التعمية عن العرب

مجلة اآلداب واللغات العدد  : 18ماي 2016

386

التعمية عند العرب
داودي زينب  .طالبة دكتوراه
تحت إشراف :أ .د /مصطفى حبيب شريقن

املَرَّص :
هيسف ُشا اًححر إىل احلسًر ؾن اًخـمَة ٔكحس ٔبوخَ الاس خـٌلل اٌَلوي ؾيس اًـصة ،و اذلي ًثري اًىثري من
الٕشاكلث املـصفِة يف ثـصًفَ مكطعَح ،ويف وشبٔثَ ،و يف نثري من مذـَلاثَ ُ ،شٍ الٕشاكلث اًيت حناول ُا ُيا اًخعصق
ًحـضِا ،يف ضوء ما ثوفص من مـعَاث .
حتمي اًخـمَة مـىن اًلموط و الٕدفاء  ،ويه فن اكهت هل إزُاضاث مٌش اًـرص اجلاًُل  ،فلس اكن اًـصيب جيهتس يف
إدفاء ملطوذٍ وقصضَ يف تـظ املواكف واًؼصوف ٔ ،لس حاة مذـسذت ادذَازا ٔبو اضعصازا  ،و تبٔساًَة خمخَفة ٔبًضاً .ىن
ُشٍ ا ٔلساًَة ًُست ؾشوائَة تي يه ذكِلة  ،راث ٔبسس مس متسّ ت من دطائص اًطوثَة واخلعَة ٌَلة اًـصتَة اندشفِا
اًفن ،مجـا وزواًة ،تي زاحوا ًؤًفون فَِ اًىذة و اًصسائي .فاملوضوغ من ا ٔلمهَة
ٔبحصاهبا ،حتت وظبٔت احلاخة ،واؾخيوا هبشا ّ
دفي ملموز تني بٓذاة اًـصة ،جيِهل نثري من ٔبتياء اًـصتَة ،تسءا من اًـيوان ،مفا ابزل ابملضامني؟ وًِشا
مباكن ،من ّفن قصًة ّ ٍ
ىصى احلاخة شسًست ًخجََة حواهة من ُشا املوضوغ يف ُشا امللال اخملخرص.
اًلكٌلث املفذاحِة  :اًخـمَة  -اًلموط  -اًوضوخ – اًدشفري ــ هرس اًشفصت ،وفىِّا.
متَِس:
ًعاملا ثـَّق اًـصة تَلهتم وثفٌيوا يف اس خـٌلًِا افذياانٔ ،بسفص ؾن ٔبذة ز ٍاق مكّــــــــا وهَفا  ،ري ماكهة كاًحت ا ٔل ّّيم
فذيوؾت دلهيم اًطوز وا ٔلساًَة خالء ودفاء و ّثَوهت ثحـا ًِا ظصائق الث ّطال؛ ومن ُشٍ
وساٍصث ا ٔلسمان ،ولءمت وا ٔلوضاغ ّ ،
ا ٔلساًَة ّفن اًخـمَة ،وظصق اس خرصاح املـ ّمى ،وُو من املحاحر اًيت مل حتغ ابدلزاسة نثريا .من ٔبخي ُشا ثياوًت ُشا ا ٔلسَوة
اًـخَق ٌَخـصًف تَ وجتََة خاهة مًٌََ ،ىون حامال ًعَحة اًـمل ،وماذت زكست ٌَحاحر اٍّنّ ِ مٌ ،سزتًسُا فزتًسٍ  ،وؿىل اخلطوض من
املِمتّني ابدلزاساث اٌَلوًة من ٔبتياء اًـصتَة.
فاًخـمَة مدحر ًلوي كامئ تشاثَ  ،هل وػائف واس خـٌللث مذـسذت  ،راث ٔبوخَ خمخَفة  ،وسبٔثياول ُشا ا ٔلسَوة يف ُشا
امللال وفق اًيلاظ الٓثَة:
 1ــــ اٌَلة تني ػاُصيت :اًوضوخ واًلموط.
 2ـــ اًخـمَة ًلة .
 - 3اًخـمَة وٕاشاكًَة املطعَح .
 - 4وشبٔت اًخـمَة ؾيس اًـصة .
- 5هجوذ اًـصة وٕاسِاماهتم يف اًخـمَة .
 - 6من فٌون اًخـمَة ؾيس اًـصة .
 - 7اًخـمَة تني اًخساظة واًخلكّف .
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ذامتة :هخاجئ ،وثيخَِ لت ّس مٌَ.
 - 1اٌَلة تني ػاُصيت :اًوضوخ واًلموط:
من املـَوم ٔب ّن اًوضوخ معَة ٔبسايس يف اًحالكة  ،ودش من ٔبدشاز اًفطاحة واًحَان  ،وما مسي تَاان ٕا ّل ٕلابهخَ ؾن
ملطوذ املخلكم  ” ،مفوضوغ اًالكم ؿىل الٕفِام “ ( ” . )1ومساز ا ٔلمص واًلاًة اًيت إٍهيا جيصي اًلائي واًسامؽ  ،إمنا ُو اًفِم و
الٕفِام  ،فدبٔي يشء تَلخَ و ٔبوحضت ؾن املـىن  ،فشزل ُو اًحَان يف رزل املوضؽ “ ( . )2وًىن كس ٍىون اًلموط معَحا ،
فِاُو املخًيب مصاتخ ًطـوتة اًوضول إىل مصامَِ ،ومـزت ًفادص مبا ُحتسزَ شوازذٍ وقصائحَ من خسل وادذطام ،فِلول :
و ٌسِص اخلَق حصاُا و خيخطم
ٔبانم ميء حفوين ؾن شوازذُا
و ًو اكهت واحضة ملا ادذطم حوًِا اًياش.
و ًلس ؿسّ اجن س يان اخلفايج (ث  466ه ) ٔبتَاث املخًيب مثال يف اًخـلِس واًلموط حني كال :
” ٔلان هشُة إىل ٔبن احملموذ من اًالكم ما ذل ًفؼَ ؿىل مـياٍ ذلةل ػاُصت  ،ومل ٍىن ذافِا مس خلَلا اكملـاين اًيت وزذث يف
شـص ٔبيب اًعَة “ (. )3
وحيسن،
رزل ٔب ّن اًلموط معوما واملـاػةل يف اًالكم ٔبمص مٌحور يف ا ٔلضي؛ كري ٔب ّن هل ملاماث و ٔبقصاضاٍ ،صوق فهيا
ًخوّخ يف ابة اًخوزًة ،واملالحن،
اًفن ؛ اكذلي ّ
وًضفي ؿىل اًـحازت مسحة من ادلال ،فِىون قصضا معَواب يف رزل ّ
واملـاّيت ،واملـ ّمى والٕهيام ..و ٔبوكي ُشٍ ا ٔلتواة يف اخلفاء واًلموط ُو ابة اًخـمَة ،نٌل س ّ
يددني.
 2ـــ اًخـمَة ًلة :
اًخـمَة :يه ٔبن ثُـ ّمي شُئا ؿىل إوسان ٔ .بي ٔبن ثحاًف يف إدفائَ ؾيَ ،ومٌَ يف اًسريت اكن ًـ ّمي.. .الٓاثز إىل كاز زوز ًَرصف
ضىل شل ؿَََ ّ
ؾيَ كُفات الٓاثز من كصٌي اًعاًحني ًصسول شل ّ
وسمل .و ” ّمعى مـىن اًحُت ثـمَة ٔ ،بي ٔبدفاٍ  ،ومٌَ املـ ّمى
من ا ٔلشـاز.
()4
وكِي  :اًخـمَة ٔبن ثـ ّمي ؿىل إوسان شُئا فذَخّسَ ؿَََ ثَحُسا “ .
فاًخـمَة ًلة حتمي مـىن الًٕحاش والٕدفاء ،وؿسم ا ٕلابهة ؾن امللطوذ جبالء .
 3ـــ اًخـمَة و إشاكًَة املطعَح :
ل مٌاض من اًخـصجي ؿىل املطعَح  ،ابؾخحازٍ ٔبذات ُامة من ٔبذواث اًححر اًـَمي ،فاًخـمَة اضعالحا نٌل ٍصى ٔبحس

