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Abstract: Elocution has originated in ancient times and developed as a unique form of art compared to other realms of
discourse. It has developed over time beyond the simple objective of self-expression to a means of persuasion and
motivation of public audiences. Parallel to the expansion of urbanization, the birth of elocution was necessary as it played a
central role to encompass many aspects of life and a wide variety of domains. From the divergent opinions that call for the
unity of thought, to the persuasion in public forums or as a crucial tool to influence the audience. If we consider the previous
faiths and beliefs (language science), we can easily understand the necessity of elocution as a distinctive art.
In fact, elocution is a product of intellectual refinement and social progress. It commonly flourished throughout times in
public settings and used for a specific purpose and certain situations. It has gained distinct style and elements up until
documentation was made possible. It has, since then, evolved significantly from its early beginnings to become a symbol of
high status for the civilized and sophisticated nations.
In this study we will try to (distinguish patterns in language and its uses) shed light on elocution as a subject and form of art
without tedious elaboration or distorting abbreviation. We will study the elocution within Al-Jahiz (159-255H) works of
literature. The motive for probing this brilliant artist is primarily due to his encyclopedic knowledge. He was a seasoned
intellect that enables the reader to navigate different Arab and western cultures while communicating and comparing
between the Arab and other nations’ works of literature.
The importance of this study, which adopted the descriptive method and content analysis, lies in the fact that it represents a
significant addition to the Arabic prose by showcasing the artistic value and the beautiful styles in his discourse and the
elements of such discourse that allow the interested researchers to tackle its subjects and diversity. More important, of
course, is to bring to the spotlight this one-of-a-kind artist and prose writer standards with regard to Arabic elocution.
Among the most prominent findings of the study is that the foundations on which the art of elocution is based Al-Jahiz are
five pillars, which are (typography, narration, eloquence, pronouncement).
Keywords: Linguistic Patterns, Elocution, Influence on Speakers, Elements of Public Speaking, Artistic Value.
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،ًَ  وْذ جمحزث الخؿابت بدُٓٓتها نً مؿلٔ اإلادادزت الهادًت بلى،ُٔٓ سآَذ اإلادادزاث ؤلاوعان مىز وحىدٍ نلى الخد7امللخص
 وٗاهذ وشإتها اظخجابت إلاا دنذ بلُه، ولِغ مجشد الخهبحر نما في الىُغ، وْطذ بها الخإزحر والاظخمالت،واخخطذ بالجماَحر دون ألاَشاد
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خاحت الىاط ،بهذ ؤن جىظهذ مُادًً الخُاة وحهذدث اججاَاتها ،وما صخبها مً اخخالَاث جذنى بلى جىخُذ الُ٘ش ،ؤو ؤلاْىام بشؤي،
والخإزحر في اإلاخاؾبحن ،وبرا الخكىا ألادًان والشظاالث العابٓت ،ؤدسٖىا مٓخػُاث وحىدَا ووشإتها ًُٖ مخمحز.
ً
َهي برا ولُذة سقي َ٘شي ،وجٓذم احخماعيْ ،ػذ صمىا ختى اسجُهذ وجمحزث ؤوال بالجماَحر ،وزاهُا اخخطذ بإيشاع خاضت ومىاِْ
مهُىت ،وزالثا احعمذ بإظلىب وَُئت ،ختى وضلذ بلى نطىس الخذوًٍ نلى الخالت التي وضلذ بلحها ،مً خُٓٓت ممحزة نً يحرَا ،ولم جضٛ
في سقي ختى ؤضبدذ نىىاها نلى مجزلت ألامم ومٙاهتها.
ّ
وظىداو ٛفي الاظؿش الٓادمت (جمُحز ألاهماؽ في اللًت واظخهماالتها) ،نىذما هخدذر نً نلم الخؿابت الزي ٌهذ حضء مً (ًَ ؤلاْىام)،
بال اظخؿشاد ممل ؤو بًجاص مخل ،وهبذؤ بذساظتها ؤَم مٓىماتها ،نىذ ألادًب الجاخل (َ555-951ـ) ،ولهل ؤبشص ما دَهجي لذساظت ؤدب
َزٍ الصخطُت ّ
الُزةَ ،ى ما جمخو به الجاخل مً َ٘ش مىظىعي ،ال ًشجبـ بدذود مهُىه وال ًِٓ نىذ ُْىد مدذدة ،بر بهه واظو
الثٓاَتً ،ؿىٍ بالٓاست في زٓاَاث مخهذدة نشبُت ويحر يشبُت ،هاْال ومٓاسها بحن ؤدبىا وآدب جل ٚألامم ألاخشي.
وج٘مً ؤَمُت َزٍ الذساظت التي انخمذث (اإلاىهج الىضُي ،وجدلُل اإلاػمىن) ،في ؤلاغاَت الىىنُت التي ظخٓذمها للىثر الهشبي ،رل ٚمً
ّ
خال ٛببشاص الُٓمت الُىُت ،وألاظالُب الجمالُت التي قهشث في الخؿب ،والىْىٍ نلى مٓىماث الخؿبت ،والتي ًمً٘ للباخثحن اإلاهخمحن
بهزا الجيغ ألادبي مً دساظت ْػاًاٍ وجىىنهاٖ ،زل ٚالىْىٍ نلى حاهب مهم؛ وَى مهشَت مٓاًِغ ؤدًب بذجم الجاخل ،ومهاًحرٍ في
ْشاءجه للخؿابت الهشبُت .ومً ؤبشص ما خلطذ بلُه الذساظت ،ؤن ألاظغ التي ًشج٘ض نلحها ًَ الخؿابت نىذ الجاخل خمعت ؤشُاء ،هي:
(الؿبو – الشواًت -الُطاخت -جخحر اللُل).
الكلمات املفتاحية 7ألاهماؽ اللًىٍت ،نلم البُان ،الخإزحر في اإلاخاؾبحن ،مٓىماث الخؿابت ،الُٓمت الُىُت.

مقدمة.
حهذ الخؿابت لىها مً ؤلىان الٙلمت وش٘ال مً ؤشٙا ٛالخهبحر ،لها ما ًمحزَا نً يحرَا مً ؤلىان الٙلمت
اإلا٘خىبت ؤو اإلاعمىنت ،وجخُشد الخؿابت بخطاثظ جمحزَا نً َىىن الىثر ألاخشيٗ ،الشهش ؤو الىثر الُجي ،وبن ٗاهذ ال
جخلى حىباتها مً شخيء مً الىثر الُجي ؤو الشهش ،ونلى بهؼ الخاالث الىُعُت التي ًخهشع لها الٙاجب في مٓالت،
والخؿابت جخخلِ نً الشهش اإلاىصون اإلآُى ،الزي ًٓىم بيُاهه نلى الخُا ٛوالهاؾُت واإلابالًت.
اما الخؿابت َةنها جدىاو ٛاإلاعاثل الجادة والىاْهُت ،وجٓىم نلى الخٓاثٔ اإلالمىظت وججىذ بلى اظخهماٛ
الذلُل ،والاظخهاهت بالدجت واإلاىؿٔ ٖهىاضش ؤظاظُت في جشُٖبهاٖ ،ما ؤن نىطش ؤلاْىام والاظخمالت والاهُٓاد لُ٘شة
الخؿُب ،التي ًذنى بلحها ؤزش واضر في جماًضَا نً الاحىاط ألادبُت ألاخشي.
وللخؿابت خطاثظ نامت حشترٕ َحها ٗل ؤهىام الخؿب ،مجها":
 حهخمذ الخؿابت نلى زالزت نىاضش ،هي بمجزلت الُىابُو التي جمذَا بماء الخُاة ،ؤولها اإلاىؿٔ والدجت ،وزاهحها
ؤْىا ٛالخ٘ماء والخىادر اإلاىٓىلت نً زٓت ،والاخباس اإلاشوٍت نً خُ٘م ؤو نكُم هطذّ نىذ الىاط.
وزالثها ضىهت الخؿُب ،الزي ًمضج ٗل َزا بطىسة مً بشانت الُىان ،وناؾُت الاوعان وخُا ٛالشانش،
والزي ٌهمذ في خاالث ٖثحرة بلى الاٖثاس مً اظخهما ٛاإلاىؿٔ ،بن ٗان مً ًخاؾبهم ؤْىاما ْذ يلبذ نلحهم الخُاة
الُ٘شٍت والهٓلُت ،وْذ ٌهمذ بلى ؤْىا ٛالخ٘ماء وٖثحر مً الكىُاث؛ برا ٗان مً ًخؿبهم ًٓذظىن َاالء الخ٘ماء ؤو
الضنماء ؤو الٓادة ،وْذ ً٘ثر الخؿُب مً اظخهما ٛالهاؾُت؛ برا ٗان ًخؿب للهىام ،ؤو مً ًمُلىن بلى ظمام َزا
اللىن وجازش نلحهم الهاؾُت.
 وغىح الهباسة في الخؿبت ،وقهىس مهاهحها بدُث ًٙىن الًشع الزي يهذٍ بلُه الخؿُب مُهىما.
 الاظلىب الٓطصخي الزي ٌعخهحن به الخؿُبًٙ ،ىن له مىْهه مً خُث الخإزحر والاَادة ،بششؽ ؤن ال جٙىن
الٓطت ؾىٍلت جزَب بزًَ العامو نً الًشع الاضلي.
 مٓاماث الخؿبت مخهذدةَُ ،جب ؤن جٙىن نباساتها بدعب اإلآام ،وٍجب ؤن ًٙىن خا ٛالخؿُب ٖزل.ٚ

حسن ,السالمي
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 الخؿبت ؤْذس مً الشهش نلى ؤلاْىام ،ألنها ال حهخمذ نلى جٙلِ الىافي وألاوصان ،وهي مو رل ٚجخمخو بجضالت
اللُل وخعً الخهبحر والهاؾُت ،والخؿبت ٌعخؿُو بحادتها حمىم ٖثحرة وَئاث مخخلُت ،بخالٍ الشهش َةهه
ٌعخؿُو بحادجه بال مىَىب " (الىاعي9111 ،م ،ص.)55
ومو حشابه الخؿابت في َزٍ الخطاثظ ،بال ؤنها حهذدث اججاَاتها وجىىنذ َىىنها ،لخىاٖب خاحاث ألامم
والشهىب ،وحعاًش اَخماماتها اإلاخخلُت وشاونها الػشوسٍت ،التي ال يجى نجها في الخُاة واإلاجخمهاث ،والتي دسج نلحها
نشَها وناداتها في اإلاجخمو.
وْذ ٗان الجاخل ؤدًبا نشبُا اجخز اإلاجخمو مادة لٓلمهَ ،ةرا الخُاة الاحخمانُت في نطشٍ نلى جىىنها ،جىحي
بلُه ّ
حل هخاحه مً هٓذ بلى وضِ وجدلُل واظخٓشاء.
