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اعُر ببهلل مه انشيطبن انرجيم

{نتعهمُا أن للا عهى كم شيء قذير َ أن للا قذ أحبط
بكم شيء عهمب}
سُرة انطالق اآليت 00
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اإلٌذاء

أ٘ذ ٞثّشح جٙذ ٞإٌٚ ٝاٌذ ّ
 ٞدفظّٙب هللا ٚ

جّ١ع أعبرزرٚ ،ٟاألعزبر اٌّششف  8د .عٍ ٟعّشاْ
عٍ ٝوً ٔصبئذٗ ٚرٛجٙ١برٗ
إٌ ٝوً ِٓ دفظ ُٙاٌمٍت ٠ ٌُٚغع ُٙاٌمٍُ
إٌ ُٙ١جّ١عب أ٘ذ ٞثّشح جٙذٞ

3

انشكر َانتقذير
إٌ ِٓ ٝال ٔٛس إ ّال ٔٛسٖ ٚال عظّخ إ ّال عظّزٗ
إٌ١ه سث ٟاٌف شىش  ٚدّذ ٚثٕبء...
لبي سعٛي هللا -صٍ ٝهللا عٍ ٚ ٗ١عٍُ ِٓ(8-ال ٠شىش إٌبط ال ٠شىش هللا)
ارٛجٗ ثبٌشىش اٌجض ً٠اٌٝ
وً ِٓ عٍّٕ ٟدشفب ً ٚ،اٌ ٝاعبرزر ٟثمغُ اٌٍغخ اٌعشث١خ
اعأي هللا اْ ٠جعٍٙب ف١ِ ٟضاْ دغٕبر.ُٙ
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اٌزّ١ٙذ
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اصاللر

إن لكللل ر للر صللن ر للور ال للمر اصاللر ركصللق كللقن اصللر الاللاس اصاللر للمرام ال قىمال و ا صللد للو

مرام الصمق ران ،كقن ابو الطاب الصتنب اصار ر ره بل و ان بو الكثارون اصار رمل ال لمرام قطبل رل
كل الم ور ،وال اأخذ ىنق بمان االرتبقر لمرام المالقت االخلرى رقل لمر رربل اليوال و الصتنبل للم اكلن لط
قر اًر و سب ىوا ب ص وا و راسخو ر رقلم ابداع النظم المرب ككل و مصق ت د كتقب لمن وص رل يي
صنيج صدرس ررب اخمو ولو

م بساط صن مره .و كقن ابو الطاب صن ا ير صن تفقخروا بكل

مرىم ،و لربصق ال نصر رم بات كقن ر

م رل

ص الفخر والفمسف واالبداع كصق نصلر رمل ىلذا البالت صلن الصتنبل

والذي ا ف نفسو بو:
انق الذي نظر األرص إل ادب

...

واسصمت كمصقت صن بو

صم
ُ

و ىنق و ب رمانق الت دث رن الفخر اال وىو:
ورخقر ورخقرهٌ  ،ورخاري و رخارام(.)1
ًا
رخرا،
الفخر لا  :ول لفظ الفخر ر "ص اط الص اط" :رخر ّ
افخر ً
ورخلره
تصدح بقلخ قل وبقى بقلصنق ب والصكقرم صن سب ونسب وغار ذلك إصق رالو يو رل يبق لو ريلو رلقخرّ ،
ّ
ورلللمو رماللو ر ل الفخللر "رللقخره" رقرلللو بللقلفخر رامبللو وكللقن اكللرم صنللو ،بللل ي للل الفخللر ر ل ال ل م
رماللو ّ

لقخرا ،الفللقخر اسللم رقرللل
"تفخللر" الر للل تمظللم وتكبللر "اسللتفخر" ال ل م وا للتراه رل ًا
الزالقدة رل ي از للو ّ
لقخر ورل ّلده رل ً
"الفخاللر" الكثاللر الفخللر "الفخللور" الصتصللدح بقلخ للقل والنق ل
وال اللد صللن كللل ل م واسللر وامظللم وال نللوي لللو ّ

المظاص اللرع الامام المبن.
ان د الثممب" :رأ ب ت رص اًر وارصاتو رن ال ود و الفخر اوم الفخقر"(.)2
الفخللر الصبقىللقة ر ل اال للاقم الخقر ل رللن األنسللقن كقلصللقل و ال للقه االلقل لللو الفخللر ،و ر للل رللقخر و رخللور و
رخار رم التكثار.
ّ
ب ُك َّل ص ْختَ ٍ
قل رَ ُخ ٍ
قل تمقل { :إِ َّن المّوَ الَ ُا ِ ُّ
ور}(.)3
ُ
()1ابن صنظور  ،صقل الدان ،ن ر دار ال وزة ،م.1445 ،
()2صوسور ر وا ع ال مر المرب

()3سورة لاصقن اآلا 05
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رالنق رم
و ااقل ّ
رت ً
رخ ُ

ٍ
نفاس بقلفقخر.
ق بو يي كصت لو بفلل رماو  ،و امبر رن كل

الفخقر ،ال رار و ذلك ل وتو إذا نار كأنصق
و ااقل ثوب رقخر  .و نق رخور :رظاص اللرع  ،كثارة ال ّذرّ ،
ت ّ ور ب ورة صن اكثر التفقخر.
قل تمقل ِ
{:ص ْن ْم ٍ
قل َكقْلفَ َّخ ِقر}(.)1
َ َ
اصطالحا :ىو تصدح بخ قل نفسو و وصو و الت ّدث ب دس بال يم و صكقرصيم و اكرم رن رىم و
الفخر
ً
وررة بامتيم و ررم

