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 :ةــــــاملقذم

لم ًىً النزٕو الى كغاءة قٗغ ؤبي هىاؽ بضٖة في زُاب الىلض      

ين خٌى قٗغه، وبه  الٗغبي اللضًم، بهما وان كًُة الىلاص واللٍٛى

ه مساع اهحمام اللضامى ٖىه ؾيرة  ؤقاع ببً الىضًم واهضه في ٖضَّ

!
ً
، وول له (1)وقٗغا

ً
 وحمالُا

ً
،وطلً بفٗل خًىعه اإلاارغ ؤصبُا

 في وؾاثله وؤصواثه لا 
ً
حغاثُة في كغاءة قٗغه، مما ًررث  ٖىه ثماًؼا

وحهات الىٓغ التي افصخد ًٖ رلافة محماًؼة بانغة، ثداٌو ؤن 

ة وثاعة  ثحدغي مىاًَ اللىة والًٗف فُه، ثاعة في لٛحه الكٍٗغ

ؤزغي بما ًدُُه مً مارغات ْاهغة ؤو مسفُة، ومٗاًىة قٗغه في 

اهم وثهىعاتهم الىلضًة.  يىء عٍئ

ة الىلضًة وبد      سىا هظا ًداٌو ؤن ٌؿمى ثلً الىكفات اإلاُٗاٍع

 في
ً
 مٗغفُا

ً
 اللضًمة بإؾمائها اإلاحفاوثة في وحهات الىٓغ، ٖملا

 
ً
غاثلها واؾخىاصا  بىؾاثلها َو

ً
اؾخبهاعه وفم محىه الكٗغي، وعبُا

الى خلُلة ؤن اإلاىاهج اإلاؿحللة، طات الغئي والحهىعات، اهما هي 

غاءات اللغاءة الىهىنُة، جؿمذ مىاهج ثدلُل كاعت، له اح

بحٗضص مضازلحها البانغة للمحىن اإلالغوءة، ألنها مماعؾات ثدلُل، 

ات الىو وما ًدُِ به، م٘ ان  جؿحضعي َغاثم في هكف مؿحٍى

اهحمد ببٗض واخض مً  -في مٗٓمها-الجهىص الىلضًة اللضًمة 

ؤبٗاص قٗغ ؤبي هىاؽ بىنفها هٓغات الى ههه الكٗغي، هٓغة لم 

خي ؤو السلافي، مدضرة بقيالُة ثغبُ ه بيؿله الخًاعي ؤو الحإٍع

ة ثدضصها في مىي٘ ازحباع حاهبي، خؿ  مغحُٗات  مُٗاٍع

الىاكض الررازي في ثمسالثه الىلضًة اإلاحسيرة، بين لاثباُٖة 

 والحجضًضًة.

وإػاء ما طهغها مً ثباًً اللغاءات الىلضًة اللضًمة، ارغها      

 الى 
ً
اؾخبهاعها ٖلى وفم ثضازل ثدلُل هلضي خغوي، اؾخىاصا

 م٘ 
ً
الؼمان والظات اللاعثة، ألن الىلض الٗغبي اللضًم بضؤ ثماقُا

ة، اإلااؾؿة ٖلى الحجغبة البالُٚة اللغآهُة، رم  لاثباُٖة اللٍٛى

 اشتذالل في قراءاثه النقذية القذيمةشعر أبي نىاس/ مالمح 
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 امللخص  معلىمات املقالة

: ثاريخ املقالة  في ثىحه اللغاءات الىلضًة خٌى       
ً
 زهبا

ً
قٗغ ابي هىاؽ له مياهحه في الىلض الٗغبي اللضًم، بط وان مجاال

ات املخحلفة في ثدلُله، وفم ثهىعاتقٗغه، وبغوػ   وعوت لها مغحُٗاتها وفغيُاتها اإلاحباًىة. النٖز

 -ٖلى كلتها-في ثغارىا الىلضي  ومً هظا اإلاىُلم وان ملالىا البدثي مداولة هكف واهخكاف للمالمذ الحدلُلة     

وما كضمىه مً اؾحيباٍ وفغيُات، مىبٗسة مً صواف٘ طاثُة وطوكُة ؤو مً مٗاًىات حؼثُة لكٗغ ابي هىاؽ، 

ين ألهفؿىا الحجىاٌ بُجها وفم ملرربات الىلض الخضًسة، بما وٗضه مالمذ ًمىً ؤن ثيحٓم م٘ ثلً اإلالانض  مؿٚى

 رب مً فًاء الىلضًة اللضًمة، واحغاءاتها الحُبُلُة.ولى بكيل زفي، وهحإملها كغاءة ثلر

وهظا وله ٌؿٙى لىا ان هحدغي ثلً اللغاءات الىلضًة الررارُة خٌى قٗغ ؤبي هىاؽ، همُضان الزحباع ما      

 ؤولُا لحلً اإلاىاهج لاخاصًة.
ً
 زُُُا

ً
 هدؿبه وحىصا
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م ثُىع الظاثلة الىلضًة في الٗهىع لحىحمل بسُىات ثالث

الالخلة، التي خاولد ؤن ثيحلل الى اؾحدؿاهات حضًضة جٗلل 

 حىصة قٗغ ؤبي هىاؽ وفم ملاًِـ الفهم والحفؿير.

