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الملخص
ؤحمد حسه مكس(6391م) ،ضابيس يساٖآ يحٕإ الػابّ ثبلٗؿابٔب الدٔىٕاّ ياعرتمبيٕاّ
يالسٕبسّٕ حٕج ع ٔمٛه ْكبم ضًسٌ يه ياٖى الًسآٖ السٕبسآ ياجرتمابيْٓ ،إغاج
الطبيس ٔىكٕ ثبسبن حبل األماّ ٚبُّاب ياجوسابوّٕ ثإساسَب مساتمدمبً ممتباّ األسابلٕت
الجالَّٕ ْٓ ثىّٕ ضًسَب الرْ ٔبتُّّ ثبلٛخٕس مه الٗؿبٔب اعوسبوّٕ ،يماه ؾامىُب ؤسابًة
التٗبثل الّرْ ًٔتجس رصءٖ مه يبم الجدٔى الّرْ ًٔىٓ ثكالء المجىٓ يشخسْتٍ ًُْ ،ؤنْ ٔؤتٓ
ْٓ الٛالم ثمًىٕٕه ؤي ؤٚخس حمّ ٔؤتٓ ثمب ٔٗبثل ذلا ٙيبآ التستٕات إنّ التٗبثال ٕٕٓٚاّ
لًُّٔ ْٓ ضًس ؤحمد مكس ًٔتمد يبٍٕ الطبيس ْٓ ٖػبئدٌ يلبتٗبثل إلآ ربوات ديزٌ ْآ
احساء ربوت المًىٓ ٔػتُّ ْٓ اوسزبم الىع الطًسْ يمه حمّ لٕس التٗبثل تاليجبً ثبعلٓابل
ٖدز مب ًَ محبيلّ عحساء الىع إلٓ ربوت ضاًسوّ التطإٛل الطاًسْ يذا َاً ساسء لزاًء
الطبيس الًسآٖ إلٓ التٗبثل ْٓ ضًسٌ يالجحج َرا ٔسيم دزاسّ ثالَّ التٗبثال ْآ ؤضاًبز
ؤحمد مكس ،مستمدمٖب المىُذ التًغٕٓٓ -التحبٕبٓ حٕج ٔػّ ؤسابًة التٗبثال وهسٔابً،
يمه حمّ يسؼ تحبٕبًب لمًاؾى التٗبثل يثالَتٍ ْٓ ؤضًبز ؤحمد مكس الممتبزِ
الكلوات الذليلية :الطًس الًسثٓ المًبغس ،الجالَّ الًسثّٕ ،يبم الجدٔى ،الخىبئٕاّ السابجّٕ
ياعٔزبثّٕ

* استبذ ْٓ ٖسم البُّ الًسثّٕ يآداثُب ثزبمًّ قُسان
** قبلت الدٚتًزاٌ ْٓ ْسو البُّ الًسثّٕ يآداثُب ثزبمًّ قُسان
الٛبتت المسؤيل :يبٓ ثبٖس قبَسْ وٕب
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المقذمة
تًسِ الجالَاّ ثإوُّاب إغبثّ المًىٓ يحسه اجٔزابش ،يتًدّ يبمبً مه يبًم البسبن الًسثٓ
يمه ؤسجبة وطًء َرا الًبمْ :كسِ الًسة يَم وطإيا يبٓ ترئ األسبًة يوٗدٌ ،حٕاج إنّ
مب ّٛالىٗاد يىدَم مًًْزِٚ ،مب ؤنّ اهلل يصّ يرل تحدّاَام ثابلٗسآن الٛااسٔم الّارْ يٖٓاًا
يىادٌ يبرصٔهًٚ ،وااٍ ؤثباٍ ماه ٚالمُم ،ثسجتٍ مه ذل ٙدؤثاًا ٔجحخًن يه يرًٌ َارا
اجيزابش ،يُْم ؤسسازٌ ،يإٖبماّ األدلاّ الًبمّٕ يبٍْٕٛ ،بوًا ؤنْ يًٖٓا يبٓ خػبئع الجالَاّ
الًسثّْٕ ،تًسًًا ْٓ ثحخُب يتدئىُب ْٓ مؤلٓبتُم
تإسست الجالَّ يبٓ يبًم حالث َٓ المًاابوٓ يالجٕاابن يالجدٔااىْ« ،ائذا يىآ يباام
المًبوٓ ثئٖبمّ الػسح ،ييىٓ الجٕبن ثتٗدٔم البجىبت يمًاد الجىابءْ ،ائنّ يبام الجادٔى ًٔىآ
ثكالء المجىٓ يشخسْتٍ ًُْ ،يباام قاسٔ التحسٕااه الٛبآ»(حسابن0222،م )943:ؤمّاب
ؤسبًة التٗبثل يًَ رصء مه يبم الجدٔى ًٔىٓ ؤنْ ٔؤتٓ ْٓ الٛاالم ثمًىٕإه ؤي ؤٚخاس حامّ
ٔؤتٓ ثمب ٔٗبثل ذل ٙيبٓ التستٕت يٖد ؤٚخس الطًساء المًبغسين مه التٗبثل ْٓ التطٕٛبّٕ
الطًسّٔ يالتٗبثل خبغّٕ ضًسّٔ ٔٛتىص ٖدزاً ٚجٕساً مه اجضابيّ ياجٔحابء يلاٍ التمهُاسات
الًاسًّ يالٓؿٓبؾّ ْٓ ضًس الطبيس الًسآٖ ؤحمد مكس يٖد ؤٚخس مىٍ الطابيس لماب ٔٛتىاصٌ
مه الكبٖبت التًجٕسّٔ يلبديزالُبم الرْ ٔؿكبى ثٍ التٗبثل ْٓ الىع الطاًسْ ْائذا ٚبوات
اثدايّٕ الىع الطًسْ يمدْ وزبح الطبيس تّٕٗم ثٕه حدّْ الجالَّ يالٗدزِ ْٓ التًجٕس ْائن
لبتٗبثل ديزٌ المُم ْٓ التًغل إلٓ اعثدايّٕ يالىزبح ْٓ التًجٕس يمه َىب ؤٚخس الطبيس ْٓ
ثٕئبتٍ التطٕٛبّٕ مه التٗبثل اوًٗد َرا الجحج مًتمداً يبآ الماىُذ الًغآٓ ا التحبٕبآ
لدزاسّ خبغّٕ التٗبثل ْٓ اضًبز ؤحمد مكس ثًغٍٓ مه ؤَم التٗىٕبت التًجٕسّٔ التٓ ُٔتم
ثٍ الطبيس ْٓ خكبثبتٍ الطًسّٔ ثسمّتُب
خلفية البحث
َىب٘ دزاسبت تىبيلت التٗبثل ْٓ الىػًظ الممتبّٓ ،مىُب «ؤسبًة التٗبثل ْآ السثاى