سبيم و يرة

قرتيم(.)2

الفخر في االدب :ىو نوع صن ال مر الانق

انظصو ال قرر لتمداد رلق مو و رلقل وصو(.)3

و د ريانق ر االدب المرب ان ال مرام ان دون ا مقرىم ر صولورقت صختمف ألغراض صختمف و بقألخص
صولوع بقرز ر

مرىم وىو الفخر و االرتخلقر بأ لاقم كثالرة ،و الفخلر صلن اسقسلاقت ال لمر رل ال قىمال و

للدر االسللالم و الم للور التقلال  ،ان للد ال للمرام الا للق د الفخرال للررميم و رمللو صاللقصيم و رظصل بامللتيم و
للوصيم ،و انصللق نطللقلع تطللور الفخللر ر ل الم للور الصختمف ل ن للد ان الفخللر كللقن اللدور للول بام ل ال للقرر و
وصو واو قف وصو و روبيم و رروساتيم ر ر ر

در االسالم كلقن الدور لول او لقف النبل " لم

اهلل رماو و سمم" و صكقرصو ،اصق ر الم ر المبقس برز الفخر ر ا مقر ال مرام المبقسا ب لكل ار لع ،كلقن
الالق يو قكصلق التكمم
ادور ول الفخر بنفسيم و ب لمرىم و بطلوالتيم و ل قرتيم ،و انصلق كلقن ال لقرر اصلدح و ً
رل للن نفسل للو و ل للمره و ل ل قرتو خل للالل ا ل للمقره صثل للل :يبل للو ر ل لراس -الصتنب ل ل  -يبل للو المل للالم الصمل للري -ال ل لراف
الرل .)4(...
()1سورة الر صن اآلا 12
()2ابن صنظور ،صقل الدان  ،لسمن المرب ،ن ر دار ال وزة ،م.1445 ،
()3الص در نفسو.
()4ربدالر صن البر و

رح داوان الصتنب  ،د ط ،دار باروت لمطبقر والن ر.1893 ،
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 .ولاد ارتصدت ر ب ث ىذا رم الصنيج الو ف والصنيج التقراخ  ،و صن اىم الص قدر الت ارتصدت
رمايق :داوان الصتنب لمبدالر صن البر و .
و ا ُاز اىم األسبقب الت درمتن الختاقر ىذا الصولوع ى ربارا دىقم الصتنب ور ق تو الت برزت و

رظصت رغم كثرة مرام ر ره ،صصق درقن بفلول رصاق ألب ث و اتا

رن ىذه ال خ ا الصركب

و د ا تلت ىاكما الب ث ين اكون رم الن و التقل :
الفصل األول :الصتنب

اقتو وآثقره.

الصب ث األول :التمراف بقل قرر.
الصب ث الثقن  :الفخر ر ال مر المرب .
الفصل الثاني :الفخر رند الصتنب .
الصب ث األول :ت ماقت الفخر رند الصتنب .
الصب ث الثقن  :دوارع الفخر رند الصتنب .

8

انفصم األَل
انمتىبي حيبتً َآثبري

9

انمبحث األَل
انتعريف ببنشبعر
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انتعريف ببنشبعر:
الصتنب

قرر الارن الرابع الي ري غار صنقزع ،استطقع بصوىبتلو الصصتلقزة وربارتالو الفلذة ين اكلون يىلم لقرر

ظيللر راللو ،وين اخصللل كللل للمرام ر لره ،وامتب لره البللق ثون يكبللر للقرر ان بتللو المربا ل ر ل تقراخيللق األدب ل
الطوال(.)1

وشأتً َحيبتً:
ر

صن ا اقم الكور  ،امرف بقسم كنده ال اسكنو إال ُساقم و ُنسقج .وكقن ىذا ال ل رل ال قنلب ال لر

ونسلقج ،ورل الوم صلن يالقم سلن 343ه 815م
صن الكورل  ،وكلقن ص لًفًلق صلن ثالثل يالف بالت صلن بالوت ُروام ُ
لقلصتنب ؛ ألنلو
الصتنب  ،اسصو ي صد بن ال سان ال مف  ،ررب
راح كناتو يبو الطاب ولابلو ب ُ
ُولد يبو الطاب ُ
ادر النبوة رم بمض الابق ل اللقرب ر بقدا سصقوة ب بقل الكور .
و رل كتللقب "الصوسللور األدبال الصاسلرة" ل":خماللل للرف الللدان" ن للد اسللم الصتنبل ىللو ":ابللو الطاللب ا صللد بللن
ال سان بن ال سن بن ربدال صد ال مف الكندي الكور " ،و ر رواا ابن خمكقن و ابلن

لر رل "الصالزان"

ىو ":ا صد بن ال سان بن صرة بن ربدال بقر".
رقلصتنب

مف الابام  ،وىو مف بن سمد الم ارة ابن صن ج و اسصو صقلك بن ادد ابلن زالد ابلن ا ل ب ابلن

رراب بن زاد بن كيالن.
ن للأ الصتنبل بقلكورل و االلقل ان والللده كللقن سللاقم اباللع الصللقم رل

وارايللق ثللم ارت للل الوالللد بولللده "الصتنبل " الل

ارض ال قم.
اصق والدة الصتنب رمم اذكر الرواة رنيق

م ،و ار ح انيق صقتت ر

داثتو بل سفره ال ال لقم ،و اصلق دتلو

ألصو راد ذكر الرواة بأنيق صقتت ررً ق بكتقب قمىق صنو بمد غاب طوام .
كللقن الصتنب ل ص ًبللق لمممللم ركللقن اكثللر ص قلس ل الممصللقم و صالزص ل صكقتللب الللو ار ان راا ل ير صللق االلع ت للت اللده صللن
كتبيم ،و ريى ابوه استمداداتو الطابل لابلول الملقم ر صملو الل بلالد ال لقم بقداتيلق و للقرتيق ر لقلس الكثالران

صن الممصقم زصقنو ر االدب والما  ،كقألخفش و ابن دراد و غارىصق...
()1خمال رف الدان-الصوسور االدبا الصاسرة ،3الصتنب  ،دار وصكتب اليالل ،باروت ،لبنقن ،د ط1894 ،م.
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لغريبها.
االلق كثالر اللدرس اطلوي صمظلم لاملو و الكتلقب بالده ،وال ار لل ّاال و درلقتره صملو وال اسلتطاع رنيلق
و د كلقن ً
ّبرا.

