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 واألآلف األلفة يف احلمامة طوق
 األندلشي  حزم البن

 سردية دراسة
 

 الط لبة: إعداد
 اٌس ب إبراهدـ اص ؼإ

 
  الداتكر: إ راؼ
  الص لح  عزم 

 
 امللخص

 
 دراسػة كدراسػتل األادلس  حـز البف الحم مة طكؽ ات ب تحلدؿ إلى ةالدراس هد ت

 تعدددػة ماه ك  أ ا له  أهـ كتحلدؿ الطكؽ،    السرددة االستهبلالت على ب لكقكؼ سرددة
 أهػـ الرسػ لة ت ػمات امػ  االسػتذا رم، السػرد أك كاالسترج ع ال خصدة كتاادر ال م ئر
  كالحكار. الكصؼ السرد: ت اد ت

 

 الع ػؽ اتػب ظػؿ    ت كدمدة دراسة الحم مة طكؽ دراسة إلى الرس لة قتتطر  ام 
  األخرل.

 

 خػبلؿ مػف األاػدلس    المسلمة العربدة المرأة ما اة تست رؼ أف ةالب حث كح كلت
 األخرل. الع ؽ اتب    صكرته  عف   بلن  الحم مة طكؽ    لمرأةا ما اة

 
 الحم مػة طكؽ    المختلضة الضادة العا صر بتحلدؿ الضا  الج اب ةالرس ل كتا كلت

   كاألمث ؿ. الابكدة كالساة الاردـ ال رآف مف كاقتب س كتا ص  عر مف
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 املكدمة

 

 حمػػػػػدان  أحمػػػػػدؾ سػػػػػلط اؾ، كعظػػػػػدـ كجهػػػػػؾ لجػػػػػبلؿ دابغػػػػػ  امػػػػػ  الحمػػػػػد لػػػػػؾ اللهػػػػػـ

 هللا صػػػػػػلى محمػػػػػػد سػػػػػػددا  حبدبػػػػػػؾ علػػػػػػى سػػػػػػلـأك  صػػػػػػل أك  مزدػػػػػػدؾ كداػػػػػػ    اعمػػػػػػؾ دػػػػػػكا  

 علمتاػػػػػ  بمػػػػػ  كااضعاػػػػ  داضعاػػػػػ  مػػػػػ  علماػػػػ  اللهػػػػػـ ،أجمعػػػػدف كصػػػػػحبل آلػػػػػل كعلػػػػى كسػػػػػلـ لعلدػػػػ

 :بعد أم  العظدـ العل  أات إاؾ

 حػػػػػـز بػػػػػفال ؼكاألالٌ  األلضػػػػػة  ػػػػػ  الحم مػػػػػة طػػػػػكؽ اتػػػػػ ب عػػػػػف الحػػػػػددثاػػػػػ ف   ػػػػػ ذا

 كالتحلدػػػػػػػؿ ب لبحػػػػػػػث الدارسػػػػػػػكف تا كلػػػػػػػل إذ الجددػػػػػػػد، مربػػػػػػػ أل لػػػػػػػدس أاػػػػػػػل ال ػػػػػػػكؿ د ت ػػػػػػػ 

 هػػػػػػػػذه غلػػػػػػػػبأ أف كجػػػػػػػػدت ةالب حثػػػػػػػػ ف ػػػػػػػػ  كمست ػػػػػػػػرقدف، عربػػػػػػػػ ن  كحػػػػػػػػددث ن  قػػػػػػػػددم  كالدراسػػػػػػػػة

 السػػػػػدرة  اػػػػػكف مػػػػػف  اػػػػػ ن  اكاػػػػػل عػػػػػف بعدػػػػػدان  دبدػػػػػة،أ ةاظػػػػػر  الاتػػػػػ ب إلػػػػػى اظػػػػػرت الدراسػػػػػ ت

 المع صػػػػػػردف الدارسػػػػػػدف أف عػػػػػػف   ػػػػػػبلن  سػػػػػػرددة، دراسػػػػػػةن  دراسػػػػػػتل عػػػػػػف ان كبعدػػػػػػد الذاتدػػػػػػة،

 الضاػػػػر ركاد مػػػػف كرائػػػػدان  أادلسػػػػدة  خصػػػػدةن  بكصػػػػضل بػػػػل التعردػػػػؼ بهػػػػدؼ حػػػػـز ابػػػػف درسػػػػكا

 تلت ػػػػ  بأسػػػػلكب ب لدراسػػػػة الاتػػػػ ب تتاػػػػ كؿ أف إلػػػػى تسػػػػعى الدراسػػػػة  هػػػػذه ثػػػػـ كمػػػػف ،العربػػػػ 

 .المع صرة الا ددة ب لطرد ة العربدة للث   ة األصدلة الطرد ة  دل

 

 ،الرقد ػػػػة الع طضػػػػة هػػػػذه كقػػػػٌدـ بػػػػ لعرض، ازع تػػػػل أسػػػػمى  ػػػػ  الحػػػػب تاػػػػ كؿ الاتػػػػ ب

 كال ػػػػػاكل الل ػػػػ ء إلػػػػى كحاػػػػدف  ػػػػغؼ مػػػػف ،الاضػػػػػكس  ػػػػ  دػػػػدكر عمػػػػ  الا ػػػػؼ خػػػػبلؿ مػػػػف

 المحبػػػػػدف قصػػػػػص أجمػػػػػؿ حػػػػػـز ابػػػػػف  دػػػػػل دعػػػػػرض كممتػػػػػع، طردػػػػػؼ بأسػػػػػلكب الضػػػػػراؽ مػػػػػف
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 ةبأمثلػػػػ حػػػػـز ابػػػػف كدػػػػأت . كآ  تػػػػل كم هدتػػػػل الحػػػػب عبلمػػػػ ت كدػػػػذار ، ن رقد ػػػػ داسػػػػ ب بسػػػػرد

 لهػػػػـ  د ػػػػدـ عصػػػػره، أهػػػػؿ مػػػػف المحبػػػػدف علػػػػى مبلحظ تػػػػل مػػػػع بػػػػل، الخ صػػػػة تج ربػػػػل مػػػػف

 .كم ابلت أمكر مف هـل دعرض  دم  الاصح

 

 ب ل  ػػػػ د  كالتمػػػػرس الجػػػػدددف، كالتضادػػػػر التأمػػػػؿ إلػػػػى حػػػػـز ابػػػػف مدػػػػؿ  عػػػػد كدماػػػػف

   ػػػػداف ءجػػػػرا ،كحػػػػزف أسػػػػىن  مػػػػف بػػػػل كمػػػػر   اضسػػػػدة،أزمػػػػة  مػػػػف ع اػػػػ ه لمػػػػ  اتدجػػػػة األخبلقدػػػة،

 مػػػػػ  كأكج عػػػػػل، لكعتػػػػػلذاؽ ك  الحػػػػػب جػػػػػرب بأاػػػػػل عبلادػػػػػة دعتػػػػػرؼ بػػػػػذلؾ  هػػػػػك ،أحػػػػػب مػػػػػف

 .تجربتلمعل  كدعدش بدح مفمع ا ة ب د عر دجعلل

 

 ع طضػػػػػةن  دحمػػػػػؿ ،عػػػػػذرد ن  اػػػػػ ف  حبػػػػػل ،بصػػػػػراحة تجربتػػػػػل عػػػػػف تحػػػػػدث حػػػػػـز  ػػػػػ بف

 دحػػػػػب فأ ب لغردػػػػػب  لػػػػػدس كألطضهػػػػػ ، صػػػػػكرال بأجمػػػػػؿ الحػػػػػب دصػػػػػكر جعلػػػػػل ممػػػػػ  ابدلػػػػػة،

 عكاطضػػػػػػػل لػػػػػػػل إاسػػػػػػػ ف ألاػػػػػػػل ال خصػػػػػػػدة، تج ربػػػػػػػل عػػػػػػػف دتحػػػػػػػدث فأك  ،ك  ػػػػػػػل ددػػػػػػػف رجػػػػػػػؿ

 .ماه  دجرده فأ ألحد دماف ال الت  كم  عره

 

 مػػػػػػػػف أاثػػػػػػػػر كق ػػػػػػػػ د ه ب لحػػػػػػػػب حػػػػػػػػـز ابػػػػػػػػف الهتمػػػػػػػػ ـ األخػػػػػػػػرل األسػػػػػػػػب ب مػػػػػػػػفك 

  خصػػػػدتل صػػػػ لت التػػػػ  هػػػػ  البدئػػػػة أف ػػػػ    ػػػػؾ  ػػػػبل  دهػػػػ ، ا ػػػػأ التػػػػ  البدئػػػػة مع صػػػػردل،

 .كالجم ؿ الرقة حب على اضسل  تطبعت بمدكلل، كتحٌامت
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 سػػػػػب ل   ػػػػػد كالمحبػػػػػدف، الحػػػػػب م ػػػػػم ر  ػػػػػ  خػػػػػ ض مػػػػػف أكؿ حػػػػػـز ابػػػػػف داػػػػػف لػػػػػـ

 ات بػػػػل  ػػػػ  سػػػػراج ابػػػػف كتػػػػبله ،األصػػػػبه ا  داكد ابػػػػف (الدىااااه ) اتػػػػ ب صػػػػ حب ذلػػػػؾ لػػػػىإ

 أاثػػػر ات بػػػل كاػػػ ف ،المجػػػ ؿ هػػػذا  ػػػ  علدهمػػػ  تضػػػكؽ حػػػـز ابػػػف أف إالٌ ( الةشااااق عصااااه )

 عػػػػػف   ػػػػػبل ،كترابطهػػػػػ  كأ اػػػػػ ره مك ػػػػػكع تل كتسلسػػػػػؿ ماهجػػػػػل ةدقػػػػػ  ػػػػػ  ،ت  اػػػػػ ن ا  ك  إبػػػػػداع ن 

ػػػػػ رقػػػػػة  دمتػػػػػ ز بمػػػػػاهجو  حػػػػػـز ابػػػػػف التػػػػػـز   ػػػػػدالتػػػػػ  ااعاسػػػػػت  ػػػػػ  مؤلضػػػػػل،  كم ػػػػػ عره لحس 

 كقعػػػػت أك  خصػػػػد ن  لػػػػل كقعػػػػت التػػػػ  الكاقعدػػػػة تج ربػػػػل بػػػػ دراد التػػػػـز   ػػػػد ،كاالبتاػػػػ ر ب لجػػػػدة

 إلػػػػػػػى الجاػػػػػػػكح مػػػػػػػف رسػػػػػػػ لتل ذاا ػػػػػػػ المػػػػػػػاهج هػػػػػػػذا كب تبػػػػػػػ ع .الث ػػػػػػػ ت بهػػػػػػػ  كحدثػػػػػػػل لغدػػػػػػػره

 .المب لغ ت    التردم مف كماعه  ،الخد الت

 

 ،دراسػػػػػتل علػػػػػى كفالبػػػػػ حث قبػػػػػؿأ   ػػػػػد ،الحم مػػػػػة طػػػػػكؽ بهػػػػػ  دتمتػػػػػع التػػػػػ  كلؤلهمدػػػػػة

 كالتػػػػػ  كالتحلدػػػػػؿ، ب لدراسػػػػػة الحم مػػػػػة طػػػػػكؽ تا كلػػػػػت التػػػػػ  السػػػػػ ب ة، الدراسػػػػػ ت أهػػػػػـ كمػػػػػف

 اليااااااهاث فاااااا  الحاااااا ) اتػػػػػػ ب الحم مػػػػػػة طػػػػػػكؽ لدراسػػػػػػة الصػػػػػػحدح الطردػػػػػػؽ لػػػػػػ  مهػػػػػػدت

 ظػػػػػ هرة بكصػػػػػضل الحػػػػػب ب لبحػػػػػث تاػػػػػ كؿ الػػػػػذم اهلل عبػػػػػد حسػػػػػف محمػػػػػد للػػػػػداتكر( الةهبااااا 

 إلػػػػػػىكالخبل ػػػػػػة  اإلسػػػػػػبلـصػػػػػػدر  كعصػػػػػػكر لدػػػػػػةالج ه ماػػػػػػذ ،العربػػػػػػ  التػػػػػػراث  ػػػػػػ  إاسػػػػػػ ادة

 ثػػػػـ ،الحػػػػب  ػػػػ  لضػػػػكاأ مػػػػف عػػػػ دةعلػػػػى  الحػػػػب بتعردػػػػؼ ات بػػػػل بػػػػدأ   ػػػػد الحػػػػددث، عصػػػػرا 

مثػػػػػػؿ  ،حػػػػػػـز ابػػػػػػف لدراسػػػػػػة السػػػػػػ ب ة الدراسػػػػػػ ت أهػػػػػػـكعػػػػػػٌرج علػػػػػػى  ،الظػػػػػػ هرة هػػػػػػذه حلػػػػػػؿ

 ابػػػػػف مػػػػػع ا ا ػػػػػتر  اللػػػػذدف الجػػػػػكزم البػػػػػف(الياااااض  ذم) ،صػػػػػبه ا األ داكد البػػػػف (الدىاااااه :)

 راسػػػػػةد تاػػػػػ كؿ امػػػػػ  صػػػػػددؽ، مػػػػػف بػػػػػدعكة حصػػػػػؿ الػػػػػذم التػػػػػألدؼ سػػػػػببر ذاػػػػػ  ػػػػػ  حػػػػػـز
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 الػػػػػػذم ،(هػػػػػػػِٕٔ) ةقتدبػػػػػػ ابػػػػػػف عاػػػػػػد الحػػػػػػب دراسػػػػػػةا المكسػػػػػػكعدة، الدراسػػػػػػ ت  ػػػػػػ  الحػػػػػػب

 ات بػػػػػل مػػػػػف الع  ػػػػػر الجػػػػػزء خصػػػػػص   ػػػػػد ،الم ػػػػػم ر هػػػػػذا  ػػػػػ  األكلػػػػػى المح كلػػػػػة دمثػػػػػؿ

  كؿتاػػػ ثػػػـ (قيااانضُخل أخالقيااان فااا  النااااا  ّياااا ) لد ػػػـ (األخبااااه ع اااضن) المكسػػػكع 

 .المكسكع  المج ؿ هذا    األخدرة المح كلة دمثؿ لذما ال ل  ادل

 

عبػػػػد  دراسػػػػة  اػػػػرم كغػػػػذت بصػػػػرم اػػػػكرت التػػػػ  الدراسػػػػ ت أهػػػػـ بػػػػدف مػػػػف كاػػػػ ف 

 خهاااااااةكمصػػػػػطضى عبػػػػػد اللكاحػػػػػد) ،فااااا  ناه اااااة الهضا اااااة(الملػػػػػؾ مرتػػػػػ ض  ػػػػػ  ات بػػػػػل )

 (. ثةالاهخ ة الةهب ة الحخ(، كعبد اهلل ابراهدـ ) الح  ف  االخ  الةهب 

 

 البحػػػػػث جهػػػػػد ااصػػػػػب الابدػػػػػرة،   ئػػػػػدته  مػػػػػف الػػػػػرغـ علػػػػػى الدراسػػػػػ ت، هػػػػػذه لاػػػػػف 

 كمصػػػػػ در كا ػػػػػأتل طضكلتػػػػػل علػػػػػى الترادػػػػػز مػػػػػع األدبدػػػػػة حػػػػػـز ابػػػػػف  خصػػػػػدة علػػػػػى  دهػػػػػ 

 ظػػػػ هرة بدراسػػػػة(  الحم مػػػػة طػػػػكؽ) ات بػػػػل كتا كلػػػػت ،آثػػػػ ره كأهػػػػـ العلمدػػػػة كماجزاتػػػػل ث   تػػػػل

 المك ػػػػػػكع حدػػػػػػث مػػػػػػف لهػػػػػػ  كالبلح ػػػػػػة السػػػػػػ ب ة، ب لاتػػػػػػب كربطهػػػػػػ   دػػػػػػل كتحلدلهػػػػػػ  الحػػػػػػب

 . الطكؽ    كت اد تل كخص ئصل السرد بمك كع تعف كلـ.  حسب

 

 أف  ػػػػػ   ػػػػػؾ  ػػػػػبل هػػػػػؤالء، أعمػػػػػ ؿ عػػػػػف غ بػػػػػت السػػػػػرددة الدراسػػػػػة أفكهػػػػػذا دعاػػػػػ  

 مػػػػػػف تماػػػػػػف امػػػػػػ  كحػػػػػػكار كصػػػػػػؼ مػػػػػػف ،السػػػػػػرد عا صػػػػػػر تاػػػػػػ كؿ تتػػػػػػدح السػػػػػػرددة الدراسػػػػػػة

 االسػػػػػػػترج ع ت ادػػػػػػػة حػػػػػػػـز بػػػػػػػفا ا سػػػػػػػتخداـ ،الحم مػػػػػػػة طػػػػػػػكؽ  ػػػػػػػ  السػػػػػػػرد ت ادػػػػػػػ ت بحػػػػػػػث

  ػػػػػ  المسػػػػػتعملة الت ادػػػػػ ت مػػػػػف كغدرهػػػػػ  االسػػػػػتذا ر أك ال خصػػػػػد ت تاادػػػػػر أك كاالسػػػػػتب ؽ
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 ؿدػػػػتحلعاػػػػ  ب  ،سػػػػرددة دراسػػػػة الطػػػػكؽ دراسػػػػةلػػػػذا ااصػػػػٌب الجهػػػػد علػػػػى  الحم مػػػػة، طػػػػكؽ

مػػػػع  ،كسػػػػرده حػػػػـز ابػػػػف أسػػػػلكب  ػػػػ  تظهػػػػر التػػػػ  السػػػػرددة الت ادػػػػ ت كأهػػػػـ السػػػػرد عا صػػػػر

 اإلتد ف ب لجددد. إلىالسع  م  كسع الجهد 

 

  ػػػػ  دامػػػػف الحم مػػػػة طػػػػكؽ دراسػػػػة  ػػػػ  بػػػػ لخكض الب حثػػػػة أغػػػػرل الػػػػذم الػػػػدا ع فإ

 اكاػػػػػل عػػػػػف   ػػػػػبلن  ،لمك ػػػػػكع  ػػػػػ  الاتػػػػػب بػػػػػدف دحتلهػػػػػ  التػػػػػ  كالما اػػػػػة الاتػػػػػ ب أهمدػػػػػة

 لاػػػػػ  كا ػػػػػؼ كسػػػػػدرتل حػػػػػـز ابػػػػػف حدػػػػػ ة علػػػػػى ال ػػػػػكء أل ػػػػػى أاػػػػػل أم ،ةذاتدػػػػػ ةسػػػػػدر  اتػػػػػ ب

 المعلكمػػػػػػ ت مػػػػػػف الاثدػػػػػػر للدارسػػػػػػدف ر دس ػػػػػػ لسػػػػػػدةاألاد الحدػػػػػػ ة جكااػػػػػػب مػػػػػػف الاثدػػػػػػربػػػػػػذلؾ 

 فعػػػػػ المعلكمػػػػػ ت مػػػػػف الاثدػػػػػر قػػػػػدـ امػػػػػ  ،كالرؤسػػػػػ ء الحاػػػػػ ـ حدػػػػػ ة رارأسػػػػػ عػػػػػف كاألخبػػػػػ ر

 صػػػػػكرة لاػػػػػ  دعاػػػػػس  ػػػػػ لطكؽ ،مج لسػػػػػهف كأسػػػػػرار كث ػػػػػ  تهف كعػػػػػ داتهف الاسػػػػػ ء ا ػػػػػ ط ت

 بمػػػػػ  ؽكالطػػػػػك  ،كالث   دػػػػػة كاالجتم عدػػػػػة السد سػػػػػدة بجكاابهػػػػػ  األادلسػػػػػدة الحدػػػػػ ة لكاقػػػػػع حدػػػػػة

 كتصػػػػػػر  تهـ، سػػػػػػلكاهـ كعػػػػػػف كالمسػػػػػؤكلدف المحبػػػػػػدف سػػػػػػدر عػػػػػف المعلكمػػػػػػ ت مػػػػػػف ت ػػػػػمف

 دراسػػػػتل  ػػػػ  حػػػػـز ابػػػػف ألف الػػػػاضس، علػػػػـ  ػػػػ  المباػػػػرة المحػػػػ كالت  ػػػػمف داػػػػدرج أف دماػػػػف

 الضلسػػػػػػػػػضدة كاآلراء الدقد ػػػػػػػػػة الاضسػػػػػػػػػدة المبلحظػػػػػػػػػ ت مػػػػػػػػػف الاثدػػػػػػػػػر أبػػػػػػػػػدل الحػػػػػػػػػب لظػػػػػػػػػ هرة

 درج مػػػػػ  عاػػػػػسعلػػػػػى  ،لت ػػػػػتدتط لػػػػػة كااإل عػػػػػف بعدػػػػػد سػػػػػلس بأسػػػػػلكب عر ػػػػػه  العمد ػػػػػة،

 عبلم تػػػػل مت صػػػػد ن  ا ػػػػأتل ثػػػػـ الحػػػػب، بم هدػػػػة معر ػػػػ ن  الحػػػػددث  بػػػػدأ العػػػػرب، الاتػػػػ ب علدػػػػل

 مػػػػػػف حػػػػػػبهـ دعتػػػػػػرض كمػػػػػػ  المحبػػػػػػدف أحػػػػػػكاؿ تتبػػػػػػع ثػػػػػػـ أاكاعػػػػػػل، كمستعر ػػػػػػ ن  كمظػػػػػػ هره،

 الحػػػػػب صػػػػػلة عػػػػػف ب لحػػػػػددث كداهػػػػػ  ،كمػػػػػكت كسػػػػػلك كغػػػػػدر كك ػػػػػ ء كبػػػػػدف كهجػػػػػر كصػػػػػؿ

 .الحسددف ال عراء لغة عف عددان ب كالعض ؼ الطهر بلغة ب ل هكة
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 كت اد تػػػػل كآلد تػػػػل الاصػػػػكص تحلدػػػػؿ مػػػػاهج الدراسػػػػة هػػػػذه  ػػػػ الب حثػػػػة  اتبعػػػػت كل ػػػػد

 مػػػػػ  كبدػػػػػ ف كاعدػػػػػة، سػػػػػرددة دراسػػػػػة دراسػػػػػته  لػػػػػ  لتتػػػػػ ح الحم مػػػػػة طػػػػػكؽ اصػػػػػكص  حللػػػػػت

 طػػػػػكؽ اتػػػػػ ب مػػػػػف ب ألمثلػػػػػة مدعمػػػػػة كتك ػػػػػدحه  سػػػػػرددة كت ادػػػػػ ت عا صػػػػػر مػػػػػف تحكدػػػػػل

 .الحم مة

 

 أم دراسػػػػػػػػة دماػػػػػػػػف ال إذ ،التػػػػػػػػ ردخ  المػػػػػػػػاهج بآلدػػػػػػػػ ت تئا ساالسػػػػػػػػ عػػػػػػػػف   ػػػػػػػػبلن 

 كهػػػػػػذا ،المك ػػػػػػكع  ػػػػػػ  لػػػػػػل الم ػػػػػػ راة األعمػػػػػػ ؿ مػػػػػػف بغدػػػػػػره االسػػػػػػتع اة دكف أدبػػػػػػ  عمػػػػػػؿ

 لدراسػػػػػػػة  ػػػػػػػركردة للتػػػػػػػ ردخ  ػػػػػػػ لعكدة .التػػػػػػػ ردخ  المػػػػػػػاهج بمعطدػػػػػػػ ت االسػػػػػػػتع اة د ت ػػػػػػػ 

  ػػػػػ  ةالحم مػػػػػ لطػػػػػكؽ ت كدمدػػػػػة دراسػػػػػة إجػػػػػراء فإ ثػػػػػـ ،التػػػػػ ردخ اتػػػػػب عبػػػػػر الظػػػػػ هرة هػػػػػذه

 .الم  رف الماهج آلد ت مف   ء على االتا ء دلـز األخرل الع ؽ اتب  كء
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  األول الفصل
ف  األلفة فً الحمامة بطوق التعرٌف واأللا

  األندلسً حزم ابن وبمؤلفــه
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 

 نأ ورحمنننة منننودة بٌننننكم وجعنننل زواجننناا أ نفسنننكمأ منننن لكنننم خلنننق نأ آٌاتنننه ومنننن)

 العظدـ اهلل صدؽ (ُ)(ٌتفكرون لقوم ٌاتآل لكذ فً

 

 سػػػػم كدة اضحػػػػة ،م تراػػػػ ن ب لرحمػػػػة الاػػػػردـ فآال ػػػػر   ػػػػ  جػػػػ ء)المػػػػكدة( الػػػػذم    لحػػػػب

  ػػػػػػػ  جد  ػػػػػػػة ع طضػػػػػػػة  هػػػػػػػك كطػػػػػػػ ب، كلػػػػػػػذ   رؽ   مػػػػػػػ  باػػػػػػػؿ الاضػػػػػػػكس جػػػػػػػكاءأ تضعػػػػػػػـ ةعطػػػػػػػر 

 رجػػػػػ ءأ  ػػػػػ  ،العصػػػػػكر امتػػػػػداد علػػػػػى ،ردجهػػػػػ أ  ػػػػػ ح التػػػػػ  الحػػػػػب قصػػػػػص كمػػػػػ  الصػػػػػدكر،

 .كصض ء سع دة كأ كج عأك  آه ت مف الاضكس    لم  اعا سا الإ الاكف

 

 تمثػػػػؿ التػػػػ  المختلضػػػػة الحػػػػب ب صػػػػص تعػػػػج كأجابدػػػػة، عربدػػػػة دبدػػػػة،األ الاتػػػػب فا

 غمػػػػػػػػ ر  ػػػػػػػػ  ع  ػػػػػػػػكا لمػػػػػػػػف كمك ػػػػػػػػكعدة، صػػػػػػػػدؽ باػػػػػػػػؿ ،كالاضسػػػػػػػػ  االجتمػػػػػػػػ ع  الكاقػػػػػػػػع

 .اؤكسه  مف كذاقكا حداثه ،أ

 

 ممػػػػػػػػف اثدػػػػػػػػرة كبأسػػػػػػػػم ء كاألخبػػػػػػػػ ر ب ل صػػػػػػػػص العربدػػػػػػػػة المصػػػػػػػػ در تحضلػػػػػػػػ كقػػػػػػػػد

 الحػػػػػب بصػػػػػض ت المصػػػػػ در هػػػػػذه بعػػػػػض كعاػػػػػ . بدػػػػػاهـ لخ لػػػػػدةا الحػػػػػب عبلقػػػػػ ت ع ػػػػػدت

 مػػػػػػف كاثػػػػػػره،  ػػػػػػعره العربػػػػػػ  دباأل  ػػػػػػ  كرد ممػػػػػػ  ماهػػػػػػ ، اثدػػػػػػران  كذاػػػػػػر كمراتبػػػػػػل، حكالػػػػػػلأك 

 ذلػػػػؾ كمػػػػف. حػػػػكاؿأك  مكاجػػػػد مػػػػف بداهمػػػػ  كمػػػػ  كالحبدػػػػب الحػػػػب  ػػػػ  لكصػػػػ دق ال ػػػػكؿ جمدػػػػؿ
                                                           

، سكرة الاردـ، ال رآف( ُ)  . ُِ آدة ،(ُِ) الجزء الرـك
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  ػػػػػ   صػػػػػؿ مػػػػف" العربدػػػػػة كسػػػػر اللغػػػػػة   ػػػػل" ات بػػػػػل  ػػػػػ  الثعػػػػ لب  صػػػػػكرما بػػػػكأ ع ػػػػػده مػػػػ 

 العبلقػػػػػة، ثػػػػػـ الهػػػػػكل الحػػػػػب مراتػػػػػب أكؿ":  دػػػػػل جػػػػػ ء ذإ ح التػػػػػل، كتضصػػػػػدؿ الحػػػػػب مراتػػػػػب

ـه  كهػػػػػك الع ػػػػػؽ، ثػػػػػـ الحػػػػػب،  ػػػػػدة كهػػػػػك الالػػػػػؼ ثػػػػػـ لل لػػػػػب، الػػػػػبلـز الحػػػػػب كهػػػػػ   لمػػػػػ  اسػػػػػ

 لػػػػذةو  مػػػػع ال لػػػػب الحػػػػب إحػػػػراؽ كهػػػػك ال ػػػػغؼ ثػػػػـ الحػػػػب، اسػػػػمل الػػػػذم الم ػػػػدار عػػػػف   ػػػػؿ

 أف كهػػػػك التتػػػػدـ، ثػػػػـ البػػػػ طف، الهػػػػكل كهػػػػك الهػػػػكل ثػػػػـ ...كالبلهػػػػج اللكعػػػػة كاػػػػذلؾ دجػػػػده ،

 .(ُ)"الهدـك ثـ ،لالتدلد ثـ الهكل، دس مل أف كهك التبتؿ ثـ الحب، دستعبده

 

 عػػػػػف تتحػػػػػدث التػػػػػ  كاألخبػػػػػ ر كالحا دػػػػػ ت ب ل صػػػػػص د ػػػػػ ن أ التػػػػػ ردخ اتػػػػػب كتعػػػػػج

 لهػػػػذا تألدضػػػػل أيخلػػػػص الاتػػػػب هػػػػذه بعػػػػض فأ حتػػػػى بدػػػػاهـ، جػػػػرل كمػػػػ  كالمتحػػػػ بدف الحػػػػب

 كمػػػػف ،كاألدبدػػػػة الت ردخدػػػػة قدمتهػػػػ  لهػػػػ  اثدػػػػرة اتػػػػب المدػػػػداف هػػػػذا  ػػػػ  ألػػػػؼ   ػػػػد الغػػػػرض

 سػػػػػػػاة تػػػػػػػك   الػػػػػػػذم الظػػػػػػػ هرم األصػػػػػػػبه ا  داكد بػػػػػػػف لمحمػػػػػػػد (الدىاااااااه ) اتػػػػػػػ ب أهمهػػػػػػػ 

 الظػػػػػػ هرم حػػػػػػـز بػػػػػػفال (ضاآلال  األلفااااااة فاااااا  الحعاعااااااة طااااااضق) اتػػػػػػ ب ثػػػػػػـ ، ق(ِٕٗ)

( الةشااااااق عصاااااه ) اتػػػػ ب ثػػػػـ بة، ػػػػ ط  ػػػػ  (ُْٖ-ُْٕ) سػػػػات  بػػػػدف مػػػػ  اتبػػػػل الػػػػذم

 .هػّْٗ ساة تألدضل تـ الذم السراج بفال

 

                                                           

الثعػػػ لب ، أبػػػك ماصػػػكر،   ػػػل اللغػػػة كسػػػر العربدػػػة، المجلػػػس الػػػكطا  للع مػػػة كالث   ػػػة كالضاػػػكف، الاكدػػػت، ( ُ)
 . ِِٗ-ُِٗ، ص ُٖٗٗ
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 ئلكأسػػػػػػػم  الحػػػػػػب عػػػػػػف الحػػػػػػددث  ػػػػػػ  أ   ػػػػػػكا قػػػػػػد الحػػػػػػب لع طضػػػػػػة الدارسػػػػػػدف إف

 كالتجػػػػػػػ رب الاضػػػػػػػكس الخػػػػػػػتبلؼ تبعػػػػػػػ ن  كمظػػػػػػػ هره،  ػػػػػػػا للأك  كأصػػػػػػػا  ل كصػػػػػػػض تل درج تػػػػػػػلك 

 .كالعصكر كاألمص ر

 

 اتػػػػ ب كهػػػػك الع ػػػػؽ، اتػػػػب أ ػػػػهر مػػػػف دعػػػػد  ردػػػػد باتػػػػ ب الدراسػػػػة هػػػػذه كسػػػػتعاى

 . الظ هرم لالض د األادلس  حـز البف" كاآلالؼ األلضة    الحم مة طكؽ"

 

 (:احلمامة طوم) صاحب حزم بابو التعسيف
 حػػػػػػػـز بػػػػػػػف سػػػػػػػعدد بػػػػػػػف حمػػػػػػػدأ بػػػػػػػف محمػػػػػػػد أبػػػػػػػك: الحم مػػػػػػػة طػػػػػػػكؽ صػػػػػػػ حب كلػػػػػػػد

  ػػػػػ حدة كهػػػػػ  المغدػػػػػرة، مادػػػػػة  ػػػػػ  ،قّْٖ سػػػػػاة الضطػػػػػر لدلػػػػػة  ػػػػػ  ،ال رطبػػػػػ  الظػػػػػ هرم

 .قكطدة أسرة إلى أصلل درجع كزدران  أبكه كا ف ،(ُ)قرطبة مف ؽال ر  على

 

 مػػػػػف األحاػػػػػ ـ مسػػػػػتابط ن  ك  هػػػػػل، الحػػػػػددث بعلػػػػػـك ع لمػػػػػ ن  ح  ظػػػػػ ن  حػػػػػـز ابػػػػػف اػػػػػ ف

 ،(ِ)الظػػػػػػ هر أهػػػػػػؿ مػػػػػػذهب إلػػػػػػى اات ػػػػػػؿ ثػػػػػػـ المػػػػػػذهب،  ػػػػػػ  ع  كاػػػػػػ ف كالسػػػػػػاة، الاتػػػػػػ ب

 (ّ).الظ هردة أعبلـ أهـ كأصبح

 
                                                           

ة الم تػبس  ػ  ذاػر كالة األاػدلس، الهدئػة  بف محمد بػف أبػ  اصػر األزدم، جػذك الحمددم، عبد اهللاظر ا ( ُ)
 . َّٗ، ص ََِٖالمصردة للات ب، 

ابػػف خلاػػ ف، أبػػ  العبػػ س  ػػمس الػػددف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أبػػ  باػػر، ك دػػ ت األعدػػ ف كأابػػ ء أباػػ ء اظػػر ا( ِ)
 )د.ت(. ،دار ص در، بدركتالزم ف، تح دؽ إحس ف عب س، المجلد الث لث، 

 ( الظ هردل : خ مس مذاهب أهؿ السال ، كدسمى أتب عل الخكامس كدؤمف بظ هر الاصكص.ّ)
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 عػػػػف مرك  كالتػػػػألدؼ، العلػػػػـ إلػػػػى ااصػػػػرؼ   ػػػػد الػػػػداد ،  ػػػػ  زاهػػػػدان  حػػػػـز ابػػػػف عػػػػ ش

 علػػػى ت ػػػتمؿ مجلػػػد، أربعم ئػػػة احػػػك تألدضػػػل مػػػف أبدػػػل بخػػػط عاػػػده اجتمػػػع اػػػلأ الض ػػػؿ اباػػػل

 حػػػددث مػػػف  اػػػكف ح مػػػؿ  اػػػ ف ،العلػػػـك اػػػؿ  ػػػ  بػػػرع   ػػػد كرقػػػة، ألػػػؼ ثبلثػػػدف مػػػف قردػػػب

  ػػػػػ  ال ددمػػػػػة التعػػػػػ لدـ أاػػػػػكاع مػػػػػف اثدػػػػػر  ػػػػػ  الم ػػػػػ راة مػػػػػع كأدب، كاسػػػػػب كجػػػػػدؿو  ك  ػػػػػل

 .(ُ)كالماطؽ الضلسضة

 

 : األندلشي وطفولتٌ حزم ابو نصأة
 الدكلػػػػػػة  ػػػػػػ  كزدػػػػػػران  أبػػػػػػكه اػػػػػػ ف إذ ،ب إلسػػػػػػبلـ عرد ػػػػػػة أسػػػػػػرة  ػػػػػػ  حػػػػػػـز ابػػػػػػف ا ػػػػػػأ

 .(ِ)المظضر بالكال ع مر أب  بف للماصكر الع مردة

 

 مجػػػػػ لس ك ػػػػػهد ال صػػػػػر،  ػػػػػ  الجػػػػػكارم بػػػػػدف ا عمػػػػػة طضكلػػػػػة حػػػػػـز ابػػػػػف أم ػػػػػى

.  اػػػػػره كأغاػػػػػت ذكقػػػػػل امػػػػػت التػػػػػ  أل ػػػػػع ركا األخبػػػػػ ر دسػػػػػمع أبدػػػػػل مػػػػػع كالػػػػػكزراء األمػػػػػراء

   ػػػػرأ الجػػػػكارم، أدػػػػدم علػػػػى األكلػػػػى علكمػػػػل تل ػػػػى   ػػػػد طضكلتػػػػل، ماػػػػذ بػػػػ لعلـ اهتم مػػػػل كبػػػػدأ

 (ّ).ال عر كركل الاردـ ال رآف

                                                           

ف الرجػػػ ؿ كالاسػػػ ء مػػػف العػػػرب كالمسػػػتعربد الػػػددف، األعػػػبلـ، قػػػ مكس تػػػراجـ أل ػػػهر خدػػػر ،الزرالػػػ ااظػػػر ( ُ)
 . ِْٓ، ص ْالعلـ للمبلددف، بدركت، لبا ف، جكالمست رقدف، دار 

  . َّٖذكة الم تبس، ص الحمددم، جااظر ( ِ)
تح دػؽ احسػػ ف ؼ،  كاألالٌ  طػكؽ الحم مػة  ػ  األلضػة،  بػف حػـزب  محمػد علػ  ابػف حػـز األادلسػ ،أااظػر ( ّ)

 .ُٔٔ صاالردف ، –كزارة الث   ة ،عم ف ََِٖعب س،
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 بػػػػػأحكاؿ معر ػػػػػة أاسػػػػػبتل حػػػػػـز ابػػػػػف  دهػػػػػ  عػػػػػ ش التػػػػػ  الاسػػػػػكدة البدئػػػػػة أف كدبػػػػػدك

 الغػػػػض قلبػػػػل  تحػػػػت ضدػػػػةع ط تجربػػػػة لدعػػػػدش المجػػػػ ؿ لػػػػل  تحػػػػت امػػػػ  كأسػػػػرارهف، الاسػػػػ ء

 .الع ؽ على

 

 العددػػػػد علػػػػى كأطلعتػػػػل الع ػػػػؽ، قصػػػػص مػػػػف بػػػػ لاثدر أمدتػػػػل ةالاسػػػػكد البدئػػػػة هػػػػذه

 سػػػػػػف إلػػػػػػى حػػػػػػـز ابػػػػػػف كصػػػػػػؿ أف كبعػػػػػػد كالم ػػػػػػ عر، المػػػػػػزاج رقػػػػػػة كأاسػػػػػػبتل ،أحكالػػػػػػل مػػػػػػف

 خػػػػ رج كالعلػػػػـ التحصػػػػدؿ مرحلػػػػة كهػػػػ  حد تػػػػل، مػػػػف جددػػػػدة مرحلػػػػة بػػػػدأت ع ػػػػرة الخ مسػػػػة

 دتضػػػػرغ أف حػػػػـز البػػػػف تتػػػػرؾ لػػػػـ الظػػػػركؼ لاػػػػف. العلمػػػػ ء مجػػػػ لس ب رتدػػػػ د بػػػػدأ إذ البدػػػػت،

 إلػػػػػى الظػػػػركؼ هػػػػػذه د عتػػػػل إذ ت مػػػػػ ن، تضرغػػػػ ن  تحصػػػػػدلل اضسػػػػل علػػػػػى خػػػػذأ الػػػػػذم العلػػػػـ إلػػػػى

  ػػػػػ  كسػػػػػجف ،لؤلمػػػػػكددف لئػػػػػلكال علدػػػػػل قػػػػػبض أف اػػػػػ ف ثػػػػػـ السد سػػػػػة، غمػػػػػ ر  ػػػػػ  الخػػػػػكض

 دة،بلاسػػػػػػ إلػػػػػى ماػػػػػت بلن  ال صػػػػػر، حصػػػػػػف إلػػػػػى ذهػػػػػب ذلػػػػػؾ بعػػػػػػد ماهػػػػػ ، اضػػػػػ  ثػػػػػـ المردػػػػػة،

   ػػػػلت الػػػػذم ب لمرت ػػػػى المل ػػػػب الرابػػػػع الػػػػرحمف عبػػػػد األمػػػػكم األمدػػػػر اصػػػػرة  ػػػػ  لداػػػػكف

، ابػػػػف اصػػػػدب مػػػػف االعت ػػػػ ؿ كاػػػػ ف. كمعت ػػػػؿ قتدػػػػؿ فبػػػػد أاصػػػػ ره كصػػػػ ر حراتػػػػل،  إذ حػػػػـز

