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 : خالصة البحث
تناول البحث دراسةةةةث الينا ااض ال ةةةةعرث لش عةةةةن  القةةةةاس  اري الذا ش اتسةةةةهنعرة القة عةةةةدعض لااتي وعي الم ة ال ةةةةاد  الد  ة و ش ال عي  

   يث( بقاادي صةةةةةةةةةةةةذ  648-   يث567   يث( وبزوغ العولث األيوباث )567-   يث358الزوناث التش واكبت لااي العولث الفاط اث وألولدا )
القة ا ى سلى العولث الفاط اث ، و ش وعي لفلت باأللعاث ال ااساث الن ظام التش وصلت إلى اختذل الحهم لش وص  ب بب  العيي األيوبش

  ال نازساض ريي الوزراء واألو اء بأة رهوة لكل والع لصةةةةث لش البذد وتصةةةة لاأ ليدا بأو ، وإداي ، و ه  تملب  ق، األورةةةةاع والصةةةة اساض سلى
زضي ، والمارةةش  وماليع الحهم، لمع ذك   اري الذا ش كيي  وي القةةيصةةااض وندم اليلافث النارةةع، وصةةذ  العيي األيوبش، وال ل  الصةةالك ري رق

لفش  لش وصةةةة ، ل ةةةةذأ سي رلذتي الكيي ي إلى الا ي وبذد ال     جنلْت اري الذا ش تتوطع -سصةةةة  العولث ال سةةةةولاث-الفارةةةةل، والحالس ال ةةةة 
 ق، البلعاة، لكتب لش وعلدم أج ل المصةةةةا ع وال سةةةةا ل األخواإاث لزيندا بألاإيي البذاث كال نا ، والتوريث،   سذااتي بقةةةةيصةةةةااض وتنوسث لش

رث، وخلا ال فارااض القةةةن يث لش ارعاع إصةةةوصةةةي القةةةن يث، وظد اأ التوازة ريي وناإاي وألفاسي وسةةة  إر اد التناسةةةب  وبياصةةةثأ الينا ااض ال ةةةع 
 والتوالا ريي أإ اق أرااتي. 

 املقدمة .
،  ر لو القةةن  لش كل   أوث أذ اإدا، ويصةةمل خواط  ا، ل ا أة توال ض سلاي ال  باض لمع بنيت إلاي الد م، ووي لم ر ةةتا  وني، ولم رصةةعر سنيق 

ذف.  لاث رؤى وحعدي  ت يل الينا ااض ال ت ةةادي بقنعاأ ديعلوجااأ يتيق وي النذااض العاكأإيق ألاط وي الل ث بال فاف، وتناول الكأ  وي اي  سةةق
يت  ق، الينا ااض سنارث   اا  ث سلى اازدواج والتمارل والت ةةةةةةةةةةةاد لتادة كا ااض الت لش والح ةةةةةةةةةةةور تسادي األعةةةةةةةةةةةااء إلى ونتلماتدا، لقل  لقظ 

وذل    قس(القاضي األعز )ابن قالالبالييي ونق المعم ولش النصور ال يتلفث. و ش وي األساليب الفناث التش تنوست وتنعدض وكيق ض لش عن  
ألسةةةبا  سعي ونداُ كقب  ل م ديواة القةةةاس  ومارل اصةةة  س  ، القة لم يت اوز الياو ةةةث واليذهيي سةةةنث األو  القة اسةةةتتاع  اي أة ر ةةة ل  
  ارعاساأ وتألماأ اع ا ينالش لحول القةةةن اء لش تاريأل األد  الن بش ابل سصةةة ،ن إا أإ يق إظم لش أا ار القةةةن  كالث وي وعرك و  اء ووصةةة 

ألسةةةةةةةةاليب ورهاء وخ  ياض وأل از وتبناأ لش إظم  ق، الفنوة ريي األسةةةةةةةةاليب المعر ث وي اختاار األلفاة ال  يبث والت اكيب المويث ال زلث ، وبيي ا
وا   ال عيعي التش سنش ليدا بال ح ةةةةةناض اللفظاث والبعرناث سنارث كبي ي ، لتأتش  ق، األسةةةةةاليب لش بنت اصةةةةةا ع، تت ةةةةةم بالنقوبث والصةةةةةفاء إه 
ي التصةةةةوي ، واع ت لت دراسةةةةث الينا ااض ال ةةةةعرث لش ديواة القةةةةاس  اري الذا   ش  ت ةةةة اي ج الاث األلفاة التش تح ل لش وناإيدا دا ث األخق وجع 

 ال ص ة اتسهنعرة ال واإب اآلتاث ُ 
ا ارةي القةن يث ل ةذأ سي همالتي الكبي ي لش  سةأتناول  اي التن ي  بنصة  القةاس  ولااتي التش كاة لدا األه  البالي لش تنوع  أ   الجانب األول:

 ج الاث النظم ، وروسث التصوي .     
لمع لاولتق  اي رااة وفدوم الينا ااض ال عرث ورصع ا سب  وا تح ليق لش وهنوإاتدا تناا اأ وارحاأ ريي تصوريي أو ووافيي   الجانب الثاني:أوا   

رم  كٌل وند ا لش وواجدث اآلخ  وكا  سهش اري الذا ش  ق، الزينث اللفظاث لش إصوصي أو أرااتي القن يث، هقم  س عضق لش إدارث البحث 
 وبنع ا رلعضق البحث ب  يعي وظاة البحث. التوصل إلى اليات ث

 . اجلانب األول: التعريف بعصر الشاعر ابن قالقس )حياته(
 اسمه ونسبه .- 
إص  هللا ري سبعهللا ري ويلوف ري سلش ري سبع الموة ري الذا ش اتسهنعرة، ولقم ب رةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة المارش األسز، واع أج نت الت اجم سلى كنيتي    

ه( السااافر الثامن ع ااار   749ّنى بابي الفتح. ُينظر: مساااالأل األب اااال وممالأل األم اااال: ابن مرااا    ال مر ) *)*وقد ُيكبارش الفتو 
وشاااا لا  ال يب مي ر بال من  يب: ربي الفال  بن ال ماك  23ة: 1988ت اااادير: مساك ساااازد ن  م  د تالم  ال بية ال رالمي وا سااااالممي   

واع ول ع لش ه   اتسةهنعريث لش عةد     (.225-4/224ة: 1986  1ابن دث ر  كم ا،  طه( تح: محميك األلناؤط  كال 1089الحنببي) 
ووي أسةة ي ذاض أصةةول س باث تنود إلى ابيلث للْيم لش الا ي وسق  فل باري الذا ش، تقولش  (  1)ويذدرث(1137   يث /532رباع األول وي سةةنث)  

ولا  قا التاريأل عةةدعض لااي القةةاس  اري الذا ش اتسةةهنعرة وعي الم ة  ( ، وسلى  2)  ويذدرث(1171   يث/567لش اليالث وي عةةوال سةةنث )
-    يث 567   يث( وبزوغ العولث األيوباث )567-   يث358ال ةةةةةاد  الد  ة و ش ال عي الزوناث التش واكبت لااي العولث الفاط اث وألولدا )

و ش وعي لفلت باأللعاث ال ةةةةااسةةةةاث الن ظام التش وصةةةةلت إلى     يث( بقاادي صةةةةذ  العيي األيوبش القة ا ةةةةى سلى العولث الفاط اث ، 648
اختذل الحهم لش وصةةة  ب ةةةبب ال نازساض ريي الوزراء واألو اء بأة رهوة لكل والع لصةةةث لش البذد وتصةةة لاأ ليدا بأو ، وإداي ، ووسةةة   قا  
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م النالم اتسةةةةةةذوش سلى إواراض ودويذض ،  و ا رةةةةةةن  و كز اليذلث النباسةةةةةةاث لش ب عاد وت د ض التفك  وااإحذل وتوالش األلعاث لمع اق ةةةةةة 
نعد وأصةبحت وماليع أوور اليذلث ريع المواد األت ا  واي  م وي األجنا  اي  الن باث ، لأصةبك ال  ت ع اتسةذوش لش  ق، ال عي وهوإاأ وي ت

 و ال نش الت كش القة رعأ رقظد  اوتي ونق سصةة    األجنا  وي الن   والت   والف   وال وم واألروي ن إا أةض الننصةة  الظا   لش ال  ت ع
. وحاواأ ال ةات ي سلى وماليع الحهمن أوا   (4) )هقم  ال نش الك دة القة كاة ينت ش إلاي صةذ  العيي األيوبش  ( 3)  اليلافث النباسةش ال نتصةم

لم يب والبنيع ليب ةة  سلاي إفوذ،، ويت ع لش إدب الننصةة  الن بش لمع أصةةبك لماض وبني ي ا ر ةة  دا لاكم اوة و ا جنل ال    ر ةةم  إلاي ا
وسلى ال ام وي  ق، اارةةةةت اباض لمع إقةةةة  الورةةةةع اااتصةةةةادة سي ط يا الت اري ، ل ةةةةذأ سي ال اإب الن  اإش القة  ( 5)ه واتي وخي اتي 

، ولم  قا التنالش لش الن  اة لح ةب ن  ل ص سلاي الفاط يوة واه يي بأة ر نلوا الما  ي وي أج ل الحوارة  اتسةذواث س  اإاأ تنالش ب عاد 
ش  رل اوتع إلى األد  والنلوم واألد  والنما ع، لكاإت  نا  إد ةةةث سل اث ج نت أصةةةناف ال ن لث ، واسةةةا  ا أةض ال ق ب القةةةانش كاة سةةةبباأ ل 

ألا  والبحث ، وكاة  قا وازساأ لش إااوث  إهاري الحوار وال  ادلث ريني وبيي ال ق ب ال ةنش للنباسةييي واأليوبييي، لنقةتت إه  ذل  وحاواض الت
ساي وبناء ال عار  التش كاة لدا األه  الكبي  لش ال اإب الفك ة واليمالش، و ا أصةةبحت  اي وصةة  وي ال  اكز الن ل اث  دور النلم وو الش الع 

ااسةةةةهنعريث ب عرسةةةةتيدا الكبي تيي و  ا وعرسةةةةث   التش رفع إليدا طالبو النلم وي أإحاء النالم اتسةةةةذوش وونق أوا ل الندع األيوبش، وبياصةةةةث لش
)  ( 6)ه(581رعةيع العيي سبع النزيز ري وح ع ري طا  )ض لفش  ل ا ث وعةايدا الحالس أرو طا   ال ة   ، و و وي أعةد   (7)ه(576وال عرسةث ال ة  

نث لش  قا النصةةة ، واع تتل ق سلى يع، القةةةاس  اري الذا ش اتسةةةهنعرة، ووعلي بمصةةةا ع  لفش  كيي اأ وا يقينش سل اء ال ةةة  كيي ي، وكاة الحالس ال ةةة  
ووعليق ب ل   اصةةا ع،، واسةةا  ا اع إبي اري    (8سلاي، ولاش  قا لح ةةب رل أخق األد  وي كبار األدباء لش اتسةةهنعريث وندم المارةةش الفارةةل)

اإ از ب  ال العيباجث وت اوزاأ ال بن ا ث صفحثأ    اذا ش لش القن  وإظ يق و و لش النمع اليالث وي س  ، ، واع استتاع أة ر أل ديواإاأ ري اأ 
للفش  سنث) ْض ليق اصيعي إظ دا لش وع  الحالس ال    عل  (: 10: )رمول ليدا (9) ه(555، ودليل ذل  وقج 

ظلات ي   ْي للحل ل  و   للوا سقبأى تن ل
 رمٌس أراءل ب ملب ي  إور الدعى  
يق  و طقْ سل  ووقحب   ق األلفاة  ره ق

أو ،  رلبلتل  ْ  ليأ سلْي عل ْ ٍ  لل  اريق لق
 

نات ي    ا ا ل لش ولجل نلْيتق وردأ  لل ل
 لكألإضيق الن  ب ا ل لش و ْقهات ي  

فاتي   ور  دقوةل ص  ْعاأا صفاضق ال ض  ول
 وااتالل اليذإاأ ولعلى اارات ي  

 ج ج
ايٍ   إقور ،    وليللق   ولاأْللْرر    ال ض لاولاض    إقورق   ّللاضق }   ولي تنالىُلمع أرعع القاس  ارعاسال را نال لش اصيعتي، وس  ت يلي لليمالث الم دإاث لش ا   ا  كل  ْقهل  ل يدل

