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 اإلهـــــــداء
 ....إىل

ركح كالجتي التي فارقتشي بعج أف أيشعت الثسار كاستػى الدرع 
عمى سػقو فمع تسيميا األياـ قصاؼ ما زرعت كلع تسيمشي أف أرد 

 بعس جسيميا...
سقف بيتشا كعسػده حبًا كعخفانًا أىجي لظ خيخ . أبي الغالي..

 في ىحا العسل...ما 
بحَؿ صالسا الحي ل الجكتػر صبلح حدػف جبارالفاضل أستاذي      
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 .بشتوِ ا عمىًا صبػر 

 ...أخػاتي كإخػاني
 مة لداف الجيغ بغ الخصيب)رحسوُ العبّل  ...كالذاعخِ   الكاتبِ     
 .(للاُ 

 ِه الجراسِة الستػاضعِة.ىح نػرِ   يَّ في إخخاجِ عمَ  فزلٌ  لوُ   غْ مَ  لّ كُ     
 ىحا.... جيجي الستػاضع أىجي  إلييع جسيعاً 
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حِيمِ 
ِن الره ِ الرهْْحَ  ِبسْمِ اَّلله

 ناجِ عمى سيّ  كالدبلـُ  ، كالربلةُ كعطيِع سمصانوِ  كجبللوِ  بجسالوِ  حسجًا يميقُ  ُ  الحسجُ    
 كبعج..كعمى آلِو الصيبيَغ الصاىخيَغ كأصحاِبِو السشتجبيَغ،  جٍ محسّ  أبي القاسعِ 

، كقج عشي بو اإليحاءكاسع العصاء، كثيخ  فشياً  ، كضخباً رفيعاً  أدبياً  يعتبخ الشثخ لػناً    
الشقاد كاألدباء، كنطخا ألىسية ىحا المػف األدبي فقج جاء مػضػع بحثي عغ الشثخ 

الجراسة ه في ىح (، كقج حاكلتَكُنْجَعُة الُسْشتَابِ  رِيَحاَنُة اْلُكتَّابِ كتابو)في لداف الجيغ 
 .ما أبتغيو عمسيًا بقجر السدتصاع كبخصػات جاّدة أف أصل إلى  الستػاضعة

لجراسة الشثخ الفشي، في اختيار مػضػع  يرغبت ىػ أسباب اختيار السػضػعكمغ    
ار السػضػع كشجعشي عمى ػف جبّ صبلح حدّ الجكتػر أستاذي السذخؼ  عميَّ  عخَض ف

السؤرخ كالعالع الحي تخؾ كّسًا األديب ك  ااختياره، ككحلظ رغبتي في التعخؼ عمى ىح
عمى أحػاؿ تمظ العرػر  ذلظ عخؼ مغ خبلؿت، ألاإلرث الثقافيمغ  كاسعاً 

 .كثقافتو كضخكفو السختمفة عغ حياتو كاضحةكحلظ محاكلة إعصاء صػرة ،الساضية
-ػ لدافىمغ : تدعى في الخد عمى التداؤالت اآلتية ييأما أىجاؼ الجراسة ف   

كيف استصاع ابغ الخصيب أف يرل إلى ىحه السكانة السخمػقة ك  الخصيب؟ الجيغ ابغ
ما أىع مآثخه العمسية ك  ؟يعمغ ىع العمساء الحيغ تتمسح عمى أيجيك ؟ الشثخ األنجلديفي 

كما ىي أىع الفشػف  ؟أىسية نثخه الفشي في عرخه كأثخه فيسا بعجهما ىي ك  كاألدبية؟
 كتاب دراستشا؟ كما ىػ أسمػبو الشثخي فيو؟الشثخية التي تشاكليا ابغ الخصيب في 

التسييج: كفيو يا محقيمقجمة، ك  ياإلى ثبلثة فرػؿ، تدبق يافقج قدست ةخسالالأما     
عرخ لداف الجيغ بغ الخصيب، كالحي يتزسغ كبًل مغ: الحياة الشثخ في تحجثُت عغ 

القخف الثامغ  الدياسية كاالجتساعية، كالحياة الفكخية كالثقافية لسسمكة غخناشة في
جخي/ الخابع عذخ السيبلدي، كىػ عرخ لداف الجيغ بغ الخصيب، لمػقػؼ عمى يال

، كالشثخ في عرخ لداف الجيغ كدكره األدبي األديبمعخفة السحيط الحي عاش فيو 
عمى سيخة لداف الجيغ بغ الخصيب، كتأثيخىا عمى  تأثيخ كبيخفيو، كليحه السحاكر 

ليا تأثيخىا  نثخه خاصة ىحا مغ ناحية، كمغ ناحية أخخى  آثاره األدبية عامػة، كفشػف 
 شخرية ابغ الخصيب كمػاقػػػفو الفاعمة فييا.في 
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السبحث األكؿ: تشاكلت فيو سيخة لداف قدستو إلى مبحثيغ: ف الفرل األولأما    
كخ أىع شيػخو كأخباره، كذِ  سسو كندبو كُكشيتو، كنذأتو كأسختو: االجيغ بغ الخصيب

السبحث الثاني: كاف عغ أىع  مؤلفاتو كآثاره، ، ك تحجث عغ مقتمو كأخيخاً كتبلمحتو، 
)رِيَحاَنُة اْلُكتَّاب َكُنْجَعُة كىػ: ،ككحلظ تحجث عغ كتابو الحي كاف مػضػع رسالتي

مغ أبخز مؤلفات التاريخية كاألدبية البغ الخصيب، كذلظ بعج كتاب كيعج  الُسْشتَاب(،
كسسيتو لتشػيع )كتابو ىحا سبب تدسيتو يقػؿ: اإلحاشة، كيذخح ابغ الخصيب في 

 رِيَحاَنُة اْلُكتَّاب َكُنْجَعُة الُسْشتَاب(.:بداتيشو السذػقة كتعجد أفانيو السعذػقة
رِيَحاَنُة اْلُكتَّاب َكُنْجَعُة فشػف الشثخ في تحجث فيو عغ  ف: الفرل الثانيما كأ   

 فجاء، كفي ىحا الفرل حاكلت عخض الفشػف الشثخية التي كردت في كتابو الُسْشتَاب
 ،مباحث:السبحث األكؿ: الحي يذسل الخسائل الشثخية مشيا)الخسائل الجيػانية ةفي ثبلث

كقج ذكخت أنػاعيا كفق كركدىا في  السبحث الثاني: السقامات،ك كالخسائل االخػانية(
كىػ نػعاف: التخاجع  ،خخات كأكصاؼ التخاجعكجاء في السبحث الثالث: السفا الكتاب،

يؤرخ فييا عغ نفدو ك يتحجث فييا الكاتب عغ نفدو فيكػف ىػ الستخجع  الحاتية الحي
الشػع الثاني ىػ التخاجع السػضػعية أك الغيخية، ك مغ مػلجه حتى لحطة الكتابة، 

تخجسة كتعشي قياـ الكاتب بتخجسة حياة اآلخخيغ، أي أشخاص غيخه؛ لحلظ سسيت بال
     كنذأة حتى الػفاة.                                                                                                             ع لو مػلجاً الغيخية، فالستخجع يؤرخ لحياة الستخجَ 

نثخ لداف الجيغ في  الفشي في بشاءتكمست فيو عغ الفما الفرل الثالث كاألخيخ: أ   
مباحث: السبحث األكؿ: التذكيل  ة، كقج قدستو إلى ثبلث(ريحانة الُكّتاب)كتاب

نثخ لداف  في ةالجاخميّ البشية الفشية البشائي: كقج قدستو إلى مصمبيغ:السصمب األكؿ: 
أسمػب التشػيع بيغ الذعخ كالشثخ، محػر المغة، )(:ريحانة الُكّتاب)كتابالجيغ في 
عاء، أسمػب االعتخاض(، كفيو عخضت بإيجاز لشذأة البشيػية، ثع تعخيفيا أسمػب الج

الفشية في  األساليب أىعكخرائز تمظ السجرسة التحميمية الشقجية، ثع شخعت في بياف 
الغخض،  )االفتتاح،:ةالخارجي البشية الفشيةالسصمب الثاني: ، ك لداف الجيغ نثخ

في  لداف الجيغ في نثختمظ العشاصخ  الخاتسة(، كفيو حاكلت بياف أكجو الخبط بيغ
:)الدجع، الجشاس، اإليقاعي، كعشاصخهالتذكيل فيػ السبحث الثاني كتابو، أما 

الصباؽ، السقابمة(، كفي ىحا السبحث حاكلت الخبط بيغ تمظ السرصمحات قجيسا 
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ت تمظ بو السػسيقى لداف الجيغ، كبياف ما تجمّ  في نثخكحجيثا ثع قست بعجىا ببيانيا 
 .في كتابو عشج لداف الجيغخىا في الشثخ الفشي كأث

:)التذبيو، االستعارة، السجاز، ، كعشاصخهينايالتذكيل البفيػ ما السبحث الثالث كأ    
الخبط بيغ عشرخي التعخيف كالتصبيق، ثع قست ببياف قيسة فيو ،كفيو حاكلت  الكشاية(

اية ىحه يكفي نكتجميات أثخ تمظ الرػرة لجى الستمقي، لداف الجيغ الرػرة البيانية في نثخ
 . ايا أىع الشتائج التي تػصمت إلييفي الفرػؿ كانت خاتسة الخسالة التي أدرجتُ 

التي ال يخمػ مشيا أي جيج كقج ضيخت لي خبلؿ ىحه الجراسة بعس الرعػبات     
السيسة في الجراسة التشقل لمحرػؿ عمى بعس السرادر : صعػبة ذلظ أذكخ مغعمسي، ك 

بغ الخصيب في فشػنو السختمفة فقج ا، ككثخة نتاج نطخًا لمطخكؼ الرحية الصارئة في كشششا
األدبية الستسيدة كفغ الخسائل ك سيع بحكائو غيخ السحجكد في الكثيخ مغ السجاالت العمسية أ

ج الكبيخ يكفشػف السقامات كالخحبلت كأكصاؼ التخاجع كالسشاضخات، كقج تصمب مشى ىحا الج
ف ىحا التخاث لع يرل إليشا كامبًل، كىحا ما تصمب إ، كخاصة ك فشػنو الستشػعةفي معخفة 

 . ع نديج تقشياتو الفشيةيمشي الكثيخ مغ العشاء لمخػض في ىحا الشتاج لف
ػجيو كالذكخ كالعخفاف لكل أساتيحي في قدع المغة العخبية؛ لسا قّجمػه لي مغ إرشاد كت   

الجكتػر أستاذي السذخؼ  فجداىع للا كل خيخ، كأتقجـ إلىـخ العمسي، فيع أىل لحلظ الك
كمذػرتو العمسية  عمى نرائحو كالثشاء الجسيل الجديلبالذكخ صبلح حدػف جبار 

 شػاؿ مجةبتػجيياتو الثسيشة كأنا أفخخ  خيخ دعع كسشج لي كانت كال تداؿالتي  الستػاصمة
 . عشي خيخاً بيحه الرػرة فجداه للا ا،حتى كصػليالجراسة

بقجر  تشييالرعػبات التي كاج مػاجيةفي  أف أكػف قج كفقتُ  أرجػالختاـ كفي    
فإف أدركشي التعثخ كالدلة، فحدبي أنشي أبجيُت ما لجي ، السدتصاع كاإلمكانيات الستػاضعة

مغ سعي السجتيج كشخؼ السحاكلة، كما الكساؿ إال  تعالى، كأرجػ قبػؿ العحر في ذلظ، 
 . ، فالحسج للا الحي تتع بشعستو كتػفيقو الرالحاتُكفِّقتُ كإف 

 كآخُخ دعػانا أِف الحسُج ِ ربِّ العالسيغَ 
 ةُ الباحثػػػػػ                                                                     

 

 

 



 

5 
 

 

 

 

 

 عرخ لدان الجين بن الخطيبالشثخ في 
تسيَد الشثخ في عرخ لداف الجيغ بغ الخصيب، أي في القخف الدابع كالثامغ    

 التسيـيـــــــــج

 عرخ لدان الجين بن الخطيب الشثخ في 

 .الدياسية والجتساعيةالحياة 
 .الحياة الفكخية والثقافية

 



 

6 
 

اليجخييِغ، بديػلة الكتابة كالدبللة، ككاف يعتسج عمى السحدشات البجيبية، ككحلظ 
ألجل التشديق كالتديػيػغ، كأسمػب الدجع السػّشح باالقتباس يدتخجـ أسمػب الدجع 

كالذػاىج مغ الحكخ الحكيع، كقج حطي الشثخ، كفي مقجمتو أدب الخسائل، باىتساـ 
فيع السجتسع األنجلدي، بأىسيػػة أدب الخسائل، كفي  إذ كبيخ مغ قبل األنجلدييغ،

ص عمى قيسة الجسالية كالفشية مقجمتيع الخمفاء عسالقة الُكّتاب البمغاء، بزخكرة الحخ 
 لمخسائل، باعتبارىا مخآة كاقع الجكلة، كقػج أدى ىحا االىتساـ إلى ضيػر ججيج في

 . (ٔ)الخسائل لع يكغ مػجػدًا مغ قبل ديػاف
كقج أزدىخ أدب الخسائل في القخف الخابع اليجخي ازدىارًا كبيخًا، كذلظ مغ      

الفشية، فسغ الشاحية السػضػعية كثخت الخسائل أكليسا السػضػعية، كثانييسا  ناحيتيغ:
الجيػانية كانتذخت سيػليا كتشػعت إغخاضيا، فبجأ الُكتَّاب يكتبػف الخسائل اإلدارية، 
كالحخبية كالدياسية، ككحلظ يكتبػف العيػد كالسػاثيق كما تترل فييا مغ السػضػعات 

خكف اىتساميع الكبيخ بعشاصخ األخخى، كأّما مغ الشاحية الفشية، فقج أصبح الُكتَّاب يطي
البشاء الفشي لمخسالة مغ حيث السقجمة كالسػضػع كالخاتسة، فأصبحت الخسالة متكاممة 
مغ حيث بشاِئيا الفشي، كذلظ اىتسػا باستخجاـ السحدشات البجيبية السختمفة مغ الدجػع 

األلقاب كالسقابػمة كاألزكاج، ككانػا يجعسػف الخسائل بالذعخ، ككانت الخسائل كثيخة 
 .(ٕ)كالجسل الجعائية في شتى أنػاع الخسائل

الججيخ بالحكخ إف الشػثخ أحػج فشػػف األدب ال يػقػل أىسيتو عغ أىسية الذعػخ، بػل لو    
مكانة في األدب األنجلدي، كيػتػسيد بػالدبللة كالديػلة، فتشاكؿ األنػجلدػيػف مغ خصب 

ككحلظ اإلكثار مغ استخجاـ الفشػف، مغمتسيػدة، كرسائل، كمشاضخات،كمػقامات،كغيخىا 
الدجع،الحي يتزسغ في ذكخه االقتباس مغ ذكخ الحكخ الحكيع، ككحلظ يحكخ اإلشعار إلى 
غيخ ذلظ مغ السحدشات البجيبية، حيث يبقى أثخُه في نفػس الدامعيغ كالستمقيغ أيزًا، 

 كذلظ مغ حيث التعبيخ كاألداء الجسيل.
                                                           

(
ٔ

 اٌم١غٟ،، فب٠ض ػجذ إٌجٟ فالػ ( ٠ٕظش: أدة اٌشعبئً فٟ ا٤ٔذٌظ ، فٟ اٌمشْ اٌخبِظ اٌٙغشٞ 

، ٔ: د. اٌؾ٠ٛؾٟ ،ع١ّغ اٌؾمٛق ِؾفٛظخ ، طش ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ، رٕغ١ك ٚفٙشعخداس اٌجؾ١

، ٠ٕٚظش: أصش اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ اٌخطبة إٌضشٞ ا٤ٔذٌغٟ ، فٟ اٌمشْ  1َٔ : 191ٔ -٘ــ 1ٓٗٔ

ٝ ، سعبٌخ ِمذِخ إٌأػذاد اٌطبٌت طبسق دمحم اٌغال١ِٓ، إؽشاف د. فب٠ض اٌم١ظاٌخبِظ اٌٙغشٞ ، 

ػّبدح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اعزىّبالً ٌّزطٍجبد اٌؾصٛي ػٍٝ دسعخ اٌّبعغز١ش فٟ ا٤دة اٌؼشثٟ لغُ 

 .ٖٔ:  ٕٓٔٓاٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙب ، عبِؼخ ِؤرخ ، 

 .ٜٙ- ٜ٘ي القخف الخامذ اليجخي : يشطخ : أدب الخسائل في األنجلذ ، ف ( ٕ)
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ي كألػانػػػػػو لػػػػػجى لدػػػػػاف الػػػػػجيغ بػػػػػغ الخصيػػػػػب فػػػػػي ضػػػػػل مػػػػػا كإذا جئشػػػػػا إلػػػػػى الفػػػػػغ الشثػػػػػخ     
كجػػػػجنا أّف  الحيػػػػاة الدياسػػػػية كاالجتساعيػػػػة كالفكخيػػػػة كالثقافيػػػػة،سػػػػبق ذكػػػػخه مػػػػغ أثػػػػخ أجػػػػػاء 

ىشػػػػػػػاؾ فشػنػػػػػػػًا عػػػػػػػجة قػػػػػػػج خصَّيػػػػػػػا يػػػػػػػخاع ابػػػػػػػغ الخصيػػػػػػػب كبأسػػػػػػػمػب أدبػػػػػػػي متشػػػػػػػػع اآلفػػػػػػػاؽ 
ألػػػػػػػػػػػػػاف الشثػػػػػػػػػػػػخ التػػػػػػػػػػػػي كردت لكاتبشا:الخسػػػػػػػػػػػػائل الجيػانيػػػػػػػػػػػػة، كمػػػػػػػػػػػػغ  كاألسػػػػػػػػػػػػاليب، كمػػػػػػػػػػػػغ

يػػػػػػػػػػػػػػخ خ ألػانيا:)االعتػػػػػػػػػػػػػػحار، الذػػػػػػػػػػػػػػفاعة، التيػػػػػػػػػػػػػػاني كالتعػػػػػػػػػػػػػػازي، التػسػػػػػػػػػػػػػػل كالذػػػػػػػػػػػػػػكخ، تق
السػّدات،الفتػحػػػػػػات(، كمشيػػػػػػا أيزػػػػػػًا الخسػػػػػػائل االخػانية:)الػػػػػػجعابات كالفكاىػػػػػػات(، ككػػػػػػحلظ 

مقامػػػػػة خصػػػػػػخة الصيػػػػػِف فػػػػغ السقامػػػػػات كمشيا:)مقامػػػػػة سػػػػػمصانية، مػػػػػػقامة مبيػػػػار االختيػػػػػار، 
كرحمػػػػػػػة الذػػػػػػػتاِء كالرػػػػػػػيِف، مقامػػػػػػػة اإلشػػػػػػػارة إلػػػػػػػى أدب الػػػػػػػػزارة(، كمشيػػػػػػػا: فػػػػػػػغ التػػػػػػػخاجع، 

 السشاضخات،كسشتشاكؿ ىحه الفشػف في الفرػؿ القادمة عخضًا كتحميبًل. ككحلظ فغ 
كػػػػاف فػػػػغ الذػػػػعخ فػػػػي األنػػػػجلذ لػػػػو أىسيػػػػة ثػػػػع يػػػػأتي الشثخ،كلػػػػحلظ نجػػػػج الذػػػػعخاء أكثػػػػخ    

ُكتّػػػػػاب، ألف الببلغػػػػػة بالذػػػػػعخ قػػػػػج تكػػػػػػف أْبػػػػػَجى مػػػػػغ الشثػػػػػخ، مػػػػػع أف شػػػػػيخة فزػػػػػبًل عػػػػػغ ال
الشثػػػػػػخ يػػػػػػأتي بعػػػػػػج الذػػػػػػعخ بحػػػػػػػيث اْسػػػػػػَتْيَػى السػػػػػػػختبة الثانيػػػػػػة، إاّل أنػػػػػػو شكػػػػػػػل فاعػػػػػػل مػػػػػػغ 

كبػػػػار األدبػػػػاء كالُكتػػػػاب  أسػػػػاليبأشػػػػكاؿ الببلغػػػػػػة اػمعخبػػػػػية،  كقػػػػج اتجػػػػو الُكتّػػػػاب إلػػػػى حػػػػحك 
ي الكتابػػػػػة، مػػػػػػثل مػحىػػػػػػػػب الجاحػػػػػػ  كأسمػبػػػػػػو، العخب،الػػػػػحيَغ بػػػػػػػخزت لػػػػػػيو مػػػػػحاىب فشيػػػػػة فػػػػػ

 .( ٔ)كمحىب ابغ السػقفع كشخيقػتو، كغيخىع
مػػػػغ خػػػػبلؿ مػػػػا ذكخنػػػػاه سػػػػابقًا يسكػػػػغ أف نقػػػػػؿ:إف الكثيػػػػخ مػػػػغ الكتّػػػػاب فػػػػي األنػػػػجلذ    

كػػػػانػا مػػػػغ فخسػػػػاف الفّشػػػػيِغ : الذػػػػعخ كالشثػػػػخ، كليػػػػحا األمػػػػخ فائػػػػجة ، فإنيػػػػا تطيػػػػخ بحدػػػػغ 
ر األلفػػػػػػات كمديتيػػػػػػا كأثخىػػػػػػا فػػػػػػي نفػػػػػػػس الستمقػػػػػػيَغ التػػػػػػي اختيػػػػػػار السػضػػػػػػػعات، كاختيػػػػػػا

تكػػػػػػف لمشثػػػػػخ دكف الذػػػػػعخ، كمػػػػػغ خػػػػػبلؿ ذلػػػػػظ فػػػػػإف القػػػػػار  يجػػػػػج أف ىشػػػػػاؾ تشػعػػػػػًا فػػػػػي 
 .(ٕ)األساليب الفشية كمقػماتيا بيغ الذعخ كالشثخ كحدب درجة السقاـ

 الخسائل(، كنبلح  ىشاؾ نػعيغ مغ الُكّتاب في األنجلذ،يدّسى الشػع األكؿ)كاتب   
ىػ الحي َيَتَحسَّل الكتابة عغ السمظ كعغ األميخ، أما الشػع اآلخخ مغ الُكّتاب فيدّسى 

،كال (ٔ)، كىػ كاتب حدابي كصاحب الخخاج، ذك مشدلة مخمػقة(ٖ)) كاتب الدماـ (
                                                           

 –سػسة  -السعارؼ لمصباعة كالشذخ  دار أحسج ضيف،سمدمة الجراسات األدبية، ،يشطخ: ببلغة العخب في األنجلذ (ٔ)
 .ٕٛ: ٜٜٛٔ ،ٕط ،ٕٜٗٔ ،ٔط
األنجلدي، في القخف الخامذ اليجخي، أعجاد الصالب شارؽ دمحم الدبلميغ،  يشطخ : اثخ القخآف الكخيع في الخصاب الشثخي  (ٕ)

 .ٚٔ-ٙٔ :ٕٓٔٓ، جامعة مؤتة، رسالة ماجدتيخ
( ، ـٖٔٙٔ-ىػ ٔٗٓٔ)يشطخ : نفح الصيب في غرغ األنجلذ الخشيب ،شياب الجيغ أحسج بغ دمحم السقخي  (ٖ)
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يسكغ لمييػدي أك الشرخاني تػلي ىحا السشرب،كفزبًل عغ ىحه األنػاع ىشاؾ ما 
مثل ىحا الكاتب، كسا أف ِبْشية  األمخاءأميخ مغ بالكاتب الخاص، كلجى كل  ُيجعى

 .( ٕ)الكتابة شاِممة يصمق عمييا الكتابة العميا
كلع تكغ الفشػف الشثخية مقترخة فقػط عمػى الػجكاكيغ كالخسػائل، سػػاء أكانػت قرػيخة     
األثػخ فػي  العيج مغ االتجاىات كاآلفاؽ،ككػاف لحلظ في الحـ أك السػجح،بل شسمتشػيمة، أـ
دب العخبي كالببلغة كأثػخ الذعخ؛الحتػائو عمى العجيج مغ أغػخاض الُكتّػاب، مثػل كصػف األ

 .(ٖ)الػسباني الػزخسة،ككحلظ السداجج كالكثيخ مغ مطاىخ الحياة كترػيخىا
  :والجتساعيةالحياة الدياسية -
عمى سيخة لداف الجيغ بػغ  تأثيخًا كبيخاً ِبَذْكٍل عاـ فإفَّ لمحياة الدياسية كاالجتساعية     

كفشػف نثخه خاصة ىحا مغ ناحية، كمغ ناحية الخصيب، كتأثيخىا عمى آثاره األدبية عامػة،
 السحاكر:كفيسا يمي أىع شخرية ابغ الخصيب كمػاقػػػفو الفاعمة فييا،ليا تأثيخىا في  أخخى 

  : الحياة الدياسية 
 حتى ضػػيخ نػجػػسو مشيخًا في سساء  هلع يبَق لداف الػػجيغ بغ الخصيب أف يكػػسل َدْكرَ     

عمى صعيػج الحيػاة  لداف الػجيغ بغ الخصيب، كقج كػاف يػػـػ ميبلد (ٗ)الذعػخ كالشثخ
 كالػسديحية، ،مع َرْيػػَعػاف الػػرخاع بيػػغ اإلسػبلـ(٘)الدياسية في غخناشػة األنجلدية

 .(ٙ)ىػ( سمصاف غخناشةٕ٘ٚ-ٖٔٚالػػليج إسساعيػل ) أبي كخػاصة مع  

                                                                                                                                                                      

 .ٕٚٔ/ ٔـ :ٜٛٙٔتحقيق إحداف عباس ، دار صادر ، بيخكت 
 .ٓٔبغ الخصيب "دراسة فشية " ، رسالة ماجدتيخ : يغ يشطخ:  بشية الخسالة األنجلدية عشج لداف الج (ٔ)
 .ٕٖ٘: ٜٜٙٔلبشاف، –، دار الثقافة، بيخكت ٕعباس،السكتبة األنجلدية، ط األنجلدي،إحداف يشطخ:تاريخ األدب (ٕ)
الشػافعة،أشخكحة دكتػراه ،  سالع يشطخ: األدب األنجلدي في السػسػعات األدبية في العرخ السسمػكي، نزاؿ (ٖ)

 . ٕٛ،كيشطخ أيزًا: ببلغة العخب في األنجلذ : ٜٓ -ٜٛ:  ٕٛٓٓجامعة مؤتة ،
ي الجكلة الشرخية، لداف الجيغ بغ الخصيب ، صححو ككضع فيارسو محّب الجيغ يشطخ : المسحة البجرية ف( ٗ)

 .٘، السصبعة الدمفية، لراحبيسا : محي الجيغ الخصيب كعبج الفتاح:  ٖٗٔالخصيب ،القاىخة ،
دمحم مػبية ،د. يشطخ :فشػف الشثخ األدبي في آثار لداف الجيغ بغ الخصيب، السزاميغ كالخرائز األس( ٘)

 .ٜٕ/ٔمدعػد جبخاف ، دار السجار اإلسبلمي، بيخكت : 
( يشطخ:نياية األنجلذ كتاريخ العخب السشترخيغ، دمحم عبج للا عشاف، العرخ الخابع مغ كتاب دكلة اإلسبلـ في ٙ)

 .ٚٔٔـ، القاىخة، مصبعة لجشة التأليف كالتخجسة كالشذخ:  ٜٙٙٔ -ىػ  ٖٙٛٔ،  ٖاألنجلذ، ط
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كفي كتاب المسحة البجرية:" قج ُأّرخ لدبلشيغ دكلة بشي نرخ أك بشي األحسخ في     
غخناشة مغ لجف أكلػػيع مؤسذ الجكلة أبي عبجللا مػحسج بغ يػسف إلى عيج سمصانو 

 (ٔ)مػحسج الخامذ"

لػتػاصل بػيغ سمصشة غخنػاشة كسمصة بشي مػخيغ تكػف بيغ في حيغ كانت غػِخيَدة ا   
الدػمب كاإليجاب، إاّل أفَّ الػغخناشييغ َداَكمػا في استجعاء االستشجاد مغ الػجكلة 
الػسخيشية كالتي بجكرىا بقيت تيّيئ الجيػش كتخػض الحخكب أحيانًا، عكذ بشي 

حية بشي اشقيمػلة عكذ اشقيمػلة إلى ناحية الدمصاف الػغخناشي، كأحيانًا إلى نا
 .(ٕ)القذتالييغ كالدمصاف الغخناشي

كقج َتَعقَّػػب مدتقبل ابغ الخصيب الدياسي بدبب مشرب كالجه، ككاف عسخه عشجما     
تػفي كالجه الثامشة كالعذخيغ عامًا، حيث تػلى أمانة الدخ لػزيخ الدمصاف أبي 

سجحو كتقػػخب مشو، ىػ( كقاـ ب٘٘ٚ -ٖٖٚالحجاج يػسف األكؿ نػرخ بغ األحسخ)
كبعج ذلظ أنقحه مغ تحت يج أبػي الحدػغ بػغ الجياب، كبعج إف مات ابغ الجياب عاـ 

السمػؾ حتى  إلىىػ ( قػمػجه الدمصاف الكتابة كالػػزارة مكاف أسػتاذه ، إذ بعثو ٜٗٚ)ت
يشػب عشو ، كعشجما ُقػتل أبػ الحجاج اخح مشربو ابشُو الغػشي باهلل مػحسج بغ يػسف 

ىػ( كبعجىا استسخ لداف الجيغ بغ الخصيب عمى الػزارة، كذىب ابغ ٖٜٚ -ىػ ٘٘ٚ)
الخصيب إلى فاس ليدتشجج أبا عشاف ، كذلظ بأمخ مغ أستاذه، فسجحو ابغ الخصيب 

، كبشاء عمى ذلظ لع تُدػج (ٖ)غ الدمصاف السخيشي في إكخاموبقريجة فتأثخ ليا، كبال
األحػاؿ الدياسية في عيج الجكلة السخيشية في السغخب الحي يتخأسيا ابغ الخصيب 

 .بأسباب األمغ كاليجكء كاالستقخار مغ الحياة الدياسية في كششِو األنجلذ 

                                                           

مسحة البجرية في الجكلة الشرخية، أبػ عبج للا مػحسج لداف الجيغ ابغ الخصيب، دراسة كتحقيق الجكتػر دمحم ال( ٔ)
 .ٜٕ،دار أكيا لمصباعة كالشذخ: ٜٕٓٓ، ٔ، طٜٕٓٓمدعػد جبخاف، دار السجار اإلسبلمي 

الجشابي، يػسف كاضع يشطخ: العبلقات الدياسية بيغ سمصشة غخناشة كالجكلة العثسانية، عامخ عجاج حسيج  (ٕ)
جغيل الذسخي، خبلؿ الخبع األخيخ مغ القخف التاسع اليجخي/الخامذ عذخ السيبلد، مجمة كمية التخبية األساسية/ 

 . ٚٛٗـ: ٖٕٔٓ،أيمػؿ/ٖٔجامعة بابل ، العجد
 ، كيشطخ: أكصاؼ الشاس في التػاريخ كالربلت كتاب لدافٖٖيشطخ: المسحة البجرية في الجكلة الشرخية: (ٖ)

الجيغ بغ الخصيب كمشيجو، لمباحثة سخى شو ياسيغ الجامعة العخاقية/كمية التخبية لمبشات، مجمة كمية اإلماـ 
 . ٕٙٗ -ٔٙٗاألعطع: 
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ح  أنيع تخكػا فييا كقج كاَصل حكع السدمسيغ لؤلنجلذ أكثخ مغ ثساف سشػات،كنبل   
آثارًا مادية بارزة السعالع كذلظ حرخًا في الػاليات الجشػبية التي استػشغ فييا العخب 

،كبعج أف ذكخنا لسحة عغ آثار الحياة الدياسية سششتقل إلى أثخ (ٔ)حتى َبِكيَّة أيػػػػػاميع
 الحياة االجتساعية.

 : الحياة الجتساعية 
تكػّف مشيا السجتسع األنجلدي بذكل عاـ كالسجتسع الحياة االجتساعية التي  إفّ    

السجتسعات بخخائيا بكية ، ىي تمظ الحياة التي  تتسايد بياالغخناشي بذكل خاص
نيا إاالقترادي، كتفتحيا الفكخي، كعمى الخغع مغ أف مسمكة غخناشة صغيخة، إاّل 

شتج الحبػب تتستع بثخكات عطيسة مغ السػارد الصبيبية،ككانت كدياف ىحه السسمكة ت
كالديػػتػػف كالكخـك كغيخىا مغ السػارد الصبيبية، إلى جانب الػدياف تكّػف الجباؿ التي 
تختخقيا مغ كل جانب، كفييا العجيج مغ الثخكات السعجنية الػفيخة، كمػغ بيغ ىحه 

(ٕ)الػثخكات الػحىػػب كالػفػزة كالحػجيج كالخصػػاص
 . 

جة أىسيا العخب كالبخبخ كالييػد عشاصخ بذخية عبخزت في ىحا السجتسع    
 كلكل عشرخ مغ ىحه العشاصخ صفات خاصة بو كىي كاآلتي:كالرقالبة، 

 العخب : -ٔ
 كاف عجد العخب في بجاية الفتح أقل بالشدبة إلى عجد البخبخ الحيغ شكمػا األغمبّية   

، ككانت (ٖ)في األنجلذ، ثّع بجأت أعجادىع تتدايج بسجيء بمج بغ بذخ بغ عياض
، ككانػا العخب (ٗ)العخب تحذ بالتفػؽ كالتعالي؛ ألنيع يسثمػف الصبقة االرستقخاشية

                                                           

يشطخ: تاريخ السغخب كاألنجلذ ، أحسج مختار الببادي ، أستاذ بجامعتي اإلسكشجرية كبيخكت العخبية ، دار  (ٔ)
 .ٚٔيخكت:الشيزة العخبية ، لمصباعة كالشذخ ، ب

( يشطخ: الخؤية كالتذكيل في شعخ ابغ خاتسة األنراري األنجلدي ، سعج بغ ماشي العشدي، رسالة ماجدتيخ، ٕ)
 . ٜـ :  ٜٕٓٓالجامعة األردنية ، كمية الجراسات العميا ، كانػف الثاني 

بغ صعرعة ( ىػ بمج بغ بذخ بغ عياض ابغ كحػح بغ قيذ بغ األعػر بغ قذيخ بغ كعب بغ ربيبغ عامخ ٖ)
ىػ ٜٜٗبغ معاكية بغ بكخ بغ ىػازف القذيخي، يشطخ: تاريخ مجيشة دمذق، عمي بغ الحدغ الذافعي، ابغ عداكخ 

ـ ،دار الفكخ لمصباعة كالتػزيع كالشذخ، ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔـ ، تحقيق محّب الجيغ أبػ سعيج العسػري ،ٔٚ٘ -
 .ٜٖ٘/ ٓٔبيخكت ، لبشاف،)حخؼ الباء( :  

األدب العخبي، سساعيمي شيخزاد ، بػقخعة بدسة ، رسالة ماجدتيخ، الجدائخ، جامعة العخبي بغ ( ميجاف المغة ك ٗ)
 . ٘ـ:  ٕٚٔٓ –ىػ ٖٛٗٔأـ البػاقي ، كمية اآلداب كالمغات ، قدع المغة ك األدب العخبي ، –مييجي
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يجركػف إْدراكًا شجيجًا بأرستقخاشيتيع النترارىع عمى اإلسبانييغ كالبخبخ كإدماجيع في 
ـ غيخىا  . (ٔ)اإلسبلـ، كبمغتيع التي تقجَّ

 البخبخ : -ٕ
سسّيت السفخدة بأسساء عجة مشيا: البخبخ، الجيتػليػف، االمازيغ، األفارقة، كغيخىا    

    ،(ٕ)مغ األسساء، لكغ لع تح  جسيع األسساء باالىتساـ باستثشاء)البخبخ كاالمازيغ(
كىع" يذاركػف العخب في البجاكة كاإلسبلـ كالعربية القبمية كالذجاعة؛ كلحلظ كجج 

 . (ٖ)عشج فتحيع لمسغخب"مشيع العخب األمخيغ 
كقج اختار البػػخبػػخ مكانًا كندلػا في اليزاب الػسصى كمغ الذػاشئ الغخبية مغ     

القدع الجشػبي لميزاب، كذلظ الف السشاخ في ىحه الببلد يكػف كمو َمخاعيًا، كيذبياف 
ببلدىع كمجنيع في السغخب األقرى، ككاف الدبب مغ ىحا التػزيع دكف أي خبلؼ، 

 ةاألكثخ بالشدب،كىع يذكمػف في بجاية الفتح العجد (ٗ)البخبخ كانػا أكثخ مغ العخبألف 
إلى بكية العشاصخ، كلع تتػقف اليجخة  بدبب جػارىع لؤلنجلذ،بل انجمجػا في البيئة 

 تخح البعس مشيع أسساء عخبية جسيمة ليع اكأقبمػا عمى المغة العخبية بديػلة،ك  الججيجة
الطخكؼ  ضخكفيع)الدياسية كاالقترادية (مػاتية، كبدبب ىحهأما البخبخ التي كانت 

جاءكا لسزيق جبل شارؽ، فقج تألفت مشيع الصبقة األرستقخاشية، حتى يتسكشػا مغ 
الشعع في ىحه السشصقة باألرض األنجلدية، كإف مدتعسخات البخبخ لع تذغل سػى جدء 

الستقخار في الػسيػػديػتػا، مغ أراضي متفخقة مغ السشصقة الداحمية، مسا أدى ذلظ إلى ا
كسا ىػ الحاؿ عميو حتى أكاخخ الفخف العاشخ السيبلدي، كبدبب أقػػػامتيع  األمخكضل 
( ٘)شػيمة انػػرخفػػػػػا عغ ليجاتيع األصمية  لفتخة

 . 

 لػقػج كانػت ىػشاؾ صفػات لػبػخبػخ يذبيػػف العػخب بيا كىي:)صفػات الػكػـخ   
                                                           

 .ٔٚٗ/ٔ: رخ العخبية( يشطخ: ضيخ اإلسبلـ ،أحسج أميغ،مؤسدة ىشجاكي لمتعميع كالثقافة، القاىخة، جسيػرية مٔ)
ىػػ ٕٜ)البخبخ في األنجلذ: مػحسج حقي ، دراسة لتاريخ مجسػعة أثشية مغ الفتح إلى سقػط الخبلفة األمػية ، (ٕ)
 . ٕ٘، الجار البيزاء : السجارس –ع السكتبة التاريخية، شخكة الشذخ كالتػزي ،ـ( ٖٔٓٔىػ / ٕٕٗ –ـ ٔٔٚ/ 
 .ٔٚٗ/ٔأحسج أميغ:  ،ضيخ اإلسبلـ(ٖ)
 .٘ٔيشطخ :الحياة االجتساعية في األنجلذ كأثخىا في األدب العخبي كاألدب األنجلدي : ( ٗ)
يشطخ: األنجلذ:ج . س. كػالف، تخجسة دائخة السعارؼ اإلسبلمية، إبخاليع ُخػرشيج، د.عبجالحسيج يػنذ، ( ٘)

 .ٜٛ: ٜٓٛٔ،  ٔحدغ ُعثساف، دار الكتاب السرخي ، القاىخة ، كتب دار السعارؼ اإلسبلمية ، ط
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ككحلظ حب السداح (، إال أنيع يؤمشػف بالدحخ، كالذعػذة،  كالذجػاعػة كحب القتاؿ
كالتشبؤ، كىحه العقمية ربسا تكػف سمصة لمدعساء كالُقػاد أف يدتغمػا ىحا الزعف، 

السغخب تخأسيا أناس  كبدبب ىحا الزعف نخى كل الحخكات الدياسية السعخكفة في
ػا مغ جحب األنرار سع الجيغ، كاستعسمػا الدحخ كالذعػذة كالخخافات حتى يتسكشاب

كنخى ذلظ بػضػح تاـ في مقاكمة الفتح العخبي لمسغخب في ثػرة الكاىشة،  ،(ٔ)كاإلتباع
كفي دعػة عبج للا بغ ياسيغ السؤسذ لجكلة السخابصيغ، ككحلظ في دعػة أبي عبج للا 
الذيعي السؤسذ لجكلة الفاشسية، كدعػة عبج للا بغ تػمخت السمقب بالسيجي السؤسذ 

السػحجيغ كىكحا، كيجيشػف البخبخ بأدياف مختمفة، كانت الجيانة السديحية تشتذخ  لجكلة
بيغ البخبخ الحيغ استقخكا في السشاشق الداحمية السجاكرة لمديادة البيدنصية ، كحلظ 
الييػدية انتذخت في داخل ببلد البخبخ، حيث انتذخ الييػد آنحاؾ كتجار، كليع 

تذخت الجيانة الػثشية الحي أشمق عمييع عبادة صيت الذع في كل زماف كمكاف، كان
الكائشات كالطاىخ الصبيبية التي انتذخت في البػادي  كالجباؿ كاألكدية كالرحخاء ، 
بل كانت ىحه الجيانات مشتذخة في الػاقع انتذارًا سصحيًا ضبيفًا، أي أنيا كانت 

 .(ٕ)مشتذخة باالسع فقط، كلع يكغ لجييا أي نفػذ أك سمصة
 : السهالي -ٖ

كاف لمسػالي الجكر الكبيخ إلى جانب العخب كالبػػخبخ في تػجيو الحػادث خبلؿ     
القخف الثاني لميجخة، ككاف معطع السػاليغ مغ أىل السغخب الجاخميغ ضسغ كالء بشي 
أمية ككاف القميل مشيع مغ أىل السذخؽ، الحيغ دخمػا ضسغ كالء األمػييغ كانػا مغ 

، ككحلظ كاف ليع التأثيخ في مجخى الحػادث في ببلد أىل الذاـ كالعخاؽ أك فارس
األنجلذ، كىشاؾ رأي مغ كراء ذلظ التأثيخ، حتى يتسكغ عبج الخحسغ الجاخل ليأخح 
الدمصة في األنجلذ، أما السػالػَف مغ أىل السذخؽ فقج كانت مكانتيع االجتساعية اقل 

في األنجلذ كإقامة  مغ مشدلة الحّخ، كبعج أف ساعجكا عبج الخحسغ ليعتمي الدمصة
دكلتو، كبدبب دكلة عبج الخحسغ أصبحػا في مخكد العخب األحخار، ككانػا أمخاء بشي 
أمية يعتسجكف كل االعتساد عمييع ككانت ليع مكانة خاصة في اإلدارة كالسجتسع 

                                                           

(
ٔ
 . 1ٔ – ٙٔ( ٠ٕظش : ربس٠خ اٌّغشة ٚا٤ٔذٌظ، أؽّذ ِخزبس اٌؼجبدٞ:  

 . ٚٔيشطخ: السرجر نفدو:  (ٕ)
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كالجكلة، كساعج عمى ذلظ الطخكؼ التي أحاشت العخب كالسشافدة الذجيجة التي كانت 
 .(ٔ)ت شائفة السػالي كتمة كاحج متساسكة بيشسا العخب تفخقػا عغ بعزيعبيشيع، فقج بقي

 الييهد : -ٗ
لػقج اتخػح الييػد غػػْخَناَشة مدػكشًا ليػع قػجيسًا حتػى سػػسػػيت باسػسيع، ككانػت غخناشػة     

مجيشػة إسػػبلمية اإلنذػاء، أي لػػع تكػػغ ركمانيػة البشػػاء، فالسدػػمسػف افتتحػػا قخيػػة صػػغيخة، 
كجعمػا الييػد يشزػسػا فييػا، ربسػا كػاف ذلػظ سػببًا فػي تدػسيتيا، كبعػج ذلػظ أشمقػػا عمػى 

، كلسػػا أنتذػػخ اإلسػػبلـ بذػػكل كبيػػخ فػػي (ٕ)جيشػػة باسػػع) غْخَناَشػػة الييػػػد (تدػػسية ىػػػحه الس
الببلد أشمقػا عمى كل فخد أسمع مغ األسباف اسع )الَسداِلسة( كمفخد َمدػاِلسة ىػػ ُمدػاِلع 
، كبعج ذلظ أشمق عمييع اسع الػسػلػػجيغ كىع الحيغ نذأكا عمى الػجيغ اإلسػبلمي ، كىػحه 

لقػػػخف الثالػػػث اليجػػػخي إلػػػى أف تكػنػػػت مػػػشيع الذخرػػػية التدػػػسية اسػػػتسخت إلػػػى نيايػػػة ا
األنجلدػية، ككػػاف كضػع السػلػػجيغ كالسدػالسة ال يختمػػف كثيػخًا عػػغ الػضػع العػػاـ لمعػػخب 

  . (ٖ)كالبخبخ السػدػمسيػغ دكف تفخيػػق أك تسيد
كقج كاف لمييػد الجكر الكبيخ كالسسيد أثشاء الفتح، كقج بػخزت مكػانتيع عمػى عيػجي     

مػػػييغ، كمػػغ السػػجف الييػديػػة التػػي أصػػبحت مددىػػخة ىسػػا السػػجيشتاف: لػسػػيشا الػػػالة كاأل
ككخمػنا، كمغ خبلؿ ازدىار ىحيغ السجيشتيغ حاكؿ يػسف بغ تاشػفيغ أف يغيػخ الييػػد 
بػػػإكخاه األنػػػجلذ عمػػػى دخػػػػؿ اإلسػػػبلـ ، كلكػػػغ اسػػػتصاع الػػػبعس مػػػغ الييػػػػد أف يعصػػػػا 

خابصيغ حتػػى يبعػػجكا تمػػظ الفكػػخة ، كدخػػل مبمغػػًا كبيػػخًا مػػغ األمػػػاؿ إلػػى زعسػػاء دكلػػة السػػ
ـ (، كنكمػػػػا بأىميػػػا مسػػػا  ٛٗٔٔ -ىػػػػػ  ٖٗ٘السػحػػػجكف إلػػػى مجيشػػػة لػسػػػيشا فػػػي عػػػاـ) 

جعل الذاعخ أبخاىاـ بغ عدرة الذاعخ الييػدي إلػى كتابػة قرػيجة يكتػب فييػا مػا ُأنػدؿ 
بيػػػع عمػػػى أيػػػجي السػحجيغ،كبدػػػبب ذلػػػظ ذىبػػػت أعػػػجاد كبيػػػخة مػػػغ الييػػػػد إلػػػى كتمػنيػػػا 

 .(ٗ)كقذتالة
                                                           

يشطخ : فرػؿ في األدب األنجلدي في القخنيغ الثاني كالثالث لميجخة ، د. حكسة عمي األكسي ، مصبعة (ٔ)
 . ٜٕ- ٕٛ: ٜٔٚٔبغجاد ،  –سمساف االعطسي 

كحزارة اإلسبلـ في األنجلذ : الديج عبج العديد سالع ، أستاذ التاريخ اإلسبلمي كالحزارة يشطخ : تاريخ ( ٕ)
 .ٖ٘ٔـ ( :  ٜ٘ٛٔھػ / ٙٓٗٔاإلسبلمية ، اإلسكشجرية ، مؤسدة شباب الجامعة ،) 

 . ٜٕيشطخ: فرػؿ في األدب األنجلدي في القخنيغ الثاني كالثالث لميجخة :( ٖ)

 ٔاألحسخ ) دراسة حزارية ( ، يػسف شكخي فخحات ، دار الجيل بيخكت ، ط: غخناشة في ضّل بشي ( يشطخٗ)
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  كقػػػػػػج أبػػػػػػجع الكػػػػػػثيخ مػػػػػغ الييػػػػػػد فػػػػػي مجػػػػػاالت عػػػػػجة مشيػػػػػا: الػػػػػػصب كالػفػػػػػػمدفة كالػفػػػػػػمظ    
، كمػػػػػػػػػػػسى بػػػػػػػػػغ ميسػػػػػػػػػػف *إبػػػػػػػػػػخاليع بػػػػػػػػػغ سػػػػػػػػػيل اإلسػػػػػػػػػخائيمي الذػػػػػػػػػاعخ كالػكيسياء،أمػثػػػػػػػػػػاؿ

 كغيخىع .*الفيمدػؼ
 غيخىع مغ سكاف ككاف أىل الييػد مغ سكغ القخى الخيفية،كلع يستازكا عغ    

األنجلذ،كقج تخمى عشيا أكثخ السدمسيغ في األنجلذ، بدبب ابتعادىع عغ األزياء 
 .(ٔ)التي تطيخ كتحسل شابع الجيغ

كمغ السدائل السيسة الستعمِّقة بالكتب الفقيية األنجلدية ىػ بيع كشخاء الخقيق،     
سدائل ، تكػف ىحه التجارة مغ أىع ال(ٕ)كىحا يجؿ عمى أىسية ىحه التجارة في األنجلذ

 السيسة في األنجلذ.
ككػػاف الييػػػد يخحبػػػف بػػالعخب أشػػج التخحيػػب كيسػػجكف يػػج العػػػف ليػػع، كانتذػػخكا فػػي     

فتػػخة مػػغ الفتػػخات فػػي الكثيػػخ مػػغ البمػػجاف كالقػػخى، كأصػػبحت الثقافػػة العخبيػػة مػػغ ضػػسغ 
ثقافتيع ألنيا المغة العخبية درجت عمى الدشتيع، كقج أبػجع الكثيػخ مػغ الييػػد فػي المغػة 

 ذلظ،مشيع"َحْدػجاي بػغ شػبخكط شبيػب عبػج غيػخ العخبية السيسا في العمـػ كالصب كالى
 الخحسغ الّشاصخ،ككاف شبيبًا كعّذابًا،كتعج آثػارىع األدّبيػة كالفكخّيػة ِنتاجػًا لمّثقافػة العخبّيػة

 .(ٖ)اإلسبلمّية في األنجلذ"
 الرقالبة:-٘

                                                                                                                                                                      

 .ٜٚ- ٜٙـ : ٖٜٜٔىػ  ٖٔٗٔ، 
ىػػ ، كالحيغ كاف عرخىع مغ أزقى عرػر ٜٓٙ*ىػ مغ أشيخ شعخاء بشي ىػد، كلج في أشبيمية األنجلدية 

عبج الغشي عبج للا ، مشذػرات الحزارة في الببلد ، يشطخ: ابغ سييل األنجلدي )ديػانو( ، دراسة كتحقيق ُيدخى 
 . ٘ـ ، ٖٕٓٓ -ىػػ ٕٗٗٔ، ٖلبشاف ، ط –دمحم عمي بيزػف ، دار الكتب العمسية بيخكت 

ـ باألنجلذ في مجيشة قخشبة، يشطخ، ٖ٘ٔٔ*مػسى بغ ميسػف السعخكؼ بَأبي عْسَخاف ُمػَسى ُعَبْيج للا ، كلج سشة 
 .ٔ: ٖٜٙٔ -ٖ٘٘ٔ، مصبعة لجشة التأليف كالشذخ، ٔط مػسى بغ ميسػف حياتو كمرشفاتو، إسخائيل كلفشدػف،

يشطخ: الحياة االجتساعية في األنجلذ كأثخىا في األدب العخبي كاألدب األنجلدي : دمحم سعيج الجغمي ، جسيع  (ٔ)
 .ٕٓ- ٜٔىػػ :  ٗٓٗٔ-ـ  ٜٗٛٔ، ٔالحقػؽ محفػضة ، دار أسامة لمشذخ ،ط

، خالج يػنذ عبج العديد ـ( ٕٜٗٔ -ٔٔٚىػػ ،ٜٚٛ -ٕٜاألنجلذ) الييػد في الجكلة العخبية اإلسبلمية في( ٕ)
 .ٜٖٙغدة :  –ـ، مصبعة كمكتبة دار األرقع فمدصيغ ٜٜٜٔجامعة بغجاد،الخالجي،أشخكحة دكتػراه، قدع التاريخ/

 –لبشاف ، دار الفكخ دمذق –: دمحم رضػاف الجاية ، دار الفكخ السعاصخ بيخكت يشطخ: في األدب األنجلدي( ٖ)
 . ٕٗـ : ٕٓٓٓىػ ، أيمػؿ ٕٔٗٔ، جسادي اآلخخة  ٔرية ، طسػ 
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قالبة    جسيع الببلد األكربية، كعمػى مػغ ، اسع" يصمقػنو عمى أسخى الحخب مغ (ٔ)الرَّ
كقع مغ أيجي السدمسيغ مغ الخقيق، كذلظ إف تجارة الخقيق كانت مشتذػخة، ككػاف ىشػاؾ 
في األنجلذ بعس البيدنصييغ يقجمػف لمسدمسيغ أنػاعًا أخػخى مػغ الخقيػق مػغ غػدكاتيع 
لذػػاشئ البحػخ األسػػد، ككانػت ىشػاؾ إلػى ذلػظ كمػو مخاكػب لقخصػاف إسػبانييغ يغػػدكف 

دػاحل، كيريجكف بعس الشاس كيبيعػػنيع فػي سػػؽ الخقيػق باألنػجلذ، ككػاف الييػػد ال
 .(ٕ)أىع مغ يقـػ بتجارة الخقيق ىحه"

كسا أف غالبية الدكاف كانت مغ السدمسيغ، كيبجك أف السدمسيغ َقِجمػا إلػى األنػجلذ    
دخػػػػمػا عمػػى شػػكل مػػػجسػعات،كيسكغ تػدّسػػػػية الػػحيغ دخمػػػا مػػع مػسػػى بالبمػػجييغ كالػػحيغ 

، كقػج اجتسعػت كنذػأت فػي عػجة شبقػات اجتساعيػة متسػايدة مشيػا: (ٖ)مع بػػمج بػالذامييغ
 ،كالتػػػػػػي تسثميػػػػػػا األسػػػػػػخ الشافػػػػػػحة عمػػػػػػى السدػػػػػػتػى االجتسػػػػػػاعي(ٗ)الصبقػػػػػػة األرسػػػػػػتقخاشية

ككػػػحلظ الصبقػػػة الػسػػػصى الغالبػػػة، كالػػػحي يسثػػػل ىػػػحه الصبقػػػة  كاالقترػػػادي كالدياسػػػي،
قو،كيػجخل مػغ ضػسغ ىػحه الصبقػة السغشػػف كالذػعخاء،كيجرج عمساء العخبية كالتفديخ كالف

فػػي ىػػحه الصبقػػة أثشػػاء الرػػشاع كخاصػػة مػػغ كػػانػا يقػمػػػف عمػػى أثػػاث السشػػازؿ كاألزيػػاء 
 كالصعاـ،ككػػػحلظ يػػػجخل فػػػي األثػػػاث صػػػشاعة البدػػػط كالدػػػجاجيج كالتخػػػػت كالسقاعػػػج كغيخىػػػا

 .(٘)الثسغ لع تكغ غالية ،كىشاؾ الكثيخ مغ الشاس يجخمػف ضسغ ىحه الصبقة ألف نفقاتيا
كبقيػػػػػػػت ضػػػػػػػاىخة التدػػػػػػػامح، ىػػػػػػػي الػحيػػػػػػػجة بػػػػػػػيغ أفػػػػػػػخاد السجتسػػػػػػػع عمػػػػػػػى مختمػػػػػػػف    

شبقاتو،كيتزػػػح مػػػغ خػػػبلؿ الفػػػخكؽ بػػػيغ ىػػػحه الصبقػػػات مسػػػا أدى إلػػػى خمػػػق الفتغ،كسػػػا 
األنجلدػػػي بسػػػخض الػبػػػاء العػػػاـ الػػػحي ُيدػػػّسى:)الصاعػف(،الحي  عىػػػحا السجتسػػػأصػػػيب 

شائفػػة مػػغ األعػػبلـ البػػارزيغ فيػػو عمػػى السدػػتػييغ ُأصػػيبت بػػو تمػػظ الصبقػػات،كتعخض 

                                                           

اد السذّجدة اْلُسْيسَمة كفتح اْلَقاؼ:ىع ُكْلج َصْقمب بغ لشصي(ٔ) َقالبة، ِبَفْتح الرَّ السْذيػر بيحه الشدبة جساعة   الرَّ
َقالبة.المباب في تيحيب األنداب،أبػ  الحدغ عمي بغ أبي الكـخ كبيخة إلى الرقالبة، كتخجع إليو جسيع أجشاس الرَّ

الشاشخ دار  ىػ(،ٖٓٙ: الستػفىد الجيغ بغ األثيخ)دمحم بغ دمحم بغ عبج الكخيع بغ عبج الػاحج الذيباني الجدري،ع
 .ٕٗٗ /ٕ:، باب الراد كالقاؼبيخكت –صادر

 .٘ٚٗ/ٔ: ضيخ اإلسبلـ ، أحسج أميغ (ٕ)
 .ٜٓشكخي فخحات: غخناشة في ضل بشي األحسخ)دراسة حزارية (، د. يػسف ( ٖ)
 .ٓٙ/ٗ: ٕ، طتاريخ األدب العخبي)العرخ البباسي الثاني(:د. شػقي ضيف، دار السعارؼ بسرخ، القاىخة  (ٗ)
 .ٕٙ – ٓٙد. شػقي ضيف:،تاريخ األدب العخبي)العرخ البباسي الثاني( يشطخ: (٘)
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كاالجتسػػػػػاعي، كقػػػػػج كتػػػػػب ابػػػػػغ الخصيػػػػػب خػػػػػبلؿ ىػػػػػحه اإلحػػػػػجاث كتابػػػػػو فػػػػػي  العمسػػػػػي
رحيػػػل شػػػيخو أبػػػػ  إلػػػىالصب)مقشعػػػة الدػػػائل عػػػغ السػػػخض اليائػػػل(، كأدى ىػػػحا الػبػػػاء 

 .*الحدغ عمي بغ الجّياب
بشػػػي األحسػػػخ  ككػػػحلظ إلػػػى جانػػػب مػػػخض الصػػػاعػف"عخؼ السجتسػػػع األنجلدػػػي فتػػػخة   

أمخاضػػًا أخػػخى كانػػت فػػي أيػػاميع غيػػػػخ قابمػػة لمذػػفاء، مشيػػا: مػػخض الجػػحاـ أك البػػخص 
الحي كاف نادرًا كمحرػرًا،ككاف السدؤكلػف يجسعػف السرابيغ في أحياء معدكلػة كسػا 
فعل الدمصاف السخيشي أبػ يعقػب يػسف الػحي حرػخ السرػابيغ فػي حػي معػدكؿ مػغ 

، كاحتػاء السجتسع السخيشي ُجْسُيػػرًا مػغ القػاِدميغ (ٔ)"ٕٗٙٔ-ىػ  ٕٙٙمجيشة فاس سشة 
 مػػػػػػػػغ األنػػػػػػػػجلذ،كمغ ىػػػػػػػػؤالء األنجلدػػػػػػػػييغ مجسػعتػػػػػػػػاف:"األكلى مجسػعػػػػػػػػة األنجلدػػػػػػػػييغ
السذػػػػتخكيغ فػػػػي الجػػػػير السخيشػػػػي، ككػػػػانػا مػػػػغ الجشػػػػج الشذػػػػابة لحسمػػػػة األقػػػػػاس برػػػػفة 

ييغ إبػػخاليع خاصػػة، كلسيػػاراتيع فػػي الخمايػػة، كمػػغ أشػػيخ قػػادة ىػػحا السخكػػب مػػغ األنجلدػػ
البصػػػرجي، أّمػػا السجسػعػػة الثانيػػة فيػػي شبقػػة العمسػػاء الػػحيغ مػػغ األنػػجلذ إلػػى السغػػخب 
األقرى بعج ضياع ببلدىع، بػاحتبلؿ األسػباف ليػا، كىػؤالء كػاف ليػع دكرىػع فػي الحيػاة 

تسيػػػػدت الحيػػػػاة االجتساعيػػػػة فػػػػي السجتسػػػػع ك ، (ٕ)الجيشيػػػػة كالثقافيػػػػة فػػػػي الجكلػػػػة السخيشيػػػػة"
فيع الرػػحيح لمسدػػؤكلية االقترػػادية كتقػػجيخ الكدػػب كالتػػجبيخ فػػي مػازنػػة األنجلدػػي،"بال

 .(ٖ)الجخل كالخخج"
 

تتجّمػػػػى  إذكمػػػػغ مطػػػػاىخ الحيػػػػاة االجتساعيػػػػة فػػػػي األنػػػػجلذ، األعيػػػػاد كاالحتفػػػػاالت،    
ركابط السػدة كركح االندجاـ بيغ الشاس،كمغ ىحه االحتفاالت التػي تجّمػت فػي رحػبلت 
ابغ الخصيب، رحمتػو خصػخة الصيػف التػي ذكػخ فييػا مذػيج خػخكج أبػي الحجػاج سػمصاف 

                                                           

خي التمسداني ، صيب: أحسج بغ دمحم السق*ىػ عمي بغ دمحم بغ سمساف األنراري كىػ مغ مذايخ لداف الجيغ ، يشطخ: نفح ال
 .ٖٗٗ/٘ـ :ٜٛٙٔ -ىػ ٖٛٛٔ، دار صادر بيخكت ،تحقيق إحداف عباس

 . ٗٔٔغخناشة في ضل بشي األحسخ)دراسة حزارية (:  (ٔ)
ىػ(، دمحم عيدى الحخيخي، دار القمع لمشذخ ٜٙٛ-قٓٔٙتاريخ السغخب اإلسبلمي كاألنجلذ في العرخ السخيشي) (ٕ)

 . ٖٚٔـ : ٜٚٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ:  ٕـ ، ط ٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔ: ٔكالتػزيع، الكػيت ، ط
 .ٕٗ: ٜٙٔ ، ٕط ،لبشاف –، دار الثقافة، بيخكت إحداف عباس، السكتبة األنجلدية تاريخ األدب األنجلدي،( ٖ)
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 .(ٔ)غخناشة
 : الحياة الفكخية والثقافية -

لقػػج ازدىػػخت الحيػػاة الفكخيػػة كالثقافيػػة ازدىػػارًا كبيػػخًا فػػي العرػػخ األنجلدػػي، كنسػػت     
شػػجخة الحيػػاة األدبػػػية، كإّف الػسخاكػػػد الػػػفكخية كانػػت محرػػػرة داخػػل التجػػػسعات الدػػكشية 
الكبخى، في الػسجف الخئيدية كغخناشة كمالقة كالسخية كغيخىا الكثيػخ مغ السجف، ككثػخت 

كاألدباء برػرة كاضحة، كذلظ بدبب إقباؿ الشػاس عمػى قبػػؿ العمػع مػغ دكائخ العمساء 
جيػػة، كبدػػبب التذػػجيع السدػػتسخ مػػغ قػػػػبل الدػػبلشيغ الػػػزراء ككبػػار رجػػاؿ الجكلػػة فػػي 
الػػجكلتيغ مػػغ جيػػة أخػػخى، فقػػج بمػػَغ "مػػغ ىػػػػؤالء األعػػبلـ الػػحيغ نبغػػػا فػػي ىػػحه السخحمػػة 

، كمػػػشيع (ٕ)لستعػػػجدة مػػػغ خرػػػػبة"االيا لمجاللػػػة عمػػػى مػػػا بمغتػػػو الحيػػػاة الفكخيػػػة فػػػي أشػػػك
( ٗ)(ٓٛٚ -ق ٖٖٚ، كأبػػ زكخيػا ابػغ خمػػجكف)(ٖ)ىػػػ(ٛٓٚ -قٓٙٙالػػزيخ ابػػغ الحكػيع)

 ، كغيخىع مغ اإلعبلـ . 
  الحياة الفكخية 
كقػػج ُأسػػشج سبلشػػػػيغ بشػػي مػػخيغ بػػجءًا مػػغ انصػػبلؽ الحيػػاة الفػكػػػخية فػػي عيػػجىع آنػػحاؾ    

 بجعائع عجيجة مشيا: أف سػبلشيغ بشػي مػخيغ لػع يشطسػػا دكلػتيع كلػع يتقيػجكا عمػى أسػاس
أفكار ديشية، بل عمػى اخػتبلؼ أفكػارىع كمدػتػياتيع ، ككػحلظ كػاف السخيشيػػف يدػسحػف 

كفػػػي الػقػػػػخف الثػػػػامغ اليجػػػخي ،(٘)سػحػػػجيغ فػػػي مجارسػػػيعال بتػػػجريذ آراء كأفكػػػار كثقافػػػة
بػػػػخزت نخبػػػة كبيػػػخة سػػػػػاء مػػػغ أعػػػبلـ أك مرػػػشفيغ أك شػػػعخاء أك كتػػػاب فػػػي اآلداب أك 
الفشػػػف، ككػػاف األنجلدػػيػف يػستػػػمكػف مػػغ الخبػػخات الػاسػػعة فػػي مجػػاليع السػػػركث، كفػػي 

                                                           

يشطخ :الحياة االجتساعية في األنجلذ كالسغخب كسا ُترّػرىا رحبلت لداف الجيغ بغ الخصيب ،نػاؿ عبج  (ٔ)
 . ٕٙٗ -ٕ٘ٗ:  ٕ٘ٔٓ، ٖ، العجد  ٛالخحسغ الذػابكة ، السجمة األردنية لمعمـػ االجتساعية ، السجمج 

بغ الخصيب، كتجخبتو الدياسية (  ، د. دمحم  غالجي قخاءة في سيخة لداف) سمصة السثقفبيغ االقتخاب كاالغتخاب (ٕ)
 .٘ٔ: ٕٙٓٓفات حدغل،  مشذػرات كزارة الثقافة ػ الييئة العامة الدػرية لمكتاب 

 .ٖٖٚيشطخ: تاريخ السغخب اإلسبلمي كاألنجلذ في العرخ السخيشي  :  (ٖ)
 . ٜ: ٜٜٚٔمشذخ،ل الكتاب المبشانيالتعخيف بابغ خمجكف كرحمتو شخقًا كغخبًا:عبج الخحسغ بغ خمجكف، دار ( ٗ)

(
٘

٘ـ( دمحم ػ١غٝ  9ٙ1 -٘ـ  ٓٔٙ(٠ٕظش: ربس٠خ اٌّغشة اإلعالِٟ ٚا٤ٔذٌظ فٟ اٌؼصش اٌّش٠ٕٟ )

 -٘ـ  9ٓٗٔ:  ٕ، طَ 19٘ٔ -٘ـ ٘ٓٗٔ: ٔس اٌمٍُ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌى٠ٛذ، طاٌؾش٠شٞ، دا

ٔ191: َٖٖ1. 
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 .(ٔ)خبخاتيع ىحه فإّنيع قج أناركا شسػع ىػحا العرخ فكخًا كثقافةً 
ككاف الفزل األكبخ في الحياة الفكخية في األنجلذ إلى العػخب الفػاتحيغ، فػي حػيغ    

كاف ىشاؾ سببيغ في ازدىار العمع في فتػخة ممػػؾ الصػائػف مشيػا، نزػػج الشػػاة األكلػى 
التػػػي كضػػػعيا األمػيػػػػف فػػػي عيػػػج الصػائػػػف، أمػػػا الدػػػبب اآلخػػػخ ىػػػػ إّف تقدػػػيع الجكلػػػة 

أمػػارتيع بالػػػػعمِع كاألدب، كسػػا حػػجث عشػػج تقدػػيع  جعػػل األمػػخاء يتدػػابقػف عمػػى  تدخػػخؼِ 
 .  ( ٕ)الجكلة البباسية في السذخؽ إلى: فاشسية، شػلػنية، ككحلظ الحسجانية كغيخىا

 كنشػػػػػّػه إلػػػػػى أّف الحخكػػػػػة الفكخيػػػػػة باألنػػػػػجلذ تحػػػػػاكؿ أف تعسػػػػػل عمػػػػػى ربػػػػػط ماضػػػػػييا   
ف الدػابع بحاضخىا عمى الخغع مػغ اضػصخابيا، ككػاف ذلػظ فػي الشرػف األكؿ مػغ القػخ 

 . ( ٖ)اليجخي، عشجىا بجأت األنجلذ حياتيا الججيجة باالستقخار
 الحياة الثقافية 

شػػاع األنجلدػػيػف بحػػب الثقافػػة كاإلْدراؾ كَتْعطػػيع العمسػػاء كرفػػع مكانتيع،كلػػحلظ اْزَداد    
العمسػػػاء فػػػي األنػػػجلذ ككثػػػخت مؤلفاتيع،كقػػػجمت األنػػػجلذ لمثقافػػػة العخبيػػػة َمَذػػػاِىيخ فػػػي 

 لعمـػ كالفشػف.ُمَتَشّػع ا
كىشالظ عػامل تداعج عمى ازدىار الثقافة العخبية، كىي محفػضات ككتب في   

مكتبة الُحكع، التي بيعت بأقل األثساف، مسػا أدى ذلظ إلى إقباؿ الشاس عمى اقتشائيا 
كشخائيا كقخاءتيا في الكثيخ مغ السجف األنجلدية، بعج أف كانت فقط في مكتبات 

ه الكتب التي كانت محكسة في مكتبات محجدة في قخشبة لع ، أي أف ىح(ٗ)قخشبة 
 يأِت الشاس لذخائيا إال أْف بيعت بأقّل اإلثساف . 

كسا أف لمعمع لو دكر كبيخ في االزدىار عشج أىل األنجلذ، ككانت الصخيقة الستبعة    

                                                           

يشطخ :أعبلـ السغخب كاألنجلذ في القخف الثامغ، كىػ كتاب نثيخ الجساف في شعخ مغ نطسيشي كاياه الدماف،   (ٔ)
،  رضػاف الجاية، مؤسدة الخسالةىػ(،حققو كقجـ لو :دمحمٚٓٛالستػفى: ألبي الػليج إسساعيل بغ األحسخ)

 .٘ـ،مقجمة السحقق : ٜٚٛٔ-ىػ ٚٓٗٔ،  ٕبيخكت،ط
 .ٔٓ٘/ ٔ، أحسج أميغ : ـيشطخ: ضيخ اإلسبل (ٕ)
كتاب دكلة اإلسبلـ في يشطخ: نياية األنجلذ كتاريخ العخب الستشرخيغ، دمحم عبج للا عشاف،العرخ الخابع مغ  (ٖ)

 .ٓٙٗـ: ٜٙٙٔ -ىػػ ٖٙٛٔ، ٖط ،عة لجشة التأليف كالتخجسة كالشذخ،القاىخة،مصباألنجلذ
(

ٗ
أٌج١ش ، ثٟ ؽزٝ ٔٙب٠خ ػصش ٍِٛن اٌطٛائف( ٠ٕظش: اٌؾشوخ اٌٍغ٠ٛخ فٟ ا٤ٔذٌظ ِٕز اٌفزؼ اٌؼش 

طٍك ُِ  . ٕٗٙ:  1ٙ1ٔ، اٌّىزجخ اٌؼصش٠خ،ث١شٚد،ؽج١ت 
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إليراؿ العمع ىي الدساع كالحف  ككحلظ العخض، بل كاف لو األثخ في رفع مدتػى 
ميع الثقافي لمصمبة آنحاؾ، كىحه العشاية التي أكالىا األنجلديػف مغ حيث القخاءة التع

كالكتابة، ثع المغة كالحداب كالشحػ مغ خبلؿ ىحه الجراسة يشتقل الصبلب إلى دراسة 
السشصق كعمـػ الذخيعة، السيسا الجراسة الجيشية الحي يتعسقػف فييا الصمبة بيجؼ فيع 

لثقافة العخبية كانت متشػعة لجى العمساء األنجلدييغ كىي ،أي أف ا(ٔ)الكتب األخخى 
تجكر بػيػغ السػضػعات الجيشية كالمغػية كاألدبية، ككانػا يؤّلفػف في المغة كالشحػ، 
 كاألدب، كالحجيث، كعمػـ الجيغ ،كالصب، كالخياضيات، كالتاريخ كغيخىا مغ العمـػ . 

يب، كالحي يسيده عغ غيخه مغ ىكحا كاف التسييج لعرخ لداف الجيغ بغ الخص    
العرػر األخخى بحلظ التشػع في البيئة الدياسية كاالجتساعية كالفكخية كالثقافية التي 
ألقت بِطبلليا كأثخىا في اتجاه األسمػب الكتابي كتشػع اتجاىاتو الفشية لجى أرباب 

شتقل بعج ذلظ الكتابة الفشية كمشيع كاتبشا ابغ الخصيب،كبعج أف َمّيْجنا لحلظ آنفًا، سش
في مباحث الفرل األكؿ إلى شخؽ باب الحجيث عغ حياة ابغ الخصيب كسيختو 
كثقافتو األدبية، كمؤلفاتو كآثاره، كمغ ضسشيا كتابو )ريحانة الُكّتاب كُنجعة الُسشتاب( 

يسثل  الشثخية، كىحا السرشف ألػاف مغ الفشػف  كىػ مػضػع دراستشا، الحي اشتسل عمى
ا كصمت إليو أساليب الكتابة األدبية، كسشتشاكؿ أبخز فشػف حمقة كصل ميسة فيس

 الكتاب كسسات التذكيل الفشي ليا في الفرػؿ البلحقة.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

زكخي المعة ، دكرية كاف ،ـ ( ٘ٔ- ٖٔىػ /  ٜ-ٚؿ القخنيغ )يشطخ: الحياة الثقافية في األنجلذ خبل (ٔ)
 .ٛٗ :ٕٕٔٓالعجد الثامغ عذخ ، ديدسبخ  التاريخية ،
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 الفرل األول 
 حياة لدان الجين بن الخطيب 

 السبحث األول: سيخة لدان الجين بن الخطيب
 سسو وندبو وُكشيتوا•  
 أخبارهو  أسختونذأتو و •  
 وتالمحتوشيهخو  •

 مقتمو•  
 السبحث الثاني : ثقافتو األدبية واىم آثاره

                                                    الثقافة األدبية لمدان الجين بن الخطيب ودورىا في                                                                              •  
 والشّقاد فيو اءاألدبعرخه وآراء 

 و وآثارهتأىم  مؤلفا•   
 شتاب  (جعة السُ كتاب ) ريحانة الُكّتاب ونُ •   
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 شيهخو وتالمحتو •
 مقتمو•  
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ػػَمَساني،ػىػػػ أبػػػ عبػػج للا مػػ      حسج بػػغ سػػعيج بػػغ أحسػػج بػػغ عمػػي الفكيػػو الخصيػػب الدَّ
ػػػػػػػَمَساني ندػػػػػػػبة إلػػػػػػػى ٖ٘ٚٔىػػػػػػػػػ /  ٙٚٚ -ـ ٖٖٔٔىػػػػػػػػػ /  ٖٔٚالغخنػػػػػػػاشي،) ـ(، كالدَّ

)سػػمساف(، كىػػػػ حػػػّي مػػػغ )مػػػخاد( مػػػغ عػػخب الػػػيسغ القحصػػػانييغ، ثػػػع انتقػػػل إلػػػى الذػػػاـ، 
ػكّشى أبػا عػػبج للا كلقػَب أيزػًا بمدػاف الػجيِغ كبعجىا إلى األنجلذ،كىػ قخشبي األصل، يُ 

، كىػ مغ األلقاب السذّخفة ، ككحلظ ًلّقب أبغ الخصيػب بػحي الػزارتيػػػغ ، يعػػد الدػبب 
فػػي ذلػػظ لجْسعػػِو بػػيغ ميشتػػيغ، الػػػزارة كالكتابػػة، أي الدػػيف كالقمػػع، ككػػاف يعػػخؼ بػػحي 

ترشيف في الميل، كأما لقػب ار، ككحلظ باليالعسخيغ لكثخة انذغالو بتجبيخ الحكع في الش
الخصيب كاف ندبة إلى سػعيج جػجه األعمػى، الػحي كػاف خصيبػًا فػي مجيشػةِ َلْػَشػَة، ككػاف 

 .(ٔ)عالسًا َكِرعاً 
بػػغ الخصيػػب ، لقػػب لدػػاف الػػجيغ كىػػػ مػػغ لدػػاف الػػجيغ  كنجػػج فػػي مدػػتيل تخجسػػة     

األلقػػػاب السذػػػخقية ، ككػػػاف ىػػػحا المقػػػب يغمػػػب عميػػػو ، كخاصػػػة فػػػي السغػػػخب، كلكػػػغ لػػػع 
ُيعػػخؼ متػػى أشمػػق عميػػو ىػػحا المقػػب كتحػػت أي ضػػخؼ ، كقػػج اْسػػَتْػَشَغ بشػػػ سػػمساف أكال 
في مجيشة قخشبػة، كيتزػح إف قخشبػة كانػت مشػدؿ قبائػل الذػاـ القادمػة، كىػحا كػاف مشػح 

                                                           

 يشطخ كل مغ : ( ٔ)
ر بالحب الذخيف : لداف الجيغ بغ الخصيب ، تحقيق كتعميق كتقجيع عبج القادر أحسج عصا ، دا ركضة التعخيف

. ىجية العارفيغ أسساء السؤلفيغ كآثار السرشفيغ: إسساعيل باشا البغجادي ، شبع ٛٔالفكخ العخبي لمصبع كالشذخ :
األكفدت ، مكتبة اإلسبلمية كالجعفخي ،  أعادت شبعو بٜ٘٘ٔيا البيية ، بعشاية ككالة السعخؼ الجميمة في مصبعت

. لداف الجيغ بغ الخصيب في آثار الجارسيغ ، دراسة ٚٙٔ/ ٕـ: ٜٚ٘ٔ -ىػ ٖٚٛٔ، ٖف ،  ط، تبخيدي ، بصيخا
. ٔٔلدي كمرادره ، مشذػرات عكات : كبيبميػجخافية : حدغ الػراكمي، سمدمة السعتسج بغ عباد لمتاريخ األنج

بيخكت بي عبج للا ياقػت بغ عبج للا الحسػي الخكمي البغجادي ، دار صادر، كمعجع البمجاف : شياب الجيغ أ
. نفح الصيب مغ غرغ األنجلذ  ٕ.  كالمسحة البجرية في الجكلة الشرخية :ٕٙ/ ٘ـ :  ٜٚٚٔ -ىػػ ٜٖٚٔ،

 -ىػ ٖٛٛٔالخشيب : أحسج بغ مػحسج السقخي التمسداني، حققو الجكتػر إحداف عباس ، دار صادر ، بيخكت ، 
شػقي ضيف ، دار السعارؼ، القاىخة،  ،خبي عرخ الجكؿ كاإلمارات األنجلذ. تاريخ األدب الع  ٘ٚ/ ٘ـ ٜٛٙٔ
. الجر الكامشة في أعياف السائة الثاِمشة : أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ عمي بغ أحسج الذييخ  ٚٔٗ/ ٘ـ: ٜٜٛٔ

. أزىار الخياض في ٜٙٗ/ ٖ: ٜٖٗٔذخ ، ( ،دار السعارؼ العثسانية   لمشٕ٘ٛبابغ حجخ العدقبلني الستػفى)
، أعيج شبع ىحا الكتاب تحت إشخاؼ المجشة حسج السقخي التمسداني شياب الجيغ: أحسج بغ مػأخبار عياض

 .ٙٛٔ/ ٔ :السذتخكة لشذخ التخاث اإلسبلمي بيغ حكػمة السسمكة السغخبية حكػمة دكلة اإلمارات العخبية الستحجة
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جايػػػة الفػػػتح، كالػاضػػػح أف بشػػػي سػػػمساف كػػػانػا يشتدػػػبػف إلػػػى الحػػػدب السعػػػارض ألميػػػخ ب
 . ( ٔ)األنجلذ بغ ىذاـ

ككاف لداف الجيغ بغ الخصيب مغ أعطػع الذخرػيات التػي بػخزت فػي األنػجلذ فػي    
 القػػػػػخف الثػػػػػامغ اليجخي،ككػػػػػاف ابػػػػػغ الخصيػػػػػب مػػػػػػتعجد الػػػػػػشػاحي فػػػػػي عػبقخيتػػػػػػو كمشجػػػػػده

ج كاف شبيبًا كفيمدػفًا كمؤرخًا بارعًا، ككػاتبًا كشػاعخًا مسيدًا،ككػػػحلظ اإلبجاعي الشقجي، كقػػ
 ابػغ الخصيػب كػػاف كزيخًا سياسيًا محّشكًا، أي كػاف مػػػعخكفًا أكثػخ مػغ ميػدة كاحػجة، ككػاف

فػػي أعػػػػطع تفكيػػخه كأصالػػػتو، كركعػػػػة بػيػػػانو، َأْجػَسػػػُل مػػا تػكػػػمست عػػػشو األنػػجلذ العطسػػى، 
ي الػػػكثيخ مػػغ الجػانػػػب التػػي بػػػػخع فػػػػييا، حػػػيث جسعػػت كػػل ىػػحه الرػػفات بػػػمغ الػقػػػسة فػػػ

فػػػي شخرػػػية ابػػػغ الخصيػػػب، ككانػػػت مسمكػػػة غػػػػػخناشة تمػػػػظ األنػػػجلذ الرغػيػػػػخة، فيػػػي 
أضػػيق مػػػغ إف تػحػػػسل مػثػػػل ىػػػحه الذخػػػريات العػبقػػػخية، كقػػج يرػػل إلػػى الػػحركة، سػػػاء 

 .   (ٕ)في السغخب أك األنجلذ
عاـ ثبلثة عذخ كسبعسائػػة مػغ الػػخامذ كالعػػذخيغ (*)ي مجيشة َلْػَشةككانت كالدتو ف   

مػػغ شػػيخ رجػػػب، مػػغ أبػػخز الذخرػػيات التػػي تذػػكمت بيػػا صػػفحات التػػخاث اإلسػػبلمي  
كلػػو مػكػانػػػة خػصػػػيخة فػػي عػػػرخه مػػغ حػيػػػث: الػػػدياسية، كالػفػػػكخية،  "األنػػجلذ كالسغػػخب:

مت كجعمػػػت آثػػػاره  كالػتػػػػاريخية، ككػػػػحلظ آثػػػػار كػػػػثيخة متعػػػجدة اال ختراصػػػات، كأنيػػػا شػػػكَّ
 . (ٖ)"لمبحػث كالجراسات

كبعػػػج ىػػػحا نجػػػج أنػػػو لػػػػع يػػػػَكْغ فػػػي مجيشػػػة َلْػَشػػػة مػػػغ اآلثػػػار اإلسػػػبلمية سػػػػى القمعػػػة،    
كيػجج في باششيا بقايا بشاٍء  قجيع، كعمى ألدشة بعس السػؤرخيَّغ السعاصػخيَّغ، أي أّنيػا 

ج فييػػا ثبلثػػة عقػػػد، كال يػجػػج عمييػػا أي كانت)مدػػججًا(، كىػػي عبػػارة عػػغ صػػفيغ يػجػػ
يػػخى ىػػؤالء السؤرخػػػف أنيػػا تقػػع  إذكتابػػة أك نقػػر، كُيصمػػق عمػػى ىػػحا السكػػاف بالُجػػّب، 

                                                           

 .ٜٔ -ٛٔ/ٔ: ٕطيشطخ : اإلحاشة في أخبار غخناشة : لداف الجيغ بغ الخصيب ( ٔ)
 .ٛٔ- ٚٔ/ ٔيشطخ :السرجر نفدو :( ٕ)

* َلْػًشة : السجيشة التي تػػقع غػػخبي الػػبيخة قبػػػل قػػخشبة باألنجلذ، كتػقػع عمى نيخ َسػػْشجػَػػػل نيخ في غخناشة ، يػػكػف 
خسخًا كعذخة فخاسخ بيغ غخناشة ، يشطخ: معجع البمجاف ، شياب الجيغ أبػ عبج البعج بيشيا كبيغ قخشبة عذخكف ف

 . ٕٙ/ ٘ـ : ٜٚٚٔىػػ ٜٖٚٔبيخكت ،  –للا ياقػت بغ عبج للا الحسػي الخكمي البغجادي ،دار صادر 
داب مفيـػ الذعخ كبػاعثو في ديػاف لداف الجيغ بغ الخصيب : فاركؽ أسميع ، مجمة جامعة دمذق ، كمية اآل( ٖ)

 . ٕ٘ـ : ٕٚٓٓلثاني، سػريا، ،العجد ا ٖٕكالعمـػ اإلندانية، السجمج 
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عمػػػى مقخبػػػة مػػػغ القرػػػبة كأعمػػػى الَسَدػػػج القػػػجيع، ككػػػاف مػػػغ السعػػػخكؼ أف مػقػػػع الَسَدػػػج 
اريخيَّػػػة، الطػػػخكؼ الدياسػػػيَّة، كالعمسيَّػػػة، كالت،فزػػػبًل عػػػغ (ٔ)الجػػػامع فػػػي كسػػػط السجيشػػػة

كالفكخيَّػػة التػػي مػػخَّ بيػػا  لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب كفػػّخت لػػو الفخصػػة فػػي الَحخكػػة نحػػػ 
 .(ٕ)مجيشة غخناشة كببلد السغخب األقرى

ـ (، كتػػػخعخع ٕٖٓٔ -ھػػػ ٕٚٙكانػػػت كالدتػػو بغخناشػػة عػػاـ)إذ أمػػا عػػغ حيػػاة كالػػجُه،    
كالخاصػػة، ثػػّع تػػخؾ غخناشػػة بػػػ ا كتػقػػػّخب مػػغ قػػػرخ الدػػمصاف، كىػػػ مػػغ أكػػابخ العمسػػاء 

كانتقل إلى ) لػشة( ؛كفي مجيشة لػشة كانت كالدة ابشو لدػاف الػّجيغ بػغ الخصيػب، كلّسػا 
رجع كالجه إلى غخناشة ،كالتحق بخجمة الدمصاف أبي الػليج إسساعيل بغ فخج الّشرػخي 

غ ،عاد معُو لداف الّجيغ بغ الخصيب، فشذأ ب ا، كدرس عمى يػجِّ عػجد مػ)*(ممظ غخناشة
العمسػػػػاء، فػػػػجرس المغػػػػة كالّذػػػػخيعة كالفقػػػػو كاألدب كالفمدػػػػفة عمػػػػى جساعػػػػة مػػػػغ أقصػػػػاب 
العرػػخ مثػػل أبػػي عبػػج للا بػػغ الفّخػػار اإللبيػػخي  حيػػث كػػاف شػػيخ الُشحػػاة، كأبػػي القاسػػع 
مػحّسج بغ عمي الحديشّي الّدبتّي، كفكيو السغػخب الكبيػخ أبػي عبػج للا بشسػخزكؽ ، كأبػي 

لحدغ عمي بغ الجياب، ككػحلظ حكػيع العرػخ الذػيخ يحيػى البخكات بغ الحاج، كأبي ا
 . (ٖ)بغ ىحيل

ػػُل َمْدػػؤكِليَّات عػػجة فػػي خجمػػة قرػػخ     كقػػج كػػاف كالػػج لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب يَتَحسَّ
الدػػمصاف كرعايتػػو ، أمػػا يكػػػف فػػي اإلشػػخاؼ عمػػى مخػػازف الصعػػاـ، أك يخػػجـ فػػي ديػػػاف 

                                                           

، مكتبة الثقافة ف الجيغ بغ الخصيب، دراسة كتحقيق، د. دمحم كساؿ شبانةلدا ،يشطخ: اإلشارة إلى أدب الػزارة( ٔ)
 .ٕٔـ : ٕٗٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ، ٔالجيشية لمشذخ ،جسيع الحقػؽ محفػضة لمشاشخ  ط

 .٘:حسج مختار الببادي، مقجمة الشاشخأ ،كاألنجلذات لداف الجيغ بغ الخصيب في ببلد السغخب : مذاىجيشطخ(ٕ)
خدرجى الشرخي ) ، أبػ الحجاج األنراري الرخي: ىػ يػسف بغ إسساعيل بغ فخج* إسساعيل بغ فخج الشّ 

، في األنجلذ. كقج بػيع في غخناشة إثشاء مقتل أخيو دمحم  ـ (، ىػ سابع ممػؾ  بشي نرخٖٗ٘ٔ -ىػػ ٘٘ٚ
ىػػػػػػ( . كفي صباه يغمب عميو الكثيخ مغ الرست كالدكػف، فمع يسارس شيئا مغ إجخاءات الجكلة ٖٖٚنياية عاـ )

مى إال بعج أف تػفخت لو الخبخة كالسسارسة، كبجأ أغمب الحخكب بشفدو، كالحي يكشى أبا الػليج ىػ الحي أحتاؿ ع
 ٛلبشاف: –أخيو كتيجع عميو عمى ممكو . يشطخ : األعبلـ ، خيخ الجيغ الدركمي ، دار العمع لمسبلييغ ، بيخكت 

ىػ  ٜٖٔٔبسرخ ، شبع  ٔط. كيشطخ:  اإلحاشة في أخبار غخناشة : لداف الجيغ بغ الخصيب ، ٕٚٔ/
 ٖٕٚ/ ٔلراحبيا إسساعيل حاف  : 

ىػػ (   ٙٚٚ -ٖٔٚىج كالجيار : لداف الجيغ بغ الخصيب الدمساني ) مبيار االختيار في ذكخ السعا :يشطخ( ٖ)
 .ٖٔ- ٕٔـ :ٕٕٓٓ -ىػػ  ٖٕٗٔ، الثقافة الجيشية لمشذخ، القاىخة، مكتبة كدراسة الجكتػر دمحم كساؿ شبانة ،تحقيق
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تّػػاب فػػي الشثػػخ كالػػشطع ، كقػػج ضػػّل اإلنذػػاء مػػع رئيدػػو ابػػغ الجيػػاب، ككػػاف مػػغ أشػػج الك
الدػػمصاف فػػي مشرػػبو إلػػى إف ُقِتػػل فػػي معخكػػة شخيػػف مػػع ابشػػو األكبػػخ ككػػاف ذلػػظ فػػي 

 أبػػهىػػػػػ (، كقج تأثخ لداف الػجيغ بػغ الخصيػب بسقتػل الدػمصاف، الػحي عػاش ٔٗٚعاـ )
ة، في كشفو كرعايتو، ككاف فػي مقتبػل عسػخه، فأشػخَؼ إشػخافًا مباشػخًا عمػى تشذػئتو األدبيػ

 . (ٔ)كبعجىا َتَدمََّع أمانة الدخ، لخئيدو ابغ الجّياب
السذػػيػرة، كالتػػي استذػػيج  (*)كعػػغ كفػػاة كالػػجه ُيػػحكخ أّنػػو تػػػفّي فػػي معخكػػة  شخيػػف   

فييا الكثيخ مغ األكابخ في ىحه السعخكػة، ككػاف سػبب ىػحه السعخكػة أف أبػا الحدػغ بػغ 
ع عمػػى األعػػجاء، كلكػػغ انتيػػت عثسػػاف السخيشػػي) أميػػخ السدػػمسيغ(، رسػػَع الجيػػاد كنرػػخى

بيديسػػة جيػػػش السدػػمسيغ مػػغ جيػػػش الشرػػارى، كأدت بػػحلظ إلػػى سػػقػط األنػػجلذ فػػي 
ىػػػػ (، ككػػاف آنػػحاؾ عسػػخ ابشػػو لدػػاف الػػجيغ يتعػػجى الثامشػػة كالعذػػخيغ عامػػًا ٔٗٚعػػاـ ) 

في ذلظ العاـ  فالتحق بجيػاف الكتّػاب أك ديػػاف اإلنذػاء ؛ ككانػت ىػحه الػضيفػة يحتميػا 
فػػػي ديػػػػاف اإلنذػػػاء، مدتذػػػيخًا بػػػحلظ الػػػخئيذ الػػػػزيخ بالقرػػػخ الدػػػمصاني أسػػػتاذه  كالػػػجهُ 

 .  (ٕ)الكاتب كالذاعخ ابغ الجّياب
كُيحكخ أّنو عشجما فقج في الػاقعة الكبخى في معخكة شخيف ، كذلػظ فػي يػـػ االثشػيغ    

 ، رثاه بقريجة أكليا :ىػػ ( ٔٗٚفي عاـ )
ـُ السشايا ال تصيُر كال ُتْخصي    كلمجىخ كفٌّ تدتخدُّ الحي ُتعصي   ِسيا

نػػػػػػا      فبلبجَّ يػمًا أف نحلَّ عمى الذطّ   كإّنا كإْف  كػػػّشا عمى ثَػػػػَبػػػػػِج الجُّ
 تداكى عمى كرد الخدى كلُّ كارٍد     فمع يغغ ربُّ الديِف عغ ربِة الُقخطِ 

                                                           

الخانجي يشطخ: لداف الجيغ بغ الخصيب حياتو كتخاثو الفكخي ، لمسؤلف دمحم عبجللا عشاف ، الشاشخ مكتبة (ٔ)
 .ٖ٘ – ٖٗـ: ٜٛٙٔ -ىػػػ ٖٛٛٔ،  ٔبالقاىخة ،  ط

ىػػ ٖٓٗٔمغ أكتػبخ  ٖٓ* معخكة شخيف تدسى أيزاً معخكة ريػ ساالدك ىي معخكة حجثت في األنجلذ في ) 
ىػ( ، حجثت بيغ جيػش السدمسيغ حيث تػلى الدمصاف أبي الحجاج يػسف بغ أبي  ٔٗٚ( )جسادى األكلى سشة 

ِو ، كالجير السخيشي بكيادة الدمصاف أبػ الحدغ ممظ السغخب. يشطخ: نياية األنجلذ كتاريخ الػليج الكيادة بشفد
 .   ٗٔ/٘. ككحلظ يشطخ: نفح الصيب، لمسقخي: ٕٚٔالعخب السشترخيغ: مػحسج عبج للا عشاف:

: مرصفى الذكعة ، دار الكتب اإلسبلمية لمشذخ ، دار الكتاب السرخي ، كدار  كاألنجلذيشطخ : السغخب  (ٕ)
 األنجلذ. يشطخ : نفح الصيب مغ غرغ  ٖٔٔـ : ٜٚٛٔ -ىػػ ٚٓٗٔ، ٔالكتاب المبشاني القاىخة ،بيخكت  ، ط

 .ٗٔ/٘بغ دمحم السقخي التمسداني: الخشيب ، شياب الجيغ أحسج
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 (ٔ)كِسّياف ذؿُّ الفقِخ أك عػدَُّة الغػشى     كمغ أسخع الديَخ الحثيث كمغ يبصي 

 : (ٕ)كأيزًا رثػػاه أبػػػػػ زكػػػخيا بغ ىحيػػل بقريجة يقػؿ فييا
 إذا أنا لع أرِث الرجيَق فسا عحري     إذا قمُت أبياتًا حدانًا مغ الذعخِ 

 دمعي لميػخاع عغ الػحػبخِ كلػ كاف شعخي لع يكغ غيَخ ُنجبٍة     أجػخيُت 
 لسا كشُت أقزي حقَّ صحبتو التي    تػَخْيػُتيا َعػْػنًا عمى ُنػػَػِب الػػجَّىخِ 

 رمػػانَي   عػػبػػُج  للِا  يػػػـَ  كداعػػػػػػِو     بػػجاِىػػيػػٍة  دىػػياء قػػاصسة  الطَّْيخِ 
شػة كالعذػخيغ مػغ عسػخه كمسا سبق  فجع ابغ الخصيب بأخيو أيزَا كىػػػ في الثام      

 ، كرثا أخاه رثاًء حارًا في أغمب قرائجه مش ا ما جاء في أكليا : 
 َخصٌب أَلعَّ فأذھب األَخ كاألبا        رغسًا ألنٍف شاء ذلظ أك أبى
 قجٌر جخى في الخمق ال يجُج أمخٌؤ     عسا بو جخِت السقادُر َميخبا

 (ٖ)َبيػػػػٌغ         قزِت الجكاىي أف ُتحلَّ لو الحباإما  جدْعػػػػػُت  لو  َفػػػُعػػحٌر 

