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 البناء الشعري من المنظور الفلسفي

 التركمانيلكريم 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة

                                                               الحمددهلل ر  ا اللددنلمال الالوددسال الالىددسر  اددر ليدد و الم لدداال  ال اددر  لدد 

       الدهلليل                                                                       الطابال الطنه يل  اللصحنب  الههللاال المههلليال  المل تبلهم بإحىنن إلر يدمر

                            الي و الك ر المجهلل ال ظم...البلهلل:

       لمفىد ال            بال النفس ا  ،                                         فاىفة  بال اللقل المنطاق الال الح المنطاقة            بال األدا الال

                                                             الالحس الملب ...حما ات كثا ال الق اءات كثا ال  المقن ننت ال تتمقف.

   لن                                                                    الإذا كددنن بإمننننددن لن نقددمك: إن كددل إنىددنن  ااىددمو إلددر حددهلل مددن  بإمننننددن

   ن.                             هي لن كل لديب  ااىمو إلر حهلل م ال                 إلر مقملة لخ ى   -           بقانس منطقي-     نخ ج 

                                                              اللنددل د ددمى لقمددأ هنددن ل كننهددن  تقددمك إن األديددب هددم لكثدد  إنىددنن تدد   ا 

                                                          بنلفاىفة  اللن الفااىمو إذا من س األدا ينمن لدب   ي الذ الال.

                                                                الال نل و مل  نمن األدا ل ار مل الشدل  لنطبدق  ااد  تادد الدهلل مى  بدل ال

     ننهدن   با                                                                  نل و مل  نمن اإلنىنناة كاهن  نن هم ل قر مل الشل ...التاد د مى لخ ى

            ل  ي ن  خ .

               مشكلة الدراسة:

    ظاد                                                            هذه الهلل الة البناة الشل ية مل الجهدة نظد   اىدفاة  مدل حادن التن        تتننالك

                                لهن  التطباقهن  ار الشل  الل بي.

                      أسباب اختيار الموضوع:

      ار حدهلل                                                                  النظ ال الخنصة لاحانال اللحهللا هن الالتي تتما    نهلل الفااىمو الالشن     ( 1

      لماء.

                                         دددي كتدددب األدا الل بدددي كمنهدددنج البا دددنء لحدددن ر                        الدددهلل س الفاىدددفي المبثدددم  ( 2

                                                          الق طنجني  الالهلل س األدبي المبثم   ي كتب الفاىفة الامننناة.

     الدة                                                                   ايت اك  ل الشل  الالبحق الفاىفي  ي كثاد  مدل المبنحدن المتنناللدة بنلهلل  ( 3

                                                                مثل الخانك مثس  الالبحن  ي  اار األيانء  الالتوم ات الماتن ازيقاة.

               أهمية الموضوع:

                                       اة  ل الشل  البنات   ي الثقن ة الل باة.    خومص ( 1

                                                              حنجددة الددهلل س األدبددي إلددر د الددنت باناددة المقن نددة لفنمندد  مددل حاددن الشددنل  ( 2

          الالممضمع.

          ل بادة مدل                                                                 لهماة بانن الف الق بال النظ ال الفاىدفاة ال  بادة الالنظد ال الفاىدفاة ال ( 3

                          حان تننالك البناة الشل ية.

  :          منهج البحث

        ؛ لمصدف                            منهج المصفي التحاااي المقدن ن  ال                   ي هذا البحن  ار        البنحن       ا تمهلل

      منظددم                                                                    مظددنه  اللسقددة بددال الشددل  الالفاىددفة  الكافاددة تنددنالك البناددة الشددل ية  ددي ال

   ادة         دبدي لابن                                                                 الفاىفي  اللمن المقن ن  هم لبانن من قهلل يقع مدل اخدتسو بدال التندنالك األ

                          الشل ية الالتننالك الفاىفي.

           خطة البحث:

               مبنحن الخنتمدة        ل بلة ال        التمهاهلل      قهللمة                                 الاقتضأ طبالة البحن لن يشتمل  ار م

                   ار النحم التنلي:

                                             المقدمة: وفيه أهمية الموضوع ومنهج البحث فيه. -
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                                   التمهيد: العالقة بين األدب والفلسفة. -

                                التناول الفلسفي للصورة الشعرية.              المبحث األول: -

                                              المبحث الثاني: التناول الفلسفي للمعنى الشعري. -

              للغرض الشعري.                               المبحث الثالث: التناول الفلسفي  -

  .                               أثر الثقافة الفلسفية على الشاعر               المبحث الرابع:  -

 التمهيد

 العالقة بين األدب والفلسفة

                                                                       إن اللسقة بال األدا الالفاىفة  سقدة قهلليمدة القميدة؛  دإن لدا كدل لمدة يمثدل ذ الال 

                                                          ال"د الة الفاىفة هي اللممد الفق ي لنل  قن ة تتمتع بقدهلل   (1 )                       إنتنجهن الفن ي الالثقن ي

دددن                     اليمندددل القدددمك بددد ن  (2 )               قدددمك مدددل ال صدددننة"  مل                                األدا الالفاىدددفة ممتزجدددنن امتزاج 

                                                                             .هنذا كننن  ار األقل إلر لن لقنر التن يخ بانهمن نم  ن مل القىمة ال لدماة...تقع   ..      ملقهلل ا

                                                                        هددذا الفتدد ال  ددي لالاخدد  القدد ن الثددنمل  شدد   نددهللمن بددهللل لفددت )األدا( يىددتلمل بهللاللتدد  

  . (3 )       الحهلليثة

                                                       ة إنمن تلني "البحن  ي منهاة األيدانء اللصدملهن ال سقدة بلضدهن                 الإذا كننأ الفاىف

            اللهدذا تمتدن     ؛                           للد ا  األيدانء ال األيدانء ذاتهدن          يتحدهلل   دل      الشدل          ؛  ندذلد  (4 )     ببلض"

                                                                          ق يحة الشن   بقهلل تهن  ار خاق األلمان النفىاة التي توبغ كل ييء التامند  إلههدن  

                         ه  اهدن؛  ندل يديء تلدنال ه                                                 حقنئق  الدقنئق  حتر يج ي مج اه  ي الدنفس اليجدم  مجدن

                                                                                الننس مل ليانء هذه الهللنان  هم إنمن يلطاهم مندتد   دي هاهتد  الودنمتة  حتدر إذا انتهدر 

                                                                           الشن   ل طنه هذه المندال  ي صم تهن المتنامة    بننأ  دل نفىدهن  دي يدل ه الجمادل 

  . (5 )                                                بخونئص الدقنئق لم ينل ي اهن الننس ك نهن لاىأ  اهن

ُ ِ  َ             القهلل اُلِلهللَ النقهلل األدبي                                                         نهلل الفسلفة الا تدب  بنلفاىدفة  ندهلل الامندنن حتدر صدن      دن     

                                                                         مددل   ال هددن  الالبددهلل لافااىددمو الددذي ي يددهلل لن يبنددي نىددق ن  اىددفا ن لن يقددف  نددهلل األدا 

ن الحددهلليث ن هددنه ال الشددل   الحددناللما تفىددا هن؛  (6 )         الينظدد   ادد                                                                     القددهلل تنددنالك الفسلددفة قددهلليم 

                        الفددل  ال امددن ياددي  دد   ألهددم                                                التلددهللدت لقددمالهم  ددي ذلددد تبل ددن لزااليددة   يددتهم لهددذا 

                                                      النظ ينت الفاىفاة التي تنناللأ  ل الشل  الحناللأ تفىا ه:

: في الفلسفة اليونانية:     ا                       أوًلا

 :أفالطون واإللهام                

ا يىدتخهللر ال  يدة الشدل ية  دي  د   المقدنئع؛  هدم بطبالتد                                                                       كنن ل سطمن يدن   

          "الللددل  (7 )                                                         يدن   كتدب  اىددفة؛  دس  د ق بددال ل سطدمن الشدن   الل سطددمن الفااىدمو

                                                                      ل سطدمن لالك  ااىدمو ننقدهلل الصداتنن   ا ه صدحاحة مم مقدة  الجدمه   اىدفت  لن هدذه 

                         ادر مثدنك ليدانء كنمادة  دي                                                        األيانء التي يلتم هن الت ا  الالتبهللك  ي هذا اللنلم جدنءت

     .    (8 )            نلم المثل"
                                                           

   (    37  )ص      مودد    –                                                                               ( ينظدد : حوددند الهشددام  إبدد اهام  بددهلل القددند  المددن ني  متلىددة هنددهللاالي لاتلاددام الالثقن ددة (1

         )د.ت(.

   (.  71     ر  )ص    1994     هـ/    1415     1         ط اباس  ط  –                                           ( مقهللمنت  ي  اىفة الفل   ين   م   ج الس ب س (2

   (.  22     ر  )ص    2009     1                                                                           ( بم يفن  األديب  بان  منيا ي  ت جمة: جم يف ي يم  المنظمة الل باة لات جمة  ط(3

    (.   15                            ( مبندئ الفاىفة   ابمب ت  )ص(4

   (.   210   / 3    ر  )    2000  ه/    1421     1                                 ندق ال ا لي  دا  النتب اللاماة  ط                          ( ينظ : الحي القام  موطفر ص(5

    هدـ/     1407     1               باد الت  لبندنن  ط  –                                                                       ( ينظ : اتجنهنت الفاىفاة  ي النقهلل األدبي  للاهلل  هللننن  دا  ال ائهلل الل بدي (6

    (.   15     ر  )ص    1987

   ر      1983     1 ط        باد الت   –                                                                     ( ينظ : األدا الامننني    ننن  البا   ت جمة: هن ي  غادب  منشدم ات  ميدهللات (7

   (.  15      14  )ص

    هددـ/     1407     1               بادد الت  لبنددنن  ط  –                                                                  ( االتجنهددنت الفاىددفاة  ددي النقددهلل األدبددي  لددلاهلل  ددهللننن  دا  ال ائددهلل الل بددي (8

   (.  16     ر  )ص    1987
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                                                                 ي ى ل سطمن لن الشن   ال يوهلل   دي يدل ه  دل اللقدل بدل  دل اإللهدنر اإللهدي؛ 

                                                                   للماطف اللاان لإلنىنن تقت ن بنمع مل النشمال التي تط ر  ار اللقدل  ال دي         حان إن ا

   .  (1 )                                  هذه النشمال داللة  ار لن الموهلل  إلهي

                                                                             "الالماقع لن هذا الممقف إذا ل دنن لن نلاا  داخل تفنا  ل سطمن قانن إن  مل إمسء 

              اادن  دي  دنلم                                                                    مثنلات  اللنمة التي جلات  التي جلات  ي ى كل من  ي اللدنلم هدس لحقاقدة 

                                                                           خفي  اليبحن ينطق بمن يقمر ال اءه  ي  دنلم )المثدل(  الك ند  جلدل مدل )الماهمدنت( لال 

  . (2 )                                                                 بنت الشل  مثس  اللاس الشل اء لمى هسك تنطق بومتهن  ي  نلم الماقع"

                                                                      يقمك ل سطمن: "...غا  لن هننك نم  ن  نلث ن مدل الجدذا الالهدمس مودهلل ه ) بدنت 

                                       ى ددن طددنه ال  قاقددة ليقظهددن  نلتىددامأ لنمبددنت             ( إن صددندو نفMania   -      الشل  

                                                                           تاهمهن بقونئهلل اليل  تحاي ب  اللهلليهلل مدل بطدمالت األقدهللمال التقدهللمهن  قن دة يهتدهللي بهدن 

  . (3 )               لبننء المىتقبل"

                                                                 اليذهب ل سطدمن لن هدذا اإللهدنر هدم اللنود  األلنلدي  دي اللمدل الشدل ي  اللن 

                    يقدمك ل سطدمن: إن "مدل                                                       اللمل الشل ي بهللالن   الالشن   بهللالن  موا همن إلر الفشل؛

                                                                       يط ق لبماا الشل  دالن لن ينمن قهلل مى  الهمس الوند   ل  بنت الشدل  هندن مند  

                                                                      لن مهن ت  اإلنىنناة كن اة ألن تجلل مند   دي  خد  األمد  يدن  ا  دس يدد إن مودا ه 

                                                                         الفشل؛ ألن يل  المه ال مل الننس ل  نن من يخفأ إ اء يل  الماهمدال الدذيل مىدهم 

  . (4 )      الهمس"

  ن  ل                                           مددل لهددم النظ يددنت  ددي تددن يخ الشددل  المددل ال  يددب       الاحددهللال        اإللهددنر      ظ يددة ن   إن 

                                                                            الشل  الل بي القهلليم نش   ي حضل نظ ية التمهللاد اإللهنر مل منبع متلنك  دل البشد   

                                                                          ق ن الشل اء لنفىهم بدنلجل  اللندل مدل لدمء حدت الل بدي لند  نظ يدة اإللهدنر لدم تندهلل 

                     لخددد ى هدددي نظ يدددة الودددنلة                                          تثبدددأ  دددي المجدددهللان الل بدددي حتدددر  احمتهدددن نظ يدددة 

