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 العقل الفارسّي  ودوره في حركية الّتراث األدبي العربي القديم
 ،بلقاسم شعباند. 

 ، الجزائر7قسم الّلغة واألدب العربي، كلية اآلداب واّللغات، جامعة محمد لمين دباغين سطيف
 

    الملخص:   
ـ  ناـب انـ    ا       ّّ الربيـّ اليدــــُ ـكـدرن غي لبصـم  النـ درل للريـ  إّن الدارس المنــصف للموروث األدبـ

وادك  غــــادان البـــدو    ّّ وغكمـــ لمبّ ال ّبـــ رل دـــّ البيراـــد والّبنااـــب ويلـــورل المرـــ ـر د ديـــد اســـب ّ  رك الف رســـ
ُّ اشبغلت كوكبٌ  غ  الّدارسا  الى تصـنف  األننـ س األدبفـ  اليد مـ  د ودـّ  ّّ  دثـــ ببوّ ــ  واقبدار غن  

ربا  الفك  صوص دأقّ  غ   مك  أن تكوَسُ بيّ ؛أّن   دّكت غ  النّ  ّب ب ُ بففض  بس وكك المي ب  ن دت قب ح ك شك
ّّ الــــ رــّ  أســــاب األشــك م اليد مــ  دلمــ  غّ ــدت الرب ــ  لوثبــ  غرب فــ  ك اــبل  ـــــرب الربيــ ـّ الخنـ   اــ  ال
ـرب الرو لـ  الـى الـلنفـ  الربيفـ د وأنـــدث ـّ ـبا ن غـ  أيانـت لفمنـ  ال ت بم  نّد دا ـ  غـ  أشـك م نّبّ ـ  سك

ؤ ـ  الونود د أو أنمــ   البفكابد أو أنـم ط الكب بـ  وأسـ لا     ّّ سوا   غ  ناـث رك خلخل  دّ الرـي  الربي
ّّ اســبّمب دـــّ الريــ  الف رســّ اْلمــ  وشرـــبا ونّــباد ولــون  ـــغ لّ إْن اْاـــببدن  أّن األدب الربيــ د والفــّ  ن نك

نـــوي د قـــت ذلـــا غـــ  بلغـــت الربيفـــ ك غـــ  بلغْبـــّ غـــ  بكـــبوي  وانفبـــ     د ون انبـــوْت غكبب تك ـــ  غـــ  انبوْتـــّ غـــ  كك
ــ بتك   األغص رد وأغـ م اكمـ  الّــي د  الف رسـف  ونــاو ب  د وانــبك ل   ب لّي دـ  الربيفـ  اـســـ غف  تــّ قكف   شك

ّّ ر فــ   دارتوـنــ  دــّ لـــ  الورقــ  اـفبْ وتيَبرــ  لمــ  خل ــ دوارــ   ــــبون األولــى  غــ  إنبــ ي أدبــ يــدل اليك ـــّف  ّ يك لبحـ
  ّ ـكؤّدـ دورا ب ريا دّ نـي   -دّ اابي دن  –اسبنر   برــض النم ذي الـرب   والنّب   د ألّن النص  األدب

مول  الّـي  ف  غ  أّغـ  إلى أخبىد وانشبـغ م الفّ نيــد   ـكنبج َغْربَد   بر فر  تلا األّغـ د واـ  ياو ـ   الحك
 المك ــمبل  الريلفــ   د الـــــ  كحــ وم كـــف أنامب ــالنيــد الّيــ دّ لـــ  النصــوص دــّ د ــ   المـــي ري  نكموقيــ ك 

 . والخلفف ت الّّي  ف  المكبحّكم  دا 
  اـبداع دالنيد الّي دّد البؤ   الكونف . المّ قف د الكلمات المفتاحية:

 
 :   تمهيد
أّن الفكـب البـــب    ـكدرن المبوّغ  برم  لر فر  الّلغ  سوا  غـــ  ناـث البمـ ب   أو يب يـ  اشـبغ ل      

 َتبـواردك  صـّوراتغـ  الب    بونمـ    وَغـحكك الى اخب دّ ن ـبلّيى صـورل الرـ لُ بـ   خلكيك ـ  د ولــ  الصـورل غَ 
ـّل  البـــب نانمــ   صــردم بكّ دـ  الرــ لُ  ا ت الـــات النــ تج ويوسـلل  الونــود والمصــاب وتصـد  د الـى الــ

ـ :ـــوممكـ  اليا  صـابورت   الداممـ  البغّاـبد والفـّ  ك  ـرل  الخـ ص للرـــــ لُ وتَ صـو  ّ  أّغـ  تكــّك  تَ إّن كك ُ بسك
بخّالــ د ولــّ إْذ وّ ب ــ  المك الب ــ  ولك بي  الــى ي فرــ ي  نــ    فكاــب وأنامب ــ  البغا ــ  الّدالــ  بي مر ــ  الفب ــد غــ  البّ نَ 

لـّ البـّ  دد لّلغـ  بــلا ورل  دّ الر لُاد نك انونب   وتولي كَ  تمرى إلى تّ اتي  -ن غح ل -تفر  ذلا د ّ
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ـ    فبونـودلُ الــاتّ وكفـ ن ُ ال مرـّ ولـّ ال ـؤرل البـّ ـن ّـ  غن ـ  نمـفج األّغـ  د تخلك  واّ األدباد " كك
وتكحـّدد غوقَرـّ  واندغ   كون برادا اـ  يبيبـّ دـ ّن أّوم َكلمـ  ـنرـ ك ب ـ  تكــابك إلفـّد أغـب  س ا  لغبّ.

ّكدوخ نبـّ نقفيـٌ  شـكلّفٌ  غبمـّبدٌل الـى  تم غ د وتكرل ك انّ وا  غ ضفّ كّلّ.و نكـف المب ك وقـد ّك لكَغَب أْسـَلَمب
أل ذـبّ المك ّاب  أو الرفوّ  "
 (.101د101دص.2002.)غحمد ندـ د(1)

د ـنمـ ن َغ  ــوٌم بـ لفربل والّلَغــ  الــى اـنمـ س بيــّول اننبمــ   إلـى أّغــ  غكرّانــ د ولـّ دــّ د ــ م         
ـودد الم ّبد والمناور تكحّدد لّ لكوّ بـّ وتبيي  لكّ بف ـ ميّ الّيـ دّ الَمر ك ـغك ـْ مـّ بوصـ لبيّ وَت ـفّ وتكحمّي ركـّ بم ضي

ـ  غمــ س ب لّلغــ  لــو بمّ بــ  ت دـــد لكفــ ن األّغــ  ككــّ  وللّي دــ  رغــا  ويممــ رب الــواّ المب ــّددلد والفــّ أ
وبى ونــدت   وتمّاال دولرــّ  غــ  ـّاــب إا  بنــ  دــّ لـــا البــ ب لــو تلــا "الــبو  الف رســّف " ال  غحــ  البــّ تــ

ّك تـ رل أغـ م غكن ـاات  لكـّ الـى المكَغ لبـ  والنّيدّ ـ  دت ـرك ّّ وتْحمي ـّ  د رسـ وع واننكم ردوتمـب دّ َدمي كك الخك ك
ـك  دّ دب  الود   واـخ ص للكغـب ُ األلّـب تول يـ  وتر اـبا وخفـ ن  أنداد  وعبيب ب ُ  فمبلئ ثيي  دوت رل توخك

ّّ وغكخّلف تــّ الب ر خفــ   ولـــا لممــن   غــ  خــ م وذكــ    دانبـــّ اامــ  د ّّ الف رســ اننبكــ ن الّيــ دّ الربيــ
البـــّ د قـــت كـــّ  البوقرـــ ت لـــدى الرـــبدا د دد دلفـــ  البحـــّوم ان  ـــ بّ  نــــان  ك نـــت غحكوغـــ  بر فرـــ  

ّّ ودور  دّ تلا المكّ قف .  الرنصب الف رس
بي  للمررف ت الب ر خف  تكرّد األّغ  الف رسـّف  غـ  أقـوى األكغـُ دـّ       البـ ر   اليـد ُدد ّ لفمـت ولاـدل َدري

الفبون ت اـس غف  ون نيب َي سفب الربيف  أليمـب إلى ب دلُدأّغ  رسمت يب ي   الخـ ص لكون ـ  ك نـت 
ـ ي غـ  الّي دـ ت األخـبى دون اـضـبار بي نابي ـ   َتملا رصادا ن ـ ر   وثي  فـ  غلالـ  ب ألنـداث أّلل ـ  للّبف اك

ــوغ  ب لحـــر  ّوّ  تفــ  الموسك ّد غــ  غخاون ــ  ال ك ـ ر القــفُد د ــّ بـــلا َتمــبمي والبرولــ  والنااــ  الملحمفــ د وتَ ــ
المرـــبـو –الّيـــ دّ ورصـــادل  الح ـــ ـر اواغـــ  اليـــّول وأســـ لام البيـــ   دوتمـــبل ُ غـــ  ايل ـــ  ال بيــــب 

كفففــ  الّبر غــ  غــ  األيغــ ت دوســ ك  إاــ دل "لكحمــ  األّغــ " يغــ  البـــبات  –ب لبحلاــ  والمكاــونت الفلمــفف  
والبفب  د الى خ ـ األّغ  الربيف  البّ لُ تك  تْملا دّ اك ودل  الم بي  الـى اـسـ م ثي دـ  غكبــّ ب  
المر ـر ون الوم ايلفـ  دـّ افـ ب الكب بـ  وانسـبيبار والّلغـ  ال  غر دب سـبّن   غلكـ  الــرب وغـ   كحـف  

ــــــ  ب ــــــ  غــــــ  دننت الرصــــــ ف  واننيمــــــ م والمربدــــــ  المــــــرحف  الن ت ــــــ  اــــــ  غب  اقبــــــ  الاــــــوالب والبرّل
ب لمحموس تد ولـُ ـبمـ   لّلغـ  الربيفـ  أن تــَ َد د ـ   البوّنـد وال  لا ـ  للخـبوي غـ  بالب ـ  ال دوّ ـ  إّن 
ب نب  ن   للدـ  اـس غّ دديد ك نـت غكر ـال اليـب ن الكـب ُ بمّ بـ  لحاـ  غـا د نقفقفـ  للّي دـ  الربيفـ  

ؤ ـــــ  كونفـــــ  غكبر لفـــــ  دولكغـــــ  غمـــــب ّدلد وغفـــــ لفُ ناـــــب  بـــــبو  إســـــ غف  ندــــــدل دلــــــ  األخاـــــبل خليـــــت رك
غر ودلدتب ــ وي دــّ رغا ب ــ  غنرــ  الر قــ ت البـــب   اليــ مُ الــى الّلغــ  واألرإ والرــب  والبــ ر   إلــى 
د األاــبا  واخــب ـ  غفــ لفُ الــون  ّا والمــْويي  البونــّد والمـــببن اـنمــ نّ ؛دــّ ونــدل األصــ  وَترــد 

َن ي الَمْحكك  ملـ  المفـ لفُ اليب نفـ  وغـ  ل ـ  غـ  خصوصـف  دـّ األلمي وم بف    الّبر ـر والَمحّب  دناـب أّن نك
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ــَب َغمــ ركل   ــف نبي   البـــب   المكحّملــ  ب ألولــ م والبصــورات األرضــف  د َتغّا انبك ل ــ  بف ــ   الّلغــ  دــّ صي
 ران غي صد  .وَديدت َنَ  رت    بفر  المم رس ت اـنم نف  الخ يل   دّ غح ول  د ُ الدـ  وإد

ــَ ــغــــ  وثي دــ  شــّيت يب يَ لك  الربيفــ َ  الــــح  رلَ ودــّ لـــا ال  نــم ن  خفــى الــى أنــد  أّن       ود   نحــو الونك
ـــ قي د و يــّدس المك  ضــم   د ــ  ي  غــ  الــّدـ  إلــى  ناــث انبيــ  البيــد  ك ؛ رلاــمٌ  الببــ ٌس    الفكبَ ــ  نــدث ألنمـ

ـَدل د وذلـا ل سـبحواذ وسرى الربب إلـى تمـو   دكـبل أّن الـّدـ  الّلغ  د  والّلغـ  الربيفـ  وكن ـ ن لركملـ  واني
الى الخر ب الدـنّ و َغنصـم الخ دـ  ول ـبب سـف ي غنفـ  نـوم اليـب ن الكـب ُ بيَ ْرـ  الّي دـ  الربيفـ  
ــٌ  ـكنّصــم َبفــ ن ُ وَي نــب ُ دوغــ   ُّ قــوم الرــبب إّن اليــب ن غكر ــالٌ َبف نف ــ اـيــ ر األونــد لف مــّ وَنـــبي  د ث

لف ُ غوايي  إا  ي  د ولو غ    ر ك غ  النّص المبرـ لّ دـّ غوضـ  ادبيـ ر دامـُ إلـى لكغـبي ُ د  لمبن ف 
ّم  سـ غف  تحـت نرـ   الفبونـ ت اـواألدبـّ الّيـ دّ ـك ّبر نكاوَا ُ الـدـد إلى نـبل  وتمـو   غاـباث ُ  غي
ّ ـ  نم  ـ  ُ األخـبى غ  ن ـ رات األغكـ في ردض البّ قك  و الـدـ  غـ  انفـ ت الّدنلـ   قـْدن   واسـبر   د بيحك

ؤ   الربيف  للر لُ.  والــ قد  خبينّ غ  البك
ــ ي الرــبب         –ا ــب الفبونــ ت  –ووديــ  ل ـــ  المررفــ ت غــ ذا نبوّقــ  غــ  الريــ  الف رســّ دــّ رــّ  َتمك 

لنّ الـــّ  موقفلغــ  انبفــ   بــ د دــ رس وإنــ م لغــب ُ غحــّ  لغــب ُ اليوغفــ  وثيــ دب ُ غحــّ  الف رســف   غــ ا
 ُوأبـــــــناب  ُانـــونب اــ  كَ  ون لــ  ســـابخلّ و ال دــــدل    ُدـــّ باـــــلب أدبـــ  ك الفكــبس  ْمــلككّفوالح ــ ـر الـــــ سَ 