ثٍ   ل ش  اْل  ْصبلا ق   و ْصبلا ٌ  اجل ثق   زقجل اجل ا  الز جل ألإضدل ْوكلبٌ   كل ْيتقوإلثٍ   وقبلارلكلثٍ   عل ل ليٍ   و يْ   يقوالعق   دقر  ة    كل ْ ق اضثٍ   ال   زل ا  رلكلادق   الْ ب اضثٍ   ولال   عل ْيتقدل شءق   زل للوْ   رق   ْ يق   للمْ   ول   تلْ  ل
وس  ت يلي لقك  بنت القيصااض األدراث كاري ل   و و او ؤ القاش ويننش ربت ل  ، أة انع بنيعاأ رننش رقل  أةض او أ  (  11)({  35)

ال ن وف ايذة ري سقبي، وع وعش  ق، األرااض  القاش يدابي لبذاتي،  امنع بنيعاأ سني، وأوا ايذة لال مصود بي ذو ال وث القاس  اتسذوش  
ربنت ال ح ناض اللفظاث التش وي عأإدا أة ت فش سلى النص ارماساأ ووساقااأ ج يذأ، ولم أا  سنع لعود  ق، المصيعي لح بن رل اتصل  

(، ك ا وع   12ه() 555ى اليلافث النارع)ض اري الذا ش ونق صبا، باألقو اء والوزراء أر اأ، ولم إ ع لش ديواإي اتصالي باليلفاء الفاط ييي سو 
نقفت ليدا اوي اليلافث واوة ليدا إفوذ صذ  العيي األيوبش، واع تت  اوز األوي  صذ  العيي األيوبش أة ابل ولاي النارع ب نث، و ش وعي رل

العولث ال ولعرث لش ال     وي علي ،   دا  ي سذااض اري الذا ش ر جال رلع، ، ويقيص ربص ، إلى اليلافث سبع ال اوي ري سلش هاإش خلفاء
و نا    ورب  ا رنود ال بب إلى أةض ون لث اري الذا ش باألصول ال ق باث التش تاوي ردا دسوي ال ولعيي ، و ش أصول تأه وا ردا وي الفاط ييي،

صملاث وبذد الا ي، ك ا كاة عاس اأ وتك باأ اتيق وي  سبباأ دخ  اع ت ا،ق الباليث أكي  ابواأ و و أةض اري الذا ش كاة كيي  الت لال وال ف  ريي  
ل ذأ سي اعت الي لش الت اري وه  ث أوٌ  دخ  دسا، ر ادر ووطني إه  اارت ا  القة ألعهي صذ  العيي    **   القن  وسيلث لتحصيل ال ال

ْلاال م الياإش  األيوبش لش البذد، لأخق يوجي أإظار، أواأ إلى ال     لينال وا يبتغاي وي النتارا وا لدباض التش أاعات سلاي وي ول  صملاث اق
و و زعام ال  ل يي دإقا  لش ال زي ي، واع   (14)القة أستا، و كباأ و لوءاأ بال بي، ك ا وع  ارش الماسم ري ل ود ري الح   الصملش ( 13)

ور الباسم لش أوصاف  كاإت سذاث اري الذا ش وع ارش الماسم سذاث ت ود ا ال ودي األو  القة استعسا، أ ة رصن  القاس  ليق كتاباأ س  ا، )ال  
اأ ارش الماسم( واع ذك   اي القاس  إصوصاأ عن يث ر  ي ليدا أوصاف التبانث ووظا   الحااين إا أة   قا الكتا  اع لقم ع، لكي وجعض إصوص 

وج الم صل   خ يعي  كتابي  لش  األصفداإش  كالن اد  كتبدم  لش  ال الفوة  إملدا  النلص كيي ي  لش    (.15) يعي  الا ي  إلى  رلل  ذل   بنع  هم  
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وسنعوا أراد النودي إلى اتسهنعريث وطني    (16م( وساش لقبث وع وزي  ا ارش الف ج راس  ري ارش النعى ال ح عة لش سعة )1169ه/565سنث)
ع إلى وطني و ي أخ ىن إا أةض المعر اختار  اإك  ض بي المار  لش جزي ي الناوو  بالم   وي د ل ، لارت  ال جوع إلى سعة، هقم  لاول ال جو 

ويبعو أةض  نا  دليذأ دخ اأ دلع القاس  إلى كي ي (   17)م(1171ه/567سلى عاطئ بح  األل   سنث)***لي أة يتولى لش ويناء سيقا 
ا بال بي و قا أر اأ وا أيع،ق الزركلش  -ذك ضق سابماأ ك ا  -ال ف  والت لال  و اعت الي لش الت اري و قا وا جنل  ول  صملاث أة يدعري و كباأ و لوءأ

، ( 18)لش ت ج تي ليُ هم اادر صملاث وبح اأ لش ت اري، ويقك  لش بنت رسا لي وا رقت يي ووا يباني، ووا استلفيق وي الت ار ليواصل ت ارتي
م بأةض القاس  اري الذا ش اع اوتدي الت اري ل ذأ سي إظم القن  أوا همال تي لمع كاة اري الذا ش عاس اأ وو وباأ وواسع  ويت ك سب  وا تمع 
كييانه ال  ر  ال   حققتُه الددتيلة س اة  ااطذع لش سلوم الفمي والحعيث، واع ت لت  ق، ال  جناث اليما اث لش إتاجي األدرش ال تنوع، و و

الم    الفرمح ال  تولاي وي  العيناث  ال ناإش  الكيي  وي  لمع استمصيتق  الفمداث  وسب  ا اءتش لقن ،  الك يم واأللهام  التش تعلق دالثأ  (.  19)دة 
وارحث سب  وا تتل ق سلاي وي سل اء سص ، وعيوخي، وكاة الفقاي ال لفش أكي  م تأهي اأ سلاي، وبياصث أإ يق كاة ل يصاأ لش الح ور سلى  

ريع أةض  ق، اليمالث لم  (    20)  دخ  لااي اري الذا ش و ال ي وال  اع ونيق األو  القة جنل سق ى الصعااث تتوها ريند ا، وأة تعوم طويذأ إلى  
ي  ت نل اري الذا ش رم  ووافاأ وحعداأ لش وقهبي العينش، لدو ا رقظد  أة  ات ا، وق بش لش عن ،ن سلى ال ام وي اصا ع، ال علاث لش الوا

أخ ى وي ال داض ال تنازسثن وسبب ذل  رنود إلى أةض العولث    الفاط ييي، إا أإضيق اتيق الحقر وي ال يل أو اات ا، إلى وق ب القانث أو جدثٍ 
الفاط اث اع وصلت إلى التمدم  وااإحذل القة أصا  أوصالدا إه  ا اء العولث األيوباث لدا، لقل  لدو يل أ إلى أة جدث ر علدا لينال 

اص  س  ، ن إا أإ يق استتاع أة يقبعع لش اإتاج الفنش وندا ديواإي   ، واسا  ا أةض  ق، اليمالث الكبي ي للقاس  اري الذا ش وع(21)ال نك والنتاء
ْض    الزير الباسم مي روصاف ابي القاسمالقن ة، وكتا    عل القة ورنيق للما ع ارش الماسم ري الح  ، إا أةض  قا الكتا  اع راع ، ولكي وج 

األصفداإش، و ق، النصوص اع تناول ليدا صور وص  التبانث اليذبث  ونيق إصوصاأ كيي يل لش كتا  خ يعي الم صل  وج يعي النلْص  للن اد  
إع،ق وصور وظا   الحااي، و قا وا جنل الن اد يقينش سلى إصوصي لش  قا الكتا ، بموليُ ) قا الكتا  إقظ   ت ل يع،ق لش سمع الك م، وجلوض ل  

وأإبت لش رور الق ف أزا  ،، وأهبت لش س اء النز   زوا  ،، لش س ب الد م، واستيلصت رنار التبع تب ،، وعحقض وي ل ي الق ي إب ،،  
اأ دخ  رمول  اي اري الذا شُ )إإ ش ت ن  تق األوواج لش ذاض األلوا ، وتن  تق اتزساج وي (   22)ورس ت سوا ا ال  ع بح ا لي( وإمل سنيق إص 

بتق وي لالش لش لل ش وت لالش، لتقواتق الوطي وا ل ذأ سي  (  23)لوط ، وكلفتق الياط  وص   ذل  اليت (ذاض األروا ، .....، وس  
و و ويتوط لش ال هتبث التا وريث ج ع  اي و اسذتي لش عدور      ددييان ترسبه اآلهار الفناث األخ  التش ت كدا القاس  لش الني  وال  اسذض

دتاب   ل ارخيي تعل سلاي، ويقك  الصفعة لش كتابي بأةض و قا الكتا  وفمود أر اأن لكي إعاراض ا  مياطر الخياطرلااتي األخي ي بنيقا ، وكتا   
وي والفاض اري الذا ش و قا وا إص  سلاي ر وكل اة لش تارييي إذ لم رقق  رتوال   قا الكتا  لش أة خزاإث    لوضي األزيال مي طبقا  ال  راء

 كي القاس  اري الذا ش لمع إال ال هاإث ال ن ولث سنع  . و ه   قا الت اث األدرش القة ت(24)وي خزا ي ال يتوطاض و ق، دالث سلى لمعاإي  
ويمول سني اري األهي  كاة اري    (25عن اء سص ، وأدبا ي ويل إس ا  اري سال  بقن ، لقك  ا م وي ونتيباتي لش كتابي ) البعا ع والبعا ي()

وييتار اري إباتي و  وساأ   (26)دا وي ال ناإش العقامث الذا ش رهي  وي التقباي ويل القاس  اري ال نتز، ليقك  أويلث وي عن ، ويص  وا لي
لتلوضق  وي عن ، اا ذأ سنيقُ )طالنتق ديواة األديب البارع ارش الفتو  إص  هللا اري الذا ش، لتالنتق الفي ال  يب، ولتك سلش رتأول ألفاسي  

 ( 28) ذأ سي إس ا  العارسيي ال حعهيي بقن ، ل(. 27)إصٌ  وي هللا ولتٌك ا يب( ريع أإ ش وجعضق ليق ل ناض تقبد  النمول( )
عن اأ وإي اأ، ووي  قا يت ك جلا اأ تنع  الحقبث الزوناث التش ساش ليدا اري الذا ش وي الحمب الزوناث ال يي ي وال بعسث والزاخ ي بالت اث األدرش      

بأإيق سص   -ال اد  والقة بنع،- ا وصم بي أد   قا الم ة و قا وا جنل العارسيي وال ارخيي والبالييي أة رنه وا تصوراتدم ال ال ث س   
 ااإحتاط وال ن ن رل سلى النهش لدو سص  اإ از بهي ي القن اء القة اإ بتدم وص .  

