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 لألصفهاين: دراسٌة يف األشكاِل والوظائِف املُْلِغز واملَُعّمى يف أخباِر املجالِس يف كتاب األغاين 

 مي عبد العزيز الوثالن

 أستاذ األدب القديم املساعد، قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود

 هـ(73/2/0117 هـ، وقبل للنرش يف01/3/0117  )قدم للنرش يف

  

 .جملس، لغز الكلامت املفتاحية:

ترصد هذه املقالة جانًبا مما حتفل به من جمالس األنس، ونعني به االحتفاء باأللغاز واملعمّيات، وقد  :البحث ملخص

ذكرت األخبار أن الغاية التي قامت عليها تلك املجالس هي احلاجة إىل التسلية وطلب املتعة، ومن هنا جاءت أفانني 

 األلغاز واملعّميات يف مجلة املتع الفكرية للمجلس.املتع املادية واحلسّية، وتعددت وسائل إنتاجها، واندرجت 

وتتناول هذه الورقة األلغاز واملعميات باعتبارها جنسا أدبيا، وترتكز عىل سؤال أسايس مفاده العالقة بني املجلس 

قول امللغز، بوصفه مكونا مقاميا وبني هذه األقوال امللغزة واملعاّمة، ومن ثم الكشف عن دور املقام املجليس يف إنتاج ال

 والوظائف التي تؤدهيا األلغاز واملعّميات يف أخبار املجالس. 

هـ( للوقوف عىل املعّمى وامللغز يف جمالس األنس، ومن ثم 353وقد اخرتنا كتاب )األغاين( )لألصفهاين، ت

واع من رواد  مقاربتها مقاربة تداولية. وخلصت الدراسة إىل أن تواتر األلغاز يف أخبار املجالس نتيجة اختيار

املجلس، فاأللغاز تنشأ يف مقام التخاطب ألسباب خمتلفة، من بينها ما يفرضه املجلس من تقاليد ورسوم باإلضافة إىل 

 إكراهات املقام ورهاناته املتنوعة.

وألن األلغاز تشري إىل املعنى دون أن ترصح به، فقد مثّلت أداة طيعة لتناول بعض املوضوعات املسكوت عنها، 

لتعبري عنها بطريقة مواربة، وقدرهتا عىل التأثري يف املخاطب، ونقله من التجهم والعبوس إىل الرسور واالنرشاح، وا

 .باإلضافة إىل ما تنطوي عليه األلغاز من دالالت اجتامعية وفكرية وحضارية
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Abstract. This research article discusses a prominent aspect of the affable social gatherings (majalis), which is the 

significant role of riddles and the expressions of hidden meaning. It has been conveyed that the purpose of these 

gatherings in majalis is the need for entertainment and seeking pleasure. Therefore, materialistic and sensualistic 
techniques were utilized, and riddles and expressions of hidden meaning were included in that atmosphere as a 

part of the intellectual pleasures of those majalis.  

This paper deals with riddles and expressions of hidden meaning as a literary genre. It demonstrates the 
relationship between majalis as a situational component and those expressions and riddles. Further, it reveals the 

role of majalis in producing riddles and expressions of hidden meaning besides illustrating their functions in 

majalis’ stories. 
I chose the book “Al-Aghani” by Abu Faraj Al-Isfahani (967) to study riddles and expressions of hidden meaning 

within the affable social gatherings in majalis, and to apply a pragmatic approach to tackle these aspects. The 

study concluded that the frequency of riddles in the anecdotes of majalis is a result of a wise choice, since riddles 
arise in such atmospheres of communications for various reasons, including what majalis impose such as traditions 

and protocols as well as some necessary positions.  

Since riddles indicate the meaning implicitly, they represented a useful tool for dealing with some taboos and 

expressing them in an equivocal manner, for its ability to influence the addressee, and transfer him/her from 

frowning to pleasure, in addition to the social, intellectual and civilizational connotations it involves. 
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تزخر املجالس باختالف أنواعها وموضوعاهتا باألقوال 

واأللغاز املقصودة لذاهتا، وكأن األلغاز واألحاجي جتّل  املعاّمة

من جتليات جملس األنس والسمر، ونعني باأللغاز تلك 

املواطن التي اختار قائلوها العدول بخطاهبم من الوضوح 

والظهور، والسعي لتحقيق وظيفتي الفهم واإلفهام إىل 

الغموض والتواري والتعمية، ولعّل انتشار األلغاز 

يات يف املجالس انتشاًرا الفًتا للنظر داٍع إىل التساؤل واملعمّ 

عن العالقة بني املجلس )بوصفه فضاء ثقافًيا واجتامعًيا( 

وهذا النوع من األقوال، وما الوظائف التي تؤدهيا األلغاز 

 واألحاجي يف أخبار املجالس؟ 

وقد اخرتنا بعض األخبار التي وردت يف كتاب 

( للوقوف عىل املعّمى وامللغز 932)األصفهاين،  "األغاين"

يف جمالس األنس ومقاربتها مقاربة تداولية، والباعث عىل 

مدونة للدراسة يتمثل يف تضمنه عدًدا كبرًيا  "األغاين"اختيار 

من أخبار جمالس اللهو واألنس، وهذا يمكننا من أن نرصد 

رصًدا دقيًقا أثر مقامات التخاطب يف إنتاج اللغز، وكيفية 

األلغاز يف املجالس، وذلك وفق ثالثة حماور: أوهلا  اشتغال

التعريف باأللغاز، وثانيها دور املقام املجليس يف إنتاج القول 

املعّمى أو امللغز، وثالثها متعلق بوظائف األلغاز واملعّميات يف 

 أخبار املجالس. 

 

 التعريف باأللغاز :

وردت عّدة مصطلحات يف الكتب األدبية والدراسات 

النقدية للداللة عىل معنى الغامض واملتواري، من أبرزها 

مصطلحا امللغز واملعّمى، وهلام وجوه أخرى منها: األحجية، 

واملالحن، واإللباس، واالشتباه، واملبهم، واملحال، واملضمر، 

 واملسكوت عنه، والكناية، والتورية، والرمز. هذه

املصطلحات بعضها متصل باحلقل اللغوي الداليل، وبعضها 

متعلق باجلانب البالغي، ومنها ما يعد بمثابة األساليب 

التعبريية التي تتوسل هبا األجناس األدبية مجيعها، ومنها ما 

( األجناس الوجيزة 7103يعد جنًسا أدبًيا. يصنف ابن عيل )

رسدية أخرى ختتلف األلغاز واألحاجي عن أجناس "فيقول: 

ببحثها األسلويب الذي يلحقها عرب صيغ عملية بالشعر، 

فاألبنية املتوازية واألسجاع واجلناس واللجوء إىل التشبيه أو 

 (.331. )ص "االستعارة طرائق قاّرة يف األلغاز واألحاجي

وملا كانت الدراسة تقوم عىل األخبار امللغزة واملعاّمة، فإننا 

صطلحي امللغز واملعّمى لغًة سنعرض بإجياز إىل بيان م

 ومفهوًما، ومتييزمها عن بعض املصطلحات املجاورة هلام.

