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أثر الفلسفة اليونانية في البالغة
العربية
د ،زرواق فؤاد
جامعة سطيف2
املخلص :

ُ
حهخبر الباليت الهشبُت ٖ -ما ًشي أسظؿىَ -ىا خؿابُا
بامخُاص ،ألجها حعخخذم أدواث حجاظُت واظخذاللُت
ومىؿُٓت للخأزحر في ألاخشَ .انخبرث بزلُ ٚنذة مىهجُت
ًتزود بها ٗل مً الٙاجب والخؿُب في حىاساجه العُاظُت
والٓػاةُت والُلعُُت وألادبُت والىحىٍت .وجمحىس نمل
الباليت الهشبُت ْذًما في ظهىد ٖخحذًذ ؤلاعجاص الٓشآوي ،
وؤلاباهت نلى حذود الخُٓٓت واإلاجاص في ال٘الم ،ومحاولت
سضذ مُاهُم الطذّ وال٘زب.
ولً٘ الباليت الهشبُت -خال ٛجٙىٍجها ألاو -ٛلم جً٘
بمهض ٛنً الهذًذ مً الهلىم التي ناضشتها في الضمان
َاظخُادث مجها بمعخىٍاث مخخلُت ومخباًىت ،ومجها
الُلعُت التي حششبذ مً مهُجها وجمشلذ إلاُاهُمها
ٗاألِْعت والخذود و الخهاسٍِ.
وئرا ٗاهذ الُلعُت هي البحض الخش الهمُٔ -الزي
ًذسط الجما ٛواإلاىؿٔ والشهىس والىُغ وألاخالَّ -ان
الباليت هي دساظت َىىن هزه اإلاهاسٍ وبحض الجماَ ٛحها.
لزل ٚجشوم هزه الذساظت محاولت ال٘شِ نً ؤلاَادة
ُ
التي أحشصتها الباليت الهشبُت مً الُلعُت ،وُِٖ ٖشظذ
جل ٚاإلاُاهُم في خذمت باليخىا ،وهل أنؿذ زماسا ملمىظت
في مجا ٛالذسط البالغي الهشبي .
كلمات مفتاحية :الباليت الهشبُت ،اإلاىؿٔ ،الخجذًذ ،أزش
الُلعُت ،أسظؿى .

مقدمة:
حهخبر الباليت مً الهلىم اإلاخطلت باللًت والتي
مً خاللها ًمً٘ الخ٘م نلى ألانما ٛألادبُت
بالخٓىٍم ّئما بالخعً ّ
وئما بالٓبح والشداءةَ ،هي
الش ٚسوح ألادب ،وألادب مادتها .ووشأث نىذ
الهشب في سحاب الذسط الٓشآوي اإلاباسَٕ ،اهبرث
ُ
نلى آًاجه ال٘شٍمت جذسظها وجحاو ٛأن ج ِّبحن مٙامً

الجما ٛفي نباساتها .ولهل ما ظاء في الٓشآن ال٘شٍم
مً آًاث بلًُت ّ
جحذث الهشب لذلُل نلى اظخحالت
ُمجاساجه.
وال ش ٚأن الباليت نلم ال ًخخظ به الهشب
َٓـ دون يحرهم مً ألامم ،وال هي خاضت بؿبٓه
مهُىه دون ؾبٓه ،أو بلعان دون لعانَ .ىجذ
الُىهان مشال ظهىا -مً خال ٛاظتهاداتهم -ئلى
الشقي ببالياتهم مً خال ٛالبحض في معاةلها
وجؿىٍشهاٖ ،ما ظعى الهشب ئلى جؿىٍش باليتهم مً
خال ٛجىُٓح ال٘الم والشقي به ئلى دسظه الُطاحت
الهالُت.
ولهل الُلعُت واإلاىؿٔ الُىهاهُحن ٗاها مً أهم
الهلىم التي داخلذ الباليت في شٙل ئظٓاؾاث
إلابادب الهلمحن مً ْبل نلماء نشب ،وهٓاد جأزشوا
بالشٓاَت الُىهاهُت بهذ الاحخٙإ ،والترظماث التي
حذزذ في جهاًت الٓشن الشاوي هجشي ،وبذاًت الٓشن
الشالض الهجشي مو بً ْخِبت ،والجاحل ،وْذامه
ويحرهم .
لزل ٚهحاو ٛفي هزا الهمل حعلُـ الػىء
نلى ما أحذزه رل ٚالاجطا ٛبحن الشٓاَخحن في
الباليت الهشبُت ،وئلى أي حذ بلٌ جأزش الباليت
الهشبُت بالشٓاَت الُىهاهُت؟ معخهشغحن في رلٚ
مُهىم الباليت والُلعُت ،ومىمزظحن آلزاس
الُلعُت الُىهاهُت في هٓذها بىمىرط هى اإلاذسظت
ال٘المُت؛ زم بىاْذ مهشوٍ في هزا الباب وهى:
العٙاٗي ،لىبحن في ألاخحر مىُْىا مً اإلاىؿٔ
ألاسظؿي ،وهل ٗان َاةذة للباليت الهشبُت؟ أم
ظىاًت أسٖعذ باليخىا ونؿلتها؟
في مفهوم البالغة:
مً الخهاسٍِ التي ًجب الىْىٍ نلحها في
مُهىم الباليت رل ٚالخهشٍِ الزي ظاْه
الجاحل لباليت نىذ أمم مخخلُت ًٓىُْ " :ٛل
للُاسس ي :ما الباليت؟ ْا :ٛمهشَه الهٓل مً
الىضل ،وُْل للُىهاوي :ما الباليت؟ ْا :ٛجصخُح
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ألاْعام واخخُاس ال٘الم .وُْل للشومي :ما الباليت؟
ْا :ٛحعً الاْخطاد نىذ البذاهت والًضاسة ًىم
ؤلاؾالت .وُْل للهىذي :ما الباليت؟ ْا :ٛوغىح
الذاللت واهتهاص الُشضت وحعً ؤلاشاسة"().1
وٍذوس مهنى الباليت  -مً خال ٛهزا الٓىٛ
للجاحل  -حى ٛمجمىنه مً اإلاُاهُم وهي :نلم
البُان؛ نلم البذٌو  ،و محاظً ال٘الم.
