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 :َشْعَرنــة الحياة

 دراسة في بعض أسجاع العرب االجتماعية

 
 د. عبدالله بن سليم الرشيد

  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 قسم األدب -كلية اللغة العربية

 

 مدخل:

في  ثرير العييرب  ريار ليم ي لليهيي  عليثيا  ميد كرييرك ورودميا في  كلييب الملأيدبمين  وليرد د    لبثييا 
يييعثا  حيييد  عليييأل األلسيييثة للدراسييية األدبييييةا ألثسثيييا ليسييي  كرييييرك   -فيميييا  عليييم -  وليييم ي عه 

 وللجثل بأائليثا  ولباعد معاثيثا ف  الظامر  واعلالف مثاسبالثا.

ومن مذه اآلرار  قيوال  سياجد العيرب في  األثيواي  ومي  ميائعة مميلثرك  و قيوال  العيرب في  
 ب  ما ال يثطق. حوال الأمر  و سجاع   عرى  ثطأ  ف  بعهثا العر 

أبييق نميين قولثييا  ألثعثييا ملداوليية فيي  معجمييا  اللغيية  وميي   قييوال ال ي عييرف لثييا قائييل  وال ح 
 وكلب المعاث   واأل لب  ثعثا ممعا قيل ف  نمن مبكبر.
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وقد ر ي  العاذما مادك لثذا البحث  م دعاًل ف  ثطاقه بعض الثصوص الثررية الل  
ليتل  في  سيياق لقالي  العيرب    و لالعيرب لأيول   ميريطة  لم ل ثسيب علأل قائل معيعن  بيل

  ن لكون مسجوعة.

وقييد وصييهل ثا بييي لاالجلماعييية ا لوريييق عالقلثييا بييتحوال المجلمييد العربيي   ميين حيييث 
 عثسثا لصوبر  ثماطًا من اللهكير  و لواثًا من وسائل العيش  وطرق اللواصل.

بدراسيية مييا قيييل فيي  األثييواي  مرثبيييًا وقييد جعليي  مييذه الدراسيية فيي   قسييام  ربعيية  بادئييًا 
فيًا بدراسية  سيجاع عليأل  لسيثة الحييوان  ريم بدراسية  بدراسة  سجاعثم ف   حوال الأمير  م رد 
  سجاع  عرى ملهربقة  عالمًا ببيان ما يجمد بين مذه األسجاع من حيث المعاث  واألداي. 

 أقوال ساجع العرب في األنواء: -1

ري مبيبثيًا  سيباب ميا قيالوا مين السيجد في  األثيواي  رابطيًا قال  بيو حثيهية اليديثو  1-1
ييي عي  العيييرب فييي  الثجيييوم  سيييجاعًا بميييا  دركيييوا مييين طيييول عيييياه بيييبعض  حيييوالثم   وقيييد سي جي

لجربلثم   حكم علميثا الماه   وقد ور ريثا الباق   فسار  ملوالرك محهوظة  وم  من  مدب 
لعثم واٍد...ل بساع   يث  قلييل عليأل  ييره لعيويل ثم  ق طسان  بي  األمم لهأسدًا لذلك وعثاية بها ألنع ج 

كعلة  يطب يثم البيرق  عذا لميد  والغييث عذا وقيد   فتبصارمم علأل السماي طامحة  وبثواحيثا م وي
ث ثم الحر  عذا وميج  وي جث د مم البرد  عذا ركد  فثم بين ثجعة وحهور   والماي عذا ثأد  وي ظع 

وكوكب يطلد  وثجم يثوي   مر  م ْسث ر  و م ث يم ب  لثم ف  كلب ريح ل ث
 . 7ل

ن ميا لثطيوي  وف  كالم بعض اللغويين علأل مذه األسجاع لثجة ل عل ي  قيملثيا  ول بير 
عليه من ق ييم في  المعياث  واألداي  يأيول األبثيري   واميلدع  عثيايلثم بميا يحيدث في  الجيو 

ثبي  وبلو يه  وميْيجيه وي ْبسيه  وميا وبرد ومطر  وما يلجدعد في  األرض مين طليوع  من حرس 
د  يتر ره قيرن عين  يلنم من العمل والسع ... فوصهوا ذلك عثد طلوع كل ثجم  بكالم مسجع

                                                 

 . وقد جعل   قوال ساجد العرب ف  األثواي ملحأًا  ول بثذا البحث.7/71ربيد األبرار   (7)
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قرن  ويرويه فيميا بييثثم علييف عين سيليف  ويدرسيوثه حليأل يعرفيه الصيغير والكبيير  وفيثيا 
 . 2ل ريب ومعاٍن لدعل ف  اللغة  ال يعرفثا عال العلماي بثا 

ْومييييا ثسييييبوما علييييأل لفأيييييه ويسيييي 1-2 لوقف الثيييياظر فيييي  مييييذه األسييييجاع   نع ميييين روي
 العرب   و حياثًا علأل لساجد العرب .

قاق  عيين قائلثييا  و قائليثييا بييي لفأيييه  لثويييه  بمييا حييو  ميين المعيياث  الييدس وفيي  اللعبييير  
 الل  يحلاج الثاس علأل معرفلثا  فليس الأائل امر  ال يدرك مواهد الأول ومعاثيه  بل ميو

 لفأيه   يثبغ   ن ي ؤعذ كالمه متعذ اللسليم.

 ما اللعبير عثه بيلالساجد   فهيه اللها  علأل األسلوب  و اليثمط اليذي اعليير للكيون 
 مثسوجة عليها ألثعثا مسجوعة  ولكاد بعض جملثا لكون معرًا.

عنع مييذه األسييجاع الليي  للثيياول األثييواي  لييوجن مييا يأييد ميين لغي ييرا  فيي  الجييو   1-3
ا يلبد ذلك من اعلالف في  اللعيايش معثيا  حليأل عثعثيا لميمل بعيض ميا يلعلعيق بالمتكيل وم

 والممرب والملبس والمثام.

ذا صييحس حكييم السيياجد علييأل مظييامر الطبيعيية ألثثييا ليسيي  ممييا ي عل ييف فيي  العييادك   وا 
ييينعان   و لييم يبيييقي بع ميياني ب سيييرك  عال ر طيبيية  و لميييرك   و حسيير  ال معيييمس  كأولييه   لوقعييد  الح 

الأثيياع  و مييعيل  فيي  األفييق  الم ييعاع  ولرقييرقي السييراب  بكييلب قيياع ا فتحكامييه علييأل لصيير ف 
قي ذليك  بأيدر الثاس واعلالف سعيثم ف  معامثم   و لدبير مم ألمور حيالثم ال يعثي  لحأسي

بييا  الجييوس  فأولييه   عذا طلييد الييثجم  ال أ يي ي اللحييم  مييا مييو وصييايا وثصييائح لللكي ييف مييد لألس 
ف  السيول . وب ن لم لكن مبامرك  ومرلثا   ل ع   ثصيحة واهحة  وا 

                                                 

. وي يييذكر  ن للعيييرب مييين العثايييية بالهليييك واألثيييواي  ميييا جعيييل كرييييرًا مييين 777حيييدائق اآلداب  (2)
لسييميالثم لثييا لثلأييل علييأل بعييض اللغييا  األعييرى. اثظيير   سييماي الثجييوم فيي  الهلييك الحييديث  

 .11  7  ج71العربية  دممق  مج مجلة مجمد اللغة 
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رالثييا  ومييو ريم يعمييد السياجد علييأل  مير  عيير قيد ال يكييون ذا صيلة وريأيية بياألثواي ولغيس 
 لأويم طباع الثاس  بمدح العمل الحسن وذمس السيئ همثًا  

ير  األ صيان  ولثياد  الجييران  عذا طلد الم . فثيو  3لريطان  اسلوى النميان  وعه 
سبين الحيياك في  ثظيره   لثياد  الجييران   وميو  يق بيه ميا ي حي مثا يثع  ظوامر طبيعية  وي لح 

 بال مك مرلبط بواقعثما ألنع  حوالثم حيثئذ لحس ن  فيمكثثم اللثادي.

ْرفة  وكر ر  الط ْرفة  وماثي  للهييف  ومرل مذا قوله   عذا طلع  الطرفة  بكعر  الع 
عال حيييثل عليييأل عكيييرام  -ميييد اثطوائثيييا عليييأل الب ميييرى –لجملييية األعييييرك الك ْلهييية   فميييا ميييذه ا

كياك   يا قوليه   عذا طليد السبيماك  ذميب الع  الهيف الذي ليه في   دبييالثم ميتن معيروف   مع
وقييييلع علييييأل الميييياي اللبكيييياك   فثييييو  مييييبه بالثصييييح واللأييييويم للسييييلوك  عذ يحييييثس علييييأل عقييييالل 

ر الثثار للصائم ا عْذ ييوح  بالحيثب االندحام علأل الموارد. و قول مرل مذا ع ن قوله   قص 
 علأل اثلثان فرصة قصر الثثار بالصيام فيه.

واللوجيه المبامر ف  مذه األسجاع قليل جدًا  فلم يت   عال ف  ثصٍّ واحيد ميو قوليه  
باثأل   حديرْ  لكلب ذي عياٍل ماثا...  . ولعلس ميذه  4لفاجمد ألملك وال ليواثأل  عذا طلع  الن 

يا ييفي الس ييْأم  لصس راحة في  اللوجييه مي  اللي  جعلي  قوليه   عذا طليد اليثجم  ال أ ي ي اللحيم  وع 
 .  7ل بعض  طباي العرب  ي ثسيب لي  

لهيي   الثيياس علييأل االسييلعداد والسيياجد يعمييد فيي  الغالييب علييأل المييدائد فيحييذبر مثثييا  وي  
الثيياس علييأل اللعريييف  لثييا. ويأييلس فيي  سييجعاله ذكيير العصييب والثعمييةا ألثعييه مييوقن  بحاجيية

 ألق  واإلعداد له   كرر من حاجلثم علأل لعريهثم بما يثعمون فيه.بالطارئ الم  

                                                 

 .2/721المنمر   (3)

 األصل  ن يأول  لوال لواني   ولكثه  بأأل األلف ليلحأسق له السجد.  (4)

 .11األثواي واألنمثة   (7)
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ومئ علييأل المعثييأل عيميياًي  ويييدلس بييبعض مييا يييذكر علييأل و قوالييه مييوجنك مكرعهيية  فثييو ي يي
نع عمعيرًك وال عمعيرا  معصيوص  في  ظيامره بياإلمعر  عري  يره  فأوله مراًل   فال لْغذ وي
ولكثيه    6ل

يريد  جميد الغثم  وعصع الهتنا ألثعثا  عجن عن الطلب من الميْعن  والمْعن لدرك ما ال 
. وقوله   لوال ثوي الجبثية  ميا كيان للعيرب رفثية  فييه عيجيان لمعياٍن كرييرك   1ليدرك الهتن 

فثيية  لمييمل  1لفثييوي الجبثيية مييو  ثهييد ثجييوم السييماي  بييهذن اللييه  فمطييره ثييافد ليي رض   والرب
ْفه ف  المتكل والممرب والملبس ومرعأل الثععيم و يرما.ا  لرب

ومذه المعاث  الل  جاي  ف  كالم الساجد مؤيعدك ببعض الميعر والرجين  فلبعهيثم 
 مراًل 

ذعْ  ق  جي ق  والح    1لعذا س ثيل  مغربي الممس  طلْد      فابن  اللبون  الح 

 اجن وف  العراليْين و يرمما قال الرس 

  ثيجمًا من األسد    جبثليه  و العراكي والكيليدْ عذا ر ي  

  70لبال سثيل  ف  الههيخ فهسْد    وطاب  لبان  اللبأاح  فبيردْ     

 ما يعث   ثسثا معاٍن مائعة ملداولة  يتر رما علف عن سلف.
  ومييو مييا يصييدبقه كرييير  77ل مييار البال يييون علييأل  نع للمعيياث   لهاظييًا لميياكلثا 1-4

عا   واملدع وقد األلهاظ ميد اميلداد   فأد ساير اللهظ  المعثأل ف  مذه السس من مذه الجمل جي
المعاث   ورقس لرقعلثا  مرلما ثجد ف  قوله   عذا طليد اليثجم  فيالحر  في  حيْدم  والع ميب في  

                                                 

 اإلمعر  الهتن.  (6)

 .1/71المعصص   (1)

 .14اثظر  األثواي واألنمثة   (1)

 .1/76المعصص   (1)

 اللسان لعر  .  (70)

 .770  وقاثون البال ة 77اثظر  عيار المعر  (77)
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حْطيم  والعاثيا  فيي  كيْدم   ذلييك  ن ثطيق مييذه األلهياظ واثسيييابثا لحيدم  حطييم  كيدم  ليييس 
المارليية فيي  قولييه   عذا طلييد سييعد السييعود  ثهيير العييود  والثيي  الجلييود   مرييل ر قعيية األلهيياظ

وك ر ه ف  الممس الأعيود   فهي  اليثعصب األعيير امليداد في  اليثهيس  ييوفسره الميد  عثيد اليللهسظ بيي 
ييي  ميييريح لثاطأيييه  يلميييامأل ميييد ارليييياح الأائيييل  لالعيييود  الجليييود  الأعيييود   وميييو امليييداد ثهيس 

 ا.للمعاث  الل  يلغيسام

عليأل  لهياظ  ولكن املداد الثهيس بالمدود ال يؤدي علأل راحة الميلكلبم عذا اميلمل اليثصس 
ليسيي  كييذلك  مرلمييا  جييد فيي  قولييه   عذا طلييد اإلكليييل  ماجيي  الهحييول  وم ييمبر  الييذيول  
فييييي   وب فييييي  السييييييول ا ذليييييك  نع األفعيييييال اللييييي  ليييييوالر  فييييييه لماجييييي   م يييييمبر   ل ع  وب   -ول ع 

مييييذه األفعييييال  -ان اللييييذان ب ثيييييا للمجثييييول  فلييييم يكيييين الييييللهسظ بثمييييا سل سيييياً وبعاصيييية األعييييير 
ة اللعبيير اعلرهْ  سبيل الميدود  فعكعير  ميا ليوفبره مين راحية لليثهيسا فكيان ذليك  وفير لدقسي

 عن المعاث .

