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 الخالصة
بواعذث المذذة واأللذم عنذد الشذاعر العباسذي ي وتاصذي فعاليتهذا ومعرفذة  اسذتجال تهدف هذذ  الدراسذة إلذ  

 تارة أخرى .ي أي بين المذة تارة وبين األلم هذ  الثنائية  أبعادها عم  ذاتية الشاعر وهو يتأرجح بين
أن نمهذد لمههذوم )المذذة واأللذم ( لنكذّون فكذرة عامذة عذن هذذ   ارتأينادراسة هذ  البواعث في وقبل الولوج 

النزعتين ي وبيان أوجه التشذابه واخخذتالف فيمذا بينهمذا  ي ومذن ثذم ناصذر جهذدنا عمذ  محذورين أساسذيين نراهمذا 
عن الخهايا والسذموكيات الاذائرة لذدى  هذ  الثنائية التي كشهت بارز في إثارة أثرٌ لبواعث المهمة التي كان لها من ا

الذذذات الشذذاعرة ومذذا يذذدور فذذي خمذذدها مذذن األحذذالم والرمبذذات ي ومذذن الهمذذوم والمعانذذاة ي  وهذذذان الباعثذذان همذذا    
 .  المذذذرأةو الطبيعة ي 
 

Abstract 

      This study aims at explaining Motives of delight and pain in the Abbaside poet 

,investigating their activity and recognizing their dimensions on the poets identity. The poet 

is swaying between delinght and pain.                                                                                                     

                

      Befor Studging these motives, We Consider to expgin the concept ( delight and pain) to 

form a general idea about these two tendencies and to show  similarities and differenas 

between them. Then we limit ourselves with tow main  axes because  they are important 

motives Which have a notable role ,that stimulates   this dichotomy .This dichotomy 

reveuleled the concealed and the deep behaviour in the poet,s identity and its 

dreams,wishes,worry and suffering .These two motives are nature and woman.                        
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 التمهيد

 نحامػػػفف كهمػػػف منػػػداف من فر ػػػفف   (1)  اإلة ػػػفة  للػػػذات  األكل ػػػ مػػػف الات ػػػفت الةت ػػػفة    كاأللػػػـاللػػػذة  إف  
طر علػى ػػػػػػػػػالم  هك  -""Freud رل ال فلـ الةت فةي فرك د  امف –مندأ اللذ ة ، ف اإلة فةيال لكؾ ك   طراف على 

  أك غر ػػزة الح ػػفة Libido "( 2)"مى نفللن ػػدكػػػػػػػػػفق  الح ك ػػ  أك السة ػػ   أك مػػف   ػػػػػػػفػػي الطك ظهػػر التػػرد مةػػذ طتكلنػػ  
 ،كنسةػػب األلػػـ كمػػف ال ػػ ي كرال اللػػذ ة، عػػف اػػؿ االعننػػفرات    ػػ ى اإلة ػػفف دكمػػفن إلػػى إرػػنفع  ن ػػرؼ الةظػػر 

      . (3) ك ظهر مندأ األلـ في غر زة المكت
)) أك هػػي (4)ص مػػف األلػػـ ((ػػػػػػ)) ةػػكع مػػف النحػػرر أك ال مػػؿ علػػى الن لذة هػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػللا ـ مػػف ذلػػؾ أف  ػػػػػػةته 

إحراز ة ر ك ماف أف  اكف اإلح فس نفللذة ماثتفن مثؿ  ،إرنفع لرغن  على ةحك ال  نطلب ةرفطفن نم ةى ح ك   
ناػكف اللػذة السة ػ   المفلكفػ  ، أك األاػؿ حنػى اإلمنػػػػػػػػبلل ، أك  أكإسنمفعي أك الح كؿ على مز د مف الرنح ... 
 . (5 )لذة إرػػػػػػػػػنفع ةزكع  فدم ، أك ةرػػػػػػػكة رراب ...((

 م  ػػػفحب حفلػ  س عبلقػ  ن ػ أكمسػرد عػرض  ةهمػفألننػ ف لةػف  ؛كاأللػـالةظر في طن    اللذة  أة مةفكلك 
ن ػرب مػف  ةرػفط  مقنرةػفن   سػيلف أمف  د  الني  اعن فد  فرس ةرفط  نطر ق   ح ح  ػػػػ: ففل  ك الذم  مأك ةت   

ف   ػػحب أمػػف  د    غ ػػر  ػػل م  ، ال نيػػال  ػػك الػػذم  مػػفرس ةرػػفط  نطر قػػ  مر ػػ    ف  أالرػػ كر نفللػػذة ، فػػي حػػ ف 
مػػم مراعػػػػػػػفة أةػػ  لػػ س مػػف ال ػػركرم أف  (6 )السفةػػب الةت ػػي  ػػرثر مػػف ، كهػػػػذا األمػػر أ  ػػفن   نػػفأللـ ةرػػفط  رػػ كران 

ن ػػػػػػػػػػػػض  كقػػد ن ػػـن ػػض اللػػذات رػػػػػػػركر الػػذة ن ػػػػػػػػػػػفطي ال مػػػػكر،  ف  إناػػػػػػػػػػػػكف اػػؿ لػػذة   ػػران ، كاػػؿ ألػػـ رػػران ، فػػػػػػػػ
 َتْكَرُهذذوا َأنْ  َوَعَسذذ     كل ػػػػػػػػػػؿ فػػي قكلػػػػػ  (7) ... الةػػػػفرع عػػف نفة ػػب ال ػػػػػػػػػػػم ر ـمػػف ال  ػػر اػػفألل رػػ  فن اآلالـ 
ؿ علػى ذلػؾ ػػػ  ر دل    (8)  َتْعَمُمونَ  خ َوَأْنُتمْ  َيْعَممُ  َوالمَّهُ  َلُكمْ  َشرّّ  َوُهوَ  َشْيئاً  ُتِحبُّوا َأنْ  َوَعَس  َلُكمْ  َخْيرٌ  َوُهوَ  َشْيئاً 

. 

فنج عػف اللػذ ة كاأللػـ  ، كمػم ذلػؾ ال ن ػنهةي عةهمػف . نم ةػى  كر الةػػػػػػػػففلذات هػي مػف ن نرػ ر ذلػؾ الر
ا ػػر إةةػػف ال ةرػػ ر قػػط ناكةةػػف  ػػ دال كن  ػػد ف عػػف األلػػـ  إال ن ػػد أف نتفرقةػػف نلػػؾ ال ػػ فدة النػػي اةػػف غػػفرق ف فػػي 

 ػ  مػف اإلة ػسفـ نػ ف اللػذات كال ػفلـ ال ػفرسي ، كعل غمرانهف ، كرنمف افف ال نب في ذلؾ أف ال  فدة ن لؽ  رنفن 
فلكال األلـ لـ ةر ر نفل  فدة أك اللػذة )) فلػ س ثمػ  م لػكؽ لػـ  حلػـ نف ن  ػفؿ اػؿ مػف فػي الح ػفة مػف ألػـ ، حنػى 

 ةنػزع مػف ن كد ال فلـ اللذة كحدهف ، كلاػف هػذا الحلػـ السم ػؿ ، هػك فػي الحق قػ   ػرب مػف اال ػنحفل  ؛ ألف مػف 
 .(9) مف القدرة على النلذذ((إةمف  حـر ذان  في الكقت ةت    ةت   القدرة على النفلـ
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ة نرػػػؼ ممػػػف نقػػػدـ أف اللػػػذة كاأللػػػـ )) حفلنػػػفف مرننطنػػػفف كال  ػػػن ؿ إلػػػى الت ػػػؿ ن ةهمػػػف علػػػى اإلطػػػبلؽ ، 
) مثلهمف امثؿ اتني الم زاف اؿ حرا  في إحدل الاتن ف مػف رػفةهمف أف ن ػننم نفل ػركرة نحػرؾ الاتػ  األ ػرل ((

11) . 

 أوًخ  الطبيعة 

اإلة فف كالطن  ػ  عبلقػ  ن ػفد مةػذ األزؿ ، ففلطن  ػ  ناػؿ قكاهػف كعةف ػرهف نهػ مف علػى ال بلق  ن ف  إف  
 كسكد اإلة فف ، كهي م در رقف   كألم  كراحن  كلذن  .

كقد  مى الحامفل عفلـ الطن    نػ)عفلـ اآلالـ ( ؛ ألة  عفلـ الحراػ  ك ػمكا عػفلـ ال قػؿ نػػ)عفلـ اللػذات ( 
ـ اػػػذلؾ ال ػػػاةفت لػػػذات ،  كهػػػػػي المطلكنػػػ  نفلحراػػػػػػػفت ؛ ألف اػػػؿ االالحراػػػفت  ؛ ألةػػػ  عػػػفلـ ال ػػػاكف ، فامػػػف أف

 . (11) منحػػػػػػرؾ إةمف  نحرؾ ل  ػػػػػاف كعةدهف  لنذ 

كنمف أف الطن  ػ  هػي ))  ػحر  تػكؽ اػؿ  ػحر ، كلهػف  ػلطفةهف علػى اإلة ػفف كقػدرنهف علػى نحر ػر ذانػ  
عةد سم م الر رال   نمدكف مة  ال كر كالرمػكز كال نػر ، ف نػركا لذا فهي م در كحي  ؛ (12) مف ق كد الح فة ((

 عػػف االمهػػـ كأحػػزاةهـ كأفػػراحهـ كلػػذانهـ ك ػػكركا حػػفالنهـ الةت ػػ   مػػف  ػػبلؿ المةظػػر الطن  ػػي ، كلهػػذا ق ػػؿ : إف  
 . (13) فلـ ثرم مف المرفعر كاألحف  س ((ػػػػػػػػػػالطن    هي )) سفةب  رمز إلى ع

أقنلكا على الطن    مم ثقففنهـ الر ر   فنفملكهف كدققكا الةظر ف هف ، ثـ ا ن رسكا مف  كالر رال ال نف  كف
 ػنسفن  ذان ػ  ن  ػدة ا لنهـ نهػف فف ػنحت فػي ةتك ػهـ  تكازداد (14) الم فةي أركعهف كةظمكا مف األ  ل  أسملهف 

    ناؿ سكاةنهف ال فرة كالمرلم  عف الةمط النقل دم ، كمف هةف افف النسفكب الكسداةي ن ف الر رال كمظفهر الطن
ف كركا لةف ذلؾ في غف   اإلنداع الر رم عف طر ؽ مةحهـ نلؾ األسزال  تفت نرر   كمرػفعر، فاػفةكا ))  (15) 

 حفكلكف نذلؾ أف  ةقلكا إل ةف أحف   هـ القف م  كافةهـ  ت ػركف الرمػز نػفلرمز حنػى  مثلػكا لةػف عػفلمهـ كمػف  نػرالل 
، كن ػفملكا مػم مظػفهر هػذط الطن  ػ  ال ػفمن  كالمنحراػ  ففن ػذكهف مػفدة للنفمػؿ ةػفزع ف  (16) لهـ ف   مف أحػبلـ ((

 نهف إلى عفلـ إة فةي ن طرب ف   المرفعر كننةفزع ف   الرغنفت ن ف اللذة كاأللـ .

ل النػي أثػفرت ةزعنػي اللػذة كاأللػـ عةػد الرػ رال ال نف ػ  ف هػي )األطػبلؿ( كالناػف ةكمف نلؾ المظفهر النفرز 
على الد فر النفل   كالقتفر ال فل   ، إذ كسد الرػ رال فػي ناػف هـ علػى هػذط األطػبلؿ نةت  ػفن لمػف   ػنلج فػي ةتك ػهـ 

  ػػد  مػػف الحػػزف كاأللػػـ علػػى األ ػػفـ المف ػػ   كالػػذار فت السم لػػ  النػػي نرػػ رهـ نلػػذة الح ػػفة ، كأف اػػفف كقػػكفهـ هػػذا  ي 
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فعر نركافػػػػد طلل ػػػػ  نن ػػػػفن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرػػػػفعر )) فاػػػػؿ ن  ػػػػ  افةػػػػت نمػػػػد الرنقل ػػػػدان أل ػػػػبلفهـ إال إةػػػػ  ال   لػػػػك مػػػػف نلػػػػؾ الم
عل هػػف ةت ػػ  ككسداةػػ  ؛ ألةػػ   ر ػػد * ػػقط أ ػػ  ذار فنػػ  فػػفثرت ف ػػ  حنػػى نهف النػػي أكدعهػػف  بلػػػػم فت أماةػػػػػػػػػػػػػػػلم 

المقػػدمفت الطلل ػػ  أ ػػحفنهف لػػذلؾ أ ػػرؼ فػػي ذارهػػف ؛ ألةهػػف منػػةتس عكاطتػػ  كأحبلمػػ  امػػف اػػفف لهػػذط األماةػػ  فػػي 
دالالت فة   ، هك مف ال لـ نح ث افف الرفعر  ق دهف ق دان فهي ل  ت  ة  طلل   فح ب نؿ افةت  ة  فة ػ  

فران فنةػػػػنسس مةهػػػػف ػػػػػػػػػػػفد د  حنترهػػػػف  ػػػػ ؿ الػػػػدهر احنتػػػػػػػػػػس رػػػػقكقفن كأ ػػػػػػػػػػػػالةت أغػػػػكار، ك ػػػػفرت فػػػػي (17) كةت ػػػػ   ((
 . (18)  كألمفن زةفن ح تػػأنرعكقد  ف  سػػػػػػػػػاألح

 قف بلن : األطبلؿك قؼ أنك الر ص ال زاعي على نلؾ 

 ذذذذذذذذذذنَّ دروُس ذذذذذذذذذذذذذذذذذإّخ معذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالم آيهذذذذذذذذذذذ  ذذالِك ليس فيِك أنيذذذذذذذذُس ذذذذذذذذذذذذيا داُر مذذذذذذذ

 ذذذذذذذذذونٌة ويبوُس ذذذذذذذذذذذذذذذذذذبعد النَّعيذذذذذذذذذذم خشذذذذذذذذذذذذذذ  ذذم  ذذذذذذذذذذذذذذذالّدهُر مالِك أم عراك من البذذذذذذذذ

 ك آهٌل مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأنوُس ذذذذذذذذذذذذذذذأيام ربع  ذذذذنا بك مرَّة ذذذذذذذذذذذذذما كان أخصَب عيشذذذذذذذذذ

واعُد والبذذذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذااِك يا داُر البم  متجّرفٌ ذذذذذذذذذذذذذذذفسذذذذذذذذذذذذذ  ( ٜٔ)روُق هجوُس ذذذذذفيه الرَّ

ففلطلػػؿ أثػػفر نػػداع فت اللػػذة كاأللػػـ عةػػد الرػػفعر ، إذ ةػػراط   فطػػب الػػدار النػػي أ ػػفنهف ال تػػفل كالنقػػفدـ ، 
رسم ذلؾ الػنبلل إلػى الػزمف كنقلنفنػ  ، فننػدلت أكأ نحت مكحر  ال أة س ف هف  رة هف  كل  كت الرفعر الذم 

ن د الة  ـ كال  فدة إلى دار نفل   مقترة ، كفي   ـ هذا النكنر الةت ي الذم   فة ػ  الرػفعر أ ػذت نكاعػث اللػذة 
نسدد عةدط مف  بلؿ ا نذافرط أل فم  المف    ح ف افةت هذط الدار عفمرة نفهلهف م نفة   نهـ ، كهذط الػذار فت 

،  (21) رمػزان لمف ػػي فقػدط كمػػف زاؿ  رحػؿ إل ػػ  ك ف ػ  إذا مػػف رػ ر نمػػرارة الحف ػر كرػػدة كطفنػ  عل ػػ  (( نمثػؿ ))
كال نمرار هذا الر كر نفللذة الني أحدثهف ذلؾ الطلػؿ ةػراط  ػدعك لػ  نفل ػق ف . كهػي دعػكة إلػى منػدأ ا ػنمرار الح ػفة 

لناػػكف ك  (21)  دمػػ  األطػبلؿ لاػػي ال نػزكؿفػي  لناػػكف مػف ح ػػث هػي ةرػػفط كف فل ػ  مػػف  ػبلؿ ال ػػ كؿ كاألمطػفر 
فػي ن ػث ، كنػذلؾ افةػت األمطػفر نفعثػفن مػف نكاعػث لػذة الرػفعر  ننفن في الن ث كالقدرة على النسدد كاال ػنمرار   

 األمؿ مف سد د كعدـ اال ن بلـ لؤللـ .

أللػـ النػي أثفرنهػف نلؾ المرفعر المنفرسح  نػ ف ةزعنػي اللػذة كانكالةفظر في أر فر ال نف   ف  سدهف حففل  
فنراػػت فػػي ، فهػػي قػػد ه سػػت فػػي قلػػكب المحنػػ ف ة ػػراف الرػػكؽ كاللكعػػ  ن ػػد رح ػػؿ حن نػػفنهـ ،  ( 22)هػػذط األطػػبلؿ 
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 انكا على أعنفنهف الدمكع الهز رة الني مثلت عةد ن  هـ لػذة نرػتي مػف فػي  ػدكرهـ مػف ك ةتك هـ األلـ كالح رة 
 امف في قكؿ رن    الرقي : ، األلـ 

 ذذذذذذذيا وتجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذّمَدا ذذذذذذذذذذبعيريُكما ّثم ابكذذذذذذذذذ  ذذذذذذذذذذيّْدا ذذذذذذذذذذذذذذذيميَّ هذا ربُع ليم  فاذذذذذذخمذذذذذ

ْن أنتما لم تهذذذذذذذذذ  ذذذارك اهلل فيكما ذذذذذذذذذذذذِقها أْسِعداني بذذذذذذذذذذذذذذذذ  فاقعَدا  ذذذذذذذَعال ذاكذذذذذذذذذذذذذذذوا 

خ فسيرا واتركذذذذذذذذذذذذذذذذذ  (ٖٕ) ذذدَّاِر أسِعَدا ذذذذذذأقْل لجنابي دمنِة الذذذذذذذذذ  ذذاني وعولتي ذذذذذذذذذذذذذذوا 

ػف فػي ةت ػ  مػف األلػـ كالحػزف نف ةػ   ففلرفعر   ن ذب النافل فهك  مةحػ  لػذة ال حػدكد لهػف فػي النةتػ س عم 
 فلناػػفل كن     النػػي  ننه هػػف الرػػفعر هةػػف  ػػ فدة دا مػػ   كل  ػػت مرقنػػ  منمثلػػ  كال ػػ فدة، فػػي قكلػػ  ) أ ػػ داةي ( 

ك ق ػدا ،  نراػفط  ف  أالكقكؼ على نلؾ األطبلؿ ، كهذا مف دعػفط أف  طلػب مػف  ػفحن   أف لػـ  رػن ف رغننػ  مةهمػف 
 ؛لذانػ  كاالمػ  كأ ػنحت نفعثػفن مػف نكاعػث  المحػرـك مةهػف  ، نػفلمرأةذلؾ امنزست في م  لػ  الرػفعر  ن كاألطبلؿ
 . (24) فرط نافل لهف ػػػػػػرأة كناػػػػػػػػي في المػػافف إةمف هك نحكؿ حنمػػػػػػػػػػػؿ نحكؿ للمػػػػػػػػػػػػػػا ف  إ كلهػػػػػػػػػذا