األخٕس مه الٗسآن الٛسٔم» لًمبزْ يصالدٔه(0262م) ،ي«ثالَّ التٗبثل ْٓ زيأبت يصالدٔه
راليرٓ» لىًز السبدات رًدْ(0264م) ،ؤمّب ضًس ؤحمد مكاس ْئساتإحس ثبَتمابم الٛتابة
يالدازسٕه يٚتجت يىُب مٗبعت ٚخٕسِ ومعّ ثًؿُب ثبلارٚس« :ؤسابًة ضاًس ؤحماد مكاس
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السٕبسٓ»لطبٚس يبمسْ(0269م) المكجًيّ ْٓ مزبّ دزاسبت ْآ البُاّ الًسثٕاّ يآداثُاب
يدزس ُْٕب الٛبتت ؤسبًة الطبيس الٗػػٓ ،يالسمسّٔ ،يثًؽ األسبلٕت الجالَٕاّ ي مٗبلاّ
«زياثف ثٕىبمتىٓ دز اضًبز ؤحمد مكس» مه الدٚتًز ْساماسش مٕسشأآ(6911ش) يالمٗبلاّ
مكجًيّ ْٓ مزبّ «وخس پژيَٓ» يتكسٔ الٛبتت إلٓ ؤضٛبل التىبظ ْٓ ضاًس ؤحماد مكاس
يمٗبلّ «زسبلت قىص دز اضًبز مٕسشاشادٌ يطاٗٓ ي ؤحماد مكاس» ماه راًاد ساًدينشادٌ
(6911ش) يَٓ مكجًيّ ْٓ ْػبّٕ «شثبن ي ادثٕابت يسثآ» ثزبمًاّ الٓسديسآ يدزس
ُْٕب الٛبتت رمبلٕبت السمسّٔ ْٓ ضًس الطبيس يمٗبلّ «مُمتسٔه يىبغس مًىابٔٓ دز ضاًس
ؤحمد مكس» يٚتجُب الدٚتًز حبمد غدٖٓ(6914ش) يالمٗبلّ مكجًيّ ْٓ مزبّ الزمًّٕاّ
اجٔساوّٕ لبُّ الًسثّٕ يآداثُب يحست ثحخىب ْآ الدزاسابت السابثّٗ ٔالحام مًؾاًو َارٌ
الدزاسّ لم ٔٛه محًز ؤّٔ مه الدزاسبت المساجّٗ ياه ؤضاًبز ؤحماد مكاس إذن ٔحابيل
الجحج دزاسّ ؤسبًة التٗبثل ْٓ ؤضًبز ؤحمد مكس لتجٕإه ؤيراٍ الزمابل الّتآ ٔؿإُٓب
التٗبثال يبٓ تب ٙاألضًبز الممتبزِ ٔٛمه ؤَمّٕ َرا الجحج ْٓ دزاسّ ؤسبًة مُم يَاً
التٗبثل ْٓ ضًس ؤضُس ضًساء الًسة المًبغسٔه يًَ ؤحمد مكس يالسجت ْآ اختٕابز َارا
المًؾًو ًًٔد إلٓ حؿًز نبَسِ التٗبثل ثبيتجبزَب نبَسِ ْىٕاّ مبٓتاّ لبىهاس ْآ ؤضاًبز
ؤحمد مكس ،ثبجؾبّْ إلٓ ؤحسَب ْٓ دعلّ ٖػبئد الطبيس ،ييٖى ؤحسَب ْٓ المتبٗٓ
أسئلة البحث
يالسؤال المكسيح ْٓ َرا الجحج ًَ :مب مدْ تإحٕس ؤسبًة التٗبثل ْٓ رمبلٕاّ ؤضاًبز
ؤحمد مكس السٕبسّٕ؟
علم البذيع
إنّ مػكب الجدٔى ْٓ المًبرم الًسثّٕ ربء تحات ماابدِ (ة د و) تاديز حاًل الزادِ
يالحداحّ ْٓٓ لسبن الًسة« :ثدو الطٓء ٔجديٍ ثديبً :ؤوطإٌ يثدؤٌ ،يثدو السٕٚاّ اساتىجكُب
ثدٔى حدٔخّ الحٓس يالجدٔى يالجدو :الطٓء الّرْ ًٔٛن ؤيّع يْآ الٗاسآن الٛاسٔمُ ﴿ :قلْ امَل م

ُكن ُ
ْ﴾(األحٗبِ )3 /ؤْ مب ٚىت ؤيّل مه ؤزسلٖ ،د ؤزسل ٖجبٓ زسال ٚخٕاس
مالر ُس ِم
تمبِد ًع م َِ ان ُّ
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يالجدٔى :المحادث الًزٕت ،يالجدٔى :المجدو يؤثديت الطٓء اختسيتٍ ع يبآ مخابل»(اثاه
مىهًز6331 ،م)1-1 :
ؤمّب يه الدعلّ اعغكالحّٕ لبجدٔاى يىد الجالَٕٕاه ْباٍ ؤٚخس مه تًسّٔ ،يإنْ اختبٓت
لٓهاًب ْئوُّب متٓٗاّ مًىٓ ،ئمٛه ؤنْ وٗتػس مىُاب ْآ ذلا ٙيبآ تًسٔاّ ياحادًْ ،بام
الجدٔاى ًَ« :يبم ًٔسِ ثٍ يرًٌ تحسٕه الٛالم ثًد زيبّٔ المكبثّٗ يبٓ مٗتؿآ الحاابل
ييؾًح الدعلاّ»(الٗصئىٓ0220،م )632 :يلٗد ؤضبز الزبحم لبجدٔاى ْٓ ٚتبثاٍ «الجٕابن
يالتجٕٕاه» حٕىمب تٛبّم يه ثًؽ الطًساء الّرٔه اضاتُسيا ْآ يػاسٌٗٔ ،اًل« :يالجدٔااى
مٗػًز الًسة يمه ؤربٍ ْبٖت لُتُمٚ ،لّ لُّ يؤَزثت يبٓ ٚلّ لسبن ،يالسايٓ ٚخٕس الجادٔى
ْٓ ضًسٌ ،يثطبز حسه الجدٔى يالًتبثٓ ٔرَت ضًسٌ ْٓ الجدٔااى»(رابحم0226،م)102:
يلٗد ٚبن لًبم الجدٔى ؤَمّٕ ٚجٕسِ يىد الجالَٕٕهٔ ،جسَاه يبٓ ذلٚ ٙخسِ الدازسٕه لااٍ
يبٓ مسّ الًػًزْ ،ال ٔٛبد ٔمبً مؤلّ ياحد مه مؤلٓبتُم إلّاب يَاً ًٔاسؼ لاٍ إمّاب ثابلٛالم
المستٕٓؽ ،ؤي ثبجضبزِ إلٓ ثًؽ رًاوجٍ ،ئمٛه ؤنْ وتجٕاه ذل ٙمه خالل تتجاى دعلاّ
لٓهاّ "الجدٔاى" يىد ثًؽ ؤغحبة َرٌ المؤلٓابت.