زم ئن الباليت نىذ الهشب لم جً٘ نلما واضخا
و ْاةما نلى ْىانذ وأظغ ،وئهما ٗاهذ نباسة نً
مهاسٍ لًىٍت ٗامىت ومخمشلت في ٖالم الهشب
بالخىاسر " َاإلاخٙلم مً الهشب ٗاهذ مل٘ت اللًت
الهشبُت مىظىدة َُهٌ ،عمو ٖالم أهل ظُله
وأظالُبهم في مخاؾبتهم وُُُٖه حهبحرهم نً
مٓاضذهمٖ ،ما ٌعمو الطبي اظخهما ٛاإلاُشداث
في مهاهحها َُلُها أوال زم ٌعمو التراُٖب بهذها
َُلُها ٖزل ٚئلى أن ًطحر رل ٚمل٘ه وضىهت
ساسخت وٍٙىن ٖأحذهم"().2
ئن الهشب و بالشيم مً نذم قهىس الباليت ٖهلم
واضر نىذهم ،وهٓطذ مً رل ٚالهطش الجاهلي
ئال أجهم جُؿىىا ئلى ما ًمً٘ أن ًحمله ال٘الم مً
ظٓؿاثٖ ،ما أشاسوا ئلى ظىاهب اإلاهنى والجىدة
َُه ،وال أد ٛنلى رل ٚمً جل ٚالخطيُُاث التي
ٗاهىا ًػهىن َحها الشهشاء َٓالىاَ " :الن ًخؿئ
في ظىابه ،وٍمُل في ٖالمه ،وٍىاْؼ في خبره،
ولىال أن هزه ألامىس ْبل ٗاهذ جٙىن في بهػهم
دون بهؼ إلاا ظمي رل ٚالبهؼ والبهؼ آلاخش
بهزه ألاظماء"((3
ئن مُهىم الباليت التي جٓىم نلى مهاوي
ؤلاًطا ،ٛو بلىى الجهاًت مً خال ٛجحُٓٔ الُاةذة
وبلىى الُ٘اًت اإلاىضخت لل٘الم ًٙىن مً خالٛ
الٓذساث اللًىٍت التي ًخمخو بها اإلاخٙلم في حهبحراجه
وٖالمه .واللًاث حعب ابً خلذون" ملٙاث شبحهه
بالطىانت ئر هي :ملٙاث في اللعان للهباسة نً
اإلاهاوي ،وظىدتها وْطىسها بحعب اإلال٘ت

وهٓطاجها .ولِغ رل ٚبالىكش ئلى اإلاُشداث وئهما
هى بالىكش ئلى التراُٖبَ ،ارا ظهلذ اإلال٘ت الخامت
في جشُٖب ألالُاف اإلاُشدة للخهبحر بها نً اإلاهاوي
اإلآطىدة ومشاناة الخألُِ الزي ًؿبٔ ال٘الم
نلى مٓخض ى الخا ٛبلٌ اإلاخٙلم حُيئز الًاًت
اإلآطىدة مً ئَادة مٓطىدة للعامو ،وهزا هى
مهنى الباليت"((4
وٍمً٘ أن وهخبر الخىاس الزي داس بحن (مهاوٍت
بً أبي ظُُان) و(صخاس الهبذسي) ؤلاسهاضاث
ألاولى لكهىس ًَ الباليت مىز الهطش الجاهلي.
َٓذ ْا ٛأبى مهاوٍت ما هزه الباليت التي َُ٘م؟
ْا :ٛش يء ججِش به ضذوسها َخٓزَه نلى
ألعىدىاْ .ا ٛمهاوٍت :ما ُ
حه ّذون الباليت َُ٘م؟
ْا :ٛؤلاًجاصْ .ا ٛمهاوٍت :وما ؤلاًجاص؟ ْا :ٛأن
ججُب َال جبؿئ ،وجٓىَ ٛال جخؿئ"().5
مً آزاس الُلعُت في الباليت الهشبُت ( اإلاذسظت
ال٘المُت):
الش ٚأن الباليت بهلىمها اإلاهشوَت ْذ وشأث
في سحاب الذسط الٓشآوي لهذٍ ٖشِ الجاهب
الجمالي والُني الزي جحخىٍه آلاًاث الٓشآهُت،
وسونت وسخش البُان الزي اهخكمذ به حتى جٙىن
هزه آلاًاث أمشله وهمارط لالظدشهاد في ما بهذ.
ومً أظل جحُٓٔ جٙل ٚالًاًت جػاَشث ظهىد ٗل
ّ
ّ
اإلاُعشًٍ واللًىٍحن ،وألادباء واإلاخٙلمحن،
مً:
َكهشث بزل ٚؾىاةِ مخهذدة واججاهاث مخخلُت
أَشصث مذسظخان باليُخان هما :اإلاذسظت ألادبُت،
واإلاذسظت ال٘المُت أو "ؾشٍٓت الهشب البلًاء
وؾشٍٓه العجم وأهل الُلعُت"()6
واإلاذسظت ال٘المُت هي اإلاذسظت التي اشتهشث بها
مىاؾٔ جخمحز باخخالؽ نشقي وظيس ي بحن الُشط
وألاجشإ ،حمل لىائها (أبى ٌهٓىب العٙاٗي) مىز
أواخش الٓشن العادط الهجشي ئلى ياًت الهطش
الخذًض .وجمحزث الباليت في هزه اإلاشحلت بؿًُان
ألاَٙاس الىاَذة مً ألامم ألاخشي َأزٓلذ الباليت
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باإلاىؿٔ والُلعُت ونلم ال٘الم و"جحىلذ الباليت
اإلاعُ٘ىت ئلى حذود وحهشٍُاث وششوح وجلخُطاث
أبهذ ما جٙىن نً سوح الباليت وما ًجب أن ًٙىن
َحها مً سونه وظما)7("ٛ
ئن ياًت ما جشمي ئلُه الباليت هى ؤلاباهت نً
ألاحاظِغ الُىُت ،ومحاوله ضٓل ألارواّ وٖشِ
مٙامً الجما ٛفي الىطىص ألادبُت وؤلابذاناث
نمىما .ولً٘ الباليت مو اإلاذسظت ال٘المُت اهخمذ
– أظاظا -بالخهشٍُاث ،والخذود ،والخٓعُماث
اإلاىؿُٓت مً خاللها ششوؾهاَ ،الخهشٍِ -مشال-
