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 الممخص:
 كقػػن ىػػ ش ل رػػؼ .البحػػث بببٌبػػص ال ػػكرة البراوأنأػػه كفن شطيػػش  ػػ  رػػ ر ابػػف ال ػػشرض عينػػ     

البحػث  ىػلؾإذ  .، كب  أػؾ رػ رابيش البراوأنأػهبكاعثيػش كللأشبيػشفب شن بلؾ ال كرة، كالكقكؼ علػش 
بقنأػػػػه البوىػػػػأـ، ك بقنأػػػػه : ىػػػػ ٌ لت  ػػػػكرة ابػػػػف ال ػػػػشرض البراوأنأػػػػه بقنأػػػػشت ر أىػػػػه رػػػػ ثػػػػ ث

اىػػؿ الحػػكاس، اىػػبطشع الرػػشعر  ػػف ص ليػػش الب بأػػر عػػف ىٌ ػػو البراوأػػنم بر بقنأػػه البرػػصأص، ك 
 . ٌن  ررأؽ  كره ال أىكأه بأىلكبكرىـ    ح 

 ، بقنأه البوىأـ(.ر ر ابف ال شرض، ال كرة البراوأنأهال ل شت ال  بشحأه: )
The tragic image in the poetry of Ibn al-Farid 

Dr. Ali Abdul-Imam Muhalhal 

Researcher: Iyad Abdel-Kazim Jaber 

College of Arts, University of Dhi Qar 

Abstract: 

    The research is based on the tragical image and patterns in the poetry 

of Ibn al_Farid. He sought to uncover the dimensions of that image, 

identify its motivations and mechanisms, and decipher its tragic codes. 

The research took three main techniques that shaped Ibn al-Farad's 

tragic image: anthropomorphism, diagnostic technology, and sensory 

communication technology, through which the poet was able to express 

his tragic mission and draw the features of his tragic images in a 

sublime artistic style. 

Keywords: (the tragic image, Ibn al-Farid's poetry, anthropomorphism). 
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:مشكمة البحث  
الى   إلش إبراز الوشنب البراوأنم ال يأ ف علش ال كرة الر رأه    ن كص 

 .ببٌبص ان  شىشت ال كر ال أىكأه    ركاىنه الر رأهابف ال شرض، عف طرأؽ 
 منهج البحث

 ػػف ال ػػنيت البحلألػػ  ىػػبأ  ليػػش ، كاىػػبث رت ص ػػش ص النقػػن  ابصػػذت النراىػػه    
كالبر أػػب كالب ىػػأر،  ىػػب أنة  ػػف  ركنػػه ال ػػنيت البحلألػػ  كقنربػػو  ػػ  ىػػبر ف ػػكار 

 الٌنص الر رم كال رؼ عف  كا نو.
 أهمية البحث

 أػػه البحػػث  ػػ  إثبػػشت كبأ ػػأؿ الب ػػن البراوأػػنم الػػذم ا ػػطب ت بػػو ببػػرز فى    
 ال كرة الر رأه    النص ال شرض .

 تقسيم البحث
 ال قن ه  -
 ال بحث األكؿ: البوىأـ -
 ال بحث الثشن : البرصأص -
 ال بحث الثشلث: براىؿ الحكاس -
 ص  ه البحث -
 ال  شنر كال راوص -

  المقّدمة 
 شلرػشعر ))أ ٌبػر بشل ػكرة ال يحٌىػه  راء بشل كرة الر رأه  نذ القنـ، الر اىبـٌ      

ـٌ أربقػػ  بشل ػػكرة البػػ  أرىػػ يش  أ نحيػػش الحأػػشة  ال يبصأَّلػػه عػػف ال  نػػش الػػذىن .. ثػػ
كقػن كقػؼ البػػشحثكف أبػأٌ لكف ب رأػؼ الوػػشحظ ( ُ)الرشص ػه فك الحر ػه ال بوػػٌننة ((
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كر ػـ فٌف   ػطلح (ِ)الب ػكأر(())الر ر  ػنشعه كضػرب  ػف النىػت كوػنس  ػف 
)الب كأر(  شف  ىبصن ش قبؿ الوشحظ ل ٌنو ف ىبو نالالت صشٌ ه، كفضػ ش علأػو 
فب ػػػشنا ونأػػػنة، ب ٌثلػػػت ف  ػػػشرا ىشٌ ػػػه رػػػ لت الب  أػػػأف كالنيقٌػػػشن ألوأػػػشؿ طكألػػػه  ػػػف 

 .(ّ)ب نه
الرػػػشعر ارببشطػػػشن كثأقػػػشن،  يػػػ   بػػػرببط ال ػػػكرة الرػػػ رأه بشلوشنػػػب الن ىػػػ  عنػػػن    
كبأىأىػػشن علػػش ذلػػؾ  شلرػػ راء أببػػشأنكف  ػػ  طبأ ػػه  (ْ)ر ػػز   ػػنره ال رػػ كر(())

. ك ٌ ػش ال رػٌؾ  أػو فٌف (ٓ) كرىـ؛ ألٌف ال كرة بوىأـ أل  شرىـ كصكاطرىـ الن ىأه
بلؾ األ  شر كالصكاطر بصبلؼ  ف رشعر إلش لصػر،   ػش فٌف و ػشؿ األىػلكب لػنل 

و، بب ثٌػػػػؿ بشلىػػػػ ٌك  ػػػػ  الرػػػػشعر أنبػػػػص  ػػػػف  ػػػػ ه ن ىػػػػأه ب ػػػػنر عػػػػف صأشلػػػػو كذكقػػػػ
 .(ٔ)الب بأر
لقػػن ريػػحنت  ػػكر ابػػف ال ػػشرض الرػػ رأه بػػشلبحزأف كالرػػوف إلػػش وشنػػب الٌنقٌػػه     

كالو ػػػشؿ، حبػػػش اىػػػبكت عن ػػػران  رأػػػنان أثأػػػر الٌنىرػػػه كأػػػنعك إلػػػش البأٌ ػػػؿ كالبػػػذٌكؽ 
ك ػكالن إلػش بحقأػؽ ال ب ػػه لػنل ال بلقٌػ ،  ػر ـ رػػأكع الحػزف لػنل ال ػك ٌأه برػػ ؿ 

أػػو  ػػ  ىػػلك أشبيـ كلثػػشرىـ األنبأػػه نظ ػػشن كنثػػران؛ إاٌل فٌف الوشنػػب ال أىػػكم عػػشـ كبولٌ 
أرػٌ ؿ حوػػر الزاكأػػه  ػ  الػػٌنص ال شرضػػ ،  قػن ك ٌػػؽ ابػػف ال ػشرض  ػػ  رىػػـ فحزانػػو 
كب كأر  صشك و كفكوشعػو كبوىػأنىش  ػف صػ ؿ ببػشنؿ ال يػنر شت،  ػنوح إلػش حػن  

و، بشالىػػب شنه ب ػػشلـ االىػػب شرة  بأػػرو  ػػ  إرػػبشع  رأػػزة البػػكح ال ىػػأطرة علػػش كونانػػ
ال  نأه الرحب، كاقبنشص ف ثر بقنأشبيش قنرةن علش الب كأر؛ لبح ؿ  كره الر رأه 
بشلبوىأـ كاإلحأشء كالبرصأص،  ض ن عف اعب شنه براىؿ الحكاس كببشنليش كىػألهن 
 ػػ  انضػػشج ب ػػض  ػػكره الرػػ رأه. كقػػن زاكوػػت  ػػكر ابػػف ال ػػشرض الرػػ رأه بػػأف 

الو شل  كالوشنب ال أىػكم البراوأػنم كىػك األ ػر الػذم نعشنػش إلػش  الب كأر ال ن 
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كىـ ىذا ال بحث بػػػ ) ال كرة البراوأنأه (، كىنحشكؿ اىبنطشؽ فىـٌ الركاىن البػ  
برػػب ؿ علػػش بوىػػأن ىػػذه ال ػػكرة  ػػف صػػ ؿ بحلأػػؿ بقنأػػشت البوىػػأـ كالبرػػصأص 

 كالبراىؿ. 
 التجسيم  المبحث االول:

إلش البوىأـ الذم رفل  أػو  ىػحه ب بأرأػه ىػ ش  ػف ص ليػش  لوأ ابف ال شرض    
  ػش أػرل عبػن القػشىر الوروػشن   –إلش بقرأب ال  نش كبلطأؼ ال كرة،  شلبوىأـ 

ٌىػ ت حبػش رفبيػش  - أو ؿ))ال  شن  اللطأ ه الب  ى   ف صبشأش ال قػؿ  أٌنيػش قػن وي
لأػػشن عػػف ضػػكابطيش كىػػك بقنأػػه ب ب ػػن علػػش انزأػػشح الل ػػه كانحرا يػػش نال (ٕ)ال أػػكف((

ال  أشرأػػه.  ػػخٌف صلػػص  شنأػػه الوىػػـ )البوىػػأـ( فك نأنش أػػه الحأػػشة علػػش ال  نكأػػشت 
برازىػػش  ػػ   ػػكرة ال ػػش ف الحػػ  ليػػك انزأػػشح فك عػػنكؿ كانحػػراؼ ك ىػػر  ال وػػٌرنة كار

: ) ػػف (ٖ)ل  أشرأػػه الل ػػه كىػػذا ىػػك الرػػ ر ب أنػػو. ك ػػف رػػكاىن البوىػػأـ لنأػػو، قكلػػو
 الطكأؿ(

 ِعْرَفىىىىىىىاِن ِمىىىىىىىْن َفىىىىىىىْرِ  ِفْ َنىىىىىىىة  َجَنىىىىىىىَ َاَمىىىىىىىَر ال
 
 
 
 
 
 
  

ىىىِل ِفْ َرِتىىىي  ِْ  َزَكىىىا ِباتاَبىىىاِعي َوْهىىىَو ِمىىىْن َأ
 َفىىىىىىىِيْن ِسىىىىىىىيَل َعىىىىىىىْن َمْعن ىىىىىىىَ َأتَىىىىىىىَ ِبَ رَاِ ىىىىىىىب    

   
َْْهىىىِم َجملىىىْت َبىىىْل َعىىىِن الىىىَوْهِم َدقلىىىتِ    َعىىىِن ال

وٌىـ ابف ال شرض ال طنه، كى    نش  وٌرن أنرؾ بشلذىف كالكوناف،   ٌكرىش      
رػػورة  ب ٌرعػػه األ  ػػشف،  أبػػنع  ػػكرة  وٌىػػ ه  رٌ بػػه فضػػ ش  ػػف ص ليػػش الحأػػشة 

 ػػػأظير براعػػػه  بأػػػرة  ػػػ  )الْ نىىىة والعرفىىىان  الحٌىػػػأه علػػػش ال  نأػػػأف ال وػػػٌرنأف 
بكظأ يػػػػش صن ػػػػه ل  ػػػػشؿ ركح اىػػػػبصناـ بقنأػػػػه البوىػػػػأـ، كفبػػػػنل  يػػػػشرة عشلأػػػػه  ػػػػ  

