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:امللخص
ُ
َّ
 وْد آزسها، َل الٓسآن ال٘سٍم زاَدا ؤطاطُا مً زواَد زٓاَت ال٘خاب نلى مس الهطىزٙلٓد ش
َّ نبر َرٍ الىزْت البدشُت ؤن
هخدبو َرا ألازس في هماذط مً اإلاىجص الىثري الهسبي الٓدًم مخمشال
 ٗىهه هطا، واطخلهمذ مهاهُه ؤًػا، خُض اطدشهد بأي الرٖس الخُ٘م،في مخخلِ َىىهه
َّ
 وْد انخمدها الخدزط في نسع،ًدظُد الىطىص الىثرًت والشهسٍت نلى خد طىاء
زابخا
ًُ بذ نمدها بلى الخدًض نً ال،الخجلُاث الٓسآهُت التي خُلذ بها َىىن الىثر الهسبي الٓدًم
َّ
ّ  زم زضدها مجمىنت ؤمشلت نً ٗل همىذط،الىثري ؤوال
حهبر نً ألازس الٓسآوي الري جخللها مو
ِ
.الشسح والخهُٓب
. الٓسآن ال٘سٍم؛ الىثر الهسبي الٓدًم؛ الخىاص؛ اللُل؛ اإلاهنى:كلمات مفتاحية
Abstract :
The Holy Quran is essential to the culture throughout the ages to all the races. To
illustrate that, we decided to trace back this effect in the ancient Arab prose work
represented in its arts A verse of the, Holy Quran was cited due to its inspering
meanings and the positive energies it stores.
It is a fixed text that dominates both prose and poetic texts, Since the writers desire
is to distinguish their prose speeches by influencing the recipient, this investigation
falls under the heading of intertextuality, We have adopted gradations in
presenting the Quranic manifestations that celebrated the ancient Arabic prose
arts.
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.1مقذمة:
ال٘خاب اإلاعجص في
لٓد اْخػذ خ٘مت هللا ؤن ظمو الٓسآن الهسب نلى لًت واخدةَٙ ،ان ِ
ُ
َّ
زضُه وبُاهه وهكمه ،ومً زمت شَ ٙل الٓسآن ال٘سٍم زاَدا ؤطاطُا مً زواَد زٓاَت ال٘خاب
نلى مس الهطىز ومو ُّ
حهدد ألاظىاض ألادبُت.
وْد آزسها ؤن َّ
هخدبو َرا ألازس في هماذط مً اإلاىجص الىثري الهسبي الٓدًم( )1مخمشال في مخخلِ
َّ
ُ
َ
وظدث مً الٓسآن ِذٖسا ،خُض اطدشهد بأي
َىىههَ ،إًىما ول ُْ َذ وظه ٚفي َرٍ آلازاز ألادبُت
ُ
واطخلهمذ مهاهُه ؤًػا ،إلاا ًختزهه مً ؾاْاث بًجابُت ٗىهه هطا زابخا
الرٖس الخُ٘م،
ُ
َّ
ًدظُد الىطىص الىثرًت والشهسٍت نلى خد طىاء ،ولسيبت ال٘ َّخاب في جمحز خؿاباتهم الىثرًت

بالخإزحر نلى اإلاخلٓيَ ،را الخٓص ي الري ًدخل في باب الخىاص ٖمهنى ظامو لخداخل
الىطىص وحهالٓها وجالخٓها ،ؤو الاْخباض بمهىاٍ اإلاخهازٍ نلُه ،ؤو ما ًىطم ؤًػا بـمطؿلح
(الٓسآهُت)(.)2
وبهه إلاً الطهب جمشل مُهىم َّ
مىخد للخىاص في الخؿاب الىٓدي الًسبي ألن ؤضىله مخهددة
الاججاَاث ،لرلَ ٚداللت الخىاص جخًحر مً باخض بلى آخس ،يحر ؤن اإلاخُٔ نلُه َى ٗىن
برزة الخىاص ألاولى ْام بىغهها مُخاثُل باخخحن ( Mikhail Bakhtinث1975 :م) خحن َّزوط
إلاطؿلخه الجدًد (الخىازٍت  )dialogism /والري ًد ٛنلى الدشابه الخاضل بحن حهبحر مازل
وحهابحر ؤخسي مشابهت ،بدُض «ًدخل َهالن لُكُان ،حهبحران ازىان ،في هىم خاص مً
الهالْت الداللُت ،هدنىَا هدً نالْت خىازٍت ،والهالْاث الخىازٍت هي نالْاث (داللُت) بحن
ظمُو الخهبحراث التي جٓو غمً داثسة الخىاضل اللُكي»(.)3
والىاْو ؤن الباخشت البلًازٍت ظىلُا ٖسَظدُُا ( Julia Kristevaث1941:م) هي ؤولى مً
انخمدث مطؿلح الخىاص ،وذل ٚاطدىادا بلى ؤلازر الىكسي الري جسٖه باخخحن ،وْد قهس
اإلاطؿلح في ؤبدار لهرٍ الىاْدة بحن نامي ( )1967-1966في مجلتي "Telquel" :و""critique
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زم ؤنادث وشسَا في ٖخب مظخٓلت ،وجىؿلٔ ٖسَظدُُا في بظـ زئٍتها خى ٛالخىاص مً ٗىن
الىظ «جسخاال للىطىص وجداخال هطُا»(.)4
ؤما الخدى ٛالىىعي الري َّ
مس به الخىاص َٓد ؤحى نلى ًد الىاْد الُسوس ي ظحراز ظُيُاث
( Gérard Genetteث2018 :م) الري َّ
وطو َرا اإلاُهىم الىٓدي مً خال ٛؤبدازه ،جددًدا في
ٖخابه (ؤؾساض  ) palimpsestes /خُض دزض الخهالي الىص ي الري ْا ٛبهه «ٗل ما ًػو
الىظ في نالْت قاَسة ؤو خُُت مو هطىص ؤخسي»( ،)5ونلُه َالىظ َى جسُٖب مً
هطىص ياثبت ؤخسي.

.2مظاهر التناص القرآني في الفنون النثرية -املختارة-
وظخهسع َُما ًلي الُىىن الىثرًت نلى الخىالي :الخؿابت والىضُت واإلآامت وألامشاٛ
والخىُْهاث و ُّ
الترطل واإلاىاقساث ألادبُت والٓطت ،وْد انخمدها الخدزط في نسع الخجلُاث
الٓسآهُت التي خُلذ بها َىىن الىثر الهسبي الٓدًم ،بذ نمدها بلى الخدًض نً الًُ الىثري
ٖخىؾئت اضؿالخُت ،زم اهخُٓىا لٙل ًَ همىذظحن ،خُض نملىا نلى زضد مجمىنت ؤمشلت
َّ
نً ٗل همىذط ّ
حهبر نً ألازس الٓسآوي الري جخللها مو الشسح والخهُٓب.
ِ

.3فن الخطابة:
حهد الخؿابت مكهسا مً مكاَس السقي ؤلاوظاوي نلى مس الهطىز وجخابو الخػازاث ،وفي
ؤبظـ حهسٍِ لها هي «ًَ مشاَهت الجمهىز وبْىانه واطخمالخه»( ،)6وْد ؤضبدذ طالخا
ْىٍا ؤداجه اللظان ،في الظلم والخسب ،في الخػس والبادًت ،بُٓذ مسامحها وؤَداَها واخدة لم
ٌ
ُ
ضاخبها
جخًحر وَى الخإزحر نلى اإلاخلٓي بةْامت الدجت نلُه َهي في ٗل ألاخىاْ« :ٛىة ًُؿُٔ
َ
ٌ
بْىام اإلاخاؾبحن في ّ
يسع صخُذ»(،)7وْد اخترها مً َرا الًُ الٓىلي
ٗل ش يء ًَّدعي ؤهه
ِ
خؿبت نلي بً ؤبي ؾالب وخؿبت لظان الدًً بً الخؿُب َُما ًإحي:
مً خؿبت نلي بً ؤبي ؾالب زض ي هللا نىهً ،رٖس َحها ابخداء خلٔ الظماء وألازع وخلٔ
ُّ
آدمًٓ ،ى :ٛالخمد هلل الري ال ًبلٌ م ْد َخ َخه الٓاثلىن ،وال ًُدص ي ْ
الهادون ،وال ًُادي
وهماءٍ
ِ
َ
َ ُ
َّ
ُ
ْ
ُ
الُؿً ،الري لِع لطُخه خد
الهمم ،وال ًىاله يىص ِ
خٓه اإلاجتهدون ،الري ال ًدزٖه بهد ِ
23