( )1أبو ىالل الحسن العسكري كتاب الصناعتين الكتابة والشعر  ،تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراىيم  ،دار إحياء الكتب
العربية  ،القاىرة ،مصر  ،ط  ، 1952 ، 1ص . 29

()2

أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  ،البيان و التبيين  ،تحقيق محمد عبد السالم ىارون  ،مكتبة الخانجى  ،القاىرة ،مصر  ،ج  ، 1ط ، 7

 ، 1998ص .76

( )3ابن سنان الخفاجي  ،سر الفصاحة  ،دار الكتب العلمية  ،لبنان  ،ط ،1982 ، 1ص . 198
( )4ينظر محمد مرتضى الحسيني الزبيدي  ،تاج العروس من جواىر القاموس  ،تحقيق عبد المجيد قطامش  ،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و
اآلداب  ،الكويت  ، 2001 ،ط  ،1ج ، 39ص . 108
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اًحاحثني احملسزني يه  ” :حتوًي هص واحض إىل بٓدص كري مفِوم  ،ابس خـٌلل ظصًلة حمسذت ٌس خعَؽ من ًـصفِا ٔبن ًفِم اًيص  ،و
اس خرصاهجا ؾىس رزل  ،جيصي فَِ حتوًي اًيص املـ ّمى إىل هص واحض ملن ل ًـصف مس حلا ظصًلة اًخـمَة املس خـمةل “ (. )1
ُشا يف ادلزاساث احلسًثة  ،وًىن احلسًر ؾن ضحط املطعَح يف هعاق ادلزاساث اًلسمية ًُس ٔبمصا َُيا مذاحا  ،تي إن
اخلوط فَِ مسسل شائم  ،هؼصا ٔلهَ مل ٍىن مضحوظا مبا فَِ اًىفاًة  ،فِا ُو اًححر يف اًخـمَة من تني املَاذٍن اًيت جيس
فهيا اًحاحر هفسَ ٔبمام وزظة حلِلِة  ،فدني ًسًَ مجةل من املطعَحاث ،اًيت حتَي إىل راث املفِوم ؾيس اًحـظ  ،وثامتٍز ؾيس
اًحـظ الٓدص .
وخسٍص ابذلهص ٔبن املطعَح اذلي ٍاكذ ًلرتن رهصٍ ابًخـمَة ُو اٌَلز  ،فِياك فصًق ميزي املـ ّمى  ،وفصًق بٓدص ل ًفصق تٌَُ
وتني كريٍ من املطعَحاث وذاضة اٌَلز ،وفامي ًًل رهص تـظ بٓزاء لك من اًفصًلني .
ٔب  -الاجتاٍ اذلي ميزي تني املـ ّمى و ا ٔلًلاس :
وانخفى
ٍصى ضفي ادلٍن احلًل( ث650ه ) ٔبن تني الًٕلاس واًخـمَة فصكا ،إل ٔبهَ مل ًوحض ًيا ُشا اًفصق ،
تخـصًف الًٕلاس تبٔهَ ٔ ”:بن جييء املخلكم تـست ٔبوضاف يف ٔبًفاع مشرتنة  ،من كري رهص املوضوف  ،وٌشري هبا إىل ملطوذ
جمِولٔ ،بو ابمس حصوفَ كاتةل ٌَخلَري ٔبو اًخوحَِ  ،فإرا ٔبزاذ وشف الامس املوضوف  ،ه ّحَ ؿَََ تخطحَف يشء من حصوف
اًِجاءٔ ،بو ثحسًَِا يف امسَٔ ،بو هلص يشء مّنأ ،بو سّيذتٔ ،بو وخَ من كري ُشٍ اًوحوٍ “ (. )2
ٔب ّما املؤزد اًرتيك ظاص نربى ساذٍ (ث 968ه) فلس فطي تني ؿمل ا ٔلحايج و ا ٔلكَوظاث ،وؿمل ا ٔلًلاس و املـمى  ،و ُو
تشزل ٍصى ٔبن ؿمل ا ٔلحايج ا ٔلكَوظاث ُو من فصوغ اٌَلة واًرصف واًيحو ٔ ،لهَ ؿمل ًححر فَِ ؾن ا ٔلًفاع اخملاًفة ًلواؿس
اًـصتَة حبسة اًؼاُص ،ومث ّي هل مبحاخات ضاحة اًىشّ افٔ ،ب ّما ؿمل ا ٔلًلاس فِو ًضـَ فصؿا من فصوغ ؿمل اًحَان ٔ ،لن ا ٔلًلاس
ذلةل ا ٔلًفاع ؿىل املصاذ ،ذلةل دفِة يف اًلاًةً ،ىن ل حبَر ثًدو ؾّنا ا ٔلرُان اًسَمية ،تي حبَر جس خحس ّنا وثًرشخ إٍهيا ،
ثرشظ ٔبن ٍىون املصاذ من اذلواث املوحوذت يف اخلازح  ،و ٔبما إن اكن املصاذ امس يشء سواء اكن من الٕوسان ٔبو كريٍ ٌ ،سمى
مـمى (. )3
فِشٍ تـظ الٓزاء اًيت حتاول اًفطي تني املـمى واٌَلز ً ،ىّنا ل ثسًيا ؿىل فصق ّتني تُّنٌل.
ة  -الاجتاٍ اذلي ٍصى ٔبن اٌَلز ُو املـمى :
ٍصى ٔبحصاة ُشا الاجتاٍ ٔبن اٌَلز ُو املـ ّمى وُو اًص ٔبي اًلاًة  ،ومن ٔبحصاة ُشا اًص ٔبي اجن ا ٔلزري (ث  637ه) إر
ًلول  ” :و اٌَلز ُو اًعصًق اذلي ًَخوي وٌ ِ
ُشِك ؿىل ساًىَ  ،وكس ٌسمى ُشا اًيوغ ٔبًضا املـمى “ ( . )4ومثهل ضاحة اًعصاس
اًـَوي (ث 705ه ) اذلي ًلول” :الًٕلاس من كوهلم ًلز ،وًلال هل املـمى ٔبًضا “ ( . )5وُو ما ًشُة إًََ نشزل اجن فصحون
( )1محمد مراياتي ،و يحي مير علم ،ومحمد حسان الطيان  ،علم التعمية و استخراج المعمى عند العرب  ،دار طالس  ،سوريا  ،دط  ،دت  ،ص 9
.

( )2صفي الدين الحلي  ،شرح الكافية البديعية في علوم البالغة و محاسن البديع  ،تحقيق نسيب نشاوي ،دار صادر ،لبنان  ،ط  ، 1992 ، 2ص

. 212

( )3ينظر طاش كبرى زاده أحمد بن مصطفى  ،مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم  ،دار الكتب العلمية  ،لبنان  ،ط ، 1985 ،1

ج  1ص . 250

( )4ضياء الدين ابن األثير  ،المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ،تقديم أحمد الحوفي و بدوي طبانة  ،دار نهضة مصر ،مصر  ،دط  ،دت ،

ج  ، 3ص . 84

( )5يحي بن حمزة بن علي ابن ابراىيم العلوي اليمني  ،الطراز  ،تحقيق عبد الحميد ىنداوي  ،المكتبة العصرية  ،لبنان  ،ط  ، 2002 ، 1ج ، 3