ألغز الكالم وألغز فيه: عّمى  "جاء يف لسان العرب أن: 

. )لسان العرب، مادة "مراده وأضمره عىل خالف ما أظهره

عمي عليه األمر: "لغز( وذكر ابن منظور يف معنى التعمية: 

تعمي عىل اإلنسان شيئا فتلّبسه عليه التبس، والتعمية: أن 

تلبيًسا. ويف حديث اهلجرة: ألعّمنّي عىل من ورائي، من 

. ) لسان "التعمية واإلخفاء والتلبيس، حتى ال يتبعكام أحد

 العرب، مادة عمي(.

ما يستخرج معناه باحلدس "واللغز يف االصطالح: 

 واحلزر، وعلم األلغاز علم يتعرف منه داللة األلفاظ عىل

املراد داللة خفّية يف الغاية، لكن ال تنبو عنها األذهان 

، 0997. )خليفة،"السليمة، بل تستحسنها وتنرشح إليها

 (.019ج،ص0

كّل معنى يستخرج  "(  اللغز هو: 0937قال ابن األثري  )

باحلدس واحلزر، ال بداللة اللفظ عليه حقيقة وال جماًزا، 

ابن رشيق (. وقد وصف 85ج، ص3. )"ويفهم من عرضه

من أخفى اإلشارات "اللغز بقوله:   "العمدة"( يف 0987) 

وأبعدها اللغز، وهو أن يكون للكالم ظاهر عجب ال يمكن، 

( واللغز أيضا 313، ص0. )ج"وباطن ممكن غري عجب

استعارة أو جمموعة من االستعارات التي تم استعامهلا بشكل "

 (.95ص ،7118)جورج،  "غري شائع وتفسريها ليس بدهيًيا

وقد مّيزت دائرة املعارف اإلسالمية بني ثالثة مفاهيم يف  

( نذكرها لرصد احلدود بينها، ونقف Lughzتناوهلا ملاّدة لغز )

 عىل مالمح التداخل والتقارب، وهي عىل النحو التايل:

اللغز وُيصاغ يف العادة نظاًم، ويتميز بأنه يطرح عىل  -

 هيئة سؤال.

ز يف أن صياغته ختلو من املعّمى وخيتلف عن اللغ  -

السؤال، وإن كان املعنى العام قد استرت وتوارى، 

وذلك باستخدام عّدة طرائق منها: قلب احلروف، أو 

 التلميحات املتعلقة بالنطق.

 "األحجية وتعّرف بأهنا: لعبة ختمني بسيطة كأن ُيقال  -

 وهي قريبة جًدا من األلغاز.   "مّخن ما بيدي
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رف اإلسالمية إىل أن املعميات وقد خلصت دائرة املعا

واأللغاز واألحاجي ثالثة مصطلحات عربية تستخدم بطريقة 

جمازية غالًبا، ولكنها تشري )بصفة أساسية( إىل رضوب ثالثة 

من اللعب باأللفاظ، ولكنها رضوب متقاربة يف النوع إىل حّد 

 ,BOSWORTH, DONZEL, LEWIS, & PELLAT ما.

1986, P.807)) 

ومن هنا ختتلف املعمّيات عن األلغاز واألحاجي 

بافتقارها إىل صيغة االستفهام أو االستجواب، يف حني 

تتداخل األلغاز باألحاجي، وملنطلقات املتكلم ومقاصده يف 

إرادة التعمية من عدمها دور يف الفصل بني هذه 

املصطلحات، كام أن التمييز بينها أيًضا قائٌم عىل بيان األصل 

ع واألعم واألخص، فاملعّمى هو األصل الذي تولدت والفر

 (.03، ص3، ج0992منه األنواع األخرى. )البغدادي، 

والناظر يف مجلة احلدود التي أرشنا إليها، يالحظ أن مجيع 

املصطلحات تشرتك يف معنى املواربة والتخفية، فهي حتتاج إىل 

العقل احلصيف وكّد الذهن، وإنام وقع االختالف بينها 

سبيل القالب الشكيل الذي ُوِضعت فيه؛ فإن كان الكالم عىل ب

هيئة السؤال كان أقرب إىل اللغز، وإن خال منها كان أقرب 

 إىل املعّمى.

وقد دّلت نصوص املدونة عىل نزوع رّواد املجلس إىل  

الغامض وامللغز املتواري لدواٍع خمتلفة، ويف هذا االطراد ما 

اللغز، ويرّشع طرح السؤال يلمح إىل الصلة بني املجلس و

لعّل يف الكشف عن دور املجلس يف إنتاج عن العالقة بينهام، و

 هذه األلغازما جييب عن هذا التساؤل.

 

 دور املقام املجليس يف إنتاج األلغاز:

يعد املقام من العوامل األساسية التي يراهن عليها 

أسس اخلطاب األديب يف تشكله، ونعني باملقام: املكان الذي تت

فيه اإلكراهات املحّددة لرهان التبادل، تلك اإلكراهات اآلتية 

يف آن واحد من هوية األطراف، ومن املكانة التي حيتلوهنا يف 

التبادل )بصفة نفسية واجتامعية(، ومن الغائية التي تربط 

بينهم )بصفة املرامي( والقول الذي يمكن استحضاره، 

، 7118ا نغونو، والظروف التي يتحقق فيها )شارودو وم

( واملقام هبذا املعنى يضّم خمتلف عنارص العملية 571ص

التخاطبية التي تتضافر فيام بينها لتشكيل املجلس وبناء 

 خطابه. 