وان ـــ  األنمـــ   الفكب ـــ  للح ـــ رل الـــى غك  ون للمـــّد الّيـــ دّ الربيـــّ أم ســـفرمل ون الريلفـــ  الموروثـــ  و نيـــ د
كـبّد درـ  ثيـ دّ  -  ن  الكانونـ ل ـ ُالّي  ف  والح  ر     وغـ  غـدى اسبح ـ رل ُالربيف  لفبإ أبناب 

 م لّ ال َ  حّ  ؤ   والالخ ص  دّ البفكاب والب   ُلخل  ات  ل ت واـب دل ضد اننبوا    –
ؤ ـــ  الكونفـــ  وغـــــف وم برـــض المــــــف لفُ ك لبّ الـــى  تمـــبداّ انســـبن د إّن اـن بـــ  اـــ  لــــ  األســـلل      

ّّ مَ تَ  دىَغـ  فـ ني بي لالنيـد الّيـ دّ  ّ قف  والّي د  والمك  ل ــ  المــــف لفُ دـّ الـدوامب الـــــدنلف   ّّـ  الــ اب الف رسـ
 .دّ غم ر اننبك ن الح  ـر با  الربدا ر نفّ الـرب   م  دّ إنب ي غَ بحكّي المك 
ؤية الكونية: -7  الرُّ

الناب ــ ت ن ولــت تفمــاب أســبار الكــون و ا قــ  اـنمــ ن بــّ د ولــّ الّ بــت أّن الكّاــب غــ  غــ         
ـــــنو عي أنمــ ق   الفكب ــ  وأنامب ــ  الريلفــ  لــُ تكنــبج ناــبل  غكوّنــــدل للبـــب   اــ  غف ــوم الحفــ ل و الكــون الــى ت

ـروبوالمصاب دّ ا قب   ب لكـ م د و ذلـا نخـب ـ  ـّ يي وتَ  ي فرـ  ال  ـ  وأسـ يابل  وغكربيـدات  د دكـّ    رك
  غــ  خ لــّ الــى اسبح ــ ر نــولب بح دــّ غــ إ ســحا  ب وانبــّ المالــــم  و المك ـال د وترمــأّغــــ  تْمــ

اــنكونب   و اواغ  بـــي م   ولـــّ دّ نبكب   الريـــلف  ونــ ي   الفـــــكـب تــــمرى إلـى إاـداد غــبوع شـ غ  کَ 
 ممح للفبد د ُ الر لُ غـ  نولـّ دواننمـ  م غـ  غ بمرـّ ألدا  ور مفـّ دـّ الحفـ ل د لـــــلا تمـرى ا ـب 

بتبرــ  أســــــ س  ببنلــ    األســلل  ال ولب ــ  البــّ  ربن ــ  اــ دل الكـــــ م  والمك  ــداا   لان بــ  اــفكب  ــ  وغك غك 
  غ  أـ  أتات د ولم ذا أنف   وأـ  ـنب ّ غصاـب  ؛نـــف تّ 
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د ـن بـ  الدقفيـ  اــ  لــ  البمــ ؤنت وغـ  ـَْنبكــــجك ان ــ  غـ  أنمــ   دكب ـ  وغفـ لفُ وناب ــ ت لـّ البــّ    
ؤ   غكحّددل تَ تكررّ للونود غرنى وت ر ك  للك ش اـدراند و تما ق ت المرنىد وديدان ـو  حمفّ غ  تَ  م  رك

ب  نمـ   ا كبل  لآلخب    مبنيدك إلى دل    انبم اــــف  غك اـنم س ب ننبم  د دح ور الـات دّ الر لُ و تمَ 
ْ ــب   ضــ ّغ  ولــّ األغ  حْ تَ  ـــ   ذات  و ـــــ  د فــ  دــّ دامــبل   ك ــْ   تبـــــــم ـَاك اــ  نابلــ  كــ بركمــ  اننبمــ   د ألــُ َ يك

ــّ   ـــولب   بوّن ّي ال ــــ ــ ـــــ ـنــباُ نولــّ  د ــول  الّمــك ن الب ر مــاون   ذلــاســ رتب اــ   كانونبي :"الب ر مــّ الـــ
ّّ  لّ لـــــــا الركم  دّ الن   ـ  لـو غـــ  (.010دص.2002)غبانّد(2)"والم بم  الفبنمّ لبـكا  اكْم   خلف

ؤ بّ للر لُ غـــ  نــــولّد ولو الــــ  كـّكــ  سلمـــل  المــــف لفُ اـــ ب كحّدد لكـــوّ   الك م  و  دــــر  الّمـابورل  -رك
ــ   الرـــيلف  و بالبــّ تمــمح للفــبد  -والّصــابورل  ؤ   ــ فكب ال أنامبــّبـــكا  بكَن ؤ ــ   ا  ورك ـــباـ" رك د ديــد ريــ  "دـ

ـــــــــ لفــــــــ   دــــــــــّ األبنفــــــــ  البـــــــــب  " الرــــــــ لُ بفــــــــــــكبل " النــــــــــم ذي ال ـــــــــــدامف  واألبــــــــــنف  الكّلا )غحمــــــــد (0)  الرك
تْنَالي  دّ أام   الك م  بفــر  دلـ  األبنف  سوا  المرــــيوم غن   أو ال غـــريوم  (.013دص.2002ن دد

د دــابوّلد الواـّ غ  ن   واننفر نت والمـــ اب ات       دــا وتمبيب   اليصصّدفــر  الالببيف  والبــــــرلفُ و 
 .بّ غ  ن   ث نف أغّ 

ـّ دـّ         ـ  نحـو انبـوا  الفــبد وَدْغ ي دبؤ   الر لُ ن ت   غ  أنمـ   الحف ل اننبم عفـ  البـّ تّب ـّ دوغ 
وّ ـ  املف  البوادك    غـ  اخخـب   والرمـ  الـى خلـ  الونـدل الّي  فـ د ولــا الفرـ   كَرـد  بمّ بـ   تحصـا  لل ك

ــ د والم لف  وترا ا لم دأ اننبم   وتفمي ّي تمّا  للنـ ط  بـلا " ّ داب لف ُ ي فر  الرــــ لُ وأنداثيّ وا ق تي
د إْن َكـ َن اَلـى ب ـ  الواقـ ك  للبف صا  البّ ـاخـبك  والدقا ك  المكرّم ك  مرّد ولك  بواّ دبدـد إّن   الفبيك ال َ 

اد واّ األدـبادي ونــ طي الَ َم َاـ يد ولرـ   المـؤام األلّـب نك   دـّ الرب يـ  البـّ  كمكـ ك   ن ـ غي  ـورا ـبيـى كَ َصري
 ــور   د ضــح  ؤ ــ  ال م عفــ  للرــــ لُ  دنمــ  البمــّل    رــ  غــ  نك ؤ ــ  الفبد ــ  والب  دا ــ  بــا  الب   البوداــ ك 

رلــــ ي والممــــكوتي انــــّ...د لمب  والــــى الــــّبنُ غــــ  قن ا تــــّ الخ صــــ د إّن أّنــــّ ـبيــــى غحكوغــــ  لّن مفــــ  المك 
(. و بيـى بــلا غحكوغـ  بكفففـ  غكمـ  ل  وعفـّ 2001بيفرـّد)نـوـر ال(,4)للخ وع ل فمنـ  النمـ  المـ مد" 

 وغكح سب  الّي د  البّ أنب بّ دّ ا قب   ب لكون ا غ .
ؤ ـ  األكن د ـ  المك      بر لفـ د درند َتمّ  ي صورل الكون ورؤ   الّي د ت المخبلفـ دـبمّك  الفـبدك غـ  َت ن ـم الب 

ّّي المبرـّدد األاـبا  وال الـ ت والخلففـ ت د دون و م ك  الفّ الّمـفب بم سـ  داخـ  النمـفج الّـــ ّّي الكـون ـي د
اـضـــبار أو البـــــــخّلّ اـــ  النـــوال المكوّلـــدل للبؤ ـــ  الكونفـــ  لل م اـــ  البـــّ ـنبمـــّ إلا ـــ د بصـــفب   األنمـــ ط 
ّّ  ســب   البحــّوم إلــى درنــ  أّنــّ قــد ـكب  وّ بــّ الـاتفــ  البــّ تبحــّبن دــّ د ــ   كــون يــا األولــى البوساــــــمف  ل ك

ون  بــ لر ا والخـــو الـدامُ غــ  اننبكـ ن بّي دــ  اخخـبد خودــ  غــ   الّي دـ ت المكنرو ــ  الـى ذات ــ  الممـكك
 اننب    إلى انسب ب اـَراديـ والّّي دّ.

د لبؤ   الكونف  لّ النير  الميفصـلف  البـّ تـبي ك الفـبد بـ لَم موعد ولـّ ال ـؤرل ال دلفـ  البـّ ـلبيـّ       
ّك األدــــم ـــ  لنـــ   رمـــ ك الـــى ت ّنـــّ ثي دـــ  شـــ بّ ولك  دا ـــ  واـــ ـــرمد وغي ـّ غبـــّ ونواياـــّ وعبيب بـــّ  بـــبو  ال
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الونود   نّبى  كون بمّ ب  الصوت الدام الى الم موعد و كون الـرم بمّ ب  المب ل المّ لفـ  البـّ ــوّد 
بمـ ول   ـن  ننال ك الم دعك البم لّ غَر   ب سبمبارد وغ  لن  تنـو تلا الر ق  الحمفمف  د ناث ن د أنفكمــــ

ـّل دـّ إاـ دل م   برن    د مي د دب رل  وخك حب   والبّ ـبسك والمّ المّ دّ اَ  ـن  بمـحب اّللغـ  وتـ رل ب بيب بـّ الفـ
ــ ي غاباث ــ  البونــّ   دتبتاــم ان صــب الكــون  و أنف نــ   كمــ ديبك بنــ  دــّ َغمــ رات الريــ  ال مرــّ ليّغــ  لبوغ 
 دّ سابورتّ الاغنف .

 : ثاقفة والنقد الثقافيالثقافة والم   -7
ــ   ــفا اـنمــ نك       مك ملــٌ  غــ  األنمــ   الفكب ــ  المكريــدل والقــفُ الح ــ ر   المكبَ ــ ري  دــّ اــ لُ َتحكك ّ نك

نــ بـــد  الَخلفيـ  ب ـقـــ غ  غك  أْغلب   غمابل الك م  البــب دّ سرــفّ لف ُ الكون د ناث لـُ  كـــبف اـنمـ نك 
 تدغاب ـ    لببكاب تـّ ال اولونفـ  وإدـبايات الر فرـ  الخ رنفـ  د بمـ  دا ـ  غـ  قـّول مـب اب   دّ بـــات الونـــود غك 

ـرى إلــى ت ــ وي د والبكــبار والنمـــرف  د بــ  سـَــواكدوانفــ  دــّ برــض األنفــ ن دويمــ  ل ــ  غــ  غاــ لب البوالكــ
ــــلكوَك تّ الــ دامف  د لُ ـ   أساب الّدلـ  د  ؛نحو د    ـلا  بمي غّ كك م  غبمّاا غكرـــرف تّ ال اولونف  وسك

ّ إلى  ل ّ المكف ي د ب  ك ن بمّ ب  الرـا  الحّفـ  الفياـ  الركَر َل ي وس ا  نوا   الر فر  الف تن  ب لّبوغ  المّي
ــــف  وانفرـــ نت وكْندانفـــ  ا رغـــ  د لـــــ   ــــحف  واألوضـــ ع وتيّلـــم األنـــوام بحم ســـف  غكبلـ البـــّ تكباقـــم المــ

البّ نرلبّ  صبخ و كرّود ن  ي  النريـّ الـى تــكا  األصـوات دإلـى  اننفر نت والصدغ ت اليوّ   لّ
أن تحّدث وأب َن ا  برضي الباب ت د وغ   كون اـنم ن إْن لُ ـبحّدث ولو الماّود بماـال الرـــي   تلـا 
ب المـاال الف رق  البّ اّ لت باـ ور الّلغ  وغا د د    الــف ُ والمرنى دد ـدأت الحف ل اننبم عف  ودرو 

 الفكــبحــــــ ول  نرــــ  والخ ــبات د الـــــــبدى إلــى غك  وغــ   البـــ دّ لمــبا  انــدث ر المرنــى دالبواصــ  والحــوار
 الفكبدّ صورل غبمــف  دـبوّصــ  إلى اخبباع الّبغوي] األب د  [ د لاـ دأ ا ـدا ندـدا دّ نف تـّ ا د تخلاد 

الخـ ل  دـّ ك غـّ أدال الـــري  دـّ اسـب    المربدـــ  نرلــّ  خاـبد لــا األ!بــ ليلُ  الكب بـ وتـــااد  غمـــلك  
فا   غ  البحب   والـّاوامد دــيد أص ب البادرّ نــا   َنرَبّ بيـولّ: "إنّ وتَ  ُي لــال  إل ف ـ   رل مي   وني دـّ اليلـ

د كـوّن اليــلُ ـــنبااك   غـ ـ  اـنمـ ن الــــ ــَـْدَد  الموَت والّنمف ن ا  المـر نّ البّ تكْكــَبمك إلى أنـــ   يو ـ  
ـد الفن َ  ان   "  (.230دص2001.)ص د  البادرّد(5)لو قـرر  غ  الـفـن   لاكـبري

الـبو د ووَضـ   م ونـــوايعو بـ ب صـف ن  اليـــوانا  وتــدو   الرـــي مد ونفـح قـبامح الرــي« اليلـُ»ليد دبح     
ُّ لو تَ      ّي سي  ناوغبـّ البغا ـ  وغـ   الممـ د  الف رنـ  مـكا  اـنم ن غـ  تــكا  غلبخلاد الم ضّد واأللــ

دـّ أشــك م  حف تفـ وتـــفاب أنم قّ الفكب ـ  وخ باتـّ ال اليباب  با  أن   واخخب  د غ  ونود  وخل  أواصب
ّ  غك لا    رقربكـل  غؤسم ت رغا   و تك ْ بك ؤيّي غحّلف  د تك  ثي  ف  ـٌد ّ ال غبا فـ  المحّلفـ  بمـ  لـّ د ـ   كّلـ  مّي

 حفــــ  دا ـــــ  و ــــبرّلُ غــــ  خ ل ــــ  األاـــــباـ والبي لاــــد والريوسدوأســــ لام الحفــــ ل والقـــــفُ ل و بــــّ الّي  فــــ  
والمربيدات والملوند فرب  نف تّ بر فر  تلا ال ال  الّي  ف  غؤثبا وغبوّثباد ولو غ   ممح لّ دـّ الن   ـ  

