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 هقذهـــح
 تغن اهلل الشمحي الشحين

ػػدي ي  ٍمػػدى  -  ػػسحن،ي -الحمػػد ر رب اللػػنلموفه كسػػي ، ػػحلوفه ،ىٍحمى ا وىٍسميػػ ي حى
كالصػةة  .ك، حمهمي اللفك كاللكف كاللنفوػ  هك، حغفر  هرضن ه ك، حلوذي سي

 ػػػود اي،سوػػػن   -  ار  موػػػي ك ػػػمـصػػػم - ػػػود،ن محمػػػد كال ػػػةـ  مػػػ  
 ك م  آلي كصحسي أجملوف. هملنلموفل -حلنل  -ه كرحم  ار كالمر موف

 دػػكسل
 شػلر اللرسػي الحػدوثهفظنهرة الحأمؿ مف الظكاهر المهم  الحي سرزت فػي ال

حمػ،و الشػن ر الرػدرة  مػ  كلهن أثرهػن الكاضػو كأهموحهػن السنلغػ ه ذلػؾ أ،هػن 
الحفكور سحأف كحؤدةه كحكشػؼ  ػف ال،ػكازع الداةموػ  كايحن ػوس كالمشػن ر 
الحي حمػكر فػي ،ف ػي حجػن  شػي  ملػوف حأممػيه أك حفكػر فوػيه كهػي حرػرب 

ومحرون في إطنر ف،ي وح ػـ  الشر  سوف اللرؿ كالففه كحف و المجنؿ لهمن أف
 سنلدق  كاي،نة كاللمؽه حغمفي اللنطف ه كحصوغي حجرس  الشن ر الذاحو . 

كالػػدارس لشػػلر محمػػكد  مػػند وجػػد ظػػنهرة الحأمػػؿ سندوػػ  كاضػػح ه كمػػندة 
شػػنمم ه  كقػػد جػػن ت الحجرسػػ  الحأمموػػ  فػػي شػػلر ه ةصػػس  لمػػدرس كالسحػػث

نهد الطسولػػ  كمظنهرهػػن فحأمػػؿ فػػي الكػػكف كالكجػػكده كالحوػػنة كالمػػكته كمشػػ
المةحمفػػ ه كالمػػرأة كالجمػػنؿه ك ورهػػػنه كقػػد  سػػر  ػػػف حأمةحػػي فػػي صػػػكرة 

 ه كحح ـ سنلصفن  كالشفنفو .ه ةنلو  مف الزوؼ كالمغنالةكاضح  صندق 
فجػػن ت  كقػػد ا ػػحطنع أف وكافػػؽ سػػوف فكػػر  كحأممػػي كسػػوف حجرسحػػي الشػػلرو ه

جػنت ،ف ػيه امحزجػت حأمةحي محكائم  مع شلكر  كأحن و يه ملسرة  ف ةم
فػػي  نطفػػ   فوهػػن اللنطفػػ  مػػع الفكػػرةه كالمشػػن ر كايحن ػػوس مػػع الحأمػػؿه

ح ػػنس قكوػػ  كأحن ػػوس فونضػػ  ه ح،سػػع  ػػف ا،فلػػنؿ حرورػػي سنلحجرسػػ ه كا 
 صندؽ سنلمكقؼ الذم ولنلجي.
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 :ر هذا المكضكع  كامؿ كثورةه م،هنكقد دفل،ي إل  اةحون
كد  مػنده سمػن وغػرم سركز ظػنهرة الحأمػؿ سػركزا كاضػحن فػي شػلر محمػ -

الػػدارس سنلسحػػث  ػػف السكا ػػث كالػػدكافع الحػػي كن،ػػت  ػػسسن فػػي سػػركز ،ز ػػ  
الحأمؿ في شػلر ه كالكشػؼ  ػف مػدل صػدؽ الشػن ر فػي حجرسحػي الحأمموػ ه 

 ك مؽ إح ن ي سهن.

مػف  -فومن كصؿ إلوػي  ممػي -سكنرة هذا المكضكع كجدحيه إذ لـ أجد  -
مند  م  جكدة شلر ه كصدؽ  ،ي سدرا   ظنهرة الحأمؿ في شلر محمكد  

  نطفحيه كامحةكي أدكات الفف الشلرم.

كجدت الشن ر ومحمؾ أدكات الشلر كآلٌونت الفف كاإلسداعه فجن ت هذ   -
الدرا ػػ  محنكلػػ  لمكشػػؼ  ػػف الرػػوـ الجمنلوػػ  كالف،وػػ  الحػػي و،طػػكم  موهػػن 

 شلر  الحأمميه كا حجةئهنه كالححنكر مع أسلندهن كمكضك نحهن.

 ك ورهن كن،ت  سسن في إ رائي سدرا   هذا المكضكع.  هذ  الدكافع
ّقذ قغود الثحث تعذ ُزا الرقذين إىل متِيذ ّمخغح فصـْ،  

ال،ز ػ  الحأمموػ ه كأهموػ  الحأمػؿه   -سإوجػنز -ح،نكلػت فػي الحمهوػد .ّخامتح
كحطػكر ال،ز ػ  الحأمموػ ه ك كامػؿ حطكرهػن كسركزهػن فػي الشػلر الحػدوثه ثػػـ 

 محمكد  مند اإل، نف كالشن ر.أردفت ذلؾ سنلحدوث  ف 
 رضت لمسكا ػث ال،ف ػو  كالفكروػ   ّيف الفصل األّ،: )تْاعث الرأهل(

الحي دفلت سنلشن ر إل  الحأمؿ؛ فححدثت  ف أةةقي كشةصوحيه كثرنفحػيه 
ك صر ه كال،ز   اإل، ن،و  الم ػوطرة  موػيه كح،و،ػي إلػ  الروػؼ كالطسولػ ه 

 ه كجلمحي ،ز   سندو  في شلر .ككمهن  كامؿ دفلت الشن ر إل  الحأمؿ
كفوػي كقفػت مػع حػأمةت  ثن كاى الفصـل الاـاً ) )ههـاُش الرأهـل(

الشػػن ر فػػي الكػػكف كالكجػػكده كالحوػػنة كالمػػكته كمشػػنهد الطسولػػ ه كالمػػرأةه 
محكائمػػ  مػػع شػػلكر  كأحن و ػػيه كقػػد جػػن ت الحجرسػػ  الحأمموػػ  فػػي شػػلر  
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 ه كقػد كشػفت  ػف سرا حػي ومحزج فوهن الحأمؿ مع الففه كالفكػرة مػع اللنطفػ
 ايدسو ه كامحةكي أدكات الفف.

: كفوػي ح،نكلػت ملجػـ الشػن ر ّجاء الفصل الاالث )الصـياةح الفٌيـح(
الحأممي كلغحيه أردفت ذلؾ سدرا   أ نلوب الحلسوػر الحػي حك ػؿ سهػن لمحلسوػر 
 ف الحجرس  الحأممو ه فححدثت  ف اال ػحفهنـه كالحكػراره كال،ػدا ه كالح،ػنص 

 ه كالحس الرصصيه كالحضند. الشلرم
فلرضػت فوػي لمصػكرة كأهموحهػنه  أها الفصل الشاتع )الصـْسج الفٌيـح(

كالك ػنئؿ الحػي ا حمػد  موهػػن الشػن ر فػي حشػػكوؿ صػكر ه فػذكرت الحصػػكور 
السوػػػن،ي الػػػذم ححػػػدثت فوػػػي  ػػػف الحشػػػسويه كاال ػػػحلنرةه كالك،نوػػػ ه أردفحػػػي 

 لكمو .سنلحصكور الحررورمه كةحمت هذا الفصؿ سنلصكرة ا
 مػػن وحصػػؿفوػػي  رصػػدت أهــا الفصــل ا:اهظ:)اقْعــيقر ال ــعشيح(

ه كالمك ور  كالحصروع نلمك وري الةنرجو  الحي حمثمت في الكزف كالرنفو س
مك ػػػور  الحػػػرؼه كمك ػػػور  الكممػػػ ه كمك ػػػور   شػػػممتالداةموػػػ  الحػػػي 

 اللسنرة.
؛ كفوهػن أشػرت إلػ  مػن حضػم،حي فصػكؿ هػذا السحػث مػف ا:امتـحثـ كن،ػت 

نئؽه كا،حهػػػت إلوػػػي مػػػف ،حػػػنئل. ثػػػـ ةحمػػػت السحػػػث سفهػػػرس لممصػػػندر حرػػػ
 كالمراجعه ثـ فهرس المكضك نت.

كالحمد ر الذم هدا،ن لهذا كمن ك،ن ل،هحدم لكال أف هدا،ن اره كصمي المهـ 
 ك مـ كسنرؾ  م   ود،ن محمد ك م  آلي كصحسي.

 
 دكحكر/ محمد  سد اللزوز  سد اللزوز
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 متِيــــذ
 الٌضعح الرأهليح  -ّالأ

: الحَّثىسُّػػتجػػن  فػػي ل ػػنف اللػػرب:  ػػؿي كحأىمَّمػػت الشػػي ى أىم ،ظػػرت ًإلوػػي  هكالحَّأىمُّ
: حىثىسَّت في  فنلكممػ  حػدكر حػكؿه (ُ)ايىمػر كال،ظػر مي حٍثًسحنن لي. كحىأىٌمؿ الرجؿي

ملػػنف ال،ظػػر إلوػػي لملرفػػ  كحردوػػد ال،ظػػر  هكالحػػدقوؽ فػػي الشػػي  هالحثسػػت كا 
 االهحدا  إل  الصكاب. الحرور  أك

كقػػد د ػػن الرػػرآف الكػػروـ إلػػ  الحأمػػؿ كالحػػدسره كاشػػحممت آونحػػي السو،ػػنت  مػػ  
مثػؿ ال،ظػػره   -حلػػنل  -ألفػنظ حػػد ك إلػ  الحأمػػؿ فػي الكػػكف كمةمكقػنت ار

 }أًََنَىْ َّنظُشًُاْ فِِ يَهَكٌُخِ انغًََّاًَاخِ ًَاألَسْضِ ًَيَا خَهَقَكالحدسره كالحفكوره قنؿ حلنل :

كقنؿ  .(ِ)انهّوُ يٍِ شَِْءٍ ًَأٌَْ عَغََ أٌَ َّكٌٌَُ قَذِ اقْرَشَبَ أَخَهُيُىْ فَثِأَُِّ زَذِّثٍ تَعْذَهُ ُّؤْيِنٌٌُ{

}فَاَظُشْ إِنََ آثَاسِ سَزًَْدِ انهَّوِ كَْْفَ ُّسِِْْ األَسْضَ تَعْذَ يٌَْذِيَا إٌَِّ رَنِكَ نًَُسِِْْ انًٌَْْذََ : سحن،ي

 ،}أَفَالَ َّنظُشًٌَُ إِنََ اإلِتِمِ كَْْفَ خُهِقَد:جؿ شأ،يكقنؿ  .(ّ)شَِْءٍ قَذِّش{ ًَىٌَُ عَهََ كُمِّ

 .(ْ)ًَإِنََ األَسْضِ كَْْفَ عُطِسَد{ ،ًَإِنََ انْدِثَالِ كَْْفَ َُصِثَد ،ًَإِنََ انغًََّاء كَْْفَ سُفِعَد
 الحأمػؿ فػي ةمػؽ ارحػد ك إلػ  ك ورهن مف اآلونت الحي ححث  مػ  ال،ظػر ك 

كالمراد سنل،ظر ه،ن ه  سحن،ي لةنلؽاحي أسد هن كفي مظنهر الككف ال هحلنل 
طنل  ال،ظر لملظ  كاللسرة. أمؿه كالحدسرالح  ه كا 

                                                 

)أِااً(   ع  عٌّباا     ( ٌساا ْ عٌبااجما شّاا ي عٌاام٠ٓ ع،اآ ِٕ ااٛ   ِاا    1)

 عٌم ٘ج   ،مْٚ.

 ( .185( سٛ   ع٤عجع ا ع٠٢ة)2)

 ( .55( سٛ   عٌجَٚا ع٠٢ة)3)

 (.25-11( سٛ   عٌغ ش١ةا ع٠٢ تا )4)
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فد كة اإل ةـ كالررآف إل  الحأمؿ لمكصكؿ إل  الحرور  كالصػكابه لػذا كػـر 
ه كلوحمكف ف  نئر المةمكقنت لوحأمؿ كوحدسرار اإل، نف سنللرؿ كموز  سي  

حػيه كالحلػرؼ كالكقػكؼ  مػ  قدر   حدالؿ  م  كجكد الةنلؽ  ػسحن،يهف االم
ذا كػنف لػدل اإل، ػنف ،ز ػ  حأمموػ  فطروػ  فإ،هػن  م  الككف مػف حكلػي ه "كا 

ح ػػحطوع أف حةمػػؽ دافػػع اإلسػػداع  ،ػػد الشػػةص الػػذم وحمحػػع سهػػذ  اللػػندة 
الذه،وػػ ه كدافػػع اإلسػػداع هػػك الػػذم وةمػػؽ مكضػػك نت الحأمػػؿه ككممػػن كػػنف 

 .(ُ)ؼ الحأممي قكون كن،ت الطنق  اإلسدا و  حوكو  كمثمرة"المكق
كفػػي درا ػػح،ن هػػذ  ال ،ل،ػػي سنلشػػلر الحػػأممي ذلػػؾ الشػػلر الػػذم ورػػـك  مػػ  
،ظروػنت فم ػػفو  أك وحسػػع م،هجػػن فم ػػفون ملو،ػنه إ،مػػن ،ل،ػػي سػػي ذلػػؾ الشػػلر 

ه كحأمةحػػي فػي الكػػكف كالحوػػنةه حمػػؾ م و،سػػع مػػف حجرسػ  الشػػن ر الذاحوػػ الػذ
ت الحػػي أثػػرت فوػػيه ك ػػنر فوهػػن ةمػػؼ مكقػػؼ ملػػوف حأممػػي كأثػػر فػػي الحػػأمة

أمن أف ه،ف ػػيه كهػػز مشػػن ر  فحرجمػػي شػػلراه كمزجػػي سأحن و ػػي كمشػػن ر 
 ػػف  سػػيوححػػكؿ الشػػلر إلػػ  ،ظروػػنت فم ػػفو   رومػػ  حكػػد الػػذهفه كحسحلػػد 

سه فهػػذا مػػن ال كظوفحػػي اي ن ػػو ه كهػػي إثػػنرة اللكاطػػؼ كالحػػأثور فػػي ال،فػػك 
 .سي،رسمي كال ،رض  

إف حجرس  الحأمؿ حجرس  كجدا،وػ   رموػ  حلحمػد الفكػر كاللنطفػ  ملػنه كحرػـك 
 م  الحرور  كالةونؿ ملػنه كححجمػ  فوهػن  سرروػ  الشػن ر الحػي حمك،ػي مػف 
ا ػػحةداـ المغػػ  الشػػن رة ذات الداللػػ  كالظػػةؿ كاإلوحػػن اته ككوفوػػ  ح،نكلػػي 

كم فػػي صػػكرة لمصػػكرة الف،وػػ  المكحوػػ  الحػػي حرػػرب السلوػػده كحظهػػر المل،ػػ

                                                 

( عٌّٕعاااٝ عٌحااايٍِٟ عاااٟ عٌرااابج عٌّٙصاااجٞ ) سااا ٌة  وحاااٛ عٖ ِ  ٛ اااة(ا 1)

٘ج   و١ٍة عٌٍغة عٌبج،١ة ، ٌّٕصٛ    ش ِبة ع٤ز6 /إ،جع١ُ٘ أظّم إ،جع١ُ٘ ص

 َ. 1993 -٘ـ1413
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كهي حجرس  ةصس   مور  كا ػل  ال حسػوو ،ف ػهن يم شػن ره  المح كسه
،من الشن ر اللظوـ هك الػذم ومػل حجرسػ  الحأمػؿه فػة و ػححوؿ شػلر  إلػ   كا 
،مػػػن وح ػػػـ سػػػنللمؽ كال ػػػل ه  ،ظروػػػنت فم ػػػفو  كال إلػػػ  مػػػكا ظ دو،وػػػ ه كا 

 . (ُ)كالصدؽ كالجمنؿ
الداةموػ  كايحن ػػوس كالمشػػن ر كالحجرسػ  الحأمموػػ  حكشػػؼ ل،ػن  ػػف ال،ػػكازع 

الحػػي حمػػكر سػػداةؿ الشػػن ر حجػػن  شػػي  ملػػوف حأممػػيه أك كقػػؼ أمنمػػيه أك 
حفكر فوي ثـ صنغ من حأممي شلرا فػػأضف   موػي مػف شػن روحي كف،ػيه كهػي 

في إطنر ف،ػي فه كحف و المجنؿ لهمن أف ومحرون حررب الشر  سوف اللرؿ كالف
لنطفػػػ ه كحصػػػوغي حجرسػػػ  الشػػػن ر وح ػػػـ سنلدقػػػ  كاي،ػػػنة كاللمػػػؽه حغمفػػػي ال

 .الذاحو 
كال،ز   الحأممو  لو ػت كلوػدة اللصػر الحػدوثه فػة وكػند وةمػك  صػر أدسػي 
مػػف الحأمػػؿه كالرػػنرئ فػػي دوػػكاف الشػػلر اللرسػػي الرػػدوـ وجػػد  حػػنفة سػػنلحكـ 
كاللظنت كالحػأمةت الحػي أكحػت سهػن حجػنرب الحوػنة كملن،نحهػنه كقػد ظهػرت 

مؿ فػي مظػنهر الكػكفه كمظػنهر الطسولػ ه كشػلر آثنر هذ  الحجرس  في الحأ
 ه ك ور ذلؾ. (ِ)الحكم 

إف سلض هذ  ال،ظرات الحأممو  حسدك في شلرهـ  م  ،حك من ،جد في شلر 
ه كاإلمػػنـ الصػػمت يأسػػكلسوػػد سػػف رسولػػ ه كأموػػ  سػػف زهوػػر سػػف أسػػي  ػػمم ه 

                                                 

( عٌٕزعة عٌحي١ٍِة عٟ عٌربج عٌبج،ٟ عٌعام٠د ) سا ٌة  وحاٛ عٖ ِ  ٛ اة(ا 1)

  و١ٍاة عٌٍغاة عٌبج،١اة ، ٌما ٘ج   ش ِباة ع٤ز٘اج  41 / ظسٓ عبم عٌسامَ ص 

1986.َ 

( عٔ جا عٌفىج  عٟ عٌربج عٌبج،ٟ عٌمم٠ُ   عسة ٔمم٠اة ٚج ب١م١اةا  /  عباث 2)

،باام٘   ِ ببااة عٌسااب     عٌماا ٘ج   ع٤ٌٚااٝ ِٚاا   89عٌحٙاا ِٟ عباام عٌبااج  ص

 َ.1989 -٘ـ1459
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الملرمه كالشروؼ  أسي اللة ه ك كالمح،سيكأسي حمنـه  -كـر ار كجهي- مي
 الرضيه ك ورهـ.

 مف ،منذج ذلؾ قكؿ زهور:
ػػػف  ػػػسطى  ىشػػػكا ى مى ،نوػػػن ةى رىأىوػػػتي المى

 حيًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب       
 

ػػػف حيةًطػػػع ويلىمػػػ  مى ـً حيًمحػػػيي كى  ر فىوىهػػػرى
ـى الوىػػػكـً كىايىمػػػًس قىسمىػػػيي         ـي ً مػػػ  كىأى مىػػػ

 
ػػػػدو   ػػػػف ً مػػػػـً مػػػػن فػػػػي  ى لىًك،َّ،ػػػػي  ى كى

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  .(ُ) ى
 

سػوف أموػر أك صػلمكؾه كالغػد مجهػكؿ ال فنلم،نون ال حسصػر أمنمهػن كال حموػز 
 ولممي إال اره كهي ،ظرات ،نسل  مف حجرس  الشن ر الحأممو  في الحونة .

 كوركؿ لسود:
ػة المىػيى سنًطػؿي أىال ك  ؿُّ شىي و من ةى

        
كػػػػػ   .(ِ)ؿُّ ،ىلػػػػػوـو ال مىحنلىػػػػػ ى زاًئػػػػػؿي كى

 كمف ،منذج شلر المح،سي قكلي:  
ذك اللرػػػػؿ وشػػػػر  فػػػػي ال،لػػػػوـ 

 رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسل
 

كأةػػػػػػك الجهنلػػػػػػ  فػػػػػػي الشػػػػػػرنكة  
 .(ّ)وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،لـ

 
 كقكلي:

 إذا ا حػػند الفحػػ  ةػػكض الم،نوػػن
 

 .(ْ)فػػأهكف مػػن ومػػر سػػي الكحػػكؿ 
ككنف أسك اللة  رائدا في هذا االحجن ه كقد أفرغ حأمةحي ك،ظراحي في الحونة  

كال،نس في شلر ه ككنف  نةطن  مػ  الػد،ون محسرمػن سهػنه ك،ظػر إلوهػن ،ظػرة 

                                                 

  29( شجض  ٠ٛعْ ز١٘ج ،ٓ أ،اٟ ساٍّٟا عإبة أ،اٟ عٌببا ب ذبٍا   ص 1)

 َ. ٚع١،٤ ت ِٓ عٌ ٠ًٛ.1944 -1363ٖ بع  ع  عٌىح  عٌّصج٠ة  عٌم ٘ج  

  256( شجض  ٠ٛعْ ٌب١م ،ٓ  ،١بة عٌب ِجٞا جعم١كا  /إظس ْ عب ب ص 2)

 َ.1962عٌى٠ٛث 

   ع  عٌىحااا م  4/251( شاااجض  ٠اااٛعْ عٌّحٕباااٟا عبااام عٌاااجظّٓ عٌبجلاااٛلٟ 3)

 َ.)ِٓ عٌى ًِ(1986 -٘ـ1451عٌبج،ٟ  ،١جٚت  ٌبٕ ْ 

 . 3/138( عٌس ،ك ا 4)
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كمػػف ،مػػنذج  .(ُ)رو ه لػػذا  مػػب  مػػ  شػػلر  الحشػػنـؤ كال ػػةطازدرا  ك ػػة
 شلر أسي اللة  قكلي:

كالػػػػػركح شػػػػػي  لطوػػػػػؼ لػػػػػوس 
 ودركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 رػػػؿ كو ػػػكف مػػػف ج ػػػـ الفحػػػ   
 حرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

 
 ػػسحنف رسػػؾ هػػؿ وسرػػ  الرشػػند 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

كهػػػػػػػؿ وحػػػػػػػس سمػػػػػػػن ومرػػػػػػػ  إذا  
 .(ِ)ةرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

 
 كقكلي:

 كزهػد،ي فػي الةمػؽ ملرفحػي سػي
 

 .(ّ)ك ممػػػي سػػػأف اللػػػنلموف هسػػػن  
 .كايمثم  كثورة حؤكد أف الحأمؿ كارد في الشلر اللرسي الردوـ 

كفي اللصر الحدوث اح لت آفنؽ الحأمؿه كأةذ الشلر الحػأممي فػي الحطػكر 
كالحجدود مف الفكر كالفم ف  كالحكم  إلػ  الحأمػؿ كاال ػحسطنف الػذاحيه "فمػـ 

سػػؿ  ولػػد الشػػلر الحػػدوث وحفػػؿ سػػنلفكرة فػػي ذاحهػػنه كال سنلحكمػػ  فػػي ذاحهػػنه
وحفػػؿ سحأمػػؿ ايفكػػنر كالحرػػنئؽ حػػأمة كجػػدا،ونه أم سػػنلحلسور  ػػف كقػػع هػػذ  
الحرػػنئؽ كايفكػػنر كالحكػػـ فػػي الػػ،فس السشػػرو ه كحػػأثور  فوهػػن  ػػف طروػػؽ 
الحأمؿه كال،ظر في حأثورهن في حوػنة اإل، ػنفه كمصػور  ك ػلندحي أك شػرنئي 

ف الكاجػب سحوث ومكف الركؿ: إف من ، موي قدومن سشلر الفكرة قد أصسو مػ
 .(ْ)أف وصسو الوـك شلر الحأمؿ الفكرم"

                                                 

 ِٚ  ،بم٘ . 183( عٔ جا عٌفىج  عٟ عٌربج عٌبج،ٟ عٌمم٠ُا ص 1)

( شجض عٌٍز١ِٚ تا ٔ ُ أ،ٟ عٌبمء عٌّبجٞ  جعم١كا سا١م  ظ ِام ٚرياج٠ٓ 2)

  ِجوااز جعم١ااك عٌحااجعخ  ع١ٌٙصااة عٌّصااج٠ة عٌب ِااة ٌٍىحاا م  عٌماا ٘ج  1/316

 َ.)ِٓ عٌبس١ط(1992

 . )ِٓ عٌ ٠ًٛ( 1/54( عٌس ،كا 3)

  ع١ٌٙصااة عٌّصااج٠ة 152  151( عٔ ااجا عاآ عٌراابجا  /ِعّاام ِٕاامٚ  ص 4)

 َ.1985عٌب ِة ٌٍىح م  عٌم ٘ج  
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كقد ظهرت  كامػؿ  ػن دت  مػ  ظهػكر هػذا االحجػن  كسػركز ه كحغوػر ،ظػرة 
ب الشػػلرا ه م،هػػن: ازدهػػنر الثرنفػػ  ايدسوػػ ه كاحصػػنؿ اآلداب اللرسوػػ  سػػنآلدا

ه كاح ػػنع حركػػ  الحرجمػػ ه كظهػػكر المػػدارس الحدوثػػ ه ككػػنف لهػػذ  الغرسوػػ 
 لظهػػكر حسػػث مهػػدت الطروػػؽ مػػ  ال،نحوػػ  ايدسوػػ ه اللكامػػؿ أثػػر كاضػػو 

 .(ُ)حركنت الحجدود في شلر،ن الحدوث
كقد حممت جمن   الدوكاف كمدر   المهجر راو  الحجدوػد فػي ايدب اللرسػي 

رمك،هن صػػالملنصػػره كاحجػػي شػػلراؤهـ إلػػ  الثرنفػػ  الغرسوػػ  و،همػػكف م،هػػن كو
كهـ سحػراثهـ اللرسػػي لػ  االسحكػػنر مػع حم ػػإ دفلػػحهـسمػكهسحهـ الفطروػػ  الحػي 

 ايصوؿ. 
 الحأمػؿالشن ر وجب أف وح ػمو سػنلفكر كوطوػؿ  أف إل كقد احجهت د كحهـ 

كال،ػػنس مػػف حكلػػيه فنلشػػن ر اللظػػوـ ححجمػػ  فػػي شػػلر   كالكػػكف فػػي الحوػػنة
 أفأك  كأ ػػػرارهنه هك ة،وحهػػػن هكجةلهػػػن هصػػػكرة كنممػػػ  لمطسولػػػ  سجمنلهػػػن

فػػػي حرنئرهػػػػن  نمػػػذهسو ػػػحةمص مػػػف مجمك ػػػ  كةمػػػي فم ػػػف  لمحوػػػنةه ك 
 .(ِ)الممحكظ  فوي الغنو كن،ت  كأونكنف هذا المذهبه  كفركضهن أون

 كراح وهػػحـ سنإل، ػػنفمػػف ه،ػػن  ػػند االحجػػن  الحػػأممي فػػي اللصػػر الحػػدوثه 
كقػػد سػػرز هػػذا االحجػػن  الحػػأممي  ،ػػد كثوػػر مػػف  كول،ػػ  سػػي كولػػنلل شػػؤك،يه

حمف شػػكرمه شػػلرا  هػػذا اللصػػر؛ أهمهػػـ شػػلرا  مدر ػػ  الػػدوكاف:  سػػد الػػر 
كاللرنده كالمنز،يه كشلرا  مدر   المهجره ك ور هؤال  كهؤال  ،جد الشلر 
الحػػػأممي فػػػي شػػػلر إسػػػراهوـ ،ػػػنجيه كمحمػػػكد ح ػػػف إ ػػػمن وؿه كمطػػػرافه 

                                                 

 . 69( عٔ جا عٌّٕعٝ عٌحيٍِٟ عٟ عٌربج عٌّٙصجٞ ص 1)

  141 ااجا ِ  ٌباا ت عااٟ عٌىحاا  ٚعٌع١اا  ا عباا ب ِعّااٛ  عٌبماا   ص ( ع2ٔ)

 َ.2513ِؤسسة ٕ٘معٚٞ ٌٍحب١ٍُ ٚعٌرم عة  عٌم ٘ج  
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حشػػكؿ ظػػنهرة الحأمػػؿ فػػي شػػلر  م ػػنح  سػػنرزة  إذ هكشػػن ر،ن محمػػكد  مػػند
 حد ك إل  درا   هذا الجن،ب المهـ في شلر  كأ سنب سركز .

  الحأمؿ سندو  في شلر محمكد  مند؛ كهػي  ،ػد  حجرسػ  شػلكرو ه إف ،ز 
محػػزج فوهػػن الفكػػرة مػػع الشػػلكر كايحن ػػوسه ف،جػػد الشػػن ر حكصػػكرة حوػػ ه 

وةرج  مو،ن مف ةةؿ حأمةحي سحكـ هي فوض ا،فلنؿ كحأمؿه كثمرة ،ظػرات 
 طكوم  في الكجكد كالككفه كالحونة كالمكته كال،نس كالمجحمع.

شلرا  ومحفحػكف ،ز   الحأممو  في شلر  سركزا جلؿ سلض الكقد سرزت هذ  ال
سػػركز هػػذ  ال،ز ػػ   اسػػنكثور مؤكػػد ي أحمػػده ورػػكؿ  مػػإلوهػػن كوشػػودكف سهػػن

الحأممو  في شلر محمكد  مند: "ومحنز شلر  سنللمؽ كصدؽ الحجرس ه كدق  
الكصؼ في أ مكب  هؿ وحدفؽ في  ة   كو ره كومحنز كػذلؾ سػنلحكازف 

الفكػػر كالشػػلر كالةوػػنؿه كللػػؿ قصػػودة )الرسوػػع ال ػػرمد(  الحػػنـ سػػوف  ،نصػػر
ةور ،مكذج وحمػؿ ةصػنئص شػلر  الرنئمػ   مػ  الحأمػؿ الفم ػفي الهػندئه 
وفصػػػو  ،ػػػي شػػػلكر محرػػػد فػػػي  وػػػر اضػػػطرابه كةوػػػنؿ  ػػػنسو فػػػي حػػػؤدة 

 .(ُ)كرفؽ"
كوؤكػػد صػػةح  سػػد الصػػسكر كلػػع  مػػند سنلحأمػػؿ فورػػكؿ: "كالشػػن ر محمػػكد 

فم ػػؼه وروػػد أف و ػػحةرج مػػف الحأمػػؿ فػػي كقػػنئع  مػػند مكلػػع سػػنلفكر كالح
الحونة كحجمونحهنه كمف ملطوػنت اللمػـ كافحراضػنحي صػكرا شػلرو ه كهػك فػي 
ذلؾ ال،هل وصػدر  ػف مدر ػ  كػنف  ممهػن كرائػدهن  سػنس محمػكد اللرػنده 

هك من جلؿ كثورا  -فضة  ف الصداق  الطكوم  سوف الشن روف -كللؿ هذا 
ذكػر اللرػند... كن،ػت لمحمػكد  مػند مردرحػي  مف الدار وف وذكرك،ي في ظػؿ

                                                 

َ  شاااٛعاز عٌمٌٚاااة عٌحراااص١ب١ة 1963  عبجع٠اااج 14( ِصٍاااة عٌّصٍاااةا عٌبااام  1)

 . 11جعم١ك ذم عٟ  )عٌر عج ِعّٛ  عّ  ( ص 



 

 

 

 
 

 

 

 محمد عبد العزيز عبد العزيزد.  النزعـة التأمليــــة في شعر محمود عماد

8118 

الشلرو ه ك سحنت فكػر  المحلمػؽه كقػد ا ػحطنع فػي كثوػر مػف ايحوػنف أف 
 .(ُ)وةرج الفكر كالشلره كأف وكافؽ سوف الحأمؿ كالغ،ن "

سػػؿ إف  مػػندا ،ف ػػي قػػد أ مػػف رأوػػي فػػي الشػػلر مؤكػػدا سػػركز هػػذ  ال،ز ػػ  
إال مػن كػنف ضػنرسن فػي اللمػـ  الحأممو  في شلر  سركلي: "ال أحػب مػف الشػلر

  .(ِ)كالفم ف ه سروئن مف الحرمود أك مف الحشوع لمردوـ"
 مند مف الشلرا  الرةئؿ الذوف حأممكا في حرنئؽ ايشون ه محمكد لرد كنف 

ه كمػػػن حك،ػػػي ،فك ػػػهـ مػػػف الػػػدقوؽكصػػػكركهن سدقػػػ ه كمزجػػػكا سػػػوف حػػػأممهـ 
،ػي دائػـ الحأمػؿ فػي ه إككاز،كا سو،همػن فػي حػةـؤ كحػكاـؤأحن وس كمشن ره 

ه كقػد ا ػحطنع الحوػنة كالمػكته كالطسولػ ه كال،ػنسمظنهر الككف كالكجكده ك 
  أف وكافػػؽ سػػوف فكػػر  كحأممػػي كسػػوف حجرسحػػي الشػػلرو ه كهػػك سهػػذا وؤكػػد  مػػ

 .سرا حي ايدسو ه كمردرحي الف،و 
كقد صدؽ  نمر محمد سحورل حوف قنؿ: "من أسلد من كن،ت ،ظػرة  مػند إلػ  

 يٍ ائمن و،ظر إل  ال من ه فإذا من ةفض سصر  إل  ايرض فمكىػالككفه إ،ي د
و،ظر إل  زهرة الس،ف له أك  سند الشمسه أك  ور ذلؾ مف مظنهر الجمنؿ 
ح ن ػػيه كهػػذ   الرقوػػؽ الػػذم وأةػػذ سمػػب الشػػن ر كو ػػححكذ  مػػ  شػػلكر  كا 
ظنهرة كاضح  في شلر محمكد  مػنده إ،ػي الشػن ر الػذم ال وةطػع ال،ظػرة 

ؽ ايشػػون  و ػػحجمي  نمضػػهنه كو حكشػػؼ  ػػرهنه فإمػػن أف الفنحصػػ  لػػدقنئ

                                                 

  13  2/12مِة( ( يّسة ِٓ شبجعء عٌٛ ١ٕةا عبم عٌجظّٓ عٌجععبٟ )عٌّم1)

 َ.1916ع١ٌٙصة عٌّصج٠ة عٌب ِة ٌٍىح م  عٌم ٘ج  

  ِ بباة  351( ِر ١٘ج شبجعء عٌبصج )عٌمسُ ع٤ٚي(ا أظّام عب١ام  ص 2)

 َ.1922عٌحجلٟ   ِرك  ع٤ٌٚٝ 
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مػن أف و ػػحةمص م،هػن اللظػػ  كاللسػػرة  وةنطسهػن ةطػػنب الصػدوؽ المحػػكدده كا 
 . (ُ)سلد أف و سر  كرهنه كو،فذ إل  أ منقهن"

 عواد ال اعش ّاإلًغاى -ثاًيا
ه ك ػنش أوػنـ (ِ)في أحضنف الطسول  الفنح،ػ  فػي الروػؼ كلػد محمػكد  مػند

ك ط المزارع المةضرةه كالمون  اللذس  الصنفو ه حوث الهػدك  صسن  ايكل  
كال ككفه كالم ػنحنت الةضػرا  الكا ػل  الحػي حسلػث  مػ  الحأمػؿ كالهػدك  
كال ػػكو، ه كحمم ػػي الجمػػنؿه فػػأثر ذلػػؾ فػػي حكػػكوف شةصػػوحيه فكػػنف هػػندئ 

 الطسنعه لوف الجن،به دمث الةمؽه كادع ال،فس.

                                                 

 .2/259( يّسة ِٓ شبجعء عٌٛ ١ٕة 1)

َ عاااٟ لج٠اااة ١ِاااث 1891( ٌٚاام ِعّاااٛ  عّااا   عاااٟ عٌسااا ،ع ِااآ أ سااا  2)

ىٛ   ٚو ٔااث جحبااع ِع ع ااة عٌمل١ٍٙااة عااٟ  ٌااه عٌٛلااث  عٌ ااٌٟٛ  ِجوااز ع  ساا

 عٔحمً ،بم  ٌه ِع ٚعٌمٖ إٌٝ عٌم ٘ج  ٚع ش ع١ٙ  عٟ ظٟ ظمعاك عٌمبة. 

َ  ذُ عٌحعك ، ٌم عسة عٌر ٠ٛٔة ٚ،مٟ 1951ظصً عٍٝ عٌرٙ    عال،حمعا١ة ع َ 

،ٙ  ذمخ سٕٛعت  عٔم ع ،بم٘  عٓ عٌّمع ب ٚعٌحب١ٍُ  ٚيجز ١ٌىس  ع١رٗ  

ظجٚ  عٌّب١رة إٌٝ عالٔم  ع عٕٙ  ٚعالٌحع ق ،ٛظ١فة وح ،١ة عٟ  إ  عض ججٗ

 ٠ااٛعْ ع٤ٚلاا    ٕٚ٘اا ن جاام ز عااٟ سااٍه عٌٛظاا ال عٌعساا ،١ة  ااٛعي عذٕاا١ٓ 

ٚأ ،ب١ٓ ع ِ . عٔ اجا ِصٍاة ع٤ ٠ )و ٔاث جصام  عاٟ ٌبٕا ْ(  عٌبام  عٌرا ٟٔ  

 .4-2َ  )عٌر عج عٌى ج  ِعّٛ  عّ  (ا ،مٍُا ٔمٛال ٠ٛسل  ص1911عبجع٠ج

، ٌص از  ع٤ٌٚٝ ِٓ عٌّصّع عٌٍغٛٞ عٟ شبج عٌّم سة عٌعم٠رة عال،حمعع١اة ع ز 

َ عآ عٌصازء ع٤ٚي ِآ  ٠ٛعٔاٗ  وّا  ٔا ي ٚسا َ عٌبٍاَٛ ٚعٌفٕااْٛ  1941عا َ 

َ  ٚو ْ ٚو١م ٌصّب١ة عٌربجعء  ١ِٚ1962مع١ٌة ع١م عٌبٍُ عٌر ِٓ عٟ  ٠سّبج 

ٚع٢ عم وّاا  واا ْ عبااٛع ،ٍصٕااة عٌراابج ،اا ٌّصٍ  ع٤عٍااٝ ٌجع ٠ااة عٌفٕااْٛ 

 ٚعٌبٍَٛ عالشحّ ع١ة.
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ظوفػػ  كحنسوػػ  فػػي دوػػكاف ايكقػػنؼه سك اضػػطرحي ظػػركؼ الملوشػػ  أف ومححػػؽ 
ه قضػ  كه،نؾ حدرج في  مؾ الكظنئؼ الح نسو  طكاؿ اث،وف كأرسلػوف  نمػن

فوهن الشن ر زهرة اللمره ك نش محسرمن سهنه حح  حرن د  ػف اللمػؿه ةػرج 
م،هن ةنكم الكفنضه لكف ،ف ػي  ػنمرة سػنلحركل كالر،ن ػ ه فهمػن زاد  الػذم 

 :ظوف  وركؿ في قصودة اللنئدحزكد سي في رحمحي الطكوم  مع الك 
 لكػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػأم زاد قػػػػػػػػػػػػػػػػد   

 
  ػػػػػػػند الظلػػػػػػػوف إلػػػػػػػ  الس،ػػػػػػػوف  

 ،ػػػػػػػندل سةوػػػػػػػر الػػػػػػػزاد سنلحرػػػػػػػػ 
 

 .(ُ)سك،ػػػػػػػػػػػز الرػػػػػػػػػػػن،لوفػػػػػػػػػػػػكل  
 

    
 

زامػػؿ محمػػكد  مػػند فػػي كظوفحػػي  ػػددا مػػف أدسػػن   صػػر  كشػػلرائي كػػن،كا 
مػػػػكظفوف ملػػػػي فػػػػي كزارة ايكقػػػػنؼه جػػػػنؿ ملهػػػػـ فػػػػي موػػػػندوف الصػػػػحؼ 

الشلره كسندلهـ ال،رده كجنل هـ في ،ػدكاحهـه كحلػرؼ  كالمجةته ك نجمهـ
إلػػ  أصػػحنسهـ ايدسػػن ه مػػ،هـ:  سػػنس محمػػكد اللرػػنده كمحمػػد مصػػطف  
المنحيه كأحمد الكنشؼه كمحمػد المػكومحيه ك سػد اللزوػز السشػرمه ككنمػؿ 

 كوة،يه ك ورهـ.
طػػكاؿ   ككػػنف اللرػػند أقػػرسهـ إلػػ  قمػػب  مػػنده فرػػد دامػػت صػػمحهمن ايدسوػػ

ه كجملت سو،همن مشنسهنت  دودةه فهمن محرنرسنف في ال ػفه كفػي حونحهمن
الموػػػكؿ ايدسوػػػ ه كالمسػػػندئ اإل، ػػػن،و ه ككةهمػػػن وكحػػػب الشػػػلر اللمػػػكدم 
الحرموػدم الرصػػوف الػدا ي إلػػ  الصػدؽ كاالسحكػػنره كحرػدوـ الملػػن،ي كايفكػػنر 

 .(ِ)الجدودةه كمن كنف كةهمن  صنمون في الحثروؼ الذاحي كاللوش المندم

                                                 

َ. )ِاآ 1961 -٘ااـ1381  عٌماا ٘ج  2/85(  ٠ااٛعْ عّاا  ا ِعّااٛ  عّاا   1)

 ِصزٚء عٌى ًِ(

َ  )عٌراا عج عٌى جاا  1911( عٔ ااجا ِصٍااة ع٤ ٠اا   عٌباام  عٌراا ٟٔ  عبجع٠ااج2)

 .4ِعّٛ  عّ  (ا ،مٍُا ٔمٛال ٠ٛسل ص 



   

 

 

 
 

 

 
 8182إصدار  حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني والثالثون

8111 

ححؿ محمكد  مند مكن،   نلوػ  سػوف ملنصػروي مػف الشػلرا  كايدسػن ه فػي ا
ةػػر سػػأ ةـ ايدسػػن  كال،رػػنده كقػػد شػػهدكا لػػي سدمنثػػ  الةمػػؽه ز  صػػر كػػنف و

 ك مك الم،زل  ايدسو ه كالمكن،  الرفول  اللنلو  في مجنؿ الشلر.
 وركؿ اي حنذ اللرند في حردومي لدوكاف  مػند: "ثػـ ال و، ػ  الػزمف مػع هػذا
فضػػؿ الشػػن ر الممهػػـه الػػذم راض لمشػػلر هػػذ  المطنوػػن الصػػلنبه كف ػػو 
لم،فكس كالةكاطر هذ  الشلنب الرحنبه كجن  سنلجدود الذم وصػمو الرػدوـه 

 .(ُ)كال وزاؿ وصمو  م  الحجدود"
كوركؿ اي ػحنذ إسػراهوـ  ػلفنف: "،سضػنت قمػبه كةمجػنت ،فػسه كأحن ػوس 

نشػهن فأةرجهػن لم،ػنس مػثةه إ، نف  رؾ الحونة كةسرهػنه كحجػنرب  ػ،وف  
كمسػػندئ صػػن هن فػػي كممػػنت شػػلرو  فجػػن ت صػػكرة صػػندق  مػػف ،ف ػػيه 
ككمض  مف ركحيه حظؿ حشع في قمكس،ن الحكم  كايمؿه هذا مػن وشػلر سػي 

  .(ِ)قنرئ شلر اي حنذ محمكد  مند رحمي ار"
في حردومهن لدوكاف محمكد  مند: "هذا شن ر مف  (ّ)كحركؿ جرودة الهةؿ 

  الحجدود سنلمل،  الرصوف لمكممػ ه ال سػنلمل،  الشػنئع هػذ  ايوػنـ فػي شلرا
الصحؼ كالمجةته فهك شلر محوف كلوس " نئسن"ه كلك،ي شلر جدوػد ي،ػي 

ك ور هػؤال  كثوػر ممػف وشػهدكف لمحمػكد  مػند  حلسور  ف إح نس حي".
 .(ْ)سلمك الم،زل  الشلرو ه كارحفنع مكن،حي ايدسو 

                                                 

ة شاابجع   ِ بباا1/15(  ٠ااٛعْ عّاا  ا عٌراا عج ِعّااٛ  عّاا   )عٌّممِااة( 1)

 َ.1949عٌف١ٕة  عٌم ٘ج  

َ  ِم ي )ِعّٛ  عّا   1966(  ِ  ب 13( ِصٍة عٌفىج عٌّب عجا عٌبم )2)

 . 151ع ش عٟ عّث ِٚ ت عٟ عّث( ص 

 .111َ ص 1962( عٌبم  عٌجع،ع  أ،ج٠ً 3)

( ِاإُٙا ِعّااٛ  شبااج  عٌبٛضااٟ عٌٛو١ااً  أظّاام عباام عٌّب ااٟ ظصاا زٞ  4)
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 ػػددا مػػف  ه كقػػد حػػرؾ(ُ)ححػػ  قسوػػؿ كفنحػػيلشػػلر وكحػػب اظػػؿ محمػػكد  مػػند 
الحػػي حكشػػؼ  ػػف امحةكػػي أدكات الفػػف الشػػلرمه كحشػػؼ  الػػدكاكوف الشػػلرو 

مػع جكا،ػب الحوػنةه  ه فجػن  شػلر  وحفن ػؿ(ِ) ف شن ر ةسر دركب الشػلر
كو،ػػنقش قضػػنون الكػػكف كالكجػػكده كالحوػػنة كالمػػكته كولسػػر  ػػف مجحملػػ ه 

 جدورا سنلدرا   كالسحث. اسحؽ شن ر كوصدر فوي  ف ،ف ي ك نطفحيه فكنف 
 

                                                                                                              

 ٠ٛعْ عٛ  عٍٝ ،مء ٌّعّٛ  عّا   ص ٚعبم عٌفح ض عٌم٠مٞ  ٚ ١جُ٘. عٔ جا 

 َ.1965  عٌّؤسسة عٌّصج٠ة عٌب ِة ٌٍحي١ٌل ٚعٌٕرج  عٌم ٘ج  24 -25  5

 َ.1965 ٠سّبج  24( جٛعٟ ِعّٛ  عّ   عٟ 1)

َ  1949( عم  ٌٗ عٌصزء ع٤ٚي ِآ  ٠ٛعٔاٗ ،بٕاٛعْ ) ٠اٛعْ عّا  ( سإة 2)

 ساة عٌعم٠راة ،بم أْ ع ز ، ٌصا از  ع٤ٌٚاٝ ِآ عٌّصّاع عٌٍغاٛٞ عاٟ شابج عٌّم

َ. 1961َ. ٚعم  ٌاٗ عٌصازء عٌرا ٟٔ ِآ  ٠اٛعْ عّا   1941عال،حمعع١ة ع َ 

َ   ِصاام ع 1961أِا  عٌصازء عٌر ٌااد ٚ٘اٛا عااٛ  عٍاٝ ،اامء عٕاراج ،باام ٚع جاٗ 

 ،ّممِة ش ِبة ٌٕصٍٗ ِعّم ِعّٛ  عّ  .

وّ  ٔ اُ ِعّاٛ  عّا   لصاة شابج٠ة ،بٕاٛعْ و١ٍاٛ ،ا ججع ِٚا  ن عٔ ١ٔٛاٛب 

َ عٟ  ٠ٛعٔٗ عٛ  عٍاٝ ،امء  ِآ 1961ع١م ٔرج٘  َ  ٚأ1911عم ت سٕة 

 إٌٝ ٔٙ ٠ة عٌم٠ٛعْ.  151ص 

وّاا  ٔ ااُ لصااة شاابج٠ة أيااجٜ ،بٕااٛعْ عٌراا عج  ٚعٌّصااٛ  عاام ت ساإة  -

-112َ ص 1949َ  ٚأعااا   ٔراااج٘  عاااٟ عٌصااازء ع٤ٚي ِااآ  ٠ٛعٔاااٗ 1911

119. 
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 الفصل األّ،: 
 يف شعش حموْد عواد تْاعث الرأهل

  مػػ  اي ػػسنب كالػػدكا ي الحػػي د ػػت أقػػؼحنكلػػت أف  فػػي هػػذ  الصػػفحنت
فنلشن ر لػـ ه كجلمت الحأمؿ ،ز   سندو  في شلر  هإل  الحأمؿ محمكد  مند

،مػن هػي ا ػح،سن ثسكا  ورصد  طنت ا ػحمهمحهنحأمةحي كلـ و جمهن قممػيه كا 
 .مف درا حي لمشن ر كحونحي كشلر 

 ّ شخصيرَ أخالقَ -أّال
 مند شن را كقكرا هندئنه فوي ةمؽ كروـ كصفنت ح ػ، ه وسػدك محمكد كنف 

 موي الحزف كاي  ه مح  من رأوحػي حشػلر أ،ػي  روػب كلػك كػنف سػوف أهموػي 
ملحػزا  ػنش ه ال،فنؽالكذب ك ك  هكالغش هكالةداع هكذكويه إ، نف وكر  الزوؼ

س،ف ػػي كشةصػػوحي سلوػػدا  ػػف ملحػػرؾ الحوػػنة سمػػن فوهػػن مػػف زوػػؼ ك،فػػنؽ 
قػػد قن،لػػن مػػف الػػد،ون سكظوفحػػي الكحنسوػػ  المحكاضػػل ه ك  ه ػػؼ الم ػػنف هكةػػداع

 قسػػع فػػي زاكوحػػي ورصػػد مػػن حجػػرم سػػي ايوػػنـ فػػي هػػدك  كصػػسرك آثػػر اللزلػػ  
 .كحأمؿ

هػكافه كال : "ككنف  مند أسػي الػ،فس  وكفػن ال ورسػؿ الالككوؿ يوركؿ اللكض
ورض  أف وككف سطن،  يحده كوكر  الحزلؼ كال روب أف ذلػؾ كػنف  ػسسن مػف 
أ ػػسنب حةمفػػي فػػي موػػداف الكظػػنئؼ فػػي  هػػد لػػـ حػػرج فوػػي أةػػةؽ رجػػؿ 

 .(ُ)"ه كفي الحرقونتكمحمكد  منده كلهذا  نش  سوف الحظ في الدرجنت

                                                 

(  ١ٔٛ٠ااٗ 16( ِصٍااة عٌفىااج عٌّب عااج)و ٔث جصاام  عااٟ عٌماا ٘ج (ا عٌباام  )1)

  ٌماا ء وااً شااٙجا ِٙجشاا ْ عٌراابج عٌساا ،ع عااٟ  ااج  )ِعّااٛ  عّاا   1966َ

 . 95عٌر عج( ص 
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حرورػ   رفحهػن  ػف كهذ   -شةصو   مند إفكوركؿ  نمر محمد سحورم: "
 الػػذم وحػػب ال،ػػنسه -كن،ػػت شةصػػو  الرجػػؿ الجػػند المحرفػػع  -محي سػػيصػػ

كلك،ػػي وحػػب مػػف ال،ػػنس فػػي ،فػػس الكقػػت أف وحركػػك  للنلمػػي الفكػػرم الػػذم 
ه كوةنطسيه كوصػدر إلويولوش فويه كرسمن قمت للنلمي المثنلي الذم وحطمع 

 .(ُ) ،ي في حدوثي"
ة هندئػػ  فطػػر " :فػػي كصػػؼ الشػن ر محمػػكد  مػند (ِ)روػػدة االححػندكحسػت جك 

 ػػطحي كمػػف ححػػت  الظػػنهر كفػػي سنط،هػػن ا،فلػػنالت شػػدودة كػػنلسحر و ػػجك
مػف  أسػك ه كػنف حرسوحي مػف  روػب الحكنوػنت كحكنو  ...ال طو حونرات قكو 

ن ئفمـ ودع لمطفؿ شو هاي صنبلحفنظ الك ر سي سلض االضطراب في ا أهؿ
فشػػب محمػػكد  مػػ  ،ظػنـ كػػ،ظـ الل ػػكر دقػػ  كصػػرام  كجدوػػ   همػف الحروػػ 

"لػـ ا ػرؼ فػي طفػكلحي لػذة المهػك كمػن  :ه حػدث،ن فرػنؿمست  موي ال كدا فغ
 ".در من الةمر كمن المذاتأفممن شسست كاشحددت لـ  هايطفنؿ رفهن 

كو،فر ،فػكرا الشركؽ كالغركبه   ن   ن نت ال،هنر مف  حبوكنف  مند ك 
الرونضػػ  حوػػث وكثػػر ال،سػػت  إلػػ  وفػػرك  همػػف الم،ػػنظر الجنمػػدة الموحػػ  حنمػػن
مػػف  صػػنحس،ن أف وػػر  هكاال،فػػراد جهػػد الطنقػػ  لملزلػػ كػػنف محسػػن ك  هن كالمػػ

وطوػػب لمجػػنلس  هالػػذكن  كدقػػ  الحػػس كالشػػلكر كلطفنحهمػػن  مػػ  مػػن حشػػن 
 هكاكحػأب،ي كجػـ أحػرؾ كشػ فػإذا هكحسدك سشنشحي هكحصدؽ ممحكظحي هحدوثي

كمهػن  كاإلسػن كأ،ت حرل في شةصوحي الحكاضع كالر،ن   كاللزلػ  كاال،كمػنش 

                                                 

( يّسة ِٓ شبجعء عٌٛ ١ٕةا )عٌر عج ِعّٛ  عّ  ا ع ِج ِعّم ،ع١جٞ( 1)

2/259. 

   21َ.  ٔمم ِٓ عٛ  عٍٝ ،امء ص1925سبحّبج  35( ،ح  ٠خ ع٤ ،ب ء 2)

28 . 
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 مػػ   ػػككحهـ كا،ػػزكائهـ  ك مػػند مػػف ةوػػرة شػػسنس،ن الػػذوف ،أ ػػؼ همج ػػم 
 . (ُ)ةصكصن سلد مرنرسحهـ  ف ال،ضل كارحكائهـ سنلحجنرب

أكثػػر ايحوػػنفه  هػػذ  ايةػػةؽ الكرومػػ  كن،ػػت حدفلػػي إلػػ  ا حػػزاؿ ال،ػػنس فػػي
سن ثػن ه كمػن كن،ػت كورقػب الحوػنة كاال،زكا  في صكملحي وحػأممهـ مػف سلوػده

الحأمؿه كال،ظر إلػ  ايشػون  ،ظػرات طكومػ  و ػحسطف مف سكا ث ،زك ي إل  
 . كوحأممهن في هدك  كحؤدة هدكاةمهن
دا وػ  سن ثػن لػي  مػ  اللزلػ  ك  كطسولحي كن،ت   مند ف حككوف شةصوكمن أ
 ه شػػلر الحػػأممي فػػي  سػػركز الجن،ػػب سكا ػػثكسن ثػػن قكوػػن مػػف  همػػؿالحأ إلػػ 

كوحأمػؿ  هدسلوػمع ،ف ػي وراقػب حركػ  الكػكف مػف  وجمس طكوة ففنلرجؿ كن
دسر  ظمػػ  الةػػنلؽ  ػػسحن،ي الػػذم ةمػػؽ هػػذا كوحػػ هفػػي الطسولػػ  كمشػػنهدهن

فوح ػن ؿ  سلوػدالككف السدوع في هذا ال،ظنـ السدوعه كقد حأةذ  حأمةحػي إلػ  
كمػن حأمػؿ الحوػنة ايةػرل طسول  ك  هه ك ف حرور  الحونة كالمكتالكجكد ف 

 في حونة ال،نس كأهكائهـ.
ذا كن،ػػت ظػػنهر  ورػػكؿ  سػػد الفحػػنح الدوػػدم: ة اللمػػؽ فػػد حمثمػػت فػػي شػػلر "كا 

 مند سكضكح فرد جن  هذا مةئمن لمػن فوػي مػف طسولػ  ال،ػزكع إلػ   اي حنذ
الحأمؿه كلمن في  و،وي مف سروػؽ الحطمػع كال،ظػره فمػوس أجمػؿ مػف الشػلر 
الػػذم وحػػنكؿ اي ػػحنذ  مػػند أف وجلػػؿ م،ػػي  ػػسوة إلػػ  مةحظػػ  الحوػػنة فػػي 

 ه كهنه،ػػن ،جػػد المحػػكر ايصػػوؿ لملمػػؿ الشػػلرم مظنهرهػػن كشػػونحهن المةحمفػػ
لدويه فني حنذ  مند كصػنؼ مػف الدرجػ  ايكلػ ه كقػكا  الف،وػ  الحػي ومػحرط 

كالمردرة الفنئرػ   في شلر هسهن شككؿ الحونة كمشنهد الطسول  هي أسرز من 

                                                 

 .29( عٔ ج ا عٛ  عٍٝ ،مء  ص 1)
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الحػػي ا ػػححكذ  موهػػن فػػي ملػػرض الكصػػؼ إ،مػػن جػػن ت مػػف سػػنب الل،نوػػ  
 .(ُ)سنلحأمؿ كال،ظر"

 ثقافرَ -ياثاً
 كػػػؼ  مػػػند  مػػػ  حثروػػػؼ ،ف ػػػي ذاحوػػػن سلػػػد أف ا،رطػػػع  ػػػف الدرا ػػػ  فػػػي 

 شلنر الردمن .في الحراث اللرسي الردوـه كفي أ المدر   الثن،كو ه فررأ
"كوحلصػػب  مػػند لملصػػر كالجدوػػد مػػف ايدبه كال  :(ِ)حرػػكؿ جروػػدة اإلححػػند

كػنسف  حرم   ،د  يحد مف المحرػدموف إال إذا كػنف صػنحب شةصػو  سػنرزةه
الركميه كالمح،سيه كأسي اللة ه ككػنف دائػـ ال،ظػر فػي كحػب الحػراث اللرسػي 
وحػػزكد م،هػػنه فرػػد ر ػػب فػػي ا ػػحكمنؿ حلمومػػي كحثروفػػي الػػذاحيه فكػػب  مػػ  
مطنلل  الكحب ايدسو  كالفكرو  في المغ  اللرسو  كاال،جموزو  الحي كنف مممن 

 سهن".
لحػػراث هػػؤال  الشػػلرا   كقػػد كرد فػػي شػػلر  مػػن وكشػػؼ  ػػف اطة ػػي كقرا حػػي

 فهك وركؿ مةنطسن أسن اللة  الملرم:
 سثنلػػػػػػث محس ػػػػػػوؾ أسػػػػػػن اللػػػػػػة 

 
 سثنسث

 كطػػػنؿ صػػػسرؾ فػػػي الثػػػكا  هثكوػػػتى  
 فوػػػػػن ضػػػػػوؼ الم،وػػػػػ  ألػػػػػؼ  ػػػػػنـ 

 
 أفوهػػػػن قػػػػد  ثػػػػرت  مػػػػ  الرجػػػػن   

 أمػػػػػػف سلػػػػػػد الف،ػػػػػػن  ورػػػػػػر  و،ػػػػػػن 
 

  ػػػػةوف اللػػػػوف مػػػػف قسػػػػؿ الف،ػػػػن   
 أهػػػػذ  الضػػػػجل  اللظمػػػػ  أراحػػػػت 

 
 ج ػػمؾ مػػف  ،ػػن   -قػػدرتى كمػػن - 

 قضػػػػنون م،طػػػػؽ لػػػػؾ أمػػػػس مػػػػنذا 
 

 لػػػػػدوؾ الوػػػػػكـ فوهػػػػػن مػػػػػف قضػػػػػن   
 

                                                 

 . 24ص ( عٛ  عٍٝ ،مءا 1)

 35َ   ٔمم عٓ عٛ  عٍٝ ،مءا ص 1925سبحّبج  35( ،ح  ٠خ ع٤ ،ب ء 2)

. 
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 أرأوػػػػػػػؾ سلػػػػػػػد رأوػػػػػػػؾ أـ حصػػػػػػػدل
 

 .(ُ)لػػػي مػػػن سػػػنلردل مػػػف كوموػػػن   
هػػذا الػػ،ص الشػػلرم وشػػؼ  ػػف حػػأثر الشػػن ر سػػأسي اللػػة  كقػػرا ة شػػلر ه  

: هػؿ  ثػر فػي قسػر  ؿن فوح ػ ةنص  كحأمةت في المػكتهككن،ت لي ،ظرات 
ت  و،ي سلد المكت كا حراح  من كنف وحم،ن  في حونحي الد،ون ه كهؿ قرٌ  م  

كهؿ من وزاؿ مؤم،ن سآرائي كفم فحي الةنصػ  فػي المػكته أـ أف المػكت أحػي 
  موهن فسموت كمن سمي ج مي .

كأثر أسي اللة  كاضو في شلر محمكد  منده كقد حأثر سفم فحي في سلض 
ه ؾ فػػي قصػػودة حػػأمةت فػػي الكػػكفهػػر ذلػػحأمةحػػي فػػي الحوػػنة كالمػػكته كوظ

 كالحي سدا فوهن حأثر الشن ر سفم ف  أسي اللة .  (ِ)كقصودة كلدم ايكؿ
 الذم  نش فوػي الشػن ر اللصر ف  الحي م،ي سهنكمن كن،ت الثرنفنت المةحم

 سن ثن قكون لمحأمؿ كال،ظر الدقوؽ في الككف كالحونة كالمجحمع. 
اؤ،ن في ملن،وهـ سمن قر كا مػف أشػلنر م: "حأثر شلر وركؿ  لد الدوف الجوزاك 

الغرب كسمن در كا مػف الشػلر اللرسػي الرػدوـ مػف مةحمػؼ صػكر ه كقػد ،ػزع 
كثور مف هؤال  إل  اللمؽ في المل،  كلػك أدل ذلػؾ إلػ  الحلروػد كالةفػن ه 

 قػػدومهن كحػػدوثهنه شػػرقوهن ك رسوهػػن كػػذلؾ أثػػرت درا ػػ  اللرنئػػد كالفم ػػفنت
،لمػػـ أف  روػػدة الػػدوف فطروػػ  كنم،ػػ  فػػي  مػػ  كثوػػر مػػف شػػلرائ،نه ك،حػػف 

ال،فكسه فمـ وكف  جوسن أف ،رل مف شلرا  الفحػرة الحػي ،در ػهن مػف وحجػي 
سملن،وػػي كجهػػ  صػػكفو  حححػػدث  ػػف الف،ػػن ه ك مػػن كرا  الطسولػػ ه كاإللػػيه 
كالردره أك فم فو  حححدث  ف الضموره كال،فسه كملرف  الغوػبه ا ػحجنس  

                                                 

 .)ِٓ عٌٛععج(1/289(  ٠ٛعْ عّ  ا 1)

 .235   11/ 1( عٔ جا عٌس ،ك 2)
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اللصػػر الػػذم ولوشػػكف فوػػيه كسػػركح الحفكوػػر  ل،ػػدا  الفطػػرةه محػػأثروف سثرنفػػ 
 .(ُ)اللنـ فوي"

"كال وػزاؿ  فحرػكؿ: حػأمةت الشػن ر فػي الكػكف كالحوػنة جرودة االححػند كحؤكد
وجوػػؿ ال،ظػػر فػػي اآلداب اللرسوػػ  كاال،جموزوػػ ه كأحػػب المطنللػػنت إلوػػي مػػن 

 .(ِ)ح،نكؿ السحث في الككف كالحونة مف ،كاحوهن إال ال،نحو  المنلو "
اآلداب اللرسوػ   اللصػر الحػي حةقحػت فوػيذلػؾ د  مند كنف وحون في كمحمك 

ه كقػػد حػػأثر سهػػن ك ػػنش الثرنفػػنت المةحمفػػ  سػػنآلداب الغرسوػػ ه كحةقػػت فوػػي
ملهنه كسدت آثػنر ذلػؾ كاضػح  فػي شػلر ه فكجػدت لػي قصػنئد كثوػرة وحأمػؿ 
فوهػن فػػي الكػػكفه كالكجػكده كالضػػمور اإل، ػػن،يه كالحوػنة كالف،ػػن ه كالمػػكته 

ه سمػػن وؤكػػد أف ثرنفػػ  (ّ)لغوػػبه كمشػػنهد الطسولػػ ه ككجػػكد ار  ػػسحن،يكا
  مند المةحمف  كالمح،ك   كن،ت سن ثن قكون مف سكا ث الحأمؿ في شلر .

 عصشٍ  -ثالاا
ه ككثػػػرة ال،زا ػػػنت ػػػنش محمػػػكد  مػػػند فػػػي  صػػػر ومػػػكج سنالضػػػطراسنت ك 

حػػؽ ايحػػداث كحةحرهػػنه كالرمػػؽ ال ون ػػي كالفكػػرمه ممػػن كػػنف  ػػسسن فػػي حف
  .ايقةـ كح جومهن هذا الكاقع الرمؽ المضطرب محنكلوف رصد أحداثي

 ههػػذا اللصػػر: "إ،،ػػن ،لػػوش فػػي  صػػر حفكوػػر  موػػؽكاصػػفن ورػػكؿ المػػنز،ي 
كاضػػػطراب كسوػػػره كشػػػؾ مةوػػػؼه  صػػػر حلحصػػػر فوػػػي  هك هػػػد قمػػػؽ  ظػػػوـ

                                                 

( عٌب ًِ عٌم٠ٕٟ عٟ عٌربج عٌّصاجٞ عٌعام٠دا سابم عٌام٠ٓ عٌص١ازعٚٞ  ص 1)

 َ.1964  عٌّصٍ  ع٤عٍٝ ٣ٌ عم  عٌم ٘ج  356

 . 29مءا ص ( عٛ  عٍٝ ،2)

   152  14   51 21  1/11 ٠ٛعْ عّ  ا  –عٍٝ سب١ً عٌّر ي  -( عٔ ج3)

   ٚ ١ج٘ .   345  289  295  235  191   195
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به كقػػد ا ػػحكلت الظممػػ   مػػ  ك اللرػػكؿه كو ػػح،فد فػػي حورحػػي مجهػػكد الرمػػ
كالةمرو  كاللرموػ ه كصػنرت حونح،ػن محوطػن زاةػر اللسػنبه   كالم،ن ال ون و 

لونلو،ػن المحجنكسػ  سصػوحنت الشػؾ كالظمػأ إلػ   يٌ وضطرب س،ن مح،ي في  شػ
 .(ُ)كالح،وف إل  ال،كر" هالملرف 

ككنف ال،نس آ،ئػذ محسػرموف محكج ػوف مػف هػذا اللصػر ضػنئروف سػيه ورػكؿ 
اكػػد ال،فػػكس كفػػحو اللرػػند ملسػػرا  ػػف ذلػػؾ: "إف كػػنف هػػذا اللصػػر قػػد هػػز رك 

فمرد فححهػن  مػ   ػنح  مػف ايلػـه حمفػو المطػؿ  موهػن  -كمن قم،ن-أ ةقهن
كالحكجػع أحون،ػنه كهػذا اللصػر  نه فة وممػؾ ،ف ػي مػف الحراجػع حو،ػنسشكاظه

طسولحي الرمؽ كالحردد سوف منض  حوؽه كم حرسؿ مروبه قد سلدت الم نف  
مػن هػك كػنئفه فغشػوحهـ فوي سوف ا حرند ال،نس فومن وجػب أف وكػكفه كسػوف 

الغنشػو ه ككجػد كػؿ ذم ،ظػػر فومػن حكلػي  نلمػن  وػػر الػذم صػكرحي ل،ف ػػي 
  .(ِ)حداث  اللصر كحردمي"

وػػنة كالمجحمػػع فػػي الح الحأمػػؿ إلػػ  الشػػن ر االضػػطراسنت كن،ػػت حػػد ك  هػػذ
صػػد أحػػكاؿ ال،ػػنسه كاال،ػػزكا  فػػي زاكوحػػي ور  هللزلػػ إلػػ  ا كحػػد ك  هكال،ػػنس

 وحأمؿ في أحكاؿ المجحمع.ه ك قب الحونة مف سلودكور 
ه م،حشػرةكقد صكر اللرند صكرة المجحمع في شلر ه سمن فوهن مػف جهػنالت 

كحؽ ةنفػت الصػكت ال ح ػمع لػي إال هم ػنه كسنطػؿ حلمػك صػوحنحي ال وجػد 
 : مف ورد ه سؿ وحردد صدا  في كؿ ،نحو ه وركؿ مؤكدا هذ  الحرور 

 كا ػحفنض الم،كػر هفشت الجهنلػ 
 

 ةل  حجهػػػػركالضػػػػ هفػػػػنلحؽ وهمػػػػس 
 

                                                 

  115( عٌاام٠ٛعْ عااٟ ع٤ م ٚعٌٕمااما عباا ب عٌبماا    إ،ااجع١ُ٘ عٌّاا زٟٔ  ص 1)

 َ.1991 -٘ـ1411 ع  عٌرب   عٌم ٘ج   عٌجع،بة 

 .295  289ص ( ِ  ٌب ت عٟ عٌىح  ٚعٌع١  ا 2)
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 كالصػػدؽ و ػػرم فػػي الظػػةـ ممثمػػن
 

 الروػػػن  فو ػػػفر فػػػي الصػػػسو كو ػػػور 
 إ،ػػػػػػػن لفػػػػػػػي زمػػػػػػػف كػػػػػػػأف كسػػػػػػػنر  

 
 س ػػػػػػكل الكسػػػػػػنئر شػػػػػػأ،هن ال وكسػػػػػػر 

 مػػف كػػؿ ذم كجػػي لػػك أف صػػفنحي 
 

   ورطػػػرلكػػػنف مػػػف الفضػػػوح هح،ػػػدل 
 س الزمػػنفل لرػػد ح ػػست هػػكا  ئسػػ 

 
 كأف سحػػػػػػػػػػنر  ال حطهػػػػػػػػػػر هد، ػػػػػػػػػػن 

 نككػػػػػػػػأف كػػػػػػػػؿ الطوسػػػػػػػػنت وردهػػػػػػػػ 
 

 فوػػػػػػػي إلػػػػػػػ  شػػػػػػػر ايمػػػػػػػكر مػػػػػػػدسر 
 المئػػػػػنـ إلػػػػػ  ذرا  فرهرهػػػػػكا كثػػػػػب 

 
 إف الرػػػػػػػػػػػركد لسنلح ػػػػػػػػػػػمؽ أةسػػػػػػػػػػػر 

 وػػػػػػؿ فوػػػػػػي مطمػػػػػػب إال لػػػػػػيمػػػػػػن ،ً  
 

 (ُ)ثمػػف مػػػف اللػػػرض الػػػكفور مرػػػدر 
هذ  هي صكرة اللصر الذم كنف وحون فوي الشن ره ككػنف هػذا اللصػر سمػن  

فرد حأمػؿ فوػي  هفوي مف ح،نقضنت سن ثن قكون مف سكا ث الحأمؿ  ،د شن ر،ن
أصػػنب  محػػنكال أف وضػػسط هػػذا اللػػكار الػػذم همحلجسػػن حو،ػػن كمحسرمػػن أحون،ػػن

 .كراح و،ةر في ج د  هالمجحمع
ورػػرر أف أهػػؿ السنطػػؿ فػػي هػػذا اللصػػر فػػي الصػػدارة كالمردمػػ ه  فهػػن هػػك ذا

 :سو،من أهؿ الفضؿ محأةركفه وحجر كف كئكس الذؿ كالهكافه وركؿ
 كػػػػػػػػػػػذسكا  مو،ػػػػػػػػػػػن وػػػػػػػػػػػـك كػػػػػػػػػػػن

 
 
 

 شػػػػػػػػػػرحكف ل،ػػػػػػػػػػن الرذومػػػػػػػػػػ ،ػػػػػػػػػػكا و 
 كوصػػػػػػػػػػكركف ل،ػػػػػػػػػػن الفضػػػػػػػػػػوم  

 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػي  كاقسهػػػػػػػػػػػػػػػػن الجمومػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 فػػػػػػػػػإذا س،ػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػف سلػػػػػػػػػد ،ػػػػػػػػػد 
 

 رؾ أف مػػػػػػػػػػػػػػن ذكػػػػػػػػػػػػػػرك  حومػػػػػػػػػػػػػػ  
ذا الرذومػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػرا   كا 

 
 قػػػػػػػػػػي اللػػػػػػػػػػز كال،لمػػػػػػػػػػ  ،زومػػػػػػػػػػ  

 أمػػػػػػػػػن الفضػػػػػػػػػوم  فهػػػػػػػػػي  ،ػػػػػػػػػػ 
 

 (ِ)ػػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػنب كاقفػػػػػػػػػ  ذلومػػػػػػػػػ  
 

                                                 

  ِؤسسااة ٕ٘اامعٚٞ 21(  ٠ااٛعْ ِاآ  ٚع٠ٚاآا عباا ب ِعّااٛ  عٌبماا    ص 1)

 َ.)ِٓ عٌى ًِ(.2513ٌٍحب١ٍُ ٚعٌرم عة  عٌم ٘ج  

   )ِٓ ِصزٚء عٌى ًِ(. 1/33(  ٠ٛعْ عّ  ا 2)
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م  كالمػػرك ة حرػػدـ أهػػؿ الرذائػػؿ كأصػػحنب الحفنهػػنته كحػػأةر أهػػؿ الفضػػولرػػد 
الكفن اته ك وطر ال،فنؽ كالغش كالةداع  م  المجحمعه كأصسو كػؿ  ككذك 

شي  ال و،نؿ إال سنلح،نزؿ  ف الكرامػ  كاللػرضه كهػذ  أمػكر ال ورضػ  سهػن 
 كوحسـر سهن اي كون  ه كوضوركف سهن ذر ن.   هأهؿ الصدؽ

إف هذ  الصػكرة الحػي صػكرت ل،ػن  صػر الشػن ر كن،ػت  ػسسن مػف اي ػسنب 
قكوػن  كدافلػنلمهم  الحي دفلت سلمند إل  اللزلػ  كاسحلػدت سػي  ػف ال،ػنسه ا

أمؿ فػي المجحمػع كال،ػنس إل  سركز ،ز   الحأمؿ في شلر ه ممن د ن  أف وح
ه سلػ  محلجسػن حو،ػن كمحسرمػن أحون،ػنو،ظر إلوػي ،ظػرات طكومػ  مححنمف حكليه 

 ه لػذا فلمند شػن ر رقوػؽه هػندئ الػ،فس كالطسػنعه شػدود الحػأثر كالح ن ػو
فرػػد ا حػػزؿ هػػذا المجحمػػع كاسحلػػد  ػػف ضػػجوجي كراح و،ظػػر إلوػػي مػػف سلوػػد 

حح  كػنف االهحمػنـ سنإل، ػنف سن ثػن مة في أحكاؿ ال،نسه محأ،ظرات طكوم  
 .مف سكا ث حأمةحي

 الٌضعح اإلًغاًيح  -ساتعا
فرضػت  كشةصوحي الهندئ  المحز،ػ ه هإف شةصو  الشن ر كأةةقي الكروم 

مػف حكلػيه  ال،ػنسي وحأمػؿ فػي حػجلمك  هكاالرحرن  سػي إل، نفسن موي الل،نو  
ه فمنؿ إلػ  الحلػنطؼ مػع اإل، ػنفه كحنقػت ،ف ػي إلػ  كوحفن ؿ مع مجحملي

،شر الفضوم ه كحم،  أف ورل ايةةؽ كالملن،ي الرفول  حلـ المجحمعه كقػد 
ا،لك ت هذ  ال،ز ػ  ايةةقوػ  فػي شةصػوحي  مػ  إسدا ػي ايدسػيه ككن،ػت 

مف سكا ث حأمةحيه فحطمع إل  الةمػؽ الرػكوـه كال ػمكؾ ايمثػؿه  سن ثن قكون
كالرػػوـ الرفولػػ ه كد ػػن إلػػ  الفضػػوم  كاللػػدؿ كالم ػػنكاة كالرحمػػ ه كمػػن مػػف 
شػػأ،ي أف ورقػػ  سنإل، ػػنفه ك ورهػػن مػػف الصػػفنت اإل، ػػن،و  الحػػي و،سغػػي أف 

 وحصؼ سهن اإل، نف ال كم. 
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؛ كال،ػنس فػي الحوػنة أمةحػيمف دكا ي حإف  ،نوحي سإ، ن،و  اإل، نف كن،ت 
ورل أف مف كاجسي كشن ر أف وكشؼ الر،نع  ف الزوػؼ كاآلفػنت "كلرد كنف 

الحي ح،ةر في ج د المجحمػعه وجػب أف وكشػؼ  ػف هػؤال  الػذوف وغوػركف 
الحرػػنئؽ كومك،ك،هػػن لصػػنلحهـه ك ػػودهـ فػػي ذلػػؾ الجشػػعه كدافلهػػـ الطمػػع 