لٓذ هكش في بُئخه هكشة جإزش نلى وغهه ؤلاوعاوي ،وَى اإلاهتزلي اإلاُهىم " بإضى ٛمزَبه ،ومذاَو خاصم نً
بجي الهباط ،وؤدًب سام الخىحُه والىٓذ ،بٓذس ما سام الىضِ للىضِ" (حبر ،د ث.)48 ،
وال ش ٚؤن الجاخل ْذ ؤسسخى الىٓذ ألادبي نلى ْىانذ زابخه ،ووغو له ؤخٙاما نادلت ،وَى بزل ٚمً اثمت
الىٓذ ،والعابٓحن بلى وغو ؤضىله ومىاهجه ومخخلِ مزَبه وؾشْه (خُاجي9145 ،م.)531 ،
وفي َزا اإلابدث ظيخدذر نً هٓذ الجاخل للخؿابت الهشبُت ،مً خال ٛجىغُذ اإلآىماث التي وغهها لهزا
الًُ ،وألاخٙام الىٓذًت التي جىاولها في هٓذٍ لخؿب البُان والخبُحن.
مشكلة البحث7
جدبلىس مشٙلت البدث في:
 ما اإلاهاًش الىٓذًت التي وغهها الجاخل لًُ الخؿبت في ٖخاب البُان والخبُحن.أسئلة البحث7
 ما ؤبشص اإلاهاًحر الىٓذًت التي رٖشَا الجاخل للخؿب ،في ٖخاب البُان والخبُحن؟ ما مٓىماث الخؿابت نىذ الجاخل؟أهداف البحث7
تهذٍ َزٍ الذ اظت ،بلى الىْىٍ نلى هٓذ الجاخل للخؿابت الهشبُت في ٖخاب البُان والخبُحن ،خُث ٌهذُ
س
هٓذٍ جإضُال لهزا ّ
الًُ ،الزي جمحز نىذ الشهىب ،بال ؤن الجاخل ؤخخظ بخؿابت الهشب ،وداَو نجها ؤمام جُاساث
الشهىبُت ويحرَا ممً خاولىا دسط مهالم َزا ألادب ألاضُل.
أهمية البحث7
ج٘مً ؤَمُت َزٍ الذساظت ،في ؤلاغاَت الىىنُت التي ظخٓذمها للىثر الهشبي ،مً خال ٛببشاص الُٓمت الُىُت
ّ
وألاظالُب الجمالُت التي قهشث في الخؿب ،والىْىٍ نلى مٓىماث الخؿبت ،والتي ًمً٘ للباخثحن اإلاهخمحن بهزا
الجيغ ألادبي مً دساظت ْػاًاٍ وجىىنهاٖ ،زل ٚالىْىٍ نلى حاهب مهم وَى مهشَت مٓاًِغ ؤدًب بذجم الجاخل،
ومهاًحرٍ في ْشاءجه للخؿابت الهشبُت.

مىهجية البحث7

ً
انخمذث َزٍ الذساظت اإلاىهج الىضُي ،وجدلُل اإلاػمىن َىُا.
حسن ,السالمي
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الدراسات السابقة7
حهذ الخؿابت في ؤدبىا الهشبي مً ؤَم َىىن ألادب ،وجمثل مشخلت مهمت مً مشاخل جؿىس َزا اللىن الُجي في
ألادب الهشبي ،ولزا دسط َزا اللىن نذد مً الباخثحن ،وَُما ًلي نشع لبهؼ الذساظاث التي اظخُذث مجها:
 ثىاول طيف (2630م) في ٖخابه الىثر في الهطش ؤلاظالمي مىغىم الخؿابت في الهطش الشاشذي وُِٖ ؤسجٓذ،بةًجاص شذًذ.
وْذ ؤَادث الذساظت مً َزا ال٘خاب في الخهشٍ نلى بهؼ خؿب الخلُاء الشاشذًً ،وُِٖ ظاَمذ َزٍ
الخؿب في اإلاىاغو التي ُْلذ َحها باسجٓاء الخؿابت.
 أما صفوت (2641م) ،في ٖخابه " حمهشة خؿب الهشب" َٓذ حهشع بلى خؿب الجاَلُت ،وخؿب ضذسؤلاظالم ،وخؿب الهطش الهباسخي ألاو ٛوخؿب مخُشْت ،وؤَادث الذساظت مً َزا ال٘خاب مهشَت ؤهىام الخؿب
في الهطىس اإلاخخلُت ومٓاسهتها بخؿب البُان والخبُحنٖ ،زل ٚالخهشٍ نلى مالمذ جؿىس الخؿابت في ألادب
الهشبي.
 عوض الحوفي (2644م) في ٖخابت " ًَ الخؿابت" ،إلاُهىم الخؿابت وؤظعها ومىغىناتها ،سابؿا بُجها وبحنألاظؿىسة والخاسٍخ ،وؤَادث الذساظت مً َزا ال٘خاب ،الخهشٍ بلى ؤَم الخؿب التي وسدث في نطش ضذس
ؤلاظالم ،والخهشع لها بإظلىب وضُي جدلُلي.
 وثىاول أبو زهرة (2653م) ،مىغىم "الخؿابت" في ألادب الهشبي الٓذًم ،وؤهىام الخؿب في الهطىس ألاوسبُت،جدذر َُه نً ؤضى ٛالخؿابت ،ونشع همارج مً هطىص الخؿب نىذ الهشب ،امخذث مً الهطش الجاَلي
بلى نهاًت الهطش الهباسخي مشوسا بالخؿابت في الهطش الشاشذي ولً٘ بةًجاص شذًذ ،وْذ ؤَادث َزٍ الذساظت مً
ال٘خاب الخهشٍ بلى مالمذ جؿىس الخؿابت في ألادب الهشبي.
 فوزي السيد (0332م) ،في ٖخاب " اإلآاًِغ الباليُت نىذ الجاخل" ،بعـ الخذًث نً َ٘شة البُان في رًَالجاخل ،واإلآاًِغ الباليُت التي جبهثرث في مطىُاث الجاخل ولم ًػِ بلحها اإلاخإخشون شِئا ،وهي ْىانذ
وؤظغ ْام نلحها الخإلُِ البالغي بهذٍ ،وؤَادث َزٍ الذساظت في مهشَت َزٍ اإلآاًِغ التي مً خاللها هلخمغ
آساء الجاخل الباليُت بعهىلت وَعشَٙ ،اهذ الاظخُادة مً َزٍ آلاساء ؤنم وؤهُو.
 أما عمر حسن أبو غليون (0335م) ،في ٖخابه" الىٓذ ألادبي في مالُاث الجاخل" ،وَى نباسة نً سظالتماحعخحر بجامهت ماجت ،وَذَذ َزٍ الذساظت؛ بلى الخهشٍ نلى حاهب مً حىاهب الىٓذ ألادبي الزي اغؿلو
به ألادًب ؤبى نثمان الجاخل ،ورل ٚمً خال ٛالخهشٍ نلى آلاساء الىٓذًت ال٘ثحرة التي ؤوسدَا في ازىاء مالُاجه
الخطبت ،وؤَادث َزٍ الذساظت في ال٘شِ نً مىهج الجاخل في الىٓذ ألادبي ،مً خال ٛحهشٍُه للباليت،
والخذًث نً ْػُت اللُل واإلاهجى.
 غازي طليمات وعرفان ألاشقر (0323م) ،في ٖخابهما (الىثر في الهطش ألامىي) ،الزي خىي بحن دَخُه ظخت نششبابا ،ؤَمها باب الهىامل التي نملذ نلى اصدَاس الىثر نامت ،وباب جٙلم نً الخؿابت في الهطش ألامىي ،وؤَادث
مىه الذساظت في مهشَت ؤظباب اصدَاس الخؿابت في رل ٚالهطشٖ ،زل ٚظبب بشوص الخؿابت العُاظُت وما
ضاخبها مً الخدضباث العُاظُت ،وجٓعُم الخؿابت نىذ الىٓاد.
املعايير الىقدية للخطابة عىد الجاحظ7
ٗان الجاخل ؤدًبا نشبُا اجخز اإلاجخمو مادة لٓلمهَ ،ةرا الخُاة الاحخمانُت في نطشٍ ،نلى جىىنها جىحي بلُه
ّ
حل هخاحه مً هٓذ بلى وضِ وجدلُل واظخٓشاء.
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لٓذ هكش بلى بُئخه هكشة جإزش نلى وغهه الاوعاوي ،وَى اإلاهتزلي اإلاُهىم " بإضى ٛمزَبه ،ومذاَو خاصم نً
بجي الهباط ،وؤدًب سام الخىحُه والىٓذ ،بٓذس ما سام الىضِ للىضِ" (حمُل ،د ث.)48 ،
وال ش ٚؤن الجاخل ْذ ؤسسخى الىٓذ ألادبي نلى ْىانذ زابخه ،ووضو له ؤخٙاما نادلت ،وٗان ًد٘م الزوّ
ؤوال وؤخحرا في ٗل شخيء ،وَى بزل ٚمً اثمت الىٓذ ،والعابٓحن بلى وغو ؤضىله ومىاهجه ،ومخخلِ مزَبه وؾشْه
(خُاجي9145 ،م.)531 ،
وفي َزا الذساظت ظيخدذر نً هٓذ الجاخل للخؿابت الهشبُت ،مىضخحن اإلآىماث التي وغهها لهزا الًُ،
مً خال ٛهٓذٍ لخؿب ٖخاب "البُان والخبُحن".
أوال 7مقومات الخطابة.
بن ؤبشص ما ًزٖشٍ الجاخل مً مٓىماث الخؿابت ،وألاظغ التي ًشج٘ض ؤلحها َزا الًُ خمعت ؤشُاء هي:
(الؿبو – الشواًت – الُطاخت – جخحر اللُل) ،وْذ حاءث مجمىنت في مٓىلت مشهىسة رٖشَا في بُاهه وهي ألبي داود
بً خشٍض " :سؤط الخؿابت الؿبو ،ونمىدَا الذسبت ،وحىاخاَا سواًت ال٘الم ،وخلحها ؤلانشاب ،وبهائَا جخحر اللُل"
(الجاخل9184 ،م.)9 :55 ،
أ -الطبع7
الطبع والطبيعة :الخلُٓت والسجُت التي حبل نلحها ؤلاوعان (ابً دسٍذ9141 ،م.)9 :315 ،
وخظ الؿبو بىضُه مطؿلخا هٓذًا نىذ الهشب ،في بذاًاث الخشٖت الىٓذًت التي اسجبؿذ بالشهش ،وهي
حهجي نىذَم :اإلاىَبت والٓذسة نلى ًَ الٓى ٛهكما ؤو هثرا.