 
ً
 الاثباعية املعيارية –اوال

القً ان الىلض الٗغبي اللضًم في كغهُه ألاٌو والساوي وان في      

ة، طات اللمؿات الىلضًة  حاه  هبير ٌكاٌ٘ اإلاغحُٗة اللٍٛى

الم، ؤمساٌ ؤبي  ىفُىا اؾحدًاع بٌٗ لٖا لاثباُٖة الخجىلة، ٍو

 149-هـ(، ِٖس ى بً ٖمغ السلفي )ت  116-اسخاق الخًغمي )ت

هـ(،  216-هـ(، ألانمعي )ت 154-هـ(، ؤبي ٖمغو بً الٗالء )ت

غ وبكاع وؤيغابهم  وؾىاهم مً هبل في اقٗاع الفغػصق وحٍغ

ً لهم، ب  اإلاٗانٍغ
ً
ها خلال ة وقُٖى ط هجض َُٛان اللغاءة اللٍٛى

 
ً
في ثفًُل اللضًم ٖلى ول  ، ًٖضتها هلضاتهم الدجاحُة(2)همُُا

حضًض مدضذ مً الكٗغ، ختى ؤن لانمعي طهغ خياًة ًٖ 

اؾحاطه ؤبي ٖمغو بً الٗالء، ًلٌى ))حلؿد الُه ٖكغ حجج، 

فما ؾمٗحه ًدحج ببِد اؾالمي، وؾئل ًٖ اإلاىلضًً، فلاٌ ما 

وان مً خؿً فلض ؾبلىا الُه، وما وان مً كبُذ فمً 

 .(3)ٖىضهم((

ببه اإلاغحُٗة اللغآهُة، ألنها الؿب  الغثِـ في وهظا النزٕو ؾ     

ة والبالُٚة، واؾحيباٍ انىلها ويىابُها،  ثإهُل اإلاٗاًير اللٍٛى

امًه،  بىنفها ؤصوات كغاءة الىو اللغآوي وبُان مٗاهُه ٚو

به وثفؿير ما ٚمٌ مً مفغصاثه  ))وثىيُذ اإلالحبـ في ٍٚغ

الجاهلي،  ، وطلً ًحدلم باؾحضٖاء مضوهات الكٗغ(4)وثغاهُبه((

ً، لُيىن  فهي الغافض الظي بثيإ ٖلُه الجُل لاٌو مً اإلافؿٍغ

 لالحُاٌ الالخلُة، مهضاكه ملىلة ابً ٖباؽ )عى( "اطا 
ً
مٗماعا

ؾإلحمىوي ًٖ فٍغ  اللغآن فالحمؿىه في الكٗغ، فةن الكٗغ 

 بما ؾمي ؾالات هاف٘  بً (5)صًىان الٗغب"
ً
، وهى ما ثدلم ُٖاها

 ألاػعق إلبً ٖباؽ.

وهظه لاثباُٖة التي ثإنلد ؾىف ثىمى بحغاء بؿببه ًفًل      

الكٗغ الجاهلي ٖلى ؾىاه مً الٗهىع الالخلة، لُخبٗه الرراث  

، لاؾالمي ؤٖلى منزلة مً ألامىي، ولامىي 
ً
 هلضًا

ً
الؼمجي مُٗاعا

غه ))بهما مسل اللضماء واملخضرين  ؤٖلى منزلة مً الٗباس ي، وثبًر

ا ببىاء فإخىمه واثلىه، رم ؤجى آلازغ همسل عحلين، ابحضؤ هظ

ىه، فاليلفة ْاهغة ٖلى هظا وإن خؿً، واللضعة  فىلكه وٍػ

، رم ًحم الحفايل بين ؤصخاب (6)ْاهغة ٖلى طلً وإن زكً((

الخايىة الؼمىُة الىاخضة ٖلى اؾاؽ لاهحماء اإلاياوي والٗغقي، 

لضًيُة وكض ًحُىع اإلاُٗاع الى البٗض ألازالقي، بثياء ٖلى السُمة ا

والؿلىن لاححماعي للكاٖغ، مفغكين هظا الحلُُم ألازالقي ًٖ 

 كًاًا فىُة ؤزغي.

واإلاكيلة ان هفـ ثلً لاثباُٖة جؿغبد بكيل ملخّى لــضي      

بٌٗ الىلاص الظًً ًفررى ؤنهم ٖاقىا طهىُة حضًضة، فهظا 

هـ( في هحابة )هلض الكٗغ(، ًحمسل  337-كضامة بً حٗفغ )ت

الٗغبي اإلاحميزة نىاٖة مــً الكٗغاء اللــضامى كىاٖض الكٗغ 

، لُىاػنها بالكىاهض اإلاُٗبة، بمــا ثمسل لضي املخضرين 
ً
خهــغا

 لحلً الؿلفُة  371-فلِ، ولـم ًىً آلامــضي )ت
ً
هـ( لا امحضاصا

 الى 
ً
الىلضًة في مفايلحه بين ؤبي ثمام والبدرري، لِكير يمىا

يء لا ألهه ؾاع ٖلى ههج ثفًُل البدرري ٖلى ؤبي ثمام، ال لش 

ألاكضمين في هٓمه، وزالفه ؤبى ثمام في الٗضٌو ًٖ هٓم ألاواثل، 

 وبهظا اإلاىٓاع كغا هلاص آزغون قٗغ اإلاىلضًً.

 بين الجزئية ومالمح الانطباعية. –ثانيا 

ة الظات خٌى ما ثلغؤه، ؤي       لاهُباُٖة مىهج مُٗاعه ثإرٍغ

ٗغفي، وؾُلة ثلغب اللاعت الى لاخحيام الى الفُغة واإلاىخؿ  اإلا

مضوهة الىو، وهي مهمة ًاصيها هاكض ناخ  خضؽ هافظ، صون 

كىاٖض وملاًِـ مىبسلة مً الٗمل لاصبي، لا اإلالاًِـ التي 

 في 
ً
ثىىحض في طات الىاكض اللاعت، ليرنضها في ريُات الىو، ارغا

 .(7)هفؿه إلاا ًلغؤ

اثغة خٌى قٗغ ؤبي واللغاءات الىلضًة الٗغبُة اللضًمة الض     

، بلضع ما هي اطواق 
ً
 هلضًا

ً
هىاؽ في حاه  مجها ٚير مٗلمة ثإنُال

ة حؼثُة، محدغعة مً اللىاٖض اإلاىهجُة، ثاعة جٗلل، وثاعة  ثإرٍغ

 ثحديز صون جٗلُل، ورالسة جؿحيبِ عؤي وفم الظهغة الظوكُة.
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 بفٗل ٖىامل صًيُة،      
ً
وواخضة مً ثلبُة الظاثلة اإلاىداػة ؾلفا

