اممػدماكاف اقػك مػاـ ريصػا عوػى جسػيد اوػدهر كاو لقيػر عيػه

قػػاكثر مػػف وفػػظ كا ػػد ر كميمكػػف لهمهػػا لػػو عػػك؛ اولقػػارات اوميوكل ػ او ػػو ل مػػد عوػػى

ال راض جريد اصوو يف ييػزع اوى

سييه اك وكييه ا لاوصراع مس مر قيف اميسػاف

كاوػػدهر عػػد هػػذا او جريػػد كيلقػػر عيػػه قصػػيي مخ وف ػ اكػػاف اقػػك مػػاـ يلػػايو مػػف هػػذا

اوص ػراع كيجيػػد لػػو قسػػاك ه لقي ػ انر عػػف اوطميييي ػ او ػػو لةػػدها ر ككييمػػا كػػاف بػػلاره اف

دراما او ياة قػد قسػت ػد ها ولجػز اميسػاف عػف ػذكؽ مػا ي سػه كمػا يػراه ر كعوػى هػذا
اوي ك يمكف اف ي فهـ مكاجه اوزماف اورمز وومصير عيده رَُٔ كما لو قكوه :
دت ال جاء للو
كأ ّني حين ج ُ

ِ
الزمن ()ٔٓٚ
ماء عمى
ض اً ص ُ
َع ْ
ت و ً

لػػاف وام سػػاس قاوزمػػاف قػػاقل لػػو ركػػف مػػف اركػػاف اوػػذاكرةا كوكػػف صػػب اومػػا؛ عوػػى

اوزمػاف ذك اثػػر لػػو خفيػػؼ ػ ٌػدة ام سػاس ااالػػاقك مػػاـ مهمػػكـ رقوؽ كيجػػب اف ي لوػػؽ
قهػػذا اوهػػـ كهػػذا اوةوػػؽ ػػى ييجػػك مػػف سػػط ي اوفهػػـ ر كيكػػكف اقػػدر عوػػى امس ػ قطاف
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ك يمؿ ركح اوسياؽ ااالاف اقا ماـ قوػؽ ةػان ااا كي طوػل اوػى اف ي ػذكؽ او ريػ اوقاطيػ

او و ي لبػةها ا لػاوةوؽ اوػذم ير فػل اويػه م يكػكف امٌ يػث ييمػك ام سػاس قاو ريػ ااا
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 جرق ػ اوزمػػاف اوخصػػق جلػػؿ مػػف كػػؿ

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

او عارب مصدر خصػب مييعػب ق يػث يمكػف اف يميػز املكػار ريػر اوكاعػ

او ػو

ي م ل قها اوبلر رَُُ ر كمػف اوخيػر اوليايػ قفكػرة اف ووػيس هيػاؾ دموػ كا ػدة يمكػف
اف لرؼ

ر ػهورُُُ
لاووفظ م غير اودمو داامان ر كوكييا م يو فت اوػى اوكثيػر مػف غي ا

ك غير مدوكمت اموفاظ مف عصر اوى عصرا

كقداس طاب اوةدما؛ مػف ايصػار اقػى مػاـ كخصػكمه عوػى ٌػد سػكا؛ اقيا ػا كمةػاطل
ػدكها مػف اجػكد امبػلاررُُِ ا كألػرد اممػدم قاقػان خاصػان لػو رلعػؿ
كثيرة مػف بػلره ع ٌ

اقو ماـ

يث خ مه قةكوه  :وأما كاف يككف هذا باع انر م سيان يثاقر بلرا؛ زمايه مػف

اهؿ اووغ اولرقي عوى طوب بلره ك فسيره كاس لارة ملاييه لكيػؼ كقداالػه مبػهكرة ر
كم اسػ ػػيه م داكو ػ ػ ر كوػ ػػـ يػ ػ ً
ػيت ام قػ ػػيقوي وفػ ػػظ كأ سػ ػػف سػ ػػقؾو رُُّ اأمػ ػػا ليمػ ػػا اثػ ػػاره

عقػػداوةاهر اوجرجػػايو يلػػد بػػر ان عوػػى م ػ ف امقػػداع اوفيػػو مقػػو مػػاـ ر كجلوػػه عػػامالن

رايس ػان لػػو اقداعػػهر كهػػك عيصػػر اوغ ارق ػ ر لهػػك يػػدعك لػػو ريػػر مكارق ػ اوػػى اوغ ارق ػ لػػو
امقػػداع اوفيػػو ووبػػلر كيػػدعك اوم وةػػو اوػػى امو فػػات ي كهػػا مف واو قاعػػد قػػيف اوبػػيايف

كوما كاف أبد كايت اوى اويفكس أعجبر ككايت اويفكس وها أطرب ر ككاف مكايها اوى

أف ي ػػدث امري يػ أقػػربا كذوػػؾ أف مكعػػل امس سػػافر كمكػػاف امسػ ظراؼر كاومثيػػر
ِّ
اومس ترة ر كاومؤوِّؼ لطراؼ اوقهجػ ر ايػؾ ػرل
وودليف مف امر ياحر كاوم يوؼ وويالر مف ى
622

اشكاليت الغرابت في شعر ابي توام
(قراءة بين النقذ القذين ورؤيت النقذ الجذيذ)
د  .احوذ عبذالرحون سلين

قهػػا اوبػػيايف ًمثوىػػيف م قػػايييف ر كمػػؤ وفيف مخ وفػ ػيف ر ك ػػرل اوصػػكرة اوكا ػػدة لػػو اوسػػما؛
كامرضر كلػػو خوة ػ اميسػػاف كخػػالؿ اوػػركض و رُُْ اقهػػذه اوكبػػاا او ػػو صػػرح قهػػا

ػا؛ جديػػدان يخػػاوؼ اوم لػػارؼ
عقػػداوةاهر اوجرجػػايو ارسػػى اقػػك مػػاـ قيػػا؛ اووغ ػ اوفيي ػ قيػ ن
كاوبػػاال وقمػػا اسػػس مػػف اقػػداع يةػػكـ عوػػى اوغ ارقػ ر او ػػو ؤوػػؼ لػو اويهاي ػ قػػيف اوبػػيايف
اومخ وفيف اوم قاعػديف كييػه م عالقػ قييهمػار ليظهػر اف امقػداع اوبػلرم ووبػاعر عوػى

أ ػػـ ا صػػاؿ كأكلػػؽ ةػػارب كاا ػ الؼو رُُٓ ا لفػػو ظػػؿ يػػص عقػػداوةاهر اوجرجػػايو يفهػػـ
امقػػداع اوفيػػو مقػػو مػػاـ ػػؽ اوفهػػـا ولهػػك -ق ػػؽ – رجمػ ومػػا اقدعػػه اوبػػلرا؛ اولػػرب

اوم دثكفر كلو مةدم هـ اقك ماـ و رُُٔ ا كما لو قكوه :

وم ْك ُ م ًة ُناغي الاَ سَدا ( ) ٔٔٚ
سم اً َ

مى اعالو
كم َ
أنجموا سم اً َح َ

لةػػاؿ ليػػه اوةػػدامى  :و أيجم ػكا  :أطول ػكا مػػف قػػكوهـ يجػػـ اويقػػت كايجمػػه اومطػػر ام طوػػل

كأطولهر كاومراد ايهـ يودكف أكمدان كػييهـ يطولػكف قهػـ اقمػا انر ا كهػذا مػف صػياع اوبػلر
يس سػػف ر لف اوػػيجـ مػػف اوػػيجـ كهػػك مقػػايف ووةمػػر و ر ُُٖ

لكػػاف اقػػك مػػاـ يرسػػو

اوةكؿ لو جكهر ايقثاؽ اوملايو لو اويظػاـ اووغػكم قػاولكد اوػى اصػكؿ او سمي ػات ر لهػك

عمػػؿ اقػػداعو يجلػػؿ اووغ ػ سػ ٌػمو ابػػيا؛ اوكجػػكد كمككيا ػػه
ُُٗ ر كما لو قكوه :
ا ْم

آهماىما
ص ُد ُ
وف و َك ُن ُ
ود ْ
َ

في َّن اما ُ ِم ْق َن هواف اً
ِ ٌ
يض ُ

ػػى كييهػػا يسػػخ ميهػػا ر

كالم ْع َن َي ْيلن و َنللوا ُ َنلل َوا ُ
َ
وى َّن اما مقل َن ِ
صلوا ُ (ٕٓٔ)
صل َوُ ُ
ََ ْ

وسولو :
ِ
ِ
كم
وأ ْن َج ْدُُ ُم من َ ْعد إُْيام دا ِ ْ

أنجدني عمى ِ
هاكني َن ِجد (ٕٔٔ)
فيا َد ْمعُ ْ
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أجد عويكـ مساعدان إمٌ اوػدمل ر ليػه ىي ًخػؼ
وأم اي ةو ـ اوى يجد قلد اقام كـ ق هام ر كم ي
ما قوو رُِِ ا
يقػدك اف عقػػداوةاهر اوجرجػايو ي ػػاقل اوجػا ظ لػػو يظر ػه وغ ارقػ اقػو مػػاـ كذوػؾ لػػو

واثػػارة او لجػػبو رُِّ كاخراجهػػا اوػػى ركعػ اومسػ غرب ر ولػػاف اولجيقػػات ايمػػا كػػكف مػػف

اوقليػػدات كم ػػا ي ػػدث اولج ػػب ي ػػدث اووػػذةو رُِْ كم ػػي ى ه ػػذه اوو ػػذة ام قل ػػد ط ػػكؿ
او فكير ووم وةو ك لمةه لو اويص ر كمف ثـ يككف اويص سهؿ او فظ رُِٓ ا كما دعػا
اويػػه عقػػداوةاهر اوجرجػػايو مػػف اوغ ارق ػ لػػو اوبػػلر ليػػو اوسػػم اومػػاازة ووبػػلري عيػػده
ك اقله ازـ اوةرطاجيو اوذم اع مد او خييؿ لو اوبلر ر ذوؾ او خييؿ اوذم يجمل قػيف

امق ػػداع كاوغ ارقػ ػ ك يفع ػػؿ اوب ػػلر او ػػذم قام ػػت رراق ػػه ر كامق ػػداع م ػػف وكازم ػػه اوج ػػدة

كاوطرال رُِٔ ا كقد ةةهما اقك ماـ لو اقداعه ر قاؿ :
ِ
ناك أما َكعب ِع ِ
فَعا ٍ
أه َا ُ ( )ٕٔٚ
ض َك في العمى
َ مَ ْو َ
ْ
ولكن َخ ُّد مال َك ْ
ُْ ْ

لهػػك ويريػػد اف اوفكػػر عمػػؿ اوملػػايو اولجيق ػ و ر ُِٖ مسػػيما ػػيف يةػػكـ قاوممػػدكح
ولايه ي مييز قلمؽ صيار ه اوفييػ ورُِٗ كذوػؾ مػف و ةاقػؿ رريػب قػيف اوةػيـ اومليكيػ ر
كاوةػػيـ اومادي ػ ا لػػاوةيـ اومادي ػ مصػػدرها امرض كاوفيػػا؛ ر امػػا اوةػػيـ اومليكي ػ لمصػػدرها