واأللغاز واألحاجي شكل من األشكال البسيطة أو 

، 0977الوجيزة التي أنتجها اخلطاب اليومّي. )ابن رمضان، 

بري بلغة مبارشة، فيلجأ ( حني يتعذر عىل املتكلم التع93ص

إىل لغة املجاز واملواربة، فهي وجه من وجوه التدبري وحسن 

التلخص، وقد ارتبطت األلغاز )نشأة وتداوال( هبذا الفضاء 

االجتامعي واملقام التواصيل املخصوص، وفيه من السامت 

واملكونات ما مّكن األلغاز من االنبثاق عن املجلس يف 

 ويف أخباره ورسائله. معارض متعددة يف قصائده

ويف عالقة األلغاز واملعّميات باملقام تتجىل الطبيعة 

احلوارية للمجلس بني طرفني متفاوتني اجتامعًيا، وما يرتتب 

عىل هذا التاميز من رضورة مراعاة سنن اللباقة والتأدب التي 

يفرضها هذا املقام، وما خيّلفه من أثر يف حتديد نوع اخلطاب، 

ما يمكن أن ينتج عن أحاديث املجلس إىل جانب ذلك 

املتناسلة من مزالق ومفاجآت، وما يطرأ يف احلوار من أسئلة 

غري متوقعة هي فخاخ َنَصَبها احلساد واملتآمرون واملنافسون 

ممن تعّج هبم املجالس، ومن هذا التفاعل جتاه ما يتلفظ به 

املتكلم، ومايصدر عن أعضاء املجلس من ردود واقرتاحات 

ها، توّلد خطاب خماتل، ينزع إىل مراوغة القيود وغري

 واإلكراهات.

فاأللغاز ال تستخدم لتخزين املعرفة فقط، بل كذلك 

جلذب اآلخرين إىل معركة لفظية أو ذهنية، إذ يمثل نطق اللغز 

حتدًيا للمستمعني كي يقابلوه بمثل أفضل للمقام أو يناقضه 

مقارعة اخلصوم  يف املعنى، واملفاخرة بالقدرات الشخصية أو

بسياط الكالم املؤملة عن األمور التي تظهر باستمرار يف 

( 88، ص0119املجاهبات بني الشخصيات )أونج،

فاإللباس والتعمية، اختيار واٍع مدبر استوجبته اللحظة 

 لالنعتاق من أرس املقام والتغلب عىل املأزق. 

ويتجىّل القول امللغز يف جمالس اللهو واألنس بوصفه 

رضًبا من احلوار الظريف الذي حيقق املتعة وخيلق املؤانسة، 

ويرى حازم القرطاجني أن تدليس الكالم والتالعب 

اهلزل ومايقصد به اإلضحاك أو "باملعاين يستحسنان يف 

التهكم ... وكذلك األقاويل التي يقصد هبا املشاجرة 

رة، ألن مواطن اهلزل والضجرة حتتمل من قّلة املباالة واملكاب
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 "بحقائق الكالم ما ال حتتمله مواطن اجلد واالعتدال

( ومما يؤكد وظيفة األلغاز 81، ص7118)القرطاجني، 

اهلزلية إندراجها يف املصنفات القديمة مع الفكاهات وامللح، 

ا ( جاء اللغز مضمنً 7103ففي العقد الفريد البن عبد ربه )

( كام ترد األقوال 038، ص8يف باب الفكاهات وامللح )ج

امللغزة يف املجالس اجلادة كاملجالس الفقهية والنحوية، وقد 

 تتطور بمقتىض هذه املقامات إىل نوع من املحاورة واملناظرة.

ويتفرع عن االنغامس يف أجواء املجلس االحتفالية ما 

بعبارات قد  هيذي به الشارب من كالم غري مفهوم، والتلفظ

تكون خالية من املعنى، فهي يف وجه من وجوهها شبيهة 

باملعميات، وتتجىل هذه الظاهرة يف جملس يزيد بن عبد امللك، 

الدخن بالنوى، والسمك يف بيطار "فهو كثرًيا مايردد عبارة 

( مبتهًجا بلذته 031، ص05، ج0997)األغاين، "جنان

 وهلوه. 

امية وفعاليتها يف إنتاج وهذا يكشف عن أثر الدواعي املق

 األلغاز وتنوعها، وهو ما سنفصله فيام ييل:

 

 سلطة صاحب املجلس:

تتأّتى األلغاز واملعّميات من قيد املقام وما يفرضه عىل 

اجللساء من تقاليد يف املخاطبة وغريها، فكثرًيا ما تسّوغ سلطة 

صاحب املجلس نزوع خماطبه إىل املواربة واإلهبام، عىل سبيل 

حتدث املسدود يف جملس املنترص "ثال يقول هذا اخلرب: امل

بحديث، فقال له املنترص: متى كان ذلك؟ قال: ليلة ال ناٍه وال 

زاجر، ُيعّرض له بليلة قتل فيها املتوكل، فأغىض املنترص 

( يف قول 312، ص71، ج0997)األصفهاين، "واحتمله

تل املتوكل، إشارة ضمنية ملق "ليلة ال ناٍه وال زاجر"املسدود: 

وتعريض مبطن بشناعة هذا الفعل، وألن املسدود يدرك 

خطورة التحدث يف هذه املوضوعات فقد أملح إملاح املتوجس 

 احلذر. 

كنت واقًفا عىل رأس األمني  "ونرى يف اخلرب الذي يقول: 

ويب حّر شديد، فخرجْت عريٌب فوقفت معي، وهي تنظر يف 

ها بقبلة، فقالت: كحاشية كتاب فام ملكُت نفيس أن أومأت إلي

الربد، فو اهلل ما أدري ما أرادت، فقلت: قالت لك طعنة. 

 قال: وكيف ذاك؟ قلت: أرادت قول الشاعر: 

 

 رمى رضع ناٍب فاستمّر بطعنةٍ 

 

 "كحاشية الربد اليامين املسّهم

 (.81، ص70، ج0997)األصفهاين، 

من  فهنا انتهك أحد اجللساء قواعد املجلس ومايفرضه

تأدب يف حرضة اخلليفة، عندما أشار إىل اجلارية بقبلة؛ ولذا 

فقد سلكت عريٌب يف إجابتها مسلًكا موارًبا، وعرّبت عن 

استيائها بطريقة ضمنية، عندما راهنت عىل عبارة تلمح إىل 

غرضها والترصح به، فـاستعارة )حاشية الربد( من نّص 

اجلملة من شعري للرد عىل إيامءة الرجل، واجتزاء هذه 

األبيات الشعرية، وتنزيلها يف سياق خمتلف طريقة ال ختلو من 

مكر، إذ إن داللة األلفاظ املعجمية التفيد كثرًيا يف الوصول 

إىل املعنى املراد، فهذه اجلملة ذات محولة إحيائية التدرك إال يف 

 سياقها األصيل.