ييبم الجدٔى لاٍ ٖسامبنٖ :سام ٔسراى التحسإه ْٕاٍ إلآ البٓام ،يَاً ماب ٔسامّٓ
"ثبلمحسىبت البٓهّٕ" ،يٖسم ٔسرى التحسٕه ٍْٕ إلٓ المًىٓ يًَ مب ٔسمّٓ "ثبلمحسىبت
المًىًٔاّ" ،يلٗد تمّٛه الجالًَٕن مه حػس ؤوًاو ٚالّ ٖسام ماه الٗسامٕه ماى تىبيلُاب
ثبلتًسّٔ يالتمخٕل لُب ثبلطًاَد الممتبّٓ
ؤمّااب المحسااىبت المًىًٔااُّْ ،اآ المكبثٗااّ ،يالمٗبثبااّ ،يالمطاابٚبّ ،يمساياابِ الىهٕااس،
يالمصايرّ ،يالبّ يالىطس ،يالزمى ،يالتٓسٕٔ ،يالتٗسٕم ،يالزمى مى التٓسٔإ ،يالزماى ماى
التٗسٕم ،يالزمى مى التٓسٕٔ يالتٗسٕم ،ياجُٔبم ،يتإٕٚد المدح ثمب ٔطجٍ الرم ،يالتًرٕاٍ،
يسًٔ المًبًم مسبٔ َٕسٌ ،ياعيتساؼ ،ياعستتجبو ،ياعلتٓبت ،يتٗبٕل البٓم .يالمحساىبت
البٓهّٕ َٓ التزىٕس ،ياعضتٗبٔ ،يزد الًزص يبٓ الػدز ،يالٗبت ،يالسزى يالتسغٕى.
التقابل فی اللغة واالصطالح
المٗبثبّ ْٓ «لسبن الًسة» َآ «ٖبثال الااطٓء ثبلااطٓء مٗبثباًّ يٖجبلًاب :يبزؾاٍ ،إذا
ؾممت ضٕئًب إلآ ضآء ٖبتٖ :بثبتٍ ثٍ ،يمٗبثبّ الٛتبة ثبلٛتبة مٗبثبتاٍ ثااٍ :مًبزؾاتٍ،
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يالمٗبثبّ :المًارُّ ،يالتٗبثل مخبٍ ،يًَ ٖجبل ٙيٖجبلت :ٙؤْ تزبَ(»ٙاثه مىهًز6331،م:
 )95 -91يٖبل اثه ْبزس« :الٗبِ يالجبء يالالم ؤغلٌ ياحد غحٕ  ،تدلّ ٚبُّب يبٓ مًارُاّ
الطٓء لبطٓء»(اثه ْبزس ،ع تاب )96:يٖابل الصممطاسْ« :لٕٗتاٍ ٖاجال يُٖااجال :مًارُااًّ
ييٕبوًب»(الصممطسْ6331،م )992:يبٓ َراْ ،ئنّ المٗبثبّ ْٓ البُاّ تاديز يبآ المًارُاّ
يالمًبٔىّ ،يٖد ًٔٛن ذل ٙثبلتؿبد ؤي ثبلمًاّْٗ .يممّب تٗدّم يسؾٍ ،يمه تتجى مًىآ ٚبماّ
"ٖبثال" ْٓ المًبرم سبلّٓ الرٚس ٔتجٕه ؤنّ َرا المًىٓ ع ٔماسد ْآ إقابزٌ الًابم ياه
المًارُاّ
ؤمّب ْٓ اعغكالح ْبٍ تًبزّٔ متًددٌِ يىد الجالَٕٕهْٗ ،د يسُّْب الًسٛسْ ثإوُّب« :إٔساد
الٛالم حمّ مٗبثبتٍ ثمخبٍ ْٓ المًىٓ يالبٓم يبٓ رُّ المًاّْٗ ؤي الممبلٓاّ»(الًساٛسْ ،ع
تب )956 :ييجّس يىاٍ الجابٖالوٓ« :المٗبثباّ َآ ؤنْ ًْٔإ ثإه مًابنٍ يوهبئسَاب يالمؿابدّ
ثؿدٌّ»(الجابٖالوٓ6331،م )11 :ئٗاًل الاساشْ« :المٗبثباّ َآ ؤنْ تزماى ثإه ضإئٕه
متًإْٗه ثٕه ؾدُٔمب ،حمّ إذا اضسقتُمب ثطاسـ يرات ؤنْ تطاسـ ؾادُّٔمب ثؿادّ ذلاٙ
الطسـ»(الساشْ0229 ،م )692 :يربء ْٓ اجٔؿبح «ؤنْ ٔؤتٓ ثمًىٕٕه متًإْٗه ؤي مًابن
متًاّْٗ ،حمّ ثمب ٔٗبثبُب ؤي ٔٗبثبُب يبٓ التستٕات»(الٗصئىآ )419 :يبآ َاراْ ،ائنّ َارٌ
التًسٔٓبت تىهس إلٓ التٗبثل مه رُّ المًاّْٗ ؤي مه رُّ الممبلٓاّ ثإه ضإئٕه ْاإٚخس،
ْبلمٗبثبّ ٖد تًٛن ْٓ المتًاْٗبت ؤي المتمبلٓبت يالٓسٔ ثٕه الكجبٔ يالمٗبثبّ ًَ ؤلّب ًٔٛن
الكجبٔ إلّب ثٕه األؾداد ،يالمٗبثبّ تًٛن ثٕه األؾداد يَٕس األؾداد يع ًٔٛن الكجابٔ ثإه
الؿدّٔه ْٗف ،يالمٗبثبّ تًٛن ثٕه ؤٚخس مه احىٕه
تعريف بالشاعر
ؤحمد حسه مكس ضبيس يسآٖ يلد ْٓ يبم 6391م ،يبش قًٓلتٍ ْآ ٖسٔتاٍ التىًماّ،
يمه حمّ اوتٗل إلٓ محبّ األغمًٓ يبٓ ضاف الًسة ْٓ غجبٌ يًَ ٚإقٓابل الًاسأ يابوٓ
الٓٗس يالحسمبن ،ممّب حبل ثٕىاٍ يثإه مًاغابّ الدزاساّ المىتهمّْ ،بزاإ إلآ ماب ًٔاًؼ