لػذا فهػك  ةقػؿ هكاس ػ  كأحف   ػ  كحفالنػ  الةت ػ   كالنػكنرات الحػفدة  ؛كنمف أف الرفعر انف ن  ن  كع ػرط 
لم فةفنػ  فف ػػػػػػػػقط عل هػف مػف فػي  ةفت مك كع   النقطهف مف كاق   ؛ ألة  كسدهف أاثر ا ن  فنفن الني نرلم  عنر ا ف

لذانػ  كهػذا  (25) لن نح أاثر نفث را كأاثر سمفل   كفةفن كلناكف نذلؾ م فدالن مك ػكع فن  ؛ ةت   كمةحهف ن دان رمز فن 
نك ت  إل كاف ا رل ، إذ نػركح نهػف عػف همكمػ  ككا ػتفن ( ن نفن 56مف  ن ح لةف مثبلن في   ة   النحنرم النفله  )

األطػػبلؿ نػػدافم ذانػػي دا لػػي ال طلنػػفن لر ػػى الممػػدكح كال مسػػفراة أل ػػلكب القػػدامى نػػؿ افةػػت ق ػػ دن  اعنرافػػفن نمػػف 
 نف ي كن ت تفن آلالم  ، إذ  قكؿ في مطل هف : الكنحق قفن للذة  ،  فة   مف اآلالـ كالهمكـ

 (ٕٙ) وترّفعُت عن جذذذذذذذذذذدا كّل جبذذذذذذذذذذس    ذذُس نهِسيذذذذذذذذذذذذذذذذذّذذصنُت نهِسي عّما يدنذ

ةنقػؿ افنظهر )أةف( الرفعر كا ح  في الن ت كافف النحنرم ق د نذلؾ نكس   األةظفر إل   حنػى إذا مػف  
لرػفعر ن ػدهف إلػى نت ػ ؿ المق ػكد هػك ذانػ  النػي أ ػنههف علػى اإل ػكاف ، ك ةنقػؿ ا إلى ن ك ر اإل ػكاف عرفةػف أف  

 همكم  كاالم  كنسفرن  مظهران نمف ا  كنسلدط :

 (ٕٚ) ُر الِتماسًا ِمنُه ِلتعذذذذسي ونكسذذذذذذي    ذذذذذذذذذذذذذوَتماسكُت حذذذذذذيَن زعزعني الّدهذذذذذذ
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ى ةانػػفت الػػدهر ، انمف ػػؾ اإل ػػكاف علػػى مػػر األ ػػفـ ، كننػػكالى الهمػػـك علػػمػػف رغـ علػػى الػػ ؾفهػػك منمف ػػ
الرػػفعر ، ف نكسػػ  إلػػى المػػدا ف ل لػػ   سػػد ف هػػف مػػف   تػػؼ عةػػ  ن ػػض االمػػ ، كهةػػف نظهػػر نكاعػػث اللػػذة ال قل ػػ  فػػي 

 النف ي نفكل ؾ األقكاـ الذ ف سم ن  م هـ كحدة النسرن  :

 (ٕٛ)  ِلمحلٍّ من آل سذذذذذذذذذذذذذذذذذذاساَن درسِ    ذذذذذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذذذذذذذذأتسّم  عن الحظوِظ وآسذذذذذ

فهػػذط األطػػبلؿ النػػي  لػػت مػػف  ػػافةهف مػػف هػػي  إال ذات الرػػفعر الػػذم أ ػػحى كح ػػدان ن ػػد مػػف مػػفت رب 
كاةتػػض مػػف حكلػػ  ال ػػبلف ، كهةػػف ننسمػػم أمػػفـ ةػػفظرم الرػػفعر لحظنػػفف : لحظػػ  المف ػػي الػػذم ، ة منػػ  المنكاػػؿ 

حفل  نذلؾ احفؿ اإل كاف الذم فف نح كلحظ  الحف ر الذم افف من ث حزة  كاالم  ، افف من ث لذن  ك ركرط  
 افف نة   رمس قفـ ف   مفنـ ن د عرس : 

  (ٜٕ) جعمْت فيذذذذذذذِه مأتمًا بعد عذذذذذذذذذذرِس      ذذذذذذذذياليذذذذذذذذذذذذذذذلو ترا  عممَت أنَّ المّذذذذذذذذذذذذذذ

  نقػػػى محنتظػػػف ننسلػػػدط ك  ػػػكد النحنػػػرم ثفة ػػػ  إلػػػى اإل ػػػكاف ف ػػػراط علػػػى الػػػرغـ مػػػف أةػػػ  كح ػػػد حػػػز ف لاةػػػ   
إ ػكاف ا ػرل مث ػؿ م ػفدالن  أطػبلؿ، هاػذا ةبلحػظ أف  (31) كمف هذا النسلد كالرمكخ  ػكل الرػفعر ةت ػ  ، كرمك   

 مك كع فن لةت    الرفعر ، كافف نفعثفن للذة كاأللـ .

نلػػؾ حق قػػ  النسرنػ  الرػ ر   النػػي عفرػهف النحنػػرم فػي كقكفػػ  علػى  ظهػػرت ف ػ كمػف المةطلػؽ ةت ػػ  الػذم 
 نح ػفر المػكركث ، كالن ػرؼ نػ  فف نك مػف كذ أةهـغلب األح فف أ، ةلحظ على الر رال ال نف   ف في  األطبلؿ

علػػى كفػػؽ مػػف نمل ػػ  النسرنػػ  الرػػ ر   أك ةت ػػ   الرػػفعر ذانهػػف، م ػػنندل ف عةف ػػر الطلػػؿ القػػد ـ كالقتػػفر ال فل ػػ  
لناكف هي األ رل  –ال رؾ مم منطلنفت ال  ر   فن نمفر -نػ)الد فر الح ر  ( افألد رة كالحفةفت كمف رفن  ذلؾ 

كا نقرنهػف كةظػركا إل هػف ، كقػد  طبلالن ا أ ذكا   نناكف ك حةػكف إل هػف ال مػف نػذاركا عهػكدهـ المف ػ   نهػف أك ال مػف مػر 
ف لهػكط كلذانػ  النػي اػفاأل ػفـ الطػكاؿ ، فهػذا انػف الم نػز راح  نػفلـ ك حػف إلػى مرانػم  كأةهانهػفعفثت عل هػف ال ػة ف 

 ن تي نهف الر فح ، في ق  دة أكلهف : أطبلالن في المف ي ، ن دمف راهف كقد غدت  كأ حفن  رنفدهف 

 وشمذذذألِ  ذذذوبٍ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمن جنذ يه ذيلٌ يعهّ      باية منذزلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمّ ساذ  اهلل في مُ 

 ثذكالن معذذولِ  نوحُ  عميكِ  ياذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفه  والامذذ  خ ترك الماللةِ  كِ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتذركت
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 ذذذذذذذذذذذذذذذارب المتمّيِل ذذذذذذذذذذذذذذذمت  عهُد  بالشذذذذذذذ  واسأخوم يعوجًا بعض ذا ال يميّ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذخم

....  ... 

 (ٖٔ) ذاِت وعّجِل ذذذذذذذذذذذدُم الّزق منزوفًا بهذذذذذ  ذذذذِك قّصر ُطوَله ذذذذذذذذذذذذذذذذأخ رّب يوٍم فيذذذذذذذذذذذذذذذذ

محنهػػػف ر ػػفح الرػػػمفؿ كالسةػػكب ، كزالػػػت  أطػػبلالن فهػػذط القر ػػ  الم ػػػمفة ) غمػػى (  راهػػػف الرػػفعر قػػػد غػػدت 
فةت ػػػػػ ش نذاارنػػػ  ؛ ألةهػػػف ام فلمهػػػف إال ن  ػػػفن مػػػف مةفزلهػػػف النػػػي  ػػػدعك الرػػػفعر لهػػػف نفل ػػػق ف ، فهػػػي مػػػف نػػػزاؿ ن ػػػ

  لػػـ  نػػرؾ ) المبللػػ  ػػػػػػػف نفةػػػػػػػػػػػدط م هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مسػػددان عهػػػػػػػػػػػػ  فطنه ، كهػػك كاأل ػػػػػػػػػػػػػػحفبم لذنػػ  ح ػػث ال مػػرة ػػػػػػػػػػػػػػػػػمرن
ـ الثالى مف داـ ألطفع  عةهف انافل اةقك نفلـ ال ناي  حنى أ ذكالقلى ( إرفرة إلى عدـ نرا  للذة ال مرة  ةهف  فن ، 

 ن  دان عةهف . هك 

كالطن    ننقى ناؿ مظفهرهف حف رة في كعػي الرػفعر كأحف   ػ   ػرطر نهػف نسفرنػ  الر  ػ   ك مزسهػف 
ل اػكف )  ػكت الحمفمػ  ( نفعثػفن ا ػر للػذة كاأللػػـ ،  ؛نفةت فالنػ  كحفالنػ  الةت ػ   كمػف   نر هػف مػف منػفهج كأحػػزاف 

 نف الم نز :امف في قكؿ ا

 ذذذذذذذذف بعيد ذذذذذذذوقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد حنت إل  ألذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ذذذعت بالميل ذذذذذذذذذذذذذوصوت حمامة سجذذذذ

 (ٕٖ ) ذذذذذل من مزيدخ هذذذذذذاقي أذذذذذذذذذولمسذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذذدي ذذذذذذذذذذذذذذذفما زلنا ناذذذذذذذذذول لها أعيذذ

كمػػف  رػػ ر نػػ  مػػف الحػػزف فػػي ل لػػ  المػػكحش أ ػػقط  علػػى نلػػؾ ، قؼ الةت ػػي الػػذم  مػػر  نػػ  الرػػفعر فػػفلمك 
 ػكنهف  ل اػكف  ؛حر ؾى مف في ةت   مف مرػفعر األلػـ ، كهػك ن  ػد عػف أحنفنػ  الني افف  كنهف نفعثفن الحمفم  ، 

مػف  ػبلؿ قكلػ  ) أع ػدم ( ك )  ػػػػػػػػػػػػػػف هف، ننا نلػذذ  راح كعلػػػػػػػػػػ   فحث عػف لػذة الن ت ػؼ ػػػػػػػػالنك س هف  ػكن  هػك 
 . لدل الرفعرأال هؿ مف مز دم ( ، فنافل الحمفم  هةف ألـه   ننطف اللذة ، كهذا األلـ مدعفة للذة كالنمنم 

  فػي أعمفقػ  مػف األلػـ ة ػل  كر مف  ا؛ الرفعر عند الملؾ نف عند الرح ـ الحفرثي  كدفم المكقؼ الةت ي
، فف ػػقطهف علػػى الةفقػػ  ككل ػػدهف ، كافةػػت لذنػػ  نامػػف فػػي ن ز نػػ  لةت ػػ  مػػف  ػػبلؿ النف ػػي نػػذار أثػػر مقنػػؿ أ  ػػ  

 احنتفل   الح فة كالمكت ،  قكؿ :
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 احت لترع  وتهجذذذعا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذمن األرض وانس   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه قرارًة ذذذذذذذذذذفما أم ساٍب أودعتذذذذذذ

 ذذذذذذعا ذذذذذذذذذذذذذذأمد قوا  أن ينذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  فيركذذذذذذ   ذذاان ابن ليمة ذذذذذذذذذذذذذذلحيٌس كمثل اخيهذذذذذذذذ

 رعا ذذذذذذذذذذذذبان ارتوى فترعذذذذذذذذذذذذقضيٌب من الذذذذذذذذذذ   ذذذي الاريب كأنه ذذذذذذذذذذذذذذذويهتز في المشذذذذذذذذ

 معا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  إليه ليسذذذذذذذذذذذذذتبام في المرعذذذذذذذذذذ   ذذذذبا من أمامه ذذذذذذذذذذذذذذفظمت بمستّن الصذّذذذذ

 ذعا ذذذذذذذذذذذذذذذذذالها فتربذذذذذذذعم  سمعها تذكر طذذذذذذذذذ   اب نبأة ذذذذذذذذذذن نأإذا مهمذذذذذذذذذذذذذذذت نادت و 

 ّوعاذذذذذذذذذذذذذذذذذس  مجذذذذأخو قهرة أضح  وأمذذذذذذذذذذ   ذذواهق شاسب ذذذذذذذذذذذذذذذفخالهها عاري النذذذذذذذذذ

 ذذعا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذياًا مذعذذذذإخ وشذذذذذذذذذذذذذذذذذذلممتمٍس    ذذذذذذذدع ذذذذذذذذذذذذفانهل منه بعد عّل ولم يذذذذذذذذذذذذ

 ذذذعا ذذذذذذذذذذذذذذذال فأوجذذذذذذذذذذإليها ورز  جر ثكذذذذذذذذذذذذذذذذ    ذذيم من الصباذذذذذذذذذذذذذذذذفجا  برّيا  نسذذذذذذذذذذذذذذ

 ذذنعا ذذذذذذذذذذذذذعم  دهذذذذذذذذذذذذذذذذذذٍس خ تأتمي أن تشذذذ   د فارتمت ذذذذذذذذذذذذفاعجمها عن حمذها الوج

 ذذذذذذذذذذروعا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبواحذذذذذذذدها إخ فؤادًا مذذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذدها ذذذذذذذذذذذذذمولهًة لم يترك الوجد عنذذذذذذذذذذ

 عا ذذذذذذذذذذذذذذًا منه وشموًا ماطذذذذذذذذذذذذذذفسافت دمذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذرع جنبه ذذذذذذذذذذذفطافت بممذذذاا  ومصذذذذ

  (ٖٖ )ان موجعا ذذذذذذذأبكت كل من كحنينيًا ف   ذطارت ورجعت ذذذذذذذذذذلحارت وبارت واستذذذذ

ال رػػؾ أف الرػػفعر س ػػؿ مػػف الةفقػػ  ككل ػػدهف م ػػفدالن مك ػػكع فن للن ن ػػر عػػف حفلػػ  كأ  ػػ  ؛ ألةهمػػف عفرػػف 
النسرنػػ  ةت ػػهف مػػف اللػػذة كاأللػػـ ، إذ  ػػكر الةفقػػ   ػػ  دة هفة ػػ  ملنػػذة نكسػػكد كل ػػدهف م هػػف  رنػػم ك ل ػػب غ ػػر ن  ػػد 

ل ػ  لاػي  نن ػد عػف م ػفدر ال طػر ك قنػرب مةهػف ، كلاػف نلػؾ اللػذة لػـ نػدـ ، ف لػى فنقدنػ  ةػفدت عأعةهف ، كالمف 
فمر  ػػػفنس   ػػػرض لكلػػػدهف  ػػػنػػػذ ب ةػػػفقض ال ظػػػفـ  لرػػػد د علػػػى كل ػػػدهف إال إةهػػػف ننتفسػػػفالػػػرغـ مػػػف حػػػذر الةفقػػػ  ا

ـ االإال ران إ ػػػفط قط ػػػفن منترقػػػ  ، هةػػػف   ػػػكر الرػػػفعر مرػػػفعر األلػػػـ لنلػػػؾ األـ الن   ػػػ  ، كمػػػف هػػػي ك هفسمػػػ  م ػػػ   
الرفعر ةت   ، فهذط الةفق  نرل نفـ ع ة هف مرهد التنؾ نكح دهف ، كلةف أف ةن كر مدل ألـ نلؾ األـ كمنلغ حزةهف 

 على غ ر ذم هدل كهي ال نملؾ  كل الةكح كاألة ف . األرضكمف فنهف ، فقد  فرت قكاهف كراحت ن رب في 
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الطن  ػػػ   أغػػػكارلػػػةتس مػػػف  ػػػبلؿ ا ػػػن دام  ا أغػػػكاركهاػػػذا ةسػػػد الرػػػفعر ال نف ػػػي  حػػػفكؿ الك ػػػكؿ إلػػػى 
الني ةراهف هذط المرة منمثل  نفلـ التقر كالحرمفف عةد الرفعر أني الرمقمؽ هف ؛ لننكح نمرفعر اللذة كاأللـ كمظفهر 

 على ح كاف ال ةكر، فقفؿ : أ قطهفالذم عن ر عة  مف  بلؿ محفكرة لط ت  نندم مف في ةت   مف األلـ 

 ذذذذِت فاَر ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذما يَرى في جوانِب البيذذذذذذذذذذ   السّنوُر في البيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذِت َحوخً  موأقذذذذذذذذذذذذذذذذا

 ذرَار  ذذذذذذذذذذذذذذٍش فيه أذى وَمذذذذذذذذذذذذِع وعيذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ُه من شدَّة الجذذُذذذذذذذذذوذذذذذذذذذذذذذذذذينهُض الرَّأس من

 وِف منه حذذَذذذذذذذذرار  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذِس كئيبًا في الج   ذذذذذس الرَّأذذذذذذذذذذذذلّما رايذذذذذذذذذذذذذذذذذذذته ناكذذذذِذذذذذذذ قمتُ 

 (ٖٗ )ار  ذذذذذذذذذذذذذذذذذوٍر رأته عيناَي قطُّ ِبحذَذذذذذذذذذ   خذذذذذذذذذذذذذذذذير سّنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ويَك َصبرًا فأنَت من

ر ف ػػػ  حػػػفؿ ذلػػػؾ الح ػػػكاف الرػػػفعر لسػػػف فػػػي ندا ػػػ  أن فنػػػ  إلػػػى أ ػػػلكب الك ػػػؼ النحل لػػػي الػػػذم  ػػػك   إف  
)ال ةكر( كمرفعرط ح ف ال  رل في الن ت مف  رػنم لذنػ  ك هػذم نػ  ةت ػ  ، فس لػ  الرػفعر  ػةتض رأ ػ  مػف رػدة 

لهػػف أك ػػفؼ للداللػػ  علػػى الرػػ كر نػػفأللـ السػػكع الػػذم  رػػ ر نػػ  ، كك ػػت  اػػذلؾ نفلالنػػ  كنةاػػ س الػػرأس ، كهػػذط ا
 س ؿ لذن  نامف في ف ػ ل  ال ػنر الػذم راح   ػز م نػ  ذلػؾ ال ػةكر أف كالحرمفف كلاف الرفعر  رعفف مف  لنث 

اآل ػػر لحػػفؿ الرػػفعر ةت ػػ   ؛ ل  تػػؼ مػػف كاق ػػ  المػػرلـ ، فحػػفؿ ال ػػةكر كالسػػكع الػػذم  رػػ ر نػػ  مػػف هػػك إال الكسػػ 
األلػػـ . كنػػذلؾ  نتػػ ض ذات الرػػفعر علػػى األرػػ فل حنػػى نطفل ةػػف نفحػػداؽ كمبلمػػح الػػذم   ػػ ش نػػ ف اتنػػي اللػػذة ك 

فافةمف هػي إة ػفف افمػؿ  ػكم أك  ، كن فةي كطفة الكسكد كنهننط ن ، كنطرب كنرقى ، ن حؾ كنناي ، إة فة   
كلناػكف  ؛ لنر ـ نػذلؾ مػدل ال بلقػ  نػ ف الرػفعر كالطن  ػ  ،(35 )افف الرفعر   ؼ ذان  مف  بلؿ هذط األر فل 

المناػررة النػي ةلم ػهف عةػد الرػفعر ال نف ػي   ػر دل ػؿ علػى حرا ػ  اللػذة كاأللػـ النػي نث رهػف نلػؾ  اإل قفطفتنلؾ 
ػػف   ننػػع فػػي ةت ػػ  مػػف ةػػكازع اللػػذة  علػػي نػػف السهػػـالطن  ػػ  النػػي ننػػدك كا ػػح  اػػذلؾ فػػي قػػكؿ  الػػذم عن ػػر نهػػف عم 

 :  لمرهد ال حفب كاأللـ ، فنرسمهف لةف ن كرة غ ر منفررة مف  بلؿ ك ت

 اذذذذذذذا عينًا قمذذذذياًل هجودهذذذذذذذذذذذذذذذذشامُت بهذذذ  ذذذذذذذذذذذوُدها ذذذذذذذذذذذًا تجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاريٍة ترتاُد أرضذذذذذذذذذذذوس

با وكذذذذذذذذذذذذذذذأتتنا بها ريذذذذذذ  ذذذذذذذودها ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها عجوٌز تاذذذُذذذذذذيفتاٌة تزجّ   ذذذذذذأنَّها ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُح الصَّ

 ا ذذذذذذذرعْت تسذتعيُدهذذذذذذذذذذذذذذذنهْتها وخ إن أسذذذذ  ذذذذذي إْن ونتذذذذذذذذا ميسًا فال هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتميُس بهذ
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 يُدهذذا ذذذذذاَب عنها ولذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذكأمّْ وليٍد مذذ  ذذها ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذإذا فارَقتها سذذذذذذذذذذذذذذذذذاعًة ولهْت بذذذذذذذ

 اذذذذذذذذوُدهذذذذذذذذذذذذوكذذذادْت تصمُّ الّسامعين رعذذذ  ذذذذذذها ذذذذذذذذذذذيوِن بُروقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفممَّا أضرَّت بالعذذذذذذذذذ

ّما حذارًا أن يضذذذذذذيع مريذذذذذ  ذذذيُس األرُض إمَّا تمذذذذذهُّهًا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوكادْت تمذذذذذذ  ا ذذذذذذذذذذذدهذذذذذذذذذذوا 

....  .... 