اصق والد الصتنب راد تور وىو صقزال دثّق ،و ابدو ان ابق الطاب لم امرف اصو وال ابقه ،رربتو دتو ألصو وى
نقنق لم المفو صرور األاقم.
مبو ّ

الت غرست ر

و للد كللقن ات للو بأركللقره رل سللقرقت الص للن الل

دتللو التل ا قصيللق صاللقم اصللو و كقنللت دتللو صمرورل بأنيللق صللن

م قم النسقم بقلكوراقت ديبيق رمل الخار ،راد ادخمتو الصكتب المملوي بقلكورل

طق صلن ال لمر و
الث اخلد سل ً

األدب و الما  ،لكن اقة طالب الصكتب و نصط را يم وسموكيم لم تكن تروق لو.
كقن الصتنب طصو ً ق وكقنت الكور اوص ذ صسرً ق لمدروات تبثيق ِررق الاراصط و االسصقراما .
يبو الطاب تما ىلذه األركلقر صنلذ

لبقه راتصثلل الصيلدي و ات لور بخاقللو وانظلر إلل ىلذه األ لوال الامال  ،و

اامبيلق رمل و وىيلق ر دثتللو نفسللو الطصلوح رثللقر رمل األوللقع البقلال رمّلو ا اللق ص ل ًلدا و سلاقدة ،رللدرق البللدو

زصنلق إلل ين بلرح ال لبس
إل إتبقرو رتبموه ل يقلتيم و رارىم و لكن ل ل ًا "يصار صص" بض رماو و ارتاملو ً
بو ،رتقب غم ر ده.

()1

خرج الصتنب صن ال بس الذي صكث راو سنتان و د ي مع رن الم وم إل الثورة الصسم

و ادرلق ه النبلوة ،ول لأ

صكتفاق بو وسام ان ح لمو ول ...رراح الرب ر األرقق المربا و خق
إل السالح األ وى :ال مر
ً

البالد

ال قصا صقد ً ق يُصرامىق راد ات ل قررنق بقألصار المرب بدر بلن رصلقر رل طبرالق رصد لو و لال رنلده ظلوة
وتادار إالّ ان ال سقد سلمو بالنيم رالرر الصتنبل االرت لقل صلن طبرالق إلل الرصمل و كلقن رمايلق ص صلد بلن طلنج

رصد و ثم

د طرابمس ،ربممبك ،رأنطقكا وكقن رمايق ابو الم ق ر ال صدان نساب ساف الدول .

( )1ورج صمتوق-الصتنب

قرر ال خ ا الاوا  ،دار الكتقب المبنقن  ،باروت ،لبنقن ،ط3،2443م.

12

انمبحث انثبوي

انفخر في انشعر انعربي
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الفخر ىو االرتزاز بقلفلق ل ال صادة الت ات م بيق ال قرر يو تت م بيق بامتو ،وال فقت التل افتخلر بيلق
ال مرام ى الكرم والن دة وصسقردة الص تقج ،والفخر ا صل صاع الفلق ل.
كللقن الص تصللع ال للقىم ب ق ل إل ل ال للقرر ك ل ا للاد بأص للقد وصللو وامم ل صللن للأنيم بللان الابق للل األخللرى،
رقل قرر ىلوا لسلقن بامتلو وصل رخ اص قدىلق .و بملد ظيلور االسلالم ت َّلول الفخلر صلن الفخلر بقلابامل إلل الفخلر
بقلداقن صع باقم رخر الفرد كصق ىو.
الفخر كثار ر داوان الصتنب وىو صبثوث ر
افخر ر

صاع

ق ده تار ًابق وان لم استال بوا لدة صنيلق ،رلأبو الطالب

مبد
صاع ا والو سوام رثقم او صدح او ى قم او غزل ،وال ر ب ريو ال ارى لو ً
صثاال ر الو ودُ ،ا ّ

نفسو واكقد ال امرف ر األرض سواىق.
ا س بمظص

خ او و در

فق و ،صن انف و ر ّلزة و لقررة لق لدرىق رلأصتد

زد رم ذلك ا تيقر ا لمو المربل بقلف لق

لدره ورلقض كرًىلق لمنلقس

االلق
والبالقن و بامتلو الاصنال بقلفروسلا و ال ل قر  ،وكلقن للو ً

الزصقن وصنقىل ال ّسقد
طبمق وصن صمقكسقت ّ
صن ن أتو البدوا صق ص ّكن راو نزر الصفقخرة الت ا ب ت راو ً

صق ممو امصد ال الفخر تفرا ً ق و تمزا النفس.
كقنت روح الفخر _والفخلر بنفسلو_ لق م رل
غرض مري راد كقن

صالع اغلراض لمره ريلو ال انسل نفسلو لان ات ّلدث رلن يي

را ً ق راًق ر التمبار رنيق اثنقم رامتنق لا ق ده الفخرا رإننق نتمصس رايق رو و و

طصو و و وة نفسو والصبقدئ و الصثل المماق الت يصن بيق وارتنايق.