إّن هذا اعتامٌد للخطاب امللغز والرمزي وسيلة إلثبات  

التفوق، فاجلارية حني تلجأ إىل الكالم الغامض الذي ينفتح 

عىل دالالت متعددة تربهُن عىل إمكاناهتا الذهنية، فاأللغاز 

واملعميات يف بعض املواطن وسيلة للنيل من اخلصوم، ويف 

أخرى أداة الستفزاز املتلقي وحتديه، ومسلك للمدراة 

اللتواء من ( أن املواربة وا7101والتعتيم، ويرى البهلول)

مقومات العملية التواصلية، مرجعا ذلك إىل عوامل عديدة 

أمهها اختالف مقامات التخاطب، وتفاوت مؤهالت 

املتخاطبني، وتنوع أجناس اخلطاب، فاملشاركون يف احلوار 

خمتلفون متفاوتون، وهم بني أصدقاء متعاونني وأعداء 

ن إىل مناورين ... وهم يف خمتلف تفاعالهتم القولية يلجؤو

حجب احلقائق وإخفاء املقاصد، ويعمدون إىل املواربة 

واملغالطة والتضليل، ونثر العوائق ورسم احلدود لتعطيل 

( فالقول امللتبس وامللغز متشّكل من نوع 078احلوار )ص

 العالقة بني املتخاطبني ألداء وظائف معينة.

التأدب واللباقة، وماينجم عنهام من مواراة  ولعّل مراعاة

عمية يتأكد يف خماطبة رواد املجلس للملوك، من ذلك قول وت

 "يا أمري املؤمنني، اإليناس قبل اإلبساس"العّتايب: 

( وفيه يتوسل العّتايب باملثل 07، ص3، ج0997)األصفهاين،

العريب املشهور، ويطّوع لغته مراعاة ملقام السلطان، فهذه 

كرم بالعطاء الكناية جتري إىل غاية، وهي محل املأمون عىل الت

واإلغداق عىل سائله، وتفصح يف الوقت نفسه عن تلّطف 

 العّتايب يف طلب النوال. 
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وتقود هذه األخبار إىل مالحظة ذكاء اجللساء ونباهتهم  

وفطنتهم يف التعامل مع تقاليد املجلس، والتغلب عىل 

إكراهات السياق برضب من األقوال امللغزة واملعامة اجلارية 

ن قيد املقام والتحيل عىل السلطة، وهذه احليلة إىل التحلل م

املتكلم "اللغوية تؤّمن املتلفظ هبا وتضمن له السالمة؛ ألن 

)أوريكيوين، "قادر باستمرار أن يّدعي بأنه مل يقصد قوله

 (.10،ص7118

ومما سبق ذكره، يتجىل لنا أحد الداوعي التي أنتجت 

بة يف املجلس، وما األلغاز واملعّميات، ونعني به تقاليد املخاط

تتضمنه من قيود وإكراهات، ومن ثّم توسل اجللساء هبذه 

األلغاز لتجاوز تلك القيود والضوابط، ومن بينها تناول 

 املوضوعات املحظورة كام يكشف املحور التايل.

 

 القول يف املحظور:

تستجيب األحاديث يف جمالس األنس إىل األعراف 

االجتامعية واألخالقيات السائدة، ويتأكد ذلك يف مالمسة 

املوضوعات املحظورة، إذ تنعدم األقوال املبارشة والرصحية 

لتحّل حملها الكنايات واالستعارات، ومن هنا تربز قدرة 

 األلغاز واملعميات عىل اخرتاق املحظور وانتهاك املمنوع،

فقال له يا أبا نواس: "فمن ذلك ماجاء يف األغاين هذا اخلرب: 

. "هاّل أضجعته، فقال: وقع الفعل عليه فانتصب

هذا يوم  "( وقوله:798، ص75، ج0997)األصفهاين،

( 351، ص71، ج0997)األصفهاين، "الغارات يف احلارات

ويف هذين اخلربين جلأ أبو نواس إىل اللغة اإلحيائية، 

املاجنة للكشف عن بعض املامرسات والتلميحات 

املستهجنة، فاحلديث عن اجلنس رضب من خرق املحظور، 

 وكشف املغيب للمسكوت عنه. 

وإذا كانت الكنايات قائمة عىل التلطف يف التعبري عن  

هذه املوضوعات، فإن بعضها اآلخر يقرتب من املبارشة 

بني  والترصيح، فلو نظرنا مثال يف حماجاة وردت يف األغاين

جارية ظريفة للربمكي وشاعر جّل شعره يف الغزل والتشبيب 

 باملذكر، وكان مشغوًفا بالغلامن والرشاب، يقول فيها:

ـنا ــــ ـا حس ــــ ـــــك ي  حاجيت

 

ـــعر ـــن الش ـــنس م  ء يف ج

ــــــه شــــــرب  ـيام طول  وفـــــ

 

ـــرب ـــىل الش ـــويف ع ـــد ي  وق

 إىل آخر األبيات 

فغضب موالها وتغرّي لونه، وقال: أتفحش عىل جاريتي 

باخلنا! فقالت: خّفض عليك، فام ذهب إىل ما وختاطبها 

، 71، ج 0997ظننت، إنام يعني القلم )األصفهاين،

 (.358ص

اعتمد الشاعر يف هذه املحاجاة لغة خادعة ومضللة، فإذا 

كانت االستعارات والرموز يف هذه األبيات هتتك املحظور، 

وتتمرد عىل الرقيب وتبوح بمعان جنسية، فإهنا يف الوقت 

ّكن من املالوصة بادعاء معنى آخر، وهو ماذهبت إليه نفسه مت

خفض عليك، فام "اجلارية كياسة وتأدًبا مع موالها. فقوهلا :

. يتضمن قراءة خمتلفة "ذهب إىل ماظننت، وإنام يعني القلم

ألحجية الشاعر املاجن، فاجلارية توجه اخلطاب بام تراه 

ه، وتكفل مناسًبا، وهي بذلك تدفع توهم سيدها وتبدد ظنون

 اخلروج من املوقف املتأزم. 