  .(ُ)"د، كا الجمنؿه لرد أف د هؤال  الد،ون ك كالر س  في جمع المنؿ

سكػؿ مػن ححممػي الكممػ  مػف  مف ه،ن رأوت أف محمػكد  مػند شػن ر إ، ػن،يه
أ،ػػي وهػػحـ فػػي شػػلر  سنإل، ػػنفه كوةنطػػب  :كأ ،ػػي سكممػػ  إ، ػػن،ي ملػػنفه

كجدا،ػػيه كوحجػػي إلػػ  حركومػػيه كوأةػػذ سوػػد  إلػػ  الطروػػؽ الرػػكوـه محػػنكال أف 
كمػي كػنف وػد ك   ور ـ لي الطروؽ الصحوح  الحػي و،سغػي أف و ػمكهنه كهػذا

الحأمػػؿ فػػي حوػػنة ال،ػػنس كالمجحمػػع مػػف حكلػػي وحأمػػؿه ال،ظػػر طػػكوة ك إلػػ  
كودرسه كوحمؿه كو،رده وظهر اللوكب كاآلفػنت محػنكال حرػدوـ اللػةج ال،ػنفع 

 لهن. 
دفلحػػي إلػػ  الحأمػػؿ كأف وحجػػي سشػػلر  ،حػػك المجحمػػعه هػػذ  ال،ز ػػ  اإل، ػػن،و  

 هممن أصػنسي مػف أمػراض ك مػؿكح،روحي سإصةح  وكسيه  فلة صكحي م،ندون
فلمػػؿ  مػػ  حصػػكور هػػذ  المفن ػػد فػػي شػػلر  حصػػكورا ح،فػػر م،هػػن ال،فػػكس 
ال ػكو ه محػنكال  ػةج هػذ  ايمػػراض كايكسئػ  االجحمن وػ  الحػي ح،ةػر فػػي 

 ج د المجحمع كايم .
،ي كفي دوكاف الشػن ر كثوػر مػف الرصػنئد الحػي حؤكػد سػركز الجن،ػب اإل، ػن

 هكاللػػػػدؿ هفرػػػػد د ػػػن إلػػػػ  الرحمػػػػ  همجحمػػػػعفػػػي شػػػػلر ه كاحجنهػػػػي ،حػػػك ال

                                                 

(  ِا  ب 13( ِصٍة عٌفىاج عٌّب عاج )و ٔاث جصام  عاٟ عٌما ٘ج ( عٌبام  )1)

جع١ُ٘ سابف ْا )ِعّاٛ  عّا   عا ش َ  ٌم ء وً شٙج  ِم ي ع٤ساح   إ،ا1966

 . 151عٟ عّث ِٚ ت عّث( ص 
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ه كد ػن إلػ  (ِ)ه كمػن  ػنلل قضػو  الفرػر(ُ) م  الوحػوـ كالم نكاةه كاللطؼ
ه (ّ)ه ك،سذ الجشعه كالزوؼه كال،فنؽه كالةون، الحةمص مف الجهؿ كالحةمؼ

ككمهن مف الجكا،ب اإل، ػن،و  الدا وػ  لمحأمػؿه كحهػحـ سنإل، ػنف كحل،ػ  سػيه 
 .كححنفظ  م  إ، ن،وحي

ه (ْ)كمػن  ػنلل اال ػحهحنر الةمرػي فػي الشػسنب فػي قصػودة )فحوػنف اللصػر(
ك ػػنلل سلػػض المظػػنهر كال ػػمككونت الحػػي كفػػدت  مو،ػػن مػػف الغػػرب كلهثػػت 

ه ك ورهػػػن مػػػف ايمػػػراض كايكسئػػػ  الحػػػي ح،ةػػػر فػػػي ج ػػػد (ٓ)ةمفهػػػن المػػػرأة
كحرطػػع  هحصػػك،يه كحمػػكث طهنرحػػي ك،رػػن  كمػػف شػػأ،هن أف حهػػدد المجحمػػع 

 . أس،نئي ف،ي  م  الشرفن  مكحج هأكاصر 
سن ثػػن مػػف سكا ػػث  تإف إ، ػػن،و  الشػػن ر ك ،نوحػػي سنإل، ػػنف فػػي شػػلر  كن،ػػ

 إح ن ػػػي مػػػفاإل، ػػػن،و  ح،سػػػع حأمةحػػػي فػػػي اإل، ػػػنف كفػػػي الحوػػػنةه هػػػذ  
الذاحوػػػػػػ  ك سرضػػػػػػنون  الفكروػػػػػػ   ه كا،شػػػػػػغنليالصػػػػػػندؽ كاللموػػػػػػؽ سنإل، ػػػػػػنف

حأمػػؿ اإل، ػػنف إلػػ   وػػد ك اإل، ػػن،و سهػػذ  ال،ظػػرة  الشػػن ره ك كاالجحمن وػػ 
 الكرومػػػ ه ايةػػػةؽاللموػػػنه ك  المثػػػؿ كالحفػػػنظ  مػػػ  إ، ػػػن،وحيه كوحطمػػػع إلػػػ 

ه كوححػػد شػػلر  مػػع الحصػػكر الصػػحوو لمػػدوفه ال ػػموم  ةكوحكافػػؽ مػػع الفطػػر 
فنلد كة إل   مك ايةةؽ كحػب اإل، ػن،و ه كالةوػره كاللػدؿه كمهػن صػفنت 

لسنسػي إال د ػكة صػروح  ه "كلوس الدوف فػي كحجلمي مثنلون حرفع مف ايدوبه

                                                 

 . 146  19  42  23/ 1( عٔ جا  ٠ٛعْ عّ   1)

 . 333  13 55  1/33( عٔ جا عٌس ،ك 2)

 .356  151  21/ 1(  عٔ جا عٌس ،ك 3)

 . 311/ 1(  عٔ جا عٌس ،ك 4)

 . 2/15   251  259   195  1/144(  عٔ جا عٌس ،ك 5)
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إلػػ  الةمػػؽ اللػػنليه كاإل، ػػن،و  الكنممػػ ه كالحػػؽ ال،زوػػيه كاللػػدؿ الم،صػػؼه 
كالجمػػنؿ الصػػرووه فنلػػدوف كايدب ومحروػػنف ال محنلػػ  إذا طمػػو ايدوػػب إلػػ  

 .(ُ)أ م  الر نالت في الحونة"
 اجتاَُ ال عشي -خاهغا
 (لةنصػ شػلرا  مصػر فػي حوػنحهـ ا)ححػت  ،ػكاف في جروػدة الد ػحكرجن  

ردا  مػ   ػؤاؿ كجػي  ورػكؿ فػي إحػداهنمحمػكد  مػند  دة إجنسنت لمشػن ر 
،ظػػـ الشػػلر كأفػػرغ لػػيه كجػػكاسي أ،ػػي ل ػػت أإلوػػي: "ح ػػأل،ي سلػػد ذلػػؾ كوػػؼ 

أ ػنلل  هأـ فػراغ هلحظػ   مػؿ تفرد أجد،ي في أم لحظ   ػكا  أكن،ػ هدرمأ
ثر حنفز قكم أ، ػ  فوػي أ،ػي أ مػؿ شػوئنه أكلكف  م   ه،ظـ سلض ايسونت

كقد أقؼ ال،ظـ وكمن أك وػكموف أك أكثػر فػي الغػرض الكاحػده ثػـ أ ػكد إلوػي 
 رضن سكازع ةفي من داـ الغرض لـ وزؿ منلكن شػلكرمه أمػن إذا فحػر حػأثرم 
سي فرد ال أ ػكد إلػ  ا ػحكمنؿ ،ظمػي فوػي كأهمػؿ مػن ،ظمحػيه أمػن اي ػراض 

الكثور مػف اللندو  الفنحرة فرممن أقكؿ فوهن شلراه كلذلؾ قؿ شلرم كةة مف 
 هكالمجػػػػػكف هكالرثػػػػػن  هكالحه،ئػػػػػ  هأ ػػػػػراض الشػػػػػلر المطركقػػػػػ  كنلمػػػػػدح

كال أ رؼ لػي قصػودة إال  رفػت سن ثهػن الرػكم فػي  هكالم نجةت كمن إلوهن
حهػػػن سلػػػد  ػػػدة  ػػػ،كات مػػػف أكحػػػأثرت سهػػػذا السن ػػػث إذا  ػػػدت فرر  ه،ف ػػػي
 .(ِ)،ظمهن"

                                                 

   ع  عٌٛعااااا ء 263ٕباااااٛٞا  / ِعّااااام  شااااا  عٌب١اااااِٟٛ  ص ( عٌب١ااااا ْ ع1ٌ)

 َ.1981، ٌّٕصٛ   

َ  )شاابجعء ِصااج عااٟ 1938 ٠سااّبج  21( شج٠اام  عٌمسااحٛ   ع٤ ،باا ء 2)

 . 12   11  ِٚ  ،بم٘   ٔمم ِٓ عٛ  عٍٝ ،مءا ص 3ظ١ جُٙ عٌ  عة( ص
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الشػلر إلػ  أم حػد را وػت فػي صػ،ن   ": كهػك هآةر كوركؿ ردا  م   ؤاؿ
وجوػب   فػي أ منلػؾ ايدسوػ  من ثرأأذكاؽ طةسي كقرائي  كهؿ كنف لممجحمع 

إال الحلسور الصندؽ  من وجوش  -أم الرصودة -في ،ظمهن "ال أرا ي :قنئة
س،ف ػػيه  ػػكا  لػػدم أفػػنزت سلػػد ذلػػؾ سرضػػن الرػػرا  أـ لػػـ حفػػزه كلػػوس هػػذا 

فػي الشػلر أف  م  المجحمع أك ا حهن،  سأذكاؽ ال،ػنسه يف ايصػؿ  ونحلنل
وككف ح،فو ن لشلكر صنحسيه فهػك ممػؾ الشػن ر كلػوس ممكػن ل ػكا ه  مػ  
أف هذا ال وم،ع أف وأحي شلكر الشن ر في سلض قصنئد  محفرن مع شلكر 
المجحمػػع فحجػػي  ملسػػرة  ػػف رأوػػي أوضػػن كلكػػف سطروػػؽ  وػػر مسنشػػره فرػػد 

،سػت ،ظمت في أ راض قكمو  كثورة ك،ت فوهن محفرن مع المجحمعه سو،من حج
ال،ظـ في أ راض قكمو  أةرل لـ حهز،ي كمن هزت المجحمعه كشغمت سػ،ظـ 

 .(ُ)قصودة في كصؼ  نقو  جنف  مثةه أك ا حرسنؿ ،جـ جدود"
"إف  ،ظػػر : مفهػػـك الشػػلر مػػف كجهػػ  ػػف  ملم،ػػن ثنلػػثكورػػكؿ فػػي مكضػػع 

الشلر في رأوػي ال ولػدك أف وكػكف حرجمػ  لمس ػم  الحػي حطفػك  مػ  شػفحي 
 فملػػ  الحػػي ححرقػػرؽ فػػي  و،وػػيه أك اللس ػػ  الحػػي حمػػكح سػػوالشػػن ره أك الد

حنجسوػػيه أك أوػػ  حنلػػ  أةػػرل مػػف حػػنالت ،ف ػػي الحػػي ال وظهػػر أثرهػػن أك ال 
فهػػك و ػػجؿ سهػػن  هوظهػػر  مػػ  كجهػػيه كهػػذ  الحرجمػػ  حل،ػػي الشػػن ر كحػػد 

ةمجنت ،ف ي كمن و ػجؿ ق ػمنت كجهػي سنلحصػكور الشم ػي... كال أ ػرؼ 
لػـ حكػف ةمجػ  فػي ،ف ػي قسػؿ أف حكػكف كةمػن لي قصودة في هػذا الػدوكاف 

 وركؿ  مند مف قصودة لي ال لهـ: .(ِ) م  ل ن،ي"

                                                 

  ع١ٌٙصاااة 146( ع٤سااا  عٌّب٠ٕٛاااة ٌااا٥ ما  / عبااام عٌفحااا ض عٌم٠ااامٞ  ص 1)

 َ.1992ب ِة ٌٍىح م  عٌم ٘ج   عٌر ١ٔة عٌّصج٠ة عٌ

 . 12   11/ 1(  ٠ٛعْ عّ  ا 2)
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 ل،ف ػي ال لم،ػػنس أرحجػػؿ الشػػلرا
 

 فمػػػػػن أسحغػػػػػي مػػػػػ،هـ جػػػػػزا  كال شػػػػػكرا 
فمػػػػػف وػػػػػرض  ،ػػػػػي سلػػػػػد ذاؾ  

 فشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ،ي
 

 ..فت ،ف ػػي لػػدل ،ف ػػي أمػػرالرػػد صػػند 
 ورودكف م،ي أف أقكؿ  فوطرسػكا 

 
 ..رب الصػةرا كمف أوف لمكرقن  أف حط 

وروػػػػػػدكف أف أسكػػػػػػي شػػػػػػجك،ي  
 سلوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،هـ

 

ف أ،ن أضحؾ أقحرض م،هـ الثغرا   .(ُ)كا 
حكشؼ ل،ن  ف احجن  الشن ره فهك ورحرب فػي فهمػي  إف ال،صكص ال نسر  

حلسوػر " ،ػدهـ اف كفهمهـ لكظوفػ  الشػلره فنلشػلر لمشلر مف مدر   الدوك 
ن حضػطرب سػي مػف كمػ ه ف ال،فس ال سمل،نهػن الةػنص كلكػف سمل،نهػن اللػنـ

 ػػف الطسولػػ  كحرنئرهػػن كأ ػػرارهن  ةوػػر كشػػر كألػػـ كلػػذةه كهػػك أوضػػن حلسوػػر
المسثكثػػ  فوهػػنه فمػػوس الشػػلر أروحوػػنت كط،وػػ  كال قكموػػ ه كال هػػك ح ػػجوؿ 
،من هك قسؿ كؿ شي  حصكور للكاطؼ إ، ن،و  حزدحـ سهػن  لحكادث ايم ه كا 

صػػكر صػػمحي الػػ،فس الشػػن رةه كح،ػػدفع  مػػ  ل ػػنف الشػػن ر لح،ػػن ةنلػػدا و
 .(ِ)سنللنلـ كالككف مف حكلي"

 ملسػرالشلر  ،د  لمحأمؿ فوي وجد ااكالرنرئ لشلر محمكد  مند  م  مهؿه 
 ػػف الكجػػداف حلسوػػرا ولكػػس إح ػػنس الػػ،فسه كمػػرآة حوػػ  حصػػكر الكاقػػع 

سمػن حةفػؽ سػي الرمػكب كحشػلر سػي  إح ػنسكالحونة حصكورا دقورن حونه كهك 
أف وكػكف الشػلر صػكرة ،ف ػو  لمشػن ر كرأوػي " . وركؿ مؤكدا ذلؾ:ال،فكس

ال فهػػك  كوػػؼ كػػنف لك،هػػن كطنسلهػػنه  ػػكا  أ جسػػت ال،ػػنس أك أ ضػػسحهـه كا 
 .(ّ)"مححذلؽ محكمؼ

                                                 

 . )ِٓ عٌ ٠ًٛ(.165  164/ 1( عٌس ،كا 1)

   ع   85( ع٤ م عٌبج،اااٟ عٌّب عاااج عاااٟ ِصاااجا  / شاااٛلٟ ضااا١ل ص 2)

 َ.1961عٌّب     عٌم ٘ج  

 .351( ِر ١٘ج شبجعء عٌبصج)عٌمسُ ع٤ٚي( ص3)
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اللرػند الػذم وػرل الشػلر حرجمػنف صػدوري س،ظرحي هػذ  وحفػؽ مػع ،ن كشن ر  
ه كلب المسػنبه كالجػكهر الصػموـ ال،فسه وركؿ: "إ،من الشلر حرور  الحرنئؽ

ر فػػي مح،ػػنكؿ الحػػكاس كاللرػػكؿه كهػػك حرجمػػنف الػػ،فس مػػف كػػؿ مػػن لػػي ظػػنه
كال،نقػػؿ ايمػػوف  مػػ  ل ػػن،هنه فػػإف كن،ػػت الػػ،فس حكػػذب فومػػن ححػػس سػػي أك 
حداجي سو،هن كسوف ضمورهن فنلشلر كنذبه ككؿ شي  في هذا الكجكد كنذب 
كالػػد،ون لهػػن روػػن  كال مكضػػع لمحرورػػ  فػػي شػػي  مػػف ايشػػون ه كقػػد وةػػنلؼ 

ه كلكف الحر ايصػوؿ م،ػي ال وحلػداهن كال حةػنلؼ الشلر الحرور  في صكرحي
 هركحي ركحهن ي،ي ال حرور  لإل، نف إال  سمػن ثسػت لمػ،فس كاححػكا  الحػس

  .(ُ)"كالشلر إذا  سر  ف الكجداف ال و،طؽ  ف الهكل
ك مند وررر أف كظوف  الشن ر كظوف  رفول  حرحفع  ف كؿ الكظػنئؼ؛ فهػك 

ب الككفه كروو طوس ه كرحم  أر ؿ ر كؿ لمسراونه كهك ركح شنئع في شلن
سهػػن إلػػ  ال،ػػنس  نمػػ  لوػػروهـ الػػد،ونه كوػػدلهـ  مػػ  مػػكاطف الح ػػف كالرػػسو 
فوهػنه هدفػػي ال،فػع كالهداوػػ  إلػ  ال ػػسوؿ الرػكوـه ورػػكؿ ملسػرا  ػػف ذلػؾ مػػف 

 قصودة )قدـك شن ر(:
 إ،مػػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػػن ر ركح شػػػػػػػػػػنئع 

 
 فػػػي شػػػلنب الكػػػكف مػػػأمكف اللثػػػنر 

 إ،ػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػروو  ػػػػػػػػػرت طوسػػػػػػػػػ  
 

 س وث،وهػػػػػػػن س،ػػػػػػػن  أك جػػػػػػػدارلػػػػػػػو 
 إ،ػػػػػػي الرحمػػػػػػ   مػػػػػػت كاححػػػػػػكت 

 
 كػػػػػؿ مػػػػػن دب  مػػػػػ  ايرض ك ػػػػػنر 

 هػػك فػػي ايرض ر ػػكؿ مػػف  ػػؿ 
 

 وحػػػػػػػػكل  ر وهػػػػػػػػن فػػػػػػػػكؽ المػػػػػػػػدار 
 مػػػػػف  ػػػػػػكا  ،لػػػػػػت الػػػػػػد،ون إلػػػػػػ  

 
  ػػػػػنك،وهن ك،ضػػػػػن  ،هػػػػػن الةمػػػػػنر  

 

                                                 

 . 291ص ( ِ  ٌب ت عٟ عٌىح  ٚعٌع١  ا 1)
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 مػػػف  ػػػكا   ػػػٌرؼ الح ػػػف كمػػػف
 

 .(ُ) ػػػػػرؼ الرػػػػػسو ف،ٌحػػػػػ  كأثػػػػػنر  
ه كهػذ  فػي رأوػي ه كهذ  هي مهم  الشن رندهذا هك مفهـك الشلر  ،د  م 

 .ال،ظرة الف،و  ححفؽ مع مفهـك الشلر  ،د جمن   الدوكاف
كمػػف أسػػرز مػػن وموػػز مدر ػػ  الػػدوكاف قػػكلهـ سكحػػدة الرصػػودةه سحوػػث حكػػكف 

: "إف جػػن  فػػي كحػػنب الػػدوكاف .كحػػدة  ضػػكو  محةحمػػ  كأ،هػػن ج ػػد كاحػػد
وهػػن حصػػكور ةػػنطر أك الرصػػودة و،سغػػي أف حكػػكف  مػػة ف،وػػن حنمػػن وكمػػؿ ف

ةػػػػكاطر محجن، ػػػػ ه كمػػػػن وكمػػػػؿ الحمثػػػػنؿ سأ ضػػػػنئي كالصػػػػكر سأجزائهػػػػن... 
فنلرصػػودة  الشػػلرو  كنلج ػػـ الحػػيه ورػػـك كػػؿ ق ػػـ م،هػػن مرػػنـ جهػػنز مػػف 

 .(ِ)أجهزحيه كال وغ،ي  ،ي  ور  في مكضلي"
كمحمػػػكد  مػػػند وحفػػػؽ مػػػع مدر ػػػ  الػػػدوكاف فػػػي قػػػكلهـ سكحػػػدة الرصػػػودةه 

من وركؿ: "مكضكع لي مرػدمنت ك مػؿ ك،حػنئله ككػؿ ك –فنلرصودة في شلر  
 .(ّ)سوػػت فوهػػن وػػحمـ مل،نهػػن كوكمػػؿ مس،نهػػنه كال حكػػند ح ػػحغ،ي  ،ػػي سحػػنؿ"

كوحفػػؽ ملهػػـ أوضػػن فػػي  ػػهكل  أ ػػمكسهن كمحن،حػػيه ورػػكؿ: "أمػػن اي ػػمكب 
المفظػػي فػػأرا،ي آةػػذا سػػرأم الرػػنئموف سنل ػػهكل  كالس ػػنط  كلكػػف فػػي محن،ػػ  

 .(ْ)كاح نؽ"
مند سنلثكرة الفكرو ه كالحجدود كاال حرةؿ في الفكر كالرأم كلكف كمن ،ندل  

سمن وكافؽ حراث،ن اللرسي؛ وركؿ: "،ندو،ن سنلثكرة الفكروػ ه كطنلس،ػن سنال ػحرةؿ 
في الرأمه كلوس ذلؾ سأف ،هدـ كؿ قدوـ ك،رػوـ  مػ  أ،رنضػي جدوػداه كلكػف 

                                                 

 .)ِٓ عٌجًِ( 255/ 1(  ٠ٛعْ عّ  ا 1)

 .135( عٌم٠ٛعْ عٟ ع٤ م ٚعٌٕمما ص 2)

 . 146( ع٤س  عٌّب٠ٕٛة ٥ٌ ما ص 3)

 . 141( عٌس ،كا ص 4)
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ذا ٍصػرى سأف ،روس الردوـ إل  حطكرات اللصره فػإذا احفػؽ ملهػن حى  ،ن  موػيه كا 
 .(ُ) ،هن أهمم،ن  كاحةذ،ن م،ي سدوة" ،دَّ 

مدر   الػدوكاف أ،هػن قػد ا ػحك ست الحػراث اللرسػي الرػدوـ كللؿ أهـ من وموز 
ا حولنسن شنمةه كفهمحي فهمن كا ونه كذلؾ قرأٍت الثرنفنت الغرسو  كلـ حرػؼ 
سملػػزؿ  ػػف حمػػؾ الثرنفػػنته كأةػػذت م،هػػن مػػن وحفػػؽ مػػع رؤوحهػػن كاحجنههػػن 
محنفظػػػ   مػػػ  حراثهػػػن اللرسػػػيه فػػػأثمر هػػػذا المػػػزج كحفححػػػت كركد ه كفػػػنح 

كحػأممكا فػي الطسولػ  كالحلسوػر  ،ػيه ه اإل، ػنف ،حػك شػلراؤهن نحجيأروجيه ف
ل،ظػػرة اللمورػػ ه كالرؤوػػ  الشػػنمم  الم ػػحك س ه ا ـحكك،ػػت لػػدوهكأ ػػرارهنه ك 

 كالسصورة ال،نفذةه كهذا كاضو سو ف لمف وررأ ،حنجهـ الف،ي.
 سػد ار ةموػؼ: "فػي مطمػع الرػػرف اللشػروف ظهػر جوػؿ جدوػد مػػف د/ورػكؿ 

الشػػلرا  وةػػنلؼ جوػػؿ المحػػنفظوف فػػي فهمػػي حرورػػ  الشػػلر ككظوفحػػي فرػػد 
ك ف اإل، نف كمشػن ر ه  هاحجهكا سنلشلر إل  الحلسور  ف الطسول  كأ رارهن

ك ػػنسكا  مػػ  الشػػلرا  المحػػنفظوف ا،صػػرافهـ سنلشػػلر إلػػ  ح ػػجوؿ الظػػكاهر 
 .(ِ)الكط،و  أك الركمو  سني من  كالحكادث"كالملنلـ 

إف احجن  محمكد  مػند الشػلرم كػنف  ػنمة مهمػن كسن ثػن قكوػن فػي احجنهػي 
إلػػ  الحأمػػؿ؛ الحأمػػؿ فػػي الكػػكف كالكجػػكده كالمػػكت الحوػػنةه كاال ػػحغراؽ فػػي 
حأمؿ الطسول ه كالحلسور  ػف الرضػنون الحػي ولػن،ي م،هػن مجحملػيه كالحرجمػ  

ي مػف ةػةؿ شػلر ه ححػ  كجػد،ن شػلر  وفػوض سحكػـ  ف مشن ر  كأحن و ػ

                                                 

 . 8( عٛ  عٍٝ ،مء ص 1)

( عٌح١  عت عٌصم٠م  عٟ عٌرابج عٌبج،اٟ عٌعام٠د عاٟ ِصاجا  /عبام عٌٍ ١ال 2)

 َ. 1911  عٌم ٘ج   114ي١ٍل ص 
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هي فوض ا،فلنؿ كحأمؿه كثمػرة ،ظػرات طكومػ  فػي الكػكف كالحوػنة كالمػكته 
 كال،نس كالمجحمع.

كوؤكػػد الشػػن ر صػػةح  سػػد الصػػسكر أف ال،ز ػػ  الحأمموػػ  السندوػػ  فػػي شػػلر 
  لمدر ػػ  الػػدوكاف فورػػكؿ: ؤ محمػػكد  مػػند مصػػدرهن احجنهػػي الشػػلرم كا،حمػػن

محمػػكد  مػػند مكلػػع سػػنلفكر كالحفم ػػؼه وروػػد أف و ػػحةرج مػػف  "كالشػػن ر
الحأمػػؿ فػػي كقػػنئع الحوػػنة كحجمونحهػػن كمػػف ملطوػػنت اللمػػـ كافحراضػػنحي صػػكرا 
شلرو ه كهك في ذلؾ ال،هل وصدر  ف مدر   كنف  ممهػن كرائػدهن  سػنس 

 -فضػة  ػف الصػداق  الطكومػ  سػوف الشػن روف -محمكد اللرنده كللؿ هػذا 
 .(ُ)ا مف الدار وف وذكرك،ي في ظؿ ذكر اللرند"هك من جلؿ كثور 

 حٌيٌَ إىل الشيف ّالطثيعح-عادعا
مػف فوػنض كمصػدر الطسول  كالروؼ مجنؿ ةصب لمحأمؿ كدافع قػكم إلوػي؛ 

ذلػػػؾ أف الطسولػػػ  حسلػػػث فػػػي ال،فػػػكس ال،شػػػكة كالطػػػرب مصػػػندر اإللهػػػنـه 
لحػػي كالهػػدك  كال ػكو، ه فحجلػػؿ المػر  وحأمػػؿ فػي هػػذ  المشػنهد ا هكال ػركر

 الةنلؽ  سحن،يه كسدت فوهن قدرحي كسدوع ص،لي. نأسد ه
ذك حػػس مرهػػؼ كمشػػن ر فونضػػ  حرػػدر الجمػػنؿه لػػذا أحػػب   مػػندمحمػػكد ك 

ه هػذا الجمػنؿ الطسول  كحم،  أف وحون سوف مشنهدهن طوم  حونحيه لرػد هنلػي
فممطسولػػػػ  أثرهػػػػن  كحمػػػؾ المشػػػػنهد ال ػػػنحرة الحػػػػي حأةػػػذ سمجػػػػنمع الرمػػػكبه

كهػي سن ػث قػكم  مػ  الحأمػؿ ممكنته كحكلود ايفكنره المممكس في شحذ ال
 في مةمكقنت اره كهذا الككف السدوع .

ورػػكؿ  ػػف أثػػر الطسولػػ  فػػي ،ف ػػي ككك،هػػن مػػف سكا ػػث الحأمػػؿ المهمػػ  فػػي 
 ػػرؼ لػػي قصػػودة إال  رفػػت سن ثهػػن الرػػكم فػػي ،ف ػػي كحػػأثرت أشػػلر : "كال 

                                                 

 . 13  2/12ة ِٓ شبجعء عٌٛ ١ٕة )عٌّممِة(ا ( يّس1)
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 ػحطوع ه،ػن ألك،ػي سهذا السن ث إذا  دت فررأحهن سلد  ،كات مػف ،ظمهػنه ك 
 هأف أقرر أف شػلرم قػد وكػكف أكثػر  ػةم  ك ػهكل  إذا حػكفر لػي ال ػككف

ف لهػذا السحػر إكاح لت أمػنمي ايرجػن ه كػأف أشػرؼ  مػ  مػرج أك سحػره فػ
فلة  حرون في ،ف ي وحفز،ي إل  قػكؿ الشػلره ال فػي السحػر كحػد  كلكػف 

دل فػػي أ ػػراض الحوػػنة المةحمفػػ ه كأح ػػب أ،ػػي لػػك ك،ػػت أ ػػوش فػػي إحػػ
المكا،ي أك الجسنؿ كلـ أ ش سوف م،نزؿ الرنهرة المحضنرس  المزدحمػ  لكػنف 

كلػػك  همحصػػكلي مػػف الشػػلر أكثػػره كصػػداق  شػػن ر،ن لمسحػػر صػػداق  ةنلػػدة
 .(ُ)ـ سذاحي"ئجمع شلر  فوي كهك مكزع  م  دكاكو،ي الكحمؿ لدو،ن دوكاف قن

 هشػلركوركؿ في مكضع آةر: "كلوس كم،ظر السحر من وحفز،ي إلػ  قػكؿ ال
ك ،ػػد السحػػر كػػنف  .(ِ)ال فػػي السحػػر كحػػد  كلكػػف فػػي شػػح  م،ػػنحي الحوػػنة"

ػأف ودك  وحمك لي  مػف الةػكاطر كال ػكا،و  -لػرض لػيأك وي  -لػي  رضى ف من  ى
 .(ّ)حكؿ السحر كم،نحوي -ل  الحنؿسوسط -كهي حدكر هالشلرو 

كأ،ػػي مػػف المحفػػزات  هلمسحػػر كهونمػػي سػػي ي ػػف حسػػل،ػػن وكشػػؼ إف الشػػن ر 
 ػف كك،ػي سن ثػن مهمػن مػػف  ل،ػن شػػؼكو كمػني فػي قػرض الشػلره الرئو ػ  لػ

حو،من كنف وةمك س،ف ي  ،د السحر ةنص  كقت  ػركب   سكا ث الحأمؿ  ،د
 ،ػػػيه فهػػػك  يالشػػػمسه إذ السحػػػر صػػػدوؽ الشػػػن ر الػػػكفي الػػػذم ال و ػػػحغ،

  :همكمي كآالميه وركؿ يو،نجوي كوسث
                                                 

 . 13  12( عٛ  عٍٝ ،مءا ص 1)

 . 14/ 1(  ٠ٛعْ عّ   )عٌّممِة(ا 2)

( عااآ ي ااا م ٥ٌسااااح   ِعّااام ِعّاااٛ  عّاااا   )ع،ااآ عٌرااا عج( ،حاااا  ٠خ 3)

َ  ٔمم ِٓ ِعّٛ  عّا   شا عجع ) سا ٌة ِ شساح١ج ِ  ٛ اة( 16/1/1985

بج،١اة ، ٌّٕصاٛ    ش ِباة ع٤ز٘اج   و١ٍاة عٌٍغاة ع28ٌ /عبم عٌفح ض ٔٛ   ص 

1986.َ 
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 ون صدوري السحر ون ةور صدوؽ
 

ػػػ   وريطنلمػػػن فػػػٌرجى مػػػف همػػػي كضى
 أ،ػػن مػػنض  ،ػػؾ فػػنذكر،ي   ػػ  

 
 ح،فػػػع الػػػذكرل  مػػػ  سلػػػد الطروػػػؽ 

 ثػػػـ أكص السػػػػرَّ سػػػػي ةوػػػػرا فرػػػػد 
 

 (ُ) ر،ي السرُّ ك نل  فػي  رػكقي 
: اكوركؿ مؤكد   أف السحر ممجأ  كمةذ   ،د الهمـك

 أال أوهػػػػػن السحػػػػػر أ،ػػػػػت مػػػػػةذم
 

  مٌوػػػػػػػن تٍ إذا مػػػػػػػن الهمػػػػػػػـك ألٌحػػػػػػػ 
 ؽ الػػدهر  ػػلوي إلوػػؾى كقػػد  ػػكَّ  

 
 (ِ)نحػػػػؾ وػػػػن سحػػػػر ح ػػػػل  إلوَّػػػػفموٍ  

 هوحأمػؿ فوهػن هككنف وهرب مف ضجول المدو،  كزحمحهن إلػ  هػدك  الطسولػ  
ذلػؾ: "لمػن ك،ػت قػد كلػدت فػي  اوركؿ مؤكػدكو حجمي  كامضهنه  كو،نجوهنه

فػػػإ،ي أكثػػػر ال ػػػك،  فػػػي ايمػػػنكف  هالروػػػؼ كأمضػػػوت فوػػػي طفػػػكلحي السػػػنكرة
كم،ػػنظر ال ػػمن  كايرض  حوػػث وحػػكفر لػػي ال ػػككف الػػذم ألفحػػيه هالةمكوػػ 

الحي حفححت  موهن  و،نم أكؿ من حفححته لذلؾ أ كف الوكـ في م،زؿ  نؿ 
  .(ّ)سحدائؽ الرس "

مػف رافػدا مهمػن  سمظنهرهػن المةحمفػ ه كمشػنهدهن الفنح،ػ  لرد كن،ػت الطسولػ 
مف سكا ث حأمةحيه  نمهم نالركافد الرئو   في حجرس   مند الحأممو ؛ كسن ث

الطسول  كالروؼ في حح  سدا حأمؿ في حرؿ الحجرس  الشلرو ه  امسنشر  نك سس
ف كػنف هػذا الر ػـ  ػكؼ وسػدك  شلر  مند "جمي الصػكرةه رائػؽ الم،ظػره كا 
ل،ن دائمن سمكف ال،فس الشن رة الحي أكحت سيه كهك لكف وموؿ سصنحسي إل  
الفكر اللموؽه الحزوف حو،ػنه كالمسػحهل حو،ػن آةػره كهػك فػي كمحػن الحػنلحوف 

                                                 

 . )ِٓ عٌجًِ عٌح َ(.1/216(  ٠ٛعْ عّ  ا 1)

 . )ِٓ عٌّحم  م(.2/48( عٌس ،كا 2)

َ  ِما ي ،بٕٛعْا)شابجعء ِصاج عاٟ 1938 ٠ساّبج 21( شج٠م  عٌمسحٛ   3)

 . 13  ٔمم عٓ ِعّٛ  عّ   ش عجع ص3ظ١ جُٙ عٌ  عة(ص
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الغػػػكره وغػػػكص كرا  الحكمػػػ ه و ػػػحةرجهن كولرضػػػهن  مػػػ  اي،ظػػػنر سلوػػػد 
 .(ُ)"ل،نظروفا ر حق  اسر   جموم
 ،ػػد محمػػكد الحأمػػؿ  سكا ػػثأف أرصػػد فػػي الصػػفحنت ال ػػنسر  حنكلػػت لرػػد 

كن،ػت شةصػو  الشػن ر  كقػد هأهمهػن كأظهرهػن منده كللمي قد كقفت  مػ  
دت آثػنر ال،ز ػ  سطسولحهن حموؿ إل  الحأمؿ كهػذا المػكف مػف الشػلره ححػ  سػ

 .الحأمؿحؤكد ،زك ي إل   كاضح  جمو  في شلر ه الحأممو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .  254/ 2( يّسة ِٓ شبجعء عٌٛ ١ٕةا 1)
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 الفصل الااً : ههاُش الرأهل
إذ كػػؿ مل،ػػ  الحأمػػؿ مصػػطمو رحػػب وح ػػع لشػػح  المكضػػك نت كالملػػن،ي؛ 

صنلو يف وككف مجنالن ةصسنن ليه كحكمف قوم  الحأمؿ في كك،ي ال،سع الػذم 
لػـ وصػؿ  كملػنرؼإلوػي المحأمػؿ مػف حرػنئؽ  كمن وصػؿ هححدفؽ م،ي الحكم 

ف لمحكمػ  فلػؿ ال ػحر فػي ةمػكد الشػلرإلوهن إال سلد حأمؿ كأ،نة كسرنئػي  ه كا 
كالحغ،ي سهػذ  الحكػـه كايهػـ مػف هػذا كمػي هػك ح ػف حكظوػؼ الشػن ر لمػن 
و ػػح،سطي أك و حةمصػػي مػػف حأمةحػػي مػػف حكػػـ فػػي شػػلر ه فهػػي ةةصػػ  

 المحمري.حجنرسي الحأممو ه كه  الحي و،شدهن 
كمحمػػكد  مػػند شػػن ر رقوػػؽه هػػندئ الػػ،فسه وح ػػـ سرهنفػػ  الحػػس كرك ػػ  
الحصكوره كةصكس  الةوػنؿه كقػد قػند  ذلػؾ إلػ  الحأمػؿ فػي الكجػكد كأ ػرار 
الكػػػكفه كالطسولػػػ ه كالحفكوػػػر فػػػي حرورػػػ  المػػػكته كالحوػػػنة سمػػػن فوهػػػن مػػػف 
ه ح،نقضػػنت: الةوػػر كالشػػره الجمػػنؿ كالرػػسوه الحوػػنة كالمػػكته سػػركح هندئػػ 

الورػػوفه حفكػػره كححمػػؿه كح،ػػنقشه كحكجػػيه لػػذا هدحػػي حأمةحػػي إلػػ  الحرورػػ  ك 
 كملرف  ار  ز كجؿ.

لرد ،ظرت في دوكاف  منت ،ظرات طكوم ه فكجدت الحأمػؿ ظػنهرة سندوػ  فػي 
ه كفػػي هػػذ  الصػػفحنت (ُ)شػػلر ه وظهػػر ذلػػؾ فػػي أكؿ قصػػودة فػػي دوكا،ػػي

الحأمػػؿه كسػػرزت مػػف   المكضػػك نت الحػػي حػػدثَّرت سػػردا،حػػنكؿ أف ،طػػؿ  مػػ  
 ةةلي هذ  ال،ز   الحأممو .

 الْجْد  ّ الرأهل يف الكْى -أّال
 الحػػي حػػث  موهػػن اللسػػندات كالطن ػػنتمػػف  كالكجػػكد الحأمػػؿ فػػي الكػػكفإف 

سػنلحفكر فػي هػذا أمر،ػن  -حلػنل  -فػنر الكػروـه  الرػرآف ه كد ن إلوهناإل ةـ
                                                 

 .1/11( عٔ جا  ٠ٛعْ عّ   1)
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ؽ كأسػػدع ذم ،ٌ ػػكدقػػ  صػػ،لي؛ فهػػك الػػ ل،ػػرل  ظمحػػي كالحأمػػؿ فوػػيه الكػػكف
}قُمِ اَظُشًُاْ يَارَا فِِ انغَّمًَاًَاخِ  فأح فه حسنرؾ ار أح ف الةنلروف. قنؿ حلنل :

}قُممْ عِموًُا   كقنؿ  ػسحن،ي:ه (ُ)ًَاألَسْضِ ًَيَا ذُغْنِِ آَّاخُ ًَاننُّزُسُ عٍَ قٌَْوٍ الَّ ُّؤْيِنٌٌُ{

ٍِْء         فِِ األَسْضِ فَاَظُشًُا كَْْفَ تَذَأَ انْخَهْمقَ ثُمىَّ    ٌَّ انهَّمَو َعَهمَ ُكممِّ َشم ِْمَأَج آِخمَشَج ِإ ِِمُ  اننَّ ُّن انهَّمُو 

}أَفَهَىْ َّنظُشًُا إِنََ انغًََّاء فٌَْقَيُىْ كَْْفَ تَنَْْنَاىَا ًَصََّّنَّاىَا ًَيَا نَيَا : حلنل  كقنؿه (ِ)قَذِّش{

ذَثْصِشَجً ًَرِكْشٍَ ، ًَأََثَرْنَا فِْيَا يٍِ كُمِّ صًَْجٍ تَيِْحًَاألَسْضَ يَذَدََْاىَا ًَأَنْقَْْنَا فِْيَا سًََاعَِِ ، يٍِ فُشًُج

. ك ورهن مف اآلونت الحي أمر،ن ار فوهن سنلحدسر كالحأمػؿ (ّ)نِكُمِّ عَثْذٍ يُّنِْة{
 في الككف. 

 -ةػنلؽالف الم مـ إذا حػدٌسر كحفٌكػر فػي هػذا الكػكف فإ،ػي و حشػلر  ظمػ  إ
 هيوكجػػي إلػػ  الحفكػػر فوػػفػػي الكػػكف  يحػػسحأمة  الشػػن ره ك  - ػػسحن،ي كحلػػنل 

كوحأمػػؿ كوػػد ك اإل، ػػنف أف وجوػػؿ فكػػر   كا حكشػػنؼ ةسنوػػن الكجػػكد كأ ػػرار ه
ه كورػؼ  مػ  لورل من فوي مف سدائع الص،ل  اإللهوػ  اللظومػ  يفي صفحنح

 قدرة الةنلؽ  سحن،ي كحلنل .
حرنسم،ن أكؿ قصػودة فػي دوػكاف الشػن ر مح ػنئة  ػف أصػؿ كجػكد اإل، ػنفه 

جػػن  إلػػ  هػػذ  الحوػػنةه كمحػػ   ػػوككف الرحوػػؿه ورػػكؿ مػػف قصػػودة ككوػػؼ 
  .(ْ)أك ذكرل موةدم (حأمةت في الككف)

 مػػػػػف أوػػػػػف وػػػػػن ضػػػػػوؼ الحوػػػػػن
 

 ة أحوػػػػػػػت ثػػػػػػػـ محػػػػػػػ  الرحوػػػػػػػؿ  
                                                  

 ( .151( سٛ   ٠ٛٔ ا ع٠٢ة )1)

 ( .25( سٛ   عٌبٕىبٛتا ع٠٢ة )2)

 ( .8-6( سٛ   قا ع٠٢ ت )3)

 . )ِٓ ِصزٚء عٌى ًِ(.1/11( عٔ جا  ٠ٛعْ عّ   4)



   

 

 

 
 

 

 
 8182إصدار  حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني والثالثون

8118 

 كسػػػػػػػأم كػػػػػػػكف  ػػػػػػػكؼ حةػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػحـ ذلػػػػػػػؾ ال ػػػػػػػفر الطكوػػػػػػػؿ  
 كػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػرض وجػػػػػػػػػك 

 
 ؿه فهػػػػػؿ إلػػػػػ   ػػػػػرض حجػػػػػكؿ   

 أك أ،ػػػػػػت  ػػػػػػهـ طػػػػػػنش فنةػػػػػػػػ 
 

 الةفػػػػػػن  إلػػػػػػ  الكجػػػػػػكد ػػػػػػػحرؽ  
ه كمح   و،حهي هػذا الكجػكده كجكد اإل، نف لمصدر جهمي ولمف ذا هك فهن 

كمػف  همجوئػي  ػر  ػف فوح ػن ؿه ال ػؤاؿ حمػك ال ؤاؿ إثنرة  م  كهك وصر
أـ أ،ػػي  ػػهـ  هم ػػور أـ مةوػػر هػػك كهػػؿ أوػػف جػػن ه ككوػػؼ وكػػكف الرحوػػؿه

 الحػي الحونة ؽطرو طنئش اةحرؽ فضن  هذا الككف إل   نلـ الكجكده ك ف
كمحػػ   هككوػػؼ حكػػكف هقصػػورة أـ حوػػنة طكومػػ  هػػي كهػػؿه دفلػػن إلوهػػن دفػػع

 ح،حهي.
إزا  قضػػػو  مػػػف قضػػػنون الكجػػػكد ا ػػػحفهنمنت كثوػػػرة حؤكػػػد حوػػػرة الشػػػن ر 

اإل، نف حؤرؽ فكر  كشلكر ه كه  قضو  حدكر حكؿ حرور   الحي اإل، ن،ي
ه ، ػن،و  سلنمػ محد لحشمؿ ال،فس اإل ح كهيه كحرور  كجكد  في هذ  الحونة

فػي   الشن ر الطكومػ ته كهذا وكشؼ ل،ن  ف حأمةمف أفرادهن الشن ر فردك 
 الكصكؿ لحرور  كجكد اإل، نف في هذا الككف. 

كالشػػن ر أمػػنـ هػػذ  الح ػػنؤالت ورػػؼ مححوػػراه لكػػف هػػذ  الحوػػرة ال حمسػػث أف 
حػػزكؿ سلػػد أف ورػػؼ  مػػ  الحرورػػ  الحػػي ال م،ػػنص م،هػػنه كهػػي أف لمكػػكف 

 الحونة و،حهي سنلمكت كالف،ن :   كم ه كأف كجكد اإل، نف في هذ،هنو  محح
 هػػػػػػػػذم هػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدار الحػػػػػػػػػي

 
 فوهػػػػػػػػػػػػػػن أمر،ػػػػػػػػػػػػػػن سنلحوػػػػػػػػػػػػػػنة  

 ك ػػػػػػػػػػػػػػدا  ػػػػػػػػػػػػػػ،ؤمر مػػػػػػػػػػػػػػرة 
 

 أةػػػػػػػػػرل سػػػػػػػػػأف ،مرػػػػػػػػػ  الكفػػػػػػػػػنة 
 أمػػػػػػػػػػػػػراف سو،همػػػػػػػػػػػػػن وػػػػػػػػػػػػػرل  

 
 )محمػػػػػػػكد( فػػػػػػػي هػػػػػػػذم الفػػػػػػػةة 

 آ،ػػػػػػػػػػنه كال )محمػػػػػػػػػػكد( سلػػػػػػػػػػػ  
 

 ػػػػػػػد وػػػػػػرله فحوػػػػػػث أحػػػػػػي ولػػػػػػكد 
 ***** 
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 وػػػػػػػػػػػػػػػأمػػػػػػػػػػػػػػراف سو،همػػػػػػػػػػػػػػن حر
 

 ػػػػػػػػور  ذلػػػػػػػؾ الشػػػػػػػي  الةطوػػػػػػػر 
 هػػػػػػػػذا الػػػػػػػػذم  ػػػػػػػػمك  إ، ػػػػػػػػن 

 
 ،ػػػػػػػػػػػػن حكػػػػػػػػػػػػٌكف مػػػػػػػػػػػػف أثوػػػػػػػػػػػػر 

 حمػػػػػػػػػؾ الحرورػػػػػػػػػ  سلػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػن  
 

 هسطػػػػػػػػت إلػػػػػػػػ  الػػػػػػػػد،ون حطوػػػػػػػػر 
 مػػػػػػػػػػػن إف ححػػػػػػػػػػػس هسكطهػػػػػػػػػػػن 

 
 كمطنرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أك ح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحلود 

،ظرات حأممو  لمككف كالكجكده كفم ف  ،نحج   ف حأمةت الشن ر لمػن كرا   
ف كػػؿ إ حرػػكؿ:الحرورػػ  الحػػي  الحوػػنةه كر سػػ  حمػػو  مػػ  الشػػن ر سحثػػن  ػػف
 مكجكد  ور ار  سحن،ي محكـك  موي سنلف،ن .

طنلػػ  ال،ظػرثػـ وةنطػب الشػػن ر ،ف ػي دا وػن إونهػػن إلػ  الحأمػؿ   فػي هػػذا  كا 
 الككف الكسوره كهذا ال،ظنـ السدوع الذم ةمري ار  سحن،يه فوركؿ:

 هػػػػػػػػذم هػػػػػػػػي الػػػػػػػػد،ون الكسوػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػرة أوهػػػػػػػػػن الجػػػػػػػػػـر الصػػػػػػػػػغور 
 قهػػػػػػػػػػػػػػنفػػػػػػػػػػػػػػن،ظر إلػػػػػػػػػػػػػػ  آفن 

 
 كػػػػػػػػػػـ كككػػػػػػػػػػب فوهػػػػػػػػػػن و ػػػػػػػػػػور 

 أحظػػػػػػػػف هػػػػػػػػذا الممػػػػػػػػؾ مةػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػمكقن إلػػػػػػػػ  اللسػػػػػػػػد الفروػػػػػػػػػر  
 لػػػػػػػػػػ -ال فرػػػػػػػػر  -ال-اللفػػػػػػػػكه 

 
 كػػػػف أ،ػػػػت مػػػػف أ ،ػػػػ  اللسوػػػػدلل 

إف حأممي في الككف الف وو جلمي و حصغر شةصي سوف المةمكقنته كوػرل  
،ف ػػي حروػػرة سػػوف مظػػنهر الكػػكف: )الػػد،ون الكسوػػرةه الجػػـر الصػػغوره اللسػػد 

ور(ه كقد جػن  الحضػند سػوف )الكسوػرة/ الصػغور(ه )الممػؾ/ اللسػد الفروػر(ه الفر
)فرر/ أ ،  اللسود( لوكشؼ رؤو  الشن ر ل،ف ي فػي الكجػكد كسػوف مظػنهر 
الككفه كا حصغنر  لشأ،ي كشأف اإل، نف سلنم  في الكجكده فنإل، نف جػز  

كته ضػػئوؿ مػػف هػػذا الكػػكف الكسوػػره ذلػػؾ أف ،هنوحػػي المححكمػػ  الف،ػػن  كالمػػ
فػػػي رؤوػػػ   -كهػػػك ال و ػػػحطوع الهػػػركب مػػػف هػػػذ  ال،هنوػػػ ه سو،مػػػن الكػػػكف

 قد كحب لي الةمكد: -الشن ر
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 ايرض قػػػػػػػػػػد ك ػػػػػػػػػػلت م،ػػػػػػػػػػن
 

 ؾ فمػػػػػػػػػن اححونجػػػػػػػػػؾ لم،جػػػػػػػػػكـ  
 لمكػػػػػػػػكف شػػػػػػػػأف أ،ػػػػػػػػت شػػػػػػػػط 

 
 ػػػػػػػػػػر م،ػػػػػػػػػي ال أ،ػػػػػػػػػت اللمػػػػػػػػػـك 

 أفم ػػػػػػػػػػػػػت حف،ػػػػػػػػػػػػػ  سو،مػػػػػػػػػػػػػن 
 

 لمكػػػػػػػكف قػػػػػػػد كحػػػػػػػب الةمػػػػػػػكد ل  
كأصؿ الحونة كحرورحهنه كمن ذا  ،ظرات حأممو   مور  في حرور  هذا الككفه 

وككف سلد الموةده كر س  ممح  مف الشن ر في ملرف  لغز الككف كأ ػرار ه 
 ال محنل . ،هنوحي الف،ن  من دامتكأصؿ كجكد ه كلمن ةمؽ في هذا الكجكد 

 ككجكدهػن فػي هػذا الكػكف وجػد أ،هػن السشػرو  الػ،فسالمحأمؿ في حرور   إف
ذاحهػػن حج ػػود لكػػؿ ذاته  فػػيوػػنةه ي،هػػن  مػػ  الكجػػكده ك مػػ  المػػكت كالح"

كمػن  هكحج ود لمككف كأ رار ه كسدك،هن ال ككف كال حونةه كال مكت كال أ رار
مركز الكجكد ك محي فإف الشن ر الملنصػر قػد  هيداـ أف ال،فس اإل، ن،و  

أكثػػر مػػف الحفكوػػر فوهػػنه محػػنكال كضػػلهن أمػػنـ الم،ظػػنر المكسػػر كػػي و ػػسر 
 .(ُ)ه كوصؿ إل  حؿ رمكزهن الم حلصو "أ كارهنه كوكشؼ أ منقهن

فرأل  هحأمة طكوةككجكد  الشن ر وحأمؿ في ،ف ي كفي قصودة أةرل ،رل 
أف كؿ من في الككف م ةر ليه فرند  ذلؾ إل  الغركره كظف أ،ي سمن  ةر 
ار لي مػف قػدرات حموػز سهػن  ػف  ػنئر المةمكقػنت قػد فػنؽ  ظمػ  الكجػكد 

هػذا الكػكفه ورػكؿ فػي قصػودة ) ػركر  كالككفه ك وطر  م  كؿ شي  في
 :(ِ)اإل، نف(

 جم ػػػػت لػػػػوة إلػػػػ  ،ف ػػػػي أمجػػػػدهن
 

 كالغػػوـ و ػػحب فػػكؽ الػػ،جـ مئػػزر  
 إ،ي أ،ن اإل، نف مف ةضػلت :فرمت 

 
 لػػػي الػػػد،ي كأسػػػنح الكػػػكف مضػػػمر  

                                                  

   311( عالجص ٖ ع٦ٔس ٟٔ عٟ عٌربج عٌبج،ٟ عٌّب عجا  /ِف١م ل١ّعة  ص1)

 ،مْٚ.  ع  ع٢ع ق عٌصم٠م   ،١جٚت 

 . )ِٓ عٌبس١ط عٌح َ(. 1/191( عٌس ،كا 2)
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 ت فػػي الصػػةر فكرحػػيذأ،ػػن الػػذم ،فػػ
 

 ر  كقػػػػدٌ كالمػػػػنً  ححػػػػ  اجحمػػػػ  كػػػػةِّ  
 راكطػػػنر سػػػػنللمـ فػػػػكؽ الػػػػروو مرحػػػػد ًِ  

 
  ،صػر  في حوف  ،صرهن لـ وحػؾً  

 مػػف قػػدـ أ،ػػن الػػذم ا ػػحةدـ ايحوػػن ى  
 

  ػةر  حح  الكحشى  كالطورى  فنل،ستى  
 مػػن أ وػػ  الرػػكل زم،ػػن سنللرػػؿ ذلمػػتي  

 
 لمػػػػدهر فن ػػػػحدررت أشػػػػطر  ،ػػػػتي كلً  

 أ،ػػػػن الػػػػذم مػػػػ،و ايشػػػػون  سهجحهػػػػن 
 

 فأ،شػػػأ الح ػػػف فػػػي الػػػد،ون ك ػػػور  
 نأ،ػػػ هأ،ػػػن الكجػػػكده أ،ػػػن  ػػػر السرػػػن  

 
 مه،ػػػػػػدس الكػػػػػػكف ،مػػػػػػن  ك مػػػػػػر  

 كقمت أح ػب شةصػي مػف جةلحػي 
 

  ػػػػػػد الفضػػػػػػن  كأف الجػػػػػػك أكسػػػػػػر  
فػػرأل ،ف ػػي فػػي صػػكرة  كحممكػػي الغػػركر  مػػ  الشػػن ر )اي،ػػن( تلرػػد  ػػوطر  
أ،ي  وطر  م  مظنهر الككف  فظف ظوم ه حح  ضنؽ سي الفضن  كالجكه 

ي مجنالت اللمػـ كمن اهحدل إلوي مف آفنؽ جدودة ف همف حكلي سلرمي ك ممي
كالملرف ه سؿ إ،ي ممؾ الكجكد سأ ر ه كهك الذم ،من  ك مػر  سمػن هػدا  إلوػي 

  رمي كفكر .
إف حكػػرار الضػػمور)أ،ن( وؤكػػد ل،ػػن مػػدل سػػركز ،ز ػػ  الغػػركر الم ػػوطرة  مػػ  

ت فػي ذإ،ػي أ،ػن اإل، ػنف(ه )أ،ػن الػذم ،فػال،فس السشرو  في هذ  ايسونت: )
وػن (ه )أ،ػن الػػذم مػ،و ايشػون  سهجحهػػن(ه الصػةر(ه )أ،ػن الػذم ا ػػحةدـ ايح

)أ،ػػن الكجػػكد(ه )أ،ػػن  ػػر السرػػن (ه )أ،ػػن مه،ػػدس الكػػكف( كمػػن حؤكػػد ا حػػزاز  
 س،ف يه كحموز   ف سنقي مظنهر الككف مف حكلي.

فػراح  همسمغػنكسمػ  سػي الشػن ر  حمكػف مػفالػذم  رهػذا الغػرك  حةؼ كطػأةثـ 
كقػػد ةمػػع ثوػػنب  هنوحأمػػؿ فػػي رحػػنب الكػػكف كمظػػنهر  مػػرة أةػػرل حػػأمة هندئػػ

الغركر الحي حكشو سهنه كجرد م،هن ،ف يه فرند  هػذا الحأمػؿ المحػرك م إلػ  
 أف ورل ،ف ي حرورة كشةصي ضئوة أمنـ مظنهر الككف مف حكليه وركؿ:
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 فػػػي مكضػػػلي أر،ػػػك مةنل ػػػ ن  كدرتي 
 

 كهمػػػػػػي أف أحرػػػػػػر  إلػػػػػػ  اللػػػػػػة ً  
 فػػةح لػػي المشػػحرل ورظػػنف مةحمجػػن 

 
 ضػك  أزهػر مف جن،ب الغوـ حمػك ال 

 كأ،ػػي  ػػوف ركح الكػػكف قػػد  ػػهرت 
 

 لػػػػػػػػوة  موػػػػػػػػي لحر ػػػػػػػػن  كحةفػػػػػػػػر  
 فشنع سي مف  ،ن  من ا حضػن  سػي 

 
 مػػػن قػػػد كػػػنف أ،كػػػر   ػػػي فأثسػػػتى كٍ رى  

 هكقمػػت: مػػنذا كرا  الضػػك  مػػف ظمػػـ 
 

 كمف دحن الػ،جـ فػي الػد،ون ككػكر   
 ككػػػػػػػػنف مػػػػػػػػوةد  فػػػػػػػػي أم آك،ػػػػػػػػ  

 
وػػػػػػؼه أك أوػػػػػػف ومرػػػػػػ  الػػػػػػ،جـ كك  

 محشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
 

 ؾ الجػػػك مػػػف أحصػػػ  م ػػػنححيكذلػػػ
 

 كمػػػػػػف ألػػػػػػـ سمػػػػػػن فوػػػػػػي كف ػػػػػػر   
 لمن فػي الكػكف مػف  ظػـ ه،ن فط،تي  

 
 ك دت أسحث  ػف شةصػي فمػـ أر  

فػي مظػنهر الكػكف مػف حكلػي    هندئػ لرد فطف الشن ر سلػد حػأمةت طكومػ  
أ،ػي ةٍمػػؽ مػػف سػػوف المةمكقػػنت الحػػي ةمرهػػن ار حلػػنل ه قػػد موػػز  ار سنللرػػؿ 

ي الككف سمن فوي مف ،سنت كحوكاف كطور كجمػند ال لوغحػر كالحفكوره ك ةر ل
ولمػػـ ك  - ػػسحن،ي-كػػف لوحػػدسر  ظمػػ  ةنلرػػي س،ف ػػيه كوحلػػنل  سشةصػػيه كل
 حجمي في هذا الككف اللظوـ. 

إف ايفلػػنؿ: )درته الح لػػيه فشػػنع سػػيه كقمػػته فط،ػػته ك ػػدت( حػػدؿ  مػػ  
هػي حؤكػد ك  حأمةت الشن ر ك،ظراحي المححنسل  في مظنهر الككف مف حكلػيه

إال سلػد حػرك  كحأمػؿ  فػي الكجػكد قػدر  كولػرؼهذ  الحرور   إل ،ي لـ وصؿ أ
طكوؿ هدا  إل  هذ  الحرور  الحي لـ وكد وراهن إال سلد حأمةت طكوم ه كسلد 

ـ نلورل شةصي ضػئوة حروػرا أمػ (اي،ن)أف ةمع  ،ي ثونب الغركره ك سن ة 
  ظم  هذا الككف الف وو.

كمػػػف دحػػػن الػػػ،جـ فػػػي الػػػد،ون ) نذا كرا  الضػػػك  (هكقمػػػت: مػػػكاال ػػػحفهنـ: )
أوف ومر  ال،جـ محشػر  (ه )كذلػؾ الجػك  (ه ))موةد  في أم آك،   (هكككر 

كمػػف ألػػـ سمػػن فوػػي كف ػػر  ( وكشػػؼ  ػػف ،ظػػرات  (ه )مػػف أحصػػ  م ػػنححي
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مححنسل ه كحأمةت طكوم  مف الشن ر فومن حكلي مف مظنهر الككف الف ػوو 
كهػك ،ػنسع مػف حػأمةت الشػن ر فػي مظػنهر ده لودرؾ مكن،ػي فػي هػذا الكجػك 

الككف مف حكليه كلي دكر  المهػـ فػي كصػكلي إلػ  الحرورػ ه ككقكفػي  مػ  
الت سنإلجنس  الشنفو  مكن،حي كقدر  سوف مظنهر الككفه لذا أردؼ هذ  الح نؤ 

 هذا السوت: الحي ضم،هن 
 ه،ن فط،ت لمن في الكػكف مػف  ظػـ

 
 ك دت أسحث  ػف شةصػي فمػـ أر  

 ههدحي حأمةحي إل  الحرور  الحي من كنف وصؿ إلوهن إال سلػد ،ظػر طكوػؿ لرد 
كحفكوػػػر  موػػػؽه كحأمػػػؿ دقوػػػؽ فومػػػن كرا  ايشػػػون  لوػػػرل مػػػن ةفػػػي  ،ػػػيه 
كالشن ر في هذ  الرصودة ور ـ صكرة لمػ،فس السشػرو  فػي أ حػ  حنالحهػن 
الحػػي قػػد حظػػف أ،هػػن أكسػػر مػػف كػػؿ شػػي ه مػػع أ،هػػن شػػي  مػػف أشػػون  كثوػػرة 

ي هذا الككفه كهك في الكقت ،ف ي ود ك اإل، ػنف إلػ  الحكاضػع مةمكق  ف
 اإل، نفكجكد ر كل،ف يه كولنلل الغركر الم وطر  م  السشره كوؤكد أف 

 ك ظم  رب الككف  سحن،ي. هال شي  أمنـ  ظم  الككف كجةلي
كمػػػف ،مػػػنذج الرصػػػنئد الحػػػي وحأمػػػؿ فوهػػػن الشػػػن ر قضػػػو  الكجػػػكد محػػػنكال 

ه فهػك فػي هػذ  الرصػودة وفكػر (ُ)حػي قصػودة )الغػد(الكصكؿ إل   ػر  ك نو
طكوة كو حغرقي الحأمؿ كوحم،  أف وطَّمع الغوب لورل من حكٌ،ي لػي ايوػنـ فػي 

 : حونحي السنقو ه وركؿ م حهة قصودحي سهذا اللرض المفنجع
 لرػػػػػػد  ػػػػػػزب الػػػػػػرأم كا ػػػػػػحغمرت

 
  مػػػػػػ  ال،ػػػػػػنظروف كجػػػػػػك  ايمػػػػػػكر 

 كدقػػػػػػػػػػػت ،كاقو ػػػػػػػػػػػهن الرنر ػػػػػػػػػػػن 
 

 جػػػػك ر،ػػػػوف ةطوػػػػر ته ففػػػػي كػػػػؿ 
 فمػػػػف قنئػػػػؿ: ذاؾ صػػػػكت ال،ػػػػذور 

 
 كمػػػػف قنئػػػػؿ: ذاؾ صػػػػكت السشػػػػور 

 
                                                 

 . )ِٓ عٌّحم  م(. 1/14(  ٠ٛعْ عّ  ا 1)
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حوػػرة كقمػػؽ ا،حنسػػت الشػػن ر جلمحػػي ال ولػػرؼ حرورػػ  أمػػر ه كال وػػدرم حرورػػ  
قػػد الحػػي ا ػػحهؿ سهػػن حجرسحػػي: )كجػػكد ه وحضػػو ذلػػؾ مػػف الصػػو  الحلسوروػػ  

را ه  ػػزب الػػرأمه كا ػػحغمرت ايمػػكره كدقػػت ،ػػكاقوس الةطػػر(ه كاححػػنرت اآل
 كحسنو،ت ايهكا  في الكصكؿ إل  الحرور .

ثـ ولػكد الشػن ر محم،وػن ملرفػ  الغوػب كمػن حطكوػي  ،ػي ايوػنـه كمػن و ػحر  
 الزمنفه فمك كنف الغوب وشحرل لحزاحمت  موي ال،نس:

 كدد،ػػػػػػن لػػػػػػك أ،ػػػػػػن  ػػػػػػسر،ن الزمػػػػػػن
 

 ف فػػػػ،لمـ كوػػػػؼ وكػػػػكف المصػػػػور 
 لأال أوهػػػػػػػػن الغػػػػػػػػد لػػػػػػػػك حيشػػػػػػػػحر  

 
 وػػػػػػػرلك،ػػػػػػػت اشػػػػػػػحروت سمػػػػػػػنؿ كف 

 كلكػػػػػػػػػػف ركوػػػػػػػػػػدؾ ال ح،كشػػػػػػػػػػؼ 
 

 ك ػػب ثػػـ  ػػب فػػي ث،نوػػن ال ػػحكر 
 فمػػػػػػػػػن  سػػػػػػػػػت  فػػػػػػػػػكا كلك،ػػػػػػػػػي 

 
 قضػػػػػن  حكػػػػػوـ قضػػػػػحي الػػػػػدهكر 

 فمك ،سصػر الشػر فػي الغوػب وكمػن 
 

 يكدل س،ػػػن الر ػػػب قسػػػؿ الظهػػػكر 
ف ،سصػػػػر الةوػػػػر    كفنحػػػػن،فحػػػػر كا 

 
 إلوػػػػػػي فوػػػػػػذهب قسػػػػػػؿ الحضػػػػػػكر 

نـ لمػن قػدر  ار حلػنل ه إومنف كرضػن سرضػن  ار حلػنل  كقػدر ه كا ح ػةـ حػ 
 ه(ُ)(ًَيَما ذَممذْسُِ ٌََْممظذ يَممارَا ذكَْغِممةُ  َممذا فنلغوػب ال ولممػػي إال اره قػػنؿ حلػػنل : )

ه فمػك  مػـ ال،ػنس مػن سنلغػ  كهك م حكر  ف الةمؽ ال ولممي إال هك لحكم 
ف  ممػػكا الةوػػر لفحػػركار وصػػوسهـ مػػف الشػػر لمػػنحكا ر سػػن فػػي ا،حظػػن  ػػف  ه كا 

إلػػ  أ،ف ػػهـه كمػػن  ػػلكا فػػي حوػػنحهـ الػػد،ون لححصػػوؿ  إلوػػي كرك،ػػكا ال ػػلي
 أرزاقهـ.

كالغد ه،ن ولسر سي الشػن ر  ػف الػزمف ك ػف الكجػكده فنلغػد هػك الم ػحرسؿه 
ه كلػػكال  لحكقفػػت  جمػػ  سػػنلغمكض كال ولمػػـ أحػػد  ،ػػي شػػوئن لػػذا فهػػك وحشػػو

                                                 

 (.34( سٛ   ٌمّ ْا ِٓ ع٠٢ة )1)
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الػػزمفه كهػػك  وػػب ال وػػدرم أحػػد  مػػ  أم كجػػي وكػػكفه كال مػػن وحمػػؿ فػػي 
 .(ُ)نف أمنمي  نجز  ف رؤو  أحداثي كمن وضمر  لمسشرو طكاون ه كاإل، 

كهي أف من قػدر   هكقد فطف الشن ر إل  الحرور  الحي ال ودركهن إال المحأمؿ
ار  م  ةمرػي هػك ايصػمو لهػـه كهػك ةوػر لهػـ فػي الػد،ون كاآلةػرةه فلمػ  
المػر  أف و،ظػر فػي وكمػي كوأةػذ سني ػسنبه كوحػرؾ م ػحرسمي إلػ  رسػي فهػك 

ر اإل ػةمي الصػحوو لمكػكف كهي ،ظرة ححفػؽ كالحصػك  هكهك أ مـ سيةنلري 
 كالحونة.

كفي ال،هنو  ورػؼ الشػن ر  مػ  الحرورػ  الحػي وسحػث  ،هػنه كهػي أف الغػد 
هك  ر الكجكده كأف  وسحي  ف ال،ػنس  ػر كسوػر ال وطمػع  موػي أحػده فمػك 

 الحونةه كمنت الرجن ه فهك  ػر هػذا الكجػكد الػذم وشػغؿ تكنف حنال لحكقف
 الصدكر كايفكنر:

 فوػػػػػػن  ػػػػػػد إ،ػػػػػػؾ  ػػػػػػر الكجػػػػػػك
 

 د ي،ػػػػػػػؾ حشػػػػػػػغؿ فوػػػػػػػي الصػػػػػػػدكر 
 فوػػػػػػي جموػػػػػػع الرػػػػػػكل كححفػػػػػػزي  

 
 فحجػػرم السحػػكره كحر ػػك الصػػةكر 

 كلػػػػك ك،ػػػػت حػػػػنال لمػػػػنت الرجػػػػن 
 

  ه كمػػنت الممػػنته كمػػنت ال،شػػكر 
 كلػػػػـ وسػػػػؽ إال ال ػػػػككف الكسوػػػػر 

 
 كال شػػػػي   ،ػػػػػد ال ػػػػككف الكسوػػػػػر 

حأمموػ ه مزجهػن الشػن ر سمشػن ر ه حوػث راح هذ  الرصودة كمن ،رل حجرسػ   
وحأمؿ من في  ػد  كو،فمػت مػف أ ػر الػزمف كايوػنـ   ػ  أف ولػرؼ حرورػ  
الغد كمن حةفوي  ،ي ايونـ الرندم ه لك،ي في ال،هنو  ولكد إل  ،ف ي كور،ػع 
سهذا الكاقػع كهػذا ال،ظػنـ الػذم ،ظمػي الةػنلؽ  ػسحن،ي كحلػنل ه كورضػ  سػي 

 أف الغد هك  ر هذا الكجكد كحرورحي.  لوصؿ سلد حأمةحي إل 

                                                 

   64( عٔ اااجا عٌغااام عاااٟ عٌرااابج عٌصااا ٍٟ٘ا  / عبااامٖ عٌسااا١م عاااجعز  ص 1)
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كللؿ الشن ر ه،ن وضع اللةج لم،فكس الحي دائمن من حكد ملرفػ  الم ػحرسؿ 
كمػن حك،ػي لهػن ايوػنـه فوهػدوهـ ثمػرات حأمةحػي ك،ظراحػي الطكومػ  فػي الكػػكف 

د كولمػؿ كو ػل  جنهػدا كفي حرور  الكجكده كهي أف اإل، نف  موي أف وًجػ
ةةف  ار لي في ايرضه كوأةذ سني سنب كوحرػؽ لححروؽ أهدافيه كوحرؽ 

اللسندة الحي ةمؽ مف أجمهن كوحرؾ ال،حنئل ر كحد ه فهك كحد  الػذم ولمػـ 
ال ػػر كأةفػػيه كهػػك الػػذم ولمػػـ مػػن حكػػف صػػدكرهـ كمػػن ولم،ػػكفه فلموػػي أف 

 و ح مـ لرضن  ار حلنل  كقدر  فهك أ مـ سةمري.
 حلنل ه كالحدسر في آفنؽ هذا الككف إف الم مـ مأمكر سنلحأمؿ في آونت ار

الف ػػووه كالشػػن ر أقػػدر ال،ػػنس  مػػ  الحأمػػؿ كال،ظػػرة الدقورػػ  الحػػي حكشػػؼ 
ه لحجرسػػ  الحأمموػػ   ػػف إومػػنف الشػػن رةسنوػػن ايمػػكره كقػػد كشػػفت ل،ػػن هػػذ  ا

ك،ظراحػػي اإلومن،وػػ  الحػػي ححمنشػػ  مػػع الحصػػكر اإل ػػةمي الصػػحوو لمكػػكف 
 ك،فس صنفو . كفكر  موـه من حشؼ  ف  رؿ راجوه كالحونةه ك

}إٌَِّ فنر حلنل  وأمر،ن سنلحفكور في ةمري السدوع لملظػ  كاللسػرةه قػنؿ حلػنل :

ًقممال  .(ُ)فِمِ خَهْممقِ انغَّممًَاًَاخِ ًَاألَسْضِ ًَاخْمرِالََِّ انهَّْْمممِ ًَاننَّيَمماسِ َّٓماخٍ نِّممأًُْنِِ األنْثَمماب{   

 .(ِ)ًَاًَاخِ ًَاألَسْضِ{}أًََنَىْ َّنظُشًُاْ فِِ يَهَكٌُخِ انغَّعثساَو:
هذ  ال،ز   اإلومن،و  في قصنئد أةرل كثورة وحأمؿ فوهن الشػن ر ك كححأكد ل،ن 

قدرة الةنلؽ  سحن،ي كحلنل  ك ظمحػي السندوػ  أمنمػي فػي هػذا الكػكف الكسوػر 
 :(ّ)وركؿ في قصودة ) مر الككف(، المحكـ الص،ع

                                                 

 ( . 195( سٛ   ري عّجعْ ع٠٢ة )1)

 (.٠185ة )( سٛ   ع٤عجع ا ِٓ ع2٢)

 . )ِٓ عٌ ف١ل(. 1/51(  ٠ٛعْ عّ  ا 3)
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 م،ظػػػػػػػػػر جنمػػػػػػػػػد لمػػػػػػػػػف وجحموػػػػػػػػػي 
 

 مػػػػػف سلوػػػػػده كأوػػػػػف م،ػػػػػن اجػػػػػحة  
 صػػػسر اللػػػوف الحػػػي قػػػد ر حػػػي جػػػؿَّ  

 
 مػػػػف قػػػػدوـ كمػػػػن ا حراهػػػػن ا،ث،ػػػػن  

 كػػػػػػػػػػؿ سر،ػػػػػػػػػػنمل وةمػػػػػػػػػػد ورمػػػػػػػػػػ  
 

 هػػػػػؿ لسر،ػػػػػنمل الكجػػػػػكد ا،حهػػػػػن   
 
 

 كأمػػػػس  هالوػػػػـك مثػػػػؿ أمػػػػسإ،مػػػػن 
 

 كػػػػػنف كػػػػػنلوـك صػػػػػسحي كالم ػػػػػن  
كهي د كة مف الشن ر لم،ظر كالحأمػؿ فػي هػذا الكػكف السػدوع الصػ،عه إذ ال  

ؿ الػػذم وجحموػػي كوحػػدسر فوػػي لوػػرل قػػدرة الةػػنلؽ ححجمػػ   جنئسػػي إال لممحأمػػ
 .(ُ) سحن،يه ك ظوـ ص،ليه كح ف حدسور 

لرػػد كػػنف شػػن ر،ن فػػي حأمةحػػي فػػي الكجػػكد كالكػػكف مؤم،ػػن هػػندئ الػػ،فًس ال 
أك الهكاجس كايكهنـه كشػلرا   إل  مدارؾ الشؾ أك الجحكده حيركد  حأمة ح

رل الشػػؾ كالروػػبه المهجػػر مػػثةه إذ كن،ػػت حػػأمةحهـ "حرػػذؼ سهػػـ فػػي صػػحن
كحغرقهـ في سحر الهكاجس كايكهنـه ثـ ال و،حهكف آةر ايمػر إلػ  ،حوجػ ه 
كال وصمكف إلػ  حػؿه كال و ػحطولكف أف وفححػكا مغػنلؽ الطة ػـه أك وحمػكا 

،من وج،كف الفشؿ كايلـ كالكآس "  .  (ِ)لغز الكجكده كا 
ف أصنسحي الحوػرة أحون،ػن فػإف ،ظراحػي الطكومػ  ه كحأمةحػي إف محمكد  مند كا 

اللمورػػ ه حهدوػػي إلػػ  ملرفػػ  الحػػؽ  ػػسحن،ي كحلػػنل ه كالكقػػكؼ  مػػ  قدرحػػي 
مؤم،ػن إومن،ػن كػنمة سػأف لهػذا  ك ظمحي الحي ححجمػ  أمنمػي فػي هػذا الكػكفه

  الككف رب مدسر كمهومف  مويه ةمري كأسد ي في هذا ال،ظنـ السدوع.