 اجلانب الثاني: مفهوم الثنائيات الّضدية .
  تنع  ا اث الينا اث وي ال وروساض التش أهارض إس ا  اتإ اة سب  و ي ي تاريأل الفك  البق ة، وبياصث لت لا الينا اث وت اداة لش الكوة   

ي كالزيادي والنمصاة، والقك  واألإيى، واليي  والق ، وي ى بن دم أةض  ق، األرعاد يبحث الت ف وندا سي ط لي اآلخ ن ليتحعا وناأ والفي
لولعي األصلاث، وي ى دخ وة أةض  ق، األرعاد تموم سلى ص اع أدرش بن دا وع بنت،  اهوة وصعر اليلا والتوليع است  ار الحااي. وتقتا  ا

ا كاة  الينا اث وي ال قر اليذهش هنشُ أة تك ار القشء و تيي وتواليتيي، والي نش رد  القشء بن ي سلى بنت، وورد أةض الينا ش وي األعااء و
ودالث  قا ال ننى للينا ااض سلى وا  و أكي  وي الوالع ود ا كاة سعد الينا ااض ويهوإاة ونتوليي أو وتزاونيي أو وتوالييي. ( 29)ذا عميي 
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وي   إدا اث  ا  صور  تتولع  أة  وي هي  وت اديي،  ط ليي  ريي  الت اد  رحه دا  هنا اث  و كباض   ( بأإ دا  الينا ااض  لتن  ف  اصتذلاأ  أوا 
والتمارل وظد  وي ال ظا   النذ قاث ريي ال ناإش واأللفاة، والنذاث ريندا جعلاث، وتتبايي النذاث ريي األلفاة وال ناإش    (30)ض(ال ت ادا

ألرات رتبايي األإ اق اليما اث لأللفاة، لتكوة وف دتاة وت ادتاة ل وياأ، أو تكوة دالتاة وت ادتاة للفظث الوالعي كلفظث ال وة لتش تننش ا
ألسود وناأ، وتتعاخل بنت ال صتلحاض لش العر  النمعة البذاش المعرم وع وفدوم الينا ااض ال عرث، ووندا وصتلحاض التباق، والتكالا،  وا

والت اد، لالتباق)  و ال  ع ريي القشء ورع، لش جزء وي أجزاء ال سالث، أو اليتبث، أو البيت وي ريوض المصيعي ويل ال  ع ريي الباار  
التكالا سنع اعاوث ري جنف  لش ون ر لعييي سي إنوض   (.31)والليل والندار، والح  والب د (  وال واد، الينا ااض وننى  لش ليي ل لت 

جدث   ال ناإش، و و )أة رص  القاس  عيمأا أو يقو ي، ويتكلم  اي ب ننى وا، أةض وننى كاة،  اأتش ب ننييي وتكالميي.....أة وتمارليي إوا وي
لش ليي ي ى سبع الما   ال  جاإش أةض وياطبث النمل لش أهناء كذوي سلى الت اد، لأإ يق يقعر  أه  (   32)ل لب واتر ا (ال صادري، أو ا

 (33)الينا ااض ال عرث ال تقهلث ر ي أإ اق رعرث لش خلا ال ننى لش النص، لالصوري لش إظ ، اإصدار الينا ااض ال عرثن لتولع ال ننى 
و ش صا ث رذ اث تنب  سي   ( 35)أة)النعول إلى الذوتواضع لش اليتا (  (34)ض ال عرث وننى ال فاراث و ش ال باينث  واع تح ل الينا اا   

لدش    المصع رتوسا  كل اض تح ل ال ننى ال ع، واسا  ا أإ دا تنت ع الحيل الكذواث اتعاريث ال  اواث التش تموم سلى إسدار جعلااض الص اع،
وتنع  الينا ااض ال عرث إلعى الوسا ل الفناث  (.  36)زاء ال تنال ي لش سااق إصش والع، أة رملص الينا اث إلى ولعي  تولا  رعة ر  ع األج

ا ريي  ال وسفث وي ابل األديب والتش ت هني وي إسدار اعرتي سلى التوازة ريي ال ناإش واأللفاة، لكل ا كاة اادراأ سلى إر اد التناسب والتوال
اض الما  ث سلى اازدواج الفنش والتش ت بتدا سذاث وا كالت اد، أو التمارل و و ألع سبل البااة التش ت ع ليدا ال ناإش  الكل اض أو النبار 

اض لش  ون راأ للعاث وال  ال، وبدقا أولت العراساض الحعييث أ  اث بال ث بالنذااض الت ادرث والتمارلاثن ل ا لدا أ  اث بال ث لش كق  العا
 ( .                                                   37ص واليتا ، و ش لٌي رعرنش عاع واإتق  لش األد  النباسش، ووي هم  األد  األإعل ش بصوري كبي ي )تحليل النصو 

م أةض للينا ااض ال عرث أ  اث كبي ي لش إر اد عبهث وي النذااض لش الكذم التش تتناوى ليدا ا   ألإ اق ال ت ادي ردعف الوصول  واإ ااااأ و ا تمع 
ش ال ناإش، إلى اات اق وااإ  ام، لوجود الينا ااض ال عرث ت نك النص طااث استاناراث كبي ي تحما اللقي واتهاري لش األلفاة، والموي والورو  ل

 ح ناض البعرناث والزخارف اللفظاث،  واع سد   قا الفي البذاش لش عن  اري الذا ش بصوري كيي ي إلى درجث أإ يق كاة يبالي لش توسا  ال
عرث لش عن  اري الذا شن  38 اننى ردا سنارث كبي ي بال زاوجث وال مارلث والتوريث) نش وي الفنوة البذ اث  و دراسث الينا ااض ال   (، ووا ريص 

- ريي دراساض الن ماد المعواء وال حعهيي لأطلموا سلاي  ألإضش اع وجعتقي لن اأ ذا قا ٍث رذ اث وأسلوباث ب ا رح ليق وي طااث لك يث الت  تق ختواتي  
يي أة ريي تراك المطابقي.   ،ق أالب الن ماد المعواء ر ي إطار البعرع، واع س  لو،ق بأإ يقُ) ال  ع ريي ال ت اد  لالت اد أسلوٌ  رذاش اعرم سع 

( لذ ل ق ريي وناإش الت اد ووناإش التباق، واع أخق  قا  40)( لاألعااء يزيع رااإدا وار الدا باألرعاد39وننييي وتمارليي لش ال  لث() 
أهناء وعرحي النوع و الثأ كبي ي لش ديواة اري الذا ش ن ألإ يق سب    اي سي دااٍض وننويث وتأولاث وإف اث ولل  اث استما ا وي وااع ت اربي لش 

ر الحااي كال مارلث  اليي  والق ، والولاء وال عر، والاأ  والتفاؤل، والقبا  والد م، والك م  لألو اء وال لو  والفمداء والم اي ورلذتي لش  يي 
ي والبيل، واي  ا. واع سق ش  قا النوع وي الت اد رةة ت اد ااإنها  لوجدش الظا  ....إذ رنهش الق ي صوري الت اد اللفظش ومارلثأ للصور 

لل ال  ال،  ( واسا  ا أةض  ق، األلفا41ال  سووث لش النباري ال هتوبث) ة ا تأتش رعالع ال صادلث أو التزييين رل أةض ال  ع ريندا ره و الكذم لق
 ار لتفتك  ق، ال ت اداض ونالق الت عد لتمع م صوراأ وتناسمث تنبع وي ل ث عن يث جعيعي ت تي   لش ت اكيبدا إحو ااكتقاف وااخت اق باستح

ا ااستح ار لل   ى وومارلي وي الت ا ا األسلوباث والل ويث لنمل اتل ا  بالفك ي وال ننى إوهاإاض القاس  وطاااتي اترعاعاث ن إذ أةض  ق 
 ( لفش   (ُ       42إمذأ صادااأ، لقا لاولتق إدرا  وواطي ال  ال الفنش لش إصوص القاس  وتتبنتق دااتي، ووي ذل  اولي وادلاأ الحالس ال ض

ا  ْب  اتوام القة العل  إلى الحالس الح 
 ش  إلمش  طا   ق القضيل  أْرولعتلم

وء  والفلحقاء  اي ق وقبادرٍ   إلى ال  
 أوا لق  قا البيت  تقْن لفق بالت مى
 ر قودق ويقْبع ة للنقفاي  تلب   اأ 

 

نةةةا إإناوةةةةةةةةةةةي  ويقباك ةةة ق    يقةةةةة اولق
يةةةاإث  سا ةةة ق   سلى وجدي  إةورق الع  

رق ولكي إلى إلْيل  اليضوا     وقباد 
يي  و ْي دوة  الولرى واألواخ  ق   وبالع  
حا ق ال واط ق   كقا الب قق رأتش وال ض
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لفش وون لتي لش سلوم العيي والفمي،  -يقذلس التمارل العالش لش وص اع البيت األول) ي اولنا    ويباك ( واكعاأ  اي القاس  سلى سلم الحالس ال  
بي ليورك ال بدم لدم ويتملب ريي جواإبدم وي ارا وا ي يعوة التحما سني، وا ع ض أةض  قا الصناع القة لدو يبادر أواأ لش أل الي سلى طذ

قاء وال وءن  يتص  بي ال  عو   و إاجٌم سي تميتي وطد  س ااتي وإما ي واألروع أةض ال ا اء النوراإاث سا  ٌي سلى وجدي، ألإ يق ا يبادر إلى الفح
ي لياكع سلم الحالس  رل يبادر إلى إجزال ا ليوا ، و قا لاش ا يباأ سي س ااث أوا ل إ ب ال  عو  وأواخ  م، لأراد القاس  ردق، ال ناإش ال ت اد 

لفش  وإ ارتي وطيب أصلي ريي الورى. ولم رم  القاس  سنع تقاث الحالسن رل أخق و  عاأ صفاض أخ ى لش عيصي،  ا عليق اا ذأ)  (ُ          43ال  
ي  وجواداأ را   بلييذأ بن ر 

ا   أإتل القة سلاي وي ال  
 راك ٌع ساجٌع أصم  س اعٌ 

هوٌة لل و ٌ  ٌل لارٌ  سل  راج 
 

 ر نلعا،ق أإتل ال وادق البييلق  
د  والفي   والنقذ إكليلق   دق
ٌا لميٌ  جليلق   أخ لٌ  إاط 
ٌل اصيٌ  طويلق   اا ٌل لاس 

 
- جواداأ رنعا،ق( )أإتل ال وادق -لالنص القةةةةةن ة ر ةةةةةج  بال مارذض وسةةةةة  إ ةةةةةاج وي الكناراض لش صةةةةةفاض ال  عو ،  امول ) را بييذأ بن رةةةةةي   

عاأ  البييل( وظد اأ ال فاراث بأسةةلو  وعٍ  رقةةبي القم وسب  إتاق النعاء القة ر  ةةع سذاث ا   القةةاس  وي ال  عو  لش اولي ) را بييذأ( ااصةة
-مارلث ريي ز ع الحالس سي لتام العإاا لش إف ةةةةي، وجواداأ بالنتاء ل ي ،، هقم  رصةةةة  القةةةةاس  و عولي و و لش وح ا  صةةةةذتي بأإ يق ) راكعٌ ال 

  سة اع( ااصةعاأ بأإيق اليل الكذم كش ا رمت ف ال يبث، وكيي  ال ة اع لتذوي الم دة الك يم، واولي) أخ ٌ (–سةاجع( لكي ي صةذتي وسة ود، و)أصةمٌ 
ٌي لصاك لش كذوي، و)لميٌ ( أة اي  وتكب  لش ورني، و)جليل( أة وتوارع لش عأإي،   أة اي  إاطا بال يبث، و رمارليق رةةةةةةةةةةةة)إاطا( أة لل  

هوٌة( كيي  الدعوء وااتزاة ا يقزسج وا يقيي  ارةت ا باأ،  و) راجل( كيي  ال قةش لش صةنا ع اليي ، و) لار ( كيي  الصةواض لش ال ن كث، و)سةل
و)ل و ( ب ننى خ اٌ  لش إقةةةةةةةةةةةةةاطي ووت مٌع لش ليويتي وذكا ي، و)اا ٌل( أة ا رمول إا الحا، و)لاسٌل( يبادر لش لنل اليي ، و)اصةةةةةةةةةةةةةي (  

أبا   ب ننى وقصةةةةةةةةةة  م ووحعد لش ألكار،، ويمارليق لش لفظث) طويل( ب ننى وتيل التفك  والتعايا ليدا، ولش ر ايتي القةةةةةةةةةةن يث التش وع  ردا الما ع
 (44ُسم ري الح   الصملش)الما

عاأ  أرةةةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةةةقة  دةةةةةةةةةةةةم  القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةض م  الةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أبةةةةةةةةةةةةا  اةةةةةةةةةةةةا    ةةةةةةةةةةةةل
ي   بةةةةةةةةةةةةةة  ااةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةةةةنةةةةةةةةةةةةةةنةةةةةةةةةةةةةةتل  وةةةةةةةةةةةةةةا  أٍو  ل قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل ارةةةةةةةةةةةةةةو ل   جةةةةةةةةةةةةةةل لى 
دةةةةةةةةةةةةةا   تةةةةةةةةةةةةة  واةةةةةةةةةةةةةايةةةةةةةةةةةةةل اةةةةةةةةةةةةةا  لةةةةةةةةةةةةةْ الةةةةةةةةةةةةةنةةةةةةةةةةةةةل ب   تةةةةةةةةةةةةةل رق ْي  وةةةةةةةةةةةةة  تل  لةةةةةةةةةةةةةْ إةةةةةةةةةةةةة   ول