ص . 38
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( ث  799ه) يف كوهل  ”:ما ًـ ّمى من اًالكم ٌسمى اٌَلزً :لال ٔبًلز اًالكم  ،و ٔبًلز فَِ إرا ّمعى مصاذٍ و ٔبمضصٍ ؿىل ذالف
ما ٔبػِصٍ (. )1
اًحلاؾي (ث  885ه ) اذلي ٍصى ٔبن ٔ ” :بضي اٌَلز يف الكم اًـصة اًخـمَة ؾن املعَوة ترصف
و ًؤًس ُشا الاجتا ٍَ
ُّ
اًعصًق إًََ ؾن وهجَ املـصوف  ،فِطري ػاُص اًالكم ممّا ميخيؽ حىت ًـصف ابظيَ “(. )2
و يف راث اًس َاق ٍصى ضاحة ا ٔلهواز ضسز ادلٍن املسين ( ث  1120ه ) ٔبن الًٕلاس يف الاضعالخ ٔ ” :بن ًبٔيت
املخلكم جالكم ًـمي تَ امللطوذ ،حبَر خيفى ؿىل اًسامؽ ،فال ًسزنَ إل تفضي ثبٔمي ومزًة هؼص “ (. )3
و إرا اكهت ُشٍ الٓزاء لكِا جتمؽ ؿىل ٔبن اًخـمَة يه الًٕلاس  ،فإن اجن ٔبيب ا ٔلضحؽ ( ث  654ه ) اذلي ًضؽ ابة الًٕلاس و
اًخـمَة ً ،ضَف مطعَحا بٓدص ُو احملاخات فِلول :
” يف ُشا اًحاة و ٌسمى احملاخات  ،واًخـمَة ٔبمع ٔبسٌلئَ ،وُو ٔبن ٍصًس املخلكم شُئا ّ
فِـرب ؾيَ تـحازاث ًسل ػاُصُا ؿىل كريٍ ،
وابظّنا ؿَََ  ،وُو ٍىون يف اًيرث واًشـص “ (. )4ومثهل اجن جحة اذلوي ( ث  837ه) اذلي ًلول ”:ا ٔلًلاس وجسمى احملاخات
واًخـمَة ،ويه ٔبمع ٔبسٌلئَ ،وُو ٔبن ًبٔيت املخلكم تـست ٔبًفاع مشرتنة  ،من كري رهص املوضوف ،وًبٔيت تـحازاث ًسل ػاُصُا ؿىل
كريٍ  ،وابظّنا ؿَََ “(. )5
ٔب ّما اًيوٍصي (ث 733ه) فِشهص ًيا ؿسّت مطعَحاث  :املـاّيت ،واًـوًص ،واًصمز  ،واحملاخات  ،و ٔبتَاث املـاين  ،واملالحن ،
واملصموش ،واًخبٔوًي ،واًىذاتة ،واًخـصًظ ،والٕشازت ،واًخوحَِ ،واملـمى ،واملمثي .ومل ٍىذف تشهص ُشٍ املسمَاث تي ٔبضاف
إضافة ُامة ،ويه ٔبن مـىن مجَؽ ُشٍ املسمَاث واحسً .لول شازحا ز ٔبًَ  ”:فإهَ إرا اؾخربثَ من حِر إن واضـَ اكن ًـاًَم
ٔبي ًؼِص إؾَاءك ،وُو اًخـة مسَخَ مـاّيت .وٕارا اؾخربثَ من حِر ضـوتة فِمَ واؾخَاض اس خرصاخَ  ،مسَخَ ؾوًطا .وٕارا
ًلزا  ،وفـسل هل إًلاسا .وٕارا اؾخربثَ من حِر إن واضـَ مل ًفطح
اؾخربثَ من حِر إهَ كس معي ؿىل وحوٍ و ٔبتواة  ،مسَخَ ً
ؾيَ ،كَت زمز وكصًة من الٕشازت .وٕارا اؾخربثَ من حِر إن كريك حاخاك ٔبي اس خرصح ملساز ؾلسل  ،مسَخَ حماخات .وٕارا
اؾخربثَ من حِر إهَ اس خرصح نرثت مـاهََ  ،مسَخَ ٔبتَاث املـاين  .وٕارا اؾخربثَ من حِر إن كائهل كس ًومهم شُئا وٍصًس كريٍ ،
مسَخَ حليا ومسَت فـسل املالحن .وٕارا اؾخربثَ من حِر إهَ سرت ؾيم وزمس  ،فِو املصموش واًصمس اًلرب .وٕارا اؾخربثَ من
حِر إن ضاحدَ مل ًرصخ تلصضَ  ،مسَخَ ثـصًضا ونياًة .وٕارا اؾخربثَ من حِر إهَ رو وحوٍ  ،مسَخَ املوخَ ومسَت فـسل
اًخوحَِ .وٕارا اؾخربثَ من حِر إهَ ملعى ؿََم ،مسَخَ مـ ّمى “ ( . )6ا ّٕن ُشا اًلول وٕان اكن فَِ ظول ،ففَِ ختصجي ريك
( )1برىان الدين ابراىيم بن فرحون  ،درة الغواص في محاضرة الخواص ،تحقيق محمد أبو األجفان و عثمان بطيخ  ،دار التراث  ،مصر  ،د ط  ،د

ت  ،ص . 28

( )2ابراىيم بن عمار بن حسن البقاعي  ،األجوبة السرية عن األلغاز الجزرية  ،تحقيق جمال بن السيّد بن رفاعي الشايب ،مكتبة أوالد الشيخ للتراث
،مصر  ،د ط  ،د ت  ،ص . 23

( )3علي صدر الدين بن معصوم المدني  ،أنوار الربيع في أنواع البديع  ،تحقيق شاكر ىادي شكر ،مطبعة النعمان  ،العراق  ،ط  ، 1969 ، 1ج 6
 ،ص . 40

( )4ابن أبي األصبع المصري  ،تحرير التحبير في صناعة الشعر و النثرو بيان إعجاز القرآن  ،تحقيق حفني محمد شرف  ،المجلس األعلى للشؤون
اإلسالمية  ،مصر  ،ط  ، 1د ت  ،ص . 579

شعيت ،دار الهالل  ،لبنان ،
( )5تقي الدين أبو بكر علي ابن حجة الحموي  ،خزانة األدب و غاية األرب  ،شرح عصام و
ط  ، 1987 ،1ج  ، 2ص . 342