غ   األنمــ   البــّ أشــبن  ل ــ  ســ بي  والبــّ  مكــ  غــ  خ ل ــ  د ــُ الحلــوم البــّ ت“ رؤ ــ  الرــ لُ”ببـــكا   يــدّي
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الّي  فــ  لمـــك  المرنــى د دــ ذا كــ ن اـنمــ ن بر فرــ  المنـــو والــوندل ـنــاع نحــو الناــبل المغليــ  المحــدودل 
ببخوم ثي دبّ المحلّف  دّ بن   تصّوراتّ وتحدـد غمـ ر أدكـ ر  دـّ ا قب ـ  بلمـ ن قوغـّ ولـوّ ب ُ د ّنـّ دـّ 

تناــب إلــى الرــ لُ  قــد بى والمــّد الح ــ ـر ليغــُ البــّالن   ــ  ن  مكنــّ اـدــ ت غــ  ينــف الّي دــ ت األخــ
 والردوانف .بمنر  انسبحواذ 

المخبلـف إلـى البمّمـا ب نبم مـّ  لّ ببو  الردامف  وانسبلصـ م تـدد  اخخـبحم  د لّي د ت نا  تكون غك     
عبيب بــّ :"لكــّ  شــرم د انبم عفــ  ونفمــف  ـثبــ ت الـــات ونفــح ال وّ ــ د  ن نــ الّيــ دّ المحّلــّ بمــ  لــو

ولكـــا تيبــبب الّي دــ  غــ  غف ــوم "الــبو "  "لــ ردر"نمــم (.24دص2000)غحمــد الربيــّ د(3)الوينفــ " 
تـــــفاب الكف نـ ت الّيــــ  ف  ليغـُ ولـ  ال بيب   تـبغ ك الـى   أو"ال بيب  " الخ ص  بـرم غ  الـروب د

ـّ كفــــ ن خبــــبا ابحاــــث  صـــــرم  ؤا   أ ـــــببا  لمــــ ن والوصــــوم إلــــى غك ــــمباتّ الّي  فــــ  ورك للرــــ لُ إّن ب خـ
وذلا بفّا شفباتّ ا ب املف  الّبرّلُ والببنم  وغم رس  النيد الّي دّ دوالـــ دال م ا  البّ ـنبـــمّ إلا   

ـــ  اننبم عفـــ  " مـــمح بف ـــُ لــــ  الّي دـــ ت ب ابب رلـــ   ــــحدـد ال وّ  إنـــدى المكّونـــ ت والرن صـــب ال  ّغـــ  لبــ
 ـــُ الّي د  الى أّن   كففاــ  للناـب إلـى الونـود وإلـى الحفـ ل ؛وأســـلوٌب للــــخصدوغ  غناورل   حّ  لن  د

دّ ال فا واـنم س واـدران والملون والبر اب واـبداعد ـَبمّاا بّ غك بَمٌ  بـبـّ غرـا د دـّ غـ   ملكـّ 
رل دّ ت ر خّ دإّن   ن بر  غ  ربودّ وانبف ن تّ ويالبّ ال غبا فغ  أص ل  اب ي  و غك   د وغـ  ترـور بَ ّـي

ـك اـنمــ ن  د وغـ  لغبــّ و دابــّ وغــ  سـ مب تف صــا  نف تــّد دـــفّ غيب تيَ ــ  ـبرــب  بـ د  البــ ر خّ والح ــ ـر
ـك الفّ غ  غن راب الّي د ت األخبى برَ ـك الى نفمّ د وغ  خ ل     (.12دص2001)ا د البيا د.(1)"ب 

فـــ  غ  بيـــف  الّي د ت المــ ب   ل ـ  والمخبلفـ  ان ـ  ّ قولكّ تبــرّور الّّـــي د    م أن تمـــلا س ا  المك    
ـــّي د   د نبــى  كبمــم ألــ  ــ  قــ درل الــى الموان ــ  وت ّنــم انســب ب د د لـ تلــا الّلغــ  غن اــ  ثي  فــ  قوّ 

ــــّفي  د رنـ د ويــــيدر غـ  تكـون غـ  َض خرـبا غـ  دكـبل ا غـ  دـّ أدغي  "د  أَشـ" ل لفكبل ؛دـ  شــــّ  نمـم" تــــا
رن  د ّن الفكـــبل ل  ت د دا   أ   غربد   مك  أن تيف دّ ون   د وييدر غ  تكون األدغغ  د رنـ  لـ  د 

 (.40)لبورلدد.تدص.(1) " د ّن الفكبل ل  تبوّخب ا  شْغلي   ب لك غ
يّوغ ت   األس سف  د والممّلُ بّ الى الّــي د  أن تمــب ف  الّـــي د ت األخبى دّ ندود غ   خدم غك        
ليت ك غل   وغنب ف  إلى األبدد ودـّ الــك  الـــ  لـا ال  نمدّ  أّنّ " لفمت لن ن ثي د  بـب   واندل خك

لــّ الفــّ اخن. ون شــّا أّن الّي دــ ت الممــبيبل اســبيبارا ن  مفــ  لــّ تلــا البــّ انــدثبت غنـــ يغــ  براــددإّن 
الـــى نفمـــ   د ولكن ـــ  تنمـــو ودوامـــب غراولـــ  وغكغليـــ   د ـــ  اتالّي دـــ ت البــــب   لـــُ تنــــو وتبرـــور دـــّ 

ــ  والبــوّثب والببــ دم و وتبرــور انبمــ م  ـــــ قح المبنــّوع المصــ دردوغ  الصــرم تصــّورالبّـ  دــّ غنــ خ البف اك
اننفبــ   الــى  ؛الــى أ ــ  نــ م(.و 10دص2001.  )ا ــد الــبيا د(2)"الـــاتّ لّي دــ  ت ــفا غنرالــ  البرــّور

وللبقــــّ الريلــــّ والبونــــّ  للبواصــــ   ـــــّك  نبمفــــ ثـــــــي د  اخخــــب   درــــ  ن ــــ ـر وضـــــــبوـر بمــــ  أّنــــّ 
ـــوم المــف ق ت البــّ ـــبد دا ــ  اننبكــ ن الّيــ دّ د ديــد ن  وال مــ لّ ـــروب تحبــبس نــ  –  حــدثدلكــ  الـــ
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ات والوقـــو حــّبُ الا ــ  نم  ــ  الـــّ د غّمــ   ك  والصــباعا ــب البنــ دب   ــوتّبــ   –بــ لحوار والببنمــ  والــبرّلُ 
ّلفــ  المناوغــ  الكك  والرمــ  الــى د ــُ ثـــــي د  المحبــّ   ابرّلــم األغــبك د" دلرــدوانّالفرــ  ابصــباغ  أغــ م لـــا "

ــرورتّ واليدرل الى غك  بمّ بـ  ولن  تكـون المكّ قفـ  ن ناتّ د  البّ تـبغ  غ  خ ل   د وذلا للبيلا  غ  خك
َم َرس الفـّ غب شـبل أو " رّد در  كف ن ثي دّ غرّا د تّـــ    توثابات وضغوط ثيــ  ف  توتفّ غ  خ رنّ د وتك 

ـــ  والبكف ـــ  غـــ  ثي دـــ ت  اـــ  يب ـــ  ناـــب غب شـــبدا نف  أو بكفففـــ  خفّفـــ  تدر  فـــ د إّن ـــ  يب يـــ  الب َف اك
غيصــــودل دوإّغــــ  بكفففــــ  ن شــــرور   و   فــــإّغــــ  بكفففــــ  واع اخخــــب   المغ ـبلدإّغــــ  إراد ــــ  وإّغــــ  اضــــربار  د

 (.10دص2001)ا د البيا د  .(10)"لّف ي   تَ 
ــب اــ ل درــ  اليــّول البرو ب ــ  إنّ       ناو ــ  الم بمــ  الــــ ـــبدض أن تكصــبح لّي دــ  درــ  أصــا د و كرّ 

ويم   لكوّ بّ اكبض  للي ب الّي دّ أو تحت  ل  المحو والبفكفا دنسفم  دّ الفببات الحبن  غ  ت ر خّ د
بي غ بم  غ د د ّن اندث رل   رنّ دّ ن     المر ـــ ل  أّن الّي د  لّ غن رل تَح   غـ   ثي  فـ  ـ اخبـــف   سك

ـّ تحــّوم  د أو الرــودل إلــى الحفــ ل المبوّنـــ  الونــود لّي دــ  كــون تبــــرّبإ لغــاو ثـــي دّ ل غفــ نئلمــ  أّن أ
لف غ   جي ودكـب غكمن َ  نمفج لـــــ  الّي دـ  بخلـ  أنمـ   دــــكب   غك ــــ دل ل ـ    ي ل  حَ د رنّ ب ل بورل تَ ثي د  اك

  دــّ غــب ل غ ضــا  د ضــ فف  ـــّولَ وتحو ــ  ألل ــ  إلــى ك منــ ت غك    اليــّول دا ــ دترمــ  الــى غ  نمــ  غــواي
وّ ب ـ  األصـلف  رغـا ونـدت   دت لك يَ وّ  ت أخبى ب سبمبار ب ابب ر أّن   دَ وغملوي  اـرادل دق بل  لبيّمص لك 

ّي دــ ت وغم رســ  النيــد الّيــ دّ الــى الـــات والــى الوالفــّ ـبوّنــم الحــبص والفياــ  الداممــ   وتمّاالــ  د
 األخبى نّبى ـبحّي  الّبّ قكف اـ   بّ.

 شعراء الفرس بين أنساق الثقافة العربية ومستجدات البيئة] الواقع والمأمول[. -
ُ إنمـ ٌس ك ن أغ غنـ  ونحــــ  نفّكـب دـّ غيـــــ ري  ق ـ    الفكـب وغمــــول  اننبكـ ن الّيـ دّ بـا  األغكـ      

ب ـنمـــ ن وغكبرّلــــــي تّد د ـــو كــ م  تمـــب ددّ الكّاـــب غـــ  الرلـــوم ل اــب بصـــروي  األغـــب وخ صـــ  غــ  ــــبتب  
نسبكن   أسبار د والـــكّاب غ  الخر ب ت لبونا ـّ والبـوثاب الفـّ دناـب أّن غـ  شـّ رن  ألّـب الـى البمّمـا 
ب ـــ  الي ــ    دــّ دننت ــ  الّي  فــ  وسف قـــــ ت   الح ــ ر    ويــ ألخص دــّ نـــــي  الخر بــ ت األدبفــ د لــو 

غــ  وانفبــ   الريــ  لـــ  الخر بــ ت غحــّ  تكــ ثف والبـــــي   كــّ  األشــك م البر اب ــ  وغوضــ  اشــبغ م اللّ  لــون 
وصن ا  الّي د  وإنب ي الواّ دغّم    رل   األقبب إلى تمّاـ  ال  نـم البونـّ والنفمـّ لانمـ ند ولـّ 

ــ  اــب ان ـ  بــ خب ـ األلمــن     البراألقـدر الــى تلــــّم  نــولب ق ــ     الك ـبى والبــّ تبغّاــب دننت ـ  وسك
ــــفف  والدـــــنف  والح ـــ ر والّي دـــ ت والمك  وكــــا ي فرـــ  البؤ ـــ  الكونفـــ  لكـــّ  أّغـــ  غـــ  األغـــُ   نرليـــ ت الفلمـ

دوغـ دام األدب] بمــ  َ حملكــّ غــ  خصوصـف [ ب ـــ  األلـــــمف د ديــد ونـدن  أّن الرــبب اليــداغى البّمــوا بفنــون 
ــ ـّ ـــوم لحــّد اندببــ ن دواسبـــحوذ ال ــوا إلــى إرب بمــ   فــّ غــ  اليـ ـــن نُ الــى ايــول ُ وقلوي ُددخلكصك ـــي ع وتــ ــ

ــــــــوان ـرب"دــ ّـي لوغ ـــــــ " اليـــــــــوم إّن ال ــــــــاان  نكمب  دوغمـــــــبنب   داب ـــــــ د وغمـــــــبودع اك )أبـــــــو .(11)الرـــــــبب وخـ
ــد  المؤسمــ  وترمــ  الــى توصــالّ والحفــ    (.101دص1252لــ مد ــو بـــلا النــوع الوناــد الــــ تكم ّي د ك
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ـربا  نواـ   ن  صـ غب   ك صن  غنفر  نقفقف  لحفح لكوّ   األكّغ  د وسي  كـــّك  ني الفّد لكونّ  ـّ مـ رس ك  فـّ ال
بك المخــ يبَ غــ  اننببــ   المك  لمــ   كّّــف دناــث  ك ــّخُ الــواّ واألن ســف  إلــى أقصــى الــدرن ت د وَ مبـــري

الـات د ولحم    لـا ال ـا   منو  فّ غ  يــ ق  البنّ ؤ والحدس  ودّ رـلّيّ  كون البول م الدامُ والبمبكا 
المــبوّص  دـّ كفـ ن األّغـ   الربيفـ  د ق غــــت الّّي دـ  الربيفـ  غنــ بـدا  ت البوسـف  الـى الناـ م الم فـ ـر 
ـ  نم لفـ    ـّ  غكح ولـ  لب ـ وي النـوع لكـو ت ـ وي ألاـبا رب...[د وكك ّـي لوم ]الّنحود ال  ن د ال دّ غكخبلف الرك

ـــم  دـــّ صـــ لح الركنصـــب غكحـــّددل وليوااـــد تنافمفـــ  و  لمؤّسمـــ  راعفـــ  لمـــ  تـــبا  أصـــا  د ولــــا غـــ  كـــ ن َ صك
الف رسّ الــ ن تبيرّ ب لّّي د  الربيف  دّ غ  ل   الريلّ واألدبـّ وال الـّ سـوى الـون د وي لبـ لّ غمـول  

دلــُ  كك  ألبّ الخكبوي ا  الي ادل والرم  الى ت  وي غ  لكو غونود ن  كـكّي  ر لــبل غكيلي  ب لنّيمب  لّد 
لون الفـبد غبلون  نّواس أن  كغميض ااــنفّ أغ م لـ  الّّي د  الي مم  الى النّيا م الم ف ـر البّ تــبى أّن سك