 الضرصػػػػػػػة  كا تػػػػػػػل سػػػػػػػراحل، أطلػػػػػػػؽ ثػػػػػػػـ حداػػػػػػػ ن   سػػػػػػػجال غرا طػػػػػػػة صػػػػػػػ حب علدػػػػػػػل قػػػػػػػبض

 محػػػػػػػب جددػػػػػػػد ألمػػػػػػػكم بكدػػػػػػػع أف حػػػػػػػدث ثػػػػػػػـ. حداػػػػػػػ ن  كاألدبدػػػػػػػة العلمدػػػػػػػة حد تػػػػػػػل كاسػػػػػػػتأاؼ

 المستاصػػػػر كلاػػػػف لػػػػل، كزدػػػػران  حػػػػـز ابػػػػف جعػػػػؿ الػػػػذم المستاصػػػػر هػػػػك كاألدبػػػػ ء، للمضاػػػػردف

 .المستاض  س كط إلى سجدا ن  كظؿ حـز ابف  سجف ما ال، المستاض  كق ـ س ط
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 ل ػػػػػػػ  مػػػػػػػ ك  كالاضػػػػػػػ  كاألسػػػػػػػر كاالعت ػػػػػػػ ؿ الضك ػػػػػػػى هػػػػػػػذه اػػػػػػػؿ مػػػػػػػف الػػػػػػػرغـ كعلػػػػػػػى

 للعلػػػػػػـ، كاالاصػػػػػػراؼ المعر ػػػػػػة إلػػػػػػى تكاقػػػػػػ ن  ـزحػػػػػػ ابػػػػػػف ظػػػػػػؿ كالعاػػػػػػت، المػػػػػػرارة مػػػػػػف خبللهػػػػػػ 

 مػػػػ " الحم مػػػػة كؽطػػػػ"  اتػػػػب ،كالتػػػػألدؼ الػػػػدرس علػػػػى عاػػػػؼ ؾكهاػػػػ  ة ػػػػ طب إلػػػػى  هػػػػ جر

 د ػػػػػغؿ مػػػػػ  هاػػػػػ ؾ دعػػػػػد لػػػػػـ األمكدػػػػػة الخبل ػػػػػة سػػػػػ كط كبعػػػػػد( (ُ)ُْٖ-ُْٕ )سػػػػػات  بػػػػػدف

 كا ػػػػػػر الاػػػػػػ س، بػػػػػػدف كا ػػػػػػره للعلػػػػػػـ خ لصػػػػػػة حد تػػػػػػل  أصػػػػػػبحت العلػػػػػػـ، عػػػػػػف حػػػػػػـز ابػػػػػػف

 كااحػػػػػرؼ" حد تػػػػػل، طدلػػػػػة عاػػػػػل كاػػػػػ  ح بػػػػػل، آمػػػػػفك  إلدػػػػػل تحػػػػػكؿ لػػػػػذما الظػػػػػ هرم المػػػػػذهب

 حتػػػػى  دػػػػل كدجػػػػ دؿ علمػػػػل دحمػػػػؿ  اػػػػ ف إلدػػػػل، كاسػػػػب بػػػػل كسػػػػـ حتػػػػى غدػػػػره، مػػػػذهب عػػػػف

 بػػػػػل  ػػػػػ اتهى ت ػػػػػلدلل علػػػػػى جمعػػػػػكاأك  بغ ػػػػػل علػػػػػى  تمػػػػػ ألكا كقتػػػػػل،   هػػػػػ ء إلػػػػػى اسػػػػػتهدؼ

 .(ِ)"قْٔٓساة  اهلل رحمل تك   كبه ( لبلل) ب ددة إلى األمر

 

 :ومؤلفاتٌ الفهسية حزم ابو نصأة
 طػػػكؽ )رأسػػػه  كعلػػػى ،كالتػػػ ردخ األدب  ػػػ  اتبػػػل مػػػ  حػػػـز ابػػػف مؤلضػػػ ت أ ػػػهر مػػػف

 : ماه  لغة، مف أاثر إلى ترجـ كقد (ؼكاألالى  األلضة    الحم مة

 .ُُّٗاإلاجلدزدة ترجمة اداكؿ    ب ردس ساة -ُ

 .ُّّٗالركسدة ترجمة ارات اك سا  طبعت    مكساك كلدااجراد ساة-ِ

 (ّ).ُُْٗاأللم ادة ترجمة   دسض دلر ا رت    لددف ساة -ّ
                                                           

-ارة الث   ػة عمػ ف كز ،إحسػ ف عبػ سؼ، تح دؽ    األلضة كاألالٌ  ، طكؽ الحم مةاألادلس  ـزابف حااظر ( ُ)
  . ّٖص  ََِٖاألردف، 

، ال سػـ األكؿ، المجلػد  ػ  مح سػف أهػؿ الجزدػرة الػذخدرةأب  الحسف عل  بػف بٌسػ ـ ال ػاتردا  ،( ابف بس ـ، ِ)
 .  ُٖٔ، ُٕٔص لبا ف ، –تح دؽ احس ف عب س ، دار الث   ة ، بدركت األكؿ، 

  .َُٓ،صُّٗٗبع الهدئة المصردة الع مة ،( بركالم ف، ا رؿ، ت ردخ األدب العرب  ،ال سـ الراّ)
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 ردان  اسػحؽ، ابػف محمػد باػر أبػ  لصػدد ل ألضهػ : األاػدلس   ػؿ  ػ  رس لة لل أد  ن 

 .علم ئهـ بت ردخ اهتم مهـ عدـ األادلس أهؿ على  ده  اعى ال دركاا ، محمد ابف للمحسف

 

 .مدػكاخ مخطػكط علػى مػ دان اعت زدبكلػد كا ػره (،ضنقط الةاهض  فا  يااه ر الخلفاا )

 (.أناا  البهبه) كأد  ن  ،(أناا  الةه ) الاسب كجمهرة

 
 : كماه ، الض ل    اتب أد  ن  لل ام 

 . األحا ـ أصكؿ    اإلحا ـ ات ب

 المػذهب إلػى تحكلػل قبػؿ ال ػ  عدة مػذهب علػى ألضػل (،العحلى ف  الفقو) ات ب كلل

 .الظ هرم

فيام  إلاىاإل صاال ) كاتػ ب (،اان ضاليقل اخ ضاليةاخ لإبطال الق ا  ضالهأي ضاالايح) كات ب

 :كالجدؿ الع  ئد    اتب كلل .را ع أبك ابال أعده مختصر لل ،(الخصال

 .مجلػدات خمسػة  ػ  ال ػ هرة  ػ  طبػع: الفصل فا  العلال ضاألىاضا  ضالنبحال() ات ب

 كالركاة ةالصح ب سم ءأك ، كالماسكخ الا سخ ات ب :ماه  ،كالحددث ال رآف علـك    اتب كلل

 مػداكاة رسػ لة :كمهاػ  ،األخبلؽ كعلـ الزهد    اتب كلل. األح ددث مف ماهـ كاحد لاؿ كم 
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 مراتػب  ػ  رسػ لة :ماهػ  الضلسػضة  ػ  اتػب كلػل .الرذائؿ    كالزهد األخبلؽ كتهذدب الاضكس

 .(ُ)العلـك

 

 :فآلواأل األلفة يف احلمامة بطوم التعسيف
( صػػػػػػػػضحة مػػػػػػػػع ْْٓحػػػػػػػػد دحػػػػػػػػكم )د ػػػػػػػػع اتػػػػػػػػ ب طػػػػػػػػكؽ الحم مػػػػػػػػة  ػػػػػػػػ  مجلػػػػػػػػد كا

( ُُْٗالضهػػػػػ رس، كقػػػػػد أصػػػػػدر المست ػػػػػرؽ بتػػػػػركؼ طبعػػػػػة مػػػػػف اتػػػػػ ب طػػػػػكؽ الحم مػػػػػة )

علػػػػػى الاسػػػػػخة المحضكظػػػػػة  ػػػػػ  لدػػػػػدف بهكلاػػػػػدا ثػػػػػـ تكالػػػػػت بعػػػػػد ذلػػػػػؾ الاثدػػػػػر مػػػػػف  اعتمػػػػػ دان 

الطبعػػػػػػػػػػػ ت التػػػػػػػػػػػ  اعتمػػػػػػػػػػػدت علػػػػػػػػػػػى طبعػػػػػػػػػػػة بتػػػػػػػػػػػركؼ كمػػػػػػػػػػػف أهمهػػػػػػػػػػػ  طبعػػػػػػػػػػػة للدػػػػػػػػػػػكف 

، كطبعػػػػػػة بتح دػػػػػػؽ (َُٓٗ  )، كطبعػػػػػػة بتح دػػػػػػؽ حسػػػػػػف ا مػػػػػػؿ الصػػػػػػدر (ُْٗٗ)بر ػػػػػػدل

(، ُٕٕٗ) (، كطبعػػػػػػػػة بتح دػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػداتكر الطػػػػػػػػ هر أحمػػػػػػػػد ماػػػػػػػػ ُٖٔٗ) ػػػػػػػػ ركؽ سػػػػػػػػعد 

(، كالتػػػػػػػػ  اعتمػػػػػػػػدت علدهػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  َُٖٗكطبعػػػػػػػػة بتح دػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػداتكر احسػػػػػػػػ ف عبػػػػػػػػ س ) 

  .(ِ)ف ب ق  الطبع ت لك كحه  كمركاته دراست  للطكؽ أاثر م

 حػػػػػ الت كحػػػػػكؿ ب،الحػػػػػ  ػػػػػ  كعػػػػػ داتهـ الب ػػػػػر طبػػػػػ ئع حػػػػػكؿ الاتػػػػػ ب مك ػػػػػكع ت تػػػػػدكر

 كرد ممػػػػ  دا سػػػػبه  مػػػػ  ت ػػػػمداه  مػػػػع كحا دػػػػ تهـ، قصصػػػػهـ عػػػػرض خػػػػبلؿ مػػػػف المحبػػػػدف،

 بػػػػدف  مػػػػف األ ػػػػع ر، مػػػػف بػػػػل دعجػػػػب مػػػػ  أك كاإل ػػػػ رات العظػػػػ ت مػػػػف الاػػػػردـ ال ػػػػرآف  ػػػػ 

 سػػػػدره الطػػػػكؽ دعػػػػد أف دماػػػػف   اػػػػل ثػػػػـ كمػػػػف. اضسػػػػل حػػػػـز ابػػػػف دخػػػػص مػػػػ  الحػػػػ الت هػػػػذه

                                                           

، ص ُّٗٗت ردخ األدب العرب ، ال سـ الرابع، الهدئػة المصػردة الع مػة للاتػ ب، ا رؿ، بركالم ف،  ( ااظرُ)
َُٓ-ُُُ . 

عمػ ف  ،كزارة الث   ػة ااظر ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة  ػ  األلضػة كاألآلؼ، تح دػؽ إحسػ ف عبػ س، (ِ)
 .َِص  ،ََِٖ األردف، –
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 تت ػػػػػػمف التػػػػػ  كال صػػػػػػص األخبػػػػػ ر ذاػػػػػػر مػػػػػف دتحػػػػػرج لػػػػػػـ حػػػػػـز  ػػػػػػ بف لصػػػػػ حبل، ةذاتدػػػػػ

 العبػػػػػرة سػػػػػمعه  أك قرأهػػػػػ  مػػػػػف لدأخػػػػػذ بػػػػػل، مػػػػػرت التػػػػػ  المحبكبػػػػػ ت مػػػػػع عبلق تػػػػػل أخبػػػػػ ر

 .ماه 

 

 :ودوافعٌ الطوم تأليف تازيخ
، ابػػػػف بهػػػػ  مػػػػر التػػػػ  الظػػػػركؼ قسػػػػكة مػػػػف بػػػػ لرغـ  كأسػػػػر، كاضػػػػ  سػػػػجف مػػػػف حػػػػـز

 ات بػػػػػل ألػػػػػؼ ،قُْٕ عػػػػػ ـ ة ػػػػػ طب اسػػػػػتكطف كعاػػػػػدم  كالتػػػػػألدؼ العلػػػػػـ عػػػػػف داصػػػػػرؼ لػػػػػـ

  ػػػػػػ  أكرده   ػػػػػػد الاتػػػػػػ ب تػػػػػػألدؼ  ػػػػػػ  السػػػػػػبب أمػػػػػػ " ؼكاآلالٌ  األلضػػػػػػة  ػػػػػػ  الحم مػػػػػػة طػػػػػػكؽ"

 صػػػػػػحدح كد   ذم لصػػػػػػددؽ تسػػػػػلدةن  جػػػػػػ ء اػػػػػػلأ إذ الحػػػػػب، م هدػػػػػػة بػػػػػػ ب  ػػػػػ  رسػػػػػػ لتل صػػػػػدر

، البػػػػف  مػػػػف اتبػػػػل سػػػػ ئر  ػػػػ  مػػػػ  علػػػػى لمع ادػػػػ زادت اتػػػػ ب  ػػػػ  دسػػػػألل إلدػػػػل  اتػػػػب حػػػػـز

 صػػػػضتل  ػػػػ  الحػػػػب بحػػػػددث إلدػػػػل دثكدتحػػػػ،  دػػػػل ا ػػػػب الػػػػذم هػػػػذا  ػػػػ  رأدػػػػل دسػػػػألل قبػػػػؿ،

 .(ُ)كأسب بل كمع ادل

، ابػػػػػػػف فا  كالمبلحظػػػػػػػة الذاتدػػػػػػػة، التجربػػػػػػػة علػػػػػػػى اعتمػػػػػػػد الع طضدػػػػػػػة، أح ددثػػػػػػػل  ػػػػػػػ  حػػػػػػػـز

 ػػػػػ راء  ج ردػػػػػةكدظهػػػػػر ذلػػػػػؾ ا كلػػػػػل أاػػػػػل أحػػػػػٌب  الاتػػػػػ ئج، السػػػػػتخبلص الاضسػػػػػ ، كالتحلدػػػػػؿ

 ال ػػػػػعر كلػػػػػـ دستحسػػػػػف بعػػػػػده  سػػػػػكداء ال عر،أد ػػػػػ  مػػػػػ  أكرده  ػػػػػ  بػػػػػ ب الكصػػػػػؿ عاػػػػػدم 

، كاػػػػػػذلؾ قكلػػػػػػل  ػػػػػػ  بػػػػػػ ب قػػػػػػ ؿ ااػػػػػػل مػػػػػػ  ركم مػػػػػػف مػػػػػػ ء الكصػػػػػػؿ قػػػػػػط اال كازداد  ػػػػػػمأ 

مػػػػػف أاػػػػػل امػػػػػتحف الهجػػػػػر كالكصػػػػػؿ  اػػػػػ ف  ػػػػػ  الكصػػػػػؿ أ ػػػػػٌد مػػػػػف الحددػػػػػد كأاضػػػػػذ الهجػػػػػر 

                                                           

 .ٖٔ-ْٖااظر ابف حـز األادلس  ، طكؽ الحم مة ، تح دؽ احس ف عب س ، ص ( ُ)
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 ماهجػػػػل  ػػػػ   اػػػػ ف. (ُ)السػػػػدؼ أمػػػػ   ػػػػ  الهجػػػػر  اػػػػ ف أذٌؿ مػػػػف الػػػػرداء كألػػػػدف مػػػػف ال طػػػػف 

 .الحب اتب مؤلض  مف  دلس ب عف مدٌزه م  كهذا كاالبتا ر، الجدة مف اكعه  هذا

 

 قصػػػػػص مػػػػػف الث ػػػػػ ت عػػػػػف سػػػػػمعل أك  ػػػػػ هده بمػػػػػ  دأخػػػػػذ أف حػػػػػـز ابػػػػػف آثػػػػػر كل ػػػػػد

 األسػػػػ طدر عػػػػف بعدػػػػدان  كجعلػػػػل كالمصػػػػداقدة، المك ػػػػكعدة ات بػػػػل أاسػػػػب مػػػػ  هػػػػذاك  عصػػػػره،

  دخضػػػػؼ بصػػػػكته ، كدتحػػػػدث كدع لجهػػػػ  بهػػػػ  كدتعمػػػػؽ الم ػػػػ عر، دحػػػػ ا   هػػػػك كالخرا ػػػػ ت،

 هػػػذا حػػػكؿ تػػػدكر التػػػ  الاتػػػب مػػػف غدػػػره عػػػف الطػػػكؽ مدػػػز مػػػ  كهػػػذا الع ػػػ ؽ، مع اػػػ ة مػػػف

 المك كع

 

  سػػػػػاة اتبػػػػل" الحػػػػب  ػػػػػ  م ػػػػ ؿ" بعاػػػػكاف لػػػػػل م ػػػػ ؿ  ػػػػ  ،حسػػػػػدف طػػػػل الػػػػداتكر أمػػػػ 

، ابػػػػػف بتسػػػػػكدغ ت داتضػػػػػ   ػػػػػبلُْٔٗ  بعػػػػػدأ إلػػػػػى دػػػػػذهب بػػػػػؿ التػػػػػألدؼ، سػػػػػبب لبدػػػػػ ف حػػػػػـز

 الحػػػػب أف كالظػػػػ هر: "د ػػػػكؿ  هػػػػك كمجتمعػػػػل، حػػػػـز ابػػػػف عصػػػػر إلػػػػى كتحددػػػػدان  ذلػػػػؾ، مػػػػف

، ابػػػػػف أدػػػػػ ـ المسػػػػػلمة سػػػػػب اد إ  ػػػػػ  رائجػػػػػ ن  اػػػػػ ف  هػػػػػذا أف مػػػػػف ذلػػػػػؾ علػػػػػى أدؿ كلػػػػػدس حػػػػػـز

 رسػػػػػػ لة لات بػػػػػػة  ػػػػػػرغ قػػػػػػد كطاػػػػػػل، أرض مػػػػػػف الماضػػػػػػ  الضدلسػػػػػػكؼ المػػػػػػتالـ الض دػػػػػػل ثالمحػػػػػػد  

 الض هػػػػػػػ ء لئأصػػػػػػػدق  مػػػػػػػف صػػػػػػػدد  ن  ألف إال الرسػػػػػػػ لة هػػػػػػػذه لات بػػػػػػػة دضػػػػػػػرغ لػػػػػػػـ كهػػػػػػػك  ادػػػػػػػة،

  ػػػػػ ء لػػػػػل األمػػػػػر أف  لػػػػػكال رسػػػػػ لة،ال هػػػػػذه داتػػػػػب فأ إلدػػػػػل طلػػػػػب قػػػػػد المتػػػػػأدبدف المحػػػػػدثدف
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 كداتػػػب لػػػل دضػػػرغ أف حػػػـز ابػػػف إلػػػى األددػػػب المحػػػدث لالض دػػػ هػػػذا طلػػػب لمػػػ  م ػػػطر مػػػف

  .(ُ) دل

 

  ػػػػػغلل امػػػػ  الهػػػػػ ، حد تػػػػل  ػػػػ  حػػػػػـز ابػػػػف  ػػػػػغؿ قػػػػد الحػػػػب أف دػػػػػرل حسػػػػدف  طػػػػل

 لػػػػػػـ الحػػػػػػب أف دبلحػػػػػػظ الاتػػػػػػ ب قػػػػػػراءة خػػػػػػبلؿ كمػػػػػػف. كالاػػػػػػبلـ كالحػػػػػػددث كالتضسػػػػػػدر الض ػػػػػػل

امػػػػػ  كحػػػػده د ػػػػغلل  إذا مػػػػػ  األمػػػػر  ػػػػػ  المهػػػػـ لػػػػػدس ،األاػػػػدلس  ػػػػػ  جمدعػػػػ ن  الاػػػػػ س  ػػػػغؿ كا 

 أف المهـ،اضسػػػػػل حػػػػـز ابػػػػف مػػػػف رغبػػػػةن  أـ صػػػػددؽ مػػػػف رغبػػػػةن  الطػػػػكؽ لتػػػػألدؼ الػػػػدا ع اػػػػ ف

 جكاابػػػػل، ب ػػػػتى الحػػػػب تا كلػػػػت أ اػػػػ ر علػػػػى ا ػػػػتمؿ ات بػػػػ ن  اكاػػػػل مػػػػف أابػػػػر الاتػػػػ ب قدمػػػػة

امػػػػ   أةللمػػػػػر  جمدلػػػػةن  ةن لضتػػػػ قػػػػدمت اثدػػػػرة كقصػػػػص حا دػػػػ ت مػػػػف أد ػػػػ ن  علدػػػػل ا ػػػػتمؿ مػػػػ  كا 

 .ك  تل بعد حتى للزكج كالحب الك  ء مف علدل ه  كم  ادلسدةاأل

 

 الحدػػػػ ة جكااػػػػب مػػػػف الاثدػػػػر عػػػػف حػػػػـز ابػػػػف دا ػػػػؼ الحا دػػػػ ت، هػػػػذه خػػػػبلؿ مػػػػفك 

 ابدػػػػػر ج اػػػػب عػػػػػف دا ػػػػؼ اػػػػلأ  ػػػػػ  تتمثػػػػؿ أخػػػػػرل قدمػػػػة الاتػػػػ ب دحمػػػػػؿ امػػػػ . األادلسػػػػدة

 كمػػػػػ  حػػػػػـز ابػػػػػف ع اػػػػػ ه مػػػػػ  عاسػػػػػت مػػػػػرآةن  اػػػػػ ف  ػػػػػ لطكؽ الخ صػػػػػة، حػػػػػـز ابػػػػػف حدػػػػػ ة مػػػػػف

أخبػػػػرؾ أاػػػػ   كعاػػػػ : "بػػػػ ب السػػػػلك  ػػػػ  قكلػػػػل ذلػػػػؾ كمػػػػف. حد تػػػػل طدلػػػػة تماػػػػ ه كمػػػػ  ع  ػػػػل

اضػػػػس  كعػػػػزةي  ،د ػػػػكبل تلػػػػٌكف الك ػػػػ ءه  جبلػػػػت علػػػػى طبدعتػػػػدف ال دهاػػػػأا  معهمػػػػ  عػػػػدش أبػػػػدان:

 .أد  ن حددثل عف مع ا تل عادم  اع  الدل خبر مف دحبك .(ِ) "على ال دـ ال ت ر  

                                                           

 . ُْٔٗ، عدد  برادر ساة ِ( ااظر  حسدف،طل، م  ؿ    الحب، ا ر    مجلة الا تب المصرم، مجلد ُ)
  .ِٔٓطكؽ الحم مة، إحس ف عب س، ص  ،االادلس  بف حـزااظر ا( اِ)
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  ػػػػػػ هدت كل ػػػػػػد: "  ػػػػػػ ؿ كطضكلتػػػػػػل، ا ػػػػػػأتل عػػػػػػف حػػػػػػـز بػػػػػػفا ذاػػػػػػره مػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ كمػػػػػػف

 حجػػػػػكرهف  ػػػػػ  ربدػػػػػت ألااػػػػػ  غدػػػػػرم، دعلمػػػػػل داػػػػػ د ال مػػػػػ  أسػػػػػرارهف مػػػػػف كعلمػػػػػت الاسػػػػػ ء

 .(ُ)"أدددهف بدف كا أت

، ابػػػػػػف حدػػػػػػ ة مػػػػػػف ج ابػػػػػػ ن  هاػػػػػػ  دصػػػػػػكر  ػػػػػػ لطكؽ  كا ػػػػػػأتل بطضكلتػػػػػػل دتصػػػػػػؿ حػػػػػػـز

 .كتعلـ ترٌبى مف دد كعلى ث   تل كمص در

 

 (:فآلواأل األلفة يف مةاحلما طوم) العهواى داللة
 كالزداػػػػة، كالجمػػػػ ؿ الػػػػدكاـ معاػػػػى دحمػػػػؿ كالػػػػذم الطػػػػكؽ بالمػػػػة الاتػػػػ ب عاػػػػكاف بػػػػدأ

 الر حػػػػػػى تطػػػػػػٌكؽ طػػػػػػكؽ،  هػػػػػػك اسػػػػػػتدار  ػػػػػػ ٍ  كاػػػػػػؿ العاػػػػػػؽ،  ػػػػػػ  دجعػػػػػػؿ حلػػػػػػ :  ػػػػػػ لطكؽ

 .(ِ)أطكاؽ كالجمع  ل  ءب استدار م    لطكؽ

 

 مػػػػػػػؿتج كزداػػػػػػػة حلدػػػػػػػة الطػػػػػػػكؽ فأ بمػػػػػػػ  اػػػػػػػلأ اظرهػػػػػػػ  كجهػػػػػػػة مػػػػػػػف تػػػػػػػرل ب حثػػػػػػػة  ل

 كالحػػػػب  ػػػػ لطكؽ كاضسػػػػد تهـ، الع ػػػػ ؽ أركاح كدجمػػػػؿ دحلػػػػ  الحػػػػب هػػػػك  اػػػػذلؾ البسػػػػده ،

 المحبػػػػػدف أعاػػػػػ ؽ  ػػػػػ  اػػػػػ لطكؽ هػػػػػك الحػػػػػب هػػػػػذا فأبػػػػػ دػػػػػكح   ػػػػػ لعاكاف للجمػػػػػ ؿ، مبعػػػػػث

 التخلػػػػ  دماػػػػاهـ ال بػػػػل، طكقػػػػت كمػػػػ  الحم مػػػػة احػػػػ ؿ  حػػػػ لهـ قلػػػػكبهـ دبػػػػرح ال لهػػػػـ مػػػػبلـز

 .طكقه  إزالة دمااه  ال مةالحم  اذلؾ قلكبهـ، مف عاكة لكازع حبهـ عف

 
                                                           

، طكؽ الحم مة، إحُ)  . ُٔٔس ف عب س، ص ( ابف حـز
ص  ،(ت د.)، لس ف العرب، المجلد الع  ػر، دار صػ در، بدػركت، جم ؿ الددف محمد ماـر ،( ابف ماظكرِ)

 ، م دة )طكؽ(. ُِّ
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 تمثػػػػؿ   لحم مػػػػة كالتحلدػػػػؿ، للتأكدػػػػؿ البػػػػ ب تضػػػػتح دح ئدػػػػة،إ ط قػػػػة دحمػػػػؿ  ػػػػ لعاكاف

 ا اػػػػػػت لط لمػػػػػػ  كهػػػػػػ  كالسػػػػػػبلـ التعػػػػػػ طؼ بم ػػػػػػ عر دػػػػػػكح  الػػػػػػذم الرقدػػػػػػؽ البػػػػػػرم   الاػػػػػػ ئف

 جم لدػػػػػػة سػػػػػػمة كالطػػػػػػكؽ ،(ُ)قدػػػػػػد اػػػػػػؿ دػػػػػػر ض حػػػػػػره  طػػػػػػ ئره  أاهػػػػػػ  امػػػػػػ  للمحبػػػػػػدف، رسػػػػػػكالن 

 .الحتكاءكا األلضة مف كحص ر

 

 ح ػػػػػػػ ر  كعاػػػػػػػكاف( الحم مػػػػػػػة طػػػػػػػكؽ) رئدسػػػػػػػدة عتبػػػػػػػة مػػػػػػػف ماكاػػػػػػػ ن  جػػػػػػػ ء  ػػػػػػػ لعاكاف

 للػػػػاص زداػػػػة كأ زخػػػػرؼ مجػػػػرد داػػػػف لػػػػـ  ػػػػ لعاكاف ،(ؼآلكاأل األلضػػػػة  ػػػػ ) اثػػػػرأ كمضصػػػػؿ

 الػػػػاص بػػػػدف المسػػػػ  ة كد لػػػػص كم ػػػػمكال الػػػػاص عػػػػ لـ خبللػػػػل مػػػػف است ػػػػرؼ كسػػػػدلة إامػػػػ 

 .(ِ)كال  رئ

 

 :أبواب السسالة
 ب بػ ن  ع ػر كاثاػ  الحػب أصكؿ    ماه  ع رة: ب ب ن  ثبلثدف إلى الات ب حـز ابف قسـ

 إلػػػى الداخلػػػة اآل ػػػ ت  ػػػ  أبػػػكاب كسػػػتة كالمذمكمػػػة، المحمػػػكدة كصػػػض تل الحػػػب أعػػػراض  ػػػ 

 .التعضؼ   ؿ    األخدر كالب ب المعصدة قبح    كب به  الحب،

 

                                                           

: م  راػة ث   دػة  ػ  خطػ ب الع ػؽ، المػؤتمر آم ؿ ،ماصكر،  ( ُ) تمثبلت المرأة    طكؽ الحم مة البػف حػـز
 . ٔص  ،َُِْالا دم الس بع ع ر، ج معة جرش، 

-َُّ، عدد خ ص، صَُِِسلطة الع ؽ كسطكة السحر، مجلة دراس ت أادلسدة، محمد، ردبدر، ( د. ِ)
َُٖ . 
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 دقػػػت جػػػد، كآخػػػره هػػػزؿه  أكلػػػل" الحػػػب ةم هدػػػ عػػػف للبحػػػث داػػػٌرس األبػػػكاب هػػػذه أكؿك 

 كال الدد اة    بماار كلدس ب لمع ا ة إال ح د ته  تدرؾ  بل تكصؼ، أف عف لجبللته  لمع اد

 .(ُ)"كجؿ عز اهلل بدد ال لكب إذ ال ردعة،    بمحظكر

 

 أف بػػدف حدػػث ماػػل، ال ػػرع مكقػػؼ كبدػػ ف بتعردضػػل الحػػب عػػف حددثػػل حػػـز ابػػف بتػػدأا

 البػػ ب  ػػ  الحػػب عبلمػػ ت عػػف تحػػدث ثػػـ. د ػػ ء ادضمػػ  دسػػدره  كجػػؿ عػػز اهلل بدػػد ال لػػكب

 ب لحػػددث اإلقبػػ ؿ كماهػػ  ،الاظػػر إدمػػ ف ماهػػ  الػػذا ، إلدهػػ  كدهتػػدم الضطػػف د ضكهػػ  :"الثػػ ا 

 .العبلم ت مف آخره إلى" ثحد   إذ لحددثل كاإلاص ت

 

،  ػػ  حػػبأ مػػف بػػ ب ثػػـ الضاػػر   هػػك عاػػد ابػػف حػػـز مػػف بػػ ب التماػػ  كتخددػػؿ الاػػـك

  .لاضس كأ غ ثه كحددث ا

 . (ِ)"أسس غدر على ه رو  باد فو "  هك المع داة دكف ب لكصؼ حبأ مف ب ب ثـ

 كاثدػػػر ب لمط كلػػػة إال دحػػػب ال مػػػف بػػػ ب ثػػػـ كاحػػػدة اظػػػرة مػػػف أحػػػب مػػػف بػػػ ب ثػػػـ

  .الم  هدة

 .دخ لضه  مم  غدره  بعده  دستحسف لـ صضة أحب مف ب ب ثـ

، ب ا  ء إم " ب ل كؿ التعردض ب ب ثـ  طػرح كأ بدت تعمدة أك مثؿ، ب رس ؿ أك  عرو

 .(ُ)"ابلـ تسلدط أك لغز

                                                           

 . َٗ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ص ُ)
 . ُُٕ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ِ)
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 .كالمكا  ة ال بكؿ كقع إذا ب ل كؿ التعردض بعد ت أد كالذم ب لعدف ة  ر اإل ب ب ثـ

 لطػػػؼأ الاتػػػ ب  ػػػاؿ داػػػكف فأ غػػػ كداب ب لاتػػػب المراسػػػلة كماهػػػ  ،مراسػػػلةال بػػػ ب ثػػػـ

 .الاتب

 .كاستج دتل تخدره كدجب الث ة حلكؿ بعد رالسضد رس ؿإ كدأت  السضدر، ب ب ثـ

 .الصبر ظه ر ب كالتصاع ب للس ف الاتم ف كهك رالس   ط  ب ب ـث

 .الحد ء على الحب غلبة ا ؼ كهك ذاعةاإل ب ب ثـ

 مػػف طبػػ ع إلػػى طب عػل قصػػران  كصػػر ل لمحبكبػل المحػػب ط عػػة ككهػ الط عػػة بػػ ب ثػـ

 .دحبل

 .محبكبل مف  ض ءه كدبلغ  هكتل المحب دتبع ك ده  المخ لضة ب ب ثـ

 :أقس ـ كالعذاؿ، الع ذؿ كأكله  الحب آ  ت  دل اركذ، الع ذؿ ب ب ثـ 

 .المبلمة اثدر الزاجر كالع ذؿ، كالاه  الحض بدف هك الذم الصددؽ الع ذؿ

 صػددؽ كجػكد الحػب  ػ  المتماػ ة األسػب ب مػف كهػك ،األخػكاف مػف المسػ عد ب ب ثـ

 .مخلص

 كرقدب الجلكس مث ؿ رقدب ماهـ: أقس ـ كهـ الحب آ  ت ث ا  كهك، الرقدب ب ب ثـ

 .المحبكب على كرقدب بطرؼ أمرهم  مف أحس  

مػ    ػط المتح بدف بدف ال طع دردد إم ، الحب آ  ت مف د  ن أ كهك الكا   ب ب ثـ  كا 

 .بل كدستأثر ب لمحبكب لدضرد متح بدف بدف لل طع دسعى

                                                                                                                                                                      

 . ُّْ، ص ََِٖمة، تح دؽ إحس ف عب س، ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم ُ)
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 د سػـ الػذم المكاعدػد لمع ادػ كأجمػؿ  دػل اػدر ال الػذم الصػض ء كهػك الكصػؿ ب ب ثـ

 .ب لزد رة الكعد ااتظ ر كاآلخر  لزد رةب الكعد إلى

 .كالس ـ الحزف تسبب الت  الحب آ  ت مف أد  ن  كهك ،الهجر ب ب ثـ

 .الحب    األخبلؽ ك   ؿ ال دـ كاردـ الغرائز حمدد مف كهك ،الك  ء ب ب ثـ

 . كماركهه الصض ت ذمدـ مف كهك ،الغدر ب ب ثـ

 .كالعكدة ب اصرامه  دكقف مدة بدفي  أك، الل  ء مف ماع بدفي  إم  كهك ،البدف ب ب ثـ

 .دجد بم  ال اكع مف الكصؿ حـر إذا للمحب بد  بل، ال اكع ب ب ثـ

 .الهجر أك البدف أك الكصؿ ل لة إم  كالاحكؿ الس ـ كهك ،ال اى ب ب ثـ

، تطبعػػ  سػػلكه  كأ طبدعػػ  سػػلكه  أك طبدعػػ  اسػػد ف داػػكف فأ إمػػ  كهػػك، السػػلك بػػ ب ثػـ

 .بل د عر م  ا دض كدظهر ،كالجلد تصبرب ل المسمى الاضس قهر كهك

 كالبػدف كال هػر الهجػر مف اسكء المحب مرأ لتزادد اتدجة دحدث الذم المكت ب ب ثـ

 .كالس ـ

 ع لل كدعص  اضسل بعتد الذم المحب عف  دل الحددث كدجرم المعصدة قبح ب ب ثـ

 .هكاه كدتبع

 عػػػف كدبتعػػػد لحبػػػ  ػػػ  اإلاسػػػ ف تدػػػلأد مػػػ  أ  ػػػؿ كهػػػك، التعضػػػؼ   ػػػؿ بػػػ ب خدػػػران أك 

 .كالمعصدة الض ح ة
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 احلب يف طوم احلمامة:
امػػػ  ،كال ػػػهكات الغرائػػػز إلثػػػ رة للحػػػب دتطػػػرؽ لػػػـ اػػػلأ الاتػػػ ب دمدػػػز مػػػ  إف  لت ػػػددـ كا 

  ػػ  حػػبأ مػػف) بػػ ب  ػػ   مػػثبلن  بكابػػل،أ بػػدف الاصػػ ئح هػػذه كتتػػكزع للمحبػػدف، كالعبػػر الاصػػح

 مػف بأحبػ ؿ دتعلػؽ  صػ حبل كالس ـ، الهـ دجلب الأل  دل،   ئدة ال الحب هذا فأ درل( الاـك

 .للكقت م دعة  ه    ئدة بأم تأت  ال الكهـ

  ػ  آراء مػف حػـز ابػف بػل دتجلػى مػ  كؽ،الط    تظهر الت  المبلحظ ت أبرز كمف

 مح كرة دذار م  قددـ  مف اإلاس ا  الضار    بعدد تمتد سرارهأك  الحب  جذكر: لسب ت الحب

 . (ُ)كالمؤدبة أ بلطكف

 

  ػػػ  حػػػكارم غدػػػر احػػػك علػػػى الع ػػػؽ أك الحػػػب مك ػػػكع حػػػكؿ دػػػدكر مأدبػػػةال حػػػكار

لىدتػػػك  إذ البدادػػػة،  م ػػػ ـ صػػػكرة علػػػى المتحػػػ دثدف مػػػف خمسػػػة المك ػػػكع  ػػػ  الحػػػددث علػػػى ا 

 الطعػػ ـ، مػػف االاتهػػ ء بعػػد ال ػػرب، مػػف لاكبػػة دستسػػلمكا ال لاػػ  حػػدهـ،أ بدػػت  ػػ  اجتمعػػكا

 جػ ء  لمػ  الحػب،  ػ  اظػره كجهػة هـمػا كاحػد اؿ كعرض اآلخر، بعد كاحدان  الحددث تا كبكا

 المض لة طرد تل إلى كتحكؿ المك كع، به  ع لجكا الت  الخط بدة الطرد ة اات د س راط دكر

 سػ راط   ات ػؿ كا ػحة، بحدكد االلتزاـ على مح كره  دل دستحث الذم المتا م  الحكار كه 

 ااتهػػػى كعاػػدم  حػػبال  اػػكف  ػػ  ع ر ػػة ددكتدمػػ  اسػػمه  امػػرأة كبػػدف بداػػل جػػرل حػػكاران  د ػػص

 أف دكره كاػػ ف السػػا رل، مػػف جمػػع مػػع الضبدػػ كس دخػػؿ المػػرأة تلػػؾ آراء عػػرض مػػف سػػ راط

 كاثػػر السػػا رل، مػػف آخػػر جمػػع جػػ ء ذلػػؾ كبعػػد الحػػب،  ػػ  كخ صػػة سػػ راط، مدػػزات دبػػدف

                                                           

 .ِْ، صََِٖااظر ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ احس ف عب س، ( ُ)
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 ركاكحػ آخر مجلس كها ؾ المأدبة، لحكار الع ـ اإلط ر هك هذا. الجلسة كااض ت ال جدج

 أهػػؿ مػػف عػػددان  دح ػػره اػػ ف الػػذم البرماػػ  خ لػػد بػػف دحدػػى مجلػػس  ػػ  جػػرل مػػ  هػػك آخػػر

 ةكثم مػ المعتمػد بػف كب ػر كالاظ ـ الحاـ بف كه  ـ العبلؼ الهذدؿ أب  مثؿ كالاظر البحث

 بحسػػػب الع ػػػؽ مػػػاهـ اػػػؿ تاػػػ كؿ ع ػػػر، ثبلثػػػة المتحػػػدثدف عػػػدد  اػػػ ف كآخػػػردف أ ػػػرس، بػػػف

 .  مكجزة بصكرة لل تصكره

 

 بعػػد،  دمػػ  حػػـز ابػػف علدهػػ  كاطلػػع حػػـز ابػػف قبػػؿ الم ػػرؽ  ػػ  راجػػت اظػػرات كهاػػ ؾ

   ػػد المػػذهب، ظػػ هرم كهػػك صػػبه ا ،األ داككد البػػف الزهػػرة اتػػ ب  ػػ  هأقػػر  مػػ  أهمهػػ  كاػػ ف

 قطعهػػ  ثػػـ، اػػرة هدئػػة علػػى ال ػػاؿ مػػدكرة ركح اػػؿ خلػػؽ كجػػؿ عػػز اهلل إف" الزهػػرة  ػػ  جػػ ء

 الاصؼ مف قطع الذم الاصؼ مال الذم الجسد ل   جسد كاؿ ،اصض ن  جسد اؿ     جعؿ

 حسػب علػى ذلػؾ  ػ  الا س أحكاؿ كتتض كت، ال ددمة للما سبة ع ؽ بداهم  ا ف ،معل الذم

 إلػى د ػدر ال ػكؿ  هػذا اا سػمت التػ  األياػر  اػرة هػك األمػر  ػ  دسػتكقضا  مػ  ."طبػ عتهـ رقة

 .(ُ)الضارة هذه مصدر دعد الذم المأدبة حكار

 تتضػ كت اضػكسال فأ رأكا الػذدف الصػض ، فخػكاإ إلػى ة ػ ر اإل مػف بد ال الم  ـ هذا ك  