  . (5 )       الشل ية

                        إذ يودب  الماهدم كمدل يجدذا    ؛             صهللمة كنالنفلدنك                             إن اإللهنر الذي يقوهلله ل سطمن "

                 الينهمد   داض  جدنئي                                                 اختل تما ن  حان ينقطع لا  اللماادنت الذهنادة   ؛            انتبنه   ج ال

ن يطاددق  اددر لحظددنت اإلبددهللاع                                                                    مددل األ نددن  الالوددم   مددل هنددن كددنن اإللهددنر موددطاح 

                                                        ة  الهددددي لحظددددنت تنددددمن موددددحمبة ب  مددددنت انفلنلاددددة بلاددددهللال  ددددل اللقددددل        الفجنئادددد

  . (6 ) "       الالشلم 

       ال يضدديء                لإلبددهللاع الشددل ي                 التفىددا  اإللهددنمي                          النثادد  مددل النقددند يدد الن لن   ن    إال ل

دن  اللند  يلدزال هدذه اللماادة ب متهدن إلدر  مامدل ال                                                                            لمنمنن الط يق إلر اإلبدهللاع خومص 

                          غاد  لن األمد  يودب  لقد ا إلدر            مننبلهدن                                        م ئاة ال يمنل التحنم  اهن لال المصمك إلر

دن                                                                            الضب  الالىاط ال حال نىام مع لاللهدد الدذيل يد الن لن اإلبدهللاع الشدلم ي لداس إلهنم 

                                                           

                          الممانددة الل باددة الىددلمدية    –                                                               (   اء ل سطددمن  ددي الشددل  الالنثدد    بددهلل ا  بددهلل المهددنا اللمدد ي  ال يددن  (1

    (.   15     ر  )ص    1428

    (.   33             )د.ت(  )ص 3                                                              النفىاة لإلبهللاع الفني  ي الشل  خنصة  موطفر لميف  دا  الملن و  ط        ( األلس(2

   (    60     ر  )ص    2000         القدنه ال    –                                                                ( محنال ال  نيهلل الس أل سطمن  ت جمة التقهلليم: لما ال حامي مط   دا  غ يدب (3

        )د.ت(. 

    (.   60                 ( الىنبق نفى   )ص(4

     1                                             فاددف  بددهلل الدد حمل  دا  الفندد  لانشدد  الالتم يددع  ط                                               ( األدا الجددنهاي  ددي   ددن  الهللا لددال قددهلليمن الحددهلليثن (5

    (.    283     ر  )ص    1987

      حنئدل    –                                                                                      ( ينظ :  ل التح ي  الل بي ضمابط  اللنمنط   محمهلل صنل  الشدنطي  دا  األندهلللس لانشد  الالتم يدع (6

    (.    235     ر  )ص    2001    هـ/     1422     5           الىلمدية  ط
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                                                                     ار إطسق   اللنل الحهللس  ا  لحظدة ملاندة مدل اإلبدهللاع مدل ضدمل لحظدنت متشدنبنة 

  . (1 )                                             الملقهللال  إذ تظل األهماة ملاقة  ار الجننب الما ي

                                                  ي(  ي الخاق األدبي يتض  لكثد  إذا ابتلدهللنن  دي نظ تندن                       "هذا الإن اللنو  )اإل اد

                                                                  ددل األباددنت الالمقطلددنت الالقوددنئهلل القوددن  إلددر المسحددم الالمىدد حانت الالقوددص 

                                                                             الحهلليثة  الإذا تقهللمنن  ي مهللا ج الحضن ال؛  قال الننس مل نىبة كل ييء إلدر مدن ال اء 

            لما إلدر طد ق                                                              الطبالة القال الشدل اء لنفىدهم اكتىدنا المجدهلل  دل ط يدق التلمادة  المدن

ا ال قددس  اددر قددهلل  مددن تحتددنج إلددر اللنطفددة الالخاددنك؛                                                                        ممضددم نت اللنددماع تحتددنج  ندد  

ِ            اللهددذا الجددهلل مددل اللودد  الحددهللين مددل  لى الشددل   مددس  إ ادي ددن  اللددِخ  مددل الددمحي                                                         

      .     (2 )        الاإللهنر"

 والمحاكاة:       أرسطو           

    لمددن                                                                ل سطددمن الددذي يدد ى لن اللددنلم الحقاقددي ممجددمد  امددن للددمنه  ددنلم المثددل      كددنن 

        القدهلل لقد       (3 )                     محنكدنال لالدنلم المحىدمس       نهلله                                      اللنلم المحىمس  هم انلننس ل   الالشل 

                                                         لن الشل  قنئم  ار تاد المحنكنال  الكنندأ تادد الحقاقدة بهلليهادة   -         قبل ل لطم–       ل سطمن 

   بدل –           جلادأ الشدل              اللدانملمجاة   (4 )                                              بنلنىبة ل   إال لن الدتخ ج مند  تمابدع ماتن ازيقادة

    .   (5 )     ن  خ               ي نظ ه ياه    -         كل الفنمن

         الهذه  (6 )                                                  لين  إلر لن المحنكنال تومي  الشيء كمن ينب ي لن ينمن      قهلل       ل لطم    لمن 

                           يبتند  صدم ال الاضدحة مىدتمهللال مدل   -        دي  ليد -                                   المحنكنال تلهلل خاقن جهلليهللا؛ ألن الشدن   

   .  (7 )    اآلخ    ض                                    ننص  الحانال  القهلل اختا  بلضهن بنلبل

                     النممادهللي  ال ددل تدد لاف                                                يقدمك ل لددطم: "إن الشددل  الماحمدي الالت اجاددهللي  الكددذلد 

         لد بمجد  ذ                                                                      الهلليث امبانت الغنلباة من يتلف لاوف   ي النني  الالالب  ار القاثن ال...كل 

  ة                                 دإن كدل ندمع يختادف  دل اآلخد   دي  س د  -      مدع هدذا-                             نر ليننك مل المحنكنال  اللندل 

       لنحنء:

                   إمن بنختسو المندال. -

            لال الممضمع. -

  . (8 )            لال الط يقة." -

                                         لدطم "لاىدأ محنكدنال لشديء  بدل محنكدنال لفلدل                                ار لن المحنكنال التي يقوهللهن ل

                                                                              الالفل يتج  إلر االنفلنالت؛  اثا هن ال لاجلاهن ذات طنبع م ضي  بل لالاهلل إلر الحانال 

  . (9 )                                                                  االتزان؛  هم  ار صاة ال اقة بنلحانال مل ننحاة المنبع المل ننحاة الموب"

     و  دي                                                           هاأ نظ ية المحنكنال هذه للنلاة حتر الق ن التنلدع  شد  مدع اخدتس     القهلل "

          ُ                                                     هي تن ال تُلنر بنأل ندن  الالنمدنذج  الهدي نقدل  دل الطبالدة تدن ال لخد ى                 هم المحنكنال

                                                           

    (.    235       نطي  )ص                                                       ( ينظ :  ل التح ي  الل بي ضمابط  اللنمنط   محمهلل صنل  الش(1

     1               بادد الت  لبنددنن  ط  –                                                                         ( مقهللمددة  ددي النقددهلل األدبددي   اددي جددماد الطددنه   المتلىددة الل باددة لاهلل الددنت الالنشدد  (2

    (.   32     ر  )ص    1979

    (.    323                                            ( ينظ :  ل التح ي  الل بي ضمابط  اللنمنط   )ص(3

                     ينظد : ملجدم المودطاحنت                                                                              ( الماتن ازيقن لال من ال اء الطبالة: هم اللادم الدذي يت مدل الممجدمدات السمحىملدة (4

     (.     460                     الالشماههلل الفاىفاة  )ص

   ر      1999                                                                                  ( ينظدد : النقددهلل األدبددي  نددهلل اإلغ يددق الال المددنن   بددهلل الملطددي يددل االي  منتبددة األنجاددم المودد ية  (5

    (.    150  )ص

     (.     324                                            ( ينظ :  ل التح ي  الل بي ضمابط  اللنمنط   )ص(6

    (.    187     ر  )ص    1956                النهضة المو ية                                               ( تن يخ األدا الامننني  محمهلل صق  خفنجة  منتبة 7 )

           )د.ت(. (  55                                                                 (  ل الشل   ل لطم  ت جمة: إب اهام حمندال  منتبة األنجام المو ية  )ص(8

   (.  35                                             ( األلس النفىاة لإلبهللاع الفني  ي الشل  خنصة  )ص(9
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                                                                         الهددي  سقددة بددال الفنددنن الجمهددم ه تددن ال  نلثددة  القددهلل تطددم ت هددذه النظ يددة  نددهلل الننقددهلل 

  . (1 ) "                                           األلمنني "لىنج" الذي يو ح ب ن الشل   لم ننطق

 :ا                      ثانياا: في الفلسفة اإلسالمية     

                                                      نال األ لطاة اقتنن ن كباد ا مدل الفسلدفة المىدامال القدهللمنء؛                  الجهللت نظ ية المحنك    

                           أل لدطم مدنطاقهم  دي الحدهللين  دل   «          دل الشدل  »                               قهلل جلل الفسلدفة المىداممن كتدنا 

   .  (2 )     الشل 

                             لكمدل الل ضدل ب لفدنه مدن محدهللالدال:   -         لي: الشل –                               يقمك الفن ابي: " إذن إنمن يوا  

                          مددة  ددل للفنههددن لمددم ا تحددنكي                                                إمددن غ يبددة الإمددن مشددهم ال  البدد ن تنددمن الملددنني المفهم

     (3 )                                                                      األمددم  التددي  اهددن القددمك  اللن تنددمن بإيقددنع  اللن تنددمن مقىددممة األجددزاء..." إلددخ

  . (4 )                                                  "الالمحنكنال  نهلل الفن ابي نمع مل اإليهنر بشبا  الشيء"

                                         ت جمددة لنتددنا ل لددطم  حددنالك مددل خسلهددن لن يقددهللر                            كمددن قددهللر الفااىددمو ابددل لددانن

                                 ل خسلهدددن لن يطدددمع ملدددنني كتدددنا الشدددل                               صدددم ال الاضدددحة لهدددذا النتدددنا  لدددلر مددد

                                                                         األ لطي لتننلب األداء الل بدي؛  اجتهدهلل لن يد ب  بدال األلفدنه  بطدن جادهللا يما دق بد  

  . (5 )                                                                        ل نن  ل لطم  القهلل ي ام  توب  الفن ال  ي الحقاقة  ن ال ابل لانن ال  ن ال ل لطم

ن كتنا ل لطم  ي الشل   اللخص من  ا  مل قمانال ك                   كمن تننالك ابل  يهلل     اادة                                                   ليض 

                                                                           مشت كة بال جماع األمم  لنن  لم يقف  نهلل التاخاص الت دية ل نن  ل لدطم كمدن هدي لال 

     ؛ مدل  (6 )                                                                     كمن  همهن  الإنمن تلهللى إلر تطباق من  هم مل تاد األ نن   ار الشدل  الل بدي

                                                                           ذلد مثس قمل : "الاألقناليل الشل ية هدي األقناليدل المخاادة اللصدننو التخاادل الالتشدبا  

                  ال نلن م كب منهمن.                    س ة: ا ننن بىاطنن 

       ي لىدنن                                                                   لمن اال ننن البىاطنن   حهللهمن تشبا  ييء بشيء التمثاا  ب   الذلد ينمن  د

                                                                      اللد ا ب لفددنه خنصدة  نددهللهم  مثددل: كد ن  الإخددنك  المدن ليددب  ذلددد  دي لىددنن اللدد ا  

                                  الهي التي تىمر  نهللهم ح الو التشبا .