                                                 

  84  1/63( عٔ ج ّٔ  ز أيجٜ ٌٍحيًِ عٟ عٌىْٛ ٚعٌٛشٛ   ٠اٛعْ عّا  ا1)
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الحفكوػر اللممػي  مؤدونن إلػ في الككف كفي كالكجكد و،سغي أف وككف لحأمؿ فن
الةػػنلؽ دالئػػؿ  مػػ   ظمػػ   ككجػػكد  ال ػػموـه المحةػػذ مػػف ظػػكاهر الكػػكف

ه كلػػػوس المػػػراد مػػػف الحأمػػػؿ الكقػػػكؼ  ،ػػػد حػػػدكد ال،ظػػػرة المجػػػردة  ػػػسحن،ي
}إٌَِّ فِِ خَهْقِ انغًٌَََّاخِ ًَاألَسْضِ ًَاخْرِالََِّ انهَّْْمِ ًَاننَّيَاسِ ًَانٌُْهْكِ انَّرِِ قنؿ حلنل : لمككفه

ُ فِِ انْثَسْشِ تًَِا َّنٌَعُ اننَّاطَ ًَيَا أََضَلَ انهّوُ يٍَِ انغًََّاء يٍِ يَّاء فَأَزَْْا تِوِ األسْضَ تَعْذَ يٌَْذِيَا ذَدْشِ

وٍ ًَتَثَّ فِْيَا يٍِ كُمِّ دَآتَّحٍ ًَذَصْشِّفِ انشَِّّاذِ ًَانغَّسَابِ انًُْغَخِّشِ تَمٍَْْ انغَّمًَاء ًَاألَسْضِ َّٓماخٍ نِّقَمٌْ    

}إٌَِّ فِِ خَهْقِ انغًََّاًَاخِ ًَاألَسْضِ ًَاخْرِالََِّ انهَّْْمِ ًَاننَّيَاسِ َّٓاخٍ نِّأًُْنِِ كقنؿ: ه(ُ)عْقِهٌٌُ{َّ

  .(ِ)األنْثَاب{
 فػي حأمةحػي فػيو،زع إل  الحصكر اإل ةمي الصػحوو كقد رأو،ن أف شن ر،ن 

رر سػي أف مػن ورػ دو،،ػن اإل ػةمي الح،وػؼه كومحو مف ملوف كالكجكد الككف
سحرػػدور ار الةػػنلؽ  هػػيه سػػي مػػف مظػػنهر كك،وػػ  ححسػػدؿ كححغوػػركمػػن  لكػػكفا

 السدوع كح ف حدسور .
 الرأهل يف احلياج ّالٌاط -ثاًيا

شػػػن را أـ  -ايدب حلسوػػر  ػػف الحوػػػنة كحصػػكور لمػػن وجػػػرم فوهػػنه كايدوػػب
الذم وحأمؿ في الحوػنة لو ػحجمي ةفنونهػنه كوكشػؼ أ ػرارهنه كورػؼ  -كنحسن

هػػػذ  وحمثػػػؿ الػػػذم  سإح ن ػػػي كشػػػلكر ه هػػػك نكولسػػػر  ،هػػػرورحهػػػنه  مػػػ  ح
هػك الػذم وكحػب  ه كوحوػن سو،همػنكال،نسفنيدب الذم وحصؿ سنلحونة  الحونةه

لي السرن  كالةمكده فةمكد ايدب رهف سنحصػنلي سنلحوػنةه كحلسوػر   ػف الكاقػع 

                                                 

 ( . 164( سٛ   عٌبمج ا ع٠٢ة )1)
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ه الحوػػنة كوحأممهػػنايدوػػب أف وحلػػنوش مػػع  قضػػنون لمػػ  الػػذم ولػػوش فوػػيه ف
 كوكجي. هكو،نقش هكوحمؿ هلرضفو

كولػػرض  رضػػن  "ومثمهػػن كوصػػكرهن... إف ايدب هػػك مػػرآة الحوػػنة الصػػندق 
جموة كمؤثرا لشح  جكا،سهػن كأشػكنلهن المح،ك ػ ه فحسػدك فوػي مةمػو الكػكف 
كالحونة كأشكنلهن المح،ك  ه فل،ػدمن وفكح،ػن ال،ظػر إلػ  الحوػنة مسنشػرة ،،ظػر 

ػػدؽ وػػروط  أف وجوػػد ايدإلوهػػن ك،شػػنهدهن فػػي مػػرآة ايدب شػػ ب  ممػػيه كحصي
كحح يػػف ممكحػػيه كسػػذلؾ وصػػسو ايدب  ػػسسن لحةموػػد  همػػف صػػنحسي مردرحػػي

 .(ُ)أحداث الحونة كصكرهن"
كقد كنف لشن ر،ن محمكد  مند ،ظراحي الطكوم  كحأمةحي اللمور  في الحوػنة 
مف حكليه فكنف شن را ةصسنه مرهؼ الحسه ةصب الةونؿه لي قدرة  مػ  

ه ممن جلمي محفردا في ،ظراحي إلوهن كحأمةحي فوهنه سلمؽ ايشون  يفالحأمؿ 
قومػػ  ،نشػػئ  مػػف حجػػنرب ذاحوػػ ه هػػي  نفةمػػؼ ،ظػػرات فكروػػ  صػػنئس ه كحكمػػ

 ةةص  حأمةحي ك،ظراحي لمحونة. 
ه ك ػرض لرضػنون مجحملػي كمػن أصػنسي في د،ون ال،نس مػف حكلػيلرد حأمؿ  

،هوػػنر ه كد ػػن إلػػ  مػػف أمػػراض ك مػػؿ ح،ةػػر فػػي ج ػػد ه كح ػػن د  مػػ  ا
الم نكاةه كاللػدؿه كاإلصػةحه ك،سػذ الل،ػؼ كالغػشه كالةػداعه كال،فػنؽه لػذا 
جػػن  شػػلر  صػػكرة صػػندق  لملصػػر الػػذم وحوػػن فوػػيه "إف أكثػػر مػػكاد دوكا،ػػي 

                                                 

( ع٤ م ع٦ساامِٟ ٚعااٍحٗ ، ٌع١اا  ا ِعّاام عٌجع،ااع عٌعساإٟ عٌٕاامٚٞ  ص 1)

 َ.1985 -٘ـ1455   ع  عٌصعٛ  ٌٍٕرج ٚعٌحٛز٠ع  عٌم ٘ج   ع٤ٌٚٝ 21
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كشػػلر  مرحػػسس مػػف صػػموـ الحوػػنةه كهػػك صػػكرة صػػندق  لمػػن شػػغؿ  رػػؿ 
 .(ُ)الشن ر مف أفكنره كمن هز قمسي مف  كاطؼ"

شػػن ر المحأمػػؿ أف الحوػػنة شػػي   ػػنرضه ك مػػن قروػػب  ػػكؼ لرػػد أدرؾ ال
حػػزكؿ كحف،ػػ ه لػػذا و ػػحكم فوهػػن السػػر كالفػػنجره كاللػػنلـ كالجنهػػؿه كالةوػػر 

  (ِ)وركؿ في قصودة الشن ر الراحؿ: كالشره
 كالح ػػػػػػػف فوهػػػػػػػػن منلػػػػػػػي  نسػػػػػػػػد 

 
 كالرػػػػػػػسو فوهػػػػػػػن مػػػػػػػن سػػػػػػػي كػػػػػػػنفر 

 كةورهػػػػػػػػن لػػػػػػػػوس سػػػػػػػػي مححػػػػػػػػؼ 
 

 كشػػػػػػػػػػػرهن لػػػػػػػػػػػوس لػػػػػػػػػػػي زاجػػػػػػػػػػػر 
 همهػػػػػن شػػػػػن ؿد،وػػػػػن سهػػػػػن  ػػػػػف أ 

 
  ػػػػػػػػونف فوهػػػػػػػػن السػػػػػػػػر كالفػػػػػػػػػنجر 

 كاللػػػػػػنلـ المةمػػػػػػص فػػػػػػي  ممػػػػػػي 
 

 مثػػػػػػؿ الػػػػػػذم فػػػػػػي جهمػػػػػػي  ػػػػػػندر 
الحونة  ،د  مند ال حردر يحد قدر ه كال حأسي لحونة شةص أك مكحػيه فهػي  
الكػؿ فوهػن  ػكا ه كقػد حك ػؿ مػنداـ حرورة ال ح ػحد ي أف ول،ػ  سهػن المػر  

 مرنسم . الشن ر لس ط فكرحي كحأكودهن سنلطسنؽ كال
)الح ػػف/ الرػػسو(ه ) نسػػد/ كػػنفر(ه هػػذ  الضػػدو  الحػػي لجػػأ إلوهػػن الشػػن ر: 

)ةورهػػن/ شػػرهن(ه )مححػػؼ/ زاجػػر(ه )السػػر/ الفػػنجر(ه )اللػػنلـ المةمػػص فػػي 
 ممي/ مثؿ الذم في جهمي  ندر( حؤكد ،ظرات الشن ر الطكوم  في الحونةه 

دراكػػي لحرورحهػػن ال حرػػدر أحػػدا  ه فهػػيكحفكوػػر  فػػي حرورحهػػن كحأممػػي إونهػػنه كا 
ه فنللػنلـ فوهػن و ػحكم مػع الجنهػؿه كالسػر مػع الفػنجره كصػكت السنطػؿ قدر 

                                                 

عٌجع،اع  عٌسإة عٌح سابة ٚعٌ ّساْٛ  أوحاٛ،ج  ( ِصٍة عٌّرجق ،ٍبٕا ْ  عٌبام 1)

  ٔمااام  ٠اااٛعْ ِعّاااٛ  عّااا  ا ،مٍاااُ ع٤م  ع ا١اااً ٔ ٍاااة 413َ  ص 1965

 ع١ٌسٛعٟ.

 . )ِٓ عٌى ًِ عٌح َ(. 2/42(  ٠ٛعْ عّ  ا 2)
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ولمك كورحفعه سو،من صكت الحؽ وهمس كو،ةفضه فلمػ  اللنقػؿ أال و،شػغؿ 
 فهي ال شؾ فن،و  حف،  كمن وف،  كؿ شي  فوهن: سهنه كال ومهث ةمفهنه

 هػػػػػػػػػػنر لػػػػػػػػػػك أ،هػػػػػػػػػػن حرػػػػػػػػػػدر زكا
 

 لػػػػػػػػػػدمت فوهػػػػػػػػػػن أوهػػػػػػػػػػن الزائػػػػػػػػػػر 
 سنلةمػػػػػػػد إلػػػػػػػ  أف حػػػػػػػرل كفػػػػػػػزت 

 
 أم مصػػػػػػػػػػػػور أمرهػػػػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػػػػنئر 

 ككوػػػػؼ وجمػػػػ  الػػػػ،جـ  ػػػػف أفرػػػػي 
 

 كال وػػػػػػػػػػػػػػدكر الفمػػػػػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػػػػػدائر 
 فمػػػػف  ػػػػكل الشػػػػن ر قػػػػد همػػػػي 

 
 مػػػػػػف أمرهػػػػػػن السػػػػػػنطف كالظػػػػػػنهر  

 أوةمػػػػػػػػد الصػػػػػػػػةر سهػػػػػػػػن سو،مػػػػػػػػن 
 

 حف،ػػػػػ ه كوف،ػػػػػػ  زهرهػػػػػػن ال،نضػػػػػػر  
ذ  إ،ي ودرؾ الحرور  الحػي ال م،ػنص م،هػن كال مفػره كهػي أف كػؿ مػن فػي هػ 

احػدة ال الحونة ال محنل  زائؿه فة سرن  كال ةمكده كأف حونة اإل، ػنف حوػنة ك 
ؿ اللمر سنلمر  فهك إل  زكاؿ كم،حه ه لذا فهػك نطححجدد في الد،ونه فمهمن 

وحم،  أف ولكد إل  صسن ه كححجدد حونحي كمػن ححجػدد  صػكف ايشػجنر فػي 
 (ُ):رسوعلامف قصودة في  الرسوعه وركؿ

 ل،ػػػػػػػػن حػػػػػػػػب الصػػػػػػػػسن وػػػػػػػػكحي
 

 أف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسن ال وسلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 إف المػػػػػػػػػػػػكدع وكثػػػػػػػػػػػػر الحػػػػػػػػػػػػػ 

 
 حػػػػػػػػػػػػػػػػػحدوؽ فومػػػػػػػػػػػػػػػػن وسلػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 وػػػػػػػػن لوح،ػػػػػػػػن مثػػػػػػػػؿ  الغصػػػػػػػػك 
 

 ف رسول،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن وحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 لك،،ػػػػػػػػػػػػػػػن مهمػػػػػػػػػػػػػػػن ،لػػػػػػػػػػػػػػػش 

 
 فم،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػن رسوػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد 

 ككرا   وػػػػػػػػػػػػػػػػػأحي ةروػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ  
 

 ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ال وحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 فصػػػػػػػػػةف؛ ذا وهػػػػػػػػػب الحوػػػػػػػػػن 

 
 ة ل،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنه كذاؾ وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد 

 فصػػػػػػػػػػةفه كقصػػػػػػػػػػح،ن كسلػػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػدهمن  ػػػػػػػػػػػػػػػحنر  ػػػػػػػػػػػػػػػرمد 
 جػػػػػػػػب سهػػػػػػػػن مػػػػػػػػف قصػػػػػػػػ أ  

 
 فػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػرض ح،رػػػػػػػػػػػد 

 
                                                 

 . )ِٓ ِصزٚء عٌى ًِ(ا 311  1/315( عٌس ،كا 1)
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 كال،نقػػػػػػػػػػػػدكف لهػػػػػػػػػػػػن همػػػػػػػػػػػػك
 

 أشةنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهن ال الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهد 
 شػػػػػػػػػػػػػنهدهن فمةػػػػػػػػػػػػػػأمػػػػػػػػػػػػػن م 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػرجهن اللظػػػػػػػػػػػػػوـ ايكحػػػػػػػػػػػػػد 

إف الحم،ػػي فػػي )لوح،ػػن( وؤكػػد حم،ػػي الشػػن ر أف ح ػػحمر حونحػػي رسولػػن وحجػػدد  
 م  مر ال ،وفه لك،ي سلد ،ظراحي المححنسل  كحأمةحي في هػذ  الحوػنة وػدرؾ 

نل  وف،  كمن وف،  كؿ شي  في هذ  الحونةه فو حدرؾ سػػػ )لك،،ػن( أ،ي ال مح
لوثست ل،ف ي أ،هن أم،و   زوزة الم،نؿ: )لك،،ػن مهمػن ،لػش فم،ػن رسوػع مفػرد( 

 وحمك  ةروؼ ال وحلدد كال وحجدد.
 ح،سع مف الحصكر اإل ةمي كا،رضنئهنالد،ون   ر   زكاؿل إف إدراؾ الشن ر

اضْشِبْ نَيُى يَّثَمَ انْسََْاجِ انذََُّْْا كًََماء أََضَنْنَماهُ يِمٍَ انغَّمًَاء     }ًَ حلنل : قنؿه لمككف كالحونة

 (ُ)فَاخْرَهَطَ تِوِ ََثَاخُ األَسْضِ فَأَصْثَرَ ىًًَِِْا ذَزْسًُهُ انشَِّّاذُ ًَكَاٌَ انهَّوُ عَهََ كُمِّ شَِْءٍ يُّقْرَذِسًا{

ححمػن  ػومكت  كفي هذا من وكشؼ  ف إومنف الشػن ر سحرورػ  المػكت كأ،ػي
كال وسرػػ  إال ار الحػػي الػػذم ال ومػػكت  ػػسحن،ي: )أمػػن ميشػػنهدهن فمةػػػرجهن 

 اللظوـ ايكحد(.
: "كلػػػك أف الحوػػػنة (ِ)كمػػػن أصػػػدؽ قػػػكؿ اللرػػػند حلمورػػػن  مػػػ  هػػػذ  ايسوػػػنت

اإل، ن،و  سوف مظنهر الحوػنة المةحمفػ ه قػد احةػذت لهػن أم،وػ  حرددهػنه لمػن 
 ؽ مف هذوف السوحوف:،طرت في الحلسور  ف أم،وحهن سأصد

 وػػػػػػػػن لوح،ػػػػػػػػن مثػػػػػػػػؿ  الغصػػػػػػػػك
 

 ف رسول،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن وحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 لك،،ػػػػػػػػػػػػػػػن مهمػػػػػػػػػػػػػػػن ،لػػػػػػػػػػػػػػػش 

 
 فم،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػن رسوػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد 

 

                                                 

 ( .45( سٛ   عٌىٙلا ع٠٢ة)1)

 . 1/9(  ٠ٛعْ عّ  ا )عٌّممِة( 2)
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لرد أجند الشن ر في س ط فكرحي ال،نسل  مػف حأمةحػي فػي الحوػنةه كقػد أدت 
المفػػردة دكرا مهمػػن فػػي  ػػرض هػػذ  الفكػػرة الحأمموػػ : )وػػن لوح،ػػنه الغصػػكفه 

الحلسوروػػ  ال،نسلػػ  مػػف حجرسػػ  الحأمػػؿ رسول،ػػنه وحجػػدد(ه ثػػـ حػػأحي الصػػون   
)لك،،نه مهمن ،لشه ل،ن رسوع مفرده ال وحلدده وجرده  حنر  ػرمد( لحؤكػد أف 

كمػن أدل هػن الػزكاؿ فػة حوػنة دائمػ  يحػد. الحونة سكؿ مػن فوهػن حف،ػ  كومحر
الطسنؽ سوف)وهب/ وجرد( دكر  في هذا ال،صه فهك ورػرر أ،هػن حوػنة كاحػدة 

 ور  ال مهرب م،هن كهي المكت ) حنر  رمد(. وحمكهن مكت محرؽه كحر
كقضػػو  ف،ػػن  الحوػػنة كزكالهػػن شػػغمت سػػنؿ الشػػن ر المحأمػػؿه فكقػػؼ أمنمهػػن 
طكوة في أكثر مف قصودةه لذا فهك وح ن ؿ سلد ا،هونر هذا الس،ن  اللظوـه 

 كا،هداـ هذا الممه  الكسور مف  وسكوي كورثوي: 
 د،وػػػػػػػػنم مػػػػػػػػف ذا فػػػػػػػػي  ػػػػػػػػد

 
 ـ وسكوػػػػػػػػػػػؾ سنلػػػػػػػػػػػدمع ال ػػػػػػػػػػػجن 

 كمػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػذم ورثوػػػػػػػػػػػؾ إف 
 

 حمضػػػػػي كمػػػػػػن ومضػػػػػي الم،ػػػػػػنـ  
 كػػػػػػػػػػـ دكر قػػػػػػػػػػـك قػػػػػػػػػػد رثػػػػػػػػػػن 

 
 هػػػػػػػػػن قكمهػػػػػػػػػن سلػػػػػػػػػد ا،هػػػػػػػػػداـ  

 فػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػوف أـ الػػػػػػػػػػػدكر ال 
 

 ...حرثػػػػػػػػػػػػي س،ثػػػػػػػػػػػػر أك ،ظػػػػػػػػػػػػنـ 
 أرثػػػػػػػػػػػي جمنلػػػػػػػػػػػؾ ر ػػػػػػػػػػػـ أف 

 
 الرػػػػػػػػػػػػسو فوػػػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػزاـ 

 أرثػػػػػػػػي  موػػػػػػػػؾ الةوػػػػػػػػر سوػػػػػػػػػ 
 

  ػػػػػػ،ن الشػػػػػر ج،ػػػػػب الةوػػػػػر قػػػػػنـ 
 هػػػػػػػػػذا سػػػػػػػػػذلؾ قػػػػػػػػػد  رف،ػػػػػػػػػن  

 
 (ُ)اـفحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد،ن المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  

ه أرثي جمنلؾه أرثي  موػؾ الةوػر ( ال حفهنـ في)مف وسكوؾه مف ورثوؾإف ا 
وؤكد ف،ن  الحونة الد،ون كمن وف،  كؿ شي ه كهك وكشؼ  ف إدراؾ الشن ر 

 لهذ  الحرور  ال،نسل  مف حأمةحي الطكوم  في الككف كالحونة. 

                                                 

 . )ِٓ ِصزٚء عٌى ًِ(. 156/ 2 ٠ٛعْ عّ  ا  (1)
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ةوػر كشػره  كمن ودؿ حكرار كمم  )أرثي(  م  ف،ن  هذ  الحونة سمن فوهن مػف
كجمنؿ كقسوه كمن وكشؼ الطسنؽ سوف )جمنلؾ/ الرػسو(ه )الةوػر/ الشػر( أف 
الحوػػنة مػػزول مػػف الةوػػر كالشػػره كالجمػػنؿ كالرػػسوه ال قومػػ  يحػػدهمن سػػدكف 

ه كهػذا مػن وؤكػد  الشػن ر ،رسمهن كمن هػي أفهذ  هي الد،ون كو،سغي  اآلةره
 مةنطسن كلدوي:  (ُ)في قصودة )في المملب(

 ون  مػػػػػػ   ةحهػػػػػػناصػػػػػػحسن الػػػػػػد،
 

 كاحػػػػذرا الشػػػػلر فػػػػإف الشػػػػلر مػػػػنكر 
 وكشػػػػػػؼ المةسػػػػػػك  مػػػػػػف آفنحهػػػػػػن 

 
 فحةػػػػػػػنال أف فوهػػػػػػػن الةوػػػػػػػر ،ػػػػػػػندر  

 
 
 

 هػػػػػػػػي سنلضػػػػػػػػدوف حلحػػػػػػػػز ملػػػػػػػػن
 

 ومػػػػػرح الطػػػػػنككس فوهػػػػػن كاللرػػػػػنب  
 كسهػػػػػػن ذك ال،ػػػػػػنب ومرػػػػػػ  مرحلػػػػػػن 

 
 كالػػػذم قػػػد جن هػػػن مػػػف  وػػػر ،ػػػنب  

ي أ،هػػن رورحهػػن كولػػوػػدرؾ ح جلمحػػيإف حػػأمةت الشػػن ر الطكومػػ  فػػي الحوػػنة  
"لو ػت مو ػكرة دائمػنه كال  فهػي م  ، ؽ كاحده محمك، ه فنلحونة ال حجرل 

،مػن  سأمال  سوؿ لحذلوؿ  رسنحهن  الحيسنلصلس   هي مػزول مػف  هػيحػنؿه كا 
ال ػػهكل  كالصػػلكس ه كالو ػػر كالل ػػره كال ػػلندة كالشػػرن ه الةوػػر كالشػػره ك 

حفمػت  الحيلمح،نقضنت كالركة كالضلؼه كالصح  كالمرضه ك ور ذلؾ مف ا
كمػن  مػ  اإل، ػنف . (ِ) سهػن الكجػكد السشػرل" صسهن الحونة اإل، ن،و ه ك 

ركض ،ف ػي  مػ  الرضػن إال أف ورسؿ  موهن سثغر سن ػـه ككجػي مشػرؽه كوػ
ي هػػيف هػػذ  هػػي طسولػػ  الػػد،ون كهػػذ  ه كوكػػؼ  ػػف الشػػككل سكػػؿ مػػن فوهػػن

 حرورحهن.

                                                 

 . )ِٓ عٌجًِ عٌح َ(. 58/ 2( عٌس ،كا 1)

َا 1965َ إٌاٝ 1914( عالجص ٖ ع٦ٔس ٟٔ عٟ عٌربج عٌبج،ٟ عٌّب عج ِٓ 2)

 َ. 2554 -٘ـ 1424   ع  ع١ٌجعع ، ٤  ْ  ع521ٌٝٚ٤ /  ش  سّج٠ٓ  ص
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حجلمػػي و،ظػػر إلوهػػن ،ظػػرة  كحػػأمةت الشػػن ر فػػي الحوػػنة كال،ػػنس مػػف حكلػػيه
اوجنسوػػ  حدفلػػي إلػػ  إصػػةح الةمػػؿه كحرػػكوـ الملػػكجه كالثػػكرة  مػػ  الحرنلوػػد 
الجنمدة الحي ال فنئدة م،هنه فهك مشغكؿ سنإل، نف كالحفنظ  م  إ، ن،وحيه 

"كاإل، ػػن،و  فػػي مفهكمهػػن اللػػنـ ،ظػػرة  ححػػ  لحجػػد شػػلر  حغمفػػي اإل، ػػن،و ؛
ل  الكجكده ك  م  ايةص إل  المجحمػع السشػرمه كهػي كا ل  إل  الحونة كا 

الحمـ ايكسر الذم وراكد أةوم  المفكروف كالشلرا  كالفة ف ه ككؿ ذم قمػب 
كسوػػر كضػػمور حػػيه كمػػف ملػػن،ي هػػذ  اإل، ػػن،و  فػػي مػػن وحلمػػؽ سػػنلج،س 
السشرم: ،شر المسػندئ ال ػنمو  كالمثػؿ اللموػن سػوف ال،ػنسه كمحنرسػ  الػ،ظـ 

اإل، نفه كاللمؿ  م  ةمؽ مجحمع إ، ػن،ي  الحي حسن د سوف اإل، نف كأةوي
و كد  اللدؿه كالرحم ه كالمحس ه ك م  حةفوؼ الشرن  اإل، ن،يه كحصكور 

 .(ُ)الحونة سصكرة محسس  إل  ال،فكس"
ه ولنلل قضنون اجحمن وػ  حػؤرؽ أصػحنب ال،فػكس ال ػكو  ا مند تلرد كجد

ومػ ه كحنقػت فكشؼ  ف ذلؾ فػي شػلر ه كد ػن إلػ  المثػؿ اللموػنه كالرػوـ ال،س
،ف ي إل  رؤو  ايةةؽ الطوس  حرفرؼ في  من  اإل، ن،و ه ف،صوه كقٌكـه 
ك ،ؼه كد ن إل  الفضػوم ه كاجح،ػنب مػن مػف شػأ،ي أف وشػوف المػر  كوأةػذ 
مف كرامحيه محمنشون في ذلؾ مػع الحصػكر اإل ػةمي كايةػةؽ اإل ػةمو ه 

ه كد ػن إلػ  الرجػكع فكر  ال،فنؽه كالةداعه كالزوؼه كحرَّض  مػ  الم،ػنفروف
فػكح فػي وإل  الفطرةه ك نلل ايمراض الحي حفشت في مجحمليه محم،وػن أف 

رونضػػي  سػػؽ أزهػػنر الفضػػوم ه كأفػػوو كركد الحػػؽه كرائحػػ  الةوػػره كأروػػل 
 ال ةـ. 

                                                 

   عٌمااا ٘ج      ع  عٌّبااا  94( أ م عٌّٙصاااجا  / ع١ساااٝ عٌٕااا عٛ ٞ ص 1)

 َ.1911عٌر ٌرة/
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وحأمؿ الشن ر في أحكاؿ ال،نس في مشهد  (ُ)في قصودة ال كاد في الحداد
المػػكت كهػػك لػػوس ال ػػكاد أوػػنـ وحكػػرر فػػي حوػػنة ال،ػػنسه كحرموػػد محسػػع  ،ػػد 

الحداد  م  الموته كقد هدحي حأمةحػي إلػ  أف ايٍكلػ  لػسس الثوػنب السػوض 
  ،د الحداده فهي الحي حشسي الكفف كهي أكل  مف لسس ال كاده وركؿ: 

 لػػػسس ال ػػػكاد ك ػػػنر فػػػي إةكا،ػػػي
 

 لورػػػػنؿ فػػػػنض الحػػػػزف مػػػػف أردا،ػػػػي 
 أف أدرل كحػػػػػػؽ فروػػػػػػد  ك، ػػػػػػوتي  

 
 أحزا،ػػػػػي مػػػػػنذا وهػػػػػـ ال،ػػػػػنس مػػػػػف 

 إف كػػػػػػنف مفحةػػػػػػرا سفرػػػػػػد  زوػػػػػػز  
 

 فمرػػػػد أصػػػػنب الػػػػدهر مػػػػف فردا،ػػػػي 
لوػػػػػي ،ػػػػػد ك كػػػػػي وزوػػػػػد فةػػػػػنر    كا 

 
 أف ال وغوػػػػب المػػػػكت  ػػػػف جدرا،ػػػػي 

 أك كػػػػػنف كمػػػػػؼ أف وحػػػػػدد حز،ػػػػػي 
 

 فػػػنلحزف وسحػػػث  ،ػػػي فػػػي كجدا،ػػػي 
 فػػػػػإذا أراد الصػػػػػدؽ شػػػػػؽ فػػػػػؤاد  

 
 كأرل الػػكرل المك،ػػكف مػػف أشػػجن،ي 

 وػػػػ أمػػػػن ال ػػػػكاد فمػػػػوس فوػػػػي ك،ن 
 

  ػػػػػف كصػػػػػؿ صػػػػػنحسي كال هجرا،ػػػػػي 
 كلكػػػػنف أسمػػػػ  لػػػػسس ثػػػػكب ،نصػػػػع 

 
 فل ػػػػػ  وشػػػػػور سػػػػػي إلػػػػػ  أكفن،ػػػػػي 

ك مند الشن ر  هظنهرة م،شر  في مجحملنح،ن قؿ مف ومحفت إلوهن إال المحأمؿ 
ه كال،فنؽ كالمرا اةه لذا ،را  وكشػؼ الصندؽ في شلكر  وكر  الزوؼ كالةداع
ممكف أهػؿ الموػته كوظهػركف حػز،هـ ال،رنب  ف أكلئؾ الم،نفروف الذوف وجن

فػنلحزف  كأ فهـ  م  فراقي لمأرب في ،فك هـه أك زائؿ مػف  ػرض الػد،ونه
وكػػكف فػػي الرمػػب ال سنلمظػػنهره كلػػوس ارحػػدا  الثػػكب اي ػػكد دلوػػؿ الحػػزفه 

 .كلوس ايسوض دلوؿ الفرح كال ركر
ب ود ك إل  الحزاـ الصدؽ في كؿ أمر كاجح،نكالشن ر سهذا ال مكؾ الركوـ  

ه  ػكو ال،فنؽ كالرون ه كهي د كة ححفؽ مع الحصكر اإل ػةمي كايةػةؽ ال

                                                 

 . )ِٓ عٌى ًِ عٌح َ(. 1/55(  ٠ٛعْ عّ   ا 1)
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كمن و،شد اإل، ػن،و  فػي مل،نهػن الكا ػع الػذم ورقػ  سنإل، ػنف إلػ  الصػدؽ 
 في كؿ أمكر ه مع رسيه كمع ،ف يه كمع المجحمع الذم وحون فوي. 

و،لػػػ  الشػػػن ر  مػػػ  الػػػذوف ور،لػػػكف  (ُ)كفػػػي قصػػػودة )الر،ن ػػػ  السمهػػػن (
هـه كوػػدَّ كف الزهػػد فػػي الػػد،ونه كوحلممػػكف سنلرضػػن سمػػن ق ػػـ ار لهػػـه سلوشػػ

اجح،نسن لم لي كطمب الرزؽه كالحلب في ححصوميه فو،ندم هذا الص،ؼ مف 
ال،نس مؤكدا لهـ أف الحونة حؽ لجموع ال،نسه كؿ قػدر ا ػحطن حي سنللمػؿ 

 ه وركؿ: كالجد
 إف الحوػػػػػنة كمػػػػػن  السحػػػػػر مطمرػػػػػ 

 
  حػػػػػػذرإلػػػػػػ  الجموػػػػػػع ال م،ػػػػػػع كال 

 
 
 

 فكوػػػؼ ح،ػػػزؿ  ،هػػػن ال،ػػػنس طولػػػ 
 
 

 كالػػكحش وطمسهػػن كالطوػػر كالشػػجر  
 كمػػػن حوػػػنة لهػػػـ حمػػػؾ الحػػػي ضػػػرسكا 

 
 مػػػف دك،هػػػن حجسػػػن لمزهػػػد كا،حظػػػركا 

لػػػـ ححمػػػؿ ايرض أصػػػ،نؼ ال،لػػػوـ  
 دل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 هػػػن السشػػػركمػػػن  ػػػدل حممػػػت أذكاقى  
الحونة لو ت حكرا  م  ،كع ملوف مف ال،ػنسه كمػف لػـ و ػحطع أف وحصػؿ  

 موهن طكا و  فلموي أف ورنـك حح  و،نؿ م،هن سغوحي كو،نز هن  وػر  سػنلركةه 
كهي د كة إل  الح نسؽ كالح نرع إل  المجػد كارحرػن  أ مػي الم،ػنزؿه فلمػ  
المر  أف و ل  جنهدا ححػ  وصػؿ إلػ  هدفػيه كال ور،ػع سنلرموػؿ حنركػن إونهػن 

لك ػػػػنل  م،زكوػػػػنه مػػػػحلمة سنلرضػػػػن أك الزهػػػػد فػػػػي الػػػػد،ونه فهػػػػذ  حجػػػػ  ا
  .كالمهزكموف

ثـ وؤكد الشػن ر د كحػي إلػ  الححمػي سنللزومػ  كالرػكة كال ػلي إلػ  الغنوػنت 
المجودة كالمثؿ اللمونه كالصسر كالثسػنت أمػنـ ،كائػب الػدهر كحرمسػنت الحوػنةه 

 فوركؿ:
 فػػنسغكا الحوػػنة إسػػن  لػػوس مػػف أثػػر 

 
 لمػػػػػذؿ فوهػػػػػن فمػػػػػن فػػػػػوكـ لػػػػػي أثػػػػػر 

                                                  

 . )ِٓ عٌبس١ط عٌح َ(. 253-1/251( عٌس ،كا 1)
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شػػػػػػػػػػةص اللظػػػػػػػػػػوـ كشػػػػػػػػػػةص 
 الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحكوف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 ري غى   كال ًصػػػػػفىػػػػػمٍ وي  ـه ظىػػػػػ ػػػػػونف ال  ً  
ػػػػػػػػم،نزً  اهػػػػػػػػذ تٍ لىػػػػػػػػفى لك،مػػػػػػػػن رى    يي  ي

 
 رةػػػػك ي الإلػػػػ  اللػػػػة  كهػػػػذا حطَّػػػػ 

 كلحطلمػػػػكا كممػػػػن آ، ػػػػحمك ح ػػػػ،ن 
 

 دكا مػػػف سػػػي دك،كػػػـ ظفػػػركا يػػػححٍ كلٍ  
 تٍ رى ًمػلكال المطنمع في الد،ون لمن  ي  

 
 رري كلػػػػػـ وكػػػػػف ثػػػػػـ حوجػػػػػنف كال  يػػػػػ 

 كال حركلػػكا أحػػي الحرمػػنف  ػػف قػػدر 
 

 فسػػػػػػػنإلرادة مػػػػػػػ،كـ ورشػػػػػػػد الرػػػػػػػدر 
 إف ال ػػمكات لػػـ حكحػػب لكػػـ ضػػررا 

 
 إال ي،كمػػػػػػػػػك ورضػػػػػػػػػوكـ الضػػػػػػػػػرر 

ك ػدـ  هلمحونة وشؼ  ف  مك الطمكحه ك مػك الهمػ  حيإف  مندا في حأمة  
كمػػن و،ظػػر  ال هالرضػن سنلو ػػوره إذ ال سػد مػػف الكفػنح كالرػػكة فػي هػػذ  الحوػنة

نلحوػنة ال حمػوف فف ،زران و ػورانه إلوهن الضلوؼ الراضي م،هن سمن أحن ه كلك كن
إال لألقكوػػػن ه كلػػػف وػػػحمكف مػػػف حطكولهػػػن إال هػػػؤال  الػػػذوف ورحفلػػػكف فػػػكؽ 

الحفػػنؤؿه أمػػن هػػؤال  الػػذوف ورك،ػػكف إلػػ  نللـز كالجػػد ك مصػػن سهن ك،كسنحهػػن سػػ
الوػػأسه كو ح ػػممكف إلػػ  السكػػن  فمػػن هػػـ إال جس،ػػن  ضػػلفن  ال ويرجػػ  مػػف 

 لوس مف أثر لمذؿ فوهن(. :) فنسغكا الحونة إسن كرائهـ ،فع
كقد شن ت الحكـ السنلغ  ال،نسل  مف حػأمةت الشػن ر ك،ظراحػي الطكومػ  فػي 
الحونة كال،نس كأحػكالهـ: )شػةص اللظػوـ كشػةص الم ػحكوف  ػونفه لػكال 
المطنمع في الد،ون لمن  مرته كلـ وكف ثـ حوجنف كال  ػرره فسػنإلرادة مػ،كـ 

لحػػي ححػػض  مػػ  الجػػد كالمثػػنسرة: ورشػػد الرػػدر(ه كمػػن سػػرزت أفلػػنؿ ايمػػر ا
)فػػنسغكاه كلحطلمػػكاه كلحح ػػدكاه كال حركلػػكا( كهػػي حؤكػػد  مػػ  د ػػكة الشػػن ر 

ه ك،سػػذ الحةػػنذؿ كالة،ػػكع نللزومػػ  كالجػػد كاالجحهػػنده كالمثػػنسرةس الححمػػي إلػػ 
 .ه حح  وصؿ المر  إل  أ م  مراقي المجدك دـ االرحكنف إل  الردر
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وػرل الفن ػدوف كالم،ػنفروف س مف حكلػي كالشن ر المحأمؿ في المجحمع كال،ن
ورحركف أ مػ  الم،ػنزؿ سو،مػن أهػؿ الفضػؿ كاللمػـ فػي دركػنت الػذؿ كالهػكافه 

 .(ُ)فوحشن ـ كح،حل قروححي هذ  الصوحنت المدكو :
 كػػػػػػػػػػػذسكا  مو،ػػػػػػػػػػػػن وػػػػػػػػػػػػـك كػػػػػػػػػػػػن

 
 
 

 ،ػػػػػػػػػكا وشػػػػػػػػػرحكف ل،ػػػػػػػػػن الرذومػػػػػػػػػ  
 كوصػػػػػػػػػػػكركف ل،ػػػػػػػػػػػن الفضػػػػػػػػػػػوم  

 
 فػػػػػػػػػػػػػػػي  كاقسهػػػػػػػػػػػػػػػن الجمومػػػػػػػػػػػػػػػ  

 فػػػػػػػػػإذا س،ػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػف سلػػػػػػػػػد ،ػػػػػػػػػد 
 

 رؾ أف مػػػػػػػػػػػػػػن ذكػػػػػػػػػػػػػػرك  حومػػػػػػػػػػػػػػ  
ذا الرذومػػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػرا   كا 

 
 قػػػػػػػػػػي اللػػػػػػػػػػز كال،لمػػػػػػػػػػ  ،زومػػػػػػػػػػ  

 ػأمػػػػػػػػػن الفضػػػػػػػػػوم  فهػػػػػػػػػي  ،ػػػػػػػػػ 
 

 د السػػػػػػػػػػػػنب كاقفػػػػػػػػػػػػ  ذلومػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ 
عه فرػػد هػػذ  ايسوػػنت حكشػػؼ ل،ػػن  ػػف مػػدل اال،حكػػنس الػػذم أصػػنب المجحمػػ 

سو،مػن أهػؿ السنطػؿ كأهدرت الكفن ات كحػأةرته ه أيهمؿ أهؿ الفضؿ كالمرك ة
هػدار الكرامػ ه  اححمكهنه لصدارة كالمردم في ا كالحفنهنت سنلرشػكة كال،فػنؽ كا 

ه كقػد كالح،نزؿ  ف الًلرضه كهػذا أمػر وحسػـر م،ػي اي ػكون  كال ورضػكف سػي
كنف  مند ورل أف "مف كاجسي كشن ر أف وكشؼ الر،نع  ف الزوؼ كاآلفنت 
الحي ح،ةر في ج د المجحمػعه وجػب أف وكشػؼ  ػف هػؤال  الػذوف وغوػركف 

ومك،ك،هػػن لصػػنلحهـ ك ػػودهـ فػػي ذلػػؾ الجشػػعه كدافلهػػـ الطمػػعه الحرػػنئؽ ك 
 .(ِ)كالر س  في جمع المنؿ"

ي وػرل أف  ػةج جلمحػفػي الحوػنة الطكوم   يك،ظراح الحأممو الشن ر  كفم ف 
،من سنلسحث  ف  الجروم  كالرضن   موهن ال وأحي سنلل،ؼ كالشدة كالر كةه كا 

                                                 

 . )ِٓ ِصزٚء عٌى ًِ(. 1/33(  ٠ٛعْ عّ  ا 1)
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رػر كالحنجػ ه كاالفحرػنر إلػ  أ سنب الجروم ه كورجع ال ػسب إلػ  الجػكع كالف
 : رمةنطسن د نة الةو وركؿ في قصودة رون ك كو،  اللدال  االجحمن و ه

 حروػػػػػدكف ال،فػػػػػكس هػػػػػدل كأم،ػػػػػن
 

 فهػػػػػػػػػؿ حكفك،هػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػسلن كروػػػػػػػػػن 
 إذا مػػػػػن ملػػػػػدة ةكوػػػػػت كجن ػػػػػت 

 
 رأوػػػػػػػت ،ونطهػػػػػػػن ا،حصػػػػػػػست ق ػػػػػػػون 

 فحرمػػػػػػي طلمهػػػػػػن مػػػػػػن إف حسػػػػػػنلي 
 

 أموػػػػػػػػت طلمهػػػػػػػػن أـ كػػػػػػػػنف حوػػػػػػػػن 
ف الػػػػ،فس حى    م مػػػػن أح ػػػػتضػػػػر كا 

 
ف أ، ػػػػػػػػػػػػت مموػػػػػػػػػػػػن   مفنقرهػػػػػػػػػػػػن كا 

 كلػػػػػػػػوس وفوػػػػػػػػدكـ أف حغ ػػػػػػػػمكهن 
 

 كحكككهػػػػػػػػػػػن كرا  الغ ػػػػػػػػػػػؿ كوػػػػػػػػػػػن 
 كمػػػػػن لمجػػػػػـر مػػػػػف كطػػػػػف كلكػػػػػف    

 
 (ُ)مضػػػ  فػػػي أكجػػػي الػػػد،ون مضػػػون 

حأممو   مور  مف الشن ر حجلمػي وػدرؾ أف الفرػر كالجػكع  ػسب مػف  ات،ظر  
ر كالجكع قػد وػؤدم أ سنب الجروم  كا،هونر المجحمعه فنلشلكر سنلظمـ كالفر

سنإل، ػػػنف إلػػػ  الرحػػػؿ كارحكػػػنب الجػػػرائـه كالشػػػن ر وػػػد ك اي ،وػػػن  إلػػػ  أف 
ححػػ  و ػػكد كو،ظػػركا إلػػوهـ سلػػوف الرحمػػ  كاللطػػؼه  وح ػػ،كا إلػػ  الفرػػرا 

المجحمػػػع الطمأ،و،ػػػ  كالهػػػدك  كال ػػػكو، ه كحةحفػػػي م،ػػػي الجرومػػػ  أك حرػػػؿه 
 كو،حشر اللدؿ كال ةـه كالرحم  كالم نكاة.

مشػػكم  اجحمن وػػ  ةطوػػرةه مػػف شػػأ،هن أف حرػػؼ  نئرػػن فػػي  ػػسوؿ  إف الفرػػر
،هضػػ  المجحملػػنته إ،ػػي السػػؤرة الحػػي ح،مػػك فوهػػن أكثػػر اآلفػػنت ايةػػرل الحػػي 
ح د م،نفذ الحطمع كالحردـ  ،د الشلكبه كنلجهؿه كالحةمػؼه كالمػرضه كمػن 

 .(ِ)إل  ذلؾ مف آفنت اجحمن و  ةطورة ححد مف الحطكر اإل، ن،ي

                                                 

 )ِٓ عٌٛععج عٌح َ(. . 1/61 ٠ٛعْ عّ  ا ( 1)

 .124ٟ عٌّب عجا ص ( عالجص ٖ ع٦ٔس ٟٔ عٟ عٌربج عٌبج،2)



 

 

 

 
 

 

 

 محمد عبد العزيز عبد العزيزد.  النزعـة التأمليــــة في شعر محمود عماد

8111 

ه كمرآة ح،لكس مػف ةةلهػن  المجحمع كاضح  سو،ي في شلر سدت صكرة لرد 
كقد سرز هذا الجن،ب الحأممي في الحونة كالد كة إلػ  اإلصػةح فػي ه قضنون 

شلر  مند سركزا كاضحنه ف،ندل سإصةح  وػكب المجحمػع كأدرا،ػيه كح،روحػي 
 .(ُ)ممن أصنسي مف أمراض ك مؿ في قصنئد كثورة مف دوكا،ي

؛ محكرا مهمن  ،د محمكد  مند في حجرسحػي الحأمموػ كنف ال،مكذج السشرل ك 
"كمػػػنذا ومكػػػف أف وكػػػكف مكضػػػك ن لمشػػػلر أ ظػػػـ مػػػف اإل، ػػػنفه سكجػػػكد  

لػذا كجػد،ن  ولسػر ه (ِ)ك دميه سآمنلي كوأ يه سفرحي كحز،يه سحسي ك ضسي"
ه ككجػد،ن  وحػنكؿ سكػؿ مػن أكحػ  حلسورا ،نسلن مػف داةمػي اإل، نف ف مأ نة 

كصػػدؽ ه ل ايمػػراض االجحمن وػػ  الحػػي ألمػػت سػػيمػػف مكهسػػ  ف،وػػ  أف ولػػنل
اللرػػند حػػوف قػػنؿ: "ال ،لػػرؼ دوكا،ػػن أدؿ  مػػ  زم،ػػي ك مػػ  أهمػػي مػػف دوػػكاف 
صػػدور،ن  مػػنده يف أحػػداث  صػػر  شػػأف مػػف شػػؤكف ،ف ػػيه ك ػػنرض مػػف 

 .(ّ) كارض ح ي"
 الرأهل يف اقْخ ّحقيقرَ -ثالاا

ورػػ  إ، ػػن،و  حر ةمػػؽ ار المػػكت كالحوػػنة كقػػدرهمن  مػػ  كػػؿ حػػيه كالمػػكت
ةنلػػدة ال و ػػحطوع اإل، ػػنف أف وحجنهمهػػن أك وفػػر م،هػػنه فهػػك ،هنوػػ  الػػد،ونه 

كقػد اححمػت ظػنهرة المػكت مكن،ػن كسوػرا مػف  هكهك المصور المححـك لكؿ حػي

                                                 

  146  144  135  62  55  34  33 21/ 1عٔ ااجا  ٠ااٛعْ عّاا  ا ( 1)
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حفكوػػر اإل، ػػنفه فح ػػن ؿ  ػػف المػػكت كحرورحػػي كمػػن وحػػدث سلػػد ه كحرورػػ  
 .الةمكد كالسلث في الحونة اآلةرة

اهر الحي حظوت سنهحمنـ كا ػع  ،ػد شػلرا  اللصػر كظنهرة المكت مف الظك 
الحدوث ككنف لهن حضكر كاضو في ،حنجهـه فرد  نلجكهن ملنلج  محفردةه 
كللػػؿ اهحمػػنـ الشػػلرا  سظػػنهرة المػػكت فػػي شػػلرهـ ورجػػع إلػػ  أف اإل، ػػنف 
"كثوػػرا مػػن وح ػػن ؿ  مػػن سلػػد طػػي صػػفححيه كا،حهػػن  دكرحػػي  مػػ  أم ،حػػك 

أف المػكت هػك الةػكا  كال ػككف  ـالمػكته أوككفه كهؿ ححكاصؿ حونحي سلد 
الحػػػنـ سلػػػد حركػػػ  الحوػػػنة  أ ػػػئم  حصػػػلب اإلجنسػػػ   موهػػػنه كقػػػد كاجههػػػن 
المفكركف سإجنسنت مح،ك  ه أمن الشلرا  فرد حطمع سلضػهـ إلػ  حوػنة ثن،وػ  

أشػػلنرهـ حنممػػ  أهػػكا  أركاحهػػـ كمػػن  ت مػػ   ػػسوؿ الحم،ػػي كالرجػػن ه كجػػن 
  سنيحن وسه  ،وػ  سنلمشػن ره محمرػ  وهفكف إلوي في ةطرات ف،و  مفلم

 .(ُ)سنلةونالت فومن كرا  الرؤل"
إف الشػػلر الػػذم وػػدكر حػػكؿ المػػكت مجػػنؿ كا ػػعه رحوػػب ةصػػوب إلصػػدار 

الحأمؿ فوػيه كهػي ثمػرة الًحكـ الحي هي فوض اال،فلنؿ كالحأثر سنلمكقؼ سلد 
المفجػػع الػػذم حأممػػي الشػػن ر فػػأةرج ل،ػػن حكمػػن سموغػػ   ثلوػػ  لهػػذا الحػػندطس
 حوج  حأمةحي كحفكور  الطكوؿ لهذ  الحرور  الحي ال م،نص م،هن كال مفر. ،

في المكت كحرورحػيه كفكػر طػكوة فػي أمػر   كقد حأمؿ شن ر،ن محمكد  مند
مػػف ال،مػػنذج الحأمموػػ  فػػي حرورػػ  كمػػن وحسػػع الموػػت سلػػد أف وطكوػػي الثػػرله ك 

وحأمػؿ  ه كفوهػن ،ػرل الشػن ر(ِ)المكت من جن  فػي قصػودة )الهػـر كالةمػكد(

                                                 

َ  عٌّاااٛت ٚعٌ ٍاااٛ  عاااٟ 2551(  أوحاااٛ،ج 154( ِصٍاااة عٌرااابج  عٌبااام  )1)

 . 66ٚع ٠  عٌربجعءا أظّم ظس١ٓ عٌ ّ ٚٞ  ص

 . )ِٓ عٌّحم  م(. 1/152(  ٠ٛعْ عّ   2)
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ػنر وسرػ  المكت كوحلجب مف مػكت اإل، ػنفه سو،مػن مػن ةمَّ  فػي مػف آثػنر ك مى
 شنمةنه وركؿ: 

 قفػػػػػػن ،رػػػػػػرأ الوػػػػػػـك حمػػػػػػؾ الر ػػػػػػن
 

 لػػ  فػػي الصػػةر وػػن أوهػػن الصػػنحسنف 
 ر ػػػػػػػنل  ةكفػػػػػػػك الحػػػػػػػي ةطهػػػػػػػن 

 
 كألرػػػػػػ  سهػػػػػػن فػػػػػػي سروػػػػػػد الزمػػػػػػنف 

 ػف ػػػػػػػنرت إلو،ػػػػػػػن ألػػػػػػػكؼ ال ،وػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػف كألرػػػػػت  إلو،ػػػػػن سهػػػػػذا السوػػػػػنف 
 لػػػػػػػػػ  ايزؿ ال ػػػػػػػػػرمدمسوػػػػػػػػػنف إ 

 
 مػػػػػػػػف ايسػػػػػػػػد اللسرػػػػػػػػرم الم ػػػػػػػػنف 

 ح،ن ػػػػػػػػ  الف،ػػػػػػػػن  سػػػػػػػػي طسلػػػػػػػػي 
 

 فمػػػػػػػػػػػن لمف،ػػػػػػػػػػػن  إلوػػػػػػػػػػػي وػػػػػػػػػػػداف 
  جوػػػػػػػػب ةمػػػػػػػػكد كوػػػػػػػػنف الس،ػػػػػػػػن 

 
 كوػػػػػنف مػػػػػف   كمػػػػػف شػػػػػند  منلػػػػػي 

 حمػػػػكت الرػػػػػكل ثػػػػـ وسرػػػػػ  الػػػػػذم 
 

 أححػػػػػػػػػي الرػػػػػػػػػكل مػػػػػػػػػنثة لملوػػػػػػػػػنف 
و حهؿ الشن ر قصودحي سنلةطنب  م   ندة الجنهمووف؛ فوةنطب شةصوف  

،مػن ،جػد الشػن ر ه،ػن وجػرد مػف  لوس لهمن كجكد في كاقع حونة الشن ره كا 
،ف ي شةصن آةر وةنطسػي كوشػكك إلوػي مػن فػي ،ف ػيه كللػؿ ذلػؾ الحمن ػنن 
لرفر  ححمػي مػف الشػلكر سنلكحػدةه أك الحلسوػر  مػن وجػوش فػي ،ف ػي مػف 

كقمؽ كحورة ،نسل  مف حأمةحي الطكوم  في ملرف  ألـ من وكنسد  مف ملن،نة ك 
 ور  المكت.حر

إف سرن  الصةر الذم س،ن  اإل، نف كص،لحي ودا  صنمدا لـ وؤثر فوي الزمف 
أمػر وػد ك إلػػ  اللجػبه فكوػػؼ ال ولحروػي الف،ػػن  الػذم وػػأحي  مػ  ايحوػػن ه 
سو،من مف شند  قد أح   موي المكته كقض   مويه كقد أدت المفردة دكرهػن 

فحكػػػػػرار فكشػػػػػفت  ػػػػػف ملن،ػػػػػنة الشػػػػػن ر كحأمةحػػػػػي فػػػػػي أمػػػػػر المػػػػػكته 
الكممنت:)الف،ػػن ه لمف،ػػن ه كوػػنفه حمػػكته الرػػكله الحوػػنةه الممػػنته المػػكت(ه 
وؤكد  وطرة فكػرة المػكت كالف،ػن   مػ   رػؿ الشػن ر كا،شػغنلي سػيه كوشػؼ 

.   ف إومن،ي سحرور  المكته كرضن  سذلؾ الكاقع المححـك
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ثػػػـ وح ػػػن ؿ الشػػػن ر محلجسػػػن مػػػف جهػػػؿ اإل، ػػػنف سػػػأمر الكجػػػكده كحرورػػػ  
ع أف المكت ال وأحي إال  م  ايحون ه أمن الصةر فهػك فػي أمػنف المكته م

 م،ي:
 أوػػػػػػػدرم الجمػػػػػػػند س ػػػػػػػر الكجػػػػػػػك

 
 الحػػػػػي فػػػػػي كػػػػػؿ آف  كوجهمػػػػػيد  

 أحػػػػػػػػغرم الحوػػػػػػػنةي الممػػػػػػػنتى س،ػػػػػػػن 
 

 كوأم،ػػػػػػي الصػػػػػػةر كػػػػػػؿ ايمػػػػػػنف  
 إذف  ػػػػػسب المػػػػػكت  حمػػػػػؾ الحوػػػػػن 

 
 ة ففػػػػػػوـ اححفػػػػػػنؿ سهػػػػػػن كافححػػػػػػنف  

ممػػنت(ه)المكت/ الحوػػنة( وكشػػؼ ل،ػػن  ػػف إف الحضػػند الكاقػػع سػػوف )الحونة/ال 
ا،شػػغنؿ الشػػن ر كحفكوػػر  الطكوػػؿ فػػي أمػػر الحوػػنة كالمػػكت محػػنكال الكقػػكؼ 
 مػػ  حرورحهمػػنه كمػػن وشػػؼ  ػػف حأممػػي الطكوػػؿ فػػي أمػػر المػػكت كا،شػػغنلي 

أف  ػسب المػكت هػك حمػؾ  سنلسحث  ف حرورحيه كقد ا،حه  مف حأمةحي إلػ 
،هنوحهػػن ملمكمػػ   مػػن دامػػتححػػنف سهػػن ه كمػػن داـ ايمػػر كػػذلؾ فمػػـ االفالحوػػنة

 كمححكم  كهي المكت. 
لرد أدرؾ الشن ر الحرور  الحي و،سغي أف ورؼ  موهػن كوحػدسرهن كػؿ ذم لػب 
كهػػي أف الحوػػنة فن،وػػ ه كأف المػػكت آت ال محنلػػ ه فلمػػ  اللنقػػؿ أف ال وغحػػر 

ن طػنؿ سػي اللمػر  ػورحؿ مسهنه كأف وحةذ م،هن ملسرا إل  حونحي اآلةرةه فمه
}فَمئِرَا خَماء أَخَهُيُمىْ الَ    :ال وحردـ كال وحأةر  ،ػي لحظػ ن لومر  المكت الذم  ،ه

 .(ُ)َّغْرَأْخِشًٌَُ عَاعَحً ًَالَ َّغْرَقْذِيٌٌُ{

                                                 

 (.34( سٛ   ع٤عجع ا ِٓ ع٠٢ة )1)
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كا،شػػغنؿ الشػػن ر سػػأمر المػػكت كحفكوػػر  الطكوػػؿ فػػي حرورحػػي جلمػػي وحكجػػي 
سنلةطنب لصدوري الذم ثكا  الثرل  نئة إون   ف المػكت كمػن وحسلػيه ورػكؿ 

 (ُ)ي قصودة )الشن ر الراحؿ(:ف
 قؿ: ون سمو  الركؿ منذا لػدل الرسػػػ

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػر إذا أ مرػػػػػػػػػػػػػػػي الرػػػػػػػػػػػػػػػنسر  

 أويرهىػػػػػري الحصػػػػػف الرفوػػػػػع الػػػػػذرل 
 

 كحجػػػػػػػػػرةه لػػػػػػػػػوس لهػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػنهر  
 أوؤ ػػػػػػػػر الجػػػػػػػػوش سػػػػػػػػي  ،ػػػػػػػػكة 

 
 كضػػػػػػػػػوفي مػػػػػػػػػن إف لػػػػػػػػػي آ ػػػػػػػػػر  

 أوكشػػػػػػػؼ ال ػػػػػػػر  مػػػػػػػ   مرػػػػػػػي 
 

 ك ػػػػػػػػػرهن مػػػػػػػػػف دك،ػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػنحر  
ػػػػػػسضػػػػػػل  أحجػػػػػػنر حمػػػػػػت  نلً    نمن

 
 ه وحررهػػػػػػػن ال ػػػػػػػػنئرـو  ػػػػػػػنلى  ػػػػػػػف  

صػػػػؼ وػػػػن دقوػػػػؽ الكصػػػػؼ كوػػػػؼ  
 ا،حه 

 أمػػػػػرؾ فوهػػػػػن مػػػػػذ قضػػػػػ  اآلمػػػػػر  
 كوػؼ السمػ  -إف حدرً  -كاذكر لهـ                               

 
 وسمػػػػػ ه كوحوػػػػػػ  الج ػػػػػػد الػػػػػػداثر  

ئم  ال ه كهي أ ػ ح نؤالت كثورة مححنلو   ف حرور  المكت كالكشؼ  ف  ر                                
حجػػد مػػف وجوػػب  ،هػػنه لك،هػػن حشػػؼ  ػػف ،فػػس قمرػػ  حػػكد ملرفػػ  الجػػكاب 
كالكصكؿ إل  الحرور  فة ح حطوعه ذلؾ أ،هن ال حجد ردا مف موت ثػكل فػي 
جدثيه كطكم في رم يه فنلشن ر وكد ملرف  من  نب  ،ي مف أمر المػكت 
كمػػآؿ اإل، ػػنف سلػػػد ه كوطمػػب مػػف ذلػػػؾ الموػػت أف ولممػػي مػػػن  ػػنب  ،ػػػي 

 ه كمن و،حظر  في الرسر سلد المكت كلكف ال مجوب.كا ححر
يه كقػد  ر مسهـ ولجز اللرؿ السشرل  ف إدراك كمن وحسلي في الرسر نلمكتف

جن ت المفردة الشلرو  حكشؼ  ف حور  الشن ر كقمري: )مػنذا لػدل الرسػره 
أورهره أوؤ ره أوكشؼه صؼه كوؼ ا،حه  أمرؾه كاذكر لهـه كوػؼ السمػ ه 

ا ػحفهنمنت حكشػؼ ل،ػن  ػف  ػوطرة فكػرة المػكت  مػ   هػيك الج د الػداثر( 
  رؿ الشن ر كحفكور  الطكوؿ في أمر .

                                                 

 عٌى ًِ عٌح َ(.. )ِٓ 2/45(  ٠ٛعْ عّ   1)
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إف فكػػرة المػػكت كالحوػػنة حشػػغؿ سػػنؿ الشػػن ره فهػػي مثوػػر مهػػـ مػػف مثوػػرات 
الحأمؿ  ،د ه ححرؾ فوي ال،زكع إل  الحأمؿ كاال حر نؿ مع الفكر كالةكاطره 

نةه ك م  مشن ر المكح ه فوحنكؿ أف وحلرؼ  م  اللةق  سوف المكت كالحو
ك ةقػػحهـ سنيحوػػن  كالحوػػنة الحػػي حرككهػػنه كا ػػحد   هػػذا حػػأمةت فومػػن سلػػد 

فو ػػأؿ  ػػف السمػػ ه ككوفوحػػيه ككوػػؼ وحوػػن الج ػػد سلػػد المػػكت ه  ه(ُ)المػػكت
كمن طسول  هذ  الحونة ه ككمهن ح نؤالت ح،سع مػف حػأمةت الشػن ر الطكومػ  

 في أمر المكت كمن وحسلي.
المػكت كأ ػرار  مػن هػك  حرورػ أف اإل، ػنف أمػنـ  ودرؾ الشن ركفي ال،هنو  

ف كػػػنف مسصػػػراه كأف مػػػن  ال وػػػدرؾ  هوطمسػػػي أمػػػر   ػػػورإال إ، ػػػنف أ مػػػ  كا 
حرورحي إال الموت الذم كارا  الحػرابه كلكػف أ،ػي وجوػب كقػد  ػنب فػي حوػنة 

 أةرل ال ولمـ حرورحهن إال ار  سحن،ي:
 هػػػؿ وػػػدرؾ الموػػػتي سػػػسطف الثػػػرل

 
 ف إدراكػػػػػي قنصػػػػػر مػػػػػن الحػػػػػي  ػػػػػ 

ك مػػػند سحأمةحػػػي فػػػي المػػػكت كحرورحػػػي ورحػػػرب مػػػف احجػػػن  شػػػلرا  مدر ػػػ   
فرػػد ا ػػحغرقهـ الحفكوػػر فػػي حرورػػ  المػػكت  -كهػػك و،حمػػي إلػػوهـ -الػػدوكاف

ا ػػحغراقن سػػدا كاضػػحن فػػي آثػػنرهـ الشػػلرو  كال،ثروػػ ه كقػػد حػػنكلكا ا ػػحك،ن  
 ودرككف ك،هػي ه الذم البحرورحي كالكشؼ  ف  ر هذا المغز المحور لأللسن

كال ولرفك،ػػػي إال سػػػأثر ه ككن،ػػػت ال،حوجػػػ  أف ةرجػػػكا  مو،ػػػن س،ظػػػرات مفلمػػػ  
سنلحأمػػؿ حفػػوض سمحنكلػػ  ا ػػحك،ن  حرورحػػيه كالكصػػكؿ إلػػ  حػػؿ لػػذلؾ المغػػز 

 .(ِ)الذم حور اللركؿه كسري  را مك،ك،ن

                                                 

 .165( عٌفىج  عٟ شبج عٌم٠ٛع١١ٔٓا ص 1)

( عٔ جا جيًِ ظ ٘ج  عٌّٛت عٟ شبج عٌم٠ٛع١١ٔٓا  /عبمٖ عٌس١م ِعسٓ ص 2)

 َ.2552 -٘ـ1423  عٌم ٘ج   ع٤ٌٚٝ  18
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كالشن ر المشغكؿ سأمر المكت وؤكد ل،ػن أ،ػي ال وحأممػي وأ ػن مػف حونحػي كال 
،مػػن هػػي محنكلػػ  م،ػػي   ػػ  أف وسصػػر حرورحػػي كو،حهػػي إلػػ  حسرمػػن سهػػن ه كا 

 : (ُ)ملرف   ر ؛ وركؿ في قصودة )ك نكس(
 رقسػػػػػت المػػػػػكت ال وأ ػػػػػن كلكػػػػػف

 
 يسصػػػػػػر مػػػػػػن وكػػػػػػكف كرا  مػػػػػػكحي 

فرػػػػد سرمػػػػٍت سفكضػػػػ  الحػػػػػدس  
 ،ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 كمػػػػػؿ ال ػػػػػمع مػػػػػف كوػػػػػتو ككوػػػػػت 
 أأف،ػػػػػػػ  ثػػػػػػػـ أف،ػػػػػػػ  أـ حرا،ػػػػػػػي 

 
 أالقػػػػػي جثحػػػػػي مػػػػػف سلػػػػػد فػػػػػكًت  

 رض حسحلػػػث السراوػػػنكهػػػؿ فػػػي اي  
 

  مػػػ  ضػػػوؽ سهػػػن كقصػػػكر  ػػػمت  
إف سلػػض الشػػلرا  قػػد حأمػػؿ المػػكت كحم،ػػن  وأ ػػن مػػف حونحػػي كضػػورن سهػػنه   

فرػد "حطمػع  -كهك رمز مف رمكز شلرا  الػدوكاف -كلسد الرحمف شكرم مثة
كػي و ػحروو مػف قػوظ  هإل  سحر المػكت حطمػع مػف ومرػ  س،ف ػي فػي  مػنر 

.. كهك في حم،وي المكت لـ وكف  م  ورػوف سػأف الحونة كمف حلسهن كآالمهن.
 ولرسي راح  كنف وركمهن كو،شدهنه كلكف ثم  ةػكاطر كن،ػت حجػكؿ س،ف ػي 

ه وركؿ مف قصودة )المكت(  نئة المػكت أف ورسػؿ  موػي (ِ)كحؤرؽ ةنطر "
  :في طةق  كجي كسشنش 

 فون مكت أقسؿ سن ط الكجي طمرػيي 
 

 فػػػإف حمػػػوـ الصػػػحب مػػػن ك،ػػػت القوػػػن 
 رب مػػػف أم ػػػ  لطوفػػػؾ قنلوػػػنحرػػن 

 
كحسلػػػػػد مػػػػػف ورجػػػػػكؾ فػػػػػي الػػػػػ،حس  

 .(ّ)راضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػون
 

فهي ،ظرة حشنؤمو  لمحونة جلمحي وحم،  المكت كوحشكؽ إلوػيه كهػي ،ظػرة  
ال ،رسمهن  م  اإلطةؽه إ،من المرسكؿ مػف اإل، ػنف أف ورسػؿ الحوػنة سةورهػن 

                                                 

 . )ِٓ عٌٛععج عٌح َ(.154( عٛ  عٍٝ ،مءا ص 1)

 . 83   82( جيًِ ظ ٘ج  عٌّٛت عٟ شبج عٌم٠ٛع١١ٔٓا ص 2)

   586عْ عبام عٌاجظّٓ شاىجٞا شّاع ٚجعم١اكا ٔماٛال ٠ٛسال  ص (  3ٛ٠)

 َ. ٚعٌب١ح ْ ِٓ عٌ ٠ًٛ.2555عٌّصٍ  ع٤عٍٝ ٌٍرم عة  عٌم ٘ج  
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 كشرهنه كورض  سهن  مػ  حنلهػن الحػي هػي  موػيه ك موػي أف و،حظػر المػكت
 .كقدر  -حلنل  -سصدر رحب ك،فس راضو   لرضن  ار

حأمػؿ المػكت وأ ػن مػف حونحػي أك حسرمػن سهػنه وكشن ر،ن فػي هػذ  ايسوػنت ال 
،من وسحث  ػف الحرورػ ه حرورػ  ذلػؾ المجهػكؿه مػنذا وكػكف سلػد المػكت   كا 
أهػػك الف،ػػن  أـ هػػك السلػػث  كهػػي حوػػرة ألمػػت سنلشػػن ر وػػكد ملرفػػ  مصػػور 

ذا ،جد  وكرر لفظ  )المػكته مػكحيه أف،ػ ( كهػي حؤكػد الةمؽ سلد المكته ل
 وطرة فكرة المكت  م  الشن ر كحفكور  الطكوؿ في هذا المجهػكؿه كحأممػي 

 اللموؽ في حرورحي.
كقػػد أكػػدت الصػػون   الحلسوروػػ  كالمفػػردة الحػػي حك ػػؿ سهػػن الشػػن ر لصػػكغ 

فه حجرسحي  وطرة هذ  الفكرة  مويه ف،جػد الكممنت:)رقسػته يسصػره مػن وكػك
سرمته مؿ ال معه أالقػي جثحػي(ه كهػي حكشػؼ  ػف حأمػؿ الشػن ر اللموػؽ 
فػػي أمػػر المػػكت كالحفكوػػر فػػي حرورحػػي طػػكوةه كا حرافػػي أ،ػػي لػػـ وهحػػد سلػػد 

.  لمكصكؿ إل  حرور  هذا المجهكؿه كهذا المصور المححـك
كمػػن وشػػؼ اال ػػحفهنـ فػػي )أأف،ػػ ه أـ حرا،ػػيه هػػؿ فػػي ايرض(  ػػف حوػػرة 

فػ  هػذا المجهػكؿه كهػي أ ػئم  كثوػرة ،نحجػ   ػف حأمػؿ ا،حنست الشن ر لملر 
 كا حغراؽ طكوؿ في حرور  المكته كمن وصوب اإل، نف سلد مكحي.

كفي ال،هنو  وهحدم الشن ر مف حأمةحي إل  أف مصور كؿ حي هػك المػكت 
الػػذم ال مفػػر م،ػػيه كأف الحفكوػػر فػػي هػػذا ايمػػر مػػن هػػك إال حضػػووع كقػػته 

هػػػدار فكػػػره فلموػػػي أف و،حظػػػر  ذلػػػؾ ايمػػػر المرػػػدر كورسمػػػي سػػػ،فس راضػػػو  كا 
 مطمئ، :

 أال مػػػػػػن أجمػػػػػػو اإل، ػػػػػػنف فكػػػػػػرا
 

ف وػػػػػػػؾ فكػػػػػػػر  حضػػػػػػػووع كقػػػػػػػت   كا 
  ػػػػػػوطكله سو،مػػػػػػن ايوػػػػػػنـ حسرػػػػػػ  

 
 حػػػػػػدكر  موػػػػػػي مػػػػػػف أحػػػػػػد ل ػػػػػػست 
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الشن ر المؤمف سػنلمكت ككقك ػي ال ورػع فرو ػ  لمحوػرة كالرمػؽ كالشػؾه إف 
  حي في هذ  الحونة.حؽ  م  كؿ  وهحدم مف حأمةحي إل  أف المكت كلك،ي

كالشػن ر المػػؤمف سكقػػكع المػػكته الم،حظػػر لػيه وح ػػن ؿ  ػػف حصػػند المػػكت 
لألحوػػن  مػػػف حرػػؿ الحوػػػنة الػػد،ونه مػػػف  ممػػي أف وأةػػػذ أركاحهػػـه كوكًقػػػؼ 
حػػركحهـه كومػػ،لهـ اإلح ػػنس كالشػػلكر  ككوػػؼ ا،حز ػػت هػػذ  الػػركح ر مػػن 

 : (ُ))ار( ،هنه كلـ ح حطع لممكت ردا  وركؿ ملسرا  ف ذلؾ مف قصودة 
 مػػػػػػػػػف  مػػػػػػػػػـ المػػػػػػػػػكت حصػػػػػػػػػن

 
 د ا لػػػػػػػركح فػػػػػػػي حرػػػػػػػؿ الحوػػػػػػػنة  

 كأوػػػػػػػػف فػػػػػػػػي الج ػػػػػػػػـ ا ػػػػػػػػحرر 
 

 رت ركحػػػػػػػػػػػػػي قسػػػػػػػػػػػػػؿ الكفػػػػػػػػػػػػػنة  
 ككوػػػػػػػػػػػػػػػؼ م،ػػػػػػػػػػػػػػػي ا،حز ػػػػػػػػػػػػػػػت 

 
 دكف رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهن أك رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  

ف حشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌهنهن فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   كا 
 

 وسمػػػػػػػػػػػػػػػػ  وكمػػػػػػػػػػػػػػػػن مشػػػػػػػػػػػػػػػػحهن  
 مػػػػػػػػػن اللرػػػػػػػػػؿ وهػػػػػػػػػدم كحػػػػػػػػػد   

 
 فػػػػػػي الكػػػػػػكف لػػػػػػك وػػػػػػدرم السشػػػػػػر 

سحػث  فػيلد أف أ وػن  الفكػره كحلػب سفه محرسؿ ليسنلمكت  إف شن ر،ن راض 
ه ك مـ أف المػكت حرورػ  ال سػد مػف كقك هػنه كأ،ػي مصور ال،نس سلد مكحهـ

 هـ ال و،جك م،ي أحده وحكجي سهذ  اي ئم ه كاال حفهنـ ه،ن وكحي سإومنف 
هػك الػذم ةمػؽ  - ػسحن،ي  -الشن ر سكقكع المكته كهك ولمـ ورو،ن أف ار

ةمرػػيه كهػػك الػػذم ةمرهػػـ ثػػـ وموػػحهـ ثػػـ المػػكت كالحوػػنةه كسػػث الػػركح فػػي 
وحوػػوهـ مػػرة أةػػرل لمسلػػث كالح ػػنبه كمػػن وكشػػؼ اال ػػحفهنـ  ػػف حػػأمةت 

 الشن ر الحي ال ح،رطع في الحفكور في المكت كحرورحي.
فطػر ال،ػنس  الحػيةمريه كفطرحػي  في ،  ار إف المكت  ،د محمكد  مند 

كػنف أصػؿ اإل، ػنف مػف  أقنـ  موي الحونة الػد،ونه فػإذا الذم موهنه ك،ظنمي 
كهي فم ف  ،نسلػ  مػف الحصػكر اإل ػةمي إل  ايرضه  و،حهيايرض فإ،ي 

                                                 

 . )ِٓ ِصزٚء عٌى ًِ(. 2/129(  ٠ٛعْ عّ  ا 1)
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}يِنْيَا خَهَقْنَاكُىْ ًَفِْيَا َُعِْذُكُىْ ًَيِنْيَما َُخْمشِخُكُىْ   الصحوو لمككف كالحونةه قنؿ حلػنل :

،  (ِ)إِنَْْنَما ذُشْخَعُمٌٌ{  }كُمم  ٌََْمظٍ رَاقِقَمحُ انًَْمٌْخِ ثُمىَّ       كقنؿ  سحن،ي:، (ُ)ذَاسَجً أُخْشٍَ{

فلم  اإل، نف ، (ّ)ًََّثْقََ ًَخْوُ سَتِّكَ رًُ انْدَالَلِ ًَاإلِكْشَاو{ ،}كُم  يٍَْ عَهَْْيَا فَاٌِ :كقنؿ
كو،حظر ه كولمؿ ليه كوحزكد مػف د،وػن  آلةرحػيه رض  سنلمكت كوحرسميه أف و

  .فإ،ي  من قروب ومكت كومر  رسي
ر الحوػػنة كالمػػكت مجػػنال ةصػػسن لإلسػػداع  ،ػػد لرػػد كن،ػػت الحوػػرة أمػػنـ أ ػػرا

فوهػػػػن الحوػػػػنة كالمػػػػكت  وحأمػػػػؿالشػػػػن ره لػػػػذا كثػػػػرت هػػػػذ  ال،مػػػػنذج الحػػػػي 
كقػد  هار  ػسحن،ي إالال ولممهػن  أةػرلكمن وحسع ذلػؾ مػف حوػنة  منهكحرورحه

مػـ ،جػد ف هلرضػن  ار نم ح مم -مف ةةؿ هذ  ال،منذج -كجدت الشن ر 
 ا حػػراض أك ضػػجره سػػؿ كجػػد،ن الرضػػنفػػي حأمةحػػي لممػػكت مػػن وشػػؼ  ػػف 

 اه ورػكؿ فػي قصػودة ) مػ  السحػر( مؤكػدسػي كاإلومػنفسمن قػدر ار كالح موـ 
  :إومن،ي سنلمكت كأ،ي ححمن  ومكت
  ػػكؼ ،سمػػ ه ثػػـ ،سمػػ ه كالثػػرل

 
 .(ْ)سلد سػنؽه ر ػـ أ،ػؼ الكوموػن  

لػػـ ، ػػمع م،ػػي : "فػػي قكلػػي ذلػؾ )اسػػف الشػػن ر(محمػػد محمػػكد  مػػند  كوؤكػد 
مػن وشػور مػف قروػب أك سلوػد  -في حػنلحي الصػح  كالمػرض -ونحي طكاؿ ح

إلػػ  مػػن وػػكحي سػػنلةكؼ مػػف الغوػػب كالمػػرض أك المػػكته سػػؿ كػػنف فػػي أشػػد 
حػػنالت مرضػػي أكثػػر ال،ػػنس حفػػنؤال كأمػػة فػػي الشػػفن ه ك مػػة  مػػ  إدةػػنؿ 

                                                 

 (. 55( سٛ    ٗا ع٠٢ة )1)

 (. 51( سٛ   عٌبٕىبٛتا ع٠٢ة )2)

 (. 21  26( سٛ   عٌجظّٓا ع٠٢ح ْ)3)

 . )ِٓ عٌجًِ عٌح َ(. 1/331عّ  ا (  ٠ٛعْ 4)
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الطمأ،و،ػ  فػػي ،فك ػػ،نه سػػنلحهكوف مػػف كقػع المػػرض مهمػػن اشػػحد سػػيه إومن،ػػن 
ومن،ن سحونة الشن ر فوهن سكجي ةنص"را ةن م،ي سنلحونة  .(ُ)ه كا 

 مػ  كػؿ  يإف فم ف  المكت  ،د  مند أ،ي حنسع لمحونةه كهك ال محنلػ  وػأح
حػيه كهػػك إف حػػنر فػػي ملرفػػ   ػػر ه كفكػر كثوػػرا فػػي أمػػر ه فػػذلؾ ،ػػنسع مػػف 

مػر   ػحغربه حأمةحيه كحفكور  الطكوؿ في حرورحيه إومن،ن م،ي سأف شمس  
لذا فلم  اللنقؿ أف و،حظر المكته كأف ولمػؿ لػيه  هكسزكغ ،جمي  كؼ وأفؿ

 .(ِ)كو حلد قسؿ أف وداهمي سغح 
 الرأهل يف ه اُذ الطثيعح -ساتعا

أمر،ػػن ار حلػػنل  سػػأف ،،ظػػر فػػي مةمكقنحػػي ك،حأمػػؿ مشػػنهد الطسولػػ  الحػػي 
أسد هن كسدت فوهن  جنئب ص،ليه كسدائع قدرحي ل،أةذ م،هن اللسرة كاللظػ ه 

انَّزَُِ أََضَلَ يٍَِ انغًََّاء يَاء فَأَخْشَخْنَا تِوِ ََثَاخَ كُمِّ شَمِْءٍ فَأَخْشَخْنَما يِنْموُ     }ًَىٌَُقنؿ حلنل :

انضَّّْرٌٌَُ خَضِشًا َ خْشِجُ يِنْوُ زَثًّا يُّرَشَاكِثًا ًَيٍَِ اننَّخْمِ يٍِ طَهْعِيَا قِنٌَْاٌذ دَاََِْحٌ ًَخَنَّاخٍ يٍِّْ أَعْنَابٍ ًَ

رَثِيًا ًَ َْْممشَ يُرََِمماتِوٍ اَظُممشًُاْ إِنِممَ ثًََممشِهِ إِرَا أَثًَْممشَ ًََّنْعِمموِ إٌَِّ فِممِ رَنِكُممىْ َّٓمماخٍ نِّقَممٌْوٍ   ًَانشُّيَّمماٌَ يُِْمم

 .(ّ)ُّؤْيِنٌٌُ{

                                                 

 . 4( عٛ  عٍٝ ،مءا ص 1)

 91   55/ 1( عٔ ااج أ٠باا  جيِااً عٌراا عج ٌ اا ٘ج  عٌّااٛت  ٠ااٛعْ عّاا  ا 2)

 189  211-221  224  221   251   251  283  295   318  

 .154   91  66  65  عٛ  عٍٝ ،مءا ص45   18/ 2   353  335

 (.99( سٛ   ع٤ٔب َا ع٠٢ة )3)
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ًَاننَّخْممَ  ، }ًَََضَّنْنَا يٍَِ انغًََّاء يَاء يُّثَاسَكًا فَأََثَرْنَا تِموِ خَنَّماخٍ ًَزَمةَّ انْسَصِمْذ    ًقال عثساَو:

 .(ُ)سِصْقًا نِّهْعِثَادِ ًَأَزَْْْْنَا تِوِ تَهْذَجً يَّْْرًا كَزَنِكَ انْخُشًُج{، اخٍ نَّيَا طَهْعذ ََّضِْذتَاعِقَ
حةحمػػن  هـأكثػػر ال،ػػنس حػػأثرا سنلطسولػػ ه كأشػػد -شػػن را أك ،ػػنثرا -كايدوػػب

حػػػأثر ملهػػػنه كلصػػػكقن سهػػػنه إلح ن ػػػي المرهػػػؼه ك نطفحػػػي الجونشػػػ ه لػػػذا 
لػػيه فكصػػفهن ك ػػجمهن قممػػيه سهػػذا الجمػػنؿ الطس كفػػحفه سمشػػنهد الطسولػػ 

فػي أم  صػر  –كاح ع المجػنؿ فػي ذلػؾ ححػ  ال وكػند وةمػك دوػكاف شػن ر 
 مف كصؼ الطسول .  -مف اللصكر

صؼ جؿ من كقع ححت  و،وي مف مظػنهر الطسولػ  كالشن ر محمكد  مند ك 
 هػػنالمجػػرد إلػػ  الحأمػػؿ اللموػػؽ فو سمل،ػػن كصػػؼ الكقػػد حجػػنكز المةحمفػػ ه 

فحأمػؿ ال ػنقو ه كال،ةمػ ه كالرسوػع  هنه كالحفكور الطكوؿ في مفرداحهنهمشنهد
كمػػن وحدثػػي مػػف حغووػػر فػػي مظػػنهر الطسولػػ  المةحمفػػ ه كمػػن حأمػػؿ مظنهرهػػن 
الةةس  في السحر في  كك،ي كثكرا،يه كمونهي الصنفو ه كشركؽ الشمسه 
كم،ظػػر الغػػركبه كحأمػػؿ الروػػنض كالس ػػنحوف كمػػن سهػػن مػػف أشػػجنر كارفػػ  

ؿه كأزهنر ،دو  ح،شر اللسور الفكاح الذم ومة الجكا  سشػرا ك سوػراه... الظة 
   الخ.
الحأمػػؿ فػػي الطسولػػ  مجػػنؿ ةصػػب لح،موػػ  الشػػلكره كورظػػ  اإلح ػػنسه إف 

فهػػي م ػػرح الحػػأمةته كمصػػدر الجمػػنؿ الكػػك،يه كحرجمػػنف الرػػدرة اإللهوػػ ه 
 .(ِ)كم،سع ال لندة اإل، ن،و ه كدلوؿ كك،ي  م  كجكد الةنلؽ  سحن،ي

 
                                                 

 (.  11 - 9( سٛ   قا ع٠٢ ت )1)

( عٔ جا ع٤ م ع٦سمِٟ ،١ٓ عٌٕ ج٠ة ٚعٌح ب١كا  / ع ،ج عبم عٌمع٠ُ  ص 2)

 َ.1995 -٘ـ1415  عٌزل ز٠ك  ع٤ٌٚٝ  115  159
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 :وركؿ(ُ)مف ،منذج حأمؿ الشن ر في الطسول  قصودة )ال نقو  الجنف (
 سر مػػػػػػػػػػػػػي أوحهػػػػػػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػػػػػػنقو  

 
 كقكفػػػػػػػػػػػػػؾ صػػػػػػػػػػػػػنمح  صػػػػػػػػػػػػػندو  

 كسػػػػنيمس ك،ػػػػت حػػػػركوف حمػػػػؾ الػػػػػ 
 

 حرػػػػػػػػػػػػكؿ سأمكاهػػػػػػػػػػػػؾ الجنروػػػػػػػػػػػػ  
 فحجػػػػػػرم ال،ضػػػػػػنرة فػػػػػػي زر هػػػػػػن 

 
 كفػػػػػػػي أهمهػػػػػػػن السشػػػػػػػر كاللنفوػػػػػػػ  

 ككػػػػػػػـ قػػػػػػػد أ ػػػػػػػنرت  صػػػػػػػنفورهن 
 

 صػػػػػػػػػػنفو أهنزوجػػػػػػػػػػؾ اللذسػػػػػػػػػػ  ال 
فرا ػي كقكفهػن  ه موهػن الػدهر نالحػي در ػت ك فػ حأمؿ الشن ر هذ  ال ػنقو  

ه فػػراح جػػنرت  موهػػن  كائػػد الػػزمف كالحضػػنرةك صػػنمح  قػػد أصػػنسهن الصػػدأه 
وةنطسهن كوسكوهنه فهي الحي كن،ت سنيمس حركم الحركؿ كحغمرهػن سمونههػن 

الجمػػػنؿ الجنروػػػ  اللذسػػػ ه فححوػػػ  مكاحهػػػنه كحسلػػػث فػػػي الػػػزركع ال،ضػػػنرة ك 
كالسهػػػن ه كفػػػي مظػػػنهر الطسولػػػ  مػػػف حكلهػػػن السشػػػر كال ػػػركر كالسهجػػػ ه 

نيشجنر ححمنوؿ فرحن سنل رونه كاللصنفور حغرد فرحػ  م ػركرةه ال حسنرحهػن ف
 الحمن ن لممن  كالظؿ كالهكا  كال، وـ اللموؿ.