ال  نػػش، كو ػػشؿ فب ػػشن ال ػػكرة. ك ػػف ال  حػػظ فٌف الرػػشىن بىػػٌكر ال ػػراع الن ىػػ  
ال حبنـ     ذات ابػف ال ػشرض، ذلػؾ ال ػراع الػذم فلقػش بظ لػو البراوأنأػه علػش 
ـٌ ان  ػس  ػ  وػٌؿ ق ػش نه. ك ػ  ق ػأنة فصػرل أ ػكر  أيػش  ىلكؾ الرشعر ك ف ثػ
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 ش ؿ(: ) ف ال (ٗ)ذابو، إذ أقكؿ
ىاَعَدتْ  َِ َْىَل الَحِجىيجت َت بٌّ َمتََ َق َِ 

 
 
 
 
 
 
  

ىىىىىىىىىىىىَعَدا ِ    ِ ْ ِس ال ِت ِبتَىىىىىىىىىىىىَن  َزَفرَاتتىىىىىىىىىىىى
ِت َفَتَبىىىىىىاَدَرتْ   ْتوَنىىىىىى  َكَمىىىىىىَم الس ىىىىىىَهادت جت

 
وَجىىىىىىىىىىىىىة  ِبىىىىىىىىىىىىىِدَما ِ   ِت َمْمزت  َعَبرَاتتىىىىىىىىىىىىى

 شلٌىيشن   نش  وػٌرن ب ٌثلػو ابػف ال ػشرض وىػ شن  حىكىػشن،  يػك   ػش صٌأػؿ إلأػو      
 نأه وشرحه   لت   ليش ال نأؼ    و كنو، كعلػش ىػذا النحػك رػٌ ؿ ابػف ال ػشرض 

: )  ػف (َُ) كرة براوأنأه  وٌى ه كاضحه النالله. كأقػكؿ فأضػش  صشطبػش  حبكبػو
 ال ش ؿ ( 

 َمىىىىىىىاِنِحي َيىىىىىىىا َمىىىىىىىاِنِعي ِ يىىىىىىىَب الَمَنىىىىىىىاِم وَ 
 
 
 
 
 
 
  

ِِ َوَوْجىىىىِدي   اَىىىىْوَب السلىىىىَقاِم ِبىىىى
ْتِمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ِ   المت

 
بوٌىػػـ الىػػقشـ  ػػ  ىػػذا البأػػت ثكبػػش أربنأػػو ابػػف ال ػػشرض راضػػأش بػػو؛ ألٌنػػو  نحػػه     

 )اوب العافيىة ب ٌثؿ ثنش أه ضٌنٌأه  ص عبشرة  )اوب الّسقام ال حبكب، كل ٌؿ عبشرة 
الرػػيأرة،  قػػن صػػشلؼ ابػػف ال ػػشرض ال ب ػػشرؼ علأػػو  ػػف بوىػػأـ ال ش أػػه كعػػٌنىش ثكبػػشن 
أربنأو اإلنىشف، وشنحشن إلش الويه ال  ش ىه  ب ٌرنان بشىببناؿ ثكب ال ش أه بنقأضػو 

ب ٌكر ب نؽ  رشعر ابػف  )داللية/ جمالية . كى  ثأ ه )اوب الّسقام الذم ىك 
بػػػو الب ػػػكأرأه ال شلأػػػه  البػػػ  اىػػػػبطشع ال ػػػشرض ال شرػػػؽ ال رىػػػؼ، كب  ػػػس   شنأ

أ شؿ ركقو البراوأنم. ك ف لطش ؼ البوىأـ    رػ ره  بكاىطبيش رىـ   شنشبو، كار
 : ) ف الٌر ىؿ((ُُ)قكلو

ىىىىىىىىاِرِمي َحْبىىىىىىىىِل ِوَداد  َأْحَكَمىىىىىىىىتْ  َِ 
  
 
 
 
 
 
  

ىىىىىاِ  َلىىىىىيْ   َِ ِت َيىىىىىدت اإلْن  ِبىىىىىالماَوْ ِمْنىىىىى
أصشطػػب ابػػف ال ػػشرض فحٌببػػو   شببػػش،  يػػـ قػػشط كا حبػػؿ كنانه الػػذم فبقنػػت أػػن      

اإلن ػػشؼ لٌأػػو،  وٌىػػ شن الػػكنان بشلحبػػؿ كىػػك بوىػػأـ  رػػيكر  ػػ  الرػػ ر ال ربػػ  إاٌل 
فٌف بكظأ و  ص بوىأـ لصر )اإلن شؼ( الذم فكرنه الرشعر    الرطر الثشن   ف 

ه،  بوىػػػأـ اإلن ػػػشؼ بشإلنىػػػشف الػػػذم البأػػػت؛ ف ىػػػبو ركنقػػػشن ناللأػػػشن كنقٌػػػه ب ػػػكأرأٌ 
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فح  ػػػت أػػػنه لػػػٌ  حبػػػؿ الػػػكنان؛ أ لػػػف    ػػػح  ػػػكرة رػػػ رٌأه نشضػػػوه  ػػػف النشحأػػػه 
ال ٌنأه، فٌ ش ال  نش  خٌنو أح ؿ بكٌوص ابف ال شرض كلىشت رػ كاه  ػف  أىػشة ىوػراف 
ال حبكب كبراوأنأش لالـ الرػكؽ كالحنػأف. كنببٌبػص البوىػأـ  ػ   رػ ر ابػف ال ػشرض 

 :)  ف البىأط ((ُِ)قكلولن ؿ إلش 

 ې ې ى ى ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ېې ۉ ۉ ې ېيئأحألنش البأت الثشن  إلش قكلو ب شلش:     
 يػػػػك ا ب ػػػػشص كبحػػػػكأر ل  نػػػػش ادأػػػػه ال بشر ػػػػه، كقػػػػن وٌىػػػػـ ابػػػػف ( ُّ)ىئ ى ې ې

ال شرض  را و ك   و رولأف بنالله فٍف ذ ر كوو ال راـ الذم ابأٌض    ال حٌبه، 
أه عػف ال ػكز  ػ   قشبػؿ ىػكان ككوو ال  ـ الذم اىكٌن بشلحيوت، كبأشض الكوو  نش

الكوػػو الػػذم ىػػك  نشأػػه عػػف الصىػػراف،   را ػػو  ػػشز بنرػػكة ال حبػػه كىػػ شنبيش، بأن ػػش 
صىػػر    ػػو كقػػن نحضػػبو الحوػػت كالبػػراىأف البػػ  فثببػػت  ػػنؽ  حٌببػػو كقناىػػبيش. 
كأ  س   نش البأبأف  راعش براوأنأش بأف ابٌػزاف الرػشعر كبيٌب ػو  ػف ويػه، كبػأف 

ك ثػؿ ذلػؾ صطشبػو نابو  ػف ال يػٌذاؿ كال   ػأف  ػف ويػه فصػرل. ر  و ب را و ك  شب
  : ) ف ال ش ؿ((ُْ)ل شذلو، إذ أقكؿ

ِْي َوذتْق َ ْعَم الَهىَوْ  َدْ  َعْنَك َتْعِني
 
 
 
 
 
 
  

 َفىىىىىِيَذا َعِشىىىىىْقَت َفَبْعىىىىىَد َذِلىىىىىَك َعناىىىىى ِ  
 وٌىػػـ ابػػف ال ػػشرض اليػػكل برػػراب   ٌأػػز ال ػػذاؽ،  صشطبػػش عشذلػػو ب ػػنـ ب نأ ػػو      

ناعأػػش إأػػشه لبػػذٌكؽ ط ػػـ اليػػكل ال ػػش ف ال بػػكارم. كل ػػٌؿ فو ػػؿ  ػػش  ػػ  ىػػذه الٌ ػػكرة 
ن ػش بػرؾ   ركنبيػش كقبكليػش الػكويأف،  ػشبف ال ػشرض لػـ أحػًنن ط  ػشن   ٌأنػشن لليػكل، كار
لل بلقٌػػػ   ىػػػشحهن لل رػػػشر ه  ػػػ  اىػػػببأشف  حػػػكل الٌ ػػػكرة كاىػػػبو ء    حيػػػش،  قػػػن 

       ِِ ِِ َخَمْعىىىىىىىىتت ِعىىىىىىىىَذاِري وا لَرْحىىىىىىىىتت ِبىىىىىىىى  ِفيىىىىىىىى
 
 
 
 
 
  

 قتبتىىىىىىىىوَل نتْسىىىىىىىىِكَي َوالَمْقبىىىىىىىىوَل ِمىىىىىىىىْن ِحَجِجىىىىىىىىي 
1        ِِ رَاِمىىىىىىىىي ِفىىىىىىىىي َمَحبلِتىىىىىىىى ََ ِت  ُل َوْجىىىىىىىى  َفىىىىىىىىاْبَي

 
َججِ   ِِ ِبىىىىىىىىىالحت ِت َمَجِمىىىىىىىىىي ِفيىىىىىىىىى  َواْسىىىىىىىىىَودل َوْجىىىىىىىىى
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ػٌران أ برض  يبلؽ   ش ط  شن حلكان لذأ ذان ىش  شن لليكل،  ػ  حػأف أ بػرض لصػر ط  ػشن  ي
 أػػر  ىبىػػشغ لػػو،  ػػؿا حىػػب بوشربػػو كقنشعشبػػو الرص ػػٌأه. كىػػذا ىػػك ىػػٌر و ػػشؿ 
ال كرة ال وٌى ه لليكل    ىذا البأت، إذ فٌرػر عقػنة ال ػذؿ كلثشرىػش ال أىػكأه  ػ  

: (ُٓ)ك ػػف رػػكاىن البوىػػأـ ال ثأػػرة  ػػ  رػػ ر ابػػف ال ػػشرض قكلػػو ن ػس ابػػف ال ػػشرض.
    ) ف الطكأؿ(

ىىىىىىىوا َُ َقىىىىىىىْومو ِلْمَ ىىىىىىىرَاِم َوَأْعَر ت  َتَعىىىىىىىرل
 
 

ِِ َواْعَتم ىىوا  ِتي ِفيىى ىىحل ِِ  ِبَجىىاِنِبِهْم َعىىْن 
ظتىىىوِظِهم   َََمىىىاِني َواْبتتمتىىىوا ِبحت ىىىوا ِبا  َر ت

 
ىىىبا َدْعىىىَوْ َفَمىىىا   ىىىوا ِبَحىىىاَر الحت َوَخا ت

 اْبَتم ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا
 

وٌىػػـ ابػػف ال ػػشرض  ػػكرة  حىكىػػه للحػػٌب،  ب ٌثلػػو بحػػشران أصكضػػيش ال شرػػؽ،     
 بببػػػػٌؿ  رػػػػػشعره كفحشىأىػػػػػو كبرػػػػػٌؼ،  ب رػػػػػؽ كبحػػػػٌف كبرػػػػػبشؽ كبػػػػػ ٌف، ثػػػػػـ أ ػػػػػؼ 
ال ب رضػػأف لل ػػراـ كال ػػشذلأف لل ٌرػػشؽ بػػأنيـ قػػكـه  ػػٌنعكف لػػـ أصكضػػكا بلػػؾ البحػػشر 

حػٌب   ٌرضػكف بيػـ كب ػرا يـ. كلـ أببٌلكا ب شء حأشة الحٌب؛ لذا ىـ عشذلكف ألىؿ ال
كل ٌؿ بوىأـ الحٌب بشلبحشر نشرئ  ف البقٌلبشت الب  بن شز بيش البحشر،  بشرة ب كف 
ىشن ػػه كانعػػه بب ػػث الط أنأنػػه كال ب ػػه كب  ػػس و ػػشؿ الطبأ ػػه كعظ بيػػش، كفصػػرل 
ب ػػبح ثػػش رة ىش وػػه  ػػشصبه بػػزرع الصػػكؼ كالرعػػب كاليلػػص  ػػ  قلػػكب صش ضػػأيش، 