وإلاا ٗاهذ ؤنمالهم الىٓذًت بادت ري بذء ْذ اسجبؿذ بًُ الىكمٗ ،ان َزا اإلاطؿلر مخهلٓا بالشهش والشهشاء
ؤوال ،لزل ٚشبه ابً سشُٔ بِذ الشهش ببِذ البىاء َٓا " :ٛوالبِذ مً الشهش ٗالبِذ مً ألابيُتْ :شاسٍ الؿبو،
وظم٘ه الشواًت ،ودناثمه الهلم ،وبابه الذسبت ،وظاٖىه اإلاهجى( "...ابً سشُٔ9149 ،م.)9 :959 ،
وَشترؽ ؤبى نثمان الؿبو لعشنت الخهلم والاٖدعابًٓ ،ى " :ٛولِغ مً ْا ٛالشهش بٓشٍدخه وؾبهه
ُ
واظخًجى بىُعهٖ ،مً اخخاج بلى يحرٍ ُ
ًؿشد شهشٍ ،وٍدخزي مثاله ،وال ًبلٌ مهشاسٍ" (الجاخل9158 ،م.)5 :995 ،
وْذ ؤؾا ٛالىٓاد الهشب الخذًث نً َزا اإلآُاط ،وؤٖثروا مً جشدًذٍ ،وُْاط ألادب نلى ؤظاظه " ،ول٘ىٚ
في خاحت بلى الطبر واإلاىاصهت بحن ألاْىا ٛختى جطل بلى هدُجت ؤْشب ما جٙىن بلى الخٔ" (بذوي ،د ث.)843 ،
"والجاخل مً ؤولئ ٚالزًً بدثىا في َزٍ اإلاعإلت ،بل وغو لها ؤظاظا مخِىا ،وْاَ ٛحها الٓى ٛالُطلَٓ ،ذ
خزس مً الخٙلِ بطُت نامت في ضىانت ألادبَُ ،جب ؤن ًٙىن ألادًب مؿبىنا في ؤدبه ،خالُا مً الدشذّ والخٓهحر
والخهُٓب والاظخ٘شاٍ" (نُذ9113 ،م.)914 ،
وٗان ألاضمعي ًُػل الىابًت الجهذي مً ؤحل رل ٚوٗان ًٓى " :ٛالخؿُئت نبذ لشهشٍ ،ناب شهشٍ خحن
وحذٍ ٗله مخخحرا مىخخبا معخىٍا ،إلاٙان الطىهت والخٙلِ والُٓام نلُه" (الجاخل9184 ،م.)9 :955 ،
ّ
وٍٓى " :ٛومذاس الالثمت ومعخٓش اإلازمت خُث سؤًذ باليت ًخالؿها الخٙلِ وبُاها ًماصخه التزًذ" (الجاخل،
9184م ،)9 :55 ،وَعدشهذ نلى رم الخٙلِ ،واإلاُل نً الؿبو والعهىلت ،بما وسد نً الىبي ضلى هللا نلُه وظلم في
َزا اإلاهجى " :بن ؤخب٘م بلي وؤْشب٘م مجي مجلعا ًىم الُٓامت ،ؤخعى٘م ؤخالْا ،اإلاىؾئىن ؤٖىاَا ،الزًً ًإلُىن
وٍالُىن ،وبن ؤبًػ٘م بلي ،وؤبهذٖم مجي مجلعا ًىم الُٓامت ،الثرزاسون اإلادشذْىن اإلاخُحهٓىن" ،وْا" :ٛبًاي
والدشادّ" (الجاخل9184 ،م.)5 :93 ،
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ومً خال ٛالخذًث الزي اظدشهذ به الجاخلً ،خطر ؤن الىبي ْ ،ذ ههى اإلاشاء نً التزًذ والخٙلِ في
الخذًث ،وٍىضر الجاخل ظبب ههي الىبي نلُه الطالة والعالمَُٓ ،ى " :ٛبهما ناب الىبي  ،اإلادشذْحن والثرزاسًٍ،
والزي ًخخلل بلعاهه ٖما جخخلل الباْشة بلعانها ،وألانشابي اإلادشادّ ،وَى الزي ًطىو بُُ٘ه وشذُْه ،ما ال ٌعخجحزٍ
ؤَل ألادب مً خؿباء ؤَل اإلاذسَ ،مً جٙلِ رل ٚمجهم َهى ؤنُب ،والزم له ؤلضم" (الجاخل9184 ،م.)9 :913 ،
ونىذ خذًث ؤبي نثمان نً َطاخت الىبي نلُه الطالة والعالمً ،زٖش ؤهه نلُه العالم ْذ ههى نً
الخٙلِ ،وخث نلى الؿبو والعهىلتَ ،ةن ٖالمه ٗان جؿبُٓا نملُا لزلًٓ ،ٚى " :ٛوؤها راٖش بهذ َزاّ ،
َىا آخش مً
ّ
الطىهت ،وهضٍ نً
ٖالمه ضلى هللا نلُه وظلم ،وَى ال٘الم الزي ْل نذد خشوَه وٖثر نذد مهاهُه ،وحل نً
الخٙلِ ،وٗان ٖما ْا ٛهللا جباسٕ وحهالىْ :ل ًا مدمذ" :وما ؤها مً اإلاخٙلُحن" (ظىسة ص.)45 ،
" َُِ٘ وْذ ناب الدشذًٔ ،وحاهب ؤصخاب الخٓهُب ،واظخهمل اإلابعىؽ في مىغو البعـ ،واإلآطىس في
الىخصخي ،وسيب نً الهجحن ّ
ّ
العىقيَ ،لم ًىؿٔ بال نً مشاث خ٘مت ،ولم ًخٙلم بال
مىغو الٓطش ،وهجش الًشٍب
ّ
ب٘الم ْذ خِ بالهطمت ،وشُذ بالخإًُذ ،وَعش بالخىَُٔ ،وَى ال٘الم الزي ؤلٓى هللا نلُه اإلادبت ،ويشاٍ بالٓبى،ٛ
وحمو له بحن اإلاهابت والخالوة ،وبحن خعً ؤلاَهام ،وْلت نذد ال٘الم ،مو اظخًىاثه نً بنادجه ،وْلت خاحت العامو
بلى مهاودجه ،لم حعٓـ له ٗلمت ،وال صلذ له ْذم ،وال باسث له حجت ،ولم ًٓم له خطم ،وال ؤَدمه خؿُب ،بل ًبز
الخؿب الؿىا ٛبال٘الم الٓطاس ،وال ًلخمغ بظٙاث الخطم بال بما ٌهشَه الخطم ،وال ًدخج بال بالطذّ ،وال ًؿلب
الُلج بال بالخٔ ،وال ٌعخهحن بالخالبت ،وال ٌعخهمل اإلاىاسبت ،وال يهمض وال ًلمض ،وال ًبؿئ وال ٌعجل ،وال ٌعهب وال
ًدطش ،زم لم ٌعمو الىاط ب٘الم ْـ ّ
ؤنم هُها ،وال ؤْطذ لُكا ،وال ؤنذ ٛوصها ،وال ؤحمل مزَبا ،وال ؤٖشم مؿلبا،
وال ؤخعً مىْها ،وال ؤظهل مخشحا ،وال ؤَصر نً مهجى ،وال ؤبحن في َدىي ،مً ٖالمه ضلى هللا نلُه وظلم ٖثحرا"
(الجاخل9184 ،م.)5 :95 ،
وٍيبه الجاخل بإن اللُل ال ًٓو مىْهه مً الخعً ،وال ًإخز مٙاهه مً الٓلب بال برا ٗان بهُذا نً
الخٙلِ ..." :ومتى ٗان اللُل ؤًػا ٖشٍما في هُعه ،مخخحرا مً حيعه ،وٗان ظلُما مً الُػى ،ٛبشٍئا مً الخهُٓب،
خبب بلى الىُىط ،واجطل باألرَان ،والخدم بالهٓى ٛوَشذ بلُه ألاظمام ،واسجاخذ له الٓلىب( "...الجاخل،9184 ،
.)5 :55
ّ
ّ
مهاوي
وٍٓشس الجاخل ؤهه " :ولم ؤحذ في خؿب العلِ الؿُب وألانشاب ألاْداح ،ؤلُاقا مسخىؾت ،وال
ّ
البلذًحن اإلاخٙلُحن،
مذخىلت ،وال ؾبها سدًئا ،وال ْىال معخ٘شَا ،وؤٖثر ما ججذ رل ٚفي خؿب اإلاىلذًً ،شىفي خؿب
ومً ؤَل الطىهت ّ
اإلاخإدبحن ،وظىاء ٗان رل ٚمجهم نلى حهت الاسججا ٛوالاْخػاب ،ؤو ٗان مً هخاج الخدحر والخُ٘حر"
(الجاخل9184 ،م.)5 :55 ،
وٍٓى ٛؤًػا " :ولم ؤس ياًت سواة ألاخباس بال ّ
ٗل شهش َُه الشاَذ واإلاثل ،وسؤًذ نامتهم َٓ -ذ ؾالذ
ّ
مشاَذحي لهم  -ال ًُٓىن بال نلى ألالُاف اإلاخخحرة ،واإلاهاوي اإلاىخخبت ،ونلى ألالُاف الهزبت ،واإلاخاسج العهلت،
ّ
ّ
الجُذ" (الجاخل9184 ،م ،)8 :98 ،ولزلُْ ٚل " :مً ّ
اإلاخمً٘ ونلى العبّ ٚ
جؿبو
والذًباحت ال٘شٍمت ،ونلى الؿبو
بًحر ؾبهه ،هضنخه الهادة ختى ّ
جشدٍ بلى ؾبههٖ ،ما ؤن اإلااء برا ؤسخىخه وجشٖخه ظانت ناد بلى ؾبهه مً البرودة،
والصجشة اإلاشة لى ؾلبتها بالهعل ال جثمش بال مشا" (ابً نبذ سبهَ9858 ،ـ.)5 :359 ،
وخالضت الٓىَُ ٛما ظبٔ ،ؤن الجاخل ًطل بىا بلى هدُجت مهمت وهي :ؤن الهشبي نامت ًمُل بلى الؿبو
والاسججا ،ٛؤٖثر مً مدبخه للطىهت والضخشَت والهىذ ،وَزا ساحو لؿبُهت خُاتهم في الجضٍشة الهشبُت ،جل ٚالخُاة
العهلت الىاضخت ،وٖإن وغىح الصخشاء اوه٘غ ضُاء نلى هُعُاتهم وؤدبهم" ،وألاظلىبَ :ى الشحل ٖما ًٓا ،ٛوٍىذس
مً ٌشز نً َزٍ الٓانذة ،وٍمُل بلى الخٙلِ" (اإلاطشي9141 ،م.)938 ،
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وٍىٖذ ؤبى نثمان ٖزل ،ٚبًػه للطىهت والخٙلِ ،ما دام الؿبو ًٌجي نً َزا الخهب الزي ال ًجذيًٓ ،ى:ٛ
" َةن سؤَي في َزا الػشب مً اللُل ،ؤن ؤٗىن ما دمذ في اإلاهاوي التي هي نباستها ،والهادة َحها ،ؤن ؤلُل بالصخيء
الهخُذ اإلاىحىد ،وؤدم الخٙلِ إلاا نسخى ؤال ٌعلغ وال ٌعهل بال بهذ الشٍاغت الؿىٍلت" (الجاخلَ9858 ،ـ.)3 :918 ،
وبخإزحر الُخىخاث واخخالؽ الهشب بإَل البالد اإلاُخىخت ،في خاسج حضٍشتهم وداخلها ،وْذ جدىلىا ًخدػشون
وٍمطشون ألامطاس ،وٍخخزون الٓطىس ،ونهؼ لهم اإلاىالي بدُاتهم اإلاادًت في حمُو شئىنها ال في اإلاذن اإلامطشة
َدعب مثل البطشة والٙىَت ،بل ً
ؤًػا في مذن الدجاص مثل م٘ت واإلاذًىت ،وٗان مما نهػىا لهم به نهػت واظهت ًَ
الًىاء ،برا اظخدذزىا َُه هكشٍت حذًذة؛ هي التي هٓشئَا في ٖخاب ألاياوي ألبي الُشج ألاضبهاوي ،خحن ّ
ٌهحن َّ
الشُْم
ِ
ً
َّ
اإلاىظُٓي الخاص بالطىث ؤو ألايىُتَُٓ ،ى ٛمثال :الًىاء إلاهبذ ،ولخىه مً الثُٓل ألاو ٛبالىظؿى ؤو سمل بالعبابت في
زان زُٓل بالىظؿى والخىطش وهدى رل( "ٚغَُِ9855 ،ـ.)35 ،
مجشي البىطش ؤو ٍ
ب -الدربة ،بالظم " 7نادة وحشؤة نلى الخشب وٗل ؤمش ،وْذ دسب بالصخيء ب٘عش الشاء برا انخادٍ وغشي به"
(الخعُجي ،د ث.)5 :855 ،
ّ
والذسبت ؤو اإلاشاط ألادبي ،ؾىس ال بذ مىه لُبلٌ ألادًب بمىَبخه خذ الخم٘حن مً َىه ،وهي بخذي ؤَم
مٓىماث الخؿبت التي بُجها الجاخل ،وهي ضىى الؿبو ،ؤو هي نملُت ضٓل له وبيىاء إلاادجه ،لزا هشاَا ؤخُاها بمهجى
الؿبو ومشادَا له.
