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 : ةاملقدم
احلمددهلل ر  ا ااملدد، ف حت  ،لددري ،ددمت مددل حت مةدد،  ،ددمت  ملمددري حت 

مااصالة مااسال  عىل من آ ،ه  به جوامع ااكلم ماحلكمدري حت ااا،لدمت) ن   

 من اابي،  اسحرًا حت م   من ااشملر حلكمري(.

 مبدملددهلل

 إ  د اسري ا ؤاف،ت اارتاثيري األصيلري حت مااكتد  ااملربيدري ااايمدري حت 

غنت احلي،ة اافكريري حت مأسهمت بآ اله، حت مأ ك، ه، يف تغيل ااكثدل ااتي أ

مددن ا فدد،هيم ما  امل ما ملتاددهللات ماأل كدد،  حت عمددمت مهددم حت م م   حت 

مجدددهللير ب،اتادددهللير ما، دددرتا  حت      ددده يمدددمت يف  ملددده  ددديم ااو ددد،مل 

ماإلمددال، حت ما،عددرتاض بفلددمت ااسدد،باف عددىل ااال اددف يف مسددلة 

م   تراثند، ااملدريب يرمدر  -م،صدري  -ااملط،مل اافكدر حت األدا ااملريب حت م

ب،املهلليددهلل مددن األدبدد،مل ما فكددرين اادداين أغنددوا احليدد،ة األدبيددري ماافكريددري 

بإبددهللاع، م حت ممؤافدد، م حت م،، ددت تددم بصدد ت مارددحري يف ااتدد، ي  

 اافكر  ماحلل،   ماإل س،ين ،له.

هلل بفلدله م  ا ،،  أدبن، ااملريب أ يهلل اه أ  يصدب  أدبدً، ع، يدً، يشده

اجلميع يف اارشق مااغرا حت مهيتم به ااب، ثو  مااهللا سو  ا سترش و  ؛ 

، ااملددريب األصدديمت حت  ستكشددة  دإ  عليندد، أ   اددة م فدري جدد،دة مددع تراثند

حت م ربز  يمه اافكريري ماافنيري حت م شههلل   لته احلل، يري اخل،اهللة عرب ممل، ه

 ت، خيه ااطويمت.
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الفايده األديد   "،ضطوق احل مدري يف األافدري ماأل"ميملهلل ،ت،ا 

 -994هدد   456 -384أيب حممهللحت عىل بدن أددهلل بدن سدمليهلل بدن  در  ن

 (  مو جددً، بدد، زًا افكددر ا حبددري يف ااثا، ددري ااملربيددري اإلسددالميري مددن 1064

منظددو  وددمون تتنددوي مرجملي،تدده اافكريددري حت متملبلاتدده األدبيددري حت ايصددب  

حت مهدددواه  نبتحليلددده اانف ددد حت مأسدددلوبه األديب حت ممهللاواددده ا،جت عدددي

ااملا   حت جهلليرًا أ  يهللث دميه حت اته  منه عدىل آداا اارشدق مااغدرا 

 (1ن س ت ااطه، ة مااملفري حت ممرمجري بملبل اجلالل ماجل ل(.

ممددن هدداا ا نطلدديت حت تددلد هدداه ااهلل اسددري ا توارددملري اهلل اسددري هدداا 

 ا ؤاة ااايم د اسري منهجيري من  اان، يري األسلوبيري ماافنيري.

 أ  هن،  عهللدًا من ااهلل اس،ت مااكت،ب،ت ااتدي مجتهلل  اإلو، ة  ىل

تن،مات ااكتد،ا مصد، به حت تدلد يف مادهللمته، د اسدري اادهلل،تو   ااطد،هر 

أدهلل مكي ند اس،ت عن ابن  ر  مص، به(  لداًل عدن لاياده اادهلل ييت 

ااتي اعتمهلل عليه، هداا اابحديف يف ااهلل اسدري حت هداا  "ااطوق" ،دة ،ت،ا 

ااتي تلدمنت د اسدري ابدن  در  م،ت،بده  ب،إلر، ري  ىل ااهلل اس،ت ا تنوعري

 من ،ت  األدا األ هللا  حت مااناهلل األديب حت م،ت  اافكر ماافلسفري.

                                                           

مكتبدري اادهللا   -د. حممهلل  جد  اابيدومي  -( األدا األ هللا  بف ااتلثر مااتلثل 1ن

 .189صد  -  2008سنري  -ااطبملري األمىل  -ااملربيري الكت،ا 
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م ظرًا اتخصص موروي ااهلل اسري  حت  دإ  اابحديف سديتبع ا دنه  

اافني ااا  يتن،مل ا وروي ا هلل مس من مجيع  وا يه اافنيري  حت ميسدتفيهلل 

 من مملظم ااهلل اس،ت اافنيري ماألسلوبيري .

ومل هدداا ا ددنه حت م ظددرًا اطبيملددري ا ورددوي حت جدد،ملت مطددري ميف رد

اابحيف يف ماهللمري حت ممدهللممت حت مثالثدري مب، ديف حت مم،ةدري حت م هدرس عد،  

 جلميع حمتوي،ت اابحيف.

 ، اهللمددري) أ ت  يهدد،  ىل مورددوي ااهلل اسددري م يمتدده اافكريددري 

 ماافنيري حت ممنه  اابحيف حت ممطري د استه.

وق مدن  يديف م،دتده متن،مل ا هللممت  اا،مل االومل عىل ،ت،ا ااطد

 م يمته اافكريري ماافنيري .

مامددتص ا بحدديف األمل بهلل اسددري نااتوصددية األديب ماألسددلويب 

 ماافني الطوق( 

 أم، ا بحيف ااث،ين  تن،مل نااتصوير األديب ممص،لصه (.

 م،،  ا بحيف ااث،ايف بملنوا ) نااتصوير اجل ن مأدماته اافنيري ( .

عرره حت مشتملري عىل أهم  مبملهلل  اك ج،ملت اخل،ةري اتجممت م، تم

 اانت،ل  مااتوصي،ت ااتي توصمت  ايه، اابحيف ملمو ً، م نً،.

مأملًا تم مرع  هرس م،، ب، صد،د  ما راجدع حت ثدم  هدرس 

 ع،  جلميع مطوات اابحيف مموروع،ته.
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ماملمت هداا ،لده يؤ،دهلل عدىل أ  نطدوق احل مدري( يملدهلل األثدر األديب 

ااشدمون ا تسدع حت  هدو  سد،اري اافكر  األهم ،بن  ر  من هاا ا نظو  

يف احل  حت م س،اري    مفتو ري عىل ،مت ااادراملات مااسدي، ،ت ااثا، يدري 

ااتي تملرض  يمري احلد  حت متادهلل ه حت متملدرتض بلهيتده اااصدوحل يف احليد،ة 

 اإل س، يري األدبيري .

 

 مار ا و يت 

 

 الباحث
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 مدخل

 طوق احلمامة ... مادته وقيمته

 (1نفايه األدي  أيب حممدهلل عدب بدن  در يملهلل ،ت،ا طوق احل مري ال

 مو جً، ب، زًا افكر ا حبري يف ااثا، ري ااملربيدري ماإلسدالميري يفدمت ب،أل كد،  

                                                           

،د  ،تد  بخدد يدهلله  -بدن  در  ماهلل اإلم،  أبو حممهلل عىل بن أدهلل بدن سدمليهلل  (1)

يف  رطبددري حت صددبيحري يددو   -اتلميدداه أيب ااا،سددم صدد،عهلل بددن أدددهلل األ هللا دد 

األ بمل،مل بملهلل سال  اإلم،  من صالة ااصدب  حت م بدمت طلدوي ودمر آمدر يدو  

من وهر  مل،  من سنري أ بع مث  ف مثالث لري هجريري حت مهدو اايدو  ااسد،بع 

هدد 456مدن ودملب،  سدنري  28ثندف   متدويف يف ايلدري ا،994من  دو مرب سدنري 

  بملهلل  ي،ة  ، لري ب،إل ت،ج اامللمدي ماافكدر  حت 1064يوايو سنري  15ا وا يت 

.   ماجلهللال يف احليت حت مااصهللق يف اإلي   بملهلل عمر يبلغ اثنتف مسبملف سنري

ماادد  اإلمدد،  ابددن  ددر  نبدد،اارطبي حت  سددبري  ىل مددوطن م،دتدده حت ،دد  يلادد  

اافاهي ااا  اوتهر به ا ظدر يف ترمجتده طباد،ت ب،اظ،هر  حت  سبري  ىل ا اه  

صدد  -مطبملدري ااتادهلل   -هدد 463األمم اص،عهلل بن أدهلل األ هللا  ا تويف سدنري 

حت ما ظر)  ف  ااطي  يف غصن األ هللار اارطي  م ،در مزيرهد، اسد،   102

ااهللين بن اخلطيد  المادر  حت أددهلل بدن حممدهلل ا ادر  ااتلمسد،ين ا تدويف سدنري 

 -بدلمت  - رشد دا  ااكتد،ا ااملدريب  -عبهلل احلميهلل    ت حميى ااهللين1041

 -د.طه احل،جر   -حت ما ظر ابن  ر  صو ة أ هللاسيري  283صد  -اجلرمل ااث،ين 

حت ما ظر د اس،ت عن ابن  ر  م،ت،بده  36صد  -طبع م رش دا  اافكر ااملريب 

سدنري  -ااطبملدري اارابملدري  -دا  ا مل، ض  -نطوق احل مري( د. ااط،هر أدهلل مكي 
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ااطليمليري حت ما ش،عر ااااتيري ااتي تنبئ عن  در عد،طفي   يديت حت مودملو  

اجت عي  بيدمتحت يتملد،طة مدع ،دمت مدن ودفه ااوجدهلل حت مبدرر بده ااغدرا  حت 

رشد حت مملجد،ت األ مار حتمسدبح،ت ميفص  عن معي ،بل بطبد،لع ااب

ااوجهللا  حت ماحلا،ليت اإل س، يري اامل،مري حت ،دمت هداا يف أسدلوا أديب  الديت حت 

 ماغري ع،طفيري جاابري تلما ب،ألاب،ا متسبي ااملاول.

 ،اكت،ا د ة أدبيري  الملري م يمري  كريري ع،ايري يمدمت يف طي،تده مجهد،ت 

،تيدري ا متدهللة  لسفيري عن احل  حت مجت، ا ما مليري  ،لمري عىل  صدص احلد  احلي

عرب اارم،  م يً  أمال يري س،ميري حت مغ،ي،ت تملليميري  ا يري حت ممالم   نيري مالبري 

حت  كددد،  بحددديت نأ مي ،تددد،ا د س احلددد  يف اامل ددد ااوسددديد حت يف اارشدددق 

مااغرا حت يف اامل، ف اإلسالمي ما سيحي حت تتبدع أطدوا ه حت م لدمت عند، ه حت 

حت مماجده أدق  لد،ي،ه يف مردور  ممجع بف اافكرة ا فلسفري مااوا ع ااتد، خيي

م ا ري حت م،،  ابن  در  اادهللا س اادوا ملي يف ،دمت مطد،ه حت أ كد، ه حملادري حت 

م هللم،ه عىل األ ض حت ميصهلل  يف  ظرته عن جتربري عمياري حت  ات أبملد،د   سد، يري 

ماسددملري حت معددن  د ا   ،ددي اطبدد،لع اابرشدد حت مسددل احليدد،ة حت  جدد،ملت  ت،لجدده 

 سنري . 72هددد ( عن  456 – 384ن   (1ن ه،(.برياه، متوهج ص،د ري حت  ، تفاهلل 

 

                                                                                                                                          

حت ما ظر ابدن  در  األ هللا د مجهدوده يف اابحديف ااتد، خيي  65صد  -1993

سدنري  -ااطبملدري األمىل  -دا  ااصدحوة  -د. عبهلل احلليم عدوير  -ماحلل،   

 52صد  -  2010

  .(10.2حت  9صد  -بالم ااهلل،تو   ااط،هر مكي  -من ماهللمري طوق احل مري   (1)
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 الـمبحث األول

 التوصيف األدبي واألسلوبي والفين

 -التوصيف األدبي: -1

،وددك يف أ  د اسددري ااددنص األديب مددن أهددم ااهلل اسدد،ت يف  دد،ل 

اافكر ماافنحت  هي تكشة ب،ارضم ة عن ملد،مينه اافكريدري حت ماجت،ه،تده 

ي ةيددره عددن غددله مددن األعدد ل ا ورددوعيري حت متبددف مالحمدده اخل،صددري ااتدد

اإلبهللاعيري األمرحل حت ممن ثم  إ  مثمت هاه ااهلل اس،ت تريمت احلجد  عدن 

وخصيري ااك،ت  حت ممنهجده األديب حت مماهبده اافندي حت متكشدة ااناد،ا 

عن بيئته ا،جت عيري حت مع ه اات، خيي ااا  ع،ش  يه حت مأبهللي يف ظالاه 

ري  فسده حت ممالصدري عمله اإلبهللاعي اادا  أمدعده زبدهللة أ كد، ه م ش،ود

 مش،عره مأ ك، ه حت مثمرة تلمالته ممي،،ته يف احلي،ة ماأل ي،مل.