 ػٌرة أ ػكف بشعثػش للىػ شنة كالنرػكة كال ػرح، كىػرعشف  ػش أنقلػب كالحٌب  ذلؾ فأضػش، 
إلػػػػش الضػػػػٌن لأ ػػػػبح  ب ػػػػث حػػػػزف كرػػػػقشء كلالـ ل ػػػػشحبو؛ لػػػػذا  ػػػػشف فركع بوىػػػػأـ 
لبقٌلبػشت حػػشؿ الحػػٌب بػػأف ب ػػكف بحػػشرا. كىػذه ف ػػشرة فصػػرل علػػش إبػػناع ابػػف ال ػػشرض 

 كف شله  كىببو الب   ٌ نبو  ف ررح لكاعت عرقو ك آى  ىكاه. 
 : ) ف الطكأؿ( (ُٔ)بنأص البوىأـ كرا  و،  ش كرن    قكلو ك ف    

باَهىىا ِبْعىىتت السلىىَعاَدَة بالشلىىَقا  َوِفىىي حت
 تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا    
 
 
 
 

ِِ َعْقىلت      17)َ َجال  َوَعْقِمي َعْن هتَداَي ِب
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الىػػ شنة  ػػ  ىػػذا البأػػت وىػػـ  حىػػكس أيبػػشع  قشأضػػهن بوىػػـ لصػػر ىػػك الٌرػػقشء     
ك أٌني ش ىل بشف  وٌى بشف ببشعشف كبربرأشف، فٌ ش ال قؿ  قن فحأشه  الرشعر ب كرة 
و ىؿو  أر فٌنو أي قػؿ عػف اليػنل ص  ػش للوى ػؿ الػذم أي قػؿ عػف ال قػناف كالضػ له، 

البأػػت الرػػ رم،  وػػشءا فو ػػؿ ب ػػكأران  قػػن كظٌػػؼ ابػػف ال ػػشرض بوىػػأ أف  ػػ  ىػػذا 
كفكىػص بصػػأ  ن كفقػػكل ناللػهن بػػؿ فٌني ػػش األعلػش رػػ رٌأهن  ػػف النشحأػه ال ٌنأػػه كالو شلٌأػػه. 
 أػػػر فٌف بأػػػص الىػػػ شنة بشلٌرػػػقشء، كب طأػػػؿ ال قػػػؿ،  ل حػػػشف وكىرأػػػشف ل ػػػكرة  ٌلٌأػػػه 

 رٌأه. براوأنٌأه بب ث الحزف كبرٌىخ الب ن البراوأنم    رؤأه ابف ال شرض الر 
 : ) ف الطكأؿ( (ُٖ)كنبأ ؿ بوىأ و اليكل، إذ أقكؿ    

ىْذ ِنيَ ىْت َعَمىيل َتَمىىاِ ِمي  َوَمىا ِزْلىتت مت
     
 
 
 
 
 
  

ىىىىىىىْمَ اَن الَهىىىىىىىَوْ وأتتَىىىىىىىاِبطت    أتَبىىىىىىىايطت ست
ل ػػػٌؿ بوىػػػأـ اليػػػكل بشلىػػػلطشف فك الحػػػش ـ اد ػػػر النػػػشى  برػػػصأص   ىػػػأ        

  ػػركر ب ثػػرة  ػػ  البػػراث الرػػ رم؛ إاٌل فٌف ابػػف ال ػػشرض ب ثػػو  ػػف ونأػػن ككىػػب لػػو 
ركحػػشن فصػػرل  صبل ػػه عػػف ركحػػو البػػ  فني يػػش الب ػػرار،  شلرػػشعر قػػن بػػشأص ىػػلطشف 

عبػشرة )نأطػت علػٌ  ب ػش   ( اليكل كبكاٌله كبشب و كفطشع فكا ػره  ػذ  ػشف رضػأ ش، ك 
 نشأػه عػف ىػف الط كلػه األكلػش،   ػػش فٌف ع قػه ل ظبىػ  )ىػلطشف اليػكل( بشلونػػشس 
 ػػ  ل ظبىػػ  )فيبػػشأص( البػػ  وػػشءت قبليػػش، ك)فيبػػشبص( البػػ  حلٌػػت ب ػػنىش؛ زٌأنبش)ىػػلطشف 

 اليكل( بحلأه ال يلؾ ناللأشن، كبٌكوبشه ببشج ال  ل ه  كىأقأشن.
بػػرز   نػػش براوأػػنم  ػػ  ثنشأػػش البأػػت الرػػ رم؛ أب ثٌػػؿ  ػػ  ك ػػص  ػػٌؿ  ػػش بقػػٌنـ أ     

صضكع ابف ال شرض كرضكصو كانقأشنه لليكل، حبش أبنك  شألىأر الذلأؿ فك ال بػن 
الطش ص أل ر  كاله اليكل، ك ش أوٌر ىذا الر كر  ف لالـ كان ىػشرات ن ىػأه وٌ ػه. 

 : ) ف النكبأت((ُٗ)ك ثؿ ذلؾ أبوٌلش اليكل  وٌى ش    قكلو
ىىْد ت َمىىا أَ   ِ ِت ال  ْحَسىىَن َمىىا بتْمِبىىَل ِمْنىى

  
 
 
 

 َقىىىىىْد َبْمَبىىىىىَل َعْقِمىىىىىي َوَعىىىىىذتوِلي َيْم تىىىىىو 
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 َمىىىا ِبىىىت  َلىىىِدي  ا ِمىىىْن َهىىىَوا ت َوْحىىىِدي
 

ِِ ِفىىىىي كتىىىىىلا َقْمىىىىب  َلىىىىىْد ت    ِمىىىىْن َعْقَرِبىىىىى
لقػػن ب ػػٌنن بوىػػأـ اليػػكل لػػنل ابػػف ال ػػشرض،   ػػٌرة أو لػػو رػػرابش طٌأػػب ال ػػذاؽ،      

كثشنأػػه أي ػػٌأره بحػػرا عػػشب  األ ػػكاج، كفصػػرل أب ٌثلػػو عقربػػشن بلػػنغ القلػػكب،  لػػـ أىػػلـ 
  نيش قلب  ف قلكب ال شرقأف. 

ػٌب ال شرضػ  قػن أ  ػس برػٌظأش ن ىػأشن،      إٌف ىػذا الببػشأف كالبضػشن بػأف  ػكر الحي
  الرؤأه ال  ر ٌأه للحٌب، كل ٌلو أر  ب نـ بحنأن ابف ال شرض  شىٌأه حًبو كص شءن  

فك فب ػػشن ىػػكاه ك نأشبػػو،  حٌبػػو ف بػػر  ػػف فف أحػػشط بػػو، كفع ػػؽ  ػػف فف أك ػػؼ فك 
ـٌ  أحٌنن برػ ؿ ولػٌ ، كل ػٌؿ ىػذا البرػٌظ  كىػذا اإلص ػشؽ، كىػذه الصأبػه، ىػ   ػف فىػ

علػػش  ػػزؿ ابػػف ال ػػشرض. ك ػػف األىػػبشب الر أىػػه البػػ  فضػػ ت ال ىػػحه ال أىػػكأه 
 : ) ف الص أؼ( (َِ)بوٌلأشت البوىأـ اللطأ ه    ر ره، قكلو

ْسىىنت ِمْاِمىىي  َيىا َأَخىىا الَعىىْذِل ِفىىيَمِن الحت
 
 
 
 
 
 
  

ِِ َعىىىىىىِدْمتت ِإَخاَكىىىىىىا   َهىىىىىىاَم َوْجىىىىىىَدا  ِبىىىىىى
الحيىف    ىذا البأت عشرؽ ىش ـ فضنشه الكون  حشؿ ابف ال شرض الذم قرنو      

ىػف  بن ىو، كفقٌر ارػبرا ي ش  ػ  اليأػشـ حٌبػش ككوػنا بشل  رػكؽ، كقػن ف ػشن بوىػأـ الحي
بأػػػشف و ػػػشؿ ال حبػػػكب ك  ػػػشؿ  ػػػ شبو البػػػ  و لػػػت الحىػػػف أب ثٌػػػؿ لأرػػػشرؾ ابػػػف 

ضػػػح فٌف البأػػػت  ػػػ  ىػػػأشؽ ال ػػػشرض  ػػػ  عرػػػقو لػػػذلؾ ال حبػػػكب ال ػػػشبف. ك ػػػف الكا
الصطػػشب  ػػص ال ػػشذؿ )فصػػش ال ػػذؿ( كىػػك صطػػشب أكضػػح   شنػػشة ابػػف ال ػػشرض  ػػص 
ال ػػشذلأف، حبػػش فٌنػػو ب ٌنػػش الصػػ ص  ػػف إصػػشء فكل ػػؾ ال ػػشذلأف ك ػػحببيـ لػػو؛ ل ػػش 
أقشىػػػػأو  ػػػػف  ػػػػرارة عػػػػذليـ ك كاوػػػػص لػػػػك يـ كازنرا يػػػػـ لػػػػو، كذلػػػػؾ ب ػػػػرأح بػػػػشألثر 

 ناف الرشعر.      ال أىكم الذم صٌل و ال شذلكف    كو
أثػػشرا لجأوػػشز نصػػبـ رػػكاىن بقنأػػه البوىػػأـ  ػػ  رػػ ر ابػػف ال ػػشرض، بقكلػػو      ػػ   كار

 :  ) ف البىأط((ُِ)بوىأـ الحيىف فأضش
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ْنىىىذت َأْخىىىِذي الَعْهىىىَد ِفىىىي  َوَلىىىْم َأَزْل مت
 ِقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَدِمي

  
 
 
 
 
 
  

ْحرَاِمىىىىي  ْسىىىىِن َتْجِريىىىىِدي َواِ   ِلَكْعَبىىىىِة الحت
بوٌىـ الحيىف    ىػذا البأػت   بػه أيحػـر ابػف ال ػشرض  ػ   قش يػش، أبوػٌرن ليػش      

كأطكؼ حكليش،  شلحيىف قبلبو الب  أبكٌوو نحكىش     لكابو القنىأه، كأحٌت إلأيش 
 ٌل ػش رػٌ ت ركحػو كارػبشؽ قلبػو إلػش الو ػشؿ. كفحىػب فٌف بوىػأـ الحىػف كب ػكأره 

 قٌنس بط  ٌف بو الن كس، كبي ػك  -لنأو – بشل  به  ف بوىأ شبو الرا  ه؛  شلحيىف
إلأو القلكب، كبٌبوو نحكه األركاح؛ لذا بوٌىـ   بػه  ػ  كوػناف ابػف ال ػشرض، ل ٌنػو 
ىػف ال  رػكؽ،     الكقت ذابو أر  لنش بأىره، كىلب إرانبو بػؿ قلٌػه حألبػو ف ػشـ حي

    أصلك ىذا ال  نش  ف إط له حزف، فك ن ثه فلـ.
 