هـ( في قإن ؤبُات ؤهىغها ٖلى ؤبي هىاؽ  286-طهغه اإلابرص )ت ما

ؤهه كاٌ ))وٗو حباع الؿماوات، فظهغ اإلاٗهُة م٘ طهغ الجباع 

. وبؿببها ًلص ي ابا (8)ٚؼ اؾمه، بهه بًاه ًلهض بالٗهُان((

 الى اإلاضزل الضًجي، الظي اؾحلغ في طهىُة اإلابرص 
ً
هىاؽ اؾخىاصا

 اٖلى في ثظوكه للكٗغ.
ً
 مُٗاعا

غ لاخاَة بكٗغه مً مضازل بوكاثُة ٖامة، ًىلل لىا  وفي ثبًر

هـ( بكإن قٗغ ؤبي  209-هـ( ًٖ ؤبي ٖبُضة )ت276-الجاخٔ )ت

هىاؽ )هى بمنزلة بان ...، وهلو بىاوءه ووان ًيبغي ان ًيىن بىائه 

ة (9)احىص(( ، هى عؤي ًفحلض الى الؿىض الحُبُلي، بهما هٖؼ

ىاؽ. وهلٌُ هظا اإلاُٗاع ٌٗحلضها اإلابرص ثجاه قٗغ ابي ه

اع  ُّ لاهُباعي ما ؤوعصه الجاخٔ ًٖ اؾحاطه ببغاهُم بً ؾ

 ألبي هىاؽ في الخمغ، رم ٖل  ٖلُه 
ً
الىٓام، خين ؤوكض قٗغا

 :
ً
 .(10)لى وان هظا الفتى حم٘ له الىالم فإزحاع ؤخؿىه((((كاثال

 -وبهظا لاؾلرراء الظوقي      
ً
ًحٗه  اسخاق بً  -اإلاحدامل اخُاها

هـ( ٖلى ؤبي هىاؽ، ثاعة ًسُئه فُما 189-غاهُم اإلاىنلي )تاب

ًلٌى ههغة لألواثل مً الكٗغاء، وثاعة في زغوحه ًٖ همِ 

لاواثل، لُٗلً ثظمغه ))ما ْىيد ؤوي ؤِٖل الى ػمان ؤعي قٗغ 

، صون ؤن ًىكفىا ٖلى هماطج (11)ؤبي هىاؽ ًىفم فُه هظا الىفاق((

 للمحللي، بهما هي آ
ً
 ًدللها بكىاٖا

ً
عاء ثلبي طاثه اإلاحإرغة جٗهبا

ة الظوق   م٘ ثظوكه اإلاُٗاعي ٖلى ان مُٗاٍع
ً
ثحىُف ازحباعا

اوي )ت  356-لاهُباعي كض ثحيإ ٖلى لاؾُغة، ما عواه ناخ  ألٚا

 الى والبة بً الخباب ؤؾحاط ؤبي هىاؽ، ؤهه ))وان لُلة 
ً
هـ( مؿىضا

 وؤبى هىاؽ ٚالمه الى حاهبه هاثم، بط ؤثاه في م
ً
ىامه ]ببلِـ[ هاثما

فلاٌ له: ؤثضعي مً هظا الٛالم الىاثم الى حاهبً؟ كاٌ: ال، هظا 

ؤقٗغ مىً ومً الجً ولاوـ، وهللا ألفحرن بكٗغه السللين، 

ً به ؤهل اإلاكغق واإلاٛغب، فلاٌ: فٗلمد ؤهه ببلِـ،  ٍغ وأٚل

فللد: فما ٖىضن؟ كاٌ: ٖهِد عبي في سجضة فإهلىجي، ولى 

 ل
ً
 (12)سجضت((ؤمغوي ؤن اسجض له ؤلفا

ورمة آعاء ازغي جؿحيبِ في قٗغه هٓغات حؼثُة، مجها كٌى      

هـ( ))فةهه لم ًجحم٘ بباب ؤخض مً الخلفاء  429-السٗالبي )ت

 ً واإلالىن ما اححم٘ بباب الغقُض مً فدىلة الكٗغاء اإلاظوىٍع

، وهى زلِ بين الؿُاس ي )ؤبىاب الخلفاء( (13) وإبي هىاؽ((

 الكٗغاء(.ومُٗاع الىمىطج )فدىلة 

ئُة ًىعص السٗالبي )ت      لى وفم ثلً لاهُباُٖة الحجٍؼ هـ(  429-ٖو

ؤفياعه التي هي مىبهات ثفحلض الحدلُل اإلاغهؼ ٖلى زهاثو ما 

ما ؤزظه ؤبى هىاؽ مً ٚيره وما  -مسال-ًغثبِ بحلً اإلالىالت، مجها 

ؤزظه الٛير مىه، او ما كُل ًٖ ؾغكاثه مً ٚير، وما ازظه 

ة طهغها ابى هىاؽآلازغون مً   . (14)مٗان قٍٗغ

والى مسل هظه الحٗمُة في اَالق لاخيام الٗامة، اإلاىبسلة ًٖ      

طاثلة جٗحجي بالهامل والٗاعى مً آلاعاء، هجض ًاكىت الخمىي 

ٗة، مجها ما وؿ  مً  656 -)ت هـ( ًظهغ ؤبا هىاؽ في بقاعات ؾَغ

ـ الخلُفة ؤكىاله ألبي هىاؽ، ومجها ما حغي مً خىاعات في مجل

الىارم باهلل خٌى قٗغ ؤبي هىاؽ، صون ؤن ًًُف ًاكىت 

 فحها، وعبما في مىي٘ واخض اصلى بغؤًه، مً ؤن ؤبا 
ً
الخمىي عؤًا

هىاؽ وان ٌٛير ٖلى مٗاوي الخؿين بً الطخاٌ ))في الخمغ، واطا 

 فحها وؿبه الىاؽ الى ابي هىاؽ((
ً
 .(15)كاٌ قِئا

هـ(، فلض وكف ٖلى اقاعات الؿابلين  681-زليان )ت ؤما ببً     

 ؤن ًىكف اهبساكها الحإريري، 
ً
الظاثُة في قٗغ ؤبي هىاؽ، مداوال

ثاعة ًٖ ملضعة الكاٖغ في مجاعاة الخُباء في البضيهة ولاعثجاٌ، 

وؤزغي في هٓغات حؼثُة ثظوكُة، هما عوي ًٖ الخاثمي وما وؿبه 

اء نىٗه قاٖغ مً اللضماء الى اقُازه، مً ؤن ))لافًل ابحض

 ، ًحمسل بما كاله ابى هىاؽ:(16)واملخضرين((

 ٌِ لى
ُ
 الُ

ُ
 الِلضِم         ِنَفة

ُ
ة
َ
غِم    َبالٚ

َ
بَىِة الى ًَ اِلِ

َ
ل ِنفاث َٗ ِاح

َ
 (17)ف

وثاعة رالة وؿخكٗغ لاهُباُٖة في اخيام ًمىً ان ثيىن هلُة     

 مً قٗغ ؤبي 
ً
 للغاءة ثدُِ حاهبا

ً
هىاؽ، في اهُالق او مضزال

بضٕ في ول  م ٍو ثفًُله ٖلى مجاًلُه ))ألهه ًحهغف في ول ٍَغ

 .(18)مظه ، ان قاء هٌؼ وؤن قاء حض((
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هـ( آعاء ثل٘ يمً  837-وهلمـ ٖىض ؤبي حجة الخمىي )ت     

، ووإهه 
ً
 هلضًا

ً
ة التي ثلررب مً لظة الغؤي اإلاٗلل مُٗاعا صاثغة الحإرٍغ

اؽ، ووؿحُُ٘ ان هلف ٌكغن اللاعت فُما عنضه في قٗغ ؤبي هى 

 ٖلى حاه  مجها:

 ًغاه مً ؤهل الخكمة في زُاب الضمً. .1

2. .  ًغاه مً ؤصخاب الىىاصع والهٌؼ

 ًغاه ممً ًدؿىىن اإلاغاحٗة. .3

ذ. .4  ًغاه ممً ًدؿىىن الحهٍغ

 ًغاه ممً ًجُض خؿً الحسلو. .5

 ًغاه ممً ؤحاصوا بالٗىـ. .6

 ًغاه ممً ؤبضٕ بفً الررصص. .7

 ًغاه ممً خفل بالخكبحهات. .8

ة.ًغاه  .9  ممً بٗض ٚىعه بالحىٍع

 ًغاه ممً ًجُضون خؿً لاثبإ. .10

 ًغاه ممً ًجُضون خؿً اليؿم. .11

 ًغاه ممً اخاَىا باالخرراؽ. .12

 ًغاه ممً احاصوا خؿً الخحام. .13

وكض ًظهغ هٓغات ٖامة، وؤزغي ؾلبُة في حاهبي الىٓم      

(19)واإلاًمىن 
. 