 ذا ذذذذذذذذذذذدوُدهذذذذذذذذبأوديٍة ما تسذذذذذذذتهيق مذذذذذذذذذذ  ذذرْت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  تهجذذذذذذذذذذذذذفما برحْت باداُد حتذذذذذذذذذذذذذذ

 (ٖٙ)اذذذذذذذذذذذذذذذذعروٌس زهذذذاها وشُيها وبروده  ذذأّنهاذذذذذذذذذذذذذذذلّْ نوٍر كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوحت  اكتست مْن ك

ففلمرػػهد السل ػػؿ لهػػذا ال ػحفب  ث ػػر لػػدل الرػفعر ةػػكازع األلػػـ . كالسل ػػؿ ، اللػػذة كاأللػـ الػةص  ظهػػر  إف    
سػب عةهػف ركةػؽ الح ػفة كأثػفر ف هػف األلػـ ، أمػف السم ػؿ فهػك اػؿ مػف حنػػب هػك اػؿ مػف حػرؾ فػي الػةتس الكحرػ  كح

 قط علي نف السهـ مف فػي ةت ػ  علػى ذلػؾ أ، كقد  (37)الح فة إلى الةتس كسلب لهف اللذة نكس  الي كنه ر ن كر
قل بلن  ال حفب الذم نسمم ففثفر هكاسس الرفعر كرسكة  ، في ل ل  المظلـ الذم لـ نهنمض ف   ع ةف الرفعر إال

نتنػفة نقكدهػف  أرػن ، ففل ػحفب الػذم قفدنػ  لهػـ ر ػح لط تػ  ، اػفف  كاألحػزافإلى مف   فة ػ  مػف اآلالـ  إرفرة، كهةف 
ف ففرقنهف حزةػت عل هػف اػفـ الكل ػد  أ ةمفعسكز ندف هف نرفؽ كحةفف إلى مثكاهف ، كهي نرافقهف  حل ت كال نتفرقهف ، كا 

ػـ أذف ال ػفمم ، كهذط ال حفن عةدمف  ه ب عةهف كل دهف ،   افف لهف كم ض نرؽ   ر  نفل  كف ، ك كت رعد    
كالمرفهد نذلؾ سم  فن نث ر  كؼ الرفعر فػ)) ل س هةفؾ مف  كازم ال كؼ في نملا  لةكاحي ال قؿ كلقػكاط ، كألةػ  

، األكد ػ رت نػ  ، أمف المطر الذم   قب ذلؾ ال حفب نتسػ (38)ف ل فن(( ألمفن لؤللـ كالمكت امف لك افف  إدراؾه عم ؽه 
السم ل  ، كافةهف عركس ز ةت  نفألزهفر األرضان ت اةركن  كال   مف ح ةمف ل فن للذة عةد الرفعر ك نن فن افف نفعث

ةنقؿ المرهد ))مػف حػكاس الرػفعر إلػى ةت ػ  إلػى  ػم رط ن ػكرة إة ػفة   ح ػ  ننحػد نػ  افي افمؿ حل هف ، كنذلؾ 
  ن ر عف ةظرن  إزال الطن   ػ  كنسل فنهػف النػي راحػت نث ػر  (39)سد دان ((أك نةحؿ ف   كنن ذ مة  كسكدان أك متهكمفن 
أك االزدكاس ػػػ  نػػػ ف  (41) ػػػننطفف الػػػذاني الفس لنػػػ    ػػػ ش حفلػػػ  مػػػف ا، هػػػكاسس ال ػػػكؼ اػػػذلؾ عةػػػد انػػػف الركمػػػي 

لنػي نمة ػ  مػف الرغن  كالرهن  ، الرغن  المنمثل  ناـر الممدكح ، كالرهن  المنمثل  نفلـ ال كؼ مف مظفهر الطن    ا
 كمةهف قكل  : (41)( ن نفن 184) أن فنهففي ق  دة نلغ عدد  إل  الك كؿ 
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 ذذاني اّطالُع الماايب ذذذذذذذذذذذذذذذقوي وأعيذذذذذذذذذذذذذ  ازعني رمٌب ورهب كذذذذذذذذذذذذذذذالهما ذذذذذذذذذذذذذذذتن

 ذذذذذذار ميب اهلل دون العواقب ذذذذذذذذذذذذذذذذوأستذذذذذ  اف عم  نهسي وأرجذذذو َمهازها ذذذذذذذذذذذذذذذأخ

...    ... 

 ذذاض الذوائب ذذذذذذذذذذذذذذذذذبيذذذذألايت من البحر   ذذذذباريح بعدماذذذذذذذذذذذذذذذذذلايت من البر التذذَّذذذذذ

ت ػ  ، نرػابلف متنػفح ر  ػ ن  كنن ثػفف اللػذة كاأللػـ فػي ةهةػف ف الرػفعر مػالرغن  كالرهن  النػي   ػرح نه 
كقػػد عن ػػر عػػف ذلػػؾ الت  ػػلكؼ ان قػػكر الػػذم ق ػػد )) نفلرهنػػ  علػػى كسػػ  الدقػػ  الرهنػػ  نرػػفف المػػكت كنرػػفف ال ػػفلـ 

كرػػػراب كمن ػػػ  سة ػػػ   ( كال نػػػرات  أاػػػؿاآل ػػػر كنرػػػفف اآللػػػ   ، ك ق ػػػد نفلرغنػػػ  ارػػػنهفل المنػػػم الس ػػػد   )مػػػف 
كهػذا هػك كاقػم انػف الركمػي الػذم  اػفف   ػ ش نػ ف ،  (42)ال فرس   )الثركة كالمفؿ كالمسد كال لط  كمف إلى ذلؾ ((

لػػذا فهػػك  ؛سنػػفف حػػر ص علػػى الح ػػفة كلػػذانهف ، ك  رػػى المػػكت فػػي الكقػػت ةت ػػ   إة ػػففةزعنػػي اللػػذة كاأللػػـ، فهػػك 
  قكؿ في النحر : ، مننرـه دا مفن مف مظفهر الطن    ك  رفهف 

 ذذذذذذذذذذذها ذا ُعذذذذذذذزوب ذذذذذذذذذيظل العاُل منذذذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذذذوال بحٍر ًا أهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوحسبي رائع

 ذذذذذذاُ  لُذذذذذذذذوب ذذذذذذذذذكأّن زهذذذذذذذذذذذذا هّن ُزهذذذذذذذذذذذذذ  ام  فيه أمذذذذذذذذذذذذواٌج ِصذذذذذذذذذذذذذذذذذذعاب ذذذذذذذذذذذذذذذذذتس

 ذذذذذذذذذذاذرة الرسذذذذذذذذذذذذذوب ذذذذذذذذذذذذذأهمل من محذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذذذذذذذذذ   ُذراها ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأظل إذا طهوُت عمذذذذذذذ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذداٍد لعذذذذذذذوب ذذذذذذذذذذذموارُب متن مجذذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذذذذذذذذذالعب ذات جدٍ ذذذذذذذذذذذذتالعُب بي تذذذذذذذذذذذ

 ذو بالذلذذذذذوِل وخ الركذذذذذذذذذذذذذوب ذذذذذذذذذذذذذذومذذذا هذذذ  ذذذذذذذذحًا وُمسيا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوبذذذذذذذذذذذذذذذذه ُصبذذذذذأعيد رك

 (ٖٗ)الّريذذذذذذذوب  ذذذذذذذذاعذذذذذدفذذذذذذذذذذذاُع اهلل دفذذّذذذ  أٍس ذذذذذذذذذذذذذذذذذوقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاني شّر  من بعد ي

فس لنػػػ    ػػػ ش  ػػػراعفن ةت ػػػ فن ، هػػػك ، النرقػػػب كال ػػػكؼ النػػػي أ ػػػفنت ذات الرػػػفعر حفلػػػ   الػػػةص ظهػػػر 
( Erosنػػ ف غر ػزة الح ػفة ) ا ػػكرس ، كفػي الح ػػفة النػي  ح فهػف  اإلة ػػػػػػػػػػػػفففػي ةتػػس  األنػدملػذلؾ ال ػػراع  إظهػفر

فهػػك   رػػى هػػكؿ هػػذا النحػػر ،   (44)ل ػػفلـ الةت ػػفةي فرك ػػد ( مػػف كسػػ  ةظػػر اThnatosكغر ػػزة المػػكت ) ثةػػفنكس 
كأمكاسػػ  ال فن ػػ  الم  تػػ  النػػي نمثػػؿ عةػػد الرػػفعر  طػػران   سػػب أف  اػػكف مةػػ  علػػى حػػذر نػػفـ ؛ ألةػػ  فػػي رأ ػػ  ال 

للرر كاأللـ ، ككسهفن ا ر للمكت الذم   رفط ك حرم  مف الح فة كلذانهف الني   ػ ى إل هػف ناػؿ  رنمف فهك نفعث 
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، كالرػػر هػػك حرمفةػػ  مةهػػف كنػػ   اػػكف  األ ػػنفبأف   ػػ ش هػػذط الح ػػفة مهمػػف افةػػت  -إذف -ال  ػػر عةػػدط ك ؿ ، ال ػػن
لػذا ؛  (45)ص لف اللذة هي ال  ر األق ى ، كأف األلـ هػك رػر  ػفأألم   . كهذا مف  ذارةف نرأم ان قكر الذم  رل 

ك نتفلؿ نن  هف كهذط الظفهرة ةسدهف نفرزة ةسد الرفعر ال نف ي اث ران مف افف  نرفلـ مف ن ض مظفهر الطن    
ع ر االعنقػفدات ال ػف دة ح ػث اإل مػفف نفل ػ د كالػةحس كالتػفؿ حنػى أ ػنح مػذهب افف في ذلؾ ال  ر . فهك 
ففل كؼ كالظركؼ ال فرس   كنحد فت الطن    دف ت الاث ر مػف الرػ رال إلػى النرػفـر ؛  (46)الرؾ هك ال ف د ف   
عػف الكاقػم المػرلـ المر ػر الػذم السػفلهـ إلػى ممفر ػفت قػد ال ننػدك لةػف م قكلػ  ، كلػ س لهػف  ألةهـ كسدكا ف هف ةتكران 

ألةهػػف نمثػػؿ عةػػدهـ م ػػنكدع فػػفلهـ ، كنحق ػػؽ رغنػػنهـ كنرػػنم لػػذنهـ ، كهػػذا مػػف  ن ػػح ؛داع مػػم ذلػػؾ  لسػػفكف إل هػػف 
 لةػػػػػػػػف مثبلن في قكؿ الرفعر األحم ر ال  دم :

َت إنسذذذذذذذذذذذذ  وى ذذذذذذذئب إذ ععوى الذئُب فاستأنسُت بالذ  ذذذذذذاُن فكدُت أطذذذيُر ذذذذذذذذذذذذذوصوَّ

 (ٚٗ) ذذذي مامٌة وضميرُ ذذذذذذذذذذذذذويباضهم لذذذذذ  ذذذأنٌي ذذذذذذذذذذذذذذذذذس لشذذذذهلل أني لألنيذذذذذذذذذذذذذيرى ا

، ففلرػػفعر اػػفف أحػػد الرػػ رال الل ػػكص هػػذ ف الن نػػ ف ةزعنػػي اللػػذة كاأللػػـ م ػػننطة  ف همػػف  سػػد  منفمػػؿ 
الذ ف افةكا مةنكذ ف مف قن لن  ؛ ن نب ذلؾ ال لكؾ الػذم  نةػفقض مػم القػ ـ كال ػفدات ال ػف دة ، كفػي الكقػت ذانػ  
افةت ةت   نهتك إل هـ كنر د أف نح ف ح فة هف ة  م هـ ، كلاف حفل  ال زل  النػي فر ػت عل ػ  ال رػؾ أةهػف كل ػدت 

كةفزعفن عدكاة فن نسفط نةي سة   دف ػ  أف ال  ػرل فػ هـ إال رمػكزان لؤللػـ كالرػر ، ممػف س لػ   نحػث  لد   ر كران نفأللـ
ناػؿ مظفهرهػف  أ ػنحتفلػـ  سػد إال الطن  ػ  النػي ،  فذج في النا ػؼ  أ لكبعف الند ؿ كالةاكص كالنراسم إلى 

ؿ ن ػكت الػذ ب مػم أةػ  ح ػكاف متنػرس قر ن  مة  كرمزان لل  ر ، فلثفر أف  ق ي ح فن  ف هػف ، كلػذلؾ فهػك   نتػفل
 ؛ ألةػ    نرػفلـ مةػ  ة ػإك  نفةس ن  فافف من ث لذن  ، فػي حػ ف  اػكف األمػر م نلتػفن حػ ف   ػمم  ػكت إة ػفف ف

 رر سفلب ل  األلـ كال كؼ . 

كال نػػفس نػػف األحةػػؼ ةػػراط هػػك اآل ػػر  نتػػفلؿ ك نرػػفلـ مػػف ن ػػض مظػػفهر الطن  ػػ  افلر حػػفف كال ف ػػم ف 
 نقكل  :

 ذذذذذذذاِن إيناُس ذذذذذذذِس بالّريحذذذمنها فِممنهذذذذذ  ان رائحذذذذذذذًة ذذذذذذذذذذذذذذذذحُت أذكُر بالّريحأصبذذ

 (ٛٗ)مه الياُس ذذذذذعميك إذ قيل لي شطُر اس  اسميَن الباَض من حذري ذذذذذذذذذذوأمنُح الي
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 ؛ ألةػ عر كةركن  ممف س لن   نتفلؿ نػ  الرفةتس الرا ح  الزا   ال طرة الني  ن ثهف ةنفت الر حفف  أثفرت
كلهػذا اػفف من ػث لذنػ  كا  ةف ػ  ، كفػي المقفنػؿ اػفف ال  ػرل فػي ال ف ػم ف إال  ؛ ذا رط نفةتفس الحن نػ  الهف نػ  عةػ  

 رران ك سب إف  لقفط نحذر ل كف  على هذط الحن ن  ؛ ألف ك ط ا م  ال فس كهك  ث ر فزع  كألم  عل هف .

،  ذهف الرفعر ال نف ي مذهنفن في الن ن ر عػف ةت ػ  انالكاق  فت الن فمؿ مم   في  ف الكهذط الطر ق   
 كعف ذان  كالني قد نسد في السمفؿ مثبلن نفعثػفن  ث ػر لذنػ  ، امػف عةػد انػف الركمػي ، الػذم اػفف  حنمػي نفلسمػفؿ ؛

   ػػد النػػكازف إلػػى الس ػػـ حفسفنػػ  رػػ ر نفللػػذة )) كالرػػ كر نفللػػذة  أر ػػىألةػػ  رمػػز لهػػذط الح ػػفة كحفسفنهػػف كالمػػف 
لذا ةػراط   ػقط مػف  ؛ممف دف   إلى أف  ن فمؿ مم مظفهر الطن    نح ب مف  ة سـ مم ذان  كرغنفن ( 49)كالةتس ((

 للرر كاأللـ :  رمزه  ؛ألة فهك مثبلن  نتفلؿ نفلة ؿ ك  دط رمزان لل  ر ك نرفلـ مف ال ك ج ، في ةت   عل هف 

 اُ  ذذذذذذذذذذذذذذيذود به األنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذامَل عن جن  وك ذذذذذذذذذذذذذدا  شذذذذذذذذذذذذذذعذرنا الّنخل في إبذذذذذذذذذذذ

  ر نرا ُ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلنا شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوكًا بال ثمذذذذذذذذذ   ىون أبدذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذج الممعفما لمعوسذذذذذذذذذ

 ا  ذذذذذذذذذذذذذذفأظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهر ُعذذذذذذدًَّة تحذذذذذذذذذمي حم  ًا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  كريمظن فيه جنذذّذذذذذذذذ ُترا 

 (ٓ٘)ذذذنا  كها ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذكهذذذذذذذذذذذذذذذا  لؤُم مج  دفع كفٍّ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحن لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفال يتسمذّذ

لػػك نفملةػػف هػػذط األن ػػفت لكسػػدةف ذات الرػػفعر مة ػػن  ف هػػف كمبلمػػح اللػػذة كاأللػػـ نف ةػػ  عل هػػف ، فهػػك  ػػرل   
ي ثمفرهػف ، نفل ػ ؼ لنحمػ اان ػت مػف هةػفن طي ثمران ط نفن   ػنلذ نػ  ، لنفلحسفرة  ىمى ر  ةت   في نلؾ الة ل  الني ني 

 ذكد ن  عف األعػدال الػذ ف نرن ػكا لػ  كأرادكا اإل قػفع نػ  ، فهػك  مثػؿ نلػؾ الة لػ  كال ك ػج   بلحه كمف أهفس   إال 
هك ذلؾ اإلة فف الرػر ر الػذم ال   ػر ف ػ   ػكل إ ػذال الةػفس مػف غ ػر ةتػم كال فف ػدة ، فهػك مامػف الرػر كاأللػـ ، 

كاا  لاػي  هفنػ  الةػفس ك نن ػدكا أمف الة ؿ فهك إة ػفف  ػفحب ال  ػر الػذم  ػدافم عػف ةت ػ  مػف  ػبلؿ إظهػفر أرػ
 عة  كعف إ ذا   كهةف نامف لذن . 