ومن مظامر دقعة اللعبير مج ي اللصيغير في  قوليه لطليد اليثجم   دييعية   فأيد صيغعر 
  وكذلك اللعبيير بالهعيل لوحيوح   72لرع يحلدم من  ول طلوع الممسالحي  الوق  قصدًاا ألنع 

ْلييدان   فلكييرار الييواو والحيياي ي   ميياكل مييا ي سييميد مييثثم عثييد لمييكس  مييدك فيي  قولييه   وحييوح الو 
وبعاصيييية مييييا كييييان  –البيييرد. ومييييذه الدقعيييية لؤيبيييد وجثيييية الثظيييير الليييي  ر    ن األدب الأيييديم 

 .  73لمعالجة اللغة كان  كرر لوفيأًا ف  -مهويساً 

وجرس األلهاظ ف  الغالب مثاسب للمعاث   فالثصس المذكور سلهًا   عذا طليد اليثجم  
اي والعين   فالحر  ف  حْدم...   احلوى لالدعال   ومو حرف اثهجاري مجثور  ولالحاي والرس 

اه سييمس وميي   حييرف مجثييورك  وجيياي لركيييب األلهيياظ مثاسييبًا لكلميية لالييثجم  عيأاعيييًا  ومييو مييا 

                                                 

 .17اثظر  األثواي واألنمثة   (72)

 .373اثظر  محاورا  مد الثرر العرب    (73)
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  وقييد لمرسليي  فيثييا  74لبعييض الأييدماي للعييادل الييونن   ومييو مسلحسيين فيي  ثظييرمم ومطلييوب
دعك المراد  اللعبير عثثا  فاأللهاظ فيه لابعية للمعياث   وميو ميا اميلرطه بعيض البال ييين  الم 

 . 77لللحكم علأل السجد بالجودك واإلحكام

ان بما ف  الكون من وقد حمل الملن اللغوي ف    لب مذه األسجاع عحساس اإلثس
ا فهيثيا لعبيير بصييد ليدلس عليأل وقيوٍف حيائٍر ال يسيلطيد عال  76لقوك وطاقة  يعجين لجامثيا

ييرى   و اقمييعيرع السعييْهر   و امييلدس النمييان    يين الصع اللسييليم بيياألمر  مرييل   ثمييف الرييرى  و يجي
ظث ير عجين اللغييرا  ل  و  عجل  الميخي البْولة  واميلدع  عليأل العييال العيْولية . عنع كيلع ميذه 

اإلثسان وهعهها عذ عثعه يجد بعض  رارما ف  ماله بل في  ثهسيه  فيال يسيلطيد عليأل دفعثيا 
 سبياًل.   

وحيث عنع الساجد محكوم بكلما  ال بدع  ن يبث ي عليثا  سجاعه  كيان مجيال  1-5
 االثلأاي عثده هيبأًا  عذ ليس مو كمن يبلدئ الكالم بما ماي من األلهاظ.

م عثعه بعد ذلك محكوم بمعاٍن ال ب دس  ن يحيط بثا  ويسلوعبثا  فث  مسيلحوذك عليأل ر
 . 71لاملمامه. واالهطرار علأل المعاث  ف  البال ة  مد  مثه علأل األلهاظ

وطيية بمييا ذ كيير  المليينونك  فيي   وميين ريييمس كاثيي  البراعيية فيي  الصيييا ة المسييجوعة   المح 
 س الساجد بهثون الأول والمثارك الهثية  كبر. قرين  كاث   ظثري  وداللل ثا علأل لمرس 

وبثياي مييذه األقييوال عليأل السييجد الملكلعييف ال يأيدح فيي  قيملثيياا مرلميا ال يأييدح لكل ييف 
  ذلييك  نع المأاصييد الليي  يريييدما الأائييل لجعييل السعييجد  ساسييًا  71لالييونن والأافييية فيي  المييعر
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فثو ف   كرر اللغا  يجري باطبراد ف  ف  كالمه. و السعجد من مميبنا  البال ة الهطرية  
يييم واألمريييال  كي ييير ف مييييل األذواق العربيييية علييييه مثيييذ الجامليييية 71لالح    فثيييو مثيييا  20ل  وقيييد ع 

ر ى بعيييض   ملعصييل  بمييا ع ييرف بييه كريييير ميين الثريير العربيي . ومييو ميييثثج فيي  بثيياي الكييالم
 .   27لاالفللان بالأولورث المثابة  ويحهظ السيرورك  و ثه مظثر من مظامر الباحرين  ثه ي  

و الب سجعاله جاي  مثسابة مد السياق الذي م  فيه  ولم ي هطرع للغيير كلمية  
 . 23ل  فأد جعلثا لالطعْرفة ا ليسلوي له السجد 22لعال كلمة لالطعْرف 

فبييق السيياجد علييأل اسييلرمار  لهيياظ األثييواي فيي  بثيياي  لييوان ميين البييديد  وقييد و    1-6 
  وصيار كالكلبرفة  ولالط ْرفة   ولالثْأعية  ولالهأعة   و جاي الميلاي كالمجاثسة بين لالطع 
ْرفييية  كرررر ب ميييل البيييوادي فييي       ولييينوم ميييا ال يلييينم  مريييل   عذا طلعييي  الطعْرفييية  بكعييير  الع 

ل  كل  ل ْلدك .  وكر ر  الط ْرفة   و   عذا طلع  البلدك  نيع 

يييظ  يييياب  فثعيييْين مييين البيييديد كرييييريْي ا  ليييورود فييي  كيييالم العيييرب  ومميييا الطبييياق وي لحي
والمأابليية  فليييس فيي  مييذه األسييجاع ميي ي مثثمييا  والعلسيية فيي  ثظييري بادييية  وميي   ن  لهيياظ 

  واحدًا ف  الغالب كلب ثص قيل ف  ثوي من األثواي لتل   ير ملهادعك  ألثعثا لعدم معثألً 
د البييرد  ومييا قيييل فيي  سييعد كييل  جملييه يهيييد معثييأل امييلدا -مييرالً  –فمييا قيييل فيي  ثييوي المعييْولة 

السيييعود يهيييييد معيييياث  طيييييب النميييان   ذاب كييييل  جمييييود  واعهييييرع كيييل  عييييود  واثلميييير كييييل  
 ميْصرود .   
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مييل الهعلييية  ومييذع عثثييا  سييجاع رالريية فيي    1-7  لسيييطر علييأل مييذه األسييجاع الج 
عاثييا  فيي  طلييوع الييثجم لالرريييا    عذا طلييد الييثجم  فييالحر  فيي  حييْدم  والع مييب فيي  حطييم  وال

ذا  مسييأل الييثجم  بييديبير  فمييثر   ييل  وا  مي كييْدم .  عذا  مسييأل الييثجم  بأيبيييل  فمييثر  فلييأًل  ومييثر  حي
يسيا قمسيةي راس  فليلية  فليأًل وليلية  فياس   وفي  طليوع اليدلو   ذا  مسي  الرري ثيلاٍج ومثر  مطر  وا 

يف بعد المعلو .   عذا طلع  الدعْلو  فالربيد والبدو  والصع

ثما  لب   الجمل الهعليةا ألثثا  سجاع  لثظبم ميؤون الثياس  ولبييبن لثيم ميا يهعليون وا 
فييي  كيييل  وان  والجميييل الهعليييية مرلبطييية بالحركييية واللغي ييير  وميييا ميييذه األسيييجاع عال عيجيييان 

را  األجواي ولبد ل األنمان  ما بين قيظ قيائظ  وصييف الفيح  وعرييف جياٍف  وميلاي للغيس 
راف علأل اللعبير عن ذلك كلبه باألفعال  دعأل لللوانن ميد قارس  وربيد نامر  فكان االثص

 طبيعة النمان الملغيرك  ومن  جل عيأاع الحأائق ف  الثهوس.

  مين عيالل  24لعنع اللغة ف  مذه الثصوص و مبامثا للرايى ف  حال حياك وحركية 
وف يأيد  األفعيال الملواليية  اللي  جياي السياجد بثيا عليأل  ثعثيا حأيائق واقعية  فيعبير بميا سي

ر علهًا.  اعلمادًا علأل اللجربة  فما وقد سلهًا يلكرع

لعذا   ولثيذا الحيرف  يومو يعببر عين كيلب  حيوال النميان بالجملية الميرطية المبيدويك بي
  فال محيد له عين اللعبيير بيها ألنع اعيلالف النميان ولليابد  27لداللة الأطد بوقوع ما بعده

 األثواي وما يأد فيثا  مر محلعم.

لييييأل  ن للييييك الجمييييل االسييييمية الأليليييية لحلييييوي معيييياث  الحركيييية والمغالبيييية واللييييولسر  ع
 فمعاثيثا لعدم الجوع العامع الذي لعببر عثه مذه األسجاع. 

اسييلوقهث  فيي  للييك األسييجاع  نع البثيياي للمجثييول يييتل  للهعييل الييذي يأييد ميين    1-8
ث يي ي الثعييل  ب كييرك...ولم ل لييرك فيي  ذا  ديرٍّ  فييد الثيياس   ج  لهيية    ر  قطييرك    امل يييني عيين المييياه ن 
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فيييي   وب يييير ب العبيييياي...وك ر ه العييييراي    م ييييمبر  الييييذيول  ول ع  ييييد كيييييل  وقيْيييييل    ه  كْيييييل  وو ه 
يي ييْنو   السيييول      ك ليي  الأ ْمييدك    ن مع يييبي الجي يي ي الييدعين    ال أ يي ي اللحييم    األسييأية    م   اقل ه 

يفي الس ْأم .  وع 

الذي ال يدي للثاس فيه  من حيث عثعه ظامرك طبيعية   و سلوك مين سيلوك   معا الهعل
ييينعان  واسيييلعري  اليييذببسان  وثمعييي  الغ يييدران   ييييوان  فثيييو مبثييي  للمعليييوم  بيييدًا   الح لوقعيييد  الح 

سييير  المييمس  الأثيياع  و مييعلْ  فيي  األفييق المييعاع    لوقعييد  المييييْعناي  وكثيسييي  الظببيياي    حي
كر يير الرعْعييد   طيياب الثييواي    لربعييل الثْهيير    ثهيير العييود    راب  بكييلب قيياع    ولرقييرق السيي

ر  األ صان    لنيعث  األرض كلع النين .   اسلوى النمان  وعه 

وسرس اعلماد المبث  للمجثول فيميا ميو مين عميل اإلثسيان  اثطيواؤه عليأل مي ي مين 
وب  فيي  السيييول   عهييافة علييأل  ن لمييمير اللعويييف فيي  بعهييثا مرييل   وم ييمبر  الييذيول  ول ع 

الذيول ولعيو ف السييول ال يأيد مين الثياس كلثيم  فثاسيب حيثئيٍذ  ن يكيون الهاعيل مجثيواًل. 
وقوله لن مع   م يب ...  مو  دعأل إليأاع الثْيبة واللوجسس  والحضس علأل االسلعداد  ومذا 

يييوا   ييي   يرييييد لن م  يييا قصيييد علييييه السييياجد  فثيييو عذ يأيييول لن مع ذ يأيييول   م يييمبر  اليييذيول   ممع وا 
ف  السيول  يريد لممبروا.. واحذروا . وب  ول ع 

ومن دواع  العدول علأل المبث  للمجثول كوثه  كرر لحأيأًا لإليجان الذي لمليان بيه 
 للك األسجاع.

