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 الشِّْعرِ  َسِرَقةِ ُحْسُن 
 ِدراَسٌة َعروضيٌَّة َنْحويَّةٌ 

 للدكتور ُمَحمَّْد َجماْل َصْقْر 

 ُمَقدَِّمةٌ 
 ِفْقُه السِّياِق الثَّقافيِّ 

فاااُ فقااا  ألاااغاا ثقاااارث  ثل قافغااا   [ مماااا غي أاااُ ْت ُغْدَتَمااادَ 1]
 اااغت  ،ثلقااادغل ثلاااكت تحركااام فغااا  ثقامااااُل ثل يغااا  ،ثلدر غااا  ثمألااا مغ 

حركاااَ  َصاااحغَحَ   ،و غاااي ل و اااغت ثلمتلقاااغت ،غت  دضااا ل  و دااا ثل يااااي
فااُ فقاا  َتْولغااد ثقامااال ثل يغاا   دضاا ا ماات ُغْدَتَمااَد ْوت  ،ياِفَدااَ  ياِجَحاا َ 

حتاان يضاااْ َمْيِخلاا  ااِلِ ياااا مااات  ،َتْولغاااَدث َصااحغَحا ياِفَداااا ياِجَحاااا ، داا 
 ،ألا مغ فُ حغث غقتضُ فقُ  حركا   قافتياا ثلدر غا  ثم ،َمْيِخل  ألاِلِ يا

َيتاااِجُ  َتَمِمااِل  -م مااا تكاات ااَلمغَّت ااا ْو َاْوَلَمُت ااا  ،ال فقاُ  حركاا  هغر ااا
 (،ُمْ ِدع)مت مدالل َتْلَمَكِة شاار ُمْ ِلٍا  ،ما غجلوه ثليَِّص ثليَّ غُس ثآلتُ

ُمْ اااِدع )لشااااار ِاْيكغاااٍك  ، اااا181ثلمتاااوفن ألاااي   اااو أَلاااْلُل ثْ اااُت َاْماااٍرو 
 : ا111ثلمتوفن ألي  ُ ْرٍد  و َ ّشار ْ ُت  (،ااِلل

 ،َحدَّ َيُ َاّمُ )...(":  ا651روى ثقص  ايُ ثلمتوفن ألي  
 :قاَل َ ّشاُر ْ ُت ُ ْردٍ 

ال َاْغَر ِفُ ثْلَدْغِش ِإْت ُدْميا َككث ََْ اَدث ال َيْلَتقاُ َوأَلا غُل ثْلُمْلَتقان 
 َيَ  

 فُ َهْغِره َحاَرج قالوث َحرثٌل َت قغيا َفُقْلُم َلُ ْل ما ِفُ ثلتَّ قُ َوال
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َ اااْر ِ حاَجِتااا  َوفااااَخ ِ ال َّغ  اااااِم ثْل اِتاااُ   َْ َّ ثلّيااااَس َلاااْل َغ َماااْت رثَقااا
 ثللَِّ  

 ، ُالَّ ََْااَك َمْديان  اَكث ثْلَ ْغاِم  ،َفقاَل أَلْلٌل ثْلااأِلُر َْْ غاَتا -قاَل  -
   :َوَجَدَل  فُ َقْوِل  ،َفأَلَلَا 

َّ ثلّياَس ماَم َهمًّا َوفا  َخ ِ اللَّكَِّة ثْلَجألورَمْت رثَق

َّ  ؛َفَ َلَغ َ ْغُت  َ ّشاَرث َوَحَلَ  َْاّل َغْدُاَل ِإَلْغِ  َوال  ،َوثأْلَتشا َ  ،َفَأِض
 !ُغ غَده َوال َغْيَ َد  ما دثَل َحغًّا

َْ ِإَلْغِ  ِ ُكل  َصدغٍا َل  َوُكل  َمْت َغْ ُقُل َاَلْغِ  َرِده َفَكلَّموُه  ؛َفاأْلَتْشَ 
َُّ  :لَ َفقاااا  ،فغاا ِ  غاااا  ،إغااا ٍ  : ُااالَّ قاااالَ  ،َفاأْلاااَتْدياهُ  ،َفاااَمْدَالوُه ِإَلْغااا ِ  ،َْْدِالاااوُه ِإَلااا
 :َمِت ثلَّكت َغقولُ  ،أَلْللُ 

َ اااْر ِ حاَجِتااا  َوفااااَخ ِ ال َّغ  اااااِم ثْل اِتاااُ   َْ َّ ثلّيااااَس َلاااْل َغ َماااْت رثَقااا
 ؟ثللَِّ ا 

 !َقْد َجَدَليُ ثلّلُ  ِفدثَء َ  .َْْيَم غا َْ ا ُمداكٍ  :قالَ 

 :َفَمِت ثلَّكت َغقولُ  :قالَ 
َّ ثلّياَس ماَم َهمًّا َوفاَخ ِ اللَّكَِّة ثْلَجألور  ؟َمْت رثَق

 !غا َْ ا ُمداكٍ  ،ِتْلمغُكَ  َوِاّرغُجَ  َوَاْ ُد َ  :قالَ 

َوُ ااااَو  ،َوَقيََّداااا  ِ ِمْاَصااااَرٍة كاَيااااْم فااااُ َغااااِده َ   َااااا ،َفاْجَتَكَ اااا  ِإَلْغاااا ِ 
 ؛َوال آتااُ َشااْغَجا َتُكِماا  ،ِإلاان مااا تُْيِكااُره -ُمداااٍك  غااا َْ ااا -ال َْاااوُد  :َغقااولُ 

ََْتجاُُء  ،غاا فاأِلااُ  :َوُ اَو َغقاوُل َلا  !ِإيَّما ََْيا َاْ اُدَ  َوِتْلمغاُكَ  َوَصايغَدُت َ 
َّ فغااِ  ِفْكااارت ،ِإلاان َمْدَياان َقاااْد أَلااِ َرْم َلااا  َاْغيااُ َوأَلااَ ْقُم ثلّيااااَس  ،َوَتِدااا

َّ  ُااالَّ تَ  ،َفَتأْلاااِرَق  ،ِإَلْغااا ِ  َُّ َوتُاااْكِ  ُ ااا  ِ ااا  ِلتُاااْخِرَت ِ ااا  َاَلااا ََاااا ُتَقر  ْاَتِصاااَره َلْ 
 !َوثْلَجماَاُ  َغأْلَملوَي  ،َوُ َو َغْحِلُ  َل  َْاّل َغدودَ  !َ ْغتُ
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َْ  ،َوَكاا َّ َاااْت َضااْرِ   ،َفَ ْدااَد َقٍْت َوَجْ ااٍد مااا َشاا ََّدُ ْل فغاا ِ   ُاالَّ َرَجاا
َُ  َاْي َل   ! 1"، َوَرِض

ولل غحقد     ،اك  دمل تلمغكه ثلكت تجاوخ امل لقد فرح ثقألت
َْ َلاا ":   مااا رضاُ اياا ُحارَ ولااوال فَ  !كغاا  و او أِلااِره وِكْكاُره ؛الغا   ،َرَجا

َُ   َاْياااا  ولااااو  قغاااام ثلجماااااا  تشاااا ْ إلغاااا  فغاااا  حتاااان تقااااول  ،"َوَرِضاااا
إلغااا  فاااُ  غتااا  وَ ااار ْيااا  كاااات غحاااّ لتلمغاااكه ْت غيتألاااّ   !ثلألااااا 

ل الغ  ولاو قاد  ادْ  ا   ؛2ت هغاره َقْ اَل ْت غ لأا  ميا ف  غ لأ  م ؛وُغَدو 
وَْدََّ اا  الاان  ،6َاقََّقا ا لاال َغْ َدااْل فلّما ؛ماا هضااّ الغاا  -فألامل  ْرغاا   -

َوَقيََّد  ِ ِمْاَصَرٍة كاَيْم فُ َغِده  ،ثْجَتَكَ   ِإَلْغ ِ ": مْرى ثلمتلقغت ومألمد ل
 !َ   َا "

أل ا     ْت ار  ما ،ولقد كات مت  صر ثقألتاك  شدره  و
ولكياا  كااات ماات شااغد  ثمغجاااخ الاان  ،"" أَلااَ ْقُم ثلّياااَس ِإَلْغاا ِ    :هغااره

فكميما َْ اَر َصوثَ   ْت لل غيت   مات وجاوه ثمغجااخ إلان ماا  ؛ثم ياّ
                                                

1
نشرت هذا النص بعنوان " ُعقوُق  .4656-22/4657 :األصفهاني 

َعراء    ،"في حلقة من سلسلة " ُمنَْمنَماٌت َعلى ُجْدران  اْلَمجال س  اْلَعَربيَّة   ،"الشُّ

كنت أكتفي عندئذ و .وبعض المواقع األلكترونيةببعض الجرائد الورقية 

واْلَعْنَونَة على النحو الواقع بمتن هذا  ،والتَّْفصيل ،والتَّْفقير ،والتَّْرقيم ،بالتَّْشكيل

 .ما يشاء من نتائج عقله ة  مَ نَ مْ نَ على متن كل مُ  قَ تاركا للمتلقي أن يعل   -البحث 

لى مكانة هذه ما يدل ع ،من نتائج عقليلَْو َعلَّْقُت  نْ أَ  ،ى بعض إخوانين  مَ ولكن تَ 

 .ويؤهلها لما يناسبها من القبول الحسن ،المنمنمات من ثقافتنا العربية اإلسالمية

 .ولو إلى حين ،ما بما أصنع اآلن على نحو  ما تََمن ى ولقد أظن أنني أجيبه إلى 
2
 .أبلغه بيَت سلم  تلميٌذ آخُر َغْيُر َسْلم  فقد  ؛4655-22/4656 :السابق 
3
منها ما يكون كالذي هنا بين  ،تخصهم َمعان   ،للعقوق بين شعراء العرب 

قال  ؛ومنها ما يكون بين الشاعَرْين  الوالد والولد ،الشاعَرْين  األستاذ التلميذ

ْن أَْوالدي ": - 174-3/175 :البغدادي -اإلبل النَُّميريُّ راعي  َمْن لَْم يَْرو  لي م 

ه  اْلقَصيَدةَ  لُهاَوقَصيدَ  (،أولي أمر هللا إنا معشر)هذ  بَّةُ ب الَّذي  :ت ي الَّتي أَوَّ باَن اأْلَح 

 !فَقَْد َعقَّني " ،َعه دوا )...(
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كماااا قاااال ثلم ااال  ،"و" َماااْت أَلااارَّه َ ياااوُه ألااااَءْتُ  َيْ أُلااا  ،ثيت ااا  إلغااا  تلمغاااكه
 !ولل غألؤه  يوه ْي أل ل ق  ،ثلدر ُ ثلقدغل

 اال كااات ماات  صاار ثقألااتاك  ااالمتلقغت غيألااوت  ا غاا  ثلشاادر 
َّ َ ْغتَا  مات ثألاتدمال ل - 4َ قغَلا  ،لأَ  واروَضا َ ْغاُم  ،َاْشاَغُت  ْت ُغاْكِ 

ََ   دغوثُي  -تلمغكه  ت َحِ  َلِ اَ  ثلّيااُس ِ َ ْغاِم ": فقد وقْ ما اشاُ -5وث 
 !1"ُغْيِشْد َ ْغَم َ ّشاٍر  ََْحدٌ َوَلْل  ،أَلْللٍ 

ااا ُ   ،ثقألاااتاك)كاااات مااات ا ماااام وضاااوح مديااان ثلمدرألااا   مَ مَّ
ْت ثقألااااتاك لمااااا  -وثألاااتمرثره  ،وثألااااتقرثره ، غي ماااا (وثلمااااي   ،وثلتلمغاااك

َحَلاَ  َْاّل َغاْدُاَل ِإَلْغاِ  َوال ُغ غاَده َوال َغْيَ َدا  ماا ": ْيكر تلمغاكه َ اَرَده مي اا
ُفْرَصاااَ   ،ْوت ثلتلمغاااك ثلم ااارود لااال غاااي   مااات ْألاااتاكه غاااده ،"دثَل َحغًّاااا

َْ ِإَلْغاِ  ":  ل ثألتش ْ إلغ  لغدغده ،رودوت ْ غيت خ ا كما غ دل ثلمَ  ثأْلَتْشاَ 
ْوت ثلتلمغك  صغر  شدر  -ِ ُكل  َصدغٍا َل  َوُكل  َمْت َغْ ُقُل َاَلْغِ  َرِده " 

 .َْْياَم غاا َْ اا ُمدااكٍ : "وال غأ ل ات جغاده ،ال غا ئ فُ يأل ت  ،ْألتاكه
ْوت ثلتلمغك مشتمل فُ ُكْي  ي أل  الان ُكْيا   -ِفدثَءَ "  َقْد َجَدَليُ ثلّل ُ 

ف و غدال إلغا   ؛ثدَ صْ ث ال قَ وَ  ْ فما غكوّ شدره فُ شدره إال اَ  ،ْألتاكه
غاا َْ اا ُمدااٍك "  ،ِتْلمغُكَ  َوِاّرغُجَ  َوَاْ ُد َ ": اوغجغّ ْألجلت  ألرغدَ  ،ا رغجَ 
غاكه ماي   ْوت ثلمتلقغت حرغصوت الن ْت غتصل  غت ثقألاتاك وتلم -

                                                
7
َل الُمْبل ُغ بيَت سلم فقد  ؛4655-22/4656 :األصفهاني   !همَّ فغَ  ؛على بيتهفَضَّ
6
 -َذهََب ": فقد قال بشار بعدما سمع بيت سلم ؛4655-22/4656 :السابق 

 !"بَْيتُنا -َوهللا   
5
وقليال قليال أعرض العلماء أنفسهم عن بيت بشار إلى  ،22/4655 :السابق 

 -مجمع أبي ظبي  -كتابًا  256ففي موسوعة الشعر العربي مثال  ؛هبيت تلميذ

 !كتابا 26مرة في  34وبيت سلم  ،منهاكتابا  11مرة في  23تردد بيت بشار 
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 !ثْلَجماَاااُ  َغأْلااَملوَي وَ ": حتاان ْااااده إلاان مدرألاات  ؛فلاال  غتركااوه ؛ثلشاادر
 !َفَ ْدَد َقٍْت َوَجْ ٍد ما َش ََّدُ ْل فغِ  "

 َسِرَقُة الشِّْعرِ 
ْو  اااااام لاااااا  ثاتصااااااار ثلل ااااااَ  ،1َمالْ [ لقااااااد أَلاااااارََّا  شاااااااٌر أَلاااااا2]

ِ  َاَمِلاااا ؛وفضااااغلتُ ثلتقرغااااّ وثلتوفغااااا   وَيْ ِداااا  فكميمااااا ْقاااار لاااا   ِصااااحَّ
في   الن إيصاف  الماَء ثلشدر ثلكغت مضوث فُ يقد أَلِرَقِت   ؛وَيجاِح 

حتاان قألاامو ا الاان ْقألااال ماتل اا  ثلحَااوَ ماات  ،الاان َْ َااِر ثلشاادرثء
اْلِ  ثلتاُ  ،فكايام ُوأْلا ا ا وُاْلغا اا وُحأْلايا ا ؛ق ول ثلمتلقاغت أَلاِرَقُ  ثلألَّ
ف اُ  ؛"َوَجَدَلا  فاُ َقْوِلا  ،َفأَلاَلَا  ،ِم ََْاَك َمْدين  اَكث ثْلَ ْغا": ثْرَتَكَ  ا أَلْلل

وفاااُ أَلاااْل  ثلمديااان ياااخع  ،أَلاااْل  ثلجلاااد ياااخع  دااا  ثلجألااال مااات  دااا 
 ،وفااُ يااخع  داا  ثلجألاال ْاااكه دوت هغااره . داا  ثلَ ْغاام ماات  داا 

وفاااُ ْااااك  دااا  ثلجألااال  .وفاااُ ياااخع  دااا  ثل غااام ْااااكه دوت هغاااره
َ  وُيْضاَجا وَلاكَّةَ  وفاُ ْااك  دا   ،ثألتحألاي  دوت هغره ْت غخدثد ِصاحَّ

َ  وَيْ َدااا وَيجاَحااا قااال ث اات  ؛ثل غام ثألتحألاااي  دوت هغااره ْت غااخدثد ِصاحَّ
ااْلُ  َف ُااَو َْْاااُك َ ْدااِ  ":  ااا161ثق غاار ثلمتااوفن ألااي   ااا ثلألَّ  ،ثْلَمْديااانَْمَّ