كفػػػي ال نػػػفـ  ماػػػف القػػػكؿ ، إف الطن  ػػػ  لطفلمػػػف  ػػػدمت الرػػػ رال فافةػػػت لهػػػـ انفنػػػفن متنكحػػػفن  رػػػهؿ فاػػػرهـ 
كن ػػرهـ كنفعثػػفن للػػذانهـ كاالمهػػـ ، كاػػفف ذلػػؾ نح ػػب الحفلػػ  الةت ػػ   النػػي اػػفةكا  مػػركف نهػػف فػػإذا رػػ ركا نػػفلترح 

ذا حزةػػكا فأ فػػي انػػفب ا ػػر هػػك   رام هػػـ اػػذلؾ ، كهػػـ لػػـ  ة ػػرفكا عةهػػف إال ل قػػر  أحزةكهػػفرحػػكا الطن  ػػ  م هػػـ ، كا 
 افلطن        كسمفالن كغمك فن ، كهذا الانفب هك المرأة .
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 المرأة ثانيًا   

المػرأة  أف  لنراد علػى حق قػ  ثفننػ  ال ننه ػر م فلمهػف ، كهػي ؛ اث رة هي الدرا فت الني نحدثت عف المرأة 
نمثؿ نكسكدهف لذة ركح   كس ػد   للرسػؿ ال  ماػف أف   ػنهةي عةهػف مهمػف ناػف الظػركؼ كاألحػكاؿ ؛ كال ػنب فػي 

 ػػنسفنت لػػ  األـ فذلػػؾ امػػف  ػػرل علػػـ الػػةتس    ػػكد إلػػى مرحلػػ  الطتكلػػ  . ففلرسػػؿ عةػػدمف اػػفف طتػػبلن نػػفلـ فناػػى ف
ت ع ةهف ثـ أحب ا فةهف ككسكدهف الذم  حقػؽ لػ  لذنػ  ، أحب  دهف ثـ أحب ةظراذا هل ؛لن تؼ مف ألم  أك نز ل  

لننحػكؿ ا ػنهفثن  إلػى  منفلمػفن إال أف   ػنه ث  أمفمػ كأ نح انن فدهف عة   رػاؿ نهد ػدان  ػفر فن لح فنػ  ، فلػـ  اػف 
 . (51 ) بلزم  طكاؿ ح فن   األمرسؿ الحن ب المتقكد ، ةدال مف أسؿ حب  حنفس  كنقى هذا أةدال مف 

، ك اتػػي أف ة لػػـ أف  كأحزاةػػ هػػي النفعػػث الػػذم  حقػػؽ الةرػػكة للرسػػؿ ، كنةػػػػ    االمػػ   –إذف  –فػػفلمرأة 
التبل ػػت  كالرػػ رال الػػذ ف أزدركا المػػرأة كحػػذ ركا مةهػػف ، كانه ػػكهف اػػؿ الػػنهض فػػي ن ػػض  كأاػػفنرعظمػػفل الرسػػفؿ 

اننػػم مػػف ظلهػػف )) قهػػرنهـ  األح ػػفف ، رأ ةػػف نه ػػهـ لهػػف كدعػػف نهـ  ػػدهف منطةػػ  نلػػذة الحػػب القػػفهر ، كاػػفةكا لهػػف
اللكرد ن ركف  قكؿ : إف للمرأة نفث ران عس نفن في ةت ي على مف أةف عل    ا، فهذ كأعمفلهـ أقكالهـفظهرت نفث رهف في 

فنراةي أر ر نلذة غر ن  في النقرب مةهػف كلػك افةػت  ػفدمني النػي ن ػـر لػي ، مف األلـ ك كل الظف نهذا السةس 
 . (52) الةفر ((

ذا ةظ ػػػػػػرةف إلػػى المػػرأة ن ػػ ف ففح ػػ  ، ال   ػػ ةف إال االعنػػراؼ نفةهػػف اػػف ف لط ػػؼ سػػذ اب ك ػػ ن  ال ةف ػػ  كا 
 أ ػػؿإلػػى سػػػػػػفةب الرسػػؿ لن  ةػػ  علػػى الحػػػػػػػػ فة كمنفعنهػػف )) فهػػي م ػػػػػػػػدر لل  ػػر كالسمػػفؿ كالحػػب كهػػي  اإلله ػػ 

 أفافرهـط الهفـ الر رال كم در كح هـ ،   نمدكف مةهف ، كمح(  53)الح فة ن نب قػػػػػػػػدرنهف على كالدة الح فة ...((
لناكف الح فة أاثر سدة كنفلتف  ،لذا فه فنهف عةهـ ألـ كح كرهف لذة  ؛ك  نقكف مف مةهلهف نبلغنهـ كسكاهر ن فةهـ 

 (54) . 

كنػػفلةظر إلػػػى ك ػػم المػػػرأة فػػي أم ع ػػػر ةسػػػػػدهف مطفنقػػػ  لحفلػػ  المسنمػػػم ال ػػف دة ، فػػػفلمرأة فػػي الرػػػ ر 
لسفهلي ل  ت المرأة في الر ر األمكم أك ال نف ي ،  فبل المافة  هػي ةت ػهف كال حفلنهػف فػي مسنم هػف هػي ذانهػف ا

ف اػػػػػػػفةت نترض د كلهف علػػى الر ػػػػر فإةهف نتر هف نفل ػػػػػػػػػكرة النػي   نفرهػف لهػػػػػػػف ع ػرهف أك الرػفعر ةت ػ  ا  ، ك 
 .(55) لهف 
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ةظػرة ةت  ػ  مفد ػ   حكلهف ، فمةهـ مػف افةػت ةظرنػ  لهػفا نلتت ةظرة الر رال كالمرأة في ال  ر ال نف ي 
للهػػك كالن ػػل   كم لكقػػفن سمػػ بلن ف ػػ  من ػػ  لل ػػ ف كم ػػرة للقلػػكب كمك ػػكعفن للػػذة كة ػػ فف  أداةال ن ػػدك إال أف ناػػكف 

منفعػػػفن  نػػػفع فػػػي ، كهػػػذا األمػػػر مػػػردط إلػػػى أثػػػر الح ػػػفرة كالنػػػرؼ النػػػي س لػػػت مػػػف السػػػكارم كاإلمػػػفل  (56) الكسػػػكد 
، كرػ كع النهنػؾ كال بلعػ  كالمسػكف ، ف ػبلن عػف اةنرػفر مسػفلس اللهػك كالرػرب النػي افةػت نػد رهف هػذط  األ كاؽ

إلى ر د المػرأة كاقنةػفص اللػذة مةهػف ، فاػفف للرػفعر فػي  - أاثرهـلـ ةقؿ  أف   -السكارم ممف دفم ن ض الر رال 
، كال رػؾ ))  (57) ف الح ػ   م ػكران ماػفمف اللػذة كال بلعػ  ف هػف أاثر مف فنفة راح  نهزؿ نفك ففه األح ففن ض 

 مفر ػػف النهنػػؾ كالمسػػكف هػػف البل ػػي أكحػػ ف للرػػ رال نتاػػرنهـ ال ػػ    عػػف  أف هػػذط الطف تػػ  مػػف الة ػػفل البل ػػي اػػف  
زع ، كمةهـ مف افةت ةظػرنهـ لهػف ن  ػدة عػف األك ػفؼ الس ػد   فػبل  ػلطفف لرػهكات الس ػد أك ةػكا (58) الة فل((

ةػػد فت  الهر ػػزة عل ػػ  نػػؿ اػػفف حػػنهـ لهػػف ركح ػػفن  فل ػػفن مػػف رػػكا ب الػػدةس كالػػرسس ال   ػػرؼ م ز ػػفت المػػلثـ كال مي
 . (59)  األهكال

لناػػكف نفعثػػفن للػػذة كال  ػػ مف عةػػدمف ن ػػنس ب ل كاطػػؼ الرػػفعر  ؛كقػػد ن فمػػؿ الرػػ رال ال نف ػػ كف مػػم المػػرأة 
هػػػدان فػػػي الك ػػػكؿ إل هػػػف ن ػػػد عةػػػفل كألػػػـ ؛ ل نلػػػذذ نك ػػػفلهف را ػػػ   غ ػػػر مرغمػػػ  ممػػػف  س لػػػ  ال  ػػػفلك س كأحف   ػػػ 

ق  ػػي حػػكارم إحػػدل مهفمرانػػ  السر  ػػ  فػػي  نف ػػلكبك  ػػنمنم نسمفلهػػف ، امػػف ف ػػؿ أنػػك ةػػكاس الػػذم   ػػكر لةػػف 
 سؿ الك كؿ إلى الحن ن  :أعلى الم فطرة مف  اإلقداـ

 ذذذذذذذذذذذذذاس كمهم تيها ذذذذذذذذذذذذالنذذذذذذذذذيا أحسن   ذت لها ذذذذذذذذذذا ُزرتنا ؟ فامذذذذذذذذذذذذذقالت   لذ

 ذذذذوُت في أداِنيها ذذذذذذذذذذذذذذذذذواًخ يرى المذذذذذذذذذذذذ  لوخ بالئي لما تجشذّذذذذذذذذذذذذذذمُت أهذذذذذذذذذ

 ميهاذذذذذذذذذذذذرام ُيسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذس كذذذذذذذاٍن الاذ  ذذذذذذذذذذذذذذذذتوِف بنهذذذذذذذذذذذذوخ تعرضُت لمحذذذ

  انيهاذذذأمذذذذذذذذذذذذاَن في ذذذذذذنهسي ومن كذذذذذذذذ  عتُه ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهاًل بمن تتبذذذذّذذذذذذوسذ أهالً 

 ذذذذذذذذذِايَها ذذذذذذذذذذذذها تارة وأسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذألثمذذذذذذذذذذ  ا ذذذذذذذذذذذذذذذذمُت بهليذذذذذذذذذذمٍة نعذذذذفبتُّ في 

 (ٓٙ) أمانيهاذذس من ذذذذذذذذذذوأمكُن النهذذذذذذذذذذذ   ايبهاذذذذذذذذذذذذذذأطذذيب من ذالطذّذذذذوأجتني 

كالمنفمؿ للةص  لمح امنزاج لحظ  الةركة كاللذة الني  ر د الرفعر أف  ق ػ هف مػم محنكننػ  نػفلـ المػػػػػػػػكت 
سلهػف ، كلاػف الرػفعر  نةػػػػػػػػػػف ى ذلػؾ األلػـ ؛ ألةػ   ػرمف أؿ كالم ػفطر النػي قط هػف مػف الذم  نرال لػ  فػي األهػػػػكا
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مطلقػفن )) فلحظػفت ال ػ فدة كالمن ػ  ال  ماػف ن ك  ػهف إال ن ػد ارن ػفد عػفلـ المػرأة المرػحكف  إ مفةػفن نفللذة الحػػػػػػ    
ف ن ػنحؽ المهػفمرة كالسػرأة ، كافةػ  فػي م راػ  النػي  ػ ى الرػفعر إل هػاألند ػ  ، كاللػذة  (61)(( األلـنفأل ى كعمؽ 

قداـ ف هف مم المكت نن فل   المنقػدة )) فلػ س فػي ك ػم أحػد إذف أف  تاػر مػف للحػػػػػب مػف  أحف   ػ ندافم مػف  كا 
نػػفلحرب، فاػػػػػػفف الحػػب مةػػذ الندا ػػ   اإلة ػػففدكر  ط ػػر فػػي نسرنػػ  النرػػر   ،   ػػػػػػػػػك فن كقػػد اقنػػرف الحػػب لػػدل 

 .( 62)نبلهف كسرحفهف ((م را  لهف ق

عةػد نرػفر نػف نػرد ، كافةػ   ر ػد  أعمػؽنراؿ غ   عةد الرفعر ال نف ي ، ةلم   كهذا الر كر نفللذة الطف
المػػرأة النػػي اث ػػران مػػف افةػػت نهسػػرط كن ػػد  عةػػ  ، كافةهػػف ننلػػذذ نن ذ نػػ  فننػػرؾ فػػي ةت ػػ  ح ػػرة  أمػػفـأف  ػػرد اعننػػفرط 

رد عل هف فػي اث ػر مػف ق ػػػف دط ل اػكف ف هػف  ػػػػػػػفد فن  نلػذذ هػك ن ػذانهف كألمهػف، ، لاف الرفعر ةراط  ن فمى نفل كألمفن 
  قكؿ : (63)كهي )) منا رة نفا   نل ف لردة رسكلن  ك ركةنهف ، كن ن ذب ل طكنهف ((

 ذذذديُث والنذّْظذذذذذذرُ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمنذي ومنذذذذذذه الحذذذذذذ  ذذذذذهذذذذذذذذذذذذَحسبي وحسُبَك الذي َكِمْهُت بذذذذذذ

 ذذذذذذي األُزرُ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبأٌس إذا لم ُتَحذذذذذذذلَّ لذذذذذذذ  ذذذذذذاذذذذذذذذذذذذذذذأو ُقبذذذمةٌ  فذذذذذي خالل ذلك ومذذذذذ

ةٌ  في ذَ راعها ولهذذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذها أثرُ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفذذذذذذذوَق ذراعي من عّضذذذذذذذ  ذذذذذذذاذذذذذذذذذذذذذذذذأو عضَّ

 ذذذها السُُّترُ ذذذذذذذذذذاُب قد حال دونذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوالبذذذذ  ذذدي             ذذذذذذذذذذةٌ  دون ِمرطذِذها بيذذذذذذذذذذذذذذذذأو لمس

 ذذذذذذذذذذُع منحدرُ ذذذذذذذذذذذذلدمذذذذذذذذذَلْت   إيٍه عنّْي وا  ذذذذذت الكفَّ لمعراِك وقاذذذذذذذذذذذواسترخذذذَذذذذذذذذذذذذ

 ذذذذذذذذذذذارٌك أشرُ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذأنت وربّْذذذذذذي معذذذذذذذذذذذذذذذذ  ذذذا أنت كالذي ذكرواذذذذذذذذذذذذذهذذذذذذذب فمذذذذذذأ

 ذذذذذذذك منتصرُ ذذذذذمنذذذذذذذذذذذذذي اليوم ذذذذذذذذذفاهلل لذذذذذذ  ذذذك حذذذاضنتيذذذذذذذذذذذذذقد مابت اليوَم عنذذذذذذ

 اله شكر ذذذذذذذذذذق الكف مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمن فاس  ي فاد ترى ُضعذذذذذذذذهذذذذي           ذذذذذذذذذذذذيا ربّْ ُخْذ ل

َضهذذذذذذذذذذذذذذذأهذذذذذذذذذذذذذذذوى إل  معض  ذذدرُ ذذذذذذذذذذذذذذذذاُق ماتذذذذذذذذذذذو قذذذذذذذذذوٍَّة مذذذذذا ُيطذذذذذ  دي فرضَّ

 ذذذذذرُ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها اإلبذذذذذذذاَت سذذذذواٍد كذذذذأنذذذذذذذذذ  ذذذذذه َخُشَنذذتْ ذذذذذذذذذذذذذذُيمِصُق بذذذذذي لحيةً  لذذذذذ

خذذذذذذذذذذ  رواذذذذذذذذذذو أنّذهم حضذذذذذذذي عميهم لذذذذذذذذذذذذذذويم  ذوتي َمَيٌب               ذذذذذذذذذذذذذذذذحتذذذذذذ  أقتهرني وا 



 3122الثانيت السنت  –العذد الخامس                                                بواعث اللذة وااللم عنذ الشاعر العباسي    

 

66 

 ك الخبرُ ذذذذذذذذذذذذاَع فيذذذذذذذذذذوكيذذذذف إن شذذذذذذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذي إذا رأت َشَهتذذذذيذذذذذذذذذذذذذذذذكيذذذذذف بأمذذذذذذذ

 ذِذرُ ذذذذذذذذذذذذذذذذرّْب حذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ُمَجذذذذذذذذذخ بأس إن  د ذاك يا َسَكنيذذذذذذذذذذذذذذذقمُت لذذذذذذها عنذذذذذذذذذذذذ

 (ٗٙ) ي البقّْ مالُه ُظهُر  ذذذذذذذذذإن كذذذان فذذذذذ  ذذذذذة لها ظذُذذذهُذذذذرٌ ذذذذذذذذذذذذذذذذذقولذذذذذذذي لهم باذَّذذذذذذذذ

مػػف الػركح، نػػؿ  ةحػك س ػػد  ػفؿو  الحػػب ال  نسػ  ف  اهنمػفـ الرػفعر نفللػػذة الس ػد   ، س لػػ   نةف ػى )) أ إف  
هك  نس  ةحك ركح قد نس دت في ندف، فهك  س ؿ م   نفق  مف اللذ ات كاآلالـ النػي   ػ ب النم  ػز فػي دا لهػف 
ن ف الرهكة الح    كالسهد المنذكؿ لنحط ـ ال زلػ  مػف أسػؿ اإلنحػفد مػم رػ ص كاحػد، كالحفسػ  إلػى اإلانمػفؿ أك 

) ((   ف ذ نمسفمم القلب، كالحر   الترد   الني نقنؿ النةفزؿ عف ا نقبللهف الذانياإلمنبلل، كاإلةت فؿ ال ة ؼ الذم 

، كمحػفكالن فػػي ذات فػي النػدل نفلحػد ث  أغكاهػف، فهػك  قػص لةػف ز فرنػ  كنالتػ  فػي الك ػكؿ لنلػؾ المػرأة النػي   (65
حفدثهف في م نلػؼ لذا أ ذ   ؛أف اؿ مف  ر دط مةهف  كل أف   نمنم نلذة الحد ث كالمراة   م هف  الكقت إقةفعهف 
كففاههف نفلةكادر حنػى هػدأت كافػرغ ركعهػف كنػدأت نطمػ ف كنحػس نػفألمف ، فلمػف نػـ لػ  ذلػؾ نػدأت ، المك كعفت 

نحر ا  ةحك اللذات الس د   الني ظهرت نداع فنهف فػي ) القنلػ  ، ال  ػ    (  libido) الهر زة السة    ) اللن دك (
ال ػراؾ ، ن ػدهف راح   ػؼ حػفؿ هػذط ك المنقط  ، ثـ ا ػنر ت للاػؼ  أةتف هفلت ، اللم   ، مص الر ؽ ( حنى ع

المػرأة كسزعهػػف عةػدمف نت ػػؽ مػػف لػذنهف الكقن ػػ  ، فنػػرل مػف حػػدث لهػف كنػػدرؾ فػػرط األلػـ الػػذم كقػػم لهػف ، حنػػى نفنػػت 
ة مػػف  رػػكة  ال رػػؾ فػػي  ػػدق  ، امنػػزاج ألػػـ المػػرأ أةثك ػػفن نرػاك مػػف قكنػػ  ك رػػكةن  )) أةػػ   ر ػػد أف   ػػكر رػػ كران 

فرب ػػػػػػػػػػػػػالرسػؿ نمػػف نسػػدط مػف لػػذة مقنرةػػ  نهػػذا األلػـ ، نػػؿ ل لهػػف  ػػفدرة عةػ  ، كهػػذا المكقػػؼ هػػك أنػـ مثػػفؿ فػػي النس
 . (66)نلهف غف نهمف (( إذ كاأللـعلى اقنراب اللذة  اإلة ػػػػفة  