مالنثر األديب أهيري م،صدري حت تبدهللم  يدن  يرتادي ااملادمت حت ميسدمو 

اافكر حت متكثر اامللو  حت متتندوي ا ملد، ض حت متفديل ااثا، د،ت ا تملدهللدة حت 

ب حت ماإلمتد،ي  هو اغري ااملامت حت مترمج،  اافكر حت ما وصمت  ىل اإل ن،ي ااملا

اااهني حت ماارتمج،  ا ملرب عن ثا، ري األمري مأص،اته، حت معن اتس،ي اامللدو  

مهنلته، حت بخالض ااشملرحت ااا  يمثمت اغري اخليد،ل ا جدن  حت مااملواطدة 

 اجلي،وري حت مااتصوير ا متع اخلالا.

ما تلممت يف تراث ابن  ر  اافكر  ماإلبدهللاعي حت يدهلل   أ  ،ت،بده 

مر لري  كريدري  ،  دري يف تدراث اارجدمت ؛ أل ده مدن يمثمت  "طوق احل مري"
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مالاه يمللن ا ت مله اافكر  ماألديب  ىل سي، ،ت ااثا، دري ااملربيدري بادهلل  مد، 

ةثددمت   مة مددن   اهدد، األدبيددري ماافكريددري حت  يدديف يددتجىل هدداا ا، ددت مل يف 

ا ستوحل اإلبهللاعي ماانت،ج ا ملريف حت ممرجملي،ت أ ك، ه متصو اته اامل،مري 

ك يف مستوحل اإلبهللاي األديبحت مااتصوير اافني ألسدلوبه ماخل،صري حت م،اا

 ااتلايفي حت مأس،ايبه ااكت،بيري.

ميف د اسري ااطوق حت ممص،لصده ااتصدويريري ماألدبيدري حت ،بدهلل مدن 

تصنية ااكتد،ا أدبيدً، مااتملدرض عدىل جنسده اافندي بدف األادوا  اانثريدري 

ن  األمرحل حت مان ياه  اابحيف بمليهللًا يف هاا ااسدي،ق ااتوصديفي حت م د

 ىل تلميالت أدبيري بمليدهللة عدن جدو ااكتد،ا مم،دتده حت م  د  سديملتمهلل عدىل 

،ال  ا ؤاة  فسه حت ماخلط،ا األديب عىل طول ااكت،ا حت ميف هاا ااشدل  

حت  جهلل ااك،ت  األدي  ابدن  در  يادولحت يف ماهللمدري ،ت،بده بملدهلل ددهلل ار حت 

مااثندد،مل عليدده حت ماإلودد، ة  ىل م مد ،تدد،ا صددهللياه  ايدده  جددهلله ياددول 

أ  أصنة اك  س،اري يف صدفري احلد  حت مممل، يده  -أعر  ار  -م،لفتني ن

مأسب،به حت مأعراره حت مم، ياع  يه حت ماه حت عدىل سدبيمت احلايادري حت ، متريدهللًا 

م، مفننً، حت اكن مو دًا  ، يرضين عىل مجهه حت مبحس  م وعده حت  يديف 

ا تهى  فظي حت مسملري بد،عي  دي  أ ،دره حت  بدهلل ت  ىل مرغوبدك حت مادو، 

 (1ن اإل ،ا اك  ، تكلفته(.

                                                           

 . 16صد  -طوق احل مري  (1)
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 من ااوار  اجلدب يف ظد،هرة عبد، ة اارجدمت أ  ااكتد،ا يندهلل ج 

ااا  ،د،  ود،لملً، مردهدرًا طدوال تد، ي   "أدا اارس،لمت"رمن تا،ايهلل 

يف األ هللار حت ،  يملر ده ااهللا سدو   -م،صري -ااثا، يري ااملربيري اإلسالميري 

 مااب، ثو  يف األدا.

دبيري ااتي يتب،دت، األدب،مل مااكت،ا م،وك يف أ  تلك اارس،لمت األ

ااكب،   ي  بينهم عنهللم، يتد،ر تد، أ  تمللدن متنرشد حت تادهلل   تد،ل  مهمدري يف 

اان، يتف حت اات، خييري ماافكريري حت  في اان، يري اات، خييدري  جدهلل أهند، نتدرم  

من د ،ليت احلي،ة م، خيفي عىل ،ت،ب،ت ااتد، ي  ااملد،  حت مأبحد،ث األدا حت 

مىل األعد ل األدبيدري أم اافكريدري حت متصدو   ىل هداا متصو  اابواعديف األ

اواع  اانفر حت ماجلوا   اامل،طفيري ماارم يدري ااك،مندري ااتدي ، تظهدر يف 

 (1ن ا ث،  األدبيري ا كتوبري(.

متنطبيت هاه اان، يري عىل طوق احل مري حت    من مالاه تملر ند، عدىل 

طدى صدو ة ااكثل من د ،ليت احلي،ة يف األ هللار يف ع د ابدن  در  حت مأع

،،ملددري الملواطددة ممالبسدد، ، يف  اددك اامل دد حت ممدد، يددهللث مددن أ ملدد،ل 

مأ ددوال المحبددف حت مسددجاًل اصددو ة ا ددرأة ااارطبيددري متندد،م،ً  لدد،ي،ه، 

ممشلًا  ىل أع ت، مدم ه، ا دؤثر يف احليد،ة ا،جت عيدري ميف ااو دت  فسده 

، ،هد، يف يهللان، ااطوق عىل سملري ب،ي ص، به يف جتربري احل  ااتي ع،وه، مع
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صهللق موف، يري بمليهللًا عن أ  لرز أم تصنع أم  ف،ق بوصدفه  ايهد، دينيدً، 

اوتهر ب،اتاوحل مااو ي مااصالر حت م  د  أطلديت انفسده ااملند،  اتملدرب عد  

تشملر به ملر حت مم، ،  جدهلل اده مثدياًل  دي  ،تد  عنده مدن سدل متدراجم 

 م،ت،ب،ت ت، خييري م اهلليري.

جهلل أ  اارسد،لمت األدبيدري نتكشدة ممن اان، يري اافكريري ماألدبيري  

عن رسالر اانفر حت  فر ،،تبه، حت م فوس ا مرين حت ماجت،ه،ت ااك،ت  

حت ممواجهته ااطبيمليري األ هللاث حت ما وا دة حت م ظرتده ااب،طنيدري األمدو  حت 

ماخللفيددري اات، خييددري  ختلددة ا ملدد،   األدبيددري حت مااالدد،ي، ا ثدد، ة متخطيددً، 

 (1ن حممت(.بااك  ج،ا ااتل يت ما ج،ملري ماات

ممن هن، تبهللم  يمري ا راسالت األدبيري مأهيته، اافكريري ماافنيري يف 

نااكشة عن اجلوا   ااغ،ملري ... مدم هد، اخلطدل يف تدراجم األعدال  

مااب، ثفحت م اا،مل أروامل خمتلفري ة،مدً، عدن ااصدو ة ا ملرم دري مدن مدالل 

آث،  ااك،ت   فسه حت مااكشة عن وخصديته  دف تسداد عنهد،  جد  

  (2ن ج،ملري حت ما ج،مزة حت ممراع،ة اان،س(.ا 

مهاا ينطبيت ة،مً، عىل ابن  ر   اك اافايه اانبيه ا سدتنل اادا    

 هلل ن رجً، يف أ  خيوض  ي   هلل يملرض أ ابده عدن اخلدوض  يده حت مأ  

يبحددر يف ااددنفر اإل سدد، يري حت ميتندد،مل ع،طفددري احلدد  حت تلددك اامل،طفددري 
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(159)  ايــــــــــةرالد 

 

حليمت حت مأ  يؤ،هلل عىل أثدر احلد  ااملفيدة اإل س، يري اخل،اهللة ب،ابحيف ماات

يف  اي  اانفوس حت متغايته، ب،ألممت مااطمدور حت مجتريدهلله، مدن  دوازي 

  (1ن ا ،ديري حت م ظر ، االياري ا ترمتري األوي،مل(.

طددوق "ممددن هدداا ا نطلدديت    ددهلل اافايدده ا تددهللين عددرب  سدد،اته 

، بدده  رجددً، يف أ  يملددرتض يف موارددع ،ثددلة مددن  سدد،اته بتج "احل مددري

ااااتيري أم اامل،طفيري حت ،  اعرتض يف مورع آمر بحبه جل، يري ودارامل مهدو 

يف مر لري ااصب، حت ،ااك اعرتا ه بل ه تربى يف  جو  اانس،مل حت متمللم عىل 

أيهللهين حت ممرب أرسا هن حت  ىل غل  اك من األمدو  ااغ،ملدري مااندوا ي 

 ا سترتة ااتي    كن  ملر ه،  ، من مالل  س،اته.

من  دوي اانثدر  "طوق احل مري"يشمل من ااتج،مز اعتب،  ميمكن ب

ااتلايفي اافني اخل،اص ب  اه من مص،لص  نيري مموروعيري ماعت د عدىل 

 "ااوصدفي"ا وهبري األدبيري مااط، ،ت اإلبهللاعيري مااا  ،،  ما،باًل النثر 

 أم ااناهلل  أم ااتحليب.

  د ي، معىل ااملمو  حت  ،اطوق عممت أديب  بهللاعي حت دممت به ابن  ر

اان،ثرين ا بهللعف حت مااشملرامل ا فلاف يف آ  مملدً، حت مهدو اافايده ا تبحدر يف 

علو  ااهللين ماارشيملري حت مهاا اير بغري  حت  ادهلل ،د،  اافاهد،مل ماامللد مل 

ماألصوايو  زمن تلاان، احللد،   نأدبد،مل يشد،   ىل مملطيد، م ب،ابند،  حت 

 ب،ادري اجل هدل  ،، وا يملظو  حت مياصو  حت ميارؤم  ودملرًا حت ميد، م 
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بصدديغ مأسدد،اي  تسددحر األ ئددهللة حت متددلرس ااملاددول حت م،دد، وا يكتبددو  حت 

ميصنفو  يف األدا ماجل ل  ي    يرق  ىل بملل أع تم األدب،مل أ فسدهم 

... ،،اش، ملي مابن  ر  مابن اجلوز  مابن ملهللم حت معرشات غدلهم 

معامبددري  ممددن أغنددوا مكتبددري األدا اإلسددالمي بمملطيدد، م ا رتعددري صددهلل ،ً 

   (1ن ممج،،ً(.