ًجب أن ًٙىن" ظامها ماوها ،واظخهما ٛالؿشٍٓت
الُلعُُت اإلاىؿُٓت في جحذًذ اإلاىغىناث
وجٓعُمها وحطشها والاظخهاهت باأللُاف
واإلاطؿلخاث الُلعُُت واإلاىؿُٓت في جىاوٛ
اإلاىغىناث الباليُت"()8
والحل الشُخ أمحن الخىلي في ٖخابه (ًَ الٓى)ٛ
ظُاٍ الباليت التي جذنىا ئلحها هزه اإلاذسظت مً
خال ٛيُاب الزوّ َحها ،والزي هى ألاظاط في
الخُشٍٔ بحن ال٘الم الجمُل وبحن يحرهَ .هزه
اإلاذسظت جمخاص بمجاَاتها ألاحٙام الىكشٍت ونذم
الاحخٙام ئلى اإلاىؿٔ اإلاحزاوي ،والانخباس الهٓلي،
والشهىس بأن في ؤلاوعان مً ْىي الخ٘م ش يء
يحر هزا ٗله ()9
لٓذ ٖشظذ اإلاذسظت ال٘المُت اإلاكاهش اإلاىؿُٓت
والُلعُُت في اإلاذوهت الباليُت ،وجمحزث باؾالّ
ألاحٙام الهٓلُت نلى اإلاىغىناث الىظذاهُت ،و
نذم الهىاًت بالىاحُت الُىُت في ئدسإ التراُٖب
وخطاةطها ،وٖزا في اظخهما ٛاإلآاًِغ الخ٘مُت
والخلُٓت والهٓلُت في جٓذًش اإلاهاوي الخذًشت ()11
وال ًخُى ما للمهتزلت مً زٓاَت نشبُه ساسخت
اظخؿانىا جذنُمها بما وضل ئلحهم مً الشٓاَاث
الخاسظُت ال ظُما اإلاىؿٔ والُلعُت "ووظه
الاظخُادة مً الُلعُت واإلاىؿٔ أجها هُأث
ّ
نٓىلهم للبحض ال٘لي في ألاشُاء وهكمذ ؾشاةٔ

البحض لذحهم جىكُما دُْٓا  ،وظهلتهم أْذس نلى
اظخخشاط الدجج واظخيباؽ آلاساء"()11
ولً٘ ضيُو هإالء الىٓاد لم ٌعلم مً الاهخٓاد،
َهم في سأي هٓاد مً أمشا ٛؾه ئبشاهُم ًمشلىن
الاججاه اإلاخأزش بشٓاَاث أظىبُت ومجهم :ابً ْخِبت
مشال وٖخابه هٓذ الشهش ،وٖزلْ ٚذامت بً ظهُش
ضاحب ٖخاب هٓذ الشهشَٙ .ل مً ابً ْخِبت،
وْذامت بً ظهُش حاوال جحىٍل الىٓذ ألادبي ئلى
نلم مً خال ٛئخػانه لٓىانذ اإلاىؿٔ
ومٓاًِعه ،ولً٘ مو رلَٓ ٚذ انترٍ ؾه ئبشاهُم
البً ْخِبت بترٖحزه نلى الزوّ حُىما ًٓىَ ":ٛمجهم
مً اظخهان في هٓذه بؿشّ الهلم َٓذ ٗان سأظا
في الهشبُت مإمىا بالزوّ ألادبي مٓىٍا للطبًت
الٓذًمت في أٖثر ما ظاء به"()12
ّأما ئنابخه نلى ْذامت بً ظهُش جحُ٘م
الخٓعُماث اإلاىؿُٓت َهى حُىما وغو لها حهشٍُا
محطىسا في زماهُت جٓعُماث بنى نلحها هٓذه
للشهش نمىما ،وهي في هكشه ال جطل ئلى سوح
الشهش ()13
ورهب مطؿُى نبذ الشحمان ئبشاهُم في ٖخابه:
الىٓذ ألادبي الٓذًم نىذ الهشب ئلى انخباس ٗل ما
ُ
ظاء به هٓاد الٓشن الشالض لِغ مً اإلاخترم الهشبي
في جل ٚالُترة بل هى مً اإلاىٓى ٛالُىهاوي " َلم
ً٘ذ ٌششٍ هزا الٓشن نلى جهاًخه حتى ٗان للهشب
ٖخب بأظشها في نلم الباليت وفي الىٓذ ألادبي
هٓلذ نً الُىهان(…) وجل ٚهي الزهىُت الشابهت
التي ظذث في الىٓذ وهي أظىبُت محػت ال جمذ
بعبب ئلى الٓذًم وال جشج٘ض ئلى أضل مً أضىله
اإلاهشوَت وئهما ٌعخمذ ٗل ش يء مً الُىهان
وججخلب له الشىاهذ اظخالبا نىُُا مً الىٓذ
ألادبي"()14
لٓذ نمذث هزه اإلاذسظت ئلى ئضذاس أحٙام نٓلُت
نلى اإلاعاةل الباليُت ،واْخباط مكاهش مىؿُٓت
وَلعُُت َخمحزث " بالجىس نلى الىاحُت ألادبُت
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وقىاهش مخخلُت ومجها ؤلاْال ٛمً الشىاهذ
ألادبُت ونذم الهىاًت بالىاحُت الُىُت في ئدسإ
خطاةظ التراُٖب (…) َهم ًحخ٘مىن في جٓىٍم
اإلاهنى ألادبي ئلى انخباس نٓلي َلعُي)()15
مً همارط اإلاذسظت ال٘المُت ( العٙاٗي):
ّ
وَهخبر ٖخاب مُخاح الهلىم لطاحبه العٙاٗي
مً أهم اإلاإلُاث الباليُت َهى ٖخاب أبان َُه
ّ
وسوٍت في الخبىٍب والخٓعُم  ،وْذ
نلى دْه
ْعمه ئلى زالزت أْعام هي :الطشٍ ،والىحى،
والباليت .وانخبر ّ
العٙاٗي مً الىاظب نلى
اإلاخطذي لهلم اإلاهاوي والبذٌو ؤلاإلاام بالهشوع
والٓىافي"( .)16وبزل ٚاشخمل اإلاُخاح نلى نلىم
الطشٍ ،والىحى واإلاهاوي والبُان واإلاىؿٔ
والهشوع والٓىافي.