ىػػػػػ، ٜٗٚلقػػػج تزػػػافخت اإلحػػػجاث مػػػغ بعػػػج ذلػػػظ ، فعشػػػجما مػػػات ابػػػغ الجّيػػػاب عػػػاـ     
بسخض) الصاعػف( كتع اختيػار أبػغ الخصيػب رئيدػًا لػجيػاف الُكتّػاب، كذلػظ مػغ قبػل أبػا 

يػب قػج تػخأس الػػزارة، أف لداف الجيغ بغ الخص ، نجج(ٗ)الحجاج يػسف ُسمصاف غخناشة
ككانػػػت لػػػو مكانػػػة مسيػػػدة عشػػػج الدػػػمصاف أبػػػي الحجػػػاج  حتػػػى كفاتػػػو، كبدػػػبب مياراتػػػو 

 .(٘)كذكائو قج فػض إليو أغمب أدارة شؤكف الجكلة ، حتى كصمو إلى مختبة الػزارة
ىػػػ( ٘٘ٚكمغ بيغ األحجاث األخخى كفاة الدمصاف يػسف بغ  إسساعيل سشة )     

ه ابشِو الدمصاف محػسج الغشي باهلّل الحي قّخب لداف الجيغ بغ كتػلى الدمصة مغ بعج
الخصيب ككّمفو لمػصاية عمى األمخاء ، كال تكاد ببلط السمػؾ تخمػ ساحاتيع مغ 
االنقبلب، حيث قاـ باالنقبلب بيغ أبشاء الدمصاف) يػسف( إسساعيل ضج أخيو محػّسج 

غ إنقاذ الػزيخ لداف الجيغ كحيشيا يتجخل أبغ سالع )سمصاف السغخب (حتى يتسكغ م
                                                           

 .ٛٔ-ٚٔ/٘الخشيب ، لمسقخي : : نفح الصيب مغ غرغ األنجلذ يشطخ( ٔ)
 .ٛٔ/٘السرجر نفدو : (ٕ)
 .ٕٔ/ ٘السرخ نفدو : : يشطخ (ٖ)
 ٖٛٙيشطخ: في األدب األنجلدي : دمحم رضػاف الجاية ،  (ٗ)
يشطخ : األنجلذ )التاريخ كالحزارة كالسحشة ( دراسة شاممة ، دمحم عبجة حتاممو ، كمية العمـػ االجتساعية ( ٘)

   ٜٚ٘ـ: ٕٓٓٓ -ىػ ٕٓٗٔاألردف ،  –مصابع الجستػر التجارية  ،عساف كاإلندانية ، شباعة 



 

27 
 

بغ الخصيب، كذلظ مغ خبلؿ عبػر الدمصاف مػحّسج الغشي باهلل ككزيخه ابغ الخصيب 
، كانذج لداف الجيغ بغ (ٔ)إلى شاشئ السغخب، فيحتفل الدمصاف احتفااًل عطيساً 

الخصيب قريجة احتفاال مع سمصانو بسشاسبة عبػرىسا إلى شاشئ السغخب، حيث 
 يقػؿ فييا :

 اؾ يا خيَخ السمػؾ عمى الشػى      لتشرفشا مسا جشى عبجؾ الجىخقرجن
 كػفػفشػا بػػػػػػػػػػػػظ األيػػػػػػػػاـ عغ غػػػمػػػاتػػػػيػػػا     كقػػػػػج رأبشػا مشيا التػػعدف كالكػػبػػخ

 انػػيػػػػػـد الذخكعحنا بػػحاؾ الػػسجػػج فػػػانػػرـخ الخدى     كلػػػحنػػػػػا بػػػحاؾ الػػػػػعػػػػػػـد فػػػػ
 .(ٕ)كلػػػسا أتػػػيػػشػػا الػػبػػػػحػػػػخ يػػػػخىػػػب مػػجو     ذكػػخػشا نجاؾ الغسخ فاحتقخ البحخ

ككاف لداف الجيغ بغ الخصيب يتستع بسكانة مسيدًة لجى سمصانو، فيػ يتأّثخ بو   
انذغالو  أشمق عميو لقب ذي الػزارتيغ أي القمع كالديف، ككحلظ بدبب إذكيؤثخ فيو ،

تسكغ  إذليبًل كنيارًا في الترشيف كتجبيخ السسمكة، كأشمق عميو كصف)ذي العسخيغ(،
يػسف بغ ، ثع استػزره الدمصاف (ٖ)ابغ الخصيب أف يؤلف ستيغ كتابًا كىػ كزيخ

إسساعيل، كمغ استػرزه مغ بعج ذلظ كلجه الغشي باهلل)محػسج الخامذ( كذلظ لثقافتو 
( التجأ ابغ الخصيب مع الدمصاف أبي ىػػ ٓٙٚاألدبية كالعمسية كاإلندانية، كفي عاـ )

ابغ الخصيب قريجة يصمب  كألقىالحجاج إلى سمصاف السغخب) أبي سالع السخيشي (، 
 : الحجاج، كتأثخ بيا سامعػه ، مصمعيا سمصانو أبيفييا نرخة 

 (ٗ)سبل ىْل لَجْييا مغ ُمَخّبَخٍة ِذْكُخ      كىْل أعذَب الػادي كنّع بِو الّدْىخُ 

كلعل الثػرة الكبيخة التي حجثت في مسمكة غخناشة، كذلظ في شيخ رمزاف مغ    
لظ إّف ـ( ، كالتي خػدخ فييا الغشّي باهلل عخشو، كسػػبب ذٜٖ٘ٔ –ق  ٓٙٚالعاـ )

األميخ إسساعيل  قػػج اعػػتُػقػل حػيػشيا فػي أبخاج قػمعة الحسخاء، كىشاؾ أعجاء يعسمػف 
                                                           

، دار العمع لمسبلييغ لمتأليف مرصفى الذكعة ،عشج العمساء العخب )قدع األدب (: مشاىج التأليف يشطخ (ٔ)
    .ٜٚٙ: ٜٜٔٔ، نيداف / ابخيلٙلبشاف، ط –كالشذخ كالتخجسة ، بيخكت 

 الدبيخي عمي دمحم ،ابغ جدي  ، دراسة مديبة عغ اإلماـ األنجلدي الذييجفديخطخ: ابغ جدي كمشيجُو في التيش (ٕ)
 . ٕٙٓ/ ٔـ : ٜٚٛٔ -ىػػػ  ٚٓٗٔ،  ٔ، ط، دار القمع ، دمذق

 .ٗٛ٘يشطخ : األنجلذ )التاريخ كالحزارة كالسحشة ( دراسة شاممة ، دمحم عبجة حتاممو:  (ٖ)
يشطخ: ابغ جدي  .َؿ الَسْجيػَد ُحّق لُو الُعْحرُ نْدَتصيُعُو    كَمْغ بحَ : كلكّششا نأتي ِبسا جاء في نياية القريجة (ٗ)

 ٕٙٓ/ ٔكمشيجُو في التفديخ، دراسة مديبة عغ اإلماـ األنجلدي الذييج ابغ جدي،عمي دمحم الدبيخي:
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عمى إسقاط الدمصاف الغشي باهلل، كفي مقجمة ىؤالء األعجاء صيخه مػحّسج بغ 
إسساعيل بغ فخج، ككحلظ كالجتو السكيسة في القرخ، فيي تؤيج مذاريعو، كقج أتخح 

الدمصاف إلى شساؿ قمعة الحسخاء ، كابتعاده عغ القرخ األعجاء فخصة مغ ذىاب 
ككلجه ، ككاف ذلظ  أىموالسمظ ، كاْقَتحسػا  القمعة الحسخاء، كقتمػا الحاجب رضػاف بيغ 

ىػػػ (، كبعج مقتمو نادكا إلى إسساعيل اخػ الدمصاف،  ٓٙٚرمزاف عاـ  ٕٛفي) 
إلى شساؿ شخقي غخناشة  ليربح ممكا بجاًل عشو، فػفػّخ مػحسج بغ إسساعيل بغ فخج 

عشج شعػره بعبث السقاكمة، كاعترع بيا، كفي الحاؿ َأْرَسَل الغشي باهلل إلى الدمصاف 
أبي سالع مغ أجل القجـك عميو، فاستجاب رغبتو بالقبػؿ، ككجج لداف الجيغ نفدو بيغ 
  ليمة كضحاىا مدمػب مكانٌة كمشدلتو، فَصَسَح إلى مرانعة الدمصاف الججيج؛ ليبقى في

الػػػزارة ، لكػػغ بعػػج فتػػخة قميمػػة مػػغ الػػدمغ قػػبس عميػػو بتحػػخيس خرػػػمو ، ككػػاف لدػػاف 
الػػجيغ يكػػيع بقرػػخه الػػحي يقػػع فػػي شػػخقي غخناشػػة ، ثػػع أفػػخج عػػغ الدػػمصاف كذىػػب إلػػى 

ىػػػػػ( مػػغ شػػيخ محػػـخ ، كبعػػجىا غػػادر إلػػػى ٔٙٚالسغػػخب فػصػػل إلػػى فػػاس فػػي عػػاـ )
 .  (ٔ)يقارب عاميغ مجيشة سبل  فثبت بيا ما

االنقػبلب ُقتػل  ـ(كَقَع  انقبلب في مجيشػة غخناشػة، كفػي ىػحأٖٙٔ -ىػػ ٕٙٚكفي عاـ)    
فيػو الدػػمصاف إسػػساعيل، كمػغ خبللػػو انَصَمػػَق الدػمصاف الغشػػي بػػاهلل إلػى األنػػجلذ كمعػػو لدػػاف 

ـ( ، ٕٖٙٔ -ىػػػػػ ٖٙٚالػػجيغ بػػػغ الخصيػػػب، ثػػع ذىػػػب إلػػػى مسمكػػػة غخناشػػة كاْحَتمَّيػػػا عػػػاـ ) 
ف الغشي باهلل ِميَثاؽ إلى ابغ الخصيب يصمب مشو الخجػع، كابغ الخصيب كبعجىا كتب الدمصا

َخَزَع لصمبو كرجػع إلػى مسمكػة غخناشػة، ككصػل إلػى غخناشػة. كفزػبًل عػغ ذلػظ فقػج تَػَػلَّى 
مشربو كػزيخ في العاـ ذاتو، كِاْسَتَسخَّ في مشربو مػا يقػارب عذػخ سػشػات، كفػي ىػحه السػجة 

الخصيػػب، ثػػع اتيسػػػه بػػالخخكج عمػػى الذػػخيعة اإلسػػبلمية، ضيػػخ الحقػػج ضػػج لدػػاف الػػجيغ بػػغ 
ككحلظ اتيع بالدنجقة، كمغ الحيغ اتيسػه بالدنجقػة كقػامػا بػإحخاؽ مؤلفاتػو ككتبػو ىسا:القاضػي 

                                                           

، الػفيات. ككحلظ يشطخ :  ٓ٘عشاف: ، مػحسج عبجللا غ بغ الخصيب حياتو كتخاثو الفكخي : لداف الجييشطخ( ٔ)
، معجع زمشي صحابي كإعبلـ يب، الذييخ بابغ قشفح القدشصيشيألبي البباس أحسج بغ حديغ بغ عمي بغ الخص

بيخكت،  –نػييس، دار األفاؽ الججيجة  ىػ ، تحقيق عادؿ ٚٓٛ – ٔٔمغ سشة السحجثيغ كالفقياء كالسؤلفيغ 
 .ٖٔٚـ : ٖٜٛٔ -ىػػ ٖٓٗٔ، ٗط
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ذكػػخكا كمسػػات مخالفػػة لمػػجيغ اإلسػػبلمي ، كقػػج )*(َزْمػػَخؾ، كأبػػػ عبػػج للا بػػغ )*(أبػػػ الحدػػغ الشبػػاىي
 . (ٔ)الجيغ بغ الخصيب عمى أنو ىػ مغ كتبيا في كتبوكندبػىا ضمسًا كبيتانًا إلى لداف 

كعمػػى أثػػخ ىػػحه الػػتيع تػػخؾ لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب األنػػجلذ كذىػػب إلػػى غخناشػػة،    
كلكغ خرػمو دبخكا حيمة الغتيالو؛ كبدبب الكمسات التي ذكخكىا خرػمو حكع عميػو 

 القاضي أبػ الحدغ الشباىي بالدنجقة . 
اسػتخجاع  يجج أّف الدمصاف الخامذ الغشي باهلل اسػتصاع ىػػػػ(ٖٙٚكالستأمل في عاـ)   

ممكو عشجما رجع إلى مجيشة غخناشة، كبقى لداف الجيغ بغ الخصيب بالسغخب مػع أىػل 
رجػػػع الدػػػمصاف إلػػػى مشرػػػبو فػػػي  إذالدػػػمصاف كأكالده، ثػػػع اتبعػػػو إلػػػى مجيشػػػة غخناشػػػة، 

، كعشػجما شػعخ بدػعي حاسػجيو  لػجى سػمصانو الغشػي الػزارة، كرجع إليػو نفػػذه كسػا كػاف
لجػػأ إلػػى أف يبعػػث كتابػػًا  إذبػػاهلل لمػشػػاية بػػو، كأيزػػًا شػػعخ إف مكانتػػو كػػادت إف تشيػػار،

إلػػػػى كاتػػػػب عبػػػػج العديػػػػد بػػػػغ عمي)سػػػػمصاف السغخب(،فػػػػي االرتحػػػػاؿ إليو،كسػػػػخعاف مػػػػا  
مسيَّػػة كاألدبّيػػة، اسػػتجاب الدػػمصاف الصمػػب، كرحػػبَّ بػػو اشػػجَّ التخحيػػب لسكانتػػو كريادتػػو الع

 فتػػػػخؾ لدػػػػاف الػػػػجيغ بػػػػغ الخصيػػػػب األنػػػػجلذ برػػػػست،كبعجىا غػػػػادر جبػػػػل شػػػػارؽ إلػػػػى
 .( ٕ)أىمو كأكالدهتمسداف، كأرسل الدمصاف مبعػثيغ مغ شخفو؛ ليدتقبل 

                                                           

كالكاتب عمي بغ عبج للا بغ مػحسج بغ الحدغ الجحامي، السذيػر بالقاضي * أبػ الحدغ الشباىي : الفكيو ، 
الُشَباىي ، مغ أىل مالقة، يكشى أبا الحدغ، مغ بيت عمع كقزاة ،  كىػ مغ رحاؿ الجكلة الشرخية ، كلج 

نثيخ  بسالقة،كرحل إلى غخناشة، ثع تػلي القزاء في اغمب مجف مسمكة غخناشة ، ثع أصبح كاتبا بالجيػاف.يشطخ:
:  خ، كيشط ٓٚٔىػ( : ٚٓٛالجساف ، أعبلـ السغخب كاألنجلذ في القخف الثامغ ،أبي الػليج إسساعيل بغ األحسخ)

/ ٔابغ جدي كمشيجُو في التفديخ، دراسة مديبة عغ اإلماـ األنجلدي الذييج ابغ جدي، عمي محػسج الدبيخي:
ٕٓٚ -ٕٓٛ. 

السذيػر بابغ زمخؾ، مغ كبار الذعخاء كالكّتاب في األنجلذ ،ككاف * ابغ َزْمَخؾ : أبػ عبج للا دمحم بغ يػسف ، 
ىػػ( ألسخة ىاجخ إلييا مغ شخقي األنجلذ . يشطخ: تاريخ ٖٖٚكزيًخا لبشي األحسخ،كلج بحي البيازيغ بغخناشة عاـ )

ة : القاىخ  –األدب العخبي ، عرخ الجكؿ كاإلمارات،األنجلذ : لمسؤلف شػقي ضيف ، دار السعارؼ ، الشيل 
: أزىار الخياض في أخبار عياض :شياب الجيغ أحسج بغ دمحم السقخي التمسداني ،ضبصو كحققو . يشطخ ٕٚٓ

كعمق عميو ، مرصفى الدقا ، إبخاليع االبياري ، عبج الحفي  شمبي ، مصبعة فزالة ، السعيج الخميفي لؤلبحاث 
 ٚ/ٕالسغخبية ، بيت السغخب :

، أ.ـ.د. ساجج االغتخاب ياتو كمشيجو في كتابو نفاضة الجخاب في عبللة: لداف الجيغ بغ الخصيب ح( يشطخٔ)
 ٔ، العجد  ٕٓكمية التخبية ، جامعة سامخاء ، مجمة جامعة تكخيت لمعمـػ ، السجمج  –مخمف حدغ ، قدع التاريخ 

 ٕٙٗ:  ٕٕٔٓ، كانػف الثاني 
(

ٕ
 .  9ٓٔ -11ٔدساعبد فٟ ا٤دة ا٤ٔذٌغٟ ، د. اٌغ١ذ ِـؾّذ اٌذ٠ت :  :( ٠ٕظش  
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كتتجّمػػػػػى حػػػػػّجة األزمػػػػػة عشػػػػػج لدػػػػػاف الػػػػػجيغ بػػػػػغ الخصيػػػػػب فػػػػػي أف يتػػػػػخؾ غخناشػػػػػة     
األميػػخ بسغػػادرة ابػػغ الخصيػػب، كأصػػبح ىػػػػػ(، كيدػػتقّخ فػػي السغػػخب، كلػػع يعمػػع ٖٚٚعػػاـ)
(، كلكػغ الطػخكؼ قػج تغيػخت  السياجخيغ الدياسييغ)كسامغ  في السرصمح الذائع ليحا اليػـػ

فػػي السغػػخب، كأدى ذلػػظ إلػػى إنيػػاء حيػػاة ابػػغ الخصيػػب، ككػػاف ذلػػظ بدػػبب كفػػج قػػج جػػاء مػػغ 
 . (ٔ)ىػػػ ٙٚٚمسمكة غخناشة إلى مجيشة فاس لترفية قزية ابغ الخصيب ، ككاف ذلظ عاـ 

ـ ( استصاع الدػمصاف أبػػ يػسػف ٕٛٚٔ -ىػػػػ ٚٚٙكمغ السبلح  أنو في العاـ )     
إف يعبخ مع قػاتػو إلػى األنػجلذ مجػجدًا، كتػغػل فػي أراضػي الشرػارى حتػى تسكػغ مػغ 
احػاز اشبيمية ، ثع رجع إلى السغػخب، كثػع أرسػل ابشػو األميػخ أبػا يعقػػب إلػى األنػجلذ 

السػخابط، كأدت  أسػصػؿمعخكػة شػجيجة بػيغ األميػخ كبػيغ  ، كفي شػخقي السزػيق حػجثت
ىحه السعخكة إلى ىديسة الشرارى، كتسكغ السدػمسػف مػغ اخػح سػفشيع، ككػاف ذلػظ عػاـ 

ىػػػػػػ مػػغ العبػػػر إلػػى األنػػجلذ مػػخة ٔٛٙىػػػػػػ، كتسكػػغ الدػػمصاف أبػػػ يػسػػف فػػي عػػاـ ٛٚٙ
مػػػػى اسػػػػػػتخجاع  أخػػػػخى، اسػػػػتجابة لسمػػػػظ قذػػػػتالة السخمػػػػػع الفخندػػػػػ العاشػػػػخ، كإعانتػػػػو ع

ىػػ ػحجثت غدكات عشيفة في أراضي قذتالة مػغ قبػل الدػمصاف  ٗٛٙعخشػػػو، كفي عاـ 
فػػي احػػػاز اشػػبيمية ، كعشػػجما شػػاىج ممػػظ قذػػتالة عشػػف ىػػحه الغػػدكات ، شمػػب الرػػمح، 

 .( ٕ)لكغ اشتخط عميو الدمصاف مدالسة جسيع السدمسيغ
، فػرثػػو ابشػػو أبػػػ ـ(مػػغ شػػٕ٘ٛٔ-ىػػػػ٘ٛٙكتػػػفى الدػػمصاف أبػػػ يػسػػف عػػاـ)     يخ السحػػـخ

عبػػج للا، الػػحي لقػػب بػػالسخمػع، كفػػي زمشػػو حػػجث خرػػاـ بػػيغ مسمكػػة غخناشػػة كبشػػي مػػخيغ، 
كاضصخ ابغ األحسخ إلى ُمَشاَزَعة بشي مخيغ، كسيصخت قػاتو عمى أمبلؾ بشي مػخيغ، كدخػل 

إلى أرض دكلة السغخب، كشسع القائج بعػخش السغػخب، القائج الذيخ ابغ أبي العبلء السخيشي 
كلكػػغ الدػػمصاف أبػػا يعقػػػب السخيشػػي نيػػس لصػػخده، كأمػػخ بتكثيػػف الجػػير إلػػى الذػػساؿ كأدى 
إلى حرخ القائج ابػغ أبػي العػبلء فػي سػبتة، كلكشػو لػع يدػتسخ شػػيبل بدػبب مخضػو كبدػببو 

ًا حػػجثت معخكػػة شػػجيجة بػػيغ ىػػػػػػ ( ككرثػػو ابشػػو الدػػمصاف أبػػػ الخبيػػع ، كأيزػػٚٓٛتػػػفي عػػاـ )

                                                           

 .ٖٛٙمػحسج رضػاف الجاية ، الفرل الخابع ) تخاجع أنجلدية (:  ،في األدب األنجلدي  :يشطخ (ٔ)
 . ٕٓ: بغ الخصيب ال:يشطخ  (ٕ)
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الدمصاف أبػ الخبيع كالقائػج ابػغ أبػي العػبلء السخيشػي، كلكػغ أدت إلػى ىديسػة أبػػ العػبلء، ثػع 
 .(ٔ)رجع الدمصاف أبػ الخبيع إلى مجيشة فاس، كاستقخ عمى عخشو

 نذأتو وأسختو وأخباره :
خناشػػة بغ نذػػأ إذسػػاىست عػامػػل كثيػػخة فػػي تكػػػيغ ثقافػػة لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب،   

اسػػػتقخ فييػػػا مشػػػح شػػػبابو، ككانػػػت غخناشػػػة فػػػي قمػػػب ابػػػغ  إذالتػػػي انتقمػػػت إلييػػػا عائمتػػػو،
، كيدػػسييا )بشػػت الحزػػخة (، أي بشػػت غخناشػػة، كقػػج يدػػسييا فػػي  الخصيػػب بسشدلػػة األـُ
بعػػس األحيػػاف) فتيػػة غخناشػػة (، كتمقػػى بيػػا دراسػػتو، كتتمسػػح عمػػى يػػج شػػيػخيا، الػػحيغ 

كػػابخ، كتعمػع مػشيع الكثيػػخ مشيػا: القػػخآف، كالتفدػيخ، كالفقػػو كػانػا مػغ العمسػػاء كاألدبػاء األ
عمػػى يػػج شػػيخ الشحػػاة فػػي زمانػػو) أبػػي عبػػج للا األلبيػػخي (، كالذػػعخ، كاألدب، كالخكايػػة 

درس الصػػب، كالعمػػـػ الفمدػػفية عمػػى يػػج الفيمدػػػؼ ك  عمػػى يػػج الػػخئيذ) ابػػغ الجيػػاب (،
كانػػت غخناشػػة أكبػػخ  إذل،الذػػيخ ) يحيػػى بػػغ ىػػحيل (، ككػػحلظ بػػخز فػػي الذػػعخ كالتخّسػػ

كانػػػت غخناشػػػة عاصػػػسة القصػػػخ، فيػػػي مجيشػػػة كبيػػػخة  إذ،(ٕ)مخكػػػد لمجراسػػػات اإلسػػػبلمية
مذػػػخقة، كاسػػػعة العسػػػخاف، تقػػػع فػػػي كادي كاسػػػع اْنَتَذػػػَخ مػػػغ السشحػػػجر الذػػػسالي الغخبػػػي 
لجبػػاؿ َشػػميخ، كنيػػخ شػػشيل كفخعػػو يكػػػف عمػػى مػػغ الجشػػػب، كأمػػا نيػػخ َحػػجره الػػحي يحػػج 

ع سػكانيا غخناشة مغ الػسط، ىكحا كانت مجيشة غخناشة كسا رأيشا أنيا تصل عمى جسي
 . (ٖ)مغ ىزبتيا العالية

كلقػػج ذكػػػخ شػػياب الػػجيغ نذػػأة لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب فػػي كتابػػو كقػػاؿ أنػػو :" نػػػذأ    
لداف الجيغ عػمى حػػالو حػػدشة سػالكا سػػشغ أسبلفػػو، فػقػػخأ الػقػػخآف عمػى الػػسكتب األسػتاذ 

ًا، ثػػػع تػػػجػيجًا ؛ ثػػػع قػػػخأ الػػػرالح أبػػي عػػػبج للا بػػغ عػػػبج الػػػلي العػػػّػاد، تػكتػػػبًا، ثػػػع حػػػفط
القػػػخآف عػػػمى أسػػتاذ الػػػجساعة أبػػي الحدػػغ الػكيجػاشػػػي، كقػػػػخأ عمػػى الخصيػػب بػػػغ جػػػدي؛ 
كالـز قػػخاءة العػخبية كالػفػقو كالتفػديخ عمى الػذيخ اإلماـ أبي عػبج للا بػغ الػفخار الػػبيخي 

لػػجياب؛ كركى عػػغ كػثػػيخ مػغ شيخ الشحػػػييغ لعيجه؛ كتػػأدب بالػخئيذ أبي الػحدغ بػغ ا
                                                           

 .ٕٕ:  بغ الخصيبال ،الختيار في ذكخ السعاىج كالجيارمبيار ا :يشطخ  (ٔ)
الختيار في ذكخ : مبيار ا. كيشطخٕٔ/ ٔف الجيغ بغ الخصيب :يشطخ، اإلحاشة في أخبار غخناشة : لدا( ٕ)

 .ٖٔ:، البغ الخصيبالسعاىج كالجيار
 .ٙٔ- ٘ٔيشطخ ، لداف الجيغ بغ الخصيب حياتو كتخاثو الفكخي ، لمسؤلف دمحم عبجللا عشاف :  (ٖ)
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البخكػات  األعياف، كالػسحّجث شػسذ الػجيغ بغ جػابخ، كأخػيو أبي جػعفخ، كالقاضػي أبػي
بغ الحاج، الذيخ أبي مػحسج بغ سمسػف، كاألستاذ المغػي أبػي عبػج للا بػغ بيبر،كأخػح 

 .( ٔ)الصب كالتعاليع كصشاعة التعجيل عغ اإلماـ أبي زكخيا يحيى بغ ُىحيل"

 كتمقػػػى لدػػػاف الػػػجيغ بػػػغ الخصيػػػب تعميسػػػو فػػػي ديػػػػاف اإلنذػػػاء عمػػػى الكاتػػػب الكبيػػػخ   
كالذػػػاعخ الػػػحي تػػػأثخ بػػػو أسػػػتاذه ابػػػغ الجيػػػاب، أعمػػػى أسػػػاليب الػػػشطع كالكتابػػػة فػػػي ىػػػحا 
العرػػخ، كبػػخزت بخاعتػػو فػػي كتابػػة الخسػػائل الدػػمصانية، ككػػاف الدػػمصاف يتػػخأس رياسػػة 

اسػتسخ عمػى ىػحا الحػاؿ فػي عيػج الدػمصانيغ ديػاف اإلنذػاء بػدمغ أبػا الػليػج إسػساعيل ك 
 .(ٕ)أبي عبج للا مػحسج، كأخيو أبي الحجاج يػسف

كأنػػػذأ لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب فػػػي بػػػجاية حػػػياتو الػػػعمسية كاشػتػػػيخ بيػػا مػػا يدػػسى      
بػػػػالقرائج البػػػػميغة، كأشػػػاد بػػػػيا إلػػػى مػػػػجح أحػػػػج مػػػػمػؾ بػشػػػػي األحسػػػخ الدمػصػػػػاف يػػػػػسف 

 .(ٖ)ػػػػػػػػ) أبي الحجاج ( كجػعمو مػغ ضسػغ سمدمة كتػابوالػسمػقػب بػ
كلقج ُعخؼ لداف الجيغ بغ الخصيب بأنػو: " شػاعخ، كّشػاح، متخسػل، كاتػب، كىػػ      

ـ  يسّثل عمى أكثخ مغ كجو، حخكة األدب في القػخف الثػامغ اليجػخي، كإف لػع يكػغ السقػجَّ
الحجيث عشو صالحًا لمسقايدة عمى شعخاء عرخه كلكغ غدارة نتاجو ككفخة شعخه تجعل 

. كندػتشتج مػغ ىػحا إف ابػغ الخصيػب كػاف مػغ أبػخز شػعخاء عرػخه، حيػث (ٗ)كالسقابمة "
 يتدع بكثافة ككفخة نتاجو الذعخي، بل يستمظ مغ الثقافة الػاسعة بالذعخ . 

كىشاؾ جانباف يدصخاف عمى شعخ ابغ الخصيػب مشيػا: األكؿ الذػعخ الػحاتي، مثػل      
دؿ، كأيزػػػػًا كصػػػػف الصبيعػػػػة الػججانيػػػػة األنجلدػػػػية؛ أي مػػػػا حػػػػػؿ مجيشػػػػة التأمػػػػل، كالغػػػػ

غخناشػػػة، كالتعبيػػػخ عػػػغ مطػػػاىخ الحيػػػاة كىػػػحا مػػػغ كجيػػػة نطػػػخ الذػػػاعخ، أمػػػا الجانػػػب 
األخػػػخ: اسػػػتعساؿ الذػػػعخ كسػػػيمة لبلترػػػاؿ بالعػػػالع كخرػصػػػًا شػػػعخ السػػػجيح، كالذػػػعخ 

 .(٘)عرخالحي  َأْنَذَأه ترػيخًا لؤلحجاث العامة، كغيخه مغ شعخاء ال
                                                           

 . ٜٛٔ_ ٚٛٔ/ ٔسداني شياب الجيغ: أحسج بغ دمحم السقخي التم ،أزىار الخياض في أخبار عياض (ٔ)
 .ٖ٘اف الجيغ بغ الخصيب حياتو كتخاثو الفكخي ، لمسؤلف مػحسج عبجا  عشاف : يشطخ : لد( ٕ)
، دار السعارؼ  ٛٔ، طأحسج الدكشجري، كمرصفى عشاني، لػسيط في األدب العخبي كتاريخويشطخ: ا( ٖ)

 .ٜٜٕ: ٜٙٔٔبسرخ، 
 .ٜٖٙ: في األدب األنجلدي : مػحسج رضػاف الجابة ، الفرل الخابع ) تخاجع أنجلدية ( ( ٗ)
 . ٖٓٚ – ٜٖٙفي األدب األنجلدي : مػحسج رضػاف الجابة ، الفرل الخابع ) تخاجع أنجلدية (:   يشطخ ، (٘)



 

33 
 

كلقػػػج ُعخفػػػت أسػػػخة ابػػػغ الخصيػػػب باألصػػػالة كالعمػػػع كالجػػػاه، ككػػػاف أبػػػػه مػػػغ أكػػػػابخ    
، ككػػاف مشػػدليع يػػجعى ببشػػي الػػػزيخ، كأيزػػًا سػػسػا ببشػػي الخصيػػب، أمػػا سػػبب (ٔ)العمسػػاء

ىحه التدسية عائج إلػى زمػغ جػجه سػعيج، كىػػ أكؿ مػغ اْسػَتَقخَّ مػغ األسػخة مجيشػة لػشػة، 
الخصيب، كأكرثو لبشيو، كقج تأثخ لداف الػجيغ مشػح صػباه بالدػمصاف فقج غمب عميو لقب 

ابغ الجيَّاب، كعشجما مات أبػه كفخت الفخصة السخجػة، كأصبح لداف الػجيغ مكػاف أبيػو 
 . (ٕ)بعج ما ُدعي لمخجمة، ككاف لداف الجيغ في الثامشة كالعذخيغ مغ عسخه

 شيهخو وتالمحتو :
رس كأخػػػح عػػػغ األسػػػاتحة مػػػغ العمسػػػاء األكػػػابخ كػػػاف لدػػػاف الػػػجيغ بػػػغ الخصيػػػب قػػػج د   

كاألجػػػبلء، سػػػػاء مػػػغ أىػػػل األنػػػجلذ أك السغػػػخب، فشػنػػػًا كعمػمػػػًا عػػػّجة، فكػػػانػا السحصػػػة 
األكثػػخ أثػػخًا فػػي تكػػػيغ نتاجػػو كثقافتػػو، كقػػج تحػػجث ىػػػ عػػغ بعزػػ ع فػػي بعػػس كتبػػو 

 كالكتيبة الكامشة، ككتاب اإلحاشة، كمغ شيػخو السذيػريغ ما يأتي: 
 م(:ٜٕٖٔ-ىـ ٖٓٚم / ٕٕ٘ٔ-ىـ  ٓ٘ٙه الحدن القيجاطي: ) الذيخ أب-ٔ

ىػػ األسػتاذ أبػػ الحدػػغ عمػي بػغ عسػػخ بػغ عبػج للا الكشػػاني، الكيجػاشي، كىػػ مػػغ     
ذي الحجػػة عػػاـ  ٕٚىػػػ (، كتػػػفي بغخناشػػة فػػي)ٓ٘ٙمذػػايخ ابػػغ الخصيػػب، كلػػج عػػاـ)

بسدػػججىا  ـ(، كَتَخبَّػػعَ ٕٖٔٔ-ھػػػ ( 712ىػػػػػ(، كرد عمػػى غخناشػػة مدػػتجّعي سػػشوٖٓٚ
األعطػػع، كَتَعمَّػػَع فشػنػػًا مػػغ العمػػع مػػغ قػػخاءات، كفقػػو، كأدب، كنػػاب عػػغ بعػػس القزػػاة 

، كىػػ" أكؿ أسػتاذ (ٖ)بالحزخة، ككاف فخيػج عرػخه، عطػيع الدػيخة كالدػمػؾ، َجِميػل الشفػع
قػػػخأت عميػػػو القػػػخآف كالعخبيػػػة كاألدب إثػػػخ قػػػخاءة السكتػػػب، كلػػػو تػػػآليف فػػػي فشػػػػف كشػػػعخ 

 .( ٗ)كنثخ"
 م (: ٜٖٖٔىـــ /  ٓٗٚابن ليهن : )الذيخ -ٕ

أبػ عثسػاف سػعيج ابػغ الرػالح بػغ ليػػف، التجػي، كىػػ أحػج أشػياخ ابػغ الخصيػب)      
رحسو للا (، كقج ذكخ في كتاب الكتيبة الكامشة أنو :" مػلػع بالتػأليف كالتػجكيغ، متسيػد 
                                                           

 .ٕٔ: بغ الخصيبال ،الختيار في ذكخ السعاىج كالجياريشطخ: مبيار ا( ٔ)
 .ٕٕ – ٕٓ/ٔبغ الخصيب:ال ،اإلحاشة في أخبار غخناشة يشطخ : (ٕ)

 .ٚٓ٘/ ٘األنجلذ الخشيب ، لمسقخي :( يشطخ: نفح الصيب مغ غرغ ٖ)
 . ٜٓ٘ك   ٚٓ٘/ ٘( السرجر نفدو : ٗ)
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بأىػجاب  بحلظ في بمجه تسييد أك أخخ األسساء  بػالتشػيغ، يمخػز كيػػجد، ككػاف متعمقػاً 
الفشػػػػف أشػػػج التعمػػػق، فيػػػػ بعيػػػجا عػػػغ الجسػػػع كاالسػػػتكثار، ال يػػػداؿ عاكفػػػًا عػػػغ دنانيػػػا، 

، كىػػػ مػػغ (ٔ)مقرػػػدًا مػػغ الغشػػي كالسفمػػذ خفيػػف الػػخكح، كشػػعخه يمػػع باإلجػػادة أحيانػػًا"
أكابخ األئسػة الػحيغ أفخغػػا شػاقتيع فػي الدىػج كالشرػح كالعمػع ، كلػو كتػب كثيػخة، مشيػا:" 

بػػػغ عبػػػج البػػػخ، ككتػػػاب فػػػي اليشجسػػػة، كفػػػي الفبلحػػػة، ككتػػػاب كسػػػاؿ بيجػػػة السجػػػالذ ال
الحػػػاف  كجسػػػاؿ البلفػػػ  فػػػي الحكػػػع كالسػػػػاع   كالػصػػػايا، ككػػػاف مػلعػػػًا فػػػي اخترػػػار 

كىؤالء أشيخ مغ أخح عػش ع ابػغ الخصيػب، سػػاء مػغ  ،، كغيخىا مغ الكتب( ٕ)الكتيبة "
 مفة . أىل السغخب أـ األنجلذ أك السغخب ، فشػف عّجة كمعارؼ مخت

 م (:ٖٙٗٔ -ىــٚٗٚم/  ٕ٘ٚٔ –ىـــ ٗٚٙأبه بكخ بن شبخين  )-ٖ
ىػ مغ مذايخ ابغ الخصيب، القاضي األديػب، الكاتػب أبػػ بكػخ دمحم بػغ أحسػج بػغ     

، كقاؿ عشو تمسيحه ابغ الخصيب في كتابو الكتيبة الكامشػة:" خاتسػة السحدػشيغ (ٖ) شيخيغ
مػغ الػقػار شخيقػة ال تػخى فييػا عػجػا  في ىحه الدشيغ، كبكية الفرحاء الدػشيغ، كسػمظ

كال أمتا،... ، قجـ عمى األنػجلذ كذك الػػزارتيغ ابػغ الحكػيع يػجبخ ممك ػا، كالقػى لػو قبػل 
كلػػو قرػػائج عػػجة ذكخىػػا لدػػاف الػػجيغ فػػي (ٗ)الػسػػادة مالػػو، كصػػخت عػػغ جػػػاىخه البحػػػر"

 كتابو ىحا . 
 م ( ٖٛٗٔ -ىـ  ٜٗٚم / ٕٗٚٔ- ٖٚٙأبه الحدن بن الجياب األنراري ) -ٗ

ىػػػػ أبػػػػ الحدػػػغ عمػػػي بػػػغ مػػػػحسج بػػػغ سػػػميساف بػػػغ حدػػػغ األنرػػػاري، الغخنػػػاشي،      
السمقػب بػػابغ الجيَّػػاب، الفكيػو، كاتػػب، كشػػاعخ، كأديػػب أنجلدػي غخنػػاشي أنرػػاري، مػػغ 
ابػػخز ُكتّػػاب الجكلػػة الشرػػخية، كىػػػ مػػغ مذػػايخ لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب، ككػػاف مػلػػجه 

، كأخػػح العمػػع عػػغ ـ(، ك  ٜٖٗٔ - ٕٗٚٔىػػػ /  ٜٗٚ - ٖٚٙبغخناشػػة) بيػػا َبَمػػَغ كَشػػبَّ
أسػػاتحتو األكػػابخ، تػػػفي بسػػخض الصػػاعػف فػػي غخناشػػة، صػػاحب القمػػع األعمػػى ، تاركػػًا 

                                                           

( الكتيبة الكامشة في مغ لقيشاه باألنجلذ مغ شعخاء السائة الثامشة : لداف الجيغ بغ الخصيب، تحقيق إحداف ٔ)
 . ٙٛ: ٖٜٛٔبيخكت ، شبعة  –عباس، دار الثقافة 

 .  ٖٗ٘/٘نفح الصيب، لمسقخي : (ٕ)
 .ٔٗ٘/ ٘:لسرجر نفدوا( يشطخ :ٖ)
 ٚٙٔ- ٙٙٔبغ الخصيب: ال ،( الكتيبة الكامشة ٗ)
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العجيػػػج مػػػغ الذػػػعخ كالشثػػػخ، كػػػاف رحسػػػو للا مؤلػػػف كتػػػاب اإلحاشػػػة، مذػػػاركا فػػػي عمػػػع 
 .(ٔ)الترػؼ، عارفا بالقخاءات، كالحجيث، فيػ شيخ شمبة األنجلذ

" صجر الرػجكر :ف الجيغ بغ الخصيب في كتابو الكتيبة الكامشة كلقج قاؿ عشو لدا    
الجمة، كعمع مغ أعبلـ السمة، شيخ الكتابة كبشي ا،... ، اعَتسجتو الخئاسػة فشػاء ب ػا عمػى 

(ٕ)حبل ذراعو،...، كاستعانت بو الدياسة فجارت أفبلكيا... "
. 

 
 م (ٖٛٗٔ-ىــ  ٜٗٚم /  ٕٚٚٔ -ٙٚٙالَحْزخمي : ) -٘

ػػّصي، ىػػػ إمػػاـ       ىػػػ الكاتػػب، كالبػػارع أبػػػ مػػػحسج بػػغ عبػػج الُسَيػػيسغ الَحْزػػخمي، الدَّ
مػػحىب مالػػظ، كإمػػاـ السحػػجثيغ كالشُّحػػاة، كشػػيخ الُفتيػػا بػػالسغخب، كىػػػ مػػغ مذػػايخ ابػػغ 
الخصيػػػػػب، صػػػػػاحب القمػػػػػع األعمػػػػػى، كأيزػػػػػًا كاتػػػػػب الدػػػػػمصاف أبػػػػػي الحدػػػػػغ السخيشػػػػػي، 

ناتو، كلو خدانة مغ الترانيف عجة مشيػا: فػي كصاحب عبلمتو التي تػضع تحت ُمَجكَّ 
 .(ٖ)الحجيث، كالعخبية، كاألدب، كفشػف أخخى كثيخة

كلقج جاء في كتػاب نفػح الصيػب ذكػخ الذػيخ الَحْزػخمي إنػو:" نذػأ بدػبتة بمػجه بػيغ     
عمػػػع يقيػػػجه، كفخػػػخ ُيذػػػيَُّجه، كرياسػػػة يتفيػػػأ كاِرفيػػػا، كاسػػػتأثخت بػػػو الػػػجكؿ عمػػػى عادتيػػػا، 

اسة ذراع، ككاف عيغ السمظ التػي ب ػا يبرػخ،...، كلػو فػي اآلداب الخايػة فاستقمت بالدي
 .( ٗ)الخافقة كالعقػد الستشاسقة، كشعخه مشحط عغ محمة مغ العمع كالذيخة "

 
 م(:ٕٖ٘ٔىـ /  ٖ٘ٚأبه زكخيا يحيى بن ھَحْيل : ) ت -ٙ
يحيػى  ىػ مغ أشياخ ابغ الخصيب )رحسو للا ( ، الذاعخ البميػغ العبلمػة أبػػ زكخيػا   

بغ ىحيل التجيبي، يشدب إلى سمفو أمبلؾ كمعاىػج ىحيل،أرجػجكني األصػل، كىػحا يػجؿ 

                                                           

. ككحلظ يشطخ : الجيباج  ٕ٘ٔبغ األحسخ: طسيشي كإياه الدماف،  ال( يشطخ : نثيخ الجساف في شعخ مغ نٔ)
ىػ ( ، تحقيق كتعميق الجكتػر دمحم ٜٜٚالسحىب في معخفة أعياف عمساء السحىب ، البغ فخحػف السالكي ) 

 .ٔٔٔأبػ الشػر ، مجرس الحجيث بجامعة األزىخ ، دار التخاث لمصبع كالشذخ ، القاىخة :  األحسجي
 .ٖٛٔبغ الخصيب : لكامشة : ال(الكتيبة إ)
 . ٕٔ- ٕٓ( يشطخ: التعخيف بابغ خمجكف كرحمتو شخقًا كغخبًا ، عبج الخحسغ بغ خمجكف :ٖ)
 . ٘ٙٗ/ ٘( نفح الصيب ، لمسقخي:ٗ)
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عمى أصالة، كلو مؤلفات عجة مشيا:االختبار كاالعتبار في الصب،كالتػحكخة فػي الصػب، 
 .(ٔ)ىػػ(،كدفغ بُسحاذاة  زكجو كسا عيج)رحسو للا(ٖ٘ٚذي القعجة عاـ  ٕ٘كتػفي في)

صيػػب يحتػػـخ أسػػتاذه ابػػغ ىػػحيل احتخامػػًا شػػجيجا، كلسػػا ابتمػػى ككػػاف لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخ  
ابغ ىحيل بسخضو احزخه تمسيػحه لدػاف الػجيغ بػغ الخصيػب إلػى بيتػو كقػاـ بخعايتػو إلػى 
أنػفاه األجل ، عمى عكذ مػا كجػجه مػغ تبلميػحه اآلخخيغ،كقبػل إف يتػػفى أكصػى ابػغ 

 الخصيب، كأممى عميو أبياتًا جاء فييا :

 ايػػي ِححاَء َحمِيَمتػػِي     يخالُط عطسِى فِى الُتخاِب ِعطامَ إذا متُّ َفادُفشػ
 كال  تجِفَشّشي  في البكيع  فإّنشي    ُأريج  إلى  يـػ  الحداب  التداِميا

 كرتْب ضخيحي كيفسا شاءه اليػى   تكػُف  أمامي  أك  أكػُف  أماميا
 (ٕ)ِعشجُه كمقام ػػػػػػا لعلَّ إلو اّلعخِش يجبُخ َصْجَعتى       َفُيْعمػػي َمقامػػي

 م(:ٖٛٚٔ -ٕٗٚٔىـــ / ٜٚٚ-ٖٚٙشسذ الجين بن جابخ الهادى آشي)-ٚ
للا مػػحسج بػغ جػابخ الػػادي  ىػ مغ أشياخ ابغ الخصيب، اإلماـ الخحاؿ، أبػ عبػج     

مجيشػػػة آش األنجلدػػػية، كندػػػبت  إلػػػىآشػػػي، شػػػسذ الػػػجيغ، أصػػػمو مػػػغ أنػػػجلذ، كندػػػب 
شيئًا عغ مكانتو العمسية الثقافية كالدياسية، إذ لػع نجػج  عائمتو إلى قبيمة قيذ، كال نعمع

" رحػػل ابػػغ جػػابخ الػػػادي آشػػي إلػػى  (ٖ)فػػي مؤلفػػات التػػاريخ كالتػػخاجع العخبيػػة ذكػػخا ليػػع
السذخؽ ألداء الحج مغ معيغ العمـػ بالحػاضخ اإلسبلمية فػي السغػخب، كدخػل مرػخ 

 . (ٗ)كالذاـ كجديخة العخب ... "
لػػى تػػػنذ ليجػػجىا َذِليمػػٌة لمدػػمصاف أبػػي الحدػػغ السخيشػػي، كعػػاـ كيعػػػد ابػػغ جػػابخ إ     

ق( كفج الدمصاف السخيشي عمى تػنذ بجيػشو ككثيخ مػغ عمسػاء السغػخب، فيعقػج ٛٗٚ)
فييػػػػا اجتسػػػػػاع عمسػػػػػي جامعػػػػػًا بػػػػػيغ التػندػػػػػييغ كالسغػػػػػخبييغ ، مثيػػػػػخا بيػػػػػشيع السشػػػػػاضخات، 
                                                           

(
ٔ

 .  1ٖٔ- 1ٖٓ/ٗثٓ اٌخط١ت : . ٚوزٌه اإلؽبطخ، ال11ٗ،  91ٗ ،اٌط١ت ، ٌٍّمشٞ( ٠ٕظش: ٔفؼ 

 .ٜٚٗ/٘( نفح الصيب : ٕ)
ىػ ٜٗٚشي التػندي ت) ( يشطخ : بخنامج ابغ جابخ الػادي آشي ، لمسؤلف شسذ الجيغ دمحم بغ جابخ الػادي آٖ)
عخبية ، السسمكة التػنية لمذخيعة كأصػؿ الجيغ بتػنذ، أستاذ بالكمية الديحقيق الجكتػر دمحم الحبيب الييمة، تقجيع كت(

، الكتاب الحادي ث العمسي كإحياء التخاث اإلسبلمي، مغ التخاث اإلسبلمي، مخكد البحالدعػدية ، جامعة أـ القخى 
 .ٕٓٓ. ككحلظ نفح الصيب ، لمسقخي :  ٘ـ ، مقجمة التحقيق : ٜٔٛٔىػػ/ٔٓٗٔعذخ ،تػنذ 

 .ٕٔآشي : لمسؤلف شسذ الجيغ دمحم بغ جابخ الػادي آشي التػندي :  ( بخنامج ابغ جابخ الػاديٗ)
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عػت العجيػج مػغ العمسػاء، كالسشاقذات الحادة، كسذاركة ابغ جابخ الػادي آشػي التػي جس
 .( ٔ)ككحلظ جسعت تبلميحه كابغ عخفة مشح زمغ شبابو

 م ( : ٖٖ٘ٔھـ / ٗ٘ٚأبه عبج هللا بن عمي الفخار:)ت -ٛ
كىػػػ مػػغ أشػػياخ ابػػغ الخصيػػب، السحقػػق العبلمػػة الكبيػػخ األسػػتاذ أبػػػ عبػػج للا بػػغ       

سػميع البػاشغ، نػافع عمي الفخػار، البيػخي، كجػخى ذكػخه فػي الكتيبػة الكامشػة إنػو :" رجػل 
التعميع، متمقاة دعػػى معخفتػو بالتدػميع، لسػا اسػتباح العػجك حسػاه، كغيػخ اسػسو كمدػساه، 

نػػدكر األبػػيس  اإلجػػادة...، ككػػاف لػػو شػػعخ شػػييخ الذػػأف فػػي االخذيذػػاف، تشػػدر مشػػو 
 .( ٕ)بيغ الحبذاف "

 م( :ٖٙ٘ٔ – ٖ٘ٔٔھـ / ٛ٘ٚ – ٘ٔٚابن ُجدّي الغخناطي:) -ٜ
مغ أشياخ ابغ الخصيب ، الفكيو، الكاتػب ، األديػب ، مػػحسج بػغ مػػحسج بػغ ُجػدّي      

الكمبي ، الغخناشي، يكشى أبا عبج للا، غخناشي األصػل، كمػغ ذكى األصػالة كالشداھػة، 
 .( ٖ)ىػ (ٛ٘ٚكشارؾ في العجيج مغ العمـػ كالفشػف السختمفة، تػفي بفاس عاـ) 

رحسػو للا ( مقترػخة عمػى العمػـػ اإلسػبلمية ، بػل كػاف  كلع تكغ ثقافػة ابػغ ُجػدّي)     
. كمػػػػغ (ٗ)صػػػػجى كاسػػػػع فػػػػي األدب، كالذػػػػعخ، ككثيػػػػخ مػػػػغ السعػػػػارؼ كالفشػػػػػف األخػػػػخى 

مرػػشفاتو الػػحي أفػػاد مشيػػا ابػػغ الخصيػػب) تػػاريخ غخناشػػة (، كقػػج اشمػػع عمػػى أجػػداء مشػػو 
 . (٘)كأفاد مشيا

سػػساء الببلغػػة بازغػػة، كحجػػة كقػػج جػػخى ذكػػخه فػػي ) الكتيبػػة الكامشػػة (: " شػػسذ فػػي    
عمى بقاء ىحه الفصخة العخبية بالسغخبية بالغة، كنعسة عمى ىػحه الصخيقػة سػابغة، كنػادرة 

                                                           

 . ٗٔ( يشطخ : بخنامج ابغ جابخ الػادي آشي : لمسؤلف شسذ الجيغ دمحم بغ جابخ الػادي آشي التػندي: ٔ)
 .ٔٚ – ٓٚبغ الخصيب :(الكتيبة الكامشة: الٕ)
 . ٖٕٛغ األحسخ : بيخ الجساف ، اليشطخ : نث ( ٖ)
تقخيب الػصػؿ إلى عمع األصػؿ : لمسؤلف أبي القاسع دمحم بغ أحسج بغ ُجدّي الكمبي الغخناشي ( يشطخ : ٗ)

ىػ ( ، تحقيق كتعميق الجكتػر دمحم السختار بغ الذيخ دمحم األميغ الذشكيصي ، السجيشة السشػرة ٔٗٚ -ٖٜٙالسالكي )
 .ٕٚـ: ٕٕٓٓ-ىػ ٖٕٗٔ، ٕ، ط

لمسؤلف عمي دمحم الدبيخي ،دراسة مديبة عغ ابغ ُجدّي كتػضيح  ،خ: ابغ ًجدّي كمشيجو في التفديخيشط ( ٘)
 .ٖٙٔ/ ٔـ: ٜٚٛٔ-ىػ ٚٓٗٔ، ٔمفرل لسشيجو في تفديخه التدييل لعمـػ التشديل ،دار القمع ، دمذق ، ط
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في ػػا كنابغػػة،...، ككػػاف مػػغ شبقػػة أبشػػاء جشدػػو التػػي إلييػػا السشتيػػى، كجشػػة األدب التػػي 
 . (ٔ)يجج كلُّ مذتٍو فييا ما اشتيى ، فسصػالتو بحػر ، كغخامياتو كلجاف كحػر ..."

 م( ٖٛ٘ٔ – ٜٕٚٔىـ /  ٓٙٚ – ٜٚٙابن يحيى الحديشي الّدبتي ) -ٓٔ
، (ٕ)ىػػػ الذػػيخ الذػػخيف، القاضػػي،الكاتب، أبػػػ عمػػي حدػػغ بػػغ ابػػي يحيػػى الدػػبتي   

قاؿ عشو تمسيحه لداف الجيغ:" بارؽ يشتسي الى راعجه، ال تختمف مشو السخيمة، كال يشكػخ 
 .(ٖ)الحي لو السجتمى كالسذع ..."عمى الرجؼ الجر، أبػه الصػد األشع، كالخكض 

 م(  ٜٖ٘ٔھـ / ٔٙٚالَسّقِخي  ) ت  -ٔٔ
ىػ مغ أكابخ شيػخ لداف الجيغ بغ الخصيب، كىػ القاضػي، كالفكيػو، أبػػ عبػج للا     

مػحسج، القخشي، التْمسدانّي،السعخكؼ بالسقخي، كىػ أحج قزاة الجامعػة بحزػخة مجيشػة 
 . (ٗ)فاس بدمغ خبلفة أبي عشاف) رحسو للا (

كأمػػا ترػػانيفو كمؤلفاتػػو فكثيػػخة مشيػػا: ) كتػػاب القػاعػػج ( الػػحي اشػػتسل عمػػى ألػػف      
كمائتي قاعجة فقييػة، كمشيػا) الصػخؼ كالتحػف ( الػحي يعػج فػي غايػة الحدػغ كالطػخؼ، 
ككتاب) اخترار السحرل ( لكغ لع يكسمو، ككتاب)عسل مغ شبَّ لسػغ حػبَّ (كغيخىػا 

العمػػع بتمسدػػاف عػػغ أبػػي عبػػج للا الدػػمػي، ثػػع الـز  ، كأخػػح السقػػخي (٘)الكثيػػخ مػػغ الكتػػب
، كلسا نقػس الدػمصاف أبػػ عشػاف بيعػة أبيػو نجبػو  بعجه الذيخ االبمي كاستبحخ في العمـػ
لكتابػػة البيعػػة، فكتبيػػا كقخأىػػا عمػػى الشػػاس فػػي يػػـػ مذػػيػد،فمع يػػدؿ قاضػػييا بيػػا حتػػى 

الفذػػػتالي آخػػػخ سػػػت  سػػػخصو لػػػبعس الشدعػػػة السمػكيػػػة فعدلػػػو، كلػػػى الفكيػػػو أبػػػا عبػػػج للا
 .(ٙ)كخسديغ"

                                                           

 .ٖٕٕ: الكامشة، البغ الخصيب ( الكتيبةٔ)
 .ٕٖٕ/  ٘: ( يشطخ: نفح الصيب، لمسقخي ٕ)
 . ٖٔٓصيب :بة الكامشة، البغ الخالكتي ( ٖ)
، الحدغ الشباىي السالقي االنجلدي : تاريخ قزاة األنجلذ ، لمسؤلف الذيخ أبػ الحدغ بغ عبج للا بغ( يشطخٗ)

، مجيخ معيج المغة كالحزارة العخبية بالدخبػف ، أستاذ بخكفشداؿ كسساه كتاب السخقبة العميا ، نذخ إ. ليفي
، لمسقخي ، ككحلظ نفح الصيبٜٙٔ :ٜٛٗٔالكاتب السرخي، القاىخة ،  ، دارالجراسات اإلسبلمية بجامعة باريذ

 :٘/ٕٖٓ. 
 . ٕ٘ٛ – ٕٗٛ( يشطخ: نفح الصيب ، لمسقخي : ٘)
 . ٕٔٗ - ٕٓٗ( نيل االبتياج بتصخيد الّجيباج ، أحسج بابا التشبكتي : ٙ)
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كقػػج أخػػز الذػػيخ أحسػػج بػػغ مػػػحسج، السقػػخي، التمسدػػاني، كالذػػيخ السْقػػخي ىػػػ جػػج     
مدػػاحة كاسػػعة فػػي كتابػػو السدػػسى:) نفػػح الصيػػب ( تكمػػع فييػػا عػػغ حياتػػو كشػػعخه كسػػا 

 .( ٔ)صخح عشو شيػخو
 م( : ٜٖٙٔھـ /  ٔٚٚالقاضي ابن الحاج البمــّـفيقى: ) ت  -ٕٔ
ىػ مغ أشياخ ابغ الخصيب، القاضي ابػغ الحػاج البمػّػػفيقي، أبػػ البخكػات، الدػمسي،    

، السعػػخكؼ بػػابغ ( ٕ)ٖٚٚكىػػػ مػػغ ابػػخز رجػػاؿ عرػػخه  ككانػػت كفاتػػو فػػي السخيػػة عػػاـ 
الحاج السخي مغ ذكي األنداب الصػاىخة ، كالبيػػت الخفيعػة الصػاىخة، ككػاف ابػغ الحػاج 

لعمع، ككاتب في أسػاليب كآداب صػحبة السمػػؾ، كصػجرًا راكيًا كأديبا بارعًا، كسيج أىل ا
 .(ٖ)في مجمذ القزاة،كيتقغ قخاءة التبلكة بػػإتقاف مع خذػع كبكاء

لقج غادر ابغ الحاج البمفيقي إلى بجاية ثع رجع إلى بمجه فقعج بسجمذ اإلقخاء مػغ     
بمػجه السخيػػة مالقػة، كبعػجه غػادر إلػػى فػاس ثػع رجػػع إلػى األنػجلذ، كأخيػخًا رجػػع كأسػتقخ ب

 .(ٗ)ـ (ٜٖٙٔىػ /  ٔٚٚفاتخح مدججىا الجامع مقخًا لو، إلى إف تػفى عاـ)
ككػػاف ابػػغ الحػػاج البمفيقػػي:" معػػخكؼ الػفػػاء لسػػغ عخفػػو، ال يدػػاكشو لسػػغ عخفػػو، ال    

يدػػاكقو السمػػق فػػي رقعػػة ، يخسػػل الشػػادرة ، ثػػع يتبعيػػا الدفػػخة البػػادرة،...، كأمػػا الخصابػػة 
 .(٘)خ إخخاج ، كلسػقف الفزل أسخج ..."فيػ زيج الخيل إذا مشب

 
 م( :  ٜٖٚٔ-ٖٓٔٔھـ/  ٔٛٚ-ٓٔٚأبه عبج هللا بن مخزوق  )  -ٖٔ

ىػػػػ مػػػػحسج ) الخابػػػع ( بػػػغ أحسػػػج بػػػغ مػػػخزكؽ التمسدػػػاني، كعػػػخؼ الجػػػج كالػػػخئيذ،      
الخصيب، األكبخ، كلقج لقب ) شسذ الجيغ ( ككاف ىحا لكبو مغ األلقاب السذػخقية،كلج 

                                                           

 .  ٕٗٓ، لمسقخي: ( يشطخ: نفح الصيبٔ)
 .ٕٚٔ:خ: الكتيبة الكامشو،البغ الخصيب( يشطٕ)
 .ٜٕٗ_  ٕٛٗ، أحسج بابا التشبكتي : : نيل االبتياج بتصخيد الّجيباج( يشطخٖ)
سة كتحقيق ىػ (، درأٛٚالستػفى:، ألبي عبج الو مػحسج بغ مخزكؽ التمسداني ، )( يشطخ: السشاقب السخزكقيةٗ)

، مصبعة الشجاح الججيجة ةالسسمكة السغخبي –كف اإلسبلمية مشذػرات كزارة األكقاؼ كالذؤ  ،األستاذة سمػى الداىخي 
 .ٔٗٔ: ـ ٕٛٓٓىػ / ٜٕٗٔ،  ٔالبيزاء ، ط الجار –
 .ٕٛٔ: ( الكتيبة الكامشة، البغ الخصيب٘)
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ـ(، كىػػ ٜٖٚٔىػ / ٔٛٚـ( كمات في القاىخة عاـ) ٖٔٔٔىػ / ٔٔٚعاـ)في تمسداف 
 .( ٔ)مغ مذايخ ابغ الخصيب، كيكشى أبا عبج للا

كقاؿ عشو السّقػخي فػي نفػح الصيػب:" ىػحا الخجػل مػغ ُشػَخؼ دىػخه ضخفػُا كخرػصػية    
كلصافة،حدػػػػغ المقػػػػاء، مبػػػػحكؿ البذػػػػخ... مدػػػػخخ الخقػػػػاع فػػػػي سػػػػبيل الػسػػػػاشة، ُمشقػػػػاد 

عػػػحب الػػػتبلكة متدػػػع الخكايػػػة، مذػػػارؾ فػػػي فشػػػػف مػػػغ أصػػػػؿ كفػػػخكع كتفدػػػيخ،  لمػػجعػة،
 .( ٕ)يكتب كيذعخ كيقيج كيؤلف..."

( ُٕ٘ٚمْدػػَتَقّخ بتمسدػػاف، كفػػي عػػاـ ) اسػػتقخ ابػػغ مػػخزكؽ باألنػػجلذ  بعػػج إف كػػاف     
سػػجغ بػػالسصبق مػػجة فأكخمػػو سػػمصانيا،بعج خخكجػػو مػػغ الدػػجغ أقػػيع ببػػاب أبػػي عشػػاف، 

( كعشػجما ٘ٙٚ(، ثػع نكػب مػخة أخػخى عػاـ )ٗ٘ٚو إلػى فػاس فػي عػاـ )كذلظ بعج انتقال
فػػأكـخ إكخامػػًا شػػجيجًا،كتػلى الخصابػػة  خمػػز فانتقػػل إلػػى الذػػخؽ، ثػػع رحػػل إلػػى تػػػنذ،

بجػػػامع الدػػػػمصاف كمجالدػػػػتو، كأصػػػػبح يػػػػجرس الصمبػػػػة بػػػػأكبخ السػػػػجارس، كاسػػػػتسخ عمػػػػى 
 .( ٖ)(ٔٛٚكضعو إلى إف مات في عاـ )

الجيغ ابػغ الخصيػب فػي حقػو، كتعطيسػًا ألسػتاذه كشػيخو ابػغ كمسا خاشبو بو لداف     
مخزكؽ ما نرو: "سيجي الحي إليو انقصػاعي كانحياشػي، كمػبلذي كَمْمجئػي الػحي َيّدػخ 
خبلصػػػي كسػػػشَّي ... كمػػػػلى ھػػػحا الرػػػشف العمسػػػي كال ُأحاشػػػي، كتبػػػو صػػػشيُع نعسػػػتكع 

الغػػخة، كقػػج شػػجَّ الخالرػػة الحػػخة، كمدػػتَخّؽ فزػػمكع الػػحي تألقػػت مشػػو فػػي ليػػل الخصػػػب 
(ٗ)إلى إببلغ الشفذ عحرىا في مباشخة تقبيل اليج التي ليا اليج العطسى"

. 

أىسية ابغ مػخزكؽ عشػج تمسيػحه لدػاف الػجيغ، الػحي لػع يشكػخ فزػمو، كال نمح  مغ ىحا الشز 
 يسكغ التغاضي عشيا، كىػ دليل كبيخ عمى كفاء لداف الجيغ إلستاده ابغ مخزكؽ .

 
 

                                                           

( يشطخ :السدشج الرحيح الحدغ في مآثِخ كمحاسغ مػالنا أبي الحدغ ،لمسؤلف مػحسج بغ مخزكؽ التمسداني ، ٔ)
األستاذة في كمية اآلداب بجامعة سخقدصا ، تقجيع محسػد بػ عّياد دراسة كتحقيق الجكتػرة ماريا خيدػس بيغيخا ، 

 .ٜٔ: ٜٔٛٔالجدائخ  ٔٓٗٔ، مجيخ السكتبة الػششية الجدائخية ، الذخكة الػششية لمشذخ كالتػزيع، 
 .ٜٖٔ/ ٘، لمسقخي : صيب( نفح الٕ)
 .ٕٖٙ – ٖٔٙ/ ٖ(يشطخ ، الجر الكامشو ، البغ حجخ العدقبلني : ٖ)
 .٘ٓٗ/ ٘، لمسقخي: ( نفح الصيب ٗ)
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 م( ٖٓٛٔ – ٖٔٓٔىـ /  ٕٛٚ -ىـ ٔٓٚالغخناطي  )  الثعمبيأبه سعيج -ٗٔ
ىػػػ العبلمػػة الكبيػػخ، فػػخج بػػغ قاسػػع بػػغ لػػب أبػػػ سػػعيج الثعمبػػي، الغخنػػاشي، يكشػػى أبػػا   

ىػػػ(، كىػػػ شػػيخ الذػػيػخ فػػي األنػػجلذ، كأخػػح الشػػاس القػػخاءات ٔٓٚسػػعيج، كالدتػػو عػػاـ )
 جلذعشو،كأصػػػبح معػػػخكؼ الػػػحكخ ككػػػاف صػػػاحب الفتػػػػى فػػػي العمػػػـػ فػػػي كػػػل مػػػغ األنػػػ

ككػانػا الجساعػة يقفػػف عشػج مػا ُيذػيخ إليػو، كلػو فتػاكى بػيغ أيػجي كاغمب ببلد السغػخب، 
 . (ٔ)كثيخ مغ الشاس في الحبلؿ كالحخاـ، فيػ مغ أكابخ العمساء بالسغخب

مػػػغ أھػػػل الخيػػػخ كالص ػػػارة،  كانصبلقػػػًا مػػػغ ىػػػحا جػػػخى ذكػػػخه فػػػي كتػػػاب اإلحاشػػػة:"ىػ   
كالدَّكاء كالجيانة، كحدغ الخمق، فأصبح حامل لػاء التحريل عميو دار الذػػرى، كإليػو 
مخجػػع الفتػػػى، لكيامػػو عمػػى الفقػػو كغػػدارة عمسػػو كحفطػػو، إلػػى السعخفػػة بالعخبيػػة كالمغػػة، 
 كالكيػػػاـ عمػػػى القػػػخاءات، كالتبخيػػػد فػػػي التفدػػػيخ، ككلػػػى الخصابػػػة بالسدػػػجج األعطػػػع ...،
كأقخأ بالسجرسة الشرخية، معطسًا عشج الخاصػة كالعامػة، قعػج لمتػجريذ ببمػجه عمػى كفػػر 

 . (ٕ)السدجج،..."
كتبعًا لحلظ جخى ذكخه الديػشي أيزًا في كتابو بغية الػعػاة :" كػاف عارفػا بالعخبيػة    

كالمغػػػػة ، قائسػػػػًا عمػػػػى القػػػػخاءات، مذػػػػاركًا فػػػػي الفػػػػخائس كاألدب، جيػػػػج الخػػػػط كالػػػػػشطع 
 . (ٖ)،...، ككاف معطَّسًا عشج الخاصة كالعامة "كالشثخ
لجى لدػاف الػجيغ بػغ الخصيػب، بػيغ  أبػ سعيج الثعمبي كلقج تغيخت صػرة ابغ ُلب     

مػغ أھػل  ىػػ:) اإلحاشػةتأليف اإلحاشة كالكتيبة الكامشػة ، فقػج مجحػو لدػاف الػجيغ فػي 
 .(ٗ)الخيخ كالص ارة ...(، كلكغ ذمو في الكتيبة الكامشة 

                                                           

ىػ( ٖٖٛ الستػفى:يغ ابغ الجدري الجمذقي الذافعي )( يشطخ : غاية الشياية في شبقات القّخاء ، إلماـ شسذ الجٔ)
، ٔ، طلبشاف –، بيخكت ٜٔٚٔيا دمحم عمي بيزػف سشة ،السحقق ج . بخجُدتخاسخ ، دار الكتب العمسية ، أسد

 ٗٔ٘ - ٖٔ٘: لمسقخي  ،كحلظ نفح الصيب، ك   ٜ-ٛ/ ٕلفاء: ـ ، باب إٙٓٓ -ىػػ ٕٚٗٔ
 ٕٗ٘ -ٖٕ٘/ ٗ( اإلحاشة ، البغ الخصيب : ٕ)
( ُبغية الػعاة في شبقات المغػييغ كالشحاة ، لمحاف  جبلؿ الجيغ عبج الخحسغ الديػشي ، تحقيق محػسج أبػ ٖ)

 .ٖٕٗ/ ٕـ : ٜ٘ٙٔ -ىػ ٖٗٛٔ، شبع بسصبعة عيدى البابي الحمبي كشخكاه،  ٔالفزل إبخاليع ، ط
 . ٚٙ( يشطخ : الكتيبة الكامشة ، البغ الخصيب : ٗ)
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كتػفى أبػ سعيج بغ لب في ليمة الدابعة عذػخة فػي يػـػ الدػبت مػغ ذي الحجػة عػاـ   
ىػػػػػ (، كتػػػػخؾ مرػػػػشفات عجيػػػػجة مشيػػػػا: ) شػػػػخح ُجَسػػػػل الدجػػػػاجي( ككتػػػػاب) شػػػػخح ٕٛٚ) 

 .( ٔ)ترخيف التد يل (، كغيخىا
 *بن عطية الهنذخيدي -٘ٔ

أبػػ عمػي  ىػ مغ أشياخ ابغ الخصيب، الفكيو الفاضل، السفتي، األديب، األسػتاذ      
(، كال نعمػػع شػػيئًا عػغ تػػاريخ كفاتػػو، ىػػػ ٕٗٚالحدػغ بػػغ عصيػػة الػنذخيدػػي، كلػج عػػاـ) 

، كيقػػخض  مػػغ الػػحيغ لقػػييع ابػػغ الخصيػػب بسكشاسػػة، كاىػػتع بعمػػع المغػػة غيػػخه مػػغ العمػػـػ
 . (ٕ)الذعخ، كلو قريجة في الفخائس

خضػػػػي قػػػاؿ ابػػػػغ األحسػػػخ عشػػػػو: " ھػػػػػ الذػػػيخ الفكيػػػػو، السفتػػػػي السػػػجرس القاضػػػػي الف   
األديػػػػػب، ...، كأخػػػػػح عػػػػػغ الفكيػػػػػو السفتػػػػػي األديػػػػػب الخصيػػػػػب السعسػػػػػخ الخاكيػػػػػة خاتسػػػػػة 

 .( ٖ)السحجثيغ بالسغخب أبي البخكات البمفيقي "

 تالميح ابن الخطيب :
لقػػج خػػخَّج ابػػغ الخصيػػب خمقػػًا كثيػػخة مػػغ العمسػػاء األكػػابخ، حتػػى أصػػبح مػػغ تبلميػػحه     

القزػػػاة، كاألدبػػػاء، كالُكتّػػػاب، حيػػػث بمػػػغ درجػػػة التسييػػػد فػػػي الفػػػغ كالسعخفػػػة، كلكػػػغ مػػػغ 
كثػػع اتيسػػػه  الغخابػػة ىشػػاؾ مػػغ تبلميػػحه كػػانػا سػػببًا فػػي اتيامػػو بالدنجقػػة كتذػػػيو سػػسعتو،

، كرفعػػػػا عميػػػو دعػػػػة، كبعػػػج ذلػػػظ قتمػػػو، كمػػػغ ابػػػخز سػػػبلميةبػػػالخخكج عمػػػى الذػػػخيعة اإل
   -ىؤالء:

 م (ٖٜٖٔ – ٕٖٖٔىـ / ٜٙٚ -ٖٖٚأبه عبج هللا بن َزْمَخك )  -ٔ
ىػػػ أحػػج تبلميػػح ابػػغ الخصيػػب، الكاتػػب مػػػحسج بػػغ يػسػػف الرخيحي،السذػػيػر بػػابغ    

سػػػخة ، أبػػػػ عبػػػج للا، كعػػػاش فػػػي غخناشػػػة بحػػػي مػػػغ أحيائيػػػا ىػػػػ البيػػػازيغ، لؤل(ٗ)َزْمػػػَخؾ
                                                           

 .ٗٔ٘- ٖٔ٘/  ٘( يشطخ : نفح الصيب ، لمسقخي : ٔ)
 * لع نعمع شيئًا عغ كفاتو ، كلع نجج شيئًا يتعمق بػفاتو ، بحثت في أكثخ السرادر الستعمقة الخاصة بحكخ الػفيات .

 .ٖٖ٘ – ٕٖ٘/ ٘: ، السرجر نفدو( يشطخٕ)
 .ٕٖ٘/ ٘: نفدوالسرجر ( ٖ)
، كمخة ثالثة بفتحيسا خاء، كمخة أخخى بزع الداي كالخاء( كرد ىحا المقب في السخاجع ، مخة بزع الخاء كتدكيغ السيع كفتح الٗ)

- ٖٖٚ) ُزْمَخؾ الغخناشي . ابغقبل أصحاب السرادر الحيغ تخجسػه ، كىحا االختبلؼ قج يعػد إلى إبياـ ىحا االختبلؼ مغ
، لمسؤلف أحسج سميع الحسري ،مؤسدة الخسالة ،دار اإليساف لمصباعة كالشذخ ـ( سيختو كأدبؤٖٜٖ- ٖٖٖٔىػ / ٜٙٚ

 . ٗٛ- ٖٛـ : ٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔ، ٔلبشاف ، ط -شخابمذ -كالتػزيع
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ىػػ (، ٖٖٚمػغ شػػاؿ عػاـ ) ٗٔ، ككػاف مػلػجه فػي (ٔ)ىاجخت إلييا مػغ شػخقي األنػجلذ
ىػػػػ (، كىػػػ حػػاد الػػحكاء، ككػػاف ميتسػػًا لمعمػػع كالسعخفػػة فأقػػاـّ حمقػػات ٜٙٚكتػػػفى عػػاـ )

التػػػجريذ، كقػػػج تػػػخدّد كثيػػػخًا عمػػػى الذػػػاعخ ابػػػغ المَّْػِشػػػي حتػػػى أصػػػبح بارعػػػًا فػػػي األدب، 
، كيقػػػؿ ابػػغ األحسػػخ عشػػو:" أنػػو نذػػأ ضػػئيبًل (ٕ)لخصيػػبكذلػػظ بعػػج انقصاعػػو إلػػى ابػػغ ا

كالذػػػياب يتػقػػػج، كحفػػػ  القػػػخآف الكػػػخيع، كأخػػػح يختمػػػف إلػػػى حمقػػػات الذػػػيػخ يشيػػػل مػػػغ 
معػػارفيع كمحاضػػخاتيع، مػػغ شػػيػخو أبػػػ سػػعيج بػػغ لػػب فػػي الفقػػو، كفػػي الحػػجيث الشبػػػي 

 .(ٖ)أبػ البخكات ابغ الحاج ..."
الصيػػب:" ىػػػ صػػجر مػػغ صػػجكر شمبػػة األنػػجلذ لقػػج جػػخى عشػػو الحػػجيث فػػي نفػػح     

كأفػخاد نجبائ ػا، مخترػخ مقبػػؿ، عػحب الفكاھػة حمػػ السجالدػة، حدػغ التػقيػػع...عطيع 
االنصباع شخه السحاكخة، فصغ بالسعارض حاضخ الجػاب، شػعمة مػغ شػعل الػحكاء تكػاد 

كتابػة كعانى األدب كأعسل الخحمة فػي شمػب العمػع كاالزديػاد، فتخقػى ال .. تحـػ جػانبو،
عشج كلج الدمصاف أميخ السدمسيغ بالسغخب أبي سالع إبخاھيع، كعػخؼ فػي بابػو باإلجػادة 

. كاتزح لشا أف ابغ َزْمَخؾ أحج تبلميح ابغ الخصيب الحيغ بخعػا في شمب العمػع (ٗ)..."
حيػػث بمػػغ درجػػة التسييػػد فػػي الفػػػغ ،ككػػاف جػػاد فػػي الحرػػػؿ أعمػػى مختبػػة فػػػي العمػػع ،

 كالسعخفة.
ھػحا  "ح لداف الجيغ فػي الكتيبػة الكامشػة معمقػًا بعػج أف مجحػو فػي اإلحاشػة:كلقج شخ     

الخجّيل كالترػغيخ عمػى أصػمو ، كإف لػع يعػب الدػ ع صػغخ نرػمو، مخمػػٌؽ مػغ مكيػجة 
كحػػحر، مفصػػػر المدػػاف عمػػى ىػػحياف كىػػحر.. خبيػػث إف شػػكخ، خػػجع كمكػػخ، كدس فػػي 

صػصشعتو  .،فأنا السعتػػب إذا، كاف رمى كاقرج، فاهلل اعمع بسا قرج.....الرفػ العكخ

                                                           

تاريخ األدب العخبي ، عرخ الجكؿ . ككحلظ  ٛٚٗ( يشطخ: نيل االبتياج بتصخيد الّجيباج ، أحسج بابا التشبكتي: ٔ)
 .ٕٚٓت،األنجلذ  ، لذػقي ضيف: كاإلمارا

ـ بعج ٖٖٖٔىػ /ٜٚٚىػ بعج  ٖٖٚ) ، لمسؤلف محػسج بغ يػسف الّرخيحييشطخ: ديػاف ابغ زمخؾ األنجلدي (ٕ)
قيق الجكتػر محػسج تح ،لبكية كالسجرؾ مغ شعخ ابغ زمخؾ () اباالعتساد عمى مخصػط فخيج عشػانو (،ٜٖ٘ٔ

 .ٜ -ٚ: بيخكت -ية، دار الغخب اإلسبلميالتػند ، األستاذ السحاضخ بالجامعةتػفيق الّشيفخ
 .ٕٚٓ: د.شػقي ضيف ،كاإلمارات،األنجلذ ، عرخ الجكؿتاريخ األدب العخبي (ٖ)
 .ٙٗٔ – ٘ٗٔ/ ٚنفح الصيب ، لمسقخي : (ٗ)
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كركجتػػو، كلغيػػخي مػػا أحػجتػػو،...، كغػػاص بمّجيػػا فاسػػتخخج الػػجر الغخيقػػة، كمحاضػػختو 
 .(ٔ)"خسيمة، كالغجر جسيمة، يشطع كيشثخ...

مػػغ خػػبلؿ ىػػحا الػػشز اتزػػح لشػػا أف ابػػغ َزْمػػَخؾ أحػػج تبلميػػح ابػػغ الخصيػػب قػػج أقػػبح    
و كيمػميػػػا عمػػػى كػػػلُّ مػػػا ُعِسػػػل مػػػع كأتيػػػع أسػػػتاذه ، لػػػحا نػػػخى ابػػػغ الخصيػػػب يعاتػػػب نفدػػػ

 تمسيحه مغ خيخ أك إحداف . 

 ابن َفْخكهن :-ٕ
أحسج بغ سميساف بغ أحسج القخشي، السذيػر بابغ فخكػف، كيكشى أبػا جعفػخ، كلػج      

ىػ (، كقج مجحو ابغ الخصيب في اإلحاشػة قػاؿ:" شػعمة ٚٗٚفي ربيع اآلخخ مغ عاـ )
حسيجة ،عمى الحجاثة، شالب نبيػل، مػجرؾ،  مغ شعل الحكاء كاإلدراؾ ، كمجسػع خبلؿ

 .  ( ٕ)نجيب، َبّح أقخانو كفاية، كسسا إلى السخاتب، فقخأ، كأعخب، كنطع الذعخ،..."
في الشز أعبله تبيغ لشا أف لداف الجيغ بغ الخصيػب كػاف معجبػًا بتمسيػحه ابػغ فخكػػف، 

الخصيػػب  كنمحػػ  انػػو قػػج أبمػػغ فػػي مجحػػو، كلكػػغ ابػػغ فخكػػػف ندػػى مدػػاعجة أسػػتاذه ابػػغ
كفزػػمِو عميػػو كأنكػػخه ،كشػػارؾ مػػع ىػػؤالء الػػحيغ شػػػىػا سػػسعة أسػػتاذىع،حيث جعػػل ابػػغ 
الخصيب يعػد في تقػيسو مخة أخخى كقػاؿ فػي الكتيبػة: "جػخك محقػػر، كفػي جمػجه كمػب 
عقػر، كلداف ناقػر، سسع السجػج عشػو مػفػػر كشػخاره َقػج حُت ػا شػخكر، أخػخؽ نذػأ مػغ 

ة بكمػػف، كفػػخد ال يشصبػػق كصػػف المػػـؤ إال عميػػو صػػمف ، كرمػػى مػػغ الػضػػاعة كالػػجناء
 .  (ٖ)،كسفبو يقاؿ عشج ذكخه كفاؾ للا شخ مغ أحدشت اليو ، ..."

كيقػ ؿ ابغ الخصيػب بعػج أف عمستػو كأحدػشت إليػو فػأنكخ السعػخكؼ قػاؿ:" فأصػبح     
خ أيػجه، كاسػتقاـ صػيجه، انرػخؼ إلػيَّ كيػجُه، فمػع الػق يػجخكه مسخحػًا بالسرػيج ، فمسػا ض

مػغ ل ثتػو السجمبػة، كعزػتو الكميػة، فػأنكخ السعػخكؼ، كندػي الطػخؼ كالسطػخكؼ،  شػخاً 
. (ٗ)كأكسػػع البيشػػات ىػػجمًا، كعػػس عخقػػػبي فػػأدمى كلػػع يػػجع كجػػو مػػغ كجػػػه العػػار..." 

                                                           

 .ٖٕٛ – ٕٕٛالكتيبة الكامشة ، البغ الخصيب :  (ٔ)
 .ٕٕٔ – ٕٕٓ/ٔ: ٕ( اإلحاشة ، البغ الخصيب ، طٕ)

 .ٖ٘ٓ،البغ الخصيب : الكتيبة ( ٖ)
 .ٖٙٓالسرجر نفدو :  (ٗ)
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فػػي ىػػحا الػػشز أضيػػخ ابػػغ فخكػػػف أصػػمو كأسػػاء ألسػػتاذه ابػػغ الخصيػػب، كلػػع يفػػخؽ عػػغ 
 بالدنجقة .  تبلميح ابغ الخصيب الحيغ شػىػا سسعتو كاتيسػه 

 : شايابن الس-ٖ
شػػارح ألفيػػة ابػػغ سػػيشاء ، السمقػػب  مػػغ تبلميػػح ابػػغ الخصيػػب ،الصبيػػب العػػالع  كىػػػ    

بابغ السيشػا ،  كسػا نقػل عػغ لدػاف الػجيغ كثيػخًا ، كاعتسػج عميػو فػي أمػػر الصػب ، كىػػ 
 .   (ٔ)مغ الكتب السعخكفة بالسغخب

 : أبه بكخ بن ُجَدّي الكمبي -ٗ
كىػػػػ مػػػغ تبلميػػػح ابػػػغ الخصيػػػب، األديػػػب، الكاتػػػب، العبلمػػػة ، أبػػػػ بكػػػخ بػػػغ ُجػػػَدّي     

الكمبي، ككاف بيت ابغ ُجَدّي بيت كبيخ معخكؼ بػالسغخب كاألنػجلذ، ككلػجه أبػػ القاسػع 
 .(ٕ)بغ ُجَدّي أحج شيػخ ابغ الخصيب

 أبه عبج هللا الذخيذي :  -٘
كىػ مغ تبلميح ابغ الخصيب، كتػػلى نقػل اإلحاشػة مػغ مبيزػتيا، ككػحلظ بتكميػف     

 .(ٖ)ابغ الخصيب لو، الشتغاؿ لداف الجيغ بتجبيخ السسمكة
 أبه محـسج عطية السحاربي :-ٙ

كىػ مغ تبلميػح ابػغ الخصيػب ، القاضػي ، الكاتػب أبػػ محػػسج عصيػة السحػاربي ،      
بارع الخط ، كاتب اإلنذاء بالباب الدمصاني، انتقل إلى غخناشة بعج إف كلي الخصابػة 

ىػ ( بػػادي آش ككلػي الخصابػة كاإلمامػة  ٜٓٚببمجه بالسدجج األعطع ، ككلج في عاـ )
 .  ( ٗ)ىػػ ( بآخخ شيخ رجب ٙ٘ٚىب لمحزخة عاـ ) ىػ ( ، كبعجىا ذ ٖٛٚبيا عاـ )

 :مقتمو 
في الػقت الػحي اسػتػلى الدػمصاف أبػػ الببػاس كأسػتقل بدػمصانو عمػى البمػج الججيػج،    

كالػزيخ محػػسج بػغ عثسػاف كػاف ُمػْذػِفػػقًا عميػة، فػي حػيغ كػاف كبيػخ بشػي عدػكخ )الػػزيخ 
مػػغ ششجػػة إلػػى سػػاحة البمػػج سػػميساف بػػغ داكد( رديػػف لػػو، كعشػػجما ذىػػب أبػػػ الببػػاس 

                                                           

 .ٕٕٛ- ٕٔٛ/ ٚيشطخ: نفح الصيب ، لمسقخي :  (ٔ)
 .ٕٕٛ/ ٚالسرجر نفدو : ( يشطخ:ٕ)
 .ٕٕٛ/ ٚالسرجر نفدو :  ( يشطخ:ٖ)

 .ٕ٘ٛ – ٕٕٛ/ ٚ: السرجر نفدويشطخ : (ٗ)
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الججيػػػج  فػػػخأى الػػػػزيخ أبػػػا بكػػػخ بػػػغ غػػػازي، فيشػػػاؾ ىدمػػػُو الدػػػمصاف، كىػػػخب مشػػػو أثشػػػاء 
 .                                            (ٔ)الحرار، كخػًفا عمى نفدو مغ البمج الججيج فأخح ابغ الخصيب معو

ياًمػػا قميمػػة، ثػػع قػػخر الػػػزيخ كلسػػا اسػػتػلى الدػػمصاف عمػػى البمػػج الججيػػج، مكػػث فييػػا أ    
سػػػميساف بػػػغ داكد الكػػػبس عمػػػى الدمصػػػػاف، فػقػػػػبزػا عػػػػميو ،كأدخػػػػمػه بالدػػػجغ ،كنػقػػػػمػا 
الػخػبػػػخ إلػػى الدػػمصاف ابػػغ األحسػػخ، ككانػػت ىشػػاؾ عػػػجاكة شػػػػجيجة مػػغ قبػػػل سػػػميساف بػػغ 
داكد مغ بشي عدكخ البػغ الخػػصيب، كعشػجما كصػل الػػخبخ بالػػكبس عمػى لدػاف الػجيغ 

 .( ٕ)ى الدمصاف،أرسل كػاتبو ككزيخه أبػ عبج للا بغ زمخؾ إلى الدمصاف أبي البباسإل
لقج جاء ابغ الخصيب إلى مجمذ الخػػاصة كأىػل الذػػػرى، كالػػقى عميػو أمػاـ الػػسؤل     

ُجػػػْدءًا مػػغ الػػػكمسات التػػي كقعػػت لػػو فػػي كػتػابػػػو، فػػُػبخ كامػػتحغ بالعػػحاب ككػػل ذلػػظ كػػاف 
لى الدجغ، كبعجىا قػخركا فػي قتمػو بسػجػب تمػظ األدلػة كالسقػاالت أماـ السؤل، ثع رجع إ

الكاذبػػة السدػػجمة عميو،فػػػجس عميػػو الػػػزيخ سػػميساف بػػغ داكد بعػػس مػػغ حاشػػيتو بقتمػػو، 
فصخقػا سجشو ليبًل كمعيع بعس مغ لفيف الخجـ الحيغ جػاءكا مػع سػفخاء ابػغ األحسػخ، 

 ت بػػػالسقبخة الػاقعػػػة فػػػي بػػػابفشكقتمػػػػه خشًقػػػا فػػػي محبدػػػو، كاخخجػػػػا جثتػػػو فػػػي الغػػػج،كدُ 
 .(ٖ)خخجت جثتو في اليـػ التاليالسحخكؽ، ثع أُ 

، كاشػتعمت حػػػليا الشػار، فػاحتخؽ شػػعخه، هابػغ الخصيػب أعػػاد فػػػؽ قبػخ جثػة قػج جسعػت لك    
ت البذػػخة ثػػع أعيػػج الػػى حفختػػو، كتخكػػت لتثػػػى الثػػػاء األخيػػخ، كعجػػب الشػػاس مػػغ ىػػحه كاسػػػدّ 

بيا الػزيخ سميساف بغ داكد، ككقعت ىحه الػاقعة األليسػة فػي ربيػع السأساة الذشعاء التي أتى 
ق(، ككاف عفا للا عشو فتخة امتحانو بالدجغ، ككاف ابغ الخصيب ٙٚٚاألكؿ أك الثاني عاـ)

 حيث قاؿ: ،الدجغكجػده في ككتب أثشاء   ،يتػقع مريبة السػت، ككاف يبكي نفدو
 ػع  كنحغ ُصسػتُ َبُعجنا كإف جاكرتشا البيػت        كجئشا ب

                                                           

لدمصاف األكبخ، غ عاصخىع مغ ذكي ا: العبخ كديػاف السبتجأ كالخبخ في أياـ العخب كالعجع كالبخبخ كميشطخ (ٔ)
( اعتشى بو أبػ  ٛٓٛ – ٕٖٚ) شبيمي التػندي الذييخ بابغ خمجكف ، أبػ زيج كلي الجيغ االتاريخ ابغ خمجكف 

 .ٕٚٔٓ – ٕٙٔٓت األفكار الجكلية: ، بيصييب الكخمي
نذخ إ . ليفي  . كيشطخ: ُنخب تاريخية ، جامعة إلخبار السغخب األقرى ، ٕٚٔٓ: السرجر نفدو ؛ يشطخ (ٕ)

 .ٔٚ: ٜٛٗٔباريذ ،  –ُبخكفشداؿ ، أستاذ المغة كالحزارة العخبية بجامعة باريذ ، مصبػعات الركز 

، مكتبة الخانجي لخصيب ، حققو دمحم عبج للا عشاف: اإلحاشة في أخبار غخناشة ، لداف الجيغ بغ ايشطخ (ٖ)
ضة، القاىخة الذخكة السرخية لمصباعة كالشذخ، ، جسيع الحقػؽ محفػ ـٜٚٚٔ -ىػػػ ٜٖٚٔ، ٔىخة لمشذخ، طبالقا
 .  ٖٛٔ: كخي ، دمحم عبج للا عشاف. يشطخ : لداف الجيغ بغ الخصيب حياتو كتخاثو الف ٖٚٙ – ٖ٘ٙ/ ٗ
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 كأنػػفػػاُسػػشا سػَكػػَشػػْت دفػػعػػة         كجيخ الربلة تبله القشػتُ 
 ككّشا ِعطامًا فرخنا ِعطاما      ككػػشا َنػػُقػػػت فػػيا نحغ ُقػػػتُ 

 ككشا ُشسػس سساء العبل     غَػُخْبغ فشاحت عمييا البيػتُ 
لت ذا الُحداـ الطبا     كذك البخت كع   جّجلتو البخػتُ فكع َججَّ

 ككع ِسبق لمقبخ في خخقو      فتى ُممئت مغ ُكداء التخػتُ 
 فقل لمعجا ذىب ابغ الخصيب    كفات فسغ ذا الحي ال يفػتُ 
 (ٔ)كمغ كاف يفخح مشكع لو        فقل يفخح اليـػ مغ ال يسػتُ 

كمغ خبلؿ ذلظ يسكغ القػػؿ إف لدػاف الػجيغ بػغ الخصيػب مػغ أعطػع الذخرػيات الػحي     
تتسّيػػد عػػغ غيخىػػا مسػػغ عاشػػػا معػػو فػػي العرػػخ نفدػػو، أي فػػي القػػخف الثػػامغ اليجخي،حيػػث 
كػػاف كثيػػخ االنذػػغاؿ لػػيبًل كنيػػارًا فػػي تػػجبيخ حكػػع الجكلػػة، كأنػػو كاتػػٌب مشػػػع كشػػاعٌخ متخسػػٌل، 
ككاف معخكفًا أكثخ مغ ميدة كاحجة، ككاف مثااًل مسيدًا في عصائػو الدياسػي كاإلداري، كيسثػل 

ية في عرخه، حيث قاؿ السدتذخؽ جدبار ريسيخكا في كصػف ابػغ الخصيػب:" الحخكة األدب
إف ابػػغ الخصيػػب كزيػػخ مسمكػػة غخناشػػة األشػػيخ، كىػػػ شػػاعخ ككاتػػب كضػػاء كافػػخ الصخافػػة 

، كذكػػػخه السدتذػػػخؽ (ٕ)كالخشػػاقة، كقػػػج أسػػػتحق مػػػغ العػػػالع اإلسػػبلمي أف يمقػػػب بمدػػػاف الػػػجيغ"
ابػػػغ الخصيػػػب الدياسػػػي كالكاتػػػب السشػػػػع  خػسػػػيو ماريػػػا كاسػػػيارك فػػػي تخجستػػػو قػػػائبل :" إف

العطػػػػيع، ىػػػػػ آخػػػػخ عسػػػػبلؽ فػػػػي اآلداب األسػػػػبانية اإلسػػػػبلمية، كقػػػػج اسػػػػتحق لقػػػػب لدػػػػػاف 
 . (ٗ)، كأيزًا ذكخه السدتذخؽ سيسػنيت:" بأميخ األدب الغخناشي "(ٖ)الجيغ..."