 

بق   نةةةةةةةةةةةةةل تةةةةةةةةةةةةةل وةةةةةةةةةةةةةق ةةةةةةةةةةةةةْ الةةةةةةةةةةةةةعض ةةةةةةةةةةةةة    صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق وف   ْي  وةةةةةةةةةةةةة  ي   بةةةةةةةةةةةةة  ا  بةةةةةةةةةةةةةِ  لةةةةةةةةةةةةةق
بق  تل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل كةةةةةةةةةةةةةةةةْ ووةةةةةةةةةةةةةةةةق وةةةةةةةةةةةةةةةةوروٌث  سةةةةةةةةةةةةةةةةنةةةةةةةةةةةةةةةةعل ل  عق   لةةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةل ةةةةةةةةةةةةةةةةْ

نةةةةةةةةةةةةعل ةةةةةةةةةةةةا   بةةةةةةةةةةةةل تةةةةةةةةةةةةاٍط  اإةةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةةةش  ْض  ول تةةةةةةةةةةةةل اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْ مض  بق هةةةةةةةةةةةةق تةةةةةةةةةةةةل  الةةةةةةةةةةةة  
 

لاا واايتدا-)ووروثٌ يلحس المارئ ال فاراث ال ةةةةعرث التش تحممت لش ال  ع القة جنليق اري الذا ش لش و عولي    - ووهت ةةةةب( و)إيل ال  تب النق
با، ل  ع،ق سةةةةةةارٌا ووتأصةةةةةةٌل  اي، واع رلي ال  هاإث  واسةةةةةةتواء ال  تب الزا فث واإحتاطدا( ويتزاأ تنبي ، لش تصةةةةةةوي  أصةةةةةةالث ال  عو  وبلواي ال ةةةةةة 

اري الذا ش ال ور لش أوصةةةاف رلذتي ال تك ر، ووا   النالاث، ووا أقل زْض ل ي ، وي رقتب لدش و ةةةتويث تعاإش ااإحتاط لش رلوادا، واع ر ةةةب 
 (ُ 45يذاش ليدا وي أختار ووناإاي ت المي سب  ركو  البحار، كمولي)

 أْاللنتق والبح ق الْع اإ ْت عها  قيق 
و   يٍ   لناد ا سادل ذا ريٍك وقعل
 وا أاولق أرى ل ش أْة أقلارالكقم 
 واع رأيتق ب ي  األع اطل اا  ثأ 

كض للنا تنلقو للوا   كتا ق هللا  صل
 وإحيق لش ونز ٍل رقْ  ى ب  اك ن ي  
رليٍ  وض  ألريتق إْة رت  و ندا وقصل

ي   ن   ا ر تلم   للنا جنٌب ب    ل
ع  اْي ل وقْننلف ٍ  نض ق خل  للكلم رقصل
 لت ى كأإضا وك   الن وء  تقْمل مقنا 

ِعا    وألْاللعل سي ووٍج و زباد ج 
 كأإضدا أقختق ت ل ل ال   يك  لش ساد  
ْ ضق يلماإ ش ب   صاد    للحيثق وا س 

يق   تل  ة ب أطواد   ألةض أوواجل
 أةض ال  اواض  وندا ذاضق أس اد  
يثل وققاٍم ريتيق ااد    لاس ْع لع 

يا  للْحٍع وو ْي إسذم  ألحاد     و ْي ر 
ب ا  د  كأةض لاات نا لااضق عق

اد   ْم ري   جبيٌي اي ق سل    وكل
لضبتدا كل   إقمضاد   ٌم ال  درا  
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 و إ  ا إحيق لش ألقاء  جاريثٍ 
 

 كلأإض ا لل لللْت ونضا بأواد  
 

إه    لالنص ي سةةةم لولث كاولث ي سةةةلدا اري الذا ش إلى ال  عو  سب  ركو  البح  بنع أْة كاة  اد اأ وو ةةةتم اأ ردم لت ى أخقض أوواجيق الدا  ث 
ش سصةةةةةةةفت بموم ساد ل المتدم سةةةةةةةي اأ باارتفاع وااإمذ ، كأعةةةةةةة اط ال ةةةةةةةاسث للوا ذك  هللا لش اولي إةض ال ةةةةةةة اء رذ ال يك الناصةةةةةةةفث كال يك الت

( لح ةةبوا أإ دا أس عي ال ةة اء، ووا اإفكت  ق، األوواج النالاث ت تتم بال ةةفينث لت ى اعوا وقا وة لش ونزٍل اادر و م سةةاكنيي  اي وي  46س ع)
أصةةةةبحت ا ت ةةةةتم  ردم الحال وكأإ دم لش لالث عبادي وي قااٍم وركوع وسةةةة ود  لتتنف  بنت الوجو، باألرر، وتنك ء  كي ي األوواج الدا  ث ل

بدا أيعة ال با، وي اي  سة ودن ريع أإ نا ل ةنا لش وات صةذي وقةبداأ لالتدم لش ااإمذ  بال ةفينث وال يا  النالاث تصةتعم ردا كالعرا م التش تمل
أطفال لش ألقةةاء جاريٍث اع أصةةبحت لاولث ردم للم ت ةةتم  بح لدا ب ةةبب كي ي األعباء والح كث، وا عةة  أةض القةةاس  اع جنل  الن ماد، أو أإ دم ك

- ا ساد، والف اق -أدواض صةور، لش النص وت يلث بألفاة التبانث، واأللفاة الينا اث ال ت ةادي ال تحممث ريي  عوء البح  وأوواجي ال  تفنث، وساد
ْن   اليع وويذإي س باأ، وخل    ال بيي وي اي  س ود ووي اي  ل ي ث صذي اع أخقض ر اا  جز ااض الصور  واللماء، وات ااوث وال  ادري، وصل

إت لولث ج يلث إاب ةث بالح كث والحااي، ل ةذأ سي تنقةيا النص ربنت اتعةاراض الم دإاث لش و زا ا التش اسةتي   ا لش وعلي   لتذل ت وكو 
رث ولش أا اري ال تنوسث كألفاة ترعاء اتخذص و  اتس ا  بال  عو ، واع رأخق القاس  وي ألفاة ودنتي أدواتاأ رينثأ لش  إسدار هنا ااتي ال ع 

 (ُ               47وال حام،  كمولي لش وص  الي  ي)-والنفو، ال ناة–والي يب، القإب –ُالبه  
الةةةةةةةةةةةةةةكةةةةةةةةةةةةةةأ  يل  وةةةةةةةةةةةةةة  نةةةةةةةةةةةةةةاة   الةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةة  ثل  حةةةةةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةةةةةْ إةةةةةةةةةةةةةةل ْت  يةةةةةةةةةةةةةةل  بةةةةةةةةةةةةةةنةةةةةةةةةةةةةةل

أل  إْذ  إرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  سلصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْ ل   ْدركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْت 
 

اةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةا   حةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةدةةةةةةةةةةةةةا  جةةةةةةةةةةةةةاإةةةةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةةةةش  ْت  بةةةةةةةةةةةةةض وعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل     
إرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار   رةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءلْض  اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمل   هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 
رث ريي ال ناة  لالقاس  لم ا سب  هنا ااتي    وإار إر اهام، ومارلثأ لتافث للي  ي ال  يحث لش ونظ  ا القة يبنث -وال حام، وسص  إر اهام-ال ع 

التش سقق     لش النفش الل قي وااإقة ا  وكأإ دا خ   ال ناة وبيي وناا تدا وعة بدا القة يبنث لش ال  ةع إاراأ وارةت اواأ لش ال قاق وكأإ دا النار 
ل ب ردا النبش إر اهام سلاي ال ةةةةذمن  ردا النبش إر ا  هام سلاي ال ةةةةذم، لدو ر اإش ويمارل لش ال ناإش ريي إار الي  ي ال نتمث وبيي النار التش صةةةةق

رث للقةةةةةةاس  لش ت  ةةةةةةيع ل تي القةةةةةةن يث روصةةةةةة   ق، الل ث تيلا جاإباأ ساط اا ج يذأ إمل سب    تدا وتو  دا، واع تق ةةةةةةدم الينا ااض ال ةةةةةةع  لقةةةةةةع 
 (48ُي واصفاأ ليدا و ل ش أقإٍش وع أصعاا ي  اا ذأ)ت اداتدا صور 

ْبوتش لل اءلْض  ْت صل  كلْم ول  رل
 لش ليلٍث وا يزالق ليدا
 كادل ل فل ط  ال   ور  ون ا
 ووْ ل ٍش وا أع   ألإ  ش
افاأ  ْنيق سل  وال   يكق اع  زض و 
ميق ال     ق إْذ رد،ق   ونت 
فنقيق ل اءلْض   واختللفلْت سق

 

فاء  جزي يق    الن  يل  بالق  
إا الظ   اء    ر ة  ألكباد 

بكق بال  اء    ألْة رلنيق ل الص 
ث  ال ض اء   ْنيق سلى رالل  و 
نيق روإلاق ال  ذء    لل ض

ْي رد ث  البلعر  لش قلباء    و 
لى استواء    وع اختذٍف سل

 
لمع لما القةةةةاس  سب  الينا ااض ال ت ةةةةادي وفارااض عةةةةن يث ج يلث وي و ٍر وعةةةةفاء، رة  وس أ، صةةةةبك وو ةةةةاء، اختذٍف واسةةةةتواءن لي سةةةم     

ع دض جواإبي بأسن ث الق وع ال  يمث،   صوري ج يلث سي و ل ي وع أصعاا ي ال تل سلى إد  النيل لش وص  واع تلفع رن ام الدواء الن ق ، وسق
دم الزوارق لش واا ي، واع وقعض لوليق ج ةةةةةةةةة  كأإ يق رعراأ لش قلباءن ل ةةةةةةةةةاا ي وج الي. واع رأخق اري الذا ش وي لنبث القةةةةةةةةةت إج وفاراث  ولل مت اوا

 (49ُلتافثن لامارل ريي اتإ اة ال  اع واتإ اة الوراع لش صورٍي ج يلث، اولي)
ْينش اإيفْ تق وارتفع ل النةةةةا  إْة تل ل

يةةْ والص ي ق الحمي ق ر    قو ب ي  ال ض
 للْ زلةل البيعقل الت نم لق لت ى أإةةة

 

لقو   قا الن زولق     ق للقا ل النق
 ةةةةةة ق  لاْننقو ليق الكبي ق ال ليلق 

ْست  ليلق   ل ض سنيق لش قا ث  العض
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تحول ليدا إلى للْ زلة ويتنادل وع اتنث  لمع اسةةةتمى القةةةاس  وي اتنث )البيعق( أصةةة   أل ار لنبث القةةةت إج ول كتي سلى ال انث التش اع ي   
ل   الوزي  لش أهناء اللنبث  ا عو أكي  خت اأ وي اتنث ل   الفيل لانهش ليدا صةةةةةةةةوري تنب  سي كي ي رلذتي وو او اتي التش خارةةةةةةةةدا لش  

و ا جنلي رمارل ريي  ق، ال ناإش وسة    لااتي واتصةالي باألقو اء وال لو  والتكاكي ردم ووا وجع،ق سنع م وي البيل واتط ا  واتك ام وال ةياءن
ع إ ةةاٍج وي الينا ااض ال ت ةةادي التش أسد ض دااتدا وأكعتدا لااإيفار يت ةةاد وع اارتفاع، والنلو  يت ةةاد وع النزول، والصةة ي  يت ةةاد و

قاقاث، ولم تم  الباليث سنع لعود  ق،  الكبي ، والحمي  يت اد وع ال ليل، و ا استتاع أة يوس  دالث عنوريث رقامث وظد اأ ليدا وقاس ، الح
(، والتش سهش ليدا ول حاأ لنااأ وإف ةااأ  50األويلث لش عةن  اري الذا ش، لدنا  كييٌ  وي النصةوص القةن يث التش أرعع لش وفارااتدا ال ت ةادي)

،  وستا ي .  ل  ر است الث ال  عو  وك ب ود 
،، و قا وا رحما ال تنث  واع رهوة التمارل وعساي ال  ال سب  إهاري اإتبا، ا لمارئ إلى الفك ي و رماة القةةةةةةةةةةنور سب  ال وازإث ريي القةةةةةةةةةةشء ورةةةةةةةةةةع 