 -التوصيف األسلوبي: -2

بملدمو  ااالد،ي،  "ااطدوق"ااهلل تلبست ممل،  ا ،دة األدبيدري يف 

اافكريري حت ماأل ك،  اامل،طفيري ااتدي سدملى  ايهد، ااك،تد  حت متدهللاملت مدع 

موروي ااكت،ا ممنه  تن،ماده حت ماداا تنوعدت ا د،دة األدبيدري يف ااطدوق 

 اتنهل عىل عن   اانثر حت مااشملر.

 ،بن  ر  حت يسدتملممت األسدلوا اانثدر  اا دد  إلعدال  ا  امل 

اافكريري حت ماأل ك،  اامل،طفيدري متدهللعيمه، بد  يتن،سد  مملهد، مدن األمبد،  

ماحلك،يدد،ت ا رميددري سددوامل عددن  فسدده أم عددن غددله حت اكندده يتكددئ عددىل 

األسلوا ااشملر  التملبل عن ا فمل،،ته حت معواطفه ااااتيري ااتي تو ظهد، 

حت  تتهللممت اااات ااش،عرة اتوجه بملل ااملب، ات اانثريري حت موهبري ااكت،ا 

متلفي عليه، أاوا ً، ع،طفيري مشحو ري بشتى األ ،سدير ما، فملد،،ت حت 

م،لهن، جرمل ديمي أم امتهللاد طبيملي اتجربري اااات اافرديري حت ميشدل ابدن 
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(161)  ايــــــــــةرالد 

 

 ددر   ىل هدداا ااتددهللاممت بددف اانثددر مااشددملر يف ،ت،بدده  دد،لاًل) نمسددلم د يف 

أومل، ًا  لته،  ي  و،ههللته حت  ال تنكر أ ت حت ممدن  آهد، عدىل  س،اتي هاه 

أين س،اك  يه، مسلك  ،،ي احلهللييف عن  فسه حت  هاا مداه  ا تحلدف 

باول ااشملر حت مأ،ثر من  اك حت  إ   مواين  شمو ني اااول  ي  يملرض 

تددم عددىل طددرالاهم ممددااهبهم حت م،فدد،ين أين  ا،ددر اددك مدد، عددرض ن ممدد، 

 (1ن وه م ،سبه  ىل(.يش،،مت م،  حوت  ح

 نحن هن، أم،  عال ،ت تف،عمت  وا   حت متواز   ندي مندت  بدف 

أسلوبف حت ي،مل ا ؤاة ااتلاية بينه  حت ايملربا مملً، عن أصوات متنوعدري 

خمتلفري يف ااظ،هر حت متش،،لري متن،غمدري يف ااملمديت حت بد  أهند، أصدوات حمبدف 

وين، دد، ا ختلفددري يف ،دد،  ،بددهلل مددن  لددو ه، بكددمت  ربا دد، ا ت يددرة حت متل

  س،اري    ،هاه.

ميال ظ أ  اانثدر يدلد أم،ً حت ثدم يليده ااشدملر ،ا،عدهللة ع،مدري عدىل 

طول ااكت،احت مع ةير ،مت منه  بخص،لصه اافنيري مأبمل،ده ااهلل،ايدري حت ،د  

يال ظ عنهلل ا واز ري بف اانثر مااشملر حت  جح،  ،فدري اانثدر  نيدً، مد،ايدً، حت 

ري ا و مثددري بيشددمل مددن صددهللق ا شدد،عر ممرمجدده عددن اااواادد  اااهلليمدد

يف  ددف حت جدد،مل  -غ،ابدد،ً -ماأل ،سددير حت ماابملددهلل عددن ااتكلددة مااتصددنع

ااشملر يف  مله متكلفً، حملً، تاليدهلليً، حتميف أغلد  األ يد،  مكمداًل انثدره 

 ممتمً   وروع،ته.
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مأمل م، يط،املن، من مصد،لص ااتوصدية األسدلويب ،بدن  در  

يمل،به المورددوع،ت حت  هددو يكتدد  ،ت،بددري ناسددتيالؤه عددىل ا ملدد،ين حت ماسددت

ااف،هم حت ميار  أ  تملايهلل ااكت،بري يف األعم األغل  يملود  ىل أ هلل أمدرين) 

 م، عجمري يف ااك،ت  حت م م، عهلل  استيالمل عىل موردوي ااكت،بدري حت مسدومل 

 دي  أعلدم  -هلم اه حت م هلل يكو  عن عهلل   هم صحي  اه حت مابدن  در  

 ه أم  لمده حت بدمت ،د،  مسدتوايً، عدىل   يكدن أعجميدً، يف اسد، -من  ي،تده 

موروعه ة،  ا،ستيالمل مآمداًا بكدمت أطرا ده حت ممسديطرًا عليده مدن ،دمت 

   (1ن  وا يه(.

أم، عن أسلوبه ااا  اعتمهلل عليه ابن  ر  يف  س،اته حت  اهلل أ كم 

 س،اته م،تبه، يف نأسدلوا رسد  مسرتسدمت ، غمدوض  يده حت م  هيدتم 

 هددو يسددتملممت األسددلوا اانثددر   (2ن ظددي(،ثددلًا ب،اصددنملري أم ااتددل يت االف

اا د  إلعال  آ اله مأ ك، ه حت  اك األسدلوا اادا  يمكدن أ   طلديت 

حت م ددهلل ةيددر هدداا األسددلوا نبسددهواري ااتملبددل حت  "ااسددهمت ا متنددع"عليدده 

ممرددور ااهلل،اددري حت ما،سددتغن،مل بحسددن ااسددبك عددن  لددول ااتنميدديت حت 

مهلل يف األ دهللار يف عهدهلل م نو  ااتريف حت م هلل ،،  هاا األسلوا هو ا ملت

   (3ن ااسلطري األمويري(.
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(163)  ايــــــــــةرالد 

 

ميال ظ عىل أسلوا ابن  ر  اانثر  اا د  يف ،ت،به ،ن،ثر أ ه 

ن، يكلة ب،اصنملري ،لة غله مدن ممل، يده حت  هدو يدؤثر اابسد،طري عدىل 

ااتكلة حت مااهلل ري عىل احلليري حت ،ااك يال ظ أ  ثا، تده ااملاليدري مااهللينيدري 

ه  يدو د بملدل مصدطلح،ت اافلسدفري ،، ت تنملكر أ ي، دً، عدىل أسدلوب

ما نطددديت حت مهيدددتم ب،امللدددمت ما ادددهللم،ت ماانتددد،ل حت ،ددد  يدددو د بملدددل 

  (1ن ا صطلح،ت اافاهيري أم ااهللينيري عىل مجه ااملمو (.

 -الـبـنــاء الفنـي: -3

 جدهلل أ  بن،ملهد، األسدلويب حت  "طدوق احل مدري"مب،اتلممت يف  س،اري 

اتي  صهلل  ايه، ابن  ر  حت مااتملبل  يتفيت مغ،ي، ، اافكريري ما وروعيري ا

مااا،لمددري عددىل ااتجربددري ما ال ظددري حت مااتحليددمت اانف دد حت  ،سددتخال، 

اانت،ل  مااتهللايمت عليه، ب،ألمب،  ا رميري ماااصص ااوا مليري مب،ابحديف يف 

وكمت اابن،مل اافني  وردوع،ت ااطدوق حت  جدهلل أ  ا د،دة األدبيدري ناامل،مدري( 

راديري يف ااكت،ا ،له حت مجد،مل ما تمثلري يف اانثر اافني  هلل مر  بصو ة اط

                                                                                                                                          

 عهللاد متصنية ااهلل،تو   ، ل  -هد( 1400) 600من  -ع  ابن ملهللم  

 . .149صد -دا  اجليمت  -ااي،زجي 

حت  444صد  -د. أدهلل هيكمت  -األدا األ هللا  من اافت   ىل ساوط اخلال ري  (1)

445 . 
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ن أ ( ااتاريدر حت نا( اخلدرب حلاحلك،يدري  حت  -عىل ثالثري طراليت أس،سيري مهي)

 نج( ااوصة اافني.

أمدد، ااتاريددر) مهددو يمثددمت ااشدديت اانظددر  ألبددواا ااكتدد،ا  - أ

ممورددوع،ته حت ممددن مالادده يوردد  ا ؤاددة  أيدده م كددره يف 

يرسدم ا وروي ااا  يتحهللث عنه حت ماااليري ااتي ين، شده، حت م

 -ااملد،زل  -اار يد   -ممل،  ااشخصيري ااتدي يتن،متد، ناادوا  

ا س،عهلل( بهلل ري  ،بن  ر  يفتت  ،مت بد،ا مدن أبدواا  -ااسفل 

،ت،به بملرض  ظر حت يرشر عنوا ه حت ميورحه ميملهللد أ واعده حت 

ميلفي عىل  اك  سد،ته اافنيدري يف عدرض ا وردوي متن،ماده حت 

جر حت ااو ،مل حت ااغهلل  ممن  اك  هلليثه عن ناحل  حت ااوصمت حت ات

حت اابددف حت ااانددوي حت االددنى حت ااسددلو حت ا ددوت( حت مهدداا اااسددم 

اانظددر  مددن أهددم عندد،  ا ورددوي    يددنم عددن   دد،  ااك،تدد  

بموروعه م  ،طته ااثا، يري ماافكريدري بده حت مهداا االدو  يادو  

 عىل ااتكثية ماارميري ماابدمل اافكر .

اتوردي   أيده حت أم، اخلرب ناحلك،يري(  يلجل  ايده ابدن  در   - ا

متل،يهلل  كرته ؛ ااا  هو يوا ين، بلمب،  ممليشديري ع،ينهد، بنفسده حت أم  ماهد، 

يد،ت( ا رميدري أبط،تد، مملد، م  عن ثاري من ثا،ته متلك األمبد،  ناحلك،

حت عر هم حت أم عرض من عر همحت تربطهم به عال د،ت صدهللا ري أم جدوا  اه

 أم مملر ري ع،مري.
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مسددتمهلل مددن  ددوادث مهدداا اااسددم مددن أثددرحل األ سدد،  ؛ أل دده 

ا جتمع ااا  ع،ش  يه ا ؤادة عديا ا تلمدمت ألهلده حت ا تتبدع اظدرم هم 

يف علدم ا،جدت ي حت  "ااهلل اسدري ا يهللا يدري"مأ واتم حت  هو أوبه ب  يسمى 

 ميتسم هاا اااسم  نيً، ب،حلر،ري ما،سرتس،ل يف رسد احلك،يري.

أم، أسلوا ااوصة اافني  يتخلمت  ادك ،لده  يديف يملمدهلل   -ج

 ر  من مالاه  ىل تسدليد  يشدته اإلبهللاعيدري ايصدة بملدل ا ظد،هر  ابن

ااطبيمليددري يف األ ددهللار أم مصددة  دد،،ت ااملشدديت مااغددرا  حت متصددوير 

أ وال ا حبدف مااملشد،ق حت ممدن  ادك مصدة دم  بندي  در  حت مصدة 

اابس،تف ما تنره،ت مصة ج، يته ااتي أافه، يف صب،ه حت ممصدة امدرأة 

 ،، ت مود ، اغل  ات ار.

م ىل ج،   هاه األاوا  اانثريري ااتي غلبت عىل أسدلوبه األديب يف 

ااطوق  جهلل ابن  ر  ير، من اان، يري اافكريري ما وروعيري عدىل مدتم 

 هلليثه عن ااظ،هرة أم ااشخصيري باسم  ظر  أمدل يسدتنت  مدن مالاده 

اانت،ل  اافكريري ااوارحري حت أم يلدية أ كد، ًا جهلليدهللة  دول ا وردوي حت 

م هلل خيتم اابد،ا بتملليدمت منطادي مابدول حت أم  "اإل اعري"،ا ،  ج،مل يف ب

 يتوجه ب   وز أ  يكو   ،عهللة ع،مري ترتبد بموروي احل  م ل،ي،ه.