ثـ ولكد الشن ر محأمة هذ  ال نقو  وسكي مجدهن الغػنسره كمػن أصػنسهن مػف 
 نـه فرد حغورت كحسدلت ملنلمهنه ك،نؿ الدهر م،هن: كائد ايو

 فػػػػػػػػأوف ححػػػػػػػػكؿ  ،ػػػػػػػػؾ ا لغدوػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػر كأوػػػػػػػف الهػػػػػػػراكة كالمنشػػػػػػػو   
 كأضرا ػػػػػػػػؾ الصػػػػػػػػنسرات الشػػػػػػػػدا 

 
 د كهػػي الوػػكـ مػػف  ك ػػهن منهوػػ  

 كصفصػػػنفؾ الغػػػض كوػػػؼ ا ػػػححن 
 

 ؿ  صػػػػػػػػػػػون م،ك ػػػػػػػػػػػ ن جنفوػػػػػػػػػػػ   
 ومػػػػػػػػر ال، ػػػػػػػػوـ سهػػػػػػػػن ال حموػػػػػػػػؿ د

 
 ككن،ػػػػػػػػػػػػػػت حراقصػػػػػػػػػػػػػػي حن،وػػػػػػػػػػػػػػ  

 لل،نكػػػػػػب م،هػػػػػػن  ػػػػػػدلكحمرػػػػػػ  ا 
 

 محو،ػػػػػػػػػػػػػن لمحمحهػػػػػػػػػػػػػن الكاهوػػػػػػػػػػػػػ  
 كأ،ػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي ، ػػػػػػػػػجهن جثػػػػػػػػػ  

 
 حػػػػػػػػػػػػػػردت سأكفن،هػػػػػػػػػػػػػػن السنلوػػػػػػػػػػػػػػ  

 
                                                 

 . )ِٓ عٌّحم  م(. 65 -1/58(  ٠ٛعْ عّ  ا 1)
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 كأف ط،ػػػػػػػػػػػػػوف الػػػػػػػػػػػػػذسنب حػػػػػػػػػػػػػرا
 

ػػػػ  إلػػػػ  ركحػػػػؾ ال،نئوػػػػ    حوػػػػؿ حيزجى
رػد أم ػػت هػذ  ال ػػنقو  جثػػ  هنمػدة ال حوػػنة فوهػن كال ركحه سلػػد أف كن،ػػت ل 

ه كحسػدلت فحك ػرت أضرا ػهن حسلث في مظػنهر الطسولػ  مػف حكلهػن الحوػنةه
ملنلمهػػنه ككن،ػػت هػػذ  ال ػػنقو  سجػػكار صفصػػنف  كسوػػرة قػػد ا ػػححنلت جػػذ ن 
جنفن هرسػت م،ػي الغضػنرة كال،ضػنرة كالةضػنرةه ك ششػت حكلهػن الل،كسػكته 
كقػػد كن،ػػت سػػنيمس ومػػر  موهػػػن ال، ػػوـ فححمنوػػؿ فرك هػػنه ككأ،هػػن حلػػػن،ؽ 

 سلضهن سلضن ملسرة  ف سهجحهن.
مػػػ  الصػػػون   الحلسوروػػػ ه فر ػػػـ كقػػػد ا،لكػػػس حصػػػكور الشػػػن ر لم ػػػنقو   

صػػكرحهن قسػػؿ أف وجػػؼ منؤهػػنه كو ػػحكلي  موهػػن الصػػدأه فنلصػػكرة ايكلػػ  
لم ػػػػنقو  وسػػػػدك فوهػػػػن: )الغػػػػدوره الهػػػػراكةه المنشػػػػو ه ايضػػػػراس الشػػػػداده 
الصفصػػنؼ الغػػضه ال، ػػوـ الػػذم ومػػر  مػػ  الصفصػػنف  فورقصػػهن( حرنسمهػػن 

: ال ركح فوهػن ثػ  هنمػدةج  الصكرة الرنحم  الحي ا ححنلت فوهن ال نقو  إلػ
)هػػي الوػػكـ مػػف  ك ػػهن كاهوػػ ه الصفصػػنؼ أم ػػت  صػػون م،ك ػػ  جنفػػ ه 

 تهذ  المفردات كاللسنرات حكشؼ  ف حأمة ه ششت سهن الل،نكب كالذسنب(
دراكػي حغ هه كحز،ػي الشػدود  موهػنلهذ  ال نقو  الطكوم  الشن ر  الحوػنةر وػكا 
 .كحسدلهن

  مف  كادم الزمف هك مكت لهنه ثـ ورل الشن ر أف من أصنب هذ  ال نقو
ه فكـ مف حونة منحت سمكت حلز  م  حمؾ ال،نحو  الحي كن،ت حغمرهن سنلمون 

 :سشر كال ركرهذ  ال نقو  الحي كن،ت حسلث في مظنهر الطسول  الحونة كال
 أجػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػ،حف أمػػػػػػػػػنـ كفػػػػػػػػػنةه

 
 كفػػػػػػػػػػنة حلػػػػػػػػػػز  مػػػػػػػػػػ  ال،نحوػػػػػػػػػػ  

ف حوػػػػػػػنة ه،ػػػػػػػن الوػػػػػػػـك منحػػػػػػػت   كا 
 

 سمكحػػػػػػػػػػػػػػؾ أوحهػػػػػػػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػػػػػػػنقو  
 ألػػػػػػػػوس دلوػػػػػػػػؿ الحوػػػػػػػػنة الكػػػػػػػػة 

 
 ـي ل فكػػـ قػػد ةطسػػت  مػػ  الراسوػػ   
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  كهػػػؿ سلػػػد مػػػكت  ػػػكل كحشػػػػ 
 

 أرل كحشػػػػػػػػ  لػػػػػػػػؾ حغػػػػػػػػرم سوػػػػػػػػي 
إ،،ن أمنـ قصودة حأممو  رائلػ  حرػنه كأرل الشػن ر كهػك وحأمػؿ هػذ  ال ػنقو   

ورل فوهن ،ف ي كقد طنؿ سػي اللمػره كأصػنسي الػكهف فأ ػرط  موهػن مشػن ر  
ه ككأ،ػػي ورثػػي ،ف ػػي ال ال ػػنقو ه فرػػد وهػػن كوةنطسهػػنكراح و،نجه يكأحن و ػػ

أحس سهن كسغرسحهنه فهك وراهن في كحش  حشسي كحشحي سوف ملػنلـ المدو،ػ  
 الحي ولوش سهن: )أرل كحش  لؾ حغرم سوي(.

كمػػف مشػػنهد الطسولػػ  الحػػي حأممهػػن الشػػن ر ككقػػؼ أمنمهػػن طػػكوة مشػػهد 
 صسنه كحمكف الشوب م،ػيهةنطسي كو،نجويه فوشكك إلوي زكاؿ الو،را  السحره 
 :(ُ)( كدة إل  السحرفي قصودة ) وركؿ

 كػػػػػػػؿ شػػػػػػػي  فوػػػػػػػؾ وػػػػػػػن سحػػػػػػػر
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػػػػػنف جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػنال 
  وػػػػػػػر أ،ػػػػػػػي سلػػػػػػػد لػػػػػػػـ أ ػػػػػػػحر 

 
 فكوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحر زاال  

 أ،ػػػػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػػػػد  وػػػػػػػػػػػػػرت أمػػػػػػػػػػػػػن 
 

 أ،ػػػػػػػػػػػت وػػػػػػػػػػػن سحػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػة ال 
 فلػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أ ػػػػػػػػػػػػػػػػكاـ قصػػػػػػػػػػػػػػػػنر 

 
 كوػػػػػػػػػؼ لػػػػػػػػػك كن،ػػػػػػػػػت طػػػػػػػػػكاال  

 إف أوػػػػػػػػػػػػػػػػػنـ الصػػػػػػػػػػػػػػػػػسن وػػػػػػػػػػػػػػػػػن  
 

 سحػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػرت  جػػػػػػػػػػنال 
 لػػػػػػػػػػػػروش طػػػػػػػػػػػػنرتكةفػػػػػػػػػػػػنؼ ا 

 
 لوحهػػػػػػػػػػػػػػػػن كن،ػػػػػػػػػػػػػػػػت جسػػػػػػػػػػػػػػػػنال 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  رف،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػن للرم،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
 

 هػػػػػػػػػػػػػػػن كأحكم،ػػػػػػػػػػػػػػػن اللرػػػػػػػػػػػػػػػنال 
 كمأل،نهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كةمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 

 
 كمأل،نهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنال 

لػي  مػ  حنلػي سجمن نثنسح سمونهي الزرقن  الصنفو  فورا الشن ر السحر  وحأمؿ 
ه سو،مػػن هػػك قػػد أصػػنسحي  كائػػد الػػزمفه كأثػػر فوػػي الشػػوبه ك ػػحر  كركائػػي

 .داهمي  م   جؿ الذمالمشوب  إلويك وشكك  ةنطسي كو،نجويوف

                                                 

 . )ِٓ ِصزٚء عٌجًِ(. 2/121(   ٠ٛعْ عّ  ا 1)
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كقد ا حلنف الشػن ر سنلحشػسوي الػذم ور ػخ المل،ػ  كوؤكػد  كوركوػيه فشػسي 
لوؤكػػد ا،حهػػن  أوػػنـ الصػػسن كمػػركر  سةفػػنؼ الػػروش الحػػي طػػنرت فػػة وراهػػنه 

 لػذاه فموحهػن كن،ػت جسػنال ثرػنال ال ح ػحطوع الححػرؾه ذهنب أونـ الصسن  ػرولن
حمػػر لفلػػؿه طنع أف ولرمهػػن ةشػػو  أف لػػك ا ػػحوحم،ػ  أف حلػػكد مػػرة أةػػرله ك 

 .كلكف هوهنت
أمكاجػػي كحركحهػػن المححنسلػػ  ال ػػرول ه فػػي السحػػر ك  ثػػـ راح الشػػن ر وحأمػػؿ

ال،جـك حغوب ثـ حضي  ورل الطسول  مف حكليه ف مشنهدحأمؿ في وأةذ  الك 
هشػػومن حػػذرك   كحم ػػي سلػػد أف كن،ػػت مةضػػرة زاهوػػ ه لػػوةه كحجػػؼ الحرػػكؿ

 :زو،  لم،نظروف زاهو  مرة أةرل ايرض مةضرةثـ حلكد  هالرونح
 حػػػػػػػػػػػػػػػػػذهب ايمػػػػػػػػػػػػػػػػػكاج فػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 
 السحػػػػػػػػػػػػػػػر كحػػػػػػػػػػػػػػػأحي ححػػػػػػػػػػػػػػػكال  

ذا مػػػػػػػػػػػػػػػػن  نسػػػػػػػػػػػػػػػػت اي    ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 
 

 جـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػندت حػػػػػػػػػػػػػػػػػػحةالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 كوجػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الحرػػػػػػػػػػػػػػػػؿ حو،ػػػػػػػػػػػػػػػػن 

 
 ثػػػػػػػػػػػػػػػـ وةضػػػػػػػػػػػػػػػؿ اةضػػػػػػػػػػػػػػػةال 

 كالصػػػػػػػػػػػسنه مػػػػػػػػػػػن لمصػػػػػػػػػػػسن لػػػػػػػػػػػك 
 

 زاؿ وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزداد زكاال  
 ال م،ػػػػػػػػػػػػػػند حو،مػػػػػػػػػػػػػػن ومضػػػػػػػػػػػػػػي 

 
 و،ندوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنال 

 صػػػػػػػػػػػػنر مػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػنف جمػػػػػػػػػػػػنال 
 

 وػػػػػػػػػػػػػن سحػػػػػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػػػػػةالفوػػػػػػػػػػػػػؾ  
حػػأمةت الشػػن ر فػػي مظػػنهر الطسولػػ  حجلمػػي وػػدرؾ مػػن ولحروهػػن مػػف حغوػػر  

سحرػدور  فوسلػث فوهػن الحوػنة الرسوػع موهػن فوأحي  كح،ضب حجؼ كحسدؿه فهي
ه كالشن ر وسكي شػسنسي اللزوز اللموـه أمن الشوب كأونـ الصسن فة  حلكد أسدا
  ،ف ػػيه كفػػي هػػذا مػػن الفنئػػت كأوػػنـ صػػسن ه كوشػػكك لمسحػػر أثػػر الشػػوب  مػػ

وكشػػؼ  ػػف ا،ػػدمنج الشػػن ر سح ػػي كشػػلكر   مػػع السحػػر كمشػػنهد الطسولػػ  
 .مف حكلي
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كقػػػد ا،لك ػػػت حػػػأمةت الشػػػن ر  مػػػ  الصػػػون   الحلسوروػػػ ه فكجػػػد،ن سػػػركز 
 ػندت(ه )وجػؼ/ وةضػؿ(ه كهػك الطسنؽ في شلر : )حػذهب/حأحي(ه ) نسػت/ 

لػيه كالكقػكؼ كشؼ  ف حأمؿ الشن ر الطكوؿ في مظػنهر الطسولػ  مػف حك و
 م  حرور  كاضح ه كهي أف مظنهر الطسول  ححجدده كالةروؼ وحمك  رسوعه 

كالصػػسنه مػػن سو،مػن  مػػر اإل، ػنف ال وحجػػدده كالصػػسن وػذهب فػػة ولػػكد أسػدا: )
لػػك زاؿ وػػزداد زكاال(ه لػػذا ف،ف ػػي حػػذكب ح ػػرة كحمهفػػن  مػػ  ذهػػنب لمصػػسن 

 الشسنبه كزكاؿ الصسن.
وع كمن وحدثي فوهػن مػف حجدوػد كحغووػر وسػدك كحأمؿ الشن ر الطسول  في الرس

ه إذ ،ػرل الشػن ر وحأمػؿ (ُ)كاضحن في قصػودة ) ػجدة  مػ  س ػنط الرسوػع(
مظػػنهر الطسولػػ  فػػي فصػػؿ الرسوػػع كمػػن وفلمػػي الرسوػػع سهػػن مػػف حغوػػر كحسػػدؿه 

  :فوح ن ؿ محلجسن مف هذا الص،وع اللجوب
 كوؼ وػن  صػف جئػت سػنلكرؽ ال،ضػػ

 
 حن  ػػػر كقػػد ك،ػػت  نروػػن فػػي الشػػ 

 أفل،ػػػػػػػػػػػػد الرسوػػػػػػػػػػػػع مصػػػػػػػػػػػػ،ع أكرا 
 

ؽوه كفػػػػػػػي ايرض حػػػػػػػؿ أـ فػػػػػػػي  
 ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن  

 
 إ،مػػػػػػػن أ،ػػػػػػػت ظػػػػػػػنفر طومػػػػػػػ  اللػػػػػػػن

 
 ـ سطػػػػػػػوف كٍفػػػػػػػر الغػػػػػػػذا  كمػػػػػػػن  

 سوػػػػػػػد أ،ػػػػػػػن ،ػػػػػػػراؾ حك ػػػػػػػ  شػػػػػػػهكرا 
 

 كشػػػػػػػهكرا مجػػػػػػػردا مػػػػػػػف ك ػػػػػػػن  
 لػػػػػـ حسػػػػػدؿ  وػػػػػر الضػػػػػون  فهػػػػػؿ أك 

 
 راقؾ الةضػر سلػض هػذا الضػون   

 كاةػػػػػػػحةؼ الثمػػػػػػػنر شػػػػػػػكة كلك،ػػػػػػػن 
 

 نه أةسطػػػػػػػػػ  اللشػػػػػػػػػكا  كمػػػػػػػػػذاق 
 سلضػػػػهن ،ػػػػنفع كفػػػػي سلضػػػػهن ضػػػػر 

 
ف  وػػػػػػػػػػركا مػػػػػػػػػػف اي ػػػػػػػػػػمن    كا 

 فػػػػػػإذا مػػػػػػن ورػػػػػػنؿ لمحمػػػػػػر وػػػػػػن ح،ػػػػػػػ 
 

 ػػػظؿه مػػن حػػنؿ طسلػػي فػػي الغػػذا   
 كالػػػػػػػػػركا  سػػػػػػػػػي الغصػػػػػػػػػف ولػػػػػػػػػدم 

 
 كػػػػػػؿ مػػػػػػن حكلػػػػػػي مػػػػػػف ايشػػػػػػون  
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إف اال حهةؿ سػأداة اال ػحفهنـ )كوػؼ( ثػـ )الهمػزة( وكشػؼ ل،ػن  ػف ،ظػرات 
مشػػنهد الطسولػػ  فػػي الرسوػػعه كحأممػػي اللموػػؽ فومػػن وفلمػػي الشػػن ر الطكومػػ  ل

الرسوػػع فػػي مظنهرهػػن مػػف حغووػػر كاضػػوه فنلشػػن ر و ػػحهكوي حغوػػر أشػػكنلهن 
كوػؼ اةضػرت اي صػنف  فهػك وح ػن ؿ: كسحلجػب لهػذا ايمػره لػذا كألكا،هنه

كاكح ػػت كرقػػن ،ضػػوراه ككن،ػػت  نروػػ  طومػػ  الشػػحن  ه كمػػن هػػذا االةػػحةؼ 
أشكنلهنه كألكا،هنه كمػذاقهن  أهػذا س،ظػنـ مرػدر أـ هػك الكاضو في الثمنره ك 

 ةسط   شكا  .
كقد أكد الطسنؽ سوف )حك ي/ مجردا(ه )سلضهن ،نفع / سلضهن ضػر( ،ظػرات 
دراكػي هػذا الحغووػر  الشن ر الطكوم  في مظنهر الطسول  في فصػؿ الرسوػعه كا 
 الػػذم أحدثػػي الرسوػػع فػػي مشػػنهدهنه كفػػي ال،هنوػػ  حهدوػػي حأمةحػػي أف هػػذا

 الحغوور إ،من هك ص،ع الرسوع سحردور اللزوز اللموـ:
 أفهػػػػػػػػػذا صػػػػػػػػػ،ع الرسوػػػػػػػػػع جمولػػػػػػػػػن

 
 كارحجػػػػػنؿ مػػػػػف طسلػػػػػي الملطػػػػػن   

 أوػػػػػػػف هػػػػػػػذا الرسوػػػػػػػع أجثػػػػػػػك لدوػػػػػػػي 
 

 ثػػػػػػـ أث،ػػػػػػي  موػػػػػػي كػػػػػػؿ الث،ػػػػػػن   
كمف الرصنئد الحأممو  الجموم  كقكؼ الشن ر  م  طمؿ دار  سػنلروؼ سلػدمن  

كقػد طػنؿ سػي اللمػر كأثػر فوػي الػدهر   ند مف الرنهرة إل  سمدحي في الروػؼه
كاشحلؿ رأ ي شوسنه كمن را ي في ذلؾ أف دار  في الروؼ قد أصنسهن الػكهف 
ف سري أروػل الػذكرونته ك، ػوـ الصػسن وػذكر  سأوػنـ صػسن   كمن أصنسي هكه كا 

 : (ُ)ه وركؿ مف قصودة )دارم سنلروؼ(الةكالي ك،شأحي ايكل  سنلروؼ
 أوهػػػػن الػػػػدار فوػػػػؾ  هػػػػد حرضػػػػ 

 
 سػػػػػػذا اللهػػػػػػد إ،ػػػػػػي كػػػػػػنف  ضػػػػػػنح 

 وػػػػػػـك ك،ػػػػػػن ،هػػػػػػب كالزهػػػػػػر سػػػػػػنؾ 
 

 أملػػػػػف الطوػػػػػر فوػػػػػي كةػػػػػزا ك ضػػػػػن 
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 ،رقػػػب الصػػػسو حػػػوف وػػػدرج ك ػػػة
 

 ف ثروػػػػػػؿ الةطػػػػػػن وغنلػػػػػػب  مضػػػػػػن 
 ك، ػػػوـ الصػػػسن و ػػػر إلػػػ  ال،هػػػر 

 
 فوسػػػػػػػػػػدك مرطسػػػػػػػػػػن ثػػػػػػػػػػـ ورضػػػػػػػػػػ  

 فوػػػػػػػي حطفػػػػػػػك أزاهػػػػػػػر كنيمػػػػػػػن،ي 
 

 سػػػوف مػػػكج الحظػػػكظ حػػػنكلف ،هضػػػن 
وكشػفنف  ػف ح،ػوف الشػن ر للهػد  ايكؿ كأوػنـ ،دا  حزوفه كحح ػر كأ،ػوف  

ه وحأمػؿ وحأمؿ في مشنهد الطسول  مف حكلهنصسن  في هذ  الداره أونـ كنف 
الموػؿ كهػػك وشػػد مة حػي ال ػػكدا ه كورقػػب الصػػسو كهػك وكشػػؼ  ػػف كجهػػي 
المضي  السراؽ سن ثن في الحوػنة ال،شػكة كال ػركره كال، ػوـ اللموػؿ وة ػب 

محفححػ  حكلػي حزو،ػي فػي م،ظػر وسلػث  مػ  السهجػ  مون  ال،هػره كايزاهػر ال
 و ر ال،نظروف. 

كحأمةت الشن ر يطةؿ دار  سنلروؼ ككقفنحي الطكوم  أمنمهن جلمحػي وحػذكر 
ايونـ الةػكالي الحػي مػرت  ػرولن فػي أحضػنف هػذ  الػدار كحمنهػن الكروػؼه 
كقد رأل فوهن ،ف ي الحي هرمته كا حكل   موهن الشوبه ككل   هد الصسن 

 موهػػن الػػدهره  نمػػن هػػك الحػػنؿ لهػػذ  الػػدار الحػػي أم ػػت طمػػكال دكار ػػنه  فػػك
 كأض،نهن السم :

 وػػػػػػن طمػػػػػػكال دكار ػػػػػػن رحمػػػػػػ  ار
 

  مػػػػػػ  الظػػػػػػن ،وف  ػػػػػػن،وف أ،ضػػػػػػن 
 كػػػـ ل،ػػػن فػػػي حمػػػنؾ مػػػف طفػػػرات 

 
  ػػنذجنت ركضػػف فػػي الػػدهر ركضػػن 

 أ،ػػػػت مثمػػػػي هرمػػػػت سلػػػػد شػػػػسنب  
 

 كوػػػػػػػؼ كلػػػػػػػ  شػػػػػػػسنس،ن كحرضػػػػػػػ   
 في كأسرػػػػنفػػػػتَّ فػػػػي  زم،ػػػػن الزمػػػػن 

 
 ،ػػػػػػػػػن جػػػػػػػػػدارا وروػػػػػػػػػد أف و،رضػػػػػػػػػن 

  وػػػر أف الحوػػػن وسمٌػػػؾ فػػػي الشػػػك 
 

 ؽ كمػػػػػػػػن سٌم،ػػػػػػػػي سكػػػػػػػػنئي أوضػػػػػػػػن 
 ةػػػرب الػػػدهر مملسػػػن ك،ػػػت أقضػػػي 

 
 فػػي حمػػن  الكروػػؼ مػػن كػػنف ورضػػ  

  ػػػػػػػ،  الػػػػػػػدهر أف وػػػػػػػدسل قػػػػػػػكال 
 

 كوظػػػػف الرجػػػػكع فػػػػي الرػػػػكؿ فرضػػػػن 
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 لػػك وشػػوـ الكلوػػد مػػن  ػػكؼ ومرػػ 
 

 مػػف صػػركؼ الحوػػنة مػػن هػػز ،سضػػن 
كقػػػد ا ػػػحلنف الشػػػن ر سنلحشػػػةوص فةمػػػع  مػػػ  مظػػػنهر الطسولػػػ  صػػػفنت  

فػػنلزهر وسكػػيه كالصػػسو وصػػحك مػػف ،كمػػي ك ػػةف ثروػػؿ الةطػػنه  هاإل، ػػنف
ك، وـ الصسن وسكح سأ رار  لم،هره كهك ورطػب كجهػيه كوغضػب ثػـ ورضػ ه 

ككأ،هػن  هك وطر  موهػن الهػـر هكهذ  الدار قد كل  شسنسهنه كطنؿ سهن اللمر
ه كهػك ممػن وضػفي  مػ  الصػكرة الحركػ  كوسػث فوهػن ال ػف شوخ طن ف في

 الحونة.
إف مظنهر الطسول  في هذ  الصػكرة جػن ت حوػ  ح،طػؽ سمػن وروػد الشػن ره 
لرػػد حأممهػػن ك،ظػػر إلوهػػن ،ظػػرات طكومػػ  مححنسلػػ ه كصػػسغهن سح ػػي كشػػلكر ه 

من ولحمؿ في ،ف ػي مػف آمػنؿ كآالـه  هـكحكلهن إل  شةكص وحنكرهـ كوسث
ؤكد  مؽ اال،دمنج سو،ي كسوف الطسولػ  كقمػ  اإلح ػنس سهػنه كفي هذا من و

كوضفي  م  الصكرة الحوكو  كالحرك  كاإلثنرة كالمحل  الف،وػ ه كوػؤدم إلػ  
محن ي  .(ُ)إق،نع الرنرئ كا 

إف المحأمؿ في شلر  مند وجد كصؼ الطسول  كالروؼ جمي الصػكرةه رائػؽ 
،ف ػػػيه ك،ػػػرل الم،ظػػػره فهػػػك وصػػػسغهن سمشػػػن ر  كأحن و ػػػيه كوػػػرل فوهػػػن 

الشن ر فوي وموػؿ إلػ  الفكػر اللموػؽه الحػزوف حو،ػنه كالمسػحهل حو،ػن آةػره 

                                                 

( ٌٚصّاا ي ٘االٖ عٌمصاا١م  ٚٚضااٛض ع٦ظساا ب ع١ٙاا  عيح  ٘اا  عاا ِج ِعّاام 1)

/ 2،ع١ااجٜ عااٟ   عسااحٗ ٌّعّااٛ  عّاا  . عٔ ااجا يّسااة ِاآ شاابجعء عٌٛ ١ٕااةا 

. ٚعيح  ٘  عٌر عج ٔفسٗ وّٕٛ ز ِٓ شابجٖ   ع عٍاٝ عٌّىحاٛم  258  255

أظّم عب١م ٠ ٍ  ع١ٗ ش١ص  ِٓ شبجٖ . عٔ جا ِر ١٘ج شبجعء عٌلٞ أ سٍٗ إ١ٌٗ 

 .358   351عٌبصج ص  
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كهػػػك فػػػي كمحػػػن الحػػػنلحوف سلوػػػد الغػػػكره وغػػػكص كرا  الحكمػػػ ه و ػػػحةرجهن 
 .(ُ)كولرضهن  م  اي،ظنر جموم  سراق  ح ر ال،نظروف

ذا كن،ػت ظػنهرة اللمػؽ فػد حمثمػت فػي  وركؿ اي حنذ  سد الفحػنح الدوػدم: "كا 
اي حنذ  مند سكضكح فرد جن  هذا مةئمن لمن فوي مف طسولػ  ال،ػزكع  شلر

إلػػ  الحأمػػؿ كلمػػن فػػي  و،وػػي مػػف سروػػؽ الحطمػػع كال،ظػػر... فني ػػحنذ  مػػند 
كصػػنؼ مػػف الدرجػػ  ايكلػػ ه كقػػكا  الف،وػػ  الحػػي ومػػحرط سهػػن شػػككؿ الحوػػنة 
كمشػػنهد الطسولػػ  هػػي أسػػرز مػػن فػػي شػػلر ه كالمرػػدرة الفنئرػػ  الحػػي ا ػػححكذ 

 .(ِ)"وهن في ملرض الكصؼ إ،من جن ت مف سنب الل،نو  سنلحأمؿ كال،ظر م
لػذا جػن ت قصػنئد  إف الطسول  حلد رافدا أ ن ون في حرؿ الحجرسػ  الحأمموػ ه

حأمةحػػي فػػي  يقندحػػكقػػد  ه(ّ)الشػػن ر الطسولػػ  محرسلػػ   مػػ   ػػرش دوػػكاف
مشػػػنهدهن إلػػػ  إدراؾ الجمػػػنؿ فوهػػػنه ككقكفػػػي  مػػػ  قػػػدرة الةػػػنلؽ  ػػػسحن،ي 

حمنشػػ  مػػع الحصػػكر و ذاه كهػػكالكحدا،وػػ  نل ه كاال حػػراؼ لػػي سنلرسكسوػػ كحلػػ
  اإل ةمي الصحوو لمككف كالحونة.

فنلد كة إل  حممي مظػنهر الجمػنؿ فػي الطسولػ  قنئمػ ه كالحػث  مػ  الحأمػؿ 
سهػدؼ  -كمػن ذكػرت –في مشنهدهن كارد في آونت كثورة فػي الرػرآف الكػروـ 

                                                 

 . 254/ 2( عٔ جا يّسة ِٓ شبجعء عٌٛ ١ٕةا 1)

 . 24( عٛ  عٍٝ ،مءا ص 2)

   88   11  1/31( عٔ ااج ّٔاا  ز أيااجٜ ٌحيِااً عٌ ب١بااةا  ٠ااٛعْ عّاا   3)

153 111  145  265  212  216  345  361   369  2 /48  

  عااااااااااٛ  259  191  185  112  166  155  145  125 111  89

 . 133  126  51عٍٝ ،مءا ص 
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  ح ػػمك كحػػرؽ ادراكنحهػػنه فحرػػؼ حرقوػػ  المشػػن ره كحهػػذوب ايحن ػػوس ححػػ
  .(ُ) م   ظم  اإلسداعه كقدرة الةنلؽ  سحن،يه كحكمحي

 الرأهل يف اقشأج -خاهغا
مػنؿ ركحػي ولمػك سػي  ػف المرأة  ،د محمكد  مند مةمػكؽ رقوػؽه وح ػـ سج

كالجمػػنؿه كالةوػػر كاللطػػن ه ككػػؿ رمػػز لمطهػػر كالصػػفن   يه كهػػ ػػنئر السشػػر
حأممهن محنكال أف وحػنفظ  مػ  هػذا الجمػنؿ جموؿ في هذ  الحونةه لذا فهك و

 الركحي.
ه كجن ت قصنئد كثورة فػي دوكا،ػي حيالمرأة جمنلهن الرك في  مند  أحبكقد 

لػػػػيه م المػػػػرأة سػػػػناللحزاـ سنلجمػػػػنؿ الطسح،ػػػػندك حؤكػػػػد حأممػػػػي هػػػػذا الجمػػػػنؿه 
دؼ حركومهنه كصون،حهن كالمحنفظ   م  جمنلهن الركحيه كحأمةحي إلوهن سه

لهن  مػػ  الػػدرب الصػػحوو الػػذم وح ػػؽ كحلػػنلوـ اإل ػػةـ ه ككضػػمػػف الحسػػذؿ
 الركوم ه كوحفؽ مع الفطرة ال موم  الحي فطرهن ار  موهن. 

 (ِ)قصودة )س،ت  شػر( همف الرصنئد الحي وحأمؿ فوهن الشن ر جمنؿ المرأة
ك ػػط مشػػنهد الطسولػػ  الغ،ػػن  فػػي  فحػػن  صػػغورةكفوهػػن ،ػػرل الشػػن ر وحأمػػؿ 

 : الروؼه وركؿ
 لجػػػػػػػػػػػدكؿسػػػػػػػػػػػوف ةروػػػػػػػػػػػر ا

 
 كسػػػػػػػػػػػوف همػػػػػػػػػػػس ال ػػػػػػػػػػػ،سؿ 

 كقفػػػػػػػػػػػت أ ػػػػػػػػػػػأؿ الصػػػػػػػػػػػسن 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػي ثكسهػػػػػػػػػػػػػػن المسمػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 هػػػػػػػػػػػػؿ قنسمحهػػػػػػػػػػػػن طفمػػػػػػػػػػػػ  

 
 رقورػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 ذاتي حوػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ملجػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 

 كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر ك،جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
                                                  

( عٔ جا ِر ٘م عٌ ب١بة عٟ عٌمجرْ عٌىاج٠ُ )عٌمساُ عٌرا ٟٔ(ا  / أظّام ِعّام 1)

 َ. 1995ِٚ  ،بم٘   ِ ببة عٌحجوٟ ، ٕ     23عٍٟ ظٕ ٛ   ص 

 . )ِٓ ِصزٚء عٌى ًِ(. 1/35(  ٠ٛعْ عّ  ا 2)
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 ح،مػػػػػػػػػ  إذا هػػػػػػػػػي ا،حمػػػػػػػػػت
 

 لم،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ مسجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 هػػػػػػػػػػذم الس،ػػػػػػػػػػنت أقسمػػػػػػػػػػت 

 
 فمػػػػػػػػػػن لهػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػـ حرسػػػػػػػػػػؿ  

نة نسلػػ  لهػػذ  الفحػػإف م ػػرح ايحػػداث وكشػػؼ ل،ػػن  ػػف ،ظػػرات الشػػن ر المحح 
إونهػػن؛ وؤكػػد ذلػػؾ المفػػردات الحلسوروػػ  )كقفػػته أ ػػأؿه ذات  الصػػغورة كحأممػػي

ؿه ح،م  لسوت مسجؿ(ه هذ  الصون   الحلسورو  حشؼ  ف  ره ك،جى حون ه حكى
،ظػػرات طكومػػ  لهػػذ  الطفمػػ ه كأف الشػػن ر هػػنـ سهػػن كراح وفكػػر فوهػػنه ثػػـ 

 وصرح أ،ي كنشفهن سحسي لهنه كراح وصفهن كصفن دقورنه فوركؿ:
 لحهن إلمنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ

 
 كػػػػػػػػػػػػػػأ،،ي لػػػػػػػػػػػػػػـ أ ػػػػػػػػػػػػػػأؿ  

 كاهػػػػػػػػػػػن لهػػػػػػػػػػػن إف سلػػػػػػػػػػػدت 
 

ف د،ػػػػػػػػػػػت فنلكوػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػي   كا 
 وػػػػػػػػػػػػػػن حسػػػػػػػػػػػػػػذا كقفحهػػػػػػػػػػػػػػن 

 
 مشػػػػػػػػػػػػػغكل  لػػػػػػػػػػػػػـ حشػػػػػػػػػػػػػغؿ 

 رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهن كجوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهنس 
 

 كةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهن المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 كطرفهػػػػػػػػػػػن وملػػػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػػػي 

 
 للػػػػػػػػػػػػب الصػػػػػػػػػػػػسن سنل ػػػػػػػػػػػػسؿ 

 مدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  
 

 سشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلرهن المضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؿ 
 كالشػػػػػػػػمس مػػػػػػػػف  ورحهػػػػػػػػن 

 
 قػػػػػػػػػد كقلػػػػػػػػػت فومػػػػػػػػػن ومػػػػػػػػػي 

 كأر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت للنسهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
 

   كجػػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػػدكؿوصػػػػػػػػػػػس 
لرد حأممهن الشن ر حح  أةذت سمجنمع قمسػي مػع صػغر  ػ،هنه حأمػؿ قػدهنه  

كجوػدهنه كةػػدهنه كطرفهػػنه كشػلرهن الطكوػػؿه كجمنلهػػن الفحػنفه ككأ،هػػن زهػػرة 
 . حكف سهذ  الطفم جموم  في س حنف ،ضوره إ،ي مف

إف ارحسػػنط هػػذ  الصػػكرة سنلطسولػػ  وضػػفي  موهػػن حوكوػػ  كحركػػ ه ذلػػؾ أف 
ةمػػػع  مػػػ  مظػػػنهر الطسولػػػ  المحوطػػػ  سمكقػػػع ايحػػػداث الصػػػفنت  رالشػػػن 

ه كلهػػن للػػنب حر ػػمي  مػػ  فنلشػػمس حغػػنر مػػف جمػػنؿ هػػذ  الفحػػنة اإل، ػػن،و ه
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مون  الجدكؿ فحضي  صفححيه كالجدكؿ لي كجي قد صسغحي الشمس فأضن  
 كلمعه هذا الحشةوص أضفي  م  الصكرة الحوكو ه كسث فوهن الحونة.

ه مػػع صػػغر قػػد ممكػػت  رمػػي ك ػػحرت لسػػي  الفحػػنة ثػػـ وؤكػػد الشػػن ر أف هػػذ
ال حلػرؼ هػذا ال،ػكع مػف الحػب الػذم ول،وػي الشػن ره الحػي  ،هن كطفكلحهػن 

 وركؿ:
 سػػػػػػػػػػػػػػػي ةػػػػػػػػػػػػػػػدُّهن مػػػػػػػػػػػػػػػكرَّدا

 
 

  مػػػػػػػػػػ  الرمػػػػػػػػػػوص المةممػػػػػػػػػػي 
 ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػملهن مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌردا 

 
 إف قمػػػػػػػػػػػػػػػت أك لػػػػػػػػػػػػػػػـ أقػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 كفكرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددا ذ
 

 أك إف أىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًزؿً  أىًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌ  
 ككوػػػػػػػػػػػػػػػؼ حػػػػػػػػػػػػػػػدرم أ،هػػػػػػػػػػػػػػػن 

 
 حلم حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغمي 

  نروػػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػػنقوف مػػػػػػػػػػػػف  
 

 قموصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهن المةحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ 
 ح،ظػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي دهشػػػػػػػػػ  

 
 إف اسحػػػػػػػػػػػػػدئ فػػػػػػػػػػػػػي الغػػػػػػػػػػػػػزؿ 

فمػف وشػفي لػك كنشػفهن سحسػي إف حأمؿ الشن ر لهذ  الفحنة جلمػي وػدرؾ أ،ػي  
مػن وجػكؿ فػي كقػد  ػرؼ  هذلؾ  محيه ذلؾ أ،هن ال حفهـ مػن وػدكر فػي ةمػد 

 هكسرهػن س ػ،ووفةنطرهن مف حكجسه كقمؽه كدهش  ممن حرا  مف هذا الذم و
  ال حلي شوئن ممن ودكر في ذه،ي. يكه

إ،هن قصودة حأممو  طروف ه حح ـ سنلس نط  كال ذاج ه س نط  فػي الحلسوػره 
ك ذاج  في المشػن ره ك ػمسو  فػي الحجػنربه إذ ولجػب سفحػنة فػي اللنشػرة 

ول ه اجحمع فوهن جمنؿ الطس كهي قصودة ح،ضو سنلشن رو ه .(ُ)مف  مرهن
كقػد سػدت فوهػن مشػن ر كأحن ػوس الشػن ر ه كجمػنؿ المػرأة كجمنؿ الم،ظره

                                                 

َ  ع٤،باا   1964   ٠سااّبج  15عٌرم عااة  عٌماا ٘ج    عٌباام   ( عٔ ااجا ِصٍااة1)

 .14ع٦ٔس ١ٔة عٟ  ٠ٛعْ عّ  ا سبم ِعّم أ،ٛ عٌجض   ص 
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الرقورػػ  المرهفػػ ه وغمفهػػن ذلػػؾ اإلطػػنر الطسلػػي الػػذم كصػػؼ فوػػي الشػػن ر 
 الطسول  سمشنهدهن الةةس  الحي حمس شغنؼ الرمكب.

وحػػػدث،ن الشػػػن ر  ػػػف ح ػػػ،ن  مػػػرت سػػػي فأةػػػذت  (ُ)كفػػػي قصػػػودة ) ػػػنسرة(
 قصػػودحي كاصػػفن هػػذ  سمجػػنمع قمسػػيه كراح وحكػػي هػػذ  الحجرسػػ ه م ػػحهة

 الح ،ن :
 ح ػػػػػػػػػػ،ن  م ػػػػػػػػػػسم  الشػػػػػػػػػػلك

 
 ر  مػػػػػػػػػػػػ  محونهػػػػػػػػػػػػن ال،ضػػػػػػػػػػػػور 

 وػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػف رأل الصفصػػػػػػػػػػػػن 
 

 فػػػػ  ا، ػػػػدلت  مػػػػ  كجػػػػي الغػػػػدور 
 مػػػػػػػرت سػػػػػػػي صػػػػػػػسحن ك، ػػػػػػػم  

 
 ركضػػػػػػػػػػػػ  حشػػػػػػػػػػػػػفي الصػػػػػػػػػػػػػدكر 

إف حأمػػؿ الشػػن ر هػػذ  الح ػػ،ن  كجمنلهػػنه كشػػلرهن و، ػػدؿ  مػػ  كجههػػنه  
ت شػػلرهن كهػػي م، ػػدل  حػػدا ي ذلػػؾ م،ػػنظر الطسولػػ  الةةسػػ ه فػػرأل ةصػػة

 م  ةدهن اي وؿ كفػركع الصفصػنؼ  مػ  كجػي الغػدوره كهػك م،ظػر سػدوع 
 .و ر ال،ػنظروفه كهػذ  الجمومػ  مػرت  ػرولن كأ،هػن ال، ػوـ وشػفي الصػدكر

جمػػػنؿ هػػػذ  )اللػػػنسرة( أثػػػر فػػػي ،ف ػػػي حػػػأثورا سنلغػػػن جلمػػػي وحأمػػػؿ كوسػػػدك أف 
 وحدث،ن  ف أثر  في ،ف ي: فوركؿ الجمنؿه

 را  وػػػػػػػػػػػدوػػػػػػػػػػػن لمجمػػػػػػػػػػػنؿ حػػػػػػػػػػػ
 

 رم أ،ػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػدث كسوػػػػػػػػػػػػػػػر  
 لػػػػػػػػك كػػػػػػػػنف وػػػػػػػػدرم مػػػػػػػػن أكل 

 
 وكمػػػػػػػػػػن إلػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػأكل حروػػػػػػػػػػر 

 فػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػرج  ػػػػػػػػػػكؼ وغػػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػػرب ذلػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػ،جـ اللسػػػػػػػػػكر  
 ك مػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػركج ضػػػػػػػػػػػػكؤ  

 
 ومرػػػػػػػػػػػ  ه،نلػػػػػػػػػػػؾ أـ صػػػػػػػػػػػةكر  

 حمضػػػػػػػػػػي ال،جػػػػػػػػػػـك لشػػػػػػػػػػأ،هن 
 

 كالصػػػػػػػػػػػػنئسكف إلػػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػػلور 
 

                                                 

 . )ِٓ ِصزٚء عٌى ًِ(.65 -63( عٛ  عٍٝ ،مءا ص 1)
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محأمػؿ إف حأمؿ الشن ر لمجمنؿ جلمي ورا  شوئن  ظومن ال وظهػر ك،هػي إال لم
رسمػػن لػػـ و ػػحطع الشػػن ر أف  (لػػنسرة)ال كهػػذ الػػذم وػػدرؾ حرػػنئؽ ايشػػون ه 

وحأممهػػن أك و،ظػػر إلوهػػن طػػكوةه لكػػف جمنلهػػن فحػػؽ  ،ػػد  ،ػػكازع الشػػن رو  
كاإلح نس سنلجمنؿه فراح وحأمؿ الجمنؿ كور ؿ هذ  الصوح  الشلرو  الحي 

 لكف ال ودركي إال المحأمؿ.مكجكد في كؿ شي ه  يوؤكد فوهن أ،
فملمػػند فم ػػفحي الةنصػػ  فػػي الجمػػنؿه هػػذ  الفم ػػف  ال حأحوػػي إال سلػػد حأمػػؿ 
 موؽ لمشي  الذم وحأممػيه كلػي ،ظرحػي المةحمفػ  لممػرأةه لػذا فهػك و،حرػدهن 
 ،ػػدمن ححػػنكؿ أف حطمػػس جمنلهػػن الطسلػػي كحغوػػر فوػػيه كحةػػرج  ػػف الفطػػرة 

حهػػي الحػػي فطرهػػن ار  موهػػنه راح الشػػن ر وحأمػػؿ الجمػػنؿ فوػػرا  وػػذهب كو،
ه ورػػػكؿ مػػػف قصػػػودة ذ  الػػػد،ون الحػػػي ال حسرػػػي  مػػػ  شػػػي كغوػػػر  فػػػي هػػػ
 (ُ))المحصنسو (:

 أجمومػػػػػػػػػػػػ  ايمػػػػػػػػػػػػس اةملػػػػػػػػػػػػي
 

 لجمومػػػػػػػػػػػػػػ  الوػػػػػػػػػػػػػػـك الك ػػػػػػػػػػػػػػنـ 
 إف الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنؿ كغوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  

 
  نروػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػوف اي،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنـ 

  ػػػػػػػػػػػػونف  ػػػػػػػػػػػػنك،  الرصػػػػػػػػػػػػكر 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػي ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػنك،  الةوػػػػػػػػػػػػػػػػػنـ 
 أرضػػػػػػػػػػػػػحؾ أ ػػػػػػػػػػػػػكاـ مضػػػػػػػػػػػػػت 

 
 أوكػػػػػػػػػػػكف هػػػػػػػػػػػذا كػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػنـ  

 حجدوػػػػػػػػػػػػػػد ح ػػػػػػػػػػػػػػ،ؾ جػػػػػػػػػػػػػػنئز 
 

 ز حجدوػػػػػػػػػػد الحطػػػػػػػػػػنـلػػػػػػػػػػك جػػػػػػػػػػن 
 أرأوػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػػكد السشػػػػػػػػػػنـ 

 
 وجػػػػػػػػػؼ هػػػػػػػػػؿ وزكػػػػػػػػػك السشػػػػػػػػػنـ  

 لػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػنف منضػػػػػػػػػػو،ن ولػػػػػػػػػػك 
 

 د لكػػػػػػػػػػػػػػػنف حنضػػػػػػػػػػػػػػػر،ن أقػػػػػػػػػػػػػػػنـ 
هػذ  المحصػنسو  الحػي لسػي الشػن ر  وحكجػيةطنب رقوؽ حغمفي الحؤدة كالرفؽ  

فوؤكػػد لهػػن أف الجمػػنؿ فػػي   موهػػنه كال وػػؤثر فوهػػنه يال وػػأح حظػػف أف الػػزمف
فػػي هػػذ  الحوػػنةه وػػزكؿ كو،حهػػيه كقػػد كشػػفت  المػػرأة شػػأ،ي شػػأف كػػؿ شػػي 

                                                 

 .)ِٓ ِصزٚء عٌى ًِ(. 2/13(  ٠ٛعْ عّ  ا 1)
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ك ن دت  م  حر وخ الفكرة فػي و ػر  الشن رالصون   الحلسورو   ف مراد 
ك ػػػهكل ه فرػػػد ا حمػػػد  مػػػ  الحضػػػند الػػػذم أسػػػنف  ػػػف  رضػػػي: )جمومػػػ  
(ه ) ػنك،  الرصػكر/  ػنك،  الةوػنـ(ه )لػك كػنف منضػو،ن  ايمس/جموم  الوـك

  حؤكد حغور الزمنفه كحسدؿ ايونـ كأف ولكد/ لكنف حنضر،ن أقنـ(ه هذا الضدو
الػػػدهر ال وػػػدـك  مػػػ  حػػػنؿ كاحػػػدةه كمػػػن حكشػػػؼ  ػػػف المل،ػػػ  الػػػذم أراد  

 الشن ره كحؤكد الفكرة في ذهف المحمري.
كوجموهػنه كوؤكػد  حػيكمن ا ػحلنف الشػن ر سنال ػحفهنـ الػذم وكشػؼ  ػف فكر 

 أوكػكف هأرضػحؾ أ ػكاـ مضػتالمل،  كوركوي كور ػةي فػي ذهػف المحمرػي: )
(. كهػػك وجػػؼ هػػؿ وزكػػك السشػػنـ  )أرأوػػت لػػك  ػػكد السشػػنـه هػػذا كػػؿ  ػػنـ (

ه كأف الشوب ال سد وأحي  م   يا حفهنـ وشؼ  ف ذهنب الصسنه كأ، ال ودـك
 سنقحراب أجمي.  م،ذراالمر  

 -حلػنل –كفي ال،هنو  وكصي الشػن ر هػذ  المحصػنسو  سنلرضػن سرضػن  ار 
 هن إل  زكاؿ كا،حهن :كقدر ه فهذ  هي طسول  الحونةه كؿ من فو

 هػػػػػػػػػػػػػػػذا ةحػػػػػػػػػػػػػػػنـ إف و ػػػػػػػػػػػػػػػؤ
 

 ؾ فإ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػحـ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاـ 
 فحرسموػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 

 
 ر م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػححب كاححشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنـ 

 كحجممػػػػػػػػػػػي سنلصػػػػػػػػػػػمت فهػػػػػػػػػػػك 
 

 ملسػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػةـ 
 مػػػػػػػػػػػػػػن أ،ػػػػػػػػػػػػػػت أكؿ ركضػػػػػػػػػػػػػػ   

 
 جفػػػػػػػػػػػػػػػت كفنرقهػػػػػػػػػػػػػػػن الغمػػػػػػػػػػػػػػػنـ 

 كػػػػػػػػػػنيمس شم ػػػػػػػػػػؾ أطفئػػػػػػػػػػت 
 

 فلموػػػػػػػػػػػػػؾ كػػػػػػػػػػػػػنيمس ال ػػػػػػػػػػػػػةـ 
ؿ حػي فػي هػذ  الػد،ونه رضن كا ح ةـ لهػذا الرػدر المححػـك المرػدر  مػ  كػ 

كالشن ر في رفؽ كهكادة كلوف وكصػي هػذ  المحصػنسو  سنلرضػن كاال ح ػةـ 
ه ثػـ وؤكػد لهػن أف ايوػنـ حمػر :)فحرسموػيه كحجممػي(الحنـ لمػن قضػ  ار كقٌدر

 كحغوب شم هن فكذا اللمر وفكت كو،حهي.
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إ،هن فم ف  ةنص  سنلشن ر حوف وحأمؿ ذلؾ ال،كع مف ال، ػن  الةئػي وظػف 
 موػػيه فهػػك وػػرؽ لهػػن فػػي الةطػػنب  يف اللمػػر ال و،حهػػي كأف الػػزمف ال وػػأحأ

كوأةػػذ سوػػدهن لملرفػػ  الحرورػػ  الحػػي ال مفػػر م،هػػنه كهػػي أف جمنلهػػن وػػذهب 
فكػػرة حػػحة ـ مػػع ال ذ كوػػزكؿ كمػػن و،حهػػي كػػؿ شػػي  فػػي هػػذ  الحوػػنةه كهػػ

 -الحصػكر اإل ػػةمي الصػػحوو لمكػػكف كالحوػنةه كح،ػػندم سنلرضػػن سرضػػن  ار
}انهَّوُ انَّزُِ خَهَقَكُى يٍِّ ضَعْفٍ ثُىَّ خَعَممَ يِمٍ تَعْمذِ ضَمعْفٍ     كقدر ه قنؿ حلنل :  -حلنل 

  .(ُ)قٌَُّجً ثُىَّ خَعَمَ يٍِ تَعْذِ قٌَُّجٍ ضَعًٌْا ًَشَْْثَحً َّخْهُقُ يَا ََِّاء ًَىٌَُ انْعَهِْىُ انْقَذِّش{
ؾ المػػػرأة حهدوػػػي حأمةحػػػي إلػػػ  ،رػػػد حمػػػ (ِ)كفػػػي قصػػػودة )الجمػػػنؿ اللصػػػرم(

اللصرو  الحي سهرحهن سلض ال مككونت الغرسو ه فراحت حمهث كرا هنه حح  
ف دت أةةقهنه كةرجت  ف الفطرة الحي فطرهن ار  موهنه لرد أر مت حمؾ 
المرأة اللصرو  أظفنرهن فصنرت لهن مةنلػب كمةنلػب الكحػكشه كمػن قصػت 

 رهن ك ورت ةمؽ ار حلنل ه وركؿ:شل
 ظفنرهػػػػػنقػػػػػؿ لمجمومػػػػػ  أر ػػػػػمت أ

 
 

 إ،ػػػػي لةػػػػكؼ كػػػػدت أمضػػػػي هنرسػػػػن 
 إف المةنلػػػػػب لمكحػػػػػكش ،ةنلهػػػػػن 

 
 ححػػػػػػػػ  رأو،ػػػػػػػػن لمظسػػػػػػػػن  مةنلسػػػػػػػػن 

سػػػػنيمس أ،ػػػػت قصصػػػػت شػػػػلرؾ  
  ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 ك،رمػػت  ػػف كضػػع الطسولػػ  حنجسػػن 
 ك ػػػػدا ،ػػػػراؾ ،رمػػػػت ثغػػػػرؾ لمرفػػػػػن 

 
 جن،سػػػن-ر ػػػـ أ،فػػػؾ-كأزحػػػت أ،فػػػؾ  

 مػػػػف  مػػػػـ الح ػػػػ،ن  أف جمنلهػػػػن 
 

 فػػػػػي أف حةػػػػػنلؼ ةمرهػػػػػن كحجن،سػػػػػن 
 إف الجمػػػنؿ مػػػف الطسولػػػ  ر ػػػػمي 

 
 إف ،ػػػػدَّ ةػػػػط م،ػػػػي لػػػػـ وػػػػؾ صػػػػنئسن 

 

                                                 

 (.54( سٛ   عٌجَٚا ع٠٢ة )1)

 َ(.. )ِٓ عٌى ًِ عٌح 1295(  ٠ٛعْ عّ  ا 2)
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،ز   أةةقو  ،نسل  مف أةػةؽ الشػن ر الركومػ ه فهػك ال ورضػ  لممػرأة أف 
 هحكػػػكف دموػػػ  مصػػػسك   مػػػف الةػػػنرجه وملػػػب سهػػػن مػػػف ورححمػػػكف ةػػػدرهن

 مف مركجي المكض  الحي حةنلؼ شر ح،ن كدو،،ن. هكوفضحكف  حرهن
نؿ الطسولػػيه كوػػرل أف جمػػنؿ المػػرأة أف حسرػػ  كمػػن إف الشػػن ر ولشػػؽ الجمػػ

حمنشػ  مػع ةمرهن ار  سحن،ي ال حغور في شكمهن كال مظهرهنه كهي ،ز ػ  ح
ه كد كة إل  الحم ػؾ سػأةةؽ اإل ػةـ ال ػنمو ه الم،هل اإل ةمي الصحوو

كشػػػػرائلي الركومػػػػ  الحكومػػػػ ه كصػػػػون،  المػػػػرأة مػػػػف الحسػػػػذؿ كاال،كشػػػػنؼ 
نت ك ندات كمكسرنت الحضنرة الغرسو ه سمن ححضمف كاال حهحنره ك،سذ  مككو

 مف ا،حةؿ كمندو  كالحنده ككمهن ححصندـ مع الحصكر اإل ةمي الركوـ. 
فإذا كنف مف أهداؼ اإل ةـ االرحرن  سنإل، نف ،حػك المثػؿ اللموػن كالفضػنئؿ 
ال نمو ه كال مكؾ الركوـه فإف مػف أهػـ  نوػنت الفػف الجوػد أف وحرػؽ هػذ  

د ك إلوهن "فنلف،نف مطنلب سأف وجلؿ الفضػوم  محسسػ ه كالرذومػ  ايهداؼ كو
سأف و،نهض ا،حةؿ ايةةؽه كلهك الطنئشوف  -أوضن-م،كرةه كهك مطنلب 

كا،غمن ػػهـ فػػي الممػػذاته كذلػػؾ سحصػػكور فضػػنئؿ الحوػػنة اي ػػرو  الكطوػػدةه 
 .(ُ)ك رضهن  م  أ،هن هي ايكمؿ كايفضؿ"

، ن  جلمػي وحلجػب كػؿ اللجػب لحغووػرهف إف حأمؿ الشن ر لهذا ال،كع مف ال
ةمػػؽ اره كلةػػركجهف  ػػف الفطػػرة الحػػي فطػػرهف ار  موهػػنه كقحمهػػن ذلػػؾ 

لػػيه فجمػػنؿ المػػرأة فػػي أف حظػػؿ  مػػ  طسولحهػػن كفطرحهػػنه فػػة الجمػػنؿ الطس
حطوػػؿ ظفػػرا كال حػػزجل حنجسػػنه كال حرػػص شػػلراه فهػػذا كمػػي وةػػنلؼ الفطػػرةه 

  م  جمنلهنه كوذهب سأ،كثحهن. يكوأح

                                                 

   ع  عٌبٍااُ 23  22( عالٌحازعَ عاٟ عٌرابج عٌبج،ااٟا أظّام أ،اٛ ظّ لاة  ص 1)

 َ.1919ٌٍّم١٠ٓ  ،١جٚت  ع٤ٌٚٝ 
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كال،ز   ايةةقو  الم وطرة  م  الشن ر فرضت  موي حأمؿ هػذا ال،ػكع مػف 
ال، ن ه فحأمؿ كثوػرا فػي المػرأة كرفػض م،هػن ال ػمككونت الحػي ححصػندـ مػع 
الشػػػرول  اإل ػػػةمو ه كوأسنهػػػن الػػػذكؽ ال ػػػموـه كحرفضػػػهن الفطػػػر ال ػػػموم  

و،ػندم  كاللندات ايصوم ه كايةةؽ الكروم ه فهك وحب الجمنؿ كولشري لذا
 أف وهنف أك أف وسحذؿ.  نضرا مزهكا ،دونه كال ورض  ليسنلمحنفظ   موي ،

ه حوث وحأمؿ حمؾ (ُ)وؤكد حمؾ ال،ز   ايةةقو  في قصودة )الح ف الزائؼ(
المػػرأة الحػػي حزوػػؼ جمنلهػػن الػػذم ةمرهػػن ار  موػػي سنيصػػسنغ كايلػػكاف  مػػ  

نؿ إ،مػن هػك شػي  كجههػنه ظ،ػن م،هػن أف ذلػؾ وزوػدهن جمػناله كمػن هػك سجمػ
جلمػت مػف ،ف ػهن دموػ  حغػرم ال،ػنظر سشػكمهن السػراؽ الةمػعه لرد مص،كعه 

 كلكف ال ركح فوهنه وركؿ:
  جسػػػػػػت  لغػػػػػػندة حنكػػػػػػت ،رنسػػػػػػن

 
 مػػػػػػػف ايصػػػػػػػسنغ لمةػػػػػػػد اي ػػػػػػػوؿ 

 فحنهػػػػػػت ركحهػػػػػػن فوػػػػػػي ك نسػػػػػػت 
 

 الثروػػػؿ وػػػنب الشػػػمس فػػػي الغػػػوـ  
 كصػػػػػػػنرت دموػػػػػػػ  حغروػػػػػػػؾ لك،ػػػػػػػن 

 
 كال ح،سوػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػر جموػػػػػػػػػؿ 

 دؾ وػػػػػػػػػن فحػػػػػػػػػنة كحػػػػػػػػػدثو،نركوػػػػػػػػػ 
 

  ػػػػف الػػػػدـ ال  ػػػػف الجمػػػػد الػػػػذلوؿ 
 ،روػػػػد الػػػػركح فػػػػي ح ػػػػف كقػػػػسو 

 
 فجموهػػػػػػػن  ػػػػػػػف الحػػػػػػػرب المهوػػػػػػػؿ  

 لحػػػػػػػػي شػػػػػػػػأ،ي أكفػػػػػػػػ  محن ػػػػػػػػن 
  

 إلػػػػػ  اللو،ػػػػػوف مػػػػػف موػػػػػت جموػػػػػؿ 
 كح ػػػػػػػػف زائػػػػػػػػؼ أقػػػػػػػػكل ،سػػػػػػػػٌكا 

 
  ػػػػػػف ايذكاؽ مػػػػػػف قػػػػػػسو أصػػػػػػوؿ 

الج ػـه  هذ  هي فم ف   منده كهذ  هي ،ظرحي لممػرأةه إ،ػي وروػد الػركح ال 
كالمةسػػر ال المظهػػره كهػػذ  الفم ػػف  ،نسلػػ  مػػف حأمةحػػي كأةةقػػي الحػػي حػػرل 
الرسػوو قسوحػػن كالجموػؿ جمػػوة حمػكا رائرػػنه كقػد حلجػػب مػف هػػذ  المػرأة الحػػي 

                                                 

 . )ِٓ عٌٛععج عٌح َ(. 1/259(  ٠ٛعْ عّ  ا 1)
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حنهػػت ركحهػػن ك ػػط ايلػػكاف كالطػػة ه فنلح ػػف الزائػػؼ ح،فػػر م،ػػي ايذكاؽ 
 ال كو  أكثر ،فكرا مف الرسو الحروري.

لحلسورو   ف الصكرة الحي وحم،نهن الشػن ر لممػرأة كالحػي كقد  سرت الصو  ا
ححضو في الكممػنت: ) ػندةه ركحهػنه الشػمسه فحػنةه الػدـه الػركحه ح ػفه 
ايذكاؽه اللو،ػػوف( حرنسمهػػن الصػػكرة الحػػي ورفضػػهن كحأسنهػػن الفطػػر ال ػػموم ه 
حكشؼ  ،هػن الكممنت:)ايصػسنغه الغػوـه دموػ ه الجمػد الػذلوؿه موػت جموػؿه 

ه هذا هك مراد الشن ره إ،ي و،شد الطسول  كالفطػرة الحػي فطػرت ح ف زائؼ(
 موهػػػن المػػػرأةه كوػػػد ك إلػػػ  الجمػػػنؿ الركحػػػي الػػػذم و،طػػػكم  مػػػ  المةسػػػر 
ايصوؿه كهذا ممن وكفر لهن الصػون،  كالمهنسػ  كالكقػنر فػي ،فػكس الرجػنؿه 
حح  ال وطمع فوهن مف في قمسي مرضه كوحػنفظ  مػ  أ،كثحهػنه كهػي د ػكة 

 وـ الدوف اإل ةمي الح،وؼ.حمحـز حلنل
ه جمنلهػػػن الركحػػػيأحػػػب ك  هد  مػػػند حأمػػػؿ المػػػرأة كحأمػػػؿ جمنلهػػػنإف محمػػػك 

م المػػرأة ح،ػػندك كجػػن ت قصػػنئد كثوػػرة فػػي دوكا،ػػي حؤكػػد حأممػػي هػػذا الجمػػنؿه 
لػػػػيه كالمحنفظػػػػ   مػػػػ  جمنلهػػػػن الركحػػػػيه سهػػػػدؼ سػػػػناللحزاـ سنلجمػػػػنؿ الطس

الصحوو الػذم وح ػؽ  حركومهنه كصون،حهن مف الحسذؿه ككضلهن  م  الدرب
كحلػػػنلوـ اإل ػػػةـ الركومػػػ ه كوحفػػػؽ مػػػع الفطػػػرة ال ػػػموم  الحػػػي فطرهػػػن ار 

 .(ُ) موهن
إف حجرس   مند الحأممو  جن ت شنمم ؛ فحأمؿ في الكػكف كالكجػكده كالحوػنة 

فػػي  حأمػػؿه كمػػن كحأممهػػن كافحػػحف سهػػن كالمػػكته ك،ظػػر إلػػ  مشػػنهد الطسولػػ 

                                                 

  89  54/ 1( عٔ ج ّٔا  ز أياجٜ ٌحيِاً عٌرا عج عٌّاجأ  ا  ٠اٛعْ عّا  ا 1)

154  123  135 144  153  165  242 251  214  356   321  

 .  138   65   63  عٛ  عٍٝ ،مءا ص256  195   123   2/89  346
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الحأممو  فػي شػلر  محكائمػ  مػع شػلكر  المرأة كجمنلهنه كقد جن ت الحجرس  
،من جن ت مكافر  ملسػرة  ػف  كأحن و ي فمـ ح،فصؿ  ف ،ف ي ك كاطفيه كا 

كايحن وس مع  كالمشن رةمجنت ،ف يه امحزجت فوهن اللنطف  مع الفكرةه 
كمهمن حكف الحجرس   نطفو  شلكرو  فإ،هن ال حلزؼ قط  ف الفكػر "الحأمؿه 

 مػ  حأمػؿ الشػن ر فوهػنه إذ أف الحلسوػر  الذم وصػحسهن كو،ظمهػنه كو ػن د
الشلرم م،نؼ لمحلسور المسنشره كال و،جو الشن ر فػي الحلسوػر  ػف حجرسحػي 

 .(ُ)حح  حصور أفكنر  الذاحو  مكضك و ه سأف وجلمي مكضكع حأممي"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

    بع ٔٙبة ِصج  363( عٌٕمم ع٤ ،ٟ عٌعم٠دا ِعّم  ١ّٕٟ ٘مي ص 1)

 َ.2555عٌم ٘ج  
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 الفصل الاالث :الصياةح الرعثرييح
 هذخل: اللغح ّأُويرِا 

هػػي ك ح،مػػك فوهػػن سػػذرة اللمػػؿ اإلسػػدا يه  المغػػ  هػػي ايرض الةصػػس  الحػػي
أفكػنر  كمشػن ر ه كهػي  - را أـ كنحسػننشػ –ايدوػب  الك ن  الذم وصب فوػي
ه إ،هن "الظنهرة إلسن،   من في ال،فكساك وم   كهياي نس ايكؿ لمحلسوره 

 .(ُ)ايكل  في كؿ  مؿ ف،ي و حةدـ الكمم  أداة لمحلسور"
ن وفػػي سغرضػػي فػػي ،رػػؿ حجرسحػػي ك مػػ  الشػػن ر أف وحةوػػر مػػف ايلفػػنظ مػػ

الشػػػػلرو ه كو،ن ػػػػب حنلحػػػػي الشػػػػلكرو ه كولو،ػػػػي  مػػػػ  حصػػػػكور مشػػػػن ر  
كأحن و يه فو،أل  ف الحلسوػر المسنشػر كال ػطحيه سحوػث وحةطػ  المل،ػ  
وحػن ات كدالالت ححموػز  الملجمي لمكمم  إل  مػن حشػلي الكممػ  مػف ظػةؿ كا 

 سهن لغحي الشلرو . 
ي اةحونر المفظػ  الدقورػ  المكحوػ  الحػي كحظهر مردرة الشن ر الف،و  ف 

ححكا ـ مع المل،  الذم وكد الحلسور  ،يه كالفكرة الحي ورـك إسرازهنه فوحةور 
المفظػػ  الم،ن ػػس  الحػػي حفػػي سغرضػػػيه كحرػػكم الفكػػرة كحر ػػةهن فػػي ذهػػػف 
المحمرػػيه كحكشػػؼ  ػػف هدفػػي مػػف أو ػػر طروػػؽه ححػػ  وحهوػػأ لشػػلر  الحػػأثور 

 كاال،فلنؿ المطمكب. 
أمؿ في شلر محمكد  مند الحأممي وجػد أف الشػن ر  سػر  ػف حجرسحػي كالمح

ح ػػنس حػػي سػػنلمكقؼ  فػػي قنلػػب أدسػػي أةػػنذه و،سػػع  ػػف ا،فلػػنؿ حرورػػيه كا 
الذم ولنلجيه كالفكػرة الحػي ولسػر  ،هػنه كقػد ا ػحةدـ مفػردات حح،ن ػب مػع 

                                                 

( ٌربج عٌبج،ٟ عٌّب عج لب ٠ ٖ ٚظٛع٘جٖ عٌف١ٕة ٚعٌّب٠ٕٛةا  / عز عٌام٠ٓ 1)

 َ.1966ٌر ٌرة    ع  عٌفىج عٌبج،ٟ  عٌم ٘ج   ع113إسّ ع١ً ص 



 

 

 

 
 

 

 

 محمد عبد العزيز عبد العزيزد.  النزعـة التأمليــــة في شعر محمود عماد

8111 

كحػػدؿ  مػػ  المل،ػػ  مػػف أقػػرب طروػػؽ  همكضػػك نت الحأمػػؿه كحح ػػـ سنلدقػػ 
 لمحمري الفكرة في و ر ك هكل . كحسم  ا هكأو ر 

 أّال: اقعجن ال عشي
فػػة حكمػػؼ فوػػي كال  هأ ػػمكب محمػػكد  مػػند سرقػػ  ايلفػػنظ ك ػػهكلحهن وحموػػز

حلروػػػد كال حرموػػػد أوضػػػنه فنلس ػػػنط  دود،ػػػي كالرقػػػ  طرورػػػيه كال ػػػهكل  لغحػػػي 
ال،فكسه كقد جن  الملجـ الشلرم  ،د كمذهسيه لذا كجد شلر  الطروؽ إل  

الملسػرة  هالمغ  الملنصرة ال هم  الرروس  مف اإلفهنـ  هذ م  محمكد  مند 
 و ر ك هكل . في   من في ،ف ي

الضػػموره كهػي مػػف الرصػنئد الحأمموػػ  مػف ،مػػنذج ذلػؾ مػػن جػن  فػػي قصػودة 
 :وركؿ هشن ر في الحونة كال،نسال تالحي حؤكد حأمة

 ومكت   را لكػي وحوػن أةػن شػرؼ
  
 

 فػػػي سمػػػدة ال حرا ػػػي قومػػػ  الشػػػرؼ 
 
 
 

 ال وسحغػػػي الشػػػكر إال مػػػف  ػػػرورحي
 

 كقػػػػػؿَّ ذلػػػػػؾ فومػػػػػن ،ػػػػػنؿ مػػػػػف حمػػػػػؼ  
 
 

 ون السس المػنس مػن حجػدوؾ قومحػي
 

إف كػػػػػنف فػػػػػي  ػػػػػرؼ هػػػػػذا ال،ػػػػػنس  
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنلةزؼ 

 
 

 إف الكرامػػػ  فػػػي ايشػػػون  ضػػػنئل 
 

 ححػػػػػػػػ  حفػػػػػػػػكز س،رػػػػػػػػند كملحػػػػػػػػرؼ 
 
 

 كأ،ػػػت كحػػػػدؾ حػػػدرم قػػػػدر م،فلػػػػ 
 

 (ُ)أسوحهن سػوف  ػةر الرػـك كالصػمؼ 
 
 

ن ر،ن هك موزاف الرجػؿه سػؿ هػك موػزاف الحوػنةه كهػك ايصػؿ الضمور  ،د ش
في كؿ فلؿ كقكؿه كالكرام  لوس لهن قوم  حح  حجد مف وردرهن حؽ قدرهنه 
فنلشػػي  ال،فػػوس ال قومػػ  لػػي إف كػػنف فػػي  ػػرؼ ال،ػػنس حروػػرا ال وجػػد مػػف 

 وردر  حؽ قدر .  
ملنصرة كقد حك ؿ الشن ر ل،رؿ هذ  الحجرس  الحأممو  سألفنظ كاضح   هم  

سلوػدة  ػػف الحلروػػد كالغراسػ ه ف،جػػد مػػثة ايلفػنظ كاللسػػنرات: )ومػػكته   ػػراه 
                                                 

 . )ِٓ عٌبس١ط عٌح َ(. 1/21(  ٠ٛعْ عّ  ا 1)
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وحوػػنه قومػػػ  الشػػرؼه ال وسحغػػػي الشػػكره  ػػػرورحيه السػػس المػػػنسه حجػػػدوؾ 
قومحيه  رؼ ال،نسه الةزؼه الكرام ه ضنئل ه حفكزه ،رنده ملحرؼ(ه كهػي 

كسه كقػد رة حفي سنلغرضه قروس  مػف ال،فػألفنظ  هم  كاضح  دقور  ملنص
 حونة.الحأممي الكاضو في  أدت مراد الشن ر ككشفت  ف

 :(المررسكف كالمسلدكف)صودة قكؿ الشن ر مف ق -أوضن –كمف ذلؾ
 مػػػػنذا أفػػػػندهـ الغ،ػػػػػ  لػػػػك دقرػػػػػكا

 
 إال الػػػػػػػذم فػػػػػػػي حػػػػػػػكزة الفرػػػػػػػرا  

 هػػؿ أطلمػػكا مػػن زاد  ػػف أملػػنئهـ 
 

 أك ألس ػػػػػػػكا لمجػػػػػػػك  وػػػػػػػر كقػػػػػػػن  
 فػػػػي اللػػػػوش أ ػػػػراض ألػػػػذ حػػػػذكقن 

 
 ححصػػػػػػػػؿ سنلليػػػػػػػػدـً كاإلثٍػػػػػػػػرا لػػػػػػػػـ  

 لػػػػػػـ ح،كشػػػػػػؼ إال يذكاؽ  ػػػػػػمت 
 

 (ُ)كحةمصػػػت مػػػف  ػػػطكة ايملػػػن  
حأمةت ،نسل  مف الحونة حؤكد أف الغ،ػ   ،ػ  الػ،فسه كالر،ن ػ  سمػن ق ػمي  

ار لممر  كالرضن سيه ففي الرضن الراح  كاالطمئ،نفه كقد  سر الشػن ر  ػف 
الغ،ػ ه دقرػكاه حػكزة الفرػرا ه  حجرسحي الحأممو  سألفنظ  هم  س ػوط :)أفندهـ

زاد  ػػف أملػػنئهـه الجػػكه كقػػن ه اللػػدـ كاإلثػػرا ه ايذكاؽه  ػػطكة ايملػػن ( 
كهذا هك  مت الشػن ر فػي  كهي ألفنظ كاضح  سلودة  ف الغراس  كالحكمؼه

 جؿ شلر .
قػكؿ الشػػن ر فػػي قصػػودة   -أوضػػن -كمػف ،مػػنذج المغػػ  ال ػهم  الملنصػػرة 

 )قصر ملطؿ(:
  ػػػػلندة ره،ػػػػنقػػػؿ لمػػػػف وح ػػػػب ال

 
 سحطػػػػػػنـه أكسػػػػػػػرت شػػػػػػػأف الحطػػػػػػػنـ 

 إ،مػػػػػػػػػن هػػػػػػػػػذ  ال ػػػػػػػػػلندة حػػػػػػػػػؽ 
 

 لضػػػػػػػػػمور فػػػػػػػػػي راحػػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػػةـ 
  

 

 

                                                 

 .)ِٓ عٌى ًِ عٌح َ(. 1/62( عٌس ،كا 1)
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  ػػنب هػػذا الضػػمور فػػي ثػػكب ممػػؾ 
  

 (ُ)أك سثػػػػػػػكب الرصػػػػػػػنب كالفحػػػػػػػنـ 
وػػرل الشػػن ر ال ػػلندة فػػي راحػػ  السػػنؿه كراحػػ  الضػػمور فمػػف سػػنت  ػػنلـ   

الشػػن ر  ػػف  الضػػمور سػػنت قروػػر اللػػوفه قػػد ممػػؾ زمػػنـ ال ػػلندةه كقػػد  سػػر
حأمةحي سألفنظ كاضح   هم ه ملنصرةه قروس  مف اإلفهنـ: )ال لندةه ره،نه 
الحطنـه راح  ك ةـه ثكبه ممؾه الرصنبه الفحنـ( كقد أدت المل،ػ  الػذم 

 أراد  ككشفت  ف حأمةحي في الحونة. 
كقد شن ت هذ  المغ  أك هذا الرنمكس المغػكم الملنصػره ال ػهؿ الكاضػوه 

لغمػكض كاإلسهػنـ فػي شػلر  مػند الحػأممي؛ كأ ػجؿ ه،ػن سلػض السلود  ػف ا
( ِ)(الضػػمور)ملنصػػرة الحػػي م،هػػن: فػػي قصػػودة هػػذ  المفػػردات كاللسػػنرات ال

الكرام ه الشرؼه المنسه الةزؼه الحرفويه الحػرؼه الػدر كالصػدؼه اللمػؼه 
ال ػػنقو ه ه (ّ)(ال ػػنقو  الجنفػػ كفػػي قصػػودة )الحلفػػؼه  طمػػكاه الرػػن،كفه 

 ه وػػػػالمنشػػػػو ه أضرا ػػػػؾ الشػػػػداده مػػػػف  ك ػػػػهن منهه كةصػػػػندو ه الهػػػػرا
قطػنره قػنطرة ه جػةته اآللػ   (ْ) (الزمف) ي قصودةفك صفصنفؾه الذسنبه 
قضػنون م،طػؽه ذرةه زكرؽه الكوموػن ه كمػف ذلػؾ أوضػن: الصنفرةه محطنته 

ك،مػػنذج هػػذ  المغػػ  الكهرسػػن ه سر،ػػنمله ةكفػػكه ايصػػسنغه الشػػرؽ كالغػػربه 
 . الحأممي  مندع هذ  المغ  الملنصرة في شلر كثورة حكشؼ ل،ن  ف شوك 

كقد شن ت في ملجـ الشػن ر ألفػنظ كمفػردات ك سػنرات حؤكػد  مػ  حػأمةت 
الكجػكده الكػكفه أقطػنر  :الشن ره ف،جد ألفنظ الحػدوث  ػف الكػكف كالكجػكد

                                                 

 .)ِٓ عٌ ف١ل عٌح َ(. 1/255( عٌس ،كا 1)

 . 21/ 1( عٌس ،كا 2)

 . 58/ 1( عٌس ،كا 3)

 . 218/ 1( عٌس ،كا 4)
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 ػػر الكجػػكده لغػػزه الغػػده الزمػػنفه ال ػػككف الكسوػػره آفػػنؽه الثػػرله  هالكجػػكد
ه ايرضه  ه جموػػع الرػػكله ركح الكػػكفه الػػ،جـه كػػٌكر ه كككػػبه الجػػـر ال،جػػـك

أوف ا حرره محوط مرر ه أقطنر الكجكده الككف الحفوؿه الككف أقدس ملسده 
 اجحة ه سر،نمل الكجكده ا،حهن ه الف،ن .