ًٓى ٛالجاخل " :زم ؤنلم – ؤبٓإ هللا -ؤن ضاخب الدشذًٔ ،والخٓهحر ،والخهُٓب ،مً الخؿباء والبلًاء،
مو ظماخت الخٙلِ ،وشىهت التزًذ ،ؤنزس مً نحي ًخٙلم الخؿابت ،ومً خطش ٌهترع ألَل الانخباس والذسبت"
(الجاخل9184 ،م.)9 :58 ،
ؤما الخذسٍب َمهىاٍ " الخلٓحن" و"الخمشًٍ" و"الخذسج" " وحمُهها مطؿلخاث جدىاوب الذاللت نلى الخإدب
والخثُِٓ في معاثل اللًت وألادب " (ناصخي9149 ،م.)998 ،
ًٓى ٛؤبى نثمان " :الٓى ٛفي بهؿاّ هللا نض وحل بظمانُل بً ببشاَُم نلحهما العالم بالهشبُت اإلابِىت نلى يحر
ؤعجمي ألابىًٍّ ،
ّ
وؤو ٛمً نلُه ؤن ّ
ّ
الٓدؿاوي،
ًٓش بهزا
الخلٓحن والخمشًٍ ونلى يحر الخذسٍب والخذسج ،وُِٖ ضاس نشبُا
َةهه ال ّبذ مً ؤن ًٙىن له ؤب ٗان ّؤوّ ٛ
نشبي مً حمُو بجي آدم نلُه العالم ولى لم ًً٘ رلٖ ٚزل ٚوٗان ال ًٙىن
نشبُا وٖزل ٚؤبىٍ وٖزلّ ٚ
حذٍٗ ،ان رل ٚمىحبا ألن ًٙىن هىح نلُه العالم ّ
نشبُا ختى ًٙىن ؤبىٍ ّ
ّ
نشبُا ،وٖزل ٚآدم
نلُه العالم " (الجاخل9184 ،م.)3 :913 ،
وَشحر الجاخل بلى معإلت الذسبت في خذًثت نً لثًت واضل بً نؿاء " :وإلاا نلم واضل بً نؿاء ؤهه ؤلثٌ
ّ
اللثٌّ ،
وؤن مخشج رل ٚمىه شيُو ،وؤهه بر ٗان دانُت مٓالت ،وسثِغ هدلت ،وؤهه ًشٍذ الاخخجاج نلى ؤسباب
َاخش
ّ
ّ
ّ
ّ
الىدل وصنماء اإلالل ،وؤهه البذ له مً مٓاسنت ألابؿا ،ٛومً الخؿب الؿىا ٛوؤن البُان ًدخاج بلى جمُحز وظُاظت ،وبلى
جشجِب وسٍاغت ،وبلى جمام آلالت وبخٙام الطىهت ،وبلى ظهىلت اإلاخشج وحهاسة اإلاىؿٔ ،وج٘مُل الخشوٍ وبْامت الىصن،
ّ
وؤن خاحت اإلاىؿٔ بلى الخالوة والؿالوةٖ ،داحخه بلى الجضالت والُخامت ، ،وؤن رل ٚمً ؤٖثر ما حعخما ٛبه الٓلىب،
ّ
وجثجى بلُه ألانىاّ ،وجضًٍ به اإلاهاوي( "...الجاخل9148 ،م.)9 :35 ،
وحاء ٖزل ٚؤلاشاسة بلى الذسبت واإلاشآن في ٖخابه الخُىان ،نىذما جٙلم نً هىم اإلالىَّٕ " :
وؤما ما رٖشجمىٍ مً
َ
بالجهاس وظهشَم باللُلّ ،
َّ
هىم اإلالىٕ َّ
َ
ْ
ولً٘ اإلالىٕ ل٘ثرة
والخشٖت بالجهاس،
َػل الىىم باللُل
ججهل
اإلالىٕ لم
َةن
ِ
َ
ّ
َ
ؤشًالهاَ ،ػلذ خىا ِثجها نً مٓذاس الجهاس ،ولم ًدعو لهاَ ،لما اظخهاهذ باللُل ولم ًً٘ لها ٌّبذ مً الخلىة بالخذبحر
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ّ
ْ
َ
َ
ّ
ؤخزث
اإلآذاس الزي ال َّبذ للخلىة باألظشاس مىه،
الُاغل نً ِاح َعام الجهاس بلى
اإلآذاس
والعش اإلاخضون وحمهذ
اإلا٘خىم
ِ
ِ
ً
ً
َّ
ُّ
مً اللُل ضذسا ضالخا َّ
َلما ؾا ٛرل ٚنلحها ؤنانها ا ِإلاشان وخِ رل ٚنلحها بالذسبت" (الجاخل.)9 :944 ،ٌ9858 ،
ج -الرواية7
وهي اإلاهشَت الػشوسٍت للمخإدب" ،وحهجي :الاؾالم الىاظو وؤلاخاؾت الخامت باللًت وؤخىالها ومهشَت ؤَلها مً
الهشب" (اإلاطشي.)35 ،9141 ،
ّ
ّ
ٗل شهش َُه بنشاب ،ولم ؤس ياًت سواة ألاشهاس؛ بال ّ
ًٓى ٛؤبى نثمان " :ولم ؤسي ياًت الىدىٍحن بال ّ
ٗل شهش
ّ
َُه يشٍب ؤو ّ
بال ّ
ٗل شهش َُه الشاَذ واإلاثل ،وسؤًذ
مهجى ضهب ًدخاج بلى الاظخخشاج ،ولم ؤسي ياًت سواة ألاخباس؛
ّ
ّ
اإلاخخحرة ،واإلاهاوي اإلاىخخبت ،ونلى ألالُاف الهزبت
نامتهم َٓ -ذ ؾالذ مشاَذحي لهم  ،-ال ًُٓىن بال نلى ألالُاف
ّ
العهلتّ ،
اإلاخمً٘ ونلى ّ
واإلاخاسج ّ
العبّ ٚ
الجُذ ،ونلى ّ
ٗل ٖالم له ماء وسوهٔ ،ونلى
والذًباحت ال٘شٍمت ،ونلى الؿبو
ّ
اإلاهاوي التي برا ضاسث في الطذوس نمشتها وؤضلختها مً الُعاد الٓذًم ،وَخدذ للعان باب الباليت ،ودلذ ألاْالم
نلى مذاًَ ألالُاف ،وؤشاسث بلى خعان اإلاهاوي ،وسؤًذ البطش بهزا الجىَش مً ال٘الم في سواة ّ
ال٘خاب ّ
ؤنم ،ونلى
ّ
ّ
ؤلعىت خزاّ الشهشاء ؤقهش" (الجاخل9184 ،م.)8 :98 ،
وَ٘زا خ٘م ؤبى نثمان نلى مهاضشٍه مً الشواة؛ بالخٓلب في اإلاُى ٛوالهىي بحن وعِب ألانشاب وؤخباسَم،
وبحن وعِب مهاضشَم الهباط بً ألاخىِ ،ؤو الاٖخُاء ببهؼ الىىادس والىخِ مً ٗل شخيء ،وؤخُاها الاْخطاس نلى
هاخُت مهُىت دون يحرَا ،مو ؤن ألامش ًدخاج بلى الخهمٔ وؤلاخاؾت باللًت وؤَلها ،ولم ًش مً حمو اإلاهشَت الخامت؛ بال
مهاضشة خلِ ألاخمشَٓ " ،ذ ٗان الشحل مىظىعي اإلاهشَت خعب شهادة ؤبي نثمان" (اإلاطشي9141 ،م.)35 ،
ومو رلَ ،ٚالجاخل في ٖخاب الخُىان ،بحن ؤن َىال ٚخذا لإلخاؾت بالهلمَٓ ،ا " :ٛو ُ
لعذ َّؤدعي في شخيء
َ
والجمو لٙل شخيء َُه ،ومً َع َجض نً هكم ال٘ثحر ،ونً وغ ِهه في مىاغههٗ ،ان نً
ألاشٙا ،ٛؤلاخاؾت به
مً َزٍ
ِ
َ
والخط َذ َ
ْ
ؤٌع ُش مً الخشر" (الجاخل،
ُبلىى آخشٍ ونً اظخخشاج ٗل شخيء َُه ،ؤعجض واإلاخذ ؤَىن مً الاظخيباؽ،
َ9858ـ.)5 :911 ،
وْذ وغو الجاخل للشواًت ششوؾا ًىذس ؤن ججخمو بال نىذ الهكماء مجهم ،وْذ ؾبٓها ؤبى نثمان في ٖخبه،
مجها:
 التواطع :والبهذ نً الًشوس ،وؤلاخعاط الطادّ بإن الهالم الشاوٍت ما ًضا ٛبداحه بلى اإلاضٍذ مً اإلاهلىماث
والاؾالم ،وَ٘زا ًىذَو بلى مخابهت البدث ،ومالخٓت ما ًجذ مً ْػاًا الهلم والُ٘ش غمً اخخطاضه ،ختى
ًجذ لزة في مخابهت ما ٌهعش نلُه َهمه وخله " ،وال ًخ٘بر نىذما ًجذ هُعه بداحت بلى نامل بعُـ في مهىت
ٗالخذادة مثال" (اإلاطشي9141 ،م.)359 ،
َ
ُ
َ
َ
ومً رل ٚما حاء في ٖخاب الخُىانًٓ ،ى ٛؤبى نثمان" :واوشذوي ًدحى ألايشٖ( :ػ ْش ِب الُٓى ِن ظ ِبُ ٚالخذي
ً
َ ْ
ُ
** ِد َ
بهؼ َّ
َ
الطُاْلت َٓا :ٛوهم َزا َب ِّح ٌن مهشوٍ ،برا ؤخ َش ْحىا
َعإلذ
ًىم الجىاثب غشبا َوُٖذا)َ ،لم ؤنشَه
ْ
ْ
َ
َ
ًىم َ
َ
ْؿهها َ
الج ُىىب بلى ؤٖثر مً
اخخاحذ في
غشبت،
ًىم ش َما ،ٛواخخاحذ في الٓؿو بلى ماثت
ال٘ ِحر في
ٍ
الخذًذة مً ِ
ِ
ّ
الػشبَ ،أل ّ
ًشؾب ّ
رل ،ٚوبلى ّ
ؤشذ مً رلَّ ٚ
َ
الشماّ َُ ًُ ٛب ُ
وٍلذن" (الجاخلَ9858 ،ـ.)8 :851 ،
ن
ِ
وٍٓطِ والجىىب ِ
غ ِ
ِ
ونالم نكُم مثل الجاخل ًخخلـ بالىاط ،ومً حمُو الؿبٓاث وٍشاْب ٗل اإلاهىُحن ،وٍذْٔ في جطشَاث
ؤبىاء مجخمهه؛ ال بذ ؤن جٙىن خطُلت خبراجه في الخُاة الهملُت نكُمت حذا.