( )6شهاب الدين النويري  ،نهاية األرب في فنون األدب  ،تحقيق مفيد قميحة وآخرين  ،دار الكتب العلمية  ،لبنان  ،ط ، 2004 ،1ج  ، 3ص
. 155
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لٕشاكًَة املطعَح ميىن الاؾامتذ ؿَََ ،وثحًَِّ ؾن كٌاؿة من ٔبخي اخلصوح من إشاكًَة اكهت س خحي تطـوتة ًول ُشا امليفش.
وزمغ رزل ل ٌسـيا ٕا ّل الاؿرتاف والٕكصاز ابٕشاكًَة مطعَح اًخـم َّة إشاكً َّة حلِلِة ؿىل مس خوى ادلزاساث اًلسمية .
تـس ؾصط ُشٍ الٓزاء واًخوهجاث ،هالحغ ٔبن ٔبحصاة اًص ٔبي ا ٔلول  ،وٕان حاوًوا اًخفصًق تني املـمى وكريٍ من
املطعَحاثٕ ،ا ّل ٔبهنم مل جيَسوا الٕثَان تفازق واحض وذكِق .واًواكؽ ٔبن اًـيرص ا ٔلسايس يف لك ُشٍ املطعَحاث ُو ؿامي
مشرتك تُّنا ،وُشا ما جيـي اٍمتَزي تُّنا ٔبمصا ضـحا  ،و ؿَََ فادلزاسة متَي إىل ثخين اًص ٔبي اًثاين  ،الٔنرث إكٌاؿا وحصى ٔبن لك
مطعَح من ُشٍ املطعَحاث ،إمنا ًـرب ؾن ضوزت من ضوز اًخـمَة  ،و رضة من رضوهبا .و ٔك ّن ثسل ا ٔلسٌلء يه ٔبكسام
ٌَخـمَة.
وؿَََ ميىن اًلول ٔبن اًخـمَة قصط ومصىم هيسف إًََ املصسي  ،وهل من ٔبخي حتلِق ُشا اًلصط ظصق مذيوؿةٌ ،س خـمي مّنا
ما ٍصاٍ ٔبنرث مالءمة.
4ـــــ وشبٔت اًخـمَة ؾيس اًـصة :
جشري ادلزاساث إىل ٔبن ؿمل اًدشفري ٔبو اًخـمَة ؾصف مٌش اًلسم  ،حِر اس خزسم يف اجملال احلصيب اًـسىصي  ،فلس
اكن كطسمه من اس خزسام اًدشفري ُو إدفاء اًشِك احللِلي ٌَصسائي ،حىت ًو سلعت يف ًس اًـسو فإهَ ًطـة ؿَََ فِمِا ،
وُو تشزل هيسف إىل احلفاع ؿىل اًرسًة واخلطوضَة ( . )1ول هسزي إن اكهت فىصت اًخـمَة كس اس خـريث من اجملال اًـسىصي
إىل اجملال ا ٔلذيب ٔبم ٔبن اًدشاتَ جمصذ ضسفة  .ول هسزي ٔبهيٌل بٔس حق ػِوزا ،و ٔبهيٌل املؤثص ومن املخبٔزــــــص؟ ،وًحسو ٔبهنا ثيلَـــــــت
تني خمخَف ختططاث ا ٔلذة فذَلفِا ا ٔلذابء انػمِم وانثصمه نٌل وػفِا اًيحوًون  ،وًـي ُشا ما سخّة اضعصاة املطعَح ،
وابًخايل اؿرتى اًخـمَة يشء من اًلموط واٌَخس .
ماسة إىل اًححر يف اتزخي وشبٔت ُشا اًفن ؾيس اًـصة ،إر ل ثخوفص مـعَاث حول ُشا  ،إل تـظ الٕشازاث
إهيا حباخة ّ
اًيت حتخاح إىل مزًس من اًخحلِق واًخسكِق .وًىن ميىن اًلول إهَ فن مـصوف مٌش اًـرص اجلاًُل  ،فلس سمع اًصوات ٔبن ؾحَس جن
ا ٔلجصض ا ٔلسسي ًلي امص ٔب اًلُس ،فلال هل ؾحَس هَف مـصفذم اب ٔلواتس ،كال امصؤ اًلُسٔ :بًق ما شئت جتسين نٌل ٔبحدحت .
فلال ؾحَس :
ذزذاء ما ٔبهحدت س يا و ٔبرضاسا
ما حدة مِخة ٔبحِت مبَدهتا
فلال امصؤ اًلُس :
فبٔدصحت تـس ظول املىر ٔبنساسا
ثسل اًشـريت جسلى يف س ياتَِا
فلال ؾحَس :
ل ٌس خعَؽ ًِن اًياش متساسا
ما اًسوذ واًحَظ وا ٔلسٌلء واحست
فلال امصؤ اًلُس :
زوى هبا من حمول ا ٔلزط ٔبًحاسا
ثسل اًسحاة إرا اًصمحن ٔبزسَِا
واس متص ُشا احلواز اًسجايل إىل ٔبن كال ؾحَس :
( )1محمد مراياتي و يحي مير علم ومحمد حسان الطيان  ،علم التعمية و استخراج المعمى عند العرب  ،مرجع سابق ،
ج  ، 1ص . 46
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ما احلامكون تال مسؽ ول ترص

و ل ًسان فطَح ًـجة اًياسا

فلال امصؤ اًلُس :
ثسل املواسٍن واًصمحن ٔبىزًِا

زة اًربًة تني اًياش ملِاسا

(. )1

فِشٍ ا ٔلتَاث اًيت ٔبًلاُا ؾحَس ؿىل ٔبمصئ اًلُس ثخوفص فهيا ٔبزاكن اًخـمَة  ،فلس كطس ؾحَس إدفاء املـىن ّ ،
وؿرب ؾن
امللطوذ تـحازت دفِّة كري مدارشت ،وُسف إىل امذحاهَ ابًسؤال ؾن يشء مـني تَفغ مـ ّمى .
و وس خًذج  -إن حصت ُشٍ اًصواًة ٔ -بن فىصت اًخـمَة والًٕلاس اكهت ًِا إزُاضاهتا ؾيس اًـصة مٌش اًـرص اجلاًُل ،
واس متصث يف اًـرص الٕساليم وما ثالٍ ٕ ،ا ّل ٔبن جسمَهتا ؾصفت ادذالفا من سمن لٓدص  ،تي من خشص لٓدص ،واضعحلت من
لك ؾرص تطحلخَ ،ومن رزل ا ٔلًلاس اًيحوًة اًيت حزامٌت وشبٔت مؽ اًيحو هفسَ  ،فلس زوي ٔبن ٔباب محمس املحازك جن حيي اًزيًسي
( ث 202ه ) و ُو ٔبحس املخلسمني من ٔبمئة اًـصتَة ،امذحن ٔباب احلسن اًىسايئ (ث 189ه) حبرضت اًصش َس تلول اًشاؾص:
ل ٍىون املِص همص
ل ٍىون اًـري همصا
كال اًزيًسي ٌَىسايئ :اهؼص يف ُشا اًشـص ُي فَِ ؾَة ؟ كال اًىسايئ  :هـم  ،كس ٔبكوى اًشاؾص  ،فإهَ ل تس ٔبن ًيطة
املِص ٔلهَ ذرب اكن .فلال اًزيًسي ٔ :بدعبٔث ،اًشـص حصَح  ،إمنا ُو :ل ٍىون اًـري همصا ل ٍىون  ،فِىون اًالكم إىل ُيا كس
مت  ،فاتخس ٔب اًالكم تـسٍ (. )2
 5ـــ هجوذ اًـصة و إسِاماهتم يف اًخـمَة:
جشري نخة اًرتامج إىل اًـسًس من املؤًفاث اًيت حتَي ؾياوٍّنا إىل اًخـمَة ٔبو اٌَلز  ،مّنا ما ُو معحوغ  ،و مّنا ما ُو
خمعوظ ،ومّنا ضائؽ مفلوذ .ونخة ٔبدصى مل ثخرطص يف اًخـمَة ،وًىّنا دططت ًِا ٔبتوااب.
و فامي ًًل رهص ًحـظ ا ٔلؿالم وٕاسِاماهتم يف اًخـمَة :
اجن ظحاظحا (ث 322ه )  :ومن اًىذة اًيت ثًسة لجن ظحاظحا املسذي يف مـصفة املـمى من اًشـص (. )3
اًفازيق احلسن جن ٔبسس ( ث 487ه)  :وهل نخاة الٕفطاخ يف رشخ ٔبتَاث مشلكة الٕؾصاة (. )4
اًزخمرشي (ث 538ه ) :و ٔبسِم يف اًخـمَة جىذاة سٌلٍ احملاخات ( . )5وكس رشحَ ؿمل ادلٍن اًسزاوي (ث  643ه) يف نخاة
()1
سٌلٍ مٌري ادلّييج وفوس احملايج حبوس ا ٔلحايج ،و املـصوف مبيري ادلّييج يف ثفسري الاحايج
( )1ديوان امريء القيس  ،ضبط و تصحيح مصطفى عبد الشافي  ،دار الكتب العلمية  ،لبنان  ،ط ، 2004 ، 5ص .85
( )2ابن ىشام األنصاري  ،األلغاز النحوية  ،تحقيق موفق فوزي جبر ،دار الكتاب العربي ،سوريا ،ط ، 1997 ، 1ص .42

( )3محمد أحمد ابن طباطبا  ،عيار الشعر  ،تحقيق عباس عبد الساتر  ،دار الكتب العلمية  ،لبنان  ،دط  ، 2005 ،ص . 8

( )4أبو نصر الحسن بن أسد الفارقي ،اإلفصاح في شرح أبيات مشكلة اإلعراب ،تحقيق سعيد األفغاني ،جامعة بنغازي  ،ليبيا ،ط1974 ،2