 (51ُالفناث، ك ا يزيع األسلو  ج الاث، كوصفي ل ناري اتسهنعريث ومارذأ ريي أوصالدا، اا ذأ )
 وهافاءل ل يدا إْة تأو ْلتل أو ل ا  
 تمومق ولكْي لاشل تنمقلق ر جللدا 

ْولثأ إذا إظ لْض وندا ا  لنضواس  ق دل
 

وى الف ك   س ض ا   س ا بق ا يقبعة س 
ْف ل ا   وت إقو ولكي لاشل تقتب اق عل
 رلأْض بأساليدا و يل الن ار  إلْورل ا

 
و ش    لمع س ع القةاس  لش تصةوي  ال ناري بنلو ا القةا ا بأإ دا كالفتاي العقامث اليصة  ا تقظد  ج الدا وس ا ب سة    ك الدا إا ب ةب  الفك ،   

كيافث واافث ا تتح  ، تنظ  وت إو إلى األلا البنيع ربصةةة  إالق ودا من ولكي ا ريبو وا ينتفئ رةةةوء ا، والقة ينظ  إليدا ر ع ا كالقةةة  ي ال
ال ،  ال قةةةتنلث إاراأ لش أساليدا، لتبنث إوراأ يبد  األبصةةةار بال ةةةااء. لمارل القةةةاس  ريي ج ال ال ناري الن يب وبيي سعم سدور سةةة     قا ال  

ْف ل ا( أة سل-ولاش تنملق رجلدا( أة قاام ال ناري واوتيالدا، ورسةةةةةةوا ا تدا وااسعتدا، وبيي )ت إو-وبيي )تموم و   ا ال  ةةةةةشء  ولكي لاش تتب اق عةةةةةةل
وسعم اإتفاء رةو دا، لالت ةاد لش إص القةاس  ري ي صةوري ال  ال الظا   الن يب لل ناري وبيي سعم سدور سة    قا ال  ال إا ب ا ت ةتدويي 

هش اري  األلكار، و قا يعل سلى إوهاإاض القةةةاس  األسةةةلوباث لش تن يا دالث التناات التش تقةةةه ل وفاراث تصةةةوي يث تاه  لش ال تلمش، واع رن
 (ُ 52الذا ش ووافاأ وننوياأ وسظااأ رحث   اي سلى اتياذ الكتا  أإا اأ إالناأ لش وات الليل ال  دع بالننا  اولي)

نضث  الكل لى   ووق اوٍ  تقْ ل ا ل سلْي س 
ييي   ع   تلْينش ال ل او عل سلْي سل اع  لل
للا ل ا اثٌ  للْت يوواأ سل  إْة أْعهل

ْنيق تق  شءل ألْإصل ق و   ْظد  ق س  ض،ق ا عل
 

ْنيق إدارق    ألفاسقيق لالليلق و 
 صق ضاأ للتلْ  لعق ذل ل األبصارق 
،ق األخبارق  نعل  لاسأليق تلحسل للن 
،ق األس ارق  ْنعل اأ وتلْيفلى س   أرلعل

 
ال ةةةةةاوع أة رق ةةةةةل ش ليلليق البدام وال يمل بالننا  بصةةةةةعيٌا و ةةةةةاو   ر ع سنع،ق الحهم الت يفث والفوا ع اللتافث و لل   ال  ةةةةةا ل   يعسو اري الذا ش   

ل  ق،  ال  ةتقةهلث واتإصةاف لش إسدار األسة ار، ليبادليق ال ةض   بأج ل األلفاة واأللاديث واألخبار ، لتن ق  إلاي ال  ةاوع الصة  اء التش ت د
  -والندار( و)إسدار األس ار -تنور ا رنور اتبصار لحه ي ولوا ع سلووي، لالقاس  رن ر ووافاأ ار ارااأ سب  هنا ااتي ال عرث لش )الليلالحهم ل

م لش سة اع الحعيث وت ة عق ذل  األبصةار( التش اصةع ردا ال فاراث التصةوي يث لش  -وتيفى سنع،ق األسة ار( والت ةاد ال ةاااش لش )ال  ةاوع الصة 
رث ول حاأ وارةةةحاأ لش إصةةةوص اري الذا ش القةةةن يث، و ا يعلق سلى  رااة  العااض ال ننويث للفوا ع ال   ث لش الكتا    وتقةةةهل الينا ااض ال ةةةع 

ووي ذل     النص،  سنايتي ردقا الفي ال  الشن ألإ دا تنهش ووافاأ ذاتااأ وتبيي ألنااأ ولااٍض وتناا ث، باترالث إلى أإ دا تحما إرماساأ دالااأ لش
  (:53)اوليق  اجااأ 

ييليق  ع  يبق لل يٌا ا رلت  ع  للنا صل  ول
 رأتش ب مضصث  يقوسق ل لإذا اإتدى

 

لق    ويقتيلقيق وكأإ يق يلتلتول
 لش دخٍ  وندا للقا ل األولق 

 
عييي  والقةةةوق ل ةةة اسي، وكأإ يق لمع وصةةة  اري الذا ش لعيث ألع أصةةةعاا ي بأإ يق رتيلن رل رق ةةة ف لش اتطالث ال  ل ث التش تقق ب ر وسث ل    

رتفاصيلدا ووا أة ينتدش وي س د ا لإذا بي يتمصع روايتدا ونق البعارث، و تععااأ وي اصث النبش يوس  -سلاي ال ذم-يقك  اصث النبش يوس 
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األول( لذرتناد سي  ق، الصةفث  و -رتيل ويتتول( و)دخ -سلاي ال ةذم روزاأ إعةارياأ وتأكيعاأ وننوياأ ليتنارةع وع ت ةاد القةاس  لش اولي )اإتدى
ال قوووث لش الكذم ل ةةةذأ سي جق  أسةةة اع ال تلمش، واع يوس  اري الذا ش لش إصةةةوصةةةي القةةةن يث ال علاث تنبي اٍض أسةةةلوباث لتن يا وننى 

واألقو اء التش  التناات لش النصن  اصةةةةل إلى تقةةةةهيل صةةةةور وفاجمث تاه  لش وقةةةةاس  ال تلمش، واسةةةةا  ا لش اصةةةةا ع، لل  عوليي وي ال لو  
تت ةةة ي بتواتدم ووواافدم ول وبدم، وتدنمتدم لش ال ناسةةةباض ال تنوسث، ووي ذل  اولي لش وعلي عةةةاور ري ال  ي ، واتلي رد ام وسةةةنم  ا    

 (ُ 54   يث) 560إد  النيل لش وص  سنث 
 إلى أْة إا ل سلْن ل ال  سبق ل يدقم 
وا وال   وةق ر دم لل اءٌ   للفل  

ْاٌ  وإاللدقمق ب     ا   النضيل  سل
لليدقم ٌ  سل  وخاإلْتدقْم وا أسل
واءٍ  ْي د   للأْإبلتلْت ال لوار دل و 
ؤوٌ   كاإقوا باك   ييل ول قْم رق  ول

 

الْت سقنوةق   ْم ك ا التل ل الدق  للفل  
وا والفل اءق للدقم سق قوةق  ال    ول
يلْت دقيوةق  يي  الْع اق    ب ي  للع  

للْت  فييق العايل ول  ر قوضت  ل ال ض
ت ييق  ر يٌع أو ول  رل  اتق ر دا ول
ييل و قم كل  ييق  وا را ح   للصارق

 
لالتمارل البذاش ال هي   ريي إصةةةةةةة  الما ع عةةةةةةةاور ووا لنليق ب اا األسعاء اع رعا وارةةةةةةةحاأ لش إص القةةةةةةةاس ، إْذ اارل ريي إصةةةةةةةابث النعو     

تيتدم وخيبث سنوإدم رتحميا إصةةة  م، وبيي البث جاا ال  عو  وااإتصةةةار سليدم وتحتام بال  سب  وي اوي جاا ال  عو ، وتف يا عةةة لدم وتقةةة
دم  اوا م ، لاسةةةتعسى لنل )ل ار م وي أرر ال ن كث( بفنل )اتا ار واتااوث باألسةةة ( لكاإْت )لدم ال ةةة وة ل ةةةاءأ( إه  اإدزاودم، )والف ةةةاء ل

النعو، وبيي الولاء لش إيعاع القوم لش جاا ال  عو ، لكاة النصةةة  سليدم وازراأ، ك ا سةةة وإاأ( إه  اإك ةةةار م، ك ا اارل ريي اليااإث لش جاا 
ت ووارد ا دواءأ وي أه  اتع جاا ال  عو  ألعةذء النع ْنمل ، بأةض األرر لارةل و،  أسد  وفاراث تصةوي يث سةاخ ي رسة دا ل اا رد ام واا ع، سةل

ال ام وي أإضدم كاإقوا كيي ة النعد سنع خ وجدم لش أول الندارن إا  أة  ج وسدم    وأس ةةةةةةةةاء ج ةةةةةةةةوودم لكاإْت  ا ةةةةةةةةاإاأ وي ووارد دوا دم، سلى
سةةةااق الكيي ي اع اادرض خا بثأ وونك ةةة يأ ابل ا و  الندار و ش ت    أذرال الدزي ث، للوا الت ةةةاد ل ا تحممت ال ناإش العالاث التش أورةةةحت  

اث التش رعور ا أرةةةةةفت إرةةةةةاءي رعرنث لي. واع تق ةةةةةشء الكواكب ديواة اري الذا ش لي سةةةةةم  النص وأوعتيق بقةةةةةحنث وي التاااض التنبي يث واترماع
 (ُ 55سب  ا صوريأ لش الت اد، رمول ليدا)

لتش  للمع ت  ْأضل لش وق ادل
ل ْ تل ب ي    إازلْستلن ش لش ال قة سل
ولجدل ل العْ   اقْلتل أإا ال قْقتل  ة ول

 

لق   عل  لاهبقْت ل  ا جل ض،ق لل ل ال ل
يثل الن   اء  را رلجقلق للا  ت قْ  لع 

لق  مل أللفاأ بألإضيق زقلل  ألا ل
 

وال عل( ااصةةةةعاأ رقل  ااسةةةةتماوث ويمارلدا -صةةةةوريأ ل جٍل أسةةةةود اللوة يد و،ق ردا وسةةةة  هنا ااض رةةةةعرث لش اولي )اتهباض  لمع رسةةةةم اري الذا ش   
، وت   بالي ه ي، وت ةةةةاداأ سةةةةااقااأ لش اولي )إازستنش( و)ت   لعيث الن ةةةةاء( ااصةةةةعاأ رقل  اارتناد سي ال  البث و جداد النفش لش اهباض العا ل

رث تعلل سلى  لعيث الميل والما لن هقم  رصةةةةبو إلى وفاراٍث أج ل رأخق وننا ا سب  االتفاض إلى كوكبش ال قةةةةت ة وزلل لايلا وند ا هنا اثأ رةةةةع 
التفاؤل والتقةةةاؤمن لالن   تتفاءل بهوكب ال قةةةت ة، وتتقةةةاءم بهوكب زقلل،  اأخق القةةةاس  سب   قا الت لش صةةةوريأ يقيبت ردا تقةةةاؤم وجي  قا  

ي الينا ااض ال ةةةعرث لتقةةة ل اللوة لش عةةةن  اري الذا شن و ةةةتولااأ وندا دااٍض وننويث ت ةةةشء إصةةةوصةةةي، و قا وا ر ع،ق ال جل . وتت ةةةع دا   
زضي  بنيع الفت )56ال تلمش لش لولاض وصفي للتبانث ووظا   الحااي )  (ُ           57(، وندا اولي وي ومعوث اصيعتي لش تدنمث األوي  الصالك ري رق

 ى للنا لش ريارٍ أة  يوٍم ول 
 كقل  عشٍء ألكليض كاإقوةق ليدا 
ي ٌ  رٌد إل   ول  أقاحواٌة الت  ول

ْاٌص إذا وا  وب دا باألاصاة  رل
ينيةةةةة   وكأةض األوراقل ل يدا ل نل
وٌر أإياٌ   وكأةض ال ض اءل رل