  ي       بدهللاك  د       يىدمر اإل                                                              اللمن النمع الثنني:  هم لخذ الشبا  بلان  بهللك الشبا   الهدم الدذي

   مك         [  مثدل قد 6                  لمهدنتهم  ااألحدزاا:                                  ة الذلد مثل قملد  تلدنلر: أالل الاجد           هذه الونن 

                    الشن  : امل الطميل[

 (7)هم البح  مل لي النماحي لتات 

       لدتلن ال  ا                                                                  الينب ي لن تلام لن  ي هذا القىم تدهللخل األندماع التدي يىدماهن لهدل  مننندن 

        الطميل[                                       الكننية؛  ناللتلن ال مثل قمك القنئل: امل

 (8)ال الاحا  ال  ي ل  اس الوبن

[  إال لن 43  االنىنء:  ِ      ِ نئ     َ ال     َ ل   ِ م      م   ُ ن     ن   ِ م      هلل   َ ح   َ ل     َ نء   َ ج      ال                             َ الالنننية مثل قمل  تلنلر: أل  

 .(1)النننينت لكث  ذلد هي إبهللاالت مل لماحق األيانء"

                                                           

    (.    233                                                        (  ل التح ي  الل بي ضمابط  اللنمنط   محمهلل صنل  الشنطي  )ص(1

    (.   99                                  فاة  ي النقهلل األدبي  للاهلل  هللننن  )ص                      ( ينظ : االتجنهنت الفاى(2

                                                                                               ( جمامع الشل   الفن ابي  تحقاق: محمدهلل لداام لدنلم  المجادس األ ادر لاشدهمن اإللدسماة  لجندة إحادنء التد ا  (3

            (  )د.ط(.   5     ر  )ص    1971    هـ/     1391                     جمهم ية مو  الل باة    –       اإللسمي 

                                          بددل  يددهلل  للفددأ محمددهلل كمددنك  بددهلل اللزيددز  الهاهددة                                                 نظ يددة الشددل   نددهلل الفسلددفة المىددامال مددل الننددهللي حتددر ا   ((4

          (  )د.ط(.  80     ر  )ص    1984                       المو ية اللنمة لانتنا  

     (.   111       110                                                        ( ينظ : االتجنهنت الفاىفاة  ي النقهلل األدبي  للاهلل  هللننن  )ص(5

    (.    122                                      ( االتجنهنت الفاىفاة  ي النقهلل األدبي  )ص(6

    هـ/     1414     2                                     قاق:  اجي األلم   دا  النتنا الل بي  ط                                       ديمان لبي تمنر بش ح الخطاب التب يزي  تح         ( ينظ :(7

   (.  15   / 2    ر  )    1994

    هدـ/     1408     1               باد الت  لبندنن  ط  –                                                                  ( ديمان  ها  بل لبي لامر  تحقاق:  اي حىل  ن م   دا  النتب اللامادة (8

   (.  88     ر  )ص    1988
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 المبحث األول

 التناول الفلسفي للصورة الشعرية

                              أوًل: المقصود بالصورة الشعرية:

ا؛ حتدر    ن مىدتق                                                                        ننأ )الوم ال الشدل ية( اضدط اب ن  دي التحهلليدهلل الدهللقاق مودطاح 

                                                                    بددهللت تحهلليددهللاتهن غادد  متننهاددة  الصددن  غمددم  مفهممهددن يددنئل ن بددال قىددم كبادد  مددل 

                                                        القدددهلل تلددد   مودددطا  )الودددم ال الشدددل ية( مندددذ ل لدددطم إلدددر الادددمر  (2 )        الهللا لدددال

                     يخ هددذا الموددطا  منددذ                                    التحددنالك الهلل الددة  امددن ياددي تتبددع تددن (3 )               اللددتلمنالت متلددهللدال

                                                                        ل لطم إلدر اآلن لبادنن ملندنه الدذي دا  حملد ؛  ادر لن يمضدع  دي اال تبدن  "لن ليدة 

                                                                   محناللددة إليجددند تحهلليددهلل نهددنئي مىددتق  لاوددم ال غادد  منطقاددة إن لددم تنددل ضدد بن مددل 

                                                                            المحنك؛ ال تبنط الوم ال بنإلبهللاع الشل ي ذات  ال شل المىن ي التي تحدنالك تقناند  لال 

                                                            لطبالددة مت ادد ال تنتمددي إلددر الف ديددة الالذاتاددة الحددهللالد الطنقددة                 تحهلليددهلله دالمددن لخضددم

   .  (4 )                             اإلبهللا اة الملب   نهن بنلممهبة

                  المحدم  األلدنس الدذي   -             المندذ  مدل بلادهلل-                                 "القهلل هل مفهمر الودم ال األدبادة يمثدل 

                                                                      تددهللال  حملدد  كددل محناللددة لفهددم للدد ا  الفلددل اإلبددهللا ي  ددي األدا؛ المددل  ددم  قددهلل لد ك 

   لن   -                   مددع تلددهللادهن التبنينهددن–                         ما إلددر طدد ق التوددمي  الفنددي                      دا لددم األدا حانمددن تل ضدد

                                                               األدا مدل دالن صدم ال الال تودمي  ال يلدهللال لن يندمن لدمى ضد ا مدل الندسر الدذي 

                                                                     للدددف الندددنس قملددد   دددي ل ندددنء ممن لدددنتهم اإلبسغادددة  لال لدددمن    دددي ل ندددنء  سقدددنتهم 

  . (5 )          التماصااة"

                          الصورة الشعرية عند أرسطو:  -

                                                  لطم بنلمحنكنال التي لهدن لكبد  األ د   دي التف قدة بدال                         ا تب  مفهمر الوم ال  نهلل ل

     ا      مودم      :  لي                               ل لطم ينب دي لن يندمن محنكا دن              ؛  نلشن    نهلل  (6 )                 الشن   الغا ه  نهلله

                      ممدن يدتدي بد  إلدر إ دندال          التخادل     ط يدق    دل     حدهللا    الاأل          الالتجن ا         المضنمال      يحنكي

  . (7 )                                        تشنال الماقع بوم ال جهلليهللال ال ق لنمنط جهلليهللال

                                                    م ال الشددل ية(  نددهلل ل لددطم إنمددن تلنددي "المثددنك لال مددن يجدد ي                البهددذا توددب  )الودد

                                                                              مج ى المثنك؛ كمنهدن تقد ا الملندر  تجلاد  يمن دل الماقلدة الجهلليدهللال؛ الإذا كدنن التمن دل 

  . (8 )                                                                  د نمة مل د نئم الوم ال  إن التشبا  بهللال ه يقمر  ار هذا التمن ل ليضن"

               ادمن اللد ا بنلدم                                                       لذا  إن الوم ال  نهلل ل لطم إنمن تلندي مدن اصدطا   ااد  البسغ

                                                                      )التشددبا (؛ إال لندد  ال يمن ددل ذلددد االصددطسح  ددي ممن اددة تنمددة؛ حاددن تددهللخل  نددهلله مددن 

                     مودددطا  )الودددم ال( يلدددم                                               اصدددطا   ااددد  البسغادددمن اللددد ا بنلدددم )االلدددتلن ال(؛

  . (9 )      األم يل

                                                                                                                                                                      

      األ اددر    س  جادد                                                                               ( تاخدداص كتددنا ل لددطمطنلاس  ددي الشددل   لبددم الملاددهلل بددل  يددهلل  تحقاددق: محمددهلل لدداام لددنلم  الم(1

     (.    59      58     ر  )ص    1971    هـ/     1391                                               لجنة إحانء الت ا  اإللسمي  جمهم ية مو  الل باة    –               لاشهمن اإللسماة 

   ر      1994     1                                                                                 ( الوم ال الشل ية  دي النقدهلل الل بدي الحدهللين  بشد ي مملدر صدنل   الم كدز الثقدن ي الل بدي  ط(2

     (.  19  )ص

   ر      1990     1                                        هللي  الملي محمهلل  الم كز الثقدن ي الل بدي  ط                                             ( ينظ : الوم ال الشل ية  ي الخطنا البسغي الالنق(3

     (.  15  )ص

     (.  19                                    ( الوم ال الشل ية  ي النقهلل الحهللين  )ص(4

                                                                                             ( الوددم ال األدباددة الخونئوددهن الا ميددة بددال البسغاددال الاأللددامباال )دكتددم اه(  خنلددهلل بم يددنني  كااددة اآلداا (5

       (.    19     ر  )ص    2007                        جنملة الجزائ   الجزائ     –        الالا نت 

     (.  57                  ينظ :  ل الشل   )ص  ( (6

                                                                                                 ( بناة الوم ال الشل ية  نهلل لبي تمنر )منجىتا (  هبة غاطي  كااة اآلداا الالا نت  جنملدة مندم ي قىدنطانة  7 )

   (.  35     ر  )ص    2009    هـ/     1430          الجزائ  

       (.    58                                                            ( الوم ال األدباة الخونئوهن الا مية بال البسغاال الاأللامباال  )ص(8

   (.  15                         الخطنا البسغي الالنقهللي  )ص                          ( ينظ : الوم ال الشل ية  ي 9 )
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                                الصورة الشعرية في الفكر العربي:  -

          البنلتحهلليدهلل    ادة        الامننن        الفاىدفة   مدع               القدنممس الل بدي    إلدر       الودم ال      مفهدمر     تىد ا

   ال بد        التدهللاخل       النتاجدة        اليدناهن        المدندال    بدال       بنلفودل    قدنر                        الفاىدفة األ لدطاة؛    لدطم

       النث ه.     يل ه      األدا     حقل    إلر        الفاىفي        بمفهمم              موطا  الوم ال              الملن و انتقل

           إنمدن الشدل                                                             اللالك النومص النقهلليدة التدي تطنللندن  دي هدذا الودهللد قدمك الجدنحت: "

  . (1 ) "      ّ    مل التّومي                   ّ         صنن ة  الض ا مل النّىج  الجنس 

                                                                  ي هذا النص الذي يلدهلل مدل لقدهللر النودمص  دي هدذا المجدنك تحدهلل  الجدنحت  دل 

  ة                                                                       التومي   القهلل تمصل إلر لهماة جننب التجىدام الل د ه  دي إغندنء الفند  بودم  حىدا

     نهن؛        ت ننء                                                                      قنباة لاح كة الالنمم  تلطي الشل  قامة  ناة الجمنلاة ال يمنل لامتاقي االل

  ي                                                   ىن مل التومي  يلني هذا قهلل ت   ار إ دن ال صدم  بود ية  د                     حانمن ينمن الشل  جن

       لتودمي                                                                     ذهل المتاقي  الهي  ند ال تلدهلل المدهللخل األالك لال المقهللمدة األاللدر لالسقدة بدال ا

                       الالتقهلليم الحىي لاملنر.

                                                                  القهلل "ق ن الجنحت القواهللال  ي هذا النص بنلوم ال  الهدم لمد  يدنئع  دي  ودم  

                       نمأ الالشل  صم ال ننطقة.                                      مختافة منذ هم اس؛ حتر قال: ال لم يل  ص

                                                                       اليبهللال لن  يقوهلل بنلتومي  صانغة األلفنه صانغة حنذقة تههللو إلدر تقدهلليم الملندر 

ن حىا ن  التشناا   ار نحمر صم ي لال تومي ي"   . (2 )                                               تقهلليم 

                                                                      القهلل ت دد صهللى مفهمر الجدنحت لاودم ال الشدل ية  ندهلل النقدند الدذيل جدنءالا بلدهلله؛   

                                          ام لن قملنن "الوم ال"  إنمن هم تمثال القادنس    الا                                  يقمك اإلمنر  بهلل القنه  الج جنني: "

  . (3 ) "                                        لمن نلام  بلقملنن  ار الذي ن اه ب بون نن

                                                                         الإذا انتقانددن مددل باهددة نقددند األدا إلددر باهددة الفسلددفة نجددهلل لن ل دد   ندد ال المحنكددنال 

ن جاا دن  ندهلل حدهلليثهم  دل  ند ال )الودم ال الشدل ية(؛  نلفدن ابي                                                                           األ لطاة ليضن الاضدح 

                                                          نال ال مااة التخادل  الهدي  ند ال جهلليدهللال  ال ماادة التخادل  ندهلله تنشد                    "قهلل جمع بال المحنك

                                                                              ار مىتميال مختافال: إمن لن ينمن التخال ننبل دن مدل الدذات المدل الشدلم ؛  نلنامدنت 

      بودم ال       تد تب                  الشدن  ال  الهندن هدي      الدنفس       الاللادهللال      الدذات      اللادهللال     تندمن     بدذلد        الشدل ية

                    ن مددل يدديء خددن ج الددذات                                                   الاضددحة مددع مخااددة الشددن    الإمددن لن ينددمن التخااددل ننبل دد

                                                                   الشددن  ال  قددهلل تنددمن مددل ليددانء محاطددة بنلشددن   يحددنالك لن يلبدد   نهددن  ددل ط يددق 

   .  (4 )       مخاات "

                                                                        يقمك الفن ابي: "...الالمحنكنال بقمك: هدم لن يتلدف القدمك الدذي يودنل  لال يخنطدب 

                                                                     بدد  مددل لمددم  تحددنكي الشدديء الددذي  ادد  القددمك داال   اددر لمددم  تحددنكي ذلددد الشدديء  

                                                          المتلف ممدن يحدنكي الشديء تخاادل ذلدد  الإمدن تخاااد   دي يديء  خد ؛               الياتمس بنلقمك 

                                                                انددمن القددمك المحددنكر ضدد بال: ضدد ا يخاددل الشدديء نفىدد   الضدد ا يخاددل الجددمد 

                                                                     الشدديء  ددي يدديء  خدد   كمددن تنددمن األقناليددل اللاماددة؛  ددإن لحددهللهمن يلدد و الشدديء  ددي 

            ل هنهنن مثدل                                                                  نفى   مثل الحهلل؛ الالثنني يل و الجمد الشيء  خ   مثل الب هنن  الالتخاا

ا                                                                                اللام  ي الب هنن  الالظل  ي الجهللك  الاإلقننع  ي الخطنبدة؛  دإن ل لدنك اإلنىدنن كثاد  

ا   افلدل  دي ذلدد مدن كدنن يفلاد  لدم                                                                                  من تتبع تخاست   الذلد لن  يتخال ياه ن  ي لمد  لمد  

                                                                         اتفق بنلحس لال بنلب هنن الجمد ذلد الشديء  دي ذلدد األمد   الإن اتفدق لن يندمن الدذي 

                                                                 س كمن خال  مثل من يقنك: اإلنىنن إذا نظ  إلر ييء يشب  بلدض مدن يلدنو           خال ل  لا

                                                           

      (.   67   / 3     )  هـ    1424     2 ط           لبننن       با الت  –                  دا  النتب اللاماة                                   لبم  ثمنن  م ال بل بح  الجنحت         الحامان  ( (1

     (.  21                                           ( الوم ال الشل ية  ي النقهلل الل بي الحهللين  )ص(2

                     جدهللال  المماندة الل باددة   –                                                              بدهلل القددنه  الج جدنني  تحقادق: محمددمد محمدهلل يدنك   دا  المددهللني           دالئدل اإل جدن   ( (3

   (.   508     ر  )ص    1992     هـ/    1413     3           الىلمدية  ط

     (.  35                                                ( بناة الوم ال الشل ية  نهلل لبي تمنر  هبة غاطي  )ص(4
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                                                                                إن  يخال إلا  مل لن ت   ي ذلد الشيء لن  ممن يلنو   تقمر نفى  مند  التتجنبد   الإن 

  . (1 )                                   اتفق لن  لاس  ي الحقاقة كمن خال ل "

     ضداة ق                                                                 الللل الحهللين  ل  سقة الوم ال الشل ية بنلخانك يلهلل مهللخس جاهللا لمننقشة 

                                       سقة الوم ال الشل ية بنلتفنا  الفاىفي.