واٖدعب اإلاُخاح للعٙاٗي "شهشه ٖبحرة مً خالٛ
الٓعم الشالض َُه و اإلاخهلٔ بهلم اإلاهاوي
والبُان"((17
ولً٘ العٙاٗي اسجض ى ؾشٍٓه ظذًذة لم جً٘
مىظىدة مً ْبله ئر أضبح للمىؿٔ والُلعُت
ظلؿان مؿام ال ًشد له ْى ،ٛواظخهان بأهم
مٓىالث اإلاىاؾٓت والُالظُت مً ججشٍذ وجُشَو و
جٓعُم وحهلُل ،نلى أهه وئن ججاوص ظابُٓه مً
هاحُت الاظخهاهت بخل ٚالهىاضش ٗالجشظاوي
والضمخششيَ ،اهه مً هاحُت زاهُت لم ًىدبه ئلى أهه
غُو أمىس جخهلٔ بالزوّ والؿاْت الخعُتًٓ .ىٛ
الخؿُب الٓضوٍني ":وهى وئن َاّ نبذ الٓاهش
الجشظاوي في الخٓعُم والخبىٍب ،وجٓشٍب ألاحٙام
َلم ًذسٕ شأوه لؿِ الخغ وضُاء الذًباظت
وبشانت ال٘الم"
ئن التزام العٙاٗي ومحاولخه جطيُِ الباليت
الهشبُت وئخػانها لٓىاهحن حشبه جل ٚالتي جح٘م
الىحى وهي" ْىاهحن حعب ٚفي ْىالب مىؿُٓت
ظاَت أشذ ما ًٙىن الجُاٍ"()18

وبذأ العٙاٗي في الجضء الشالض مً اإلاُخاح بخهشٍِ
نلم اإلاهاوي والزي ْذمه نلى نلم البُان ،ألهه
ّ
مىه بمشابت ألاضل مً الُشم ًٓى " :ٛإلاا ٗان نلم
البُان أظبٔ مً نلم اإلاهاوي ،ال ًىُطل نىه ئال
بضٍادة انخباس ،وظشي مىه مجشي اإلاشٖب مً اإلاُشد
ال ظشم آزشها جأخحرهَ ،هشٍ نلم اإلاهاوي بأهه :جدبو
خىاص جشاُٖب ال٘الم في ؤلاَادة ،وما ًخطل بها
مً الاظخحعان ويحره ،لُحترص بالىْىٍ نلحها مً
الخؿأ في جؿبُٔ ال٘الم نلى ما ًٓخض ي الخاٛ
رٖشه"((19
َهلم اإلاهاوي نلم ٌُهشٍ به أحىا ٛاللُل
الهشبي التي بها ًُؿابٔ مٓخض ى الخا ،ٛوهكحره –
نلى حذ ْى ٛبهاء الذًً العبٙي -ضاحب ٖخاب
ّ
الؿب بأهه نلم
نشوط ألاَشاح  " :نلم حهشٍِ
ٌُهشٍ به أحىا ٛبذن ؤلاوعان مً ظهت ما ًصر
وٍضو ٛنجها لخحُل الصخت"((21
ونٓذ العٙاٗي َطال في غبـ نلم اإلاهاوي
وال٘الم َُه ،وبذأ بخمهُذ جٙلم َُه نلى أن
مٓخض ى الخاً ٛخخلِ – وبخُاوث – مً مخٙلم
ئلى آخش ،وهى في رلّ ٚ
ًيبه ئلى غشوسة حهلم نلم
مً نلىم اإلاىاؾٓت والُالظُت وهى :نلم
الاظخذال ٛباإلغاَت ئلى نلم الهشوع .وفي هزا
ًٓى ٛالعٙاٗي" ئن الخهشع لخىاص جشاُٖب
ال٘الم مىْىٍ نلى الخهشع لتراُٖبه ،لً٘ ال
ًخُى نلُ -ٚحا ٛالخهشع لها مىدششةَُ -جب
اإلاطحر ئلى ئًشادها جحض الػبـ بخهُحن ما هى
أضل لها وظابٔ في الانخباس"((21
وحُىما اظتهل العٙاٗي حذًشه نً البُان لم ًُىسد
حهشٍُا له؛ ألهه أدسظه حُىما ّ
نشٍ نلم اإلاهاوي.
ُ
وال بأط أن هىسد له حهشٍُه لهلم البُان بالهىدة
ئلى رل ٚفي حهشٍُه لهلم اإلاهاوي ًٓىّ " ٛ
وأما نلم
البُان َهى مهشَت ئًشاد ال٘الم في ؾشّ مخخلُت
بالضٍادة في ُوغىح الذاللت نلُه وبالىٓطانً ،حترص
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بالىْىٍ نلى رل ٚنً الخؿأ في مؿابٓت ال٘الم
لخمام اإلاشاد مىه"((22
وٍٓعم العٙاٗي الذالالث ئلى ْعمحن مجها ما هى
وضُي ،ومجها ما هى نٓليَ .ذاللت اللُل في
ألاضل ْذ جٙىن إلاا ُوغو له في أضل الاجُاّ ،وْذ
جٙىن لًحر رل ،ٚوهى نىذما ًخٙلم نً اللضوم
الزهني ال ٌشترؽ َُه ئظاصة الهٓل له بصبىجه َُه"
بل ًُ٘ي أن ًٙىن ما ًشبخه انخٓاد اإلاخاؾب ّئما
لهشٍ أو لًحره"((23
و ٌهخبر العٙاٗي نلم البذٌو مما ًُطاس ئلُه مً
الُىىن في جحعحن وظه ال٘الم َالبذٌو هى" نلم
ٌُهشٍ به ُوظىه جحعحن ال٘الم بهذ سناًت اإلاؿابٓت
وغىح الذاللت"((24
ونلم البُان غشبان :غشب ًشظو ئلى اإلاهنى،
وغشب ًشظو للُلّ .
َأما ما ًخخظ باإلاهني َمً
رل :ٚاإلاؿابٓت ،اإلآابلت ،واإلاشاٗلت ،والجمو بحن
اإلادشاٖالث ،ؤلاسضاد أو الدعهُم ،واإلاضاوظت واللِ
واليشش ،والجمو والخُشٍٔ ،وجأُٖذ اإلاذح بما ٌشبه
َ ُ
وظ ْىّ اإلاهلىم معاّ اإلاجهى،ٛ
الزم والخىظُه،
والانتراع وؤلاشبامّ .
وأما ما ًخخظ باللُل
َمىه :الخجىِغ والاسجام والترضُو.