مهاا ا نه  األسلويب اهللحل ابن  ر  يتسدم ب،اتدهلل ج مااتك،مدمت حت 

م بد األسب،ا ب،انت،ل  حت متل،يهلل اانظر  ب،اتطبياي حت ماخلرمج من م امل 

ايت مدن جتد، ا ااند،س مأ دواتم حت ،دمت  ادك  اك بآ امل مموا ة است
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مكتددوا بلغددري  ثريددري سددهلري مارددحري حت بمليددهللة عددن ااتكلددة مااتصددنع 

 ماإلغراق يف ا حسن،ت اابهلليمليري ااتي ،، ت و،لملري يف ع ه.

:الوحدة الفنية- 

ااددهلل اتسددم نطددوق احل مددري( بتجليدد،ت اافددن األديب حت ما ددااه  

رددوي ا طددرمر حت ميف سددبمت األدبيددري احلهلليثددريحت مظهددر  اددك جليددً، يف ا و

ممل،جلته ا تسمري ب،اهلل ري حت ما نهجيري يف اابند،مل اافندي حت م،دااك يف ااو دهللة 

ا وروعيري ماامللويري يف ا ،دة األدبيري ا طرم ري يف ،ت،به حت اير يف ترتي  

موروع،ت ااكت،ا اامل،مدري حت بدمت يف ااتند،مل اجلرلدي اكدمت موردوي مدن 

،اته بدد ناتصد،ل األ كد،  يف موروع،ته ؛ اداا  ادهلل اهدتم ابدن  در  يف  سد

ااصددو ة اجلرليددري .... مأ  تددتم أجددرامل اافكددرة يف اتصدد،ل متددالؤ  حت  تددى 

تكو  ااكلمري بجوا  أمتهد، حت مأ، تابدمت احلشدو مااريد،دة حت  تدى تصدب  

  (1ن اافكرة ملتحمري ب،افكرة حت ما ملنى متصاًل ب، ملنى(.

وردوي م هلل أو،  ابن  ر  يف ماهللمري  س،اته  ىل ا، تصد،  عدىل م

احل  م هلله  ييف  ،ل) نمااترمت يف ،تد،يب هداا ااو دوض عندهلل  دهلل  حت 

م هلل أ جر ابدن  (2ن ما، تص،  عىل م،  أيت  حت أم ص  عنهلل  بنامت ااثا،ت(

                                                           

ا كتبري األزهريري  -د. عىل عىل صب   -دبيري يف ااشملر اابن،مل اافني الصو ة األ (1)

 .  98صد  -  1996سنري  -الرتاث 

 . 17صد  -طوق احل مري  (2)
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 ر  حت مااتر  ب  معدهلل بده حت يف معدي تد،  بمنهجده اادا  ا تهجده انفسده حت 

ممططدده ارسدد،اته حت  حددف أ ددر بددل  احلددهللييف عددن مورددوي ااو دد،مل 

ا،ستطراد ب،د  م عً،  ىل اااول نمادو، أ   سد،اتن، هداه   سيجابه  ىل 

 اصهلل هب، ااكال  عن أمالق اإل س،  مصف،ته ا طبوعري مااتطبدع هبد، .... 

اردت يف هاا ا ك،  م،    أ  يورع يف مثله حت ماكن،      صهلل ، اادتكلم 

  (1ن  ي   غبته من أمر احل   اد (.

س،اته عىل ااترامه بإيراد احلا،ليت ممن  اك أيلً، تل،يهلله يف مت،   

ااوا مليريحت أم ااتي تد، أصدمت يف ااوا دع حت مااترامده بدل  يكندي عدن األسد مل 

 ييف  ،ل) نم  د  ا ت دت يف  سد،اتي عدىل احلاد،ليت ا مللومدري حت ااتدي ، 

يمكددن مجددود سددواه، أصدداًل حت معددىل أين  ددهلل أم دت مددن هدداه ااوجددوه 

 أمدرج عدن طريادري أهدمت ااشدملر ا ا،و ة أوي،مل ،ثدلة يكتفدي هبد، حت ادئال

  (2ن مماهبهم(.

م،،  اارجمت ص،د ً، يف  واه حت  اهلل ااتدر  بدإيراد احلاد،ليت ااوا مليدري 

ا مللومري حت ااتي ت، أصمت يف ااوا ع مااتدر  ،دااك ب،اكن،يدري عدن األسد مل حت 

 رصً، منه عىل سدرته، معدهلل  ،شدة أمرهد، حت  ، مد، ،د،  مدن  ،دره ثدم 

 -مهدو األديد  ااند،ثر  -ه بطريادري ااشدملرامل    أم لرج حت مأملًا تدلثر

 مماهبهم يف مل،مف أبوابه حت ميف  يث،  اإل ،  يف عرره،.

                                                           

 . 109صد  -ااس،بيت  (1)

 . 195صد  -ااس،بيت  (2)



 

 الظواهر األسلوبية يف طوق احلمامة (168)

م،ااك تتمثمت ااو دهللة اافنيدري بشدايه، ا وردوعيري ماامللدويري يف 

 س،اري ابن  ر  يف اتس،ق تد،  حت متال دم  ندي مت سدك األجدرامل حت  ، مد، 

،ت ماألبواا حت م،د،  م د  صهللًا حت مم،افه عمهللًا يف  سيت بملل ا وروع

 اك اغرض  ني م كر  حت مهدو جملدمت االدهلل  ىل جند  ردهلله حت م تبد،ي 

ا ملنى ب  خي،افه حت أم ااشخصيري  د، يا،بلهد،  تدى تتلد  ا ملد،ين حت متثبدت 

األ كدد،  حت ،دد  اتلددحت تلددك ااو ددهللة يف مرامجتدده ااتملبليددري بددف اانثددر 

مؤ،دهللًا تد، م   مااشملر حت  ج،مل ااشملر يف عمومه متمً  الفكرة ممكمداًل م

صدد  ااتملبددل حت م،دمددً، انثددره حت ممسدد،عهللًا  نيددً،  ويددً، ألدامل دم ه ااتملبددل  

 مااهلل،ن.

م  ا ،، ت تلك ااو دهللة تشدممت ااكتد،ا مموردوعه ،لده حت  دإ  

مهدي  "ااو دهللة اجلرليدري"هن،  م هللة من  وي آمدر يمكدن تسدميته، بدد 

ا وردوي ااترا  ابن  ر  بو هللة ا وروي اادا  يدتكلم  يده  هدو ي د 

  ًا ت،مً، حت مييد به   ،طري ،،ملري حت م، يهللممت  يده مد، ادير منده حت م   

،، ت هن،   كرة تتملليت بموردوعف حت تن،متد، يف ا دوطن األمل ب،ابسدد 

مااتحليمت مااتفصيمت حت ثم أود،   ايهد،  ود، ة ماتلدبري يف ا دوطن ااثد،ين حت 

 طرم ري يف مهاا م، دع،ه  ىل اإلطن،ا ماإلسه،ا يف بملل ا وروع،ت ا

 ،ت،به.

مهكاا تتمل، يت ااو هللة ا وردوعيري ناخل،صدري بكدمت موردوي عدىل 

 ددهللة( ب،او ددهللة ا ورددوعيري ماامللددويري اامل،مددري الكتدد،ا اتحددهللث  اددك 

 ا، سج،  ماارتابد بف أجرامل مموروع،ت ااكت،ا ،له.
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 الـمبحث الثانـي
 التصوير األدبي وخصائصه

ا حبدري يف ااثا، دري   مو ج ب، ز افكر "طوق احل مري"ب  أ  ،ت،ا 

ااملربيددري اإلسددالميري حت  ددإ  مؤافدده  تهددهلل ميبددهللي ميتفددنن حت مهددو يادد، ا 

موروي احلد  مدن  ؤيدري تصدويريري ود،ملري تتندوي مرجملي، د، اافكريدري حت 

متملبلا ، االغويري حت ممظ،لفه، ااتصويريري اتشممت  ممت عال ،ت اإل س،  

 ناافرد( ب، مر حت بمت ماامل،  من  واه.

فنددي ناافكددر ( ا تسددم ب،اشددموايري حت جملددمت تددلثل مهدداا ا ظهددر اا

ااطوق حت مأهيته تنتامت مدن  د،ل األدا  ىل  د،ل اافكدر اإل سد،ين ،لده حت 

مأهند،  ات  -م،صدري  -متن،م،ً أبمل،د ااملال ري اخل،ادهللة بدف اارجدمت ما درأة 

 أبمل،د  م يري مع،طفيري مجسهلليري متهللاملري ممتك،ملري يف ااو ت  فسه.

اافنددي افكددر ابددن  ددر  مآ الدده اخل،صددري ممددن هندد، ةيددر ااتصددوير 

ماامل،مري يف  ،ل احل  ماامل،طفري ممو فه من ا رأة بملهللة س ت  نيري متمللاري 

 ب، وروي من أهه،)

:الــتـــوازن- 

عنهللم، يكو  احل  هو اااليري األس،سيري يف طدوق احل مدري حت  إ ند، 

مددن منظددو  عاددب معدد،طفي يف آ   جددهلل ابددن  ددر  يطددرر هدداا ا ورددوي 

ادداا  ،اواردد  يف تصددو اته ممي،،تدده يف تصددوير هدداا ا ورددوي  حتما ددهلل

ااوجددهللاين ااملدد،  أهندد، تصددو ات ع،مددري ودد،ملري حت تتددلاة مددن مددري  مددن 

ااتلمالت اافكريدري حت ممدن ا رميد،ت اخلربيدري اااهلليمدري حت أم ا ملد، ة اده حت 
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ممددن اابددور اجلددر مل بمشدد،عر معواطددة  اتيددري ديمددريحت تتصددمت أ ددوحل 

 مربه، ا ؤاة  اته. ا،تص،ل بتجربري احل  ااتي

ما طال ً، من تلك اانظرة ااشموايري عنهلل ابن  ر  يف  ؤيته الح  

 جهلله  هلل أ هللث تواز دً، تصدويريً،  الملدً، يف تن،ماده  وردوعه حت ايملدرب مدن 

مالادده عددن أصددوات متنوعددري خمتلفددري يف ااظدد،هر حت متشدد،،لري متن،غمددري يف 

 ااملميت مااب،طن.

ملمري يف  نه ااتصوير  عرب ميتجىل هاا ااتواز  حت متتل  تلك ا ال

عددهللة حمدد،م  أم مالمدد  أس،سدديري حت يسددتطيع ااب، دديف ا،هتددهللامل  ايهدد، مددن 

مط،املتدده الكتدد،ا مااتلمددمت  يدده مددرة بملددهلل مددرة حت ميف  ودد، ة  الملددري مددن 

ااهلل،تو   حممهلل  سن عبهلل ار  ول لاييت ااتواز  اارهية يف ااطدوق حت 

متد،) ااتدواز  بدف نأ -يشل  ىل أ ه لايت عندهلله يف ثالثدري حمد،م  أس،سديري)

ااثدد،ين) ااتددواز  بددف  ،جدد،ت اادداات مااغددل حت أم األ دد، ما مددرين حت م

حت متطلمل،ت اارمر حت مااث،ايف) ااتواز  بف  ع،يدري ااوا دع ا بد،  حت اجلسهلل

  (1ن مجت،مز هاا ااوا ع بيشمل من ااتلممت اافلسفي(.

 في ا حو  األمل)  جهلل ابن  ر  ا طليت يف أ كد، ه متلمالتده مدن 

 -ل  اته هو حت  لم يالهلل ا مرين ممدن سدباوه حت م  ي د يف  ،د،هبم حت مال

 رأ ،تبهم ماطلع عليه، حت ميتل  هاا جليً، يف تصوير  فهو   -م   ،،  

                                                           

 . 87صد  -د. حممهلل  سن عبهلل ار  -احل  يف اارتاث ااملريب   (1)
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احل  بل ه ناتص،ل بف أجرامل اانفوس ا اسومري يف هداه اخلليادري يف أصدمت 

  (1ن عن ه، اار يع حت ، عىل م،  ك،ه حممهلل بن دامد ....(.