ونفهم من هذه املحاجاة أن األبيات يمكن أن حتيل عىل 

أكثر من معنى، فاجلارية رأت أن املقصود هو القلم، واختلف 

األمر مع موالها، ألنه احتمل أن يكون املراد معنى فاحًشا، 

فالقسم  الوارد يف آخر بيت من املحاجاة يزيد من احتاملية 

ما صنع هذا املعنى يف ذهن  ش، وباإلضافة إىل ذلك فإنالفح

الربمكي يعود إىل السياقني املقامي والثقايف، فاخللفية التي 

انطلق منها الربمكي يف تأويله، هي خلفية تتدخل فيها 

األفكار املسبقة أو النمطية، فاملألوف أن حديث اجلواري 

ديث متصف باجلرأة، باإلضافة إىل ماذكرناه من أن احل

املنطوي عىل فحش أو جمون غالًبا ما يصاغ مضمنًا أوملمًحا 

فرفع "إليه، يقول ميتز ) د.ت( عن أدب تلك احلقبة الزمنية: 

الفحش رأسه بعد أن كانت قد أمخدته الروح العربية 

وأخرجته من األدب العريّب؛ ألن الذي كان يسيطر عىل 

النزعة األدبية هم البدو الذين هم أكثر عفة 

طبيعة "(؛ لذا فتوجيه الداللة رهني 199،ص0)ج"تداالواع

مقام التفاعل والعالقة التي تربط املتكلمني املتفاعلني ... 

وثمة عوامل أخرى جتدر اإلشارة إليها عىل غرار طبيعة 

 ."ترقبات املحاور يف ما يتعلق بفحوى خطاب املتكلم

(؛ لذا تتعدد القراءات 333، ص7118)أوريكيوين، 

ت الختالف املتلقني يف القدرة الذهنية وفهم والتأويال

 املقاصد والنوايا واالعتبارات.
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ويقود احلديث عن االستعارة والرمز والكنايات بوصفها 

نوًعا من التالعب اللفظي، إىل اإلشارة إىل أنواع أخرى 

 مشاهبة، ونعني هبا اجلناس والتصحيف.  

 

 املجاورة واملشاكلة اللغوية:

من األلغاز واملعميات يف جمالس تناسلت جمموعة  

األنس، عن طريق املجاورة واملشاكلة اللغوية باستخدام 

اجلناس والتصحيف، وهذا النوع من أنواع املعميات يعتمد 

عىل ذكر مفاتيح معينة تنبئ عن احلروف التي تتكون منها 

الكلمة املرادة، أو تلمح هلا عن طريق قلب احلروف وتغيري 

 لك.ترتيبها وما إىل ذ

قدم أبو "وهو ما نجده يف اخلرب التايل، يقول األصفهاين: 

العرب يف أيام املستعني، وجلس للنّاس، فبعث إسحاق بن 

إبراهيم، فأخذه وحبسه، فصاح يف احلبس، يل نصيحة، 

فُأخرج، ودعا به إسحاق، فقال: هات نصيحتك، قال: عىل 

 -أصلحك اهلل-أن تؤمنني؟ قال: نعم، قال: الكشكية 

فيام -التطيب إال بالكشك. فضحك إسحاق وقال: هو 

جمنون، فقال: ال، هو امتخط حوت، قال أيش هو  -أرى

امتخط حوت؟ ففهم ما قاله وتبّسم ثم قال: أظن أين فيك 

، 0997)األصفهاين، "مأثوم. قال: ال، ولكنك يف ماء بصل

 (.701، ص73ج 

بيًها أفرزت املفارقة بني املقام واملقال قواًل ملتبًسا ش

بالنادرة، فسياق اخلطاب يقتيض تقديم نصيحة يف جملس 

املستعني، وممّا يشف عن خطورة هذه املواجهة بني اخلليفة 

وأيب العرب، طلبه  األمان قبل أن يكشف عن نصيحته  فإذا به 

يتالعب باأللفاظ فيقلب جمنون إىل امتخط حوت، وجييب 

اجلاد وقلبه إىل  عن مأثوم بامء بصل، مما أّدى إىل نسف املقام

 مقام هازل، مدلال بذلك عىل محق مفتعل.

كتب إبراهيم بن "ومثله هذا اخلرب يف التالعب بالكلامت 

 "ال يريح مثل األسنة "املهدي إىل أيب: أي يشء تصحيف: 

فكتب إليه:  "اليرث مجيل إال بثينة"فكتب إليه أيب: تصحيفه 

فى (. والخي132، ص5، ج0997)األصفهاين، "وي منك!

أن التصحيف يعتمد عىل طريقة رسم احلرف وشكله، ومن 

ثّم تكمن املراوغة يف فّك هذه الرموز وإعادة إنتاجها بداللة 

 خمتلفة.

ويمكن أن نلحق هبام رسالة كتبتها مجيلة املغنية اعتذاًرا 

دعت بدواة وقرطاس وكتبت "عن دعوة وجهت إليها إذ 

الرحيم( أردت، ولوال، إليهم سطًرا واحًدا: ) بسم اهلل الرمحن 

ولعيل. ووجهت الرقعة إليهم، فلام وصلت قرأوها، وعيوا 

بجواهبا، فأخذها إبراهيم بن املدبر، فكتب حتت أردت 

ووّجه  "أرجو "وحتت لعيل  "ماذا؟ "وحتت لوال  "ليت"

( عّولت 025،ص77، ج0997)األصفهاين،"بالرقعة إليها

فطنة املتلقني، وكأهنا  مجيلة يف فّك مغاليق رسالتها املوجزة عىل

ختترب هبا ذكاءهم وتتحسس من خالهلا مدى طرافتهم 

وبراعتهم، من هنا كان لرسالتها دور يف حّث ابن املدبر عىل 

أن ينتهج هنجا شبيها فكتب رًدا يشاكل رسالتها، فقد تبني له 

أردت ولوال "مغزى رسالتها باجلمع بني داللة الكلامت، فـ

إجابة الدعوة لوال عائق ما؛ لذا  تشف عن رغبة يف "ولعيل

وحاصلها تساؤل  "ليت وماذا وأرجو "جاء رّد ابن املدبر بـ

 عن عائق املجيء وإحلاح يف طلب الزيارة.