ُ
لٓذ ٖخب للعٙاٗي أن ٌهِش في نطش ؾًذ
َُه الُلعُت واإلاىؿٔ َٙاهذ ألاظالُب الهشبُت"
ُ
جٓاط بحذود اإلاىؿٔ وسظىمه ،وال ًٓام لها وصن
ّ
ئن لم ًُ َجل َلها بمِعمه"( ،)25وهى ما َشع نلى
العٙاٗي أن ًحشى ٖخابه بزل ٚال٘م الهاةل مً
اإلاطؿلخاث الشاتهت لذي اإلاىاؾٓت واإلاخٙلمحن
مشل :الخُا ٛوالىهم و والهٓل وؤلادسإ
والىظذان ،وحاو ٛالعٙاٗي -في نمله نلى
الخٓعُماث والخذود والخهشٍُاث -وغو ْىاهحن
مشل التي جػبـ نلم الىحى ،ول٘ىه لم ًً٘ ًذسي
أن رلٗ ٚله" ئًزاها بخذجش الباليت الهشبُت
وظمىدها ظمىدا ٖبحرا ئر جشظبذ في ْىانذ
وْىالب ظاَت ويذا مً الهعحر أن حهىد ئلحها

حُىٍتها وهػاستها الٓذًمت"(،)26ومً ظهت زاهُت
َان ال٘شحر مً الباحشحن ٌشهذون للعٙاٗي
بالخُىّ والبرانتَُ ،اْىث الخمىي ٌهخبر
ّ
العٙاٗي" نالمت ئمام في الهشبُت واإلاهاوي البُان
وألادب والهشوع والشهش"( ،)27وما شهادة ابً
خلذون َُه ئال ئْشاس بمٙاهخه حُض ًٓى ":ٛزم لم
جض ٛمعاةل الًُ ج٘خمل شِئا َشِئا ئلى أن
ّ
ّ
محظ العٙاٗي صبذجه ،وهزب معاةله وسجب
ّ
أبىابه … وأخز اإلاخأخشون مً ٖخابه ولخطىا
مىه"((28
ئن َػل العٙاٗي في جبىٍب وجٓعُم الباليت ال
ًى٘شه ئال ظاحذ وهمتَ ،هى ْذ سظم اإلاعاساث التي
اجبهها مً ظاء بهذه ،ولً٘ للعٙاٗي محزة لم جً٘
مىظىدة في يحره مً اإلاشخًلحن بهزا اإلاُذان َٓذ
ٗان مخأزشا باإلاىؿٔ ونلىم ال٘الم الُلعُُت
والىحىٍت ،لزل ٚلم ٌعخؿو في مُخاحه أن ًُبهذ
هزا الخأزش ،وؾًذ نلُه الخذود والخٓعُماث
والخُشَهاث ،وجاهذ الباليت في مخاهاث اإلاىؿٔ
والُلعُت مهه.
ئن هزا ال٘الم لِغ اتهاما وال اهخٓاضا مً
مجهىداث العٙاٗي َالشظل " اظخؿام أن ٌُعىي
مً هكشاث الجشظاوي والضمخششي نلمي البُان
والبذٌو"( ،)29ولً٘ مً ظهت زاهُت َان ٖثرة
ُّ
الششاح الزًً جىاولىا مُخاح الهلىم دلُل نلى
اظخًالّ َهمه ،واظخحٙام ضىهخه ٗل رلٚ
اظخذعى الىكم َُه وفي ٗل مشة مً صاوٍت مًاًشة،
ّ
ولهلىا أششها ئلى أن العٙاٗي ْذ أزش في مً ظاؤوا
بهذه وأضبح مىهجه شاتها ومخبها ،وجُعحر رلٚ
أن ششوحاث مً ظاؤوا بهذه لم جً٘ جخشط نً
مىهجه وؾشٍٓخه َٙاهىا" مخأزشًٍ بأضل ال٘خاب
وبمىهج ضاحبه ٖما ٗان ٗل مجهم مخأزشا بشٓاَخه
الخاضت وؾبُهتها"()31
اإلاىؿٔ ألاسظؿي ظىاًت أم َاةذة:
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حهىد بذاًاث قهىس الُلعُت واإلاىؿٔ في هٓذها
الهشبي ئلى الجاحل ضاحب ٖخاب البُان والخبُحن
نىذما جؿشّ ئلى بهؼ اإلاعاةل الباليُت" ولً٘
هزه اإلاسخت لم حعُؿش ظُؿشة جامت ولم ًكهش
أزشها واضخا ألن نطش الجاحل نطش اصدهش َُه
ألادب"((.31
لٓذ جُاوجذ آلاساء واإلاىاِْ حى ٛما آلذ ئلُه
الباليت الهشبُت مً خال ٛاظدشماس الخٓعُماث
والخبىٍباث اإلاىؿُٓت في مباحض الباليتَ ،هزا
أحمذ مؿلىب في ٖخابه دساظاث باليُت وهٓذًت
ًشي أن العٙاٗي اظخؿام أن حهزب معاةل الباليت
وٍمحظ صبذتها مً خال ٛجشجِب أبىابهاَٙ ،ان
بزل ٚأو ٛمً ْعم الباليت ئلى نلمحن مخمحزًً،
ألاوً ٛخهلٔ بالىكم وهى نلم اإلاهاوي ،والشاوي
ًخهلٔ باإلاجاص ،وال٘ىاًت أو بالطىسة ،وظماه :نلم
البُان وأهه لم ّ
ٌعم الٓعم الشالض بذٌها وئهما
هى نىذه وظىه مخطىضت ٖشحرا ما ًإحى بها
لٓطذ جحعحن ال٘الم((32
وفي ئشاسة ئلى نٓم الخٓعُم الشالسي للباليت
والٓاةم نلى اإلاهاوي والبُان والبذٌو ًشي ألاظخار
أمحن الخىلي أن هزا الخٓعُم ال أظاط له وال
يىاء َُه ألهه ًيبػي أن ٌشمل البحض البالغي
الٙلمت والجملت والُٓشة والٓؿهت ،ال البحض في
الجملت والجملخحن َٓـ ،وأن ما حشذجه ؾشٍٓت
العجم وأهل الُلعُت في الباليت مً مٓذماث
مىؿُٓت ظذًذة ال بذ مجها لذساظت َىُت جٓىم نلى
ؤلاحعاط بالجما ٛوالخهبحر نىه().33
لٓذ أَعذ اإلاىؿٔ ألاسظؿي الزوّ ألادبي
الهشبي مً خال ٛاحخُاء الباليت الهشبُت بجزنخه
اإلاهُاسٍت الطاسمت وبزلَٓ ٚذ" جحىلذ بهذ الٓشن
الخامغ هجشي ئلى باليت حهلُمُت بذ ٛالاسجٓاء
بأدواتها في الخهامل مو جحلُل الىظ ألادبي وبُان
وقُُت الهىاضش اللًىٍت في بىاءها الخاسجي
والذاخلي"()34

ئن مً اإلاهماث التي ًػؿلو بها اإلاىؿٔ أهه
ٌهلمىا ؾشّ الخُ٘حر الصخُح مً خال ٛبُان
خىاص الُ٘شة الصخُحت في راتها دون الاهخمام
ا
باألزش الزي جترٖه في هُغ العامو ،وئن ٖال مً
الىحى واإلاىؿٔ نلم معخٓل ال ًذخل في ضمُم
الباليت ول٘ىه ًمهذ لها وَعُٓها ئلى جحُٓٔ
الصخت في الهباسة والُ٘شة بهذ رل ٚجخٓذم
الباليت لخىَحر اإلاىاظبت أو اإلاؿابٓت التي هي
وقُُت الًُ البالغي ألاضُل"().35
ومً اإلاُاهُم التي داخلذ مهاوي اإلال٘ت -في
حهشٍِ الُطاحت والباليت -ئدخا ٛمعاةل
َلعُُت َحها واإلاخهلٓت بالؿبُهت وؤلالهُت
والخلُٓت ٗال٘الم في ألالىان والؿهىم والشواةح
والخىاط ؤلاوعاهُت ومٓشها ،والىهم ومُاهُم
جخهلٔ باإلًجاب والعلب ،وهي ال ش ٚمُاهُم ال
نالْت لها بالباليت بٓذس نالْتها بالهلىم الهٓلُت
ألاخشي.