اوسما؛ ر يث اويما؛ كاوخوكد ا ا ا ك لقيره عف ذوؾ لقي انر ي ال؛ـ كهذا اوفهـ ر مس مدان
يياقيله مف اوفكر كاوكجػدافو رَُّ كلػو هػذا او لمػؽ اوفيػو يمػزج قػيف اولياصػر اوخفيػ

ووصػػكرة اوفييػ ق يػػث يجمػػل قػػيف امقػػداع كاوغ ارقػ ر كهمػػا ي ةةػػاف م ػػى كقلػػت اوملػػايو
اوغرااب مكقلها -:
ِ
ِ
اآلن غي غ ِ
ائب (ٖٔٔ)
يي َ
م َن َ
الم ْجد فَ َ

ِ
هيلا
غ ائب سَ ْت في فَنائل َك أُْن َ
ى ايه ي دث عػف خصكصػي اوفييػ

ػديثان ي سػـ قاومقاهػاة قػامخ راع كامق ك ػار

رُِّ ا كاسػ ػ غراب عقػػػداوةاهر اوجرجػ ػػايو ميليػ ػػو او لةي ػػدر مف امق ػػداع اوفيػػػو كاوقيػ ػػا؛
اووغ ػ ػػكم اوخ ػ ػػاص او ػ ػػذم عم ػ ػػاده اوغ ارقػ ػ ػ اوياب ػ ػػا ع ػ ػػف اوج ػ ػػدة كاوط ارلػ ػ ػ م ػ ػػؤدم او ػ ػػى
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او لةيدالاو لةيػد اذف ر وػيس مرادلػان قمػا
يج ػػب عو ػػى اوب ػػاعر اف ي جيق ػػه

موػه مػف لييػ لػو اوبػلرر كايمػا يةػيض وهػا ر

ػػى م س ػػةط ب ػػاعري ه رُّّ كقه ػػذا اومي ػػى ل ػػو ذـ

او لةيد كطوب اوغراق لو بلر اقو ماـ او و هدؼ اوى امقداع كايت م ؿ عياي اقف

امثيػػررُّْ ا لػػاوغمكض ييػػاقض او لةيػػد ر ذوػػؾ اف و اوغمػػكض ي ػػاج اوػػى دقػ اوفكػػر
كصػ
صػ ػ

اوطقػػلو رُّٓ ر أمػػا او لةيػػد لهػك ظومػ لػػال يمكػػف اف يسػ ةيـ ملػػه دقػ اوفكػػر اك

اوطق ػػلا اذف اوغ ارقػ ػ اميجاقيػ ػ قص ػػد اوقي ػػا؛ ية ػػيض او لةي ػػد رُّٔ ر كم

ة ػػؽ

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

رُّٕ ا

كصفكة اوةكؿ اف رراق بلر اقو ماـ كايت مثار جدؿ قيف اويةاد قكصفها قعي يةدي

ياوت اعجػاب اويةػاد اولػرب اوقػارزيف قػديمان ك ػديثان ككايػت وهػـ كقفػات م يييػ عيػد بػلر
اقػػو مػػاـ بػػارككا قهػػا لػػو يسػػيس اويظريػ اويةديػ او ػػو اخعػػل وهػػا بػػلره ر ق يػػث ظػػؿ

اويةػػاد او ػػاوكف وهػػـ م صػػكريف لػػو اطارهػػا مػػردديف ل كامهػػا كبػكاهدها ا مف اقػػا مػػاـ

ييكع مف اوصيي كاموفاظ اوم قاعدة ا ا ا كاخ ار ايعان اف يكثر مػف اولػكد
اخ ار و اف ٌ
اوى امصكؿ اومومكس كاو ةااؽ امكوى او و ايقيى عويها اويؼ اوكالـ ككعلهو رُّٖ
ككػػاف ريص ػان عوػػى اصػػكؿ اوػػذكؽ او عػػارم كمػػا ة عػػيه طقيل ػ ام صػػاؿ كم ارعػػاة

اوػػذكؽ اولػػاـ وومخاطىػػب ا مسػػيما لػػو بػػلر اومػػدح كمػػا جػػا؛ لػػو اويصػػي

او ػػو يسػػديها

ووق ػػرما رُّٗ كووكبػػؼ عػػف اقلػػاد اورؤي ػ اوبػػلري عيػػد اقػػو مػػاـ كاوغ ارق ػ لػػو وغ ػػه
اوبلري ييقغو

رم اورؤي اويةدي اوجديدة او و سػي اكؿ اقرازهػا عوػى كلػؽ مة عػيات

اوق ثا

غرابت شعر ابي متبم يف نظر احملذثني
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يلػػد اوقا ػػث ادكيػػيس لػػو مةدم ػ اوػػذيف اخػػذكا قبػػلر اقػػو مػػاـ مثػػامن والقػػداع لػػو

اوبػػلر اوةػػديـ ر اذ كػػاف العػػؿ مػػا يمكػػف اف ييخػػذ ليػػه دارس قمةػػكمت راو داث ػ

عوػػى

كجاه ػ لهمػػه وهػػا مػػف ابػػلار اوم ةػػدميف رَُْ ا ذوػػؾ مف ملظػػـ اخ يا ار ػػه ةػػكـ عوػػى
او يمؿ لو اولالق اومبكو قيف بلري اوكالـ كاوكالـ اولادماكمف عقةري اقو مػاـ ايػه

كاف كاعيان قذوؾ اذ قاؿ :

هأجيد حُى أ مغ الشع شأوه
ُ

ِ
جاىد (ٔٗٔ)
وان كان لي وعاً ولهت

كوم ػػا كاي ػػت عالقػ ػ اوب ػػلر قاووغػ ػ م ػػف اومػ ػكاطف امساس ػػي او ػػو الع ػػت او ػػى ب ػػدة
اميقهػػار قاولػػاوـ كاو لجػػب كامس ػ غراب عيػػد يػػار او داث ػ ا املػػف بػػلرا؛ او داث ػ اوػػى

وغ ػ امقػػداع لػػو صػػكغ اومككيػػات قػػاو يظير ووبػػلر و ػػى جلو ػكا لقػػو مػػاـ ميزو ػ لػػو
اوبػػلر اوةػػديـ بػػقيه قميزوػ مػػامرمو لػػو اوبػػلر اوفريسػػو ومػػا ومسػػكه قػػيف بػػلريهما مػػف
كجكه او باقه كاو ةارب و رُِْ اذ اف اقا مػاـ يجلػؿ لػو اووغػ

يكيػ مسػ ةو ر كطاقػ

وغكي خاص ر كعالقػ جديػدة ر ذوػؾ اف هػذا و اوجديػد رريػب ك ليػو اوغ ارقػ اف بػلره
صدل ساقطان وهذه اووغػ
رير ما أوفه اوياس ر لوغ ه أصوي أكوي كوغ اوياس ويست ام
ن
امكوي ا ا ا كاف اولاوـ يمػكت لػو دممت اولػرؼ كاولػادة كاو ةويػدر لايقلػث قبػلر اقػو
ماـ لو دممت جديدة ا كهكذا أخذ جس ػدان دخػر ر كقل ػدان ري ػر ميو ػكؼ و رُّْ كقوللو

:

م

يكاد من الغضا ِة ُيم ِ ُ (ٗٗٔ)
ص ْحٌو ُ
َ

حو منو وَ ْع َده
موب َّ
َي ُ
الص ُ

لاومطر اوثايو لو اوقيت وهك مطر يجرم قلد اياـ اوص ك كايةباع اوغيـ ا ا ا لهك
ص ك يرطب اوزماف ى كييه مف رٌيه كرعػار ه يةطػر كييػدم و ر ُْٓ اف اوبػاعر
قد واوقس اوملايو اوةديم اك اومق كرة اثكاقان مف اموفاظ وـ كػف وهػا مػف قق ػؿو ر ُْٔ ر
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لػػاومليى اوةػػديـ يصػػير جديػػدان لػػو اوفػػاظ اقػػو مػػاـ ر كهػػذا جايػػب كقيػػر مػػف يزع ػػه لػػو
او جديد كامرراب لو اوملايو ر كما لو رلكرة اموةاح مف ققيػؿ قكوه :

أخا الح ِب كم ألقَ ْحَُيا وىي ِ
حائ ٌ
َْ

َخ َُياعن وسُيا وىي ِ
ض ()ٔٗٚ
ماخ ُ
وأ َّ ْ

اذ و قرز هذه او رب او و لاكرها جدوي اومكت كاو ياة لو صكرة ياقػ
كهذه م ا

وةػ ورُْٖ

لقو ماـ ويجمل قييهما عوى أساس جدوو درامو ر كيكمف خوفػه اي ػا؛ات

اوجػػدة كاوط ارل ػ اكهػػذا ميليػػو ايػػه قػػد هجػػر اوةػػديـ مػػف اموفػػاظ كاو لػػاقير قػػؿ كػػاف ج ػ ٌؿ
عياي ػه واورجػكع قاموفػاظ كاو لػاقير اوػى اصػػكؿ ايقثاقهػا ا ا ا كقػد مثػؿ ا ػدل اوظػكاهر
اوقػػارزة لػػو بػػلر اقػػو مػػاـو رُْٗ ذوػػؾ اف واولػػكد اوػػى اصػػكؿ او سػػميات عمػػؿ اقػػداعو
ػػى كييهػػا يسػػخ ميهػػاو رَُٓ ا لمكعػػكع

يجلػػؿ اووغػ سػ ٌػمو ابػػيا؛ اوكجػػكد كمككيا ػػه
اوغريب مف اموفاظ م ككـ قامس لماؿ ر كمسيما او و ايسػ قت مػف او ػداكؿ لظوػت لػو
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 امٌ لف واكثر مف يذهب عف طرااةػه لايمػا يػؤ ى مػف سػك؛ اوفهػـ

عيػػهو رُُٓ الاوطػػااو اقػػك مػػاـ يخوػػؽ عاوم ػان مثومػػا خوةػػت اووغ ػ عاوم ػان مػػف اولالمػػات

ملكعػان عػػف اولػػاوـ او ةيةػػو ر لهػك عػػاوـ بػػلرم الػػؿ قامقػػداعات اكصػػوه اويهػػا طكيػػؿ
او فكر لو ررااب اوكالـ ر كوهذا اكثر او ديث عف راميا لو بلره ركما لو قكوه:

دع ًة
إما أ َ
َنت لم َُحا ْ ُو لم َي ُك َ
ولو

األعاجللم
ضيعَُل ُو
و َع َج اً أن ّ
ُ

هنيا ِ
خال ٌ َّ
أين ُؤُى المكا ُم (ٕ٘ٔ)
الشع ما د ى ُغاةُ الندى من َ

لاليػػا اوبػػاعر ي كجػػه اوػػى اوممػػدكح كي مػػؿ ر اراػػب مػػف اوكػػالـ لػػو طوػػب اوم امػػد
كخوػػؽ اوك ػراـ كهػػك يػػدرؾ جػػكهر اوكوػػـ اوجديػػد ر لايػػه اوةػػدرة عوػػى اقػػداع اوةػػكؿ اوجميػػؿ
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ولهػػذا اميػػا م ميػػز قػػام الؾ اووغػ خقيػػر قامبػػلار عػػارؼ قةيمػ امقاكيػػؿ او ػػو يصػػكرها
سقااؾ اك ييظمها عةكدان اك قالاد يهديها وممدك يفو رُّٓ كهذا اوفلػؿ م كػكـ قػامرادة