 :(.3دص1250.)أبو نواسد(21)ب لّصحفح والخرود نا  وانّ إببالفُ النّيا م بيولّ 
 بّ ك نت لّ الـّدا ك اونــّ ب لّ ود                  دْع انا لْوغيّ د ّن الّلوَم إنـْــبا ك 

 ـــبّ َسّبا ك ــــــــمّ   نـ ٌب غَ لو غـــّم َ                 األناانك س نـَب      صفباٌ  ن تنامك 
ـد غـ  المكمكـ  نمـم        ؤ ــ   -أبـو نــّواس –دلـُ َ رك انغبّـ م للصـباغ  الدـنفـ  واألخ قفـ  دوتكـب   الب 

ــبيق د وضــبورل الفصــ  بــا  رلنــغك د  األكن د ــ  والـــو  الفــبدـ ـْ   رد ــّ اليــ ي  َخنــَ  د ــ  ات اـبــداع المك
وغكخالـ  لفـــــ د تــكون قوانــــا  ال مـ م لــــّ المـ مدل د لم ف ر ا نحبكُدرندغ   قوانا  الف  وقوانا  الم بم 

لـــّ   ألّن ال مــ م دــّ نــولب   نــ تج اــ  البوّغــ  الحــب الــــ ـــبدضد الفنــ ن واــ لُ الخ ــبل لمــ  األســمى
د ل  ن  الّدنلّ وال مـ لّ  د  والم بم ّملراألخــــ قف  البّ تفبض   الــــــ اـغ  ات و أشـــك م الب اا 

  لو غ  نـــر  ا ـ ت الريـ  تبوّقـف انـد أبـّ نـواسد لفغكـوص دــّ يـــيوس دـنفـ  غـ  ي فرـ  أخـبى غر  
   ن ــٌب ــــــــاألنــاانك ســ نَب    لــو َغمّ صــفبا  ن تنــام للبــدلا  الــى قــّول ن بــّ ويصــابتّ دناــث  يــوم:   د
 ّبا ك ــــــــــــبّ ســـــــــغمّ 

ــ لك ي  ـَ بــا  غــ  لــو غــ دـ غحمـوسد وغــ  لــو نــولـب ن غبنــ  د ودــ   تيودنـ  دنلــ  ال اــت إلــى نــوع غـ  الَب
  :ر دل  الب لف المك 

ّّ   )الواّ واـنم س  لمب خَ  -  )+  نم د   )ن ب(  =  ك م  ن

ّّ  ) الواّ واـنم س(رو    +    إنم ن  -  )تباب(    =  ك م   ن

 أن: الخمبل = البو ⇔ولـا  مبلام    -
و           ـّـ الـب  ونـ نّ تكغـ وكوّن ب لـــ اب ــلم إلى غ  لو أام  ناث  ربيد أّن الخمبل غ  نولب رك

و  البـّ تك  لمـ  لــو األغــب ب لنمــب  للرياــدل ـّـ بــدورل  الــب  ونفــ لك   ولــو غـ   خلــ  تـــ د غــ   دــّ الَ ــوَلب و رك
ـــ فــبح بــ ب اننيـــلا الفيرــ  والورفف دو  ـــف   رــ  أغــب الّلــوم ناــب غمبمــ    وبم نت ــــــــ ـــب دــــلمفـــــ  دــّ اك
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واألغــبك ن ـبوقــف انــد نــّد ردــض المــلر  الّدـنفــ  دــّ غح ولب ــ  خنــ  نّب ــ  الـــ اب وتونفــّ ــــــــــــبد الـ ا
ر ـر الا   انبم عف  وأخ قف د ب  ـبواص  الـبدض لفــمك  الـدامبل بنب نّ الفكـب ود  أنم   الّي د  المك 

ر الواند الــ  خبام البك  رد ال م لّ لليصادل دـّ ذلـا ال م لف  لليصادل الربيف  والمكبمّ  دّ ذلا البصو 
ــرب ال ـ للّ كنمـوذي أالــى د ناـث كــ ن ال ـ للّ   رــ  ن ـا الوانـد المفــبد الّنمرـّ المك المك  ّـي بمّــ  دـّ ال
ف سـّ د ـ    نشـبغ م قصـادتّد ولكـو غـ  ــنركي غ   َشـيّي   الّيـ دّ    الـىالمكـ ن الّصـحباـو ونا غـّ المّي
ـ  اـ  الي اـدلد و كحـ وم إاـ دل صـف ن  الب      وي فرـ ي  ـ  وشـكلي نابي بي والى  ؤ ـ  دا ـ د ناـب أّن أبـ  نـواس  ــ
دل البّ تبخّل ك دا  د وي لّب لّ   د نفمّ بى للر لُد تكون  فّ اليصادل ولادل الّلحا  وال ال  ال دـؤ   أكخْ رك 

ّد و رمـ  بــلا الـى قلـم "ناـ م القـفُ" وتغااـب الرـ داتد  تيـناب غكلـام بب نّيـّ تبرـ ت الـّنص اليـد ُ وتداعفَ 
ـّاتد ب  الـّ  بمـ  لـّ درـ  إرادـ ات لّ البّ تخب ر ا لم   الخـ صد دلف  الخ ري لكو غ  ـبحّكُ دّ ال

ـــــــــدا  الّب دــــــــــد والب ـــــــــّدمد  كملفـــــــــّ ن ـــــــــ  والبي ّب  ـــــــــوم وســـــــــف  لمك بمـــــــــ  البنـــــــــّوع والحك ـــــــــو (01)ناـــــــــث  ي .) أب
  :(.1د1دص1250نواسد

 نٌد َوَأسم  ك ــــــــــل َنت َتحك   بي   لي                    ايَل   ـــــــــــــليبيلَا َأبكّ َون َأبكّ ليَمن
ر َل َأن تك  ف مك َل  ــــن ش  ليدك ب ك َوالـ  ك وَ                    نى الخي ـي  َأن َتبوَ  َاَلا   ا

ــ ــَ  اليصــادل اليد مــ  اليــ مُ الــى البككــ   وتمــل   وســف   اليصــادل ا ّغ ْم ــونّ بــوّن أبــ  نــواس ـــبدضك ني   ـك
ّفـ  واألكنـ  واألنـوار  الر فر  وَخوا  المك ن وافـ ب ان صـب الحفـ ل والمـر دلد و خبـ ر بـدم ذلـا نفـ ل الخي

بثوغبــّ ال ــرَ والبحلاــ  دــّ اــ لُ نك ــف  صي ّـي د اــ لُ الخمــبل الملــّ  ب ألصــدا  وإشــر ا ت والف ــُ ّف  الــى ال
و  وشرح ت الخف مد أبو نـّواس الـــ غـنح نَ  المكن ـا بغكبيـ  المكـ ن والبـ ر  د وي ـبا  الــالبل  -  دَ َمـالب 

ـــْنـــوي وَ  ـــ  كّبتي  دـــّ -  دَ  مي دوقَصـــ– ـــ   د غنح مـــ  -وا  دل غوضك ّرتـــّ الّّمانـــ  غر  ـــّ لدك وني اليليـــ  ننب ـــ ن رك
ـــّ د دفـــّ اوالم ـــ  ؛د الميرواـــ  غـــ  د ـــ م   الح ـــ ـر اليـــد ُ ن  د ـــّ اليـــ درل الـــى ن ـــب لـ شـــ  واقيري

ّّ   اضـرباب و ن انااــ يد ن ايــ  ون تفكاـبد ن ذالــبل ون تــ ر  د واألغـب لكنــ   كـــف اـ  انفصــ م ثيــ د
ـــــــــــْ  اـــــــــــ  نَ  ُْ َ يك ـــــــــــ ابد ألـــــــــــ ـّ  مكَحر مـــــــــــ ّ الف تيـــــــــــواضـــــــــــح وانيرـــــــــــ ع ن ـــــــــــ رّـ  اماـــــــــــ   كر نفـــــــــــّ ال

 (.:140دص2010.)س لُد(14)
  دك اي ــــــــــــــوين المَ ــــــغ  ال لوى ألا                ّ ـــــــو  غ  بـــبادتا دـــــو أّنّ اســـول

 فـّ لُ ـب دواـــــفا  غّ  اــــبر           ولو اكبيضت الى الموتى نف تّ      
ـــربا  ال ـ  و ي الرصـــبو كمكـــ  أن نكمـــمّيّ لـــؤن  ال ـــبك ـــ  ل ـــ قبل ب لمرـــ لُ الحّف ـــ ن ُ   ـــرببك د ب ّك  دّ كف ـــوا  ال

ــ ّي لحاــ    كحــ ولون إنيــ ذَ الخــّ  ك  ونــّ د دفــّ كك  ُ غــ  اواغــ  الّبب فــ  كفــ ني  ونم  ــ َ  دتكــباث ُ الح ــ ـر والب 
 (.:31دص1250.)أبو نواسد(15) ناث  يوم أ     دوغر رن اـدن   
 ن أْلَمـَ ْبنّ ن سـنــ    ون دـَــْخــَبا و                 ـَبياـّـ  ٌ ـــــــــــــــــْنَف    اَ ـــــّبَدبنّ كك ــــو غ  ش

لييـْت َوْقـَبا                  ـ  ــــو لكّن   َخّفْت د وَقّلْت نبودك   و لفمْت كوخَبى إنّمـ  خك
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ـبويي ليد أنّ  أبو نّواس ولكو المكّّيف الوااّ الخ اب بر فر  الّّي د        رب وضك ّـي ّد   الربيف د الر لُ ب لــ
ـــّدول  أّن الرن صــبَ  ا ــب غك  لمــ  اليب ــم غــ  غبالــا اليــباري ولكــو  ـــلف   ورينــ م الـــ ـ ـــرّبإ  األا مفــ َ  الخك تبــ
ـك  ثي  فـ    ألنم     ـّبخكصوصـف  اخخـبد بـ  تمــــرى إلـى تـو بـّ وانسـبحواذ الفـّ  ن تربـب ل  وقمري د وأشــــد 

ـــّ  ادالــ  اـســ م إـ غــ   لكــو غك  د وكــوّن الكــ م  األنن ــّ دــّ رـــ ّي دــّ ناــب  -ر ل بــّ بــ لون ي ل ابــباـ بــ
رلك  -الربب د صك وك     ـم إنيـ ذ  بـ لون  والّب ـــــــ ف  وي لبنـ يكم المكــف  لفكَي َبـَ   فمـ  بْرـد ب لّبَ  لكـ ي وانْنبيـ ري
وَم نف تــّ   ــوبك اخدــ   غكّكــ     ســابيى يكــ ن أنــدادي واــ  لمــ اــ  لكوّ بــّ األصــلف ي   لفبد إذ َق يــَ  البنــ يمَ دــ

ــّ لك  اأَلْســبي بم ســ ي  مبـــــر رل ت ــم  لــّ وّ ــ  غك لابحــث اــ  أغاــب  أو خلففــ   ـبضــى انــّ و بفّ ــ  لــّ بمنحي
ـــ  ل  المكبرــ  والّدا بــ   والبم اــدي  د وكّاــٌب غــ  غر لــم المــد ي تحــت عبــ  ل الرك ود ــ  الــبي  وقلاــ  غــ  غــ

 ح لُ دّ أاا  الّبعف .وإا   شوني ال
ي د غـــ  الرلـــُ أّن اـنمـــ َن وكباَغَبـــ     ونـــّ الـــــ ن  كمكـــ  ت ـــ وك ـــو الخـــّ  الب  ـــّ  لــــ  الّي دـــ  ّ لك ـــّ ري َدفي

ــ ليف  ّكــ م وترن ــب ُد ونمــ كن  ْرــرا  الكّاــبون ضــحّف  بَ  المبكا ــ  الم  البّـــكاب بمــ  درلبــّ خ دــ  أبــّ "ا الحك
لــ( بوغّـ م "أبـّ 151-103لـ( بخكصوغـــ  د وغ  درلـّ ا ـد "المنصـور" )103-102الرــّب س المـــّف  " )

ـ ابد وذلـا غـ  نلـد وسـ   لـيومد وقبـ   ـّ ننفف  الن رم ن" الفــقفّد و"ابـ  المـــكيّف " الك تـمد و"سـد  " ال
ـّ ر بــ  بكــبد" و بـــّ نـــّم د ا ــبد" و"ا ــد الكــب ُ بــ  أ» للّّــ نّ والّّ لــثد وغّلــّ غــ  نــدث غــ  قـــب  لـــ "بــــ
ولـــو قبـــٌ  رغــــا ل وّ ـــ  ،(13)" لــــ(132-151الرونـــ  "د وســـ   لــــ "أبـــّ الرب لفـــ " دـــّ خ دـــ  الم ـــدـ )

ّّ ا  ثي د  الحوار د وإن م لّي د  الب  ا   .اخخب المخبلف د وتخّل
ـــ      نــــ ال دا ـــ  الـــى أســـ س الري ب  د ـــولب الر قـــ  بـــا  الّّي دـــ  الربيفـــ  والّّي دـــ ت األكخـــبىد توّســـ  غك
فــــ  البـــّ ك نـــت اــــــــــبيف  أاــــــبابفّ والمك  د ون ـــــربيدد ي مــــــر   ب د ـــ  دـــّ دولـــ  بنـــّ أغ    ن تكـــؤغ  ن ب لبرــــد 

ـــروب األكخـــبى  ـ  ـــــــنصب  د ولكـــــــو غـــ  ددـــ  ال ــــور اننبم عفـــ  للرك بـــ نخب ـد ن ـــــ ك   بمّ بـــ  توصـــا  لل ك
ول  الركنصب  د واملت الى تولام ال    ت للبرب ـ غ  ن ب  د ناث سرت إلى تيو ض أرك ن لـ  الدّ 

م وردض انخب ـ واسبلصـ م  تنحوالمكر رض  ضّدل د غّم  خل  أيباد   دـنف   غنحى البرب ـ والبــــرص 
ٌّ نــــاب غمبم   لدى األكَغـد نغبّ م لدول  إس غف  نـــــواتك   ابيفّ د  الفــــكب واـبداعب ّ نك   ُ  الى الّدوام َتون 
َـــ  س غف اـ ّ دكبلـ  وثيــــــ دب   دـّ تــــلا المك بمرـ ت ولـّ دـّ األكخبىد ألّن لـ  الّنـــــوال ترمـ  الـى ت ــــاّي