صتمقظصق داد الذىقب بنفسو ال ارى ا ًدا رو و وال ا د صثمو ،و د صالم
كقن الصتنب
ً

ق ده بقلفخر ت تملك

التل كللقن امايللق بللان اللدي الصصللدو ان و رّبصللق ررللع نفسللو رللو يم ،كللقن الصتنبل افتخللر بأسللالرو وبأىمللو وبنفسللو .
افتخ للر بمفت للو وورق للو ورزص للو و بنف للوذ ب ل لره رل ل األص للور كص للق ك للقن افتخ للر ب للمره وا م للل صم للقن ال للمرام

تبمق لصمقناو وكقن صن ا ير صن ارتخروا بكل
الصمق ران لو ً

مر

مرىم.

ّل رخر الصتنب باوصو واذا رخر بيم او ز وا صل لام صق ررف رن ابق و األ ربان صن الصآثر و الصفقخر وألنو

كقن امد نفسو صفخرة وصو ،اث ااول:
ال باوص
()1ربدالر صن البر و

رت بل رروا ب
ر ُ

...

رخرت ال ب دودي(.)1
و بنفس
ُ

–داوان الصتنب -د ط ،دار باروت لمطبقر والن ر.1893 ،
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ولذلك

ر رخره ر نفسو ورزصو و بره وخبرتو اث ااول:
السد صن رزص
كأن د وت األرض صن خبرت بيق  ...كأن بن االسكندر ٌ

وىو ا ب ان اتصثل بمنترة را ف نفسو ر الصمصم

()1

او ع بقلمدو و الصذرور بقلساف والرصح وكم تسصمو

ذاكر صادرتو ر ال مر وانااقد الاوار لو ،اث ااول:
اتان ب قرراتو ًا
انقم صد فون رن واردىق

االق سارورة مره ق ال:
و اذكر ً

وصق الدىر إال صن رواة

ق دي

...

...

اسير لنقس ّراىق و اخت ُم(.)2

مر ا بح الدىر صن ًدا
إذا مت ًا

()3

لاد برع الصتنب ر صادان الفخر واستطقع بو ان اررع نفسو وصن رخر بيم إل صراكز صرصو لم ا ل الايق
غاره صن ال مرام.
و انصق تنظر بد و ر داوان الصتنب و تطقلُمو ت د
الصتنب

ق د واباقتًق ر صولوع الفخر كثارة ًدا  ،كقن

افتخر رايق بصلقصان صختمف  ،صنيق:

االعتزاز بشعره:
اصللق رخ لره ب للمره ريللو صتللأثر ر ل رللدة

للق ده ت ل ان كثاللر صنيللق اللأت ر ل نيقا ل الا للق د الصد ا ل ر ل ىللذا

رصلقر وىل صلن اللوارر ،الث االول رل بملض
ال دد نستطاع ان ن ار إل الا ادة الت اصدح رايق بدر بلن ّ
اباقتيق:

بذص
ارى الصت قرران ّ
غروا ّ

ك ذا رم ُص ّر صراض
وصن ا ّ

...

وصن ذا ا صد الدام الملقل.

...

الزالل.
ا د ُص ًار بو الصقم ّ

نظار وال ...
واب صسق م يلوُ ٌ

لك ر س الك ال يالال (.)4

و قلوا ىل ابمّ ٌاك الثراق

...

رامت :نمم إذا

ت إستفقال.
ُ

()0عجذاٌشدّٓ اٌجشلٛل ٟششح دٛ٠اْ اٌّزٕج، ٟد ط ،داس ث١شٚد ٌٍطجبعخ ٚإٌشش .0761
()0اٌّصذس ٔفغٗ.
()1اٌّصذس ٔفغٗ.
()2اٌّصذس ٔفغٗ.
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الصتنب ل ر ل ىللده االباللقت االلول انللو ص سللود بسللبب سللارورة للمره و انصللق الصت للقررون والصت ل مون بقل للمرام
اذصونو افتخر ب مره واذكر انيم ا يملون صالدره رلايم ،وا لقر ان صلثميم كصثلل الصلراض اللذي ا لد الصلقم اللزالل
ّ

اذصونللو لنا لليم و م ل صم لررتيم بللو وبفلللمو و ب للمره ولاللد ل ّلود ر ل ىللذا الصمن ل ألن
صل ًا
لر صللن ص ل اررة رصللو وىللم ّ
صر نا ً ق ،رقلماب راو ال ر الدوام.
الصراض ا د كل مو طاب ر رصو ًا

تعظيمو لنفسو:
ن د اباقت رخرا ر الا ادة بقسم "لك اق صنقزل" والت افخر ال قرر ر خالل األباقت الصد ا بنفسو و
رظصتو:
واذا اتتك صذصت صن نق ٍ
ص

ري

...

بأن كقص ُل(.)1
يقدة ل ّ

ذصو دلال بفلمو ألن النق ص ال ا ب الفقلل لصق بانيصق صن تنقرر.
ذصو نق ص كقن ّ
ااول إذا ّ

الفخر بالمعالي:
إذا غقصرت ر

رف صروم

رطمم الصوت ر اصر اار
ارى ال بنقم ان الم ز رال
كل

()1ربدالر صن البر و

قر ر الصرم تان

...

رال تانع بصق دون الن وم

...

كطمم الصوت ر يصر رظام

...
...