 الاضػكس جبلػة  ػ  فأك  ،كا ط ػة ملادػة كث لثدػة دػةحدكاا اضس ك  هكاادة اضس بدف المحبة   

                                                           

  .ّٓ-ِّص ،ََِٖ ،اظر طكؽ الحم مة، تح دؽ احس ف عب سا( ُ)
اتػػ ب الزهػػرة لؤلصػػبه ا  كالتػػ  ت ػػـك علػػى أف االركاح خل ػػت  األياػػر:  اػػرة  لسػػضدة اطلػػع علدهػػ  ابػػف حػػـز  ػػ  

 مدكرة ال اؿ على هدئة ارة ثـ قطعت  جعؿ    اؿ جسد اصض 
  .( الاظره األ بلطكادة اسبل الى حكار المؤدبة أل بلطكف الذم ا ف معرك      ال رف الث لت الهجرمِ)
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 الجزئدػة كالػاضس .الركح ا  إلى الم دم مف الاضس تدرج عف كتحدثكا السرمدم، الب  ء محبة

 المع ػكؽ اػ ف كلػذلؾ ،إلدػل د ق كا ػت تعبػدا البػ رم ت ػبل الالدػة كالػاضس ،الالدػة للاضس ت ت ؽ

 .كالمكجكدات المخلكق ت اؿ إلدل ت ت ؽ الذم اهلل هك األكؿ

 

 تاػػػكف فأ ببعدػػػد  لػػػدس (ِ)كا ػػػحة ة بلطكادػػػأ ةاظػػػر  إلػػػى الصػػػض  إخػػػكاف تحػػػكؿ كقػػػد

 الػذم الضلسػض  المصػدر تمثػؿ  ػب ه أك  كلااه  الحب عف التصكرات تلؾ مصدر ه  بةدأالم

 ال لب كاحتراؽ كالس ـ العلة سبب الحب أف درل ا ف ككددا   بف الطب  المصدر دكازم

 

 الجكااػب بعػض عػف ا ػؼ   ػد ،الذاتدػة السػدرة مػف عده دماف م  أك االعتراؼ أدب

 دستحسػػف لػػـ ةصػػض استحسػػف مػػف) بػػ ب  ػػ  ذلػػؾ كدظهػػر تحػػرج، دكف كال خصػػدة الاضسػػدة

 ال ػػعر،  ػ راء ةج ردػ ب هصػ  ػ  أحػب اػلأ  ػ  تتمثػؿ ذاتدػل تجربػل إلػى د ػدر  هػك (ُ)(غدرهػ 

 ا ػػػؼ  ػػػ  صػػػردح  اػػػ ف حػػػـز ابػػػف أف جلدػػػ ن  كدظهػػػر ،ال ػػػعر سػػػكداء بعػػػده  استحسػػػف  مػػػ 

 باػػؿ حػػ  بل جػػ ء الػػذم الطػػكؽ،  ػػ  كدضرغهػػ  م ػػ عر، مػػف اضسػػل دخػػ لج مػػ  كاػػؿ ح سدسػػلأ

 .غدره تج رب ثـ كالن أ تج ربل عف ا  ض  ال كؽ كم  عر الحب خلج ت

 

 الػػػدارس  ػػػ ف المحبػػػدف كأحػػػكاؿ لحػػػبب  تتعلػػػؽ ق ػػػ د  مػػػف الطػػػكؽ  ػػػ  عمػػػ  ك  ػػػبلن 

 خدػ ؿ أف كادػؼ ،ب لخدػ ؿ الدػـك دسػمى مػ  أك الػاضس كأحكاؿ ب لضلسضة حـز ابف معر ة دلمس

 قػػكؿ خػػبلؿ مػػف ذلػػؾ كدبلحػػظ ،كالجمػػ ؿ الامػػ ؿ صػػض ت اػػؿ المحبػػكب علػػى د ػػض  المحػػب
                                                           

 .َُّ، ص ََِٖابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ااظر  ( ُ)
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 ضسػػللا دمثػؿ أف بضاػػره دخلػك إذ لػػل البػد دػػر لػـ مػف هػػكل  ػ  ذهاػػل أ ػرغ الػػذم إف" :حػـز ابػف

 بكهمػػل مػػ ؿ قػػد ،غدرهػػ  لجسػػ ه  ػػ  تمثدػػؿ ال  ػػمدره اصػػب د دمهػػ  كعداػػ ن   هػػدتكهم صػػكرة

  ػ  ذلػؾ جػ ء" (ُ)"ب لالدػة دبطػؿ أك األمػر دتأاػد إذا ئػذ حدا دكم ن  المع داة كقعت   ف .احكه 

 كأبه هػػ  الصػػكر أجمػػؿ ،الػػكهـ عػػ لـ ك ػػ  ،بخد لػػل درسػػـ حػػبم  ل ،ب لكصػػؼ أحػػب مػػف بػػ ب

 .الم  هدة تحصؿ عادم  تتغدر كقد تب ى كقد ،دحب عمف

 

 :الهتاب وفكٌ على ألف الري املهًج
 اسػػػتطراد مػػػف العػػػرب عاػػػد علدػػػل متعػػػ رؼ هػػػك لمػػػ  مخ لضػػػ ن  حػػػـز ابػػػف أسػػػلكب جػػػ ء

طاػ ب، كاسترسػ ؿ   دػػل دعػدش الػػذم العصػر بػػأف العت ػ ده المت ػػدمدف بطرد ػة دأخػػذ لػـ  هػػك كا 

 عػف بعدػدان ) كاالسػت راء االسػتاب ط علػى اعتم ده  دبلحظ سب ل، عم  كأحكالل بظرك ل مختلؼ

  ػ  ،ذارهػ  سػبؽ اػ لت  الاضسػدة ب لمبلحظػ ت ةمحملػ رس ئلل  ج ءت (ِ)(العلم  االست ص ء

 بعػػد تػزكؿ، كقػد تب ػى قػد المرسػكمة الصػكرة أف كادػؼ الخدػ ؿ عػف كالحػددث ،الكصػؼ بػ ب

 .الم  هدة حصكؿ

 

 ابػػف  ػػاكل عػػف كتعبػػر قػػع،الكا تلمػػس التػػ  المعد ػػدة بػػ لخبرات أد ػػ ن  الطػػكؽ كدعػػج

 ،ما اػػة الطػػكؽ احتػػؿ لػػذا مضدػػدة، دراسػػتل كجعػػؿ ،أهمدتػػل الطػػكؽ أاسػػب مػػ  كهػػذا ماػػل، حػػـز

 حدػػػ ة علػػػى ال ػػػكء تسػػػلدطل  ػػػ  تامػػػف الطػػػكؽ   دمػػػة العربػػػ ، األدب تػػػ ردخ  ػػػ  مرمكقػػػة

                                                           

 . ُُٕ، ص ََِٖ مة، تح دؽ إحس ف عب س، ابف حـز األادلس ، طكؽ الحمااظر ( ُ)
، ُِٕٗدراسػػػة الحػػب  ػػ  األدب العربػػ ، دار المعػػػ رؼ بمصػػر، ال ػػ هرة، سػػػاة  مصػػطضى، عبػػد الكاحػػد،( ِ)

 . ِِٕ، ص ِجزء 
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 عػػػف   ػػػبلن  اضسػػػل، حػػػـز ابػػػف حدػػػ ة مػػػف جكااػػػب كعلػػػى عػػػ ـ، ب ػػػاؿ كهمػػػكمهـ، األادلسػػػددف

 التالػؼ عػف كالبعػد ب لبسػ طة دتسـ بأسلكب أكرده  كقد كاثره، حـز ابف ر ع الطكؽ ت مف

 .التع دد كتجاب كالتصاع،

 

 قكلػل ذلؾ مف ال كؽ، ةكما بد للمع ا ة تصكدر مف  عره    لم  مث ؿ دأت  م  ك  

 :(ُ)اى ال ب ب   

 عل لُ  ىذا  ا فأنت   يخاض      علم   بغ ه الطب  ُ  ل   قضلُ 

 ال لُ  علك   قاخه   ضه        ئ اضا  خه و ل   ضخائ 

طهاق    الدعن     شي ق   ض ّشُفوُ  أأّيعو   طض لُ  ضا 

 نح لُ  ضن   ّالخ ال ضاام      ف و الحدن شاىخاتُ  ضضاو  

 

 ت ػػدر التع دػػد، ه  عػػف كبعػػده كسبلسػػتل األسػػلكب بسػػ طة األبدػػ ت هػػذه  ػػ  كتتجلػػى

 السػػ ـ ح لػػةمػػف  إلدػػل آؿ مػػ  كتعاػػس الكصػػؿ، كغدػػ ب البػػدف ألػػـ مػػف دعػػ ا  كمػػ  لح لػػ إلػػى

 .كالاحكؿ

 

 الحػػػػب بسػػػػبب كاقعػػػػة  هػػػػ  المتمػػػػرس، الحػػػػ ذؽ الطبدػػػػب دا ػػػػضه  األعػػػػراض  هػػػػذه

اع ـ. كمع ا تل  ،مطكلػة قصػ ئد كلػدس قصػدرة م طكعػ ت أاػل دظهػر ال ػعر هػذا    الاظر كا 

 مكاقػؼ مف دعتر ل عم  لدضصح د كله  م طكع ت أك أبد ت   عر ص حبل فأ ذلؾ كمعاى
                                                           

 . َِْ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)
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 مػػف ةجملػػ .بهػػ  دثبػػت كسػػدلل ال ػػعر، مػػف اتخػػذ حػػـز  ػػ بف م ػػ عر، مػػف ردػػلدعت كمػػ  ،آادػػة

 ج اػب للحػب دراسػتل  ػ  حػـز ابػف التـز ل د (ُ)اإلاس ا  ب ل عكر المتصلة الاضسدة الم  عر

 عاػػده صػػح أك  ػػ هد مػػ  علػػى اقتصػػر   ػػد للتزدػػد، دجػػاح كال الخدػػ ؿ إلػػى دػػراف  ػػبل الح د ػػة،

 قػد حػـز ابػف داػكف كبػذلؾ كالمت ػدمدف األعػراب بػ رأخ فعػ صضح ن  د رب لذلؾ الث  ت با ؿ

 حتػى كأقػ كدلهـ، العػرب ع ػ ؽ عػف الح  ػدة خب رلؤل ب الن  دل   أف دكف الحب ع طضة درس

 الضصػؿ  ػ  سدت ػح امػ . طران  ػم إال  ػدئ  لغدػره دػكرد كال باضسػل دربطػل  هػك ال ػعر ج اب

  .األخرل الع ؽ رس ئؿ  كء    الطكؽ بدراسة المتعلؽ الث لث

 

                                                           

ـ األادلسػػػ ، خطػػػ ب  ػػػ  األدب أـ خطػػػ ب  ػػػ  ، م ػػػ ؿ طػػػكؽ الحم مػػػة البػػػف حػػػز اجمػػػة عبػػػد اهلل  ،إدردػػػس(ُ)
 . ُٔ، ص ُِٓ، العدد ََِٕالث   ة، المجلة العربدة للعـك اإلاس ادة، 
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 :احلمامة طوم يف الشسدية االستًالالت 
 مفًوم الشسد:
عػػػػػػػف  ،ك الركادػػػػػػػةصػػػػػػػة أك الطرد ػػػػػػػة التػػػػػػػ  تػػػػػػػركل بهػػػػػػػ  ال هػػػػػػػك الادضدػػػػػػػة أ السػػػػػػػرد:

ه ال صػػػػػػة مػػػػػػف تخ ػػػػػػع لػػػػػػل هػػػػػػذ كمػػػػػػ  ،م دػػػػػػركم ال صػػػػػػة للمػػػػػػركم لػػػػػػلذلػػػػػػطردػػػػػػؽ الػػػػػػراكم ا

  ه  متعلؽ ب ل صة كبع ه  اآلخر متعلؽ ب لراكم كالمركم لل.مؤثرات بع

 

الكاحػػػػدة دماػػػػف   ل صػػػػة  ،التػػػػ  تػػػػركل بهػػػػ  ال صػػػػة دسػػػػمى سػػػػردان   تعدػػػػدف الطرد ػػػػة

 ،   ل صػػػػة ؾ دعتمػػػػد علػػػػى السػػػػرد  ػػػػ  تمددػػػػز أامػػػػ ط الحاػػػػذلأف تحاػػػػى بطػػػػرؽ متعػػػػددة لػػػػ

ؾ   ذلػػػػػػػب لطرد ػػػػػػػة كال ػػػػػػػاؿ التػػػػػػػ  د ػػػػػػػدـ بهػػػػػػػ كلاػػػػػػػف أد ػػػػػػػ ن  ،ال تتحػػػػػػػدد   ػػػػػػػط بم ػػػػػػػمكاه 

 .(ُ)الم مكف

 
 الطػػػػػكؽ اصػػػػػكص  ػػػػػ  الاظػػػػػرأثاػػػػػ ء  تبلحػػػػػظ التػػػػػ  السػػػػػرددة االسػػػػػتهبلالت مػػػػػف  

  ػػػػ  تظهػػػػر التػػػػ ( خبػػػػرأك  حػػػػد ث) ك ،(خبراػػػػ أك  حػػػػدثا ،) عبػػػػ رات علػػػػى حػػػػـز ابػػػػف اتاػػػػ ء

 لػػػػػػػركاة السػػػػػػػرددة الت  لدػػػػػػػد مػػػػػػػف اسػػػػػػػت  ه  التػػػػػػػ  كحا د تػػػػػػػل الطػػػػػػػكؽ لركادػػػػػػػ ت سػػػػػػػرده بدادػػػػػػػة

ثبػػػػػػػػ ت األخبػػػػػػػ ر تػػػػػػػدكدف  ػػػػػػػػ  مسػػػػػػػلاهـ سػػػػػػػلاكا دفالػػػػػػػػذ اللغػػػػػػػة ركاةك  الابػػػػػػػكم، الحػػػػػػػددث  كا 

( خبراػػػػ أك  كحػػػػدثا  خبراػػػػ ،أك  حػػػػدثا )  عبػػػػ رات ،صالاصػػػػك  ت بػػػػؿ  ػػػػ  كالت ػػػػدد الركادػػػػ ت،

                                                           

لحمدػػداا ، بادػػة الػػاص السػػردم مػػف ماظػػكر الا ػػد األدبػػ ، المراػػز الث ػػ    العربػػ ، بدػػركت  ،حمدػػد( ااظػػر ُ)
 . ْٔ-ْٓ، ص َََِ، ّالحمراء، ط
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  ػػػػ  الكاقػػػػع تمثدػػػػؿ قبدػػػػؿ مػػػػف دالالتهػػػػ  اات لػػػػت لااهػػػػ  الكاقػػػػع، مػػػػف تػػػػ ردخ علػػػػى تػػػػدؿ الهػػػػ 

 .(ُ)كاقعدة ال إبداعدة  ادة صكرة كترسـ الخد ؿ ثكب

 

( الػػػػذم ترجمػػػػػل ابػػػػف الم ضػػػػع كالػػػػػذم تظهػػػػر  دػػػػل عبػػػػػ رة اتػػػػ ب  ػػػػكؿ دػػػػػذار بهػػػػذا ال

كهػػػػػػ  أداة سػػػػػػرددة تتصػػػػػػؼ ب إلدح ئدػػػػػػة كالتاثدػػػػػػؼ.  عبػػػػػػ رة حػػػػػػدثا  أك بلغاػػػػػػ   ،)بلغاػػػػػػ (

تحدػػػػػػؿ علػػػػػػى  ػػػػػػاؿ سػػػػػػردم مضتػػػػػػكح غدػػػػػػر محػػػػػػدد د بػػػػػػؿ الزدػػػػػػ دة كالا صػػػػػػ ف، ممػػػػػػ  دعطػػػػػػ  

 لل  ص مج الن لدبدع    سرده. 

 الركادػػػػ ت هػػػػذه بػػػػ ف كتػػػػكح  خبػػػػ ركاإل ابػػػػ ءاإل معاػػػػى تحمػػػػؿ األ عػػػػ ؿ هػػػػذه إف ثػػػػـ

 ذلػػػػػؾ كدظهػػػػػر مػػػػػدكا ت أاهػػػػػ  أم متػػػػػكاترة كبطرد ػػػػػة م ػػػػػ  هة، تػػػػػركل معظمهػػػػػ   ػػػػػ  ا اػػػػػت

 مػػػػ  احػػػػك علػػػػى الػػػػركاة، سلسػػػػلة عبػػػػر صػػػػ حبل، إلػػػػى الخبػػػػر اسػػػػبة كهػػػػك السػػػػاد، خػػػػبلؿ مػػػػف

 الط عة ب ب    حـز ابف قكؿ    اجده

 المعػػػػػػػػركؼ الضدلسػػػػػػػػكؼ احمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف مسػػػػػػػػلمة عػػػػػػػػف الػػػػػػػػكراؽ دلػػػػػػػػؼ أبػػػػػػػػك حػػػػػػػػدثا "

 لػػػػػدار المػػػػػكازم ب رطبػػػػػة قػػػػػردش م بػػػػػرة ب ػػػػػرق  الػػػػػذم المسػػػػػجد  ػػػػػ  قػػػػػ ؿ أاػػػػػل بػػػػػ لمجردط ،

 اػػػػػػ ف المسػػػػػػجد هػػػػػػذا  ػػػػػػ  اهلل، رحمػػػػػػل حػػػػػػددر بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف احمػػػػػػد عمػػػػػػر أبػػػػػػ  الػػػػػػكزدر

 اػػػػػ ف عمػػػػػر، أبػػػػػ  الػػػػػكزدر  تػػػػػى بعجدػػػػػب ع ػػػػػ ل حداثػػػػػة أدػػػػػ ـ األصػػػػػضر بػػػػػف م ػػػػػدـ مػػػػػربض

 (ِ)"عجدب بسبب المسجد هذا إلى كالاه ر اللدؿ    د صد

 
                                                           

ردة الركادة، بحث    ت اد ت السػرد، المجلػس الػكطا  للث   ػة كالضاػكف ،    اظعبد الملؾ  ،مرت ض( ااظر ُ)
 . َُٕ-ُّٔ، ص ُٖٕٗكاآلداب، الاكدت، 

 . ُٔٓ-ُٓٓ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة    األلضة كاألآلؼ، تح دؽ إحس ف عب س، ص ِ)
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، المباػػػػػػػػػى بصػػػػػػػػػدغة اإلسػػػػػػػػػا د دظهػػػػػػػػػر اػػػػػػػػػ ه  إقا عػػػػػػػػػ  أاثػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػذم للمعلػػػػػػػػػـك

  ػػػػػ    ألسػػػػػبؽ   لسػػػػػ بؽ البلحػػػػػؽ، الػػػػػركاة سلسػػػػػلة ذاػػػػػر خػػػػػبلؿ مػػػػػف دػػػػػركل، مػػػػػ  بمصػػػػػداقدة

 خػػػػبلؿ مػػػػف كما اػػػػل المسػػػػجد عػػػػف الدقد ػػػػة التض صػػػػدؿ إعطػػػػ ء إلػػػػى إ ػػػػ  ة ،الخبػػػػر ركادػػػػة

 .الكصؼ عاصر

، ابػػػػف  لػػػػلا خبػػػػر السػػػػاد  دهػػػػ  دظهػػػػر التػػػػ  األخػػػػرل األمثلػػػػة كمػػػػف  بػػػػ ب  ػػػػ  حػػػػـز

 عػػػػف اسػػػػحؽ، ابػػػف احمػػػػد بػػػػف محمػػػد باػػػػر أبػػػػك حػػػدثا : "قػػػػ ؿ كاحػػػػدة اظػػػرة مػػػػف أحػػػػب مػػػف

 ب لرمػػػػػ دم، المعػػػػػركؼ ال ػػػػػ عر هػػػػػ ركف بػػػػػف دكسػػػػػؼ أف الحػػػػػذاء، ابػػػػػف كأظاػػػػػل، أخبػػػػػره ث ػػػػػة

 .(ُ).قلبل بجم ع كأخذت ج ردة  رأل العط ردف ب ب عف مجت زان  ا ف

 

 امػػػػػ  السػػػػػرددة، حػػػػػـز ابػػػػػف السػػػػػتهبلالت لصػػػػػد ةن  كعػػػػػ دةن  ت لدػػػػػدان  أصػػػػػبح   إلسػػػػػا د 

 ردم.الس   الحا ئ  المكركث    الح ؿ هك

 الخبػػػػػر كد ػػػػػدـ ال ػػػػػؾ، أك ءلة، المسػػػػػ عػػػػػف اضسػػػػػل حػػػػػـز ابػػػػػف دبعػػػػػد اإلسػػػػػا د كبهػػػػػذا

 أف داضػػػػػ  بػػػػػذلؾ  هػػػػػك الركادػػػػػة تخصػػػػػهـ مػػػػػف أسػػػػػم ء ذاػػػػػر كعاػػػػػد الػػػػػركاة، بػػػػػل أخبػػػػػره امػػػػػ 

 .بل دتعلؽ أك دخصل الخبر هذا داكف

 كبػػػػ لرغـ األاػػػػدلس،  ػػػػ   ػػػػ ع الع ػػػػؽ أاػػػػكاع مػػػػف اػػػػكع عػػػػف ثػػػػلحدد عاػػػػد كتحددػػػػدان 

 اعػػػػػػت الػػػػػػذم الع ػػػػػػؽ، مػػػػػػف الاػػػػػػكع لهػػػػػػذا كال ػػػػػػدـ كالعػػػػػػ دات كالػػػػػػددف المجتمػػػػػػع ر ػػػػػػض مػػػػػػف

                                                           

 . َُِ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)
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 لػػػػػكط قػػػػػـك  عػػػػػؿ أمػػػػػ : " د ػػػػػكؿ الضعػػػػػؿ ذلػػػػػؾ كدسػػػػػتاار دستب ػػػػػع حػػػػػـز ابػػػػػف  ػػػػػ ف ب ل ػػػػػادع،

 .(ُ)" ادع   ادع

 

 المجتمػػػػػع بهػػػػػ  أصػػػػػدب التػػػػػ  اآل ػػػػػ ت بعػػػػػض علػػػػػى ال ػػػػػكء سػػػػػٌلط حػػػػػـز ابػػػػػف  ػػػػػ ف

 المعصػػػػدة، قػػػػبح عػػػػف  دػػػػل تحػػػػدث ب بػػػػ ن  لهػػػػ  كأ ػػػػرد إزاءهػػػػ ، مكقضػػػػل عػػػػف كعٌبػػػػر األادلسػػػػ ،

 عػػػػػف عٌبػػػػػر إذ، الما ػػػػػكؼ األدب مػػػػػف اكعػػػػػ ن  دعتبػػػػػر المكقػػػػػؼ، هػػػػػذا  ػػػػػ  الطػػػػػكؽ،  اتػػػػػ ب

 لااػػػػػل ماهػػػػػ ، المر ػػػػػكض حتػػػػػىاألخػػػػػرل  العبلقػػػػػ ت كعػػػػػف كالاسػػػػػ ء، الرجػػػػػ ؿ بػػػػػدف العبلقػػػػػ ت

 الكصػػػػػػػؼ عػػػػػػػف بعدػػػػػػدان  الج مػػػػػػػد، كالكصػػػػػػؼ داالست ػػػػػػػه  علػػػػػػػى اقتصػػػػػػر بأسػػػػػػػلكب تا كلهػػػػػػ 

 .الحس  

 

 حتػػػػى عاهػػػػ  مماكعػػػػ ن  ج ردػػػػة ع ػػػػؽ جلدػػػػؿ رجػػػػؿ قصػػػػة خػػػػبلؿ مػػػػف ذلػػػػؾ كدت ػػػػح 

 السػػػػم ء  ػػػأمطرت الج ردػػػػة، هػػػذه كبدػػػػاهـ أهلػػػل بعػػػػض مػػػع  ػػػػد عل إحػػػدل  ػػػػ  دكمػػػ ن  خػػػرج

 معػػػػل تحتمػػػػ  أف الج ردػػػػة كأمػػػػر األغطدػػػػة بػػػػبعض عمػػػػل  جػػػػ ء أغطدػػػػة، معهػػػػـ داػػػػف كلػػػػـ

 .(ِ)"د عركف ال كهـ المؤل أعدف على التماف مف  ئت م   طف  ! "الغط ء تحت

 

                                                           

 . ِِٗ، ص ََِٖحـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س،  ( ابفُ)
 . ُٖٗ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ِ)
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  ػػػػػػ ركؽ دػػػػػػػرل امػػػػػػ  ما ك ػػػػػػػ ن، أدبػػػػػػ  قػػػػػػػدـ حػػػػػػـز ابػػػػػػف أكرده الػػػػػػذم الحػػػػػػدث بهػػػػػػذا 

 الما ػػػػػػكؼ األدب هػػػػػػذا أف سػػػػػػعد  ػػػػػػ ركؽ كدػػػػػػرل الحم مػػػػػػػة، لطػػػػػػػكؽ تح د ػػػػػػػل  ػػػػػػ  (ُ)سعػػػػػػػد

 رالم ػػػػػ ع دثدػػػػػر الػػػػػذم الحٌسػػػػػ  الكصػػػػػؼ عػػػػػف بعدػػػػػدان  الج مػػػػػد الكصػػػػػؼ طردػػػػػؽ عػػػػػف قػػػػػدـ

 م ػػػػكؽ كبأسػػػػلكبو  الخدػػػػ ؿ تسػػػػترع  بصػػػػكرة الخبػػػػر حػػػػـز ابػػػػف   ػػػػدـ الب طػػػػؿ، علػػػػى كدعػػػػدف

 .الض دل أخبلؽ مع دتا  ى ال

 

 للسػػػػػػػ رد تتدحػػػػػػػ ف  همػػػػػػػ  اػػػػػػػ ،األ علػػػػػػػى دالتػػػػػػػ ف( كأخبراػػػػػػػ  حػػػػػػػدثا ،) عبػػػػػػػ رت  إف

 مػػػ  مػػػ ع عبػػػر حػػػـز بف  ػػػ مااكا تهػػػ ، كعػػػف اضسػػػل عػػػف لدعبػػػر الػػػذات عػػػف الحػػػددث  رصػػػة

 دحدػػػى، بػػػف مػػػركاف عػػػف خبػػػران  سػػػرد مػػػثبلن، ال ػػػاى بػػػ ب  ضػػػ  ،الطػػػكؽ أبػػػكاب  ػػػ  بداخلػػػل

 ابػػػػف مػػػػركاف اخػػػػتبلط سػػػػبب أف: حػػػػددر بػػػػف محمػػػػد بػػػػف احمػػػػد مػػػػكلى جعضػػػػر حػػػػدثا :"  ػػػػ ؿ

 كب عهػػػػػ   ماعهػػػػػ  ألخدػػػػػل، بج ردػػػػػة اعتبللػػػػػلي : ع لػػػػػل كذهػػػػػ ب حػػػػػددر بػػػػػف حمػػػػػدأ بػػػػػف دحدػػػػػى

 .(ِ)"لغدره

 

 البعػػػػػػد آالـ مػػػػػف الع  ػػػػػؽ دع ادػػػػػل مػػػػػ  الخبػػػػػر، لهػػػػػػذا بسػػػػػرده حػػػػػـز ابػػػػػف عٌبػػػػػر   ػػػػػد

 حػػػػدثا ،) لعبػػػػ رت  حػػػػـز ابػػػػف   سػػػػتخدـ كالجسػػػػددة، الاضسػػػػدة ح لتػػػػل تػػػػدهكر كمػػػػف كالبػػػػدف،

، كحػػػػزف لكعػػػػة مػػػػف اضسػػػػل داخػػػػؿ  ػػػػ  عمػػػػ  كدعبػػػػر داطلػػػػؽ دجعلػػػػل( كأخبراػػػػ   تحػػػػت كأسػػػػىن

 .حدثا  ظؿ
                                                           

،  ُٔٗٗ( ابػػف حػػـز األادلسػػ ، طػػكؽ الحم مػػة، تح دػػؽ  ػػ ركؽ سػػعد، دار ماتبػػة الحدػػ ة للطب عػػة كالا ػػر، ُ)
 . ِٔص 

 . ِّْ-ِِْ، ص ََِٖ مة، تح دؽ إحس ف عب س، ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحمِ)
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 علػػػػى ،(ُ)عاػػػػل غاػػػػ  ال إطػػػػ ره  السػػػػردم االسػػػػتهبلؿ أف": إلػػػػى ذلػػػػؾ مػػػػف كاخلػػػػص

  هػػػػػك العربػػػػػ ، الحاػػػػػ ئ  للمػػػػػكركث السػػػػػرددة البادػػػػػة حثػػػػػلب  ػػػػػ  إبػػػػػراهدـ عبػػػػػد اهلل قػػػػػكؿ حػػػػػد

 .مع ن  كالتل   الركادة عملدة داظـ الأ درل

 

 :الضمائس تعددية
  الغائب ضمري :أواًل

  ػاؿ كجػكد دلحػظ أف للب حػث دماػف سػردم، ماظػكر مف الطكؽ، دراسة خبلؿ كمف

 أثاػػ ء  ػػ  ظهػػر د  ػػ كتعػػدده ، السػػرد  ػػ  ال ػػم ئر اسػػتعم ؿ اثػػرة  ػػ  دتمثػػؿ آخػػر سػػردم

 المخ طػػب ك ػمدر( اػ  احػف، اػ ،أ) المػتالـ ك ػمدر( هػ  هػك،) الغ ئػب  ػمدر فأ الدراسػة

 استعم الن  األاثر هك الغ ئب  مدر أف إال السرد،    المستعملة ال م ئر ه ( أاتً  أات،)

 مػػف برجػػؿ كلعهػػدم:"قكلػػل  ػػ  الك ػػ ء بػػ ب  ػػ  حػػـز ابػػف كردهأ مػػ  ذلػػؾ كمػػف ال ػػم ئر بػػدف

 ك ػػ ع كد ه، كا  ػػت بعهػػده غػػدرت ثػػـ بداهمػػ ، الػػكد    تأاػػد بج ردػػة علػػؽ قػػد إخػػكاا  صػػضكة

 .(ِ) دددان  كجدان  لذلؾ  كجد خبرهم ،

 

ًلػػؽى ) الضعػػؿ  ػػ  الغ ئػػب  ػػمدر أف الػػاص خػػبلؿ مػػف كدبلحػػظ  الغ ئػػب علػػى دعػػكد( عى

 كمثلهمػ  هػ ، الغ ئػب  ػمدر غػدرت  ػ  كالض عػؿ الغ ئػب، علػى تعػكد بداهمػ     كهم  هك،

                                                           

، ُِٗٗالسرددة العربدػة الحددثػة، بحػث  ػ  البادػة السػرددة للمػكركث الحاػ ئ  العربػ ، عبد اهلل ،إبراهدـ، ( ُ)
 .ِط

 . َِٕ، ص ََِٖـ األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ز ( ابف حِ)
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 كاػؿ غ ئػب، علػى تعػكد ال ػم ئر هذه اؿ خبرهم ،    كهم    عى، ك  عؿ ،(ا  تل)   عؿ

 ال ػم ئر، بػدف االسػتعم ؿ  ػ   ػدكع ن  األاثػر  هػك الغ ئػب،  ػمدر إلػى مسػاد الخبػر    م 

 كآراء كأدػددكلكجد ت أ اػ ر مػف د ػ ء عمػ  كدعبػر الس ػ رد خلضهػ  دتػكارل فأل جددة كسدلة ألال

  ئب.الغ ب ا ع

 

  هك الس  رد زمف عف الحا دة زمف دضصؿ الس رد    الغ ئب  مدر ـاستخدا أف ام 

 كعػػف زماػػل، عػػف لدعبػػر حػػـز ابػػف ماهػػ    سػػتض د الػػراكم، تخػػدـ ركائدػػة كت ادػػة سػػرددة، خدعػػة

 مػف عػرؼأك :"قػ ؿ البػدف بػ ب  ػ  أكرده خبػر خبللػل مػف ذلػؾ كدت ح الغ ئب بأسلكب ح لل،

 المك ػع  ػ  كتػردد سػ عة آثػ ره علػى  كقػؼ ت، ػ  قػد  كجػده الضػراؽ دػـك محبكبػل لدكدع أتى

 تاثدضػ ن  الخبػر هػذا  ػ  ابلحػظ (ُ)"البػ ؿ ا سػؼ اللػكف تغٌدػرم ائدبػ ن  كااصػرؼ  دػل، اػ ف الذم

  ػابلحظ هػك الغ ئػب  مدر   عله  أم الض عؿ، المجهكلة األ ع ؿ خبلؿ مف الغ ئب ل مدر

 هػػك،(  ػػ ت) هػػك،( جػػده ك ) هػػك،( محبكبػػل) ك هػػك الغ ئػػب  ػػمدر   علهػػ ( لدػػكدع) المػػة أف

 اللػػكف كا سػػؼ هػػك،( اللػػكف  تغدػػر) هػػك،( ااصػػرؼ) هػػك،( اػػ ف) هػػك،( تػػردد) هػػك،(  كقػػؼ)

 .هك الغ ئب على تعكد أكص ؼ

 

 راحػػػة غدػػػ ب  ػػػ  تسػػػبب كرحدلػػػل المحبػػػكب  غدػػػ ب غدػػػ ب،  ػػػ  غدػػػ ب الػػػل الخبػػػر

 مع دالن  ددع الاص    كتاثدضل الغ ئب  مدر إلى اللجكء  اثرة كلكال، ح لل كتغدر المحبكب

 غدػػ ب اتدجػػة سػػدئة اضسػػدة ح لػة تعػػدش التػػ  الكاقػػع عػػف المغدبػة حػػـز ابػػف لاضسػػدة مك ػكعد ن 
                                                           

 . ِِِ، ص ََِٖ ف عب س، ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحسُ)
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 عاػػل كغربتػػل المحبػػكب غدػػ ب مػػف دع ادػػل لمػػ  ااعا سػػ ن  الغدػػ ب عبػػ رات  جػػ ءت المحبػػكب،

 دجػرم مػ  بتصػددؽ لل ػ رئ دػكح  كبػذلؾ. الغ ئػب ب ػمدر دسػرده حػـز ابػف زمػف هػك   لزمف

 .ب لخد ؿ الكاقع  دل ددخؿ لغكم جاسد عبر أحداث مف

 

  ػػ  سػػرددة أداة بكصػػضة الغ ئػػب  ػػمدر اسػػتخدـ حػػـز ابػػف أف الب حػػث دبلحػػظ امػػ 

  تػػىن   ػػ هدت أاهػػ  بهػػ  أثػػؽي  امػػرأة حػػدثتا :"قكلػػل  ػػ  الكصػػؿ بػػ ب  ػػ  ذلػػؾ كدت ػػح ات بػػل،

 دد ك   طرب، على ما ف    اجتمع  كقد كجد،   ؿ بص حبل ماهم  اؿ دجد ا ف كج ردة

 كا ف دـ  دل ظهر لطدض ن  قطع ن  إبه مل   طع زائدان  جران   جره  الض اهة، به  د طع سادف ىالضت

   ػلة ماهػ  أخرجػت كخرقتهػ ، دػده   صػر  ت قدمػل، لهػ  خزائادػة قصػب غبللػة الج ردة على

 .(ُ)إبه مل ك دت

 

 هػ   ػ لمرأة الس ػرد علػى دهدماػ ف( هػ  هػك،) الغ ئػب  ػمدر أف الخبػر هػذا    اجد

، البػػف كركتػػل حػػدث مػػ   ػػ هدت التػػ   الظػػف دبعػػد الغ ئػػب ل ػػمدرل حػػـز ابػػف ـا  سػػتخد حػػـز

 .اضسل حـز ابف مع حصؿ قد المكقؼ هذا داكف أف عف

 

 ذهػػف لغدػػ ب صػ دقة مػػرآة د ػاؿ حػػـز ابػػف سػرد  ػػ  متاػرران  الغ ئػػب  ػمدر كركد إف

 الع  ػػؽ أف لدرجػػة بػػ آلخر، المتحػػ بدف مػػف اػػؿ اا ػػغ ؿ الحا دػػة  ػػ  دظهػػر امػػ  الع  ػػ دف،

                                                           

 . ُٕٖ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)



 - 39 - 

  خرقتهػ  الثمداػة، الم صػبة بغبللتهػ  تأبػل  لػـ هػ  أمػ  إبه مػل، كجرح السادف عف  غضؿ ذهؿ

 .حبدبه  إبه ـ به  دلؼ م  ماه  كأخرجت

 

 (ُ)"كالت  لدػد العػ دات لع بػة تغددػب" ال صػة هذه    الغ ئب،  مدر استخداـ ك   ثـ

رد السػ  دعطػ  الغ ئػب   ػمدر التراثدػة، د تالسػرد جم لدػ ت ات بهػ     دكسؼ م  ترل ام 

 كب ػاؿ أاثػر بحردػة للتحدث كسدلة  هك ،األحداث مف د  ء م  كدحًبؾى  لدحدؾ كاسعةن   سحةن 

 .الداخل  الصراع كعف الاضسدة الح لة عف مب  ر غدر

 

ـى  الغ ئب  مدر أف ديظهر كأخب ره  الحم مة طكؽ    الاظر   اع ـ  أسلكب على خد 

 كأ سػمعل مػ  دسػرد سػ رد، غدػر دعػد لػـ  هػك الاػذب ثػـا عػف ضسػلا كأبعػد الس ػرد    حـز ابف

 .(ِ)غدره عف خب رأك  حا د ت مف علمل

 

 الطػكؽ  ػ  كرد مػ  بعػض عػف اضسػل  صػؿ الغ ئػب، ل مدر ب ستعم لل حـز ابف إف

 المتل ػ   ػ ف ثػـ كمف، الغ ئب بصدغة ج ءت كلااه  هك، معل حصلت تاكف قد ركاد ت مف

 المتل ػػ  بػػدف كسػػدط مجػػرد كأاػػل ب لضعػػؿ، حصػػؿ قػػد( السػػ رد) ـزحػػ ابػػف دحادػػل مػػ  بػػأف دعت ػػد

 مرتبطػ ن  غ لبػ ن  جػ ء الطػكؽ  ػ  الغ ئػب  مدر استعم ؿ أف أد  ن  كدبلحظ، المحادة كال صة

 ات بػػ ن  رأدػػت كل ػػد: "حػػـز ابػػف قػػ ؿ حدػػث المراسػػلة، بػػ ب  ػػ  ذلػػؾ كدلحػػظ الم  ػػ ، ب لضعػػؿ
                                                           

التراثدػة، دراسػ ت تطبد دػة  ػ  السػرد العربػ  ال ػددـ، دار المػأمكف   تدد، جم لدػ ت السػر مػ  أحمػد ، دكسػؼ(ُ)
 . ّٓ، ص َُُِللا ر كالتكزدع، عم ف، األردف، 

 . ُٖٕدة الركادة، ص ،    اظر عبد الملؾ  ،ض مرت (ِ)
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 الاتػ بى  بػل كاتػب ماػل كاسػتمد الػدـ  ؿ سػ لل، بسادف دده    قطع كقد محبكبتل، إلى لمحب

 .(ُ)"أجمع

 

 كهػك( قطػع)   ػ ؿ ،الم  ػ  ب لضعػؿ مرتبطػ ن ( هػك) الغ ئػب  ػمدر اسػتخداـ ج ء ها 

  ػػػمدر   علػػػل مػػػ ضو   عػػػؿ أد ػػػ ن ( اسػػػتمد)ك هػػػك، ت ػػػددره غ ئػػػب  ػػػمدر   علػػػل مػػػ ضو   عػػػؿ

 (.هك)   علل( اتب) كاذلؾ ،(هك) الغ ئب

 

 السػ مع  ػ  التػأثدر بغدػةى  الغ ئػب ب مدر رتبطةم الم    صدغةب حـز ابفتى ا   د

 .(ِ)حا ئدة م دة دسرده م  ا ف كلك حتى سردد م  جددة ذهال    كدكقر ال  رئ أك

 

 : املتللم ضمريثانيًا: 
 الث ادػػػػػة المرتبػػػػػة  ػػػػػ  كدػػػػػأت  الطػػػػػكؽ،  ػػػػػ  المػػػػػتالـ  ػػػػػمدر ظهػػػػػكر أد ػػػػػ ن  الحػػػػػظ

  ػػػػ  دتػػػػردد ال حػػػػـز فابػػػػ أف كدت ػػػػح ،الغ ئػػػػب  ػػػػمدر بعػػػػد السػػػػرددة األهمدػػػػة حدػػػػث مػػػػف