 .8"ثْلَمأْللوخِ  َمْماوَكث كِلَ  ِمْت أَلْلِ  ثْلِجْلِد ثلَّكت ُ َو َ ْدُ  ثْلِجأْللِ 

 
 

                                                
4
 ."قه نََسبَه إ لَى السََّرق  َسرَّ ": قال ؛س ر ق :ابن منظور 
1
َل عمل السالخ حار فيه .3/222 :ألثيرابن ا  فهو ينزع جلد الشاة  ؛ومن تَأَمَّ

ْسَم  :ثم يقول ،حرصا على لحمها وينزع لحم الذئب حرصا على  -َسلَْخُت اْلج 

ْلدَ  :ثم يقول ،جلده فُكلُّ سال خ  َوما  ؛فال تمنعه اللغة من هذا وال ذاك ؛َسلَْخُت اْلج 

 !َسلَخَ 
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 الشِّْعرِ  ُحْسُن َسِرَقةِ 
اااْلِ  ي ألااا ا6]  ،[  ااال مضااان المااااء ثلشااادر فاااُ يقاااد أَلاااِرَقِ  ثلألَّ

حتااااان قألااااامو ا الااااان ضاااااروّ ماتل ااااا  ثلحَاااااوَ كاااااكل  مااااات ق اااااول 
َوكِلااَ   ،" َْْت ُغْؤَاااَك ثْلَمْدياان َوُغأْلااَ َ  أَلااْ َكا مااوَجَخثفكااات مي ااا  ؛ثلمتلقااغت

ِل ِفاااُ ِلماااا فغاااِ  ِماااَت ثلدَّالَلاااِ  َالااان  ،ِماااْت َْْحأَلاااِت ثلألَّاااِرقاِم  َِ َ أْلاااَ ِ  ثلّياااا
 .َوأَلَدِ   اِا  ِفُ ثْلَ  َه ِ  ،ثْلَقْولِ 
 :َفِمْت كِلَ  َقْوُل َ ّشارٍ  1

َ اااْر ِ حاَجِتااا  َوفااااَخ ِ ال َّغ  ااااِم ثْل اِتاااُ   َْ َّ ثلّيااااَس َلاااْل َغ َماااْت رثَقااا
 ثللَِّ  

 :َفقالَ  ،ََْاَكه أَلْلٌل ثْلااأِلُر َوكاَت ِتْلمغَكه
َّ ثلّياَس ماَم   َهمًّا َوفاَخ ِ اللَّكَِّة ثْلَجألورَمْت رثَق

ََتاِت ِفُ ثلتّْملغ ِ   .َفَ ْغَت ثْلَ ْغَتْغِت َلْ 
ِّ َقْوُل َْ ُ َتّمالٍ  2   :َوِمْت  َكث ثْقُأْللو

ِّ ثْلَمدالُ وثِحَدث فغ ا َتألغُر ُمَأو َرث َْْو ُمْيِجدث ْخَم فُ َ َل  َ رَّ
 9ما ِخْلَم فغ ا ُمْ َردثَاَجَ ا ِ َميََّ  ألاِلٌل ِمْت َوْحَشٍ  فُ هاَغٍ  

  ُ  :َفقالَ  ،ََْاَكُه ثْ ُت ثلّروم
َ ْتُ  ثْلَا ِجُا ثلِخْ ُر ِفُ ثلّياِس َوما َْْوَحَشْتُ  ِ التَّْأرغّ  َهرَّ

  :َوَككِلَ  َوَرَد َقْوُل َْ ُ ُيوثسٍ  6
ْلااَم ِ الاادَّْ ِر َاْغَيااا َهْغااَر هاِفَلااٍ  ِمااْت جااوِد َك  ااَ  َتْمألااو ُكاالَّ مااا َوكَّ 

 َجَرحا

                                                
9
وهو  ،والصواب ما أَْثبَتُّ  ،وال معنى له ،"ي َوْحَشة  الذي في المثل السائر " ف 

 .2/106 :الذي في ديوان أبي تمام
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  ُ  :َفقالَ  ،ََْاَكُه ثْ ُت ثلّروم
ْص ح ْفألاَد ِ امِْ ُْ ثمِْ  ثلدَّْ ُر ُغْ أِلُد َما ثأْلَت اَع َوَْْحَمٌد َغَتَت َّ

4   ُ   :َوَالن  كث َوَرَد َقْوُل ثْ ِت ثلّروم
ْدِر َْْ َددث َُ َْأْلَتْديُ ِ َ  ثْ َت َحيغٍَّ  ِإَكث ثليَّْخُع َْْدياه ِمَت ثلصَّ  َكَمي 

 :َفقالَ  ،َاَكه َ ْدُ  ُشَدرثِء ثلّشاِل َوُ َو ثْ ُت َقألغٍل ثْلَحَموتِ َْ
 َفْ َو َكالألَّْ ِل ُكلَّما ِخْدَت  ِمْيَ  ُديوًّث ِ اليَّْخِع خثَدَ  ُ ْددث

َوَوَجاْدُتُ ْل َغْخُاماوَت َْتَّ ثْ اَت  ،َوَلقغُم َجماَااَ  ِماَت ثْقَُد ااِء ِ الّشاالِ 
يَّماااا ُ اااَو اِلْ اااِت  ،َوَلاااْغَس َكاااكِل َ  ،َدع  اااَكث ثْلَمْديااانَقألاااغٍل ُ اااَو ثلَّاااِكت ثْ تَااا َوثِ 

  ُ  !ثلّروم
  :َوِمّما َغْجرت  َكث ثْلَمْجرى َقْوُل َِْ ُ ثْلَدتا َغ ِ  5

ّيُ َلَمْدكوٌر َالن َفْرِ  ُح   ا ِقَتَّ َل ا َوْجَ ا َغُدِل َالن ُاْكرت   َوثِ 
 :َفقالَ  ،ََْاَكه َْ و َتّمالٍ 
 َْْ َصْرَت  ياجاَ  َاْت ُاْكرت َل  َوْجٌ  ِإكث

 .َفَمْوَجَخ فُ  َكث ثْلَمْدين هاَغَ  ثْمغجاخِ 
  :َوِمّما َغْجرت َالن  َكث ثليَّْ ِ  َقْوُل َْ ُ َتّمالٍ  1

 َّ كاَيْم ُمألاَءَلُ  ثلِرْك اِت ُتْاِ ُريُ َاْت َْْحَمَد ْ ِت أَلدغٍد َْْ َغ
 ثْلَاَ ر

أَلااِمَدْم ُْْكيااُ ِ َمْحأَلااَت ِمّمااا َقااْد َرْى  َحتَّاان ثْلَتَقْغيااا َفاا  َوثللّااِ  مااا
 َ َصرت

ِّ ثْلُمَتَيّ ُ  :َفَمْوَجَخ َحْغُث قالَ  ،ََْاَكه َُْ و ثل َّغ 
 َوَْأْلَتْكِ ُر ثْقَْا اَر َقْ َل ِلقاِج  َفَلمَّا ثْلَتَقْغيا َصأََّر ثْلَاَ َر ثْلُاْ ر

ٍْ آَارَ  1   :َتّمالٍ َفقاَل َْ و  ،َوَككِلَ  َقْوُلُ ما فُ َمْوِض
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ٍّ َْياَ  َالن َفَتن ِمْيُ ْل ِقَْا اِء ثْلَوهن َحّمال  َكْل صاِرٍل َاْض
َّ ِإَلْغِ  َحتَّن ثْ َتخَّه َوَ َت ثلِي ن ِمْت َمْ ِرٍا َوَقكثل  أَلَ َا ثْلَمشغ

 ِّ  :َوَْْحأَلَت َحْغُث قالَ  ،َفخثدَ  ،ََْاكه َُْ و ثل َّغ 
 ٍ  َفما ُغصغُ ُ ل َمْوٌم َوال َ َرلُغألاِ ُا ثْلَقْتُل فغِ ْل ُكلَّ حاِد َ 

ِّ َقْوُل َ ْدِ  ثلِشَدرثءِ  8 ْر   :َوِمْت  َكث ثلضَّ
ْرَم ِإْي اَا ما َتْجَمْ ْلَت  َوَْاَّ  َِْمْت َاْوِ  َفْقٍر َتَدجَّ

ُِ َوما ُكْيَم َتْدُدو ثلَّكت َتْصَيْ  َفِصْرَم ثْلَ قغَر َوَْْيَم ثْلَأي
 ِّ  :لَ َفقا ،ََْاَكه َُْ و ثل َّغ 

ِْ ماِلاا  َمااَفااَ   َفْقااٍر َفالَّااكت َفَدااَل َوَمااْت ُغْيِ ااِا ثلأّلاااااِم فااُ َجْماا
 .10"ثْلَ ْقر

 ميا   ،لقد َْْ ين ث ت ثق غر الن امل ثلألال  فُ  كث ثلضاّر
فيخ ااا  اااات ْت غكاااوت جرغمااا  توجاااّ ثلدقااااّ  ؛"ِماااْت َْْحأَلاااِت ثلألَّاااِرقاِم "

لروماااُ فاااُ ثلمألاااروقغت   وال ألاااغما ْيااا  غاااككر ْ اااا تماااال وث ااات ث ،،ثلاارثدع
ولكااات ثليقااااد ثلداااّر ثلمتاااامارغت  .11وفاااُ ثلألاااارقغت تاااارة ْاااارى ،تاااارة

                                                
10
ولقد تَنَفََّج ابن األثير على عادته باختراع ما  .252-3/264 :ابن األثير 

فأما القدماء فَحْسبُه منهم ابن أبي  ؛حتى استثقله العلماء قديما وحديثا ،أورد

ائ  الحديد  الذي أضافه جزءا رابعا إلى  ،"ر على الَمثَل  الس ائ رصاحب " الفَلَك الد 

وأما المحدثون فحسبه منهم الدكتور هدارة  -ُمَحق قاه  ،المثل السائر البن األثير

الذي تتبع " األبعاد النظرية لقضية السرقات وتطبيقاتها في النقد العربي 

د القاهر وقف عند عبتثم  ،هـ204منذ ابن كناسة المتوفى سنة  ،"القديم

والدكتور  -تعبيرا عن اكتمالها  ،هـ747أو  741 الجرجاني المتوفى سنة

الذي ذكر أن ابن األثير فتح " فصال للسرقات ال يكاد يأتي فيه  - 333 -ضيف 

وال أسماء  ،وال أقسامها ،فهو لم يخترع ال نظرية السرقة ؛وصدقوا -بجديد " 

هذا  ،على بيتي بشار وسلم يكفيه أن بنى ،على رغم ذلكولكنه  !أقسامها

 .فيه النظير إلى النظيرأضاف وأن  ،الضرب من سرقة السلخ
11
ًرابعض شعرائهم قال كيف ال وقد   َعراء   -نَْحُن ": هذه الكلمةَ فاخ  َر الشُّ َمعاش 

اَغة   - َن الص  فيما روى  ،هـ90فتَنازعها األخطُل المتوفى سنة  ؛"أَْسَرُق م 
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حتااان إكث ماااا يشااام  ،ْو ملو اااا ،ألااارق ثل وث مااات ثالشاااتأال  تممااال كَ يْ تَ ثأْلااا
أَلااامَّْو ا ثلتَّيااااصَّ ْت ) فَا َّ اااوث مااات َوْ اااَمِة ثألااام ا ،ثليَّّصاااّغوت ثلَأْر ّغاااوتَ 
لو ا فاُ مدااغغر وجاود ثلايص وثألاتدمال  جدحتن  (،َتكاُمل ثلِيصوص

حتان ْروث ثالشاتأال   اا ألا غ  جدغادث  ،ت د ل ثليقاد ثلدّر -12ثلأل د 
 !16وهغرهإلن يقد ثلشدر 
 َمْسَأَلُة اْلَبْحثِ 

ْت ثلألاال   ،[ َغْكُكُر ث ت ثق غر فُ  كث ثلضّر مات ثلألال 4]
لألاال  ْت ث ،الن حغت ككار مات ق ال فاُ كلمتا  ثلداما  ،غماك ثلمدين

                                                                                                     

 ،هـ110والفرزدُق المتوفى سنة  - 192 -ـ ه317المرزباني المتوفى سنة 

ثم تواتر الشعراء  !هـ393عن ابن وكيع المتوفى  - 131 -فيما نقل هدارة 

 :هـ517حتى قال مجير الدين بن تميم المتوفى سنة  ،على ذلك

 " أُطال ُع ُكلَّ ديوان  أَراه َولَْم أَْزُجْر َعن  التَّْضمين  طَْيري

ُن ُكلَّ بَْيت  في ْعر  َغْيري "أَُضم  ْن ش  ْعري ن ْصفُه م   !ه  َمْعنًى فَش 

 :هـ479ثم قال ابن الوردي المتوفى سنة 

ْدُت َسْيري َن اْلَمعاني فَإ ْن فُْقُت اْلقَديَم َحم   " َوأَْسر ُق َما اْستََطْعُت م 

 َوإ ْن ساَوْيُت َمْن قَْبلي فََحْسبي ُمساواةُ اْلقَديم  َوذا ل َخْيري

 قَديُم أَتَمَّ َمْعنًى فَذل َك َمْبلغي َوَمطاُر طَْيريَوإ ْن كاَن الْ 

ْن دينار  َغْيري " ْرهََم اْلَمْضروَب ب اْسمي أََحبُّ إ لَيَّ م   !فَإ نَّ الد 

َداللَةٌ على َسْبق الشعراء النقاد إلى إ ْدراك  - 125 -في خاتمة ما أورده هدارة 

ْن غير تَْنبيه  على سرقة ابن ال ،سرقة الشعر وردي قولَه هذا الذي في سرقة م 

وكأنه َحالٌل  ،من قول مجير الدين ذلك الذي هو نفسه في سرقة الشعر ،الشعر

 !أن يُْسَرَق من السارق
12
أنا أقترح المعايير التالية لجعل النصية أساسا ": قال ؛107 ،103 :بو جراند 

قات وهو يتضمن العال :مشروعا إليجاد النصوص واستعمالها )...( التَّناصُّ 

بين نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت في حدود تجربة سابقة سواء 

أو أي ملخص يذك ر بنص ما  ،فالجواب في الحادثة .بوساطة أم بغير وساطة

وتقوم الوساطة  .يمثالن تكامل النصوص بال واسطة ،بعد قراءته مباشرة

 .نة قديمةبصورة أوسع عندما تتجه األجوبة أو النقد إلى نصوص كتبت في أزم

حيث تتشكل  ،وتكامل النصوص عامل أكبر في مجال تحديد أنواع النصوص

 ."التوقعات بالنسبة لطوائف كاملة من الوقائع اللغوية
13
 .124 :داغر 
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فكمي  غرى ْي  لت غيأل   ل  ثلمدين ثلكت غمااكه  ؛غماك  د  ثلمدين
وُغأْلااااَ َ  أَلااااْ َكا  ،َْْت ُغْؤَاااااَك ثْلَمْدياااان": ألاااا كا مااااوجخث ،فااااُ  ااااكث ثلضااااّر

و او ْرت حألات غي أاُ ْت  ،حتن غمااك  دضا  وغتار   دضا  ،"موَجَخث
مت حغاث غألاتحغل ْت غتأغار ثلل اَ ْتَّ مقادثر مات  ،غقول الغ  ثل حث

ثلتاااااُ  ،"وال ألاااااغما ْت ماااااادة " س ّ   ،وال غتأغااااار ثلمديااااان ،تََّأِغااااارثل
ُْ " ُغأْلاااَ َ  " و" أَلاااْ َكا "  مشااا ورة فاااُ مداَلجااا   -ثألاااَتْدَمَل مي اااا َكِلَمتَااا

فكميااا  غااارى كااالَّ مداَلجااا  لل اااَ  اااُ  ؛14ثلل اااَ مااات قااادغل إلااان حااادغث
  .15نمداَلج  للمدي

                                                
17
ا قَْوُل َخلَف  ": - 1/54 -هـ 266المتوفى سنة قال الجاحظ   َوبَْعُض  :أَم 

ْعُر ُمْستَْكَرهًا :فَإ نَّه يَقولُ  ،قَريض  اْلقَْوم  أَْوالُد َعلَّة   َوكانَْت أَْلفاُظ  ،إ ذا كاَن الش 

ْعر  ال يَقَُع بَْعُضها ُمماث اًل ل بَْعض   َن الش  َن التَّنافُر  ما بَْيَن  -اْلبَْيت  م  كاَن بَْينَها م 