ك ة ػػرف امرادة قػػاوكعو كاوملرلػ ا ككمػػا كػػاف اقػػك مػػاـ م ػػدثان لػػو عصػره ر كػػاف م ػػدثان

لػػو بػػلره كوهػػذا عػ ٌػد بػػلره خارج ػان عػػف اوملػػايير اويةدي ػ او ػػو اس خوصػػت مػػف ابػػلار
اوةػػدما؛اكيلزم رط ػػه سػػيف س ػػقب ه ػػذا اوخػػركج او ػػى عػػامويف :امكؿ  :واف اق ػػا م ػػاـ
يخاوؼ قكاعد اووغ ميه م لمػؽ لػو اوملػايو ليعػطره هػذا او لمػؽ اوػى اف يجلػؿ اووغػ

اكث ػػر مم ػػا طي ػػؽ كم يج ػػكز ووم ػػدثيف اف ي صػ ػرلكا ل ػػو اووغػ ػ ا ا كاوث ػػايو ك ػػاف اوية ػػاد

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

كوػها قييمػا يجػد سػاوـ او مػدايو يلوػؿ اقػداع اوبػاعر كر ارقػ ادكا ػه اوفييػ

لو كثػرة جارقػه كاسػفاره كسػل ثةال ػه او ػو هعػمها اوبػاعر ر كوػـ يهعػمها ام بػاعر
اخر رُٓٓ اوكوةد اس طاع اقك ماـ اف يلصؼ قكػؿ او ةاويػد اوملرليػ كاوملجميػ كاوفييػ
لو يظاـ او ياة ر كيظاـ اووغ و رُٔٓ كاوةارئ وةكوه و
س
َى ْ أَثٌَ من ِديا ِىم ْ
دع ُ

س ؟()ٔ٘ٚ
َح ْي ُ
الو ْع ُ
ث َُالسَي األَج اعُ و َ

يجػػد هػػذا اوعػػرب مػػف اوس ػريل كوػػـ يػػذكره اوخويػػؿ لػػو اولػػركض كقػػد ذك ػره ري ػره لػػو

اوميسرح رُٖٓ ا وةد كاف اقك ماـ ي جاكب قيف اوغريب كاو داث ا كهذا يؤيد مػا ذهػب
اويه ادكييس لو اف اوبلروجلؿ اووغ ةكؿ ما وـ ي لوـ اف يةكوه ر وغ اوبلر ويس وغ

او لقير قةدر ماهو وغ اوخوؽ ا ا ا اوكوم لو اوبلر ر ـ وخصب جديدو رُٗٓ ا لهك

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

اقك ماـ اييا قصدد صارع صكر او يػاة قلعػها مػل قلػض ر كاف هػذا اورعػو وػيس ام

يكع ػان مػػف عموي ػ اوػػزكاؿ كاوكجػػكد اومس ػ مريفا اف اقػػا مػػاـ ُنللاو اومليػػى قػػاخراج جديػػد
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لوػػؽ قاوصػػكرة اوفييػ ليكظػػؼ اووغػ او ػػو كفػػؿ وػػه ا ػراز اومليػػى اوػػذم جػػا؛ قػػه ر مثػػؿ
قكوه :
ِ
ِ
فَيلد ُنو الييا مو الح َجى وىو شاهعُ

ِ ُغ ِّ َي اىا َم ْن َي اىا همعو

ش ْوساً الييا مهامع (ٔ)ٔٙ
إما أُْن ِش َد ْت َ

ه ِمو
َن أ
َي َوُّد وداداً أ َّ
َعضاء ِج ْ
َ

يص ػػؼ اق ػػك م ػػاـ مب ػػاعر اومسػ ػ مل ي ػػك قص ػػااده قخصكص ػػي لييػ ػ جلو ػػه ي ػػدرؾ اف
واودمو ويست كمان عةويػان ميطةيػانر قػؿ هػو مكقػؼ خيػاوو أك مكقػؼ رك ػوو رُِٔ كم
ثق ػػت اودموػ ػ او رليػ ػ عو ػػى ػػاؿ ر كه ػػو امكايي ػػات م كج ػػكد وه ػػا قمل ػػزؿ عػ ػف اودموػ ػ

امس لاري راومجازي ا ك ما ييادم قه ادكييس كققوه عقػداوةاهر اوجرجػايو رُّٔ كمػف
قلد اوجرجايو ازـ اوةرطاجيو رُْٔ ر ي كالؽ كاوصياع اوفيي لو بلر اقو ماـ قما
ي مػػؿ مػػف اقػػداع كط ارل ػ كبػػكؿ لقيػػرم جديػػد ر مػػؤداه اوغ ارق ػ اويا ج ػ عػػف اوصػػياع

اوفييػ اوفريػػدة لهػػك يصػػؼ
مف ذم ققؿ

ويػػؽ اوطيػػكر لػػكؽ اوجػػيش اوم ػػارب قصػػكرة اكثػػر اي اايػ
ِعقل ان َي ٍ في الدِّمل ِ
اء َنواىل ِ

ان أ ِ
حى
وسد ُمِّمَ ْت ِعق ُ
َعالمو ُ
ض ً

الجيش إ ّ أنيا لم ُُ ِ
ِ
قاُ ِ (٘)ٔٙ
من

أسام ْت مع ال ِ
ايات حُّى َكأ ّنليا
َ
ميػػه اسػ طاع قاورؤيػ اوبػػلري اف يجمػػل قػػيف اومخ وفػػيف اوم قاعػػديف ر كاوغ ارقػ سػػم
مف سمات اوبلر اوخاص وه ر ذوؾ اف ووورمػز اثػر لػو اوغمػكض اوػذم سػاد بػلر اقػو
مػاـ ا ا ا اذا ام ػزج اوجايػػب اولةوػو لػو بػػلره قاو جسػيد ووصػكرة كاعطػو اوقلػد اومػػادم

كاومليكمو رُٔٔ اقك ماـ ي جه ي ك اومجهكؿ ر كذوؾ هك امقداع كما لو قكوه يصؼ
اوس اب :

ح ي اً ،فما ُ سى لين مدامعُ ()ٔٙٚ

كأن الغمام الغ ّ غي ن ُحُيا
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اقك ماـ اوباعر يصػهر عياصػر اوقيػت لػو قييػ خاصػ ر كيلطيهػا بػكالن خاصػان ر

يص ػػهر اوسػ ػ اب ق اوػ ػ او ػػيفس كي ي ػػؿ اوغم ػػاـ او ػػى عاب ػػؽ يقك ػػو قيقػ ػان لة ػػده ا ه ػػذا

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

كػػؿ قػػارئ رُٖٔ ا لهػػك ي لػػدل امبػػكاؿ اوميوكل ػ لػػو او لقيػػر كاوك اق ػ ر ك ػػكؿ اووغ ػ
وديه اوى إي ً
ا؛ كرمز ا قاؿ :
حُّى َ َن ْن ُ ِ ِ
هَُ ْقَُُِ ُ ()ٜٔٙ
ت سوافيو َ

ت لو
ه ِي ْ ُ
َُ َغ َاي َ الشع ُ فيو ام َ
لايه يخوؽ يزاعان رير ميظكر ر يزاعان داخؿ اوبػلر مػا قػيف اوةػكالو ر ككييػه ررقػ م

يموؤهػػا

ةيػػؽ مػػا ي ػػكؽ اويػػه قةػػدر مػػا يزيػػده ظمػػي كاو ا ػان ا ق يػػث يخوػػؽ وغ ػ خطػػؼ

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
كاف ادراؾ هػذا اورجػؿ دقيةػان ك ساسػاى لػو دف ر ق يػث ميجػي اوػى او سػطي لػو اوػيص
كهػػذا مػػا يصػػرح قػػه مصػػطفى ياصػػؼ  :واف اوػػيص مييػػل اوجايػػبر ميػػديف ام قمة ػػدر

ي ركلا ا ا لاف لو عمةه خقياانا ا ا مقػد ويػا – اذف – مػف اف يطػاكؿ اوػيص كيزاكوػه

درهو رَُٕ ال ػػاومليى امدق ػػو ل ػػو او ػػيص يك ػػكف راوقػ ػان ر
ر كاف يب ػػؽ جاق ػػه كيسػ ػ خرج ٌ
م كاريان ر عاولان لو اوخفا؛ ر يجب اوق ث عيه كرلل او جاب عيػه مسػ لادة اوصػكرة ر
اودر كاومخبوبو رُُٕ ر كقػد عػاش
كوهذا كصؼ اومقرد اقا ماـ وقغااص اوق ر يخرج ٌ
وصياع ه كصكر ذوؾ لو بلره ميه قكوه :
ِ
َّ
الش ْم ِ في ُع ُن ِ
الاُاة ال ُّ وِد (ٕ)ٔٚ
الم ْ جان أُلِّف َن ُم ُو
كالد ّ و َ
كردا بلره مثامن ية دل قه ومػا ظفػر قمػا يالاػـ قياػ اولصػر مػف الػاؽ كاسػل ولاخػذ
اوبلر اولرقو ي طكر مل اوفكر لو اوكاف مف او لقير طوب م جماؿ اووفظ لةط قؿ

عمػػؽ اوفكػػرر كرػػدا اوبػػلر لي ػان يصػػيل صػػياع و رُّٕ ر لةػػد اس ػ خدـ اقػػك مػػاـ او ػكاف
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او صييل اوةديم لاق دل قمسوـ ثـ فكؽ عويه ر كاس طاع اف يي و قاوصكر اوجميو عف
طريؽ اوجياسا كيؤيػد اوػدك كر بػكقو عػيؼ مكقػؼ اقػو مػاـ لػو اوػكاف او صػييل او ػو

كعد اوغمكض
اس خدمها ر كام زجت امصقاغ اوفوسفي اوغريق مف يكالر امعداد ليهار ٌ
اوذم يك يؼ بلره كويد يهعه ادقي ا رُْٕ كايا اميؿ اوى ما ذهب اويه اودك كر عيؼ

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

اووغػ مػف ةيةػ كمجػاز يصػرلها قػػيف يديػه كيق كػر وغػ مجازيػ وهػذه اووغػ او ػو سػػارت
كييها موك و رُٕٓ هذا ما صرح قػه م مػد مهػدم اوقصػيرا كػاف أعػز مطوػب عيػد اقػو
ماـ اوخركج عوى اولادة كم يكره بياان كما كرهه اومػيوكؼر كاومػيوكؼ قريػب كملػركؼر

كاوغريػػب قليػػد ي ػػاج اوػػى ا لػػاب اوفكػػر ر وػػذا اج وػػب اوملػػايو اوغامع ػ ر كقصػػد اوػػى
امرراض اوخفي ولصػار هػذا اوجػيس مػف بػلره اذا قػرع اوسػمل وػـ يصػؿ اوػى اوةوػب ام

قلػ ػػد ا لػ ػػاب اوفكػ ػػر ر ككػ ػػد اوخػ ػػاطر كاو مػ ػػؿ عوػ ػػى اوكريه ػ ػ و رُٕٔ ا ككػ ػػاف يف ػ ػاخر قػ ػ ػ