حػػد الم قػػكؿ ، كهػػذا داللػػ  فػػي ظةػػي ال أح فةػػفن اهنمػػفـ الرػػػػػػػػػػفعر ال نف ػػي نفللػػذات الس ػػد   للمػػرأة  تػػكؽ  إف  
اػػفف الرػػفعر   ػػفةي  ػػ تفن سة ػػ فن امػػف هػػك الحػػفؿ عةػػد انػػف  ف  إعلػػى الرػػػػػػػػػ كر نػػفأللـ كالحرمػػفف مةهػػف ، كال  ػػ مف 

 لذا فهك  ر د أف   نمنم نهف نفم راؿ افف ، ك رنم غرا زط المنكقدة نفلركؽ كاللهت  لهف : ؛ (67)الركمي 

 ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذاق تدانذذذذذذذذذذذذذذذإليها وهذذذذذذذذذذذذذل بعد العنذذذذذذ  وقٌة ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاناها والنهُس بعُد مشذذذذذذذذذذذذأعذذذذذذذذ

 مان ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  من الهيد ما ألاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفيشذذت  وت حزازتي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذاها كي تمذذذذذذذذذذذفألثم فذذذذذذذذذذذذ

 هتان ذذذذذذذذذذذذذذذذُف الشهيه ما ترشذذُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذليشذذذذذذذذ  دار الذي بي من الجوى ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوما كان ما
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 (ٛٙ)ذين يمتزجانذذذذذذذذذذذرى الروحذذذذذذذذذذذذذسوى أن ي  ه  مميَمه ذذذذذذذذذذذذذذذذذذس يشذذذذذذذذذذذذذكأن فؤادي ليذذذذذذذذ

كن طرػ  لهػف فػبل  ات ػ  ال ةػفؽ كالنقن ػؿ ، كاػفف فػي قلنػ   ظمػفطففلمن   الني نه سهف المرأة للرفعر ال نػركم       
ةفران م ن رة ال نطت هف القنبلت ، نؿ نز دهف نلظ فن كألمفن كارن فالن ك حس أف عذان  نحب  فحنن  لف   ل   مةهػف 

 نركحهف حنى  لنذذ نفلك فؿ الحق قي م هف . إال أف نمنزج ركح 

لرغنػػػفنهـ كرػػػهكانهـ   إفػػػراغعةػػػد ن ػػػض الرػػػ رال ، كلػػػ س محػػػط  كأ بلق ػػػفن كقػػػد نمثػػػؿ المػػػرأة سفةنػػػفن إة ػػػفة فن 
عنػػد فهػػذا نفللػػذة الةق ػػ  ال فل ػػ  لػػذة الحػػب المن تػػؼ  أحف   ػػهـمػػف هػػي ن ن ػػر عػػف ة  إ -امػػف أ ػػلتةف  -السة ػػ   

 ذلؾ الحب قف بلن:  رح نال مد نف الم ذؿ 

 يل والنظُر ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمنه الهكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاهة والتعم  وى فيانعني ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوكم ظهرت بمن أهذذذذذذذذذذذ

 منهم وطر  رامذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوليذذذذذذذذذذذذذذذذس لي في ح     أجالسهمأْن  وأهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوىأهوى المالح 

 ( ٜٙ)دها ساُر ذذذذذذذذذذذخ خذذذذذير في لذة من بع   ذذذذذذذان معصية ذذذذذذذذذذذذذذذذفذلك الحب خ إتيذذذذذذذذذذذذذذ

الرفعر ةراط منلذذان نرر   المحنكنػ  ك ػمفع  ألحفد ثهػف ، كهػذط اللػذة سػفلت عػف قةفعػ  ؛ ألف ال   ػر  إف  
دة ف ن دهف عذاب كألـ في اآل رة ، كهذا هك الم ةػى الحق قػي للحػب ، فهػك )) لػ س مسػرد ػػػػػػػػػػػ د   في الػػػػفي لذة س

م قػػدة ننػػػدا ؿ فػػي اعننػػػفرات الق مػػػ   إة ػػػفة  كظ تػػ  ن كلكس ػػػ  نناتػػؿ ننت ػػػ رهف الهر ػػػزة السة ػػ   ، نػػػؿ هػػك ظػػػفهرة 
  أك الةرس ػػ   كالرغنػػ  فػػي الةت ػػي ، كالةػػزكع إلػػى ال ػػركج مػػف رحلػػ  األةفة ػػ االة ػػزاؿالنهلػػب علػػى  إلػػىكالحفسػػ  

 ت ػػر م ةػػى النبلقػػي  ، كهػػذا مػػف( 71 )فػػي الكقػػت ةت ػػ  علػػى الثةف  ػػ  (( اإلنقػػفلالنبلقػػي مػػم اآل ػػر إلػػى االنحػػفد مػػم 
 أمػػػفالركحػػي ، كلػػ س الس ػػدم عةػػد الرػػ رال ال ػػذر  ف الػػذ ف  ػػركف فػػي لػػذة الحػػب كاالنحػػفد الركحػػي ق مػػ  عل ػػف، 

نقن ػػػ   حفلػػػ  الكسػػػد     ػػػدك األلػػػـ الةػػػفنج عةػػػ   ػػػكل ألػػػـو  ت ػػػؼالس ػػػدم فػػػبل ق مػػػ  لػػػ  عةػػػدهـ  نػػػؿ ال االةت ػػػفؿ
كاالم  ،  قكؿ ن د نلق   انػفب  ألحزاة كالحرمفف مف المحنكن  ، الني  افف غ فنهف عةد ال نفس نف األحةؼ ةفزعفن 

 مةهف : 

 ذذانيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاُب موختي وُخمصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذكتذ  بكذذذذذذذذذذذذذذذذاني ورًا وأذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأضحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذكني ط

 ذذذاني ذذذذذذذذذذذذذذذوُق فأبكذذذذذذذذذذذذذذذذذفأعترَض الشذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  رتُه ذذذذذذذذذذذذذن أبصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرورًا حيُت سذذذذذذذذذذذذطر 



 3122الثانيت السنت  –العذد الخامس                                                بواعث اللذة وااللم عنذ الشاعر العباسي    

 

66 

 ان ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ريحعن كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمستانيًا   ذذذذذذاٍق لُه ذذذذذذذذذذذذذذذذذمِّ وأعتنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبتُّ بشذذذذذذذذذذذذذ

 (ٔٚ) ذزانيذذذذذذذذذذذأحذذذذعنَّذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي بعَض  فّرجَ   ذذذذذذذذذذذذذذه من زائٍر مؤنٍس ذذًا لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذواه

فهػػك علػػى مػػف  نػػدك اػػفف   ػػ ش حفلػػ  مػػف ألػػـ الحرمػػفف  ،ن ػػ ب الرػػفعر الػػذهكؿ حفلػػ  مػػف  األن ػػفتنر ةػػف 
 عف الحن ن  ، كلاف نك كؿ هذا الانػفب مةهػف ،  ػرعفف مػف عػفدت لػ  الح ػفة مػف سد ػد ، فافةػت نفنن فدطكالح رة 

م   لػذة الرػفعر لاةهػف لػذة ممنزسػ  نػفلـ الرػكؽ أم إةهػف ل  ػت لػذة ةق ػ   فل ػ  ؛ ألةهػف ن تػي كرالهػف عفلمػفن مػف 
 . (72 ) كاألفراحالقلؽ كالنكنر ؛ كاؿ مف في الكسكد مز ج مف الدمكع كال حافت أك مر اب مف اآلالـ 

الػػذم  اػػكف ف ػػ  الرػػفعر ، ففل نػػفس نػػف  لمكقػػؼا علػػى كفػػؽألػػـ ، كاأللػػـ إلػػػػػػػػى لػػذة  إلػػىكقػػد ننحػػكؿ اللػػذة 
 األحةػػؼ الػػذم ةػػراط  نلػػذذ نانػػفب الك ػػفؿ مػػف لػػدف المػػرأة فػػي األن ػػفت ال ػػفنق  ، ةػػراط اآلف  نلػػذذ نػػفلهسر ، مػػم أف  

لػػذا فهػػك  ؛الرقنػػفل  أعػػ فالهسػػر  بلزمػػ  ألػػـ ك  ػػحن  حرمػػفف كعػػذاب ، كال ػػنب هػػك ال ػػكؼ علػػى المحنكنػػ  مػػف 
ةمػفالمتهـك الحق قػي للهسػر ،   هسرهف م ة فن ال  د ؿ في  ػد ؿ ف مػف  ػمفط انػف حػـز فػي انفنػ  طػكؽ الحمفمػ   كا 

نػػفلهسر الػػذم  كسنػػ  نحتػػظ رق ػػب  ف ػػ  ، إذ  قػػكؿ : )) فح ة ػػذو نػػرل الحن ػػب منحرفػػفن عػػف محنػػ  مقػػنبلن نفلحػػد ث 
فانفن اةفطؽ ػػػػؿ ك ػػػػػػففن امقنحر ػػػػػػمن فنراط ح ة ذو  ...على غ رط ، م ر فن نم رض ل بل نلحؽ ظةن  أك ن نؽ ا نرانن  

 ،  قكؿ الرفعر : (73 )((

 ذذذذذَرق ذذذذذذذذذذذذذذذذذأقيك بهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا مّما نخاُف ونهذذذ  ستها ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلي لبذذذذذذذ جنةٌ  إخّ وما الهذذذذذذجُر 

قذذذذذذذذذذذقميذذذذذذذذذذذذصًا من الكتم  ا ذذوُتهذذذذذذذذذذذذذذذذذعطذذذذذذهُت عم  أسرارُكم فكسذذذذذ  (ٗٚ)اِن خ يتمزَّ

كمهمػػف  اػػف فػػإف الرػػفعر دا مػػفن   ػػ ى أف ناػػكف محنكننػػ  دكمػػفن إلػػى سفةنػػ  ال نه ػػب عػػف ةفظر ػػ  لحظػػ  ، 
ال أ رن  الهمكـ كاعنبلط األلـ ، كهذا م لـ نػف الكل ػد  نحػدث عػف هسػر حن ننػ  كنػدللهف إذ نرانػ  لل ػذاب كحرقػ   كا 

 : ف قكؿ، الكسد 

 رايِة ُعذَّلي ذذذذذذذذذذذذذذذذذوعذذذذذذذذذذذذذذذذذذاصيُت في حبّْ الا  ذذذذذذذادِن المتدّلِل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتحّممُت هجَر الّشذذذذذذذذذذذذذذ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرَّى وقمٍب ماّتِل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوى كبٍد حذذذذذذذذذذسِ   با ذذذذذذذذذذذذذذذذاُم مّني وخ الصّ ذذذذذذذذذذذذذذذذوما أباِت األيذذذذذذذ

 ذّات ميَر ماّهِل ذذذذذذذذ  المذذذذذذذذذذذذذذذذذرقيبًا عمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  شه ذذذذذذذذذالسُت عيذذذذذذذذذذذذذويوم من المّذاِت خذذذذذذذذذذذ
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 ذذذذذذذذوراَ  عطيلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعّوضُت عنها ريق حذذذذذذذ   ذذأس حت  إذا أناضتْ ذذذذذذذذذذذفكنُت نديم الكذذ

 ل ذذذذذذذذذذذذذذذذيِد نظَم الارنهُ ذذذذذذذذذذذذذذذذفعاناُت دوَن الجذذذذذذذذذذذ  دها ذذذذذذذذذذذذذازلُت جيذذذذذذذذذذذذذوأن شئُت أن ألتذَّ نذذذذذذذذذ

 (٘ٚ)ذذذبِل ذذذذذذذذذذذذذذذرضابًا لذيذ الّطعم عذب الماذذذذذذذ  ذذذذذذذذذذذارًة ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذديِث وتذذذذذذذذذذذذذسرَّ الح أنازُعها

ةت ػ  ، فػفراد أف  نسػفكز نلػؾ اللحظػ  الزمة ػ  المندلل  كحرمفف الرفعر مةهف األلػـ فػي  هسر الحن ن أثفر  
 ى إلػػى ا ػػندعفل الػػذار فت السم لػػ  النػػي ق ػػفهف مػػم إذ  ػػ (76)النػػي نرػػ رط نثقػػؿ الكاقػػم عػػف طر ػػؽ نػػداعي الػػكعي

افف قد نلذذ نهف عةدمف  فلس رق نهف غ ر الهففؿ عةهف ، ففمنزست لذة ك فلهف نلذة ال مرة الني ررنهف  أ رلامرأة 
 ػي ف الػزمف المفػػػػػػػػػػذ ة النػي  مةحهفي أق ى حػفالت عةػفدط كقكنػ  م ػنثمر لل ػ م هف ، ففلرفعر انف المرحل  )) كهك

كف ػػػػػػػػػػػفعر نناػػػػػػػػػػػػـ اللذا ػذ فػي عمػر الرػػػػػػػدمف ننرااػػػػنلي في محفكل  ل  ش اللحظ . كعةػػػػػػػػػػك نهفنى عف الزمف الم نق
 .(77 )((   ػػػػػػػػ  نزمة  في لذ ة األلـ كألـ اللذ ة الزمةػػػػػػػػػػم    ف ػػػلد   م س

الػػذاارة كالمنمثلػػ  نػػفل مرة ك ػػفعفت اللهػػك النػػي ق ػػفهف مػػم المػػرأة كهػػذط اللػػذات الم نح ػػرة مػػف  ػػز ف   
كهسراةهػف ك ف ؿ عمد نهف إلى الن ك ض عف  د المرأة المندللػ  نلذذط نهف في   فؽ هذا النداعي  هي المكا ل  ك 

ألداة اف طر قػ  النػداعي قػػد ا ػنسكننهف حفلػ  الرػػفعر لناػكف عة ػر ا ػػنسفن  هػذط المػرأة علػػى اعننػفر أةهػػف )) ا  ، ك 
، نر ػب ف هػف مػف أحػداث ككقػف م ثػـ حتظهػف نمكسػب الانػت  الني  ماف مف  بللهف  ػنر أغػكار الػذاارة نسم ػم مػف

 (. 78)((  نح فرهف إال  نقر ة  ةت    نحررط مف ق كد الرنط كاإلةنافس إلى النركز نفلنذاراالذم  رفض 

رح لهػف  لهػج مرػفعرط ك س لػ   ن ػنط  كلـ ناػف المػرأة نهسرهػف ك ػدهف للرػفعر نث ػر ألمػ  فقػط ، نػؿ اػفف 
كأف   (79 )تز فػي ةت ػ  ػػػػػػػػػى ا ػنقطفب لهتػ  القلػؽ المنحػػػػػػػػػػػػف اػفألرض فػي قػدرنهف علػػػػػػػػر ذم هدل ؛ ألةهػػػػػػعلى غ 

 ل اػكف مةظػر الظ ػف ف كقػت الرح ػؿ ؛ (81 )الرفعر )) أحب الد فر لحنهف كارههػف لهسرهػف إ فهػف كانن فدهػف عةهػف ((
ؿ إل ػػ  الرػػفعر ، كلػػذة المف ػػي نذار فنػػ  السم لػػ  ،  قػػكؿ ك لكحػػ  نمنػػزج ف هػػف اللػػذة نػػفأللـ ، ألػػـ الحف ػػر كمػػف  ػػ  ك 

 نرفر نف نرد :

 ختمُج مُب منذذذّْذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي الاداَة مذذذذذذذذذذذذذوالا  واذذذذذذذذذذذذذذذذذتحّمَل الّظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاعنوَن فأّدلج

 ذذذذذذذذذذذذذذذالُم مرتهُج ذذذذذدا والظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبدٌر ب  ذذذذذذذذذوٍد كأنَّ رؤيتها انوا بخذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب
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 ذذذذذذذذوام والعّوج ذه الاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوالدهر في  ة ذذذذذذذذذذذذذذذذذذفاْد لهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذونا في ظلّْ وارق

 ذذذذذذذذذذذذذذذذيَك منظٌر بهُج  ذذذذذدأ لعينذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب  و ترانا مع الجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال  إذاً ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذول

 ذذذذذذذذذذوَق الذذذذذذذذذذذذذسَّرير نعتمُج ذذذذذذذذذذذذذونحُن فذذذذذذذذ  ازحًة ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوُل ميا حسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنها إذ تا

ذذذذذذذذذذذذذ  نا وهَي معذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاِناتي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلاْد حرج  (ٔٛ)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذباُح ُمبتمُج ذذذذذذذذذتمثُمني والصَّ

الحزف كاأللـ ننندل  أسكالالةص عمؽ األلـ الذم  ةنفب الرفعر غداة رح ؿ الحن ن  ، كمف  بلؿ  ظهر  
لذنػػ  لػػن لف اةن ػػفرهف علػػى هػػذا السػػك الةت ػػي المرػػحكف نػػفلـ التػػراؽ ، ففلمظػػفهر الح ػػ   كال ػػمفت المفد ػػ  للمػػرأة 

م هػف ، كهمػف علػى  ػر ر كاحػد م فةقػ  لػ   مف المن   في ةتػس الرػفعر ، ح ةمػف راح  نػذار أ ػفـ لهػكط أسكالكل دت 
نقنل  حنى ال نفح ، ففلةق ض مف األلـ امف ةرل ا ندعى الةق ض مف اللذة لناكف الذات نمةفل عف اؿ مف   ا ر 

 . تكنهف ك حط مف مزاسهف، كل   د لهف هذا الك ؼ نكازةهف الذم ع تت ن  ر ح الرح ؿ 

ةمػف  اػكف ػػػػػػػػػفعر ، أثر رح ؿ الحن نػ  أك  ػػػػػػػػاالـ الرؼ كحدط في النةت س عف ػػػػكال  قؼ هذا الك  د هف كا 
فن  )) فهػػك م ن ػػر عػػف ػػػػػػػػػػفعر كةزعػػػػػػػػػث اللػػذة النػػي ن ػػد رمػػؽ الرػػػػػػػػػػ) الط ػػؼ أك الحلػػـ ( هػػك اآل ػػر نفعثػػفن مػػف نكاع

 ػػد  ػػ ندك ن ػػد النحل ػػؿ للافمػػؿ ، كاػػؿ حلػػـ امػػف  قػػكؿ فرك  (82)إرادة الحػػفلـ كمز ػػؿ لتػػفرؽ المطلػػكب عػػف المماػػف ((
نحق قػػفن للرغنػػ  ، كذلػػؾ ن ػػد رػػ كرةف نػػفرنكال هػػذط الرغنػػ  عػػف طر ػػؽ الةػػكـ ، أك مػػف ةحققػػ  مػػف أثػػر كهػػك مػػف   طػػي 

مح لػ  ػػػػػف ن ػػػػػػػ، كم(83)  بلـػػػػػػػػػػػلؤلحف م على كفؽ مف نملػػػػػػػػػػػ   الحػدكد النفك ل ػ  ػػكرة ال ت   لذلؾ المسهكؿ ال ػػػػػػػػػال 
ذم ))  س ػد نحق ػؽ أمة ػ  م ػنح ل  فػي الكاقػم ػػػػػػفم   الػةص عػف البلكعػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػف هك  تي دا ػؿ د ةػػػػػػػػانرفؼ مفن
 ، امف عةد الح  ف نف ال حفؾ ، الذم  قكؿ في ك ؼ ط ؼ محنكنن  الني هسرن  : (84)((

 ذذذذذرْم ذذذذذذذذذذذذذفواصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذني بعدما قد صذ  ذرْم ذذذذذذذذذذذذذذذذذذلحذذتألهُت طيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَف مزاِل ا