َم اأْلَْجزاء   ْعر  ما َرأَْيتَه ُمتاَلح  ت  )...( َوأَْجَوُد الش   ،ار ج  َسْهَل اْلَمخ ،أَْوالد  اْلَعال 

ًدا َغ إ ْفراًغا واح  ًدا َوُسب َك َسْبًكا ،فَتَْعلَُم ب ذل َك أَنَّه قَْد أُْفر  فَهَُو يَْجري َعلَى  ،واح 

هانُ  َي هذا االستعمال عند العلماء حظوة  ."الل سان  َكما يَْجر ي  الد  ولقد َحظ 

في تسمية معيار  - 167 -راجعه حديثا الدكتور سعد مصلوح حتى  ،الجاحظ

فأما  .من معايير وجود النص واستعماله ،ترابط األحداث اللغوية الظاهرة

لَْت ": - 155 -قال  ؛"" الَحْبكفسماه  ،معيار ترابط المفاهيم اللغوية الباطنة بُذ 

أشهرها  ،coherenceو ،cohesion يْ محاوالت كثيرة لترجمة مصطلحَ 

إلى  ،ل تفكر وإنعام نظروقد توصلنا بعد طو .حامت  لْ ك واالماسُ ا بالتَّ مترجمته

 .coherenceوالَحْبك مقابال لمصطلح و ،cohesionالسَّْبك مقابال لمصطلح 

كما أنهما  ،ونحسب أنهما مقابالن عربيان يتسمان باإلفصاح واإلبانة والتساوق

 ."النقد القديم ات  بي  دَ وأكثر شيوعا في أَ  ،أقرب شيء إلى المفهوم المراد
16
 ،فترقان في فهم علمائنا القدماء لمثل صفة السَّْبكال يكاد اللفظ والمعنى ي 

: لة بـ" إ نَّ "مْ الجُ  خ  سْ في نَ  - 315 -أن يقول  ،لجرجانيولكن لم يستقم إال لمثل ا

َي َدَخلَتْ " ُد  ،َعهَوتَأْتَل ُف مَ  ،تَْرتَب طُ ب ما قَْبلَها ،تََرى اْلُجْملَةَ إ ذا ه  َحت ى  ،بهَوتَتَّح 

ًداَكأَنَّ اْلَكالَميْ  فال  ،"ف ي اآْلَخر   ُسب كَ َوَكأَنَّ أََحَدهُما قَْد  ،ن  أُْفر غا إ ْفراًغا واح 

فبما يَسََّر له الجرجاني  ،فإن كان ابن األثير أراد ما فهمتُه عنه ؛ينتكس في قوله

إ نَّ ": -  7/3 -وال سيما أنه انتكس في قوله من آخر باب السرقات  ،أن يفهم

ه "اْلُحْسَن َواْلقُْبَح  ُع إ لَى التَّْعبير  ال إ لَى اْلَمْعنى نَْفس   !إ نَّما يَْرج 
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ُحأْلاااِت  اااكث  ُااالَّ غألااات خيا ث ااات ثق غااار إلااان ثل حاااث اااات حقغقااا  
ْل   ما ثجتمْ فغ  ِماْت ِصاَ ِ  إغجااخ ثلألا   ثلتاُ فاُ  ،ثلضّر مت ثلألَّ

ُْ  أل   ثلقول وألد  ثل  ه  ،ثلشدر َْْت ": ثللََّتْغِت فُ ثلشاار ،وِصَ َت
ِلما فغِ   ،َوكِلَ  ِمْت َْْحأَلِت ثلألَِّرقاِم  ،ُغْؤَاَك ثْلَمْدين َوُغأْلَ َ  أَلْ َكا موَجَخث

ِل ِفاُ ثْلَقاْولِ ِمَت ثلدَّالَلِ   َِ  ،"َوأَلاَدِ   اِاا  ِفاُ ثْلَ  َها ِ  ،َالن َ أْلَ ِ  ثلّياا
ااْل ْت  مااا َتقاَ ااَل   ؛ماات ثلصاا ام ثلُمَتضااادَّة ،فااُ  ااكث ثلضااّر ماات ثلألَّ

ْو  -َحاا ٍل َغأْلااَتحغُل ُوجاااوُده  ،وكمياا  ُْْاااَكُة أِلااْحٍر كمااا غقااول ثلشاادرثء
ٍّ كما غقول ثلصوفغ  ُ  َهْغ ٍْ َتضغُا اَ  ،ِلمَّ   !11ْيُ  ثلِد ارةُ وثأل

 َتْهذيُب مادَِّة اْلَبْحثِ 
اااااَم َم َّاااااَل ث ااااات ثق غااااار  اااااكث ثلضاااااّر ثلمألتحألااااات مااااات 5] [ ُ مَّ
ألااااِل  مألاااروا  :كااال م اااال  رفاااات ،  مايغااا  ْم لااا  مخدوجااا  ،ثلألااال 

 :ثيقألمم الن قألمغت متألاوغغت - (ألاِل )وااِل  ألارا  (،َمأْللوخ)
  (.5 ،4 ،6 ،1) د  ْم ل  وفغ  ْر  :ْول ما أَلْلُ  َ ْغٍم فُ َ ْغٍم 

  1 ،1 ،2)وفغاا  ْر داا  ْم لاا   :وثآلِااار أَلااْلُ  َ ْغتَااْغِت فااُ َ ْغااٍم، 
8.) 

 :لن   وْ َْ ،ولقد كات ثالقتصار الن ثلقألل ثقول
ف غ  َكْشُ  تيافس ثلشدرثء فُ َاْ ِ  جم ور ثلمتلقغت ثلاكغت  1

 ،ثل غااااام ثلوثحاااااد إيشاااااادَ  ،غألتألااااا لوت فاااااُ ثلموثقااااا  ثلماتل ااااا 
روت ل  غداا  ار غاا  رثألااا  كاميا  فااُ إرألااال ثقم ااال وَغأْلَتْمأِلا
َّ  ؛ثلمااوجخة ََااتَّ ثلشاااار ثلألاااال  ْياا  َْْوَ ااَت َ ْغتَاا  ُقلاااو كغاا  

                                                
15
ْصقَعكنا نسمع عن سعد زغلول باشا   زعيم المصريين  ،الخطيب الم 

أن بعض  ،السياسي في أواخر الربع األول من القرن الميالدي العشرين

 !ال َوْقَت لََديَّ  :هوابُ ه جَ رَ هَ فبَ  ؛أصحابه رجاه أن يوجز خطبه
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َّ كلا   ،حتان إكث ماا جااء ثلشااار ثلااال  ،ثلمتلقغت ََْ َدث َْْكاَك
 !ثلَت

ثلاكت  يان الغا  ث ات  (،ُْل  ثل ااّ) ل فغ  مرثاااة ثلم اال ثقول  2
حتااان  ،وثشااات ر  ااا  (،ّ مااات ثلألااال  اااكث ثلضااار )ثق غااار  ا ااا  

فلااال تَُي  ْ ياااُ إلااان مألااامل  ثل حاااث إال  ؛ثرودَ صاااار مااا   فغااا  َشااا
 .َي اَ ُت 

كألال  ْك ار  ،ْ ثلمتلقاغت إلان ْقألاال ْاارىلِا َ ُ مََّم فغا  َقْ اْ تَ  6
ْو ألاال  ْك اار ماات  غتااغت فااُ ْك اار ماات  ،ماات  غتااغت فااُ  غاام

 .ال غيت ُ َتأَلْلأُلُل ا - غم 

ااااَم فااااُ ثلم ااااالغت 4 ماااات  ،ثل ااااايُ وثلألااااا ْ ماااات ثلقألاااال ثآلااااار ُ مَّ
ماااااا غقااااادح فاااااُ  -تدألاااا  إضااااااف  ْحاااااد ثل غتاااااغت إلاااان ثآلاااااار 

فقاد ثجتماْ ْ ااو تماال وث ات ثلروماُ فاُ ثلم ااال  ؛ثالألتشا اد  ا 
 ،الاان وصا  ثلمماادوح  ه داااده فاُ تحصااغل ثلممااادح ،ثل اايُ

 .وال غرغ اا  ثي ارثده فغاا  ،ال غشاارك  فغاا  هغاره ،إلان مادى جلغاال
فلال تكات إضااف  ْول ماا  ؛آار  غتُ ْ اُ تماالو و م  ول مت 

 !إال توأل  إلن ترجغح  غم ث ت ثلرومُ الان  غتاُ ْ اُ تماال
الاان  ، ال قااد ثجتماْ ْ ااو تماال ْو ااو ثل غاّ فااُ ثلم اال ثلألااا ْ

و اااو  ،ال َفْجااَمَة وال َ َرَمااا ،وصاا  ثلمماادوحغت  ااال    ِإْقااادثَما
ت اا  مات مديان ث -م  ول مت آار  غتُ ْ ُ تماال   ةِ َمْجال َ وث 

فلاال تكاات إضاااف  ْول مااا إال توألاا   - ااو وثلااكت ق لاا  جمغدااا 
 !إلن ترجغح  غم ْ ُ ثل غّ الن  غتُ ْ ُ تمال ،ككل 
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َتْج غُل يأل   ثلشدر  ،ُ مََّم فُ ثلم ال ثل امت مت ثلقألل ثآلار 5
ممااااا  -م ااال يألااا   ثلشااادر ثلألاااارا  ،ثلمألاااروا إلااان صااااح  

  !غقدح فُ ْصل داوى ثلتَّأْلرغا

 ،فُ ثقم لا  ثلألاادس وثلألاا ْ وثل اامت مات ثلقألال ثآلاار ُ مَّمَ  1
ٌْ  َتأْلاارغا ثلمتي ااُ والاان رهاال  ياااء ث اات ثق غاار الاان  ااكث  .َوَلاا
ور ماا آ اار  ؛ثشات ر  ااالَح   الان ثلمتي ااُ ،ثلضاّر مات ثلألاال 

ه خَّ َياتَ ْت تَ  ،ثلمتلقوت فاُ ثل حاث اات حقغقا  داااوى ث ات ثق غار
 !11اما غجرح ا

 ،ْت غيق ْ لماا فاُ ثلجادول ثآلتاُ ،ل حثمت  ل غي أُ ل كث ث
 :مت ْم ل  ثلقألل ثقول ثقر د  ثلمخدوج 

1 
ََْ ْر ِ حاَجِت  َوفاَخ ِ ال َّغ  اِم ثْل اِتُ  ثللَِّ    شار َّ ثلّياَس َلْل َغ  َمْت رثَق

َّ ثلّياَس ماَم َهمًّا َوفاَخ ِ اللَّكَِّة ثْلَجألور أللل  َمْت رثَق

2 
 الدَّْ ِر َاْغَيا َهْغَر هاِفَلٍ  ِمْت جوِد َك  َ  َتْمألو ُكلَّ ما َجَرحاْلَم  ِ َوكّ  ْ و يوثس

ْص ح ث ت ثلرومُ ْفألاَد ِ امِْ ُْ ثمِْ  ثلدَّْ ُر ُغْ أِلُد َما ثأْلَت اَع َوَْْحَمٌد َغَتَت َّ

َُ َْأْلَتْديُ ِ َ  ثْ َت َحيغٍَّ  ِإَكث ثليَّْخُع َْْدياه ِمَت ثل ث ت ثلرومُ 6 ْدِر َْْ َددثَكَمي   صَّ
 َفْ َو َكالألَّْ ِل ُكلَّما ِخْدَت  ِمْيَ  ُديوًّث ِ اليَّْخِع خثَدَ  ُ ْددث ث ت قألغل

                                                
14
ْثل  ": هـ457المتوفى سنة صفدي القال   بار  م  وائ ل  اْلك 

َول َع ب اْلَحط  َعلَى اأْلَ

ما ه  ل   ،اْلَحريري  َواْلُمتَنَب ي َوَغْير  ي اْلفاض  َن اْلقاض  َوَشَحَن  ،َوبالََغ ف ي اْلَغض  م 

ْنهُ ذل كَ  ،تَصانيفَه ب اْلَحط  َعلَْيه  َواْلهُْزء  ب ه  ،َوَرد وا َعلَْيه  أَْقوالَه ،فَما أََحبَّ الن اُس م 

ْنيا َوَعجائ ب ها أَنَّ اْبَن اأْلَثير  يَعيُب  .َوَسفَّهوا َرْأيَه ،َوَزيَّفوها كات  الدُّ ْن ُمْضح  َوم 

ل   ي اْلفاض  ْن تَصانيف ه ب اْلَحط  اْلَمثَُل الس ائ رُ  !َكالَم اْلقاض  َوقَْد ُرز َق فيه   ،َولَه م 

اهُ َوَردَّ َعلَ  ،السَّعاَدةَ  تاب  َسم  ين  اْبُن أَب ي اْلَحديد  في ك  زُّ الد  ائ ُر َعلَى  :ْيه  ع  اْلفَلَُك الد 

اهُ  ،اْلَمثَل  الس ائ ر   ل  في ك تاب  َسم  قَْطُع  :َوَرَد َعلَى اْبن  أَب ي اْلَحديد  بَْعُض اأْلَفاض 

ائ ر   ْيتُه ،الد  ائ ر   :َوَوَضْعُت أَنا ك تابًا َسمَّ
ل  وَ  ،نُْصَرةُ الث  ْنهُ ل ْلفاض   اْنتََصْفُت م 

 !"َول ْلَحريري  َول ْلُمتَنَب ي
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4 
ّيُ َلَمْدكوٌر َالن َفْرِ  ُح   ا ِقَتَّ َل ا َوْجَ ا َغُدِل َالن ُاْكرت ْ و ثلدتا غ   َوثِ 

 تَل  َوْجٌ  ِإكث َْْ َصْرَت  ياجاَ  َاْت ُاْكر  ْ و تمال

قادرة  وجاوهُ  ،ن  وجوه تحألغت ماا فغ اا ِماْت أَلاْل ٍ لّ جَ تَ األن ْت تَ 
َتْولغاَدث َصاحغَحا  ، دضا ا مات  دا ثللأ  ثلدر غ  الن تولغاد ْ وثر اا 

ثلألااااااال    ،ت قااااااُ ثقامااااااال ثل يغاااااا  ثلدر غاااااا  ووجااااااوهُ  -ياِفَدااااااا ياِجَحااااااا 
ال  ،الاان مااا غقتضااُ فقااُ  حركاا   قافتيااا ثلدر غاا  ثمألاا مغ  ،وثلاال اا 

 !م ما تكت ااَلمغَّت ا ْو َاْوَلَمُت ا ،ُ  حرك  هغر افق
 إيجاُز السَّْبِك َبْيَن َبْسَطِة اْلَقْوِل َوَسَعِة اْلَبالَغةِ 

 اْلَمقاِطِع َواْلَكِلمِ  قاديرُ مَ 
ْر دااااا  ثلشااااادرثء الااااان لقاااااد ْ يااااان ث ااااات ثق غااااار  امغجااااااخ [ 1]
كثم  لٍ ة أَلااالْ فد اااار  ؛وصااادا .دوت ْر دااا  ثلشااادرثء ثلألاااال غت ،ثلااااال غت
ْوجااااخ ماااات  ،18امثلكتا غاااا امو مااااايُ ثلَكِلماااامق دااااا صااااوتغا  ثلدشاااارغت

ا ااااارة  شااااار كثم ثل مايغاااا  وثلدشاااارغت مق دااااا صااااوتغا واشاااار ثلَكِلااااال 
كثم ثلألاات  وثلدشاارغت مق دااا صااوتغا ث اات ثلرومااُ  ةا ااار و  -ثلكتا غاا  

ْوجاخ مات ا اارة ْ اُ ياوثس كثم ثل مايغا   ،امثلكتا غ امو مايُ ثلَكِلم
ث اات  ةا ااار و  -ت مق دااا صااوتغا وثال يتااُ اشاارة كلماا  كتا غاا  وثلدشاارغ
 ،امثلكتا غ امكثم ثقر د  وثلدشرغت مق دا صوتغا وتألْ ثلَكِلمقألغل 