ْت لش س  اصدا األوتارق    سل ضسل
ا دذارق   للْم يلقلْر،ق لت ى رلعل
ميٌا ااٍة ر دا وبلدارق   وعل

ْض لش لالات دا األطاارق  عل  ألإقل
 أله ارق ا ألا ارق  ةةةةة ل سل اءٌ 

ف يق وي إ وو دا أز ارق   لل
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ليدا و يل ال   ضي  إد ٌ   ولسل
 وكألةض الدذلل إْذ ا ل ليدا

 ملناوإل ى أإ مل الي  يا لل 
بكق لاختلفى كقل  إل مٍ  ا الص   وبلعل

 و يلل بحٍ  الت ى ال   يارل لل ا إةْ 
ةةةةةةة أةض الظضل اءل ليٌل وروءق الص   أو كل

 

ْي دقوإ ي  األلإدارق  ما ا و   الْع سل
ٌق رقْن  بق النقيوةأ إق ارق  ْورل  زل
  و كْأٌ  لل ل      اي  سمارق 
ْنيق سل ضنا إسفارق  وا و  نعل  س 
،ق للدا دهارق   بلم يتل بلْنعل
مل إارق   ْبك  ل يدا لل  ا تب  

 جج
  لمع اسةةةتناة القةةةاس  ب صةةةادر التبانث، لي سةةةم لولث لل هاة القة و ض بي لش أهناء رلذتي                 لاألوتار ال زي ي الداطلث س ٌ     

ة  ا لش سةةةةةالاض ال يار الواسةةةةةنث، وكأةض عةةةةةد  كاإوة اع أخفى كلض وا ليدا، إا أةض عةةةةةد  دذار اع إال ةةةةةيق لش ال  ال وأسد  روساتدا، لاألقاحو 
اصةةةةةةاة  األرات الناسم، والورد النل ةةةةةة   النلت  ، وأز ار عةةةةةةما ا النن اة وا ريي لوإدا األل   واألصةةةةةةف  اع زاإت ال هاة بألواإدا اليذبث، واأل

أخقض  ال ت ااصةةث سلى أإاعةةيع األطاار، والفثأ س سةةاأ وع الح ا م الواافث سلى أوراق األعةة ار، وكأةض ال ةة اء إال ةةت تل  ال يار لش ج الدا، ل
ي ليدا تقةةةةبي إد اأ ر ةةةةمش ريارةةةةدا، و ذلدا رقةةةةبي الزورق القة رقن ب النيوة الناس ي إلاي، وأ وا أإ م  إ وودا تتحول إلى أز ار، وال    ي ال  تع 
 ا ةةةةاإي الي  يا لتقةةةةبي الكأ  ال  تلئ بالي  ي الصةةةةا اث، ل ا أة سد  الصةةةةبك سلى تل  ال يار لت ى اختفى كلض عةةةةشء، ويل البح  ال تعلا ب

ي القةةةةةةةةةةةةاس  وي ال مارلث اللتافث ريي صةةةةةةةةةةةةوري ال يار وال ةةةةةةةةةةةة اء وحعهاأ ووازإث رعر نث وي ااأ ونالم تل  ال يار اليذبث للم يبا  لدا أه . لت ه 
ألاحواة  وعةةةد  دذار( صةةةوريأ لفصةةةلش القةةةتاء وال باع، ولش )ألواة ا-و ةةةتلد اأ وي هنا ااتدا ال ةةةعرث اللوإاث وال ةةةااقاث ال تحممث لش )عةةةد  كاإوة 

صةةةةب، القة يت ةةةةا د وع األرات واألل  ( ولش )سدور الصةةةةبا  واختفاء الن وم( وصةةةةعراأ لنااأ إرحا ااأ ونب  اأ سي أه  الن اء والب كث وازاري الي 
ع  والملحل ، وكأةض القةةةةةاس  يق يع أة يوصةةةةةل ل  عولي صةةةةةوريأ سي ااعااي للك م وبقل النتاء أل ل وعينتي كش ا رصةةةةةيبدم ال ع    والنناء،    ال ل

واع  واس ام اليي  سليدم. ل ةةةةذأ سي ال قةةةةاس  ال   فث ال يتزإث لش وجعاة اري الذا ش لأراد أة يوصةةةةلدا إلى ال تلمش ليبث  ال تنث لش إف ةةةةي.  
 (ُ 58ي سم صوري ل اريث واعتث لقن  ا  اص  ال ق  ريي يعيدا)

 ووقتاضٍم باآلرنو   وج   قيق 
ْن   و نْ  ش القض راج   يق رلْعرل اكلتل لْت دل

 

ْي إذ اب ي  لق قااتقيق   و   ساٌج ول
ْت ب ي  للنلْيي  سلي وااتقيق  عل  للول

 
لمع إمل اري الذا ش صوري لتافث سي ال اريث و ش ت ق  عن  ا األسود الكيا  ب ق  وصنوع وي خقب اآلرنو  ال تن م بالناج وال  صع     

األسةةةةةود العاكي، ليبعو ال قةةةةة  وي ريي اليصةةةةةذض وكأإ ي إ ٌم النيقوق ال  ةةةةةشء رلوإي  بالق ب، ل ا أْة ت قةةةةة  بي ال اريث لت ى رقي اي عةةةةةن  ا 
أخ ى   األل   ال تألأل، وقا اأ وفاراث لوإاث ريي لوإش ال قةة  ال ق  ب ال  ةةشء، والقةةن  األسةةود العاكي، و قا وا ر ع،ق المارئ لش صةةورٍي لوإاث

 (ُ 59رص  ردا ل   أد م)
للمع رأْيتق البعرل و ول كل    ق ضيٍ ول

ألإضدا للْتيق يعق الكق وف  كل  لل ضا سل
 

ْض ر ناصاث  الظضذم  األد لم     سلملعل
ْر لم   ث  د   صعأأ تلبلع ى للوقل صفحل

 
س الت ةةةةةاد اللوإش سب  وصةةةةة اسش البيت األول و  ةةةةةعاأ ريي لوة البعر ال  ةةةةةشء  امارليق رلوة الف   األد م، وكأةض ال ق ضي ال وجود    ي لش  ويقذلل

ف التش  إاصةاث الف   تقةبي البعر لش الليل القةعيع الظذم، هقم  س ع إلى خلا وفاراث سةااقاث لوإاث لش وصة اع البيت الياإش ت ل ت بظا  ي الك ةو 
 م القة رظد  تظد  سلى البعر، ليلت ش لدا سلثأ أدراثأ بأةض البعر سلى ال ام وي ج الي لش الليل إا  أإ يق اع رنلو،ق الك ةةوف  اصةةبك ليدا كالع  ر 

ل  الحق قب. وين ع سلى صةةفحتي الصةةعأ  ايفش تأللمي. وكأإ يق ي يع أة يقوصةةل لل تلمش سب  هنا ااتي ال ةةعرث بأةض ال  ال رظد  ود ا ل بتي أل
 (60ُاري الذا ش إلى وفاراث أج ل سنعوا يقبعة ا اوي بتبانث وص  ووناس  ا اليذ بث، واصفاأ)

 اإظْ  إلى الق  ش لوقل الن يل  ااربثأ 
ناساأ ونيق ريلقفدا   الارلْت وأبمْت عق

فا     واس ْب ل  ا بنع ا وي لق  ي  القض
 الْت بال اء  لش ال  ق  كأإ دا اختل ل 
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 وللدذل  لدل والى لينمق ا
 

ايل و ْي ورق    لش إه   ا زورٌق اع ص 
 

سذودا وست تدا ورةةاا دا واعةة اادا وسةة  وفاراٍث ج يلث آلخ  أعةةنتدا الق باث   لالقةةاس  يووئ إلى صةةوري ج يلث للقةة ش يتصةةارع لش و يبدا   
ا دا ال اربث لش إد  النيل، وكأةض القةة ش رةةحاث  قا ال  و  لتيت ق ال اء ا ااأ،  اظد  الدذل إإ ةةاإاأ لينمق ا وي ال  ق، ليبعو وي إه  رةةا

يي  وي العااض الفناث والبذ اث كالتقةةةةياص، وال نا  والت ةةةةاد لش ا و   وكأإ يق زورٌق صةةةة ي  وصةةةةنوٌع وي الورق، واسةةةةا  ا اع أسةةةةد ت ك
رث   م تنعد الينا ااض ال ةع  القة ش وعةبي اترةاءي لش ل  ي القةفا، وبيي  اا  األعةنث، و بما دا، لش إسدار ج ال صةوري القةاس يت ةك و ا تمع 

للفظش وال ننوة، لت ى البت سلى عةةةةةةةةةن ، ب ةةةةةةةةةبب كي ي الينا ااض  لش النصةةةةةةةةةوص القةةةةةةةةةن يث اري اذا ش وتنوسدا ريي طباق وتمارل رنوسيد ا ا
درش  ال ت ةةةةادي لش عةةةةن ،، ل ةةةةذأ سي أةض القةةةةاس  اع اإتلا وي ريمٍث أدراٍث  اعةةةةتد ض رتتويع أدردا للزخارف البعرناث، واع تأه  ردقا ال و األ

  العول وأط اسدا وع األخ ى لنقةةةةةو  ال ةةةةةذم والح  ، والصةةةةةلك  لتبع عةةةةةن ،ق بالقوق النام، ك ا أةض لااي اري اذا ش، وتملب وااني إه  ت ةةةةةل  
والصةةةةةةة اع، والبا  والننام، وااسةةةةةةةتم ار واارةةةةةةةت ا  اع ت   أه ،ق لش عةةةةةةةن ،، و ا جنليق ر ةةةةةةةتنيي ردقا الفي البذاش لانب  سي رؤا، وسواطفي  

 لا تنب  كل  وا  و جعيع سب  طاااتي القن يث بقهٍل سلام .      
 خامتة البحث.

 سب  العراسث ااستمصا اث ال د ث ل واإب البحث النظ يث والتتباقاث ر هي التأكيع سلى أوور ود ث  شُ    
يي وومااتدم، إةض القاس  اري الذا ش رنع  وي القن اء ال ن وليي لش أدبي ال  يز الي  ن إا أةض عن ،ق لم ينل إصيباأ وال اأ لش دراساض البالي  

علض لد ش دراساٌض ااص ي تحتاج إلى كيي  وي التحليل، لكل سا  ي وي سوا  ، ت تحا أْة رم  سنع ا البالث  اظد  رااإدا  ولتى و ة وج 
  ويهق  سندا النما ن لتبيي اعري القاس  وع س و   أقسلوبي وسنث اطذسي وإتاجي وهمالتي القن يث ال قدوري سنع أدباء سص ، سلى ال ام وي 

البعرع ليتن ع ان رل رق دع إف ي لش رااإدا سلى وا سد  سب  العراسث لنصوصي وي الت اد والتورياض وال نا ، ويلي إلى اتكيار وي وح ناض  
ل   رللٍث خار  ل ذأ سي أةض القاس  اع تناول لش عن ، كيي اأ وي الحما ا التش لدا ارتباطاأ كبي اأ لش لااتي، ل ا أة رقم أ عن ، لتى ر ع أه اأ لك

ل  ، أو سنع كل اصيعي  وعٍ  أرسلدا إلى ولٍ  أو أوي  أو سالم لقاٍي أو ااٍر ع يٍ ، اع ذك  ليدا داوي ودوالي ولنيني  ا ار ا لش بحٍ  أو
ساأ وا ليدا وي وفارااٍض ج يلث رسم وناإيدا ر يقث األديٍب الفناة القة أرفى   لش  إلى األواكي التش ارت تي األسبا  إلى ال ليل سندا وود 

 اسماأ واإ  اواأ لش الصننث، ووحمماأ تناا اأ إرحا ااأ أسدم لش إه اء ال ننى .     وص  جز ااتدا تن
 .  هوامش البحث 

ه( ال ف  الياوي سق ، تصعي ُ لااد سزكيي، 749*واع رقكن ى بارش الفتك. يقنظ ُ و ال  األبصار وو ال  األوصارُ اري ل ل هللا الن  ة)ض
ه( تكُ  1089وعقراض الق ب لش أخبار وي ذ بُ أرو الفذ  ري الن اد الحنبلش)ض  23مُ  1988  وندع تاريأل النلوم الن باث واتسذواث،