 ذذمْم ذذذذذذذذذذذذذذذذذبما تجتنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيه بناُن الحذذذذ  ذذذذِمه ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذومذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا زلت أقنُع من نيذذذذ

 ذذْم ذذذذذذذذذذذذذذألّم به الشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوُق فيما زعذذ  ذذذذذ  رقبة ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبنهسي خيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال عمذذذ

 ذذذذذذذذذذوِف الظُّمْم ذذذذذذذذذذذذذذذهِر تحت كسذذذذذذذذذذذذذمن الب  ذذذذذذهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأتاني يجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاذُب أردافذذذذذذ

 شْم ذذذذذذذذذذذذذذذذذوأعرض إعراضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة المحت  ذ  خجمةٍ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفاّض الجهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذون عمذذذذذذذ
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 (٘ٛ )ْم  ذذذذذذذذذذذذوأصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذايُت ألثُم درًا به    كّهه ذذذذذذذذذذذذذذذذذكّهي عمذذذذذذذ فشبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذكتُ 

كالرػػػفعر امػػػف ةػػػرل  نلػػػذذ نػػػفلمرأة الهػػػفسرة ، امػػػف لػػػك افةػػػت حف ػػػرة ف ػػػبلن فػػػي دة ػػػف الكاقػػػم ، فقػػػد كا ػػػلن   
 س د   الني نث ر ةركن  .غر زن  مةهف حنى سفل الةص طففحفن نفللذات ال كأرن ت

اآلالـ فػي أحػدل  كأرهقنػ الن ػب  أ ػةفطكمثػػػ ػػػػؿ ط ؼ المرأة حفل  مف الراحػ  كالمن ػ  عةػد ال نػفني ن ػدمف  
 رحبلن  الل ل   الم نم ن  ، ل اكف ذلؾ الط ؼ اهمفمفت الة  ـ الني نفت  نلذذ نهف حنى ال نفح ،  قكؿ : 

  اله والمذذذذذذذذذذذذذذذذهاصلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوماتت له أوص   وم في جهن عينيهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذستار الناولما 

 ولها متهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذادلذذذذذذذذذذذذذذذذذذولميل ستر ح  وت رميًا بنهسذذذها ذذذذذذذذذذذذذذذذذرمت ممرات الم

 ورة وشمذذذذذائل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحسن منه صإل  ال  صًا تناسبت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذفأهدى إلينا الميل شخ

 (ٙٛ)ذذذذباح ووابل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذلها ديم حت  الص  م تجذذذذذذذذذذذذذودنا ذذذذذذذذذذذذفباتت ممامات النعي

  ةراهػف ننحػكؿ عةػدط إلػى رمػز  مثػؿ نػ عةػد الرػفعر حنػى  ففعل نػ كالمرأة على مف نقدـ نمثػؿ ا ػػػػػػػػفةفن لػ    
كرة للمػػرأة )) نمثػػؿ ذات ػػػػػػػػػفذل  ، فهػػذط ال ػػػػػػػػػكرة غ ػػر منفرػػرة فػػي  ػػكرة المػػرأة البل مػػ  أك ال ػػػػػػػذانػػ  ،  ظهػػر ن 

الرفعر ةت   الني نقدـ المكقؼ الةق ض مف دا ل  ، فهػك حػ ف  نقػدـ إلػى  ػفح  الػكغى مةنظ ػفن رػسفعن  ال   ػدـ 
، كلاةػػ    رػػى أف  نػػث اثػػفر هػػذا ال ػػكت فػػي ق ػػ دن  ، ك ةقػػؿ  كالنػػركم اإلم ػػفؾ ػػكنفن مػػف دا لػػ   ػػدعكط إلػػى 

للةفس اثفر مف قفـ في دا ل  مف  راع ةت ي ، ف  مد إلى ا نبلؽ عفذل  نمثؿ ال كت الةق ض  حفكرهف كنحفكرط 
، مةنت فن مف مقدرة  كرة المرأة نكس   فص على نمث ؿ الك ؼ الةقػ ض لمػف عرفػت نػ  مػف حػرص علػى زكسهػف 

 أني نمفـ،  إذ  قكؿ :  أن فتال فذل  كا حفن في  إرتفؽ، ك ندك  (87 )كع فلهف((

 ذذذذذذذذذذذبه ُه في المممَّات راُكذذذذذذذذذذذذذذذذذذوأخشُن من  اً ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأعاذلنا ما أخشذذذذذذذذذذذذَن الميَل َمركب

 ذذذذذذذها رماُئبهم  تميذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفأهوالُه العظ  اسها ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذريني وأهذذذذذذذذذذذذذذذواَل الّزماِن أق

 ادثاِت وصاُحذذذبهذذذذذذذذذذذذذذذأُخو النُّجِح عنَد الح  اَع عم  السُّرىذذذذذذذذذذذذذذذذذذألْم تعممي أنَّ الّزم

م لمَّتي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذدعيني عم  أخذذذذذذ  رٌب ترّن نواِدُبه ذذذذذذذذذذذذذذذذذوفُر أو سهَي الذذذذذذذذذذذذ  ذالِقي الصُّ
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 ذذذذذذذذذذذذذذارُبْه ا لْم تهّمْل مضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخشونُتُه م  دوانيَّ إّنَما ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفإنَّ الُحسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاَم الهن

وض ع فُامتُ   ذذذذذذذذاَن جأَشها ذذذذذذذذذذذذذذذوقماَل نأٌي من ُخراسذ  (ٛٛ)ازبْه ذذذذذذذذذذذذذاطمئّني أْنظُر الرَّ

عفذل  أني نمفـ نث ر في ةت   عكامؿ ال كؼ مف ال تر في ذلؾ الل ؿ المكحش، كننك ؿ إل   أف أ ذت  
ال رب في األرض الني قد  بلقي ف هف حنت  كمة نػ  ، لاػف الرػفعر ال  كأ طفر ق د ك ر ح ةت   مف رق  الرحل  

م ػػكران لهػػف عزمػػ  كاعنػػدادط نةت ػػ ،  كنإقةفعهػػفال   ػػنس ب لرسف هػػف ، نػػؿ  حػػفكؿ االحنسػػفج عل هػػف  قنةػػم نمةطقهػػف ك 
ف إالنػي   ػنك إل هػف ،  أهدافػ كن د همن  كاحنمفل  ، ك نرط على مف  لقى مف المحف كال طػكب مػف أسػؿ نحق ػؽ 

ؽ النػػكنر كال ػػراع الػػذم هػػذط المحػػفكرة النػػي نػػدكر نػػ ف الرػػفعر كعفذلنػػ  نارػػؼ عػػف حفلػػ  الرػػفعر الةت ػػ   كعمػػ
على عفذلن ، كهذا الن كؼ  ث ر في الرفعر ةكازع األلـ لاف لذنػ   أ قطهف  ننطف ذان  المن كف  مف المةف ف الني 

قدام ننسلى في حد ث  عف رسفعن   كاعندادط نةت   ، كاألن فت امف ةرل نحمؿ ازدكاس   نمثؿ ال راع الػدا لي  كا 
 كؼ مف المكت كالنطلم إلى المكت الػذم  حقػؽ مػف  بللػ  طمكحفنػ  كرغنفنػ  الذم   ننطف ةتس الرفعر ن ف ال

  ننطفف الذاني الذم   مد إل   الرفعر لنقد ـ م كغفت مةطق   ل لكا  .إل، إة  ا

 على عفذلن  الني نلكم  في أةتػػػػػػفق  للمفؿ، إذ  قػكؿ : ك ةار مة كر اال نهفةي

 ذذذذذذذذادور بالامم ذذذذذإليك عني جرى المذذذذذذذذذذذذ  نيخ تكثري الموم فما ليذذذذذذذذذذس ينهع

 ذذذ  العدم ذذذذذذذذذإن الجواد الذي يعطي عمذذذذذ  سأتمف المذذذذذاَل في ُعسر وفي يسٍر 

 (ٜٛ)الس بالكظم ذذذذذميري ي وقد أخذ اإلف  كم قد قضيُت حاوقًا كان أْهَمذذذذذذذمها 

لمػفؿ كنػ ف النػكسس مػف التقػر لر في ةت   مف نةفقض ن ف نذؿ كاةقػفؽ لقد ارتت عفذل  الرفعر عمف  دك 
للمػفؿ ، كاأللػـ الػذم قػد   ػ ن  مػف رػدة  إةتفقػ ، ممف  س ل     ش ن ف ةزعني اللذة كاأللـ ، اللذة الني  سػدهف فػي 

ةمػػف  اإلفػػبلس ألػػـ  إثػػفرةي علػػى عفذلنػػ  ، ففللػػذة افةػػت هةػػف  ػػننفن فػػ أ ػػقطهف، لاػػف الرػػفعر لػػـ  ػػنح نهػػذط المرػػفعر كا 
كارم  أمر مقدر مانكب ممف  س ل   ةتؽ ذلػؾ المػفؿ  ػكال أاػفف فػي  لطالرفعر إال أة   نسفكزط ، إذ  رل أف عطف
 حفل  كفرة المفؿ لد   أـ في حفل  ع رط .

ك رذكةهف نفل ػهر كالنػفلـ  أةت هـكمف مةطلؽ )) أف ال رؽ ةكعه مف اللذة ؛ ألف ال رفؽ كالر رال  سهدكف 
، ةسػػد (91)((كلػػك ةػػفلكا مػػف  رػػنهكف لهػػدأت ثػػف رنهـ كأ ػػنح عةػػدهـ رػػ  فن طن   ػػفن ، ـ   ػػ نكا مػػف  رػػنهكف لػػألةهػػـ  ؛
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مػػف الحن ػػب ، ف نحػػكؿ الرػػفعر إلػػى األلػػـ  إذا اػػففالرػػ رال ال نف ػػ  ف    ػػن ذنكف األلػػـ ك نلػػذذكف ن ذانػػ  كال  ػػ مف 
، إذ  نلػػػذذ    (91) ثػػ  عػػػف منػػدأ اللػػذة علػػى حػػػػد ن ن ػػر ال ػػفلـ فرك ػػػد فػػي حد "Masochism") مػػفزكاي (  إة ػػفف

، ففلح فة مثبلن ال ناكف عةد انف م فدة إال أف ننقلب على ةفر الهكل كن نح مةن سفن نهف  أحزاة ن ذان  كن نهك   
: 

 (ٕٜ )عم  ناِر مْن تهوى وتصبَح ُمنضجا    ذذذذذذوجاً ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوخ عيش إخ أْن تبيَت ُممهذذذذذذ

 ألمفن امف  قكؿ ال نفس نف األحةؼ : أردطحب  امف في كألذ ال 

 (ٖٜ)وقد وجدُت أمرَّ الحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبّْ أحال    وِت مايُتُه ذذذذذذذذذذذذذذذذذذوشذذذذذذارُب الحبّْ ورُد الم

 كهذط التل ت  في ا ن ذاب األلـ نن ح أ  فن في قكؿ أني نمفـ :

  ع دَماذذذذذذذذذذذأفِن صبذذذذذذذذذذذذذذذذذري واجعذذذذل الّدمذذذذذذ   ماذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذساذذذذ ذذلٍّ فزدنيأنِت في حذذذذذذذذذذذذ

 ذذذذذذذذذا دني ألمذذذذذذذذذذذذذذذذي  فز ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأَلمْت ً نهسذذ  ذوَت بهجريك فإْن ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوأرض  لي المذذذذذ

ذا استذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذودع سرًّا   ذذَوى ذذذذذذذذذذذذذذذاِشق ُذلّّ في الهذذذذذذذذذذذذمحنُة العذذذذذذذذ  ذذذا ذذذذذذذذذذكتمذ وا 

 (ٜٗ )ذا مْن شَكا ُظمم حبذذذذذذذذذذذذذذذيٍب ظَممذذذذذذذذذذذ  ا عذذذذّمُته ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذس مّنا من شك

ففنك نمفـ   ن ذب األلـ الةفنم عف الحب ؛ ألة   سد ف   لذة نث ر ةرػكن  إلػى درسػ    طػي للحن نػ  حر ػ  
ف لػػـ نحقػؽ لػػ  أ رن ػي نػفلـ المػػكت علػى هسرهػف ، ك كهػػك ف ( ، مالػنحاـ نم ػ رط نقكلػػ  ) أةػت فػي حػػؿ  فزدةػي  ػق

؛ ألةػ  علػى  قػ ف نفةػ  لػ س هةػفؾ لػذة مػف غ ػر ألػـ كال هذط الهف   في مكن  ركقفن عل هف  طلب مةهف أف نز دط ألمف 
أف  رن ي نذؿ الهكل كمف   در عة  مف  م فةفة ، كأف  انـ  ػرط  افةت لذة الحب ، كأف ال فرؽ ال ند   إذا  مف 

هػػذط  ف  إ؛ ألف هػذا هػػك حػفؿ ال رػػفؽ سم  ػفن فهػػـ ال  رػاكف االمهػػـ كال  نالتػكف نهػػف ، نػؿ علػػى ال اػس مػػف ذلػؾ فػػ
 : رهـ كنر  هـ كنحقؽ لذنهـ امف  قكؿ النحنرمػػػػػػػن اآلالـ 

 (ٜ٘)ذذوَلُع ذذذذذذذذذذذذذذذأنّْي أمُرٌؤ ِكمٌف بُحبّْك مذذذُذذذذذذذذذذذذذذذ  ٌع  ويذذذذُسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرُّني ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذكمٌف بحّبِك ُمول

ف محػكران  سمػم نػ ف الةق  ػ ف ) اللػذة كاأللػـ ( فػي اف المرأة عةػد النحنػرم قػد ننحػكؿ أح فةػفن لناػك  غ ر أف  
 كاحد امف في قكل :
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 (ٜٙ)سرُّ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  الذي ييسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ وقد  مي وأنت بؤسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأنت نعيذذذذذذذ

) الة ػػػ ـ ( كاأللػػػـ )النػػػرس( لهمػػػف مػػػدلكلهمف الرػػػ كرم كنكح ػػػدهمف علػػػى هػػػذا السمػػػم نػػػ ف اللػػػذة  ال رػػػؾ أف
لدل الذات الرفعرة  ، كمثؿ ةقط  نكنر غف   في األهم   على م ػنكل النتفعػؿ الػذاني للرػفعر  اإلح فسم نكل 

لك ػؿ الني  ػنقت هػذا الن ػت ، فهػك  نفدرهػف نف األن فتفي كذلؾ هذط الةن س  ،  إعبلف، الذم قد ـ الم كغفت في 
 ، كهي نلق   نفلهسر كال دكد ، كاعنبلط النذلؿ لهف  كهي لد هف الن زز كالانر فل :

 (ٜٚ)ُر ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذك كبذلّّ وفيذذذذذذذذذذذذذذذذوفّي    ذذك هجرُ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمّني وصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٌل وِمنذذذذذذذذ

 عندان طف  فن لهف : فف نحطل قفن كهي مط    ل  ،  كافف حران 

 ( ٜٛ)ذذذذذذذْبدًا وأنَت حرُّ رُت عذَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفصِ    دٌ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرًا وأنَت عبكنُت حذذُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقد 

 كاأللػـالمرػفعر الم نلتػ  كالكاق ػ  نػ ف ةزعنػي اللػذة  فحن  لهذط المػرأة كف لهػف المػرلـ فػي ذانػ  هػك مػف س ػؿ
درااػ ننكحد ، فراح  ن فمؿ مم الحن ن  في حفؿ اكةهف ة  مفن نمفمفن ، امف في حفؿ اكةهف نر ػػػػػػػػػػػفن نمفمػفن ،  لهػذ ف  كا 

اللػػذة كاأللػػـ إذا  ف  إػػػػػػػػػفهف ، الةق  ػػػػػػػػػػػػ ف الة ػػ ـ كالنػػرس قػػد عاػػػػػػ ت رر نػػ  فػػي نس ػػ د حقػػػػػ ق  منةفق ػػ  فػػي م ةػػػػػػ
إذف  -ةهف ن  ، فمف أرد رنه  نفآل ر حنى    ب عل ةف أف ةم ػز اللػذ ة هػك أـ ألػـ ل ففلحػب  إلىك ػػػػػػػؿ ابلهمف 

نػ ف الةرػكة كال ػذاب نػ ف ال ػ فدة كالرػقفل ... كل لػ  ال ػنب فػي أف )) عػذاب  كاأللػـ سمم نػ ف الةق  ػ ف اللػذة  -
 در   فدة لهـ ، امف أف   فدنهـ قد ن نح م در ألـ لهػـ ، أك ل ػؿ األدةػى إلػى ال ػكاب أف المحن ف  اكف م

ةقكؿ إف الق م  الكسداة   المم زة للحب نقم ف مف كرال اؿ مف ال  فدة كالرقفل ، ألةهف نمثؿ كسداةفن مف ةكع ا ر ، 
  كنسػرع االمػ  كمرارنػ  ،  قػكؿ ناػر  نح  هف اؿ مف ذاؽ لذة  الحػب كحبلكنػ (99)أك عفطت  ذات رنن  م نلت  ((

 نف الةطفح :

 ذذذذذذذذذذذذذيب مه ويطذذذذذذذذ ألهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذشيئًا يم  قد كنت أسمع بالهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوى فأظنذذذه 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوب مذيب مو منه لمامذذذذذذذذذذذذذذذذذذفالح  حت  ابتميت بحمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  وبمذذذر  

 ذذذذان عجيب ذذذذذذذذذذذذذذذذذذلممر وصف يا عنذذذذذذذذ  والمر يعجز منطاي عن وصذذذذذذذذذذذذذذهه 

 (ٓٓٔ ) ذذكروبذذذذذذوأنا المعن  الهائم المذذ  فأنا الشاي بحمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  وبمذذذذذذر  
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 ر نةقف ض اللذة كاأللـ قد نحر ا  المرأة المنمة   الني نث ر اةت ػفالت الرػفعر ، كهذا ال فلـ مف الحب الزا
ف سػػػد فػػػي نمة هػػػف رػػػ كران نفللػػػذة كاأللػػػـ ح ػػػث نر ػػػـ  ػػػكرة لم فةفنػػػ  الةت ػػػ   ، كناػػػكف نػػػررة ال ػػػراع الةت ػػػي نػػػ ف 

أة الني ال نسػكد نك ػفلهف المن فد ف ن ف الحس نفلمن   كالةركة كالحس نفلمف فة ، كهذا م لـ نف الكل د  حب  المر 
 ، إذ  قكؿ :

 (ٔٓٔ) دعيِه الثُّرّيا منُه أقرُب ِمْن وْصمي    أحبُّ اّلتي صّدْت وقالْت لترِبهذذذذذذا

ل ػػؿ هػػذا الةػػكع مػػف الحػػب للمػػرأة  فػػي ةظػػر الرػػفعر ةػػفنم مػػف اكةهػػف نمثػػؿ  ػػكرة للمثػػؿ األعلػػى الػػذم ال  
ى الػػرغـ مػػف ألػػـ  ػػدكدهف عةػػ  ، كاػػفف المػػرأة هةػػف ،  مفر ػػت  ةػػفؿ ن ػػهكل  ، ممػػف  س لػػ   نم ػػؾ ك نلػػذذ نهػػف علػػ

ةرفطفن ف  كلكس فن اان نن  نتطرنهف على الرفعر ، كهػك المرغػكب الممنةػم ؛ لناػكف دا مػفن هػي فػي مك ػم الن ػفلي 
كالمطلػػب ال ػػ ب الػػذم ال  ح ػػؿ عل ػػ  إال نفلسهػػد كالاػػد كالن ػػب ؛ ألةػػ  مػػف ملػػؾ رػػ  فن كقػػدر عل ػػ   ػػ ؼ هػػذا 

 . (112 )فػ)) اؿ مكسكد مملكؿ كاؿ ممةكع مطلكب (( ر  فن طن   فن مملكالن  كأ نحلداعي ، النفعث ا

إزال اؿ مف نقدـ ةدرؾ أف رر ػ  الرػفعر ال نف ػي للمػرأة قػد ا ػنكعنت اػؿ أفاػفرط كمرػفعرط ، فافةػت نفعثػفن 
فرسح ن ف الهنطػ  كالح ػرة على راؿ ر كر  ن كرن همف الح    كال ذر   مهمفن لةزعني اللذة كاأللـ اللذ ف ظهرت 

ةق ػػػف هف ، فافةػػػت اللػػػذة كةت هػػػف ال، فػػػي اال ػػػنمنفع نفللحظػػػ  الراهةػػػ  اةرػػػكة   قنهػػػف رػػػيل مػػػف الحػػػزف أك األ ػػػى 
  ننفدالف األدكار دكف أف   تض أحدهمف سةفح  لآل ر .