 حاه  مً ثلً آلاعاء الىلضًة اللضًمة     
ً
، ًىلل واإلاحدهل ثمسال

 
ً
ة في الحظوق لكٗغ ؤبي هىاؽ، حاهبا لىا ثفاوت لاهُباٖات اإلاُٗاٍع

مىه اثباعي، وآزغ ًحدغي حُضه، ورالث ٌؿحلص ي ُٖىبه في 

 هٓغات حؼثُة.

 مقتربات املنهج الاجتماعي. –ثالثا 

مىهج ًحدغي ألاصب في يىء ٖالكحه بالبِئة واملجحم٘، ؤي رمة      

عابِ بين مضوهات الىهىم ألاصبُة والٗىامل لاًضًىلىحُة التي 

اهبسم ٖجها الىو ؤو زاللها، نُاٚة ثىكف الىٓم ولازالق 

 مً طزيرة  (20)والضًً والٗاصات كىة مارغة فُه
ً
بىنفها حؼءا

ة.الكاٖغ التي جؿهم في زلم طاثل  حه الكٍٗغ

وهدؿ  ؤن الىلض الٗغبي اللضًم لم ًارغ ٖىه مٗغفة اإلاىهج      

 بمٗاًيره، لىً رمة ملرربات زبِئة هلمؿها في 
ً
لاححماعي مجؿضا

ة هظا لاثجاه، بما ًسو  َغوخاتهم، فحها اقاعات ثغثبِ بنٖز

 م٘ اإلاحجم٘، إلاا اناب 
ً
 مىضمجا

ً
اإلاالخٔ في قٗغ ؤبي هىاؽ ارغا

 ٖلى لامم، هظا املجحم٘ 
ً
مً ثبضٌ في مىٓىمحه ألازالكُة اهفحاخا

 مً 
ً
م٘ واك٘ خُاجي حضًض في ثغفه اإلاضوي، ولم ًىً ؤبى هىاؽ بضٖا

 هظا الحإرير إلآاهغ الخُاة الجضًضة في قٗغه.

هـ( آعاء ثغبِ قٗغ ؤبي هىاؽ م٘  276-فلض طهغ الجاخٔ )ت     

 -الؿُاق لاححماعي، مجها
ً
غه في ثفىق اب-مسال ي هىاؽ في ثبًر

 م٘ الىالب، ))ألهه وان كض 
ً
ألاعاحيز، بؿب  جٗاَي الكاٖغ بُئُا

غاب، وطلً  غف مجها ما ال جٗغفه لٖا لٗ  بالىالب ػمىا، ٖو

، وإهه (21)مىحىص في قٗغه، ونفات الىالب مؿحلاة مً اعاحيزه((

 م٘ 
ً
عنض ًىبسم مً الىو الى مدُِ طات الكاٖغ، اقرراوا

 زاعحها.

      
ً
للمارغ البُئي في مؿإلة الحىانل الىالمي لضي  واؾحخباٖا

، وهى ما اثطح في ثهىعات الىلاص 
ً
 رلافُا

ً
مؿحسضمي اللٛة ؾُاكا

ُفها للمحضاٌو اللؿاوي الُىمي، اطا اؾحدؿً فئة  اللضامى في ثْى

 في ؤصاثه الكٗغي، بما ٖض 
ً
مجهم اللين والؿهىلة والىيىح اؾلىبا

 في ثظوكهم لحلً اإلافغصات وا
ً
غا لرراهُ  لاححماُٖة، وهى ما ثبًر

هـ( ًٖ قٗغ ؤبي  393-اؾحيبُه ؤبى دمحم بً ٖلي بً وهُ٘ )ت

هىاؽ، ))بهما ثغوي لٗظوبة ؤلفاْها وعكتها وخالوة مٗاهحها وكغب 

 .(22)مإزظها((

ة،        بهُاٚات ؤبي هىاؽ الكٍٗغ
ً
م٘ ؤن رمة كًُة ثغثبِ يمىا

-ؤمساٌ اإلابرص )توهي اللخً التي اقيلد ٖلُه مً كبل فئة مجهم، 

هـ( ولازير ؾاق ؤمسلة مجها، لىً  384-هـ( واإلاغػباوي )ت 286

 مجها ال ٌٗىص الى الخُإ الهغفي ؤو 
ً
اللاعت اإلاحبهغ ًغي ؤن حاهبا

احم  الىدىي...، بهما ًحٗلم بجاه  لانىات، وهظا ؤمغ ٌٗاهُه ألٖا

 ًٖ 
ً
في هُلهم للخغوف، ؤو اؾحٗماٌ اإلافغصة اإلاحضاولة بضًال

 هُذ.الف
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 ٌؿحٗان به      
ً
 إلاا طهغها، وان لالحفات هدى البِئة مضزال

ً
ُفا ٖو

ة، ألن ))ليل كىم الفاّ خُٓد  في كغاءة الىهىم الكٍٗغ

، وهى ما عنض في (23)ٖىضهم....، وكض لهج والف الفاْها بإُٖانها((

 في 
ً
، بهه ))لم ًىً قاٖغا

ً
 اححماُٖا

ً
ة ؤبي هىاؽ خًىعا عؾىر هٍى

 وهى ًدؿضه إلاُل الىاؽ بلُه، وقهىتهم ٖهغ ؤبي هىاؽ لا

غف لؿاهه(( ، وهى ما ٖؼػ كغاءة (24)إلاٗاقغثه، وبٗض نِحه ْو

 وافم ملامات الىاؽ الظهىُة، للغبها مً الظاثلة 
ً
قٗغه ابضاٖا

 
ً
 ومحضاوال

ً
 ٚىاثُا

ً
املجحمُٗة، ومُابلتها للمإلىف الُىمي، بًلاٖا

.
ً
 حمالُا

ثجؿض في مىحىصات البِئة، ومً مالمذ الىلض لاححماعي ما      

 ،
ً
مجها ما وكف ٖلُه الىلاص في لباؽ اليؿاء، بىنفه بٚغاء حمالُا

 وبه فًل بًٗهم ؤبا هىاؽ ٖلى ؾىاه في كىله

 وإن رُابه اَلًٗ ... مً ؤػعاعه كمغا

 ... بطا ما ػصثه هٓغا
ً
ضن وحهه خؿىا  (25)ًٍؼ

ولامغ طاثه في اؾحضٖاء البِئة مً كبل ؤبي هىاؽ، وهسو      

بالظهغ قٗغ الٛلمان الكاج٘ لضي الُبلات اإلاررفة في الٗهغ 

الٗباس ي، وهى ما ثيبه له الىلض الٗغبي اللضًم لضي مُُ٘ بً 

اًاؽ ووالبة بً الخباب والخؿين بً الطخان، وكض وكف 

وهُف حٗله في  لانفهاوي ٖلى حاه  مىه في قٗغ ؤبي هىاؽ،

 مىه ان قٗغ ؤبي هىاؽ في (26)مُال٘ بٌٗ كهاثضه
ً
، اؾحضالال

 مىه للماثلف 
ً
هظا الجاه  ثمسل للٗهغ الظي وان فُه، اهلُاصا

 الجماعي.