ــّ  غــ   يــف دــّ يب ي ــ د ولكــو غــ    رــ  ثي دــ ت انف  رات ــ  الّمــب ر  واليوّ ــ  تك  غ ــّددل دــّ  األكغــُلـــ   ــّدد كك
روبو  م الـــبَـَب  نولب اـســــــ الفّد و  غوين   األصلّ ـ  دّ إثبـ ت لوّ ب ـ  دـونب وا  صباع اليــوغف ت وال

ّ  أكغ  تكح وم َخلَ  دكــبادت   وتمـــا ال  تحـت إس غ  غوادي  لخصوصابي ُ الّي  ف  والح  ر    د وأصبحت كك
ـ  ال دـدد  ر   الــــدّي ر لمكوان ـ  األخرـ  ت ـ وتحب ب ي ق دّ غــلم نـ غ د   شر  ايادلذلا بــبوناد  وني

ع "الرــ لُ المكـــببن" بفرــ  األ ــ دـ   ــ د ون ــدل أبن م ــ  أثنــ   الصــداغ ت الب ر خفــ  دالمكحدقــ  ب ونــا  َتَصــد 
 اخثم .
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َفــ د وإصــبار  و  اليوغي ـــب  ـــ   للـــــ ـــّ ب  إْذلـــ ـــن دال األلــ  بمـــ ـــ ـــّاغ نّ والمكــ نّ  كصــبح غك دفــّ ن لــ  اننبــباب الــ
د دـّ اــب شـربام ُ ّن ال م اـ  ككفـ ن لـّ غـ  ثوابـت الم بمـ  الف رسـّ د وتـكاب بوالى نم    ال كو ّ 

َحــ  واللحاــ ت  ُ الــى  يــا  أّن "اغ بايور ــ  الفــبس الرافمــ "ولــ ن تبـــــــوّخب اــ  نكصــَبل أبنــــــ م   يَغــ  المي
 :(.000.)  قوتدد.تدص(11)الدقفي  والحبن  دلم  ـب لى دّ قوم الـ اب الخب مّ

د غكؤي ب داخ  كف ن ت ثي  ف  كك بى تكحيّي  لّ د  غبا  أّن لـا الموقف ولـا النّيدا  ـدم  الى أّن الفب      
ــدا   ُ  بــّ الكــبوبد و حمــ  لـــا النّي األغـــــ  والمــر دل وقـــــت الّبخــ  د وت ـــــم  لــّ الحم  ــ  والّن ــدل نــا  َتلكــ
لـلا ن بل تحــب لمك بم    فا  فـّ األدـبادك الـى وقـ  نـ رات الّن ـم والّمـلمد غمـ   كحـدث إري لـ   لــــ درا  

ـــ ـــ  لــــ  ال ـ شـــ  إلـــى دـــّ نف  ل الك منـــ ت ن ســـفم  األنن فـــ  غن ـــ د والبـــّ ت ـــفا لـ شـــ  الواقـــ د وتني
ـــّ بمكفبدلـــ  نفـــ ل  َضـــ بـــ  تكواني و   غكرـّ  رَ  د دببرّلـــ   غ لك ـــ  ببـــ ر   أكّغب ـــ  الن صـــوصد لبكــــف بــــلا اـــ  رك

ال ـــ ري د وأنــــداث ُ الـــرافم  د أوللـا المكلـون الـــ  َصـنركوا غــ د بـ د دـ رس بيــــّوت ُ ب لبكرولـ سوم و الم
ّو دّ لـ  المـــيروا  ذات  دبوالبّ خــّلفت ذالبل بركولف  تبوارثك   األنف م وتمبح بكل  لحا  الخر د لَرـدك

ـّات انـدغ  تكـون براـدل  اـ  كف ن ـ   نـــم عف  ]غكرّد / قحر ن[  فم  لكو وانـــــٌد ضــــّدل د إّن ـ  رنفـ  دـاع الـ
د ديــد نــد َاــدامف   وَنب بــ   وأكديــ   ناــب َث بيــتد ن أغــ ن  -دــّ افــ ب األقــ رب واألنصــ ر –ا المكــ ن المــولـو

    .مَ وّ   والحي  فّد الى خ ـ دكبل الوي  وغ   كحف  بّ غ  دننت اننبم   وال ك 
وناــب براــد اــ  الخب مــّ نـــــ د أّن "بـــ ر بــ  بــبد" ترــّبإ بنفمــّ لل ــفُ والي ــبد ديــد أنــّ  بر ّفــ      
ــّ غك  نمــ  الَمــوالّ دــّ ن ــبل أنــد األكغــبا د ولكــو ال ّ  لنفمي ـــحَ أابابــ وضــ  وتفــ قُ ق ــب النّياــ مد نــا  َسَمــ

ـــٌ   ـــ   ديـــ لوا رنك ـــربا د ديـــ م األابابـــّ: غـــ  الّبنك ـ  غ ـــاأل بـــ  ثـــور الّمدوســـّد ويــــ ر انـــد  والفـــّ بـــّال ال
ّّ  ق لوا: ب  َغوَلىد دي م األا ـّ ر ش ابد دي م: أغولى لكو أم اــبي رب! دغ م ب ّـي بابّ: وغ  للموالّ وال

ـــــ ر  ـّ ــــ  غـــــ  شــــلت  ـــــ  أبـــــ  غكرــــ ذد دونــــــو ب ُّ قـــــ م: أتـــــوذن لــــّ  ـــــ  أبــــ  ثـــــور  قـــــ م: قك وســــكت لكنا ـــــ  د ثكــــ
 :(.202د201د200د222.)بـ ردد.تدص(11) يوم

ّّ ن أنـــ  ــــــــــــــــــــــــــــ رــــولى  ونَــــ ــــــــــــــــلــــى غـــــــن  بّ او   مــــــــــــــــــ ري بي ــــــــــاـــــــــلى اق ــ مك ــــــــــــــخلــــال
ــــــــــــّــــــــــــاَ  األاـــــــــــبابي  ــــبَ ـــــــد خـ سوكخــــ بك   ــــــــ رــــــــــــــــــــــــــــخَـ ـــَـــــــــــــــن ب لف  تــــوذَ ـــــــــــنا ّك وانْ    نّي
مـــــاتَ  ا َ ـــــأن ــــــــــــــبْ ــــــــــربَ  كك َيـــــــــــــــــــــــــ ر ـــبامَ ـــيـــــــــــــالك ون دغـــــــــتَ    ـ خــــــــــــّاا  د الرك  الى الرك

ّكــــــــــــــــــــــــــوبــــوالمك  في (ــــــــــــــــ)بي ل    ى قوغـــــــّ غكـب وغـ ـــــدــــــــــــــ  أتــــأن ل  يّبي ت ت
(شاـــــت)غــــــــــــــــَتداا  لاــــــــــــمَــــ ــن   َنـــــــ لم ونــــو)قحر ن( غ   َب بـــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــَ    وشـــــــــرد 
وَن    انــــــ كوا غـــــاْنَب ي ـــــــل م ٌم رقا   ب  بــــيـــــــــــــــــّــــــ لّ  ودك فــــــنك ـّ  بتاــ  َخـاـــــــــــــــــــمـــــــــــ ك ال

 ـــٌم دّ األْلـــــــــــبغا  َنماـــماــــــل كُ نم   ـــوارســــــــ   ـــبو( و)بل ( دــــــــــــــتك غ  )غـــــون دـ
اــــــــــــــــــــــــمـــــــــب داـــــغن ُ َن ص بـــــك  فكّ   ب  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــوغيّ قــــــبت   ن داَر قـــــ ف  نم  ري
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 ــ  خمــــ ري ــــــبكا غي مــــــبار  نــــــــبنـــــّ األنـ   وراع   ــــــ   اــــــــــــــــــــــــــ  رااـــــــــبك    ابــيــــــــــــــف خـــتكــــــ
 دّ ولـــــــــــــغ اـيـــــــــــــ ري  لـــمَ ــــكت الكـبي ــــــشَـ    ت إلى قـــــــــــــــــبا   ـــــــــإذا رــــــــــــــــمل نتَ ــــــــوكك 
 ـــــــــــــــــــــــ ري ــادك دَــــ ـــــــــــــــــــــص الــــــمك رمَ  و كـــــنمفاَ    مب الموالـــــــــــــــــــــّــــب  كـــــــــــــــــــب غ بــــــخرــــــتكـــ

ـّات الى اخخبد والـى أنمـ   ثي  فـ        إّن ناّّف ت الموقف تكـفك ا  قصد   دّ تكب   لفمن  ال
ـّلنفـ   والمف ضـ تّسمت الى انبي ر المـوالّ وتف ــــا  الرـببد تو والمكفـ خبات والمكن ياـ ت غـ  بــــي    ال

ال  للف  البّ أّسمت للرـــبقف  وللبــــ دـد والبــــ و   واناــــبداد ب ألنمـ ب واألنمـ بد ويياـت غكبوارثـ  بـا  
ـــ ـّالبل ال م عفـــ د ولك ـــدود  األنفـــ م بفرـــ  تـــبالكُ الن صـــوص دـــّ الـــ ــــّ ـب ـــ وي نك و غـــ  نرـــ  لــــا األابابـ
ـّ ر بـ  بكـبد"و خـــبب  خكصوصف  غـــ ل  اأَلغاب ون  حببم ش اب  المكفّ    د غكـّدعف   " ألصـولّ الف رسـف ب

ــرب وال فــ ن وصــن ا   ّـي ــدكرات اـبداعفــ  دــّ غ ــ م ال أّن المــوالّ دــّ ق اــدل ال ــبم إذا غــ  ترّلــ  األغــب ب ليك
ـــلّو والن ــاوم لكنـ  غبرّليـالك م ب لمكي رن   ّّ  ولـو غـ   ي بْ بـ لري   نغ  الـــرببد د لرك د ألّنـّ قـ م: أغـولى أم ابيـ

ـ ر دكبل الركنصبّ   وغنح ل  البص اكدـ دّ ذلا الرصب.  ـكببنُ َتَ 
ــُد دــّ وعفــّ بــوّن البابــ  دــّ المف ضــل  تكْخفيــّ دــّ ثن        لــ  وتكمــ  اــــبيب   بـــ ر دــّ لـــــا الــبّد المكفحي

ان  األا نُ وعبيب   الربب اّم  سوالُد ولو غ  تكببنمّ لفا  غْوَلى  ان  الربب الى يي وع لبف ا  يي نكاك
م  الى البـــب ف  واـنم س ب ل فُ المادويد ضفٌُ الى بـ ر ب  ببد ذاتّد وضـفُ الـى غـ  لكـُ  البّ َتدك

ـرب وسـال  غـ  وسـ  ـّ نـّ غـ  دّ ش ليلبّ غي  المـوالّد وإدرالـ  غنـّ أّن ال م  الّدا  ـ  المف سـف د وانمـ  غ  غي
د ع اـ  الـنف د وانبباغـ  غنـّ خداب الم لـ  ولـبو  الفربل الملفم  البّ تبدكض اـذنم وتمَنح نـّ  الـدّ 

الح  رل والرصب ويحنكـ   نـ درل يلـم بــ رك غـ  األغاـب أن  ـوذَن لـّ ب لـّدد ع اـ  ذاتـّ الم ـّددل بـ لنككبان 
د ــروي  دــّ تغلاــم الكّفــ  لصــ لحّد  واـقصــ   الّيــ دّ والفكـــب كفــ  ددكــ ن لــّ ذلــاد ولــُ   ــد بـــ رك صك

 فبخـبك غــ  كـ ن  مــك  األرإ اليفـ ر الــى غـ  ك نــت نف تـّ اــ غبل بخاـبات اليصــورد د دلفـ  الح ــ رل 
وال داول غ ثل  دّ لـا النص ببحب ض الى اليومي غ  لـا األابابّ الــــ ت  وي ندود  واسبح   توناـم 

دونت َكم ت لـا الـب لنفما وأغّ لا(. ولو  !ل ب  ثور المدوسّ( نا  ق م لّ: )قّبحا هللااألغاب)غ اأ 
ُ دا ـ د ألّن ـ  نك لـت الـى الحّب ـ   غ   كخفّ إنم س األغاب بصـــروَي  غكوان ـ  اكيـوم َسـ دل الفكـبس والـّبحك 

ــ  ا . و الــ ـّ ر ولــّ نــوانّ انبم عفــ  انبــبام غ ــ ل  األغــبا  والبحّلــّ بــ خداب والحــوا ىوالنيّد ــ  و ال
فَول غ  أل  الفبس.  وتبيو   تمّاا ثي د  الصك

ّّ دـّ البّــــمّدد وانّتمـ ع والـــــات دـّ خلـ  اوالم ـ      غ  لـــــن  تــــ دأ الـبو  رنلب ـ  الكـــــلاب  والـواّ الــي
ــّ دــّ غكمــ  ل  المكن ــا البــ ر خّ و أنمــ قيّ الّي  فــ د وذ لــا لبحياــ  قفــال الخ صــ  د والــواّ النيــدـ الفّن

ـــدـدل ترمــ  الــى  ـــمم لم  دــّ خلــ  غبنلــ  غرب فــ  نــــــ ـّات المي ــورل أّون دوالـــ ـــ نوعفــ د تكراــدك اناببــ ر للــ
ر ل ب   بصـدغ  ال دــد أو الحداثـ  غـ  ن ـ  ث نفـ د ألّن ال بـ قبل تونفّ الفكب وخلخل  غخاون الـالبل وغك 
دض اننبمـ اّ اب  دّ ت  وي اليد ُ سـفمنح الـنص سـم  الـبّ ـكدركون أن الّمم  الب ريل لل دـد بوصفّ ر 
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مكّ ب ألنموذي ال دـد الــ ـبحث ا  ال بوي وي لب لّ ـّاب الريـ  ال ـدلّ والـــ بـدور   كّحـبن  ولو غ  َ مي
ا لــ  البــ ر  د ألــُ ـــدعك أبــو نــواس إلــى ت ــ وي الناــبل اليد مــ  للكــون والحفــ ل   تلــا الناــبل ال دو ــ  البــّ 