  ػػػػ  قكلػػػػل،  ػػػػ  دظهػػػػر مػػػػ  احػػػػك علػػػػى اضسػػػػل، عػػػػف حددثػػػػل  ػػػػ  المػػػػتالـ،  ػػػػمدر اسػػػػتعم ؿ

 هػػػػػػذه لػػػػػػل كتعجلػػػػػػت الض دحػػػػػػة، بهػػػػػػذه ديًهػػػػػػ ى  مػػػػػػف دحػػػػػػأ أاػػػػػػ  أخبػػػػػػرؾ كعاػػػػػػ :" البػػػػػػدف بػػػػػػ ب

 ممػػػػػ  ا اػػػػػت لػػػػ ، بج ردػػػػػة حبػػػػ ن  كأعظمهػػػػػـ الضػػػػ ن  الاػػػػػ س أ ػػػػد   ااػػػػػت أاػػػػ  كذلػػػػػؾ المصػػػػدبة،

 .(ّ)"اعـ اسمه  خبل

                                                           

 . َُْ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)
 .ِٓ، جم لد ت السردد ت التراثدة، ص م  أحمد  ،دكسؼ(ِ)
 . ِِْ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ّ)
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السػػػػػػلك: "كعاػػػػػػ  أخبػػػػػػرؾ أاػػػػػػ  جبلػػػػػػتي علػػػػػػى  بػػػػػػ ب  ػػػػػػ  قكلػػػػػػل أد ػػػػػػ ن  ذلػػػػػػؾ كمػػػػػػف

اػػػػػ  ألبػػػػػـر بحدػػػػػ ت  ب جتم عهمػػػػػ  كأكد التغدػػػػػب ، طبعػػػػػدف ال دهاػػػػػأا  معهمػػػػػ  عػػػػػدشي أبػػػػػدان  كا 

 .(ُ)مف اضس  أحد ا ن"

 

 تػػػػػ ء هاػػػػػ    لتػػػػػ ء" الضػػػػػ ن  الاػػػػػ س أ ػػػػػد ااػػػػػت:" قكلػػػػػل  ػػػػػ  المػػػػػتالـ  ػػػػػمدر كدظهػػػػػر

، ابف كهك المتالـ،  .زمال    إذابتل كح كؿ ضسلا إلى الس رد عزا   د حـز

 

، كأكد ،دهاػػػػػػأا  ،جبلػػػػػػتي :" قكلػػػػػػل  ػػػػػػ  كاػػػػػػذلؾ  اػػػػػػ  ألبػػػػػػـر  علػػػػػػى ت ػػػػػػتمؿ الهػػػػػػ  ،كا 

 مادمجػػػػة الحا دػػػػ ت هػػػػذه لتصػػػػبح حا د تػػػػل،  ػػػػ  حػػػػـز ابػػػػف كظ ضػػػػل الػػػػذم المػػػػتالـ  ػػػػمدر

 . عال ةمعبر  ركحل مع

 

 كد ػػػػػدٌ ( السػػػػػ رد) حػػػػػـز ابػػػػػف مػػػػػف المتل ػػػػػ  د ػػػػػرب المػػػػػتالـ  ػػػػػمدر أف  ػػػػػ   ػػػػػؾ كال

 :قكلل    الهجر ب ب    ذلؾ ظكديلح ااتب هل

 هػػػػػػذه لػػػػػػىع آلػػػػػػؼ ااػػػػػػت مػػػػػػف بعػػػػػػض مػػػػػػع هجػػػػػػر الصػػػػػػب   ػػػػػػ  لػػػػػػ  عػػػػػػرض كقػػػػػػد"

 المػػػػزاح سػػػػبدؿ علػػػػى قلػػػػت ذلػػػػؾ اثػػػػر  لمػػػػ  دعػػػػكد ثػػػػـ د ػػػػمحؿ أف دلبػػػػث ال كهػػػػك الصػػػػضة،

 : قكلل ذلؾ مف. (ِ)"بددهد ن   عران 

                                                           

 . ِٔٓ( المصدر اضسل، ص ُ)
 . ُْٗ، ص ََِٖالحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ( ابف حـز األادلس ، طكؽ ِ)
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 ثيعااخ ببهقة أطالل لخضلة        ّااأنو للحب   ُضخبا   يذّهت

 ال خ ااىه ف  الضشم ّباق   لضح             ثابت   عنو ل  ّان بةيخ   ضعيخي

 الغخ   إلى ضأبّا  أبّ  آ اا   ضال        بهاضعاو عضقناا   ال بو ضقفت

 (1)ضيالَّخ   أاى   ييلك ال  قضلضن  ضأّثهضا عذل  النا  أطال نأ إلى

 

 كتجربتػػػػػػل ذاتػػػػػػل عػػػػػػف حددثػػػػػػل  ػػػػػػ  المػػػػػػتالـ ل ػػػػػػمدر حػػػػػػـز ابػػػػػػف اسػػػػػػتعم ؿ ابلحػػػػػػظ

( لػػػػ  عػػػػرض: )قكلػػػػل  ػػػػ  ذلػػػػؾ كدظهػػػػر عاػػػػل، كبعػػػػده المحبػػػػكب هجػػػػر مػػػػف بهػػػػ  مػػػػر   التػػػػ 

  ػػػػمدر دظهػػػػر امػػػػ (. قلػػػػت) ك ،(آلػػػػؼ ااػػػػت) كاػػػػذلؾ المػػػػتالـ،  ػػػػمدر  دهػػػػ  ظهػػػػر التػػػػ 

( عهػػػػػدم) ك ،(تػػػػػذارت) قكلػػػػػل  ػػػػػ  بددهدػػػػػة ارتجلهػػػػػ  التػػػػػ  ال ػػػػػعردة األبدػػػػػ ت  ػػػػػ  المػػػػػتالـ

  ػػػػػػػمدر  دهػػػػػػػ  دظهػػػػػػػر التػػػػػػ ( كقضػػػػػػػت) كاػػػػػػػذلؾ( الدػػػػػػػ ء) المػػػػػػتالـ  ػػػػػػػمدر إلػػػػػػػى الم ػػػػػػ  ة

 .المتالـ

 

 التػػػػػ  ال خصػػػػػدة صػػػػػ حب كهػػػػػك المػػػػػتالـ هػػػػػك حػػػػػـز ابػػػػػف جعػػػػػؿ المػػػػػتالـ   ػػػػػمدر 

 بػػػػ ب مػػػػف الدارسػػػػدف بعػػػػض لػػػػدل ديعػػػػد الطػػػػكؽ دجعػػػػؿ مػػػػ  كهػػػػذا الحا دػػػػة، علدهػػػػ  تػػػػاهض

( الركادػػػة اظردػػػة  ػػػ ) ات بػػػل  ػػػ  مرتػػػ ض ؾعبػػػد الملػػػ دػػػرل مػػػ  احػػػك علػػػى الذاتدػػػة، السػػػدرة

 .(ِ)"الت ردخ   لكاقعب ىكث  صلة ذك ذات  سردم  اؿ" أاه 

 

                                                           

 . ُْٗ( المصدر اضسل، ص ُ)
 . ُٕٖ   اظردة الركادة، ص  مرت ض، عبد الملؾ، ( ِ)
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 حدػػػػ ة أحػػػداث عػػػف الحػػػددث عاػػػػد دتكلػػػد الػػػذم المػػػتالـ  ػػػػمدر ظهػػػكر مػػػف بػػػد  ػػػبل

 .السدرة ص حب

 

 حدػػػػػث السػػػػػلك بػػػػػ ب  ػػػػػ  كردهأ مػػػػػ  الذاتدػػػػػة سػػػػػدرتل عػػػػػف حػػػػػـز ابػػػػػف حػػػػػددث كمػػػػػف 

 كمػػػػف  تد ااػػػػ ، كاسػػػػ ء الاسػػػػ ء  دػػػػل تجمعػػػػت... .داراػػػػ   ػػػػ  اػػػػ ف بمصػػػػطاع  لعهػػػػدم:" قػػػػ ؿ

 ااػػػػت أاػػػػ  ألذاػػػػر  ػػػػ ا  ،.....محلػػػػل كدلطػػػػؼ مك ػػػػعل خػػػػؼد ممػػػػف خػػػػدما  مػػػػف باػػػػ  الث

 أفإال  هػػػػػك  مػػػػػ  ماهػػػػػ ، للػػػػػداك متعر ػػػػػ ن  ب ربهػػػػػ  أاسػػػػػ ن   دػػػػػل هػػػػػ  التػػػػػ  البػػػػػ ب احػػػػػك أقصػػػػػد

 .(ُ)"غدره كت صد الب ب ذلؾ  تترؾ جكاره     ا اتر 

 

 حدػػػػػ ة مػػػػػف ابدػػػػران  ج ابػػػػػ ن  تػػػػػرجـ الحم مػػػػة طػػػػػكؽ اتػػػػػ ب أف الخبػػػػر هػػػػػذا مػػػػػف دظهػػػػر

 ك خصػػػػدتل حػػػػـز ابػػػػف اضسػػػػدة عػػػػف كعٌبػػػػر االعتػػػػراؼ ألدب جمدلػػػػة صػػػػكرة كقػػػػدـ حػػػػـز ابػػػػف

 .(ِ)"المتالـ  مدر خبلؿ مف

 

 ت أدػػػػػػ المػػػػػػتالـ  ػػػػػػمدر اسػػػػػػتعم ؿ أف هػػػػػػك ب الهتمػػػػػػ ـ ان جػػػػػػددر  آخػػػػػػر ان أمػػػػػػر  كالحػػػػػػظ

 الذاتدػػػػة السػػػػدرة عػػػػف الحػػػػددث مػػػػع كماسػػػػجم ن  كهمكمهػػػػ  الػػػػذات عػػػػف الحػػػػددث مػػػػع ماسػػػػجم ن 

 الا ػػػػػؼ" ب اهػػػػػ ( الةهب اااااة الحخ ثاااااةالااااااهخ ة ) ات بػػػػػل  ػػػػػ  إبػػػػػراهدـ عبػػػػػد اهلل عر هػػػػػ  التػػػػػ 

                                                           

 . َِٓ-ِْٗ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)
 . َِ، ص ُٔٗٗ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ   ركؽ سعد، مطبعة دار الحد ة، ِ)
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 الػػػػذات عػػػػف التعبدػػػػر  ػػػػ  مب  ػػػػر بأسػػػػلكب ال خصػػػػدة الحدػػػػ ة جكااػػػػب مػػػػف ج اػػػػبل الػػػػذات 

 .(ُ)"كالضاردة الركحدة، تج ربه 

 

، فابػػػػػ سػػػػػلكبأ علػػػػػى بػػػػػدت  ل ػػػػػد  مبلمػػػػػح كحا د تػػػػػل خبػػػػػ رهأ سػػػػػرد ؿخػػػػػبل مػػػػػف حػػػػػـز

 تتػػػػدح تػػػػ ال كدكمد تػػػػل مذاراتػػػػل لػػػػبعض عػػػػرض الحم مػػػػة طػػػػكؽ  ضػػػػ  الذاتدػػػػة، سػػػػدرتل مػػػػف

 هػػػػػػػذه ج اػػػػػػػب كمػػػػػػػف الخ صػػػػػػة، كحد تػػػػػػػل  خصػػػػػػػدتل مبلمػػػػػػػح علػػػػػػى للتعػػػػػػػرؼ المجػػػػػػػ ؿ لاػػػػػػ 

اػػػػػ : د ػػػػػكؿ السػػػػػدرة،  داراػػػػػ ،  ػػػػػ  ا ػػػػػأت ج ردػػػػػة المحبػػػػػة ألضػػػػػة صػػػػػب م أدػػػػػ ـ  ػػػػػ  ألضػػػػػت كا 

  ػػػػ  حػػػػـز ابػػػػف أطػػػػ ؿ (ِ) ...".الحسػػػػف  ػػػػ  غ دػػػػة كا اػػػػت ع مػػػػ ن، ع ػػػػر سػػػػتة باػػػػت كا اػػػػت

 .له  حبل ل دة كمدحه  كصضه 

 

 هػػػػػػػػذه إف االسػػػػػػػػترج ع، ت ادػػػػػػػػة مػػػػػػػػف قلدػػػػػػػػؿ غدػػػػػػػػر  ء ػػػػػػػػ األسػػػػػػػػلكب هػػػػػػػػذا ك ػػػػػػػػ 

 بت ادػػػػػة كتربطاػػػػػ  ،كم  ػػػػػدل ال خصػػػػػدة حػػػػػـز ابػػػػػف أسػػػػػرار علػػػػػى ال ػػػػػٌراء تعػػػػػرؼ المػػػػػذارات

 تػػػػػذاره معداػػػػػة ا ػػػػػ ط لتػػػػػذار الػػػػػكراء إلػػػػػى ال خصػػػػػدة خبللهػػػػػ  مػػػػػف تعػػػػػكد التػػػػػ " التػػػػػذادر،

 .(ّ)"الم       معل حصلت كمكاقؼ بأحداث

 األحػػػػداث جمػػػػدت ،كصػػػػب ه حبػػػػل إلػػػػى بعكدتػػػػل حػػػػـز ابػػػػف  عػػػػؿ امػػػػ ، العػػػػكدة هػػػػذه 

 .المزدد لمعر ة المتل     كؿ كأث رت ب لحدكدة أمدته  لااه 

                                                           

 . ُّْالسرددة العربدة الحددثة، ص  عبد اهلل،إبراهدـ،(ُ)
 . ِْٗ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ِ)
 . ُٓٓبا ء الخط ب الركائ ، أحمد الزعب ، ص جه د المرازدؽ،  (ّ)
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 طػػػػػكؽ  ػػػػػ  االسػػػػػترج ع علػػػػػى السػػػػػردم الخطػػػػػ ب  دهػػػػػ  دباػػػػػى التػػػػػ  األمثلػػػػػة كمػػػػػف

 مػػػػػػف كمبػػػػػػتبله، مصػػػػػػ بل عػػػػػػف  دػػػػػػل تحػػػػػػدث اضسػػػػػػل، عػػػػػػف حػػػػػػـز ابػػػػػػف ركاه خبػػػػػػر الحم مػػػػػػة،

 كاسػػػػػترجع الػػػػػكراء إلػػػػػى بحددثػػػػػل كعػػػػػ د ،أحػػػػب مػػػػػف   ػػػػػد عاػػػػػدم  االسػػػػػتذا رم، سػػػػػرده خػػػػبلؿ

 خػػػػػبل  دمػػػػػ  ا اػػػػػت لػػػػػ ، بج ردػػػػػة حبػػػػػ ن  كأعظمهػػػػػـ الضػػػػػ ن  الاػػػػػ سى  أ ػػػػػد   ااػػػػػت "  ػػػػػ ؿ م  ػػػػػدل،

سػػػػػا  حػػػػػدف ك  تهػػػػػ  دكف الع ػػػػػردف سػػػػػاة، كا اػػػػػت  ،المتماػػػػػ  أمادػػػػػة كا اػػػػػت. اعػػػػػـ اسػػػػػمه 

 .(ُ)"ثد ب  مف تجردأ ال أ هر سبعة بعده  أقمت  ل د..... ه  دكا     السف

 

 أف  بعػػػػػػػد االسػػػػػػػتذا رم، السػػػػػػػرد أك االسػػػػػػػترج ع ت ادػػػػػػػة حػػػػػػػـز فابػػػػػػػ اسػػػػػػػتخدـ  هاػػػػػػػ 

 سػػػػػ ب ة أحػػػػػداث ن  كاسػػػػػتذار( الم  ػػػػػ ) الػػػػػكراء إلػػػػػى بذاارتػػػػػل عػػػػػ د دحػػػػػب، مػػػػػف بك ػػػػػ ة  جػػػػػع

 لجكااػػػػػب كعػػػػرض ال خصػػػػػد ت، لم  ػػػػ  إ ػػػػ ءة االسػػػػػترج ع هػػػػذا   ػػػػػدـ محبكبتػػػػل، لك ػػػػ ة

 الػػػػاص داتمػػػػؿ ال إذ كالتل ػػػػ ، ال ػػػػراءة لمت بعػػػػة حػػػػ  زان  ال ػػػػ رئ لػػػػدل خلػػػػؽ مػػػػ  حد تهػػػػ ، مػػػػف

 .اه دتل   إاٌل 

 

، بف  ػػػػػ    جػػػػػ ء الحا دػػػػػة زمػػػػػف اختػػػػػزؿ كاالسػػػػػترج ع، االسػػػػػتذا ر خػػػػػبلؿ مػػػػػف حػػػػػـز

 االسػػػػػػترج ع  ت ادػػػػػػة الاضسػػػػػػدة، كح لتػػػػػػل حػػػػػػـز ابػػػػػػف  ػػػػػػعكر مػػػػػػع مترابطػػػػػػ ن  بػػػػػػ لاص، ملتحمػػػػػػ ن 

 المتل ػػػػ  جعػػػػؿ ع طضدػػػػ ن  مػػػػذاق ن  كأعطتػػػػل الحم مػػػػة طػػػػكؽ  ػػػػ  جددػػػػدان  تعبدردػػػػ ن  لكاػػػػ ن  أ ػػػػ  ت

                                                           

 . ِِْ، ِِّ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)
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 لذارد تػػػػػػػ الت ادػػػػػػػة بهػػػػػػػذه استح ػػػػػػػر   ػػػػػػػد (ُ)"كم ػػػػػػػ عره حػػػػػػػـز ابػػػػػػػف مػػػػػػػع أاثػػػػػػػر دتعػػػػػػػ طؼ

 .اآلخردف كهمـك همكملك 

 

 :املخاطب ضمريثالثًا: 
 كمم  الحم مة، طكؽ    كركدان  ال م ئر أقؿ  هك المخ طب ب مدر دتعلؽ  دم  أم 

 ب ب    اإلخكاف، بعض عف حـز ابف ا لل ج ء كم  المخ طب،  مدر استعم ؿ  دل دظهر

، لػػل المصػػ قبل الماػػ زؿ بعػػض  ػػ  اػػ ف اػػلأ إخػػكاا  بعػػض حػػدثا :"قػػ ؿ ثحدػػ الكصػػؿ  هػػكلن

 ملضك ػة كدػده  علدػل  تسػلـ.... .اآلخػر إلػى حداهم إ مف لل مط لع مك ع المازلدف    كا ف

  ػػ ءه، أمراػػ  مػػف أحػػس   ربمػػ  أاػػل:  أج بتػػل ذلػػؾ عػػف لهػػ  مسػػتخبران  خ طبهػػ   قمدصػػه ،  ػػ 

 .(ِ)"كبداؾ بدا  عبلمة  هذه الظف  صح   علدل  رددت علدؾ،  سٌلـ غدرم لؾ  كقؼ

 

 أاػػػت هاػػػ  كالمخ طػػػب( لػػػؾ  كقػػػؼ) جملػػػة  ػػػ  المخ طػػػب  ػػػمدر اسػػػتعم ؿ  دظهػػػر

 بداػ ) كأد ػ ن  المخ طػب محػدث ن ( رددت  ) جملػة كاػذلؾ ،أاػت كالمخ طػب( علدؾ سل ـ) كأد  ن 

   ػد م ئر،ال ػ إدػراد  ػ  تاثدػؼ ديبلحػظ الح دثػة هػذه  ػ  المخ طب،  مدر   لا ؼ( كبداؾ

 (.بدا )    المتالـ ك مدر( ةملضك  كدده  علدل  تسلـ) جملل    الغ ئب  مدر اجتمع

 

 قصػ ر جمػؿ صػكرتل كاحػد مكقػؼ  ػ  اجتمعت ال م ئر هذه اؿ( بداؾ) المخ طب

 .الحم مة طكؽ حا د ت    سرددة كظدضة   دمت السردم الخط ب عبر متت بعة
                                                           

 . ُٖٗ، ص ََِٖطكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، سدزا ق سـ، ( ُ)
 . ُٖٗ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ِ)



 - 47 - 

   ػػؿ بػػ ب  ػػ  المخ طػػب  ػػمدر سػػتعم ؿا  دػػل كرد آخػػر خبػػران  حػػـز ابػػف أكرد امػػ 

 ال ػكؿ ك ػ ع كعل تػل الحسػف  ػ  مثلهػ   تػى عل هػ  أاهػ  بهػ  أثػؽ امرأة حدثتا :"ق ؿ التعضؼ؛

 هػذا اػ ف ال كاهلل ال :   لػت.  داػ  د ػ ؿ مػ  اح ػؽ هلمػ  :  ػ ؿ خ لددف دكم ن    جتمع  علدهم ،

 .(ُ)"أبدان 

 

 دػػػػ ء كهػػػػك( هلمػػػػ ) المػػػػة  ػػػػ  المخ طػػػػب  ػػػػمدر كجػػػػكد دبلحػػػػظ الخبػػػػر هػػػػذا  ػػػػ 

 .كالمرأة الضتى بدف دار الذم الحكار عبر سرددة كظدضة قدـ ال مدر  هذا المخ طبة،

 

  دػػل دظهػػر ال ػػكؿ،  ػػ  التعػػردض بػػ ب  ػػ  حػػـز ابػػف أكرده آخػػر خبػػر أد ػػ  كهاػػ ؾ

 بعض     أراده  دتح ب ف، ا ا  ةكج رد  ت ن  أعرؼ ا أك :"قكلل    المخ طب  مدر استعم ؿ

   ػدحة كأل  حاؾ عبلادة المؤل    أل اكاؾ كاهلل:    لت دحؿ، ال  م بعض على كصله 

   .(ِ)مستكرة

 

 كاػػذلؾ الخطػػ ب اػ ؼ  ػػ ( أل ػاكاؾ كاهلل) الج ردػػة قػػكؿ  ػ  المخ طػػب  ػمدر كرد

 .الضتى على دعكد الذم الخط ب ا ؼ    أد  ن ( أل  حاؾ)   

 

 ابػف له  رسمه  ط هرةال العضدضة األادلسدة للمرأة جمدلة صكرة الخبردف هذدف    اجد

 .اهلل در   بم  إال تر ى ال الت  الحم مة طكؽ    حـز

                                                           

 . ِٕٗ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)
 . ُّٓ، ص ََِٖ، ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب سِ)
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 جػ ء المخ طػب  ػمدر اسػتخداـ إف دبلحػظ لػل كالدارس الحم مة طكؽ      لمتأمؿ

 .كحا د تل لقصص سرد مع متا سب  الطكؽ    قلدبلن 

 

 دد  تسػ قد الغ ئب  مدر أف دظهر خب ره أك  الحم مة طكؽ حا د ت    الاظر   اع ـ

 :كهك آخر، أسلكب إلى خبللل مف د كدا  الذم السرد،    حـز ابف أسلكب

 :الصخصية تههري
 ال ػػػص،  ػػػ  حردػػػة كدعطدػػػل األحػػػداث، تطػػػكدر مػػػف السػػػ رد دماػػػف   األسػػػلكب كهػػػذا 

 حػكؿ كاأل عػ ؿ األحػداث مػف المزدػد اسدج على دحضز قصصد ن  بعدان  ال خصدة على لد ض 

 مثلهػ  بضتػى عل ػت امػرأة عػف كردا الػذدف السػ ب دف لخبػردفا  ػ  ذلػؾ كالحظاػ  ال خصدة هذه

 علػػى كصػػله  بعػػض  ػػ   أرادهػػ  دتح بػػ ف ا اػػ  كج ردػػة  تػػى عػػف اآلخػػر كالخبػػر الحسػػف  ػػ 

 .دحؿ ال م  بعض

 

 التلمػدح سبدؿ على كال ال صة  خصد ت أسم ء ذار درد لـ أال الخبردف    ابلحظ

 خبر كها ؾ سرهم  اتم ف كبهدؼ الا س بدف بهم  الت هدر عدـ ب صد كذلؾ عاهم ،  ءب 

اػػ : قػػ ؿ(  المعصػػدة قػػبح)  بػػ ب  ػػ  حػػـز ابػػف أكرده ال خصػػدة، تاادػػر  دػػل دظهػػر آخػػر  كا 

 مػػف مػػع ق عػدا  كجػػده إخكااػل بعػػض   جتػ ز لػػل، بهػػكا أكلػع قػػد الصػد اة أهػػؿ مػف  تػػى اليعلػـ

 إلػى داعدل  م ى بعده، المسدر ب متث ؿ مازلل إلى  أج بل مازلل، إلى   ستجلبل دحب، ا ف

 .(ُ)"دأتل  لـ التربص علدل ط ؿ حتى   اتظره مازلل

 
                                                           

 . ِٕٔ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)
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 إقا عػ ن  أاثػر الحا دػة  جعػؿ  خصػد تل غدػب قػد حػـز ابػف أف الخبر هذا    دبلحظ

 .لدهـإ ءةس اإل أك الا س بأعراض المس س عف اضسل كأبعد الس مع لخد ؿ

 

 مػػع اال حػػبد ال مػػف)  بػػ ب  ػػ  كتحددػػدان  الطػػكؽ، حا دػػ ت مػػف آخػػر مك ػػع ك ػػ 

اػػ ": د ػػكؿ حػػـز ابػػف اجػػد( ةالمط كلػػ  اػػ ف كاألدب كالحسػػب الجػػدة هػػؿأ مػػف  تػػى عػػرؼأل كا 

ًن ا رهػػ ذلػػؾ مػػف كأاثػػر حبػػل، مػػف الصػػدر سػػ لمة كهػػ  ج ردػػل دبتػػ ع   ػػم ئؿ حػػبلكة ل لػػة لػػل ةن

 .(ُ)"الاس ء مع سدم  ال دض رقل ال ا ف دائـ كقطكب  دل، ا ات

 

 مػػ  كصػػؼ مػػف  داثػػر التعبدػػر،  ػػ  دتػػلحر  اطػػ ؽ مػػف دكسػػع حػػـز ابػػف أف هاػػ  دلحػػظ

 تاادػػر خػػبلؿ كمػػف األسػػلكب بهػػذا  هػػك مسػػ ءلة، أك خػػكؼو  دكف المتحػػ بدف، بػػدف دجػػرم اػػ ف

   ػبلن  مب  ػر غدػر بأسػلكب كلاػف م ػ عر، مػف اضسػل  ػ  عم  دعبر أف استط ع ال خصدة

 :قكلػل  ػ  الشخصا ات ينّ ه إلػى أد  ن  حـز ابف لجأ كقد اآلخردف، م  عر عف حددثل عف

قػ ؿ: كل د أخبرا  ث ة مف إخكاا  مػف أهػؿ الض ػل أاػل أحػب ج ردػة ابدلػة أددبػة ذات جمػ ؿ، "

ع د، كهػػ  ال تطدػػدزدػػ كحبهػػ  عر ػػتي لهػػ   اضػػرت، ثػػـ عر ػػتي  أبػػت،  ػػؿ دػػزؿ األمػػر دطػػكؿ 

اهلل، حتى أذعات  إلىأتكب مرادم ، إا  متى التن ماه  حملا   رط حب  له أف  إلىالبتة، 

 .(ِ)"دت بعهدؾ؟    ؿ أم: كاهلل   حات  لت لل: أب   بلف، ك  بعد  م سو كاض ر،

 

                                                           

 .ُِٕ( المصدر اضسل، ص ُ)
 . َِٕ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ِ)
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 أت حػت كالتعلد ػ ت، األكصػ ؼ بعػض كطػ  التاادر مف الت ادة كبهذه الحا دة،  هذه

 كحػػ  ظ ال خصػػد ت أسػػم ء دػػذار لػػـ حػػـز  ػػ بف الخدػػ ؿ، مػػف كاسػػعةن   سػػح ن  كالسػػ مع لل ػػ رئ

 مػ  إلى بعدد مف أ  ر حدف أمرهـ دض ح كلـ ب لمتح بدف، د هر كلـ كالت  لدد، الع دات على

 .جرل

 

 : الشسد تكهيات مكدمة يف يكع احلواز، 
 كدسػػمى خ رجدػػ ن  حػػكاران  داػػكف اػػأف ،أاثػػر أك  خصػػدف بػػدف دجػػرم حػػددث:" كالحػػكار

 .(ِ)المكاكلكج كدسمى .(ُ)داخل  حكار كهك الاضس مع حكاران  داكف أف أك الدد لكج،

 

 بػدف أاكاعػل باػؿ الحػكار،  ده  دار اثدرة مثلةكأ قصص ن  (الحم مة طكؽ) ت مف ل د

 مػػف المسػػ عد) بػػ ب  ػػ  حػػـز ابػػف أكردهػػ  قصػػةو  مػػف جػػ ء مػػ  ذلػػؾ كمػػف الحا دػػ ت،  ػػخكص

اػػ " :قػػ ؿ( اإلخػػكاف  كقػػد الخدػػر، علػػى م بلػػة ا سػػاة اهلل لاتػػ ب ح  ظػػة جلدلػػة امػػرأة ألعلػػـ كا 

  ػراـ األمػر،  عر تػل ،ملاهػ  غدػر  ػ  كا اػت بهػ ، دالؼ ا ف ج ردة إلى لضتى بات بو  ظضرت

 أطلعت ال  كاهلل بهذا تب ل   بل عصـ؟ ذا كمف م لؾ؟: لل    لت ذلؾ، لل دتهدأ  لـ اإلاا ر،

 .(ّ)لضعلت لؾ ابت عه  أف أمااا  كلك ،أحدان  سرام  على

 

                                                           

 .ُّٖ، صُ، طََِٓ، با ء الخط ب الركائ  عاد أحمد الزعب ، دار الارمؿ للا ر، جه د ،المرازدؽ(ُ)
 حكار الاضس الذم دعتمد على اإلدح ء، كالرمز كالتلمدح. : المكاكلكج( ِ)
 . ُٓٔ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ّ)
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 األدب  ػػ  تػػداكالن  الحػػكار أاػػكاع أاثػػر كهػػك المب  ػػر الحػػكار دظهػػر ال صػػة هػػذه  ػػ 

 مػف الاػكع هػذا كصػدغتل، بحر دتػل مت دػدان  المتحػ كردف، اػبلـ  ػؿبا حػـز ابػف ق ـ إذ ال صص 

 مهمػػة دمػػ رس اػػ ف حدػػث ال ػػص،  ػػ  الػػراكم دكر علػػى طػػرأ الػػذم التغددػػر عػػف اػػتج الحػػكار

 .زاكدتل مف دراه م  علدا  كد ص كقكعل، قبؿ الحدث عف تعلـ مهدماة سرددة

 

 املونولوج: احلواز الداخلي أو
 صػػلى اهلل رسػػكؿ أتػػى رجػػؿو  عػػف ركم مػػ  أد ػػ ن  حػػكاران  ت ػػمات التػػ  ال صػػص كمػػف

 أدهػ   مراػ . كالاػذب كالزاػ  الخمػر: بثبلث استهتر إا : اهلل رسكؿ د :    ؿ كسلـ، علدل اهلل

:  دسػػألا  اهلل رسػػكؿ آتػػ :   ػػ ؿ  ضاػػر الزاػػ  أراد ثػػـ. عاػػل  ػػذهب الاػػذب، اتػػرؾ:   ػػ ؿ اتػػرؾ،

ف حد ا ، اعـ،: قلت   ف أزادت؟  .(ُ)"الخمر    اذلؾ ثـ  ترال عهد،ال ا  ت ال،: قلت كا 

 

  دػػل كاسػػتخدـ الم  ػػ ، الضعػػؿ بػػزمف صػػدغ كقػػد ال صػػة هػػذه  ػػ  الحػػكار ظهػػر ل ػػد

 حػػػددث ركل الػػػذم كهػػػك اسػػػمه ، دػػػذار كلػػػـ ال خصػػػدة، حػػػـز ابػػػف كاٌاػػػر الغ ئػػػب،  ػػػمدر

 مػ ـاأل إلػى ب ألحداث د عت سرددة كظدضة بذلؾ الحكار دل   الحكار، طردؽ عف ال خصدة

 كعػػػده  تػػػذار الزاػػػ  الرجػػػؿ أراد عاػػػدم  ذلػػػؾ كدظهػػػر المكاقػػػؼ،  ػػػ  كالتل  ئدػػػة حدكدػػػةال كبثػػػت

 .به   عمؿ إلدل الرسكؿ كاصدحة

 

                                                           

 . ُٕٓ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)
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 لغػػتهـ عػػف كدعبػػر اضكسػهـ  ػػ  دجػػكؿ كمػػ  (ُ)"المتحػ كردف طكادػػ  عػػف ا ػػؼ  ػ لحكار"

 . لهـ كاالجتم ع  كالث     الع ل  كالمستكل

 

 جم لدػػػػ ت) ات بهػػػػ   ػػػػ  جػػػػ ء  دمػػػػ  دكسػػػػؼ احمػػػػد مػػػػ  الػػػػداتكرة مػػػػع تتضػػػػؽ كالدارسػػػػة

 معػ ن  كالحدػز الزمف على المسدطر هك الس رد أف كهك ب لحكار دتعلؽ  دم ( التراثدة السردد ت

 كهػك الحػكار أاػكاع مػف آخػر اػكع عف تعبر ج ءت ها    لحا دة السرد ماكا ت مف المتماف

 اهلل رسكؿ آت :    ؿ ر ضا الزا  أراد ثـ" عب رة    ذلؾ كدظهر المكاكلكج أك الداخل  الحكار

ف حػػػٌدا ، اعػػػـ،: قلػػػت  ػػػ ف أزادػػػت؟:  دسػػػألا  كسػػػلـ علدػػػل اهلل صػػػلى  ا  ػػػت ال،: قلػػػت كا 

 .(ِ)"العهد

  
، ابػػػػف أف دبلحػػػػظ  الحااااضاه بمضهػػػػـك كعػػػػ  علػػػػى اػػػػ ف ال صػػػػة، لهػػػػذه ا لػػػػل  ػػػػ  حػػػػـز

 ذهػػػػػف  ػػػػػ  تجػػػػػرم كاأل اػػػػػ ر، الم ػػػػػ عر مػػػػػف سػػػػػدؿ هػػػػػك الػػػػػذم ضالعضنضلاااااضجأ اااااا الاااااخاخل 

 أك الزمػػػػػػػػػ ف لماطػػػػػػػػػؽ تخ ػػػػػػػػػع كال كاعو  تسلسػػػػػػػػػؿ أك تاظػػػػػػػػػدـ، دكف كأعم قهػػػػػػػػػ  ال خصػػػػػػػػػدة

 الحػػػػػكار هػػػػػذا خػػػػػبلؿ مػػػػػف عاهػػػػػ  دعبػػػػػر التػػػػػ  ال ػػػػػعكردة اللحظػػػػػة علدػػػػػل تضر ػػػػػه  الماػػػػػ ف

 .الداخل 

 

                                                           

راسػػ ت تطبد دػػة  ػػ  السػػرد العربػػ ، دار المػػأمكف للا ػػر جم لدػػ ت السػػردد ت التراثدػػة، دمػػ  أحمػػد دكسػػؼ، ( ُ)
 .ٖٓ، ص َُُِكالتكزدع، 

 . ُٕٓ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ِ)
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 ال خصػػػػدة م ػػػػ عر ا ػػػػؿ  ػػػػ  الػػػػداخل  الحػػػػكار اسػػػػتخداـ  ػػػػ  حػػػػـز ابػػػػف ك ػػػػؽ   ػػػػد 

 داخلػػػػػػػػل  ػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػ  للتعبدػػػػػػػػر الحػػػػػػػػكار كطػػػػػػػػكع المتد  ػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػعكردة بلحظ تهػػػػػػػػ  كأ ا رهػػػػػػػػ 

 .للذات الذات حددث   لمكاكلكج

 

 باػػػػػػ ء ات بػػػػػػل  ػػػػػػ  المرازدػػػػػػؽ جهػػػػػػ د دػػػػػػرل امػػػػػػ  حػػػػػػـز ألبػػػػػػف أتػػػػػػ ح األسػػػػػػلكب هػػػػػػذا

 آخػػػػر إلػػػػى ماػػػػ ف مػػػػف كدات ػػػػؿ كالح  ػػػػر الم  ػػػػ  بػػػػدف الػػػػربط  رصػػػػة الركائػػػػ  الخطػػػػ ب

 .(ُ)بهم  الغدر  ارة إلى كالضتى الج ردة بدف الكصؿ  ارة كمف

 

 :احلمامة طوم يف احلواز لغة
 مػػػػػتف ثا دػػػػػ   ػػػػػ  الحػػػػػكار لت ادػػػػػة حػػػػػـز ابػػػػػف اسػػػػػتثم ر دبلحػػػػػظ للطػػػػػكؽ الػػػػػدارس إف

 المكاكلػػػػػكج) الما جػػػػػ ة بػػػػػدف كسػػػػػط ن  ت ػػػػػع التػػػػػ  تر ػػػػػةعالم اللغػػػػػة حػػػػػكار كدمثػػػػػؿ. الحا دػػػػػ ت

 اظردػػػػػة  ػػػػػ  ات بػػػػػل  ػػػػػ  مرت ػػػػػى ؾعبػػػػػد الملػػػػػ قػػػػػكؿ حػػػػػد علػػػػػى السػػػػػرددة كاللغػػػػػة( الػػػػػداخل 

 كدظهػػػػػػر ،األدبػػػػػػ  العمػػػػػػؿ أاثػػػػػػر داخػػػػػػؿ أك  خصػػػػػػدف بػػػػػػدف الحػػػػػػكار دجػػػػػػرم إذ ،(ِ)الات بػػػػػػة

 اظػػػػػرة مػػػػػف أحػػػػػب مػػػػػف) بػػػػػ ب  ػػػػػ  كرد مػػػػػ  كماػػػػػل الحم مػػػػػة طػػػػػكؽ حا دػػػػػ ت  ػػػػػ  الحػػػػػكار

 بػػػػػػ ب اجتػػػػػ ز عاػػػػػػدم  ب لرمػػػػػ دم، المعػػػػػركؼ هػػػػػػ ركف بػػػػػف دكسػػػػػؼ ال ػػػػػػ عر عػػػػػف ،(كاحػػػػػدة

 كرائػػػػػػػ ؟ تم ػػػػػػػ  م لػػػػػػؾ:"لػػػػػػػل    لػػػػػػػت دتبعهػػػػػػ  كجعػػػػػػػؿ ج ردػػػػػػػة هاػػػػػػ ؾ كصػػػػػػػ دؼ العطػػػػػػ ردف

 إاػػػػ :   ػػػػ ؿ   ػػػػدحت ، تطلػػػػب كال هػػػػذا عاػػػػؾ دع: لػػػػل    لػػػػت. بهػػػػ  بلدتػػػػل بعظػػػػدـ  أخبرهػػػػ 

                                                           

 . ُّْبا ء الخط ب الركائ ، ص  ،جه د المرازدؽ، ( ااظرُ)
 .ُّْ   اظردة الركادة، ص  عبد الملؾ،، مرت ض ( ِ)
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: ق لػػػػػػت مملكاػػػػػػة؟ أـ أحػػػػػػرةه : لهػػػػػػ    ػػػػػػ ؿ لػػػػػػؾ، مب حػػػػػػ ن  ذلػػػػػػؾ: لػػػػػػل    لػػػػػػت بػػػػػػ لاظر، اقتاػػػػػػع

 .(ُ)الخ..." .ةمملكا

 

 معر تػػػػػػل عٌمػػػػػػؽ   ػػػػػػد للمتل ػػػػػػ ، جددػػػػػػدان  بعػػػػػػدان  قػػػػػػدـ الح دثػػػػػػة هػػػػػػذه  ػػػػػػ  الحػػػػػػكار إف

 تػػػػػػرؾ كالحػػػػػػكار اضسػػػػػػه  عػػػػػػف عبػػػػػػرت التػػػػػػ  هػػػػػػ    ل خصػػػػػػد ت كبأ ا رهػػػػػػ ، ب ل خصػػػػػػد ت

 حػػػػـز ابػػػػف اسػػػػتغاى   ػػػػد كاأل اػػػػ ر الػػػػرؤل مػػػػف د ػػػػ ء مػػػػ  دسػػػػتكح  للمتل ػػػػ  مضتكحػػػػ ن  البػػػػ ب

 .حا دتل لت ددـ كالكصؼ السرد عف ب لحكار

 
  : االسترنازي الشسد أو االسرتجاع

 السػػرد أك االسػػترج ع سػػرده،  ػػ  حػػـز ابػػف إلدهػػ  لجػػأ التػػ  األخػػرل الت ادػػ ت كمػػف 

 .االستذا رم

 للا طػة سػ ب ة كأحػداث ا طػة إلػى الػراكم خبللهػ  مف ا دحدل للم    عكدة اؿ كهك"