كهي حكشػؼ  ػف حػأمةت الشػن ر الطكومػ  فػي الكجػكد كالكػكفه كمحنكلحػي 
 حرافػي الحػنـ سػأف لهػذا ملرف   ر الكجكده كالكقكؼ  مػ  حرورػ  الكػكفه كا

 الككف ةنلؽ سدوع كهك ار  سحن،ي.
الحوػنةه المػكته الف،ػن ه  :لفا  اقرعلقـح تاحليـاج ّاقـْخكوا كاشخ األ

،مكته ،حونه ،لػشه الػداره الحوػنةه  الرسره الرنسره الد،ونه ايةرله الممنته
ن ه ه الموحػػ ه قضػػالفػػةةه الةمػػكده السرػػن ه ايزؿ الكفػػنةه ايكلػػ ه ايةػػرله

ثػػكله السمػػ ه وسمػػ ه وحوػػ  الج ػػده ا،حهػػن ه مػػكحيه جثحػػيه حسحلػػث السراوػػنه 
ألرػػ  رسػػيه فنرقػػته  ػػوطكله ايوػػنـ حسرػػ ه الموحػػ  الكسػػرله مكحن،ػػنه ،شػػوعه 
الثػػػرله الػػػركحه ا،حز ػػػته الةوػػػره الشػػػره الجمػػػنؿه الرػػػسوه السػػػره الفػػػنجره 

 الممه ه الر نـه ك ورهن.
لطكوم  في الحونة كالمكته فهػك و،ظػر هذ  ايلفنظ حكحي سحأمةت الشن ر ا

لمحوػنة محػأمة فوهػن كفػي ال،ػنسه كو،ظػر لممػكت محػأمة سنحثػن  ػف حرورحػي 
كملرف   ر ه كمن حةسئي لي الحونة ايةرله كمن حكشؼ  ػف إومػنف الشػن ر 

  م  كؿ حي.  وأحيسنلمكت كأ،ي حؽ 
كوــا تــشصخ األلفــا  ّالااكيــة الرــ  ذــذ، علــر ذأهــل ال ــاعش 

السحػره : ّالْقـْ  علـر عهوـح ا:ـالح عـثحاًَ يف خلقـَالطثيعـح 
ه اي،جـه الشمسه  ركبه الرسوعه الشجره ال، وـايمكاجه المون ه الهكا ه 
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الشحن ه الصوؼه الداره الصػسوه اللصػفكره ال،حمػ ه الككاكػبه ك ورهػن مػف 
 ايلفنظ الحي حؤكد حأمةت الشن ر في الطسول  كمشنهدهن الفنح، . 

ال هم  الكاضح ه كهذا اي مكب الملنصر هك دوػدف الشػن ر إف هذ  المغ  
كم،هجي كطروري؛ فرد كنف وؤمف سأف الشػلر هػك فػف الحوػنةه ال حكمػؼ فوػي 
كال حلرود كال حرموده كأف الشن ر الػذم وحزوػن سػزم  وػر  لمجػرد الحرموػد وأةػذ 
سأوػػدو،ن إلػػ  الػػكرا ه فنلس ػػنط ه كالرقػػ ه كالكضػػكحه كالملنصػػرة هػػي  مػػند 

 نؿ في الشلره سؿ في الفف  مكمن.الجم
ورػػكؿ محمػػكد  مػػند  ػػف شػػلر : "أمػػن اي ػػمكب المفظػػي فػػأرا،ي آةػػذا سػػرأم 

ه أمػن احجػنهي سنلػذات الرنئموف سنل هكل  كالس نط  كلكف فػي محن،ػ  كاح ػنؽ
سوف الشلرا  الذوف  نصػرك،ي فهػك حمصػور الشػلر أم جلمػي شػلرا مصػرون 

لشلر اإلفر،جيه فأ،ظـ م حرة سحفكورم سححن ال حرمود فوي لمشلر اللرسي أك ا
  .(ُ)كحلسورم في حدكد سوئحي كزمن،ي"

كمع شوكع هػذا اي ػمكب الملنصػر كا حمػند الشػن ر  موػيه فرػد كردت فػي 
)دارم  كم،هن مػن جػن  فػي قصػودة  نلوب كالمفردات الحراثو هشلر  سلض اي

 سنلروؼ(:
 أوهػػػن الػػػدار فوػػػؾ  هػػػد حرضػػػ 

 
 حسػػػػػذا اللهػػػػػد إ،ػػػػػي كػػػػػنف  ضػػػػػن 

 وػػػػػـك ك،ػػػػػن ،هػػػػػب كالزهػػػػػر سػػػػػنؾ 
 

 أملػػف الطوػػر فوػػي كةػػزا ك ضػػن... 
 ك، ػػوـ الصػػسن و ػػر إلػػ  ال،هػػر 

 
 فوسػػػػػػدك مرطسػػػػػػن ثػػػػػػـ ورضػػػػػػ ... 

 
 

 وػػػػػن طمػػػػػكال دكار ػػػػػن رحمػػػػػ  ار
 

 (ِ) مػػػ  الظػػػن ،وف  ػػػن،وف أ،ضػػػن 
 

                                                 

 .141( ع٤س  عٌّب٠ٕٛة ٥ٌ ما  ص 1)

 .  113( عٛ  عٍٝ ،مءا ص 2)
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كهػػي ألفػػنظ ف،جػػد ايلفػػنظ )طمػػكاله دكار ػػنه الظػػن ،وفه حسػػذاه  ضػػنه كةػػزا( 
جن ت ححلن،ؽ مع سلضهن لحفي سنلغرض الذم كقد  هكلو ت ملنصرةحراثو ه 

 ن مػ  ح،و،ػي إلػ  دار  سػنلروؼ الحػي هرمػت ك فػ أراد  الشن ره كهك الحأكود
ه ك ػوطر  موهػن   موهن الدهره ككأ،ي ورل فوهن ،ف ي الحي حمكف م،هن الهـر

 المشوب.
فػػي قصػػودة )فػػي حضػػف الطسولػػ (ه  -أوضػػن-كمػػن ،جػػد هػػذ  المغػػ  الحراثوػػ  

  وركؿ فوهن:
 ك،نفحػػػػػ  حهػػػػػب مػػػػػف الشػػػػػمنؿ 

 
 لهػػػن  ػػػور  ػػػف المػػػن  الػػػزالؿ...  

 حػػػذكر،ي  مػػػ  الزوحػػػكف  صػػػرا 
 

 ر ػػن  ار فػػي اللصػػر الةػػكالي... 
 كك،ػػػػػن كنلمهػػػػػن شػػػػػنمت  ػػػػػدورا 

 
 (ُ)ةػػةؿ اللشػػب وممػػع كنل،صػػنؿ 

 
 

فنيلفنظ )،نفح ه الةكاليه المهنه ال،صنؿ( ألفنظ ححصؿ سػنلحراثه كردت فػي 
ـه كهػػػي حؤكػػػد احصػػػنؿ الشػػػن ر سهػػػذ  المغػػػ  الحراثوػػػ  الشػػػلر اللرسػػػي الرػػػدو

 كا حمند   موهن في حجرسحي الحأممو .
نلحراث قمومػػ  فػػي شػػلر ه كهػػي حكشػػؼ حلمػػؽ الشػػن ر سػػمغػػ  الحراثوػػ  هػػذ  ال

كحػػأثور  فوػػيه كح ػػف حكظوفػػي لممفػػردة الحراثوػػ  الم،ن ػػس  لحجرسحػػي الحأمموػػ ه 
مػػن ال ح،فػػي أف الشػػن ر كه ذ  المغػػ  فػػي صػػكغ حجرسحػػي الحأمموػػ هػػ  كا حمػػند
 كمن ذكرت.-ال هم  الكاضح   ه كالمغ الملنصر اي مكبا حمد 
 أعالية الرعثري –ثاًيا 

ا ػػػحلنف الشػػػن ر سأ ػػػنلوب المغػػػ  المةحمفػػػ  الحػػػي كظفهػػػن لحكػػػكف أ ػػػمكسي 
الةػػػػنص فػػػػي الكشػػػػؼ  ػػػػف الحجرسػػػػ  الحأمموػػػػ ه كالملػػػػن،ي الحػػػػي وركمهػػػػن 

ثسػػػنت الفكػػػرة  ههػػػن المةئػػػـ مػػػف اي ػػػمكبوز حككضػػػلهن فػػػي ه كحج ػػػودهنه كا 
                                                 

 . 133عٌس ،كا ص ( 1)
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ه كمػػن وجػػوش فػػي ا،فلػػنالت كحصػػكرات مػػن وةػػحمل فػػي ،ف ػػي مػػف كالحلسوػػر 
 صدكر  مف مشن ر كأحن وس. كمف هذ  اي نلوب:

 االعرفِام أعلْب -1
 فػي الفكرة لحثسوت  سوةن  الكنحب وحةذهن هالحلسور ك نئؿ مف ك وم  هك 

ه المحمرػػي كا  ػػرا ه هػػن ، الحلسوػػر فػػي ايدا  لطػػرؽ كحمكو،ػػنن ه الرػػنرئ ،فػػس
 .ا،حسنهي كلفت

 مند ححػ  سػدا ظػنهرة كاضػح   نلسػ   شلر في أ مكب اال حفهنـ كقد شنع
 مػ  أكثػػر شػػلر  الحػػأمميه إذ دفلحػػي ،ظراحػي الطكومػػ  كحأمةحػػي اللمورػػ  إلػػ  
ح ػػنؤالت  دوػػدة حػػكؿ حرورػػ  الكجػػكد كأصػػميه كحرورػػ  المػػكته كالكػػكفه 

 كالحونةه كالطسول ه ك ورهن. 
منذج اال حفهنـ قكؿ الشن ر في قصودة )حأمةت في الككف( مح ػنئة مف ،

  ف كجكد  في هذ  الحونة: 
 مػػػػػػػف أوػػػػػػػف وػػػػػػػن ضػػػػػػػوؼ الحوػػػػػػػن

 
 ة أحوػػػػػػػػػت ثػػػػػػػػػـ محػػػػػػػػػ  الرحوػػػػػػػػػؿ  

 ػكسػػػػػػػػػأم كػػػػػػػػػكف  ػػػػػػػػػكؼ حةػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػػحـ ذلػػػػػػػػػؾ ال ػػػػػػػػػفر الطكوػػػػػػػػػؿ  
 كػػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػرض وجػػػػػػػػػػػك 

 
 ؿه فهػػػػػػؿ إلػػػػػػ   ػػػػػػرض حجػػػػػػكؿ   

 أك أ،ػػػػػػػت  ػػػػػػػهـ طػػػػػػػنش فنةػػػػػػػػػ 
 

 .(ُ)لكجػػػػكد حرؽ الةفػػػػن  إلػػػػ  اػػػػػ 
إف حأممػػي فػػي الحوػػنة كفػػي حرورػػ  الكجػػكد ودفلػػي لة ػػحفهنـ  ػػف كجػػكد   

كمحػػ   ػػو،حهي هػػذا ه كجػػكد اإل، ػػنف فهػػك وح ػػن ؿ  ػػف مصػػدر كأصػػميه
كهي ر س  حمو  م  الشن ر مجوئيه ككوؼ وككف الرحوؿه  كمن  ر هالكجكد

دكات في ملرف  أصؿ كجكد ه ،نسل  مف حأمةحيه كقد جن  اال حفهنـ ه،ن سػأ

                                                 

 . 1/11(  ٠ٛعْ عّ  ا 1)



   

 

 

 
 

 

 
 8182إصدار  حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني والثالثون

8111 

ككػػػأف اال ػػػحفهنـ هػػػك محػػػكر  هاال ػػػحفهنـ )أوػػػفه محػػػ ه أمه الهمػػػزةه هػػػؿ(
 الرصودة كمهن.

هػػذ  اال ػػحفهنـ وشػػؼ  ػػف ملػػن،ي الدهشػػ ه كالحوػػرةه كاال ػػحغرابه كالحػػردد 
ال،نسلػػ  مػػف حػػأمةت الشػػن ر فػػي أصػػؿ اإل، ػػنف ككوػػؼ حكػػكف ،هنوحػػيه كمػػن 

صػػودة ح،ػػسض وضػػف   مػػ  ايسوػػنت ،ك ػػن مػػف الحركػػ  كالحػػكهله فجػػن ت الر
 سنلحونةه كحلل سنلحوكو ه كاإلثنرة.

كوحأمػػؿ الشػػن ر فػػي مةمكقػػنت ار حلػػنل  فوػػرل  ظمػػ  الةػػنلؽ  ػػسحن،يه 
كقدرحػػي فػػي صػػ،ع هػػذا الكػػكف اللجوػػب  مػػ  هػػذا ال،ظػػنـ السػػدوعه فحدفلػػي 

 كقدرحي أف وح ن ؿ هذ  اي ئم : -حلنل –حأمةحي في ةمؽ ار 
 مػػػػػػػػػػف  مػػػػػػػػػػـ اللصػػػػػػػػػػفكر أف

 
  الشػػػػػػػػجروس،ػػػػػػػػي  شػػػػػػػػن فػػػػػػػػي  

 ك مػػػػػػػػػػػػػػػـ ال،حمػػػػػػػػػػػػػػػ  ح ػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػػػػدوس الةةوػػػػػػػػػػػن المسحكػػػػػػػػػػػر  
 ك مػػػػػػػػػػػػـ ال،ممػػػػػػػػػػػػ  أف الػػػػػػػػػػػػزا 

 
 د صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفن وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةر  

 كأف مػػػػػػػػػػػػػػػن حطمسػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 .(ُ)ركػػػػػػػػػػػي مهمػػػػػػػػػػػن ا ػػػػػػػػػػػححر  
الةنلؽ الرندر السدوعه كهػذ  اال ػحفهنمنت حؤكػد  - سحن،ي كحلنل -إ،ي ار  

حػيه  م  حأمةت الشػن ر فػي مشػنهد الطسولػ  كسػدوع صػ،ع ار فػي مةمكقن
كهي ،نسلػ  مػف ،ظػرات كحػأمةت طكومػ ه كمػن وكشػؼ اال ػحفهنـ  ػف ،فػس 
مؤم، ه ح،ظر كححػدسر فػي مةمكقػنت اره فػنر حلػنل  أمر،ػن سنلحػدسر كالحأمػؿ 

ايسوػنت ححمػؿ الحمجوػد  ذ في ةمري ل،رل  ظمحي كقدرحي كسػدوع صػ،ليه كهػ
المطمرػػ ه سنلرػػدرة السػػنهرةه كاللظمػػ   لػػيكالحلظػػوـ لمةػػنلؽ  ػػسحن،يه كحشػػهد 

 كالجةؿ كالكمنؿ.

                                                 

 . )ِٓ ِصزٚء عٌى ًِ(. 2/125( عٌس ،كا 1)



 

 

 

 
 

 

 

 محمد عبد العزيز عبد العزيزد.  النزعـة التأمليــــة في شعر محمود عماد

8111 

قػكؿ الشػن ر مةنطسػن أسػن اللػة  فػي أمػر  -أوضػن–كمف ،مػنذج اال ػحفهنـ 
 :المكت

 سثنلػػػػػػث محس ػػػػػػوؾ أسػػػػػػن اللػػػػػػة 
 

 سثنسث

 كطػػػنؿ صػػػسرؾ فػػػي الثػػػكا  هثكوػػػتى  
 فوػػػػن ضػػػػوؼ الم،وػػػػ  ألػػػػؼ  ػػػػنـ 

 
 أفوهػػػػن قػػػػد  ثػػػػرت  مػػػػ  الرجػػػػن   

 أمػػػػػف سلػػػػػد الف،ػػػػػن  ورػػػػػر  و،ػػػػػن 
 

 ف،ػػػػن   ػػػةوف اللػػػوف مػػػػف قسػػػؿ ال 
 أهػػػذ  الضػػػجل  اللظمػػػ  أراحػػػت 

 
 ج ػػمؾ مػػف  ،ػػن   -كمػػن قػػدرتى - 

 قضػػػنون م،طػػػػؽ لػػػػؾ أمػػػػس مػػػػنذا 
 

 لػػػػدوؾ الوػػػػكـ فوهػػػػن مػػػػف قضػػػػن   
 أرأوػػػػػػؾ سلػػػػػػد رأوػػػػػػؾ أـ حصػػػػػػدل 

 
 .(ُ)لػػػي مػػػن سػػػنلردل مػػػف كوموػػػن   

و،لػػ  الشػػن ر  مػػ  أسػػي اللػػة  حفكوػػر  الطكوػػؿ فػػي أمػػر المػػكت كالسلػػث  
ر المػكت مةزمػ  لػي فػي حفكوػر ه وكاجههػن كحرورحهمنه حح  أصػسحت ةػكاط

"إذا أصسوه كوكاجههن إذا أم ػ ه كوكاجههػن فػي أث،ػن  الموػؿ إذا أسطػأ  موػي 
ه كللمي وكاجههن في أث،ن  ال،ـك إف صكرحهن لي ايحةـ"  .(ِ)ال،ـك

كقد جن  اال حفهنـ سػ )الهمزة ( الحي حكررت أكثر مف مرةه كهػذا مػف شػأ،ي 
فوكقظػػي كوشػػد  لوحفن ػػؿ مػػع الشػػن ر فػػي حجرسحػػي ذاف المحمرػػي آأف ورػػرع 

الحأممو ه كمػن وضػفي  مػ  الػ،ص الحركػ  كالمرك،ػ  كالحوكوػ ه كوؤكػد  مػ  
ه كملرفػػ  مػػن وحسلػػي فػػي الحوػػنة كحرورحػػي المػػكت فػػي أمػػرالشػػن ر  تحػػأمة

ه كصػػػدؽ اللرػػػند حػػػوف قػػػنؿ فػػػي حلمورػػػي  مػػػ  هػػػذ  ايسوػػػنت: "كلػػػك ايةػػػرل
 .(ّ)سر لجملت ح نؤلهن في هذ  ايسونت"ح ن لت الحونة اإل، ن،و   م  ق

                                                 

 . )ِٓ عٌٛععج عٌح َ( 289/ 1(  ٠ٛعْ عّ  ا 1)

   ع  عٌّبا     عٌما ٘ج  43( ِع أ،ٟ عٌبمء عاٟ ساصٕٗا  اٗ ظسا١ٓ  ص 2)

1981.َ 

 . 9/ 1(  ٠ٛعْ عّ   )عٌّممِة( 3)
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إف أ مكب اال حفهنـ مف اي نلوب المهم  الحي لهن دكرهن في إثنرة الحرك  
فػػي الػػ،صه كصػػسغي سنلحوكوػػ ه كمػػن حشػػد المحمرػػي كحثوػػر ا،حسنهػػيه كحجلمػػي 
وشػػنرؾ الشػػن ر حجرسحػػي الشػػلرو  كوشػػلر سمػػن وجػػوش فػػي ،ف ػػيه ك،مػػنذج 

كهػػي حكشػػؼ  ػػف  ه(ُ)الحػػأممي كثوػػرةاال ػػحفهنـ فػػي شػػلر محمػػكد  مػػند 
 هكالحوػػنة كالمػػكت ه،ظراحػػي الطكومػػ ه كحأمةحػػي اللمورػػ  فػػي الكػػكف كالكجػػكد

 ك ورهن.
 الركـشاسأعلْب  -2

الحكػػرار ظػػنهرة أ ػػمكسو  ومجػػأ إلوهػػن الشػػن ر لملنلجػػ  مكضػػكع أك فكػػرة مػػنه 
كالكشؼ  من في داةمي مف مشن ر كأحن وس سغوػ  إوصػنلهن إلػ  المحمرػي 

كشػػؼ  ػػف أهموػػ  الفكػػرةه كمػػدل  ػػوطرحهن  مػػ  ذهػػف وهػػك فه ثور فوػػيكالحػأ
الشػػن ره كمحنكلػػ   ر ػػهن فػػي قمػػب المحمرػػيه إلػػ  جن،ػػب مػػن وحدثػػي حكػػرار 
المفردة أك الجمم  مف أثر مك وري لي دكر  في جذب المحمري كشد ا،حسنهي 

ورنظي.  كا 
ه إذا إف المفظ المكرر و حطوع أف وغ،ي المل،  كورفلػي إلػ  مرحسػ  ايصػنل 

ا حطنع الشن ر أف و وطر  موػي  ػوطرة كنممػ ه كو ػحةدمي فػي مكضػليه 
ال ححكؿ هذا الحكػرار إلػ   لذا ال سد أف وككف كثوؽ االرحسنط سنلمل،  اللنـه كا 

   .(ِ)حكمؼ كاسحذاؿ وضر أكثر من و،فع

                                                 

 153  99  62 51  1/51ٛعْ عّا   ( عٔ ج ّٔ  ز أيجٜ ٌمسحفٙ َا  1٠)

  ٚ ١ج٘  ِٓ عٌمص ام عٌحٟ 156  2/155 345  336  291  295 195 

 جؤوم ش١ٛع عالسحفٙ َ عٟ شبج ِعّٛ  عّ   عٌحيٍِٟ.

   ع  264  263لباا ٠  عٌراابج عٌّب عااجا ٔاا زن عٌّماىااة ص عٔ ااجا  (2)

 َ.1989عٌبٍُ ٌٍّم١٠ٓ  ،١جٚت  عٌر ِٕة 
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) م  مػف قصػودة ذلػؾ قكلػيكمف ،مػنذج كقد لجأ الشن ر إل  الحكرار كثوراه 
 :(ُ)السحر(
 الةنلػػػػػػد فػػػػػػي د،وػػػػػػن الف،ػػػػػػن   أوهػػػػػػن

 
 ...حشػػهد الحػػنروخ فػػي  وػػر ا،حهػػن  

 لألوػػػػػػػػنـ طػػػػػػػػرس  ػػػػػػػػطرت أ،ػػػػػػػػت 
 

 فوػػػػػػػي سػػػػػػػنيمكاج أ ػػػػػػػرار السرػػػػػػػن  
 جػػػػػػك طػػػػػػنكؿ الجػػػػػػك مػػػػػػدل أ،ػػػػػػت 

 
 ال ػػػػمن مػػػػف ححػػػػت  أ،ػػػػت ك ػػػػمن  

 
 حؾ

  حكح ػػػػيمػػػػف لك،هػػػػن مػػػػن  حكح ػػػػي
 

 فػػػي أقصػػػ  الفضػػػن  ؿكسهػػػن حكصػػػ 
حي س ػوطرة الفكػرة  مػػ  إف حكػرار الضػمور الم،فصػؿ )أ،ػت( ثػةث مػرات وػك  

الشن ره كحأممي الطكوؿ لممةنطب كهك السحره كال،ظر إلوي كالكقػكؼ أمنمػي 
طػػكوةه كهػػذا وؤكػػد حػػب  مػػند ك شػػري لمطسولػػ  كمظنهرهػػنه كم،ظػػر السحػػر 

 .(ِ)سنلذاته وركؿ: "فإف لهذا السحر فلة  حرون وحفز،ي إل  قكؿ الشلر"
/ ال ػػمن (ه )حكح ػػي( كهػػك /الجػػك(ه ) ػػمن كمػػن ،جػػدد حكػػرار المفػػردات )جك

وشؼ  ف اح نع هذا السحره كوؤكد  مػ  إدراؾ الشػن ر للظمػ  هػذا السحػر 
الصنمت ال نكفه ككأ،ي و جؿ حكادث الحونةه المححػرؾ الهػنئل المضػطرب 

 سأمكاجي كمونهي ككأ،ي وهول كوثكر يحداث الحونة كمن فوهن مف حكلي.  
 : (ّ)ودة الكردة الذاسم قكؿ الشن ر مف قص -أوضن -كمف ،منذج الحكرار

 قنلػػػػت كقػػػػد ألفػػػػت  مػػػػ  كجههػػػػن
 

  سػػػػػػػػرة هػػػػػػػػـ لػػػػػػػػـ حكػػػػػػػػد ح،جمػػػػػػػػي 
 إف حػػػػػػػذسؿ الػػػػػػػكردة ظمػػػػػػػت لهػػػػػػػن  

 
 سروػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػف  طرهػػػػػػػػػػػػػن ايكؿ 

 قم،ػػػػػن: كطػػػػػي الػػػػػ،فس مػػػػػن طوهػػػػػن  
 

 لػػػػػػـ حػػػػػػذسؿ لػػػػػػك شػػػػػػن ت الػػػػػػكردة 
 

                                                 

 .)ِٓ عٌجًِ عٌح َ(.1/334(  ٠ٛعْ عّ  ا 1)

 .12( عٛ  عٍٝ ،مءا ص2)

 .1/144(  ٠ٛعْ عّ  ا 3)
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 لػػػػػػك شػػػػػػن ت الػػػػػػكردة ك،ػػػػػػن لهػػػػػػن
 

 ،ػػػػػػػػدل إذا اي،ػػػػػػػػدا  لػػػػػػػػـ ح،ػػػػػػػػزؿ 
 لػػػػػػك شػػػػػػن ت الػػػػػػكردة ك،ػػػػػػن لهػػػػػػن 

 
 وهػػػػػػػػن  سػػػػػػػػث اي،مػػػػػػػػؿشػػػػػػػػككن ور 

 لػػػػػػك شػػػػػػن ت الػػػػػػكردة ك،ػػػػػػن لهػػػػػػن 
 

 أرضػػػػػػػػن مكطػػػػػػػػأة  مػػػػػػػػ  جػػػػػػػػدكؿ 
 لػػػػػػك شػػػػػػن ت الػػػػػػكردة ك،ػػػػػػن لهػػػػػػن 

 
 شم ػػػن حروػػػؽ الضػػػك  فػػػي ملػػػزؿ 

ورل الشن ر أف اقححنـ المرأة موداف اللمؿ وأةذ مف جمنلهنه كورضػي  مػ   
أ،كثحهػػنه فهػػي الزهػػرة ال،نضػػرة الحػػي وحأممهػػنه كوشػػحـ شػػذاهن كػػؿ سنحػػث  ػػف 

،ضػػنرة كاللسػػؽ الزكػػيه فػػإذا ،زلػػت موػػداف اللمػػؿ فرػػدت ،ضػػنرحهنه الجمػػنؿ كال
كشحب لك،هػنه كحغوػرت رائحػ  اي،كثػ  سهػنه فصػنرت كػنلكردة الذاسمػ  اسحػذؿ 

 .كالرةوصجمنلهن الغنلي 
ث  لك شن ت الكردة ك،ن لهن( وؤكد  م  الحفنظ  م  أ،ك كالحكرار في قكلي: )

مػػؾ ال،ز ػػ  الحػػي ،ػػندل سهػػن ح ه كوحموهػػن مػػفالمػػرأةه كحمنوحهػػن مػػف االسحػػذاؿ
 مػػػ   كأحػػػت هالمػػػرأة أ،كثػػػ د كة  مػػػ  هػػػذ  الػػػكقػػػد ج،ػػػت د ػػػنة الححروػػػره 

مػػػف جمنلهػػػن كفطرحهػػػن الحػػػي فطػػػرت  موهػػػن فصػػػنرت  كأةػػػذت ةصكصػػػوحهنه
  .كنلكردة الذاسم 

 :(ُ)من جن  في قصودة )الر،ن   السمهن ( -أوضن –كمف ،منذج الحكرار
لػػػـ ححمػػػؿ ايرض أصػػػ،نؼ ال،لػػػوـ 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل

 

 ن  ػػػدل حممػػػت أذكاقهػػػن السشػػػركمػػػ 
إ منض الجفػكف  كلوس في الحذؽ 

 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 

 الحت مف الح ف في أحونئ،ن صكر 
 آذاف مغمرػػػػ  كلػػػػوس فػػػػي الحػػػػذؽ 

 
 في حوف أ ػرؼ فػي أ،غنمػي الػكحر  

لػسس الشػلر فػي  كلوس في الحػذؽ 
 سمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 

 مػػػػػف الحروػػػػػر  مػػػػػ   ػػػػػكن،ي دثػػػػػر 
ح،كػوس الػرؤكس  كلوس في الحذؽ 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
 

 لوس و،حصػر فكؽ الرؤكس قضن  
 فػػنسغكا الحوػػنة إسػػن  لػػوس مػػف أثػػر  

 
 لمػػػػػذؿ فوهػػػػػن فمػػػػػن فػػػػػوكـ لػػػػػي أثػػػػػر 
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حونة جلمػي وفكػر فػي ذلػؾ الصػ،ؼ مػف ال،ػنس الػذم الإف حأمؿ الشن ر في 
وركف إل  الك ؿه كوجلؿ مف الردر حجػ  ولمػؽ  موهػن فشػمي كقمػ   ػلوي ه 

الركػكف هػك  ه كمػن هػي سر،ن ػ  إ،مػنملمة ذلؾ سنلزهد فػي الػد،ون أك الر،ن ػ 
 إل  الك ؿه ك دـ ال لي لمكصكؿ إل  المجد كاللة.

كقد كرر الشن ر  سنرة )كلوس في الحذؽ( أرسع مراته لوؤكػد حرصػي  مػ  
الجد كاالجحهند كالمثنسرة ه كمن ود ك اإل، نف إل  االلحزاـ سنل لي كاللزومػ  

مراحػب المجػده كال ور،ػع سنلرموػؿ فحمػؾ كالصسر كالثسنت لمحصكؿ  مػ  أ مػ  
 هي الر،ن   السمهن . 

كهػي حكشػؼ أف الشػن ر  (ُ)ك،منذج الحكػرار فػي شػلر  مػند الحػأممي كثوػرة
سػػراز الفكػػرة كحر ػػوةهن فػػي ذهػػف  ا حمػػد  موػػي كك ػػوم  لمحككوػػد كاإلفهػػنـه كا 

سراز المل،  كحكضوحي.  المحمريه كحفرهن في  رمي كقمسيه كا 
 أعلْب الٌذاء -3
نل،دا  في الحلسور  ف حجرسحي الحأمموػ ه كال،ػدا  سمن ا حلنف الشن ر أوضن ك

مػػف اي ػػنلوب الحػػي ح ػػن د  مػػ  إسػػراز المل،ػػ  كحكضػػوحيه كحشػػد ا،حسػػن  
كمػػف ،مػػنذج ال،ػػدا  قػػكؿ الشػػن ر مػػف قصػػودة المحمرػػيه كحمفػػت ا،حسنهػػيه 

 )ك كاس السحر(: 
 فػػػػػػػػػوـ جروػػػػػػػػػت إف وػػػػػػػػػن سحػػػػػػػػػر

 
 كػػػػػػػػنف الجفػػػػػػػػنؼ هػػػػػػػػك الةحػػػػػػػػنـ  

 فػػػػػػػػػػػوـ جمػػػػػػػػػػػدت إف رضوػػػػػػػػػػػن أ 
 

 كػػػػػػػػػػػػػػنف ا،حػػػػػػػػػػػػػػةؿ كا،لػػػػػػػػػػػػػػداـ  
 فػػػػػػػػوـ  ػػػػػػػػفرت إف  وػػػػػػػػن ح ػػػػػػػػف 

 
 وحجسػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف سلػػػػػػػػػد المثػػػػػػػػػنـ  

 قػػػػػػػػػػنؿ الجموػػػػػػػػػػع كفػػػػػػػػػػوـ جئػػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػت كفػػػػػػي  ػػػػػػد حمرػػػػػػ  الحمػػػػػػنـ  
                                                  

  152   15  14  1/59( عٔ ااج ّٔاا  ز أيااجٜ ٌٍحىااجع ا  ٠ااٛعْ عّااا   1)
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 قمػػػػػػػػػػت ال ػػػػػػػػػػةـ  مػػػػػػػػػػ  ثػػػػػػػػػػـ
 

 .(ُ) ـى  موػػػػػؾ وػػػػػن د،وػػػػػن ال ػػػػػةـل 
 
 
 
 
 

وحأمؿ الشن ر في مظنهر الطسول  مف حكلي )السحره ايرضه الحي ف( كمػن 
ن مػػف جفػػنؼه كجمػػكد كا،حػػةؿه كذهػػنب سػػة رجلػػ ه فوح ػػن ؿ  مػػن وصػػوسه

 ومحرهن مف حغوور كف،ن  سلد ا،حهن  الحونة.
كقد ا حلنف الشن ر سنل،دا  كأداحي )وػن( )ثػةث مػرات مححنلوػ (ه كاال ػحفهنـ 

مػػػن حمػػػكر سػػػي ،ف ػػػي مػػػف ح ػػػنؤالت لػػػذم حكػػػرر )أرسػػػع مػػػرات( لمحلسوػػػر  ا
عه فنيسوػنت  سػنرة  ػف ،ػدا  مشػفكع كا حفهنمنت فجػن  الحلسوػر أكقػع كأ،جػ

سن حفهنـ كهػذا وشػؼ  ػف حةحػؽ الملػن،ي فػي ،فػس الشػن ره كهػي ملػنف 
ك،فػػس شػػن ر  ه،نسلػػ  مػػف حػػأمةت طكومػػ  فػػي مظػػنهر الطسولػػ  مػػف حكلػػي

محكهج  سملرف  الحرور  الحي ال م،نص م،هن كهي أف المكت كالف،ن  ومحؽ 
 كؿ من هذ  الحونة.

ت/ الجفنؼ(ه )جمػدت/ا،حةؿ( دكر  فػي الػ،صه كمن أدل الطسنؽ سوف )جرو
فهك وفنجع المحمري كوكقظي لمكقكؼ  م  هذا الحغوػر الػذم ومحػؽ سمظػنهر 

 الطسول  المةحمف ه ككأف الشن ر ورود أف وشرؾ الرنرئ ملي في حأمةحي.
إف حلن،ؽ )ال،دا  كاال حفهنـ( في الحلسور  ف حجرس  الشن ر وكشفنف  ف  

  المححنسلػػ  لمظػػػنهر الطسولػػ  مػػف حكلػػيه كحفكوػػػر  ،ظػػرات الشػػن ر الطكومػػ
اللموؽ فوهنه كحأممي لمن ولحروهن مف حغور كححكؿه كهذا سػة شػؾ ،ػنسع مػف 
حأمؿ  موؽه ككأ،ي وجذب المحمري سنل،دا  )ون سحره ون أرضه ون حي ػف( ثػـ 
وفنجئي كوكقظي سهذا اال حفهنـ: )فػوـ جروػت ه فػوـ جمػدت ه فػوـ  ػفرت ه 

وغمػػػؼ الشػػػلر سنلحركػػ  كاإلثػػػنرةه كوؤكػػد حأمػػػؿ الشػػػن ر  فػػوـ جئػػػت ( الػػذم
 اللموؽ في مظنهر الككف كالطسول  مف حكلي.

                                                 

 . )ِٓ ِصزٚء عٌى ًِ(. 156  155/ 2( عٌس ،كا 1)
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  :قكؿ الشن ر مف قصودة الضمور -أوضن-يمف ،منذجك 
وػػػن كنشػػػفوف ةفنوػػػن الكػػػكف هػػػؿ 
 لكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك

 

 اي رػنب كال ػمؼ   في أف حغطكا  م 
إف حرحمػػػػػػػػػك الةحػػػػػػػػػراع ال،فػػػػػػػػػع  

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنةحر كا
 

 ايي،ػػػػػؼل،ػػػػػن الضػػػػػمنئر فػػػػػي ج،نحهػػػػػن  
 ك طمػػكا سلػػدهن الرػػن،كف ثػػـ  ػػمكا 

 
هػػػػػػؿ ظػػػػػػؿ فػػػػػػي ايرض مػػػػػػف جػػػػػػنف  

 (ُ)كمرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ 
 

إف ،ظػػػرات الشػػػن ر الحأمموػػػ  فػػػي الحوػػػنة كال،ػػػنس مػػػف حكلػػػي جلمحػػػي وػػػرل 
الضػػمور اإل، ػػن،ي هػػك اي ػػنس فػػي س،ػػن  الحوػػنة كشةصػػو  المػػر ه فمحػػ  

 .حرنمت الحونة كا حرنـ كؿ مف فوهنا حرنـ الضمور ا 
لشػن ر سأ ػػمكب ال،ػػدا  للػرض حأمةحػػيه كهػك وحكجػػي سنل،ػػدا  كقػد ا ػػحلنف ا

وحطملكف لكشؼ أ رار الككفه كالسحث  ػف كػؿ حػدوث  فإل  أهؿ اللمـ الذو
،نفع لمسشرو ه  نئة إونهـ أف وةحر كا ضمورا حون ورظنه كال،دا  ه،ن وػكحي 
سػػأف الضػػمور الحػػي حوػػنة لممػػر ه سػػؿ هػػك أ ػػنس الحوػػنة كمهػػنه فمحػػ  مػػنت 

 ت ايةةؽه ك ة صػكت السنطػؿه كا حشػرل ال،فػنؽه كف ػدت الضمور ضن
 الحونة.

   :قصودة ،ةم قكؿ الشن ر مف  -أوضن -كمف ،منذج ال،دا 
 وػػػػػن ،ةمػػػػػ  فػػػػػي الم،ح،ػػػػػ 

 
 ،حومػػػػػػػػػػ  ال مػػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػ،  

 أحػػػػػػػػػػػػػػذكروف مػػػػػػػػػػػػػػف أ،ػػػػػػػػػػػػػػن  ... 
 صػػػػدوؽ  هػػػػد قػػػػد  ػػػػمؼ 

 
 لػػػػػػػػػػػدوؾ طنلمػػػػػػػػػػػن كقػػػػػػػػػػػػؼ 

 و ػػػػػػػػػػػػمع حصػػػػػػػػػػػػفوؽ ال ػػػػػػػػػػػػلؼ 
  هػػػػػػد صػػػػػػسن  ،ػػػػػػن ،ػػػػػػزح 

 
 قػػػػػػزحأسهػػػػػػل مػػػػػػف قػػػػػػكس  

 لػػػػػػػػػػػـ ححممػػػػػػػػػػػي فوػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػسمو 
 كال حممػػػػػػػػت مػػػػػػػػف هػػػػػػػػـر 

 
 أهػػػػػػػكف مػػػػػػػن فوػػػػػػػي ال ػػػػػػػرـ 
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 (ُ)مػػػػػػػنذا   ػػػػػػػ  سلػػػػػػػد الرمػػػػػػػـ 
وةنطػػػب الشػػػن ر ال،ةمػػػ  مشةصػػػن إونهػػػنه فوشػػػكك لهػػػن زكاؿ الصػػػسن  ،ػػػيه  

فوجػد المشػوب قػد أصػنسهن كمػن أصػنسي هػكه  كحمكف الهػـر م،ػيه ثػـ وحأممهػن
 .ككأ،ي ورل فوهن ،ف ي

 يوؤكػد ارحسنطػك  مةت الشػن ر فػي الكػكف كالحوػنةهولسػر  ػف حػأ كال،دا  ه،ػن
الحػػي جلمحػػي  هػػنه كح،و،ػػي إلوهػػنه كوػػكحي سحأمةحػػي الطكومػػ  فوال،ةمػػ سهػػذ  
ه كأف مػآؿ الحوػنة إلػ  ،هنوػ  ودرؾ  أف الصسن وزكؿ ثـ وحسلػي الشػوب كالهػـر

 ملركف  كهي المكت. 
 الرٌاص ال عشي  -4

ايدسيه و حلوف سػي الشػن ر  الح،نص مف ايدكات الف،و  المهم  في اإلسداع
لوكثؽ صمحي سنلحراثه كوحفن ؿ مع الركافد ال نسر   مويه كالحي حر ست فػي 

 ذاكرحي سرصد م،ي أك دكف قصد.
هك دةكؿ ،صكص قدومػ  فػي  ةقػ   -أك الحلنلؽ ال،صي –كالح،نص  

كجدلو  مع ،ص أك ،صكص حدوث  سكوفونت مةحمف ه كال شؾ أف الحضػموف 
مهموف في حلن،ؽ ال،صكص مع  الضك  وشكةف  نمموف كاالقحسنس في هذا

أك  ورهمن مف آلونت  هأك ايةذ هه  كا  كنف هذا سكا ط  الملنرض سلضهن
 .(ِالح،نص)

لجأ إلػ  كلمشلر اللرسي حضكر كاضو في شلر محمكد  مند الحأمميه فرد 
سػراز الفكػرة  هدوكاف الشلر الردوـ و حري م،ػي مػن و ػلفي فػي أدا  المل،ػ  كا 

                                                 

 .  2/145 ٠ٛعْ عّ  ا ( 1)

( عٔ جا جع١ًٍ عٌ  ا م عٌرابجٞ )عساحجعج١ص١ة عٌحٕا ص(  / ِعّام ِفحا ض  2)

 َ.1992  عٌّجوز عٌرم عٟ عٌبج،ٟ  ،١جٚت  عٌر ٌرة 121ص 
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وضػفي  مػ  شػلر  دالالت حلمػؽ ه كفي هذا من ر وةهن في ذهف المحمريكح
المل،  كحركويه كحد ـ ايفكػنر كحسرزهػنه كوحرػؽ الصػدؽ كايصػنل  لشػلر ه 

 كمردرحي الف،و . ممكحي ايدسو ه  كشؼ  فوك 
كلػدم )قصػودة ،منذج الح،نص الشلرم في شلر محمكد  مند قكلػي مػف مف

 :ايكؿ( مةنطسن كلد  
 ؾ كمػػػػػػػػػػػػن حػػػػػػػػػػػػرٍ إم ك و،وػػػػػػػػػػػػ

 
 رى كحػػػػػػػػػػػػػػنسي مػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػلكر 

 إ،،ػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػـ أسػػػػػػػػػػػ  وكمػػػػػػػػػػػن 
 

 لػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػكف الظهػػػػػػػػػكر 
 كلرػػػػػػػػػػػػػػػد قنسمػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػوة 

 
 (ُ)س،ػػػػػػػػػػػػي سفحػػػػػػػػػػػػكرادؾ وػػػػػػػػػػػػن  

الشػػن ر فػػي حأمةحػػي فػػي أصػػؿ الكجػػكد كفػػي الحوػػنة ححغمػػب  موػػي ال،ز ػػ   
الحشنؤمو ه  فوةنطػب كلػد  سمػن حشػلر سػي ،ف ػي ،حػك ه ملم،ػن  ػدـ  ػركر  

ك ملحرػده فهػك وحم،ػ  أف لػـ وػأت كلػد  إلػ  هػذ   م   كس من ه هسموةد 
 .كشرن ن  نالد،ونه ذلؾ أ،ي وراهن كمهن حلس

أسػػي كالمحأمػػؿ هػػذا الشػػلر وجػػد أ،ػػي وحفػػؽ فػػي الفكػػرة كالمضػػمكف مػػع قػػكؿ 
 :اللة 
ذا  مس،ػػػػػػػػػػػوف كرامػػػػػػػػػػػ ل أردحػػػػػػػػػػػـ كا 
 

 (ِ)حركهـ فػي ايظهػرأجمع فنلحـز  
 
 

،ػنسه ك،ز حػػي الحشػػنؤمو  هػذ  فم ػػف  أسػي اللػػة  فػػي ،ظرحػي إلػػ  الػػد،ون كال
الم وطرة  مويه لكف  مندا وردـ اي سنب المر،ل  لفكرحي مف كجهػ  ،ظػر ه 
كهػػي أف الحوػػنة فوهػػن الحلػػب كالمشػػر  كايلػػـه فمػػوس فوهػػن إال الشػػره ككػػأف 
السهجػػ  كال ػػركر كالةوػػر كالجمػػنؿ قػػد ا،لػػدمت م،هػػنه لػػذا ،ػػرا  ورػػكؿ فػػي 

 الرصودة ،ف هن سلد أسونت:
                                                 

 . ) ِٓ ِصزٚء عٌجًِ(.   235/ 1(  ٠ٛعْ عّ   1)

 .)ِٓ عٌى ًِ عٌح َ(. 2/221( شجض عٌٍز١ِٚ تا 2)
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 كه،ػػػػػػػػػػػػػػػن حفهػػػػػػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػػػػػػدل
 

  ،ػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػف قسػػػػػػػػػػؿ المرػػػػػػػػػػن  
 
 

 إ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػنف كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
 

 دك،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  
 إ،،ػػػػػػػػػي ةفػػػػػػػػػت  موػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػ 

 
 ػػػػػػػػػػلوش فػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػذا الضػػػػػػػػػون  

 فهػػػػػػػك ويلوػػػػػػػي اللػػػػػػػوف كالرمػػػػػػػػ 
 

 (ُ)ػػػػػػػػػػػػػب كوػػػػػػػػػػػػكهي اللصػػػػػػػػػػػػسن 
 ححفؽ مع قكؿ أسي اللة : -أوضن -كالفكرة الحي حدكر حكلهن هذ  ايسونت 

 حلػػػػػػػػب كمهػػػػػػػػن الحوػػػػػػػػنة فمػػػػػػػػن
 

 (ِ)أ جب إال مػف را ػب فػي ازدوػند 
فنلحوػػنة  ،ػػد  مػػند حلوػػي اللػػوف كالرمػػبه كلػػوس فوهػػن إال الحلػػب كالمشػػر ه  

كالمر  دائػـ الشػككل م،هػنه كأرل أ،هػن ،ز ػ  حشػنؤمو   ،ػد كػة الشػن روفه 
فنلحونة فوهن الشر كفوهن الةوره كفوهن الرسوو كفوهن الجموػؿه كفوهػن الحػزف 

ملػن حكػكفه ك مػ   كال ركره كايمؿ كايلـه هذ  هي الحونةه هػي سنلضػدوف
اللنقػػؿ أف وحوػػن فوهػػن سهػػذا الم،طػػؽه كمػػن ورػػكؿ محمػػكد  مػػند ،ف ػػي فػػي 

 أةرل مةنطسن كلدوي: قصودة 
 اصػػػػػػحسن الػػػػػػد،ون  مػػػػػػ   ةحهػػػػػػن

 
 ...كاحػػذرا الشػػلر فػػإف الشػػلر مػػنكر 

 هػػػػػػػػي سنلضػػػػػػػػدوف حلحػػػػػػػػز ملػػػػػػػػن 
 

 ومػػػػػرح الطػػػػػنككس فوهػػػػػن كاللرػػػػػنب  
 كسهػػػػػػن ذك ال،ػػػػػػنب ومرػػػػػػ  مرحلػػػػػػن 

 
 (ّ)ف  وػػر ،ػػنبكالػػذم قػػد جن هػػن مػػ 

إف هذا الح،نص وؤكد ارحسنط الشن ر سنلحراث الشلرم ال نسؽ  مويه كوػكحي  
قػد و ػوطر  موػي الحشػنـؤ فػة وػرل إال  -أحون،ػن–سحأمةحي في الحوػنةه كأ،ػي 

 حغنفؿ  ف أ،هن سنلضدوف حلحز ملن.الجن،ب ال كداكم لمحونةه كو،   أك و

                                                 

 . 235/ 1(  ٠ٛعْ عّ  ا 1)

   ع  ،١ااجٚت  ٚ ع  عاا      8ِساامط عٌزٔااما أ،ااٛ عٌباامء عٌّبااجٞ  ص  (2)

 َ.1951 -٘ـ١،1316جٚت 

   لص١م  )عٟ عٌٍّب ( . 58/ 2(  ٠ٛعْ عّ   3)
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  (الغد) :صودةقكؿ الشن ر مف ق  -أوضن -كمف ،منذج الح،نص
 كدد،ػػػػػن لػػػػػك أ،ػػػػػن  ػػػػػسر،ن الزمػػػػػن

 
 ف فػػػػ،لمـ كوػػػػؼ وكػػػػكف المصػػػػور 

 أال أوهػػػػػػػن الغػػػػػػػد لػػػػػػػك حيشػػػػػػػحرم 
 

 (ُ)لك،ػػػػت اشػػػػحروت سمػػػػنؿ كفوػػػػر 
ه كمػن وحم،  أف وطَّمع الغوب لورل مػن حكٌ،ػي لػي ايوػنـحأمةت الشن ر حجلمي  

ي لحزاحمػت  موػ وشحرل الغوب كنفه فمك و حر   ف الزمنف في حونحي السنقو 
 ال،نسه كشرك  سمنؿ كثور.

 مف قكؿ اسف الركمي: كالمحأمؿ في السوحوف وجد أف فكرحهمن حكند حرحرب 
 أةػنؼي  مػ  ،ف ػػي كأرجػك مىفنزىهػػن 

       
ٍوػػػػب المٌػػػػًي دكفى اللكاقػػػػبً    كأ ػػػػحنري  ى

 
 

  أال مف ورو،ي  نوحي قسؿ مذهسي
        

كمػػػػػػػػػػف أوػػػػػػػػػػف كالغنوػػػػػػػػػػنتي سلػػػػػػػػػػد  
 (ِ) المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاهبً 

 
 

روف وػػكد ملرفػػ  مػػن ةفػػي كمػػن ا ػػححر مػػف أ ػػرار الغوػػبه كلكػػف فكػػة الشػػن 
}قُممم الَّ َّعْهَممىُ يَممٍ فِممِ  قػػنؿ حلػػنل : هوهػػنت فنلغوػػب ال ولممػػي إال  ػػةـ الغوػػكبه

 .(ّ)انغًََّاًَاخِ ًَاألَسْضِ انْغَْْةَ إِالَّ انهَّوُ{
 قكؿ الشن ر مف قصودة )،ةم (: -أوضن-كمف ،منذج الح،نص 

 الشػػػػػػط  مػػػػػػيوػػػػػػن ،ةمػػػػػػ  
 

 نحن ك صػػػػػػرا كا ػػػػػػػمميصػػػػػػس 
 (ْ)هػػػػػػػػػػػػػػنؾ وػػػػػػػػػػػػػػدم ف ػػػػػػػػػػػػػػممي 

شةص الشن ر ال،ةم  كجلؿ م،هن شةصن و،نجوي كوشكك لي من في ،ف يه  
كومد وػد  إلوهػن لو ػمـ  موهػنه فهػك وسثهػن آمنلػي كآالمػي كوشػنطرهن أحزا،ػيه 

                                                 

 . 1/14( عٌس ،كا 1)

  ِ بباة  ع  عٌىحا  1/214(  ٠ٛعْ ع،ٓ عٌجِٟٚا  جعم١ك ظسا١ٓ ٔصا    2)

 ِٓ عٌ ٠ًٛ عٌح َ(.َ.)2553 -٘ـ1424ٚعٌٛذ اك عٌم١ِٛة ، ٌم ٘ج   عٌر ٌرة 

 (.65( سٛ   عًٌّٕا ِٓ ع٠٢ة )3)

 .  2/146(  ٠ٛعْ عّ  ا 4)
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هػػذا اال،ػػدمنج سو،ػػي كسػػوف مظػػنهر الطسولػػ  ،نشػػع مػػف طػػكؿ ال،ظػػر إلوهػػن 
 كؿ  ،حرة في ملمرحي:كالحأمؿ فوهنه كللمي محأثر سر

كاً  حىكىمَّمػػػػي        سمىػػػػ ى ًسػػػػنلجى  وػػػػن دارى  ى
 

سمىػ ى كىًا ػػمىمي  ػػسنحنن دارى  ى  (ُ)كى ىمػي صى
 
 
 

ال ػػػهؿ  ع  ػػػوطرة اي ػػػمكب الملنصػػػرال وح،ػػػنف  أسػػػدا مػػػهػػػذا الح،ػػػنص إف 
،مػن  ه م  شلر محمكد  مند الكاضو وكشػؼ  ػف ثرنفػ  الشػن ره كحػأثر  كا 

ا حرافي م،يه كحضفور شلر  سيه كقد ا حر  م،ي من سنلحراث الشلرم الردوـ ك 
طسولحػػي فولو،ػػي  مػػ  أدا  المل،ػػ ه كوكشػػؼ  ػػف الفكػػرة كوجموهػػن لممحمرػػيه 

مػػػػف الحػػػػراث الشػػػػلرم الرػػػػدوـه  تسحلسوػػػػراالشػػػػن رة دفلحػػػػي إلػػػػ  اال ػػػػحلن،  
ضػفن  الصػدؽ  كحضمو،هن فػي شػلر  كمزجػي سػيه لححروػؽ اإلمحػنع الف،ػيه كا 

هػػذا مػػن وػػ،ـ  ػػف  رموحػػي الكا وػػ ه كحنفظحػػي  كايصػػنل   مػػ  شػػلر ه كفػػي
 الركو .

 احلظ القصص -5
الشػػػلر حػػػػوف حظممػػػي الرصصػػػػو  ال ػػػػردو ه كالحكػػػي الم ػػػػحك ب لمحػػػػدثه 

 هكال ػػػرد هالحػػػكار حوػػػث هكالدراموػػػ  الحػػػي حمػػػؼ اي ػػػمكب كح ػػػوطر  موػػػي
و ػػػمؾ م ػػػمؾ الحوكوػػػ ه كوح ػػػـ سػػػنلثرا  كالحركػػػ ه  -ثكالحػػػد هكايشػػػةنص

  ر اإلسدا و .كحسدك فوي قدرة الشن
 فػي شػلر محمػكد الس ػوط كقد سدا الحس الرصصي ك ،نصر الس،ن  الدرامي

فػػي ملنلجػػ  سلػػض  كالحكػػي الرػػص أ ػػمكب الحػػأممي كاضػػحنه فكجػػد،ن  مػػند
كفػػي هػػذا مػػن وضػػفي  مػػ  شػػلر  اإلثػػنرة كالمحلػػ  الف،وػػ ه ه حجنرسػػي الحأمموػػ 

 كوشد المحمري كوجذسي. 

                                                 

  عٌّىحا  183(  ٠ٛعْ عٕحج  ا جعم١ك ٚ  عسةا ِعّام ساب١م ٌِٛاٛٞ ص 1)

 َ.)ِٓ عٌى ًِ عٌح َ(1915ع٦سمِٟ  ،غمع   
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لشػػلرو  "و ػػن د الشػػلرا   مػػ  إف اي ػػمكب الرصصػػي فػػي ر ػػـ الصػػكرة ا
جه ه كاإلوغنؿ في الغمكض كاإلوهنـ مف  فاالسحلند  ف  طحو  المسنشرة م

 .(ُ)"ةجه  أةرله كمن أ،ي وسلث الحوكو  كالحشكوؽ في الرصود
كمػػف ال،مػػنذج الحأمموػػ  الحػػي وظهػػر فوهػػن هػػذا الجن،ػػب الرصصػػي قصػػودة 

 ر فػػػي ، ػػػول ه كهػػػي قصػػػودة حأمموػػػ  ،ظمهػػػن الشػػػن(ِ) )الرسوػػػع ال ػػػرمد(
أ،هػن ال ح ػحروـ إلػ  قصصي جذابه لرد هدحػي حأمةحػي الطكومػ  فػي الحوػنة 

إال سةورهن كشرهنه فة وحضو أثر الشر إال في كجكد الةوره كال حظهر قوم  
ه كػػذلؾ ال سػػد مػػف حلنقػػب فصػػكؿ اللػػنـ فصػػة سلػػد ةػػرأحػدهمن إال سكجػػكد اآل

حي إال إذا أ رسػػي فصػػؿه فػػنلرسوع ال حظهػػر قومحػػي كال وحضػػو جمنلػػي ك،ضػػنر 
ن،ي رحسػي ار  ػسحن،يه الةروؼه كالصوؼ ال سػد أف ولرسػي الشػحن ه ،ظػنـ رسػ

،ن أف ،ؤمف سهذا ك، مـ سأف هذا ال،ظنـ هك ال،ػنفع لمسشػرو ه كمػف كو،سغي ل
  ور  وةحؿ موزاف الككف.

مكػث  -كللمػي ول،ػي ،ف ػي -وحكي الشن ر في هػذ  الرصػودة قصػ  شػن ر
ملحي سلوػدا  ػف ال،ػنسه كلمػن أصػنسي الممػؿ مػف زم،ن طكوة ملحػزال فػي صػك 

اللزلػػ  كالكحػػدة ةػػرج وحأمػػؿ مشػػنهد الطسولػػ  كمظػػنهر الكػػكف مػػف حكلػػيه 
ذسمته قػد أصػنسهن الجفػنؼ راقهن ك فحأمؿ الرونض فإذا سأشجنرهن قد جفته كأ

ه ذلؾ أف الزمف هك فصؿ الةروؼه كه،ن وثكر الشن ر كوحسـر لهذا كاإلمحنؿ
 ف وجلؿ الحونة رسولن طكاؿ اللنـ:ال،ظنـه  نئة ار أ

 لسػػػػث الشػػػػن ر رهػػػػف الصػػػػكمل 
 

 زم،ػػػػػػػػػػن ثػػػػػػػػػػـ حػػػػػػػػػػكال  المػػػػػػػػػػةؿ 
 

                                                 

( ظجواا ت عٌحصم٠اام عااٟ عٌراابج عٌساابٛ ٞ عٌّب عااجا  / عرّاا ْ عٌصاا ٌط  1)

 َ.1981 -٘ـ1458ٌٚٝ عٌسبٛ ٠ة  ع٤ 2/698

 . )ِٓ عٌجًِ(.11-2/12(  ٠ٛعْ عّ  ا 2)
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 فنرحػػػأل ال،رمػػػ  مػػػف سلػػػد الد ػػػ 
 

 كا،حح  الركض  و حكحي الجمػنؿ 
 فػػػػػػإذا الركضػػػػػػ  ال حكلوػػػػػػي مػػػػػػن 

 
  كدحػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػف محػػػػػػػػػػنع كركا  

 حوػػػػث ال زهػػػػر كال  شػػػػب ،مػػػػن 
 

 فػػػػػي ،كاحوهػػػػػن كال كجػػػػػي أضػػػػػن  
 ا الصػ،وع قنؿ: ون ركض  من هذ 

 
 أوػػػػػػف شػػػػػػدك كحفوػػػػػػؼ كرفوػػػػػػؼ  

 فأجنسػػػت: كػػػنف هػػػذا فػػػي الرسوػػػع 
 

 ن فػػػػي الةروػػػػؼ أفمػػػػن جػػػػن ؾ أ،َّػػػػ 
ثـ وةنطب الشن ر رسي  نئة إون  أف وجلػؿ ايرض رسولػن  ػرمداه مح ػنئة  

،كػػنر لػػـ ال وجلػػؿ الجمػػنؿ كالةوػػر دائمػػن دكف أف وكػػكف قػػسو  فػػي حلجػػب كا 
 كشر:

 قػػػػػػنؿ: وػػػػػػن مػػػػػػف ةمرػػػػػػت ايزال
 

 ه كةمرػػػػػػػػػػػػت ايسػػػػػػػػػػػػداوحػػػػػػػػػػػػكال  
 لػػـ فػػي الحرػػدور لػػـ حجلػػؿ  مػػ  

 
 هػػػػػػػػذ  ايرض رسولػػػػػػػػن  ػػػػػػػػرمدا  

ـٍ حةمػػػػػػؽ  مػػػػػػ  ايرض   ـى لػػػػػػ لػػػػػػ
 الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنؿ

 

 كحػػػػػد  ال قػػػػػسو وغشػػػػػ  م،ظػػػػػر   
 لػػػـ ال وسػػػدك سهػػػن الةوػػػر سحػػػنؿ 

 
 دكف أف ورفػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػر أثػػػػػػػػػػر   

ذا سي وحمؿ الشن ر إل  ايجكا    ثـ وظهر طنئر ذك ج،نح أةضر الروشه كا 
ه كلمػن أفػنؽ الشػن ر مػف   نلون فألر   فمحػي أسصػر مػن سي لوة فكؽ ال،جـك

روػػنض مةضػػرةه كس ػػنحوف  ،ػػن ه كأزهػػنر ،ضػػرةه  حكلػػي فكجػػد ،ف ػػي سػػوف
كأطوػػػنر حشػػػدكه ال وػػػرل إال الجمػػػنؿ كال،ضػػػنرةه كالح ػػػف كالةوػػػره كال،لػػػوـ 

 المروـ:
 كصػػػػػحن الشػػػػػن ر مػػػػػف  فمحػػػػػي

 
 مثممػػػن حصػػػحك  صػػػنفور الكػػػرـك 

ػػػػػػػرً فى    ن ولجػػػػػػػب مػػػػػػػف فرححػػػػػػػيحن
 

 سلػػػػػػػػد إدمػػػػػػػػنف مػػػػػػػػةؿ ككجػػػػػػػػـك 
 كر،ػػػػػػػػػػػن لمػػػػػػػػػػػػن د ػػػػػػػػػػػػن  ايرج 

 
 فػػػػرأل د،وػػػػػن  فػػػػػي ثػػػػػكب ةموػػػػػع  

 جػػػػزر ةضػػػػػره كجػػػػك  ج ػػػػػل 
 

 قػػػػنؿ: حػػػػؽ ذلػػػػؾ أـ كهػػػػـ رفوػػػػع  
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 قوػػػؿ: وػػػن شػػػن ر هػػػذا مػػػن حروػػػد
 

 مػػػػػف رسوػػػػػع  ػػػػػرمد لػػػػػوس وػػػػػروـ 
 هنه،ػػن الح ػػف مػػف الرػػسو سلوػػد 

 
 كه،ػػػػػػن الةوػػػػػػر سػػػػػػة شػػػػػػر ورػػػػػػوـ 

فنلحوػػنة كمهػػن مػػف حكلػػي ةوػػر ك،لػػوـه لرػػد ححرػػؽ مػػن كػػنف وحم،ػػن  الشػػن ره   
كح ف كجمنؿه كركا  ك،ضنرةه لك،ي مع هػذا كمػي فرػد اإلح ػنس سنلجمػنؿه 
كلـ ولرؼ قوم  الةوره فكػؿ شػي   ،ػد   ػكا ه فػراح وحأمػؿ مػن حكلػي مػرة 

 أةرل: 
 فػػػرأل الػػػكرد ه،ػػػن ال شػػػكؾ فوػػػي

 
 كهػػػػػك ال ولػػػػػرك  كػػػػػنلكرد الػػػػػذسكؿ 

 قػػػػنؿ: سػػػػؿ ذلػػػػؾ سػػػػنلكرد شػػػػسوي 
 

 كؾ  مػػػػ  الػػػػكرد دلوػػػػؿإ،مػػػػن الشػػػػ 
 كرأل ال،ػػكر ه،ػػن مػػف  وػػر ،ػػنر 

 
 فهػػك كالظممػػ  فػػػي ايصػػؿ  ػػػكا  

 قػػػػػنؿ: إف ال،ػػػػػنر لم،ػػػػػكر شػػػػػلنر 
 

 مػػف حػػرل وثسػػت أ،ػػي فػػي الضػػون   
ي إلػ  الكقػكؼ  مػ  حرػنئؽ ايشػون ه فكوػؼ وكػكف الػكرد حػلرد  نقحي حأمة  

لضػػون  كال ولحروػػي الػػذسكؿه كػػذلؾ فهػػك ال وػػرل أمنمػػي كال وسصػػر إال ا اكرد
كال،كره لػذا  ػوطر  موػي ال ػأـ كالممػؿ مػف هػذا الجمػنؿ الػدائـ كهػذا الةوػر 

 اللموـه كراح وسحث  ف ال لندة في شي  آةر  ور الجمنؿ.
كفي ال،هنوػ  حهدوػي حأمةحػي إلػ  أ،ػي ال حوػنة سػدكف اجحمػنع الضػدوف ملػنه 

 مػ  حمػرد   مػ   -حلػنل  –حح  حظهػر قومػ  كػؿ م،همػنه ثػـ و ػحغفر ار 
 كولكد فورض  سمن قدر  ار: هظنـ الكك،يال،

 قػػد مممػػت الػػرم فنشػػحرت الظمػػن
 

 كمممػػت الكصػػؿ فنشػػحرت الصػػدكد 
 إف )ال( ح،فل،ػػػػػػي مثػػػػػػؿ )،لػػػػػػـ( 

 
 لػػوس ححمػػك )،لػػـ( مػػف  وػػر )ال( 

 كالرسوػػػػع ال،ضػػػػر وغػػػػرم سنل ػػػػأـ 
 

 حػػػػػػوف ال ،مرػػػػػػ  ةروػػػػػػؼ مرػػػػػػسة 
 ا فػػػػر المهػػػػـ لػػػػي إ،ػػػػي ، ػػػػوت 

 
 فحمػػػػػػػردت  مػػػػػػػ  حكػػػػػػػـ الرضػػػػػػػن 

 سنللوش  م  ايرض رضػوتأ،ن  
 

 فأ ػػػد لػػػي فػػػي ثراهػػػن مػػػن ا،رضػػػ  
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سلػػد هػػذ  الحػػأمةت الطكومػػ  وؤكػػد الشػػن ر أف الحوػػنة ال ح ػػحروـ إال سكجػػكد 
شػي  كضػد ه الح ػف كالرػسو ملػنه كالةوػر كالشػر ملػنه كمػن أ،ػي ال قومػ  ال

لمرسوػػع سػػدكف الةروػػؼه فػػة وظهػػر أثػػر الرسوػػع كال حظهػػر قومحػػي إال سلػػد أف 
 لةروؼ.وحمك  ا

فػػي هػػذا ال، ػػول الرصصػػي صػػنغ الشػػن ر هػػذ  الرصػػودة الحأمموػػ ه ف،جػػد 
الركح الرصصو  حشع سظةلهن في هذا الشلره كوح،نم  فوي الس،ػن  الػدرامي 
الس وط الذم وكشؼ  ف قكة الشن ر اإلسدا و ه ك،ز حي الحأممو ه كحأمةحػي 

 في الككف كالحونة كمظنهر الطسول  مف حكلي.
/الشن ره الطنئره الركض (ه كالحكار كاضو سو،هـه ك،جد ف،جد )الشةصونت

ه ك)المكنف/الركضػػ ( الحػػي ورمػػز سهػػن الشػػن ر كقػػت مػػف الػػزمف()الزمػػنف/ 
لمحوػػنةه ثػػـ حػػدكر ايحػػداث ل،صػػؿ فػػي ال،هنوػػ  إلػػ  )الصػػراع/ كهػػك حم،ػػ  

 ندائمػػ اال مكػػنف فوهػػن لمرػػسوه كةوػػر  الشػػن ر أف حكػػكف الحوػػنة كمهػػن جمػػنال
مجػػنؿ فوهػػن لمشػػر( ثػػـ حػػأحي ال،هنوػػ  ال،نسلػػ  مػػف حػػأمةت  ه النمرومػػ نك،لومػػ

الشػػػن ر أف الحوػػػنة مػػػزول مػػػف الجمػػػنؿ كالرػػػسوه كالةوػػػر كالشػػػره ال قومػػػ  
يحدهمن سدكف كجكد اآلةره فة قوم  لمجمنؿ إال في كجػكد قػسوه كال مل،ػ  

 لمةور سدكف الشر. 
س،ػػن  إف الػػركح الرصصػػو  حشػػع سظةلهػػن فػػي هػػذا الشػػلره كوح،ػػنم  فوػػي ال 

اإلسدا وػ ه كحأمةحػي الطكومػ  لذم وكشؼ  ف قكة الشن ر الدرامي الس وط ا
 في الحونةه كمظنهر الطسول  مف حكليه ك،ظراحي اللمور  في الككف.