يا البثياي للمعلييوم في  مريل   حسيير  الميمس  الأثياع  و مييعلْ  في  األفيق المييعاع     مع
قاع   فثو  مر حلم س الوقوع  ال يد لإلثسان فيه  وال بدس فيه من ذكر  ولرقرق السراب  بكلب 

ل الميعاع ا اللليبس الميراد بيه  فثيل ميو ميعاع  الهاعلا دفعيًا للليومسم  فليو قيال ميراًل  ل ميع 
المييمس   و مييو مييعاع يمييعله البمييرا  رييم عنع اللصييريح باسييم لالمييمس  فيي  مييذا السييياق 

 بما يطر  علأل المثاخ من لغيسر. مثمل جدًاا لعالقلثا المديدك
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يييا اميييلرطه ابييين األريييير للكيييالم المسيييجوع   ن لكيييون كيييل  واحيييدك مييين  1-9 كيييان ممع
. وميذا ميو  26لالهأرلين المسجوعلين دالًة علأل معثأل  ير المعثيأل اليذي دلعي  علييه  علثيا 

 عذا  ميا ليوافر في  ميذه األسييجاع  فيهنع كيلس جملية لهييف معثييأل جدييدًا في  الغاليب  فأولييه 
ْليييو  اللثيييو    فييياد  ميييورًا رالرييية   ميييرًا  يييلي العهيييو  وطليييب الع  يييْنو  و ثسي ييييبي الجي طلعييي  اليييدعْلو  م 
يلعليق بالثبييا   وراثيييًا يلعلييق بييالحيوان  ورالرييًا يلسصيل باإلثسييان. وقييد اسييلغرق مييذا اللعبييير 

ثا  البأاي ف  حياك اإلثسان.  ثين من مكوب  الموجن  ممع مكوب

ع مييين اإلطثييياب  كأوليييه   عذا طليييد الأليييب  جييياي الميييلاي كالكليييب  وبعهيييثا ميييو ثيييو  
وصار  مل البوادي ف  كْرب   فالجملة الراثية لوصار...  م  هرب  مين اإلطثيابا فأيد 

  فاد  الجملة الل  قبلثا معثأل املداد البرد.
يبدو لأارئ مذه األسجاع ما لعلنن  من صيور فثيية    لبثيا صيور  حأيأيية   1-11
فيي   حييوال الكييرب  -األقييلعلييأل   و جييني مثييه -عاللثييا صييورك المجلمييد العربيي  لمر ييل  ميين

والجدب  والثعيم والعصب  ولكثثا لحوي علأل ذلك صورًا ل و سبل في  لركيبثيا بهيروب مين 
 البيان   برنما االسلعارك  مرلما ف  قوله   جرى السراب  علأل األْكم  

  حسر  الممس  الأثاع 

  وقيل للبرد  اْمديه 

  اسييييلعارا  يميييي  بعهييييثا بمييييا  وليييي  السيييياجد ميييين قييييدرك بياثييييية  فأييييد مييييععص وميييي
 -المعثويا  ف  بعض مذه األمرلة  واسلأام له اللعبير  اية االسلأامة حين جعل الثياس 

 يثامدون البرد  امديه. -ل مدعك ما يعاثون

محييط بعييد  عنع االسلعارك لوفبر  لالقيًا بيين سيياقين وداللليين  فالكلمية المسيلعارك مين
عمعا يجري ف  السياق األساس  ال لثهصل دالللثا وللحول  بل مي  لحميل ظيالل السيياق 

                                                 

 .7/376المرل السائر   (26)
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  و هيرب المريل  21لالأديم  ولكلسب من ميذا اإلطيار اليدالل  الجدييد  فلغيدو كلمية جدييدك 
 لنيعثييي  األرض كييلع اليينين   فأييد جيياي بييه مييين  باسييلعارك السيياجد الهعييل لليينيعن  فيي  قولييه 

ريييويا ألنع الغاليييب فييييه  ن ي سيييلعمل ميييد الثسييياي  فثييينع فييي  الغاليييب ذوا  النيثييية. محييييط  ث
واسييلعارله عييياه لمييا حهليي  بييه األرض ميين مظييامر الربيييد صييرعح بييالمعثأل المييراد فيي  سييياقه 
الجديييد  ولييم يهييارق ظييالل سييياقه األول  فيياألرض وربيعثييا عثييد العربيي  ميي  الحييياك  مرلمييا 

ييياً  يييدعك مثيييا فييي  صيييبد األرض بصيييبغة  ثرويييية  ل عيييدس المييير ك جييينيًا مثمس مييين الحيييياك  يهيييًا. والج 
 محبعبة. 

ْعييناي   فأييد كاثيي  ثاجعيية فيي  عسييبا   وكييذلك اسييلعارله للوقعييد  فيي  قولييه   لوقعييد  المي
  عذ للمرعييل للسييامد ثييارًا للثعييب  ال -وميي  األرض الصييلبة -صييهة جديييدك علييأل لالميعييناي  

 حجارك.  

ك فييي  ميييذه األسيييجاع قوليييه   جييياي الميييلاي كالكليييب ا واعلييييار ومييين اللميييبيثا  الثيييادر 
 الا الكليييب لللميييبيه موفسيييق ا لصيييلله بحييييالثم ومعيييرفلثم بطبائعيييه  وبعاصييية حيييين يكيييون هيييا

رًا  والبْرد ينداد قسيوك وميدسك في  الصيحراي. وجيذر لك ل ب  لجلميد ف يميا ي ميلق  مثيه م ْصح 
 . 21لب  ومو املداد البْردوالجثد واإللحاح  ومثثا الكلي  معاث  المبدعك

و كرير  قييوال السياجد لعلمييد الكثايية  مرييل   وجعييل صياحب الثعييل ييرى   مكثبيييًا عيين 
ثمييا ي جثييأل ب كييرك  ث يي ي الثعييل  ب كييرك   وا  عطييالع الثعييل  فصيياحبثا يييرى الرمييرك وقييد كبيير   و ج 

    ورميييْ  بتثهسيييثا حييييث مييياي  الصيييبيان   كثايييية عييين طييييب الثيييواي 21لفيييرارًا مييين الحييير
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واثكسيييار البيييرد   ولالقييي  الرعييياي بالثميييائم   قييييل فييي  ميييرحثا   ألثثيييم حيثئيييذ يهر يييون  وال 
 . 30ليمغلثم رع   فيلالقون ويدس  بعهثم علأل بعض  عبار الثاس 

ومذه الصور الهثية مكلملة العثاصير  فثي  مسيلأاك مين عيالم حسبي    ابلغيأل الراعي  
لْ   الصيور الحسبيية اللي  لعببير عين  نع باي . وال ميكع في  م كييعة    ثمع  الغ دران    عر ق  الع 

. و كررما يعببر عن الطبيعية البدويية الغالبية  37لموقف عثساث  عام م   كرر الصور لتريرًا 
 علأل العرب  فاأللهاظ مملأة من للك البيئة  وصادرك عثثا.

لة بعالم ثهس  يعيمه الساجد  وما لليك الجميل اللي    لحيوي لوجيثيًا وم  وريأة الصب
 عال لرجمة آلراي الساجد ف  الحياك والثاس.

واالثهعال ظامر فيثا  فأوله مراًل   لثاني  السعهيثية  وقلس  ف  األرض الر ْفثية   يعببر  
واعلييار لهيظ  -عن اثهعال الساجد ل جاه بعض ما ال يرهأل من واقعيه في  الجملية األوليأل

سيي ٍّ  عيير ل جيياه مييا يييرى الثيياسي عليييه ميين الهيييق وقلسيية واثهعيياٍل ثه -لالسييهيثية  مييؤذن  بثييذا 
المليد ف  الجملة األعرى. وقوله   وصار  مل البوادي ف  كْرب   لعبير دقيق عمسا يأاسيه 
 مل البوادي عثد احلدام البرد  وقد عبعر عثه بصورك فثية للرجم ذلك اللهاعل الذي يعيميه 

 الساجد مد قومه. 

يييا الأيمييية  فثييي  ملمرب  لييية فييي  ععطائثيييا صيييورًك كاملييية عييين  حيييوال العيييرب ميييد لأل يييب  مع
وجن صييورًك كلبيسيية   مييبهي بلوحيية فثييية  ل يي -مجلمعييةً  – جييوائثم  ويمكيين عييد   سييجاع األثييواي 

  حوال العرب ف  معايمثم وس ب ل لكي هثم مد بيئلثم  وما يطر  عليثا من لغيرا . 
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للجلسأل ف  رثائية الداللة  ألنع  -اعوم  الغالبة علأل األسج –وقيمة الكثاية بعاصة 
  ومي   32ليصيل عليأل الناويية الميؤررك في  كييان اللجربية -والسامد من بعيد   -املمام الأائل 

ييد   كثاييية ثييا  والعثاييية بثييا  فأولييه مييرال   الليي  يكييون اإللحيياح علي وصييار فيي  األرض ل مي
يينسك الطييرب  بالهييتلا ألنع ثبييا  لطيهيية عيين العمييب  جييثح ميين عاللثييا السيياجد علييأل عحييداث م 

 العمب واللماعه مو من  كبر مظامر اسلمرار الحياك عثدمم.

ما الذي دعيا العيرب عليأل  ن يجعليوا كالمثيم عليأل ميذا الثحيو مين االلبسياق  11 -1
 واإليجانا  ول مي  رروا  ن يكون لأييد المعارف محكومًا بللك الصيا ا ا

 ن لعام د المعاث  بصييا ة ميوجنك واهيحة عثعه الحاجة علأل ثأل اللجارب  وعاًل  ذلك  
 موقسعة  دعأل علأل بأائثا علأل األلسن  واثلأالثا من جيل علأل جيل  والعمل بمألهاما.

ومييذا الأصييد ممييثود  لييه بيياللحأ ق  ومييو قصييد  صييرسح بييه بعييض البلغيياي  فعبييد الصييمد 
قاميية الييوننا الرقاميي   ي سييتل  ل ييمي ل ييْؤر ر السييجد علييأل المثرييور  ول ليين م ثهسييك الأييواف     33لوا 

فيأول   عنع كالم  لو كث  ال  مل  فيه عال سماع المامد  لأيلع عالفي  علييك  ولكثي   رييد  
الغائبي والحاهر  والرامني والغابر  فالحهظ  عليه  سرع  واآلذان  لسيماعه  ثميط  وميو  حيق  

 كرير مميا لكلسمي  بيه مين باللأييد  وبألعية اللهل ي   وميا لكلسمي  بيه العيرب مين جيبيد المثريور  
. وميذا  37ل  فليم ي حهييظ مين المثريور ع ْمير ه  وال هياع مين الميونون ع ْمير ه  34لجيبد المونون

                                                 

 .742وب اثظر  جماليا  األسل  (32)

قامة الونن مثا  ن يكون الكالم مسجوعًا.  (33)  المراد بالأواف  وا 

 المراد بالمونون الكالم المسجوع  و المناوج.  (34)

 .7/211البيان واللبيين   (37)
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  و نع السيجد  36لالأول صريح الداللة علأل  ثعه كان ي ثظير علأل الكالم المسجوع ثظرك لأدير
 . 31لعثصر كريم ف  بال ة العرب

لميية سييحرما وبريأثييا فيي   بثييائثم وحهييدلثم  فثييم رييم عثعثييم حريصييون علييأل  ن يظييلع للك
 ي عثيون بثا ف  سياقثا العام وسياقثا العاص  إلدراكثم قيمة البيان والبال ة.

يييا السيييياق العيييام  ف ثعثيييا لعيييدم طبيعييية البييييان العربييي   مييين حييييث عيريييار  الجنالييية  فتمع
 والهعامة  وللوين  الأول بكلب ما ي ألدر عليه من  لوان البال ة.

ْيسيم ذي صبغة ميائنك  فثي  ليدور في    م ثا ب م  و معا السياق العاص  ف نع فيثا ما يس 
يجان ملطلبالثا المعيمية  و لهاظ ثا ولراكيب ثا لم  بعصوصيلثا.   فلك لثظيم الحياك  وا 

ليييس السيياجد فيي  ر ييي  اميير  واحييدًا  ولييم لصييدر للييك السييجعا  عيين لسييان  1-12
  ومييرس  بأييرون عييدسك  فصييأللثا اللجييارب  ومييذسبلثا المعييارف واحييد  ولكثثييا  قييوال لراكميي 

الملجييدبدك  و هيييف عليثيييا ون يييد فيثيييا  بييدليل  ثعيييه قيييل فيي  بعيييض األثييواي  كرييير ميين ثيييص  
والعلالف الرواييا  في  بعيض الثصيوص  وفي  بعهيثا ميا ييدلس عليأل ليتعر نمثثياا ألثعثيا 

بيياثأل  فاطلييب مييا يكهيييك صييار   قييرب فثمييًا  و هييح  لغلثييا  لييين  مرييل   عذا طلعيي   الن 
ب ييوا علييأل الوليييف  نماثييا  واسييلعدْد لمييلائك وال لييواثأل   ودعييل فيي  بعهييثا العييام  مرييل  ل حي

 الرجعة .