راوغريب لو مثؿ قكوه :

جاءت مج

نجي ٍة في ِم ْق َوِد ()ٔٚٚ

فيك غ ي َ ًة
ت َ
ضُ
مالي اما ما ُ ْ
كأكػد أيػيس اومةدسػو ذوػؾ ػػيف مػدح ر ارقػ لػف اقػو مػػاـ ر كمػف يطػاول ديكايػه يةػػؼ

ػػاا انر امػػاـ طالسػػمه كرمػػكض ملاييػػه كوكػػف اذا راض وػػه قاوػػدرس كاو فكػػر رال ليهػػا مػػا

يقهره مف صكر جميو كملاف ربية رُٖٕ ر كما ؤدم اويه مف ر ارقػ او فكيػر اوفيػو
لػػو بػػلره لهػػو اذف  -ر ارق ػ مس سػػي م لةيػػدان كم لمي ػ وومليػػى قػػؿ صػػياع ليي ػ

عمية اكاوغ ارق ػ لػػو اموفػػاظ مسػػاو اع قاري ػ م ككم ػ قػػاوم وةو ك ثةال ػػه كصػػو ه قاووغ ػ

كاداقها ر كملرل عصرها كقيا ها لكايت واوغراق ا ا اوسم اوماازة ووبػلر اوم ػدث عيػد

اقػػو مػػاـ كاوال ةػػيف عويهػػاورُٕٗ اك اوغػػذامو يصػػيؼ مكقػػؼ اويةػػاد اولػػرب ليمػػا ققػػؿ
عقػػداوةاهر اوجرجػػايو عوػػى مػػذهب راولمكدي ػ

كقػػرب اوميخػػذ ليػػه قييمػػا جلػػؿ راويصكصػػي

ممػػف يػػدعكف اوػػى اوسػػهكو لػػو اوبػػلر

عيكايػان ومػػذهب عقػػداوةاهر اوجرجػػايو اوػػذم
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يػػػدعك اوػ ػػى اوصػ ػػياع لػ ػػو اوبػػػلر كاوػ ػػى اوغ ارق ػ ػ ليػ ػػها كيػ ػػذهب اوغػ ػػذامو اوػ ػػى مياص ػ ػرة
اويصكص ػػي ذات ام ج ػػاه الق ػػو اوص ػػلب عو ػػى ام ػػو اوس ػػم ا ث ػػـ يسػ ػ خوص وهج ػػيف
اثي يف لو اويةػد اولرقػو همػا  :وهجػ اوجهػ اوكا ػدة ك ةػكـ عوػى ملاوجػ اوكومػ اوخاموػ

اوكسػػو ر كوهج ػ اوجه ػ اومركق ػ كقكامهػػا ملاوج ػ اوكوم ػ اوم كهج ػ اومب ػ لو ر كم سػػقيؿ

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

يةاد اولرب ما قيف اوجا ظ كعقداوةاهر اوجرجايوا
كيلوؿ مصطفى ياصؼ ظاهرة اوغراق لو بلر امسالؼ لو ايها لكد اوى ظػاهرة

داخؿ اويظاـ او و ةكـ عوى كثرة م فكظ اوباعر وكيم زج قلعها ققلض ام زاجان قكيػان

ر كمػػف ثػػـ ر ليصػػلب عويػػه رام اوبػػاعر او فريؽ قػػيف اجػزا؛ هػػذا اومػزي و رُُٖ اقييمػػا
يرقط م مد ميدكر كخعر اوطااو قيف او كوؼ كاوغراق لو مذهب اقػو مػاـ ك جديػدهر
ام ايػػه ي كوػػؼ ا ياي ػان لػػو صػػكغ اوملػػايو ليسػػكقه اوػػى امر ػراب رُِٖ ك ػػيف

ػػدث

عق ػػداولزيز س ػػيد امه ػػؿ ع ػػف دما ػػؿ عقةريػ ػ اق ػػو م ػػاـ ذك ػػر اف م ػػف اهمه ػػا اي ػػه واو ػػقس

اوملػػايو اوةديم ػ أك اومق ك ػرة أثكاق ػان مػػف اموفػػاظ وػػـ يكػػف وهػػا مػػف ققػػؿو رُّٖ كمػػا وػػؿ
اودك كر ا مد اسلد مجمكع مف اقيات اقو ماـ كاي هت قه دراس ه اوى اوةػكؿ اف وثػكرة

اقػػو مػػاـ رك يػ سػػلى و غييػػر اوكاقػػل اوػػذم سػ ك ش ليػػه اوػػركحو رُْٖ اكقػػد قػػاـ أمػػيف
اوقػػرت اوري ػػايو لػػو قلػػه ووصػػكرة اوبػػلري عيػػد اقػػو مػػاـ لػ ػاؿ  :واف قةػػا؛ اقػػو مػػاـ
ويس قمداا ه اك مراثيه أك ساار اومصػيفات او ةويديػ مرػراض اوبػلر قػؿ قطاق ػه عوػى
فجير اوصكرة اوبلري عيد اوةارئ عوى مدل امزميػ و رُٖٓ ام اف اوػدك كر اقػك ديػب

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

اويالو يجلؿ فكير اقو ماـ قاامان عوى مراعاة او عاد لو اروب اممكر مما قاد ه اوى
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اف يكػ ػػكف رجػ ػػدويا دياوك يكي ػ ػان اذ يجمػ ػػل قػ ػػيف امعػ ػػداد كاولياصػ ػػر اوم غػ ػػايرة اوم يػ ػػالرة

رُٕٖ ر ك ص ػػادـ او ب ػػاقه قاو ع ػػاد ك فاعو ػػه مل ػػه رُٖٖ ا لاوة ػػدرة عو ػػى رؤيػ ػ او ع ػػاد
وادت قػ ػػه اوػ ػػى امق ػ ػػار لػ ػػو امرػ ػ ػراب ر كاوغم ػ ػكض ر كاميسػ ػػياؽ كرا؛ اومجػ ػػردات مػ ػػف

اوملايور كعةد اولالقات اوغريق قيف امبيا؛ ر او و يالى مػل اولةػؿ كاولػادةو رُٖٗ ر
كلو مكعل اخر ييل ه اويالو قاقو اوجدؿ او ديث اومس يد عوى او غيير كاو رك ر ميػه

اي ػ ه اوجػػدؿ لػػو بػػلره ر كولػػؿ هػػذه سػػم او فػػرد كاو ميػػز عيػػد اقػػو مػػاـ ر ميػػه يمػػزج
ديث اوبلر ق ديث اوفكر عوى ي ك قكوه :
ِ
ع ْق ِد (ٓ)ٜٔ
ت المي ين ِف ْك ُي
وانك
احكم َ
و ين القوافي من ممام ومن َ
ْ
كيػػذهب اوػػدك كر عقػػدا او طػػاكم اوػػى داا ػرة اكسػػل لػػو فسػػير ليػػه مػػف خػػالؿ مجػػاؿ
امداة او ػػو يص ػػكرها قم ػػا يكف ػػو وو ػػرد عو ػػى س ػػاؤمت اويةػ ػاد ػػكؿ ر ارقػ ػ ب ػػلره ركيػ ػكالر

اعداده ككوف قديله ر ككيػؼ يلاوجهػا مػف ميطػؽ صػكره ر كلهمػه مقلادهػا ا كمػا هػذا

اومكقؼ امٌ ميه رريسجؿ دكره لو رك اوبلر اولقاسػو بػاع انر كياقػدان كمصػيفان لػو دف
كا ػػدو رُُٗ كم ػػيـ هػػذه اويلػػكت امقداعيػ

عػف عقةريػ اقػػو مػػاـ امٌ ميػػه وكقػػل عوػػى

اقكػػار اوملػػايو كاو ػ ةط – قغكصػػه اوملػػركؼ عيػػه – يفػػااس اوػػدرر ر كوػػذوؾ قػػاؿ قلػػض
يةػػاده  :ايػػه كجػػد مػػا أعػػو ه اوبػػلرا؛و رُِٗ هػػذا مػػا قاوػػه اوػػدك كر اورقػػداكم ر كيعػػيؼ

قااالن  :وقاف ثم باقهان قيف اقو ماـ اوبػاعر كعقػداوةاهر اوياقػد ر اقػك مػاـ كػاف يلمػؿ

لكره كثيػ انر لػو اي ػاج اوبػلر ر كهػك يػدلل قػه دكف اف يػر ـ مسػ مله ر كاوجرجػايو يلمػؿ
لك ػره كثي ػ انر لػػو اي ػػاج اويةػػد ر كيػػدلل قػػه دكف اف يػػر ـ قاراػػهو رُّٗ اكوػػذا يجػػد بػػاعريا
بغكلان قاوجديد كيسلى اويه لو اسوكب صيار ه اوفيي كاس غراقها :

ُشقى يا ا هماع كان ل يها (ٗ)ٜٔ

المعنى اما َمعنى الُي
وجديدةُ
َ
لكاف يظير اقو مػاـ وولمويػ اوبػلري عاومػان جديػدان لػو اوفػف اوبػلرم لكػس ثةالػ

اولصر ركم ي امم ياز ا او و عاياها قيف اق اريػه كملاصػريه ر ك جػاكز بػلرا؛ عصػره

ق كـ طقيل ثةال ه كثرا؛ عةوه قها ر ك كظيػؼ اوغ ارقػ لػو بػلره او ػو كايػت مةقكوػ لػو
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زمايػػها ل صػػاد ر ارقػ بػػلر اقػػو مػػاـ ػراكح لػػو ميػزاف او يييػػد اوكثيػػر وػػه ر كاوملارعػ
اوةويو عويه ر قػديمان ك ػديثان ا ا ا كولػؿ هػذا اوجػدؿ مػدخؿ ليػو وػيس مػف اويسػر اوكوػكج

ليػػه والق ػراب مػػف عػػاوـ اقػػو مػػاـ ر اوػػذم هػػك ي ػػاج ايصػػهار لك ػره اوثاقػػب اوػػذم ية ػػرف

قاو جديد لو اوصيار اوفيي ر كاو رص عوى اخراجه ليان جديدان مف وايطالق ه الكوى

لو صيل اوبلر قد قدأت مف لاموػه مػل اووفػظ اكمن ر كميػه اوػى او ركيػب ر ثػـ اوصػكرة
ا ا ا مما ارعب اويةاد ر كأدل اوى ا هامه قاوغمكض كاو لةيد و رُٓٗ ويس امٌ ليهػـ
وـ يس كعقكا ذوؾ اوجديد ر كردت يلم امم يػاز عيػده م يػ والخػريف ر كقوغػت صػداها

اوقيا ػ مػػف كوػػه كلاقػػت صػػكرهـ ق يػػث واصػػق ت اولػػداكة مقػػو مػػاـ قدع ػ اولصػػرو
رُٔٗ كاس طاع ق سه اوفيو اف يكود كثي انر مف اوملايو ر ككسر جمكد ماقيؿ ركػـ ػرؾ
امكؿ والخر قكصفه واكقر مجدد لو اوبلر اولرقو اوةديـ ر ك جديػده هػذا ايمػا يػاكؿ
قيي اوبلر ك ركيق ػه اك عم ػكدهو رُٕٗ ا