تبني لنا مما تقدم فاعلية املقام يف إنتاج األلغاز وتنوعها، 

وبرز قصد منشئ اللغز وغرضه من طرح هذه األقوال 

 ماييل هذه امللفوظات يف امللتبسة يف املجلس، وسنقارب يف

سياقها التواصيل كاشفني عن تأثر املتلفظ هبذه املقامات، وإذا 

كانت الغاية األساسية من األلغاز تتمثل يف االختبار واملساءلة 

واملباراة، فإن هلذه الغاية ما يرفدها من غايات ومقاصد 

 عرّبت عنها تلك األقوال، ونجملها يف ما ييل:

 

 التحايل :

متنح األلغاز واملعميات هامًشا من احلرية للمتكلم يف قول 

مايشاء دون أن يتحمل تبعات قوله، فالدالالت املضمرة 

واملقاصد غري املعلنة يف هذه األقوال تسمح باإلنكار 

والتنصل، وقد حرضت األلغاز واملعميات يف بعض املجالس 

ويصل كوهنا حيلة لغوية، يمرر من خالهلا املتكلم موضوعاته 

 هبا إىل مراميه. 

ومن احليل ما كشف عنه خرب أيب العرب يف جملس 

املستعني، فأبو العرب يتوخى كالًما ملتبًسا غامًضا ليوهم 

 -أصلحك اهلل-الكشكية  "بحمقه وغبائه، فكأنه ينيشء بـ

فعال لغويا من قبيل طلب العفو  "التطيب إال بالكشك

ة املواربة واخلروج من السجن، وقد ضمنت هذه الطريق
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 "أظن أين فيك مأثوم"تعاطف املستعني الذي يظهر يف قوله: 

( وقد لفت العّتايب 701، ص73، ج 0997)األصفهاين،

يا أمري املؤمنني اإليناس قبل "اخلليفَة املأمون بقوله: 

( إىل أمر قد 05، ص03، ج0997)األصفهاين، "اإلبساس

وّلد عن طول غفل عنه، وهو أن اإلقبال باملزاح واملداعبة مت

املعارشة واأللفة، ومن ثّم شّكل املثل فعاًل لغوًيا يسفر عن ما 

يكتنف العتايب من شك وارتياب، ويضمر يف اآلن نفسه طلب 

ما خيفف وحشته ويزيد من أنسه ويسهم يف جتسري املسافة بينه 

 وبني اخلليفة.

نالحظ من نصوص املدونة أن احليلة مستعملة يف 

هلازلة، جارية عىل لسان املهمش والضئيل املقامات اجلادة وا

اجتامعًيا، فهي من إفرازات املواجهة بني القوي والضعيف أو 

اخلاضع واملهيمن، وخلف تلك املواجهات تكمن داوفع 

 ومقاصد خفية أخرى من بينها اإلفحام وإظهار التفوق.

 

 اإلفحام وإظهار التفوق:

بني  أسهمت العالقة القائمة عىل التحدي واملنافسة

اجللساء يف لبس بعض أقواهلم بلبوس الغموض إلثبات 

الذات وإبراز التفوق، ونتبني يف خرب عريب السابق احتامءها 

 "حاشية الربد"بامللغز يف جملس اخلليفة، فقد صنعت من 

( شفرة لغوية، وأحجية مل 81، ص70، ج0997)األصفهاين،

يستطع الرجل حّلها، وعريب بذلك تنتقص من اآلخر 

ترص لنفسها بأحجية متيز بني من يمتلك احلذق والذكاء وتن

 واملعرفة ومن ال يمتلكها. 

ويمكن أن يندرج يف هذا اإلطار اإلفحامي خرب املسدود    

 "متى كان ذلك"مع املنترص، فقد وّلد سؤال املنترص 

( مقاًما ختاطبًيا مالئاًم 798، ص75، ج0997)األصفهاين،

 "يلة ال ناٍه والزاجرل"إلجابة المزة وُمعّرضة، فـ

( تيش بقتل املنترص 798، ص75، ج0997)األصفهاين،

لوالده املتوكل، والخيفى ما يف هذه اإلشارة من الّذم 

واالنتقاص وتتبع السقطات، ونالحظ من هذين اخلربين أن 

 اإلجابات املفحمة قد تسببت يف إهناء احلوار وإغالقه.

مية ونبذ املبتذل املتكلم يف كالمه إىل التعيعدل وحني  

حيقق سلطة عىل اآلخرين؛ ألنه عامل بمراد الكالم واآلخر 

ولعّل األلغاز واألحاجي أقدر عىل املباغتة ألهنا "جاهل به، 

متتحن املخاطب، وجتعله يف وضع العاجز املغلوب الذي 

يعرس عليه يف كثري من النامذج الظفر باحلّل وإدراك املقصود 

دينًا للمتكلم تابًعا له حتى يقع فّك من الكالم، بل إنه يظل م

( ومن 095، ص7103)ابن عيل،  "الشفرة وبلوغ اجلواب

ثم كانت هذه الغاية اإلفحامية منسجمة مع ماشاع يف 

 املجالس من خصومات ومنافسة.

 

 التندر :

مّكنت األلغاز واملعّميات من الزراية باآلخرين 

يا  "ألغاين: والسخرية منهم بطرائق ملتوية وخفية، جاء يف ا

أبا عطاء، إن إنساًنا طرح علينا أبياًتا فيها لغز، ولست أقدر 

عىل إجابته البتة ومنذ أمس إىل اآلن ما يستوي يل منها يشء 

 ففّرج عني. قال: هات، فقلت:

 فام اسم حديدة يف رأس رمح

 

 دوين الكعب ليست بالسنان

 فقال أبو عطاء:  

 هو الزز الذي إن بات ضـيًفا

 

 مل تزل لـك عولتـانلصدرك 

 قلت: فّرج اهلل عنك، تعني الزج وقلت: 

 فام صـفراء ُتـدعى أّم عـوف

 

 كــان رجيلتيهــا مــنجالن؟

 فقال:  

ــــــــا  أردت زرادة وأزن زّن

 

 "بأنك ما أردت سوى لساين

 (.337، ص02، ج 0997)األصفهاين، 

وتناسل األلغاز يف هذا اخلرب وتناميها له عالقة وثيقة 

وهي الكشف عن لكنة أيب عطاء بمقصدية السائل، 

والسخرية منه، وقد كانت اإلجابة عن البيت امللغز مولدة 

للعديد من األلغاز واألحاجي، والطريف يف هذا اخلرب أن 

اإلجابة عن هذه األلغاز الشعرّية جاءت يف بيت شعري 

 واصف وشارح لإلجابة.   

فقال: أردت زرادة "ويكشف امللفوظ احلواري األخري 

عن إدراك للمقصود  "زّنا .. بأنك ما أردت سوى لساينوأزن 

وفهم للغاية، فلم تكن األسئلة يف هذا اخلرب الختبار السندي 

يف معرفته وفكره، بل جاءت للعبث به، من ثّم كان تعقيب 

السائل يف كّل مرة موضًحا إجابة السندي، نازًعا عنها ما 

ة يف النيل منه حلقها من أثر اللحن أبلغ يف الداللة عىل الرغب

 وإضحاك اآلخرين عليه.