وبر ليكلمل عيأاعه في عيدع معرًا  فأوليه   عذا طليد اليثجم   دييعية  ابلغيأل  بل عنع بعهثا ح 
يبيير بحييذف لعذا   فصييار بيلييًا    ومرلييه قوليييه   عذا  31لميين مجيينوي الرمييلالراعيي  م ييكييعة .   

يييدييسا  ابلغيييأل الراعييي  س يييأييسا   وقوليييه   عذا طليييد اليييثجم عمييياًي  ابلغيييأل الراعييي   طليييد اليييثجم    
ف  مثثما لعذا  كاألول. رم نيد اثنياح  األعيرك فصار   ذ   كساًي   فأد ح 

                                                 

 .7/17اثظر  الثرر الهث  ف  الأرن الرابد   (36)

 .7/701اثظر  السابق   (31)

 اثظر  اللسان لمكا .   (31)
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  31لعذا الرريسا طلع  عمايي    فب ْد لراع   ثٍم كسايي 

يييد ميييا ذميييب علييييه الجييياحظ مييين  ن  لثرييير الهثييي سيييليوليد مييين ذليييك اوميييذا الميييعر الم   يؤكب
هم ر   ن يأوله معرًا  ولكثعيه كيان   وكتنع الذي ثرره ابلداًي كان ي   40ل المعر حديث الميالد 

 ف  موقف ارلجال  فلم لسعهه الأدرك  و الأريحة علأل  ن يتل  به مونوثًا.

ف اللصيير ف فيي  المعييايش  يكيياد عسييبا  المييعرية علييأل األسيياليب عثييد وصيي 1-13
لب العرب بادية وحاهرك  ستل عبد الملك بن مروان رجياًل مين العيرب  كييف  يكون د بي ج 

 لكهاث    47لعلمك بالكواكبا فأال  لو لم  عرف مثثا  ير الثجم

 عذا طلع  من الممرق حصد  نرع  

ذا لوسعط  السماي جرد  ثعل    وا 

ذا سأط  ف  الغرب دفث  بذري   وا 

 . 42ل مذا لدبير معيمل  

عنع ميييذه األسيييجاع اللييي  لحهييييظ مظيييامر لغيييير الجييييو  بثيييذا اليييثمط المييييوجن  1-14
يل بعهيثا  مي  عرمياص  للمثظوميا   -في  ر يي  -المكرسف  الذي يسيلغرق المعياث   ويهصب

العلمية الل  راجي  بعيد الأيرن الرياث ا ويمكين  عيد ما مثيادًا ورييرًا قيدح فكيرك اليثظم العلمي   
 ر لثا  ن لثمو ولعظم فيما بعد.  ويسس 

 القمر الشاعر: -2

                                                 

 .17األنمثة األثواي و   (31)

 .7/14الحيوان   (40)

 يعث  الرريا.  (47)

 . 6/71اثظر  ثرر الدر   (42)



 723 

اللهي  العييرب عليأل الأميير ومثانليه  فعبعييروا عثثيا لعبيييرًا ميعريًا  كييان فييه الأميير  2-1
 .  43لف  موقف من ي ستل عن  حواله  فيجيب عجابا  فيثا ثهيس  معري

افر  فييه فثو  يصف حاله ف  كل ليلة  ويبيبن مأدار بأائه ف  السيماي  بتسيلوب ليو 
ومئ علييأل المعثييأل ويييوح  بييه  وال يجعلييه عصييائص اللعبييير اللغييوي البليييد المحكييم  الييذي ي يي

 صريحًا مكموفًا. 

ومذه السجعا  ف   حوال الأمير لعلييم  و ليدريب عليأل البييان  فيهنع بال ية اإليجيان  
قاصدًا مذا  وهروب البيان فيثا يمكن   ن ل عيدع  ثموذجًا ي حلذى  ومل يبع د  ن يكون قائلثا

دا   المأص 

وميو  –وللمامأل معاث  مذا السجد مد معاث  اإلثسان ثهسه وحياليه  فيالأمر  2-2
يييذ رمييينًا لإلثسيييان ثعيييا    -ميييا  مييييل عليييأل  ثيييه ال ع  فييي  الليلييية الرابعييية عميييرك يأيييول     ميييأل د ج 

ميان يليوفسر عليأل قيدر كبيير مين اإليحياي بيالأوك رييده   وميو ميا ي 44لالسحاب   واللعبير بالغ 
السيياجد رميينًا لإلثسييان  فثييو فيي  مثلصييف عمييره قييوي مييديد. رييم يأييول فيي  الليليية العامسيية 
عمييرك    لييمع المييباب  واثلصييف الحسيياب   وفيي  عحييدى لياليييه األعيييرك يأييول   دثييا األجييل  

 واثأطد األمل .

لأد  حسن الواهد اعليار األلهاظ لمعاثيه  فعمد عليأل اللصيغير للداللية عليأل   2-3
يلة  حلع  ملثيا بر ميلية   واسيلعمل لهيظ لالعميوع  داالس بيه عليأل الأليل  ف  قوله  رهاع س عي

مأدار الثأص الذي  صاب الأمر   بط ي الطليوع  بييبن  العميوع   واالسيلعمال المجياني ليي 

                                                 

 وقد جعل   قوال العرب ف   حوال الأمر ملحأًا راثيًا بثذا البحث.  (43)

  لييب مييا ي مييليقس ميين جييذر ل مييا  يثطييوي علييأل معيياث  العلييوق والمالنميية الدائميية. اثظيير    (44)
 اللسان ل ما .



 724 

  فهيييه  47للعمييد  رييريل بالمعيياث   فثييو يمييمل االثكسييار وعهييوع البييدن والصييو  والبصيير
 .  داللة دقيأة علأل المراد

و وجين  ايية ميا يكيون اإليجيان  وكييلس األسيجاع ميوجن   يير  ن مين  مريل الثميياذج  
ْر وب ْ    ومو يريد  سْر ف ع وبْ   فهثث   بأأل بأدر ما يبي  عثسان  علأل مذا مو قوله   س 

    وقوله   ال  طلد عال ريرما   ريى . 46لويسير 

يي  2-4 بييية لالبْدويسيية  فيي  الغالييب  لة بالبيئيية العر و لهيياظ سييجعا  الأميير مييديدك الصس
يينع    وسيائرما وبعاصيية مييا  41لكثيذه الطائهيية  لس يعيلة  ر ميليية  عل هييا   د لجية الهييب د  الجي

قيييل فيمييا بعييد الليليية العامييرك لثعلييق األلهيياظ فيييه ميين صييللثا بثييذه البيئيية  ومييذا مييا يجعلثيي  
ييا     ر  وقييد ثأييل بعييض العلميياي   ميييل علييأل  ثثييا ممع ثعييه لييم ي ثأيييل عيين هيييف فيي  نميين ملييتعب

ل علييييأل مييييذا  عرابييييية  وسييييائرما  41لالعييييرب فيمييييا بعييييد الليليييية العامييييرك ميييي ي . فالعميييير األوي
 حهري.

والصييور فيي  مييذه السييجعا  فيي  الليييال  األولييأل ذا  صييلة ورأييأل   يهييًا    2-5 
بالبيئة الصحراوية  علأل عالف سائر ما ف  الليال  األعرى. فالصيور األعرابيية في  قوليه 

ل ها  ق ْعس  مبايثة لثذه الطائهة من الصور   رهاع س   عيلة   و د لجة الهبد   و عماي عي
 قميير  بييامر  ييعميييأل لييه الثيياظر   و  سييبق مييعاع المييمس   و  طلييد كييالأبيس   فثييذه الييرالث 

                                                 

 .اللسان لعمد   (47)

 .1/21المعصص   (46)

ل.  (41)  ومذه كلسثا ممعا قيل ف  ليال  العمر األ وي

 .1/377اثظر  اللذكرك الحمدوثية   (41)
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األعيرك صثعة  حهريسة. ومذا ما يرير السؤال   كان بعض الثلاج الهث  عثد العرب عبداعًا 
ال ملالحأةا ومل يعث  مذا  نع ف   دبثيا الأيديم ميا يمكين  عيد ه ملحمية ملراكمًا صا له  جي

 لغوية  لهافر  ف  عثمائثا ولثأيحثا عأول وقرائح  لثلسب علأل بيئا  ملعددكا 

عنع ما وجدل ه ف  مذه األسجاع يميل بالر ي عليأل ميذا  ولعيلس محياورك ميذه الثصيوص 
 بمثثج  حكم و عمق يعط  جوابًا فاصاًل.

 لحيوان البليغ:ا  -3

ذمييب العيييرب مييذمبًا  عييير فيي  ميييْعرثة الحييياك  فيييتثطأوا الحيييوان بميييا يعلصييير   3-1
رؤيييليثم للمييدائد الليي  يعيياثون مثثييا  فجعلييوا البثييائم الليي  لعيييش معثييم لجيييب عيين سييؤال  
وكتثسثيييا فييي  موقيييف اعلبيييار  فأيييد قييييل للعثيييين  ميييا  عيييدد   للميييلايا فأالييي    اليييذعثيب   ليييوى  

. فأاليي   يييا ويليي ت ذثيييب  لييوى  واسيي    41لى واالسيي   جثييو    وي ييروى   يييا عثييين  جيياي الأ ييرس
لعيد  ر عياال  و  حلييب  ك ريبيًا ر أيااًل  ولين  70لجثوى  هياال  و وي ين  ج    وقيل ذلك للهتن  فأال      جي

 .  77للرى مرل  ماال 

                                                 

. وجثوى  مكموفة. ويوح  كالم ابن قليبة بتن ما قالوه علأل  لسثة البثائم 2/746المنمر  (41)
 . ولكنس ما وجدله مثثا قليل. 2/14كرير. اثظر  عيون األعبار 

 لسان لجثا .ال  (70)

. وفييه 2/23. واللسيان لجهيل   واألنمثية واألمكثية 2/746  والمنمر2/11عيون األعبار   (77)
ينع   نس بمرك واحدك  وذليك  ن الهيائثة عذا ج  هال  الصوف الكرير  والمعثأل    جي لحريف. والج 

نع كلسه ويسأط  جمد . والر عيال وال ربعيال  فليس يسأط من صوفثا علأل األرض م ي حلأل ي جي
جمييد ريْعييل ور ْعييل ومييو األثرييأل ميين ولييد الهييتن  والك ريييب  جمييد كْربيية  وميي  مييلي الأييدح ميين 



 726 

قيياق     واسيي   وي ييروى بعييض ذلييك عيين المعيينى  فثيي  لأييول   العظييم  د قيياق  والجلييد  ر 
ئل الحمييار  مييا  عييدد ي للمييلايا قييال   جبثييًة . وس يي 72لجثييوى  وذثيييب   لييوى  فييتين المييتوىا 

ر  ر  وجبثييًة كييالحجي ليرك   وقيييل  عثييه قييال   حييافرًا كييالظ ري يياليك  وذثيبييًا كييالوي . وقيييل  73لكالصع
وي    حي 74لللكلب  ما  عدد ي للملايا فأال    لوي ذثيب   و ربض عثد باب  ملي   وي   ور 

 .    77لثهس   و جعل  ثه  عثد اسل  
 وي يمكن  ن ثع دع مذه األقيوال هيربًا مين المسيامرا  السياذجة اللي  ل نجيأل بثيا  3-2

األوقيييا  فحسيييب  وبعاصييية  ثعثيييا ملسصيييلة بلييييال  الميييلاي  ومييي  ليييياٍل طيييوال   م  ثثيييا ذا  
 دالال  اجلماعية وثهسيةا  

م كاٍف ألن ثجد فييه بعيض ميا يكميف جواثيب مين عنع ما ل ثطيق  به للك الدوابس والثععي 
املمامثم  فالهعر طاٍ  عليثم  وال مكع  نع عيرار اقلثاي اإلبل مو الذي دعامم عليأل عثطياق 
المعنى بذلك الأول الذي ي ظثر ما هعيهة مسلهيعيهة. وبعاصية  نع ميا  ثطأيوا بيه الثاقية ال 

لمعا س ئل  عمعا لهعل في  الميلاي    بير ك بيالعيرا   يدلس عال علأل  ثعثا ال لكلبهثم ميئًا  عذ قال 
ل ثا الذ را  و وس
 . 76ل

                                                                                                                        

اللييبن. لأييول     حليييب د فيعييًا ر أييااًل ميين اللييبن  وذلييك ألنع لبثثييا  دسييم و عريير ميين لييبن المعيين . 
 . 2/11عيون األعبار 

. وف  روايله 2/24كثة   واألنمثة واألم2/14. واثظر  عيون األعبار 2/741المنمر  (72)
 لحريف. 