ا صبد النقذي يف هيذان غرابت الشبعر
اوغ ارقػ ػ اميجاقيػ ػ م ػػف اومف ػػاهيـ اوب ػػلري اوجكهريػ ػ ر ذو ػػؾ ايه ػػا ميػ ػزة ب ػػلري ق ػػديمان

ك ػػديثان اذا ا سػػف اس ػ خدامها ر كار ةػػى اوم وةػػو اوػػى مس ػ كل اوػػكعو لػػو ػػذكؽ اوبػػلر

كقرا؛ة رريقهاكاوبلر هك اوكالـ اوغامض قاوطقل ميه م يس طيل اوذهف او ركيز عوى

اوػيص امٌ قاو يمػػؿ لػػو اووغػ مجػػؿ اووػػذة الدقيػ ر وإذ أف كيفيػ اووغػ

ياسػػب دكمػان مػػل

كيفيػ ػ اوب ػػلكرو رُٖٗ ا و ػػذوؾ ك ػػاف او لقي ػػر ع ػػف اومل ػػايو قاولق ػػارات اومجازيػ ػ أوٌػػذ م ػػف

او لقي ػػر عيه ػػا قاموف ػػاظ او ةيةيػ ػ ا كر ارقػ ػ أق ػػو م ػػاـ ل ػػو اموف ػػاظ كاومل ػػايو ر م ة ػػدح
قاوفص ػػا

ذو ػػؾ اي ػػه و ػػـ يو ػػيً اودموػ ػ او رليػ ػ كم ػػا ػػكهـ اوية ػػاد ر اي ػػه ه ػػك او ػػذم أثق ه ػػا

يمػا يوغػو اودموػ او رليػ اولػاجزة عػف اف يبػػر
كأ ياهػا ككبػؼ عػف قك هػا كثرااهػا ر كا ٌ
يكع ػان مػػف او ػػك ر اوػػذم يليػػه اقػػك مػػاـ كي ةةػػه لػػو بػػلره اك قػػيف اف أبػػكاؿ اوغ ارق ػ لػػو
621

اشكاليت الغرابت في شعر ابي توام
(قراءة بين النقذ القذين ورؤيت النقذ الجذيذ)
د  .احوذ عبذالرحون سلين

بػػلر اقػػو مػػاـ قػػد جػػا؛ ملظمهػػا لػػو اومػػدي رُٗٗ ر كاومػػدي كػػاف سػػاادان لػػو اوبػػلر
اولرقػػو ورسػػـ اقلػػاد اومث ػػؿ امعوػػى واليسػػافر لكاي ػػت مبػػكو اقػػو م ػػاـ لػػو بػػلره ه ػػو
مبػػكو اوصػراع قػػيف هػػذا اوبػػلر اويػػاقل مػػف يػػقض اووغػ ر ك وػػؾ اوملػػايير اومسػ مدة مػػف

امكعػػاع امج ماعي ػ ر لغػػدا بػػلره لػػو اومػػدي قلػػدان جديػػدان هػػيمف عويػػه رؤي ػ جدوي ػ
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

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

يسرت ووبػاعر اوطػااو طوػب او كسػل مػف يا يػ ر
مزي او كسلات لو اووغ اولرقي قد ٌ
كاودمو ػ عوػػى اولوػػـ قاووغ ػ مػػف يا ي ػ اخػػرل ر ممػػا مهػػدا عويػػه هجػػر اووفػػظ اوملػػركؼ

اوم ػػييكس او ػػى اووف ػػظ اوم ػػركؾ اومهج ػػكر طوقػ ػان والرػ ػراب او ػػذم يػ ػؤدم او ػػى امعج ػػابا
لصػػارت اوغ ارقػ ظػػاهرة اسػػوكقي لػػو بػػلره ػػيف فطػػف وهػػا اوب ػراح اولػػرب ك كومػكا ليهػػا

ق ػررـ ػػداث ها رََِ ر ممػػا ٌموػػت اوػػيص قة ػرا؛ات م لػػددة ر لكايػػت ر ارق ػ ن وغمػػكض
ايجاقو كعامالن لو فليؿ اويػزاع كؿ مسيو اوةديـ كاو ديث اكقد يوؽ اوغمكض اوياجـ
مػػف اوغ ارقػ اميجاقيػ لػػو لعػػا؛ اوةصػػيدة اولرقيػ ر ممػػا بػػكؿ طاقلػان يسػػقيان مػػف اوػػكعو

قارة لػو اوبػلر فصػوه
اوجماوو لو مفهكـ اوبلر رَُِ كاصق ت اوغراق عالم ٌ
ميز ٌ
عػػف اويثػػر ر دكف اف يفػػو اوقيػػاف اوسػػااد وػػدل اوبػػلرا؛ ر ممػػا ػػدا قفريػػؽ مػػف اويةػػاد اف
يػػركا اف اوبػػلر لػػف يةػػكـ قصػػف عامػ عوػػى اوغمػػكض كخفػػا؛ اومةصػػكد رَِِ اوػػذا كػػاف

رده اومبػػهكر عوػػى اوسػػااؿ :ومػػاذا
ي قػػاهى اقػػك مػػاـ قمكقفػػه اوطريػػؼ ر كهػػك مػػا يوخصػػه ٌ
ةكؿ مايفهـ لاجاقه  :كوماذا م فهـ مايةاؿ دكف اف ييقػه كثيػ انر قةعػي او وةػو ر او ػو
عكست ما كوه مف صراع يةػدم اوػذم يصػب لػو صػلكق لهػـ اووغػكييف وبػلره قسػقب

رلعهـ وادخاؿ مصطو ات اولوكـ لو اوففو رَِّ لكػاف مػكقفهـ عػداايان يةػيض مكقػؼ

اويةػػاد اوم فوسػػف اوػػذيف لهمػكا بػػلره لاس سػػاركه ك ةقوػػكه اكطوػػب اوغريػػب كػػاف – راوقػان –
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راي ػ امديػػب اوةػػديـ كمػػا ييػ ىػد تؿ عويػػه ر ذوػػؾ اف اوجػػا ظ ػػيف طوػػب عوػػـ اوبػػلر عيػػد
امصػػملو وقػػاؿ  :لكجد ػػه مي سػػف امٌ رريقػػهو رَِْ لكايػػت اوغ ارق ػ مةقكو ػ لػػو زمػػاف

اقػػو مػػاـ ر ككايػػت ػؤدم دك انر ايجاقي ػان لػػو امدب اوةػػديـ ا وػػذا عػ ٌػد طوػػب اوغريػػب لي ػان
صلقان لو رريب اوةراف اوكريـ كلو رريب او ديث اوبريؼا

اخلبمتت
قػػيف اف اوغ ارق ػ او ػػو ػػؤدم اوػػى امعجػػاب كاو ػػذكؽ اوبػػلرم ر ارق ػ ايجاقي ػ ر

لهو رراق مس سي

مف ماـ اوصػيل اوفييػ مسػقيؿ اويهػا دكف سػقيؿ اوغ ارقػ ر او ػو

جلػػؿ ووبػػلر اصػػكوه اوفيي ػ اوخاصػ ر كمػػا أيثػػر مػػف اوبػػلر اوةػػديـ وػػـ يكػػف رمكع ػان ذا

خطر عوى اوذكؽ كاوصياع وثةالػ اويػاس الدقيػ اوم ييػ كاولميةػ ر كلػو ػاريخ امدب

بكاهد كثيرة سػقةت جرقػ اقػو ماـاكقػد ظػؿ اقػك مػاـ م ػك انر والعجػاب عيػد لريػؽ مػف
اوة ػػدما؛ كاخػ ػػر مػػػف اوم ػػػدثيفا كمػ ػػل كجػػػكد قلػػػض امرا؛ ق ػػدت ليهػػػا اومكاق ػػؼ ككييهػػػا
كصيؼ ووجدة لو صيل اقو ماـ ك رصه عوى كظيؼ اوغراق لو بػلره اوياقلػ مػف

اثار يفسه كايفلام ها ر مل ا خاذ اوجايب اولةوو اساسان و رك ليه يف يوجي اوى رراق

ادكا ه اوفيي ا ا كويست ر ارقػ اوطػااو اوكقيػر لػو اوفاظػه كملاييػه ل سػب ر ايمػا قدر ػه

عوػػى رؤيػ او عػػاد اوػػذم هػػك مػػف اقػػرز دكالػػل لزيػػز اوغ ارقػ كعةػػد عالقػػات رريقػ قػػيف

امب ػػيا؛ ر ك لك ػػس ه ػػذه اولالق ػػات اوم ع ػػادة ل ػػو لي ػػه اوب ػػلرم ر ك ػ ػكا؛ـ م ػػل مكق ػػؼ
اوم وةو اوكاعو ر يث ي سيى

فاعوه مل اويص ا لهك م يلقي قمس كل اوم وةػو قةػدر

ما يرسـ لو ذهيه اف يككف اوياقد خقي اىر لو عموهر عارلان قمخزكيه اووغكم مدركان غيرات
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

ُا اقك ماـ اوطااو ر يا ه ك ياة بلره  :دا م مد يجيػب اوقهقي ػو ر دار اوك ػب ر
اوةاهرة رُْٓٗ ـ ا
ِا اق ػػك م ػػاـ كاوف ػػف اوب ػػلرم  :ردا عم ػػر اوطاو ػػب رمجو ػ ػ اداب او ارل ػػديف راول ػ ػدد ّ
روسي ُُٕٗـ رمطاقل جامل اومكصؿا
ّا اقػػك مػػاـ كقعػػي او جديػػد لػػو اوبػػلر  :دا عقػػده قػػدكم ر مك قػ اوبػػاب ر اوةاه ػرة

رُٕٓٗا

ْا ام ةاف  :ووسيكطو ر

ةيؽ اقك اوفعؿ اقراهيـ ط ردار او ارثا

ٓا اخقار اقو ماـ  :ووصكوو ر

ةيؽ صاو امب ر ر دمبؽ ُْٔٗـا

ٔا امدب كاوغ ارقػ ػ  :رد ارسػ ػ قييكيػ ػ ل ػػو امدب اولرق ػػو عق ػػداوف اح كيويط ػػك ر دار

اوطويل ر طِ رقيركت ر ييساف ُّٖٗـا

ٕا ادقي اويص  :دا صالح رزؽ ر دار رريب رطِ ر اوةاهرة ر ََُِـا
ٖا اسرار اوقالر لو عوـ اوقياف  :عقػداوةاهر اوجرجػايو ر لويػؽ اوسػيد م مػد ربػيد
رعا ر دار اوك ب اولومي ر قيركت ر طُ رُٖٖٗـاا

ٗا ابػػكاؿ اوصػراع لػػو اوةصػػيدة اولرقيػ راولصػػر اولقاسػػو  :دا عقػػدا او طػػاكم ر

مك ق اميجوك اومصري ر اوةاهرة ر ََِْـا
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َُا اعجاز اوةراف كاوقالر اويقكيػ  :مصػطفى صػادؽ اوراللػور در اوك ػاب اولرقػو
ر قيركت ر َُُْهػ ا
ُُا امم اع كاومؤايس  :اقػك يػاف او ك يػدم ر صػ