 . 225-224/ 4مُ 1986، 1وح ود األرإاؤط، دار اري كيي ، دوقا، ط
 يقنظ  ت ج تي لشُ-1
وح ع ود. وح ع، ال اس ث    ه(ُ تحميا د. وح ع لل ش632كتا  ال ورتيي لش أخبار العولتيي النوريث والصذلاثُ عدا  العيي ال معسش)ض-

 . 524، 2/523ق-1مُ ج1962الما  ي، -ال ص يث الناوث، وص 
خلكاة)ض- ري  العيي  ع ش  الزواةُ  ارناء  وأإباء  األعااة  ري وض681و ااض  صادر،  دار  عبا ،  إل اة  د.  تحمياُ  لبناة، -ه(، 

 .  385/ 5م1977ُ
ني748سي  أسذم النبذءُ الحالس ع ش العيي الق بش)- ،  4لبناة، ط-ب األرإاوط ووح ع إنام الن ا وسش، واس ث ال سالث، ري وضه( تك عق

 . 546/  20مُ  1986
فعة)ض- ،  1لبناة، ط-ه( تكُ أل ع األرإاؤوط وت لش وصتفى، دار إلااء الت اث الن بش، ري وض762الوالش بالو ااضُ صذ  العيي الص 

 . 53/ 1م2000ُ
- ه( تحميا وح ع أرو الف ل إر اهام، دار إلااء الكتب الن باث 810يي ال يوطش)ضل ي ال حار ي لش تاريأل وص  والما  يُ جذل الع-
 . 1/28مُ  1967، 1ا ى بابا الحلبش وع كا،، طع
 . 25-24/ 8مُ 1979،  4لبناة، ط-األسذمُ خي  العيي الزركلش، دار النلم، ري وض-
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 . 64/ 5، )د.ض(ُ 3رف، وص ، طتاريأل األد  الن بشُ كارل ر وكل اة، ت ج ث رو اة سبع التوا ، دار ال نا-
دام الف يك، وهتبث ال نلذ، الكويت، ط -  .  15مُ 1988، 1ديواة اري الذا شُ تحميا د. سل
 . 226/ 19م1938ُالما  ي، -ه( تحميا، عا ى البارش الحلبش، وص 626ون م األدباءُ رااوض الح وة)-2 
النباسش ولع  -3 ال نصور  ال عيع ري ال دعة ري  العيي  227ه( وتقولش سنث)218سنث)وح ع ري  اروة  اليلفاءُ جذل  ه(. يقنظ ُ تاريأل 

 . 531مُ 1975الما  ي، - ه( تحميا وح ع أرو الف ل إر اهام، دار إد ث وص ، وص 911ال يوطش)ض
ه(.  589ه( وتقولش سنث)532يوس  ري أيو  ري عادة، سات  سلى ونظم رذد اتسذم وي وص  والقام وال     والا ي، ول عل سنث)-4

 . 2/329ق -1يقنظ ُ كتا  ال ورتييُ ج
النص  النباسش الياإشُ د.عواش  -. وتاريأل األد  الن بش1/257مُ  1935يقنظ ُ خت  القامُ وح ع ك د سلش، ال تبنث الحعييث، دوقا،  -5

وص  ال نارف،  دار  ط- را ،  الفاط 189-187مُ  1973،  2الما  ي،  النص   خذل  القام  رذد  لش  ال ااساث  والحااي  خاعع  .  د.  شُ 
. واألد  الن بش لش النص  النباسش الياإشُ د. إاسم رعيع، وعي يث دار الكتب،  22- 19مُ  1976،  1ال ناريعة، دار الح يث، ب عاد، ط

 .  189-  187م1989ُ
 .  34/  3يقنظ  ت ج تيُ و ااض األعااةُ -6
عيي( عالنش ال ق ب و و وي الحف اة ال هي يي رلل إلى ب عاد  أل ع ري وح ع ري أل ع ري وح ع إر اهام سلفث األصبداإش يقلمب رة )صعر ال-7

لش طلب الحعيث ولمش أعااة ال قارأل ل  ع وي ارش الح ي سلش الد اسش لش الفمي، ووي اليتيب الل وة ارش زك يا التب يزة الل ث، واي  م 
لذإتفاع وي سل ي، واع رنى ليق وزي  الظال  النبيعة    ه(، واع اصع،ق النا  وي األواكي البنيعي511وي القيوا، ودخل ه   اتسهنعريث سنث) 

ردا إلاي سنث) ه( ولي والفاض كيي ي. يقنظ ُ ال صعر ال ارا 546النادل سلش ري ال ذر  ق، ال عرسث ال قكوري ال ن ولث بي لش اتسهنعريث ولو 
 . 1/105إف يُ 

ل ع)-8 وعي لهم صذ  العيي األيوبش، وكاة بارساأ لش لي الكتابث، لتى اال  اي  ه( تولى وزاري العولث لش وص  لش  526سبع ال لام البا اإش وق
 . 18/587ه(. يقنظ ُ سي  أسذم النبذء596ُصذ  العييُ)ا تظن وا أإش ولكتق البذدل ب يولكمن رل بملم المارش الفارل( واع تقولش سنث)

جاونث ال يار،  -نعرة ورسا لي(ُ د.سبع النزيز إاص  ال اإع، كلاث اآلدا . و)اري الذا ش اتسه16-15يقنظ ُ ديواة اري اذا ش )الت ديع(ُ  -9
جاونث الكويت، ال سالث الياليث  -. و)اري الذا ش لااتي وعن ،(ُ د. سدام الف يك، لولااض كلاث اآلدا 269م1978ُ)و لث( ال  لع الياوش،  

 . 11- 10مُ 1980لش األد ، 
 .  598-597)ال لحا(ُ  ديواة اري اذا ش -10
ايٍ   إقور ،    وليللق   ولاأْللْرر    ال ض لاولاض    إقورق   ّللاضق }  لش اولي تنالىُ-11 ا  كل  ْقهل ثٍ   ل ش  اْل  ْصبلا ق   و ْصبلا ٌ   ل يدل اجل ثق   زقجل اجل ا  الز جل ألإضدل ْوكلبٌ   كل  عل ل ليٍ   و يْ   يقوالعق   دقر  ة    كل

ْيتقوإلثٍ   وقبلارلكلثٍ  ْ ق اضثٍ   ال   زل ا  رلكلادق   الْ ب اضثٍ   ولال   عل ْيتقدل شءق   زل للوْ   رق   ْ يق   للمْ   ول . واري ل  ُ  و او ؤ القاش ويننش ربت ل  ، أة اع  35ُ  النور({  35)  تلْ  ل
 ن وف ايذة ري  بنيعاأ رننش رقل  أةض او أ القاش يدابي لبذاتي،  امنع بنيعاأ سني وأوا ايذة لال مصود بي ذو ال وث القاس  اتسذوش ال

 سقبي.
 .  2/509ق1ه(. يقنظ ُ كتا  ال ورتييُ ج567 و دخ  اليلفاء الفاط ييي رقويع لي باليذلث بنع الفا ز تقولش سنث )ض-12

.  268مُ 1950، 1الما  ي، ط-. ولش أد  وص  الفاط اثُ د. وح ع كاول ل يي، واس ث  نعاوة، وص 33**يقنظ ُ ديواة اري الذا شُ 
 . 14و13. البيتُ 385. اي  أإيق إفى سي إف ي تد ث التك ب بقن ،، يقنظ  اولي لش ديواإيُ 18ش لااتي وعن ،ُ واري الذا  

ع تحت وصارث اوي  -13 وي  ى ولام الياإش أو ويلاام الت يب، لهم صملاث بنع ولاي اراي وكاة ا يت اوز الحادرث سق  وي س  ،، لقا وقر 
 .    287مُ 1975،  1لبناة، ط-دراسث لش التاريأل واألد ُ د. إل اة عبا ، دار اليمالث، ري وض– ش صملاث وارا يت النفاريث. يقنظ ُ الن   ل

اا ع جزي ي صملاث وراسيدا، كاة وي ذوة الي اء واع ول  ااتاساض واسنث، واع ذقك  بأة لي وأل ل ريتي اصوراأ لش ا ث األإااث لش رل م.  -14
 . 422مُ 1992الما  ي، -ل واتواراض )ليباا، توإش، صملاث(ُ د. عواش را ، دار ال نارف، وص سص  العو -يقنظ ُ تاريأل األد  الن بش

 . 252-247والن   لش صملاثُ  5/64. وتاريأل األد  الن بش)ر وكل اة(ُ 20- 17ينظ   ق، األخبارُ ديواة اري الذا شُ-15
ريع  و راس  ري ارش النعى رذل ري ج ي  ال ح عة وزي  وح ع وارش ال -16 نود ولعة س  اة ري وح ع ري العاسش سبأ ري ارش ال نود ري زق

 .  5/386ري النبا  الااوش صالب رذد الا ي لأل ي إلى القاس  اري الذا ش وأجزل صلتي وني. يقنظ ُ و ااض األعااةُ
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 . 162ُم1938،  2***سلْيقلا ُ رلعي تمع سلى سالل البح  األل  . يقنظ ُ صوري األررُ اري لوال، ليعة، ط 
 . 5/64يقنظ ُ تاريأل األد  الن بش)ر وكل اة(ُ-17
 . 27-26يقنظ ُ األسذمُ -18
سب  اطذع الباليث لش  قا ال اإب لمع أصبحت  ق، ال  جناث اليما اث سا  ي واسنث لش عن  اري الذا ش، واع تنولي العارسوة لش بحوهدم - 19

الذا   اري  اليما اث لش عن   ال  جنااض  اتإ اإاث ودراساتدم و شُ  النلوم  كلاث  جاونث -ش ااسهنعرةُ سنيع وح ع ودعة )رسالث واج تي ( 
دراسث وص اث تحليلاث، أول رنت سبعهللا ري سلش الدوي ينش ) بحث ونقور( لش  -ه(  567م. والتناص لش عن  اري الذا ش)2022ك بذء،  

   م. 2022وار ، -، سعد يناي 50و لث لولااض سيي ع ش، ال  لع 
 . 29-28ُ ديواة اري الذا شُيقنظ -20
 . 29يقنظ ُ ال صعر إف يُ -21
ه(، تكُ س   العسواش وسلش سبع النظام، دار إد ث وص ،  597ا م عن اء وص ُ الن اد األصفداإش)ض-خ يعي الم صل  وج يعي النلص -22

 . 147/ 1مُ 1964الما  ي، -وص 
 . ذاض األلوا ُ ال يا . وال نادُ ال جوع. ويوم ال نادُ يوم القااوث و و كنارث سي ال وض.  149/  1ال صعر إف ي ُ- 23
 . 54/ 1يقنظ ُ الوالش بالو ااضُ-24
،  1لبناة، ط-ه( ربتي وصتفى سبع المادر ستا، دار الكتب النل اث، ري وض613يقنظ ُ البعا ع والبعا يُ سلش ري سال  األزدة)ض-25

 . 176،  166، 165مُ  2007
ه( تمعرم وتنليا د.أل ع الحولش، ود. رعوة طباإث، وهتبث  637يقنظ ُ ال يل ال ا   لش أد  الكاتب والقاس ُ رااء العيي ري األهي )ض  -26

 .    1/197مُ 1962،  1إد ث وص  بالف الث، و  ال سالث، ط
 .  7ه1291ُوص ، -لناو ي، الما  يه( و ُ ا837خزاإث األد  واارث األر ُ اري ل ث الح وة)ض-27
 . 329- 328مُ    1967يقنظ ُ األد  لش النص  األيوبشُ د. وح ع زالول سذم، دار ال نارف، وص ،  -28
 يقنظ ُ ل اة الن  ُ اري ونظور)ض  ه( وادي هنش وج/  ج ُ -29
عرثُ تألا  س   العي و ، ال  كز اتسذوش، النتبث النباساث ال - 30  . 29مُ  2017،  1معسث، طالينا ااض ال  
ه( تحميا سلش وح ع الب اوة ووح ع أرو الف ل إر اهام، ال هتبث النص يث، 395الكتابث والقن ُ أرو  ذل الن ه ة)ض- كتا  الصناستيي-31