ولئن كانت هذه الغاية مألوفة يف جمالس اللهو خللق  

املؤانسة واالنبساط، فإهنا يف الوقت نفسه كاشفة عن النسق 
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 "السندي"لفظ  الثقايف والفكري ومعربة عنه، فكثرًيا ماحييل

عىل موضوعات للتندر ومن بينها نوادر اللحن، وظاهر هذه 

املحاكاة لعيوب النطق اهلزل واملزاح، لكنها حتمل يف طياهتا 

 االنتقاص من اآلخر وتربهن عىل تفوق العريب.

من هنا ندرك أن املعميات واأللغاز سياسة قولية، يعمد 

بمقام التواصل  إليها املتكلم قصًدا لغايات خمتلفة مرتبطة

ومقتضياته، وقد يبدو للناظر أن قصد التعمية وإرادة اخلفاء 

واملواربة مناهضان ملا تنشده تلك املجالس من طلب للتسلية 

والتخفف من األعباء اليومية، ولعّل هذا املطلب انعكس عىل 

اصطفاء اجللساء وطريقة لباسهم، فمنعت تلك املجالس 

صفوها وينغص لّذهتا، وتزيا دخول ثقيل النفس لئال يعّكر 

 اجللساء بغاللة رقيقة خفيفة دون احتشام.

وإذا كان األمر كذلك فلامذا تنرصف جمالس األنس يف 

خطاهبا إىل األلغاز والتعمية؟ وكيف يكون الغموض وكّد 

 الذهن متعة تضاف إىل مجلة متع املجلس؟  

 

 وظائف األقوال امللغزة واملعامة يف جمالس اللهو:

سنعرض يف هذا املوطن من الدراسة ألبرز الوظائف التي 

تضطلع هبا األلغاز واملعميات يف جمالس اللهو، ونذكرها فيام 

 ييل:

 

 (:Metalangage)ماوراء اخلطاب 

ارتبطت األلغاز واملعميات بام تنطوي عليه من معان 

خمبوءة ودالالت مضمرة، بتناول املوضوعات املسكوت عنها 

مش واملحظور، بطريقة ماكرة تعلن وختفي والكشف عن امله

 يف اآلن نفسه، وبلغة تستبطن املعنى وتومئ إليه.

ويرمي املتكلم من خالهلا إىل كرس حاجز املمنوع  

واالنعتاق من رقابة السلطة، ذلك أن بعض السياقات تتطلب 

القول املعّمى، وحتتم حجب الداللة املرادة واإلملاح هلا إملاًحا 

أن يستعمل  -أحياًنا-ًبا ورهبة. فقد يعجز املتكلم تلطًفا وتأد

لغة رصحية وعبارة مبارشة للتعبري عن بعض املوضوعات 

املحظورة، فيلجأ إىل اإلخفاء بالرمز والتكنية واالستعارة، 

ا كان نوعها )سياسية، أخالقية(  لإلفالت من السلطة أيًّ

 واستجابة للمواضعات االجتامعية، والقيم الثقافية التي

تشكل ضاغطا عىل املتكلم، ويبدو ذلك جلًيا فيام يتعلق 

باملوضوعات غري الالئقة؛ ولذا ينزع املتكلم يف تناوله ملوضوع 

اجلنس إىل حتايش الترصيح واالختباء خلف اإلشارة 

والتلميح متوسال بالكناية وماشاهبها، وهذا كله يكشف عن 

لتي تقوم عىل قدرة اللغة، ويربز جانًبا من خصائها وأساليبها ا

 التفكر والتدبر وإعامل النظر.

 

 اإلمتاع والرتفيه:

ركنًا متينًا  شكلت األلغاز واألحاجي واألقوال املعامة

وعنرًصا مهاًم من عنارص جمالس اللهو واألدب، ويربهن ذلك 

السعي يف اختيار الندماء املوصوفني برسعة البدهية وحّدة 

، 0999)كشاجم،  "العيش كّله يف اجلليس املمتع "الذكاء فـ

( مما يتناسب مع طبيعة هذه األلعاب اللغوية 95ص

قيق اللذة واإلمتاع يف والرياضات الذهنية التي يرجى منها حت

 تلك املجالس.

لذا ارتبطت األلغاز واملعميات بأدب الظرف والظرفاء،  

وإذا استظهرنا األشخاص املنخرطني يف صناعة هذا التعبري 

املوارب، وجدنا أن سامهتم الشخصية متتاز بالطرافة والغرابة 

والتهتك، فأبو نواس شاعر ماجن خليع يتغنى باخلمرة 

يان، وأبو العرب وأبو دالمة اشتهرا بالتحامق، ويتغزل بالصب

كام أسهمت لكنة أيب عطاء يف جعله حمط سخرية وتندر، 

 باإلضافة إىل طائفة من اجلواري الظريفات الشاعرات. 

كّل ذلك ييضء مقاصد استعامل هذه األساليب التي 

يغلب عليها املدارة والتلميح، ويوضح الدور الذي تقوم به 

عامة وامللغزة يف جمالس األنس، إذ كانت وسيلة هذه األقوال امل

للتندر والتسلية والتحرر من أعباء احلياة والتخفف من 

جديتها، والتحول عن الكدر والضيق والتجهم إىل االنبساط 

مقاساة الدنيا ال تتأتى إال باستجالب يشء من "واملرح فـ 

 ( 05، ص7117)الثعالبي،"الرسور

( للمتع البرشية أن 7101دراسة كورنريخ ) وقد كشفت

التحرر من حياة اجلّد والرصامة واالزدحام والعمل إىل 

متعة مرتبطة باستعادة التوازن، املحافظة "مايناقضها حيقق 

 (.75)ص "عىل االستقرار الداخيل
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 الوظيفة الثقافية:

كشفت األلغاز واملعميات عن جانب من جوانب احلياة 

صوص املدونة، فهذا األدب االجتامعية والثقافية يف عرص ن

الشفوي مزج بني مكونني ثقافيني، أوهلام: الرتف احلضاري 

والفكري الذي مّكن ملسارب املتعة واإلدهاش والطرافة أن 

تتسلل إىل احلياة العباسية بمختلف جوانبها املادية والعقلية، 

ومن مظاهر الرتف ما ملسناه يف األخبار من ميل إىل الظرف 

متاع باللذات والتفنن يف ابتكارها، وقد جتىل واهلزل واالست

ذلك فيام متيز به رواد املجالس والندماء من سامت من قبيل: 

األخف روًحا و األحرض نادرة، وغدا الظرف صناعة هلا 

 "املوشى"اشرتاطاهتا وقوانينها التي فرّسها الوشاء يف 

 ."أدب النديم"وكشاجم يف 

هتم التي اختذت وبرزت تلك الروح الظريفة يف مؤلفا

اجلمع بني اجلد واهلزل منهًجا تأليًفيا، وكان من نتاج هذا 

عىل لسان اجلواري الشاعرات،  "املحاجاة "العرص أن برز فن 

 وهي أحاٍج ضاربة يف اهلزل بام تنطوي عليه من معان جمونية.