َ َ
ٌ
وهذ مىظىد ،وال وْذ مهدود ،وال َ
مددود ،وال ْ
ؤظل ممدودَ ،ؿس الخالثٔ ُبٓدزجه ،ووشس
ووجد بالصخىز َم َ
السٍاح بسخمخهَّ ،
ُدان ؤزغه»(.)8
بن اإلاخمهً في زىاًا َرٍ الخؿبت ال ًُخإ ؤن ًػو ًدٍ نلى اإلاهاوي الٓسآهُت الكاَسة مً ٖالم
ُّ
الخؿُبَٓ ،ىله مشال( :وال ًُدص ي ْ
الهادون ) بقهاز ٖثرة وهم هللا نلى بني البشس مً
وهماءٍ
ْ َ َ َّ
َ
ط َ
الل ِه َال ُج ْد ُ
ىَا» (الىدل ،)18 :وْد ؤَ في اختزا ٛمهاوي
ْىله حهالىَ « :وِب ْن ح ُه ُّدوا ِوهمت
الىهم بٓىله اإلاخىاص مو آلاًت ال٘سٍمت ،وٖإهه ًدنى الظامو بلى اطخدػاز ما َ
ؤوهم هللا به
مدل الخٓطحر في ُش٘س جلّ ٚ
نلُه ألهه مً بىانض الش٘س ،وٍىبهه ٗىهه في ّ
الىهم.
ِ
ِ
َ
ْ
ؤما ْىلهَ( :ؿس الخالثٔ ُبٓدزجه) َةشازة بلى ببدام وخلٔ الخالثٔ مً ْىله نص وظل« :ال َخ ْم ُد
َّ َ َ َ ْ َ
َ َ
َّ َ
ألا ْ
ع» (َاؾسَ ،)01 :اطخهاز ٗلمت (َؿ َس) في جسُٖب مهبر بدٌو ،خُض
ز
اؾ ِس الظماو ِ
ِلل ِه َ ِ
اث و ِ
بن هللا خالٔ الظمىاث وألازع ومبدنهما نلى يحر مشا ٛطابٔ ،وفي الاطدىاد بلى آلاًت
حهكُم هلل وَى ألاوظب في بداًت الخؿب.
وهُع الىهج َُما ًخظ الاْخباض مً الٓسآن ال٘سٍم وظدهاٍ ْاثما في خؿب لظان الدًً
بً الخؿُب(ث ،)ٌ779 :بذ ًٓى ٛفي بخدي خؿبه التي ًدؼ َحها نلى الجهاد «ؤحها الىاض -
زخم٘م هللا حهالى :بخىاه٘م اإلاظلمىن باألهدلع ْد َدَم الهدو ْ-طمه هللا حهالىَ -
طاخ َتهم،
ِ
َّ
ُ َ َ
َّ
َ
الُ٘س -خرله هللا حهالى -اطدباختهم ،وشخُذ ؤخصاب الؿىايُذ بلحهم ،ومد الطلُب
وزام
ذزانُه نلحهم ،وؤًدً٘م -بهصة هللا حهالى -ؤْىي ،وؤجم اإلاامىىن ؤَل البر والخٓىي ،وَى دًى٘م
ْ
وظ َىازٖم الٓسٍب َال ُجخ ُِسوٍ ،وطبُل السشد ْد وضح َلخبطسوٍ ،الجهاد الجهاد
َاهطسوٍِ ،
ْسز الشسم َّ
خٓه َّ
َٓد َّ
حهحن ،الجاز الجاز َٓد َّ
وبحن ،هللا هللا في ؤلاطالم ،هللا هللا في ؤمت مدمد
نلُه الطالة والظالم ،هللا هللا في اإلاظاظد اإلاهمىزة برٖس هللا ،هللا هللا في وؾً الجهاد في
ُُ
طبُل هللاْ ،د اطخًار ب٘م الدًً َإيُشىٍْ ،د جإٖد نهد هللا وخاشاٖم ؤن جى٘شىٍ ،ؤنُىىا
بخىاه٘م بما ؤمً٘ مً ؤلاناهت ،ؤناه٘م هللا حهالى نىد الشداثدَ ،ظ ِّددوا نىا ِثد الخحرً ،طل
هللا حهالى»(.)9
بن اإلاهنى الهام لهرٍ الخؿبت َى الظعي للجهاد ،وبن الهمل نلى جدسٍس الىؾً مظإلت
ظىَسٍت زابختَ ،ةذا ٗان ؤلاطالم ْد ظهل الىالء هلل حهالى ؤوال ،نلُه هىالي ونلُه وهادي،
َةن ؤي انخداء خازجي نلى ؤوؾاهىا ٌهد انخداء نلى اهخماثىا دًىا وجازٍخا ،وخٔ زد الاخخالٛ
ََ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ
ىس ى ِبذ
وازد في دًيىا ٖخابا وطىتًٓ ،ى ٛنص وظل﴿ :ؤلم جس ِبلى اإلا ِئل ِمً ب ِني ِبطس ِاثُل ِمً به ِد م
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ْ َ
َ
َ ُ
َّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ َّ
ً
ا ٛؤال
ْالىا ِل َى ِب ّ ٍي ل ُه ُم ْاب َهض ل َىا َم ِلٙا ُه َٓا ِج ْل ِفي َط ِب ُِل الل ِه ْاَ ٛل نظِخم ِبن ٖ ِخب نلُ٘م ال ِٓخ
َ َ
َ
ُ َ ُ
َ َ َّ
ََ ُ
َّ َ ُ ْ
ُج َٓا ِجلىا ْالىا َو َما ل َىا ؤال ُه َٓ ِاج َل ِفي َط ِب ُِل الل ِه َوْ ْد ؤخ ِس ْظ َىا ِم ًْ ِد ًَ ِازها َوؤ ْب َىا ِث َىا َل َّما ٖ ِخ َب َنل ْح ِه ُم
َّ
ْ َ ُ َ َ َّ ْ َّ َ ً ْ ُ ْ َ َّ
الل ُه َن ِل ٌ
ُم ِبالك ِ ِاإلا َحن (( ﴾)246البٓسة.)246 :
ال ِٓخا ٛجىلىا ِبال ْ ِلُال ِمجهم و
وبهؼ اإلاهاوي الجصثُت مظخلت ؤًػا مً ؤلُاف ومهاوي الٓسآن ال٘سٍم ،مشل ذلْ ٚى ٛابً
ُُ
الخؿُبْ( :د جإٖد نهد هللا وخاشاٖم ؤن جى٘شىٍ) نلى شاٗلت هٓؼ البُهت في ْىله حهالى:
َّ َ َ َ
ُ ُ َ
َ ََ َ َ
َ َّ
َ
﴿ب َّن َّالر َ
ًً ًُ َب ِاٌ ُهىه َِ ٚب َّه َما ًُ َب ِاٌ ُهىن الل َه ًَ ُد الل ِه َ ْىّ ؤ ًْ ِد ِحه ْم َ َم ًْ ه٘ض َ ِة َّه َما ًَ ْى٘ض َنلى
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ً
ً
ه ُْ ِظ ِه ومً ؤوفى ِبما ناَد نلُه الله َظُا ِج ُِه ؤظسا ن ِكُما (( ﴾)10الُخذَُ ،)10 :ي آلاًت
مً ًباٌو الىبي بذا ه٘ض ال ًٙىن ه٘شه ناثدا بلُ ،ٚألن البُهت مو هللا وال بلى هللا ،ألهه ال
ًخػسز بص يءَ ،ػسزٍ ال ٌهىد بال بلُه( ،)10وفي اطخهازة اإلاهنى داللت نلى جدبِب الجهاد
لٓلىب الظامهحن وخثهم نلُه.
ؤما الخٓل اإلاعجمي الري محز الخؿبت َإيلبه ٗلماث ذاث دالالث دًيُت (هللا ،ؤلاطالم،
اإلاظلمىن ،اإلاظاظد ،الجهاد ،ذٖس هللا ،الشسم ،مدمد نلُه الطالة والظالم.)...

 .4فن الوصية:
بجها زمسة الخجازب وخالضت الخبرة اإلاتراٖمت نبر طىىاث مً الهِش بدلىٍ ومسٍ ،وبجها ؤًػا
مً الدواَو اإلاازسة في جىظُه الظلىٕ ؤلاوظاوي ،جل ٚهي الىضُت.
ًٓى ٛؤطامت بً مىٓر في مهنى ظامو إلاُهىم الىضُت« :وضُت ألاخُاء لؤلخُاء هي ؤدب وؤمس
بمهسوٍ وههي نً مى٘س وجدرًس مً شلل وجبطسة بطالح نمل»( ،)11وٗل َرٍ اإلاهاوي ًطبها
ضاخبها في ْالب مً ؤطالُب مىمٓت مسضىَت ،وْد نسٍ الهسب الىضُت مىر نهدَم
بالجاَلُت ،وإلاا ظاء ؤلاطالم وظد اإلاىص ي الٓسآن ال٘سٍم َمىبها زسا ٌظخٓي مىه ما ًاٍد ٖالمه
وَشُو ؤدلخهٗ ،ىن الىضُت هابهت مً قسوٍ اإلاجخمو وُْمه ونٓلُت ؤَسادٍ ،وهىزد َُما ًلي
هماذط نً جإزس َرا الىىم ألادبي بمهاوي وؤلُاف ٖخاب هللا ،وضُت الخلُُت الهباس ي ؤبي
ظهُس نبد هللا اإلاىطىز (ث )ٌ158 :البىه اإلاهديٖ ،مشا ٛنً الىضاًا ألابىٍت ،ووضُت ؤبي
اللُض الظمسْىدي في ال٘ظب (ثٖ )ٌ373 :ىمىذط نً الىضاًا الهامت.
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ًٓى ٛالخلُُت الهباس ي ؤبى ظهُس نبد هللا اإلاىطىز (ث )ٌ158 :البىه اإلاهدي ،بذ َّ
وضاٍ
وضُت ًؿى ٛذٖسَا ،وه٘خُي بما َى اطدشهاد نلى ؤزس الٓسآن ال٘سٍم في وضاًا الخلُاء،
َمما ْاله َحها« :اجٔ هللا َُما ؤنهد بلُ ٚمً ؤمىز اإلاظلمحن بهديً ،جهل لَُ ٚما ٖسبٚ
ً
مخسظا ،وٍسشْ ٚالظالمت وخظً الهاْبت مً خُض ال جددظب )...( ،وانلم ؤهه مً
وخصهٚ
شدة يػب هللا لظلؿاهه ؤمس في ٖخابه بخػهُِ الهراب والهٓاب نلى مً طعى في ألازع
َ َّ
َظادا ،مو ما ذخس له نىدٍ مً الهراب الهكُمَٓ ،ا :ٛب َّه َما َظ َص ُاء َّالر َ
ً
ًً ًُ َد ِازُبىن الل َه
ِ
ْ َ ْ َ َ ً َ ْ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ َ ُ َ َّ َ
ََ ُ
ََ ُ َ ُ ََ ْ َ ْ َ
ْ
الٍ
ع َظادا ؤن ًٓخلىا ؤو ً
طل ُبىا ؤ ْو جٓؿ َو ؤ ًْ ِد ِحه ْم وؤ ْز ُظل ُه ْم ِمً ِخ ٍ
وزطىله وَظهىن ِفي ألاز ِ
َْ َُْ ْ َ َْ
ألا ْزع َذل ََ ٚل ُه ْم خ ْص ٌي في ُّ
اب َن ِك ٌ
الد ْه َُا َو َل ُه ْم في ْآلا ِخ َس ِة َن َر ٌ
ُم"َ ،)...( ،رٍ وضُتي
ؤو ًىُىا ِمً
ِ ِ
ِ
ِ ِ
بلُ ،ٚوهللا خلُُتي نلُ.)12(»ٚ
َٓىله( :اجٔ هللا َُما ؤنهد بلُ ٚمً ؤمىز اإلاظلمحن بهديً ،جهل لَُ ٚما ٖسب ٚوخصهٚ
ً
مخسظا ،وٍسشْ ٚالظالمت وخظً الهاْبت مً خُض ال جددظب) ًسٍد به جىبُه ابىه نلى
ّ
غسوزة الخىٗل وجُىٍؼ ألامس بلى هللا حهالى والشٓت به بخٓىاٍ وؤلاْبا ٛنلى ؾانخه ،وفي َرا
َّ
ْ
َ ْ
اإلاهنى الهام ًٓى ٛنص وظل في مد٘م ججزًلهَ « :و َم ًْ ًَ َّخ ِٔ الل َه ًَ ْج َه ْل ل ُه َمخ َس ًظا (َ )2و ٍَ ْس ُشْ ُه ِم ًْ
َّ َ َّ َ
ُ َ َ
َخ ُْض ال ًَ ْدد ِظ ُب َو َم ًْ ًَ َخ َىٗ ْل َنلى الل ِه َ ُه َى َخ ْظ ُب ُه» (الؿالّ.)03 :
ُ
وفي همىذط آخس للىضاًا التي جإزس ٖ َّخابها ب٘خاب هللا ،هلُي ؤبا اللُض الظمسْىدي« :مً ؤزاد ؤن
ًٙىن ٖظبه ؾُباَ ،هلُه ؤن ًدُل خمظت ؤشُاء ،ؤولها :ؤن ال ًاخس شِئا مً َساثؼ هللا
حهالى ألظل ال٘ظب ،وال ًدخل الىٓظ َحها ،والشاوي :ؤن ال ًاذي ؤخدا مً خلٔ هللا حهالى
ألٗل ال٘ظب ،والشالض :ؤن ًٓطد ب٘ظبه اطخهُاَا لىُظه ،ونُاله ،وال ًٓطد به الجمو
وال٘ثرة ،والسابو :ؤن ال ًجهد هُظه في ال٘ظب ظدا ،والخامع :ؤن ال ًسي زشْه مً ال٘ظب،
وٍسي السشّ مً هللا حهالى وال٘ظب طببا»(.)13
َ
بن اإلاخمهً في َرٍ الىضُت ًجد ه َُظا ْسآهُا في ضلب مهاهحها ،وواضح جإزس ٗاجبها باإلاىهج
ّ
ًاخ س شِئا مً َساثؼ هللا حهالى ألظل ال٘ظب
السباوي في ال٘ظبَ ،إما ْىله( :ؤن ال ِ
َّ
َُخٓاؾو مو مهنى جدسٍم الشساء والبُو بذا ؤذن اإلااذن ًىم الجمهت( )14في ْىله نص وظلًَ « :ا
ْ
َ ُ
َ ْ َّ َ
َ َّ َ ُ َ ُ
لط َالة م ًْ ًَ ْىم ْال ُج ُم َه ِت ََ ْ
اط َه ْىا ِبلى ِذٖ ِس الل ِه َوذ ُزوا ال َب ُْ َو ذ ِل٘ ْم
ؤ ُّح َها ال ِرًً َآمىىا ِبذا ه ِ
ىد َي ِل َّ ِ ِ
ِ
َ َُ
ُ َ َ َ
خ ْح ٌر ل٘ ْم ِب ْن ٖ ْى ُخ ْم ح ْهل ُمىن (( »)9الجمهت.)09 :
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ّ
َُرٖسها
بِىما ْىله (ؤن ال ًسي زشْه مً ال٘ظب ،وٍسي السشّ مً هللا حهالى وال٘ظب طببا)
ِ
ْ
َ
باطم مً ؤطماء هللا الخظنىَ ،هى « َّ
السشاّ وَى َّ
الساشّ»(ًٓ ،)15ى ٛنص وظلَ « :و َم ًْ َزشْ َى ُاٍ ِم َّىا
َ
ْ ً
ِزشْا َخ َظ ًىا َ ُه َى ًُ ْى ُِ ُٔ ِم ْى ُه ِط ًّسا َو َظ ْه ًسا» (الىدل.)75 :