 . 277- 276مُ  2006، 1ري وض، ط-صيعا
 . 164-163ُ م 1963الما  ي، -إمع القن ُ اعاوث ري جنف ، تحميا ك ال وصتفى، وهتبث الياإ ش، وص -32
 . 32مُ 1991، 1وص ، ط -يقنظ ُ أس ار البذاثُ سبع الما   ال  جاإش، وتبنث ال عإش، دار ال عإش، الما  ي-33
 يقنظ ُ ل اة الن  ُ وادي ل ق.-34
 . 31يقنظ ُ الينا ااض ال عرثُ  -35
 . 108م1982ُب عاد، يقنظ ُ ال فاراثُ دة. سش. ويوي ، ت ج ث سبع الوالع لالاي، دار ال عيع، -36
- 81م1989ُيقنظ  األد  الن بش لش النص  النباسشُ د. إاسم رعيع، جاونث ال وصل، دار الكتب،  -31.37يقنظ ُ الينا ااض ال عرثُ  -37
 . 203- 201مُ 2022  -2، ج52. والينا ااض ال عرث لش اعنار اري ل كوة األإعل ش، )بحث ونقور( و لث ددا  الكولث، النعد / 83
 . 272. ولش أد  وص  الفاط اثُ 53ظ ُ ديواة اري الذا شُ  يقن-38
نث ال ح - 39 عرث، اار ا  لش سلوم البذاثُ اليتيب المزوينش، تحميا وتنلياُ ل نث وي أساتقي كلاث الل ث الن باث لش ال اوع األز  ، و . ال  

 . 333وص ، د.ضُ–الما  ي 
 . 44يقنظ  أس ار البذاث ُ -40
 . 43م1،1994ُوالت اهل لش الم دة الك يمُ د. لايز سارف الف ساة، دار ال  كز ال اونش للنق ، أربع، طيقنظ ُ التمارل -41
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. يق اولناُ راو  ريي القيمييُ تناول  قا و يأ و قا و يأ، أة اإملب وي جاإب إلى جاإب. يقباك ُ بلكل ل ال جلق أة  284ديواة اري الذا شُ-42
مُ  1385،  2س لي. يقنظ  ال ن م الوسا ُ أخ جيق إر اهام وصتفى ودخ وة، وهتبث ال  ت وة، و . باا ى، طاستامس باك اأ ونق الف   تداء  

( 380/ 1وادي )رو (  . 1/67.ووادي ) بلكل ل
 . 1/164ديواة اري الذا شُ -42
أْوضق المومُ أة سبلمتقدقم. يقنظ ُ ال ن م الوسا 253ُديواة اري الذا شُ -43  . 1/470.عل
 . كأطوادُ ي اد ردا أع اط ال اسث. وننف ُ وت  ،  154- 1/153الذا شُ  ديواة اري-44
 . 69يقنظ   ق، اتعاري الم دإاث لش وص  ريك اوم سادُ سوري الحاا ث/  -45
للعل   الضق ة  ّللاضق } ينظ  اآلرثُ  -46 ا  سل لعٍ   ب  لْي     ال ض لاولاض   رل ْوإلدل للى   اْستلولى   هقمض   تل ل يض ل   اْلنلْ ش    سل سل ْ شل   ول لٍ   رلْ   ة   كقل    ولاْلمل ل ل  القض لجل ِ ى  أل  ر   ق   وق ل  اأْللْو ل   يقعل

لق  لضكقمْ  اآْلرلاض   رقفلص   ب  كقمْ  ر ل ملاء   للنل  .  [ 2ُال سع({ ]2) تقوا نقوةل  رل
 .  1/177ديواة اري اذا شُ -47
 . 1/337ديواة اري الذا شُ -48
 . 1/347ديواة اري الذا شُ -49
 ،  477،  450، 379/ 2، 105،109،273/ 1ي الذا ش سلى سبيل ال يالُ يقنظ  ديواة ار-50
 . 2/438ديواة اري الذا شُ -51
   ال صعر إف ي والصفحث إف دا.   - 52
 . 326/ 2ديواة اري الذا شُ -53
 . 550/ 2ديواة اري الذا شُ -54
 . 222/ 1ديواة اري الذا شُ -55
 . 551، و533/ 2، 1/105ديواة اري الذا ش سلى سبيل ال يالُ-56
 . 1/311ديواة اري الذا شُ -57
البلعاة الحاري كالدنع، والحبقث. يقنظ ُ وادي )د (  382/ 2ديواة اري الذا شُ  -58 . اآلرنو ُ ع   وي  ، وخقبيق أسود صلب ينبت لش 

 (.  1/  1ال ن م الوسا  
 .   532/  2ديواة اري الذا شُ -59
 .              477/ 2ُ ديواة اري الذا ش-60

 مصادر البحث ومراجعه . 
 القرآن الكريم .-

 م. 1989األد  الن بش لش النص  النباسشُ د. إاسم رعيع، جاونث ال وصل، دار الكتب،  -
 م. 1989األد  الن بش لش النص  النباسش الياإشُ د. إاسم رعيع، وعي يث دار الكتب، -
 .  م1967األد  لش النص  األيوبشُ د. وح ع زالول سذم، دار ال نارف، وص ،  -
 .  م1950، 1الما  ي، ط-لش أد  وص  الفاط اثُ د. وح ع كاول ل يي، واس ث  نعاوة، وص -
 م. 1991، 1وص ، ط-أس ار البذاثُ سبع الما   ال  جاإش، وتبنث ال عإش، دار ال عإش، الما  ي -
 .  م 1979،  4لبناة، ط-لعيي الزركلش، دار النلم، ري وضاألسذمُ خي  ا -
نث ال ح   - عرث،  اار ا  لش سلوم البذاثُ اليتيب المزوينش، تحميا وتنلياُ ل نث وي أساتقي كلاث الل ث الن باث لش ال اوع األز  ، و . ال  

 .وص ، د.ض–الما  ي 
 .  م2007،  1لبناة، ط-ى سبع المادر ستا، دار الكتب النل اث، ري وضه( ربتي وصتف613البعا ع والبعا يُ سلش ري سال  األزدة)ض -
 ، )د.ض(.3تاريأل األد  الن بشُ كارل ر وكل اة، ت ج ث رو اة سبع التوا ، دار ال نارف، وص ، ط -
 م 1992الما  ي، -سص  العول واتواراض )ليباا، توإش، صملاث(ُ د. عواش را ، دار ال نارف، وص -تاريأل األد  الن بش -
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 م . 1973، 2الما  ي، ط -النص  النباسش الياإشُ د.عواش را ، دار ال نارف، وص -تاريأل األد  الن بش -
 . م1975الما  ي، - و الف ل إر اهام، دار إد ث وص ، وص ه( تحميا وح ع أر911تاريأل اليلفاءُ جذل العيي ال يوطش)ض -
 م . 1،1994التمارل والت اهل لش الم دة الك يمُ د. لايز سارف الف ساة، دار ال  كز ال اونش للنق ، أربع، ط  -
- الكتب الن باث  ه( تحميا وح ع أرو الف ل إر اهام، دار إلااء810ل ي ال حار ي لش تاريأل وص  والما  يُ جذل العيي ال يوطش)ض  -
 م . 1967، 1ا ى بابا الحلبش وع كا،، طع
 م . 1976،  1الحااي ال ااساث لش رذد القام خذل النص  الفاط شُ د. خاعع ال ناريعة، دار الح يث، ب عاد، ط-
ار إد ث وص ،  ه(، تكُ س   العسواش وسلش سبع النظام، د597ا م عن اء وص ُ الن اد األصفداإش)ض-خ يعي الم صل  وج يعي النلص -

 م . 1964الما  ي، -وص 
 ه1291وص ، -ه( و ُ الناو ي، الما  ي837خزاإث األد  واارث األر ُ اري ل ث الح وة)ض -
النص  النباسش الياإشُ د.عواش را ، -. وتاريأل األد  الن بش257/ 1مُ  1935خت  القامُ وح ع ك د سلش، ال تبنث الحعييث، دوقا،    -

 م. 1973، 2 ي، ط الما -دار ال نارف، وص 
دام الف يك، وهتبث ال نلذ، الكويت، ط -  م . 1988، 1ديواة اري الذا شُ تحميا د. سل
 م. 1989يقنظ  األد  الن بش لش النص  النباسشُ د. إاسم رعيع، جاونث ال وصل، دار الكتب، -31.37الينا ااض ال عرثُ   -
نيب األرإاوط ووح ع إنام الن ا وسش، واس ث ال سالث، ري وض  ه( تك748سي  أسذم النبذءُ الحالس ع ش العيي الق بش)  - لبناة، -عق
 . م 1986، 4ط
 م. 1986،  1ه( تكُ وح ود األرإاؤط، دار اري كيي ، دوقا، ط1089عقراض الق ب لش أخبار وي ذ بُ أرو الفذ  ري الن اد الحنبلش)ض  -
 . م1938،  2صوري األررُ اري لوال، ليعة، ط -
 م. 1975، 1لبناة، ط-راسث لش التاريأل واألد ُ د. إل اة عبا ، دار اليمالث، ري وضد–الن   لش صملاث  -
 م 1950، 1الما  ي، ط-لش أد  وص  الفاط اثُ د. وح ع كاول ل يي، واس ث  نعاوة، وص  -
ال معسش)ض  - العيي  النوريث والصذلاثُ عدا   العولتيي  أخبار  لش  ال ورتيي  د. وح ع  632كتا   تحميا  ود. وح ع، ه(ُ  لل ش وح ع 

 م. 1962الما  ي، -ال اس ث ال ص يث الناوث، وص  
 ه( تحميا سلش وح ع الب اوة ووح ع أرو الف ل إر اهام، ال هتبث النص يث،  395الكتابث والقن ُ أرو  ذل الن ه ة)ض-كتا  الصناستيي-
 سق ، تصعي ُ لااد سزكيي، وندع تاريأل النلوم الن باث  ه( ال ف  الياوي749و ال  األبصار وو ال  األوصارُ اري ل ل هللا الن  ة)ض-
 م 1938الما  ي، -ه( تحميا، عا ى البارش الحلبش، وص 626ون م األدباءُ رااوض الح وة)-
 م 1385، 2ال ن م الوسا ُ أخ جيق إر اهام وصتفى ودخ وة، وهتبث ال  ت وة، و . باا ى، ط-
 ه( تمعرم وتنليا د.أل ع الحولش، ود. رعوة طباإث،  637العيي ري األهي )ض ال يل ال ا   لش أد  الكاتب والقاس ُ رااء -
 م. 1982ال فاراثُ دة. سش. ويوي ، ت ج ث سبع الوالع لالاي، دار ال عيع، ب عاد، -
 م 1963الما  ي، -إمع القن ُ اعاوث ري جنف ، تحميا ك ال وصتفى، وهتبث الياإ ش، وص -
 م. 1977لبناة،  -ه(، تحمياُ د. إل اة عبا ، دار صادر، ري وض681و ااض األعااة وأإباء ارناء الزواةُ ع ش العيي ري خلكاة)ض -
فعة)ض-  ،  1لبناة، ط-ه( تكُ أل ع األرإاؤوط وت لش وصتفى، دار إلااء الت اث الن بش، ري وض762الوالش بالو ااضُ صذ  العيي الص 
 المجال  والدولما  . -
 م. 1978جاونث ال يار، ال  لع الياوش، -اري الذا ش اتسهنعرة ورسا ليُ د.سبع النزيز إاص  ال اإع، كلاث اآلدا -
 م . 1980جاونث الكويت، ال سالث الياليث لش األد ، -اري الذا ش لااتي وعن ،ُ د. سدام الف يك، لولااض كلاث اآلدا  -
 ،  50ص اث تحليلاث، أول رنت سبعهللا ري سلش الدوي ينش و لث لولااض سيي ع ش، ال  لع دراسث و -ه( 567التناص لش عن  اري الذا ش) -
 م 2022-2، ج52الينا ااض ال عرث لش اعنار اري ل كوة األإعل ش، و لث ددا  الكولث، النعد /  -
 الرسائل واألطروحات. 
 م  2022جاونث ك بذء،  -سالث واج تي ( كلاث النلوم اتإ اإاثال  جنااض اليما اث لش عن  اري الذا ش ااسهنعرةُ سنيع وح ع ودعة )ر  -