لر ن الر فر  الصحباو   الي لبتكمفرب ال  ولن  دّ غرّلي  أغبئ القف   بف ن ذلا. ا   ل ل ك الموت وسك
ّ  لمدلوم غرنوّـ  ولو الردم والفن  .          األي م: دام نمّي

ّ لمـــدلوم غرنـــوّـ  انـــدث ر الروايـــف وغوت ـــ  واســـبح ل  الحفـــ ل وانيرـــ ع           رنا  المبأل: دام نمّي
 النم .
ّنبك   ـّ دلوم لمــــــــــ          الاغ  وتر قم اللا  والن  ر: دام نمّي تآلــــــــــ  الحفــــــــــ ل والمــــــــــآم  غرنــــــــــو

 المحبوم)الموت(.
ّ لمــدلوم غرنــوّـ  ســبا  المــوت ]المــ ُ والمــف [ وســلر         رنل  الصاد والمكر ردل: دام نمّي

 اليدر المحبوم الى الحاوان.
لمدلوم غرنوّـ  انبصـ ر الفنـ           ّ : دام نمّ   دّ ن     المكرّلي فالرواصف واألغر ر الرود ن

 واندث ر غر لُ الحف ل.
ملـ  غـ  المرـ لُ الحّمـف         د لمدلوم الـ غ  للمرّلي  ـبرّل  بفـــكبل المـوت الم ـّبدل ولــــّ تا ـب دـّ نك

د ّّي ـــ د ولــّ تكنــبج بـــلا غــ   كمــم ى بــ لواّ الـــي  حــّدد وضــ  الن تج اــ  ي فرــ  الف ــ   الــــ الّصحباو ــ
ال نفـ  الـلنفـ   الف ـ    و بغا ـلـا الواّ الــ تفرنت لّ عبيب ـ  أبـّ نـواس بفرـ  تَ األدباد دّ بال ت ُد 

بوي اـوالُ ن ـ ر   وثي  فـ  ن ّتمـت إلـى ال الـ  ال  للفـ  بصـل د لــا ردـض غمـ ـبل إ يـ ع  كـبدّ اصب د 
ـــفرم  بـ لمبارل داخـ  دامـبل البكـ   والنحاـمون  ب لـكب  ت األلــفم  والبوغ  النصوص اليد م  المــــحك    ت المك

ـــــم  نت الرقفم د ويـك   ن وم تونفّ َنَبليف  المدلوم نحو غوضوع "الخمـبل" ألّنـّ ـكـدرن أّن الــالبل  والمك
ـّات الربيّف  الى صل  س بي  ب ـا الموضوعد ثُ أّن المؤسّ  ـدك نبنـ  ال م عف  لل مـ  البسـمف   نــان ن ت ي

ـــفاــــ ف  غوضـــوع "الخمبّ ـــ ت" والرمـــ  الـــى نرل ـــ  " المرنـــى دـــّ ت " نّبـــى تمـــبص نـــبارل الـــواّ الَم ي
غـ  نرـ  أبـ  نـواس ـكـــ  نُ كـــّ  غـ  ـبغـا إلـى   رإ ل ـ د والـــ تكمابـّ الخمـبل د ولـورَ والنـ ط الريلّ المك 

نـَدثيب و الم ضـّ وغكبرّلي تـّ و ــب ّكُ الـى غـ   .)أبـو (12) دقـ م والحبكـ  حفـ ل والحاو ـ  ل ـبدض اـبرّلـ  ب لمك
 :(.43دص1250نواسد
ّ  الى دار  ـك ــــــــــا ي الـ  م ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــي

  باــــــــكى نــــــــــهللاك ااــــــــــــنّ غ  ب ــــــبقّ ن 
ّّ غــــق لــــوا ذكبَت دـــــــ    أســـــــــــــدـــــــــــــــــ ر الحـــــ

 ومك اــــــ  خمـّ رل ال لـــَـــــــــدي ـــــــــــــــــــواك ت أس  
 ــدي ــــــــد غ   صـــــــ و إلى وتـــــون شــــفى ون
 ــدي ــــ   بــــنو أســـــن قـــ  لــــــــــــّ غن دّر درّ 

ب ابب رل  غكيببنـ  نم لفـ  غكاْناينـ  لف ـ   اليصـادل  واسف  النّ  د لبؤ   ال دـدل البّ تربمدل  الحداث       
الرمود   المبّكب  تمبندك أس س  إلى راب  الـ اب دّ إثب ت الكانون  وغكم  ل  كّ  غ  لو نولـب وأصا  
ـّات الـ ابل بييكدرت   الى َخل  لكغ  غـ  خ غـ ت  دّ ا لُ الــــات واألشــف  د ودّ لـا "َتَر ركُ ـنم س ال
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نمــ س الـــات الـــ ابل مــت غــ  لف ي فربي ــ  د بــ  غــ  ي فرــ  شــرور الـــاتد واســبغباق   دــّ ا َلم ــ د ـو
ببن ب ــ  ال  ردــ  دــّ تحو ــ  الفــ  إلــى رو  لــف  ل ــ  غــ  المــ دل )اللغــ ( ســوى البر اــب اــ  نفمــ  د د ــّ 

 (.124دص2001)إببالفُد.(20)دامم  البَوّثم إلى األغ م"
ترــنّ البحّبر غ  لفمن   النصوص الح غل  للصباع الونودـ الك اب با  د لبؤ   اند أبّ نواس ن     

ألــ  ال ــوادـ وياـــــلب ُ الحــ رل وال  دــ  الي نلــ  ديــ د ون تمرــف  برــض األنــباإ دــّ اليصــادل الرمـــــود   
ّّ المويــو  بــاغ  الصــحبا  الّياــ  بمــ   المبّكبــ د بــ  لــّ ســرّ غــ  أنــ  إيانــ  لــوان  الفنــ   لــدى الربيــ

َر َلــ ي أو البنــ لّ  دــّ البّ  حملــ ؤ ــ  الحّمــف  د غــ  ت ــ وي اليــ غوس الّلغـــو ّ  غــ  دننت المــكون و الرك
ّّ   البّـباثالممبَمدّي غن   كـلاد د و ن ـبى نفَمّ وصف   أو غداو ا للّدد ع ا   كحيـ  رغــا أو سـف   ثيـ د
ذاتـ  د اـــل  قـ درل الــى إنبـ ي لحاب ــ   أو انضـر ع بحــفح غنـــاوغ   القـفُ غــ  البَلـفي بــ  أراد أن ـكنـــبج

ـــورل  وركغويلـــ د ذات قـــ درل الـــى اخبـــبا  الواقـــ  وإدران المف رقـــ ت  ؤالـــ  وصك الب ر خفـــ  والّي  فـــ  ويمـــ  رك
وتف اــب ال ينفــ  الـلنفــ  الي ممــ د ذات تبــبا ى دا ــ  الم غــح الخ صــ  بّي دبــّ وكانونبيــّ وذلــا كـــوّن   ولاـــدل 

باي غكمــب دات اصـب د ناـث لـُ  رـد الم بمـ   حكمـّ غــنر  الي الـ  وأاــباد  د الباب  دـّ انخـب ـ وإبــ
ــمّي الحفــ ل  ــبّيع لفلمــف  الحّب ــ  ونك ـك ـــبا  والّلغــ ت والّي دــ تد غنــ خ سف بــ  غ بمــ  ن ـــب تبــــرّدد  فــّ األاـ

  البمـ ي  وانببام اخخب المخبلفد أّلّن الم بم  وقد ترّددت غـ ريّ  وق      وانفبحت  د قّ لُ  رد غ
تبنــ قصك شــف دابكّد  والوضــو  المــولودا  لــدى الرــببد لـــا ونــم الــى أدــباد  البرــ  ا غــ  اــ لُ غــ  تنفــا  

وتاداد غريولابكّ دّ الب شّد دّ لـا ال ّو اليل  المحفـو ب ل دم والبّحونت المب ر د سرى أبو نواس 
ونت الرمفي  دّ غك بمرّد غربمدا دّ ذلا إلى خلخل  القفُ والممّلم ت الفكب   لرصب  لفم ـب بـلا البحّ 

الـى ثي دبــّ الموســوعف  ورؤا  الفكب ــ  والري مد ــ  والمرب ّفــ د ن لفـا اــ  قدراتــّ ال غحــدودل الــى الب ب ــد 
 .والكـف وغ ني  المر نّ الّّبل

ـــ   لليـــ رئ الفرـــ     ُ  غكبن لفـــ  الّصـــغبدب نّ  اـــ  دقـــ  وقـــد َ حي م ي اليـــوم:إّن أبـــ  نـــواس نـــ ص دـــّ اـــوال
د ليـد  د ا  الب شّ إلى نّد الانوني والمبابي األشف  د َاّم  َ خبفّ خلَف الّا لبد ا  انن  ي والا وري
ــــ  خدــــ   الــــّبو   ب لحــــدود المــــ دل والموسّي ــــدغّي ــــب المكبيلــــئ الــــى الــــّدوام المكنمــــكمد المك يــــ رد المّــــ م المك  ي

ن ص دّ دل لاا  ض مر  لحدّي انسبمـ مد غكصـاف  ال غكبن لّ؛ ا لُ الخمبلد ذلا الر لُ الــ ادبكبي  بّ و 
نوند َغ  كورا ب م لف  اـْنبا  واـنـوا د غكمبونمـ  بيبكديـ  النـداغى دـّ خّمـ رات تبتمـُ دا ـ  األشـّر   لحدّي ال ك
والّالم ت دال م  وال حك تد تكّ َفــ ت البو د وتــمو َن ت ال مــد تحت وق  الموسـفيى. نبكـ  األلـواب 

اوم وـر بمـ  دــــفّ غـ  يكيـوس البحــث والمك  يدـ  والنكــب  الف تنــ تد لـــا الرـــ لُ الّمــحـب واألسـرك دـو  أصـ 
ّرل لنــا اــ  دـّ األغــ ل  المكالمــ  بحّــ  د لــو  ودك َثمانــ  د تك ـّ  المكــ ن وتك ــّدد الاــ م وتنبـــّ ب ــ  الــبو ك

د الّــ  ّّ ـو دـّ أامــ   الــ اب بمــ   فـّ غــ  بي  ـ  الر غــ ت والبكغـوي وغكخلــــّف ت الناـ م اننبمــ اّ الف رسـ
ـــوا  األعفــ د ويبامــ  الحفــ ت الملكفــ  واألاــباس والريــوس الدـنفــ د إّن الخمــبل لــّ بمّ بــ  الَرَصــمي  أنــ
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ــ ل  غكلــون دــ رسد و كنمــفّ د نرــ  اننفصــ مي الي ــبّـي الميــبون  األخاــب الــــ َ ـــد   إلــى أْصــلّ الر فرــّ سك
غــ  خ لــّ الــى أّنــّ نمــوذي اـنمــ ن الحــب نفــ م كــّ  تــباث وثي دــ  ن ب ل ــف ع ]يغــ  الرفولــ [ د لفكرّ ــب 

ـبى دا   إض  ل للّبو  ون غك ن لباب  ال مدد د و ـَنفّ أن تكون لـ  الروالُ غ  َصنيف ي ب د   الرـببد 
 :(.102دص1250.)أبو نواسد(12)ناث  يوم

بوان كمَبىد ولُ تكْ   ُك ون بـــــْكبك  غــــــوار ثَ               تكباثك أنكو شي  غ  أبيْت تمـــــف
د أو تكّفـ  الحفـ ل الميصـودل لنـ  لـو كـّ  غـ   خلـ  لحاـ  غـ  البــب  ي  ب  ـــمك  اليوم: إن الخمـبلَ      

ـ    إلبالــ تحاــ  المكَر شــ د براــدا اــ  حاــ  الح ضــبلد لحاــ ت البوادــ  الك غــ  غــ  اللّ ب للّ  ذي إلــى درنــ  البلــ
وي خبص ر أراد أبـو نـواس أن َ ْيليـَم غكر دلـ  الّّي دـ  الربيفـ  المك ّمـدل دـّ  الم ضّ ون وس وس الممبي  د

إلــى غكر دلــ  أكخــبى تيــف الــى الّنقــفضد  ّرغا ــ  الــّنص اليــد ُ اليــ مُ الــى توغ ــ  د ــ   المــوت وتما كباتيــ
ـّم اـقبـ م الـى الحفـ ل وانبنـ م لحاـ ت  الّصـف   ولّ غكمـبمّدل غـ  ن ـ رل الفكـبس الي ممـ  الـى الّلــل ونك

دا  د وكوّن بـوبّ نـواس ـــيوم: إّن الرصـب ال ّب سـّ بفــ   سـوااد الفكـبس أّسـَ  للرـبب د ـ    ن ـ ر    
 ّّ لر  الم ضّ وويول الخـو غ  الح ضب ولوان  المكمبي   بم   ندـدا د لك  الربي الــ ـبيخ تحت سك

وكوّنـّ أنـّ  بــوّن غصـاب  لـف  باــد د تحملّ غ  ر    الّبغااب واكنفوانّد نرلبّ   فاك دـّ غكفبـب  الر ـب  
 . ندـدل سبـؤثّيب دّ صو  غكمبي لّ ذلنف ت ب  لكن ن قيوى ثي د ت ون  رات وقيـوى 

ر  إذا انرلين  غ  غ دأ أّن لؤن  األا نُ الــ  أّسمـوا الّنـوال األكولـى للح ـ رل      ولـا الخـو لّ غ  ـك بّي
لـا ال كنف ن الــ ق غـوا ببــااد د وي لّلغـ  الربيفـ  نفمـ   البـّ  الى خلخل  الي درون الربيف  اـس غف  لكُ 

ّّ دـّ المـوثور أّن"غــ  ترّلـُ لكغـ   شواردل د وتوّسروا دّ شر ب   و ترّلمول  وأتينول  وغ  أّن غ  ـكنمـم للّن ـ
ـّ ك نــت بمك ــّبد اغب ل ــ  و  تي ن ــ  تكْصــبيح إقــــوم  اّتيــى شــّبلكُد أو أغــ  غكــبلُ"  حمــ  دــّ يّف تــّ أّن الل غــ  أ

باعد أـ تكصبح غلك   لانم ن  كفصح غ  خ ل   ا  ذاتـّ واـ  ونـود : "إّن الل غـ   ن لـال للمكوان   والصّي
)لاـــدنبدد.ت  .(22)غلـــٌا لـــّد ولكـــو ـبصـــّبـ دا ـــ  ودـــ  غــــالبّ للّبر اـــب اـــ  ت  ريـــّ وقباراتـــّ واوايفـــّ"