و  احلدد  بل دده اتصدد،ل  م ددي ممجددهللاين معدد،طفي بددف  هددو يصدد

أ ض األجددرامل يف اانفددوس يف هدداه اخللياددري يف أصددمت ملاتهدد، اارشدديفري. 

م،ااك جتربته اخل،صري ممربتده ااشخصديري يف ،ثدل مدن األمدو  ا تمللادري 

هباا ا وروي ،،رطرا يري احل  حت مااتفر ري بف احل  مااشدهوة حت معدهلل  

ا  ا،تص،ل يف   ،،مل ع،طفدري احلد  حت ميف احل  من  ظرة ما هللةحت مأثر دم

ااو ت  فسه يملتمهلل يف تصو اته ممي،،ته عىل أ وال ا مرين حت مجتد، ا 

ااغل حت مم، هو مبثوث يف صفح،ت ااكت،ا ايؤ،هلل عىل  ادك ااتدواز  بدف 

 غل (. -م، هو  اد ندامب( مم، هو م، جي نموروعي 

واز  بدف ن ،جد،ت أم، ا حو  ااث،ين حت  اهلل  ايت  يه ابن  ر  ااتد

اجلسهلل( منتطلمل،ت اارمر( حت م اك مار  يف تصويره  تطلب،ت اجلسدهلل 

حت مدم  ااشهوة ااغريريري يف  دامري احل  متاويته حت مترتدد أصهللامل تصدويره 

حل،ج،ت اجلسهلل حت م يمت ااملش،ق مأ ، ينهم الحصول عىل تلك ا تملري عىل 

يدري مبد، ة حت صفح،ت ااكت،ا مااتي   يملرره، ابن  ر  يف صو ة تارير

م  دد  سددكبه، مسددلكه، يف سددي،ق  نددي  الددع يددنم عددن تام دده المغدد،مرة حت 

 مممل،يشته، ختياًل موملو ًا.

                                                           

 . 21صد  -طوق احل مري  (1)
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ميف ااو ت  فسه يملدىل مدن  يمدري اانرعد،ت اارم يدري مااسدبح،ت 

ااوجهللا يري ااتي ترتفع عن  وازي اجلسهلليري متر دى بمل،طفدري احلد   ىل عد،  

 اار ي مااسمو مااطه، ة.

نيددتجىل ااتددواز  ااث،ادديف بددف  ع،يددري ااوا ددع  ميف ا لمدد  األمددل

حت (1ن ا ب،  حت مجتد،مز هداا ااوا دع ب،اتلمدمت اافلسدفي حت مااتحليدمت اانف د(

م هلل  هلل  ابن  ر  يف هاا ا نحنى    ج مأطرا برشيري متنوعدري جتد،ه احلد  

 بملله، ما ملي مبملله،  مم،   مي،ن  ، .

يف تصددو ه ممددن مددالل هدداا تتبلددو   ظريددري ابددن  ددر  اامل،طفيددري 

ااش،ممت اادا  يسدملى  ىل ااتوا ديت ااتد،  بدف اادرمر ماجلسدهلل حت مأ   غبدري 

 أ هلله، تستكممت بتحاييت  غبري ا مر.

:الـمفارقة والتـضـاد- 

 يدديف تكمددن ااايمددري احلايايددري اطددوق احل مددري مددن  ؤحل مأ كدد،  

متصو ات حت أهن، صهلل ت عن  ايه حت مع،  دين حت اعتنيت ا اه  ااظ،هر  

 يدده حت م  يتحددرج هدداا اافايدده يف تندد،مل مد اسددري مورددوي  حت م،دد،   م،مدد،ً 

 سدد،س مودد،لك ،مورددوي احلدد حت بددمت مااتفددنن مااتلمددمت يف  اياتدده 

ممالبس،ته مصو ه مأعراره هباه ا اهلل ة اإلبهللاعيري ااف،لاري حت ماملدمت هداه 

ا ف،  ددري هددي ااتددي أغددرت بملددل اابدد، ثف ا سترشدد ف بإحلدد،ق ااكتدد،ا 
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(173)  ايــــــــــةرالد 

 

مسيحيري( م،،  هاا  -، يري أجنبيري نغربيري مص، به بسي، ،ت اجت عيري مثا

 األمر سب  ا،متالض يف  سبه مأصله.

ممن ااصو  اارالملدري ا تكئدري عدىل بنيدري ا ف،  دري حت تصدويره  راتد  

احل  حت  ييف يبهللأ تصو ه اتلك ا رات  ،فايده حمد، ظ حت مينهيده ،مل،وديت 

ري ماه وفه ااوجهلل مأرن،ه احلنف  يادول يف ترتيد  تف،ردب  راتد  ا حبد

... محمبدري ااارابدري حت محمبدري األافدري  -  -ن ل لله، حمبري ا تحد،بف يف ار 

ما،ورتا  يف ا ط،ا  حت محمبري ااتص،   ما ملر ري حت محمبري اارب ... حت محمبري 

ااطمع يف ج،ه ا حبوا حت محم،بري ا تح،بف ا   تممل،  عليده ... حت محمبدري 

، علري ت،  ، م،  ،ر ، من  بلوغ االاة م ل،مل ااوطر حت محمبري ااملشيت حت ااتي

  (1ن اتص،ل اانفوس(.

مب،اتلممت يف هاا ااتصو  ااتف،رب  راتد  ا حبدري يتبدف أ  ا رتبدري 

األملة حت هي األعىل منراري يف احلاياري ؛ أل  نحمبري ااملشديت( هدي ااو يدهللة 

ااتي جتسهلل نم،هيري احلد ( متسدتغرق د،،تده ااملميادري ااتدي يريدهلله، ابدن 

شه، يف بهللايري ااب،ا حت ثم ع،مد احلهللييف  ايه، يف منتصدفه حت  ر  حت مااتي  ، 

ميؤ،هلل هاا حت أ  ابن  ر  يتحهللث يف هن،يري اافارة بلس،  اامل،ويت اامل، ض 

 ب،افرمق ااهلل ياري بف تلك األوك،ل ا تنوعري المحبري. 

ممم، يملرز هاا اافهم أ  ابن  ر  يادول يف عبد، ة ت،ايدري مسدتكماًل 

،  ددري نم،ددمت هدداه األجندد،س منالدديري مددع اتلددك ااصددو  ااا،لمددري عددىل ا ف
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ا الدد،مل عللهدد، حت مزالددهللة بري،د دد، م ، صددري بناصدد،هن، حت متل،ددهللة بددهلل وه، حت 

 ،ترة ببملهلله، حت  ،  حمبري ااملشديت ااصدحي  ا دتمكن مدن اادنفر حت  هدي 

ااتي ،  ن،مل ت،  ، ب، وت ... م  دك اتجدهلل اإل سد،  ااسد،ن برغمده حت م ا 

،ر حت ما تدد،ر مصددب، حت ماعتدد،ده ااطددرا حت ااسددن ا تن،هيددري حت   ا  ،رتدده تددا

  (1ن ماهت،ج اه احلنف(.

مددن هدداا ا نطلدديت  ددتفهم تلددك ا ف،  ددري ااتصددويريري اارالملددري ااتددي 

تملكر تهللين اارجمت ممملتاهللاته ممهللحل عشاه مهي،مه موف، يري  لبه م  دري 

 م دده حت  تالدد  مراتدد  ا حبددري عنددهلله هبدداا ااشددكمت ااتصددوير  حت مهددي 

هندد، تددهللل عددىل مددهللحل ا، سددج،  مددع اادداات حت مف،  ددري ديددهللة مال ددري حت أل

مااصهللق مع اانفر حت ما واملمري بف  ي  ه ممملتاهللاته مبف  لبده ممشد،عره 

 معواطفه.

ممن هاا ااابيمت تنوعت ااصدو  احلرميدري يف ااطدوق ااا،لمدري عدىل 

االهلليري مااتا،بمت حت ،تصو ه الح  مااكراهيري حت  ييف يدرحل أهند  ع،طفدري 

ما هللة حت ماكنه، متغدلة حت مهداا ااتغد،ير  مللهد  مدن األردهللاد حت ميرجدع 

 ادددك  ىل نرس اادددت زج مااتبددد،ين يف ا خلو ددد،ت حت   ددد  هدددو ا،تصددد،ل 

اشددكمت دأبددً، يسددتهللعي وددكله حت ما ثددمت  ىل مثلدده سدد،،ن حت ما، فصدد،ل حت ما
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(175)  ايــــــــــةرالد 

 

مالمج، سددري عمددمت حمسددوس حت متددلثل مشدد،ههلل حت مااتندد، ر يف األرددهللاد حت 

 (1ن ما وا اري يف األ هللاد حت ماانراي  ي  تش،به موجود  ي  بينن،(.

 ،اتصددوير هندد،  دد،لم عددىل االددهلليري مااتا،بددمت حت مهددي مددن أ ددوال 

مأمدي  يدده اخلددل ماارشدد حت ماحلدد   ت دد ،ت اإل سدد،  ااددا  ملادده ار حت

مااكراهيددري ؛ اددااك  جددهلل ابددن  ددر  يمللددمت ميف دد هدداه االددهلليري باوادده) 

نم حن  جهلل ،ثلًا ممن يؤثر األد ى حت ميمللم  لمت غدله حت م،  دهلل حميدهللًا 

االبه عنه حت ماو ،،  الموا اري يف األمالق  ، أ   ا رمل من ، يسد،عهلله حت 

ت اانفر حت م ب  ،، ت ا حبري اسب  من م، يوا اه  مللمن، أ ه  مل يف  ا

  (2ن األسب،ا(.

مم يت هاه اارؤيري ااتصويريري يمكن تفسل ،ثل من تصو ات ابن 

 ر  يف ،ت،به ،تصو ه نالغهلل  مااو ،مل( حت نااوصمت ماابف( حت نطدي اا د 

 ماإل اعري( حت ناامل، ل ما س،عهلل( حت نا ملصيري مااتملفة(.

:الشمولية و التنوع- 

،دة ااتصدويريري يف  ثدر ااطدوق ب،اشدمول مااتندوي حت ،  اتسمت ا د

 ظرًا اتملدهللد مرجمليد،ت ابدن  در  اافكريدري مااثا، يدري حت م دهلل أثدرت تلدك 

 -أ ي، دً،  -اخللفي،ت ما رجملي،ت يف م،دتده ااتصدويريري  نجدهلله نيدهللثك 
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عن مش،عر مارحري ملموسري اهللحل أ،ثر ااند،س حت ماكنده ينالهد، يف طرا دري 

ك لسه، ألمل مرة .... مابدن  در  مدن أبدري م،ابري حت خييمت  ايك ممله، أ 

هؤ،مل ااواصفف .... متلك  س،اري اافدن األديب  دف تكدو  األافد،  بده 

 ع،دة جت، ا حت م جدع صدو  الملدف حت مغند،مل السدمع حت م شدوة الدرمر حت 

 (1ن مطربً، الفؤاد(.

ااا اتسم هاا اانوي من ااتصوير عنهلل ابن  در  بادوة ا ال ظدري يف 

مترشي  احلوادث حت متلمر يادف ااادول يف ا،عدرتاض  نلليمت ااو ،لع حت

ا خلص حت مااشه،دة ااص،د ري حت متهلل   اط، ري احلدر حت مصدف،مل اادنفر يف 

استشددف،ض اابواعدديف ا سددترتة حت متفسددل احلر،دد،ت اامل، رددري حت متصددوير 

  (2ن ا، فمل،،ت ا تت،بملري .... مااتحليالت اانفسيري(.