                         الفلسفة والصورة الشعرية:

                                                                        إن الخواوة الفن قة بال النسر اللندي البال الشدل  هدي المحنكدنال الملتمدهللال  ادر 

                                                                  ؛ يقمك ل لطم: "...القانل ن  ار ذلد ينب دي لن يطادق لقدب الشدن    ادر مدل  (2 )      الخانك

            الا تمددند  (3 )              مددل كددل األ ددن يض"                                          ينشددع  مددس مددل ل مددنك المحنكددنال  بنلددتخهللار خاددا  

                                                                 الوددم ال الشددل ية  اددر  نودد  الخاددنك هددم الممجدد  األلنلددي لممقددف الفاىددفة مددل 

                                                                           الوم ال الشل ية؛ اللذا  إن مل  ة الممقف الفاىفي مل الوم ال الشل ية مل  ة جادهللال 

                                                                         يتطاب لالال بانن ملنر موطا  )الخانك( باننن الاضحن؛ حتر يتىنر لنن اجدتسء ممقدف 

               لوم ال الشل ية.            الفاىفة مل ا

                                  أوًل: الخيال في الفلسفة اليونانية:

ن       ل سطمن     نهلل           ال ننند نجهلل         لاتضداال      اللدااة   -     ندهلله–     هدم         لاخادنك؛      الاضدحن        مفهمم 

    تادد      تحهلل د     المدن         الشدل ي(          )التخاادل     كامدة    دل       حدهلليث ن     لهلليد       ال نجدهلل    كمدن         الاإليهدنر 

     ب ند      اشدل  ل        يتد     ذلدد    دي           الللدل الىدبب         المتاقدي؛    دي      تد  ا    مدل        الشل ية       النومص

                                                                      ضددلف؛ حاددن إن ا تمددنده المحنكددنال الشددل ية  اددر الخاددنك يقددهللر ملددن و غادد  حقاقاددة 

                                                                          المزيفة؛ ال تمنده  ار المحىملنت التي ال ت قدر إلدر الحقاقدة التدي ال يمندل إد اكهدن 

                                                       لمددن ل لددطم  قددهلل  دد و التخااددل ب ندد  "الح كددة المتملددهللال  ددل  (4 )                إال  ددل ط يددق اللقددل

  . (5 )              اإلحىنس بنلفلل"

                             : الخيال في الفلسفة اإلسالمية:    ا ثانياا

                                                 الخاددنك: هددم قددمال تحفددت مددن يهلل كدد  الحددس المشددت ك مددل صددم                  يقددمك الج جددنني: "

                                                                           المحىملنت بلهلل غابمبة المندال  بحان يشنههللهن الحىدل المشدت ك كدل مدن التفدأ إلاهدن  

         ال دد و  (6 ) "                                                        هددم خزانددة لاحددس المشددت ك  المحادد  مددتخ  الددبطل األالك مددل الددهللمن 

  . (7 ) "                                           القمال التي ت تىم  اهن صم  الجزئانت المحىملة "                    الحس المشت ك ب ن :

                                                   قمال م تبة  ي متخ  التجميف األالك مل الهللمن  تحفدت جمادع                   ال     غا ه ب ن : "  

                                                                           صم  المحىملنت التمثاهن بلهلل ال ابمبة  اشنههللهن الحس المشدت ك  ندهلل االلتفدنت إلاهدن 

            جمادع الحدماس                                                           الهي خزانة لاحس المشت ك الإنمن جلاأ خزانت   ق  مدع لن مدهلل كنت 

                                                                     الظنه ال يختزن  اهن ألن محىملنت الحماس الظدنه ال ال تودل إال بلدهلل الصدملهن إلدر 

                                                                           الحس المشت ك الت ديتهن من  إلا . الليضن الحماس الظنه ال ال تهلل كهن بىدبب االختدزان 

                                                                 بنلخادددنك  دددإن إد اكهدددن إينهدددن يحتدددنج إلدددر إحىدددنس جهلليدددهلل مدددل خدددن ج بخدددسو الحدددس 

  . (8 ) "       المشت ك
                                                           

   (. 9                         جمامع الشل   الفن ابي  )ص   ((1

                                                                                                   ( ينظ : الوم ال الشل ية  نهلل الشن   غز الهلليل ماهمبي.. د الة للامباة )منجىتا (   بهلل الزاق با ادن  كاادة (2

      (.   36     ر  )ص    2010                        جنملة بم  يلة  الجزائ     –          ا الالا نت     اآلدا

     (.  57                    (  ل الشل   ل لطم )ص(3

                                                                                                 ( ينظ : الخانك الالتخاال  نهلل حن ر الق طنجني بال النظ يدة الالتطبادق )منجىدتا (   يداهللال كدسع  كاادة اآلداا 4 )

      (.   13   /  12     ر  )ص    2005                      جنملة منتم ي قىنطانة    –                 الاللامر اإلنىنناة 

   (.   107     ر  )ص    1949     1                                               ت جمة لحمهلل  تاد األجماني  مطبلة البنبي الحابي  ط            س  ل لطم             ( كتنا النف(5

     1 ط         لبندنن         باد الت    -                   دا  النتب اللامادة                    جمن ة مل اللامنء    ق: ا  حق     ت               الش يف الج جنني                  كتنا التل يفنت  ( (6

   (.   102      )ص ر    1983   /  هـ    1403

     (.  86                 ( الىنبق نفى   )ص(7

         حىدل هدنني            تل يدب:                                          القنضي  بهلل النبي بل  بهلل ال لمك األحمهلل نن ي        فنمن                        نمع اللامر  ي اصطسحنت ال   ( ج(8

   (.  66   / 2    ر  )    2000    هـ/     1421     1        لبننن  ط        با الت   -                   دا  النتب اللاماة        حص
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                                                  ت يمندل لن نىدتخاص لن الخادنك يلندي الجدمد المحىملدنت  دي                 المل هذه التل يفدن

                                                                            ذهل المتخال بلهلل غانبهن  ل الحس  البننء  اا   إن التومي  الشل ي إنمن يلندي  بد  

                         الضددمحن الالصددمال لامتاقددي                                               األ نددن  الشددل ية بهددذه الوددم ال المحىملددة لتنددمن لكثدد

                    ن اللقاي الدذي يبت دي                                                             المل هذا التمضا  لملنر الخانك يمنل لن نقمك: إن الفاىفة بت ماه

  . (1 )                                             النشف  ل الحقنئق تلتب  ك نمن هي )ال  ن ي( األدا

 المبحث الثاني

 التناول الفلسفي للمعنى الشعري

                             أوًل: المقصود بالمعنى الشعري:

ا من ت دد موطا  الملنر  ي النقهلل الل بي القهلليم لاهللاللدة  ادر الفند ال اللنمدة                                                                               "كثا  

                                       لاهللاللددة  اددر مددن لددمي  ددي النقددهلل بنلددم )ال دد                                    لاقودداهللال لال للددهللد مددل لبانتهددن  لي:

                                                                       الشل ي(  لماء لكنن ال د   الد ئاس )حىدب تقدهللي  الننقدهلل(  دي الدنص  لر مدن يىدبق 

  . (2 )                                                        ذلد ال    لال يلقب  مل لغ ا  حىبمن كنن يقتضي نهج القواهللال"

                                                                  القددهلل يدد اأ قضدداة الملنددر الشددل ي لذهددنن نقددند األدا؛  هددذا الجددنحت يلاددق  اددر 

      يع[                الباتال: امل الى

ّ                 ال تحىددددددبّل المددددددمت مددددددمت الباددددددر        

ّ    كسهمددددددددددددددن مددددددددددددددمت اللنددددددددددددددّل ذا               

 

ّ     إنّمددددددددددن المددددددددددمت لددددددددددتاك الّ جددددددددددنك                  ّ    

ّ    ل ظددددددددددع مددددددددددل ذاك لددددددددددذّك الّىددددددددددتاك     ّ                

 

ّ                                    اللنن ل  م لّن صدنحب هدذيل الباتدال ال يقدمك يدل ا لبدهللا     مك: "    اق              اللدمال لن لدخدل                

ّ                         ي الحنم بلض الفتد؛ لز مأ لّن ابن  ال يقمك يل ا لبهلل     . (3 ) " ا                           

                             ّ    إنمدن الشدل  صدنن ة  الضد ا مدل النّىدج      "...             الحنم بقملد :                     القهلل  ال الجنحت هذا

                                                        ؛ لقهلل ذر الجنحت هذا الملنر الدذي تضدمن  الباتدنن؛ ألند  ملندر  (4 ) "           ّ    الجنس مل التّومي 

ّ                  ّ يل  دد  اللجمددّي الالل بددّي  الالبددهللالّي الالقدد الي  الالمددهللنيّ         تق يدد ي "          ّ         ّ                 الللددل هددذا مددن  (5 ) "           

                      ك ال ا دي النماد ي: امدل              ندهللمن لدمع قدم                                       قوهلله الخاافة األممي  بهلل الماد بدل مد الان

        الننمل[

ّ       ّ      لخاافدددددددددة الدددددددددّ حمل إنّدددددددددن ملشددددددددد            

        لممالنددددددددن   ي            دددددددد ا ندددددددد ى ر  دددددددد

 

                نىددددددددددجهلل بندددددددددد ال اللصدددددددددداس       حنفددددددددددنء 

ّ        حددددددددددّق الزكددددددددددنال منددددددددددّزال تنددددددددددزيس            ّ  ( 6)  

 

                      ؛  هدذا المدذهب يد ى لند   (7 ) "                                      لاس هذا يل ا  هذا ي ح إلسر  الق اءال  يدة        قنك: "  

ا إذا جنءت كمن هي  ي اللام الالمل  "                             ة   هي  ي ذلد  ام ال اىدفة                                                   لاىأ الفن ال يل  

                                                                           الإنمن الشل   ي تومي  خونئص الجمنك الننمنة  ي هذه الفن ال  ار دقة اللطن ة كمن 

                                                                           تتحمك  ي ذهل الشن   الذي يامنهن بلمل نفى   اهن اليتنناللهن مل ننحاة لل ا هن.