كظقطػه ا مػد امػيف كا مػد

اوزيف ر دار كمك ق او ياة ر م ر ت ر قيركت ا
ُِا ام ػ ػرا؛ اوبػ ػػلر اولرقػ ػػو لػ ػػو اولصػ ػػر اولقاسػ ػػو  :ايػ ػػيس اومةدسػ ػػو ر دار اولوػ ػػـ

وومالييف ر قيركت ر طُٔ ر ُٕٖٗـا

ُّا اميزياح كاووغػ اوبػلري  :عقػداور يـ ايطػو ر مجوػ عالمػات لػو اويةػد ر مجوػد
ُْ رجْٓ رََِْ ديسمقر ـا

ُْا اميساف كاو اريخ لػو بػلر اقػو مػاـ رؽُ  :داا مػد اسػلد عوػو ر دار اوك ػاب

اووقيايو ر قيركت ر طِ رُِٕٗـ – ُِّٗهػ ا

ُٓا اميعػػاح لػػو عوػػكـ اوقالر ػ  :ووخطيػػب اوةزكييػػو ر

ةيػػؽ م مػػد عقػػداوميلـ

خفػػاجو ر كعقػػداولزيز ب ػػرؼ ر دار اوك ػػاب اومص ػػرم – دار اوك ػػاب اووقي ػػايو ر طٔ

اوةاهرة  -قيركت رُٗٗٗا

ُٔا قػػديل او راكيػػب ل ػػو بػػلر اق ػػو مػػاـ راوجمػػؿ كامس ػػوكب  :دا مييػػر س ػػوطاف ر
ميبية اوملارؼ ر برك جالؿ ر امسكيدري ر ََِٓـا

ُٕا اوقي ػػاف كاو قي ػػيف  :اق ػػك عثم ػػاف عم ػػر ق ػػف اوج ػػا ظ

ةي ػػؽ عقداوس ػػالـ م م ػػد

هاركفر اوةاهرة ر ّٕٔهػ ُْٖٗ -ـا
ُٖا يمالت لو اميساف  :رجا؛ اويةاش ر دار اوثكرة ر قغداد رُٖٗٗـا
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ُٗا داكؿ اوملايو قيف اوبلرا؛  :ا مػد سػويـ رػايـ ر اومركػز اوثةػالو اولرقػو ر دار
اوقيعا؛ رطُ رََِٔـا
َِا دريب اوراكم  :ووسيكطو ر طِ ر اومديي اوميكرة ر ُِٕٗـا
ُِا اوثاقت كاوم كؿ /جِ  :ادكييس ردار اولكدة ر طُ رقيركت ُٕٕٗـا
ِِا اوثاقت كاوم كؿ رقرا؛ة لو سرقات اقو ماـ اوبلري

دراسات عرقي ر اولدد ٓ ٔ/ر اذار ك ييساف ُٓٗٗ ـا

 :دا امر سوكـ ر مجو

ِّا جدوي اقو ماـ  :دا عقداوكريـ اويالو ر ك ازرة اوثةالػ كامعػالـ ر ميبػكرات دار

اوجا ظ ر قغداد ر َُٖٗـا

ِْا جدوي اوخفا؛ كاو جوو رد ارسػات قييكيػ لػو اوبػلر  :دا كمػاؿ اقػك ديػب ر دار

اولوـ ر قيركت ر ُُٖٗـا

ِٓا جكاهر امدب  :ا مد اوهابمو ر طِ راوةاهرة ر ُٓٔٗ ـا
ِٔا ج ػ ػكاهر اوقالر ػ ػ  :ا م ػ ػػد اوهابػ ػػمو ر دار اق ػ ػػف اوجػ ػػكزم ر طُ راوة ػ ػػاهرة ر

ََُِ – ُُّْ هػا
ِٕا

ركػ او ػػاويؼ لػػو وغ ػ رريػػب او ػػديث  :لاطمػ

اوقغدادم ر مجود ٗ ر اولدد ْ ر َُُْهػ ر ُُٖٗـا
ِٖا او ركػ ػ اويةديػ ػ

م ػزة او ارعػػو ر مجوػ ومػػكرد

ػػكؿ م ػػذهب اق ػػو م ػػاـ ر اريخه ػػا ك طكره ػػا كاثره ػػا ل ػػو اوية ػػد

اولرقو  :دا م مكد اورقداكم ر دار اوفكرر اوةاهرة ر ُٕٔٗ ـا
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ِٗا او ياة امدقي لو اولصر اولقاسو  :دا م مد خفاجو ر دار اوكلا؛ وويبر طُ
ر امسكيدري

ر ََِْا

َّا اوخصكم قيف اوةدما؛ كاوم ػدثيف لػو اويةػد اولرقػو اوةػديـ ر اريخهػا كقعاياه ػا
 :دا عثماف مكاقو ر دار اوملرل اوجاملي رامسكيدي ر طُ ر ُْٖٗـا
ُّا اوخطاق ػ  :مرس ػػطك ر او رجمػ ػ اولرقيػ ػ اوةديمػ ػ ر

اوةاهرة ر ُٗٓٗـا

ِّا ديكاف اقو ماـ  :اوخطيب او قريزم ر

راوةاهرة رَُٕٗـا

ةي ػػؽ عق ػػداور مف ق ػػدكم ر

ةيؽ م مد عقده عػزاـ ر دار اوملػارؼ

ّّا دي ػ ػكاف اوق ػ ػػرم :

ةيػ ػػؽ سػ ػػف كامػ ػػؿ اوصػ ػػيرلو ر دار اوملػ ػػارؼ اوةػ ػػاهرة ر

ّْا ديػ ػكاف اوم يق ػػو :

ةيػ ػػؽ عق ػػداور مف اومصػ ػػطاكم ر دار اوملرلػ ػ ر قيػ ػػركت ر

ُِٕٗـا

طّر ََِٔ ا
ّٓا ديكاف اوياقغ اوذقيايو :

ةيؽ م مد اقك لعؿ اقػراهيـ ر دار اومل ػارؼ طِ ر

اوةاهرة ر ُٖٓٗـا
ّٔا سر اوفصا

 :مقف سياف اوخفاجو ر

ةيؽ عوو لؤاد ر اوةاهرة ر ُٕٓٗـا

ّٕا بػػرح دي ػكاف او ماس ػ مقػػو مػػاـ  :وومرزكقػػو ر يبػػر ا مػػد امػػيف ر عقداوسػػالـ
هاركف ر وجي او اويؼ كاو رجم كاويبر ر طِ ر ُٕٔ هػ ا

622

اشكاليت الغرابت في شعر ابي توام
(قراءة بين النقذ القذين ورؤيت النقذ الجذيذ)
د  .احوذ عبذالرحون سلين

ّٖا بػلر اقػػو مػاـ قػػيف اويةػد اوةػػديـ ك رؤيػ اويةػػد اوجديػد  :سػػلد مص ػو اوسري ػو
راويادم امدقو اوثةالو ر اوصليدي ر جدة رطُ ر ُّٖٗـَُْْ -هػا
ّٗا ب ػػلر اق ػػو م ػػاـ ل ػػو ميػ ػزاف اوية ػػد اوة ػػديـ  :د ا س ػػاوـ او م ػػدايو ر مجوػ ػ اداب
اورالديف ر عدد ّ ر كايكف امكؿ ُُٕٗ رمطاقل جامل اومكصؿا
َْا راوب ػػلر ر اوغم ػػكض ر او داثػ ػ

د ارسػ ػ ل ػػو اومفه ػػكـ  :اقػػراهيـ رم ػػايو ر مجوػ ػ

ُْا اوبلر كاوبلرا؛  :مقف ق يق ر

ةيؽ ا مد م مد باكر ر طّ ر ُٕٕٗـا

لصكؿ مجود  ٕ/عدد ّ – ْ وسي ُٕٖٗ ـ اوهيا اومصري اولام

ر اوةاهرةا

ِْا عقةريػ ػ اق ػػو مػ ػاـ  :عق ػػداولزيز س ػػيد امه ػػؿ ر دار اولو ػػـ وومالي ػػيف قي ػػركت ر
ُِٔٗـا
ّْا اولمػػدة لػػو م اسػػف اوبػػلر ك دداقػػه كيةػػده  :مقػػف ربػػيؽ اوةيركايػػو ر ت م مػػد
م و اوديف عقداو ميد ر دار اوجيؿ ر قيركت ُِٕٗـاعيػار اوبػلر  :مقػف طقاطقػا
ر

ةيؽ دا عقداولزيز قف ياصر اومايل ر ميبكرات ا اد اوك اب اول ػرب ر دمبػؽ ر

ََِٓـارريب او ديث  :مقف سالـ ر

ةيؽ م مد عقداومليد خاف ر طقل اوهيد ر

يدر دقاد ر اوهيد ر ُْٔٗ ـ – ُّْٖ هػا
ْْا اوفف كمذاهقه لو اوبػلر اولرقػو  :دا بػكقو عػيؼ ر مك قػ اود ارسػات اولرقيػ

ر دار اوملارؼ ر طُّ ر َُٔٗـا

ْٓا لػػو امدب اولقاسػػو  :دا مهػػدم اوقصػػير ر مطقلػ اويلمػػاف ر اويجػػؼ امبػػرؼ

اولراؽ رَُٕٗـا
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ْٔا لو جماوي اوكوم  :دا سيف جمل رميبػكرات ا ػاد اوك ػاب اولػرب ر دمبػؽ
ر ََِِ ـا
ْٕا لو اومصطو اويةػدم  :دا ا مػد مطوػكب ر ميبػكرات اومجمػل اولوم ػو ر قغػداد
ر ََِِـ – ُِّْهػ ا

ْٖا ك اب او بقيهات :مقف اقو عكفر

َُٓٗا

ةيؽ م مد عقداومليػدخافر ماطر ويػدفر

ْٗا ك ػػاب اوصػػياع يف :مقػػو هػػالؿ اولسػػكرمر ةةػػه كعػػقط يصػػه دامفيػػد قمي ػ ر

دار اوك ب اولومي ر طِر قيركتر ُْٖٗا

َٓا اوكبػ ػػؼ عػ ػػف مسػ ػػاكئ اوم يقػ ػػو :وصػ ػػا ب قػ ػػف عقػ ػػادر

اودسكقور دار اوملارؼ قمصرر اوةاهرةر طِر ُٗٔٗا

ةيػ ػػؽ كبػ ػػرح اق ػ ػراهيـ

ُٓا وسػاف اولػػرب :مقػف ميظػػكر اعػػداد ك صػييؼ يكسػػؼ خيػاطر دار وسػػاف اولػػربر
قيركتا
ِٓا اووغػ ػ اوب ػػلر ل ػػو ديػ ػكاف اق ػػو م ػػاـ :دا س ػػيف او ػ ػكاد ر دار اول ػ ػرب امس ػ ػالمو

رطُ ر قيركت رََِٓ – ُِْٓقا
ّٓا م اعرات امدقا؛ كم ػاكرات اوبػلرا؛ كاوقوغػا؛  :او اررػب امصػفهايو ر اوةػاهرة