 .5فن املقامة:
اإلآامت واإلآام لًت حهني اإلاجلع ،ومٓاماث الىاض :مجالظهم( ،)16وْد جؿىز َرا اإلاهنى
اللًىي بلى ؤن ؤضبدذ اإلآامت جُُد في مهىاَا الاضؿالحي( )17ؤخادًض ُجلٓى في ظماناث
نلى شٙل ْطظ ْطحرة لِع َحها نٓدة وال خب٘ت ،جدىي مجامُو مً ؤطالُب اللًت
الهسبُت َّ
اإلاىمٓتٌ ،ظىدَا شبه خىاز دزامي ،وجدخىي نلى مًامساث ًسوحها زاو نً بؿل ،نلى
ؤن بدٌو الصمان الهمراوي (ثَ )ٌ395 :ى ؤوَ ٛمً ؤنؿى للمٓامت مهىاَا الاضؿالحي ،في
مُهىمها الُتيٖ ،ما حهد مٓاماجه مً «الىزاثٔ الخازٍخُت التي حهؿُىا َ٘سة ضسٍدت نً
الخُاة الاظخمانُت في شماهه وؤخىا ٛالهطس وؤخالّ السظا ،)18(»ٛوْد ؤبدم يسة نطسٍ بدٌو
الصمان ؤزبهماثت مٓامت( ،)19لم ًطلىا مجها طىي ازىحن وخمظحن مٓامت(.)20
وخحن الخٓسب مً مٓاماجه هلُُه ْد جإزس بالٓسآن ال٘سٍم لُكا ومهنى ،ولىا في مٓامخه ألاشاذًت
َ
ولبصذ
خحر مشآً ،ٛى ٛنِس ى بً َشام مخاؾبا ؤبا الُخذ ؤلاط٘ىدزي« :ؤلم ُه ِّسبَُ ٚىا ولُدا
َُىا مً نمسٕ طىحن؟»( ، )21وٖما َى واضح ؤن هظ الخؿاب ًخٓاؾو مو ْىله حهالىَ َْ « :
اٛ
ََ ْ ُ َّ َ َ َ ً َ ْ
َّ
ُدا َول ِبص َذ َِ َُىا ِم ًْ ُن ُم ِس َٕ ِط ِى َحن (( »)18الشهساءَ ،)18 :الهمراوي وقِ
ؤلم ه ِسبَُِ ٚىا وِل
آلاًت لًُلل نلى البؿل الالثمت ،وال ٌظهه في ذل ٚنرز ،وٗان له في مىِْ َسنىن مو
طُدها مىس ى نلُه الظالم الىطُلت لُبدو ؤٖثر بْىانا وحجت.
ؤما في اإلآامت ألاَىاشٍتَٓ ،د اطخهاز الهمراوي اللُل الٓسآوي للداللت نلى َى ٛالصظس مً
السظل الري لٓي نِس ى بً َشام وصخبهَ« :طاح بىا ضُدت ٗادث ألازع لها جىُؿس،
َ َ ُّ ُ ُ َ
ىم ْاه٘ َد َز ْث (( »)2الخٙىٍس ،)02 :والصظس في
والىجىم جى٘دز»( ،)22مً ْىله نص وظل« :وِبذا الىج
اإلآامت نً جؿحرَم لسئٍتهم الجىاشة ،ؤما طُاّ آلاًت َهى( )23جىازس وحظاْـ الىجىم ،بذ ذٖس
هللا حهالى ازني نشس شِئا ،وْا :ٛبذا وْهذ َرٍ ألاشُاء َهىال ٚنلمذ هُع ما ؤخػسث،
َهى ٛاإلاىث وَى ٛالُٓامت جىاطبا في الظُاّ.
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وباهخٓالىا إلآاماث ابً مدسش الىَساوي (ث )ٌ575 :هجد هُع الخإزس مازال ،مً ذل ٚما وزد
في اإلآامت البًدادًت -للىَساويَ ،-بهد وضىله بلى بًداد واطخٓسازٍ بها شمىا ،جُـٓدَا
وجإملها ،ووضِ بخـدي ظىاتها ْاثال « :ظىت ؤبدم ظىاجها وَاش باللرة طٙاجها ،ال ًمُل نجها
اإلاخٓىن ٖمشل الجىت التي وند اإلاخٓىن»(َ ،)24ـالىَساوي شبه بًداد بجـىت مً ظىان آلاخسة،
وَرا بخػمُىه لجصء مً آًت ٖسٍمت ًرٖس َحها نص وظل زىاب اإلاخٓحن ،مً زماز داثمت يحر
مىٓؿهت وقل داثم ال خس وال بسد وال شمع وال ْمس وال قلمت( )25وزدث في طىزة السند في
ألاج َه ُاز ْؤٖ َـلها َداث ٌم َوق َلها ج َ
الج َّىـت التي ُون َد اإلاُـخَّــٓى َن جَـ ْجسي م ًْ جَـ ْدت َها ْ
ْىله حهالىَ « :مش ُـل َ
لٚ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ُ ْ َ َّ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ
ًٍ َّ
الٙاَس َ
الى َاز» (السند ،)35 :بِىما ألاضل ؤن ظىاث الدهُا ال ًدوم
نٓــبى الـ ِرًً اجـٓـىا ونٓـبى ِ
وزْها وزمسَا ومىاَهها.
بن َرا الىضِ الري ازجإي الىَساوي ؤن ًمحز به جٓدًمه لبًدادَّ ،
ْسب وظه ظما ٛاإلادًىت
مً نُىن الٓساء ،ولىال َرٍ الطٌُ الٓسآهُت التي َّ
ظمل بها وضُه إلاا ؤدزٕ اإلاخلٓي مدي
بعجاب الىَساوي ببًداد ؤًػا وجإزسٍ بما زآٍ َحها.