 المبحث الااني
 التشخيص

زصػػر رػػ ر ابػػف ال ػػشرض بػػػ )البرػػصأص( كىػػك  ػػف الكىػػش ؿ ال ٌنٌأػػه البػػ   ثػػر     
إذ أ  ػػػن الرػػػشعر بكاىػػػطبيش إلػػػش  -قػػػنأ ش كحػػػنأثش –بكظأ يػػػش  ػػػ  الرػػػ ر ال ربػػػ  

))صلص الحأشة علػش ال حىكىػشت الوش ػنة كالظػكاىر الطبأ أػه ال ػش به، حبػش فٌنيػش 
أيػػػش  ػػػ شت ال صلكقػػػشت النشبضػػػه بيصشطػػػب  صشطبػػػه الػػػذم أ قػػػؿ كأ يػػػـ، كبصلػػػص عل

لببحػػٌرر كبنطلػػؽ كأٌبىػػػص نكرىػػش الػػنالل ، كأ ظػػػـ فثرىػػش الو ػػشل   ػػػ   (ِِ)بشلحأػػشة((
 الق أنة. 

لقػػن نصػػؿ   ػػطلح يالبرػػصأصي إلػػش النقػػن ال ربػػ  الحػػنأث عػػف طرأػػؽ النقػػن     
ال ربػػػػ ،  أػػػػر فٌف النقػػػػشن كالب  أػػػػأف ال ػػػػرب القػػػػنا ش ذ ػػػػركه  ػػػػ  بػػػػشب االىػػػػب شرة 

 ىػػػػػػ كه )عوأػػػػػػب االىػػػػػػب شرة( ك)ب أػػػػػػن االىػػػػػػب شرة( ك)رنمء االىػػػػػػب شرة( ال  نأػػػػػػه، 
 .ك ف (ِّ)ك) شحش االىب شرة(
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 ) ف الٌر ىؿ( (:ِْ)فركع ن شذج الو ص بأف البوىأـ كالبرصأص، قكلو

وٌىـ ابف ال شرض ال ذؿ كىك  ف ال  شن  ال وٌرنة  أر الحىٌأه ب  نش حٌى      
 قػػػن  ػػػنا  ػػػ   صألبػػػو لىػػػشنشن الذعػػػش أػػػؤذم ال ىػػػ ص،   ػػػش فٌنػػػو رػػػٌصص ، وىػػػ شن 

ال ى ص كو لو رص ػشن   ػذبشن أطلػب إراحبػو  ػف فلػـ ال ػذؿ. كقػن نوػح  ػ  إأ ػشؿ 
ل بلقٌػػ  بقىػػكة ال ػػذؿ،   ربػػو، كاإلحشطػػه بو أػػص وكانػػب  ػػكربو، حبػػش لأىبرػػ ر ا

 كلثشره الن ىأه ال أىكأه ال  أقه    كوناف ابف ال شرض.
 : ) ف الرَّ ىؿ((ِٓ)ك ف بنأص البرصأص قكلو    

َْىىىىَ َمىىىىا َقىىىىْد َجىىىىَرْ  َلْيىىىىَت ِشىىىىْعِري َهىىىىْل َك
   
 
 
 
 
 
  

ْقَمتَىيْ   َْىَ ِمىْن مت  متْذ َجَرْ َما َقْد َك
 
 
 

 َحاِكي ىىىىىىىىىىىىىا َعىىىىىىىىىىىىىْيَن َوِلىىىىىىىىىىىىىي  ِإْن َعىىىىىىىىىىىىىَج 
 

ُ  َتْبىىىىىىِك َعىىىىىىْن َزْهىىىىىىر    َخىىىىىىدل َرْو
   26)َتَبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيْ 

 
 
 

رٌصص ابف ال شرض الٌركض بأٍف و ػؿ لػو صػٌنان كعأنػشن، كو ػؿ األزىػشر ن كعػش     
 ػػ  صػػٌنه،  ب ػػشء الػػٌركض أرػػبو  ب ػػشء الرػػشعر علػػش  ػػراؽ  حبكبػػو، كأبػػنك فٌف ابػػف 
ال شرض فران ببأشف نقشء  حٌببو، كوػ ؿ حزنػو، كقناىػه ب ش ػو،  و ػؿ لن كعػو ذلػؾ 

ز الٌركض؛ لأب ػ  علػش إثػره فزىػشران  لٌكنػه األثر الو أؿ،   ش فركع الب شء اٌلذم أح ٌ 
زاىأػػػه بب ػػػث اليػػػنكء كالىػػػ أنه كببلػػػك لأػػػشت الو ػػػشؿ كالركعػػػه. ل ػػػٌف ال ػػػكرة علػػػش 
و شليش كركعبيش بؤٌرر ب ش ال أقبػؿ الرػٌؾ حزنػشن  بأػران كبراوأػنأش كاضػحه؛  شلرػشعر 
. ب ش حبػش ارػب ش، كقػن فب ػش   ػو الػٌركض  شىػبحشلت ن كعػو فزىػشران بػشرزة عشبقػه

 :(ِٕ)ك ثؿ ذلؾ قكلو    الق أنة ذابيش
ْتىىىىىىىبت َلىىىىىىىْم تتْعِتىىىىىىىْب َوَسىىىىىىىْمَمَ َأْسىىىىىىىَمَمتْ   عت

  
 
 
 
 
 

ْ َيىىىَة   َوَحَمىىىَ َأْهىىىلت الِحَمىىىَ رت
 َريْ 
 
 
 

 َواللِتىىىىىىىىىي َيْعنتىىىىىىىىىو َلَهىىىىىىىىىا الَبىىىىىىىىىْدرت َسىىىىىىىىىَبتْ 
 

َمىىيْ   وِحىىي َوَمىىاِلي َوحت  َعْنىىَوة  رت
فحأػش ابػف ال ػػشرض البػنر،  و لػو أػػذؿ كأصضػص ل حبكببػو البػػ  اىػبكلت علػػش      

ِْ ِمىىىىْن َلىىىىْذِ  َعىىىىْذل  ِمْسىىىىَمِعي  َفىىىىَحِر
 
 
 
 
 
 
  

  َوَعىىىىىىىِن الَقْمىىىىىىىِب ِلىىىىىىىَذاَك الىىىىىىىرلاِ  َزيْ  
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بػػأٌف  -فرانه الرػػشعر –ح ػشه ك شلػػو كركحػو، ك أ ثٌػػؿ صضػػكع البػنر اعبرا ػػشن ضػ نٌأشن 
بلػػؾ ال حبكبػػه ف ثػػر و ػػشالن كفرػػٌن إرػػراقشن  نػػو؛ لػػذا  يػػك صشضػػص  ىػػب أف ذلأػػؿ بػػأف 

ب  ركح ابػػػف ال ػػػشرض، كب لٌػػػؾ  شلػػػو، أػػػنأيش. فٌ ػػػش الب ػػػن البراوأػػػنم  أبوٌىػػػن  ػػػ  ىػػػ
كاىػػببشحه ح ػػشه،  ػػف قبػػؿ  حبكببػػو،   ػػش أنشىػػبو كالحػػشؿ ىػػذه إال الحػػزف كاألىػػش. 

 : ) ف ال ش ؿ((ِٖ)كأطشل نش برصأص لصر    قكلو
ىرِِ  َخْتَمىا   ِْ  ِإَذا  29)َنَ َقْت َمَناِ قت َخ

  
 
 
 
 
 
  

ىىىىىىىِر  َذْ  ِِ ىىىىىىىْمتت الَخىىىىىىىَواِتِم ِلْمَخَنا َِ 
فنىػػػفى ابػػػف ال ػػػشرض ال نػػػشطؽ بػػػأٍف و ليػػػش نشطقػػػه، كالنطػػػؽ ىػػػك  ػػػف  ػػػ شت        

اإلنىػػشف ح ػػػران؛ ص  ػػػشن لل ػػ ت الػػػذم أرػػػبرؾ  أػػػو اإلنىػػشف ك أػػػره  ػػػف ال ش نػػػشت 
الحٌأػػه،  أػػر فٌف البرػػصأص ف ثػػر قبػػكالن بلحػػشظ الطبػػشؽ  ػػص )النطػػؽ(،  يػػك  ػػ ت 

  شف  طركقشف    أقشبؿ النطؽ. إٌف ك  ى  رٌقه ص ر ال حبكب كو شؿ بنشنو ك 
الرػػػ ر ال ربػػػ ؛ ل ػػػٌف ابػػػف ال ػػػشرض بنشكلي ػػػش بطرأقػػػه  ٌنٌأػػػه صشٌ ػػػه ا ىػػػببي ش وػػػٌنة 
ٌف ك ػؼ ال حبػكب ب ػٌؿ ىػذه النقٌػه كالركعػه  ىبش لو كلـ أيحىبش علأو. كار كطرا ه  حي
أ رؼ ر  شن  بأران، أػكرث  ػشحبو الٌلكعػه كال نػشء كال كاوػص   ػش ىػك حػشؿ رػشعرنش 

: ) ػػػػف (َّ)آىػػػأو.   ػػػش أبػػػػزغ البرػػػصأص كاضػػػحشن  ػػػػ  قكلػػػوال ػػػشرؽ  ػػػ  فحزانػػػػو ك 
 الطكأؿ(

ىىىىىىىىىىىا َتَجملىىىىىىىىىىىْت ِلْمقتمتىىىىىىىىىىىوِب َتزاَحَمىىىىىىىىىىىتْ   َوَلمل
 
 
 
 
 
 
  

ْسىىىىِنَها ِلْمَعاِشىىىىِقيَن   َعَمىىىىَ حت
 َمَ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاِمطت 

 

 ِلَ ْمَعِتَهىىىىىىىىىا َتْعنتىىىىىىىىىو البتىىىىىىىىىدتورت َوَوْجهتَهىىىىىىىىىا
 

ََْقَمىىىارت َوْهىىىَي   دت ا ِت َتْسىىىجت َلىىى
 َ َواِلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىطت 

 

كرن البرػػػػصأص ىنػػػػش  ػػػػ   كضػػػػ أف؛  شلبػػػػنكر صضػػػػ ت لطل ػػػػه  حبكبػػػػه ابػػػػف     
ال ػػػػشرض كذلٌػػػػت،   ػػػػش فٌف األق ػػػػشر ىػػػػونت لوػػػػ ؿ كوييػػػػش كو شلػػػػو. كل ػػػػٌؿ ىػػػػذأف 
البأبأف أرأشف بنشر ال أرة الب  ببكٌقن     ؤان الرشعر،   طش ص ال شرػقأف  بزاح ػه 

ىػف  حبكببػو،   ػش فني ػش أيضػ راف صك ػو كقلقػو   ػف فف أحظػش عٌذالػو علش بػشب حي
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ًرـ  نو، فك أ كزكا بشلرضش الذم ى ش إلأو  ف نكف ونكل، كبلؾ  بشلك شؿ الذم حي
: ) ػػػف (ُّ)ىػػػ  براوأػػػنأش الصػػػكؼ كالقلػػػؽ.   ػػػش أبولٌػػػش البرػػػصأص فأضػػػشن  ػػػ  قكلػػػو

 الطكأؿ( 
تَىىيلم    َوَهىىْل ِبِمىىَوْ َسىىْمط  يتَسىىْل َعىىْن مت

 
 
 
 
 
 
  

ِِ الشلىىىىْوقت   ىىىىاِنطت ِبَكاِظَمىىىة  َمىىىىاَذا ِبىىى َِ 
ْنىىِد يتْقَ ىى ت َنْورتَهىىا   َوَهىىْل َعىىَذَباتت الرل

 
 َوَهىىىىىىىْل َسىىىىىىىَمَماتو ِبالِحَجىىىىىىىاِز َأَيىىىىىىىاِنطت  

صلص ابف ال شرض الحأشة علش ال كضػص الوش ػن ) لػكل ىػلص (،  و لػو  صشطبػشن      
أيىأؿ عف حشؿ الرشعر ال يبٌأـ الذم فضنشه اليكل، كفني بو  كاوص الرػكؽ كلال ػو، 
كىػػذا برػػصأص لطأػػؼ فح ػػـ   ػػرة الػػٌنص، كفىػػيـ  ػػ  نأنش أػػه الحػػنث،  ػػف صػػ ؿ 

و ال شعلػه  ػ  صلػؽ الحػنث ًعبػر إقش ه الحكار  ص ال  شف الوش ن، كانبظػشر  رػشر ب
 وكابو عف ذلؾ الىؤاؿ. 