كالشن ر في  رض حجرسحي الحأممو  وحنكؿ أف و،رؿ الصكرة سشػح  ال ػسؿ  
شػػوئن  لور،ػػع المحمرػػي كوجذسػػيه كوؤكػػد قػػدرة الةػػنلؽ  ػػسحن،يه كأ،ػػي مػػن ةمػػؽ

 دله فكؿ شي  لحكم  كسردره هػذا كمػي فػي إطػنر درامػي كس،ػن  قصصػي 
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جذاب ور،ع المحمري كومحليه كوضفي  مػ  شػلر  اإلثػنرة كالحوكوػ ه كو ػمي 
  .سنلحرك  كالكضكحه كالمحل  الف،و 

كمف ال،منذج الحأممو  الحي وظهر فوهن هذا الجن،ب الرصصي قصػودة )س،ػت 
صػحي مػع فحػن  صػغورة جمومػ  حأممهػن سػوف كفوهن وحكي الشػن ر ق (ُ) شر(

 ه كقػػدكجمػػنؿ الطسولػػ  همظػػنهر الطسولػػ  الفنح،ػػ  فػػنجحمع لدوػػي جمػػنؿ المػػرأة
  وركؿ: سذكر مكنف الحدثه هذ  الرص ا حهؿ 

 سػػػػػػػػػػػػػوف ةروػػػػػػػػػػػػػر الجػػػػػػػػػػػػػدكؿ
 

 كسػػػػػػػػػػػػػػوف همػػػػػػػػػػػػػػس ال ػػػػػػػػػػػػػػ،سؿ 
أ ػػػػػػػػػػػػػأؿ الصػػػػػػػػػػػػػسن   كقفػػػػػػػػػػػػػت و

 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ثكسهػػػػػػػػػػػػػػػػػن المسمػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 هػػػػػػػػػػػػػػػؿ قنسمحهػػػػػػػػػػػػػػػن طفمػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 رقورػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 ملجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبذات حوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن   

 
 كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر ك،جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 ح،مػػػػػػػػػػػ  إذا هػػػػػػػػػػػي ا،حمػػػػػػػػػػػت 
 

 لم،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ مسجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 هػػػػػػػػػػػػػذم الس،ػػػػػػػػػػػػػنت أقسمػػػػػػػػػػػػػت 

 
 فمػػػػػػػػػػػػػن لهػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػـ حرسػػػػػػػػػػػػػؿ 

طكوم  لهذ  الطفمػ  الصػغورة الحػي ال الشن ر كشؼ  ف ،ظراتحإف ايحداث  
ه فػػراح وحػػنسع ال،ظػػر إلوهػػن كوحأمػػؿ جمنلهػػنه كسلػػد هػػذا الحأمػػؿ يلفحػػت ا،حسنهػػ

 حكجي إلوهن مح نئة:و الطكوؿ
 إلمنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألحهن

 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ،،ي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأؿ 

 كاهػػػػػػػػػػػػػن لهػػػػػػػػػػػػػن إف سلػػػػػػػػػػػػػدت 
 

ف د،ػػػػػػػػػػػػػػت فنلكوػػػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػػػي   كا 
 وػػػػػػػػػػػػػػػػن حسػػػػػػػػػػػػػػػػذا كقفحهػػػػػػػػػػػػػػػػن 

 
 مشػػػػػػػػػػػػػػػػغكل  لػػػػػػػػػػػػػػػػـ حشػػػػػػػػػػػػػػػػغؿ 

 ورػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهن كجوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهن 
 

 كةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهن المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 كطرفهػػػػػػػػػػػػػػن وملػػػػػػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػػػػػػي 

 
 للػػػػػػػػػػػػػػػب الصػػػػػػػػػػػػػػػسن سنل ػػػػػػػػػػػػػػػسؿ 

 مدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  
 

 سشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلرهن المضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؿ 
                                                  

 . 1/35(  ٠ٛعْ عّ  ا 1)
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 كالشػػػػػػػػػػػمس مػػػػػػػػػػػف  ورحهػػػػػػػػػػػن
 

 قػػػػػػػػػػػد كقلػػػػػػػػػػػت فومػػػػػػػػػػػن ومػػػػػػػػػػػي 
 كأر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت للنسهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 

 
 الجػػػػػػػػػػػػػػدكؿ وصػػػػػػػػػػػػػػس  كجػػػػػػػػػػػػػػي 

ه فهك ولشؽ الجمنؿ أ،ي كنفه لرد حأمؿ قػدهنه الشن ر مفحكف سهذ  الطفم  
كجوػدهنه كةػػدهنه كطرفهػػنه كشػلرهن الطكوػػؿه كجمنلهػػن الفحػنفه ككأ،هػػن زهػػرة 
جمومػػ  فػػي س ػػحنف ،ضػػوره ممػػن وكشػػؼ  ػػف هونمػػي سهػػن ككقكفػػي الطكوػػؿ 

 لطفم .أمنمهن و،ظر إلوهن كوحأممهنه كفي هذا من وكشؼ  ف جمنؿ هذ  ا
كممن وزود هػذا اإلطػنر الرصصػي الس ػوط إثػنرة كحوكوػ  أف م ػرح ايحػداث 
مرحسط سنلطسول  كمشنهدهن الفنح، ه فرد ةمع الشن ر  مػ  مظػنهر الطسولػ  
المحوط  سمكقع ايحداث صفنت اإل، نفه كجلمهن شةصونت ثن،كو  مكممػ  

سسهنئهػن  لدكر الشةصو  الرئو   في ايحداث )الشن ره الطفم (ه فنلشػمس
كرك،رهن حغنر مف جمنؿ هذ  الفحػنةه كلهػن للػنب حر ػمي  مػ  موػن  الجػدكؿ 
فحضي  صفححيه كالجدكؿ لي كجي قد صػسغحي الشػمس فأضػن  كلمػعه كقػد 

 أضف  هذا الحشةوص  مي الصكرة الحوكو  كسث فوهن الحونة.
ثـ  و،رم،ن الشن ر إل  ايثر الذم حركحي هذ  الفحنة في ،ف يه ككوؼ أثرت  

فوػػي كممكػػت جكارحػػيه ك ػػوطرت  مػػ  مشػػن ر ه مػػع صػػغر  ػػ،هن كطفكلحهػػن 
 الحي ال حلرؼ هذا ال،كع مف الحبه وركؿ:

 سػػػػػػػػػػػػػػػي ةػػػػػػػػػػػػػػػدُّهن مػػػػػػػػػػػػػػػكرَّدا
 
 

  مػػػػػػػػػػ  الرمػػػػػػػػػػوص المةممػػػػػػػػػػي 
 ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػملهن مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌردا 

 
 إف قمػػػػػػػػػػػػػػػت أك لػػػػػػػػػػػػػػػـ أقػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 كفكرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددا ذ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أك إف أىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًزؿً    أىج 
 ككوػػػػػػػػػػػػػػػؼ حػػػػػػػػػػػػػػػدرم أ،هػػػػػػػػػػػػػػػن 

 
 حلم حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغمي 

 وف مػػػػػػػػػػػػف  نروػػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػػنق 
 

 قموصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهن المةحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ 
 ح،ظػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي دهشػػػػػػػػػ  

 
 إف اسحػػػػػػػػػػػػػدئ فػػػػػػػػػػػػػي الغػػػػػػػػػػػػػزؿ 
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لرػػد ر ػػـ الشػػن ر صػػكرة الشةصػػو  )الطفمػػ ( كهػػي ح ػػحغرب ،ظػػر الشػػن ر 
الطكوؿ إلوهنه ف ملهن مشرده كفكرهن مسدده حمسس قموصن قصػورا سػدت م،ػي 

فه ح،ظػػر إلػػ  ذلػػؾ الػػذم وطوػػؿ إلوهػػن ال،ظر)الشػػن ر( فػػي نهن الصػػغورحن ػػنق
كحلجػػبه كهػػي ال حلػػي شػػوئن ممػػن وػػدكر فػػي ذهػػف ذلػػؾ الػػذم وكسرهػػن  دهشػػ 
 س ،وف.

في هذا اي مكب الرصصي صنغ الشن ر هذ  الرصػودة الحأمموػ ه ف،جػد أف 
ركح الرػػص حشػػع سظةلهػػن فػػي هػػذا الشػػلره كوح،ػػنم  فوػػي الس،ػػن  الػػدرامي 
الس ػػوط الػػذم وكشػػؼ  ػػف قػػكة الشػػن ر اإلسدا وػػ ه كحأمةحػػي فػػي الكػػكف 

 كمظنهر الطسول  مف حكلي.كالحونة 
فنلشةصو  الرئو ػ  فػي هػذ  الرصػ  الس ػوط  )الشػن ره الفحػنة الصػغورة(ه 

ه كقػػػت مػػػف الػػػزمف فػػػي ال،هػػػنر(كالحػػػكار كاضػػػو سو،همػػػنه ك،جػػػد )الزمػػػنف/ 
(ه ثػػـ حػػدكر ايحػػداث سػػوف ةروػػر الجػػدكؿه كسػػوف همػػس ال ػػ،سؿ ك)المكػػنف/

سهػذ  الفحػنة الجمومػ  ل،صؿ في ال،هنو  إل  )الصػراع( كهػك افححػنف الشػن ر 
الحي ال حفهػـ مػراد الشػن ره كال حلػرؼ مل،ػ  الحػب الػذم وححػدث  ،ػي فػي 
شلر ه ثـ حأحي ال،هنو  الحي حلمػف  شػؽ الشػن ر لمجمػنؿ كافححن،ػي سػي محػ  
كنفه كأوف كنفه فهك ولشؽ الجمنؿه فمح  رآ  كقؼ أمنمي طكوة كا حغرقي 

رة الرصصو  قد جملت سوف الحأمؿ كراح و جؿ أثر   م  ،ف يه كهذ  الصك 
 جمنؿ الطسول ه كجمنؿ الم،ظره كجمنؿ المرأة. 

إف اإلطنر الدرامي الس وط وسدك كاضحن في هذ  الشلر الحأمميه كهك وكحي 
سن حمند الشن ر  موي في الكشؼ  ف الحجرس  الحأممو  في شلر ه ك رضهن 

وكوػ ه لممحمري في أ مكب مر،ػع ممحػعه سمػن وضػفي  مػ  شػلر  اإلثػنرة كالح
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .كالحرك  كالكضكحه كور،ع المحمري كومحلي
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لرد سػرز الحػس الرصصػي كاضػحن فػي شػلر محمػكد  مػند ححػ  أشػند سػي  
: "ككػػنف  مػػند صػػنحب المطوػػؼالشػػلرا  كال،رػػند؛ ورػػكؿ محمػػد فهمػػي  سػػد 

مكهس  قصصو  في الشلر كللمي أسػرز شػن ر طػكع الشػلر الرصصػيه كلػي 
 .(ُ)في هذا سدائع رائل "

كوركؿ  م  أحمد سنكثور: "فلمند قصنص منهره وح ف ال رده كالحشػكوؽه 
 .(ِ)كالحصكوره كالححموؿه في إطنر شنئؽ مف الس،ن  الرصصي المحكـ"

 أعلْب  الرضاد -6
الطسػنؽ : في حجرسحي الحأمموػ  الشن ر ا حلنف سهنالحي مف ايلكاف السدولو  

ضفن  م ح  جمنلوػ   موػيه ه فرد ا حلنف سهمن لحزووف أ مكسيه كا  كالمرنسم 
إلػػ  جن،ػػب كك،همػػن مػػف الظػػكاهر اي ػػمكسو  الحػػي حكضػػو المل،ػػ ه كحر ػػخ 

 الفكرة .
كالحضند مف الك نئؿ الف،و  الةصس  الحػي ولحمػد  موهػن الشػن ر فػي إقنمػ  
 ةقنت جدودة سوف مفردات المغ  حلكس صكرة اللةقنت الرنئم  في الكػكف 

مف ةةؿ الجمػع سػوف المح،نقضػنت ضػرب  ه كمن وحكلدل  سوف ايشون كالطسو
كمػػػن "أٌف الحضػػػند ورػػػرب  .(ّ)مػػػف المسن حػػػ  وفجػػػأ المحمرػػػي كوثػػػرم مشػػػن ر 
 .(ْ)"الصكرة كولمؿ  م  حح و،هن كوكضو المل، 

                                                 

  ٔمم عٓ ِعّاٛ  عّا   16َ  ص 25/9/1918( شج٠م  ع٤يب   ،ح  ٠خ 1)

 . 135ش عجع  ص 

 .  22( عٛ  عٍٝ ،مءا ص 2)

   ع  16( عٔ جا شبج عٌّحٕباٟ لاجعء  أياجٜا  / ِعّام عحاٛض أظّام  ص 3)
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سػراز  ها حمد الشن ر  م  الطسػنؽ كالمرنسمػ  فػي صػكغ شػلر  الحػأممي كقد كا 
المػؤثر فػي الكشػػؼ فممحضػػند دكر   ؛أفكػنر  كحأمةحػي كس ػػط ملن،وػي لممحمرػي

سراز الصكرة سمن وحدثي مف الضػدو  الحػي حرػع سػوف ايلفػنظه   ف المل، ه كا 
 كحفنجئيه كحجذب ا،حسنهي.  إذ حثور الرنرئه

ك،حنكؿ اآلف الكقكؼ  م  قوم  الحضند في شلر  مند الحأمميه كمػن الػذم 
ورػكؿ الشػن ر مػف قصػودة روػن ؛ إل  المل، ه كمن أضفن   م  الفكرةأضنفي 

 :كو، ك 
 كمػػػػػن لمجػػػػػـر مػػػػػف كطػػػػػف كلكػػػػػف   

 
 مضػػػػػ  فػػػػػي أكجػػػػػي الػػػػػد،ون مضػػػػػون 

 كلػػػػػػػػػػك أف الثروػػػػػػػػػػن ذات ةمػػػػػػػػػػؽ 
 

 لمػػػػػن  ػػػػػممت مػػػػػف الجػػػػػـر الثروػػػػػن 
 ك نوػػػػػػػػ  مػػػػػػػػن ه،نلػػػػػػػػؾ أف كػػػػػػػػة 

 
 وموػػػػػػػػػز جرمػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػكة كزوػػػػػػػػػن  

 فػػػػػػػػذك االثػػػػػػػػرا  ور ػػػػػػػػمي أ،ورػػػػػػػػن 
 

 كذك اإلمػػػػػػػػػػػةؽ ور ػػػػػػػػػػػمي زروػػػػػػػػػػػن 
 كجػػػػػـر الجهػػػػػؿ حسصػػػػػر  كضػػػػػولن 

 
 كجػػػػػػػػـر اللمػػػػػػػػـ حسصػػػػػػػػر   ػػػػػػػػرون  

 فػػة الشػػرؽ ا،ححػػػ  ،هجػػن ذمومػػػن 
 

 (ُ)كال الغػػػرب ا،ححػػػ  ،هجػػػن  ػػػكون  
المرنسمػػ  ه،ػػن كاضػػح  فػػي ايسوػػنت الثةثػػ  ايةوػػرةه كهػػي حكشػػؼ  ػػف أف  

الجروم  كنئ،  في س،ي اإل، ػنفه مكجػكدة فػي كػؿ المجحملػنت كسػوف جموػع 
س الطسرنته  ور أف ذا ال،فكذ كال مطنف ور مهن أ،ور  سراق  حح  وراهن ال،ػن

كهػي  -م،ي أمرا جموة ح ،نه سو،من وراهػن ال،ػنس مػف ذكم الفرػر كالحنجػ  
 قسوحن مشو،ن. اأمر  -الجروم  ،ف هن

 مورػ  فػي الحوػنة حشؼ المرنسم  ه،ن  ف شن ر محأمؿ صنحب ،ظرات كمن 
فهك ورل أف الجروم  لوس لهن كطف كلك،هن مكجكدة  ،ػد  كفي د،ون ال،نسه

ي حةحمػػؼ سػػنةحةؼ ايشػػكنؿ كايلػػكاف كػػؿ ال،ػػنسه كفػػي كػػؿ ايكطػػنفه كهػػ
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كاةػػحةؼ ال،ػػنظر إلوهػػنه فهػػي  ،ػػد الغ،ػػي ذم الجػػن   رػػؿ ،نصػػو رشػػوده 
كحفكور حنذؽ حصوؼه ك ،ػد الفروػر إجػراـ ك ػك  ةمػؽه كهػي مػف الجنهػؿ 

كرسمن ،صػو  ضل  ك ك  فهـه كهي مف المحلمـ اللنلـ سصورة ك مـ كملرف 
رشػػنده ك  ،ظراحػػي كحأمةحػػي فػػي حوػػنة  هػػذ  الفم ػػف  مػػف الشػػن ر ،نسلػػ  مػػفكا 

 ال،نس كأةةقهـ. 
قػػكؿ الشػػن ر مػػف قصػػودة الهػػـر كالةمػػكد  -أوضػػن  -كمػػف ،مػػنذج الحضػػند

 مح نئة:
 س ػػػػػر الكجػػػػػك أوػػػػػدرم الجمػػػػػند

 
 فػػػػي كػػػػؿ آف  الحػػػػي كوجهمػػػػيد  

 س،ػػػػػػن الممػػػػػػنتى  الحوػػػػػػنةي أحػػػػػػػغرم  
 

 كوأم،ػػػػػي الصػػػػػةر كػػػػػؿ ايمػػػػػنف  
 الحوػػػنحمػػػؾ   المػػػكتإذف  ػػػسب  

 
 (ُ)سهػػػن كافححػػػنف  ففػػػوـ اححفػػػنؿ ة 

حػأمةت الشػن ر فػي أصػؿ الكجػكده كالحوػنة كالمػكت حجلمػي وػدرؾ الحرورػ    
الحي ال م،نص م،هنه كهي أف  كؿ حي  كؼ ومػكته كمػن داـ ايمػر كػذلؾ 

 فمـ االححفنؿ سهذ  الحونة الفن،و  إذا كنف ،هنوحهن هك المكت كالف،ن .
الحونة/الممػنت(ه حػي(ه )ال وجهمػي /أوػدرم الجمػندكالطسنؽ ه،ن كاضػو سػوف )

)المػػكته الحوػػنة( كهػػك وكشػػؼ  ػػف ا،شػػغنؿ الشػػن ر سػػأمر الكجػػكد كحفكوػػر  
الطكوػػؿ فػػي الحوػػنة كالمػػكت محػػنكال الكقػػكؼ  مػػ  أصػػؿ الكجػػكد كحرورحػػيه 

 كالمكت كأ رار .
 قكؿ الشن ر مف قصودة  ركب: -أوضن-كمف ،منذج  الحضند 

  ػػػػػػػػ،  اللػػػػػػػػنلـ مػػػػػػػػف أوػػػػػػػػنـ  ػػػػػػػػند
 

 وػػػػػػػػػػػػن ،ػػػػػػػػػػػػكور ال ك ػػػػػػػػػػػػف 
 لك ػػػػػػػػػند ركاجؿ  ػػػػػػػػػكؽ مػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػ 

 
 ر ػػػػػػػػػػػػػـ طػػػػػػػػػػػػػكؿ الػػػػػػػػػػػػػزمف 
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 ككػػػػػػػػػػػذلؾ الحػػػػػػػػػػػب ،ػػػػػػػػػػػنر فرمػػػػػػػػػػػند
 

 فكػػػػػػػػػػػػػػػػأف لػػػػػػػػػػػػػػػػـ وكػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 وهػػػػػػكفالرػػػػػػدر وكمػػػػػػن قػػػػػػد  ك زوػػػػػػز 

 
 (ُ)فػػػػػػػػن،حسيأك  فنضػػػػػػػػحكي 

الحونة في ،ظر الشن ر كنل كؽه وسدك في أكلي رائجن ثػـ وصػور كن ػدا فػي  
م ،هنو  ايمره هذ   ،  ار في ةمر ه فنلحوػنة الػد،ون كػنلزرع ايةضػر الػذ

ثػػـ وصػػور حطنمػػنه كمػػن أف  زوػػز الرػػـك قػػد وهػػكف  اوهػػول ثػػـ وكػػكف مصػػفر 
 لدوهـ  م  مر ايونـ. 

كالطسػػػنؽ ه،ػػػن كاضػػػو سػػػوف) ركاج/ ك ػػػند(ه ) زوػػػز الرػػػدر/ قػػػد وهػػػكف(ه 
مػػن )فنضػػحكي/ فػػن،حسي( كهػػك وكشػػؼ أف االفححػػنف سهػػذ  الػػد،ون ال قومػػ  لػػي 

كت كالف،ػػن  هػػك المػػ مػػن داـ،هنوحهػػن الف،ػػن ه فضػػحكهن و ػػنكم حز،هػػن  دامػػت
 ال،هنو . 

كقد أدرؾ شن ر،ن قوم  الحضند فمـ وهمؿ هذا الل،صر المهـه سؿ  ػل  إلػ  
ه فل،ػػدمن و ححضػػر الكممػػ  فػػي حضػػن وؼ مػػس أثػػر  فػػي الحركوػػب الشػػلرمحم

شلر ه فإف من وضندهن داللونن مف الكممنت وككف حنضرنا في ذه،يه لوحرجمهن 
الشلرمه لذا أكثر م،ػي فػي حشػكوؿ  سلد ذلؾ لس،ن  الزمن  في صون   الحركوب

 .(ِ)حجرسحي الحأممو 
الةفوفػػػ  ال ػػػنئغ   ال ػػػهم  المغػػػ  حمػػػؾجػػػن   مػػػ  أممي إف شػػػلر  مػػػند الحػػػ

ذلػؾ اي ػمكب  ككنف أ مكسيهنه وم  كحرسؿالمكحو  الحي حرحنح إلوهن ال،فس 
 وػر  هفنلحجرس  الحأممو  حجلمي و حةدـ ألفنظن كلغ  قروس  هالس وط اللصرم

                                                 

.)ِااآ ،عاااج عٌجِاااً(  شااا ء عٌرااا ج ع٤ٚي ج ِااا   126/ 1 ٠اااٛعْ عّااا   ( 1)

 ٚعٌر ج عٌر ٟٔ ِصزٚءع  ٚ٘ٛ ٔٛع ِٓ عٌحصم٠م عٟ عٌٛزْ.

  58  35  21  21 25 1/11عٔ ج ّٔ  ز أيجٜ ٌٍحب  ا  ٠ٛعْ عّ   (2)

  عاااااٛ  146  126  151  155  14  15  46  43  42  2/19  341

   ٚ ١ج٘ .155  65عٍٝ ،مء  ص 
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كقػػػد ا ػػػحلنف ه ه ح،ن ػػػب حنلحػػػي ال،ف ػػػو  كاال،فلنلوػػػ ف ال،فػػػكسسلوػػػدة مػػػ
كشؼ الحي حك  ه الحأممور سهن  ف حجرسحي سسأ نلوب الحلسور المةحمف  الحي  
  ف ،زك ي إل  الحأمؿ في شلر .
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 حالفصل الشاتع: الصْسج الفٌي
 هذخل: الصْسج ّأُويرِا:

حكشػػؼ  ػػف حجرسحػػي  فػػي إسدا ػػي الصػػكرة الف،وػػ  الحػػي الشػػن رححجمػػ  قػػدرة 
في صكرة ممحل ه و،رؿ مف ةةلهػن  إح ن ي كمشن ر كحثروهنه كحلسر  ف 

مػػن وجػػوش فػػي صػػدر  لممحمرػػي ححػػ  وشػػنركي ملػػي كوشػػلر سمػػن وشػػلر سػػي 
 فوحفن ؿ مليه كو،فلؿ سحجرسحيه كوشنركي آمنلي كآالمي.              

كوجمػع سو،هػن كالصكرة الشلرو  هي اإلطنر الػذم وححػكم ايلفػنظ كاللسػنرات 
ه كهي الحي حمؼ الفكرة كحظمؿ المل، ه إذ ولسر ايدوب مف  في حكاـؤ كحةـؤ

 .(ُ)ةةلهن  ف حجرسحي الشلرو ه فهي "ك وم  ل،رؿ الشلكر أك الفكرة"
كلمصكرة الشلرو  مكك،نت ك ،نصر ححشكؿ م،هن كححآزر جمولهن لح،ػحل فػي 

اإلح ػػنسه فهػػي "ال  ال،هنوػػ  الملػػن،ي المحآلفػػ  الحػػي حثػػرم الفكػػره كحمحػػع
حةػػرج إلػػ  حوػػز الكجػػكد إال مػػف ةػػةؿ حجرسػػ  مػػرت سنيدوػػبه ححػػرؾ سهػػن 
كجدا،ػػيه كمػػنرت سهػػن  كاطفػػيه ففػػنرت حمػػؾ الحجرسػػ  ححػػ  حجػػنكزت حػػدكد 
الشػػػلكر الػػػداةميه فن،حرمػػػت فػػػي صػػػكر شػػػح  لحلسػػػر حػػػنجز الشػػػلكر إلػػػ  
اإلح ػػنسه  لحلسػػر  ػػف مك،ػػكف الػػ،فس كةمجػػنت الفػػؤاده كقػػد اصػػط،ع لهػػن 

يدوب  ػونقن سون،وػن ةنصػن قكامػي ايلفػنظه كالحراكوػبه كاإلورػنع المك ػوريه ا
كالرمز اإلوحنئي الذم وحكلػد  ػف ايلفػنظ كاللسػنراته ككػؿ مػن وػدةؿ الملجػـ 
الشلرم مف ا حةداـ الحرورػ  كالمجػنزه كأدكات ال،ػدا ه كاال ػحفهنـه كحػردد 

ة لمفلػؿ منضػون أك كاال ػمو ه كا ػحةداـ الصػكر   اللسنرات سوف الجمؿ الفلموػ
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ه كمػن وػزوف الصػكرة مػف ـمضنر نه كح ف الحلموؿه أك الحةمصه أك الحر و
 .(ُ)مح ،نت سدولو "

وضنؼ إل  ذلؾ ح ف اةحونر الشن ر لمغ  الشلرو  الحي حمحمؾ الردرة  م  
 تاإلوحػػػػن  كالحػػػػأثوره كحح ػػػػـ سنإلورن وػػػػػ  المك ػػػػورو ه كالظػػػػةؿ كالػػػػػدالال

 (.ِ)ض  الحي حثرم المل، المل،كو ه كاإلوحن ات الفون
حرروػػػػب المل،ػػػػ  ك المل،كوػػػػنته  حج ػػػػودفػػػػي ححجمػػػػ  أهموػػػػ  الصػػػػكرة  إف

كحمكو،ي في ذهف المحمريه فضة  ف الحػأثور الرػكم فوػيه كهػي كحكضوحيه 
حلػػد رك،ػػن أصػػوة فػػي أركػػنف اللمموػػ  الشػػلرو ه إف  لػػـ  -فػػي هػػذا الضػػك  -

 (.ّ)د  حح  اآلفحكف هي جكهرهنه حوث ورـك  موهن الشلر م،ذ لحظ  كجك 
كهػػي حمػػ،و اللمػػؿ ايدسػػي قومػػ  فػػكؽ قومحػػيه كحةمػػؽ المغػػ  ةمرػػن جدوػػداه 
كحسلث في ال،ص الحوكو  كاإلثنرةه كحفرض  م  المحمري اال،حسػن  كالورظػ ه 

 كحضفي  م  اللمؿ ايدسي المحل  الف،و .
إذا أراد أف وحرجـ  ف أفكػنر  كملن،وػي كحجنرسػيه كمػن وجػكؿ فػي  الشن رإف 

 ػػف أفكػػنر ه   موػػي أف ومجػػأ إلػػ  الصػػكرةه فهػػي ك ػػومحي لمحلسوػػر - ةػػنطر 
ب كحج ػػود مشػػن ر  كأحن و ػػيه ككممػػن كػػنف صػػندقن فػػي حجرسحػػي كػػنف أقػػر 

فػػي  الشػػن ر ػػرض لمك ػػنئؿ الحػػي أ ن،ػػت لإلق،ػػنع. كفػػي الصػػفحنت الحنلوػػ  
 حشكوؿ صكر ه كأ،منط هذ  الصكر.

                                                 

  283ص ( ِٓ عع ال عٌٕمم ع٤ ،ٟا  / عبم عٌٛع خ عبم عٌّإبُ عٌعامع  1)

 َ.  1989 -٘ـ1415 ع  عٌ ب عة عٌّعّم٠ة  عٌم ٘ج  

( عٔ جا ِعّٛ  ظسٓ إسّ ع١ً ،ا١ٓ ع٤عا ٌة ٚعٌّب عاج ا  / عا ،ج عبام 2)

 َ.1984   ع  عٌّب     عٌم ٘ج  255عٌمع٠ُ ص 

   ع  عااا     ،١اااجٚت 193( عٔ اااجا عااآ عٌرااابجا  /إظسااا ْ عبااا ب ص 3)

1996.َ 
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 أّال: الصْسج الثياًيح
الػػذم ولحمػػد الحشػػسوي كاال ػػحلنرة لسوػػن،ي الحصػػكور الجػػأ الشػػن ر إلػػ   

كالك،نو ه لك،ي لـ وحفؿ سذلؾ الحصكور كثوراه كلـ ولف سي  ،نو  كاضح  في 
ف جن  فهك  فك الةػنطره كقػد  سػراز ا حمػد  موػي شلر ه كا  لحر ػوخ أفكػنر  كا 

 كالكشؼ  ف حجرسحي. ملن،ويه كالحلسور  ف حأمةحيه
 الر ثيَ -1

  فػػػي حشػػػكوؿ الصػػػكرة كحككو،هػػػنه ك،رػػػؿ مػػػف الك ػػػنئؿ الف،وػػػ  المهمػػػهػػػك 
فػػػي ر ػػػـ صػػػكر   الشػػػن را حمػػػد  موػػػي  كقػػػدالمشػػػن ر كالحلسوػػػر  ،هػػػنه 

سرازهن كحنكودهنكحشكومهنه   ه ك،رؿ حجرسحي الشلرو .حرجم  مشن ر ك  هكا 
ك ػػوم  سون،وػػ  حرػػرب المل،ػػ  كحزوػػد  كضػػكحنه كحك ػػسي حأكوػػداه  كالحشػػسوي

ـ  موػيه كلػـ و ػحغف أحػد مػ،هـ "كلهذا أطسؽ جموع المحكمموف اللػرب كاللجػ
كهػك  -كممن ودؿ  م  أهمو  الحشػسوي ا ػحلمنؿ الرػرآف الكػروـ لػي(. ُ ،ي")

 -المثػػػؿ اي مػػػ  فػػػي سة ػػػ  اي ػػػمكبه كرك ػػػ  السوػػػنفه كح ػػػف الحصػػػكور
كا حمػػند   موػػػي فػػػي ضػػػرب ايمثػػنؿه كمةنطسػػػ  ال،ػػػنسه كحرروػػػب الملػػػن،ي 

 (.ِ)السلودة

                                                 

جا أ،ٛ ٘مي عٌبسىجٞ  جعم١كا  /عٍاٟ عٌىح ،ة ٚعٌرب -( وح م عٌصٕ عح١ٓ 1)

  ع١سٝ عٌب ،ٟ عٌعٍباٟ   243ِعّم عٌبص ٚٞ ِٚعّم أ،ٛ عٌفبً إ،جع١ُ٘ ص 

 َ.1952 -٘ـ 1311عٌم ٘ج  

( عٔ جا عٌحراب١ٗ ٚعٌىٕ ٠اة ،ا١ٓ عٌحٕ ١اج عٌبم اٟ ٚعٌحٛظ١ال عٌفٕاٟا  / عبام 2)

 َ. 1993  ِىحبة عٌرب م  عٌم ٘ج   85عٌفح ض عرّ ْ  ص 
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شلر  الحأممي كا حمد  موي في حرروب كقد ا حةدمي محمكد  مند كثورا في 
سرازهػػن لممحمرػػيه كمػػف ،مػػنذج الحشػػسي قػػكؿ الشػػن ر مػػف قصػػودة  الصػػكرة كا 

   .(ُ)ال نقو  الجنف "
 كحمرػػػػػػ  الل،نكػػػػػػب م،هػػػػػػن  ػػػػػػدل

 
 محو،ػػػػػػػػػػػػػن لمحمحهػػػػػػػػػػػػػن الكاهوػػػػػػػػػػػػػ  

 كأ،ػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي ، ػػػػػػػػػجهن جثػػػػػػػػػ  
 

 حػػػػػػػػػػػػػػردت سأكفن،هػػػػػػػػػػػػػػن السنلوػػػػػػػػػػػػػػ  
 كأف حراحوػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػذسنب حػػػػػػػػػػػػػرا 

 
 ،نئوػػػػ حوػػػػؿ حيزجػػػػ  إلػػػػ  ركحػػػػؾ ال 

إف  كادم الزمف قد أثرت في هذ  ال نقو  فسنحت سنلوػ  كاهوػ ه قػد أصػنسهن  
الصػػدأ كالػػكهف فحك ػػرت حرك ػػهنه كسموػػت ك ششػػت حكلهػػن الل،كسػػكته كقػػد 
كن،ت سنيمس ومر  موهػن ال، ػوـ فححػراقص فرك هػن سهجػ  ك ػركراه كالوػـك 

مظػنهر أم ت جث  هنمػدة ال حوػنة فوهػن كال ركحه سلػد أف كن،ػت حسلػث فػي 
 الطسول  مف حكلهن الحونة.

 موهػن الػدهره  نكالحشسوي ه،ن وكحي سحػأثر الشػن ر لهػذ  ال ػنقو  الحػي  فػ 
كأثرت فوهن  كائد ايونـه فأم ت كنلجث  الهنمدةه كمن وكشؼ الحشػسوي  ػف 

َـّ سهػػن الصػػدأه ككه،ػػت  الطكوػػؿحأمػػؿ الشػػن ر  لهػػذ  ال ػػنقو  الجنفػػ  الحػػي ألػػ
ن ر وػػرل فوهػػن ،ف ػػي كقػػد أصػػنسهن الشػػوبه أضرا ػػهن الشػػداده ككػػأف الشػػ

.  كحمكف م،هن الهـر
  (ِ):قكؿ الشن ر مف قصودة )شنطع اللجمي( -أوضن–كمف ،منذج الحشسوي

 مػػف ملوػػدم لمشػػنطع الم ػػحكر
 

  ،ػػػػػػػػػد رمػػػػػػػػػؿ كمؤلػػػػػػػػػؤ م،ثػػػػػػػػػكر  
 كموػػػػػن  كأ،هػػػػػن ذائػػػػػب الفوػػػػػركز 

 
 ...وجمػػػػػػ  فػػػػػػي أزرؽ مػػػػػػف ،ػػػػػػكر 

 كح نف أ ػرت سأذر هػن الشػمس 
 

 مس كػػػػػػنلسمكرفشػػػػػػلت فػػػػػػي الشػػػػػػ 
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 شػػػػػنردات  مػػػػػ  الرمػػػػػنؿ ومو،ػػػػػن
 

 كشػػػػػػػػػمنال كػػػػػػػػػنلرسرب المػػػػػػػػػذ كر 
حشسوهنت  دودة ا حمد  موهن الشػن ر فػي ر ػـ صػكرة الشػنطع الػذم وػرل  

رمنلػػػي كػػػنلمؤلؤ الم،ثػػػكر فػػػي سهنئػػػي كضػػػونئي كألرػػػيه كمونهػػػي حشػػػسي ذائػػػب 
الفوػػػركز فػػػي صػػػفنئي كرقحػػػي كلملن،ػػػيه كممػػػن وزوػػػد الصػػػكرة جمػػػنال هػػػؤال  

لشنردات  م  شنطع السحر كنلرسرب المذ كر في  ػر   الحركػ ه الح نف ا
 كجمنؿ الم،ظر. 

هذ  الحشسوهنت حكحي سسهج  الشن ر سهػذ  الطسولػ  ال ػنحرة  ،ػد السحػره  
كمػػن حكشػػؼ ل،ػػن  ػػف حأممػػي مشػػنهد الطسولػػ   ،ػػد الشػػنطعه كحأممػػي لجمػػنؿ 

هػػي المػػرأة كهػػي سػػوف مشػػنهد الطسولػػ  ايةػػنذة  ،ػػد شػػنطع السحػػر كسػػوف مون
 الصنفو .

قػػػػكؿ الشػػػػن ر مػػػػف قصػػػػودة الر،ن ػػػػ   -أوضػػػػن -كمػػػػف ،مػػػػنذج الحشػػػػسوي 
 :(ُ)السمهن 

 إف الحوػػػػػنة كمػػػػػن  السحػػػػػر مطمرػػػػػ 
 

 إلػػػػػػ  الجموػػػػػػع ال م،ػػػػػػع كال حػػػػػػذر 
 
 
 

 فكوػػػؼ ح،ػػػزؿ  ،هػػػن ال،ػػػنس طولػػػ 
 
 

 كالػػكحش وطمسهػػن كالطوػػر كالشػػجر  
حوػػنة لمجموػػعه فكػػذلؾ ال نسي الشػػن ر الحوػػنة سمػػن  السحػػر فػػي كك،هػػن ممكػػشػػ 

محنح  لجموع ال،نسه كمف لـ و ػحطع أف وحصػؿ  موهػن طكا وػ  فلموػي أف 
ورنـك حح  و،نؿ م،هن سغوحيه كو،نز هن  ور  سنلركةه كهي د كة إل  الح نسؽ 
كالح نرع إل  المجد كارحرن  أ مي الم،نزؿه كحذلوؿ اللرسػنت سنلجػد كالمثػنسرة 

 كالصسر كالثسنت.
الطكومػػ  فػػي الحوػػنة كال،ػػنسه فهػػك ال  هػػذا الحشػػسوي وػػكحي سحػػأمةت الشػػن ر

وحب ذلؾ ال،كع المحةنذؿ الذم وركف إل  الك ؿ كور،ع سمن قدر لي ظ،ن م،ي 
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أف هػػذ  ق،ن ػػ ه فلمػػ  المػػر  أف و ػػل  لوصػػؿ إلػػ  أ مػػ  المراحػػبه كهػػذ  
ك ػدـ الرضػن سنلو ػوره إذ  هشؼ  ف  مك الطمػكحه ك مػك الهمػ الحأمةت ح

كمن و،ظر إلوهن الضلوؼ الراضي  ال هالحونةال سد مف الكفنح كالركة في هذ  
 .م،هن سمن أحن ه كلك كنف ،زران و وران 

 االعرعاسج -2

ك ػػوم  أةػػرل مػػف ك ػػنئؿ حشػػكوؿ الصػػكرةه حةػػرج فوهػػن ايلفػػنظ  ػػف   
دالالحهػن الملجموػ  أك الكضػلو  إلػ  دالالت إوحنئوػ  جدوػدةه حك ػب الػػ،ص 

المطمكسػ ه كحكشػؼ  ػف  أداة ف،وػ  حسػرز أ ػراض الفكػرة ه كهػيقكة كفلنلوػ 
  المحمري. و،رمي الشن ر إل الجن،ب الف،ي الذم 

كاال ػػحلنرة حسػػرز الملػػن،ي فػػي صػػكرة حوػػ  ،نسضػػ ه كحح ػػـ سرػػدرحهن  مػػ  
سمػن ال و ػحطوع الحلسوػر من وةحمل فػي الػ،فس  كالحلسور  سحصكور ايحن و

كالحج ػػود  صالحشػػةوكقػػد راكح الشػػن ر فوهػػن سػػوف ه أف ورػػـك سػػي الحرورػػي
لػػػسس الجمػػػندات لسػػػنس اإل، ػػػنفه كأع  مػػػ  مظػػػنهر الطسولػػػ  صػػػفنت ةمػػػف

 ممن كنف لي أثر كسور في إضفن  الحرك  كالحوكو  في شلر . هالحونة
   (ُ:)( ركب)مف ،منذج اال حلنرة قكؿ الشن ر مف قصودة 

 هػػػػػػػػذ  الشػػػػػػػػمس حمرنهػػػػػػػػن الصػػػػػػػػسنح
 

 سمحوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ 
 كشػػػػػػػدت فػػػػػػػي  شػػػػػػػهن ذات الج،ػػػػػػػنح 

 
 حححفػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػنلرك،ؽ 

 كرد لػػػػػػػػػػدوهن كايقػػػػػػػػػػنحكسكػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػ 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمكع الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
 كحجمػػػػػػػػ  ال،هػػػػػػػػر كضػػػػػػػػنح الجسػػػػػػػػوف 

 
 مثػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ذكب الػػػػػػػػػػػػػػػػذهب 
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صكرة ا حلنرو  وحػأمؿ فوهن الشن ر مشنهد الطسول   ،د شػركؽ الشػمس  
فػػي الصػػسنح السػػنكره كقػػد شػػةص الشػػن ر مظػػنهر الطسولػػ  كألس ػػهن ثوػػنب 

وسكػػي ايحوػػن ه كم،حهػػن صػػفنت اإل، ػػنفه فن ػػحلنر لمشػػمس كجهػػنه كالػػكرد 
 زورةه كال،هػر لػي جسػوف كضػنحه كهػذ  الصػفنت مػف لػكاـز اإل، ػنف  عسدمك 

  م   سوؿ اال حلنرة المك،و .
هذا الحشةوص قد أضف   م  المل،  اللمؽ كالكضكحه ك م  الفكػرة الرػكة 
كالر كخه ك م  الصكرة الحرك  كالحوكو ه كاإلثنرة كالمحل  الف،وػ ه كمػن أ،ػي 

 ؿ مع الشن ره كوشنركي حجرسحي.أورظ المحمريه كجلمي وحفن 
كاال حلنرة ه،ن حكشؼ ل،ن  ف حأمػؿ الشػن ر فػي مظػنهر الطسولػ ه كافححن،ػي 
سهػػنه كمػػن أضػػفت  مػػ  الصػػكرة الحوكوػػ  كالمرك،ػػ  كشػػدت ا،حسػػن  المحمرػػي 

 كر ةت الفكرةه كأسرزت المل،  لممحمري كقرست لي الصكرة.                    
دارم )قػػػػػكؿ الشػػػػػن ر مػػػػػف قصػػػػػودة  -أوضػػػػػن -كمػػػػػف ،مػػػػػنذج اال ػػػػػحلنرة

 (ُ)(:سنلروؼ
 أوهػػػن الػػػدار فوػػػؾ  هػػػد حرضػػػ 

 
 حسػػػػػذا اللهػػػػػد إ،ػػػػػي كػػػػػنف  ضػػػػػن 

 وػػػػػـك ك،ػػػػػن ،هػػػػػب كالزهػػػػػر سػػػػػنؾ 
 

 أملػػػػف الطوػػػػر فوػػػػي كةػػػػزا ك ضػػػػن 
 ،رقػػب الصػػسو حػػوف وػػدرج ك ػػة 

 
 ف ثروػػػػؿ الةطػػػػػن وغنلػػػػػب  مضػػػػػن 

 ك، ػػوـ الصػػسن و ػػر إلػػ  ال،هػػر 
 

 فوسػػػػػػػػدك مرطسػػػػػػػػن ثػػػػػػػػـ ورضػػػػػػػػ  
 اهػػػػػر كنيمػػػػػن،يفوػػػػػي حطفػػػػػك أز  

 
 سػػوف مػػكج الحظػػكظ حػػنكلف ،هضػػن 

 ا حلنف الشن ر سنلحشػةوص فةمػع  مػ  مظػنهر الطسولػ  صػفنت اإل، ػنفه 
فنلزهر وسكيه كالصسو وصحك مف ،كمي ك ةف ثروػؿ الةطػنه ك، ػوـ الصػسن 
وسكح سأ رار  لم،هره كهك ورطب كجهيه كوغضب ثـ ورض ه كهػذ  الػدار قػد 
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ه كأ،هن رجؿ طػن ف فػي كل  شسنسهنه كطنؿ سهن اللمر ه ك وطر  موهن الهـر
ال فه كالشن ر ورل ،ف ي في هذ  الدار الحي أصػنسهن الػكهف كحمكػف م،هػن 

.  الهـر
إف اال حلنرة ه،ن حؤكد ةركج الشن ر مف مجرد كصؼ مظنهر الطسول  إل  
الحأمػػؿ فػػي مشػػنهدهنه كقػػد أضػػفي الحشػػةوص  مػػ  الصػػكرة الحركػػ ه كسػػث 

 اإلثنرة كالمحل ه كمن أورظ المحمري كشد ا،حسنهي.  فوهن الحونةه كسلث فوهن
كمن لجأ الشن ر إل  الحج ود فج د ايمن،ي هذا المل،  المجػرده كهػذا مػف 

 شأ،ي أف وسلث في الصكرة الحرك  كالحونة: 
 فوػػػػػي حطفػػػػػك أزاهػػػػػر كنيمػػػػػن،ي

 
 الحظػػػكظ حػػػنكلف ،هضػػػن سػػػوف مػػػكج 

مػن وروػد الشػن ره إف مظنهر الطسول  في هذ  الصػكرة جػن ت حوػ  ح،طػؽ س 
لرػػد حأممهػػن الشػػن ر ك،ظػػر إلوهػػن ،ظػػرات طكومػػ  مححنسلػػ ه كصػػسغهن سح ػػي 
كشلكر ه كحكلهن إل  شةكص وحنكرهـه كوسػث إلػوهـ مػن ولحمػؿ فػي ،ف ػي 
مف آمنؿ كآالـه كفي هذا من وؤكػد ا،دمنجػي مػع مظػنهر الطسولػ  مػف حكلػي 

 كأ، ي سهن.
فػي قصػودة  يالحج ػود قكلػ كمف ،منذج اال حلنرة الحي ا حمػد فوهػن الشػن ر

فحػأحي  هكالحي وحأمؿ فوهن ،ف ي كقد كفد إلوهن المشوب (ُ)(الشسنب الشهود)
 :الرصودة في صكرة حكار سوف الشن ر كالشسنب

 جػػػػػػػػػن  الشػػػػػػػػػسنب إلػػػػػػػػػٌي مشػػػػػػػػػػ 
 

 ...ػػػػػػػػػػػػسكبى الجػػػػػػػػػػػكا،و كالسصػػػػػػػػػػػر    
 كمضػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػند ورػػػػػػػػكؿ لػػػػػػػػي: 

 
 أصػػػػػػػػػػػػسحت أشػػػػػػػػػػػػكك اال ػػػػػػػػػػػػحةؿ 

 كأحػػػػػػػػػػػػػػس صػػػػػػػػػػػػػػدرم ضػػػػػػػػػػػػػػورن 
 

 المجػػػػػػػػػػنؿ هػػػػػػػػػػة ف ػػػػػػػػػػحت لػػػػػػػػػػي 
 ألهػػػػػػػػػػك كأللػػػػػػػػػػب مثػػػػػػػػػػؿ  وػػػػػػػػػػر 

 
 قمػػػػػػػػػػت: سػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػذا محػػػػػػػػػػنؿ هم 

 
                                                 

 . 1/328( عٌس ،كا 1)



   

 

 

 
 

 

 
 8182إصدار  حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني والثالثون

8181 

 هػػػػػػػػػػذا هػػػػػػػػػػك الطػػػػػػػػػػوش الػػػػػػػػػػذم
 

 وػػػػػػػػػػػػػػػػزرم سأقػػػػػػػػػػػػػػػػدار الرجػػػػػػػػػػػػػػػػنؿ 
 فػػػػػػػػػػػنلـز كقػػػػػػػػػػػنرؾ وػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػسن 

 
 سػػػػػػػػي كار ػػػػػػػػي فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػنؿ 

 فأطػػػػػػػػػػػػػػن ،ي فػػػػػػػػػػػػػػي ح ػػػػػػػػػػػػػػرة 
 

 كأراؽ سػػػػػػػػػػػػػػػوف ودوػػػػػػػػػػػػػػػي  سػػػػػػػػػػػػػػػرة 
حكار سوف الشن ر كالشسنب حوث وحأمػؿ الشػن ر فػي ،ف ػي كقػد كلػ   ،هػن  

ذلػؾ  –أونـ الصسن  جناله كقد ج د الشن ر الشسنب الشسنب كذهبه كمرت 
كجلػؿ م،ػي شةصػن و،نجوػي كوحػنكر   مػ   ػسوؿ اال ػحلنرة -المل،  المجػرد
كولػػػكده كوػػػحكمـه كوشػػػكك آالـ  ه كومضػػػيه كوػػػذهبهوجػػػي المك،وػػػ ه فهػػػك 

 .كوحس سنلضوؽ في صدر ه كهك ومهك كوملبه كوطوعه كوسكي هالمرض
مػؿ الشػن ر فػي ،ف ػي كمػن أصػنسهن مػف إف اال حلنرة ه،ن حكشؼ ل،ن  ف حأ

أثر المشوبه كحؤكد ا ححنل  أف ولكد الشسنبه كحكحي سأف الزمف ال و،حظر 
أحداه فنيونـ كالشهكر حمر  رولنه لحؤكد ل،ػن ا،حهػن   مػر اإل، ػنفه كف،ػن  

 هذ  الحونة.
 الكٌايح -3

كمن ا حمػد شػن ر،ن  مػ  الحصػكور مػف طروػؽ الك،نوػ ه فهػي ك ػوم  مهمػ  
 نئؿ الحصكوره كلكف سدوع مػف ألػكاف الةوػنؿه كلهػن دكرهػن السػٌوف فػي مف ك 

الكشؼ  ف حجرس  الشن ر كمن وةحمل في ،ف ي مف مشػن ر كأحن ػوس ال 
و ػػحطوع الحلسوػػػر  ،هػػػن صػػػراح ه كمػػػن لهػػػن دكرهػػػن السػػػنرز فػػػي الحػػػأثور فػػػي 

 المحمري.
ؾ كالك،نوػػ  "حفوػػػد ايلفػػػنظ جمػػناله كحك ػػػب الملػػػن،ي دوسنجػػ  ككمػػػناله كححػػػر 

ال،فػػكس إلػػ   ممهػػنه كحػػد ك الرمػػكب إلػػ  فهمهػػنه فػػإف أكقلحهػػن فػػي المػػدح 



 

 

 

 
 

 

 

 محمد عبد العزيز عبد العزيزد.  النزعـة التأمليــــة في شعر محمود عماد

8111 

ف  صػػدرحهن لمػػذـ كن،ػػت أرفػػع كأح ػػفه كفػػي ،فػػس الممػػدكح أكقػػع كأمكػػفه كا 
ل  ذكر فضنئو المذمـك أ رع كأةضع")كن،ت   .(ُآلـ كأكجعه كا 

مف ،منذج الك،نونت الجودة قكؿ الشػن ر مةنطسػن كلػد ه مػف قصػودة )كلػدم 
 ايكؿ(:
ف ا ػػػػػػػػػػػػػػحد سوػػػػػػػػػػػػػػد  أ،ػػػػػػػػػػػػػػي كا 

 
 فلػػػػػػػػػػػػػػت  مػػػػػػػػػػػػػػػوةدؾ حو،ػػػػػػػػػػػػػػػن 

 كرأوػػػػػػػػػػػػػت الكػػػػػػػػػػػػػكف موػػػػػػػػػػػػػدا 
 

 ،ػػػػػػػػػػػػػػػن وهػػػػػػػػػػػػػػػكؿ الضػػػػػػػػػػػػػػػنرسو،ن 
 ال أرل  وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ،كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  

 
 سلػػػػػػػػػػػػػػػد أف صػػػػػػػػػػػػػػػنر ورو،ػػػػػػػػػػػػػػػن 

 إ،مػػػػػػػػن ال،كػػػػػػػػر شػػػػػػػػدود ال،كػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػػػي أف حهرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
 صػػػػػرت فػػػػػي الموػػػػػداف فنحمػػػػػؿ 

 
 راجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أك راكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 

 حممػػػػػػػػػػػػػػ  ولحػػػػػػػػػػػػػػدهن الرػػػػػػػػػػػػػػن 
 

 ئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا كاجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
 ك ػػػػػػػػػػػػػكا   ػػػػػػػػػػػػػدت م،هػػػػػػػػػػػػػن  

 
 ةنئسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفرا أك  

 إ،مػػػػػػػػػػػػن الكاجػػػػػػػػػػػػب أف ححػػػػػػػػػػػػػ 
 

 (ِ)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؿ ال أف حغمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
حأمةت الشن ر في الحونة جلمحي وراهن موػدا،ن وحلػنرؾ فوػي اي ػدا ؛ كالمػر   

في هذ  الحونة  موي أف ورنـك كورنحؿ حح  ولوش كوثسػت ،ف ػي فػي موػداف 
الحونةه فإف الف فة  وش لي فوهنه كهي ك،نو  حكحي أف الحونة حلػب كمهػن 

،ػػي المػػر  م،هػػن إال المشػػر  كالل،ػػته فػػة هػػدك  فوهػػن كال ا ػػحرراره كال ال وج
،ػكازؿ الشػدائد ك ال كأف ورػنـكأمنف كال د  ه لذا  موي أف وحمؿ  م  ،ف يه 

 حح  وحصؿ  م  سغوحي.

                                                 

( عٌ ااجعز عٌّحباآّ ٤سااجع  عٌبم ااة ٚعٍااَٛ ظماا اك ع٦عصاا زا ٠ع١ااٝ ،اآ 1)

 -٘ااااـ1455   ع  عٌىحاااا  عٌب١ٍّااااة  ،١ااااجٚت 435  1/434ظّااااز  عٌبٍااااٛٞ 

1985.َ 

 . 1/234ّ  ا (  ٠ٛعْ ع2)
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 (ُ))الجمنؿ اللصرم(قكؿ الشن ر في قصودة  -أوضن-كمف ،منذج الك،نو  
 لمكض :مرأة ال وئ  كجروهن كرا  ام،حردا  ندات ال

 قػػػػػؿ لمجمومػػػػػ  أر ػػػػػمت أظفنرهػػػػػن
 
 

 إ،ػػػػي لةػػػػكؼ كػػػػدت أمضػػػػي هنرسػػػػن 
 إف المةنلػػػػػب لمكحػػػػػكش ،ةنلهػػػػػن 

 
 ححػػػػػػػػ  رأو،ػػػػػػػػػن لمظسػػػػػػػػػن  مةنلسػػػػػػػػػن 

حػػأمةت الشػػن ر فػػي الحوػػنة حأةػػذ  إلػػ  ،رػػد المػػرأة اللصػػرو  الحػػي سهرحهػػن  
سلػػض ال ػػػمككونت الغرسوػػ  فراحػػػت حمهػػث كرا هػػػنه ححػػ  ف ػػػدت أةةقهػػػنه 

حي فطرهن ار  موهنه لرد أر مت حمؾ المػرأة اللصػرو  كةرجت  ف الفطرة ال
 أظفنرهػػن فصػػنرت لهػػن مةنلػػب كمةنلػػب الكحػػكشه ك وػػرت ةمػػؽ ار حلػػنل ه
كهي ك،نو   ػف طػكؿ هػذ  ايظفػنره فوهػن ا ػح،كنر كحػكسوخ لهػذا ال،ػكع مػف 
ال، ن  الذم ةرج  ػف الفطػرةه كراح وغوػر فػي ةمػؽ اره فػأكدت سجمنلهػنه 

 . كةرجت  ف أ،كثحهن
 هأفكػػػنر  ه كحر ػػػوخالك،نوػػػنت لمكشػػػؼ  ػػػف حأمةحػػػي إف الشػػػن ر لجػػػأ لهػػػذ 

كالمسنلغػػ  فوػػيه فنلك،نوػػ  أسمػػ  مػػف اإلفصػػنحه  هكحفةومػػي هكححروػػؽ المل،ػػ 
 .(ِ)كالحلروض أكقع مف الحصروو

 الصْسج الرقشيشيح -ثاًيا
ا حمػػد الشػػن ر فػػي الحلسوػػر  ػػف حجرسحػػي الحأمموػػ   مػػ  الصػػكرة الحرروروػػ ه 

صػػكرة الحرروروػػ  هػػذا المػػكف مػػف الحصػػكور الػػذم ال ولحمػػد  مػػ  كأ ،ػػي سنل
،مػػػن ولحمػػػد  مػػػ  دالالت اي  المجػػػنزه وحن احهػػػنه لكا  الكممػػػنت  كحػػػآلؼفػػػنظ كا 

رشنداحهنه  المفػظ ك ػن ن لمصػكرة كج ػمنن لهػن دكف الحنجػ   الشػن رفوجلػؿ كا 
 إل  ايلكاف السون،و .

                                                 

 . 1/295( عٌس ،كا 1)

 .251   1/144( عٔ ج ّٔ  ز أيجٜ ٌٍىٕ ٠ة  ٠ٛعْ عّ  ا 2)
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ر هوئحهػػػن لػػػدل الصػػػكر الحػػػي ححرػػػرَّ "هػػػي أك الكصػػػفو  كالصػػػكرة الحرروروػػػ  
المحمرػػي سك ىػػنطً  مػػدلكؿ كممػػنت الحلػػنسور الحػػي ،هضػػت سر ػػمهن مػػف  وػػر 

فػػي احكنئػػي  مػػ  هػػذ   الشػػن ركقػػد أكثػػر ه (ُ)"المجػػك  إلػػ  أ ػػنلوب السوػػنف
 .الصكرة كأجند

حوػث وأةػذ الحأمػؿ الشػن ر  (ِ)كمف ،منذج الصكرة الحرروروػ  قصػودة )ار(
ك ػف  رشػيه كو،حهػي مػف حأمةحػي سلودا إل  السحث  ف كجػكد ار حلػنل ه 

إل  أف كجػكد ار  ػسحن،يه كالكقػكؼ  مػ  قدرحػي ك ظمحػي ححجمػي لممحأمػؿ 
 وركؿ مصكرا هذ  الحجرس  الةونلو :في هذا الككف الف وو المحكـ الص،عه 
فػػػي ال،ػػػـك أك فػػػي الصػػػحك أك فػػػي 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  

 

 ممػػن حغوػػب سهػػن ال،فػػكس كححضػػر 
 ،ندوػػػػػػت رسػػػػػػي أف ورو،ػػػػػػي  رشػػػػػػي 

 
 صػػػػػدلن إلوػػػػػي و ػػػػػلَّر ؿكومػػػػػن أىسيػػػػػ 

 أوػػػػػف ا ػػػػػحرره كمػػػػػن محػػػػػوط مرػػػػػر  
 

 ححػػ  ا ػػحكل فوػػي الجػػةؿ ايكسػػر  
ذا سشةصي طػنر مػف فػكؽ الثػرل   كا 

 
 ك ػػػػمن إلػػػػ  حوػػػػث الثػػػػرل وحسةػػػػر 

 كاجحػػػػنز أقطػػػػنر الكجػػػػكد فمػػػػـ ولػػػػد 
 

 وسػػػدك لػػػي الكػػػكف الحفوػػػؿ كوظهػػػر 
 كه،ػػػػنؾ أ ػػػػرط مػػػػف ظػػػػةـ دامػػػػس 

 
 لػػػػػػػػـ وػػػػػػػػدر أٌم جهنحػػػػػػػػي وحةوػػػػػػػػر 

 ودوػػػػػػي وػػػػػػدفع  و،ػػػػػػيفمشػػػػػػ  كرا   
 

 مػػػػػػػف جف،هػػػػػػػن لك،هػػػػػػػن ال حسصػػػػػػػر 
 اره أوػػػػػػػػػػف ار هأوػػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػونؤ  

 
 وهػػػػػػػدم إلوػػػػػػػي مشػػػػػػػكقن وحلثػػػػػػػر  

 

                                                 
1
( ،ٕ ء عٌصاٛ   عٌف١ٕاة عاٟ عٌب١ا ْ عٌبج،اٟ ِٛعزٔاة ٚج ب١اكا  / و ِاً ظسآ  (

 -٘اـ 1451  ِ بٛع ت عٌّصّع عٌبٍّاٟ عٌبجعلاٟ  ،غامع  268عٌبص١ج   ص 

1981 .َ 

 ً عٌح َ(..)ِٓ عٌى ِ 1/195(  ٠ٛعْ عّ  ا 2)
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 رط فػي أحصكر الشن ر أ،ي قد طنر فكؽ الثرله حح   من إل  اللةه ثـ و
ظةـ دامس كلـ ور شػوئنه كقػد  سػر  ػف حجرسحػي الحأمموػ  سنلكممػ  كالمفظػ  

كومػػن أىًسػػؿُّ صػػدلن إلوػػي ه ورو،ػػي  رشػػيه فنللسػػنرات: )،ندوػػت رسػػي هالمكحوػػ 
و ػػلَّره شةصػػػي طػػػنر فػػكؽ الثػػػرله اجحػػػنز أقطػػنر الكجػػػكده وظهػػػره ظػػػةـ 

الشػن ر لمكصػكؿ إلػ   حمهػؼحؤكػد  (مشكقنه وحلثػر دامسه لـ ودره وحةوره
 ػػف شةصػػو  محمهفػػ  لملرفػػ  مػػن  ػػنب كمػػن حشػػؼ  هالحرورػػ  الحػػي و،شػػدهن

أوػف ار ه أوػف  مػن محػوط مرػر   )أوف ا حرر ه ،هنه كاال حفهنـ في قكلي: 
ه كوشؼ  ف ،فس قمر  حكد أف ويوكشؼ  ف الحورة الم وطرة  م (ضونؤ  

 حصؿ إل   نوحهن الحي حسحث  ،هن. 
 مػ  الحرورػ   الشػن ر ورػؼ كسلد هذ  الحأمةت الطكوم ه كاي ػئم  المحوػرة

أف مػػػػف أراد أف ولػػػػرؼ ار حلػػػػنل  كححجمػػػػ  لػػػػي قدرحػػػػي  كهػػػػي هالم،شػػػػكدة
الرحسػ  الكا ػل   اآلفنؽيه فلموي أف وحأمؿ هذا الككف الف ووه كهذ  ك ظمح

 كهك ار  سحن،ي السدوع: نالحي حؤكد أف لهذا الككف ةنلر
 ححػػػػ  إذا طػػػػنؿ ال َّػػػػرل كهفػػػػت سػػػػي

 
 ،ظػػػػػػػػػرحقػػػػػػػػػدمن  كهػػػػػػػػػك آلوػػػػػػػػػ  و 

 كسػػػػػػدا سصػػػػػػحرا  الظػػػػػػةـ كدملػػػػػػ  
 

 رحححٌوػػػػػػػػ فػػػػػػػػي مرمػػػػػػػػ  مكحكلػػػػػػػػ و  
 ريفلػػػػػػت لػػػػػػي ،ػػػػػػنر فةػػػػػػرَّ لكجهػػػػػػي 

 
 مجػػػػػػػػػد رسػػػػػػػػػي كوكسػػػػػػػػػرصػػػػػػػػػًلرن و 

ذا سي في ايرض و ػجد  لمضػح    كا 
 

 قػػػػد راقػػػػي م،ػػػػي الةضػػػػنب ايحمػػػػر 
 
 

 فلممػػػػػت أف الكػػػػػكف أقػػػػػدس ملسػػػػػد
 

 فوػػػػػي ويػػػػػرم كجػػػػػي اإللػػػػػي كوي،ظػػػػػر 
 ه  سػرت  ،هػن الكممػنت ثكرة ،ف و  حطغ   م  الشن ره كحهومف  م  فكػر  

) طػػنؿ ال ػػرله هفػػت سػػيه و،ظػػره صػػحرا ه الظػػةـه حححوػػره ةػػر كاللسػػنرات:
لكجهػػيه صػػلرنه ومجػػد رسػػي كوكسػػره و ػػجد لمضػػح ه فلممػػته الكػػكف أقػػدس 

 ملسد فوي ورل كجي  اإللي كو،ظر(.
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فػػي  - موػػي ال ػػةـ  -كمل،ػػ  سرصػػ  مك ػػ   نككاضػػو حػػأثر الشػػن ر لفظػػ
َوُ سَتُّوُ قَالَ سَبِّ أَسَِِِ أََظُشْ إِنَْْكَ قَقكلي حلنل :  الَ نٍَ ذَشَاَِِ }ًَنًََّا خَاء يٌُعََ نًِِْقَاذِنَا ًَكَهًَّ

دَكًّا ًَخَشَّ ًَنَمكٍِِ اَظُشْ إِنََ انْدَثَمِ فَئٌِِ اعْرَقَشَّ يَكَاََوُ فَغٌَََّْ ذَشَاَِِ فَهًََّا ذَدَهََّ سَتُّوُ نِهْدَثَمِ خَعَهَوُ 

 .(ُ)يٌعََ صَعِقًا فَهًََّا أَفَاقَ قَالَ عُثْسَاََكَ ذُثْدُ إِنَْْكَ ًَأَََاْ أًََّلُ انًُْؤْيِنِني{
إ،هػػن صػػكرة جنملػػ  ر ػػمت سنلكممػػنت ك سػػرت  ،هػػن ايلفػػنظه هػػذ  ايلفػػنظ 
حكشؼ ل،ن  ف حورة الشن ر الحي أةذت في الهدك  شوئن فشون فػي طرورهػن 
إل  ملرفػ  الحرورػ  كالكصػكؿ إلػ  الورػوفه فحػأمةت الشػن ر الطكومػ  الحػي 

رػوف قندحػي مػف الشػؾ كالرمػؽ كالحوػرة إلػ  الو  المكحو  حشؼ  ،هن الكممنت
كملرفػػ  ار  ػػز كجػػؿ السندوػػ  فػػي ةمرػػي السػػدوعه كمظػػنهر الكػػكف الكا ػػل ه 

 مػ  كحدا،وػ  سرهػنف  ػنطع هػي ك  هاقػدور  نكهي حكشؼ أف لهذا الككف ةنلر
ككػػأف الشػػن ر ومفػػت اي،ظػػنر إلػػ  الػػذوف وشػػكككف فػػي كجػػكد الةػػنلؽ اره 

هػذا  أف مػف أراد ملرفػ  ار  ػز كجػؿ فموحأمػؿ مؤكػدا لهػـ ه سحن،ي كحلػنل 
"إف محػكر : الككف اللجوب لورل  ظمػ  ار  ػسحن،ي كحلػنل  ك ظػوـ قدرحػي

 روػػدة اإل ػػةـ هػػك اإلومػػنف سكجػػكد إلػػػي كاحػػد أحػػده ةمػػؽ الكػػكف جمولػػػن 
سإرادحيه كأقنمي جمولي  م  ،ظنـ كاحده لغنو  هك كحد  الذم ولممهنه  مػ  

 .(ِ)وف"الر ـ ممن وسدك في الظنهر سوف مظنهر هذا الككف مف حفنكت كحسن

                                                 

 (.143( سٛ   ع٤عجع ا ع٠٢ة )1)

  ِ اا ،ع  318( عااٟ عٌٕماام ع٤ ،ااٟ ع٦ساامِٟا  /إ،ااجع١ُ٘ عٛضاا١ٓ  ص 2)

 َ.1993 -٘ـ1413عٌرٕ ٚٞ ، ٕ    
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مف حأمةت الشن ر فػي الحوػنة فػي  -أوضن -كمف ،منذج الصكرة الحررورو 
شسنب  صر ه وحنرب حة،ثهـ كحمولهـ كركك،هـ إلػ  الرقػ  كالحك ػر كالمػوف 

     .(ُ)محشسهوف سنلمرأةه  وركؿ مف قصودة )فحونف اللصر(:
 رجػػػػػة ح،ػػػػػندل إذ د ػػػػػكت محمػػػػػدا

 
 أـ  ػػػػػػػػػػػػندة ذكرحهػػػػػػػػػػػػن محلمػػػػػػػػػػػػدا 

 حك ػػػػػػػر الملػػػػػػػنإ،ػػػػػػػي أرل شػػػػػػػلرا  
 

 كنلمػػػػػػن  م ػػػػػػحي الصػػػػػػسن فحجلػػػػػػدا 
 كأرل محوػػػػػن لػػػػػوس مػػػػػف أثػػػػػر سػػػػػي 

 
 الجكا،ػػػػػػب أجػػػػػػردا محفػػػػػػكَّ  لمشػػػػػػلر 

 ال لحوػػػػػػ  ممػػػػػػن  رفػػػػػػت كشػػػػػػنرب 
 

 كنف الجدكد سػي وةوفػكف سػي اللػدل 
 كالحنجػػػػػب الملهػػػػػكد سػػػػػدد شػػػػػممي 

 
 فػػػػإذا سػػػػي قػػػػد صػػػػنر ةوطػػػػن أ ػػػػكدا 

 كالةػػػػػد كالصػػػػػدغ ا ػػػػػحلنرا صػػػػػسغ  
 

 دافػػػػػػنسوض هػػػػػػذا حػػػػػػوف ذاؾ حػػػػػػكر  
 كأرل قكامػػػػػػن دؽ ةصػػػػػػرا كارحمػػػػػػ  

 
 ردفػػػػػػػػن و ػػػػػػػػور حةطػػػػػػػػرا كحػػػػػػػػأكدا 

 كوثوػػػػػػر أ،ػػػػػػ  حػػػػػػؿ  رفػػػػػػن ذاكوػػػػػػن 
 

 فكأف مف كشػي الحدورػ  مػن ارحػدل 
ذا  ػػػػملت  ػػػػملت لفظػػػػن هنفوػػػػن   كا 

 
 ،ػػػػػػػػػػػن آهػػػػػػػػػػػ  كح،هػػػػػػػػػػػداآ،ػػػػػػػػػػػن ك آ 

ور ػػػـ الشػػػن ر صػػػكرة لشػػػسنب  صػػػر  كقػػػد حة،ثػػػكا كحشػػػسهكا سنل، ػػػن  فػػػي  
ؾ فػي شػلر  رافضػن هػذا الحكجػيه دا وػن أفلنلهـ كأقكالهـ؛ فراح ولسر  ػف ذلػ

الشسنب إل  اال حرنم  كالحرجؿه كالمحأمؿ فػي أسوػنت الرصػودة وجػد الشػن ر 
فػػي ر ػػمي صػػكرة شػػسنب  صػػر  ولحمػػد  مػػ  ايلفػػنظ كمػػن حػػكحي سػػيه فرػػد 

 :ـ كأقكالهـصكرت الكمم  هؤال  الفحو  في أفلنله
محفػػكٌاه أجػػرداه ال ملػػنه محوػػنه را حك ػػره ال) ػػندةه شػػلفنلكممػػنت كالحراكوب: 

لحوػػ ه ال شػػنربه الحنجػػب صػػنر ةوطػػن أ ػػكداه كالةػػد كالصػػدغ مصػػسك نف( 
حصكر مظهرهـ الةنرجيه كهي حكحي سحة،ث هػؤال  الشػسنب فػي مظهػرهـه 

                                                 

 .)ِٓ عٌى ًِ عٌح َ(. 1/311(  ٠ٛعْ عّ  ا (1
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ححػػ  ال ح ػػػحطوع أف حفػػرؽ سػػػوف الفحػػ  كالفحػػػنةه فنلحنجػػب مػػػزجل مرقػػػؽه 
كالكجػػػي مصػػػسكغه كالشػػػلر محك ػػػره حهػػػومف  مػػػوهـ صػػػفنت اي،كثػػػ  سكػػػؿ 

 .لن،وهنم
كاللسػػنرات: )قكامػػنه دؽ ةصػػراه كارحمػػ  ردفػػنه حةطػػراه حػػأكداه  رفػػن  ظكايلفػػن

المحسرجػػنته سمػػن حػػرهـ كحمػػنومهـ كنل، ػػن  ذاكوػػن( حر ػػـ صػػكرة مشػػوحهـ كحسة
وكحي سن،لداـ الرجكل  م،هـ ك وطرة الحة،ث  موهـ فػي حركػنحهـ كفلػنلهـه 

 الذكؽ ال موـ. كهك م مؾ ش،وعه ك مكؾ مرفكض ورفضي اإل ةـه كوأسن 
،ػػنه ح،هػػدا( فهػػي حصػػكر طرورػػ  كةمهػػـه آ،ػػن ك آأمػػن الكممػػنت: )لفظػػن هنفوػػنه 

 كهػػي طرورػػ  حسلػػد  ػػف م ػػمؾ الرجػػنؿ فػػي الحػػدوثه كحرحػػرب مػػف أ ػػمكب
  .نتالمحسرج

حأمؿ الشن ر في حونة ال،نس مف حكلي كشؼ ل،ن  ف هػذا الصػ،ؼ مػف  إف
هػي الفحوػ ه فنلكممػ   أف حصػكر ل،ػن هػؤال  ظايلفػن الشسنبه كقد ا ػحطن ت

الحي صكرت هؤال  الفحو  المة،ثوفه كهي الحي أكحت ل،ن سصفنحهـ كفلنلهـ 
كأقػػكالهـه ككشػػفت  ػػف هػػذا ال،ػػكع الػػذم وضػػر المجحمػػع أكثػػر مػػن و،فلػػيه 
كأكدت لممحمري حشػسههـ سنل، ػن ه كا،لػداـ الرجكلػ  مػ،هـه كمػكت الجػد فػي 

ه كالحة،ػث  مػوهـ ةقػيايةك ػوطرة الضػلؼ  م،هـه،فك هـه كحممؾ اللسث 
كهذا كمي ال وموؽ سشسنب أم  حجنهد في  سوؿ رقوهن كحردمهنه كالػدفنع  ػف 

 الم حلمر. ضدأكطن،هن 
ه الكشؼ  ف حجرسحي الحأمموػ الصكر الحررورو  في  الشن ر  م لرد ا حمد 

ك سػػر سنلكممػػنت كدالالحهػػن  مػػن وروػػد حصػػكور ه كأدرؾ إوحػػن ات الكممػػ  كمػػن 
  ف أفكػنر  كالحلسور هفي حصكور  هنه كا حطنع أف وكظفحدؿ  موي كحشي سي
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كحرجم  ملن،ويه كفي هذا من وشور إل  كقكفي  م  من حكحي سػي  كحأمةحيه
 .(ُ)الشلرو مف دالالت كظةؿه كوؤكد مردرحي   الكمم
 الصْسج الكليح -ثالاا

حككو،هن  م   دد مف الصػكر الجزئوػ  أك المفػردة  فيحلحمد الصكرة الكمو  
ي ححآزر كحححد حح  حشكؿ في مجمك هػن لكحػ  ف،وػ ه ححجمػ  فوهػن قػدرة الح

 الصكر المفردة أك الجزئو . فيأكثر ممن ححجم   الشن ر
كالصػػكرة الكموػػ  حػػرسط سػػوف أجزائهػػن إمػػن حنلػػ  ،ف ػػو  م ػػحمرة حشػػكؿ فػػي 
من فكره فم في ملوف وشممهن جمولػنه أك كػة  مجمك هن سلدا ،ف ون كاحداه كا 

مػػن وةػػرج سنلصػػكرة مػػف حوػػز الجزئوػػ  إلػػ  حوػػز أكسػػر كهػػك ايمػػروف ملػػنه م
 .(ِ)الصكرة الكمو 

كلو ت الصكرة المفردة أك الجزئو  كحدهن هي الرندرة  م  حشػكوؿ الصػكرة 
،من  ححآزر ملهن الكممػنت الدالػ   مػ  المػكفه كالصػكته كالحركػ ه "الكمو ؛ كا 

 مػ  ر ػـ  ككذلؾ الكممنت المكحو ه كؿ هذ  الل،نصػر مجحملػ  هػي الرػندرة
 .(ّ)"المكح  الف،و  المحكنمم  مف جموع جكا،سهن

  حصكور الشن ر مف ،منذج الصكر الكمو  الجنمل  للدد مف الصكر الجزئو
 .(ْ)الحي الحهمهن المكت كلـ حسم   نمهن الثن،ي في قصودة )اس،حي( الس،حي

                                                 

   1/369   1/14( عٔ ج ّٔ  ز أيجٜ ٌٍصٛ   عٌحمج٠ج٠اة  ٠اٛعْ عّا  ا 1)

 ٚ ١ج٘ .

عٛ   ع٤سم عٟ شبج أ،ٟ ز،١م عٌ  اٟا  / عمض عبام عٌعا ع،   ( عٔ جا 2)

    ع  عٌّب     عٌم ٘ج   ،مْٚ. 55ص 

(  س اً عٌم ضٟ عٌف ضً   عسة جع١ٍ١ٍةا  / ِعّم عبم عٌجظّٓ ع ا  ،  3)

 َ.2555   ع  عٌعب    ٌٍ ب عة   ٕ    ع٤ٌٚٝ 228ص 

 . )ِٓ ِصزٚء عٌى ًِ(. 1/295(  ٠ٛعْ عّ  ا 4)
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كوسكوهػػن سػػدمع  ػػزار  مػػ  فراقهػػنه كهػػي ال  هرصػػودة داملػػ الشػػن ر سورثوهػػن 
ه ؿ في مهدهنه محأمة المكت الذم ال وغندر صغورا كال كسورا إال أح   مويحزا

ذا كنف ايس،ن  هـ سهج  الد،ونه كزو،  الحونةه فإف فردهـ هك الػرز  الػذل  كا 
  ه وركؿ:كهك أ ظـ من وفجع سي اإل، نفورصـ الظهره كوثرؿ اإلصره 

  نمػػػػػن قضػػػػػوت ك،صػػػػػؼ  ػػػػػنـ
 

 فػػػي ال،سػػػت أ،ػػػت أـ فػػػي الحمػػػنـ  
 ؿ هػػػػػػذا اللمػػػػػػر وصػػػػػػػمػػػػػػن مثػػػػػػ 

 
 ػػػػػػػػػػمو سػػػػػػػػػوف أ مػػػػػػػػػنر اي،ػػػػػػػػػنـ 

 ؾ جئػػػػػػػػػػػػػػػت لغنوػػػػػػػػػػػػػػػ راأحػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 كفر ػػػػػػػػت م،هػػػػػػػػن فػػػػػػػػي  ػػػػػػػػةـ  
ه محأمة حرور  ذلؾ راح  مند وصكغ مف دمك ي الحرم شلرا في رثن  اس،حي 

  كوسكهػن سكػن  حػنراه مهػدهنه لفػنئؼ فػي مػن حػزاؿ المنرد الذم اةحطفهػن كهػ 

ورحنح  في ،ف ي كقمسيه هي مسلث ال ركرف محح را  م  فراقهنهكوةنطسهن 
لذا وح ن ؿ ح نؤؿ المذهكؿ الذم أفرػد  الحػندث لسػي لرؤوحهن كالحأمؿ فوهنه 

كصػػكاسي  ػػف حمػػؾ الج،نوػػ  الحػػي اقحرفحهػػن حمػػؾ الصػػغورة ححػػ  وصػػكب إلوهػػن 
 هالمػػكت  ػػهنميه فسػػدؿ ال ػػركر حز،ػػنه كجلػػؿ اللوػػكف حػػذرؼ دملػػن مػػدرارا

 وركؿ:
 فػػػػػػػػػػػػػوـ ال ػػػػػػػػػػػػػركر سلثحػػػػػػػػػػػػػي

 
 ف فو،ػػػػػػػػػػػػػن فلنجمػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػز 

 فػػػػػػػػػػػػػػوـ الػػػػػػػػػػػػػػدمكع أرقحهػػػػػػػػػػػػػػن 
 

 فػػػػػػي الحػػػػػػي مػػػػػػف  وػػػػػػر ثمػػػػػػف  
 مػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػنف أ ،ػػػػػػػػػػنؾ كأ ػػػػػػػػػػػ 

 
 ػػػػػػ،ي الحػػػػػي  ػػػػػف هػػػػػذا الةحػػػػػنـٍ  

اال حفهنـ ه،ن وشور إل  الحزف الذم ألـ سنلشن ر ك ػوطر  موػيه كالطسػنؽ  
سوف )ال ركر/الحزف( وكحي سرصر  مر هذ  الطفم  الحػي لػـ حكمػؿ  نمهػن 

سػحهل سطفمحػػي ححػ  اةحطفهػن المػػكت الثػن،يه فمػـ ومسػث الشػػن ر أف وفػرح كو
 مف سوف ودوي.
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امحػدت  الحػيكود السمػ  كا،رةب الدهره ثـ وشور الشن ر إل   در الزمنفه  
ك، ػمنحهنه  الحوػنةحرمهن مف أف حشحـ  سور المكت الذم اس،حيه ك  فجأة إل 
 ر:الش إالالد،ون لوس فوهن  أفمؤكدا 

 لك،ػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػرض أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػأ
 

 ت سػػػػػػػػػػػػي إلو،ػػػػػػػػػػػػػن وػػػػػػػػػػػػػن فحػػػػػػػػػػػػػنة 
 م  وػػػػػػػػػر اإل ػػػػػػػػػنكمػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػذ 

 
  ة ،ػػػػػػػػػنؿ مػػػػػػػػػف حمػػػػػػػػػؾ الحوػػػػػػػػػنة  

 الشػػػػػػػػػػػػػػػػر  نوحهػػػػػػػػػػػػػػػػنه أمػػػػػػػػػػػػػػػػن 
 

 حفضػػػػػػػي إلػػػػػػػ  المػػػػػػػكت الػػػػػػػزؤاـ  
 ػػوطرت  مػػ  الشػػن ر جلمحػػي وػػرل الػػد،ون سلػػوف  ػػكدا ه ال ،ز ػػ  حشػػنؤمو   

حرل أمنمهن إال الشره هذ  الحشنـؤ ،نسع مف حز،ػي الشػدود  مػ  كفػنة اس،حػي 
 كهي في مهدهن.