ره خلب،ي، اانس،مل متفهمده ممن هاه ااصو  اانفسيري اارالملري حت تصوي

انفسيري ا رأة مم و ه عىل مواطن اااوة ماالملة عنهلله، م ادك يف غمدرة 

 هلليثه عدن ،دت   اا د  يديف يادول نممد،  أيدت اإلسدمل،د أ،ثدر منده يف 

اانسدد،مل حت  ملنددهللهن مددن ا ح، ظددري عددىل هدداا ااشددل  حت مااتددوا  بكت  دده حت 

،ل حت مم،  أيت امرأة مااتواطؤ عىل طيه   ا أطلملن عليه م، اير عنهلل اارج

 (3ن ،شفت رس متح،بف  ، مهي عنهلل اانس،مل مماوتري مستثالري(.
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(177)  ايــــــــــةرالد 

 

متتنوي تلك ااصو  اانفسيري المحبف ممد، يتمللديت هبدم مدن مود،ة 

ممس،عهللينحت مم، يهللث تم من مصمت مهجر حت مم ،مل مغهلل  م، يهللل عدىل 

  معته، متلثله، م يمته، اافنيري اارا يري.

املمياري حت ماانظرات اخلي،ايري اار يادري ،  تملهللدت ااصو  اافلسفيري ا

يف ترييف مأ ،ة يف بملل  ؤاه اافكريري  ول ع،طفري احلد  حت ميظهدر  ادك 

يف  ظرتدده ااتصددويريري  ددن أ دد  مددن  ظددرة ما ددهللة    ياددول يف  كمددري 

اافيلسددوض ا تب دد ن...... األوددي،مل حت أرسعهدد،  مددوًا أرسعهدد،  ندد،مل حت 

كم عىل هداا ا ت دي ب،حلد  مأبطؤه،  هللمثً، أبطؤه،  ف، ًا( ماااك   ي

م،ااك  ظرته يف   ل ااتمللديت  "ااشهوة اامل،برة"م    صو ه بنوي من 

بشخصددف يف م ددت ما ددهلل ،ددااك تصددويره ممن، تدده  دد، يسددمى بددد 

ا،تص،ل حت  ييف خي،اة ا مرين بتل،يهلله عىل م، الوصدمت مدن  " لسفري"

ا ب،إلر، ري ها "،ل  زاد مصاًل حت ،ل  زاد اتص،،ً "أثر  ياول عن ا ح  

 ىل تصددو اته ااملمياددري ماألصدديلري  ددول مفهددو  احلدد  مدماعيدده مأسددب،به 

مآ ،ته مأعرارده ميف مف،هيمده م ؤاه اخل،صدري يف األمدو  ا تمللادري بده مدن 

 ااو ،مل مااغهلل  مااانوي مااسلو ....

مهدداا يؤ،ددهلل  ظرتدده اافكريددري ااشدد،ملري متصددو ه ا تنددوي اابددهلليع 

 جلرلي، ، م يثي، ،.

 

 



 

 الظواهر األسلوبية يف طوق احلمامة (178)

اجلزئي ، والكلي: التصوير- 

حت  طو ه  س  اافكرة ااتي يتن،مت،م هلل تنوعت صو  ابن  ر  يف

ما و ة ااا  يصو ه  ىل صو  جرليري بسيطري حت تصو  جرملًا ما دهللًا مدن 

جرلي،ت ا وروي مميطً، من ميوطه حت متلدية بملدهللًا  نيدً، مدن أبملد،ده حت 

ا،سدتمل، ة متملتمهلل هاه ااصدو  اجلرليدري عدىل بنيدري ااتشدبيه مااتمثيدمت حت أم 

  (1ن مااكن،يري.

ممددن تلددك ااصددو  اجلرليددري ا تملددهللدة ا بثوثددري ق ثن،يدد، ااطددوق حت 

تصويره المحبري يف  هلليثه عن م،هيري احل  بريشته ا بهللعدري  يديف يادول) 

ير ماحلهلليددهلل يف بيدد،   ددوة نما حبددري .... ج، بددري اددو أمكنهدد، حت ،دد، غنط

ثم يصو ه، ث، يري حت موهللة ا،اتص،ق حت مرسعري ااتلثر ما، جاااحت اجل، بيري

 ييف ، تاوحل ا حبري متتغلغمت يف ااالدوا  ،  "،،ان،  يف احلجر"باواه 

  (2ن بملهلل  هللر ز ،ده، ماوتمل،ل أما ه،(.

ب،السد،  حت  يده  "ا راسدلري"ممن  اك تصدويره الكتد،ا يف بد،ا 

 يملرب اإل س،  عن أطي  ملج،ته مأمجله، دم   ي،مل أم هيبري.

باواده)  "ااسدفل"ل يف بد،ا ممن  اك ،ن،يته اارالملري عدن ااسدف

ن هددو دايددمت عاددمت ا ددرمل مبيددهلله  ي،تدده حت مسددرته م لدديحته( ممددن  اددك 
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(179)  ايــــــــــةرالد 

 

ااتدي تنخدر يف اايشدمل  تدى تلدملفه متريلده  "ب،  دري"تصويره الر يد  

مينت  عنه، اخلراا مااهللم،  يف األوي،مل ا حسوسري    ب،ان، بهلل ي، ااالدوا 

 ماأل ،سير ما ش،عر!!!

اوص،ل ب،ألمدمت يف بد،ا اااندوي ن.... م،ااك تصويره الري، ة ما

 لمت، ااري، ة حت م هن، ألممت من ا م،ل( ماألممت هو اابلسم ااش،يف االدوا 

ا حبف حت ماو،ه اك، ت احلي،ة هً، مغدً  متمل،سدري ب،إلرد، ري  ىل أ  األمدمت 

 تاه   يه  فر ا ح  ،مت ماه .

 م ىل ج،   تلك ااصو  اجلرليري حت تلد ااصو  ااكليري اتلدم تلدك

ااصددو  اجلرليددري متؤاددة بينهدد، اتشددكمت يف اانه،يددري نصددو ة ،ليددري ع،مددري 

تل،مت أجراؤه، حت متالملمت عن، ه، يف أ وحل  ب،ط حت يشدهلل مد، تتطلبده 

  (1ن ااصو ة من مواطر ممش،عر معواطة(.

ممددن تلددك ااصددو  ااكليددري اارالملددري ا متددهللة يف مي،تدد، متلثلهدد، 

ل) نااوصمت حت مهو مدد تصويره اارالع ما متع الوصمت مآث، ه  ييف ياو

  يع حت ممرتبري رسيري حت مد جري ع،ايري حت مسملهلل ط،اع بمت هو احلي،ة ا جهللدة حت 

ماامليا ااسنى حت ماا م  ااهللالم حت م دري من ار عظيمري ماو ، أ  ااهلل ي، 

دا  ممرحت محمنري م،هلل  حت ماجلنري دا  جرامل مأم،  من ا ك، ه االند،    مصدمت 
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يه حت ماافرر ااا  ، و،لبري  يه حت م، ا حبوا  هو ااصف،مل ااا  ، ،هلل   

  (1ن  ر  ممله حت م، ل األم،ين حت ممنتهى األ اجي(.

ممددن هدداا ااابيددمت تصددويره الو دد،مل حت ما سدد،عهلل مددن اإلمددوا  حت 

مااسلو حت ماتجر حت ،   سم ابن  ر  بريشته ا بهللعدري صدو ًا  الملدري ةدوج 

طيبدري حت م ادك يف ب،حلر،ري حت متردهي ب،ألاوا  اخلالبري حت متملبيت بد،ارمال  اا

تصويره ا متع اخلدالا الدهللم  ماااصدو  مااريد،ض ماابسد،تف ا نترشدة 

عىل أ ض األ دهللار ممدن  ادك  واده ن....  ين تنرهدت أ د، ممج،عدري مدن 

 مواين ...  ىل بست،  ارجمت من أصح،بن، حت  جلند، سد،عري حت ثدم أ ند بند، 

ض اااملددود  ىل مكدد،  دم دده يتمنددى حت  تمددهللد ، يف  يدد،ض أ يلددري حت مأ 

عريلري حت الب   يه، منفس  مالنفر اهللهي، م در حت بدف جدهللامل تطدرد 

،لب، ييت االجف حت مأطي،  تغرد بلحل،  تر   ب  أبهللعه مملبدهلل مااغدريل حت 

مث   مههللاري  هلل  الت األيهلل  حت مد ت المتن،مل حت مظالل مظلري تال ظن، 

  (2ن ااشمر من بينه، .....(.

 يديف األادوا    ظهرت عن،  ااتصوير ،ل سدن مد، يكدو  مدن

 ماحلر،ري مااظالل ماارمال  مااطملو  االاياة.

ممدد، أ،ثددر تلددك ااصددو  ااوصددفيري يف ااطددوق ممدد،  مللهدد، جددهلليرة 

 بهلل اسري مستالري تبف بن،مله، ممص،لصه، ممج،ت، اافني.

                                                           

 . 90صد  -ااس،بيت (1)

 . 133صد  -طوق احل مري  (2)



 

(181)  ايــــــــــةرالد 

 

ممن ااصو  ااكليري ااا،لمري عىل ااتل،د مااتا،بمت تصوير ابن  در  

ااط،عدري حت  لسدم بريشدته  اارالع ألثر احل  عدىل  فدر ا حبدوا يف بد،ا

ا بهللعري  ،لاًل) نمترحل ا رمل  س اخلليت حت صمل  ااشكيمري حت مجور اااي،دة 

حت م،يض ااملريمري حت دي األ ة حت أيب اخلسة حت    هدو  ، أ  تتنسدم  سديم 

احلدد  حت ميتددو ط غمددره حت ميملددو  يف بحددره حت  تملددود اارشاسددري اي، ددً، حت 

  (1ن استسالمً،(. مااصملوبري سهواري حت ما ل،مل ،الاري حت ماحلميري

 ىل غل  اك من ااصو  ا تملدهللدة عدىل طدول ااكتد،ا مااتدي تملدهلل 

 سمري  نيري ه،مري من س ت ااطوق األدبيري ماإلبهللاعيري ماجل ايري.

:الصورة بني الواقع واخليال- 

ميف منحددى  نددي آمددر  جددهلل صددو  ابددن  ددر  اافنيددري تنوعددت يف 

، يدري ااوا مليدري ،د،  ابدن  ما هلله، مم،د ، م، بف ااوا ع ماخلي،ل حت  من اان

 ر  نمغرمً، أوهلل اإلغرا  بتتبع أمب،  ااملشد،ق ما حبدف ممدن عد، مه حت 

مبخ،صري ااكت،ا مااشملرامل مااوز امل حت م،،   هلل يف  اك متملري غريبري من 

 هدو يف  (2ن تلك األمب،  ااتي عر ه، بنفسده أم  الدت  ايده عدن ممل، يده(

وا ع حت ، اخلي،ل حت ميتمثمت هاا اانوي من ااتصوير ااوا ملي يتحهللث عن اا

هاا ااتصوير ا بني عىل ااوا ع يف ااتصوير اااصيص اا دي  ا رسدمت يف 

                                                           

 . 68صد  -ااس،بيت  (1)

 . 205صد  -د. ز،ي مب،    -ر اافني يف ااار  اارابع اانث (2)



 

 الظواهر األسلوبية يف طوق احلمامة (182)

غل تكلة أم سجع مااا  يصو  ابن  ر  من مالاده ناحلد  ااملدا   

ااملفيددة حت مجت، بدده  يدده حت مجتدد، ا ممل، يدده حت ممدد، ادده مددن سددلط،  عددىل 

رح،ي، مم، يدهللث  اانفوس حت مم، يثل  يه، من آ،  موكو  حت مم، اه من

 يه مدن ااملتد،ا ماخلصد،  مااصدل  مااتواعدهلل عدىل االاد،مل حت ممدن اتجدر 

ماخلددهللاي مااغددهلل  مااسددلوا   ىل غددل  اددك ممدد، يتملثددر أهددمت اتددوحل يف 

  (1نوب،،ه(.