 

 

 

 
                                                           

ػاف : العبخ كدي. ككحلظ يشطخٖٛٔ:  عبج للا عشافدمحمكخي، لداف الجيغ بغ الخصيب حياتو كتخاثو الف يشطخ: (ٔ)
 . ٕٚٔٓ، غ خمجكف السبتجأ كالخبخ، الب

 ٖٚٙ. – ٖ٘ٙ/ ٗ :لخصيببغ اشة في أخبار غخناشة ، الاإلحا(ٕ)
 . ٖٛٔ: كخي، دمحم عبج للا عشافلداف الجيغ بغ الخصيب حياتو كتخاثو الف (ٖ)
 .ٖٛٔ( السرجر نفدو :ٗ)

 



 

48 
 

 

 

 

 

 

 السبحث الثاني

 أىم  مؤلفاتو وآثاره•   

 شتاب  (جعة السُ كتاب ) ريحانة الُكّتاب ونُ •   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :أىم  مؤلفاتو وآثاره 



 

49 
 

عمسّيػػػة متشػعػػػة متشػّعػػػة فػػػي شػػػّتى أصػػػشاؼ  تػػػػػخؾ لدػػػاف الػػػجيغ بػػػغ الخصيػػػب آثػػػاراً     
، كقج أمزػى حياتػو فػي معانقػة الكتػب كالسؤلفػات العمسيػة؛ فسػغ مؤلفاتػو مػا كػاف  العمـػ
فػػػػػػػي التػػػػػػػأريخ، كاالدب، كالصػػػػػػػب، كالػػػػػػػخحبلت، ككػػػػػػػحلظ فػػػػػػػي الجغخافيػػػػػػػة، كالدياسػػػػػػػة، 
، كقػػػج رصػػػجت كتػػػب التػػػخاث القجيسػػػػة  كالسػسػػػيقى، كغيخىػػػا الكثيػػػخ مػػػغ الفشػػػػف كالعمػػػـػ

 حجيثة آثاًرا كثيخة البغ الخصيب تشػعت ما بيغ السصبػع، كالسخصػط، كالسفقػد.كال
كمػػغ ىشػػا يتزػػح لشػػا أف مؤلفػػات لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب قػػج اشػػتيخت قػػجيًسا، كال     

زالت بعزيا باقية إلى عرِخنا ىػح، كقػج أحرػى بعػس السخترػيغ البػغ الخصيػب مػا 
كثػػخ كتّػػاب غخناشػػة عصػػاًء كمعخفػػة، كجعػػل ، كىػػحا ماجعمػػو مػػغ أ(ٔ)يقػػارب الدػػتيغ كتاًبػػا

السخترػػيغ يقخنػػػف اسػػسو باسػػع ابػػغ زيػػجكف فقيػػل عشػػو:" كػػاف ىػػحا السفكػػخ البػػارع أحػػج 
رجمػػػػيغ عطيسػػػػيغ شػػػػغبل يػمئػػػػح فػػػػي السغػػػػخب اإلسػػػػبلمي، مخكػػػػد الرػػػػجارة فػػػػي التفكيػػػػخ 
كالكتابة ىسا ابغ خمػجكف كابػغ الخصيػب، كقػج درس ابػغ الخصيػب المغػة كاالدب كالصػب 

، كقػػػاؿ السقػػػخي فػػػي مؤلفاتػػػو: "اعمػػػع أف ترػػػانيف (ٕ)دػػػفة، كبػػػخز فػػػي الشثػػػخ كالػػػشطع"كالفم
لداف الػجيغ التػي عمسػت نحػػ الدػتيغ، ككّميػا فػي غايػة البخاعػة،بحيث إنػو لػع يػأت أحػج 

، (ٖ)مغ أىل عرخه بسثل ماجاء بو، بػل ككثيػخ مػغ غيػخ أىػل عرػخه رحسػو للا تعػالى"
 سية لؤلديب لداف الجيغ بغ الخصيب.  سأذكخ أبخز ىحه السؤلفات كاآلثار العم

تعػج حيػػاة الكاتػػب لدػػاف الػجيغ أنسػذًجػػا خاًصػػا فػػي التجخبػة الشقجيػػة اإلبجاعيػػة، حيػػث    
ذكػػخ لشػػا بعػػس أَسػػساء بعػػس أَسػػساء مؤلفاتػػو فػػي اإلحاشػػة، بعزػػيا مصبػػػُع، كبعزػػيا 

 :(ٗ)اآلخخ مشذػر مثل
 عائج الرمة الحي جعمو ذيبًل لرمة ابغ الدبيخ . -ٔ
 العرخ في دكلة بشي نرخ .شخفة  -ٕ
 المسحة البجرية في الجكلة الشرخية . -ٖ
 نفاضة الجخاب في عبللة االغتخاب . -ٗ

                                                           

(
ٔ

 .ٕٙٔ/ٓٔ، ِٚؼغُ اٌّؤٌف١ٓ، ػّش سضب وؾبٌخ:٠ٖٕظش: اإلؽبطخ فٟ أخجبس غشٔبطخ : ( 

(
ٕ

 . 1ٖٔ/ٕا٤ٔذٌظ:  ( لبدح فزؼ

(
ٖ

٘ـ ٔٗٓٔاٌّمشٞ اٌزٍّغبٟٔ)( ٔفؼ اٌط١ت ِٓ غصٓ ا٤ٔذٌظ اٌشط١ت،ؽٙبة اٌذ٠ٓ أؽّذ ثٓ دمحم 

 .1/11َ: 1ٙ9ٔ -٘ـ 99ٖٔث١شٚد،  داس صبدس، ،رؾم١ك إؽغبْ ػجبط ،( َٖٔٙٔ-

عبجللا عشاف  . كدكلة اإلسبلـ في االنجلذ، دمحم ٙ- ٘/ ٔ: بغ الخصيبال ،ر غخناشةيشطخ: األحاشة في أخبا(ٗ)
 .ٜٚٗ/٘ـ:ٜٜٚٔ -ىػٚٔٗٔ، ٗىػ(، مكتبة الخانجي، القاىخة، طٙٓٗٔالسؤرخ السرخي )الستػفى:
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 الكتبية الكامشة مغ شعخاء السائة الثامشة .  -٘
 التاج السحّمى في مداجمة القجح السعّمى . -ٙ
 أعساؿ األعبلـ .  -ٚ
 رقع الُحمل في نطع الّجكؿ . -ٛ
 ىخ.االكميل الداىخ فيسغ فرل عشج نطع الجػا  -ٜ

 قصع الفبلة بأخبار الػالة . -ٓٔ
 رِيَحاَنُة اْلُكتَّاْب َكُنْجَعُة الُسْشتَاب .  -ٔٔ
 االكميل الداىخ فيسغ فرل عشج نطع الجػاىخ -ٕٔ
 ركضة التعخيف بالحب الذخيف . -ٖٔ
 مبيار االختيار في ذكخ أحػاؿ السعاھج كالّجيار . -ٗٔ
 جير التػشيح . -٘ٔ
تمػػظ أىػػع مؤلفػػات لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب الستجاكلػػة كالسعخكفػػة، كبعزػػيا اآلخػػخ     

، كسػػؼ نعػخض (ٔ)في حكع السفقػد لع نعخؼ عشيا شيئًا، كالبعس اآلخخ أحخقت معػو
 شخًحا مػجًدا ليحه السؤلفات.

لقػػػج ألػػػف ابػػػغ الخصيػػػب مؤلفػػػات عػػػّجة فػػػي التػػػأريخ، مػػػغ أىػػػع مشػػػابع معخفػػػة تػػػاريخ     
يرػػػّػر فييػػػا االحػػػجاث الدياسػػػية كاالجتساعيػػػة إذ الحكبػػػة التػػػي عاشػػػيا؛  االنػػػجلذ فػػػي

ككػػحلظ االقترػػادية التػػي يدػػػدىا  العرػػخ الػػحي عاصػػخُه، ككػػاف ذلػػظ مػػغ عيػػج الشبػػي 
محػػػسج) صػػمى للا عميػػو كآلػػو كسػػمع (،كذكػػخ فػػي ىػػحه الكتػػب) تػػاريخ السذػػخؽ كالسغػػخب 

كثخىػا انتذػاًرا، إذ اتدػست ىػحه كاألنجلذ(، فيي مغ أبخز مؤلفات ابػغ الخصيػب قيسػًة كأ
الكتػػب بالسػسػػػعية مثػػل: )كتػػاب اإلحاشػػة (، كبعزػػيا االخػػخ جػػاء عمػػى شػػكل رسػػالة 

 كمغ أبخزىا :
 
 اإلحاطة في أخبار غخناطة :-ٔ

                                                           

ىػ(، دار الكتب ٕٗٔيشطخ : انبعاث اإلسبلـ في االنجلذ، عمي بغ دمحم السشترخ باهلل الكتاني) الستػفى:( ٔ)
 . ٙٙـ: ٕ٘ٓٓ -ىػٕٙٗٔ، ٔلبشاف ،ط –بيخكت  –العمسية 
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يعػػج ىػػحا الكتػػاب مػػغ أبػػخز مؤّلفػػات ابػػغ الخصيػػب كأضػػخسيا حجًسػػا كاثخىػػا مػػػادًة،     
كىػحا مػػا جعػػل البػػاحثيغ يػػخكف أنػػو مػػغ أىػػّع الكتػػب األنجلدػػية فػػي التػػخاجع كالتػػأريخ، كقػػج 
تػػخجع فػػي ىػػحا الكتػػاب أغمػػب مػػغ نذػػأ كتخعػػخع فػػي غخناشػػة التػػي تعػػج احػػجى عػاصػػع 

الػػػحي رمػػى إليػػػو لدػػاف الػػػجيغ مػػغ تأليفػػػو  األنػػجلذ، كيػػجؿ عشػػػػاف الكتػػاب عمػػػى اليػػجؼ
 . (ٔ)لمكتاب، كاليجؼ مشو ىػ محاكلة عخض صػرة كاممة عغ كل ما يخز غخناشة

لع يشذ ابغ الخصيب أف يتػخجع نفدػو فػي آخػخ الكتػاب، كلكػغ ذكػخ سػيختو مػػجدة،     
 .(ٕ)تشاكؿ فييا ندبو ككشيتو كمػلجه كنذأتو، كلخز فيو أخباره مع ممػؾ بشي األحسخ

كقج ناؿ كتاب ) اإلحاشة ( رضا قارئيو، فجعمو السقّخي* مػغ أىػع الكتػب اّلتػي أنتذػخ  
خبخىػػا فػػي السذػػخؽ كالسغػػخب، ككػػاف أعجػػاب السذػػارقة بالكتػػاب أشػػج أعجاًبػػا مػػغ أىػػل 

 . ( ٖ)السغاربة ؛ بل أكثخ ليًجا بحكخه
ي عشيػت كيعّج كتاب )اإلحاشة في أخبار غخناشة( مغ أىػع السؤلفػات األنجلدػية التػ    

ىػػ( ٜٖٔٔبالتخاجع كالتاريخ، كُتعجُّ شبعة) شػخكة شبػع الكتػب العخبيػة ( فػي مرػخ عػاـ)
مػػغ أقػػجـ شبعػػات الكتػػاب، كقػػج أصػػجرتو دار السعػػارؼ بتحقيػػق دمحم عبػػج للا عشػػاف فػػي 

( مػػغ سمدػػمة ذخػػائخ العػػخب، بيشسػػا ُتعػػجُّ  شبعػػة مكتبػػة الخػػانجي فػػي القػػاىخة ٚٔالعػػجد)
شاف أيًزا، مغ أقجـ شبعات كتاب اإلحاشة فػي أخبػار غخناشػة، بتحقيق دمحم عبج للا ع

كقػػػج جػػػاء بأربعػػػة أجػػػداء، كأصػػػجرت ىػػػحه السصبعػػػة ليػػػحا الكتػػػاب أربػػػع شبقػػػات األكلػػػى 
ـ(، كقػػج صػػجرت ليػػحا الكتػػاب شبعػػات متعػػجدة فػػي ٜٚٚٔـ( كاألخيػػخة عػػاـ)ٖٜٚٔعػػاـ)

ـ، بتعميػق ٖٕٓٓمصابع مختمفة، كقج أعادت نذخه دار الكتب العمسية فػي بيػخكت، عػاـ 
كضػػبط، د.يػسػػف عمػػي شػيػػل، كنذػػختو دار األمػػل لمجراسػػات فػػي الجدائػػخ، بسخاجعػػة كتقػػجيع 

 كتعميق بػزياني الجراجي.

                                                           

، كقجـ عميو الجكتػر يػسف غمي شػيل، البغ الخصيبت، شخحو كضبصو حاشة في أخبار غخناشةيشطخ: األ( ٔ)
 .ٖ/ٔ: لبشاف –دار الكتب العمسية بيخكت ، دب االنجلدي بالجامعة المبسانية، مشذػرات دمحم عمي بيزػف أستاذ اال

 . ٘/ ٔ:يشطخ: السرجر نفدو (ٕ)
ىػ بسجيشة ٜٙٛالسكشي بأبي البباس كالسمّقب بذياب الجيغ سشة *ىػ أحسج بغ دمحم بغ أحسج الّسخي القخشي 

 . ٘/ٔتمسداف. نفح الصيب ، لمسقخي :
 .ٜٕٓ/ٚ:السرجر نفدو: يشطخ( (ٖ
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كقػػج شبعػػت أكثػػخ مػػغ ندػػخة، مشيػػا ندػػخة كاممػػة تكػػػف مػػغ ثبلثػػة أجػػداء فػػي تػػػنذ    
تعػج ىػحه  بسكتبة الديتػنة،كبعج ذلظ تع نقميا إلى مكتبة العصػاريغ بػجار الكتػب الػششيػة،

اؿ تزػعُّ عػػجد ريالشدػخة الكاممػة فػي العػالع مػغ ىػحا الكتػػاب، فػي حػيغ مخصػػط اإلسػكػ 
( لػحة التػي لػع تػحكخ فػي ٕٗضخع مغ التخاجع، مشيا: الخسائل الُدمصانية التي شغمت)

مػسػػػعة ، "ىػػػ لػػيذ تاريخػػًا بػػالسعشى السحػػجكد، كلكشػػو عبػػارة عػػغ (ٔ)مخصػػػط الديتػنػػة
السجيشةاالنجلدية، مػغ أخبػار كاالكصػاؼ كالسعػالع،فيػ يتشػاكؿ شاممة لكل مايتعمق بيحه 

كصفيا كجغخافييا كخصصيا، كمػاقعيا...،كسا يتزسغ خبلصػة لتػاريخ الجكلػة الشرػخية 
 .( ٕ)مشح عرخ مؤسديا مػحسج بغ يػسف بغ األحسخ حتى عرخ السؤلف"

ألفيػػا فػػي كيشقػػل لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب فػػي كتابػػو ىػػحا مجسػعػػة مػػغ كتبػػو التػػي     
الدابق، مشيا:)عائج الرمة ( الحي كضعو ذيبل لكتاب صمة ابػغ الدبيػخ، ككتاب)شخفػة 
العرػػخ فػػي دكلػػة بشػػي نرػػخ(،ك)التاج السحمػػى فػػي مدػػاجمة القػػجح السعمػػى (،) المسحػػة 
البجريػػػة فػػػػي الجكلػػػة الشرػػػػخة، ككػػػحلظ ُنقػػػػل ابػػػػغ الخصيػػػب فػػػػي أغمػػػب مرػػػػشفاتو ضػػػػاىخة 

 . ( ٖ)ممحػضة مغ الذحكر
ابػػغ الخصيػػب فػػي اإلحاشػػة " تػػخاجع كبيػػخة مػػغ االعػػبلـ كاالكػػابخ الػػحيغ عاشػػػا  كيػػػرد  

فػػي غخناشػػة، أك ندلػػػا بيػػا، فػػي مختمػػف عرػػػر التػػاريخ االنجلدػػي، كيفػػيس فػػي ذكػػخ 
أخبػػار معاصػػخيو مػػغ السمػػػؾ، كالػػػزراء، كالذػػيػخ، كيعشػػى عشايػػة خاصػػة بتخجسػػة أكػػابخ 

 .( ٗ)العمساء كالُكتاب كالذعخاء ... "
اسػػتعسل لدػػاف الػػجيغ مدػػسّيات أخػػخى لمكتػػاب، إلػػى جانػػب العشػػػاف الػػحي سػػسّي) كقػػج   

ذكخ عشػاف كتابو باسع:" اإلماشة عػغ كجػو اإلحاشػة  ،(٘)اإلحاشة في تاريخ غخناشة (
 .( ٙ")، فيسا أمكغ مغ تاريخ غخناشة 

                                                           

 ٓٔ/ٔ، السقجمة :  ٕيشطخ : اإلحاشة ، ط( ٔ)
(

ٕ
 ٗ-ٖ/ ٔ( ٠ٕظش: اٌّصذس ٔفغٗ: 

 .٘/ ٔ، السقجمة :  المصدر نفسهيشطخ : ( ٖ)
 .ٖٕٔ -ٖٕٓدمحم عبج للا عشاف : غ الخصيب حياتو كتخاثو الفكخي ، لداف الجيغ ب (ٗ)
يشطخ: معجع التاريخ التخاث اإلسبلمي في مكتبات العالع ) السخصػشات كالسصبػعات (، عمي الخضا قخه  (٘)

 .ٕٚٛ/ٗـ: ٕٔٓٓ-ىػ ٕٕٗٔ، ٔتخكيا، ط -أحسج شػراف قخه بمػط، دار العكبة، قيرخي  –بمػط 
 . ٕٕ٘-ٕٔ٘دمحم عبج للا عشاف:غ الخصيب حياتو كتخاثو الفكخي ، لداف الجيغ ب (ٙ)



 

53 
 

ثػػػع رجػػػػع كأكرده فػػػػي كتػػػػاب المسحػػػة البجريػػػػة عشػػػػج حجيثػػػػو عػػػغ عػائػػػػج أىػػػػل غخناشػػػػة    
كأكصػػافيع، عمػػى اخػػتبلؼ أصػػشافيع، مػػغ كتػػاب "اإلماشػػة ،عػػغ كجػػو اإلحاشػػة ، فيسػػا 

 .(ٔ)أمكغ مغ تاريخ غخناشة"
قج نقل ابغ الخصيب األحػاؿ التي مّخ بيا اىل غخناشة ، كجعػل ىػحه األحػػاؿ فػي ك    

نبػػحة كبيػػخة مػػغ السخصػشػػات، كلكػػغ لػػع يعثػػخ عمييػػا فػػي أي مكتبػػة مػػغ السكتبػػات، كلػػع 
 .(ٕ)سؤلفات التي ذكخىا في ريحانة الُكتَّابيحكخه مع ال

ىػػػ(، باخترػػار الكتػػاب، كالػػحي  ٖٓٛكقػػج اىػػتع االديػػب محػػػسج البػػجر البذػػتكي ) ت    
سػػػّساه) مخكػػػد اإلحاشػػػة فػػػي أدبػػػاء غخناشػػػة( كىػػػػ بجػػػدأيغ، حػػػحؼ مشػػػو أسػػػساء االمػػػخاء 

 .  ( ٖ)كالدبلشيغ، كاقترخ في عسمو عمى األدباء
 القجح السعّمى:التاج السحّمى في مداجمة -ٕ

لقػػج أحتػػػى كتػػاب التػػاج الُسَحمػػى عمػػى ممخػػز لتػػاريخ غخناشػػة مشػػح بػػجايتيا عمػػى      
ايػػادي بشػػي نرػػيخ، كقػػج تػػخجع لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب فػػي كتابػػو ىػػحا نفدػػو ككػػحلظ 
تػخجع لػالػجه، ككػحلظ تػخجع فػي خدانػة الخبػػاط العامػة شائفػة مػغ تػخاجع التػاج  السحمػػى ، 

كتػػخاجع ابػػغ الخصيػػب(، كأمػػا القػػجح السعمػػى يزػػع مجسػعػػة  ضػػسغ مجسػعػػة) مخاسػػبلت
، فيػػػ عبػػارة عػػغ :" تػػخاجع العيػػاف االنػػجلذ فػػي ( ٗ)مػػغ تػػخاجع الُكتػػاب ككبػػار الذػػعخاء

 .( ٘)القخف اليجخي، كتشػيو بسسمكة بشي األحسخ مشح نذأتيا حتى عرخ السؤلف "
عاصػػخكا ابػػغ الخصيػػب، كُيعػػجُّ ىػػحا الكتػػاب بيخكغخافيػػا لسجسػعػػة مػػغ الذػػعخاء الػػحيغ    

 . (ٙ)فقج تخجع لػػ ) مائة كعذخة ( شعخاء، جسيعيع عاشػا في مجيشة غخناشة

 الكتيبة الكامشة في أىل السائة الثامشة :-ٖ
 لقج تخجع ابغ الخصيب في الكتيبة لسجسػعة مػغ الخصبػاء كالذػعخاء السعاصػخيغ لػو،   

مػغ ندػخ عػّجة مخصػشػة  كيحكخ قرائج مغ شعخىع، كغالبًا مغ نثخىع، كىشاؾ مجسػعة
                                                           

 .ٕٚالمسحة البجرية ، البغ الخصيب :   (ٔ)
 . ٕٕ٘ – ٕٔ٘مػحسج عبج للا عشاف : غ الخصيب حياتو كتخاثو الفكخي ، لداف الجيغ بيشطخ:  (ٕ)
 ٕٓٔ :( يشطخ : نفح الصيب ، لمسقخي ٖ)
 ٖٕٛ :محػسج عبج للا عشاف  غ الخصيب ،يشطخ : لداف الجيغ ب (ٗ)

(
٘
 .ٖٙ( ِؼ١بس االخز١بس ، الثٓ اٌخط١ت ، رشاعُ ٚربس٠خ :  

 .ٚٔ/ ٔمقجمة السحقق  ،بغ الخصيبة في اخبار غخناشة ، اليشطخ : اإلحاش (ٙ)
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ليحا الكتاب بالسغخب،مشيا: ندخة مكتػبة بخط انجلدي في مكتبة الخباط العامػة، فيػي 
ندػػخة قجيسػػة،كتحػي عمػػى مػػائتيغ كاحػػجى عذػػخة صػػفحة مػػغ القصػػع الستػسػػط، كندػػخة 
ثانيػػة مكتػبػػػة بخػػػط مغخبػػي كاضػػػح  فػػػي مكتبػػػة الجبلكي،كتحػػػي عمػػػى مػػػائتيغ كخسػػػذ 

لرػػػغيخ،اما الشدػػػخة الثالثػػػة مكتػبػػػة بخػػػط انجلدػػػي،تػجج كثبلثػػػيغ صػػػفحة مػػػغ القصػػػع ا
 .(ٔ)ضسغ مجمة) رحمة البمػى (،كليذ ىشاؾ مغ يجؿ عمى تاريخ كتابتيا

ىػػ (كتػب ابػغ الخصيػب كتابػو الػحي سػساه)الكتيبة ٗٚٚكفي جسادي اآلخخة مػغ عػاـ)   
العديػػد الكامشػة فػػي مػغ لقيشػػاه باالنػػجلذ(، كبػجأ بتػػأليف الكتػاب بعػػج كفػػاة الدػمصاف عبػػج 

، يقػػػؿ فػػي مقجمػػة كتابػػو:" (ٕ)بثبلثػػة أشػػيخ،أي بعػػج تػػخؾ الػػػزارة كاسػػتقبللو فػػي السغػػخب
فجسعػت فػي ھػحا الكتػاب جسمػة كافػخة، ككتيبػة ضػافخة، مسػغ لقيشػاه فػي بمػجنا الػحي شػيشػا 
ججيػػج العسػػػخ فػػػي ضمػػػو، كشاردنػػػا قشػػػائز اآلمػػػاؿ فػػي حخمػػػو كحمػػػو، مػػػا بػػػيغ مػػػغ تمقيشػػػا 

، كبػػػػػيغ مػػػػػغ عمسشػػػػػاه كخخجشػػػػػاه، كرشػػػػػحشاه كدرجشػػػػػاه، كمػػػػػغ افادتػػػػػو، أك أكخمشػػػػػا كفادتػػػػػو
 .(ٖ)" ....اصصفيشاه كرعيشاه، فسا اضعشاه

كالشز أعبله يذيخ إلى اعتجاد ابغ الخصيب بشفدػو، فيػػ يحػاكؿ أف يطيػخ مكانتػو     
الفكخيػػة كقجرتػػو عمػػى الكتابػػة بعػػج االستقرػػاء كالتحميػػل؛ كىػػحا مػػا جعمػػو متفػًقػػا كمتسيػػدًا 

 عمى غيخه مغ إقخانو في ذلظ العرخ .

كفػػػػق كمسػػػػا سػػػػبق قّدػػػػع لدػػػػاف الػػػػجيغ بػػػػغ الخصيب)الكتيبػػػػة الكامشػػػػة( إلػػػػى شبقػػػػات     
 السشيجية السيشية ، كقدسيا عمى الذكل اآلتي:

الصبقة األكلى ىي) شبقػة الخصبػاء الفرػحاء كالرػػفية(، كقػاؿ فػي ىػحه الخصبػة:"  -
كىحه الصبقة أىميا أعبلـ سخاكة كمجادة، كفخساف مخقػى كسػجادة، كليدػػا بحجػة فػي 

الكتػاب، إجادة، إال مغ جخى مشيع مجخى إفادة في كفادة، كمطشػة اإلجػادة فػي ىػحا 
 (ٗ)ىع شبقات الذعخاء كالػزراء كالكّتاب"

                                                           

 .ٜٖٕيشطخ : لداف الجيغ ، محػسج عبج للا عشاف ،  (ٔ)
 . ٖٔبغ الخصيب ، السقجمة ، شة ، اليشطخ: الكتيبة الكام (ٕ)
 .ٚٔالسرجر نفدو :  (ٖ)

 . ٖٔبغ الخصيب :يشطخ الكتيبة الكامشة ، أل (ٗ)
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-
، ىػحه الصبقػة فػي بػاب الذػعخ تكػػف شبقة السقخئيغ كالسجرسػيغ(الصبقة الثانية ىي)  

 ( .ٔ)أقل تسيدًا مغ الصبقة الدابقة

-
،ىي شبقػػػػة رديئػػػػة فػػػػي بيػػػػاف مػػػػجاركيا عمػػػػى عمػػػػـػ شبقػػػػة القزػػػػاة(الصبقػػػػة الثالثػػػػة ) 

 األدياف.

شبقة مغ خجـ أبػػاب األمػخاء مػغ الكتػاب كالذػعخاء(، تكػػف أما الصبقة األخيخة ىي) -
 .(ٕ)ىحه الصبقة أكثخ تسيدًا عغ الصبقات الدابقة 

 بدتان الجول : -ٗ
لقػػج تكمػػع ابػػغ الخصيػػب فػػي كتابػػو ىػػحا عػػغ القزػػاء، كالحػػخب ، كشبقػػات الذػػعب     

 السختمفػػة ، كمػػغ خػػبلؿ كبلمػػو عػػغ ىػػحه القزػػايا تػػع انجػػاز ىػػحا الكتػػاب ، كلكػػغ بدػػبب
 .(ٖ)ضخكؼ ابغ الخصيب لع يكسمو،يعج مغ الكتب السفقػدة،  فيػ تاريخ سياسي شامل

 أعسال األعالم :-٘
يعتبخ بعس الباحثيغ أّف ىحا الكتػاب مػغ أىػع الكتػب الستعمقػة بتػاريخ إسػبانيا مشػح      

، ىػػػػ آخػػػخ كتػػػاب ألفػػػو لدػػػاف الػػػجيغ قبػػػل مرػػػخعو، ككانػػػت حياتػػػو (ٗ)العيػػػج اإلسػػػبلمي
مفعسػػة بػػالحػادث، ككػػاف لػػو دكرًا مسيػػدًا فػػي غخناشػػة ، كػػػزيخ لمدػػمصاف دمحم الخػػامذ، 
حيػػث أضػػصخ الػػى اليجػػخة، كذلػػظ بدػػبب أعجائػػو، ككانػػت ىجختػػو الػػى السغػػخب بعػػج مػػا 

ي، فأحدػػغ الدػػمصاف كػػاف فػػي اسػػبانيا، الئػػحًا بالدػػمصاف أبػػي فػػارس عبػػج العديػػد السخيشػػ
ضيافتو كتػع تدػميسو الػى غخناشػة  بعػج مػا كانػت غخناشػة تمػح فػي شمبػو، ككػاف تػأليف 

ىػػػ(، فكانػػت ىػػحه الفتػػخة  ٙٚٚ –ىػػػػ  ٗٚٚالكتػػاب فػػي الفتػػخة القرػػيخة، أي بػػيغ عػػاميغ)
بػػيغ تقميػػج الدػػمصاف أبػػي زيػػاف السخيشػػي كبػػيغ خمعػػو، كيػػجؿ عشػػػاف الكتػػاب عمػػى الغايػػة 

دػػاف الػػجيغ مػػغ تأليفػػو لمكتػػاب، فيػػػ أراد أف يبعثػػو كيجيػػة إلػػى حاميػػو التػػي رمػػى إلييػػا ل
                                                           

 . ٜٔيشطخ: السرجر نفدو : (ٔ)
 .ٜٔ،شطخ: السرجر نفدو ي (ٕ)
 . ٖٙمبيار االختيار البغ الخصيب،  يشطخ: (ٖ)
يشطخ : تاريخ إسبانيا اإلسبلمية أك كتاب أعساؿ االعبلـ، في مغ بػِيع قبل االحتبلـ، مغ ممػؾ اإلسبلـ،  (ٗ)

لمداف الجيغ بغ الخصيب الدمساني، حققو كعمق عميو إ. ليفي بُخكفشَداؿ، أستاذ الحزارة العخبية اإلسبلمية 
: ٜٙ٘ٔلبشاف ، آذار  –، بيخكت  ٕكذػؼ، طبالدخبػف مجيخ معيج الجراسات اإلسبلمية بجامعة باريذ، دار الس

 ح . –مقجمة السحقق : ز 
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)الدػػمصاف ككزيػػخه الػصػػي (، كأراد أف يحػػجد كتابػػًا كمخرػػز لػػحكخ كػػل مػػغ بػِيػػع قبػػل 
 .(ٔ)االحتبلـ، مغ جسيع ممػؾ اإلسبلـ

أخػػػخ مػػػا ألفػػػو ابػػػغ الخصيػػػب قبػػػل مرػػػخعو، كىػػػػ  "ُيعػػػجُّ كتػػػاب أعسػػػاؿ االعػػػبلـ ىػػػػ:   
مؤلػػػف تػػػاريخي ضػػػخع، يسكػػػغ أف يػصػػػف بأنػػػو الكتػػػاب الػحيػػػج الػػػحي يسكػػػغ أف تدػػػبغ 
عميػػػو الرػػػفة التاريخيػػػة السحزػػػة ،فيػػػػ فػػػي الػاقػػػع  تػػػاريخ عػػػاـ لمػػػجكؿ اإلسػػػبلمية فػػػي 

 .(ٕ)"السذخؽ كالسغخب
الخدانػة السمكيػة فػي يػجج ندخ مخصػشة كثيخة مغ كتاب االعبلـ ، مشيا ندػختاف ب    

السغػػخب: األكلػػى مكتػػػب بخػػط مغخبػػي مدػػتجيخ، ىػػػ مخصػػػط قػػجيع كبيػػخ القصػػع، لكػػغ 
محػػحكؼ مػػػغ اكؿ اليباجػػػة، كيقػػع فػػػي ثبلئسائػػػة كأربعػػة كسػػػبعيغ فػػػي كػػل صػػػفحة تػجػػػج 
ثبلثػػػػف سػػػصخًا، كلكػػػغ اليػجػػػج تػػػاريخ ليػػػحا السخصػػػػط، أماالثانيػػػة مكتػبػػػة بخػػػط مغخبػػػي 

نيػػػة كعذػػػػخيغ صػػػفحة، كفػػػي كػػػػل صػػػفحة يػجػػػج ثبلثػػػػة كاضػػػح، كيقػػػع فػػػػي مػػػائتيغ كثسا
كعذػػخكف سػػصخًا، كىػػػ مػػغ القصػػع الستػسػػط، كاليقترػػخ كجػدىػػا فػػي الخدانػػة السمكيػػة، 
كتػجػػج مشػػو ندػػختاف بالخدانػػة العامػػة بالخبػػاط، األكلػػى مكتػبػػة بخػػط مغخبػػي كاضػػح تقػػع 
في جدء متػسط القصع، يزع بيغ دفتيو أربعسائة كخسذ عذخة صػفحة عخيزػة، كفػي 
كز صفحة يػجج سبعة كعذخكف سصخًا كليذ فييا نيايػة تػجؿ عمػى تاريخيػا، كالثانيػة 

 .(ٖ)مكتػبة بخط مغخبي، كىي مغ القصع الكبيخة
 رقم الُحمل في نظم الّجول :-ٙ

، كعػغ       كىػ عبارة عغ أرجػزة مغ نطع لداف الجيغ، يتحجث بػو عػغ تػاريخ مشطػـػ
الػػجكؿ اإلسػػبلمية ، كممػػػؾ الصػائػػف كالسػػخابصيغ كالسػحػػجيغ، كىػػح الكتػػاب أىػػجاه لدػػاف 
الجيغ إلى سمصاف السغخب في السجة التي أقاميا في مجيشة سػبل، كالبػج مػغ ىػحا الكتػاب 

ة كاحػػجة فقػػط تػجػػج فػػي خدانػػة القػػخكييغ فػػي مجيشػػة ندػػخ فػػي مكتبػػات عػػّجة مشيػػا : ندػػخ
فػػػػػػاس، ككػػػػػػحلظ ثػػػػػػبلث ندػػػػػػخ بالخدانػػػػػػة السمكيػػػػػػة بالخبػػػػػػاط، كالخدانػػػػػػة العامػػػػػػة بالخبػػػػػػاط 

                                                           

 . ح – ز:  السحقق مقجمة، يشطخ: تاريخ إسبانيا اإلسبلمية أك كتاب أعساؿ االعبلـ (ٔ)
 . ٕٚٗلداف الجيغ حياتو كتخاثو الفكخي، مػحسج عبج للا عشاف ،  (ٕ)
 .ٜٕٗ: السرجر نفدويشطخ : (ٖ)
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، كىشػػػاؾ ندػػػخة بسكتبػػػة (ٔ)كىي)السكتبػػػة الػششيػػػة حاليػػػًا( تػجػػػج فييػػػا ثػػػبلث ندػػػخ أيًزػػػا
ة ( لػحػة مددكجػٔٚاإلسكػرياؿ مكتػبػة بخػط مغخبػي، فيػي ندػخة مخصػشػة تقػع فػي )

تكػػف مػغ القصػع الستػسػط، كتعػج مػغ أكائػل الشدػخ التػي أخػحت عػغ الشدػخة األصػػمية، 
)ندػػػػػػخة ةكندػػػػػػخة فػػػػػػي مكتبػػػػػػة مجريػػػػػػج الػششيػػػػػػة، فيػػػػػػي مشقػلػػػػػػة عػػػػػػغ الشدػػػػػػخة األصمي

اإلسػػكػرياؿ(، ككػػحلظ تػجػػج ندػػخة أخػػحت مػػغ ندػػخة الجدائػػخ بسكتبػػة أكاديسيػػة التػػاريخ  
الخصيب(،كيػجػج مشػو بخدانػة جػامع في مجريػج، تدػسى) مشطػمػة فػي عمػع التػاريخ البػغ 

القخكييغ بالسغخب تكػف كاممة تحسل معيا ندخة مغ كتاب الخكض اليتػف فػي أخبػار 
 .  ( ٕ)مكشاسة الديتػف 

ق( نذػػخ الكتػػاب فػػي تػػػنذ، كقػػج اشمػػق عميػػو ابػػغ الخصيػػب فػػي ٖٙٔٔكفػػي عػػاـ)   
 .(ٖ)بعس مرشفاتو أسع آخخ كىػ ) قصع الدمػؾ بشع السمػؾ (

 في دولة بشي نرخ : ُطخفة العرخ-ٚ
، كُيعػػػجُّ (ٗ)يتػػػأّلف مػػػغ ثبلثػػػة أسػػػفار، لكشػػػو مفقػػػػد، كيػػػؤرخ لبشػػػي نرػػػخ فػػػي غخناشػػػة    

الكتػػػاب تػػػاريخ آخػػػخ لمجكلػػػة الشرػػػخية، كالػػػبعس يعتقػػػج أنػػػو أسػػػع آخػػػخ البػػػغ الخصيػػػب 
كىػ)المسحػػػة البجريػػػة (، كلكػػػغ ابػػػغ الخصيػػػب كػػػاف يأخػػػح مغ)شخفػػػة العرػػػخ( ك)المسحػػػة 

 .(٘)كتاب اإلحاشة، اك ىػ أخترار لكتاب شخفة العرخالبجرية( كيقسديا في 
 الكميل الداىخ فيسن فرل عشج نظم الجهاىخ:-ٛ
لقػػج تشػػاكؿ ابػػغ الخصيػػب فػػي ىػػحا الكتػػاب تػػخاجع أغمػػب معاصػػخيو االعػػبلـ، أمثػػاؿ     

شػػيخو األسػػتاذ ابػػغ الجيػػاب، كمحػػػسج بػػغ ىػػاني الدػػبتي، كابػػغ مقاتػػل السػػالقي، كغيػػخىع 

                                                           

السغخب،  مػجػمػة ثػقػافػيػة فرمية ، الشاشخ:  –يشطخ : ابُغ الَخصػػيب األنجلدي كإحاشػػتو  ، د. فخيج أمعزػذػػ  (ٔ)
 https://www.oudnad.net/spip.php?article358،  ٕٕٔٓ/ٗ: ٓٚد. عػجلػي الػيػػػاري ،  العجد 

 .ٕٔٗيشطخ : لداف الجيغ حياتو كتخاثو الفكخي ، مػحسج عبج للا عشاف :  (ٕ)
قو كقجـ كتخجع لػشاحيو ، حقاضػر، اعج اصبًل مغ أصميو محػػسج مبغ الخصيبالالتػشيح،  : جيريشطخ (ٖ)

 ، ج.تػنذ ، تخجسة السرشف –عة السشار ، شسبىبلؿ ناجي
 السغخب،  مػجػمػة ثػقػافػيػة فرمية . –د. فخيج أمعزػذػػ ، الَخصػػيب األنجلدي كإحاشػػتو : ابغُ يشطخ (ٗ)
  ٕٓ٘يشطخ : لداف الجيغ حياتو كتخاثو الفكخي ، مػحسج عبج للا عشاف ،  (٘)

https://www.oudnad.net/spip.php?article358
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اسػػػتعسل فػػي كتابػػػو ىػػػحا أسػػػمػب الدػػجع، كىػػػػ مكسػػػل لكتػػػاب التػػػاج مػػغ األعػػػبلـ، كقػػػج 
 . (ٔ)السحمى

 عائج الرمة :-ٜ
جسػػع ابػػغ الخصيػػب فػػي ىػػحا الكتػػاب مجسػعػػة مػػغ تػػخاجع األعػػبلـ األكػػابخ األحقػػيغ    

لسػػغ تػػخجسيع ابػػغ الدبيػػخ،كأقتبذ ابػػغ الخصيػػب مشػػو كثيػػخًا، كلػػع نجػػج مشػػو ندػػخة كاحػػجه 
 . (ٕ)مخصػشة

 الهلة : قطع الفالة بأخبار  -ٓٔ
لقػػج أكرد ابػػغ الخصيػػب فػػي نفاضػػة الجػػخاب رسػػالة نثخيػػة قرػػيخة ال تديػػج عػػغ عذػػخ    

صػػفحات، كأشمػػق عمييػػا قصػػع الفػػبلة بأخبػػار الػػػالة، كتسثّػػػل لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب 
 .(ٖ)بذعخ مغ نطع غيخه

 الّمسحة البْجرّية، في الّجولة الّشرخية : -ٔٔ
ىػػػػػ ( فػػي تػػاريخ ٖٙٚكىػػػ مختَرػػخ لتػػاريخ بشػػي نْرػػخ، كألفػػو ابػػغ الخصيػػب سػػشة )    

آخػػخ دكؿ العػػخب) بشػػي األحسػػخ( فػػي األنػػجلذ، َبَغػػى مؤلفػػو الرػػجؽ فيسػػا كتػػب، كتػجػػج 
ندػختيغ فقػػط ليػػحا الكتػػاب مشيػػا: فػػي مكتبػػة األسػػكػرياؿ باالنػػجلذ، كتعتبػػخ ىػػحه الشدػػخ 

 .  ( ٗ)قرىمغ أجػد الشدخ، كاألخخى في السغخب األ
لقػػج كػػاف التػػاريخ حدػػب فيػػع لدػػاف الػػجيغ: " أنػػو أداة لشقػػل األخبػػار، كذكػػخ الدػػيخ     

كاآلثػػار، كتخميػػج الفزػػائل، كمعخفػػة االندػػػاب كاكتدػػاب الدياسػػة كالتجػػارب،... ، فػػػإف 
 . ( ٘)التاريخ كسيمة لتجكيغ حػادث الساضي ، لتعتبخ بعطاتيا األجياؿ البلحقة "

فالتػػاريخ ىػػػ أداة لترػػػيخ االحػػجاث الساضػػية ترػػػيخًا  مػػػجدًا كدقيقػػًا عػػغ أحػػػػاؿ     
العػػػالع فػػػي الساضػػػي، كيعػػػج قػػػخاءة بػػػيغ الساضػػػي كالحاضػػػخ كتفدػػػيخه، كلػػػو أىسيػػػة كبيػػػخة 

، كىحا ما حجى بابغ الخصيب أف يخكد جّل اىتسامو عميو .  بجسيع العمـػ

                                                           

 ٕٔ٘يشطخ : السرجر نفدو،  (ٔ)
 .ٕٔ٘،يشطخ : السرجر نفدو (ٕ)
 ٕٛٔ: السرجر نفدو(ٖ)
 .ٖٖٗبغ الخصيب، ىامر ص يشطخ:  نفاضة الجخاب، ال (ٗ)
 ٖ: غ الخصيب الدمساني، مقجمة السؤلف: لداف الجيغ باالختيار في ذكخ السعاىج كالجياريشطخ : مبيار  (٘)
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فػػي السغػػخب، كأكسمػػو بعػػج رجػعػػو الػػى  لقػػج ألػػف ابػػغ الخصيػػب كتابػػو ىػػحا بعػػج نفيػػو    
 .( ٔ)ىػػ(، كالكتاب مصبػع يتزسغ مجمج كاحج٘ٙٚأرض كششو غخناشة عاـ ) 

 نفاضة الجخاب في عاللة األغتخاب : -ٕٔ
ألف ابغ الخصيب كتابو ىػحا فػي الحكبػة الدمشيػة التػي نفػي فييػا فػي بػبلد السغػخب،     

حه الفتػػػخة كانػػػت كتاباتػػػو فػػػي ىػػػػػػ (، فػػػي ىػػػ ٖٙٚ – ٓٙٚككانػػػت ىػػػحه الفتػػػخة مػػػغ عػػػاـ )
الذعخ كالشثخ في مجح زعيع السشصقة الجشػبية، كلع نعػخؼ أي كقػت ألػف ابػغ الخصيػب 

 .(ٕ)ىحا الكتاب
ككتب ابغ الخصيب ىحا الكتاب أثشاء عدلو مشفيًا بسجيشة سػبل*، كيعتبػخ مػغ أضػخع    

و، كأنذػغل كأىع كتبػو مػغ بعػج ) اإلحاشػة(، ككانػت مػجة كتابػو ىػحا مػغ أىػع سػشيغ حياتػ
ىػػػ ( مػػغ ٖٙٚىػػػ ( مػػغ شػػيخ رجػػب، إلػػى عػػاـ) ٔٙٚبكتابتػػو مػػجة عػػاميغ مػػغ عػػاـ ) 

رجػػػػب، كلكػػػػغ ال تػجػػػػج ىشػػػػاؾ ندػػػػخة كاممػػػػة مشػػػػو، كانسػػػػا كجػػػػجت فقػػػػط الشدػػػػخة الثانيػػػػة 
 .   (ٖ)كالشدخة الثالثة مشو

 
يبػػجأ ابػػغ الخصيػػب كتابػػو بػصػػف رحمتػػو التػػي قزػػاىا خػػبلؿ فتػػخة مشفػػاه بػػالسغخب،     

أيزًا كصف ابػغ الخصيػب مبيذػة شػيػخ ىشتاتػو،  *ككحلظ كصف أىالي )جبل ىشتاتو(
كشخيقة السأكل كالسذخب الحي يقجمػه ىحه القبيمة التي مازالت تقجـ في زمششا ىػحا، كلػع 

ل كاصل رحمتو إلى مجيشػة اغسػات، كتحػجث عػغ يقف ابغ الخصيب عشج جبل ىشتاتو، ب
محاسػػػػغ كأكػػػػخاـ أىػػػػل ىػػػػحه السجيشػػػػة، كتحػػػػجث أيزػػػػًا عػػػػغ شخرػػػػياتيا كآثارىػػػػا، كعػػػػغ 
مداججىا، كبعج ىحه الخحمة يعػد ابغ الخصيب إلػى سػبل بأقرػى السغػخب، كاسػتقخ فػي 

                                                           

 .ٔٙٔ -ٔ٘ٔ/ ٕ: يشطخ: نفاضة الجخاب، البغ الخصيب (ٔ)
ىػػػ (، نذخ كتعميق  ٙٚٚ -ىػػػ ٖٔٚيشطخ : نفاضة الجخاب في عبللة االغتخاب، لداف الجيغ بغ الخصيب )  (ٕ)

 .٘ -ٖ/ ٕخبية، دار البيزاء، مقجمة الشاشخ: دار الشذخ السغمخاجعة عبج العديد األىػاني،ببادي، احسج مختار ال
 .ٖٕٔ/ٖ*)َسبل( بمف  الفعل الساضي مغ سبل يدمػ: مجيشة بأقرى السغخب، يشطخ: معجع البمجاف:

 .ٕٗٗك ٕٕٗيشطخ : لداف الجيغ، محػسج عبج للا عشاف:  (ٖ)
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ضػػػػاحيتيا السدػػػػساة باسػػػػع شػػػػالة، كلػػػػع يشدػػػػى ابػػػػغ الخصيػػػػب مػػػػغ كصػػػػف مدػػػػاججىا، 
 .  ( ٔ)باتيا، كعمسائيا، كشيػخياكمجارسيا، كمكت

ثع عشج أنتياء ابغ الخصيػب مػغ كصػف تمػظ الخحمػة التػي قػاـ بيػا  يشتقػل بالحػجيث     
إلى فرل آخػخ مػغ كتابػو يحسػل عشػػاف ) إدلػة الجكلػة باألنػجلذ ثانيػة (، كفيػو يتحػجث 

 ٜٖ٘ٔىػػ / ٖٙٚ-ٓٙٚعغ تمظ الفتػخة التػي عاشػت بيػا مسمكػة غخناشػة بػيغ عػاميغ) 
ـ (، فيػػي لػػع تتجػػاكز ثبلثػػة أعػػػاـ، كلكػػغ فػػي ىػػحه الفتػػخة عانػػت فييػػا مسمكػػة ٕٖٙٔ –

غخناشػػػػػة انقبلبػػػػػات سياسػػػػػية، كعمػػػػػى أثخىػػػػػا أستذػػػػػيج فييػػػػػا عػػػػػجد مػػػػػغ السمػػػػػػؾ كالقػػػػػادة 
 .(ٕ)األكابخ

ثع عاد بعج ذلػظ ليػأّلف ثبلثػة كتػب ميسػة أثشػاء رحمتػو فػي السغػخب، كالتػي ذكػخ في ػا   
تػػػػػػػػب ىػػػػػػػػحه الػػػػػػػػخحبلت مػػػػػػػػغ حيػػػػػػػػث مخاعػػػػػػػػاة أىػػػػػػػػّع مػػػػػػػػجف السغػػػػػػػػخب كاألنػػػػػػػػجلذ، كقػػػػػػػػج ر 

 التدمدل)التاريخي كالدمشي ( ليا بقجر اإلمكاف، كىي:
 خطخة الّطْيف:-ٔ

ىي مغ رسائل ابػغ الخصيػب األكلػى التػي كتبيػا أثشػاء رحبلتػو، حيػث: "أنيػا كانػت     
رحمػػػػة رسػػػػسّية قػػػػاـ بيػػػػا سػػػػمصاف غخناشػػػػة، أميػػػػخ السدػػػػمسيغ أبػػػػػ الحّجػػػػاج يػسػػػػف بػػػػغ 

ـ( كمعػػػو كزيػػػخه ابػػػغ الخصيػػػب لتفّقػػػج أحػػػػاؿ  ٖٗ٘ٔ- ٖٖٖٔ،   ل ٘٘ٚ-ٖٖٚنرػػػخ)
 .(ٖ)الثغػر الذخقية لسسمكة غخناشو"

لقج تابع ابغ الخصيب ذلػظ فػصػف الخحمػة التػي أنذػأىا الدػمصاف أبػػ الحجػاج فػي     
ىػػػػػ ، كذىػػػػب الػػػػى أغمػػػػب مػػػػجف االنػػػػجلذ مشيػػػػا: كادي آش، بدػػػػصة، ٛٗٚالسحػػػػـخ عػػػػاـ 

كسػػػػاىا مػػػغ مػػػجف االنػػػجلذ، كأسػػػتعسل ابػػػغ الخصيػػػب فييػػػا  كمخشػػػانة، كالسخيػػػة، كقشػػػالر

                                                           

احج جباؿ أشمذ، كيكػف مختفع ججًا، ككانػا أىمو معخكفيغ بالغشى كالذجاعة،  *جبل ىشتاتو : اسع يصمق عمى
: مذاىجات ابغ الخصيب، ألحسج شي مخيغ دكرا كبيخًا آنحاؾ، يشطخكلقج اتخحت قبيمة ىشتاتو في عرخ السػحجيغ كب

 .ٜٔٔمختار الببادي: ىامر ص 
 .ٔٔ -ٛبغ الخصيب: يشطخ : نفاضة الجخاب، ال (ٔ)
 . ٕٔ: السرجر نفدويشطخ:  (ٕ)
ج للا بغ سعيج بغ : أبي عبج للا محّسج بغ عبٖٗٚٔ -ٕٖٙٔخصخة الصيف، رحبلت في السغخب كاالنجلذ  ( ٖ)

، السؤسدة لسػضػع )التاريخ كالجغخافيا(لداف الجيغ بغ الخصيب، السحققأحسج مختار البّبادي، ا أحسج الدمساني
 . ٙٔ:ٔط ،العخبّية لمجراسات كالشذخ
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، كأيزػػًا ذكخىػػا الػػجكتػر أحسػػج الببػػادي فػػي كتػػاب ) مذػػاىجات ابػػغ (ٔ)أسػػمػب الدػػجع
 .  ( ٕ)الخصيب (

 مفاخخات مالقة وسال : -ٕ
كىي مغ رسائل ابغ الخصيب، كالتي قارف فييا بػيغ مػجيشتي مالقػو األنجلدػية كسػبل     

لسقارنػػة بػػيغ مػػا تذػػابو كتقػػارب، إال أنػػو قػػج تحّيػػد فػػي ىػػحه السغخبيػػة، عمػػى أف تكػػػف ا
، كمغ األمػر التػي انحػاز بيػا السؤلػف بػيغ السػجيشتيغ ىػي: (ٖ) الخسالة إلى مجيشة مالقة

ػػػػػػَشَعة، كالبقعػػػػػػة، كالسدػػػػػػاكغ، كالحزػػػػػػارة، كالعسػػػػػػارة، كاآلثػػػػػػار،  السشعػػػػػػة، كالرػػػػػػشعة، كالذُّ
عمػػػى أف:"مالقػػػة مديػػػة بحبلليػػػا . كلػػػحلظ فرػػػل ابػػػغ الخصيػػػب مالقػػػة كسػػػبل (ٗ)كالشزػػػارة

ككساليػػػا كحدػػػغ أشػػػكاليا ...، كلدػػػبل الفزػػػل لكػػػغ عمػػػى أمثاليػػػا كنطخائيػػػا، مػػػغ بػػػبلد 
 .(٘)السغخب كأشكاليا... "

كقػػج جػػاءت عمػػى أربػػع رسػػائل حرػػخىا الػػجكتػر أحسػػج مختػػار الببػػادي، ككػػاف ذلػػظ    
تحػت عشػػاف" في كتاب أسساه: ) مذاىجات لدػاف الػجيغ فػي بػبلد السغػخب كاالنػجلذ ( 

كندتشج مغ ذلظ انو اليسكغ لسجيشة سػبل أف تقػارف كتتفزػل ، (ٙ)مفاخخات مالقة كسبل "
عمػػػى مجيشػػػة مالقػػػة النيػػػا ليدػػػت مػػػغ أمثاليػػػا كال عمػػػى أشػػػكاليا كإف كػػػل مشيسػػػا نطػػػائخ 

 تختمف عغ اآلخخ .
 معيار الختيار في ذكخ أحهال السعاھج والّجيار : -ٖٔ
بغ الخصيب، فقج ألفػو عمػى شػكل مقامػة أدبيػة ذات يعج ىحا الكتاب مغ أىع كتب ا    

أسػػػمػب فشػػػي ِاْسػػػَتَقَل بػػػو ابػػػغ الخصيػػػب ركعػػػًة كابػػػجاعًا، ُبغَيػػػة شػػػخح أىػػػع مػػػجف السغػػػخب 

                                                           

 . ٕٕٙ: لداف الجيغ ، محػسج عبج للا عشاف ، يشطخ (ٔ)
 .ٕ٘مذاىجات لداف الجيغ بغ الخصيب في ببلد السغخب كاألنجلذ: أحسج مختار الببادي : : يشطخ ( ٕ)
 . ٚ٘: خصخة الصيف، لداف الجيغ بغ الخصيب : يشطخ (ٖ)
، مؤسدة شباب مختار الببادي خب كاالنجلذ: أحسجيشطخ: مذاىجات لداف الجيغ بغ الخصيب في ببلد السغ (ٗ)

 . ٚ٘: ٖٜٛٔالجامعة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع باإلسكشجرية ،  مقجمة الشاشخ
 . ٙٙالسرجر نفدو :  ( ٘)

(
ٙ
 1: أؽّذ ِخزبس اٌؼجبدٞ، اٌخط١ت فٟ ثالد اٌّغشة ٚاالٔذٌظِؾب٘ذاد ٌغبْ اٌذ٠ٓ ثٓ  ( ٠ٕظش: 

. 
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ككانػػػت غايػػػة ابػػػغ ، كاألنػػػجلذ كسػػػا شػػػاىجىا فػػػي ) مشترػػػف القػػػخف الثػػػامغ اليجػػػخي (
 .    (ٔ)الخصيب مغ ذلظ ىػ كصف ىحه السجف في صػرة أدبية ثقافية جسيمة

 :(ٕ)كقج جاء ىحا الكتاب عمى ندخ عّجة مشيا  
 :ندختاف بجار الكتب بالقاىخة 

األكلى:تقع في مجمجيغ،كبخط مغخبي، كال تخمػ مػغ الثقػػب كالػشز كاالضػصخاب،      
كىػػحاف السجمػػجاف مرػػػراف بالفػتػسػػتات عػػغ الشدػػخة السحفػضػػة بسكتبػػة تػػػنذ، كىسػػا 

( لػحػة، كامػا الشدػخة الثانيػة: بيػا نقػز قميػل مػغ الخصبػة، كتقػع ىػحا ٜٖٓيقعاف في )
 ( صفحة . ٓ٘ٙ – ٓٙٗاف في )الشدخة في جدأيغ كتبا بخط الشدخ، كيقع

 : ندخة االسكػرياؿ بسجريج 
( ُٕٔٛكتبػت ىػحه الشدػػخة بخػط انجلدػي غيػػخ كاضػح، كىػي ندػػخة جيػجة، كتقػع فػػي)   

 ( صفحة .ٕٙ٘لػحة كبيخة، تتزسغ )
 : جدء مخصػط تقع بسكتبة الفاتيكاف الخسػلية في ركما 
الخيحانػة(، كتقػع عػجد  ُكتبت بخٍط مغخبي، كىي عبارة عغ الدفخ الثالث مغ كتػاب)   

 ( لػحة كبيخة .ٜٔٔلػحاتيا ) 
 
 
 : ندخة تقع في الخدانة العامة بالخباط 
 (ُٜٓٙكتبػػت بخػػط مغخبػػي كاضػػح جػػجا، كىػػي عبػػارة عػػغ مجمػػج كبيػػخ يتزػػسغ مػػغ)    

 صفحة مغ القصع الكبيخ .
 روضة التعخيف بالحب الذخيف : -ٗٔ

احػػػجى مخصػشػػػات لدػػػػاف الػػػجيغ بػػػػغ الخصيػػػب التػػػػي كجػػػجت بالسجيشػػػػة السشػػػػرة، كتػػػػع   
ىػػػ(، كتػع ندػخيا عمػى يػج الذػيخ دمحم  ٜٔٔٔندخيا في الحادي عذخ مغ شػاؿ عػاـ) 

( سػػصًخا، ككػػاف  ٖٖ( كرقػػة، ) ٖٓٔبػػغ مرػػصفى السػػجني، كىػػحه السخصػشػػة تقػػع فػػي)

                                                           

 . ٔ: قجمةجرية في الجكلة الشرخية، الس: المسحة البيشطخ(ٔ)
 . ٘ -ٖ: مبيار االختيار في ذكخ أحػاؿ السعاھج كالّجيار، البغ الخصيب: يشطخ (ٕ)
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: ندػخة الطااىخيػة بجمذػق، خصيا مغ اجسػل الخصػػط السختمفػة، كليػا ندػخ عػّجه مشيػا 
 . (ٔ)كندخة أسعج افشجي بتخكيا

 جير الّتهشيح : -٘ٔ
كقج كتب لداف الجيغ بغ الخصيب كتابو ىحا قتخة أقامتو بػالسغخب، كيبػجك ذلػظ مػغ     

ديباجتػػو القرػػػيخة، كىشػػػاؾ ندػػخة خصيػػػة تػجػػػج بجػػػامع الديتػنػػة بتػػػػنذ، كتزػػػسغ مائػػػة 
 .(ٕ)كعذخكف لػحة متػسصة الحجع، كىػ مغ الكتب السصبػعة

 كتب الدب والتخاجم األدبية : 
لتػػػي الفيػػػا لدػػػاف الػػػجيغ بػػػغ الخصيػػػب كالػػػحي صػػػػرت إلػػػى جانػػػب الكتػػػب التاريخيػػػة ا   

الحيػػػػاة الدياسػػػػية كاالجتساعيػػػػة، ىشالػػػػظ ترػػػػانيف فػػػػي  األدب كالتػػػػخاجع األدبيػػػػة التػػػػي 
تحّجث بيا عغ الذعخاء كالُكّتاب األنجلدييغ، كبعزيا فػي الذػعخ، كبعزػيا اآلخػخ فػي 

عػػػغ مائػػػة الشثػػػخ تتشػػػاكؿ رسػػػائل أدبّيػػػة، كأخػػػخى مػّشػػػحات، فقػػػج تػػػخجع فػػػي ىػػػحه الكتػػػب 
، كقػػػج أىػػػجى ابػػػغ الخصيػػػب كتػػػاب) الكتبػػػة الكامشػػػة مػػػغ شػػػعخاء السائػػػة (ٖ)كعذػػػخة شػػػاعخ

 -الثامشػػػة ( كىػػػػ مػػػغ تحقيػػػق الػػػجكتػر إحدػػػاف عبػػػاس كأصػػػجرت دار الثقافػػػة، بيػػػخكت
 : (ٗ)، إلى السعخفة األندانية كالتي تجاكزت الدتيغ مؤلفًا،كمغ ابخزىاٖٜٙٔلبشاف، 

 الجر الفاخخة كالمجج الداخخة . -ٔ
 ُكشاسة الّجكاف بعج انتقاؿ الدكاف. -ٕ
 استداؿ المصف السػجػد في سّخ الػجػد. -ٖ
 أبيات األبيات . -ٗ
 الدحخ كالذعخ . -٘
 الرّيب كالجياـ ، كالساضي كالكياـ . -ٙ
 ضُل الغساـ ، السقتزب مغ الريب كالجياـ . -ٚ
 اإلكميل الداىخ في مغ فزل عشج نطع التاج مغ الجػاىخ.  -ٛ

                                                           

عبج القادر أحسج َعصا عبج ،البغ الخصيب، تحقيق تعميق كتقجيع يشطخ: ركضة التعخيف بالحب الذخيف (ٔ)
 ٕٛ – ٕٙد.ت: ، دار الفكخ العخبي لمصباعة كالشذخ ،د.ط ،الدتار
(

ٕ
 رشعّخ اٌّصٕف: ن . اٌزّٛؽ١ؼ، الثٓ اٌخط١ت:ٕظش: ع١ؼ ( ٠ 

(
ٖ
 .9٘ٙ: ِٕب٘ظ اٌزأ١ٌف ػٕذ اٌؼٍّبء اٌؼشة)لغُ االدة (: ِصطفٝ اٌؾىؼخ: ( ٠ٕظش 

 .ٚٚٙ: السرجر نفدو : يشطخ (ٗ)
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  : الجر الفاخخة والمجج الداخخة 
 .(ٔ)كىػ مغ أختيار أستاذه ابغ الجياب، كأبي جعفخ بغ صفػاف    
 : ُكشاسة الّجكان بعج انتقال الدكان 

لقج ألفو ابغ الخصيب كقاؿ انو: "مجسػعة مغ الخسائل تبمػغ خسدػًا كعذػخيغ رسػالة     
كتبيا ابغ الخصيػب عمػى لدػاف الدػمصاف يػسػف األكؿ إلػى الدػمصاف أبػي عشػاف فػارس 

ـ(، كىػػػحه الخسػػػائل تػضػػػح ٖٓٙٔ-ٜٖٗٔىػػػػ /ٜ٘ٚ- ٜٗٚالسخيشػػػي ممػػػظ السغػػػخب ) 
، أي إّف ىػػحه (ٕ)كتػػي غخناشػػة كفػػاس "العبلقػػات الجبمػماسػػية التػػي كانػػت قائسػػة بػػيغ مسم

 الخسائل كتبيا ابغ الخصيب كجسعيا في سبل أثشاء أقامتو بيا . 

 : استدال المطف السهجهد في سّخ الهجهد 
 ؿاسػػتشداىػػػ عبػػارة عػػغ رسػػالة فػػي الترػػػؼ،كجاء ذكػػخه فػػي ريحانػػة الكتػػاب باسع)    

 اإلندػػػػافالػجػد(،الػػػػحي جػػػػاء بو:"الحسػػػػج  الػػػػحي خمػػػػق  إسػػػػخاءالّمصػػػػف السػجػػػػػد فػػػػي 
وللا كلػػي ، كبيػػخًا،كُحكع الميػػل كالشيػػار أسػػيخاً  مييزػػًا جشاحػػُو،باالفتقار لسػػا فيػػو صػػبلحوُ 

اليجايػػػػة فػػػػي كػػػػل سػػػػبيل كالػقايػػػػة مػػػػغ كػػػػل َمْخعػػػػى َكبيػػػػل،كلع يقػػػػع اإلعفػػػػا،كلع يشفػػػػع إال 
 .(ٖ)الػفا"

 
 : أبيات األبيات 

 .  (ٗ)الخصيب مغ مصالع ليذ لو مغ الذعخ شيئاً لقج أختاره ابغ 
  :الدحخ والذعخ 
ذكخ ابػغ الخصيػب فػي كتابػو مبيػار االختيػار الدػحخ كالذػعخ أنػو: "مجسػعػة مختػارة   

مػػػغ شػػػػعخ السذػػػارقة كالسغاربػػػػة، فيسػػػا يتعمػػػػق مشيػػػا بالػصػػػػايا كالسػػػػاع ، اختارىػػػػا ابػػػػغ 

                                                           

 .٘ٛٙ:مناهج التألٌف عند العلماء العرب )قسم االدب ( يشطخ :  (ٔ)
ُكشاسة الّجكاف بعج انتقاؿ الدكاف ،حػؿ الدياسة بيغ مسمكتي غخناشة كالسغخب في القخف الثامغ اليجخي  (ٕ)

،البغ الخصيب، تحقيق د. محػسج كساؿ شبانة، مخاجعة د. حدغ محػسػد ،كزارة الثقافة، السؤسدة السرخية لمتأليف 
 .ٙكالشذخ، دار الكاتب العخبي لمصباعة كالشذخ:

 .ٖ٘ – ٕ٘/ ٔ :بغ الخصيبتاب ، الريحانة الك (ٖ)
 . ٜٓٔ :( يشطخ:أزىار الخياض في أخبار عياض ، لمسقخي ٗ)
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( ٖٛٚكاحتػػػػػػت السخصػشػػػػػة) ،(ٔ)الخصيػػػػػب لػالػػػػػجه عبػػػػػج للا حيػػػػػث أىػػػػػجاه اليػػػػػو يافعػػػػػًا "
، كىشػػػاؾ ندػػػخة بتػػػػنذ، كندػػػختاف بالخبػػػػاط ، (ٕ)مقصػعػػػة اختارىػػػا بػػػحكؽ رفيػػػع كخبػػػخة

 .(ٖ)كأيزًا مشو ندختاف باالسكػرياؿ
( مقصػعػة، اختارىػا بػحكؽ رفيػع كخبػخة ٖٛٚكقج ضع ابغ الخصيب في كتابػو ىػحا)     

نقػػز كبيػػخ فػػي ىػػحه كاسػػعة، فػػي تػػختبط بالحيػػاة اإلندػػانية فػػي اغمػػب العرػػػر، كيػجػػج 
السخصػشػػة، النيػػا كقعػػت تحػػت ايػػجي كتػػاب ال خبػػخه ليػػع  بالذػػعخ؛ لػػحلظ تػجػػج الكثيػػخ 

 .(ٗ)مغ األخصاء االمبلئبة كالمغػية

 اإلكميل الداىخ عشج نظم التاج من الجهاىخ   : 
قػاؿ فػػي )التػاج السحمػػى( ك) اإلكميػل الداىػػخ(، كغيخىسػػا فػي تخجسػػة ابػغ الجيػػاب مػػا     

نرو:" صجر الرجكر الجّمة، كعمع أعبلـ ىحه السّمػة ، كشػيخ الكتابػة كبانييػا، كىاصػُخ 
أفشػػػاف البػػػجائع كجانييػػػا ، أعتسجتػػػو الخياسػػػة فشػػػاء بيػػػا عمػػػى حبػػػل ذراعػػػو، كاسػػػتعانت بػػػو 

فصػػػػب مػػػػغ شػػػػباة يخاعػػػػو، فتفيػػػػأ لمعشايػػػػة ضػػػػبًل ضمػػػػيبًل ،  الدياسػػػػة فػػػػجارت أفبلكيػػػػا عمػػػػى
كتعاقبت الجكؿ فمع َتَخ بو بجيبًل ، مغ نػجب عمػى عمػػة متػاضػع، كحبػخ لثػجي السعػارؼ 
راضػػع، ال تسػػخ مػػحاكخة فػػي فػػغ إال كلػػو فيػػو التبخيػػد ، كال نعػػخض جػػػاىخ الكػػبلـ عمػػى 

إلحدػػػػانو كناشقػػػػًا إال ككبلمػػػػو إال بخيػػػػد، حتػػػػى أصػػػػبح الػػػػجىخ راكيػػػػًا  اإلفيػػػػاـمحكػػػػات 
بمدانو، كغخب ذكخه كشػخؽ، كأشػأـ كأعػخاؽ، كتجػاكز البحػخ األخزػخ كالخمػيج األزرؽ، 

الخياضػػة خسائميػػا،كفي حدػػشاتو محدػػػبة،  إلػػى نفػػذ ىػػحبت اآلداب شػػسائميا، كجػػادت 
فإنسا ىػي أنفػذ راضػيا بآدابػو، كأعمقيػا بأىجابػو، كىػحب شباعيػا، كالذػسذ تمقػي عمػى 

الرقيمة انصباعيػا ، كمػا عدػى  األجداـالجسيمة ، تتخؾ في  الشجـػ شعاعيا، كالرػر
أف أقػػػؿ فػػي إمػػاـ األئسػػة، كنػػػر الػػجياجي السجليسػػة، كالسثػػل الدػػائخ فػػي بعػػج الرػػيت ، 

                                                           

 .ٖٙ:بغ الخصيبمبيار االختيار ، ال (ٔ)
حققو السدتذخؽ االسباني: ج.ـ. كػنتششتو فيخيخ، راجعو كدققو: دمحم  بغ الخصيبيشطخ: الدحخ كالذعخ، ال (ٕ)

 .ٚ: ٕٙٓٓ،  ٔكالشذخ كالتػزيع، طسعيج اسبخ ، الشاشخ بجايات لمصباعة 
 بغ الخصيب ، تخجسة السرشف: د.يشطخ : جير التػشيح ، ال (ٖ)
 . ٚ،: بغ الخصيبخ كالّذعخ ، اليشطخ : الّدح (ٗ)
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كعمػ اليسػة، كقػج أثبػت مػغ عيػػف قرػائجه، كأدبػو الػحي عمػق اإلحدػاف فػي مرػايجه ، 
 .  ( ٔ)ة السعشى"كل كثيق السعشى، كخيع السجشى جامع بيغ حرافة المف  كلصاف

كقػػػج جػػػاء العشػػػػاف فػػػي كتػػػاب )ريحانػػػة الُكتّػػػاب ( عمػػػى الشحػػػػ اآلتػػػي:" اإلكميػػػل الداىػػػخ  
 .(ٕ)فيسغ فزل عشج نطع التاج مغ الجػاىخ"

 : كتب ابن الخطيب في الطب 
ىػتع أيًزػا بكتػب شبيػة، ا كسا أىتع لداف الجيغ بغ الخصيػب بكتػب التػأريخ، كاألدب،    

 كألف فييا الكثيخ مغ الخسائل . 
كقج تحّجث لداف الجيغ بػغ الخصيػب فػي تخجستػو لشفدػو فػي ) كتػاب اإلحاشػة(، أنػو    

، كقػػج تػػػفى شػػيخو ابػػغ ُىػػحيل (ٖ)درس الصػػب عػػغ شػػيخو العبلمػػة أبػػػ زكخيػػا بػػغ ُىػػحيل
 غ الخصيػػب:ـ، كقػػاـ ابػػغ الخصيػػب دفػػغ شػػيخو، كقػػج قػػاؿ عشػػو ابػػٕٖ٘ٔ -ىػػػٖ٘ٚعػػاـ 

 .    (ٗ)""إنو كاف آخخ حسمة الفشػف العقمية باألنجلذ...
كمػػغ ترػػايف ابػػغ الخصيػػب فػػي الصػػب كتػػاب )َعسػػُل مػػغ َشػػب لسػػغ َحػػب( ىػػػ مػػغ    

أبػػخز كأضػػخع ترػػانيف ابػػغ الخصيػػب الصبيػػة، كاىػػجى ابػػغ الخصيػػب كتابػػو ىػػحا البػػي 
االختيػػػار ابػػػو )، ككسػػػا اىػػػجى كت(٘)ىػػػػٔٙٚالحدػػػغ السخيشػػػي ) سػػػمصاف السغػػػخب(، عػػػاـ 

 . (ٙ)كاالعتبار في الصب( لفخخ الجيغ الخازي 
كلقػػج ألػػف ابػػغ الخصيػػب رسػػالتو فػػي الصػػب أسػػساىا ) مقشعػػة الدػػائل عػػغ السػػخض     

ھػػ / 748ا عغ مخض الصاعػف الحي تعخض لو أىػل األنػجلذ عػاـ ي(، التي كتباليائل
التػػػي أكردىػػػا  ـ، حيػػػث امتػػػازت ىػػػحه الخسػػػالة بػػػالجخأة، كشػػػخح الحجػػػج السقشعػػػة ٖٚٗٔ

دفاًعػػا عػػغ انتقػػاؿ العػػجكى، ككسػػا عػػالج ابػػغ الخصيػػب فػػي ىػػحه الخسػػالة اغمػػب السدػػائل 
اض، ككسػػا تػػخجع ابػػغ الخصيػػب لرػػجيقو ابػػغ خاتسػػة الصبيػػب يػػالصبيػػة مثػػل مػػخض اإلج

                                                           

 .ٕٔٙ- ٕٓٙ/ ٙ:نفح الصيب ، لمسقخي  (ٔ)
 .ٔٔٗ:بغ الخصيبريحانة الكتاب ، ال ( ٕ)

 . ٛٛٗ-ٚٛٗ/٘يشطخ: نفح الصيب، لمسّقخي:  (ٖ)
 .ٖٖٗ/ٗبغ الخصيب:اإلحاشة في اخبار غخناشة، أل (ٗ)
 ٖ٘-ٖٗ :بغ الخصيبيشطخ: مبيار االختيار ، ال (٘)
 . ٕٓٔ/ٔـ:ٜٚٛٔ -ىػٚٓٗٔ، ٔدمذق، ط –ابغ جدي كمشيجو في التفديخ: عمي دمحم الّدبيخي، دار الفمع يشطخ: (ٙ)
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ـ( فػػػي مػػػخض الصػػاعػف، أكبػػػخ شػػػأنًا مػػػغ ٜٖٗٔكالذػػاعخ الػػػحي كانػػػت رسػػالتو، عػػػاـ) 
 .(ٔ)رسالة ابغ الخصيب

 :( ٕ)عذخ كتاباا، مشيا ةلدان الجين بن الخطيب السطبهعة، وتقع في أربعفسن كتب 
 .اإلحاشة في اخبار غخناشة 
  . رِيَحاَنُة اْلُكتَّاْب َكُنْجَعُة الُسْشتَاب 
  . الكتبية الكامشة مغ شعخاء السائة الثامشة 
 . المسحة البجرية في الجكلة الشرخية 
 . رقع الُحمل في نطع الّجكؿ 
  في رحمة الذتاء كالريف .خصخة الصيف 
 . مبيار االختيار في ذكخ أحػاؿ السعاھج كالّجيار 
 . مفاخخات مالقة كسبل 
 . نفاضة الجخاب في عبللة االغتخاب 
  . أعساؿ األعبلـ 
 .مقشعة الدائل عغ السخض اليائل 
 . مذاىجات لداف الجيغ بغ الخصيب 

 : (ٖ)كتب ةومن الكتب السخطهطة لجى ابن الخطيب، وتقع في عذخ 
 .الدحخ كالذعخ 
  .كشاسة الجكاف بعج انتقاؿ الدكاف 
 . عسل مغ شب لسغ حب 
 .الػصػؿ في حف  الرحة في الفرػؿ 
 . ركضة التعخيف بالحب الذخيف 
 . التاج السحّمى في مداجمة القجح السعّمى 
 . جير التػشيح 
 . اإلشارة إلى أدب الػزارة في الدياسة 

                                                           

-ٕٙٙ: ٜٚٚٔ،ٕبيخكت، ط -ي، دار العمع لمسبلييغيشطخ: اإلسبلـ كالعخب، رـك النجك، نقمة إلى العخبية مشيخ البعمبك( ٔ)
ٕٙٚ. 

 بغ الخصيب : تخجسة السرشف:ج، د.يشطخ: جير التػشيح، ال ( ٕ)
 يشطخ: السرجر نفدو: تخجسة السرشف:د (ٖ)
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 .رسالة في الدياسة 
 : (ٔ)وتقع في ستة وثالثين كتابااومشيا كتب مفقهدة، 

 .بدتاف الجكؿ 
 .تخميز الحىب في اختيار عيػف الكتب 
 .االكميل الداىخ فيسغ فرل عشج نطع الجػاىخ 
 . عائج الرمة الحي جعمو ذيبًل لرمة ابغ الدبيخ 
    .ارجػزة في الدياسة السجنية 
          .الغيخة عمى اىل الحيخة 
   . شخفة العرخ في دكلة بشي نرخ 
 اليػسفي في صشاعة الصب . 
 لّجرر الفاخخة كالمجج الباىخةا . 
 بيات األبيات . 
 رسالة تكػيغ الجشيغ . 
 . مجمج في البيصخة 
 .الخد عمى أىل اإلباحة 
  . السدائل الصبية 
 . مجسػع مغ شعخ شيخو ابغ الجياب 
 مشطػمة في سياسة السمػؾ . 
 . البيصخة 
  الحريعة في تفريل الذخيعةسج . 
 تقخيخ الذبو كتحخيع الُذبو . 
 .الحالي كالعاشل كالسدعف كالساشل 
 الخجد في التخياؽ الفاركقي . 
 الشفاية بعج الكفاية . 
     . استداؿ المصف السػجػد باسخار الػجػد 
 . الريب كالجياـ كالساضي كالكياـ 
 ميداف االختبار . 

                                                           

 تخجسة السرشف:ىػػػ.، بغ الخصيبجير التػشيح، ال يشطخ: (ٔ)
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 خصيبيةالسباخخ الصيبية في السفاخخ ال. 
 اختيار كتاب التاج . 
 خمع الخسغ في أمخ القاضي أبي الحدغ . 
 خريز الخياسة بتخميز الدياسةت . 
  .البيدرة 
 ػريعمى الدشغ السذ الجسيػر حسل . 
 ت الخػاف كلقط الرػاففتا . 
 سج الحريعة في تفريل الذخيعة . 
 الدبجة السسخػضة . 
 الشفاية بعج الكفاية . 
  الػثيقةمثمى الصخيقة في ذـ(ٔ) . 

 :كتاب ) ريحانة الُكّتاب وُنجعة الُسشتاب(
ُيعػػجُّ كتػػاب ريحانػػة الُكتّػػاب كُنجعػػة الُسشتػػاب مػػغ أبػػخز مؤلفػػات التاريخيػػة كاألدبيػػة     

البغ الخصيب، كذلظ بعج كتػاب اإلحاشػة، كيذػخح ابػغ الخصيػب فػي كتابػو ىػحا سػبب 
أفانيػػػػو السعذػػػػػقة،)رِيَحاَنُة تدػػػػسيتو يقػػػػػؿ: "كسػػػػسيتو لتشػيػػػػع بدػػػػاتيشو السذػػػػػقة كتعػػػػجد 

اْلُكتَّاْب َكُنْجَعُة الُسْشتَاب(،كقدستو إلى حسجلة ديػاف، كت يئة بإخػاف، كتعدية فػي حػخب 
لمػػجىخ عػػػاف، كأغػػػخاض ألػػػػاف، كفتػػػػح يجػػػميا الػػػدمػاف، كمخاشبػػات إخػػػاف، كمػػػقامات 

 .( ٕ)شػػاف"أنػفى مغ شػعب بػػاف، كغػيخ ذلػظ مغ أغػخاض ألػػاف صشػػاف كغػيخ ص
 :   (ٖ)كقج فرل ابغ الخصيب الجدء األكؿ مغ كتابو عمى الشحػ اآلتي    
، كيبجأ ابغ الخصيب في ىحا البػاب:إف (تسييجات مغ أكائل السرشفات)باب يدسيو  -ٔ

مغ مقجمات كتبو كرسائمو الدابقة مثل:بدتاف الػجكؿ،كتمخيز الػحىب،  ةيختار نػبػح
 كجير التػشيح،كاألكميل الداىخ، كاإلحاشة،كركضة التعخيف، كغيخىا مغ الكتب . 

 (، الرػجقات)،ك(السخافعػات التابعػة)،ك(الفتػحات الػاقعة)،ك(التحسيجات)باب يدسيو: -ٕ
 ا مغ التدسيات األخخى . ،كغيخى(كتب التياني)،ك(كتب الذكخ عمى اليجاياك)

                                                           

 بغ الخصيب : تخجسة السرشف:ىػػػ .يشطخ: جير التػشيح، ال (ٔ)
 . ٗ/ ٔ: غ الخصيببب كُنجعة الُسشتاب : ال( ريحانة الُكّتإ)
 . ٗ/ٔغ الخصيب: بال ،ب كُنجعة الُسشتابريحانة الُكّتا ( يشطخ:ٖ)
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،كىػػ الػػػخسائل الػػػدمصانية التػي كتبيػا (جػػسيػػػػر أغػػػخاض الدػػمصانػػػيات)بػػاب يدػسيو  -ٖ
لداف الػػجيغ عػغ سػػبلشيغ مػسػمكة غػخنػاشػة، كالتػي جػػاءت عػػغ سبلشيػػغ الػػسغخب، 

 ككػاف ذلظ في مجػاؿ الػحػخب كالديػاسػة كغيخىا .
اب السشاصػػػب كالييئػػػات، كىػػػي مخاشبػػػات الخعيػػػة مخاشبػػػات لدػػػاف الػػػجيغ ألصػػػح -ٗ

 كالجيات، ىع األمخاء كالػالة، جسيػر اإلخػانيات . 
باب يدسية رسائل شخرية إلى األصجقاء، كىي كتب الفكاىات كالػجعابات، كيمػي  -٘

 ذلظ رسائل  السقامات . 
كقػػػج قػػػاـ بشذػػػخ كتحقيػػػق كتػػػاب ريحانػػػة الُكتّػػػاب كُنجعػػػة الُسشتػػػاب، ككضػػػع مقجمتػػػو     
 ـ، مكتبة الخانجي، القاھخة. ٜٓٛٔ-ھػ  ٓٓٗٔشػاىجه مػحسج عبج للا عشاف عاـ ك 

تخح ابغ الخصيب في السجمج الثاني مغ كتابو نفذ األسمػب الحي أتخحه فػي القج      
السجمػػػػج األكؿ، مػػػػغ حيػػػػث سػػػػبلمة الػػػػشز ككضػػػػػحو، كتشػػػػاكؿ فيػػػػو كتػػػػب السخاشبػػػػات 

كاألمػػػخاء كالػػػػالة، ككػػػحلظ تشػػػاكؿ كتػػػب الخعايػػػا كالجيػػػات، ككتػػػب الػػػجعابات كالفكاىػػػات، 
عػػجة كرسػػائل كثيػػخة مشيػػا:) خصػػخة الصيػػف كرحمػػة الذػػتاء كالريف(،كمخترػػخ كتػػاب) 
التاج الُسَحمى( الحي سساه) أكصاؼ الشاس في التػاريخ كالربلت (، ك)اإلكميل الداىػخ 

 (ٔ)(، ككتاب) مبيار االختيار (، كأْنيى كتابو بكتب الدكاجخ كالعطات
 : (ٕ)عجيجة لمكتاب أىسياىشاؾ ندخ 

ندػػخة مكتػبػػة بخػػػط أنجلدػػي غيػػخ كاضػػػحة، فػػي مكتبػػة اإلسػػػكػرياؿ، تحسػػل مجمػػػج  -ٔ
 ىػ ( .ٛٛٛ( لػحة كبيخة ككاسعة، كتبت في شػاؿ عاـ )ٕٔٛكبيخ، كتتكػف مغ) 

ندػػػػخة مكتػبػػػػة بخػػػػط مغخبػػػػي، فػػػػي مكتبػػػػة الفاتيكػػػػاف الخسػػػػػلية، فيػػػػي مخصػشػػػػة،  -ٕ
ريحانػة الُكتػػاب كُنجعػة السشػاب (، كتحتػػػي كتحتػػي عمػى الدػفخ الثالػػث مػغ كتػاب) 

 ( لػحة كبيخة . ٜٔٔعمى)
ندخة مكتػبة بخط مغخبي كاضح ججًا، في مكتبة بالدػيج تدسى أكبدالة، تقػع فػي  -ٖ

 ( لػحة كبيخة، الحي تشتيي بالدفخ األكؿ .  ٗ٘ٔ) 

                                                           

 . ٖ/ ٕ :السقجمة السرجر نفدو، : ( يشطخٔ)
 . ٕٗ٘:: لداف الجيغ ، مػحسج عبج للا عشاف ( يشطخٕ)
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ندػػػػػػػػػػخة الخيحانػػػػػػػػػػة مػجػػػػػػػػػػػدة بالخدانػػػػػػػػػػة السمكيػػػػػػػػػػة السغخبيػػػػػػػػػػة،كتعتبخ مػػػػػػػػػػغ أعطػػػػػػػػػػع  -ٗ
مغ حيػػػث سػػػبلمة الػػػشز ككضػػػػحو كضػػػبصو، كالتػػػي تحسػػػل رقػػػع) ندػػػخ)الخيحانة(،

 .( ٔ)(، كاتخحىا ابغ الخصيب أساسًا لمسقارنة كالتحقيق ٜٕ٘ٔ
ندػػختاف فػػي القػػاىخة بػػجار الكتػػب، األكلػػى: تكػػػف بخػػط مغخبػػي، كتقػػع فػػي مجمػػجيغ،  -٘

( ٜٖٓكنجػػج فييػػا نقػػز كاضػػصخاب، كىسػػا محفػضػػات بسكتبػػة تػنذ،كيكػنػػاف فػػي) 
ة: كتبػػت بخػػط الشدػػخ ،كمخصػشػػة بػػجار الكتػػب السرػػخية، كأيزػػًا لػحػػة، إمػػا الثانيػػ

 .  (ٕ)( صفحةٓ٘ٙ –ٓٙٗتقع في مجمجيغ، كأما صفحاتو يقعاف في) 
لقج تخجع السدتذخؽ ماريػانػ جدػبار نحػػ خسػذ عذػخة رسػالة مػغ رسػائل الخيحانػة     

أغمبيػا إلى المغة االسبانية تّزسغ رسػائل تيػاني بػالفتػح ، كرسػائل شػكخ عػغ اليػجايا، ك 
مخسل مغ ممظ غخناشة الدمصاف أبي الحجاج  إلػى ممػظ السغػخب الدػمصاف أبػي عشػاف 
فارس، كتكػف ىحه الخسائل تحت عشػاف:" السخاسبلت الجبمػماندية بيغ غخناشػة كفػاس 

 . (ٖ)في القخف الخابع عذخ"

تسيد كتاب الخيحانة عغ غيخة مغ السؤلفات بأنو كتب بأسػمػب أدبػي متسيػد، كقػجـ     
بػػػػػغ الخصيػػػػػب فيػػػػػو الخسػػػػػائل السمػكيػػػػػة، كالخسػػػػػائل الدػػػػػمصانية، كالجبمػماسػػػػػية، ككػػػػػحلظ ا

 السخاسيع اإلدارية في األنجلذ، ككاف ذلظ في القخف الثامغ اليجخي . 
 
 

 

 

 

                                                           

 .ٖ/ ٔ، السقجمة، بغ الخصيب، ال كُنجعة الُسشتاب : ريحانة الُكّتاب( يشطخٔ)
 .ٗ-ٖبغ الخصيب، السقجمة : ( يشطخ: مبيار االختيار ،الٕ)

 . ٜ/ ٔبغ الخصيب : ، الكُنجعة الُسشتابريحانة الكتاب  ( ٖ)
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 الفرل الثاني 
 فشهن الشثخ في ريحانة الُكّتاب وُنجعة الُسشتاب

السبحث األول : الخسائل الشثخية: 
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 :فشهن الشثخ في ريحانة الُكّتاب وُنجعة الُسشتاب

إذا مػػا كقفشػػا عمػػى الشثػػخ األنجلدػػي، فإنشػػا سػػشتػقف عمػػى  نثػػٍخ متصػػػٍر فكػػخًا كأسػػمػبا    
كتعػػػػّجدت الفشػػػػػف الشثخيػػػػة فػػػػي كصػػػػشاعًة؛ألنو مػػػػخ بسخاحػػػػل عجيػػػػجة أسػػػػيست فػػػػي تصػره،

األنػػجلذ، حتػػى أصػػبحت تزػػع أغمػػب فشػػػف الشثػػخ التقميجيػػة التػػي عخفيػػا السذػػارقة، كقػػج 
 مثاؿ كمقامات، كمشاضخات، كالديخ كالتخاجع. تّزسغ كبًل مغ الخصب، كالخسائل، كاأل

كفػػػي ىػػػحا الفرػػػل سػػػشحاكؿ عػػػخض بعػػػس الفشػػػػف الشثخيػػػة التػػػي كردت فػػػي كتػػػاب    
)ريحانػػة الكتػػاب كُنجعػػة الُسشتػػاب( لمدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب كالتػػي جسعيػػغ فػػي كتابػػو 
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فقػػػاؿ: "كقدػػػستو ِإَلػػػى حسجلػػػة ديػػػَػاف، كتيشئػػػة  (ٔ)فػػػة الزػػػياعآىػػػحا خػفػػػًا مػػػغ أف تصاليػػػا 
إْخػػػَػاف، كتعديػػػة ِفػػػي َحػػػْخب لمػػػجىخ عػػػػاف، فكأغػػػخاض ألػػػػاف، ، كفتػػػػح يجمييػػػا الدػػػمػاف، 
كمخاشبػػػات إْخػػػَػاف، كمقامػػػات آنػػػق مػػػغ شػػػعب بػػػػاف، َكغيػػػخ َذِلػػػظ مػػػغ أغػػػخاض ألػػػػاف، 

 .(ٕ)صْشَػاف َكغيخ صْشَػاف"
ػف كركدًا فػي ىػحا الكتػاب كىػي:) الخسػائل كفي ىحا الفرل سشتشاكؿ أكثخ ىحه الفشػ    

، مػػػع عػػػخض كتحميػػػل لصائفػػػة مػػػغ الشثخيػػػة، كالسقامػػػات، كالسفػػػاخخات كأكصػػػاؼ التػػػخاجع(
الشرػػػػص الشثخيػػػة لكػػػل فػػػغ نثػػػخي جّدػػػَج أسػػػمػب الكاتػػػب األديػػػب فػػػي سػػػبِظ نرػصػػػو 

 .الشثخية كإيراليا إلى الستمقى بخىافة ِحّذ كثقافة ذكؽ أدبي ماتع
  

                                                           

(
ٔ

 .9ٔ/ ٔ: ، الثٓ اٌخط١ت: س٠ؾبٔخ اٌىزبة ٚٔغؼخ إٌّزبة٠ٕظش (

(
ٕ

 ٕٓ/ ٔاٌّصذس ٔفغٗ:  (
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 السبحث األول: الخسائل الشثخية

عخؼ الدبيجي الخسالة في المغة بقػلو "الخِّساَلُة بالكدِخ: اْلَسَجمَُّة اْلُسْذَتِسَمُة َعمػى َقِميػٍل    
. فيسػػػا عخفيػػػا القمقذػػػشجي (ٔ)كالَجْسػػػُع َرسػػػاِئُل"مػػػغ الَسدػػػاِئِل الَِّتػػػي تكػػػػُف ِمػػػغ َنػػػْػٍع َكاِحػػػٍج، 

اصػػصبلحًا بقػلػػو:" الخسػػائل كىػػي جسػػع رسػػالة ك السػػخاد فييػػا أمػػػر يخّتبيػػا الكاتػػب مػػغ 
حكايػػة حػػاؿ مػػغ عػػجّك أك صػػيج أك مػػجح ك تقػػخي  أك مفػػاخخة بػػيغ شػػيئيغ أك غيػػخ ذلػػظ 

رّبسػا كتػب  مّسا يجخي ىحا السجخى، ك سّسيت رسائل مػغ حيػث أّف األديػب السشذػئ ليػا
إلػػػى غيػػػخه مخبػػػخًا فييػػػا برػػػػرة الحػػػاؿ مفتتحػػػًة بسػػػا تفػػػتح بػػػو السكاتبػػػات ثػػػع تػسػػػع فييػػػا 

 . (ٕ)فافُتِتَحت بالخصب ك غيخىا"

فالخسالة ىي:" لػف مغ ألػاف الشثخ الفشي الجسيل، كضخب مػغ ضػخكبو التػي تشيػاؿ    
ب ىػي القصعػة الفشيػة . كأفَّ القرػج مػغ مفيػـػ الخسػالة فػي األد(ٖ)عمى القخيحة انييػااًل"

يزػػعيا الكاتػػب فػػي ندػػق فشػػي جسيػػل، كيخسػػل بيػػا إلػػى شػػخز آخػػخ فػػي غػػخض مػػغ 
 . (ٗ)األغخاض السختمفة

 بغ الخصيب قج رصفت في كتابو عمى الشحػ التالي:الكقج كججنا رسائل    
، التػسػػػل التعػػػازي التيػػػاني ك ، ة،الذػػػفاعاالعتحار ) :مػضػػػػعاتيا الخسػػػائل الجيػانيػػػة -

 .الفتػحات( تقخيخ السػدات،  الذكخ،ك 
 (.ةكالفكاى ة،:)الجعابمػضػعاتيا أما الخسائل االخػانية  -

 

 

 أولا : الخسائل الجيهانية:
                                                           

محّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ الحديشي، أبػ الفيس، السمّقب بسختزى، جػاىخ القامػس،  تاج العخكس مغ ( ٔ)
بيجي )الستػفى: ال  .ٚٚ/ ٜٕ: مجسػعة مغ السحققيغ، دار اليجاية :ىػ(، تحٕ٘ٓٔدَّ

(
ٕ

–داس اٌىزبة اٌغٍطبٟٔ  –١ِ٤ش٠خ اٌّطجؼخ ا -اٌمٍمؾٕذٞ -( صجؼ ا٤ػؾٝ فٟ صٕبػخ اإلٔؾب

 .1ٖٔ – 9ٖٔ /َٗٔ:   1ٔ1ٔ -٘ـ  9ٖٖٔ –  اٌمب٘شح

 . ٖٛأدب الّخسائل في األنجلذ في القخف الخامذ اليجخي: فايد عبج الشبّي فبلح الكيدي: (ٖ)
 .    ٖٛ:( يشطخ: السرجر نفدوٗ)
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ف ليػػا تقميػػجىا أك رسػػػميا، كىشػػاؾ شبقػػة مػػغ اكتدػػسى أيًزػػا الخسػػائل الخسػػسية، ككػػ    
كنعشػػػػي ، (ٔ)ابػػػػغ العسيػػػػج**ك ، الُكتػػػػاب بػػػػخزت بيػػػػحا الفػػػػغ، مػػػػشيع عبػػػػج الحسيػػػػج الكاتػػػػب

بالخسػػائل الجيػانيػػة ىػػي:" مػػا ترػػجر عػػغ الػػجكاكيغ أك تػػخد إلييػػػا خاصػػًة بذػػؤكف الجكلػػة 
كصػالحيا تيديخًا لمعسل، كتثبيتًا لمشطاـ العاـ؛ كيغمػب عمػى ىػحا الشػػػع، الجقػة كالدػيػلة 
في التعبيخ، كالتقيج بالسرصمحات الحكػمية كالفشية، كالسداكاة في العبػارة، كالبػخاءة مػغ 

 . (ٕ)يل كالتخيل، إذ كانت صػرة لسػضػعات كزارية كأفكار خالرة"التيػ 
كيدػػتسخ ىػػػحا السرػػػصمح لمخسػػػائل الجيػانيػػػة ذاتػػػو عشػػػج أغمػػػب الجارسػػػيغ الػػػحيغ تشػػػاكلػه،  

كفي ىحا السػضػع يقػؿ الجكتػر أحسج الذايب معخًفا الخسائل الجيػانيػة عمػى إنيػا" كػل 
ػخكب اإلنذػػػاء ذات الصػػابع الخسػػسي كالػثػػائق كغيخىػػا مػػغ ضػػ، السخاسػػبلت السخاشبػػات

كالتي تجخل في باب مػغ أبػػاب تختيػب الحكػع كتشطػيع السسمكػة، كضػبط شػؤكف اإلدارة، 
كمخاسػػػػمة األشػػػػخاؼ التػػػػي يكػػػػػف التعامػػػػل معيػػػػا عمػػػػى كجػػػػو مػػػػغ الػجػػػػػه داخػػػػل الػػػػػببلد 

 .(ٖ)كخارجيا، جدءًا مغ الشذاط الدياسي"

                                                           
   ،عبج الحسيج الكاتب بغ يحيى مػلى العبلء بغ كىب القخشي، كلج في الشرف الثاني مغ القخف األكؿ لميجخة

كاف مغ أىل األنبار ، كسكغ الخقة، ككاف معمسًا في  أك أنوكيقػؿ مغ كتبػا عشو : أنو يخجع إلى أصػؿ فارسية ، 
الحخيخي،  -بجيع الدماف –سقامات عبج الحسيج الكاتب ، كالخسائل كالع التحق بجيػاف الخسائل في دمذقالكتاتيب، ث

، بيخكت، ٕبيخكت، ط –لعسخ فّخكخ، دراسات قريخة في األدب كالتاريخ كالفمدفة، مشذػرات مكتبة ميسشة 
 . ٛـ: ٜٓ٘ٔ -ىػ ٜٖٙٔ

كلقب بابغ  ** ابغ العسيج ىػ دمحم بغ الحديغ،كلج في أخخ عاـ مغ السائة الثالثة، كتػفي عاـ ستيغ بعج الثمثسائة
العسيج، فيػ فاسي مغ أىل قع ، كنذأ مغ بيت فزل كصجارة،كلقب بايغ العسيج عمى لقب كالجه عمى عادة أىل 
خخاساف في أجخائو مجخى التعطيع، أديب ككاتب، كمغ أعطع شعخاء الحزارة العخبية، ككاف مغ أفزل مشدلة في 

س. يشطخ: أمخاء البياف، لسحسج كخد عمي، مكتبة الثقافة العمع كالدياسة ، شاىخ األخبلؽ، كنفدو ال تكخه كال تبغ
 .٘٘٘-ٕ٘٘/ٕـ: ٕٕٔٓ -قٖٖٗٔ، ٔالجيشية لمشذخ،ط

، َ٘فغُّ التحخيخ العخبي ضػابصو كأنساشو، لمجكتػر دمحم صالح الذشصي، دار األنجلذ لمشذخ كالتػزيع، طيشطخ:  (ٔ)
 .ٖٚٔ ـ:ٕٔٓٓ-ىػ ٕٕٗٔ

، لمجكتػر أحسج الذايب، مكتبة الشيزػة السرخية تحميمية ألصػؿ األساليب األدبية ، دراسة ببلغيةاألسمػب (ٕ)
 . ٜٓ: ٕ،طلمشذخ، مصيعة االعتساد بسرخ

، دار الغخب اإلسبلمي بيخكت الشثخ األدبي في األنجلذ في القخف الخامذ، مزاميشو كأشكالو، لعمي بغ دمحم( ٖ)
 . ٜٕٓ -ٕٛٓ/ ٔ: ٜٜٓٔ، ٔلبشاف، مكتبة لداف العخب، ط -
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ؿ الجكلػة، كمػا يترػل مػغ مشرػب الػػالة، كلقج تشاكلت الخسائل الجيػانية شػؤكف أعسػا   
أي الفتػػػػح كالجيػػػاد، أخبػػػار الػاليػػػات ككالة العيػػػػد، كعيػػػػد الخمفػػػاء ألبشػػػائيع كغيػػػخىع، 
كأخػػػػػح البيعػػػػػة لمخمفػػػػػاء ككالة العيػػػػػػد، ككػػػػػحلظ أخػػػػػحت تيػػػػػتع بػػػػػاإلغخاض األخػػػػػخى نحػػػػػػ 

 (.ٔ)كالذكخ، كالتعديات، التيشئات بالشرخ

مػر األالجيػانية تيػتع بذػؤكف الجكلػة، ككػل مػا يتعمػق بػكندتشتج مغ ذلظ أفَّ الخسائل    
 كالدياسية كغيخىا مغ األمػر.  ،اإلدارية

كعمػػى األغمػػب يختػػار األميػػخ أك الدػػمصاف " كاتبػػًا خاصػػًا يختػػاره مػػغ كبػػار األدبػػاء،    
كصػػار ىػػؤالء الكتػػاب يحتمػػػف مشدلػػة سػػامية كمكانػػة رفيعػػة يحدػػجكف عمييػػا فػػي الجكلػػة، 

تابة بالخياسة كالدمصاف، فراركا فػي مشدلػة ليدػت دكف مشدلػة القزػاة رتباط خصة الكال
فأجميع عامة الشاس كخاصتيع، كمسا زاد في مكانتيع أنيع كانػا يرػمػف كخسػي الػػزارة 

خبػخات  ،لسا يتحمػف بو مغ قجرة عمى ترخيف األمػر في الجكلة، كلسا يكػف فييع مػغ
الجارسػيغ  الجكلة الشرػخية،بل عػجه بعػس،كيعج ابغ الخصيب مغ أىع كتاب (ٕ)كمػاىب"

 مغ أىع كتاب األنجلذ بسختمف عرػرىا. 