غاثم       غاب َو ولم ثىً محىن ؤبي هىاؽ الؿازغة مً لٖا

ُه بالخايغة   لٖى
ً
ِٖكهم، وما حهلىه مً الخايغة لا امحضاصا

وهى ما اؾحىكف بٌٗ الىلاص اللضامى في ٖضه  التي ٌِٗكها،

حٗه  للىمه الفغؽ ض الىُل مً الٗغوبة، ٍو ، م٘ (27)قٗىبُا، ًٍغ

ؤنها اخيام حؼثُة ٖابغة ًٖ ثىنُف اإلاٗجى الكٗغي، الى ملُاؽ 

ال ٌؿخىض الى يابِ هلضي مىيىعي،  بهما ثدامل محإرغ 

.
ً
 ٖغبُا

ً
 بالحٗه  املخحض مىبحا

 
ً
 هجين النفس ي والتاريخي.اشتبصار املن –رابعا

خي       ً الىفس ي والحإٍع ؤخؿ  ؤن ثىاشج الٗالكة بين اإلاُٗاٍع

مارلة ٖىض بٌٗ الىلاص في كغاءتهم الىلضًة لكٗغ ؤبي هىاؽ، 

بىنفهما ًحيأن ٖلى ابغاػ الىو ورُلة، ثىكف اإلاًمغ الىفس ي 

، له ْغوفه 
ً
سا للظات اإلابضٖة، مىاػهة م٘ الٗهغ الظي ٖاقحه ثاٍع

 ٖلى الكاٖغ.اإلاؿه
ً
 مة ثإريرا

والحًاًف بُجهما ًمىً ؤن هلمده في وكفات الىلاص اللضامى،      

 مً زهُهة لابضإ في قٗغ ؤبي هىاؽ، م٘ 
ً
وهم ًبرعون حاهبا

 ؤن مغثىؼات اإلاىهجين مماعؾة ثُبُلُة لهما ثهىعات مسحلفة.

بط ؤن اإلاىهج الىفس ي ًحلص ى فُه الىاكض الظات اإلاىحجة لالرغ      

م اٖماله ا لفجي عبُا بمضوهه، بىنف ألاصً  ))ٌؿعى ًٖ ٍَغ

باثه اإلاىبىثة(( ، وهظا (28)الفىُة اًجاص مىافظ ًىفـ بها ًٖ ٚع

اإلاىهج ًحدغي فُه الىاكض ثلضًم احابات رالذ، ؤولها: صعاؾة لارغ 

لاصبي في يىء ٖالكحه بمىحجه، وراهحها: صعاؾة لارغ لاصبي في 

ه، ورالثها: صعاؾة لارغ لاصبي في يىء يىء الضالالت اليامىة فُ

 .(29)ٖالكحه باللغاء

      
ً
وهدؿ  ؤن رمة اؾهامات هلضًة ٖغبُة كضًمة، ثبهغت حاهبا

 مً الرزاماثه، وهظا ما بُيحه 
ً
مً مؿمُات اإلاىهج الىفس ي ؤو قِئا

الضعاؾة اللُمة للضهحىع دمحم زلف هللا التي ثىاٌو فحها مالمذ 

 ما 
ً
اعيا  ٖلى مدُات مجها، ٖو

ً
هفؿُة في الرراذ الىلضي، واكفا

، في هكف زٍُى  (30)الىلضًة اإلابىغةاؾحيبُه مً ملىالتهم 

هفؿُة ًمىً لاعتهان بلحها، وكاج٘ ثغبِ بين الىو ونىت 

 مبضٖه.

 مً آلاعاء      
ً
ٖلى ؤن لاؾهام الىلضي اللضًم الظي هلمذ فُه حاهبا

 الى اإلاارغ الىفس ي للظات ؤو ما 
ً
التي كغؤت قٗغ ابي هىاؽ، اؾخىاصا

في ؤؾباب حىصة نُاٚحه  ًدُِ بها، فمٓاهغه مما كاله فئة مجهم

التي ؤعحٗد ثدد الضاف٘ الىفس ي ألهه ال ًلٌى حُض الكٗغ ختى 

لى خاٌ...، مً نلة او  ثيىن هفؿه َُبة ))وفي بكاف مىهم، ٖو

((، وىنها مارغات هفؿُة ثلهمه وجٛظًه (31)ونل لها او ٖض بهلة

احىص الكٗغ نُاٚة. وهظه ثحٗايض م٘ قٗغ املجىن الظي 

، وما ٖاقه مً صالٌ  اعحٗىه الى ؾيرثه
ً
ألاولى مىظ وان َفال
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 بللاثه م٘ والبة بً الخباب 
ً
واهدغاف ؾلىوي، جًٗض الخلا

 الكاٖغ اإلااحً. 