( )5جار اهلل أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري  ،المحاجاة بالمسائل النحوية  ،تحقيق بهيجة باقر الحسيني  ،دط  ،1978 ،مطبعة أسعد
العراق .
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هل اًَس
اجن ؿسلن (ث  666ه)  :ؿًل اجن ؿسلن جن حٌلذ جن ؿًل اًصتـي املوضًل  ،اهفصذ مبـصفة ا ٔلًلاس  ،واكهت
اًعوىل يف حي اًرتامج وا ٔلًلاس ،ماث ابًلاُصت .هل "ؾلةل اجملخاس يف حي ا ٔلًلاس"  ،و"حي املرتمج"  ،و" الاهخزاة ًىشف
ا ٔلتَاث املشلكة الٕؾصاة"( . )2وكس اؿرتف اجن ؿسلن يف ذامتة نخاتَ ( الاهخزاة ًىشف ا ٔلتَاث املشلكة الٕؾصاة ) تفضي
اًس حق ًِك من اجن املفجؽ واًفازيق يف جمال رشخ ا ٔلتَاث املشلكة الٕؾصاة(.)3
امل ُ ّال ؾطام الاسفصاًُين (ث 1037ه) :هل رشخ مٌؼومة ا ٔلًلاس اًيحوًة  ،ويه زساةل حتوي ٔبزحوست ورشهحا ٌَمؤًف هفسَ ،
وثسوز حول مجةل من ا ٔلًلاس اًيحوًة (. )4
ابلٕضافة إىل ُشا اش هتصث ا ٔلًلاس اًفلَِة ،و ٔبًفت يف ُشا اجملال اًىثري من اًىذة ،هشهص مّنا ؿىل سخِي املثال" :فذَا فلَِ
اًـصة"  ،ويه رضة من ا ٔلًلاس لجن فازش (ث  395ه )(. )5
اكهت ُشٍ تـظ اجلِوذ اًيت ثياوًت اًخـمَة  ،ول شم ٔبن إمـان اًيؼص يف اًرتاج اًـصيب ،س َىشف ؾن مزًس مّنا وؾن نثري
كريُا.
6ـــــ من فٌون اًخـمَة ؾيس اًـصة:
ٌَخـمَة فٌون ؿسًست فلس حىون حنوًةٔ ،بو ذلًَةٔ ،بو حىت ضوثَة ،سًشري فامي ًًل ٌَخـمَة حنوّي وذلًَا.
ٔب  -اًخـمَة حنوّي :
اًخـمَة اًيحوًة يه اًيت ثخزش اًيحو معَة ًِا  ،وكس حىون يف ضوزت مسائي حنوًة ٔ ،بو ٔبتَاث مَلزت الٕؾصاة ،وكس ثـمتس ؿىل
اًرتهَة اًيحوي ،فذخالؾة مبصاثة اًلكٌلث ٔبو مبواكؽ اًوكف ومواضـَ .
املسائي اًيحوًة :
املسائي اًيحوًة ٔبو ا ٔلًلاس اًيحوًة ” يه مسائي حنوًة مسوكة يف مسازل احملاخات  ،مًسوكة يف سَوك املـاّيت  ،لجس متًل مّنا
مسبٔةل إل سلعت ؿىل ٔبمَوحة من ا ٔلماًَح اًـَمَة  ،و ٔبفىوُة من ا ٔلفاهََ احلمكَة  ،حصاط ثشاكمئِا زًضاث ا ٔلرُان  ،حىت
حصحؽ تـس مجحاث الٕابء سَساث اًـيان “ ( . )6ومن املؤًفاث فهيا نخاة "احملاخات ابملسائي اًيحوًة" ٌَزخمرشي  ،ومن ٔبحاحَِ
فَِ كوهل ٔ ":بذربين ؾن حصف ٍزاذ مث ٍزال ،و ٔبثصٍ ابق ما هل اهخلال .وحواتَ ُو هون اًخثًِة و ادلؽ" (. )7
ومّنا مٌؼومة الٕسفصاًُين ومما خاء فهيا :
( )1أبو الحسن علم الدين السخاوي  ،منير الدياجي و در التناجي و فوز المحاجي بحوز األحاجي  ،تحقيق سالمة عبد القادر المرافي  ،أطروحة
دكتوراه  ،جامعة أم القرى  ،السعودية . 1985 ،

( )2خير الدين الزركلي  ،األعالم  ،دار العلم للماليين ،لبنان  ،ط ، 2002 ، 15ج  ، 4ص. 312

( )3علي بن عدالن الموصلي النحوي  ،االنتخاب لكشف األبيات المشكلة اإلعراب  ،تحقيق حاتم صالح الضامن  ،مؤسسة الرسالة  ،دط ،

 ، 1985ص . 78

( )4المال عصام االسفراييني  ،شرح منظومة األلغاز النحوية  ،تحقيق علي حسين البواب  ،مكتبة الثقافة الدينية مصر  ،دط .2000 ،

( )5أبو الحسين أحمد بن فارس ،فتيا فقيو العرب  ،مجلة المجمع العلمي العربي  ،سوريا ،ج  ،1المجلد  ، 1958، 33ص. 656-443
( )6جار اهلل أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري  ،المحاجاة بالمسائل النحوية  ،مرجع سابق  ،ص . 70
( )7المرجع نفسو  ،ص . 104
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ثشنريٍ يف كوهلم ورا جعة

وحواتَ ٔبن رزل َ
اًـمل املشهص املؤهر ابًـالمة ،حنو ظَحة فإهَ مؤهر اضعالحا وًـامي مـامةل املشهص(. )1
ا ٔلتَاث مَلزت الٕؾصاة :
ا ٔلتَاث مَلزت الٕؾصاة يه” ٔبتَاث من اًشـص مطـحة املحاين ،ملمضة املـاين ،كس ٔبًلز كائَِا إؾصاهبا ،وذفن يف كامظ
اًطيـة ضواهبا .ويه يف اًؼاُص فاسست كدَحة ،ويف اًحاظن حِّست حصَحة “ (. )2
ومن ُشٍ ا ٔلتَاث كول اًشاؾص :
فدَامن ٔبهت را ًبٔش ٔبىت اً َف َص َخا
ثلٌعن وهن يف شل حمدس حا
َل ّ
فؼاُص ُشٍ ا ٔلتَاث ًويح توحوذ جتاوساث حنوًة  ،وادذاللث إؾصاتَة ،وًىن احللِلة ًُست نشزل .وفامي ًًل تَان مواضؽ
الٕشاكل :
” الٕشاكل ا ٔلول  :هطحَ را وحلَ اًصفؽ ٔلهَ ذرب املحخس ٔب اذلي ُو ٔبهت .وحواتَ ؾن هطحَ ٔبهَ ذرب ؾن اكن املضمصت ثلسٍصٍ فدَامن
نيت را ًبٔش .
الٕشاكل اًثاين :هطحَ اًفصخا وحلَ ٔبن ٍىون مصفوؿا .وحواتَ ؾن اًيطة ٔبهَ مفـول مبحدسة ثلسٍصٍ ل ثلٌعن و هن ابصل
حمدس حا ،ويف ٔبىت مضري ًـوذ ؿىل اًفصح  ،فذلسٍص اًالكم إرا احدسخت يف شل اًفصح فدَامن نيت را ًبٔش ٔباتك اًفصح “ (. )3
ومن اًلطائس اًيت ٔبًلز كائَِا إؾصاهبا جنس كطَست ٔبيب محمس سـَس جن املحازك جن ادلُان( ث 569ه )  .اًيت مضّنا
ٔبحايج و ٔبًلاسا حنوًةًَ ،ىون رزل مبثاتة اًخسزًة ؿىل فِم ؾحازاث اًـٌَلء ،واملومه من ٔبساًَهبم.
وكس اؾخىن ثرشخ ُشٍ اًلطَست اجن اخلحاس (ث  637ه) .يف نخاتَ اذلي سٌلٍ اًفصًست يف رشخ اًلطَست كال يف ملسمذَ ”:فإين
ملا كصئت ؿًل اًلطَست اًيت ٔبوشبُٔا الٕمام اًـالمة انحص ادلٍن ٔبتو ؾامثن سـَس جن املحازك جن ؿًل املـصوف تـــــــ” اجن ادلُان “،
وخسهتا ملَلة ا ٔلتواة  ،مسسوةل احلجاة  ،ملا ٔبوذؾِا من ؾوًص الٕؾصاة  ،وسسل من ظصًق الٕقصاة  ،فـمسث ًىشف
مس خوزُا ،ورشخ مسعوزُا ،ومسَت ما ٔبًفت من رزل تــــ اًفصًست يف رشخ اًلطَست “ (. )4
و ممّا خاء يف ُشٍ اًلطَست :
َ
ؿشوزل نشاب حيمس اًطححة اًطححا
وما اًياش ذال ابخلََي وسامل
ُشا اًحُت اذلي احهتس يف رشحَ ضاحة اًفصًست كائال  ”:اًياش جبص اًسني امس فاؿي من وىس ًًىس  ،وكس حشف
اًَاء واخزت ٔب ابًىرست  ،وذ َّال مٌطوة تبٔهَ مفـول اًياش ،نٌل هلول ُشا اًضازة سًسا .