ر  الحجييير 2/741المنمييير (73)   والصييياليك  حجييير عيييريض ي يييديقس بيييه العطييير  و الثيبييييد  والظ يييري
 المدوسر  وقيل  الحجر عذا كان له حدل كحدب السكين.

 .2/741المنمر  (74)

 .2/24األنمثة واألمكثة   (77)

 .2/24المرجد السابق   (76)
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يا ييدور في  مجالسيثم  -كما بدا من جواب الهتن-وبعهثا يحوي  ما ي بيبن مييئًا ممع
 من مهاعرك  و مهاهلة بين املالك الهتن و يرما.

سيده  مرابط  عثد  معا جواب الكلب  فيدلس علأل مبلد حاجلثم عليها ولذا مو باٍق عثد 
 .  71لعبائه  وما قيل فيه من المعر يؤيبد مذا

وقييد يكييون مييرادمم ميين للييك األجوبيية مييو الوصييفي المجييرعد   ي عثثييم يصييهون  حييوال 
 الحيوان عثد املداد البرد  وفيه لعليم لمن ال يعلم طبائعثا.

يييدي اللعليمييي   فثيييم ي علبميييون بعيييض 3-3 طيييرق  عنع مييين مأاصيييد ميييذه األقيييوال المأص 
يد  فما لم يكن الصائد حاذقًا  فلن يألدر علأل صيد األرثب الميديدك  الصيد  و حوال اليميص 
العييْدو.  ييير  ثثييم لييم ي علبمييوا بطريأيية عييابرك  وبتسييلوب عييادي  بييل عمييدوا علييأل االسييلعاثة 
بالبيييان العييال   لرسيييعًا لثييذه الرأافيية فيي  األذمييان. وقييد قييالوا علييأل لسييان األرثييب   اللثييم 

ييية اجع ذيمييية ل ذيمييية   سيييبق  األكيييفع باألكيمي   ومريييل ذليييك حيييوار   جيييروه بيييين األرثيييب  71للثييي  ع 
والعثيييين  عذ قالييي  األرثيييب لثيييا   ال عيهيطييي   وال ثيهيطييي    فأالييي  العثيييين  ال ميييرر   عال عليييأل 

 .  71لحاذٍق باذق 

و رى  ثييه يصييدق علييأل مييذه األسييجاع مييا قالييه بعييض الثأيياد ميين  ن عثطيياق الحيييوان 
ك  و الأثير  و الجيور   و حليااًل  علأل عيصال ما ف  الثهس  في  بعيض مراحيل الميدس كان ا

اسليهاي الثيينعة الهثيية في  صييا ة الهكيرك   و لصيوير اإلحسياس  عليأل ثحيو يعمبيق  ررمميا 

                                                 

 .236-3/230  والحيوان ف  األدب العرب  13  10  47-2/21اثظر  الحيوان   (71)

ذيمة...لسيييييبق الجميييييدي...   2/24األنمثييييية واألمكثييييية   (71) . واللسيييييان لليييييذم   وفييييييه   األرثيييييب  ع 
ذيمة  سريعة  ول ذيمة  رابلة العيْدو النمة له.     وع 

  مييييا . وعهيطيييي  العثييييين  عطسيييي   وثهطيييي   مرلثييييا  وقيييييل  ثريييير 2/24األنمثييية واألمكثيييية   (71)
 بتثهثا  وقيل  ثهط  علباع  وكذلك باذق علباع لحاذق. 
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سياع  فيق الحيياك  وا  ثياي  إلحسياس اإلثسيان بميا في  . وفييه كيذلك وعي  بالس  60ل  ف  المللأس 
وعييه علييأل الأطيعيية عثثييا واالسييلعالي عليثييا  ودعييوك  لييه علييأل لملبيي  الحييياك  ولعهيييف  ميين ثن 

 . 67لصور الجمال ف  عالم الحيوان
وممعا  رلهيه ف  لهسير االثنياح علأل ميعرية اللعبيير في  ميذه المواقيف   ثعثيم  3-4

يربسون ف   بثائثم ملكا   اللعبير العال   ويثثجون لثم بثا ثثجًا قويمًا ف  مجياراك الثياس  
ولييدي فيييثم البلغيياي  ومييم  ميية   للبال يية والبيييان عثييدما محيياورلثم  ويييتملون ميين عاللثييا  ن ي  و 

و ون صيييبياثثم  ثصيييب ملييين  مييين العثاييية واإلكبييار. وقيييد قييال الجييياحظ فيي  مييذا   كييياثوا ي ييري
األرجان  ويعلبموثثم المثاقال   ويتمروثثم برفد الصو  ولحأيق اإلعرابا ألنع ذلك يهلق 

ييْرم اللعثيياكي  . وثأييل   يهييًا  عيين بعييض العييرب  ثعييه يأييول   لييوال الد ربيية وسييوي  62ل  ويهييلح الج 
ثم بعهًا   .  63لالعادك ألمر   صبياثثا  ن يماريي بعه 

 رى فيثييا  -ومييد ميليي  علييأل لهسييير مييذه األسييجاع لهسيييرًا عميأيياً  –وفيي  الوقيي  ثهسييه 
اقالثييا البياثيييةا ألنع بعييض للييك مييياًل علييأل اإلبثيياج باللغيية  بلوظيييف ذعائرمييا اللهظييية  وط

ق فيه الحيوانوبعاصة ما     –األسجاع  ال يعلو من لصوير مهحك  فيه ر بية في   -ثط 
نجاي الثموم  ولعهيف طوارق الدمر عليثم.   اللثهيس  وا 

رماف للغله  ولميأيق لطرقيه في  اللعيييل  وفيثا بعد ذلك للوين ألساليب العطاب  وا 
أائيل مين عيالم  ثي   ملي ي بالغرائيب  وي يدث  المللأي  مين الجميد والسرد والحيوار  ي يْدث  ال

 . 64للعةبين الهائدك والم  

                                                 

 .72عثطاق الحيوان ف  لرارثا األدب    (60)

 .77المرجد السابق  ص  (67)

ْرم  الحْلق. لثأاًل عن مارون محأق البيان 7/212البيان واللبيين   (62)  . والج 

 المرجد السابق. (63)

 .77 اثظر  عثطاق الحيوان ف  لرارثا األدب   (64)
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وال  جد ما يمثيد مين لهسيير  سيجاعثم في  الحييوان عليأل  ثثيا رميون  و  قثعية  3-5
  عذ فييثم الهيعيف المْعلييرس  اليذي يغاليب هيعهه مريل المعينى   العظيم   67للهروب الثاس

دقيياق  والجلييد  رقيياق   وفيييثم الأييادر علييأل مغالبيية الييدمر  يملييك مرييل ذلييك الحيييوان  حييافرًا 
ر   وفيي  الرمين بثييذا الحيييوان ذي الحيافر ثييوع مين اللثهيييس بييالث   ر  وجبثييًة كيالحجي ني كيالظ ري

 به.

يأييوم بغيييره  وال بييدع لييه ميين  ن ي سيياد    لييوي ذثيبيي   و ربييض وفيي  الثيياس الكيييلس الييذي  
 عثد باب  مل  .

فثل كان مذا هربًا من الرمن المبكبرا عثث   مييل عليأل لحمييل ميذه الثصيوص كرييرًا 
مين اليدالال   ييير السياذجةا ألنع مين يأيير  في   دب العييرب  يجيد مين المأاصييد البعييدك مييا 

 رمني ألسجاعثم.يؤيبد مذا المسلك ف  اللهسير ال

 أسجاع أخرى: -4

وممييا ي مييبه  سييجاع األثييواي بعييض مييا قيييل فيي  مظييامر العصييب  مرييل قييول  4-1
  وميم يعثيون ليدرسجي  ريار المطير  فهي   66لالعرب   ميثر  ريرى  وميثر  ليرى  وميثر  مرعيأل 

المييثر األول لييرى األرضي ثدييية  وفيي  الريياث  لظثيير بييوادر العمييب  فتثيي   لييرى  مبادئييه  
 الث يثمو العمب  فيصبح مرعأل.وف  الر

مييا فيي  مييذا الييثص ميين عيجييان يييؤدي المعيياث  بتسييلوب فيييه اثنييياح علييأل مييعرية  وبيييبن
 يسلوعب لدرسج  حوال اللراب. اللعبير  وفيه كذلك لكريف دالل 

                                                 

 .41اثظر  المرجد السابق   (67)

   وعدعه الميداث  مراًل.16 دب الكالب  (66)
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ولأطيد مذا المعثأل الواسد ف  جمل رالث قصار  يلمامأل مد ما يمعر بيه الأائيل  
بيييالمطر  فاحلهييياٍل بظثيييور العميييب  ريييم ارليييياٍح واطمئثيييان  مييين فيييريٍح يليييدرسج بيييه مييين فرحييية

 العهرار األرض وابلداي الرع .

وكتثما لعببر مذه الجمل الملوانثة عن حال العرب  عبان المطر وحين ثبا  الربيد  
 فثو ف  ثجعة وارلياد  يلثأعل مرلما لثأسل  الجمل الرالث. 

 ثطأوا كيذلك بعيض العميب بكليم ومرلما  ثطق العرب الأمر وبعض الحيوان   4-2
ييية يييال فيييوق   61لطرييييف  فالييثيمي ييية  و ك يييب  الر مي ييية   ْ ب يييق  الصيييب ع قبيييل العيليمي لأيييول    ثيييا الييثيمي

األكيمية 
 .  61ل

وقول اليثمة يثطوي علأل الهعر  فاالبلداي  بهمير الهصل  ل ثا  ملوامج  ميد ثهسيية 
فييًا لاليثميية  العربيي  المائليية علييأل الهعيير بالحسييب  واللبييام  ب الأييدرك. رييم عرداف ييه باسييمثا معرع

للداللة علأل  ثعثا معروفة ليس  بثكرك. ريم وصيهثا ثهسييثا بجملليين و ظبهي  فيثميا االسيلعارك 
 لوظيهًا بديعًا  كلس ذلك مثح مذا الثصع حيوية لعبيرية لجعله يعلق بالذمن. 

وهييرب ميين اللعريييف  وفيي  مييذا الأييول علييأل لسييان اليثميية ثييوع ميين المعرفيية بالبيئيية 
الأسري بثا  عذ عثعثم يهطرون  بثايمم ومين يسيمعثم عليأل المعرفية اهيطرارًا  ومي  ليسي  
معرفيية عييابرك  بييل فيثييا ثهييد كبيييرا ألنع   لييبثم سييكان بييواٍد  لييؤنسمم الحاجيية علييأل  ن يييتكلوا 

ي ار  ثبا  األرض ف  كرير من األحييان  فيهذا  دركيوا هيروب الثبيا   وعرفيوا الثيافد والهع
ميا قييل في  ميذه الثبليةا  -علأل لأدير الأائيل في  األقيل –لكيسهوا مد مذه البيئة. ولن يثسوا 

                                                 

 الييثيمة  ع مبة من البأول  عذا رعلثا المامية كرر  ر وك  لباثثا.  (61)

وفيثميييا  بعيييد  203  واللسيييان لييييثم   وحيييدائق اآلداب 217مجيييالس رعليييب  الأسيييم األول   (61)
رب العمي س  والعيليمية  رل يث اللييل األول  والر ميال كثيئية العلمة . و  بق  من الغبوق  وميو مي

ل للصب ا ألثعه ال يصبر.   نْبد الغثم. والمعثأل  ديربي ي عيجس
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حيين يلعيسيل السيامد اليثمية فلياًك لعطير  -ألنع الصيا ة قريبة علأل ثهوسثم  وم  ال لعليو 
علييأل لييوال  السييثين   –ميين عميياعة بثجيية و ْثييس  قييد يكوثييون  -ملمايليية  وللحييدث ملغثبجيية

 ف  مسيس الحاجة عليثا.  -حروبولوالر ال
مسأل لأييول   وحلييأل المييرض صييار فيي  عيييال  4-3 ْلييديم  العربيي  ميياعرًا  فييالح   ثييا  مس م 

 كل  اللحمي  و مص  الدم 
 .  61ل

ييل مييذا اللعبييير المييوجن فيي  جمييل رييالث  يهييد بييين  يييديثا ثلييائج مثميية عيين  عنع لتمس
ييأل  ول األميير  وجعلومييا لعييربف  سيياليب العييرب فيي   سييجاعثم االجلماعييية  فثييم كثسييوا الح   مع

مييير  فثيي  ذا  ك ثييية مييرلثم  السييامد بثهسييثا  فصييار  بثييالين الصييهلين كالبميير   و ميي  بي 
  وهييربه ال  17ل  وكثيلثييا مهنعيية  ألنع اللعييْدم مييو هييرب العييدب  10لوالك ثييية كراميية لصيياحبثا

لين ميديدليْ  الوقيد  يكون ف  الغالب عال عثد حلول المصائب  رم م  لعربفثم ثهسيثا بصيه
 فث  لتكل اللحم للحمثم   ولمص  الدم لدميثم .