ذل ٙمه يبًم يحٗبّْ ع مىُزّٕ ايتمد ْٓ تحػٕبُب يبٓ وٓسٍ ييىدمب تٓتحات مدازٚاٍ
يتًسًت حٗبْتٍ ،ؤغج ع مىبظ مه مًارُاّ الًاٖاى الاّرْ ًٕٔص ،ممّب دْى ثٍ ْٓ ؤتاًن
مًسَٕ ّٚس متٛبْئّ ،مى الىهبم الٗبئم الّرْ ٔسْ مه ّٔٗ ْٓ قسٍٔٗ حزس يخسِ ،ممّب حًّل
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حٕبِ الطبيس تحًلًب وًيٕٖب ،حٕبِ سامبتُب المكابزدِ يالٓااساز يياادم اعساتٗساز ،حامّ البزاًء
يالتىٗل مه مىٓٓ إلٓ مىْٓٓ ،بستٗسّ ْٓ الًٔٛت ًٔاغال تحدٔاٍ لبًاٖااى المسٔاسٚ ،بضآبً
مه خالل ضًسٌ الُكبء يه المًبوبِ الّتٓ تحٕبَب الطًًة ،لٕس ْٓ ثبدٌ ْحست ،يإومّب ْآ
ٚلّ مٛبن ٔىكٕ ؤَبٍ ثبلؿبدْ ،إغج يحٕٕ الػبّ ثبلٗؿبٔب الدٔىّٕ ياجسالمّٕ يبمّ يالٗؿّٕ
الٓبسكٕىّٕ خبغّْ ،إغج الطبيس ٔىكٕ ثبسابن حابل األمااّ ٚبُّااب ياجوساابوّٕ ثإساسَب
(َىٕم6331 ،م46 :ا )94
التقابل فی أشعار أحمذ مطر
إنّ الطبيس ؤحمد مكس ؤْبد مه ممتبّ األسبلٕت الجالَّٕ ْٓ إٔػبل زسبلتٍ إلٓ ؤحاساز
الًبلم ،يمه ؾمه تب ٙاألسبلٕت لبتٗبثل ديز ثبزش ْٓ رمبلّٕ ؤضًبز ؤحماد مكاس ٔالحام
ْٓ ؤضًبزٌ التٗبثالت اعٔزبثّٕ يالسبجّٕ المتمخبّ ْٓ الحإ يالجبقال الحإ ْآ الٗػابئد
المدزيسّ ْٗد ٔتمخّل ْٓ اهلل سجحبوٍ يتًبلٓ ،يالٗسآن الٛسٔم يالطاًت ؤمّاب الجبقال ُْاً
متمخل ْٓ الحٛابم ،يالهابلمٕه يالًاسة ْآ الًػاس الحبؾاس ئمٛاه تٗسإم التٗابثالت
المدزيسّ ٚمب ٔبٓ:
.1التقابل االيجابی -السلبی
ٔالحم ْٓ َرا الىًو مه التٗبثل قسْٕه قسِ أزبثٓ ُٔتم ثبلحٕ ئٗاّ ْآ ربوات
الطًت ،يقسِ سبجٓ ٔمٕل إلٓ الجبقل ياّٖ ؤمبم الطاًت مخال َارا التٗبثال ثابزش ْآ
ٖػٕدِ «يعِ األزؼ» الّتٓ ٔٗبثل ُْٕب الطابيس ثإه اهلل يَاً المابلٕ يثإه الحّٛابم يَام
الممبًٔ ،حٕج ٔىطد ٖػٕدتٍ مًثّمب الكُبِ يالحّٛبم ٖبئبًب:
ًَ مه ٔجتدا المبٕ
يَم مه ٔمبًٗن المبتمبت
ًَ ًًٔٓ يه خكبٔبوب
يَم ع ُٔٓسين الحسىبت
ًَ ًٔكٕىب الحٕبِ دين إذعل
يَم ،إن ْبتىب الٗتل
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ٔمىًن يبٕىب ثبلًْبِ
(مكس0269،م)41:
ثدؤ الطبيس مىر مكبى الٗػٕدِ ٔٗبثل ثٕه اهلل سجحبوٍ يتًبلٓ يثٕه الّرٔه ٔديًن ثاإوُّم
َم السةّ ٔدثّسين حٕبِ الطًتْٕٗ ،بثل ثٕىُمب ،يمه خالل َرا التٗبثل ٔجإّه مادْ الجاًن
الطبسى ثٕىُمب حٕج ًٔٗل اهلل ًَ الّرْ ثدؤ ثمبّٗ الًٛن يالمبً٘ يالكُبِ خبًٗا خاًاتٕم
حٕبِ الطًت ،ياهلل ًَ الّرْ ُٔٓس الروًة يخكبٔب الىبس ،يلٛه الكُبِ إنْ وًٗم ثًٓل حساه
ع ُٔٓسيوىب ،اهلل سجحبوٍ يتًبلٓ ًَ الّرْ ًٔكآ الىابس الحٕابِ ماه دين المىاّ ياجشدزاء،
يلٛه الكُبِ لً لم ٔستكًًٕا ؤنْ ٔٗتبىب ٔمىًن يبٕىب ثبلًْبِ ًْجس َرا التٗبثال ؤزاد الطابيس
ؤنْ ٔجّٕه ياٖى الحّٛبم الّرٔه ٔدّيًن ثإوُّم ٔسٔدين المٕس لبىبس ،يلٛه ْٓ الًاٖى ًٔٓبًن مب
ًٔٓبًن ثحٕ الطًت ،إذًا المبً٘ نبًا يآًٖن ؤمبم اهلل سجحبوٍ ثإًْبلُم يؤْٛبزَم ْبهلل ًَ
الحٕ يالمبً٘ ثبقل ثمب ًْبًا ْٓ حإ الطاًت األثسٔابء يٖاد ياغال الطابيس تٗبثباٍ ْآ