كقػػػج قدػػػع ابػػػغ الخصيػػػب رسػػػائمو الجيػانيػػػة عمػػػى كفػػػق الغػػػخض الػػػحي كتبػػػت ألجمػػػو    
السكيفات، التعػازي، كتػب الذػفاعات، كتػب  الخسالة فقج كججنا عشجه:)التياني بالرشائع

يا، تقخيػػػخ السػػػػدات، جسيػػػػر اإلغػػػخاض ، الذػػػكخ عمػػػى اليػػػجااألعػػػجاءاالسػػػتطيار عمػػػى 
الدػػمصانية، مخاشبػػات الخعايػػا كالجيػػػات، ضيػػايخ األمػػخاء كالػػػػالة(. كىػػي رسػػائل يكتبػػػو 

اء أكػػاف مػاليػػًا أك معاديػػًا، كسػػػاء أكػػاف ػ لؤلمػػخاء كالدػػبلشيغ لتخسػػل إلػػى شػػخؼ أخػػخ سػػ
يغ فػػػخدًا أك جساعػػػة، كىشػػػاؾ رسػػػائل كتبيػػػا ابػػػغ الخصيػػػب بشفدػػػو إلػػػى األمػػػخاء كالدػػػبلش

ليذكخىع عمى العصايا تارًة أك يدتعصفيع كيصمب شفاعتيع تارة أخخى، كيختمف أسػمػب 
 كالسػضػع الحي كتب ألجمو.، كل رسالة عمى حدب السػقف

 

                                                           

، ٛطالقاىخة،  –، دار السعارؼ، الشيل العرخ البباسي األكؿ، شػقي ضيف -( يشطخ: تاريخ األدب العخبئ)
، كيشطخ: تصػر األساليب الشثخية في األدب العخبي، ألنيذ السقجسي، مغ مشذػرات الجائخة العخبية ٛٙٗ/ ٖد.ت:

 . ٖٕٓ/ٔفي جامعة بيخكت األميخكية، د.ط، د.ت: 
(

ٕ
 . ٗ٘ٗ – ٖ٘ٗاٌؼشثٟ فٟ ا٤ٔذٌظ:  ( ا٤دة
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 الخسائل السهجية إلى األمخاء والدالطين:-ٔ
ػاج     كتب لداف الجيغ بغ الخصيب:فصجر عشي كتاب َعػغ َأِميػخ اْلُسدػمسيغ أبػي اْلحجَّ

ػْمَصاف أبػي عشػاف اْبػغ يخ اْلُسدمسيغ أبي اْلَػِليج اْبغ نرػخاْبغ َأمِ  ، ِإَلػى ممػظ اْلسغػخب الدُّ
ػػػْمَصاف أبػػػي اْلحدػػػغ* ، َنرػػػو بعػػػج اْلَفاِتَحػػػة."اْلسَقاـ الَّػػػِحي مػػػآثخه اْلعميػػػة، اَل تحرػػػى، الدُّ

خػػػخ كمكارمػػػو فالّدػػػشيَّة َعسػػػت، ، اأْلَْدَنػػػى كاألقرػػػى، َكَأْحَكػػػاـ مجػػػجه ثبتَػػػْت ِفػػػي كتػػػاب اْلفَ 
ْسبَلـ...  نرا، كبجكر سعجه، اَل تَخاؼ ِبفزل للا نقرا، كعدايسو ِفي نرخ ديغ اإْلِ

ػبَلة     أما بعج حسج للا، كلي السحامج عمى اْخِتبَلؼ اأْلَْنػَػاع ِمْشَيػا كاألجشػاس، ... َكالرَّ
اْلسمػظ،  َفػشْحغ نعتػج بػحلظ عمى سيجَنا ُمَحسَّج َرُسػلو،أْكـخ الخُُّسل مغ شيت ِإَلى إْلَياس...

ْسبَلـ رايعو، كنمتسذ ِمْشػُو عػبلج  اْلَكِخيَسة ِفي الّجيغ صشايعو، كتؤمل أصخاخو ِإذا َراع اإْلِ
ػػْيخ فالقايػج َأُبػػػ مْيػجي اْبػػغ  َىػَحا اْلقصػػخ ِإذا اْضػَصَخَبْت شبايعػػو... َكألقػى ِإَلْيَشػػا َرُسػػلُكع الذَّ

تػػػو، َمػػػا قرػػػختسػه عمػػػى السذػػػافية، مػػػغ كصػػػل للا سػػػعادتو، كحػػػخس مجاد الدرقػػػا،
ػّخ، فػأبمغ ِفػي َأْحَكػاـ َنقمػو، ِبُسْقَتزػى ديشػو كعقمػو،  ألصاؼ اْلبخ، كمكشػػف الػػد اْلَكػِخيع الدِّ
كاسػػتػعب َمػػا تحسمػػو َعػػْشُكع، ِبَسػػا َيِميػػق ِبسثِمػػِو، َكخػػخج َعػػغ مزػػسغ ِتْمػػَظ الخَسػػاَلة اْلَكِخيَسػػة 

ناه مغ َسَعاَدة ىجيتكع، كحدبشاه مغ آَثار نيػتكع، َمػا َكػاَف ُكمو... َكمغ ااِلتَِّفاؽ الَِّحي عجد
مػػغ ُمَذػػاىَجة َرُسػػػلُكع، أعػػده للا، قفػػػؿ اْلَجػػْير بحزػػختشا مػػغ َغػػْدَكة أغديشػػاه ِإيَّاَىػػا ِإَلػػى 
ِجَيات َعػجك الذػخؽ، أبعػج ِفيَيػا السغػار، كسػاـ مػغ بَيػا مػغ الػّخـك الرػغار، َكأشمػق ِفػي 

ػػػػْيف َكالشَّػػػػا ... ***ر، كاسػػػػتباح جسَمػػػػة مػػػػغ اْلقػػػػخى بػػػػأحػاز َمِجيَشػػػػة الكػػػػخسأكشانيػػػػا الدَّ
كرسػػػلكع القايػػج فاأْلََجػػل الػػخيذ َأُبػػػ مْيػػجي، أعػػده للا، ُيقػػخر لػػجيكع َمػػا حسمشػػاه، كيعػػخض 

                                                           

٠ٛعف ثٓ إعّبػ١ً ثٓ فشط ثٓ إعّبػ١ً ثٓ ٠ٛعف ثٓ ٔصش، ا٤ٔصبسٞ اٌخضسعٟ، أ١ِش  

 .9ٓ/ ٘اٌّغ١ٍّٓ ثب٤ٔذٌظ، أثٛ اٌؾغبط. ٠ٕظش : ٔفؼ اٌط١ت ِٓ غصٓ ا٤ٔذٌظ اٌشط١ت :


أ١ِش اٌّغ١ٍّٓ أثٟ * اٌّزٛوً ػٍٝ هللا أثٛ ػٕبْ فبسط ثٓ أ١ِش اٌّغ١ٍّٓ أثٟ اٌؾغٓ ػٍٟ ثٓ 

عؼ١ذ ػضّبْ ثٓ أ١ِش اٌّغ١ٍّٓ أثٟ ٠ٛعف ٠ؼمٛة ثٓ ػجذ اٌؾك، ٚاثٕٗ أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ اٌغؼ١ذ ثبهلل 

 .ٕٓ٘أثٛ ٠ؾ١ٝ أثٛ ثىش. ٠ٕظش: أػالَ اٌّغشة ٚا٤ٔذٌظ فٟ اٌمشْ اٌضبِٓ : 

**


 .ٌُ اػضش ػٍٝ رشعّٗ

***

 .ٙٙٔثب٤ٔذٌظ ِٓ ػًّ ع١بْ صفخ عض٠شح ا٤ٔذٌظ :  
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َبػػػػػيغ يػػػػػجيكع َمػػػػػا مػػػػػغ للا أممشػػػػػاه، كفزػػػػػمكع باإلصػػػػػغاء ِإَلْيػػػػػِو َكِفيػػػػػل، كنطػػػػػخكع جسيػػػػػل، 
بَلـ"  .(ٔ)َكالدَّ

خض مػػغ كتابػػو ىػػحا كىػػػ تػثيػػق السخاسػػبلت كجسعيػػا غػػالخصيػػب اللقػػج كذػػف ابػػغ     
خػفػػًا عمييػػا مػػغ الزػػياع، ذلػػظ يفتػػتح نرػصػػو باإلشػػارة إلػػى مخسػػل الخسػػالة كالسخسػػل 

 إليو خػفًا مغ كقػع االشتباه في شخفي الخسالة.
عشػاف)الفتػحػػػػات الػاقعػػػػة  إمػػػػا مػضػػػػػع الخسػػػػالة فقػػػػج كضػػػػعو ابػػػػغ الخصيػػػػب تحػػػػت   

عشػاف  أبػية(، كىػػ كتػاب شػيػل كتبػو لدػاف الػجيغ بػغ الخصيػب إلػى كالسخاجعات التابع
سمصاف السغخب عمى لداف األميخ أبػ الحجاج،يخبخه فيو عػغ كضػع الػببلد كالفتػحػات 

كيخسػػػميا بيػػػج رسػػػػؿ  كاالنترػػػارات التػػػي تحققػػػت لجػػػير السدػػػمسيغ فػػػي مجيشػػػة الكػػػخس،
 الدمصاف أبػ عشاف )الخيذ أبػ ميجي(. 

لخصيػػػب رسػػػػالتو بػػػحكخ فزػػػائل الدػػػػمصاف أبػػػػ عشػػػػاف كأشػػػاؿ فػػػػي لقػػػج افتػػػتح ابػػػػغ ا    
ثػػػع اسػػػتأنف بببػػػارة إمػػػا بعػػػج: التػػػي ذكػػػخ فييػػػا للا سػػػبحانو  الحكخ)سػػػتة عذػػػخ سػػػصخًا(،

كتعالى كحسج كشكخه ، ثع أكصل الحكخ السقػجس بػحكخ الشبػي دمحم )صػمى للا عميػو كآلػو 
ل مػػغ السػػػجح بابػػػا كسػػمع(، كثػػػع عػػاد ليثشػػػي عمػػػى السمػػظ كيػػػحكخ محامػػجه كفزػػػائمو كجعػػػ

لمجخػؿ إلػى غػخض الكتػاب، كىػػ أخبػاره باالنترػار عمػى األعػجاء كفػج مجيشػة الكػخس، 
عمػػى يػػج األميػػخ كجيػشػػو، كيجعػػل مػػغ الخسػػػؿ )الػػخيذ أبػػػ ميػػجي( شػػاىجًا عمػػى ذلػػظ 

لتو ىػػػحه بببػػػارة االشرػػػخ العطػػػيع، ذكػػػخ أحػػػجاث الحػػػخب كبػػػث البذػػػخى لمسمػػػظ يخػػػتع رسػػػ
 )كالدبلـ(.

 العخض السػجد لمخسالة إنيا استػفت شخكط بشية الخسالة مغ حيػث كنمح  مغ ىحا    
مػضػػػػعيا كشخفػػػي الخسػػػالة كأداة االترػػػاؿ، كجػػػاءت بمغػػػة مشسقػػػة تسيػػػل إلػػػى اسػػػتعساؿ 
األلفػػػات الجدلػػػة، التػػػي تخاعػػػي اإليقػػػاع الرػػػػتي، فغالبػػػًا مػػػا تشتيػػػي فقػػػخات ىػػػحه الخسػػػالة 

صػػػشايعو، ِبفزػػػل للا نقرػػػا، بببػػػارات مدػػػجػعة )ِفػػػي كتػػػاب اْلَفخػػػخ نرػػػا، اَل تَخػػػاؼ 
خّ   (.رايعو، شبايعو، مغ ألصاؼ اْلبخ، اْلَكِخيع الدِّ

                                                           

(
ٔ

 .1ٕٔ/ ٔ: ، الثٓ اٌخط١تس٠ؾبٔخ اٌىزبة ٚٔغؼخ إٌّزبة( 
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كبيػػحه الرػػفات تكػػػف الخسػػالة أعػػبله نسػذجػػًا لمخسػػائل الجيػانيػػة التػػي ترػػجر عػػغ     
دكاكيغ الجكلة السختمفة مغ مكاتبات رسسية مختمفة أمميػت عمػى ابػغ الخصيػب، كحبخىػا 

 كتعالج ىحه الخسالة شؤكف الجكلة في حالة الحخب.بأسمػبو عمى لداف األميخ، 

 :الخسائل التي يكتبيا بشفدو إلى السمهك والدالطينمهضهعات -ٕ
 :العتحار -ٔ
اْسػع عمػى مفِعمػة  فيػي:"َمْعػِحَرًة ( بالشرػب جاء في كتاب تيحيب المغة لؤلزىخي مغ)   

بميغػة، كقػج كػانػا الشػاس  ، كىي عبارات مػجدة(ٔ)مغ َعَحر، يعِحر، كأقيع ُمَقاـ ااِلْعِتَحار"
 .  (ٕ)يقجمػف شكاكاىع إلى ممػؾ الفخس ككزراؤىع ليػقعػا عمييا

كخاشبتػػػػو مقػػػػّخرا لمػسػػػػيمة كمػػػػغ االعتػػػػحار لػػػػجى لدػػػػاف الػػػػجيغ بػػػػغ الخصيػػػػب قػلػػػػو:"    
كالذفاعة َسيِّجي اأْلَْعَطع، كمبلذي األْعَرع، َكُعْخَكة عدي الُػثقى الَِّتي اَل ُتفرع، أبقػاؾ 

ْىخ فيأتسخ، كُيمبي بَثشاِئظ الصَّاِئًف كالُسْعتسخ، ِبَأّي ِلَدػاف أثشػى عمػى للا  َبَقاًء... َيْأمخ الجَّ
ػػاـ كالػػيسغ، كمقامػػات َبػػجيع الػػدَّمغ، كالتُّحػػف  فػاضػػمظ، َكِىػػي ُأميػػات السػػشغ، كشػػػُؼ الذَّ

جَ  اَبػػة مػػغ مقجمػػو الستخفَّعػػة َعػػغ الػػّثسغ، فحْدػػبي ُدًعػػا ُأَرّدُده كأكاليػػو، كأشمػػب َمْصُمػػػب اإْلِ
ؼ اْلُسػػػشعع لْمَحػػػاؿ اْلَسْػُقػػػػؼ، َجْبُخىػػػا ِبَسِذػػػيَئة للا عمػػػى جسيػػػل َسػػػْبيو،  كتاليػػػو، َكِإف تَذػػػػَّ

 .( ٖ)السػسجة عمى كَشاِء ُلْصفو، الُسفذاة بغصاِء َرْعيو، َفقمب خافق يجاكُبو كسػاٌس... "

كالخجػل قػج َصػبغ َكجػو  كتبُت ِإَلى َسيِّجيكمغ ذلظ قػلو أيّزا في الخسالة نفديا: "    
َيَخاِعػػي، كعقػػع ِمػػيبَلد إنذػػاِئي كاختخاعػػي، لسكارمػػو الَِّتػػي أْعَيػػْت ِمشَّػػُو ِذراعػػي، َكَعَجػػد ِفػػي 
ؼ َسػيِّجي بعػج عمػى َحسػجه كشػكخا، كاسػتشفاد  خػض بحخىا سِفيشتي كِشخاعي... َكِإف تذػػَّ

 يْذَخح ِمْشَيا اْلُسْجسػل، الػسع ِفي إشالة َحسجه، كإشابة ذكخه ِإَلى اْلَحاؿ، ففبلف حفطو للا
 .(ٗ)َكيبّيغ مغ عػامميا الُسْمغى كالُسْعسل"

                                                           

دمحم عمي الشجار، الجار السرخية  :ىػ (، تحٖٓٚ :األزىخي )الستػفى ( تيحيب المغة: ألبي مشرػر دمحم بغ أحسجٔ)
 . ٖٙٓ/ ٕلمتأليف كالتخجسة، مصابع سجل العخب، )أبػاب العيغ كالحاؿ ، مادة: عحر(: 

 . ٜٛٗ/ ٖالعرخ البباسي األكؿ ، شػقي ضيف: -يشطخ: تاريخ األدب العخبي (ٕ)
 . ٕٙٔ/ ٕبغ الخصيب: كنجعة السشتاب، ال( ريحانة الكتاب ٖ)
 .ٕٕٙ-ٗٙ/ٕكلو في ىحا الفغ  اثشتيغ كعذخيغ رسالة : . ٖٔٔ/ٕ:السرجر نفدو(ٗ)
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مػػػغ رسػػػائل االعتػػػحار اإلقػػػخار بػػػالغخض فػػػي أكؿ الخسػػػالة، كىػػػػ مػػػا ال  فسػػػا ُيمحػػػ     
يطيخ في كل أنػاع الخسائل التي يكتبيا، فيػ ال يرخح بالغخض في الخسالة بػل يبقػي 

العكػػذ، كيبلحػػ  كثػػخة الحجػػاج العقمػػي،  عميػػو ضػػسشيا ميسػػا كػػاف الغػػخض كىشػػا حرػػل
كاإلشالة في السقجمة كاالفتتاح، كمغ ثع اعتحاره عغ ىحه اإلشالػة كىػػ مػا لػع يفعمػو فػي 
كل رسائمو. كقج تأنق الكاتب فػي ىػحا األسػمػب كثيػخا فقػج عسػج إلػى الدػجع بكثػخة كمػغ 

: )السػػشغ، ذلػػظ: )األعطع،األعرػػع، تفرػػع(، ثػػع قػلػػو : )فيػػأتسخ، كالسعتسػػخ(، ثػػع قػلػػو
كالػيسغ، الػػدمغ، الػػثسغ( ،كمػػغ ذلػػظ قػلػو: يخاعػػي ،إنذػػائي كاختخاعػػي ، ذراعػػي ،سػػفيشتي 
كشػػخاعي كمشػػو أيزػػا : )محرػػػرا، مشرػػػرا، مقرػػػرا، ىرػػػرا، حرػػػرا( كأمثػػاؿ ذلػػظ 

 الكثيخ .
 الذفاعة:  -ٕ

ذكػػخت أصػػل الذػػفاعة مػػغ الفعػػل شػػفع " كاْسَتْذػػَفْعُتُو إلػػى فػػبلف ،أي سػػألتو أف يذػػفع    
 .  (ٔ)إليو، كَتَذفَّْعُت إليو في فبلف َفَذفََّعِشي فيو َتْذِفيًعا" لي
كأصػػبحت الذػػفاعة لػًنػػا أدبًيػػا فػػي فػػغ الخسػػائل، كىػػػ معػػخكؼ مشػػح القػػجـ، بػػأف يبعػػث  

 .  (ٕ)الكاتب بخسالة يذفع فييا لذخز عشج الخمفية أك الػزيخ أك األميخ كغيخه

خصيػػب مػػا صػػجر عشػػو لمدػػمصاف أبػػي كمػػغ رسػػائل الذػػفاعة لػػجى لدػػاف الػػجيغ بػػغ ال    
قػلو: "أمػا بعػج حسػج للا كلػي اْلَحسػج َكأَىمػو، َكالثَشػاء َعَمْيػِو بستػػاتخ جػػده كمتػخادؼ  عشاف

َفزػػمو، الَّػػِحي نسحػػس الػػػد اْلَخػػاِلز مػػغ َأجمػػو، كنرػػل اْلَيػػج عمػػى دفػػاع مػػغ حػػاد َعػػغ 
بَل  ة عمى سػيجَنا كمػالنػا سبمو، كنخمز الزسائخ إلعبلء ديشو اْلحق َكجسع َشسمو. َكالرَّ

ػػج خيػػخ أنبيائػػو َكَخػػاتع رسػػمو، الَّػػِحي يعػػػؿ عمػػى جاىػػو ِفػػي اأْلَمػػخ ُكمػػو ػػْيخ ... ُمَحسَّ إف الذَّ

                                                           

ي، تحقيق أحسج عبج الغفػر عّصار، دار ( الّرحاح تاج اّلمغة كصحاح العخبّية : إسساعيل بغ حّساد الجػىخ ٔ)
 .ٖٕٛٔ/  ٖـ، )مادة: شفع(:  ٜٗٛٔ -ىػ ٗٓٗٔ، ٖط لبشاف، -العمع لمسبلييغ ، بيخكت

ألبي إسحاؽ إبخاليع بغ أبي الحدغ عمب بغ أحسج بغ عمي الفيخي كشد الكتاب كمشتخب اآلداب، يشطخ:  (ٕ)
األمع  –ىػ(، تحقيق كدراسة حياة قارة، السجسع الثقافي، أبػ ضبي ٔ٘ٙ :الذخيذي السعخكؼ بالبػندي) الستػفى

بغ حسُجكف دمحم بغ الحدغ بغ دمحم بغ عمي، ،ال التحكَخة الَحسُجكنّية ، كيشطخ: ٖٚٗ/ ٔالعخبية الستحجة، د.ت، د.ط:
 . ٙٙٔ/ٛ: ٜٜٙٔ، ٔلبشاف، ط -تحقيق إحداف عّباس، كبكخ عّباس، دار صادر بيخكت
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اْلَفِكيػػو اْلَخِصيػػب اْلَحػػاج َأَبػػا عبػػج للا بػػغ َمػػْخُزكؽ، كصػػل للا عدتػػو، َكيدػػخ كجيتػػو، لسػػا 
كرد عميشا، َكاْستقخ لجيشا، َكُىَػ جسَمػة مػغ جسػل اْلفزػل، كالسدػتػلى عمػى أمػج الخرػل، 
َكَفػػاِرس السشػػابخ يػػخكض صػػعابيا كيفػػخع ىزػػابيا، قسشػػا جيػػج إمكانشػػا ِبحقِّػػِو، كعخفشػػا َلػػُو 

بقو، كاقتػجيشا بكػع كبدػمفكع ِفػي تخفيػع قػجره، كالسثػابخة عمػى بػخه، كسػػغشا لسدػتفيج مدية س
اْلعمػػػػع مػػػػػرد إفادتػػػػو، كشػػػػجدنا َعَمْيػػػػِو َيػػػػج ااِلْغِتَبػػػػاط ِفػػػػي إبجائػػػػو كإعادتػػػػو، ِإْذ َىػػػػَحا اْلقصػػػػخ 

،َىػػػػػؤاَُلِء إِلَقاَمػػػػػة  اْلِجَيػػػػػاد اْلُسْشَقصع،يتػػػػػفخ ِفيػػػػػِو ااِلْغِتَبػػػػػاط بحسمػػػػػة الدػػػػػيػؼ َكَحسَمػػػػػة اْلُعُمـػ
، َكَىؤاَُلء إِلَقاَمة َما لمّجيغ  . َكَمَع َذِلظ َفمع يقخ َلُو بتفخيػق َشػسمو َقػَخار، السحتـػ مغ الخسـػ
َكاأْلَْكاَلد َثَسػػػَخة اْلُفػػػَؤاد، كأفػػػبلذ  كاألكشػػػاف ِىػػػَي اأْلَركػػػاف َكاَل فارقػػػة ِإَلػػػْيِيع حشػػػيغ َكاَل أذكػػػار،

كصػػػليع َمػػا لػػع يييئػػو اْلِسْقػػَجار، َكاَل َصػػحبو األكبػػاد. َكلسػػا صػػجر ِفيَسػػا تقػػجـ مػػغ التَسػػاس 
كاآلف أْفرح بتغمب شػقو ككججه، كارتفاع أعحاره، كاستقامة َقرػجه، َكشػخع ااِلْخِتَيار... 

ِفي المحاؽ ببابكع اأْلَْعَمى بغاية ججه، َكشمب مشا َأف نخػاشبكع ِفػي َشػْأنو، كندػتسصخ َلػُو 
ي تيدػيخ أممػو كرغبتػو، كإسػعاؼ َغَخضػو، مغ مقامكع سحائب إحدانو، كنخغػب ِمػْشُكع ِفػ

كنيػػػػل شمبتػػػػو، ... َكِفػػػػي تدػػػػشي أممػػػػو يحػػػػػؿ للا آمػػػػاؿ. َكُىػػػػَػ ُسػػػػْبَحاَنُو يرػػػػل سػػػػعجكع، 
ػػػػبَلـ اْلَكػػػػِخيع، اْلبػػػػخ العسػػػػيع، يخػػػػز مقػػػػامكع اأْلَْعَمػػػػى، كأخػػػػػتكع  كيحػػػػخس مجػػػػجكع، َكالدَّ

 (ٔ)الفزمى، َكَرْحَسة للا َكَبَخَكاتو"
ي الػػػشز الدػػػابق أقرػػػخ شػػػػاًل مػػػغ سػػػابقييا فقػػػج اخترػػػخ نجػػػج رسػػػائل الذػػػفاعة فػػػ   

الكاتػػب فػػي مقػػاـ الذػػفاعة رسػػالتو، كجعميػػا كاضػػحة السعػػالع مخترػػخة الكمسػػات، كىػػي 
عمى ذلظ لع تخُل مغ الرشػؼ الببلغية الكبيخة، فجاءت مذتسمة عمى أكثػخ الرػشػؼ 

حػػاد عػػغ الببلغيػػة مشيػػا: الرػػػر السجازيػػة فػػي الخسػػالة: )كنرػػل اليػػج عمػػى دفػػاع مػػغ 
ُسػػبمو(، كالتعبيػػخ عمػػى الرػػػرة الكشائيػػة، كىػػػ كشايػػة عػػغ الشعسػػة كالفزػػل،  كمػػغ ذلػػظ 
قػلو: )كنأكي في الجنيا كاآلخخة إلى ضمو( كىػ أيزا كشاية عغ الفزل كالجػد الكبيػخ، 
كمػػػغ صػػػػر السجػػػاز أيزػػػا قػلو:)السدتسدػػػكيغ بستػػػيغ َحبمػػػو(،كىػ اسػػػتعارة ترػػػخيحية 

السذػبو كتػخؾ شػيئا يػجؿ عميػو كمػغ ذلػظ قػلػو: )تصمػع  حيث شػبو الػجيغ بالحبػل كحػحؼ
                                                           

، كقج صجر عشو في الذفاعات ستة   ٖٗٗ -ٖٔٗ/ ٔبغ الخصيب: لكتاب كنجعة السشتاب، الا ( ريحانةٔ)
 ٜٖ٘ -ٖٔٗ/ٔرسائل: 
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فػػي أفػػق اإلسػػبلـ كػاكبػػو(،كىشا شػػبو اإلسػػبلـ بالدػػساء التػػي ليػػا أفػػق كىػػػ عمػػى سػػبيل 
االسػػػتعارة السكشيػػػة.كمغ ذلػػػظ قػلو:)كنرػػػخا تدػػػصخ فػػػي صػػػحف األيػػػاـ عجائبػػػو(، كىشػػػا 

قػلو:)الػحي  التعبيخ عمى االستعارة السكشية حيػث شػبو األيػاـ بإندػاف لػو صػحف، كمشػو
يخجل الدىخ حيغ مقتصفو(،كىػ أيزا استعارة مكشية حيث شبو الدىػخ بإندػاف يخجػل، 

الخسػػائل الجيػانيػػة "يختمػػف أسػػمػبيا بحدػػب أغخاضػػيا ، فيػػي تستػػاز كمػػغ ىشػػا يتبػػيغ أف 
كسيادة الدجع فيو ، كقػج كجػجنا ألػانػا متعػجد فػي رسػائل ابػغ الخصيػب   (ٔ)ببدط الكبلـ"

 :   (ٕ)الجيػانية فيي متعجدة كثيخة األغخاض ، كمغ أىع ألػانيا
 الخسائل السػجية لمػالة .  -أ 
 الخسائل السػجية لمقزاة .  -ب 
 الخسائل السػجية لمعامة .  -ج 
 رسائل الدجخ كتيجيج الخارجيغ عمى الحكع .  -د 
 رسائل التيشئة بالخبلفة .  -ق 
 الخسائل الحخبية.  -ك 

 التياني والتعازي:-ٖ
، كأمَّػا (ٖ)ىشيتو عمى الذيء الحي يدػخَّ بػو تيشيػة كىشأتػو تيشئػةالتياني في المغة ىي:   

ػػػبخ عػػػغ كػػػل مػػػا خّدػػػختو أك فقجنػػػو، كتقػػػػؿ  التعػػػازي أصػػػمو جسػػػع تعديػػػة، العػػػداء: الرَّ
 .(ٗ)تعديا أي تربخ تربخا:َعديُت فبلًنا أعّديو تعديًة، فتعّدى 

كلقػج يتصمػب فػػي رسػائل التيشئػة كالتعدئػػة، أف يػحىب الكاتػب فػػي رسػائل التيشئػة إلػػى    
شػػيء مػػغ اإلششػػاب؛ ألنػػو مػضػػع الحػػجيث فػػي مدػػتحب، كبيشسػػا رسػػائل التعديػػة يػػحىب 

 (٘)الكاتب إلى اإليجاز، كعجـ اإلشالة فييا

                                                           

(
ٔ
 . 1ٙٔ( فْٕٛ إٌضش :  

(
ٕ
 ٖٖٗ( ٠ٕظش رطٛس ا٤عب١ٌت إٌضش٠خ :  

ىػ(، مكتبة السثشى، ٕٖٔيشطخ: جسيخة المغة، البغ ُدريج أبي بكخ دمحم بغ الحدغ األزدي البرخي) الستػفى  (ٖ)
 . ٖٛٔ/ ٖق، )مادة: َف  َق َى ( :ٖٗ٘ٔ، ٔبغجاد، ط

 .ٜٙٔ - ٜ٘ٔ/ ٜيشطخ: لداف العخب،)مادة: عدا(:  (ٗ)
 . َٖٚٔفغُّ التحخيخ العخبي ضػابصو كأنساشو: يشطخ:  (٘)
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ي اإلبػبلؿ مػغ اْلَسػَخض، َمػا صػجر َكمغ قػؿ لداف الجيغ بغ الخصيب فػي التيػاني ِفػ   
عشو ميشئا َأِميخ اْلُسدمسيغ َأبي عشاف )َرْحَسو للا (، كمغ ذلظ قػلو: "اْلسَقاـ الَّػِحي ِشػفاؤه 
ـِ ِشَفا، كبخؤه نْعَسة عسيسة َما بسػقعيػا َخَفػا، كِشػيسو فزػل َكعػجؿ ككفػا. فممقمػػب  ِلئْلِْسبَل

 ...إغفاؿ،  ِبِو ابِتياج، كلمرجكر اْنِذَخاح، كلمعيػف 
أمَّا بعج حسج للا، كاشف ُضمَسة الغسا ِبشػر صباح الشَّعساء َكمحىب َكْحَذة األلػاء بػأنذ 

َكاء َكاَل َرحستو السشذػرة المَِّػاء، اْلَحِكػيع الَّػِحي اَل يْفَتقػخ ِفػي ِإَزاَلػة  األدكاِء، ِإَلػى َكاِسػَصة الػجَّ
ػػَساء يفػػخ َمػػَع اْسػػسو اْلَكػػِخيع ِفػػي اأْلَْسػػَساء َشػػيءٌ  . َكاْلَحْسػػج  ،..اَل ِفػػي اأَلْرض َكاَل ِفػػي الدَّ

د  الَِّحي أَقاؿ َكفظَّ العقػاؿ، ككفػا الكػخب الثقػاؿ، ككفػى اأْلجػخ، َكُىػَػ اَل يطمػع ِمْثَقػاؿ، كجػجَّ
ػػػْبخ عمػػػى اأْلََلػػػع،  لدػػػيفو اْلَساِضػػػي الّرػػػقاؿ، َكجسػػػع لكػػػع َبػػػيغ األجػػػػر الػافيػػػة، مػػػغ الرَّ

ْكخ عمى اْلَعاِفيَ  ة. َكعمسَشا ِفي إعبلمكع أيانػا ِبَيػِحِه الشِّْعَسػة، فكأنشػا مػغ ِإيثَػار أخػػتكع، َكالذُّ
ػػْكخ اعتقػػادا  فػػدادت السدػػخة أضػػعافا، َكثبتػػت قػاعػػجىا ثبػتػػا اَل يْحَتسػػل خبلًفػػا، َكَكَجػػب الذُّ
ػػػُخكر اْلسذػػػخؽ اأْلَْنػػػَػار، ػػػا عشػػػجَنا مػػػغ االبتيػػػاج كاالستبذار،َكالدُّ  كاعتخافػػػا، َفػػػبَل تدػػػمػا َعسَّ
َكَكيػػػف اَل ُتَدػػػخُّ ِبِشْعَسػػػة للا قػػػبمُكْع َىػػػِحه اْلِجَيػػػات التػػػي َمػػػا عػػػجمت ِمػػػْشُكع، َكاَل مػػػغ سػػػمفكع 
ػػػجة كالخخػػػاء ِرَعاَيػػػة، َفكمسػػػا أفمػػػت آَيػػػة، شمعػػػت آَيػػػة، َككمسػػػا  عشايػػػة، َكاَل فقػػػجت حػػػالّى الذَّ

ة ا لَِّتػي بَيػا نتَّقػي َعػجك تعخفت َرأيا، اْستْقبمت رايػة، َوللا َتَعػاَلى، يحفػ  مػغ عػدائسكع اْلُعػجَّ
اْلَعػػجك، كنخصػػب أممَيػػا السخجػػػ،كنعسخ بتأميميػػا الػػخكَّاح كالغػػجك. َكنحػػغ نيشػػئكع، َكِإف ُكشَّػػا 

 .(ٔ)َأَحق باليشا، كنبجي مغ التََّذيُّع َما َيِميق بكخيع اإلخا"
جػػاءت الخسػػالة عمػػى أبمػػغ مػػا يكػػػف متأنقػػة بعيػػجة عػػغ التكمػػف فػػي الرػػشعة، فّشػػػع     

االستعارة في كثيخ مغ السػاضع، نحػػ قػلػو :)بػأنذ  عسلكيقة كالسجاز فقج استبيغ الح
      الخحسػػة بجػػػير لػػو لػػػػاء يشذػػػخه،  إذ شػػػبو رحستػػو السشذػػػػرة المػػػاء(، كىشػػػا اسػػتعارة مكشيػػػة

كقج جاء األسمػب مائبل إلى التقخيخ، خاليا في أكثخ أحيانو مغ السؤكجات؛ نطػخا لكػػف 
التيشئػػػة ال يدػػػتجعي التػكيػػػج كال حتػػػى السيػػػل إلػػػى السحاجػػػة  الخسػػػالة فػػػي التيشئػػػة كمقػػػاـ

كاالستجالؿ كال غيخه بل ما إلى الخصاب السباشخ، ثع عسػج إلػى الجشػاس  كىػػ أقػل مػغ 
                                                           

كقج صجر عشو في التياني بالرشائع إحجى ، ٜٖٔ-ٖٛٔ/ٔبغ الخصيب:، الكنجعة السشتاب الكتاب ( ريحانةٔ)
 . ٕٖ٘-ٖٛٔ/ٔ، كقج صجر عشو مغ التياني في اإلببلؿ مغ السخض رسالتيغ:ٖٛٔ -ٕٙٔ/ٔكعذخيغ رسالة :
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الدػػجع، كقػػج أتػػى بجسيػػع الجشػػاس فييػػا ناقرػػا، كمػػغ ذلػػظ قػلػػو  : )الػػؤلكاء، األدكاء، 
فػػي الخسػػالة قػػج حزػػخ فػػي بعػػس السػاضػػع،  صبػػاؽإجػػداؿ، كإجسػػاؿ( كيبلحػػ  أيزػػا ال

 كسا في قػلو "األرض كالدساء" ككحلظ الصباؽ بيغ )فكمسا أفمت آية، شمعت آية(.
ثع حزخ التخادؼ ببعس أشكالو كسا في قػلو : )الذكخ كالثشػا( ككػحلظ قػلػو: )عشايػة، 

 رعاية( كقػلو : )الذجة كالخخاء(.
سػػظ الشرػػي بػػيغ ندػػيج الخسػػالة، مسػػػا كالتسا،ككػػل مػػا سػػبق قػػج خمػػق حالػػة مػػػغ التخابط

 جعميا تطيخ في صػرة ببلغية رائعة.
لدػػػػاف الػػػػجيغ بػػػػغ الخصيػػػػب  قػػػػػؿ التعػػػػازي كالتيػػػػانيسػػػػا ُكتػػػػب مػػػػغ الخسػػػػائل فػػػػي كم    

قػلػػػو:"اْلسَقاـ الَّػػػِحي صػػػبخه ِفػػػي الشػائػػػب جسيػػػػل. كشػػػكخه عمػػػى اْلَسَػاِىػػػب بالسديػػػج َكِفيػػػػل، 
خه اَل يتصخقػػػو َتْعِميػػػل، كمحكػػػع مجػػػجه اَل يَتَشاَكلػػػُو َكحكػػػع فخػػػ كفزػػػمو اَل يمتػػػبذ ِمْشػػػُو َسػػػِبيل

َتْأِكيػػل، مَقػػاـ َمحػػل أخيشػػا الَّػػِحي اسػػتػلى عمػػى غايػػات اْلَكَسػػاؿ مجػػجه، َكرفػػع رايػػة اْلِعَشاَيػػة 
ْكخ، شكخه كحسجه، ْبخ صبخه، َكِفي مَقاـ الذُّ كشػػؽ  اإلليية سعجه، كاشتيخ ِفي مَقاـ الرَّ

ر قمبػػػو بإليػػػاـ مػػػغ ربػػػو، فػػػأخمز َضػػػِسيخه لسػػػغ يػػػػده، كشػػػف نػػػػ  اأْلَْعَشػػػاؽ بحلػػػو كرفػػػجه
ػػْمَصاف الكػػحا ػػػْمَصاف الكػػحا. أبقػػاه للا مذػػػكػر  أبػػػي عشػػاف الدُّ ػػػْمَصاف الكػػحا اْبػػغ الدُّ اْبػػغ الدُّ

السدػػاعي كالخػػبلؿ، جميػػل اْلخصػػخ خصيػػخ اْلجػػبَلؿ، َكاِمػػل الػػحَّات ذاتػػي اْلَكَسػػاؿ، َجاِريػػا 
، عمػػػى مييػػػع الّدػػػشة ِفػػػي َجِسيػػػع اأْلَْحػػػػَ  اؿ، ُمعطػػػع ُسػػػْمَصانو الَّػػػِحي َتْعِطيسػػػو فػػػخض محتػػػـػ

، اْلسثشػػى عمػػى مكارمػػو الَِّتػػي تصػػابق ِمْشَيػػا  كمػػػقخ ممكػػو الَّػػِحي َلػػُو ِفػػي اْلسمػػظ حػػق َمْعُمػػـػ
. اأْلَِميػخ  ، كمداىسو ِفيَسا َساَء كسخ حكسَيا ِفي َصَحاِئف الرْجؽ مخسػـػ َمْشُقػؿ َكَمْفُيـػ

اْلُسدػػمسيغ أبػػي اْلَػِليػػج بػػغ فػػخج بػػغ نرػػخ. َسػػبلـ كػػخيع، شيػػب عبػػج للا ُيػُسػػف اْبػػغ َأِميػػخ 
   .بخ عسيع، يخز مقامكع األعمى، َكَرْحَسة للا َكَبَخَكاتو

أما بعج حسج للا الَِّحي ِبَيِجِه اأْلَمخ ُكمػو، َكَلػْيَذ ِفػي اْلُػُجػػد ِإالَّ فعمػو، َكالتَّْدػِميع ألحكامػو، 
ْكخ عمى إنعامػو، أكلػى َمػا اْكت ػبَلـ َكالذُّ ػبَلة َكالدَّ دػب ِبػِو ِرَضػاُه كاسػتديج ِبػِو َفزػمو، َكالرَّ
، الَِّحي ختع ِبِو رسمو، َكنبيػو اْلَعِطػيع  اْلُسْرَصفى اْلَكِخيع عمى سيجَنا كمػالنا ُمَحسَّج َرُسػلو

َحابو، قجره، اْلَكِخيع َمَحمو، مْمجأ اأْلمة َيْػـ اَل ضّل ِإالَّ ضمػو، َكالخَِّضػا َعػغ آلػو َكأَىمػو َكَأْصػ
..."(ٔ). 

                                                           

 . ٕٖٛ-ٕٖٙ/ ٔبغ الخصيب: ، الكُنجعة الُسشتاب ( ريحانة الكتابٔ)
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نبلح  أف رسالة التعدية جاءت مخترخة عغ رسالة التيشئة ككحلظ أيزا لػع يكثػخ     
فييا األشكاؿ الببلغية التػي كثػخت فػي رسػالة التيشئػة كذلػظ لزػيق السقػاـ فػي التعديػة، 
ككحلظ في الصػػؿ كالكثػخة، كيبلحػ  أيزػا ميػل الخسػالة إلػى تقخيػخ حكيقػة السػػت الػحي 

 البذخ، كالدعي كراء الربخ كالدمػاف مغ خبلؿ ذلظ التقخيخ.كتب عمى كل 
 التهسل والذكخ:-ٗ

التػسػػل فػػي المغػػة فيػػي: مػػغ الفعػػل "كسػػل: كالػاسػػل: الخاغػػب إلػػى للا، كمػػغ ذلػػظ     
 .(ٔ)اشتقاؽ الػسيمة"

الػسػيمة  الػسػيمة: مػا يتقػخب بػو إلػى الغيػخ. كالجسػع: قػاؿ الجػػىخي فػي الرػحاح:"    
كاحج كسػل فػبلف إلػى ربػو كسػيمة كتػسػل إليػو بػسػيمة أي تقػخب إليػو  كالػسائل كالتػسل

(ٕ)بعسل"
. 

كخاشبتػػو مقػػخرا لمػسػػيمة كالذػػفاعة َسػػيِّجي اأْلَْعَطػػع، كمػػغ ذلػػظ قػػػؿ لدػػاف الػػجيغ: "    
َكَلَقػج َكاَنػت ، كمبلذي األعرع، َكُعْخَكة عدي الػثقى الَِّتػي اَل تفرػع، أبقػاؾ للا َبَقػاء ...

ُسل َقِريَخة قبل َأف يكدبيا رحمى ثقل اْلَحَخَكة، كيخمط خاصػسي ِفػي كضائفيػا  مخاسل الخُّ
اْلُسْذَتخَكة. كليػت َأْمػِخي بػخز ِإَلػى شػخؼ، كأفزػى ِإَلػى مشرػخؼ، َكُربَسػا ضيػخ أنػذ ِبَسػا 
يخجػػػػه، كبػػػخز السحبػػػػب مػػػغ اْلَسْكػػػُخكه، َوللا اَل يفزػػػح جػػػاه اْلكتػػػاب الَّػػػِحي َأْحَيػػػا كأنثػػػخ، 

أْعصػى َصػِحيَفتو ِبػاْلَيِسيِغ، َكقػج جسعػت مثػابتكع اْلَسْحَذػخ. كمػصػل كتػابي َكحيا َكبذػخ، كَ 
َيُشػب ِفػي َتْقِبيػل اْلَيػج العمسيػة مشػابي، كلػيعمع َسػيِّجي َأف َىػَحا اْلقصػخ عمػى شػيختو، كتػألق 

َوللا يػػػػفخ مػػػغ ِإيثَػػػار َسػػػيِّجي َحطػػػو، كيحػػػجد َلَجْيػػػِو رعيػػػو كلحطػػػو،  ...،ُمْذػػػَتِخيو كزىختػػػو،
ى يعػد خافقا عمع إقبالو، معمسا بخد اىتبالو، َمْدػُخكرا ببمػػغ آمالػو. فمعسػخي َأف َمحػل َحتَّ 

كاَلَيتو َيْكِفي، َكَأف عسخ َأَماَنتػو لػػفي، َكَأف َعامػل جػجه لَطػاِىخ كخفػي، َكَمػا َيْفَعمػو َسػيِّجي 
مػػػغ رعيػػػو، كإنجػػػاح َسػػػْبيو، َمْحُدػػػػب ِفػػػي جسَمػػػة محالبػػػو، كمعػػػجكد ِفػػػي فزػػػل مكارمػػػو 

ػُو كثيػخا أثيػخا. َكَرْحَسػة للا كمػ  ػبَلـ اْلَكػِخيع َيُخرُّ البو. َوللا يبكيو، َكَيَزع اْلبخَكة ِفيِو. َكالدَّ
 .(ٖ)َتَعاَلى َكَبَخَكاتو"

                                                           

 .ٕٜ٘/ ٔفارس: مجسل المغة البغ ( ٔ)
(

ٕ
 9ٗٔٔ/ ٘( اٌصؾبػ ربط اٌٍغخ ٚصؾبػ اٌؼشث١خ : ٌٍغٛ٘شٞ،) ِبدح ٚعً ( : 

، ي ىحا الفغ  اثشتيغ كعذخيغ رسالةكلو ف، ٕٚٔ- ٕٙٔ/ ٕبغ الخصيب:، ال كُنجعة الُسشتاب ريحانة الكتاب ( ٖ)
(ٕ/ٙٗ-ٕٕٙ.) 
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رسػػائل كالتػسػػل كالذػػكخ اإلقػػخار بػػالغخض فػػي أكؿ الخسػػالة ، كىػػػ  فػػيبلحػػ  يكمسػػا    
رػػخح بػػالغخض فػػي الخسػػالة مػػا ال يطيػػخ فػػي كػػل أنػػػاع الخسػػائل التػػي يكتبيػػا، فيػػػ ال ي

كثػػخة الحجػػاج  كػػحلظبػػل يبقػػي عميػػو ضػػسشيا ميسػػا كػػاف الغػػخض كىشػػا حرػػل العكػػذ ، 
كاالفتتػاح ، كمػغ ثػع اعتػحاره عػغ ىػحه اإلشالػة كىػػ مػا ، العقمي ، كاإلشالػة فػي السقجمػة

 لع يفعمو في كل رسائمو.
 يخ السهّدات:خ تق  -٘

.كيقرج بتقخيػخ السػػدات ىشػا أي (ٔ)كىي في المغة : كىي مغ الػداد أي : السحبة
 .(ٕ): اإلقخار بالحب كاإلخاء لمسخسل إليو بتمظ الخسالة ، كىي مغ أقجـ أنػاع الخسائل

كمغ الخسائل لجى لدػاف الػجيغ بػغ الخصيػب فػي تقػجيخ السػػّدات قػلػو: " َكِإَلػى َىػَحا     
أيَّج للا َأمخُكع َكأَعبلُه،كخار لدمصانكع الخَِّضا كتػالَّه، فقج عمػع اْلَحاِضػخ َكاْلَغاِئػب،كخمز 
، الخمػػػص الَّػػِحي اَل تغيػػخه الذػػػائب، َمػػا عشػػجَنا مػػغ اْلحػػّب الَّػػِحي صػػفت ِمْشػػُو السذػػارب

كالتذيع الَِّحي كضحت ِمْشُو اْلسَحاىب. كإنشا مغ لجف اتَّرل ِبَشا َما جخت ِبِو اأْلَْحَكاـ مػغ 
اأْلُُمػػػػر الَِّتػػػي َصػػػِحبت مقػػػامكع ِفيَيػػػا اْلِعَشاَيػػػة مػػػغ للا كالعرػػػسة، كجمبػػػت عمػػػى اْلببػػػػاد 

بأكشانشػا األكشػار تذػػًفا لسػا  كالببلد اْلِػَقاَية َكالشْعَسة، اَل يْدَتقخُّ بقمػبشا اْلَقػخار، َكاَل تتػأتى
تشتجو لكع األقجار، كيبػخزه مػغ سػعادتكع الميػل َكالشيػار. كرجاؤنػا ِفػي اْسػِتْئَشاؼ سػعادتكع 
يْذػػَتج عمػػى اأْلَْكَقػػات كيقػػػى، عمسػػا ِبػػَأف اْلَعاِقَبػػة لمتقػػػى، َكِفػػي َىػػِحه اأْلَيَّػػاـ عسيػػت األنبػػا، 

ت اْلُفُرػػػػؿ كاألىػػػػا، كعاقػػػت الػػػُػرَّاَد األنػػػػا، كتكالبػػػت ِفػػػي اْلبػػػخ َكاْلَبْحػػػخ األعػػػجا، َكاْختمفػػػ
 (ٖ)كَعمى َذِلظ َفمع َيْشَقِصع مغ فزل للا الخجا"

َفإنَّا كتبشاه ِإَلْيُكع، كتب للا لكع مغ اْلِعّد أكفاه قدسا، َكمػغ الرػشع كمغ قػلو أيزًا: "   
مدػػػسا، َكاَل رسػػػسا، كأكخمػػو اْسػػػسا ك  السدػػػاعج أْثبتػػو اْلَجِسيػػل أكضػػػحو رسػػسا، َكمػػػغ الدػػعج

َزاَلت بعدكع حػزة اْلحق تحسى، كشػاكمة الشَّْرػخ تخمػى. فإنشػا َلػػ تشخمشػا آمالشػا، كاعتبخنػا 
بسبيػػار ااِلْخِتَيػػار أَعسالَشػػا، لػجػػجنا صػػَمة كدكػػع لبابيػػا، كحدػػبشاىا جدػػػما كقػػػى التََّذػػيُّع 

د أَ  د ِبَتَعػجُّ َمػاف كتشػتطع عمػى لكع ألبابيا، كبػدنا لَحِلظ َأف تكػػف السخاشبػات َتَتَعػجَّ جػَداء الدَّ
                                                           

(
ٔ

 .ٖٕ٘ٔٚدد(:( ٠ٕظش: اٌصؾبػ ربط اٌٍغخ ٚصؾبػ اٌؼشث١خ ، ٌٍغٛ٘شٞ، ) ِبدح: 

 .ٛٚٗ/ٕيشطخ : تاريخ األدب العخبي ، شػقي ضيف ، ( ٕ)
 . ٖٓٗ -ٜٕٗ/ٔالخصيب:البغ ، كنجعة السشتاب( ريحانة الكتاب ٖ)
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ْمَكػاف، كنعػحر اْلَعػْدـ ميسػا  اَعات انتطاـ الجساف. َفبَل نداؿ نثابخ عمػى َذِلػظ ِبجْيػج اإْلِ الدَّ
اْحػػػتج بتػػػدكح اْلَسَكػػػاف، كإنشػػػا اآْلف كجيشػػػا مػػػغ يجػػػجد اْلَعْيػػػج ِبَيػػػَحا اْلَغػػػَخض، َكيقػػػـػ ِمْشػػػُو 

َمْيػِو مػغ َقِميػل، سػػغو اْلفزػل اْلكثيػخ، ِباْلَػاِجِب السفتخض، كيرحب َما حسػل اإلدالؿ عَ 
كيدػػيخ ِبحػػل بغشػػاء اْلسجػػج اْلَكِبيػػخ، مػػغ مصايػػا تذػػخفت بخجمتػػو، َكغيػػخ َذِلػػظ مػػغ ُمْعتَػػاد 

(ٔ)يتػسل ِإَلى قُبػلو ِبَسا سبق مغ أذمتو"
. 

سبلسػػػة األسػػػمػب كبدػػػاشتو  خسػػػالةمسػػػا نبلحػػػ  مػػػغ أسػػػمػب ابػػػغ الخصيػػػب فػػػي ىػػػحه ال
يمحػػػػ  أيزػػػػا تػػػػأثخه بثقافتػػػػو ك كالبعػػػػج عػػػػغ الرػػػػشعة التػػػػي أرىقػػػػت بعػػػػس نػػػػاثخي عرػػػػخه 

 .كاىتسامو بالصخيقة السشصكية

 الفتهحات :-ٙ
كاألصػل . (ٕ)كاألصل أنيا في المغة مغ الفتح : "كىػ تػسعة الزيق حػذ اكمعشػى"   

الكاتػػب لمػػػف أدبػػي يكتػػب فيػػو أنػػو يصمػػق ىشػػا عمػػى الفػػتح اإلسػػبلمي لمػػببلد ، كقػػج حػلػػو 
 رسائل الذكخ  ، كتيشئة الفاتحيغ.

ػْمَصاف بػالسغخب َأِميػخ  كقاؿ لداف الجيغ بغ الخصيب في ىػحا الذػأف    ِفػي ُمَخاشَبػة الدُّ
ػػاج بػػغ نرػػخ  اْلُسدػػمسيغ أبػػي عشػػاف اْلُسَتَقػػّجـ ذكػػخه، ُمَعخفػػا َعػػغ َأِميػػخ اْلُسدػػمسيغ أبػػي اْلحجَّ

ا بعػػج حسػػج  الَّػػِحي يدػػخ لشػػا مػػغ لصفػػو اْلَخفػػي َسػػِبيبل َكاضػػحا أمػػ: " ِبَفػػْتح حرػػغ قشػػيط
ػاِمي اْلجػبَلؿ، َكقػج َكػاَدت تػخؽ  كمشياجا، كجػجد عميشػا مبلبػذ اإلقبػاؿ بدػعادة ممككػع الدَّ
انياجػػا، فػػاتح َأْبػػَػاب األمػػل، ِإذا سػػامتيا الذػػجايج أرتاجػػا، كمدػػخخ ضػػخكب اأْلَيَّػػاـ، َكقػػج 

ػػبَل  ػػبَلـ عمػػى سػػيجَنا كمػالنػػا َرُسػػػلو، الَّػػِحي أشمػػع ِمْشػػُو أعيػػت جساحػػا كلجاجػػا. َكالرَّ ة َكالدَّ
ِفػي أفػق السيػجى، ِسػَخاًجا كىاجػا، َكأَقػاـ ِبػِو عسػاد اْلحػق اَل يعػخؼ اعػجاجػا، َكعقػج َعَمْيػػِو 
ػػة تاجػػا، كأيػػجه بشرػػخه َكِبػػاْلُسْؤِمِشيَغ، كأمػػجه ِفػػي اأَلْرض بسبليكتػػو  ػػَفاَعة اْلَعامَّ مػػغ جػػاه الذَّ

ػػػػػػػغ  السدػػػػػػػػميغ َضػػػػػػػا َعسَّ ُحْخَمػػػػػػػة جػػػػػػػػاره، ككسػػػػػػػعتو َرْحَسػػػػػػػة قخبػػػػػػػو  شػػػػػػػسمتوَأْفَػاًجػػػػػػػا. َكالخِّ
كقخابػػة كأزكاجػػا، الَّػػحيغ لػػع يػػألػا ِفػػي شػػّج أزره، كإعػػبل أمػػخه التحامػػا  صػػحابة كحبيػإيثػػاره 

                                                           

-ٕٗٗ/ٔكلو في ىحا الفغ خسذ كعذخكف رسالة :، ٙٗٗ/ٔكُنجعة الُسشتاب، البغ الخصيب: ريحانة الكتاب( ٔ)
ٕ٘ٔ. 

 .ٕٙ٘الجيغ: التػقيف عمى ميسات التعاريف ، زيغ ( ٕ)
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كامتداجا، كإلجاما ِفي مجاىجة عجاُه كإسخاجا، َفَكاُنػا غيػثا كمسػا باشػخكا احتياجػا، كليػثػا 
كا لياجػػا، فػػانبمج بيػػع صػػباح اْلحػػق انببلجػػا، َكلػػع يػػجع ىػػجييع ِفػػي الشُُّفػػػس كمسػػا َحَزػػخُ 

َعاء لسقامكع اأْلَْعَمى أبقػاه للا بحػخا بػأمػاج الكتايػب  ُجكر اختبلجا. َكالجُّ ريبا، َكاَل ِفي الرُّ
الشاصخة عجاجا، كغساما لغيػث اْلَسَػاِىب اليامخة ثجاجا، كاشمع َعَمْيِو مغ أنبػاء الرػشع 

ِسيل عمى َيَجْيِو، َما ييد عصفو اْلَكِخيع ارتياحا كابتياجا، َكاَل َزاَلػت كػاكػب يسشػو أسػعج اْلجَ 
أبخاجا، كأدلة سعجه، أكفى حطػضا ِفػي ُحػُجكدَىا كأكفػخ أدراجػا، َكجعػل عدمػو األمزػى، 

ْنَيا عبلجػػا. َفإنَّػػا كتبشػػاه ِإَلػػْيُكع، كتػػب للا لكػػع صػػشع ا، كسػػبيو األرضػػي، لعمػػل الػػّجيغ َكالػػجُّ
يدػػػحب مػػػغ أذيػػػاؿ السدػػػخات السدػػػتسخات عرػػػبا كديباجػػػا، َكعػػػدا يصػػػػؼ بسقامػػػو ُكُفػػػػد 
البذايخ حجاجا. مغ َحْسَخاء غخناشة حخسيا للا، َكِعْشجَنا مغ الثَِّقة ِباهللَّ ُعُقػػد اَل يَتَصػخَّؽ 

(ٔ)..."راـِإَلْيَيا انفراـ، َكمغ التََّػكُّل َعَمْيِو حرغ ُحَرْيغ ِإَلْيِو ِفي الذجايج كاالعت
. 

كالثشػػػػاء عمػػػػى للا ، ثػػػػع ، فتجػػػخي الخسػػػػالة عمػػػػى أجػػػػداء كىػػػػي كعػػػػادة رسػػػػائمو بالسػػػػجح   
الرػبلة عمػى الشبػي كىػػي مقجمػة فػي كػػل رسػائمو ، كلكشػو ىشػا يعسػػج إلػى تقدػيع الخسػػالة 
بشػػػػع آخػػػخ ، فيػػػي يعسػػػج بعػػػج االفتتػػػاح إلػػػى مػػػجح الفػػػاتحيغ ، كمػػػغ ثػػػع يػػػحكخىع بأمجػػػاد 

 يعسػػػػػج إلػػػػػى فزػػػػػل الجيػػػػػاد كالثشػػػػػاء عمػػػػػى السجاىػػػػػجيغ كذكػػػػػخثػػػػػع  أجػػػػػجادىع الفػػػػػاتحيغ،
 شجاعتيع.

 الخسائل الخهانية: :ثانيا
إذا كػػاف السػػخاد بالخسػػائل الجيػانيػػة ىػػػ مػػا يرػػجر عػػغ دكاكيػػغ الجكلػػة السختمفػػة مػػغ    

مكاتبػات رسػػسية مختمفػة أمميػػت عمػى الكاتػػب أك أنذػأىا بشفدػػو ، كحبخىػا بأسػػمػبو عمػػى 
لدػػػػاف الخميفػػػػة ، أك مػػػػغ يشػػػػػب عشػػػػو ، كتعػػػػالج ىػػػػحه الخسػػػػائل شػػػػؤكف اإلدارة كالتشطػػػػيع 

، فػػػػإف الخسػػػػائل االخػانيػػػػة تبتعػػػػج عػػػػغ الجانػػػػب الػػػػجاخمي الػػػػحي يتعمػػػػق بالحيػػػػاة العامػػػػة 
الخسػػسي الخػػتبلؼ غخضػػيا، فػػاألكلى تػػؤدي كضػػائف رسػػسية، أمػػا األخػػخى فيػػي عػػادة 
تكػػػف بػػيغ عامػػة الشػػاس مػػغ األىػػل، كاألقػػارب، أك األصػػجقاء، األحبػػاء كالستخاصػػسيغ، 

يغ ك"السكاتبػػػات اإلخػانّيػػػة، كربسػػػا كقعػػػت فػػػي السكاتبػػػات السمػكيػػػة إذا كػػػاف قػػػجر السمكػػػ

                                                           

(
ٔ

ٕزبة ( س٠ؾبٔخ اٌىزبة ُّ . ٌٚٗ فٟ ٘زا اٌفٓ ػؾش سعبئً، ٖٙٔ-ٖٗٔ/ٔ:ثٓ اٌخط١ت، الُٚٔغؼخ اٌ

 ِٓٔ/ٕٔ1-ٕٓ٘. 
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، تػؤدي كضػائف (ٔ)الستكاتبيغ متقاربا، كىػ ندبة إلى اإلخػة، ككأنػو جعمػو أخػاه حكيقػة"
غيخ رسسية مثػل: )التيشئػة أك التعديػة، أك العتػاب، كالذػكخ، أك الػحـ(، كليػحا كػاف بشػاء 

فػػي  ىػػػ(ٕٔٛ) الستػػػفى:القمقذػػشجي ىػػحه الخسػػائل أقػػل كمفػػة مػػغ سػػابقتيا كإلػػى ىػػحا أشػػار
ضػػػابط فػػػي االبتػػػجاء، كال التختيػػػب فػػػي الخفعػػػة كالزػػػعة، بػػػل  لسرػػػصمحيع قػلػػػو: كلػػػيذ

افتتاحاتيع في ذلػظ متبايشػة، فسػغ ذلػظ أنيػع كػانػا يفتتحػػف رسػائميع بالػجعاء كىػػ أكثػخ 
،كىػػػحا مػػػا جعػػػل الخسػػػائل الجيػانيػػػة "ميػػػجاف فدػػػيح يتبػػػارى فيػػػو (ٕ)مػػػا يقػػػع فػػػي مكاتبػػػاتيع"

تيا،كأف يعبػػػخ أصػػػحابيا عػػػغ الكتػػػاب كاألدبػػػاء ،كيتػػػيح ألقبلميػػػع أف تشصمػػػق عمػػػى سػػػجي
 .(ٖ)الذخرية في لغة مرقػلة كأساليب قػية مػشاة" عػاشفيع

كمػػغ أمثمػػة الخسػػائل االخػانيػػة مػػا كتبػػو ابػػغ الخصيػػب البػػغ خمػػجكف كقػػج جػػاء فييػػا:    
"َفسػػغ َذِلػػظ َمػػا خاشبػػت ِبػػِو َأَبػػا زيػػج بػػغ خمػػجكف فَكقػػج اْشػػتخى بكػػخا مػػغ َبَشػػات الػػّخـك مػلػػجة 

 عخس بَيا،اْسسَيا ِىْشج كأ 
 أكصػػػػػػػػػػػػػػيظ بالذػػػػػػػػػػػػػػيخ َأَبػػػػػػػػػػػػػػا بكػػػػػػػػػػػػػػخَ 

 
 اَل تػػػػػػػػػػػػأمشيغ ِفػػػػػػػػػػػػي َحاَلػػػػػػػػػػػػة مكػػػػػػػػػػػػخه 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ ِإذا ِجْئتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  كاجتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الذَّ
 

 َجْشبػػػػػػػػػػػػػػظ الػػػػػػػػػػػػػػػخَّْحَسغ َمػػػػػػػػػػػػػػػا تكػػػػػػػػػػػػػػػخه 
 

 ، كتخكس َفْػقَيا ركس كالجمالج َسيِّجي، اَل زلت تترف بالػالج َبيغ الخبلخل
بالقػػاع مػػغ خيػػخ اْلِبَقػػاع الّخحػػاؿ، . َأْخبخِنػػي َكيػػَف َكاَنػػت اْلَحػػاؿ، َكىػػل حصػػت اليسػػالج

كحرػحز  َكأحكع بسخككد السخاكدة االكتحػاؿ،كارتفع بالدػكيا اإلمحاؿ،َكَصػحَّ االنتحػاؿ،
 .(ٗ)اْلحق، َفحىب اْلسَحاؿ..."

نمح  أف البشاء الفشي ليػحه الخسػالة يختمػف عػغ البشػاء الفشػي لمخسػائل الجيػانيػة التػي    
كتبيػػػا ابػػػغ الخصيػػػب لمسمػػػػؾ أك عمػػػى لدػػػانيع، فقػػػج افتػػػتح ابػػػغ الخصيػػػب رسػػػالتو ىػػػحه 
                                                           

(
ٔ

 .٘/ ٙ: ٌٍمٍمؾٕذٞ‘ ( صجؼ ا٤ػؾٝ فٟ صٕبػخ اإلٔؾب

(
ٕ

 . 1ٙٔ/ 9: اٌّصذس ٔفغٗ (

(
ٖ

 . ٗ٘ٗ( ا٤دة اٌؼشثٟ فٟ ا٤ٔذٌظ، ػجذ اٌؼض٠ض ػز١ك:


، ٚ ٖٗٗ/ 9ٕرٍجغٗ اٌفزبح، أٚ ؽ١ٍخ رٍجغٙب إٌغبء. ٠ٕظش ربط اٌؼشٚط:  : صٛة سل١كاٌخالخً 

 .1ٕٗ/ ٔاٌّؼغُ اٌٛع١ظ: 


ٌْؾغش ا٤ٍِظ:  ا َٚ  .11ٕ/ ٠ٕٔظش: اٌّؼغُ اٌٛع١ظ: اٌذِبٌظ: عٛاس ٠ُِؾ١ظ ثبٌؼضذ 


 ُٓ َٟ ٠ُْؾِغ بٔ ٌْجَِؼ١َش اٌغَّ َ٘زَا ا  َّْ ٍَغخ فِٟ اٌغ١َِّْش أَٞ أَ ّْ َٙ ُغ اٌ ّْ ٌُِظ: َع ّب َٙ ِض.  اٌ ْٛ ٌَْؾ ا َٚ ٌْجِئِْش  َٓ ا َٟ ث١َْ ْؾ َّ ٌْ ا

١ٌِظ.ٌغبْ اٌؼشة : ّب َٙ اِؽذُ اٌ َٚ الط:  ّْ ِ٘ دَاثَّخٌ  َٕٚ /ٖ1ٗ. 

(
ٗ

ٕزبة ( س٠ؾبٔخ اٌىزبة ُّ  .ٕٕٙ/ ٕ: ،الثٓ اٌخط١ت ُٚٔغؼخ اٌ
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بأبيػػات مػػغ الذػػعخ يسػػازح فييػػا الكاتػػب ابػػغ زيػػجكف كىػػػ يخاشػػب عخكسػػو الججيػػج، فيػػػ 
التػػػػي يجػػػػب عمييػػػػا أف ال تػػػػأمغ مكػػػػخه، كسػػػػا يػصػػػػييا بػػػػو خيػػػػخًا كيشبييػػػػا عمػػػػى شباعػػػػو 

كيػصػػييا بتجشػػب الذػػظ بػػابغ زيػػجكف الف الذػػظ فػػي يػصػػمظ إلػػى مػػا تكػػخىيغ، كنمحػػ  
ركح الجعابة في ىحا الشز الذعخي إذ أنو يسجح كيحـ في اآلف ذاتػو كىػحا األسػمػب ال 
يكػػػػف محسػػػػدًا إال بػػػيغ األصػػػحاب الستقػػػاربيغ فيػػػػ أف صػػػجر إلػػػى شبقػػػة أعمػػػى يكػػػػف 

 غارًا كإف صجر لصبقة أدنى يكػف استعبلًء.استر
لقػػػج الحطشػػػا فػػػي الخسػػػائل الجيػانيػػػة أف ابػػػغ الخصيػػػب يسيػػػج لمسخاشػػػب بػػػالكثيخ مػػػغ    

ألفػػات السػػجح كالثشػػاء فيكثػػخ مػػغ السػػجح كالثشػػاء كالػػجعاء لمسخاشػػب قبػػل أف يػػحكخه، فيسػػا 
 يشيا. نججه يفتتح خصابو البغ خمجكف بمف  )سيجي(، الجالة عمى الػد البادي ب

كبعجىا يحكخ حاؿ الستػدكجيغ ليمػة العػخس، ثػع يشتقػل ابػغ الخصيػب إلػى ذكػخ أحػػاؿ    
الشػػاس الرػػالحيغ مػػشيع، الػػحيغ زاغػػت إبرػػارىع عػػغ الحػػق كأخػػحت الباشػػل مشيجػػًا ليػػا 
فيقػػػػؿ: "َفػػػِإف كشػػػت أعػػػّدؾ للا مػػػغ الػػػشسط األكؿ، فقػػػج جشيػػػت الثَّسػػػخ، كاسػػػتصبت الثَّسػػػخ، 

اَعة َكاْنَذقَّ اْلَقَسػخ، فاسػتجع األبػػاؽ مػغ أْقَرػى اْلَسِجيَشػة، كتمػت أكؿ كردؾ، اْقَتخَ  بت الدَّ
يَشػػػة، كاسػػػتعج كْخِسػػػي اْلقُعػػػد، كالكبقػػػاب مػػػغ السػػػجىػف  كاخػػخج عمػػػى َقْػمػػػظ ِفػػػي ِلَبػػاس الدِّ
اْلَسْذػػػُيػد، كاستبذػػػخ بػػػالػفػد، َكعػػػخؼ السدػػػسع عارفػػػة اْلُجػػػػد، كتػػػبجح برػػػبلبة اْلعػػػػد، 

ع بالذػيػد كاجػػغ رمػػاف الشيػػد، مػػغ أَْغَرػػاف القػجكد، كانػػذ مػػغ كإنجػاز الػعػػػد، كاسػػتست
ػػُعػر الدػػػػد عباسػػػية البشػػػػد، كاقتصػػػف ببشػػػاف المػػػثع أفػػػاح الثغػػػػر، َككرد الخػػػجكد. َكِإف  الذُّ
َكاَنػت اأْلُْخػَخى، فػأخف الكسػج، َكاْرَض بالثسػج، كانتطػخ األمػج، كاكػحب التػسػع، َكاْسػتْعسل 

ْشػػَػة، َأك تقمػػج السغالصػػة كارتكػػب، َكِجػػيء عمػػى التبدػػع كاسػػتكتع الشْدػػَػة، كأفػػس ِفػػ يِيغَّ الخِّ
 َقِسيرظ ِبَجـ كحب، كاستشجج الخَّْحَسغ، كاستعغ عمى َأمخؾ ِباْلِكْتَساِف:

 اَل تطيػػػػػػػػػػػػػػػػخف لعػػػػػػػػػػػػػػػػػاذؿ َأك عػػػػػػػػػػػػػػػػػاذر
 

ػػػػػػػػخَّاء"  ػػػػػػػخَّاء َكالزَّ  (ٔ)حاليػػػػػػػظ ِفػػػػػػػي الدَّ
 

                                                           

(
ٔ

ٕزبة ( س٠ؾبٔخ اٌىزبة ُّ  .ٖٕٔ/ ٕ: ،الثٓ اٌخط١تُٚٔغؼخ اٌ
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مقػاـ الػػع  فقج أنتقػل ابػغ الخصيػب مػغ مقػاـ عػخض خرػاؿ الشػاس كصػفاتيع إلػى    
كالشرح، فيػ يػصي صاحبو بحدغ معاشخة الشداء، كمجاراتيغ، كسا كيػصيو بالحػحر 

 مشيغ.
كقػج خػػتع رسػالتو الصػيمػػة ىػحه بقػلػػو: "َككػػع مػغ ُشػػَجاع خػاـ كيقػػ  َنػاـ، َكَدِليػػل َأخَصػػأ    

اْلَخيِخ الصَِّخيػػق، كأضػػل اْلَفِخيػػق. َوللا عػػد َكجػػل َيْجَعمَيػػا خمػػة َمْػُصػػػَلة، كشػػسبل أكشافػػو ِبػػ
مذسػلة، كبشية َأْرَكانَيا لخكاب اْليسغ مأمػلػة، َحتَّػى تْكثػخ خػجـ َسػيِّجي كجػاريػو، كأسػختو 
كسػػػخاريو، كترػػػفػ َعَمْيػػػِو نْعَسػػػة باريػػػو، َمػػػا شػػػػرد قشػػػيز، كاقػػػتحع عػػػيز، َكأْدرَؾ مػػػخاـ 

 .(ٔ)عػيز، َكأْعصى زاىج، َكحـخ َحِخيز، َكَرْحَسة للا َكَبَخَكاتو"
لخصيػػب قػػج تػػابع السذػػارقة فػػي كتابػػة رسػػائميع فقػػج أكثػػخ مػػغ اسػػتعساؿ نجػػج أف ابػػغ ا 

البػػػجيع كأشػػػاؿ فػػػي الخسػػػائل، كجػػػجا اختبلفػػػًا كاضػػػحا بػػػيغ الخسػػػائل الجيػانيػػػة كالخسػػػائل 
 اإلخػانية عمى مدتػى البشاء الفشي لمشػعيغ كعمى مدتػى الخصاب.

جي الَِّحي َيجه اْلَبْيَزاء لػع ْبغ َمْخُزكؽ:" َسيِّ كمغ الخسائل االخػانية األخخى ما كتبو ال   
تػػػْحىب بذػػػيختيا اْلُسَكاَفػػػَأة. َكلػػػع تْخَتمػػػف ِفػػػي مػػػجحيا اأْلَْفَعػػػاؿ، َكاَل تغػػػايخت ِفػػػي حسػػػجىا 
َفات، َكاَل تَداؿ تعتخؼ بَيا اْلِعَطاـ الخفات، أشمقػظ للا مػغ أسػخ اْلَكػْػف، َكَسػا اشمقػظ  الرِّ

كحقخ اْلَح  ِفي عيغ بريختظ ِبَسػا  مغ أسخ بعزو، كزىجؾ ِفي سسائو العاتية كأرضو،
يحسمػػظ عمػػى رفزػػو، اتَّرػػل ِبػػي اْلَخَبػػخ الدػػار مػػغ َتخكػػظ لذػػأنظ، كأجشػػا للا إيػػاؾ َثَسػػَخة 
ة الحالظ، َعغ أفق جبللظ، فكبخت ارتياحػا النتذػاؽ رَضػا  إحدانظ كانجياب ضبلـ الذجَّ

ة َبػيغ َيػجي اْلفػخج، اَل   بدػػى َذِلػظ مػغ رَضػا للا الّصيب األرج، كاسػتعبخت لتزػاؤؿ الذػجَّ
َمْخُمػؽ ُيؤمخ فيأتسخ، كيجعػه اْلَقَزاء فيبتجر، ِإنََّسا ُىَػ َفػْيء، كضػل َلػْيَذ َلػُو مػغ اأْلَمػخ 
َشػػْيء، كندػػػمو جػػػّل َتَعػػاَلى َأف َيْجَعمَيػػػا آخػػػخ َعْيػػػجؾ بالػػجنيا كبشييػػػا، َكأكؿ معػػػارج َنفدػػػظ 

بثقػػػل َىػػػِحه الػػػجْعَػة عمػػػى َسػػػسعظ،  الَِّتػػػي َتقخبَيػػػا مػػػغ اْلحػػػق كتػػػجنييا، ككػػػأنشي َوللا أحػػػذ
كمزادتيا َكاَل حػؿ َكاَل ُقػَّة ِباهللَّ لصبعظ، َكَأنػا أنػافخؾ ِإَلػى اْلعقػل الَّػِحي ُىػَػ قدػصاس للا 
ْحَدػػػاف، َكاْلسمػػػظ الَّػػػِحي يبػػػيغ َعشػػػُو تخجسػػػاف  ْنَدػػػاف، كاآللػػػة لبػػػث اْلعػػػْجؿ َكاإْلِ ِفػػػي َعػػػالع اإْلِ

                                                           

 .ٕٖٕ/ ٕ: السرجر نفدو(ٔ)
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ْتَبػة المَِّداف، َفَأُقػؿ َلْيػت شػعخي َمػ ا الَّػِحي غبصػظ َسػيِّجي بالػجنيا، َكِإف بمػغ مػغ زبخجيػا الخُّ
اْلعميػػػػا، كأفػػػػخض اْلِسثَػػػػاؿ ِبجػػػػبَلؿ إقباليػػػػا، َككصػػػػل حباليػػػػا، كخذػػػػػع جباليػػػػا، كضػػػػخاعة 
سػػباليا، الستػقػػع اْلَسْكػػُخكه صػػباح مَدػػاء، كارتقػػاب اْلِحَػاَلػػة الَِّتػػي تػػجيل مػػغ الػػشعع البأسػػا، 

تعػادي اأْلَْشػَخاؼ كالخؤسػا. لتختػب اْلعػْجؿ َحتَّػى عمػى التَّْقِرػيخ ِفػي َكُلػُدـك السشافدػة الَِّتػي 
لشدػػبة كقػػايع الجكلػػة ااْلكتػػب، كضػػغيشو َجػػار اْلجشػػب، ككلػػػع الّرػػجيق بإحرػػاء الػػحَّنب، 

ِإَلْيظ، َكَأنت ِمْشَيا عخى ِإالَّ بذيجانظ لمسزػسار الَِّتػي تشتجيػا غيػَخة اْلفػخكج كاألحقػاد الَِّتػي 
ُخكج، كسخحة السخكج، كنجـػ الدساتزصبشيا ركبة   .(ٔ)َذات البخكج" ءالدُّ

ما تزسشتو مػغ مقاصػج الكمػع، كاالبتػجاء  ْبغ َمْخُزكؽ الكفي تمظ الخسالة التي كتبيا     
بالدعي إلى السػدة كاليسػع، كقػج أكدع رسػالتو ألػانػًا مػغ تتػابع مشتيػى الحػخكؼ، كسػبظ 
األلفات كالسعاني إليراليا إلى محل اإلخػاف بأكضح كأجمى صػر البياف، كقج ختسيػا 

َساء َذاِت اْلُبخُ  ﴿باقتباس مغ اآلي الحكيع مغ قػلو تعالى:   . (ٕ) ﴾كجِ َكالدَّ
  

                                                           

(
ٔ
ٕزبة ( س٠ؾبٔخ اٌىزبة  ُّ  ٖٔٗ – ٖٓٗ/ ٕ، الثٓ اٌخط١ت:ُٚٔغؼخ اٌ

 . ٔ( عٛسح اٌجشٚط: ا٠٢خ ٕ)
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 : تهطئــــــــة
يعتبػخ فػغ السقامات مػغ الفشػف التخاثية األصيمة الستجػحرة فػػي األدب العخبػي، ضيػخ    

فػػي أكاخػػخ القػػخف الخابػػع نتيجػػة ضػػخكؼ اجتساعيػػة كثقافيػػة كقػػػج نػػافذ ىػػحا الفػػغ مختمػػػف 
الفشػػػف األدبيػػة األخػػػخى مػػغ الخصابػػة كالخسػػػالة، بػػل احتزػػشتيا كاسػػػتػعبتيا كميػػا؛ لسػػا 

ىي إلػى ذلػػظ تزػػيف ألػنػًا مػػغ األدب الخفيػع، كالتخاكيػب الفشيػة تستاز بو مغ مخكنة، ك 
 كالرػر األّخاذة.

ـَ     ـُ نقػػػػػػػيُس الجمػػِس، قػا كالسقامة فػي المغػة: ىػي مػغ الَسقػػاـ مػضػع القػجميِغ، كالقيػػػا
ُع فيػػِو، يقػػػـُ، قػَمػػػًا كِقيامػػًا، كقامػػًة، كالَقػمػػُة: السػػػّخُة الػاحػػػجُة، كالَسقػػاـ: السػضػػُع الػػحي تكػػي

كالَسقامُة: اإلقامػُة، كالُسقامُة بالزػػػػػػع: اإلقامػػُة كالَسقامػُة بػالفتح: الَسجِمػُذ كالجساعػُة مػػػػغ 
 .(ٔ)الشاسِ 

كقػػػج كردت السقامػػػة فػػػي معجػػػع مرػػػػصمحات الشقػػػػػج العخبػػػي القػػػػجيع بسعشػػػى السجمػػػذ    
كىػي -بفػػتح السػػيع–جسػع َمقامػة : السقامػات":أحسػج مصمػػب كالجساعة مغ الشػاس، كقػاؿ

فػػػي أصػػػل المغػػػة اسػػػع لمسجمػػػذ كالجساعػػػة مػػػػغ الشػػػاس، كسػػػسيت األحجكثػػػة مػػػغ الكػػػبلـ 
 .(ٕ)"مقامة، ألنيا تػحكخ في مجمذ كاحج يجتسع فيو الجساعة مغ الشاس لدساعيا

قرػػػة قرػػػيخة مدػػػجػعة تتزػػػػسغ عطػػػة أك ممحػػػة أك نػػػادرة، كػػػاف األدبػػػاء  السقامػػػةف   
 .(ٖ)يتباركف في كتابتيا إضيارًا لسا يستازكف بو مغ بخاعة لغػية كأدبية

السقامػػػة حػػػػجيث قرػػػػيخ مػػػغ شػػػػصحات الخيػػػاؿ أك "كيعّخفيػػػػا األسػػػػتاذ فكتػػػػػر ألكػػػػظ:   
بصػػل أفػػاؽ أديػػب شػػحاذ دكامػػة الػاقػػع اليػػػػمي فػػي أسػػػمػب مرػػػشػع مدػػجع تػػػجكر حػػػؿ 

كيحجث عشو كيشذػػخ شػيتػو راكيػة جػالػة قػج يمػػبذ جبػة البصػل أحيانػا، كغػخض السقامػة 
البعيػػػج ىػػػػػػػ إضيػػار االقتػػجار عمػػػػػػػى مػػحاىب الكػػبلـ كمػػػارده كمرػػادره فػػي عطػػة بميغػػة 

 .(ٗ)"تقمقل الجراىع في أكياسيا

                                                           

(
ٔ

ََ( :ِبدح)َ: 111ٔ(ٌغبْ اٌؼشة، اثٓ ِٕظٛس، داس صبدس ث١شٚد، ٌجٕبْ،  .ٖ٘ٗ/٘ :لٛ

(
ٕ

، ٔ( ِؼغُ ِصطٍؾبد إٌمذ اٌؼشثٟ اٌمذ٠ُ، أؽّذ ِطٍٛة، ِىزجخ ٌجٕبْ إٌبؽشْٚ، ث١شٚد، ط

ٕٓٓٔ :َٖ1ٙ. 

(
ٖ

فٟ اٌٍغخ ٚا٤دة، وبًِ إٌّٙذط ٚآخشْٚ، ِىزجخ ٌجٕبْ عبؽخ  اٌّصطٍؾبد اٌؼشث١خ( ِؼغُ 

 . 11َٖ: 19ٗٔ، ٕاٌصٍؼ، ث١شٚد، ط

(
ٗ

 .ٕ٘ :( ثذ٠ؼ١بد اٌضِبْ، ف١ىزٛس اٌىه، اٌّطجؼخ اٌىبص١ٌٛى١خ، ث١شٚد، د.ط



 

97 
 

بأسػػمػب قررػػي، يتخػػح الجػػػار فػػغ أدبػػي "أمػػا الػػجكتػر رابػػح العػػػبي فعّخفيػػا بأنيػػا:    
 .(ٔ) "مصية إلى تحقيق أغخاض تعميسية كاجتساعية كنفدية

كأصػبحت السقامػة فيسػا بعػج مرػصمًحا أدبًيػا تصمػق عمػى "كعخفيا ناضع رشػيج بقػلػو:    
نػػػع مػػغ الكتابػػة عمػػى شػػكل أقرػصػػة مشسقػػة فػػي ألفاضيػػا كأسػػمػبيا، فييػػا شػػيء مػػغ 

كاحػػج كبصػػل أديػػب متحايػػل، يػػخاد بيػػا كصػػف أك الحػػػار، كتعتسػػج فػػي الغالػػب عمػػى راٍك 
مفارقػػة أدبيػػة أك مدػػألة ديشيػػة أك قزػػية عمسيػػة، كتشصػػػي عمػػى لػػػف مػػغ ألػػػاف الشقػػج أك 
الػػػتيكع كالدػػػخخية أك الترػػػحيح كالتقػػػػيع أك الثػػػػرة كيعػػػج بػػػجيع الدمػػػاف أكؿ مػػػغ أعصػػػى 

ه لػع يمسػح ، كنمح  عمى التعخيف أعػبل(ٕ)"كمسة مقامة معشاىا االصصبلحي بيغ األدباء
 إلى شعخية السقامات، بل يمسُح كيخكد عمى إنيا مغ القرز أك مغ الشثخ الفشي .

كالسقامػػػات شػػػخاز مػػػغ الشثػػػخ الفشػػػي، ضيػػػخ أكاًل فػػػي السذػػػخؽ عمػػػى يػػػج بػػػجيع الدمػػػاف    
اليسػػحاني ثػػع حػػحا الحخيػػخي حػػحكه فيػػو، كعػػغ شخيقيػػا انتذػػخ فػػي شػػتى البيئػػات العخبيػػة، 

كقػػج عػػخؼ األنجلدػػيػف السقامػػات عػػغ شخيػػق مػػغ رحمػػػا مػػشيع ، (ٖ)كمشيػػا بيئػػة األنػػجلذ
إلى السذخؽ شمبا لمعمع، فقج درسػا ىحا المػف الججيج مغ األدب في جسمة مادرسػه مغ 
العمـػ كالفشػف، ثع عػادكا إلػى ببلدىػع ناشػخيو بػيغ مػػاششييع، كانتذػخت السقامػات بػجػو 

خابصيغ باألنػػػجلذ ضيػػػخت خػػاص أيػػػاـ ممػػػؾ الصػائػػػف باألنػػػجلذ، كفػػي أكائػػػل عيػػػج السػػ
 .( ٗ)مقامات الحخيخي بالسذخؽ ثع لع تمبث أف انتذخت بالسغخب انتذارًا كاسعاً 

كال تخػػػػػخج مػضػػػػػػعات السقامػػػػػة األنجلدػػػػػية عػػػػػغ الشقػػػػػج األدبػػػػػي كالدياسػػػػػة كالسػػػػػجح     
فقػػػػػػػج بمػػغ أكجػػو فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػحا  كاليجػػاء، كالغػػدؿ، كالسجػػػف، ككصػػف البمػػجاف، كالػػخحبلت،

مع ابغ العسيج،كأبي بكػػخ الخػػارزمي، كأبػي إسػحاؽ الرػابي، كالرػاحب بػػغ  ػػػػػػخالعر
عبػػاد حتػػى أف التدكيػػػق أصػػبح غايػػة، كحتػػى أف الكتابػػػة أصػػبحت مديجػػًا مػػغ زخػػػخؼ 

                                                           

(
ٔ
 . 1( اٌّمبِخ اٌجغذاد٠خ، د.ساثؼ اٌؼٛثٟ، داس اٌىزبة اٌضمبفٟ،د.ط،د.د، ) اٌّمذِخ( : 

(
ٕ

، ٚأدة اٌّمبِبد أٚ اٌفٓ ا٤لصٛصٟ اٌّغغغ ، ثؾش 1ٕٖ( ا٤دة اٌؼشثٟ فٟ اٌؼصش اٌؼجبعٟ: 

 .1ٕٙٔ، وبْٔٛ اٌضبٟٔ، ؽجبط، ٕ٘اٌؼذد ا٤ٚي،ِظ  –اٌذوزٛس صفبء خٍٛصٟ، ِغٍخ اٌّؼٍُ اٌغذ٠ذ 

(
ٖ

َ: 1٘1ٔ، ٕط،( ٠ٕظش: إٌضش اٌفٕٟ فٟ اٌمشْ اٌشاثغ، صوٟ ِجبسن، اٌغؼبدح اٌىجشٜ، ِصش

ٔ/ٕٕٓ-ٕٖٓ. 

(
ٗ

 .ٕٕٗ( ٠ٕظش: ربس٠خ ا٤دة اٌؼشثٟ، أؽّذ ؽغٓ اٌض٠بد، داس إٌٙضخ ثّصش، اٌمب٘شح، د.ط: 
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أنيػػػػق كمػسػػػػػيقى لفطيػػػػة غشيػػػػػة، كسػػػػا نػػػػػدع األدب إلػػػػى المفطيػػػػة كالحخفيػػػػة التػػػػي أغخقػػػػػت 
 .(ٔ)اع كاالستعارات كشتى ضخكب البجيعالسعشػى الزئيل في بحخ زاخخ مغ األسج

 مى نسصيغ:ع*كتشقدع السقامات األنجلدية 
 أول: نسط تقميجي:

مػػػػغ السػضػػػػػػعات التػػػػي تشاكلتيػػػػا السقامػػػػات األنجلدػػػػية التقميجيػػػػة فقػػػػط كلػػػػػع تعخفيػػػػػا    
كيتبػػػع ، رثػػػػػػػػاء السػػػػػػػػجف، كالخحمػػػػػػػػة البحخيػػػػػػػػة(:)الحػػػب العػػػحري، ك مقامػػػات الذػػػخؽ، أىسيا

نسػػذج بجيع الدماف اليسحاني في السذخؽ كمػغ أىػع مػضػػعات السقامػة التػي اشػتخكت 
السحافطػػة عمػػى البصػػل كالػػخاكي كالعقػػجة، كالدػػخخية، ىػػي:  فييػػا مػػع السقامػػات السذػػخقية

كمػغ ذلػظ مػا ،(ٕ)كالػصف، كالبخاعة المغػية، كالحيمة كالكجية، كالذعخ، كاألحكاـ الشقجية
أحػج قػادة الجكلػة  إسػساعيلالحجػاج بػغ أبػي الػليػج  ألبػيكتبو لداف الػجيغ بػغ الخصيػب 

، األنجلدػػػػيةالشرػػػػخية، كىػػػػي مقامػػػػة فػػػػي كصػػػػف رحمػػػػة فػػػػتح ىػػػػحا القائػػػػج ألحػػػػج الجػػػػدر 
نحسج للا حسج معتخؼ ِبحقِِّو، كنذػكخه عمػى عػائػج َفزػمو كرفقػو، الَّػِحي "كافتتحيا بقػلو: 

ذلػػػػال، نسذػػػي ِفػػػي مشاكبيػػػا، َكَنْأُكػػػل مػػػغ رزقػػػو، َكُنَرػػػمِّي عمػػػى سػػػيجَنا جعػػػل لشػػػا اأَلْرض 
ػػػج خيختػػػو مػػػغ َخمفػػػو، كندػػػتػىب لمسقػػػاـ السػلػػػػي اليػسػػػفي الشرػػػخي، َسػػػْعجا  كمػالنػػػا ُمَحسَّ

 يتؤلأل نػر أفقو، كنرخا ُيْتَمى، بغخب اْلَسْعُسػر كشخقو:
 اْلقمػػػػِب مػػػػْغ بعػػػػجِ ُعشيػػػػُت بَيػػػػا َيػػػػا شػػػػقَة   كقابمُة َصفٍّ لي فجيُتِظ رْحَمةً 

 
 َفقمػػػػػػُت ُخػػػػػػحييا مػػػػػػْغ ِلَدػػػػػػاِف ببلغػػػػػػةٍ 

 
 َكَسػػػػا ُنطػػػػَع اْلَيػػػػاُقػُت كالػػػػّجرُّ ِفػػػػي ِعْقػػػػػجِ  

 
لسػػا َكقػػع اْلَعػػْدـ الَّػػِحي َكقفػػو للا عمػػى مَرػػالح َىػػِحه الجديػػخة، َكاْلَقْرػػج السعػػخب َعػػغ كػػخيع 

 أكشانيا،كتيدػػػػػػيخالقرػػػػػػيجة، َكفزػػػػػػل الدػػػػػػخيخة، عمػػػػػػى تفقػػػػػػج ببلدىػػػػػػا كأقصارىا،كتسييػػػػػػج 
رأى ِفػػي َقّمػػجُه للا أمػرىػػا، كككػػل ِإَلػػى حسايتػػو ثغػرىػػا، َمْػاَلَنػػا كعرػػسة ديشَشػػا  أكشارىػػا،

ػاج،اْبغ َمْػاَلَنػا َأِميػخ اْلُسدػمسيغ  كدنيانا،َأِميخ اْلُسدػمسيغ،كضل للا عمػى اْلَعػالسيغ َأُبػػ اْلحجَّ

                                                           
(

ٔ
-َٙٔٙ:19ٙٔ، ٔش: اٌغبِغ فٟ ربس٠خب٤دة اٌؼشثٟ،ؽٕب اٌفبخٛسٞ، داس اٌغ١ً، ث١شٚد،ٌجٕبْ، ط( ٠ٕظ

ٙٔ1. 