ر ُِٕٖ هػ ا

ْٓا اومث ػػؿ اوس ػػاار ل ػػو ادب اوكا ػػب كاوب ػػاعر  :مق ػػف امثي ػػر ر

او كلو ر دا قدكم طقاي ر اوةاهرة ُٗٓٗـا

ةي ػػؽ دا ا م ػػد

ٓٓا مػداخؿ اوػػى عػاوـ اوجمػػاؿ امدقػو  :دا عقػػداوميلـ ويمػ ر دار اوثةالػ ر اوةاه ػرة

ر ُٖٕٗـا
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ٔٓا مبػػكو اومليػػى لػػو اويةػػد او ػػديث  :دا مصػػطفى ياصػػؼ ر مك ق ػ اوبػػقاب ر
اوةاهرة ا
ٕٓا مبػػكو اومليػى لػػو اويةػػد امدقػػو  :دا ػامر سػػوكـ ر مجوػ عالمػ ػات لػػو اويةػ ػد
رمجود ٕ ر جِٔ ا
ٖٓا مةدم ووبلر اولرقو  :ادكييس ر دار اولكدة ر قيركت ر طِ ر ُٕٓٗـا
ٗٓا م ػ ػػف م ػ ػػذهب اوب ػ ػػلر كاويث ػ ػػر  :دا ط ػ ػػه س ػ ػػيف ر دار اومل ػ ػػارؼ ر اوة ػ ػػاهرة ر
ُٗٔٗـا
َٔا مػػف قعػػايا اوبػػلر كاويثػػر لػػو اويةػػد اولرقػػو اوةػػديـ  :دا عثمػػاف م ػكالو ر دار
اوملرل اوجاملي

ر طْ ر امسكيدري

ر ُٗٗٗـ ا

ُٔا ميهاج اوقوغا؛ كسراج امدقا؛  :ووةرطاجيو

ر كيس ر ُٔٔٗـا

ةيػؽ م مػد او قيػب قػف اوخػكص

ِٔا مػ ػػيه اوزمخبػ ػػرم لػ ػػو فسػ ػػير اوة ػ ػراف كقيػ ػػاف اعجػ ػػازه :دا مصػ ػػطفى اوصػ ػػاكم

اوجكييو ر دار اوملارؼ قمصر ر طِر ُٖٔٗـا

ّٔا اومكازي قػيف بػلر اقػو مػاـ كاوق ػرم  :مقػو قاسػـ او سػف قػف قبػر امم ػدم
ر

ةيؽ اوسػيد ا مػد صػةر ر دار اوملػارؼ ر مصػر ر اوةػاهرة ر ج ُ – طُ ر

جِ – طِ ر ُِٕٗـا

ْٔا اومكبػ لػػو ماخػػذ اولومػػا؛ عوػػى اوبػػلرا؛  :وومرزقػػايو ر

ر يهع مصر ر ُٓٔٗ ـا
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ٓٔا يظريػػات اوبػػلر عيػػد اولػػرب ررقػػـُ  :دا مصػػطفى اوجػػكزك ر دار اوطويل ػ
ووطقاع كاويبر ر قيركت رطُ ر ُُٖٗ ـ – َُِْقا
ٔٔا يظري اووغ لو اويةد اولرقو  :عقداو كيـ راعو ر اومجوػس امعوػى ووثةال ػ ر
اوةاهرة ر طُ ر ََِّـ
ٕٔا يةد اوبلر  :قدام قف جلفر ر

ةيؽ كماؿ مصطفى ر اوةاهرة ر ُّٔٗـا

ٖٔا اويةد اولرقو ي ك يظري ثايي رسوسػو عػاوـ اوملرلػ

 :دا مصػطفى ياص ػؼ ر

مجوس اوكطيو – اوككيت راذار رَََِـ – ذك اوةلدة َُِْـا
ٗٔا اويةد اوميهجو عيد اولرب  :دا م مد ميدكر ر يهع مصرر ُِٕٗـا
َٕا اوكس ػػاط ق ػػيف اوم يق ػػو كخص ػػكمه  :ووةاع ػػو اوجرج ػػايو ر ةي ػػؽ م م ػػد اق ػػك

اوفعؿ اقراهيـ كعوو اوقجاكم ر ط اوجوقو اوةاهرةا

اهلىاهش

رُ اخقار اقو ماـ ووصكوو ْٓ :ا

رِ بلر اقو ماـ  :سليد مصو ر ُٗ ا
رّ امدب كاوغراق

 َٔ:ا

رْ وساف اولرب  :رمادة ررب ا

رٓ رريب او ديث مقف سالـ راومةدم

ِ/ُ:

رٔ مداخؿ اوى عوـ اوجماؿ امدقو ر عقداوميلـ ويمه  ََُ :ا
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رٕ اوكساط ر ووةاعو اوجرجايو ِٓ :ا
رٖ اومثؿ اوساار  ُِٗ / ّ :ا

رٗ اوقياف كاو قييف  ٖٗ / ُ :رَٗ ا
رَُ ديكاف اوياقغ اوذقيايو  ٗ :ا
رُُ اوبلر كاوبلرا؛  ِٕ /ُ :ا
رُِ اوبلر كاوبلرا؛  َّ /ُ :ا
رُّ ييظر او بقيهات مقف اقو عكف  ِ – ُ :ا

رُْ عيار اوبلر مقف طقاطقا  ُِّ :ر ُِْ ا
رُٓ اومكازي

ر اممدم  ِْٔ :ر ِْٕ ا

رُٔ ييظر اوكساط

ر ووةاعو اوجرجايو  ّْ :ر ٖٗ ر ِْٖ ا

رُٕ ديكايه اوق رم ْٖٕ / ُ :ر كييظر اوكساط  ّْٕ :رّْٖ ا
رُٖ اوكساط

 ّْ :ا

رُٗ اسرار اوقالر ر َُّ كديكاف اوم يقو  ُُِ :ا
رَِ ييظر ـا فا  ُُٖ :ا
رُِ ييظر ـا فا  ُّْ :ا
رِِ ميهاج اوقوغا؛  ُٕ :ا

رِّ يةد اوبلر  ِْْ :ر ِْٓ ا

رِْ ييظر برح ديكاف او ماس  ِٓ :ر ِٕا
رِٓ اوقياف كاو قييف  ِٕٖ /ُ :ر ِٕٗا

رِٔ اوبلر كاوبلرا؛  ِٖ/ ُ :ر ُ َُِ /ا
رِٕ ييظر عيار اوبلر  ُِ :ا

رِٖ ييظر يةد اوبلر  ََِ – ُٗٔ :ا
رِٗ امم اع كاومؤايس  ُُْ /ِ :ا
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رَّ اوكساط  ُٗ – ُٔ :ا
رُّ ييظر يظريات اوبلر ُ َِٓ/ُ :ر ُ ِْٔ /ا

رِّ اسرار اوقالر  ُّٗ :ر ك داكؿ اوملايو  ٔٗ :ا
رّّ اوكساط  ِْ :ا

رّْ امدب كاوغراق  َٔ :ا

رّٓ اميعاح  ُِ :كما قلد ا
رّٔ ك اب اوصياع يف  َُٖ :ا
رّٕ اميعاح  ْ :ا

رّٖ جكاهر اوقالر  ُُ :ر كاومكب

 َِٖ :ا

رّٗ ييظر جكاهر اوقالر  ُُ :ر لو جماوي اوكوم  ْٕ – ّٖ :ا
رَْ او ياة امدقي لو اولصر اولقاسو  َُّ :ا
رُْ اوقياف كاو قييف  ّٕٖ/ُ :ا
رِْ ـ ا ف ا  ّٕٖ/ُ :ا
رّْ ـ ا ف ا  ٕٔ/ُ :ا
رْْ سر اوفصا

 ُٕ :ا

رْٓ ر رْٔ ر ر ْٕ ر رْٖ سر اوفصا
رْٗ اولمدة  ِٔٓ/ِ :ا

رَٓ ـ ا ف ا  ٔٔ – ِٔٓ /ِ :ا
رُٓ اومثؿ اوساار  ِٔ :ا

رِٓ ـ ا فا  ُٕٓ/ُ :كماقلد ا
رّٓ ـا ف ا  ُٕٔ/ُ :ا
رْٓ ـا ف ا  ُٕٕ/ُ :ا
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رٓٓ

رك ػ او ػػاويؼ لػػو وغ ػ رريػػب او ػػديث  :مجو ػ اومػػكرد ر مجوػػد ٗ رع ػػدد ْر

وسي ُُٖٗ  ّٕ – ْٔ :ا

رٔٓ ميه اوزمخبرم لو فسير اوةراف  َِّ :ا
رٕٓ ادقي اويص  ِٗ :كما قلد ا

رٖٓ اعجاز اوةراف ووراللو  ُِٔ :ا
رٗٓ اولمدة  ٖٗ/ُ :ا

رَٔ ييظر ام ةاف ووسيكطو  ُِٗ – ُِّ /ُ :ا
رُٔ سكرة اويجـ  ِِ :ا

رِٔ اعجاز اوةراف ووراللو  ِّٓ :ا
رّٔ لو جماوي اوكوم  ّٗ :ا

رْٔ دريب اوراكم ووسيكطو  ُٖٓ – ُْٖ/ِ :ا
رٓٔ اعجاز اوةراف ووراللو  ّْٓ :ا

رٔٔ لو اومصطو اويةدم  ُٖٓ :ا
رٕٔ ـ ا ف ا  ُٖٔ :ا

رٖٔ ييظر يمالت لو اميساف  ُْ – ٗ :ا
رٗٔ ـ ا فا  ُْ :ا

رَٕ اقك ماـ كقعي او جديد  ٔ :ا

رُٕ جكاهر امدب  ُٗٔ -ُُٗ :ا
رِٕ اقػػك مػػاـ كاوفػػف اوبػػلرم  :مجو ػ اداب او ارلػػديف ر عػػدد ّ ر كػػايكف امكؿ ر
مطاقل جامل اومصؿ ر ُُٕٗ  ٔ :ا

رّٕ اومكازي  َّْ / ُ:ا
رْٕ ـا فا  ِٓ /ُ :ا

رٕٓ ديكايه وو قريزمَُٕ/ُ :ا
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رٕٔ ديكايهُّٓ/ْ:ا
رٕٕ عيار اوبلر  ُْ:ارٖٕ داكؿ اوملايو  ِّ :ا
رٖٕ داكؿ اوملايو  ِّ :ا

رٕٗ مف قعايا اوبلر كاويثر لو اويةد اولرقو  ُْٗ:ا
رَٖ داكؿ اوملايو  ِّ :ا
رُٖ اولمدة  ُٗ /ُ:ا

رِٖ ديكايه  ُِْ/ُ :ا

رّٖ اخقار اقو ماـ ووصكوو  ِِٖ:ا
رْٖ ديكايه  َّّ/ّ :ا

رٖٓ داكؿ اوملايو ْٕ:ا

رٖٔ اخقار اقو ماـ ُُٖ:ا
رٕٖ ديكايه ّ ُُ/ا اوبراس  :عد اوويف ر كقاييت  :خوطت ر اومةايات :
اومخاوط ا

رٖٖ اولمدة  َِٗ/ُ:ر كييظر ديكايه ُ ّْٕ /ر ْ ٗ/ا
رٖٗ ديكايه  ِّٔ/ِ :ا
رَٗ ديكايه َُ/ّ:ا