                                                                           نأل نن  ممن تلننا  األذهنن كاهن اليتماطد   اد  قادب كدل إنىدنن اللىدنن   بادهلل لن  دل 

                                                                        ن   هم  ل خونئوهن الجمااة المت  ال  الك ن الخانك الشل ي نحاة مل النحدل تادم    الش

                                                           

     (.  21                         ( ينظ : بم يفن  األديب  )ص(1

   ر      1998    هددـ/     1418     2          القددنه ال  ط  –                                                          الملنددر الشددل ي  ددي التدد ا  النقددهللي  حىددل طبددل  دا  الفندد  الل بددي   ( (2

   (.  10  )ص

   (.  67   / 3     )  هـ    1424     2            لبننن  ط     با الت  –                  دا  النتب اللاماة           الجنحت           الحامان  ( (3

     (.  67   / 3               ( الىنبق نفى  )(4

   (.  67   / 3             الىنبق نفى  )   ((5

                                                                                                     ( الباتنن  ي ديمان ال ا ي النما ي  بافت: لاللي لم  ا إنن....  ينظ : ديمان ال ا دي النماد ي  جمدع التحقادق: (6

          (  )د.ط(.   229     ر  )ص    1980    هـ/     1401              با الت  لبننن    –                                 ت  الملههلل األلمنني لألبحن  الش قاة               اينه ت  نيب 

  –                                                                                               ( الممي   ي مآخذ اللامنء  ار الشل اء  الم  بنني  تحقاق: محمهلل حىدال يدمس الدهلليل  دا  النتدب اللامادة (7

     (.   191     ر  )ص    1995    هـ/     1415     1               با الت  لبننن  ط
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                                                                            بنأليددانء لتبددهللع  اهددن المددندال الحاددمال لاددذالق الالشددلم   الاأليددانء بنقاددة بلددهلل كمددن هددي لددم 

  . (1 ) "                                                                       ي ا هن الخانك  الجنء منهن بمن ال تحىب  منهن؛ الهذه القمال الحهللهن هي الشن  ية

ن ل بلة:         إلر هذا                      القهلل لين  ابل قتابة                               نهللمن قىم الشل  لقىنم 

    [                                                      من حىل لفظ  الجند ملننه  المثل ل  بقمك الشن  : امل البىا            القسم األول: 

   ّ                 كفّدددددد  خاددددددز ان  يحدددددد   بددددددق   ي  دددددد

                     حادددنء الي ضدددر مدددل مهنبتددد    ي   ي ضددد

 

ّ        مددددددل كددددددّف ل الع  دددددد               ناندددددد  يددددددمم   ي    

  (2 )       ّ    ّ           مدددددددددددن يناّدددددددددددم إاّل حدددددددددددال يبتىدددددددددددم

 

  :  ة                   قدمك  مد  بدل لبدي  بالد         المثدل لد  ب   ،                        : من حىل لفظ  اللق  ملندنه             والقسم الثاني

            امل الطميل[

ّ      اللّمددددن قضددددانن مددددل منددددر كددددّل حنجددددة                  ّ    

    ّ                        اليددهللّت  اددر حددهللا المهددن ى  حنلنددن

                           لخددددددذنن بدددددد ط او األحنديددددددن باننددددددن

 

ّ                     المّىددددددد  بنأل كدددددددنن مدددددددل هدددددددم منلددددددد      

        هددددددم  ائدددددد    ي   الددددددذ   ي             الال ينظدددددد  ال ددددددند

  (3 )        األبددددددنط  ّ يّ                  اللددددددنلأ ب  نددددددنق المطدددددد

 

" :                ء مخددن ج المطددنلع  ي يدد                          هددذه األلفددنه كمددن تدد ى  لحىددل                     القددهلل  اددق  اادد  قددنئس 

                                                  ّ     ّ   نظدد ت )إلددر( مددن تحتهددن مددل الملنددر الجهللتدد : اللمددن قطلنددن ليّددنر منّددر               المقددنطع  الإن

        الدد ائ      ي                                                               الالددتامنن األ كددنن  ال نلانددن إبانددن األنضددنء  المضددر النددنس ال ينتظدد  ال ددند

  . (4 ) "     األبط    ي     ي                  الحهللين  اللن ت المط   ي         ابتهلللنن  

    امدل   :  ي                       لد  بقدمك الننب دة الدذبانن                             من جند ملننه القود  لفظد   المثدل                والقسم الثالث: 

          الطميل[

 (5)هلل إلاد نما عي   ّ      تمهلل  بهن ل  حبنك متانة يخطنطاف حجل  

                                                  من لق  ملننه اللفظ   المثل ل  بقمك الخاال بل لحمهلل:                والقسم الرابع:   

ّ            ّ إّن الخاددددددددددددددددددددددددددددا  توددددددددددددددددددددددددددددهللّع   

              لدددددددددددددددددددمال جدددددددددددددددددددما  حىدددددددددددددددددددنن

ّ              لّر البنددددددددددددددددددددددددددددددال الللددددددددددددددددددددددددددددددمن   

ّ         لقادددددددددددددددددأ لاّ احدددددددددددددددددل ا حدددددددددددددددددل         

 

   قددددددددددددددددددددع               طدددددددددددددددددددد  بددددددددددددددددددددهللائد لال 

     ل بدددددددددددددددددددع            حدددددددددددددددددددم  المدددددددددددددددددددهللامع 

ّ          ء الالّ بدددددددددددددددددددددددددددنا البدددددددددددددددددددددددددددم ع       

  (7  ()6 )                إذا بددددددددددددددددددددددددهللا لددددددددددددددددددددددددد لال دع

 

                                                                     "الهذا التقىام  ي ذات  دلادل  ادر لن مودطا  الملندر لدهللى ابدل قتابدة ال ينود و 

                                                                      ي هدذا المدمطل إلدر الملندر الشدل ي الدذي يىتشدف مدل صدانغت   اليدهللال   دي  انهدن 

     ال اء                                     هدم )الفند ال المجد دال( التدي يفدتا  نهدن  -   هندن–                              جمدال القبحن  بل إن الملندر لهلليد  

  . (8 )        الوانغة"

                                                           

   / 3    ر  )    2000    هدـ/     1421     1               باد الت  لبندنن  ط  –                  دا  النتدب اللامادة                                   ( الحي القادم  مودطفر صدندق ال ا لدي (1

211   .)     

   ر      1987    هدددـ      1407     1               باددد الت  لبندددنن  ط  –                                                     ( ديدددمان الفددد  دق  تحقادددق:  ادددي  دددن م   دا  النتدددب اللامادددة 2 )

   (.   512  )ص

  –     لن و                                                                                          الحمنلة الو  ى  لبم تمنر حباب بل لالس الطنئي  تحقاق:  بهلل اللزيز المامني ال اجنمتي  دا  الم   (3 )

            (  )د.ت(.   187      )ص 3          القنه ال  ط

     (.  68      67   / 1                   ( الشل  الالشل اء  )(4

     3               باد الت  لبندنن  ط  –                                                                               ( ينظ : ديمان الننب دة الدذبانني  يد ح التقدهلليم:  بدنس  بدهلل الىدنت   دا  النتدب اللامادة (5

   (.  56     ر  )ص    1996     هـ/    1416

  –                             الدهلليل الحادهلل ي  مطبلدة الملدن و       ضدانء  –                                                       ( ينظ : يل  الخاال بل لحمدهلل الف اهادهللي  جمدع: حدنتم الضدنمل (6

          (  )د.ط(.  14     ر  )ص    1973    هـ/     1393       ب هللاد  

     (.  65   / 1                         ( ينظ : الشل  الالشل اء  )(7

     (.  39                                    ( الملنر الشل ي  ي الت ا  النقهللي  )ص(8
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                                                                      إال لن  مة نظ ال لخ ى لاملنر الشدل ي  دي النقدهلل الل بدي  يلبد   دل تادد النظد ال 

                                                                        الننقهلل قهللامدة بدل جلفد ؛ حادن يد ى لن الملدنني الجزئادة داخدل ال د   الماحدهلل لدنحة 

          ن الملدنني                                                                الاللة  كاهدن متنحدة لاشدن    ال يحظد   ااد  ملندر مدل الملدنني  اقدمك: "إ

                                                     ل  لن يدتنام منهدن   امدن لحدب ال  د   مدل غاد  لن يحظد   ااد                      كاهن مل ضة لاشن    ال

                                                                         ملنددر يدد الر النددسر  ادد   إذ كننددأ الملددنني بمنزلددة المددندال الممضددم ة  الالشددل   اهددن 

                                                                       كنلوم ال  كمن يمجهلل  ي كل صنن ة مل لن  ال بهلل  اهدن مدل يديء ممضدمع يقبدل تد  ا  

  . (1 ) "                                             الوم  منهن  مثل الخشب لانجن ال  الالفضة لاوانغة

ددد                                قهللامدددة قدددهلل ايدددت ط لجدددمدال الملندددر "لن        إال لن         ن لا ددد                      يندددمن الملندددر مماجه 

  . (2 ) "                                 المقومد  غا   ندك  ل األم  المطاما

     ا                          ثانياا: الفلسفة والمعنى الشعري:

دن يمندل لا مدم   "         لقهلل تق                                                                   لن الا ة الفنادة  دي الشدل  ال تدتدي ملندر  قاا دن خنلو 

                                الاللنئا  الفناة  ي خادق تادد الا دة                                                   الجن ة لن تتدي ؛  نلشن   إذ يحشهلل قهلل ات  التلبا ية 

                                                                                  ال يفلل ذلد  بث ن  لال لني يتدي إلر المتاقي مج د الفن ال المتهللااللة التي تلاهدن ذاك تد  

                                                            اللنددل ألن  ددي تاددد الا ددة توددمي ا ألحنلاىدد  الخددماط ه الخنصددة  التجىدداهللا    ،    لددافن

      ز  مدل                                                                          لتج بت  بنل   نقهن؛ الحانهذ  إن الملنر الخنص بتاد الا ة الفناة هدم لكثد  اللغد

        القواهللال     ت تي    لن     يجم   س     ؛ " (3 ) "                                               مج د الفن ال التي تنهض بهن الا ة األدائاة المج دال

       كنلشدل       اد       حادنال   ال     نظمدن       اللصدبحأ         الجمنلهن        الحهن     تفقهلل     بذلد     ألنهن  ؛    محضن  ا      ن   

  . (4 ) "     مثس           التلاامي

                                                                       إن الملنر الشل ي لال )الفن ال( مل منظم  الشن   تتخطدر حدهللالد الماقدع؛ إلدر مدن 

                                                                         هدذا الماقددع  الهدذه تمنمددن تمثددل النظد ال الفاىددفاة لأليددانء؛  لندهللمن يتنددنالك الشددن         ال اء

                                                                          ندد ال مددن  اليحددنالك التلبادد   نهددن متجددنال ا للدداما الماقددع المامددمس إلددر ال مددز الددذي 

                                                                        يتول بلنلم ال  ى الاألحدسر  اليلمدل  ادر مل  دة خفنيدن الدنفس الالخدماط  المنبمتدة  

   .  (5 )                 لذي تلب ه الفاىفة                                   نهلل ذلد يىا  الشل   ي نفس الط يق ا

                                                                   اليتضدد  االمتددزاج الشددهلليهلل بددال التنددنالك الشددل ي لافندد ال لال الحددهلل  الالبحددن  مددن 

                                                                            ال اءه ال هللر االكتفنء بظماه ه الجن ة البال التننالك الفاىفي لأل ندن  مدل خدسك البحدن  

                                                                            الفاىددفي  امددن ال اء الطبالددة؛ اللهددذا "قاددل: إن  اددم مددن بلددهلل الطبالددة الالشددل  ياتقاددنن 

                                                             الإن  نلم من بلهلل الطبالدة  دنلم د ج  دي غاد   شد  ببحثد   دل يديء  دمق            امتزجنن؛ 

  . (6 )                      الحقنئق؛  إذا هم ين  "

                                                                          غا  لن  مة  ن ق ن بال النظ ال الشل ية الالنظ ال الفاىدفاة؛  دإن ال د   مدل اللمدل 

                                                                          الشل ي هم إ ضنء حىنلاة المتاقي ل  الإيبنع ذالق  الفني  بانمدن ال د   مدل اللمدل 

                                                     الحقاقددة  الاللمددل  اددر االهتددهللاء إلددر المل  ددة؛ المددل هنددن  قددهلل                     الفاىددفي هددم البحددن  ددل 

                                                                     تىتطاع ض الا اإلنتنج الشل ي لن تلداا جنب دن إلدر جندب؛ ألن  دي اللدع القدن ئ لن 

                                                                          يىتم ب ليهلل النز نت تبانن ن   ي حال لن لي مذهب  اىدفي يظهد  إلدر  دنلم المجدمد  

    .   (7 )        مل مذاهب                                                         ال بهلل مل لن يتج  لالال  القبل كل ييء نحم القضنء  ار من  هللاه

 
                                                           

   (.  49      هـ  )ص    1302     1     ط         قىطنطاناة  –             طبلة الجمائب                     قهللامة بل جلف   م         نقهلل الشل   ( 1 )

     (.  17                 ( الىنبق نفى   )ص(2

     (.   162                               لنر الشل ي  ي الت ا  النقهللي  )ص     ( الم(3

                                                                                                ( يددل  الحنمددة بددال ال  يددة الفاىددفاة الالمافددمه النفىددي  نددهلل المتنبددي )منجىددتا (  لددنماة مددهللال ي  كااددة اآلداا (4

     (.  13     ر  )ص    2010                                  جنملة اللقاهلل الحنج لخض   الجزائ     –                 الاللامر اإلنىنناة 

     (.  72                                ( ينظ : مقهللمنت  ي  اىفة الفل  )ص(5

     (.  20           الفاىفة  )ص        ( مبندئ (6

            (  )د.ط(.   163     ر  )ص    1971                                                 ( ينظ : مشناة الفاىفة   ك ين إب اهام  منتبة مو   (7
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 المبحث الثالث

 لتناول الفلسفي للغرض الشعريا

                           أوًل: تعريف األغراض الشعرية:

                                                                   يقوهلل بنل    الشل ي الفن ال اللنمة  لال الممضمع األلنلي الذي تهللال  حملد      

       المددهللي                                            القددهلل حودد هن قهللامددة بددل جلفدد   ددي لددتة لغدد ا   هددي "   (1 )             لباددنت القودداهللال

                               الجلاهددن ابددل  يدداق القا الانددي (2 ) "         ف الالنىدداب                ي الالتشددبا  الالمصدد  دد              الالهجددنء الالم ا

                  االقتضدنء الااللدتنجن    –       ال  دنء   –        اال تخدن    –       المدهللي    –                       تىلة لغ ا   هي )النىاب 

  . (3 )        اال تذا (  -       الهجنء   –               الم اهلل الاإلنذا    –       اللتنا   –

                                                                 القهلل الضع النقند لنل غ   مل هذه األغ ا  بلض الودفنت التدي يلدهلل تما  هدن 

   دال                     الهلل الدة لن صدفنت الجدم     هدذه                        مدال هذا اللمل  القدهلل  لت                        ي اللمل الشل ي ملان  ج

                                      هذه تحمل  ي طانتهن نز ة  اىفاة هنه ال.