إٌف فىػػلكب الب ٌنػػ  ال ب ػػرر  ػػ  الػػٌنص، كروػػشء اىػػبنطشؽ الوش ػػن،  ضػػ  عػػف     
الرػػػ كل  ػػػف  ػػػنأص الرػػػكؽ كعذابشبػػػو؛ ليػػػ    ػػػشفو ببوشذبيػػػش البراوأػػػنأش  ػػػف رػػػٌبش 

 ؿ( : ) ف الطكأ(ِّ)فطرا يش. كنطشلص برصأ شن لصر    الق أنة ذابيش، إذ أقكؿ
 َوَهىىْل ِلىىْي ِبَجْمىىِط الشلىىْمِل ِفىىي َجْمىىَط متْسىىِعدو 

 
 
 
 
 
 
  

َوَهْل لَمَياِلي الَخيِ  ِبىاْلعتْمِر  
 َبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاِ طت 

 
 َوَهىىىْل َسىىىملَمْت َسىىىْمَمَ َعَمىىىَ الَحَجىىىِر اللىىىِذي

 
  ِِ ْلىىىىْت َعَمْيىىىى ِِ الَعْهىىىىدت َواْلَت ِبىىىى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاِبطت  َِ ََ  ا
 

رٌصص الرشعر الحور الذم  شف رشىنا علش عين ال حٌبػه، كو لػو حٌأػش أيىػٌلـ     
علأو،  أى ص ال  ـ كأرٌن الى ـ،   ش ب ٌنش فف أيى ن بشالوب ػشع  ػص األحٌبػه، كفف 
ببشع ذ رأشت لأشل  الك شؿ بقربيـ؛  أربرأيش ب ن فف أن ص ع ره  ٌلو ث نشن ليش. لقػن 

 ػػػ  رػػػرح الحشلػػػه الن ىػػػأه للرػػػشعر، كبأػػػشف  ب شضػػػن الب ٌنػػػ  ال ب ػػػٌرر كالبرػػػصأص
 الوشنب ال أىكم ل رقو.    

ـٌ نطشلص لنأو برصأ شن ونأنان    ذات الق أنة، إذ أقكؿ     ث
 : ) ف الطكأؿ( (ّّ)
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 َوَهْل َرَ َعْت ِمْن َاْدِي َزْمىَزَم َرْ ىَعة  
 
 
 
 
 
 
  

َمىىىْت َيْوَمىىىا  َعَمْيَهىىىا الَمرَاِ ىىىطت   را  َفىىىَج حت
ىىىىىىْيَحاِبي ِبَمكلىىىىىىَة يتْبىىىىىىِردتواَلَعىىىىىىلل   َِ  أت

 
َََ ىىىىاِلطت   ىىىىَمْيَمَ َمىىىىا تتِجىىىىن  ا  ِبىىىىِذْكِر ست

 ػػٌكر الرػػػشعر ز ػػـز  رٌص ػػػيش بػػشألنثش، عػػػف طرأػػؽ ذ ػػػر إحػػنل ص ػػػش ص      
عف اربضشع  حبكببػو  ػف ذلػؾ  األنثش )الثنم الذم أربض و   شرىش(، إذ بىشءؿ

ـٌ نعػػػش ليػػػش ، ثػػػ بػػػشلكركن، كفطلػػػؽ روػػػشءن إلػػػش  الثػػػنم، ك ػػػرانه الرػػػراب  ػػػف ب ػػػر ز ػػػـز
ف ػػػحشبو بػػػأف أػػػذ ركا لػػػو فصبػػػشر  حبكببػػػو  بط ػػػ ف ن ىػػػو القلقػػػه، كبيػػػنف نػػػشر  ػػػؤانه 
ال حرقػػػه، كبىػػػ ف ركحػػػو ال  ٌذبػػػه ال كثقػػػه. ك ػػػف را ػػػص البرػػػصأص  ػػػ  رػػػ ر ابػػػف 

 : ) ف ال ش ؿ((ّْ)ال شرض، قكلو
ِِ َهىىىىْل ِعْنىىىىَد ت  ىىىىزَاَل ِكَناِسىىىى ََ  َواْسىىىىَحْل 

 
 
 
 
 
 
  

ِِ ِعْمىىىىىمو ِبَقتْ    ِمىىىىىي ِفىىىىىي َهىىىىىَوا ت َوَحاِلىىىىى
ىىىىىىىَباَبِتي  َِ ِت َلىىىىىىىْم َيىىىىىىىْدِر ذتلل   َوَأظتن ىىىىىىى

 
  ِِ ْمَتِهَيىىىىىىىىا  ِبِعىىىىىىىىزا َجَماِلىىىىىىىى  ِإْذ َظىىىىىىىىلل مت

فنىف ابف ال شرض  زاؿ الكانم، كرٌص و  ثٌببػشن لػو ال لػـ كاإلنراؾ،  قػن طلػب      
عف حشؿ الرشعر، ك ش بوٌرعو  ف عذابشت   ف  شحبو فف أىأؿ ال زاؿ كأىبصبره

   حٌبو، ك  ش الرٌؾ  أو فٌف ابف ال شرض ق ن بشل زاؿ  حبكبػو،  أػر فٌف ذلػؾ ال 
أبنش ش  ص برصأ و لل زاؿ، بؿ فٌنو أؤٌ ن البرػصأص؛ ألٌف  ػف البػنأي  فف أ رػؽ 
 ابػػف ال ػػشرض   رػػكقشن حٌأػػشن عػػشق ن. ك ػػش ذ ػػر   ػػرنات )القبػػؿ كالػػذؿ كال ػػبشبه( إالٌ 
ن ثػػػػػشت  شرضػػػػػأه براوأنأػػػػػه ط ػػػػػت علػػػػػش ىػػػػػطح الػػػػػٌنص ال بقػػػػػٌنـ.  كل ثػػػػػرة رػػػػػكاىن 
البرػػػػصأص  ػػػػ  رػػػػ ر ابػػػػف ال ػػػػشرض، ن ب ػػػػ  بػػػػذ ر لصػػػػر  ػػػػش انبقأنػػػػش  نيػػػػش، كىػػػػك 

 : ) ف البىأط((ّٓ)قكلو
ََْربتىىىىىىىَط الد رتَسىىىىىىىا  ِقىىىىىىىْ  بالىىىىىىىداَياِر َوَحىىىىىىىيا ا

 
 
 
 
 
  

َوَناِدَهىىىا َفَعَسىىىاَها َأْن تتِجيىىىَب  
 َعَسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ

 
ِشىىىىىىىىىَهاَفىىىىىىىىىِيْن   َأَجنلىىىىىىىىىَك َلْيىىىىىىىىىلو ِمىىىىىىىىىْن َتَوح 

 
َفاْشىىىىِعْل ِمىىىىَن الشلىىىىْوِق ِفىىىىي  

 َظْمَماِ َهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا َقَبَسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا
 

أػػػأ ر ابػػػػف ال ػػػػشرض  ػػػػشحبو بػػػػشلكقكؼ علػػػػش نأػػػػشر األحبػػػػه الصشلأػػػػه، كفرب يػػػػـ     
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النارىػه، ىػأران علػػش نيػت الرػػ راء  نػذ ا ػػرئ القػأس، كقػػن رػٌصص ربػػكع فحٌببػو  ػػف 
ص ؿ  طشلبه  شحبو بخلقشء البحٌأه علأيػش، بػؿ فٌنػو أروػك  نيػش اإلوشبػه كأبأٌ ػؿ رٌن 

فك نأػػشر صشكأػػه، إذ فٌنػػو أراىػػش  شثلػػه البحٌأػػه،  يػػ  عنػػنه لأىػػت  وػػٌرن ربػػكع صشلأػػه 
ف ش و رشص هن حٌأهن عشقلهن.   ش فٌننش ن حظ    البأت الثػشن  بوىػأ ش للرػكؽ،  قػن 
رله ابف ال شرض نشران فك و ران؛ لػذا طلػب  ػف  ػشحبو فف أقػبس  نػو ريػ لهن أضػ ء 

 بيش ظل ه لأؿ النأشر ال كحش. 
ف صػػػ ؿ ذ ػػػر الػػػنأشر ال يوػػػكرة بولٌػػػت ال ػػػكرة البراوأنأػػػه  ػػػ  ىػػػذا الػػػٌنٌص  ػػػ    

الصشلأػػػػػه، كاألربػػػػػص النارىػػػػػه الصشكأػػػػػه، كاللأػػػػػؿ ال ظلػػػػػـ ال ػػػػػكحش، كالرػػػػػكؽ الثػػػػػش ر 
ال لبيػػػب،  ضػػػ ن عػػػف برػػػصأص الػػػٌنأشر كفنىػػػنبيش بك ػػػ يش  ش نػػػش حٌأػػػشن أرػػػبرؾ  ػػػ  
 ػػػنص الحػػػنث كأىػػػيـ  ػػػ  رىػػػـ ب ػػػنه الػػػنالل ، إلػػػش وشنػػػب بوىػػػأـ الرػػػكؽ بشلنػػػشر 

كرػػٌنة فثػػره، كبوىػػأن لال ػػو كفكوشعػػو  ػػ  قلػػب ابػػف  ال ضػػر ه لبأػػشف ًعظىػػـ صطػػره،
 ال شرض.

 المبحث الاالث
 تراسل الحواس

أ نػػ    ػػػطلح براىػػػؿ الحػػػكاس: ))ك ػػػؼ  ػػنر شت  ػػػؿ حشٌىػػػه  ػػػف الحػػػكاس     
ب  شت  نر شت حشٌىه فصرل،  ن ط  لألرأشء الب  ننر يش بحشىه الى ص   شت 

البػ  نػنر يش بحشىػه الػذكؽ األرأشء البػ  نػنر يش بحشىػه الب ػر، كن ػؼ األرػأشء 
ب ػػػػ شت األرػػػػأشء البػػػػ  نػػػػنر يش بحشىػػػػه الرػػػػـ، كى ػػػػذا ب ػػػػبح األ ػػػػكات فلكانػػػػشن، 

  ػػػش فٌف براىػػػؿ الحػػػكاس أ ثٌػػػؿ ب بأػػػر الرػػػ راء عػػػف       ( ّٔ)كالط ػػػكـ عطػػػكران ((
االن  شالت ال ش نه    األع شؽ ال ويكله للن س، بلػؾ األع ػشؽ البػ  ب وػز الل ػه 

لوػػػأ الرػػػشعر إلػػػش ال رػػػؼ الحنىػػػ  عنيػػػش، بشل طشبقػػػه بػػػأف ال ألك ػػػه عػػػف  ٌىػػػيش،  أ
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ال حىػكس ك ػػش  ػػكؽ ال حىػكس، كبػػأف ال ر ػػ  كال ويػكؿ،  أو ػػص بػػأف ال بنػػش رات 
كاألضػػػنان عػػػف طرأػػػؽ بقنأػػػه براىػػػؿ الحػػػكاس البػػػ  ا ػػػطلح علأيػػػش ب ػػػض النقٌػػػشن 

ألم رػػػػ ءو فف أ  ػػػػس فٌم رػػػػ ءو  – ػػػػف ص ليػػػػش  –إذ أ  ػػػػف  )بجَىىىىة المسىىىى  
ن البراىؿ علش الربط بأف الحكاس ال صبل ه، ك بشنله كظش  يش،  يػـ كأ ب ( ّٕ)لصر.