وتمك خدام الطبع الم ام
وال صثل ال

قر ر ال كام(.)2

رح داوان الصتنب ،د ط ،دار باروت لمطبقر والن ر.1893

( )2سقن بن ثقبت –الداوان -رح :ربدالر صن البر و  ،دار المرب  ،باروت.1883
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انفصم انثبوي

انفخر عىذ انمتىبي

17

انمبحث األَل

تجهيبث انفخر عىذ انمتىبي
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اًَل :انفخر في انمقذرة انشعريت:
بصق ان الذات ال قررة د ورت دورىلق الرالقدي ،والاالقدي رل صصمكل ال لمر بصلق تصتمكلو صلن لدرة رمل االبلداع،
و وة ر التأثار ،وبصق ااتو صن لور ادبل رمل صسلتوى صلقىاري ،كلقن صلن الصتو لع ان تتملقل وتتسلقص
رم ال صاع ورم ريسيم ال مرام(.)1
رزق الصتنب صن ال يرة وا تاقل النلقس بلأصره ظلقً للم ارز لو ي لد بملو وال بملده صلن ال لمرام الملرب ،رالد سلقر
مره كل صسار ،وروات

ق ده ر كل ارض رايق نقطق بقلمربا .

سودا ر
ااول الكثار صن األدبقم ين يبق الطاب الصتنب كقن ص
ً

مره ،رمم اسمد بملو او بملده لقرر بصلق سلمد

بو صن ر لقل األدب بكالصلو ،وا تفلقليم بلو ،وتنلقول لمره بقل لرح والنالد والت مالل وكأنلو كلقن انظلر إللايم لان
قل:
صم
ويسصمت كمصقت صن بو
...
انق الذي نظر األرص إل ادب
ُ
واسير الخمق ّراىق واخت ُم(.)2
ينقم صلم فون رن واردىق ...
للد للدم ابللو الطاللب نفسللو ب للورة تمللزز الثا ل والتصاللز والتمللقل  ،رفق للد الب للر نظللر إل ل ادبللو ،ورق للد السللصع

اسللتطقع سللصقع للمره الللذي ا للدح بللان صاللع النللقس ،ولمللل ال للقرر للد است للمر تصا لزه رللن غا لره صللن اىللل
األدب ،واصتالكو لمص د األدبل  ،رلراح ارسلم
وى

لورة نصوذ الو لذاتلو ال لقررة الصتمقلال تسلتند إلل

ااال ارسلخ ،

درة ادبو رم التو ال الصثار لمصتما  ،رم الادر الذي يصل وتو ع.

ثبويب :انفخر ببنشجبعت:
الصتنب لم انس بسقلتو ر ال روب ،راد خقطب صمقذ الالذ
دوصق صع األبطقل ،ااول:
ال رب؟ رأنق ً

يبق ربدااللو "صمقذ" ًإن

()1الصتو ع و الال صتو ع ر
()2ربدالر صن البر و

...

ق الً لو :الق صملقذ ىلل اخفل رمالك صالقص رل

َخ ِف رنك ر اليا قم صاقص

مر الصتنب .
رح داوان الصتنب ،د ط ،دار باروت لمطبقر والن ر.1893،
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رقلرصقح تا فت بل الو ول إل إ ار دم الصتنب  ،والساوف تاطمت بل ان تاطع ل صوُ ،ااول:
ِ
الرداناقت اا فيق دص
طوا ُل

وباض السرا اقت ااطميق ل ص (.)1

...

ال رف وسم الرزق اطمبقن بقلساف ،والصتنب ا وز الص د كمو بقلساف ،واكسب الصقل صن ال رب ،ااول:
ييطرُح الص َد رن كتف ويطمُبوُ
وىو ر

...

ويترك الااث ر ِغصدي وانت عُ (.)2

قر األسد ،وان كقن آدص ال ورة ،رامبو مب األسد وان كقن صن الب ر ااول:
ِ
رأن
صن ّ
رأرم ب صق اردت ّ

...

يسد الامب يدص ُ الروام (.)3

إن صق لفت انتبقىنق ىو ال لور الطقغ ألنق الصتنب  ،تمك األنق الت تو
صع انو اتصتع بقلبطول النقدرة وال

لمصتما باطرستو و رن ياتو،

قر واال دام وا صع الكثار صن ص ىالت الر ول والفروس  ،إال انو بقلغ ر

صدح ذاتو ،وتان ببطوالتو وببسقلتو ب ورة الرتو وىو دا م االرتزاز بقلنفس والتفقخر بيق ،يلاس ىو الاق ل:
رقلخال والمال والبادام تمررن

الامم (.)4
و
ُ
اللرب و ُ
الطمن والارطقس و ُ

...

ثالثًا :الفخر بالكرم:
لم انس الصتنب بقب الكرم ؛ألن كرصو لاس لو دود ،وألن الت م بيذه ال ف صنع الذم رنو ،ااول:
كفقن الذم ّانن رُ ٌل

...

يكرم ِ
الكرم
صقل صمكتو
ُ

()1الصتنب  ،الداوان ،د ط ،دار باروت لمطبقر والن ر ،باروت لبنقن.1893 ،
()2الص در نفسو.
()3الص در نفسو.
()4الص در نفسو.
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وكم صن بل يد لو بقل ود والكرم ،ااول:
وكم صن ٍ
ت ت يد ّانن ال
بقل ُ ب ُ

...

بق ُل وب ر قىد ّانن الب ر

()1

و وم الصتنب " لقر " اكثر النقس صمرر ب فقتو ،ريو كرام و راف وىقتقن ال فتقن تدالن رم ّينو اصن

تصق ساكون صن الاصن ،كصق ااول:
صن بق ل الاصن ،ركل كرام ً
لقر تممم ّان الفت الذ

...

ي ّادخرت ل روف الزصقن

ِ
خندف
وص دي ادل بن

()2

...

ان كل كرام اصقن .
رم ّ

الصتنب كقن ص اوًال بقلتمبار رن موره بقلمظص  ،ذلك ال مور الذي است وذ رم ص قصع مبو ،ركل

ق ده

تفخام لص قرر الص د ،ورخر بقليص الت تدرمو لذلك.