ومعرية اللعبير مثا ف  كوثثا لمر ل لجاه السامد كريثة المثظر  ومثا لبيدو المهارقية 
ن ميذه الجميل صيورك فثيية   12لاللهظيةا فالمعثأل المأصود معالف للمعثأل الظامر   عذ ل كييوب

ن ك -فثياً  –يثمط لثا العيال    وميذا ميا  راده السياجدا فثيل  -واقعيياً  –اثي  لريير الهينع وا 
 كان قاصدًا لغير عحداث األرر بطريق اللغة وطاقالثا الهثيةا 

                                                 

 اللسان للدم .  (61)

 .2/313اثظر  ربيد األبرار   (10)

 اللسان للدم .  (17)

 .26اثظر  المهارقة واألدب   (12)
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ْثيٍر  ونوج  بيْثيٍر  ونوج   4-4 ومن  سيجاعثم األعيرى قيولثم   األنواج رالرية  نوج  مي
 .  13لديْمر 

للثسيياي  يلعيياملن بييه مييد ميين  عثعثييا لعبيييرا   محكيميية مييوجنك  وكتثعثييا ثبييراس  و دسييلور
ييل بمييعرية اللعبييير  مهيييدًا ميين طاقييا  اللغيية  ير ييب فيي  اليينواج بثيينس  ولكثييه دسييلور يلوسس
ومعنوثثا اللهظ   الذي ي سعف الأائل ف  اثلأاي ما يوفبر له عيأاعًا سجعيًا فيه لنوم ما ال 

 يلنم  وذلك  دعأل لعلوقه باألذمان  ولتريره ف  الألوب قبل األسماع.

 خاتمة: 

عاش العرب ف  بيالد مجدبية  لطغيأل عليثيا الصيحراي  وال يكياد المطير يجيود فيثياا 
ولثيييذا حييياولوا لطريييية جهافثيييا بكيييالم موقعيييد مسيييجوع  ال يرهيييأل بيييتن يصيييف لليييك األحيييوال 
بمثطق عادي  بل يملؤه بكلب ما اقلدر عليه من صثوف اإلبيداع الهثي   وميو ميا اسيلعيْر   

 له مصطلح لالمْعرثة .

نع مييْعرثة الحييياك ظييامرك فيي  مييذه الثصييوص  وميي  مييْعرثة لجييثح علييأل لعهيييف  رييار ع
د بثا لسثيل صعابثا  بهههاي ميذه  لألسب الحياك  ولوالر صروفثا  ولبدسل مظامرما  وي أصي
الصبغة المعرية علأل  وصيافثم لمظيامر الكيون  وصيثوف الموجيودا  مين حييوان وثبيا  

 و يرمما. 

                                                 

ييب فيييه  و مييا نوج اللسييان لبثيير . ونوج مثيير  رجييل ال مييرف   (13) لييه  فثييو ي سييث  المثيير لي ر ي
ن قييلع ماليييه للنوجيييه الميير كا للهعييير بييه  و ميييا نوج دمييير فكهؤمييا. وقييييل فييي   بْثيير فالميييريف وا 

 لهسيره  يبثر العيون بحسثه   و ي عيد  لثوائب الدمر   و يؤعذ مثه المثر.
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يياك العيرب ثابهيًا بالحيياك  فلألسيب األثيواي وميا يلبعثيا مين لأد  صبح كل  م ي في  ح
مييدائد و يرمييا  يصييير لوحيياٍ  فثييية بديعيية  والأميير يييلكلم بمثطييق البلغيياي  والحيييوان قييادر 

 علأل مجاذبلثم الأول  بهصاحة وبال ة  والثبا  يهعر  والمرض يثدبد...

ال   بييل مييو هيياجس وليييس كييالم مييذه الكائثييا  مجييرسدًا ميين المميياعر واإلحسيياس العيي 
 بمماعر فيساهة  ور با  دفيثة  لجعل الباحث يعدل  علأل لهسيره لهسيرًا رمنيسًا.

وميييذه األسيييجاع لميييلرك فييي  الصيييالثا بالحيييياك  ومناوجلثيييا بيييين اللجربييية المعصيييية  
ا  17ل  وفييي  اعلمادميييا اإليحييياي  ولحريكثيييا قيييوى الحيييدس عثيييد المللأبييي  14لوالأيييدرك الذمثيييية

يير طاقييا  اللغيية  ولهيييد ميين ذعائرمييا البياثييية. وميي  بثييذا العلمادمييا لغيية فث ييية عالييية  لهجب
 لكمييييف عيييين المعثييييأل األعمييييق للحييييياك  ولأييييود علييييأل بعييييث العييييير والجمييييال فيثييييا بطريأيييية 

 . 16لمعصبة 
ويمكن  ن ثع دع مذه األسجاع بتلواثثا المعللهية هيروبًا مين رأافية ميعبية  لميكبل عرريًا 

عيييد  ن  سيييثم  فييي  صييييا له اللجيييارب والمالحظيييا  الدقيأييية  لاريعييييًا ال يمكييين ع هاليييه  ب
 والأدرا  البال ية والبياثية العالية. 

 
 الملحق األول

 األسجاع في األنواء:

 قال فأيه العرب  
                                                 

 .373اثظر  محاورا  مد الثرر العرب    (14)

 .10-11ية ف  الثأد المعريراجد  الصورك الهث  (17)

 .11-11الصورك الهثية ف  الثأد المعري   (16)
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ْدم  والع مب  ف  حْطيم  والعاثيا   في  كييْدم ر  ف  حي . و هييف  11لعذا طلد الثجم  فالحي
 .  11لالحون ف  هجم  والعمب ف  صْلمف  بعض الروايا   فالبرد ف  مدم  واله

يفي الس ْأم  وجرى السراب  علأل األْكم.  عذا طلد الثجم  ال أ  ي اللحم  وع 

 . 11لعذا طلد الثجم   دييعة  ابلغأل الراع  م كييعة

 عذا طلد الثجم    دييسا  ابلغأل الراع  س أييسا.

 عذا طلد الثجم عماًي  ابلغأل الراع  كساًي.

يلعذا  مسأل الث مي جم  بأيبيل  فميثر  فليأًل  وميثر  جي
ذا  مسيأل اليثجم  بيديبير  فميثر   10ل   وا 

يسا قمسةي راس  فليلة  فلأًل وليلة  فاس. وقييل  عذا  مسيأل  17لثيلاٍج ومثر  مطر ذا  مس  الرري   وا 
 .  12لالثجم قمع ر س  فليل ه فلأًل وفتس

نعان  واسلعري  الذببسان   وثمعي  الغ يدران  ولرامي  بتثهسيثا عذا طلد الدعبيران  لوقعد  الح 
 . 13لحيث ماي  الصبيان

                                                 

م ر الوحش    (11) الحدم  لوقسد الثار  والحْطم  اللكسسر  والعاثا  جمد عاثة  وم  الأطيد من ح 
ثا بعهًا.  والكْدم   ن يعيضع بعه 

ثيا لمعسير وجيومثم من معاث  كلمة لهْجم  اعوجاج ف  األثف والمدق  وقد يكون المراد ب  (11)
 لما لأاس  ثعيم ثم من مدك الحر. والصلم  الأطد.  

يييكييعة مصيييغسر لميييْكوك   ومييي  وعييياي مييين جليييد كاليييدلو  و الأربييية الصيييغيرك. ي يييراد  ثيييه ال   (11) الم 
 يسلغث  عن الماي.

بأيبيييل   ي  ول الليييل فيي  الربييد المييرق  ميين السييماي  وحيثئييذ يكييون ا ييلالم الهليييان وميجييان   (10)
 إلبل. وقيل ف  لهسيره  ير مذا.ا

بدبير   ي  ول الليل ف  الربد الغرب  من السماي ميدبرك للغيروب  وحيثئيذ يكيون وقي  ثلياج   (17)
 الغثم  ووق  المطر.

 يعثون  نع الهلأل يحلطب فيثا بالهتسا ألثعه ال بدع فيثا من الصبالي.  (12)
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عذا طلعييي  الثْأعيييية  لأيييوعض الثييياس  للأ ْلعييية  ورجعيييوا عييين الث ْجعييية  و ورسييي  الهأعييية  
 . 14لو ردفلثا الثثعة

 . 17لعذا طلع  الثثعة  طلب الثاس  الث ْجعة  و حبسوا علأل الوليف الرجعة

ْلبيييياي  وطيييياب عذا طلعيييي  الجييييوناي  لوقعييييد  المعييييناي   وكثيسيييي  الظببيييياي  وعر قيييي  الع 
 . 16لالعباي

رباي. وقيل  و وفأل علأل عوده...   وقيل  طلع  الجوناي   ووافأل علأل ع وٍد الح 

عذا طلعييي  اليييذبراع  حسييير  الميييمس  الأثييياع  و ميييعلْ  فييي  األفيييق الميييعاع  ولرقيييرق 
 السراب  بكلب قاع.

ن الصع عذا طلع  المب   . 11لرى  وجعل صاحب الثعل يرىعرى  ثمف الررى  و يجي

يييرًا  و رسيييل  وقييييل  عذا طلعييي  المبيييعرى سيييهيرا  وليييم ليييري  يييرًك وال عمع نع عمع مطيييرًا  فيييال لْغيييذ وي
يًرا  وال س يأيْيبًا  يق فيثيا عمعيرًك وال عمع يرًا. وقييل  فيال ل لح  الع راها    ررًا  يبغيثيك في  األرض ميعمي

 . 11لذيكيرا

                                                                                                                        

ن ين  ومو الغليظ من األرض   (13) نسان  جمد حي  وثمع   ثهب .  الح 

ولأوسهوا للألعة  قوهوا بيولثم للرحيل  واإليراس  االصهرار  والهأعية  هيرب مين الكميتك  (14)  
 والثثعة م  ر س الجوناي. 

ث أ ل  ثعه لم ي ؤرر ف  الثثعة سجد  وف سبر ذلك بتثثم اكلهوا بما قيل ف  الجوناي الل  يعثيون   (17)
. ومذا السجد الذي مثا ليم  جيده عال في  ثرير 17ي واألنمثة بثا الثأعة والثثعة. اثظر  األثوا

الدر  وف  لركيب الجملة األعيرك ما يوح  بتثه قييل في  نمين مليتعر  فلهيظ لالولييف   ميبه 
 بالعام س مثه بالهصيح.

ْلباي عصب العثق.  (16) ْعناي  األرض الصلبة  وكيثيس   لنم  ك ث سثا مربًا من الحر  والع   المي

ن   (11)  لغيسر  والصعرى  الماي الذي طال اسلثأاعه.  جي
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ث ييي ي الثعييل  ب كيييرك  و وي    سييرك  لوقييييل عذا طلعيي  الثرييرك  قيثييييت  الب ميييأعح  الب ْسييرك  وج 
ْجرك  ولم ل لرك ف  ذا  ديرٍّ قطرك  . 11لالموام  حي

ْرفيية  وكر يير  الط ْرفيية  وماثيي  للهيييف الك ْلهيية. وقيييل   عذا طلعيي  الطعْرفيية  بكعيير  الع 
 حس ث  السعهة  وصار اللمر ل حهة.

رفة  احلال كل  ذي ح   ْرفية   وجهيير كيل  عذا طلع  الصع رفة  لوقيل  اعليال كيل  ذي ع 
 . 10لذي ث طهة  واملين عن المياه ن لهة

عذا طلعيي  الع ييْذرك  فع كعيية  ب كييرك  علييأل  مييل  البصييرك  وليييس بع ميياني ب سييرك  وال ألكسيياٍر بثييا 
 . 17لبذرك  لوقيل  ب رسك 

ْفثيييية عذا طلعييي  الجبثييية  لحاثعييي  الوليثيييية  ولثييياني  السعيييهيثية  وقلسييي  .  12لفييي  األرض الر 
 . وقيل  لوال ثوي الجبثة  ما كان للعرب رفثة. 13لوقيل   رطب  الثعلة  وحسن الثعل حمله

ْييل  ور فيد كْييل   ييل الوي عذا طلد س ثييل  طياب اللييل  وجيرى الثعْييل  واملثيد الأيْييل  وللهص 
د كيل  وقيْيل وو ه 
يف السيل  وكان ألم 14ل  . 17لالحوار الويل . وقيل  برد الليل  وع 

                                                                                                                        

ييير  المثييينل بيييدار   (11) يييرك  والع راهيييا   اإلبيييل  والميعمي ييير  اليييذكر مييين وليييد الهيييتن  واألثريييأل عمع اإلمع
 معاش  والس أييب  مصغعر سْأب  ومو ولد الثاقة. 