هـ( كض اقاع بكيل زفي الى حاه   255-ٖلى ؤن الجاخٔ )ت     

، له 
ً
 مًمغا

ً
ة في نىاٖة الكٗغ، بىنفها مسيرا الٛغاثؼ البكٍغ

. وهى ما لىخٔ في ثدغعه (32)زهىنِحه الىفؿُة في اوكاص الكٗغ

حه مً اإلاُل الٗغبي  ة محىاعرة، ولٗل ابغػها سخٍغ مً ثلالُض قٍٗغ

:  في ملضمات اللهاثض، اط ًلٌى

ُىُب 
ُ
ِتها الخ هَض ِحضَّ َٖ بلي 

ُ
ؿفحها الَجىىُب     َوث

َ
ٌَ ج َال

َ
ِٕ ألا  َص

ُهم َحضًُ  
ُ
ِك َٗ

َ
 ف
ً
ِكا َٖ      َوال 

ً
هىا

َ
ٖغاِب ل

َ
ًِ ألا

َٖ ظ 
ُ
إز

َ
 َوال ث

 
َ
ِٕ ألا ُ  َص ٍغ

َ
ِِل َبَُجُهُم ٚ َٗ ٌٌ        َعكُُم ال كَغُبها ِعحا ٌَ  (33)لباَن 

 في اإلافايلة بين ٖاإلاين.
ً
ؼثه الىفؿُة اهحماءا  وكض ثخؿامى ٍٚغ

ًِ الُؼعوُب  ُاصً
َ
ًَ اإلا ًَ ِم ً

َ
ًَ الَبضُو ِمً بًىاِن ِهؿغي     َوؤ ً

َ
إ
َ
 (34)ف

 ثمسله الكا     
ً
 هفؿُا

ً
ٖغ، وكض وكف الىلاص اللضامى ٖىضه ارغا

بةْهاع الحفىق ٖلى الٗغب، وفي هظا ثساع الٗهِبة لاهحماثُة 

 في حىصة الكٗغ
ً
 (35)ملُاؾُا

ً
، م٘ ؤن ثلً الٗهِبة اإلاضوهة قٗغا

))بمسابة ورُلة ًمىً ؤن ًىخكف ثدلُلها ًٖ اللىي الىفؿُة 

ة في شخهُة((  ًٖ  (36)الالقٗىٍع
ً
الكاٖغ ؤبي هىاؽ، بُٗضا

 ىلضه.اؾحضٖاء طهىُة اليؿ  مً حهة م

        
ً
ٖلى ؤن اعثضاص طات الكاٖغ في لاهحماء الىفس ي، ًبرع حاهبا

ة، وهى ما ؤبغػه ابً حجي )ت هـ(، وي ًحم  393-مً نىاٖحه اللٍٛى

غابي الخالو، واهه خاحة هفؿُة  لاخحفاء به ٖلى وفم اإلاىحى لٖا

 .(37)مىه في لفد اهخباه ٖلماء اللٛة

ة اللضم  209-وكض وان ؤبى ٖبُضة )ت     هـ(، كض ؤملح الى مُٗاٍع

يره، خين   في الحفايل بين ؤبي هىاؽ ٚو
ً
سُا  ثاٍع

ً
والخضارة مٗماعا

كاٌ ))ؤبى هىاؽ في املخضرين مسل ؤمغئ اللِـ في اإلاحلضمين، فحذ 

م ألاصب  لهم الفًُ وصلهم ٖلى اإلاٗاوي وؤعقضهم الى ٍَغ

ة طات اإلالاعبة الحإ(39)والحهغف في فىىهه(( سُة ، وهظا الغٍئ ٍع

 مفاصه  296واهد خايغة في طهً ابً اإلاٗرز )ت
ً
هـ( وهى ًىعص عؤًا

ؤن مً ))َل  ألاصب فلم ًغو قٗغ ؤبي هىاؽ، فلِـ ثام 

 (40)ألاصب((

      
ً
 مً شخهُة ألاصً  عبُا

ً
خي فهى ًبرػ حاهبا اما اإلاىهج الحاٍع

سُة، لِؿحضٌ مجها ٖلى لىن الحفىير الؿاثض في  بالٓغوف الحاٍع

ً خي ٖهغه، ٖو  للخاصذ الحاٍع
ً
ة لاصً  ثبٗا  .(35)مىداه في عٍئ

وعبما واهد كًُة املجىن في قٗغ ؤبي هىاؽ مً ؤبغػ مٗالم      

سُة  الٗهغ الظي ٖاقه، بط ًمىً ٖض هظه الٓاهغة ورُلة ثاٍع

 ًدحىم الحها بهظا الكإن.

 في بٌٗ ثهىعاثه ًٖ      
ً
ولم ًىً الىلض الٗغبي اللضًم بُٗضا

 هلضًة في هحاب مالمذ اإلاىهج 
ً
ا خي، وهى ما هحلمؿه زَُى الحاٍع

ىض  231-َبلات فدٌى الكٗغاء، إلبً ؾالم الجمحي )ت هـ( ٖو

هـ( في هحابه البُان والحبين وؾىاهما مً آلاعاء  225-الجاخٔ )ت

 الىلضًة اإلاىسىعة في ريُات هح  الرراذ.

ؤما ما لخٓىاه مً كغاءات ثسو قٗغ ابي هىاؽ مً هظا      

خي ؤو بُاهه  اإلاىدجى فلض واهد هاصعة في اؾحجالء هظا اإلاارغ الحاٍع

 ًحمسل في بُل 
ً
 مًمغا

ً
في هلضاتهم، وعبما ًظهغ اخضهم وؿلا

، في كٌى ابي هىاؽ:
ً
سُا  ثاٍع

ً
 الؿلُة محسُال

 
ً
با

َ
مَحجي َمغه

َّ
ض َحك

َ
ىَد ك

ُ
     َوِإن ه

ٌ
ة َٖ اِمىيَن َوَا

ُ
ميَر اإلا

َ
ٌ٘ ؤ َؿم

َ
ف

 (41)َوٖغا

خي اإلاحمسل بُاٖة الؿلُة، ومىه ))ونف بإن هظا الىاك٘ ال حاٍع

الٌ والفلغ، بهما هى زكُة لامام، وإال فهى ٖىضه فغاٙ((  .(42)لَا

مً نغإ ٖغبي  مً حاه  آزغ ًمىً ؤن وٗض ما لخٓىاه     

 
ً
سُا  ثاٍع

ً
 -وؤعجمي مارغا

ً
ًحجه الُه الىلاص في  -ٚير مبرع فىُا

هـ( في  255-اإلافايلة بين الكٗغاء، وهى ما اقاع بلُه الجاخٔ )ت

ثإمل همِ مً قٗغ ؤبي هىاؽ وثفًُله ٖلى ٚيره ))بال ان جٗررى 

خي في ثلً الخلبة بين  (43)ٖلًُ فُه ٖهبُة(( الهغإ الحإٍع

ة ألبي هىاؽ، الٗغب وؾىا هم، وهى ما ثمسل في ههىم قٍٗغ

خي، وبؿب  هظا اإلاحسُل  ؤبغػ فحها الجاهبين لاححماعي والحاٍع

خي جٗه  اسخاق بً ابغاهُم اإلاىنلي )ت هـ( ٖلى ابي  235-الحاٍع

 
ً
 .(44)هىاؽ، ولم ًىهغه ٖلى قٗغاء الٗغبُة وؿبا
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 الخاثمة

اهخؿ  قٗغ ؤبي هىاؽ اهمُة واضخة في اللغاءات الىلضًة 

 مً آلاعاء الىلضًة، التي 
ً
اللضًمة، وكض خاولىا اؾخبهاع حاهبا

 بالؿُاق 
ً
صاعت خٌى قٗغه ثاعة، ؤو خُاثه ثاعة ؤزغي، ؤو عابُا

 الٗام املخُِ به. 