مهاا االو  من ااتصوير ،ثل ممتملهللد يف ،مت أبواا ااكت،ا حت ،  

هلل  يهد، ابدن  فلت به صفح،ت هاا اابحيف مب، ا،بمت  هند،  صدو  اعتمد

 ر  عىل اخلي،ل حت مهي تبهللم  ليلري ب،انسبري الصو  ااوا مليري حت ا ستا،ة مدن 

ما ع ابن  ر  مبيئته حت ممن تلك ااصو  اخلي،ايري ماااهنيري ا رتاميري يف ثن،ي، 

 -  -ااطددوق حت تصددويره المددرأة ااتددي ،، ددت مود دد، يف غددل  ات ار 

مأثبددت مددن اجلبدد،ل حت  ن ملهددهلل ، أصددفى مددن ا دد،مل حت مأاطددة مددن اتددوامل حت

مأ وحل من احلهلليهلل حت مأوهلل امتراجً، من االو  يف ا لو  حت مأ فا استحك،مً، 

من األعدراض يف األجسد،  مأردوأ مدن ااشدمر حت مأصد  مدن اامليد،  حت 

مأثادد  مددن ااددنجم حت مأصددهللق مددن ،ددهلل  اااطدد، حت مأعجدد  مددن ااددهللهر حت 

                                                           

صد  -دا  ا مل، ض  -د. وو ي رية  -ع  ااهللمل ماإلم، ات ناأل هللار(  (1)
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(183)  ايــــــــــةرالد 

 

ى مددن مأ سدن مدن اادرب ... مأادا مدن اامل، يدري حت مأ دىل مدن ا ندى حت مأد د

  (1ن اانفر حت مأ را من اانس  حت مأ س  من ااناا يف احلجر(.

 تلك صو ة مي،ايري مملجبري أطليت  يهد، ابدن  در  ااملند،  خلي،اده حت 

  ر به يف أجوامل مي،ايري   بري بف أ ق ا خلو ،ت مأوهلله، حت يف أع،ايه، 

مأس، له، حت يف أمو  ظ،هرة مأمرحل مفيري حت م،ل ه ،،  يسب  يف بحدر مدن 

أم يطل يف جو من األ ال  حت عىل أ  هاه ااصو  اخلي،ايري تتلد   اخلي،ل حت

 يف وملر ااطوق مم،دته أ،ثر من  ثره.

                                                           

 . 173صد  -طوق احل مري  (1)



 

 الظواهر األسلوبية يف طوق احلمامة (184)

 الـمبحث الثالـث

 التصوير اجلمالي وأدواته الفنية

ما تلممت اهلل اسري ااتصوير اجل ن يف  ثر ااطوق  هلل أ  ابن  در    

،هه، بملدرض يكتة يف  ،اه ااتصوير  امل،طفري احل  حت مبلو ة أ ك، ه جت

ااصو  اابي، يري ماجل ايري  حس  حت بمت   ه ،د،  عدىل معدي تد،  بهللين،ميكيدري 

اافن ااتملبل  ؛ ااا  ه  يو  تلدك ااصدو  حت ميدهللعم تلدك اخليد،،ت 

ا صو ة افكره ا،جت عي بكثل من األدمات اافنيري حت ماألس،اي  اابي، يدري 

كدال   م اد، ممجد،، ا رش ري حت ما حسن،ت اابهلليمليري اخلالبدري حتااتدي تريدهلل اا

متددهللعم آ امله مأ كدد، ه األدبيددري ما،جت عيددري حت متددهلل ع ااسددل  ما لددمت عددن 

 ااا، ئ  ظرًا اطول اارس،اري حت متملهللد أ ك، ه، مموروع، ،.

مابن  ر    يكن بهللعً، يف هاا ا نحى اجل ن يف  س،اته حت  اهلل د ج 

ع ااكتدد،ا يف ع دده عددىل هدداا ااصددنيع حت ماإلمملدد،   يدده حت بددمت مااتصددن

مااتكلة يف اسدتخهللا  ا حسدن،ت اابهلليمليدري مدن سدجع مجند،س مطبد،ق 

مغلهدد، حت  ، أ  ابددن  ددر  ،دد،  ن، يكلددة ب،اصددنملري ،لددة غددله مددن 

 (1نممل، يه حت  هو يؤثر اابس،طري عىل ااتكلةحت مااهلل ري عىل احلليري(.

ممن هاا ا نطليت اعتمهلل ابن  ر  يف تصويره األديب عىل ااملند،  

  -مااوس،لمت ا تيري)

 

                                                           

 .444صد  -د. أدهلل هيكمت  -( األدا األ هللا  1ن



 

(185)  ايــــــــــةرالد 

 

 -األلفــاظ الـمـوحيــة: -1

ما ال ظ عىل أاف،  ابن  ر  ممفرداته أهن، نمنتا،ة ا تا،مل  الملدً، حت 

بحييف تكو  ،مت ،لمري متآميري مع أمته، حت متد، جدرس  لدو حت يتفديت مدع 

 (1ن موروعه،(.

م هلل استاى ابن  ر  م،دته االغويري بلاف،ظه، ممفردا ، من مملجدم 

ااشدغة  -ااغدرا   -ااملشيت  -احل  احل  ماامل،طفري أم،ً  تلا، ، أاف،  ن

األ در  -ا دودة  -االاة  -ا تملري  -ااصب،بري  -ااصب،  -اجل ل  -احلسن  -

اانفددوس ...( مغلهدد، حت ممددن األافدد،   -اافددؤاد  -ااالدد   -ااشددهوة  -

 -اامللدري  -ا تمللاري ب،حل  ،لعراره حت مأمراره ممف،هيمه تط،اع ناانظرة 

ااتداامت  -ااملتد،ا  -االو   -اابف  -اتجر  -ااوصمت  -ااسلو  -ا رض 

 -ااملددف  -ااابلددري  -ا سدد،عهلل  -اار يدد   -ااددوا   -اإل اعددري  -اا دد  -

ااغدهلل   -ااو د،مل  -اا   -ا راسلري  -ااته،د   -ااسفل  -ااملال  -ا لمت 

 االنى ....( مغله،. -ااانوي  -

 ميف هاه اان، يري ،،  ابن  ر  د ياً، يف اسدتمل اه بملدل ا فدردات

ماألافد،  ااهلل يادري ا و يددري ممدن  اددك افظدري ن،لددة( مااتدي اسددتخهللمه، 

أعر  ار( حت  نمااا   -ااك،ت  يف ماهللمري  س،اته ثالث مرات نم،لفتني 

،لفتنددي ،بددهلل  يدده ...( حت نماددو، اإل دد،ا اددك  دد، تكلفتدده ....(  يدديف 

                                                           

 .  522صد  -د. مصطفى ااسيويف  -مالم  ااتجهلليهلل يف اانثر األ هللا   (1)



 

 الظواهر األسلوبية يف طوق احلمامة (186)

يال ظ أ  هاه األ مل،ل ااثالثري مشتاري مدن اجلدا  األصدب تد، مهدو ن  ل 

و متصددمت أوددهلل ا،تصدد،ل بهلل،اددري احلدد  ااددا  ينطددو  يف بملددل ض( مهدد

 ممل، يه مصو ه عىل ااكلة حت مااتكلة مااكلفري.

ممن هاه األاف،  ا و يري ااهللااري عدىل احلد  حت ما ملدربة عنده افظدري 

نااملف( مااتي أطن  ابن  ر  يف احلهللييف عنه، متفصيمت  ظرا د، مد،ادري 

ول ااالد  حت ممد، ،دمت ،دمت  ظدرة منهد، حت  د،املف هدي بوابدري احلد  حت م سد

األعل،مل ماألدمات األمرحل  ، تد، تبدع حت م ظدرًا ألهيتهد، عندهلله  إ ده ، 

يؤمن م، يادر ب،حلد  مدن  ظدرة ما دهللة حت بدمت ،بدهلل مدن مملد،مدة اانظدر حت 

 ممهللاممري ا،تص،ل.

ممن هاه ا فردات ،ااك افظدري نااملفدري( بد  تو يده مدن ااصدف،مل 

 ما وبا،ت.ماانا،مل مااطه، ة ما،بتمل،د عن ا مل،  

ممن األاف،   ات ااهلل،،ت اامل،طفيري ااهللااري عىل ااتدهللامت مااتدودد 

افظري نج، يري( مااتي استخهللمه، ابن  ر  ،ثلًا حت  هي ، ياصهلل هب، اافتد،ة 

مددن اإلمدد،مل مااملبيددهلل حت م  دد   ددهلل تسددتملممت المددرأة احلددرة حت م اددك أل  

يند،د  هبد، األ هللاسيف نم، زااوا يستخهللمو  ااكلمري يف  ي، م األرسيري حت 

معىل ااملمو   ادهلل بدهللا  (1ناارجمت زمجه تهللاياًل ت، متوددًا  ايه، حت ي، ج، يري(

ااطوق يف ا سج،  أاف،ظه متآميه، مترابطهد، مد،اتهد، ا و يدري حت ،،املادهلل 

                                                           

 .212صد  -د. ااط،هر مكي  -( د اس،ت عن ابن  ر  1ن



 

(187)  ايــــــــــةرالد 

 

اانظيم حت تت سك   ب،ته متنتظم يف تال م ما سج،  ارتسدم او دري مجيلدري 

 مملربة.

 -األساليب املتنوعة املعربة: -2

ألسلوا ابن  ر  ااكتد،يب يف طدوق احل مدري ب،عتبد، ه أ ده ما تتبع 

 س،اري يف احل  حت م س،اري    حت يهلل   مهللحل  در، ااك،تد  عدىل دمد  

،مت عال ،ت ا حبري يف منظومري  كريري ما هللة هي ااتي يل  عليه، اخلط،ا 

عددرب ااطددوق حت مهددي ااتددي أرددفت عددىل ااددنص يف  ملدده سدد ت ة،سددكه 

رًا اكدو  ابدن  در  يدهلل   جيدهللًا أ  م معري تصويره مبندى ممملندى حت م ظد

اااددراملة أل ماق خمتلفددري حت م هنيدد،ت متملددهللدة حت  اددهلل  ددر، عددىل تنويددع 

أس،اي  ااكت،بري حت مااتفنن يف تنويدع صدو ه اياندع ،دمت  د، ئ بمرشدمعيري 

 مرشمعه اافكر  اامل،طفي ااهللاعي  ىل احل .

ممن ااوار  يف ااطدوق  ادك ااتندوي األسدلويب يف  سدم صدو ة 

ن احل  حت  إىل ج،   األسلوا ااتارير  اادا  اعتمدهلل مملربة الح  مع

يف ماهللمدري  -م،صدري  -عليه ااك،ت  ،ثلًا يف  ر أ كد، ه مبلدو ة آ الده 

موروع،ته مأبوابه حت م،ااك األسلوا اخلرب  ناحلك،لي( ااا  عرز به 

مو فه حت مأ،دهلل بده آ امله حت ماالداا  ،ثدر يف ،ت،بتده مط،املند،  ادرات ،ثدلة 

ا اابحدديف اسددتخهلل  ااك،تدد  بملددل األسدد،اي  اابي، يددري مددنه  يف ثن،يدد، هددا

 األمرحل.