 .6فن ألامثال
اإلاشل َى شٙل مً ؤشٙا ٛالظسد الهسبي الٓدًمً ،ىطم اضؿالخا بإهه «ْى ٛمدٙي طاثس
ًٓطد به حشبُه خا ٛالري خٙى بدا ٛالري ُْل ألظله»( ،)26ؤي ؤهه ًسج٘ص نلى اإلاشابهت
واإلاىزد واإلاػسب وفي هُع الىْذ ًٙىن مشاَهت َِظهل خُكه وجداوله بحن الىاض.
وْد نملذ ألامشا ٛنلى جىشُذ ٖالم الهسب وجصٍِىه وظهله ؤٖثر بزازة للظامو ،وؤظمل مً
َْ
وخلي اإلاهاوي والتي
خُض زضِ الٙلماثَٙ ،اهذ ألامشا ٛبهرا « َوش ُي ال٘الم وظىَس اللُل
ُ َ
َّ
وْ َّدمتها العجم ُوه ِؿٔ بها في ٗل شمان ،ونلى ّ
ٗل لظانَ ،هي ؤبٓى مً الشهس،
جخح ْرتها الهسب
ِ
وؤشسٍ مً الخؿابت ،لم ٌَ ِظس ش ٌيء مظحرَا ،وال َّ
نم ُنمىمها»( ،)27وألامشا ٛمشل يحرَا مً
الُىىن الىثرًتُ ،ن َّد الٓسآن ال٘سٍم مطدزا مً مطادز حشٙلها لُكا ومهنى ،وشاد برلٚ
جإزحرَا وُْمتها باليظبت إلاخلٓحها.
ومً ألامشا ٛما اجخرث مهاوي وؤلُاف الٓسآن ؤطاطا لهاَ ،طازث ؤمشاال طاثسة بحن الىاض
وظصءا مً اإلادوهاث التي انخيذ بهرا الىىم مً الىثر التراسي ،مً ذل ٚهرٖس« :ؤْسب مً خبل
الىزٍد»( ،)28و«ؤشسب مً الهُم»( ،)29و«ؤوًَ مً بِذ الهى٘بىث»(.)30
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َّ
َ َ ُ َّ َ َ ُ
ًً َّاجخروا ِم ًْ ُدو ِن الل ِه
وهِٓ نىد ِآخس َمشل مرٗىز ،وَى اإلاإخىذ مً ْىله حهالى« :مشل ال ِر
َ
َّ َ َ ْ َ ْ ً َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ
َ َ ْ َْ
ْ
ىث» (الهى٘بىث ،)41 :بذ
ىث ل َبِذ ال َهى٘ ُب ِ
ىث اجخرث بِخا وِبن ؤوًَ البُ ِ
ؤ ْوِل َُ َاء ٖ َمش ِل ال َهى٘ ُب ِ
َّ
إلاا َّبحن هللا حهالى ؤهه ؤَل ٚمً ؤشسٕ ناظال ونرب مً ٖرب آظال ،ولم ًىُهه في الدازًٍ
مهبىدٍ ولم ًدَو ذل ٚنىه زٗىنه وسجىدٍ ،مشل اجخاذٍ ذل ٚمهبىدا باجخاذ الهى٘بىث
بِخا ال ًجحر آوٍا وال ًسٍذ زاوٍا ،وال ًكل(َ ،)31بال مىزد طبٓه ،ضازث آلاًت مشال ًػسب لٙل
ؤمس مىهدم الُاثدة.
وَىإ ؤمشا ٛؤخسي ؤخرث مهاهحها الهامت مً الٓسآن ال٘سٍم ،نلى شاٗلت« :ؤظهل مً خماز
ْىَّ ٛ
مً ْ
الىاض للجاَل َى خماز»( ، )32وَرا اإلاهنى الدا ٛنلى شدة الجهل هجدٍ في ٖخاب
َّ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ
ُ
هللا مً خالْ ٛى ٛهللا نص وظلَ « :م َش ُل َّالر َ
ىَا ٖ َمش ِل ال ِخ َم ِاز
ًً ُخ ِّملىا الخىزاة زم لم ًد ِمل
ِ
َ
ْ
َّ
َّ
َّ
َّ َ َ َّ
ًَ ْدم ُل َؤ ْط َُ ً ا ب ْئ َ َ ْ َ
اث الل ِه َوالل ُه ال َح ْه ِدي ال َٓ ْى َم الك ِ ِاإلا َحن (»)5
ع َمش ُل الٓ ْى ِم ال ِرًً ٖر ُبىا ِب َأً ِ
ِ
از ِ
(الجمهت ،)05 :خُض ُن ِّحن الخماز مً بحن طاثس الخُىاهاث ،للداللت نلى ْلت اهخُام الحهىد
بما في ؤًدحهم مً َّ
الخىزاة ،و« َرا الخمشل إلقهاز الجهل والبالدة ،وذل ٚفي الخماز ؤقهس»(،)33
مً يحرٍَ ،طاز اإلاشل طاثسا بحن الىاض باإلاهنى الٓسآوي الري ظاء به.

 .7فن التوقيعات
ّ
السْام
ٌهخبر الخىُْو ألادبي َىا مً َىىن ألادب الهسبي ،والخىُْو اضؿالخا َى «ال٘خابت نلى ِ
والٓطظ بما ٌهخمدٍ الٙاجب مً ؤمس الىالًاث واإلاٙاجباث في ألامىز اإلاخهلٓت باإلامل٘ت،
ّ
والخددر في اإلاكالم ،وَى ؤمس ظلُل ،ومىطب خُُل ،بذ َى طبُل ؤلاؾالّ واإلاىو ،والىضل
والٓؿو ،والىالًت والهص ٛبلى يحر ذل ٚمً ألامىز اإلاهماث واإلاخهلٓاث ّ
الظ ّيُت»( ،)34وفي يالبه
زدود نلى ما ًَ ِسد بلى ولي ألامس مً زطاثل جخػمً ْػُت ؤو شٙىي ؤو مظإلت ما ،وٍخىلى
الخىُْو الخلُاء ،والىشزاء والىالة ويحرَم ممً لهم ًد نلُا في الظلؿت.
وهجد الخىُْهاث مبشىزت في ال٘خب الترازُت ،وهىزد َُما ًلي جىُْهاث جإزس ٖخابها بالٓسآن
ال٘سٍم:
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ْ
ُ ْ
َّ
َٓد وْو اإلاهدي بلى ضاخب ؤزمُيُت وٖخب بلُه ٌشٙى طىء ؾانت زناًاٍ« :خ ِر ال َه ُْ َى َوؤ ُم ْس
ْ ُ ْ ََ ْ ْ َ ْ
جاَ ِل َحن»( ،)35وواضح الاْخباض الخسفي لآلًت ( )199مً طىزة
ِبالهس ٍِ وؤن ِس
ع ن ًِ ال ِ
ألانساٍ.
َ
َ َ َّ
َ َّ
َّ
ووْو ؤبى ظهُس في ٖخابه بلى نبد هللا بً نلي نمه ْاثالْ « :ادَ ْو ِبال ِتي ِه َي ؤ ْخ َظ ًُ َ ِةذا ال ِري
ّ
َ
َّ ُ
ُمَ ،وما ًُ َل َّٓاَا ب َّال َّالر َ
َب ِْ َى ََ ٚو َب ِْ َى ُه َن َ
ًً َ
داو ٌة َٖ َإ َّه ُه َولي َخم ٌ
ض َب ُروا َوما ًُل َّٓاَا ِبال ذو َخ ٍل
ِ
ِ
ِ
ِ
َنكُمَ ،اظهل الخل ل ٚدووي ًً٘ لّ ،)36(»ٚ
وبح ٌن ؤن بداًت الخىُْو مؿابٔ لآلًت ( )34مً
ِ ٍ
ِ
طىزة َطلذ.
ْ
ً
ّ
َ
َّ
ُ
ُ
َّ
وْو بلى نامل جكلم مىه بما ًليَ « :وما ٖ ْى ُذ ُم َّخخر اإلاػل َحن َن ُ
ػدا»( ،)37بما ًؿابٔ آلاًت
و
ِ ِ
ِ
( )51مً طىزة ال٘هِ.
ُّ
وال ًخخلِ جىُْو الظُاح نً طابٓه في جإزسٍ بأي الرٖس الخُ٘م ،بذ ٖخب بلُه ظمانت مً
ؤَل ألاهباز ًرٖسون ؤن مىاشلهم ؤخرث مجهم وؤدخلذ في البىاء الري ؤمس به ولم ٌهؿىا
ؤزماجهاَ« :را بىاء ّ
ؤطع نلى يحر جٓىي زم ؤمس بدَو ُْم مىاشلهم بلحهم»(.)38
ِ
َ
َ
ّ
اإلاىْو نلى آلاًت الٓسآهُت ٗاطتهال ٛلخىُْهه ،وهي اإلاإخىذة مً ْىله حهالى« :ؤَ َم ًْ
بذ انخمد ِ
َ
َ َّ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ي َ َّ َ ز ْ َ َ ْ ٌ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ
ع ُبي َُاه ُه َنلى ش َُا ُظ ُس ٍٍ ََ ٍاز َ ْاج َه َاز
ؤطع بيُاهه نلى جٓى ِمً الل ِه و ِ غى ٍان خحر ؤم مً ؤط
َّ َ
ْ
َّ
َ
ِب ِه ِفي ه ِاز َظ َه َّى َم َوالل ُه ال َح ْه ِدي ال َٓ ْى َم الك ِ ِاإلا َحن (( »)109الخىبت ،)109 :مما ؤٖظب الخىُْو
وْها شدًدا وٗان بمشابت ؤلاهراز بلى الجمانت التي جهبذ مظاخاث مً مىاش ٛألاَالي.