                                                
11
باَرة  فما هي في بحثي هذا ببعيدة مما هي في معجم البالغة  ،"أما " الع 

فقد سميت بها ما  - 702 ،701 :طبانة -اصطالًحا على البيان بالقول  ،العربية

ْن َكل م وأما "  .في علم األصوات وأما المقطع فكما هو .نَظََمه الشاعر ببيته م 

المعدودة بذلك في  ،فهي المحفوفة من قبلها ومن بعدها ببياض ،"الَكل َمة الك تابيَّة

فإن إيقاع  ؛مهما كان اعتبارها في التحليل اللغوي ،كلمة واحدة ،الحاسوب

 .أو يخالفه ،ثم يوافقه إيقاع العروض ،النطق يعدها كلمة واحدة
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ْوجااخ ماات ا ااارة ث اات ثلرومااُ كثم ثل مايغاا  وثلدشاارغت مق دااا صااوتغا 
كثم ثلألااات  اشااار ْ اااُ تماااال  ةا اااار و  -وثمحااادى اشااارة كلمااا  كتا غااا  
ْوجاااااخ ماااات ا اااااارة ْ اااااُ  ،امثلكتا غااااا امماااامق دااااا صاااااوتغا وألااااا ْ ثلَكلِ 

صااااوتغا وثمحاااادى اشاااارة   ثلدتا غاااا  كثم ثل مايغاااا  وثلدشاااارغت مق دااااا 
  .كلم  كتا غ 

مااا  اغت ْ رثف ااا فاروا ثقر داا  فاُ َْْماادثء   م لالقاد ثفترقاام ثق
فكااااات فاااارا مااااا  ااااغت ثل اااارفغت  ؛ثلألااااالا وثلاال اااا  ثلمألاااالوا  ثلألااااال   
 ااااال  ،ت فاااااُ ثلم اااااال ثقولوكلمتاااااغت كتاااااا غتغصاااااوتغ  مقاااااا ْ    مايغااااا

اا ُ  ،مق دااغت ْور ااْ كلمااام فااُ ثل ااايُ مقااا ْ وكلمتااغت فااُ   ْر داا مَ مَّ
ااا ُ  ،ثل الاااث ولكي اااا  .ث ياااُ اشااار مق داااا ْور اااْ كلماااام فاااُ ثلرث اااْ مَ مَّ

إال ثلم اااال  ،فاااروا ثلكلااالالااان فاااروا ثلمقاااا ْ ثجتمدااام الااان خغاااادة 
ُْ ْ ُ يوث)  ِ غْ فَ رَ ما  غت  َ فقد يقص فرا  ؛ثل ايُ  (س وث ت ثلروماَُ ْغَت

  !للِ كَ ما  غي ما مت فرا ات  ،مقا ْ تْ مِ 
ْت  ، قألاااام  ااااادد ثلمقااااا ْ الاااان ااااادد ثلكلاااال مُ رْ  َ َْ تَ لقااااد ثأْلاااا

فاُ ثق ارث   (ثلصاوتغ اادد مقا د اا )ثلكتا غ  ثلكلم   ول متوأل  
ْت فايت  ااااام إلااااان  ؛2518ثلاال ااااا  وفاااااُ ثق ااااارث   ،2554ثلألاااااال   
 غت  ْقال مات  امْت ت دو كلمالن دثجما حرص كات غثلألال  ثلاال  
فكاياام كلما   غتاا  ْ ااول دثجمااا ماات كلماا   ؛ثلمألاالوخثلألااال  كلال  غاام 

ثيت ا اا إلان اادد ثلكلال  ْشادَّ  ، ا  رغاّثلمتلقاغت  دَ َجاوَ إك  ؛ غم ثلألال 
 ثلمداادودَ ث اات ثق غار وال ألااغما ْت غجاد ماي ل  ؛ماي ل إلان ااادد ثلمقاا ْ

ْغِت َ اْغَت ثْلَ ْغتَا": قوَلا إال  ،ألالل غتاُ  شاار و الن  اُ ل  دَ ال غُ  ،ج لفُ الما
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ََتاِت ِفُ ثلتَّْملغ ِ  وال رغاّ فاُ ْيا  ْرثد  الل َاِ  ثلتَّْملغ غَّا  ثلكلماَ   .19"َلْ 
وَكِلاُل  غام  شاار َاْشااٌر  ،مااتٍ  َ  ،َكِلمااُم  غام أَلاْلٍل ثلكتا غاامف ؛ثلكتا غَّا 

ُْ َلَ َاٍم  - ال كايم  غي ما َْْرَ   !20ال ث يتات ،وث 
إ الااا  كلماااام  غتااا  ثلكتا غااا   اااالغ فاااُ فقاااد  ااات ثلروماااُ ثْماااا 

 ول  لأ  غو و ما لل  ،6525كلمت  حتن صار متوأل   ول  ،ك غرث
 !ثلاال   رث  ثقكلم  هغر ا فُ 

2 
 ْلَم ِ الدَّْ ِر َاْغَيا َهْغَر هاِفَلٍ  ِمْت جوِد َك  َ  َتْمألو ُكلَّ ما َجَرحاَوكّ  ْ و يوثس

ْص حثلدَّْ ُر  ث ت ثلرومُ ْفألاَد ِ امِْ ُْ ثمِْ  ُغْ أِلُد َما ثأْلَت اَع َوَْْحَمٌد َغَتَت َّ
يم اا  ،[1كما ألغمتُ فُ ثل قارة ]لقد ثاتار ث ت ثلرومُ ل غت  

ألااال   ك غاارث ماات  غاام دوت هغااره   ْتاا َ رَّ ك اارَة قَ ثلمقااا ْ  ك غاار اروضااغا
فلال غألاات ْ إال ْت  (؛21 : مقا دا=  28:  ألاال مقاا ْ )كماا ألا ا 

كال وثحادة م ماا  الام  - امالن تقلغال ثلكلما ،  غت فُ تمغغخ لَ و  دَ غُ 
فكلاُل  ،ْاادثُد ثلمقاا ْ ،ثآلتُ مرت َ  فغ  ِمْت َغماغتٍ الن ثليحو  -مي ا 

 :فكلماُم ث ت ثلرومُ ،ْ ُ يوثس ثلكتا غ 
 /ثأْلا ما ما ،ِمتْ  1
 × ُكلَّ  ،َتْمألو ،جودِ  ،َهْغرَ  ،َاْغَيا 2
 ِإْفألادَ ا/ثلْ  ،َت اعَ ا/ثألْ  ،ُغْ أِلدُ  ،ثلدَّْ رُ  َجَرحا ،َك   َ  ،ِ الدَّْ رِ  ،َوكَّْلمَ  6
ْص ح ،َوَْْحَمدٌ  هاِفَل ٍ  4  ِ امِْ

                                                
19
 .3/261 :ابن األثير 
20
 ،الن اسَ  ،راقَبَ  ،َمنْ "(: كلمه غير الكتابية)لفاظ بيت بشار غير التأليفية هذه أ 

وهي أربع  ،"اللَّه ج ،اْلفات كُ  ،الطَّي بات   ،بـ  ،فازَ  ،وَ  ،ـه ،حاَجة   ،بـ  ،يَْظفَرْ  ،لَمْ 

ا  ،ماتَ  ،الن اسَ  ،راقَبَ  ،َمنْ ": ونظائرها في بيت سلم .عشرة  ،بـ  ،فازَ  ،وَ  ،َغم ً

ة    .وهي عشر ،"اْلَجسور ،اللَّذَّ
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5 ×  ُْ  /ثْلاَغَتَت َّ
الان  ،ثلمقاا ْثلُمَامَّأَلا  ث ات ثلروماُ  الكلما  لقد ثي ارد  غام 

خثدم يأل    غم  ل  .ثلمقا ْثلُم َّياة  الكلل حغت ثي رد  غم ْ ُ يوثس 
الان  (،%15)روماُ مات ثلكلماام ثلُمَر ََّدا  ثلمقاا ْ وثلُمَ لَّ َِت اا ث ت ثل

الاان حااغت خثدم يألاا    - (%41511)يألاا    غاام ْ ااُ يااوثس مي مااا 
ااَدة ثلمقااا ْ  الااان  (،%11511) غاام ْ ااُ يااوثس ماات ثلكلمااام ثلُمَوحَّ

  (.%12550)يأل    غم ث ت ثلرومُ مي ا 
 ،غلتغت كلمتاااااغت كتاااااا غتغت  اااااو  غااااام ث ااااات ثلروماااااُ  ااااال ثي ااااارد 

ْفألاااادَ  ،ثأْلاااَت اعَ ":  مخةال اااموصاااولتغت  فدالج ماااا  ؛  غتاااثْاَتَرَضاااتا  ،"ثمِْ
وكميا  غألاتارج  كلتاا ثلكلمتاغت  ،ما ق ل ما تْ خَ جُ اَ فُ ما  ِ غْ رَ دْ صَ  هكث   

مكثّ فاا ،"ْمااا كلماا  " ثأْلااَت اعَ  ؛كلماا  جدغاادة ْ ااول ،ثلألااا ق  وثل حقاا 
 َمااا"ثلّ ااولن جدغاادة ثلكلماا  ثلوثألااتارج  ،"ماااصاادر ا فااُ َاُجااِخ كلماا  "

ْفألاااادَ  ْوماااا ."ثأْلاااَت اعَ  "  كلمااا مكثّ صااادر ا فاااُ اجاااخ فااا ،"كلمااا  " ثمِْ
 ُْ ْفألادَ "ثلّ ولن جدغدة ثلكلم  وثألتارج ثل ،"َغَتَت َّ ُْ ثمِْ  .21"َغَتَت َّ

 

                                                
21
في  ،فقد انتبه إلى طبيعة امتزاج المقاطع الطويلة والقصيرة ؛15-7 :يونس 

بحيث تتساوى فيها وحَدها أو مَع غيرها من ب نَى الَكل م  ،ب ْنيَة  الَكل َمة العربية

ورجحانها أظهر  ،أو ترجح نسبة الطويلة ،نسبتا الطويلة والقصيرة ،العربية

وعالج العربية  ،على اختالل طبيعة ذلك االمتزاج المتناسب أحياناثم نبه  .قليال

" تغيير بنية الكلمة للتقليل من المقاطع   :له باصطناع مظاهر إحدى ظاهرتين

وذكر في  ."تغيير بنية الكلمة للتقليل من المقاطع الطويلة" أو ،"القصيرة

يجعل من لم و -ة أربع ،وفي الظاهرة اآلخرة ،خمسة مظاهر ،الظاهرة األولى

وكان  ،َوْصل  صدور الكلم الالحقة بأعجاز الكلم السابقة أَثَرَ  ،هذه وال تلك

ْفسادَ " فبمثل ؛جديرا أن يُْذَكر  ،يُقَلَُّل من المقاطع القصيرة ،" الذي هنايَتَتَبَُّع اإْل 

 .وبمثل " تَتَبَّع  اإْلْفساَد " يُقَلَُّل من المقاطع الطويلة
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 اْلَوْزنيَّةُ  اْلَعروضيَّةُ  اْلَخصاِئُص 
رث  فاُ ْ ات وَّ َكاتَ ْت تَ  ،غكات لتلا  ثلمقاا ْ ثلصاوتغ  لالو [ 1]
 حغاااث ُغْكَت ااان فاااُ يقاااد ا  َداااد  ا الااان  ،َاَ  َااااتتاااوثلن وال ْت  ،ثقم لااا 

ثكت اااان   دضاااا ا فغ ااااا ث اااات م مااااا َكَشااااَ  ماااات يتاااااج   ،ثليحااااو ثلألااااا ا
  !ثق غر

إغقااُ  يَال  وتوثلم ،فغ اتكويم تل  ثلمقا ْ ثلصوتغ   لقد
 ،ثل حاااار : يغَّااااخْ وَ ثل)  روضااااغَّ دَ ثل اصاااااجصثصاااا يااُ ماااات ثلصااااوتُ 
 ،ثلاروت : وغَّاوثلقافَ  -وصاورة ضار    ، وصورة اروض ،ثل غمو ول 

 ،وثلوصااال ،وثلتجرغاااد ْو ثمردث  ْو ثلتمألاااغس ،ألاااكوي   كتااا  ْو ر وح
 ،ثل  غدااااُثللأاااوت الااان يَام ااااا  ااااْر  - (ثلمتحااار وحركااا  ثلوصاااال 

الن  ،مْ قَ رَّ غي ا وفَ   مْ دَ مَ جَ  الن ْيحاءٍ  ، غي ا  ووثلن ، اُمَركَّ اتِ  تَ وَّ كَ ف
 :جدول ثآلتُثليحو ثلم
 قافغت  وخي  ثلم ال

1 

ُّ   شار ما وت  ،وث  ، ألغ 
 ثلدرو  وثلضّر

 ،مضموم  ، جغمغّ 
 موصول   الوثو ،مجردة

 أللل
 ُّ ما وت  ،مجخوء ، ألغ 

 ثلدرو  وثلضّر مق وا ما
 )ُمَالَّْ ثلَ ألغ (

مردف   ،مضموم  ، رثجغّ 
موصول   ، وثو ثلمد
  الوثو

2 

  وْ
 يوثس

 ُّ ما وت  ،وث  ، ألغ 
 ثلدرو  وثلضّر

 ،مجردة ،م توح  ، حاجغّ 
 موصول   اقل 

ث ت 
 ثلرومُ

 ُّ صحغح  ،وث  ،كامل
ما وت ثلضّر  ،ثلدرو 

مردف   ،مكألورة ، حاجغّ 
 موصول   الغاء ، اقل 
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 مق وا 

6 

ث ت 
 ثلرومُ

 ُّ مق و   ،وث  ، وغل
 ثلدرو  وثلضّر

 ،مجردة ،م توح  ، دثلغّ 
 موصول   اقل 

ث ت 
 قألغل

 ُّ صحغح  ،وث  ،ا غ 
 ما وت ثلضّر ،ثلدرو 

 ،مجردة ،م توح  ، دثلغّ 
 موصول   اقل 

4 

  وْ
 ثلدتا غ 

 ُّ مق و   ،وث  ، وغل
 صحغح ثلضّر ،ثلدرو 

 ،مجردة ،مكألورة ، رثجغّ 
 موصول   الغاء

  وْ
 تمال

 ُّ صحغح  ،مجخوء ، خج
 ثلدرو  وثلضّر

 ،مجردة ،مكألورة ، رثجغّ 
 موصول   الغاء

وخيغ  ثلدروضغ  ثلن مت م ردثم ثلاصاجص ت ثلم ردة ثقولإ
 يُ يْ تَ إك  ؛ غت ْيما   كه ثلاصاجصغغخ مْ ثلتَّ ْألاس  ُ  ،قافوغ ْو ثل

 ،كاال م ااال ُْ َفاارَ للُمااوثِخِت  ااغت  َ غي أااُ  حغااث  ،ثلم ااردثم ألاااجرُ الغ ااا 
اصااجص إكث ثاتل م  اغت هي  ف ؛ ل غتحر  مي ا ،ْوال ا ُغَ ت َش ايْت 

ااااَمتَ  ،قولاااانث تلاااا  ثلم ااااردةُ ثل ااارفغت   تُ وثخِ ثلُماااا دِ َكااااغَ لاااال و  ،ثفترثق مااااا لَ صَّ
كث  -م ااردثم ألاااجر ثلااات  ااالتَّْ تغش غد اام  غي مااا   غي مااا تلاا  ثجتل اام وث 
َُ  ولكتْ  ،ثجتماا ما لَ صَّ َمتَ  ،ثقولن ثلم ردةُ   ،هغاَر ُمْ َماِجت   تُ وثخِ ثلمُ َ ِق
كلااا  فر ماااا كاااات فغ اااا ماااا غشاااوّ  ؛ألااااجر ثلم اااردثماااات ُغَ ااات َش حتااان 

 .غ وّ قَ ور ما كات فغ ا ما غصوي  وغُ  ،الجتماع وغضد  ث
ت ثلم ردة ثقولن فُ ثلاصاجص ثلوخيغ  ف او  ؛ اُ ثل حار ،وث 

مصااا لح الاااان يماااا  تكااااوغت مرك اااام ثلمقااااا ْ ثلصااااوتغ  وثلمااااوثالة ثل
اَمولقاد تَ  . غي اا  - ثالجتماااعُ  ،ل  ااغت اصااجص  رفاُ ثلم اال ثقولصَّ

 !ثالفترثاُ  ،ثقم ل رث  ْ  غت اصاجص ألاجر  لَ صَّ َمالن حغت تَ 
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 :تِ غْ  غت حالَ  ،مت ْولج  ثلشدرثءللاال غت  خَ غ  مَ وغي أُ ْت ُْ 
ثل غاام ثلقاادغل  اصاااجُص  ، ِتاارَ ماا  كثكِ د  قَ إلاان مُ  مْ كَ َ اايَ  تْ حااال َماا 1