   ب                                                                     إذا لخذت الهلل الة غ   )النىاب( مثس لدذلد  الحناللدأ لن تحادل لالجد  التشدن

                                            بال صفنت الجمدال  ا  البال الفن  الفاىفي نجهلل:

       نلنىداب              بـ)ال زك(؛ "                                                     ق النقند الل ا بال من يىمر بـ)النىاب( المن يىمر     أوًل: 

        الال دزك  ،  (4 ) "                                                        ذك  الشن   خاق النىنء اللخسقهدل  التود و لحدماك الهدمى بد  ملهدل

  . (5 ) "                                  هم التونبي الااللتهتن  بممدات النىنء "

                                                                     الإذا  نظ نددن إلددر ذلددد التف يددق بددال ال ددزك الالنىدداب مددل منظددم   اىددفي نجددهلل لندد  

                   نىدنن؛ ذلدد "لن  ند ال                                                       يتننلب مع من ي جر مل  ل الشل  مل  قي بنلذالق الجمنلي لإل

      ند ال   -                             الهم التمدد لام لال ل نية جنىداة-                                         لن ينمن الشل  غزال بنلملنر الح  ي لانامة  

    .   (6 )                                                           نماة مبتذلة تحجب القامة الجمنلاة الالمجمدية لممضمع الم لال"

                                                                       البددنلنظ  إلددر   اء الفسلددفة نجددهلل لن النثادد يل مددنهم كددنن ينظدد  إلددر المدد لال نظدد ال 

                                                    جىهللي؛    سطمن مثس كنن ال يتحدهلل   دل اللسقدة الجنىداة بدال                     متلنلاة  ل الملنر ال

                                                              مع ا ت ا   لنهن ينب ي لن تنمن قنئمة اللم  ي لضاق الحهللالد مدل لجدل -               ال جل الالم لال

                   الكدنن ل لدطم يد ى  (7 )                           إال بقهلل  غا  قاادل مدل االحتقدن   -                        الحفنه  ار النمع اإلنىنني

                                                                              لن ممازات الم لال لاىأ كنئنة  ي يناهن الجىهللي  الإنمن الجمنك الحقاقي لام لال يندمن 

   .  (8 )                    ي لامكهن التو  نتهن

                                                                    ذك  نقند األدا من يجب لن يتما    ي النىداب مدل الودفنت التدي ت قدر بد  إلدر         ثانيا:

              م ب  ال د   هدم                           يجب لن ينمن النىاب الذي يت                                  د جة الجمدال؛ يقمك قهللامة بل جلف : "

                                                                        من كثد ت  اد  األدلدة  ادر التهنلدد  دي الودبنبة  التظدنه ت  اد  الشدماههلل  ادر إ د اط 

                                                                         المجهلل الالام دة  المدن كدنن  اد  مدل التودنبي الال قدة  لكثد  ممدن يندمن  اد  مدل الخشدل 

                                                                            الالجسدال  المل الخشمع الالذلة  لكث  ممن ينمن  ا  مل اإلبنء الاللز  اللن ينمن جمنع 

                                                           

   (.  10                                          ( ينظ : الملنر الشل ي  ي الت ا  النقهللي  )ص(1

     (.  17               ( نقهلل الشل   )ص(2

    حادي          ق: محمدهلل م اد  حق     ت                                     لبم  ار الحىدل بدل  يداق القا الاندي األ دي                                اللمهللال  ي محنلل الشل  ال داب       ينظ :    ((3

   (.   167   / 2     ) ر    1981    ـ/  هـ    1401     5 ط             دا  الجال                    الهلليل  بهلل الحماهلل

     (.  42               ( نقهلل الشل   )ص(4

     (.  42            ( الىنبق  )ص(5

                                                                                               ( جمنلانت الشل  الل بي..د الة  ي  اىفة الجمنك  ي الم ي الشل ي الجنهاي  هسك الجهند  م كدز د الدنت (6

     (.   283    ر  )    2007     1         الل اق  ط  –               المحهللال الل باة 

     (.   111     ر  )ص    1996     2                                                       : ل سطمن الالم لال  إمنر  بهلل الفتنح إمنر  منتبة مهللبملي  ط      ( ينظ (7

     (.   101     ر  )ص    1996     1                                                            ( ينظ : ل لطم الالم لال  إمنر  بهلل الفتنح إمنر  منتبة مهللبملي  ط(8
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                                                        ت الاللزيمة  الالا دق االنحدسك الال خدنالال   دإذا كدنن النىداب كدذلد                  األم  من ضند التحف

   .  (1 ) "                    هم المونا ب  ال   

  ن                                                                    إن باددنن ال ابطددة التددي تدد ب  ملددنيا  الجددمدال الخنصددة بفددل النىدداب يقتضددي باددن

  ة                                                                       النظدد ال الفاىددفاة لالنطفددة التددي ينبىددق  نهددن  ددل النىدداب  الهددي مددن يىددمر بددـ) نطف

       الحب(.

                                               ة الحب  ار لنهدن قدهلل ال  ادر تخطدي الن جىداة النفىداة                         إن الفاىفة تنظ  إلر  نطف

                      بدل إن بلدض الفسلدفة  (2 )                                                  الاألننناة  لي لن حب الذات يتننلب  نىدا ن مدع حدب ال اد 

                                                                  يدد ى لن  سقددة الحددب تجلددل )اآلخدد ( بمثنبددة الددذات  التجلددل الجددمد هددذا اآلخدد  هددم 

   .  (3 )                          الىبال الحقاقي لبقنء الذات

                                   ذلد التفىددا  الىددنبق الهددمان الددنفس  ندددهلل                                 إن تدد ك تاددد الن جىدداة لال تفىددا هن بدد

  ك                                                                      صنحبهن هدم البدنا الدذي يدهللخل مند  )الخشدمع الالذلدة  الالتودنبي الال قدة  الاالنحدس

  د                                                                      الال خددنالال(  اليخدد ج مددل  ددي المقددأ نفىدد  )اإلبددنء الاللددز  الالددتحفت الاللزيمددة(  تادد

   فدد                                                                      األيددانء التددي تتما ددق دخددمال الخ الجددن مددع تاددد المبددندئ التددي ذك هددن قهللامددة بددل جل

                  دال الملنر الشل ي.   لجم

                                                              الإذا اتخددذنن غدد   المددهللي  مثددنال  خدد  لمددن بددال صددفنت الجددمدال  ددي األغدد ا  

                                                                        الشددل ية البددال الفندد  الفاىددفي تلبادد ا  ددل اللسقددة الممجددمدال بددال األغدد ا  الشددل ية 

    إند                                                                        الالفن  الفاىفي نجهلل لن ملنيا  جمدال غد   المدهللي  كمدن يقدمك قهللامدة بدل جلفد : "

                                         ن هدم ندنس  ال مدل ط يدق مدن هدم مشدت كمن  اد  مدع                           لمن كننأ  ضدنئل الندنس مدل حاد

              إنمددن هددي اللقددل                                                        لددنئ  الحاددمان   اددر مددن  اادد  لهددل األلبددنا مددل االتفددنق  ددي ذلددد  

                                                             كنن القنصهلل لمدهللح ال جدنك بهدذه األ بدع الخودنك مودابن   الالمدندح                الالشجن ة الاللفة

  . (4 ) "              ب ا هن مخطهن  

                    هددن يلتبدد  ملاددن  جددمدال                                                 إن هددذا الفضددنئل التددي يدد ى قهللامددة لن مددهللحهن الاإليددندال ب

                               قدهلل اهتمدأ بهدن الفاىدفة  الل ادأ مدل   -            البخنصة اللقدل–           هذه الوفنت   –           غ   المهللي  

                                                                              قامتهن؛  نلفن  الفاىفي ي ى لن  "لم ي  ع اإلنىنن  ل مىتمى الحامان إال  ن ه القمت  

  . (5 )        اللنقاة"

               دي مهللحد : امدل                                                       لقهلل  نا  بدهلل المادد ابدل مد الان بادأ  بادهلل ا بدل قداس ال قادنت

      نى ح[   الم

  (6 )                    ار جبال ك ن  الذهب                 التنج  مق مف ق       يلتهللك 

 

                                                                     مل لجدل لن هدذا المدندح  دهللك بد   دل الفضدنئل النفىداة  التدي هدي اللقدل الاللفدة  "

                                                                         الاللهللك الالشجن ة  المن جننس ذلد  الدخل  ي جمات  إلر من يااق ب الصنو الجىدم  دي 

                       ب  الفن  الفاىفي  ال بد                                              الهذا االهتمنر بنلمظنه  النفىاة قهلل انش ل (7 ) "              البهنء الالزينة

                                                                           ندد   حتددر قاددل إن الفاىددفة  اددم الدد الح اإلنىددنناة؛  ددس يمنددل لن تقددمر  اىددفة دالن  هددم 

     (8 )                                                                           لاظماه  النفىنناة؛  نلفاىفة  ي صمامهن تىن ك  ل ملنر الحانال اإلنىنناة القامتهدن

                                                           

     (.  43               ( نقهلل الشل   )ص(1

   ر      2000        ال يدددن     –                                                                         ( ينظدد : الحددب بددال الفاىدددفة الاللاددم   اددي الىدداهلل لددداامنن  منتبددة الوددفحنت الذهباددة 2 )

            (  )د.ط(.   165  )ص

          (  )د.ت(.  45                                                ( ينظ : مشناة الحب   ك ين إب اهام  منتبة مو   )ص(3

     (.  20               ( نقهلل الشل   )ص(4

     (.  15                   ( مبندئ الفاىفة  )ص(5

    .        (  )د.ت( 5         با الت  )ص  –                                                           ديمان  بهلل ا بل قاس ال قانت  تحقاق: محمهلل يملف نجم  دا  صند     ((6

   (.  71             نقهلل الشل   )ص   ((7

     (.  86                         ( ينظ : مشناة الفاىفة  )ص(8
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   هن                          دإن تادد القدام التدي يمتدهللح  ( 1 )                                               الإذا كننأ الفاىفة  دي طبالتهدن هدي جدهلل ال اء المل  دة

                                                                           الشن    ي ممهللالحا   الالتي تقنس إجندت   ي مهللحد  بمقدهللا  حهلليثد   نهدن الاإليدندال بهدن 

    . (2 )                             لاىأ لمى تظنه  لمهافة المل  ة–

 الرابعالمبحث 

 أثر الثقافة الفلسفية على الشاعر

   قدهلل   -                                  مل حان د الة تدن يخ الفسلدفة ال  ائهدم–                               إن اللسقة بال لي ين   الالفاىفة 

                                                           لتن يخي إال لن  يمنل القمك ب ن  كل ين   لد  تفناد   اىدفي يبحدن                    ال تثبأ إال بنلهلللال ا

                                                                            ل حقاقة األيانء الي اهن ب  يت  اليندمن لد   اهدن  ليدن يخ جد  لندن  ادر هاهدة قودنئهلل  

                                                                       اللاس هذا األم  مقوم ا  ار الشن  ؛  إن كل إنىدنن  دندي الفند  يتفاىدف  إال مدل 

                            لددل الشددن   لبلددهلل النددنس  ددل هددذه       الل (3 )                                        الددتلبهللت  يددهمت  الان مددس  ددي الاذائددذ المنديددة

ُ                                         الوفة؛  إن مل ُحنم الشن   لن ينمن "ي يف النفس لطاف الحس"               ( 4) .  

        حنمدة لال                                                                   الإذا من لخذنن مل الفاىفة مهلللملهن الق يب منذ نشد تهن األاللدر حدمك حدب ال

                                                                     ضدد ال ال البحددن  نهددن  الكدد ن الفااىددمو يلددنلج ممقف ددن  اليىددتخاص مندد  مددن يىتنشددف  

   لال         البشد                                                  القضدنين الماتن ازيقادة لال القدام التدي يىدا   ااهدن                         بلقا   المل  دم  هدم يندنقا

  د                                                                      يل   مفنهام قضنين اإلنىنن نفى  بال جب ه الاختادن ه المشدناة مودا ه  الغاد  ذلد

       ادة المدن                                                                      مل المحنال  التي يد اأ الفند  اإلنىدنني مندذ  مدل قدهلليم تلنىد  الفاىدفة الامننن

                 تسهن مل  اىفنت. 