 هكحركنحهػناس،حػي  ال و،   ،ظػراتالمكت  كالشن ر)ايب( المحأمؿ في حرور 
،ظراحهػػن الحػػي كن،ػػت  كو،ػػدب فوسكػػ  حركنحهػػنه هفوصػػكرهن فػػي دقػػ  كسرا ػػ 

رحػػن كسهجػػ ه كوحح ػػر فمأل قمسػػي حدثػػي فػػحححجػػكؿ فػػي أ،حػػن  السوػػت كأ،هػػن ح
 وركؿ: هفراقهنل

 لػػػػػػػػػـ أ،ػػػػػػػػػس ،ظرحػػػػػػػػػؾ الحػػػػػػػػػي 
 

 كن،ػػػػػػػػػػػت حػػػػػػػػػػػدوثن ذا شػػػػػػػػػػػجكف 
 كحمممػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػرا 

 
 لجفػػػػػػػػػكفش كحوػػػػػػػػػرة حي،ػػػػػػػػػدم ا 

 كوػػػػػػػػػػػػدوؾ حرححمػػػػػػػػػػػػنف ثغػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػرؾ حسحثػػػػػػػػنف  ػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػرنـ 
رؾ أف المكت إف حأمؿ الشن ر في حرور  المكت كمن وفلمي سنلسشر جلمي ود 

ضػلوؼه فهػك وػأحي  مػ  الجموػع ال ال وفرؽ سوف صػغور ككسوػره كال قػكم ك 
وسري  م  أحد كال وػذره لػذا كجػد،ن  مؤم،ػن سػنلمكت ملحرفػن سضػلفي أمنمػيه 

   كؿ قكمه ككؿ كسور أمنمي صغوره وركؿ:فهك ورضي  م
 قػػػػػػػػد ك،ػػػػػػػػت ح ػػػػػػػػحد وف )سػػػػػػػػن

 
 سػػػػن( فػػػػي الصػػػػغور مػػػػف ايمػػػػكرٍ  

 وػػػػػػػػػن ةػػػػػػػػػزم سنسػػػػػػػػػن إذ حةمػػػػػػػػػػ 
 
 
 
 
 

 لػػػػػ   ،ػػػػؾ فػػػػي ايمػػػػر الةطوػػػػرٍ  
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 فػػػػػػػرأل الػػػػػػػردل ولػػػػػػػدك  موػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػؾ كال دفػػػػػػػػػػػػػنع كال مػػػػػػػػػػػػػةـٍ  
 أكسرح،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسح،ي 

 
 أقػػػػػػػػػكل قػػػػػػػػػكل هػػػػػػػػػذا الكجػػػػػػػػػكدٍ  

 مػػػػػػن دمػػػػػػت أممػػػػػػؾ دفػػػػػػع هػػػػػػر 
 

 ؾ أك طفػػػػػػػػػػػػؿ  ،وػػػػػػػػػػػػدٍ ر  ،ػػػػػػػػػػػػ 
 طلت حممػػػػػػػػؾ سنلوػػػػػػػػدوفكا ػػػػػػػػ 

 
 كأف أجوئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ سنلطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنـٍ  

 
 
 

مػػف كحػػ  كجػػداف الشػػن ر  ث،سلػػا كقػػد الحػػزفحرػػرأ هػػذ  ايسوػػنت فحػػرل إ،،ػػن 
المحألـه كحرل حمؾ المشن ر الحزو،  كقد حج مت أمنمػؾه كمػن ذلػؾ إال يف 

ه كحشػػسلت أثػػر فوػػي مػػكت طفمحػػي الصػػغورةه ك ػػوطر الحػػزف  موػػيالشػػن ر 
ه كهػك ا حػراؼ كاضػو ي سكؿ من حفؿ سي مف مشنهد ألوم   م  ،ف ػيحجرسح

مف الشن ر سنلمكت ك ػطكحيه كضػلفي أمػنـ جسركحػي كقكحػيه كأ،ػي ال ،جػنة 
 م،ي يحد.

 ػػػوطرت  مػػػ  هػػػذ  ايسوػػػنت ج ػػػدحهن ألفػػػنظ  الحػػػيهػػػذ  اللنطفػػػ  الحزو،ػػػ  
مكحوػػ ه كأ ػػنلوب مصػػكرة اهحػػدل إلوهػػن الشػػن ر ف،رمػػت إح ن ػػي سصػػكرة 

محػػظ ذلػػؾ ،حكػػند حكػػكف محرنرسػػ ه  كطنسرػػت ا،فلنلػػي سنلحجرسػػ  مطنسرػػ ن  هرائلػػ 
ح ػػحد وفه ةػػزمه حةمػػ   ،ػػؾه ايمػػر الةطوػػره الػػردله ) لفػػنظاي  فػػيمػػنثة 

كهػػي حػػكحي سػػنيلـ الشػػدود كالجػػزع الػػذم  (ولػػدك  موػػؾه ال دفػػنعه ال مػػةـ
 ػػوطر  مػػ  الشػػن ره كحشػػؼ  ػػف حز،ػػي اللموػػؽ  مػػ  كفػػنة اس،حػػي الحػػي 

 ه كأ،ي ال حوم  لي في دفلي.يته كحكحي سلجز  أمنماةحطفهن المك 
ه كأ،ػي ال حومػ  يحػد فػي ثـ ولكد الشن ر فولحرؼ سجهمي سنلمكت كحرورحػي 

 :دفلي
 هػػػػػػػػػػػذا مجػػػػػػػػػػػنؿ وػػػػػػػػػػػن س،وػػػػػػػػػػػػ

 
 وػػػػػػػ  لػػػػػػوس فوػػػػػػي مػػػػػػف وجػػػػػػكؿ 

 و ػػػػػمك  ػػػػػف اللرػػػػػؿ الحصػوػػػػػػ 
 
 
 

 ػػػػػػػػؼ كلػػػػػػػوس وسمغػػػػػػػي الػػػػػػػذهكؿ 
 كلرسمػػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػػنف الر ػػػػػػػػػػػػػػػن 

 
 ـ أسػػػػػػػػػػػػػػر مثػػػػػػػػػػػػػػكل سني،ػػػػػػػػػػػػػػنـ 
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و سر أ ػكار  ر المحأمؿ في حرور  المكت ودرؾ أ،ي ال و حطوع أف إف الشن
أمنمػػي  ه لػػذا فهػػك ورػػؼحرورحػػيإلػػ  و ػػحطع أف وصػػؿ  كال هذلػػؾ المجهػػكؿ

 كقدر . -حلنل –الم مـ لرضن  ار المحأمؿ اللنجز  مكقؼ
كالحزف الذم ألـ سنلشن ر ك وطر  موي لفراؽ اس،حي جلمي ورل الحوػنة كمهػن 

 نيكل  رثن  الحي ال الموت:ففي المكت الد   كال ةـه  ه كأفكشرن ن  نحلس
 أك ل ػػػػػػػػػػت أ،ػػػػػػػػػػت اآلف أسػػػػػػػػػػػ

 
  ػػػػػدى مػػػػػف أسوػػػػػؾ  ػػػػػف الشػػػػػرن   

 كأسػػػػػػػػكؾ أحػػػػػػػػكجي م،ػػػػػػػػؾ لمحػػػػػػػػأ 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػوف سلػػػػػػػػػػػػػػػػدىؾ كالرثػػػػػػػػػػػػػػػػن   
 فلمػػػػػػػػيَّ لػػػػػػػػوس  موػػػػػػػػؾ وٍجػػػػػػػػػ 

 ػ
 ػػػػػػػمؿ مػػػػػػف دمػػػػػػك ي اال، ػػػػػػجنـ 

 ،ز ػػ كوسمػػ  سػػي الحػػزف مسمغػػيه فوػػرل الػػد،ون شػػرا كمهػػن ال ةوػػر فوهػػنه كهػػي  
 وطرت  موي جلمحي ورل الد،ون سلػوف  ػكدا ه فػنللوش فوػي الشػر حشنؤمو  

 كالةصنـ كال ةور فويه كفي المكت الراح  كالد   كال ةـ:
 ال حأ ػػػػػػػػػػفي أف ،مػػػػػػػػػػت  مػػػػػػػػػػػ

 
 ػػػػػػػرا قػػػػػػد ح،ػػػػػػنه  فػػػػػػي الرصػػػػػػر 

رمػػػػػػػػػػػػػػػت أف ح ح،شػػػػػػػػػػػػػػػري   كحي
 

  وشػػػػػػػؾ فػػػػػػػي السكػػػػػػػر ، ػػػػػػػمنت 
 كأسوػػػػػػؾ مػػػػػػػن فػػػػػػي اللػػػػػػػوش إال 

 
 الشػػػػػػػػػػػر محضػػػػػػػػػػػن كالةصػػػػػػػػػػػنـ 

كد الشػػن ر محػػأمة فػػي المػػكت ك ػػطكحي كقػػد  ػػوطرت  موػػي ،ز ػػ  ثػػـ ولػػ 
ه فوححرػػر ، الكػػكف أمػػنـ  ف ػػي أمػػنـ المػػكته سػػؿ كػػؿ شػػي  فػػي هػػذاالحشػػنـؤ
 المكت ال شي : 

 مػػػن ،حػػػف  مػػػن ايوػػػنـ  مػػػن الػػػد
 

 د،وػػػػػػػن اللروضػػػػػػػ   مػػػػػػػن ايمػػػػػػػؿ  
 
 
 

 ال شػػػػػػػػػػػػػي  لكػػػػػػػػػػػػػف هكػػػػػػػػػػػػػذا
 

 سػػػػػػػػػػػػنللوش ،غػػػػػػػػػػػػرل كاللمػػػػػػػػػػػػؿ 
 ،سكػػػػػػػي  مػػػػػػػ  المػػػػػػػكح  كأ،ػػػػػػػػ 

 
 ،ن سنلػػػػػػػػػدكاـ،ػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػد ةصصػػػػػػػػػ 

إف حأمؿ الشن ر في المكت كحرورحي جلمي في حورة كذهكؿه فوحكجي  نئة  
،ف ػػي م ػػحفهمن ال وػػدرم مػػف هػػكه كمػػن حرورػػ  هػػذ  الػػد،ون مػػف حكلػػيه كمػػن 
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ال،هنوػ  ملركفػ  كمححكمػ  كهػي  مػن دامػتحرور  ايوػنـه كمػن قومػ  اآلمػنؿ 
 .ذم ححمن ورضي  م  اآلمنؿ كاآلجنؿالمكت ال

رػػد  ػػلر الحػػزف قمػػب فهػػذا الحػػندث ايلػػوـه حشػػنؤمو   ػػسسهن إ،هػػن ،ز ػػ  
 م  مكت اس،حي فسكنهن سدمكع  زاره كجذكات الحزف الممض حمػذع  شن رال

ه حرورػػ  الحوػػنة كالمػػكتوحأمػػؿ فػػي جلػػؿ الشػػن ر كهػػذا دافػػع قػػكم  فػػؤاد ه
سصػر  إلػ  المػكت سفح ن ؿ  ف الكجكده ك ف ال،فسه ك ف الزمنفه ثـ مػد 

  .كمن سلد 
ه كولػكد إلػ  الشػن ر الحفػنؤؿ هػذ  الحشػنؤمو  فػي ،هنوػ  الرصػودة سػددثـ حح

 ،ز   اإلومنف سرضن  ار كقدر ه فوركؿ:  ويكح وطر  م
 وػػػػػػػن زهػػػػػػػرة لػػػػػػػي فػػػػػػػي الرسوػػػػػػػػ

 
 ػػػػػػػع ذكت كقػػػػػػد زكػػػػػػت المػػػػػػركج 

 
 
 

 كػػػػػػػػػػك،ي  ػػػػػػػػػػدا لػػػػػػػػػػي زهػػػػػػػػػػرة
 

 فػػػػػػػػي الةمػػػػػػػػد ،نموػػػػػػػػ  ايروػػػػػػػػل 
 حوػػػػػػػػػػػث ايزاهػػػػػػػػػػػر ال ححػػػػػػػػػػػك 

 
 ؿ كحوػػػػػػػػػػػث مكحػػػػػػػػػػػػؾ ال وػػػػػػػػػػػػراـ 

أف ومحري سنس،حي لحككف لي زهػرة حضػي  فػي الحوػنة اآلةػرةه فػي  فهك وحم،  
ج،  الةمد سإذف رسػيه حوػث وػدـك فػي ايزهػنر  سرهػن الشػذمه كحوػث حسرػ  
الحونة دائم  فة و،نؿ المكت مف ايحون ه كهي ،ظرة حأممو  ححفؽ كالحصكر 

 اإل ةمي الصحوو. 
حرػػ ه كالرصػػودة فنيفكػػنر فوهػػن محةحمػػ  محة هػػذ  الصػػكرة جػػن ت جنملػػ ه

رؤوحػي  كالشػن ر لػـ وحصػر جز  م،ػي  ػف اآلةػره يس،ن   محكنمؿ ال و حغ،
،من ا حك ب المكح  كمهنه  حأمؿ المكت ،د  فر ـ صػكرة اس،حػي قسػؿ فرطه كا 

أف وداهمهن المػكته كصػٌكر حركحهػن كهػك وهدهػدهن فػي  ػرورهنه كمػن  سػر 
فوهػنه كمػن ر ػـ رآهػن كمهػن شػرا محضػن ال ةوػر قػد  ف حأمةحي في الحونة ك 

صكرة المكت كهك ومػحهـ اس،حػي ذات اللػنـ كال،صػؼ مػف سػوف ودوػيه كصػكر 
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ه كأةوػرا ،ف ي كمن أصنسهن مف ألـ كوأس حرنسم،ػن  حح   وطر  موهن الحشنـؤ
صػكرة السحػث  ػف الػذاته ك ػف أصػػؿ كػؿ شػي  فػي هػذ  الحوػنةه كو،حهػػي 

فنلصكر  مكت ال شي هالشن ر مف حأمةحي إل  أف كؿ شي  أمنـ  طكة ال
لون في إطنر ،ف ي وحفػؽ مػع الحنلػ  ال،ف ػو  الم ػوطرة  مػ  ح،مك ،مكا طس

 الشن ر.
لهػػذا الصػػكرة مػػن وثروهػػن كوغ،وهػػنه فنلحركػػ  سندوػػ  فػػي الكممػػنت  اجحمػػعكقػػد 

ثغػرؾه حسحثػنفه  كاللسنرات: )الدمكعه حمممة لؾ في الفػراشه وػدوؾ حرححمػنف
لػػنـ( كهػػي حػػكحي سحأمػػؿ طلت حممػػؾه دفػػعه أجوئػػؾ سنلطح ػػحد وف سنسػػنه ا ػػ

الشػػن ر الس،حػػي ك،ظراحػػي الطكومػػ  إلوهػػنه كأثػػر ذلػػؾ فػػي ،ف ػػيه هػػذ  الحركػػ  
 حضفي  م  الصكرة الحوكو ه كحثروهن كحجلمهن حنفم  سنلحونة.

كمن كنف لة حفهنـ دكر  المهـ في هذ  الصكرة: ) أحراًؾه فوـ ال ركره فوـ 
ـه من الػد،ونه مػن ايمػؿ (ه الدمكعه كمف الذمه أمن حفضيه من ،حفه من ايون

كهي  ،نسل  مف حأمةت الشن ر في حرور  المكت كالحونةهكهي ا حفهنمنت 
حشػػػؼ  ػػػف ملػػػن،ي الدهشػػػ ه كالحوػػػرةه كاال ػػػحغرابه كالحػػػردد أمػػػنـ حرورػػػ  

ذاف المحمرػػػي فوكقظػػػي كوشػػػد  آكاال ػػػحفهنـ مػػػف شػػػأ،ي أف ورػػػرع المػػػكته 
في  مػ  الػ،ص الحركػ  لوحفن ؿ مع الشن ر فػي حجرسحػي الحأمموػ ه كمػن وضػ

 حرور  المكت.في أمر الحونة ك كالمرك،  كالحوكو ه كوؤكد حأمؿ الشن ر 
كمػف ،مػػنذج الصػػكرة الكموػ  الجمومػػ  قصػػودة )ال ػنقو  الجنفػػ ( ه لرػػد حأمػػؿ 
 مند هذ  ال نقو  ككقػؼ أمنمهػن كقفػنت طكومػ ه حأممهػن كقػد جػنرت  موهػن 

،ف ػػػي كقػػػد حمكػػػف م،هػػػن  كقػػػد رأل فوهػػػن ه كائػػػد الػػػزمفه كأثػػػر فوهػػػن الػػػدهر
 المشوبه فثنرت أشجن،ي كأحزا،ي كراح وةنطسهن:

 سر مػػػػػػػػػػػػػي أوحهػػػػػػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػػػػػػنقو  
 

 كقكفػػػػػػػػػػػػػؾ صػػػػػػػػػػػػػنمح  صػػػػػػػػػػػػػندو  
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 كسػػػػنيمس ك،ػػػػت حػػػػركوف حمػػػػؾ الػػػػػ
 

 حرػػػػػػػػػػػػكؿ سأمكاهػػػػػػػػػػػػؾ الجنروػػػػػػػػػػػػ  
 فحجػػػػػػرم ال،ضػػػػػػنرة فػػػػػػي زر هػػػػػػن 

 
 كفػػػػػػػي أهمهػػػػػػػن السشػػػػػػػر كاللنفوػػػػػػػ  

 ككػػػػػػػـ قػػػػػػػد أ ػػػػػػػنرت  صػػػػػػػنفورهن 
 

 أهنزوجػػػػػػػػػػؾ اللذسػػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػػنفو  
ور ـ الشن ر صكرة ال نقو  وـك أف كن،ت سػنيمس حػركم الحرػكؿ كحغمرهػن  

سمونههػػن الجنروػػ  اللذسػػ ه فحسلػػث فػػي مظػػنهر الطسولػػ  مػػف حكلهػػن السشػػر 
كال ركر كالسهج ه كحسث في الزركع ال،ضػنرة كالجمػنؿ كالسهػن ه فنللصػنفور 

كؿ حغػػرد حكلهػػنه كايشػػجنر ححمنوػػؿ فرحػػن سنل ػػرونه ككػػؿ مظػػنهر الطسولػػ  حػػ
 هذ  ال نقو  فرح  م ركرة.

ثـ ولكد الشن ر محأمة هذ  ال نقو  وسكي مجدهن الغػنسره كمػن أصػنسهن مػف 
  كائد ايونـ مح نئة:

 فػػػػػػػػأوف ححػػػػػػػػكؿ  ،ػػػػػػػػؾ ا لغدوػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػر كأوػػػػػػػف الهػػػػػػػراكة كالمنشػػػػػػػو   
 كأضرا ػػػػػػػػؾ الصػػػػػػػػنسرات الشػػػػػػػػدا 

 
 د كهػػي الوػػكـ مػػف  ك ػػهن منهوػػ  

 كصفصػػػنفؾ الغػػػض كوػػػؼ ا ػػػححن 
 

 م،ك ػػػػػػػػػػػ ن جنفوػػػػػػػػػػػ  ؿ  صػػػػػػػػػػػون  
 ومػػػػػػػػر ال، ػػػػػػػػوـ سهػػػػػػػػن ال حموػػػػػػػػؿ 

 
 ككن،ػػػػػػػػػػػػػػت حراقصػػػػػػػػػػػػػػي حن،وػػػػػػػػػػػػػػ  

 كحمرػػػػػػ  الل،نكػػػػػػب م،هػػػػػػن  ػػػػػػدل 
 

 محو،ػػػػػػػػػػػػػن لمحمحهػػػػػػػػػػػػػن الكاهوػػػػػػػػػػػػػ  
 كأ،ػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي ، ػػػػػػػػػجهن جثػػػػػػػػػ  

 
 حػػػػػػػػػػػػػػردت سأكفن،هػػػػػػػػػػػػػػن السنلوػػػػػػػػػػػػػػ  

 كأف حراحوػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػذسنب حػػػػػػػػػػػػػرا 
 

 حوػػػػؿ حيزجػػػػ  إلػػػػ  ركحػػػػؾ ال،نئوػػػػ  
سهن الصػدأه ككه،ػت لرد أثر الزمف فػي هػذ  ال ػنقو ه ك وػر ملنلمهػنه فأصػن 

قكحهػػنه فحغوػػر حنلهػػن مػػف قػػكة إلػػ  ضػػلؼ فسنحػػت سنلوػػ ه قػػد أصػػنسهن الصػػدأ 
كالػػكهف فحك ػػرت أضرا ػػهنه كحسػػدلت ملنلمهػػنه ككن،ػػت هػػذ  ال ػػنقو  ححػػت 
صفصػػنف  كسوػػرة مةضػػرة لك،هػػن ا ػػححنلت جػػذ ن جنفػػن هرسػػت م،ػػي الغضػػنرة 
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ال، ػػوـ كال،ضػػنرةه ك ششػػت حكلهػػن الل،كسػػكته ككن،ػػت سػػنيمس ومػػر  موهػػن 
 فححراقص فرك هن.

إف ايفلػػنؿ )ححػػكؿه ا ػػححنؿه ومػػره ال حموػػؿه حمرػػ ه حػػردته حزجػػي( حؤكػػد 
هػن الحغوور الكاضو الذم طرأ  م  هذ  ال نقو ه كحػكحي سػأف الػزمف  وػر فو

ه ه كمػػن حػػدؿ  مػ  حأمػػؿ الشػػن ر الطكوػػؿكسػدؿ ملنلمهػػن فأم ػػت جثػ  هنمػػدة
 كفي هذا من وؤكد الصكرة كوجموهن.

شن ر هذ  ال نقو  كوسكي من حؿ سهن مػف  ػكادم الػزمف سلػد أف ثـ ورثي ال
 كن،ت حسلث في مظنهر الطسول  مف حكلهن الحونةه وركؿ:

 فػػػػػػػ،حف أمػػػػػػػنـ كفػػػػػػػنة ... أجػػػػػػػؿ
 

 كفػػػػػػػػػػنة حلػػػػػػػػػػز  مػػػػػػػػػػ  ال،نحوػػػػػػػػػػ  
ف حوػػػػػػػنة ه،ػػػػػػػن الوػػػػػػػـك منحػػػػػػػت   كا 

 
 سمكحػػػػػػػػػػػػػؾ أوحهػػػػػػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػػػػػػنقو   

 ألػػػػػػػػوس دلوػػػػػػػػؿ الحوػػػػػػػػنة الكػػػػػػػػة 
 

 ـي ل فكػػـ قػػد ةطسػػت  مػػ  الراسوػػ   
 كهػػػػؿ سلػػػػد مػػػػكت  ػػػػكل كحشػػػػ  

 
 أرل كحشػػػػػػػػ  لػػػػػػػػؾ حغػػػػػػػػرم سوػػػػػػػػي 

فكػػـ مػػف حوػػنة منحػػت سمػػكت هػػذ  ال ػػنقو  الحػػي كن،ػػت حسلػػث فػػي مظػػنهر  
الطسول  الحونة كالسشر كال ركره كحجمع حكلهػن ايطوػنر الحػي حسلػث أ ػذب 
ايلحػػػنف سصػػػكحهن الشػػػجي. ثػػػـ راح الشػػػن ر وةنطػػػب المػػػنروف  مػػػ  هػػػذ  

 نمهن وسكك،هن كمن ورفكف أمنـ المرنسر:ال نقو  لورفكا في ةشكع أم
 أال أوهػػػػػن ال ػػػػػنلكنف إلػػػػػ  الحػػػػػي

  
 

 أقصػػػػػػ  الطروػػػػػػؽه أصػػػػػػوةن لوػػػػػػي 
 كقػػػػػػػػكال لػػػػػػػػزكار مرسػػػػػػػػرة الحػػػػػػػػي 

 
 لمحػػػػػػػػػػػػػػػػػي مرسػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ثن،وػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 حثوػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػجكف سأوحنشػػػػػػػػػػهن 
 

 كأطوػػػػػػػػػػػػنؼ أونمهػػػػػػػػػػػػن الةنلوػػػػػػػػػػػػ  
 فحوػػػػػػػػكا ثراهػػػػػػػػن سحف،ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػن  

 
 زالؿ كروحن،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ،ندوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

موػ  جنملػ ه أرل الشػن ر فوهػن ورثػي ،ف ػي قصودة حأمموػ  رائلػ ه كصػكرة ك 
كقد أصنسهن الكهف ك وطر  موهن المشوبه كطنؿ سي اللمر كجؼ مػنؤ  كمػن 
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 ػػرط  موهػػن كقػػد أجفػػت هػػذ  ال ػػنقو ه فهػػك وػػرل فػػي هػػذ  ال ػػنقو  ،ف ػػيه 
هذ  ال نقو  في كحشػ  فككأ،ي ورثي ،ف ي ال ال نقو ه  يمشن ر  كأحن و 

كالمجحمع الذم وحوػن فوػي:)أرل كحشػ  لػؾ حشسي كحشحي سوف ملنلـ المدو،  
 حغرم سوي(.

هػػذ  الصػػكرة الف،وػػ  حضػػـ أكثػػر مػػف صػػكرة ححػػآلؼ كحػػحةحـ لحكػػكف المكحػػ  
فرػد ذكػر  ال نقو  الحي  ور الدهر ملنلمهن فسدت صػندو  موحػ هلكح   هايـ

 فمػػـ وحصػػر رؤوحػػي  ،ػػد همػػف  ،نصػػر هػػذ  الصػػكرة مػػن وحصػػؿ سهػػن الشػػن ر
،مػن ر ػـ صػكرة ال ػنقو  فػي  هػدهن ايكؿ كصؼ ال نقو  كصفن مجرد اه كا 

كححوػػػي مػػػكات الػػػزرعه  أف كن،ػػػت حػػػركل الحرػػػكؿ سمونههػػػن الجنروػػػ ه وػػػـك
كاللصػػنفور حغػػرد حػػكؿ مونههػػن فرحػػ  م ػػركرةه كايشػػجنر مػػف حػػكؿ هػػذ  
ال نقو   ض  طرو ه ومر  موهن ال، وـ فححمنوؿ ككأ،هن ححراقص ملسرة  ػف 

 كال، وـ اللموؿ. الجنرو ه  فرححهن كسهجحهن سنلمون
نر  موهن الػزمف كأصػنسهن الػكهفه فصػنرت جثـ ر ـ صكرحهن سلدمن جفته ك 

 ششػػػت حكلهػػػن الل،كسػػػكته كقػػػد ا ػػػححنلت ايشػػػجنر المةضػػػرة مػػػف سنلوػػ  
حكلهػػػن جنفػػػ ه ك ػػػنرت  ،هػػػن اللصػػػنفوره كححػػػكؿ  ،هػػػن الغػػػدور كالهػػػراكة 

الحػي  كالمنشو ه فححكلت الحونة مف حكلهػن إلػ  مػكته سمػكت هػذ  ال ػنقو 
 أرداهن الدهر. 

كأةورا وصكر الشن ر أثر حأممي هذ  ال نقو  الجنف  في ،ف ي كمن ،نلي مف 
 ػي الحػي أصػنسهن ف،وهػن حأممي إونهن ككقكفي أمنمهن طكوة ممن جلمػي وػرل ف

الكهفه كأثر فوهن المشوبه كمن ،جد سلدا ،ف ون كاضحن كهػك شػلكر الكنحػب 
)أرل كحشػ  لػؾ حغػرم سوػي(ه فجػن ت سنلكحش  كالغرس  كحنؿ هذ  ال نقو : 

 الصكرة محكنمم  جنمل  حكت حأمةت الشن ر ك،ظراحي الطكوم  إلوهن.
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كقػػد حػػكافرت لهػػذ  الصػػكرة الل،نصػػر الحػػي ح،موهػػن كحجلمهػػن حنفمػػ  سنلحركػػ  
فن حلنر لهن سلض  (الحشةوص)كالظةؿه فرد أضف   موهن الشن ر  ،صر 
ذ  ال ػػنقو  صػػنمح  ال حػػحكمـه فهػػصػػفنت اإل، ػػنفه كألس ػػهن لسػػنس الحوػػنة: 

ككػػـ ةطسػػت  مػػ  الراسوػػ   هكلهػػن أضػػراس شػػداد صػػنسرات  مػػ   كائػػد الػػزمف
هػذا الحشػةوص لممنروفه كال، وـ ومػر  موهػن فوحػراقص صفصػنفهن الغػضه 

كمػػن ج ػػد الشػػن ر ال،ضػػنرة كجلمهػػن  هوجلػػؿ الصػػكرة ،نطرػػ  ح،ػػسض سنلحوػػنة
ذا كمػػي ممػػن وثػػرم ال،شػػنطه كهػػ نه كحسلػػث فوهػػنحجػػرم فػػي الػػزركع فححووهػػ

 الصكرة كو،موهن.
)حػػػركوفه :الػػذم وسػػدك فػػػي الكممػػنت كمػػن سػػدا فػػػي الصػػكرة  ،صػػػر)الحرك (

أمكاهػػؾ الجنروػػ ه حجػػرمه أ ػػنرت  صػػنفورهنه ححػػكؿه الغػػدوره ومػػر ال، ػػوـه 
كهك وكحي سأثر ال نقو  الكاضػو فػي الػزركع كمػن  حموؿه حراقصيه الل،نكب(

 حكلهن مف ايشجنر كايطونر.
)حػركوفه أهنزوجػؾه :ر لهن  ،صر)الصكت( الذم وظهر في الكممػنتكمن حكف

كمػػػػػن سػػػػػدا فوهػػػػػن  هه حراحوػػػػػؿه الكػػػػػةـه ةطسػػػػػت(الػػػػػذسنبالمنشػػػػػو ه ط،ػػػػػوف 
ه صفصػنفؾ الغػض ه الغػدوره أمكاهػؾه)صػندو : في الكممػنت ،صر)المكف( 

 .كهك وشؼ  ف أثر الزمف كمن أحدثي في ال نقو  مف حغور كاضو ه(زر هن
)صفصنفؾ الغض/ ا ححنؿ  صن م،ك ن جنفو (ه كسػوف  كمن أف الحضند سوف

)حونة/منحت( قػد ر ػخ الفكػرة فػي ذهػف المحمرػي ككشػؼ  ػف المل،ػ  الػذم 
أراد  الشػػػن ره كمػػػن لفػػػت المحمرػػػي كأورظػػػيه ككػػػأف الشػػػن ر وػػػكد أف وحأمػػػؿ 
المحمري حنؿ هذ  ال نقو  الحي كن،ت سنيمس حركم الحركؿ فحجرم ال،ضنرة 

ف  موح  ال ححرؾ  نك،نه كال ح ػمع لهػن هم ػنه كهػك فوهنه كالوـك أم ت جن
كأف اإل، ػنف  هوكحي سػنلحغوور الػذم حػؿ  مػ  ال ػنقو  س ػسب  كائػد الػدهر



 

 

 

 
 

 

 

 محمد عبد العزيز عبد العزيزد.  النزعـة التأمليــــة في شعر محمود عماد

8111 

في هذ  الد،ون ححمن  وححكؿ شسنسي إل  المشوب الذم وحسلي المكته فلموي 
 أف ولحسر.

الحركػػػنت كايصػػػػكات كايلػػػكافه كالحشػػػػةوصه  -إف ححرػػػؽ هػػػذ  الل،نصػػػػر
ور ػػخ كمػػن كححفػػؿ سنلحركػػ ه  هوجلمهػػن حلػػل سنلحوػػنة الصػػكرةفػػي  -ك ورهػػن
ه كولػػوف  مػػ  ا ػػحولنب الصػػكرةه كوسػػرز المل،ػػ ه فػػي ذهػػف المحمرػػي الفكػػرة

محن ي.  كوؤدم إل  إق،نع الرنرئ كا 
ه سنلكصػػؼ فرػػط ك،رػػؿ جزئوػػنت المكصػػكؼ لػػـ وكحػػؼفػػي حصػػكور  كالشػػن ر 

إح ن ػي كوظهػر  إلو،ػن كا ػحطنع أف و،رػؿ لك،ي حأمؿ ال ػنقو  حػأمة طػكوةه
ككأ،ػػي وػػرل فوهػػن ،ف ػػي  جفػػت كأثػػرت فوهػػن ايوػػنـه كقػػد هػػنمشػػن ر  حجنه

ح ن ػػي سنلغرسػػ  فػػي المجحمػػع الػػذم وحوػػن فوػػيه ك  أف وحػػوط  ا ػػحطنعقػػد كا 
فجمػع لمصػػكرة  ،نصػرهنه كا ػحك ب أجزا هػن ححػػ   ة كومػـ شػحنحهنهسنلصػكر 

 .ح،طؽ سمن ورودحو ه ،نسض ه حكنممته كجن ت 
 ػػف حجرسحػػي الحأمموػػ  حلسوػػرا وكشػػؼ  ػػف شػػن روحيه  إف محمػػكد  مػػند  سػػر

 يهد الحلسوػػر  ،ػػك مػػع المل،ػػ  الػػذم وػػ ححػػآزرفنةحػػنر المفظػػ  المكحوػػ  الحػػي 
كمن ا حطنع سح ف حصكور  أف وشرؾ الرػنرئ ملػي فػي  ه ف حأمةحي كولسر

كفػػػي هػػػذا مػػػن وشػػػؼ  ػػػف قدرحػػػي  ه كوجلمػػػي ولػػػوش ملػػػي حجرسحػػػيهحأمةحػػػي
محمػػؾ مػػف قػػدرات أدسوػػ  كف،وػػ  الحلسوػػر  ػػف اإلسدا وػػ ه كقػػد ا ػػحطنع سمػػن و

حأمةحػػي فػػي لكحػػنت جنملػػ  ح ػػحك ب الصػػكرة كمهػػنه وحةممهػػن صػػكر جزئوػػ  
ححآلؼ مع سلضهن لحككف المكح  اللنم ه كحححد جزئونحهن لحسمكر في ال،هنو  

 الصكرة الكمو .
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 الفصل ا:اهظ: اقْعيقر ال عشيـح
 أُويح اقْعيقر يف ال عش   -هذخل

كهػػي مػػف الل،نصػػر المهمػػ  الحػػي حكحمػػؿ سهػػن الصػػكرة ايدسوػػ ه  المك ػػور 
فهػػي حضػػفي  مػػ  الػػ،ص  ه ،صػػر أ ػػنس مػػف  ،نصػػر الحشػػكوؿ الشػػلرم

ثنرةه كحغمفي سنلمحل  الف،و ه كلهن في ال،فس حػأثور  الشلرم حرك  كحوكو  كا 
ال و،كػػره فهػػي ححػػرؾ الشػػلكره كحأةػػذ سنيلسػػنبه لمػػن لهػػن مػػف إورػػنع وشػػد 

   الشػلرححرؽ  نول  محنسل  الصكرة حح  ال،هنو ه إ،هن "المحمري كوجذسي إ
ثنرة اللكاطؼ كاال،فلنالت  .(ُ)"مف الحأثور كا 

فر اجن،ػب حػك  إلػ فر فوػي  كامػؿ اال، ػجنـ المك ػوريه االشلر الذم ححػك إف 
وشػػد المحمرػػي  الملػػن،ي ذات المضػػمكف الهػػندؼ المشػػسع سنلحركػػ  كالحوكوػػ 

 مػ  حػي فػي قدر ر مردرة الشن ر الف،و  إلويه كوجذسيه كوثور ا،حسنهيه كحظه
أفكػػنر  ف لةدمػػ  اكز اي هػػذ  كع وطػػسحوػػث  هأكزا،ػػي الشػػلرو  ح، ػػوؽ كح،ظػػوـ

 كملن،ويه كحلموؽ حجرسحي الشلرو .
كحح،ػػكع مك ػػور  السوػػت الشػػلرم سػػوف مك ػػور  ةنرجوػػ  ححمثػػؿ فػػي الػػكزف 

كالحصػػروعه كمك ػػور  داةموػػ  حلحمػػد  هكػػنلركم هكالرنفوػػ  كمػػن وحصػػؿ سهمػػن
 .ه كدالالحهنكحكافرهن هايلفنظ لؼحآ
 اقْعيقر ا:اسجيح  -أّال

كنلحصػروع ححمثؿ المك ور  الةنرجو  في الػكزف كالرنفوػ  كمػن وحصػؿ سهمػن 
الصػفحنت الكقػكؼ   ك،حنكؿ فػي هػذ سحجرس  الشن ره ةق  ذلؾ كالركمه ك 

 مع مك ور  الكزف كالرنفو  كأثرهمن في شلر محمكد  مند الحأممي.
                                                 

ا  /عبم عٌفحّ ض ع ٌط ٔ عع ص( عب1) ّٞ   ٠ٛ32ّة عٌّٛس١مٝ عٟ عٌّٕص عٌربج

 َ.1985٘ـ1455ِىحبة عٌّٕ    عٌز ل ء  ع٤  ْ  ع٤ٌٚٝ 
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 صىهْعيقر الْ
الكزف مف الل،نصر المهمػ  فػي س،ػن  الػ،ص الشػلرمه فهػك وةمػؽ حكاز،ػنت 
سػػوف مك ػػور  السوػػت ح،ػػحظـ سهػػن ايلفػػنظ كاللسػػنرات كالجمػػؿه كوظهػػر مػػف 

 ةةلهن ةصنئصهن اإلورن و .
اسػف رشػوؽ: "الػكزف أ ظػـ أركػنف حػد  ،ػي قػنؿ فػي الشػلر الكزف  كيهمو 

ر إلػػ  أرسلػػ  أركػػنف هػػي ق ػػـ الشػػلكقػػد  ه(ُ)الشػػلر كأكالهػػن سػػي ةصكصػػو "
ه كهك سهػذا وؤكػد أهموػ  الحػراسط سػوف (ِ)"المفظه كالكزفه كالمل، ه كالرنفو "

 هذً  الل،نصر في  ممو  اإلسداع الشلرم.
كقد كفؽ شن ر،ن إل  حػد كسوػر فػي اةحوػنر ايكزاف الحػي ححفػؽ مػع حجرسحػي 
الحأممو  كحكشؼ  ف مشن ر  كأحن و ػي كةمجػنت ،ف ػيه فمك ػور  شػلر  

نمػػ  كالحػػأممي م،ػػي ةنصػػ  ،نسلػػ  مػػف حراث،ػػن الشػػلرمه إلػػ  جن،ػػب سلػػض  
 الحجدودات كايشكنؿ الشلرو  المةحمف  الحي صنغ  موهن شلر  الحأممي.

 ال كل الرقليذي -أ
 سلد حأمؿ شلر  مند الحأممي وحضو من ومي: 

الشػػلرو ؛ لكػف الةفػػت أ،ػي مػػنؿ إلػ  الػػ،ظـ  السحػكرأ،ػي ،ظػػـ فػي جػػؿ  -أكال
حجرسحػي الحأمموػ  هػي  نر الطكوم ه كأكثر السحكر الحػي ،ظػـ  موهػ م  السحك 

 هكالكافر هالس وطك  الةفوؼك  المحرنربه كمجزك اه وموي سحرسحر الكنمؿ حنمن 
 .كالرمؿ هالطكوؿثـ 

                                                 

( عٌبّم  عٟ ِع سٓ عٌرابج ٚر ع،اٗ ٚٔمامٖا ع،آ  شا١ك عٌم١جٚعٔاٟ  جعم١اكا 1)

 -٘ااـ1451   ع  عٌص١ااً  عٌماا ٘ج  1/134ِعّاام ِع١ااٝ عٌاام٠ٓ عباام عٌع١ّاام 

1981.َ 

 .119/ 1كا ( عٌس ،2)
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حنمػػػن سحػػػر الكنمػػػؿ  صػػػنغ  مػػػند أكثػػػر شػػػلر  الحػػػأممي  مػػػ  كزف -ثن،وػػػن
  الشػػوكع فػػي مػػف سحػػكر المرحسػػ  الثن،وػػ  فػػي ، ػػسه كسحػػر الكنمػػؿ كمجػػزك ا

كفوػي  هه كمن أ،ػي مػف "أكثػر سحػكر الشػلر جمجمػ  كحركػنت(ُ)الشلر اللرسي
فةمػػن جمػػوة مػػع  –إف أروػػد سػػي الجػػد  –وجلمػػي  لػػكف ةػػنص مػػف المك ػػور 

كهػك مػف وح ع لشلر الحجرس  الحأمموػ ه  ه لذا فهك (ِ)" ،صر حر،مي ظنهر
ه كحضػػػفي السحػػػكر ذات الحفلومػػػ  الكاحػػػدةه كوح ػػػـ كز،ػػػي سنيسهػػػ  كالجػػػةؿ

 حشد المحمري إلوهن.هندئ  حفلوةحي  م  ايسونت مك ور  
نلس ػػػػوط ك،ةحػػػػظ أف الشػػػػن ر ا ػػػػحةدـ السحػػػػكر ذكات الحفلومحػػػػوف  -ثنلثػػػػن

لوهػن ك  الطكوؿه كهمن "أطكؿ سحكر الشػلر اللرسػي كأ ظمهػن أيسهػ  كجةلػ ه كا 
" ً، ،همػن ه ككز (ّ)ولمد أصحنب الرصن، ه كفوهمن وفحضو أىهؿي الركنكىً  كالهجى

 ب وح ع لمحلسور  ف حجرس  الشن ر الحأممو .رحٍ 
   (ْ)ك،ةحنر مف ،منذج سحر الكنمؿ المجزك  قكؿ الشن ر مف قصودة )ار(:

 مػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػنؿ لملػػػػػػػػػػوف أح ػػػػػػػػػػي
 

 الشػػػػػػػػػي  لػػػػػػػػػـ وممػػػػػػػػػس سحػػػػػػػػػنؿ  
 كقػػػػػػػػػػػػػػػنؿ لػػػػػػػػػػػػػػػألذف أح ػػػػػػػػػػػػػػػي 

 
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحي دكف احصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنؿ  

 كحرجمػػػػػػػػػػػػػػػي لمػػػػػػػػػػػػػػػذهف مػػػػػػػػػػػػػػػن  
 

 أح  ػػػػػػػػت فػػػػػػػػي لمػػػػػػػػل الةوػػػػػػػػنؿ  
 ػوفػػػػػػػض سػػػػػػػي الػػػػػػػذهف إلػػػػػػػ  الػػػػػػػ 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػج ـ فولػػػػػػػػػػػػػػػػرك  ا،فلػػػػػػػػػػػػػػػػنؿ 

 
                                                 

  ِىحباااة  189   61( عٔ اااجا ِٛسااا١مٝ عٌرااابجا  / إ،اااجع١ُ٘ أٔااا١   ص 1)

 َ.1952ع٤ٔصٍٛ عٌّصج٠ة  عٌم ٘ج  

   ع  ع٢ذاا    352/ 1( عٌّجشاام إٌااٝ عٙااُ أشااب   عٌبجماعباام ، عٌ ١اا  2)

 َ.1989 -٘ـ 1459ع٦سم١ِة  عٌى٠ٛث 

 .443/ 1( عٌس ،ك ا3)

 . 2/125(  ٠ٛعْ عّ  ا 4)
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 مػػػػػػػػػػن اللرػػػػػػػػػػؿ وهػػػػػػػػػػدم كحػػػػػػػػػػد 
 

 فػػػػػػي الكػػػػػػكف لػػػػػػك وػػػػػػدرم السشػػػػػػر 
حػػأمةت الشػػن ر فػػي الػػ،فس حجلمػػي وح ػػن ؿ  ػػف إح ػػنس اللػػوف ككوػػؼ  

حسصره كايذف ككوؼ ح معه كححػرجـ مػن  ػملحي  ػف طروػؽ الم ػنفه كهػذا 
ه كهػػك ار  ػػسحن،ي كحلػػنل ه كقػػد نسػػدول نكةنلرػػ نال،ظػػنـ السػػد أف لػػي م،ظمػػ

  ت ايسونت  م  مجزك  الكنمؿ كهك و،ن ب الحأمؿ كالحفكر. جن
   (ُ)كمف شكاهد سحر الس وط قكؿ الشن ر مف قصودة )المرصؼ الم،هنر(:

 هػػؿ حممػػؾ الػػ،فس حأ ػػن  كحلزوػػ 
 

 لػػػدل جمػػػنؿ إلػػػ  الشػػػنروف مفحرػػػر  
 
 
 

 أك  ػػنفؿ سػػنلغ،  و ػػمك إلػػ  قػػوـ
 

   موػػنه فومرػػي سهػػن فػػي كػػؿ م،حػػدر 
 
 

 ت الموػػؿ مفحرشػػنأحػػرل سػػي أف وسوػػ
 

 كجي الثرله ال  م  حنف مف ال ػرر 
 
 

 ،  من حؿ  نححيلغً الك كنف ودرم 
 

 كصػػنر فرػػراه لو حلصػػي  مػػ  الرػػدر 
 
 

 أك كنف ولرؼ  نلي الح ف قومحي
 

 لصػػػن،ي  ػػػف رةػػػوص المػػػنؿ مححرػػػر 
حػأمةت كحكػـ ،نسلػ  مػػف حأمػؿ الشػن ر الطكوػؿ فػػي أحػكاؿ ال،ػنس كالحوػػنةه  

مػػػ  كزف سحػػػر الس ػػػوطه كهػػػك سحػػػر رحػػػب و ػػػحك ب كقػػد صػػػنغ حأمةحػػػي  
أحن ػػوس الشػػن ر كوح ػػع لمحلسوػػر  ػػف حجرسحػػيه كس ػػط أفكػػنر  كحأمةحػػيه 

 كوحة ـ مع ،ظراحي الطكوم  في الحونة كال،نس مف حكلي.
 ػػكدة إلػػ  )مػػف قصػػودة قػػكؿ الشػػن ر كمػػف شػػكاهد سحػػر الرمػػؿ المجػػزك ه 

 :وحأمؿ في مظنهر الككف كالطسول  (ِ)(السحر
 ايمػػػػػػػػػػػػػػػػكاج فػػػػػػػػػػػػػػػػيحػػػػػػػػػػػػػػػػذهب 

 
 السحػػػػػػػػػػػػػػػػر كحػػػػػػػػػػػػػػػػأحي ححػػػػػػػػػػػػػػػػكال  

ذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اي   كا 
 

 ،جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػندت حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحةال 
 

                                                 

 . 2/34كا ( عٌس ،1)

 . 2/122( عٌس ،كا2)
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 كوجػػػػػػػػػػػػػػػؼ الحرػػػػػػػػػػػػػػػؿ حو،ػػػػػػػػػػػػػػػن
 

 ثػػػػػػػػػػػػػػػػـ وةضػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اةضػػػػػػػػػػػػػػػػػةال 
 كالصػػػػػػػػػػسنه مػػػػػػػػػػن لمصػػػػػػػػػػسن لػػػػػػػػػػك 

 
 زاؿ وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزداد زكاال  

وحأمػػؿ الشػػن ر فػػي مشػػنهد الطسولػػ  مػػف حكلػػيه فوػػرل ايمػػكاج فػػي السحػػر  
د حضػػي  مػػف حػػذهب كحلػػكده كاي،جػػـ فػػي ال ػػمن  حضػػي  كحغػػرب ثػػـ حلػػك 

جدوػػده كالػػػزركع المةضػػػرة حجػػػؼ ثػػػـ حصػػسو مةضػػػرة مػػػرة أةػػػرله مظػػػنهر 
طسولو  كثورة حجؼه كح،ضبه كححسدؿه كححجدده كحلكد كمن كن،ته أمن الصسن 
 فإ،ي ال ولكده ككممن مرت أونمي وزداد زكااله فة ورجع ل نسؽ  هد  أسدا.  

"لأل ػػراض  كقػػد أجػػند الشػػن ر اللػػزؼ  مػػ  أكحػػنر حفن وػػؿ الرمػػؿ الصػػنلح 
فوهػن  مك ورن  ةفوفػ  م، ػنس كمن أف ه (ُ)  الرقور  كالحأمؿ الحزوف"ومالحر،

كهي حح،ن ب مع الحفكور كالحأمؿه كقد جػن ت مةئمػ   (ِ)قنسمو  لة حر نؿ
 لحأمةت الشن ر في الحونةه كحح ر   م  زكاؿ شسنسي الذم ال ولكد أسدا. 

 زٍ الثحْس تالزاخ؟ ّالغؤا، اآلى: ها الغثة يف إيااس ال اعش ُ 
 مػػ  الشػػن ر الجدوػػ ه كالحػػأ،ي كالحػػركم فػػي ت فرضػػالحجرسػػ  كالجػػكاب: إف 

ه كالحػػي مكضػػك نت الحأمػػؿا،حرػػن  ايلفػػنظ كالملػػن،ي كايكزاف الحػػي ح،ن ػػب 
ه لذا آثػر هػذ  السحػكر  مػ   ورهػنه ومكف ملهن أف حمر  قسكال لدل المحمري

 كجن   موهن أكثر شلر .
مح ػػػل  الحفن وػػػؿ  الحػػػي ا ػػػحلممهن الشػػػن رحػػػكر وضػػػنؼ إلػػػ  ذلػػػؾ أف الس

( فهػػػػي ه الػػػػكافره الةفوػػػػؼه المحرػػػػنربه الطكوػػػػؿه الرمػػػػؿالس ػػػػوط ه)الكنمػػػػؿ
ح حك ب المشن ر كايحن وس المةحمف  الحي وكد الشػن ر أف ولسػر  ،هػنه 

كهػػذا ه كوحػػرجـ مػػف ةةلهػػن  ػػف ةمجػػنت ،ف ػػي كمػػن حمػػكر سػػي أحن و ػػي
                                                 

 . 1/158( عٌّجشم إٌٝ عُٙ أشب   عٌبجما1)

 .1/165( عٌس ،ك ا 2)
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 الحلسور  ف حأمةحي في الرحس  لم نح سنلحنلي وحوو لمشن ر ا حغةؿ حمؾ ا
  رض أفكنر  كصكر .ك 

سلػػد هػػذا اللػػرض وحضػػو ل،ػػن أف ايكزاف الحػػي ا ػػحةدمهن الشػػن ر جػػن ت 
ححمنش  مع حنلحي ال،ف و  كالشلكرو  كححكافؽ مع حجرسحي الحأممو ؛ فطػكؿ 
ال،ظػػػػره كا  مػػػػنؿ الفكػػػػره كاال ػػػػحغراؽ فػػػػي الكصػػػػؼه كال،ظػػػػرة المحلمرػػػػ  

 ػرار  كةسنوػن ه كملرفػ  حرورحػيه الحأمؿ فوػيه ككشػؼ أمكصكؼ ح حد ي لم
كهػػػذا الحأمػػػؿ وح،ن ػػػب مػػػع هػػػذ  ايكزاف كو ػػػحد وهن حسلػػػن لحنلػػػ  الشػػػن ر 
ال،ف و  كقت ح جوؿ حجرسحي الحأممو ه فجن ت مك ور  هذ  السحػكر ملسػرة 
 ػػف المل،ػػ  الػػذم أراد  الشػػن ره كنشػػف   ػػف حجرسحػػي الشػػلرو  مػػف أو ػػر 

ثػػر ايكسػػر فػػي زوػػندة اإلورػػنع المك ػػوري لمرصػػودة طروػػؽه ممػػن كػػنف لػػي اي 
 الحأممو .

 اق طش  -ب

،ظػنـ آةػر  وػر الشػلر اللمػكدم كهػك   مػ الشن ر حجرسحػي الحأمموػ   صنغ
،ػػكع مػػف الشػػلر و،ظػػر فوػػي إلػػ  ايشػػطر ال إلػػ  ايسوػػنته "كهػػك المشػػطره 

 .(ُ)"كوحةذ فوي مف كؿ شطر كحدة م حرم 
المرسع ك  المثمث:  ُّ ثالثح أًْاععلر  قذ جاء يف شعش حموْد عوادّ
 .المةمسك 
أق ػنـ وحضػمف كػؿ ق ػـ م،هػن ثةثػ   إلػ كفوي حر ػـ الرصػودة اقالث:  -1

كمػف ،منذجػي فػي شػلر محمػكد . (ِ)مف ايشطر ح حرؿ سرنفوحهػن كال ححكػرر
  مند الحأممي قصودة )،ةم (؛ وركؿ م،هن:

                                                 

 .285( ِٛس١مٝ عٌربجا ص 1)

 .285( عٌس ،كا ص 2)



   

 

 

 
 

 

 
 8182إصدار  حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني والثالثون

8111 

  هػػػػػػد صػػػػػػسن  ،ػػػػػػن ،ػػػػػػزح
 

 أسهػػػػػػل مػػػػػػف قػػػػػػكس قػػػػػػزح 
 سمولػػػػػػػػػػػـ ححممػػػػػػػػػػػي فوػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػ 

 كال حممػػػػػػػػت مػػػػػػػػف هػػػػػػػػـر 
 

 أهػػػػػػػكف مػػػػػػػن فوػػػػػػػي ال ػػػػػػػرـ 
 مػػػػػػػػػنذا   ػػػػػػػػػ  سلػػػػػػػػػد الرمػػػػػػػػػـ  

 إلػػػػػػػػ  اسحػػػػػػػػدا  الم،حػػػػػػػػدر 
 

 إلػػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػػرار م،حظػػػػػػػػػػػػػر 
 .(ُ)لػػػػػػػػوس لمػػػػػػػػػف فوػػػػػػػػػي ةسػػػػػػػػػر 

ه وحسلػػي المػػكت المحرػػؽ   إف أوػػنـ الصػػسن حمػػر  ػػرولن وحمكهػػن المشػػوب كالهػػـر
الذم وأحي  م  كؿ حيه كالشن ر ه،ػن و،ػنجي ال،ةمػ ه كوشػكك إلوهػن الهػـر 
الذم أصنسهن كأصنسيه ككأ،ي و رط من حؿ سي مف هـر كشوب  م  ال،ةم ه 

فرػد كلػ   هػد الصػسن  ،هػن كمػن كلػ   ،ػي فوحأممهنه كوةنطسهنه كو،نجوهػنه 
ه إ،ػي المػكت الػذم ال ولػرؼ شػوئن  هك أوضنه فمنذا سلد أف وأحي ،ػذور الهػـر

  ف ةسر .
الحػػـز قنفوػػ  فهػػك فػػي المثمػػث ايكؿ كقػػد جػػن  شػػلر   مػػ  الشػػكؿ المثمػػث؛ 

)الحن (ه كفي المثمث الثػن،ي الحػـز قنفوػ  )المػوـ(ه كفػي الثنلػث الحػـز قنفوػ  
)الرا (. كهذا الشكؿ الجدود مع ةفحي ك ر حيه ا حطنع الشن ر أف وطك ي 

ك ػرض أفكػنر   حػيلمحلسور  ف حجرسحي الحأممو ه فجن  مرسكال م حك سن لحجرس
 كحأمةحي.

شكؿ مرػنطع ثةثوػ ه ح،حهػي فػي السوػت  كمف ،منذج المثمث الذم جن   م 
الثنلػػث سرنفوػػ  مكحػػدة فػػي كػػؿ مرػػنطع الرصػػودة قػػكؿ الشػػن ر مػػف قصػػودة 

 )اس،حي( محأمة في حرور  اس،حي سوف مظنهر الكجكد: 
 مػػػػػػػػن كزف ًجرمػػػػػػػػؾ وػػػػػػػػن س،وػػػػػػػػػ 

 
 ػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػوف أجػػػػػػػػػراـ الكجػػػػػػػػػكد  

                                                  

 . 2/145(  ٠ٛعْ عّ  ا 1)



 

 

 

 
 

 

 

 محمد عبد العزيز عبد العزيزد.  النزعـة التأمليــــة في شعر محمود عماد

8111 

 مػػن ك ػػع جهػػدؾ  سػػوف مػػن ا ػػػ
 

 ػػػػػػػػػحركت  موػػػػػػػػي مػػػػػػػػف جهػػػػػػػػكد  
 فلػػػػػػػػػػػػػػةـ أهػػػػػػػػػػػػػػكاؿ الحوػػػػػػػػػػػػػػن 

 
 ةه كفػػػػػػػػػػػوـ أهػػػػػػػػػػػكاؿ الحمػػػػػػػػػػػنـ  

 ********* 
 أمػػػػػػػف المشػػػػػػػر  فػػػػػػػي الحكػػػػػػػك

 
 كف لممشػػػػػػػػػػر  فػػػػػػػػػػي الف،ػػػػػػػػػػن   

 ال كقػػػػػػػػػػػت سو،همػػػػػػػػػػػن لة ػػػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػػحجمنـ مػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػذا الل،ػػػػػػػػػن  
 فمػػػػػػػػـ الحضػػػػػػػػكر كقػػػػػػػػد ،كوػػػػػػػػػ 

 
 .(ُ)ػػػػػػػػػػت قسمػػػػػػػػػي أف ال مرػػػػػػػػػنـ  

إ،ي وحأمؿ صغورحي الحي لـ ححـ  نمهن الثن،ي حح  اةحطفهن المكت مف سػوف  
ه كقػػد جػػن ت حأمةحػػي  مػػ  الشػػكؿ شػػي  سػػوف أجػػراـ الكجػػكد وراهػػن ال ودوػػيه

 المثمثه كالرنفو  هي حرؼ )الموـ( الثنست في السوت الثنلث مف كؿ مثمث.
 اقشتع -2

مف الحجدودات الحي سدت في شػلر  مػند أوضػن ،ظمػي  مػ  ال،ظػنـ الشػلرم 
المرسع؛ كفوي ،رل الشن ر ور ـ قصودحي إل  أق نـه وحضمف كؿ ق ـ م،هن 

 .(ِ)سل  أشطره كورا ي في هذ  ايشطر ايرسل  ،ظنمن ملو،ن لمرنفو أر 
كمف ،منذج الشلر الحأممي الذم جن   م  هذا الشكؿ المرسع قػكؿ الشػن ر 

 (ّ)مف قصودة )في المملب(:
 اصػػػػػحسن الػػػػػد،ون  مػػػػػ   ةحهػػػػػن

 
 كاحػػذرا الشػػلر فػػإف الشػػلر مػػنكر 

 وكشػػػػؼ المةسػػػػك  مػػػػف آفنحهػػػػن 
 

 ندرفحةػػػػػػنال أف فوهػػػػػػن الةوػػػػػػر ،ػػػػػػ 
                               ******* 

 هػػػػػػػي سنلضػػػػػػػدوف حلحػػػػػػػز ملػػػػػػػن
 

 ومػػػػرح الطػػػػنككس فوهػػػػن كاللرػػػػنب 
 كسهػػػػن ذك ال،ػػػػنب ومرػػػػي مرحلػػػػن 

 
 كالػػذم قػػد جن هػػن مػػف  وػػر ،ػػنب 

                                                  

 .)ِٓ ِصزٚء عٌى ًِ(. 1/259(  ٠ٛعْ عّ  ا 1)

 .  281( عٔ جا ِٛس١مٝ عٌربج ا ص 2)

 . 2/58(  ٠ٛعْ عّ  ا 3)
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الػػد،ون مػػزول مػػف الةوػػر كالشػػره كالجمػػنؿ كالرػػسوه فػػة قومػػ  يحػػدهمن إال 
شكؿ المرسػعه كهػك ورا ػي سكجكد اآلةره كقد جن ت حأمةت الشن ر  م  ال

اللػركض فػي كػؿ  افي هذا الشكؿ قنفوػ  الشػطر ال السوػته حوػث جػن  شػطر 
سوحػػوف سرنفوػػ  مححػػدةه كجػػن  كػػؿ ضػػرسوف فػػي كػػؿ سوحػػوف سرنفوػػ  مححػػدةه 

 كالركافي هي )الهن ه الرا ه اللوفه السن (.
كمف ،منذج المرسع الذم ح،ك ت فوي الرنفو  مف مرسع إل  آةر فػي الثةثػ  

ي السوػػت الراسػػع فػػي جموػػع فػػت ايكلػػ  مػػف المرسػػعه مػػع اححػػند الرنفوػػ  أسوػػن
 : (ُ)مرنطع الرصودة قكؿ الشن ر مف قصودة )،ظرات في الككف(

 هػػػػػػػػػذ  هػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػد،ون الكسوػػػػػػػػػػ
 
 

 ػػػػػػػػػػرة أوهػػػػػػػػػن الجػػػػػػػػػـر الصػػػػػػػػػغور 
 فػػػػػػػػػػػػػػن،ظر إلػػػػػػػػػػػػػػ  آفنقهػػػػػػػػػػػػػػن 

 
 كػػػػػػػػػـ كككػػػػػػػػػب فوهػػػػػػػػػن و ػػػػػػػػػور  

 
 

 أحظػػػػػػػػف هػػػػػػػػذا الممػػػػػػػػؾ مةػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػمكقن إلػػػػػػػػ  اللسػػػػػػػػد الفروػػػػػػػػػر  
 لػػػػػػػػػػػ -اله ال فرػػػػػػػػػػر -لفػػػػػػػػػػكال 

 
 ػػػػػػكٍف أ،ػػػػػتى مػػػػػف أ ،ػػػػػ  اللسوػػػػػدٍ  

 *********** 
 إف كػػػػػػػػػنف هػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػن فهمػػػػػػػػػػ

 
 

 ػػػػػت فسػػػػئس فهمػػػػؾ فػػػػي الفهػػػػـك 
،ػػػػػػػػػػن   ايرض قػػػػػػػػػػد ك ػػػػػػػػػػلت مي

 
 ؾ فمػػػػػػػػن  اححونجػػػػػػػػؾ لم،جػػػػػػػػكـ  

 
 

 لمكػػػػػػػػكف شػػػػػػػػأف أ،ػػػػػػػػت شطػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػر م،ػػػػػػػػػي ال أ،ػػػػػػػػػت اللمػػػػػػػػػـك 
 أفم ػػػػػػػػػػػػػت حف،ػػػػػػػػػػػػػ  سو،مػػػػػػػػػػػػػن 

 
 لمكػػػػػػػػكف قػػػػػػػػد كحػػػػػػػػب الةمػػػػػػػػكد ٍ  

ف ي محأمة في هذ  الد،ون فورل ،ف ي صغورا سوف مظػنهر الشن ر وةنطب ، 
 ػي فػي  ػةرو  لوػرل فالككف الحي ةمرهػن ار  ػز كجػؿه ثػـ ولػكد محػدثن ،

،ف ي مف أ ،ي اللسود كورل ،ف ي جز ا ضئوة مف هػذا الكػكف الكسوػره سػؿ 
 سر .ولو  سو،من الككف سمن فوي مف مظنهر طسهك وف،  كومكت 

                                                 

 . 22-1/11( عٌس ،كا 1)
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لشكؿ المرسعه حوث جن  هذا الشلر  م  المرػنطع كقد جن ت الرنفو   م  ا
الرنفو  مف مرسع إلػ  آةػر مػع اححػند الرنفوػ  فػي  نالرسن و  الحي حح،كع فوه

 .(ُ)السوت الراسع في جموع مرنطع الرصودة
 اقخوظ -3
كهك ،كع مف الشلر حح،كع الرنفو  فوي كؿ ةم   أسونت مع اةػحةؼ قنفوػ   

ايرسل ه كاححند قنفوحػي فػي كػؿ الرصػودةه  السوت الةنمس  ف قنفو  ايسونت
ه كمػػف ،منذجػػي قػػكؿ الشػػن ر مػػف (ِ)فكأ،ػػي ومثػػؿ الزمػػ  فػػي كػػؿ الرصػػودة

 :(ّ)قصودة )ار(
 مػػػػػػػف قػػػػػػػنؿ لػػػػػػػألرض الزمػػػػػػػ   

 
 

 الشػػػػمس لزكمػػػػن فػػػػي المطوػػػػؼ  
 كا ػػػػػػػػػػػحدسروهن فػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػحن 

 
 كا ػػػػػػػػحرسموهن فػػػػػػػػي المصػػػػػػػػوؼ  

 
 

 كجػػػػػػػػػػػػددم  ،ػػػػػػػػػػػػد الرسوػػػػػػػػػػػػع
 

 ال ػػػػػػػػػػػمو  هػػػػػػػػػػػدا كالةروػػػػػػػػػػػؼ 
  موػػػػػػػػػؾ الحػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػيوهػػػػػػػػػف  

 
 م ػػػػػػػػػػػراؾ كالسػػػػػػػػػػػرد الل،وػػػػػػػػػػػؼ ٍ  

 
 
 

 مػػػػػػػػن اللرػػػػػػػػؿ وهػػػػػػػػدم كحػػػػػػػػد 
 

 فػػػػػي الكػػػػػكف لػػػػػك وػػػػػدرم السشػػػػػر 
 *********** 

 مػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػنؿ لمسػػػػػػػػػػدر أ،ػػػػػػػػػػر 
 

 لػػػػػػػألرض فػػػػػػػي الموػػػػػػػؿ السهػػػػػػػوـ  
 كاجػػػػػػػذب سهػػػػػػػن ايمػػػػػػػكا  فػػػػػػػي 

 
 فػػػي ال،هػػػر كفػػػي السحػػػر اللظػػػوـ  

 ححػػػػػػػ  إذا مػػػػػػػن صػػػػػػػرت مػػػػػػػف  
 

  ػػػػػػػػػػػػػػرـ كلرجػػػػػػػػػػػػػػكف قػػػػػػػػػػػػػػدوـ 
  ػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػرة أةػػػػػػػػػػػرل لهػػػػػػػػػػػن 

 
 را سمورػػػػػػػػػػػػػػػػنت قػػػػػػػػػػػػػػػػكوـسػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 
                                                 

 . 1/235( ِٚٓ ّٔ  ز  ٌه أ٠ب  لص١م  ٌٚمٞ ع٤ٚي  عٔ جا  ٠ٛعْ عّ   1)

 .  283( عٔ جا ِٛس١مٝ عٌربجا ص 2)

 . 121-1/125(  ٠ٛعْ عّ   ا 3)
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 مػػػػػػػػن اللرػػػػػػػػؿ وهػػػػػػػػدم كحػػػػػػػػد 
 

 .فػػػػي الكػػػػكف لػػػػك وػػػػدرم السشػػػػر 
جػػن  هػػػذا الشػػلر  مػػػ  ال،ظػػنـ المةمػػػسه ك،ةحػػظ أ،ػػػي ا ػػحك ب حػػػأمةت  
ه كهػك وكشػؼ  ػف حأمةحػي فػي الشن ره كجن  محلن،رن مع حجرسحػي الحأمموػ 

الككفه ككقكفي  م   ظوـ ص،ع ار السػدوع كقدرحػي فػي ح،ظػوـ هػذا الكػكف 
 ي.كحركح

 هْعيقر القافيح
الرنفوػػ  ال حرػػؿ أهموػػ   ػػف الػػكزفه فهػػي "شػػروك  الػػكزف فػػي االةحصػػنص 

كهػي حمثػؿ  ،ػد  .(ُ)كال و م  شلرا ححػ  وكػكف لػي كزف كقنفوػ " هسنلشلر
الةموػػؿ "آةػػر حػػرؼ فػػي السوػػت إلػػ  أكؿ  ػػنكف وموػػي مػػف قسمػػي مػػع حركػػ  

 .(ِ)الحرؼ الذم قسؿ ال نكف"

نع صكحي حضوفي إلػي مك ػور  السوػته لػذا كلمرنفو  أهموحهن في إحداث إور
فهي مف أهـ أجزا  اإلورػنع الحػي حػححكـ فػي ضػسطي كاحزا،ػيه فرونمهػن  مػ  
" دة أصػكات ححكػرر فػي أكاةػر ايشػطر أك ايسوػنت مػف الرصػودة... وكػكف 
جز نا مهمن مف المك ور  الشلرو ه فهي سمثنس  الفكاصؿ المك ورو  وحٌكقػع 

مثػؿ هػذا الحػردد الػذم وطػرؽ اآلذاف فػي فحػرات ال ػنمع حرددهػنه كو ػحمحع س
زم،وػػػ  م،حظمػػػ ه كسلػػػد  ػػػدد ملػػػوف مػػػف مرػػػنطع ذات ،ظػػػنـ ةػػػنص و ػػػم  

 .(ّ)سنلكزف"
سمك ػػورن  الحػػي ال حػػي حمثػػؿ ،هنوك ضػػنسطنن ي،غػػنـ السوػػت الشػػلرمه  إ،هػػن حلػػدٌ 

حكحمؿ دك،هنه فحكرارهن وزود في كحدة ال،غـ المك وريه كمن أٌ،هن حيلىدُّ  ةمػ  
                                                 

 .1/139( عٌبّم ا 1)

 .1/151( عٌس ،ك ا 2)

 . 244( ِٛس١مٝ عٌربج ا ص 3)
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مكٌضػػح  ل،هنوػػ  السوػػت الشػػلرمه إضػػنف  إلػػ  مػػن حشػػحمؿ  موػػي مػػف  سػػنرزة
 الملن،ي كالدالالت.

 هكالرنفوػػ  ،ك ػػنف: مطمرػػ  كمروػػدةه كقػػد أح ػػف شػػن ر،ن فػػي اةحوػػنر قكافوػػي
كقػػد  الحػػي وحرسمهػػن الػػذكؽ اللرسػػيه الشػػنئل حوػػث  مػػد إلػػ  اةحوػػنر الرػػكافي 

ف كن،ػت م،ك ػ  سػوف المطمرػ  كالمر فػي شػلر  الحػأمميجن ت قكافوػي  وػدةه كا 
 المطمر  أكثر مف المرودة.

أ،هػػػن حضػػػفي  مػػػ  ايسوػػػنت حركػػػ  سكالرنفوػػػ  المطمرػػػ  حمحػػػنز  ػػػف المروػػػدة 
ورمػؿ رسمػن إورن و  كمك ػور  داةػؿ الرصػودة سأكممهػنه إذ إف حرووػد الرنفوػ  

 .الشلرم مف اإلورنع المك وري لمسوت
 :(مصر مف ،منذج الرنفو  المطمر  قكؿ الشن ر مف قصودة )شن ر في

 محػػ  كن،ػػت ايمػػكات حهحػػز  سطػػ 
 

ـي    سػػذكره كوشػػفوهن مػػف المػػكت إ ظػػن
 
 

 حلػػةت إفػػةسه كمػػف فنحػػي الغ،ػػ 
 

ـي   كػػػرا  ورػػػؿ: إف فرػػػر المػػػر  صػػػكف كا 
 كلكػػػػػػف ركوػػػػػػد المحػػػػػػرفوف فرسمػػػػػػن 

 
ـي    ،لم،ػػػػن سمػػػػن ،ػػػػنلكاه كهػػػػـ  ،ػػػػي ،ػػػػكا

 ،ػػػرل الزهػػػر فػػػي ج،ػػػنحهـ فوركق،ػػػن 
 

 كوػػػن رسمػػػن هػػػـ مػػػن رأك  كمػػػن شػػػنمكا 
 د جهمػػكا فوػػي الجمػػنؿ كمػػن دركالرػػ 

 
 (ُ)سػػػأف فرورػػػن سنلػػػذم جهمػػػكا هػػػنمكا 

حكػػـ ،نسلػػػ  مػػػف حػػأمةت الشػػػن ر فػػػي الحوػػػنة؛ فمحػػ  كن،ػػػت الػػػذكرل ح،فػػػع  
ه كسلػض الفرػرا  إ،مػن ور،ػع سلوشػحي الصػنلو يالمكح   إف الذم و،فلػي  ممػ

كفرر  كود ي الزهد للدـ ا حطن حي الحصكؿ  م  المنؿه كقد وكػكف الفروػر 
لد حنال مػع فرػر  مػف الغ،ػي الػذم ال وشػلر سنلراحػ  كالد ػ  كايمػنف مػع أ 

  ،ن .

                                                 

 .)ِٓ عٌ ٠ًٛ(. 1/11(  ٠ٛعْ عّ  ا 1)
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كقد جن ت الرنفو  في هذ  ايسونت مطمر  كركوهن حرؼ )الموـ( قسمي حرؼ 
مػػد ألػػؼه كهػػذا و،ن ػػب الحنلػػ  الشػػلكرو  كال،ف ػػو  لمشػػن ره كوػػحة ـ مػػع 

 نة.حجرسحي الحأممو ه كولطوي ف ح  للرض حأمةحي ك،ظراحي في الحو
قػكؿ الشػن ر مػف قصػودة )هػكاجس  -أوضػن–كمف ،مػنذج الرنفوػ  المطمرػ  

 الغركب(:
 ك روسػػػػ  لمغػػػػرب ح ػػػػرؽ ةطكهػػػػن

 
 ورحندهػػػػػػػػػن ةسػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف ايةسػػػػػػػػػنرً  

 
 

 أسػػػػدا  مػػػػ   ػػػػفر لػػػػذاؾ أةنلهػػػػن
 

 صػػػػػػفرا ه شػػػػػػوم  مػػػػػػدمف اي ػػػػػػفنرً  
 لك،هػػػػػن م،حػػػػػت سػػػػػر ـ شػػػػػحكسهن 

 
 ذكقػػػػػػػػػػن وحسسهػػػػػػػػػػن إلػػػػػػػػػػ  ال،ظػػػػػػػػػػنرً  

 فحةوػػػػػػرت ثكسػػػػػػن وةئػػػػػػـ كجههػػػػػػن 
 

 مػػػػػػػػػف  يصػػػػػػػػػفر محٌسػػػػػػػػػرج كسهػػػػػػػػػنرً  
 ي دمومػػػ كالػػػذكؽ ح ػػػف لػػػك جمٍحػػػ 

 
 (ُ) ،وػػػػت  ػػػػف ايصػػػػسنغ كايحسػػػػنرً  

لك،هػػن ك حأمػػؿ الشػػن ر الشػػمس كقػػت الغػػركب جلمػػي وراهػػن فػػي  ػػفىر دائػػـه   
كقػػػت الغػػػركب هػػػندئ حموػػػؿ إلوػػػي ال،فػػػكسه كالػػػذكؽ وزوػػػد الرسػػػوو جمػػػناله 

 كالجموم  دكف ذكؽ كأدب ال جمنؿ فوهن. 
رنفو  في هذ  ايسونت مطمر ه ركوهن )الرا ( الم ػسكق  سحػرؼ كقد جن ت ال

 الحأمػؿمػع  يحػآلؼ ،غمػفوػي  مد الصكت سنلرنفو  المطمرػ ايلؼ الممدكده ك 
ولطػي ف ػح  كم ػنح  لمشػن ر الرصودةه ككػأف إطػةؽ الرنفوػ   السندم في

 لمحلسور  ف حأمةحي.
أكثػر  /(o)/ حػكاحرةك،ةحظ في الرنفو  المطمر  ا ػحلمنؿ الشػن ر الرنفوػ  الم

 اإلورػػػنعكفػػػي هػػػذا مػػػن وكثػػػؼ  -كمػػػن فػػػي ال،مػػػنذج ال ػػػنسر  -مػػػف  ورهػػػن
ه كوضػفي  موهػن ،ك ػن مػف المك وري في السوت الشلرم كفي الرصودة كمهن

 الحرك  كالمرك، .
                                                 

 . )ِٓ عٌى ًِ عٌح َ(.1/112ٛعْ عّ   ا (  1٠)
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فجػػن ت م،هػػن قصػػنئد  هسنل ػػككف الحػػي ح،حهػػي أهــا عــي القافيــح اققيــذج
)ألؼه ن و ػسرهن حػرؼ مػدكجػن ت جمهػ مػف الشػلر الحػأمميه -أوضن -كثورة

ه كوزوػد مػف مك ػور  كهك ممن وةفػؼ مػف كطػأة الرنفوػ  المروػدة كاكه ون (
   السوت.