ــــ نُ ا غـــ   دـــّ (.42دص ــــدر أبـــّ نـــواس خ صـــ   واألاـ ـــدنّيّ غكـــ نب ُ كمـــوالّ إّن قــ ـــب ُ ال دــــدلد وت بال
ـــ  ســي  دــّ ك ــف غكالــُ  ــُ األســف د واألنــبار بمنرــ  األنــداد والبــ ر   أشــبّ غــ   كــون بك مـ للرــببد ولك
ــ   غــ  شــّب الّاــ م  ورونــّ تحب ــب دــّ الا لمــ تد ولــّ دــّ انب ــ رل  تبحــث اــ  غنفـــ نــورانّ  كخلّيصك

و  ا  اـخوان  .واكال  الب 
د  دـّ ن   ـ  المرـ ـ نـوم غـ  أوردنـ   غـ  برـض النمـ ذي الــرب   وغـ  تحملـّ غـ  ق ـ    وغ  نؤكّ      

نـّ غـ  غمـ ـبل البحـّونت الب ر خفـ  واغبصـ ص  دّ لــا البحـث لـو قـّول الريـ  الفلمـفّ الف رسـّ؛ دـّ تمك 
الكّاب غ  الّي د  الربيف  المص نب  لبنل  النص الميّدس دّ اكنفوان   ونبارت  د بوسلوب  فّ  إشر ا ت

الــّدل   وانسببصــ ر ونفــ ذ البؤ ــ  د دفــّ داخــ  أنمــ   الّي دــ  الربيفــ  الوانــدل المفبوضــ  الــى المــوالّ 
واألاــ نُ ك نــت تــــبوالد خ دــ ت ثـــي  ف  اــــدـدل نــوم ال ـــن  والربيــ  والــدـ  والّلـــغ  والرــب د وناــب ذلــا 
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رداد لبي    البرّدد وانخب ـ والبر  ا غ  لـ  غ  أونّ البم ـكاد لُ تك  الـلنف  الربيف   نـان الى اسب
الّي دــ ت  دحـــدث انرتـــداد الح ـــ ـر وتفك ــاي الكفـــ ن اـســـ غّد وســـرت كــّ  أّغـــ  للحفـــ   الـــى لو ب ـــ  

 الّي  ف  المحّلف .
    دّ إذا غ  انــــبيلن  غ  غ  م الـرب إلى ا لُ الكب ب  النّب   د د ّن الري  الف رسّ أّدى دورا  غبكا و      
ــــم   الّ ثـــ  لـــ غا د ـــكّي  األسـ ـَ د ناـــث "تكنمـــم وندل الّنّـــب الربيـــّ إلـــى أشـــخ ص غـــ  ناـــب الرـــببد وتك

المكرـبـب ب   اكمــوغ   )أبو الر   س لُد ا د الحماـد بـ   حـّ الك تـمد وابـ  الميفـ ( سلمـــل   غـ  الــاوخ 
ّكـ م األغـو ا  ّكـ م ال ب سـاا د البــوالمـــب دـ د وتكــحا  إلى كبب   ألواخب الحك الّ ثـ  كــلا  ُّ د أو ألوامـ  الحك

ب قببا  نص مح الى س دت ُد إّغ  بببنمـ  أامـ م ـون نفـ  أو ب لو ـ د وإّغـــ  ببونفـّ رسـ م  شخصـف  إلـا ُ 
 (.121صد2010د) أوردوا .(02)اكّدت وقح   ولّ الى األرنح س م إادام غؤلّيفا  ." 

ــلر  الريــ ؛ المفــ لفُد غلكــ ت الكيب بــ د البفكاــب  دمــا د الّنّــب الــى ـــد لــؤن        لــو إــــان بمــا د سك
ــّ  لـــ  الرن صــب تكــ م دـنــ غفكّ وتــبالُ الخ ــباتد اليــبا لد الف ــُد اــ لُ الحكــّ والّمــبدد كك وغائ إلــى َتحــو 

   ال دا ـ  نّ إلبال ت الن اُد ب   كمك  اليـــوم إ فت النم  الّممرّ الوينّ ولي َسفر مك الـلنف  الربيف  البّ أَ 
ال ولب   لب  وي ن نا النوع الــــــ رـّ  غــــحفور   بفرـ  البّـدو   الـــ رّكـا الـى نمـ  األشـر ر وألمـ  

د ولــــو غ  دون  د وذلا  لبوسف  نوال ندـدل قواغك   نك  ّم الحكم  والف ـال  واننفبـ   الـى الواقـ  البـــب
لـُ  الخصوصـف  الــرب لغـ دـّ غوضـ  الممـ  ل  د د حبو  ت ـ انخبف ر الـــ سـف ر  أشــــك م الكب بـ  وغك 

ــد قــ درل الــى اخبــبا  الناــ م اننبمــ اّ والمف ســّ المرّيــد ون غمــ ـبل البحــّونت الفكب ــ  المــب ر د بــ   ترك
ـــي  ويكرــد البّ  ــ  المرنــى وســف دل الرــــــ ؤ ــ  د ويــد   حبــ ي األغــب إلــى نمــ  غــ  الكب بــ  تبوّســ  الــى أولوّ 

د ولـــــــو النـــم  الـــ كـ ن ـبرّلـ  إلفـّ "ابـ  الميفـ "  دـّ يغـ  ايداد الم بمـ ـنم ن و ا ق    البفكاب دّ 
ّفـــ  د وت شـــّ قفمـــ  الــــات ننــــغ م الخلفـــ   واألغـــبا  ب لبوّســـ  والبوصـــا   ّكـــ م وَلـــوان الب عي  فـــّ ركلـــُ الحك

ــــي  ف  المك  ــــباقب  الـــدوامب الّـ ـــ ألخّص والّصـــباغ  دـــّ غـ ـــ  وي ـــ  ب لببنمـــ  ونيـــ    ـــ ورل للـــ  د الربيف غـــ  ـبرل
درـــ  وانـــدل بمـــا  غـــ  األدكـــ ر والبصـــّورات د  ُّ إننـــ   اـنمـــ ن دك المرـــ ـر ونبكـــ  األاـــ نُد نبّـــى ن ــــب

ؤا  وتباااع اي مد  وتَ   ّ  رواب  اننبم   لد ّ و ب ل   بات الـالبل .يي ت ربب غ  نّبا  ذلا رك
ر لـم الّمـلر  المف سـف  دـّ  ل  ال ـبوب غـ  غَ  بمرـ  غـ  توّقـ  ابـ  الميفـ  اسـبحلـ  الرن صب غك        

َنــــْر ي األدب دـــــــّ خدغــ  غآري ــ  دنرلبــّ الــى أكْلـــــــب  انســبرداد نخبــــبا  المكنَ ــا المــ مد ب دبرــ م أســلوب 
لب ب   كمّكنّ غ  ت  وي نوانا البق بـــــ  وانشــــــبغ م اــــلى غـ  لـو نـولـب وأصـا  دـّ الكـ م  دـّ نـدود 

ـــ   َنَمــ َم الربيفــ  ب ف ني ــ  غــ  ـكبيف ـّل ســـ ــّ الريــ  و مبمــفغّ المنرــ  وتمــبون ك إلفــّ الــنف  د وي بيبّ ــ  دــ حك
لب لكَم د  م  المناوغ  الف رسف  دّ األخ   ورؤالـ  للرـ لُ والمونـودات وذلـا غـ  خـ م كب بـّ "للالـ  

ـــ إلـــى انخـــب   البكـــو نّ ا ـــب ب نـــ  ـب ّبد ديّنـــ  نّ اســـبر ـر غك بَدـــاي  ف    ودغنـــ " الـــــ ـََبموَقـــ ك دـــّ " سي
غّ غك  كـــ مّ انســــــــبر ـر تكمـــوّي د دمّـــ  لـــــا النمـــ  غـــ  البكــو   الحي غــ ـبل لمبواضـــ  ب نـــ  النمــ  الــــرـب
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ــــ نف   تنـــاا ك  ـــ إلـــى أدا ي  رغا ـــ  َبــ الممـــ د  د كمـــ  أّن لــــ  الصـــن ا  النّب ـــ  توخــــ  ن ا   بـــوني الف ـــول وصي
ن ـ  انخب قـّ ون   ـ  انخب دـّ بمبن ف  ثي د  ناب ابيف  أخصـ ت ولــا الـنم   مـب ـو الـنف   دغككوّي

د .)ن صـــب(24)وغــ  ناـــب أن ت ـــد لــّ غ فرـــ  للبوو ـــ "  –ضـــم  ســـف   الّي دــ  المـــ مدل أنــــان  –المبلقّفــ  
ي  لكّ  غـ  لـو غونـود وقد أنّ  أدب  ك ونكي دك يَغ ني (.0د2دص2012/2020 ّ بوسبقف  لـا النموذي وَتَ  وك
ف رقـ  دـّ غكمـبوى الّلغـ  ونمـ  ا دّ أغب  د غ  ناث أدك ر  وغ  ناث نم  بن مّ و غ  ناث المك وانب رو 
ك  ـ  ] الــى الحَ  كـّ د واضـر  بــلا اليـ رئ أغــ م خفـ ر   إّغـ  البمـ ي  دـّ الف ــُ والوقــو أغـ م لفكـ  الحي

و  والَمغاى] الى سـ ا  اناببـ ر [د ويمـ  أّن الممـبوى س ا  البملف [ د أو الناوم إلى األام   ناث الب 
ــــوّنّ الّ نّ نرلّ دّ غيّدغ  كب بّ للخ ّص  ديد اْاَبَ بَ  إلـا ُد بخلففـ   أولوا األْغب والّمــ س  أّن الخر َب غك
ــورلي الحكيفمـ  دـــــ ّ لمرـ ـاب المَ  ر َنـ ك الحـ لُ ن تمـب امك أّن األوض ع ناب غكمبم ن   والقفُ ا ممـ  ويي 

ــفحَ أقبب إلى رامي   . َن    الخي
ــ  إلــى نــدّ  غــ  تكرــّد بمّ بــ  الحــ دا األس ســّ لمكن ــا  المــبدـ اليــ مُ الــى َتصــّوري     لـــ  النيــ مص المكيلَي

كمـ   اـ  ثن مفـ  الودـ   ثك بي بحـدّ أنداث  غكر دل  لمكبرّلب ت الواقـ  دغكوّياـ  الـى ك منـ ت  وأشـف    تَ  لمـ ن الحي
ُي دـــّ بـــ ب تَصـــ ركع األْضـــداد ]الخاـــب در البـــّ تربـــ  نفـــ ل الّنـــ س وتخبـــامك خك صـــ  أوالَغـــ قـــوالي ُ وأدرـــ ل 

ـّ  كليَمـ      والـّب[ د غ  غا  الم رد نحو تنمف  النم ذي األخ قف  دّ ق لم ر لباتّ غكون   دّ الّبغا   وكك
ُّ اـــ  اليصـــد د وتمـــرى لبحياـــ   غك بغـــ   دـــّ ضــــــبورل انبصـــ ر اـرادل الخاـــبل ببحكـــفُ صـــباغ  الريـــ   َتـــني

ـــبأل الــ ــ َواّ الركْامــى انــد الحــ لُ لبحيياــ  الرــدم ونفــح األغ نــ  المكوَكلــ  إلفــّ د ولــو غــ  نرــ  الحّكــ م ونك
ــ ُ ـالممــب د   ـناــبون إلــى كيَبــ بي "للالــ  ودغنــ " دــّ رنلبــّ الَكونفــ  ا ــب الّلغــ ت الــى أّنــّ َصــنفَرَ  نكْيصي

ول  ذات ألمفــ  اكامــى نبــ  وأّنــّ بمّ بــ  وصــف  ا قــ  لحــ لُ ن لــ   غكحــ ط   ببر نــ  الّمــو  د إّن ــ  لممــ
الــ أنـّ  بـوّن الّمـ م واألغـ  دـّ الم بمـ  ن ـبحّيـ  إّن دـّ دولـ    -نكفمّ و ا لُ يغ نّ  -المــيف  

ـــلكُ ب ــ   ـــرّي  واسبـــ رل ألــ  المربدــ  وذـو اـرادل الخّاــبل د تلــا الدولــ  البــّ كــ ن  حــ ـــم  والبـ تك نــى ب لحكـ
قفمـــ  دلــــ  ال ـــبأل     رلمـــ م ُ ود ســـفب ُ للحصـــوم الـــى شـــّ  ذـ أنـــداد  انـــدغ  كـــ نكوا  كخـــ يبون ب

دـّ أن غ ـُ  –الف رسف  اليد م  البّ تمكك  اوالُ اب  الميف  الّي  فـ  دـّ ا قبـّ بـبو  أنـداد  اليكـداغى 
ْ لــى بــاخُ البــ ر   د ـــيّدس  ودــّ ارتبــ ي ُ الرماــ  بــبنُ األرإ الحك والبونـــ نف  الرمـــفي  دــّ اســبدا   المـ

لـو غـ  نـّبن غكخّاَلبـّ  -ـ ط الخباد  ال دامف  وأس يابل  المبوّ ـ  وانسـبن رل بـدروب الحــكم  قـون ودرـ وأنم
وغمــ لا وعفــّ لنيــ  لـــ  الخلففــ  المرب فــ  الموروثــ  إلــى ال الــ  الربيفــ  كقفمــ  غ ــ د  لبحب ــا الــواّ 

نــكب الـى أبنـ   األغـبا  والــخ ص  د اننبم اّ دن سفم  وأّن سك ك  البــرلفُ ك نت قــلال  دّ يغ نّ ولـّ 
ـــ  ورلد ولـو غـ   فـ ت المك ويرــب ي  غـ ب   لن ن لدٌر للحّب  ت والحيو  وق ب سف سّ وقمـٌ  لبغـــوي اليوغي
نرلــّ ـبــبّدد دــّ نيــ  الكيبــ ب خودــ  غــ  الريــ بد لكــ  غ ــدأ األغــ ن الــــ أكارــّ لــّ ورن بــّ دــّ تحياــ  