(
ٕ

٠ٓ، ِىخ اٌّىشِخ، اٌّمبِبد ا٤ٔذٌغ١خ فٟ ػصش اٌطٛائف ٚاٌّشاثط١ٓ، ؽب٘ش ػٛض اٌىفبٚ :( ٠ٕظش

 .َٖ٘ٔ: 1ٕٓٓعبِؼخ اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض، سعبٌخ ِبعغز١ش، 
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ػاِلحيغ أبػي اْلَػِليػ ككبيخ ج ِإْسػَساِعيل، اْبػغ َمْػاَلَنػا اْليسػاـ اأْلَْعَمػى، اْلُسُمػػؾ اْلُسَجاىػجيغ الرَّ
الَّػػػػِحي تػػػػخكى مفػػػػاخخه كتتمى،أبػػػػي سػػػػعيج، حفػػػػ  للا ِمْشػػػػُو عمػػػػى اأْلَيَّػػػػاـ َبحػػػػخ الشجا،َكبػػػػجر 
السشتػػػجا،...َفَكاَف البػػػخكز ِإَلْيَيػػػا َيػػػْػـ اأْلََحػػػج َسػػػاِبع عذػػػخ شػػػيخ محػػػـخ فػػػاتح َعػػػاـ َثَساِنَيػػػة 

 .(ٔ)"َكَسْبعسائة َكَأْرَبعيغ
نػػو حػػجد مػضػػػع نرػػو ىػػحا كىػػػ إفػػي ىػػحه السقجمػػة حػػجد الكاتػػب أركػػاف مقامتػػو إذ    

، كالذخرػػػية الخئيدػػػة فػػػي الػػػشز ىػػػي أبػػػػ األنػػػجلذكصػػػف رحمػػػتيع لفػػػتح بعػػػس بػػػبلد 
الحجػػاج بػػغ أبػػي الػليػػج، كىػػػ أحػػج سػػبلشيغ الجكلػػة الشرػػخية أمػػا الدمػػاف فيػػػ الدػػابع 

بعػػػػيغ لميجػػػػخة، كىػػػػػ تقػػػػجيع عذػػػخ مػػػػغ شػػػػيخ محػػػػـخ الحػػػػخاـ عػػػػاـ سػػػبع مائػػػػة كثسػػػػاف كأر 
متعػػػػػػارؼ عميػػػػػػو فػػػػػػي كتابػػػػػػة السقامػػػػػػات عشػػػػػػج الحخيػػػػػػخي كغيػػػػػػخه مػػػػػػغ كتػػػػػػاب السقامػػػػػػات 

 .(ٕ)السذارقة
كيقتػخب  (ٖ)فيػػ يبتعػج عػغ أسػمػب بػجيع الدمػاف اليسػحاني فػي الحػػار األسػمػبأمػا     
، اسػتثسخ الكاتػب فيػو التػخاث، فشجػجه (ٗ)القرػة أسػمػبالحخيخي الحي يأخػح  أسمػبمغ 

كاسػػتقبمشا اْلَبمػػجة حخسػػيا للا ِفػػي تبخيػػد سػػمب " يج بػػالقخآف الكػػخيع كالذػػعخ العخبػػي:يدتذػػ
يَشػة،  األعياد احتفاليػا، كغرػبيا حدػشيا كجساليػا، َنػاَدى ِبَأْىػل اْلَسِجيَشػة، َمْػعػجُكْع َيػْػـ الدِّ

َشػا فدسحت الحجاؿ بخباتيا، كالقمػب بحباتيا، كالسقاصخ بحػرىا، كالسشازؿ ببجكرىا، َفَخَأيْ 
تػػػػػداحع اْلَكَػاِكػػػػػب بالسشاكػػػػػب، كتػػػػػجافع البػػػػػجكر، بالرػػػػػجكر، َبْيَزػػػػػاء كأسػػػػػخاب اْلحسػػػػػاـ، 
متشكبات،تشقػػػػب األزىػػػػار بالكسػػػػايع، َحتَّػػػػى ِإذا قزػػػػى اْلَقػػػػْػـ مػػػػغ سػػػػبلميع عمػػػػى إَمػػػػاميْع 

، يػضػػػف (٘)"فخضػػػا، اْسػػػَتْػَفْيَشا أعيػػػانيع، تسييػػػدا كعخضػػػا، خيسشػػػا ِبػػػَبْعس رباىػػػا السصمػػػة
خآنػػػي ليؤكػػػج عمػػػى جبللػػػة الحػػػجث، فيػػػػ يرػػػف دخػػػػؿ أبػػػػ الحجػػػاج الكاتػػػب القػػػز الق

السجيشة كجخػؿ مػسى لمقاء فخعػف، فتشاص مع ذلظ الحجث الدمػاني القخآنػي فػي قػلػو 
يَشِة َكَأْف ُيْحَذَخ الشَّاُس ُضًحى ﴿ تعالى:    ،.ٜ٘فشو:  ﴾َقاَؿ َمْػِعُجُكْع َيْػـُ الدِّ

                                                           

(
ٔ

ٕزبة س٠ؾبٔخ اٌىزبة(  ُّ  . 1ٕٗ -9ٕٗ/ ٕ: ،الثٓ اٌخط١ت ُٚٔغؼخ اٌ

(
ٕ

٠ٕظش : اٌّمبِخ ث١ٓ ا٤دة اٌؼشثٟ ٚا٤دة اٌفبسعٟ )اٌؾش٠شٞ ٚاٌؾ١ّذٞ خصٛصب( ، د. فشػ ( 

 . ٖ٘ٔ: ٕٔٔٓ، ٔٔبص ػٍٟ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ط

(
ٖ

 .٠ٖٕٕظش: اٌّصذس ٔفغٗ : ( 

(
ٗ

 .٠ٕٙٗظش: اٌّصذس ٔفغٗ: ( 

(
٘

ٕزبة س٠ؾبٔخ اٌىزبة(  ُّ  .ٕٓ٘/ ٕ: ،الثٓ اٌخط١ت ُٚٔغؼخ اٌ



 

111 
 

ِإذا بمغَشا ُقُرػر اْلسمظ، كانتييشا ِإَلى َكاِسَصة َحتَّى "كقج ختع مقامتو ىحه بقػلو:    
الدمظ، كقفشا ميشئيغ كمدمسيغ، َكُقْمَشا ادخمػىا ِبَدبلـ آِمشيغ، َكَأْلَقْت عراىا، كاستقخت 

 .( ٔ)"بَيا الشََّػى، َكَسا قخ عيشا باإلياب اْلُسَداِفخ
القرري في عخضو  األسمػبكمغ ىشا نمح  أف ابغ الخصيب قج اعتسج عمى    

لسقاماتو، كسا أنو في ىحه السقامة أرد أف يبيغ حخكة الجير كالسشاشق التي مخ بيا 
 الشاس كشباعيع، كىحا غخضيا الخئيذ. كأحػاؿ

 ثانياا: نسط غيخ تقميجي
ما بيغ يجي شػخز ذي  ىحا الشػع مغ السقامات أشبيسا يكػف بخسالة تقجـ ألمخ  

ك تحكيقو، كمػضػعاتيا: السجح، اليجاء، الغدؿ، نفػذ كسمصاف عمى أمل نػالو أ
 . (ٕ)الفخخ، الحشيغ كغيخىا

كمثاؿ ىحه السقامة عشج ابغ الخصيب ىػ ما صجر عغ ابغ الخصيب لمدمصاف ابي   
 : (ٖ)عشاف فارس كالتي افتتحيا بكمسات تحتػي جسيعيا عمى حخؼ الديغ فقاؿ

ْخَح حدَغ ِلَباسِ سػاحُب، تكدػ   سقْت سارياُت الّدحِب ساحَة فاسِ   الدَّ
 نديػػػػػػػٌع سػػػػػػػػػػػػػػَخى لمدمدبيػػػػػػِل بكػػػػاسِ   كسارْت بتدميسػػػػي لػػػػػدّجِة َفػػػػػػػػػػػػػػارسٍ 

بَلـ أستسشح ُمدبل اإلسعاد، كأبمذ أنفذ الحداد، كبإرساؿ "كمشيا قػلو:      باسع الدَّ
التَّْدِميع لَديِّج اْلُسْخسميغ، َأسج أسخاب اْلفداد، كألتسذ لدفخي َسبلَمة الشُُّفػس كاألجداد، 
َسبلـ كسيع، تدتعيخ نفذ مدخاه اْلَبَداِتيغ، كيحدجه اآلس كالياسسيغ، كيدتسجه 

اِجي كالشدخي بَلـ ُسْبَحاَنُو، كيدتبق الشخجذ الدَّ غ، يديخ لسجمذ، مدتخمف القجكس الدَّ
لدجة ُسْمَصاف اْلُسدمسيغ، سل الدعج حدامو، كسجد سيامو، سيف الّدشة الدسحاء 
َسَحاَبة َسَساء الدخا َأسج السخاس، ممبذ السفدجيغ ِلَباس الباس، ميدخ اْلَحَدَشة لمشَّاس، 
يعدػب اْلَخِسيذ، مدخح سػائع التدجيع كالتشديع كالتجشيذ َسَشج الّدشة، َأسج األسشة، الباسل 
اِمي الّدشي، ُسْمَصاف الدبلشيغ، الداشي بأسو بالداشيغ، ُمْدَتشج  يِّج الّدشي السدجد، الدَّ الدَّ

                                                           

(
ٔ

ٕزبةُٚٔ  س٠ؾبٔخ اٌىزبة(  ُّ  .ٕٗٙ/ ٕ: ،الثٓ اٌخط١ت غؼخ اٌ

(
ٕ

 .ٓ٘ٔ-1ٗٔ/ ٠ٕٕظش: اٌّصذس ٔفغٗ:( 

(
ٖ

 .ٕٙٗ/٠ٕٕظش: اٌّصذس ٔفغٗ:( 
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ْسبَلـ، َفارس، سجلت لديختو اْلَحَدَشة السبلبذ، كاستشار بابتداـ سعجه ال سدخي اإْلِ
 .(ٔ)"العابذ

نمح  أف جسيع مفخدات ىحه السقامة احتػت عمى حخؼ الديغ، كىحا ما يطيخ    
مكانة كعمسية كقجرة لداف ابغ الجيغ الخصيب، فقج استصاع أف يكتب مقامة شػيمة 
غخضيا السجح مدتعيشًا بالكمسات التي تحتػي عمى حخؼ الديغ فقط، فبل نجج كمسة 

حتى حخكؼ الجخ كأدكات الخبط التي ال تحتػي عمى ال يػجج فييا حخؼ الديغ ك 
حخؼ الديغ لع يدتعسميا في نرو ىحا إال ما نجر، كما يؤكج قجرتو كتسكشو مغ لغتو 
أنو استسخ في نفدو ىحا حتى نياية السقامة فأرخيا بكمسات تحتػي عمى حخؼ الديغ 

مدئػؿ،  كبديغ اسسكع سعيجة سشية، خمدة مْجِمذ، ككسع ُمفمذ. كسسحكع"فقاؿ: 
بَلـ تقجس اْسسو، بتدشيع سعادتكع سُخكر  كمدتعيح سمصانكع أسعج َرُسػؿ، ندل الدَّ
اْلُسدمسيغ، كيدشى بدببكع سشة سيج اْلُسْخسميغ، كرسع َتاِسع مدتفتح سشة ِسّت َكخسديغ 

، كىحا كأف فيو تكمفًا كثيخًا إال أنو يجؿ عمى قجرة ابغ الخصيب عمى (ٕ)"َكَسْبعسائة
عشاف فارس  أبيضو، ففي ىحا السقامة كأف كاف الغخض السعمغ مشيا مجح تخييخ ألفا

تشحػ نحػ ببلغة المف  كحب المغة لحاتيا فالجػىخ "بغ عمي حاكع مخيشي، إال أنيا 
، كىحا ما حاكؿ (ٖ)"فييا ليذ أساسًا، كإنسا األساس العخض الخارجي كالحمية المفطية

كذف عغ ثخكة لفطية بخىغ عمييا  حه فقجلداف الجيغ بغ الخصيب في مقامتو ى إبخازه
 ط.الحاكية عمى حخؼ الديغ فق األلفاتباستعساؿ 

 
 
 
 

، التي سألو أحجىع عغ فزميسا كسبل كمغ ذلظ مقامتو في السفاخخة بيغ مالقة
  :فيقػؿ

                                                           

(
ٔ

ٕزبة س٠ؾبٔخ اٌىزبة(  ُّ  .ٕٙٗ/ ٕ: ثٓ اٌخط١ت،ال ُٚٔغؼخ اٌ

(
ٕ

 .1ٕٗ/ ٕاٌّصذس ٔفغٗ: ( 

(
ٖ

 . 1: ٖاٌّمبِخ، ؽٛلٟ ض١ف ٚآخشْٚ، داس اٌّؼبسف، ِصش، ط(


ِٓ أػّبي س٠ّخ عٛس٘ب ػٍٝ ؽبطئ اٌجؾش ث١ٓ اٌغض٠شح اٌخضشاء ٚاٌّش٠خ،  ِذ٠ٕخ ثب٤ٔذٌظ ػبِشح

لبي اٌؾ١ّذٞ:ٟ٘ ػٍٝ عبؽً ثؾش اٌّغبص اٌّؼشٚف ثبٌضلبق، ٚأصً ٚضؼٙب لذ٠ُ صُ ػّشد ثؼذ 
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َكأْبعػج التساسػا،  مالقة، أرفع قجرا، َكأشيخ ذكخا، َكأجػل َشػْأًنا فكاعػد َمَكانػا، َكأْكػـخ َناسػا،"فييا: 
مغ َأف تفاخخ َأك تصاكؿ، َأك تَعارض َأك تراكؿ، َأك تخاجع َأك تعػادؿ، َكَلِكشِّػي سػأنتيى 
ِإَلػػػى غخضػػػظ، َكأبػػػيغ ربػػػع مغتخضػػػظ، كأبػػػايغ جػػػػىخؾ كعخضػػػظ، فبقػػػػؿ اأْلُُمػػػػر الَِّتػػػي 

لػلػػجاف، ِىػػَي تتفاضػػل بَيػػا اْلبمػػَجاِف، كتتفػػاخخ ِمْشَيػػا ِبػػِو اإلخػػػاف، كتعخفػػو َحتَّػػى الػالئػػج كا
، (ٔ)"السشعة كالرشعة كالبقعة كالذػشعة، كالسدػاكغ كالحزػارة، كالعسػارة كاإلثػارة كالشزػارة

يحػػجد ابػػػغ الخصيػػػب مػضػػػػع مقامتػػػو كىػػػػ السفػػاخخة بػػػيغ مػػػجيشتيغ األكلػػػى ىػػػي السجيشػػػة 
األنجلدية التي عػاش فييػا، كالثانيػة السجيشػة السغخبيػة التػي ُنػػفي إلييػا، فيػػ كإف كػاف ال 

نػػو اسػػتجابة لمصمػػب سػػيبيغ أفزػػمية مالقػػة إمجػػاال لمسقارنػػة بػػيغ مالقػػة كسػػبل، إال يجػػج 
عمػػػػى سػػػػبل مػػػػغ مػاضػػػػع عػػػػجة ىػػػػي )السشعة،كالرػػػػشعة، كالبقعػػػػة، كالذػػػػشعة، كالسدػػػػاكغ، 
كالحزارة، كالعسارة، كاإلثارة، كالشزارة(، كفي كػل ىػحه السػاضػع تطيػخ أفزػمية مالقػة 

ػػػػا السشعػػػػة،" فيقػػػػػؿ مػػػػثبل فػػػػي السشعػػػػة: فمسالقػػػػة حخسػػػػيا للا فزػػػػل ااِلْرتَفػػػػاع، كمديػػػػة  فإمَّ
ااِلْمِتَشاع، أما مقبثيػا فاقتعػجت اْلَجَبػل كخسػيا، كرفعيػا للا َمَكانػا عميػا بعػج، َأف ضػػعفت 
أسػػػػػارىا كأقػارىػػػػا، كسػػػػسا بدػػػػشاـ اْلَجَبػػػػل اْلُسَبػػػػارؾ مشارىػػػػا، كقػػػػخت أبخاجيػػػػا كصػػػػػعجت 

ػػػػر كالجدػػػػر، َكاْلَخْشػػػَجؽ أدراجيػػػا، كحرػػػشت َأْبَػابَيػػػا، َكحدػػػغ جشابيػػػا، َكَدا ر ببمػػػجىا الدُّ
السحفػر فقميخاتيا مجايغ بحاتيا، كأبػابيا السغذاة بالرفايح شاىجة بسيارة بشاتيػا، كىسػع 

باح سخباال كسػبل، "، فيسا يرػف مشعػة سػبل بقػلػو: (ٕ)"أمخائيا ككالتيا، َكَأنََّيا لبدت الرَّ
يج َفقيػػخ، إشػػاـ خاممػػة كلمػػخـك آممػػة، َكَسػػا عمسػػت، سػػػر حقيػػخ كثػػػر، ِإَلػػى التشجيػػج كالتذػػي

كقرػػبتيا ِباْلَبَمػػِج ُمتَِّرػػَمة فَكمػػغ َدْعػػَػى الحرػػانة مشتقمػػة، سػػػرىا ُمْفػػخد، اَل سػػمػقية نكيػػة، 
، َكاَل بيػخ بالعحكبػة  كبابيا تقرج اَل َساِتخ تحسيو َكاْلَساء بَيا َمْعُجـك َكَلػْيَذ َلػُو جػب َمْعُمػـػ

، َكِفػي عيػج قخيػب اسػتباح تيا الػّخـك ِفػي اْلَيػْػـ الذػامذ، َكلػع تػخد َيػج المػذ، مػغ َمْػُسـػ

                                                                                                                                                                      

ٚوضش لصذ اٌّشاوت ٚاٌزغبس إ١ٌٙب فزضبػفذ ػّبسرٙب ؽزٝ صبسد أسؽزٚٔخ ٚغ١ش٘ب ِٓ ثٍذاْ 

 .ٖٗ/٘زبق، ٠ٕظش:ِؼغُ اٌجٍذاْ:٘زٖ اٌىٛسح وبٌجبد٠خ ٌٙب أٞ اٌشع

*


ِذ٠ٕخ ِزٛعطخ ِٛضٛػخ ػٍٝ صا٠ٚخ ِٓ ا٤سض لذ ؽبرا٘ب اٌجؾش ٚإٌٙش، فبٌجؾش ؽّب١ٌٙب 

ٚإٌٙش غشث١ٙب عبس ِٓ اٌغٕٛة ٚف١ٗ ٔٙش وج١ش رغشٞ ف١ٗ اٌغفٓ ألشة ِٕٗ إٌٝ اٌجؾش، ٚفٟ غشثٟ 

ا أساد إثشاَ أِش ٚرغ١ٙض ع١ؼ، ِذ٠ٕخ ٚعّب٘ب اٌّٙذ٠خ، وبْ ٠ٕضٌٙب إراخزظ ػجذ اٌّؤِٓ  ٘زا إٌٙش

 . ٖٕٔ/ِٖٕٚٙب إٌٝ ِشاوؼ ػؾش ِشاؽً، ٟٚ٘ ِٓ ِشاوؼ غشث١خ عٕٛث١ّخ، ٠ٕظش: ِؼغُ اٌجٍذاْ:

(
ٔ

ٕزبة ( س٠ؾبٔخ اٌىزبة ُّ  .ٖ٘٘/ ٕ، الثٓ اٌخط١ت: ُٚٔغؼخ اٌ

(
ٕ

 .ٖ٘٘/ ٕ(اٌّصذس ٔفغٗ: 
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غيػػػخ مشجشيػػػق نرػػػب، َكاَل تَػػػاج ممػػػظ َعَمْيػػػِو عرػػػب، قمَّػػػة سػػػبَلح َكعػػػجـ فػػػبلح، كخسػػػػؿ 
 .  (ٔ)"سػر، كاختبلؿ ُأُمػر. َكقج َسَقصت َدْعَػى السشعة

كمػػػغ الػاضػػػح أف ىػػػحه السفػػػاخخة بشيػػػت عمػػػى أسػػػاس السفاضػػػمة التػػػي تطيػػػخ تقػػػجـ     
عمػػى السجيشػػة الثانيػػة، فػػي كػػل أمػرىػػا، فيػػي مقامػػة ذات مػضػػػع كاحػػج  األكلػػىيشػػة السج

ىػػحه السجيشػػة عمػػى تمػػظ. فيػػػ يعتسػػج عمػػى  أفزػػميةكاف اختمفػػت شػػخؽ االسػػتجالؿ عمػػى 
إقشاعيػػة كسػػا فػػي قػلػػو: )كسػػبل، َكَسػػا عمسػػت( ككأنػػو يخيػػج أف يشفػػي عػػغ نفدػػو  أسػػاليب

 مجيغ ىػ الحكيقة كالػاقع.التحيد إلى مالقة، كيؤكج إف ما يرف بو الب
الفشػػػػف ك كمػػػغ ىشػػػا نجػػػج أف لدػػػاف الػػػجيغ بػػػغ الخصيػػػب قػػػج أبػػػجع فػػػي كتابػػػة السقامػػػة     

الشثخية األخخى فقج سػار عمػى نيػج الكتػاب القػجماء كقمػج أثػارىع تػارة كأبػجع فػي أسػاليبو 
 تارة أخخى . 

 السقامات في كتاب ريحانة الُكّتاب كُنجعة الُسشتاب البغ الخصيب ىي:  نػاعكمغ أ
 السقامة الدمطانية :-ٔ

فسغ ذلظ ما صجر عشى لمدمصاف الجميل السعطع الكبيخ أبي عشػاف "كتتسثل بقػلو:     
 للا مغ سبتة َبيغ َيجي رُكػب اْلَبْحخ َكِفي كل كمسة ِمْشَيا سيغ:فارس رحسو 

ْخَح حدَغ ِلَباسِ سقْت سارياُت   الّدحِب ساحَة فاِس سػاحُب، تكدػ الدَّ
 كسارْت بتدميسي لدّجِة َفارٍس     نديٌع سخى لمدمدبيِل بكاسِ 

 مشيا في ذكخ الدمصاف أبي عشاف :
 أنَدْت بسدخى سبتٌة كتأّنَدْت     بداحتِو نفدي كأسعَج ناسِ 

ـَ   (ٕ)"قياسِ كيّدَخْت لمُيدخى كيّدَخ مخسمي   كسّجَد سيسي كاستقا
ػػعخية أعػػبله أبيػػات كػػاف مبعثيػػا التأمػػل فػػي تبػػجؿ أحػػػاؿ الػػجكؿ  تتػػخدد فػػي الشرػػػص الذِّ
كاألياـ كجاءت الجشاس البجيعي: ) أندت / تأندػت/ نػاس / يدػخت / لميدػخى/ كيدػخ( 

 مػحية معبخِّة أجسل تعبيخ عغ لػحٍة مكانية يقرجىا الذاعخ الخصيب بخيالو.
باسػػع الدػػبلـ أسػػتسشح مدػػبل اإلسػػعاد، كأبمػػذ أنفػػذ الحدػػاد، "كيقػػػؿ فػػي نػػز آخػػخ:   

كبإرسػػاؿ التدػػميع لدػػيج السخسػػميغ، أسػػج أسػػخاب الفدػػاد، كألػػتسذ لدػػفخي سػػبلمة الشفػػػس 

                                                           

(
ٔ

ٕزبة س٠ؾبٔخ اٌىزبة ( ُّ  .ٖٙ٘/ ٕ: ،الثٓ اٌخط١ت ُٚٔغؼخ اٌ

(
ٕ

 .ٕٙٗ/ ٕ: ٔفغٗ اٌّصذس(
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كاألجدػػػػاد، سػػػػبلـ كسػػػػيع، تدػػػػتعيخ نفػػػػذ مدػػػػخاه البدػػػػاتيغ، كيحدػػػػجه اآلس كالياسػػػػسيغ، 
و، كيدػتبق لدػجة كيدتسجه الشخجذ الداجي كالشدػخيغ، مدػتخمف القػجكس الدػبلـ سػبحان

 .(ٔ)"سمصاف السدمسيغ
فالكاتب ابغ الخصيب استحزخ إلى ذىغ الستمقي ليرػف حػاؿ الدػبلـ كالصسأنيشػة     

اسػتصاع  ،إذكيتحجث عغ تفاصيميا، فجاءت الفشػف البجيبية مػحية معبِّػخة أجسػل تعبيػخ
الت، تػضيح السعاني كإبخازىا بقالٍب فّشي جسيل، حيث حخكت الشفػس كاسػتثارت الخيػا

كحدػػغ التقدػػيع  ليػصػػل رسػػالتو إلػػى مػػغ يخيػػج الدػػبلـ ة، كاالسػػتعار  ،فاسػػتعاف بالجشػػاس
 بأحدغ شخيقة.

سػػل الدػػعج حدػػامو، كسػػجد سػػيامو، "كمػػغ السقامػػات األخػػخى البػػغ الخصيػػب مشيػػا:     
سيف الدشة الدسحاء سحابة سساء الدخا أسج السخاس، ممبذ السفدػجيغ لبػاس البػاس، 

يعدػب الخسيذ، مدخح سػائع التدجيع كالتشديع كالتجشػيذ سػشج ميدخ الحدشة لمشاس، 
الدشة، أسج األسشة، الباسل الدػيج الدػشي السدػجد، الدػامي الدػشي، سػمصاف الدػبلشيغ، 
الدػػػاشي بأسػػػو بالدػػػاشيغ، مدػػػتشج اإلسػػػبلـ، فػػػارس، سػػػجلت لدػػػيختو الحدػػػشة السبلبػػػذ، 

نفػػذ نفيدػػة سػػكشت كاسػػتشار بابتدػػاـ سػػعجه السدػػخي العػػابذ، حدػػبظ باسػػع كمدػػسى، ك 
اإلسػػػبلـ جدػػػسا، كأسػػػشت لدػػػعادة السدػػػمسيغ قدػػػسا، يشدػػػى الدػػػحايب الدػػػاكشة لسدػػػشتي 
الدػػػشيغ، كتخػػػخس ألدػػػغ محاسػػػشو المدػػػشيغ، كيدػػػتعبج إحدػػػانو إحدػػػاف السحدػػػشيغ، سػػػسا 
مجمدو، كسعج ممتسدو، كتدشت سبلمتو، كحخست سبل الدشة اسػتقامتو، كسػجد سػيسو، 

العدػػيخ، كمدػػجي الكديخ،كمدػػػيل  فدػػبحاف ميدػػخ كسػػشى الدػػعادة لمشػػاس بأسػػو كسػػمسو،
اإلكديخ، كمدشى سمصانو يدتػعب محاسغ الدبعة السدتخمفيغ، استيعاب التيدػيخ، فدػيمت 
السدػػالظ العدػػػيخة، كحدػػػشت الدػػػيخة، ليدػػػتبيغ سػػػخ االسػػػتخبلؼ، كيتيدػػػخ سػػػبب االسػػػتيبلؼ، 

سػالبا دنػذ  كيدتجج مبلبذ سػمصشة األسػبلؼ، كسػيصيخ سػيفو مدػاجج السدػمسيغ باألنػجلذ،
الشاقػس، كيمبذ إبميذ باستشقاذىا، لباس البػؤس، كيدػتفتح القػجس، بتيدػيخ القػجكس، رسػسو 

مدػػػتخؽ إحدػػػانو، كمدػػػتعبج سػػػمصانو  بدػػػبتو حخسػػػت سػػػاحتيا، كاتدػػػعت باليدػػػخ مدػػػاحتيا،
 . (ٕ)"الدعيج الدفارة كالخسالة، بدببو، الستػسل بالػسائل الحدشة

                                                           

(
ٔ

ٕزبة س٠ؾبٔخ اٌىزبة(  ُّ  .ٕٙٗ/ ٕ: ،الثٓ اٌخط١ت ُٚٔغؼخ اٌ

 -ٕٙٗ/  ٕ، كلو في ىحا الذأف ثبلث مقامات:ٕٛٗ  -ٕٙٗ:،البن الخطٌب كُنجعة الُسشتاب رٌحانة الكتاب(ٕ)
ٕٚٛ. 
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عمػػػى غيػػػخ السقامػػػات األخػػػخى، فػػػأكثخ السقامػػػات جػػػاء األسػػػمػب فػػػي ىػػػحه السقامػػػة     
األخخى لو قج امتدج بيا الذعخ مع الشثخ إال ىحه فقج جخدىا مػغ الذػعخ كأخبلىػا لمشثػخ 

فيػػػ قػػج مػػؤل تمػػظ السقامػػة بالقرػػز كأحيانػػا بػػالحكع كالسػػػاع ، كيتبػػيغ لشػػا كػػحلظ فقط،
كإفَّ المػػحة تػػأتي أسػػمػب جسيػػل كمستػػع عشػػج تأمػػل القػػار  بيػػا كتحميميػػا يحػػذُّ بحبلكتيػػا، 

بعػج التأمػل كالتفكيػخ، حيػث اسػتصاع التعبيػخ عػغ السعػاني مػغ خػبلؿ تجدػيجىا كجعميػا 
 محدػسة، حيث اقتخبت تمظ الرػر الببلغية إلى اإلفياـ ، كأصبحت أكثخ كضػحًا.

َفقمػػت، ِبػػي ِإَلػػى تعػػخؼ اْلبمػػَجاِف جشػػػح كجشػػػف، َكاْلُجُشػػػف فشػػػف، "كمػػغ ذلػػظ أيًزػػا قػلػػو: 
ػػْكخ، َكقػػج َضفػػخ  ت قبمػػظ بشقػػاب، كعػػػد احتقػػاب كبدػػارب نقػػاب، حرػػل ِبػػِو مػػغ شمػػى الذُّ

َكِبظ يتع الدصخ كيعطع اْلخصخ، َفَقاَؿ الشَّاس ُمتَّيع كمشجج، كخاذؿ كمشجػج، َكاَل تجػػد َيػج 
 :َكجعل يشذج ِبَسا َتِجج، َوللا السخشج،

 ِإذا السذكبلت ترجيغ لي ... كذفت غػامزيا ِبالّشطْخ 
 ِفػػػي الخَِّجػػػػػػػػػػػػػاؿ ... أسائل َىَحا َكَذا َما اْلَخَبْخ َكلدت بائقة 

 كلكششي مجرب األصفخيغ ... أبيغ َمَع َما مزى َما غَبْخ 
ػػُبَيات، قمػػت: َمػػا َتقػػػؿ ِفػػي بػػاديذ، َقػػاَؿ، بػػجأت بحسجلػػة  ثػػعَّ َقػػاَؿ: َىػػات، َأمػػغ عقػػجؾ الذُّ

ػر الجمػػى، كالشحػػخ غيػػخ العاشػػل َكاَل الخقعػػة، كبخكػػة اْلبْقَعػػة، كمػػجفغ اْلػػَػِلّي، كمطيػػخ الشُّػػ
الخمػػػي مػػػغ الحمػػػى، بمػػػج الدػػػخاكة كالذػػػجاعة، كاإليثػػػار عمػػػى فػػػخض اْلَجَساَعػػػة، كالشفػػػػس 
األكابة ِإَلػى للا الخجاعػة، َحْيػُث اْلبػخ كالحػػت، كالخذػب الَّػِحي يشذػأ ِمْشَيػا كػل مشحػػت، 

، َكفزػػػػػل السجافعػػػػػة لرػػػػػب كالبػػػػػأس كاإلقػػػػػجاـ، كالفاكيػػػػػة الّصيَبػػػػػة كاإلداـ، َكرب اْلجَبػػػػػاؿ
مجػاكرة مػغ غسػارة بالسػارد السػارج، فيػع  كعػخة السعػارج الدباؿ، ِإالَّ َأنََّيا مػحذػة اْلَخػاِرج

ْيخ ِفي تثبيت  .(ٔ)"ُذك َدِبيب ِفي مجارج ِتْمَظ الغخابيب، ككيجىع ببخكة الذَّ
يػة يبجك أف لداف الجيغ ابػغ الخصيػب قػج أبػجع فػي إنتػاج نرػصػو بسدػتػياٍت عال     

يتجمػػػى فييػػػا إبجاعػػػو الخػػػاص، حيػػػث كػػػاف ميتسػػػًا كثيػػػخًا بالبػػػجيع فػػػي شػػػعخه؛ كلػػػحلظ نػػػخاه 
يعتشػػي بػػو كػػل العشايػػة فػػي بعػػس األحيػػاف، مػػغ خػػبلؿ إيػػخاده الذػػػاىج الذػػعخية كالشثخيػػة 

الدػباؿ(،  –الحمى(، ك ) الجبػاؿ  -البقعة(، ك ) الجمى -فقج كقع الجشاس في:) الخقعة
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سيقى الّجاخمية لمشز، ألنو لػيذ تكػخارًا محزػًا لمحػخكؼ بػل كال شظ أنو مسا يجعع السػ 
 كالجاللة.، نجج اختبلفًا بيغ ألفاضو مغ حيث السعشى

 مقامة معيار الختيار: -ٕ
إذ كالسغػخب، ، لقج كصف أبغ الخصيب في ىػحه السقامػة أىػع مػجيشتيغ ىسػا: غخناشػة   

كاالجتساعيػػػػة  ،كالجغخافيػػػػة ،تشػػػػاكؿ فيػػػػو لدػػػػاف الػػػػجيغ بػػػػغ الخصيػػػػب الشػػػػػاحي التأريخيػػػػة
بػػػجأ بجبػػػل شػػػارؽ الػػػحي يقػػػع ضػػػسغ مسمكػػػة بشػػػي مػػػخيغ إذ  ألغمػػػب السػػػجف التػػػي ذكخىػػػا،

السغخبية،إما السجف األنجلدية التي ذكخىا في الػصف مشيا:) اسصبػنة، مخبمػة، سػييل، 
مالقػػة، قسػػارش، السشكػػب، كغيخىػػا مػػغ السػػجف(،كأما مػػجف السغػػخب التػػي ذكخىػػا بالػصػػف 

ادس، سػبتة، ششجػة، قرػخ كتامػة، أصػيبل، سػبل، كغيخىػا مػغ السػجف( كابػغ ي:) بتالكال
 .(ٔ)الخصيب لع يخاِع السجف تختيًبا تاريخًيا كجغخافًيا، بل حدب األىسية

اْلَحسػػػج  الَّػػػِحي اْنَفػػػَخدت "كمػػػغ قػػػػؿ لدػػػاف الػػػجيغ بػػػغ الخصيػػػب فػػػي ىػػػحه السقامػػػة:    
كاالستقبلؿ بأعباء اْلجػبَلؿ، السشػده َعػغ احػتبلؿ ِصَفاتو باالشتساؿ عمى أشتات اْلَكَساؿ، 

اْلَحػػبَلؿ، السترػػفة اْلخػػبلؿ بػػاالختبلؿ، اْلُسَتَعسػػج بالدػػؤاؿ، لرػػمة الشػػػاؿ، َجاعػػل اأَلْرض 
كدكانيا ُمَتَغاِيَخة اأْلَْحػَػاؿ، بػاْختبَلؼ اْلعػُخكض كاألشػػاؿ، مترػفة بالسحاسػغ كالسقػابح، 

رػػشائع كاألعسػػاؿ، عمػػى التَّْفِرػػيل كاإلجسػػاؿ، َفسػػغ ِعْشػػج اْعِتَبػػار الييئػػات كاألكضػػاع كال
ـَ َخيػػػخه بذػػػخه، دخػػػل َتحػػػت خػػػّط ااِلْعِتػػػَجاؿ، َكمػػػغ قرػػػخ َخيػػػخه َعػػػغ َشػػػخه، َكػػػاَف أَىػػػبل  َقػػػا
لبلستعاضة ِبِو كاالستبجاؿ، َكمغ أربى َخيخه عمى َشخه، َكجب ِإَلْيِو شّج الّخحػاؿ، َكاْلػتسذ 

َمػػا اغتػػبط الشَّػػاس بأكشػػانيع، فحرػػمػا ِفػػي اْلجَبػػاؿ عمػػى ِبَقْرػػِجِه َصػػبَلح اْلَحػػاؿ، َكَكِثيػػًخا 
دعػػة البػػاؿ، كفػػازكا ِفػػي الخمػػاؿ باآلمػػاؿ، ِحْكَسػػة ِمْشػػُو ِفػػي اْعِتَبػػار ربػػع الذػػَساؿ، كتزػػيء 
ػػَؤاؿ.  أكشافػػو َعػػغ اْلَيسػػيغ َكالذػػَساؿ، ِإَلػػى َأف َيػػْجُعػ ِبَأْىػػل اأَلْرض، لسػقػػف اْلعػػخض َكالدُّ

ػػج اْلُسْرػػَصفى، الَّػػِحي أنقػػح َكيػػْحىل َعػػغ األمػػل عطػػع اأْلَ  ػػبَلة عمػػى سػػيجَنا ُمَحسَّ ْىػػَػاؿ. َكالرَّ
بجعػتػو الػارفػة الطػبلؿ مػغ الزػبلؿ، كجػا ِبَخْفػع األغػبلؿ، كتسييػد اْلَحػَخاـ مػغ اْلَحػػبَلؿ، 

 .(ٕ)"َكالخَِّضا َعسَّغ َلُو مغ الرحب كاآلؿ

                                                           

(
ٔ

 .٘ٗ-ٖٗ: اٌخط١ت، الثٓ ( ٠ٕظش: ِؼ١بس االخز١بس
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لخصبػػػة أك لقػػػج تفػػػشغ ابػػػغ الخصيػػػب فػػػي ىػػػحه الػػػشز السقػػػامي التػػػي ىػػػي قخيبػػػة مػػػغ ا   
الخسػػػػالة، فرػػػػػر مػػػػا رأى حػلػػػػو مػػػػغ ركائػػػػع الػػػػحات اإللييػػػػة، فجػػػػاءت الرػػػػػر الفشيػػػػة 

كالجشػػػاس برػػػػرٍة ببلغيػػػة  ،كاألضػػػجاد، كالكشايػػػات، الببلغيػػػة تجدػػػيجًا مػػػغ االسػػػتعارات
 جسيمة كراقية في اختيار األلفات مغ غيخ إسياب أك تقريخ.

ْنَدػاف، َكِإف اّترػػف أمػا بعػج، سػاعجؾ الدػعج، كالف "كمػغ ذلػظ قػلػو:     اْلَجْعػج، َفػِإف اإْلِ
ْحَداِف، كأبانػة المَِّدػاف، لسػا َكػاَف بعزػو لػَبعس َفِقيػخا، نبييػا َكػاَف َأك َحِقيػًخا، ِإْذ مػنػو  ِباإْلِ
الَِّتػػي ترػػمح بَيػػا َحالػػو، َكاَل َيدػػعَيا انتحالػػو، لػػـد اجتساعػػو كائتبلفػػو عمػػى سياسػػة ُيػػؤمغ 

ػػػػُو ِإَلْيَيػػػػا ركػنػػػػو كفػػػػخاره، ِإذا رابػػػػو َمعَيػػػػا اختبلفػػػػو، كاتخػػػػاذ َمِجيَشػػػػ ة يقػػػػخ بَيػػػػا قػػػػخاره، َكيَتَػجَّ
إضخاره، كتختدف ِفيَيا أقػاتو الَِّتي بَيػا َحَياتػو. كيحػاكؿ ِمْشَيػا معاشػو، الَّػِحي ِبػِو انتعاشػو، 
َكِإف َكاَف اتخاذىا جَدافػا كاتفاقػا. كاجتػداء ِبػَبْعس اْلسَخاِفػق كارتفاقا،تحػاكؿ َخيخَىػا كشػخىا، 

ارض َنفعَيػػا كضػػيخىا، كفزػػميا ِفػػي اْلَغاِلػػب َغيخَىػػا، َكِإف َكػػاَف َعػػغ اْخِتَيػػار كتحكػػيع كتعػػ
مبيػػػار، كتأسػػػيذ َحِكػػػيع، كتعػػػػيس ِلْمَعْقػػػِل كتحكػػػيع، تشػػػافخ ِإَلػػػى حكسَيػػػا لمشفػػػخ، كإعسػػػاؿ 
ْدػػػػػػَبِة ِإَلػػػػػػى محاسػػػػػػشيا تْفَتقػػػػػػخ، ِإْذ كجػػػػػػػد الَسػػػػػػاؿ فاضػػػػػػح  الّدػػػػػػفخ، َكَكاَنػػػػػػت مدػػػػػػاكييا ِبالشِّ

 :َكهللَّ در اْلَقاِئل لآلماؿ،
 َكمغ َذا الَِّحي تْخضى سجاياه كّمَيا ... كفى اْلَسْخُء فزبًل َأْف تعجَّ معايَبوْ 

كبحدػػب َذِلػػظ، حػػجث مػػغ يْعشػػى باألخبػػار يشقميػػا، َكاْلحكػػع يرػػقميا، كاألسػػسار بشتقييػػا، 
رىا، كاآْلثَػػار يخمػػجىا كيبغييػػا، كالسجػػالذ َيْأُخػػح صػػجكرىا، كاآلفػػاؽ يذػػيع شسػسػػيا كبػػجك 

َكاْلحَمػػل يرػػخؼ دكرىػػا، َكَيْأُكػػل قػػجكرىا، كالصػػخؼ ييػػجييا، كالخفيػػات يبيشيػػا، َكقػػج جػػخى 
ذكػػػخ َتْفِزػػػيل اْلبمػػػَجاِف، َكذكػػػخ القاصػػػي كالػػػجاف، كمدايػػػا اأْلََمػػػاِكغ، كخرػػػائز اْلسَشػػػازؿ 
كالسداكغ، كالسقابح كالسحاسغ، َكالّصيب كاآلسغ، َقاَؿ ضسشي المَّْيػل، َكقػج سػجؿ اْلَسِدػيح 

ػْسذ مػغ َيػج األمػذ نالبػو، كذلفػت جيػشػو الحبذػية ككتائبػو، ر  البو، َكَأْشَيب قخصة الذَّ
َكفتحت األزىار شط السجخة كػاكبو، كجشحػت الصُُّيػػر ِإَلػى َكَكػنَيػا، كانتذػخت الصػافػات 
بعج سكػنيا، كعػيت الحئاب َفػػؽ ىزػابيا، كلػحػت البػخكؽ بفػيس عزػابيا، كباحػت 

الميػػػث ِإَلػػى كتدػػممت المُُّرػػػص النتيػػاز فخصػػيا، َكخخجػػت اْلَكػّف الخزػػيب بخزػػابيا، 
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ػػر، َكِفيػل ِبِحْفػػ   قدػسَيا كحررػيا ِفػي مشػاخ رحػب السشصمػػق، كثيػق الغمػق، سػامي الدُّ
 .(ٔ)"السيدػر

مسػػػا نبلحػػػ  مػػػغ أسػػػمػب ابػػػغ الخصيػػػب فػػػي ىػػػحه السقامػػػة سبلسػػػة األسػػػمػب كبدػػػاشتو 
يمحػ  أيزػا تػأثخه بثقافتػو الجيشيػة ك كالبعج عغ الرشعة التي أرىقت بعس ناثخي عرخه 

إذ تػػػخد بعػػػس السرػػػصمحات الجيشيػػػة كالذػػػػاىج الجيشيػػػة إذ كاىتسامػػػو بالصخيقػػػة السشصكيػػػة 
 كالشتائج في كثيخ مغ السػاضع. ،كالسقجمات ،العمليحكخ 

كالذػػعخ  ،كالحػػجيث الشبػػػي الذػػخيف ،مػػغ الػػشّزِ القخآنػػي كلقػػج اسػػتقى ابػػغ الخصيػػب    
أدبيػػة تخرػػب نرػصػػو السقاميػػة، كتسػػشح الخصػػاب الشثػػخي العخبػػي، بػصػػفيا مرػػادر 

سػػسة الترػػجيق كالػػحي تطيػػخ فيػػو األبعػػاد اإلندػػانية ، كصػػاغيا صػػياغًة ببلغيػػة فشيػػة 
كحدػغ التقدػيع ليختبػئ  ،كاالسػتعارات ،كالجشػاس، ككضفيا في نّرو كاستجعى األضػجاد

 لشفديِّة لجيو.كراءىا كيحّسميا دالالت ببلغية عسيقة تكذف عغ ألػاف االنفعاالت ا

كأشل بػأعبله قرػخ، كأضمػو فػتح مػغ " كمغ الشرػص األخخى  لجى ابغ الخصيب:    
للا َكنرخ، َساَكى ُسػَرة اْلَبْحخ فأعياه، قج تيمل بػالكمذ محيػاه، كاسػتقبل الثغػخ اْلَغِخيػب 
 فحياه، كاشخد صشع للا ِفيِو مغ َعجك َيْكِفيػِو، كلصػف يخفيػو، كداء عزػاؿ يذػفيو، َفُيػػَ 
خْمػػػػَػة اْلببػػػػاد، كمقػػػػاـ العػػػػاكف كالبػػػػاد، كمدػػػػمحة مػػػػغ َكَراءه مػػػػغ اْلببػػػػاد، كشػػػػقة اْلُقُمػػػػػب 

قمػػت: فأسػػصبػنو، َقػػاَؿ: َعفػػا رسػػسيا، كبقػػى اْسػػسَيا َكَكاَنػػت َمَطشَّػػة ..، اْلسدػػمَسة كاألكبػػاد.
الػػػشعع الغديػػػخة، قبػػػل َحاِدثَػػػة الجديػػػخة. قمػػػت: فسخبمػػػة، َقػػػاَؿ: بمػػػج التػػػاذيغ عمػػػى الدػػػخذيغ، 

َعاء كالتأميغ لسصعع اْلُحػػت الدػسيغ، كحػج َذاتَيػا مفػخس اْلِعَشػب اْلَقػِجيع اْلفػخس َكم حل الجُّ
ِإَلى قبَّة أريغ، ِإالَّ َأف مْخَسػاىا غيػخ َأِمػيغ، كعقارىػا غيػخ ثسػيغ، كمعقميػا تخكبػو اأَلْرض 
مػػػغ َعػػػغ شػػػساؿ َكَيِسػػػيغ، قمػػػت: فدػػػييل َقػػػاَؿ: حرػػػغ ُحَرػػػْيغ، يزػػػيق َعػػػغ مثمػػػو ِىْشػػػج 

َكَيْقِزػػي بفزػػمو كػػل ِذي عقػػل رصػػيغ، َسػػَبب عػػده متػػيغ، كمػػادة قػتػػو شػػعيخ كصػػيغ، 
كتػػػيغ، قػػػج عمػػػع أَىمػػػو مذػػػخبيع، كأمشػػػػا ميػػػخبيع، كأسػػػيمت َبػػػيغ َيَجْيػػػِو قػػػخاه ماثمػػػة ِبَحْيػػػُث 

، كىشػػا يتزػػح أسػػمػب ابػػغ الخصيػػب الكتػػابي الفشػػي بتػشػػيح نرػػو الشثػػخي (ٕ)... "يػػَخاهُ،
                                                           

(
ٔ

ٕزبة ( س٠ؾبٔخ اٌىزبة ُّ  .9ٕٓ-11ٕ/ٕ:،الثٓ اٌخط١ت ُٚٔغؼخ اٌ

(
ٕ

-9ٕ٘/ ٕ، ٌٚٗ فٟ ٘زا اٌؾأْ ِمبِبد أخشٜ:9ٕ٘-9ٕٗ/ٕ:الثٓ اٌخط١ت،( س٠ؾبٔخ اٌىزبة

ٕ9ٕٙٚ1ٖٖٚٓٗ . 
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كالجشػػػاس كغيػػػخ ذلػػػظ،  ،كالتزػػػاد ،كالتكخار،بالدػػػجعالسقػػػامي بػػػألػاف ببلغيػػػة الستتابعػػػة 
 ليجعل الشز مػنقًا بميغًا مػئخًا في نفذ الستمقي كذكقو. 

 ورحمة الذتاء والريف مقامة خطخة الطيف-ٖ
في ىحه السقامة رحمة رسسية، رحػل بيػا إلػى غخناشة،لتفقػج  ابغ الخصيب لقج كصف   

بيػػػا أميػػػخ السدػػػمسيغ أبػػػي الحجػػػاج أحػػػػاؿ الثغػػػػر الذػػػخقية لسسمكػػػة غخناشة،الػػػحي قػػػاـ 
 .(ٔ)بغ نرخ كمعو كزيخه لداف الجيغ بغ الخصيب يػسف

نحسػػػج للا حسػػػج معتػػػخؼ ِبحقِّػػػِو، كنذػػػكخه عمػػػى عػائػػػج َفزػػػمو "كمػػػغ ىػػػحه السقامػػػات:     
كرفقػػو، الَّػػِحي جعػػل لشػػا اأَلْرض ذلػػػال، نسذػػي ِفػػي مشاكبيػػا، َكَنْأُكػػل مػػغ رزقػػو، َكُنَرػػمِّي 

ػػػػج خيختػػػػو مػػػػغ َخمفػػػػو، كندػػػػتػىب لمسقػػػػاـ السػلػػػػػي اليػسػػػػفي عمػػػػى سػػػػيجَنا كمػالنػػػػ ا ُمَحسَّ
 :بغخب اْلَسْعُسػر كشخقو الشرخي، َسْعجا يتؤلأل نػر أفقو، كنرخا ُيْتَمى،

 كقابمة صف لي فجيتظ رْحَمة ... عشيت بَيا َيا شقة اْلقمب مغ بعجِ 
 ِفي عقجِ َفقمت خحييا مغ ِلَداف ببلغة ... َكَسا ُنطَع اْلَياُقػُت كالجرُّ 

لسػػا َكقػػع اْلَعػػْدـ الَّػػِحي َكقفػػو للا عمػػى مَرػػالح َىػػِحه الجديػػخة، َكاْلَقْرػػج السعػػخب َعػػغ كػػخيع 
القرػػػػيجة، َكفزػػػػل الدػػػػخيخة، عمػػػػى تفقػػػػج ببلدىػػػػا كأقصارىػػػػا، كتسييػػػػج أكشانيػػػػا، كتيدػػػػيخ 
أكشارىػػا، رأى ِفػػي َقّمػػجُه للا أمػرىػػا، كككػػل ِإَلػػى حسايتػػو ثغػرىػػا، َمْػاَلَنػػا كعرػػسة ديشَشػػا 

ػػػػاج، اْبػػػػغ َمْػاَلَنػػػػا َأِميػػػػخ كدنيا نػػػػا، َأِميػػػػخ اْلُسدػػػػمسيغ، كضػػػػل للا عمػػػػى اْلَعػػػػالسيغ َأُبػػػػػ اْلحجَّ
اِلحيغ أبي اْلَػِليػج ِإْسػَساِعيل، اْبػغ َمْػاَلَنػا اْليسػاـ  اْلُسدمسيغ ككبيخ اْلُسُمػؾ اْلُسَجاىجيغ الرَّ

مػػى اأْلَيَّػػاـ َبحػػخ الشػػجا، اأْلَْعَمػػى، الَّػػِحي تػػخكى مفػػاخخه كتتمػػى، أبػػي سػػعيج، حفػػ  للا ِمْشػػُو ع
َكبجر السشتجا، كسابق اْلَفخخ اْلبعيج السجا، كشػسمو بػخكاؽ عرػستو، كمسػا َراح كاغتػجا، َأف 
ـِ كقيامػا ِبحقِّػػِو، َكَعسػبل عمػػى  ُيَباِشػخَىا ِبَشفِدػػِو، َكيْجَعػل آفاقيػػا مطمػة شسدػػو، نطػخا ِلئْلِْسػػبَل

كجيػة حالفيػا اْلَغَسػاـ السدػتجع، كنرػبة قزػى َما يقخبػُو ِمسَّػغ اْسػَتْخَمَفُو عمػى َخمفػو، ِفػي 
َلَيػػا بالدػػعج مػػغ اَل يػػشجع، َفَكػػاَف البػػخكز ِإَلْيَيػػا َيػػْػـ اأْلََحػػج َسػػاِبع عذػػخ شػػيخ محػػـخ فػػاتح 
َعػػاـ َثَساِنَيػػة َكَأْرَبعػػيغ َكَسػػْبعسائة، خخجَشػػا كصػػفحة اأْلُفػػق بػػالغيع متشفدػػة، كأدمػػع الدػػحب 

                                                           

(
ٔ

 . ِٖٖٚؼ١بس االخز١بس، الثٓ اٌخط١ت:، ٙٔ( ٠ٕظش: خطشح اٌط١ف،الثٓ اٌخط١ت:
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ْلَحْسَخاء َدِليبل ىاديا، كنثق بػعج للا ُسػْبَحاَنُو ِفػي َقْػلػو، لػداعشا مشدكبة، نتبع مغ الخَّاَية ا
 .(ٔ)"َكاَل يقصعػف َكادياً 

ـ لدػػاف الػػجيغ ابػػغ الخصيػػب نّرػػو السقػػامي برػػػرٍة الفتػػة مسّيػػدة ،      يبػػجأ بحسػػج إذ ُيقػجِّ
للا تعػػالى كشػػكخه كفزػػمو كنعسائػػو، كيدػػخد فييػػا أحػػجاث الخحمػػة مثػػل : ) فكػػاف البػػخكز 

ـػ األحػج سػابع عذػخ.../ خخجشػا كصػفحة األفػق بػالغيع متشفدػو/ كأدمػع الدػحب إلييا ي
لػداعشا مشدكبة..(، كمحاكلة تقمبيع أثشػاء الخحمػة بدػعِة صػجر مػغ خػبلؿ مقػػلتيع التػي 
اسػػػتغمػا فييػػػا التػريػػػة كخػػػجاعيا الفشػػػي : ) تشبػػػع مػػػغ الخايػػػة الحسػػػخاء دلػػػيبًل ىاديػػػا..( ، 

أكشارىػا (  –الجشاس الغيخ تاـ كسا في : ) أكشانيا كنمح  في الشّزِ أيزًا أنو يحكخ 
شػخقو( ، كالتشػاص  -دنيانػا( ، ككػحلظ التزػاد: ) غخبػو –كاديًا ( ، ) ديششػا  -، ) ىاديا

مع القخآف الكخيع مثل : ) الَِّحي جعل لشا اأَلْرض ذلػال، نسذي ِفػي مشاكبيػا، َكَنْأُكػل مػغ 
دمػع الدػحب لػداعشػا مشدػكبة..( ،فالمغػة رزقو( ، كمجى االعجاب بالػداع فيقػػؿ : ) كأ

فػػػػي مقامػػػػة خصػػػػخة الصيػػػػف لغػػػػة سػػػػيمة كسمدػػػػة تكثػػػػخ فييػػػػا الفشػػػػػف البجيبيػػػػة، كالرػػػػػر 
 السجازية التي تذكمت تذكبًل دقيقًا كبجيعًا كفخيجًا.

باح، كبذخت بسقجمػو " ككحلظ الشز التالي قػؿ ابغ الخصيب:     َكلسا ابتدع ثغخ الرَّ
َياح، ألفيشػ ، كشػخعشا ِفػي الّدػيخ الػجائب، كصػخفشا اإلسػخاجا عسػل الدػخاج ِإَلػى ندسات الخِّ

ِإَلػػى َكادي أنػػذ صػػخكؼ الخكائػػب، كاجتدنػػا بػػػادي حستيػػا، َكقػػج متػػع الشََّيػػار، كتأرجػػت 
ـِ، كتػػػػحاكخنا عَسػػػػاَرة  ػػػػبَل األزىػػػػار، فذػػػػاىجنا ِبػػػػِو معػػػػالع اأْلَْعػػػػبَلـ، كحييشػػػػا َدار حسػػػػجة ِبالدَّ

 :ي كاديياكتشاشجنا َقْػلَيا فِ  نػادييا،
 َأَباَح الذػػػػػػػػػُؽ أسخاري بػػػػػػػػػادي ... َلُو ِفي اْلحدػػػػػػػػِغ آَثاٌر بػادي
 َفسغ َكاٍد يصػُؼ ِبُكلِّ رْكٍض ... َكمغ ركٍض يصػُؼ ِبُكلِّ َكادي

 أصابْت ... قمِبػػػػػػػػي َكقج ممكػػػػػػػػػػػػت ُفػػػػػػػػػَؤاِدي َكمغ َبيغ الطبي مياةُ 
 لْحػػػػػػػػٌ  تخّقجُه ألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍخ... َكَذاَؾ اأْلَمُخ َيْسشُعِشي رقػػػػػػػػػػػػػػػاديَلَيا 

كاستقبمشا اْلَبمجة حخسيا للا ِفي تبخيد سمب األعياد احتفاليا، كغربيا حدػشيا كجساليػا، 
يَشػػة، فدػػسحت الح جػػاؿ بخباتيػػا، كالقمػػػب بحباتيػػا، َنػػاَدى ِبَأْىػػل اْلَسِجيَشػػة، َمْػعػػجُكْع َيػػْػـ الدِّ

                                                           

(
ٔ
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، كالسشػازؿ ببػجكرىا، َفَخَأْيَشػا تػداحع اْلَكَػاِكػب بالسشاكػب، كتػجافع البػػجكر، كالسقاصػخ بحػرىػا
بالرجكر، َبْيَزاء كأسػخاب اْلحسػاـ، متشكبػات، تشقػب األزىػار بالكسػايع، َحتَّػى ِإذا قزػى 

عيانيع، تسييدا كعخضػا، خيسشػا ِبػَبْعس اْلَقْػـ مغ سبلميع عمى إَماميْع فخضا، اْسَتْػَفْيَشا أ 
رباىػا السصمػة، كسػخحشا اْلُعُيػػف ِفػي ِتْمػػَظ العسالػة السغمػة، كالػدركع السدػتغمة، فحياىػػا للا 

 .(ٔ)"مغ َبْمَجة أنيقة الداحة، رحبة السداحة
ابػػغ الخصيػػب فػػي رحمػػة الػػحىاب كيفيػػة كفػػي ىػػحا السػضػػع يرػػّػر لشػػا لدػػاف الػػجيغ     

كاالحتفاء بيع:) كاستقبمشا البمجة حخسيا للا ...(، كنجج كحلظ تػجاخل األبيػات استكباليع 
الذعخية مع نز السقامة كىػ مػا يكثػف بشيػة الػشز مازجػًا بػيغ إبجاعػو كإبػجاع الذػعخاء 
كليزيف لمشّزِ ركنقًا كمتعة فشيَّة، كيزػيئ لشػا الػشسط الػحي سػػؼ تػؤشخ فيػو فيػجخميا 

نجج أف الشز يتدع باإليجػاز كالتكثيػف كالتمسػيح، الػحي  إذفي الخحمة األدبية الػصفية؛
أغشى عغ سخد الكثيخ مغ األحجاث سػاء كانت أحجاث تترل بالخحمػة أك مػا تدػتجعيو 

 مغ ذكخيات كتخاكيب ججيجة.
كبمحات ذلظ نجج أف ابػغ الخصيػب يخكػد عمػى زكايػا ميسػة التقصيػا كشػجت انتباىػو     

مػػػػغ بمػػػػجٍة أنيقػػػػة الدػػػػاحة، رحبػػػػة السدػػػػاحة/خيسشا  كرصػػػػجىا أثشػػػػاء الخحمػػػػة:) فحياىػػػػا للا
بػػػػػػػػبعس رباىػػػػػػػػا السصمػػػػػػػػة..(، ككػػػػػػػػحلظ اسػػػػػػػػتجعاؤه لمسحدػػػػػػػػشات البجيبيػػػػػػػػة كالتذػػػػػػػػبييات 
كاالسػػػػػتعارات فػػػػػي الػػػػػشز، ككػػػػػحلظ األبعػػػػػاد الفكخيػػػػػة كالسعخفيػػػػػة كالذػػػػػحشات الذػػػػػعػرية 

 كالعاشفية في نّرو الخحمي/السقامي كاشارات خفّية لتكدب الشز عسقًا فشيًا .
كارتحمشػػػػا َكقػػػػج أذف للا لمدػػػػساء فأصػػػػحت، كلمغيػػػػـػ فدػػػػحت، كلمػػػػخيح "كمشيػػػا قػلػػػػو:     

َفبَلَنْت بعج َما ألحت، كساعج التَّْيِديخ، َكَكاَف عمى َشِخيق قشالر اْلسدػيخ، كبػخى بشاتيػا، 
كشبييتيا ِفػي جػجاكليا كجشاتيػا، َمػا ِشػْئت مػغ أدكاح تػشػحت ِبػالشػِر كتشػجػت، كغػجراف 

ػػػِقيق األرجػػػػاني. َعػػػغ خػػػجكد الغػػػػاني، زرع ىبػػػت  ػػػَبا فتسػجػػػت، سػػػفخبيا الذَّ َعَمْيَيػػػا الرِّ
 :كتحكخنا َقػؿ الَقاِضي ِعَياض فأجمشا اْلُعُيػف ِفي رياض،

َياحِ  ْرٍع كخاماتِو يْحكى ... َكقج َماَس َأَماـ الخِّ  اْنُطْخ ِإَلى الدَّ
 ػػػػػػػػػػاِف ِفيَيا جخاحكتيبُتُو خزًخا ميدكمًة شقائُق ... الشُّْعَسػػػػػػػػػػػ
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فتجػػجدت َلػػُو  مثػػل أَىمػػو َفَدػػمُسػا، َكمػػغ عػػجـ الشُّػػُدكؿ بيػػع تػػألسػا، كأتيشػػا فحػػز اأْلَْبَرػػار
ػادة، لسػا َخَفقػت ِبػِو  مبلبذ السجادة، كتحكخ عيػد مغ حل ِبػِو ِعْشػج اْلَفػْتح األكؿ مػغ الدَّ

 . (ٔ)"راية سعج بغ عَباَدة
شػػيء مػػغ الخمػػػز كالذخرػػيات: ) القاضػػي عّيػػاض / ابػػغ الخصيػػب ىشػػا إلػػى إضػػفاء يعسػػج 

سػػعج بػػغ عبػػادة(، كيدػػخد أحػػجاثًا ارتبصػػت بيػػع ، فػػابغ الخصيػػب عػػاش تجخبػػة الخحمػػة كذاؽ 
نفحاتيػػا، فيػػحكخ مػقػػف االرتحػػاؿ: ) كارتحمشػػا كقػػج أذف للا لمدػػساء فأصػػحت..(، كلقػػج حفػػل 

 نت تجير في نفدو.الشز بالخؤى الفشية السسيدة مغ الفشػف البجيبية مسثمة لسا كا
 مقامة اإلشارة إلى أدب بالهزارة:-ٗ

تدسى أكزارًا، ما يحسمو مغ أثقػاؿ، كِفعميػا) ك لقج ُذكخت لفطة الػزارة في كتب المغة     
كالػداي، كىػػػ مرػجر لػِػْزر،أي السمجػػأ،  كزَر( كالسزػارع مشػو)يدُر(، كالػَػزر بفػػتح الػػاك

 ، (ٕ)تسي بوكسا يأتي بسعشى الجبل، ككل مانع أك ستار ما يح

 تعػػػػػػػػػػػػػػػػالى: كقػػػػػػػػػػػػػػػػج كردت ىػػػػػػػػػػػػػػػػحه المفطػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػػػخآف الكػػػػػػػػػػػػػػػػخيع كقػلػػػػػػػػػػػػػػػػو     
،، أي ٖ٘ف الفخقػػػاف:  َكِزيػػػًخا﴾ َىػػػاُركفَ  َأَخػػػاهُ  َمَعػػػوُ  َكَجَعْمَشػػػا  اْلِكتَػػػابَ  ُمػَسػػػى آَتْيَشػػػا ﴿َكَلَقػػػجْ 

شػػػو: ، كقػلػػػو تعػػػالى: ﴿َكاْجَعػػػْل ِلػػػي َكِزيػػػًخا ِمػػػْغ أَْىِمػػػي﴾ف أرسػػػَمو للُا إلػػػى فخعػػػػَف كقػِمػػػو
    يؤازرني عمى السزي إلى فخعػف كيعاضجني عميو. أي َكاْجَعْل ِلي َكِزيًخا ،،ٜٕ

كسػػػيط بػػػيغ السمػػػظ كرعيتػػػو،  إلػػػى أدب الػزارة:"الػػػػزيخ كقػػػج جػػػاء فػػػي كتػػػاب اإلشػػػارة    
فيجػب أف يكػػف فػي شبعػو َشػصخ يشاسػب شبػاع السمػػؾ، كشػصخ يشاسػب شبػاع العػػػاـ، 

 (ٖ)لو القبػؿ كالسحبة"ليعامل كبل مغ الفخيقيغ بسا يػجب 

ْتَبػة "كمغ قػؿ لداف الػجيغ بػغ الخصيػب فػي ىػحه السقامػة:     اْعَمػع َيػا َكَلػجي َأف َىػِحه الخُّ
لسغ فيع كعقل، ُمْذَتقَّة مغ اْلَػزيخ، َكُىَػ الّثقل، أِلَنََّيػا تحسػل مػغ عػبء اْلسمػظ َكثقمػو َمػا 

يْعسػػػل، كبحدػػػب تبايشيػػػا يتبػػػايغ ِمْشَيػػػا تعجػػػد اْلجَبػػػاؿ َعػػػغ حسمػػػو، َكِىػػػي اآْلَلػػػة الَِّتػػػي بَيػػػا 
. َكِإذا فدج اْلسمػظ َكصػمح ..األنقز كاألكسل، َكَعَراُه الَِّتي بَيا يير، كيحتصب كيحر

اْلػػػػَػزيخ، ُربَسػػػػا َنَفعػػػػت الدياسػػػػة كاسػػػػتقاـ التَّػػػػْجِبيخ، َكَصػػػػبَلح اأْلَمػػػػخ بعكػػػػذ َىػػػػِحه اْلَحػػػػاؿ 
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ة، كنكتػة الدياسػة الغخيبػة، كمػقعػو مػغ اْلسمػظ َمْحُدػب مغ اْلسَحاؿ أِلَف اْلَػاِسَصة اْلَقِخيبَ 
مػقع اْلَيَجْيِغ مغ اْلَجَدػج، المَّتَػْيِغ ِفػي اْلَكػْبس كالبدػط َعَمْيِيَسػا يْعَتسػج َكَقػاُلػا اْلسمػظ َشِبيػب 

كالشجػػاح ُمػػْخَتِبط بدػػجاد عقمػػو،  كالخعيػػة مخضػػى،كالػزيخ تعػػخض َعَمْيػػِو شػػكاياتيع عخضػػا
ة َنقمػػػو، فػػػاف اْخَتػػػلَّ  َماَمػػػة كنرػػػبيا،  َكِصػػػحَّ الدػػػفيخ َبصػػػل التَّػػػْجِبيخ. َكِإذا تقػػػخر كجػػػػب اإْلِ

ػػَرة، َكِفػي  كعقجىا كعربيا، َكَكاَنت ضخكرتيا ِإَلػى الػػزارة َىػِحه ِىػَي، كمشدلتيػا َىػِحه الرُّ
اْلَػاِجب َشخط، َكاَل َيْدَتِكيع َلُو بَغْيخَىا ضبط، َكيَف اَل يكػف قجرَىا خصيػخا، كمحميػا أثيػخا، 

الَّػػِحي اصػػصفاه بخسػػالتو كبكبلمػػو، كاخترػػو  َكسػػمع( كآلػػو الشَِّبػػي )صػػمى للا َعَمْيػػوِ  َكَقػػػؿ
بخريرػػػتي اْلَكَخاَمػػػة َمػػػَع َكػنػػػو َمْعُرػػػػما بعرػػػسة ربػػػو، َغِشيػػػا بجفاعػػػو، متأندػػػا ِبُقْخِبػػػِو، 

 .(ٔ)" ،...َكاجَعل لي كزيخا مغ أَىِمي َىاُركف أخي، اْشُجد ِبِو أزري، كأشخكو ِفي َأْمِخي 
( ككيػػف أنػػو ميو الدػػبلـابػػغ الخصيػػب فػػي ىػػحا الػػشز اسػػتميع قرػػة الشبػػي مػسػػى)ع   

شّج أزره بأخيو ىاركف كاستئشاسو بػو لترػػيخ السعانػاة فػي صػخاعو مػع القػـػ الكػافخيغ: 
) كاجعػػل لػػي كزيػػخًا مػػغ أىمػػي ىػػاركف أخػػي ..( ، ك) عرػػاه التػػي ييػػرُّ بيػػا( ، إشػػارًة 

رٍة اسػتجعائية تقػـػ عمػى امترػاص السمفػػت إلى تػضيف الػضع لرػاحب الػػزارة برػػ 
الشثػػخي الغائػػب عبػػخ مػػجلػالت إيحائيػػة بصخيقػػٍة إبجاعيػػة لتخرػػيب نّرػػو السقػػامي، فشجػػج 

تأػػتي الحكسػة كالتػجبيخ فػي تجخبػة  ،إذابغ الخصيب قػج تفػشغ فػي كصػف صػاحب الػػزارة
كالبػجيع  ،فتكذف عغ تػضيف البيػاك الحكع كمقاليج الػزارة كالتعامل العادؿ مع الخعية؛ 

 .كتزاد ،كجشاس ،كتػرية ،ككشاية ،كتذبيو، مغ استعارة
يختػػاركف مػػغ اْلَجػػَػاِري لمسباضػػعة، مػػغ ضيػػخ  ءَكَكػػاَف الػػػزرا"كمػػغ ذلػػظ أيزػػًا قػلػػو:   

ِمْشَيا فزل التَّْسِييد، كأخمريا ااِلْخِتَيار خمػص الحََّىب اإلبخيد، َكاَل يغذػػىغ ِفػي سػكخ 
مْدقط، َكاَل َفخح مفػخط، َكاَل كدػل مْقعػج، َكاَل حػدب ُمفدػج، َكاَل غزػب مبػخؽ مػعػج. َكِإذا 

اْخِتَيػار اْلَػْقػت الخامػق، َفػبَل ُيصمػق َلػُو َذِلػظ ِإالَّ ِفػي ىع ِبَصَمب اْلَػَلج، اسػتفتى الكػاىغ ِفػي 
ػػػػْسذ،  اأْلَْكَقػػػات السختػػػػارة، َكالّشرػػػػب الخميقػػػػة ِبِتْمػػػػَظ اإلنػػػػارة، َكبعػػػػجه إْصػػػػبَلح اْلَقَسػػػػخ َكالذَّ
َكاْلَكَػاِكػػػػػب اْلخسػػػػػذ، كاستحزػػػػػار الييئػػػػػات الشابيػػػػػة، كاألشػػػػػكاؿ الستشافدػػػػػة الستذػػػػػابية، 

ي اآْللَيػػػة، ثػػػعَّ يمقػػػى اْلَجاِرَيػػػة، َكِكبَلُىَسػػػا َيُقػػػػؿ قػػػػال َمْشُقػػػػاًل َعػػػغ كتقخيػػػب القػػػخابيغ َبػػػيغ َيػػػج
ػػُحف السػصػػػفة، كالكتػػب السقجسػػة اْلَسْعُخكَفػػة، َمْعَشػػاُه َيػػا مػػغ قرػػخت اأْلَْلَبػػاب َعػػغ  الرُّ
                                                           

(
ٔ

ٕزبة (س٠ؾبٔخ اٌىزبة ُّ  ٖٔٗ - ٖٓٗ/ٕ: ثٓ اٌخط١ت، ال ُٚٔغؼخ اٌ
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، ...كشيو، كعشت اْلُػُجػه لػجيو، قج اْجَتَسعَشا عمى مػدج مػػاد اَل َنْعػِخؼ َمػا تحجثػو ِمْشَيػا،
تيالشػػػػا ِفػػػػي رحستػػػػظ السدػػػػتشدلة َتْشِبييػػػػا ألقػػػػجارؾ اْلُسِرػػػػيَبة لمدػػػػجاد، اْلَجاِرَيػػػػة بسرػػػػالح كاب

ػػَؤاؿ لسػػا لػػجيظ، َكنحػػغ  اْلببػػاد، ِإنََّسػػا ُىػػَػ ِبَحدػػب َمػػا نحػػخز ِبػػِو فزػػل الخَّْغَبػػة ِإَلْيػػظ، َكالدُّ
ػػػػاِبق مػػػػغ َكَراِئَشػػػػا، فمػػػػظ اْلَحسػػػػج  عمػػػػى ِبحدػػػػغ اختيػػػػارؾ أكفػػػػق مشػػػػا بارائشػػػػا، كقزػػػػاؤؾ الدَّ

ْكخ عمى نعسائظ  .(ٔ)"قزائظ، َكالذُّ
فػػي الػػشز السقػػامي الدػػابق نػػخى كيػػف يػضػػح ابػػغ الخصيػػب بعػػس تفرػػيبلت اختيػػار 

يختػػػاركف مػػػغ الجػػػػاري لمسباضػػػعة..( ، فقػػػج  ءالجػػػػاري ، كابتػػػجأ بقػلػػػو: ) ككػػػاف الػػػػزرا
أضػػػفى عمػػػى السذػػػيج صػػػػرًا متتاليػػػة ترػػػف السذػػػيج الصبيعػػػي لحػػػاؿ الػػػػزراء كحيػػػاتيع 

) :فػػي شػػخٍؽ كشقػػػس خاصػػة  األكالد إنتػػاج، ككيفيػػة حسػػل الجػػػاري لغػػخض  الخاصػػة
اسػػػتصاع تػضػػػيح بعػػػس  إذتقخيػػػب القػػػخابيغ بػػػيغ يػػػجي اآلليػػػة / ثػػػع يمقػػػى الجاريػػػة ..(، 

حخكػػػت الشفػػػػس كاسػػػتثارت الخيػػػاالت، ليتأمػػػل  إذبقالػػػٍب فشػػػي جسيػػػل، كإبخازىػػػاالسعػػػاني 
 القار  في تمظ الرػر كيحمميا كيحذُّ بحبلكتيا.

َكَكػػػاَف اْلػػػَػزيخ فػػػييع، يْذػػػَتخط ِفيػػػِو َأف يكػػػػف قػػػجيع الشِّْعَسػػػة، بعيػػػج "كمػػػغ ذلػػػظ أيًزػػػا:    
اليسػػة، مكػػيغ الخأفػػة َكالخَّْحَسػػة، كػػخيع اْلَعْيػػب، نقػػي الجيػػب، ُمَدػػّجد الدػػْيع، ثاقػػب اْلَفيػػع، 

الّجياَنػة، رػة، مػفػػر اأْلََماَنػة، أصػيل قكاثبا ِعْشج الفخصػة، كاصػفا لمقرػة، مخيحػا ِفػي ال
قػػػػاىخ لميػػػػػى، مدتذػػػػعخا لمتقػػػػػى، مذػػػػسخا َعػػػػغ الدػػػػاعج اأْلَْقػػػػَػى، جميػػػػل اْلقػػػػجر، رحيػػػػب 
ػػة، معتػػجؿ الكفػػة، حػػحرا مػػغ الشَّْقػػج، َصػػِحيح العقػػج، َراعيػػا لميسػػل،  ػػْجر، َمْذػػُيػر اْلِعفَّ الرَّ

لخػخج، نذصا لْمَعَسل. كاصبل لمحمع، شاكخا لمػشعع، َخِبيػخا بدػخ اأْلَُمػع، َذا حشكػة بالػجخل كا
عفيػػػف المَِّدػػػاف كالفػػػخج، غيػػػخ مغتػػػاب َكاَل غيابػػػة، َكاَل ممػػػق َكاَل ليابػػػة، مجتدئػػػا بػػػالببلغ، 
، َحاِفًطػػا لؤلسػػخار، مػػؤثخا لؤلبػػخار،  مذػػتغبل ِعْشػػج اْلَفػػَخاغ، مػػؤثخا لمرػػجؽ، صػػادعا ِبػػاْلَحقِّ

ْتَبػػة َبػػيغ األقػػخاف، َكأْعصػػ ى كزانيػػا، مبايشػػا بصبعػػو لخمػػق األشػػخار، َكقػػج فػػاؽ قػػجر َىػػِحه الخُّ
 .(ٕ)"َكاْلَحْسج ، َحقو ِعْشج ااِلْعِتَبار

كمغ خبلؿ استقخائشا لشز السقامة نجج أف ابغ الخصيب أتى ببعس الرػر الكشائيػة   
لػصػػف شخرػػية الػػػزيخ تتشاسػػب مػػع حدػػغ العقػػل كالحكسػػة، كقػػج كضػػف االسػػتعارات 
                                                           

(
ٔ

ٕزبة ؾبٔخ اٌىزبة( س٠ ُّ  .ٕٕٗ- ٕٔٗ/ٕ: ثٓ اٌخط١ت، الُٚٔغؼخ اٌ

(
ٕ

ٕزبة اٌىزبةؾبٔخ س٠ ( ُّ  .ٕٕٗ/ ٕ:ثٓ اٌخط١ت، الُٚٔغؼخ اٌ
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ع الشعسػػػة / بعيػػػج كالجشػػاس كالتزػػػاد كغيخىػػػا مػػػغ السحدػػػشات المفطيػػة كالسعشػيػػػة : ) قػػػجي
اليسة / كخيع العيب / نقي الجيب / مذيػر العفػة / معتػجؿ الكفػة / حافطػًا لؤلسػخار / 
مػػؤثخًا لؤلبػػخار..(، كال شػػظ أنػػو مسػػا يػػجعع السػسػػيقى الجاخميػػة فػػي الػػشز، لتكػػػف تحفػػة 

 فشية بجيعة.
َكِإذا انرػػػخفت ِإَلْيػػػظ مػػػغ ِإْحػػػَجى حخمػػػو، َرْغَبػػػة، َأك تأكػػػجت ِفػػػي ُمِيػػػّع " ككػػػحلظ قػلػػػو:   

يػػػت ِفػػػي َحاَجػػػة َشاَعػػػة، َفػػػبَل تدػػػسع رسػػػالتيا، َكاَل  قخبػػػو، َأك بػػػجرت ِإَلْيػػػظ َشػػػَفاَعة َأك َتَػجَّ
تْعَتبػػػخ مقالتيػػػا، ِإالَّ مػػػغ ِلَدػػػاف ِإْنَدػػػاف َمْػُصػػػػؼ ِعْشػػػج اْلسمػػػظ ِبِإْحَدػػػاف، َحػػػاؿ مػػػغ يقشػػػو 

ف، َكاْحتخز ِفي محاكرتيا مغ فمتات المَِّدػاف كىفػاتػو، كراجػع خصابيػا ُمَخاجَعػة اأْلَخ بَسَكا
أمياتػػو. َكاَل ترػػغ ِفػػي مخاشبتيػػا ِإَلػػى خزػػػع َكػػبَلـ  االبػػغ اإلبػػخ، َأك أخػاتػػوِإَلػػى أْكػػـخ 

 كأسػجؿكرقة، َتِحيَّة َكَسبلـ، كانفخ مغ َذِلػظ نفختػظ مػغ الدػُسـػ الػحيػة كالسيالػظ الخديػة، 
ف اْلَػَلػج َكاْلحػػـخ جَشػػاح التكيػة، كاكػػتع سػػخه َعػغ َأبَشػػاء جشدػػظ اَل بػل َعػػغ َنفدػػظ َكاجَعػػل دك 

َقْمبػػػظ َلػػػُو قبػػػخا، كأكسػػػعو ِصػػػَيانة كصػػػبخا َفػػػِإف تػػػداحع َعَمْيػػػظ تداحسػػػا تَخػػػاؼ َعَمْيػػػِو معػػػخة 
 الشْدػػَياف كإغفػػاؿ ذكخَىػػا عمػػى األحيػػاف، َفاتخػػح َلَيػػا رمػػدا يفػػخدؾ بعمسيػػا، َكاَل تػػبح لدػػػاؾ
َشْيئا مغ حكسَيا، َكاَل تغفل َمَع األحيػاف َمػا جػخى ِبػِو رسػسظ مػغ عػخض كتػاب َكاِرد، َأك 
خبػػخ َكافػػج، َأك بخيػػج َقاصػػج كاسػػتأمخه ِفيَسػػا جػػخت ِبػػِو العػايػػج، َكِإف خرػػت َلَجْيػػِو مشدلتػػظ، 
كلصفت ِمْشُو، محمتظ، َفػبَل تْتػخؾ َأف يسػخ َذِلػظ عمػى َسػسعو، معتشيػا لخعيػو، كأذقػو حػبلكة 

ِعْشػج مغيبػظ، َكَسػا تحببػو اْلعػػْجؿ  [يْحػػَتج َلػُو َبابػو] مشفػحااالسػتبجاد بػَأْمخه َكَنْييػو، كاتػخؾ َلػُو 
 . مغ نريبظ كالـز سجتو َمَع األحياف

َمػػػػاف، َكِإذا  َكِإيَّػػػػاؾ َأف َتْجَتِسػػػػع َمَعػػػػو عمػػػػى فػػػػَخاغ، َفيبقػػػػى اْلسمػػػػظ مزػػػػيعا ِبِسْقػػػػَجار َذِلػػػػظ الدَّ
بعسالػػظ ككتابػػظ، َكَذكي الػػخَّْأي كالشرػػيحة مػػغ َأْصػػَحابظ، انرػخفت ِإَلػػى مشدلتػػظ، فاختػػل 

عمى إحكاـ َحاؿ اْلسمظ الَِّحي ناشيا بظ، َفِإذا أمديت، فاشغل شايفة مغ ليمظ بسجارسػة 
َشػػػػْيء مػػػػغ حكػػػػع الػػػػّجيغ، كأخبػػػػار اْلُفَزػػػػبَلء السيتػػػػجيغ، كاجػػػػل صػػػػجا َنفدػػػػظ بػػػػالبخاىيغ، 

اِلِحيَغ، َكاْخِتعْ  سػبيظ ِبػَبْعس صػحف الشَِّبيػيغ، كأدعيػة اْلُسْخسػميغ  كمجالدة اْلعمَساء َكالرَّ
كالستػػألييغ لتخػػتع َيْػمػػظ ِبالصََّيػػاَرِة كالعفػػة، كالحمػػع كالخأفػػة كاعتػػجاؿ الكفػػة، كلييػػػف َعَمْيػػظ 
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الشرػػػب كالػصػػػب، كالعسػػػخ السغترػػػب، ِإنَّػػػظ ميتػػػج ِبَيػػػجي َربػػػظ الَّػػػِحي يخعػػػاؾ كيػػػشجح 
 .(ٔ)"مدعاؾ، كيثيبظ عمى َما ِإَلْيِو دَعاؾ

لمشرػػػح  اإلندػػػانيةبػػخع لدػػػاف الػػػجيغ بػػػغ الخصيػػػب فػػػي الػػشز فػػػي تػضيػػػف السعػػػاني    
الشرػح كالتعامػل  إسػجاءكما يتػجػب عمييػا فػي  ،، كما يخز األسخة الحاكسة كاإلرشاد

بإيجابيػػػػة كحدػػػػغ ترػػػػخؼ مػػػػع الخعيػػػػة كالحاشػػػػية، كمػػػػغ ذلػػػػظ: ) كاجػػػػل صػػػػجا نفدػػػػظ 
يجؿُّ عمى ثقافتو الػاسعة كمخدكنػو  بالبخاىيغ / كمجالدة العمساء كالرالحيغ..( كىػ ما

الترػػر كالتخّيػل كالفشػػف  أسػمػبالغديخ ، كالتسكغ المغػي ، كتػخاص البشػاء، كيدػتعسل 
 البجيبية التي تغمغمت في نّرو السقامي، لتخجـ مػقفو الذعػري كالفّشي معًا.
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 املثحثُالثالث

 املفاخراتُوأوصافُالرتاجم

 
 

 

 

 

 

 السفاخخات:    أول: 
مػػغ الفشػػػف األدبيػػة فيػػي معخكفػػة مشػػح زمػػغ شػيػػل فػػي األدب  تعتبػػخ السفػػاخخات فشػػاً     

العخبي، ككانت السفاخخات متجاكلة بيغ الذػعخاء كالكتّػاب، ككردت السفػاخخات فػي كثيػخ 
السفَخػػخة ":(فخػػخَ )مػػغ كتػػب السعػػاجع المغػيػػة، مشيػػا مػػا نجػػجه فػػي لدػػاف العػػخب مػػغ مػػادة

كإنػػو لػػحك  ،فػػتح الخػػاء كضػػسيا: السػػأثخة كمػػا فخػػخ بػػو، كفيػػو فخػػخة أي فخػػخكالسفُخػػخة، ب
كمػػا لػػظ فخػػخة ىػػحا أي فخػػخه،عغ المحيػػاني، كفخػػخ الخجػػل: تكبػػخ  ،فخػخة عمػػييع أي فخػػخ
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خة، كتزع الخػاء: مػا كالسفخُ "في القامػس السحيط:، ككحلظ كردت السفاخخات (ٔ)"بالفخخ
 : ء، كاسػػتفخخ الذػػييعطػػع كال نػػػى لػػو، كبدػػخ ءشػػيكالفػػاخخ: الجيػػج مػػغ كػػل  ،فخػػخ بػػو

كقػػػج ذكػػػخ  ،(ٕ)"كالفخػػػػر، كرػػػبػر:الشاقة العطيسػػػة الزػػػخع القميمػػػة المػػػبغ ،اشػػػتخاه فػػػاخخا
محػاكرة كبلميػة "الػجكتػر عمػي الجشػجي فػي كتابػو تػاريخ األدب الجػاىمي السفػاخخة بأنيػا:

كيذػيج بسػا بيغ اثشيغ أك أكثخ، كفييا يتباىى كل مغ الستفاخخيغ باألحدػاب كاألندػاب، 
 .(ٖ)"لو مغ خراؿ، كما قاـ بو مغ جبلئل األعساؿ

بػيغ  ىػي السفػاخخة كمغ السفاخخات التي كججناه فػي كتػاب لدػاف الػجيغ بػغ الخصيػب    
َسػَألتِشي عخفػظ للا عػػارؼ الدػعج اْلُسِكيع،كحسمشػي ":وُ ما نرُّ  ،بَل مالقة كسَ  ىسا:ك مجيشتيغ 

َخاط اْلُسْدَتكيع،  السفاضػمة َبػيغ مػجيشتي مالقػة كسػبل، صػاف للا مػغ بيسػا َكِإيَّاؾ عمى الرِّ
مغ الشدع، كحبا ىسا مغ َفزمو بأكفخ اْلقدػع، بعػج َأف رضػيت بحكسػي َقاِضيا،كبفزػمي 
الخصة َسْيفا َماِضيا، الختراصي بدكشي البمػجيغ، كتخكػي فييَسػا اأْلَثػخ لمعػيغ عمػى َأف 

َأك تذػاكل كتشاسػب َكِإالَّ َفَستَػى َيقػع التَّْفِزػيل التَّْفِزيل ِإنََّسػا َيقػع َبػيغ َمػا تذػابو كتقػارب، 
مالقػػػة، أرفػػػع . َبػػيغ الشَّػػػاس كالشدػػشاس، َكاْلسمػػػظ كالخشػػاس، كقػػػخد اْلجَبػػاؿ، كضبػػػي الكشػػاس

ـ َناسا، َكأْبعج التساسا، مغ َأف تفػاخخ َأك َكأْكخ  ا كاعد َمَكاناقجرا، َكأشيخ ذكخا، َكأجل َشْأنً 
ػػػي سػػػأنتيى ِإَلػػػى غخضػػػظ، تصػػػاكؿ، َأك تَعػػػارض َأك ترػػػاكؿ،  َأك تخاجػػػع َأك تعػػػادؿ، َكَلِكشِّ

َكأبػػػػيغ ربػػػػع مغتخضػػػػظ، كأبػػػػايغ جػػػػػىخؾ كعخضػػػػظ، فبقػػػػػؿ اأْلُُمػػػػػر الَِّتػػػػي تتفاضػػػػل بَيػػػػا 
اْلبمَجاِف، كتتفاخخ ِمْشَيا ِبِو اإلخػاف، كتعخفو َحتَّى الػالئج كالػلػجاف، ِىػَي السشعػة كالرػشعة 

 . (ٗ)"كالعسارة كاإلثارة كالشزارةكالبقعة كالذشعة، كالسداكغ كالحزارة، 
يحػػجد ابػػغ الخصيػػب مػضػػػع نرػػو كىػػػ السفػػاخخة بػػيغ مػػجيشتيغ: األكلػػى ىػػي السجيشػػة  

فيػػ كإف كػاف ال األنجلدية التػي عػاش فييػا، كالثانيػة السجيشػة السغخبيػة التػي ُنفػَي إلييػا، 
أفزػػمية  يجػػج مجػػاال لمسقارنػػة بػػيغ مالقػػة كسػػبل، إال أنػػو اسػػتجابة لصمػػب الدػػائل، يبػػيغ

 ،كالذػشعة، كالسدػاكغ ،كالبقعػة ،كالرػشعة،السشعةمالقة عمى سبل مغ مػاضع عجة ىػي )
(كفي كػػل ىػػحه السػاضػػع تطيػػخ أفزػػمية مالقػػة كالشزػػارة ،كاإلثػػارة ،كالحزػػارة، كالعسػػارة

                                                           

(
ٔ

 .1ٗ/٘ثٓ ِٕظٛس، ِبدح: )فخش(:( ٌغبْ اٌؼشة، ال

(
ٕ

 9ٓٔ/ٕ :، اٌف١شٚص آثبدٞ ( اٌمبِٛط اٌّؾ١ظ

(
ٖ

َ: 11ٔٔ -٘ـٕٔٗٔ، ٔػٍٟ اٌغٕذٞ،ِىزجخ داس اٌزشاس ٌٍٕؾش، طد.( ربس٠خ ا٤دة اٌغبٍٟ٘: 
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ػػػػا السشعػػػػة، فمسالقػػػػة حخسػػػػيا للا فزػػػػل ااِلْرتَفػػػػاع، كمديػػػػة":فيقػػػػػؿ مػػػػثبل فػػػػي السشعػػػػة  فإمَّ
مقبثيػا فاقتعػجت اْلَجَبػل كخسػيا، كرفعيػا للا َمَكانػا عميػا بعػج، َأف ضػػعفت أما  ،ااِلْمِتَشاع

أسػػػػػارىا كأقػارىػػػػا، كسػػػػسا بدػػػػشاـ اْلَجَبػػػػل اْلُسَبػػػػارؾ مشارىػػػػا، كقػػػػخت أبخاجيػػػػا كصػػػػػعجت 
ػػػػر كالجدػػػػر، َكاْلَخْشػػػَجؽ  أدراجيػػػا، كحرػػػشت َأْبَػابَيػػػا، َكحدػػػغ جشابيػػػا، َكَدار ببمػػػجىا الدُّ

غ بحاتيا، كأبػابيا السغذاة بالرفايح شاىجة بسيارة بشاتيػا، كىسػع السحفػر فقميخاتيا مجاي
باح سخباال  .(ٔ)"أمخائيا ككالتيا، َكَأنََّيا لبدت الرَّ

ِإَلػػى التشجيػػج  ،كسػػبل، َكَسػػا عمسػػت، سػػػر حقيػػخ كثػػػر":فيسػػا يرػػف مشعػػة سػػبل بقػلػػو   
َكمػػػػغ َدْعػػػػػَػى  ،كالتذػػػػييج َفقيػػػػخ، إشػػػػاـ خاممػػػػة كلمػػػػخـك آممػػػػػة، كقرػػػػبتيا ِباْلَبَمػػػػِج ُمتَِّرػػػػَمة

سػػػرىا ُمْفػػخد، اَل سػػمػقية نكيػػة، كبابيػػا تقرػػج اَل َسػػاِتخ تحسيػػو َكاْلَسػػاء  ،الحرػػانة مشتقمػػة
 ، ، َكاَل بيػخ بالعحكبػة َمْػُسػـػ َكِفػي عيػج قخيػب اسػتباحتيا بَيا َمْعُجـك َكَلْيَذ َلُو جب َمْعُمـػ

الػػّخـك ِفػػي اْلَيػػْػـ الذػػامذ، َكلػػع تػػخد َيػػج المػػذ، مػػغ غيػػخ مشجشيػػق نرػػب، َكاَل تَػػاج ممػػظ 
َعَمْيػػػِو عرػػػب، قمَّػػػة سػػػبَلح َكعػػػجـ فػػػبلح، كخسػػػػؿ سػػػػر، كاخػػػتبلؿ ُأُمػػػػر. َكقػػػج َسػػػَقصت 

 .  (ٕ)"َدْعَػى السشعة
كمغ الػاضح أف ىحه السفاخخة بشيت عمى أساس السفاضمة التي تطيخ تقجـ السجيشػة    

األكلػػػى عمػػػى السجيشػػػة الثانيػػػة، فػػػي كػػػل أمػرىػػػا، فيػػػي مفػػػاخخة ذات مػضػػػػع كاحػػػج كأف 
اختمفت شخؽ االستجالؿ عمى أفزمية ىحه السجيشة عمى تمظ. فيػ يعتسػج عمػى أسػاليب 

( ككأنػػو يخيػػج أف يشفػػي عػػغ نفدػػو التحيػػد إلػػى تكسػػبل، َكَسػػا عمسػػإقشاعيػػة ففػػي قػلػػو: )
مالقػػة، كيؤكػػج أف مػػا يرػػف بػػو البمػػجيغ ىػػػ الحكيقػػة كالػاقػػع، كمػػغ ىشػػا نجػػج أف لدػػاف 
الػػجيغ بػػغ الخصيػػب قػػج أبػػجع فػػي كتابػػة ىػػحه السفػػاخخة كأبػػجع فػػي الفشػػػف الشثخيػػة األخػػخى 

 تارة أخخى .  فقج سار عمى نيج الكتاب القجماء كقمج آثارىع تارة كأبجع في أساليبو
نرل إلى السقصع الشثخي األخيخ مغ ىحه السفاخخة، الحي يػحي إلػى انتيػاء نػز ك     

َوللا َيْذَسل اْلَجِسيع بشعساه،كيتغسج اْلَحّي َكاْلَسيِّت بخحسػاه َكفزػل ":تمظ السفاخخة، إذ يقػؿ
جؿ ضبلليػا، لسالقة السدية بجبلليا ككساليا، َكحدغ أشكاليا ككفػػر َمالَيا،كتيػ الخصة َأف

كشيخة رجاليا كشخؽ صشايعيا كأعساليا،كلدبل اْلفزػل َلِكػغ عمػى َأْمَثالَيػا كنطايخىػا مػغ 
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ِببَلد اْلسغخب كأشكاليا ِإْذ اَل ُيشكخ فزل اعتجاليا،كأمشيا مغ اْلِفَتغ كأىػاليا ِعْشج ِزْلَدالَيػا، 
األقػػػجار كاألخصػػػار،  كمػػػجفغ اْلُسُمػػػػؾ اْلِكػػػَخاـ بجباليػػػا، كمالقػػػة قصػػػخ مػػػغ األقصػػػار، َذَكات

َكَتْحِريل األكشار، كسبل مرب األمصػار، كمخعػى القصػار، كباديػة ِبُكػل اْعِتَبػار، َكىشػا 
ْكثَػار كحدػبشا للاُ  تبػع اكقػج ، (ٔ)"اْلَػِكيػلُ  عػعَ َكنِ  تمقػى َعرػا الّتدػيار، كنفػس مػغ عشػاف اإْلِ

 . (اْلَػِكيلُ  ععَ نِ كَ  شا للاُ )حدبُ  قػلو:ابغ الخصيب في الشز أعبله شخيقة الختاـ بػػػ
 أوصاف التخاجم: ثانياا: 

كردت التػػخاجع فػػي كثيػػخ مػػغ كتػػب السعػػاجع المغػيػػة بسعشػػى التفدػػيخ، مشيػػا مػػا نجػػجه    
الُتْخُجَسػػػاُف كالُتْخَجَساُف؛السفدػػػخ لمدػػػاف،كالُتْخُجَساُف بالزػػػع كالفػػػتح: ىػػػػ :"فػػػي لدػػػاف العػػػخب

كالجسػػػع التّػػػَخاِجُع التػػػاء كالشػػػػف الػػػحي يتػػػخجع الكمػػػع أي يشقمػػػو مػػػغ لغػػػة إلػػػى لغػػػة أخػػػخى، 
: أمػػػا الُتْخُجَسػػػاُف فقػػػج حكيػػػت فػػػي مشطػػػػر زائػػػجتاف، كقػػػج تخجسػػػو كتػػػخجع عشػػػو، قػػػاؿ ابػػػغ

 ، كقػػػج تحػػػجث عشػػػو الفيػػػخكز(ٕ)"ُتْخُجَسػػػاُف بزػػػع أكلو،كمثالػػػو، ُفْعُمَمػػػُغ كُعْتُخَفػػػاُف كُدْحُسَدػػػافُ 
كتخجع عشػو، كالفعػل  السفدخ لمداف، كقج تخجسو" بادي بشفذ السعشى في لداف العخب:آ

 .(ٖ)"يجؿ عمى أصمو التاء
كىػػػ فػػغ أدبػػي يػػؤرخ لحيػػاة األشػػخاص كانجػػازاتيع كرحبلتيػػع  ،كالتػػخاجع جسػػع تخجسػػة   

كأعسػػاليع كغيخىػػا مػػغ األمػػػر الحياتيػػة الفكخيػػة حفطػػًا ليسػػا مػػغ االنػػجثار، فػػالتخاجع عشػػج 
التعخيػف بحيػاة رجػل  ذلظ الشػع مغ األنػاع األدبية، الحي يتشاكؿ:" أىل االصصبلح ىػ

أك أكثػػخ تعخيفػػا يصػػػؿ أك يقرػػخ كيتعسػػق أك يبتعػػج عمػػى الدػػصح، تبػػع الحالػػة العرػػخ 
الحي كتبت فيو التخجسػة كتبعػًا لثقافػة الستػخجع مػغ مجسػػع السعػارؼ كالسعمػمػات، التػي 

تخجسػػة الحيػػاة :" الػػجيغ إسػػساعيل ىػػي ، كيعخفيػػا عػػدّ (ٗ)" تجسعػػت لجيػػو عػػغ الستػػخجع لػػو
غ أحػػػج األشػػػخاص البػػػارزيغ لجػػػبلء شخرػػػيتو كالكذػػػف عػػػغ عشاصػػػخ ىػػػي الكتابػػػة عػػػ

فالتخجسػػة  –إف كجػػجت فػي الذخرػػية الستػخجع ليػػا –كجػانػب االنحصػػاط ، العطسػة فييػػا
فػػي الػاقػػع عسميػػة تحميميػػة لكػػل مخكػػب مػػغ عشاصػػخ كثيػػخة مختمفػػة ىػػػ شخرػػية كمػػغ 

ية كالتػي ييػع خبلؿ ىػحا التحميػل تبػخز الكػيع اإلندػانية التػي تشصػػي عمييػا ىػحه الذخرػ
                                                           

(
ٔ

 ٖٓٙ-9ٖ٘/ٕ:،الثٓ اٌخط١تس٠ؾبٔخ اٌىزبة (

(
ٕ

 .ٙٙ/ ٕ :ْٔ اٌؼشة، ط( ٌغب

(
ٖ

 ،ٔاٌفىش، ث١شٚد، ٌجٕبْ، ط، داس غذ اٌذ٠ٓ ثٓ ٠ؼمٛة اٌف١شٚص آثبدِٞ ( اٌمبِٛط اٌّؾ١ظ،

ٔ19ٖ:َٗ/ 9ٖ. 