 

 الظواهر األسلوبية يف طوق احلمامة (188)

أسددلوا احلددوا  ااددا  يملطددي دين،ميكيددري م يويددري الصددو ة    -1

م ي،ملا دد، ا بدد، ة ميبددهللم  اددك مارددحً، يف سددو ه ألمبدد،  ا مددرين 

مآ الهم حت ماعرتار، م حت ثم يفندهلله،حت ميدرد عليهد، يف  دوا   ودييت ممتدع 

حت بواا ااطوق  م هلله مع ،مت ب،ا من أمالا حت  ال يط،املك  ، ابن  ر

م  ا   يكددن حمدد،م ا نرددمنيً،( مددن مددالل  أيدده م واددهحت ل،يددمت ابددن  ددر  

ماصطنع هو  وا ًا من عنهللي،ته مس، ه عىل هيئري سؤال مجدواا مثدمت مد، 

صنمله يف ب،ا نااكال  عن م،هيري احل (  ييف ياول) ن إ   ،ل  ،لمت) ادو 

 (1ن،،  هاا ،ااك ...  ،جلواا عن  اك....(.

 -ممنه، أسلوا ااتملج  سوامل بصيغته اا ديري نأعجد   - 2

أتملج ( مااا  استخهللمه، ااك،ت  ماعتمهلل عليه، ،ثلًا يف رسد أ كد، ه 

 مآ اله حت أم  تي، ه رمنيً، رمن ا نظومري ااتصويريري يف ،ت،به.

ممددن هدداه األسدد،اي  ا ملددربة ااتددي أدت دم ًا مهددً  يف  سددم  -  3

 تورددي  آ الدده متل،يددهلله، حت أسددلوا اااسددم  صددو ة عفتدده متملففدده بددمت يف

ااا  يال ظ  يه أ  ااك،ت  ،فايده معد،  ديدن ، ياسدم  ، بد،ر حت ممدن 

 اك  سدمه  د،لاًل) ن.... ممدع هداا يمللدم ار م،فدى بده علديً  حت أين بدرئ 

ااس، ري حت سليم األد  حت صحي  اابرشدة حت  ادي احلجدرة حت م ين أ سدم بد،ر 

 (2نت مئر   عىل  رج  را   د....(.أجمت األ س،  أين م،  لل

                                                           

 .22صد  -( طوق احل مري 1ن

 .165صد  -( ااس،بيت 2ن



 

(189)  ايــــــــــةرالد 

 

مأ ي، ددً، ينددوي يف أسددلوا اااسددم ،اوادده يف بدد،ا ا راسددلري عددن 

تصويره الكت،ا بف ا حبف مأثره نماملمر     ااكت،ا الس،  يف بملل 

 (1ن األ ،يف(.

م،ددااك تددلد أسدد،اي  ااتل،يددهلل حت مااتكددرا  ما،عددرتاض حت  - 4

 تد، حت مدع اادربمز ااوارد  مااتملليمت مؤ،هللة اهللم  ااصدو ة حت ممكملدري جل

ألسلوا اخلط،ا ااا  ،ز  ااك،ت  من بهللايري  س،اته  ىل هن،يتهد، م،دل  

ااس،لمت ااا  سلاه مطل  منه هاه اارس،اري م،ثمت أم،مه خي،طبه ميهللثده أم 

أ ه من مالاه خي،ط  ،دمت  د، ئ ممطد،اع الرسد،اري ممد، يدهللث  وعدً، مدن 

 ما تلاي. ا،تص،ل اانف  ماات زج اافكر  بف ااك،ت 

مم، هاا ااتنوي األسلويب اارالع  ، د،اري أ،يهللة عىل معي ااك،ت  

بموروعه م ج،دته اه حت مةلكه ألدماته اافنيري مااتملبليدري حت ،د  أظهدر اند، 

أ ن، أم،   وي  اٍق من ااكت،بدري تب، هد،  ات ع،وداري  وردوعه،  ريصدري 

ل اافنيري ،مت احلر، عىل تاصيه من ،مت ج،   حت موحا ،مت عواممت ااتلث

 ايصمت  ىل ااا مة يف موروعه مبنى ممملنى.

 -الـمحسنات البديعية اجلمالية: -3
،  استمل،  ااك،ت  يف ع، ه اافني اجلميمت عن أمجمت جتربري يمليشده، 

اإل سدد،  مهددي جتربددري احلدد  حت مااتملددرض عددىل أبمل،دهدد، ممراميهدد، بددبملل 

ممجدد،،ً حت ااملندد،  اافنيددري ماجل ايددري ااتددي تريددهلل صددو ته ااتملبليددري  م اددً، 
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متكس  ،المه جرسً، موسيايً، عابً، يلا يف األس ي ميملليت ب،أل ئهللة م هلل 

استخهلل  ااك،ت  مملظم هاه ا حسن،ت يف   دري معامبدري يكسدوه، ااطبدع 

 ااملريب اار راق حت بمليهللًا عن أ  تصنع أم تكلة  ،  ي   هلل .

ميلد عىل  مري هاه األدمات اجل ايري ا، تب،س مااتلدمف  يد،ت 

ر احلكيم ماحلهللييف اانبو  اارشية ماأل وال ا لثو ة  ااا   ر، ااا،

عليه  ااك،ت  من أمل ب،ا اه مهو م،هيري احل   ىل آمر ب،ا يف  سد،اته 

نااملفري(  هو ،ثلًا م، ياتبر ميستشههلل ب،اارآ  ااكريم ماحلهللييف اانبدو  

اارشية مأ ي، ً، بدل وال احلكد مل ماابلغد،مل ماألدبد،مل ممد، يدهللل عدىل عمديت 

ا، تدده متشددمل  ممل،  دده ااهللينيددري مااثا، يددري حت ،ددااك أ،ثددر ااك،تدد  مددن ث

ا،تك،مل عىل بنيتي ااطب،ق ما ا،بلري اتوري  ممل، يه متل،يهلله، ممدل مثد،ل 

عىل  اك  هلليثه عن أثر احل  عىل  فر ا حد   يديف نتملدود اارشاسدري 

م واده  (1ناي، ً، حت مااصملوبري سهواري حت ما ل،مل ،الاري حت ماحلميدري استسدالمً،(

 ن احل  نأماه هرل حت مآمره جهلل(.ع

،  أ،ثر ااك،ت  من اجلن،س مااسجع يف مملظم ،ت،بته ،ملن ين 

موسيايف يس،عهللا  يف  سم صو ه ممي،،ته حت متوري  ممل، يه مأ ك، ه 

متثبيتهد، يف  هدن ا تلادي مانسدتمع  ايده مهدو يو دع عدىل أمتد،  ااالددوا 

موساري يف  هلليثه عن  بيبته بجمله ا ملربة مأاف،ظه ااملابري ماغته اارا يري ا 

ن ملددم( مااتددي ،، ددت نأمنيددري ا تمنددي حت مغ،يددري احلسددن ملاددً، مملاددً، ... 
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م،، ت غ،يري يف  سدن مجههد، معالهد، حت معف، هد، مطه،  د، حت ممفرهد، 

حت  ايددري مددن اامليددوا حت دالمددري مدم،ثتهدد، حت عهلليمددري اتددرل حت منيملددري اابددال 

ااصهللمد حت  زينري  حت  لوة اإلعراض حت مطبوعري ا، اب،ض حت مليحرياااطوا

  (1ن ااملاود حت ،ثلة ااو ،  حت مستلاة اانف،  .....(.

م هلل يشدا ابدن  در  عدن هداا ا،سرتسد،ل ماابسدد حت ميملمدهلل  ىل 

أ ي، ً، تتمثله يف  هلليثه عن ا س،عهلل من اإلمدوا  حت م يده يادول  - ااصنملري

اإل سدد،  صددهللياً،  - -نممددن األسددب،ا ا تمندد،ة يف احلدد  أ  هيدد  ار 

اطيددة اااددول حت بسدديد ااطددول حت  سددن ا لمددا حت د يدديت ا نفددا حت  خملصددً، حت

مددتمكن اابيدد،  حت مرهددة االسدد،  حت جليددمت احللددم حت ماسددع اامللددم حت  ليددمت 

م،ددااك اسرتسدد،اه يف مصددة بملددل  (2ن ا خ،افددري حت عظدديم ا سدد،عفري ...(

يسدددتملرض  هلل اتددده اابي، يدددري ااريددد،ض ماابسددد،تف حت م،دددلين ب،اك،تددد  

ااتهللاممت ما،سرتسد،ل ا تصدنع يبدهللم غريبدً، حت ااا  إ  مثمت هاا مااوصفيري

عىل بند،مل اارسد،اري األسدلويب مااتصدوير  م،صدري مأ ده بمليدهلل عدن جوهد، 

اافكددر  مااشددملو   حت ماملددمت ااك،تدد  متددلثر بشدد،عريته ا جنحددري ااتددي 

اسددتملرض بمللددً، منهدد، يف مورددوع،ت ااطددوق حت  لبددت  ، أ  تددؤثر  يدده 

 متمللن عن  فسه، من مالاه.
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ت ااك،ت  مصو ه اافنيري منسجمري مع  اتده مهكاا ج،ملت تملبلا

م كره ،مت ا، سج،  مع،جلت موروي احلد  حت م ربدت مفهدو  ا حد  

 ىل األ هدد،  مااالددوا م سددخت  يمدده ممب،دلدده بدد  يليدديت هبدد، مددن تملبددل 

 متصوير ممج،ل  ني يتآاة ،مت ااتآاة يف مستوحل اابنيري ااملمياري النص.
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 اخلامتة
عىل عبد،ده ااداين اصدطفى ... احلمهلل ر م،فى حت مصالة مسالم، 

 مبملهلل)

 " بملهلل تلك ااتطوا ري ا متملري ما فيهللة مع اخلص،لص األسلوبيري يف

،بن  ر  حت مااتي  ،مات ا، رتاا مااهلل و من عد،  ابدن  "طوق احل مري

 ر  األديب حت  اهلل ،شفت ااهلل اسري حت مأسدفر اابحديف عدن بملدل اانتد،ل  

  -أمجله،  ي  يب)

 ل ااهلل اس،ت األدبيري لت اسم  ن دمول ااكت،ا  ، :أواًل

ناارسدد،لمت األدبيددري( بدد  ادده مددن مصدد،لص مورددوعيري م نيددري أم د اسددته 

،نمددو ج النثددر اافنددي اخلدد،اص ااددا  تددوا رت  يدده مملظددم ااادديم اافنيددري 

 ماجل ايري.

  ااتسلسمت ا نطاي ماارتتي  ااملاب أل كد، ه مآ الده  :ثانيًا

ي  ىل ااتجهلليدهلل ما،بتكد،  مةير  كدره ب،انادهلل ا نهجدي ااوارد  حت مااندرم

 ملمو ، مأسلوب، .

 ةير  ثر ااطوق بخص،لصده ا وردوعيري ماافنيدري مدن  :ثالثًا

  ك،  اابن،مل اافني مااتميدر ب،او دهللة ا وردوعيري ماامللدويري م،ثدل مدن 

 ااس ت اجل ايري ماافنيري.

 تفوق اانثر اافني بخص،لصه متفدرده مأسدلوبه عدىل  :رابعًا

هو اامل د ماألس،س ااتملبل  عن  كر ابن  ر  وملر ااطوق حت  ك،  اانثر 

 مااشملر متمم ممكممت اه.
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أ  يو يت أمري ااملرا مل أمدري أمرجدت الند،س  -  - سلل ار 

م خبه، اامللميري ماافكريري ماألدبيري حت اهلل اسري تراثه، ا جيدهلل د اسدري علميدري 

ممملر يددري ماعيددري مفر ددري بددف ااث،بددت األصدديمت ااددا  ، يمكددن جتدد،مزه حت 

شكمت ا ن،عري ماتويريحت ما تغل ا تحول حت مااا  ينبغدي جتد،مزه حت ب،عتب، ه ي

اننطلدديت مجيملددً،  حددو سدد مل ا جددهلل مااملددرةحت ماسددتمل،دة  ددهلل ، اافكددر  م 

احلل،   ا وا،  اظرمض ع  ، ممستحهللث،ته حت ،خدل أمدري أمرجدت 

 الن،س.

 مم،  اك عىل ار بملرير

 مار هو ا و يت مات،د   ىل سوامل ااسبيمت

 

 

 ـثالبـاح
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