ّ قفــ  ل مفــ  الّنــ س لــو غــ  خّلصــّ غــ  لوانمــّد لـــ  غاــال رــ  والمك دبصــ  البرلــفُ والــبرّلُ دــّ نــّو المب
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الكبــــ ب  غــــ  ناــــث الغ  ــــ  والم ــــموند أّغــــ   فمــــ  ـبرّلــــ  بر فربــــّ الـــــكلف  د ّنــــّ غــــ  بــــ ب البصــــنف  
ـــّ غــ  أنمـــ  الكبــم  ـــ د  بكونـ األنن ســّ َ ْصــركم تحدـــد نواــّ دــّ اصــب األدـــم د نّبــى وإن أقــّب الن يـ

إّن أّن ســف   النّــب الربيــّ لــُ  رـــب يــ ب  الحك  ــ  الخبا فــ  ون األســ لام المــبد   األريرــ  دــّ يغ نــّد 
الــواردل الــى لمــــ ن الحاــوان د دونلــم الحـــك   ت دــّ غــب  الكبــ ب تبصــّدركل  عبــ رل "يامــوا أّن..." والــــ 

 ف د ولـو غـ    رل ـ   كْررا   غيــ م الحــك    الخبا ف  البّ تدخ  دّ ب ب النم  الخ ر  الي مُ الى الر  م
دّ اليبن الّ نّ تحدـدا بمّ ب  غكف رق  دنلف  ولم نف  تبـ َل ك غ  النم  اليصصـّ اليب نـّ د وت ـّدد  دـّ 
ـــّ ال ولب ـــ  والمبرّليـــ  بنمرـــّ اليصصـــّ الـــواقرّ دـــّ اـــبإ غمـــول  خلـــ  الرـــ لُ وســـابل  ن تي إنـــدى غككوّي

ـــيد   ــّب ذلــا الر ـــ ف   وقصــص األغــُ الغــ ببل ددـ ـــّ األنــ  غــ  دــّ د ــ م   الـــفـو إلــى الخلــ  بــا  الواقرــ
المؤسمـ ت البق بفـ  المحكوغـ  بخلفـــــف  الّي دـ  الربيفـ  اـسـ غف   غـ  نرـ -دّ األرنـح–والمبخّا د ولو 

النــوع وتـــبُ  فــّ رّدل إلــى الــواّ الف رســّ اليــد ُ بروالمــّ الماّولونفــ  د البــّ ترمــ  الــى  لـــا تمــب   
دــّ قوالــم والوثنفــ  ب الر فرــ  وك من ت ــ  د وترَمــ ك الــى تمــب م الــبو  الّور ــ  إضــف   الــبو  الــى رــوال

ُّ أّن الناــب دــّ ق ــ     رغا ــ د كبســ م  غكـــف َبل تبر غــ  ب ــ  الخ صــ   فمــ  بان ــ  دــّ نــّو غــ  المــبّ  د ثــ
ــــــّ  ــــــ د والغــــــا د ــــــ ت ك لمــــــبق دوخف ن  األغ ن ــــــّ الحك   الم ــــــمون  كـــــــف يــــــ ب  المــــــلون الّمــــــل ّ د

غفل  دّ البدبابد وغكـب المـبأل دال   د...ونابلـ د أـ؛ ب خبصـ ر النيـ مص البـّ تصـّورل  ابـ  الب  رلدوال
سـن (دن لــّ  إّن لكــونّ 03الميف  دّ غ بمرّد ولو غ  كّلفّ دّ األخاب ضب ب  الــّدم دّ يلـــبل شـب بّ)

ل ُ غــــّ  الــــرم سـرى بــ خ ص لبغااــب الـنم  المــلوكّ  الم بمرــّ كــّ ـبحّيـ  المــمّو والــّو الميـ م غــّ
    بف  والبي رب الريلّ.ـّ قف  اـالف رسّ وال ندـد إّن   البن ـ  دّ المك 

ـنن   دـّ الكب بـ       رك بّــم  دّ تـونفّ األنم ط الّمـبد   برـد  د ليـد سـ   سك ليد تــبن اب  الميف  إرث  ن  كيد 
ر  اليـــب م الفكـــب البــّ دبضــب   الفلمــف  قواغ ــ  المنرــ  ال ــدلّ دــّ يــــب  األدكــ رد والحـــف   الــى شــــب 

ّمـف  ] ا ـب ـد للـواّ  الاون نف  دّ غوان   الا  دواسبـف ـ الَمْغـَاى بوننحـ  ني ـوَرانيّ المك مّي الخفـ م الص 
اـنمــ نّ[ د والبــــبكاا الــى الربــ م  اـنمــ نف  دــّ ناوا ــ  المــادوي   ] الخاب/الـــب[ لكون ــ  ال ـــرل البــّ 

ُ  إّن بصـــ   "اليلـــم" الـــــ   ــــّ  تكناـــب الم بمـــ  أو تــــ ل ّد وتحياـــ  اننمـــ  م البـــ م دـــّ تصـــّور  ن ــــب
ـــ لُ"  أو "الخلففــ " دنّن صــ   الـــرم غــ  صــ   الحــ لُ د وســ ا  صــ    ان صــب الحفــ ل ولــو" الحـ

 الح لُ  كم ك دّ تاو د  ب لنص مح  وإن يبـّ بول  الفكب واألخ  .
ـــم ن غـــغل   البمفمــّ خ ضــ   ابــ  الميفــ  دــّ يغــ  َقْرــ ي تلــا د ــ  ات المربدــ  اّتخـــ      ت غــ  اـنـ

البؤوس وَنْب  األنم د د دوثمبت غا د أوم كب ب غكدّون دّ النّب الربيّ د غّ د بـدور  الرب ـ  لا ـور 
ّّ  دْأبكّ البحث اـ  غكـ غ  الرلـُ والمربدـ د وخلـ  د ـ  ات للحـوار واسـبحداث أدب الم ـ ل   تف ر  إنم ن

ـــب تــــو م الفـــوار  وتيب ـــم والمكمـــ  غبلد وغح ولـــ  اسبكــــ ـ الر فرـــ  البــــب   دـــّ غخبلـــف صـــورل  ا 
ـّى غــ  الريــ  الف رســّ وال نــدـ  المـــالم دوتوناــد المي صــدد ولــو غــ  نرــ  اللغــ  الربيفــ  وثي دب ــ  تبغــ
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  والاونـــ نّ وال بيـــــب لبكصــــبح نــــدودل  الّـــــي  ف  ناــــب نــــدودل  ال غبا فــــ  د ليــــد أصــــبحت  داب ــــ  ودي  ــــ
ب  غن رل البو  والريـ  غرـ  د توتـــا   اليـبامح رمـــوى دَبفبَـبي   ودلمفب   والوغ   بؤرل اسبير ب ناب ا د  د

بـــ ـ  الفمففمــ   غــ  الّي دــ ت وغــ  األســ لام الر ابــ  دــّ دنــون اليــوم دإّن ــ  الّي دــ  اـســ غف  الميّدســ  
 رل النفوس الب م   دّ سباب الونود.دالبّ ك نت نير  البي   الريوم وغنب  ن ب األروا  وَغَن 

 
 :خاتمة  
إلى تنـف  الحفـ ل الريلفـ  واألدبفـ د وأّدت الربيفـ  كلكغـ  غــببك   الربيّ الف رسّ أّدى اننبك ن الّي دّ 

دورا دّر ن دّ البواص  الّي دّد ناب أّن شربا  الفبس ببرـّدد روادـدلُ المرب فـ  ويحكـُ ا قـب ُ الملمـ  
ـــي د  ب لّّ  ـــ  ف  دــّ البّ ــــ ـــّب قــدرل الــى اســبفر ب اـرث الربيفــ   ونــااب ُ المنـ ـــ  والمم رســ  كــ نوا األلــ ؤ ـــ

الّـــــــي دّ الربيّ وتمــــحفصّددـــــــــــيد غــــ رس أبو نواس درـ  النـــــيد الّــــــي دّ دـّ شرب دغبــــ ّ م  الـى ن ـــــج 
ـــدل اليد مــ  ويناب ــ  درادــــــ    ـــواغ   غــ  اليصاـــ ـــدـدل قـــــ ـــ  للرــ لُ نـــ ـــ  البكــبار والبيــد   إلــى خلــ  رؤ ــــ نمـــ

ـــــــيّدغّ الح ضب غ  نف ل وعفا رناددد لببكاا الى غ  لــــــو ن  ـر ندت أ  ـ  دـّ شـرب بــ ر دـّ 
ـــ ن المبحّ ـب انبي د  لملون ال دـو والداول إلى ن  رل تـوب دا   الّي د ت و بحـّبن دـّ نر ق ـ  اـنمـــــ

ّلــُ القفُ  وأقدار الم ـداا  والرلمـ  د والخب مـّ وابـ  الميــــف   كــف ن  الــ  يّدر قفم  األشــــف   و حببم سك
م ّكــ وتمــّل  الحك  بيــ  دالمــلم والن ــــــم واــــــام الغك  اــ  اســبمبار أنمــ   الناــ م الي ـــــلّ اليــد ُ غــ  اــــــ دات

د وغح ريـ  الري مــد والمـــالم الريلفـ  البــّ تبوّســ  الــى بوالناــ بألـ  الفكــالــى  الحـــــ شف دوالبآغب ودمـ د
بب ـنـ  الواّ الرمـــا  والح ج دد ب  الميف  بكّ  غـ  تحملـّ الببنمـ  غـ  ترياـد دـّ غي ريـ  بنفـ ت دكب ـ  غك 
ألغـــُ ونيــ  غحبو ــ ت دكب ــ  شــدـدل الحم ســـف  إّن أّنــّ تحــّدى اــوادـ الاغــــــ  وريـــ  الحليــ  الّبّ ــ  بــا  ا

ـــ ُ برـــد  الــــى اخبــــــــ ـ غـــــــــ ري   الــــى والح ـــ رات الـــّ ث ال ـــــــند   والف رســــف  والربيفـــ دد نك ت األغك
 د وليــد كــ ن ون  عبــ قبل الفـــــبس ّا والمربدــ  واألويــ ن ايـــــــــادل لب بّ"للالــ  ودغنــ " بحّــ  ودراســــــ  وتــوغ  

والـــواّ وانلبـــاام د غّمـــ  نرـــ  غن صـــ  ُ قب بـــ  غـــ  غ ـــ ل   راسخ دنـــــرلت غن ــــــُ نكخبـــ  غمـــّلح  بـــ لرلُ
مولب ــ  الّي  فــ  د ونبّــى ن  رمــ  لــؤن  األاــ نُ الحــ لُ نبّــى ن تبــوارى انــّ أنمــ   تلــا النصــوص ونك 

.سفكم لُ دّ الفر  الح  ـر  الى بن   غوقف أو توسف  تف ر    ألبغااـب
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غؤسمـــ  لنـــداـو للبرلـــفُ (.()د.طرســـ م  األنـــاان) دـــّ دلمـــف  الحـــم وال مـــ م(. 2001 .)غصـــرفى صـــ د  البادرـــّ -5
 والّي د .

 .دـوان المر وا ت ال  غ ف .) د.ط(.الممول  الّي  ف (.2000.)غحمد الربيّ ولد خلفف  -3
ـــــ  الّي  فـــــ (.2001.)ا ـــــد الـــــبيا  الـــــدواـ-1 (المداســـــّ 2.)عeis)غ لـــــ  "أ ـــــ ") .دـــــّ الخرـــــ ب اـــــ  المّ قفـــــ  وال وّ 

 .1112-3501. 12األوم.ص
المؤسمــ  ال  غ فــ  للدراســ  والنــــب تبنم ؛د.ط(لبورلد نــوري.)المف ســف  دــّ اليــبن الرـــب  األدكــ ر .غالــون دلمــوم -1

 (.1221.)والبوي  
( المداسـّ األوم 2.)عeis)ّ قفـ  وال وّ ـ  الّي  فـ د غ لـ  "أ ـ ") الخرـ ب اـ  المك  دـّ(.2001.)ا د الـبيا  الـدواـ -2
 .1112-3501. 10ص.
 المبن  نفمّدالصفح  نفم  . -10
 .دار إنف   الكبم الربيف  )د.ط(. لب ب الصن ابا  )الـرب والنّب((.1252) .بو ل م الرمكبـ أ  -11
 ب شبك  غم لم  غصب  . غربر  غص)د.ط(. وان أبّ نواس ـد(.1250. )أبو نواس -12
 ب شبك  غم لم  غصب  .غربر  غص)د.ط(. وان أبّ نواس ـد(.1250. )أبو نواس -10
 .المكبب  الرصب  (.1)ط نواس دّ نوادر  ويرض قص مد  أبو.(2010.)الدـ  س لُ شم  -14
 ب شبك  غم لم  غصب  .غربر  غص)د.ط(. وان أبّ نواس ـد(.1250).أبو نواس -15
 .دار الـبو   )د.ط(.ال وّ   الّي  ف  والنيد األدبّ (.2010.)ن بب اصفور -13
ـ  -11   .دار ص در.غر ُ ال لدان .)د.ت(.  قوت الحمو
 ويارل الّي د .)د.ط(. دـوان بـ ر ب  ببد( .2001.)  ببدبـ ر ب -11 
 ب شبك  غم لم  غصب  .غربر  غص)د.ط(. وان أبّ نواس ـد(.1250. )أبو نواس -12 
  .ا لُ الكبم الحدـث(. 1)ط   والناب  ت األنن ف (فقبا ل اخخب)اليصادل الربي (.2001.)إببالفُ أنمد غلحُ -20
 ب شبك  غم لم  غصب  .غربر  غص)د.ط(. أبّ نواس  وانـد(.1250. )أبو نواس -21
دار  )دؤاد ك غـ  وغحمـود رنـم تبنمـ ؛د.ط(.غـ  الفلمـف   غـ  الماب داا يـ   لولـدرلا  وغ لفـ  الــرب .غ رت  لاـدنب -22

 الّي د  للنـب والبوي  .
  .  الـبقف  المكبب(1تبنم ؛طد رندل برث .)ت ر   الفكب الربيّ اـس غّ (2003.)أوردوا دوغانفا -20
ـــــودب  (.2012/2020). ســـــرم وم ن صـــــب -24 ـــــدروس الخ صـــــ  ب ـــــ  ودغن دغلاغـــــ  ال ـــــب المحكـــــّ الر ـــــ م ّ لكلال النّ

 ولبان. ن غر   دpdfال  غا
 

 