(
ٗ

 .1د.د:  ،ٖطفٓ اٌزشاعُ ٚاٌغ١ش، دمحم ػجذ اٌغٕٟ ؽغٓ، داس اٌّؼبسف، اٌمب٘شح، ِصش،( 
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، كعميو فإف التػخاجع ىػي قػخاءة لحيػاة شخرػيات اسػتحػذت (ٔ)"اآلخخيغ االشبلع عمييا
عمػػى مكانػػة مخمػقػػة بػػيغ الشػػاس مػػغ السػلػػج كالشذػػأة كالسذػػايخ كالشبػػػغ كاآلثػػار، كغيخىػػا 

ليػػع، كيعػػج تػػاريخ األدب األنجلدػػي فػػي  اخجع فييػػحتػػى السسػػات،أك حتػػى المحطػػة التػػي تُػػ
بتػػػخاجع الخجػػػاؿ عمػػى أنػاعيػػػا سػػػػاء مشيػػػا  يجػػػخي كحتػػػى الخػػامذ حػػػافبلً القػػخف الخابػػػع ال

 ع نػعاف:العامة أك الخاصة، كالتخاجُ 
 : أولا: التخاجم الحاتية

يتحجث فييا الكاتب عغ نفدو فيكػف ىػ الستخجع كالستخجع لػو يػؤرخ فييػا عػغ نفدػو    
 مػػػغمػػػغ مػلػػػجه حتػػػى لحطػػػة الكتابػػػة، مفخجػػػًا عػػػغ كخكبػػػو كىسػمػػػو مفزػػػيًا لشػػػا بأسػػػخار 

ة صاحبيا يجب أف يخمػق السخايػا السجمػػّ "إحداف عباس بأف د. مكشػنات صجره،كيحكخ 
 يتػػخجع لحاتػػو كيتحػػجث عػػغ سػػيخة حياتػػو كيشطػػخ إلػػى نفدػػو فييػػا كىػػي مكذػػػفة إذا كػػاف

كيدػػػتخخج الثقػػػة السسشػحػػػة ليسشػػػا،  ،كليدػػػت التخجسػػػة الحاتيػػػة حػػػجيثًا سػػػاذجًا عػػػغ الػػػشفذ
، كال تػأتي تمػظ الكتابػات عبثػًا أك جدافػًا أك أف (ٕ)"لتحقيق غايػة كبيػخة ؛خصػة إثخ خصػة

دكافػع لمتعخيػف  ىػاءصاحبيا يكتبيا لتكػف لبػاًء فيسػا بعػج، بػل ُتكتَػب لغايػات تكسػغ كرا
عغ نفدو كالجفاع عشيا كإزالة االلتباسػات التػي تحػجث جػّخاء مؤلفاتػو كبحثػًا عػغ الخاحػة 
 ،الشفدػػػػػية كقػػػػػج تتػػػػػجاخل التخجسػػػػػة الحاتيػػػػػة مػػػػػع أشػػػػػكاؿ تعبيخيػػػػػة أخػػػػػخى مثػػػػػل السػػػػػحكخات

، كمػػغ أمثمػػة ذلػػػظ الشػػػع مػػغ التػػػخاجع، تخجسػػة ابػػػغ (ٖ)كالسفكػػػخات ،كالخسػػائل ،كاليػميػػات
،تعػػػخض لطخكفػػػو الحياتيػػػة بتفاصػػػيميا كمػػػا (ٗ)(أنسػػػػذج الدمػػػاف)كتػػػاب رشػػػيق لشفدػػػو فػػػي

لمتػػػأريخ فػػػي  اً ىاّمػػػ كعػػػج مرػػػجراً بػػػحلظ، فػػػي نفدػػػو، فذػػػج اىتسامشػػػا  أسػػػعج ىػػػػ مػػػا حػػػد
،كقػػج كتػػب ابػػغ الخصيػػب التخجسػػة الحاتيػػة كسػػجل أىػػع مبلمػػح الجراسػػات األدبيػػة الحجيثة

 .(٘)حياتو في كتابو) اإلحاشة في أخبار غخناشة(
 :   ثانياا: التخاجم السهضهعية أو الغيخية

                                                           

(
ٔ

 .ٕٗٗ: د.د، ػض اٌذ٠ٓ إعّبػ١ً، داس إٌؾش اٌّصش٠خ، ِصش ،دة ٚفٕٛٔٗ دساعخ ٚٔمذا٤(
(

ٕ
 .19:إؽغبْ ػجبطد. فٓ اٌغ١شح،  (

(
ٖ

-دة، رٙبٟٔ ػجذ اٌفزبػ ؽبوش، اٌّؤعغخ اٌؼشث١خإٌؾش، ث١شٚدفٟ ا٠٤ٕظش:اٌغ١شح اٌزار١خ ( 

 .ٕٓ-1َٔ:ٕٕٓٓ، ٔطٌجٕبْ،

(
ٗ

:  ، ؽممٗ ٚعّؼٗ اٌم١شٚأٟ ثٓ سؽ١ك ؽغٓرأ١ٌف : ؽؼشاء اٌم١شٚاْ فٟ ٠ٕظش: أّٔٛرط اٌضِبْ(

 ، ٚاٌّؤعغخ اٌٛط١ٕخ)رٛٔظ(دمحم اٌؼشٚعٟ اٌّطٛٞ ٚ ثؾ١ش اٌجىٛػ إٌبؽش : اٌذاس اٌزٛٔغ١خ ٌٍٕؾش

 َ٘: 19ٙٔ-ٖٙٓٗٔ، ٔط،(اٌغضائش )ٌٍىزبة

(
٘

 ٘/ٗ:اٌّمذِخ  ٠ٕظش: اإلؽبطخ فٟ أخجبس غشٔبطخ( 
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كتعشػػػػي قيػػػػاـ الكاتػػػػب بتخجسػػػػة حيػػػػاة اآلخػػػػخيغ، أي أشػػػػخاص غيػػػػخه؛ لػػػػحلظ سػػػػسيت    
بالتخجسػػة الغيخيػػة، فػػالستخجع يػػؤرخ لحيػػاة الستػػخجع لػػو مػلػػجا كنذػػأة حتػػى الػفػػاة، كذكػػخ 

ز بالشقجيػة يحزخ فييا الزػسيخ الغائػب كتستػا ،مكانتو كارتباشو ببيئتو مؤثخا كمتأثخا بيا
 أكثػػػخ مػػػغ الحاتيػػػة أي؛ أف الستػػػخجع أثشػػػاء بحثػػػو فػػػي شػػػخز ىػػػحا العمػػػع يرػػػجر أحكامػػػاً 

يسكػػػغ أف يتصػػػابق فييػػػا السبػػػجع مػػػع  الدػػػيخة الغيخيػػػة ال" عميػػػو، كآراء اآلخػػػخيغ فيػػػو، فػػػػػػػ
يدتصيع كاتػب الدػيخة الغيخيػة أف يرػف  كفي كثيخ مغ األحياف ال ،الذخرية الخئيدة

فػي كتابػة تخجساتػو  ، فسيسا كاف الستخجع خبيخًا كمتسيداً (ٔ)"التياأحاسيذ شخرية كانفعا
الػػػجاخل فيحػػػاكؿ فػػػي نػػػو ال يتعػػػجى الخسػػػع الخػػػارجي لذخرػػػية الستػػػخجع ليػػػا، أمػػػا إإال 

إلنتػػاج صػػػاحب التخجسػػة كمػػػغ  خبلً جراصػػػجًا ذلػػظ مػػػ ،الػصػػػؿ إلػػػى أكبػػخ عسػػػق مسكػػغ
كاتػػػب "ركى عشػػػو كالسرػػػادر التػػػي اعتسػػػجىا فػػػي تخجستػػػو، عمػػػى عكػػػذ الشػػػػع األكؿ فػػػػػػػػ

الدػػيخة الحاتيػػة يرػػػر لشػػا مػػادة مشتدعػػة مػػغ ذاتػػو، لػػحلظ فإنػػو يتعامػػل معيػػا بعصػػف، أمػػا 
 فالتخجسػة الحاتيػة تشصمػق ،(ٕ)"كاتب الديخة الغيخية فإنو يدتقي مادتػو مػغ العػالع السحػيط

مغ الجاخل إلى الخارج، كالكاتب يكػػف أصػجؽ فػي التعبيػخ عػغ دكاخمػو مػغ غيػخه، أمػا 
التخجسة الغيخية فتديخ في االتجاه السعاكذ،أي مغ الخارج نحػػ الػجاخل متغمغػل إلييػا 

 كمغ أنػػػػػػاع التخجسػػػػػة،عػػػػػغ شخيػػػػػق التحميػػػػػل كاالسػػػػػتقخاء الجيػػػػػجيغ لمسعصيػػػػػات الستػػػػػػفخة
ع العامة، كتب تػخاجع البمػجاف، كتػب التػخاجع حدػب السػضػعية أك الغيخية )كتب التخاج

 العرػر، كتب تخاجع الصبقات، كغيخىا(.
كإذا كػػػاف ابػػػغ الخصيػػػب قػػػج تػػػخجع لمكثيػػػخ مػػػغ أبشػػػاء العرػػػخ فػػػي األنػػػجلذ بتػػػخاجع     
،إال أنػػػو فػػػي ىػػػحا الكتػػػاب مػضػػػػع الجراسػػػة قػػػج اعتسػػػج عمػػػى مػػػشيج مغػػػايخ عػػػغ (ٖ)كافيػػػة

اكتفػػى بػػحكخ أكصػاؼ الخجػػاؿ بعػػج ذكػػخ أسػػسائيع فػػي مشػاىج التخجسػػة السعخكفػػة، إذ إنػػو 
ِفي كصػف الذػخيف أبػي عبػج العشػاف، كبأسمػب نثخي فشي، عمى نحػ ما جاء في قػلي

ػػَجَخة الذػػساء، السستػػجة :" للا ْبػػغ اْلحدػػغ الحدػػشي كػػخيع االنتسػػاء، مدػػتطل بأغرػػاف الذَّ
َساء، مغ رجل  ِسيخ، َكَنفػذ أصػفى األفياء، الَِّحي َأْصمَيا َثابت كفخعيا ِفي الدَّ سميع الزَّ

                                                           

(
ٔ
، ٔط ٌجٕبْ،-دة، رٙبٟٔ ػجذ اٌفزبػ ؽبوش، اٌّؤعغخ اٌؼشث١خ إٌؾش، ث١شٚداٌغ١شح اٌزار١خ فٟ ا٤ (

ٕٕٓٓ:َٔ1-ٕٓ. 
ٕ
 .ٕٔ:فٟ ا٤دة، رٙبٟٔ ػجذ اٌفزبػ ؽبوش( اٌغ١شح اٌزار١خ (

(
ٖ

، روشٔب٘ب فٟ اٌّجؾش خش٣ٌٓ٠ ف١ٙب ٠زشعُاٌزٟ اثٓ اٌخط١ت  اٌىض١ش ِٓ ِؤٌفبدٕ٘بن (

 اٌضبٟٔ/اٌفصً ا٤ٚي.
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مػػغ الَسػػاء الشسيػػخ، كشػػيامة تثشػػى َعَمْيػػِو الخَِّجػػاؿ ِإذا َضػػاَؽ السجػػاؿ، كتقػضػػت اآْلَجػػاؿ، 
َكلػو ِفػي الّذػْعخ شبػع يْذػيج بعخكبيػة ُأُصػػلو، كمزػاء نرػػلو، َكقػج أثبػت مػغ شػعخه َمػػا 

، نمحػ  أف ابػغ الخصيػب فػي (ٔ)"يشزح ِفي الببلغة َسػبيمو َكيْذػيج ِبِعْتػق اْلجػػاد صػييمة
تخاجسػػو ىػػحه يعتسػػج الػصػػف كيذػػيخ إشػػارات عامػػة إلػػى حػػاؿ الستػػخجع لػػو، فشػػخاه يرػػف 
)أبػػا عبػػج للا بػػغ الحدػػغ الحدػػشي( بكػػـخ االنتسػػاء إلػػى العتػػخة الصػػاىخة السترػػمة بخسػػػؿ 
للا )صػمى للا عميػو كآلػػو كسػمع( فػضػف السعشػػى القخآنػي الستحرػل مػػغ اآليػة الكخيسػػة: 

َبػػػٍة َأْصػػػُمَيا َثاِبػػػٌت َكَفْخُعَيػػػا ِفػػػي  َأَلػػػعْ ﴿ َبػػػًة َكَذػػػَجَخٍة َشيِّ تَػػػَخ َكْيػػػَف َضػػػَخَب اَُّ َمػػػَثبًل َكِمَسػػػًة َشيِّ
ػػَساءِ  ، لئلشػػادة بالذػػخز الستػػخجع لػػو، كإثبػػات فزػػمو كتأكيػػج صػػحة ،ٕٗفإبػػخاليع:  ﴾الدَّ
   ندبو.

فخع تأكد "َكِخيَّا العدفي:ِفي كصف أبي اْلَقاِسع اْبغ الخئيذ أبي زَ  تخاجسو أيزًا:َكمغ   
كركحو: َنذأ كالخياسة العدفية  ِفي اْلسجج مغ الخياسة ِفي دكحة، َكتخدد َما َبيغ غجكه

تعمو كتشيمو، كالجىخ يديل أمخه اأْلَْقَرى كيديمو، َحتَّى اتدقت َأسَباب سعجه كانتيت 
كمتعتو بقخبيا بعج َما شحصت ِإَلْيِو رياسة سمفو مغ بعجه، َكَأْلَقْت ِإَلْيِو ِرَحالَيا كحصتو 

ْىخ بعج َما َتَبدع، َكَعاد زعدعا نديسو الَِّحي َكاَف تشدع، كعاؽ  كشصت، ثعَّ كمح َلُو الجَّ
ار، ِبحكع  ىبللو َعغ تسو، َما َكاَف مغ تغمب اْبغ َعسو، َكاْستقخ ِبَيِحِه اْلِببَلد نازح الجَّ

ت َعَمْيِو جخاية َكاِسَعة كرعاية متتابعة. َكلو األقجار، َكِإف َكاَف نبيو السكانة كالسقجار،َكَجخ 
ْكض باكختو الغسايع، كالدىخ تفتحت َعشُو الكسايع، رفع ِمْشُو راية خافقة، َكأَقاـ  أدب الخَّ
َلُو سػقا نافقة، كَعمى تجفق أنياره َكَكْثَخة نطسو كاشتياره، َفمع أضفخ ِمْشُو ِإالَّ باليديخ 

 .(ٕ)"التافو، بعج كداعو كانرخافو
فقج استيل ابغ الخصيب التخجسة باسع الستخجع لو فقط دكف الخػض في مػلج أك    

صشعة أك غيخىا، ثع كصفو بعجة أكصاؼ كقج حزخت الرشعة الببلغية بكثخة ىشا 
(، كبيشيا شحصت كشصت( كبيشيا جشاس ناقز، ك)الغسايع، الكسايعكمغ ذلظ: )

الدابقة حزػرا لصيفا، كمغ جشاس بشقز حخؼ،  كقج حزخت الكشاية في الجسل 
ع(، كىػ كشاية عغ الغسايع، كالدىخ تفتحت عشو الكساي كلو أدب الخكض باكختوذلظ: )

                                                           

(
ٔ

ٕزبة س٠ؾبٔخ اٌىزبة ( ُّ  .ٓٓٗ/ٕ: ثٓ اٌخط١ت، الُٚٔغؼخ اٌ

(
ٕ

ٕزبة،الثٓ اٌخط١ت س٠ؾبٔخ اٌُىزبة(  ُّ  .ٔٓٗ -ٓٓٗ/ٕ: ُٚٔغؼخ اٌ
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الكثخة كالجساؿ حتى شبيو بالدىخ الحي انيسخ عميو السصخ باكخا، كتفتح كازدىخ، كقج 
ثع حزخت الرػرة بعس الذيء كإف كاف الحزػر عمى استحياء كمغ ذلظ قػلو: )

( كىي استعارة مكشية ىخ بعج ما تبدع، كعاد زعدعا نديسو الحي كاف تشدعكمح لو الج
 ،إذ استعار لمدمغ صفات البذخ.

ْيخ اْلَحاِجب بتػنذ أبي اْلحدغ  أيزاً  َكمغ َذِلظ    ِفي كصف أبي عبج للا اْبغ الذَّ
بتػنذ، غحى نْعَسة ىامية، كرقي ُرْتَبة سامية، تقمج َأبػُه حجابة اْلخبَلَفة :" بغ َعْسخك

َكِىي َما ِىَي مغ سسػ اْلَسَكاف، كرفعة الذاف، فرخفت ِإَلْيِو اْلُػُجػه، َكلع يْبق ِإالَّ مغ 
ْىخ  ة َذِلظ الّذخؼ اْلَغاَية ِفي التخؼ. ثعَّ قمب َلُيع الجَّ يخافو َأك يخجػه. َكبمغ اْبشو َىَحا ُمجَّ

ِغ، كبدتيع اأْلَيَّاـ بدتيا، كاستخجعت ضيخ اْلِسَجغ، َكاْشَتجَّ بيع اْلخسار ِعْشج فَخاغ اْلَيَجيْ 
ة ِفي اْلَبْحخ َكِبيَخة،  عدتيا، َكلحق صاحبشا َىَحا بالسذخؽ، بعج خصػب مبيخة، َكشجَّ
فامتدج بدكانو كقصانو، كناؿ مغ المَّحَّات َما لع يشمو ِفي أكشانو، كاكتدب الذسايل 

ليخى فحاب، ثعَّ حػـ ِإَلى َكششو  الغخ اْلَعَحاب، َفَكاَف َكاْبغ الجيع، بعث ِإَلى الخصافة
فاغتشست ِمْشُو َصْفَقة كده لحيغ  الخياؿ الدائخ، ِإْلَساـتحػيع الصَّاِئخ كألع ِبَيِحِه اْلِببَلد 

ُكُركده، كخصبت مػاالتو عمى انكباضو كشخكده، فحرمت ِمْشُو عمى درة تقتشى،كحجيقو 
، كلحات أشاعتشا كأشعشاىا، َما َكاَنت شيَبة الجشي، فيا  مغ َساَعات باألنذ َقصْعَشاَىا

 كالفكيو َأُبػ، رحمغ َكَما أبقيغ ِإالَّ األسى كالتعمل بعدى ِإالَّ كأحبلـ نايع َأك إفاقة ىايع،
َكَلػ تفخغ لمتحريل  ،عبج للا َىَحا ُذك فيع َحِجيج، َكقرج سجيج، َكَباَع مغ اأْلََدب مجيج

 (ٔ)..."ِبُسْقَتزى شبعو اأْلَِصيل،لعمت قجاحو، 
يعتسج ابغ الخصيب في تخاجسو ىحه عمى لغتو العالية كقجرتو عمى رصف      

األلفات بسا يبلئع السعشى بجخس مػسيقي مسيد، فيػ في ىحا الشز كفي سابقة، 
يحكخ تغييخ أحػاؿ الستخجع ليع كيؤكج عمى أف الشبيع ال يجـك كإف الزيق الحاؿ 

في تخجسة أبي عبج للا ىحا يسكغ أف يتغيخ إذا ما سعى الذخز إلى ذلظ، كبثَّ لشا 
حكسة عسيقة ُتفزي باإلنداف إلى عجـ االغتخار بالجنيا، كإف السكاف يجب أف يقف 

                                                           

(
ٔ

ٕزبة،الثٓ اٌخط١ت س٠ؾبٔخ اٌىزبة ( ُّ  .ٔٓٗ/ٕ:ُٚٔغؼخ اٌ
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الحي  عائقا ألجل تحقيق الحات لحا مثل حياة أبي عبج للا بحياة عمي بغ الجيع
 أعجب ببغجاد كتغشى فييا بعجما اشسأنت نفدو ليا. 

عمع اأْلَْعبَلـ، كخاتسة :"ي َجْعَفخ بغ الدياتِفي كصف أبككحلظ قػؿ ابغ الخصيب     
ْسبَلـ، تجخد ِلْمِبَباَدِة ِفي ريعاف شبابو، كالـز جشاب للا َكأْكثخ اْلُػُقػؼ ِبَباِبِو،  ُشُيػخ اإْلِ
َكلع تدؿ الفتػحات القجسية، تعخض َعَمْيِو أذكاقيا، كالسحبة الخبانية تصمع ِإَلْيِو أشػاقيا، 

ا، َحتَّى قمع ِلَباس البجنيات الجنيات، َكندع نصاقيا، َكبث َأسَباب َىِحه كتجيخ َلَجْيِو دىاقي
األكػاف َذَكات األلػاف كأزمع فخاقيا، َفأْصبح َفخدا ُتِذيخ ِإَلْيِو اأْلَْبَرار، كتشاؿ ببخكتو 

ِإَلى الدفارة ِفي َصبَلح اْلُسدمسيغ َفأَجاب،  ااألكشار، كتججي لخكيتو األقصار، كدع
كسعى ِفي إخساد اْلِفْتَشة، فانجمى َلْيمَيا كانجاب، كأعسل ِفي مخضاة للا إلقتاب،كخاض 

 ِلَدانو اْلبباب، َكَكاَف ببمر َبَمجه مشتج رايج، كمعجف فخايج،كفجخ للا يشابيع اْلِحْكَسة عمى
 السعارؼ كف الّشطع ِفي َشتَّى اْلُفُشػف،كجمى أبكار،َكجعل ِزَماـ الفراحة شػع إحدانو،د

 ، فػقج السصارؼ لمعيػف، َكَكاَف يْقعج بسدججىا اْلَجاِمع فيجرس كيحمق، كيشعخب كيخمق
ْعَخاب باألغخاب، َكيَتَكمَّع ِفي التَّْفِديخ ِبَغْيخ اْلَيِديخ،كيمسع مغ التَّْعِميل اَل  ، َفَيْأِتي مغ اإْلِ

ْىخ نػر ِباْلَقِميِل، َكيُ  ِذيخ ِإَلى فخيقو بخمػز َشِخيقو، َكلسا َناَدى ِبِو ُمَشاِدي ِفَخاقو، كغيب الجَّ
إشخاقو، َبكت َعَمْيِو َىِحه الخبػع َدًما، َكأْصبح كجػدَىا عجما، َكقج أثبت مغ آدابو كشعخه 

 .(ٔ)"َما يْذيج بدعة َصجره، َكيجؿ عمى قجره
غمػى ذكػخ بعػس مخاحػل حياتػو  بغ الديات أبي َجْعَفخعسج ابغ الخصيب في تخجسة    

حتػى أصػبح أحػج أشػيخ أعػبلـ  ابتجاًء مغ مخحمة الذباب التي تفخغ فييا لمببادة كالػتعمع
عرخه، يقرجه الشػاس لمػتعمع بػيغ يجيػو كفػس الشداعػات عشػجه، لسػا لػو مػغ مكانػة كبيػخة 

 كعمع كثيخ، كذكخ كفاتو كمكانتو العمسية.

                                                           


َٓ ا َٓ اٌّشصبفِخ ٚاٌغغِش... عٍج ب ث١ َٙ َّ ٌٜٙٛ ِٓ ػٍٟ ثٓ اٌغُٙ: ٘ٛصبؽت اٌج١ذ اٌّؾٙٛس: ػ١ُٛٔبٌ

شدَ اٌّؤٌف: ػٍٟ ثٓ اٌغُٙ; اٌّؾمك: خ١ًٍ ِ ;علً بن الجهم د٠ٛاْ :ؽ١ضُأدسٞ ٚال أدسٞ، ٠ٕظش

 –٘ـٓٓٗٔ: ٕط، داس اٌّىزج١خ اٌّذسع١خ، ٚصاسح اٌّؼبسف اٌٍّّىبد اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، إٌبؽش:ثه، 

ٔ19ٓ  :َٗ9. 

 

(
ٔ

ٕزبة س٠ؾبٔخ اٌىزبة ( ُّ  . ٖٔٙ/ٕ:الثٓ اٌخط١ت، ُٚٔغؼخ اٌ
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صػػػفي ُمَحّقػػق، : "هجَ ْنػػَعْسػػخك بػػغ عبػػاد مػػغ أىػػل رُ ِفػػي كصػػف أبػػي قػلػػو حلظ ككػػ     
َكػػاَف ِبَبَمػػِجِه َرحَسػػو للا عيشػػا مػػغ أعيانيػػا، كقخيػػع َبيػػت  ،كمخيػػج َعػػغ صػػبػح اْلسحبَّػػة مخفػػق

مغ بيػتات إحدانيا، شاـ لمغخب بارقػا، َفأْصػبح لػجنياه مفارقػا، فشػدح َعػغ ِبػبَلده، َكخػخج 
كجػػبلده، كخػػاض َبحػػخ ِتْمػػَظ اأْلَْىػػَػاؿ َحتَّػػى َعػػغ شخيفػػو كتػػبلده، كشػػسخ لسقارعػػة اْليػػػى 

، َكَضَيػػخت َعَمْيػػِو سػػسات الحزػػخة، كسػػصعت َلػػُو أنػػػار األحػػػاؿَصػػار معػػجكدا ِفػػي أىػػل 
اْلِعَشاَيػة اإللييػػة، َكلػع يػػدؿ يعبػخ َعػػغ كجػجه كيكشػػى بحػاجخه كنجػػجه، َحتَّػى حفطػػت َأْقَػالػػو، 

 . (ٔ)"كاشتيخت َأْحَػالو
كنمحػػ  إف ابػػغ الخصيػػب يشػػػع فػػي ذكػػخ السعمػمػػات التػػي يشقميػػا عػػغ الذخرػػيات     

التػػي يتػػخجع ليػػا، فيػػػ يػػحكخ شخيقػػة أبػػي عسػػخ بػػغ عبػػاد الرػػػفية، كيشدػػبو إلػػى مجيشػػة 
)ُرْنػػَجه(، التػػي خػػخج مشيػػا إلػػى بػػبلد أخػػخى، كيػػحكخ لشػػا أكصػػافو كأحػلػػو عمػػى أفزػػل مػػا 

 يسكغ.
نػاضع لمفقػخ :" صف أبي َجْعَفخ الخكية مػغ أىػل بمػرِفي ك ذكخ ابغ الخصيب َحِلظ كك   

الذػاردة، كمقتػػشز اْلسَعػػاِني الرػػادرة كالػػػاردة، َكَصػػاحب قخيحػػة ممتيبػػة اْلػُقػػػد، كبجييػػة 
مشتطسػػة اْلُعُقػػػد، ِإَلػػى َبيػػت يشتسػػي ِإَلػػى مجػػج، كأصػػالة أشيػػب مػػغ عػػخار نجػػج. َنذػػأ ِبَبَمػػِجِه 

بلده، صاف بحلظ َكجيو َعغ ِإَراَقة َمائو كىتػظ بمر قخارة ميبلده، ُمْقَترخا عمى انتجاع ت
 يَكلػػع أضفػػخ مػػغ شػػعخه عمػػى استخسػػالو، كتػػجفق سمدػػالو ِإالَّ بقػلػػو ييشػػ ،حجػػاب حيائػػو

ْمَصاف ِبأحج َأْكاَلده  . (ٕ)"الدُّ
تحسػػػل ىػػػحا التخجسػػػة بعػػػجًا نقػػػجيًا اخبلقيػػػًا، فبعػػػج أف ذكػػػخ لدػػػاُف الػػػجيغ بػػػغ الخصيػػػب    

الخجػَل كبمػػجه، ذكػػخ أيزػػًا سػػسات أشػػعاره التػي خمػػت مػػغ التكدػػب؛ فالتكدػػب يخيػػق مػػاء 
مكانو، فمػع يجػج فػي شػعخه إال قػػاًل كاحػجًا ييشػئ  َجْعَفخ الخكيةالػجو كىحه ما حف  ألبي 
كقػػج عػػخض ابػػغ الخصيػػب ىػػحا الػصػػف فػػي تمػػظ الذخرػػية بػػو أحػػج أكالد الدػػبلشيغ، 

، كليػػحا عقػػجنا فػػي ىػػحا السبحػػث بسػػا ُيدػػسى بػػػػػ)أكصاؼ كفحػػػى تخجسػػة إحػػجى ِخرػػاليا
التػػخاجع(، ألف الكاتػػب األديػػب ابػػغ الخصيػػب، مؤلػػف كتػػاب دراسػػتشا قػػج أعصػػى مدػػاحة 

                                                           


ٌٗ، ٚعىْٛ صب١ٔٗ: ِؼمً ؽص١ٓ ثب٤ٔذٌظ ِٓ أػّبي ربوشّٔب، ٟٚ٘ ِذ٠ٕخ لذ٠ّخ ػٍٝ )سُ  ّٚ ْٔذٖ( ثضُ أ

 .1ٖ/ ٖ:ِؼغُ اٌجٍذاْ، ٠ٕظش: ٔٙش عبس ٚثٙب صسع ٚاعغ ٚضشع عبثغ

(
ٔ

ٕزبةُٚٔغؼخ  س٠ؾبٔخ اٌىزبة ( ُّ  .1ٖ٘/ٕ:الثٓ اٌخط١ت ،اٌ

(
ٕ

ٕزبة ،الثٓ اٌخط١ت س٠ؾبٔخ اٌُىزبة ( ُّ  .19ٖ/ٕ: ُٚٔغؼخ اٌ
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ازدىػى ، كبأسػمػب نثػخي قػج (ٔ)كاسعة لػحكخ أكصػاؼ تمػظ الذخرػيات األدبيػة كالعمسيػة
بػػألػاف مػػغ ُحدػػغ الكتابػػة كركنقيػػا كعحكبػػة األكصػػاؼ كسػػحخىا، كقػػج رصػػفيا بأسػػاليب 
الببلغػػة كالبيػػاف، كبمػػػغ مقاصػػج التخجسػػاف، بدػػبظ األلفػػات كمعانييػػا كصػػػرىا إليرػػاليا 

 إلى الستمقي بأعحب إحداس ككججاف.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
ٔ

ٌٍؼذ٠ذ ئخ ٚرغؼخ ٚعجؼْٛ رشعّخ ب٘زا اٌؾأْ ِ فٟ ٚسدد .9ٕٗ-ٖٔٙ/٠ٕٕظش: اٌّصذس ٔفغٗ:  (

رفبص١ً  ٚأٚ ٚفبح أرشاعُ ِخزصشح ثصفبرُٙ فمظ ال رؾزًّ ػٍٝ ٌِٛذ  ثؼضٙبٚ ِٓ اٌؾخص١بد،

 .ؾ١بحاٌ
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 تهطئة:
قبل البجء في التذكيل البشائي عشج لداف الجيغ بغ الخصيب الُبجَّ أف نذػخع أكال فػي     

بياف مرصمح البشية عشج الشقاد، مرصمح البشية فػي الُمغػة فيػػ مذػتقُّ مػغ الفعػل "بشػى" 
 كىػػػػ البشػػػاء أك الصخيقػػػة، كسػػػا تػػػجؿ عمػػػى التذػػػييج كالعسػػػارة،أك الكيفيػػػة التػػػي ُشػػػّيج عمييػػػا

، أمػا الّجاللػة (ٕ)الجسمة، أك تكػيغ شخفي اإلسػشاد أما الجاللة الشحػية فُيعشى بيا بشاء.(ٔ)
فقػج تمقػى الكثيػخ مػغ الػخؤى، كبإيجػاز فإنشػا نعػخض ألىػع التعخيفػات كىػػ  االصػصبلحية

تعخيف جاف بياجػو، كىػػ يعػّجىا: ندػق مػغ التحػػيبلت يحتػػي عمػى تمػظ القػػانيغ التػي 
مػػػغ شػػػأنيا أف تجعػػػل الػػػشز قائسػػػا، كأال تخخجػػػو عػػػغ إشػػػاره العػػػاـ الػػػحي بشػػػاه األديػػػب، 

 . (ٖ) ُة كالتحػالُت كالزبط الحاتيكالبشية تحج بثبلثِة خرائز عشجه كىي: ىي الكمي
 كنمح  مغ تعخيفو عّجة أشياء كىي:

 أكال: أنو يجعل البشيػية فخع مغ فخع العمـػ اإلندانية.
 ثانيا: يفخؽ بيغ مالية البشيػية كما تخمي إليو مغ أىجاؼ.

ثالثػػا: أف البشيػيػػة تيػػجؼ إلػػى تكػػػيغ البشػػاء الشرػػي، كأنيػػا تكتفػػي بعشاصػػخه كال تحتػػاج 
كنمحػػ  فػي تعخيفيػا الدػابق أيزػػا أنػو دؿ عمػى أف البشيػػة أكال  ،العشاصػخ الخارجيػةِ إلػى 

ندػػػق مػػػغ التحػػػػالت الخارجيػػػة، إمػػػا ثانيػػػا فيػػػػ يتصػػػػُر كيتػسػػػُع مػػػغ الػػػجاخل، لػػػحلظ ال 
 .  (ٗ)يحتاُج ألي عشرخ خارجي

أما عغ خرائِز البشيِة التػي أشػاَر إلييػا جػاف بياجػو فػي تعخيفػِو لمبشيػة فيػي ثػبلُث    
 :(٘)رائز كالتاليخ

                                                           

ر ، مجسػعة مغ السؤلفيغ إبخاليع مرصفى كأحسج الديات كحامج عبج القادر ودمحم الشجا يشطخ: السعجع الػسيط (ٔ)
ء عمى ك مذكمة البشية أك أضػا ،ٕٚ/ٔ:، د.ت، باب الباء، مجسع المغة العخبية بالقاىخة، الشاشخ دار الجعػة

 .ٖٓدار مرخ لمصباعة، د.ط، د.ت: البشيػية، زكخيا إبخاليع، 
 .ٔٔالسعارؼ، مرخ، د.ط، د.ت:  دارالسجخل المغػي في نقج الذعخ قخاءة بشيػية،مرصفى الدعجني،( يشطخ:ٕ)
 .ٛـ: ٜ٘ٛٔ، ٗشذػرات عػيجات، بيخكت، طعارؼ مشيسشو كبذيخ أكبخي، م،يشطخ:البشيػية،جاف بياجو، تخجسة(ٖ)

يشطخ: االتجاىات الشقجية كاألدبية الحجيثة )دليل القار  العاـ(، أحسج العذيخي، ميخيت لمشذخ كالسعمػمات،  (ٗ)
 . ٗ٘ - ٖ٘ـ : ٖٕٓٓالقاىخة، 

  . ٚيشطخ: البشيػيَّة ، جاف بياجيو :  (٘)
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 أول:  الكمية أو الذسهل :
كيعشى بيا كمية العسل الفشي كفق ىجؼ كاحج، كىي أف يػضف األديب العسل الفشي لخجمة     

ىجؼ كاحج، فتتزافخ العشاصخ لتكػف البشية الػاحجة، فيي ُتزفي عمى الُكل خرائز مغايخة 
 . (ٖٗٗ)لخرائز العشاصخ التي يتألف مشيا البعس

 ثانيا: التحهلت :
مغ تحػؿ األسمػب مسا يديخ عميو إلى أسمػب مغايخ كىي الشذاشات الجاخمية لمشز،     

يخمي مشو األديب نػعا مغ الخرائز السغايخة كالتي تذتخؾ مغ األسمػب الدابق ليا في 
( ٖ٘ٗ)السعشى

. 
 ثالثا: التشظيم الحاتي :

كىي خاصية تعشى بسا يجكر في الشز مغ ألفات تخاكيب، ثع انتقاؿ األديب إلى تخاكيب    
مغايخة لؤلكؿ، كىحا ال ُيعشي أف تشجرج ضسغ بشيٍة أخخى أكسَع مشيا، دكف أف تفقج خػاصيا 

 . (ٖٙٗ) الحاتية
بلؿ بشيتو كعخفيا عبج الدبلـ السدّجي بأنيا:" يعتـد الػلػج إلى بشية الشز الجاللية مغ خ     

 . (ٖٚٗ)التخكيبية"
إما البشيػية مغ حيث السشيج فقج عّخفيا فائق مرصفى كعبج الخضا عمى إنيا:" مشيج فكخي    

يقـػ عمى البحِث عغ العبلقات التي تعصي العشاصخ الستحجة قيسة، ككصفيا في مجسػع مشتطع 
 . (ٖٛٗ)مسا يجعل مغ السسكغ إدراؾ ىحه السجسػعات في أكضاعيا الجالة"

                                                           

ـ : ٖٕٓٓ، ٔ: الشقج األدبي الحجيث مغ السحاكاة إلى التفكيظ، إبخاليع محسػد خميل، دار السديخة لمشذخ كالتػزيع، طيشطخ (ٖٗٗ)
ٜ٘ . 

 ٔٔ. كالبشيػيَّة ، جاف بياجيو :  ٜٙ: السرجر نفدو : يشطخ (ٖ٘ٗ)
 ٖٔكالبشيػية ، جاف بياجيو : .   ٜٚ  -ٜٙ: الشقج األدبي الحجيث مغ السحاكاة إلى التفكيظ، إبخاليع محسػد خميل:يشطخ (ٖٙٗ)

 . ٚٚـ : ٜٜٔٔ، ٔقزية البشيػية دراسة كنساذج، عبج الدبلـ السدجي، كزارة الثقافة، تػنذ، ط (ٖٚٗ)
في الشقج األدبي الحجيث مشصمقات كتصبيقات، فائق مرصفى ك عبج الخضا، دار الكتب لمصباعة كالشذخ، بغجاد، د.ط،  (ٖٛٗ)

 . ٕٛٔـ : ٜٜٛٔ
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ما نخمي إليو ىشا أف البشيػية في نطخ الشقاد العخب ثسخة مغ ثسخات التفكيخ المداني،  كأثػخ ك 
 مغ آثاره.

ه بعػس الجارسػيغ أقػخب السشػاىج إلػى األدب؛ ألنػو  أما السشيج البشيػي مػغ حيػث االتجػاه ُيعػجُّ
س الدػػامعيغ، يجسػػع بػػيغ اإلبػػجاع مػػغ الشاحيػػة الُمغػيػػة، كمػػغ ثػػع أثػػخ ىػػحا اإلبػػجاع الُمغػػػي عمػػى نفػػػ 

فيػ متػافق في بجاية األمخ في عمع المغة، أمػا مػغ كجيػة نطػخ فخديشانػج دي سػسػيخ فػإف تعخيػف 
البشيػػػة فػػػي عمػػػع الُمغػػػة أخػػػح  تػػػػدكركؼ كبػػػارت كآخػػػخكف إلػػػى الكذػػػف عػػػغ عشاصػػػخ الشطػػػاـ فػػػي 

 .  (ٜٖٗ)األدب
لغػخب، كىػحا يجعمشػي كنبلح  تعجد التعاريف لسفيـػ البشيػية عشج الشقاد العخب ككػحلظ الشقػاد ا    

أشخح سػؤاٍؿ عػغ تعػجد ىػحا السرػصمح كلػع يكػغ تعخيػف مػحػج كدقيػق لػجى الشقػاد؟ قػج يكػػف سػبب 
ذلظ ىػ اختبلؼ الخؤية الفكخية كالعمسية لسغ يقـػ بتخجسة مفيػـػ البشيػيػة ، لػحلظ يختمػف تعخيػف 

تكّػف لجي مفيـػ لمبشيػية مػغ خػبلؿ مػا رأيتػو سػابقًا بأنػو مػشيج نقػجي  قجك ، البشيػية مغ ناقج آلخخ
 يبجأ بالشز كيشتيي بو أي ييتع بجراسة داخل الشرػص األدبية .

 
 (:ريحانة الُكّتابفي) في نثخ لدان الجين ةالجاخميّ البشية الفشية السطمب األول: 

 أول: محهر المغة
المغة ىي السحػر األساسي الحي يبشي عمييا الكاتب الشّز أك الخصاب، كىػي األداة األكلػى      

تعسػػل عمػػى لمّتعبيػػخ عػػغ التجػػارب اإلبجاعيػػة كالتػاصػػل بػػيغ البذػػخ، كاألصػػل أف تمػػظ المغػػة إنسػػا 
تشطػػيع كترػػشيف اإلخبػػار الجالليػػة لمستتاليػػات ككػػل، فالمغػػة ىػػي السحػػػر األكؿ الػػحي تتذػػكل مشػػو 

لجسل في الشز، ثع تتزافخ تمظ الجسل في نديج كاحج مكػنػة ذلػظ الػشز، الػحي يػؤدي كضيفػة ا
الخصاب كالحي يعج بجكره البشية الجاللية كالتي يتع بػاسصتيا كصف اندجاـ الخصاب، كتعتبػخ أداة 

 .  (ٖٓ٘)إجخائية حجسية يتع بيا تقارب البشية الكمية لمخصاب

                                                           

 . ٜٓٔـ : ٜٙٛٔ، ٔ، شكخي الساضي، دار الحجاثة، بيخكت، طفي نطخية األدب (ٜٖٗ)
 

(
ٖ٘ٓ

، ٔط ،إٌبؽش اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟدمحم اٌخطبثٟ،اٌخطبة (، غبٌَٕص ) ِذخً إٌٝ أغ: ٌغب١ٔبد ا٠ٕظش( 

ٔ11ٔ :ٗٓ. 
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إذ تيتع البشية بالسخاشب أك السخسل أك الستكمع، ك كحلظ تيتع بستمقي الخصاب كنػع الخسػالة،     
كىػي عشاصػػخ أساسػػية فػػي ىػػحا العشرػػخ، تػػجخل فػػي تذػػكيل البشيػػة الخصابيػػة ألي نػػز، ك تدػػاىع 

كمػغ ثػع فػإف السيتسػػف بالمغػة قػج نطػخكا  في تأكيمو ك فيسو ك الػصػؿ إلى حكيقة تساسكو دالليػا.
ي دراسػػة المغػػة مػػغ حيػػث السخاشػػب ثػػع مػػغ حيػػث السػػتكمع كغيخىػػا فجشحػػػا بالمغػػة إلػػى األسػػمػب فػػ

كىػػػػ قدػػػع مػػػغ أقدػػػاـ دراسػػػة الُمغػػػة، فػػػإف دراسػػػة األسػػػمػب كشػػػػع أدبػػػي مػػػغ أجػػػّل كأعمػػػى مخاتػػػب 
الجراسػػات األدبيػػة؛ كذلػػظ لكػػػف األسػػمػب أحػػج الصػػخؽ السػّصػػمة إلػػى فيػػع الُمغػػة فيسػػًا دقيقػػا، كلقػػج 

ساليب العخبية بيغ الخبخ كاإلنذػاء مػغ الشػػاحي الببلغيػة كالُمغػيػة كغيخىػا مػغ الشػػاحي تعجدت األ
، كلقج عشي الببلغيػف بأنػاع األساليب كذلػظ لتػقػف نػػع الكػبلـ كالسػخاد مشػو عمػى نػػع األسػمػب، 
كمػػػغ ثػػػع انصمقػػػػا إلػػػى دراسػػػة األسػػػمػب مػػػغ حيػػػث كقعػػػو عمػػػى السدػػػتسع ، كمػػػغ ثػػػع أغخاضػػػو مػػػغ 

ا األسػػمػب فيػػػ فػػي المغػػة : الصخيقػػة أك الػجيػػة، كيقػػاؿ لمدػػصخ مػػغ الشخيػػل: أسػػمػب. السػػتكمع، أمػػ
كُكػػلَّ شخيػػق مستػػج، فيػػػ أسػػمػب. قػػاؿ: كاألسػػمػب الصخيػػق، كالػجػػو ، كالسػػحىب؛ يقػػاؿ : أنػػتع فػػي 

 (ٖٔ٘) أسمػب سػء ، كيجسع أساليب
ي الكػػبلـ ، كقػػج كمػػغ ثػػع صػػخؼ السعشػػى إلػػى مػػا أرداه السػػتكمع ، فأسػػمػب السػػتكمع ىػػػ شخيقتػػو فػػ  

 مى نػعيغ :عقدع الببلغيػف األساليب 
الشػػػػػع األكؿ : األسػػػػمػب الخبػػػػخي، كىػػػػػ الػػػػحي يعشػػػػي بػػػػو إيجػػػػاد خبػػػػخ َيرػػػػحُّ كصػػػػفُو بالرػػػػجؽ أك 
الكحب، كعكدو اإلنذائي: كىػ الحي ال يسكغ كصفو برجٍؽ كال بكحب، كالسقرػد برػجؽ الخبػخ 

كحبػِو ىػػ عػجـ مصابقتػو لػو،  كقػج اىتسػػا بكػبل ىػ مصابقتو لمػاقع كيكػػف نفػذ األمػخ، كالسقرػػد ب
الشػعيغ فقج اىتسػػا باألسػمػب الخبػخي، كذكػخكا أحػػاؿ اإلسػشاد الخبػخي، كأحػػاؿ أجػداء الجسمػة مػغ 
مدشج كمدشج إليو، بيغ ذكػخ كحػحؼ كتقػجيع كتػأخيخ كأغػخاض ذلػظ، كاألصػل أف األسػمػب الخبػخي 

كعمػػػػى الرػػػػعيج اآلخػػػػخ يػجػػػػج األسػػػػاليب مبشػػػػي عمػػػػى الحكايػػػػة، كيقرػػػػج بػػػػو اإلخبػػػػار كاإلعػػػػبلف، 

                                                           

(
ٖ٘ٔ

 .  1ٖٔ/  ٙ: ( ٠ٕظش: ٌغبْ اٌؼشة،) ِبدح عٍت(
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اإلنذػػػائية  التػػػي يقرػػػػج بيػػػا إنذػػػاء الكػػػػبلـ كإيجػػػاده ابتػػػجاًء، كػػػػاألمخ كالشيػػػي كاالسػػػتفياـ كالتسشػػػػي 
 . ( ٕٖ٘)كالخجاء

قػج عػخؼ الدػياؽ بأنػو: مجسػػع كمغ ثع فقج نطخكا في المغة مػغ ناحيػة أخػخى كىػي الدػياؽ، ك     
ك البشية التخكيبية التي تتػقف عمييا داللتيػا، كالػجكر الشز الحي يقجـ الكمسة أك يراحب الػحجة أ

 .  (ٖٖ٘)الحي تؤديو
فػػي كتابػػو  لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػبكعشػػج دراسػػة شبيعػػة األلفػػات المغػيػػة فػػي الشثػػخ الفشػػي عشػػج     

)ريحانة الُكّتاب(، نججىا قػج أتػت محاكيػة ألسػمػب الشثػخ السذػخقي، فمغػة الكاتػب مشسقػة الجيباجػة، 
حدػشة الدػبظ، قػج سػمكت ألػانػػًا مػغ التخسػل كببلغػة الببػارة، فأتػػت متدػسة بالػضػػح، كسػا تػافقػػت 

درجػات السقػاـ شبيعة لغة الكاتػب فػي كتاباتػو مػع اخػتبلؼ الفشػػف الشثخيػة التػي كتػب فييػا بحدػب 
، كقج بخع ابػغ الخصيػب فػي الكتابػة كانسػاز بكثػخة التػأليف كغػدارة اإلنتػاج، فانسػازت لغتػو كالسشاسبة

 "برػرة عامة بالدبلسة كالديػلة، كاإلكثار مغ السحدشات البجيبيػة؛ بغػخض التشدػيق كالتػدييغ فػػػػػ
ئمو التػػي يخاشػػب بيػػا مبالغاتػػو فػػي إضيػػار التػاضػػع؛ لغػػخض التسمػػق كىػػحا يطيػػخ كاضػػحًا فػػي رسػػا

 (.ٖٗ٘)األمخاء كالدبلشيغ

، (ٖ٘٘)ككاف ُيكثخ مغ استخجاـ أسمػب الدجع، ككثػخة االقتباسػات القخآنيػة، كالتزػسيغ الذػعخي     
، (ٖٙ٘)كالتخادؼ كغيخىا مغ السحدشات، ككحلظ يكثخ فػي انذػائياتو مػغ اسػتخجاـ الجسػل السعتخضػة

مػػػػػغ خػػػػػبلؿ اسػػػػػتخجاـ االسػػػػػتعارات كرسػػػػػع الرػػػػػػر أك الترػػػػػػيخ التذخيرػػػػػي لتجدػػػػػيج السعػػػػػاني 
 .(ٖٚ٘)كالتذبييات؛ لتقخيب السعشى إلى األذىاف

                                                           

 –ـ(، مؤسدة األعمسي لمسصبػعات بيخكت ٖٜٗٔيشطخ : جػاىخ الببلغة ، ألحسج بغ إبخاليع بغ مرصفى الياشسي ) ت (ٕٖ٘)
 ٖ٘ك  ٓٗ/ ٔـ : ٕٛٓٓ -ىػ ٜٕٗٔ،  ٔلبشاف ،ط

(
ٖٖ٘

ِؼخ ِٕزٛسٞ ٌٍٕؾش، ، رؾم١ك ػجذ هللا خٍخبي، عبٔؾٛ ٔظش٠خ ٚظ١ف١خ ٌٍٕؾٛ اٌٛظ١فٟ، ٠ؾ١ٝ ٠ؼط١ؼ: ( ٠ٕظش 

 .1َٕٕ  :ٕٙٓٓ، ٔاٌغضائش ، ط

(
ٖ٘ٗ

٠ٕظش: ٔفؼ اٌط١ت ِٓ غصٓ ا٤ٔذٌظ اٌشط١ت، ٚروش ٚص٠ش٘ب ٌغبْ اٌذ٠ٓ ثٓ اٌخط١ت، ؽٙبة اٌذ٠ٓ أؽّذ  (

 1ٖ/٘: 111ٔ، ٌٔجٕبْ، ط –ثٓ دمحم اٌّمشٞ اٌزٍّغبٟٔ، رؼ.إؽغبْ ػجبط، داس صبدس، ث١شٚد
ٖ٘٘

٠ٕظش: أٚصبف إٌبط فٟ اٌزٛاس٠خ ٚاٌصالد: ٌغبْ اٌذ٠ٓ ثٓ اٌخط١ت، رؾم١ك: د. دمحم وّبٌؾجبٔخ، ِىزجخ  ((

 .1ٙ، 1َٖ: ٕٕٓٓاٌضمبفخ اٌذ١ٕ٠خ، اٌمب٘شح، 
ٖ٘ٙ

ٕزبة،الثٓ اٌخط١ت ٠ٕظش: س٠ؾبٔخ اٌىزبة (( ُّ  .ٕ٘ٔ/ٔ: ُٚٔغؼخ اٌ

(
ٖ٘1

ٕزبة ،الثٓ اٌخط١ت س٠ؾبٔخ اٌىزبة ٠ٕظش: ( ُّ  .٘٘ٔ/ٔ: ُٚٔغؼخ اٌ
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كسا كاف يكثخ مغ التػكيجات مغ خبلؿ تكخار السعاني بجسل ججيجة متعاشفػة، كتكػخار الجسػل     
، يعسػػج إلػػى تختيػػب عشاصػػخ السػضػػػعات كاألفكػػار بأشػػكاؿ متدمدػػمة كفقػػخات مختبػػة (ٖٛ٘)الجعائيػػة

 .ٜٖ٘))تذابظ كالتزاربتخمػ مغ االستصخاد كال
كمػػغ مطػػاىخ تجمػػي سػػسة الػضػػػح المغػػػي فػػي نثػػخ كتابػػو: يقػػػؿ "كتبػػت عػػغ الدػػمصاف أبػػي 
الحجػػاج رحسػػو للا فػػي شػػأف جبػػل الفػػتح كمجيشػػة ُرنػػجة كمػػا شػػاع مػػغ عسػػل الصاغيػػة عمػػى الحخكػػة 

عػػغ  إلييػػا مػػا نرػػو: السقػػاـ الػػحي لػػو السجػػج الذػػييخ السػػآثخ الكبيػػخ السفػػاخخ ،كاألصػػالة الستػػػاتخة
السمػػػؾ األكػػابخ، كالحدػػب الػػحي تذػػيج بػػو صػػجكر السبلحػػع كضيػػػر الجيػػاد كبصػػػف الػػجفاتخ ،مقػػاـ 
محػل أخيشػا الػحيغ كبػخ مقامػػو الخفيػع الذػأف ،كنػجػب ليػا لحقػػب مػا اقتزػاه حدػبو الخاسػخ البشيػػاف 

لػحي ،الستشاسق تشاسق قبلئج الجساف، بالسمػؾ األعياف، الدمصاف الكحا أبي عشاف ابػغ محػل أبيشػا ا
نعطسػػو كنجمػػو كنػجػػب ليػػا لحػػق الػػحي ىػػػ أىمػػو ،الدػػمصاف الكػػحا صػػاحب الجيػػاد السقبػػػؿ كالخفػػج 
السبحكؿ ،أميخ السدمسيغ كناصخ الجيغ السجاىج في سبيل رب العالسيغ أبي الحدغ ابػغ الدػمصاف 

خ السؤيج السعاف صاحب الجػد الذييخ في األقصار، كالبصل الستألق األنػار كالسآثخ التػي ليػأ شػي
تتجمػػى سػػسة اإلفيػػاـ السباشػػخ لمستمقػػي بألفػػات  ، ففػػي الػػشز الشثػػخي أعػػبله(ٖٓٙ)مػػغ محيػػا الشيػػار.."

 كاضحة مػشحة بالسعاني السػنقة كالخػاتيع السدجعة، لعخض السزسػف. 
كمغ ذلظ أيزًا: "صجر عشي في ذلظ ِصجاؽ مشعقج عمى ُأخت الدمصاف أبي الحجاج بغ 
نرخ لمخئيذ أبي الحدغ عمي بغ نرخ ما نرو الحسج  مانح أسباب اليبات كمدجييا كفاتح 
أبػاب اآلماؿ البعيجة السشاؿ كُمجنييا كجاعل البخكات الطاىخة مشػشة باتباع أكامخ ىحه الذخيعة 

تشاب نػاىييا حسجا يرل السشغ بالسشغ كيخبط السػاىب بالسػاىب الحي أنذأ اإلنداف الصاىخة كاج
مغ نفذ كاحجة كجعل العالع صفات حجكثيا بعخمو شاىجة كجاد عمى الخبليق مغ نعسو 
كعػاشف رحساه بأفزل صبلت كأكـخ عايجة كأكردىع مغ مػارد لصفو كل عحب السذارب ىػ للا 

لغيب كالذيادة كمشيى عباده إلى ماسبق في ىع مغ سػابق اإلرادة الحي ال إلو إال ىػ عالع ا
                                                           

(
ٖ٘9

٠ٕظش: ٌغبْ اٌذ٠ٓ ثٓ اٌخط١ت ِٕٚٙغٗ فٟ وزبثٗ )أٚصبف إٌبط فٟ اٌزٛاس٠خ ٚاٌصالد(، عشٜ طٗ  (

 11ٗ-٠ٗ19بع١ٓ، اٌغبِؼخ اٌؼشال١خ/ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد، ِغٍخ و١ٍخ اإلِبَ ا٤ػظُ: 

(
ٖ٘1

غز١ش، ، عؼٛد غبصٞ دمحم اٌغٛدٞ، سعبٌخ ِبع(11ٖٙ)دفْٕٛ إٌضش فٟ أدة اثٓ اٌخط١ت ا٤ٔذٌغٟ ٠ٕظش: (

 91َ: 11ٓٔاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، عبِؼخ أَ اٌمشٜ، و١ٍخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب، فشع أدة، 
ٖٙٓ

ٕزبة،الثٓ اٌخط١ت س٠ؾبٔخ اٌىزبة (( ُّ  .ٕ٘ٔ/ٔ: ُٚٔغؼخ اٌ
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كجاعميع قدسيغ فسشية إلى الذقاء كمشية إلى الدعادة ال اعتخاض عمى حكسو الفرل كأمخه 
الغالب تقجس عغ لػاحق الحػادث كاألغيار كتعمَّى عغ ىػاجذ الخػاشخ كخصخات األفكار 

ي كالجػد السجرار فذسمت نعستو اليامية الدحاب ككسع األكػاف ضاىخىا كباششيا بالمصف الخف
أكجخ العالع ليعبجكه كألدميع أف يشدىػه كيسججكه كعخفيع كجػده الزخكري كلػاله ماعخفػه كال 

 .(ٖٔٙ)كججكه كخمفيع في بصػف أمياتيع خمقا مغ بعج خمق في ضمسة الغياىب شخع لشا..."
طيخ كاضحًا في رسائمو التي يخاشب مبالغاتو في إضيار التػاضع؛ لغخض التسمق كىحا ي    

 .(ٕٖٙ)بيا األمخاء كالدبلشيغ
مغ ذلظ ماكتبُت بو السقاـ الحي رمى لو السمظ األصيل بأفبلذه كأكى مشو اإلسبلـ إلى ك"

ممجأه األحسى كمبلذه ككمفت الدعػد بإمزاء أمخه السصاع كإنفاذه كشا حمبة الكخـك فكاف كحيج 
جػد فقاؿ لداف الػجػد نعع البجعة ىحه مقاـ محل أخيشا الحي آماده كفح أفحاذه كابتجع غخيب ال

أركاف مججه راسية راسخة كغخر عده بادية باذخة كأعبلـ فخخه سامية شامخة كآيات سعجه 
محكسة ناسخة الدمصاف الكحا ابغ الدمصاف الكحا ابغ الدمصاف الكحا أبقاه للا يجخي بدعجه الفمظ 

ات ممكو السمظ كيذيج بفزل بأسو كنجاه الشادي كالسعتخؾ كيجمى بشػر ىجيو الحمظ كيدصخ حدش
معطع حقػقو التي تأكج فخضيا السثشى عمى مكارمو التي أعيا األكصاؼ البميغة بعزيا األميخ 
عبج للا يػسف ابغ أميخ السدمسيغ أبي الػليج إسساعيل بغ فخج بغ نرخ سبلـ كخيع شيب بخ 

اتو أما بعج حسج للا الحي ليأ لسمة اإلسبلـ عسيع يخز أخػتكع الفزمى كرحسة للا كبخك
 .(ٖٖٙ)بسطاىخه..."

 :   ثانيا: التشهيع بين الذعخ والشثخ
ليذ ىشاؾ اتجاه أسمػبي أك محىب معيغ غمب عمى نرػػص الشثػخ العخبػي؛ بػل ىشػاؾ بعػس    

األدبػػاء يّشػعػػػف فػػي الػػشّز الػاحػػج غالبػػًا ضػػسغ أدائيػػع، كاالنتقػػاؿ مػػغ أسػػمػب الشثػػخ إلػػى الذػػعخ 
الحي بخع فيو لداف الجيغ بغ الخصيب، مغ ذلظ قػلو:" يُسػت اْلَسْخء عمى َما َعػاَش َعَمْيػِو، كيحػذ 
                                                           

 .ٔٛ/ٔ:ونُجعة الُمنتاب ،البن الخطٌب رٌحانة الكتاب(ٖٔٙ)
(

ٖٕٙ
 .1ٖ/ٍّ٘مشٞ: ٌ ٠ٕظش: ٔفؼ اٌط١ت ِٓ غصٓ ا٤ٔذٌظ اٌشط١ت، (

 .ٖٔ٘/ٔ:بغ الخصيب،ال ونُجعة الُمنتاب ريحانة الكتاب(ٖٖٙ)
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عمػػى َمػػػا َمػػػاَت َعَمْيػػػِو، َأف َتقػػػػؿ نفػػػذ َيػػػا حدػػختي عمػػػى َمػػػا فخشػػػت ِفػػػي جشػػػب للا، َكِإف كشػػػت لسػػػغ 
الدػػاخخيغ. َأك َتقػػػؿ َلػػػ َأف للا َىػػَجاِني َلُكْشػػت مػػغ اْلُستَِّقػػيَغ، َأك َتقػػػؿ ِحػػيغ تػػخى اْلَعػػَحاب َلػػػ َأف لػػي 

 اْلُسْحِدِشيَغ. َكِفي مثل َذِلظ قمت: كخة َفَأُكػف مغ
اَؽ غيخ اْلَػاِحج الّرسج الباؽ ... جشػنكع َوللا أعيت عمى الخَّاؽِ أَ   ُعذَّ

 .(ٖٗٙ)ُجِششتع ِبَسا يفشي كيبقي مزاضًة ... ْتَعّحب بعج اْلَبْيغ ميجة مذتاؽ"
كىشػػػا َحُدػػػػغ انتقػػػاؿ الذػػػػاعخ فػػػي أسػػػػمػب الػػػػع  مػػػػغ االقتبػػػاس القخآنػػػػي فػػػي نثػػػػخه إلػػػى األسػػػػمػب 

سا بيغ العمسػاء أف الّذػعخ لػو مقػاـ ال يقػمػو الشثػخ، فممّذػعخ الّذعخي، كىػ في معخض الػع  ، كك
انتقػل مػغ الشثػخ إلػى عػخض  إذكقٌع في الشفذ كتػأثيٌخ بميػغ عطيع،كىػحا مػا أكقعػو لدػاف الػجيغ ىشػا،

اآليػات، ثػع إلػى الّذػعخ، كىػػ دعػػة لتػخؾ الُعذػاؽ مػا جشحػػا إليػو ثػع بػيغ أف حػب للا ىػػ البػػاقي، 
 االنتقاؿ كاف ركعة في الترػيخ، كحدغ تقديع مغ لداف الجيغ. كأف ىحا العذق يفشى، كىحا

ػْمَصاف أبػي اْلَػِليػج بػغ نرػخ َرحَسػو     اج اْبغ الدُّ ْمَصاف أبي اْلحجَّ كمشو أيزا قػلو:" ككتبت َعغ الدُّ
ي للا ِإَلى التخبة السقجسة تخبة َرُسػؿ للا صمى للا َعَمْيِو َكسمع، َكِىي مغ أكليات َمػا صػجر عشػي ِفػ

 َىِحه.
 ِإذا َفاَتِشي ضّل اْلحسى كنبيسو ... كفاني كحدبي َأف ييب نديسو
 .(ٖ٘ٙ)كيقشعشي َأنِّي ِبِو متكيف   ...   فدمدمو دمعي كجدسي حصيسو"

أما االنتقاؿ ىشا كاف في معخض السجح كالخثػاء، أمػا الخثػاء فقػج بػيغ فيػو شػخز السخثػي، كأمػا    
 الكخيع.السجح فكاف ألرض شيبة كقبخ الخسػؿ 

 
 :ثالثا: أسمهب الجعاء

جاء أسمػب الجعاء في نثخ لداف الجيغ بغ الخصيب يشع عغ إيساٍف كبيخ، فأكثخ مغ التزػّخع     
كالخذػػػػػع، كزاد مػػػػغ األلفػػػػات كأّنػػػػق فييػػػػا، كأكقػػػػع فييػػػػا األلحػػػػاف بكثػػػػخة الدػػػػجع، ككثػػػػخ األجػػػػخاس 

ا غيػػاث اأْلمػػة كغسػػاـ الخَّْحَسػػة، السػسػػيكية التػػي ُتحػػجثيا التسػػاثبلت الرػػػتية، كمػػغ ذلػػظ قػلػػو: "َيػػ
                                                           

 .ٓ٘/ٔ:  بغ الخصيب،ال ونُجعة الُمنتاب ريحانة الكتاب(ٖٗٙ)
 .٘٘/ٔالسرجر نفدو: (ٖ٘ٙ)
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اْرَحْع غخبتي كانقصاعي، كتغسج بصػلظ، قرخ بػاعي، كقػػ عمػى ىيئتػظ خػػر شبػاعي. فكػع جػدت 
مغ لػج ميػػؿ، َكَجبػت مػغ حػدكف كسػيػؿ، كقابػل ِبػاْلقُبػِؿ نيابتي،َكعجػل ِبالخَِّضػا إَجػاَبِتي، َكَمْعُمػـػ 

ف اَل يخيػب قرػج مػغ حػط بفشاييػا، َكاَل يطسػأ َكاِرد أكػب مغ َكَساؿ ِتْمَظ الذيع، كسخاء ِتْمَظ الػجيع، أَ 
عمػػى َمػػا ييػػا. المَُّيػػعَّ َيػػا مػػغ جعمتػػو أكؿ اأْلَْنِبَيػػاء ِبػػاْلَسْعَشى، َكآخػػخىْع بالرػػػرة، كأعصيتػػو ِلػػَػاء اْلَحسػػج، 
يدػػػػيخ آدـ َفسػػػػغ دكنػػػػو، َتحػػػػت ضبللػػػػو السشذػػػػػرة كممكػػػػت أمتػػػػو، َمػػػػا زكى َلػػػػُو مػػػػغ َزَكاَيػػػػا البدػػػػيصة 

 .(ٖٙٙ)ة"السعسػر 
كشخح الجعاء أكال بالثشاء كالسجح، ثػع االبتيػاؿ كالتزػخع، فتحمػى بػأدب الػجعاء الذػخعي، كمػغ     

ثع شخع في تػسمو إلى للا تعالى، ثع يتزخع إلى للا بأفعالػو العطسػى، كبرػفاتو الُعميػا، فػي ندػق 
كبػيغ) انقصػاعي  مغ الدجع كالجشاس كسا ىػ الحاؿ بيغ)الرػرة، السعسػرة( كبيغ)األمة، الخحسة(

أيزػا  ك شباعي(، فتمظ األسجاع كغيخىا مسا يزفي التخابط بيغ عشاصخ الشز،كمغ ىػحا التػأنق
 ضخب آخخ كىػ حدغ االنتقاؿ مغ اإلنذاء إلى الخبخ، ثع العػدة إلى اإلنذاء مخة أخخى.

ء ِإَلْيػظ َكِإَلػى كمغ أسمػب الجعاء قػلو: " فيا َلُو مغ سخب مخكع، كصػخيخ َعْشػظ َمْسُشػػع، َكُدَعػا    
 .(ٖٚٙ)للا َمْخُفػع، كصبية حسخ الحػاصل، تخفق َفػؽ أككارىا َأْجِشَحة السشاصل"

كيطيػػخ ىشػػا الػػجعاء فػػي أسػػمػب خبػػخي، تخمػػز لدػػاف الػػجيغ مػػغ الػػجعاء فػػي صػػيغتو اإلنذػػائية  
 الصمبية إلى الريغة الخبخية، فيػ يتػسل إلى للا بيحا الزعف، كيخفع إلى للا ىحا الجعاء.

كمغ أسمػب الجعاء أيزا قػلو:" َفبَل تفخدنا َكاَل تيسمشا كناد َربظ ِفيَشػا َربَشػا اَل تحسمشػا، كشػايػف     
أمتػػػػظ َحْيػػػػُث َكػػػػاُنػا عشايػػػػة ِمْشػػػػظ تكفييع،َكَربػػػػظ َيُقػػػػػؿ َكَقػلػػػػو اْلحػػػػق: َكَمػػػػا َكػػػػاَف للا ليعػػػػحبيع َكَأنػػػػت 

 .(ٖٛٙ)فييع"
فكػػاف لدػػاف الػػجيغ يػػجخل فػػي دعػػاء التػسػػل  كيتزػػح مػػغ األسػػمػب الدػػابق نػػػع التػسػػل السشذػػػد،

 إلى للا بآياتو، كسا تػسل بزعفو، ثع تػسل إلى للا بػعػده.

 رابعا: أسمهب العتخاض:         
                                                           

 .ٔٙ-ٓٙ/ٔ:ونُجعة الُمنتاب ،البن الخطٌب رٌحانة الكتاب (ٖٙٙ)
 .ٓٙ/ٔ: السرجر نفدو (ٖٚٙ)

 .ٕٙ/ٔ: المصدر نفسه (ٖٛٙ)
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االعتػػػخاض ىػػػػ:" مػػػغ محاسػػػغ الكػػػبلـ فػػػي الذػػػعخ كالشثخ،كىػػػػ أف يعتػػػخض الُسَتَحػػػّجُث بكبلمػػػِو     
َكِإنَّػػػُو َلَقَدػػػٌع َلػػػْػ ، كقػلػػػو تعػػػالى: (ٜٖٙ)كبلمػػػًا آخػػػخ قبػػػل أف ُيػػػَتّسع السعشػػػى، ثُػػػع يعػػػػد إلػػػى إتسامػػػو "

و ) لػػػ تعمسػػػف ،،نجػػج االعتػػخاض بػػيغ الرػػفة كالسػصػػػؼ فػػي قػلػػ ٙٚف الػاقعػػة: َتْعَمُسػػػَف َعِطػػيعٌ 
 عطيع ( 

كقج ذكخ أبػػ ىػبلؿ العدػكخي فػي كتابػو) الرػشاعتيغ( االعتػخاض قػاؿ:"ىػ كػبلـ فػي كػبلـ لػع     
 .  (ٖٓٚ)يتّع، ثع أْف تخجَع إليو َفتُتّسو "

كقج جػاء أسػمػب االعتػخاض فػي نثػخ لدػاف الػجيغ بػغ الخصيػب فػي الجسػل الذػخشية كمػغ ذلػظ    
ِفػػػي أنبػػػاِء صػػػحابة  ، أك يشتيػػػي السػػػجح كإف شػػػخد،اضػػػصخقػلػػػو:" كمػػػاذا عدػػػى أف يبمػػػغ القػػػػؿ كإف 

َجاره، الخَُّسػؿ كأنراره، كسػبللة سػعج بػغ ُعَبػاَدة، كزيػخه الَّػِحي اَل يزػاىى ِفػي رْفَعػة َشػْأنو، كعمػّػ ِمْقػ
ككلّيو الَِّحي أعمػغ بإجبللػو ِفػي قػمػو اأْلَْنَرػار كإكبػاره، َكَقػاَؿ َلُيػع لسػا أشػّل، قػُمػػا لدػيجكع تدػجيبل 

 . (ٖٔٚ)لعقج فخاره، ِإَلى َأف ألبذ للا شػؽ َىِحه اْلخبَلَفة الشرخية، ..."
كاألصػػل أف الجسمػػة ىػػي؛ كمػػاذا عدػػى أف يبمػػغ القػػػؿ، فػػي أنبػػاء صػػحابة الخسػػػؿ كأنرػػاره، كىشػػا 

 جح كإف شخد .س، أك يشتيي الاضصخحرل االعتخاض بالجسل الذخشية كىي: كإف 
مػغ َحْسػَخاِء كأيًزا مغ االعتخاض في نثػخ لدػاف الػجيغ بػغ الخصيػب ىػي جسمػة الػجعاء قػلػو:"     

ْسػػبَلـ باألنػػجلذ، قاصػػيو ُسػػبمظ، كَمْدػػمحة َرْجمػػظ، َيػػا َرُسػػػؿ للا  َغخناشػػة فحخسػػيا للا، داِر ممػػظ اإْلِ
كخيمظ، كأنأى مصارح دعػتظ، كمداحب َذيمظ، َحْيُث مَراؼ اْلِجَياد، ِفػي َسػِبيل للا كسػبيمظ، قػج 

َد َلَيػػا ضمَّميػػا الِقتػػاـ، كشػػيباف األسػػشة أشمعػػت ِمْشػػُو اإلعتػػاـ، كأسػػػاؽ بيػػع الشُُّفػػػس مػػغ للا، قػػج ت عػػجَّ
 (ٕٖٚ)األيامي كاأليتاـ، َحْيُث اْلجخاَح قج تحمَّت بَعْدَجج نجيعيا الشُّحػر، ..."

فرػػػل بػػػيغ  إذبيشػػػا سػػػابًقا  ، كقػػػجكىشػػػا قػػػج فرػػػل بػػػيغ الشعػػػت كالسشعػػػػت بجسمػػػة الػػػجعاء كىػػػػ جػػػائد
 غخناشة كدار ممظ الدبلـ بالجسمة االعتخاضية حخسيا للا داللة عمى الجعاء .

                                                           

 .ٛٓٔ، ابغ السعتد : البجيع (ٜٖٙ)
 .ٓٔٗ، أبػ ىبلؿ العدكخي: الرشاعتيغ (ٖٓٚ)
 .٘ٛ/ٔ: البغ الخصيب،ونُجعة الُمنتاب ريحانة الكتاب (ٖٔٚ)

(
ٖ1ٕ
 .9ٙ/ٔ:اٌّصذس ٔفغٗ( 
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َكمػغ َعامػػل للا ِفػي نرػػخ َىػػِحه األقصػار اْلسدػػمَسة، َمػػَع كمػغ أسػػمػب االعتػخاض أيًزػػا قػلػػو :"     
اْخِتبَلؼ اْلَكِمَسة، ِبَسا جسع َبيغ اْلَكَخى كاألجفاف، َكمج اْلَقَػاِعج بعج الخََّجفػاف، َكأْمدػظ حسمَيػا العاصػع 

َسَػاِنػػع كزكاليػػا، َكُسػػُكػف اْلػػِببَلد مػػغ أىػاليػػا، ِعْشػػج فػػيس الصُّػفػػاف، َكيػػَف يكػػػف عسمػػو بعػػج اْرِتَفػػاع الْ 
ظ َكاْلَيِقيغ َفارؽ ..."  .( ٖٖٚ)ِقَياس ِبَسِذيَئة للا َصاِدؽ، كُبخىاف َبيغ الذَّ

كاألصل ىشا أنو فرل بيغ معسػؿ الجسمة بجسمة اعتخاضػية، كىػي: مػع اخػتبلؼ الكمسػة ، كىػحا   
 جائد ببل خبلؼ . 

فػت َأف بعػػس كقػج يكػػف االعتػخاض بغػػخض ال    ذػكػى كسػا صػػشع لدػاف الػجيغ فػػي قػلػو : " فتعخَّ
ادة الخجاـ، كتتفكَّو ِبػِو السشاقبػة كاإلقػجاـ، مػغ ُكػَخة ُمْخسػَمة الّذػَياب، َأك  َما ُيَتبلَعُب ِبِو َبيغ َأيجي الدَّ

مػػت حػػػؿ َعْيشػػظ، اَل كػػجر صػػفاُؤىا، َكاَل عػػجـ  َفػػػؽ ناِرْنجػػة ضيػػخ َعَمْيَيػػا مػػغ َصػػْبغيا االلتيػػاب، حػَّ
 مياد الجَّعة كاألمغ إغفاؤىا، َفَخعت حػؿ ِحساىا، َكَرَأْت َأف ُتريب فجشَّب للا مخماىا 

 تخى الدػء ِمسَّا ُيتَّقى ِمْشَيا ِبِو ... َكَما اَل نخى ِمسَّا َيقي للا َأكثخ 
ـَ َدِليمػو، كَ  سػعج أشػخؼ َتميمػو، َفقمت َمْكُخكٌه َأخَصأ َسْيسو، كتشبيو مغ للا قبل عقمػو كفيسػو، كدفػاع َقػا

 .(ٖٗٚ)َكَأيَّاـ أعخبت َعغ إقباليا، كعرسة غصت بدخ باليا"
كىشػػػا يذػػػتكي إلػػػى الػػػػزيخ مػػػغ عسالػػػو مسػػػغ يتبلعػػػب بػػػبعس األفعػػػاؿ مسػػػا يزػػػخ بالخعيػػػػة،فجاء  
االعتػػػخاض غخضػػػو الذػػػكػى لمػزيخ،كقػػػج جػػػاء بالسحّدػػػشات كالدػػػجع كالجشػػػاس مسػػػا يزػػػفي ذلػػػظ 

أسمػب الشثخ إلى الذعخ، كأحجث ىشا ضخبا مغ التأنق فػي  الجخس السػسيقي الخائع، ثع عجؿ عغ
 التعبيخ، ثع عاد مخة أخخى إلى الشثخ عمى ضخب ما قاؿ في الذعخ.

 : )الفتتاح الغخض الخاتسة(ةالخارجي البشية الفشية السطمب الثاني:
إف عشرػػػخ الػػػخبط بػػػيغ االفتتػػػاح كالغػػػخض كالخاتسػػػة، نػػػػع مػػػغ الػػػخبط الفّشػػػي فػػػي الشرػػػػص،     

سػػػيسا الشثخيػػػة مشيػػػا،  كاألصػػػل الستبػػػع فػػػي العخبيػػػة أف الػػػشّز يجػػػب أف يكػػػػف مكػنػػػًا مػػػغ جسػػػل ال
متتابعػػػػة، كىػػػػحه الستتاليػػػػات تستمػػػػظ أبشيػػػػة كبػػػػخى ىػػػػي كحػػػػجىا التػػػػي تدػػػػسى مػػػػغ الػجيػػػػة الشطخيػػػػة 

                                                           

 . ٕٕٛ/  ٔ: البغ الخصيب،ونُجعة الُمنتاب ريحانة الكتاب(ٖٖٚ)
 ٘ٓٔ/ٕ: السرجر نفدو(ٖٗٚ)



 

141 
 

، ككسػػا نػػز عمػػى ذلػػظ الكثيػػخ مػػغ العمسػػاء بػػأف عسميػػات التػػخابط بػػيغ ىػػحه الجسػػل  (ٖ٘ٚ)نرػصػػاً 
الستتالية الشرية تقـػ  عمى أسذ فػي األصػل  دالليػة كمشصكيػة، كنقػػؿ إف أصػل عمػع الشحػػ فػي 
داللة تخابط الجسل إنسا يعػؿ بكثخة عمى عمع الجاللػة كالسعػاجع إلقامػة الػحػجة البشيػيػة فػي الػشز،  

الػػػخبط بػػػيغ الجسمتػػػيغ فيسػػػا بيشيسػػػا لكيػػػاـ السػػػجلػؿ الػاحػػػج بيشيسػػػا، أك لكيػػػاـ عشرػػػخ فتحرػػػل حالػػػة 
الخبط بالجسع بػيغ داللتييسػا،  فتكػنػا متػخابصيغ فيسػا بيشيسػا، ففػي عبػارة مثػل:) لػػ ذاكػخ زيػج فإنػو 
سػػيشجح( فإنػػو ثسػػة عبلقػػة كثيقػػة بػػيغ الشجػػاح كالسػػحاكخة كقامػػت الفػػاء ىشػػا بػػالخبط بػػيغ العشرػػخيغ 

داللتيسػػا، فتعتبػػخ الثانيػػة متحرػػمة لؤلكلػػى كتعتبػػخ األكلػػى سػػببا لػجػػػد الثانيػػة، كىػػحا فػػي  التحػػاد
األصػل مػػا تقػػـػ بػػو داللػػة الػػخبط بػػيغ الجسمتػػيغ فتػػخبط عشرػػخيغ أساسػػييغ ببعزػػيسا،  كفػػي عبػػارة 
أخػػخى مثػػل: )كػػاف الجػػػ جسػػيبًل، فػػحىبشا إلػػى الذػػاشئ( فيشػػا تتحرػػل عبلقػػة اإلسػػشاد بػػيغ شخفػػي 

االختبلؼ فيسػا بيشيسػا فشجػج إف السدػشج إليػو فػي الجسمػة األكلػى ىػػ جسمػة الخبػخ، كفػي الجسمتيغ بػ
الجسمة الثانية ذىابشا لمذاشئ كالشػاضخ فػي الجسمتػيغ يجػج أف العبلقػات اإلسػشادية متحػجة كمػع ىػحا 
فقػػج قػػاـ الػػخبط بيشيسػػا؛ كذلػػظ التدػػاؽ الطػػخكؼ كالذػػخكط السػشئػػة ليػػحا الػػخبط عشػػج الستمقػػيغ بػػيغ 

 .(ٖٙٚ)الجػ كالخخكج في ندىة عمى الذاشئ جساؿ 
كإذا أردنػػػػػػا إف نبػػػػػػيغ مػضػػػػػػحات الػػػػػػخبط فػػػػػػي االتدػػػػػػاؽ الشرػػػػػػي بػػػػػػيغ العشاصػػػػػػخ األساسػػػػػػية     

كىػػي)السفتتح كالخاتسػػة( كمػػا بيشيسػػا كىػػػ) الغػػخض( كػػاف البػػج لشػػا مػػغ الػقػػػؼ عمػػى أنػػػاع الػػخبط 
الجسػػػل كأف نأخػػػح بعػػػيغ  بيشيػػػا، كقػػػج بػػػيغ العمسػػػاء أنػػػو البػػػج لػػػحلظ البيػػػاف مػػػغ الػقػػػػؼ عمػػػى تمػػػظ

االعتبػػار مػػا تذػػكمو تمػػظ الجسل،فػػإف الػػشز فػػي الػػخبط عمػػى خػػبلؼ الخصػػاب، كإف أردنػػا اف نحمػػل 
عشاصخ الخبط في الشز، فعميشا أف نشطخ في تمظ السجسػعة مغ الجسػل التػي تذػّكل الػّشز، كأف 

التساسػػظ  نقػػـػ بعسميػػة تحميػػل لتمػػظ الجسػػل مػػغ خػػبلؿ الػػشز الػػحي شػػكمتو، كمػػا يحرػػل بيشيػػا مػػغ
 كاالتداؽ، فإف يتحرل ىحا التخابط فاألصل أنيا ليدت نرا .

                                                           

يشطخ: ببلغة الخصاب كعمع الشز، لربلح فزل ، سمدمة كتب ثقافية شيخية يرجرىا السجمذ الػششي لمثقافة كالفشػف  (ٖ٘ٚ)
 . ٕٔٙ:  ٜٜٓٔ – ٖٕٜٔبإشخاؼ أحسج مذاري العجكاني  ٜٛٚٔالكػيت ،صجرت الدمدمة في يشايخ  –كاآلداب 

 .ٕٔٙ: السرجر نفدويشطخ : (ٖٙٚ)
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كإف لع يحرل ىػحا التػخابط فػبل نرػية حتػى كلػػ كانػت تمػظ الجسػل مػأخػذة مػغ الكتػب التػي 
قامػػػت عمػػػى تعمػػػيع قػاعػػػج الُمغػػػة،  فيػػػي جسػػػل صػػػحيحة نحػيػػػًا كلكشيػػػا ال تتعمػػػق بعزػػػيا بػػػبعس، 

ه السجسػعة مغ الجسل يشزع بعزيا إلى بعس لمجاللػة كالدياؽ كحجه ىػ الحي يجلشا عمى أف ىح
عمى شيء، كىػ نػعاف: ُلغػي )مقالي(، كحالي )مقامي(، ككبلىسا يؤدي فػي نطخىػا إلػى تساسػظ 
عشاصػخ الػشز، فسدػػتيمظ الػشز السشصػػؽ أك السكتػػػب يعتسػج فػي تفاعمػػو مػع الكػبلـ عمػػى إدراؾ 

 .(ٖٚٚ)الخكابط كعبلقات التزاـ بيغ أجدائو
ابط بيغ السقجمة كالخاتسة كالغخض إنسا يحرل مػغ خػبلؿ التشطػيع الػجاخمي لمػشز،  كىحا التخ 

كتدشج أكؿ محاكلة ليحا التشطيع  إلػى )ىػارفشج( كقػج شػخع فػي ىػحا مػغ خػبلؿ الحػجيث عػغ بعػس 
العبلقػات التػي تدػػده، مثػل عبلقػة اإلحالػة كاالسػػتبجاؿ التػي فرػل فييػا القػػؿ مذػيخًا إلػى التكػػخار 

صػػػػػف كالتختيػػػػػب...، كىػػػػػحا كمػػػػػو مسػػػػػا يقػػػػػع فػػػػػي دائػػػػػخة التػػػػػخابط كاالتدػػػػػاؽ الػػػػػجاخمي كالتػػػػػخادؼ كالع
 .(ٖٛٚ)لمشز

كىػػػحا التػػػػخابط بػػػػيغ االفتتػػػاح كالخاتسػػػػة كالغػػػػخض إنسػػػا يدػػػػسى عشػػػػج العمسػػػاء باالتدػػػػاؽ كأشػػػػيخ 
تعخيفاتو ما جاء عمى لداف دمحم خصابي بأنو:" ذلظ التساسػظ الذػجيج بػيغ األجػداء السذػكمة لػشز، 

ما،كييتع فيو بالػسائل المغػية ) الذكمية ( التي ترل بيغ العشاصخ السكػنة لجػدء مػغ أك خصاب 
 . (ٜٖٚ)خصاب أك خصاب بخمتو "

كىػػػحا التساسػػػظ ال يتحرػػػل لػػػجيشا بغيػػػخ تػػػخابط بػػػيغ عشاصػػػخه األساسػػػية الثبلثػػػة "االفتتػػػاح كالغػػػخض 
كالخاتسػػة" فبلبػػج أف تػػأتي تمػػظ العشاصػػخ متزػػافخة لتكػػػف ندػػيج الػػشز الػػحي يبشػػى عميػػو، كالكاتػػب 
بػػػيغ تمػػػظ السزػػػاميغ مشتقػػػل:" كلحرػػػػؿ ىػػػحا االتدػػػاؽ البػػػج أف يكػػػػف الكاتػػػب متػػػجرجا مػػػغ بجايػػػة 

اإلحالػة القبميػة  -تى نيايتو، مخكرا بالغخض مشو، راصجا الزسائخ كاإلشارات السحميػة الخصاب ح
 .(ٖٓٛ)كالبعجية" 

                                                           

إبخاليع خميل ،السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ ،دار الفارس لمتػزيع كالشذخ، عساف ، يشطخ: األسمػبية كنطخية الشز،  (ٖٚٚ)
 . ٖٙٔ-ٖ٘ٔـ : ٜٜٚٔ،  ٔط

(
ٖ19

 .٘: ً إٌٝ أغغبَ اٌخطبة ،دمحم خطبثٟ( ٌغب١ٔبد إٌص ِذخ

(
ٖ11
 ٘: اٌّصذس ٔفغٗ( 

(
ٖ9ٓ
 .٘: اٌّصذس ٔفغٗ( 
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دمحم الخصػػابي ىػػػ كلتحقػػق ىػػحا االتدػػاؽ البػػج مػػغ تحقػػق مرػػصمحات مشيػػا:  الدػػبظ  كالػػحي عػػجه 
حسػػج كاعتبػػخه إليػػاـ أبػػػ غدالػػة كعمػػي خميػػل ،(ٕٖٛ) فػػي حػػيغ اعتبػػخه تسػػاـ حدػػاف الدػػبظ. (ٖٔٛ) االتدػػاؽ
 . (ٖٗٛ)أما عسخ عصاري، فيتخجسو إلى التخابط.(ٖٖٛ)التزاـ
" كيشػػتج عشػػجنا عػػجة مرػػصمحات ىػػي االتدػػاؽ أك التزػػاـ أك التػػخابط أك الدػػبظ، كيعشػػى بيػػا:     

كىػحا كاألصػل أنػو العشرػخ .(ٖ٘ٛ)تخابط الجسل في الشز مع بعزػيا بعزػًا بػسػائل لغػيػة معيشػة"
كيػػػخبط مػػػغ خبللػػػو االفتتػػػاح بػػػالغخض بالخاتسػػػة بعػػػجة األساسػػػي الػػػحي يبشػػػي عميػػػو الكاتػػػب الػػػشز، 

 ركابط لمشز، كىي: الزسائخ كأسساء اإلشارة كاألسساء السػصػلة، كغيخىا مغ عشاصخ الخبط.

كبعػػج انتقػػاؿ الكاتػػب مػػغ عشرػػخ االفتتػػاح كعشرػػخ الخاتسػػة فإنػػو الُبػػّج أف يجػػخى عمػػى عشرػػخ    
السفتتح بجكر تأكيمي فعػاؿ ألنػو يػتحكع  يشيس العشػاف أككىػ أف  أىع مشيسا كىػ عشرخ الغخض

فػػي تحجيػػج الخؤيػػة ك يؤسػػذ العبلقػػة التغػػخيس ذلػػظ، أمػػا مفيػػـػ التغػػخيس فإنػػو يتعمػػق باالرتبػػاط 
الػثيػػق بػػيغ مػػا يػػجكر فػػي الخصػػاب، الػػشز ك أجدائػػو، ك بػػيغ عشػػػاف الخصػػاب أك نقصػػة بجايتػػو، ك 

 .  (ٖٙٛ)و بكية أجدائوبالتالي فإف الخصاب، مخكد جحاب يؤسدو مشصمقو، ك تحـػ حػل

كمغ ىشا تبػيغ لشػا أف الغػخض مػع االفتتػاح كالخاتسػة لػو عبلقػة كشيػجة مػع بسػضػػع الخصػاب     
عشػانو، ككحلظ عبلقة كشيجة بيشو كبيغ الخاتسة، ك لعمو يسكغ اعتبار العشػاف) ىػ الػسػيمة القػيػة 

األكؿ تعبيخا مسكشا عػغ لطيػر الغخض( تتجمى العبلقة بيغ العشػاف ك مػضػع الخصاب في كػف 
 .  (ٖٚٛ)السػضػع

                                                           

(
ٖ9ٔ
 .6-5: خطبثًٟ إٌٝ أغغبَ اٌخطبة ،دمحم ٌغب١ٔبد إٌص ِذخ ( ٠ٕظش : 

(
ٖ9ٕ
 .٠ٖٕٔٓظش : اٌّصذس ٔفغٗ:  ( 

مدخل إلى علم لغة النص، تألٌف  روبرت دٌبوغراند وولفغانغ درٌسلر، جامعة فلورٌنا ، وجامعة فٌنا ، الهام ابو ٌنظر :  (ٖٖٛ)

 11 م:1992 -هـ 1413،  1نابلس ،مطبعة دار الكاتب ، ط –غزالة ، وعلً خلٌل حمد ، جامعة بٌرزٌت ، مكتب التربٌة 
ٌنظر: الخطاب والمترجم ، باسل حاتم و أٌان مٌسون ، ترجمة عمر فاٌز عطاري،الرٌاض جامعة الملك سعود ، إدارة  (ٖٗٛ)

 332: 1991النشر العلمً والمطابع ، 
،  7مقدمة فً اللغوٌات المعاصرة ، شحدة فارخ  وجهاد حمدان وموسى عماٌرة  و دمحم عنانً ، الجامعة االردنبة ، ط (ٖ٘ٛ)

2015   :201 

 .ٜ٘يشطخ : لدانيات الشز،دمحم خصابي:  (ٖٙٛ)
 . ٖٖٕ: لدانيات الشز،دمحم خصابي :يشطخ (ٖٚٛ)
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كقػػج أبػػجع فػػي ذلػػظ لدػػاف الػػجيغ، فكػػاف يبػػجأ كػػل خصبػػو بالحسػػج كالثشػػاء عمػػى للا، ثػػع الرػػبلة     
عمػػػى الشبػػػي، كىػػػػحا السفتػػػتح الثابػػػت عشػػػػجه فػػػي كػػػػل تمػػػظ السقصػعػػػات الشثخيػػػػة، إال فػػػي مخاشباتػػػػو 

ظ السخاشػػب، ثػػع ىػػػ يختسيػػا بالدػػبلـ لمخؤسػػاء كالػػػزراء مشيػػا، فكػػاف يفتتحيػػا كميػػا بالثشػػاء عمػػى ذلػػ
إلى ذلظ السخاشب، فجاء عشرخ الخبط بيغ االفتتاح كالخاتسة متخابصا،فعشرػخ البػجء الثشػاء عمػى 

 السخاشب، كعشرخ الختع الدبلـ إلى ذلظ السخاشب.
 مغ أمثمة االفتتاح:ك 

 قػلو: " َكمغ َذِلظ ِفي ُمَخاشَبة اْلَػزيخ اْلَسْحُكػر َكَأنا َساكغ بدبل

 أيا ُعسخ اْلعْجؿ الَِّحي َمَصخ الشجا ... بػعج اْلُيجى َحتَّى كفيُت ِبِجيِشوِ 

ه ... لَجْفع ُعجاهُ َأك لسجمذ زيشو  .(ٖٛٛ)"َكَيا صاـر اْلسمظ الَِّحي يدتعجُّ

ـُ الَّػػِحي ِبشػػػر سػػعادتو، تتجمَّػػى الغّسػػا، كمػػغ ذلػػظ أيزػػا: " ُجْسُيػػػر اأْلَْغػػَخاض الدػػمصانيات      اْلسَقػػا
 .(ٜٖٛ)"ل الشَّعسا، فِشيَُّتو قج َصحَّ ِمْشَيا لَجانب للا االنتسا،... كتتَّر

كمغ ذلظ أيزا:" صجر عشي لذيخ اْلُغَداة بالحزخة اْلعميػة أبػي َزَكِخيَّػا يحيػى بػغ عسػخ بػغ رحػػ    
ْمَصاف أبي عبج للا بغ نرخ َرِضي للا َعشُو"  .(ٜٖٓ)ألّكؿ دكلة َأِميخ اْلُسدمسيغ الدُّ

الخسالة متحربل بيغ السقجمػة كالخاتسػة، كيطيػخ ىػحا الغػخض غالبػا فػي مقجمػة  فكاف الغخض مغ
 الخصاب كفي خاتستو.