( )1المال عصام االسفراييني  ،شرح منظومة األلغاز النحوية  ،مرجع سابق  ،ص .10
( )2ابن ىشام األنصاري  ،األلغاز النحوية  ،مرجع سابق  ،ص . 26
( )3المرجع نفسو  ،ص . 30

( )4ابن الخباز النحوي الموصلي  ،الفريدة في شرح القصيدة  ،تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين  ،مكتبة الخانجي  ،مصر  ،ط ، 1
 ،1990ص . 49

التعمية عن العرب

مجلة اآلداب واللغات العدد  : 18ماي 2016

394

واًياش يف موضؽ زفؽ ٔلهَ امس ما .واخلََي يف موضؽ هطة ٔلهَ ذربُا .وكوهل سال حصدمي سامل  ،ؿىل كول من كال ّي حاز
ابًىرس ،و( ِم) فـي ٔبم ٍص من املني  ،وفَِ مضري اخملاظة وؿشوزل مٌطوة تَ ونشاب مٌطوة مبن  ،وُو مطسز من كري ًفغ
اًفـي ،ؿىل حس كوزل كـسث خَوسا .
وكوهل حيمس جمزوم ٔلهَ حواة رشظ ،ذل ؿَََ فـي ا ٔلمص اذلي ُو (من)ٔ ،كهَ كال ٔبن ٍىون ؿشوزل حيمس اًطححة .
اًطححا حيمتي وهجني .اًوخَ ا ٔلول ٔبن ٍىون من امللَوة ٔ ،بزاذ وحيمس اًطحة اًطححة  ،فاًطحة مجؽ ضاحة ،واًطححة
مطسز .واًثاين ٔبن ٍىون اًطححة مجؽ ضاحة  ،رهصٍ ٔبتو ؿًل ،واًطحة مفـول تَ وُو مجؽ ضاحة ٔبًضا “ (. )1
فذسل منارح من اًخـمَة اًيت ثخكٔ ؿىل اًيحو  ،وحتسًسا الٕؾصاة .وفامي ًًل هوغ بٓدص من اًخـمَة اًيحوًة وًىٌَ ل ًـمتس
ؿىل الٕؾصاة ،تي ؿىل مصاثة اًرتهَة اًيحوي .
اًخـمَة ابلؾامتذ ؿىل اًرتهَة اًيحوي :
املحىن انفشت هعي من ذالًِا ؿىل املـىن  ،وحصثُة اًلكٌلث واًـحازاث حمىوم تلواؿس وهؼم خمخَفة  ،وذلا فإن ٔبمناظ اًرتهَة
َ
اًيحوي ثؤثص يف ٔبذاء املـىن ،فلكٌل اتخـس ُشا اًرتثُة ؾن اٍمنعَة ،و احذاس املـخاذ ،اكرتة من اًخـمَة .
ًلول ٔبحس اًشـصاء :
ؿَ ْخيا ابًس َوف املصُفاث
ٔبكول خلادلً ا ّي معصو ًِ َما
و ُو ُيا ثالؾة اب ٔلًفاع من ذالل إدفاء مواضؽ اًوكف  .ذادلا مفـول (هل) ٔلهَ ٔبمص من ويل ًًل  ،وؿَت فـي ماط ،
وانيب مفـول تَ  ،واًياة اًياكة املس ية  ،واًس َوف فاؿي ؿَت  ،ثلسٍص مـياٍ ٔبكول اثحؽ ذادلا ملا ؿَت انيب اًس َوف (. )2
ة  -اًخـمَة ابدللةل :
كس ًـمتس املـ ّمى ؿىل اًسٌلث ادللًَة ٌَـصتَة ،اكملشرتك اٌَفؼي اذلي ٔبحسن اًـصة ثوػَفَ  ،فامي ؾصف دلهيم ابملالحن ،
ويه ظصق من اًالكم اكهت اًـصة ثـمتسُا إرا ٔبزاذث اًخـمَة  ،ويه من ابة إدصاح اًالكم ؿىل ذالف ملذىض اًؼاُص ،دلفؽ
احلصح اٌَلوي ،فِضمص املخلك ُم َ
ذالف ما ًؼِص .ومن ُشٍ املؤًفاث مالحن اجن ذزًس ( ث321ه) اًيت مضّنا مجةل من اًلواًة
اٌَفؼَة اجلاُزت ،املحًِة ؿىل اس خلالل قصائة اًلاموش اًـصيب ؾيس احلاخة إًََ ،لٕػِاز اًرباؿةٔ ،بو ثـجزي اخلطم؛ نلول
“()3
ٔبحسمه :وشل ما ز ٔبًت يف اًحدل ؾصاب ول جعٌل  ،فاًـصة مطسز ؾصتت مـسثَ إرا فسسث ،واًـجم من لك يشء هواٍ ٔبو حدَّ
.
7ــــ اًخـمَة تني اًخساظة و اًخلكف :
هلي اٌَفغ من موضـَ اذلي ٌشلهل يف الاس خـٌلل ؿاذت إىل موضؽ خسًس ُ ،و اهـاكش لحهتاذ اًشاؾص يف اخلصوح
ؾن اًـصف اٌَلوي  ،وٕاكامة ؿالكاث خسًست تني امليلول وامليلول إًََ .وٌساؿس اتخاكز اًلكٌلث واًطَف ؿىل جتسًس اٌَلة وهرس