               قهلل اتىدلأ لتشدمل   –                          ع تقهللر الزمل التطم  الحانال  م  –                           الإذا كننأ المجنالت الفاىفاة 

                                                                           كددل يدديء  ددي اللددنلم اإلنىددنني   تتنددنالك بنلتحااددل الالبحددن التنقاددب  ددل كندد  القامددة لال 

                                                                                 األخسق  لال الىانلنت  لال حتر الفل نفى    إن ت مانن لألبلند الفاىفاة  ي لدبنن الل بدي 

                    ل  حنر ال مدم   ل ندي                                                      ت دنن إلر صم  بىاطة قبل هذا الت كاب  إذ تبهللال الاضحة قب

                                                                       لحندين الحنمة  اللمحنت التجن ا اإلنىدنناة التدي غودأ بهدن دالااليدل الشدل اء  ادر 

   .  (5 )                م  اللوم  األدباة

                                                                   ال سقددة الحنمددة بنلشددل  قهلليمددة جددهلل ا القميددة جددهلل ا؛ اللدداس لدك  اددر ذلددد مددل قددمك 

  . (6 ) "                إن مل الشل  حنمة   : "-               صار ا  اا  اللام–        لمك ا 

  ر                                                   ن    ادر الفند  الفاىدفي التطدم ه  بد  القد الن  الاطس د   اد              إال لن اطسع الش

                                                         النظ ينت الفاىفاة ال  اء الفسلفة ينمن ل  ت  ا  كبا   اا .

                                        الالشددن   مدد خمذ بنددل  اددم  مطاددما بنددل من مددة؛                           يقددمك ابددل  يدداق القا الانددي: "

                                                                 التىددنع الشددل  الاحتمنلدد  كددل مددن حمددل: مددل نحددم  الل ددة  ال قدد   الخبدد   الحىددنا  

                                                         نج لكثدد  هددذه اللاددمر إلددر يددهندت   الهددم منتددف بذاتدد   مىددت ل  مددن              ال  يضددة  الاحتادد

  . (7 ) "    لماه

                                                                   يمض  ابل  ياق  ي هدذا الدنص النقدهللي  ادر مدن ينب دي لن تندمن  ااد  الحودااة 

                                                                      المل  اددة لاشددن    الالمت مددل  ددي النوددمص النقهلليددة التددي تتحددهلل   ددل ملددنني الشددل  

                       ن ة الشن   الاتىنع بن د                                                      الل نن ه المن يجب لن تنمن  اا  يجهلل لنهن تحض  ار للة  ق

                                                           

     (.  16                         ( ينظ : مبندئ الفاىفة  )ص1 )

     (.   400                                ( ينظ : جمنلانت الشل  الل بي  )ص(2

     (.  15                         ( ينظ : مبندئ الفاىفة  )ص(3

     (.   196   / 1     )                            اللمهللال  ي محنلل الشل  ال داب   ( (4

       .ت(.     (  )د  11           القنه ال  )ص  –                                                ( ينظ : الشل  الالفاىفة   بهلل ا التطنالي  دا  غ يب (5

                                             بدنا مدن يجدم  مدل الشدل  الال جدز الالحدهللاء المدن يند ه                                            ( صحا : لخ ج  البخن ي  ي صدحاح   كتدنا األدا  (6

     (.    6145        (   قم )  34 / 8     )   من 

     (.  96   / 1     )                      ي محنلل الشل  ال داب          ( اللمهللال (7
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                                                                       ي مجنالت المل  ة؛ مل ذلد مثس  ادب )اإلحنلدة(  الهدم كدمن الملندر محدنال لن يقدع 

                                                           ي األذهنن  القهلل مثل لذلد ابل  ياق بقمك الشن  : امل البىا [

    ع   ُ نُ ُ  ُصدددددد   (1 )                      لمددددددن األداال  فانددددددن ضددددددم  

                        النىدددددج داالد مدددددل بددددداض مضدددددن فة

 

  ِ مِ ُ  ُجددددددددد      الالا           بنأللبدددددددددند  ( 3 )     ماج  ددددددددد (2 )   د         جددددددددد 

  (4 )                        هددددهلل  ددددند  البلددددهلل الحددددي مددددل إ ر    مددددل  

 

                                نادف يندمن نىدج داالد مدل  هدهلل  دند                                      القهلل  ادق ابدل  يداق  ادر الباتدال قدنئس: "

                                                                           الاهم إال لن ي يهلل  انن ضم  صنع مل  هدهلل  دند؛  دذلد لد   ادر لدبال المبنل دة  مدع لن 

  . (5 ) "                                                                 اإلحنلة لم تفن ق   الكم بال قاس  اسن البال  ند   ضس   ل بني اللجسن !

              : امل الطميل[ (6 )                              اة  اما الملنر ليضن قمك الشن         المل لمث

                            الكنددأ امدد ل إمددن ائتمنتددد خنلاددن

                             نأ مدل األمد  الدذي قدهلل لتاتد 

 

                          خنأ الإمن قاأ قمال بدس  ادم 

                         بمنزلدددة بدددال الخانندددة الاإل دددم

 

                                 ؛ القدهلل قدع الشدن    دي مثدل هدذا اللادب  (7 ) "                                     إن الخاننة مل اإل م  الهذا تقىام  نلهلل "

                    ل  ة حقاقة لال حنمن.                     الملنمي للهللر الجمد الم

                                                                              الهذه المل  ة  ي حقاقتهن تحمل طنبلن  اىفان  اللذلد  إن ل   الثقن ة الفاىدفاة  ادر 

                                                                      الشن   يتض  مدل خدسك د الدة الملندر الشدل ي  إذ الملندر  دي الشدل  هدم المنهادة 

    .   (8 )                                         ُ                              التي تحهلل   نهن ل لطم  الهذه المنهاة إنمن تُننك مل خسك الت مل اللقاي المحض

ددن       الال يمندد                                                            ل لن تددز م الهلل الددة لن الهافددة الشددل   دد   الحقددنئق اللاماددة   ض 

                                                                               مج د ا؛  إن الشن   الالفااىمو يتحهللان  ي النظ ال اليختافنن  ي الملنلجة  دإن الفاىدفة 

                                                                          تخنطب الجننب اللقاي الخدنلص مدل المتاقدي با تهدن المجد دال  البقضدنينهن لال بحججهدن 

                             نن  لمددن الشددل   إندد  يلتمددهلل  اددر           اددر الب هدد  -             لكثدد  مددن تلتمددهلل–                   الوددحاحة التددي تلتمددهلل 

                                                                           الحقددنئق  ددي البنددنء األالك اللنندد  ينشددع منهددن  ددمالم خانلاددة يوددم هن لامتاقددي  ددي ل تدد  

                        نلشدل  إنمدن يىدتخهللر  (9 )                                                     التلبا ية الخنصة التدي تىدتههللو الجنندب الدذاتي مدل المتاقدي

                                                                       المف دات المل ال ة الالحقنئق المتوم ال  ار الج  غا  ملد الو لدافن البط يقدة غاد  

  . (10 )       م ال قبس   متو

                                                                           ال ار ذلد  إن  مة  ن قن بال المل  ة التي ينب ي لن تتم   لاشن   الالتدي ط يقهدن 

           بنلمحىملدنت              المل  دة لخدص                                         البدال اللادم؛ يقدمك لبدم حادنن التمحادهللي: " (11 )       التفاىف

                                                           

    دا        ن                          تحقاق: لحمهلل  بهلل ال فم   طد                                                            الضم : جمع ضنم   الهي الهللابة النحافة  ينظ : الوحنح  الجمه ي     ((1

   (.   722   / 2    ر  )    1987    هـ/     1407     4     ط     با الت  –              اللام لامسيال 

   (.   455   / 2                                                                          الج د: جمع لج د  الهم الف س القوا  الشل   لال الذي ال يل  ل   ينظ : الوحنح  )   (2 )

   (.   737   / 2                                                         (  ماج : جمع  نج  بملنر ملجم   لي: م بمط  ينظ : الوحنح  )(3

       باد الت    –                                                     : ديمان ابل مقبل  تحقادق:  دزال حىدل  دا  الشد ق الل بدي                                     ( الباتنن لتمام بل مقبل اللجسني  ينظ(4

  .        (  )د.ط(   279     ر  )ص    1995    هـ/     1416       لبننن  

     (.   268   / 2     )                      ي محنلل الشل  ال داب          ( اللمهللال (5

          دا  النتدب                                  الم  القدي  تحقادق: غ يدهلل الشداخ                   يد ح ديدمان الحمنلدة                                هدم  بدهلل ا بدل همدنر الىداملي  ينظد :    ((6

    (.    800     ر  )ص    2003    هـ/     1424     1     ط     لبننن         با الت  –         اللاماة

             دا  نهضدة مود                                ق: لحمدهلل الحدم ي  بدهللالي طبنندة اد  حق ت          بدل األ اد        ا                                 لمثل الىنئ   ي لدا الننتدب الالشدن     ( ا(7

   (.   171   / 3 )                         لاطبن ة الالنش  الالتم يع  

        د.ت(.    (  )  70                با الت  لبننن  )ص  –                                                             ( ينظ : نظ ية الملنر  ي النقهلل الل بي  موطفر ننصف  دا  األنهلللس (8

     5                                                                                        ( ينظدد : مفهددمر الشل ..د الددة  ددي التدد ا  النقددهللي  جددنب   وددفم   الهاهددة المودد ية اللنمددة لانتددنا  ط(9

     (.   264     ر  )ص    1995

    هدـ/     1410     1      مود   ط  –                                                                     ( ينظ : الجمادة  دي الشدل  الل بدي  محمدهلل حمنلدة  بدهلل الاطادف  منتبدة الخدننجي (10

     (. 9     ر  )ص    1990

     (.  16                   ( مبندئ الفاىفة  )ص(11
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                 القددنك لبددم هددسك  (1 ) "                                    الاللاددم لخددص بددنلملقمالت الالملددنني النااددة                    الالملددنني الجزئاددة

ددن لددماهُ       َ    المل  َددة لخدد          اللىددن ي: " ء مفوددس َ م  َ         ُ ص مددل ال لاددم أِلَن َهددن  امددأ بِلَددال الش ددي                  َ ِ         َ   َ ِ             

ُ          اَلال لام ينمن ُمجمس المفوس              َ" ( 2) .  

                                                                            الإذا كننأ )المل  ة( ياهن مطامب ن مل الشن   اللهن لكب  األ د   دي الدتقنمة ملنناد  

                                                                             إن كامة ) اىفة(  ي لصل نش تهن إنمن تلني الشدمق إلدر المل  دة؛ كمدن يقدمك لدق اط: 

  . (3 )                                              ة اإلنىنن لن ينمن محبن لاحنمة تماق ن لامل  ة"       "بنلتطن

                                الىدلي ال اء المل  دة الطابهدن الالجدهلل   -                 ي لبى  مدن تلناد -                        إذا كننأ الفاىفة تلني 

                                                                  ال ددي تحوددااهن  الكننددأ هددذه المل  ددة هددي لقدد ا الطدد ق ل ددزا ال الملنددر الشددل ي 

            اظهد   اهدن                                                                  التلماق   اتض  من يفاهلل الشن   مدل د الدة الفاىدفة  دي ملنناد  الشدل ية  

  . (4 )              الط ا ة التقىام                       اللمق الالهللقة الالتحاال               ل   الفاىفة مل 

& & & & 

 المصادر والمراجع

  –                                                                التجنهدددنت الفاىدددفاة  دددي النقدددهلل األدبدددي  لدددلاهلل  دددهللننن  دا  ال ائدددهلل الل بدددي ا . 1

   ر.    1987    هـ/     1407     1               با الت  لبننن  ط

      اد الت   ب  –     بدي                                                            اتجنهنت الفاىفاة  ي النقهلل األدبي  للاهلل  هللننن  دا  ال ائهلل الل . 2

    ر.     1987    هـ/     1407     1        لبننن  ط

                                                                  األدا الجددنهاي  ددي   ددن  الهللا لددال قددهلليمن الحددهلليثن   فاددف  بددهلل الدد حمل  دا  . 3

    ر.     1987     1                       الفن  لانش  الالتم يع  ط

  –                                                             األدا الامننني    ننن  البا   ت جمدة: هند ي  غادب  منشدم ات  ميدهللات  . 4

   ر.    1983     1        با الت  ط

  –                            ا  بددهلل المهددنا اللمدد ي  ال يددن                                     اء ل سطددمن  ددي الشددل  الالنثدد    بددهلل  . 5

    ر.     1428                          الممانة الل باة الىلمدية  

     ر.    1996     1                                                    ل لطم الالم لال  إمنر  بهلل الفتنح إمنر  منتبة مهللبملي  ط . 6

                                                         األلدددس النفىددداة لإلبدددهللاع الفندددي  دددي الشدددل  خنصدددة  مودددطفر لدددميف  دا   . 7

            )د.ت(.  3          الملن و  ط

     ر.    1996     2        هللبملي  ط                                             ل سطمن الالم لال  إمنر  بهلل الفتنح إمنر  منتبة م . 8

                                                               بددم يفندد  األديددب  باددن  منيددا ي  ت جمددة: جم يددف يدد يم  المنظمددة الل باددة  . 9

  . ر    2009     1          لات جمة  ط

                                                           بناددة الوددم ال الشددل ية  نددهلل لبددي تمددنر )منجىددتا (  هبددة غاطددي  كااددة  .  10

   ر.    2009    هـ/     1430                                              اآلداا الالا نت  جنملة منم ي قىنطانة  الجزائ  

                           نجدة  منتبدة النهضدة المود ية                                  تن يخ األدا الامننني  محمدهلل صدق  خف .  11