 
 
 مغ أمثمة ضيػر الغخض في العشػاف:  
ػػْمَصاف أبػػي اْلَػِليػػج      ػػاج اْبػػغ الدُّ ػػْمَصاف أبػػي اْلحجَّ قػػاؿ لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب :" كتبػػت َعػػغ الدُّ

 (ٜٖٔ)اْبغ نرخ، َرحَسو للا َتَعاَلى ألىل ألسخية، أعخؼ ِبَيبَلؾ الصاغية ممظ قذتالة،..."
                                                           

 .٘ٓٔ/ٕ:  البغ الخصيب، ونُجعة الُمنتاب ريحانة الكتاب (ٖٛٛ)

 .٘/ٕ: السرجر نفدو(ٜٖٛ)
 .ٗٙ/ٕالسرجر نفدو :  (ٜٖٓ)
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تػب للا لكػع شػكخ الشِّْعَسػة، ثع انتقل إلى بياف الغخض بعػج االفتتػاح كقػاؿ:" َفإنَّػا كتبشػاه ِإَلػْيُكع، ك    
ػػغ األرجػػاَء  َكَمْعِخَفػػة بسػاقػػع كخمػػو. مػػغ َحْسػػَخاء غخناشػػة فحخسػػيا للا، َكاَل زايػػج ِبفزػػل للا، ِإالَّ َمػػا َأمَّ
دىا، َكأسػَذ َأْرَكػاف الػّجيغ الحشيػف، َكأَقػاـ أكَدىػا، َكَأْنػُتع اأْلَْكِلَيػاُء  ْسػبَلـ كجػجَّ جىا، َكَأْنَذػَأ معػالع اإْلِ كميَّ
ػػفا. َكِإَلػػى َىػػَحا فقػػج عمْسػػُتع َمػػا  الَّػػحيغ نعمػػع ِمػػْشُيع خمػػػص اأْلَْىػػَػاِء، كلتحّقػػق َمػػا ِعْشػػجىع مػػغ الػػُػّد كالرَّ
َكاَنت اْلَحاؿ آلت ِإَلْيِو مغ َضْيَعة اْلبباد كالببلد ِبَيَحا الصاغية، الَِّحي جػخى ِفػي ميػجاف األمػل جػخى 

بَلُء َمػػػَع الَغُبػػػػؽ كالرػػػبػح، َحتَّػػػى شسػػػح بدػػػكخ اغتػػػخاره، الجسػػػح، كدارت َعَمْيػػػِو خسػػػخ الشخػػػػة َكاْلُخػػػيَ 
كاعتػػد عمػػى أنرػػار للا بأنرػػاره كمحػػز اْلُسدػػمسيغ عمػػى َيَجْيػػِو الػقػػائع الَِّتػػي تَجػػاكز بَيػػا ُمْشَتيػػى 
يػػت ِإَلػػى استْئرػػاؿ اْلَكِمَسػػة مصػػامع أفكػػاره، ككثػػق ِبَأنَّػػُو يصفػػىء نػػػر للا بشػػاره، كنػػازؿ  ِمْقػػَجاره، كتػجَّ

اْلَفػْتح َفذػج مخشػق حرػاره، كأدار أشػياعو ِفػي اْلبػخ َكاْلَبْحػخ دكر الدػػار عمػى أسػػاره، كانتيػد  جبل
 . (ٕٜٖ) الفخصة ِباْنِقَصاع اأْلَْسَباب"

كقػػج اتزػػح مػػغ الػػشز الدػػابق بػػيغ االفتتػػاح كبػػيغ الغػػخض، فإنػػو يػضػػح عشرػػخ العشػػػاف أكال، ثػػع 
 الكتابة بعج إشالة عشرخ االفتتاح كعادتو.يشتقل إلى االفتتاح ثع الغخض، كقج بيغ الغخض مغ 

ثػػػع بػػػيغ الغػػػخض فػػػي الخاتسػػػة بػػػػع  الشػػػاس مػػػغ اتخػػػاذ عاشػػػػراء عيػػػج، كنرػػػحيع كإرشػػػادىع       
كفي ذلظ نػع مغ الخبط بعج عشرخ اإلشالة فقاؿ:" فذكخا  ُسْبَحاَنُو، يدتجعى اْلَسِديج مػغ نعسػو، 

ا َىػػَحا َكيزػػسغ اتَِّرػػاؿ كخمػػو، َكعخُفػػػا بػػحلظ مػػغ يمػػيكع مػػغ الّخعيػػة، ليأخػػحكا ِبسثػػل حطكػػع، كيمحطػػػ 
اأْلَمػػػخ ِبسثػػػل لحطكػػػع، فحقيػػػق َعَمػػػْيِيع َأف يذػػػيجكا ِبَيػػػَحا اْلَخَبػػػخ ِفػػػي اْلَحاِضػػػخ كالبػػػاد، كيجعمػػػػا َيػػػْػـ 
َعاُشػػػَراء الَّػػِحي تجمػػى ِفيػػِو َىػػَحا الرػػشع َثاِلػػث األعيػػاد،َوللا عػػد َكجػػل َيجعمػػو لمسدػػخة عشػانػػا،كيصمع 

 .(ٖٜٖ) عميشا فُكُجػه صشعو،غخا حدانا"
ػْمَصاف      كمغ ذلظ أيزا ما جاء في التياني بالرػشايع السكيفػات، قػلػو:" صػجر عشػي َجػَػاب لمدُّ

ػاج  اْلَكِبيخ الذييخ أبي عشاف َعغ ِكَتابو الَِّحي َكجيو ِإَلى ُسْمَصاف األنجلذ َأِميخ اْلُسدمسيغ أبي اْلحجَّ
ُو مػػغ الطُُّيػػر عمػى بشػػي زيػاف، كاسػػتيبلئو بػغ نرػخ، َرْحَسػػة للا َعَمْيِيَسػا، يعخفػػُو ِفيػِو ِبَسػا أتػػاح للا َلػ

                                                                                                                                                                                           

 .ٖٛ/ٕ: البغ الخصيب، ونُجعة الُمنتاب ريحانة الكتاب(ٜٖٔ)
 .ٜٖ/ ٕ: السرجر نفدو (ٕٜٖ)

 42- 2/41: السرجر نفدو(ٖٜٖ)
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عمػػى ممكيػػع ِبَسِجيَشػػة تمسدػػاف، َكَذِلػػَظ ِفػػي كسػػط شػػيخ ربيػػع األكؿ اْلُسَبػػارؾ مػػغ َعػػاـ اْثَشػػْيِغ َكخسدػػيغ 
 .  (ٜٖٗ)كسبعسائو"

فقػػػػج بػػػػجأىا بػػػػالعشػاف كفيػػػػو الغػػػػخض،ثع ختسيػػػػا قػلػػػػو:" َكَأف الطُُّيػػػػػر عمػػػػى أَعػػػػَجاء ديػػػػغ للا ديػػػػغ    
اَل يَشػاـ َعػغ اْقِتَزػاء ديشػو. َفَسػا ىػع الشُُّفػػس اْلَكِخيَسػة، ِإالَّ اْكِتَدػاب السشاقػب الفػػاخخة،  لحدػامو  َكُىػػَ 

َكاَل بعػػج َتْحِرػػيل اْلَفػػْػز بالػػجنيا ِإالَّ َحػػِجيث اآْلِخػػَخة فَكاَل َكَراء تسييػػج، اأْلمػػة اْلسدػػمَسة، ِإالَّ قتػػاؿ اأْلمػػة 
 . (ٜٖ٘) اْلَكاِفَخة"

الدػػابقة إف لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب كػػاف يػػخبط بػػيغ العشاصػػخ الثبلثػػة كيتزػػح مػػغ األمثمػػة     
)االفتتاح كالغخض كالخاتسة( ربصا متيشػا، مسػا يجعػل الػشز متساسػكا قػيػا رصػيشا، مسػا يشػتج عشػو 

 تمظ الببلغة كالفراحة كالبخاعة في التأليف.
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ٕٙٔ/ٔ البغ الخصيب:، ونُجعة الُمنتاب ريحانة الكتاب(ٜٖٗ)
 ٕٕٗ/ٔ: السرجر نفدو  (ٜٖ٘)
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 السبحث الثاني

 التذكيل اإليقاعي

 أول : الدجع

 اسثانيا : الجش

 ثالثا : الطباق

 رابعا :السقابمة
 

 

 

 

 

 التذكيل اإليقاعي:السبحث الثاني
اإليقػػػاع ِسػػَسة جػىخيػػػة فػػػي الذػػػعخ العخبػػي القػػػجيع كالحػػػجيث؛ إذ ال يسكػػػغ ترػػػػر كجػػػػد شػػػعخ    

فػػػإذا ُعػػػجنا إلػػػى السعػػػاجع العخبّيػػػة  مػػػػغ دكف إيقػػػػػاع، كالبػػػج إف نقػػػف عمػػػى السفيػػػـػ الُمغػػػي لئليقػػػاع،
 كججناىا :     
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فػػي لدػػاف الػػجيغ اإليقػػاع انػػو :" مػػغ إيقػػاع الّمْحػػِغ كالِغشػػاِء، كىػػػ أف يّػقػػع األلحػػاَف كيبيشيػػا، ك     
 ( ٜٖٙ)سسي الخميل، رحسو للا، كتاًبا مغ كتبو في ذلظ السعشى كتاب اإليقاع"

 (ٜٖٚ)الحاِف الغشاِء، كىػ أف ُيػِقَع األلحاَف كَيبِشَييا"اإليقاع : إيقاُع كفي القامػس السحيط:"   
 (ٜٖٛ)جع الػسيط :" اإليقاع : اّتفاُؽ األصػات كتػقيعيا في الغشاء"عكفي الس   

 نجج كل السفاليع  في السعاجع الُمغػية لو عبلقة مختبصة بالمحغ كالّصخب كالغشاء . 

مغ خبلؿ التعػاريف الدػابقة لئليقػاع نبلحػ  أنػو كرد فػي أغمػب السعػاجع العخبّيػة ، كىػحا يػجؿ      
 عمى معاني قج نجسميا في البياف كالتػضيح كاإلضيار معبًخا عغ ارتباط اإليقاع بالمحغ كالغشاء  

كمػػػػغ السفيػػػػـػ الُمغػػػػػي الػػػػحي يػػػػختبط  بػػػػالمحغ كالّصػػػػخب كالغشػػػػاء ندتخسػػػػل إلػػػػى التعخيػػػػف فػػػػػي    
 االصصبلح :

 (ٜٜٖ)ىػ الّشقمة عمى الّشغع في أزمشة محجكدة السقاديخ"نجج اإليقاع في مفاتيح العمـػ أنو:"     
اإليقػػػاع فػػػي المغػػػة كاالصػػػصبلح  سػػػابق لمغشػػػاء كالصػػػخب كالسػسػػػيقى ؛ ألنػػػو أخػػػح مػػػغ الصبيعػػػة    

 ناتجة مغ حخكة اإلنداف .
  

 أول: الدجع:
كأحدػػشو مػػا ألخيػػخ، كيكػػػف الدػػجع فػػي الشثػػخ كالذػػعخ، الدػػجع: تػافػػق الفاصػػمتيغ فػػي الحػػخؼ ا  

تػافقػػت فقػػُخه نحػػػ :" أي شػػيء أشيػػب مػػغ ابتدػػاـ الثغػػػر، كدكاـ الدػػخكر، كبكػػاء الغسػػاـ، كسػػجع 
 .(ٓٓٗ)الحساـ. كنحػ قػؿ الحخيخي:يصبع األسجاع بجػاىخ لفطو، كيقخع األسساء بدكاجخ كعطو"

                                                           

 ٖٖٚ/   ٘ٔلداف العخب ، البغ مشطػر ) مادة : كقع ( :  (ٜٖٙ)
ىػ ( ، تشكيح كتعميق الذيخ أبػ الػفا ٚٔٛ: ب الفيخكز آبادي ) الستػفىالقامػس السحيط ، مجج الّجيغ محػسج بغ يعقػ  (ٜٖٚ)

ىػ ( ،راجعو كاعتشى بو انذ محػسج الّذامي زكخّيا جابخ احسج ، دار الحجيث ٜٕٔٔ:نرخ الُيػريتي السرخي الذافعّي ) الستػفى 
 ٖٚٚٔـ ، ) مادة : كقع ( : ٕٛٓٓ -ىػ ٜٕٗٔالقاىخة ، شبع سشة  

 ٓ٘ٓٔالسعجع الػسيط ، ) مادة : كقع ( :  (ٜٖٛ)
عشي بترحيحو مفاتيح العمـػ ، لئلماـ األديب المغػي الذيخ أبي عبج للا دمحم بغ أحسج بغ يػسف الكاتب الُخػارزمي ،   (ٜٜٖ)

          ٓٗٔ، إدارة الصباعة الُسشيخية بسرخ، مصبعة الذخؽ لراحبييا عبج العديد فايج كاخيو :  ٕٖٗٔكنذخه لمسخة األكلى سشة 
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كمػػػغ ذلػػػظ مػػػا حكػػػاه أبػػػػ ىػػػبلؿ العدػػػكخي أف أعخابيػػػا قػػػاؿ لخجػػػل سػػػأؿ لئيسػػػا:" ندلػػػت بػػػػاٍد غيػػػخ   
 .(ٔٓٗ)كرجل غيخ مدخكر؛ فأقع بشجـ، أك ارتحل بعجـ"مسصػر، كفشاٍء غيخ معسػر، 

 اتفاؽ الفػاصل)مسصػر ػ معسػر ػ ميدػر ( في الحخؼ األخيخ ) كىػ حخؼ الخاء ( كالسعشي ىشا
جيغ فقػػػج جػػػاء الدػػػجع بكثػػػخة كافػػػخة مسػػػا ال يسكششػػػا حرػػػخه فػػػي ىػػػحا العسػػػل أمػػػا عشػػػج لدػػػاف الػػػ    

 الرغيخ.                           
كمػػػػػغ ذلػػػػػػظ قػلػػػػػو:" اْلسَقػػػػػػاـ الَّػػػػػِحي مػػػػػػآثخه اْلعميػػػػػة،اَل تحرػػػػػػى،كمكارمو الّدػػػػػشيَّة َعسػػػػػػت،اأْلَْدَنى     

سػػػػػعجه،اَل تَخػػػػػاؼ بفزػػػػػل للا كاألقرػػػػػى، َكَأْحَكػػػػػاـ مجػػػػػجه ثبتَػػػػػْت ِفػػػػػي كتػػػػػاب اْلَفخػػػػػخ نّرػػػػػًا،كبجكر 
 .(ٕٓٗ)نقرًا"

كىشا اتفقت فػصػل السقصػع األكؿ ) العميػة، الدػشية( ، كالدػجع ىشػا لػع يقػع عمػى فػاصػل فحدػب  
بل أيزا عمى تػازف بيغ المفطيغ، فقج جاءت الكمستاف متساثمتيغ في الػزف كالقافية، ككأف الػشز 

ا اتفقػػػت الفػاصػػػل فقػػػط بػػػيغ نػػػز شػػػعخي، ككػػػحلظ بػػػيغ ) تحرػػػى، األقرػػػى، نرػػػا، نقرػػػا( كىشػػػ
 الكمسات، كىحا ىػ الدجع في تػافق األحخؼ األخيخة في السقاشع.

كمػػغ ذلػػظ أيزػػا قػلػػو:" تقػػجس َعػػغ لػاحػػق اْلَحػػَػاِدث كاألغيػػار، كتعمَّػػى َعػػغ ىػػػاجذ الخػػػاشخ،    
 .(ٖٓٗ)كخصخات األفكار، كَكِسع األكػاف، َضاىخَىا كباششيا،بالمُّصف اْلَخفي،كالجػد الِسْجرار"

أمػػا الدػػجع ىشػػا فقػػج دار مػػع الػػخاء التػػي قبميػػا ألػػف، ) األغيػػار، األفكار،السػػجرار( قػػج أكقػػع الدػػجع 
 ىشا مع الجشاس ىشا الجشاس الشاقز في صيغة الدجع، فدجع كجانذ بيغ األلفات.

بَلـ عمى سيجَنا كمػالنا ُمَحسَّػج َرُسػػلو فاْلُسْرػَصف    بَلة َكالدَّ ى اْلَكػِخيع،، كمغ ذلظ قػلو أيزا:" َكالرَّ
الَّػػِحي خػػتع ِبػػِو رسػػمو ، َكنّبيػػو اْلَعِطػػيع قػػجره، اْلَكػػِخيع َمَحمُّػػو،مْمجأ اأْلُمػػة َيػػْػـ اَل ضػػلَّ ِإالَّ ضمُّػػو، َكالخَِّضػػا 
َعػػغ آلػػو َكأَىمػػو َكَأْصػػَحابو، فيػػا حبَّػػحا َأْصػػَحاُبو اْلِكػػَخاـ َكَأصػػُمو ،الَّػػحيغ َكػػاُنػا ِفػػي آَفػػاؽ ديشػػو الحشيػػف 

َعاء لسقامكع اأْلَْسَشى أبقاه للا َمْعُخكفا صػبخه كشػكخه كعجلػو ،مجسػعػًا ُشيبًا َأَضا َءت بيع ُسُبمو ،َكالجُّ
                                                                                                                                                                                           

(
ٗٓٓ

( اٌٍجبة فٟ لٛاػذ اٌٍغخ ٚآالد ا٤دة إٌؾٛ ٚاٌصشف ٚاٌجالغخ ٚاٌؼشٚض ٚاٌٍغخ ٚاٌّضً،دمحم ػٍٟ اٌغَّشاط، 

 9ٗٔ:َ 19ٖٔ -٘ـ ٖٓٗٔ،  ٔدِؾك ، ط –ػٕٟ ثّشاعؼزٗ ٚرؾم١مٗ خ١ش اٌذ٠ٓ ؽّغٟ ثبؽب ، داس اٌفىش 

 .ٕٛٙ:  ٕالرشاعتيغ ) الكتابة كالذعخ (، ألبي ىبلؿ العدكخي ، ط (ٔٓٗ)
 .ٕٚٔ/ ٔبغ الخصيب : ، ال ونُجعة الُمنتاب حانة الكتابري (ٕٓٗ)
 .ٔٛ/ٔ: السرجر نفدو(ٖٓٗ)
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ِفي َمَػاِقف اْلِفَخاؽ َشػْسُمو، بالشرػخ الَّػِحي يْسِزػي ِفػي َمَػاِقػف الدػعج َنْرػُمو، كالعػد الَّػِحي ُتَسيػد فئتػو 
 .(ٗٓٗ)اْلَغاِلَبة َفزمو"

الجشػػاس، أمػػا الدػػجع فيػػػ قػػج دار عمػػى: ) رسػػمو، قػػجره، َمَحمػػو، كىشػػا ضػػخب مػػغ الدػػجع مػػع     
ضمو،َكَأصمو،سبمو،صػػبخه كشػػكخه كعجلػػو،مجسػعا ِفػػػي َمَػاِقػػف اْلِفػػَخاؽ َشػػػسمو ،نرػػمو ،َفزػػمو(، كىػػػػ 

 أشػؿ أنػاع الدجع عشجه، فمع يأت بسقصع مدجػع أشػؿ مغ ىحا.
 )نرػػمو، فزػػمو (كبػػيغ: )نرػػمو رسػػمو، سػػبمو،(األكؿ الشػػاقز كىػػحا بػػيغ: كىشػػا نػعػػاف لمجشػػاس   

كىػ كإف كاف الجشاس ناقرا في حخؼ أك اثشيغ كسا ىي عػادة لدػاف الػجيغ الغالبػة إال أنػو يػؤدي 
 الػضيفة نفديا مغ الجشاس الحي يشقز بحخؼ كاحج.

كمػػغ ذلػػظ قػلػػو:"عخَّفيع للا عػػػارؼ اآلالء، كشػػكخ َمػػا َلُيػػع مػػغ َصػػِحيح الػػُػدَّ كَمْحػػس اْلػػَػاَلِء،    
ػػَساِء، كأشػػخت معجداتػػو ّميػػَت  َزعيػػع شػػكخ نْعَسػػةكأكْ  َىػػَحا اْلَفػػْتح الخبػػاني الَّػػِحي تفتَّحػػت َلػػُو َأْبػػَػاب الدَّ

الخجا، َسػبلـ كػخيع شيػب عسػيع ُتْشَذػق ِمْشػُو نفحػات اْلفػخج، عػاشخة األَرج َعَمػْيُكع َأْجَسِعػيَغ َكَرْحَسػة للا  
 .(٘ٓٗ)َكَبَخَكاتو"

أللػػػػػػػف كاليسػػػػػػػدة بعػػػػػػػجه فػػػػػػػي أكاخػػػػػػػخ الفػاصػػػػػػػل، كذلػػػػػػػظ أمػػػػػػػا الدػػػػػػػجع ىشػػػػػػػا فقػػػػػػػج تحقػػػػػػػق فػػػػػػػي ا   
َساء،كأشخت معجداتو ميت الخجا(  بيغ:)اآلالء،اْلَػاَلء،الدَّ

 كاألكلى ىشا أف يقاؿ: الخجاء بجؿ الخجا لتتحقق الفاصمة كاممة متشاسقة مع ما قبميا.
 كثسػػػت جشػػػاس ىشػػػا قخيػػػب كىػػػػ بػػػيغ) فػػػخج ، أرج ( كبػػػيغ ) اآلالء، الػػػػالء( كىػػػػ ىشػػػا أضيػػػخ مػػػغ

 سابكيو.
 : ثانيا: الجشاس

الجشاس عشج الببلغيغ ىػ أحج أنػاع السحّدػشات البجيبيػة ، كىشػاؾ تعخيفػات كثيػخة ، مػشيع  ابػغ    
السعتد الحي عّجه مغ ألػاف البجيع :" كىػ أف تجيء الكمسة تجانذ أخخى في بيػت شػعخ ككػبلـ ، 

 (ٙٓٗ)كُمجاندتيا ليا أف ُتذبييا في تأليف حخكفيا "
                                                           

 .ٕٖٚ/ٔ:  بغ الخصيب، الونُجعة الُمنتاب نة الكتابريحا(ٗٓٗ)
 .ٖٛ/ٕالسرجر نفدو :  (٘ٓٗ)

 

(
ٗٓٙ
 .ٖٙ( اٌجذ٠غ، الثٓ اٌّؼزض: 
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الجخجػػاني فزػػبصو باالستحدػػاف كقػػاؿ:" أمػػا التجشػػيذ فإنػػظ ال تدتحدػػغ تجػػاُنذ المفطتػػيغ  مػػشيع  
إال إذا كػػػػاف كقػػػػع معشيييسػػػػا مػػػػغ العقػػػػل مػقعػػػػًا حسيػػػػجًا، كلػػػػع يكػػػػغ َمْخَمػػػػى الجػػػػامع بيشيسػػػػا َمْخًمػػػػى 

 (ٚٓٗ)بعيجًا"
أما قجامو بغ جعفػخ فقػج عػخؼ التجشػيذ فػي بػاب السصػابق كالسجػانذ:" كىسػا داخػبلف فػي بػاب   

ائتبلؼ المف  كالسعشى، كمعشاىسا أف تكػف في الذػعخ معػاف متغػايخة قػج اشػتخكت فػي لفطػة كاحػجة 
 .  ( ٛٓٗ)كألفات متجاندة مذتقة"

يعخفػػػػػو بأنػػػػو :" اتفػػػػػاؽ األلفػػػػػات فػػػػي الحػػػػػخكؼ، أك فػػػػػي  مػػػػػاىخ ميػػػػجي ىػػػػػبلؿالػػػػػجكتػر  ذكػػػػخك     
 .(ٜٓٗ)بعزيا"

، كمرصفى أميغ في كتاب الببلغة الػاضػحة الجشػاس ىػػ : "     كذكخ أيزًا الجكتػر عمي جاـر
 ( .ٓٔٗ)أف يتذابو المفطاف في الشُّصق كيختمفا في السعشى"

 كيكػف الجشاس عمى ضخكب: تاـ كناقز ، كذلظ عمى الشحػ اآلتي: 
نػػػع الحػػخؼ ، كشػػكميا   : فيػػػ :" مػػا أتَّفػػَق فيػػو  المفطػػاف فػػي أمػػػر أربعػػٍة ىػػي :الجشــاس التــام -ٔ

ػػػاَعُة ،  كسػػػا فػػػي قػلػػػو تعػػػالى:(ٕٔٗ)، كاخػػػتبلؼ السعشػػػى(ٔٔٗ)كعػػػجدىا ،كتختيبيػػػا" َكَيػػػْػـَ َتُقػػػػـُ الدَّ
ِلَظ َكػاُنػا ُيْؤَفُكػػفَ  فالدػاعة األكلػى  ، ، ٘٘ف الػخـك :  ُيْقِدُع اْلُسْجِخُمػَف َما َلِبُثػا َغْيػَخ َسػاَعٍة َكػحَك

 يـػ الكيامة كالداعة الثانية الػقت .  
، كسػػا (ٖٔٗ):" كىػػػ مػػا اختمفػػَت فيػػو المفطػػاف فػػي كاحػػٍج مػػغ األمػػػر الًسَتَقّجَمػػة" الجشــاس الشــاقز -ٕ

ػػاِؽ ِإَلػػىك َربِّػػَظ َيْػَمِئػػٍح اْلَسَدػػاؽُ فػػي قػلػػو تعػػالى :  ػػاُؽ ِبالدَّ ػػِت الدَّ ،   ،ٖٓ -ٜٕف الكيامػػة :َكاْلَتفَّ
 ىشا الجشاس في كمستي ) الداؽ ك السداؽ( مغ حيث زيادة األحخؼ . 

                                                           

(
ٗٓ1
َ   11ٔٔ،ٔ،طِىزجخ اٌخبٔغٟفٙش، إٌبؽش رؾم١ك ِؾّٛد ؽبوش أثٛ  س اٌجالغخ،ػجذ اٌمب٘شح اٌغشعبْ( أعشا 

:ٔٙ. 

(
ٗٓ9
 ٓٙ( ٔمذ اٌؾؼش ، لذاِٗ ثٓ عؼفش :  

(
ٗٓ1
( عشط ا٤ٌفبظ ٚدالٌزٙب فٟ اٌجؾش اٌجالغٟ ٚإٌمذٞ ػٕذ اٌؼشة، د. ِب٘ش ِٙذٞ ٘الي،اٌؼشاق ، داس اٌشؽ١ذ  

 .1ٕٔ:  19ٌٍٕٓٔؾش ، 

(
ٗٔٓ
ِٚصطفٝ أ١ِٓ، داس اٌّؼبسف، د.ط، ضؾخ) اٌج١بْ ٚاٌّؼبٟٔ ٚاٌجذ٠غ (، رأ١ٌف ػٍٟ اٌغبسَ ( اٌجالغخ اٌٛا 

 .ٕ٘ٙ: د.د

 .ٕ٘ٙ: المصدر نفسه(ٔٔٗ)
 .ٕٖٙ: جػاىخ الببلغة في السعاني كالبياف كالبجيع ، ألحسج الياشسي:  يشطخ (ٕٔٗ)
 ٕ٘ٙ: بياف كالسعاني كالبجيع ( الببلغة الػاضحة ) ال (ٖٔٗ)
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كىشػػػػػاؾ ضػػػػػخكب أخػػػػػخى مػػػػػغ الجشػػػػػاس مشيا:)الجشػػػػػاس الُسحػػػػػّخؼ ك السرػػػػػحف(، كمشيا)الجشػػػػػاس 
 السزارع كالبلحق( كمشيا ) جشاس القمب(، كغيخىا . 

َحْزػَخة اْلجسػػع صػػخيفًا َفَأْسػسع مػػغ أسػػخى ِبػِو ِإَلػػى :"  كمػغ الجشػػاس فػي نثػػخ ابػػغ الخصيػب قػلػػو    
ْنَداف َما لع يعمع،... َكَما أكىع االلتباس ِباأْلَمخ الذخيف َكاَف شخيفا"  .(ٗٔٗ)،َكعمع اإْلِ

كىشا ثسة نػعاف مغ الجشاس، األكؿ: الشاقز بيغ) شخيفا، صخيفا (، أمػا الجشػاس التػاـ ىشػا فػي)  
يف َكػػاَف شػػخيفا(، كاألصػػل أف األكلػػى فأحمػػو بػػحلظ محػػبل شػػخيفا... َكَمػػاأكىع االلتبػػاس ِبػػاأْلَمخ الذػػخ 

 لمسكاف، كالثانية لمذخز.
كمػػػػغ ذلػػػػظ أيزػػػػا قػلػػػػو:" اْلَحسػػػػج  الَّػػػػِحي جعػػػػل اأْلَْزِمَشػػػػة كػػػػاألفبلؾ، كدكؿ اأْلَْمػػػػبَلؾ، كػػػػأنجع    

 .(٘ٔٗ)األحبلؾ، تصمعيا مغ اْلَسَذاِرؽ َنّيخة، كتمعب بَيا ُمْدَتِكيَسة َأك ُمتحّيخة"
ؾ،اأْلَْمػػػػبَلؾ، األحبلؾ(،كىػػػػػ كعػػػػادة لدػػػػاف الػػػػجيغ قػػػػج جػػػػاء بالجشػػػػاس كالجشػػػػاس ىشػػػػا بػػػػيغ:) األفبل

 الشاقز.
 ثالثا: الطباق )التزاد(:  

كيدػػػسى الصبػػػاؽ، كىػػػػ الجسػػػُع بػػػيغ الذػػػيء كضػػػجه فػػػي كػػػبلـ أك بيػػػت شػػػعخ كػػػاإليخاد  التزػػػاد   
اديغ، ، كىػ" الجسع بيغ معشيػيغ متزػ(ٙٔٗ)كاإلصجار كالحّخ كالبخد كالميل كالشيار كالبياض كالدػاد

 (ٚٔٗ)أي معشييغ متقابميغ في الجسمة "
 كقج جاء في الصباؽ تعخيفات عجه نحكخ مشيا :    

كقػاؿ فػي تعخيفػو: كىػػ أف . قجامة بغ جعفخ بالتكافؤ، كنعت مغ نعػت الذعخ ساهأكال : س
متقػاكميغ( يحـ الذاعخ أك يتكّمع  بذيء أك يرػفو بسعشػى ما،فيػأتي بسعشييغ)متكافئيغ(.أي)

، كلػػػع (ٛٔٗ)ناحيػػػة الدػػػمب، كاإليجػػػاب، أك السرػػػادرة كغيخىسػػػا مػػػغ أقدػػػاـ التقابػػػلإمػػػا مػػػغ 
                                                           

 .ٚٔ/ٔبغ الخصيب: ال،  ونُجعة الُمنتاب ريحانة الكتاب (ٗٔٗ)
 .ٕٗ/ٔ نفدو:السرجر (٘ٔٗ)

 . ٖٙٔ( ٠ٕظش: اٌصٕبػز١ٓ، اٌىزبثخ ٚاٌؾؼش، أثٛ ٘الي اٌؼغىشٞ:  ٙٔٗ)

 . ٖٔ/ ٕ( أٔٛاس اٌشث١غ فٟ أٔٛاع اٌجذ٠غ ، ٌٍغ١ذ ػٍٟ صذس اٌذ٠ٓ ثٓ ِؼصَٛ اٌّذٟٔ :  1ٔٗ)

، اٌّطجؼخ اٌف١ٕخ اٌؾذ٠ضخ  ٖ( ٠ٕظش : إٌمذ ا٤دثٟ ، ٌمُذاِخ ثٓ عؼفش ، رؾم١ك اٌذوزٛس ثذٚٞ طجبٔخ ، ط 9ٔٗ)

 -٘ـ 19ٖٔ، ِطجؼخ اٌشعبٌخ ٕاٌمب٘شح ، ط  -َ ، اٌطجغ ٚإٌؾش ِىزجخ ا٤ٔغٍٛ اٌّصش٠خ  1ٙ1ٔ-٘ـ 91ٖٔ

ِطٍٛة ، أعزبر فٟ عبِؼزٟ ثغذاد اٌجذ٠غ (، ٤ؽّذ  -. ٚوزٌه ٠ٕظش : فْٕٛ ثالغ١خ ) اٌج١بْ  19َٕ : 1٘9ٔ

 .1َٕٙ : 11٘ٔ –ٖ  1ٖ٘ٔ،  ٔٚاٌى٠ٛذ ، داس اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ، ط
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فشجػج تكػافؤ فػي كمستي)ُحْمػُػ   ،(ٜٔٗ)يّدسي الصبػاؽ بالتكػافؤ غيػخ قجامػة بػغ جعفػخ كالشحػاس
 ك مّخ (، في قػؿ الذاعخ أبي الذغب الببدي:

سائل ّكْىَػ مخٌّباسٌل   ....   يْحسي الّحماَر َصِبيَحةَ   .(ٕٓٗ)اإلْرَىاؽِ  ُحْمُػ الذَّ
ــا ، مذػػيخًا فػػي (ٕٔٗ): الصبػػاؽ عشػػج اآلمػػجي  ىػػػ :" مقابمػػة الحػػخؼ بزػػّجه أك مػػا يقػػارب الزػػج"ثاني

القدػػع األكؿ مػػغ تعخيفػػو إلػػى الصبػػاؽ المفطػػي كفػػي القدػػع الثػػاني إلػػى الصبػػاؽ السعشػػػي، ثػػع يعمػػل 
 .(ٕٕٗ)مصابقيغ" -إذا تقاببل –تدسية الصباؽ بقػلو:" فَدسَّػا الستزاديغ 

 كيسثل لمصباؽ بقػؿ زىيخ بغ أبي سمسى : 
 (ٖٕٗ)ما كحََّب الّميُث ،عغ أقخاِنِو َصَجقا ... ليٌث ِبَعثََّخ، يرصاُد الخَّجاَؿ ، إذا
 كيكػف الصباؽ ىشا بيغ الكحب كالرجؽ .

عخفو أبػػ سػكيغ فقػاؿ التزػاد:" ىػػ داللػة المفػ  عمػى معشيػيغ متزػاديغ داللػة مدػتػية ثالثاا :
المغػػػة. كقػػػػليع جمػػػل: لمعطػػػيع كلميدػػػيخ أك الرػػػغيخ. كالجػػػػف لؤلسػػػػد كلؤلبػػػيس، عشػػػج أىػػػل تمػػػظ 

 .(ٕٗٗ)كالرارخ لمسدتغيث كلمسغيث، الرخيع: الربح كالرخيع الميل كالطغ يقيغ كشظ"
عمػػى التعخيػػف الدػػابق فػػإف قيػػل: أف االسػػع داؿ عمػػى السعشػػى كمػضػػح تأكيمػػو، لػػع  رأي الباحػػثك 

كلع نعخؼ معشى الخصاب مشو إال عشج اسػتكساؿ كػل حخكفػو   يعخؼ السخاشب أييسا أراد الستكمع ،
فإذا تشاكب المفطة الػاحجة معشياف مختمفاف، بحلظ يبصل معشى تعميق االسع عمػى ىػحا السرػصمح؛ 
ألنيػػػا تتقػػػجميا كيػػػأتي أحػػػج السعشيػػػيغ دكف اآلخػػػخ، كيػػػخاد بيػػػا معشػػػى كاحػػػج فػػػي حػػػاؿ كجػػػػد الػػػتكمع 

 كاإلخبار، فسغ ذلظ قػؿ الذاعخ :
 (ٕ٘ٗ)فمئغ عفػت ألعفػف جمبل ... كلئغ سصػت ألكىشغ عطسي                

                                                           

( ٠ٕظش : اٌؼّذح فٟ ِؾبعٓ اٌؾؼش ، ٚآداثٗ ، ٚٔمذٖ ، ٤ثٟ ػٍٟ اٌؾغٓ ثٓ سؽ١ك اٌم١شٚأٟ ا٤صدٞ )د  1ٔٗ)

ُِؾٟ اٌذ٠ٓ ػجذ اٌؾّ ٙ٘ٗ – 1ٖٓ ١ذ، اٌّىزجخ اٌزغبس٠خ ِٓ اٌٙغشح ( ، ؽممٗ ٚفصٍٗ ٚػٍك ؽٛاؽ١ٗ ِؾـّذ 

 .٘/ٕ، ثبة اٌّطبثمخ :  1٘٘ٔ - 1ٖٗٔ، رٚ اٌمؼذح  ٕاٌىجشٜ، ِطجؼخ اٌغؼبدح ثّصش ،ط

(
ٕٗٓ
 .19ٕ( إٌمذ ا٤دثٟ ، ٌمُذاِخ ثٓ عؼفش :  

(
ٕٗٔ
٘ـ( ، رؾم١ك أؽّذ 1ٖٓ( اٌّٛاصٔخ فٟ ؽؼش أثٟ رّبَ ٚاٌجؾزشٞ، ٤ثٟ اٌمبعُ اٌؾغٓ ثٓ ثؾش ا٢ِذٜ)د 

 . 99ٕ/ٔد.د:  ، داس اٌّؼبسف ،ٗصمش ،ط

(
ٕٕٗ
 .91ٕ/ ٔ( اٌّصذس ٔفغٗ :  

(
ٕٖٗ
 –( د٠ٛاْ ص١٘ش ثٓ أثٟ عٍّٝ ، ؽشؽٗ ٚلذَ ػ١ٍٗ ا٤عزبر ػٍٟ ؽغٓ فبػٛس، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ث١شٚد  

. ٚأٔٛاس اٌشث١غ فٟ أٔٛاع اٌجذ٠غ ، ٌٍغ١ذ ػٍٟ صذس اٌذ٠ٓ ثٓ ِؼصَٛ 11َ:199ٔ -٘ـ 9ٓٗٔ، ٌٔجٕبْ ، ط

 .ٕٖ/  ٕ: اٌّذٟٔ

(
ٕٗٗ
 .ٕٕٙ/ ٌٔغ٠ٛخ فٟ أِٙبد وزت اٌٍغخ ، إثشا١ُ٘ دمحم أثٛ عى١ٓ، د.ط، د.َ، د.د : ( دساعبد 
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فيشا دؿ الكبلـ عمى انو أراد إف يقػػؿ:) فمػئغ عفػػت ألعفػػف عفػػًا عطيسػًا (؛ ألف اإلندػاف يفخػخ 
عػػػػغ ذنػػػػب فعمػػػػو، كلػػػػع يػػػػحكخ كقػػػػػع الكمسػػػػة فػػػػي كبلمػػػػي مختمفػػػػي المفطػػػػيغ،ك) الجمػػػػل(ىػ العطػػػػيع 

 كالرغيخ .
ــاا : الصبػػاؽ عشػػج الػػجكتػر أحسػػج البػػجكي ىػػػ :" الجسػػع بػػيغ السعشيػػيغ الستقػػابميغ فػػي الجسمػػة ،  رابع

 كقػؿ الفخزدؽ : 
 َقَبَح اإلَلُو َبِشي ُكَمْيٍب إنَُّيْع    ... ال َيْغِجُركَف كال َيُفػَف ِلًجارِ    

ـُ أْعُيُشُيْع عغ األكَتارِ                     (ٕٚٗ)"(ٕٙٗ)َيْدَتْيِقُطػَف عمى ُنَياِؽ ِحَساِرِىع ... َكَتَشا

كالصباؽ ىشا في البيت الثاني، حيػث جعػل السػازنػة بػيغ أفعػاليع مثيػخة لمدػخخية كاالسػتيداء مػشيع، 
 ػركيكػػػػػف لمصبػػػػاؽ ميػػػػدة فػػػػي أثػػػػارة االنفعػػػػاالت السختمفػػػػة فػػػػي نفػػػػذ الدػػػػامع أك القػػػػار  إزاء األمػػػػ

 .    ( ٕٛٗ)الستشاقزة، عشج السػازنة بيغ ما يدتيقطػف لو كما يشامػف عشو 
كإذا جسػػػع السؤلػػػف بػػػيغ الذػػػيء كضػػػجه صػػػارت السػسػػػيقى تعتسػػػج عمػػػى اإليقػػػاع الػػػحي يحجثػػػو     

ىا تتسايد األشياء، كالتزاد ُيعػج مػغ الػسػائل التػي تحقػق  االختبلؼ كالتشػع، كقج قيل قجيسًا كبزجَّ
السػسػػيقى الّجاخميػػة، كالصبػػاؽ كالتزػػاد معشيػػاف لترػػخؼ ببلغػػي معػػيغ، كىػػػ الجسػػع بػػيغ معشيػػيغ 

 بميغ.متقا
، كمػػغ الصبػػػاؽ فػػػي نثػػػخ لدػػاف الػػػجيغ بػػػغ الخصيػػػب قػلػػػو:" كتمقػػى ِفػػػي مخاكدتػػػو كصػػػل كَىْجػػػخ     

ػػا اَل يحجػػب، فػػالغيخة ِفيػػِو أعجػػب، َكِفيَسػػا  كارتقػػب الجتبلبػػو ِفػػي ليػػل الحبػػخ َفخػػخ. َكِإف َكػػاَف َذِلػػظ ِمسَّ
َأف ترػػجأ َفػػػؽ مرػػاريعيا َفْػقػػو أْكَجػػب، كأِنػػف لخياضػػة اأْلنػػف ، َأف يقتصعيػػا اإلغفػػاؿ، كلخدايشػػو 

 .(ٜٕٗ)"األقفاؿ، كلجياده اْلعتاؽ، َأف َتْمَتِبذ ِمْشَيا باليػادي السذخفة اأْلَْعَشاؽ كاألعجاز كاألكفاؿ

                                                                                                                                                                                           

(
ٕٗ٘
اة ، ِؤعغخ اٌشعبٌخ   ،  ٔد ، طث١شٚ –( ؽشػ اٌؾٛا٘ذ اٌؾؼش٠خ فٟ آِبد اٌىزت إٌؾ٠ٛخ ، ٌّؾّذ ؽغٓ ُؽشَّ

 ،  ٚاٌج١زبْ ٌٍؾبسس ثٓ ٚػٍخ اٌزٍٟ٘ ، لبف١خ ا١ٌُّ . 9ٖ/  َٖ : 1ٕٓٓ-٘ـ 1ٕٗٔ

 .ٖٔٔديػاف الفخزدؽ :  (ٕٙٗ)
 .ٚٗٗ: ٜٜٙٔأسذ الشقج األدبي عشج العخب ، ألحسج أحسج بجكي، نيزة مرخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع،  (ٕٚٗ)

(
ٕٗ9
        91ٖ/ٔ: اٌج١بْ ٚاٌجذ٠غ  -ظش : اٌجالغخ ( ٠ٕ 

 .ٛٔ/ٔبغ الخصيب : ال،  ونُجعة الُمنتاب ريحانة الكتاب (ٜٕٗ)



 

155 
 

ىجػػػخ ( ، كلسػػػا كػػػاف ابػػػغ الخصيػػػب فػػػي معػػػخض  –فػػػي الػػػشز نجػػػج تقابػػػل بػػػيغ لفطتػػػي ) كصػػػل  
كرػػفتيغ مبلزمتػػيغ اليجػػخ(  –كصػػف الرػػفات التػػي يتستػػع أك يترػػف بيػػا اآلخػػخ، ذكخ)الػصػػل 

 لو في اآلف ذاتو فيػ يرل عشج الحاجة. كييجخ بانعجاميا .   
فأدميت األنامػػػل نػػػجما، ِإالَّ َكَرَقػػػات تذػػػبََّثْت ِبَسػػػا أسػػػأرتو كقػلػػػو أيزػػػًا:" َأف َصػػػار كجػػػػده عػػػجما    

 .    (ٖٓٗ)"اْلَحاِدَثة عمى الجكلة مغ سقط اْلَسَتاع، كشمػ ُمختمذ مغ بخاثغ ِسَباع
عجـ ( ، فالػجػد كالعػجـ ال يجتسعػاف  –عبله نجج أف الصباؽ كاف في لفطيغ ) كجػده في الشز أ 

، كقج رسع ابغ الخصيب ىحه الرػرة لآلخخ ليؤكػج انعػجاـ السشفعػة السخجػػة مشػو لػحا تدػاكى كجػػده 
 مع العجـ .    

كخيبػػػة  كمػػػغ الصبػػػاؽ أيزػػػا قػلػػػو:" كُيخمػػػز  إسػػػخارىع كإعبلنيػػػع ،كَنْخثػػػى لعػػػجـ إحداسػػػيع ،   
قياسيع، كنغػار مػغ اْسػِتيبَلء الغفػبلت عمػى أنػػاعيع كأجشاسػيع، كندػل للا َلُيػع َكلَشػا ِإَقاَلػة العثػخات، 

 .(ٖٔٗ)كتخفيس الذجائج السفتػرات،..."
    
كمشػػػو أيزػػػًا قػلػػػو:" َكالتَّْػَبػػػة تػػػخد الذػػػارد ِإَلػػػى للا، َوللا يحػػػب التػػػػابيغ، َكُيحػػػب الستصيػػػخيغ، َكُىػػػَػ  

يَِّئات، َذِلظ ذكخى ِلمحَّاِكِخيَغ"اْلَقاِئل: إِ   .(ٕٖٗ)ف اْلَحَدَشات يْحىبغ الدَّ
كىشػػػا كقػػػع الصبػػػاؽ بػػػيغ ) الحدػػػشات، الدػػػيئات ( كالصبػػػاؽ ىشػػػا قخآنػػػي كضفػػػو لدػػػاف الػػػجيغ لغخضػػػو 

 الببلغي، كلتأدية السعشى السصمػب.
الصبػػاؽ عشػػج لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب أنػػو يخمػػق صػػػرة فشيػػة تقػػـػ عمػػى إثػػارة كيبػػجك لشػػا مػػغ    

الستمقي كاستجابتو، كتحرل ذلظ في خزع الشز الشثخي لػو، كىػػ مػع ىػحا قػج مػشح نرػو الكثيػخ 
مػػغ اإليحػػاءات كدالالت عسيقػػة فػػي نرػػو الشثػػخي، كىػػػ مػػا دأب عميػػو الشقػػاد غخضػػا مػػغ الصبػػاؽ، 

                                                           

 .ٛٔ/ٔ:السرجر نفدو(ٖٓٗ)
 .ٜٗ/ٕنفدو : السرجر (ٖٔٗ)
 .٘٘/ٕبغ الخصيب:ال،  ونُجعة الُمنتاب ريحانة الكتاب(ٕٖٗ)
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استخجامًا ضجيًا متعاكدًا، فيحقق بحلظ كضائف جساليػة كدالليػة  كذلظ عغ شخيق استخجاـ األلفات
 . (ٖٖٗ)فزبًل عغ تثبيتو السعشى في الشفذ؛ ألف الزج أقخب حزػرًا بالباؿ إذا ذكخ ضجه

 رابعا: السقابمة:
،فقػػج ذكػػخ بعػػس الخرػػائز  ُيعػػجُّ ُقجامػػة بػػغ جعفػػخ مػػغ أكائػػل الػػحيغ مػػغ تحػػجثػا عغ)السقابمػػة(   

الػحي يدػسى بػو الذػعخ فائقػا، كيكػػف إذا  " ك :. إذ قػاؿ (ٖٗٗ)تديج مػغ قيسػة الذػعخاألسمػبية التي 
اجتسع فيو مدتحدشا صػحة السقابمػة، ك حدػغ الػشطع، ك جدالػة المفػ ، ك اعتػجاؿ الػػزف، ك إصػابة 

ك أضػػجاد ىػػحا كمػػو معيبػػة .التذػػبيو، ك جػػػدة التفرػػيل، ك قمػػة التكمػػف، ك السذػػاكمة فػػي السصابقػػة
 . (ٖ٘ٗ)تخخج عغ كصف البياف" تسّجيا اآلذاف، ك

بقػلػػو:"ىػ أف الذػػاعخ يخيػػج التػفيػػق بػػيغ بعزػػيا كبعػػس  ) نقػػج الذػػعخ( كقػػج عخفيػػا فػػي كتابػػو    
السخالفػػة ، فيػػأتي فػػي السػافػػق بسػػا يػافػػق كفػػي السخػػالف عمػػى الرػػحة ، أك يذػػخط شػػخكشًا كيعػػجد 
أحػػػاال فػػي أحػػج السعشػػيغ ، فيجػػب إف يػػأتي  فػػي مػػا يػافقػػو يسثػػل شػػخشو كعػػجده ، كفػػي مػػا يخػػالف 

 .    ( ٖٙٗ)بزج ذلظ" 
 :ذاعخكمغ أمثمتو عمى ذلظ قػؿ ال

قْت ... عمى عدٍب حتَّى يكػَف لو أىلُ   َجدى للا عشَّا ذاَت بعٍل ترجَّ
 فإنَّا سشجدَييا كسا فّعمَت ِبَشا       ... إذا ما تدكَّجشا كليَذ ليا بعلُ 

فقػػػج أسػػػتصاع الذػػػاعخ مػػػغ كضػػػع مقابػػػل، أف تكػػػػف السػػػخأة ذات بعػػػل، أي) ال زكج لػػػو (، كقابػػػل 
 .(ٖٚٗ) )عدبة (، مغ غيخ أف يتخؾ شخشًا، كال أف يديج شيئاً  حاجتو كىػ ) عدب ( بحاجتيا كىي

"ىػػي إيػػخاُد الكػػبلـ ، ثػػع  :كجػػاء أبػػػ ىػػبلؿ العدػػكخي بعػػج ُقجامػػة فػػي الحػػجيث عػػغ السقابمػػة بقػلػػو   
كسػػػػػػا فػػػػػػي قػلػػػػػػو  . (ٖٛٗ)"مقابمتػػػػػػو بسثمػػػػػػو فػػػػػػي السعشػػػػػػى كالمفػػػػػػ  عمػػػػػػى جيػػػػػػة السػافقػػػػػػة أك السخالفػػػػػػة

                                                           

 .  ٔٗٗبجكي:  ب، أحسج( يشطخ: أسذ الشقج األدبي عشج العخ  ٖٖٗ)
 .  ٗٛلبشاف ،د.ط ،د.ت : –، بيخكت يشطخ :عمع البجيع، عبج العديد عتيق، دار الشيزة العخبية (ٖٗٗ)
نقج الشثخ ، ألبي الفخج قجامة بغ جعفخ الكاتب البغجادي ، تحقيق شو حديغ ، كعبج الحسيج الببادي ، مصبػعات كمية  (ٖ٘ٗ)

 .  ٖٚـ : ٖٖٜٔ -ىػ  ٖٔ٘ٔ،  ٘ٔاآلداب ، مصبعة الكتب السرخية بالقاىخة ،  ط
 . ٔٗٔنقج الذعخ ، لُقجامة بغ جعفخ :  (ٖٙٗ)
 .  ٕٗٔ :يشطخ : نقج الذعخ ، لُقجامة بغ جعفخ  (ٖٚٗ)
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،، فػالسكخ مػغ للا تعػالى ىػػ العػحاُب، كجعمػو  ٓ٘ف الشسػل :  َكَمَكْخنػا َمْكػخاً َكَمَكُخكا َمْكػخًا  :تعالى
 للا عد كجل مقابمة لسكخىع بأنبيائو، كأىل شاعتو.   

ىػػي أف يػػؤتى بسعشيػػيغ متػػػافقيغ أك أكثػػخ ثػػع " :كقػػج عػػخؼ الخصيػػب القدكيشػػي )السقابمػػة ( بقػلػػو   
، فػػبل يكػػػف ىشػػاؾ شػػخط أف (ٜٖٗ)خػػبلؼ التقابػػل"بسػػا يقابػػل ذلػػظ عمػػى التختيػػب كىػػػ يعشػػي بػػالتػافق 

ف َفْمَيْزػػػَحُكػا َقِمػػػيبًل َكْلَيْبُكػػػػا َكِثيػػػخًا   ،نحػػػػ قػلػػػو تعػػػالى:( ٓٗٗ)يػػػأتي السعشيػػػاف متسػػػاثميغ متشاسػػػبيغ
 ،.ٕٛالتػبة: 

أف تأتي السقابمة بسعشييغ غيخ متػػافقيغ ، بعػجىا  كمغ خبلؿ التعاريف السحكػرة يسكغ أف نقػؿ:  
 يقابميسا عمى التختيب .يأتي بسا 

ػػْيء ِبَسػػا يتمػه،غػػافبًل     كمػػغ نسػػاذج ذلػػظ عشػػج لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب قػلػػو: " مذػػتغبًل َعػػغ الذَّ
ػا بػتُّ َعغ مشحصو بالغخض الَِّحي يعمػه. َكاْلػلج ِفي اْلَغاِلب السختبخ،اَل يقجر قجره ِإالَّ َمَع اْلكبخ،  َفَمسَّ

ىسػػت الثػػخاَء بجّسػو، راعشػػي صػػفػر َناِديػػو َكقػػج َعاَدتػػو عػاديػػو، بيّسػو، كتقػػت ِإَلػػى جسعػػو كضػػسو، كتػ 
كُنزػػػػب كاديػػػو، مػػػغ بعػػػج إمػػػجاد غػاديػػػو، كانخفػػػاض َناِديػػػو كصػػػسات مشاديػػػو، بعػػػج حػػػحؽ شػػػاديو، 

 .(ٔٗٗ)" كالتقاِء حاضخه كباديو
كالسقابمػػة ىشػػا بػػيغ )مذػػتغبل عػػغ الذػػيء بسػػا يتمػػػه، غػػافبل عػػغ مشحصػػو( فاالنذػػغاؿ ضػػج الغفمػػة، 

ة ىي تخؾ الذيء كعجـ االشتغاؿ بو، كتحرمت السقابمة ىشا لسا بػيغ الرػػرتيغ مػغ عكػذ فالغفم
 في الحرػؿ، فإف حرل االشتغاؿ لع تحرل الغفمة.

كالستأمل لمسقابمة أيزا قػلو:" أما بعج َحْسِج للا فػاتح َأْبػَػاب األمػل، مػغ بعػج اسػتغبلِقيا، كُمعيػج    
ْسػػػػبَلـ ِإَلػػػى آفاقيػػػػا ، كمبّذػػػخ اْلببػػػػاد كالػػػببلد بحيػػػػاة أْرماقيػػػا، كُمتَػػػػجارؾ َىػػػِحه اأْلُمػػػػة َسػػػعيج ُسػػػعػد اإْلِ

شع الَِّحي تجمَّى َلَيا ِملَء أحجاقيا،   .(ٕٗٗ)..."َكالخَّْحَسة الَِّتي َمجَّت عمى الشُُّفػسالسحسجية، بالرُّ

                                                                                                                                                                                           

 . ٖٙٗالرشاعتيغ ، أبػ ىبلؿ العدكخي :  (ٖٛٗ)
التمخيز في عمـػ الببلغة ، لئلماـ جبلؿ الجيغ محػسج بغ عبج الخحسغ القدكيشي الخصيب ، ضبصو كشخحو األديب  (ٜٖٗ)

 .ٕٖ٘ :ٜٗٓٔ،  ٔالكبيخ األستاذ عبج الخحسغ البخقػقي ، دار الفكخ العخبي ، ط
 .ٕٖ٘نفدو: يشطخ : السرجر (ٓٗٗ)

(
ٗٗٔ

ٕزبة ( س٠ؾبٔخ اٌىزبة ُّ  .1/11ثٓ اٌخط١ت: ، الُٚٔغؼخ اٌ

(
ٕٗٗ
 .9ٖ/ٕ( اٌّصذس ٔفغٗ :  
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في ىحا الشز نخى السقابمة بيغ )فاتح األبػاب بعج استغبلقيا(. فػاالنغبلؽ ضػج الفػتح، كتحرػمت 
 السقابمة بيغ الجسمتيغ.

ػػب ، كمغ السقابمة التي سجمت حزػرًا في قػلو:" كتػبػا سَخاًعا ِإَلى َشَياَرة الثَّْػب، َكِإَزاَلػة ال     ذَّ
ػػجاِئج،  كاقرػجكا َأْبػَػاب َغػاِفخ الػحَّنب، كقابػل التَّػػب، َكاْعَمُسػػا َأف سػػَء اأْلََدب َمػَع للا يفػتح َأْبػَػاب الذَّ

وتظهررر هنررا المقابلررة بررٌن ) طهررارة ،(ٖٗٗ)كيدػػجُّ ُشػػَخؽ العػاِئػػج، َفػػبَل ُتسصمػػػا ِبالتَّْػَبػػِة أزمػػانكع ،..."

المقابلررة سررببٌة، فتحصررل طهررارة الثرروب بعررد إزالررة الثرروب وإزالررة الشرروب ( وااصررل هنررا أن 

 ب.ائالشو

َكِإذًا َفمػع يْبػق ِإالَّ َثَسػَخاٍت كلشتأمل السقابمة في قػلو:" َفػىبػت كباعػت ، بعػج َمػا أضسػأت كأجاعػت ،  
مػػغ أكقػػار َعْيػػخ، كشػػعخاٍت مػػغ ِجْمػػج َبعيػػخ، ِإْذ كشػػت قبػػل ااِلْعِتَسػػاد مػػغ الجكلػػة الشَّْرػػخية، بالسذػػاكرة 

 .(ٗٗٗ)"ػازرة، كالسعاكنة كالسطاىخة،كالحخص عمى خجمتيا،بػضيفة األقبلـ كالسثابخةكالس

حيػػػث نجػػػج السقابمػػػة ىشػػػا بػػػيغ : ) كىبػػػت كباعػػػت( فاليبػػػة ال تكػػػػف بيعػػػا، فػػػالبيع يحرػػػل بسقابػػػل، 
 كاليبة مجانية، كإف كانت السقابمة غيخ صخيحة ىشا إال أنيا قج أفادت معشى السقابمة.

ضسػػػأت كجاعػػػت (، فعبلقػػػة تساثػػػل معشػػػػي، كتشاسػػػب سػػػياقي، فػػػالجػع كالطسػػػأ أمػػػا العبلقػػػة بػػػيغ ) أ
 كبلىسا تعب داخمي لئلنداف.

أما عغ قيسػة السقابمػة الفشيػة عشػج لدػاف الػجيغ بػغ الخصيػب فإنيػا كانػت كضيفػة دالليػة كلفطيػة،    
ػحا أمػػا المفطيػػة فإنيػػا ضػػخب مػػغ الػػخبط بػػيغ تخاكيػػب الػػشز، كأمػػا الفشيػػة فإنيػػا تكدػػب الكػػبلـ كضػػ

 كتأنقا، كتبخز السعشى الحي يجكر حػلو الشز، كتقػي التخابط بيغ عشاصخه. 
 
 
 

                                                           

(
ٖٗٗ
 .  ٘٘/ٕ: اٌّصذس ٔفغٗ ( 

(
ٗٗٗ
 .1/11: اٌّصذس ٔفغٗ ( 
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 الستعارة-ٕ
 السجاز-ٖ
 الكشاية-ٗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تهطئة :
جػػػحكر فػػػي التػػػخاث الشقػػػجي القػػػجيع، كالتػػػي مػػػغ السرػػػصمحات التػػػي ليػػػا التذػػػكيل البيػػػاني عػػػجُّ يُ     

اختمػػػػف فييػػػػا الشقػػػػاد فػػػػي العرػػػػخ الحػػػػجيث، سػػػػػاء مػػػػغ حيػػػػث التعخيػػػػف، أك مػػػػغ حيػػػػث األدكات 
:" مػػػغ التحجيػػػج الػػػجقيق، كانتابػػػو قػػػجر مػػػغ الغسػػػػض كالتعسػػػيع، كاإلجػػػخاءات ؛ كسػػػا عشػػػى مفيػميػػػا

اكتذػػػاؼ أبعادىػػػا فػػػي ؛ كلػػػحا كثػػػف الشقػػػاد عسميػػػع فػػػي (٘ٗٗ)ككأنيػػػا تتػػػأبى عمػػػى التحجيػػػج كالتػػػأشيخ"
؛ نطػػخا ألثخىػػا فػػي اإلبػػجاعيالتػػخاث الذػػعخي كالشقػػجي؛ لسػػا ليػػحه الرػػػرة مػػغ قيسػػة فشيػػة فػػي العسػػل 

 .(ٙٗٗ)"في عسمية الخمق الفشي ي حيػ  جدءالعسل الفشي، فيي تعج "

                                                           

، ٔالخمد كالقشاع في الذعخ العخبي الحجيث)الدياب كنازؾ كالبياتي(، دمحم عمي كشجي، دار الكتاب الججيج الستحجة، ط (٘ٗٗ)
 .ٚٔـ :  ٖٕٓٓ

 -غ، بيخكتيججلية الخفاء كالتجمي، دراسات بشيػية في الذعخ، كساؿ أبػ ديب، مكتبة األدب السغخبي ، دار العمع لمسبلي (ٙٗٗ)
 .ٜٕ: ٜٗٛٔ، الصبعة الثالثة  ٜٜٚٔلبشاف،  الصبعة األكلى 



 

161 
 

ف الرػػػرة الذػػعخية، ىػػي :" مػػغ أىػػع بػػأكنطػػخا ألىسيػػة الرػػػرة الذػػعخية، صػػخح بعػػس الشقػػاد     
السحػػػػػري الػػػػحي تبشػػػػى عميػػػػو القرػػػػيجة السعاصػػػػخة معػػػػالع القرػػػػيجة الحجيثػػػػة ؛ لسػػػػا يذػػػػكمو دكرىػػػػا 

 .(ٚٗٗ)بأسخىا"
كالرػػػرة لكػػي تكػػػف مػػؤثخة ليػػا إمكانيػػات، البػػج مػػغ مخاعاتيػػا فػػي رسػػع الرػػػرة،" فكمسػػا كانػػت     

الػتبلؤـُ بيشيػا مػع ذلػظ أتػّع، كاالئػتبلُؼ أبػيَغ، كػاف أجداؤىا أشجَّ اختبلفًا في الذكل كالييئة، ثع كاف 
 (ٛٗٗ)شُأنيا أعجَب، كالحْحُؽ لسرّػرىا أكجَب"

أشكاال متعجدة تكػف أحيانًا عمػى ليػأة تذػبيو بأسػاليبو كأدكاتػو السعخكفػة كيتخح التذكيل البياني    
، كالسجػاز كغيػخ ذلػظ عشج الببلغييغ كأحيانًا تكػف مجازا كأخخى تكػف مغ قبيل االسػتعارة كالكشايػة

 مغ الرشػؼ الببلغية.
 

 :التذبيوأول: 
ُيعػػػجُّ التذػػػبيو مػػػغ أكثػػػخ الػسػػػائل الفشيػػػة كالببلغيػػػة فػػػي بشػػػاء الػػػشز الشثػػػخي كتحجيػػػج أبعػػػاده ،     

كلمتذػػبيو مػقػػع حدػػغ كجسػػاؿ فػػي الببلغػػة العخبيػػة ، كأكثخىػػا اسػػتعسااًل فػػي الذػػعخ كالشثػػخ، ككػػحلظ 
يديػػػج السعػػػاني رفعػػػة ككضػػػػحًا ، كفزػػػبًل عػػػغ ذلػػػظ يكدػػػبيا جسػػػااًل ، كيكدػػػػىا شػػػخفًا ، فيػػػػ دقيػػػق 

كيعػّج التذػبيو ،  (ٜٗٗ)لسجخى ، غديخ الججكى، كلو مغ السدايا كالفزائل التي تتجمى في األسػمػبا
 .(ٓ٘ٗ)مغ أقجـ صػر البياف كأكسع الرػر أك الفشػف استعسااًل في الكبلـ العخبي

                                                           

 .ٕٜـ  : ٜ٘ٛٔ، ٔفي بشية الذعخ العخبي السعاصخ، دمحم لصفي اليػسفي، سخاس لمشذخ، تػنذ، ط (ٚٗٗ)
( ، قخأه ٗٚٗق أك سشة ٔٚٗأسخار الببلغة، أبػ بكخ عبج القاىخ بغ عبج الخحسغ بغ دمحم ، الجخجاني الشحػي )الستػفى:  (ٛٗٗ)

 .ٛٗٔكخ، الشاشخ مصبعة السجني بالقاىخة، دار السجني بججة، د.ط ،د.ت : كعمق عميو: محسػد دمحم شا
 

(
ٗٗ1
 . 1ٕٗ: اٌج١بْ ٚاٌجذ٠غ : ٤ؽّذ اٌٙبؽّٟ( ٠ٕظش : عٛا٘ش اٌجالغخ فٟ اٌّؼبٟٔ ٚ 

(
ٗ٘ٓ
 .1ٕ( فْٕٛ ثالغ١خ، د. أؽّذ ِطٍٛة:  
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ػػِبيُو الِسْثػػػُل، أشػػبو الذػػيُء الذػػيَء ، كأْشػػػَبْيُت     التذػػبيو فػػي المغػػة : جػػػاء فػػي المداف:"الّذػػَبُو كالذَّ
فػؤلّنًا كَشاَبيتُػُو ، كاْشَتَبَو عميَّ ، كَتَذاَبو الذيئاف كاْشَتَبَيا: أشػبو كػلُّ كاحػج مشيسػا صػاِحبو، كالتذػبيو 

 (ٔ٘ٗ)التسثيل"
بية بيغ أمخيغ أك شيئيغ اشتخكا في صفة أك أكثػخ بػأداة ، التذبيو في  اصصبلح: ىػ عقج مذا  

 .  (ٕ٘ٗ)ُقِرج أمخيغ أك أكثخ ؛ لغخض يقرجه الستكمع 
قػػاؿ أبػػػػ ىػػػبلؿ العدػػػكخي:" التذػػػبيو الػصػػػف بػػػأفَّ أحػػػج السػصػػػػفيغ يشػػػػب مشػػػاب اآلخػػػخ بػػػأداة    

 .(ٖ٘ٗ)تذبيو"
  كثيػخةٍ  كاحػجة أك جيػاتٍ كمغ جيٍة  كيعخؼ التذبيو بأْنُو:" صفُة الذيء بسا قاربو كشاكمو،  

 .   (ٗ٘ٗ)ال مغ جسيع جياتو"
 

:" إف التذػػػبيو مدػػػتجع شػػػخفيغ، مذػػػبيا ك مذػػػبيًا بػػػو، كاشػػػتخكا ىػػػػ(ٕٙٙ) تػػػػفى كقػػػاؿ الدػػػكاكي   
يذػتخكا فػي الحكيقػة، كعػجـ االشػتخاؾ فػي الرػفة، أك . أي (٘٘ٗ)فييسا مغ كجو، ك افتخقا مغ آخخ"

صػفة: شػػػال كقرػخا، أمػا الثػػاني: كػالصػيميغ، إذا اختمفػػا بػالعكذ، فػاألكؿ: كاإلندػػانيغ: إذا اختمفػا 
  (ٙ٘ٗ)حكيقة: إندانا كفخسا

                                                           

(
ٗ٘ٔ

٘ـ ( ، اػزٕٝ ثزصؾ١ؾٙب أ١ِٓ دمحم ػجذ اٌٛ٘بة ٚدمحم اٌصبدق 1ٔٔ-ٖٓٙ( ٌغبْ اٌؼشة، الثٓ ِٕظٛس) 

َ، ِبدح ) 111ٔ -٘ـ 1ٔٗٔ،  ٌٖجٕبْ،ط–د ، ث١شٚؼج١ذٞ ، داس إؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ، ِؤعغخ اٌزبس٠خ اٌؼشثٟاٌ

 .ٖٕ/1:  ؽجٗ(

(
ٕٗ٘
 .1ٕٗؽّذ اٌٙبؽّٟ : ( ٠ٕظش : عٛا٘ش اٌجالغخ فٟ اٌّؼبٟٔ ٚاٌج١بْ ٚاٌجذ٠غ : ٤ 

(
ٖٗ٘

٘ـ (، 1ٖ٘. ثؼذ  اٌّزٛفٝ:اٌؼغىشٞ) ( اٌصٕبػز١ٓ، اٌىزبثخ ٚاٌؾؼش، أثٛ ٘الي اٌؾغٓ ثٓ ػجذ هللا ثٓ عًٙ 

 .1َٖٕ : 19ٗٔ، ٕ: ِف١ذ ل١ّؾخ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد، طرؼ

(
ٗ٘ٗ
 . 1ٗٔ/ٔ( اٌؼّذح: اثٓ سؽ١ك اٌم١شٚأٟ :  

(ٗ٘٘) ، ىػ (، تحقيق الجكتػر عبج الحسيج  ٕٕٙ الستػفى:ػسف بغ محّسج بغ عمي الّدّكاكي) أبي يعقػب ي مفتاح العمـػ
 .ٕٖٖ/ ٔ: ـٜٚٛٔ -ىػ ٚ-ٗٔ، ٕـ ، طٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔ، ٔلبشاف، ط –اليشجاكي، الشاشخ دار الكتب العمسّية، بيخكت 

 .ٕٖٖ/ٔ:يشطخ : السرجر نفدو (ٙ٘ٗ)
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كالتذبيو ىػ:  بياف عمى إف شيئًا، أك أشياء أك صػرة تذػتخؾ فػي غيخىػا فػي شػيء مػع شػيء 
مقارنػػة بػػيغ شػػخفيغ متسػػايديغ :" .أك ىػػػ(ٚ٘ٗ)آخػػخ، أك صػػػرة أخػػخى فػػي معشػػى أك صػػفة أك أكثػػخ

 .(ٛ٘ٗ)سسات" الشتخاؾ بيشيسا في سسة أك

فالتذػػبيو عبلقػػة مقارنػػة تجسػػع بػػيغ شػػخفيغ ، الجتساعيسػػا أك اشػػتخاكيسا فػػي صػػفة أك مجسػعػػة    
ىحه العبلقة قػج تدػتشج إلػى مذػابية حدػية ، كقػج تدػتشج إلػى مذػابية فػي  ٓمغ الرفات كاألحػاؿ 

ري أف الحكع أك السقتزى الحىشي الحي يجسع بيغ الصخفيغ السقارنيغ ، دكف أف يكػف مغ الزػخك 
كسػاء أكانت السذابية ٓيجتسع الصخفاف في الييئة السادية ، أك في كثيخ مغ الرفات السحدػسة

بيغ الصخفيغ تقـػ عمى أساس مغ العقل ، أـ أساس مغ الحذ، فإفَّ العبلقػة التػي تػخبط بيشيسػا ، 
 .(ٜ٘ٗ)عبلقة مقارنة أساسًا كليدت عبلقة تفاعل أك اتحاد

أربعػػػة : " السذػػػبَّو ، كالسذػػػبَّو بػػػو ُيدػػػسياف شخفػػػا التذػػػبيو، ثػػػع أداة كيقػػػـػ التذػػػبيو عمػػػى أركػػػاف    
 .  (ٓٙٗ)التذبيو ككجو التذبيو"

ػػج، َرُسػػػلو، الَّػػِحي َمػػؤل      ػػبَلـ عمػػى سػػيجَنا كمػالنػػا ُمَحسَّ ػػبَلة َكالدَّ كمػػغ التذػػبيو البميػػغ قػلػػو:" َكالرَّ
ق قػَجًدا، أَعَمػى اأْلََنػاـ يػًجا، كأشػخؼ اْلخمػق اْلَكْػف نػرًا َكُىًجى، كأكضح َسػِبيل اْلحػق ، َكقػج َكػاَف شخايػ

مػعػػجا َحتَّػػى بمغػػت َدعػتػػو، َمػػا ذاتًػػا، َكأْكػػخميْع َمْحِتػػًجا، الَّػػِحي أْنجػػد للا ِبػػِو مػػغ نرػػخ ديشػػو اْلحػػق ، 
 .(ٔٙٗ)"زكى َلُو، مغ َىَحا اْلسغخب اأْلَْقَرى، َفخفعت ِبُكل ىزبة معمسا، َكبشت ِبُكل قمعة َمْدِججا

يصفػى غمَّتػي ِإالَّ ، ال كمغ التذبيو قػلو:" َكالَِّحي َبعثظ ِبػاْلَحقِّ ىاديػًا، كأشمعػظ ِلْمخمػِق نػػرًا باديػاً     
ِشػػخبظ، َكاَل يدػػكغ لػػػعتي ِإالَّ ُقخبػػظ، َفَسػػا أسػػعج مػػغ َأَفػػاَض مػػغ حػػـخ للا ِإَلػػى َحخمػػظ، َكأْصػػبح بعػػج 
                                                           

 . ٖٗٔ :(غة ) البجيع كالبياف كالسعاني يشطخ : عمـػ الببل (ٚ٘ٗ)
، دار ٔدراسة في البشية السػضػعية لمذعخ الػججاني الحجيث في العخاؽ، عبج الكخيع راضي جعفخ، طرماد الذعخ،  (ٛ٘ٗ)

 . ٜٕٓ: ٜٜٛٔالذؤكف الثقافية العامة، 
 ٕٜٜٔ، ٖ، د. جابخ عرفػر، السخكد الثقافي العخبي، طلتخاث الشقجي كالببلغي عشج العخب( يشطخ: الرػرة الفشيَّة في اٜ٘ٗ)
:ٕٔٚ. 
، لشقج األدبي، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجريةالببلغة العخبية تأصيل كتججيج، مرصفى الّراكي الجػيشي أستاذ الببلغة كا (ٓٙٗ)

ٜٔٛ٘ :ٛٗ . 
(

ٗٙٔ
ٕزبة ( س٠ؾبٔخ اٌىزبة  ُّ  .ٕٖ- ٖٔ/ٔثٓ اٌخط١ت:ال، ُٚٔغؼخ اٌ
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ِفي معاىجؾ، كمعاىج ُأسختظ، َكتخّدد َمػا َبػيغ  َأَداء، َما فخضت، َعغ للا ضيف كخمظ، كعفَّخ الخجَّ 
 .(ٕٙٗ)"َداري َبَعْثُتظ كىجختظ

كىػػػ: )أشمعػػظ لمخمػػق نػػػرًا( كىشػػا شػػبو الشبػػي بػػالشػر  (كسػػمع كآلػػو صػػمى للا عميػػو)كىشػػا شػػبو الشبػػي 
 كىػ تذبيو بميغ، حيث ححؼ األداة ككجو الذبو.

ػػْسذ ِعْشػػج الطييػػخة  َبحػػخ تػػتبلشع أمػاجػػو، كعػػجًك تتكػػاثفكمػػغ التذػػبيو قػلػػو:"  أفػاجػػو، كيحجػػب الذَّ
ػػػل عمػػػى للا  ػػػْبخ ُنُفػَسػػػيع، َكجعُمػػػػا التََّػكُّ عجاجػػػو، ِفػػػي شايفػػػة مػػػغ اْلُسػػػؤمِشيَغ، بػػػظ كشَّشػػػػا عمػػػى الرَّ
َكَعَمْيػػظ لبػسػػيع، َكرفُعػػػا ِإَلػػى مرػػارختظ رؤكسػػيع، كاسػػتعحبػا ِفػػي مخضػػاة للا كمخضػػاتظ ُنُفػسػػيع، 

َخى، كيشفمتػػػف، كالسحػػاربػف َعػػغ يسشػػى كيدػػخى، كيقػػارعػف كىػػع الفئػػة يصيػػخكف مػػغ َلْيعػػة ِإَلػػى ُأْخػػ
 .(ٖٙٗ)."القميمة، جسػعًا كجسػع َقْيرخ ككدخى،..

كىشا التعبيخات جػاءت كميػا عمػى سػبيل التذػبيو، فقػج شػبيو األلفػات بأنيػا) بحػخ تػتبلشع أمػاجػو،   
ػْسذ ِعْشػج الطييػخة عجاجػو ( ككميػا  عمػى سػبيل التذػبيو البميػغ، كعجك تتكاثف أفػاجو، كيحجب الذَّ

 فححؼ األدلة ككجو الذبو . 
كَسػػخُّ جسػػاؿ الرػػػرة التذػػبييية عشػػج لدػػاف الػػجيغ يكسػػغ فػػي نقػػل السعشػػى الػػحىشي إلػػى ليػػأة أك    

 حخكة تجدسيا الحالة الشفدّية الذعػرّية في لػحٍة َأك مذيج.
 ثانيا:الستعارة :

كاسػتعاره الذػيء كاسػتعاره مشػو، كعػاَكره  .العارّيةجاء في المداف:استعار: شمب لغًة :االستعارة    
أي نقػل الذػيء إّياه، شمب مشو، كالتَّجاكؿ في الذيء يكػف بػيغ أثشػيغ، كاسػتعاره ثػبػا فأعػاره إيػاه، 

 .  (ٗٙٗ)مغ شخز إلى آخ
 ما اصصبلحًا :أ
 . (٘ٙٗ)عّخفيا الجاح   بقػلو :" تدسية الذيء باسع غيخه إذا أقاـ مقامو"أكؿ مغ  

                                                           

 .ٜ٘/ٔ: السرجر نفدو  (ٕٙٗ)
 .  ٓٙ/ ٔالسرجر نفدو:  (ٖٙٗ)
 .ٔٚٗ)مادة : عػر( : البغ مشطػريشطخ ، لداف الجيغ ،  (ٗٙٗ)
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كتعػػخؼ االسػػتعارة أيزػػا بَأنَّيػػا :"نقػػُل الببػػارة عػػغ مػضػػع اسػػتعساليا فػػي أصػػل المغػػة إلػػى غيػػخه    
لغخض ، كذلظ الغخض إما أف يكػػف شػخح السعشػى كفزػل اإلبانػة عشػو، أك تأكيػجه كالسبالغػة فيػو، 

ػدة أك اإلشارة إليو بالقميل مغ المف ، أك تحديغ السعخض الػحي يبػخز فيػو؛ كىػػحه األكصػػاؼ مػجػػ
فػي االستعارة السريبة؛ كلػػال أف االسػتعارة السرػيبة تتزػسغ مػا ال تتزػسشو الحكيقػة ؛ مػغ زيػادة 

 .(ٙٙٗ)فائجة لكانت الحكيقة أكلى مشيا استعساال "
بقػلػػػو:" فأمػػػا االسػػػتعارة فيػػػي أحػػػج أعِسػػػجة الكػػػبلـ،  ىػػػػ( ٕٜٖ)الستػػػػفى: كعّخفيػػػا القاضػػػي الجخجػػػاني   

ؿ فػػػػػي التػّسػػػػػع كالترػػػػػّخؼ، كبيػػػػػا يتػّصػػػػػل إلػػػػػى تػػػػػدييغ المفػػػػػ ، كتحدػػػػػيغ الػػػػػشطع  كعمييػػػػػا السَعػػػػػػَّ
 .  (ٚٙٗ)كالشثخ"

كقج كاف عخفيا مغ قبل بقػلو:" ما اكتُفى فييا باالسع السدػتعار عػغ األصػل ، كنقمػت الببػارة     
َبو ، كمشاسبة السدتعار لو لمسدتعار مشػو ، كامتػداُج  فجعمت في مكاف غيخىا . كمبلُكيا تقخيب الذَّ

 . ( ٛٙٗ)خخ"المف  بالسعشى ؛ حتى ال يػجج بيشيسا مشافخة ، كال يتبيغ في أحجىسا أعخاض عغ اآل
كاعتسػػػج عمػػػى كػػػبلـ الجخجػػػاني فػػػي تفرػػػيمو لبلسػػػتعارة  ىػػػػ(ٕٙٙ)الستػفى: ثػػػع جػػػاء الدػػػكاكي    

فعخفيا تعخيفًا دقيقًا كافيًا شػافيًا فقػاؿ ىػي:" إف تػحكخ احػج شخفػي التذػبيو كتخيػج بػو الصػخؼ اآلخػخ 
ز السذػػػبو مػػػجعيًا دخػػػػؿ السذػػػبو فػػػي جػػػشذ السذػػػبو بػػػو دااًل عمػػػػػػػى ذلػػػظ بإثباتػػػظ لمسذػػػبو مػػػا يخػػػ

 .(ٜٙٗ)بو"
كعشج القخكيشي ، َيبّيَغ في تعخيفو االستعارة التحكيكية كأرجعيا إلى أصميا الػحي ىػػ التذػبيو ،     

كلعّمو اعتسج عمى الدكاكي في ذلظ فقاؿ:"االستعارة ىي ما كانت عبلقتػو تذػبيو معشػاه بسػا كضػع 
، كقج تقّيج بالتحكيكية:" لتحقيػق معشاىػا حدػًا أك عقػبًل أي التػي تتشػاكؿ امػخأ معمػمػًا يسكػغ  (ٓٚٗ)لو"

                                                                                                                                                                                           

، شخكة مكتبة كمصبعة مرصفى البابي الحمبي  ( ٕ٘٘ – ٓ٘ٔسخك بغ بحخ الجاح  ) كتاب الحيػاف، أبي عثساف ع (٘ٙٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٔالبياف كالتبييغ،الجاح : ،ككحلظ:ٖٕٛ – ٕٓٛ/ٕـ:ٜ٘ٙٔ –ق ٖ٘ٛٔ،ٕ،طكأكالده بسرخ

 . ٕٗٚالرشاعتيغ ، أبػ ىبلؿ العدكخي :  (ٙٙٗ)
ىػ( تحقيق كشخح: ٕٜٖالػساشة بيغ الستشبي كخرػمو : أبػ الحدغ عمي بغ عبج العديخ القاضي الجخجاني )الستػفى:  (ٚٙٗ)

 .ٕٛٗ دمحم أبػ الفزل إبخاليع، عمي دمحم البجاكي الشاشخ: مصبعة عيدى البابي الحمبي كشخكاه:
 . ٔٗ: السرجر نفدو(ٛٙٗ)

(
ٗٙ1
 . 1ٗٔ( ِفزبػ اٌؼٍَٛ، اٌغىبوٟ : 

(
ٗ1ٓ
 .٘ٗ/ ٗ( ؽشٚػ اٌزٍخ١ص، اٌزفزبصأٟ : 
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اف يشز عميو كيذار إليو إشارة حدّية أك عقمّية فيقاؿ اّف المف  نقػل مػغ مدػساه األصػمي، فحسػل 
 .(ٔٚٗ)اسسًا لو عمى سبيل اإلعارة لمسبالغة في التذبيو"

بغ الخصيب قػلو:" َأَفاَد ركح اْلَحَياة،الدػاشعة اإلفػادة لكػل َحػّي  كمغ االستعارة عشج لداف الجيغ   
، كشػػػػي ِبَدػػػاط العػػػجكاف ، بدػػػمصانو السشرػػػػر األعػػػػاف أى َشػػػّى ، كقػػػخ فػػػي ممَّتػػػو ُرتَػػػب الدياسػػػة 

 .(ٕٚٗ)اإلاللّية، فكاف يعمع كل شي ، كقابل ُزْخخؼ الجنيا باقتراره كاقتراده"

فطػػة )ركح( لمحيػاة التػػي ىػػي شػػيء معشػػػي ال يستمػػظ الػػخكح، كىشػا االسػػتعارة مكشيػػة حيػػث اسػػتعار ل
كتعػػػد ىػػحه االسػػتعارة لغػػخض ببلغػػي إذا انػػدؿ الذػػيء السعشػػػي)الخكح ( مشدلػػة الكػػائغ الحػػي الػػحي 
يستػػاز بػجػػػد الػػخكح فػػي. ثػػع االسػػتعارة السكشيػػة الثانيػػة ) شػػػى بدػػاط العػػجكاف (، حيػػث اسػػتعار) 

فالعجكاف ليذ لو بداط . كإنسػا  –اف كالتقميل مغ خصخىع شػي البداط ( لمتعبيخ عغ ىديسة العجك 
اسػتعار ابػػغ الخصيػػب ىػػحا المفػ  لمجاللػػة عمػػى إمكانيػػات السعتػجي كجيػزيتػػو ، فمسػػا دمػػخ إمكانياتػػو 
كاخػػل بجيػزيتػػو عبػػخ عػػغ ذلػػظ ب ) شػػػى بدػػاط العػػجكاف ( .كحػػحؼ السذػػبو بػػو كتػػخؾ شػػيئا مػػغ 

 صفاتو عمى سبيل االستعارة السكشية .
ْسػَخاؼ  كمغ   االستعارة قػلو:" َكالصَّاَعة يذيخىا ااِلْعِتَخاؼ، َكاأْلَْمَػاؿ يُحػُشيا اْلعْجؿ، َأك يبيحيا اإْلِ

مػة ، كال مػدكرة ،  ، كااّليات ُتعقج ، كاألعصيػات ُتْشَقػج ، إذ رأيػت األبػػاب ميجػػرة ، كالُُّدػػت ال مؤمَّ
شػػت ، فكػػأ ف لػػع َيْدػػسخ سػػامٌخ ، كال نيػػى نػػاه كال َأمػػخ كالحخكػػات قػػج َسػػَكَشت، كأيػػجي اإلدالػػة قػػج تسكَّ

كىشػػػا االسػػػتعارة فػػػي ) االعتػػػخاؼ كالعػػػجؿ، كاإلسػػػخاؼ( اسػػػتعارة مكشيػػػة، حيػػػث شػػػبييع ، (ٖٚٗ)آمػػػٌخ"
 بإنداف لو تمظ األفعاؿ، كححؼ السذبو بو كتخؾ شيئا مغ صفاتو عمى سبيل االستعارة السكشية.

قػلػػو:" فاسػػتقخَّ اْلسمػػظ ِفػػي قػػخاره، كاندػػحب كيػػأتي لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب باسػػتعاراتِو مػػغ خػػبلؿ 
الّدْتخ عمى َمَحّمو. كامتج ضلُّ اْلِحْفػ  عمػى َداره. عػخؼ َكِسػيَمة َىػَحا اْلسَقػاـ الَّػِحي قامػو، كالػَفػا الَّػِحي 

عيج،كشػػجَّ رفػع أَْعبَلمػو، َفػأْلقى ِإَلْيػػِو ِفػي ُمِيػّع اأْلُُمػػػر بالسقاليػج، كألدمػو ُمبَلزَمػػة اْلُحُزػػر َمْجِمَدػو الدَّ 
جيج، كمدتشجًا مغ ُكّده إلى الخكغ الّذجيج"  .(ٗٚٗ)يج االغتباط عمى ُفخبو ُمْدتْسَشحًا مشو بالخأي الدَّ

                                                           

(
ٗ1ٔ
 . ٖٓ، ٚاٌزٍخ١ص، اٌزفزبصأٟ : ٗٙٔ:( اإل٠ضبػ فٟ ػٍَٛ اٌجالغخ، اٌمض٠ٕٟٚ  

(
ٗ1ٕ
ٕزبة ( س٠ؾبٔخ اٌىزبة  ُّ  . ٕٕ/ٔثٓ اٌخط١ت : ، ال ُٚٔغؼخ اٌ

(
ٗ1ٖ
ٕزبة ( س٠ؾبٔخ اٌىزبة  ُّ  .ٕٗ/ٔثٓ اٌخط١ت: ، ال ُٚٔغؼخ اٌ

(
ٗ1ٗ
 .٘ٙ/ٕ(اٌّصذس ٔفغٗ::  



 

167 
 

كاالسػػتعارات ىشػػا كميػػا مكشيػػة، فالدػػتخ، كضػػل الحفػػ ، كالػفػػا شػػبييع بإندػػاف كندػػب ليػػع أفعالػػو، 
 كححؼ السذبو بو كتخؾ شيئا يجؿ عميو عمى سبيل االستعارة السكشية. 

 الثا: السجاز: ث
كتقػػػؿ:  ، السجػػاز لغػػة : يقػػاؿ: ُجػػْدُت الصخيػػَق كالسػضػػع َجػػػاًزا كَمجػػاًزا ، أي: سػػار فيػػو كسػػمكو   

يجػز أف تفعل كحا ، أي يشفػح كال يػخد كال يسشػع، كتقػػؿ: عشػجنا دراىػع كاضػحة كازنػة كأخػخى تجػػز 
زىػا؛ لقخبيػا مشػو،يعشي أف جػاز السػزانة، أي: أف ىػحه كإف لػع تكػغ كازنػة فيػي تجػػز مجازىػا كجػا

الكػبلـ الحكيقػي يتبػادر إلػى الػػحىغ أكؿ الذػيء ألكؿ كليػة كلكػغ السجػػازي يحتػاج إلػى ضػخب مػػغ 
 .(٘ٚٗ)الخياؿ كالحكاء أك التفكيخ لسغ لع يعخفو

ألنيػػع جػػازكا بػػو مػضػػعو  ،(ٙٚٗ)فُشِقػػَل المفػػ  إلػػى الكمسػػة الجػػائدة ، أي:الستعجيػػة مكاَنيػػا األصػػمي  
الحكيقػي األكؿ إلػػى مػضػػعو الثػػاني، فكأنػػو مدػػمظ ككسػيمة إلػػى االنتقػػاؿ مػػغ السعشػػى الحكيقػػي إلػػى 

 .(ٚٚٗ)الخيالي
كالسجاز في اصصبلح عمساء الببلغة: عّخفو الدكاكي  بأنو :" الكمسة السدتعسمة فػي غيػخ مػا     

ة إلػى نػػع حكيقتيػا، مػع قخيشػة مانعػة عػغ ىي مػضػعة لو بالتحقيق ، استعسااًل في الغيخ، بالشدب
فقػلػػو: )بػػالتحقيق( احتػػخاز لكػػي ال تخػػخج االسػػتعارة التػػي ىػػي  ، (ٛٚٗ)إرادة معشاىػػا فػػي ذلػػظ الشػػػع"

مغ باب السجاز؛ كذلظ نطخًا إلى دعػى استعساليا فيسا ىي مػضػعة لو. كقػلػو : )اسػتعسااًل فػي 
اتفق ألنيػا مدػتعسمة فيسػا تكػػف مػضػػعة لػو، ال الغيخ بالشدبة إلى نػع حكيقتيا( احتخاز عسا إذا 

بالشدػػبة إلػػى نػػػع حكيقتيػػا، كسػػا إذا اسػػتعسل صػػاحب المغػػة )الجابػػة( فػػي كػػل مػػآدب عمػػى األرض. 
كقػلػػو: )مػػع قخيشػػة مانعػػة عػػغ إرادة معشاىػػا فػػي ذلػػظ الشػػػع( احتػػخاز عػػغ الكشايػػة؛ الف قخيشتيػػا ال 

 .(ٜٚٗ)تسشع مغ إرادة السعشى السػضػع لو 
                                                           

 .  ٙٔٗ/ٕ : يشطخ: لداف العخب البغ مشطػر )مادة : جػَز( (٘ٚٗ)
 .ٕٖ٘يشطخ: السصػؿ عمى التمخيز : سعج الجيغ التفتازاني ، د.ط ، د.ـ ، د. ت :  (ٙٚٗ)
 .ٖٜٔ/ٖ، كمعجع السرصمحات الببلغية، د . أحسج مصمػب : ٕ٘ٔ/ٕيشطخ: تيحيب اإليزاح:  (ٚٚٗ)
:الدكاكي: (ٛٚٗ)  .ٜٖ٘مفتاح العمـػ
 .ٜٖ٘:( يشطخ: السرجر نفدو ٜٚٗ)
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بتعخيػف ال يقػل أىسيػة عسػا سػبقو كحاصػل مػا  ىػ(ٕٜٖ) الستػفى: بػ الفتح ابغ جشيكعخفو أ
قالو أنػو مػا لػع يقػّخ فػي االسػتعساالت عمػى أصػل كضػعو فػي المغػة، كىػحا فاسػج بػأمخيغ، أمػا أّكال: 
فؤلنػػو يبصػػل بػػاألعبلـ السشقػلػػة مػػغ نحػػػ أسػػج، كثػػػر، فػػإّف ىػػحه األعػػبلـ لػػع تبػػق عمػػى اسػػتعساالتيا 

بػػػل قػػػج نقمػػػت إلػػػى ىػػػحه األشػػػخاص، كالسعمػػػـػ أنيػػػا ال تكػػػػف مجػػػازات،كال يػػػجخميا ، (ٓٛٗ)فػػػي المغػػػة
السجاز بحاؿ، كأما ثانيا: فؤلف ما ىحا حالو يبصل بالحقائق العخفّية، كالذخعية، فإنو قػج اسػتعسمت 

كال يقػاؿ بأنيػا  كضػعت لػو فػي أصػبل لمغػة، كلػع تقػّخ عمػى تمػظ االسػتعساالت المغػيػة، في غيخ ما
 .(ٔٛٗ)مجازات

كعخفو عبج القاىخ بأنو :" كلُّ كمسة أريج بيا غيُخ ما كقعت لو فػي كضػع كاضػعيا؛ لسبلحطػٍة     
بػػيغ الثػػاني كاألكؿ، كمعشػػى السبلحطػػة: ىػػػ أنيػػا تدػػتشج فػػي الجسمػػة إلػػى غيػػخ ىػػحا الػػحي تخيػػجه بيػػا 

 .(ٕٛٗ)اآلف إال أّف ىحا اإلسشاد يقػى كيزعف"

 

 

أما أنػاع السجاز التي ىي إما الححؼ كإما الديادة كإما التأخيخ كإما التقجيع كإما تخدده عمى    
 .(ٖٛٗ)الحكيقة أك االستعارة 

أما السجاز السخكب ، ك أما الببلغيػف فقج حرخكا أنػاع السجاز في صشفيغ  السفخد كالسخكب   
لو لعبلقة مع قخيشة مانعة مغ ىػ:" المف  السخكب السدتعسل قرجا في غيخ السعشى الحي كضع 

 .(ٗٛٗ)إرادة السعشى األصمي"

                                                           

 .ٖٔ٘/ٔالخرائز: البغ جشي يشطخ:  (ٓٛٗ)
 .ٜٗ/ٔ،  الصخاز الستزسغ ألسخار الببلغة كعمـػ حقائق اإلعجازيشطخ :  (ٔٛٗ)

(
ٗ9ٕ
 .ٕٖ٘- ٖٔ٘( أعشاس اٌجالغخ  ، ٌٍغشعبٟٔ:  

،مكتبة اآلداب كمصبعتيا،  ٗيجي ، طيشطخ: بغية اإليزاح لتمخيز السفتاح في عمـػ الببلغة ،عبج الستعاؿ الرع (ٖٛٗ)
 .ٓٚٔ-ٜٙٔ/ٖ: السصبعة الشسػذجية 

،  ٖلبشاف ، ط–عمـػ الببلغة ) البياف كالسعاني كالبجيع (، أحسج مرصفى السخاغي ، دار الكتب العمسية ، بيخكت  (ٗٛٗ)
 .ٕٙٛـ :ٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔ
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كمغ السجاز عشج لداف الجيغ بغ الخصيب قػلو:" َما أكلى أنيتي بالسجاز ِعْشج ااِلْخِتَراص   
ِبَسْعِخَفة َنفِدي، كاالمتياز لسا كبح الّدغ ِعشاني، َكعسخ التذسيخ لمخحيل َعغ الّخبع اْلُسِحيل جشاني 

الّدْىج ِفيَسا ف ُيجسع كُيَؤلف، ، كُيَجّكف كُيَرشَّف شاني، َكِإف َعَحؿ العاذؿ، َكَرغَع  َكاْستقخَّ عمى، 
 .(٘ٛٗ)الذاني ، بقيت ِفي لفتيات اْلَبَياف، ..."

كىشا السجازي بالححؼ قج دار بيغ الببارات: )بسعخفة نفدي ( أي: معخفة أحػاؿ نفدي،)كبح 
 الدغ عشاني(، أي: كبح شػؿ العسخ.

ْىخ نصق، َكَتأمل َىِحه السشاقزة َكتحّقق، ألتي ِبَسا َشاَء كمشو      أيزا قػلو:" َكَلػ َأف ِلَداف الجَّ
 .(ٙٛٗ)مغ عتب كلػـ، َكأْنذج: أعمسُو الخماية كل يْػـ"

كىشا قج جاء السجاز بإسشاد المداف لمجىخ، كىػ خاصية لئلنداف، كىحا اإلسشاد عمى سبيل 
 السجاز.