( )1ابن الخباز النحوي الموصلي  ،الفريدة في شرح القصيدة  ،مرجع سابق  ،ص . 72

( )2علي بن عدالن الموصلي النحوي  ،االنتخاب لكشف األبيات المشكلة اإلعراب  ،مرجع سابق  ،ص . 23
( )3أبو بكر ابن دريد  ،المالحن  ،تحقيق عبد اإللو نبهان  ،وزارة الثقافة  ،سوريا  ،د .ط  ، 1992 ،ص .144
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كواٍهبا املبًٔوفة ( . )1وُشا الاتخاكز كس ٍىون ثس َعا ” فِياك ٔبتَاث مل ثلطس اًـصة الًٕلاس هبا ،وٕامنا كاٍهتا فطاذف ٔبن
حىون ٔبًلاسا “ ( . )2نٌل ميىن ٔبن ٍىون مذلكفا ل خيَو من ضيـة ،وكس ًحاًف فَِ ،حىت ًطحح مسجا كدَحا.
وذزءا ٔلي حلكف مشني خاءث وضاّي اٌَلوًني ترضوزت ” احذياة الٕشازاث اًحـَست  ،واحلاكّيث امللَلة  ،والٕمياء
املشِك “ ( . )3وثفاذي الٕفصاظ يف الٕدفاء ،اذلي جيـي” اٌَلز ثشـا ابزذا ل ٌس خرصح إل مبسائي اجلرب وامللاتةل “ (. )4
ــــــ اخلــامتـــة :
ًلس حاوًت ادلزاسة -يف ُشٍ اًطفحاث املـسوذت  -الٕملاغ إىل اًخـمَة ؾيس اًـصة ،وثوضَت إىل اًيخاجئ الٓثَة: :
ٕ اه َّ مثٌَل ًلطس يف اًالكم اًوضوخ واًحَان والٕفِام ،ف ٕاه َّ كس ًلطس اًلموط والٕهبام نٌل ُو احلال واحض يف ابة اًخـمَة،
وما جيصي جمصاُا من ا ٔلتواة اًحالقَة املشاز إٍهيا.
 يف اًخـمَة دصوح ؾن الاس خـٌلل اٍمنعي ٌَلة ،و ّاجتاٍ مفذوخ حنو اًرباؿة والٕتساغ واًخبًّٔق .
 اًخـمَة زّيضة ٌَفىص ،وٕاهـاص ٌرلاهصت اٌَلوًة.
اًيحوي ،و ُشا ا ٔلذري ًخزش من اًشـص ماذت ًخبٔضَي
 ا ٔلتَاث اًشـصًة املـ ّمات ،جسفص ؾن اًطةل اًوظَست تني اًشاؾص و ّ
كواهٌَُ ،يف حني ٔبن اًشاؾص كس حياول جتاوس ُشٍ اًلواؿس ،وٍمتصذ ؿَهيا مؽ رصامهتا ،وثعوًـِا ًصقحاثَ اجلاحمة.
 اًخـمَة مِسان ٌَمحازست اذلُيَة ،وحَحة مرشوؿة ملـرتك ا ٔلكصان فضاء ٌَخحايه والاس خـصاط اًـَمي .
 ثيخين اًخـمَة ؿىل اًخضََي واًخحاًي اٌَلوي ،وًىٌَّ ٌس متس مرشوؾَخَ من ُسفَ اًيخِي  ،حِر إهَ ٌسـى ٌَصّيضة
اذلُيَة وحشش اذلاكء ،وٕاؾٌلل اًفىص حلي اًـوًص املشِك وحسن اًخزَص من اًوزظ وحدائهل..
 اًخـمَة يف اًرتاج اٌَلوي اًـصيب حىشف ؾن نفاًة اًلسماء اٌَلوًة  ،ومتىّنم من ثعوًؽ اٌَلة وفق ٔبقصاط مذيوؿة  ،و ما
رزل إل ثـحري ؾن اكذساز ًلوي ؿال  ،إر اٍمتىن اٌَلوي دش من ٔبدشاز الٕتساغ  ،وُو ٍىشف ؾن نثري من دطائص
اٌَلة اًـصتَة اكًرثاء و املصوهة .
وٕاهيا حباخة هحريت إىل اًىثري من ادلزاساث يف حواهة من ُشا اًحاة ومن رزل :
 رضوزت ثضافص هجوذ ؿٌَلء اٌَلة ًضحط املطعَح .
ّ
احلر ؿىل مجؽ و حتلِق خمعوظاث اًخـمَة .

 افذلاز املىذحة اًـصتَة إىل اًححر يف ٔبوًَة اًخـمَة و وشبٔهتا وزواذُا شـصا و هرثا .
 ؿالكة اًححر يف اًخـمَة ،ؿالكة محمية اب ٔلذة اًشـيب  ،فلس حفؼت اذلاهصت ادلاؾَة اًـصتَة معوما  ،و اجلزائصًة ؿىل
وخَ اخلطوض مجةل من ا ٔلًلاس اًيت ثساوٍهتا ا ٔلحِال؛ فلس ّ
شِك اٌَلز زنيا زهَيا يف املوزوج اًشـيب اجلزائصي
اًشفِيي.
( )1محمد العبد  ،إبداع الداللة في الشعر الجاىلي  ،دار المعارف  ،مصر ،ط ،1د .ت  ،ص . 88
( )2جالل الدين السيوطي  ،المزىر في علوم اللغة و أنواعها  ،شرح محمد أحمد جاد المولى بك وآخرين  ،المكتبة العصرية  ،لبنان  ،د .ط ،
،1986ج  ، 1ص . 578