رُٗ ديكايه  ٕٕ/ِ :ا

رِٗ اومكازي  ُْٕ/ُ :ا
رّٗ ييظر اوكساط  :ُٔ :ر ُٕ رُٖ ا
رْٗ اوكساط  ُٓ :ا

رٓٗ ديكايه  ُِ/ّ :ا
رٔٗ اومكازي  ُُِ/ُ :ا

رٕٗ ييظر اومكازي  ُِ/ُ:ر كاومثؿ اوساار ّٖٓ/ُ :ا
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رٖٗ اخقار اقو ماـ ووصكوو  ُٕ :ا
رٗٗ ـ ا فا  ُّ :ا

خوؽ
رََُ ديكايه ِ : ِّ/يةكؿ اقك ماـ  :طكؿ مةاـ اومر؛ لو او و يم ه
وديقاجي ه لار رب جدد ا
رَُُ اومكب  َِٖ :ا
رَُِ ديكايه  ٕٓ/ِ :ا

رَُّ ييظر ديكايه ْٖ /ّ َِٔ – ِٖٓ /ِ ِّٗ/ِ :ا
رَُْ ديكايه ُ َُُ/ر اومكازي  ُِٔ/ُ :ا
رَُٓ اومكازي ُ ُِٔ/ا

رَُٔ مبكو اومليى لو اويةد امدقو  :امر سوكـ ر مجو عالمات لو اويةد ر
مجود ٕ ر جِٔ ر وسي ُٕٗٗ ديسمقر ر َُٗ ا

رَُٕ ديكايه  ّّٗ/ّ :ر كما كرد قدمن مف يف  :يكـ ر كصققت :اخذت ر ما؛
 :سيفان ا

رَُٖ مجو عالمات  ُُِ – َُُ :ا

رَُٗ مبكو اومليى لو اويةد او ديث  ُُ :ا
رَُُ مبكو اومليى لو اويةد او ديث  ُٗ :ا
رُُُ مبكو اومليى لو اويةد امدقو  :امر سوكـ ر مجوػ عالمػات لو اويةػد

رمجود ٕ رجِٔ روسي ُٕٗٗ ديسمقر ر ُُْ ا
رُُِ ديكايه  َُْ-ُّٖ /ُ :ا
رُُّ اومكازي  ِِْ/ُ :ا

رُُْ اسرار اوقالر َُّ كييظر مف قعايا اوبلر كاويثر لو اويةد اولرقو اوةديـ
 ُّٓ :ا
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رُُٓ داكؿ اوملايو  ٓٗ :ارُُٔ داكؿ اوملايو  َٔ :ا
رُُٕ ديكايه  َُّ /ِ :ا
رُُٖ ديكايه  َُّ /ِ :ا
رُُٗ ييظر اووغ اوبلر لو ديكاف اقو ماـ  ٖٔ :ا

رَُِ ديكايه  ُٕٔ / ِ :ر ييظر اودممت امكوي لو اوديكاف ا
رُُِ ديكايه  َُُ /ِ :ا
رُِِ ديكايه  َُُ /ِ :ا

رُِّ اسػرار اوقالرػ ُُّ ر كييظػػر اوصػػكرة اوفييػ لػػو او ػراث اويةػػدم كاوقالر ػو :
َِٖ ا

رُِْ اوخطاقػ ػ مرس ػػطك  :او رجمػ ػ اولرقيػ ػ اوةديمػ ػ
راوةاهرة ر ُٗٓٗ رُٖٔ ا

ر

ةي ػػؽ عق ػػداور مف قػ ػ ػدكم

رُِٓ ييظر اوبلر كاوبلرا؛  َّ/ُ :ا
رُِٔ ييظر ميهاج اوقوغا؛  َُٕ :ا
رُِٕ ديكايه  ّٕ / ّ :ا

رُِٖ ديكايه  ُِْ /ُ :ا

رُِٗ اوخصكم قيف اوةدما؛ كاوم دثيف لو اويةد اولرقو اوةديـ ٖٔ:
رَُّ اوخصكم قيف اوةدما؛ كاوم دثيف لو اويةد اولرقو اوةديـ ٖٕ :
رُُّ ديكايه  ُِْ /ُ :ا

رُِّ ديكايه ّ َّّ – ِّٖ /ر كييظر اسرار اوقالر  ُّٗ :رَُْ ر ُِْا

رُّّ ييظػػر ػػداكؿ اوملػػايو  ُٕ :ر او لةيػػد هػػك  :مػػا لقػػؾ ثػػـ ميجػػدم عويػػؾ ر
كيؤرقؾ ثـ ميركؽ وؾ ر اسرار اوقالر  َُِ :ا

رُّْ ييظر اومثؿ اوساار  ُْْ/ُ :ا

رُّٓ داكؿ اوملايو  ِٕ - ُٕ:ر مس ؿ مف مصدر اجيقو ا
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رُّٔ اميزياح كاووغ اوبلري ِْٔ ا
رُّٕ ييظر مف قعايا اوبلر كاويثر لو اويةد اوةديـ ُّّ :ا
رُّٖ اووغ اوبلر لو ديكاف اقو ماـ  َُُ:ا
رُّٗ اولمدة ِ ُُْ/ا

رَُْ ييظر اوثاقت كاو كؿ  ُُٓ/ِ :ا
رُُْ ديكايه  ٕٔ/ِ :ا

رُِْ اووغ اوبلر لو ديكاف اقو ماـ  ِْ :ا
رُّْ اوثاقت كاوم كؿ  ُُٕ -ُُٔ/ِ :ا
رُْْ ديكايه  ُِٗ /ِ :ا
رُْٓ ديكايه  ُِٗ /ِ :ا

رُْٔ عقةري اقو ماـ  :سيد امهؿ َُٔ :
رُْٕ ديكايه  ِٖٗ /ِ :ا

رُْٖ بلر اقو ماـ قيف اويةد اوةديـ ك رؤي اويةد اوجديدُْْ :ا
رُْٗ اووغ اوبلر  ٔٓ :ر كييظر ديكايه  ُِٕ-ُِٔ/ُ :رُ ّْ-َِ/ر
ِ ّٖ/رُٕٔ رَُّ ا

رَُٓ ـافا  ٖٔ :ر كييظر ديكايه  ُّٓ/ِ:ا
رُُٓ ديكايه  ّٖ /ِ:ارُِٓ ديكايه  ُّٖ /ّ :ا

رُّٓ اووغ اوبلر  َُْ :ر ييظػر ديكايػه  ِّ/ّ :رُ ُُِ-َُُ/ر َُْٕ/
رُْْ رِ ْٖ/ر ّ ُّْ – َُْ/ا

رُْٓ مف ديث اوبلر كاويثر  َُٓ :ا

رُٓٓ ييظر بلر اقو ماـ لو ميزاف اويةد اوةديـ  :مجػو اداب اورالػديف ر عدد ّ
 ٕٕ :رّٖ ر ْٖ ا

رُٔٓ داكؿ اوملايو  ٖٔ :ا
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رُٕٓ ديكايه  ِِّ /ِ :ا
رُٖٓ ييظر ديكايه  ِِّ /ِ :ا

رُٗٓ مةدم اوبلر اولرقو مدكييس  ٕٗ :ا
رَُٔ مجو عالمات لو اويةد ر مجود ٕ ر جِٔ ر ديسمقر ر ُٕٗٗ ـ  َُٔ:ر
مبكو اومليى لو اويةد امدقو  :امر سوكـ ا

رُُٔ ديكايه  َٓٗ /ْ :ر ُٗٓا
رُِٔ ـا فا  َُٔ :ا

رُّٔ ييظر اسرار اوقالر ُُٖا
رُْٔ اومباكو كامخ الؼ  ٖٔ :ا

رُٓٔ ديكايه  ِٖ /ّ :ر كييظر اخقار اقو ماـ  ُْٔ :ا
رُٔٔ مجو اداب اورالديف  ِْ :ا
رُٕٔ ديكايه َٖٓ/ْ :ا

رُٖٔ ييظر مجو دراسات عرقي  :عدد ٓ ُُّ : ٕٔ/ا
رُٗٔ ديكايه  َُ/ّ :ا

رَُٕ اويةد اولرقو ي ك يظري ثايي  ُٕٗ :ا
رُُٕ اخقار اقو ماـ اوصكوو  ّٗ :ا
رُِٕ ديكايه  ّٖٗ/ُ :ا

رُّٕ اقك ماـ ووقهقي و  ُْٖ :ا
رُْٕ قيظر اوفف كمذاهقه ِّ :ر ّٓ ر ُِْ ا
رُٕٓ لو امدب اولقاسو  ِِّ :ا
رُٕٔ اوكساطه  ِٓ – ِْ :ا
رُٕٕ ديكايه  ُّٕ/ِ :ا

رُٖٕ امرا؛ اوبلر اولرقو لو اولصر اولقاسو  َِٕ:ا
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رُٕٗ داكؿ اوملايو  َّ:ا
رَُٖ اومباكوه ك امخ الؼ  :م مد اوغذامو ر ْٓ ٔٗ-ّٔ / ٖٓ-ك ييظر اويةد
اولرقو ي ك طكر ثايي  ْٕ :ر ْٖ ر ُٕٗ ا

رُُٖ داكؿ اوملايو  َّ :ر كييظر اويةد اولرقو ي ك يظري ثايي  ِِٕ :ا
رُِٖ اويةد اوميهجو عيد اولرب  َٖ :ا

رُّٖ عقةري اقو ماـ  :سيد امهؿ ر َُٔ ا
رُْٖ اميساف ك او اريخ لو بلر اقو ماـ  ْٔ:ا
رُٖٓ مدار اوكوم  :اوري ايو ر َّ ْٖ-ا

رُٖٔ ييظر جدوي اوخفا؛ ك او جوو  ِٓٗ – ِِٗ :ا
رُٕٖ ييظر جدوي اقو ماـ  :اوقاقو ر ْٔ ا
رُٖٖ جدوي اوخفا؛ ك او جوو  ِْٗ :ا

رُٖٗ قديل او راكيب لو بلر اقو ماـ  ِْٓ :ا
رَُٗ ديكايه  ُُٓ/ِ :ا

رُُٗ اومكقؼ اوفكرم ك اويةدم لو اقداع اقو ماـ  ْٕ :ا
رُِٗ رُّٗ او رك اويةدي
رُْٗ ديكايه  ِّٕ / ِ :ا

كؿ مذهب اقو ماـ  :اورقداكم ر ُّٖ ا

رُٓٗ اومكقؼ اوفكرم ك اويةدم لو اقداع اقو ماـُُِ :ا
رُٔٗ اخقار اقو ماـ  ٔ :ا

رُٕٗ جدوي اقو ماـ  :اوياقو ر ْٖ ا
رُٖٗ اوةيم كاومليار  ْٗ :ا

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

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

رَِِ ييظر م اعرات امدقا؛ ك م اكرات اوبلرا؛ ك اوقوغا؛ وورارب امصفهايو
 ٓٔ/ ُ :ا

رَِّ اومكقؼ اوفكرم ك اويةدم لو اقداع اقو ماـ ُُٗ:ا
رَِْ اوكبؼ عف مساكئ اوم يقو  ِْْ- ِّْ :ا
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