()1الصتنب  ،الداوان ،د ط ،دار باروت لمطبقر والن ر ،باروت ،لبنقن. 1893 ،
( )2بام اصنا .
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انمبحث انثبوي
دَافع انفخر عىذ انمتىبي
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اًَل :اًلسرة:
روصق صن ال ّو األسري الذي اصن و ال ب والمقطف  ،قل ر
ن أ الصتنب ص ً
وامم صن صكقنتو:
...

يي ص ل ارتا
وكل صق د خمق الل
ُص تار ر ىصت

...

...

نال ظ ىنق تادار ٍ
رقل لمذات رنده ،ىذه الذات الت ال تخ

بقه رن نفسو ،وىو افتخر بيق

ٍ
رظام اتا
يي
لو وصق لم ُاخم ِ
ق
ك مرٍة ر صفر (.)1
ا د ،تل انلو الد الزصلقن صلن بملو وصلن بملده،

لاال األلفلقظ التل اسلتمصميق "اتال  ،ارتال  ،كلل
ركل صق خمق اهلل وصق لم اخماو ،وىو ص تار ر نظره ،ولنتأصل م ً
صق خمق اهلل ،صق لم اخمق ،ص تار" ،إنيق تمكس ردم ت بع ال قرر "األنق األرم " الصتصثل ر التو او و التربا
صلن طللرف األسلرة وبقلللبط لموالللدان ،و تل

لرف الللروي امكللس ذللك "الاللقف" وىللو لرف ص يللور لوي داللل

رم االنفمقل ال از د للدى ال لقرر ،واصكلن الالول ان ىلذا البنلقم ال لكم واللدالل لما لادة امكلس

لورة نفسلاو

ل قل ل ال للقرر ،رااللقب الررقا ل االس لرا وبقللللبط تربا ل األبللوان ،للقل دون تانللان ىللذه المقطف ل رم ل ال للكل
الصفروض لتنمكس ب صوح رم

مره بطراا رايق نوع صن الصاقالة (.)2

وصن ىنق نتأكد صدى اىصا األسرة ر الت كم ر البنقم النفس لمطفل وتو او سموكو رم الصدى البماد،
رينقك رال وطادة بان الررقا الوالدا ر رسم بمض سصقت ال خ ا لدبنقم.

()1صنار سمطقن ،ت بايقت الصتنب وص قزاتو ،د ط ،صن أة الصمقرف ،االسكندرا ،ص ر.1883
()2الصتنب ،الداوان ،د ط ،دار باروت لمطبقر والن ر ،باروت ،لبنقن.1893 ،
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ثبويب :انُراثت َانبيئت:
تان الصتنب بمروبتو ر صمظم الصوارق والصنقسبقت ،صن ًدا:
...

اللر ِ
ِ
الطمقن
اب انق ابن
انق ابن ّ

انق ابن الفاقر انق ابن الاوار

...

الر ِ
رقن
السروج انق ُ
انق ابن ُ
ابن ّ

طوا ُل الن قد طوال المصقد

...

الس ِ
نقن(.)1
طوال الانقة طوال ّ

ابن السخقم
ابن الماقم انق ُ
انق ُ

إنيق رقطف االنسقن المرب ابن ال

رام والفاقر  ،رقطف االنتصقم إل المروب او الاوصا المربا الت

الص مت ر الم ر المبقس  ،وكأنو بيذا اراد ان ا ا
ب مره ال
صق انمكس ر

ورة االنسقن المرب الفقرس ،وابمثيق صن المدم

االق لم قرر المرب الصمتز دا ًصق بنفسو ،وىذا
النقبض ،رتمزازه النتصقم و بو أل مو ىو تمزاز ً
مره ركقنت باداد وك ّل صكقن ررب رقكس ل ورة اليوا  ،واأل داد وال مر الذي ظل صفخرة

داصق ر " :الفاقر  ،السروج ،ال سقم،...
المرب
صاتسصق ال قرر زصنو بزصقن ال قرر المرب البدوي الصادام ً
ً

رقلاقصوس ال مري ر صفرداتو صثل صفردات ال مرام الاُداص  ،ريو است لقر لم قلر ب ورة الصقل  ،بل
است لقر رقطف ال قرر الاوا لمقطف األسالف واأل داد لتصتزج ىذه ال ور بمقطف "األنق" رنده ،وبذلك
اكون لمقصل الوراث األثر الكبار ر تو او داث و مره إل "ينقه".
ولذلك إن ٍ
رقطفاق ،ريو للم
سصاق ،يو
دور ال استيقن بو ر النصو سوام كقن ىذا النصو
ًا
لكل صن الوراث والبا
ً
ً

انسمخ صن تمك المقطف رقطف االنتصقم ،صوظفًق "البا والوراث " ر رسم

ورة رن نفسو.

( )1ص طف ر وي  ،صدخل إل رمم النفس الصمق ر ،داوان الصطبورقت ال قصما ،ال از ر.1886،
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ثبنثب :اًلغتراة:
اٌّزٕج ٟوث١ش اٌغفش ِنٓ ِىنبْ ،٢نشٚ ،وث١نش اٌطٍنت ،ثن ٓ١اٌذىنبَ ٚاٌٍّنٛن ِنب جعٍنٗ ٠منع فن ٟاالغزنشاة ،دزنٝ
ٚضع ٔفغٗ فٔ ٟفظ ِصبف األٔج١بء ٚاٌشعً ،د١ث ٠زمبطع ِع ثعض ُٙف ٟاالغزشاة٠ ،مٛي8
ـٗ غش٠تٌ ٌصبٌخ ف ٟثّٛد.