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 إلاهصاف :وهي الُػُلت الثاهُت التي ال بذ مجها للىٓذ وؤَله ،ختى ًإخز الىٓذ دوسٍ في خذمت ألادب ،وجىحُه
الزوّ الهام هدى الخٔ والخٓذم ،وجىبُه ألادباء والجماَحر بلى مىاؾً الخحر ،والذنىة بالخٔ ،وٍػشب لىا ؤبى
نثمان الهذًذ مً ألامثلت إلهطاَه شخطُا لبهؼ مهاضشٍه مً ألادباء والشهشاء ،ومجها:
حعجبه بةهطاٍ ال٘مُذ الشانش الشُعي لشانش مً الخىاسج وَى الؿشماح ،وَسجل ال٘مُذ لل٘مُذ َزٍ
الىكشة اإلاىطُت معجبا بهآً ،ىْ " :ٛا ٛمدمذ بً ظهل ساوٍت ال٘مُذ :ؤوشذث ال٘مُذ ْى ٛالؿشماح:
برا ْبػذ هُغ الؿشماح ؤخلٓذ ...نشي اإلاجذ واظتردى نىان الٓطاثذ.
ْآَ :ٛا ٛال٘مُذ بي وهللا ،ونىان الخؿابت ّ
والشواًتْ ،ا ٛؤبى نثمان الجاخل :ولم ًش الىاط ؤعجب خاال
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
شُهُا مً
نطبُا ،وٗان ال٘مُذ
ْدؿاهُا
الؿشماح
نطبُا ،وٗان
والؿشماح ،وٗان ال٘مُذ نذهاهُا
مً ال٘مُذ
ّ
خاسحُا مً ّ
ّ
ّ
ًخهطب ألَل الٙىَت ،وٗان الؿشماح ًخهطب ألَل
الطُشٍت ،وٗان ال٘مُذ
الؿشماح
الًالُت ،وٗان
ّ
ّ
الخاضت واإلاخالؿت ،ما لم ًً٘ بحن هُعحن ْـ ،زم لم ًجش بُجهما ضشم وال حُىة وال
الشام ،وبُجهما مو رل ٚمً
بنشاع ،وال شخيء مما جذنى َزٍ الخطا ٛبلُه" (الجاخل9184 ،م.)9 :59 ،
زم ًىضر لىا الجاخل مثال آخشَُٓ ،ى " :ٛولم ًش الىاط مثلهما ،بال ما رٖشوا مً خا ٛنبذ هللا بً صٍذ
ؤلاباضخي ،وَشام بً الخ٘م الشاَطخيَ ،ةنهما ضاسا بلى اإلاشاسٖت بهذ الخلؿت واإلاطاخبت" (الجاخل9184 ،م.)9 :59 ،
وٗان ؤبى نثمان ٌعدى٘ش مىِْ نلماء اللًت مً شهش اإلاىلذًً ،ل٘ىه نىذما سؤي بهطاٍ ألاضمعي للؿشماح،
سجل له َزٍ الىُْت اإلاخلطت ،وؤعجب بهزا اإلاىِْ الىبُل " ،وْا ٛالشماح بً مُادة :وٗان ألاضمعي ًٓى :ٛخخم
الشهش ّ
بالشماح ،وؤقً الىابًت ؤخذ نمىمخه (الجاخل9184 ،م:)3 :538 ،
ؤال ّ
سب ّ
مً اللُل مشجادا لىذماوي الخمشا
خماس ؾشْذ بعذَت
ؾالء خالٗ ٛي ًدملجي الىصسا.
َإنهلخه خمشا وؤخلِ ؤنها
 الطبيعة املواثية لألدب :وحهجي بها الخعً الجمالي ،والٓذسة نلى جزوّ ألادب وجدعغ حماله ،والجاخل في
ؤدبه ًمُل بلى الدعامذ مو ألادباء نامت ،والشهشاء خاضت ،ما دامذ الجمالُت الُىُت ْذ جدٓٓذ لذيهم ،ومثاٛ
رل:ٚ
ّ
َ
مشوان َ
ُ
خحن َاسّ ُم ً
اإلال ٚبً ْ
طهبا:
"وْا ٛنبذ الله بً الخاسر وٖخب بها بلى ِ
نبذ ِ
َّ
َّ َّ
ًُ َّ
ٓذم ْبلي ُم ِع ٌ
ّ
لم واإلاهل ُب
بإً ِت ِنل ٍت
بالء ؤم
بإي ٍ
ِ
ْ
َ
ابً مىجىٍ ؤمامي َّ
َو ٍُ َ
ذعى ُ
للماء مً يحر َمش َش ِب.
ٖإهه
خ ِصخ ٌّي دها ِ
ٍ
ؤلاْىاء َ
ُ
ؤخع ًُ مً َزا" (الجاخل.)9 :38 ،9114 ،
َٓلذ لُىوغ :ؤْىيَٓ ،ا:ٛ
 الفصاحةً :خخز مُهىم الُطاخت في لًت الجاخل وَ٘شٍ ألادبي مهىُحن ؤزىحن:
ألاوً ٛشجبـ بعالمت الىؿٔ ،مما ٌشىب ؤضىاث الخشوٍ وَهؿل مخاسحها الصخُدت ،وٍذ ٛنلى رلْ ٚىٛ
ؤبى نثمان" :ومو ما ؤنؿى هللا –جباسٕ وحهالى -مىسخى نلُه العالم مً الدجت البالًت ،ومً الهالماث الكاَشة،
والبراَحن الىاضخت ،بلى ؤن خل هللا جل ٚالهٓذة وؤؾلٔ جل ٚالخبعت ،وؤظٓـ جل ٚاإلادىت ،ومً ؤحل الخاحت بلى
خعً البُان ،وبنؿاء الخشوٍ خٓىْها مً الُطاخت ،سام ؤبى خزًُت بظٓاؽ الشاء مً ٖالمه ،وبخشاحها مً خشوٍ
مىؿٓت( "...الجاخل.)9 :35 ،9114 ،
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والثاوي ًشجبـ بىٓاء اللًت ،وخلىَا مً اإلاُشداث والطٌُ الشارة نً ؤضالت اللعان الٓششخي ،وْىانذ لًت
الٓشآن ٖإهمىرج ؤسَو لخ ٚألاضالتًٓ ،ى ٛالجاخل " :وؤَل الامطاس؛ بهما ًخٙلمىن نلى لًت الىاصلت َحهم مً الهشب،
ولزل ٚججذ الاخخالٍ في ؤلُاف ؤَل الٙىَت ،والبطشة ،والشام ،ومطش" (الجاخل.)9 :33 ،9114 ،
" بن مُهىم الُطاخت مً َزٍ الىاخُت َى برا ،نىذ الجاخل ،وفي نطشٍ ،نىطش ؤظاسخي مً نىاضش البُان
باللًتًٓ ،خطش نلى ظالمت الىؿٔ بإلُاقها ،مً خُث مخاسج الخشوٍ مً حهت ،وٍٓخطش مً حهت ؤخشي ،نلى ظالمت
اللًت مً ؤي لُل دخُل نلى ْامىط الُطخىٖ ،ما ؤزشث نً سَُو اإلاىسور ألادبي بلًت ْشَش نامت ،ونً ؤلاسر
الٓشآوي بطىسة خاضت" (ناصخي9149 ،م.)53 ،
 ثخير اللفظ :وَزٍ ْػت ؤدبُت ما صالذ مؿشوخت مىز وحذ ألادب وظدبٓى ٖزل ٚما دام ألادب مىحىدا ،وال
ش ٚؤن َزا ًشحو بلى اخخالٍ شخطُاث ألادباء مً حهت والىٓاد ؤو حمهىس اإلاخإدبحن مً حهت ؤخشي ،ؤر هشي
ؤن َشٍٓا مً الىاطً ،دب الضخشَت والتزًحن واإلابالًت في الترجِب ،والذْت في الخىكُم حعشي في ٗل شاون خُاجه
ًُػل الضخشَت اللُكُتّ ،
الهامت والخاضت ،وجىىم مً َزا الىمـ مً الىاط ،ؤن ّ
وٍٓذم اللُل ،وٍذنى للهىاًت
به ،وجىُٓذ الهباسة؛ "ألهه ًشي في ألادب ضىسة ألهاْخه الصخطُت ،ؤو ًشٍذ ؤن ًشي مً خالله ضىسة ؤهُٓت
للٙاجب ،وَى لهزا العبب ًاٖذ ؤَمُت العب ٚالجُذ ،واإلابالًت في اهخٓاء الٙلماث اإلاىاظبت للمىغىم ألادبي،
خؿبت ٗان ؤو شهشا ؤو مٓامت" (اإلاطشي9141 ،م ،)49 ،وفي رلُْ ٚل " :الىثر ألادبي ،وَى ؤشذ ؤهىام الىثر خاحت
ً
مششْا ً
مىحرا ،لؿُِ اإلاىْو في الىُىط ،خلىة الىبرة في
يلى جخحر اللُل ،والخإهٔ في الىكم ،ختى ًخشج ال٘الم
ؤزشا ً
آلاران؛ ألن للمىظُٓى اللُكُت ً
ٖبحرا في ألارَان" (الذظىقي.)555 ،5555 ،
وْذ نجى الجاخل بهزٍ الٓػُت نىاًت َاثٓتَ ،اللُل اإلاُشد نىذٍ ٌهذ بمثابت اللبىت التي ًٓام مجها البىاء،
ونلى ْذس ما َحها مً خعً ًٙىن البىاء ساثٓاَ " ،ةرا ٗاهذ الٙلمت خعىت اظخمخهىا بها نلى ْذس ما َحها مً الخعً"...