 .ثلوخيغ 
 تُ دِ يْ دَ فغَل غُ  ،وفُ  كه ثلحال تألّ الغ  ثلاصاجص ثلوخيغ 

  فتمتغا  اصاجصا ،  الن  غجت  ثلتُ  ياه الغ ا صاحثلألال  ثل غم 
 !ثليحوغ   ثلوخيغ   اصاجص

ثل غاام ثلقاادغل  اصاااجُص  ،ُمَقد ماا  كثِكَرِتاا إلاان  مْ كَ َ اايَ  تْ حااال َماا 2
 .ثليحوغ 

فاا  غد اام  ،وفااُ  ااكه ثلحااال تألااّ الغاا  ثلاصاااجص ثليحوغاا 
وال تمتغااااا   ،  غجتااااا  ثلتاااااُ  يااااااه الغ اااااا صااااااح   ،ثلألاااااال ثل غااااام مااااات 

   اصاجصاااااا ،جاااااا  ا ماااااات ْرجاثليحوغاااااا  ثلتااااااُ َغلُااااااِل َشااااااَد َ   اصاجصاااااا
 !22ثلوخيغ 

 ؛ اكه ثلحاال ثآلاارة ،إال أَلاْلَماثلاال غت هل م الن ْولج  لقد 
مات ا اارثم  ءٌ ُْ إكث َشا ال  ،فُ شؤوي ل ثلتُ ثتج وث إلغ ا  ُكل ِ لْ فكايوث 
 ويااااا  فاااااُ ك  رَ وغُ  ،تخاويااااا يْ فغَ  ،تأرق لأْلاااااوغَ  ،ت وغ لأْلاااااغَ ثلألاااااال غت ألااااااجر 

الاان حااغت هل اام  -  يشاامة ْااارى جُ ِشاايْ غُ  ،يااوت ْ ا غَ موضااْ مياألااّ مّماا
فكااات فااُ  ؛تلاا  ثلحااال ثقولاان ،ثلاااال غتالاان ألاالل دوت ألاااجر ْولجاا  

 ، غتا   اوكميا   ال إكث  او  ، ل اكُ ثلاكت ثتجا  إلغا   ِ ثلألاال  شامت ثل غام 
 !  رَ قْ   ْت غَ  رُ كْ وال غَ  ،وغدالج  ا جا جدغدث ،غل     

                                                
22
 ،ربما تنازعتا الراوي الواحد شاعرا وغير شاعر ،بيعيَّتانهما حاالن طَ  

 -ذكر أوالهما ابن جني  ؛معروفتان من قديم -وربما غلبت عليه إحداهما 

ة  اْلَوْزن   - 1/335=1 حَّ  - 1/337=1 -واآلخرة  ،"عن " َمْن حافَظَ َعلى ص 

 ."عن " اْلُجفاة اْلفَُصحاء
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1 
  شار

َّ ثلتْ  َْ َ  ياَس َللْ  َمْت رثَق  َلِ   ِم ثْل اِتُ  ثلْ  َ غ  ا َوفاَخ ِ ال ْ  َجِت  ْر ِ حاَغ
 َفِدُلتْ  مألت دلت فاالت مت دلت َفِدُلتْ  مألت دلت فاالت مألت دلت

 أللل
َّ ثلتْ   × َجألور َلكَِّة ثلْ  َوفاَخ ِ الْ  × َم َهمًّا ياَس ما َمْت رثَق
 × ُمَتْ ِدلْ  فاالت مت دلت × ُمَتْ ِدلْ  فاالت مألت دلت

 رَ غَّاافأَ  ؛ْوضااد   ،ولقااد ثصاا يْ ألاالل مااا شاااّ كلاا  ثالجتماااع
 ،حتاان ْااارج ماات ثل حاار ي ألاا  ،ماات م ااردثم مااا  دااد ثلم ااردة ثقولاان

هغااار فلااغس  ؛غكاااد غألاااتقل  ي ألاا  ،إلاان حاادغثا متمغااخث ماات قااادغل غاَيااكِ 
تمغااااخ ماااات ألاااااجر مااااا  ،مجاااااختء ثل حااااور كل اااااماااات  (ُمَالَّااااْ ثلَ ألااااغ )

  !اتص  األلحتن ث ،صور ا
 يألااااااا    ،11مي اااااااا ل حااااااار ثل ألاااااااغ   ،قصاااااااغدة 11ألااااااالل إت ل

 يألااااااااا    ،98ل ألاااااااااغ  مي اااااااااا  حااااااااار ثل ،146ول شاااااااااار  -% 11511
 اااار  ممااااا دثلتااااات الاااان  ،26يألاااا تات متقار تااااات جاااادثثلو  ،15524%
الن ثلايَل مات  امَ لْ ألَ َغْحِمَل ْت َييُم لقد و  !مت مدين ثلتلمكة غي ما 
مجاااختء لقصااار وثلث اااليَل ماات  ،ه ااات ْألااتاكهثي اارثدُ  ،ثل ألااغ مالااْ 

يااُ ولكي !24مي ااا شااارث ك غاار ثلاايَل وجاادم حتاان  ،الاان وجاا  ثلدمااول
 اكث  االيَل مات  ْألاتاكه ثي رد اات ،الن قل  شدره ْص ا مَ لْ ألَ  وجدم

ْالاااص فغكاااوت قاااد  !مااارثم  ااا ثَ  (،مالاااْ ثل ألاااغ )ثلمجاااخوء ااصااا  
 .فُ ْ ياء صوم ْألتاكه كَ  َ فيَ  ، ألِ  ْ يَ  ِم وْ ثميصام لصَ 
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 اْلَعروضيَُّة اْلقاَفويَّةُ اْلَخصاِئُص 
ت ثلم ردة ثقولن فُ ثلاصاجص ثلقافوغ [ 8]  ؛ ُ ثلروت ،وث 

  وألااغيغَّ  ،  ثلشااي رىالمغَّاا :قااالغُ  حااغتثلقصاااجد يألاا   ف ااو ثلمدتمااد فااُ 
 اال  ااو ثلمدتمااد  -وتاجغَّاا  ث اات ثل ااار   ،ويويغَّاا  ث اات خغاادوت ،ثل حتاارت
اَمولقاد تَ  .ثلشدر ِّ تُ كُ  تْ ت ا مِ ألَ رَ  ْ فُ فَ  ،ق ل هغره  اغت اصااجص  لَ صَّ

ااَمالاان حااغت تَ  - ثالجتماااعُ  ،ثل   اا  ثآلااارةرث  ثقم لاا  ْ ااَْ  ااغت  لَ صَّ
 !ثالفترثاُ  ،ثلم ال ثقول ُِ فَ رَ  َ اصاجص 

 :ْ ر ثلحالغت ثلألا قتغت  ياثيدكاس ولقد غي أُ ثاليت اه إلن 
اصاااجُص ثل غاام ثلقاادغل  ،ُمَقد ماا  كثِكَرِتاا حااال َمااْت َيَ ااَكْم إلاان  1

 .وغ ثليح
ثل غااام  قافغااا ُ ثلااااال  ثلشااااار  الااان ُّ ِلاااأْ تَ وفاااُ  اااكه ثلحاااال 

مااااات حغاااااث َ ور ااااا الااااان هغر اااااا َ ااااورث ْهااااارى ثلشااااااار  ،ثلألااااال 
اا ِ  اامجخثء ثلمرك ااام ثلمُ  فغاصاا ا ،ْت غدتيااُ   ااا ،ثلألااال  ا دلَّاافغت ؛ مَّ

 !ثلاال   ا ثلشاار 
 اصاااجُص ثل غاام ثلقاادغل ،ُمَقد ماا  كثِكَرِتاا حااال َمااْت َيَ ااَكْم إلاان  2

 .ثلوخيغ 
ثل غااااام  فااااُ قافغاااا ِ ثلاااااال  ثلشاااااار  دُ َ ااااخْ غَ وفااااُ  ااااكه ثلحااااال 

ك غرث   ا ُ مِ أْ غَ  ثألتوثءَ  ، ا  ُ وألاجر ْجخثج ثألتوثؤُ مت حغث  ،ثلألال 
ا   ااا ثلشاااار فاا  غتدلَّاا ؛ثلألااال ماات حقوق ااا ثلتااُ ثألااتوفا ا ثلشاااار 

 !ثلاال 
فااُ  ااكث  ،ثلشاادر ثلدر ااُ ثلدروضااغ  اصاااجُص  مْ َضاالكميماا قَ 

ااا ثلاايم  ماات اصااااجص  غااام  ،ثلشااااار ثلااااال  تَ ك اامَ  تُ اّل َْ ، لْ مااات ثلألَّ
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فاااهكث وثفقااا   ؛ اااال    مي اااا كُ تَاالِ  ْ  تُ اّل وَْ ، اااال  ثلشاااار ثلألاااال  ثلدروضاااغ  كُ 
كث اال اااا   -صاااا  ثلقافوغااا  اال ااا   اصاج ، اصااااجص  غتااا  ثلوخيغاااا  وث 

 !وثفق   اصاجص  ثلقافوغ  ، غت  ثلوخيغ   اصاجص
 قافغااا فاااُ ه فخ اااد ؛كه ثلحاااال ثآلاااارة ااا ،لٍ لْ لقاااد هل ااام الااان أَلااا

 لُ ُضاا ْ غَ مياا   ثلااكت ال غكااد جااخءٌ  ،  ثلكامال  اا  كلاا ُجاا َ لَ ثلألااال  ثل غام 
مااات  داااد  ،ثلقافغااا  إال  هيصاااات  لصاااوم ي ألااا  فلااال تااامم ؛ثءَ خْ ُجااااياااده 

الاان حاااغت هل ااام الااان ألااااجر  - !ثلألاااال إيصااات  لصاااوم ثلشااااار 
قاوثفُ ثق غاام ق ال  دلَّ ف ؛تل  ثلحال ثقولان ،لٍ لْ دوت ألَ ثلاال غت ْولج  
ْت  لَغْكاُر  فلل  ؛و ل كايوث فُ شمي ل ، ا ا واصوصغتُ َ ورُ  ،ثلقدغم 

 !ا و  رَ قْ غَ 

2 
 ما َجَرحا( ...) يوثس  وْ

 الح( ...) ث ت ثلرومُ

6 
 َْْ َددث( ...) ث ت ثلرومُ
 ُ ْددث( ...) ث ت قألغل

 ُاْكرت( ...) ثلدتا غ   وْ 4
 ُاْكرت( ...) تمال  وْ

 ،كل اااوالاان رهاال ثتحاااد م ااردثم قااافغتُ  رفااُ ثلم ااال ثلرث ااْ 
ااؤَ ث غُ ثتحااادَ  ،م ااردثم قااافغتُ  رفااُ ثلم ااال ثل الااثْك اار و   ثجتماااعَ  لُ ص 

ثلشاااار ثصاا يْ  -ثلمشااروح آي ااا الاان ثليحااو اصاجصاا ما ثلقافوغاا  
ثلم ااردة ثقولاان ماات م ااردثم قااافغتُ ثلم ااال ثل ااايُ ألااوى  ا مااثلاااال  

 ،مااااا شاااااّ كلاااا  ثالجتماااااع ،ثل الاااثُ ثلم ااااال قااااافغتو دااا  م ااااردثم 
غكااد غألاتقل  ،ثخَ غ امَ تَ مُ   ا غاَياكِ  ،حتن ْاارج مات ثلقافغا  ي ألا ا ،ْوضد  
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ٍْ ثلمأل وا  وتِ فلغس ثلرَّ  ؛ ي أل  ُ  لِ َْ م توحٍ   وغلٍ   مق  فُ   ُ لِ ألَ يْ ثلمُ  ، 
 ٍْ ُ   م تااوحٍ   وغاالٍ  مق اا ثلم ااال  ُِ َفاارَ  َ  تْ ِماافااُ ثلاااال   "ُ الحاا": غاااج
ٍْ ثلمأل وا كالروت  - ثل ايُ ٍْ   ِ لِ ألَ يْ مُ ثلْ  ،قصغرٍ   مق    وغالٍ  فُ مق ا
ُ    م تاااوحٍ  ثلماااد فغااااء  ؛ ااال كمي ماااا متداكألاااات . فاااُ ألاااال  "َرحاااا": ْل ااا

فكااامت ترتغاااّ ْجاااخثء  ؛21ثقلااا   دااا وثل تحااا   ،25ثقلااا  ْقصااار مااات
 ااال لاااغس ثلاااروت  !قافغااا  ثلألاااال  اكاااس ترتغاااّ ْجاااخثء قافغااا  ثلااااال 

ثلم اال  ُِ َفارَ  َ  تْ ِمافاُ ثلااال   "ُ ْدادث" :اٍ َلاأْ مُ   وغالٍ  ٍْ  مق ا ثلمأل واُ 
ٍْ  ثلمأل واِ كالروت  ،ثل الث فاهه ا  ؛ فاُ ألاال  " دثَاا": قصاغرٍ   مق ا

َََ اااَر مدااا   ثلاااروتَّ الَصااَا فاااهكث  ، ِتااامَّ قِ ُغْصاااِدُده إلاان  ،ثلمق ااْ  ألااااكت
ما إكث كااااات وال ألااااغ -ِإأْلااااماَاا  دويااااف ااااو -  ُ دْ  اااار ثلاااار  َْ ا غَ ّمااااا مِ قرغَ اااا
 .غألتمر مد  تدفا ثل وثء ،ثوَ اْ ا رِ صوتَ  ،تِ غْ كالدَ 
 اْلواِحَدُة اْلُمْسَتِمرَّةُ  التَّقاُبلِ  ِبْنَيةُ 

  لْ  ألَ  ،ْر د  ثلشدرثء ثلاال غتلقد حكل ث ت ثق غر الن و  [9]
تحااااكغر ماااات  ااااغت مدياااان ف ؛وصاااادا .ْر داااا  ثلشاااادرثء ثلألااااال غتْ غااااام 
 - المأااامرة فااُ حاجتاا  إهرثجاا   مدياانو  ،ثلياااسمرثق اا  ماات  ثلُمْحتاااج

ّ دَ ثقَ فاااُ  جاااوخَ وتَ  ،فاااُ ثلأاااخل لَ مَ دْ تَ أْلاااتُ لِ  ،للْ ار وأَلاااّشاااارجااام فكااارة  َ 
 ،كل الثلياس ْت ومت  غت مدين يأل   ثمفألاد إلن ثلد ر  (.دغّمْ ثلتَّ )
ارجاام فكاارة ْ ااُ يااوثس  -رجاال وثحااد مدياان يألاا   ثمصاا ح إلاان و 

ثلتقرغااّ مدياان شاادة وماات  ااغت  .لتألااتدمل فااُ ثلماادغح ،وث اات ثلرومااُ
ارجاام  -ثمااارث  ثل دااد ااات شاادة مدياان شاادة و  ،ااات شاادة ثلتدلااا
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 .ثلأخلوتجوخ فُ  ،لتألتدمل فُ ثقدّ ،فكرة ث ت ثلرومُ وث ت قألغل
ومديان ثألاتحقاا  ،ثألتحقاا ثللول  امفرث  فاُ ثلحاّ نمت  غت مديو 

 ،ارجاام فكارة ْ اُ ثلدتا غا  ْو اُ تمااال -امفرث  فاُ ثلُحأْلات  اثلداكر 
 !دمل فُ ثلأخللتألت

  غدااُ   ،ر مااا ْهاارم شاادرثءيا ثلألااال غت وثلاااال غت جمغدااا مدااا
 ااااامت  ،تِ غْ متقاااااا لَ ثيقألااااال كااااال  غاااام مااااات ْ غاااااات ل الاااان صااااادر واجااااخ 

مقا لاا  إغماَيااا  اامت فااُ  ،غألااتارجوث ْفكااار ل ماات  ااغت ثلمدااايُ ثلمتقا لاا 
كماااا ْت فاااُ  -دقت اااا وِجااا َء  ،حقغقااا  ثل كااارة غااااَت  ،ثلمديااان  اااالمدين

 !وكمال دقت  ،تمال حقغق  ثل غم ،  ثلش ر  الش رمقا ل
ْت تكاااوت  ،اَ َمااااْ وَْ ر ماااا كاااات َْْاتَاااَا فاااُ ت ألاااغر كلااا لكااات و 