ُّ
الترسل
 .8فن

السطالت ذل ٚالجظس الخىاضلي بحن ألاَساد جدزط غمً ألاظىاض ألادبُت الساثجت ْدًما
وخدًشا ،و«الترطل واإلاٙاجباث ؤنكم ٖخابت ؤلاوشاء ّ
وؤنمها مً خُض بهه ال ٌظخًني نجها ملٚ
وال طىْت»( ، )39باخخالٍ ؤهىانها التي طؿسَا الىٓاد في ٖخبهم ،وطىهسع لىماذط مً
زطالخحن ؤوالَا البً شٍدون (ث ،)ٌ463 :وزاهحها البً الصٍاث (ث.)ٌ847 :
ًٓى ٛابً شٍدون مخاؾبا ؤبا الخصم بً ظهىز« :وَرٍ الى٘بت سخابت ضُِ نً ْلُل
طِبه ؤو جإخس -يحر َ
جٓشهس ،ولً ًسٍبني طُدي ؤن ْؤبؿإ ْ
غىحن -يىائٍ َإبؿإ الدالء ُ
ضهىدا
ُ
ؤمسئَا وؤزٓل َّ
وؤهُو الًُض ما ضادٍ ظدبا وؤلر الشساب ما ؤضاب
السخاب مشُا ؤخُلها
يلُال ومو الُىم يد ولٙل ؤظل ٖخاب »(،)40
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لٓد اطخلهم ابً شٍدون ْىله حهالىِ « :ل ُّ ٙل َؤ َظل ِٖ َخ ٌ
اب (( »)38السند )38 :وخخم بها الُٓسة مً
ِ ٍ
زطالخه ،للداللت نلى اًماهه بٓػاء هللا خحرٍ وشسٍ والري ٌهد ؤضال مً ؤضى ٛؤلاًمان ،ألن
مهنى آلاًت َى ؤن «لٙل خادر وْذ مهحن»(َ ،)41ال ش يء ًٙىن ِبال بإظل ْد ْػاٍ هللا حهالى.
ؤوظد للخاطد مجا ٛلخكت وال ُ
ُ
ؤدم للٓادح
وفي مىغو آخس هلُي ابً شٍدون ًٓىَ« :ٛال
مظاى لُكت وهللا مِظسٕ مً بؾالبي بهرٍ الؿلبت وبشٙاي مً َرٍ الشٙىي بطيُهت
جطِب بها ؾسٍٔ اإلاطىو ومىت حظخىدنها ؤخُل مظخىدم ،خظبما ؤهذ خلُٔ له وؤها خسي
مى ٚبه وذل ٚبُدٍ وَى نلُه َحن»(.)42
لٓد خخم الٙاجب َرا اإلآؿو ب٘الم مظخل مً آلاًت الٓسآهُت غمً طىزة مسٍم ،بذ ًٓى ٛنص
َ
اَ َٖ ٛر ِل ََ َْ ٚ
وظل مخاؾبا نبدٍ شٖسٍاَ َْ « :
اَ ٛزُّب ََ َُ ٚى َنل َّي ََ ِّح ٌن» (مسٍم ،)09 :واإلاساد ؤهه «بذا
ؤزاد شِئا ٗان وَرا ما ؤزاد»( ،)43ونلُهَ ،ةذا ٗان ؤمس شٖسٍا وشوظخه في ؤلاهجاب ّ
َُىا زيم
ال٘ َبر والهٓم ،بذ ؤظاب هللا هبُه بلى ما طإ ٛوزشْه بُديىَ ،ةن مظإلت جلُحن ْلب ابً ظهىز
ِ
ؤَىن وشسح ْلبه ؤٌظس.
ً
َ َ َ َ َ َ َ ُّ ُ َ َ َ َّ َ ّ ٌ َ َ ْ َ َ ُ َ ً َّ
اض َو َز ْخ َمت ِم َّىا
وختى لى ؤخرها ْىله حهالى «ْاٖ ٛر ِل ِْ ٚا ٛزب َِ ٚى نلي َ ِحن وِلىجهله آًت ِللى ِ
ََ َ َ
ان ؤ ْم ًسا َم ْٓ ِػ ًُّا (( »)21مسٍمَ )21 :اإلاهنى الري ؤزادٍ ابً شٍدون ال ًخخلِ نً طابٓه،
وٗ
ٖدنم هُس ي له ٌظخإوع به بهدما ذاّ خسْت َساّ ألاخبت والهِش بحن ظدزان السجً،
مىخكسا َسظا مً هللا ودنىة مظخجابت.

ولِظذ زطاثل الخهصٍت ؤْل جإزسا بالٓسآن ال٘سٍمًٓ ،ى ٛابً الصٍاث في بخدي زطاثله ّ
مٓدما
ِ
َّ
وضبرٕ نلى مىاْو ؤْدازٍ،
الهصاء« :ظبل ٚهللا نلى الدظلُم ألمسٍ ،والسغا بٓػاثه،
واخخما ٛالخٓىّ لىهمخه ،بن هللا نص وظل ظهل الىهم طبُال الخخباز الش٘س ،واإلادً طبُل
وؤخٔ الىاض بالش٘س نلى الىهمت ،والطبر نىد اإلادىت (َ )...ةها هلل َّ
ّ
وبها بلُه
ابخالء الطبر؛
زاظهىن»(.)44
بن اإلاخمهً في َرٍ السطالت ًلخل جإزس ٗاجبها باإلاهحن الٓسآوي لُكا ومهنىَ ،إما ْى ٛالٙاجب:
"بن هللا نص وظل ظهل الىهم طبُال الخخباز الش٘س" َخلمُذ لُػل الش٘سَ ،الىهم مىضىلت
ََ َ ْ ُ ُ
َْ ُ ُْ ْ َ ْ ُ ُ
َ ُْ ُ
ون» (البٓسة)152 :
بالش٘سًٓ ،ى ٛظل في نالٍَ« :اذٖسو ِوي ؤذٖسٖم واش٘سوا ِلي وال جُ٘س ِ
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ُ َ َ َ ََ ُ
ْ َ َ َّ
ومخهلٓت باإلاصٍدًٓ ،ى ٛنص وظلَ « :وِبذ جإذ َن َزُّب٘ ْم ل ِئ ْن ش٘ ْسُج ْم أل ِش ٍَد َّه٘ ْم» (ببساَُم ،)07 :ويحر
ذل ٚمً آلاًاث الٓسآهُت التي جدض الهبد نلى الش٘س.
َّ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ٌ َ ُ َّ َّ َ َّ َْ
ؤما خاجمت السطالت َمً ْىله حهالى« :ال ِرًً ِبذا ؤضابتهم م ِطِبت ْالىا ِبها ِلل ِه وِبها ِبلُ ِه
ُ َّ
َ ُ َ
ُسّ الجماناث
ز ِاظهىن (( »)156البٓسة ،)156 :ولهلها ؤوظب الهبازاث إلاىاطاة مً َجهه م ِ
ّ
اللراثَ ،هلى ذا مط ى َّ
ٌ
الىاض وٍمػىنٌ ،
وْػاء ال َّ
مُس مىه.
ْدز
وَادم
ِ

 .9فن املناظرات ألادبية
اإلاىاقسة مً ألاهىام ألادبُت التي نسَها ؤدبىا الهسبي الٓدًم ،اإلاىكىمت مجها واإلاىشىزةَ ،رٍ
السطالت الاجطالُت جدمل في مهىاَا الهام اإلامازلت نً ؾسٍٔ اإلاداٗاة ،واإلآابلت والخُانل بحن
اإلاسطل واإلاظخٓبل ،بذ حهسٍ اضؿالخا بإجها« :الىكس بالبطحرة مً الجاهبحن في اليظبت بحن
ً
بقهازا للطىاب»(َ ، )45األضل ؤن اإلاىاقسة خىاز بحن شخطحن ؤو بحن َسٍٓحن ،خُض
الشِئحن
ًداوٗ ٛل ؾسٍ بنالء وظهت هكسٍ ؤمام آلاخس.
ولخً٘ مىاقسة الظُِ والٓلم اإلاظماة "خلُت الُػل وشٍىت ال٘سم ،في اإلاُاخسة بحن َّ
الظُِ
والٓلم" ألبي الهباض الٓلٓشىدي (ث )ٌ821 :همىذظىا الخؿبُٓيًٓ ،ى ٛالٓلم مُاخسا:
وشسٍ الٓلم ،وؤَسدَما بسجب الهلُاء َ
«الخمد هلل الري َّ
ؤنص َّ
الظُِ َّ
َٓ َسن لهما بحن اإلاجد
وال٘سم ،وطاوي بُجهما في الٓظمت َهرا للخ٘م وَرا للخ٘م ( )...وبدؤ الٓلم َخٙلم ،ومط ى
في ال٘الم بطدّ نصم َما جىِْ وال جلهشمَٓ ،ا" :ٛباطم هللا حهالى ؤطخُخذ ،وبدمدٍ َّ
ؤجُمً
وؤطدىجح؛ بذ مً شإوي ال٘خابت ،ومً ّ
َني الخؿابت؛ ُّ
وٗل ؤمس ذي با ٛال ًبدؤ َُه باطم هللا
ِ
حهالى َهى ؤظرمّ ،
وٗل ٖالم ال ًُُخخذ بدمدٍ َإطاطه يحر مد٘م وزدائٍ يحر مهلم؛ والهاْل
َّ
والخٔ ُّ
ُّ
َطه ،وؤخر الخدًض ّ
مً ؤحى ألامس مً ّ
ؤخٔ ؤن ًُدبو ،والباؾل ؤظدز ؤن ًُترٕ
بىطه؛
ِ
ِ
َّ
َّ
َال ًطغى بلُه وال ٌظخمو؛ بوي ألو ٛمخلىّ بالىظ الشابذ والدجت الٓاؾهت ،واإلاظخدٔ
ّ
لُػل َّ
الظبٔ مً يحر مىاشنت؛ ؤْظم هللا حهالى بي في ٖخابهَّ ،
بالرٖس في ٖالمه
وشسَني ِ
َ ََْ َ َ ْ ُُ َ َ
لسطىله وخؿابهَٓ ،اَّ ٛ
ون ما ؤ ْه َذ ِب ِى ْه َم ِت َ ِزّب َِ ٚب َم ْج ُىى ٍن"،
ظل مً ْاثل" :ن والٓل ِم وما ٌظؿس
ْ ْ
َ َّ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ
َ
ْ َ ْ َّ
َّ
ظان ما ل ْم ٌَ ْهل ْم"َٙ ،ان لي
وْا ٛظلذ ْدزجه" :اْ َسؤ َو َز ُّب َ ٚألاٖ َس ُم ال ِري نلم ِبالٓل ِم نلم ِؤلاو
مً الُػل واَس الٓظمت ،وخططذ ب٘ما ٛاإلاهسَت َجمهذ شىازد الهلىم وٖىذ ّ
ُْم
الخ٘مت"»( ، )46وجخىاضل اإلاىاقسة الىثرًت برٖس مداطً ٗل ؾسٍ بًُت بْىام اإلاخلٓي بإَػلُت
ؤخدَما نلى آلاخس.
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َ
بهه لكاَس في ْى ٛالٓلم اطدشهادٍ باآلًت الٓسآهُت" :ن َو ْال َٓ َلم َو َما ٌَ ْظ ُؿ ُس َ
ون (َ )1ما ؤ ْه َذ
ِ
ِب ِى ْه َم ِت َ ِزّب َِ ٚب َم ْج ُىى ٍن (( ")2الٓلم ،)2-1 :داللت نلى ؤَمُت الٓلم ،ألن اإلارٗىز في آلاًت َى
ظيع الٓلم الري ًُ٘خب به وَى هُظه اإلآطىد في اإلاىاقسة ،بذ َّ
مً هللا بخِظحر ال٘خابت
()47
مصٍَّتَ ،ترجُو برل ٚمجزلخه في الهُىن وًَص ى اطمه ألاطمام.
بالٓلم  ،وَرا في خد ذاجه ِ
ْ ْ
َْْ
وظسي ْى ٛالٓلم نلى هُع اإلاىىا ،ٛبذ اطدشهد مسة ؤخسي بٓىله حهالى" :اْ َسؤ َو َز ُّب َ ٚألاٖ َس ُم
َ َّ َ ْ ْ َ َ َ
َ
َّ ْ َ
َّ
ان َما ل ْم ٌَ ْهل ْم (( ")5الهلٔ )5-3 :وفي آلاًت ما ًجهل
( )3ال ِري َنل َم ِبال َٓل ِم ( )4نلم ِؤلاوظ
ًٓحن ٖالمه طابٓا ال ًُجازي ،خُض ال ًُلُى هكحرٍ ،ألن اإلاساد مً الٓلم ال٘خابت التي حهسٍ بها
َّ
ألامىز الًاثبت ،وظهل الٓلم ٖىاًت نجهاٖ ،ما ًُرٖس ؤن اإلاساد نلم ؤلاوظان ال٘خابت بالٓلم وٖال