" َكاْلقمب ُيْخمى مغ اْلَكّف الخقيع، بالسقعج اْلُسِكيع، َكيشطخ ِإَلى نُجػـ كمغ السجاز أيزا قػلو:    
َكحكع ِلدْنجىَّ الطَّفيخة بالطَّفخ، كاترف َأِميخ الَػشْع، َفَيُقػؿ ِإنِّي َسكيع، َكقج تفتَّح كرُد الَخفخ، 

جكد الُسغتفخ، كرشَّ ِبَساِء الّصيب، ثعَّ أعمق ِبِو ُدخاف الْ  عػد الخَّشيب، َكَأْقَبمت الغادة اْلُحْدغ بالرُّ
يَّا، كراؽ حدغ اْلسحيَّا،  َعاَدة، ّتْسِذي عمى استحياِء، َكقج ماع شيُب الخَّ ُييجييا اْلُيسغ، كتدفُّيا الدَّ
، َكُقّبمت األكفُّ كَصِخب الدمخ، كتجاكب الجَّؼ، كذاع األَرُج، كارتفع  اْلَحَخج  َحتَّى ِإذا ُندع اْلُخفُّ

"....،(ٗٛٚ). 
مى ىشا ضخب مغ السجاز كقج أضاؼ ركعة مغ الترػيخ،كذلظ في قػلو:)َكاْلقمب  يْخمػى مػغ كتج

اْلَكػػّف الػػخقيع( كأسػػشج لمقمػػب مػػا لئلندػػاف بػػالخمي، كىشػػا تعبيػػخ ممغػػد كىػػػ قػلػػو: )َكيشطػػخ ِإَلػػى ُنُجػػـػ 
الػشػػع( كإف كػػػاف السقرػػػػد بشجػػػـػ الػشػػػع ىشػػػا الدػػػساء، كػػػاف ذلػػػظ عمػػػى سػػػبيل السجػػػاز، كإف كػػػاف 

 شع في اليج كاف مغ السجاز بالديادة.الػ 
 رابعا: الكشاية :

                                                           

 .ٚٔ/ٔبغ الخصيب : ، ال ونُجعة الُمنتاب ريحانة الكتاب (٘ٛٗ)
 .ٕٖ/ٔ: السرجر نفدو(ٙٛٗ)

(
ٗ91
ٕزبة س٠ؾبٔخ اٌىزبة (  ُّ  .ٕٕٙ/ٕثٓ اٌخط١ت: ، ال ُٚٔغؼخ اٌ
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أّف تػػتكمع بذػػئ كتخيػػج غيػػخه ، ككّشػػى عػػغ األمػػخ بغيػػخه َيكّشػػى كردت الكشايػػة فػػي لدػػاف العػػخب:"     
 .(ٛٛٗ)كشاية ، كَتَكّشى: تدتخ مغ َكشى عشو اذا َكرَّى ، أك مغ الكشية"

أك  ىػػػ( عشػػج شػػخح قػلػػو تعػػالى : ٕٓٔكمػػغ أكائػػل الػػحي تحػػجثػا عػػغ الكشايػػة أبػػػػ عبيػػػجة )ت    
 .( ٜٛٗ)،، فقاؿ: كشاية عغ الغذيافٖٗفالشداء:الَمْدُتُع الشَِّداَء 

ذكػػػػخ أبػػػػػ ىػػػػبلؿ العدػػػػكخي إف مرػػػػصمح الكشايػػػػة يػػػػجكر مػػػػا بػػػػيغ اإلرداؼ كالتػابػػػػع كالسساثمػػػػة      
كالكشايػػة كالتعػػخيس،إذ نمحػػ  إف جسيػػع ىػػحه السرػػصمحات تخجػػع إلػػى فكػػخة كاحػػجة أك مفيػػـػ كاحػػج 
كىػػػػػ:" إف يكشػػػػى الذػػػػيء كيعػػػػخض بػػػػو كال يرػػػػخح عمػػػػى حدػػػػب مػػػػا عسمػػػػػا بػػػػالمحغ كالتػريػػػػة عػػػػغ 

 .(ٜٓٗ)الذيء"
ابغ رشيق القيخكاني: فقج صشف الكشايػة فػي بػاب اإلشػارة ، فالكشايػة عشػجه مػغ ممػح الذػعخ ما أ   

تػػجؿ عمػػى فػػخط مقػػجرة الذػػاعخ عمػػى الرػػياغة المغػيػػة ، فقػػاؿ: " كالعػػخب تجعػػل السيػػاة شػػاة ألنيػػا 
، كعمػى ىػحا الستعػارؼ فػي الكشايػة جػاء قػػؿ  (ٜٔٗ)عشجىػع ضائشة الطباء ، كلػحلظ يدػسػنيا نعجػة"

َىػػَحا َأِخػػي َلػػُو ِتْدػػٌع َكِتْدػػُعػَف َنْعَجػػًة َكِلػػَي َنْعَجػػٌة  ِإفَّ  : ()فػػي إخبػػاره عػػغ خرػػع داكد ()للا 
 ، .  كشاية بالشعجة عغ السخأة .ٖٕف ّص:  كاحجة 

 :(ٕٜٗ)كقاؿ امخؤ الكيذ  
ـُ ِخباُؤىا          تستَّعُت ِمغ ليٍػ بيا غيَخ ُمعَجلِ   كَبْيزِة ِخْجٍر ال يخا

 .(ٖٜٗ)بالبيزة عغ السخأة ، كذلظ لبياضيا كرقتيافيي  كشاية 
يبػػجك أّف فػػغ الكشايػػة ضػػل مختمصػػًا كمتػػجاخبًل بػػأنػاع الببلغػػة حتػػى مجػػيء عبػػج القػػاىخ الجخجػػاني ك  

فقاؿ في تعخيفيا:" الكشايػة أف يخيػج السػتكمع إثبػات معشػى مػغ السعػاني، فػبل يػحكخه بػالمف  السػضػػع 
تاليػػو كِرْدُفػػو فػػي الػجػػػد ، فيػػػمئ بػػو إليػػو ، كيجعمػػو  لػػو فػػي المغػػة ، كلكػػغ يجػػيء إلػػى معشػػى ىػػػ

                                                           

 . ٗٚٔالمداف )مادة : كشي ( :  (ٛٛٗ)
ىػ( ، تحقيق دمحم فػاد سدگيغ ، الشاشخ: ٜٕٓأبػ عبيجة معسخ بغ السثشى التيسى البرخي )الستػفى: ،  القخآف يشطخ: مجاز (ٜٛٗ)

 . ٘٘ٔ/  ٔ:القاىخة  -مكتبة الخانجى 
(

ٗ1ٓ
 .9ٖٔ( اٌصٕبػز١ٓ، أثٛ ٘الي اٌؼغىشٞ: 

(
ٗ1ٔ
 .ٕٖٔ/ٔ( اٌؼّذح فٟ ِؾبعٓ اٌؾؼش ٚآداثٗ ٚٔمذٖ،الثٓ سؽ١ك :  

(
ٗ1ٕ
 .ٖٔ:  19ٗٔ،  ٗأثٛ اٌفضً إثشا١ُ٘ ، داس اٌّؼبسف ٌٍٕؾش ، ط( د٠ٛاْ اِشئ اٌم١ظ، رؾم١ك دمحم  

(
ٗ1ٖ
 . 1ٓ٘/  ٔ( ٠ٕظش : ِؼغُ اٌّصطٍؾبد اٌجالغ١خ ٚرطٛس٘ب ، د . أؽّذ ِطٍٛة :  
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دلػيبًل عميػو ، مثػػاؿ ذلػظ قػػليع: ) ىػػػ شػيػل الشجػاد ( يخيػػجكف شػيػل القامػة ) ككثيػػخ رمػاد القػػجر( 
ػػػَحى( كالسػػػخاد أنيػػػا متخفػػػة مخجكمػػػة ليػػػا مػػػغ يكفييػػػا  َيعشػػػػف كثيػػػخ القػػػخى، كفػػػي السػػػخأة:) َنػػػُؤـك الزُّ

 .(ٜٗٗ)أمخىا"
خيػػف لػػع تعػػّج الكشايػػة عشػػج الجخجػػاني مجػػخد إشػػارات متفخقػػة بػػل مفػػاتيح لمسعشػػى كبػػالشطخ إلػػى تع   

 .(ٜ٘ٗ)الثانػي لمف  ال مغ المف  نفدو، كىحا ما أكقفو عمى الحجيث عغ السعشى كمعشى السعشى
تػخؾ الترػخيح بػحكخ الذػيء  :"أما الدكاكي فعّج الكشاية فشًا مػغ فشػػف البيػاف عشػجما عخفيػا بأنيػا  

 .(ٜٙٗ)يمدمو ، ليشتقل مغ السحكػر إلى الستخكؾ"إلى ذكخ ما ىػ 
ػػػَشغ البلحػػػب،      كمػػػغ الكشايػػػة عشػػػج لدػػػاف الػػػجيغ بػػػغ الخصيػػػب قػلػػػو:" مػػػغ ِإيَجػػػاب َحقػػػو عمػػػى الدُّ

َمػػػػػاف،َحتَّى ِإذا  َشػػػػػْأنَيا ِفػػػػػي الرػػػػػحة كالذػػػػػباب، كالتستػػػػػع باألحبػػػػػاب،كالغشى كاألمػػػػػاف، كمدػػػػػاعجة الدَّ
جر حشػيغ قػجره ، َكأعطػع أمػخه ، ككثػخ عميػو األسػف كالميػف ، ذىب،كاستخجع للا ِمْشُو َما َكَىػب ، قػ

ُمف اْلخمف، ِإالَّ مغ َباف َلَجْيِو بالحكسة الكَمفكأمل اْلعػد   .(ٜٚٗ)"َكرمى اْلَخمف، عمى َىَحا تبع الدَّ
َمػػاف ( كشايػة عػغ الرػػحة، )كاسػتخجع للا ِمْشػُو َمػػا كىػب(، كشايػة عػػغ  كىشػا كشايػات: ) كمدػاعجة الدَّ

 أمل العػد( كشاية عغ شمب شػؿ العسخ.السػت، ) 
ػخ للا مشػي لػآلداب جػالى ِسػساتيا     كمغ الكشاية عشج لداف الجف بغ الخصيب قػلو:" َفػِإنِّي لسػا يدَّ

جا  َبْعػج ُبْعػج السػَجا، كمػضػح ،كناشخ ِرَمِسيا بعج مساتيا. كصاِقُل صفحاتيا ،َكقج محا محاسشيا الرَّ
ق ِقػػػػَجدا، كالغاشػػػػي لزػػػػػٍء نػرىػػػػا، لعّمػػػػي أجػػػػج عمػػػػى الشَّػػػػار شخيقتيػػػػا السثَمػػػػى، َكقػػػػج أضػػػػحت شخائػػػػ

 .(ٜٛٗ)"ىجى
 قػلو: ) قج محا محاسشيا الرجا (، كشاية عغ الكبخ في الدغ.

                                                           

(
ٗ1ٗ
 .ٙٙ( دالئً اإلػغبص اٌغشعبٟٔ: 

( يشطخ: الكشاية أساليبيا كمػاقعيا في الذعخ الجاىمي، دمحم الحدغ عمي األميغ ، رسالة الساجدتيخ ، جامعة أـ القخى مكة ٜ٘ٗ)
 .ٖٔـ  : ٜٗٛٔ-ٖٜٛٔىػ / ٗٓٗٔ -ٖٓٗٔ، المغة العخبية ، الجراسات العميا، فخع األدبالسكخمة ، كمية 

، الدكاكي :  (ٜٙٗ)  . ٕٓٗمفتاح العمـػ
 .ٗ٘/ٔبغ الخصيب: ، ال ونُجعة الُمنتاب نة الكتابريحا (ٜٚٗ)
 ٕٚ/ٔ: السرجر نفدو(ٜٛٗ)
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ػُفػؼ،     ْفػؼ، أكلياؤىا الكسػػت، كشػيػدىا الرُّ كقاؿ لداف الجيغ بغ الخصيب:" كأنَجُلِدية َلَيا الذُّ
لثغػػر، كغخكسػيا اْلِجَيػاد اْلَسْعػُخكؼ، َكُىػَػ عمػى َتْخِتيػب كُخجكُرىا البشػد، كضبلليا الدػيػؼ،كبيػتيا ا

، َككصػػػف َمْػُسػػػـػ  مػػػغ اْلَسػػػْجح َكَمػػػا ُيَقاِربػػػو، كالشدػػػيب َكَمػػػا ُيَشاِسػػػبو، َكاْلَػْصػػػف َكِإف تذػػػعبت َمْعُمػػػـػ
ػػْيء كمعايبػػو، َكاْلحكػػع كالدىػػج، َكَمػػا اْشػػَتَسل َعَمْيػػِو كاجبػػو ، فَجػػاَء محالبػػو، َكاْلسمػػح كفيَيػػا مَحاِسػػغ الذَّ

 .(ٜٜٗ) "َتَسامو ُنْدظ، كختامو ِمْدظ، لَيُكػف أجسع لمفكخ، كأسيل لمّحكخ
كالكشايػػػات ىشػػػػا فػػػػي:) أنجلدػػػػية َلَيػػػػا الذػػػػفػؼ ( كشايػػػة عػػػػغ الجسػػػػاؿ فػػػػي بػػػػبلد األنػػػػجلذ،) ضبلليػػػػا 
الدػػػيػؼ( كشايػػػة عػػػغ اترػػػاؿ القتػػػاؿ،) بيػتيػػػا الثغػػػػر( كشايػػػة عػػػغ إحاشػػػة األعػػػجاء بيا،)غخكسػػػيا 

 ية عغ كثخة القتاؿ.اْلِجَياد( كشا
كقػلػػو:" أَعَمػػى اأْلََنػػاـ يػػًجا، كأشػػخؼ اْلخمػػق ذاتًػػا، َكأْكػػخميْع َمْحِتػػًجا، الَّػػِحي أْنجػػد للا ِبػػِو مػػغ نرػػخ     

مػعج، َحتَّى بمغت َدعػتو، َما زكى َلُو، مغ َىَحا اْلسغخب اأْلَْقَرى، َفخفعت ِبُكػل َىْزػبة ديشو اْلحق 
 قػلو: ) أَعَمى اأْلََناـ يجا( كشاية عغ كثخة العصاء.، ف(ٓٓ٘)"ِججامعمًسا، َكبشت ِبُكل قمعة َمدْ 

كتطيػػخ الكيسػػة البيانيػػة فػػي نثػػخه مػػغ خػػبلؿ فػػي التذػػبيو ، كاالسػػتعارة ، كالسجػػاز ، كالكشايػػة (،    
كىػػحه الكػػيع تسشحػػو جسػػااًل أكثػػخ، كمػػغ أبػػخز ىػػحه الكػػيع التػػي اتزػػحت فػػي الرػػػر البيانيػػة عشػػجه:) 

ميسػػة كسػػيمة  األسػػاليبالسبالغػػة، كاإليجػػاز، كاإليزػػاح، كالتأكيػػج(، فكػػاف كثيػػخا مػػا يتخػػح مػػغ ىػػحه 
لمخبط بيغ الجسل كالتخاكيب، كلتقخيب بعزيا مغ بعس كيمجأ إليو الذاعخ ليديج السعشػى كضػػحًا 
فيتصمب قجرًا مغ السيارة كسعة في الخياؿ حتى يدتصيع الذػاعخ التعبيػخ عسػا يخيػج كعميػو يشبغػي، 

يتيػػا مسػػا فقػػج اختػػار مػػغ األلفػػات أقخبيػػا لمفيػػع، فكػػاف ال يحػػل عمػػى الرػػعب كال البعيػػج، فكانػػت كشا
 تألفيا الشفذ، كمجازىا كاف مغ الديل القخيب.

 

 

                                                           

(
ٗ11
 .9ٕ/ٔ: اٌّصذس ٔفغٗ( 

 . ٕٖ -ٖٔ/ٔ: السرجر نفدو (ٓٓ٘)
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 اخلامتـــة
 

 

 

 

 

 

 

 

بعج جػلة عمسية مػع أديػب مػغ أدبػاء العرػخ األنجلدػي، َأاَل كىػػ لدػاف الػجيغ بػغ الخصيػب،      
فتشػعػػت ىػػحه الجراسػػة بػػيغ األنػػػاع الفشيػػة الشثخيػػة السػػحكػرة فػػي كتػػاب السؤلػػف كدراسػػتيا فشيػػًا، كمػػغ 

 خبلؿ ىحه الجراسة تػصمُت إلى نتائج ميسة مشيا :
لقج أسيست الحياة الدياسية كاالجتساعية التي شيجتيا غخناشة آنحاؾ في رفج لداف الجيغ بغ  -ٔ

الخصيػػػب بالسػاىػػػب الستعػػػجدة برػػػػػرة عامػػػة، كأثػػػخت عشػػػجه مرػػػػادر الرػػػػرة الفشيػػػة، برػػػػػرة 
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خاصػػة حتػػى أضػػحت تمػػظ األحػػجاث التػػي شػػيجىا عرػػخه، السشيػػل األكؿ الػػحي أرتػػػت ثقافتػػو 
 . كاألنجلديالجيشي، كالسػركث األدبي الذخقي السػركث ، فزبًل عغ مشو 

لقج انسػاز الشثػخ فػي عرػخ ابػغ الخصيػب بالدبلسػة كالدػيػلة فػي الكتابػة مسػا كفػخ لػو شػخكط  -ٕ
االنتذػػػػار، كحدػػػػػغ االسػػػػػتثسار، فكثػػػػػخ الكتػػػػػاب كتشػعػػػػت فشػػػػػػف الكتابػػػػػة كاختمفػػػػػت مدػػػػػتػياتيا، 

خيػػة القجيسػػة كفػػي مقػػجمتيا كتعػػجدت تػجياتيػػا، كضيػػخت فشػػػف نثخيػػة ججيػػجة إضػػافة لمفشػػػف الشث
فػػػي  فأبػػػجععشػػػج لدػػػاف الػػػجيغ بػػػغ الخصيػػػب  اإلبػػػجاعالخسػػػائل الفشيػػػة، كىػػػحا مػػػا عػػػدز عشاصػػػخ 

 صياغة مختمف الفشػف الشثخية، باإلضافة إلى تسيده بشطع الذعخ.
الخسػائل  ػف فشػ شائفػة مػغنشػا كجػجنا إتشػعت الفشػف الشثخية عشج لدػاف الػجيغ ابػغ الخصيػب إال  -ٖ

جعػػة السختػػػاب عمػػى غيػػخه مػػػغ الفشػػػف الشثخيػػة، كقػػػج تشػعػػت ىػػػحه تػػاب كنُ ة الكُ فػػي كتػػاب ريحانػػػ
؛ بدػبب عسػل ابػغ الخصيػب فػي دكاكيػغ األكثػخالخسائل بيغ الخسائل الجيػانية التػي كانػت ىػي 

 .األقاربأك  األدباءالدبلشيغ، كالخسائل اإلخػانية التي كتبيا لبعس معاصخيو مغ 
نمحػػ  فػػي رسػػائل ابػػغ الخصيػػب إنيػػا جػػاءت مكتسمػػة البشػػاء متػػػافخة عمػػى جسيػػع شػػخكط بشػػاء  -ٗ

الخسػػػالة مػػػغ حيػػػث كجػػػػد شخفػػػي التخاسػػػل كىسػػػا )السخسػػػل كالسخسػػػل إليػػػو(، كمػضػػػػع الخسػػػالة 
 .كاإلرساؿالسحجد كأداة التػاصل 

لثشػاء كإلػى فػي السػجح كا اإلشالػةكججنا في لغة رسائل ابغ الخصيب أنيا لغة مشسقة تسيػل إلػى  -٘
 .غالبالالسػسيقي،كتشتيي بببارات مدجػعة في  اإليقاعالجدلة التي تخاعي  األلفاتاستعساؿ 

كجػػجنا الججيػػة فػػي لغػػة الخصػػاب فػػي رسػػائمو الجيػانيػػة، فيسػػا تػػػافخت لغػػة السػػداح كاليػػدؿ فػػي  -ٙ
، فيغمػػػب جػػػػ السػػػخح عمييػػػا، كىػػػحا مػػػا األصػػػجقاءاإلخػانيػػػة؛ ألف التخاسػػػل يكػػػػف بػػػيغ  ةخسػػػالال

 كججناه في رسالتو البغ خمجكف .
ضيػػخ عمػػى يػػجي بػػجيع الدمػػاف اليسػػحاني، كقػػج تابعػػو الكثيػػخ مػػغ  اً مذػػخقي اً نثخيػػ اً تعػػج السقامػػة فشػػ -ٚ

الء الكتػػػاب لدػػػاف الػػػجيغ بػػػغ الخصيػػػب الػػػحي جػػػاءت ؤ الكتػػػاب فػػػي السذػػػخؽ كالسغػػػخب، كمػػػغ ىػػػ
السقامػػات السذػػخقية  الػػشسط التقميػػجي يتبػػع فيػػو الكاتػػب األكؿالػػشسط  :مقاماتػػو بشسصػػيغ مختمفػػيغ

يحاف  فييا عمى عشاصخ بشاء السقامة )البصل، كالخاكي، كالعقجة، كالدخخية كالػصػف،كغيخىا( 
فجاءت مقامات لداف الجيغ بغ الخصيب في ىحه الكتاب لػصف رحمة الفتح الي قاـ بيػا أبػػ 
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جيع الدمػاف كقج كجشجا في ىحا الشسط أنو يبتعػج مػغ أسػمػب بػ إسساعيل،الحجاج بغ أبي الػليج 
 الحخيخي في مقاماتو. والقرري الحي يدتعسم األسمػباليسحاني في الحػار، كيقتخب مغ 

أمػػا السقامػػات ذات الػػشسط الخػػاص عشػػج لدػػاف الػػجيغ الخصيػػب فقػػج جػػاءت متسيػػدة تعتسػػج عمػػى  -ٛ
اسمػب مفارؽ يعتسج تكخار حخؼ كاحج كىػ )حخؼ الديغ( في جسيع كمسات السقامػة كىػحا مػا 

 عمى قجرة الكاتب كسعة ثقافتو. دؿَّ قج ، مػسيكيًا مسيداً  مشحيا جخساً 
تعػػج السفػػاخخات مػػغ الفشػػػف الشثخيػػة التػػي انسػػاز بيػػا لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب، كتعػػج مفاخختػػو  -ٜ

بيغ )مالقة كسبل( مغ أىع السفاخخات السكانية التي أضيػخت مكانػة البمػجيغ مػغ جسيػع الشػػاحي 
 الحجاج االقشاعية. أساليباستعساؿ بأسمػب أدبي جسيل اعتسج عمى الػصف، ك 

، فقػػج تػػخجع ابػػغ ىػػي التػػخاُجعكمػػغ الفشػػػف الشثخيػػة التػػي انسػػاز بيػػا لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب  -ٓٔ
الخصيب لمكثيخ مغ أبشػاء عرػخه تخجسػة كافيػة فػي العجيػج مػغ كتبػو، إال أف تخاجسػو فػي كتػاب 

ع لو بشدػب قرػيخ، كذكػخ قج اقترخت عمى ذكخ اسع الستخج (تابشجعة الساب كنُ تّ ريحانة الكُ )
بػو، دكف التخكيػد عمػى أصػػلو كندػبو، أك سػشة كالدتػو  األيػاـبعس صفاتو الحسيجة كمػا فعمتػو 

شػبو كسػيط ع لو، فاكتفى بسػػجد مستخجَ ل األدبيةالسشجدات الثقافية أك  ذاكخاً ككفاتو كمجة حياتو، 
 ة أسصخ.عجّ في بعس األحياف، أك قريخ يحتسل 
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املصادر 
 واملراجع

 

 

 

 

 السرادر والسخاجع

 . القخان الكخيم*
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 الكتب العمسية : -أولا 
 أ

االتجاىػػػات الشقجيػػػػة كاألدبيػػػػة الحجيثػػػػة )دليػػػػل القػػػػار  العػػػػاـ(، أحسػػػػج العذػػػػيخي، ميخيػػػػت لمشذػػػػخ  -ٔ
 ـ .          ٖٕٓٓكالسعمػمات، القاىخة، 

عشاف،مكتبػػػػة للا  لدػػػػاف الػػػػجيغ بػػػػغ الخصيػػػػب، حققػػػػو دمحم عبػػػػج ،اإلحاشػػػػة فػػػػي أخبػػػػار غخناشػػػػة -ٕ
 .ـٖٜٚٔ -ىػػ ٖٜٖٔ، ٕالخانجي بالقاىخة، الذخكة السرخية لمصباعة ، ط

اإلحاشػػػة فػػػي أخبػػػار غخناشػػػة، لدػػػاف الػػػجيغ بػػػغ الخصيػػػب، حققػػػو دمحم عبػػػج للا عشػػػاف، مكتبػػػة  -ٖ
 ،الخانجي بالقاىخة لمشذخ، جسيػع الحقػػؽ محفػضػة، القػاىخة الذػخكة السرػخية لمصباعػة كالشذػخ

 .  ـٜٚٚٔ -ىػػػ ٜٖٚٔ، ٔط
اإلحاشة في أخبار غخناشة: لداف الجيغ بغ الخصيب، شبع بسصبعػة السػسػػعات بذػارع بػاب  -ٗ

 ق. ٜٖٔٔ ،ٔ،طالحمق بسرخ
ىػػػ (، شػػخحو كضػػبصو ٙٚٚالستػػػفى:األحاشػػة فػػي أخبػػار غخناشػػة :لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب ) -٘

مشذػػرات كقجـ عميو الجكتػر يػسف غمي شػيػل، أسػتاذ االدب االنجلدػي بالجامعػة المبشانيػة ، 
 لبشاف. –دمحم عمي بيزػف ، دار الكتب العمسية بيخكت 

 –لبشاف، دار الفكخ دمذق –األدب األنجلدي: دمحم رضػاف الجاية،دار الفكخ السعاصخ بيخكت  -ٙ
 ـ .ٕٓٓٓىػ، أيمػؿٕٔٗٔ، جسادي اآلخخة ٔسػرية، ط

ي أسػػتاذ مدػػاعج فػػ األدب األنجلدػػي مػػغ الفػػتح حتػػى سػػقػط غخناشػػة، مشجػػج مرػػصفى بيجػػت -ٚ
 الكتب لمصباعة كالشذخ،جامعة السػصل .  كمية اآلداب،دار

أدب الخسػػائل فػػي األنػػجلذ، فػػي القػػخف الخػػامذ اليجػػخي، فػػايد عبػػج الشبػػي فػػبلح الكيدػػي، دار  -ٛ
، ٔالبذػػػػػيخ لمشذػػػػػخ كالتػزيػػػػػع، تشدػػػػػيق كفيخسػػػػػة: د. الذػػػػػػيحي ،جسيػػػػػع الحقػػػػػػؽ محفػضػػػػػة، ط

 ـ.ٜٜٛٔ -ىػػ ٜٓٗٔ
 .يغ إسساعيل، دار الشذخ السرخية، مرخ، د.تاألدب كفشػنو دراسة كنقج، عد الج -ٜ

الشاشػػػخ مكتبػػػة  أسػػػخار الببلغػػػة، عبػػػج القػػػاىخة الجخجػػػاني، تحقيػػػق محسػػػػد شػػػاكخ أبػػػػ فيػػػخ، -ٓٔ
 ـ. ٜٜٔٔ، ٔطالخانجي،
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أسػػػػخار الببلغػػػػة، أبػػػػػ بكػػػػخ عبػػػػج القػػػػاىخ بػػػػغ عبػػػػج الػػػػخحسغ بػػػػغ دمحم، الجخجػػػػاني الشحػػػػػي  -ٔٔ
محسػػػػػد دمحم شػػػػاكخ، الشاشػػػػخ مصبعػػػػة (، قػػػػخأه كعمػػػػق عميػػػػو: ٗٚٗق أك سػػػػشة ٔٚٗ)الستػػػػػفى: 

 السجني بالقاىخة، دار السجني بججة، د.ط ،د.ت .
أسػػػػذ الشقػػػػج األدبػػػػي عشػػػػج العػػػػخب، ألحسػػػػج أحسػػػػج بػػػػجكي، نيزػػػػة مرػػػػخ لمصباعػػػػة كالشذػػػػخ  -ٕٔ

 . ٜٜٙٔكالتػزيع، 
األسمػب، دراسة ببلغية تحميمية ألصػؿ األساليب األدبية، لمجكتػر أحسػج الذػايب، مكتبػة  -ٖٔ

 .ٕ، طة لمشذخ، مصيعة االعتساد بسرخالشيزػة السرخي
دار الفػارس  األسمػبية كنطخيػة الػشز، إبػخاليع خميػل ،السؤسدػة العخبيػة لمجراسػات كالشذػخ، -ٗٔ

 ـ .ٜٜٚٔ،  ٔلمتػزيع كالشذخ، عساف، ط
اإلشارة الػى أدب الػػزارة، لدػاف الػجيغ بػغ الخصيػب، دراسػة كتحقيػق، د. دمحم كسػاؿ شػبانة،  -٘ٔ

 .ـ ٕٗٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ، ٔذخ،جسيع الحقػؽ محفػضة لمشاشخ  طمكتبة الثقافة الجيشية لمش
قػػػػػامػس تػػػػػخاجع، ألشػػػػػيخ الخجػػػػػاؿ كالشدػػػػػاء مػػػػػغ العػػػػػخب  األعػػػػػبلـ، خيػػػػػخ الػػػػػجيغ الدركمػػػػػي، -ٙٔ

 لبشاف . –كالسدتعخبيغ كالسدتذخقيغ، دار العمع لمسبلييغ ، بيخكت 
 –ُخػرشػػيج األنػػجلذ ، ج . س . كػػػالف، لجشػػة تخجسػػة دائػػخة السعػػارؼ اإلسػػبلمية، إبػػخاليع  -ٚٔ

دار الكتػاب السرػخي، بيػخكت  –حدػغ ُعثسػاف، دار الكتػاب المبشػاني  –د. عبج الحسيج يػنذ 
 .ٜٓٛٔ،ٔالقاىخة، كتب دار السعارؼ اإلسبلمية، ط –
األنػػػجلذ )التػػػاريخ كالحزػػػارة كالسحشػػػة ( دراسػػػة شػػػاممة ، دمحم عبػػػجة حتاممػػػو، كميػػػة العمػػػـػ  -ٛٔ

 -ىػػػػػػ ٕٓٗٔاألردف،  –تػر التجاريػػػػػة،عساف االجتساعيػػػػػة كاإلندػػػػػانية، شباعػػػػػة مصػػػػػابع الجسػػػػػ
 ـ.ٕٓٓٓ

 -ٕ٘ٓٔأنػػػار الخبيػػع فػػي أنػػػاع البػػجيع، لمدػػيج عمػػي صػػجر الػػجيغ بػػغ معرػػـػ السػػجني )  -ٜٔ
العػػخاؽ ،  –بكػػخببلء  –ىػػػ (، تحقيػػق شػػاكخ ىػػادي شػػكخ ، نذػػخ كتػزيػػع مكتبػػة العخفػػاف ٕٓٔٔ

 .ـٜٛٙٔ-ىػ ٖٛٛٔ، ٔالشجف األشخؼ، ط –مصبعة الشعساف 
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ـ( سػػػيختو كأدبػػػو، لمسؤلػػػف أحسػػػج ٖٜٖٔ- ٖٖٖٔىػػػػ / ٜٙٚ- ٖٖٚالغخنػػػاشي) ابػػػغ ُزْمػػػَخؾ -ٕٓ
لبشػػاف،  -شػػخابمذ -مؤسدػػة الخسػػالة، دار اإليسػػاف لمصباعػػة كالشذػػخ كالتػزيػػع سػػميع الحسرػػي،

 ـ .ٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔ، ٔط
أزىار الخياض في أخبار عياض،أحسج بغ دمحم السقخي التمسداني شياب الجيغ، أعيج شبػع  -ٕٔ

شػػػخاؼ المجشػػػة السذػػػتخكة لشذػػػخ التػػػخاث اإلسػػػبلمي بػػػيغ حكػمػػػة السسمكػػػة ىػػػحا الكتػػػاب تحػػػت إ
   .السغخبية حكػمة دكلة اإلمارات العخبية الستحجة

ضػبصو  أزىار الخياض في أخبار عيػاض، شػياب الػجيغ أحسػج بػغ دمحم السقػخي التمسدػاني، -ٕٕ
لة، كحققػػو كعمػػق عميػػو، مرػػصفى الدػػقا، إبػػخاليع االبيػػاري، عبػػج الحفػػي  شػػمبي، مصبعػػة فزػػا

 السعيج الخميفي لؤلبحاث السغخبية، بيت السغخب.
 أكصػػاؼ الشػػاس فػػي التػػػاريخ كالرػػبلت: لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب، تحقيػػق: د. دمحم كسػػاؿ -ٖٕ

 ـ.ٕٕٓٓشبانة، مكتبة الثقافة الجيشية، القاىخة، 
 ب

البحػػػخ السحػػػيط فػػػي أصػػػػؿ الفقػػػو، لمدركذػػػي، كىػػػػ بػػػجر الػػػجيغ دمحم بػػػغ عبػػػج للا الذػػػافعي  -ٕٗ
قاـ بتحخيخه، الذيخ عبج القادر عبج للا العاني، كراجعو د. عسػخ سػميساف  ىػ (،ٜٗٚ – ٘ٗٚ)

بالكػيػػت ،تذػػخفت بإعػػادة  اإلسػػبلمية ف كالذػػؤك  األكقػاؼ، حقػػػؽ الصبػػع محفػضػػة لػػػزارة األشػقخ
   .ـ ٕٜٜٔ -ىػ  ٖٔٗٔ، ٕبالغخدقة، ط –و دار الرفػة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع عشب

 الكظ، السصبعة الكاثػليكية، بيخكت، د.ط.بجيبيات الدماف، فيكتػر  -ٕ٘
شػػخحو كعمػػق عميػػو  ىػػػ(،ٜٜٖ ) الستػػػفى:البػػجيع، أبػػػ الببػػاس عبػػج للا بػػغ محػػػسج السعتػػد  -ٕٙ

ـ ٕٕٔٓ -ىػػ ٖٖٗٔ، ٔعخفاف مصخجي، مؤسدة الكتب الثقافية لمصباعة كالشذخ كالتػزيػع، ط
. 
لػػادي آشػي التػندػي بخنامج ابغ جابخ الػػادي آشػي، لمسؤلػف شػسذ الػجيغ دمحم بػغ جػابخ ا -ٕٚ

ىػػػػ (، تقػػػجيع كتحقيػػػق الػػػجكتػر دمحم الحبيػػػب الييمػػػة، أسػػػتاذ بالكميػػػة الديتػنيػػػة ٜٗٚ) الستػػػػفى: 
لمذػػخيعة كأصػػػؿ الػػجيغ بتػػػنذ، السسمكػػة العخبيػػة الدػػعػدية، جامعػػة اـ القػػخى، مخكػػد البحػػث 
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ذ تػػػػػن العمسػػػػي كإحيػػػػاء التػػػػخاث اإلسػػػػبلمي، مػػػػغ التػػػػخاث اإلسػػػػبلمي، الكتػػػػاب الحػػػػادي عذػػػػخ،
 ـ . ٜٔٛٔ/ ىػػٔٓٗٔ

مػػػػحسج حقػػػي، دراسػػػة لتػػػاريخ مجسػعػػػة أثشيػػػة مػػػغ الفػػػتح إلػػػى سػػػقػط  ،البخبػػػخ فػػػي األنػػػجلذ -ٕٛ
ـ(،السكتبػػػة التاريخيػػػة، شػػػخكة الشذػػػخ  ٖٔٓٔىػػػػ / ٕٕٗ –ـ ٔٔٚىػػػػػ / ٕٜالخبلفػػػة األمػيػػػة،)

 السجارس، الجار البيزاء . –كالتػزيع 
،مكتبػة  ٗالستعػاؿ الرػعيجي، ط بغية اإليزػاح لتمخػيز السفتػاح فػي عمػـػ الببلغػة: عبػج -ٜٕ

 اآلداب كمصبعتيا، السصبعة الشسػذجية.
ُبغيػػة الػعػػاة فػػي شبقػػات المغػػػييغ كالشحػػاة، لمحػػاف  جػػبلؿ الػػجيغ عبػػج الػػخحسغ الدػػيػشي،  -ٖٓ

، ٔطشبػػػػػع بسصبعػػػػػة عيدػػػػػى البػػػػػابي الحمبػػػػػي كشػػػػػخكاه،  تحقيػػػػػق محػػػػػػسج أبػػػػػػ الفزػػػػػل إبػػػػػخاليع،
 ـ .ٜ٘ٙٔ -ىػ ٖٗٛٔ

صبلح فزػل، سمدػمة كتػب ثقافيػة شػيخية يرػجرىا السجمػذ  ،ببلغة الخصاب كعمع الشز -ٖٔ
بإشػخاؼ أحسػج  ٜٛٚٔالكػيت ،صػجرت الدمدػمة فػي يشػايخ  –الػششي لمثقافة كالفشػف كاآلداب 

 . ٜٜٓٔ – ٖٕٜٔمذاري العجكاني 
السعػارؼ لمصباعػة  دار ببلغة العخب في األنجلذ: أحسج ضيف،سمدمة الجراسػات األدبيػة، -ٕٖ

 . ٜٜٛٔ ،ٕط ،ٕٜٗٔ ،ٔط –سػسة  -كالشذخ 
 ، د.ط  .  ٕٔٔٓالبياف كالبجيع ، جامعة السجيشة العالسية  -الببلغة  -ٖٖ
ىػػ(  ٕ٘ٗٔ الستػػفى:الببلغة العخبية، عبج الخحسغ بغ حدغ َحَبشََّكة، السيػجاني الجمذػقي )  -ٖٗ

 ىػ . ٙٔٗٔ، ٔ، الشاشخ دار القمع، دمذق، الجار الذامية، بيخكت، ط
الببلغة العخبية تأصيل كتججيج، مرصفى الّراكي الجػػيشي أسػتاذ الببلغػة كالشقػج األدبػي،  -ٖ٘

 .   ٜ٘ٛٔمشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، 
الببلغػػة الػاضػػحة) البيػػاف كالسعػػاني كالبػػجيع (: تػػأليف عمػػي الجػػاـر كمرػػصفى أمػػيغ، دار  -ٖٙ

 السعارؼ ، د.ط ، د.ت .
العمـػ في جشيػف، تخجسػة: عػارؼ مشيسشػو كبذػيخ أكبػخي، البشيػيَّة : جاف بياجيو أستاذ في كمية  -ٖٚ

 ـ.ٜ٘ٛٔ، ٗباريذ، ط -مشذػرات عػيجات، بيخكت 



 

182 
 

 أبي عثساف عسخك بغ بحخ الجاح ، تحقيق عبج الدبلـ دمحم ىاركف، د.ط د.ت.،البياف كالتبييغ -ٖٛ
 ت

خكت تاريخ األدب األنجلدي:أحداف عباس،عرخ سيادة قخشبة،السكتبة األنجلدػية،دار الثقافػة،بي -ٜٖ
 . ٜٜٙٔ ،ٕطلبشاف، –
 ـ.ٜٜٔٔ -ىػٕٔٗٔ، ٔمكتبة دار التخاث لمشذخ، ط تاريخ األدب الجاىمي: عمي الجشجي، -ٓٗ
 تاريخ األدب العخبي، أحسج حدغ الديات، دار الشيزة بسرخ، القاىخة، د.ط. -ٔٗ
 –العرػػػػػػخ البباسػػػػػػي األكؿ: شػػػػػػػقي ضػػػػػػيف، دار السعػػػػػػارؼ، الشيػػػػػػل  -تػػػػػػاريخ األدب العخبػػػػػػي -ٕٗ

 .،د.تٛ،طالقاىخة
–شػػػقي ضػػيف، العرػػخ البباسػػي الثػػاني، دار السعػػارؼ بسرػػخ، الشيػػل ،تػػاريخ األدب العخبػػي -ٖٗ

 .،د.ت ٕ،طالقاىخة
،  القػػاىخة شػػػقي ضػػيف،دار السعػػارؼ، ،تػػاريخ األدب العخبػػي عرػػخ الػػجكؿ كاإلمػػارات األنػػجلذ -ٗٗ

 ـ . ٜٜٛٔ
مػػػغ ممػػػػؾ اإلسػػػبلمية أك كتػػػاب أعسػػػاؿ اإلعػػػبلـ ، فػػػي مػػػغ بػِيػػػع قبػػػل االحػػػتبلـ،  اسػػػبانيإتػػػاريخ  -٘ٗ

اإلسبلـ، لمداف الجيغ بغ الخصيب الدمساني ، حققو كعمق عميو إ. ليفي بُخكفشَداؿ، أستاذ الحزػارة 
العخبيػػػػة اإلسػػػػبلمية بالدػػػػخبػف مػػػػجيخ معيػػػػج الجراسػػػػات الجراسػػػػات اإلسػػػػبلمية بجامعػػػػة بػػػػاريذ ، دار 

 .ٜٙ٘ٔ ،ٕ،طلبشاف ، آذار –بيخكت ، السكذػؼ
أبػػػػ الحدػػػغ بػػػغ عبػػػج للا بػػػغ الحدػػػغ الشبػػػاىي السػػػالقي تػػػاريخ قزػػػاة األنػػػجلذ، لمسؤلػػػف الذػػػيخ  -ٙٗ

األنجلدػػي، كسػػساه كتػػاب السخقبػػة العميػػا ، نذػػخ إ. ليفػػي بخكفشدػػاؿ، أسػػتاذ المغػػة كالحزػػارة العخبيػػة 
 بالدخبػف، مجيخ معيج الجراسات اإلسبلمية بجامعة باريذ، دار الكاتب السرخي، القاىخة .

للا الذػافعي السعػػخكؼ  حدػغ ابػػغ لبػة للا بػغ عبػػجتػاريخ مجيشػة دمذػػق، أبػي القاسػع عمػػي بػغ ال -ٚٗ
 -ىػػػػ ٘ٔٗٔـ، دراسػػػة كتحقيػػػق محػػػّب الػػػجيغ أبػػػي سػػػعيج العسػػػػري،ٔٚ٘ -ىػػػػ ٜٜٗبػػػابغ عدػػػاكخ 

 ـ ،دار الفكخ لمصباعة كالتػزيع كالشذخ، بيخكت، لبشاف  .ٜٜ٘ٔ
الدػيج عبػج تاريخ السدمسيغ كآثارىع في األنجلذ مغ الفػتح العػخبي حتى سقػط الخبلفة بقخشبػػة،  -ٛٗ

 لبشاف.–العديد سالع، دار السعارؼ 
تاريخ السغخب كاألنجلذ: أحسػج مختػار الببػادي، أسػتاذ التػاريخ اإلسػبلمي بجػامعتي اإلسػكشجرية  -ٜٗ

 كبيخكت العخبية ، دار الشيزة العخبية لمصباعة كالشذخ بيخكت . 
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 -ىػ  ٜٙٛ) –ـ (  ٖٕٔٔ -ىػ  ٓٔٙتاريخ السغخب اإلسبلمي كاألنجلذ في العرخ السخيشي ) -ٓ٘
السداعج في كمية اآلداب ،  أستاذ لمتاريخ اإلسبلمي كالحزارة، مػحسج عيدى الحخيخي،، ـ (٘ٙٗٔ

 ـ .ٜٚٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ:  ٕـ،ط ٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔ: ٔالقمع لمشذخ كالتػزيع ،الكػيت،ط دار
تػػػاريخ كحزػػػارة اإلسػػػبلـ فػػػي األنػػػجلذ : الدػػػيج عبػػػج العديػػػد سػػػالع ، أسػػػتاذ التػػػاريخ اإلسػػػبلمي  -ٔ٘

 ـ (. ٜ٘ٛٔ/  ػ٘ٙٓٗٔكالحزارة اإلسبلمية ، اإلسكشجرية ، مؤسدة شباب الجامعة ،) 
،البغ حسُجكف دمحم بغ الحدغ بغ دمحم بغ عمي، تحقيػق إحدػاف عّبػاس، كبكػخ  التحكَخة الَحسُجكنّية -ٕ٘

 . ٜٜٙٔ، ٔلبشاف، ط -عّباس، دار صادر بيخكت
ي، مػػغ مشذػػػرات الػػجائخة العخبيػػة فػػي تصػػر األسػػاليب الشثخيػػة فػػي األدب العخبػػي، ألنػػيذ السقجسػ -ٖ٘

 جامعة بيخكت األميخكية، د.ط، د.ت .
التعخيػػػف بػػػابغ خمػػػجكف كرحمتػػػو شػػػخقًا كغخبػػػًا :عبػػػج الػػػخحسغ بػػػغ خمػػػجكف ، دار الكتػػػاب المبشػػػاني  -ٗ٘

 ٜٜٚٔلمصباعة كالشذخ،
أبي القاسع دمحم بغ أحسج بغ ُجدّي الكمبي الغخناشي السػالكي  ،تقخيب الػصػؿ إلى عمع األصػؿ -٘٘

ىػ (، تحقيق كتعميق الجكتػر دمحم السختار بػغ الذػيخ دمحم األمػيغ الذػشكيصي ، السجيشػة ٔٗٚ -ٖٜٙ)
 ـ . ٕٕٓٓ-ىػ ٖٕٗٔ، ٕالسشػرة ، ط

التمخػػيز فػػي عمػػـػ الببلغػػة، لئلمػػاـ جػػبلؿ الػػجيغ محػػػسج بػػغ عبػػج الػػخحسغ القدكيشػػي الخصيػػب،  -ٙ٘
 .  ٜٗٓٔ، ٔضبصو كشخحو األديب الكبيخ األستاذ عبج الخحسغ البخقػقي، دار الفكخ العخبي، ط

 

 

 ج
 ـ.ٜٙٛٔ، ٔالجامع في تاريخ األدب العخبي، حشا الفاخػري، دار الجيل، بيخكت، لبشاف، ط -ٚ٘
خفاء كالتجمي، دراسات بشيػية في الذعخ، كسػاؿ أبػػ ديػب، مكتبػة األدب السغخبػي ججلية ال -ٛ٘

 .ٜٗٛٔ :ٖط،ٜٜٚٔ :ٔطلبشاف، -غ، بيخكتي، دار العمع لمسبلي
د. مػاىخ ميػجي ىػبلؿ،  ،جخس األلفػات كداللتيػا فػي البحػث الببلغػي كالشقػجي عشػج العػخب -ٜ٘

 . ٜٓٛٔالعخاؽ، دار الخشيج لمشذخ، 
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ـ(، مؤسدػػػة ٖٜٗٔػفى:تػػػالسجػػػػاىخ الببلغػػػة: أحسػػػج بػػػغ إبػػػخاليع بػػػغ مرػػػصفى الياشػػػسي)  -ٓٙ
 ـ .ٕٛٓٓ -ىػ ٜٕٗٔ،  ٔلبشاف،ط –األعمسي لمسصبػعات بيخكت 

أحسػػج الياشػػسي، ضػػبط كتػػجقيق كتػثيػػق د. ، جػػػاىخ الببلغػػة فػػي السعػػاني كالبيػػاف كالبػػجيع -ٔٙ
 ت .بيخكت، د. ط ، د. –السكتبة العرخية صيجا  يػسف الرَسيمي،

أحسػج الياشػسي، الشاشػخ مؤسدػة ىشػجاكي سػي ، جػاىخ الببلغة في السعاني كالبياف كالبجيع -ٕٙ
 ، د.ط .ٕٚٔٓآي سي، 

لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب، اعػػج اصػػبًل مػػغ أصػػميو محػػػػسج ماضػػػر، حققػػو ، جػػير التػشػػيح -ٖٙ
 تػنذ . –كقجـ كتخجع لػشاحيو ىبلؿ ناجي، مصبعة السشار 

 ح
ألبيػػخ  ،مشػػح الفػػتح العخبػػي حتػػى نيايػػة عرػػخ ممػػػؾ الصػائػػفالحخكػػة المغػيػػة فػػي األنػػجلذ  -ٗٙ

 .ٜٚٙٔحبيب ُمصمق ، السكتبة العرخية، بيخكت،
دمحم سػػػعيج ، الحيػػػاة االجتساعيػػػة فػػػي األنػػػجلذ كأثخىػػػا فػػػي األدب العخبػػػي كاألدب األنجلدػػػي -٘ٙ

 ـ . ٜٗٛٔ -ىػ ٗٓٗٔ،  ٔالجغمي ، جسيع الحقػؽ محفػضة، دار أسامة لمشذخ ،ط
، شػػخكة مكتبػػة كمصبعػػة ( ٕ٘٘ – ٓ٘ٔسػػاف عسػػخك بػػغ بحػػخ الجػػاح  ) الحيػػػاف: أبػػي عث -ٙٙ

 ـ .ٜ٘ٙٔ –ق ٖ٘ٛٔ،  ٕ،طمرصفى البابي الحمبي كأكالده بسرخ
 
 
 

 خ
خدانػػػة األدب كغايػػػة األرب،ألبػػػي بكػػػخ عمػػػي بػػػغ عبػػػج للا السعػػػخكؼ بػػػابغ حجػػػة الحسػػػػي)  -ٚٙ

 –صػادر ـ (، دراسة كتحقيق الجكتػرة كػكػب ديػاب، دار ٖٗٗٔ – ٖٙٙٔىػ / ٖٚٛ -ٚٙٚ
 ىػ .ٕ٘ٗٔ - ٕ٘ٓٓ :ٕىػ  ، طٕٔٗٔ -ـ ٕٔٓٓ: ٔ، طٖٙٛٔلبشاف، تأسدت –بيخكت 

الخصػػػػاب كالستػػػػخجع، باسػػػػل حػػػػاتع ك أيػػػػاف ميدػػػػػف ، تخجسػػػػة عسػػػػخ فػػػػايد عصاري،الخيػػػػاض  -ٛٙ
 . ٜٜٛٔجامعة السمظ سعػد ، إدارة الشذخ العمسي كالسصابع ،
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للا محّسػػج بػػغ  : أبػػي عبػػجٖٗٚٔ -ٕٖٙٔخصػػخة الصيػػف، رحػػبلت فػػي السغػػخب كاألنػػجلذ  -ٜٙ
 البّبػادي عبج للا بغ سعيج بغ أحسج الدمساني  لداف الجيغ بغ الخصيػب،السحقق أحسػج مختػار

 السؤسدة العخبّية لمجراسات كالشذخ .  ،ٔ، السػضػع )التاريخ كالجغخافيا(، ط
 د

 دراسات لغػية في أميات كتب المغة، إبخاليع دمحم أبػ سكيغ، د.ط، د.ـ، د.ت .  -ٓٚ
د. دمحم الػػػجيب، تػزيػػػع السكتبػػػة األزىخيػػػة لمتػػػخاث بالقػػػاىخة ، ،ألدب األنجلدػػػيدراسػػػات فػػػي ا -ٔٚ

 ـ. ٜٜٜٔ -ىػػ ٕٓٗٔ
أحسج بػغ عمػي بػغ دمحم بػغ عمػي بػغ أحسػج الذػييخ  ،الجرر الكامشة في أعياف السائة الثاِمشة -ٕٚ

 .  ٜٖٗٔدار السعارؼ العثسانية لمشذخ، (، ٕ٘ٛ ػفى:تالسبابغ حجخ العدقبلف ) 
ة أىػل العرػخ، عمػي بػغ الحدػغ بػغ عمػي بػغ أبػي الصيػب البػاخخزي، دمية القرخ كعرػخ  -ٖٚ

 ىػ .ٗٔٗٔ: ٔىػ( الشاشخ: دار الجيل، بيخكت، طٚٙٗػفى:تالسأبػ الحدغ ) 
تحقيػػق كتعميػػق ، الػػجيباج السػػحىب فػػي معخفػػة أعيػػاف عمسػػاء السػػحىب، ابػػغ فخحػػػف السػػالكي -ٗٚ

دار التػخاث لمصبػع كالشذػخ،  الجكتػر دمحم األحسجي أبػ الشػػر، مػجرس الحػجيث بجامعػة األزىػخ،
 القاىخة .

ـ ٖٖٖٔىػػ /ٜٚٚىػػ بعػج  ٖٖٚديػاف ابغ زمخؾ األنجلدي، محػػسج بػغ يػسػف الّرػخيحي)  -٘ٚ
 (، باالعتسػػاد عمػػى مخصػػػط فخيػػج عشػانػػو) البكيػػة كالسػػجرؾ مػػغ شػػعخ ابػػغ زمػػخؾ (،ٜٖ٘ٔبعػػج 

دار الغػػػػخب  تحقيػػػػق الػػػػجكتػر محػػػػػسج تػفيػػػػق الّشيفػػػػخ، األسػػػػتاذ السحاضػػػػخ بالجامعػػػػة التػندػػػػية،
 بيخكت . –اإلسبلمي 

ديػاف ابغ سييل األنجلدي، دراسة كتحقيق ُيدخى عبج الغشػي عبػج للا، مشذػػرات دمحم عمػي  -ٙٚ
 .ـ ٖٕٓٓ -ىػػ ٕٗٗٔ، ٖلبشاف، ط –بيزػف، دار الكتب العمسية بيخكت 

ديػػػاف زىيػػخ بػػغ أبػػي سػػمسى، شػػخحو كقػػجـ عميػػو األسػػتاذ عمػػي حدػػغ فػػاعػر، دار الكتػػب  -ٚٚ
 ـ .ٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔ، ٔلبشاف ، ط –يخكت العمسية ، ب

 ر
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الحخيػػخي، لعسػػخ فػػّخكخ، دراسػػات  -بػػجيع الدمػػاف –الخسػػائل كالسقامػػات عبػػج الحسيػػج الكاتػػب  -ٛٚ
 -ىػػػػ ٜٖٙٔ،  ٕبيػػػخكت، ط –قرػػػيخة فػػػي األدب كالتػػػاريخ كالفمدػػػفة، مشذػػػػرات مكتبػػػة ميسشػػػة

 ـ .ٜٓ٘ٔ
حػػػجيث فػػػي العػػػخاؽ، عبػػػج دراسػػػة فػػػي البشيػػػة السػضػػػػعية لمذػػػعخ الػجػػػجاني الرمػػػاد الذػػػعخ،  -ٜٚ

 . ٜٜٛٔ ،ٔطالكخيع راضي جعفخ، دار الذؤكف الثقافية العامة،
الخمػػد كالقشػػاع فػػي الذػػعخ العخبػػي الحجيث)الدػػياب كنػػازؾ كالبيػػاتي(، دمحم عمػػي كشػػجي، دار  -ٓٛ

 ـ . ٖٕٓٓ، ٔالكتاب الججيج الستحجة، ط
قػػجيع عبػػج لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب ،تحقيػػق كتعميػػق كت ركضػػة التعخيػػف بالحػػب الذػػخيف: -ٔٛ

 د.ط،د.ت،د.ـ . دار الفكخ العخبي لمصبع كالشذخ، القادر أحسج عصا،
لدػػػاف الػػػجيغ بػػػغ الخصيػػػب، حققػػػو دمحم عبػػػج للا عشػػػاف،  ،ريحانػػػة الُكتّػػػاب كُنجعػػػة الُسشتػػػاب -ٕٛ

 ـ . ٜٓٛٔىػػ  ٓٓٗٔ، ٔالشاشخ مكتبة الخانجي بالقاىخة، السصبعة العخبية الحجيثة، ط
ريحانػػة الكتػػاب كُنجعػػة الُسشتػػاب، لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب، تحقيػػق مػػػحسج عبػػج للا عشػػاف،  -ٖٛ

 ـ . ٜٔٛٔ -ىػ ٔٓٗٔ، ٔالشاشخ مكتبة الخانجي بالقاىخة ،السصبعة العخبية الحجيثة، ط
 س

الّدحخ كالّذعخ، البػغ الخصيػب، حققػو السدتذػخؽ االسػباني: ج.ـ. كػنتششتػو فيخيػخ، راجعػو  -ٗٛ
 .   ٕٙٓٓ، ٔج اسبخ، الشاشخ بجايات لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، طكدققو : دمحم سعي

سمصة السثقف بيغ االقتخاب كاالغتخاب)قػخاءة فػي سػيخة لدػاف الػجيغ بػغ الخصيػب، كتجخبتػو  -٘ٛ
 .ٕٙٓٓد. دمحم فاتح زغل، مشذػرات كزارة الثقافة ػ الييئة العامة الدػرية لمكتاب  ،الدياسية(

عبػػج الفتػػاح شػػاكخ، السؤسدػػة العخبيػػة لمصباعػػة كالشذػػخ،  الدػػيخة الحاتيػػة فػػي األدب، تيػػاني -ٙٛ
 ـ.ٕٕٓٓ، ٔلبشاف، ط-بيخكت 

 ش
 –شخح الذػاىج الذعخية في آمات الكتػب الشحػيػة، لسحسػج حدػغ ُشػخَّاب، مؤسدػة الخسػالة  -ٚٛ

 ـ .ٕٚٓٓ-ىػ ٕٚٗٔ، ٔبيخكت، ط
 ص
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( ىػػٕٔٛ)الستػػفى: أحسج بغ عمي بػغ أحسػج القمقذػشجي صبح األعذى في صشاعة اإلنذا، -ٛٛ
 ـ. ٜٜٔٔ -ىػ  ٖٖٛٔسشة  –القاىخة  -دار الكتاب الدمصاني  –السصبعة األميخية 

ق(، تحقيػػػق :ٜٖػفىتالسأبي ىػػػبلؿ الحدػػػغ بػػػغ عبػػػج للا بػػػغ سػػػيل العدػػػكخي)،الرػػػشاعتيغ -ٜٛ
 ،ٔ،طكمػػػػػحسج أبػػػػػ الفزػػػػل إبػػػػخاليع، الشاشػػػػخ عيدػػػػى البػػػػابي الحمبػػػػي –عمػػػػي محػػػػػسج البجػػػػاكي 

ٖٔٚٔ – ٜٕٔ٘. 
ىػػػػػ (، ٜٖ٘ ػفى:تالسأبػػػػي ىػػػػبلؿ الحدػػػػغ بػػػػغ عبػػػػج للا بػػػػغ سػػػػيل العدػػػػكخي) ،الرػػػػشاعتيغ -ٜٓ

 . ٕ، طدار الفكخ العخبي كمػحسج أبػ الفزل إبخاليع، –تحقيق عمي محػسج البجاكي 
 ػفى:تالسأبػػػ ىػػبلؿ الحدػػغ بػػغ عبػػج للا بػػغ سػػيل العدػػكخي) ،الرػػشاعتيغ، الكتابػػة كالذػػعخ -ٜٔ

 ـ .ٜٗٛٔ، ٕسية، بيخكت، طىػ (، تحقيق: مفيج قسيحة، دار الكتب العمٜٖ٘
د. جابخ عرفػر، السخكد الثقػافي  ،الرػرة الفشيَّة في التخاث الشقجي كالببلغي عشج العخب -ٕٜ

 .  ٕٜٜٔ، ٖالعخبي، ط
 ط

يحيػػى بػػغ حسػػدة بػػغ عمػػي بػػغ  الصػػخاز الستزػػسغ ألسػػخار الببلغػػة كعمػػـػ حقػػائق اإلعجػػاز، -ٖٜ
الخجيػيػػػة، شبػػػع بسصبعػػػة السقتصػػػف ىػػػػ(، دار الكتػػػب ٘ٗٚ:تػػػػفىالس)العمػػػػّي اليسشػػػي  إبػػػخاليع،
 ـ .ٜٗٔٔ -ىػ ٕٖٖٔبسرخ 

 ت
ضيػػػخ اإلسػػػبلـ ،أحسػػػج أمػػػيغ، جسيػػػع الحقػػػػؽ محفػضػػػة لمشاشػػػخ، مؤسدػػػة ىشػػػجاكي لمتعمػػػيع  -ٜٗ

 كالثقافة، القاىخة، جسيػرية مرخ العخبية .
 ع

 لبشاف ،د.ط ،د.ت . –عمع البجيع، عبج العديد عتيق، دار الشيزة العخبية، بيخكت  -ٜ٘
عتيػػق، الشاشػػخ دار الشيزػػة العخبيػػػة لمصباعػػة كالشذػػخ، بيػػػخكت،  بػػج العديػػػدعمػػع البيػػاف، ع -ٜٙ

 د.ط، د.ت .
عمػػـػ الببلغػػة) البيػػاف كالسعػػاني كالبػػجيع (، أحسػػج مرػػصفى السخاغػػي، دار الكتػػب العمسيػػة،  -ٜٚ

 ـ .ٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔ،  ٖلبشاف، ط–بيخكت 
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دمحم أحسػػج قاسػػع،الجكتػر محيػػي الػػجيغ عمػػـػ الببلغػػة) البػػجيع كالبيػػاف كالسعػػاني (، الػػجكتػر  -ٜٛ
 . ٖٕٓٓ، ٔلبشاف، ط –لمكتاب، شخابمذ السؤسدة الحجيثة ، ديب

العسجة في محاسغ الذعخ، كآدابػو، كنقػجه، ألبػي عمػي الحدػغ بػغ رشػيق القيخكانػي األزدي  -ٜٜ
مغ اليجػخة (، حققػو كفرػمو كعمػق حػاشػيو محػػسج ُمحػي الػجيغ عبػج  ٙ٘ٗ – ٜٖٓ الستػفى:)

 . ٜ٘٘ٔ – ٖٗٚٔ، ذك القعجة ٕالحسيج، السكتبة التجارية الكبخى،مصبعة الدعادة بسرخ، ط
 غ

 ػفى:تالسشػػسذ الػػجيغ ابػػغ الجػػدري الجمذػػقي الذػػػافعي) غايػػة الشيايػػة فػػي شبقػػات القػػّخاء، -ٓٓٔ
السحقػػػػػق ج. بخجُدتخاسػػػػػخ، دار الكتػػػػػب العمسيػػػػػة، أسدػػػػػيا دمحم عمػػػػػي بيزػػػػػػف سػػػػػشة  ىػػػػػػ(،ٖٖٛ

 .ـٕٙٓٓ -ىػػ ٕٚٗٔ، ٔلبشاف،ط –، بيخكت ٜٔٚٔ
شػػػػكخي فخحات،السؤسدػػػػة غخناشػػػػة فػػػػي ضػػػػل بشػػػػي األحسخ)دراسػػػػة حزػػػػارية (،د. يػسػػػػف  -ٔٓٔ

 ـ . ٖٜٜٔ-ىػ ٖٔٗٔ، ٔدار الجيل،بيخكت، ط ،ٕٜٛٔالجامبية لمجراسات كالشذخ كالتػزيع،
 ؼ

د. حكسػػة عمػػي االكسػػي،  ،فرػػػؿ فػػي األدب األنجلدػػي فػػي القػػخنيغ الثػػاني كالثالػػث لميجػػخة -ٕٓٔ
 .ٜٔٚٔبغجاد،  –مصبعة سمساف األعطسي 

ح الذػشصي، دار األنػجلذ لمشذػخ كالتػزيػع، َفغُّ التحخيخ العخبي ضػابصو كأنساشو، دمحم صال -ٖٓٔ
 ـ. ٕٔٓٓ-ىػ ٕٕٗٔ، ٘ط
فػػغ السقامػػػة بػػػيغ األصػػػالة العخبيػػػة كالتصػػػػر القررػػػي،عباس مرػػػصفى الرػػػالحي ، دار  -ٗٓٔ

الحخيػػػػة لمصباعػػػػػة  السػسػػػػػػعة الرػػػػغيخة ، ترػػػػػجرىا دائػػػػػخة الذػػػػؤكف الثقافيػػػػػة كالشذػػػػػخ، بغػػػػػجاد، 
 .ٜٗٛٔالجسيػرية العخاقية، 

القػػاىخة،  –الػػجكتػر شػػػقي ضػػيف ، دار السعػػارؼ الشيػػل ، العخبػػي الفػػّغ كمحالبػػو فػػي الشثػػخ -٘ٓٔ
 د.ت . ،ٓٔط
أحسػج مصمػػب، أسػتاذ فػي جػامعتي بغػجاد كالكػيػت، دار  ،البػجيع ( -فشػف ببلغية) البيػاف  -ٙٓٔ

 ـ .ٜ٘ٚٔ –ق  ٜٖ٘ٔ، ٔالبحػث العمسية، ط

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D8%A8-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D8%A8-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D8%A8-pdf
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، بيةفشػف الشثخ األدبي في آثار لدػاف الػجيغ بػغ الخصيػب، السزػاميغ كالخرػائز األسػمػ  -ٚٓٔ
 د. دمحم مدعػد جبخاف،  دار السجار اإلسبلمي، بيخكت .

   .ـٜ٘ٛٔ، ٔتػنذ،ط دمحم لصفي اليػسفي،سخاس لمشذخ،،في بشية الذعخ العخبي السعاصخ -ٛٓٔ
 ـ . ٜٙٛٔ، ٔشكخي الساضي، دار الحجاثة، بيخكت، ط ،في نطخية األدب -ٜٓٔ

 ؽ
 ـ . ٜٜٔٔ، ٔعبج الدبلـ السدجي، كزارة الثقافة، تػنذ، ط،قزية البشيػية دراسة كنساذج -ٓٔٔ

 ؾ
لداف الػجيغ بػغ الخصيػب  ،الكتيبة الكامشة في مغ لقيشاه باألنجلذ مغ شعخاء السائة الثامشة -ٔٔٔ

 . ٖٜٛٔبيخكت، شبعة  –، تحقيق إحداف عباس، دار الثقافة 
السغػخب فػي القػخف ُكشاسة الّجكاف بعػج انتقػاؿ الدػكاف،حػؿ الدياسػة بػيغ مسمكتػي غخناشػة ك  -ٕٔٔ

الثامغ اليجخي: البغ الخصيب،تحقيق د. محػسج كساؿ شبانة، مخاجعة د. حدػغ محػػسػد ،كزارة 
 الثقافة، السؤسدة السرخية لمتأليف كالشذخ، دار الكاتب العخبي لمصباعة كالشذخ.

ألبػػي إسػػحاؽ إبػػخاليع بػػغ أبػػي الحدػػغ عمػػب بػػغ أحسػػج بػػغ كشػػد الكتػػاب كمشتخػػب اآلداب،  -ٖٔٔ
ىػػػػػ(، تحقيػػػػق كدراسػػػػة حيػػػػاة قػػػػارة، ٔ٘ٙ:تػفىالسالذخيذػػػػي السعػػػػخكؼ بالبػندػػػػي) عمػػػػي الفيػػػػخي 

 األمع العخبية الستحجة، د.ت، د.ط.  –السجسع الثقافي، أبػ ضبي 
 
 

 ؿ
أبػ الحدغ عمي بغ أبي الكـخ دمحم بغ دمحم بغ عبج الكػخيع بػغ ، المباب في تيحيب األنداب -ٗٔٔ

 بػػاب الرػػاد كالقػػاؼ، ىػػػ(،ٖٓٙالستػػػفى:األثيخ)عبػػج الػاحػػج الذػػيباني الجدري،عػػد الػػجيغ ابػػغ 
 بيخكت . –الشاشخ دار صادر 

 ،المبػػاب فػػي قػاعػػج المغػػة كآالت األدب الشحػػػ كالرػػخؼ كالببلغػػة كالعػػخكض كالمغػػة كالسثػػل -٘ٔٔ
خاج  ـ .ٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔ، ٔدمذق،ط–دار الفكخ ، مػحسج عمي الدَّ
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عبػج للا عشػاف، الشاشػخ مكتبػة  لداف الجيغ بػغ الخصيػب حياتػو كتخاثػو الفكػخي، لمسؤلػف دمحم -ٙٔٔ
 .ـٜٛٙٔ -ىػػػ ٖٛٛٔ، ٔالخانجي بالقاىخة، ط

سمدػمة  دراسػة كبيبميػجخافيػة: حدػغ الػػراكمي، ،لداف الجيغ بغ الخصيب في آثار الجارسيغ -ٚٔٔ
 السعتسج بغ عباد لمتاريخ األنجلدي كمرادره، مشذػرات عكات .

السخكد الثقػػػافي العخبػػػي الخصػػػاب (، دمحم الخصػػػابي، ـاجلدػػػانيات الػػػشز) مػػػجخل إلػػػى اندػػػ -ٛٔٔ
 .ٜٜٔٔ،  ٔطلمشذخ، 

 دمحم الخصػػػابي، السخكػػػد الثقػػػافي العخبػػػي ، لدػػػانيات الشز)مػػػجخل إلػػػى اندػػػجاـ الخصػػػاب(، -ٜٔٔ
 .ٕٙٓٓ ،ٕبيخكت ،لبشاف،ط 

 .  ٔالمغة كعمع المغة، جػف ليػند، دار الشيزة العخبية، ط -ٕٓٔ
 .ٔرخ لمصباعة كالشذخ، طعمع المغة، عمي عبج الػاحج كافي، نيزة م -ٕٔٔ
أبػػػػ عبػػػج للا دمحم لدػػػاف الػػػجيغ ابػػػغ الخصيب،دراسػػػة  المسحػػػة البجريػػػة فػػػي الجكلػػػة الشرػػػخية ، -ٕٕٔ

كتحقيػػق الػػجكتػر دمحم مدػػعػد جبػػخاف، دار السػػجار اإلسػػبلمي ،تػزيػػع دار أكيػػا لمصباعػػة كالشذػػخ 
 .ٜٕٓٓالخبيع  –مارس  – آذار ،ٔط ،كالتػزيع كالتشسية الثقافية

لدػػػاف الػػػجيغ بػػػغ الخصيب،صػػػححو ككضػػػع فيارسػػػو  البجريػػػة فػػػي الجكلػػػة الشرػػػخية،المسحػػػة  -ٖٕٔ
 –ناشػػخه محػػّب الػػجيغ الخصيػػب مشذػػئ مجمػػة الدىػػخاء كصػػحيفة الفتح،القاىخة،السصبعػػة الدػػمفية 

 لراحبيسا : محي الجيغ الخصيب كعبج الفتاح دمحم -كمكتبتيا 
 
 

 ـ
ىػػ(، تحقيػق دمحم ٜٕٓ:تػػفىالسي )أبػ عبيجة معسخ بغ السثشػى التيسػى البرػخ مجاز القخآف،  -ٕٗٔ

 القاىخة . –فػاد سدگيغ، الشاشخ: مكتبة الخانجى 
مػػجخل إلػػى عمػػع لغػػة الػػشز، تػػأليف ركبػػخت ديبػغخانػػج ككلفغػػانغ دريدػػمخ، جامعػػة فمػريشػػا،  -ٕ٘ٔ

نػػابمذ  –كجامعػػة فيشػػا ، اليػػاـ ابػػػ غدالػػة، كعمػػي خميػػل حسػػج، جامعػػة بيخزيػػت، مكتػػب التخبيػػة 
 ـ . ٕٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔ ،ٔ،مصبعة دار الكاتب، ط
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السجخل المغػي في نقج الذعخ قخاءة بشيػيػة، مرػصفى الدػعجني، مشذػأة السعػارؼ، مرػخ،  -ٕٙٔ
 د.ط، د.ت .

 -ىػػػػػػ ٖٙٗ ػفى:تػػػػالس )أبػػػػي الحدػػػػغ عمػػػػي السدػػػػعػدي ،مػػػػػخكج الػػػػحىب ك معػػػػادف الجػػػػػىخ -ٕٚٔ
 ٔبيػػػخكت، ط -، اعتشػػػى بػػػو كراجعػػػو كسػػػاؿ حدػػػع مخعػػػي، السكتبػػػة العرػػػخية صػػػيجا (ـ ٜٚ٘

 ـ .ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ
السدػػػػشج الرػػػػحيح الحدػػػػغ فػػػػي مػػػػآثِخ كمحاسػػػػغ مػالنػػػػا أبػػػػي الحدػػػػغ، مػػػػػحسج بػػػػغ مػػػػخزكؽ  -ٕٛٔ

التمسداني، دراسة كتحقيػق الػجكتػرة ماريػا خيدػػس بيغيػخا ، األسػتاذة فػي كميػة اآلداب بجامعػة 
سخقدػػصا، تقػػجيع محسػػػد بػػػ عّيػػاد، مػػجيخ السكتبػػة الػششيػػة الجدائخيػػة ، الذػػخكة الػششيػػة لمشذػػخ 

 .ٜٔٛٔالجدائخ  ٔٓٗٔ، كالتػزيع 
أحسػػج مختػػار الببػػادي،  كاألنػػجلذ،مذػػاىجات لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب فػػي بػػبلد السغػػخب  -ٜٕٔ

 . ٖٜٛٔمؤسدة شباب الجامعة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع باإلسكشجرية، 
 مذكمة البشية أك أضػاء عمى البشيػية، زكخيا إبخاليع، دار مرخ لمصباعة، د.ط، د.ت . -ٖٓٔ
 سعج الجيغ التفتازاني ، د.ط ، د.ـ ، د. ت .  ،السصػؿ عمى التمخيز -ٖٔٔ
 -ٖٔٚلدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب الدػػمساني )  ،مبيػػار االختيػػار فػػي ذكػػخ السعاىػػج كالػػجيار -ٕٖٔ

تحقيق كدراسػة الػجكتػر دمحم كسػاؿ شػبانة، مكتبػة الثقافػة الجيشيػة لمشذػخ، القػاىخة ،  ىػػ (،  ٙٚٚ
 ـ . ٕٕٓٓ -ىػػ  ٖٕٗٔ

ىػػػػػ، حققػػػو ٓٔٙ -ٖٛ٘الفػػػتح ناصػػػخ الػػػجيغ السصػػػّخزي أبػػػي ،السغػػػخب فػػػي تختيػػػب السعخب -ٖٖٔ
 -ىػػػٖٖٜٔ، ٔسػػرية ،ط –مكتبة اسامة بغ زيج، حمػب  محسػد فاخػري كعبج الحسيج مختار،

 ـ.ٜٜٚٔ
مرصفى الذكعة، دار الكتب اإلسػبلمية لمشذػخ، دار الكتػاب السرػخي ، السغخب كاألنجلذ -ٖٗٔ

 ـ .ٜٚٛٔ -ىػػ ٚٓٗٔ، ٔبيخكت، ط ، كدار الكتاب المبشاني القاىخة،
، لئلماـ األديب المغػي الذيخ أبػي عبػج للا دمحم بػغ أحسػج بػغ يػسػف الكاتػب  -ٖ٘ٔ مفاتيح العمـػ

كأخيػػػو، إدارة الصباعػػػة الُسشيخيػػػة بسرػػػخ، مصبعػػػة الذػػػخؽ لرػػػاحبييا عبػػػج العديػػػد  الُخػػػػارزمي،
          . ٕٖٗٔعشي بترحيحو كنذخه لمسخة األكلى سشة 
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ٖٔٙ- ، ىػػػ (،  ٕٕٙ ػفى:تػػالسأبػػي يعقػػػب يػسػػف بػػغ محّسػػج بػػغ عمػػي الّدػػّكاكي ) مفػػاتيح العمػػـػ
 :ٔلبشػػػاف، ط –تحقيػػػق الػػػجكتػر عبػػػج الحسيػػػج اليشػػػجاكي، الشاشػػػخ دار الكتػػػب العمسّيػػػة، بيػػػخكت 

 . ـ ٜٚٛٔ -ىػ ٚ-ٗٔ :ٕـ ، طٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔ،
 .ٖشػقي ضيف كآخخكف، دار السعارؼ ، مرخ، ط ،السقامة -ٖٚٔ
 د.رابح العػبي، دار الكتاب الثقافي،د.ط،د.ت.  ،السقامة البغجادية -ٖٛٔ
السقامة بػيغ األدب العخبػي كاألدب الفارسػي )الحخيػخي كالحسيػجي خرػصػا(: د. فػخح نػاز  -ٜٖٔ

 .ٕٔٔٓ، ٔعمي، دار الكتب العمسية، ط
مقجمة في المغػيات السعاصخة، شحجة فارخ  كجياد حسجاف كمػسػى عسػايخة  ك دمحم عشػاني  -ٓٗٔ

 . ٕ٘ٔٓ،  ٚ، الجامعة االردنبة ، ط
ىػػػػ (، ٔٛٚػفى:تػػػالسالسشاقػػػب السخزكقيػػػة، ألبػػػي عبػػػج الػػػو مػػػػحسج بػػػغ مػػػخزكؽ التمسدػػػاني، ) -ٔٗٔ

 –دراسػػػػة كتحقيػػػػق األسػػػػتاذة سػػػػمػى الداىػػػػخي ،مشذػػػػػرات كزارة األكقػػػػاؼ كالذػػػػؤكف اإلسػػػػبلمية 
 ـ  .ٕٛٓٓىػ / ٜٕٗٔ، ٔالجار البيزاء، ط –السسمكة السغخبية ، مصبعة الشجاح الججيجة 

مرػصفى الذػكعة، دار العمػع لمسبليػيغ  ،ف عشج العمساء العػخب )قدػع األدب (مشاىج التألي -ٕٗٔ
 .ٜٜٔٔ، نيداف / ابخيلٙلبشاف، ط –لمتأليف كالشذخ كالتخجسة، بيخكت 

السػازنػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػعخ أبػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاـ كالبحتػػػػػػػػػػخي، ألبػػػػػػػػػػي القاسػػػػػػػػػػع الحدػػػػػػػػػػغ بػػػػػػػػػػغ بذػػػػػػػػػػخ  -ٖٗٔ
 ، دار السعارؼ، د.ت.ٗ، تحقيق أحسج صقخ،ط ىػ(ٖٓٚػفى:تالساآلمجي)

بغ ميسػف حياتو كمرشفاتو، إسخائيل كلفشدػف ) أبػ ذؤيب(، مصبعة لجشػة التػأليف مػسى  -ٗٗٔ
 .ٖٜٙٔ-ٖ٘٘ٔ، ٔكالتخجسة كالشذخ، ط

 ف
تحقيػػػق عبػػػج للا خمخػػػاؿ، جامعػػػة  يحيػػػى يعصػػػير،، نحػػػػ نطخيػػػة كضيفيػػػة لمشحػػػػ الػػػػضيفي -٘ٗٔ

 .ـ  ٕٙٓٓ، ٔمشتػري لمشذخ، الجدائخ، ط
، دار مزػػػاميشو كأشػػػكالو، لعمػػػي بػػػغ دمحمالشثػػػخ األدبػػػي فػػػي األنػػػجلذ فػػػي القػػػخف الخػػػامذ،  -ٙٗٔ

 .ٜٜٓٔ،ٔلبشاف، مكتبة لداف العخب، ط -الغخب اإلسبلمي بيخكت 
 ـ.ٜٚ٘ٔ، ٕالشثخ الفشي في القخف الخابع، زكي مبارؾ، الدعادة الكبخى، مرخ ، ط -ٚٗٔ
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الدمػػاف،أبػ الػليػػج إسػػساعيل بػػغ األحسػػخ،أعبلـ  كإيػػاهنثيػػخ الجسػػاف فػػي شػػعخ مػػغ نطسيشػػي  -ٛٗٔ
فػػي القػػخف الثػػامغ، حققػػو كقػػجـ لػػو :دمحم رضػػػاف الجايػػة ، مؤسدػػة الخسػػالة،  ذكاألنػػجلالسغػػخب 

 ـ .ٜٚٛٔ-ىػ ٚٓٗٔ، ٕبيخكت، ط
المغػػة  أسػػتاذُنخػػب تاريخيػػة، جامعػػة إلخبػػار السغػػخب األقرػػى، نذػػخ إ . ليفػػي ُبخكفشدػػاؿ،  -ٜٗٔ

 .ٜٛٗٔباريذ،  –كالحزارة العخبية بجامعة باريذ، مصبػعات الركز 
ىػػػػ ( ،  ٙٚٚ -ىػػػػ ٖٔٚاالغتخاب، لدػاف الػجيغ بػغ الخصيػب ) نفاضة الجخاب في عبللة  -ٓ٘ٔ

نذخ كتعميق احسج مختػار الببػادي، مخاجعػة عبػج العديػد األىػػاني،دار الشذػخ السغخبيػة، الػجار 
 البيزاء.

 شػػياب الػػجيغ أحسػػج بػػغ دمحم السقػػخي التمسدػػاني نفػػح الصيػػب مػػغ غرػػغ األنػػجلذ الخشيػػب، -ٔ٘ٔ
 ـ .ٜٛٙٔ -ىػ ٖٛٛٔبيخكت،  س، دار صادر،تحقيق إحداف عبا ـ (،ٖٔٙٔ-ىػ ٔٗٓٔ)
ـ، ٜٜٙٔ-ىػػػ ٜٖٛٔ، ُٖقجامػػة بػػغ جعفػػخ، تحقيػػق الػػجكتػر بػػجكي شبانػػة، ط الشقػػج األدبػػي، -ٕ٘ٔ

 -ىػػ ٖٖٚٔالقػاىخة، شبعػت الصبعػة األكلػى بسصبعػة مخيسػخ  -مكتبة األنجمػ السرػخية لمشذػخ
 ـ.ٜٛ٘ٔ -ىػ ٖٛٚٔـ / كشبعت الصبعة الثانية بسصبعة الخسالة ٜٗ٘ٔ

األدبي الحجيث مغ السحاكاة إلى التفكيػظ، إبػخاليع محسػػد خميػل، دار السدػيخة لمشذػخ  الشقج -ٖ٘ٔ
 ـ .ٖٕٓٓ، ٔكالتػزيع، ط

الشقػػػج األدبػػػي الحػػػجيث مشصمقػػػات كتصبيقػػػات، فػػػائق مرػػػصفى ك عبػػػج الخضػػػا، دار الكتػػػب  -ٗ٘ٔ
 ـ .ٜٜٛٔلمصباعة كالشذخ، بغجاد، د.ط، 

دي، تحقيػق شػو حدػيغ، كعبػج الحسيػج أبي الفخج قجامػة بػغ جعفػخ الكاتػب البغػجا نقج الشثخ، -٘٘ٔ
 -ىػػػػػ  ٖٔ٘ٔ، ٘ٔط ،الببػػػادي، مصبػعػػػات كميػػػػة اآلداب، مصبعػػػة الكتػػػب السرػػػػخية بالقػػػاىخة

 ـ. ٖٖٜٔ
 –ىػػ (، الشاشػخ مصبعػة الجػائػب  ٖٖٚ ػفى:تػالسنقج الذعخ، قجامو بغ جعفخ،أبػػ الفػخج )  -ٙ٘ٔ

 . ٕٖٓٔ، ٔقدصشصيشية، ط
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دمحم عبػػػج للا عشاف،العرػػػخ الخابػػػع مػػػغ كتػػػاب  ،نيايػػػة األنػػػجلذ كتػػػاريخ العػػػخب الستشرػػػخيغ -ٚ٘ٔ
 -ىػػػ ٖٙٛٔ،  ٖط، دكلة اإلسبلـ في األنجلذ ،القاىخة،مصبعة لجشة التأليف كالتخجسة كالشذػخ

 ـ.ٜٙٙٔ
نيػػل االبتيػػاج بتصخيػػد الػػّجيباج: أحسػػج بابػػا التشبكتػػي ، عشايػػة كتقػػجيع، الػػجكتػر عبػػج الحسيػػج  -ٛ٘ٔ

رامػػػػػة، مشذػػػػػػرات دار الكاتػػػػػب، شػػػػػخابمذ، جسيػػػػػع الحقػػػػػػؽ محفػضػػػػػة لمسؤلػػػػػف،  عبػػػػػج للا اليخَّ
 .  ٕٓٓٓ ، ٕط، الجساىخية العخبية الميبية الذعبية االشتخاكية الُعطسى

 ىــ
أسػػساعيل باشػػا البغػػجادي، شبػػع بعشايػػة  ،ىجيػػة العػػارفيغ أسػػساء السػػؤلفيغ كآثػػار السرػػشفيغ -ٜ٘ٔ

ة اإلسػبلمية ،أعادت شبعو باألكفدت، مكتبػٜ٘٘ٔككالة السعخؼ الجميمة في مصبعتيا البيية، 
 ـ .ٜٚ٘ٔ -ىػ ٖٚٛٔ، ٖكالجعفخي، تبخيدي، بصيخاف ، ط

 و
الػسػػاشة بػػػيغ الستشبػػػي كخرػػػػمو: أبػػػػ الحدػػػغ عمػػػي بػػػغ عبػػػج العديػػػخ القاضػػػي الجخجػػػاني  -ٓٙٔ
ىػ( تحقيق كشخح: دمحم أبػ الفزػل إبػخاليع، عمػي دمحم البجػاكي الشاشػخ: مصبعػة ٕٜٖتػفى: الس)

 عيدى البابي الحمبي كشخكاه . 
األدب العخبػي كتاريخػو: أحسػج االسػكشجري، كمرػصفى عشػاني ، دار السعػارؼ  الػسيط في -ٔٙٔ

 .ٜٙٔٔ، ٛٔطبسرخ،
أبي البباس أحسج بغ حديغ بغ عمي بغ الخصيب،الذييخ بػابغ قشفػح القدػشصيشي، ،الػفيات -ٕٙٔ

ىػػػ، تحقيػػق  ٚٓٛ – ٔٔمعجػػع زمشػػي صػػحابي كإعػػبلـ السحػػجثيغ كالفقيػػاء كالسػػؤلفيغ مػػغ سػػشة 
 ـ .ٖٜٛٔ -ىػػ ٖٓٗٔ، ٗبيخكت ، ط –األفاؽ الججيجة عادؿ  نػييس، دار 

 السعجسات العخبية:  -ثانياا 
جػػػػاىخ القػػػػامػس، محّسػػػػج بػػػغ محّسػػػػج بػػػػغ عبػػػج الػػػػخّزاؽ الحدػػػػيشي، أبػػػػػ تػػػاج العػػػػخكس مػػػػغ  -ٖٙٔ

بيػػجي ) ىػػػ(، تحقيػػق: مجسػعػػة مػػغ السحققػػيغ، ٕ٘ٓٔ :تػػػفىالسالفػػيس، السمّقػػب بسختزػػى، الدَّ
 دار اليجاية.
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ىػػػ (، تحقيػػق دمحم عمػػي ٖٓٚ :تػػػفىالسرػػػر دمحم بػػغ أحسػػج األزىػػخي )أبي مش،تيػػحيب المغػػة -ٗٙٔ
 الشجار، الجار السرخية لمتأليف كالتخجسة، مصابع سجل العخب. 

ىػػػػ(، ٕٖٔ :تػفىالسجسيػػػخة المغػػػة، البػػػغ ُدريػػػج أبػػػي بكػػػخ دمحم بػػػغ الحدػػػغ األردي البرػػػخي) -٘ٙٔ
 ق.ٖٗ٘ٔ، ٔمكتبة السثشى، بغجاد، ط

إسػػساعيل بػػغ حّسػػاد الجػػػىخي، تحقيػػق أحسػػج عبػػج  ،العخبّيػػةالّرػػحاح تػػاج اّلمغػػة كصػػحاح  -ٙٙٔ
 .ٜٗٛٔ -ىػ ٗٓٗٔ، ٖلبشاف، ط -الغفػر عّصار، دار العمع لمسبلييغ ، بيخكت

ىػػ (، تشكػيح ٚٔٛ :تػفىالسالقامػس السحيط: مجج الّجيغ محػسج بغ يعقػب الفيػخكز آبػادي) -ٚٙٔ
ىػػػػػ ( ،راجعػػػػو ٜٕٔٔ :ػفىتالسكتعميػػػق الذػػػػيخ أبػػػػػ الػفػػػػا نرػػػػخ الُيػػػػريتي السرػػػػخي الذػػػػافعّي)

ىػػ ٜٕٗٔكاعتشى بو انذ محػسج الّذػامي زكخّيػا جػابخ احسػج، دار الحػجيث القػاىخة، شبػع سػشة  
 ـ . ٕٛٓٓ -
ىػ( اعتشى بترحيحو أميغ دمحم عبػج الػىػاب ودمحم ٔٔٚ -ٖٓٙلداف العخب، ابغ مشطػر)  -ٛٙٔ

ؤسدة التػاريخ العخبػي الرادؽ العبيجي، دار إحياء التخاث العخبي لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، م
 ـ . ٜٜٜٔ -ىػ ٜٔٗٔ،  ٖلبشاف ، ط –،بيخكت 

ىػػػ(، دراسػػة ٜٖ٘ :تػػػفىالسُمجسػػل الّمغػػة: أبػػي الُحدػػيغ أحسػػج بػػغ فػػارس بػػغ زكخّيػػا الّمغػػػي)  -ٜٙٔ
كتحقيػػق زىيػػخ عبػػج السحدػػغ ُسػػمصاف، شبػػع بسدػػاعجة المجشػػة الػششيػػة، بسصمػػع القػػخف الخػػامذ 

 عذخ اليجخي، مؤسدة الخسالة، بيخكت.
ع البمػػجاف: شػػياب الػػجيغ أبػػي عبػػج للا يػػاقػت بػػغ عبػػج للا الحسػػػي الخكمػػي البغػػجادي معجػػ -ٓٚٔ

 ـ .ٜٚٚٔىػػ ٜٖٚٔبيخكت،  –،السجمج الخامذ، دار صادر 
معجػػع السرػػصمحات الببلغيػػة كتصػرىػػا، د . أحسػػج مصمػػػب، الػػجار العخبيػػة لمسػسػػػعات،  -ٔٚٔ
 ـ . ٕٙٓٓ -ىػ ٕٚٗٔ،  ٔط
كاألدب، كامػػػل السيشػػػجس كآخػػػخكف، مكتبػػػة لبشػػػاف معجػػػع السرػػػصمحات العخبيػػػة فػػػي المغػػػة  -ٕٚٔ

 ـ.ٜٗٛٔ، ٕساحة الرمح، بيخكت، ط
معجػػع مرػػصمحات الشقػػج العخبػػي القػػجيع، أحسػػج مصمػػػب، مكتبػػة لبشػػاف الشاشػػخكف، بيػػخكت،  -ٖٚٔ
 .ـٕٔٓٓ، ٔط
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السعجع الػسيط، مجسػعة مغ السؤلفيغ إبخاليع مرصفى كأحسػج الديػات كحامػج عبػج القػادر  -ٗٚٔ
 المغة العخبية بالقاىخة، الشاشخ دار الجعػة ، د.ط، د.ت .مجسع  ودمحم الشجار،

 رسائل الساجدتيخ: -ثالثاا 
أثػػػخ القػػػخآف الكػػػخيع فػػػي الخصػػػاب الشثػػػخي األنجلدػػػي، فػػػي القػػػخف الخػػػامذ اليجػػػخي، أعػػػجاد  -٘ٚٔ

ة إلػػػى عسػػػادة الجراسػػػات مػػػالصالػػػب شػػػارؽ دمحم الدػػػبلميغ، إشػػػخاؼ د. فػػػايد الكػػػيذ، رسػػػالة مقج
ات الحرػػػػؿ عمػػػى درجػػػة الساجدػػػتيخ فػػػي األدب العخبػػػي قدػػػع المغػػػة العميػػػا اسػػػتكساال لستصمبػػػ

 .ٕٓٔٓالعخبية كآدابيا، جامعة مؤتة، 
سػػػعج بػػػغ ماشػػػي العشػػػدي، ، الخؤيػػػة كالتذػػػكيل فػػػي شػػػعخ أبػػػغ خاتسػػػة األنرػػػاري األنجلدػػػي -ٙٚٔ

إشخاؼ الجكتػر حسجي مشرػر، قجمت ىحه الخسالة استكساال لستصمبات الحرػػؿ عمػى درجػة 
ة العخبيػػة كآدابيػػا، الجامعػػة األردنيػػة، كميػػة الجراسػػات العميػػا، كػػانػف الثػػاني الساجدػػتيخ فػػي المغػػ

 ـ . ٜٕٓٓ
ق(، سػعػد غػػازي دمحم الجػػػدي، ٙٚٚالستػفىفشػػف الشثػػخ فػي أدب ابػػغ الخصيػب األنجلدػػي) -ٚٚٔ

رسػػػػالة ماجدػػػػتيخ، السسمكػػػػة العخبيػػػػة الدػػػػعػدية، جامعػػػػة أـ القػػػػخى، كميػػػػة المغػػػػة العخبيػػػػة، قدػػػػع 
 .ـٜٜٓٔع أدب، الجراسات العميا، فخ 

الكشاية أساليبيا كمػاقعيا في الذعخ الجاىمي، دمحم الحدغ عمي األميغ، رسػالة الساجدػتيخ  -ٛٚٔ
أشػػخاؼ  ، جامعػػة أـ القػػخى مكػػة السكخمػػة، كميػػة المغػػة العخبيػػة، الجراسػػات العميػػا، فػػخع األدب،

 ـ .ٜٗٛٔ-ٖٜٛٔىػ / ٗٓٗٔ -ٖٓٗٔالجكتػر دمحم أبػ مػسى، 
شػػػػاىخ عػػػػػض الكفػػػػاكيغ، مكػػػػة  ،خ الصػائػػػػف كالسػػػػخابصيغالسقامػػػػات األنجلدػػػػية فػػػػي عرػػػػ -ٜٚٔ

 ـ.ٕٚٓٓالسكخمة، جامعة السمظ عبج العديد، رسالة ماجدتيخ، 
 
 أطاريح الجكتهراه: -رابعاا 
 األدب األنجلدػػي فػػي السػسػػػعات األدبيػػة فػػي العرػػخ السسمػػػكي: نزػػاؿ سػػالع الشػافعػػة ، -ٓٛٔ

عسػػادة الجراسػػات العميػػا اسػتكسااًل  إشخاؼ األسػتاذ الػجكتػر سػسيخ الػجركبي، رسػالة مقجمػػة إلػػى
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لستصمبػػػػػػات الحرػػػػػػػؿ عمػػػػػػى درجػػػػػػة الػػػػػػجكتػراه فػػػػػػي الجراسػػػػػػات األدبيػػػػػػة قدػػػػػػع المغػػػػػػة العخبيػػػػػػة 
 .  ٕٛٓٓكآدابيا،جامعة مؤتة،

ـ(:  ٕٜٗٔ -ٔٔٚ -ىػػػػػ ٜٚٛ -ٕٜالييػػػد فػػي الجكلػػة العخبيػػة اإلسػػبلمية فػػي األنػػجلذ)  -ٔٛٔ
أجيػدت مػغ قدػػع التػاريخ بجامعػة بغػجاد عػػاـ رسػالة دكتػػراه  خالػج يػػنذ عبػج العديػد الخالػػجي،

 . غدة –مصبعة كمكتبة دار األرقع فمدصيغ  ـ،إشخاؼ، أ.د.خميل إبخاليع الكبيدي،ٜٜٜٔ
 السجالت والجوريات: -خامداا 
السغػخب،  مػجػمػػة ثػقػافػيػػة فرػمية،  –ابُغ الَخصػػيب األنجلدي كإحاشػػتو، د. فخيػج أمعزػذػػػ  -ٕٛٔ

،  ٗ/ٕٕٔٓ: ٓٚاري،العجد الشاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ: د.عػجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ٖ٘ٛ.https://www.oudnad.net/spip.php?article  

أدب السقامػػػػات أك الفػػػػغ األقرػصػػػػي السدػػػػجع، بحػػػػث الػػػػجكتػر صػػػػفاء خمػصػػػػي، مجمػػػػة  -ٖٛٔ
 .ٕٜٙٔ، كانػف الثاني، شباط، ٕ٘العجد األكؿ،مجمج  –السعمع الججيج 

كمشيجػػو، لمباحثػػة أكصػػاؼ الشػػاس فػػي التػػػاريخ كالرػػبلت كتػػاب لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب  -ٗٛٔ
 سخى شو ياسيغ الجامعة العخاقية / كمية التخبية لمبشات، مجمة كمية اإلماـ األعطع .

الحياة االجتساعية فػي األنػجلذ كالسغػخب كسػا ُترػّػرىا رحػبلت لدػاف الػجيغ بػغ الخصيػب،  -٘ٛٔ
 . ٕ٘ٔٓ، ٖ،العجد ٛالخحسغ الذػابكة، السجمة األردنية لمعمـػ االجتساعية،السجمج  عبج بػأ
ـ (: زكػخي المعػة، دكريػة  ٘ٔ- ٖٔىػػ /  ٜ-ٚالحياة الثقافية في األنجلذ خػبلؿ القػخنيغ) -ٙٛٔ

 . ٕٕٔٓكاف التاريخية، العجد الثامغ عذخ، ديدسبخ 
العبلقػات الدياسػية بػيغ سػػمصشة غخناشػة كالجكلػة العثسانيػة : عػػامخ عجػاج حسيػج الجشػػابي،  -ٚٛٔ

التاسػػع اليجخي/الخػػامذ عذػػخ يػسػػف كػػاضع جغيػػل الذػػسخي، خػػبلؿ الخبػػع األخيػػخ مػػغ القػػخف 
 .ـ ٖٕٔٓ،أيمػؿ/ٖٔالسيبلد، مجمة كمية التخبية األساسية/ جامعة بابل ، العجد

لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب حياتػػو كمشيجػػو فػػي كتابػػو نفاضػػة الجػػخاب فػػي عبللػػة االغتػػخاب،  -ٛٛٔ
كمية التخبية، جامعة سامخاء، مجمة جامعػة تكخيػت  –أ.ـ.د. ساجج مخمف حدغ، قدع التاريخ 

، السجمج لمع   .ٕٕٔٓ، كانػف الثاني ٔ، العجد ٕٓمـػ
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لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب كمشيجػػو فػػي كتابػػو )أكصػػاؼ الشػػاس فػػي التػػػاريخ كالرػػبلت(،  -ٜٛٔ
 .سخى شو ياسيغ، الجامعة العخاقية/ كمية التخبية لمبشات، مجمة كمية اإلماـ األعطع

أسػػميع، مجمػػة جامعػػة مفيػػـػ الذػػعخ كبػاعثػػو فػػي ديػػػاف لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصيػػب: فػػاركؽ  -ٜٓٔ
 ـ . ٕٚٓٓ،العجد الثاني، سػريا،  ٖٕدمذق، كمية اآلداب كالعمـػ اإلندانية، السجمج 
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