  غداا  ثمغقااااع ثلمألاااتولُ الااان كااال مَ ااار مااات مَاااا ر ثلحغااااة مااات 
َاا رغت  ،ماتل اغتوثلوث  غت ايصرغت  ُ ثلتُ ْهرت ل  مت غُ  ،حول ل

حتااان إكث ماااا ثي ااارد كااال  (،ةٍ رَ ْكااافِ  ُْ َغااايَ دْ مَ )ْو  اااا يغت  (،ٍم ْغااا َ  تْ رَ  ْ َشااا)
ُِ ثل كارة ،ش ر مت ش رت ثل غم َتجااَوّ ثلمديغاات  ، َمْدَين مت َمْدَيَغ
  !كما غألتقر لل غم ،وثحد رثرٌ فاألتقر لل كرة قَ  ،كما غتجاوّ ثلش رثت

لِ ِفي ِبْنَيِة التَّقاُبِل َمعاِلُم   اْلِمثاِل اْْلَوَّ

1 
َْ َ   شار َّ ثلّياَس َلْل َغ  ْر ِ حاَجِت  َوفاَخ ِ ال َّغ  اِم ثْل اِتُ  ثللَِّ  َمْت رثَق

َّ ثلّياَس ماَم َهمًّا َوفاَخ ِ اللَّكَِّة ثْلَجألور أللل  َمْت رثَق
 اّصااتاثو  ،الاان قألاامغت ماا غا ارت شااار وألاالل لقاد قألاال [ 10]

وكال شاا ر مات شاا رت  ،ماامديغااُ فكرت مديان مات كال قألال مي مااا  
فممااا  :وج اا  ااماا  اماا ا  اال َوجَّ  ،مااا غ قألاال ماات قألاامُ ا ارت مااا غ غت
ولكياا  ماا  ل  ،"َمااتْ ": ماااتص  الداااقلغتثألاال قألاال ثقول فمألاايدثه إلاان ثل
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ْوماااا ثلقألااال ثآلاااار  .هغااار مقتصااار الااان ْحاااد ماااي ل دوت هغااارهفاااغ ل 
=  [ ْتااثألاال فاااال ثل َ ]ثْل اِتااُ  ": ماتصاا   ااالحغوثتصاا   فمألاايدثه إلاان 

 لكي اا م  ما  فغا و  ،"[رةألااصغأ  م الأا  فاُ ثألال فااال ثلجَ ]ثْلَجألور 
 .هغر مقتصرة الن وثحد مي  دوت هغره

ثألااامغ  إيشااااجغ  جملااا   ،مااا غمااات ا ارتقألااال ثقول ثل جدااا   اال
َّ ": جمل  شر  ا رٍ ف ،"َمتْ ": شر ْدثة م تدْ مت  ا ا َركَّ  ،شر غ  رثَق
ََْ ْر ِ حاَجِت ": جمل  جوثّو  ،"ثلّياَس   ."= ماَم َهمًّا َلْل َغ

ماضوغ  جمل  فدلغ   ،ما غقألل ثآلار مت ا ارتثل جد  مَ مَّ  ُ 
متدلاااا  ال دااال  "ِ اااا ": جاااار  ف ،"فااااخَ ": ماااا مااات فدااال  اااا ا كَّ رَ  ،ا رغااا 

 متااامارٍ   ااااالٍ ف ،"= ثللَّاااكَّةِ ثل َّغ  ااااِم ": مجااارورو  ،فاالااا  متقااادل الااان 
:  ااال ثي ااارد  شاااار  يدااام ثل ااااال ."= ثْلَجألاااورثْل اِتاااُ  ": صااا  ٍ  َاااا رٍ 

  ."ثللَِّ  "
فاُ ثلماال ا   ال  ،فُ تركغاّ ثلد اارة ارٍ شّ  َ  أل غلَ  لٌ لْ ثت ْ ألَ لقد 

ُْ مديغغالن ثات    دالل َ  ،قألمغ ا ُتركغ  غت  إك ْغات  -  ماَ  غَدَت
ِّ رْ ثلتَّ   غرِ دْ تَا تْ ِما ،َاْ َ ُ  ثلَاْ ِ  ثلتاُ فاُ مديان ثلقألال ثآلاار ثلاكت  تغا

ت ااا ااالوثو ثلقألاال ثآلااار  اال فااُ ثألااتجيا  - !فااُ مدياان ثلقألاال ثقول
مااات  اااغت ف ؛فاااُ ْ يااااء ثات ف مااااثكتمال ماااا داللااا  الااان  ،ثلقألااال ثقول

ومدين إهرثج   المأامرة فُ  ،تحكغر ثلُمْحتاج مت مرثق   ثلياسمدين 
وكامت  ،ماارج ثلِحَكاِل ثلَمَ لغَّا  ،فكارة شااارغيا كلغ مااارجام  -حاجت  

ْت غكااوت  دٍ َحاَْ لِ ُكا ااا ُ غَ فَ  ؛الاا ث  جمغداا ْحاد ث ياغت ال  الاث ل ماا
 !َْْاَغَ  ما
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 ااق ااا  مرثقاااّ ثليااااس ثلتاااُ صاااارم اياااد ألااالل ثلماااومَ  ولكاااتَّ 
ااهَ  إت لاال  - حغااث غجااوخ  ،ثلَ اار  الحاجاا  كاياام ايااد  شااار ااادلَ  ،امًّ

 ! اامَ يَ أْ  غَ اّل و اُ هيغما  غي أاُ َْ ،ْت غَ ار  ألا مت  -غَ ر  حاجت  
 ،كاات اياد  شاار  ال غ اام ، اللاكة ثل وخ ثلكت صار ايد ألالل إت  ل 

ثلصااا   ثلمقغااادة  اااالجمْ ام ثلّ غ ااافاااوا  ،اَلااا ْ مُ ثلمديااان ثلثألااال وثللاااكة 
ااَم  ! اااقل  وثلتاااء كااات  ،ألااورَ ثلجَ  لٍ لْ ثل اااجخ ثلااكت صااار ايااد أَلااِإتَّ ُ مَّ

 ،وفُ ثللََّ   ِإْلحاح ،وفُ ثلَ ْت  َجألارة وهغل  ،ثللَِّ   ايد  شار ثل ات َ 
 مْ َلاامااا ال ت دلاا  إكث اَ  مْ َلاادَ فَ  ،وثلجألااارة إكث ثمتخجاام  الأغلاا  وثملحاااح

 !مي ما
 اْلِمثاِل الثّانيِفي ِبْنَيِة التَّقاُبِل َمعاِلُم 

2 
 ْلَم ِ الدَّْ ِر َاْغَيا َهْغَر هاِفَلٍ  ِمْت جوِد َك  َ  َتْمألو ُكلَّ ما َجَرحاَوكَّ  ْ و يوثس

ُْ ثْمِ  ث ت ثلرومُ ْص حثلدَّْ ُر ُغْ أِلُد َما ثأْلَت اَع َوَْْحَمٌد َغَتَت َّ  ْفألاَد ِ امِْ
وثاااتص  ،ولقاد قألال ث ات ثلرومااُ ا ارتا  الان قألامغت [11] 

ثلتاُ  "َوَْْحَماٌد  "ولاوال كلما   ،كل قألل مي ما  مدين مات مديغاُ فكرتا 
ص كال شاا ر ماات تاااثلكاات قااد  ،مات ثلقألاال ثآلااار   غتاا رَ دْ َصااَكغََّلاْم 

فمماا  :َ تَاْغتِ ُمْاَتلِ  تِ غْ تَا َ جْ  ل وج  ماا وِ  ،ش رغ   قألل مت قألمُ ا ارت 
وج اا   جاا فات ؛"ثلاادَّْ رُ  "   :ماا  لخمااات ثلقألاال ثقول فمألاايده إلاان ثألاال 

 ؛"َْْحَمادٌ ": مااتصثألال شااص ثلقألال ثآلاار فمألايده إلان ْوماا  ،ااما 
 ،فااُ قألاال وثحاادْ ااو يااوثس الاا  الاان حااغت  -وج اا  ااصاا   جاا فات

 مجخثج اا ثلماتصا   ااالمدين  ،ثلماتصا   ااالمدين ثقولا ارتا  ْجاخثَء 
 اال  ،ْول اجااخ  غتاا  فااُ آااار صاادرهحتاان كثّ  ،ءٍ خْ ث  ُجااءَ خْ ُجاا ،ااارثآل

 ."فُ " َوكَّْلمَ فمأليده إلن ضمغر ثلماا ّ  ؛ ااصوج   وج   
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 ،جمل  ثألمغ  ا رغ  ،جدل ث ت ثلرومُ ك  قألمُ ا ارت  ل 
: فا ااار جملااا  فدلغااا  مضااااراغ  ،"دٌ َماااحْ َْ × رُ  ْ ثلااادَّ ":  اااا مااات م تااادْ َ كَّ رَ 
 ااُ ومااا  دااد ا  ماادة مااا مصاادرغ  َرفغاا  تااؤول ]  اعَ ثأْلااتَ مااا  دُ أِلاا ْ غُ "

مات م دولا  الان  اكث ممياوع ثلمتددت ثلثل دل ُغْ أِلُد  َر ِ ثألت اات  
تحتمااال ْت تكاااوت ثألاااما موصاااوال  ،مقصاااود  ااا  حااادوث ْصااال مديااااهثل

ْت قادر الغاا     ااَ تَ مديان ماا ثأْلاثلم  اول فااُ محاكو  رث ا  ثلصال  
ُْ ثْمِ  × [ُغْ أِلاادُ م دااول  الاان حااغت جداال ْ ااو  - "  حْصاااْمِ  ِ  ألااادَ فْ َغَتَت َّاا

 اا ماات  َ كَّ رَ  ،جملا  فدلغاا  ماضاوغ  ا رغاا  ،ياوثس ا ارتاا  ثلقألال ثلوثحااد
ْلاااامَ ": فاالاااا  ثل ااااارخ فداااال متصاااال  اااا  ضاااامغرُ  فجااااار ومجاااارور  ،"َوكَّ

 ،متااامار "َاْغَياااا ": فم داااول  ااا  ،متقااادمغت "ِ الااادَّْ ِر ": متدلقاااغت  ال دااال
  ااتٍ  فيداٍم  ،"َهْغاَر هاِفَلا ٍ ": ا  إلان صا  مضا لم دول    ثأللٍ ل فيدٍم 
: جملااا  فدلغااا  مضااااراغ   الاااٍث  فيداااٍم  ،"ِماااْت جاااوِد َك  ااا َ ": جملااا  شااا  ِ 

ماا ثألال موصاول محاكو  رث ا  ثلصال  ثلم  اول ] َتْمألو ُكلَّ ماا َجَرحاا"
تحتمااال ْت تكااااوت  ،ثل دااال ثلمتدااادتَتْمألاااو م داااول فاااُ مديااان َجَرَحااا  

إلان ُكالَّ ثلمضاا    ِحارْ ا  مادة جَ مصدرغ  َرفغ  تؤول  ُ وماا  داد 
مقصاود ثلمات م دولا  الان  اكث ممياوع ثلمتدادت ثلثل دال َر  َتْمألاو 

 ."[مدياه    حدوث ْصل
مااا غ ألااده تردغااد فااُ يااوثس  ألاا غل ْ ااُث اات ثلرومااُ لقااد ثت ااْ 

  َ ألَّامَ مت  دد ْت تَ  ،  ثلم دول ث   ال و ثلخمات َر   غت إ  ال ثلد ر 
مات ف ؛ثلمصالحوثلممادوح ثلم ألاد ثلاد ر الميافأل   اغت   ْ ُ يوثس مت

ومدياان يألاا    ، ااغت مدياان يألاا   ثمفألاااد إلاان ثلااد ر ْت ثلياااس كل اال
  .ارجم فكرة ْ ُ يوثس وث ت ثلرومُ -ثمص ح إلن رجل وثحد 
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ثلكت  ، التد غر ات ثجت اد ثلد ر فُ ثمفألادشتأال ولكت ثال
الااااان ثجت ااااااد ثلممااااادوح فاااااُ  ،ث ااااات ثلروماااااُاياااااد غااااادل حتماااااا صاااااار 

كات  -وال ألغما ْي  ا   قألل ثلممدوح الن قألل ثلد ر  ،مص حث
ثلااكت ال غااادل  ، ااالتد غر ااات ثجت اااد ثلمماادوح فااُ ثمصاا حثشااتأاال 
وال ألاغما ْيا   ،الان ثجت ااد ثلاد ر فاُ ثمفألااد ،ايد ْ اُ ياوثسحتما 

 اغت ثلاد ر تل  ثلميافألا   ل إت  !ال   دض ما   د  فُ قألل وثحد
ث ااات ثلروماااُ ِمااا َ  ا اااارة ثلتاااُ صاااارم ح ثلمصااالوثلممااادوح ثلم ألاااد 

ث ات اياد  ثمألياد ثلكت صاارو  -ة ْ ُ يوثس ا ار فُ حوثشُ كايم و 
 اممألالم ا تا  المأليد إلغ  مألتمرث  المألايد م لماا غكاوت فاُ ثلثلرومُ 

غكاوت فاُ تاارغ  ما  ر ثلاكت  كاالميق ْاياد ْ اُ ياوثس  كات دغ غ  و ثل
رومااُ الاان مدياان ثيتشااار ث اات ثل ثهر مااا  ااو إت كلاا  كلاا   -ثلأااا رغت 

و اااوثه ْ ااو يااوثس الاان مديااان ثيحصاااره فغمااا ق ااال  ،ثل ألاااد فااُ وقتاا 
 !هغاار ممموياا  ،ث اات ثقمغاار ْو غاا وكلتااا ثلّ غَّتَااْغِت ُم اَضااَلٌ   ااغت  ،وقتاا 

ااا ُ  صاااارث اياااد ث ااات ثلروماااُ  تِ غْ كَ ثجت ااااَدِت ثلاااد ر وثلممااادوح ثللَّاااإت  مَ مَّ
متادثالغت كايا ايد ْ اُ ياوثس  ،ِ رغتُمَتااِرَجْغِت َتااُرَج ثلاصول ثلُمَتدث

قاااادرة تتجلاااان  ،ثلتاااادث رال وفااااُ ثلت ااااارت  ،تاااادثال ثلاصااااول ثلُمَت ااااارغت
اياد ث ات ثلممادوح ثلاكت صاار ثألال إت  مَ مَّ  ُ  !تو قت  ثلدالغتاممدوح ثل

كااات ايااد ْ ااُ يااوثس مضاامرث غجااوخ  ،ثلرومااُ َااا رث غتدلااا  صاااح  
ث اات   غامُ غصااد  ال ْت إ ،فغتم ال   غتاا  كال ُمَتَلاا   ؛ماا اّكال فاُ 

 !فغ ا ق  ؛ْحمد ثأللَ فُ ثلمتلقغت ثلرومُ 
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 اْلِمثاِل الثّاِلثِ ِفي ِبْنَيِة التَّقاُبِل َمعاِلُم 

ْدِر َْْ َددث ث ت ثلرومُ 6 َُ َْأْلَتْديُ ِ َ  ثْ َت َحيغٍَّ  ِإَكث ثليَّْخُع َْْدياه ِمَت ثلصَّ  َكَمي 
 ْدَت  ِمْيَ  ُديوًّث ِ اليَّْخِع خثَدَ  ُ ْددثَفْ َو َكالألَّْ ِل ُكلَّما خِ  ث ت قألغل
ولقااااد قألاااال ث اااات ثلرومااااُ وث اااات قألااااغل ا ارتغ مااااا الاااان  [12] 
 القألاال ثقول غااا تمتَّ و  ، ماااااار  مديغاُ فكرتوثاتصااا ثلقألاال ثآل ،قألامغت

ْماا ث ات ثلروماُ فاااتص  . ال ثفترقاا مات  داد كلا  ،إلان ثلقألال ثآلاار
 اال وج  ماااا  ،ا ارتااا  قألاال مااات قألاامُ  ،رت  غتااا كاال شاا ر مااات شاا 
فممااااا ثلقألاااال ثقول فمألاااايده إلاااان ضاااامغر ثلمااااتكلل  :وج تااااغت ماتل تااااغت

َُ  "ثلمتصل فُ  ْوما ثلقألل ثآلاار فمألايده  ،فاتج  وج   ااص  ؛"َكَمي 
ْومااا  .ااما  فاتجاا  وج ا   ؛"َْْ َدادث "ضامغر ثلأاجاّ ثلمألااتتر فاُ إلان 