الٓىلحن مخٓازب( ،)48وألاَم ؤهه ًىاطب مىِْ الٓلم اإلاداَو نً ُٖىىهخه وجمحزٍ ؤمام
الظُِ.

 .10فن القصة في ألادب العربي القذيم:
ّ
طىب آلان الٓلم هدى ًَ الٓطت في ألادب الهسبي الٓدًم ،بدشا نً زواَدٍ الدًيُت
ه ِ
مخخرًً مً ألادب ألاهدلس ي مطدزا الخخُاز الىماذطَٙ ،اهذ "الخىابو والصوابو" البً شهُد
ألاهدلس ي (ث )ٌ426 :مشاالٗ ،ىجها ْطت خُالُت بلى نالم الجً ،بإخداثها وشخطُاتها
ومىاُْها ،بغاَت بلى ْطت "حي بً ًٓكان" البً ؾُُل ألاهدلس ي (ث )ٌ581 :وهي ْطت
ً
ً
َلظُُت نسع َحها ٗاجبها ؤَٙازٍ الُلظُُت نسغا ْططُا بىُع بطالمي.
َرا الًُ الٓىلي نسَه الهسب مىر الٓدًم ،مو مساناة ندم اهؿباّ اإلاهاًحر الُىُت الخدًشت
التي جد٘م ظيع الٓطت ،بذ اإلآطىد به نلى وظه الهمىم َى «ألاْطىضت ،ؤو الٓطت
البظُؿت التي اهبيذ نلى الىاْو ؾىزا ونلى الخُا ٛؾىزا زاهُا ،ونلى الىاْو اإلامصوط
بالخُا ٛؾىزا زالشا» (َ ،)49الٓطظ الىثري لىن ؤدبي شًِ به نسب الجاَلُت ٖشحرا،
ووطُلت جسَُه وجسوٍذ نً الىُع ،هكسا الهدطاز وطاثل الترَُه آهرإ في ؤشٙا ٛمدددة.
وباالهخٓا ٛبلى الىماذط الخؿبُُٓتًٓ ،ى ٛابً شهُد في زطالخه "الخىابو والصوابو" مظخُظسا
ً
ضبُاَّ ،
مخعجبآَ« :لذ ُِٖ :ؤوحي ُ
وَص بلُه بجرم هخلت ال٘الم َّ
َاطاْـ نلُه
الخ٘م
ِ
ً
ُزؾبا؟»(.)50
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بهىا هخا ٛالٓازت يحر مدخاط ل٘شحر مً الُؿىت والرٗاء الٖدشاٍ حهالٔ هظ ابً شهُد مو
آي الٓسآن ال٘سٍم َلً ًٓاس ي َُه َه َ
طبا في بًجاد ْىله حهالىًَ " :ا ًَ ْد َيى ُخ ِر ْال ِ٘ َخ َ
اب ِب ُٓ َّى ٍة
ََ
َو َآج ِْ َى ُاٍ ْال ُخ ْ٘ َم َ
ض ِب ًُّا (( ")12مسٍم ،)12 :وٖرا ْىله نص وظل في هُع الظىزةَ" :إ َظ َاء ََا
َ
ْ َ َ ُ َ ْ َّ ْ َ َ َ
َ
َ ُ َ
َ
ْ
الىخل ِت ْال ْذ ًَا ل ُْ َخ ِني ِم ُّذ ْ ْب َل ََرا َوٖ ْى ُذ و ْظ ًُا َمي ِظ ًُّا (َ َ )23ى َاد َاَا ِم ًْ
اإلاخاع ِبلى ِظر ِم
َ
َّ ْ َ ُ َ ْ َ َْ
َ
ْ
َ
َ َّ َ
َ
ج ْد ِت َها ؤال ج ْد َ ِصوي ْ ْد َظ َه َل َزُّب ِ ٚج ْد َخ َِ ٚط ِسًٍّا (َ )24و َُ ِّصي ِبل ُْ ِِ ٚب ِجر ِم الىخل ِت حظا ِْـ نلُ ِٚ
َ
ُزؾ ًبا َظ ِى ًُّا (( ")25مسٍم.)23 :
لٓد خسّ ابً شهُد الىظ الٓسآوي َّ
وخىله لُطحر ملخدما مو هطه ألاضلي ،دانما به ٖالمه
مظخجلبا له الٓىة الخإزحرًت اإلاههىدة في الٓسآن ال٘سٍم.
ولىا وُْت ؤخسي مو الخُانل الىص ي بحن ًَ الٓطت في ألادب الهسبي الٓدًم والٓسآن
ال٘سٍم ،وذل ٚبهسع بهؼ الىماذط مً ْطت حي بً ًٓكان البً ؾُُل خُض ٗان الٓسآن
مطدزا خطبا ألَٙاز الٙاجب وؤطلىبه مها.

ً
ًٓى ٛابً ؾُُل في مىغو مً مىاغو الٓطت« :وٗان له ْسٍب ٌظمى ًٓكان َتزوظها طسا
ً
نلى وظه ظاثص في مرَبهم اإلاشهىز في شمجهم ،زم بجها خملذ مىه ووغهذ ؾُالَ ،لما خاَذ

ؤن ًُخطح ؤمسَا وٍى٘شِ طسَا ،وغهخه في جابىث ؤخ٘مذ شمه بهد ؤن ؤزوجه مً السغام؛
ً
وخسظذ به في ؤو ٛاللُل في ظملت مً خدمها وزٓاتها بلى طاخل البدس ،وْلبها ًدترّ ضبابت
ً
ً
به ،وخىَا نلُه ،زم بجها ودنخه وْالذ" :اللهم به ٚخلٓذ َرا الؿُل ولم ًً٘ شِئا
ً
مرٗىزا ،وزشْخه في قلماث ألاخشاء ،وجُ٘لذ به ختى جم واطخىي ،وؤها ْد طلمخه بلى
ً
لؿُ ،ٚوزظىث له َػل ،ٚخىَا مً َرا اإلال ٚالًشىم الجباز الهىُد ًَ٘ ،له ،وال
حظلمهً ،ا ؤزخم الساخمحن" زم ْرَذ به في الُم»(.)51
ً
ً
َ
خلٓذ َرا الؿُل ولم ًً٘ شِئا مرٗىزا" ًخٓاؾو لُكا ومهنى مو
بن في ْى ٛالٙاجب " بهٚ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْى ٛهللا نص وظلْ ََ « :ل ؤحى َنلى ؤلاو َظان خ ٌحن م ًَ َّ
الد َْس ل ْم ًَ٘ ًْ َش ِْ ًئا َمرٗ ً
ىزا (»)1
ِ ِ ِ
ِ
ِ
(ؤلاوظان ،)01 :زم بن زوح ْطت مىس ى نلُه الظالم مازلت في َرا اإلآؿو اإلادون مً
السطالتَٓ ،ى ٛابً ؾُُل" :وغهخه في جابىث ؤخ٘مذ شمه بهد ؤن ؤزوجه مً السغام )…(
ََْ َ َْ َ ُ ّ ُ َ َ َ
ىس ى ؤ ْن ؤ ْز ِغ ِه ُِه
زم ْرَذ به في الُم" ًرٖسها بما وزد في طىزة الٓطظ« :وؤوخُىا ِبلى ؤ ِم م
ُْ
ََة َذا خ ُْذ َن َل ُْه ََ َإ ْلُٓه في ْال َُ ّم َ َوال َج َخافي َ َوال َج ْد َصوي ب َّها َز ُّاد ُوٍ ب َل َُْ ٚو َظان ُل ُ
ىٍ ِم ًَ اإلا ْس َط ِل َحن
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
(( »)7الٓطظ.)07 :
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وفي مهنى آخس مً السطالت ًٓى ٛابً ؾُُل« :وٗان الري ؤوْهه في ذل ٚقىه ؤن الىاض ٗلهم
ذوو َؿس َاثٓت ،وؤذَان زاْبت ،وهُىض ناشمت ،ولم ًً٘ ًدزي ما َم نلُه مً البالدة
ً
والىٓظ ،وطىء السؤي وغهِ الهصم ،وؤجهم ٗاألوهام بل َم ؤغل طبُال»(.)52
َدحن ؤزاد ابً ؾُُل حشبُه ؤخىاَ ٛئت مً الىاض ممً غلىا الظبُلَّ ،
جدبس ْىله حهالى:
ىب َال ًَ ُْ َٓ ُهى َن ب َها َو َل ُه ْم َؤ ْن ُح ٌن َال ًُ ْبط ُس َ
" َو َل َٓ ْد َذ َ ْزؤ َها ِل َج َه َّى َم َٖ ِش ًحرا ِم ًَ ْالج ًّ َو ْؤلا ْوع َل ُه ْم ُْ ُل ٌ
ون
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ُ ْ َ ٌ َ َ ْ َ ُ َن َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُّ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ُ نَ
ِبها ولهم آذان ال ٌظمهى ِبها ؤول ِئٗ ٚاألوه ِام بل َم ؤغل ؤول ِئَ ٚم الًا َِلى (")179
(ألانساٍ ،)179 :خُض اطخلهم اإلاهنى الٓسآوي وضاى الهبازة( :وؤجهم ٗاألوهام بل َم ؤغل
ً
طبُال) مظخهُىا ببهؼ ؤلُاف آلاًت اإلارٗىزة.