حػأف أل ىػػكف  ػػش أيرػػـ، فك أػػرٍكف  ػػش أيىػ ص، فك أبػػذٌكقكف  ػػش أيػػرل، كأبػػنلكف كظأ ػػه 
 ػػنرؾ حٌىػػ  بكظأ ػػه  ػػنرؾ حٌىػػ  لصػػر؛ أصلقػػكف انزأشحػػش أينػػبت  ػػكرة بىػػيـ  ػػ  

قػػن كرن البراىػػؿ  ػػ  عػػٌنة ب زأػػز ال  نػػش ال ػػران  ػػف النػػشحأبأف الناللأػػه كالو شلأػػه. ك 
 ې ې ى ى ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ې ې ۉ يئ كاضص  ف القرلف ال رأـ،   ش    قكلو ب شلش: 

 (ّٖ)ىئ ائ ى ى ېې
ف لػـ أطلقػكا علأػو ال  ػطلح      بنٌبو النٌقشن ال رب القن شء إلػش   يػكـ البراىػؿ، كار

ال  ش ر ال  ركؼ، ل نيـ كق كا علش ىذا اللكف  ف اإلبناع، كل ٌؿ فبش ب ر  ح ن 
ق( فكؿ  ف ر ن بقنأه )براىػؿ الحػكاس(  ػ  البػشب ِٕٗبف ناكن األ بيشن  )ت

كفكرن  ػػ  البػػشب الحػػشنم  .(ّٗ)لػػـ أىػػٌ يشالحػػشنم عرػػر  ػػف  بشبػػو ) الزىػػرة ( ل ٌنػػو 
عرػر الػػذم وػػشء بػػػػ نكاف ) ػػف ك ػػش لػو الحبأػػب ىػػشف علأػػو الرقأػػب( رػػكاىن رػػ رأه 
حضػػػرت  ػػػ  ف ثرىػػػش ظػػػشىرة براىػػػؿ الحػػػكاس؛  أػػػر فٌنػػػو لػػػـ أظ ػػػر بشىػػػبو ء بلػػػؾ 

 . (َْ)الظشىرة، كا ب ش بشإلرشرة إلأيش  ف ب أن
شج األنبػ  ال ربػ  كال ربػ ؛ إاٌل إٌنػو كر ـ ًقنـ   يكـ )براىؿ الحػكاس(  ػ  النبػ    

اربػػػػػبط بشل  ػػػػػر الحػػػػػنأث، إذ اىػػػػػبصن و النقٌػػػػػشن ال حػػػػػنثكف بك ػػػػػ و   أػػػػػشران نقػػػػػنأشن 
( فكؿ  ػػف نظٌػػر ُٕٖٔ – ُُِٖأ ػػن  الرػػشعر ال رنىػػ  رػػشرؿ بػػكنلأر)( كُْ)ونأػػنان 

لػػو، كطٌبقػػو  ػػ  فرػػ شره،  نوػػنه أقػػكؿ: ))إٌف  ػػف ال وأػػب فف أ ػػكف ال ػػكت  أػػر 
بػػػػشللكف كفٌف األلػػػػكاف ال بىػػػػبطأص فف ب طػػػػ    ػػػػرة عػػػػف الػػػػن ـ كفٌف قػػػػشنر فف أػػػػكح  
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أف للب بأػػػػر عػػػف األ  ػػػػشر(( ك ػػػش ب ٌوػػػػب بػػػػكنلأر  (ِْ)ال ػػػكت كاللػػػػكف  أػػػر  ػػػػشلحى
 ىب ربشن، بؿ  ن را علش  ف أٌنعكف عنـ إ  شنأه ببشنؿ ال كت فك الن ـ ال ى كع 

ر  . (ّْ) ص اللكف ال ب ى
و اىػػػب شف ببقنأػػػه براىػػؿ الحػػػكاس  ػػػ  ب ػػن قػػػراءة رػػػ ر ابػػف ال ػػػشرض كوػػػننش فنػػ    

الب بأر عف   شنأو الركحٌأه ال  أقه، إذ كون البراىؿ  نشىػبشن لبلػؾ ال  ػشن  ال أبٌأػه 
البػ  أ ػ ب إنرا يػػش بػشلحكاٌس البقلأنٌأػه؛ لػػذا لوػأى إلػش إوػػراء ال بشنلػه كالب أأػر  ػػ  

نأػػػنة، كظػػػش ؼ الحػػػكاس قش ػػػنان بكىػػػأص نا ػػػرة إنرا يػػػش كار ىػػػشبيش  يػػػشرات حٌىػػػٌأه و
ك وىَّػػػػػشت رػػػػػ كرٌأه  بب ػػػػػرة،  ػػػػػنوح  ػػػػػ  بكظأػػػػػؼ البراىػػػػػؿ للبن ػػػػػأس عػػػػػف ف  ػػػػػشره 
ال بنشزعػػػه، ك رػػػشعره ال بضػػػشربه، كل ػػػٌؿ اىػػػبصنا و لبقنأػػػه )براىػػػؿ الحػػػكاس( ر ػػػـ 
ثرا يػػػش الػػػنالل ، أ رػػػؼ لنػػػش عػػػف فز بػػػو  ػػػص البػػػكح ال رأػػػر،  ك  شنشبػػػو  ػػػ  ارػػػببشؾ 

 لطكأؿ() ف ا (:ْْ)الرؤل كبضشربيش، كأبنك ىذا    قكلو
 َفكتماىىىىي ِلَسىىىىانو َنىىىىاِظرو ِمْسىىىىَمطو َيىىىىدو 

 
 
 
 
 
 
  

ْدرَاك  َوَسىىىىىىىىْمط  َوَبْ َشىىىىىىىىةِ    ِلنتْ ىىىىىىىىق  َواِ 
 َفَعْيِنىىىىَي َناَجىىىىْت َوالماَسىىىىانت متَشىىىىاِهدو  

 
 

ىىَ تِ   ِْ  َوَيْنِ ىىقت ِمناىىي السلىىْمطت َوالّيىىدت َأ
 َوَسىىْمِعَي َعىىْينو َتْجَتِمىىي كتىىلل َمىىا َبىىَدا 

 
ىتِ َوَعْيِنَي َسْمطو   ِِ  ِإْن َشىَدا الَقىْومت تتْن

 َوِمناىىىي َعَمىىىَ َأْيىىىد  ِلَسىىىاِني َيىىىدو َكَمىىىا 
 

ْ َبِتي   َيِدي ِلي ِلَسانو ِفي ِخَ اِبي َوخت
 َكىىَذاَك َيىىِدي َعىىْينو تَىىَرْ كتىىلل َمىىا تَىىَرْ 

 
 َوَعْيِنىىي َيىىدو َمْبستىىوَ ةو ِعْنىىَد َسىىْ َوِتي 

 َوَسىىْمِعي ِلَسىىانو ِفىىي متَخىىاَ َبِتي َكىىَذا 
 

ىىتِ   ِِ ْن ِِ َسىىْمطت مت ىىَ اِ  ِْ  ِلَسىىاِنَي ِفىىي إ
 

بػنا ببػشنؿ الحػػكاس كبراىػليش  ػػ  ىػذا الػٌنص برػػ ؿ ولػٌ ،  ػػشل أف بنػشو  بأن ػػش     
ـٌ نوػػن الٌىػػ ص  ب ػػران  الٌلىػػشف أرػػشىن، كالىػػ ص أنطػػؽ  ػػ  حػػأف فٌف الأػػن   ػػ أه، ثػػ
كال أف ى أ ه    أه بروك الىرَّ كالنوكل، ك ذا الحشؿ  ص الٌلىشف  قن  ػشر أػنان 

َوِلْمَشما َأْحَكامت ا اَراِد الِقَياِس     
 ِفي اتىىْ 

 
  

َْاِتي َأْو ِبَعْكِس الَقِ يلةِ    ِِ ِتَحاِد   
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ـٌ بنبقػؿ ببلٌ س األرػأشء كببحىَّىػيش، كالأػن البػ  اىػ بحشلت لىػشنشن ببػذكَّؽ كببحػنَّث، ثػ
الأن لب بح عأنشن  ب رة ل ٌؿ  ش أيرل،     قشبؿ ال أف الب   نت أنان ذات بطػشو 
كىػػطكة،  أ ػػكن ب ػػنىش ابػػف ال ػػشرض إلػػش بأ أػػنه ببػػشنؿ األنكار بػػأف ىػػ  و كلىػػشنو؛ 

نه علش إٌف فىـٌ  ش أ ٌأز ىذا الٌنص بأ أ  ى  و لىشف  يبأف، كلىشنو ى ص  ين ت.
كاق أػػه براىػػؿ الحػػكاس لػػنل ابػػف ال ػػشرض،  خٌننػػش لػػـ نوػػن اىػػبصناـ حشٌىػػه بػػنالن  ػػف 
حشٌىػػػه فصػػػرل، فك اىػػػب شرة كظأ ػػػه حٌىػػػأه بصػػػٌص حشٌىػػػه   ٌأنػػػه إلػػػش فصػػػرل؛ ل ٌننػػػش 
نل س حقأقه نظرٌأه    ىذا الٌنص،   شنىش فٌف براىػؿ الحػكاس بػؿ اٌبحشنىػش ظػشىرة 

 وزء  ف  لى بو ال ر شنأه. بوذَّرة    الذات ال شرضأه، كى  
أؤٌرػػػر اٌبحػػػشن الحػػػكاٌس، كببػػػشنؿ فنكارىػػػش، كالبراىػػػؿ  أ ػػػش بأنيػػػش،  وػػػكةن ب بأرأػػػهن     

ب ٌثلػػػػت عقػػػػنةن ن ىػػػػٌأهن براوأنأػػػػه  ػػػػ  كوػػػػناف الرػػػػشعر، ك ػػػػأٌف ابػػػػف ال ػػػػشرض أرػػػػ ر 
بق ػػػػكر ال نظك ػػػػػه الحٌىػػػػػٌأه  ػػػػػ  الب بأػػػػػر عػػػػػف الحقػػػػػش ؽ الوكىرٌأػػػػػه، كال أكضػػػػػشت 