وال ش ٚأن الًاًت الخهلُمُت للباليت الهشبُت
ْذ َشغذ نلى الباليُحن اهتهاط ْىانذ وْىاهحن
ضاسمت أْل ما ًُٓا ٛنجها أجها مجخُت في حٔ
ؤلابذام وألانما ٛألادبُتُ ،
َه ّذث الباليت بهزا
الشٙل مهُاسٍت((36
لٓذ ؾًذ اإلاهُاسٍت الخهلُمُت نلى الباليت
الهشبُت وحطشث في اإلاُذان الىقُُي اإلابني نلى
ؤلاْىام والخأزحر ،وؤلاْىام ًحطل" ححن ّ
ًتهُأ
اإلاعخمهىن وَعخمُلهم الٓى ٛالخؿابي ححن
ٌشهشون باهُها ٛما ألهىا ال هٓذس ألاحٙام نلى
هحى واحذ حُىما هحغ باللزة وألالم والخب
وال٘شاهُت"(.)37هزا الخأزحر ٗان له العبب اإلاباشش
في جشاظو الباليت الهشبُت ،وما الىٓظ الزي
أضبحذ جمحز به دساظاث الُىىن ألادبُت ئال
لىٓظ في ئظشاءاث الباليت هدُجت اإلاهُاسٍت
والخٓهُذ الطاسمحن الزًً أضبحا ًح٘مان
مباحض الباليت.
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وال ًمً٘ بأي حا ٛمً ألاحى ٛأن وًُل ما
للمهتزلتُٖ -شْت ٖالمُت مخأزشة باإلاىؿٔ ألاسظؿي-
مً أدواس في جؿىٍش الباليت الهشبُت ْذ ال جً٘
حٓٓتها الؿىاةِ ألاخشي مً لًىٍحن وهحاةَ ،هزه
الؿاةُت لم جً٘ محاَكت مشل ؾاةُت اللًىٍحن في
جحُ٘م الىمارط الخٓلُذًت الٓذًمت ().38
ولهل ما بزله سواد اإلاهتزلت مً ظهىد -في مجاٛ
الذسط البالغي -ظهل ال٘شحر ًشظو الباليت الهشبُت
في أضل وشأتها ئلى" جل ٚالخطىمت بحن نلماء
ال٘الم ،وأن الجاحل اإلاخٙلم اإلاهتزلي هى أو ٛمً
اهخم بالباليت اهخماما ٖبحرا وظذًا وأهه مإظغ
البُان الهشبي"().39
خاجمت:
لٓذ ُوظذث الباليت الهشبُت في ٖالم الهشب
ْذًما -وفي حهامالتهم الُىمُت -بشٙل هكشي لها،
واحعهذ محاولت ججشٍذ ْىانذها وغبؿها مً
خال ٛالطٌُ وألاوصان والخٓعُماث وبزلذ ظهىد
لخذاسط مباحثها ،وجطذث لزلَ ٚشّ وؾىاةِ
ُ
مخخلُت مً الهلماء والباليُحن ٗ ُّل في مجاله ومً
صاوٍت هكشه الخاضت به ،وٗاهذ َئت اإلاخٙلمحن مً
أبشص الػاسبحن في أمش جؿىٍش الباليت الهشبُت
وجذاسظها بعهم مً خال ٛالاجٙاء نلى سضُذهم
الهشبي جاسة ،ونلى الشضُذ ألاظىبي جاسة أخشي،
وهٓطذ مً رل ٚاإلاىؿٔ ألاسظؿي والُلعُت
الُىهاهُت.
ومً خال ٛما جم الخىضل ئلُه َال ًمً٘ أن هىُي
ما للمىؿٔ مً أزش في باليخىا الهشبُت مً الىاحُت
الاًجابُتٖ ،ما ال ًمً٘ ئيُا ٛالخأزحراث العلبُت
له.
َمً الىاحُت الاًجابُت خذم اإلاىؿٔ ألاسظؿي
الباليت الهشبُت مً خال:ٛ
1/جىَحر أداة هاظهت للمخٙلمحن ًُىاقشون بها
خطىمهم في اإلاىاقشاث واإلاجادالث.

2/الخمً٘ مً حهلم ْىاهحن الخؿابت وججعذ رلٚ
في صخُُت  :بشش بً اإلاهخمش ،التي ٌهخبرها
الجاحل غشوسة في صمً ما لُخهلم الُخُان
الخؿابت.
3/غبـ مباحض الباليت الهشبُت وجبىٍبها بؿشٍٓت
مىؿُٓت مح٘متَ ،الشُخ أمحن الخىلي ًشي أن
جأزش الباليت الهشبُت باإلاىؿٔ ٗان بهُذ اإلاذي في
جؿىٍشها وظحر دساظتها ،وفي غبـ أبحاثها وجحذًذ
داةشة دسظها.
ومً الخأزحراث التي ال ًمً٘ أن جأخز ؾابو
الاًجابُت  -والتي جأزشث َحها الباليت باإلاىؿٔ  -جلٚ
الجزنت الجذلُت التي ظُؿشث نلحها حتى لخٙاد
جخشظها جماما نً الًشع ألادبي ،وهلمغ رل ٚمً
خال ٛجشجِب ألابىاب في اإلاإلُاث.