غاا   اال  جاال ال ،ث اات قألااغل فحصاار ثلقألاال ثقول فااُ ْول صاادر  غتاا 
 ؛"خثَد َ × َفْ ااااَو ": ضاااامغر ثلأاجااااّإلاااان  ما اااال ْألاااايد  ، القألاااال ثآلااااار

 .فاتج ا وج   وثحدة اام 
 ال  ،جمل  ثألامغ  ا رغا  ، ل جد  ثلقألل ثقول مت ا ارتغ ما

ثلجملاا  ماات ْدثة تمكغااد  َّ كَّااْمااا ث اات ثلرومااُ فرَ  .ثفترقااا ماات  دااد كلاا 
 جملا ٍ  فا ارٍ  ،"َُ َكاَمي  ": ماتكللثلضامغر   اثألام  ا  متصلٍ ويألٍ   تش غ ٍ 

ْوماااا ث ااات قألاااغل فركاااّ  ." ٍ يغَّاااحَ  تَ ثْ ااا  َ يُ ِ ااادْ تَ أْلاااَْ": فدلغااا  مضااااراغ 
: ضامغر هاجااّمات م تادْ  ،الاان محاكو  ال ااء ثلتاُ ا   اا ثلجملا  

 ."َكالألَّْ لِ ": جمل  حرفُ ش  ِ  فا رٍ  ،"وَ  ْ فَ "
 ،جمل  فدلغ  إيشااجغ  ،جد  ثلقألل ثآلار مت ا ارتغ ما مَ مَّ  ُ 
 ْمااااا ث اااات ثلرومااااُ فجداااال ثلجملاااا  شاااار غ َ  .قااااا ماااات  دااااد كلاااا  اااال ثفتر 
متدلااا   داال متقاادل ْدثة شاار  َاار  للمألااتق ل ورك  ااا ماات  ،صاارغح َ 
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فجملااا   ،"ثليَّااْخعُ ": ف ااااال فداال ثلشااار  ثلمحااكو  وجو اااا ،"ِإَكث": جوث اا 
اااْدرِ   ِماااَت َْْديااااه ": ت ألاااغر فدلغااا  ماضاااوغ  فجملااا  جاااوثّ فدلغااا   ،"ثلصَّ

: لم دول   ل ل جدل  كث ثلقألل ثآلار يدتا  ،"َددثَْ ْ ": متمارةماضوغ  
ْوما ث ت قألغل فكألاا ثلجملا   .فُ جمل  ا ر ثلقألل ثقول "  ٍ يغَّ حَ  تَ ث ْ "

 "متقدل ورك  ا مت َر  خمات  ،كألوة ْأللوّ ثلشر  وما  ُ  شر 
فاااامدثة مصاااادرغ  َرفغاااا  وجملاااا  فدلغاااا   ،متدلااااا   داااال متاااامار "ُكاااالَّ 

فاُ تموغال مصادر مضاا  إلان  ،"ُديوًّث ِ اليَّْخعِ  ما ِخْدَت  ِمْي َ  "ماضوغ  
 ماا  متامار مألاتتر فغا  ضامغرُ  ف دلٍ  ،21فُ مدين مدة خغادت  كلَّ 

:   ثقول ضاامغر ثلماا ااّ ثل ااارخفاالاا  ثلأاجااّ ومتصاال  اا  م دولُاا
 اال جداال  ااكث ثلقألاال ثآلااار حاااال  ."ُ ْداادث":  ااات  فم دااول  اا   ،" َ خثدَ "

 ."َكالألَّْ لِ ": ثلجمل  ثلحرفُ ش  ِ  ،ولمت ثلمجرور فُ ا ر ثلقألل ثق
لقااااد ثت ااااْ ث اااات قألااااغل ألاااا غل ث اااات ثلرومااااُ فااااُ ثلماال اااا   ااااغت 

 ،ثلتم غاااد  القألااال ثقول للقألااال ثآلاااارفااُ  لَّ  ُااا ،ا ارتااا  ُْ مَ أْلاااقِ  ُْ تركغَ اا
اا ُ   ؛اي ألاا ثلمألااتقل   ثلحااال ااات  رغااا ثآلااار  اااقول  لِ ْصاافااُ وَ  مَ مَّ

كمااا وصاال   اا  ث اات  -ا اي ااا ماات شاااء ْو غألااتأيُ   اا ُحتاان لغألااتأي
اي   ُحتن لغألتأي ؛ككل  ي أل  ثلمألتقل  ثليدم ات  رغا ثلرومُ 

مشاترك   ثليدام وثلحاال أِلامامٌ  ُجملتا اغت و  ،مت شاء ْو غألتأيُ   

                                                
24
ُكلَّما )...( ُكلَّ )...( َمْنصوبَةٌ َعلَى الظَّْرفيَّة  ب ات فاق  ": قال ؛1/141 :ابن هشام 

ْن َحْيُث اْلَمْعنى  هَة  ما )...( َشْرطٌ م  ْن ج  ْن هُنَا  -)...( َوجاَءْتهَا الظَّْرفيَّةُ م  فَم 

َوال يَجوُز أَْن تَكوَن َشْرطيَّةً  -بَةٌ َعلَى اأْلُْخرى اْحتيَج إ لى ُجْملَتَْين  إ ْحداهُما ُمَرتَّ 

ْثلَها في ما تَْفَعلْ  َْمَرْين   ،أَْفَعلْ  م  ةٌ  أَنَّ  :أل   -فاَل تَْدُخُل َعلَْيها أَداةُ اْلُعموم   -ت ْلَك عامَّ

مان  َعلَى اأْلََصح   ُد ب َمْعنَى الزَّ  ."َوأَنَّها ال تَر 
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ومديان شادة  ،مت  غت مدين شدة ثلتقرغاّ اات شادة ثلتدلااف ؛28ك غرة
  .ارجم فكرة ث ت ثلرومُ وث ت قألغل -ثل دد ات شدة ثمارث  

ت ثلد ارة ثلتُ صارم مد وف   ال ااء الان محاكو  اياد ولك
لااااجت ك ااااّ و  ،ايااااد ث اااات ثلرومااااُمألااااتقل   ي ألاااا ا كاياااام  ،ث اااات قألااااغل

اوت ق لصْ إت ثل َ  ،مك ّ لَّ ثلد   الن محكو   ت كغر ثلمتلقُ كُ 
ماات ا ااارة ث اات قألااغل فاااء   َ كِ ْحااإال ْت غَ  ،ل   ااا وحااد ا ِاامَ الاان ثلتَّ لاا  

ال غضااغر  مااا  ،"ُ ااوَ " إلان ،"َفْ ااوَ لان ماات "ل كلمت ااا ثقو وغحااو   ،ا   اا
َفْ َو ": إك تتحول ثلت دغل  ثلألالم  ؛ ل ر ما آ ره  د  ثلمتلقغت ،ثلوخت

فضا  اات  ،"ُ َو َكالألَّاْ  = َفِد تُاتْ  "إلن  الا ت  ،"َكالألَّْ  = فاِا ُتتْ 
ر ماا  ،توجغ  ث ت قألغل ْول ا ارت   ضامغر ثلأاجاّ وج تا  ثلداما ت ْ
فااُ ث اات ثلرومااُ  إال ْت غصاااد   غاامُ  ،ل مااا فغاا  ماات ثألااتق جح غاار 

 اال إت شاادة ثمااارث  ااات شاادة  !ا  مدياااه ااات ي ألاا متكلَماا ،ثلمتلقااغت
ثلتدلا ثلتُ صارم ايد ث ت قألغل  غت  رفغت متمغخغت ْحد ما شدغد 

ْت  ااااااو ]خثَد ": وثآلااااااار شاااااادغد ثل دااااااد " [ثلياااااااخعُ ْت ] ِخْدمَ ": ثلتقرغااااااّ
ايااد ث اات ثلرومااُ  ااغت حااالغت جاااجختغت فااُ  اار  وكاياام  ،"[ثلميااخوعُ 
 اال  - " [ثليااخع عُ خْ ْت َيا او ]َْْ َدادث  [،ثليااخع عُ خْ  او ْت َيا]َْْديااه ": وثحاد

 َاا رَ  ث ت قألغل ترتغّ شدة ثل دد الن شدة ثلتقرغّ ثلكت صار ايد
 وكااات ايااد ث ات ثلرومااُ َااا رَ  ،"(...)ُكلَّماا ":  ثلشاار ِ   ااا تَ  ثلتكارثرِ 
ث ت قألغل إت كل  كل  مت تي غ   - " (...)إكث  " ثلتكرثرِ   ا تَ  ثلشر ِ 

  َ رَ ْفاافلمااا َْ ؛يا ألغاألاا  ْي ألاا ماأِلااحْ الاان جياغاا  َ ااَرَفْغِت ُمَتكاااِفَجْغِت لاال غُ 
 داد ماا كاات ماات  -دااده  ْ   ثآلااار فاُ إِ رَ ْفايااء ثآلاار َْدْ إِ ْحاد ما فاُ 
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 ، ألاا ت ألغاألاا  يأِلااحْ وى لاال غُ ْقااَْ  ٍ رَ ث اات ثلرومااُ الاان جياغاا  َ ااتي غاا  
اا ُ  !داااده كااكل  ْ فااُ إِ   َ رَ ْفااياااء ثآلااار َْدْ إِ فااُ   َ رَ ْفاافلمااا َْ حركاا  إت  مَ مَّ

اياد  مكايا ،"ِمْي َ ": ايد ث ت قألغل إلن ثلشاص مُ صار ثمدياء ثلت
ْدرِ  ِمتَ ":  ضِ دْ ث ت ثلرومُ إلن  َ  ْدِر  ،"ثلصَّ  ن جاكّ ْيتمُ وَا ر ثلصَّ

ماا غقاّر وفاُ كلا   ،غاّثلتدلاا  الح  رِ قَ تَ أْلامُ  (ثلقلاّ)و ا ي   ،ثلأل ل
 (!دغّمْ ثلتَّ ) ّدَ  م ل ما غ ااده مت ثقَ  ، غم ث ت ثلرومُ مت ثلأخل

 اْلِمثاِل الّراِبعِ ِفي ِبْنَيِة التَّقاُبِل َمعاِلُم 

4 
ّيُ َلَمْدكوٌر َالن َفْرِ  ُح   ا ِقَتَّ َل ا َوْجَ ا َغُدِل َالن ُاْكرت ْ و ثلدتا غ   َوثِ 

 ِإكث َْْ َصْرَت  ياجاَ  َاْت ُاْكرتَل  َوْجٌ   ْ و تمال
 ْجاخثء  ،ال  ْ و ثلدتا غ  ْو و تمال فُ قألال وثحادولقد [ 16]
ْماااا ْ اااو ثلدتا غااا  فمألااايد ا إلااان  :مااات  داااد كلااا ثفترقاااا  ااال  ،ا ارتغ ماااا

ّيااُ "ضاامغر ثلمااتكلل فااُ  ْومااا ْ ااو تمااال  ،فاتج اام وج اا  ااصاا  ؛"َوثِ 
 .ج م وج   اام فات ؛"َوْج ٌ ": ثْلِجأْللِ  فمأليد ا إلن ثألل

 .ثفترقا مت  دد كل و  ،جد  ا ارتغ ما جمل  ثألمغ  ا رغ  ل 
مت  ،ثلجمل  ثلتُ ا   ا  الوثو الن محكو  َّ كَّ ْما ْ و ثلدتا غ  فرَ 

ّيااُ":  ا ضااامغر ثلمااتكلل  ااا ثألاامُ  متصااالٍ   ٍ أْلاايَ تمكغااد و  ةْدث  فا ااارٍ  ،"َوثِ 
متدلاا  ااالا ر  ر  فجاا ،"َلَمْداكورٌ ":  ا ل ثلتوكغاد ثلمخحلقاا  مقتريا ٍ  صا  ٍ 

متدلااااا   اااااتٍ  فجااااار   ،"َالاااان َفااااْرِ  ُح   ااااا": ومجاااارور ومضااااا  إلغ مااااا
وا اار شاا   مصاادرغٍ  وَيأْلااٍ   ماات ْدثةِ  مااؤولٍ  ومجاارور مصاادرٍ  ااالا ر 

ألاال متاامار ويداام ل ألاال ثلمتاامار جملاا  فدلغاا  ثمتقاادل و جملاا  حرفااُ 
 َّ كَّااو تمااال فرَ ْومااا ْ اا ."ِقَتَّ َل ااا َوْجَ ااا َغااُدِل َالاان ُاااْكرت": مضاااراغ 
ُ   جملاا ٍ  شااا  ِ  ا اارٍ  تْ جملتاا  ِمااا : ِجأْلااالٍ  ثألااالِ  فم تاادٍْ  ،"َلااا ": متقاادلٍ  حرفااا
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جملاا  شاار غ  ماات ثقدثة وجملاا  شاار  فدلغاا  ماضااوغ   فيدااٍم  ،"َوْجاا ٌ "
 ."ِإكث َْْ َصْرَت  ياجاَ  َاْت ُاْكرت": وجمل  جوثّ فدلغ  ماضوغ 

ثلق دااا   ثيتاااخعحتاان  ،ألااا غل ْ ااُ ثلدتا غااا ْ ااو تماااال ثت اااْ لقااد 
وَهغَّااَر  ،َْْفَرَد ااا اال  ،"َل اا َوْجَ ااا َغااُدِل َالاان ُااْكرت": تاا ثقاغارة ماات ا ار 

فااُ إف ااال وثألااتأين  ."َلاا  َوْجااٌ  ِإكث َْْ َصااْرَت  ياجاااَ  َاااْت ُاااْكرت": مي ااا
ثلتاااُ ثألاااتأين   اااا ْ اااو  ،"ُااااْكرت "ما اااوء كلمااا   داللااا   ،مديااان ثللاااول

ت رَ  -ل وْ وت َلار إال حاغت غكاكْ فا  غكاوت ُاا ؛ثلدتا غ  ْ او ثلدتا غا   دَّ وث 
 االلول مات  فمحا  ي ألا  ،"رتكْ اُ  (...) كورٌ دْ مَ لَ ": رِ دْ الن ثلصَّ  خَ جُ ثلدَ 

  ِ رْ َفاا": ْ ااُ ثلدتا غاا وثألااتأين ااات صاارثح   -ا  ااا  الدااكر ححغااث ْ
فالوجاااااا   ؛"ياجااااااا َ  (...)َْْ َصااااااْرَت   (...)َلاااااا  َوْجااااااٌ   " داللاااااا   ،" ااااااا   حُ 

كااات ر مااا  اال  ،م ااردثم ثلتد غاار ااات ثلحااّ وثم صااار وثلمياجاااة ماات
مت  غت مدين ثألتحقاا ف ؛تصرغحثلمت الن فر  ثلحّ  ْدلَّ  ثلتلمغحُ 

ومدين ثألتحقاا ثلدكر  امفرث  فُ ثلُحأْلت  ،ثللول  امفرث  فُ ثلحّ
  .ْ ُ ثلدتا غ  ْو ُ تمال ارجم فكرةُ  -

 ،ولكااات ثلد اااارة ثلتاااُ صاااارم مألاااتقل   ي ألااا ا اياااد ْ اااُ تماااال
ولااجت ك ااّ  ،مد وفاا   ااالوثو الاان محااكو  ايااد ْ ااُ ثلدتا غاا كاياام 

إت ثلَ ْصل قاوت  ،ثلد   الن محكو   ت كغر ثلمتلقُ ُكلَّ مك ّ
وال ألاغما ْت توجغا  ْ اُ تماال ْول ا ارتا   ،ل   ا وحد ا ِ مَ ل  الن ثلتَّ 

 إال ْت غصاد   غمُ  ،غخغد ا ثألتق ال ، ضمغر ثلأاجّ وج ت  ثلدام 
  ْياوال ألاغما  ، مديااه اات ي ألا غاتكلل مات  ،ثلمتلقغت فُْ ُ ثلدتا غ  

ّيااُ " وَّ َحااتُ و  ،ا   ااا وثوُ تاا  ماات ا ار ُت َّااَرَح ماات قاادغل ْت غجااوخ  ل " َوثِ 
ّياااُ = َفدااااوُلتْ ": ثلألاااالم  ثلت دغلااا ُ و  ،"إلااان " ِإّيااااُ ،ُجْمَلِت اااال ْصااا  َ   ،"َوثِ 
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ث ايااد رَ كَّ كَ إت ثلضاامغر ثلااكت صااار ُماا اال  !29"اااوُلتْ ِإّيااُ = " اال َّْلِل إلاان 
و ااو ماات تمااال  ،" ااالَ ": كااات مؤي ااا ايااد ْ ااُ ثلدتا غاا  ،" َلاا": ْ ااُ تمااال