 .11الخاثمة:
هخخم بدشىا بخالضت ظامهت إلاا جىضلىا بلُه:
 ال َٙإ للمبدم مً م٘دظباث لُكُت ومهىىٍت طابٓت ًؿهم بها ما ً٘خبهَ ،الخىاصمىظىد في ٗل هظ في جٓاؾهاجه مو هطىص طابٓت.
 هدزٕ مً خال ٛمدازطدىا لىماذط مخخلُت مً الىثر الهسبي الٓدًم ،في مخخلِ حش٘الجهألاظىاطُت ،ؤن الٓسآن ال٘سٍم ٗان له ألازس البالٌ في ضُايت مهاوي اإلا٘خىب الىثري ،وٗان
زاَدا ؤطاطُا مما ظهل الىظ ًدكى بالٓبى ٛلدي اإلاخلٓي ،ومدناة لخروْه ؤًػا ،وَرا
ٗله ٌهمل نلى ج٘شُِ الخجسبت ألادبُت للٙاجب.
 َىإ مً لجإ الْخباض آلاًاث الٓسآهُت اْخباطا ٗامال لُكا ومهنى ،بذ ًدُلىا مباشسة آلًتْسآهُت بهُجها ،م٘خُُا بها ،ؤو مػُُا لها مً ٖالمه.
َّ
 وَىإ مً ََّػل ؤخر ظصء مً آًت وحًلُب حهبحرٍ نلحهاَ ،شٙل اهدماظا بحن الىظ
َّ
الظابٔ والىظ الالخٔ.
َّ
 لٓد ؤٖظب الاْخباض مً الٓسآن الىطىص الىثرًت ؤزسا حجاظُا ،بدُض حشٙل زٓل اإلاهنىومً زمت جإزحرٍ ؤٖثر مما ًٙىن ال٘الم مً بيُاث ؤَٙاز الٙاجب َدظب.
 ًخُاوث ألاخر مً الٓسآن ال٘سٍم نلى خظب الًُ الىثري ،مً خُض حجم الاْخباضوالجمهىز اإلاهني بخلٓي ال٘الم شُهُا ؤو هثرًا.
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 البدض في نمىمه ًُخذ آَاْا بدشُت ظصثُت ؤخسي ،خُض ًمً٘ جىاو ٛجإزحر الٓسآن ال٘سٍمنلى ًَ واخد مً الُىىن الىثرًت ُم َّ
دددة بهطس مً الهطىز ألادبُت.

 .11قائمة املصادر واملراجع:
الٓسآن ال٘سٍم (زواًت خُظ)
املؤلفات:
 ابً ؤبي الخدًد ،نص الدًً ( )1959شسح ههج الباليت ،جدُٓٔ :مدمد ؤبى الُػل ببساَُم ،داز بخُاءال٘خب الهسبُت ،لبىان ،لبىان ،ؽ.1
 ابً ؾُُل ،ؤبى ب٘س ،)2008( ،حي بً ًٓكان ،جدُٓٔ :ؤخمد ؤمحن ،داز اإلاهازٍ ،مطس ،ؽ.4 ابً مىٓر ،ؤطامت )1935( ،لباب آلاداب ،جدُٓٔ :ؤخمد مدمد شاٖس ،مؿبهت السخماهُت ،الٓاَسة ،مطس. ؤلاَسٍٓي ،ابً مىكىز ،)1980( ،لظان الهسب ،داز ضادز ،بحروث ،لبىان ،ؽ.3 ألاهدلس ي ،ابً شهُد ،)1996( ،زطالت الخىابو والصوابو ،جدُٓٔ :بؿسض البظخاوي ،داز ضادز للؿبانتواليشس ،بحروث ،لبىان ،ؽ.2
 ألاهدلس ي ،ابً نبد زبه )1985( ،الهٓد الُسٍد ،داز ال٘خب الهلمُت ،بحروث ،لبىان ،ؽ.1 الشهالبي ،ؤبى مىطىزً ،)1983( ،دُمت الدَس في مداطً ؤَل الهطس ،جدُٓٔ :مُُد مدمد ْمدُت ،دازال٘خب الهلمُت ،بحروث ،لبىان ،ؽ.1
 الجسظاوي ،الشسٍِٖ ،)1983( ،خاب الخهسٍُاث ،داز ال٘خب الهلمُت بحروث ،لبىان ،ؽ.1 الخىفي ،ؤخمد مدمد ًَ ،)1985( ،الخؿابت ،داز الجهػت ،مطس ،ؽ.4 الساشيَ ،خس الدًً ،)1987( ،مُاجُذ الًُب (الخُظحر ال٘بحر) ،داز بخُاء الترار الهسبي ،بحروث ،لبىان،ؽ.3
 الصظاط ،ؤبى بسخاّ )1974( ،جُظحر ؤطماء هللا الخظنى ،ؤخمد ًىطِ الدْاّ ،داز الشٓاَت الهسبُت،بحروث ،لبىان.
 الظمسْىدي ،ؤبى اللُض ،)2000( ،جىبُه الًاَلحن بإخادًض طُد ألاهبُاء واإلاسطلحنَّ ،خٓٓه ونلٔ نلُه:
ًىطِ نلي بدًىي ،ؽ ،3داز ابً ٖشحر ،دمشٔ ،بحروث ،ؽ.3
 الش٘هت ،مطؿُى ،)1979( ،بدٌو الصمان الهمراوي (زاثد الٓطت الهسبُت واإلآالت الصخُُت) داز الساثدالهسبي ،بحروث ،لبىان.
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 الٓلٓشىدي ،ؤخمد بً نلي ،)2000( ،ضبذ ألانص ى في ضىانت ؤلاوشاء ،داز ال٘خب الهلمُت ،بحروث،لبىان.
 اإلاُداوي ،ؤبى الُػل ،)2001( ،مجمو ألامشا ،ٛجدُٓٔ :مدمد مديي الدًً نبد الخمُد ،داز اإلاهسَت،بحروث ،لبىان.
 الهمراوي ،بدٌو الصمان )2005( ،مٓاماث ؤبي الُػل بدٌو الصمان الهمراوي ،داز ال٘خب الهلمُت ،بحروث،لبىان.
 الىَساوي ،مدمد بً مدسش ،)1968( ،مىاماث الىَساوي و مٓاماجه وزطاثله ،جدُٓٔ :ببساَُم شهالنومدمد وًش ،مساظهت :نبد الهصٍص ألاَىاوي ،داز الٙاجب الهسبي للؿبانت واليشس ،الٓاَسة ،مطس.
 خظحن ،مدمد الخػس ،)1981( ،الخؿابت نىد الهسب ،جدًُٓٔ :اطس بً خامد اإلاؿحري ،م٘خبت داز اإلاجهاطلليشس والخىشَو ،السٍاع ،اإلامل٘ت الهسبُت الظهىدًت ،ؽ.1
 ضُىث ،ؤخمد شٗي ،)2010( ،ظمهسة خؿب الهسب في نطىز الهسبُت الصاَسة ،اإلا٘خبت الهلمُت بحروث،لبىان.
 غُِ ،شىقي ،اإلآامت ،ؽ  ،3داز اإلاهازٍ ،الٓاَسة ،مطس1973 ،م. ْؿامش ،نبد اإلاجُد )2012( ،ألامشا ٛالهسبُت ،دزاطت جدلُلُت جازٍخُت ،داز الُ٘س ،دمشٔ ،طىزٍا ،ؽ.1 مدمد يىُمي َال ،)1975( ،ٛألادب اإلآازن ،داز الهىدة وداز الشٓاَت ،بحروث ،لبىان ،ؽ.5 مسجاع ،نبد اإلاال ،)2001( ،ٚالٓطت في ألادب الهسبي الٓدًم ،الشسٖت الجصاثسٍت للخإلُِ والترظمتوالؿبانت والخىشَو واليشس ،الجصاثس ،ؽ.1
 -مهً ،مشخاّ نباض ( ،)2003جإضُل الىظ ْ-ساءة في اًدًىلىظُت الخىاص ،ضىهاء ،الُمً ،ؽ.1

- Kristéva , Julia , (1962), Sémiotike , recherche pour une semanalyse , Edition du
Seuil , Paris.
املقاالت:
 ابً شٍدون ،الىلُد ؤخمد ،السطالت الجدًت ،)2000( ،جدُٓٔ :نبد الخلُم الهسوؽ ومدمىد ضالح ،اإلاجلتألازدهُت في اللًت الهسبُت وآدابها ،مجلد ،03 :الهدد.195-194 ،03 :

( )1لم ّ
هددد َترة شمىُت مهُىت وجسٖىا ألامس مخهلٓا باألدب الهسبي الٓدًم نلى وظه الهمىم
ِ
ّ
مس الخٓب الصمىُت اإلاخخالُت.
للداللت نلى وظىد الخإزحر الٓسآوي ٖ-ما طجري -نلى ِ
37