أٔب ف ٟأِخ رذاسوٙب اًٌ ...

٘ىزا رزمبطع غشثخ اٌشبعش ِع غشثخ إٌج ٟصبٌخ ،ادظ اْ ٕ٘بن شش ً،ب ثٚ ٕٗ١ثِ ٓ١جزّعٗ ِٛظفًب رٕبصًب دً١ٕ٠ب،
لذ ٠ذفع عٕٗ ٘زا اٌشعٛس ثبٌغشثخ ،فمذ ٚجذ ف ٟاالغزشاة فشصٗ ٌ١خٍ ٛثزارٗ ،رزثزثذ دبٌٗ ٔجِ ٛجزّعٗ ٚثّب
دٌ ،ٌٗٛزفزخ ٔ١شاْ االغزشاة ،غ١ش أٗ ٌُ رزثزة عٛاطف رّج١ذٖ ٌٕفغٗ ٕ٠ٚط ٞٛدٌٙٛب ،وّب ٠مٛي فِٛ ٟضع
آ،ش8
ِب ُِمبِ ٟثأسض ٔخٍخ إال ...

و ُّمبَ اٌّغ١خ ث ٓ١اٌٛٙ١د.

ٚاٌغشثخ دبٌخ شعٛس٠خ د١ث ٠ذظ األٔغبْ ثعذَ اٌمذسح عٍ ٝاٌزٛاصً ِع ا،٢شٚ ٓ٠اعذاَ اٌزجبٚة ِع
اٌّجزّعٚ ،اٌشبعش صّ١ش اٌغشثخ ِصذسّا إلثشاص رارٗ ِٚىبٔزٗ اٌشعش٠خ ٚلذسرٗٚ ،عٍ ٗ١فمذ رى ْٛاٌغشثخ راد
طبثع عٍجٚ ٟإ٠جبث ٟعٍ ٝدغت اٌفشد ٠ ٛ٘ٚجعٍٗ ٌصبٌخ ٔفغٗ.
فٙزٖ اٌغشثخ ٚدغذ اٌذبعذٚ ٓ٠رىبٌج ُٙارجبّ٘ٗٔ ،ذ ف ٟ٘ ٗ١األ،ش ٜدُجٗ ٌزارٗ دز ٝصٛس٘ب
ثّصبف األٔج١بء ٚاٌشعً٠ ٌُٚ ،غجك ٌٍّزٕج ٟاْ طشق ٘زا اٌزعج١ش ِٓ لجً ّإال ثذافع اٌغشثخ ،فأرخز ِٓ اٌغشثخ
ً
ِعبدال إ٠جبثً١ب سغُ صعٛثخ اٌّٛلف.
اٌّزٕج ٟوث١ش اٌزشدبي ِٓ ِىبْ ،٢ش ،ف ٛٙثغجت طّٛدٗ إٌ ٝاٌغٍطخ صبس دائُ االغزشاة٠ ،مٛي ف ٟإدذٜ
اٌّٛاضع فٚ ٟصف شعت ثٛاْ ف ٟفبسط8
ِغبٔ ٟاٌشعت ط١جًب ف ٟاٌّغبٟٔ
ٌٚىٓ اٌفز ٝاٌعشث ٟفٙ١ب

...

...

اٌضِبْ.
ثّٕضٌخ اٌشث١ع ِٓ
ِ
ٚاٌٍغبْ(.)0
غش٠ت اٌٛجٗ ٚاٌ١ذ
ِ

( )0ر٠بة لذ٠ذ ،اٌّزٕج ٟث ٓ١االغزشاة ٚاٌثٛسح  ،ط ،0عبٌُ اٌىزت اٌذذ٠ث ،إسثذ ،األسدْ. 0110،
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انخبتمت:
لاللد قولنللق ر ل ىللذا الب للث ر للد اىللم الللدوارع الكقصن ل ورام رخللر الصتنب ل بنفسللو الللذي بللدا ًماللق ر ل ا للمقره،
وخ ت اسموبو ال مري بقلتصاز والفرادة ،وصن ثم ارل الب ث إل

صم صن النتق ج نوردىق ر اآلت :

دور
لور بنفسلو ،ورخلره للم اكلن ولا ًلدا رالو بلل اثلرت رل ت لكامو رواصلل نفسلا وا تصقرال لمبلت ًا
كقن الصتنب رخ ًا

ر تكوان رادة الفخر رنده ،وىل المالدة التل آلزصتلو صنلذ

لبقه إلل اواخلر اقتلو ،صتخل ًذا صلن ال لمر وسلام

صبرز بو طصو و وتمقلاو رم اآلخران ،رل ًلال رلن
ور ت رن ار قبو بنفسو ًا
ًا

اسصق بو
لمتمبار رن ذاتو ،ر ً
لردا
االبللداع ىللذه الصوىبل التل انمللم بيللق اهلل سللب قنو وتمللقل رماللو ،والتل خماللت رل نفسللو الزىللو واالر للقب صفل ً
صتبقىاق بنظصو ال مر ،صصق ادى بو إل االستمالم لا ترك بذلك صع سصقت الصبدران ر اسلتمال يم
نفسو بيق،
ً

ال داد ،واىتصقصيم الصارق بقلذات.