ال أبٌأػػه كال  نكٌأػػه؛ لػػػذا لوػػأى إلػػش ب زأػػز نكر  نظك بػػو الحٌىػػػٌأه الركحأػػه، كاأل ػػكر 
ًعبػػػر بقنأػػػػه )براىػػػػؿ الحػػػكاس( البػػػػ  ذىػػػػب  أيػػػش ب أػػػػنان حػػػػٌن إقػػػراره بشٌبحػػػػشن حكاىػػػػو 
كانػػػن شويش كظأ أػػػشن لب ػػػبح حشٌىػػػه كاحػػػنة، فك برقأبػػػو ل ػػػٌؿ حشٌىػػػه  ػػػف حكاىػػػو إلػػػش 

اىػػو فف بقػػـك بو أػػص نروػػه الرػػ كؿ الحٌىػػ ؛ ب  نػػش فٌف بخ  ػػشف فٌم حشٌىػػه  ػػف حك 
فنكار الحػػػكاٌس األصػػػرل،   أنػػػو بىػػػ ص كببحػػػٌنث كبػػػرل، ك ىػػػ  و أن ػػػت كأػػػبطش 
كأبحػػٌنث، كأػػنه ببػػذٌكؽ كبرػػـ كبػػبلٌ س. كنوػػن البراىػػؿ حشضػػران  ػػ  الق ػػأنة ذابيػػش 

 : ) ف الطكأؿ ((ْٓ) بوٌلأشن    قكلو
 َيرَاها َعَمَ بتْعد  َعِن الَعْيِن ِمْسىَمِعي

 
 
 
 
 
 

 َمىىىىَجم  زَاِ ىىىىر  ِحىىىىيَن َيْقَظِتىىىىيِبَ ْيىىىىِ   
 َفَيْ ىىِب ت َ ْرِفىىي ِمْسىىَمِعي ِعْنىىَد ِذْكرَِهىىا 

 
ِت ِمناىىىىىي َبِقيلِتىىىىىي   َوَتْحستىىىىىدت َمىىىىىا َأْفَنْتىىىىى

 ػٌر بػو  ػ    ٌكر ابف ال شرض ال ػ ـ بطأػؼ  حبػكب أأبأػو  ػ  حشلػه الأقضػه     
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 ػػحكبو، كىػػك ب ػػكأر  رأػػن أنػػبض بشلنىرػػه،  طأػػؼ ال ػػ ـ كقػػن اىػػبحشؿ طأػػؼ 
حبأب؛ رله الرشعر بأيذينو الب  نشبت عف عأنو،  بشبت ال أف ب بط األيذيف لحظكبيش 
ـٌ فعلػف  ػش ببقٌػش  نػو أحىػن  ػش  نػ   نػو  ػ  ال رػؽ كذاب  ػ   برؤأه ال حبػكب، ثػ

 ال  ركؽ.
ى  و حأف رفل طأؼ ال حبكب، عػف طرأػؽ حػنأث إٌف  بطه عأف الرشعر  ً     

ال   ػػأف عنػػو؛ ببػػروـ  ػػنل بلٌي ػػو، كرػػٌنة رػػكقو، كحنأنػػو إلػػش ذلػػؾ ال حبػػكب،   ػػش 
فنيػػػش بي ػػػرب عػػػف براوأػػػنأش فحػػػزاف ال رػػػؽ، كلالـ اليػػػكل البػػػ  ب  ػػػؼ بقلػػػب ابػػػف 

 :(ْٔ)ال شرض كببحٌ ـ    ذابو.  ذلؾ نقؼ علش براىؿ الحكاس    قكلو
ىىَحَ َوَيْمتَىىذ  ِإنْ  ِت َسىىْمِعَي ِبال ت  َهاَجْتىى

 
 
 
 
 
 
  

ْرقو َشىىىىىىَدْت َوَتَ نلىىىىىىتِ    َعَمىىىىىىَ َوَرق  وت
بقػػكـ األيذيف  ػػ  ىػػذا البأػػت  قػػشـ الًلىػػشف؛ لببػػذٌكؽ ىػػنأؿ الح ػػشـ، كبلبػػٌذ ب نش ػػو،      

كال أص ش فٌف الذكؽ كاللػٌذة الحٌىػأأف  ػف ص ػش ص حشٌىػه البػذًكؽ ) الًلىػشف ( ل ػٌف 
ع لأػػه براىػػؿ بػػشنؿ  ػػف ص ليػػش بػػأف حشٌىػػب  الىػػ ص كالػػذكؽ. ابػػف ال ػػشرض فوػػرل 

كل ػػػٌؿ بيػػػٌأت الرػػػشعر كالبػػػذاذه عػػػف طرأػػػؽ الٌىػػػ ص أ ًبػػػر عػػػف براوأػػػنأش ذكبشنػػػو  ػػػ  
ال رػػػؽ ال ػػػبحً ـ  ػػػ  ذابػػػو، ك أىػػػشة ان ػػػيشره بنأػػػراف اليػػػكل ال طَّل ػػػه علػػػش  ػػػؤانه. 

 (:ْٕ)كنونه     الق أنة ذابيش فأضشن أقكؿ
تت ِبَحاَر ال ِْ َت ْ تتَها عَمَ َو َجمِط َبْل خت

 اْنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 
 ان 
 
 
 
 
 
  

ِْرَاِدَي َفاْسىىىىىىىَتْخَرْجتت كتىىىىىىىلل َيِتيَمىىىىىىىةِ    ىىىىىىىى
 
  
 
 

ىىىىىىىيَرة   ِِ َْسىىىىىىىَمَط َأْفَعىىىىىىىاِلي ِبَسىىىىىىىْمِط َب َِ 
 
 

 َوَأْشىىىىىىىىَهَد َأْقىىىىىىىىَواِلي ِبَعىىىىىىىىْين  َسىىىىىىىىِميَعةِ  
أصبرنػػػش ابػػػف ال ػػػشرض فٌنػػػو ىػػػً ص ف  شلػػػو بىػػػ ص ب ػػػأربو، كرػػػشىن فقكالػػػو ب أنػػػو        

الىػػ أ ه، إذ رىػػـ  ػػكرة  صبل ػػه ب ب ػػن علػػش براىػػؿ حشٌىػػب  الٌىػػ ص كالب ػػر؛ كقػػن 
ببشنلبش بشألنكار لبأصذ  يؿا  ني ش نكر األصرل؛  شلىػبأؿ الكحأػن إلػش ىػ شع األ  ػشؿ 

رػػشىنة األقػػكاؿ أنح ػػر  ػػ  ىػػ شعيش. إٌف لنأػػو ىػػك رؤأبيػػش،   ػػش فٌف الطرأػػؽ إلػػش  
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ىذا البنشء الر رم ال رب ز علش و ص ال بنشقضشت نحك ى شع األ  ػشؿ، ك رػشىنة 
األقكاؿ، كبراىؿ الحكاس كببشنليش  ثؿ إب شر الٌى ص كىػ شع الب ػر؛ أؤٌرػر حػشؿ 
ابف ال شرض، كذابو ال شرقه    لوت الب ػشكت كالبنػشقض بأنػو كبػأف   رػكقو،  ػشبف 

ض أػػنرؾ ب ش ػػشن فٌنػػو    ػػف الكوػػكن ك حػػنكنه، أ برأػػو الػػنقص، كأبػػرٌبص بػػو ال ػػشر 
ال نػػشء،   ػػش أػػنرؾ  ػػ  ادف ذابػػو فٌف  حبكبػػو كاوػػب الكوػػكن، كعػػأف ال  ػػشؿ األزلػػٌ  
نرا ػػو البػػشـ ليػػذه الحقأقػػه ىٌ ػػشن براوأػػنأشن  الىػػر نٌم، كقػػن رػػٌ ؿ كعػػ  ابػػف ال ػػشرض كار

لو كفرػ شره. كنل ػس بقنأػه براىػؿ الحػكاس كحزنشن طش حشن    كونانو  بوٌلأشن    فحكا
 : ) ف ال ش ؿ((ْٖ) بثكثهن    ثنشأش ق ش نه، إذ أقكؿ     ش أبو
 ِِ ناِنىىىىىىىىىىىىي ِبَحِديِاىىىىىىىىىىىى ََ  َأْسىىىىىىىىىىىىِعْد أتَخىىىىىىىىىىىىيل َو

  
 
 
 
 
 
 
  

ىىىَج ت   َواْناتىىىْر َعَمىىىَ َسىىىْمِعي حت
 َوَشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنا ِ 

 
 ِِ ْسىىىىىىىىِن  َََرْ ِبَعىىىىىىىىْيِن السلىىىىىىىىْمِط َشىىىىىىىىاِهَد حت

 
 

ِْْني ِبىىىىىىىَذاَك َمْعن ىىىىىىىَ   َفىىىىىىىَحْتِح
 َوَشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرا ِ 

  
ن حػػظ  ػػ  ىػػذأف البأبػػأف ك ػػش ىػػبقي ش فٌف الحػػكاس ببرػػٌصص وز أػػشن لػػنل ابػػف     

ال ػشرض؛  أ ػػكف لىػ  و عػػأف، ك ل أنػو ً ىػػ ص، كللىػشنو أػػن، كلأػنه ذكؽ..، كنقػػكؿ 
وز أػػػػػػشن؛ ألٌف برصأ ػػػػػػيش  حػػػػػػنكن ضػػػػػػ ف نا ػػػػػػرة الحػػػػػػكاس نكف بػػػػػػشق  األعضػػػػػػشء 

 ػطيلح براىػؿ الحػكاس فك ببشنليػش. إٌف ىػذأف البأبػأف أوٌىػناف اإلنىشنأه، كىك  ػش ا
براوأػػنأش اليأػػشـ كال نػػشء، كالرػػ ؼ كال لػػؼ الػػذم بل ػػو ابػػف ال ػػشرض؛ إذ إٌنػػو  ػػشر 
أرل و شؿ  حبكبو  ف ص ؿ حنأث الٌنشس عنو،  أٌف حنأث الٌنػشس أرػٌ ؿ  ػكرة 

،   ػػػش فٌف أب ػػػرىش ىػػػ ص الرػػػشعر،  شلحػػػنأث ال  نػػػكم أبوٌىػػػـ  ػػػكرة حٌىػػػٌأه لنأػػػو
ىػػ  و أبرػػٌصص وز أػػشن لبظيػػر لػػو عػػأف أػػرل بيػػش بلػػؾ ال ػػكرة البػػ   ػػش  بػػئ أبػػكؽ 
إلأيػػػش. ك ػػػػف رػػػكاىن براىػػػػؿ الحػػػكاس  ػػػػ  رػػػػ ر ابػػػف ال ػػػػشرض قكلػػػو  ػػػػ  ق ػػػػأنبو 

 :) ف البىأط( (ْٗ)ال ق كرة

    ِِ  َزَرْعىىىىىىىىتت ِبىىىىىىىىالملْحِظ َوْرَدا  َفىىىىىىىىْوَق َوْجَنِتىىىىىىىى
 
 
 
 

َرَسىىاَحىىقٌّ ِلَ ْرِفىىَي َأْن َيْجِنىىي   ََ  اللىىِذي 
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بقٌ ػػص اللَّحػػػظ  ػػػ  ىػػذا البأػػػت نكر الأػػػن،  قػػن زرع كرنان ا براضػػػأشن علػػػش كونػػػه     
ال  رػػػكؽ، كلقػػػن  ػػػشف بخ  ػػػشف ابػػػف ال ػػػشرض فف أػػػأب  بشلبأػػػت نكف البراىػػػؿ؛  ػػػأف 
أقكؿ: )زرعت بشل ًؼ..( إذ ال أصؿ  ىذا الب أأر      نش بأبو الرػ رم، كال أػؤٌثر 