( )3محمد أحمد ابن طباطبا  ،عيار الشعر  ،مرجع سابق  ،ص . 123
( )4ضياء الدين ابن األثير  ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،مرجع سابق  ،ص . 90
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ُشا وٕا ّن اًخـمَة ؾيس اًـصة ما ساًت سؤالا ًًدلي ٔبن ًفِم  ،وخاهحا من حواهة اًرتاج اًـصيب اًيت ل حزال حباخة إىل
اًححر حتلِلا وثبٔضَال وثطيَفا وهلسا.
ويف ا ٔلذري حيسن ٔبن وشري إىل ٔب ّن ّفن اًخـم َّة اذلي ثياوًياٍ يف ُشٍ امللاةلُ ،و من مصمي اًححوج اًحالقَة،
املطيّفة يف اًحسًـَاث ،كري ٔب ّن ُياك خًسا بٓدص من اًخـمَةِ ُ ،حن َي تَ مٌحى اًـَوم ،و ُحـي هل ضواتط وكواؿسً ،ـمتس ؿىل
ٔبسس ذكِلة يف اًخـمَة ،و ٔبدصى ٌَخجََةٔ ،بو ما ٌس ّمى اًَوم تـ(اًدشفري وهرس ِ ّ
اًشفصت).
وٌس خـمي ؿاذت يف اًؼصوف احلصخة اًيت ثخعَّة اًرسًّة اًخّامة .وخشوز ُشا اًـمل كسمية ،وثيامت مؽ اًـطوز ،إىل ٔبن ضاز
ادذطاضا ًُـخىن تَ وًسزش ،إر ثياوهل تـظ اًحاحثني املـارصٍن حتلِلا وثبًَٔفا وذزاسة ،ومن تني ُؤلء هشهص :ادلنخوز محمّس
حسان اًع َّان ،اذلٍن اشرتهوا يف حتلِق مثاين زسائي خمعوظة حتت ؾيوان " ِؿمل
مصاّييت ،وادلنخوز حيي مري ؿمل ،وادلنخوز محمّس ّ
اًخـم َّة واس خرصاح املـ ّمى ؾيس اًـصة".
ـــ نٌل حلّق ادلنخوز محمّس جن ؾحس اًصمحن اًِسًق ،زساةل يف اس خرصاح املـ ّمىٔ ،ليب احلسن محمّس جن َ
وختطص
ظحاظحاّ ،
اًحواة يف الٕحطاء احلاسويب ،فِو ضاحة نخاة":ذزاسة إحطائَة دلوزان احلصوف اًـصت َّة املشىوةل" ،و ٔبحس
ادلنخوز مصوان ّ
اًحواة ،وادلنخوز محمّس
املشازنني يف ثبًَٔف نخاة "إحطاء ا ٔلفـال اًـصتَة يف املـجم احلاسويب" .ثبًَٔف :ادلنخوز مصوان ّ
حسان اًع َّان.
مصاّييت ،وادلنخوز حيي مري ؿمل ،وادلنخوز محمّس ّ
وُشا جمال حبر خمخَف ًًذؼص من ًدٌاوهل يف ملالث ٔبدصّيث.
زخت املطاذز و املصاحؽ :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اجصاُمي جن ؾٌلز جن حسن اًحلاؾي  ،ا ٔلحوتة اًرسًة ؾن ا ٔلًلاس اجلززًة  ،حتلِق حٌلل جن اًس َس جن زفاؾي اًشاًة ،
مىذحة ٔبولذ اًش َخ ٌَرتاج ،مرص  ،ذ ظ  ،ذ ث .
اجن ٔبيب ا ٔلضحؽ املرصي  ،حتصٍص اًخححري يف ضياؿة اًشـص و اًيرثو تَان إجعاس اًلصبٓن  ،حتلِق حفين محمس رشف ،
اجملَس ا ٔلؿىل ٌَشؤون الٕسالمِة  ،مرص  ،ظ  ، 1ذ ث .
اجن اخلحاس اًيحوي املوضًل  ،اًفصًست يف رشخ اًلطَست  ،حتلِق ؾحس اًصمحن جن سَامين اًـثميني  ،مىذحة اخلاجني ،
مرص  ،ظ . 1990 ، 1
اجن س يان اخلفايج  ،دش اًفطاحة  ،ذاز اًىذة اًـَمَة ً ،حيان ،ظ. 1982 ، 1
محمس ٔبمحس اجن ظحاظحا  ،ؾَاز اًشـص ،حتلِق ؾحاش ؾحس اًساحص ،ذاز اًىذة اًـَمَةً ،حيان  ،ذظ . 2005 ،
ٔبتو جىص اجن ذزًس  ،املالحن  ،حتلِق ؾحس الٕهل ىهبان  ،وسازت اًثلافة  ،سوزّي  ،ذظ . 1992 ،
ٔبتو ؾحس اًصمحن اخلََي جن ٔبمحس اًفصاَُسي  ،اًـني  ،حتلِق همسي اخملزويم و إجصاُمي اًسامصايئ  ،ح  ، 2ذاز ومىذحة
اًِالل  ،تريوث  ،ذظ  ،ذث  ،ح. 2
ٔبتو ؾامثن معصو جن حبص اجلاحغ  ،اًحَان و اًخحُني  ،حتلِق محمس ؾحس اًسالم ُازون  ،مىذحة اخلاجنى  ،مرص  ،ظ
 ، 1998 ، 7ح . 1
ٔبتو هرص احلسن جن ٔبسس اًفازيق ،الٕفطاخ يف رشخ ٔبتَاث مشلكة الٕؾصاة  ،حتلِق سـَس ا ٔلفلاين ،خامـة تيلاسي ،
ًَخِا  ،ظ. 1974 ، 2
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ٔبتو ُالل احلسن اًـسىصي ،نخاة اًطياؾخني اًىذاتة و اًشـص ،حتلِق ؿًل محمس اًحجاوي و محمس ٔبتو اًفضي اجصاُمي
 ،ذاز إحِاء اًىذة اًـصتَة  ،مرص  ،ظ . 1952 ، 1
اجن ُشام ا ٔلهطازي ،ا ٔلًلاس اًيحوًة  ،حتلِق موفق فوسي خرب ،ذاز اًىذاة اًـصيب ،سوزّي ،ظ. 1997 ، 1
جصُان ادلٍن اجصاُمي جن فصحون  ،ذزت اًلواض يف حمارضت اخلواض  ،حتلِق محمس ٔبتو ا ٔلحفان و ؾامثن تعَخ  ،ذاز
اًرتاج  ،مرص ،ذ ظ  ،ذ ث .
ثلي ادلٍن ٔبتو جىص ؿًل اجن جحة اذلوي  ،دزاهة ا ٔلذة و كاًة ا ٔلزة  ،رشخ ؾطام شـَخو  ،ذاز اًِالل ً ،حيان ،
ظ  ، 1987 ،1ح . 2
خاز شل ٔبتو اًلامس محموذ جن معص اًزخمرشي  ،احملاخات ابملسائي اًيحوًة  ،حتلِق هبَجة ابكص احلسُين  ،ذظ ،1978 ،
معحـة ٔبسـس  ،اًـصاق .
ذري ادلٍن اًززلكي  ،ا ٔلؿالم  ،ذاز اًـمل ٌَمالًني ً،حيان  ،ظ ، 2002 ، 15ح . 4
ذًوان امصيء اًلُس  ،ضحط و ثطحَح مطعفى ؾحس اًشايف  ،ذاز اًىذة اًـَمَة ً ،حيان  ،ظ. 2004 ، 5
شِاة ادلٍن اًيوٍصي  ،هناًة ا ٔلزة يف فٌون ا ٔلذة  ،حتلِق مفِس مقَحة و بٓدصٍن  ،ذاز اًىذة اًـَمَة ً ،حيان ،
ظ ، 2004 ،1ح . 3
ضفي ادلٍن احلًل  ،رشخ اًاكفِة اًحسًـَة يف ؿَوم اًحالكة و حماسن اًحسًؽ  ،حتلِق وسُة وشاوي ،ذاز ضاذز،
ًحيان  ،ظ . 1992 ، 2
ضَاء ادلٍن اجن ا ٔلزري  ،املثي اًسائص يف ٔبذة اًاكثة و اًشاؾص  ،ثلسمي ٔبمحس احلويف و تسوي ظحاهة  ،ذاز هنضة
مرص ،مرص  ،ذظ  ،ذث  ،ح . 3
ظاص نربى ساذٍ ٔبمحس جن مطعفى  ،مفذاخ اًسـاذت و مطحاخ اًس َاذت يف موضوؿاث اًـَوم  ،ذاز اًىذة اًـَمَة ،
ًحيان  ،ظ  ، 1985 ،1ح . 1
خالل ادلٍن اًس َوظي  ،املزُص يف ؿَوم اٌَلة و ٔبهواؾِا  ،رشخ محمس ٔبمحس خاذ املوىل تم وبٓدصٍن  ،املىذحة اًـرصًة
ً ،حيان ،ذظ ، 1986 ،ح . 1
ؿًل جن ؿسلن املوضًل اًيحوي  ،الاهخزاة ًىشف ا ٔلتَاث املشلكة الٕؾصاة  ،حتلِق حامت ضاحل اًضامن ،
مؤسسة اًصساةل  ،ذظ . 1985 ،
ؿًل ضسز ادلٍن جن مـطوم املسين ٔ ،بهواز اًصتَؽ يف ٔبهواغ اًحسًؽ  ،حتلِق شاهص ُاذي شىص  ،معحـة اًيـٌلن  ،اًـصاق
 ،ظ  ، 1969 ، 1ح . 6
محمس اًـحس  ،إتساغ ادللةل يف اًشـص اجلاًُل  ،ذاز املـازف  ،مرص ،ظ ، 1ذث .
محمس مصاّييت و حيي مري ؿمل و محمس حسان اًعَان  ،ؿمل اًخـمَة و اس خرصاح املـمى ؾيس اًـصة  ،ذاز ظالش ،
سوزّي  ،ذظ  ،ذث .
محمس مصثىض احلسُين اًزتَسي  ،اتح اًـصوش من حواُص اًلاموش  ،حتلِق ؾحس اجملَس كعامي  ،اجملَس اًوظين
ٌَثلافة و اًفٌون و الٓذاة  ،اًىوًت  ، 2001 ،ظ  ،1ح. 39
املال ؾطام الاسفصاًُين  ،رشخ مٌؼومة ا ٔلًلاس اًيحوًة  ،حتلِق ؿًل حسني اًحواة  ،مىذحة اًثلافة ادلًًِة مرص ،
ذظ . 2000 ،
حيي جن محزت جن ؿًل اجن اجصاُمي اًـَوي اٍميين  ،اًعصاس ،حتلِق ؾحس اذلَس ُيساوي  ،املىذحة اًـرصًة ً ،حيان  ،ظ 1
 ، 2002 ،ح . 3
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اًصسائي و ا ٔلظصوحاث :
ٔ .29بتو احلسن ؿمل ادلٍن اًسزاوي  ،مٌري ادلّييج و ذز اًخيايج و فوس احملايج حبوس ا ٔلحايج  ،حتلِق سالمة ؾحس
اًلاذز املصايف ٔ ،بظصوحة ذنخوزاٍ  ،خامـة ٔبم اًلصى  ،اًسـوذًة . 1985 ،
اجملالث :
ٔ .30بتو احلسني ٔبمحس جن فازش ،فذَا فلَِ اًـصة  ،جمةل اجملمؽ اًـَمي اًـصيب  ،سوزّي  ،ح  ،1اجملدل ، 1958 ، 33
ض - 443ض . 656