زد إل ذلك الثاقرل الارالزة التل طبملت ركلره والتل ر لدت كصلرية رقكسل رل
قرخ وصمفت لالنتبقه ،وى

لمره رتصثلل الفخلر رنلده ب لكل

ورة الصثاف الصارور الذي ا تل صكقن لم ا تميق ا د صن بمو ،لف إل ذللك

البا ل الت ل انتسللب إلايللق صدان ل رراا ل لللقربو ر ل ارصللق التللقراخ وى ل باللداد ،والمللرق والنسللب الاللوص  ،الت ل
اغنتو رن االرتخقر بقلنسب.
ور الختقم نر لو ان اكلون ىلذا الب لث صسلقىص صتواللم

قوللت صالصسل اىلم المواصلل واللدوارع التل

لكمت

ولصلق كلقن الكصلقل هلل رلز و ل ّل و لده ،رلإن اللناص صلالزم لننسلقن رل ال القة ،للذلك
رادة الفخر رند الصتنبل ّ .

لدخال
رللإن ىللذا الب للث ال اخمللو صللن الناللق ص ،ورغللم ذلللك نأصللل ان اكللون ىللذا لب للث وىللذا ال يللد الصتوالللع صل ً
لب وث اخرى اكثر رصاًق ونل ً ق و ي قل .
وان ال للموبقت الت ل وا يتن ل رل كتقب ل ىللذا الصولللوع تكصللن ر ل رللدم تللورر الص للقدر والص ار للع الكقرا ل ر ل
صتن للقول الا للد ل للذلك اس للتار ت و تً للق رل ل الب للث ر للن يي ل ل م اتمم للق ب للقلصتنب أل للل إلل ل النتا ل ل الصر للوة
لتخ للاص ىللذه الور ل راصللق اتممللق بللقلفخر رنللد الصتنب ل راللط  ،ار ا ل اهلل -تمللقل  -ان اكللون للد و للمت إل ل
الاقا الت ا تّصيق رم ّ الممم واللصار.
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فٍرس انمحتُيبث
اٌشلُ
0
0
1
2
3
4
5
6
7
01
00
00
01
02
03
04
05
06
07
01

اٌّذزٜٛ
صفذخ اٌعٕٛاْ
ا٠٢خ
اإل٘ذاء
اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش
اٌزّ١ٙذ
اٌفصً االٚي 8اٌّزٕج ٟد١برٗ ٚآثبسٖ
اٌّجذث االٚي 8اٌزعش٠ف ثبٌشبعش
اٌّجذث اٌثبٔ 8ٟاٌفخش ف ٟاٌشعش اٌعشثٟ
اٌفصً اٌثبٔ 8ٟاٌفخش عٕذ اٌّزٕجٟ
اٌّجذث االٚي 8رجٍ١بد اٌفخش عٕذ اٌّزٕجٟ
اٚالً 8اٌفخش ف ٟاٌّمذسح اٌشعش٠خ
ربٔ١بً 8اٌفخش ثبٌشجبعخ
ثبٌثبً 8اٌفخش ثبٌىشَ
اٌّجذث اٌثبٔ 8 ٟدٚافع اٌفخش عٕذ اٌّزٕجٟ
اٚالً 8االعشح
ثبٔ١ب ً 8اٌٛساثخ  ٚاٌج١ئخ
ثبٌثب ً  8االغزشاة
اٌخبرّخ
فٙشط اٌّذز٠ٛبد
لبئّخ اٌّصبدس ٚاٌّشاجع

سلُ اٌصفذخ
0
0
1
2
3
7
01
01
05
06
07
01
01-00
00
01
02
03
04
05
06
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قبئمت انمصبدر َانمراجع:
انقرآن انكريم.
اثٓ ِٕظٛس ،جّبي اٌذٌ ،ٓ٠غبْ اٌعشةٔ ،شش داس اٌذٛصح،لُ.0213،
جٛسج عجذِ ٚعزٛق ،اٌّزٕج ٟشبعش اٌشخص١خ اٌم٠ٛخ  ،داس اٌىزبة اٌٍجٕبٔ ،ٟث١شٚد ط.0،0760
 ً١ٍ،ششف اٌذ ،ٓ٠اٌّٛعٛعخ األدث١خ اٌّ١غشح 1،اٌّزٕج، ٟد ط ،داس ِٚىزجخ اٌٙالي ،ث١شٚد،
ط.0761
ر٠بة لذ٠ذ ،اٌّزٕج ٟث ٟاالغزشاة ٚاٌثٛسح ط ،0عبٌُ اٌىزت اٌذذ٠ث ،اسثذ األسدْ .0110
عبِ١خ ِذجٛة ،إٌشجغ١خ ف ٟشعش اٌّزٕجِ ،ٟزوشح ِمذِخ ٌٕ ً١شٙبدح ِبعزش ،اٌجضائش -0102
.0103
عجذاٌشدّٓ اٌجشلٛل ،ٟدٛ٠اْ اٌّزٕج، ٟدط ،داس ث١شٚد ٌٍطجبعخ ٚإٌشش .0761
ِصطف ٝعشِ ،ٞٛذ ً،إٌ ٝعٍُ إٌفظ اٌّعبصش  ،د ط ،دٛ٠اْ اٌّطجٛعبد اٌجبِع١خ،
اٌجضائش.0774
ِٕ١ش عٍطبْ ،رشجٙ١بد اٌّزٕجِ ٚ ٟجبصارٗ ،د طِٕ ،شأح اٌّعبسف ،اإلعىٕذس٠خِ ،صش.0771،
ٛ٠عف شٕٛد اٌضث١ذِٛ ،ٞعٛعخ سٚائع اٌشعش اٌعشث ،ٟاٌّزٕجٚ ٟاجًّ لصبئذٖ ،د ط ،داس
دجٍخ عّبْ ،األسدْ ،0116،صِٚ 5ب ثعذ٘ب.
اٌّزٕج، ٟاٌذٛ٠اْ ،د ط ،داس ث١شٚد ٌٍطجبعخ ٚإٌشش ،ث١شٚدٌ ،جٕبْ0761 ،
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