1/ابخهاد الباليت نً اللًت الخُت والىطىص
ألادبُت مً خال ٛئَشايها في حهاسٍِ وْىالب
ظامذة ولم حهذ ٖما ٗاهذ بيذ الزوّ العلُم
وهُحت الخغ اإلاشهِ بالجما.ٛ
2/ئن الباليت الهشبُت نلى حذ حهبحر الذٖخىس
ماصن اإلاباسٕ في ٖخابه اإلاىظض في جاسٍخ الباليت :لم
جىغو في أًذي أمُىت خطىضا بهذ رهاب البلًاء
ألاواةل َخطذي للبحض في مباحثها نلماء لِعىا
بلًاء -هم أهُعهم َاظخهاسوا ْىالب ظاَت مً
اإلاىؿٔ والُلعُت وال٘المَ ،جاءث الباليت نلى
أًذحهم خالُت مما ٗاهذ به باليت .ظاءث باليت
مجشدة مً أظباب الخُاة ظاَت ال سوح َحها،
مهٓذة ال بُان ًىضخها.
ُ
3/ئن الُلعُت الُىهاهُت لم جخترم لخىاظب
نٓلُدىا ٖهشب ومعلمحن؛ وئهما هي نلىم ومهاسٍ
أهخجها نٓل لبُئخه ونٓلُخه وهمـ جُ٘حر ،ولً٘
غشوساث اإلاشاُْت َشغذ حخمُت الاؾالم نلى هزا
الىخاط الُ٘شي الزي ْذ ًخذم نلىمىا وَ٘شها ،
ولً٘ الُلعُت الُىهاهُت ٗاهذ جٓترب ئلى حذ ٖبحر
مً اإلاىؿُٓت في الخُ٘حر لزلَ ٚاظخُادجىا مجها
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ٗاهذ جخذم َٓـ ظىاهب الخٓىحن والػبـ
والخٓعُم ،وئال َأدبىا وباليخىا َحهما مً سوح
الجما ٛوْىة الخأزحر والزوّ ما ال ًُػبـ بٓىاهحن
الُلعُت واإلاىؿٔ ،وئال ََ ُخ َ
هخ َب ُر ظُادة الُلعُت
واإلاىؿٔ نلى ئبذاناجىا ْخال لها وججُُُا لشوح
الجماَ ٛحها.
إلاحاالت:
1الجاحل ،البُان والخبُحن ،ط،1ششح يشٍب ألُاقه
حعً أَىذي اإلااٖهاوي،اإلاؿبهت الهلمُت،ؽ1311،1هـ
،ص.88
2/نبذ الشحمً بً خلذون ،اإلآذمت ،مإظعه الشظالت
هاششون ،دمشٔ ،ظىسٍا،د .ؽ ، 2112 ،ص 622
3/الجاحل ،البُان والخبُحن ،مطذس ظابٔ ،ص .111
4/ابً خلذون  ،اإلآذمت ،مطذس ظابٔ ،ص.622
5/أهكش :البُان والخبُحن ،مطذس ظابٔ ،ص .96
6/العُىؾي نِس ى الخلبي ،حعً اإلاحاغشة في أخباس
مطش والٓاهشة،ط ،1داس ئحُاء ال٘خب الهشبُت ،الٓاهشة،د.
ؽ  ، 1968 ،ص.191
7/خلُل هذا ،الخجذًذ في نلىم الباليت في الهطش
الخذًض ،سظالت لىُل دسظت دٖخىساه ،ص.35
8/نبذ الٓادس حعً اإلاخخطش في نلىم الباليت داس يشٍب
للؿبانت واليشش والخىصَو ،الٓاهشة د .ؽ  2111 ،ص .12
9/أهكش  :أمحن الخىلي  ًَ ،الٓىْ ٛذم للؿبهت :ضالح
َػل ،مؿبهت داس ال٘خب اإلاطشٍت بالٓاهشة د .ؽ ،1996،
ص.92
10/أهكش :أمحن الخىلي،مىاهج ججذًذ الباليت ،داس
اإلاهشَت ،الٓاهشة،د .ؽ  ،1961 ،ص .125
ً11/ىظِ أحمذ نلي،الباليت الهشبُت ،د  .ن  ،د .ؽ  ،د
 .ث ،ص.27
12/ؾه ئبشاهُم،جاسٍخ الىٓذ ألادبي ،داس الخ٘مت،
بحروث،د .ؽ  ،د.ث ،ص.123
13/أهكش :اإلاشظو العابٔ  ،ص.125
14/مطؿُى نبذ الشحمان ئبشاهُم،الىٓذ ألادبي الٓذًم
نىذ الهشب ،م٘ت للؿبانت،د .ؽ  ،1998-1419 ،ص.119
 ًَ15/الٓى ،ٛمشظو ظابٔ ،ص13
16/غُِ شىقي ،الباليت جؿىس وجاسٍخ ،داس اإلاهاسٍ ،
الٓاهشة ،ؽ ،2د .ث  ،ص287
17/أهكش :الباليت جؿىس وجاسٍخ ،مشظو ظابٔ ،ص288

18/اإلاشظو العابٔ ،ص.288
ً19/ىظِ بً أبي ب٘ش العٙاٗي ،مُخاح الهلىم،ط،1
جحُٓٔ وهُم صسصوس،ؽ ،1987 -1417 ،2ص.181
20/العبٙي بهاء الذًً  ،نشوط ألاَشاح ،مؿبهت
العهادة ،الٓاهشة ،د .ؽ  ،1342 ،ص.99
24/مُخاح الهلىم ،مشظو ظابٔ ،ص.164
21/اإلاشظو العابٔ،ص.162
22/الٓضوٍني الخؿُب ،اإلاهاوي والبُان والبذٌو ،وغو
حىاشُه  :ئبشاهُم شمغ الذًً،د .ؽ  ،د  .ث  ،ص.163
23/الٓضوٍني ،الخلخُظ في نلىم الباليت ،حٓٓه نبذ
الخمُذ هىذاوي،د .ؽ  ،د  .ث ،ص.86
24/اإلاشاغي أحمذ مطؿُى  ،جاسٍخ نلىم الباليت والخهشٍِ
بشظالها ،مؿبهت الخلبي ،الٓاهشة،د .ؽ  ،1951 ،ص.27
25/الباليت جؿىس وجاسٍخ ،مشظو ظابٔ ،ص 313
26/الخمىي ًاْىث  ،معجم ألادباء ،ط ،7داس اإلاأمىن،
الٓاهشة ،د .ؽ ،د .ث  ،ص.316