الٗػٕدِ ثٕه الطًت يالحّٛبم ٖبئبًب:
زثىب ٖبل :ثإنّ األزؼ مٕساث الاتاٗابِ
ْبتٕٗىب ييمبىب الػبلحبت
يالرٔه اوُمسًا ْٓ المًثٗبت
سسًٖا مٕساحىب مىب
يلم ٔجًٗا لىب مىٍ سًْ المًتٗالت
(مكس0269 ،م)4:
يبد الطبيس إلٓ المًؾًو السئٕس ْٓ الٗػٕدِ يًَ مٕساث األزؼْٗ ،د ٔارّٚسوب ٖاًل اهلل
سااجحبوٍ ْاآ الٗااسآن الٛااسٔم ﴿ :او ال اقللدم اك ابن ان ل ما ِلبمالِبُللب َِم َِ لنم ابْ ل ِدمالل ألْك ِرم ا ما ل اَ ا م اي ِرثُها ل م ِع اا ل ِ ا م
الص ل ِ ُحب ا م﴾(األوجٕبء )629 /ثإوّىب ٚبلطًت المهبًم اتٕٗىب ييمبىب ؤيمبل غبلحّ آمبًب ثإنْ واسث
األزؼ ٚمب ييد اهلل ،لٛهّ األزؼ ؤغجحت مٕساحًب لبّرٔه َسًٖا ْٓ المًبغٓ ،يماب يخسواب إلّاب
يبٓ المًتٗالت ْبلحٕ مى الطًت الّرٔه زاحًا يبٓ غاساـ الحإ لبًغاًل إلآ الىزابح
يلٛه الجبقل ًَ الحٛبم ألوُّم زَم ؤيمبلُم الطىًّٕ َػجًا مٕساث التٗابِ الّارْ ييادٌ اهلل
لبػبلحٕه يْٓ ٖػٕدتٍ «الديلّ» ٔجسش تٗبثبًب ثٕه اهلل سجحبوٍ يتًبلٓ ٚمًكٓ الًٛحس يثإه
الديلّ ،حٕج ًٔٗل الطبيس:
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ٖبلت خٕجس ضجسان
يع تكبت ؤٚخس
ع تكمى ْٓ يقه ؤٚجس
َرا ٔٓٓٛ
الطسقّ ْٓ الطجس األٔمه
يالمسبخ ْٓ الطجس األٔسس
إوب ؤيكٕىب٘ "الممٓس"
ْتٓسٌ لحمبس ياوحس
إن الىحس يبٓ ؤٔدٔ ٙسُٕدي ؤٔسس
(مكس0269،م)11:
يضتّبن مب ثٕه الػًزِ ْٓ "الًٛحس" يتب ٙالّتٓ ْٓ ٖػٕدِ "الديلاّ" ،يضاتّبن ماب ثإه
المٗبثل لًكبء اهلل يالمٗبثل لًكبء الديلّ ْٓٓ الًٛحس غاالِ ييجابدِ يإقًابم لبىابس ،يْآ
"الديلّ" مهّ يؤذْ يوهبم ثًلٕسٓ يؤوهمّ قًازا يمسبلخ ْبَسِ ؤًْاَُاب ،يممابْس ،يٖتال
يمالحّٗ لبساْؿٕه مه الطًت ،حٕج السبكّ ؤٖدز يبٓ تىٕٓر تب ٙالمُمّ ثحإ حمابس
يَٕسَب مه الطًت يىدمب يّٖ خٕجس يبرص يه الىحس ْئذا ٚبن المًكٓ ًَ زةّ السامبيات
ياألزؼ ًْكبئٍ يهٕم ألنّ المًكٓ يهٕم ،ؤمّب إذا ٚبن المًكٓ ٚمب ْٓ الٗػٕدِ ًَ الديلاّ
ًْكبئُب الػُٕس ألنّ المًكٓ غُٕس ع ٔإتًن الىبس وٕٗسًا يالًكبء ًَ ؤغُس مه حٗات ومباّ
يَرا التٗبثل ثبزش مه خالل تىبظ الطبيس ٖسم مه سًزِ الًٛحس المجبزٖ ًُْ ،ّٚبم ثبلتٗبثال
ثٕه اهلل يثٕه الديلّ يٚالَمب مًكٕبن ،ؤمّب اهلل ًُْ الحٕ ًٔكٓ المٕس يالجس ّٚيالًٛحس َٕاس
ؤنّ الديلّ َٓ الجبقل تًكٓ الممٓس يالرلّ يالًُان يْٓ ٖػٕدِ ؤخسْ ثبسم «َبت الًدل»
الطبيس ديٓ الحبٚم يالحًٛمّ إلٓ الًدل ٖبئبًب:
ؤمّاب الحْٔٛامٔ ْإمسٌ حبنْ
ؤمسٌ ثبلًٓدٕلِ تًُبدِلٍُٔ
ع ثبلًِمِّّ يالُٗٓكابنْ
تًِٖهُ ؤم ع تًِٖهُ ع ًٔٓىٕىٓ
مٓه ٔٔدزٔىٓ
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ؤنَّ لِسبؤَ ٓٙبُٓاذٔ ثبسمِ اهللِ
يٖبجٓٔ ٓٙسُٖعٔ لبطٕكبنْ!
(مكس0269،م)61:
ع ْسٔ يىد الطبيس ؤًٖٔه الحبٚم ؤمٕ ع ًٖٔه ،مب ُٔمٍّ ًَ ؤنّ الحبٚم ثبسبوٍ ٔبُذ ثبسم
اهلل ،يٖبجٍ مإيْ لبطٕكبن ٔسٖع ٍْٕ إذًا ٖبثل الطبيس ثٕه مب ْٓ لسبن الحابٚم يماب ٔاديز
ْٓ ٖبجٍ يالىتٕزّ تطٕس إلٓ يرًد الجًن الطبسى ثٕه مب ًٔتٗد ثٍ الحبٚم يمب ٔهُس ثٍ يٖد
استمسّ الطبيس التٗبثل ثًٗلٍ:
اعٔمبن الهبلم ٓٚس
يالٓٛس الًبدل إٔمبن!