ْجرك  الثاحية.   (11) ث  بحمرك  و بصهرك   الحي  قثت   احمرس   ومأعح   لوع

لهة   دثأل مثينلة.  (10) راب  واالمليان  اللثحس   والنس  جهر الهحل  عدل عن الهب

العيكسة  مجير من  ير ريح  والعكة بالبصيرك  كيرب يصييبثم  ييام ميدك الحير في  وجيه الصيبح    (17)
رساع.  معه ثدى يكاد يتعذ باألثهاس  واألكسار  النع

ثميا  الولييثية  جمد واله  وم  الل  فأد  ولدما   (12) فكاد لبثثا يذمب جنعًا  والسهثة جميد سيهيه  وا 
ْفثيية  واحييدك  يثيينو  ي ير ييب  بعهييثم علييأل بعييض بطييرًاا ألثعثييم فيي  عصييب ميين اللييبن واللميير  والر 

فيه  ومو ما بأ  من المداوس من اللبن بعد ععراج الحب مثه.   الر 

 كذا  وم  رواية ثرر الدر  و   لب ما فيه مصحعف  و محرسف.  (13)

ييه يثيين ل    (14) ييل لييه الويييلا ألثعييه حييين ي هصييل عيين  مب ع  ييه  وج  ييل عيين  مب الهصيييل  ولييد الثاقيية عذا ف ص 
 والأيل  ثومة الظثر  وق يل  المرب ف  ذلك الوق .

 الح وار  ولد الثاقة.  (17)
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 عذا طلع  النبرك  طاب  اللمرك.
رذان  . ونيد ف  رواية  ولنيعث  الأْثوان. 16لعذا طلع  العرالان    ك ل   م  ج 

. وقييل   11لعذا طلع  العوساي ه ر ب العباي  وطاب الثواي  وك ير ه العيراي  وميثعن السبيأاي
ثاي  واكلثس الظبباي  و من علأل رباي لم يبق ف  كْرم جي  . 11لعوده الح 

كاك  واسلهام  األحثاك  وقلع علأل الماي اللبكاك  . 11لعذا طلد السبماك  ذمب  الع 
 عذا طلد الغيْهر  جاد الأْطر.

 .  700لعذا طلد الغيْهر  اقمعيرع السعْهر  ولربعل الثْهر  وحس ن ف  العين الجمر

باثأل   حديرْ  لكلب ذي عياٍل ماثا  ول كلب ذي ماميٍة مواثا  وقالوا  كان عذا طلع  الن 
 وكاثا  فاجمد ألملك وال ليواثأل. 

ف  السيول.  عذا طلد اإلكليل  ماج  الهحول  وب  لوقيل  مبس   وم مبر  الذيول  ول ع 

عذا طليييد الأليييب  جييياي الميييلاي كالكليييب  وصيييار  ميييل البيييوادي فييي  كيييْرب  وليييم ل مكبييين 
 .  707لالهحلي عال ذا   رْرب

                                                 

العراليييان  ثجميييان مييين كواكيييب األسيييد  واحيييدلثما عيييراك  و م جيييرذان  ثعلييية بالحجيييان  يليييتعر   (16)
 ا.عدراكث

قال  بو حثيهة الديثوري  قيل للعواي عواي البردا ألنع البرد مسلرعف بثا  فهذا م   طلع  لم   (11)
كب  الملاي. ربيد األبرار  . ومثسن 7/11يت   يوم عال ومو مثه ف  مباب  علأل  ن للثامأل ف  بيري

 السأاي  يبس وبرد. 

.جثاي  جثأل  واكلثس  الظباي  لنم  ك ث سثا مربًا م  (11)  ن الحرب

العكياك  جمييد عكسية وعيثثييا مرلرية  وميي  ميدك الحييرس ميد سييكون اليريح  واسييلهامة األحثيياك    (11)
 مثوك الطعام  واللكاك  اللناحم واللدافد. 

 السعْهر  المسافرون  ولربعل  ثب  له ورق.  (700)

 .ذا  ررب   ي سميثة  وع صع  بلمكين الهحلا ألثعثا  حمل للبرد من الثنيلة  (707)
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  منليييييييييييييييي  السيييييييييييييييمان  وامييييييييييييييييلدس النمييييييييييييييييان  ووْحييييييييييييييييوحي  702لارانعذا طليييييييييييييييد الثييييييييييييييييرس 
ْلدان وبع الولدان . 703لالو   .لوقيل ج 

عذا طلعيي  المعييْولة  عجليي  الميييخي البْوليية  وامييلدع  علييأل العيييال العيْوليية  وقيييل مييْلوك  
ْولة  . وقيل   لاك الملاي بصْولة  وعرج الثحل وللطير عليثنع دولة. 704لني

ْذثيب  وقرع األميب لوقيل  قر ب   وما عذا طلد العأرب  جميسي  ثد ب الم   . 707لالج 
  ميين الصييأيد الييدائم  وعلييص البييرد علييأل كييلب  706لعذا طلعيي  الثعييائم  الليطيي  البثييائم

يي  البثييائم  ميين  701ل  اللثييائم قيي  الرعيياي بالثمائم.لوقيييل  لوسعييهثييائم  ولال . وقيييل  ابيهع
يير الصييأيد الييدائم  و يأييظ البييرد  كييلع ثييائم. وقييي ل  عذا طلعيي  الثعييائم  لييمع الليييل للثييائم  وقص 

 الثثار للصائم  وابيهع ...  وقيل  عذا طلد الثعام  كرر الغمام.
عذا  . وقييل  701لك لي  الأ ْميدك  وقييل للبيرد  اْميديهعذا طلع  البليدك  حمسمي  الجعيدك  و   

ل  كل  ل ْلدك  وقيل  عل  الثاسي ب لدك عذا طلع  البلدك  علي  . وقيل   701لطلع  البلدك  نيع 
 الثاس بلدك.

                                                 

فيييي  الكلميييية فيييي  بعييييض المصييييادر علييييأل   (702) ممييييا  قلييييب العأييييرب والثسيييير يطلعييييان معييييًا. وحرب
ثما س مبيا لالثرارين ا لثرير الملاي عثيد طلوعثميا. اثظير  األثيواي  لالثناران  والثداران   وا 

 .  770واألنمثة 

لدان  حكاية  صوالثم عذا قالوا ل ح  ح  من البرد.  (703)  وحوحة الو 

ْولة  المثكرك.العيوْ   (704)  لة  الحاجة  والنع

ْذثيب  مجرى الماي علأل الرياض  واألميب  الرلج والجليد.  (707)  جميس  جمد  والم 

 الليطي   لصق بعهثا ببعض.  (706)

 لوسسف اللثائم  لأمر وجه األرض من مدك البرد.   (701)

 أاسون مثه. الجعدك  ثب   وحمعمي  ممع  باإلطالع  وامده   ي امد ا لمدك ما ي  (701)

نعل   ثمط   والللدك  لالد الميال  و راد بيه  ن الموامي  لثميط في  ميذا الوقي . والبليدك   (701)
 من اللبلد  يريد  نع  يام مذا الوق  لطاول   فهاقوا به  وعللثم بلدك.  
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عذا طلد سعد الذابح  حمأل  مليه الثابح  وثهد  مليه الرائح  ولصبعح السارح  وظثر  
 . 770لف  الح ب األثافح. وقيل  اثحجن  الهوابح  ولم ليث رع الثوابح  من الملاي البارح

يد  بيد  ولحق  مليه الث بيد  وص  الم ريع  وصار ف  األرض عذا طلد سعد ب ليد  اقلحم الر 
ل ميد. وقيل  لمكسأل كلس ر بد
 . 777ل

ييير     الثييياس  فييي  الميييمس  عذا طليييد سيييعد  السيييعود  ثهييير العيييود  والثييي  الجليييود  وكي
 الأعود.

 . 772لعذا طلد السعد  كر ر الرعْعد

 . 773لعذا طلد سعد  السعود  ذاب كل جمود  واعهرع كل  عود  واثلمر كل  ميْصرود

ثييييي    وث ن لييييي  عذا طلييييد سيييييعد  ا ييييي   وقيييييل  د م  ييييي  األسيييييأية  لوقيييييل  ر مس ألعبييييية  ن مع
ية  ولجاور  األبثية  .  774للولدلع   األْحو 

ْلو  اللثو ْنو  و ثسيلي العهو  وطلب الع  عذا طلع  الدعْلو  م يبي الجي
 .  777ل

                                                 

األثيييافح  جميييد عْثهيحييية  ومييي  صيييغار الهيييتن والمعييين حيييين لرعيييأل الثبييي    و مييي  مييي ي   (770)
لييه  والهييوابح   صييهر يعييرج ميين ب طيين الجييدي  وال يعييرج عال بعييد  ن يرعييأل الربيييد فيي   وس

 الرعالب وظباي الجبال.

بيييد  مييا ثييلج فيي   ول الثليياج  والث بيييد  مييا   (777) بيييد  عسييراعه فيي  عييْدوه  ألثعييه قييد قييوي  والر  اقلحييام الر 
يييريع  ثيييوع مييين الطيييير  كرييير ميييا ييييرى فييي  العهييير  ك ثيييلج فييي   عييير الثلييياج  وميييو هيييعيف  والم 

 والعمب  وصار ف  األرض ل ميد  كثاية عن العمب.

 الرعد  العمب الغض.  (772)

ريد  ومو البْرد.  (773)  المصرود مين  ذاه الصْرد والصع

ثمييا ل ييدمين ألثعثييا لكييون قييد يبسيي  فيي  المييلاي    (774) األسييأية  جمييد سييأاي  ومييو الأربيية وثحومييا  وا 
واي  ومو الأطعة من بيو  األعر   اب لكون مجلمعة.واألحوية  جمد ح 

ْطييب  والمعثييأل  ن الجيينو يجييفس فيي  مييذا الوقيي   في عيياف  ال   (777) ييْني  ومييو الرع يينو   صييله الجي الجي
لجلييينئ بيييه اإلبيييل مييين المييياي  كميييا كاثييي  لجلييينئ بيييه قبيييل ذليييك  عذ كيييان رطبيييًا  والعْهيييو  وليييد 

ليو الينواج ح ثما يطليب الع  ثساله  ن يسأط وبيره. واللثو  النواج  وا  يثئيذ  ألثعيه يكيون الحمار  وا 
 قد عرج من هيق الملاي  و مكثه اللصر ف.
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 وقيل  عذا طلع  الدعْلو  فالربيد والبدو  والصيف بعد الملو.

يييب  الميييبكة  وطييياب عذا طلعييي  السيييمكة   مك ثييي  الحركييية  ولعلعأييي  الحسيييكة  وث ص 
 .  776لالنمان للثعسيكة

 عذا طلد الحو   عرج الثاس من البيو .

ييير  األعطيييان  و  ييير  األ صيييان لوح ه  عذا طليييد الميييرطان  اسيييلوى النميييان  وعه 
النمان  وبا  الهأيير  األوطان   ولواقد  لولواف   األسثان  ولثاد  الجيران  وقيل  مان

. وقييل   لأي  اإلبيل  771لكلب مكيان. وقييل  طليد الميرطان  و  لأ يي  األولياد في  األ صيانب
  وبارما ف  األعطان  ويومك  ن يملدع حر  النمان. 

 . 771لطلع  األمراط  وثأص  األثباط

 . 771لعذا طلد الثطح  اثلمر السرح  وكرر اللأح

  ولنيعثي   720لقل ه   بالعطسيار والأييْينعذا طلد الب طين  اقل ه  ي الدعين  وظثر النعْين  وا
 . 727لاألرض كلع النين. وقيل  طلع  األرض  بكلب نين  وحس ث  ف  كلب عين

                                                 

سيكة  موك السعدان  للعلق بالروب و ييره  ألثعيه وقي  ميدلثا  وثصيب الميبكة كثايية عين   (776) الحي
الأدرك علأل صيد فراخ الطير  وطيب النمان للثسيكة ألثعثم يلمكثيون مين الحركية والسيياحة في  

 األرض.

اييية عيين الرجييوع عيين البييوادي علييأل  وطيياثثم  ألنع مييياه الغييدران لأييل حهييور األوطييان كث  (771)
 حيثئذ.

 األثباط  المياه المسلعرجة من األرض كاآلبار.  (771)

الييثْطح مييو المييرطان  ومعثييأل السييجد ي عييالف مييا ث أ ييل عيين اللميياؤم بييه. اثظيير  اللسييان   (771)
 لثطح .