27/اإلآذمت  ،مطذس ظابٔ ،ص.521
28/الباليت جؿىس وجاسٍخ ،مشظو ظابٔ ،ص .313
29/مباسٕ ماصن ،اإلاىظض في جاسٍخ الباليت ،داس الُ٘ش،
بحروث،د .ؽ  ،د.ث ،ص. 111
30/مؿلىب أحمذ دساظاث باليُت  ،ميشىساث وصاسة
الشٓاَت وؤلانالم ،الجمهىسٍت الهشاُْت ،داس الششُذ
لليشش،د .ؽ  ،د  .ث  ،ص.14
31/اإلاشظو العابٔ ،ص.42.43
32/أهكش ًَ الٓى ،ٛمشظو ظابٔ ،ص .215.221
َ33/ػل ضالح  ،نلم ألاظلىب مبادةه وئظشاءاجه،ؽ،1
داس الششوّ ،الٓاهشة،د .ؽ ،1998،ص.173.174
34/الشاًب أحمذ،ألاظلىب ،م٘خبت الجهػت اإلاطشٍت،ؽ،8
 ،1991 -1411ص.29
35/أهكش:مؿلىب أحمذ  ،مىاهج باليُت ،ص.34
36/أسظؿى ًَ ،الخؿابت ،جشظمتْ :ىُني نبذ الٓادس،
اَشٍُٓا الششّ الذاس البُػاء ،ؽ،2118،1ص.61
37/أهكش:الٙىاص ،الباليت الىٓذ اإلاطؿلر اليشأة
بحروث،
الهشبي،
الاهدشاس
والخجذًذ،
لبىان،ؽ،2116،1ص.178
38/حعحن ؾه  ،جمهُذ في البُان الهشبي مً الجاحل ئلى
نبذ الٓاهش غمً( هٓذ الشهش) ،مؿبهت لجىت الخألُِ
والترظمت واليشش ،الٓاهشة ،د .ؽ  ،1938 ،ص.67
قائمة املصادر واملراجع:
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1/أحمذ مطؿُى اإلاشاغي  ،جاسٍخ نلىم الباليت والخهشٍِ
بشظالها ،مؿبهت الخلبي ،الٓاهشة ،د .ؽ .1951 ،
2/الجاحل ،البُان والخبُحن ،ط1ف ،ششح يشٍب ألُاقه
حعً أَىذي اإلااٖهاوي،اإلاؿبهت الهلمُت،ؽ1311،1هـ.
3/الخمىي ًاْىث  ،معجم ألادباء ،ط، 7داس اإلاأمىن،
الٓاهشة ،د  .ؽ  ،د .ث.
4/الخؿُب الٓضوٍني ،الخلخُظ في نلىم الباليت ،حٓٓه
نبذ الخمُذ هىذاوي ،د .ؽ  ،د.ث.
5/الخؿُب الٓضوٍني ،اإلاهاوي والبُان والبذٌو ،وغو
حىاشُه  :ئبشاهُم شمغ الذًً ،د .ؽ ،د.ث.
6/أسظؿى ًَ ،الخؿابت ،جشظمتْ :ىُني نبذ الٓادس ،
اَشٍُٓا الششّ ،الذاس البُػاء،ؽ.2118 ،1
7/العبٙي بهاء الذًً  ،نشوط ألاَشاح ،مؿبهت العهادة،
الٓاهشة ،د .ؽ .1342،
8/العُىؾي نِس ى الخلبي  ،حعً اإلاحاغشة في أخباس
مطش والٓاهشة ،ط،1داس ئحُاء ال٘خب الهشبُت ،الٓاهشة ،د.
ؽ .1968 ،
الجهػت
ألاظلىب،م٘خبت
أحمذ،
9/الشاًب
اإلاطشٍتؽ.1991 -1411،.،8
10/الٙىاص ٖشٍم ،الباليت الىٓذ اإلاطؿلر اليشأة
والخجذًذ ،الاهدشاس الهشبي ،بحروث ،لبىان،ؽ.2116،1
11/أمحن الخىلي  ًَ ،الٓىْ،ٛذم للؿبهت :ضالح َػل،
مؿبهت داس ال٘خب اإلاطشٍت بالٓاهشة ،د.ث.1996 ،
12/أمحن الخىلي ،مىاهج ججذًذ الباليت ،داس اإلاهشَت،
الٓاهشة ،د .ؽ.1961 ،
13/حعحن ؾه  ،جمهُذ في البُان الهشبي مً الجاحل ئلى
نبذ الٓاهش غمً( هٓذ الشهش) ،مؿبهت لجىت الخألُِ
والترظمت واليشش ،الٓاهشة،د.ؽ .1938
14/خلُل هذا ،الخجذًذ في نلىم الباليت في الهطش
الخذًض ،سظالت لىُل دسظت دٖخىساه.
15/غُِ شىقي  ،الباليت جؿىس وجاسٍخ،ؽ،2داس اإلاهاسٍ ،
الٓاهشة.
16/ؾه ئبشاهُم،جاسٍخ الىٓذ ألادبي ،داس الخ٘مت ،بحروث،
د .ؽ  ،د.ث.
َ17/ػل ضالح  ،نلم ألاظلىب مبادةه وئظشاءاجه ،داس
الششوّ ،الٓاهشة،ؽ.1998،1
18/مباسٕ ماصن ،اإلاىظض في جاسٍخ الباليت ،داس الُ٘ش،
بحروث ،د .ؽ  ،د.ث.
19/مطؿُى نبذ الشحمان ئبشاهُم ،الىٓذ ألادبي الٓذًم
نىذ الهشب  ،م٘ت للؿبانت .1998- 1419،

23/مؿلىب أحمذ دساظاث باليُت  ،ميشىساث وصاسة
الشٓاَت وؤلانالم ،الجمهىسٍت الهشاُْت ،داس الششُذ لليشش،
د .ؽ  ،د.ث.
20/نبذ الشحمً بً خلذون ،اإلآذمت ،مإظعه الشظالت
هاششون ،دمشٔ ،ظىسٍا ،د .ؽ .2112 ،
21/نبذ الٓادس حعً،اإلاخخطش في نلىم الباليت ،داس
يشٍب للؿبانت واليشش والخىصَو ،الٓاهشة ،د .ؽ2111،
ً22/ىظِ أحمذ نلي ،الباليت الهشبُت ،د .ن.
ً23/ىظِ بً أبي ب٘ش العٙاٗي ،مُخاح الهلىم ،ط،1
جحُٓٔ وهُم صسصوس،ؽ.1987 –1417 ،2
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