ثم إن ما تتطلبه هذه املحاجاة و األلغاز من إعامل ذهني  

قايف الثاين الذي أنتجها، فهي سليلة حييل إىل املكون الث

االعتناء بالفكر واإلعالء من قيمة العقل، فلّذة التفكري 

والتدبر وإطالة النظر أسهمت يف ذيوع هذه األلعاب الفكرية، 

باإلضافة إىل املناظرات واملجالس العلمية واملحاورات 

واملفاخرات التي طالت خمتلف املوضوعات جليلها 

 وسخيفها.

 

 خامتة

يتضح مما قدمنا أن األلغاز واألحاجي واملعّميات تولّدت 

من املجالس واملسامرات واملفاكهات، منسجمة مع مراميها 

من طلب املتعة والتسلية بأفانينها املختلفة، وكشفت الدراسة 

أن للجهد املبذول يف حّل القول وامللغز وتأويله لّذة ومتعة 

ومنشأ هذه اللذة غري متحققة يف اخلطاب املتصف بالوضوح، 

إدراك املعنى بعد غموضه واستغالقه واستعصاء الفهم؛ ولذا 

فإن القول امللغز يفتح باًبا للّذة التي تتحصل من التمويه 

وتبني أن للتعمية مراتب ورضوًبا واإلغواء ومن ثّم الكشف، 

فمن األلغاز ما ال حيتاج إىل طول تفكري وإمعان نظر للوصول 

يدرك إال بعد كّد ذهني ومكابدة بسبب إىل املعنى وبعضها ال

إجيازها واختزاهلا الشديد، وهي خاصية مضطردة يف جّل 

 األقوال املعاّمة. 

ارتبطت األلغاز واملعمّيات باملقام، فهي تنشـأ يف مقام  

التخاطب ألسباب وداوٍع منها: التهيب واملراوغة، فاأللغاز 

كشف له واألقوال املعاّمة تضلل املتلقي وتراوغه، تن

وتنحجب يف اآلن نفسه، حتى تثري فضوله وجسارته 

لتفسريها، وبذلك متنح املتكلم هامًشا من احلرية، وللمتلقي 

نوًعا من التشويق، باإلضافة إىل اضطالع األلغاز واملعميات 

 بوظائف خمتلفة منها: اإلمتاع والرتفيه.

 

 قائمة املصادر واملراجع العربية:

 أدب يف السائر املثل( 0937ن، )ابن األثري، ضياء الدي 

، حتقيق: أمحد احلويف وبدوي طبانة، والشاعر الكاتب

 القاهرة: دار هنضة مرص.

، الغفران ورسالة املعريّ ( 0997ابن رمضان، صالح، )

 تونس، دار الياممة.

(، 1) ط.الفريد،  العقد( 7103ابن عبد ربه، أمحد بن حممد، )

 بريوت، دار الكتب العلمية.

 العريب النثر يف الوجيزة األجناس( 7103ابن عيل، مجيل، )

 ، سوسة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.القديم

، بريوت، العرب لسان(  0992ابن منظور، حممد بن مكرم، )

 دار صادر.

(، بريوت، 7)ط. األغاين،( 0997األصفهاين، أبو الفرج، )

 دار الكتب العلمية. 

،  ترمجة: املضمر(، 7118رات، )أوريكيوين، كاترين كيريب

 ريتا خاطر، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية.

، يف سلسلة عامل والكتابية الشفاهية(  0991أونج، والرت، )

املعرفة، ترمجة: عز الدين البنا، الكويت: املجلس الوطني 

 للثقافة والفنون.

 لباب ولب األدب خزانة( 0992البغدادي، عبد القادر، )

 (، حتقيق: عبد السالم هارون،1، )ط.العرب لسان

 القاهرة: مكتبة اخلانجي. 

( اسرتاتيجيات السكوت 7101البهلول، عبداهلل، )

 -072)عنه  املسكوتواإلسكات، يف حممد الشيباين 

 ( تونس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس.025
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( 7)ط. واللطائف، اللطف(  7117الثعالبي، عبد امللك، )

 اد: دار الشؤون الثقافية.بغد

( نحو تعريف بنيوي 7118جورج، روبرت واآلن دندس، )

اهليئة الشعبية،  الفنون جملةللغز، ترمجة: دعاء كامل، 

(، 7118(، )23/22العربية العامة للكتاب، العدد) 

95- 017 . 

، لبنان، دار الكتب الظنون كشف( 0997خليفة، حاجي، )

 العلمية.

 معجم( 7118ومانغونو، دومنييك، )شارودو، باتريك 

 ، ترمجة: عبد القاهر املهريي ومحادياخلطاب حتليل

 صمود، تونس: املركز الوطني للرتمجة. 

البلغاء  ومنهاج األدباء رساج(، 7118القرطاجني، حازم، )

(، حتقيق: حممد احلبيب بن اخلوجة، تونس، الدار 3)ط.

 العربية للكتاب.

العمدة يف حماسن الشعر ( 0980القرياوين، ابن رشيق، )

(، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، 3، )ط.ونقده

 بريوت، دار اجليل.

، القاهرة: النديم أدب( 0999كشاجم، أبو الفتح حممد، )

 مكتبة اخلانجي.

البرشية، ترمجة: حممد  املتع تطور( 7101كورنريخ، شارل، )

 بريوت، املنظمة العربية للرتمجة.محود، 

، اهلجري الرابع القرن يف العربية احلضارة، آدم، ) د.ت(  ميتز

(، ترمجة: حممد أبو ريده، بريوت، دار الكتاب 5)ط.

 العريب.
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