 خاتمةال 

الكقػكؼ عةػد أنػرز ةنػف ج  مػف د  عةد الرفعر ال نف ي ، النيػ كاأللـن د هذط الرحل  الممن   مم نكاعث اللذة 
 هذط الدرا   ، كالني نمثلت نمف  فني : 

اللػػذة كاأللػػـ مػػف الات ػػفت األكل ػػ  للطن  ػػ  اإلة ػػفة   ، فمػػف  بللهمػػف  ماػػف أف ةن ػػرؼ علػػى الاث ػػر  ف  إ*  
النػي مف الدالالت الةت    كالس م   للػذات النرػر   ، لاػكف الرػؽ األكؿ )اللػذة(  نػرسـ نلػؾ الرغنػفت أك الحفسػفت 

 مثػػؿ ال ػػد فػػي حػػفؿ اإلةنتػػفل أك الترػػؿ فػػي ف  ػػ ى اإلة ػػفف دكمػػفن إلػػى إرػػنفعهف كنحق ػػؽ غر ػػهف ، أمػػف )األلػػـ( 
 نحق ؽ نلؾ الرغنفت .
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*  كسػػدةف أف الطن  ػػ  افةػػت مػػف النكاعػػث المهمػػ  النػػي اة ػػهرت مػػم ةت ػػ   الرػػفعر ، ممػػف حػػدا نػػ  أف 
ح ػػب مػػف  رػػ ر نػػ  مػػف نط عل هػػف مرػػفعرط كأحف   ػػ  ك لكةهػػف  ن فمػػؿ م هػػف ن ػػفمبلن كسػػداة فن ، فهػػك  حفا هػػف ك  ػػق

إح فس الذ أك مرلـ ، فإذا مف ر ر نفلترح أك ال  فدة أفرح الطن    م   ، أمػف إذا حػزف أحزةهػف م ػ  اػذلؾ ، مػف  
 هةف ة نط م القكؿ إف الطن    افةت في ن ض األح فف هي الرفعر كالرفعر هك الطن    .

رهف الػػكاق ي كالرمػػزم نفعثػػفن مهمػػفن للػػذة كاأللػػـ عةػػد الرػػفعر ال نف ػػي علػػى حػػد لقػػد س  ػػدت المػػرأة نح ػػك * 
ك ال ػػد ، أك فػػػي حػػفؿ الك ػػػؿ ك الهسػػػر ، مػػم  ػػػركرة النفا ػػد أف رر ػػػ  الرػػػ رال  اإلقنػػػفؿ ػػكال نمثػػػؿ فػػي حػػػفؿ 

الػذ ف  هـكةظرنهـ لهف افةت م نلت  نةنم مف طن    الرفعر ةت   كر كرط نػفلـ الحرمػفف مةهػف امػف رأ ةػف عةػد ن  ػ
سػػفلت ةظػػرنهـ لهػػف ةت  ػػ  مفد ػػ  طهػػى عل هػػف الك ػػؼ الح ػػي كالنرا ػػز علػػى اللػػذة الح ػػ   النػػي ك ػػلت إلػػى حػػد 
الحػط مػػف رػػفةهف كالنقل ػػؿ مػف مافةنهػػف ، كس لهػػف فقػػط مراػزان للػػذة ، غ ػػر أف هةػػفؾ رػ رال افةػػت ةظػػرنهـ لهػػف ن  ػػدة 

ةمف س لت سؿ  هم هف اللذة الةق    ال فل   مف ركا ب الدةس نمثلت نفلحب ال ذرم الذم عف نلؾ اللذات المفد   كا 
 م  ك سد ف   لذن  .االكسدةف الرفعر ف   في ن ض األح فف  اكف إة فةف مفزكا فن منلذذا ن ذاب الحب ك 

 الهوامش 

 .2/282(  ةظر: الم سـ التل تي، سم ؿ  ل ن ف : 1)
نهػف أكؿ األمػر الرػهكة أك الطفقػ  السة ػ    ان ف مق ػكد( أك الطفق  الح ك ػ  أك السة ػ   ، اػف libidoاللن دك )  (2)

: ، د. عنػد المػة ـ حةتػي ثـ  فر م ةفهػف الطفقػ  أك اإلنػداع الح ػكم ،  ةظػر : علػـ الػةتس كالنحل ػؿ الةت ػي 
أق ػفـ :  األةػف أك الػذات ، كالهػك أك الػذات الػدة ف كاألةػف   ، كقد ق ـ فرك د الػةتس اإلة ػفة   إلػى ثبلثػ436/ 1

هكؿ ، نرسم  : دحػفـ الا ػفؿ :  –س  –أك الذات ال ل ف  ةظر : منفدئ علـ الةتس الترك دكم :افلتف األعلى 
8-31 . 

 .31-8( الم در ةت   : 3)
 .118فل ت  اللذة كاأللـ ، ار نطس كر  ن  ، إ مفع ؿ مظهر : ( 4)
 .111-119( اإلة فف ن ف السكهر كالمظهر ، ار ؾ فرـك ، نرسم    د زهراف :5)
 .161 ةظر: منفدئ التل ت  كاأل بلؽ ،د. زار ف إنراه ـ  :  (6)
 .161:  الم در ةت   (  ةظر : 7)
 .216 كرة النقرة ، اآل   ( 8)
 .98مرال  اإلة فف ، د. زار ف إنراه ـ : ( 9)
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 .98: ( الم در ةت   11)
 .13:  م اك  بكالةتس كال قؿ ، أحمد نف محمد نف   قك  ةظر : ر فلنفف في اللذات كاآلالـ ( 11)
 .415:  ، د. محمد زاي ال رمفكم األدب كق ـ الح فة الم ف رة ( 12)
 .33: ، د. رسفل ع ددرا   في له  الر ر )رر   ةقد  ( ( 13)
 .273 ةظر : ر ر الطن    في األدب ال رني ، د.   د ةكفؿ : ( 14)
 .491 ةظر : انسفهفت الر ر في القرف الثفةي : ( 15)
 .111: ، د. ركقي   ؼ األدني  في الةقد( 16)
* اال ػػقفط  .55:  المقدمػػ  الطلل ػػ  نػػ ف اال ػػنسفن  الةت ػػ   كالنقل ػػد التةػػي )نحػػث(  ، د. نكسم ػػ  نػػك ن  ػػك( 17)

(projection كهك حفل  نحك ػؿ اػؿ م نقػدات التػرد كن ػكرا :)كأفاػفرط ال ف ػ  إلػى الك ػط كاألفػراد مػف ن  
كنحك ػػؿ ، فرط كس لهػػـ م ػػركل ف عػػف  ػػ ركرة كمػػلؿ هػػذط الم نقػػدات كنحمػػ لهـ  ػػكرة أفاػػ، الةػػفس اآل ػػر ف 

الك ط االسنمفعي إلى مراة ننحمؿ اؿ  كر االة افس الذاني للترد كافةهف مر  ػفنهـ ك ػكرهـ فػي محفكلػ  
 .29: ، د. ر افف إنراه ـ لمد الذات ال ف   إلى الك ط ال فـ : ةقد الر ر في المةظكر الةت ي 

 .21في الر ر ال رني ، د. حن ب مكة ي : فل ت  المافف ( 18)
 .71-71عنداهلل السنكرم :  ة   الر ص ال زاعي كأ نفرط ،  يد كاف أن( 19)
 .85، د.   فل عند الرزاؽ : (هػ 656-332 )ال كرة الندك   في الر ر ال نف ي ( 21)
 .61 ةظر : قرالة ثفة   لر رةف القد ـ : د. م طتى ةف ؼ : ( 21)
، 67ح ػ  الةم ػرم ،سم ػ  كحققػ  ، د.  ح ػى السنػكرم :  ينػأنمث ػؿ ال الح ػر : رػ ر الى  ن ؿ  ةظر عل( 22)

د ػكاف أنػي نمػفـ ك ،   15، 36مح ػف غ ػفض : ، د.ر ر الح  ف نف مط ر اال دم ، سم   كحقق  ك ،  84
رػػرح د ػػكاف ك ،  351- 349،  316، 249،    1/216 : ، نػػح : د.  لػػؼ ررػػ د ة مػػفف نرػػرح ال ػػكلي 

، نػػػح: ح ػػػف افمػػػؿ ال ػػػ رفي : د ػػػكاف النحنػػػرم ك ، 131-131: ، نػػػح : د.  ػػػفمي الػػػدهفف الهػػػكاةي   ػػػر م
د. نػػػػح : رػػػ ر انػػػف م ػػػفدة ، ، ك  2127،2158 /4، 1492، 1413/ 3 ،681، 651، 2/645، 1/294

الحفرثي ك   118-115  ، نح : د. ح  ف عطكاف : نلر ر علي نف سك ،    214، 162حةف سم ؿ حداد : 
 .57 رط ، نح: زاي ذاار ال فةي : ح فن  كر

 .. ال كل  كال كؿ كال ك ؿ : رفم ال كت نفلنافل  73ؼ ح  ف : ػػػػػػػػػر ر رن    الرقي ، نح : د.  ك ( 23)
 .34 ةظر : فل ت  المافف في الر ر ال رني : ( 24)
 )كعي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفدؿ المك ػػػػػػػػػػػػػػػػالم ك .36 ر ال رنػػي ، نهسػػت عنػػد الهتػػكر : ػػػػػػػػ ةظػػر : درا ػػفت ةقد ػػ  فػػي الر( 25)

Obgective correlative ) هػػك ال ثػػكر علػػى مسمكعػػ  أرػػ فل ، أك علػػى مكقػػؼ ، أكعلػػى  ل ػػل  مػػف :
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األحػػداث ناػػكف هػػي ال ػػ ه  النػػي نك ػػح ف هػػف ال فطتػػ  ،  ةظػػر : افػػفؽ فػػي الةقػػد كالتػػف ، د. عةػػفد غػػزكاف : 
23 .  

(   نراسػم 31( )29( )28( )27سدا: ال طػفل ، سػنس : السنػفف كالل ػ ـ .)   .1152 /2د كاف النحنرم : ( 26)
 .1161-1152/ 2الق  دة في الد كاف 

،المبللػ  : أم نػرؾ الرػيل 2/289( د كاف أر فر األم ر عنداهلل انف الم نز ، نح : د. محمد ند م رر ؼ : 31)
 كاالعراض عة  ، القلى : النهض.

 .2/566 : كةس ال فمرا ي ، نح:  انف الم نز  ( ر ر32)
 .82-69الحفرثي ح فن  كر رط  : ( 33)
 .55-54كا ح عند ال مد : : الرمقمؽ ، نح  يد كاف أن( 34)
 .12 ةظر : فف الك ؼ كنطكرط في الر ر ال رني ، ا ل ف الحفكم : ( 35)
 .114-113: ، نح ،  ل ؿ مردـ نؾ  د كاف علي نف السهـ( 36)
، د. احمػد ط مػ  ، ةقػبلن عػف المتػفه ـ السمفل ػ  فػي الرػ ر ال نف ػي 37، هك  مفف :  ةظر : علـ السمفؿ ( 37)

 .25: حلني
 .116المتفه ـ السمفل   في الر ر ال نف ي: ( 38)
 .11 ،د. إ ل ف الحفكم :الك ؼ كنطكرط  في الر ر ال رني  فف( 39)
د التػرد فػي اف كاحػد ف تاػر  نهمػف فػي ( : حفل  نزامف فاػرن ف منةفق ػن ف عةػ lntrospectionاال ننطفف )( 41)

 .29اف  ك ن فمؿ م همف في اف ، ةقد الر ر في المةظكر الةت ي : 
 .224-1/213 ةظر: الق  دة في الد كاف : ( 41)
 .437: عزت قرةي  : سم  اكلؼ س ست ، نر الانرل في التل ت  ال كةفة   ، المرابلت ( 42)
 .225/ 1:  ، نح : ح  ف ة فر د كاف انف الركمي( 43)
 .22:  ، د. عز الد ف إ مفع ؿ ةظر : ركح ال  ر( 44)
 .1/151 :التل ت  ال كةفة   ، د. محمد علي أنك ر  فف -نفر خ التار التل تي:  ةظر ( 45)
 .215ال قفد :  ح فن  مف ر رط: انف الركمي  ( 46)
 .26/ 3: ر رال عنف  كف مة  كف ، إنراه ـ الةسفر : الق ـ الثفةي  ةظر  : ( 47)
 .162-161 نفس نف االحةؼ، نح : عفنا  ال زرسي : الد كاف ( 48)
 .34علـ الةتس في التف كالح فة ، د.  ك ؼ مراد: ( 49)
 .1/133د كاف انف الركمي : ( 51)
 .28 ةظر: األلـ الةت ي كال  كم ، د. عفدؿ  فدؽ : ( 51)



 3122الثانيت السنت  –العذد الخامس                                                بواعث اللذة وااللم عنذ الشاعر العباسي    

 

67 

 .114-113فف ز : المرأة كاثرهف في الح فة ال رن   ، د. عند الحم د ( 52)
 .215ل  ال ف غ : آل بلـ ، د. عند اإلالزمف عةد ر رال ال رب قنؿ ا( 53)
 .1/71نراه ـ الا بلةي : إ: د.  سم  ةظر : الهزؿ عةد ال رب ، ج. ؿ . ففد   ، نر ( 54)
  ػؿ : رن    ، د. رػارم فأني مف امرئ الق س إلى عمر نف ن ف السفهل   كاإل بلـ  ةظر : نطكر الهزؿ  (55)

89. 
 .248: ، نطرس الن نفةيع ر ال نف    ألدنفل ال رب في اأ ةظر : ( 56)
 .111:  ك ؼ ح  ف نافر  د.،  ةظر : انسفهفت الهزؿ في القرف الثفةي الهسرم( 57)
 .41االطرقسي : عنداهلل دب ال  ر ال نف ي ، د. كاسدة مس د أالمرأة في ( 58)
 .11منفرؾ :  زايد. ةظر : ال رفؽ الثبلث  ، ( 59)
 . ن هف : دالالن.159 -158أحمد عند المس د الهزالي:   :، نحةكاس  أنيد كاف ( 61)
 .71 بلـ : ألثةف    اللذة كاأللـ في الر ر ال رني قنؿ ا( 61)
 .23زار ف انراه ـ : د. مرال  الحب ، ( 62)
 .125( مراس فت في اآلداب كالتةكف ، عنفس محمكد ال قفد: 63)
  .3/153: ، نح : محمد الطفهر نف عفركر ف نرفر نف نرد د كا( 64)
 .29مرال  الحب : ( 65)
 .181ر     نرفر ، د. محمد الةك هي : ( 66)
 .5: ، د. علي رلؽ ةظر : انف الركمي في ال كرة كالكسكد ( 67)
 .6/2475د كاف انف الركمي :( 68)
 .123 ه ر غفزم زاهد :، حقق  كقدـ ل  ، د. ز د كاف عند ال مد نف الم ذؿ ( 69)
 .31مرال  الحب :( 71)
 .277 نفس نف االحةؼ :الد كاف ( 71)
 .121:  ،د.زار ف إنراه ـ المرال  ال لق  ( 72)
 .64-63لت  كاآلالؼ،  انف حـز : األطكؽ الحمفم  في ( 73)
 .195 حةؼ :أل نفس نف االد كاف ( 74)
 .143-141د كاف م لـ نف الكل د : ( ررح 75)
ػف إةطبلقػفن    ((  Associationالنػداعي( 76) (( كهػك م ػطلح  طلػؽ علػى  اػؿ األفاػفر النػي نػرد إلػى الػذهف أم 

، النبلةػش سػفف ، نرسمػ   ةظػر:م سـ م ػطلحفت النحل ػؿ الةت ػي  كأم ػف نرػاؿ عتػكم.   مف عة ر م  ف،
 .171 م طتى حسفزم :
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 .  87ةقد الر ر في المةظكر الةت ي : ( 77)
 . 318: ، د. عند القفدر ف دكح ت ي في ةقد الر ر ال رني االنسفط الة( 78)
(   ةظػػػر : الت ػػػفل الرػػػ رم عةػػػد الرػػػ رال الل ػػػكص فػػػي ال  ػػػر ف السػػػفهلي كاال ػػػبلمي ، د. ح ػػػ ف علػػػي 79)

 .118الد  لي : 
 .88( المرأة في الر ر السفهلي ، أحمد محمد الحكفي : 81)
 .71-71/ 2د كاف نرفر نف نرد : ( 81)
 .58الر ر في المةظكر الةت ي : ةقد ( 82)
 .58:  ليحففظ السمف ، سم ، نر زطر ق  النحل ؿ الةت ي كال ق دة التركدك   ، ركالف دالن  ( 83)
 .42د.   فد الررقفكم :  سم ،ف ، نر ر المفرا    كالنحل ؿ الةت ي ، د. أك نك ( 84)
 .169 ، نح: د.سل ؿ ال ط   :د كاف الح  ف نف ال حفؾ ( 85)
 .414 :ل نفني ، ح فن  كمف ننقى مف ر رط ، د. ةف ر حبلكم ، )نحث( ا( 86)
لى نة   الق  دة ال رن   في الدرا فت ةقد   في الر ر السفهلي )نحث( ، د. محمكد السفدر ، ةقػبلن إمد ؿ ( 87)

 .21نهست عند الهتكر : د. عف درا فت ةقد   في الر ر ال رني ، 
 .1/291ني نمفـ : أد كاف ( 88)
 .351طنقفت الر رال ، انف الم نز : ( 89)
 .215:، د. ةفسي النار ني التل ت  األ بلق   األفبلطكة   (91)
كهػػػي الرغنػػػ  فػػػي ال ػػػذاب كالنلػػػذذ ن ػػػكل المفزكا ػػػ  :   . 31-8 ةظػػػر : منػػػفدئ علػػػـ الػػػةتس الترك ػػػدكم : ( 91)

رنمػػػػف افةػػػػت  ،لػػػػذة الم فملػػػػ  اك ػػػػ ل  لئلرػػػػنفع كاال ػػػػنمنفع ، أك إ ػػػػبلـ المحنػػػػكب للح ػػػػكؿ علػػػػى ال
المفزكا ػػ  مسػػرد رغنػػ  ف ػػكل   فػػي المهفةػػ  كاإلذالؿ ، كلاةهػػف ننلػػغ الطػػرؼ األق ػػى فػػي الرغنػػ  فػػي 