(مكس0269،م)00:
ٖبثل الطبيس ثٕه إٔمبن الهبلم يالًبدل ئٗبثل ثًؿُمب مى ثًؽ يالىتٕزّ تطٕس إلآ ؤنّ
إٔمبن الهبلم ًَ ٓٚس ،ؤمّب ٓٚس الًبدل ًَ إٔمبن يالسجت ْٓ َرا الٕٗبس ثٕبن ؤَمّٕ يرًد
الًدالّ ْٓ الحًٛمّٚ ،مب ٖبل آوٓبً تًٖه ؤم ع تًٖه ع ًٔىٕىٓ ،ثل المُم ًَ اجتٕبن ثبلًدل
ثٕه الطًت يلبتإٕٚد يبٓ ْٛستٍ يزسًخُب ْٓ ثبل الٗبزا ًٔٗل:
ع ؤسإل يه ضٛل السبكّ
ؤسإل يه يدل السبكبن
(مكس0269،م)61 :
ْبلطبيس ْٓ َرٌ الٗػٕدِ رىّد ٚلّ مب ْٓ ٔادٌ لٕطإس إلآ مادْ ؤَمٕاّ الًادل ْآ
المزتمى يلٍ ٖػٕدِ ْٓ ؤَمّٕ حسّٔ التًجٕس ثبسم «ٖبّ األدة» حٕج ٔٗبثل ُْٕب مب ٖبلاٍ
الٗسآن الٛسٔم يمب ٖبلتٍ يسبئل اجيالن الحًٛمّٕ مىطدا:
ٖسؤتٔ ْٓ الُٗسآنْ:
"تَجَّتٕ ٔدا ؤثٓ لَُٓتٕ"
ْإيبىتٕ يسبئلُ اجذيبنْ:
"إنَّ السًٛتٓ مه ذََٓتٕ"
(مكس0260،م)66 :
ٕ الكُابِ يَاً ﴿ امت االت اميلدام بلبم الهال م
ٔٗبزن الطبيس ثٕه مب ًٔٗلاٍ الٗاسآن الٛاسٔم ْآ حا ّ
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او ات م﴾(المسد  )6/يمبتًٗل ْٓ مٗبثبٍ يسبئل اجيالن ثإنّ "الساًٛت ماه ذَات" ْتحّٕاس
الطبيس يالطًت ثبنّ َل يبُٕم ؤنْ ًٔٗلًا مب ًٔٗل الٗسآن الٛاسٔم ،ؤمٕ يبإُم الساًٛت ْآ
مٗبثل الكُبِ! لٛهّ الطبيس ًٔبه ثإوٍّ ٔحتّ الٓٗس يبٓ َساز السمسّٔ يع ٔحتّ الرَت الػبدز
يه السًٛت ؤمبم الكُبِ ًْٕٗل:
ؤحججتٔ َْْٗسْ لم ؤَشٓلْ ؤتبً
"يٓتَتٕ
مب ؤَىٓ يٓىٍْٔ مبلٍُٔ يمب َٚسٓتٕ"
(مكس0269،م)66 :
ؤمّب وتٕزّ يدم سًٛت الطبيس ْٗد غًدزت حىزستٍ ٚمب يغًدز الٗسآن الٛسٔمْٕٗ ،بثال
الطبيس ثٕه سجت مػبدزِ حىزستٍ يسجت مػبدزِ الٗسآن ٖبئبًب:
ْػًدزت حىزستٓ
ثزسم ٖبّ األدة
يغًدز الٗسآن
ألوٍّ حسّؾىٓ يبٓ الطُت
(مكس0269،م)01 :
مه ٔٓت ْمٍ مه دين زؾٓ الحًٛمّ ًُْ ٖبٕل األدة يْٓ مٗبثل َرٌ الزسٔمّ تػبدز
زؤٍٔ الحًٛمّ يتػبدز حىزستٍ ٚمب غًدز الٗسآن ماه ٖجال الحًٛماّ ألوّاٍ ثأٔبتاٍ ُٔادْ
الىبس ئحسّؾُم وحً لمًارُّ الهبم يْٓ ٖػٕدِ ؤخسْ مسمبِ ثا «شمه الحًاسم» ٖبثال
الطبيس ثٕه ؤَمّٕ الطبيس لًسة األمس ييسة الًٕم ْٓٓ ،يغّ يسة األمس ًٔٗل:
يٓسَةٔ األمسِ الًَُاضِمٕ
يِىدمب ًٔٔلَدٔ ُْٕم ضبيِسٌ
ٚبوًا ٕٔٔٗمًنَ الًعئمٕ
يٓٔٔسًٔٗنَ دٓمٓ األَوًبمِ
مب ثٕٓهَ ٔٓدٍٕٓٔ
يِٓٔٓٓسّينَ مِهَ الرءلِّ إلٍَٕٕ
(مكس)099 :0269،
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ٔطٕس ؤحمد مكس ثًٗلٍ إلٓ مىصلّ الطًس يالطًساء يىد الًاسة الٗادٔمْٗ ،اد ٚبوات لاٍ
مٛبوّ زًّْٕ خبغّ يىد الىبس ْٛبن إذا وجٍ ضبيسٌ تحتٓل ثٍ ٖجٕبتٍ ،يتدّٔ لٍ قجًل الٓسح
يتتجبَٓ ثٍ يىد الٗجبئل األخسْْ ،ىجًٌ الطبيس يىاد الٗجٕباّ ؤيهام دزراّ ماه المكٕات
المًٌَّٓ ،ئٛبد ًٔٛن ؤيهم دزرّ مه زئٕسُب يْبزسُب ذل ٙألوٍّ ٔمزٍّد ٖجٕبتٍ ئسْاى ماه
ٖٕمتُب يىد ؤيدائُب ييىد الٗجبئل األخسْ ئحفّ مه ٖٕمّ ؤيدائُبُْ ،اً المىابْ يالماداْى
يىُب يًَ الّرْ ٔسزِّل لُب تبزٔخ مٓبخسَب يؤمزبدَب ئجابَٓ ثمأحسَاب ئًهّام ماه ضاإوُب
ئًُِّل يبٓ ؤيدائُبُْ .ل ثٗٓ األمس َٛرا ثبلىسجّ لتجزٕل الطبيس ؤمٕ ع؟!