(الجاخل9184 ،م.)9 :55 ،
وإلاا ٗاهذ الخؿابت هي بخذي َىىن ألادب الهشبي التي شًل بها الجاخل في ٖخابه ،وداَو نجها غذ
الشهىبُحن ،هجذٍ ًيبه الخؿباء بلى اخخُاس ؤلُاقهم واهخٓائهآً ،ى " ٛؤط الخؿابت الؿبو ،ونمىدَا ّ
الذسبت،
س
وحىاخاَا سواًت ال٘الم ،وخلحها ؤلانشاب ،وبهائَا ّ
جخحر ألالُاف( "...الجاخل9184 ،م.)9 :55 ،
وجدذر ؤبى نثمان نً اللُل اإلاُشد وما ًؿشؤ نلُه مً نُىب جخل بُطاخخه وٍجذس باألدًب ؤن ًؿشخه مً
ؤدبه ،ومً َزٍ الهُىب:
 غرابة الكلمة :وهي مً ؤَم الهُىب التي جلخٔ اللُل اإلاُشد ،وهبه بلحها ؤبى نثمان في البُان والخبُحن" ،وهي ٗىن
الٙلمت وخشُت يشٍبت ،ال ٌهشٍ مهىاَا بال بالششح والبدث والخُعحر" (الٙىفي9114 ،م.)9 :381 ،
ومً جيبحهاث الجاخل في َزا العُاّ َُما هٓله نً بشش بً اإلاهخمش بلى َزا الىىم مً الهُب الالخٔ
باللُل ،مدزسا مً الىْىم َُهَٓ ،ذ حاء في َزٍ الصخُُت ..." :وبًإ والخىنشَ ،ةن الخىنش ٌعلم ٚبلى الخهُٓذ،
والخهُٓذ َى الزي ٌعتهل ٚمهاهُ ،ٚوَشحن ؤلُاق( "...ٚالجاخل9184 ،م.)9 :951 ،
ّ
زم ٌهلٔ نلى َزٍ الهباسة بٓىله " :ؤما ؤهاَ ،لم ؤس ْـ ؤمثل ؾشٍٓت في الباليت مً ال٘خابَ ،ةنهم ْذ الخمعىا
مً ألالُاف ما لم ًً٘ مخىنشا وخشُا ،وال ظاْؿا ظىُْا( "...الجاخل9184 ،م.)9 :951 ،
والخىنش في ألامش َى الخهعش ،والجاخل ًطىس اظخهماله بطىسة مً ًشٖب ؾشٍٓا ونشا خشىا ،ال ًطل َُه
العال ٚبلى مشادٍ بعهىلت وَعشَ ،اظخهمل اللُكت الًشٍبت وما َحها مً حهمُت وابهام نلى العامو بداحت بلى بًػاح،
خُث ٗان َهم اإلاشاد مجها لِغ ظهال مِعىسا ،وحعمُخه وخشُا ألن الىُىط جىُش مىه ٖما جىُش مً الىخش الىاَش" ،
ؤو ألن اللُل هُعه ًىُش مً ال٘الم ٗالىخش الىاَش الزي ال ٌعخٓش في مٙان" (نُذ5555 ،م.)918 ،
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وٍشوي ؤبى نثمان ؾاثُت مً ال٘الم خىث ؤلُاف يشٍبت ،حهلذ َزا ال٘الم ظاْؿا نً داثشة الُطاخت،
َمما ًشوٍه مً رل " :ٚؤن امشؤة خاضمذ صوحها بلى ًدحى بً ٌهمش َاهتهشَا مشاسآَ ،ا ٛله ًدحى :بن ظإلخ ٚزمً
ش٘شَا وشبرٕ ؤوشإث جؿلها وجػهلها" (الجاخل9184 ،م.)9 :559 ،
وْبل ؤن ٌهلٔ نلى َزا الىظ ،بما ٌهبر نً اظخهجاهه واظخٓباخه لهزا الًشٍب واظخهمالهً ،شي ؤن الٓاست
بداحت بلى جُعحر لهزا الًشٍبَُُ ،عش له َزٍ ألالُاف ،ختى ال ً٘ذ خاؾشٍ ،وَهحى رَىهَ " ،الػهل :الخٓلُل،
والش٘ش :الُشج ،والشبر :الىٙاح ،وجؿلها :جزَب بدٓهآً ،ا :ٛدم مؿى ،ٛوٍٓا :ٛبئر غهى :ٛؤي ْلُلت اإلااء" (الجاخل،
9184م.)9 :559 ،
وبهذ جُعحر َزٍ اإلاُشداثٌ ،هلٔ بٓىلهَ " :ةن ٗاهىا بهما سووا َزا ال٘الم؛ ألهه ّ
ًذ ٛنلى َطاختَٓ ،ذ
بانذٍ هللا مً ضُت الباليت والُطاخت ،وبن ٗاهىا بهما ّ
دوهىٍ في ال٘خب ،وجزاٖشوٍ في اإلاجالغ ألهه يشٍبَ ،إبُاث مً
ّ
شهش ّ
الؿ ّشماح وؤشهاس َزًل ،جإحي لهم مو خعً ّ
الشضِ نلى ؤٖثر مً رل ،ٚولى خاؾب بٓىله " :بن
العجاج ؤو شهش
ّ
ألاضمعي ،لكىيذ ؤهه ظُجهل بهؼ رلَ ،ٚهزا لِغ مً ؤخالّ
ظإلخ ٚزمً ش٘شَا ،وشبرٕ ؤوشإث جؿلها وجػهلها
ال٘خاب ،وال مً آدابهم" (الجاخل9184 ،م.)9 :559 ،
وفي َزا الخهلُٔ ،هذسٕ بلى ؤي مذي وضل نمٔ َهمه لهزا الهُب ،وما ًدذزه مً ؤزش سخيء نلى َطاخت
ّ
ألالُاف اإلاُشدة ،وَزا ًاٖذ ؤن اللُل الًشٍب بهُذ ٗل البهذ نً ضُت الُطاخت ،ولزا َةن ال٘خاب ًخداشىن َزٍ
ألالُافَ ،هي لِعذ مً ؤخالْهم وال مً آدابهم.
ومما ًشوٍه نً ؤبي الخعً في ْبذ الًشٍب واظخهجاهه ؤههٗ " :ان يالم ًٓهش في ٖالمهَ ،إحى ؤبا ألاظىد الذئلي
ّ
الخمى َؿبخخه ؾبخا ،وَىخخه َىخا،
ًلخمغ بهؼ ما نىذٍَٓ ،ا ٛله ؤبى ألاظىد :ما َهل ؤبىٕ؟ ْا :ٛؤخزجه
وَطخخه َطخاَ ،ترٖخه َشخا"َ .ىخخه :ؤغهُخه .الُىُخ :الشخى الػهُِ ،وَطخخه :دْخهَٓ ،ا ٛؤبى ألاظىدَ " :ما
ّ
ؾلٓها ّ
ّ
ّ
وجضوحذ يحرٍَ ،شغِذ وخكُذ وبكُذ"ْ .ا ٛؤبى
وججاسٍ وجض ّاسٍ"؟ ْا" :ٛ
وحشاسٍ
َهلذ امشؤجه التي ٗاهذ تهاسٍ
ألاظىدْ :ذ نشَىا سغِذ وخكُذَ ،ما بكُذ؟ ْا :ٛخشٍ مً الًشٍب لم ًبلًْ .ٚا ٛؤبى ألاظىدً :ا بجي ٗل ٗلمت ال
نمَ ٚاظترَا ٖما حعتر ّ
ٌهشَها ّ
العىىس حهشَا" ،جضاسٍ :حهاغه .الضس :الهؼ .وخكُذ :مً الخكىة .وبكُذ :بجبام
لخكُذ" (الجاخل9184 ،م.)9 :559 ،
وَى بزلٌ ٚهبر نً ْبذ َزا الهُب ،خُث ضشح ؤن مثل َزٍ ألالُاف ًىًلٔ مهىاَا ختى نلى نالمٖ ،إبي
ألاظىد الذئلي ؤو ألاضمعي" ،وؤن في ْى ٛؤبي ألاظىد للًالمٗ :ل ٗلمت ال ٌهشَها نمَ ٚاظترَاً ،شٍذ ؤن ٗل ٗلمت ال
ٌهشَها نمَ ،ٚهي داخلت في َزا الخىنش الىخصخي ،ولم ًُذ الجاخل جىغُذ مهاوي جل ٚألالُاف الًشٍبتَُ ،عشَا
وؤصا ٛابهامها" (نُذ5555 ،م.)915 ،
وال ً٘خُي الجاخل بةنالن سخؿه نلى َزا اإلاعل ،ٚختى ًُعش جل ٚألالُاف الًشٍبت ،جإُٖذا الظخٓباح َزا
اإلاعل ،ٚوجخُُُا نلى العامو مً نىاء الخُخِش والخىُٓب ،وٍػشب اإلاثا ٛالظخهما ٛالًشٍب وْبده في ال٘الم بإبي
نلٓمت ،وَى هدىي ٗان ًخٓهش في ٖالمه ،وٍدشادّ بالًشٍبَ ،حرويْ " :ا ٛؤبى الخعًّ :
مش ؤبى نلٓمت الىدى ّي ببهؼ
مشةَ ،ىزب نلُه ْىم مجهم ،ؤْبلىا ّ
ؾشّ البطشة ،وَاحذ به ّ
ٌهػىن ببهامه وٍارهىن في ؤرههَ ،إَلذ مً ؤًذيهم
نجيْ ،ا :ٛدنىٍّ ،
حىت ،اَشهٓهىا ّ
نلىٖ ،ما ج٘إٖئىن نلى ري ّ
ّ
َٓا " :ٛمال٘م جخ٘إٖئىن ّ
بالهىذًت،
َةن شُؿاهه ًخٙلم
ّ
وْا ٛؤبى الخعًَ :اج بإبي نلٓمت الذم َإجىٍ ّ
للدجام :اشذد ْطب اإلاالصم ،وؤسَِ قباث اإلاشاسؽ،
بذجامَٓ ،اٛ
ّ ّ
ؤبُا ،وال ّ
الجزم ،ولًُ٘ ششؾ ٚوخضاّ ،
جشدن ّ
ومط ٚنهضا ،وال ج٘شًَ ّ
ؤجُاَ ،ىغو الدجام مداحمه
وؤظشم الىغو وعجل
ّ
حجاما ّ
مشة ما صاد نلى ما ْا( "ٛالجاخل،
في حىهخه زم مطخىَ " ،دذًث ؤبي نلٓمت َُه يشٍب ،وَُه ؤهه لى ٗان
9184م.)9 :555 ،
حسن ,السالمي
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وؤمثله الجاخل في َزا اإلاجاٖ ٛثحرٍ ،وٍبذو ؤن اٖثاسٍ مً الشىاَذ ،ومٓخه لهزا الهُب حهله ال ٌهلٔ نلى
ال٘ثحر مجها ،وال ًىضر ما َحها مً يشٍبٖ ،شإهه في بهؼ الىطىص ،ومما ججذس ؤلاشاسة بلُه ،ؤن ؤبى نثمان لم جُخه