اوَ وال ألاغما ْت  غتا  مُ  ،مااَ  هْ ثمِ   ت ْ ُ تمال رّ حَ تَ   (،كو وج اغت)  جَّ
كث إِ  تِ أْلااحُ ثلْ  دغدُ َشاا  ٌ ْجا  وَ َلاا": مات شاااء حملا  الاان شاادة ثلحاّ وثلتدلااا

    احُ  ةِ دَّ لان ِشااَ   َ لوَمامَ  ْر كُ ثْاا تِ َْ  َ ْغالَ إِ  رَّ أَلاَْ - لُ ِجاا ثلّ   َ غِ َْ -  تَ رْ صَ  ْ َْ
َلا  َوْجاٌ  َشادغُد ": وثلي اور ومت شاء حمل  الن شدة ثلا أ   ،" قِ لِ دَ تَ وَ 
َْأَلارَّ ِإَلْغااَ  َِْت ثْااُكْر َملوَمااَ  َالاان  -َِْغَ اا ثلّ ِجااُل  -ِإكث َْْ َصااْرَت   حِ  ْ قُاثلْ 

  ،مما  غت ثلميدوم ويدت  ثلمككور ٍم دْ يَ   ِ كْ حَ   - "ه ورِ يُ   وَ ضِ أْ  ُ ِشدَِّة 
ِإكث [ ؟]  ٌ ْجا= وَ  (...)َغاُدِل [ ؟ا ]َ اجْ وَ ": جرى فغا  مجارى ْ اُ ثلدتا غا 

  ِ رْ مااااْ َفااااال غحتماااال  ،ثلمحااااكو  ْ ااااُ ثلدتا غاااا يداااام إال ْت  ،"(...)
 وضااااوح ثيت ااااْ ْ ااااو ثلدتا غاااا  ث هكفاااا !تأْلااااثلحُ  شاااادةِ تقاااادغر إال  ،ثلحااااّ

ُِ  مقصاده  أماو ْ او تماال  ثيت اْ ،مقصده فُ مقال ثلأخل فاُ مقااَم
فصاارم ايد ْ ُ تمال ثي ردم إت ثلق د  ثلتُ  مَ مَّ  ُ  !ثلأخل وثل جاء
ايااد ْ ااُ  ا تْ يَ مَّ َضااتَ  ،"َلاا  " تقاادغل ثلحاادغث اياا  فااُ لح غااّ ماات شاامت ث
 "  تقادغل ثلحاادغث ايا  فااُلمحاّ مات شاامت ثفكاياام  ؛ ا ارتُاثلدتا غا  

ّيُ  ْ اُ وَل اف  ْ ُ ثلدتا غ  َج اء ثات   مما غكش   رفا مت  ،"َوثِ 
ثلتماس ثلدكر ثلكت صار ايد ْ ُ تمال  ه صار وجا  ُ مََّم إت  .تمال

كاااات اياااد ْ اااُ ثلدتا غااا   ااا   ،فاااُ جملااا  ثلشااار   داااد ثقدثةثلح غاااّ 
فغألاا    ،وكاامت ثلوجاا   او غ حااث ااات ثللِااّوثل ،وال شاار  وال ْدثةإ صاار 
ماااات تمااااال  ُْ اااايااااد صااااار اثالاتااااكثر ثلااااكت وال ألااااغما ْت  !ْح م اااال

ثلدتا غاا  كااات اياد ْ ااُ  ،ِلْلُمااَ ااّ ثلُمْ ِصاِره (ُمألاارَّت )مياجااة ثلوجاا  
                                                

29
 .226 :الدماميني 



 35 

مديان  مياجااةثلوفُ  (،ثلمحكو  َتْدمغَماثلم  ول )ُكلَّ ََْحٍد مت داللت  
 ! داللثللغس فُ  ،ثلحغاءمت 

 خاِتَمةٌ 
َوال  .ِتاا َحتّاان ُغْاِلااَص ِلَ قافَ  ،[ ال ُغااْؤِمُت ثْل اِحااُث ِ َحضاااَرِت 14]

َْ اِلأْلتغداِ  ا ،ُغْاِلُص ِلَ قاَفِت  ِّ َ قاَفِتا  .َحّتن َغْيَقِ  ُْ اِلأْلتغدا  ،َوال َغْيَقِ 
ََِر فُ َمألاِجِل ُلَأِت ا َّ َاَلن ثليَّ  .ال َغِكِل وال َغَملِ  ،َحّتن َغْدَْ

ولكت ثل احث ثلدر ُ ال غألتأيُ ْحغايا فغما َغْمَلُ  مت مألاجل 
َكاَمْت َتَتقاَ اَل َْماما  فااُ  ،امااا ال َغاْمَل ُ  ،ُ غيَار فغ ااثللأا  ثلدر غا  ثلتا

ْوألااا  ْقألاااال ألااارقت  ْوا  اااا )أَلاااْل  ثلشااادر َتْحألاااغت  داااِ  ضاااروّ 
اااا اُم ثلُمَتضااااادَّةُ  (،ْوحألااااي ا  ،ِصااااَ ُ  إغجاااااخ ثلألَّااااْ ِ  فااااُ ثلشاااادر :ثلص 

صااااح   ثلشااااار ثلااااال  وِصاااَ تا َ أْلاااَ ِ  ثلَقاااْول وأَلاااَدِ  ثلَ  هااا  فاااُ 
وجااوٍه ماات قاادرة ثللأاا   ااكل  إلان َتْجِلَغااِ   فهياا  َغْحَتِ ااخُ  (؛لألاااراث)ثلألاال  

َتْولغاَدث َصاحغَحا ياِفَداا  ، دضا ا مات  دا ثلدر غ  الن تولغاد ْ وثر اا 
 ،وثلاال ا   ووجوٍه مت ت قُ ثقامال ثل يغا  ثلدر غا  ثلألاال   -ياِجَحا 

ال  ،الااااان ماااااا غقتضاااااُ ثألاااااتغداّ حركااااا  ثل قافااااا  ثلدر غااااا  ثمألااااا مغ 
 !م ما تكت ااَلمغَّت ا ْو َاْوَلَمُت ا ،تغداّ حركِ  هغِر اثأل

ْت َُْفااااات َش ْم لااااا  كلااااا   ،لقااااد جدلاااااُم َ ّماااااُ فاااااُ  اااااكث ثل حاااااث
اااات  ،مااات ألااارق  ثلشااادر (ثلميألاااوّ إلااان ثلُحأْلااات) ثلضاااّر ثلُمَحألَّااات

ُْ َ أْلااا   ثلقاااول وأَلاااَد   ،مداااالل صااا   إغجااااخ ثلألَّاااْ    اااغت مداااالل ِصاااَ َت
َََ َر ل ،ثل  ه  َََ رَ حتن   :ُ فغما 
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َْتَّ شااادرثءيا ثلااااال غت كااااايوث  :فيييي َمقييياديِر اْلَمقييياِطِع َواْلَكِليييمِ  1
َْْحاَرَص الاان قلاا  ااادد كلمااام ْ غاات ل ثلكتا غاا  ااات ااادد كلاال 

 .ِمْيُ ْل الن قل  ادد مقا د ا ،ْ غام ألال غ ل

ال  ،َْتَّ ْ غااام شاادرثجيا ثلألااال غت :ِفييي اْلَخصيياِئِص اْلَعروضيييَّةِ  2
وال  ،درثءيا ثلاال غت مات اصاجصا ا ثلدروضاغ  ُكل  ااُتَمك ُت ش

 ،فاهكث وثفقاو ل  اصااجص ْ غاات ل ثلوخيغا  ؛ُتْ ِلاُت ل مي اا   ُكل  اا
كث ااااااال و ل  اصااااااجص -ثلقافوغااااا  ااااااال و ل  اصاجصااااا ا   وث 

 .وثفقو ل  اصاجص ا ثلقافوغ  ،ْ غات ل ثلوخيغ 

َْتَّ شاادرثءيا ثلألااال غت  :فييي ِبْنَيييِة التَّقاُبييِل اْلواِحييَدِة اْلُمْسييَتِمرَّةِ  6
ثألاااتارجوث ْفكااار ل مااات  اااغت ثلمداااايُ  ،وثلاااال غت جمغداااا مداااا

ات   غدِ  ثيقألال كل  غم مت ْ غات ل الان َصاْدٍر  ،ثلمتقا ل 
ْو ااات   غداا  ثمغقاااع ثلمألااتولُ الاان كاال  ،وَاُجااٍخ متقااا َلْغتِ 

 ماااا فاااُ مقا لاااا   -مَ ااار مااات مَاااا ر ثلحغااااة ماااات حاااول ل  
ت  غات حقغقا  ثل كارة وِجا ء دقت اا كماا فاُ ثلمدين  المدين م

ْو  ،مقا ل  ثلش ر  الش ر مت تمال حقغق  ثل غم وكمال دقت 
 ُِ  ما فُ ثي رثد كل ش ر مت ش رت ثل غم  َمْدَين مات َمْدَيَغا
ِّ ثلمديغغت كتجاوّ ثلشا رغت وثألاتقرثر قارثر  ثل كرة مت َتجاُو

 .ثل كرة كاألتقرثر قرثر   ثل غم

ِْ اْْلَْمِثَلييِة اْْلَْرَبَعييةِ فييي َمعيياِلِم ِبنْ  4 َْتَّ  :َيييِة التَّقاُبييِل َبييْيَن َفْطييرا
الاان  ،شاادرثءيا ثلاااال غت ثشااتملوث فااُ  وثغااا ترثكغااّ ا ااارثت ل

االغا   ، ل اال و ل إلن دقااجا مات ثلتركغاّ ،شدرثجيا ثلألال غت
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ات دقاجَا ُْْارى َ ِقَغاْم فاُ ا اارثم  -َرَفَدْم ِكْكَرُ ْل  ،ثلتد غر
َُ الغ ل ُْأْلتاكغََّتُ لْ  ،َتُاِصُ لْ  ،ألال غ ل  .وَتْحَ 

 ُكُتُب اْلَبْحثِ 
 ،"المثدل السدائر فدي أدب الكاتدب والشداعر"(: ضياء الددين)ابن األثير  -

طبعددة دار و ،تقددديم الدددكتورين أحمددد الحددوفي وبدددوي طبانددة وتعليقهمددا

 .ونشرتها ،نهضة مصر بفجالة القاهرة

   (:أبو الفتح عثمان)ابن جني  -

o 1 =يئدة طبعة الهو ،تحقيق محمد علي النجار ،"" الخصائص

 .م1914سنة  المصرية العامة للكتاب الثالثة

o 2  =تحقيددددق الدددددكتور حسددددن  ،"" سددددر صددددناعة اإلعددددراب

سدددنة طبعدددة دار القلدددم بدمشدددق األولدددى و ،ودراسدددتههندددداوي 

 .وتوزيعها ،ونشرتها ،م1916هـ=1706

 ،"لسدان العدرب(: "أبو الفضل محمد بدن مكدرم المصدري)ابن منظور  -

 .طبعة دار المعارف بالقاهرة

دار إحيداء  ةطبعد "،مغني اللبيدب(: "جمال الدين األنصاري)ن هشام اب -

 .اونشرته ،بالقاهرة (عيسى البابي الحلبي وشركاه)الكتب العربية 

تحقيدق  ،"ديوانده بشدرح التبريدزي"(: حبيب بن أوس الطائي)أبو تمام  -

 ،6العددد )ونشدرتها  ،وطبعة دار المعارف الخامسدة ،محمد عبده عزام

 (.العرب ائرمن سلسلتها ذخ

إبراهيم تحقيق  "،األغاني(: "علي بن الحسين القرشي)األصفهاني  -

 .الشعب بالقاهرة دار ةونشر ،م1959سنة  ةوطبع ،اإلبياري

تحقيدق األسدتاذ عبدد  ،"خزاندة األدب"(: عبد القادر بن عمدر)البغدادي  -

ونشدرة  ،م1991سدنة وطبعدة المددني الثانيدة  ،وشرحه ،السالم هارون

 .لقاهرةالخانجي با

تحقيدددق  ،"البيدددان والتبيدددين"(: أبدددو عثمدددان عمدددرو بددن بحدددر) الجدداحظ -

سدددددنة وطبعدددددة المددددددني الخامسدددددة  ،األسدددددتاذ عبدددددد السدددددالم هدددددارون

 .ونشرة الخانجي بالقاهرة ،م1916هـ=1706

دالئددل  "(: أبددو بكددر عبددد القدداهر بددن عبددد الددرحمن النحددوي)الجرجدداني  -

 ،المددني وطبعة ،عليقهوتاألستاذ محمود محمد شاكر قراءة  ،"اإلعجاز

 .الخانجي بالقاهرة ةونشر

 ،"التنداص سدبيال إلدى دراسدة الدنص الشدعري وغيدره"(: شربل)داغر  -

مدددن مجلدددة فصدددول  ،لدددد السدددادس عشدددرمقدددال بالعددددد األول مدددن المج

عدددن الهيئدددة المصدددرية العامدددة  ،م1994  سدددنة درة االمصدددرية الصددد

 .للكتاب



 39 

العيون الغدامزة "(: بن أبي بكرأبو عبد هللا محمد بدر الدين )الدماميني  -

المددني وطبعدة  ،تحقيدق الحسداني حسدن عبدد هللا ،"على خبايدا الرامدزة

 .الخانجي بالقاهرة ةونشر ،م1997هـ= 1716الثانية سنة 

ترجمددددة  ،"الددددنص والخطدددداب واإلجددددراء"(: روبددددرت)دي بوجراندددد  -

 ،م1991هدددـ=1711سدددنة طبعدددة األولدددى وال ،الددددكتور تمدددام   حسدددان

 .الكتب بالقاهرة نشرة عالمو

إشدراف  ،"الدوافي بالوفيدات"(: صدالح الددين بدن أيبدكخليل )الصفدي  -

ونشدددرة دار صدددادر  ،م1959سدددنة وطبعدددة  ،الددددكتور إحسدددان عبددداس

 .ببيروت

الطبعددة الثانيددة  ،"البالغددة تطددور وتدداريخ"(: الدددكتور شددوقي)ضدديف  -

 .ونشرة دار المعارف بالقاهرة ،عشرة

سدنة طبعدة الثالثدة ال ،"البالغدة العربيدةمعجدم "(: الدكتور بدوي) طبانة -

 .ونشرة دار المنار بجدة ودار الرفاعي بالرياض ،م1911

مشددروع  :موسدديقى الشددعر العربددي"(: دمددالدددكتور شددكري مح)عيدداد  -

ونشدرة  ،1941سنة طبعة دار األمل بالقاهرة الثانية  ،"علمية  دراسة 

 .دار المعرفة بالقاهرة

بعددة ط ،"إعددراب الجمددل وأشددباه الجمددل"(: الدددكتور فخددر الدددين)قبدداوة  -

 ،م1913هدددددـ=1703سدددددنة الرابعددددة دار اآلفدددداق الجديددددددة ببيدددددروت 

 .ونشرتها

 ،"(القددرص المدددمج)الموسددوعة الشددعرية ": مجمددع أبددي ظبددي الثقددافي -

 .م2003نشرة سنة 

مآخذ  :الموشح"(: أبو عبد هللا محمد بن عمران بن موسى)المرزباني  -

تحقيق  ،"نواع من صناعة الشعرالعلماء على الشعراء في عدة أ

 .نشرة دار الفكر العربي بالقاهرةو ،األستاذ علي محمد البجاوي

 :نحو آجروميدة للدنص الشدعري"(: الدكتور سعد عبد العزيز)مصلوح  -

مدن  ،مقدال بكتداب العدددين األول والثداني ،"دراسة في قصديدة جاهليدة

امددة عددن الهيئددة المصددرية الع ،م1991مجلددة فصددول الصددادرة سددنة 

 .للكتاب

األبعداد النظريدة لقضدية السدرقات "(: الددكتور محمدد مصدطفى) هدارة -

مقددال بالعدددد األول مددن المجلددد  ،"وتطبيقاتهددا فددي النقددد العربددي القددديم

عن الهيئدة المصدرية  ،م1916السادس من مجلة فصول الصادرة سنة 

 .العامة للكتاب

سدددنة طبعدددة  ،"بحدددوث فدددي الشدددعر واللغدددة"(: الددددكتور علدددي)يدددونس  -

 .ونشرة مكتبة اآلداب بالقاهرة ،م1994