ــذج ــح اققي قػػكؿ الشػػن ر مػػف قصػػودة )،ظػػرات فػػي  ّهــي ذــارق القافي
 :الككف(

 فنلػػػػػػػػػػػػػػذكؽ آفػػػػػػػػػػػػػػ   وشػػػػػػػػػػػػػػ،ن
 

 لكػػػػػػػػػػػف أ ٍ،ػػػػػػػػػػػيي مػػػػػػػػػػػف  ،ػػػػػػػػػػػنٍ   
 أ،كػػػػػػػػػػػػػػكف أصػػػػػػػػػػػػػػ،نمن ف،جػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 ػػػػػػػهؿ كػػػػػػؿ مػػػػػػن ححػػػػػػت ال ػػػػػػمنٍ   

 ي ال،ػػػػػػػػػػػػػػكلالكصػػػػػػػػػػػػػػؿ حيغموػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 كاللػػػػػػػػػػػػػوشي ويحموػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػرن ٍ  
 كمػػػػػػػػف الػػػػػػػػذم ورمػػػػػػػػي الػػػػػػػػكرك 

 
 (ُ)ف شػػػػػػػككن فػػػػػػػي الػػػػػػػكركٍد د ي  

حكـ ،نسل  مف حأمةت الشن ر الطكوم  في الحونة كال،ػنسه فنلحوػنة مػزول   ذ
مف الةور كالشػر كالجمػنؿ كالرػسوه كالكصػؿ كالسلػده كال ػلندة كالشػرن ه كال 

 ظهر قوم  كؿ م،همن. مل،  لهن إال سكجكد الضدوف ملن حح  ح
كالرنفو  في هذا الشلر جن ت مروػدةه كحظهػر سرا ػ  الشػن ر فػي أ،ػي جػن  

هػذ  الحػركؼ سحرؼ مد قسػؿ الرنفوػ  المروػدة) ،نٍ ه  ػمنٍ ه شػرنٍ ه كركٍد( 
اإلورػنع المطمػكبه كفػي هػذا  الػردؼ حػدثه كقد أ(ِ)الممدكدة ح م  الردؼ

كالمرك،  كالحرك ه كوةفؼ من وضفي  م  السوت الشلرم ،ك ن مف الحوكو  
 مف أثر حروود الرنفو  لدل المحمريه كوزود مف اإلورنع في الرصودة .

  (ّ):قكؿ الشن ر مف قصودة )الغد( -أوضن -كمف ،منذج الرنفو  المرودة

                                                 

 . )ِٓ ِصزٚء عٌى ًِ(. 1/25( عٌس ،ك ا 1)

 ( عٌج  ا ظج  ِم لبً عٌجٚٞ)أٌل أٚ ٚعٚ أٚ ٠ ء(.2)

 . )ِٓ عٌّحم  م(. 1/14( عٌس ،كا 3)
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 أال أوهػػػػػػػػن الغػػػػػػػػد لػػػػػػػػك حيشػػػػػػػػحرم
 

 لك،ػػػػػػػػت اشػػػػػػػػحروت سمػػػػػػػػنؿ كفوػػػػػػػػر 
 كلكػػػػػػػػػػف ركوػػػػػػػػػػدؾ ال ح،كشػػػػػػػػػػؼ 

 
 ك ػػػب ثػػػـ  ػػػب فػػػي ث،نوػػػن ال ػػػحكرٍ  

 ن  سػػػػػػػػػت  فػػػػػػػػػكا كلك،ػػػػػػػػػيفمػػػػػػػػػ 
 

 قضػػػػػػن  حكػػػػػػػوـ قضػػػػػػحي الػػػػػػػدهكرٍ  
 فمػك ،سصػر الشػر فػي الغوػب وكمػػن 

 
 يكدل س،ػػػػن الر ػػػػب قسػػػػؿ الظهػػػػكرٍ  

ف ،سصػػػػػػػػػػر الةوػػػػػػػػػػر كفنحػػػػػػػػػػن   كا 
 

 إلوػػػػػػػي فوػػػػػػػذهب قسػػػػػػػؿ الحضػػػػػػػكرٍ  
الشػػن ر  ػػف حرووػػد ا ػػحلنض  كقػػد جػػن ت الرنفوػػ  فػػي هػػذا الشػػلر مروػػدةه 

ه وحػػدث اإلورػػنع المطمػػكبله )الػػكاك(مػػد الحػػرؼ نلردؼ قسمهػػن كهػػك سػػ الرنفوػػ 
كوضػفي  هالشن ره فهك ممن وكثؼ مف اإلورنع في الرصودةكهي سرا   مف 

الشػػلرم الحوكوػػ  كالمرك،ػػ  كالحركػػ ه كوةفػػؼ مػػف أثػػر حرووػػد  الػػ،ص مػػ  
 الرنفو  لدل المحمري. 

ممػػػن  ػػػسؽ وحأكػػػد ل،ػػػن أف الشػػػن ر ،ػػػٌكع فػػػي قكافوػػػي ح،ك ػػػن وةػػػدـ حجرسحػػػي 
ف و  كالشػلكرو ه كوكثػؼ مػف كجػكد اإلورػنع الشلرو ه كولسر  ف حنلحي ال،

الم حمر داةؿ الرصودةه هػذا الح،ػكع وكشػؼ  ػف حػأثر الشػن ر سمػن وكحػبه 
حوػػث جػػن ت هػػذ  الرػػكافي حػػحة ـ مػػع مكضػػكع الرصػػودة حةؤمػػن وشػػد مػػف 
أزرهنه كوزود مف مك ورنهنه كولمػؽ حجرسػ  الشػن ره كوثوػر المحمرػي كوشػد 

 ا،حسنهي.
 هْعيقر الرصشيع   

روع إحػدل د ػنئـ المك ػور  الةنرجوػ  فػي الشػلره كهػك وضػفي  مػ  الحص
فحػؤدم  هايلفنظ كاللسنرات إورن ن كمك ور  ح رم سوف ألفنظ السوػت الشػلرم

 إل  ،كع مف ال،غـ المحلندؿه كالر،وف المحكازم. 
فهػػك و ػػهـ فػي  هداةػؿ الػ،ص الشػلرم المهمػ  كهك مف أ،مػػنط اإلورن ػنت

لمػن فوػي مػف ح،ػن ـ وجلػػؿ  ه  الةزم  لس،و  الرصودةإثرا  الحػركػ  المك ورو
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 سػػنرة  ػػف "ا ػػحكا  آةػػر جػػز  فػػي  ه كهػػكالػػ،فس ححمرػػػن  سنالرحوػػنح كالرسػػكؿ
  .(ُ)صدر السوت ك جز ه في الكزف كالركم كاإل راب"

في م ػحهؿ قصػودة )ال ػكاد فػي قكلي  في شلر  مند الحأممي  شكاهدمف ك 
   الحداد(:

 ا،ػػػيلػػػسس ال ػػػكاد ك ػػػنر فػػػي إةك 
 

                                            (ِ)لورػػنؿ فػػنض الحػػزف مػػف أردا،ػػي 
الحصػػروع كاضػػو سوف)إةكا،ػػي( فػػي  ػػركض السوػػته ك) أردا،ػػي( فػػي ضػػرسيه  

كهػذا ممػن وزوػد الػكزف كالحرفوػ ه ك ػدد الحػركؼه  كالكممحنف مح نكوحنف فػي
 .الحضكر اإلورن ي الصكحي في السوتكوكثؼ  همك ور المف 

س،سػػذ الشػػن ر الحصػػ،ع كالمػػرا اةه كوػػرل الحػػزف فػػي كالحصػػروع ه،ػػن وػػكحي 
الرمػػػب ال سنلمظػػػنهره فنرحػػػدا  الثػػػكب اي ػػػكد لػػػوس دلوػػػؿ الحػػػزفه كالثػػػكب 
ايسوض لوس مرآة الفػرح كال ػركره فػنلحزف وكػكف فػي الرمػب كوظهػر أثػر  

  م  المر .

و  الشػػن ر فػػي أكؿ قصػػودة )ال ػػنق قػػكؿ -أوضػػن –،مػػنذج الحصػػروعكمػػف 
 :الجنف (

 سر مػػػػػػػػػػػػػي أوحهػػػػػػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػػػػػػنقو 
 

                                            (ّ)كقكفػػػػػػػػػػؾ صػػػػػػػػػػنمح  صػػػػػػػػػػػندو  
( ضػػرب صػػندو ك) ه(  ػػركض السوػػت ػػنقو كاقػػع سػػوف ) الحصػػروعف،جػػد أف  

 داةمػي السوته كهذا الحمنثؿ الكاقع في الكزف كالحرفو  أدل إل  كجكد إورنع
 لحركؼ المحمنثم .كمك ور  ،نشئ  مف حردود هذ  ا

                                                 

( أٔٛع  عٌج،١ع عٟ أٔٛعع عٌبم٠ع ال،ٓ ِبصَٛ  جعم١كا شا وج ٘ا  ٞ شاىج  1)

 َ. 1969 -٘ـ1389  عٌٕصل  عٌبجعق  211/ 5

 . )ِٓ عٌى ًِ(. 55/ 1(  ٠ٛعْ عّ   ا 2)

 .)ِٓ عٌّحم  م(. 1/58( عٌس ،ك ا 3)
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كذلػؾ  كحكثوفػيه الشن ر قد ا حلنف سنلحصروع إلثػرا  اإلورػنع فػي الرصػودةك 
مف ةةؿ الحجن،س الصكحي الذم و،شأ سوف المرنطع في ،هنو  كػؿ مصػراع 
مػػف السوػػته كمػػن وػػ،جـ  ػػف الحكػػرار الصػػكحي مػػف أثػػر  ػػملي وشػػد ا،حسػػن  

 المحمري كوؤثر في ،ف ي.
 : في قصودة)شنطع اللجمي( كؿ الشن رق -أوضن -كمف ،منذج الحصروع

 مف ملودم إل  الشنطع الم ػحكر
 

                                            (ُ) ،ػػػػػػػػػد رمػػػػػػػػػؿ كمؤلػػػػػػػػػؤ م،ثػػػػػػػػػكر 
ككممػػ  )م،ثػػكر( فػػي ( فػػي اللػػركضه م ػػحكرالحصػػروع كاقػػع فػػي كممػػ  ) 

هػػذا الحمنثػػؿ الكاقػػع فػػي الػػكزف كالحرفوػػ  أدل إلػػ  كجػػكد إورػػنع الضػػربه ك 
 . ور  ،نشئ  مف حكرار هذ  الحركؼ المحمنثم كمك 
كمػػن ه كحأممػػي لػػي حػػأمة طػػكوة سػػنلسحرالشػػن ر  سهوػػنـهػػذا الحصػػروع وػػكحي  

ولكػػس حنلػػ  الشػػن ر ال،ف ػػو  كمػػن  ػػوطر  موػػي مػػف حػػزف كوػػأس س ػػسب 
الهـر الذم حمكف م،يه ك دـ ا حطن حي الكصكؿ إلػ  السحػر لوحأمػؿ جمنلػي 

 كمونهي الزرقن .
حؤكػػد لجػػك  الكنحػػب إلوػػي كا ػػحلن،حي سػػيه فهػػك  (ِ)وع كثوػػرةك،مػػنذج الحصػػر 

ولطػػي الشػػلر طػػةكة كمنئوػػ  كمكقلػػن فػػي ،فػػس الرػػنرئه ذلػػؾ أ،ػػي وحػػرؾ 
  اإلح نس سنلرنفو  في ،هنو  السوت قسؿ الكصكؿ إلوهن.

 ثاًيا: اقْعيقر الذاخليح
فػػي ،ظػػـ الكممػػنته  حػػيمهنر حظهػػر المك ػػور  الداةموػػ  فػػي سرا ػػ  الشػػن ر ك 

عه سح ػػف الجػػرس ككقػػع ايلفػػنظ فػػي اي ػػمنك ،نوحػػي هػػن كح، ػػورهنه حرحوسك 

                                                 

 .  2/195( عٌس ،ك ا 1)

 228  1/51عٔ ج ّٔ  ز أيجٜ ٌٍحصج٠عا  ٠ٛعْ ِعّٛ  عّا  ا  ( عٔ جا2)

 .133  113  عٛ  عٍٝ ،مء  ص 2/194  2/15  2/18  289 251  
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ورنع ورحػنح إلوػي الػذكؽ ،غـ  نحح  وككف له كالحجن،س سوف المفظ كالمل،  كا 
 الشلرم.

كالمك ور  الداةمو  هي: "ذلؾ اال، ػجنـ الصػكحي الػداةمي الػذم و،سػع مػف 
سلضػػػهن الحكافػػػؽ المك ػػػور  سػػػوف الكممػػػنت كداللحهػػػن حو،ػػػننه كسػػػوف الكممػػػنت 

كسلض حو،نن آةره أك قؿ: ذلؾ اال، جنـ الذم وحرري اي مكب الشلرم مف 
  .(ُ)ةةؿ ال،ظـ كجكدة الرصؼ"

 أ،حػػن مهمػػ  اةحوػػنر الحػػركؼ كالكممػػنت كقػػدرة حكزولهػػن مك ػػورون فػػي إف 
مك ػػوري  إلػػ  إحػػداث الحػػي حػػؤدم المهمػػ  مػػف اللكامػػؿ -الشػػلرم الػػ،ص

كشػؼ  ػف داةمي وجذب المحمريه كحداةمو  سوف ألفنظ السوته كسركز إورنع 
ح ن ػػي كا،فلنالحػػي كمشػػن ر  الشػػن ر أحن ػوس ه كمػػن حشػػؼ  ػػف إسدا ػػي كا 

 سنلل،صر الصكحي ككقع الكممنت.
 هْعيقر احلش  -1

وملب حكرار الحرؼ دكرا  ظومن في المك ور  المفظٌو ه فرد حشحرؾ الكممػنت 
 ه كقومػػ  فػػي حػػرؼ كاحػػد أك أكثػػره كوكػػكف لهػػذا االشػػحراؾ فنئػػدة مك ػػوروٌ 

 .،غمٌو  جموم  حؤدم إل  زوندة رسط ايدا  سنلمضمكف الشلرم
كمك ور  الحرؼ هي ذلؾ ال،غـ الصكحي الذم وحدثي الحػرؼ داةػؿ الػ،ص 
الشػػػػلرمه كمػػػػدل مة مػػػػ  هػػػػذا الػػػػ،غـ لمحوػػػػنر ال،ف ػػػػي كالشػػػػلكرم  ،ػػػػد 

كالشػػػن ر المكهػػػكب هػػػك الػػػذم و ػػػحطوع أف وحرػػػؽ الحكافػػػؽ  (.8)الشػػػن ر

                                                 

إ،ااجع١ُ٘ عباام عٌااجظّٓ / ٛضااٛع١ةا  ( عٌراابج عٌصاا ٍٟ٘ لباا ٠ ٖ عٌف١ٕااة ٚع1ٌّ)

 َ.2555  عٌرجوة عٌّصج٠ة عٌب ١ٌّة ٌٍٕرج  عٌم ٘ج  358 ص

ِٛس١مٝ عٌربج عٌبج،ٟ ،١ٓ عٌرب ت ٚعٌح ٛ ا  / ع ،ج عبم عٌامع٠ُ ا عٔ ج (2)

 َ.1993 -٘ـ1413  ِىحبة عٌ  ٔصٟ  عٌم ٘ج  28ص 
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نـ المفظػػي سػػوف الحػػركؼه كذلػػؾ سػػأف وكافػػؽ سػػوف أصػػكات ال،غمػػيه كاال، ػػج
 الحركؼ ككقلهنه كسوف حنلحي الشلكرو  كال،ف و .

 :(ُ)كمف ،منذج ذلؾ قكؿ الشن ر مف قصودة )كلدم ايكؿ(
 ،حػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػنيمر كلػػػػػػػػػػػػػػد،ن

 
 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيمر ،مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 كسػػػػػػػػػػػػػػنيمر وحػػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػػكا 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 ذاؾ إلهػػػػػػػػػػػػنـ مػػػػػػػػػػػػف ال،ػػػػػػػػػػػػك 

 
 ع سػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع ةمػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

ر ورل اإل، ػنف م ػةر ال مةوػره ككػؿ شػي   موػي مرػدره فمػوس إف الشن  
ذا لػػي اةحوػػنر فػػي كجػػكد  فػػي حمػػؾ الحوػػنةه فحونحػػي مرػػدرة كمكحػػي مرػػدره  كا 

مػراته كقػد  شػر ،ظر،ن فػي السوػت ايكؿ ،جػد الشػن ر وكػرر حػرؼ )الػةـ( 
ا حطنع أف وكز ي في كممنت مف أصؿ اشحرنقي كاحد: )كلد،نه ،مده الكالػده 

مف الحركؼ الحي حشسي حركؼ المػده كهػك حػرؼ ذلػؽ رؼ الةـ الكلد(ه كح
فػػي حكزولػػيه كأف وحرػػؽ سػػي ،مطػػن مك ػػورون كاضػػحنه  الشػػن ر ،جػػورةػػكه 

ورن ن ةفون و رم داةؿ السوت الشلرم.    كا 
)أرسع مرات( كفػي السوػت الثػن،ي  في السوت ايكؿ أف حرؼ )الرا ( حكرر كمن

الحي  ه كهك مف ايصكاتمرات( ) ت مرات أوضن(ه كفي السوت الثنلث )أرسع
كهك حػرؼ ح ح ػوغي اآلذافه  هحصمو في مكضع الرق  كحح،ن ب مع الحأمؿ

ه كقػد أشػنع فػي هػذا الػ،ص الشػلرم مك ػور  هندئػ  ح ػرم فػي كحطرب لي
 أجزا  السوت.

 مػ  أف اإل، ػنف لػوس  حأكوػدا هكمن ،ةحظ حكرار كمم  )سنيمر( ثةث مػرات
ه كهك ممن وشؼ  ف ا،شغنؿ مر ار حلنل فكؿ شي  سأ هلي حدةؿ في ةمري

 الشن ر سنلحفكور في أصؿ الكجكد.
                                                 

   )ِٓ ِصزٚء عٌجًِ(.1/235(  ٠ٛعْ عّ  ا 1)
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 ػػحر )مػػف قصػػودة قػػكؿ الشػػن ر  –أوضػػن -كمػػف ،مػػنذج مك ػػور  الحػػرؼ 
  (اي كاـ

 ف،ػػػػػػػػػػػػػػػن  وػػػػػػػػػػػػػػػدرؾ ايحوػػػػػػػػػػػػػػػن 
 

 م،ػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػكج قػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػرا 
 فوػػػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػػػنلـ  ػػػػػػػػػػػر الةمػػػػػػػػػػػد 

 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  

  ػػػػػػػػػألت كلػػػػػػػػػـ أكػػػػػػػػػف سنلةمػػػػػػػػػد 
 

 إذ أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألؾ مغحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 ن سػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػكتفمػػػػػػػػػػػك  شػػػػػػػػػػػ، 

 
 لمح،ػػػػػػػػػػػػػػػػن الموحػػػػػػػػػػػػػػػػ  الكسػػػػػػػػػػػػػػػػرل 

  شػػػػػػػػػػػػػػو  ال ،ػػػػػػػػػػػػػػرل أرضػػػػػػػػػػػػػػن 
 

 كال ككةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريا 
 كال ،مرػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ل،ػػػػػػػػػػػػػػػػػن ثكسػػػػػػػػػػػػػػػػػن 

 
 ورو،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد كالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 

 فمكحن،ػػػػػػػػػػػػػػػػن ق،ػػػػػػػػػػػػػػػػنطر قػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

  سر،ػػػػػػػػػػػػػػػػن فكقهػػػػػػػػػػػػػػػػن ال،هػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 ،شػػػػػػػػػػػػػوع صػػػػػػػػػػػػػنحب الرصػػػػػػػػػػػػػر 

 
 ل، ػػػػػػػػػػػػػػكف سلػػػػػػػػػػػػػػد  الرصػػػػػػػػػػػػػػرا  

 كوػػػػػػػػػػػػػػدفع سلضػػػػػػػػػػػػػػ،ن سلضػػػػػػػػػػػػػػن 
 

 (ُ)لوك ػػػػػػػب فػػػػػػػي الثػػػػػػػرل شػػػػػػػسرا 
كؿ حي في هذ  الحونةه كالشن ر وؤمف سذلؾه لك،ي ال  المكت كالف،ن  ،هنو  

كقػػد حكػػرر حػػرؼ  ولػػرؼ  ػػر المػػكته كمػػن وحسلػػي فهػػك لغػػز وحوػػر المحأمػػؿ.
)الرا ( في هذا الشلر مرحوف فأكثر فػي كػؿ سوػته من ػدا سوحػوف جػن  فوهمػن 
مػػرة كاحػػدةه كهػػذا مػػف شػػأ،ي أف وؤكػػد سػػركز مك ػػور  صػػكت حػػرؼ الػػرا ه 

 مي في ايسونت.كوكثؼ مف اإلورنع الداة
كمػػن أف حػػرؼ )الػػرا ( كالػػذم جػػن ت  موػػي الرنفوػػ  صػػكت مجهػػكره ككػػأف  

الشن ر ورود أف وجهر سهذ  الحرور  الحي ال مهػرب م،هػنه كهػي أف المػكت 
 ودرؾ جموع ايحون ه كال مفر م،ي يحد أسدا. 

                                                 

 . 65( عٛ  عٍٝ ،مء ص 1)
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كحػػػػرؼ الػػػػرا  مػػػػف الحػػػػركؼ الحػػػػي "ح ح ػػػػوغهن ايذاف كال وحل ػػػػر فوهػػػػن 
لؽه  هؿ المةرجه  روع ال،طؽ سػيه كمػف صػفنحي ذحرؼ ه فهك (ُ)ال،طؽ"
حوػػث ورحلػػد الم ػػنف كوهحػػز  ،ػػد ال،طػػؽ سػػيه كهػػك و،ن ػػب حػػأمةت  الحكروػػر

 الشن ره كوحكا ـ مع جك الرصودة كوحدث فوهن إورن ن هندئن محز،ن.
ه فحكػػرار صػػكت رةػػك مهمػػكس مػػرات كهػػك ( أرسػػعال ػػوف)حػػرؼ كمػػن حكػػرر 

ه (ِ)"د  ضػمي كسوػرهػال وححنج إلػ  ج وككف مرسكال  هؿ ال،طؽ سي"صكحي 
فػػي الػػ،ص  اإلورػػنعوكثػػؼ مػػف ك  كهػػك ممػػن و،ن ػػب الحأمػػؿ كالحفكوػػر الهػػندئه

 .الشلرم
إذا جػن  م،فػردا ةػنرج  ال ول،  شوئنرسمن إف حكرار حرؼ ملوف في حد ذاحي 

،من حظهػر قومحػي  ،ػد دةكلػي فػي حركوػب لفظػيه اإلطنر الحركوسي لمكمم  ه كا 
 ذاف.إورن نن ةنصننه كر،و،نن حرحنح إلوي اآل كمف ه،ن وكح ب المفظ

لػػ  جن،ػػب مك ػػور  الحػػرؼ ،جػػد  ه )مػػكته مح،ػػنه الموحػػ ( حكػػرار الكممػػنتكا 
وؤكػد  ػوطرة كهػك  (الةمػده )) ػره ال ػرا( ه ألته أ ػألؾ( ) ػنلـه  ممػؾ()

فكرة المكت  م  الشن ره هػذا الحكػرار مػف شػأ،ي أف وشػوع مك ػور  داةػؿ 
 د اإلورنع.كوكثؼ مف كجك  ال،ص الشلرم

مك ور  داةمو  مف  إل كمن أدل الطسنؽ سوف ) ش،ن/ مح،ن(ه )السرد/ الحر( 
لوحنسع حأمةت الشن ر في الحونة كالمكته  شأ،هن أف حفنجع الرنرئ كحكقظي

 كوحأمؿ هك س،ف ي في حرور  المكت كالحونة.

                                                 

 . 26( ِٛس١مٝ عٌربجا  ص 1)
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 هْعيقر الكلوح  -2
رن ػن مك ػورون إذا جن ت الكمم  في مكقلهػن الم،ن ػب مػف الػ،ص أحػدثت إو

مؤثرا ةفونه كذلؾ أف وككف المفظ "رقورن فػي مكضػع الرقػ ه قكوػن  ،وفػن فػي 
مكضع الركة كالل،ؼه كأف ححػكفر فوػي صػف  الجػرس المك ػوريه كأال وكػكف 

 .(8)مسحذال أك كثور الشوكع ال ورحنح إلوي الذكؽ الشلرم"
نع ك،مػك  في حكثوؼ المك ور  الداةمو ه كسػركز اإلورػ نمهم اإف لمكمم  دكر 

ؽ سوف الكممػنت والحكفالشن ر الجود هك الذم و حطوع في ال،ص الشلرمه ك 
سػػوف  الصػػكحياال، ػػجنـ ه كوجػػن،س سػػوف المفػػظ كالمل،ػػ ه كورا ػػي كدالالحهػػن

  كحكثوؼ اإلورنع.في حكفور المك وريه    الكاضوأثر ايلفنظه كهذا كمي لي 
مػف قصػودة  مػر فػي الكممػ  قػكؿ الشػن ر كمف ،منذج المك ور  الداةمو  

 :الككف
    وجحموػػػػػػػيم،ظػػػػػػػر جنمػػػػػػػد لمػػػػػػػف 

 
 اجػػػػػػحة كأوػػػػػػف م،ػػػػػػن  همػػػػػػف سلوػػػػػػد 

     ر حػػػػػيجػػػػػؿ صػػػػػسر اللػػػػػوف الحػػػػػي  
 

 ا،ث،ػػػػػػن  ا حراهػػػػػػنمػػػػػػف قػػػػػػدوـ كمػػػػػػن  
 وةمػػػػػػػػػد ورمػػػػػػػػػ     سر،ػػػػػػػػػنملكػػػػػػػػػؿ  

 
 (ِ)الكجػػػػػكد ا،حهػػػػػن  لسر،ػػػػػنملهػػػػػؿ  

ف،جػػد أف كممػػ  )اجػػحة ( فػػي آةػػر السوػػت ايكؿ حػػرحسط مل،كوػػن كمك ػػورون  
وجحموػػي( فػػي آةػػر الشػػطر ايكؿ مػػف ،فػػس السوػػته كفػػي هػػذا مػػف سكممػػ  )

المك ػػور  مػػن هػػك كاضػػو سػػوفه كمػػن أف االجػػحة  و ػػحد ي ال،ظػػر الطكوػػؿ 
كالحأمؿ اللموؽه كفي هػذا مػن وكشػؼ  ػف حأمػؿ الشػن ر فػي الكػكفه كػذلؾ 
،جد في السوت الثن،ي كمم  )ر حػي( فػي الشػطر ايكؿ ككممػ  )ا حراهػن( فػي 

كمم  )سر،نمل( في السوت الثنلثه هذا الحكرار مػف شػأ،ي أف الشطر الثن،يه ك 

                                                 

 .25( ِٛس١مٝ عٌربج عٌبج،ٟ ،١ٓ عٌرب ت ٚعٌح ٛ ا ص 1)
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وػػكقظ المحمرػػي كو،سهػػي لهػػذا الصػػكت المكػػرره كمػػن وزوػػد مػػف إورػػنع السوػػت 
 كمك ورن .

مكف مف ألكاف اإلورنع المك ور  ح،سي ،رند،ن الردام  إل  قومحػي كأثػر  هذا ال
ه فم،ي من ن""رد أ جنز الكةـ  م  من حردمه: اسف الملحز من  ه ك الشلر في

حكافؽ آةر كمم  فػي السوػت آةػر كممػ  فػي الشػطر ايكؿه كم،ػي مػن حكافػؽ 
آةر كمم  أكؿ كمم  مف ،صفي ايكؿه كم،ي من حكافؽ آةر كمم  فوي سلض 

 كمن مر في ال،منذج ال نسر ..  (ُ)من فوي
أ،ػي وػدؿ سلضػي  مػ  سلػضه  فػي اإلورن ي السدوليكحكمف قوم  هذا المكف 

فوػػي  الػػذمالشػػلرا  إذا كػػنف كػػذلؾه كوك ػػب السوػػت  كافيقػػكو ػػهؿ ا ػػحةراج 
،ػي وػرسط أكؿ إإذ ه (ِ)أسه  كوك ك  رك،رػن كدوسنجػ ه كوزوػد  منئوػ  كطػةكة"

فوي ،كع مػف الحكػرار المك ػور  المحسػب إلػ  ك السوت سآةر  سرسنط مك ور ه 
ممػػن  كهػػكصػػدر السوػػته  فػػي حكػػررإ ػػندة صػػكت  الػػ،فسه كذلػػؾ مػػف ةػػةؿ

 كالورظ  كالحفن ؿ مع الشن ر.اال،حسن  إل   المحمريود ك 
كمػػػن ،ةحػػػظ حكػػػرار صػػػكت )الهمػػػزة( الم ػػػسكق  سحػػػرؼ المػػػد )ايلػػػؼ( فػػػي 
الكممنت: )اجحة ه ا،ث،ن ه ا،حهن ( كهك ممػن و،مػي المك ػور  الداةموػ  فػي 

 ال،ص الشلرمه كوكثؼ مف كجكد اإلورنع. 
سوػػت إف حكػػرار صػػكت الكممػػ  مػػرة أةػػرل فػػي الػػ،ص الشػػلرم وضػػفي  مػػ  ال

الشػػلرم ،ك ػػن مػػف المك ػػور ه كحردوػػد أصػػكات ملو،ػػ  فػػي السوػػت الشػػلرم 
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وكثؼ اإلورنع كوزود مف مك ور  السوت الشلرمه كهك ممن ود ك إل  إورػنظ 
 المحمري كوجذب ا،حسنهي لهذا الصكت المكرر.

قػػكؿ الشػػن ر مػػف شػػلر  الحػػأممي فػػي الحوػػنة: مػػف  -أوضػػن –كمػػف ،منذجػػي
 (: رون ك كو، )قصودة 
 مجػػػػػـر مػػػػػف كطػػػػػف كلكػػػػػف   كمػػػػػن ل

 
 مضػػػػػ  فػػػػػي أكجػػػػػي الػػػػػد،ون مضػػػػػون 

 ذات ةمػػػػػػػػػػؽ الثروػػػػػػػػػػنكلػػػػػػػػػػك أف  
 

 (ُ)الثروػػػػنلمػػػن  ػػػػممت مػػػػف الجػػػػـر  
 فكمم  )الثرون( في آةر السوت حكافؽ الثرون في حشك الشطر ايكؿ  

 :كم،ي أوضن قكلي في قصودة )الهـر كالةمكد(
 الس،ػػػػػػػػن      كوػػػػػػػػنف جوػػػػػػػػب ةمػػػػػػػػكد 

 
 (ِ)كوػػػػػػنف  كمػػػػػػف شػػػػػػند  منلػػػػػػي  

كفوي كافؽ الصكت )كونف( الذم كرد في ،هنو  السوت الصكت )كوػنف( الػذم  
 جن  في حشك الصدره كهك ممن وزود مف مك ور  السوت الشلرم.

قػكؿ الشػن ر مػف قصػودة )أسػك اللػة  سلػد ألػؼ  -أوضػن-كمف ،منذج ذلػؾ 
 : نـ(

  و،ػػػػػػنورػػػػػػر  الف،ػػػػػػن  سلػػػػػػدمػػػػػػف أ
 

 (ّ) الف،ػػن  قسػػؿمػػف  اللػػوف ػػةوف  
ه مك ػور  السوػت صكات الكممنت )الف،ن ه  و،ن/ اللػوف( وزوػد مػفف حكرار أإ 

 .كومفت ا،حسن  المحمري كوكثؼ مف اإلورنعه
فػي ال،مػنذج ال ػنسر  وؤكػد نت )الثروػنه كوػنفه الف،ػن ه  ػوف( إف حكرار الكمم

شؼ  ف ،ظر الشن ر الطكوػؿ كحأمةحػي فػي وره ك  وطرة الفكرة  م  الشن 
 ل،نس كحرور  المكت. ال من  كفي ايرض كفي حونة ا
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ه فمثػػؿ هػػذ  المك ػػوري حركوػػ  اإلورػػنعإلػػ   كقػػد أدل حكػػرار هػػذ  الكممػػنت
 الحمػػنثةت الصػػكحو  إذا أح ػػف الشػػن ر ا ػػحغةلهن كحكزولهػػن داةػػؿ الػػ،ص

 .ه فإف ذلؾ و،لكس سنإلوجنب  م  إورنع ال،ص كمك ورن الشلرم
،غمػػنن رةومػػنن الحكػػرار ولمػػؿ  مػػ  زوػػندة الػػ،غـ كحركوػػ  الجػػرسه إذ وحػػدث  إف

وحصن د مف حمؾ الكممػ   ،ػد إلرنئهػن فػي ،فػس الرػنرئه يف حكػرار الكممػنت 
كالحركؼ هك حكرار لألصكات الحي حؤلؼ هذ  الكممنته كهك مػن وحػدث جػكان 
،غموػػنن فػػي الػػ،ص الشػػلرمه هػػذا كمػػي سشػػرط أف وكػػكف مكظفػػن فػػي ةدمػػ  

 مرحسطن سحنل  الشن ر ال،ف و  كالشلكرو .ك المل، ه 
 يقر العثاسج هْع -3

حظهػػر مك ػػور  اللسػػنرة فػػي ح ػػف حألوفهػػنه كالحػػآةي كالحػػراسط سػػوف أصػػكات 
وحػن ات حلمػؽ  حركفهن كمفرداحهنه كمن حكحوي هػذ  المفػردات مػف دالالت كا 

 المل،  كحركويه كحكشؼ  ف الفكرة كحر ةهن في ذهف المحمري. 
ور  كقد ذكرت جن،سن مف ذلؾ ا حد ن  الححموؿ في مك ور  الحػرؼه كمك ػ

 (ُ) الكمم ه كمف ذلؾ قكؿ الشن ر مف قصودة )الغد(
 فوػػػػػػػن  ػػػػػػػد إ،ػػػػػػػؾ  ػػػػػػػر الكجػػػػػػػك

 
 د ي،ػػػػػػػػؾ حشػػػػػػػػغؿ فوػػػػػػػػي الصػػػػػػػػدكر 

 كححفػػػػػػػز فوػػػػػػػي جموػػػػػػػع الرػػػػػػػكل 
 

 كحر ػػػػك الصػػػػةكره فحجػػػػرم السحػػػػكر 
 لمػػػػػنت الرجػػػػػنكلػػػػػك ك،ػػػػػت حػػػػػنال  

 
 كمػػػنت ال،شػػػكره كمػػػنت الممػػػنته   

 ال ػػػػػككف الكسوػػػػػركلػػػػػـ وسػػػػػؽ إال  
 

 سوػػػػػػرال ػػػػػػككف الككال شػػػػػػي   ،ػػػػػػد  
نلمر  فػوشػغؿ الصػدكر كايفكػنره ذلؾ أ،ي  ورل الشن ر الغد هك  ر الكجكد 

 ه فمػك كػنف حػنال لمػنلكػف جهمػي سنلغوػب ةوػر لػيه وكد ملرفػ  مػن  ػنب  ،ػي
 . ل  اإل، نف لححصوؿ رزقي
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ك،ةحػػظ الحكافػػؽ سػػوف اللسػػنرحوف )حجػػرم السحػػكره حر ػػك الصػػةكر(ه كسػػوف 
ر( كهك ممن و،مي اإلورػنع الػداةمي )منت الرجن ه منت الممنته منت ال،شك 

فػػي الػػػ،صه كوكثػػػؼ مػػػف كجػػػكد المك ػػػور  الداةموػػػ  كوثروهن.هػػػذا الحػػػكاـؤ 
كالحكافؽ أدل إل  حلموؽ المل،  في ،فس المحمريه كأثسػت حػأمةت الشػن ر 

 الطكوم  في الككف كالحونة.
كذلؾ حكرار  سنرة )ال ككف الكسور( مرحوفه كهك ممن وؤدم إل  كجكد إورػنع 

 رر وضوؼ إل  المك ور  ثرا  كمحل  ف،و .محك

كمف ،منذج المك ور  ال،نحج   ف حكافؽ اللسنرات قكؿ الشن ر مف قصودة 
   (ُ))حمـ(:

كػػػـ فػػػي الػػػكرل مػػػف وػػػرل الج،ػػػنت 
 حنفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 إذا رأل الح ف م ػركرا كفرحن،ػن  
كـ في الػكرل مػف وػرل ،ػنر الجحػوـ  

 ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل
 

إذا رأل الح ػػػػػػػػػػػػػػػف محزك،ػػػػػػػػػػػػػػػن  
 ك ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسن،ن 

 
  سنلجمػنؿ حنسلػ  لحنلػ  المػػر  ال،ف ػو ه فػإذا كػنف م،شػرح الصػػدر إف السهجػ

صػػحوو الػػ،فس رأل مػػن حكلػػي جمػػوة ححػػ  إف رآ  ال،ػػنس قسوحػػنه كلػػك كػػنف 
حزو،ػػن رأل كػػؿ مػػن حكلػػي قسوحػػن ححػػ  لػػك كػػنف جمػػوة و ػػر ال،ػػنظروفه ًحكىػػـ 
ا ػػحرنهن الشػػن ر مػػػف كاقػػع الحوػػػنة ك،ظراحػػي الطكومػػ  إلوهػػػن كحأمةحػػي فػػػي 

 أحكالهن.
مرنسمػػ ه فنلسوػػت ايكؿ ورنسػػؿ السوػػت الثػػن،يه  فك،جػػد أف السوحػػوف  سػػنرة  ػػ 

ك سنرة )م ركرا كفرحن،ن( حرنسػؿ )محزك،ػن ك ضػسن،ن(ه كح ػنكوهن فػي الػكزف 
 . ك دد الحركؼه ك)الج،نت حنفه / حرنسؿ الجحوـ ،دل(

إف الح ػنكم سػػوف الكممػػنته كالحػكاـؤ سػػوف مػػدلكلهن كأصػكاحهن كمػػن حػػكحي سػػي 
ع الحنل  الشلكرو  لدل الشن ره كوحدث أصكاحن مك ػورو  رةومػ  وحكا ـ م

                                                 

 )ِٓ عٌبس١ط(. . 1/99عٌس ،كا ( 1)
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ورن ػػن هندئػػنه كهػػك ال شػػؾ ولكػػس حجرسػػ  الشػػن ره كو ػػن د  مػػ  إسػػراز  كا 
 مشن ر  كأحن و ي إل  المحمري. 
كقد أحدثت في ال،ص الشلرم ،ك ن مف  ههذ  المرنسم  جن ت جمو  كاضح 

كالمرنسمػػ  لهػػن ه لمحمرػػيالمك ػػور  الداةموػػ  كاإلورػػنع الهػػندئ الػػذم وجػػذب ا
حػػػداث ،ػػػكع مػػػف اإلق،ػػػنع  دكرهػػػن السػػػنرز فػػػي حر ػػػوخ ايفكػػػنر كحلمورهػػػنه كا 
ه كاإلمحػنع ال،ف ػػيه كمػن أ،هػػن حػؤدم إلػػ  سػركز مك ػػور  الكممػنت المحرنسمػػ 

كالشػػن ر السػػنرع هػػك الػػذم و ػػحطوع حكظوػػؼ المرنسمػػ  حكظوفػػن ف،وػػننه فحػػؤثر 
  سإورن هن المل،كم في ،ف و  المحمري كقمسي. 

كمن أف الحكرار الكاضو في) كـ في الكرل(ه )إذا رأل الح ف( ممن وزود مف 
 مك ور  السوت الشلرم كوكثؼ مف اإلورنع.

قػكؿ الشػن ر فػي قصػودة )الشػن ر  -أوضػن -كمف ،منذج مك ور  اللسػنرة 
 :(ُ)الراحؿ(

 كالح ػػػػػػػف فوهػػػػػػػن منلػػػػػػػي  نسػػػػػػػد 
 

 كالرػػػػػػػسو فوهػػػػػػػن مػػػػػػػن سػػػػػػػي كػػػػػػػنفر 
 كةورهػػػػػػػػن لػػػػػػػػوس سػػػػػػػػي مححػػػػػػػػؼ 

 
 ن لػػػػػػػػػػػوس لػػػػػػػػػػػي زاجػػػػػػػػػػػركشػػػػػػػػػػػره 

 د،وػػػػػن سهػػػػػن  ػػػػػف أهمهػػػػػن شػػػػػن ؿ 
 

 الفػػػػػػػػػنجرك  السػػػػػػػػػر ػػػػػػػػػونف فوهػػػػػػػػػن  
 كاللػػػػػػنلـ المةمػػػػػػص فػػػػػػي  ممػػػػػػي 

 
 مثػػػػػػؿ الػػػػػػذم فػػػػػػي جهمػػػػػػي  ػػػػػػندر 

نلمرنسمػػ  الحػػي لجػػأ إلوهػػن حك ػػؿ الشػػن ر لس ػػط فكرحػػي كحأكوػػدهن سنلحضػػند؛ ف 
كةورهػػن (ه )كالرػػسو فوهػػن مػػن سػػي كػػنفر/ كالح ػػف فوهػػن منلػػي  نسػػد )الشػػن ر: 

(ه(ه )اللػػنلـ المةمػػص فػػي  ممػػي/ كشػػرهن لػػوس لػػي زاجػػر/  حػػؼلػػوس سػػي مح
ؤكػػد ،ظػػرات ومثػػؿ الػػذم فػػي جهمػػي  ػػندر( كالطسػػنؽ سػػوف )السػػر/ الفػػنجر( 
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الشن ر الطكوم  في الحونة كحفكور  فػي حرورحهػن كحأممػي إونهػن فهػي ال شػؾ 
 فن،و  حف،  كمن وف،  كؿ شي  حي فوهن.

أحػػدثت ،ك ػػن مػػف المك ػػور   ال شػػؾ أ،هػػنفػػي ايسوػػنت ال ػػنسر  إف المرنسمػػ  
ممػن  الكممنته ككثفت مف كجػكد اإلورػنع داةػؿ الػ،ص الشػلرمهالرقور  سوف 

وحكافػػؽ ك،ف ػػو  الشػػن ر كالحنلػػ  الشػػلكرو  لدوػػيه فضػػةن  ػػف المك ػػور  
   ػػػف حنلػػػ حكشػػػؼ ه كهػػػيالحػػػركؼ كالكممػػػنتسلػػػض الم،سلثػػػ  مػػػف حكػػػرار 

 .كحأمةحي الطكوم  في الحونة هال،ف و  الشن ر
مف المك ػور  الةنرجوػ  الحأممي ا حطنع أف وجمع لشلر   مكد  مندإف مح

كذلػػؾ مػػف ةػػةؿ ايكزاف  همػػن وسػػرز أفكػػنر ه كوكضػػو ملن،وػػيه كوزوػػد  ثػػرا 
كالركافي المألكف  المحداكل  الحي حرسؿ  موهن ال،فسه كحموػؿ إلػ  مك ػورنهن 

 رصودة.حلكد سنلفنئدة  م  الهوكؿ اللنـ لمحشكوؿ اإلورن ي في اله ك اي منع
كمن كظؼ الحركؼه كالكممنته كاللسنراته إلثرا  شلر  سنلمك ػور  الداةموػ  

إورن ن مك ورون وشد المحمري كوجذسيه كومفت ا،حسنهيه كوضػفي  ويالحي حلط
كوموػػز  سنإلورن وػػ ه كوكشػػؼ  ػػف الفكػػرة كوسرزهػػنه كوكضػػو  ه موػػي الحوكوػػ 

 المل،  كور ةيه كوحرؽ لشلر  اإلمحنع كاإلق،نع.
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 خامتــح
صػػػم  ار  موػػػي -الحمػػػد ره كالصػػػةة كال ػػػةـ  مػػػ   ػػػود،ن ر ػػػكؿ ار 

 .-ك مـ
 فقذ متخض الثحث عي الٌرائج الراليح: ّتعـذ

 ،ػػػد  حجرسػػػ  كهػػػي إف ،ز ػػػ  الحأمػػػؿ سندوػػػ  فػػػي شػػػلر محمػػػكد  مػػػند؛  -
ه كقػػد ا ػػحطنع أف وهػػن الفكػػرة مػػع اللنطفػػ محػػزج فحشػػلكرو ه كصػػكرة حوػػ ه 

  سرا حػي أممي كسوف حجرسحي الشلرو ه كهك سهذا وؤكد  مػوكافؽ سوف فكر  كح
 .ايدسو  كمردرحي الف،و 

حكػكوف شةصػػوحي الحػػي مػػكد  مػػند كثوػرةه فم،هػػن: سكا ػث الحأمػػؿ  ،ػد مح -
كثرنفحػػػيه ك صػػػر ه كال،ز ػػػ  اإل، ػػػن،و   كأةةقػػػي كن،ػػػت ح،ػػػزع إلػػػ  الحأمػػػؿه

 ه هػػػذ  الم ػػوطرة  موػػػيه كاحجنهػػػي الشػػػلرمه كح،و،ػػي إلػػػ  الروػػػؼ كالطسولػػػ
 اللكامؿ كن،ت  سسن مسنشرا في سركز ال،ز   الحأممو  في شلر .

ه ككنف في حأمةحي مؤم،ن هندئ الػ،فًس ال حأمؿ  مند في الككف كالكجكد -
ف أصنسحي الحوػرة أحون،ػن فػإف إل  مدارؾ الشؾ أك الجحكدحي ركد  حأمة ح ه كا 

 ػػػسحن،ي ،ظراحػػػي الطكومػػػ ه كحأمةحػػػي اللمورػػػ ه حهدوػػػي إلػػػ  ملرفػػػ  الحػػػؽ 
ه  ظمحػػي الحػػي ححجمػػ  أمنمػػي فػػي الكػػكفكحلػػنل ه كالكقػػكؼ  مػػ  قدرحػػي ك 

  فجن ت حأمةحي ححمنش  مع الحصكر اإل ةمي الصحوو لمككف كالحونة.
ه ك ػػرض لرضػػنون مجحملػػي كمػػن ال،ػػنس مػػف حكلػػيكمػػن حأمػػؿ فػػي الحوػػنة ك  -

ا،هوػنر ه كد ػن إلػ  إلػ   كحػؤدمأصنسي مف أمراض ك مؿ ح،ةر فػي ج ػد ه 
نكاةه كاللػدؿه كاإلصػةحه ك،سػذ الل،ػؼ كالغػشه كالةػداعه كال،فػنؽه لػذا الم 

فكػػنف شػػن را ةصػػسنه جػػن  شػػلر  صػػكرة صػػندق  لملصػػر الػػذم وحوػػن فوػػيه 
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هػػي ةةصػػ  كحكػػـ قومػػ  ،ظػػرات فكروػػ  صػػنئس ه  لػػيحأمةحػػيه محفػػردا فػػي 
 لحونة. في حأمةحي 

وحسػع الموػت في المكت كحرورحيه كفكر طكوة في أمر  كمن حأمؿ الشن ر  -
 نم ح ػمم -مػف ةػةؿ حأمةحػي -كجػدت الشػن ر سلد أف وطكوي الثرله كقد

مؤم،ػػن سأ،ػػي  ػػسحن،ي هػػك الػػذم ةمػػؽ الحوػػنة  ه  رػػدر سراضػػون  هلرضػػن  ار
كهػي فم ػف  ،نسلػ  مػف الحصػكر اإل ػةمي ه كالمكت كقدرهمن  م  كػؿ حػي

 الصحوو لمككف كالحونة.
 كفكػػر طػػكوة فػػي مفرداحهػػنه كمػػن حأمػػؿ فػػي مظػػنهر الطسولػػ  كمشػػنهدهنه -

فحأمؿ ال نقو ه كال،ةم ه كالرسوع كمن وحدثي مف حغووػر فػي مظػنهر الطسولػ  
حأمؿ مظنهرهن الةةس  فػي السحػر فػي  ػكك،ي كثكرا،ػيه كمونهػي ك المةحمف ه 

كقد قندحي حأمةحػي فػي  ه... الخنفو ه كشركؽ الشمسه كم،ظر الغركبالص
قكفػػػي  مػػػ  قػػػدرة الةػػػنلؽ  ػػػسحن،ي مشػػػنهدهن إلػػػ  إدراؾ الجمػػػنؿ فوهػػػنه كك 

ححمنشػػػ  مػػػع الحصػػػكر  حػػػأمةتكحلػػػنل ه كاال حػػػراؼ لػػػي سنلرسكسوػػػ ه كهػػػي 
 اإل ةمي الصحوو لمككف كالحونة. 

ه كجن ت قصػنئد كثوػرة فػي مند المرأةه كأحب جمنلهن الركحيكقد حأمؿ   -
ه كالمحنفظػػ   مػػ  جمنلهػػن لػػيم المػػرأة سػػناللحزاـ سنلجمػػنؿ الطسدوكا،ػػي ح،ػػند

سهػػػدؼ حركومهػػػنه كصػػػون،حهن مػػػف الحسػػػذؿه كحرصػػػن  مػػػ  حػػػكفور  حػػػيهالرك 
المهنس  كالكقنر لهن في ،فكس الرجنؿه ككضلهن  م  الدرب الصحوو الذم 
وح ؽ كحلنلوـ اإل ةـ الركوم ه كوحفؽ مع الفطػرة ال ػموم  الحػي فطرهػن ار 

  موهن. 
ال ػهم  ملنصػرةه المغػ  ملجـ الشن ر كلغحي في شلر  الحأممي هك حمؾ ال -

الملسرة  مػن فػي ،ف ػي السلودة  ف الحكمؼ كالغمكضه  هالرروس  مف اإلفهنـ
ه كقد ا حمدهن الشن ر م،هجن لي فػي شػلر ه ك ػسوة لمحلسوػر سو ر ك هكل 
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ثسنت الفكرةه كحر وخ رؤوحػي  ف حجرسحي الحأممو ه  كك وم  إلسراز المل، ه كا 
ه شلر  ال،جنح كالرسكؿفي ذهف المحمري كفكر ه سمن وكقظي كوثور ه كوضمف ل

كهػػذا ال و،فػػي ا حمػػند  المغػػ  الحراثوػػ  الحػػي حؤكػػد ارحسنطػػي سػػنلحراث كا حمػػند  
 .  موي أحون،ن

ا ػػحلنف الشػػن ر سأ ػػنلوب المغػػ  المةحمفػػ  الحػػي كظفهػػن لحكػػٌكف أ ػػمكسي  - 
ثسػػنت الفكػػرة الةػػنص فػػي الكشػػؼ  ػػف الحجرسػػ  الحأمموػػ ككضػػلهن فػػي ه ه كا 

ا،فلػنالت  مػن وةػحمل فػي ،ف ػي مػف كالحلسوػر  هوزهن المةئـ مػف اي ػمكبح
مشػن ر كأحن ػوسه كمػف هػذ  اي نلوب:اال ػحفهنـه كالحكػراره ك ه كحصكرات

كقد ا حطنع أف وطكع هػذ  كالحضنده كال،دا ه كالحس الرصصيه كالح،نصه 
كولمػػؽ حجرسحػػي  هاي ػػنلوب للػػرض حأمةحػػي كالكشػػؼ  مػػن وك،ػػي فػػي ،ف ػػي

نه كوشػػؼ  ػػف سرا حػػي كثرنفحػػيه كوجػػذب كوثروهػػنه كور ػػخ الفكػػرة كو،موهػػ
  المحمري كوشد ا،حسنهيه كوحرؽ لشلر  اإلق،نع كاإلمحنع.

الشػػلرو  فػػي شػػلر محمػػكد  مػػند الحػػأممي؛ فمجػػأ إلػػ   ةح،ك ػػت الصػػكر  -
لك،ػػي لػػـ وحفػػؿ ه الػػذم ولحمػػد الحشػػسوي كاال ػػحلنرة كالك،نوػػ الحصػػكور السوػػن،ي 

 في شلر . سذلؾ الحصكور كثوراه كلـ ولف سي  ،نو  كاضح 
ه الكشػػؼ  ػػف حجرسحػػي الحأمموػػ فػػي كمػػن ا حمػػد  مػػ  الحصػػكور الحرروػػرم  -

ك سػػر سنلكممػػنت كدالالحهػػن  مػػن وروػػد حصػػكور ه كأدرؾ إوحػػن ات الكممػػ  كمػػن 
 كحأمةحػيه  ف أفكنر  في الحلسور هنحدؿ  موي كحشي سيه كا حطنع أف وكظف

 .الشلرو كحرجم  ملن،ويه كفي هذا من وؤكد مردرحي 
سمن ومحمؾ مف قػدرات أدسوػ  كف،وػ  الحلسوػر  ػف حأمةحػي الشن ر حطنع ا  -

في لكحنت جنمل  ح حك ب الصكرة كمهنه وحةممهن صكر جزئوػ  ححػآلؼ مػع 
سلضهن لحككف المكح  اللنمػ ه كحححػد جزئونحهػن لحسمػكر فػي ال،هنوػ  الصػكرة 

ر الػدك ه كقد ا حمػد فػي حصػكور  الحركػنت كايلػكاف كايصػكاته كأدرؾ الكمو 
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سػراز الفكػرة كحكضػوحهنه ه كر ػمهن الفلَّنؿ الذم حملسي فػي حشػكوؿ الصػكرة كا 
،فس المحمريه ممػن كػنف لػي أكسػر ايثػر فػي كايثر ال،ف ي الذم ححدثي في 

محن ي.   إق،ن ي كا 
شلر  مف المك ور  الةنرجو  من وسرز أفكنر ه كوكضو الشن ر في جمع  -

الحي ح،ن ب الحجرس  اف كالركافي كذلؾ مف ةةؿ ايكز  هثرا  نملن،وي كوزوده
حرسػػؿ  موهػػن  لمحلسوػػر  ػػف حػػأمةت الشػػن ره كهػػي أكزاف عالحأمموػػ ه كحح ػػ

حلػكد سنلفنئػدة  مػ  الهوكػؿ اللػنـ ه ك ال،فسه كحموؿ إل  مك ػورنهن اي ػمنع
 لمحشكوؿ اإلورن ي في الرصودة.

  الحػركؼه كالكممػنته كاللسػنراته إلثػرا  شػلر  سنلمك ػػور الشػن ر كظػؼ -
إورن ن مك ورون وشد المحمري كوجذسيه كومفت ا،حسنهيه  ويداةمو  الحي حلطال

كوموػػز  سنإلورن وػػ ه كوكشػػؼ  ػػف الفكػػرة كوسرزهػػنه  هكوضػػفي  موػػي الحوكوػػ 
 كوكضو المل،  كور ةيه كوحرؽ لشلر  اإلمحنع كاإلق،نع.

حنفػػؿ  فهػػك هكدرا ػػحي محمػػكد  مػػندحأمػػؿ شػػلر أكصػػي سكفػػي ال،هنوػػ   -
جموػػنت الطسولػػ  فػػي ح :كم،هػػنحصػػمو لمدرا ػػ  كالسحػػثه  سنلمكضػػك نت الحػػي

ال،ز    هالمرأةهالشسنب كالشوبهاالحجن  االجحمن ياالحجن  اإل، ن،يه  شلر ه
ال ةرو . ك ورهن مف المكضك نت الحي وزةر سهن شلر محمكد  الحشنؤمو ه

  مند كحصمو لمدرا   كالسحث.

 ود،ن محمد كآلي. م    -حلنل  -كالحمد ر أكال كآةراه كصم  ار 
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 فِشط اقصادس ّاقشاجع
 .الررآف الكروـ 
  ـ إلػػػ  ُُْٗاالحجػػػن  اإل، ػػػن،ي فػػػي الشػػػلر اللرسػػػي الملنصػػػر مػػػف

 -هػػػػػػ ُِْْـ: د/ رجػػػػػن  ػػػػػمروفه دار الوػػػػػراع سػػػػػنيردفه ايكلػػػػػ ُٓٔٗ
 ـ. ََِْ

  االحجػػن  اإل، ػػن،ي فػػي الشػػلر اللرسػػي الملنصػػر: د/مفوػػد قموحػػ ه دار
 ه سدكف.اآلفنؽ الجدودةه سوركت

  ايدب اإل ػػػػةمي سػػػػوف ال،ظروػػػػ  كالحطسوػػػػؽ: د/ صػػػػنسر  سػػػػد الػػػػداوـه
 ـ.َُٗٗ -هػَُُْالزقنزوؽه ايكل  

  ايدب اإل ػػةمي كصػػمحي سنلحوػػنة: محمػػد الراسػػع الح ػػ،ي ال،ػػدكمه دار
 ـ.ُٖٓٗ -هػَُْٓالصحكة لم،شر كالحكزوعه الرنهرةه ايكل  

  الطسن ػػػػ  ايدب اللرسػػػػي فػػػػي المهجػػػػر: د/ ح ػػػػف جػػػػند ح ػػػػفه دار
 ـ.ُِٔٗ -هػُِّٖالمحمدو ه الرنهرة 

  ايدب اللرسػػي الملنصػػر فػػي مصػػر: د/ شػػكقي ضػػوؼه دار الملػػنرؼه
 ـ.ُُٔٗالرنهرة 

  أدب المهجػػػػػػػر: د/  و ػػػػػػػ  ال،ػػػػػػػن كرمه دار الملػػػػػػػنرؼه الرػػػػػػػنهرةه
 ـ.ُٕٕٗهالثنلث 

   اي ػػس المل،كوػػ  لػػألدب: د/  سػػد الفحػػنح الدوػػدمه الهوئػػ  المصػػرو
 ـ.ُِٗٗهرةه الثن،و  اللنم  لمكحنبه الرن

  االلحػػزاـ فػػي الشػػلر اللرسػػي: أحمػػد أسػػك حمنقػػ ه دار اللمػػـ لممةوػػوفه
 ـ.ُٕٗٗسوركته ايكل  
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  ه ححروػػؽ: شػػنكر هػػندم أ،ػػكار الرسوػػع فػػي أ،ػػكاع السػػدوع السػػف ملصػػـك
 ـ. ُٗٔٗ -هػُّٖٗال،جؼه اللراؽ  ه شكر
  رة ححروؽ: إ ،ػنطوكس كراحشركف ػك ه دار الم ػو :السدوع السف الملحز

 ـ . ُِٖٗ -هػ َُِْه سوركته الثنلث ه 
  س،ن  الصكرة الف،و  في السونف اللرسي مكاز،  كحطسوػؽ: د/ كنمػؿ ح ػف

 ـ. ُٕٖٗ -هػ َُْٕالسصوره مطسك نت المجمع اللممي اللراقيه سغداد 
  السوػػػػنف ال،سػػػػكم: د/ محمػػػػد رجػػػػب السوػػػػكميه دار الكفػػػػن  سنلم،صػػػػكرة

 ـ.ُٕٖٗ
 كا،ووف: د/ سػػػد  ال ػػػود مح ػػػفه حأمػػػؿ ظػػػنهرة المػػػكت فػػػي شػػػلر الػػػدو

 ـ.ََِِ -هػُِّْالرنهرةه ايكل  
   ححموػػػؿ الةطػػػنب الشػػػلرم )ا ػػػحراحوجو  الح،ػػػنص( د/ محمػػػد مفحػػػنحه

 ـ.ُِٗٗالمركز الثرنفي اللرسيه سوركته الثنلث  
  الحشسوي كالك،نو  سوف الح،ظور السة ي كالحكظوؼ الف،ي: د/  سد الفحنح

 ـ. ُّٗٗ ثمنفه مكحس  الشسنبه الرنهرة  
 ه مكحسػػػ  الشػػػسنبه الرػػػنهرة الحصػػػكور السوػػػن،ي: د/ حف،ػػػي محمػػػد شػػػرؼ

 .ـُِٕٗ
  الحونرات الجدودة في الشلر اللرسي الحدوث فػي مصػر: د/ سػد المطوػؼ

 ـ. ُٕٕٗةموؼه الرنهرةه 
  حركػػنت الحجدوػػد فػػي الشػػلر ال ػػلكدم الملنصػػر: د/  ثمػػنف الصػػنلوه

 ـ.ُٕٖٗ -هػَُْٖال لكدو ه ايكل  
  ا  الكط،وػػ :  سػػد الػػرحمف الرافلػػيه الهوئػػ  المصػػرو  ةم ػػ  مػػف شػػلر

 ـ.ُٕٔٗاللنم  لمكحنبه الرنهرة 
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 درا نت في ايدب اللرسي الحدوث: د/محمد مصػطف  هػدارة ه سوػركته 
 ـ.َُٗٗلس،نفه 

 ح ػػػوف ،صػػػنره مطسلػػػ  دار الكحػػػب  :دوػػػكاف اسػػػف الركمػػػي:  ححروػػػؽ
 ـ.ََِّ -هػُِْْكالكثنئؽ الركمو  سنلرنهرةه الثنلث  

  اف  سػػد الػػرحمف شػػكرم: جمػػع كححروػػؽ: ،رػػكال وك ػػؼه المجمػػس دوػػك
 ـ.َََِاي م  لمثرنف ه الرنهرة 

 مطسل  شػسرا الف،وػ ه  ه)الجز  ايكؿ(دوكاف  مند: الشن ر محمكد  مند
 ـ.ُْٗٗالرنهرة 

 هػػُُّٖالرػنهرة  )الجز  الثن،ي(دوكاف  مند: الشن ر محمكد  منده- 
 ـ.ُُٔٗ

 حمد  لود مكلكمه المكحب اإل ػةميه دوكاف  ،حرة: ححروؽ كدرا  : م
 ـَُٕٗسغداد  

  الدوكاف في ايدب كال،رد:  سنس اللرنده إسراهوـ المػنز،يه دار الشػلبه
 ـ.ُٕٗٗ -هػُُْٕالرنهرةه الراسل  

  دوػػكاف مػػف دكاكوػػف:  سػػنس محمػػكد اللرػػنده مؤ  ػػ  ه،ػػداكم لمحلمػػوـ
 ـ.َُِّكالثرنف ه الرنهرة 

 موػػ : د/ محمػػد  سػػد الػػرحمف  طػػن ر ػػنئؿ الرنضػػي الفنضػػؿ درا ػػ  ححمو
 ـ.َََِاره دار الحضنرة لمطسن  ه ط،طنه ايكل  

   ػػرط الز،ػػد: أسػػك اللػػة  الملػػرمه دار سوػػركته كدار صػػندره سوػػركت ً
 ـ.ُٕٓٗ -هػُّٕٔ

  شرح دوكاف زهور سف أسي  ممي: ص،ل  أسػي اللسػنس ثلمػبه طسػع دار
 ـ. ُْْٗ -قُّّٔالكحب المصرو ه الرنهرة 
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  لسود سف رسول  اللنمرم: ححروؽ: د/إح نف  سنسه الككوت شرح دوكاف
 ـ.ُِٔٗ

  شػػػرح المزكموػػػنت: ،ظػػػـ أسػػػي اللػػػة  الملػػػرمه ححروػػػؽ:  ػػػودة حنمػػػد
مركػػز ححروػػؽ الحػػراثه الهوئػػ  المصػػرو  اللنمػػ  لمكحػػنبه الرػػنهرة  هكآةػػركف
 ـ.ُِٗٗ

  شػػػرح دوػػػكاف المح،سػػػي:  سػػػد الػػػرحمف السرقػػػكقيه دار الكحػػػنب اللرسػػػيه
 .ـُٖٔٗ -هػَُْٕ سوركته لس،نف

 ه إسػراهوـ  سػد الػرحمف/ الشلر الجنهمي قضنون  الف،و  كالمكضك و : د
 ـ.َََِالشرك  المصرو  اللنلمو  لم،شره الرنهرة 

  الشػػلر اللرسػػي الملنصػػر قضػػنون  كظػػكاهر  الف،وػػ  كالمل،كوػػ : د/  ػػز
 ـ.ُٔٔٗالدوف إ من وؿه دار الفكر اللرسيه الرنهرةه الثنلث  

  ا ة أةرل: د/ محمد فحكح أحمده دار الملنرؼه الرنهرة شلر المح،سي قر
 ـ.ُِٖٗ

  صكرة اي د في شلر أسي زسود الطػنئي: د/ صػةح  سػد الحػنفظ ه دار
 الملنرؼه الرنهرةه سدكف.

  الطػػراز المحضػػمف ي ػػرار السة ػػ  ك مػػـك حرػػنئؽ اإل جػػنز: وحوػػ  سػػف
 ـ.َُٖٗ -هػََُْحمزة اللمكمه دار الكحب اللممو ه سوركت 

 نمػػؿ الػػدو،ي فػػي الشػػلر المصػػرم الحػػدوث:  ػػلد الػػدوف الجوػػزاكمه الل
 ـ.ُْٔٗالمجمس اي م  لآلدابه الرنهرة 

  ضػػكٌو  المك ػػور  فػػي الػػ،ٌص الشػػلرٌم: د/ سػػد الفحٌػػنح صػػنلو ،ػػنفعه 
 ـ.ُٖٓٗهػَُْٓمكحس  الم،نره الزرقن ه ايردفه ايكل  
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 ه اللمػػػدة فػػػي محن ػػػف الشػػػلر كآداسػػػي ك،رػػػد : اسػػػف رشػػػوؽ الروركا،ػػػي
 -هػػػَُُْححروػػؽ: محمػػد محوػػ  الػػدوف  سػػد الحموػػده دار الجوػػؿه الرػػنهرة 

 ـ.ُُٖٗ
  المؤ  ػػ  المصػػرو  اللنمػػ  لمحػػألوؼ  همحمػػكد  مػػند:  ػػكد  مػػ  سػػد

 ـ.ُٓٔٗكال،شره الرنهرة 
  هػػُِْْالغد في الشلر الجنهمي: د/  سد  ال ود فػراجه الم،صػكرة- 

 ـ.ََِّ
 وػػ  كحطسوروػػ : د/ رفلػػت الفكػػرة فػػي الشػػلر اللرسػػي الرػػدوـ درا ػػ  ،رد

 -هػَُْٗالحهنمي  سد السره كمن سلدهنه مطسل  ال لندةه الرنهرةه ايكل  
 ـ.ُٖٗٗ

  ـ.ُٔٗٗفف الشلر: د/إح نف  سنسه دار صندره سوركت 
  فف الشلر: د/محمػد م،ػدكره الهوئػ  المصػرو  اللنمػ  لمكحػنبه الرػنهرة

 ـ.ُٖٓٗ
 طػػػنسع الشػػػ،نكم فػػػي ال،رػػػد ايدسػػػي اإل ػػػةمي: د/إسػػػراهوـ  كضػػػوفه م

 ـ.ُّٗٗ -هػُُّْسط،طنه 
  قضنون الشػلر الملنصػر: ،ػنزؾ المةئكػ ه دار اللمػـ لممةوػوفه سوػركته

 ـ.ُٖٗٗالثنم،  
  الكحنسػػ  كالشػػلر: أسػػك هػػةؿ الل ػػكرمه ححروػػؽ:  -كحػػنب الصػػ،ن حوف

د/ مي محمد السجنكم كمحمد أسػك الفضػؿ إسػراهوـه  و ػ  السػنسي الحمسػيه 
 ـ.ُِٓٗ -هػ ُُّٕالرنهرة 

 .ل نف اللرب: جمنؿ الدوف اسف م،ظكره دار الملنرؼه الرنهرةه سدكف 
  محمكد ح ف إ من وؿ سوف ايصنل  كالملنصرة: د/ صنسر  سد الداوـه

 ـ.ُْٖٗدار الملنرؼه الرنهرة 
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  المرشد إل  فهـ أشلنر اللرب: سد ار الطوب ه دار اآلثنر اإل ػةمو ه
 ـ.ُٖٗٗ -هػ َُْٗالككوت 

  فػػي الرػػرآف الكػػروـ )الر ػػـ الثػػن،ي(: د/ أحمػػد محمػػد مشػػنهد الطسولػػ  
 ـ. َُٗٗ مي ح،طكره كمن سلدهنه مطسل  الحركي سط،طنه 

  مشػػنهور شػػلرا  اللصػػر )الر ػػـ ايكؿ(: أحمػػد  سوػػده مطسلػػ  الحرقػػيه
 ـ.ُِِٗدمشؽه ايكل  

   مطنللنت في الكحب كالحونة:  سنس محمكد اللرػنده مؤ  ػ  ه،ػداكم
 ـ.َُِّرنهرة لمحلموـ كالثرنف ه ال

  مػػػع أسػػػي اللػػػػة  فػػػي  ػػػػج،ي: طػػػي ح ػػػػوفه دار الملػػػنرؼه الرػػػػنهرة
 ـ.ُُٖٗ

  مػػف صػػحنئؼ ال،رػػد ايدسػػي: د/  سػػد الػػكارث  سػػد المػػ،لـ الحػػداده دار
 ـ.  ُٖٗٗ -هػَُُْالطسن   المحمدو ه الرنهرة 

  مك ور  الشػلر: د/ إسػراهوـ أ،ػوسه مكحسػ  اي،جمػك المصػرو ه الرػنهرة
 ـ.ُِٓٗ

 ر اللرسػػي سػػوف الثسػػنت كالحطػػكر: د/ صػػنسر  سػػد الػػداوـه مك ػػور  الشػػل
 ـ.ُّٗٗ -هػُُّْمكحس  الةن،جيه الرنهرة 

  :ه طسػػع ،هضػػ  مصػػره د/محمػػد  ،ومػػي هػػةؿال،رػػد ايدسػػي الحػػدوث
 ـ.ََِٓالرنهرة 

 ثاًيا ـ األطشّحاخ العلويح: 
  ه رمحمكد  مند شن را )ر نل  منج ػحور مةطكطػ ( د/ سػد الفحػنح ،ػك

 ـ.ُٖٔٗسو  سنلم،صكرةه جنمل  ايزهر كمو  المغ  اللر 
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  :) الم،حػػػ  الحػػػأممي فػػػي الشػػػلر المهجػػػرم )ر ػػػنل  دكحػػػكرا  مةطكطػػػ
د/إسػػراهوـ أحمػػػد إسػػػراهوـه كموػػػ  المغػػ  اللرسوػػػ  سنلم،صػػػكرةه جنملػػػ  ايزهػػػر 

 ـ. ُّٗٗ -هػُُّْ
  :) ال،ز   الحأممو  في الشلر اللرسي الحدوث )ر ػنل  دكحػكرا  مةطكطػ

كموػػػ  المغػػػػ  اللرسوػػػػ  سنلرػػػنهرةه جنملػػػػ  ايزهػػػػره د/ ح ػػػف  سػػػػد ال ػػػػةـه 
 ـ.ُٖٔٗ

 الذّسياخ -لااثا: 
 ـه ُُٕٗ)كن،ػػت حصػػدر فػػي لس،ػػنف(ه اللػػدد الثػػن،يه فسراوػػر:األديــة

 )الشن ر الكنحب محمكد  مند(: سرمـ: ،ركال وك ؼ.
 ايسلند )ـه ُْٔٗه دو مسر  ٕٓه اللدد (الرنهرة)حصدر في  :الاقافح

  لد محمد أسك الرضن. :(اإل، ن،و  في دوكاف  مند
 المكت كالةمػكد فػي كصػنون )ـه ََُِ(ه أكحكسر َُْاللدد ) :ال عش

 : أحمد ح وف الطمنكم.(الشلرا 
 ــش ــش اقعا  (ه مػػنرس ُّ)كن،ػػت حصػػدر فػػي الرػػنهرة( اللػػدد ) :الفك

 :ـه لرن  كؿ شهره )محمكد  مػند  ػنش فػي صػمت كمػنت صػمت(ُٔٔٗ
 .إسراهوـ  لفنف

 ـه لرػػػن  كػػػؿ شػػػهر: ُٔٔٗ(ه وك،وػػػي ُٔاللػػػدد ): الفكـــش اقعا ـــش
 . اللكضي الككوؿ :ة )محمكد  مند الشن ر(ز مهرجنف الشلر ال نسع في  

 ـه جكائز الدكل  الحشػجولو  ححروػؽ ُّٔٗه فسراور  ْٕ: اللدد اجمللح
 ثرنفيه )الشن ر محمكد  مند(.
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  ه اللػػدد الراسػػعه ال ػػ،  الحن ػػل  (لس،ػػنف)كن،ػػت حصػػدر فػػي  :اق ــش
: ايب رفنئوؿ ،ةم  (،رد دوكاف محمكد  مند)ـه ُٓٔٗر كالةم كفه أكحكس

 الو ك ي.
  :،ـ.ُِٔٗاللدد الراسعه أسروؿ )حصدر في الرنهرة( اهلال 
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 خفِشط اقْضْعا
  حفصلا عضك ك ملا

 ُُِٗ مردم 
 ُِٓٗ حمهود

 ُِٓٗ أكال: ال،ز   الحأممو  
 َُّّ ثن،ون: محمكد  مند الشن ر كاإل، نف

 1307 د: تْاعث الرأهل يف شعش حموْد عوااألّ، الفصل
 َُّٕ أكال: أةةقي كشةصوحي 

 َُُّ ثن،ون: ثرنفحي
 ُُِّ ثنلثن:  صر 

 ُُّٓ راسلن: ال،ز   اإل، ن،و 
 ُُّٖ ةنم ن : احجنهي الشلرم

 ُِّْ  ند ن :ح،و،ي إل  الروؼ كالطسول  
 1329 الااً : ههاُش الرأهل الفصل

 ُِّٗ الحأمؿ في الككف كالكجكد  :أكال
 ُُّْ الحأمؿ في الحونة كال،نس  :ثن،ون
 ُّْٓ الحأمؿ في المكت كحرورحي  -ثنلثن
 ُّْٔ الحأمؿ في مشنهد الطسول   -راسلن

 ُّٕٓ ةنم ن: الحأمؿ في المرأة 
 1387 الفصل الاالث: الصياةح الرعثرييح

 ُّٕٖ مدةؿ: المغ  كأهموحهن
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 ُّٖٖ أكال: الملجـ الشلرم
 ُّّٗ ثن،ون: أ نلوب الحلسور

 ُّْٗ أ مكب اال حفهنـ -ُ
 ُّٕٗ أ مكب الحكرار -ِ
 ََُْ أ مكب ال،دا   -ّ
 َُّْ الح،نص الشلرم  -ْ
 َُْٕ الحس الرصصي  –ٓ
 ُُْٓ أ مكب الحضند  –ٔ

 1421 الشاتع: الصْسج الفٌيح الفصل
 ُُِْ مدةؿ: الصكرة كأهموحهن

 ُِّْ أكال: الصكرة السون،و 
 ُِّْ الحشسوي  -ُ
 ُِْٔ اال حلنرة -ِ
 ُِْٗ الك،نو  -ّ

 ُُّْ ثن،ون: الصكرة الحررورو 
 ُّْٕ ثنلثن: الصكرة الكمو  

 1449 الفصل ا:اهظ: اقْعيقر ال عشيح
 ُْْٗ أهمو  المك ور  في الشلر  -مدةؿ

 ُْْٗ أكال: المك ور  الةنرجو 
 َُْٓ مك ور  الكزف :       

 َُْٓ الشلر اللمكدم  -أ
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 ُْْٓ المشطر  -ب
 ُْْٓ المثمث  -ُ 
 ُْٔٓ المرسع -ِ
 ُْٖٓ المةمس -ّ

 ُْٗٓ مك ور  الرنفو 
 ُّْٔ مك ور  الحصروع

 ُْٓٔ ثن،ون: المك ور  الداةمو 
 ُْٔٔ مك ور  الحرؼ -ُ
 َُْٕ مك ور  الكمم  -ِ
 ُّْٕ مك ور  اللسنرة -ّ

 ُْٕٕ ةنحم   
 ُُْٖ المصندر كالمراجع 

 ُُْٗ فهرس المكضك نت 



 

 

 

 
 

 

 

 محمد عبد العزيز عبد العزيزد.  النزعـة التأمليــــة في شعر محمود عماد

8118 

 