 .(ِ)"الركادة أك ال صة كصلته  الت 

 

 اضسػل، عف حـز ابف ركاه خبر الطكؽ،    االسترج ع  ده  كظؼ الت  األمثلة كمف

 كاسػػترجع الػػكراء إلػػى بحددثػػل أحب،كعػػ د مػػف   ػػد عاػػدم  كمبػػتبله، مصػػ بل عػػف  دػػل تحػػدث

 جلػػ أ  لػػـ أحػػب ااػػت مػػف بعػػض مػػع مجلػػس  ػػما  ل ػػد" الكصػػؿ بػػ ب  ػػ    ػػ ؿ م  ػػدل،

 كال كجػػدم  ػػ ؼو  كغدػػر مػػرادم، عػػف م صػػران  كجدتػػل إال الكصػػؿ  اػػكف مػػف  ػػف  ػػ  خػػ طرم

                                                           

 . ُُِ، ص ََِٖ ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ( ابف حـز األادلسُ)
 . ُٓٓبا ء الخط ب الركائ  عاد أحمد الزعب ، ص  جه د ،المرازدؽ،( ِ)
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 ال ػكؽ زاػ د كقػدحت ،كلكعػ ن  ازددت داػكا ازددت المػ  ككجػدتا  لب ا ت ، مف ةلب ا قؿأ ق ضو 

 .(ُ)" لكع  بدف الكجد ا ر

 

 إلػى بذاارتػل  عػ د م  ػدة، كاستذا ر  سترج عب حددثل حـز ابف بدأ الح دثة هذه   

 لم  ػػػػػػ  إ ػػػػػػ ءة االسػػػػػػترج ع هػػػػػػذا   ػػػػػػدـ ،سػػػػػػ ب ة أحػػػػػػداث كاسػػػػػػتذار(  الم  ػػػػػػ ) الػػػػػػكراء

 دػرل  هػك كمب دئػل أ اػ ره عػف  دهػ  حػـز ابػف كعبػر حد تهػ  مػف لجكااب كعرض ال خصد ت

 حػ  زان   رئال ػ لػدل خل ػت الػذارد ت هػذه ،مػأن ظ إال زاده كال الكصػؿ مػ ء مػف قػط ركم مػ  الأ

 .اه دتل   إاٌل  الاص داتمؿ ال إذ كالتل   ال راءة مت بعةل

 

 ملتحمػػػ ن  كجػػػ ء الحا دػػة زمػػػف اختػػػزؿ كاالسػػترج ع االسػػػتذا ر خػػػبلؿ مػػف حػػػـز  ػػ بف 

 تعبدردػ ن  لكاػ ن  أ ػ  ت االسترج ع  ت ادة الاضسدة، كح لتل حـز ابف  عكر مع رابط ن تم ب لاص،

 حػػػـز ابػػػف مػػػع أاثػػػر دتعػػػ طؼ المتل ػػػ  جعػػػؿ ،(ِ) طضدػػػ ن ع مػػػذاق ن  كأعطتػػػل الطػػػكؽ  ػػػ  جددػػػدان 

 .اآلخردف كهمـك همكمل عف حددثل دعا استرجعه  الت  كم  عره

 

 طضكلتػل عػف حددثل عاد كاالسترج ع االستذا ر لت ادتل حـز ابف استخداـ دتجلى ام 

  بف ػ ال صػر، جػكارم بدف ا ات الت  كا أتل طضكلتل إلى بذاارتل حـز ابف ع د ل د ،كا أتل

 .كالخط كال عر ال رآف كتعلدمل تلأكتا  تربدتل    لهف الض ؿ درجع حـز
                                                           

، ُٕٕٗطػكؽ الحم مػة، تح دػؽ الػداتكر طػ هر أحمػد ماػ ، دار المعػ رؼ، ال ػػ هرة، ابػف حػـز األادلسػ  ،( ُ)
 . ِٖص

 . ّْبا ء الركادة، ص  سدزا، ق سـ، ( ِ)
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 زاؿ مػ  حػـز ابػف  م    بح  ره، م  دل االستذا ر خبلؿ مف حـز ابف ربط   د 

 .كح  ره م  دل بدف تت لب كم  عره هح  ر  عف داضصؿ لـ ،كذهال أعم قل    دجرم

 أم ، ػػػب بل كاػػػذلؾ ا ػػػأتلعػػػف  حددثػػػل عاػػػد اراتالمػػػذ أسػػػلكب اسػػػتخداـ المػػػح  هاػػػ 

  الذاتدة. سدرتل

 

 المػػذارات أسػػلكب خػػبلؿ مػػف االسػػترج ع ت ادػػة مػػف قلدػػؿ غدػػر  ػػ ء األسػػلكب  بهػػذا

 كالتػ  بهػ  مػر التػ  كالمكاقػؼ كاألحػداث ال خصػدة حػـز ابػف أسػرار علػى ال راء تعرؼ الت 

  ب لمت بعة. كأغرتل المتل     كؿ كأث رت ب لحدكدة الحم مة طكؽ أمدت

   الطكؽ مف ب ق  بركزا ه  األاثر  ا ؿ السرددة ه األة أف هذ د الحظت الب حثل

الحلػـ اك أحػبلـ الد ظػة التػ  ظهػرت  ػ  بػ ب  أحػب  ػ  مػف )األ ا ؿ األخرل  ها ؾ اد ػ  ن

(    خبر أكرده عف أب  السرٌم اال ق ؿ:رأدت اكم  ج ردة ن  ستد ظت كقػد ذهػب قلبػ   الاـك

 .(ُ) ده  كهمت به 

 تبرز اغدره  مف الت اد ت.ة مكجكدة    الطكؽ لااه  لـ ت اد هذه ال

 
 
 
 
 
 

                                                           

 ُُٓظر ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة    األلضة كاألاٌلؼ، تح دؽ احس ف عب س،ص(  ااُ)
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 : احلمامة طوم يف والشسد الوصف بني العالقة
 الكصػػػػػػؼ"  دػػػػػػل، تتجلػػػػػػى التػػػػػػ  كهدئ تػػػػػػل ال ػػػػػػ ء أحػػػػػػكاؿ ذاػػػػػػر دعاػػػػػػ : الكصػػػػػػؼ

 .(ُ)"للعدف كت ددمه   الحس   مظهره     األ د ء ذار دتا كؿ إا  ئ  أسلكب

 

  ػػػػػػ  حػػػػػػـز ابػػػػػػف علدهػػػػػػ  اعتمػػػػػػد التػػػػػػ  األس سػػػػػػدة العا صػػػػػػر مػػػػػػف الكصػػػػػػؼ كدعػػػػػػد

  ػػػػػ  تثدػػػػػره األ ػػػػػد ء الػػػػػذم اإلحسػػػػػ س دتاػػػػػ كؿ ، ن تعبدردػػػػػ كصػػػػػض ن  ب سػػػػػتخدامل كذلػػػػػؾ سػػػػػرده،

 .المتل   اضس

 

 كالتضصػػػػػػدؿ االست صػػػػػػ ء ال كالتلمػػػػػػدح اإلدحػػػػػػ ء إلػػػػػػى لجػػػػػػأ حػػػػػػـز ابػػػػػػف فأ كدبلحػػػػػػظ

 اراػػػػ د رآل": البػػػػدف بػػػػ ب  ػػػػ  قكلػػػػل  ػػػػ  اجػػػػده ذلػػػػؾ كمثػػػػ ؿ ،ةالسػػػػردد الصػػػػكر خػػػػبلؿ مػػػػف

 كصػػػػػػ رت البلػػػػػػى كغدرهػػػػػػ  مع هػػػػػػده  كخضدػػػػػػت عبلمهػػػػػػ ،أ كطمسػػػػػػت رسػػػػػػكمه  أمحػػػػػػت كقػػػػػػد

 .(ِ)"قلب  كأكجع عدا   أباى ...العمراف بعد ةمجدب صح رل

 

 سػػػػػرددة صػػػػػكر هدئػػػػػل كعلػػػػػى ب لسػػػػػرد ملتحمػػػػػ  جػػػػػ ء للماػػػػػ ف حػػػػػـز ابػػػػػف كصػػػػػؼ إف

 ،اضسػػػػػػػدتل  ػػػػػػػ  كآث رهػػػػػػػ  األحػػػػػػػداث كقػػػػػػػع عػػػػػػػف معبػػػػػػػرا كصػػػػػػػضل جػػػػػػػ ء اضسػػػػػػػل الكقػػػػػػػت ك ػػػػػػػ 

 بػػػػدكرهـ اػػػػ ف مػػػػ  حػػػػـز ابػػػػف دػػػػذار  لػػػػـ كالتلمػػػػدح ب إلدحػػػػ ء داػػػػكف الطرد ػػػػة هػػػػذهب   لكصػػػػؼ

 .اضسل    أثر مف الدكر لهذه م  ذار ام ا  ك  ،كأث ث أ د ء مف

                                                           

 .ٕٗ، صُْٖٗبا ء الركادة، دراسة م  راة لاجدب محضكظ، الهدئة المصردة الع مة،  سدزا،ق سـ،( ُ)
 . ِِٖ-ِِٕ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ِ)
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 إلدػػػػل آلػػػػت كمػػػػ  الػػػػدد ر كهػػػػ  ،ةسػػػػ اا أ ػػػػد ء عػػػػف المعب ػػػػر الكصػػػػض  الم طػػػػع  هػػػػذا 

 اضػػػس  ػػػ  كالبػػػدف كالخػػػراب الػػػدم ر هػػػذا كقػػػع عػػػف عب ػػػر تعبدردػػػ ن، كصػػػض ن  دعػػػد الرحدػػػؿ، بعػػػد

، ابػػػػػػف  المكجػػػػػػكدات تمثدػػػػػػؿ  تجػػػػػػ كز  ادػػػػػػة، كظدضدػػػػػػة بمهمػػػػػػة اهػػػػػػض هاػػػػػػ    لكصػػػػػػؼ حػػػػػػـز

 .(ُ)كالداللة الرمزدة مف أعمؽ مستكل إلى الخ كدة كالدد ر كاأل د ء

 

 مػػػػػػػع متػػػػػػػداخبلن  الكصػػػػػػػؼ  دهػػػػػػػ  دظهػػػػػػػر حػػػػػػػـز ابػػػػػػػف ذارهػػػػػػػ  أخػػػػػػػرل، ح دثػػػػػػػة ك ػػػػػػػ 

 اثدػػػػرة، أعكامػػػػ ن  هػػػػ عا  غػػػػ ب الصػػػػب ،  ػػػػ  معػػػػل ا ػػػػأت لج ردػػػػة كصػػػػضل  ػػػػ  كذلػػػػؾ السػػػػرد،

 كجههػػػػ  علػػػػى جػػػػرل كقػػػػد كجػػػػدته :"قػػػػ ؿ مع ر ػػػػل مػػػػف امػػػػرأة بدػػػػت  ػػػػ  صػػػػد ةن  رآهػػػػ  كعاػػػػدم 

ٍت،  تىػػػػػػػرىدىت المبلمػػػػػػػة داػػػػػػػ بدع علدهػػػػػػػ  كتضجػػػػػػػرت كااسػػػػػػػ ب،  ضػػػػػػػ ض ال ػػػػػػػب ب مػػػػػػػ ءي   كتىحدػػػػػػػرى

 .(ِ)"كتكقدت  أ رقت الحيسف اجـك كجهه  سم ء    كطلعت

 

 بسػػػػػػرده ، كصػػػػػػضه  تػػػػػػداخؿ التػػػػػػ  السػػػػػػرددة، الصػػػػػػكرة علدػػػػػػل تسػػػػػػدطر الػػػػػػاص  هػػػػػػذا

 حػػػػػـز ابػػػػػف تضػػػػكؽ ظهػػػػػر امػػػػػ  األ عػػػػ ؿ كجػػػػػكد خػػػػبلؿ مػػػػػف متحراػػػػػة األ ػػػػد ء عر ػػػػػت   ػػػػد

 كجم لػػػػػل كجههػػػػػ  ا ػػػػػ رة جعػػػػػؿ إذ االازد حػػػػػ ت، ب سػػػػػتخدامل الج ردػػػػػة، لجمػػػػػ ؿ كصػػػػػضل  ػػػػػ 

 الػػػػذم اػػػػ لدابكع ل ػػػػدته  مبلحتهػػػػ  كجعػػػػؿ ،لغزارتػػػػل كدضػػػػدض دجػػػػرم الػػػػذم اػػػػ لاهر ك ػػػػب بل

  دهػػػػػ  تظهػػػػػر التػػػػػ  السػػػػػم ء اصػػػػػض ء كجههػػػػػ  صػػػػػض ء كجعػػػػػؿ م ًئػػػػػل، كاثػػػػػرة لغزارتػػػػػل تضجػػػػػر

 .المتؤللئة الاجـك

                                                           

 . ِٖالركادة، ص با ء سدزا، ق سـ،  (ُ)
 . ِّٕ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ِ)
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 أك السػػػػم ء أك الاهػػػػر  دػػػػل ديصػػػػٌكر ما ادػػػػ ن  أك جغرا دػػػػ ن  كصػػػػض ن  لػػػػدس هاػػػػ    لكصػػػػؼ

امػػػػػ  الداػػػػ بدع،  التاثدػػػػػؼ، درجػػػػػ ت أعلػػػػػى إلػػػػػى  دػػػػػل المعاػػػػى داثػػػػػؼ مجػػػػػ زم كصػػػػػؼ هػػػػػك كا 

 .تكظدؼ أجمؿ كصضل    الببلغة كتيكظ ؼ

 

  ػػػػ  ق سػػػػـ سػػػػدزا تػػػػرل امػػػػ  (ُ)إده مدػػػػة كظدضػػػػة   ػػػػدـ للسػػػػرد،  ن خ دمػػػػ الكصػػػػؼ جػػػػ ء

( كالسػػػػػم ء الداػػػػػ بدع الاهػػػػػر،) بتض صػػػػػدلل الخػػػػػ رج  العػػػػػ لـ أيدخػػػػػؿ إذ الركادػػػػػة، باػػػػػ ء ات بهػػػػػ 

 الخدػػػػػ ؿ، ال الكاقػػػػػع عػػػػػ لـ  ػػػػػ  دعػػػػػدش بأاػػػػػل ال ػػػػػ رئ  أ ػػػػػعر التخدلػػػػػ ، الحا دػػػػػة عػػػػػ لـ  ػػػػػ 

 .ب لح د ة ااطب ع ن  كخلؽ

 أسػػػػػلكب الحم مػػػػػة طػػػػػكؽ  ػػػػ  حػػػػػـز ابػػػػػف خدمه اسػػػػػت التػػػػ  الكصػػػػػؼ أسػػػػػ لدب كمػػػػف

 كدظهػػػػػػر التض صػػػػػػدؿ، كذاػػػػػػر االست صػػػػػػ ء إلػػػػػػى  دػػػػػػل دعمػػػػػػد الػػػػػػذم ،(ِ)التصػػػػػػادض  الكصػػػػػػؼ

 الػػػػػدار، بسػػػػػت ف علػػػػػى المطلػػػػػة دارهػػػػػـ  ػػػػػ  ا اػػػػػت التػػػػػ  لل صػػػػػبة كصػػػػػضل خػػػػػبلؿ مػػػػػف ذلػػػػػؾ

 أك كلدمػػػػػة  ػػػػػ  ،(اعػػػػػـ) بمحبكبتػػػػػل ل  ئػػػػػل عػػػػػف تحػػػػػدث عاػػػػػدم  ،(السػػػػػلك) بػػػػػ ب  ػػػػػ  كذلػػػػػؾ

 كصػػػػكالن  البدػػػػت أراػػػػ ف  ػػػػ  كتػػػػا لف   كالخ دمػػػػ ت الاسػػػػ ء اجتمعػػػػت كقػػػػد داره،  ػػػػ  اػػػػ ف حضػػػػؿ

 علػػػػى م ػػػػر ةو  داراػػػػ   ػػػػ  ا اػػػػت قصػػػػبةو  إلػػػػى تػػػػا لف  : "كاصػػػػض ن  سػػػػرده  التػػػػ  ال صػػػػبة، إلػػػػى

 .(ّ)"األبكاب مضتحة ك حكمه ، قرطبة جمدع على ماه  كدط لعي  الدار، بست ف

                                                           

 ِٖبا ء الركادة، ص  سدزاق سـ، (ُ)
:اسػػلكب اا ػػ ئ  دتاػػ كؿ ذاػػر اال ػػد ء  ػػ  احكالهػػ  امػػ  هػػ   ػػ  العػػ لـ الخػػ رج  كت ػػددره  الكصػػؼ التصادض 

 بصكره تعاس الم هد بعددا عف كصضل لبلح سدس.
 . ُٖبا ء الركادة، ص سدزا سـ، ق  (ِ)
 . َِٓ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ّ)
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 الػػػػػػذم ،المك ػػػػػػكع  للكصػػػػػػؼ حػػػػػػـز ابػػػػػػف اسػػػػػػتخداـ الحا دػػػػػػة هػػػػػػذه  ػػػػػػ  دبلحػػػػػػظ

 كصػػػػضل عػػػػف بعدػػػػدان  حػػػػذا دره ، باػػػػؿ ال صػػػػبة  ػػػػ  المكجػػػػكدات أكصػػػػ ؼ خبللػػػػل مػػػػف دػػػػذار

 كجهػػػػة السػػػػرد اتجػػػػل األحػػػػداث تاػػػػ م  مػػػػع كلاػػػػف  دػػػػل، الماػػػػ ف تػػػػأثدر مػػػػدل أك إلحس سػػػػل

 الػػػػذم التعبدػػػػرم، الكصػػػػؼ إلػػػػى  لجػػػػأ آخػػػػر، أسػػػػلكب ن  كصػػػػضل  ػػػػ  حػػػػـز ابػػػػف كاتبػػػػع ،أخػػػػرل

 مػػػػػف ذلػػػػػؾ كدت ػػػػػح حكلػػػػػل مػػػػػف  ػػػػػد ءب أل تػػػػػأثره كمػػػػػدل إحس سػػػػػل عػػػػػف خبللػػػػػل مػػػػػف دعبػػػػػر

 ب ربهػػػػ  أاسػػػػ ن   دػػػػل هػػػػ  الػػػػذم البػػػػ ب احػػػػك أقصػػػػد ااػػػػت أاػػػػ  ألذاػػػػر كااػػػػ " :قكلػػػػل خػػػػبلؿ

 كت صػػػػػد البػػػػػ ب ذلػػػػػؾ  تتػػػػػرؾ جكارهػػػػػ   ػػػػػ  ترااػػػػػ  أف إال هػػػػػك  مػػػػػ  ماهػػػػػ ، للػػػػػداك متعر ػػػػػ ن 

 .(ُ)"الحراة لطؼ    غدره

 

 ثػػػػػػ رة،كاإل كالت ػػػػػػكدؽ ب لحراػػػػػػة مضعمػػػػػػة (ِ)سػػػػػػرددة صػػػػػػكرة دحمػػػػػػؿ المكقػػػػػػؼ هػػػػػػذا إف  

 للػػػػداك متعر ػػػػ ن  ب ربهػػػػ  أاسػػػػ ن   دػػػػل هػػػػ  الػػػػذم البػػػػ ب احػػػػك أقصػػػػد ااػػػػت" حػػػػـز ابػػػػف  عبػػػػ رة

 ".ماه 

 

 مػػػػػف لل ػػػػػرب كاللهضػػػػة ال ػػػػػكؽ عظػػػػدـ مػػػػػف علدػػػػػل هػػػػك كمػػػػػ  الاضسػػػػدة، ح لتػػػػػل تا ػػػػؼ

 سدحصػػػػػػؿ، مػػػػػػ  لمعر ػػػػػػة كت ػػػػػػكقل المتل ػػػػػػ ، ااتبػػػػػػ ه العبػػػػػػ رة هػػػػػػذه تجػػػػػػذب امػػػػػػ  محبكبتػػػػػػل،

 .ال خصد ت أ ع ؿ كردكد

 

                                                           

 . َِٓ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)
 . ّٖبا ء الركادة، ص سدزا ق سـ، ( ااظر ِ)



 - 61 - 

 ذلػػػػػػؾ  تتػػػػػػرؾ جكارهػػػػػػ   ػػػػػػ  ترااػػػػػػ  أف إالٌ  هػػػػػػك  مػػػػػػ :"قػػػػػػ ؿ عاػػػػػػدم  الحػػػػػػ ؿ كاػػػػػػذلؾ

 للمتل ػػػػ  كتطلػػػػؽ كالحدكدػػػػة، ب لحراػػػػة تػػػػكح  الػػػػاص  ػػػػ    أل عػػػػ ؿ." غدػػػػره كت صػػػػد الماػػػػ ف

 كد عػػػػػل الس ػػػػػرد خػػػػػدـ األسػػػػػلكب بهػػػػػذا   لكصػػػػػؼ الصػػػػػكر، مػػػػػف د ػػػػػ ء مػػػػػ  لدتخدػػػػػؿ العاػػػػػ ف

 .األحداث تا م     كس هـ األم ـ، إلى برمتل

 

 معػػػػػ ا  تحمػػػػػؿ جم لدػػػػػة  ادػػػػػة كظدضدػػػػػة مهمػػػػػة الكصػػػػػؼ دـقػػػػػ ذلػػػػػؾ، عػػػػػف ك  ػػػػػبلن 

 ذلػػػػػػؾ تعػػػػػػدل بػػػػػػؿ  دػػػػػػل، هػػػػػػـ مػػػػػػف ككصػػػػػػؼ الماػػػػػػ ف كصػػػػػػؼ مجػػػػػػرد مػػػػػػف أابػػػػػػر كدالالت

 الماػػػػػػ ف تػػػػػػأثدر كمػػػػػػدل الاضسػػػػػػدة، ح لتػػػػػػل  دهػػػػػػ  ك س ػػػػػػر كصػػػػػػؼ تضسػػػػػػدردة، بمهػػػػػػ ـ لدػػػػػػاهض

 المحبػػػػػكب، ب ػػػػػرب كأاػػػػػس سػػػػػع دة مصػػػػػدر الماػػػػػ ف اػػػػػ ف  بػػػػػ ألمس علدػػػػػل،  دػػػػػل هػػػػػـ كمػػػػػف

  ػػػػػػػراؽ علػػػػػػػى كاألسػػػػػػػى الحػػػػػػػزف تثدػػػػػػػر ذاػػػػػػػرل ماػػػػػػػ ف أصػػػػػػػبح( حاػػػػػػػ ال زمػػػػػػػف  ػػػػػػػ ) كاآلف

 .المحبكب

 

 األدبػػػػػػػػ  الخطػػػػػػػػ ب بهػػػػػػػػ  دطلػػػػػػػػع كاسػػػػػػػػعة اسػػػػػػػػتطراد بعملدػػػػػػػػة أ ػػػػػػػػبل الكصػػػػػػػػؼ إف

 زمػػػػػػػف علػػػػػػػى ال ػػػػػػػص زمػػػػػػػف  دتكقػػػػػػػؼ للحا دػػػػػػػة الح د ػػػػػػػ  الػػػػػػػزمف حسػػػػػػػ ب علػػػػػػػى كدتكسػػػػػػػع

  الحا دة.
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 حتػػػػػى أك السػػػػػرد كتدػػػػػرة إبطػػػػػ ء  ػػػػػ  علدهػػػػػ  دعػػػػػكؿ ة  علػػػػػ ةزمادػػػػػ ةت ادػػػػػ   لكصػػػػػؼ

 سػػػػرد  ػػػػ  الزماػػػػ  التتػػػػ بع حسػػػػ ب علػػػػى داػػػػكف ال ػػػػص  ػػػػ  الكصػػػػؼ  ػػػػكركد الدػػػػ  لػػػػلتعطد

 .(ُ)رت ص أك تطكؿ قد لضترة الحا دة مجرل كدعلؽ السرد  دعطؿ ،األحداث

 

 

  

 غ لبدػػػػػة  ػػػػػ  اعتمػػػػػد أاػػػػػل الكصػػػػػؼ  ػػػػػ  حػػػػػـز ابػػػػػف أسػػػػػلكب علػػػػػى المبلحػػػػػظ كمػػػػػف

 دمثػػػػػػؿ الطػػػػػػكؽ ألف التصػػػػػػادض ، الكصػػػػػػؼ مػػػػػػف أاثػػػػػػر التعبدػػػػػػرم الكصػػػػػػؼ علػػػػػػى الطػػػػػػكؽ

 ظػػػػػػ هرة  ػػػػػػأف كهػػػػػػذا كالم ػػػػػػ عر اإلحسػػػػػػ س كتحػػػػػػ ا  تلمػػػػػػس كاجتم عدػػػػػػة اضسػػػػػػدة ظػػػػػػ هرة

 .الحب

                                                           

، عمػ ف، ََُِردف، ما كرات ج معة آؿ البدػت، الركادة    األهاد،أبك ال عر،   ارم م   ،  ( ااظر ُ)
 . ُْٓاألردف، ص 
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 الثالث: الفصل
بٌن  دراسة تقوٌمٌة لمكانة طوق الحمامة

 كتب العشق 
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 :العصل نتب بني احلمامة طوم ملهانة تكوميية دزاسة
 تعتمػػػػػد التػػػػػ  اإلاسػػػػػ ادة الع طضػػػػػة عػػػػػف حػػػػػـز البػػػػػف الحم مػػػػػة طػػػػػكؽ اتػػػػػ ب تحػػػػػدث

 كاتػػػػب أل ػػػػؼ قػػػػد كحػػػػده حػػػػـز ابػػػػف داػػػػف لػػػػـ الاضسػػػػ ، كالتحلدػػػػؿ كالمبلحظػػػػة التجربػػػػة علػػػػى

 ات بػػػػػػػل  ػػػػػػػ  األصػػػػػػػبه ا  داكد أبػػػػػػك ذلػػػػػػػؾ إلػػػػػػػى سػػػػػػػب ل بػػػػػػؿ( الحػػػػػػػب) الع طضػػػػػػػة هػػػػػػػذه  ػػػػػػ 

 .(ُ)ػهَُْٓ ساة ألضل الذم( الٌزهرة)

 

 كلاػػػػػف الع ػػػػػ ؽ، قصػػػػػص كذاػػػػػر ،ب لدراسػػػػػة الحػػػػػب ظػػػػػ هرة داكد أبػػػػػك تاػػػػػ كؿ ل ػػػػػد 

 ات بػػػػػل  ػػػػػ  حػػػػػـز ابػػػػػف التػػػػػـز حػػػػػدف  ػػػػػ  ،األخبػػػػػ ر مػػػػػف اثػػػػػرأ ال ػػػػػعر ات بػػػػػل علػػػػػى غلػػػػػب

 علػػػػى ات بػػػػل  ػػػػ  اقتصػػػػر   ػػػػد سػػػػ ب دل، عػػػػف مدػػػػزاه اللػػػػذدف كاالبتاػػػػ ر ب لجػػػػٌدة دتمدػػػػز بمػػػػاهج

 تجردبدػػػػػ  كاقعدػػػػػ  ماهجػػػػػل  اػػػػػ ف الػػػػػركاة، مػػػػػف الث ػػػػػ ت ا ػػػػػؿ ممػػػػػ  عاػػػػػده صػػػػػح أك  ػػػػػ هد مػػػػػ 

 ت صػػػػػ ءاالس مػػػػػف ماهجػػػػػل خػػػػػبل لػػػػػذا حكلػػػػػل مػػػػػف المحبػػػػػدف كتجػػػػػ رب تج ربػػػػػل علػػػػػى معتمػػػػػدا

 .(ِ)الت ص  أك العلم 

 

، ابػػػػػف أراد  ح د تهػػػػػ ، عػػػػػف دا ػػػػػؼ أف الحػػػػػب، لع طضػػػػػة دراسػػػػػتل خػػػػػبلؿ مػػػػػف حػػػػػـز

 أف كأ التسػػػػػلدة لغػػػػرض الاتػػػػ ب هػػػػػذا داػػػػكف أف دػػػػرد كلػػػػػـ كأعرا ػػػػه ، كأسػػػػب به  كأكصػػػػ  ه 

 عػػػػػػف كابتعػػػػػػد الح د ػػػػػػة،  ػػػػػػ لتـز الاػػػػػػ س، كطرائػػػػػػؼ كاػػػػػػكادر ألخبػػػػػػ ر ح ػػػػػػكو  اتػػػػػػ ب داػػػػػػكف

 عػػػػػاهـ، األخبػػػػػ ر لاثػػػػػرة كالمت ػػػػػدمدف األعػػػػػراب أخبػػػػػ ر عػػػػػف صػػػػػضح ن  د ػػػػػرب  هػػػػػك الخدػػػػػ ؿ،

                                                           

الزهػػرة، تح دػػؽ إبػػراهدـ السػػ مرائ ، ماتبػػة الماػػ ر، الزرقػػ ء، األردف،  أبك باػػر محمػػد بػػف داكد،ه ا ،( األصػػبُ)
 . ِٗ، ص ُٖٓٗ، ِ، طُج

 .ِِٕص، ِ، جُِٕٗدراسة الحب    األدب العرب ، دار المع رؼ، مصر، مصطضى،عبد الكاحد، ( ِ)
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 اثػػػػػػرت كقػػػػػػد سػػػػػػبدلا ، غدػػػػػػر  سػػػػػػبدلهـ المت ػػػػػػدمدف، األعػػػػػػراب أخبػػػػػػ ر مػػػػػػف كدعاػػػػػػ :" د ػػػػػػكؿ

 .(ُ)"عاهـ األخب ر

 

 داكد أبػػػػ  أمثػػػػ ؿ عصػػػػره كاتػػػػ ب أدبػػػػ ء عػػػػ دة عػػػػف حػػػػـز ابػػػػف خػػػػركج هاػػػػ  ديبلحػػػػظ

 .الث  ت مف سمع أك   هد بم  كااتضى الس ب دف كأخب ر قصص عف تج كز   د

 

   ػػػػد بكاقعدػػػػة كمك ػػػػكعدة ، ،كتػػػػبله سػػػػب ل عمػػػػف حػػػػـز ابػػػػف بػػػػل امتػػػػ ز ج اػػػػب كهػػػػذا

البػػػػػػف الجػػػػػػكزم  ( ذم اليااااااض لؤلصػػػػػػبه ا  ك)(ّااااااالدىه ) علدػػػػػػل السػػػػػػ ب ة الدراسػػػػػػ ت حضلػػػػػػت

 كأ ػػػػػػع رهـ، السػػػػػػ ب دف بأخبػػػػػػ ر( لؤلاطػػػػػػ ا  كغدرهػػػػػػ  مػػػػػػف الدراسػػػػػػ ت يااااااد  ن األاااااااضاق)ك

 البػػػف( عصااااه  الةشااااق) اتػػػ ب مثػػػؿ بعػػػده ضػػػتأيل التػػػ  الاتػػػب  ػػػ  ملحػػػكظ اضسػػػل كاألمػػػر

 ٌحسػػػػػل، تحػػػػػت ككقػػػػػع  ػػػػػ هده، مػػػػػ  إدػػػػػراد علػػػػػى د ػػػػػـك حػػػػػـز ابػػػػػف  مػػػػػاهج ،ػهػػػػػّْٗ السػػػػػراج،

 .(ِ) حسب عصره أهؿ مف الث  ت بل كحدثل

 

 مػػػػػف قلدلػػػػػة، مكا ػػػػػع  ػػػػػ  م ػػػػػطران  إالٌ  لغدػػػػػره، ماػػػػػل  ػػػػػدئ ن  دػػػػػكرد لػػػػػـ ال ػػػػػعر حتػػػػػى

 قػػػػ ؿ ةسػػػػ لر  لػػػػل أرسػػػػؿ الػػػػذم دحدػػػػى بػػػػف محمػػػػد بػػػػف اهللعبػػػػد صػػػػ حبل عػػػػف أكرده مػػػػ  ذلػػػػؾ،

  :(ّ) ده 

                                                           

 . ٕٖ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)
، تدػػ رات الا ػػد األدبػػ   ػػ  األاػػدلس  ػػ  ال ػػرف الخػػ مس الهجػػرم، مؤسسػػة ( عبػػد الػػرحدـ، مصػػطضى علدػػ ف ِ)

 . ّّْ-ِّّ، صُْٖٗ، ُالرس لة، ط
 . ُِٔ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ّ)
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 هث ث غ ه   لخيَّ  اخ خا   اا             ُ م ىل ضخِّك حبل   عن شةهي ل ت

 عغ ث   بالط ف  ضأناا ك      ضعا   عح اك   أه  أهان 

 ث  ّالعايغ  البالطُ  أياك   قُ         الشض  نيضيا الخ اه   أن فلض

 

 دحدػػػػػى بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عبػػػػػد اهلل صػػػػدد ل ب ػػػػعر حػػػػـز ابػػػػػف است ػػػػه د دظهػػػػر  هاػػػػ 

 أحكالهمػػػػ  إلدػػػػل آلػػػػت مػػػػ  لبع ػػػػهم  د ػػػػاكاف كاثػػػػران   ػػػػعران  دتراسػػػػبلف ا اػػػػ  أاهمػػػػ  إلػػػػى لد ػػػػدر

 .كالبدف الضراؽ بعد علدل أصبح  كم 

 

( الدىاااااه )ات بػػػػػل علػػػػػى المطكلػػػػػة ال ػػػػػعردة المختػػػػػ رات غلبػػػػػت   ػػػػػد داكد، أبػػػػػف أمػػػػػ 

،  ػػػػػػخصو  إلػػػػػػى أحد اػػػػػػ ن  داسػػػػػػبل اػػػػػػ ف ممػػػػػػ  ( أهػػػػػػؿ العصػػػػػػر رل)لبعضأخػػػػػػ كأحد اػػػػػػ ن  معلػػػػػػـك

 بػػػػػ ب الع ػػػػػردف البػػػػػ ب  ػػػػػ  ال ػػػػػدس امػػػػػرئ إلػػػػػى ماسػػػػػكب  ػػػػػعر مػػػػػف أكرده مػػػػػ  ذلػػػػػؾ كمػػػػػف

 :(ُ)ال دس ؤامر   دل ق ؿ ،(الهجر سهؿ الغدر ظهر إذا)

عهَّت    هض ُيوُ  ق خ   صاح    ىذا قلت إذا ها بخَّلتُ  الة نان   بو ض   آخ 

 ضيغ َّها خانن إالب  النا    عن     ُعصاح  ب أث ق   لم أن  ضذلك

 

                                                           

 . ُِٖ، الزهرة، ص (  األصبه ا  ،أبك بار محمد بف داكد ُ)
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 أك ،(آخػػػػػػر قػػػػػػ ؿ) عبػػػػػػ رة د ػػػػػػكؿ ب ل ػػػػػػعر است ػػػػػػه ده عاػػػػػػد األحدػػػػػػ ف أغلػػػػػػب  ػػػػػػ ك 

 .(ِ)(األعراب بعض ق ؿ)ك (ُ)(العصر هذا أهؿ لبعض) عب رة

 

 معػػػػرك دف ل ػػػػعراء أ ػػػػع ران  دػػػػكرد لػػػػـ أاػػػػل كأهمدػػػػة قدمػػػػة الزهػػػػرة اتػػػػ ب داسػػػػب كممػػػػ 

امػػػػػ   حسػػػػػب،  مرجعػػػػػ ن  الزهػػػػػرة اتػػػػػ ب دعتبػػػػػر هاػػػػػ  كمػػػػػف مغمػػػػػكردف، ل ػػػػػعراء أ ػػػػػع ران  أكرد كا 

 كالعرجػػػػػ  لجػػػػػأ بػػػػػف كعمػػػػػر الطثردػػػػػة، بػػػػػف دزدػػػػػدك   ػػػػػدغـ، بػػػػػف الم ػػػػػداـ: )مثػػػػػؿ أل ػػػػػع رهـ

 (.كآخردف

 

   ػػػػػد (ّ)قّْٗ سػػػػػاة ألضػػػػػل الػػػػػذم جسػػػػػراال البػػػػػف( عصااااااه  الةشااااااق) اتػػػػػ ب أمػػػػػ 

 كالركادػػػػػػػػػ ت األخبػػػػػػػػػ ر جمػػػػػػػػػع   ػػػػػػػػػد االسػػػػػػػػػتدالؿ، أك التحلدػػػػػػػػػؿ دكف الجمػػػػػػػػػع هد ػػػػػػػػػل اػػػػػػػػػ ف

 .ةكالركاد الجمع سكل كراًئه  مف هدؼ دكف كاأل ع ر

 

 حتػػػػى البدادػػػػة مػػػػف كاحػػػػدة، كتدػػػػرة علػػػػى ات بػػػػل  ػػػػ ( ػهػػػػََٓ-ُْٕ) السػػػػراج سػػػػ ر

 مػػػػف مجمكعػػػػة ماهػػػػ  اػػػػؿ  ػػػػ  كأكدع جػػػػزءان  كع ػػػػردف اثاػػػػدف علػػػػى الاتػػػػ ب قٌسػػػػـ إذ الاه دػػػػة،

 .به  المتعل ة لؤل ع ر ب دراده  أغلبه    تاته  الت  الع  ؽ أخب ر

                                                           

الجػػػػػػػزء ،ُٖٓٗاألردف،-، ماتبػػػػػػػة الماػػػػػػ ر ،الزرقػػػػػػػ ء أبػػػػػػػك باػػػػػػر محمػػػػػػػد بػػػػػػػف داكد، الزهػػػػػػرة، ،األصػػػػػػبه ا ( ُ)
 . ُِٕص  األكؿ،الطبعة الث ادة، الب ب الع ركف،

 . ُِٗأبك بار بف داكد، الزهرة، ص  ،األصبه ا ( ِ)
صػػ رع الع ػػ ؽ، تح دػػؽ د. بسػػمة أحمػػد صػػدق  الػػدج ا ، عمػػ ف، م ،بػػف جعضػػربػػ  محمػػد أ ابػػف السػػراج،( ّ)

 . ِّالكزارة، ص 
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 ذاػػػػػر مػػػػػف تهربػػػػػ ن  مػػػػػ رب أخبػػػػػ ره إدػػػػػراد  ػػػػػ  ترتدػػػػػب كال مػػػػػاهج سػػػػػراج البػػػػػف داػػػػػف لػػػػػـ

 ،(ُ)ب ػػػػػػػ ء دع ػػػػػػػب أف دكف أاهػػػػػػػ ه ثػػػػػػػـ للاتػػػػػػػ ب، د ػػػػػػػدـ  لػػػػػػػـ التػػػػػػػألدؼ، كراء مػػػػػػػف الب عػػػػػػػث

 . داكد كابف حـز ابف بخبلؼ

 

 مػػػػػف كطلػػػػػب دعػػػػػكة إلػػػػػى كعػػػػػزاه التػػػػػألدؼ، سػػػػػبب م دمتػػػػػل  ػػػػػ  حػػػػػـز ابػػػػػف أكرد   ػػػػػد

 بعػػػػػػض إااػػػػػػ ر مػػػػػػف كتحػػػػػػرز الظاػػػػػػكف، اضسػػػػػػل عػػػػػػف اضػػػػػػى رسػػػػػػ لتل ختػػػػػػ ـ ك ػػػػػػ  صػػػػػػددؽ،

 .الغرض هذا    لدضلتأ علدل تعصبدفمال

 

 تلبدػػػػة أاػػػػل كذاػػػػر الزهػػػػرة، لاتػػػػ ب تألدضػػػػل سػػػػبب ذاػػػػر   ػػػػد داكد، ابػػػػف صػػػػاع كاػػػػذلؾ

 ا ػػػػبلن  الخطدػػػػب، ذاػػػػر مػػػػ  احػػػػك علػػػػى دعػػػػكد، الح د ػػػػ  السػػػػبب أف إالٌ . صػػػػددؽ مػػػػف لػػػػدعكة

 إلػػػػػى دمدػػػػػؿ داكد بػػػػػف محمػػػػػد اػػػػػ ف: "قكلػػػػػل  ػػػػػ  جػػػػػ ء مػػػػػ  إلػػػػػى ال  سػػػػػـ، بػػػػػف الحسػػػػػدف عػػػػػف

 إ ػػػػػػ رة صػػػػػػحة كتؤاػػػػػػد ،(الدىااااااه ) اتػػػػػػ ب عمػػػػػػؿ بلكبسػػػػػػب الصػػػػػػددالا ، جػػػػػػ مع بػػػػػػف محمػػػػػػد

 البدادػػػػة  هػػػػذه ات بػػػػل،( داكد ابػػػػف) المؤلػػػػؼ بهػػػػ  ا تػػػػتح التػػػػ  البدادػػػػة كمصػػػػداقدته  الخطدػػػػب

 كصػػػػ فى  ب ػػػػ ؾ، الػػػػدائـ العػػػػز    ػػػػ  اهلل أطػػػػ ؿ: "البسػػػػملة بعػػػػد د ػػػػكؿ ألاػػػػل التأمػػػػؿ إلػػػػى تػػػػدعك

 الحمػػػػػ ـ كركد إلػػػػػى كقػػػػػد ما   ػػػػػداؾ، للاكائػػػػػب غر ػػػػػ ن  كجعلاػػػػػ  اعمػػػػػ ؾ، األدػػػػػ ـ غدػػػػػر عػػػػػف

 .(ِ)"كأب  ؾى  قبلؾ

 

                                                           

 . ُّٕدراسة الحب    األدب العرب ، ص مصطضى، عبد الكاحد،  ( ااظرُ)
   . ِٗ-ِٖاألصبه ا ، أبك بار محمد بف داكد، الزهرة، ص  (ِ)
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 . الزهرة تألدؼ على داكد ابف حمؿ الذم السبب عف تا ؼ البدادة هذه

 الػػػػددف مكقػػػػؼ علػػػػى الحػػػػب، عػػػػف حػػػػددثهم  بدادػػػػة  ػػػػ  داكد كابػػػػف حػػػػـز ابػػػػف كدتضػػػػؽ

 . بل كصلتل الحب مف

 

دقػػػػػت مع ادػػػػػل ، أكلػػػػػل هػػػػػزؿ كآخػػػػػره جػػػػػد –اعػػػػػزؾ اهلل -الحػػػػػب : "حػػػػػـز ابػػػػػف د ػػػػػكؿ

 الدد اػػػػة  ػػػػ  بمااػػػػر كلػػػػدس ، ػػػػبل تػػػػدرؾ ح د تهػػػػ  اال ب لمع اػػػػ ة ،تكصػػػػؼ لجبللتػػػػل عػػػػف أف

 هػػػػػك اتصػػػػػ ؿ بػػػػػدف أجػػػػػزاء  (ُ)"كجػػػػػؿ عػػػػػز اهلل بدػػػػػد ال لػػػػػكب ذإ ال ػػػػػردعة  ػػػػػ  بمحظػػػػػكر كال

 الاضكس الم سكمة    هذه الخلد ة.