ؤن ٌهلل لٓبذ َزا الهُب ،مما ًذ ٛنلى ادساٖه الىاضج إلاا ًخل بُطاخت ألالُاف اإلاُشدةَُٓ ،شس ؤن " :اللُل الهجحن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الشدي ،واإلاعخ٘شٍ
وؤشذ الخداما بالٓلب ،مً اللُل الهجحن
الًبي ،ؤنلٔ باللعان ،وآلِ للعمو،
الشدي ،واإلاعخ٘شٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
الخداما بالٓلب مً اللُل الششٍِ ،واإلاهجى ّ
الشَُو ال٘شٍم( "...الجاخل،
وؤشذ
الًبي ،ؤنلٔ باللعان ،وآلِ للعمو،
9184م.)9 :15 ،
وَى بهزا ًُؿً بلى دُْٓت مهمت ،وهدُجت ظبٔ بها نلماء الباليت ،في حهلُله لهزا الهُب خُث ْشس ؤن اللعان
ًخهلٔ باللُل الٓبُذ ،وٍٙىن مً الطهب نلُه الخخلظ مىهٖ ،ما ؤن ألارن حهُه ،والٓلب ًدُكه ؤٖثر مً اللُل
العلُم البريء مً َزا الهُب (نُذ5555 ،م.)915 ،
ّ
ّ
وَى سؤي ابً نبذ سبهًٓ ،ى " :ٛبًإ والخىنشَ ،ةن الخىنش ٌعلم ٚبلى الخهُٓذ ،والخهُٓذ َى الزي ٌعتهلٚ
مهاهُ ،ٚوَشحن ؤلُاق ،ٚومً ؤ اى مهجى ٖشٍما َلُلخمغ له لُكا ٖشٍماّ ،
َةن خٔ اإلاهجى الششٍِ اللُل الششٍِ،
س
ومً خٓهما ؤن جطىنهما نما ًُعذَما وٍهججهما ،ونما حهىد مً ؤحله بلى ؤن جٙىن ؤظىؤ خاال مىْ ٚبل ؤن جلخمغ
بقهاسَما ،وجشًَ هُع ٚبمالبعتهما وْػاء خٓهما؛ ًَ٘ في زالزت مىاصّ :ٛ
َإو ٛرل ٚؤن ًٙىن لُك ٚسشُٓا نزبا ،ؤو
َخما ظهال؛ وٍٙىن مهىإ قاَشا م٘شىَا ،وْشٍبا مهشوَا" (ابً نبذ سبه.)8 :981 ،ٌ9858 ،
 ثىافر الحروف :وهي مً الهُىب التي جؿشؤ نلى الٙلمت اإلاُشدةَ ،خخشحها نً داثشة الُطاخت ،وَى ٗىن الٙلمت
ضهبت الىؿٔ نلى اللعان ،ختى ًٙاد ؤن ًخهثر بها ،يحر خُُُت نلى آلارانَ ،خ٘ذ لعان الىاؾٔ ،وجىُش مجها ؤرن
العامو (العُىؾي9114 ،م.)9 :981 ،
وْذ هبه الجاخل بلى َزا الهُب ،وؤشاس بلُه ،وبن لم ًطشح بهزا الاظم – ؤي جىاَش الخشوٍ -ورل ٚفي
مهشع خذًثه نً َزا الهُب ،بال ؤهه نؿُه وْشهه بدىاَش الٙلماثٖ -ما ظُإحي بهذ ْلُلَ ،-إوضر ؤن اللُل ًيبػي "
ؤن ًٙىن خُُُا نلى اللعان ظهال ،وْذ هٓل نً بشش بً اإلاهخمش – في صخُُخه ،-ؤن اإلاىاص ٛالتي ًجب ؤن ًجزلها
ّ
ألادباء وال٘خاب زالر مىاص ،ٛوؤولى َزٍ اإلاىاص ٛؤن ًٙىن اللُل سشُٓا نزبا وَخما ظهال " (الجاخل9184 ،م.)9 :951 ،
وبرا ٗان اْتران ألالُاف بهػها ببهؼ ًيبػي ؤن ًٙىن نلى وعٔ خاص ،وبخإلُِ ميسجم؛ َةن اْتران
الخشوٍ في الٙلمتً ،يبػي ؤًػا ؤن ًٙىن مما ًادي بلى اوسجام في الٙلمت ،بدُث جبذو خشوَها مخألُت مخأخُت ،لِغ
بُجهما جىاَشَ ،ال ًلُٔ ؤن هالِ الٙلمت مً خشوٍ مخٓاسبت اإلاخشج؛ َُادي رل ٚبلى جىاَشَا ،وزٓلها نلى اللعان
وحهعشٍ نىذ ؤدائها.
ّ
ّ
وْذ ؤوضر رل ٚضشٍدا في ْىلهَ " :إما اْتران الخشوٍ؛ َةن الجُم ال جٓاسن الكاء ،وال الٓاٍ ،وال الؿاء،
ّ
وال الًحن ،بخٓذًم وال بخإخحرّ ،
الكاء ،وال ّ
والضاي ال جٓاسن
العحن ،وال الػاد ،وال الزا ،ٛبخٓذًم وال جإخحر ،وَزا باب
ّ
ٌعخذ ٛبه نلى الًاًت التي بلحها ًجشي" (الجاخل9184 ،م.)9 :55 ،
ٖبحر ،وْذ ً٘خُى بزٖش الٓلُل ختى
وْذ ٗان الجاخل – بهزا الخىبُه -ضاخب سؤي ؤضُل ؤرانه ال٘ثحرون ممً حاءوا بهذٍٗ ،ابً ظىان
الخُاجي ،خُث رَب بلى ؤن ْشب مخاسج الخشوٍ في الٙلمت ماد بلى جىاَشَا وزٓلها واشترؽ ؤن جخإلِ الٙلمت مً
خشوٍ مخبانذة اإلاخاسج ،ونلل رل ٚبإن الخشوٍ التي هي ؤضىاث ججشي مً العمو مجشي ألالىان مً البطش (نُذ،
5555م.)945 ،
وٍٓى ٛالخمىي في شإن جىاَش الخشوٍَ " :طاخت اإلاُشد خلىضه مً جىاَش الخشوٍ ،والُطاخت ؤنم مً
الباليت؛ ألن الُطاخت جٙىن ضُت للٙلمت وال٘المًٓ ،اٗ :ٛلمت َطُدت وٖالم َطُذ .والباليت ال ًىضِ بها بال
ال٘الم" (الخمىي5558 ،م.)5 :858 ،
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والباليت هي ؤن ًبلٌ اإلاخٙلم بهباسجه ٖىه مشادٍ ،مو بًجاص بال بخال ،ٛوبؾالت مً يحر بمال .ٛوالُطاخت
خلىص ال٘الم مً الخهُٓذ.
 مخالفة القياس 7وَى ٗىن الٙلمت مخالُت لالظخهما ٛالىاسد نً الهشب ،وْذ غبؿه نلم الطشٍ" ،وَؿً ؤبى
نثمان بلى َزا الهُب ،وهبه بلُه ،ونذ الٙلمت برا حاءث مخالُت إلاا وسد نً الهشب نذث ظاْؿت بعبب َزٍ
اإلاخالُت ،وخشحذ نً الُطاخت ،ودخلذ في داثشة الهُب" (نُذ5555 ،م.)945 ،
وَىإ مً حاء بٓى ٛمخالِ للمهجى اإلاشاد بمخالُت الُٓاطًٓ ،ى " :ٛوْذ خمله بهػهم نلى الُٓاط
الطشفي ،وَى خؿإ؛ ألن مخالُت الُٓاط الطشفي ال جخل داثما بالُطاخت" (الطهُذي5555 ،م.)9 :95 ،
ومما ًشوٍه نً اإلاذاثجي ،ؤههْ " :هذ ّ
ْذام صٍاد سحل غاجعي -مً ْشٍت بالُمًًٓ ،ا ٛلها "غبام" ،وصٍاد ًبجي
ّ
داسٍَٓ ،ا ٛله :ؤيها ألامحر ،لى ٖىذ نملذ باب مششْها ْبل مًشبها ،وباب مًشبها مً ْبل مششْها! َٓا :ٛؤوى لَ ٚزٍ
الُطاخت؟ ْا :ٛبنها لِعذ مً ٖخاب وال خعاب ،ول٘جها مً "رٗاوة" الهٓلَٓ ،ا :ٛوٍل ،ٚالثاوي ّ
شش" (الجاخل،
9184م.)3 :951 ،
َٙلمت " رٗاوة" التي حاءث في ٖالم الػاجعي لم جشد بها اظخهما ٛنشبي ًصدخها ،واهما الىاسد" رٗاء" ،وْذ
غبـ الٓاهىن الطشفي رل ٚبٓانذة وهي " :برا وْهذ الىاو ؤو الُاء مخؿشَت بهذ ؤلِ صاثذة ْلبذ َمضة ،هدىٖ :عاء،
وظماء ،وؤًػا رٗاء" (الىجاس ،د ث.)5 :315 ،
ومً خالَ ٛزا الهشع لُطاخت الٙلمت اإلاُشدة نىذ الجاخل ،هجذٍ ْذ لُذ ؤهكاس الٙاجبحن والباخثحن مً
نلماء الباليت اإلاخإخشًٍ مً نلماء الباليت اإلاخإخشًٍ ،بلى الهُىب التي جخل بُطاختها ،وؤن اإلاخإخشًٍ وحذوا ؤضىٛ
غىابؿهم في َزا الباب نىذٍ ،بل ؤن الػابـ الزي وغهه اإلاخإخشون ،ال ًضٍذ نً الػابـ الزي وحذهاٍ نىذ
الجاخل ،وَى ؤن َطاخت اإلاُشد نباسة نً خلىٍ مً نُىب زالزت :الًشابت والاظخ٘شاٍ ،ونذم الخئام خشوَه وزٓله،
ومخالُخه لالظخهما ٛالىاسد نىذ الهشب (نُذ5555 ،م.)945 ،

خــاثــمة
جبحن لىا َزٍ الذساظت ؤن الىٓذ ألادبيْ ،ذ ْؿو شىؾا مهما في معحرجه الخاسٍخُت ،ال ظُما في الٓشن الثاوي
والثالث الهجشٍحن ،نلى ًذ ؤبي نثمان نمشو بً بدش ،الزي جىاو ٛال٘ثحر مً الٓػاًا الىٓذًت ،خُث بجى لىا مخؿؿا
ًطىس معحرة الىٓذ ألادبي مىز الهطش الجاَلي ،بلى الٓشن الثالث الهجشي ،ورل ٚمً خال ٛسضذٍ آلساء ٗىٖبت مً
الىٓاد وألادباء والشهشاء الزًً ٗان لهم الذوس ألاٖبر في جشظُخ مبادت َزا الىٓذ ألادبي.