وكض ؤوضخىا في ملالىا هظا ما ًمىً ٖضه ثهىعات هلضًة      

ىهج لاهُباعي واإلاىاهج الؿُاكُة لازغي، التي محباًىة بين اإلا

 للغئي الىلضًة اللضًمة، بما 
ً
اؾخىُلىا مجها ما وٗحلضه مىافلا

 
ً
اهُىت ٖلُه مً هٓغات حؼثُة ؤو طاثلة ٚير مٗللة، ؤو هكفا

إلاؼالم ومأزظ ٖلى قٗغه، م٘ ما قاب بٌٗ آلاعاء مً ثضازل بين 

 الى لاعثجا
ً
ات اللغاءة، وٗضه عاحٗا ٌ والظاثُة في بَالق مؿحٍى

 لاخيام الىلضًة.

ٖلى ؤن اؾحلغاء الرراذ الٗغبي الىلضي في بدسىا هظا ال ًمىً      

اثمامه في هظه الهفدات الفليرة، إلابرعات ٖلمُة ثحىافم م٘ 

الىعكة البدسُة في هظا الكإن، لىجها اصٖد ثلضًم هٓغة 

 في
ً
 واؾلىبا

ً
 اؾحضاللُة ًٖ خّٓى قٗغ ابي هىاؽ، اٚغايا

هٓمه، محجاطب بين ثُاعي لاثبإ ولابضإ، في كغاءة ؤبي هىاؽ 

 وؾيرة.
ً
 وقٗغا

ً
 ٖهغا

وكض سجلىا ما وٗحلضه مً حهىص هلضًة، ثىُلم مً مداولة      

ؤولئً الىلاص اؾخبهاع قٗغ ؤبي هىاؽ، وفم اإلاغحُٗات السلافُة 

التي ًيحمىن الحها، وبها واهد ملاًِؿهم الىلضًة ٚير مىحملة 

 او مىهجُ
ً
، بهما احتهض ول مجهم في نُاٚة عؤًه الىلضي ؾلبا

ً
ا

 ًٖ قٗغ ابي هىاؽ.
ً
 اًجابُا

وعبما ٌكيل ٖلُىا البٌٗ ؤن اإلاىاهج الىلضًة الخضًسة ال      

 في الكٗغ اللضًم، بفٗل بٗثرة 
ً
ثحىافم م٘ اإلاأزظ اإلاسجلة ؾلبا

آلاعاء الىلضًة اللضًمة، ؤو بهفهالها ًٖ الحظوق اإلاحيامل، ؤو 

لخؿُُدُة في الىٓغات لاحمالُة...، لىً وحهة هٓغها بُان ا

ة ٖىض مىحهات اللغاءة الىلضًة اللضًمة بكيل  مالمذ مُٗاٍع

قمىلي، بما ٌؿٙى لىا ازحباع ثلً آلاعاء املخحلفة م٘ الغئي 

 اإلاىهجُة الخضًسة.

 هىامش البحث

 120ًىٓغ الفهغؾد: .1

 63ًىٓغ الىلض اللٛىي ٖىض الٗغبي: .2

 64ًىٓغ الىلض اللٛىي ٖىض الٗغب: ،1/95الٗمضه:  .3

 81الىلض اللٛىي ٖىض الٗغب: .4

بي: .5  1/56ثفؿير اللَغ

 1/27الٗمضة:  .6

 ١٧٢ًىٓغ الىلض ألاصبي الخضًث كًاًاه ومىاهجه:  .7

 ٦٢٤اإلاىشح:  .8

 اإلايان هفؿه .9

 56هـ(: 711-ؤزباع ؤبي هىاؽ: ابً مىٓىع اإلاهغي )ت .10

 ٦٢٧اإلاىشح:  .11

اوي:  .12  18/48ألٚا

 3/226ًخُمة الضهغ: .13

 ١/٢٤٤،١٦٤،،5/٢م. هفؿه: ًىٓغ  .14

 5/٦،١٢٢٧/٢٦٦١معجم ألاصباء:  .15

ُان:  .16  1/95وفُات ألٖا

 ٤١٦صًىان ابي هىاؽ بغواًة الهىلي:  .17

ُان:  .18  1/96وفُات ألٖا

اًة ألاصب:  .19 ًىٓغ زؼاهة ألاصب ٚو

1/2،33/516،498،447،419،403،400،210،199،118، 

 ١٧١ًىٓغ الىلض ألاصبي الخضًث كًاًاه ومىاهجه:  .20

ىٓغ: ١/١٦بُين: البُان والح .21  1/2،65/٦،٢٧٢/23، ٍو

 1/١٧الٗمضة:  .22

 ٢١٦هـ(:  257-ازباع ابي هىاؽ البً هفان اإلاهؼومي )ت .23

 ٢٦٧م. هفؿه:  .24

 ١١١صًىان ابي هىاؽ بغواًة الهىلي:  .25

اوي:  .26 الكٗغ والكٗغاء:  ٢٢٦، ؤزباع ابي هىاؽ: 14/١٢٦ًىٓغ هحاب لٚا

2/٧٢ 

 ١٢هـ(:  257-ًىٓغ ؤزباع ابي هىاؽ البً هفان اإلاهؼومي )ت .27

 ١٦ملضمات في فلؿفة الفً:  .28

 ١٤١ًىٓغ الىلض ألاصبي الخضًث كًاًاه ومىاهجه:  .29

 ٤٢ًىٓغ صعاؾات في ألاصب ؤلاؾالمي:  .30

 ٢٢١هـ(:  257-ازباع ابي هىاؽ البً هفان اإلاهؼومي )ت .31



 

 2022 /عشر الخامسالمجلد  الثاني/مجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/1253-1261 
1260 

 قٗغ ؤبي هىاؽ/ مالمذ اؾحضالٌ في كغاءاثه الىلضًة اللضًمة

 