(َ )2را ما اْترخه الدٖخىز مشخاّ نباض مهً بانخباز الخىاص ًسج٘ص نلى ْاندة آلاخر
واإلاإخىذ ،واإلاإخىذ َى في خد ذاجه ًخٓاؾو مو هطىص طابٓت نىه ،وَرا ال ًىؿبٔ نلى
الٓسآن ال٘سٍم بانخبازٍ مطدزا وهطا مهُمىاً ،ىكس :مشخاّ نباض مهً ،جإضُل الىظ -
ْساءة في اًدًىلىظُت الخىاص -ؽ ،1ضىهاء2003 ،م.169 ،
( )3جصَُخان جىدوزوٍ ،اإلابدؤ الخىازي :دزاطت في َ٘س مُخاثُل باخخحن ،جسظمتَ :خسي
ضالح ،داز الشاون الشٓاَُت الهامت ،ؽ1992 ،1م.82 ،
)(4
Kristéva , Julia , Sémiotike , recherche pour une semanalyse , Edition du Seuil ,
Paris , 1969,52.
( )5اإلاخخاز خظني ،هكسٍت الخىاص ،مجلت نالماث في الىٓد ،مج  ،9ط 1999، ،34م.235 ،
( )6ؤخمد مدمد الخىفي ًَ ،الخؿابت ،ؽ ،4داز الجهػت ،مطس.05 ،
( )7مطؿُى الش٘هت ،بدٌو الصمان الهمراوي (زاثد الٓطت الهسبُت واإلآالت الصخُُت) داز
الساثد الهسبي ،بحروث ،لبىان 1979م.289 ،
( )8ابً ؤبي الخدًد ،شسح ههج الباليت ،جدُٓٔ :مدمد ؤبى الُػل ببساَُم ،داز بخُاء
ال٘خب الهسبُت ،ؽَ1378 ،1ـ1959 /م.58 ،
( )9ؤخمد شٗي ضُىث ،ظمهسة خؿب الهسب في نطىز الهسبُت الصاَسة ،اإلا٘خبت الهلمُت
بحروث ،لبىان.183/3 ،
(ً )10ىكسَ :خس الدًً الساشي ،مُاجُذ الًُب (الخُظحر ال٘بحر) ،ؽ ،3داز بخُاء الترار
الهسبي ،بحروث ،لبىان.73/28 ،ٌ1420 ،
( ) 11ؤطامت بً مىٓر ،لباب آلاداب ،جدُٓٔ :ؤخمد مدمد شاٖس ،مؿبهت السخماهُت ،مطس،
1935م.08 ،
( )12ؤخمد شٗي ضُىث ،ظمهسة خؿب الهسب في نطىز الهسبُت الصاَسة.37-36/3،
َّ
( )13ؤبى اللُض هطس الظمسْىدي ،جىبُه الًاَلحن بإخادًض طُد ألاهبُاء واإلاسطلحن ،خٓٓه
ونلٔ نلُهً :ىطِ نلي بدًىي ،ؽ ،3داز ابً ٖشحر ،دمشٔ ،بحروثَ1421 ،ـ 2000 /م،
.458
(ً )14ىكسَ :خس الدًً الساشي ،مُاجُذ الًُب (الخُظحر ال٘بحر).63/31 ،
( )15ؤبى بسخاّ الصظاط  ،جُظحر ؤطماء هللا الخظنى ،ؤخمد ًىطِ الدْاّ ،داز الشٓاَت
الهسبُت.38 ،
( )16مدمد الخػس خظحن ،الخؿابت نىد الهسب ،جدًُٓٔ :اطس بً خامد اإلاؿحري ،ؽ،1
م٘خبت داز اإلاجهاط لليشس والخىشَو ،السٍاع ،اإلامل٘ت الهسبُت الظهىدًت.ٌ1433 ،

38

املجلذ/07العذد /02السنة  / 2021 /ص41 -21

مجلـة النص

(ً )17ىكس :شىقي غُِ ،اإلآامت ،ؽ  ،3داز اإلاهازٍ ،الٓاَسة ،مطس1973 ،م،09-08 ،
ومدمد يىُمي َال ،ٛألادب اإلآازن ،ؽ ،5داز الهىدة وداز الشٓاَت ،بحروث ،لبىان-223 ،
.224
( )18مطؿُى الش٘هت ،بدٌو الصمان الهمراوي (زاثد الٓطت الهسبُت و اإلآالت الصخُُت) داز
الساثد الهسبي ،بحروث ،لبىان 1979م.289 ،
(ً )19ىكس :ؤبى مىطىز الشهالبيً ،دُمت الدَس في مداطً ؤَل الهطس ،جدُٓٔ :مُُد مدمد
ْمدُت ،ؽ ،1داز ال٘خب الهلمُت ،بحروث ،لبىانَ1403 ،ـ1983م.293/4 ،
(ً ) 20ىكس :بدٌو الصمان الهمراوي ،مٓاماث ؤبي الُػل بدٌو الصمان الهمراوي ،مدمد محي
الدًً نبد الخمُد ،جٓدًم :شسٍِ طُد نُذ.
( )21اإلاسظو الظابٔ.15 ،
( )22بدٌو الصمان الهمراوي ،مٓاماث ؤبي الُػل بدٌو الصمان الهمراوي.63 ،
(ً )23ىكسَ :خس الدًً الساشي ،مُاجُذ الًُب (الخُظحر ال٘بحر).63/31 ،
( )24مدمد بً مدسش الىَساوي ،مىاماث الىَساوي و مٓاماجه و زطاثله ،جدُٓٔ  :ببساَُم
شهالن ومدمد وًش ،مساظهت :نبد الهصٍص ألاَىاوي ،داز الٙاجب الهسبي للؿبانت واليشس،
الٓاَسةَ1387 ،ـ 1968 /م.01 ،
(ً )25ىكسَ :خس الدًً الساشي ،مُاجُذ الًُب (الخُظحر ال٘بحر).46/19 ،
( )26نبد اإلاجُد ْؿامش ،ألامشا ٛالهسبي ،دزاطت جدلُلُت جازٍخُت ،ؽ ،1داز الُ٘س،
دمشٔ ،طىزٍا.11 ،
( )27ابً نبد زبه ألاهدلس ي ،الهٓد الُسٍد ،ؽ ،1داز ال٘خب الهلمُت ،بحروث،ٌ1404 ،
.03/3
( )28اإلاُداوي ،مجمو ألامشا ،ٛجدُٓٔ :مدمد مديي الدًً نبد الخمُد ،داز اإلاهسَت ،بحروث،
ََ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ََ َْ ُ َ ُ َ ْ ُ َ
ض ِب ِه ه ُْ ُظ ُه
لبىان ،129/2 ،والهبازة مً ْىله حهالى« :ولٓد خلٓىا ِؤلاوظان ووهلم ما جىط ِى
َ
ْ
َ َْ
َوه ْد ًُ ؤْ َس ُب ِبل ُْ ِه ِم ًْ َخ ْب ِل ال َى ِز ٍِد (.)16 :ّ( »)16
ْ
َ َ
َ ُ
( )29اإلاُداوي ،مجمو ألامشا ،382/2،ٛمً ْىله حهالىَ« :ش ِازُبىن ش ْس َب ال ِه ُِم (»)55
(الىاْهت.)55 :
( )30اإلاسظو الظابٔ.389/1،
(ً )31ىكسَ :خس الدًً الساشي ،مُاجُذ الًُب (الخُظحر ال٘بحر).134/28 ،
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( )32ؤبى َال ٛالهظ٘سي ،ظمهسة ألامشا ،ٛداز الُ٘س ،بحروث ،لبىان،
(ً )33ىكسَ :خس الدًً الساشي ،مُاجُذ الًُب (الخُظحر ال٘بحر).539/30 ،
( )34ؤخمد الٓلٓشىدي ،ضبذ ألانص ى في ضىانت ؤلاوشاء ،داز ال٘خب الهلمُت ،بحروث،
لبىان.145/1 ،
( )35ابً نبد زبه ألاهدلس ي ،الهٓد الُسٍد.295/4 ،
( )36اإلاسظو الظابٔ.295/4 ،
( )37هُظه.294/4 ،
( )38هُظه.293/4 ،
( ) 39ؤخمد بً نلي الٓلٓشىدي ،ضبذ ألانص ى في ضىانت ؤلاوشاء ،داز ال٘خب الهلمُت،
بحروث ،لبىان.84/01 ،
( )40الىلُد ؤخمد بً شٍدون ،السطالت الجدًت ،جدُٓٔ :نبد الخلُم الهسوؽ ومدمىد
ضالح ،اإلاجلت ألازدهُت في اللًت الهسبُت وآدابها ،مجلد ،03 :الهدد.195-194 ،03 :
(ً )41ىكسَ :خس الدًً الساشي ،مُاجُذ الًُب (الخُظحر ال٘بحر).539/30 ،
( )42الىلُد ؤخمد بً شٍدون ،السطالت الجدًت.206 ،
(ً )43ىكسَ :خس الدًً الساشي ،مُاجُذ الًُب (الخُظحر ال٘بحر).514/21 ،
( )44ؤخمد شٗي ضُىث ،ظمهسة زطاثل الهسب في نطىز الهسبُت ،اإلا٘خبت الهلمُت ،بحروث،
لبىان.29/4 ،
( ) 45نلي بً مدمد بً نلي الصًٍ الشسٍِ الجسظاويٖ ،خاب الخهسٍُاث ،ؽ ،1داز ال٘خب
الهلمُت بحروث ،لبىانَ1403 ،ـ 1983/م.231 ،
( ) 46ؤخمد بً نلي الٓلٓشىدي ،ضبذ ألانص ى في ضىانت ؤلاوشاء ،داز ال٘خب الهلمُت،
بحروث ،لبىان.265/14 ،
(ً )47ىكسَ :خس الدًً الساشي ،مُاجُذ الًُب (الخُظحر ال٘بحر).599/30 ،
(ً )48ىكس :اإلاسظو الظابٔ.218/32 ،
( )49نبد اإلاال ٚمسجاع ،الٓطت في ألادب الهسبي الٓدًم ،ؽ ،1الشسٖت الجصاثسٍت للخإلُِ
والترظمت والؿبانت والخىشَو واليشس ،الجصاثس ،ص.68
( )50ابً شهُد ألاهدلس ي ،زطالت الخىابو والصوابو ،صدخها ،وخٓٔ ما َحها ،وشسخها،
وبىبها ،وضدزَا بدزاطت جازٍخُت ؤدبُت :بؿسض البظخاوي ،داز ضادز للؿبانت واليشس،
بحروث ،لبىان ،ؽ1996 /ٌ1416 ،2م.84 ،
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( )51ابً ؾُُل ،حي بً ًٓكان (البً طِىا وابً ؾُُل والظهسوزدي) ،جدُٓٔ :ؤخمد ؤمحن،
ؽ ،4داز اإلاهازٍ ،مطس2008 ،م.48 ،
( )52ابً ؾُُل ،حي بً ًٓكان.61 ،
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