ََٕسَ ؤنَّ األمسٓ يٓلّٓ
ييبٓ األُِْْٕ تَزبّٓ
يٓسَةٔ الًٕٓمِ (الحًاسِمٕ)
ْئذا َٔمٕ
يِىدمب ًٔٔلَدٔ ،ثبلسِّضًِِ،
ْٓ ؤٕٚبسُِمٕ غًٓتٔ الدّزاَِمٕ
ٔٓرثحًنَ الطّبيِسَ الحٔسَّ
ِْداءٖ لِبجُبئِمٕ
(مكس0269،م)090 :
ْٕزٕت الطبيس ثإنّ األمس ٖد يلّٓ ألنّ الًسة الًٕم ع ُٔتمّ ثبلطبيس ،يالطبيس ع ٔمٛىٍ
ؤنْ ًٔجّس يمّب ْٓ مزتمًٍ حسّاً ،ثل السبكّ َٓ الّتٓ تمكف لٍ الكسٔإ ئاإمسٌ ثاإنْ ٔٗاًل
مبذا ،ئسٛت يه مبذا إذًا شمه حسّٔ ضبيس مؿت ياوتُتْ ،ال مزابل لحسٔاّ التًجٕاس ْآ
المزتمى الحبلٓ يذل ٙثٓؿل السبكّ ياجزتطبء
.2التقابل السلبی -السلبی
ٔالحم ْٓ َرا الىًو مه التٗبثل قسْٕه يٚالَماب ٔمإالن إلآ الجبقال ياٖاّ ؤمابم
الطًت يمخل َرا التٗبثل ثبزش ْٓ ٖػٕدِ مسمبِ ثا «ساالقٕه ثاالدْ» ثادؤ ٔٗبثال ثإه
السالقٕه يؤيداء ثالدٌ يالمًًٗل ؤنْ ًٔٛوب ؾدّان ،حٕج الًدي ع ٔسٔد يمسان الجبد ،يلٛاه
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السبكبن عثدّ مه ؤنْ ٔحبيل ْٓ تىمّٕ ثبدٌ يضًجٍ لىاسْ َال ٔٛاًن األماس َٛارا ٚماب
وتًًٍٖ ؤمٕ ع؟! ْبلٕػّ الطبيس حبل الًدي ٖبئبًب:
األيبدْ،
ٔتسبًن ثتكًٔى السٛبٕٚه،
يتكجٕى المٕبدٔه،
يتٗكٕى ثالدْ،
يسالقٕه ثالدْ
ٔتسبًن ثتؿٕٕى المالٕٔه،
يتزًٔى المسبٕٚه،
يتٗكٕى األٔبدْ،
(مكس0269،م)01:
ٔػّ الطبيس حبل الًدي يالسبكبن ْٓ ثالدٌ ،حٕج ؤنّ الًدي ًٔٗم ثتٗكٕى ثاالدٌ ،يْآ
المٗبثل ٔتًٖى الطبيس ؤن ّٔٗ سالقٕه ثالدٌ ؤمبم الًادي ،يلٛاه ٔالحام ثاإنّ الساالقٕه
ٔحبيلًن تؿٕٕى المالٕٔه ،يتزًٔى المسبٕٚه ،يتٗكٕى ؤٔبدْ الطاًت ماه حٗاًُٖم َىاب
المتبٗٓ ٔتًٖى ؤنْ ٔالحم التٗبثل ثٕه الًدي يالسبكبن ،لٛهّ حادث تٗبثبًاب سابجٓ -سابجٓ
ثٕىُمب ألنّ ٚالَمب ٔحبيعن استخمبز الجالد ئًاغل تٗبثبٍ متًزجٖب ثبلمزتُدٔه ْٓ ثالدٌ
حٕج اٚتطًٓا آّٔ الٗكى ،يلٛه زَم يرًد األيداء لم ٔٛتطًٓا آًّٔ ياحدًِ مه آٔبت الزُبد
حٕج ع ًٔرد داْى ٔدْى الطًت يالحًٛمّ وحً الزُبد يالحسّٔ:
يزجب ّٕٚ ،اٚتطٓتم آّٔ الٗكى،
يلم تٛتطًٓا زَم الًًادْ
آّٔ ياحدِ مه ٚل آٔبت الزُبد
(مكس0269،م)02:
يْٓ ٖػٕدِ «ثٕه ٔدْ الٗدس» ًٔترز ؤحمد مكاس الٗادس ألوّاٍ ع ٔمٛىاٍ ؤنْ ٔاداْى
يىُب ٖبئبًب:
ٔب ٖدسٔ ٔب سٕٓدتٓ مًرزًِ ْبٕسٓ لٓ ٔدانْ
يلٕسٓ لٓ ؤسبحًّ يلٕسٓ لٓ مٕدانْ
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ٚلُ الرْ ؤمبِ ٍٛلسب ْ
ن
يمه حمّ ٔٗبثل ثٕه حمه الًمس يالٛالم ٖبئبًب:
يالىكُٕ ٔب سٕدتٓ ؤسًبزٌٔ ثبَهٌّ،
يالمًتٔ ثبلمزبن
سٕٓدتٓ ؤحٕسرتىٓ
ْبلًٔمٕسُ سًِس ٚبمٍّ ياحدِ يلٕس لٓ ئمسانْ
(مكس0269،م)00 :
ْٗد ٖبثل ؤحمد مكس ثٕه حمه يمس اعوسبن ْٓ مٗبثل حمه الٛاالم ٖابل الطابيس آوًٓاب
لٕست لدّْ ؤسبحّ  ٓٚؤداْى يىٔ ٙب ٖدسٚ ،لّ مب ؤمب ًَ ٍٛالٛالم ؤمّب الٛالم حمىٍ ثبَم
يلٛه حٕبِ اعوسبن ثبلمزبن ،لً ؤًٖل ٚبمّ ياحدِ ْٓ الدْبو يىٔ ٙب ٖدس ْالثادّ ماه ؤنْ
ؤدْى ْٓ مٗبثبٍ يمسْ ٚبٍّ ،يؤوب لٕس لٓ يمسان ٓٚ ،ؤدْى يمسًا لبٛبماّ ياحادِ يؤحاتٓف
ثًمسْ الخبوٓ لىٓسٓ زَم ؾسيزِ يرًد الحسّٔ ْٓ الجالد يلٛه ْٓ ثباد الطابيس لام وزاد
الحسّٔ ْال ٔستكٕى ؤنْ ٔداْى يه الٗدس ثٛالمٍ ألنّ سًس الٛالم ثبَؽ ،ؤنّ حٕبِ اعوسابن
ْال ٖٕمّ لُب
نتيجة البحث
مه خالل مب تٗدم ٔمٛىىب ؤنْ وًرص ؤَمّ الىتبئذ الّتٓ يغل إلُٕب الجحج ٚمب ٔبٓ:
لً تإمبىب ؤضًبز ؤحمد مكس يؤمًىب الىهس ٍْٕ ،لًردوب ٚخسِ ايتمابد الطابيس يبآ الػاًز