 ،1/٦٧ًىٓغ هحاب الخُىان:  .32

 ٦٤صًىان ابي هىاؽ بغواًة الهىلي:  .33

 ،٦م. هفؿه:  .34

 ١٧ًىٓغ ؤزباع ابي هىاؽ:  .35

 ١٤٧الىلض ألاصبي الخضًث كًاًاه ومىاهجه:  .36

 ،-١ًىٓغ ثفؿيرا اعحىػة ابي هىاؽ:  .37

 ١٤٢ًىٓغ الىلض ألاصبي الخضًث كًاًاه ومىاهجه:  .38

 48مٗاهض الحىهُو:  .39

 48َبلات الكٗغاء: .40

 ٦٧١صًىان ابي هىاؽ بغواًة الهىلي:  .41

ُان:  .42  5/٢٧٦وفُات ألٖا

 1/٢١٢الخُىان:  .43

 ٧١ًىٓغ ؤزباع ابي هىاؽ:  .44
 

 :البحث مصادر 

هـ(، 711-)تازباع ؤبي هىاؽ، دمحم بً مىغم ابً مىٓىع  .1

حماص،  ، مهغ، مُبٗة لٖا  م. 1924ثدلُم: دمحم ٖبض الغؾٌى

هـ( ، 257-ازباع ابي هىاؽ، ألبي هفان ٖبض هللا اإلاهؼمي )ت .2

 .٢ثدلُم: فغج الخىاع، صاع مهغ للُباٖة، م

اوي، ؤبى الفغج لانفهاوي )ت .3  هـ(، ثدلُم: ٖبض 356-ألٚا

 م.1959الؿحاع ؤخمض فغاج، بيروت، صاع السلافة، 

 -البُان والحبُين: ألبي ٖسمان ٖمغ بً بدغ الجاخٔ )ت .4

 هـ(، ثدلُم: ٖلي ؤبى ملخم، مهغ، مىحبة الخاهجي:١٦٦

 ٦،١ثفؿير اعحىػة ابي هىاؽ، ؤبي الفحذ ٖسمان بً حجي )ت .5

 ،١هـ(، ثدلُم: دمحم بهجد ألارغي، صمكم، ٍ

بي: ابى  .6 بي )تثفؿير اللَغ  ٤٧٢-ٖبض هللا دمحم بً ؤخمض اللَغ

هـ(، ثدلُم: ٖبض هللا بً ٖبض املخؿً الرروي، ماؾؿة الغؾالة، 

ٍ1 ،2006 

اًة ؤالصب، ألبي بىغ ٖلي بً حجة الخمىي  .7 زؼاهة ألاصب ٚو

، ١هـ(، ثدلُم، وىه  صًاب، بيروت، صاع ناصع، ٍ ١٦٧-)ت

 م. ١٢٢٦

مهغ، الهُئة صعاؾات في ألاصب ؤلاؾالمي: دمحم زلف هللا،  .8

ة الٗامة للحإلُف واليكغ، ٍ  ٢،٦٧، ٢اإلاهٍغ

هـ(، ثدلُم: بهجد  ٦٦٦-صًىان ابي هىاؽ بكغم الهىلي )ت .9

ٖبض الٛفىع الخضًثي، ابى ْبي، هُئة ابى ْبي للسلافة والرراذ، 

ٍ١٢١٢، ٢ 

هـ(، ثدلُم: ؤخمض  ١٧٤-الكٗغ والكٗغاء، ابً كحِبة )ت .10

 ٧،،٢، ٤ٍ دمحم قاهغ، بيروت، صاع ؤخُاء الٗلىم،

-الٗمضة في مداؾً الكٗغ وآصابه، ابً عقُم الليرواوي )ت .11

 هـ(، ثدلُم: دمحم ٖبض اللاصع، بيروت، صاع الىح  الٗلمُة ٦٦٤

هـ(، ثدلُم: ببغاهُم  438-الفهغؾد، ابً الىضًم )ت .12

 م. 1997، 2عمًان، بيروت، صاع اإلاٗغفة، ٍ

 هـ(، ثدلُم: ٖبض الؿالم ١٦٦-هحاب الخُىان: الجاخٔ )ت .13

اوي: ابى الفغج  دمحم هاعون، بيروت، صاع ؤخُاء الرراذ، هحاب لٚا

هـ(، ثدلُم: ص. بخؿان ٖباؽ، بيروت، صاع  ٦٦٤-لانفهاوي )ت

 ناصع.

مٗاهض الحىهُو ٖلى قىاهض الحلخُو، ٖبض الغخمً  .14

هـ(، ثدلُم: محي الضًً ٖبض الخمُض، مهغ،  963-الٗباس ي )ت

 هـ. 1947مُبٗة الؿٗاصة، 

هـ(، ثدلُم: ص.  ٤٦٤-ء: ًاكىت الخمىي )تمعجم لاصبا .15

 ٦،،٢، ٢بخؿان ٖباؽ، بيروت، صاع الٛغب ؤلاؾالمي، ٍ

اى ٖىى، بيروت، َغابلـ،  .16 ملضمات في فلؿفة الفً: ص. ٍع

 ٦،،٢، ٢مُبٗة حغوؽ بغوؽ، ٍ

اإلاىشح في مأزظ الٗلماء ٖلى الكٗغاء، ابى ٖبُض هللا اإلاغػباوي  .17

لضًً، بيروت، صاع هـ(، ثدلُم: دمحم خؿين قمـ ا ٦١٦-)ت

 الىح  الٗلمُة.

الىلض ألاصبي الخضًث كًاًاه ومىاهجه: ولُض قاهغ وٗاؽ،  .18

 .١٢٢٢بٛضاص، مُبٗة الغيا، 

الىلض اللٛىي ٖىض الٗغب ختى نهاًة اللغن الؿاب٘ الهجغي:  .19

، ٢ص. وٗمة عخُم الٗؼاوي، بٛضاص، حامٗة ؤلامام الهاصق، ٍ

١٢٢٦. 



 

 2022 /عشر الخامسالمجلد  الثاني/مجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/1253-1261 
1261 

 قٗغ ؤبي هىاؽ/ مالمذ اؾحضالٌ في كغاءاثه الىلضًة اللضًمة

 

ُان وؤهباء الؼمان، ؤخم .20 -ض بً دمحم ابً زليان )توفُات ألٖا

 هـ(، ثدلُم: ص. بخؿان ٖباؽ، بيروت، صاع ناصع. ٤١٢

ًخُمة الضهغ في مداؾً ؤهل الٗهغ، ألبي مىهىع السٗالبي  .21

هـ(، ثدلُم: ص. مفُض دمحم، لبىان، بيروت، صاع الىح   ،٦١-)ت

 م.١٢٢٢، ٢الٗلمُة، ٍ

Abstract:  

    Abi Nawas poetry has its status in the 

ancient Arabic criticism, as it was a fertile 

field of directing the critical readings to his 

poetry, and the emergence of different 

tendencies in his analysis, according to 

perceptions and visions that have different 

references and hypotheses. 

from this point of view, our research article 

was an attempt to uncover and discover the 

analytical features in our critical heritage – 

however few - and what they presented of 

elicitation and hypotheses, emanating from 

personal and taste motives, or from partial 

reviews of Abi Nawa’s poetry, justifying 

ourselves to roam among them according to 

modern criticism approaches, of what we 

consider features that can be to be organized 

with those purposes, albeit in a hidden way, 

and to contemplate them as a reading that 

approaches the space of the ancient criticism, 

and its applied procedures. 

all of this justifies us to investigate these 

traditional critical readings about Abi Nawas' 

poetry, as a field for testing what we consider 

to be a primary existence of these single 

approaches. 

 