ي  واقلهياي اليدين داللية عليأل  ثثيم االقلهاي  الكرامية واللطيف  والأيين  الصياثد لكيل مي   (720)
بعييد رجييوعثم علييأل  وطيياثثم يأاهيي  بعهييثم بعهييا  ويكرمييون العطييار والأييين  لحيياجلثم 

 عليثما. 
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/ 1ورد  مذه األسجاع باعلالف ف  العدد والرواية ف   المعصيص  مصادر األسجاع:  (727)
  16 -13  61-66  واألثيييييواي واألنمثييييية 717-2/761  واألنمثييييية واألمكثييييية 77-71
  وحيييييييييييدائق اآلداب 71-71/ 7. وربييييييييييييد األبيييييييييييرار 707-773  11 -10  11 -10

  واللسيييييان لرفيييييه  جيييييرذ   وثرييييير اليييييدر 371-1/371  والليييييذكرك الحمدوثيييييية 777-762
  ومصييييادر  عييييرى لركيييي  ذكرمييييا جثوحييييًا علييييأل 730-2/721  والمنميييير 6/217-307

 االعلصار.
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 الملحق الثاني

 أسجاع العرب في ليالي القمر:

ْيلة ْيلة  حلع  مل ثا بر مي قيل للأمر  ما  ث  ابني ليلةا فأال  رهاع س عي
 . 722ل

ْينقيل  فما  ث ي ابني ليللينا قا ٍب ومي ليْين بكذ  ل  حديث   مي
 . 723ل

دب مؤللها . وقيل  قليل اللباث.  قيل  فما  ث ي ابني رالثا قال  حديث فليا   ير ج 

د بيد   ير جائد وال م رهي قيل  فما  ث  ابن  ربدا قال  علمة  مب ر 
. وقيل   ير  724ل

ْبلأل...  ح 

ل ها  ق ْعس. وقي  . 727لل  حديث   ْثسقيل  فما  ث ي ابني عمسا قال  عماي عي

ْر وب ْ . وقيل  اْسر  وب . ا قال  س   قيل  فما  ث ي ابني س س

ب د. وقيل  م دًى ألْثس  ذي الجمد.  قيل  فما  ث ي ابني سبدا قال  د ْلجة الهع

 . 726لقيل  فما  ث ي ابني رمانا قال  قمر  عهحيان

ْنع.قيل  فما  ث ي ابني لسدا قال  م ثأيطيد المبْسد  وقيل  ي للي   أيط ف ع الجي

ثبق الهجر   و  م ْحث ق الهجر   قيل  فما  ث ي ابني عمرا قال  رلث المثر. وقيل  م عي
ْنع.  وقيل   ؤديك علأل الهجر  وقيل  علأل ارثل  عمرك ي لليأيط الجي

                                                 

 ولد.س عيلة  مصغعر سْعلة  وم  الماك  ول ما ل    (722)

 الميْين  الكذب.  (723)

  م ر بيد  الثاقة  وعلملثا لتعير حلبثا.  (724)

ل ها   الثوق عذا اسلبان حملثا  وق ْعس  جميد قعسياي  ومي  اللي  دعيل ظثرميا وعيرج   (727) العي
 بطثثا.

 عهحيان  مهيئة مأمرك.   (726)
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قييييل  فميييا  ثييي ي ابيييني عحيييدى عميييركا قيييال   طليييد عمييياًي و  رى ب كيييرك  وقييييل  و  ييييب  
 بس ْحرك.

يق البمر  ف  البدو والحهر.قيل  فما  ث ي   ابني ارثل  عمركا قال  ف وي

قييل  فميا  ثي ي ابييني ريالثي عميركا قييال  قمير  بيامر  ييعمييأل لييه الثياظر. وقييل  ي ْعميي  
 الثاظر.

ثعا   السحاب.  قيل  فما  ث ي ابني  ربد عمركا قال  مألب ل  المباب    مأل د ج 

باب  واثلصييف الحسيياب. وقيييل  لييمع قيييل  فمييا  ثيي ي ابييني عمييس عمييركا قييال  لييمع الميي
 اللمام  وثه د  األيام.

 قيل  فما  ث ي ابني س ع عمركا قال  ثأص العلق  ف  الغرب والمرق.

 قيل  فما  ث ي ابني سبدي عمركا قال   مكث  المأله ري الأيْهرك.

 قيل  فما  ث ي ابني رماث  عمركا قال  قليل البأاي  سريد الهثاي.

 ني لسدي عمركا قال  بط ي الطلوع  بيبن  العموع.قيل  فما  ث ي اب

 . 721لقيل  فما  ث ي ابني عمرينا قال   طلد س ْحرك  و ه ي بالب ْثرك

 قيل  فما  ث ي ابني عحدى وعمرينا قال   طلد كالأبيس  ي رى بالغيليس.

 قيل  فما  ث ي ابني ارثلين وعمرينا قال  ال  طلد عال ريرما   ريى. 

 بن رالث وعمرينا قال   طلد ف  قليمة  وال  جلو الظ ْلمة.قيل  فما  ث  ا

قيييل  فمييا  ثيي ي ابييني  ربييد وعمييرينا قييال  ال قميير  و ال مييالل. وقيييل    رى فيي  للييك 
 اللياْل  ال قمر وال مالل.

                                                 

 الب ثرك  وسط الليل.  (721)
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 قيل  فما  ث ي ابني عمس وعمرينا قال  دثا األجل  واثأطد األمل.

 ا ما دثا  فما لرى مث  عال سثا.قيل  فما  ث ي ابني س ٍّ وعمرينا قال  دث

 قيل  فما  ث ي ابني سبد وعمرينا قال   طلد ب كيرا  وال   رى ظثرا.

 قيل  فما  ث ي ابني رمان وعمرينا قال   سبق معاع الممس.

 ال يراث  عال البصير. لسد وعمرينا قال  هئيل  صغير  و  قيل  فما  ث ي ابني 

 . 721لمسلبين  وقيل  مسلثير قيل  فما  ث ي ابني رالرينا قال  مالل  

 

 

                                                 

/ 1أل الليليية العامييرك فيي   المعصييص    ورد  مييذه األسييجاع علييمصررادر هررألس األسررجاع (721)  
  6/71  و ثريييير الييييد رس 7/17  و مييييال  المرلهييييأل 64-62  واأليييييام والليييييال  والمييييثور21

  واللسيييييييان لربيييييييد  عيييييييلم   والمنمييييييير 767  وحيييييييدائق اآلداب 1/374واللييييييذكرك الحمدوثيييييييية 
. وث أ يييل عييين النجييياج   ليييم لأيييل العيييرب فييي  صيييهة ليلييية بعيييد العمييير   الليييذكرك 2/730-737
 .1/377لحمدوثية ا

  1/376وورد مييا قيييل فيميييا بعييد العميير مثسيييوبًا علييأل األصييمع  و ييييره فيي   اللييذكرك الحمدوثيييية  
. وفيييي  732-2/737  والمنميييير 7/17  و مييييال  المرلهييييأل63-2/62واألنمثيييية واألمكثيييية 

 بعض مذه المصادر لحريها  ولصحيها   لم  ري هرورك لذكرما اعلصارًا.
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 جريدة المصادر والمراجع

 

 بييو الأاسييم الكالعيي  اإلمييبيل  ل   واسييط الأييرن السييادس   إحكررام صررنعة الكرر م  
 م.7117مي/ 7407لحأيق  محمد رهوان الداية  عالم الكلب  بيرو   ط الراثية 

ف الييدليم   ميي   لحأييق محميد ثياي427 بيو علي  المرنوقيي  ل  األزمنرة واألمكنرة  
 م.2002مي/ 7422عالم الكلب  بيرو   ط األولأل  

  عبييد الييرحيم بييدر  مجليية مجمييد اللغيية العربييية  أسررماء النجرروم فرري الحلرر  الحرردي 
 م.7114مي/ كاثون الراث  7404  ربيد األول 7  ج71دممق  مج 

ميييي   436ل يييرر الهوائيييد ودرر الأالئيييد   الميييريف المرلهيييأل ل  أمرررالي المرت ررر 
 مي.7313محمد  بو الههل عبراميم  دار عحياي الكلب العربية  ط األولأل  لحأيق  

عبيييدالكريم األميييلر  مجلييية الهيصيييل  العيييددان إنطررراق الحيررروان فررري تراثنرررا األدبررري  
 .77-46م  2001يوليو -مي/ مايو7421  الجماديان 317-312

ثيوري ميي   لحأييق  403عبدالله بين حسيين بين عاصيم الرأهي  ل  األنواء واألزمنة 
مييييي/ 7476حمييييودي الأيسيييي   ومحمييييد ثييييايف الييييدليم   دار الجيييييل  بيييييرو   ط األولييييأل  

 م.7116
مييي   لحأيييق  عبييراميم اإلبييياري  دار الكليياب 201  الهييرساي ل األيررام والليررالي والشرر ور

 م. 7110مي/ 7400المصري  الأامرك  دار الكلاب اللبثاث   بيرو   ط الراثية 

ميي   مكلبية 7311عبد الملعال الصعيدي ل  بعيدتاح  بغية اإلي اح لتلخيص المح
 اآلداب  مصر  ط السابعة  د. .
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ميي   مكلبية العياثج   الأيامرك  ط 277عمرو بن بحير الجياحظ ل البيان والتبيين  
 م.7117الرابعة 

مييي  لحأيييق  عحسييان عبيياس وبكيير 762محمييد بيين حمييدون ل  التررألكرة الحمدونيررة  
 م.7116ولأل عباس  دار صادر  بيرو   ط األ

فياين الدايية  دار الهكير المعاصير  بييرو   دار الهكير  دمميق  جماليات األسلوب  
 م.7110مي/ 7477ط الراثية  

عبدالليييييه بييييين محميييييد بييييين مييييياميميْردان األبثيييييري ل   واعييييير الأيييييرن حررررردادق ا داب  
 م.7117مي/ 7476السادس   لحأيق  محمد بن سليمان السديس  ط الراثية  

ميييي   لحأييييق عبدالسيييالم ميييارون  دار 277بييين بحييير الجييياحظ ل  عميييروالحيررروان  
 لمصورك عن طبعة مصطهأل الباب  الحلب  . عحياي اللراث العرب   بيرو   د. .

عيال  سيرحان الأرمي   كلياب الريياض  مؤسسية الرؤية اإلنسانية في حركة اللغرة  
 م.7116مي/7471  37اليمامة الصحهية  الرياض  العدد 

ميييي   لحأييييق  عبيييد المجييييد 731النمعميييري ل  صررروص األخبرررار  ربيرررع األبررررار وف
 م.7112دياب  الثيئة المصرية العامة للكلاب  الأامرك 

عبييد الأييادر الربسيياع   دار العلييوم  الرييياض  ط الصررورة الحنيررة فرري النقررد الشررعر   
 م. 7114مي/ 7407األولأل  

المييياثد  دار  ميييي   لحأييييق  عبيييدالعنين322ابييين طباطبيييا العليييوي ل عيرررار الشرررعر  
 م.7117مي/ 7407العلوم  الرياض  

مي   دار الكلاب العرب   بيرو   د. . لمصورك 216ابن قليبة ل عيون األخبار  
 عن ثمرك دار الكلب المصرية .
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مي   لحأيق  771محمد بن حيدر البغدادي ل   قانون الب غة في نقد النثر والشعر
 م.7117مي/ 7407ط األولأل محسن  ياض عجيل  مؤسسة الرسالة  بيرو   

مييي   ععييداد ولصييثيف  يوسييف عييياط  177ابيين مثظييور ل لسرران العرررب المحرريط  
 دار لسان العرب  بيرو   د. .

ميييي   631هيييياي اليييدين بييين األريييير ل المثرررل السرررادر فررري أدب الكاترررب والشررراعر  
ميييييي/ 7403لحأييييييق   حميييييد الحيييييوف  وبيييييدوي طباثييييية  دار الرفييييياع   الريييييياض  ط الراثيييييية 

 م.7113

ميي   لحأييق  عبيد السيالم 217   بو العباس  حمد بن يحيأل رعلب ل مجالس ثعلب
 م.7110مي/ 7400مارون  دار المعارف  الأامرك  ط الرابعة  

مصيييطهأل ثاصيييف  سلسيييلة عيييالم المعرفييية  المجليييس محررراورات مرررع النثرررر العربررري  
/ مييييييباط مييييييي7471  رمهييييييان 271الييييييوطث  للرأافيييييية والهثييييييون واآلداب  الكوييييييي   العييييييدد 

 م.7111

 مي   المكلب اللجاري  بيرو   د. . 471عل  بن سيده ل المخصص  

ميييي   لحأييييق  177  جيييالل الييدين السييييوط  ل المزهرررر فررري علررروم اللغرررة وأنواع رررا
محمييد  حمييد جيياد المييولأل وعليي  البجيياوي ومحمييد  بييو الههييل عبييراميم  دار عحييياي الكلييب 

 العربية  الأامرك  د. . 
عاليييد سيييليمان  دار الميييروق  دراسرررات فررري الناريرررة والتطبيرررق  المحارقرررة واألدب  

 م.7111عمسان  ط األولأل  

لحأييق  سييدك حاميد عبيد العيال  الثيئية المصيرية  6جهرر، 421نثر الدر  ا بي )ت
 م.7111العامة للكلاب  الأامرك   

  .7117نك  مبارك  دار الجيل  بيرو  ،  1النثر الحني في القرن الرابع)ج
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