 

 إلػػػػى إ ػػػػ رة مػػػػع الكاقػػػػع، مػػػػف أمثلػػػػة بػػػػذار ال ػػػػ رئ دطمػػػػئف أف دحػػػػ كؿ بػػػػذلؾ  هػػػػك

 بػػػػػف فكعبػػػػػد الػػػػػرحم دعجػػػػػ ء، أحػػػػػبى  الػػػػػذم مع كدػػػػػة بػػػػػف فعبػػػػػد الػػػػػرحم كمػػػػػاهـ أحبػػػػػكا مػػػػػف

 مػػػػػف الػػػػػددف مكقػػػػػؼ دبػػػػػدف أف بػػػػػذلؾ أراد  هػػػػػك اثدػػػػػر، كمثلػػػػػل طػػػػػركب، أحػػػػػبى  الػػػػػذم الحاػػػػػـ

 هػػػػػػذه بػػػػػػدف مػػػػػػ  صػػػػػػلة دجػػػػػػد فأك  الحػػػػػػب قدػػػػػػ ـ داكد كابػػػػػػف هػػػػػػك دسػػػػػػٌكغ أف كحػػػػػػ كؿ الحػػػػػػب،

 بػػػػػدف كخػػػػػبلؼ جػػػػػدؿ مثػػػػػ ر ب لػػػػػددف، الع ػػػػؽ عبلقػػػػػة ا اػػػػػت إذ اإلسػػػػػبلـ، كمبػػػػػ دئ الع طضػػػػة

 دلحػػػػػػؽ ال الحػػػػػػب أف دردػػػػػػ ف الض دهػػػػػػدف اػػػػػػبل لب حثػػػػػػة تػػػػػػرل أف   كالمحػػػػػػ  ظدف، حػػػػػػرردفالمت

 كت ٌدػػػػػد الػػػػػددف حػػػػػدكد دتجػػػػػ كز لػػػػػـ مػػػػػ  إااػػػػػ ر، الػػػػػددف مػػػػػف إلدػػػػػل دتكجػػػػػل كال عػػػػػ ران  بصػػػػػ حبل

 .كحرامل حبللل بحدكد

 
                                                           

 . َٗ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)
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 اهتمػػػػػػ مهـ د ػػػػػػ ه  بهػػػػػػ  اهتمػػػػػػ مهـ كاػػػػػػ ف الحػػػػػػب، ظػػػػػػ هرةب الض هػػػػػػ ء اهػػػػػػتـ ل ػػػػػػد

 المػػػػػرأة اعبلقػػػػػة كحػػػػػراـ، حػػػػػبلؿ مػػػػػف علدهػػػػػ  دترتػػػػػب كمػػػػػ  األخػػػػػرل، االجتم عدػػػػػة ب لعبلقػػػػػ ت

 كعلمػػػػػػػ ء الض هػػػػػػػ ء علػػػػػػػى المسػػػػػػػؤكلدة هػػػػػػػذه تل ػػػػػػػى أف الطبدعػػػػػػػ   مػػػػػػػف كحػػػػػػػدكده ، ب لرجػػػػػػػؿ

 .الددف

 

 لمػػػػػػػ  الصػػػػػػػردحة الض هدػػػػػػػة الجكااػػػػػػب مػػػػػػػف الحػػػػػػػب، ق ػػػػػػدة أد ػػػػػػػ ن  الض هػػػػػػػ ء كتاػػػػػػ كؿ

 دبػػػػػػدف أف ال ػػػػػػركرم  مػػػػػػف بهمػػػػػػ ، دتصػػػػػػؿ كمػػػػػػ  كالحػػػػػػراـ الحػػػػػػبلؿ جكااػػػػػػب مػػػػػػف تت ػػػػػػمال

 هػػػػرطكال ب لعضػػػػة دػػػػرتبط كمػػػػ  مػػػػثبلن، كتاػػػػراره الاظػػػػر احػػػػدكد ،(ُ)ذلػػػػؾ  ػػػػ  الػػػػددف رأم دػػػػلالض 

 دمتلػػػػؾ حػػػػـز  ػػػػ بف ماػػػػل،إاٌل  تصػػػػدر كال الض ػػػػل عمػػػػؿ صػػػػمدـ مػػػػف أخػػػػرل كق ػػػػ د  كالخلػػػػكة

 كالسػػػػػػػاة، ب لاتػػػػػػػ ب المعر ػػػػػػػة كسػػػػػػػعة العلػػػػػػػـ، كغػػػػػػػزارة اإلحسػػػػػػػ س، كره  ػػػػػػػة الضاػػػػػػػر، د ظػػػػػػػة

 .المكا دع هذه    الخكض دخكلل الذم األمر

 

امػػػػ  كال ػػػػهكات، الغرائػػػػز دثدػػػػر فأ دكف الحػػػػب، لمك ػػػػكع حػػػػـز ابػػػػف تطػػػػرؽ   ػػػػد  كا 

 الطػػػػػكؽ، أبػػػػػكاب علػػػػى الاصػػػػػ ئح هػػػػػذه كتتػػػػكزع للمحبػػػػػدف، كالاصػػػػػح كالض ئػػػػدة العظػػػػػة لت ػػػػددـ

 لرأ أاػػػػل: دزدػػػد بػػػػف عمػػػ ر عػػػػف خبػػػران   دػػػػل أكرد الػػػذم ،(الاػػػػـك  ػػػ  أحػػػػب مػػػف) بػػػػ ب  مػػػثبلن 

                                                           

، الحػػػب  ػػػ  التػػػراث العربػػػ ، إصػػػدار المجلػػػس الػػػكطا  للث   ػػػة كالضاػػػكف ( ااظػػػر: ابػػػراهدـ ،حسػػػف عبػػػد اهلل ُ)
 . ٕٓ-ّٓ، ص َُٖٗكاآلداب، الاكدت، 
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 الخطػػػػػأ مػػػػػف: "حػػػػػـز ابػػػػػف لػػػػػل   ػػػػػ ؿ  ، دهػػػػػ قلبػػػػػل ذهػػػػػب كقػػػػػد   سػػػػػتد ظ ج ردػػػػػة اكمػػػػػل  ػػػػػ 

 .(ُ)"دكجد ال بمعدـك كهمؾ كتعلؽ ح د ة، بغدر اضسؾ ت غؿ أف العظدـ

 

 الػػػػاضس إ ػػػػغ ؿ كعػػػػدـ الػػػػكهـ، إتبػػػػ ع بعػػػػدـ كاصػػػػدحة مكعظػػػػة حػػػػـز ابػػػػف د ػػػػدـ  هاػػػػ 

 .كاإلحب ط الاآبة إالٌ  تكرث ال الكاقع،    مكجكدة غدر خد لدة بأمكر

 كالعظػػػػة الاصػػػػح بػػػػدا ع الحػػػػب مك ػػػػكع دـقػػػػ   ػػػػد داكد، ابػػػػف عاػػػػد الحػػػػ ؿ كاػػػػذلؾ

 الاػػػػكل علػػػػى تجلػػػػد مػػػػف) بػػػػ ب  ػػػػ  أكرده مػػػػ  ذلػػػػؾ كمػػػػف اثػػػػرم، ماػػػػل أاثػػػػر  ػػػػعرم كب  لػػػػب

 :(ِ)العصر هذا أهؿ كلبعض ق ؿ( للبىبل تعرض   د

  يصلَّ ُ  عاشقا   قبل  النا    عن   أه  فعن عل و ي يا   بو أصضل

 اليَّخضُّ ُ  ض بقى ف خض  بو  دضل        يضاف  أبخ  الغخه   عنو خفتُ  إذا

 

 إمػػػػػػػ  المع ػػػػػػكؽ، عػػػػػػف الع  ػػػػػػػؽ دعػػػػػػرض مػػػػػػ بر  أاػػػػػػل إلػػػػػػػى داكد ابػػػػػػف د ػػػػػػدر  هاػػػػػػ 

  ػػػػد علػػػػى األمػػػػر دجػػػػرم مػػػػ  كاثدػػػػران  محبكبػػػػل، عاػػػػد ح لػػػػل لتجددػػػػد إمػػػػ  الصػػػػبر المتحػػػػ ف

 .ت ددره

 

 دراسػػػػػػػة اعػػػػػػػده أف دماػػػػػػػف  ػػػػػػػبل سػػػػػػػراج،ال البػػػػػػف( عصااااااااه  الةشااااااااق) اتػػػػػػػ ب أمػػػػػػ 

 ح ػػػد هػػػك بػػػؿ الحم مػػػة، طػػػكؽ  ػػػ  حػػػـز كابػػػف الزهػػػرة،  ػػػ  داكد ابػػػف صػػػاع امػػػ  للع ػػػؽ،

                                                           

 . ُُٓ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)
 . ُِٓاألصبه ا ، أبك بار محمد بف داكد، الزهرة، ص ( ِ)
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 عػػػػػػػف ركاهػػػػػػػ  كغدػػػػػػػره، السػػػػػػػراج البػػػػػػػف كاأل ػػػػػػػع ر دػػػػػػػ تاكالرك  األخبػػػػػػػ ر مػػػػػػػف مرتػػػػػػػب غدػػػػػػػر

 حلدػػػػػةن ( عصااااااه  الةشااااااق)  ػػػػػ   جػػػػػ ءت اظمػػػػػل مػػػػػف األ ػػػػػع ر هػػػػػذه كأغلػػػػػب ، السػػػػػ ب دف

 أبعػػػػد اإلخبػػػػ رم   لطػػػػ بع ل ػػػػ ء، تػػػػكرد كلػػػػـ  ػػػػ ء، علػػػػى بهػػػػ  لدسػػػػتدؿ تػػػػأت كلػػػػـ كتاملػػػػةن 

 .(ُ)كالتحلدؿ الدراسة ماهج عف الات ب أعم ؿ

 

 قػػػػػدر أابػػػػػر تحػػػػػكم أف ماهػػػػػ  ال صػػػػػد اػػػػػ ف التػػػػػ  األدبدػػػػػة ب لمجػػػػػ مدع أ ػػػػػبل  اػػػػػ ف 

 الع ػػػػػؽ علػػػػػى د تصػػػػػر كلػػػػػـ ،ةعلػػػػػ د ػػػػػدـ أك رأدػػػػػ ن  د ػػػػػدـ لػػػػػـ   لاتػػػػػ ب ،كال ػػػػػعر الخبػػػػػر مػػػػػف

 ب لضلسػػػػػضة امتزجػػػػػت التػػػػػ  اإللهدػػػػػة المحبػػػػػة إلػػػػػى تعػػػػػداه  بػػػػػؿ اإلاسػػػػػ ادة، الع طضػػػػػة بمعاػػػػػى

 .كالجف الطدر اع ؽ األسطكردة محبةال أك كالتصكؼ

 

ذا  كتحلدػػػػػؿ الحػػػػػب دراسػػػػػة ا حدػػػػػة مػػػػػف ظهػػػػػر الثبلثػػػػػة الاتػػػػػب  ػػػػػ  الاظػػػػػر أاعػػػػػـ كا 

 بدامػػػػػ  ،ال ػػػػػعرم التػػػػػراث إلػػػػػى الاظػػػػػر  ػػػػػ  حػػػػػـز ابػػػػػف علػػػػػى تضػػػػػكؽ داكد ابػػػػػف أف مع ادػػػػػل،

 الح ػػػػػػػ ئؽ در كأك  ال ػػػػػػػعرم، التػػػػػػػراث أهمػػػػػػػؿ الػػػػػػػذم التجردبػػػػػػػ  بماهجػػػػػػػل حػػػػػػػـز ابػػػػػػػف تضػػػػػػػكؽ

كدظهػػػػر ذلػػػػؾ  ػػػػ  بػػػػ ب الهجػػػػر عاػػػػدم   ، الكاقػػػػع أاػػػػل اعت ػػػػد مػػػػ إاٌل  دعػػػػ لج  لػػػػـ المعلكمػػػػة،

، كهػػػػك الدلبػػػػث أف قػػػػ ؿ :كل ػػػػد عػػػػرض لػػػػ   ػػػػ  الصػػػػب  هجػػػػره مػػػػع بعػػػػض مػػػػف ااػػػػت آلػػػػؼ

د ػػػػمحؿ ثػػػػـ دعػػػػكد، كتحػػػػدث عػػػػف كاقعػػػػل عاػػػػدم  أخبػػػػر بأاػػػػل دهػػػػ  بض دحػػػػة المػػػػكت  ض ػػػػد 

ثدػػػػرة كاقعػػػػل كاألمثلػػػػة ا إلػػػػىمػػػػف دحػػػػب ك ػػػػ  ذلػػػػؾ حػػػػددث عػػػػف تجربتػػػػل ال خصػػػػدة اسػػػػتا دان 

                                                           

 . ّْٗ-ّْٔدراسة الحب    األدب العرب ، الجزء الث ا ، ص مصطضى ،د الكاحد، عب ( ااظرُ)
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 أ ػػػػػع ران  جمػػػػػع بػػػػػؿ الحػػػػػب عػػػػػف دراسػػػػػة د ػػػػػدـ لػػػػػـ  السػػػػػراج ابػػػػػف أمػػػػػ    ػػػػػ  طػػػػػكؽ الحم مػػػػػة

 .ا لد ن  ماهجل  ا ف كأخب ران،

 

 حظػػػػػ ن  األاثػػػػػر هػػػػػك لؤلصػػػػػبه ا  الزهػػػػػرة اتػػػػػ ب أف  دبػػػػػدك ال ػػػػػعر ا حدػػػػػة مػػػػػف أمػػػػػ 

 كاحػػػػػد، مك ػػػػػكع  ػػػػػ  بدػػػػػت آالؼ خمسػػػػػة جمػػػػػع   ػػػػػد، ب لحػػػػػب المتعلػػػػػؽ ال ػػػػػعر إدػػػػػراد  ػػػػػ 

 الػػػػػذم ػػػػػ  ات بػػػػػل مصػػػػػ رع الع ػػػػػ ؽ  السػػػػػراج ابػػػػػف عاػػػػػسب حػػػػػدكا لمعاػػػػػى بدػػػػػت اػػػػػؿ كجعػػػػػؿ

 .كتصادضل ترتدبل دحسف كلـ ال عر مف ابدران  قدران  جمع

 

 دائمػػػػػػ ن، الجمػػػػػػع هد ػػػػػػل داػػػػػػف لػػػػػػـ صػػػػػػ حبل ألف  ػػػػػػعران، األقػػػػػػؿ  هػػػػػػك الطػػػػػػكؽ، أمػػػػػػ 

ام   .الحب م م ر    ال عرم كات جل   عردتل إظه ر أراد كا 

 

 عػػػف حػػػـز ابػػػف عبػػػر   ػػػد الػػػذات ، الج اػػػب أك الػػػذات عػػػف التعبدػػػر ا حدػػػة مػػػف أمػػػ 

 ك ػػػػعره، كبدئتػػػػل كحد تػػػػل  خصػػػػدتل جكااػػػػب  عػػػػرض ذلػػػػؾ، مػػػػف دتحػػػػرج كلػػػػـ كتج ربػػػػل ذاتػػػػل

 :(ُ)الكصؼ ب ب    ق له  أبد ت    ذلؾ كدتجلى كاال تع ؿ التالؼ عف بعددان 

 طهف   هه لم عن ح  ف  العن  عن ض ا

 بالضة    الح  ف  ل  ضصفك ف  أفهطت لقخ

 الضص    باض   ضعا   الانة يةه  ىل فقل

 
                                                           

 . ُُٖ، ص ََِٖ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)
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  ػػػػ  كاال تعػػػػ ؿ التالػػػػؼ عػػػػف كالبعػػػػد ب لبسػػػػ طة متمدػػػػزان  حػػػػـز ابػػػػف  ػػػػعر جػػػػ ء هاػػػػ 

 .الرج ؿ مف أق ربهف مع البدكت ت أهؿ مف المحجكب ت الاس ء حب كصؼ

 

 كم طكعػػػػػػػ ت أبدػػػػػػػ ت عػػػػػػػف عبػػػػػػػ رة أاهػػػػػػػ  حػػػػػػػـز ابػػػػػػػف أ ػػػػػػػع ر علػػػػػػػى دبلحػػػػػػػظ كمػػػػػػػ 

 كدعٌبػػػػر بهػػػػ  لدست ػػػػهد هػػػػ ب أتػػػػى الم طكعػػػػ ت كهػػػػذه مطكلػػػػة، قصػػػػ ئد لدسػػػػت  هػػػػ  قصػػػػدرة،

 كتجػػػػػػ رب تج ربػػػػػػل عػػػػػػف بػػػػػػل دعبػػػػػػر طرد ػػػػػػ ن  م طع تػػػػػػل مػػػػػػف كاتخػػػػػػذ ،ال ػػػػػػعردة م درتػػػػػػل عػػػػػػف

 (ُ)د كؿ غدرال ب ب    ج ء م  الم طكع ت هذه مف اآلخردف،

  ب ننا    قُت بو ايال  فضه ضث            أقعت اف ها  قاصخا  ف  ع طالب 

 نب  ّل عا ّان ععّنا ضأبةخ ع  خبي ضأثبت ضخَّه     ضحل َّ ُعه  ضُ 

 د  ػػػػ مطكلػػػػة، قصػػػػددة لدسػػػػت  هػػػػ  بدتػػػػدف مػػػػف ماكاػػػػل الم طكعػػػػة هػػػػذه أف ديبلحػػػػظ

 اهتمػػػػكا مػػػػفم غدػػػػره  عػػػػؿ امػػػػ  جمعػػػػل كلػػػػدس ب ل ػػػػعر االست ػػػػه د حػػػػـز ابػػػػف غػػػػرض اػػػػ ف

 .الجمع غر ه  الت  األدبدة ب لمج مع  بدهة اتبهـ  ا ات الحب بظ هرة

 

 إلػػػػػى الضػػػػػتح مػػػػػف األادلسػػػػػ  دباأل ات بػػػػػل  ػػػػػ  هداػػػػػؿ احمػػػػػد الػػػػػداتكر أ ػػػػػ ر كقػػػػػد

 بػػػػػدف مػػػػػ  تتػػػػػراكح ا اػػػػػت الحم مػػػػػة طػػػػػكؽ  ػػػػػ  حػػػػػـز ابػػػػػف أ ػػػػػع ر أف إلػػػػػى الخبل ػػػػػة سػػػػػ كط

 .(ِ)كالتكسط الجكدة

 

                                                           

  .ُِّ، ص ََِٖ، تح دؽ إحس ف عب س، ( ابف حـز األادلس ، طكؽ الحم مةُ)
 . ََْ-ّٓٗص ، ُٕٗٗ، ِكط الخبل ة، طبعة األدب األادلس  مف الضتح إلى س أحمد،هداؿ،  ظر،( ااِ)
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، متخصصػػػػ ن   ػػػػ عران  لػػػػدس حػػػػـز ابػػػػف أف هػػػػك ذلػػػػؾ  ػػػػ  السػػػػبب أف تػػػػرل كالب حثػػػػة

امػػػػ   بهػػػػذا كدعبػػػػر  دصػػػػؼ، مكقػػػػؼ لػػػػل دعػػػػرض عاػػػػدم  ال ػػػػعر د ػػػػكؿ أبدػػػػ ت  ػػػػ عري  هػػػػك كا 

 دحمػػػػػػؿ فأ حػػػػػػـز ابػػػػػػف كر ػػػػػػض كحػػػػػػ لهـ، اآلخػػػػػػردف كتجربػػػػػػة كتجربتػػػػػػل لػػػػػػلح  عػػػػػػف ال ػػػػػػعر

 علػػػػى سػػػػكاه  مػػػػف أقػػػػدر هػػػػ   هػػػػك، بأ ػػػػع ره دست ػػػػهد أف ك ٌ ػػػػؿ غدػػػػره، بأ ػػػػع ر الطػػػػكؽ

 ك  ػػػػت قػػػػد حػػػػـز ابػػػػف أكردهػػػػ  التػػػػ  كاألبدػػػػ ت الم طكعػػػػ ت كا اػػػػت تجربتػػػػل، عػػػػف التعبدػػػػر

 بتحددػػػػػػػد كذلػػػػػػػؾ عاػػػػػػػل، دحدػػػػػػػد أف لل ػػػػػػػ عر دابغػػػػػػػ  ال الػػػػػػػذم األدبػػػػػػػ  المسػػػػػػػ ر رسػػػػػػػـ  ػػػػػػػ 

 إطػػػػػػ ر  ػػػػػػ  أ ػػػػػػع ره تاػػػػػػكف بػػػػػػأف كذلػػػػػػؾ بهػػػػػػ ، اضسػػػػػػل دحػػػػػػدط أف دجػػػػػػب بخطػػػػػػكط ال ػػػػػػ عر

 التػػػػ  كالرثػػػػ ء المػػػػددح أ ػػػػع ر بػػػػذلؾ كدلحػػػػؽ كتهػػػػذبه ، الػػػػاضس تعػػػػدف التػػػػ  كالخدػػػػر، الحاػػػػـ

 مػػػػ  ذلػػػػؾ مػػػػف الرثػػػػ ء، أ ػػػػع ر  ػػػػ  بػػػػ لمكت كتػػػػذار ةالحسػػػػا الممػػػػدكح صػػػػض ت علػػػػى تثاػػػػ 

 :(ُ)المكت ب ب    ق لل

 الصُّضه ف  النفر ض ضم   الحاا   ضم         صضهييا انح ف  ععل  اا ن  لض

 الحضه الخهخ ضُقه  بالاني ن               ماّلبي اهلل اخاااعب أحاى لّنت

 

 بأاػػػػػل كصػػػػػضل   ػػػػػد المحبػػػػػكب، مػػػػػدح بػػػػػدف مػػػػػ  حػػػػػـز ابػػػػػف جمػػػػػع األبدػػػػػ ت هػػػػػذه  ػػػػػ 

 تماػػػػػى   ػػػػد كالمػػػػػكت، كالحسػػػػ ب بػػػػػ آلخرة التػػػػذادر بػػػػػدف كمػػػػ  كالجمػػػػػ ؿ، الحسػػػػف  ػػػػػ  غ دػػػػة

 ذلػػػػػػؾ عاػػػػػػد كسػػػػػػداكف دحػػػػػػب، مػػػػػػف صػػػػػػكرة بحسػػػػػػف ال د مػػػػػػة دػػػػػػـك ات بػػػػػػل كرةصػػػػػػ تاػػػػػػكف أف

 .الجاة كدا ؿ الخ لؽ بمحبة الهـ اهلل عب د أحظى
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 - 76 - 

 الػػػػػذم الماػػػػػركه مػػػػػف  هػػػػػ  كالصػػػػػعلاة كالهجػػػػػ ء، اػػػػػ لغزؿ، ال ػػػػػعر، أغػػػػػراض أمػػػػػ 

، ابػػػػف عاػػػػد  دػػػػل ال ػػػػعر اظػػػػـ دابغػػػػ  ال   ػػػػ  األغػػػػراض  تلػػػػؾ الض هػػػػ ء، أغلػػػػب كعاػػػػد حػػػػـز

 .(ُ)اذب على بادت أس سه 

 

 األثػػػػػػر خبللػػػػػػل مػػػػػػف دػػػػػػتلمس خل ػػػػػػ  أسػػػػػػ س مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ  ػػػػػػ  حػػػػػػـز ابػػػػػػف كداطلػػػػػػؽ 

 مػػػػثبلن  الغػػػػزؿ   ػػػػعر ،سػػػػلكال  ػػػػ  التػػػػأثدر مػػػػدل كدػػػػدرؾ المتل ػػػػ   ػػػػ  الضاػػػػكف لهػػػػذه الاضسػػػػ 

. كجػػػػػؿ عػػػػػز اهلل ذاػػػػػر عػػػػػف الاػػػػػ س كدصػػػػػرؼ ال ػػػػػهكات، تبػػػػػ عا إلػػػػػى كد ػػػػػكد الضتاػػػػػة دػػػػػؤجج

 الػػػػػدم ء كسػػػػػضؾ مه لػػػػػؾال إلػػػػػى بػػػػػ لاضس دػػػػػد ع الػػػػػذم الصػػػػػعلاة  ػػػػػعر  ػػػػػ  الحػػػػػ ؿ كاػػػػػذلؾ

 .لؤلعراض كقذؼ للحرم ت ااته ؾ  ضدل الهج ء أم  كالاهب، كالسرقة

 

 كمكاقضػػػػل، األغػػػػراض هػػػػذه  ػػػػ  ال ػػػػعر قػػػػكؿ تجاػػػػب إلػػػػى حػػػػـز بػػػػ بف حػػػػدا مػػػػ  كهػػػػذا

 الض ػػػػػل اتخػػػػػذ قػػػػػد  هػػػػػك الع دػػػػػدة، صػػػػػكؿأل ت ػػػػػربم ،ظػػػػػ هرم   ػػػػػل عػػػػػف تصػػػػػدر هػػػػػذه هؤ كآرا

 قػػػػػكؿ دمثلػػػػػل الػػػػػذم كالػػػػػددا  الخل ػػػػػ  الم دػػػػػ س علػػػػػى بمكجبهػػػػػ  دتعػػػػػدل ال كسػػػػػلكا ن  ماهجػػػػػ ن 

 ضأنياااام  ي عااااضن ضاخ   ّاااال فاااا  أنياااام يااااه   ألاااام ،الغاااااضضن  ياااابةيم ضالشااااةها : " لىتعػػػػ اهلل

 العظدـ اهلل صدؽ (ِ)" فةلضن العا  قضلضن

 

                                                           

، ص ُْٖٗ، ُ، ط، تدػ رات الا ػد األدبػ   ػ  األاػدلس، مؤسسػة الرسػ لة(  عبد الرحدـ ، مصطضى علدػ ف ُ)
ِّّ-ّّْ . 

 . ِِْ، آدة ُٗسكرة ال عراء، الجزء ال رآف الاردـ ، ( ِ)
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 بػػػػدف مػػػ  تتػػػػراكح أاهػػػ  الع ػػػ ؽ مصػػػػ رع  ػػػ  السػػػػراج ابػػػف أ ػػػع ر علػػػػى دؤخػػػذ كممػػػ 

 عػػػػػػف تاػػػػػػأل أ ػػػػػػع ران  دػػػػػػكرد د اػػػػػػ ن أح اػػػػػػ ف   ػػػػػػد ،ك ػػػػػػعتل المعاػػػػػػى كسيػػػػػػميك كال ػػػػػػعؼ ال ػػػػػػكة

 المجػػػػ راة هػػػػذه كا اػػػػت عصػػػػره، أهػػػػؿ بهػػػػ  دجػػػػ رم كاػػػػ ف الع دػػػػدة، مػػػػع تتسػػػػؽ كال العذردػػػػة،

تدػػػػػ ف التظػػػػػ هر ب صػػػػػد  علػػػػػى كقدرتػػػػػل ال ػػػػػعر مػػػػػف تمااػػػػػل علػػػػػى اآلخػػػػػردف أمػػػػػ ـ ال ػػػػػدرة كا 

 مجػػػػكف  دػػػل ب لمػػػػذار غػػػزؿ مػػػػف أكرده مػػػ  ذلػػػػؾ مػػػف هـبمػػػػذاه  ػػػ  ال ػػػػعراء مجػػػ راةك  الػػػاظـ

 .كا  ح ش

 

 ماهػػػػ  تضدػػػػد إف دماػػػػف مػػػػ دة ال ةحلدػػػػ اػػػػ ف الع ػػػػ ؽ مصػػػػ رع اتػػػػ ب  ػػػػ  ال ػػػػعر فإ

 علػػػػى لل ػػػػدرة اسػػػػتعراض كأداة مب هػػػػ ة مجػػػػ ؿ  اػػػػ ف لبلسػػػػتدالؿ، كسػػػػدلة تتخػػػػذ كأف دراسػػػػة،

 سػػػػػراج البػػػػػف  دػػػػػل ظهػػػػػرت إذ ادج بدػػػػػة، سػػػػػم ت الع ػػػػػ ؽ مصػػػػػ رع  ػػػػػعر دـعػػػػػد كلػػػػػـ الػػػػػاظـ

 الع طضػػػػػة لصػػػػػدؽ سػػػػػبلم اإل التصػػػػػكدر اسػػػػػتج بة بػػػػػذلؾعاػػػػػس   كالا ػػػػػ ء، العضػػػػػ ؼ معػػػػػ ا 

 الع ػػػػػػ ؽ، مصػػػػػػ رع ات بػػػػػػل  ػػػػػػ  دػػػػػػركم اجػػػػػػده إذ السػػػػػػ مدة، كالمبػػػػػػ دئ بػػػػػػ ألخبلؽ كااللتػػػػػػزاـ

 :(ُ)ت كؿ سمعه   كٌلى ثـ السبلـ، علدل ترد  لـ علده  سلـ مجاكاة لج ردة  عران 

 البطضنا أااعضا لعضالىم إذ          ضالةابخضنا الداىخضن دىخ

 ااىهضنا ضىم ل ليم، ضىفع   ف و القه حة األع ن أايهضا

 انضنا ف يم أن النا  علم   حيى اهلل عحبة ص هييم

 

                                                           

، مصػػ رع الع ػػ ؽ، المجلػػد األكؿ، دار بدػػركت، دار الاضػػػ ئس، السػػراج، أبػػ  محمػػد بػػف جعضػػر بػػف أحمػػد  (ُ)
 . ُِٖبدركت، لبا ف، ص 
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  دهػػػػ  دتبػػػػدف بػػػػأف اضدػػػػؿ الحػػػػب بمك ػػػػكع المتعل ػػػػة الثبلثػػػػة الاتػػػػب  ػػػػ  التأمػػػػؿ إف

 ال الرذائػػػػػؿ، مػػػػػف رذدلػػػػػة دصػػػػػبح كبدكاػػػػػل للحػػػػػب كرمػػػػػز  ػػػػػركرة هػػػػػك الػػػػػذم العضػػػػػ ؼ طػػػػػ بع

 تحػػػػت ات بػػػػل أبػػػػكاب مػػػػف ب بػػػػ ن  ضػػػػ ؼللع أ ػػػػرد داكد  ػػػػ بف .اردمػػػػة أخبلقدػػػػة قدمػػػػة بأدػػػػة دتمدػػػػز

 .علدل كدحث العض ؼ ب ركرة دؤمف  هك ،(عضدض ن   لداف ظردض ن  ا ف مف) عاكاف

 

 كمثلهمػػػػػ  سػػػػػخطل، مػػػػػف كالحػػػػػذر اهلل مخ  ػػػػػة أصػػػػػلل العضػػػػػ ؼ أف دػػػػػرل حػػػػػـز كابػػػػػف

 مػػػػع بأحبػػػػ بهـ الظػػػػ  ردف) بػػػػ ب لػػػػل كأ ػػػػرد، العضػػػػ ؼ حػػػػكؿ قصصػػػػ ن  أكرد الػػػػذم السػػػػراج ابػػػػف

 تحمػػػػؿ اهرك الظػػػػ كهػػػػذه( الع ػػػػ ؽ  سػػػػ ؽ) كبػػػػ ب، (اإلتػػػػبلؼ علػػػػى اأ ػػػػر ك  أف بعػػػػد العضػػػػ ؼ

 .بل كالتمسؾ إلدل كالدعكة ب لعض ؼ اإلدم ف معاى

 

 أحاػػػػػ ـ علػػػػػى الحضػػػػػ ظ علػػػػػى أجمعػػػػػت قػػػػػد أاهػػػػػ  أد ػػػػػ  الدراسػػػػػ ت هػػػػػذه دمدػػػػػز كمػػػػػ 

  ػػػػ  كحرصػػػػت ،كالاضسػػػػدة األدبدػػػػة الكجهػػػػة مػػػػف الحػػػػب أمػػػػر تا كلػػػػت كقػػػػد كقكاعػػػػده، الػػػػددف

 .ماه  الددف مكقؼ دددحت على جمدعه 

 .الدراس ت هذه مص در مف أصدبلن  مصدران  ا ات اإلسبلمدة   لث   ة

 

 ب ل ػػػػػعر  ػػػػػبدل عضدػػػػػؼ ب ػػػػػعر األدبػػػػػ ء هػػػػػؤالء تمػػػػػد ا اػػػػػت البدئػػػػػة أف عػػػػػف   ػػػػػبلن 

 أثػػػػػر ذات عكامػػػػػؿ جمدعػػػػػ ن  ا اػػػػػت التػػػػػ  كتجػػػػػ ربهـ الع ػػػػػ ؽ قصػػػػػص إلػػػػػى إ ػػػػػ  ة العػػػػػذرم

 .األادلس  الحب    كا ح
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 :األخسى العصل ونتب احلمامة طوم يف ةأاملس
 حػػػػػػػ  دلدػػػػػػػؿ  هػػػػػػػك أدبدػػػػػػػ ن، خل ػػػػػػػ ن  دمثػػػػػػػؿ الحم مػػػػػػػة طػػػػػػػكؽ اتػػػػػػػ ب فأ  ػػػػػػػ   ػػػػػػػؾ ال

 مػػػف قلدػػػؿ غدػػػر عػػػددان  خبػػػر اػػػؿ  ػػػ دثدػػػر  اػػػلأ إذ الكاسػػػعة، حػػػـز ابػػػف ث   ػػػة علػػػى ككا ػػػح

 مكقضهػػػػػ ك  ،األادلسػػػػػ  المجتمػػػػػع  ػػػػػ  كما اتهػػػػػ  المػػػػػرأة، ق ػػػػػدة سػػػػػدم  كال المهمػػػػػة، ال  ػػػػػ د 

 التعبدػػػػػػر م ػػػػػػدرته   ػػػػػػ  كهػػػػػػؿ مع ػػػػػػكقة، ـأ ةع  ػػػػػػ  هػػػػػػ أ: الع ػػػػػػؽ عبلقػػػػػػ ت  ػػػػػػ  كدكرهػػػػػػ 

 هػػػػػػك كمػػػػػ  الطػػػػػػكؽ؟  ػػػػػ  ةأالمػػػػػػر   دهػػػػػ  ظهػػػػػػرت التػػػػػ  الصػػػػػػكرة هػػػػػ  كمػػػػػػ  م ػػػػػ عره ؟ عػػػػػف

 ما اهػػػػ ، احتلػػػػت كهػػػػؿ الع ػػػػؽ، م ػػػػ هد  ػػػػ  ظهكرهػػػػ  سػػػػعة مػػػػدل كمػػػػ  ظهكرهػػػػ ، مسػػػػتكل

 ج ردة؟ ا ات ـأ الخبل ة صرق    مازلة ذات محترمة سددة

 

 مجتمػػػػع  ػػػػ  العبلقػػػػ ت هػػػػذه  ػػػػ  رأةالمػػػػ كدكر الحػػػػب، عبلقػػػػ ت مسػػػػتكل علػػػػى أمػػػػ 

 المػػػػػرأة بػػػػػدف االخػػػػػتبلط اات ػػػػػ ر  ػػػػػ  الماضتحػػػػػة األادلسػػػػػدة البدئػػػػػة سػػػػػ همت   ػػػػػد ،األاػػػػػدلس

 هػػػػذه ت تصػػػػر كلػػػػـ م ػػػػ عره ، عػػػػف لئلعػػػػراب المػػػػرأة أمػػػػ ـ الا  دػػػػة الضسػػػػحة  أتػػػػ ح كالرجػػػػؿ،

  ئػػػػة دكف األغادػػػػ ء  ئػػػػة هػػػػ ب تسػػػػتأثر كلػػػػـ المجتمػػػػع،  ئػػػػ ت مػػػػف معداػػػػة  ئػػػػة علػػػػى الظػػػػ هرة

 كعبػػػػرف ،الحػػػػب باػػػػ ر كااتػػػػكدف أحبػػػػبف اللػػػػكات  كاإلمػػػػ ء الجػػػػكارم إلػػػػى تعػػػػدته  بػػػػؿ ض ػػػػراء،ال

 مػػػػف أـ  ءهػػػػ   ـأ اػػػػ اكا خلضػػػػ ء ،األاػػػػدلس رجػػػػ الت بػػػػل اػػػػكدف امػػػػ  مع اػػػػ ة، مػػػػف ل ػػػػدف عمػػػػ 

 .الع مة

 

  ػػػػػػ  ةبخدلػػػػػػ ا اػػػػػػت الم ػػػػػػرقددف،  ػػػػػػعر دصػػػػػػكره  امػػػػػػ  ال ػػػػػػرقدة، العربدػػػػػػة كالمػػػػػػرأة

 م ػػػػػػػػ عره  عػػػػػػػػف التعبدػػػػػػػػر  رصػػػػػػػػة لهػػػػػػػػ  تػػػػػػػػتح كلػػػػػػػػـ، الماػػػػػػػػ ؿ صػػػػػػػػعبة ةمتماعػػػػػػػػ  له كصػػػػػػػػ
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 ط لبػػػػػػػة، ال مطلكبػػػػػػػة ،ع  ػػػػػػػ ة ال مع ػػػػػػػكقة المػػػػػػػرأة فأ العػػػػػػػرب عاػػػػػػػد   لعػػػػػػػ دة كمع ا تهػػػػػػػ ،

 مختلضػػػػػة كاألخبػػػػ ر ال ػػػػػعر  ػػػػ   ظهػػػػػرت ،األاػػػػدلس  ػػػػ  المػػػػػرأة حػػػػ ؿ فاػػػػػ  ذلػػػػؾ كبخػػػػبلؼ

 مجػػػػػ لس الرجػػػػػ ؿ مػػػػػع كتح ػػػػػر تع ػػػػػؽ  هػػػػػ  الم ػػػػػرقدة، أختهػػػػػ  عػػػػػف ظػػػػػ هر احػػػػػك علػػػػػى

 ال ػػػػػكاعر كغػػػػػزؿ، حػػػػػرج دكامػػػػػ  كتتغػػػػػزؿ ال ػػػػػعر كتا ػػػػػد الرجػػػػػ ؿ، كتحػػػػػ كر كاللهػػػػػك األدب

 عػػػػػف كابتعػػػػػدف ب لعضػػػػػة فاتصػػػػػض مػػػػػف الجػػػػػكارم هػػػػػؤالء مػػػػػف فأ علػػػػػى معػػػػػركؼ، األادلسػػػػػد ت