وهدً مً خالَ ٛزٍ الذساظت خاولىا ؤن هلٓي الػىء نلى حاهب مهم مً حىاهب الىٓذ ألادبي نىذ
الجاخل ،مً خال ٛال٘شِ نً مهاًحر هٓذ الجاخل للخؿابت الهشبُت ،مً خال ٛجدبهىا لهزٍ آلاساء التي ؤوسدَا في
مالُاجه ،ال ٌعهىا بال الٓىَ" :ٛزا البدث ًكهش حاهبا حذًذا نكُما ْذمه الجاخل للىٓذ ألادبي" ،ومً ؤَم الىخاثج:
 الخؿابت هي ًَ هثري ْىلي ،له ْىانذ وْىاهحن واضى ،ٛياًخه الخإزحر في الجمهىس اإلاعخمو ،وبْىانهم بالدجت
والبرَان.
 للخؿابت جإزحر ٖبحر في ؤلاْىام ،واظخمالت الخىاؾش وجىححهها ،وهي بزل ٚجىاصي نمل الُطاخت والباليت التي
حهحن الخؿُب نلى جشُٖب اإلاُشداث والجمل ،وخعً الخهبحر.
 جُشدث الخؿابت بخطاثظ جمحزَا نً َىىن الىثر ألاخشيَ ،هي جدىاو ٛاإلاعاثل الجادة والىاْهُت ،وجٓىم نلى
الخٓاثٔ اإلالمىظت واظخهما ٛالذلُل ،والاظخهاهت بالدجت واإلاىؿٔ في جشُٖبها ،ونىطش ؤلاْىام لُ٘شة الخؿُب
والاظخمالت بلُه.
حسن ,السالمي
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ّ
ٌهذ الجاخل مً ؤواثل ألادباء الزًً ّؤسخى لٙلمت السجو باليُا ،والسجو اإلادمىد نىذٍ ما ٗان إلْامت الىصن،

وخالوة الطىث ،وحما ٛألاداء ،ؤما برا ؤسٍذ به ببؿا ٛخٔ ؤو َخَ ٚػُلت ؤو اهخطاس لباؾلٖ ،ما في سجو
ال٘هان َزل ٚنىذٍ مزمىم مشَىع.
 ؤبشص مٓىماث الخؿابت نىذ الجاخل ،وألاظغ التي ًشج٘ض نلحها َزا الًُ خمعت ؤشُاء ،هي( :الؿبو –
الشواًت -الُطاخت -جخحر اللُل).
ًٓ شس الجاخل ؤن الهشبي نامت ًمُل بلى الؿبو والاسججا ٛؤٖثر مً مدبخه للطىهت والضخشَت والهىذ ،وٍشحو
رل ٚلؿبُهت خُاتهم في الجضٍشة الهشبُت ،وهي الخُاة التي وضُها بالعهلت الىاضخت.
 الُطاخت نىذ الجاخل نىطش ؤظاظُا مً نىاضش البُان باللًت ،يهخم بعالمت اللًت مً ؤي لُل دخُل نلى
ْامىط الُطخى.
 اللُل نىذ الجاخل بمثابت اللبىت التي ًٓىم مجها البىاء ،ونلى ْذس ما َحها مً خعً ًٙىن البىاء.
َ طاخت اإلاُشد نباسة نً خلىٍ مً نُىب زالزت :الًشابت ،والاظخ٘شاٍ ،ونذم الخئام خشوَه وزٓله ،ومخالُخه
لالظخهما ٛاإلاشهىس نىذ الهشب.

ثوصيات7
-

الخىظو مً ْبل الباخثحن في دساظت خؿب الهشب ،ومداولت جدلُلها وببشاص الخطاثظ الُىُت َحها5
جؿهُم اإلاىاهج الذساظُت في مشاخل الخهلُم اإلاخخلُت ،بمادة الخؿابت وما جمثله مً ؤَمُت بالًت.
جذسٍب ألابىاء نلى اسججا ٛالخؿابت ،وجٓذًمهم في مىابش الجمو ،وجطذسَم اإلاداَل بٙاَت ؤهىانها.

املصادر واملراحع7
-

ابً دسٍذ ،ؤبى ب٘ش مدمذ بً الخعً ألاصدي (اإلاخىفىَ359 :ـ)9141( .م) .حمهشة اللًت( .ؽ .)9جدُٓٔ :سمضي مىحر
بهلبٙي .داس الهلم للمالًحن .بحروث.
ابً سشُٔ ،ؤبي نلي بً سشُٔ الٓحرواوي ألاصدي (315مَ855-ـ)َ9859( .ـ_ 9149م) .الهمذة في مداظً الشهش
وآدابه وهٓذٍ( .ؽ .)5جدُٓٔ :مدمذ ومخي الذًً نبذ الخمُذ .داس الجُل لليشش والخىصَو والؿبانت .بحروث.
ؤبى البٓاء ،ؤًىب بً مىسخى الخعُجي الٙىفيَ9891( .ـ9114 -م) .الٙلُاث (معجم في اإلاطؿلخاث والُشوّ
اللًىٍت) .جدُٓٔ :نذهان دسوَش ومدمذ اإلاطشي .ماظعت الشظالت .بحروث .لبىان.
ألاهذلسخي ،شهاب الذًً ؤخمذ بً مدمذ بً نبذ سبه ابً خبِب ابً خذًش بً ظالم اإلاهشوٍ بابً نبذ سبه.
(َ9858ـ) .الهٓذ الُشٍذ( .ؽ .)5داس ال٘خب الهلمُت .بحروث.
بذوي ،ؤخمذ ؤخمذ .ؤظغ الىٓذ ألادبي نىذ الهشب .داس نهػت مطش للؿبو واليشش.
الجاخل ،ؤبى نثمان بدش بً مدبىب ال٘ىاوي (َ555ـ)َ9348( .ـ9158 -م) .الشظاثل .جدُٓٔ وششح :نبذالعالم
َاسون .م٘خبت الخاهجي .الٓاَشة .مطش.
الجاخل ،ؤبى نثمان نمشو بً بدش بً مدبىب ال٘ىاوي اللُثيَ9858 .ـ .الخُىان( .ؽ .)5داس ال٘خب الهلمُت.
بحروث.
الجاخل ،ؤبي نثمان نمشو بً بدش9184( .م) .البُان والخبُحن( .ؽ .)5م٘خبت ابً ظِىا لليشش والخىصَو
والخطذًش .الٓاَشة.
حبر ،حمُل5554( .م) .الجاخل في خُاجه وؤدبه وَ٘شٍ .داس ال٘خب اإلاطشي اللبىاوي للؿبانت واليشش.
حسن ,السالمي
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-

الخمىي ،جٓي الذًً ؤبى ب٘ش بً نلي بً نبذ هللا ألاصساسي5558( .م) .خضاهت ألادب وياًت ألاسب .جدُٓٔ :نطام
شُٓى( .ؽ .)95داس وم٘خبت الهال .ٛبحروث .داس البداس .بحروث.
خُاجي ،مدمذ نبذ اإلاىهم9145( .م) .ؤبى نثمان الجاخل .داس ال٘خاب اللبىاوي ،بحروث .لبىان.
مدمذ بً نبذ ّ
َّ
مدمذ بً ّ
الضبُذي ،ؤبى الُُؼ ّ
الشصاّ الخعُجي .جاج الهشوط مً حىاَش الٓامىط .داس الهذاًت.
العُىؾي ،حال ٛالذًً نبذ الشخمً بً ؤبي ب٘ش9114( .م) .اإلاضَش في نلىم اللًت وؤهىانها( .ؽ .)9جدَُٓٔ :ااد
نلي مىطىس ،داس ال٘خب الهلمُت ،بحروث .لبىان.
الطهُذي ،نبذالهاَ9855( .ٛـ5555-م) .بًُت ؤلاًػاح لخلخُظ اإلاُخاح في نلىم الباليت( .ؽ .)91م٘خبت آلاداب.
مطش.
غُِ ،شىقيَ9855( .ـ) .الًُ ومزاَبه في الشهش الهشبي( .ؽ .)95داس اإلاهاسٍ .مطش.
ناصخي ،مِشا9149( .ٛم) .مُاَُم الجمالُت والىٓذ في ؤدب الجاخل( .ؽ .)5ماظعت هىَل .بحروث .لبىان.
نمش ،الذظىقي5555( .م) .في ألادب الخذًث .داس الُ٘ش الهشبي .لبىان.
نُذَ ،ىصي العُذ نبذ سبه9113( .م) .اإلآاًِغ الباليُت نىذ الجاح في البُان والخبُحن .داس الثٓاَت لليشش
والخىصَو.
نُذَ ،ىصي العُذ نبذ سبه5555( .م) .اإلآاًِغ الباليُت نىذ الجاخل في البُان والخبُحن .م٘خبت ألاهجلى
اإلاطشٍت .الٓاَشة.
اإلاطشي ،مدمذ نبذ اإلاًجيَ9851( .ـ9141 -م) .هكشٍت ؤبي نثمان نمشو بً بدش الجاخل في الىٓذ ألادبي( .ؽ.)9
داس مجذالوي .نمان .ألاسدن.
الىجاس ،مدمذ نبذ الهضٍض .مىاس العال ٚبلى ؤوضر اإلاعال .ٚمؿبهت الُجالت الجذًذة .الٓاَشة.
الىاعي ،جىَُٔ َ9855( .ـ ـ9111م) .الخؿابت وبنذاد الخؿُب( .ؽ .)3داس الُٓحن .مطش .اإلاىطىسة.

حسن ,السالمي
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