الجالَّٕ يمه ؤَمُّب َٓ التٗبثل ثًغٍٓ يىػاسًا ماه يىبغاس الػاًزِ الطاًسّٔ ْآ مًهام
المًؾًيبت الّتٓ يبلزُب ،ييبٓ الًرٍ المػًظ ْٓ الطًس السٕبسٓ ًُْ ثدؤ ٔٗبثال ؤحٕبوًاب
ثٕه السكّ يالًدي ،يؤحٕبوًب ؤخسْ ٔٗبثل ثٕه اعوسبن الًسثٓ ٖادٔمب يحبؾاسا لٕجإّه مادْ
الجًن الطبسى ثٕه قسْٓ التٗبثل
ْٗد دزس وًيٕه مه التٗبثل ْٓ ضًس ؤحمد مكس ؤٚخاس تاإحٕسا يبآ تطازٕى الطاًت
لبدْبو يه الحٕ يالٓٛبح ثبلجبقل األيل ًَ التٗبثل اعٔزابثٓ -السابجٓ عحهىابٌ ثإه اهلل
يًَ المبلٕ يثٕه الحٛبم ٚبلممبًٔ ،ثٕه الطًت يَم مهبًم يثٕه السابكّ الهبلماّ ،ثإه
نبَس السبكّ يثبقىُب ،ثٕه الحسّٔ ْٓ الٗسؤن الٛاسٔم ي الحسٔاّ ْآ يسابئل اعياالن ؤمّاب
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الخبوٓ ًُْ التٗبثل السبجٓ -السبجٓ ثبزش يىد ٚالم الطبيس ياه السابكبن يالًادي المابزرٓ
يٚالَمب ٔهبمبن ثحٕ الطًت يالًقه ،يثٕه ٖٕمّ حٕبِ اعوسبن يٖٕمّ الٛالم ْٓ الحسٔاّ
إذًا ٔمٛه الًٗل ثإنّ إرساء التٗبثل ؤغج ؤسبًثب لبطبيس حٕىمب ٔسٔد ؤنْ ٔتسسخ ٚالماٍ ْآ
ذَه الٗبزا ،يحٕىمب ٔسٔد ؤنْ ٔؤّٚد يبٓ ؤمسٍ مب ٚخٕسا مب ٔتًبٕ ثإمًز الطًت يالحًٛمّ
يٖد ؤدّْ استمدام ؤحمد مكس ؤسبًة التٗبثال ْآ ؤضاًبزٌ إلآ إَىابء وػاٍ الطاًسْ
ثطحىبت دعلّٕ ممٕصِ تًؾّ المهبلم يالمػبئت ْٓ الديل الًسثّٕ الّتٓ ٔػٕت ثاٍ الطاًت
الًسثٓ ئًبوٓ مىٍ ثسو الطبيس ْٓ اختٕبز قسْٓ المٗبثبّ يٚخٕسًا مب ٔمصد مٗبثبتٍ ثىًو ماه
السمسّٔ يالىٗد الالذو يثُرا األسبًة ُٔزم يبٓ الحّٛبم يالسبكّ ياألرُاصِ الًبلمٕاّ ْآ
ضًسٌ لتدلّ يبٓ ممبلٓتٍ مى الحٛبم يالسبكبت يالمستٛجسٔه يلبتٗبثال ْآ ضاًس ؤحماد
مكس ؤحس ْٓ المًىٓ ياألسبًةْ ،بلمًىٓ ٔصداد يؾًحٖب ،يًًِٖ ثًؾًح الطٓء يمب ٔٗبثباٍ ماه
ؾدّ يٚالمٍ ٔٛتست رسسب مًسٕٕٗب ،يوُمب رمٕال ٔؤحّس ْٓ الىٓس ،ئىٗل الطًًز ،يثارلٙ
األسبًة ٔمبقت الطبيس الًٗل يالًبقّٓ ْٓ يٖتٍ ياحد
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المصادر والمراجع
القرآى الكرین
إثه ْبزس ،ؤحمد ثه شٚسٔاب ع تب ،هعجـن هقاییس اللغة ،تحٕٕٗ يجاد الساالم محمااد َاابزين ،د،9
الداز اجسالمّٕ
إثه مىهًز ،رمبل الدٔه محمد ثه مٛسم األوػبزْ 6331م ،لساى العرب ،الٗبَسِ :المؤسسّ المػسٔااّ
الًبمّ لبتإلّٕ ياألوجبء يالىطس
ؤحمد ٖبسم ،محمد يدٔت ،محٓ الدٔه 0229م ،علَم البالغة ،لجىبن :المؤسسّ الحدٔخّ لبٛتبة
الجبٖالوٓ ،ؤثً ثٛس محمد ثه الكٕت 6331م ،إعجاز القرآى ،تًبٕٕ غالح ثه محمد ثه ئًؿٍ ،ثٕاسيت:
داز الٛتت الًمبّٕ
تمبم ،حسبن 0222م ،األصَل دراسة ابستتيمىلىجية للفكر اللغـَی عٌـا العـرب ،الٗابَسِ :يابلم
الٛتت
الزبحم ،ؤثً يخمبن يمسي ثه ثحس 0226م ،البیاى ٍالتبییي ،تحٕٕٗ دزئص رًٔدْ ،ثٕسيت :المٛتجاّ
الًػسّٔ
الساشْ ،محمد ثه يمس 0229م ،نهاية اإلیجاز فی دراية اإلعجاز ،تحٕٕٗ سبٕمبن حماًدٌ ،الٗبَسٌ :داز
المًسّْ الزبمًّٕ
الصمماطسْ ،محمًد ثه يمس 6331م ،أسـاس البالغة ،ثٕسيت :مٛتجّ لجىبن وبضسين
الًسٛسْ ،الحسه ثه يجد ااهلل ع تب ،الصٌاعتیي ،تحٕٕٗ مٕٓد ٖمحّٕ ،الٗبَسٌ :داز الٛتت الًبمّٕ
َىٕمٚ ،مبل 6331م ،عٌاصر اإلبااع الفٌی ،الٗبَسِ :مٛتجّ مدثًلٓ.
الٗصئىٓ ،رالل الدٔه محمّد ثه يجدالسحمه ثه يمسثه ؤحمد ثه محمّد 0229م ،اإلیضاح فی علـَم
البالغة ،ثٕسيت :داز الٛتت الًبمّٕ
مكس ،ؤحمد حسه 0269م ،األعوال الشعرية الکاملة ،ثٕسيت :داز ٚىًش المًسّْ لبىطس يالتًشٔى
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