 قصػػػػة (ُ)(كاحػػػػدة اظػػػػرة مػػػػف أحػػػػب مػػػػف) بػػػػ ب  ػػػػ  حػػػػـز ابػػػػف أكرد كقػػػػد ال ػػػػبهة، مػػػػكاطف

 فكاػػػػػػأ   ختضػػػػػػت مكاعػػػػػػدته  الرمػػػػػػ دم طلػػػػػػب التػػػػػػ  المتعضضػػػػػػة الج ردػػػػػػة مػػػػػػع الرمػػػػػػ دم عػػػػػػف

 اػػػػػػلأ كذلػػػػػػؾ ،الخ صػػػػػػة تجربتػػػػػػل  ػػػػػػأكرد اضسػػػػػػل، حػػػػػػـز ابػػػػػػف دسػػػػػػتثف كلػػػػػػـ ابتلعتهػػػػػػ ، األرض

 الطػػػكؽ  ػػػ  قلدلػػػة غدػػػر كاألمثلػػػة اعػػػـ، اسػػػمه  دارهػػػـ  ػػػ  ا ػػػأت بج ردػػػل صػػػب ه  ػػػ  تعلػػػؽ

 ما اػػػػػة للمػػػػػرأة اػػػػػ ف أاػػػػػل عػػػػػف تضصػػػػػح الهػػػػػ  ،لػػػػػل كالبلح ػػػػػة السػػػػػ ب ة الع ػػػػػؽ اتػػػػػب ك ػػػػػ 

 خ صػػػػة ةبما اػػػػ تحظػػػػى ا اػػػػت كأاهػػػػ  ،األادلسػػػػددف كاألمػػػػراء الخلضػػػػ ء قصػػػػكر  ػػػػ  مرمكقػػػػة

 .الما اة هذه    األك ر الحظ للجكارم كا ف هؤالء، قلكب   

 

عبػػػػػػد  مػػػػػػع اػػػػػػدعج ء د،لػػػػػػك  أمهػػػػػػ ت اػػػػػػفٌ  مػػػػػػف هػػػػػػؤالء بػػػػػػدف أف ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف كاألاثػػػػػػر

 أباػػػػ ء مػػػػف بضتػػػػى كجػػػػده  ا ػػػػتد التػػػػ  ا لج ردػػػػة" ع  ػػػػ  ت مػػػػاهف كأف مع كدػػػػة، بػػػػف فالػػػػرحم

 .(ِ)"كقبلتل إلدل  ب درت بره ص   ؽ حتى عاده، علـ ال كهك الرؤس ء،

 

                                                           

، طكؽ الحم مة، إحس ف عب س، ( ُ)  .َُِ، ص ََِٖابف حـز
، طكؽ الحم مة، إحس ف عب س، ِ)  .ُِٖ، ص ََِٖ( ابف حـز
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  ءسػػػػػػػمأب أحد اػػػػػػػ ن  التصػػػػػػػردح عػػػػػػػف حػػػػػػػـز ابػػػػػػػف دتػػػػػػػكرع لػػػػػػػـ الظػػػػػػػ هرة هػػػػػػػذه كل ػػػػػػػدكع

 .للحرج تض دد ن  دصرح  بل خرلأ حد فأ    دتالـ كقد المع كق ت،

 

 المػػػػرأة فأ إلػػػػى ت ػػػػدر الرؤسػػػػ ء باػػػػ ءأ مػػػػف بضتػػػػى كجػػػػده  ا ػػػػتد التػػػػ  المػػػػرأة   صػػػػة

 دعتػػػػػػػرؼ ال الػػػػػػػذم حبهػػػػػػػ  عػػػػػػػف تعبػػػػػػػر أف ب سػػػػػػػتط عته  اػػػػػػػ ف ،األادلسػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػع  ػػػػػػػ 

 .االجتم عدة كالضكارؽ ب لطب  ت

  ػػػػػ  الثػػػػػ ا  الطػػػػػرؼ تمثػػػػػؿ التػػػػػ  للمػػػػػرأة البػػػػػ رز الظهػػػػػكر الزهػػػػػرة اتػػػػػ ب كدصػػػػػكر

 مػػػػػف ماػػػػػع مػػػػػف) بػػػػػ ب  ػػػػػ  األصػػػػػبه ا  داكد ابػػػػػف كردهأ مػػػػػ  ذلػػػػػؾ كمػػػػػف ،الع ػػػػػؽ عبلقػػػػػ ت

 .(الرسكؿ على اقتصر الكصكؿ

 

 مكعػػػػػدان  لػػػػػل خػػػػػذأد فأ اثدػػػػػر مػػػػػف جمدػػػػػؿه  لػػػػػب ط الت دػػػػػ ، كاثدػػػػػران  جمػػػػػدبلن  فأ ذاػػػػػر إذ

 :(ُ)اثدر    ؿ عمه  م ـأ دا ده  أبد ت خبلؿ مف الحدلة، طردؽ عف بثداة مف

 لُ عها   لُ ضالعضَّّ  خاه   نأي على   صاحب  أهال   عدَّ   ا ليا أقضلُ 

 أفةلُ ف و  الذي عا عه ن أي نأض           عضعخا   ضب نك   ب ن  ياةل  نأب

  غالُ  ضالثض  ضمالخَّ  ضاخي بأافل           لق يّم م ض  الةيخ   يذّه ن عاأ

 

                                                           

 .ُّٕالزهرة، الجزء األكؿ، الب ب الرابع ع ر، ص ( األصبه ا ، أب  بار محمد بف داكد، ُ)
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 دػػػػ  اخسػػػػأتً  الػػػػذم مػػػػ : عمهػػػػ  لهػػػػ  قػػػػ ؿ. اخسػػػػأ ق لػػػػت ذلػػػػؾ، بثداػػػػة سػػػػمعت  لمػػػػ "

 كعٌر ػػػػل ،جمدػػػػؿو  إلػػػػى اثدػػػػره    اصػػػػرؼ اهػػػػ ران، رأدتػػػػل كقػػػػد لػػػػدبلن، دعترداػػػػ  البػػػػ ن : ق لػػػػت بثداػػػػة؟

 .(ُ)"إلده   صر اللدؿ ذارت قد اه أ

 

 المع ػػػػػػكقة للمػػػػػػرأة اظرتػػػػػػل عػػػػػػف األصػػػػػػبه ا  داكد بػػػػػػفا دعبػػػػػػر الح دثػػػػػػة هػػػػػػذه  ػػػػػػ 

 طردػػػػؽ عػػػػف جمدػػػػؿ لرؤدػػػػة مكا  تهػػػػ  سػػػػ قت   ػػػػد ،حدلػػػػة كالػػػػذا ءب ل تمتػػػػ ز التػػػػ  المطلكبػػػػة

 .الا س عدفأ عف سترتكال ب لتخض ، تكح  الت  اللدؿ ةضظل إدراده 

 

   ػػػػػد(  ق ّْٗعػػػػػ ـ) أٌلضػػػػػل الػػػػػذم الع ػػػػػ ؽ مصػػػػػ رع ات بػػػػػل  ػػػػػ  السػػػػػراج ابػػػػػف أمػػػػػ 

 بػػػػ ب)  ػػػػ  الخػػػػ مس الجػػػػزء  ػػػػ  ذاػػػػر مػػػػ  ذلػػػػؾ كمػػػػف خبػػػػ راأل اهفعػػػػ خػػػػذكأ الاسػػػػ ء ذاػػػػر

 ال ػػػػدخة خبرتاػػػ أ: حمػػػػدأ باػػػت ة ػػػػهد ةال ػػػدخ عػػػف( دهػػػػكاه مػػػف قتػػػػؿ علػػػى هػػػػكاه حملػػػل مػػػف

 بػػػػػكأ خبراػػػػػ أ قػػػػػ ؿ السػػػػػراج ابػػػػػف فأ الضػػػػػرج بػػػػػف احمػػػػػد باػػػػػت  ػػػػػهده الاسػػػػػ ء  خػػػػػر الجلدلػػػػػة

 عػػػػػف.. ..: ػػػػػ رس بػػػػػف حمػػػػػدأ بػػػػػف محمػػػػػد خبراػػػػػ أ: قػػػػػ ؿ السػػػػػكاؽ علػػػػػ  بػػػػػف حمػػػػػدأ ظػػػػػ هر

: قػػػػ ؿ الما قدػػػػب، بػػػػرزدف لػػػػل د ػػػػ ؿ لػػػػص رجػػػػؿ سػػػػرائدؿإ باػػػػ   ػػػػ  اػػػػ ف: قػػػػ ؿ (ِ)األعمػػػػش

 بعدػػػػر  ل دػػػػت السػػػػحر  ػػػػ  كخرجػػػػت سػػػػدض   أخػػػػذت الاك ػػػػة، اػػػػكاح  مػػػػف مػػػػرأةا عجبتاػػػػ أ

                                                           

 .ُّٕ( المصدر اضسل، ص ُ)
 . ُِٗ( ابف السراج، مص رع الع  ؽ، تح دؽ د. بسمة أحمد صدق  الدج ا ، ص ِ)
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 علدهػػػػ ، أقػػػػدر  لػػػػـ  ع لجتهػػػػ ، علدهػػػػ   تسػػػػكرت احكهػػػػ ، تكجهػػػػتي  ثػػػػـ عا ػػػػل   ػػػػربت سػػػػ  ء

 .(ُ)"الحراـ     مع تدخؿ فأ كامتاعت

 

 ابػػػػػف مكقػػػػػؼ تصػػػػػؼ ،المػػػػػرأة هػػػػػذه مػػػػػف السػػػػػراج، ابػػػػػف أكردهػػػػػ  التػػػػػ  الح دثػػػػػة هػػػػػذه

 تر ػػػػػى كال كالطهػػػػػر، للعضػػػػػ ؼ مثػػػػػ ؿ اهػػػػػ أ علػػػػػى إلدهػػػػػ  داظػػػػػر  هػػػػػك ،المػػػػػرأة مػػػػػف السػػػػػراج

 علػػػػى دؿ   المسػػػػ عدة قػػػػدمت عاػػػػدم   هػػػػ  اه ،أ ػػػػ مػػػػف كدر ػػػػع ،المػػػػرأة داػػػػـر  هػػػػك بػػػػ لحراـ،

 ةعضدضػػػػػ اضسػػػػل الكقػػػػت  ػػػػ  كهػػػػػ  المحتػػػػ ج مسػػػػ عدة  ػػػػ  تتػػػػػردد كال اػػػػردـ، خلػػػػؽ ذات اهػػػػ أ

 .اضسه  على الحض ظ على كق درة الحراـ ت بؿ ال

 

 ذلػػػػػؾ كجػػػػػ ء ك دػػػػػة، اهػػػػػ أب المػػػػػرأة  كصػػػػػؼ الك ػػػػػ ء، مك ػػػػػكع السػػػػػراج ابػػػػػف كعػػػػػٌرج

 عػػػػف العػػػػ مرم باػػػػر أبػػػػ  فعػػػػ السػػػػراج ابػػػػف ا لػػػػل خبػػػػر  ػػػػ ( زكجػػػػة ك ػػػػ ء) عاػػػػكاف تحػػػػت

 عػػػػػػـٌ  ةباػػػػػػب  الغسػػػػػػ ا  عمػػػػػػر بػػػػػػف م لػػػػػػؾ تػػػػػػزكج: "قػػػػػػ ؿ الزبدػػػػػػرم، عبػػػػػػد اهلل بػػػػػػف مصػػػػػػعب

  ػػػػػػػػج ع ن، م لػػػػػػػػؾ كاػػػػػػػػ ف بصػػػػػػػػ حبل، ماهمػػػػػػػػ  كاحػػػػػػػػد اػػػػػػػػؿ   ػػػػػػػػغؼ ب ػػػػػػػػدر، بػػػػػػػػف الاعمػػػػػػػػ ف

  أصػػػػػػػ بتل ال تػػػػػػػ ؿ،  ب  ػػػػػػػر بػػػػػػػل ك ػػػػػػػاى علدػػػػػػػل  ػػػػػػػغضل.. .د  تػػػػػػػؿ ال أف علدػػػػػػػل    ػػػػػػػترطت

 :(ِ)"ماه  مث ؿ كهك    ؿ جراح

ُيو غدال   عن شةهي ل ت أال   صنعُ  ّ   عصهع  أياه عا إذا        يّه

ه   ّنتُ  أنن  فلض  يطبلعُ  عل و نفا  به ح ت لعا   هُ بةخ   العؤخَّ
                                                           

 . ُِٗ، ص الس بؽ( المصدر ُ)
، ُٕٗٗ، ُكالا ػػر، ط الاضػػ ئس للطب عػػةبدػػركت، دار دار ( ابػػف السػػراج، مصػػ رع الع ػػ ؽ، المجلػػد األكؿ، ِ)

 . ْٗص 
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 زكجتػػػػػل إلػػػػػى خبػػػػػره كصػػػػػؿ  لمػػػػػ  جراحػػػػػل، مػػػػػف مػػػػػ ت ثػػػػػـ كلدلػػػػػة دكمػػػػػ ن  ماػػػػػث اػػػػػلأك 

 عمكمهػػػػػ    ػػػػػ ؿ خط بهػػػػػ ، كاثػػػػػر الاػػػػػبلـ، عػػػػػف   متاعػػػػػت لسػػػػػ اه ، اعت ػػػػػؿ ثػػػػػـ سػػػػػاة، باتػػػػػل

  دهػػػػ ، إلدػػػػل أهػػػػددت التػػػػ  اللدلػػػػة  ػػػػ  اػػػػ ف  مػػػػ  داطلػػػػؽ، لسػػػػ اه  لعػػػػؿ ازكجهػػػػ  أمرهػػػػ  ككالة

 :(ُ)كق لت ال بة ب ب على ق مت

 بخل ل   ةُخهاب هضىاضي يقهُّ     ااالةلي ااادضاضى: هاال    قضل

 ق ل   أفضلُ  ضالصخق ليم، هاا     بةخىا ل   الي  النف  ف  فأخف ت

 .م تت ثـ  ه ت ال عر مف  رغت  لم 

 

امػػػػػػ  ، حسػػػػػػب كذادػػػػػػة ةعضدضػػػػػػ لدسػػػػػػت المػػػػػػرأة أف السػػػػػػراج ابػػػػػػف ظهػػػػػػرأ ل ػػػػػػد  هػػػػػػ  كا 

 كتاعػػػػػ ه زكجهػػػػػ   دػػػػػل ترثػػػػػ   ػػػػػعران  الزكجػػػػػة لهػػػػػذه أكرد   ػػػػػد بػػػػػة،ددأك  ك ػػػػػ عرة د ػػػػػةك  أد ػػػػػ ن 

 هػػػػذه  ػػػػ  ابلمهػػػػ  آخػػػػر  اػػػػ ف آخػػػػر بػػػػزكج بعػػػػده تػػػػرضى  كلػػػػـ كاألسػػػػى، الحػػػػزف مػػػػف بمزدػػػػد

 لػػػػل ماهػػػػ  ك ػػػػ ءن  بعػػػػده بأحػػػػد ت بػػػػؿ لػػػػـ التػػػػ  الحسػػػػاة كصػػػػض تل زكجهػػػػ  علػػػػى ماصػػػػب ن  الػػػػداد 

 كصػػػػكر احتػػػػراـ اظػػػػرة إلدهػػػػ  كاظػػػػر ما اتهػػػػ  مػػػػف السػػػػراج ابػػػػف ر ػػػػع   ػػػػد معػػػػل، كلع ػػػػرته 

خبلصه  كك  ءه  ع طضته  صدؽ  .كا 

 

                                                           

، ُٕٗٗ، لباػػػػػ ف، صػػػػػ در، بدػػػػػركتدار ك بدػػػػػركت، دار ( ابػػػػػف السػػػػػراج، مصػػػػػ رع الع ػػػػػ ؽ، المجلػػػػػد األكؿ، ُ)
 . َٓص
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  ػػػػػ  حػػػػػـز ابػػػػػف قحمهػػػػػ أ   ػػػػػد  ػػػػػ ن،أد  ػػػػػ عرة الحم مػػػػػة طػػػػػكؽ  ػػػػػ  المػػػػػرأة كتظهػػػػػر

 المعتصػػػػـ باػػػػت الاػػػػـر أـ سػػػػ ءاال مػػػػف  ػػػػذار  دػػػػل، طر ػػػػ ن  كجعلهػػػػ  كال ػػػػعر، األدب مدػػػػداف

 لكلػػػػكع ابدػػػػرة، مازلػػػػة ال لػػػػب  ػػػػ  لهػػػػ  اػػػػ ف التػػػػ  المغادػػػػة المػػػػرأة ذاػػػػر امػػػػ  صػػػػم دح، بػػػػف

 .كتعلمل ب لغا ء األادلس هؿأ

 

 دتح بػػػػػػ ف، ا اػػػػػػ  كج ردػػػػػػة  تػػػػػػى عػػػػػػف حػػػػػػـز ابػػػػػػف أكرده الػػػػػػذم الخبػػػػػػر ذلػػػػػػؾ دصػػػػػػٌكر

 المػػػػؤل  ػػػػ  أل ػػػػاكاؾ كاهلل: "   لػػػػت دحػػػػؿ، ال مػػػػ  بعػػػػض علػػػػى كصػػػػله  بعػػػػض  ػػػػ   أرادهػػػػ 

 .(ُ)"مستكرة   دحة   حاؾكأل عبلادة

 

 بػػػػل زتتمدػػػػ خبلقدػػػػ ن أ ج ابػػػػ ن  دصػػػػكر حػػػػـز بػػػػفا أف دت ػػػػح الخبػػػػر هػػػػذا خػػػػبلؿ  مػػػػف

 كالمبػػػػ دئ بػػػػ ل دـ كتمسػػػػاه  الج ردػػػػة عضػػػػ ؼ كصػػػػؼ   ػػػػد ،األادلسػػػػ  المجتمػػػػع  ػػػػ  الاسػػػػ ء

 بداهػػػػػ  حػػػػػ ال كعضتهػػػػػ  طهرهػػػػػ  أف غدػػػػػر الضتػػػػػى، لػػػػػذلؾ حبهػػػػػ  مػػػػػف الػػػػػرغـ كعلػػػػػى ،كاألخػػػػػبلؽ

 العضدضػػػػػػػة األادلسػػػػػػػدة للمػػػػػػػرأة راقدػػػػػػػة صػػػػػػػكرة د ػػػػػػػدـ حػػػػػػػـز  ػػػػػػػ بف المعصػػػػػػػدة، ارتاػػػػػػػ ب كبػػػػػػػدف

 إلػػػػػػى كالاظػػػػػػر الحػػػػػػب ث   ػػػػػػة إلػػػػػػى الجسػػػػػػد ةث   ػػػػػػ مػػػػػػف الحػػػػػػب لغػػػػػػة دحػػػػػػكؿ  هػػػػػػك الملتزمػػػػػػة

 .المعاكد ت

 

 ات بػػػػل  ػػػػ  دعبػػػػد الكاحػػػػ مصػػػػطضى الػػػػداتكر دػػػػراه لمػػػػ  تم مػػػػ ن  ماػػػػ قض األمػػػػر كهػػػػذا

 مػػػػف اثدػػػػر مػػػػف المػػػػرأة جػػػػرد حػػػػـز ابػػػػف أف" دػػػػرل  هػػػػك ،(العربػػػػ  األدب  ػػػػ  الحػػػػب دراسػػػػة)
                                                           

، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)  .ُّٓ، ص ََِٖ( ابف حـز
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حاػػػػ ـ المػػػػرأة بتتبػػػػع غػػػػرلأك  األدب مػػػػف بهػػػػ  تحػػػػدط التػػػػ  الخدػػػػ الت  كحػػػػٌذر علدهػػػػ  الرق بػػػػة كا 

 للب حثػػػػػة دماػػػػػف ال ممػػػػػ  كهػػػػػذا (ُ)"كاالحتدػػػػػ ط ماهػػػػػ  بػػػػػ الحتراز كأكحػػػػػى ادػػػػػده  كمػػػػػف ماهػػػػػ 

 كاظرتػػػل حػػػـز ابػػػف تجػػػ ه إلدػػػل ذهػػػب  دمػػػ  دعبػػػد الكاحػػػ مصػػػطضى الػػػداتكر مػػػع علدػػػل تتضػػػؽ

، األاػػػدلس  ػػػ  المػػػرأة بض ػػػؿ اعتػػػرؼ قػػػد حػػػـز ابػػػف أف دجػػػد الطػػػكؽ  ػػػ    لمتأمػػػؿ. للمػػػرأة

 حػػػػػد علػػػػػى إت ػػػػػ ف خدػػػػػر الػػػػػدكر هػػػػػذا كأت اػػػػػت كالمعلمػػػػػة دػػػػػةالمرب بػػػػػدكر ق مػػػػػت أاهػػػػػ  كظهػػػػػر

 .(ِ)"األ ع ر مف اثدران  كركداا  ال رآف علماا  هف: "حـز ابف قكؿ

 

 سػػػػػبب ن  ا اػػػػػت كأاهػػػػػ  علدػػػػػل، المػػػػػرأة بض ػػػػػؿ حػػػػػـز ابػػػػػف مػػػػػف كا ػػػػػح اعتػػػػػراؼ  هػػػػػذا

 كتا ػػػػئتل حػػػػـز ابػػػػف ث   ػػػػة مصػػػػ در مػػػػف مصػػػػدر  هػػػػ  كعلػػػػـ، ث   ػػػػة مػػػػف إلدػػػػل كصػػػػؿ  دمػػػػ 

 األا ػػػػػػطة مػػػػػػف الاثدػػػػػػر  ػػػػػػ  الرجػػػػػػ ؿ علػػػػػػى لتضكقػػػػػػت الضػػػػػػرص لهػػػػػػ  دحػػػػػػتأت  لػػػػػػك كتربدتػػػػػػل،

 .كالمج الت

 

 حتػػػػػػراـدػػػػػػدعك ال حػػػػػػـز ابػػػػػػف أف عػػػػػػف تا ػػػػػػؼ الحم مػػػػػػة لطػػػػػػكؽ المتأادػػػػػػة كالدراسػػػػػػة

رد قصػػػػة المػػػػرأة ك عاػػػػدم  أ،كدظهػػػػر ذلػػػػؾ  ػػػػ  بػػػػ ب التعضػػػػؼ  قدكدهػػػػ  باسػػػػر كدط لػػػػبالمػػػػرأة 

كاهتػػػػػل عػػػػػف  التػػػػػ  اجتمعػػػػػت دكمػػػػػ  بمػػػػػف تحػػػػػب ،  طلػػػػػب ماهػػػػػ  مػػػػػ  دغ ػػػػػب اهلل  ر  ػػػػػت

 المعاػػػػػػػكم الحػػػػػػػب ث   ػػػػػػػةل تػػػػػػػذادران كتأادػػػػػػػدان  الطػػػػػػكؽ  ضػػػػػػػ خ ػػػػػػػدةن مػػػػػػػف عػػػػػػػذاب اهلل ، ذلػػػػػػؾ 

 . الجسد، ث   ة عف بعددان  اإلسبلـ، كتع لدـ ب دـ المتمسؾ ؼالعضد الط هر

                                                           

 .ُْٖ، صُِٕٗ، دار المع رؼ، مصر، ِدراسة الحب    األدب العرب ، جمصطضى ، عبد الكاحد،  (ُ)
 . ُٔٔ، ص ََِٖ، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ( ابف حـزِ)
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 المػػػػػرأة تمػػػػػثبلت بعاػػػػػكاف قدمتػػػػػل، بحػػػػػث  ػػػػػ  ماصػػػػػكر آمػػػػػ ؿ الػػػػػداتكر تػػػػػرل كامػػػػػ  

 درسػػػػـ حػػػػـز ابػػػػف أف الع ػػػػؽ خطػػػػ ب  ػػػػ  ث   دػػػػة م  ربػػػػة. حػػػػـز البػػػػف الحم مػػػػة طػػػػكؽ  ػػػػ 

 كلااػػػػل كبتج ربػػػػل، بم ػػػػ عره دبػػػػكح هػػػػ كو  اتػػػػ ب لػػػػدس  هػػػػك(ُ)الع ػػػػؽ ألبجػػػػدد ت جددػػػػدان  سػػػػضران 

 اتػػػػ ب مجػػػػرد مػػػػف باثدػػػػر بعػػػػدأ هػػػػ  جددػػػػدة ألعػػػػراؼ  دهػػػػ  دؤسػػػػس جددػػػػدة، أدبدػػػػة ةتجربػػػػ

 .جم عدة أك دةد ر  تج رب درصد

 

 

 ابػػػػف تجػػػػ ه آراء مػػػػف إلدػػػػل ذهبػػػػت  دمػػػػ  ماصػػػػكر آمػػػػ ؿ الػػػػداتكرة مػػػػع تتضػػػػؽ ب حثػػػػةكال

 مػػػػف علدػػػػل هػػػػ  كمػػػػ  األادلسػػػػدة المػػػػرأة صػػػػكرة حػػػػـز ابػػػػف عاػػػػس   ػػػػد للمػػػػرأة، كاظرتػػػػل حػػػػـز

 .الرجؿ تا  س أف مف تمااه  الت  كالمعر ة كالث   ة الابدلة كال دـ األخبلؽ

 

 الع طضدػػػػة الحدػػػػ ة مػػػػف ج ابػػػػ ن  صػػػػكر أاػػػػل بػػػػ لمرأة، حػػػػـز ابػػػػف اهتمػػػػ ـ تجلدػػػػ ت كمػػػػف

 العاػػػػػػ ادز ذات المسػػػػػػاة المػػػػػػرأة اجػػػػػػد إذ الغرابػػػػػػة، مػػػػػػف لدػػػػػػلع هػػػػػػ  كمػػػػػػ  ال رطبدػػػػػػة، للمػػػػػػرأة

 .بداهم  الصلة كع د المتح بدف بدف التك دؽ إلى  تسعى حب، سضدرة تعمؿ

                                                           

، م  راػػػة ث   دػػػة  ػػ  خطػػػ ب الع ػػػؽ، ُ) ( ااظػػر ماصػػػكر،آم ؿ  تمػػثبلت المػػػرأة  ػػػ  طػػكؽ الحم مػػػة البػػػف حػػـز
المؤتمر للا د الس بع ع ر، األدب األادلس  با ءن كمك كع ن كلغػة كصػكرة، ج معػة ممػد خدػرز، بسػارة، 

 .ُُ-ْ، ص َُِْالجزائر، 
 ُُ_ْمصدر اضسل ص ( الِ)
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  ػػػػ  صػػػػكره مػػػػ  الع طضدػػػػة العبلقػػػػة بصػػػػدد االجتم عدػػػػة حػػػػـز ابػػػػف مبلحظػػػػ ت كمػػػػف

 العجػػػػػ ئز الاسػػػػػ ء عاػػػػػد أاثػػػػػر الحػػػػػب أمػػػػػر  ػػػػػ  الاتمػػػػػ ف أف إلػػػػػى  دػػػػػل أ ػػػػػ ر   ػػػػػد ،الطػػػػػكؽ

 .لغدرتهف رالس   دا ضف قد ألاهف الضتد ت مف لاتم فب  كللتكاص  ظتهفلمح  

 

 كالجػػػػػكارم، ج ردػػػػػة المػػػػػة  ػػػػػدكع دبلحػػػػػظ الطػػػػػكؽ  ػػػػػ  المػػػػػرأة لصػػػػػكرة المتتبػػػػػع إف

 كرد مػػػ  الاػػػكع هػػػذا كمػػػف (ُ)كال ػػػراء البدػػػع أحػػػكاؿ علػػػدهف تجػػػرم جػػػكارو  ،اػػػكعدف علػػػى فاػػػ

 مػػػػف جلدػػػػؿ إخػػػػكاا  مػػػػف ث ػػػػة حػػػػدثا :"حػػػػـز ابػػػػف  دػػػػل قػػػػ ؿ الكصػػػػؿ، بػػػػ ب  ػػػػ  خبػػػػر مػػػػف

 كاػػػػػ ف آلػػػػػل، دكر بعػػػػػض  ػػػػػ  ا اػػػػػت ج ردػػػػػة صػػػػػب ه  ػػػػػ  علٌػػػػػؽ اػػػػػ ف أاػػػػػل البدكتػػػػػ ت، أهػػػػػؿ

  .(ِ)"به  ع لل  ه ـ ماه  مماكع ن 

 أحػػػػكاؿ علػػػػدهف تجػػػػرم اللػػػػكات  هػػػػف الجػػػػكارم مػػػػف اػػػػكع عػػػػف دتحػػػػدث الخبػػػػر هػػػػذا

 .كال راء البدع

 

 ضػػػػػػظالل كاف حػػػػػػرات أاهػػػػػػف إلػػػػػػى األحػػػػػػداث جػػػػػػك د ػػػػػػدر  جػػػػػػكارو : الثػػػػػػ ا  الاػػػػػػكع أمػػػػػػ 

 :ب كلػػػػػل االجتمػػػػ ع  مرازهػػػػ  إلػػػػػى أ ػػػػ ر التػػػػ  المػػػػرأة ب لج ردػػػػػة الم صػػػػكد فأك  لهػػػػف صػػػػضة

ااػػػػػ  ألعػػػػػرؼ ج ردػػػػػةن مػػػػػف ذكات الما صػػػػػب كالجمػػػػػ ؿ كال ػػػػػرؼ مػػػػػف باػػػػػ ت ال ػػػػػكاد كقػػػػػد  "كا 

                                                           

 ػػػض ت ابػػػػف حػػػـز األادلسػػػدة، مجلػػػة عمػػػػ ف، األردف، المػػػرأة  ػػػػ  طػػػكؽ الحم مػػػة، ر  عضدػػػؼ،بربكش،( ااظػػػر ُ)
 .ُُُ-َُٓص

، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ِ)  . ُٖٖ، ص ََِٖ( ابف حـز
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بلػػػػػػػغ بهػػػػػػػ  حػػػػػػػب   تػػػػػػػى مػػػػػػػف أباػػػػػػػ ء إخػػػػػػػكاا  مػػػػػػػف أباػػػػػػػ ء الاتػػػػػػػ ب مبلػػػػػػػغ هدجػػػػػػػ ف الًمػػػػػػػرار 

 .(ُ)األسكًد"

 

 كالجػػػػػػراء الجرادػػػػػػة، بٌداػػػػػػة الاسػػػػػػ ء مػػػػػػف لضتدػػػػػػةا هػػػػػػ  العػػػػػػرب لسػػػػػػ ف  ػػػػػػ  كالج ردػػػػػػة

 .(ِ)الصب  أم كالجردف

 

 الاتػػػػػ ب، ت ػػػػػ عؼ  ػػػػػ  ظهػػػػػكران  األغلػػػػػب هػػػػػف الجػػػػػكارم مػػػػػف األكؿ ال سػػػػػـ كلعػػػػػؿ

 علػػػػػػػى األادلسػػػػػػػدكف كحػػػػػػػرص، اقتاػػػػػػػ ؤهف  ػػػػػػػ ع حدػػػػػػػث األاػػػػػػػدلس  ػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ دسػػػػػػػتغرب كال

 كتربدػػػػة ـحػػػػز  ابػػػػف ا ػػػػأة ذلػػػػؾ كمثػػػػ ؿ ،كتعلػػػػدمهـ األباػػػػ ء بتربدػػػػة لػػػػد مف كتػػػػأددبهف تث ػػػػدضهف

 .لل رآف كتعلدمل لل الجكارم

 

 فأ ػػػػ مػػػػف دعلػػػػ  الحم مػػػػة، طػػػػكؽ ات بػػػػل  ػػػػ  حػػػػـز ابػػػػف أف تؤاػػػػد المبلحػػػػظ كهػػػػذه

 تربدتػػػػػل علػػػػى قػػػػ ـ الػػػػػذمبػػػػأف  كدعتػػػػرؼ حػػػػػـز ابػػػػف دضخػػػػر إذ مػػػػػاهف، الج ردػػػػة حتػػػػى المػػػػرأة

 احترامػػػػل كأظهػػػػر علدػػػػل، بجمػػػػدلهف لهػػػػف  ػػػػ عترؼ الجػػػػكارم، هػػػػف كال ػػػػعر ال ػػػػرآف كتعلدمػػػػل

 . ذاره ت دـ م  احك على ؽالطك     لهف

 

                                                           

، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)  . ِِْ، ص ََِٖ( ابف حـز
 . ّٖص  )د. ت(لس ف العرب، دار ص در، بدركت،محمد ماـر ، جم ؿ الددف( ابف ماظكر، ِ)
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 العصػػػػكر اػػػػؿ  ػػػػ  هػػػػ  هػػػػ  للع ػػػػؽ اإلسػػػػبلمدة الاظػػػػرة أف حػػػػـز ابػػػػف ثبػػػػتأ ل ػػػػد

 أك داكد البػػػػػػف الزهػػػػػػرة اتػػػػػػ ب سػػػػػػكاءن   دهػػػػػػ  الحػػػػػػب لدراسػػػػػػة الع ػػػػػػؽ اتػػػػػػب تعر ػػػػػػت التػػػػػػ 

 الدراسػػػػػػ ت  هػػػػػػذه السػػػػػػراج، البػػػػػػف الع ػػػػػػ ؽ مصػػػػػػ رع اتػػػػػػ ب أك حػػػػػػـز الف الطػػػػػػكؽ اتػػػػػػ ب

 كاحترمتهػػػػػػ  المػػػػػػرأة رتقػػػػػػد   جمدعهػػػػػػ  أاهػػػػػػ   ػػػػػػ  تتمثػػػػػػؿ كاحػػػػػػدة ا طػػػػػػة  ػػػػػػ  تلت ػػػػػػ  الػػػػػػثبلث

 .له  الم ددة األطكاؽ مف تحردره  إلى كدعت اه أ  مف كر عت

 

 :احلمامة طوم يف الفهية العهاصس
 دػػػػػأت  كث   ػػػػػ ت، كعلكمػػػػػ ن  معػػػػػ رؼ األس سػػػػػدة، م دتػػػػػل ج اػػػػػب إلػػػػػى الطػػػػػكؽ، د ػػػػػـ

 :م دمته    

 

 

 :الصعس
 رصػػػػػدل اػػػػػ ف امػػػػػ ا  ك  حكلػػػػػل، أك ال ػػػػػعر  ػػػػػ  ات بػػػػػ ن  الحم مػػػػػة طػػػػػكؽ اتػػػػػ ب داػػػػػف لػػػػػـ

 كأسػػػػب بل عرا ػػػػلأك  كمع ادػػػػل صػػػػض تل: الحػػػػب كهػػػػ  اإلاسػػػػ ادة، الػػػػاضس حػػػػ الت مػػػػف ح لػػػػة

 .الات ئج إلى كصكالن  األخب ر، كجمع كالمبلحظة ال كاهد على ان اعتم د

 

 مػػػػػف جملػػػػػة بػػػػػل دثبػػػػػت علدػػػػػل دعبػػػػػر جسػػػػػران  حػػػػػـز ابػػػػػف ماػػػػػل اتخػػػػػذ   ػػػػػد ال ػػػػػعر أمػػػػػ 

 لتح دػػػػػؽ كسػػػػػدلة ال ػػػػػعر  جػػػػػ ء المحبػػػػػدف علػػػػػى تظهػػػػػر التػػػػػ  الاضسػػػػػدة كالظػػػػػكاهر الح ػػػػػ ئؽ
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 احػػػػػك علػػػػػى ببلغػػػػػ  جمػػػػػ ل  بأسػػػػػلكب الػػػػػاضس أحػػػػػكاؿ عػػػػػف كمعبػػػػػران  الاتػػػػػ ب، مػػػػػف الغػػػػػرض

 :الرقدب ب ب    حـز ابف قكؿ    اجده م 

  غعا   الضصال بيذا أعام      قصها    غ   ال عضاصل  

 (1)ضالعاعى ّاالام  دضل            عاال   لفهط ضصهنا صاه

 

 الػػػػاضس  ػػػػ  دجػػػػكؿ عمػػػػ  كعبػػػػرا  ػػػػاكل، الحبدبػػػػ ف قػػػػدـ ال ػػػػعر مػػػػف تػػػػدفالبد بهػػػػذدف

 الكجػػػػػػكه،  ػػػػػػ  كدتطلػػػػػػع الخطػػػػػػى دتػػػػػػ بع الػػػػػػذم الرقدػػػػػػب كجػػػػػػكد دتراهػػػػػػ  التػػػػػػ  اللكعػػػػػػة مػػػػػػف

 .األاض س كدحص 

 

 عبلمػػػػة كجػػػػكده صػػػػ ر حتػػػػى الحبدبػػػػدف حػػػػ ؿ درقػػػػب الجلػػػػكس، أدمػػػػف الرقدػػػػب  هػػػػذا

 .كجكدهم  على

 بػػػػ ب  ػػػػ  أكرده مػػػػ  مع ا تػػػػل  بهػػػػ صػػػػكرك  حػػػػـز ابػػػػف أكردهػػػػ  التػػػػ  األ ػػػػع ر كمػػػػف

 : البدف

   ُ غَّ عُ  عن  الخاه ف  عن ضلّنَّ    ضااعة   ح ن   ّل ف  خاهىا أه 

 (2)ضأقه ُ  أخنى  ن  الصِّ  نأ علمُ أض     وُ حاَّ  اععُ أ الان    ااه   ف الك  

 

                                                           

، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)  . ُٖٔ، ص ََِٖ( ابف حـز
، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ِ)  . ُِٔ، ص ََِٖ( ابف حـز
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 ،بأاكاعػػػػل كالاػػػػكل كالبعػػػػد البػػػػدف آالـ مػػػػف الع  ػػػػؽ دا بػػػػده مػػػػ  حػػػػـز ابػػػػف دبػػػػثٌ  هاػػػػ 

 مػػػػػف الػػػػػرغـ  علػػػػػى محبػػػػػل، دػػػػػرل أف المحبػػػػػكب علػػػػػى كحظػػػػػر  ػػػػػ ء،الل مػػػػػف ماػػػػػع بػػػػػدف  هػػػػػذا

 كهػػػػذا اآلخػػػػر، عػػػػف بعدػػػػدان  ماهمػػػػ  اػػػػبلن ( الرقدػػػػب) العػػػػدف كجػػػػكد جعػػػػؿ ب،الحبدػػػػ دار قػػػػرب

 .الحبدبدف لابل كاألسى الحزف دكلد م 

 
 كصػػػػض ن  الكا ػػػػ  حػػػػ ؿ دصػػػػؼ  ػػػػعر مػػػػف( الكا ػػػػ ) بػػػػ ب  ػػػػ  جػػػػ ء مػػػػ  هػػػػذا كمثػػػػؿ

 الػػػػػػذم اػػػػػػ لهكاء لػػػػػػل ب لاسػػػػػػبة  هػػػػػػ  لكا ػػػػػ ،ا حدػػػػػػ ة سػػػػػػر تمثػػػػػػؿ الك ػػػػػػ دة أف دظهػػػػػػر دقد ػػػػػ ن 

 :دتاضسل

 (1) ينف  خباهناأ باض  ضعا          أعهنا  ّش  ال لضات   عابت

 
إدح ئدػػػػػػة تصػػػػػػكدردة تجلػػػػػػى  دهػػػػػػ    ػػػػػػد قػػػػػػدـ ال ػػػػػػعر  ػػػػػػ  طػػػػػػكؽ الحم مػػػػػػة كظدضػػػػػػة 

الج اػػػػب االسػػػػتع رم المعبػػػػر عػػػػف كجػػػػداف ابػػػػف حػػػػـز كهمكمػػػػل كهمػػػػـك اآلخػػػػردف مػػػػف خػػػػبلؿ 

 دة. الالم ت المكجزة المكح

 
 : التهاص

: اإلبداعدػػػػػة األدبدػػػػػة الات بػػػػػة مبلمػػػػػح مػػػػػف ملمػػػػػح أهػػػػػـ دعػػػػػد الػػػػػذم التاػػػػػ ص دعاػػػػػ 

 غدػػػػػػػر أك كاعدػػػػػػػة بطرد ػػػػػػػة كاالستاسػػػػػػػ خ كاالسػػػػػػػتله ـ المحػػػػػػػ كرة عبػػػػػػػر الاصػػػػػػػكص تبلقػػػػػػػح"

 .(ِ)"م صكدة

                                                           

، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)  . ُِٕ، ص ََِٖ( ابف حـز
، خطػػػ ب  ػػػ  األدب أـ خطػػػ ب  ػػػ  ، بعبػػػد اهلل  اجمػػػة ادردػػػس، (ِ) حػػػث بعاػػػكاف: طػػػكؽ الحم مػػػة البػػػف حػػػـز