 .268: د.   د رزكؽ ، المكت :  ةظر : مك كع  علـ الةتس 
 .89انف م فدة :  ( ر ر92)
 .285: (  د كاف  ال نفس نف األحةؼ 93)
 .3/471ني نمفـ :أد كاف (  94)
 .2/1151( نراسم الق  دة 98( )97( )96.) 2/1311اف النحنرم : د ك  (95) 
 .248-247المرال  ال لق   : ( 99)
 .249ال فمف :  فلح حفنـ د. عررة ر رال مقلكف ، ( 111)
 .34د كاف م لـ نف الكل د : ( ررح 111)
 .215التل ت  اال بلق   ال كةفة   : ( 112)
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 المصادر والمراجع
 7مف ر رط ، عنفس محمػكد ال قػفد ، دار الانػفب ال رنػي ، ن ػركت ، لنةػفف ، طانف الركمي ح فن   *

 ،1968 . 
انف الركمي في ال كرة كالكسكد ، د . علي رلؽ ، المر    السفم    للدرا فت كالةرر كالنكز م ،  *

 . 1982، 1ن ركت ، ط
ارة ، دار ال لػـك ال رن ػ  انسفهفت الر ر ال رني في القرف الثفةي الهسرم ، د. محمد م طتى الهد *

 .1988، 1، ط
 ك ػػػؼ ح ػػػ ف ناػػػفر ، دار الم ػػػفرؼ نم ػػػر ، د. انسفهػػػفت الهػػػزؿ فػػػي القػػػرف الثػػػفةي الهسػػػرم ،  *

 )د.ت(.
فدر ف ػػػدكح، مةرػػػكرات انحػػػفد انػػػفب ال ػػػرب ، قػػػةقػػػد الرػػػ ر ال رنػػػي، د. عنػػػد ال يالةت ػػػي فػػػاالنسػػػفط  *

1992. 
 فنهـ ، اثفرهـ ، ةقد اثفرهـ، نطػرس الن ػنفةي ، نكز ػم دار ع ر ال نف   ، ، حألأدنفل ال رب في ا *

 .1989الس ؿ ، ن ركت ، 
الم ػػر   ال فمػػ  للانػػفب ، فػػرع  اله  ػػ األدب كقػػ ـ الح ػػفة الم ف ػػرة ، د.محمػػد زاػػي ال رػػمفكم ،  *

 .1974، مطفنم عفند ف ،  اإل اةدر  
قففػػػ  كاألعػػػػبلـ، دار الرػػػػركف الثقفف ػػػػ  عةػػػفد غػػػػزكاف إ ػػػػمفع ؿ، كزارة الثد.افػػػفؽ فػػػػي األدب كالةقػػػػد،  *

 .1991، 1طال فم ، نهداد، 
 )د.ط( ، )د.ت(.القفهرة الةت ي كال  كم ، د. عفدؿ  فدؽ ، م ر ،  األلـ *
نػػ ف السػػكهر كالمظهػػر ، ار ػػؾ فػػرـك ، نرسمػػ   ػػ د زهػػراف ، مراس ػػ  لطتػػي فطػػ ـ،  ل ػػل   اإلة ػػفف *

 .1989،  أغ طسعفلـ الم رف ، 
التل ػػػت  ال كةفة ػػػ  ، د. محمػػػد علػػػي أنػػػك ر  ػػػفف ، دار الم رفػػػ  السفم  ػػػ  ،  –اػػػر التل ػػػتي نػػػفر خ الت *

 .1984، 5اإل اةدر   ، ط
نطكر الهزؿ ن ف السفهل   كاإل بلـ ، مف امرئ الق س إلى عمر نف أني رن  ػ  ، د. رػارم ف  ػؿ  *

 .1964، ن ركت ، 5، دار ال لـ للمبل  ف ، ط
( ، ل لػى ة ػ ـ عط ػ  ، ال ػ  اآلداب ، أطركحػ   ي الر ر ال رني قنؿ اإل ػبلـ )ثةف    اللذة كاأللـ ف *

 .2115سفم   نهداد ، 
الحفرثي ح فن  كر رط ، سمم كنحق ؽ كدرا   ، د. زاػي ذااػر ال ػفةي ، دار الررػ د للةرػر ، نهػداد  *

 ،1981. 
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الرركف الثقفف ػ  ، نهػداد ،  درا فت ةقد   في الر ر ال رني ، د. نهست عند الهتكر الحد ثي ، دار *
1992. 

درا ػػػ  فػػػي لهػػػ  الرػػػ ر )رر ػػػ  ةقد ػػػ ( ، د. رسػػػفل ع ػػػد ، مةرػػػفة الم ػػػفرؼ ، اإل ػػػاةدر   ، مطن ػػػ   *
 .1978أطلس ، 

د . ح  ف ة فر  :هػ( ،نح  283د كاف انف الركمي ، أني الح ف علي نف ال نفس نف سر ج )ت  *
،  3، ج 1974،  2، ج 1973، 1  ال فم  للانفب ، جر ػػػػػػػػ، مطن   دار الانب اله    الم 

 1 1981،  6، ج 1979،  5،ج 1978، 4، ج 1976
، 1، ج1د كاف أني نمػفـ نرػرح ال ػكلي ، نػح: د.  لػؼ ررػ د ة مػفف ، كزارة اإلعػبلـ ال راق ػ  ، ط *

 .1982، 3، ج1978، 2، ج1977
مػػػد ال ػػػمد، دار الانػػػب ال لم ػػػ ، د ػػػكاف أنػػػي الرػػػمقمؽ، سم ػػػ  كحققػػػ  كرػػػرح  الػػػدانكر كا ػػػح مح *

 .1995 -ه 1415، 1ن ركت، لنةفف، ط
د كاف أني الر ص ال زاعي كأ نفرط،  ة   عند اهلل السنكرم، المانػب اإل ػبلمي، ن ػركت، لنةػفف،  *

 .1984 -ه 1414، 1ط
ػػػف نػػػف هػػػفةع، حققػػػ  ك ػػػنط  كرػػػرح  أحمػػػد عنػػػد المس ػػػد الهزالػػػي، راس ػػػ   * د ػػػكاف أنػػػي ةػػػكاس الحى ى

 .2111 ،   : أحمد إنراه ـ زهكة، دار الانفب ال رني، ن ركت، لنةفف) د. ط( كفهر 
نف محمد نف الم نز ال ل تػ  ال نف ػي ، نػح: د. محمػد نػد م رػر ؼ ،  د كاف أر فر األم ر عند اهلل *

 .1977دار الم فرؼ نم ر  ، 
دار الم فرؼ، م ر،  د كاف النحنرم، عةي ننحق ق  كررح  كالن ل ؽ عل  ، ح ف افمؿ ال  رفي، *

 .1977، 3ط
طن ػػػ  السزا ػػػر   1د ػػػكاف نرػػػفر نػػػف نػػػرد، سمػػػم كنحق ػػػؽ كرػػػرح: محمػػػد الطػػػفهر انػػػف عفرػػػكر، ج *

 .1966-1954لسة  النفل ؼ كالنرسم  ، م ر  4، ج 3، ج 2، ج2117
فؾ، نػػح: الػػدانكر سل ػػؿ ال ط ػػ ، مةرػػكرات السمػػؿ، ألمفة ػػف، نهػػداد، ط * ، 1د ػػكاف الح ػػ ف نػػف ال ػػح 

2115 . 
دار الانػػػب الم ػػػر   ،   د ػػػكاف ال نػػػفس نػػػف األحةػػػؼ ، نػػػح : عفناػػػ  ال زرسػػػي ، القػػػفهرة ، مطن ػػػ *

1954. 
، 1د كاف عند ال مد نف الم ذؿ ، حقق  كقدـ ل  ، د.زه ر غفزم زاهد ، دار  فدر ، ن ػركت ، ط *

1998. 
، 3ن ػػركت، لنةػػفف، ط  ل ػػؿ مػػردـ نػػؾ، دار  ػػفدر للطنفعػػ  كالةرػػر، :نػػح د ػػكاف علػػي نػػف السهػػـ، *
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 ـ.1996
ر فلنفف في اللذات كاآلالـ كالةتس كال قؿ ، أحمد نف محمد نف   قكب م اك   ، مةرػكرات السمػؿ  *

 .2119، 1، ط
نفل ؼ عز الد ف إ مفع ؿ، دار الرا ػد  –درا فت ةقد   في الر ر كالم رح كالق    –ركح ال  ر  *

 .1972، 1طال رني، ن ركت، 
لر رال ال رب قنؿ اإل ػبلـ ، عنػد اآللػ  ال ػف غ ، دار الرػركف الثقفف ػ  ال فمػ  ، نهػداد الزمف عةد ا *

 ،1986 1 
 .1951، 1ر     نرفر، د. محمد الةك هي، مانن  الةه   الم رم، القفهرة، ط *
( ، نػػػػح: د.  ػػػػفمي الػػػػدهفف ، دار ق 218رػػػػرح د ػػػػكاف  ػػػػر م الهػػػػكاةي )م ػػػػلـ نػػػػف الكل ػػػػد ( )ت *

 .1985، 8الم فرؼ ، ط
، 1، دار الهػرب اإل ػبلمي ، ط3ر رال عنف  كف مة  كف ، د. إنراه ـ الةسػفر ، الق ػـ الثػفةي ، ج *

 ن ركت ،)د.ت(.
، درا ػ  كنحق ػؽ الػدانكر ه(335ر ر انف الم نز،  ػة   أنػي ناػر محمػد نػف  ح ػى ال ػكلي )ت *

 .1978 -ه 1398 كةس أحمد ال فمرا ي، دار الحر   للطنفع ، نهداد، د.ط، 
علػػى طنفعنػػ : قػػدرم  رػػ ر انػػف م ػػفدة، سمػػم كنحق ػػؽ: الػػدانكر حةػػف سم ػػؿ حػػداد، راس ػػ  كأرػػرؼ *

 .1982 الحا ـ، دمرؽ،
رػػ ر أنػػي ح ػػ  الة م ػػرم، سم ػػ  كحققػػ  الػػدانكر  ح ػػى السنػػكرم، مةرػػكرات كزارة الثقففػػ  كاإلررػػػفد  *

 .1975القكمي، دمرؽ،  كر ف، د.ط، 
سم ػػ  كحققػػ  الػػدانكر مح ػػف غ ػػفض، دار الحر ػػ  للطنفعػػػ ،  رػػ ر الح ػػ ف نػػف مط ػػر األ ػػدم، *

 . 1971 ،  (د.ط )نهداد
 ك ػػؼ ح ػػ ف ناػػفر، دار الحر ػػ  للطنفعػػ ، نهػػداد،  ، د.رػػ ر رن  ػػ  الرقػػي، سم ػػ  كحققػػ  كقػػد ـ لػػ   *

1981 . 
 )د.ت(. ،ر ر الطن    في األدب ال رني ، د.   د ةكفؿ ، دار الم فرؼ ، م ر *
نىلػػ  الملقػػب نػػفل ىاىك ؾ، سم ػػ  كحققػػ  كقػػد ـ لػػ  رػػ ر علػػي نػػف  * ح ػػ ف عطػػكاف، دار الم ػػفرؼ،  ، د.سى

 .1982، 3م ر، ط
، دار 1ق( ، د.  ػػ فل عنػػد الػػرزاؽ ال ػػفةي ، ط656-332ال ػػكرة الندك ػػ   فػػي الرػػ ر ال رنػػي ) *

 .2111دسل  ، 
فػػراج، دار الم ػػفرؼ،  نحق ػػؽ عنػػد ال ػػنفر أحمػػده( 296طنقػػفت الرػػ رال، عنػػد اهلل نػػف الم نػػز )ت *
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 .1981، 4م ر، ط
طر قػػػ  النحل ػػػؿ الةت ػػػي كال ق ػػػدة التركدك ػػػ  ، ركالف دالن  ػػػز ، نرسمػػػ  حػػػففظ السمػػػفلي ، المر  ػػػ   *

 .1984، نهداد ، 2ال رن   للدرا فت كالةرر ، ن ركت ، ط
ماننػ   ق(456طػكؽ الحمفمػ  فػي األلتػ  كاألال ؼ ، اإلمػفـ أنػي محمػد علػي نػف حػـز األةدل ػي )ت *

 عرف  ندمرؽ )د.ط( ، )د.ت(.
ال ن ػػفني ح فنػػ  كمػػف ننق ػػى مػػف رػػ رط، الػػدانكر ةف ػػر حػػبلكم، المرنػػد، مسلػػ  ال ػػ  اآلداب، سفم ػػ   *

 1969 -ه 1389، 2، ال ة 3-2الن رة، ال دد
 ، ن ركت )د.ت(.1المانن  ال  ر   ، ط ،ال رفؽ الثبلث  ، زاي منفرؾ  *
 .1991نـ  فلح ال فمف ، دار الحام  للطنم كالةرر ، المك ؿ ، عررة ر رال مقلكف ، د. حف *
علػػـ الػػةتس فػػي التػػف كالح ػػفة ،د.  ك ػػؼ مػػراد ، دار الهػػبلؿ  ل ػػل  رػػهر   للةرػػر كالثقففػػ  )د.ط(  *

 )د.ت(.
 .1975عند المة ـ الحتةي، الةفرر، مانن  مدنكلي،  د.علـ الةتػس كالنحل ؿ الةت ي،  *
ففد   ، نرسم  إنراه ـ الا بلةي ، مطن   كزارة الثقفف  ، دمرػؽ ، ط  –ج . ؾ الهزؿ عةد ال رب ،  *

1  ،1979 
د. ح ػػػ ف علػػػي  ،الت ػػػفل الرػػػ رم عةػػػد الرػػػ رال الل ػػػكص فػػػي ال  ػػػر ف السػػػفهلي كاإل ػػػبلمي  *

 .2111، 1دار الحفمد ، األردف ، ط ،الد  لي 
ةػػػفسي النار نػػػي ، دار الرػػػركف الثقفف ػػػ  فل ػػػت  األ بلق ػػػ  األفبلطكة ػػػ  عةػػػد متاػػػرم اإل ػػػبلـ ، د.  *

 .1988نهداد ،  ،ال فم  
فل ػت  اللػػذة كاأللػـ ، ار ػػنطس كرػ  ن  ، إ ػػمفع ؿ مظهػر ، مطنكعػػفت ماننػ  الةه ػػ  الم ػػر   ،  *

1936. 
الػػدانكر حن ػػب مكة ػػي، مطن ػػ   –قػػرالة مك ػػكعفن   سمفل ػػ   –فل ػػت  الماػػفف فػػي الرػػ ر ال رنػػي  *

 ـ.2111دمرؽ، انحفد الانفب ال رب، 
فػػػػف الك ػػػػؼ كنطػػػػكرط فػػػػي الرػػػػ ر ال رنػػػػي ، إ ل ػػػػف الحػػػػفكم ، دار الانػػػػفب اللنةػػػػفةي ، دار الانػػػػفب  *

 .1981، 2الم رم ، ط
 ، )د.ت( .9في الةقد األدني ، د. ركقي   ؼ ، دار الم فرؼ ، م ر ، ط *
 .1981، 2ر ، طقرالة ثفة   لر رةف القد ـ ، د. م طتى ةف ؼ ، دار األةدلس للطنفع  كالةر *
المفرا ػػ   كالنحل ػػؿ الةت ػػي ، د. أك ػػنكرف ، نرسمػػ  د.  ػػ فد الرػػرقفكم ، دار الم ػػفرؼ ، م ػػر ،  *

 .1981، 2ط
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ػػفـ الا  ػػفؿ، مطن ػػ  ال ػػفةي،  –س  –منػػفدئ علػػـ الػػةتس الترك ػػدم، نػػفل ؼ اػػفلتف  * هػػكؿ، ن ر ػػب دح 
 . 1968، 1طنهداد، 

 نراه ـ ، مانن  ةه   م ر ، القفهرة )د.ت(.منفدئ التل ت  كاأل بلؽ ، د. زار ف إ *
مراس ػػػفت فػػػي اآلداب كالتةػػػكف ، عنػػػفس محمػػػكد ال قػػػفد ، دار الانػػػفب ال رنػػػي ، ن ػػػركت ، لنةػػػفف ،  *

 .1966، 1ط
 1981دار الرر د للةرر ، نهداد ،  ،المرأة في أدب ال  ر ال نف ي ، د. كاسدة مس د االطرقسي  *
احمػػػػد محمػػػػد الحػػػػكفي ، مطن ػػػػ  المػػػػدةي ، دار التاػػػػر ال رنػػػػي ، ط، المػػػػرأة فػػػػي الرػػػػ ر السػػػػفهلي،  *

 )د.ت(.
المػػرأة كأثرهػػف فػػي الح ػػفة ال رن ػػ  ، د. عنػػد الحم ػػد فػػف ز ، دار الانػػفب اللنةػػفةي ، ماننػػ  المدر ػػ  ،  *

 .1983، 8ط
المرػػابلت الانػػرل فػػي التل ػػت  ال كةفة ػػ ، أكلػػؼ سػػ سف، نرسمػػ  عػػف األلمفة ػػ  كعلػػؽ عل ػػ  دانػػكر  *

 عزت قرةي، دار الةه   ال رن  ، القفهرة، د.ت.
 د.زار ف إنراه ـ، مانن  ةه   م ر ، )د.ت(. –مرابلت فل ت    –مرال  اإلة فف  *
 .1971، 2طد. زار ف إنراه ـ، دار م ر للطنفع  كالةرر،  –مرابلت فل ت    –مرال  الحب  *
 مانن  ةه   م ر ، )د.ت(.  ـ،د. زار ف إنراه  –مرابلت فل ت    –المرال  ال لق    *
، د. نكسم ػ  نكن  ػك ، مسلػ  النػراث )نحػث( المقدم  الطلل    ن ف اال نسفن  الةت    كالنقل ػد التةػي  *

 .1999، 19،  ة  76ال رني ، دمرؽ ، ال دد 
 1982الم سـ التل تي، سم ؿ  ل نف، دار الانفب اللنةفةي، ن ركت،  *
ت ي، النبلةش سفف، سػػ، ب، نكنةػفل س، نرسمػ  م ػطتى حسػفزم، م سـ كم طلحفت النحل ؿ الة *

 .1985المر    السفم    للدرا فت كالةرر كالنكز م، الطن   األكلى، 
لثقففػ  فػي السمهكر ػ  احمد ط م  حلنػي ، مةرػكرات كزارة أد.  ،متفه ـ سمفل   في الر ر ال نف ي  *

 .2116ال رن   ال كر   ، دمرؽ ،  كر ف ، 
، 1م الرػػػػرؽ ، طنمطػػػػف ،  علػػػػـ الػػػػةتس ، د.  ػػػػ د رزكؽ ، المر  ػػػػ  ال رن ػػػػ  للدرا ػػػػفت مك ػػػػكع *

1977. 
دار الرػػػػركف الثقفف ػػػػ  ال فمػػػػ  ، نهػػػػداد ، ، ةقػػػػد الرػػػػ ر فػػػػي المةظػػػػكر الةت ػػػػي ، د. ر اػػػػفف إنػػػػراه ـ  *

1989. 
    