    . ر    1956

                                                          تاخاص كتنا ل لطمطنلاس  دي الشدل   لبدم الملادهلل بدل  يدهلل  تحقادق:  .  12

                    لجنددة إحاددنء التدد ا  –                     األ اددر لاشددهمن اإللددسماة    س                     محمددهلل لدداام لددنلم  المجادد

     ر.      1971    هـ/     1391                             اإللسمي  جمهم ية مو  الل باة  

                                                           

     (.   272      )ص ر    1992     2 ط                   دا  للند الوبنح                   ق: حىل الىنهللالبي ا  حق     ت                 لبم حانن التمحاهللي        بىنت     المقن  ( (1

  –                                   دا  اللاددم الالثقن ددة لانشدد  الالتم يددع                                                             ( الفدد الق الا ميددة  لبددم هددسك اللىددن ي  تحقاددق: محمددهلل إبدد اهام لدداام  2 )

    (.   80      )ص   مو            القنه ال

     (.  17                         ( ينظ : مبندئ الفاىفة  )ص(3

     (.   134   / 1     )  12 ط       مو   –             دا  الملن و            يمقي ضاف                        اهب   ي الشل  الل بي        الفل المذ        ( ينظ : (4
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       بددل  بددهلل                   القنضددي  بددهلل النبددي                                نمع اللاددمر  ددي اصددطسحنت الفنددمن جدد .  13

  -                   دا  النتددب اللاماددة                حىددل هددنني  حددص           تل يددب:                  ال لددمك األحمددهلل نندد ي

   ر.    2000    هـ/     1421     1        لبننن  ط        با الت 

                                                            جمنلانت الشل  الل بي..د الة  ي  اىدفة الجمدنك  دي الدم ي الشدل ي  .  14

     1         اللددد اق  ط  –                                                الجدددنهاي  هدددسك الجهدددند  م كدددز د الدددنت المحدددهللال الل بادددة 

     ر.    2007

                                     محمهلل حمنلدة  بدهلل الاطادف  منتبدة الخدننجي                          الجماة  ي الشل  الل بي  .  15

     ر.    1990    هـ/     1410     1      مو   ط  –

                                                           جمامددع الشددل   الفددن ابي  تحقاددق: محمددهلل لدداام لددنلم  المجاددس األ اددر  .  16

   ة                    جمهم يدة مود  الل باد  –                                         لاشهمن اإللسماة  لجنة إحانء التد ا  اإللدسمي 

            ر  )د.ط(.      1971    هـ/     1391

    بادة                       نن  منتبدة الودفحنت الذه                                       الحب بال الفاىفة الاللام   اي الىاهلل لاام .  17

            ر  )د.ط(.    2000        ال ين     –

                                                               حوددند الهشددام  إبدد اهام  بددهلل القددند  المددن ني  متلىددة هنددهللاالي لاتلاددام .  18

               مو    )د.ت(.  –         الالثقن ة 

                                                        الحمنلددة الودد  ى  لبددم تمددنر حباددب بددل لالس الطددنئي  تحقاددق:  بددهلل  .  19

             )د.ت(. 3          القنه ال  ط  –                                      اللزيز المامني ال اجنمتي  دا  الملن و 

  –                  دا  النتددب اللاماددة                                   لبددم  ثمددنن  مدد ال بددل بحدد  الجددنحت        لحاددمان ا .  20

     .   هـ    1424     2 ط           لبننن       با الت

                                                        الخاددددنك الالتخااددددل  نددددهلل حددددن ر الق طددددنجني بددددال النظ يددددة الالتطباددددق  .  21

  ي            جنملددة منتددم   –                                                  )منجىددتا (   يدداهللال كددسع  كااددة اآلداا الاللاددمر اإلنىددنناة 

      ر.     2005         قىنطانة  

                                ج جدنني  تحقادق: محمدمد محمدهلل يدنك                     بدهلل القدنه  ال           دالئل اإل جن  .  22

   ر.    1992     هـ/    1413     3                                جهللال  الممانة الل باة الىلمدية  ط  –           دا  المهللني 

       باد الت    –                                                 ديمان ابدل مقبدل  تحقادق:  دزال حىدل  دا  الشد ق الل بدي  .  23

  .     )د.ط(     ر    1995    هـ/     1416       لبننن  

                                                            ديمان لبي تمنر بش ح الخطاب التب يزي  تحقادق:  اجدي األلدم   دا   .  24

  . ر    1994    هـ/     1414     2     ط             النتنا الل بي

                                                         ديددمان ال ا ددي النمادد ي  جمددع التحقاددق:  اينهدد ت  ددنيب ت  الملهددهلل  .  25

          ر  )د.ط(.    1980    هـ/     1401              با الت  لبننن    –                       األلمنني لألبحن  الش قاة 

       بادد الت    –                                                   ديددمان الفدد  دق  تحقاددق:  اددي  ددن م   دا  النتددب اللاماددة  .  26

  . ر    1987    هـ      1407     1        لبننن  ط

  ب                                 تقددهلليم:  بددنس  بددهلل الىددنت   دا  النتدد                             ديددمان الننب ددة الددذبانني  يدد ح ال .  27

  . ر    1996    هـ/     1416     3               با الت  لبننن  ط  –        اللاماة 

                                                        ديددمان  هادد  بددل لبددي لددامر  تحقاددق:  اددي حىددل  ددن م   دا  النتددب  .  28

   ر.    1988    هـ/     1408     1               با الت  لبننن  ط  –        اللاماة 

                                                            ديمان  بهلل ا بل قاس ال قانت  تحقاق: محمهلل يملف نجم  دا  صدند  .  29

             )د.ت(.     با الت  –

          دا  النتددب                                  الم  القددي  تحقاددق: غ يددهلل الشدداخ                   ح ديددمان الحمنلددة يدد .  30

    ر.     2003    هـ/     1424     1     ط     لبننن         با الت  –         اللاماة
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                                                           يدددل  الحنمدددة بدددال ال  يدددة الفاىدددفاة الالمافدددمه النفىدددي  ندددهلل المتنبدددي  .  31

   اددهلل           جنملددة اللق  –                                                    )منجىددتا (  لددنماة مددهللال ي  كااددة اآلداا الاللاددمر اإلنىددنناة 

     ر.    2010                     الحنج لخض   الجزائ   

           ضدانء الدهلليل   –                                               يل  الخاال بل لحمدهلل الف اهادهللي  جمدع: حدنتم الضدنمل  .  32

          ر  )د.ط(.    1973    هـ/     1393       ب هللاد    –                       الحاهلل ي  مطبلة الملن و 

                  القنه ال  )د.ت(.  –                                        الشل  الالفاىفة   بهلل ا التطنالي  دا  غ يب  .  33

          دا  اللادددم                                تحقادددق: لحمدددهلل  بدددهلل ال فدددم   طدددن                  الودددحنح  الجدددمه ي   .  34

   ر.    1987    هـ/     1407     4     ط     با الت  –        لامسيال 

                                                       الودددم ال األدبادددة الخونئودددهن الا ميدددة بدددال البسغادددال الاأللدددامباال  .  35

      زائد                     جنملدة الجزائد   الج  –                                            )دكتم اه(  خنلهلل بم ينني  كاادة اآلداا الالا دنت 

       ر.      2007

                               ز الددهلليل ماهددمبي.. د الددة للددامباة   دد                          الوددم ال الشددل ية  نددهلل الشددن    .  36

               جنملددة بم  يلددة    –     ددنت                                            )منجىددتا (   بددهلل الددزاق با اددن  كااددة اآلداا الالا

      ر.     2010         الجزائ   

                                                            الوم ال الشل ية  ي الخطنا البسغي الالنقهللي  الدملي محمدهلل  الم كدز  .  37

     ر.    1990     1                 الثقن ي الل بي  ط

                                                       الوددم ال الشددل ية  ددي النقددهلل الل بددي الحددهللين  بشدد ي مملددر صددنل    .  38

     ر.    1994     1                        الم كز الثقن ي الل بي  ط

                         لداام بدل لدن هلل الىدامي                                        الوم ال الفناة  ي يل  الخنىدنء )منجىدتا ( .  39

    ر.     2009            جنملة متتة  

                                                         الوددم ال  ددي يددل  الىددانا )منجىددتا (  ك يمددة بددم  ددنم   كااددة األدا  .  40

      ر.     2002                        جنملة الجزائ   الجزائ     –               الل بي الالا نت 

                                 لبم  ار الحىل بدل  يداق القا الاندي                                اللمهللال  ي محنلل الشل  ال داب  .  41

    ـ/  هـد    1401     5 ط             دا  الجادل                                 ق: محمهلل محاي الدهلليل  بدهلل الحمادهلل ا  حق     ت     األ دي

  . ر    1981

      دا                                                           الف الق الا مية  لبم هسك اللىن ي  تحقاق: محمدهلل إبد اهام لداام   .  42

   .    مو            القنه ال  –                               اللام الالثقن ة لانش  الالتم يع

                                                         ددل التح يدد  الل بددي ضددمابط  اللنمنطدد   محمددهلل صددنل  الشددنطي  دا   .  43

   .  ر    2001    هـ/     1422     5                 حنئل  الىلمدية  ط  –                      األنهلللس لانش  الالتم يع 

                                                                ل الشل   ل لطم  ت جمة: إب اهام حمدندال  منتبدة األنجادم المود ية .  44

       )د.ت(.

  –             دا  الملدددن و            يدددمقي ضددداف                                الفدددل المذاهبددد   دددي الشدددل  الل بدددي .  45

    .  12 ط       مو 

    دا                      جمن ة مدل اللامدنء    ق: ا  حق     ت               الش يف الج جنني                  كتنا التل يفنت .  46

  . ر    1983   /  هـ    1403     1 ط         لبننن         با الت    -               النتب اللاماة

                                      ت جمددة لحمددهلل  ددتاد األجددماني  مطبلددة البددنبي               نفس  ل لددطم         كتددنا الدد .  47

   ر.    1949     1         الحابي  ط

        ق: لحمددهلل  ادد  حق ت          بددل األ ادد        ا                                 لمثددل الىددنئ   ددي لدا الننتددب الالشددن   ا .  48

  .                                    دا  نهضة مو  لاطبن ة الالنش  الالتم يع                      الحم ي  بهللالي طبننة

                                                         محنال ال  نيهلل الس أل سطدمن  ت جمدة التقدهلليم: لماد ال حامدي مطد   دا   .  49

           ر  )د.ت(.     2000        لقنه ال   ا  –     غ يب 
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                                             مشناة الحب   ك ين إب اهام  منتبة مو   )د.ت(. .  50

            ر  )د.ط(.    1971                                         مشناة الفاىفة   ك ين إب اهام  منتبة مو    .  51

  –                                                          الملنر الشل ي  دي التد ا  النقدهللي  حىدل طبدل  دا  الفند  الل بدي  .  52

  . ر    1998    هـ/     1418     2          القنه ال  ط

            فم   الهاهدددة                                             مفهدددمر الشل ..د الدددة  دددي التددد ا  النقدددهللي  جدددنب   وددد .  53

     ر.    1995     5                        المو ية اللنمة لانتنا  ط

         دا  لددلند                    ق: حىددل الىددنهللالبي ادد  حق     ت                 لبددم حاددنن التمحاددهللي             المقنبىددنت .  54

    . ر    1992     2 ط          الوبنح

        طدد اباس    –                                         مقددهللمنت  ددي  اىددفة الفددل   يددن   ددم   جدد الس بدد س  .  55

   ر.    1994     هـ/    1415     1 ط

   نت     ال                                                          مقهللمة  ي النقهلل األدبي   اي جماد الطنه   المتلىة الل باة لاهلل .  56

    ر.     1979     1               با الت  لبننن  ط  –       الالنش  

                                                           المميدد   ددي مآخددذ اللامددنء  اددر الشددل اء  الم  بددنني  تحقاددق: محمددهلل  .  57

    هددـ/     1415     1               بادد الت  لبنددنن  ط  –                                  حىددال يددمس الددهلليل  دا  النتددب اللاماددة 

     ر.    1995

                                                              نظ ية الشل   نهلل الفسلفة المىامال مل الننهللي حتدر ابدل  يدهلل  للفدأ .  58

          ر  )د.ط(.    1984                            هاهة المو ية اللنمة لانتنا                          محمهلل كمنك  بهلل اللزيز  ال

  –                                                     نظ يددة الملنددر  ددي النقددهلل الل بددي  موددطفر ننصددف  دا  األنددهلللس  .  59

                       با الت  لبننن  )د.ت(.

                                                          النقددهلل األدبددي  نددهلل اإلغ يددق الال المددنن   بددهلل الملطددي يددل االي  منتبددة  .  60

  . ر    1999                األنجام المو ية  

     1 ط             قىددطنطاناة  –             طبلددة الجمائددب                     قهللامددة بددل جلفدد   م         نقددهلل الشددل  .  61

  .  هـ    1302

       بادد الت    –                                                 الحدي القاددم  موددطفر صددندق ال ا لدي  دا  النتددب اللاماددة  .  62

     ر.    2000    هـ/     1421     1        لبننن  ط

     1                النتدددب اللامادددة  ط                                    الحدددي القادددم  مودددطفر صدددندق ال ا لدددي  دا  .  63

  . ر    2000  ه/    1421

 

 

 

 