 .ُٕ، ص ََُ/ِٓ، العدد ََِٕالث   ة، المجلة العربدة للعلـك اإلاس ادة الاكادة، ساة 
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 د ػػػػػمؿل ،ةالحم مػػػػػ طػػػػػكؽ  ػػػػػ  الح ػػػػػكر  ػػػػػددد اػػػػػ ف التاػػػػػ ص أف المبلحػػػػػظ مػػػػػف

 كاألقػػػػػػػكاؿ ب ألمثػػػػػػػ ؿ كاالست ػػػػػػػه د السػػػػػػػتع اةا : األخػػػػػػػرل األدبدػػػػػػػة األجاػػػػػػػ س مػػػػػػػف جملػػػػػػػة

 .الابكدة كب لساة الاردـ كب ل رآف المأثكرة

 

 سػػػػ ب دل غػػػػرار علػػػػى سػػػػ ر حػػػػـز ابػػػػف أف دبلحػػػػظ الطػػػػكؽ  ػػػػ  الاظػػػػر خػػػػبلؿ  مػػػػف

 لػػػػػػػدعكة اسػػػػػػػتج بة جػػػػػػػ ء لات بػػػػػػػ كأف،الحم مػػػػػػػة لطػػػػػػػكؽ تألدضػػػػػػػل دكاعػػػػػػػ  عػػػػػػػف حددثػػػػػػػة  ػػػػػػػ 

 الػػػػػذم األصػػػػػبه ا  داكد فبػػػػػال الزهػػػػػرة اتػػػػػ ب علػػػػػى داطبػػػػػؽ أد ػػػػػ ن  األمػػػػػر كهػػػػػذا ،صػػػػػددؽ

 تػػػأثر حػػػـز ابػػػف داػػػكف   ػػػد صػػػددؽ لرجػػػ ء اسػػػتج بة التػػػألدؼ،كهك داعػػػ   ػػػ  معػػػل ا ػػػترؾ

 كسػػػػػػ ر الحم مػػػػػػة لطػػػػػػكؽ تألدضػػػػػػل  ػػػػػػ  السػػػػػػبب. الصػػػػػػددؽ دعػػػػػػكة  ا اػػػػػػت داكد بػػػػػػ بف أد ػػػػػػ ن 

: الحم مػػػػة طػػػػكؽ ات بػػػػل م دمػػػػة  ػػػػ  حػػػػـز ابػػػػف د ػػػػكؿ صػػػػبه ا ،األ داكد ابػػػػف غػػػػرار علػػػػى

 حسػػػػف مػػػػف تػػػػذار  ػػػػ طبة، بح ػػػػرة مسػػػػاا  إلػػػػى ردػػػػةمال ةمدداػػػػ مػػػػف كرداػػػػ  ات بػػػػؾ  ػػػػ ف"

 .(ُ)"تالضتل لم  لؾ اإلدج ب كلكال مرغكبؾ إلى  بدرت.. .دسرا  م  ح لؾ

 

 طػػػػرد تهـ علػػػػى كسػػػػ ر سػػػػ ب دل، مػػػػف الضاػػػػرة اسػػػػتلهـ قػػػػد حػػػػـز ابػػػػف أف هاػػػػ  ابلحػػػػظ

 .المس ءلة مف دخلصل كاعو  أسلكبو  ب صطا ع

 

                                                           

، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)  . ٖٔ، ص ََِٖ( ابف حـز
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 تبحػػػػػر دظهػػػػػر إذ الببلغػػػػػة كف اػػػػػ  ػػػػػ  حػػػػػـز ابػػػػػف تمػػػػػٌرس الطػػػػػكؽ  ػػػػػ  دلحػػػػػظ كممػػػػػ 

اثػػػػػػ ره ال ػػػػػػعر،  ػػػػػػ  ب لت ػػػػػػبدل كلعػػػػػػل خػػػػػػبلؿ مػػػػػػف الببلغػػػػػػة  اػػػػػػكف  ػػػػػػ  حػػػػػػـز ابػػػػػػف  مػػػػػػف كا 

 الصػػػػػػكرة رسػػػػػـ  ػػػػػػ  دكر مػػػػػف للت ػػػػػػبدل لمػػػػػ  األبػػػػػػكاب غلػػػػػبأ  ػػػػػػ  ؽالطػػػػػك   ػػػػػػ  اسػػػػػتخدامل

 بػػػػػ ب  ػػػػػ  ذلػػػػػؾ كدظهػػػػػر المتحػػػػػ بدف، حػػػػػ ؿ عػػػػػف كال ػػػػػ رئ السػػػػػ مع مخدلػػػػػة مػػػػػف المطلكبػػػػػة

 (:رالس   ط )

 (1)شهكُ  ضعيا قطا       ض بخ ذإ القل    ّأن

 

 اهػػػػج علػػػػى سػػػػ ر بػػػػذلؾ كهػػػػك  ػػػػرؾ  ػػػػ  ب ل طػػػػ ة الع  ػػػػؽ قلػػػػب د ػػػػبل حػػػػـز  ػػػػ بف

 مػػػػ  ذلػػػػؾ مػػػػف أ ػػػػع رهـ  ػػػػ  الصػػػػكر هػػػػذه مثػػػػؿ تتػػػػردد الػػػػذدف ال ػػػػدامى العػػػػذرددف ال ػػػػعراء

 :د كؿ الذم لدلى مجاكف الملكح، ابف قدس لدل اجده

  هاحُ  أض الةاعه ة بل لى    ُ غخ  ق ل ل لة القل  نأّ

 الاناح علق ضقخ يقلبو   فأضحت شهك عدىا قطا 

 ذهػػػػػػػف إلػػػػػػػى د ػػػػػػكؿ مػػػػػػػ  ت ردػػػػػػب  ػػػػػػػ  الت ػػػػػػػبدل حػػػػػػـز ابػػػػػػػف اعتمػػػػػػ د دظهػػػػػػػر كهاػػػػػػذا

لم مػػػػػػػػل ال ػػػػػػػػددـ، العربػػػػػػػػ  األدبػػػػػػػػ  بػػػػػػػػ لمكركث تػػػػػػػػأثره دظهػػػػػػػػر امػػػػػػػػ . المتل ػػػػػػػػ   بأ ػػػػػػػػع ر كا 

 .ت بده تل    اهجهـ على س ر لذا األقدمدف

 

 :الكصؿ  بب    ت بده ت مف حـز ابف بل أتى م  جملة كمف

 اُ  ع َّ  الهض    ف  نهااة قض    يأضخىا ف  يخطض ح ن ّأنيا
                                                           

، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)  . ُْٔ، ص ََِٖ( ابف حـز
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 ضضاضاُ   خطه   ضقةيا عن فف و        عاشقيا قل  ف  خطضىا ّأنعا

 (1)باُ   بو بط    ضال  ةا  ّخُّ    ال الحعاعة عش  عش يا ّأنعا

 

 ا ػػػػػتد التػػػػػ  الج ردػػػػػة كهػػػػػ  كاحػػػػػد لبكالم ػػػػػ الت ػػػػػبده ت تتعػػػػػدد األبدػػػػػ ت هػػػػػذه  ػػػػػ 

 كصػػػػؼ األبدػػػػ ت  ضػػػػ  د ػػػػعر، ال الصػػػػب  بغػػػػرارة كهػػػػك الرؤسػػػػ ء، أباػػػػ ء مػػػػف بضتػػػػى كجػػػػده 

 كاعكمتهػػػػػػػ  لر ػػػػػػػ قته  اػػػػػػػرجس ا  ػػػػػػػدب كتتم دػػػػػػػؿ م ػػػػػػػدته   ػػػػػػػ  لدتتهػػػػػػػ  كهػػػػػػػ  للج ردػػػػػػػة

 علػػػػػػى ال ع  ػػػػػػ ه  قلػػػػػػب علػػػػػػى تخطػػػػػػك كاأاهػػػػػػ  خطكاتهػػػػػػ   ػػػػػػبهت امػػػػػػ ، قكامهػػػػػػ  كجمػػػػػػ ؿ

 الاضع لػػػػػػػل لخض  اػػػػػػػ اددز اك  قلبػػػػػػػل اػػػػػػػبض  تسػػػػػػػ رع قلبػػػػػػػل  ػػػػػػػ  خطكاتهػػػػػػػ  كقػػػػػػػع ل ػػػػػػػدة األرض

 كال مسػػػػػرعة هػػػػػ   ػػػػػبل م ػػػػػدته   ػػػػػ  لته ددهػػػػػ  ب لحم مػػػػػة  ػػػػػبهت امػػػػػ ، دػػػػػرل مػػػػػ م كده ػػػػػتل

 .كالسبلـ للمحبة رمز الحم مة أف ام  بطدئة

 

 :قكلل    االستع رة ب  لب( الكصؿ ب ب)    لالت بد كج ء

 (2)عةنبى ص    هآهُ  ّحب       يبّ  ضالاحائ ُ  الهضُ    ضحكُ 

 

 ق لػػػػػب  ػػػػػ  البػػػػػ ا ، ال ػػػػػ حؾ ب إلاسػػػػػ ف لسػػػػػح ئبكا للػػػػػركض ت ػػػػػبدل البدػػػػػت  ػػػػػ 

ػػػػػفى  ال ػػػػػ عر لاػػػػػف للجمػػػػػ دات، ال اإلاسػػػػػ ف صػػػػػض ت مػػػػػف كال ػػػػػحؾ   لباػػػػػ ء سػػػػػتع رةاال  أاسى

 .الميعٌاى ال  عر مع تع طضه  لدبدم األ د ء،

                                                           

، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س،  (ُ)  . ُّٖ، ص ََِٖابف حـز
، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ِ)  . ُٖٗ، ص ََِٖ( ابف حـز
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 عػػػػػف كتعبػػػػػر بهػػػػػ   ػػػػػبهكا مػػػػػف حػػػػػ ؿ عػػػػػف تعبػػػػػر التػػػػػ  ب لت ػػػػػبده ت دعػػػػػج  ػػػػػ لطكؽ

 .كما بداتل الع ؽ لكعة مف أص بهـ كم  الاضسدة ح لتهـ

 

 الػػػػدرس علػػػػى كمداكمتػػػػل قػػػػدمدف،األ ال ػػػػعراء مدػػػػراث مػػػػف حػػػػـز ابػػػػف إ ػػػػ دة كالحػػػػظ

 بػػػػف طر ػػػػة لمعل ػػػػة ت ػػػػطدره كماهػػػػ  الضادػػػػة كأسػػػػ لدبهـ األقػػػػدمدف، طرائػػػػؼ كاحتذائػػػػل األدبػػػػ 

 :(ُ)كؿ د  الهجر ب ب    العبد

 ثيعخ   ببهقة   طالل  أ لخضلة   نوأّ للحب   ضخ   يذّهت

 ال خ ااىه ف  الضشم ّباق   لضح  ثابت   وعن ل  ّأن بةيخ   ضعيخي

 الغخ   إلى ضأبّ  أبّ  آ اا   ضال    بهاضعو عضقنا   ال بو ضقفت

 

 االقتباس 
 قكلػػػػل ذلػػػػؾ كمػػػػف ال ػػػػردؼ الابػػػػكم الحػػػػددث  ػػػػ  التػػػػأثر إلػػػػى د ػػػػدر الػػػػذم االقتبػػػػ س

 :الكا   ب ب مف

 إلػػػػى دهػػػػدم   اػػػػل ب لصػػػػدؽ علػػػػداـ: "قػػػػ ؿ اػػػػلأ عاػػػػل اهلل ر ػػػػ  مسػػػػعكد ابػػػػف عػػػػف

دػػػػػػ اـ الجاػػػػػػة، إلػػػػػػى دهػػػػػػدم كالبػػػػػػر بػػػػػػر،ال  كالضجػػػػػػكر الضجػػػػػػكر إلػػػػػػى دهػػػػػػدم   اػػػػػػل كالاػػػػػػذب، كا 

 .(ِ)"الا ر إلى دهدم

                                                           

، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)  . ُْٗ، ص ََِٖ( ابف حـز
، طكؽ الحم مة، ِ)  . ِٖٗ، ص ِ، كرد    صحدح مسلـ، ب ب البر، جُْٕص ( ابف حـز
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 أح ددػػػػث مػػػػف االقتبػػػػ س إلػػػػى كمدلػػػػل الابكدػػػػة ب لسػػػػاة حػػػػـز ابػػػػف تػػػػأثر دظهػػػػر كهػػػػذا

 أح ددػػػػػث ماػػػػػرران  كمعت داتػػػػػل، آلرائػػػػػل ةن مدعمػػػػػ أقكالػػػػػل  ػػػػػ  كتكظدضهػػػػػ  السػػػػػبلـ، علدػػػػػل الابػػػػػ 

 .الصدؽ على كالحث الاذب عف اه ال  لؾ    تدكر مختلضة

 

 الكا ػػػػ  بػػػػ ب  ػػػػ  كذلػػػػؾ الاػػػػردـ، ال ػػػػرآف مػػػػف االقتبػػػػ س الطػػػػكؽ  ػػػػ  دبلحػػػػظ امػػػػ 

 كجػػػػػػؿ عػػػػػػز كاهلل:  د ػػػػػػكؿ كالضسػػػػػػؽ كاللمػػػػػػز كالهمػػػػػػز بأاكاعػػػػػػل الاػػػػػػذب حرمػػػػػػة علػػػػػػى مؤاػػػػػػدان 

 .(ُ)" لعد  ىعد    لّل   ض ل  : "د كؿ

 

 بنبااااااأ فااااااااق   اااااااا ّم إن آعنااااااضا الااااااذ ن أ يااااااا  ااااااا: "قػػػػػػ ؿ مػػػػػػف جػػػػػػؿ   كد ػػػػػػكؿ

 .(ِ)"فيب نضا

 .ب لضسكؽ الا ؿ كجؿ عز اهلل كسـ   د

 السػػػػػاة عػػػػػف   ػػػػػبلن  الاػػػػػردـ بػػػػػ ل رآف  دست ػػػػػهد لئػػػػػآرا علػػػػػى حػػػػػـز ابػػػػػف دسػػػػػتدؿ هاػػػػػ 

 بػػػػػػدف اإل سػػػػػػ د إلػػػػػػى دسػػػػػػعكف الػػػػػػذدف كالاػػػػػػذابدف الك ػػػػػػ ة كدػػػػػػردع ابلمػػػػػػل، لدثبػػػػػػت الابكدػػػػػػة،

 .كلمزهـ كهمزهـ باذبهـ الا س

 

                                                           

 (.ُرقـ ) الجزء الثبلثكف،لاردـ، سكرة الهمزة، ال رآف ا( ُ)
 (. ٔآدة رقـ ) الجزء الس دس كالع ركف،ال رآف الاردـ، سكرة الحجرات،( ِ)
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 متػػػػػػأثران  أ ػػػػػػع ره  ػػػػػػ  لؤلمثػػػػػػ ؿ حػػػػػػـز ابػػػػػػف اسػػػػػػتخداـ دلحػػػػػػظ الطػػػػػػكؽ  ػػػػػػ  كالمتأمػػػػػػؿ

 داللتهػػػػػػػ  لاػػػػػػػف مػػػػػػػكجزة أقػػػػػػػكاؿ ألاهػػػػػػػ  الع مدػػػػػػػة، ب ألمثلػػػػػػػة كاالست ػػػػػػػه د ،األادلسػػػػػػػدة ببدئتػػػػػػػل

 حػػػػػػػ ؿ  هدهػػػػػػػ ت المحػػػػػػػب أمػػػػػػػ . "الكا ػػػػػػػ  بػػػػػػػ ب  ػػػػػػػ  قكلػػػػػػػل ذلػػػػػػػؾ كمػػػػػػػف ابدػػػػػػػراف كمعا هػػػػػػػ 

 .(ُ)"ال ردضي  دكف الجردض

 

 برد ػػػػػػل جػػػػػػرض: د ػػػػػػ ؿ بػػػػػػل دغػػػػػػص الردػػػػػػؽ أم الجػػػػػػرض مػػػػػػف الغصػػػػػػة كالجػػػػػػردض

 كحػػػػ ؿ ال ػػػػعر، هػػػػك كال ػػػػردض كحػػػػزف، هػػػػـ علػػػػى رد ػػػػل دبتلػػػػع أف هػػػػك كالجػػػػرض ،ضتجػػػػرد

 .للمع لة د رب أم داضع ال حدف أخدران  علدل د در لؤلمر د رب ماع، أم

 

 ذلػػػػؾ، عػػػف أبػػػكه  اهػػػػ ه ال ػػػعر  ػػػ  ابػػػغ ابػػػػف لػػػل اػػػ ف رجػػػػبلن  أف هػػػك المثػػػؿ كأصػػػؿ

   ػػػ ؿ رال ػػػع ب ػػػكؿ أبػػػكه لػػػل  ػػػأذف الهػػػبلؾ، علػػػى أ ػػػرؼ حتػػػى كمػػػرض صػػػدره بػػػل  جػػػ ش

 ".ال ردض دكف الجردض ح ؿ: "ال كؿ هذا

 أكرده  دمػػػػػ  ال ػػػػػددـ األدبػػػػػ  كالمػػػػػكركث العربدػػػػػة ب ألمثػػػػػ ؿ حػػػػػـز ابػػػػػف تػػػػػأثر كدظهػػػػػر

  ػػػػػ  داػػػػػكف حداػػػػػ ن  بػػػػػراقش اػػػػػأب  كاحػػػػػد زم علػػػػػى دلبػػػػػث ال اػػػػػ ف: "قػػػػػ ؿ الهجػػػػػر بػػػػػ ب  ػػػػػ 

 .(ِ)"الضت ؾ مبلبس    كحدا ن  الملكؾ مبلبس

 

                                                           

المدػػػداا ، أبػػػك الض ػػػؿ أحمػػػد بػػػف محمػػػد الادسػػػ بكرم، مجمػػػع األمثػػػ ؿ، تح دػػػؽ محمػػػد محدػػػ  الػػػددف عبػػػد ( ُ)
 . ُُٗ، صَُُٕ، رقـ المث ؿ، الحمدد، الجزء األكؿ، دار العلـ للمبلددف، بدركت، لبا ف

، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ِ)  . ََِ، ص ََِٖ( ابف حـز
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 كد ػػػػرب ألػػػػكاف عػػػػٌدة الدػػػػـك  ػػػػ  دتلػػػػكف عػػػػدة بػػػػألكاف ملػػػػكف طػػػػ ئر هػػػػك بػػػػراقش أبػػػػك

 مػػػػف دعتر ػػػػل لمػػػػ  ك  ػػػػ ن  ب لحربػػػػ ء كألػػػػكاف لكجػػػػأ بعػػػػٌدة اضسػػػػل دظهػػػػر الػػػػذم للمتلػػػػكف المثػػػػؿ

 .مكاقؼ

 

 الاثردػػػػة لغتػػػػل  ػػػػ  األمثػػػػ ؿ دسػػػػتخدـ لػػػػـ حػػػػـز ابػػػػف أف دلحػػػػظ الطػػػػكؽ  ػػػػ  كالمتأمػػػػؿ

ام   حسب  :قكلل ذلؾ مف أد  ن  ال عر    استخدمه  كا 

 (1) ةيل  أن الغ ه  خل  ضال    ةيل ال اآله  ف  ّالّل 

 

   ألمثػػػػػػ ؿ األادلسػػػػػػدة ب لبدئػػػػػػة متػػػػػػأثرا الع ٌمدػػػػػػة ب ألمثػػػػػػ ؿ حػػػػػػـز ابػػػػػػف است ػػػػػػهد ل ػػػػػػد

 .ابدر ا ه كمع داللته  أف إالٌ  مكجزة أقكاؿ

 

 غدػػػػره دجعػػػػؿ كال دأاػػػػؿ ال الػػػػذم الالػػػػب بحػػػػ ؿ الرقدػػػػب حػػػػ ؿ حػػػػـز ابػػػػف  ػػػػبل   ػػػػد 

 .لددل بم  دتها  هغدر  دجعؿ كال ب  ء دتها  ال الرقدب كاذلؾ ،دأاؿ

                                                           

، طكؽ الحم مة، تح دؽ إحس ف عب س، ُ)  . ُٗٔ، ص ََِٖ( ابف حـز
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 اخلامتة
 

 تراثاػػػػػػ  مػػػػػػف عػػػػػػف تجلدػػػػػػل ج اػػػػػػب مهػػػػػػـ الحم مػػػػػػة طػػػػػػكؽ اتػػػػػػ ب دراسػػػػػػة تمخ ػػػػػػت

 تعاػػػػسالتػػػػ   ح د دػػػػةال مػػػػرآةال دمثػػػػؿ ك ،ب لع ػػػػؽ دتصػػػػؿ الػػػػذم الم ػػػػم ر هػػػػذا  ػػػػ  األدبػػػػ 

 .كاألادلسددف األادلس حد ة مف اثدرة جكااب

 

 :الدراسة ، م  دماف اجم لل بم  دأت مف  لدل الب حثة الات ئجهـ أكا ات 

 خػػػػػبلؿ مػػػػػف ظهػػػػػر   ػػػػػد سػػػػػرددة، دراسػػػػػة الطػػػػػكؽ دػػػػػدرس أف لػػػػػل المخطػػػػػط اػػػػػ فإذا 

 المهمػػػػػػػة السػػػػػػػرد ظػػػػػػػكاهر ثا د هػػػػػػػ   ػػػػػػػ  تجلٌػػػػػػػت سػػػػػػػرددة با دػػػػػػػة باػػػػػػػ  الطػػػػػػػكؽ أف الدراسػػػػػػػة

 الحم مػػػػػػة طػػػػػػكؽ  ػػػػػػأف ثػػػػػػـ كمػػػػػػف الػػػػػػداخل ، كالماكلػػػػػػكج كالحػػػػػػكار كاالسػػػػػػترج ع ا لكصػػػػػػؼ

 الطػػػػػػكؽ حضػػػػػػؿ كت اد تل،  ػػػػػػد السػػػػػػرد عا صػػػػػػر لعلدػػػػػػ طب ػػػػػػت كا ػػػػػػح ن  مثػػػػػػ الن  عػػػػػػده دماػػػػػػف

 مػػػػػػف جلدػػػػػ ن  ذلػػػػػػؾ كاػػػػػ ف ،كالحػػػػػػكار الكصػػػػػؼ عاصػػػػػػر اسػػػػػتخداـ علػػػػػػى الكا ػػػػػحة ب ألمثلػػػػػة

 ككصػػػػػػضت الع ػػػػػػؽ،  ػػػػػػ  كحا د تهػػػػػػ  قصصػػػػػػه  سػػػػػػردت التػػػػػػ  ال خصػػػػػػد ت حػػػػػػددث خػػػػػبلؿ

 .كااضع الت م  عر مف له  عرض كم  مكاقؼ مف معه  حصؿ م 

 

 ابػػػػػف اسػػػػػتخدمه    ػػػػػد ،الطػػػػػكؽ  ػػػػػ  كا ػػػػػح ن  السػػػػػرد ت ادػػػػػ ت اسػػػػػتخداـ ظهػػػػػر امػػػػػ 

 كتعلدػػػػػػػؿ تحلدػػػػػػػؿ إلػػػػػػػى الح جػػػػػػػة دكف ظهػػػػػػػرت . كماػػػػػػػل قصػػػػػػػد دكف سػػػػػػػلد تل علػػػػػػػى، حػػػػػػػـز
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   ػػػػد االسػػػػترج ع، ت ادػػػػة الت ادػػػػ ت هػػػػذه رأس كعلػػػػى. ل صصػػػػل سػػػػرده مػػػػع تتاػػػػ غـ  جػػػػ ءت

  ػػػ  دعد ػػػل الػػػذم م  ػػػدل اسػػػد ف علػػػى قػػػ دران  داػػػف  لػػػـ ،هبح  ػػػر  لم  ػػػد حػػػـز ابػػػف ربػػػط

 صػػػػدد ل لرغبػػػػة لبلسػػػػتج بة الحم سػػػػة  ػػػػرارة  ػػػػ  إ ػػػػع ؿ السػػػػبب كفداػػػػ قػػػػد الػػػػذم ح  ػػػػره

 .للطكؽ كات بتل

 

 حػػػػػػـز ابػػػػػػف ألف كذلػػػػػػؾ الطػػػػػػكؽ،  ػػػػػػ  ح ػػػػػػكر ال خصػػػػػػد ت تاادػػػػػػر لت ادػػػػػػة كاػػػػػػ ف

 أسػػػػم ء ذاػػػػر تضػػػػ دل   ػػػػد لػػػػذا ،لآلخػػػػردف الحػػػػرج دسػػػػبب قػػػػد حسػػػػ س مك ػػػػكع  ػػػػ  خػػػػ ض

 .للحرجتجاب   ال خصد ت بعض

 

  ػػػػػػ  إلدهػػػػػػ  اإل ػػػػػػ رة تمػػػػػػت التػػػػػػ  السػػػػػػرد ت ادػػػػػػ ت مػػػػػػف الاثدػػػػػػر ج اػػػػػػب إلػػػػػػىهػػػػػػذا 

 عصػػػػر  ػػػػ  البػػػػ رزة الاثردػػػػة السػػػػم ت الطػػػػكؽ اتػػػػ ب حمػػػػؿ امػػػػ . الدراسػػػػةمكا ػػػػعه  مػػػػف 

 ال ػػػػػػرآف إلػػػػػػى ب إل ػػػػػػ  ة ،كال ػػػػػػعر األمثػػػػػػ ؿ مػػػػػػف المػػػػػػأثكر علػػػػػػى اعتمػػػػػػد   ػػػػػػد ،حػػػػػػـز ابػػػػػػف

مػػػػػػف  ،  ػػػػػػد سػػػػػػدطرت الػػػػػػركح اإلسػػػػػػبلمدة علػػػػػػى الػػػػػػاص ،الابكدػػػػػػة ال ػػػػػػردضة كالسػػػػػػاة الاػػػػػػردـ

،  إلػػػػػىأدل خػػػػبلؿ االقتب سػػػػػ ت ممػػػػ    كتاكعػػػػػتك ػػػػػكح المػػػػاهج اإلسػػػػػبلم  لػػػػػدل ابػػػػف حػػػػػـز

 كدعػػػػػ ء كقسػػػػػـ كاػػػػػداء كأمػػػػػر ًو  كتمػػػػػف اسػػػػػتضه ـ بػػػػػدف مػػػػػ  الرسػػػػػ لة  ػػػػػ  اإلا ػػػػػ ئدة الجمػػػػػؿ

 ابػػػػػف اسػػػػػتخداـ عبػػػػػر الػػػػػاص، خػػػػػبلؿ مػػػػػف كظدضتهػػػػػ  الجمػػػػػؿ هػػػػػذه أدت حدػػػػػث ذلػػػػػؾ، كغدػػػػػر

 ة.بسهكل غر ل تك ح الت  البسدطة لجملل حـز
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الب حثػػػػػة اسػػػػػتخداـ   حظػػػػػ ت التػػػػػ  تكصػػػػػلت إلدهػػػػػمػػػػػف الاتػػػػػ ئج كالمبل اػػػػػ ف أد ػػػػػ ن ك 

داللػػػػة  اٌدػػػػػة  ل مػػػػفدحملػػػػػ مػػػػ ك   ، )طػػػػػكؽ الحم مػػػػة(ابػػػػف حػػػػـز للرمػػػػز  ػػػػػ  اختدػػػػ ر العاػػػػكاف

دح ئدػػػػػة،  تحمػػػػػؿ معاػػػػػى المػػػػػكدة كالسػػػػػبلـ كاػػػػػذلؾ م دحملػػػػػل الطػػػػػكؽ مػػػػػف معػػػػػ ا  الزداػػػػػة كا 

 ابف حـز    ذلؾ.ك ؽ   د كالثب ت، 

 

 الإ جهػػػػػدان  أك ػػػػػر لػػػػػـ إاػػػػػ  اللهػػػػػـ الدراسػػػػػة هػػػػػذه  ػػػػػ  الامػػػػػ ؿ بلغػػػػػت أااػػػػػ  أقػػػػػكؿ كال

 ال ػػػػػار باػػػػػؿ ت ػػػػػدـأ فأإاٌل  الم ػػػػػ ـ هػػػػػذا  ػػػػػ  دسػػػػػعا  كال طرقتػػػػػلإاٌل  ب بػػػػػ ن  تػػػػػرؾأ كلػػػػػـ بذلتػػػػػل

 الػػػػػداتكر األسػػػػػت ذ ة  ػػػػػدل الاػػػػػردـ كمر ػػػػػدم كأبػػػػػ  ألسػػػػػت ذم ب لجمدػػػػػؿ كالعر ػػػػػ ف كالت ػػػػػددر

 مػػػػػػف اثدػػػػػػران  معػػػػػػ  كتحمػػػػػػؿى  الجهػػػػػػد عظػػػػػػدـ مػػػػػػف معػػػػػػ  بذلػػػػػػل مػػػػػػ  علػػػػػػى الصػػػػػػ ح  عزمػػػػػػ 

 الخدػػػػػػػر اػػػػػػػؿ عاػػػػػػػ  اهلل جػػػػػػػزاه المطلكبػػػػػػػة ب لصػػػػػػػكرة الدراسػػػػػػػة هػػػػػػػذه تاتمػػػػػػػؿ ىحتػػػػػػػ الم ػػػػػػػ ة

 .كالسداد كالتك دؽ

 

 حػػػػـز البػػػػف الحم مػػػػة طػػػػكؽ دراسػػػػة  ػػػػ  أ لحػػػػت قػػػػد أاػػػػكف أف أتماػػػػى الختػػػػ ـ ك ػػػػ 

 .اعت دت أال مف الجددد هك بم  كآتدت سردم ماظكر مف
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 واملساجع املصادز ةقائم

 

 ـ. الارد ال رآف -

 للمػػػػػكركث السػػػػػرددة البادػػػػػة  ػػػػػ  بحػػػػػث ،الحخ ثاااااة الةهب اااااة الااااااهخ ة ،اهلل عبػػػػػد ،إبػػػػػراهدـ -

 .ُِٗٗ، الث ادة الطبعة، العرب   الحا ئ

 بسػػػػػمة تح دػػػػػؽ، الةشااااااق عصااااااه بػػػػػف جعضػػػػػر بػػػػػف أحمػػػػػد ، أبػػػػػ  محمػػػػػد السػػػػػراج، ابػػػػػف -

 .ََِّ، الكزارة، عم ف، الدج ا  صدق  حمدأ

 أىااااال عحااااااان فااااا  الاااااذخ ه ، ال ػػػػػاتردا  بسػػػػػ ـ بػػػػػف علػػػػػ  الحسػػػػػف أبػػػػػك ،بسػػػػػ ـ ابػػػػػف -

، الث   ػػػػػػػػػة دار، األكؿ المجلػػػػػػػػػد، األكؿ ال سػػػػػػػػػـ، عبػػػػػػػػػ س إحسػػػػػػػػػ ف تح دػػػػػػػػػؽ، الاد اااااااااه 

 .ُٕٗٗ، لبا ف بدركت

 األلفاااااة فااااا  الحعاعاااااة طاااااضق أب  محمػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف سػػػػػعدداألادلسػػػػػ ، حػػػػػـز ابػػػػػف -

 .ُٖٔٗ لبا ف،، بدركت الحد ة دار، سعد ركؽ   تح دؽ، ضاألالب 

 ةاأللفاااا فاااا  الحعاعااااة طااااضقأبػػػػ  محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف سػػػػعدد ، ،األادلسػػػػ  حػػػػـز ابػػػػف -

 .ُٕٕٗ ،ال  هرة، المع رؼ دار، ما  حمدأ الط هر تح دؽ ضاألالب 

 فااااا  الحعاعاااااة طااااضقأبػػػػ  محمػػػػد علػػػػػ  بػػػػف أحمػػػػد بػػػػػف سػػػػعدد ،، األادلسػػػػػ  حػػػػـز ابػػػػف -

 .ََِٖ، األردف ،عم ف ،الث   ة كزارة عب س س فإح تح دؽ ،ضاألالب  األلفة
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ضف اااااات ابػػػػػف خلاػػػػػ ف، أبػػػػػك العبػػػػػ س  ػػػػػمس الػػػػػددف أحمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف أبػػػػػ  باػػػػػر،  -

سػػػػػػ ف عبػػػػػػ س، المجلػػػػػػد الث لػػػػػػث، دار ، تح دػػػػػػؽ إحاألع ااااااان ضأنبااااااا  أبنااااااا  الدعااااااان

 .ُٖٕٗص در، بدركت، 

 المجلػػػػػد ،الةاااااه  لااااااانجمػػػػػ ؿ الػػػػػددف محمػػػػػد ماػػػػػـر  م،المصػػػػػر  األ رد ػػػػػ  ماظػػػػػكر ابػػػػػف -

 . (د. ت) ،لبا ف، بدركت، ص در دار، الع  ر

 ماتبػػػػػل، السػػػػػ مرائ  إبػػػػػراهدـ تح دػػػػػؽ، الدىاااااه ، داكد بػػػػػف محمػػػػػد باػػػػػر أبػػػػػك، صػػػػػبه ا األ -

 .ُٖٓٗ، الث ادة الطبعة، األكؿ الجزء، الما ر

 للث   ػػػػػػػة الػػػػػػكطا  المجلػػػػػػس، الةهب ااااااة ضاااااااه اللغااااااة فقااااااو، ماصػػػػػػكر أبػػػػػػك، الثعػػػػػػ لب  -

 .ُٖٗٗ، الاكدت، كالضاكف

 ضال  ذّااااه فاااا  العقيااااب  اااااذض ، سػػػػدماأل اصػػػػر أبػػػػ  بػػػػف محمػػػػد اهلل عبػػػػد الحمدػػػػدم، -

 .ََِٖ، للات ب الع مة المصردة الهدئة، األنخل 

 الةاااه  عااان ضالنااااا  الهااااال ألشااايه ياااهاام قااااعض  األعاااالم ،الػػػددف خدػػػر ،الزرالػػػ  -

 . َُٗٗ، الرابع الجزء، للمبلددف العلـ دار ،ايةهب نضالع

 للا ػػػػر الارمػػػػؿ دار، الدعباااا  حعااااخأ عنااااخ ،الهضائاااا  الخطااااا  بنااااا ، جهػػػػ د ،المرازدػػػػؽ -

 .ََِٓ، األكلى الطبعة كالتكزدع،

 محمػػػػد تح دػػػػؽ، األعثااااال عاعااااع، الادسػػػػ بكرم محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد الض ػػػػؿ أبػػػػك ،المدػػػػداا  -

، لباػػػػػػػ ف، بدػػػػػػػركت، للمبلدػػػػػػػدف العلػػػػػػػـ دار، األكؿ الجػػػػػػػزء، الحمدػػػػػػػد عبػػػػػػػد الػػػػػػػددف محػػػػػػػ 

ُٕٖٗ. 
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، الع مػػػػػة المصػػػػػردة الهدئػػػػػة، الرابػػػػػع ال سػػػػػـ، الةهبااااا  األخ  يااااااه ر، اػػػػػ ركؿ ،مػػػػػ فبركال -

ُّٗٗ. 

، المراػػػز الث ػػػػ    بن اااة الااانص الااااهخي عااان عنااااضه النقاااخ األخبااا حمدػػػد لحمدػػػداا ،  -

 .ْٔ-ْٓ، ص َََِ، ّالعرب ، بدركت الحمراء، ط

 للا ػػػػر الااػػػػدم دار ،القصاااا ه  القصااااة نقااااخ، (1) الاااااهخ ة البنااااى، اهلل عبػػػػدر ػػػػكاف،  -

 .ََِِ، كالضاكف الث   ة ع صمة عم ف، األردف، اربد، كالتكزدع

 ال ػػػػػرف  ػػػػػ ، األناااااخل  فااااا  األخبااااا  النقاااااخ ي ااااااهات، علدػػػػػ ف مصػػػػػطضى ،الػػػػػرحدـ عبػػػػػد -

 .ُْٖٗ، األكلى الطبعة، الرس لة مؤسسة، الهجرم الخ مس

 للث   ػػػػػػة الػػػػػػكطا  المجلػػػػػػس إصػػػػػػدار، الةهباااااا  اليااااااهاث فاااااا  الحاااااا ، حسػػػػػػف ،عبػػػػػػد اهلل -

 .َُٖٗ الاكدت، كاآلداب كالضاكف

، مصػػػػػر، المعػػػػػ رؼ دار، الةهبااااا  األخ  فااااا  الحااااا  اااااااةخه ، مصػػػػػطضى، الكاحػػػػػد عبػػػػػد -

 .ُِٕٗ، الث ا  الجزء ال  هرة،

 المصػػػػػػردة الهدئػػػػػػة، عحفاااااضا لنا اااااا  عقاهنااااااة خهااااااااة، الهضا ااااااة بناااااا  ،ق سػػػػػـ، سػػػػػػدزا -

 .ُْٖٗ، الع مة

 المجلػػػػػس، السػػػػػرد ت ادػػػػػ ت  ػػػػػ  بحػػػػػث، الهضا اااااة ناه اااااة فااااا ، الملػػػػػؾ عبػػػػػد ،مرتػػػػػ ض -

 .ُٖٕٗ، الاكدت ،كاآلداب كالضاكف للث   ة الكطا 

 .ُٕٗٗ، ِ ةطبع ،المع رؼ دار، الخالفة اقضط إلى الفيح عن ،أحمد، هداؿ -
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 الااااااهخ فااااا  يطب ق اااااة خهاااااااات ،اليهاث اااااة الااااااهخ ات اعال اااااات ،حمػػػػػدأ مػػػػػ  ،دكسػػػػػؼ -

 .َُُِ، األردف، عم ف، كالتكزدع للا ر المأمكف دار، القخ م الةهب 

 

 واألحباثقائمة الدوزيات 

 

  ػػػػػ  خطػػػػػ ب، سػػػػػ األادل حػػػػػـز البػػػػػف الحم مػػػػػة طػػػػػكؽ م ػػػػػ ؿ ،اهلل عبػػػػػد اجمػػػػػة ،إدردػػػػػس -

 العػػػػػػػػدد، اإلناااااااااان ة للةلااااااااضم الةهب ااااااااة العالااااااااة، الث   ػػػػػػػػة  ػػػػػػػػ  خطػػػػػػػػ ب أـ األدب

 .ََِٕ لاكدت، اََُ/ُِٓ

 ةلػػػمج، األنخلاااا ة حااادم ابااان هشااافات، الحعاعاااة طاااضق فااا  العاااهأ  ،عضدػػػؼ، بربػػػكش -

 .ََِٕ ،األردف، عم ف

 ، برادػػػػػر عػػػػػدد ِ مجلػػػػػد، المصػػػػػرم الا تػػػػػب مجلػػػػػة ،الحااااا  فااااا  عقاااااال ،طػػػػػل ،حسػػػػػدف -

ُْٗٔ. 

 عػػػػػػدد، أنخلااااااا ة خهااااااااات عالااااااة، السػػػػػػحر كسػػػػػػطكة ال ػػػػػػعر سػػػػػػلطة ،محمػػػػػػد ، ردبدػػػػػػر -

 .ََِٕ ،خ ص

 فااا  ،ثقاف اااة عقاهناااة حااادم الحعاعاااة،البن طاااضق فااا  العاااهأ  يعاااثالت ،آمػػػ ؿ ،ماصػػػكر -

 باػػػػػػػػػ ء، األادلسػػػػػػػػػ  األدب، ع ػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػ بع الا ػػػػػػػػػدم المػػػػػػػػػؤتمر، الةشاااااااااق خطاااااااااا 

 .َُِْ ائر،الجز  بسارة، خددر محمد ج معة، كصكرة كلغة كمك كع 
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Abstract 

 

This study aimed at analyzing the book if "Necklace of 

Dove in Intimacy" for Ibn Hazam Al-Andalasy. Besides studying 

the book individually by focusing on narrative iniciatitions in 

necklace and analyzing the most important forms of it. Which 

comprised multipliuty of pronouns and depersonalizing 

personality, retrieval or other literary genres and quotations from 

the Holly Quran and Sunna; and Arabic proverbs.  

 

The study came up with salient conclusions which included 

analyzing tales of Necklace of Dove from a narrative point of 

view and bringing to light what a story hold of individual 

technicality such as: multiplicity of pronouns third person, second 

person and first person. As well as the contrast of these pronouns 

with different tenses in a narrative style based on description and 

internal and external dialogue.  

 