ال وػػشز كاصبػػشر البراىػػؿ بػػأف حشٌىػػب  اللَّ ػػس  ػػ  كزنػػو كقأ بػػو ال ٌنٌأػػه، ل ٌنػػو  ٌضػػؿ 
)الأػػػن( كالب ػػػر )اللَّحػػػظ فك ال ػػػأف( لأر ػػػص ىػػػقؼ الو ػػػشؿ الرػػػ رم، كأػػػبقف    ػػػح 
 ػػكربو ال ٌنٌأػػػه، كأرضػػػ  ط كحػػو ال ػػػشط   بػػػخ راغ رػػحنشبو الرػػػ كرأه علػػػش ف  ػػػؿ 

 كووو    ف. 
 خجِة البحث

ل ػػكرة ابػػف  ؿ  ٌنٌأػػهكىػػش  حػػكاسكبراىػػؿ ال  ٌثلػػت بقنأػػشت البوىػػأـ كالبرػػصأص    
 حػٌننا  رىش ػكٌ  عف عشط بػو الوش حػه،  لب بأرا ف ص ليش إلش  ى ش ال شرض، إذ

 الذا بػػه  ػػ  عرػػؽ الو ػػشؿ ال طلػػؽ، عػػف  أىػػشة الػػذات االنىػػشنأه  رػػؼلل؛ فب شنىػػش
ـٌ البراوأػػػنم الػػػذم ح لػػػو . ك الص ٌأػػػه  ػػػ   ل ػػػكت الكوػػػكن كفىػػػراره البشحثػػػهك  ىػػػك اليػػػ

  شن  س ولٌأشن     كربو الر رأه البراوأنأه. الرشعر
 

 . ّٔالب كأر ال ن     القرلف، ىأن قطب:  (ُ)
 . ُِّ/  ّالحأكاف، الوشحظ:  (ِ)
 .ِٓٓأنظر: ال كرة ال نأه    البراث النقنم كالب   ، ن. وشبر ع  كر:  (ّ)
 .ٔٔالب ىأر الن ى  لألنب، ن. عز النأف اى شعأؿ:  (ْ)
 .ّْٓأنظر: االبوشه الكونان     الر ر ال رب  ال  ش ر، ن. عبن القشنر القط:  (ٓ)
 .ِّٓأنظر: النظرأه النقنأه عنن ال رب، ن. ىنن طو حىأف:  (ٔ)
 .ُْفىرار الب  ه:  (ٕ)
 .ٖٗالنأكاف:  (ٖ)
 .ُْٓ: ن ىو (ٗ)
 .  ُٕٕن ىو:  (َُ)
 .ْٔن ىو:  (ُُ)
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 . ُْٔ: ن ىو (ُِ)
  .َُٔىكرة لؿ ع راف:  (ُّ)
 .ُٕٗالنأكاف:  (ُْ)
 .ُُٖ: ن ىو (ُٓ)
 .  ْْن ىو:  (ُٔ)
 .  ُُِٕ/  ّعىقىٍلتي البى أرى إذىا و ىٍ تى قكا  و. لىشف ال رب،  شنة )عقؿ(  (ُٕ)
 .َُٗالنأكاف:  (ُٖ)
 .ََِن ىو:  (ُٗ)
 .ُِٕ: ن ىو (َِ)
 .ِّٓن ىو:  (ُِ)
 . ُْٓال كرة ال نأه   أشرا نقنأش، ن. عبن اإللو ال ش غ:  (ِِ)
 . ُْأنظر: قضشأش    النقن كالر ر، ن. أكىؼ ب شر:  (ِّ)
 .ّْالنأكاف:  (ِْ)
 .ْْ: ن ىو (ِٓ)
. لىشف ال رب ) شنة بأ ( بىأٍَّنتي الر ء كبىأٍَّأبيو إذا فىكضحبو.  (ِٔ) : الببأأف  ف قيٍربو  ُكالبَّبىًأ ي
 /َْٗ. 
 .ْٕالنأكاف:  (ِٕ)
 .ِٓن ىو:  (ِٖ)
ٍبـ: فف بىو ص النٍَّحؿي  ف الرَّ ص رأ شن رقأقشن فرٌؽ  ف رى ص  (ِٗ) ٍبـ: ف كاه صى أش النٍَّحؿ، كالصى الصى

 .   َُّّ/  ُالقرص  بطلأىوي بو. لىشف ال رب،  شنة )صبـ( 
 .ُٖٗالنأكاف:  (َّ)
 .ُِِن ىو:  (ُّ)
 .ِِِ: ن ىو (ِّ)
 .ِِِن ىو:  (ّّ)
 .ِِْن ىو:  (ّْ)
 .ُِّ: ن ىو (ّٓ)
 .ٖٕعف بنشء الق أنة ال ربأه الحنأثه، ن. عل  عررم زاأن:  (ّٔ)
 .َِٖأنظر: قراءة الر ر كبنشء النالله، ن. ر أص الىأن:  (ّٕ)
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 .ُٕىكرة الزصرؼ:  (ّٖ)
 . ُٕأنظر: براىؿ الحكاس    الر ر ال رب  القنأـ، ن. عبن الرح ف  ح ن الك أ  :  (ّٗ)
 .ُْٔأنظر: الزىرة،  ح ن بف ناكن األ بيشن ، بح: ن. ابراىأـ الىش را  :  (َْ)
أنظر: ظشىرة براىؿ الحكاس    ر ر فب  القشىـ الرشب  كىير اب ىبيرم )بحث(  (ُْ)

 .     ُٔزأنت عر ت بكر كف أنه ىلأ شن ،: 
 .ُِٖال كرة ال نأه    ر ر عث شف لك أؼ )رىشله  شوىبأر( لزىر  شرس:  (ِْ)
 أنظر: ال روص ن ىو، ال  حه ن ىيش.  (ّْ)
 .ُِْالنأكاف:  (ْْ)
 .ُٖ: ن ىو (ْٓ)
 .َُٖن ىو:  (ْٔ)
  .ُّٗن ىو:  (ْٕ)
 .َُٖ: ن ىو (ْٖ)
 . ُِّن ىو:  (ْٗ)

 المِادر والمراجط
 القرلف ال رأـ. *
لكوػػػػنان   ػػػػ  الرػػػػ ر ال ربػػػػ  ال  ش ػػػػر، ن. عبػػػػن القػػػػشنر القػػػػط، نار االبوػػػػشه ا* 

 .ُٖٕٗالنيضه ال ربأه، بأركت، 
فىػػرار الب  ػػه، عبػػن القػػشىر الوروػػشن ، بحقأػػؽ: ىأل ػػكت رأبػػر،  طب ػػه كزارة * 

 .ُْٓٗ، ال  شرؼ، اىبشنبكؿ
ؿ الحػػػكاس  ػػػ  الرػػػ ر ال ربػػػ  القػػػنأـ، ن. عبػػػن الػػػرح ف  ح ػػػن الك ػػػأ  ، براىػػػ* 

 .ـََِّ –ق ُِْْ، ادناب، القشىرة، الطب ه األكلش  ببه 
الب كأر ال ن     القرلف، ىأن قطب، نار الرركؽ، القشىرة، الطب ه الىػشب ه  *

 .ـََِْ -قُِْٓعررة، 
ن. عز الػنأف اىػ شعأؿ، نار  رأػب للطبشعػه، القػشىرة، ، الب ىأر الن ى  لألنب* 

 .، ن. تالطب ه الراب ه
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ع ػػرك بػػف بحػػر الوػػشحظ، بحقأػػؽ: عبػػن الىػػ ـ  ح ػػن الحأػػكاف، فبػػك عث ػػشف  *
ىشركف، رػر ه   ببػه ك طب ػه   ػط ش البػشب  الحلبػ  كفكالنه، القػشىرة، الطب ػه 

 .ّـ، جُٓٔٗ –ق ُّٖٓالثشنأه، 
نأكاف ابف ال شرض، قراءات لن و عبػر البػشرأخ، بحقأػؽ: وػكزأب  ىػ شبكلأف، * 

 .ََِّ  ببه األىرة، القشىرة، 
،   ببػػػػه ابػػػػراىأـ الىػػػػش را   ن. :قأػػػػؽ، بحناكن األ ػػػػبيشن ،  ح ػػػػن بػػػػف * الزىػػػػرة 

  ـ.  ُٖٓٗ –ق َُْٔالزرقشء، الطب ه الثشنأه،  –ال نشر، األرنف 
لبػػػراث النقػػػنم كالب  ػػػ  عنػػػن ال ػػػرب، ن. وػػػشبر ع ػػػ كر، ال ػػػكرة ال نأػػػه  ػػػ  ا *

 .ُِٗٗال ر ز الثقش   ال رب ، بأركت، الطب ه الثشلثه، 
 وش  ػه  شوىبأر، رىشله  شرس، لزىر لك أؼ، عث شف ر ر    ال نأه ال كرة* 

 .ََِٓ الوزا ر،  نبكرم،
الثقش أػه ال ش ػه، ، نار الرػؤكف ال كرة ال نأه   أشرا نقنأش، ن. عبن اإللو ال ػش غ* 

 .ُٕٖٗب نان، الطب ه األكلش، 
، زأنػػت ظػشىرة براىػػؿ الحػػكاس  ػػ  رػػ ر فبػػ  القشىػػـ الرػػشب  كىػػير اب ىػػبيرم* 

، ُٓ، ال ػػػػػنن ْال ولػػػػػن  ،ر كف أنػػػػػه ىػػػػػلأ شن ،  ولػػػػػه إضػػػػػشءات نقنأػػػػػهعر ػػػػػت بػػػػػك 
َُِْ :ٕٗ. 

ش ،   ببػػػه ابػػػف ىػػػأنعػػػف بنػػػشء الق ػػػأنة ال ربأػػػه الحنأثػػػه، ن. علػػػ  عرػػػرم زاأػػػن* 
 .ـََِِ –ق ُِّْللطبشعه كالنرر، القشىرة، الطب ه الراب ه، 

كالنرػػػػر، قػػػػراءة الرػػػػ ر كبنػػػػشء الناللػػػػه، ن. رػػػػ أص الىػػػػأن، نار  رأػػػػب للطبشعػػػػه * 
 .ََِٕالقشىرة، 

قضػػػػشأش  ػػػػ  النقػػػػن كالرػػػػ ر، ن. أكىػػػػؼ ب ػػػػشر، نار األنػػػػنلس، بأػػػػركت، الطب ػػػػه * 
 .ُْٖٗاألكلش، 
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لىشف ال ػرب، ابػف  نظػكر فبػك ال ضػؿ و ػشؿ الػنأف  ح ػن بػف   ػـر ال  ػرم، * 
بحقأؽ: ن. أكىؼ البقشع  كابراىأـ رػ س الػنأف كنضػشؿ علػ ،  ؤىىػه األعل ػ  

 .ّ،ُـ، جَُِٓ –ق ُّْٔطب ه األكلش، لل طبكعشت، بأركت، ال
النظرأه النقنأه عنن ال رب، حبش نيشأػه القػرف الرابػص اليوػرم، ن. ىنػن حىػأف * 

 .ُُٖٗطو، نار الررأن للنرر، ب نان، 
 
 
 
 
 
 
 


